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Rigteousness and Reformation as depicted in the verses 
of Surat Al Naml: An Objective Study  

Mahmoud Abdullah Abdul Fatah  
Abstract 

Definition Surat ants, and the interpretation of some verses, divided into 

five demands: - 

First section : definition of the word Surat language and idiomatically and 

name and the cause of descent.  

 The second section: the objective unity of Surat stones. 

 Third section: note on the Koran and a book that reformer of the individual 

and society. 

Fourth section: the reform of the individual and society through faith in the 

Holy Quran. 

section fifth: reform of the individual and society by establishing prayer and 

pay the poor. 
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1

 .022مختار الصحاح، صـ 
2

دار : ، الناشر22هـ، صـ0462محمد بكر إسماعيل، المتوفى سنة / دراسات في علوم القرآن، د 

 .الطبعة الثانيةالمنار، 
3

 (.2/000" )وأنذر عشيرتك األقربين"صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  
4

هـ، أبواب تفسير القرآن، باب 622سنن الترمذي، لإلمام محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة  

اقي، ، ومحمد فؤاد عبد الب(6، 0جـ)أحمد محمد شاكر : ، تحقيق وتعليق(2/341)ومن سورة النمل 

شركة مكتبة : ، الناشر(2، 4جـ)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف، (3جـ)

 .أجزاء 2م، عدد األجزاء 0222/ هـ 0322ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 
5

، (02/602)هـ 0323للشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي، المتوفى سنة : التحرير والتنوير

 .م0224: الدار التونسية للنشر، تونس، سنة النشر: ناشرال
6

: ، الناشر(02/626)وهبة بن مصطفى الزحيلي، / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د 

 .هـ0402دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية، 
7

: ، تحقيق(03/024)هـ، 220ألبي عبد اهلل محمد القرطبي، المتوفى سنة : الجامع ألحكام القرآن 

 .م0224/ هـ 0324دار الكتب المصرية، الطبعة الثاني، : أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الناشر
8

دار نهضة مصر للطباعة والنشر : ، الناشر(01/622)محمد سيد طنطاوي، / د: التفسير الوسيط 

 .والتوزيع، الفجالة، القاهرة، الطبعة األولى
9

هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من : المقاربة والمشاكلة، وفي االصطالح: غةالمناسبة في الل 

مباحث في التفسير : ينظر. الوجوه، وفي كتاب اهلل تعالى ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها

 .22مصطفى مسلم، صـ/ د: الموضوعي
10
د األلوسي، المتوفى سنة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمو 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : علي عبد الباري عطية، الناشر: ، تحقيق(01/020)هـ 0621

 .هـ0402األولى، 
11

شركة : ، الناشر(02/002)هـ، 0320ألحمد بن مصطفى المراغي، المتوفى سنة : تفسير المراغي 

 .م0242/ هـ0322ة األولى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، الطبع
12
 (.02/623)التفسير المنير للزحيلي، : ينظر 
13
 .قبط: ، مادة642مختار الصحاح، للرازي، صـ: ينظر. بوزن السبط هم أهل مصر: القبط 
14
 .22: سورة القصص، اآلية 
15
 .22: سورة النمل، اآلية 
16
 .24: سورة القصص، اآلية 
17
 .بتصرف يسير( 61/31)تفسير المراغي،  
18
 .2: سورة النمل، اآلية 
19

مدين على : بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون، قال أبو زيد: مدين 

بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل، وهي أكبر من تبوك، وبها البئر التي استقى منها 

ني عليها بيت، وماء أهلها من عين ورأيت هذه البئر مغطاة قد ب: لسائمة شعيب، قالموسى 

تجري، ومدين اسم القبيلة، وهي في اإلقليم الثالث، طولها إحدى وستون درجة وثلث، وعرضها تسع 

: معجم البلدان: ينظر. وعشرون درجة، وهي مدينة قوم شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم عليه السالم

دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، : ، الناشر(2/22)هـ، 262: لياقوت الحموي، المتوفى سنة

 .م0222
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20

 – –كنعان ولد لنوح : بالفتح ثم السكون، وعين مهملة، وآخره نون، قال ابن الكلبي: كنعان 

كنعان : الشام منازل الكنعانيين، وأما األزهري فقال: واسمه شالوما، وهو كنعان الذي غرق، ثم قال

المصدر السابق، : ينظر. وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربيةبن سام بن نوح، إليه ينسب الكنعانيون 

(4/424.) 

