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 كلمة

***  

 تبارك تقدمنا بإذن هللا على نشر هذه المقدمة إبراءاً منا للذمة أمام هللا

 و عليه  ينتفع به المسلمين والعالم فالخلق عيال هللا وتعالى وعسى

اء يش } ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من  هدايتهم كما في قوله تعالى

 { وقال تعالى } إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء{ ف

فمن  "نا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أخرنا التي فيها معاد

ً ادهمالدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد اآلخرة عليه بالقرآن ومن ارأراد   ا معا

 . شريف  حديث فعليه بالقرآن " ... 

ً و نشر هذا العلم أيضاً حرصاً منا حتى ال نحشر مع الذين كتموا ع  من  لما

و أاً كتاب هللا تعالى فنلجم بلجام من نار أو نحشر مع الذين كتموا علم

أو  ير علمبغ ا على هللا تبارك وتعالى أو تقولوا على هللاحرفوا ديناً أو كذبو

 طأً أوي خقالوا في دين هللا جهالً وافتراءاً على هللا تعالى بالهوى والرأ

لى هللا منها وأمة محمد )ص تعالى عمداً و هذه دركات من جهنم أعاذنا هللا

 (عليه وآله

  خرةوليس ذلك طلباً لدنيا بل تحديداً لحسنة الدنيا و اآل 

  كما في قوله تعالى 

   {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنا وقنا عذاب النار }

  فاللهم 

 ارزقنا حسنة الدنيا واآلخرة واجعل اسعد ايامنا يوم لقاءه تعالى

  هذا

  وباهلل التوفيق وما توفيقي إال باهلل

  ا محمدعليه توكلت وإليه أنيب وصلى هللا عليى سيدنا محمد وآل سيدن

  



 3 

  خالد محيي الدين الحليبي

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 المقدمة 

 

 حمدمالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا 

 صلى هللا عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين .

 أما بعد :

ز لك لفرذ و من قبل  فريداً لم يسبق أحداً أن أتى بمثله عمالً  وهذه البينة

ها بلها وبعدترابطها بالتي ق وجذرها وفيه عن كل كلمة كامال    القرآن الكريم 

ً وترابط  فوجدنا تكامال ً غريب ا ً عجيب ا ل هذا ا بمثال طاقة لبشر على أن يأتو ا

نُس ِت اْلِ ْجتََمعَ اقُل لَّئِِن قال تعالى }  إنسهم وجنهم ولو اجتمع  الكتاب الكريم 

ذَا اْلقُْرآِن اَل َواْلجِ  ُ يَ نُّ َعلَٰى أَن يَأْتُوا بِِمثِْل َهٰ بَْعٍض لِ لَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِمثِْلِه وَ وَن بِ أْت

 . { 88السراء  –َظِهيًرا 

 :نفاً آناه ذكر بل قيل فيه نفس ما اً وهذه الكلمات التي نقولها اآلن ليس ادعاء

يمكن  ] هو جمع ماال  قيالعرا "نزيه الهمداني"فقد قال فيه سماحة الشيخ 

قال لم فجمعه وستخرج معك كنوز فقلت له لقد بينت فيه كل ماقيل فيه هللا أع

 .[  " نعم وستحارب" 

د من بال بلد آخرمن أهل السنة بن يعلماء متخصصلجنة وقيل فيه بواسطة 

 [ . " عمل علمي غير مسبوق" ]  ه اآلنلن نذكرالعرب 

ه ذكرنا لما هل سيأتي مثلة بعد ذلك إال تكراراً فلما بلغتني هذه المقولة قلت و

 فسكت .فيه 

  

 

س لقواميباأوالً اللغوي  ى الكلمةمعن نبحث عن وفي بياننا لكتاب هللا تعالى

والموضوعات  وجذورها من خالل مواردهابعد ذلك  لشرعيثم اوالمعاجم 

 كتابه مة فيلمن كل كمراد هللا تبارك وتعالى  بيانلفي كتاب هللا  هابالمترابطة 

ً العزيز فخرج معنا  ن ابق ولسكامالً متكامال في علم التفسير ليس له   كتابا

 رسول للك قالذإال أن يكرر ما بدأناه فتنعدم الفائدة من التكرار و يدركه الحق 

ي  تنقض"وهو الذي ال... ]   في كتاب هللا تعالى :هللا صلى هللا عليه وآله 

ئب كما فقد يأتي بعدنا من يستخرج منه العجا .[  الترمذي  -...  عجائبة "

 أخبر النبي صلى هللا عليه وآله .

 

ً كسبي اً وحيث أن القرآن الكريم فيه جزء اَ من هللا تبارك وتعالى وهبي آخرو ا

والكسبي ما  {  79األنبياء  –قال فيه على سبيل المثال } ففهمناها سليمان 

لفاً وفقاً لمناهج التفسير المختلفة يتناقله العلماء عن بعضهم بعضاً سلفاً وخ
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والوهبي من هللا تعالى في مواضع ال تعلمها األمة أو قد تحتاجها لنهضتها 

وإنقاذها من مهالك الدنيا واآلخرة إذ أن تحقيق مراد هللا تبارك وتعالى ينزل 

البركة من السماء ويأتي النصر والتمكين من خالل رضا هللا عز وجل وفي 

نسأل هللا تعالى ان نكون من أهلها والمسلمين وكل من آمن باهلل اآلخرة الجنة 

 تعالى ثم بسيدنا محمد وتولى أهل بيته عليهم السالم .

 

يهاا في مواضع كثيرة من كتاب هللا تعاالى قاد يحتاار فيهاا المارء ويتوقاف فو  

ولاان يجااد فيهااا  عاان الفهاام فيلجااأ لموائااد علماااء آخاارين لينقاال ماانهم  عقلااه

 ً ً هااو علماا م أهاال البياات علاايهم السااالم ووعلاا فااي  ة البيااان إال بليغاا نصوصااا  ا

م عليااه السااال  المااام علاي اَ عاان النباي صاالى هللا علياه وآلااه أخااذه مناهموروثا

 نا يكاونالذي قال فيه صلى هللا عليه وآله " أنا مدينة العلم وعلي بابها " وه

ارد الاولاوهبي الجازء ا  لفتح طريق الفهم الصحيح   الباب  علم أهل البيت هو

نزلات  في كتاب هللا تعالى ومن خالله يتحقاق ماراد هللا تعاالى والاذي إذا تحقاق

ة وذلاك به البركة في الدنيا واآلخرة وترفع به النقمة وياأت باه النصار و الغلبا

دخل مان ألننا نكون قد حققنا بيان هللا تعالى ومراده عز وجل من آياته  دزن تا

و مان اب هللا بحجة أنه أكثار فهماا ممان حولاه أأحد ليعين نفسه حاكماً على كت

توجاه أماماه إال ال لان يجاد سبقه فإذا أبهمت آية على مفسار كتااب هللا تعاالى ف

عاد ألناه أب ذلاك و بياناً  ينير له الطريق  إلى هللا تعالى عسى أن يلهمه فهماً أو

:  الق عن جابر الجعفي ] عليه السالم  :لقول االمام الصادق عن فهم الرجال 

سااألت أبااا جعفاار عاان شاايء ماان تفسااير القاارآن فأجااابني  ثاام سااألته ثانيااة »

فأجابني بجواب آخر  فقلت: جعلت فداك كنت أجبات فاي هاذه المساألة بجاواب 

ا  ا وظهارً غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي: يا جابر: إن للقرآن بطنًا  وللابطن بطنًا

ال ماان تفسااير وللظهاار ظهااًرا  يااا جااابر  ولاايس شاايء أبعااد ماان عقااول الرجاا

القرآن  إن اآلية لتكون أولها فاي شايء وآخرهاا فاي شايء وهاو كاالم متصال 

للبرقااي « المحاساان»(  1/11« )تفسااير العياشااي» - «يتصاارف علااى وجااوه

« تفسااير الصااافي»(  21-1/20« )البرهااان فااي تفسااير القاارآن»(  300)ص

   .  [ (18/142« )وسائل الشيعة»   (92/95« )بحار األنوار»   (1/29)

سيط بن في العلم لحادث يوما نقوله هذا ليس ببعيد عن منهج العلماء الراسخ 

 : 

 حضاري البصره فى يوما كل درسا القى كنت)  الغزالى حامد ابو االمام ] يقـول

 هوجا على باهلل جاهل ظل لما منهم واحد علم وزع لو خمسمائه بينهم عدد لى

 (الوقت نفس فى سألي بسائل فأذا العجب يدخلنى ان فخشيت االرض
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 قااال........  تفضاال قااال....  لاســااـ ........نعم قااال.......  حامااد ابااا يااا......... 

"  شاأن فى هو يوم كل"  الرحمن سوره فى وتعالى سبحانه ربنا يقول الرجل

 هللا اءشا ان غادا اخبارك حاماد ابو قال..!!......!! ....  اليوم سبحانه شأنه فما

 وفاى. .... غادا اخبارك حامد ابو ويــرد الســ ال نفس يساله الثانى اليوم وفى

 راباعال الياوم وفاى غادا اخبارك حامد ابو يـرد الس ال نفس يسأله الثالث اليوم

 ووابا مصار والساائل......... غادا اخبارك حاماد ابو ويرد الس ؤال نفس يسأله

 نااىالهم ربااى....  وقلاات اللياال فقماات......  االمااام يقااول يجااد وال يبحااث حامااد

 حاماد بااا ياا)) لاى يقاول.....  الرؤيا فى الرسول فرأيت فنمت قال.....  االجابه

 الو يبااديها امااورا هلل ان لااه قاال اليااوم شااأنه مااا غاادا يسااالك السااائل جائااك ان

 امسارور فقمات حاماد اباو االماام يقول((  اخرين ويخفض اقواما يرفع يبتديها

.....  انا ئلالسا قال.............  ؟؟ ئلالسا اين قولت......... الدرس الى وذهبت

 لكا"  الارحمن ساوره فى وتعالى سبحانه ربنا يقول....  قال س الك وما فقلت

 ورااما هلل ان) فقلات..!!......!!  الياوم سابحانه شاأنه فماا"  شاأن فاى هاو يوم

 حاماد بااا يا السائل قال( ......  اخرين ويخفض اقواما يرفع يبتديها وال يبديها

دين [ احياء علوم الا -..المنام فى هذا علمك من على والسالم الصاله من ثراك

. 

