* تفسي مقاتل بن سليمان /مقاتل بن سليمان )ت  150هـ( مصنف و مدقق
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
صلب ٰى بنراً
} تبَبَ ْ
ب { * } بمآ أب ْغ ب ٰ
ب { * } بسيب ْ
ن بع ْنهُ بمالُهُ بوبما بك بس ب
ات بلبب { * } بو ْٱم برأبتُهُ بحَالبةب ٱ ْلبطبب { * } ف جيد بها بح ْب ٌل ِمن َم بسد {)(5-1
بذ ب
ت يب بدآ أبب بلبب { واسه عبدالعزى بن عبدالطلب ،وهو عم النب صلى ا
قوله } :تبـبَ ْ
عليه وسلم وإنا س ي أبو لب لن وجنتيه كانتا حراوين ،كأنا يلتهب منهما النار،
وذلك أنه لا نزلت
ي{
} بوأبنذ ْر بعش بيتب ب
ك ٱلبقَْ برب ب
]الشعراء ،[214 :يعن بن هاشم ،وبن الطلب ،وها ابنا عبد مناف بن قصى ،قال

النب صلى ا عليه وسلم " :ي علي ،قد أمرت أن أنذر عشيت القربي ،فاصنع ل
طعاماً ،حت أدعوهم عليه وأنذرهم "  ،فاشت ى على ،رحة ا عليه ،رجل شاة
فطبخها وجاء بعس من لب ،فدعا النب صلى ا عليه وسلم بن هاشم ،وبن

الطلب إل طعامه ،وهم أربعون رجلً غي رجل ،على رجل شاة ،وعس من لب،

فأكلوا حت شبعوا ،وشربوا حت رووا.

فقال أبو لب :لذا ما سحركم به ،الرجال العشرة منا يكلون الذعة ،ويشربون
العس ،وإن ممداً قد أشبعكم أربعي رجلً من رجل شاة ،ورواكم من عس من

لب ،فلما سع ذلك منه رسول ا صلى ا عليه وسلم شق عليه ،ول ينذرهم تلك
الليلة ،وأمر النب علياً أن يتخذ لم ليلة أخر ى مثل ذلك ،ففعل فأكلوا حت

شبعوا ،وشربوا حت رووا ،فقال النب صلى ا عليه وسلم " :ي بن هاشم ،وي بن
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الطلب ،أن لكم النذير من ا ،وأن لكم البشي من ا إن قد جئتكم با ل يىء