الفراعنة، وهو ذو فرعنة أي مكر ودهاء، : َلقب ملك مصر وكل عاٍت فرعون، والعتاة: فرعون 21

، ومختار الصحاح (6/02)أساس البالغة للزمخشري، : ينظر. التمساح بلغة القبط: الفرعون: وقيل

 .632للرازي، صـ
22
 .، مادة مأل662الجماعة، يراجع مختار الصحاح، صـ: المأل 
23

الضرب من الشيء، وهو أعم من النوع، ومنه المجانسة : جمع جنس، والجنس: األجناس 

 .26مختار الصحاح، صـ: ينظر. والتجنيس
24

هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من بني يعفر بن سكسك من حمير، وهي ملكة سبأ، يمانية من 

بتصرف ( 6/23)األعالم للزركلي، : ينظر. أشار اهلل لها في القرآن الكريم ولم يسمها أهل مأرب،

 .يسير جًدا
25
 .02: سورة النمل، اآلية 
26

مختار الصحاح، : ينظر. ، قيل سميت بذلك ألنها ُتتَّقى وال ُترى(ِجنِّيٌّ)ضد اإلنس، الواحد : الجن 

 .26صـ
27
 .02: سورة النمل، اآلية 
28
 .02: آليةسورة النمل، ا 
29
 .61: سورة النمل، اآلية 
30
 .40: سورة النمل، اآلية 
31
 .02: سورة النمل، اآلية 
32

 04، بتصرف، الناشر، مكتبة وهبة، 2:  3محمد البهي، من صـ/ تفسير سورة النمل، د: ينظر 

 .شارع الجمهورية، عابدين، القاهرة
33
 .023: سورة النساء، اآلية 
34

 .2صـتفسير سورة النمل، د البهي، 
35
 .22: سورة النمل، اآلية 
36
 .42، 42: سورة النمل، اآلية 
37
 .42: سورة النمل، اآلية 
38
 .21: سورة النمل، اآلية 
39
 .، بتصرف2، 2تفسير سورة النمل، د البهي، صـ 
40
 .20: سورة النمل، اآلية 
41
 .2، 2تفسير سورة النمل، د البهي، صـ 
42
 .26: سورة النمل، اآلية 
43
 (.02/602)ير، البن عاشور، التحرير والتنو 
44
 .23: سورة النمل، اآلية 
45
 .22: سورة النمل، اآلية 
46
 .23: سورة النمل، اآلية 
47
 (.01/622)محمد سيد طنطاوي، / التفسير الوسيط، د 
48
 (.02/624)وهبة الزحيلي، / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د: ينظر 



(6102سبتمرب  –يوليو ) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 حممود عبد اهلل عبد الفتاح عبد املنعم 

   624 

                                                                                       
49
 .2: سورة النمل، اآلية 
50
 .22،  22: سورة النمل، اآلية 
51
 .22،  24: سورة النمل، اآلية 
52
 .23: سورة النمل، اآلية 
53
 .02: سورة النمل، اآلية 
54
 .02: سورة النمل، اآلية 
55
 .62: سورة النمل، اآلية 
56

دار : ، الناشر(6262، 6264/ 2)هـ، 0322: في ظالل القرآن، لألستاذ سيد قطب، المتوفى سنة 

 .هـ0406الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة عشر، 
57
 .2: سورة النمل، اآلية 
58
 (.311، 01/622)محمد سيد طنطاوي، / التفسير الوسيط، د 
59
 (.6/220)التفسير الواضح،  
60
 .2 :سورة آل عمران، اآلية 
61