 

م ثم عل عالىوبالتالي في كتاب هللا معضالت ال حل لها إال بالدعاء إلى هللا ت 

ع مالموروث عنهم للفهم والبيان )صلى هللا عليه وآله( أهل بيت النبي 

لمعنى هو ال بها في العالم وااللتزام بقواعد التفسير الظاهري لآليات المعمو

فظ في الل الظاهر للنصوص ثم ننطلق منها  لنعلم ماذا أراد هللا تعالى من هذا

 الذيمواضع كتاب هللا دون زيادة أو نقصان وترابط اآليات بعضها ببعض  و

سوله رية ي دي لبيان واحد في كتاب هللا تعالى  وهو والية هللا تعالى ثم وال

 واعدقبأهم  ينملتزمثم والية أهل بيته عليهم السالم  صلى هللا عليه وآله

 .التفسير وهو بيان القرآن بالقرآن 

 

 وفي بياننا للقرآن الكريم بالقرآن الكريم  

 

قال ما كيجب أن يعلم المسلمين أن القرآن الكريم له ظهر وله بطن : أوالً  

َعِميٌق.  اِطنُهُ نِيٌق  َوبَ ُرهُ أَ َوإِنَّ القُْرآَن َظاهِ : » ]  18 المام )ع( في آخر الخطبة

نهج  – «.الَّ بِِه لَُماُت إِ ُف الظُّ ْكشَ الَ تَْفنَى َعَجائِبُهُ  َوالَ تَْنقَِضي َغَرائِبُهُ  َوالَ تُ 

 [ . 18البالغة الخطبة 
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يوسف  –ْعِقلُوَن عَلَُّكْم تَ ا لَّ بِي  إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعرَ وهذا الظاهر قال فيه تعالى : } 

2  } 

رنا د يسوهذا القرآن ميسر الفهم لتيسير العمل به كما في قوله تعالى } ولق

 القمر {  –القرآن للذكر فهل من مدكر 

سخون الراووالباطن تأويل ال يعلمه إال هللا ورسوله وأئمة أهل عليهم السالم 

يدرك  ي المن ذريتهم في العلم ولذلك يقول تعالى } ال يمسه إال المطهرون { أ

لى } تعا غور معناه إال المطهرون من أهل بيت النبي عليهم السالم ولذلك قال

قطع هنا ي األنبياء { ولفظ  ) أهل ( –فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

هم المعنى وي يد بعض أسباب النزول التي ذكرت أنهم أهل بيت النبي علي

نكم ذهب ع} إنما يريد هللا ليالسالم و ذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعالى 

 األحزاب { . –الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 

بوا ل كذبوهنا نكون قد دخلنا في بطن القرآن وتأويله الذي قال تعالى فيه } 

 ير جمعيونس {  وبالتالي هو تفس –بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 

ق العمي باطنباللغة العربية وال بين الظاهر األنيق الذي يعلمه كل علماء األمة

غير  على وذلك ألن كتاب هللا تعالى فيه ألفاظ قرآنية منقولة عن معناها وهى

 ماتظن 

اني ة أللفاظ القرآن ومعنى لغوياهناك مع ولذلك قال علماء التفسير أن 

      شرعية حددها الشارع الكريم

ً لما ورثته األمة السال ير تفس مية من  كتبوعن بيان القرآن الكريم وفقا

 ريم الك وعلومه ينقسم  إلى سبعة عشر نوعاً من أنواع التفسير بظاهر القرآن

 وهى :

 التفسير بالرواية   -1

 التفسير بالدراية أو بالرأي : -2

 

  دأبرز المصنفات في التفسير بالرأي المحمو -

 تفسيرات المنهج العقلي :   -1 

 تفسيرات المنهج األدبي  : -2 

 ات المنهج اللغوي :تفسير -3 

 التفسير البالغي : -4 

 التفسير التحليلي : -5 

 تفسيرات المنهج  الفقهي :  -6

 تفسير المنهج الهدائي :  – 7

 تفسير المنهج المقارن :  -8
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 تفسير المنهج الحركي : – 9 

 تفسير المنهج الكالمي :  -10 

 لتفسير المنهج الشاري :  -11 

 في :تفسير المنهج الصو -12 

 تفسير المنهج الموضوعي للقرآن :  -13 

 تفسير المنهج الباطني والفلسفي : – 14 

 . تفسيرات المنهج العلمي -15 

 

ين ب وفي تفسيرنا للقرآن الكريم قد اختلف عن كل سابقية في جمعه بإذن هللا

آن ي القرتعالى فتبارك و هللا  مرادبيان الظاهر األنيق والباطن العميق وفق 

رة لمطهاي و المدني معا مع اللتزام بإضافة مرويات من السنة النبوية المك

نطق يألنها وحي قال تعالى فيه } وما المتفق عليها المسلمين شيعة وسنة 

 ثبتتأعن الهوى إن هو إال وحى يوحى { وبناءاً على بيان القرآن بالقرآن 

 بي صلى هللاإلى النالمرفوعة )عليهم السالم( صحة كل مرويات أهل البيت 

ت ل البيقال لنا أهف للقرآن بالقرآنلفهم أنها بيان عميق عليه وآله وإثبات 

ى هم علبيانهم وطريقتهم في فهم كتاب هللا تعالى ولكن نتيجةعليهم السالم 

تى جاء حوهذه األحكام  لم يبينوا كيف استنبطوا هذا البيان  طوال تاريخهم 

ت ويفصل كيف كان أئمة أهل البي تفسيرنا المسمى بالبينة ليثبت ويشرح

يها  وا فيفهمون القرآن وطريقتهم في تفسيره وهذا من أسرارهم التي لم يتكلم

. 

 

هل بيت أصل استنباط األحكام في مرويات أفيه وهنا في هذا التفسير بينا   

 النبي عليهم السالم  .  

 

ها بالتي قبلها حيث أننا التزمنا ببيان القرآن بالقرآن على الكلمة وترابطو  

في ربط بين الكلمات القرآنية الذي لم يتكرر من قبل  هذا هو الجديدوبعدها ف

كلمة وترابطها بالتي قبلها  بين كلمع بعضها البعض في حبل ال ينفصم 

ولذلك وبعدها والتي ت دي إلى نفس المعنى من أول كلمة فيه إلى آخرها 

قال تعالى و بين السماء واألرض  هللا حبل وصف هللا تعالى كتابه الكريم بأنه

فهو حبل ممدود مترابط من الحروف  فيه } واعتصموا بحبل هللا جميعا {

كما في الحديث بأيدينا  بيد هللا وطرفه اآلخر والكلمات واآليات والسور طرفه

رسوُل هللاِ صلَّى قال خرج علينا أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو ] ..عن  

قال: ) أبِشروا وأبِشروا أليس تشَهدوَن أْن ال إلهَ إالَّ هللاُ وأن ِي هللاُ عليه وسلَّم ف
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رسوُل هللاِ ؟ ( قالوا: نَعم  قال: ) فإنَّ هذا القرآَن سبٌَب طَرفُه بيِد هللاِ وطَرفُه 

صحيح ابن  - بأيديكم فتمسَّكوا به فإنَّكم لْن تِضلُّوا ولن تهِلكوا بعَده أبًدا (

 [ . حبان

 

 جن شياطين النس والمن تسلط بحرب شديدة و إالاجه للناس أخر إخروما ت

يت بوالحسد المشهور به أهل بيت النبي وذريتهم في كل زمن كما قال أهل 

ُ َما آ لَٰى عَ أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس النبي نحن المحسودون في قوله تعالى }   تَاُهُم ّللاَّ

ْلًكا َعِظيًما َوآتَْينَاهُ  ْكَمةَ ْلحِ  اْلِكتَاَب َواِمن فَْضِلِه ۖ فَقَْد آتَْينَا آَل إِْبَراِهيمَ   –م مُّ

 {  54النساء 

ً مزيفين ألهل البيت وهم من ً بكل اسف شارك فيها أتباعا ن افقوفكانت حربا

 ً  يتظاهرون بثياب الضأن على قلوب الذئاب كما في الحديث فكانت حربا

قتله يفر ثة أعداء كاضروساً كما قال صلى هللا عليه وآله ] " الم من بين ثال

جن نس وإومنافق يحسده ودنيا ت ثره "... الحديث [ فكانت حرباً بيننا وبين 

 . } يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا { م :قال تعالى فيه

 وية أوالمهد يمسيلمة الكذاب مدعي النبوة أو مدع فاللهم اصرف عنا أتباع 

من الناس  علماليسرقون  ذيناألعلمية المتكبرون المتفيهقون الي مدع

لك إلى ذ منها ماستطاعوا نيتكسبو الستعالء والتربح ابتغاء دنيا  للظهور و

 . {البقرة  –سبيال } فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

 

ره ى أم} وهللا غالب عل} فاهلل يحكم وال معقب لحكمه وهو سريع الحساب { .

 ون { ولكن أكثر الناس ال يعلم

 و هب نولمالمسلينتفع إال  )مركز القلم(  وما إخراجنا هذا العمل على موقعنا 

 إِنَّ  } عالى كما في قوله ت علماً حتى ال نكتب عند هللا تعالى من الذين كتموا 

ُ  أَنَزلَ  َما يَْكتُُمونَ  الَِّذينَ  ئِ  قَِلياًل  نًاثَمَ  هِ بِ  تَُرونَ َويَشْ  اْلِكتَابِ  ِمنَ  ّللاَّ  ونَ يَأُْكلُ  َما كَ أُولَٰ

ُ  يَُكل ُِمُهمُ  َوالَ  النَّارَ  إاِلَّ  بُُطونِِهمْ  فِي  – ِليمٌ أَ  َعذَابٌ  َولَُهمْ  يِهمْ يَُزك ِ  الَ وَ  اَمةِ اْلِقيَ  مَ يَوْ  ّللاَّ

 .{ 174البقرة 

ً أل  و  جمه هللايقول صلى هللا عليه وآله منذراً فاعل ذلك ] " من كتم علما

علم ليت يث [ . ولذلك أخرجنا مقدمة هذا التفسيربلجام من النار " ... الحد

{  حجال –يد } إن هللا يفعل مايرمنها ما ينفعهم في الدنيا واآلخرة  ن والمسلم

. 

