
بناااا  في المحرم كل عام إعالن الحرب على أهل بيت النبي )ع( وشيعتهم  

} أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مار   على كذبة أو كذبتين فتنة كل عام

 {126التوبة -أو مرتين

 

أولم ياروا أنهام يفتناون فاي كال عاام مار  أو مارتين بام و يتوباون ووهام  }

  {126التوبة  –يذكرون التوبة 

 :   وال المفسرين في اآلية بين مذهبي الشيعة والسنةأق 

 : تفسير القمي 

قوله: } أو ال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين { أي: يمرضوون 

 . {} ثم ال يتوبون وال هم يذكرون

 : الصافي 

أو أَوالَ يََرْوَن { يعنوي للمنوافنين } أنُْهوْم يْْفتَنْووَن { ينتبوون ب اوناي للنبي وا  }

وللنموووي    بالجهووواع مووو   فوووون ن فيعووواينون موووا ييهووور عبووويهم مووون ل يوووا  

يمرضون } فِي ْكل ِ َعاٍم ُمُرةً أَْو َمُرتَْيِن ثُْم الَ يَتْوبْوَن { مون نفواقهم } َوالَ ْهوْم 

 . يَذُُكْروَن { ال يعتنرون

  

 : الميزان للطبطبائي

و موورتين { ل يووس لالفووتفهام أو ال يوورون أنهووم يفتنووون فووي كوول عووام موورة أ } 

لبتنريووور أي موووا لهوووم ال يتفعووورون وال يعتنووورون وهوووم يووورون أنهوووم ينتبوووون 

ويمتحنووون كوول عووام موورة أو موورتين فيعخووون ن وال يةر ووون موون عهوو ة 

للمحنووس لِللهيووس وهووم ال يتوبووون وال يتووذكرون ولووو تفعوورول فووي  لوو  لنتنهووول 

للشو ن ينتهوي بهوم  لوه تورلكم  لول ب أمرهم وأيننول أن لالفوتمرل  عبوه هوذل

 . للر س عبه للر س وللهالك لل لئم وللةسرلن

  

 : مجمع البيان للطبرسي



أوو يرون { أي أوو يعلم هؤوا المنافقون. وقيال  معنااأ أوو يبصارون  } 

مرة أو مرتين { أي عفعس أو } في كل عام  } أي يمتحنون }} أنهم يفتنون 

و  لئوو  للمووو  } ثووم ال يتوبووون { أي ال عفعتووين بوواضمرلأل ولضو ووا  وهوو

ير عووون عوون كفوورهم } وال هووم يووذكرون { أي ال يتووذكرون نعووم ن عبوويهم  

وقيل: يمتحنون بالجهاع مو   فوون ن اوبه ن عبيوه وفوبم وموا يورون مون 

نخرة ن  فوله وما ينان أع لؤه من للنتل وللسني عن لبن عناس وللحسن  

مجاه   وقيل: بهت  لفتا هم وما ييهر من خنث  وقيل: بالنحط وللجو  عن

 .فرلئرهم عن مناتل

 : تفاسير أهل السنة 

 : الطبري 

لر ] لر فوووي قووورلرة قولوووه: } أَو ال يَوووَرْوَن { فنرأتوووه عاموووس قووور  لختبفووول للنووور 

لضمخا : } أَو ال يََرْوَن { باليار، بمعنه أو ال يرى هؤالر للذين فوي قبووبهم 

بالتوار، بمعنوه أو ال توورون « أَو ال تَوَرْونَ »حموةة: مورأل للنفوا   وقورأ  لو  

أنتم أيها للمؤمنون أنهم يفتنون؟ وللخولب عن نا من للنرلرة في  لو : لليوار، 

لر لضمخووا  عبيووه  عبووه و ووه للتوووبي  موون ن لهووم، ل مووا  للحجووس موون قوور 

فتأويااال ال اااالم إَا  أوى و يااارم هاااؤوا المناااافقون أن   واوووحس معنووواه: 

هم في كّل عام مّر  أو مّرتين، بمعنى أنه يختبرهم في بعا  اععاوام يختبر

   مّر ، وفي بعضها مّرتين

} ثم ال يَتْوبْوَن { ينون: ثوم هوم مو  للونالر للوذي يحول  بهوم مون ن ولالختنوا  

للووذي يعوورأل لهووم ال ينينووون موون نفوواقهم، وال يتوبووون موون كفوورهم، وال هووم 

يعوواينون موون هياتووه، فيعيووول بهووا ولعوونهم يتووذكرون بمووا يوورون موون حجوو  ن و

ون عبه نفاقهم  ولختبف أهل للت ويل في معنه للفتنس للتي  كر ن فوي  مخر 

هذل للموض  أن هؤالر للمنافنين يفتنوون بهوا، فنوان بع:وهم:  لو  لختنوا  ن 

 ياهم بالنحط وللش  ة   كر من قان  ل : ح ثنا لبن وكيو ، ثنوا لبون نميور، عون 

لبن أبي نجوي،، عون مجاهو : } أَو ال يَوَرْوَن أنُْهوْم يْْفتَنْووَن فِوي ْكول ِ  و قار، عن

عاٍم َمُرةً أْو َمَرتَْيِن { قان: بالسنس وللجو   ح ثني محم  بن عمرو، قوان: ثنوا 

أبو عاام، قوان: ثنوا عيسوه، عون لبون أبوي نجوي،، عون مجاهو ، فوي قولوه: } 

ُرةً أْو َمُرتَْيِن { قوان: بالسونس وللجوو   يْْفتَنون { قان: يْنتبون، } في كل  عام مَ 

ح ثني للمثنه، قان: ثنا شنل، عن لبن أبي نجي،، عن مجاهو : } أَو ال يَوَرْوَن 

أنُْهْم يْْفتَنْوَن فِي ْكل ِ عاٍم َموُرةً أْو َموَرتَْيِن { قوان: يْنتبوون بالعوذلب فوي كول عوام 

تين  حو ثنا للنافوم، قوان: ثنوا للحسوين، ة أو مر  قوان: ثنوي حجواع، عون لبون  مر 



 ري ، عن مجاه ، قوله: } يْْفتَنْوَن فِي ْكل ِ عاٍم َمُرةً أْو َمَرتَْيِن { قان: بالسنس 

وللجو    وقان هخرون: بل معنواه أنهوم يةتنورون بوالوةو وللجهواع   كور مون 

قان  ل : ح ثنا بشر، قان: ثنا يةي ، قان: ثنا فعي ، عن قتواعة، قولوه: } أَو ال 

ْوَن أنُْهْم يْْفتَنْوَن فِي ْكل ِ عاٍم َمُرةً أْو َمَرتَْيِن { قان: يْنتبون بالوةو في فونيل يَرَ 

تين  ح ثنا محم  بون عنو  لضعبوه، قوان: ثنوا محمو   ة أو مر  ن في كل  عام مر 

بوون ثووو ، عوون معموور، عوون للحسوون، مثبووه  وقووان هخوورون: بوول معنوواه: أنهووم 

ضكا يوب عبوه  فوون ن اوبه ن عبيوه يةتنرون بما يشي  للمشركون من ل

وفبم وأاوحابه، فيفتوتن بوذل  للوذين فوي قبووبهم مورأل   كور مون قوان  لو : 

ح ثنا أحم  بن  فحا  قان: ثنوا أبوو أحمو ، قوان: ثنوا شوري ، عون  وابر، عون 

ارم   أو   أبي لل:حه، ام  ي ف تىن اونى فلاي ك اّلل عاام  مى نى أنمه  و  عان ذذيفاة  } أوى و يىارى

رى  قال   كنا نسمع في كّل عام كذباة أو كاذبتين، فيضاّل بهاا فماام مان   {تىي نل مى

  الناس كثير

عثنا لبن وكي ، قان: ثنا أبي، عن شري ، عن  وابر، عون أبوي لل:وحه، عون 

حذيفس، قان: كان لهوم فوي كول  عوام كذبوس أو كوذبتان  وأولوه لضقوولن فوي  لو  

ب عنواعه للموؤمنين مون هوؤالر للمنوافنين، ووبو   بالخحس أن ينان:  ن ن عج 

للمنافنين في أنفسهم بنبس تذكرهم وفور تننههم لمولعظ ن للتوي يعيهوم بهوا  

و ائة أن تعون تب  للمولعظ للشو لئ  للتوي يْنةلهوا بهوم مون للجوو  وللنحوط، 

و ائة أن تعون ما يريهم من نخرة  فوله عبه أهل للعفر بوه ويرققوه مون 

ائة أن تعوون موا ييهور لبمسوبمين مون نفواقهم  ظها  كبمته عبوه كبموتهم، و و

وخنث فرلئرهم بركونهم  له موا يسومعون مون أ ل يوف للمشوركين برفوون 

ن ابه ن عبيه وفبم وأاحابه   وال خنر يو ب احس بعض  لو ، عون 

بعض من للو ه للذي يجب للتسبيم له، وال قون في  ل  أوله بالخولب مون 

ة أو للتسبيم لياهر قون ن، وهو  : أو ال يرون أنهم يةتنرون في كل  عام مر 

تين بما يعون قل رلً لهم ثم ال ينة رون وال يتعيون  . [     مر 

والسؤال المهم هنا فيما نقله الطبري عن أذد الصحابة ال باا  وهاو ومعاه  

  الصحابي الجليل عما  بن ياشر كاتمي سر  سول   صلى   عليه وآله

 ] " كناا نسامع  ى   عليه وآله ويسمع منه بم يقاولصل  و يجالس النبي

" ] 

تىي نل ] ارى ارم   أو  مى م  ي ف تىن ونى فلي ك ّلل عام  مى نى أنمه  و  قاال     {عن ذذيفة  } أوى و يىرى

 -كنا نسمع في كاّل عاام كذباة أو كاذبتين، فيضاّل بهاا فماام مان النااس كثيار 

 [   ال بري



  لتصريح بما تعنيه اآلية و قوله كنا نسمعأو تشعر هنا بخوف الراوي من ا

ن ن ؟  وسمع مل   مى

 و ما هى هذأ ال ذبة أو ال ذبتان ؟

] ذفظاات عاان  سااول      وهاال تااديل فيمااا َكاارأ أبااو هرياار  ذااين قااال

وعااااين ، فأمااا اعول فبثثتااه ، وأمااا اآلياار وأمااا اآلياار لااو بثثتااه قطااع هااذا 

  . [ واأ البخا ي -  البلعوم

   ا ما أيفاأ ال ثير بإَن  سن شف هنو  

 :  الجامع عذ ام القرآن للقرطبي 

أََوالَ يَووَرْوَن أَنُْهووْم يْْفتَنْوووَن فِووي ْكوول ِ َعوواٍم ُمووُرةً أَْو َمووُرتَْيِن { قوورلرة للعامووس ] }  

باليار، خنرلً عن للمنافنين  وقورأ حموةة ويعنووب بالتوار خنورلً عونهم وخ ابواً 

ي «  أو لووم يوورول» لبمووؤمنين  وقوورأ لضعموو  أََو الَ »وقوورأ حبحووس بوون ْمَخوور ِ

وهي قورلرة ببون مسوعوع، خ ابواً لبرفوون اوبه ن عبيوه وفوبم  و } « تََرى  

: بووالنحط وللشوو  ة  وقووان  قوان مجاهوو  .  يختباارون قاال الطبااريّ  {  يْْفتَنْوونَ 

ع يوووس: بووواضمرلأل ولضو وووا  وهوووي  ولئووو  للموووو   وقوووان قتووواعة وللحسووون 

ةو وللجهاع م  للنني  ابه ن عبيه وفبم، ويرون موا وعو  ن ومجاه : بالو

  { [     من للنخر } ثُْم الَ يَتْوبْوَن { لذل  } َوالَ ْهْم يَذُُكْرونَ 

 :  مفاتيح الغيب للرازي 

قرأ حمةة } أَْو الَ تََرْوَن { بالتار عبه للة اب لبمؤمنين، وللناقون باليوار  ] 