ولد عبد الرازق سنة : هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني أبو بكر الصنعاني، مولده 

ست وعشرين ومائة من الهجرة، وكان له حديث كثير وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا 

: غيره من الثقات، وفاتهعنه إال   أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما ال يوافقه 

يوسف : تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: توفي عبد الرازق سنة إحدى عشرة ومائتين، ينظر

بشار عواد . د: ، تحقيق(20:  02/26)، (هـ426: المتوفى سنة)بن عبد الرحمن بن يوسف المزِّي 

 .م0221/ هـ 0411: رمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، سنة النش: معروف، الناشر
62

هو عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل بن أسامة بن عبد اهلل بن حميد بن زهير المكي، كان  

توفي عبد هلل بن حميد : ثقة كثير الحديث روى له مسلم في مقدمة كتابه، وابن ماجه في التفسير، وفاته

 (.202: 04/206)المصدر السابق، : ينظر. بمكة سنة تسع عشرة ومائتين
63

هو عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل بن أسامة بن عبد اهلل بن حميد بن زهير المكي، كان  

توفي عبد هلل بن حميد : ثقة كثير الحديث روى له مسلم في مقدمة كتابه، وابن ماجه في التفسير، وفاته

 (.202 :04/206)المصدر السابق، : ينظر. بمكة سنة تسع عشرة ومائتين
64

: ، تحقيق(2/6232)هـ، 362: تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة: ينظر 

: هـ، وينظر0402مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، الطبعة الثالثة، : أسعد محمد الطيب، الناشر

، (2/341)، (هـ200: المتوفى سنة)الدر المنثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي 

 .دار الفكر، بيروت: الناشر
65
 .22: سورة القمر، اآلية 
66

أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تأليف: ينظر 

دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، : ، الناشر(342:  3/342)، (هـ232: المتوفى سنة)

 .هـ0412
67
 .6: اآليةسورة النمل،  
68

هـ، 201: محي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سن: تفسير البغوي، تأليف 

دار : محمد عبد النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرشي، الناشر: ، تحقيق(2/041)

 .م0222/ هـ 0402طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
69
 .44: سورة فصلت، اآلية 
70
 .22: سورة مريم، اآلية 
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71
 .4: سورة النمل، من اآلية 
72
 . 4: سورة النمل، من اآلية 
73
 .001: سورة األنعام، اآلية 
74
 .2: سورة النمل، من اآلية 
75
 . 2: سورة النمل، من اآلية 
76

هـ، 224: تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى سنة 

دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : سامي بن محمد سالمة، الناشر: ، تحقيق(2/022)

 .م0222/ هـ 0461
77
 (.02/061)تفسير المراغي،  
78
 .2: سورة النمل، اآلية 
79
 (.2/044)تفسير البغوي،  
80
 .032من اآلية ، سورة النساء 
81
 .02: سورة الشورى، من اآلية 
82
 .02: سورة الشورى، من اآلية 
83
 .مكتبة حميدو: ، بتصرف، الناشر(6/26)معارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد حكمي، : ينظر 
84
 .44: سورة المائدة، من اآلية 
85
 .42: سورة المائدة، من اآلية 
86
 .023: سورة النساء، من اآلية 
87

مختار الصحاح، : ينظر. صحف جمع صحيفة، وهي الكتاب، وتجمع أيضًا على صحائف 

 .023صـ
88
 .02: سورة األعلى، اآلية 
89
 .22: سورة البقرة، اآلية 
90
 .40: سورة المائدة، من اآلية 
91
 .22: سورة النمل، اآلية 
92
 .42: سورة المائدة، من اآلية 
93

األسدي، الوالبي،  –ويقال أبو عبد اهلل  –الحافظ، المقرئ، المفسر، الشهيد أبو محمد  هو اإلمام 

في شهر شعبان، سنة خمس وتسعين  –رضي اهلل عنه  –كان استشهاده : الكوفي، أحد األعالم، وفاته