 يوسف{ –} وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 هذا وباهلل التوفيق

 نوما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب وسالم على المرسلي
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 والحمد هلل رب العالمين

 الشريف 

 خالد محيي الدين الحليبي

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 

وت تاااب)أو  (الااذي هاام فيااه مختلفااونالنبااأ العظاايم ) أو( بينااةال) هااو تفسااير مااا

 (السكينة

  

هلل الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسر  اددر ليددسي المسحدداال حدداهلل ن  حمدد

ااده  الذيل قنل فدام  المودط ر صدار   ال ار آله الصحبه الطابال المنتجبال 

 الآله "د وا لي لصحنبي" :

 

 أما بعد :     

 

 البينة :أوال : لماذا التسمة تفسير 

 

مدن باندن  اتضح فمو بال الهر باندة الممل بنن الشائ يبال بان ن :البانة :  ل ] ال 

ا  ا  دنن الشدائ لال   اادن جد  ل  –التىتلمل البانة فامن يبال الشدائ اليوحدحه يىدان

 ال نظ ال سآن بنا البنء فول الانء الالنون [ 

 : الحسي

{ القدنل  35اللنكبدو   –  وله تلنلر } الل هلل تس نن  نمن آيدة باندة ل دور يل ادون  

   تلنلر

 {  53فوات  –لم  ل ه الحق  يتبين} حنسيم  آينتنن في اآلفنق يتر  

 والعقلي :

 {  114التوبة  –له ل ه  هللال ر تبسل  نه تبين   وله تلنلر } فامن 

ي  للددل ال ددس الباددن ال الحىددي الالل اددي فددي باددنن   تبددن ه التلددنلر لكتنبدده الكددس

 الننس يت ون ال يتذ سالن ال يمتهللالن   من في قوله تلنلر  

 { 187الب سال  –  آينته لاننس للام  يت ون  يبين}  ذلك  
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 { 221الب سال  –آينته لاننس للام  يتذ سالن  ويبين} 

 {  103آل  مسان  –  لك  آينته للاك  تمتهللالن ن يبي }  ذلك

 

ا : الحددح الالظمددس البانددت الشددائ لالحددحته اللظمستدده فمددو   ] البددال الشددائ تباانددن

 لجدد  ال ددنظ  –الزر ال تلددهلل المحدد  ال ن ددل  ندده  بددال الهددر  بانددة الهددل  بانددن  

 ال سآن بنا البنء فول الانء الالنون [ .

 

 –قندون اآليدن  ل دور يو ببينااي  } قدهلل قنل تلنلر فدي بان ده  دج المدل لكتنبده الكدس

ه تلدنلر { الياث لن   تلنلر بدال  تنبده الكدسي  بكتنبده  مدن فدي قولد118الب سال 

 ه التلددنلرال ان ددة { فددنر تبددن  -بيانااه}فددا ا قسل ددنت فددنتبه قسآ دده لدد  م ددن  اانددن 

ي فددالمو دول لده  جالمدل باددنن  تنبده الكدسي   مدن قددنل  امدنء الت ىداس ] نلممدل 

ي قولده ف هلل فول في آخس[  ال ل  ت  هذا البانن ف هلل للنه   تلنلر  من  وحه ف

ِلانَّدنِس  بَيَّنَّااهُ بَْلدهلِل َ دن  ْلُمهللَٰى ِ دلاَلا اتِ اْلبَي ِنَ تلنلر } مِنَّ الَِّذيَل يَْكتُُموَن َ ن لَ َجْلنَن ِ َل 

ُ اَليَْالَنُُمُ  ا ئَِك يَْالَنُُمُ  َّللاَّ
 {  159سال الب  –نُوَن  ِ لسَّ فِي اْلِكتَنِا ۙ لاُللَٰ

 اللذلك يبال تلنلر لن  حل   قهلل منء  بنلبانن   من في قوله تلنلر 

 اْ بُدهللاُلا َل يَدن قَدْورِ ن ۗ قَن ل  بي    صنلح  ااه الىسر } المِلَٰر لَُمودَ لََخنُهْ  َصنِلحا 

ٍه َغْاُستُ ۖ قهلَْل َمنَءتُْك   ْل مِلَٰ َ َ ن لَُك    ِ ب ُِكْ  ۖ ل  ِ  ةٌ بَي ِنَ َّللاَّ َّ   ِ ِذِت  َنقَةُ َّللاَّ  لَُكْ  آيَدةا ۖ فَدذَُ الَهن َهٰ

ِ ۖ اَلاَل تََمىُّوَهن بُِىوٍء فَاَأُْخذَ   {.   73األ ساي  –ٌ  ذَاٌا لَِلاُ ْ   َ تَأُْ ْل فِي لَْ ِض َّللاَّ

 

ل الي ول تلدنلر  دل  بدي    يوحدي  ااده الىدسر } الل دهلل مدن ك  يوحدي  دل قبد

 { 34غنفس  –بنلبانن  

ٰر َ دهلْليََل اَلمِلَد }الي ول تلنلر  ل  بي   يلابنَ   ااه الىسر الالبانة المنجلة  ااه 

َ َ دن لَُكد دلْ لََخنُهْ  ُيلَْابانۗ  قَنَل يَن قَدْوِر اْ بُدهللاُلا َّللاَّ دٍه َغْاد     ِ دل  بَي ِنَاةٌ   ُستُ ۖ قَدهلْل َمدنَءتْكُ مِلَٰ ِ  

ب ُِكدددْ  ۖ فَدددأاَْلفُوا اْلَكْادددَل اَلاْلِمادددجَ  ي ْ  اَلاَل تُْ ِىدددهللاُلا فِدددلَْيددداَنَءهُ  لنَّدددنسَ ااَن اَلاَل تَْبَخُىدددوا  َّ

ِلُكْ  َخْاٌس لَُّكْ  مِن ُ نتُ  ؤْ اأْلَْ ِض بَْلهللَ مِْصَسِيَمن ۚ  َٰ  { .85 ساي األ–ِ نِاَل    ُّ

بلة الي دول تلدنلر  دل حداهلل ن  وحدر  ااده الىدسر  الاآليدن  الباندن  الحىداة الىدد

حدل  لدر  دل  بكد  فن  ببيناةااه الىدسر } قدهلل مئدتك  التي الهبمن   تلنلر له  

ا فاده  ااده الىدسر الالب 105األ ساي  –بني محسا ال  اندن  { القدنل تلدنلر ليضدن

 اتخدذت  لد  بالبيناتالتي ا حاه تلنلر بمن ملر بني محسا ال } الل هلل من ك   وحر 

 {  . 92الب سال  –اللجل  ل بلهللت الل ت  ظنلمون 

 

ُكددل ِ َيددْيٍء اَلُهددهللاى } لُدد َّ آتَْانَددن ُ وَحدد ددن َ اَددر الَّددِذن لَْيَىددَل اَلتَْ ِودداسا ل ِ ر اْلِكتَددنَا تََمن ا

ددذَا ِ تَددنٌا لَ َجْلنَددنتُ ُ بَددنَ ٌه فَددنتَّبِلُوتُ اَلاتَّ ُددوا  اَلَ ْيَمددةا لَّلَاَُّمدد  بِِا َددنِء َ ب ِِمددْ  يُْؤِ نُددوَن  اَلَهٰ
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َل اْلِكتَنُا َ اَٰر َطدن ِ َتَْاِل ِ دل قَْبِانَدن اَلمِن ُ نَّدن َ دل لَلَاَُّكْ  تُْسَيُموَن لَن تَ ُولُوا مِ ََّمن لُ جِ 

  ِدَ اَحتِِمْ  لَغَنفِِااَل لاَْل تَ ُولُوا لَْو لَ َّن لُ ِجَل َ اَْانَن اْلِكتَنُا لَُكنَّن لَْههللَٰى ِ ْنُمْ  ۚ فَ َدهلْل َمدنَء ُ 

ب ُِكدْ  اَلُهدهللاى اَلَ ْيَمدةٌ ۚ فََمدْل لَْظاَد ُ  بَي ِنَةٌ  ل  َّ ِ اَلَصدهللََي َ ْنَمدن ۗ    ِ دل َ دذََّا بَِيَدنِ  َّللاَّ ِ مَّ

األ لدنر  –َحنَْجِجن الَّدِذيَل يَْودهلِلفُوَن َ دْل آيَنتِنَدن ُحدوَء اْللَدذَاِا بَِمدن َ دن ُوا يَْودهلِلفُوَن 

154-157 .} 

 

آتانددن الاللمددن تكادد  ال ددسآن الكددسي   ددل  بددي    اىددر  اادده الىددسر قددنل تلددنلر } 

ر لن { لد  بدال تلدنل87الب دسال  –  الليدهلل نت بدسالا ال دهللس  اىر ابل  سي  الباندن

 بددي    اىددر  اادده الىددسر حددابال لمدد  بلدد   ددن ل ددجل ملادده الهددو صددحي  ددل 

  ادر  بدي  األ بانء  ل قباه بنحتثننء ال سآن الكسي  الكتنا الخنت  الذن حانجل 

بال حداالخنت  حاهلل ن  حمهلل صار    ااه الىاه اللذلك ي ول فدي  وحده آخدس ل ده 

ي لم  بل  الذن ل جل ملاه الالدبل  اآلخدس فدي ال دسآن الكدسي  الدذن حدانجل فد

دن } آخس الج نن  ار  بي    حمهلل صار    ااده الآلده قدنل تلدنلر لدذلك     اَللَمَّ

وَن فِاِه ۖ ِا ُ ْلَ  الَِّذن تَْختَ لَُك  بَ  نَ أِلُبَي ِ وَ قَنَل قهلَْل ِمئْتُُك  بِنْلِحْكَمِة  بِاْلبَي ِنَاتِ َمنَء ِ اَىٰر 

َ اَللَِطالُوِن   { . 63الجخسي  –فَنتَّ ُوا َّللاَّ

 ا  ثادساا اللذلك قنل تلنلر لن  حول   صار    ااه الآلده حدابال ألهدل الكتدن 

ْ  قَدهلْل َمدنَء ُ  ِكتَدناِ  من لخ نت  امن م  الاختا وا فاه  من في قوله تلنلر } يَدن لَْهدَل الْ 

ن ُ نتُْ  تُْخ ُوَن  ِ لَُكْ   َ  يُبَي ِنُ َ ُحولُنَن  مَّ ا   ِ َمدنَءُ     ُو َ دل َ ثِادٍس ۚ قَدهللْ تَنِا اَليَلْ َل اْلكِ ثِاسا

بِاٌل  ِ  ُوٌ  اَلِ تَنٌا  ُّ َل َّللاَّ  { . 15المن هللال  –  ِ

} من  الهنن  كون قهلل الصانن بانة  ن في الوحي األاللر التدي قدنل تلدنلر فامدن } 

 ل هذت الوحي مملمن هذا ل ي الوحي األاللر صحي غبساها  ال وحر { ال

 ي باندن فد  تلنلر في ال سآن الكسي  الممامل  ار  الكتب  ل قباده قدنل تلدنلر 

ب ِدد ددل  َّ َ ددن فِددي  بَي ِنَااةُ ِم  اَللَددْ  تَددأْتِ ِه ۚ لَ الوددحي األاللددر : } اَلقَددنلُوا لَددْواَل يَأْتِانَددن بَِيَددٍة   ِ

ُحِي اأْلاُللَٰر  ال سآن  اآلخسال الهو{ . لن لن هننه بانة لاوحي  133طه  –الوُّ

 الكسي  الذن بال ليهللينن .