فعبه قورلرة للمةاحنوس، كوان للمعنوه أن للموؤمنين ننهوول خنرلً عن للمنافنين، 

عبوه  عوورلأل للمنوافنين عوون للنيوور وللتو بر، وموون قوورأ عبوه للمواينووس، كووان 

للمعنوه تنريو  للمنوافنين بوالعرلأل عون لالعتنووا  بموا يحو   فوي حنهوم موون 

لضمو  للمو نس لالعتنا   للمس لس للثانيس: قوان للولحو ي  حموه ن: قولوه: } 

الَ يََرْوَن { هذه ألف لالفتفهام عخبل عبه ولو للع ف، فهو متخل بوذكر أَْو 

  [  للمنافنين، وهو خ اب عبه فنيل للتننيه

 : تفسير القرآن العظيم وبن كثير 



ينون تعاله أو ال يرى هؤالر للمنوافنون } أَنُْهوْم يْْفتَنْووَن { أي يةتنورون } ]  

ْيِن ثُْم الَ يَتْوبْوَن َوالَ ْهْم يَذُُكْروَن { أي ال يتوبون مون فِه ْكل ِ َعاٍم ُمُرةً أَْو َمُرتَ 

 نوووبهم للسووالفس، وال هووم يووذكرون فيمووا يسووتننل موون أحوووللهم، قووان مجاهوو  

يةتنرون بالسنس وللجو   وقان قتاعة بالوةو في للسونس مورة أو مورتين، وقوان 

قولاه } ذذيفاة فاي  ]  شري  عن  ابر، هو للجعفوي، عون أبوي لل:وحه عون

تىي نل  رم رم   أىو  مى م  ي ف تىن ونى فلى ك ّلل عىام  مم نى أىنمه  و  وى يىرى قال كنا نسامع فاي كال   { أىوى

عام كذبة أو كذبتين، فيضل بها فمام من الناس كثير،  واأ ابن جريرـ وفاي 

و يزداد اعمر إو شد ، وو يزداد النااس إو شاحا ، وماا   "الحديث عن أنس

 [ سمعته من نبي م صلى   عليه وسلم " و والذي بعدأ شر منهمن عام إ
  

 : للبيضاوي  أنوا  التنزيل 

أَْو الَ يََرْوَن { يعني للمنافنين وقرىر بالتوار  } أَنُْهوْم يْْفتَنْووَن { ينتبوون }  ]   

ب اناي للنبيا ، أو بالجهاع م   فون ن ابه ن عبيه وفبم فيعاينون موا 

ه موون ل يووا   } فِووه ْكوول  َعوواٍم ُمووُرةً أَْو َمووُرتَْيِن ثْووُم الَ يَتْوبْوووَن { ال ييهوور عبيوو

  [   ينتهون وال يتوبون من نفاقهم  } َوالَ ْهْم يَذُُكْروَن { وال يعتنرون

و أقوربهم  لوه للخوولب  وهذا ماا َكرتاه أماة محماد شايعة وسانة فاي اآلياة 

: ] حذيفوس فوي قولوه } أََوالَ يَوَرْوَن ح يث للخحابي للجبيول حذيفوس بون لليموان 

 {   أَنُْهْم يْْفتَنْوَن فِه ْكل ِ َعاٍم ُمُرةً أَْو َمُرتَْينِ 

قان كنا نسم  في كل عام كذبس أو كذبتين، في:ول بهوا فموام مون للنواس كثيور، 

" ال يةعلع لضمر  ال شو ة، وال يوةعلع   وله لبن  ريرـ وفي للح يث عن أنس

 ً فوومعته موون ننوويعم  ، ومووا موون عووام  ال وللووذي بعوو ه شوور منووه "للنوواس  ال شووحا

 [ .   ولل نري  & تفسير لبن كثير – ابه ن عبيه وفبم 

وهذه للفتنس لمتحوان لهوم كول عوام كموا فوي تفسوير لل نرفوي أي:واً وهوو قوون 

 : ينترب من للخولب ضن للفتنس لختنا  ولعن للسؤلن

 ي يفتتن بها أكثر اعمة كل عامما هو هذا اإليتبا  وما هذأ الفتنة الت 

. 

أضلوا بها ال ثير من أمة محمد )صلى   عليه   ماهى ال ذبة التي فتنوا و 

وآله( كل عام في كذبة أو كذبتين ذولوا بها دين   تعالى لمدائح  جاال و 



كاأن النباي   قبائل وبيان محاسنهم بدو من تعبياد النااس ت تعاالى و ساوله

وآلااه( وزع النبااو  علاايهم قباال موتااه فااأوهموا الناااس أن )صاالى   عليااه 

 :  وبرجالهم إيمانا  بات تعالى  اإليمان بهم

 : هذا ما ستبينه اآلية هنا و ببيان القرآن للقرآن ال ريم

وهنا لبيان هذأ اآلية باالقرآن ووفقاا  لمااد   أم ومشاتقاتها فاي كااب      

 لنعلم مراد   تعالى من اآلية

 يلي   كما  

 (أولم يروا)

وو وع لفظ  أي ويرول هنوا فوي قولوه تعواله : } َف َْاوِرْي َعوْن هيَواتَِي للُوِذيَن 

ِ َو ِن ا يَتََعنُْروَن فِي لْضَْ أِل بِوَْيِر لْلَحق  و  ا ْكوُل هيَوٍس اُل يْْؤِمنْوول بَِهوا َو ِن يىرى و   يىارى

ْشِ  اَل يَتُِةذْوهْ َفنِياًل َو ِن ايى  َفنِيَل للرُّ و  ِلوَ  بِو َنُْهْم  رى ِ يَتُِةوذْوهْ َفونِياًل  َ  َفونِيَل لْلوَوي 

{  ليس فيها عاللس عبوه أن  146لضعرلي  –َكذُبْول بِآيَاتِنَا َوَكانْول َعْنَها َغافِِبيَن 

هناك من أعرضول عن ععوة  فون ن لهم وتعنرول في لض أل بوير للحق 

ليته  ف:وهم لليموان بو ي هيوس تو تي مون وبشرهم ن تعاله بالعذلب لضليم وب 

أنوا  أولم يروا } : عن  ن كما و وع ل يا  ) أولم يرول ( هنا في قوله تعاله

 . { 67للعنعنو   – عبنا حرماً همناً ويتة ف للناس من حولهم 

تشير  له أنهم أهل معس هم للذين فعبول  ل  فعان منهم من يسوتهة  برفوون 

 ن   أوك لووه كمووا فووي أفووناب نووةون ل يووس : }و  لن اووبه ن عبيووه وه

{ ومووونهم  41للفرقوووان  –يتةوووذون   ال هوووةول أهوووذل للوووذي بعوووث ن  فووووال 

منافنون تم عفهم عبه  فون ن اوبه ن عبيوه وهلوه ل هواأل ععوتوه  لوه 

ن تعاله وا ول عن فنيل ن كما فوي قولوه تعواله : } َو ِ َل قِيوَل لَْهوْم تَعَوالَْول 

أىي تى   ِلَه  َما أَنَةَن َّللُاْ َو ِلَه للُرْفونِ  فََعْيوَف   لْلْمنَوافِِنيَن يَْخو ُّوَن َعنوَ  ْاو ْوعًل  ى

ِ  ِْن أََ ْعنَووا  ِاُل  ُْ ِخووينَسِ بَِموا قَوو َُمْل أَْيووِ يِهْم ثْوُم َ وواْروَك يَْحِبفْووَن بِووا  ِ َل أََاوابَتْْهم مُّ

   {62-61ر للنسا -  ِْحَسانًا َوتَْوفِينًا 

وهذل للخ  كان عن ععوة  فون ن ابه ن عبيه وهله ولليمان بعتاب ن 

ولنوو  نهووه ن   فووي هيووا  ن تعوواله وللةوووأل فيهووا  تعوواله ف خووذول بالجوو لن

تعوواله  فووون ن اووبه ن عبيووه وهلووه وللمووؤمنين عوون مجالسووتهم وللةوووأل 

أىي اتى   ِ َلمعهم فوي هيوا  ن كموا فوي قولوه تعواله : } وَ  للُوِذيَن يَْةوْضووَن فِوي   ى



هيَاتِنَا فَ َْعِرأْل َعْنْهْم َحتُه  يَْةوْضوول فِوي َحوِ يٍث َغْيوِرِه َو ُِموا يْنِسويَنَُ  للُشوْيَ اْن 

ْكَرى  َمَ  لْلنَْوِم للُياِلِميَن   {    68لضنعام  - فاََل تَْنعْْ  بَْع َ للذ ِ

ابه ن عبيه وهلوه وللوذي قوان عون نفسوه و  ل كان هذل ح   م   فون ن 

أنا لبن للذبيحين وهو في نا  فماعيل للذي لفت له  بنا عة و ل بعون  عيويم 

وللموضووو  معووروي لوو ى كوول للمسووبمين كووذل  لفتوو ى فووي نا عنوو  للم بووب 

عنوو  ن عنوو ما قوور  نووذ  عنوو  ن وللوو   فووون ن اووبه ن   )عبيووه للسووالم(

رباناً لنيل ن للحورلم  بحوا وتوم فو لؤه و لو  نفهموه مون عبيه وهله أن ين مه ق

 و وع لفظ للرؤيا في قوله تعواله : } فَبَُموا بَبَوَم َمعَوهْ للُسوْعَي قَواَن يَوا بْنَوُي  ِن ِوي

م   م   فِوي لْلَمنَواِم أَن ِوي أَْ بَْحوَ  فَوانْيْر َموا َل أى ى قَواَن يَوا أَبَوِل لْفعَوْل َموا تْوْؤَمْر   تىارى

   { 102للخافا   -ي  ِن َشاَر َّللُاْ ِمَن للُخابِِرينَ َفتَِج ْنِ 

و  ل كانل ل يس تشير  له نذ  و ب، لولل   فون ن ابه ن عبيه وهلوه فنو  

نوذ  كفووا  معووس  بو،  فووون ن قربانوواً  لهوتهم فحوواولول قتبووه أكثور موون أثنتووي 

أىي ت م  أىفىا } عشورة مورة قربانواً  لوتهم للوال  وللعوةى فوي قولوه تعواله للواُلَ   رى

  َوَمنَاةَ للثُاِلثَسَ لْضْْخَرى  أَلَْعْم للذَُكْر َولَهْ لْضْنثَه  تِْبوَ   ِ ًل قِْسوَمسِ ِضويَةى    َولْلعُْةى  

 ِْن ِهووَي  ِاُل أَْفووَماِر َفووُمْيتْْموَها أَنووتْْم َوهبَوواْؤْكم ُمووا أَنووَةَن َّللُاْ بَِهووا ِموون ْفووْبَ اٍن  ِن 

ون ُ ب ِِهوْم لْلْهو َى  يَتُنِعْو للونجم  -  َن  ِاُل للُيوُن َوَموا تَْهوَوى لْضَنفْوْس َولَنَوْ  َ واَرْهم م ِ

و  ل كان  ل  ح   م   فون ن اوبه ن عبيوه وهلوه فموا بالنوا . { 19-23

بما فعبوه ويفعبوه في   يته حته ل ن و له أن يشار ن  ف  مواهم عبيوه مون 

 ابه ن عبيه وهلوه بافوتةالي أميور للموؤمنين ضالن فن  أواه  فون ن

وأمر ب اعته وواليتس ونخورته ولضئموس مون  عبي عبيه للسالم في غ ير خم 

فنس  فون ن ابه ن عبيوه وهلوه   هو ول ع في  كما     يته عبيهم للسالم

 ثنووي عشوورل  ماموواً عبووه عوو ة نننووار بنووي  فوورلئيل للووذين  أي فوويهم   وعوو عهم

وفف عبيه للسوالم منامواً قوان تعواله فيوه : }  ِْ  قَواَن يْوْفوْف ِضَبِيوِه يَوا أخوهم ي