 .346:  360سير أعالم النبالء، صـ: ينظر. من الهجرة، عن عمر يناهز سبع وخمسين عاًما
94
 (.601، 2/612)القرطبي، تفسير  
95

هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي، أبو الحسن، من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث،  

 (.362، 2/362)سير أعالم النبالء للذهبي، : ينظر. توفي العوفي سنة إحدى عشرة ومائة: وفاته
96
 .2: سورة الحجر، اآلية 
97
 (.3/062)تفسير ابن كثير، : ينظر 
98
 .42: سورة العنكبوت، اآلية 
99
 .2: سورة النمل، اآلية 
100

 .، بتصرف(6262، 2/6262)في ظالل القرآن،  
101

 .34: سورة الطور، اآلية 
102

 .03: سورة هود، اآلية 
103

 .63: سورة البقرة، اآلية 
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 .22: سورة اإلسراء، اآلية 
105

جمع أسطار وإسطارة وأسطورة، وهي األحاديث التي ال نظام لها أو األباطيل، أو هي : األساطير 

معجم ألفاظ القرآن الكريم، تأليف : ينظر. جمع أسطرة، فهي جمع الجمع، وهي ما سطره األولون

 .هـ0321، ط الهيئة العامة للكتاب، الطبعة الثانية، (0/222)مجمع اللغة العربية، 
106

 .2: الفرقان، اآليةسورة  
107

: ينظر. هو الوليد بن المغيرة، من ألد أعداء اإلسالم، وهو والد خالد بن الوليد سيف اهلل المسلول 

 (.2/066)األعالم للزركلي، 
108

 .طال: ، مادة026مختار الصحاح، صـ: ينظر. بضم الطاء وفتحها، أي الحسن: الطالوة 
109

أساس : ينظر. واسع: يش غدق ومغدق وغديق أيأي كثير الماء مخضب، وع: مكان غدق ومغدق 

 (.0/222)البالغة، 
110

القاضي عياض بن موسى بن عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تأليف: ينظر في ذلك 

دار الفيحاء، عمان، الطبعة : ، الناشر(212، 0/212)، (هـ244: المتوفى سنة)البستي، أبي الفضل 

 .هـ0412الثانية، 
111

 .62: يةسورة الفتح، اآل 
112

 .3: سورة الروم، اآلية 
113

 .2: سورة الصف، اآلية 
114

 .0: سورة النصر، اآلية 
115

 .بتصرف يسير( 266: 0/202)الشفا، للقاضي عياض، : ينظر 
116

 .63: سورة الزمر، اآلية 
117

 .2: سورة الحجر، اآلية 
118

 .46: سورة فصلت، اآلية 
119

 .6، 0: سورة الجن، اآلية 
120

 .20: سورة يس، اآلية 
121

 .66: سورة األنبياء، اآلية 
122

 .020مختار الصحاح، صـ: ينظر. جمع شيمة، وهي الُخُلق: الشيم 
123

 .32: سورة األنعام، اآلية 
124

 .22: سورة النحل، اآلية 
125

 .بتصرف( 232: 0/262)الشفا للقاضي عياض، : ينظر 
126

 .0: سورة النمل، اآلية 
127

 .0: سورة الحجر، اآلية 
128

 (.01/026)لأللوسي، روح المعاني : ينظر 
129

 (.02/602)التحرير والتنوير البن عاشور، : ينظر 
130

 .6: سورة النمل، اآلية 
131

 .22: سورة النمل، اآلية 
132

 .62: سورة السجدة، اآلية 
133

هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبو ه بالعالء، وهو من أئمة اللغة  

: وفاته. هـ21ولد أبو عمرو بن العالء بمكة ونشأ بالبصرة سنة : مولده. عةواألدب، وأحد القراء السب

 (.3/40)األعالم للزركلي، : ينظر. هـ024سنة  –رحمه اهلل  –توفي 
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 .32: سورة النحل، اآلية 
135

. هو علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن العبسي الفراء، مؤرخ مصري، كان من فقهاء المالكية 