تبه ل دنت فدنالهذت البانة  من بانن المو دول بمدن   تلدنلر ل ولده  دج المدل }فدا ا قس

اندنس لله يبدي  ال ان ة { ل   حول   صار    ااه الآ -بيانهقسآ ه ل  م ن  اانن 

ن مال باىددن دن جل ملدام   دل  تددنا  بمد  ل ولده تلدنلر } ال ددن ل حدانن  دل  حدول 

ُ َ دل يََشدنُء اَليَْمدهلِلن َ دل يََشدنءُ   –ُج اْلَحِكداُ  َو اْللَِجيد ۚ اَلُهدقو ده لابدال لمد  فَاُِضدلُّ َّللاَّ

ِ دل  ْ َحدْانَن{ القنل تلنلر في حاهلل ن  حمهلل صار    ااه الآله } اَلَ دن لَ  4مبساها  

ْ سِ اقَْبِاددَك مِالَّ ِ َمددنالا  ُّددوِيي مِلَددْاِمْ  ۚ فَنْحددأَلُوا لَْهددَل   بَي ِنَاااتِ بِالْ  اَل تَْلاَُمددوَن  مِن ُ نددتُ ْ لددذ ِ

ْ َس  بُِسۗ  اَللَ َجْلنَن مِلَْاَك الذ ِ َل مِلَاْ  َ ن  ُ ِلانَّنِس  ِلتُبَي ِنَ اَلالجُّ النحدل  –تَ َكَّدُسالَن ِمْ  اَللَلَاَُّمْ  يَ ج ِ

43-44. } 
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 ر }لالهدذت الباندة يدنههلل  اامدن ا  دنر  ادي  دل  حدول   ال دل   ىده ل ولده تلدن

ب ِددهِي اَليَتْاُددوتُ َيددنِههللٌ  بَي ِنَااةٍ لَفََمددل َ ددنَن َ اَددٰر  ددل  َّ ْنددهُ    ِ ددُب ُ وَحددٰر  اَلِ ددل قَْبِادد   ِ ددن مِ هِي ِ تَٰ َ ن ا

ئَِك يُْؤِ نُوَن بِهِي ۚ اَلَ ل يَْك ُْس بِهِ 
فََس تَُك ِفر  ٱلنَّنُ  َ ْوِ هللُتُۥ ۚفَ أْلَْيَجااِ ٱي ِ َل اَلَ ْيَمةا ۚ لاُْللَٰ 

ِكلَّ لَ ْ ِ ْسيٍَةٍۢ   ِ  ب َِك اَللَٰ   .{   17هود  –ْؤِ نُوَن نَّنِس اَل يُ ثََس ٱلْنهُ ۚ مِ َّهُ ٱْلَحقُّ ِ ل  َّ

 الهذت اآلية  جلت في ا  نر  اي  ااه الىسر :

بدر ل] لال د الىاوطي فدي ت ىداست  الدهلل   المنثدو  بدنلججء الثنلدث : لخدس  مبدل 

ن  دل  اي بل لبر طنلب قنل : ينت  المبل  سداليه اللبو  لا  في الملسفة ،  ل  

اك قنل  مل  ل قسيش مال   جل فاه طن  ة  ل ال سآن ، ف نل له  مل :  ن  جل ف

حدول  : ل ن ت سل حو ال هود : لفمل  نن  ار بانة  دل  بده اليتادوت يدنههلل  نده ، 

  مبددل   )صددل    اادده الالدده :  اددر بانددة  ددل  بدده ، الل ددن : يددنههلل  ندده. اللخددس

ل  دس ،  دل  ادي فدي اآليدة ، قدنل :  حدول   :  ادر باندة  سداليه المبل  ىدن 

يس ت ىدداس الددهلل  المنثددو  لاىدداوطي الت ىدداس فددتح ال ددهلل – بدده ، الم ددن يددنههلل  ندده. 

 لاشو ن ي اليواههلل التنجيل لاحن   الحىكن ي [ .

 

 دة غدوا األالهذت البانة  ل   تلنلر ال حدوله اللهدل باتده  ادام  الىدسر الدذيل با 

ىاده ل دن ال حوله  ل آينتده يتدر قدنل  حدول   صدار    ااده ال ساد   تلنلر 

هلليث [ الحدد 0000 هللينددة اللادد  ال اددي بنبمددن فمددل ل اد المهللينددة فااأتمددن  ددل بنبمددن 

اَلاَل  اللذلك يذ    تلدنلر  دل الخدسال   ادر هدذت الباندة  مدن فدي قولده تلدنلر }

قُوا اَلاْختَاَ ُدوا ِ دل بَْلد ئِدَك لَُمد ْ  ۚتُ اْلبَي ِنَاا َءُه ُ هلِل َ دن َمدنتَُكو ُوا َ نلَِّذيَل تَ َسَّ  َ دذَاٌا  اَللاُللَٰ

 {.105آل  مسان  -َ ِظاٌ   

ا بمدن لدهلليم   د ل  ادور اليبدال تلدنلر لن األ د  دا مدن تجدندل فدي هدذت الباندن  فسيدن

  لخددسى  توا لددة  ددل ا اء اللهددواء الاختسفددن  قددنل تلددنلر لددذلك } فامددن مددن تم

 { . 83غنفس  – ل اللا   فسيوا بمن  نهلله  بالبينات حام  

الهندن يكو دوا قددهلل  تبدوا المددسه  ادر ل  ىدم  فكمددن لهادك   تلددنلر األ د  األاللددر 

لك دسه  ببانددة الوددحي األاللددر فدي قولدده تلددنلر لاللدد  تدأتم  بانددة  ددنفي الوددحي 

{ الهذا يلني لن هننه بانة لاوحي اآلخدسال الهدو  تدنا    133طه  –األاللر 

سه الظنلمال  من في قوله تلنلر } لَْ  يَُكِل الَِّذيَل َ  َُسالا تلنلر الهذت البانة فامن ه

اَل َيتَّٰر تَأْتِاَُمُ   ِ يَتْاُو ُصُح ان اْلبَي ِنَةُ ِ ْل لَْهِل اْلِكتَنِا اَلاْلُمْشِسِ اَل ُ ن َك ِ َل َّللاَّ َ ُحوٌل   ِ

َق الَّدِذيَل لاُل َسالا  فِاَمن ُ تٌُب قَا َِمةٌ  اَلَ دن تَ َدسَّ َطمَّ تُدوا اْلِكتَدنَا مِالَّ ِ دل بَْلدهلِل َ دن َمدنَءتُْمُ   ُّ

َسالَ اَليُْؤتُوا  اْلبَي ِنَةُ  يَل ُينَ َنَء اَليُِ اُموا الوَّ َ ُ ْخِاِواَل لَهُ الهلل ِ اَلَ ن لُِ ُسالا مِالَّ ِلاَْلبهلُلاُلا َّللاَّ

ِلَك ِديُل اْل َا َِمِة 
َ نالَۚ  اَل َٰ اْلِكتَدنِا اَلاْلُمْشدِسِ اَل فِدي  َدنِ  مِنَّ الَِّذيَل َ  َُسالا ِ دْل لَْهدِل  الجَّ

ددنِلَحنِ   ئِددَك ُهددْ  َيددسُّ اْلبَِسيَّددِة مِنَّ الَّددِذيَل آَ نُددوا اَلَ ِماُددوا الوَّ
َمَمددنََّ  َخنِلددهلِليَل فِاَمددن ۚ لاُللَٰ

ئَِك ُهْ  َخْاُس اْلبَِسيَِّة َمَجاُؤُهْ  ِ نهللَ َ ب ِِمْ  َمنَّدنُ  َ دهلْلٍن تَْجدِسن ِ دل تَْحتَِمدن اأْلَ 
ْ َمدنُ  لاُللَٰ
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ِلَك ِلَمْل َخِشدَي َ بَّدهُ  ُ َ ْنُمْ  اَلَ ُحوا َ ْنهُ ۚ  َٰ ِحَي َّللاَّ الباندة {  –َخنِلهلِليَل فِاَمن لَبهلَلااۖ   َّ

ال لاور  ل لحدبنا الندجالل لن خادس البسيدة قدنل فامدن  حدول   صدار    ااده 

نثدو   امده ت ىداس الدهلل  الم –الآله ] " هد  ل دت يدن اي اليدالتك هد  ال دن جالن" 

 لاىاوطي [ .

 

كدون الل ده لهادك  دنداَ األاللدر { فا} الياث لن هننه لاللر  مدن فدي قولده تلدنلر 

ن ك  مدن لهننه  ند الثن اة ال ل حا اهلله  في مسا مم  الالثن اة ... الاآلخسال ال دذل

ة اليادث لن هندنه باندااليدجاا{  –الال تبدسمل تبدس  الجنهاادة األاللدر } هننه 

ه طد –لالل  تأتم  بانة  نفي الوحي األاللدر  } الوحي األاللر في قوله تلنلر 

ا  اآلخسالبانة الوحي  { فاكون هننه  188 بادنن لالهر بانة ال دسآن الكدسي  الف دن

ت لهدل باد ال سآن بنل سآن ل  بدنل سآن الالىدنة النبويدة فدي ال دسآن المدهلل ي لد  آلدن 

ه   ااداللاللمد   سمده األ دة األالل بلدهلل  حدول   صدار   النبي  اام  الىدسر 

ا قامة قنل تل  ل  او م  نا  هللينة اللا  الالآله الهو ا  نر  اي ب }  نلر فامدن تبن

 ل  ادر  بديبانة  تنا   الخدنت  المندج هذت الكتب فيالبانة {. –فامن  تب قامة 

ن  دده حدداكوأل اللددذلك لطا نددن  اادده )البانددة    الخددنت  )صددار    اادده الآلدده    .

ا  ه  س ن    آخس الج نن من ينء   . في لىن ةا توا بن

ل  ه  دجال مدلن يكون لحلهلل لين نن يور ل ن ال ىأل   تلنلر لن يتوفن ن  ىامال ال 

 . 