 - أََحو َ َعَشوَر َكْوَكنًووا َوللُشوْمَس َولْلنََموَر َ أَْيوتْْهْم ِلوي َفوواِ ِ يَن  أىي اات   ى  أَبَوِل  ِن ِوي

 {   4يوفف 

 ول يس فيها  شا ة ل يفس ب ن أمر للفتنس في كل عام هو أمر يةص أئموس أثنوه

عبويهم للسوالم و للفتنوس تةوص  موامتهم   عشر عبه ع ع أفوناح بنوي  فورلئيل

لفوتةالفه   أخور  عوالن  حته  فون ن ابه ن عبيه وهله لما  في كل عام

ب  و ن  نةن قوله تعاله : } يا أيها للرفون ببم ما أنةن  لي  من   من بع ه

ائ ه{   وبع  للبوال  للم –لم تفعل فما ببول  فالته ون يعخم  من للناس 



 كمان لل ين وتمام للنعمس في قوله تعاله } لليوم أكمبل لعم عيونعم   نةلل هيس

 {  للمائ ة -وأتممل عبيعم نعمتي و ضيل لعم للفالم عينا 

وهنا عن ما عبم للمنافنون وكفا  قري  باضمر لن بنول  لوه حمبوس تنووم عبوه 

 : شنين

  اعول 

 تهالحط من  سول   وَ ي 

  والثاني  

أمر  )ابه ن عبيه وهله( للتشوي  عبه أمس محم  حال  حمبس ولفعس من 

عو لر أهول بيول للننوي عبويهم للسوالم أعبوه   توقيو  للمناقوب وللمو لئ،عينها ب

وتحسوين اوو تهم أموام لضموس  لهوم احاب للمولقف للع لئيس أمن و  الهم 

تنب  بهم  ال قبيالً من  ع همومن في تي بوللتماس لضعذل  لهم بالهوى وللين 

وهنا شوشول عبه أمس محم  عينها و ار  لضحاعيث فوي للمناقوب  للمؤمنين 

 :متناق:س فيها للشيئ وض ه 

ٍ بَعَثَهْ َّللُاْ في ] عن لبن مسعوع قان  فون ن ابه ن عبيه وهله  ما ِمن نَنِي 

وَن، وأَْاحاِب يَ ْْخذْوَن بْسنُتِِه ويَْنتَ ْوَن أُْمٍس قَْنِبي  اُل كاَن له ِمن أُْمتِِه َحولِ يُّ 

ب َْمِرِه، ثُْم  نُها تَْةبْْف ِمن بَْعِ ِهْم ْخبْوِي ينولوَن ما ال يَْفعَبْوَن، ويَْفعَبْوَن ما ال 

يْْؤَمْروَن، فَمن  اَه َْهْم بيَِ ِه فَهو ْمْؤِمِن، وَمن  اَه َْهْم بِبسانِِه فَهو ْمْؤِمِن، 

ْهْم بنَْبنِِه فَهو ْمْؤِمِن، وليَس و لَر  لَ  ِمَن لليماِن َحنُسْ َخْرعٍَن  قاَن وَمن  اَه َ 

أبو  لفِ ٍ: فََح ُثْْل َعْن َ نِ بَن ْعَمَر ف ْنَعَرهْ َعبَُي، فَنَِ َم لبْن َمْسعْوٍع فَنََةَن بنَناةَ 

بَْنْل معهْ فَبَُما َ بَْسنا َف َْلْل لْبَن فاْفتَتْنَعَنِي  لَْيِه عن ْ نِ بْن ْعَمَر يَعْوعْهْ، فاْن َ 

َمْسعْوٍع عن هذل للَح يِث، فَح ُثَنيِه كما َح ُثْتْهْ لْبَن ْعَمَر  قاَن ااِلِ،: وقْ  

َ  بنَْحِو  لَ  عن أبِي  لفِ ٍ    وله مسبم [   – .تْْح  ِ

  

للعمل  فعثير منهم ال يؤمن ب نوهؤالر علئما يتننون عنائ  للن  يس وللمر مس 

 ]: ث يكما في للح لذل  لعنهم أننيار ن تعاله للخال، شرح لخحس لليمان 

عن معا  بن  نل قان قان  فون ن ابه عبيه وفبم : ما بعث ن ننياً قط 

 ال وفي أمته ق  يس ومر مس يشوشون عبيه أمر أمته   أال و ن ن ق  لعن 

ً   للن  يس  وله لل نرلني وفيه بنيس بن  - وللمر مس عبه لسان فنعين ننيا

للولي  وهو لين ويةي  بن حخين لم أعرفه   لنتهه   و وله لبن حنان عن 

وفيه )أمته من بع ه      362ص  1أبي هريرة في كتاب للمجروحين ع 

 [  203ص  7فنعين ننياً أنا هخرهم ( وفي مجم  للةولئ  ع 



 و فوله كاضمم من قنبنا وقان و ثول للعتاب ممن كذبول عبه نوهؤالر هم للذين 
ذَل لْضَْعنَه   تعاله فيهم : } فََةبََف ِمن بَْعِ ِهْم َخْبِف َوِ ثْول لْلِعتَاَب يَ ْْخذْوَن َعَرأَل هَ 

يثَاْ  لْلِعتَابِ  ثْبْهْ يَ ْْخذْوهْ أَلَْم يْْؤَخْذ َعبَْيِهم م ِ  أَن اُل َويَنْولْوَن َفيْْوفَْر لَنَا َو ِن يَ ْتِِهْم َعَرأِل م ِ

ِنبْوَن يَنْولْول َعبَه َّللُاِ  اُِل لْلَحُق َوعََ ْفول َما فِيِه َولل ُلْ  لْ ِخَرةْ َخْيِر ل ِبُِذيَن يَتُنْوَن أَفاََل تَعْ 
ً نهم لتنعول للشهول  في قوله  { 169لالعرلي  -(169) َ منينا   وقان تعاله أي:ا

ْبِف أََضاْعول للُخالةَ َولتُنَعْول للُشَهَولِ  فََسْوَي يَْبنَْوَن فََةبََف ِمْن بَْعِ ِهْم خَ }  تعاله : 

 -  اُِل َمْن تَاَب َوهَمَن َوَعِمَل َااِلًحا فَ ْْولَمَِ  يَْ ْخبْوَن لْلَجنُسَ َوال يْْيبَْموَن َشْيمًا  َغيًّا
 { 60-59مريم:

 

وحوا بهم  )عبويهم للسوالم(أهول بيول للننوي   وهنا بم حهم   الهم ممن ناو

ن تعوواله  :ووربف معيوونه )اووبه ن عبيووه وهلووه(  شوشووول عبووه أمووس محموو 

شوار أن يو لوه  ير عول  له كتاب ن تعاله وعترة ننيهم  حته للتيه  عبيهم 

 ن هنواك مون هوم أف:ول مون أهول بيول وقو لً بوبع  أن  وول كذباً تعاله  ن

هم وقعول فوي  شوعان كنيور بع  أن ق مول غيرهم عبي و )عبيهم للسالم(  للنني

   [ بإمامه للمف:ون في و وع للفاضلال حل له وهنا قالول ] 

 ثم توفعول أكثر  و وارول بهوا عري:وس بعو ما أعبنوول أن  فوون ن ية وئ 

ويخح، له عمر أخ اره أو ينةن للووحي مخو قاً لعمور مة مواً لرفوون ن 

 : مولض    في ثال  ابه ن عبيه وهله 

عوواله } فتنووا ك ن أحسوون للةووالنين { حيووث قعمووول  أن عنوو  قولووه ت -1

 فووون ن قووان لعموور لكتووب هعووذل  نةلوول  يوواعمر عبووه لعتنووا  أنووه يسوونق 

  للوحي 

نةلول وفي هيس للحجواب وقوون عمور لبننوي حجوب نسوارك يا فوون للبه -2

 هيس للحجاب  

وعن  قوله تعاله } ماكان لنني أن يعون له أفرى { حيث قان لبننوي    -3

فواعف عونهم ف خوذ بورأي أبوو وعشيرت  قوم   قان لبو بعر أهب  و م وأقتبه

كووول وأبووي بعوور وهنووا قمةالفوواً لبننووي مولفنوواً لوورأي عموور  بعوور ونووةن للنوورهن

أنفسهم و فعول بعض   الهم فوو  للننوي اوبه ن عبيوه وأهول بيتوه عبويهم 

للُووِذيَن   ِلَووه أىلىاام  تىاارى }  :قووان تعوور نووص موون كتوواب ن تعوواله  ولووذل  للسووالم 

ي َمن يََشاْر َواَل يْْيبَْموَن فَتِياًل  يَْةكُّوَن أَنفَْسْهم لنْيْر َكْيَف يَْفتَوْروَن بَِل َّللُاْ يَْةك ِ

نِينًا َعبَه َّللُاِ لْلَعِذَب  وَن لْلِعتَواِب َوَكفَه  بِِه  ِثًْما مُّ أَلَْم تََر  ِلَه للُِذيَن أْوتْول نَِخينًا م ِ

وْؤاَلِر أَْهو َى  ِموَن للُوِذيَن يْْؤِمنْوَن بِاْلجِ  ْنِل َوللُ واْغوِ  َويَنْولْووَن ِلبُوِذيَن َكفَوْرول َه 

 {   51-49للنسار   -هَمنْول َفنِياًل 

وهووؤالر حنوول عبوويهم كبمووس ن تعوواله أنهووم ال يؤمنووون حتووه يوورول للعووذلب  

ل:ورب لضليم فال يؤمن للةول ع بواليوس أهول بيول للننوي أبو لً  ال بالنتول أو ل



 ُِن للُووِذيَن َحنُووْل َعبَووْيِهْم َكِبَمووْل َ ب ِووَ  اَل يْْؤِمنْوووَن َولَووْو } للشوو ي   قووان تعوواله :

اَ اَرتْْهْم ْكلُّ هيٍَس َحتُه   و     {  97-96يونس  -لْلعَذَلَب لْضَِليَم  يىرى

ولذل  قان ابه ن عبيه وهله في للةوول ع ]" لقتبووهم فوإن فوي قوتبهم أ ور 

[  ] " من قتبهم كان أولوه بوام مونهم " يامس لمن قتبهم "[ وقان أي:اً يوم للن

  

وهؤالر فييبول كول و ل  ضنهم من للذين حق عبيهم للنون أنهم ال يؤمنون  

عام يعبنون كفرهم وخرو هم عبه كتاب ن وواليس أهل بيته عبويهم للسوالم 

مورة أو مورتين ثوم ال أنهم يفتنون فوي كول عوام  أولم يرواكما في ل يس هنا } 

كموا فوي  هم ن تعواله فونينعفويمت { وهوؤالريتوبون والهم يذكرون للتوبوس 

 – ن متعنوواهم فوونين ثووم  ووائهم مووا كووانول يوعوو ون  أفرأياات}  قولووه تعوواله :

للوذي تورله هوذه لضيوام بوين بوالع ثم يحل بهوم للعوذلب لضلويم {  205للشعرلر 

 عول  له واليس ن تعواله و فووله للعالمين للعربي وللفالمي كبه حته ير

)اووبه ن عبيووه وهلووه(  أهوول بيتووه عبوويهم للسووالم وهووو للعووذلب للثوواني للووذي 

توعوو هم ن تعوواله فيووه فووي قولووه تعوواله : }فوونعذبهم موورتين ثووم يوورعون  لووه 

 للتوبس {   –عذلب عييم 

 وأما  

 ( أنهم يفتنون)

] " الفتنة أن  بن لليمان فسللفتنس ينون في تعريفها للخحابي للجبيل لبو حذي

مصنف ابن ابي شيبة  –يعرض عليك الخير والشر فال تد ي أيهما تتبع " 

 ]. 