به أحد من العرب ،جئتكم ف الدنيا بلشرف ،فأسلموا تسلموا ،وأطيعون تتدوا "
 ،فقال أبو لب :تبا لك ،ي ممد ،سائر اليوم لذا دعوتنا؟ فأنزل ا عز وجل فيه:
ب{ ]آية [1 :يعن وخسر أبو لب.
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
}تبـبَ ْ
ب { ]آية [2 :يعن
ث استأنف ،فقال } :بمآ أب ْغ ب ٰن بعْنهُ بمالُهُ { ف الخرة } بوبما بك بس ب
صلب ٰى { يعن سيغشى أبو لب
أولده عتبة وعتيبة ومتعب لن ولده من كسبه } بسيب ْ
ات بلبب { ]آية [3 :ليس لا دخان } بو ْٱمبرأبتُهُ { وهى أم جيل بنت حرب،
} بنراً بذ ب
ٱلبطبب { ]آية [4 :يعن كل شوك يعقر
وهى أخت أب سفيان بن حرب } بحَالبةب ْ
كانت تلقيه على طريق النب صلى ا عليه وسلم ليعقره.
ث أخب با يصنع لا ف الخرة ،فقال } :ف جيد بها { ف عنقها يوم القيامة } بحْب ٌل
ِمن َم بسد { ]آية [5 :يعن سلسلة من حديد ،فلما نزلت هذه الية ف أب لب قيل
لا :إن ممداً قد هجا زوجك ،وهجاك ،وهجا ولدك ،فغضبت وقامت فأمرت وليدتا
أن تمل ما يكون ف بطن الشاة من الفرث والدم والقذر ،فانطلقت لتستدل على
النب صلى ا عليه وسلم لتلقى ذلك عليه فتصغره ،وتذله به ،لا بلغها عنه ،فأخبت
أنه ف بيت عند الصفا ،فلما انتهت إل الباب سع أبو بكر ،رحه ا عليه ،كلمها،
وكان النب صلى ا عليه وسلم داخل البيت ،فقال أبو بكر ،رحة ا عليه :ي رسول
ا ،إن أم جيل قد جاءت ،وما أظنها جاءت بي ،فقال النب صلى ا عليه وسلم:
" اللهم خذ ببصرها "  ،أو كما قال.
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ث قال لىب بكر ،رحة ا عليه " :دعها تدخل ،فإنا لن تران "  ،فجلس النب صلى
ا عليه وسلم وأبو بكر ،رحة ا عليه ،جيعاً ،فدخلت أم جيل البيت ،فرأت أب
بكر ،رحة ا عليه ،ول تر النب صلى ا عليه وسلم،وكان جيعاً ف مكان واحد،
فقالت ي أب بكر أين صاحبك؟ فقال :وما أردت منه ي أم جيل؟ قالت :إنه بلغن أنه
هجان ،وهجا زوجى ،وهجا أولدي ،وإن جئت بذا الفرث للقيه على وجهه،
ورأسه أذله بذلك ،فقال لا :وا ،ما هجاك ،ول هجا زوجك ،ول هجا ولدك.
قالت :أحق ما تقول ي أب بكر ،قال :نعم ،فقالت :أما إنك لصادق ،وأنت الصديق،
وما أرى الناس إل وقد كذبوا عليه ،فانصرفت إل منزلا ،ث إنه بدا لعتبة بن أب لب
أن يرج إل الشام ف تارة ،وتبعه نس من قريش حت بلغوا الصفاح ،فلما هوا أن
يرجعوا عنه إل مكة ،قال لم عتبة :إذا رجعتم إل مكة ،فاخبوا ممداً بن كفرت بـ
َجم إ بذا به بو ٰ ى{
} بوٱلن ْ

]النجم ،[1 :كانت أول سورة أعلنها رسول ا صلى ا عليه وسلم ،فلما بلغ النب
صلى ا عليه وسلم ذلك ،قال " :اللهم سلط عليه كلبك يكله "  ،فألقى ا عز
وجل ف قلب عتبة الرعب لدعوة النب صلى ا عليه وسلم ،وكان إذا سار ليلً ما
يكاد ينزل بليل.
فهجر بلليل ،فسار يومه وليلته،وهم أن ل ينزل حت يصبح ،فلما كان قبيل الصبح،
قال له أصحابه :هلكت الركاب ،فما زالوا به حت نزل ،وعرس وإبله ،وهو مذعور
فأن خ البل حوله مثل السرادق ،وجعل الواليق دون البل مثل السرادق ،ث أنم
الرجال حوله دون الواليق ،فجاء السد ،ومعه ملك يقوده ،فألقى ا عز وجل على
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البل السكينة ،فسكنت.
فجعل السد يتخلل البل ،فدخل على عتبة وهو ف وسطهم فأكله مكانه ،وبق ي
عظامه وهم ل يشعرون ،فأنزل ا عز وجل ف قوله حي قال لم :قولوا لمد :إن
كفرت بلنجم إذا هوى ،يعن القرآن إذ نزل ،أنزل فيه:
نسا ُن{
}قُت بل ٱل ب

يعن لعن النسان

} بمآ أب ْك بف برهُ{
]عبس [17 :يعن عتبة يقول :أي شىء أكفره بلقرآن إل آخر اليت.
حدثنا عبدا بن ثبت ،قال :حدثنا أب ،قال :حدثنا أبو صال ،قال :كانت قريش
وأم جيل تقول :مذماً عصيناً ،وأمره أبينا.
فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :ومن لطف ا أن قريشاً تذم مذماً ،وأن
ممد " صلى ا عليه وسلم ".
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