 

 ثانياً :

 

 ن() النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفوب  الثانية  تسميته وصفه أو لماذا

 

فمددن ألن هددذت األ ددة بلددهلل اختس  النبااأ العظاايم الااذي هاام فيااه مختلفااون " " الهنددن

 ا  ن ددة بلددهلل  ددو   حددول   صددار    اادده الآلدده بددال الوصدداةلظددا  فددي ال

 حددوله  الالشدو ى  ف دهلل ا تودس بادنن ال دسآن بددنل سآن لواليدة   تلدنلر لد  الاليدة

لالل  صار    ااه الحدا  لد  الاليدة لهدل باتده  ادام  الىدسر فدي  دل ال دسآن  دل

ر يدور تكدون الواليدة ملد امة آلخس  امدة فاده البنلتدنلي يىد  ال دسآن الكدسي  لمدل 

 مال  ال تكون بلدهلل  حدول  ال ان ة الالتي هر الحب الالمودال الالنوسال الا تبنع 

 السحدنلةألهل باته  اام  الىسر الهذا اختان  ملمي ياث قدنل تلدنلر فدي النبدوال ال

نلتنلي الا  ن ة } ال بك يخاق  نيشنء اليختن   ن نن لم  الخاسال  ل ل سه  { الب

 ختا ون  }    يتىن اون  ل النبأ اللظا  الذن ه  فاهتلنلر : يكون ت ىاس قوله 

  ن  الىلل ا  نر  اي  ااه الىسر  سفو ن :{ 
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ل   س الحن   الحىكن ي فدي )يدواههلل التنجيدل   جمو دة  دل السالايدن  التدي يتوحدح  د ]
ل ال اه   خسلمن المساد  ل )النبأ اللظا    ال حل  ذ س لك الايهللال  ل تاك السالاين  :  ل

س   قدنل : لقبدل صدخااه الىسرح انن  ل الىهللن  ل  بهلل خاس  ل  اي بل لبي طنلب ) 

 ل : لملبل يسا يتر ماس ملر  حول   )صار    ااه الآله   : األ س بلهلله لمل ؟ قن
 كدة  هو  ني بمنجلة هن الن  ل  وحر  فدأ جل   ))  د  يتىدن اون    يلندي يىدألك لهدل

  اللظددا  الددذن هدد  فادده  ختا ددون    فمددنم  الموددهللق ال ددنم ددل خسفددة  اددي ))  ددل النبددأ 

فتده المكذا بواليته، ))  س حالامون لد   دس حدالامون    الهدو  د  ادام  حدالسفون خس
الال  ل من يق م  يىألون  نمن في قبو ه  فس يب ر  نم   ات في يدسق الال غدسا الال بدس

 [  . ن كدينك ال ل  باك ال ل مبحس مال  نكس ال كاس يىأال ه ي والن لامات :  ل  بك ال ن 

]   ل لبي مل س ) ااه الىسر  قنل: قات له: ملات فهللاه ان الشالة يىألو ك  ل ت ىداس 
هذت اآلية ))    يتىنءلون  ل النبأ اللظا     قنل..  لك الي ان يئت اخبدستم  الان يدئت 

ي فدي ا ادس ل  اخبسه ، ل  قنل: لكني اخبسه بت ىاسهن قات ) د  يتىدنءلون  قدنل ف دنل: هد

المؤ نال ) ااه الىسر   نن ا اس المدؤ نال ) ااده الىدسر  ي دول:  دنر  جالمدل آيدة هدي 
 .  161ص 1ا بددددددددس  نددددددددي الال ر  ددددددددل  بددددددددأ ا ظدددددددد   نددددددددي. )الكددددددددنفي  

القنل ل اس المؤ نال ) ااه الىدسر : ) دن ر آيدة هدي ا بدس  ندي الال ر  دل  بدأ ا ظد   ندي 

 3ا 88حاة فنبت ان ت بامن  )بودن س الدهلل من  صالل هلل فسحت الاليتي  ار اال   المن
.  

النبدأ قدنل: ) ال ل لبي  بهلل   ) ااه الىسر  في قوله ))    يتىنءلون  ل النبدأ اللظدا    

   [  34ا 346ص 1اللظا  الوالية . )الكنفي  
 

  :وأما 

 الوصف الثالث أو التسمية الثالثة  

 ثالثا : )تابوت السكينة(

ر لخدسال  ه ينتوس ألل بات النبي ) اام  الىسر   دل لاللده ملدالتنبو  الىكانة أل

ا لبادنن ال دسآن بددنل سآن ال الدذن ا تودس لواليددة   تلدنلر ال حدوله   ار  صددالف دن

ا لاال  ااه اللهل باته  اام  الىسر . اللذلك يلتبس تنبوتن لاىكانة الالنوس    مد  بنبن

ا لا سآن ل  بحدهلليالوحاح لكتنا   تلنلر ياث ل ه يجلل ال سآن  بان  ث  حدول ن

 . ل آينته   صار    ااه الآل باته ) اام  الىسر  لنلسي  ساد   تلنلر 

لن  آآله ل  الالتج نن فاه ببانن ال سآن بنل سآن ل  يهلليث  حول   صار    ااه 

  .لهل البات ) اام  الىسر  ال ار الكامة التسابطمن بنلتي قبامن البلهللهن 

ياته أننا لم نأت بمعجم ذو كلمات منفصلة عن بعضها  ولكن بينا آ مع مالحظة

ردت وأين و تعالى التزاماً بأسباب نزول اآلية أوالً ثم الكلمة األولى من كل آية

ارك ومواضعها المبينة لهاا والتاي نحان بصاددها لتحدياد المعناى وماراد هللا تبا

 وتعالى منها دون زيادة أو نقصان . 
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 لد  التدي التدر بلدهللهن البان مدن الليدل ال د  التسابطمدن بدنلتي قبامدنل   أتي بنلكامدة 

ي فدبلهللهن فومهلل ن اليهللال تسابط  جاب بال الكامن   امن  كماة لبلضدمن الدبل  

 } واعتصااموا بحباال هللاالملنددر ال الباددنن ال أ دده يبددل  تددسابط  مددن قددنل تلددنلر 

و  الالىدفمو يبل  تسابط الحسالي الالكامن   آل عمران { –جميعاَ وال تفرقوا 

 ط .ال ين و  بلضه  ل بل  فنلتج نن بتستاب النجالل في البانن الالت ىاس ف 

في آين  ال تن و  بلضمن  ل بل  الالحو ال  ل لخسى الال يخدس   ضدمون 

ام  توممدده  ددل الاليددة   تلددنلر ال حددوله )صددار    اادده الآلدده  الآل باتدده  ادد

 دل قبدل   نل  يأ  به ليدهللالىسر   من قنل تلنلر في هذا الحبل الالمؤ نون الهذا 

خدسى ل من حنبال ياث التج وا بىانق اآلين  البان من اللداس الكامدن   امدة بلدهلل 

كدون فدي ال ساد   تلنلر  نمن في ممهلل  مل خن ق لالدندال  ىدأل   تلدنلر لن ي

  اددجان يىددن نتنن اللن ين دده بدده المىددامون اللهددل الكتددنا ال ددل تخاددق بددنألخسق

 الحىنة في  ل اللنل  .

بهللايدددة هندددن فدددي   دددهلل تنن البدددهلل   تلدددسض البدددس يدددس  لتطدددو  يدددنل ا حدددسر الال

ملددر  الالمىددامال بلددهلل  حددول   صددار    اادده الآلدده التطو التحددول  ددل ال بااددة

ا الا تبنط الىانحة التطو هن الا تبنطمن بنل  ا الممتمن ان هلليث  ه الالحالهللاللة  حانحان

 الالت ىاس ملر اآلن .
 

  امددن  ال ددسآنيجلددل  مددن ليددهلل  ددل قبددل بددأن يأصددل قن ددهللال لدد  يددأ  بالبنلتددنلي  

نلا  لدبموا دهن المذال هن في ال سآن الكدسي   باندة آلخدسى فدي  تدنا   تلدنلر 

سآن ال د اي احتخهلل من    ج المل في  تنبه ال ن ا يسحدهلل الي ودهلل  نمدن فجلاندن 

ا  ار ال دسآن اللداس بدنلموى الالدسلن الهدو  نمدن  لصدال لقدست  دالكسي   ل ين من

تنا  بانن المحمهللية في فم   تنا   تلنلر اللالل لصل  ل لصول   امنء األ ة

لوا  دة القدن  تلنلر لمنه ا ختسي لالالا الم نطة الاثنر  دل آيدن  مماتمدن  دل األ

ل ه  دنن  ددفامدن   ل اد  لال تس دوا بان مدن الحدكتوا  نمددن   ولده تلدنلر } فادوال ل د

ة { ) بمكدل  ساملد 144 الودنفن  –المىبحال لابث في بطنه ملر يور يبلثدون 

ة حداس الىدنالجدن ه لت ن -بان من في الكتبن  اللن ة اال  ل خسل  وقه ) الت نحداس 

الالشدددالة الالودددوفاة الا بنحددداة    الفاددده لال فدددي المسامددده بنلمكتبدددن  يمكندددك 

 بدي   ساملة  دل ت نحداس لهدل الىدنة الالشدالة فادل تجدهلل لمدن ت ىداساا مال  جدنال  

ن يددة تحددهلل   ددل ب اددة  ددل  ددنتوا بمددذت الموتددة يمكددل ليددو س بنلتىددباح اللكددل اآل

لدك هندن يكو وا في بطون الحاتنن لال البحن  ملر يور يبلثون الالىؤال  اي يدت   

ال  مدجا ل توق ت  ل ت نحداس المىدامال الحدنبانمن فدي القتمدن لاتأ دهلل اللدنل  بأ ندن ال

 دل  لمحمهلليدةا بنلغ من قانن ل ه يبال  ل  نقال فاه   ل اد  لال مماتده هدذت األ دة 

  تنا    ج المل .
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تي نطمن بنلل سآن بنل سآن ال ار الكامة التسابطمن في حانق األية الاتبذا البانن اله

ا لتستادب ال ندجالل قبامن البلهللهن التسابط الىو   ه بلضمن البل  التسابطمدن الف دن

امدن فومهلل ن الكامن  الاآلين  الالىو   تسابطة الملنر  كمادة لبلضدمن الدبل   

 ه  ادام الاليدة   تلدنلر ال حدوله صدار    ااده  لد  الاليدة لهدل باتد تهلل وا ملر

ن الىسر  ال أ ه يبل  ستبط بلضده بدبل  ال تن ود   امنتده ال آينتده  دل بلضدم

ور يدالبل  في يبل يست ي بنللبهلل  ل األ ض يتر الىمنء الىنبلة فدي المكن دة 

 : ه تلدنلر مدن فدي قولدال ان ة ال ل  ار قهلل   ماه القوال ميمن ه الي انه بنر تلنلر 

 . آل  مسان { –} الا توموا بحبل   ممالنَ الال ت سقوا 

مدة التسابط اآلين  الالىو  هنن هدو هدذا الحبدل المتودل بدال اللبدهلل ال بده  دل م 

 ي الالمتول بلضه ببل  في تستاب الندجالل الالبادنن التستابدي بدنلمكي لد  المدهلل

ادس  لدك النبويدة المطمدسال الغ في البانن الالت ىاس الا تبدنط  لدك التنجيدل بنلىداسال

ل فو بك }  من ل جلنن  ار الم تىمال الذيل ملاوا ال سآن  ضا: قنل تلنلر فاه 

 الحجس { . –لنىألنم  لممالال  من  ن وا يلماون 

 

ل  ددالبنلتددنلي  تددنا   تلددنلر يبددل ال تن ودد   امنتدده الآينتدده الحددو ت  بلضددمن 

   لر ال حدوله صدار    اادهبل  الال يخس   ضمون توممه  ل الالية   تلدن

 ل  لهل باته  اام  الىسر .