توفي الفراء في ربيع اآلخر، : وفاته. اء في سنة ثالث وثالثين وأربع مائة من الهجرةولد الفر: مولده

 (.210، 02/211)سير أعالم النبالء، : ينظر. سنة تسع عشرة وخمس مائة هجرية
136

 .، بتصرف يسير362مختار الصحاح، صـ 
137

 .6: سورة النمل، اآلية 
138

 (.2/6262)في ظالل القرآن،  
139

 (.01/311)التفسير الوسيط،  
140

 .60: سورة آل عمران، اآلية 
141

 (.0/20)، وأساس البالغة، 32مختار الصحاح، صـ: ينظر 
142

 .2: سورة اإلسراء، اآلية 
143

 .6: سورة الكهف، اآلية 
144

 .6: سورة النمل، اآلية 
145

 .064: سورة التوبة، اآلية 
146

 (.02/002)تفسير المراغي،  
147

 (.01/023)تفسير األلوسي، : ينظر 
148

 (.01/311)التفسير الوسيط،  
149

 .44: سورة فصلت، اآلية 
150

 .3: سورة النمل، اآلية 
151

عبد اهلل بن عمر بن الخطاب، أسلم مع أبيه عمر بن الخطاب، وكان من فضالء الصحابة، : هو 

الطبقات : ينظر. بمكة سنة أربع وسبعين من الهجرة –رضي اهلل عنهما  –توفي عبد اهلل بن عمر 

 (.046: 4/014)الكبرى البن سعد، 
152

بني اإلسالم على : "- -النبي قول : كتاب اإليمان، باب: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 

كتاب اإليمان، باب معرفة اإليمان، : ، وأخرجه مسلم في صحيحه(0/00)، 2الحديث رقم... " خمس 

: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق(0/32)، (0)واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة، الحديث رقم 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
153

 .6: اآلية سورة المؤمنون، 
154

 .42: سورة العنكبوت، اآلية 
155

هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول اهلل  

- – وفاته. غزوات، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة، ليفقه أهلها، وكان من فضالء الصحابة :

 (.4/622)أسد الغابة، : من الهجرة، ينظرسنة اثنين وخمسين  –رضي اهلل عنه وأرضاه  –توفي 
156

مقدمة ابن : ينظر. أو فعله – -ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول اهلل : الحديث المرفوع، هو 

: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن الصالح، المتوفى سنة: الصالح، تأليف

 .م0222/ هـ0412: دار الفكر، سوريا، سنة النشر: نور الدين عتر، الناشر: ، تحقيق42، صـ(243)
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ال يصح من قبل إسناده، وال من جهة متنه، أما ضعفه  –مع اشتهاره على األلسنة  -هذا الحديث  

من قبل إسناده ألن هذا الحديث من طريق ليث عن طاووس عن ابن عباس، وليث هذا ضعيف، 

صدوق " : تقريب التهذيب"في ترجمته له في كتاب ابن أبي سليم وقال عنه الحافظ ابن حجر : واسمه

، وقال شيخه (0/034" )مجمع الزوائد"اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك، وبه أعله الهيثمي في 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة : ينظر. إسناده لين(: 0/043" )تخريج اإلحياء"العراقي في 

، الحديث (0/24)هـ، 0461: اصر الدين األلباني، المتوفىمحمد ن: وأثرها السيئ في األمة، تأليف

/ هـ0406دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، : ، دار النشر6رقم 

 .م، عدد األجزاء، أربعة عشر جزًءا0226
158

 –الحسن توفي : وفاته. هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت األنصاري 

 (.222: 4/223)سير أعالم النبالء، : ينظر. في رجب سنة عشر ومائة من الهجرة –رحمه اهلل 
159

 .20سبقت ترجمته ص 
160

 .42: سورة العنكبوت، اآلية 
161

، وذكره ابن كثير في تفسيره 02332برقم ( 2/3122)أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  

األولى : سنده ضعيف لعلتين: عن سند هذا الحديث ، وقال األلباني في السلسلة الضعيفة(2/621)