] وفتن من للحسي : للحرل  بالنا  وللفتين من لض أل حرة للسوعلر ك نها 

معجم للفاظ للنرهن [ ينون تعواله : }  –محرقس وللمفتون كل ما غيرته للنا  

 {  13للذل يا   – وننيفتيوم هم عبه للنا  

] ويسووتعمل للفتنووس فيوورلع بهووا للحوورب وللثووم أو لل:ووالن مثوول قولووه تعوواله : 

{ وقووان تعوواله } ولعوونعم 91للنسووار  –أ كسووول فيهووا  الفتنااة}كبمووا  عول  لووه 

 معجم للفاظ للنرهن [   -{  14للح ي   –أنفسعم  فتنتم

{  102للنورة   -عفورفوال ت فتناة] وللفتنس لختنا   : لنولوه تعواله }  نموا نحون 

  –{ 90حه   – به  فتنتموقان تعاله عن عجل بني  فرلئيل } قان ياقوم  نما 

   معجم ألفاظ للنرهن باب للفار فخل للتار وللنون[ 

وينووين ن تعوواله أنووه  عوول للشوور وللةيوور فتنووس لبنوواس ليةتنوورهم ينتبوويهم أيهووم 

َونَْنبْوْكم نَْفٍس  َلئِنَسْ لْلَمْوِ  ْكلُّ أحسن عمال قان تعاله وأون فتنس حذ  ن : } 

  { 35لضننيار  -َو ِلَْينَا تْْرَ عْوَن   فلت نىة  بِالُشر ِ َولْلَةْيِر 



وأون فتنوس شوور حوذ  ن تنووا ك وتعوواله منهوا فتنووس للشووي ان للوذي يويوور عيوون 

نِوي يَوا بَ } للعن  ومن ثم  ي خبه ن تعاله نوا لً يفوتن فيهوا حرقواً فنوان تعواله :  

ووَن لْلَجنُووِس يَنووِة ْ َعْنْهَمووا ِلنَاَفووْهَما  يىف تلنىاانم  م  هعََم اَل  للُشووْيَ اْن َكَمووا أَْخووَرَع أَبَووَوْيْعم م ِ

نُا َ عَْبنَا للُشيَاِحيَن  ِنُهْ يََرلْكْم ْهَو َوقَنِيبْهْ ِمْن َحْيْث اَل تََرْونَْهْم  ِ ِليِْريَْهَما َفْوهتِِهَما 

  {  27لضعرلي  - ِذيَن اَل يْْؤِمنْوَن أَْوِليَاَر ِلبُ 

ثم ينين تعاله أنه بعث للننيين وللمرفبين فتنوس لبنواس كموا فوي قولوه تعواله } 

يَْوَم نَْنِ ْ  لْلنَْ َشسَ لْلْعْنوَرى   ِنُوا ْمنتَِنْمووَن  ِنُْعْم َعائِ ْوَن نُا َكاِشفْو لْلعَذَلِب قَِبياًل  ِ 

 {  17-15لل خان  – قَْوَم فِْرَعْوَن َوَ اَرْهْم َ ْفوِن َكِريِم قَْنبَْهمْ  فىتىنماَولَنَْ  

وبنعثس للننيين وللمرفبين ثوم أئموس أهول للنيول عبويهم للسوالم يحسو هم حوةب 

ِلَ  } للشي ان للةا ع عبه حعم ن تعاله كما في قوله عة و ل :   فىتىنمااَوَكوذَ 

وووْؤاَلِر  ووون بَْينِنَوووا بَْعَ:وووْهم بِووونَْعٍض ل ِيَنْولْوووول أََه  أَلَوووْيَس َّللُاْ بِووو َْعبََم َموووُن َّللُاْ َعبَوووْيِهم م ِ

   { 53لضنعام   -بِالُشاِكِريَن 

وهوم ال يفتنوون بام أنهم فينولون همنا  ال يحسنونوهنا ينين تعاله أن للناس 

َمنُوا َحِسوَب للنُواْس أَن يْتَْرْكوول أَن يَنْولْوول هقوان تعواله } أَ باختنا  من ن تعواله 

فَبَويَْعبََمُن َّللُاْ للُوِذيَن َاو َقْول َولَويَْعبََمُن َولَنَْ  فَتَنُوا للُوِذيَن ِمون قَوْنِبِهْم  ي ف تىن ونى َوْهْم اَل 

 {   3-2للعنعنو   -لْلَعاِ بِيَن 

 اعنبيااعثة كانت في يلق وبعثة نبي   آدم عليه السالم بم بوأول فتنة 

 .ل بيت النبي عليهم السالم والمرسلين بم إمامة أه

عترض المنافقون كما قالوا لرسول   صلى   عليه وآله قد اوهنا 

 عمك فال  ... الحديث ضبعي ابن صدقناك في نبوتك وأما ترفع علينا 

و ع فووي أحاعيووث للسوونس وللشوويعس أفوومار ع يوو ة ضشووةاص لعترضووول عبووه 

  . يه للسالم( في غ ير خم عالن للنني)ابه ن عبيه وهله( واليس عبي)عب

ويفهم منها أن ع عل منها تخحيفا  الفم شةص ولح ، ولعون عو عل هخور ال 

يمعوون أن يعووون تخووحيفا، بوول يوو ن عبووه تعوو ع للحاعثووس، خااووس أن للعنوواب 

 للسماوي في بع:ها مةتبف عن لالخر    وهم :

    للحوا   )للحور ( بون   ابر بون للن:ور بون للحوا   بون كبو ة للعنو  ي 

نعمان للفهري    للنعمان بن للمنذ  للفهري عمورو بون عتنوس للمةةوموي    لل

للن:وور بوون للحووا   للفهووري    للحووا   بوون عموورو للفهووري    للنعمووان بوون 

للحا   لليهوعي    وعمرو بن للحا   للفهري    ل من بنوي تويم      ول 

  أعرلبي      و  ل أعرلبي من أهل نج  من ول   عفر بن كالب بن  بيعس 

وكل هؤال قرشيون  ال للربيعي ولليهوعي   ل اوحل  وليتهمواو ولويس فويهم 

أن أحووو  هوووؤالر لضشوووةاص أو أكثووور    ويالصاااة الحادباااةأنخوووا ي ولحووو   

لعتوورأل عبووه للنني)اووبه ن عبيووه وهلووه( ولتهمووه بوو ن  عالنووه عبيا)عبيووه 



ينتن   للسالم( وليا عبه لضمس، كان عمال من عن ه وليس ب مر ن تعالهو ولم

بت كي  للنني))ابه ن عبيه وهله( له، ب نه ما فعل  ل   ال ب مر  بهو و هوب 

للمعترأل من عن  للنني)ابه ن عبيه وهله( مواضنا وهوو يو عو ن تعواله 

أن يم ر ن عبيه حجا ة من للسومار  ن كوان هوذل لالمور مون عنو ه    فرمواه 

  عبيه نا ل من للسمار ف حرقتهو بحجر من فجيل ف هبعهو أو أنةن تعاله ن 

   بين السنة والشيعة  مصاد الفي الواقعة  
، واووواحب للوووو ير ،  لضنوووول  عننوووا  كخووواحب ر عبمووواللوقووو  أحخوووه   

وااحب  حنا  للحق ، واواحب نفحوا  لضقهوا  ، وغيورهم     عو عل مون 

 وعبمائهم للذين أو عول هذل للحو يث فوي مخونفاتهم ، فوةلع  نسللس أهل أئمس

 منهم : عبه للثالثين

فووي تفسوويره ) غريووب  223للحووافظ أبووو عنيوو  للهووروي للمتوووفه بمعووس  -1 

 ( للنرهن

فوي تفسويره ) شوفار  351أبوو بعور للننوال للمواوبي للنوو لعي للمتووفه   -2

  )للخ و 

فوووي تفسووويره ) للعشوووف  427أبوووو  فوووحا  للثعبنوووي للنيسوووابو ي للتووووفي  -3

  )وللنيان

  )للحسعاني في كتاب ) أعلر حق للمولالة للحاكم أبو للنافم -4

 في تفسيره 567أبو بعر يحيه للنرحني للمتوفه   -5

فووي  654شوومس للوو ين أبووو للميفوور فوونط لبوون للجوووقي للحنفووي للمتوووفه  -6

 تذكرته

 وى في فرلئ  للسم ين في للناب  722شي  للفالم للحمويني للمتوفه  -7

ل ين للحافظ بن ب  لن بم ينس نواببس للثالث عشر قان : أخنرني للشي  عماع ل

، فيما أ اق لي أن أ ويه عنه   اقة ، عن للناضوي  موان للو ين عنو  للنافوم 

بوون عنوو  للخووم  لضنخووا ي   وواقة ، عوون عنوو  للجنووا  بوون محموو  للحووول ي 

للنيهني   اقة ، عن لالمام أبي للحسن عبي بون أحمو  للولحو ي قوان : قورأ  

للثعبني في تفسيره : أن ففيان بن عيينس فمل  عبه شيةنا لضفتا  أبي  فحا 

     عن قوله عة و ل : ف ن فائل بعذلب ولق  فيمن نةلل فنان

: قيول  292ص  8قوان فوي تفسويره  982أبوو للسوعوع للعمواعي للمتووفه   -8

للنعمان للفهري ، و لو  أنوه لموا ببووه قوون  فوون ن ) عبيوه  هو للحر  بن

  . . . .ن كنل مواله فعبي مواله ، قانللسالم ( في عبي )  أل ( : م

قان : فوي تفسويره  977شمس لل ين للشربيني للناهري للشافعي للمتوفه  -9

: لختبف فوي هوذل للو لعي فنوان لبون عنواس : هوو  364ص  4للسرلع للمنير 

  . . .للن:ر بن للحر  ، وقيل : هو للحر  بن للنعمان



،  وى فوي  1044للمتووفه  للشي  برهان للو ين عبوي للحبنوي للشوافعي -10

وقان : لما شا  قوله اوبه ن عبيوه وفوبم : مون  302ص  3للسيرة للحبنيس 

كنل مواله فعبي مواله فوي فواير لضمخوا  وحوا  فوي  ميو  لضق وا  ، ببوم 

   للحر  بن للنعمان للفهري          له هخر لفظ فنط لبن للجوقي

، قوان فوي شورل للجوام   1181شمس لل ين للحفنوي للشوافعي للمتووفه  -11

( : مون به ن عبيوه وهلوهفوي شورل قولوه )او 387ص  2للخوير لبسيوحي 

  كنل مواله فعبي مواله

فووي شوورل للمولهووب  1122أبووو عنوو  ن للة قوواني للمووالعي للمتوووفه  -12

   13للب نيس، ص 

 

كرهت قريش ان  ) (  وبن عباس) ( عمر  الخليفة الثاني قال وكذلك

 بو  واومامة تجمع ل م الن

كنل عن  أبي يوماً، وعن ه نفر من للناس، فجرى  كر :قان عن ن بن عمر] 

فنووالول: فووالن وفووالن، ف بوو  عنوو ن بوون  للشووعر،فنان: َمووْن أشووعْر للعَوورب ؟

عناس، فسب م و بَس، فنالعمر: ق   اركم للةنير، َمْن أشوعْر للنواس يوا عنو ن 

فنووان: يووا أميوور .ْ ني ممووا تسووتجي ه لووهقووان: ف نشوو.؟قووان: قهيوور بوون أبووه فووبمه

  :للمؤمنين،   نه م ل قوماً من غ فان، ينان لهم بنوفنان، فنان

 قوِم ب ُولـهــْم أو مجِ هْم قع ول   لو كان ينـع  فو  للشمس من كرم

 حابول وحاب من لالوالع ما َولَ ْول        قـــوم أبـوهم فنان حين تَنسنْْهم

 ْمَرُقْؤون بها لـيــِل    ْ ِه ول       ِ نٌّ   ل فةعـول  نِس   ل أمـِنـول، 

 ال ينة  ن منهم ماله حـْـِس ول     ْمحس  ون عبه مـا كــان من نعمٍ 

فنووان عموور: ون لنوو  أحسوون، ومووا أ ى هووذل للموو ل يخووب،  ال  لهووذل للنيووتمن 