مدن الىو  بالهذا البانن  بمذت الوو ال  لكل  امة التسابطمن بنلتي قبامن البلهللهن ال 

 الن بلدهلل  ل  يدأ   دل قبدل  بمدذت الطسي دة البمدذت الهللقدة التدي حدتساهن بدا ن   فامد

   بىدنةلدسآن بدنل سآن بنلتنلي هو فسيهلل في بان ه لصاسا فدي  نمجاتده فدي بادنن ال د

ماادة بادنن    حول   صار    ااه الآله ل  آلن  لهل البات الالتي ا تش نن ل من

تي سآن الاليىنباة طوياة لآلين  الالكامن  ال سآ اة البان من  ل خسل ال سآن بنل 

صددة ا تشدد نن ل مددن ممالددن  بددن ال  ددل فمدد  دقاددق لا ددسآن الكددسي  فمدد  يبانددون خس

ل نلر }  دتنا   تلنلر اللذلك تسيظ  دثسا قدولم  فدي قولده تلدالملنر الهللقاق لك

 يائ هنلك مال الممه { ] فا ولون  حل المه   الذن يؤتر  نه [ 

 

قددنل  الهدذت  بددن ال  ددل  تاجددة  من ادة للمااددة  باددسال  ددل فمد  آيددن  ال ددسآن الكددسي 

ال نببلدهللهن ا  دنر الودندق  اادده الىدسر "  حدل المده   الددذن يدؤتر  نده " الحدد

  لك فامن بلهلل .

 

اليأتي البانن فامن بلهلل لكل  امة ل  تتكس  في  تنا   الهر ال تتلدهللى الخمىدال 

ا  لاباددنن الاغددون   مددن يهللدتدده  لددنم  ال ددسآن الكددسي    ن ددهللال لملسفددة   امددة الف ددن

الملن ي الشدس اة لكدل ل دظ لد  يدأ  لده  دسادي يبانده فدي   تدنا   الدذن يحدهللد 
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األل ددنظ  نلكددذاا ال األفددنه ال الخددساص  ددثسا ال  امدد   الملنددي اليبددال ال ددسق بددال

 يكذا ال لكل هننه فسق في الملني الشس ي بال الثسلة 

ا : فمو  ل ول االكذاا الذن يكذا فان ل ثس  ل الكذا فمو لفنه المن  نن خساصن

 س يمكدلبنلظل الالتخمال الالثسلدة  دذابال اللكنده التدهلل   فدي الملدن ي ال سآ ادة فد

 لنر آخس مال الين اه لملنر آخس  ستبط به  لال  كمل له لا ظ لن يبال  

ظ ك بنلا  ثل  قتل الاقتتل القنتل هننه فسالق في الملنر بال  ل ل ظ ال سآن ين ا 

ا  حهللداا  دل تغاادس الا دظ فدي  وحد له   دل بال  لنر الآخس لمساد   تلنلر يائن

 داخل  تنا   تلنلر  

ااده بشدتر ل دواع الضدغوط الفدي ف تل لن ازهق  اليده القنتدل  دن س الضدغط  

تدل لد  النمنية يحجث ال تل فمنن يكدون  لندر قنتدل الل دن اقتتدل فمدر  شدنمسال الت ن

 ظ  دل تول فاه ملر ال تل فان لزه ت  الا م ىنن ف هلل اختاي الملنر الا ت ل الا

 اقتتل ملر قتل .

 

ا  ن ولة  ل  لننهن الاغدون فظنهسهدن  دهلل تقدهلل تل  من ل ه يومهلل في  تنا   لل نظن

الهندن  ل ه هكذا ال وافق لاغة اللكدل  تدنا   يحدهللد لمدن  لندر آخدس غادس  نتلت دهلل

 نهدن ابدلحس  ل لحسا  ال سآن الكسي  القهلل تكا   ل هذت األل نظ المن ولة  ل  لن

  دنر يجر في  تنبه " ا يكنر فدي لصدول األيكدنر" البنلتدنلي ال دسآن  مدن قدنل ا

 ظنهست ل اق البنطنه  ماق "  .  اي  ااه الىسر هنن في هذت الجج اة  "

ي لن ل ه بلاهلل الغو   ماق دالن لن تدهلل ن فا ده فدي تادك الح دسال  دل  دل  دنن فد

ار  لك  قابه  سض فس ي م  اللذلك م ا تحاس المتحاسالن قنلوا لت ق فامن الىاي 

ء الملنر القل آخدسالن فامدن  دذا ال لدك للجدجه   دل فمد  الملندي ال سآ دي بدنلجج

لدنلر تال سآن في مجء  ىبي بنللا  الآخس الهبي  دل    الوهبي ال لك ألن بانن

قدددنل فاددده تبدددن ه التلدددنلر } ف ممننهدددن حددداامنن{ القدددنل تلدددنلي } ال يمىددده مال 

 المطمسالن { لن ال يهلل ه غو   لندنت مال  دل  ىده الطمدس  دل لهدل بادت النبدي

 صار    ااه الآله  ال  يتم   اام  الىسر ملر يور ال ان ة   .

ن مدن  تدنا   تلدنلر  لندر الكامدة الشدس ي  طا مدن ال  ادهللهن ال بلهلل  لك يحهللد 

س ي الخنصمن بمواحه ال الدهن  ل  تنا   تلنلر لتحهلليهلل الملنر الالبادنن الشد

ؤدن لاكامة التي تؤدن ملر  لنر  حهللد  جهلل لن الكامدن  فدي اآليدن   دل  امدة تد

 امدن  اللدنلر ملر   س الملنر المساد  ل   تلنلر دالن خادل فدي  دل آيدن    ت

اادده لدد  تشداس ملددر الاليددة   الحدق الهددر الاليددة   تلدنلر لدد   حددوله صدار    

 الالية لهل باته  اام  الىسر  .
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اللددذلك فددي   ددهلل تنن هنددن حددنتلسض البددس يددس  لتطددو  الوحدده ا حددس ي بلددهلل 

ا التطدو  ال  ده  ا الممتمن ادن  حول   صار    ااده الآلده التطدو  الهللاللدة حانحدان

ىاس الالحهلليث الفم  ال دسآن بندنءاا  ادر  دن تد  تهللالينده  دل  ادور لفدسز  لندن الالت 

اختسفن   ثاسال في البانن ت سقت يوله ل ة  حمهلل صار    ااه الآله ال نزالت 

تت سق التت نتل الحدتت سق يتدر  دند  لن تدجالل  دل  ادر المده الدهلل ان ال ل ثدسه  

ار    ااده الآلده يحىبون ل م  يحىنون صنلن بلدهلل ن لخ دوا بادنن  حدول   صد

الز موا لن  حول   صدار    ااده ال الآلده لد  ي ىدس ال دسآن لات دول  ادر   

تلنلر  ل الفق  ن ي ممه اليمدوات  ادر الدسغ   دل قولده تلدنلر : }  اَللَ َجْلنَدن مِلَْادَك 

َل مِلَددْاِمْ  اَللَلَاَُّمددْ  يَتَ َكَّددُسالَن  ْ َس ِلتُبَددا َِل ِلانَّددنِس َ ددن  ُددج ِ { فمددل قوددس  44النحددل  –الددذ ِ

 حول   صار    ااه الآله في بانن ال سآن التسه األ دة تلبدث فدي  تدنا   

 ل ي ول فاه الفق  ن يموات ؟ الهذا اتمنر لانبي حاحنحب  ااه  ل  ل قنل به بلهلل 

 لن  ىر بأن لهل بات النبي ه  المسمه في فم   تنا   تلنلر البان ه  نهلله  .

األ ة فدي فمد   تدنا   تلدنلر لالالا مال بلدهلل لن  مدل الكثادس  ال بنلتنلي  نت سقت 

 نم  ب وا هلل لقل  ن ي نل فامن ل من لبلهلل  الم ىس بنلتَاليدل الظندي لال المكدذالبنتمن 

مسا  ل الىاي فن ت هلل ل مدن صدحاحة بندنءاا  ادر تودحاح حدا ه  الهدو يظدل ل مدن 

لمىددامون فددس المددساد األلمددي  ددل الددني ال سآ ددي الددذن يجددب لن ياتددي يولدده ا

يت سقوا لبهللاا  ل الالية لهل بات  بام  لاناسالا لم  الطسيق أل ه لدو  دنن  دل  ندهلل 

ا  ثاسا قنل تلنلر أَفَاَل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن } غاس   لومهللالا فاه اختسفن

ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختِاَل   .{82 نساءاى – فًا َكثِيًراِعنِد َغْيِر ّللاَّ
 

  ددنن دحددتو  األ ددة  فددي ز ددل  حددول   صددار    اادده الآلدده  هددو  تددنا    

 الىدسر تلنلر  جسداا الب مد   حدول   صدار    ااده الآلده لد  لهدل باتده  ادام 

  اللاللم   اي بل ابي طنلب الذن  نن يسمه الاٍه  ل الوحنبة في فم   لضدس

ي ال ددن ون ت ددور  اددر  لينديددث  حددول   اليهلليثدده الشددسي األ ددو  ال ن ددت  ددواد

صددار    اادده الآلدده الددذن يشددسا الي وددل لمدد   ددل يددائ بددويي  ددل   تبددن ه 

 } وما ينطق عن الهوى إن هوإال وحى يوحى { .التلنلر قنل تلنلر فاه 

آلده ال نهلل ن  لن الامود القسيش  لك بهللل   سياة الكذا  ااده صدار    ااده ال

  ه الآلده"مود ال ننف ي قسيش ل ن يبم   " ب دنل  حدول   صدار    اادفأ فق الا

هلل ر  ل  نلاض وا  ار ل ن يبم  ال هللحاة اللاوهموا الننس ل من  ل  نهلل   ال ن ه

ا  من قنل تلنلر في بني محسا ال ال دنفلاوت بدهللينم  :  يقااً نهم لفر} وإن ما  تمن ن

و هاوما هو من الكتاب ويقولاون  يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب

ل آ -ماان عنااد هللا وماااهو ماان عنااد هللا ويقولااون علااى هللا الكااذب وهاام يعلمااون

 .عمران { 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiplqGJ5Z3TAhVHQJoKHVf9DDAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura4-aya82.html&usg=AFQjCNF2Bf4VcfmY1I8S_GnkF-pGhZOrCg&sig2=eGBK8w5HNHyyuPPRBX4kSQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiplqGJ5Z3TAhVHQJoKHVf9DDAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura4-aya82.html&usg=AFQjCNF2Bf4VcfmY1I8S_GnkF-pGhZOrCg&sig2=eGBK8w5HNHyyuPPRBX4kSQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiplqGJ5Z3TAhVHQJoKHVf9DDAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura4-aya82.html&usg=AFQjCNF2Bf4VcfmY1I8S_GnkF-pGhZOrCg&sig2=eGBK8w5HNHyyuPPRBX4kSQ
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تلدنلر  ل  منء  لمانل الخاوي  ثاسال بلهلل  لك تتلبهلل بمدذت االختسفدن  ال دأن  