جهالة عمر أبي عثمان، وهو من رواة : االنقطاع بين الحسن البصري وعمران بن الحصين، والثانية

، رقم (6/402)سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في األمة لأللباني، : ينظر. هذا الحديث

 .222: الحديث
162

غافل بن حبيب بن شمخ بن تميم الهزلي حليف بني زهرة، كان إسالمه  هو عبد اهلل بن مسعود بن 

قديمًا، حيث أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، وذلك قبل إسالم عمر بن الخطاب 

بزمان، كان ابن مسعود أول من جهر بالقرآن، توفي ابن مسعود بالمدينة سنة اثنين وثالثين من 

: ينظر. -رضي اهلل عنه  –بن العوام، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان الهجرة، وأوصى إلى الزبير 

 (.3/320)أسد الغابة، 
163

 (.0/22) 22أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب كون اإليمان باهلل أفضل األعمال، برقم  
164

هد جابر : مناقبه. هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 

: وفاته. –-ما عدا بدرا وأحدا وشهد صفين مع علي بن أبي طالب   – -د كلها مع النبيالمشاه

توفي جابر بن عبد اهلل سنة أربع وسبعين من الهجرة وصلى عليه أبان بن عثمان وكأن أمير المدينة، 

 .642، 0/642صفوة الصفوة : ينظر. وكان عمر جابر أربعا وتسعين سنة
165

باب المشي إلى الصالة يمحي الخطايا ويرفع  -ساجد ومواضع الصالةكتاب الم –أخرجه مسلم  

 .0/423 -624برقم  –الدرجات 
166

قديما وكان مالزما له وكان محتاجا من أهل الصفة   – -هو ربيعة األسلمي أسلم وصحب النبي 

ينظر الطبقات .   – -صاحب همة عالية وكان مختصا بوضوء النبي  – -وكان يخدم رسول اهلل

هـ  631: الكبرى ألبي عبد اهلل محمد بن سعد الهاشمي البصري البغدادي المعروف بابن سعد المتوفى

الطبعة األولى ،  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر -محمد عبد القادر عطا: ، تحقيق4/634

 م0221 -هـ 0401
167

 .0/623 -422برقم  -كتاب الصالة ، باب فضل السجود والحث عليه –أخرجه مسلم  
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هو أبو هريرة بن عامر بن ظريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن كعب الدوسي اليماني،  

توفي : وفاته. سيد الحفاظ، كان إسالم أبي هريرة ما بين الحديبية وخيبر وقدم المدينة، وسكن الصفة

اإلصابة في تمييز : ينظر. نة سبع وخمسين للهجرة، وعاش ثمانية وسبعين سنةأبو هريرة س

عادل أحمد عبد : ، تحقيق(326: 2/342)هـ، 226: الصحابة، البن حجر العسقالني، المتوفى سنة

هـ، وسير 0402دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، : الموجود، وعلي محمد عوض، الناشر

 (.236: 6/222)أعالم النبالء، 
169

 (.0/426) 222أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة، برقم  
170

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن الخزرج األنصاري  

كان معاذ أحد السبعة الذين شهدوا العقبة من األنصار، وشهد بدًرا وأحًدا : مشاهده. الخزرجي

توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة، وكان : وفاته. - -مشاهد كلها مع رسول اهلل وال

 (.2/022)أسد الغابة، : ينظر. -رضي اهلل عنه وأرضاه  –عمره ثمانيًا وثالثين سنة 
171

العمود عمود البيت، وجمعه في القلة أعمدة وفي الكثرة َعَمُد بفتحتين وُعُمُد بضمتين، وقرئ بهما  

: ينظر. ، والعماد بالكسر األبنية الرفيعة2: ، سورة الهمزة، اآلية(في عمٍد ممددة: )-تعالى-في قوله 