فنان لبن عنواس: وف نو  .هاشم، لنرلبتهم من  فون ن ـ اب ه ن عبيه وهله ـ

 .ن يا أمير للمؤمنين، فبم تةن موفنا

 .فنان: يابن عناس، أت  ي ما من  للناس منعم ؟قان: ال يا أمير للمؤمنين

 قان: ما هو يا أمير للمؤمنين ؟ .قان: لعني أع ي

قووووان: كرهووووْل قووووري  أن تجتموووو  لعووووم للننوووووة وللةالفووووس، فيجِةفولِ ْةفووووا 

 .لنفسها فاختا   ووفنل ف اابل ، فنير  قري  يتعنرون()

 .فنان لبن عناس: أيَميْط أمير للمؤمنين عن ي غ:نه فيسم  ؟قان: قل ما تشار

 }  :قان: أما قون أمير للمؤمنين:  ن قريشاً كرهـل، فوـإن ن تعالقنوان لِنووم

  { 9محم    -أْعَمالْهمْ   َِل  ب ن ْهْم َكِرْهول ما أنةن ن ف حن 



 ن ا كن ا نجةف(، فبو َ َةْفنوا بالةالفوس َ َةْفنوا بالنرلبوس،ولعن ا قووم ول ما قول : )

 : أخالقْنا مشتنسِ من ْخبق  فون ن ـ اب ه ن عبيه وهله ـ للذينان ن تعواله

َ نَاَحوَ   َولْخِفوض  :} ، وقوان لوه {215للشعرلر  - َو ن   لَعَبَه ْخبٍق عييم} 

فوووإن قريشوووا »وأموووا قولووو :  {  68 للنخوووص – ِلَموووِن لتنعوووَ  مووون للموووؤمنين

و ب  يةبْْق ما يشار ويةتاْ  موا كوان لَْهوْم : }  ، فإن  ن تعاله ينون«لختا  

 { 33لضحةلب  -للَةيَرة

، فبووو  وقوو  عبموول يووا أميوور للمؤمنينوو ن ن لختووا  موون خبنووه لووذل  َمووْن لختووا 

 .نيرْ  قري  من حيث نيرن لها لوفنل وأاابل قري 

عبه  ْفب  يابن عناس، أبل قبْوبعم يا بني هاشم  الِغش ا في أمر فنان عمر: 

 .قري  ال يْةون، وحن ل عبيها ال يَحون

،فوإن  فنان لبون عنواس: َمْهوالً يوا أميور للموؤمنين ؟ ال تنْسوب هاشوما  لوه للو  

قبوبهم من قبب  فون ن ـ اب ه ن عبيه وهله ـ للذي حه ره ن وقك اه،وهم 

ياد    لي اذهلبى عان م الارجسى : } لوذين قوان ن تعواله لهومأهْل للنيل ل إنماا ير 

كم تطهيرا رى ّهل ل البيت وي طى  اعذزاب { – أه 

 .غيره فعيف ال يحن  من ْغِخب شيمه، ويرله في ي « حن ل»وأما قول : 

فنان عمر: أما أنل يوا بون عنواس، فنو  ببوَنوي عنو  كوالِم أكوره أنو خنرك بوه، 

 .يفتةون منةلت  عن 

قان: وما هو يا أمير للمؤمنين ؟ أخنرني به، فإْن يْ  باحالً فمثبي ماح للناحوَل 

 .عن نفسه، و ْن يْ  حنا فإن  منةلتي ال تةوْن به

 .قان: ببوني أن   ال تةلن تنون: أِْخذَ هذل لالمر من  حس ل وظبما

ا قول  يا أمير للمؤمنين: )حس ل(، فنو  حسو   ببويس هعم،ف خر وه مو ن قان: أم 

نس، فنحن بنو هعم للمحسوع   .للج 

ِ موون هوو وثوم قووان: « ظبمووا»وأموا قولو :  فو مير للموؤمنين يعبووم اواحب للحوق 

ي مير للمؤمنين، ألم تحت   للعرب عبه للعجم بحق  فوالم ـ اب ه ن عبيوه 

وهله ـ، ولحت جل قري  عبه فوائر للعورب بحوق   فووالم ـ اوب ه ن عبيوه 

 .برفون ن من فائر قري  وهله ـ و فنحن أحقُّ 

فنان له عمر: قم لالن فا     له منةل ، فنام، فب ما ول وه هتوف بهعمور: أيهوا 

 ! للمنخري،  ن ِي عبه ما كان من  لرل ٍ حن 

لمسوبمين  فالتفل لبن عنواس فنوان:  ن  لوي عبيو  يوا أميور للموؤمنين وعبوه كال 

فحوق  نفسوهحِفظ، وَموْن حنا برفون ن ـ اوب ه ن عبيوه وهلوه ـ، فمون حفيوه 

 .أضاعه فحق  نفسه أضا ، ثم م:ه



 - فنان عمر لجبسائه: ولها ال بن عناس، ما  أيته الحه أح ل قط   ال خَخومه

 4، توا ي  لل نوري ع 55ـ  52ص  12شورل للونه  البون لبوي للح يو  ع .  

(، 23)فوووي حوووولع  فووونس  62ص  3لالثيووور ع  ن، للعامووول البووو223ص 

  [  87ص لالي:ال البن شا لن 

 

} فَْبيَْحذَِ  للُِذيَن يَْةاِلفْوَن َعْن أَْمِرِه أَن    وهؤوا قال تعالى فيهم محذ ا  

  { 63للنو   -ذَلِب أَِليِم أَْو يِْخينَْهْم عَ  فلت نىة  تِْخينَْهْم 

وهوه ليسول كول  )عبويهم للسوالم(  وهذه للفتنس كانل بترك  ماموس أهول للنيول

ضمن أولمر ن تعاله للتي نةلل عبه  فوله  مانةن من للوحي بل هو أمر

َوأَِن لْحْعم بَْينَْهم في كتاب ن لذل  قان تعاله محذ لً من ترك هذل للنعض  } 

َعون بَْعوِض َموا أَنوَةَن َّللُاْ  يىف تلن اوكى بَِما أَنَةَن َّللُاْ َواَل تَتُنِْ  أَْهَولَرْهْم َولْحوذَْ ْهْم أَن 

وفَإِن تََولُ   ِلَْيَ   َن ْول فَاْعبَْم أَنَُما يِْري ْ َّللُاْ أَن يِْخينَْهم بِنَْعِض  ْنْوبِِهْم َو ُِن َكثِيوًرل م ِ

{ وينين تعاله أنهم حا بول  فون ن ابه ن 49للمائ ة   -للنُاِس لَفَاِفنْوَن 

عبيه وهله عن هذل للحعم ليفتري عبه ن للعذب ويويره لبنون بإمامس قوري  

َعووِن للُووِذي  لىيىف تلن ونىااكى َو ِن َكوواعْول بيتووه عبوويهم للسووالم  فنووان تعوواله }  أهوول عون

َولَووْواَل أَن ثَنُتْنَوواَك لَنَووْ  َو ِ ًل اُلتَُةووذْوَك َخِبووياًل أَْوَحْينَووا  ِلَْيووَ  ِلتَْفتَووِرَي َعبَْينَووا َغْيووَرهْ 

 {  73للفرلر  - ِك ُ  تَْرَكْن  ِلَْيِهْم َشْيمًا قَِبياًل 

 

ثانياً ت تي فتنس أخورى مون حوةب للشوي ان بةوروع فوامري ي:وبهم كموا فوي 

َولَنَْ  قَواَن قوله تعاله  عبه لسان نني ن ها ون عبيه للسالم محذ لً  قومه } 

ْن فَاتُنِعْونِي َوأَِحيعْ بِِه  ف تلنت ملَْهْم َهاْ وْن ِمن قَْنْل يَا قَْوِم  ِنَُما  ول َو ُِن َ بُْعْم للُرْحَم 

حه { وقان تعاله لنني ن موفه وهو يتبنه لضلوةلل من  بوه  -(90)أَْمِري 

حوه  – قَْوَمَ  ِمن بَْعِ َك َوأََضوبُْهْم للُسواِمِريُّ  فىتىنماقَاَن فَإِنُا قَْ  } : تنا ك وتعاله 

{ ولووذل  ينووون تعوواله كمووا فووتن للنوواس موون قنوول كووذل  فوويفتن هووذه لضمووس  85

ئووه ومرفووبينه وأئمووس أهوول بيتووه وتووابعيهم وحووةب للشووي ان بحووةب ن ب ننيا

ووليهم للشوي ان وللهووى وفوامري كول أموس للوذي ينو ن عينهوا  قوان تعواله } 

للذين من قنبهم فبيعبمن  فتناولن   يفتنونأحسب للناس أن ينولول أمنا وهم ال 

للعنعنوووو { وينوووون تعوووالقفي هوووذين  –ن للوووذين اووو قول ولووويعبمن للعوووا بين 

 أتخنرون {  فتنةبين } و عبنابع:عم لنعض للحة

 

عبوه ن للعوذب و لضموو   فوي أمتنوا كانول بنبوبفتنس للثم ينين تعاله أن هذه 

وفوي حيواة في للجيل لضون مناقب للر ان وم لئ، للنب لن تعاله و فوله في 

ْم  ِاُل لَْو َخَرْ ول فِيْعم ُما َقلعْوْكو : } قان تعاله  فون ن ابه ن عبيه وهله 



َوَّللُاْ َعِبوويِم  َوفِوويْعْم َفووُماْعوَن لَْهووْم  ال فلت نىااةى  َخنَووااًل َوَضَْوَضووعْول ِخاَللَْعووْم يَْنوْووونَْعمْ 

 كما في كره منهمن تعاله عبه من فت، , ثم  ار لل{  47للتوبس  –بِالُياِلِمينَ 

قَبُنْوول لَوَ  لْضْْمووَ  َحتُوه  َ واَر لْلَحوقُّ ِمن قَْنوْل وَ  ال فلت نىةى  لَنَِ  لْبتَوَْولتعاله : }  قوله

  وتنبيب لضمو  هنوا ينوين تعواله { 48للتوبس  -َوَظَهَر أَْمْر َّللُاِ َوْهْم َكاِ ْهوَن 

أنه في أ يان الحنس ظهر عبمار ضاللس في قبوبهم قيم ثنتول تب  للمعذوبا  

َن َعبَْيوَ  لْلِعتَواَب ِمْنوهْ هيَواِ  ْهوَو للُوِذي أَنوةَ عبه أنها مون عيون ن قوان تعواله } 

ْحَعَماِ  ْهُن أْمُّ لْلِعتَاِب َوأَْخْر ْمتََشابَِهاِ   فَ َُما للُِذيَن فِي قْبْوبِِهْم َقْيوِم فَيَتُنِعْووَن  مُّ

َوللُرلِفوْةوَن  َّللُاْ َما يَْعبَْم تَ ِْويبَوهْ  ِاُل َولْبتِوَاَر تَ ِْويِبِه وَ  ال فلت نىةل َما تََشابَهَ ِمْنهْ لْبتِوَاَر 

وْن ِعنوِ  َ ب ِنَوا هن  -َوَموا يَوذُُكْر  ِاُل أْولْوو لْضَْلنَواِب  فِي لْلِعْبِم يَنْولْووَن هَمنُوا بِوِه ْكولٌّ م ِ

  {  7 عمرلن

ثم قتبول للمؤمنين وفتنوهم كما فعبل بنو فرلئيل بالمسيحيين في قولوه تعواله 

ِمنِيَن َولْلْمْؤِمنَواِ  ثْوُم لَوْم يَتْوبْوول فَبَْهوْم َعوذَلْب َ َهونَُم َولَْهوْم لْلْمؤْ  فىتىن وا ُِن للُِذيَن } 

وماكووان هووذل للنتوول فووي أهوول بيوول للننووي    {  10للنووروع  - َعووذَلْب لْلَحِريووِق 

وأنخا هم ومحنيهم وشويعتهم حتوه ل ن  ضل لنتخوا لً لبشوجرة للمبعونوس فوي 

َو ِْ  قْْبنَوا لَوَ   ُِن فويهم قولوه تعواله } للنرهن وهه شجرة بني أميس وللتوي نوةن 