ل ددس بنلشددائ ال  اضدده البنل لددل ظمددس  امددنء يوددن ون التوددن اي فددي المؤتاددي 

 يواون ملر يل في هذت ا يكنلاة .  الالمختاي للام 

 نهاددك  ددل  شددس  ددهللا ح ال ننقددب  مددنل القبن ددل الباددهللان ال ددهللن تلوددب  منلمددن 

أن أل  ىددم  القبددن ام  فكددذبوا ال الالا الكثاددس فددي  لددك الفددي فضددن ل الباددهللان .ال دد

ار  لمننقب  حول   صار    ااه الآله  نبلثه   تلنلر مال  ل لمل توزيه ا

 الالباهللان . ال بن ل ال السمنل

  فمدل حدملنن  ددل حداهلل ن  ددوا لال مبدساها  لال  وحددر ال اىدر  اددام  الىدسر ل مدد 

جاة  الالا  ل  ننقب في  منل يولم  بمذا الحج  المخاي ال بمذت الطسي ة المخ

ا  ؟ .  الل تنن  ل بلهلله  ليهلل ت سقن

اللدذلك تطسقنددن لكدل  وددس البادنن  ذهبددة الال  دة الملتددسي بده فددي ز دن م  يتددر 

الىددداة التدددي تا  دددت  دددل هدددذت ا ختسفدددن  الهدددذت المادددل الالنحدددل  لصدددبحنن اآلن

 الالمختا ن  التي اختاي الننس الت نتاوا  اامن .

 من ل  لل   م تسى  ثاس  ل  امنء هذت األ ة  شوال الجمل ال اللجب بمذا الك  ال

قادة الا ختسفن  في األيكنر ال الت نحاس الاألينديث ال األهدواء لضدلي   دولم  

ا في   ولم  الهمتم  الل ة في  همتم  في البحث ا م  حدالبلهلله   ل  تنا   يكن

أل دة افتوقي بنا ا متمند ا تمدنداا  ادر الدني ال سآ دي الازداد ا خدتسي بدال 

الوايهللال ب تح بنا اللمل بدنلسلن فدي   نبدل الدني  ادر  ودسا اة يتدر تحدول 

 واءل ثس المذاهب ملر ديل ل حي اللاس حمنالن لكثدسال ا تمدندت  ادر ا اء اللهد

 السمنل في   نبل الني ال سآ ي .

 الل الحددق فت سقددوا الابتلددهللالا  ددل ديددل   الح ا ددي البَلُددهللَ البددون اليىدده باننددن البددا

  تنا   تلنلر الالاليةلهل باته  اام  الىسر  .

ا  دل الخد  وا   البلهلل  شوال الجمل  دخل الكبدس الاللندند  فبدسز   دل بادنم   فسقدن

لمىددامال الي تاددو م  الهدد  يحىددبون ل مدد  ي ىددهللالن فددي األ ض اليددهلل سالن تددسا  ا

ا  من قنل تلنلر   الاذين : } قل هل ننبئكم باألخسرين أعماااليحىنون صنلن تمن ن

 الكهف { . -ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
ال ن يهلل   لدك مال  دل خدسل تجسيدهلل  تدنا    دل ت ىداس  حدول   صدار   

ادام  الىدسر ال لدة الدويي الح ا ادون الالتأ ادهلل  ادر ا ده تدسه  ااه اللهدل باتده  

ا فنوددبوا ل  ىددم  بددهللهنء يددهلليهلل  األ ددة لت ممدده  مددن يددنء  الفددق  ددن تستأيدده صددوابن

ا  اددام  فددنزداد ا خددتسي  ا  اددر  تددنا   اللدد  يجلاددوا  تددنا   ين مددن يكن ددن

بح الالت نتددل الالتننيسالالتودد اة يتددر  جدددهلل دالالا القبن ددل الممن ددن  خددوا   يدددذ

بلضم  بلضنَ اله  يحىبون ل م  يحىنون صنلنَ التحدت الطدأال هدذت ا ختسفدن  

البن ت ند تاك المكذالبن  ههلل وا  ىدنمهلل ال  هللحدن  لامىدامال  دل  شدنههلل القبدو  
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اليتددر يددجسال السحددوان قطلمددن  مددس  اددر ا مددن صددن  الخشدداة  ددودال األصددننر 

ا  ا ملماددن لاكمادده هددو ال ددأن   تلددنلر ال  حددوله صددار    اادده الآلدده  ىددر يكمددن

 بنلويي  ار ل من اللناة ال ن هر مال الحسا  ار ديل   ال حوله  من حنبال . 

نمهلل الاللجاب لن   ن هلل لهل الىنة ل  يلمل ليدهللاا فامدن  ادر هدهللر لحدسية لال  ىد

بددنل سن الثددن ل  شددس التطددسي ا حددس ي التك اددسن   وفتددسال طوياددة يتددر ظمدد

ة ر الهللاللدودحنبة لال التدنبلال لال يتدلا لاوا هذت الجسيمة النكساء فاد   ىدمه لن ال

ا  ل الج نن .  اللثمن اة فلاوا  لك طوال للنر  شس قس ن

ا  فددي  الالددهلللال المددود حددسيح لب ددنر لبددو ينا ددة بددنللساق الا  ددنٍر البخددن ن ليضددن

مممو ين   الحان الفي  ودس ا  دنر الشدنفلي الالدذن  فده ق امدن صدسا الدهلليل 

ا فوق ال بة يوحه فامن الح ا بوا  طلنر الطاو  ال لسالي صدساأليوبي  س بن

  لدالهلليل األيوبي حني المدذهب الهدو الدذن قضدر  ادر الخسفدة ال نطمادة اللكنده 

هللر ي لددل  ددن فلادده الوهددنباون فامددن بلددهلل بددل همددو بسيددئ  ددل د ددوال الىددا اة ملددر هدد

ل سالن ا ىنمهلل  ا  ال بو   ار ل من لاللنن الهذا  نل  ي ل به ليهلل  ل الىاي في 

 محمودال  من ي ولون  .الثسلة  األاللر ال

 

ا في  لك الج دنن حدنة ال يدالة لد  ي    كدل فامدنبمن يؤ هلل لن   ن هلل المىامال ممالن

ا للاد  الجماده حدلي   ىألة ههللر األحدسية  ادر ل مدن لاللدنن لال يدسه  طساليدن

 هددذت األينديددث ال كن تمددن ال كددذالباتمن بددل التلن حددمن الوددسيح   دده   تددنا  

 الاذين غلباوا علاى أمارهم لنتخاذن علايهم : } وقاالتلنلر فدي قولده  دج المدل  

 الكهف{ . -مسجدا

اكننت الم ا  ددن بددهللل ن الكددسر بحددول   تلددنلر القوتدده  ددل  ددنم  الت ىدداس الددذن حدد

فمدو  مدن  " النبأ اللظدا  "  لال " تدنبو  الىدكانة "ت ىاس البانة لال الالمىمر  ا 

 ياي : 

 

ان لد  فدل دسآن بدنل سآن  ل له  األصول المجمه  اامن بال الم ىسيل هو بانن ا  

اده مت دق  ا جهلل فبنلىنة النبوية المطمسال فان ل   جدهلل فبنلاغدة اللسبادة الهدذا هدو ال

ي فد نهلل  ثاس  ل الم ىسيل بنلسالاية ال هذا هو األصدح الاألصدوا ل ولده تلدنلر 

  سان { .الن –ه } فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانبانن ال سآن بنل سآن : 

كاام ان } يبااين هللا لنن ال سآ ددي لا ددسآن يتددر ال ضددل  مددن قددنل تلددنلر الهددذا البادد 

 .  تضلوا {

صدح للن لن ال سآن يبال بلضه بلضن  من قنل بل  ثاس في   هلل دة ت ىداست  ] " 

 الت نحاس ال سآن بنل سآن فمن لممل فر  وحه ف هلل فول فر آخس " [ . 
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 ي  كدنن بانده  لال   ن لُممل فدي  وحده فُِودل فدي  وحده آخدس، ال دن لبمد  فد 

ا فديتلنلر في آخس، ال ن لُطاق في حو ال لال آية قُا هلِل فدي لخدسى ، ال دن مدنء    ن دن

حانق ُخوي في حانق آخس ، الال بهلل  ل ح  اآليدن  الالنودوص بلضدمن ملدر 

 .بل  ، يتر يتكن ل ال م  ، اليىتبال الم وود  ل الني  

 

 وأنزلناا } ولده تلدنلر :  ل  يأتر بلهلل  لك بادنن  حدول   صدار    ااده الآلده ل

ا : {44النحال –إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلايهم  } وماا  القدنل تلدنلر ليضدن

 { .64النحل  –أنزلنا إليك الكتاب إال لتبين لهم الذى إختلفوا فيه 

الياددث لن   تلددنلر ل ددس بطن تدده الطن ددة  حددوله فا دده ال يجددب الخددسال   اددر 

ر نل تلنلق   ااه الآله ألن في  لك ههللاية لم  طن ة  حول    لال بان ه صار  

ه   اادالطن ته ال تكون مال  مسا بىنته البان ه صدار   } وإن تطيعوه تهتدوا {

  لهدل الآله لا دسآن الكدسي  لد  يدأتي بلدهلل  لدك بادنن لهدل البادت  ادام  الىدسر الهد

 . } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{الذ س الذيل قنل تلنلر فام  

 

 دظ ل ده   } أهال الاذكر {الايتساه ل ظ لهل هنن بدال الدذ س فدي قولده تلدنلر هندن 

ياات } إنمااا يريااد هللا ليااذهب عاانكم الاارجس أهاال الب لهددل الباددت فددي قولدده تلددنلر

ي  يؤ هلل لن لهل الدذ س هد  لهدل البادت ال لهدل البادت لمد  حداويطهركم تطهيرا{ 

كاتاه } رحماة هللا وبرم   ضر اله  لهل البات ا بساهامدي الدذيل قدنل تلدنلر فدا

 . عليكم أهل البيت{

  الهدد  األ باددنء الالمسحدداال  ددل   يددة مبددساها   اادده الىددسر ال ددل   يتدده  بددي 

اادده  محدمن ال ) اادده الىددسر  ال  دل   يتدده خددنت  النبددوال حداهلل ن  حمددهلل صددار   