 .، مادة عمد602مختار الصحاح، صـ
172

، وقال (2/00) 6202أخرجه الترمذي في كتاب اإليمان، باب ما جاء في حرمة الصالة، برقم  

برقم ( 6/0304)اب كف اللسان من الفتنة، حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، ب

 .دار إحياء الكتب العربية: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق3223
173

 .043: سورة البقرة، اآلية 
174

 (.0/422)تفسير ابن كثير،  
175

 .42: سورة العنكبوت، اآلية 
176

 .004: سورة هود، اآلية 
177

 .23: سورة األنبياء، اآلية 
178

 .43ص: سورة البقرة، اآلية 
179

 .6: سورة الكوثر، اآلية 
180

 .026: سورة األنعام، اآلية 
181

 .036: سورة طه، اآلية 
182

 .22: سورة مريم، اآلية 
183

وزارة : ، الناشر60: 02سعيد بن علي القحطاني، صـ. د: منزلة الصالة في اإلسالم، تأليف: ينظر 

 .هـ0463د، المملكة العربية السعودية، الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشا
184

 .21: سورة التوبة، اآلية 
185

، 022هـ، صـ0400: محمد بن صالح العثيمين، المتوفى سنة/ فقه العبادات، للشيخ : ينظر 

 .اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية: بتصرف، أعده
186

 (.362، 2/362)محمد سيد طنطاوي، / التفسير الوسيط، د 
187

مختار الصحاح، : ينظر. مبتلى بين الزمانة: آفة في الحيوانات، ورجل َزمن أي: الزمانة 

 .زمن: ، مادة032صـ
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 .22: سورة الكهف، اآلية 
189

 (.4/26: )تفسير البغوي 
190

 (.2/362)التفسير الوسيط،  
191

هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه أم الحكم بنت  

، عاش عبد المطلب بن ربيعة بالمدينة إلى - -الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، روى عن النبي 

بن  زمن عمر بن الخطاب، ثم تحول إلى دمشق، فنزلها وبنى بها داًرا ومات بدمشق في خالفة يزيد

، 4/43)الطبقات الكبرى ، : ينظر. معاوية بن أبي سفيان، وأوصى إلى يزيد بن معاوية فقبل وصيته

44.) 
192

كان يكنى بأبي  – -هو الفضل بن العباس عن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ابن عم النبي  

وهو  – -النبي عبد اهلل، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهاللية أخت ميمونة بنت الحارث زوج 

يوم مرج الصفر في سنة ثالث  –رضي اهلل عنه  –توفي : وفاته. أكبر أوالد العباس وبه كان يكنى

 (.4/342)أسد الغابة، : ينظر. عشرة من الهجرة
193

، 0126أخرجه مسلم، كتاب صالة االستسقاء، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم  

(6/226) 
194

أسلم بعد الفتح وروى أحاديث، وحسن : إسالمه. لجمحي القرشي المكيهو صفوان بن أمية ا 

. إسالمه، وشهد اليرموك وكان أميًرا على كردوس، وكان من كبراء قريش، وقتل أبوه مع أبي جهل

 (.222: 6/226)سير أعالم النبالء، : ينظر. سنة إحدى وأربعين للهجرة –رضي اهلل عنه  –توفي 
195

، - -شيئًا قط فقال ال وكثرة عطائه  – -ائل، باب ما سئل رسول اهلل أخرجه مسلم، كتاب الفض 

، وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، (4/0212)، 6303برقم 

هـ، مسند المكيين، 640: ، وأخرجه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة(3/44)، 222برقم 

: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، إشراف: ، تحقيق(64/02)، 02314أمية، برقم  مسند صفوان بن

 .م6110/ هـ 0460مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، : عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، الناشر. د
196

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي األنصاري، كان من الحفاظ لحديث  

في غزوة بني  – -رين، ومن العلماء الفضالء العقالء، خرج مع النبي المكث – -رسول اهلل 

سنة أربع  –رضي اهلل عنه  –توفي : وفاته. وهو ابن خمس عشرة سنة: المصطلق، قال الواقدي