ْؤيَوا للُتِوي أََ ْينَواَك  ِاُل َ بَُ  أََحواَح بِالنُواِس  بنُواِس َوللُشوَجَرةَ ل ِ  فلت نىاة   َوَموا َ عَْبنَوا للرُّ

فْْهْم فََما يَِةي ْْهْم  ِاُل ْحْويَانًا َكنِيًرل  لْلَمْبعْونَسَ فِي لْلنْْرهِن  ِ  { 60فرلر لل –َونَْةو 

وي كل مون شوجرة للةقووم  أهل للنا   وهذه للشجرة تابعها حتما فيعون من  

ِلوَ  َخْيوِر نُّوْةاًل أَْم َشوَجَرةْ للُةقُّووِم   ِنُوا َ عَْبنَاَهوا }  :للتي قان تعاله فيها 
 فلت نىاة  أَ َ 

  {   62064للخافا  –ل ِبُياِلِميَن  ِنَُها َشَجَرةِ تَْةْرْع فِي أَْاِل لْلَجِحيمِ 

وهنا ينين تعاله أنهوم فويفتنون بهوذه للشوجرة للمبعونوس كول عوام يعبنوون فيهوا 

واليووتهم لهووم حوواكمين عبووه أهوول بيوول للننووي وللمووام للحسووين أنهووم يسووتحنون 

أنهووم   نيوورو ال} أو: للنتوول لةوورو هم عبووه أئمووس مووانهم للم:ووبين قووان تعوواله 

للتوبووس  – هووم يووذكرون فووي كوول عووام موورةأو موورتين ثووم ال يتوبووون وال يفتنااون

126 } 

 

قْوْل  ِنَُموا }  : وهؤالر لليالمين فيمتعهم ن تعاله  لوه حوين كموا قوان تعواله 

هِ َولِح ِ  ْهْعْم  ِلَ 
ْسِبْموَن  يْوَحه   ِلَُي أَنَُما  ِلَ  فَإِن تََولُْول فَنْوْل ه َنوتْْعْم َعبَوه  فََهْل أَنتْم مُّ

 ِنُهْ يَْعبَْم لْلَجْهَر ِمَن لْلنَوْوِن َويَْعبَوْم يِب أَم بَِعي ِ ُما تْوَع ْوَن َو ِْن أَْعِ ي أَقَرِ  َفَولٍر 

ِ  فلت نىة  َما تَْعتْْموَن َو ِْن أَْعِ ي لَعَبُهْ  ِ لْحْعوم بِواْلَحق  لُْعْم َوَمتَوا ِ  ِلَوه  ِحويٍن  قَواَن َ ب 

ْن لْلْمْستَعَاْن َعبَه  َما تَِخفْونَ      {112-108لالننيار   -  َوَ بُّنَا للُرْحَم 

وهنا أمر ن تعواله بنتوان هوؤالر للمبعوونين عبوه لسوان للننيوين حتوه يؤمنوول 

أهول بيول للننوي عبويهم للسوالم كموا فوي  بالعتاب كبه عون ننخان حعوم واليوس



لالنفوان  –ويعوون للو ين كبوه م  ةفتنا} وقاتبوهم حته ال تعوون  قوله تعاله :

39  }  

 

 وأما  

 

 ()في كل

 

وهنووا "فووي كوول"  توورع هووذه ل يووا  للنينووا  فووي مولضوو  موون كتوواب ن تنووين 

 فلاايُمثَووْل للُووِذيَن يْنِفنْوووَن أَْمووَوللَْهْم موورلعه عووة و وول فووو ع  فووي قولووه تعوواله } 

ائَوسْ َحنُوٍس  فلي ك اّلل َفنِيِل َّللُاِ َكَمثَِل َحنٍُس أَننَتَْل َفْنَ  َفنَابَِل  يَْ:واِعْف َوَّللُاْ ْفوننْبٍَس م ِ

{  أي كما أنوه فوي كول فوننبس موارة 261للننرة  –ِلَمن يََشاْر  َوَّللُاْ َولِفِ  َعِبيِم 

كل عام مورة أو   هذه لضمس فتفتن من منافنيها حنس في هذل للمثل ينين هنا أن

  مرتين 

أُْمووٍس  فلااي ك ااّلل َولَنَووْ  بَعَثْنَووا و ع  هووذه لاليووا  فووي قولووه تعوواله }   )فااي كاال(و

فَِمووْنْهم ُمووْن َهوو َى َّللُاْ َوِمووْنْهم ُمووْن  ْفووواًل أَِن لْعنْوو ْول َّللُاَ َولْ تَنِنْووول للُ وواْغوَ   ُ 

بِيَن  َحنُْل َعبَْيِه للُ:اَللَسْ فَِسيْرول فِي لْضَْ أِل فَوانْيْرول َكْيوَف َكواَن َعاقِنَوسْ لْلْمَعوذ ِ

 لحجووس عبووه قومووه وهووذه للوو عوة ينوووم بهووا كوول  فووون لينوويم ل { 36للنحوول  –

أُْمٍس  فلي ك ّلل َويَْوَم نَْنعَْث كما في قوله تعاله } ليعون شهي لً عبيهم يوم للنيامس  

ْن أَنفِْسوِهْم  وؤْ َشِهي ًل َعبَْيِهم م ِ َونَُةْلنَوا َعبَْيوَ  لْلِعتَواَب اَلِر َوِ مْنَوا بِوَ  َشوِهي ًل َعبَوه  َه 

 {   89للنحل  –َمسً َوبْْشَرى  ِلْبْمْسِبِميَن تِْنيَانًا ل ِْعل ِ َشْيٍر َوْه ًى َوَ حْ 

وعوو م تعوواله بعنوواعة ن  موون  فووون ن اووبه ن عبيووه وهلووهوهووذه للشووهاعة  

ه حيوث نوةن قولوه بعو  ولفتةالي أمير للمؤمنين وحفظ لل مار  للشرلك به 

قولوه تعواله }  نموا ولويعم ن و فووله وللوذين أمنوول للوذين  تعاله بو ير خوم 

و فوي هوذه للة نوس  للمائو ة { –مون للخالة ويؤتون للةكاة وهم  لكعوون يني

أواه فيها للنني ابه ن عبيه وهله بافتةالي للموام عبوي مون بعو ه عبيوه 

فوي غوو ير خوم ولعون ينووين  ميثووا  أخوذه عبويهم ن تعوواله و فووله فوي للسوالم

ل بيول للننوي تعاله أن منهم من ننض عه ه م  ن تعاله ولفتن لول واليس أه

للُوِذيَن َعاَهو ُ  ِموْنْهْم ثْوُم }   لذل  تورع هوذه لاليوا  فوي قولوه تعواله و بويرهم 

  {  56لضنفان  – َمُرةٍ َوْهْم اَل يَتُنْونَ  فلي ك ّلل يَننْْ:وَن َعْه َْهْم 

 

بع  تروي  مناقب في   ان غير أهول بيول للننوي موا أنوةن وننض للعه  هنا 

فب ان أانحول يعبنون هذه للفتنس في للمحرم مون كول عوام  ن تعاله بها من

فمنهم من يحتفل بعاشوو لر ومونهم مون يسوتن ن للحتفوان بو بي بعور بو الً مون 



 فون ن وللمام عبي للذي لفت له بنفسه لينتل عبه فريره قائبين }    ينون 

لخوواحنه ال تحووةن{ نافووين  قووون ن تعوواله } وموون للنوواس موون يشووري نفسووه 

  { للننرة  –لله  ؤوي بالعناع  بتوار مرضاة ن ولنل

فيعونووول قوو  نسووول هيووا  ن و فوووله وواليووس و فووون ن اوواحب للرفووالس 

وللونعض مون  للمام عبي أون من ف ى  فون ن ابه ن عبيه وهله بنفسه 

ولوذل  قوان  فوال ينو  فوي هوذه للفتنوس  لضمور عبوه حنينتوههذل هذه لضمس ي  ك 

للةوروع  يعبنوون فيوهه هنا لنها ليسل ثابتوس مورة أو مورتين فوي كول عوام تعال

مون  للحورب عبوه و عوالن اوبه ن عبيوه وهلوه  عبه واليس أهول بيول للننوي

أََواَل يَوَرْوَن أَنُْهوْم يْْفتَنْووَن }  هنوا  كموا فوي قولوه تعواله توالهم في شهر محرم 

  { 126للتوبس  -  اَل يَتْوبْوَن َواَل ْهْم يَذُُكْروَن َعاٍم ُمُرةً أَْو َمُرتَْيِن ثْمُ  فلي ك ّلل 

 

 عام (  )

: أي للسووناحس فووي للمووار ضن لضفووالك تعوووم فووي  ميوو    وللعووام موون للعوووم] 

قوله تعواله ) وكول فوي   برو ها وتجري وق  ينرب هذل في تعنير للنرهن في

ن فخول للوولو معجوم ألفواظ للنورهن بواب للعوي –فب  يسنحون( وللعوام كالسونس 

   14للعنعنو  - عاما للميم [   قان تعاله } فبنث فيهم ألف فنس  ال خمسين

 } 

عنوو ما تالعنووول فووي للتنووويم   ولفوظ عووام يوو تي عبووه للنسوويئ للووذي فعبووه لليهوووع

: }  ِنَُما للنُِسيْر ِقيَاعَةِ فِوي لْلْعْفوِر   للعنري ل يهم بالنسيمس وقان تعاله في  ل 

ا لُِذيَن َكفَْرول يِْحبُّونَهْ يَْ:لُّ بِِه ل ْمونَهْ  عىام  ا َويَْحر ِ ل ِيَْولِحمْول ِع ُةَ َما َحُرَم َّللُاْ  عىام 

 –َوَّللُاْ اَل يَْهوِ ي لْلنَوْوَم لْلَعوافِِريَن   فَيِْحبُّول َما َحوُرَم َّللُاْ ْقي ِوَن لَْهوْم ْفووْر أَْعَمواِلِهمْ 

 { 37للتوبس 

تحوريم بويور   ن مون ن تعواله ليشوير  لوه أن فتنوس وبروق مسمبس للتحبيل ولل

كوول عووام مسوومبس فيهووا تحبيوول وتحووريم بويوور نووص اووحي، موون ن تعوواله كوو ن 

قنائبهم ل حض معانس أهل بيل للنني عبويهم  منيمت حون مشركين أو منافين 

و لوذل  قوان   سالم للذين أ هوب ن تعواله عونهم للور س وحهورهم ت هيورللل

} يَووا أَيَُّهووا للُووِذيَن هَمنْووول  ِنَُمووا لْلْمْشووِرْكوَن    كين قنوول للفووالمتعوواله فووي للمشوور

م   نََجِس فاََل يَْنَربْول لْلَمْسِج َ لْلَحَرلَم بَْع َ  هل ذَل  عىامل وبع  للفالم   {28للتوبس  –َه 

بمعذوباتهم وهم ي عون للفالم كما في قوله تعاله } ومن أظبم ممن لفتورى 

للخووف { وهووذه للمعووذوبا  فووي -ه للفووالم لوووهووو يوو عه  عبووه ن للعووذب 



     الهم أانحول يفتنون بها أنفسهم ومن حولهم كل عوام كموا فوي ل يوس هنوا

  .{ مرة أو مرتين كل عام يرون أنهم يفتنون في } أوال 

موونهم موون ليبووس للولحوو  موون محوورم فوللموورة لضولووه فووي  أس للسوونس للهجريووس 

عو   فوون ن اوبه  ن تعواله  و لر ظهوره و كتواب يحتفل ب بي بعر نابذل

فت لر أمير للمؤمنين حيث نام في فرلل  فون ن اوبه ن للله عبيه وهله و

عبيووه وهلووه ليفت يووه بنفسووه و ن قتوول ثووم ينووون فووي أبووي بعوور ماعحوواً }    ينووون 

 لخاحنه ال تحةن{ 

ن يسووت يعون للووذي  وهووذه للفتنووس قوو  ال ينوو  فيهووا كوول للعبمووار خااووس للموو قنين