 (.2/032)أسد الغابة، : ينظر. وسبعين من الهجرة
197

بني تميم الذين قدموا على هو األقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن تميم، كان في وفد  

شهد األقرع حنينًا وفتح : مشاهده. فأسلم وكان ينزل أرض بني تميم ببادية البصرة – -رسول اهلل 

مكة والطائف، وسكن المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحضر مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه 

 (.6/2)، واألعالم للزركلي، (2/62)، الطبقات الكبرى: ينظر. واستشهد بالجوزجان. حتى اليمامة
198

. هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري، أسلم بعد الفتح، وشهد حنينًا أو الطائف 

 (.4/302)أسد الغابة، : ينظر
199

هو علقمة بن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر، كان من أشراف بني ربيعة، وكان من  

: ينظر. المؤلفة قلوبهم، وكان سيدًا في قومه حليمًا عاقاًل، وأم علقمة هي ليلى بنت أبي سفيان بن هالل

 (.4/26)أسد الغابة، 
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الخير، سماه النبي زيد الخير  هو زيد بن مهلهل بن زيد بن كنانة بن مالك الطائي، المعروف بزيد 

وكان شاعرًا محسنًا، خطيبًا، شجاعًا، كريمًا، وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة، ألن كعبًا اتهمه 

: ينظر. أخذته الحمى، فلما وصل إلى أهله مات – -بأخذ فرس له، ولما انصرف من عند النبي 

 (.6/322)المصدر السابق، 
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وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر : ))اديث األنبياء، باب قول اهلل أخرجه البخاري، كتاب أح 

، وأخرجه مسلم، كتاب صالة الكسوف، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، (4/032)، 3344، برقم ﴾عاتية

 (.022:  4/022)تفسير ابن كثير، : ، وينظر(6/246)، 0124برقم 
202

 .سبقت ترجمته في نفس الصفحة  
203

 .سبقت ترجمته في نفس الصفحة  
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هو عدي بن حاتم بن عبد اهلل بن سعد بن امرئ القيس بن الغوث بن طي الطائي، وأبوه حاتم  

في شعبان سنة  – -وفد عدي على النبي : إسالمه. الجواد الموصوف بالكرم، الذي يضرب به المثل

. سنة سبع وستين من الهجرة – عنه رضي اهلل –توفي : وفاته. تسع من الهجرة، وأسلم وكان نصرانيًا

 (.4/2)أسد الغابة، : ينظر
205

 -هو الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن تميم السعدي، وفد الزبرقان على رسول اهلل  

–  ،في وفد بني تميم، فأسلموا، وأجازهم رسول اهلل فأحسن جوائزهم، وذلك سنة تسع من الهجرة

وهو عليها، وارتد  – -على صدقة قومه بني سعد، فقبض رسول اهلل  – -واستعمله رسول اهلل 

العرب ومنعوا الصدقات وثبت الزبرقان بن بدر على اإلسالم، وأخذ الصدقة من قومه فأداها إلى أبي 

، اإلصابة في (6/313)، أسد الغابة، (62، 2/62)الطبقات الكبرى البن سعد، : ينظر. بكر الصديق

 (.422، 6/424)تمييز الصحابة، 
206

 .بتصرف( 4/23)تفسير البغوي،  
207

 (.0/222)التفسير الواضح،  
208

 (.4/22)تفسير أبي السعود،  
209

" معاني القرآن"هو اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري، نحوي زمانه، مصنف كتاب  

: وفاته. مهوله تآليف جمة، لزم المبرد، فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهًما، فنصحه وعل

 (.04/321)سير أعالم النبالء، : ينظر. توفي الزجاج سنة إحدى عشرة وثالثمائة من الهجرة
210

 (.2/444)البحر المحيط في التفسير، : ينظر 
211

: مفاتيح الغيب ألبي عبد اهلل محمد بن عمر الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي، المتوفى سنة 
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 (.021، 4/022)تفسير ابن كثير،  
213

 .022ابن العثيمين، صـ/ فقه العبادات، للشيخ 
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