و لعون للثابول عنو هم فوي نفوس شوهر محورم للحورلم وهوو   لضحعوام  لفتنناح

لحتفووالهم بمنتوول للمووام للحسووين عبيووه للسووالم بالووذبائ، وللحبوووى وللفتوووى أنووه 

وحسوننا ن ونعوم  يستحق للنتل ولن  أمر  فون ن بنتبوه كموا قعوم بع:وهم 

{ فووي كوول عووام يعبنووون فيووه للوكيوول لووذل  قتووان تعوواله هنووا } موورة أو موورتين 

عبه أولمر ن تعواله  حو لثاً لبفتنوس بوين للمسوبمين و عالنواً فونوياً   خرو هم 

لبحرب عبه أهل بيل للنني وشيعتهم وأنخا هم ومحنيهم وكان  ل  بروليس 

للمعذوبا  بولف س للمشوركين للوذين تيواهرول بالفوالم نفاقواً كموا فوي قمون 

} فإ ل بورقول مون عنو ك  ه وقان تعاله في  ل   فون ن ابه ن عبيه وهل

 . { للنسار –بيتل حائفس منم غير للذي تنون 

وهلوه وبعو  موتوه لننبنول لضوضوا   وهذل في حياة  فون ن اوبه ن عبيوه 

حياتهم بحخا  عل  للسي ة فاحمس و حرلقها لفرأل معذوبا  بالسيف وب أول 

للموؤمنين عبوي عبيوه للسوالم ثوم  قتول أميوروموتها شهي ة في أعناب  لو  ثوم  

وللحسين وحته ل ن يحا بون  فون ن في أهل بيته وهم يةعموون  للحسن

قان تعاله } يِْري ْوَن أَن يْْ ِفمْول  حنهم عبه للرغم من  هبهم بعب  يئ عنهم 

 {  32للتوبس  –هَ لْلَعافِْروَن نْوَ  َّللُاِ بِ َْفَولِهِهْم َويَ ْبَه َّللُاْ  ِاُل أَن يْتُِم نْوَ هْ َولَْو َكرِ 

. 

 وأما  

 ( ) مر  

معجم للفاظ للنرهن باب للميم فخل  –] للفعبس للولح ة : لفظ مرة هنا بمعنه 

] ليسوت  نعم للوذين مبعول أيموانعم وللوذين لوم ينبووول  للرل وللورلر[ قوان تعواله 

قوول كونووول  : }وقووان تعوواله أي:وواً { 58للنووو   – ماارا للحبووم موونعم ثووال  

ُمووا يَْعنْووْر فِوي ْاوو ْوِ ْكْم حجوا ة أو ح يوو ل  فََسوويَنْولْوَن َموون يِْعيوو ْنَا قْووِل أَْو َخْبنًووا م ِ



رم    للُِذي فََ َرْكْم أَُونَ  فََسيْْنِوْ:وَن  ِلَْيَ  ْ ْروَفْهْم َويَنْولْوَن َمتَه  ْهَو قْْل َعَسه   مى

  { 51-50للفرلر  –أَن يَْعوَن قَِرينًا

نوه وتنين أن كل خبق فيةبنه ع ان هخر للةمان لن يةورع عون كوهنا ل يس  

حجووا ة أو ح يوو لً خبنووه ن تعوواله ول يووس تشووير  لووه أن للتنوو م للعووالمي للووذي 

وال  ليهه للةبق ل ن م   عالن واليس بني أميس كل عام من فوو  منوابرهم 

 أن  عالر ش ن بنوي أميوس فوي كتوب للتورل  بالمعوذوبا ومسا  ة أما ة عبه 

لنولوه عون معواً فوي توقيول ولحو  يفو  الليهوع وهالكهمو قري  و هو من فعل

} وليوو خبول للمسووج  كمووا  :  رلئيلفووبنووي  ٍ فووي تعوواله عوون وعوو  هخوور للةمووان 

وفوي قوري  قوان    {  7للفورلر  -وليتنورول موا عبوول تتنيورل مار عخبوه أون 

ذلبهم للتوبوس { وعوو –ثوم يوورعون  لوه عوذلب عيوويم  ماارتينتعواله } فونعذبهم 

لضون كان بعفرهم ثوم نفواقهم وقعووعهم عون للجهواع مو   فوون ن اوبه ن 

 – مر   نعم  ضيتم بالنعوعأون عبيه وهله لو وع هذل للبفظ في قوله تعاله  }

ول يووس تشووير هنووا  لووه أن هووؤالر و لر {  83للتوبووس  –فاقعوو ول موو  للةووالفين 

ْفْل َوَما ْمَحُم ِ لضننالب للذي قان تعاله فيه }     ِاُل َ ْفوِن قَْ  َخبَْل ِمن قَْنِبِه للرُّ

َوَمن يَننَِبوْب َعبَوه  َعِننَْيوِه فَبَون يَْ:وُر َّللُاَ  نَابِْعْم أَفَإِن ُماَ  أَْو قْتَِل لننَبَْنتْْم َعبَه  أَعْ 

{  وما فعبه هؤالر أوالً كان  144هن عمرلن  – َوَفيَْجِةي َّللُاْ للُشاِكِرينَ  َشْيمًا

نن:وهم لبميثوا  للووذي ولثنوول بووه  فوون ن اووبه ن عبيوه وهلووه لوو وع هووذل 

ِ ِعن َ َّللُاِ للُِذيَن َكفَْرول فَْهوْم اَل يْْؤِمنْووَن } للبفظ في قوله تعاله :   ُِن َشُر لل َُولب 

ارم   للُِذيَن َعاَه ُ  ِمْنْهْم ثُْم يَننْْ:وَن َعْه َْهْم فِي ْكل ِ  لضنفوان  –  يَتُنْوونَ َوْهوْم اَل  مى

عبوه  فوون ن معوذوبا  كوان بنشور وما فعبه هؤالر بعو   لو   {   55-56

موون للعيوويم حولووول عيوون للفووالم  وفتنووول بهووا للمسووبمين اووبه ن عبيووه وقبووه 

وواليس ضهول بيتوه ابه ن عبيه رفوله حاعس ل تعاله وتنا ك و عنوعيس م 

} وهوم يحسونون  قنائول وحعوام ب عيوانهمعبيهم للسالم  له م لئ، ضشوةاص و

وللوول ع  كرهوا فوي قولوه   هوه فتنوس كول عوام تبو و  أنهم يحسونون اونعا { 

رم    أََواَل يََرْوَن أَنُْهْم يْْفتَنْوَن فِي ْكل ِ َعامٍ }  تعاله هنا  أَْو َمُرتَْيِن ثُْم اَل يَتْوبْووَن  مم

 {  126للتوبس  –َواَل ْهْم يَذُُكْروَن 

 ما  وأ

 و مرتين ( ) أ

و ع لفظ مرتين ليؤك  نفوس للمعنوه للسوابق أن للعوذلب فوينةن مورتين عبوه 

مشركي للعرب ولليهوع وفيعون في هخر للةمان في قماننا هذل  ن شوار ن 

بالو ما  وللفتمخووان بسوونب  فعهووم نهو  بنووي أميووس فووي قتول أهوول بيوول للننووي 

 تعاله كما في قوله تعاله هنا عبيهم للسالم ونن  قنو هم و كفرهم بآيا  ن

تىي نل أََواَل يََرْوَن أَنُْهوْم يْْفتَنْووَن فِوي ْكول ِ َعواٍم ُموُرةً أَْو }  ارم ثْوُم اَل يَتْوبْووَن َواَل ْهوْم  مى



ولوووذل  فووويع ب ن تعووواله لليهووووع أوال مووورتين ضنهوووم  للتوبوووس{  – يَوووذُُكْروَن 

مورتين فوي قولوه تعواله عون  مةترعي تب  للمعذوبا  و فساعهم فوي لض أل

َوقََ:وْينَا  ِلَووه  بَنِووي  وريمتهم للعنوورى فوي للوو نيا  فسواعهم موورتين قوان تعوواله } 

تىي نل  ِْفَرلئِيَل فِي لْلِعتَاِب لَتْْفِس ُْن فِي لْضَْ أِل  رم ل َكنِيوًرل فَوإِ َل َ واَر  مى َولَتَْعبُْن ْعبْووًّ

يَاِ  َوْعوو ْ أْواَلْهَمووا بَعَثْنَووا َعبَووْيْعْم عِ   نَوواعًل لُنَووا أْوِلووي بَوو ٍْس َشووِ يٍ  فََجاْفووول ِخوواَلَن للوو  ِ

اَن َوْعوو ًل ُمْفعْووواًل  ثْووُم َ عَْعنَووا لَْعووْم لْلَعووُرةَ َعبَووْيِهْم َوأَْموو َْعنَاْكم بِوو َْمَولٍن َوبَنِوويَن َوَكوو

َو ِْن أََفو ْتْْم فَبََهوا  فَوإِ َل َ واَر   َوَ عَْبنَاْكْم أَْكثََر نَِفيًرل   ِْن أَْحَسنتْْم أَْحَسنتْْم ِضَنفِْسوْعمْ 

يَْسووووْرول ْوْ ووووَهْعْم َوِليَوووْ ْخبْول لْلَمْسوووِج َ َكَموووا عََخبْووووهْ أَُوَن َموووُرةٍ َوْعووو ْ لْ ِخوووَرةِ لِ 

 {  7-4للفرلر  –َوِليْتَن ِْرول َما َعبَْول تَتْنِيًرل 

م لضون فوي وكذل  أعرلب للجةيرة توع هم ن تعاله بوع ين ليعون هالكهو

قمن  فون ن ابه ن عبيه وهله وللثاني هخر للةمان وللوذي ظهور  كول 

ووَن لْضَْعووَرلِب أشوورلحه وأما تووه بةماننووا هووذل قووان تعوواله }  َوِمُمووْن َحووْولَْعم م ِ

 ْم ْمْهوووَوِموووْن أَْهوووِل لْلَمِ ينَوووِس َموووَرعْول َعبَوووه للن ِفَووواِ  اَل تَْعبَْمْهوووْم  نَْحوووْن نَْعبَ ْمنَوووافِنْوَن 

بْْهم  تىي نل َفنْعَذ ِ رم  {  101للتوبس  –ثُْم يَْرعُّوَن  ِلَه  َعذَلٍب َعِييٍم  مم

 

   وأما 

 

 ( ب مم وى يىت وب ونى )

وأنهوم عبويهم   ينون تعواله ضهول للعتواب فيموا فعبووه فوي حوق أنفسوهم وعيونهم

ْسووتَْوِفْرونَهْ َوَّللُاْ  ِلَووه َّللُاِ َويَ  يىت وب ااونى  بالتوبووس وللفووتوفا  قنوول للمووو : } فَوواَل 

{ وللتوبووس ينووين تعوواله شووروحها أنهووا البوو  وأن 74للمائوو ة  –  َغفْوووِ  ُ ِحوويمِ 

بىة   تعون قنل للمو  و للورغرة كما في قوله تعاله }  ِنَُما َعبَه َّللُاِ ِلبُِذيَن  التمو 

ْ  يىت وب اونى  يَْعَمبْوَن للسُّوَر بَِجَهالٍَس ثْمُ  مِو َ ِمون قَِريوٍب فَ  َوَكواَن  َّللُاْ َعبَوْيِهْم  يىت اوب   ولَ 

بىااة   َولَْيَسوولِ  َّللُاْ َعِبيًمووا َحِعيًمووا  ِلبُووِذيَن يَْعَمبْوووَن للُسووي ِمَاِ  َحتُووه   ِ َل َحَ:ووَر  التمو 

مِوَ  أَ  ت ب ات   أََح َْهْم لْلَمْوْ  قَاَن  ِن ِي ْعتَوْ نَا لْ َن َواَل للُوِذيَن يَْموتْووَن َوْهوْم ْكفُواِ  أْولَ 

  {   18-17للنسار  –  لَْهْم َعذَلبًا أَِليًما

 وهذه للتوبس تعون أمام  فون ن ابه ن عبيه وهله في حياته لنوله تعاله 

َوَمووا أَْ َفووْبنَا ِمووْن َ ْفوووٍن  ِاُل ِليَْ وواَ  بِووإِْ ِن َّللُاِ َولَووْو أَنُْهووْم  ِْ  َظبَْمووول أَْنفَْسووْهْم  }

اب اا ْوفَْرول َّللُاَ َولْفوتَْوفََر لَْهوْم للُرْفووْن لََوَ و ْول َّللُاَ َ واْروَك فَاْفوتَ  َ ِحيًموا فَوال  تىوم

ْموووَك فِيَمووا َشووَجَر بَْيوونَْهْم ثْووُم ال يَِجوو ْول فِووي أَْنفِْسووِهْم  َوَ ب ِووَ  ال يْْؤِمنْوووَن َحتُووه يَْحع ِ

{ وبعو  موتوه بةيوا ة  65-64 للنسوار: - َحَرً ا ِمُموا قََ:وْيَل َويَْسوب ِْمول تَْسوِبيًما



ثالث بيل من بيوو  ن بعو  للمسوج  للحورلم للوذي قوان تعواله فيوه }  ن أون 

ً   بيل وض   ,  {  لناس لبذي بنعس منا كا

وثاني مسج  هو مسج  قنار وللثالث مسوج   فوون ن اوبه ن عبيوه وهلوه  

يوو  ن وللرلب  مسوج  أميور للموؤمنين بوالعرل  وهعوذل  لوه هخور بيول مون ب

وهنووا يعونووول قوو     مسووتوفرل ن تعوواله فووي بيوول موون بيووو  ن تعوواله  تعوواله

 وارول  فووون ن اوبه ن عبيووه وهلوه ولفووتوفرول و توابول وتووذكرول ن عووة 

 . و ل في بيل من بيو  ن تعاله

 وأما   

 ) وو هم يذكرون( 

لو  وقومو   َكار هللوذكر هوو كتواب ن تعواله للوذي قوان تعواله فيوه : } و نو

{ وفووي كتوواب ن تعوواله للتووذكره وهووه ال 44للةخووري  –وفوووي تسوومبون 

وِذهِ  رى   تىا تعون  ال عمال بعتاب ن تعاله كموا فوي قولوه عوة و ول : }  ُن َه   ذ كل

{ وهذل للذكر يو تي عبوه  فوون 29للنسان  –فََمن َشاَر لتَُةذَ  ِلَه  َ ب ِِه َفنِياًل 

: } فَوواتُنْول َّللُاَ يَوا أْوِلوي لْضَْلنَوواِب   وهلوه فووي قولوه عوة و ولن اوبه ن عبيوه 

ا قَووْ  أَنووَةَن َّللُاْ  ِلَووْيْعمْ   للُووِذيَن هَمنْووول اار  ك  ُ ْفووواًل يَتْبْووو َعبَووْيْعْم هيَوواِ  َّللُاِ ْمنَي ِنَوواٍ   َل

بَْموا ِ  َوَمون يْوْؤِمن   ِلَوه للنُّووِ   ل ِيْْةِرَع للُِذيَن هَمنْول َوَعِمبْول للُخاِلَحاِ  ِموَن لليُّ

ِ َويَْعَمْل َااِلًحا يْْ ِخْبهْ َ نُاٍ  تَْجِري ِمن تَْحتَِها لْضَْنَهاْ  َخاِلِ يَن فِيَها أَبَ ًل قَوْ   ُْ بِا

 { 11-10لل ال   -  أَْحَسَن َّللُاْ لَهْ ِ ْققًا

هلووه وهووذل للووذكر لووه ننووي ينينووه وهووو فووي  للةبووق للمخوو فه اووبه ن عبيووه و

لتننين لبناس ما نةن  ليهم ولعبهم يتفعرون  الذكر لنوله تعاله } وأنةلنا  لي  

أهل للذكر هم أئمس أهول   { وبع   فون ن ابه ن عبيه وهله 44للنحل  –

 الذكر } فاف لول أهل للعبمار للربانيين قان تعاله:   للنيل )عبيهم للسالم( ثم

أهل للذكر هم أهل بل للننوي عبويهم للسوالم لضننيار{ و  – ن كنتم ال تعبمون 

 : لسننين

 : لضون

أن أهول و ع عبوه أهول للنيول فوي قولوه تعواله }  نموا يريو  ن ليوذهب عوونعم 

 { للر س أهل للنيل وي هركم ت هيرل



للثاني  كر و ع عبه  فون ن في قوله تعاله : } فَاتُنْول َّللُاَ يَا أْوِلي لْضَْلنَاِب 

ا قَووْ  أَنووَةَن َّللُاْ  ِلَووْيْعمْ   هَمنْووولللُووِذيَن  اار  ك  ُ ْفووواًل يَتْبْووو َعبَووْيْعْم هيَوواِ  َّللُاِ ْمنَي ِنَوواٍ   َل

بَْماِ   ِلَوه للنُّوو ِ  لل وال  {  -  ل ِيْْةِرَع للُِذيَن هَمنْول َوَعِمبْول للُخاِلَحاِ  ِمَن لليُّ

 ً   وبالتالي ح يث أهل للذكر هم أهل بيل للنني احيحا

 : ما في للح يثك

َ َوى لبن  رير لل نري في تفسيره بَسونَ ه عون  وابر للجعفوي ، قوان : لموا  ]

ْكِر  ِن ْكنتْْم الَ تَْعبَْمونَ  ... ﴿ : نةلل ، قان عبي عبيه للسوالم  ﴾ فَاْف َلْولْ أَْهَل للذ ِ

،  329/  1ف:ائل للةمسس من للخحال للسوتس :   -    : " نحن أهل للذكر "

 . ( [  للسي  مرت:ه للفيروقهباعي )  حمه ن يس ن 

 

َو َ وى لْلْحَسْيْن ْبْن ْمَحُمٍ  ، َعْن ْمعَبُه ْبِن ْمَحُمٍ  َعِن لْلَوُشاِر ، َعْن َعْنِ  َّللُاِ  ] 

ْبِن َعْجاَلَن ، َعْن أَبِي َ ْعفٍَر ) أي للمام محم  بن عبي للناقر ) عبيوه للُسوالم 

   ) لنيل ) عبيهم للسالم( ، خامس أئمس أهل ل

ْكِر  ِن ْكنوتْْم الَ تَْعبَْموونَ  ... ﴿ : فِي قَْوِن َّللُاِ َعُة َو َ لُ  ]  ،   ﴾ فَاْفو َلْولْ أَْهوَل للوذ ِ

ْكِر " ْكْر أَنَا ، َو لْضَئُِمسْ أَْهْل للذ ِ   قَاَن َ ْفوْن َّللُاِ ) ابه ن عبيه وهله ( : " للذ ِ

 :   -  ﴾ َو ِنُوهْ لَوِذْكِر لُوَ  َوِلنَْوِموَ  َوَفوْوَي تْْسو َلْونَ  ﴿ :  َ ولُ ، َو قَْوِلوِه َعوُة وَ 

 .،  44، ل يس :   )43  (للةخري فو ة

   -، َو نَْحووْن لْلَمْسوومْولْوَن " قَوواَن أَبْووو َ ْعفَووٍر ) عبيووه للسووالم ( : " نَْحووْن قَْوْمووهْ 

، لبشي  أبي  عفر محم  بن يعنوب بن  فحا  للْعبينوي ،  210/  1للعافي : 

هجريوووس ، حنعوووس عل  للعتوووب  329للْمبَنُوووب بثنوووس للفوووالم ، للمتووووفه فووونس : 

 . [  هجريس / شمسيس ، حهرلن /  يرلن 1365للفالميس ، فنس : 

 

ْحيَه ، َعْن ْمَحُمِ  ْبِن لْلْحَسْيِن ، َعْن َاْفَولَن ْبِن يَْحيَه ، َو َ َوى ْمَحُم ْ ْبْن يَ  ] 

 ( َعِن لْلعاََلِر ْبِن َ ِقيٍن ، َعْن ْمَحُمِ  ْبِن ْمْسِبٍم ، َعْن أَبِي َ ْعفٍَر ) عبيه للسالم

. 

 ُة َو َ ولُ قَاَن ـ أي محم  بن مسوبم ـ :  ُِن َموْن ِعْنو َنَا يَْةْعْمووَن أَُن قَوْوَن َّللُاِ َعو

ْكِر  ِن ْكنتْْم الَ تَْعبَْموونَ  ... ﴿ :   أَنُْهوْم لْليَْهووعْ َو للنَُخواَ ى ؟   ﴾ فَاْف َلْولْ أَْهَل للذ ِ

قَاَن ـ أي للمام محم  للناقر ) عبيه للُسوالم ( : "  ِ لً يَوْ ْعونَْعْم  ِلَوه ِعيونِِهْم "   

  -:    عبيه للُسالم ( ـ بِيَِ ِه  ِلَه َاوْ ِ هِ  قَاَن ـ أي للرلوي ـ : قَاَن ـ أي للمام )

https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://www.islam4u.com/quran/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81


ْكِر ، َو    قان بيو ه  لوه او  ه : أي أشوا  بيو ه  لوه او  ه   " نَْحوْن أَْهوْل للوذ ِ

 [  211/  1للعافي : .    "- نَْحْن لْلَمْسمْولْونَ 

لنوله تعاله }  نما يري   وبالتالي أهل للذكر هم أهل بيل للنني عبيهم للسالم 

لضحوةلب { وبالتوالي  -ن ليذهب عنعم للر س أهل للنيل وي هركم ت هيرل

أولم يرول  }   و هم عبه أهل للذكر كما في ل يس هنافتنتهم كل عام هنا بةر

 –للتوبوس  ياذكرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ال يتوبون والهم

 {  أهـ126للتوبس 

  

 واآلية بنااا  على َلك

تؤكد اساتقرا  تلاك ال اذبتان كفتناة للمسالمين إلاى قياام السااعة فهاى باقياة 

وهاى بمثاباة الشاجر  الملعوناة   قوا في الدنياما ب  فتنة للناس وايتبا  لهم

التي جعلها   تعالى في جنة عدن فتنة للناس باقية في الجنة وذاذ  منهاا 

أدم عليااه السااالم وزوجااه كااذلك فااي القاارآن جعاال   تعااالى فااي الاادنيا هااذأ 

الفتنة وا لتي يدافع فيها كل من أزاغ   تعاالى قلباة معلناا  الحارب فاي هاذا 

لى أهل بيت  ساول   وشايعتهم وأنصاا هم مادافعا  عان الشاجر  الشهر ع

  الملعونة في القرآن

في هذا الشهر بنااا  على كذبتان كذبهما سلفهم وصدقها ال ثير إو من  ذم 

وتلك فتنة للناس في الدنيا كماا َ كار  اآلياة توقيتهاا وتوقيات تجاددها    

المحارم الحارام الخبياث مان  كال عاام ليمياز   تعاالى بهماا فاي هاذا الشاهر

الطيب ومادامت َكر  في القرآن أي أنها ساتظل باقياة مابقيات الادنيا فتناة 

اإلمام علاي علياه الساالم عبناه الحسان والحساين بعاد   للناس و لذلك يقول

 : هالك الخوا ج في النهروان ذيث

الحسن للحساين )عليهماا الساالم( تباا  لهام مان عصاابة فقاال  اإلمام   قال ]

لهم اإلمام علاي و  لاو كاان فاي أماة محماد بالباة ل اان أذادهما علاى ف ار 

هؤوا بعد قتل الخوا ج بالنهروان قال الحسن للحسين تبا  لهم من عصابة 

أهل ها   فقال لهم اإلمام علي )عليه الساالم ( أنتماا الاذين قلتماا َلاك قااو 

البة ل ان أذادهما علاى و   لو كان في أمة محمد ب  نعم فقال عليه السالم

 [      ... اعبر  ف ر هؤوا
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