ة الآلده الهد  الدذيل ل هددب   تلدنلر  دنم  الدسمس الطمددسه  تطمادسا  مدن فدي آيدد

 التي   س نهن  ل قبل ال هؤالء ه  لهل الذ س . التطماس

َ الى المحددددهلللون ال الم ىددددسالن  ددددل ال ددددسي ال لن اآليتددددال  جلتددددن فددددي لهددددل  ] 

 البات) اام  الىسر  

ال  046ال  459يهلليث :  334/  1يواههلل التنجيل لاحن   الحىكن ي الحن ي :  - 

 140ال  51& . يننباه المودال لا نهللالزن الحن ي :  466ال  465ال  464ال  463

 طبلة احس بول & ت ىداس ال سطبدي : 119ال  46، طبلة الحاهلل ية ال ص حة : 

 . 570/  2&  ت ىاس ابدل  ثادس :  109/  14&  ت ىاس الطبسن :  272/  11

 [ .  134/  14&   الا الملن ي لسلوحي :  6

 ِ َ جَّ اَل َملَّ : } فَْىدئَاُوا ]  ل  حمهلل بل  ىا  : مِنَّ َ ْل ِ ْنهللَ َن يَْجُ ُموَن لَنَّ قَْوَل َّللاَّ

ْ ِس مِْن ُ ْنددتُْ  ال تَْلاَُمددوَن { لَ َُّمددُ  اْلاَُمددودُ اَل النََّوددنَ ى ؟ قَددنلَ  لن ا  ددنر  ـ لَْهددَل الددذ ِ

 حمهلل البنقس )  ااه الىَّسر   : " مِ اا يهلَْلُ و َُكْ  مِلَر ِديدنِِمْ  "   قَدنَل  لن الدساالن  : 
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ْ ِس ، اَل  َْحدُل قَنَل ـ لن ا  نر )  ااه الىَّ  سر   ـ بِاهلَِلِت مِلَر َصهلْلِ ِت  : "  َْحُل لَْهُل الذ ِ

 [ . 211ص  1الكنفي    – " اْلَمْىئُولُونَ 

 
 

 الفصل الثاني :

 

 تبااديل الاادين بااين ورثااة الااوحي الحقيقااي ماان أهاال بياات النبااي )ع( والقااائلين

عادهم كال بالراي في مقابل النص باعتباارهم خلفااء للرساول )ص( رغام اساتب

حتاى استضاعفهم النااس حتاى من كل مناصب الدولة بني هاشم وعبد المطلب 

 اآلن 

 

 هللارسااول هللا صاالى  )عليااه السااالم( مااننقاال المااام علااي  الكتابااة و أثبااات -1

 بعض الصحابة : عليه وآله و

 

هللينتده  فكنن  حدول   صدار    ااده الآلده لالل  نيدس لاكتنبدة فدي االحدسر فدي 

 البال لصحنبه المىامال . المنو ال 

بددل  ددنن ممن ددة فددي  مددهللت صددار    اادده الآلدده يح ظددون ال ددسآن الهددو  نددهلله  

 كتوا ،  مدن يدسالى  لدك  دل ل اسالمدؤ نال  ادي بدل ابدي طنلدب  ااده الىدسر 

 ال بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل   بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلود . 

 ىدبة الهذا األ س يتننق   ه  ن هب الاه ال ن اون بدنلنمي  دل تدهللاليل الحدهلليث ال

 مدي  لر  حول   صار    ااه الالده ، فن دن   دول يتدر الان صدح لك النمي ا

النبددي صددار    اادده الآلدده  ددل تددهللاليل يهلليثدده الددذن هددو اليددي يددوير، الت ىدداس 

  دنغم  الت ودال  ددن اممدل  ددل ال دسآن الكددسي  ، فامكنندن لن  حمددل هدذا النمددي

ال  هدذا  مدنال ار االا ل البلثة النبوية خوفن  ل التبنس ال سآن بغادست ، مال ا ده ـ 

الدذن  يك فاه ـ ان اللسا البلهلل فتدسال قااادة  سفدوا بدذالقم  الاغدون  دسر ال دسآن

 يلاو  ل  سر . 

يثده فدي ال ا من  نن ف هلل حمح  حول   صار    ااه الآله الصحنبه بكتنبدة يهلل

لا دة يانته بل  ن ت له صار    ااده الآلده صدحا ة  تبدت بنيدسافه المبنيدس،  

التددي ا طنهددن صدددار    اادده الآلدده للادددي  اادده الىدددسر  ب ددساا حددا ه ، الهدددي

 فنيتمس  بنح  صحا ة  اي بل لبي طنلب  ااه الىسر . 

القددهلل  الى  نمددن الشددالة الالىددنة اينديددت . الهددذت الوددحا ة صددغاسال فامددن الل ددل 

ال  نديس الهللين  الايكنر فكنه االحاس، الغاس  لك القهلل اخدس   نمدن  دل اللن دة : 
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تنا الهللين  البنا الهللية  ادر اللنقادة الابدل  نمدة فدي البخن ن في صحاحه في  

 .  79ص  1  . الايمهلل في  ىنهللت 2658|   887ص :  2   حننه 

 ال تبت في  مهللت صار    ااه الآله صحن ي اخسى،  نمن: 

صحا ة  ادي بدل لبدي طنلدب ، الهدي  تدنا حدخ  ، افودح اال مدة االطمدن   -1

، صدحا ة طولمدن حدبلون   ا دن  اام  الىسر  ل حخن ة يجممن ف دنلوا : ا مدن

اددي  ا سهددن  حددول   صددار    اادده الآلدده  اددر  اددي  اادده الىددسر ، فكتبمددن 

 بخطه . 

 الهو لالل  تنا ممه فاه اللا   ل  حول   صار    ااه الآله . 

لده هدـ   دو لدر  حدول   صدار    ااده الآ 35صحا ة لبي  افده المدهلل ي ) -2

جنيدي  منل الن  -افه  تنا الىنل الااليكنر الال ضنين القنل النجنيي : ] ألبي  

 .[  1تسممة  4: 

ااده  ال نن ابل  بنس يدأتي لبدن  افده فا دول : ]   دن صدنه  حدول   صدار   

ل  بدنس ؟ ال ه اب الآله يور  ذا؟  نصنه  حو ل   صار    ااه الآله يور  ذا

 [ . 332:  2صنبة ، الاال371:  2طب ن  مبل حلهلل   - ـ للواا يكتب فاخت

 صدحا ة  بددهلل   بددل  مددس الالتددي حدمنهن بنلوددندقة. القددهلل ايددتمات  اددر الددي -3

 يهلليث ،  الى بلضمن ليمهلل في  ىنهللت . 

صدار  التلتبس ايهللى الولن ق التن يخاة التي تثبت تهللاليل الحهلليث في ز دل النبدي

    ااه الآله .

 ول   صدار  ال الى  بهلل   هذا ف نل :  نت ا تب  ل ييء لحمله  دل  حد

  ااه الآلده  ا يدهلل ي ظده ، فنمتندي قدسيش ، القدنلوا: تكتدب  دل يديء حدملته  دل

حدن.  حول   )صار    ااه الآله  ال حدول   بشدس يدتكا  فدي الغضدب الالس

أ فن ىددكت  ددل الكتددنا ، ال  ددس   لددك لسحددول   )صددار    اادده الالدده  فأال دد

ت اادهلل   -ي بادهللت  دنخس   نده اال يدق بنصبله الدر فاده القدنل : ا تدب فوالدذن   ىد

 [ . 3646|  318:  3، حنل لبي داالد 125:  1، حنل الهللا  ي 74اللا  : 

هددـ  فامددن طن  ددة  ددل لينديددث 15] صددحا ة حددلهلل بددل  بددندال اال وددن ن ) ـ  -4

 .. [13 اور الحهلليث  - حول   صار    ااه الآله 

  

صددحا ة  بدهلل   بددل لبددي  ] اليدسى البخددن ن ان هدذت الوددحا ة  ن دت  ىددخة  دل

 -ه لالفر الذن  نن يكتب االينديث باهللت ال نن الننس ي دسؤن  ااده  نمملده بخطد

 [.342، الالىنة قبل التهللاليل : 13 اور الحهلليث : 

 

طب دن   - ] صحا ة منبس بل  بهلل   اال ون ن   سهن ابل حلهلل في طب نتده  -5
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 20277|  11، الموني  [ .   ]  ال بهلل السزاق في  ون ه   229:  7ابل حلهلل 

.] 

 [ . 123:  1تذ سال الح نظ   -] الالذهبي في تذ سته  

 ال الى  ىا  في صحاحه ا من  ن ت في  ننحك الحد  ، اليحتمدل ان يكدون فامدن 

 لجن لة،ا  س يجة الوداع التي ال ر فامن  حول   صار    ااه الآله خطبته 

 نس بلهللت . ال ال  اان  ااه الىسر الصان الخاا ة الا ن ن لان

 ددن ] ال دنن قتدندال بددل د ن دة الىهللالحددي يكبدس  دل قامددة هدذت الوددحا ة الي دول : أل

 .[  827|  125:  7. التن يخ الكباس  لوحا ة منبس لي ظ  ني لىو ال الب سال

 دل  اليلتبس منبس  ل الوحنبة البن زيل الذيل د دوا الدر  ماادة التدهللاليل فضدأ

ل  ددنن يماددي االينديددث  اددر  من حددتمن، فادد  ي توددس  اددر  تنبددة الوددحا ة بدد

 [. 104ت ااهلل اللا  :   -تس ذته  ل التنبلال 

 بهلل ال تب  نه ممن ة  نم  :  حمهلل بل الحن اة، الحاامنن بل قاس الاشكسن ، ال

حدمنء   بل  حمدهلل بدل   ادل ، الغادسه  . اللد  تتحدهللد  تنبدة الحدهلليث النبدون بنال

ل ال ودن ن  اخدسى التي   س دن بدل  دنن لغادس هدؤالء  دل الودحنبة  مدل  منلد

بدل   أبي    الغ ن ن ، ال افه بل خهللي  اال ون ن الحدامنن ال ن حدي ال بدهلل  

  بنس . 

 بة هذت الوحي ال ن ال د  ل امنزته ـ بل ا ست صار    ااه الآله ـ بنلكتن

 للبهلل   بل  مسال الغاست الاينديثه المتكثسال في  لك الالتي  نمن. 

.  ندج 151: 1،  جمده الجالا دهلل  73ـ  72لاد  . ت اادهلل ال -ـ ] ا تبوا الال يس   1

 .[ 29222|  232:  10اللمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنل 

 [. 299ال  298.  حنحل االصطسا  -] قاهللالا اللا  بنلكتنا  -2

 [.39:  1. صحاح البخن ن -] ا تبوا البي فسن - 3

 [ . 65ت ااهلل اللا  :  -] احتلل بامانك  -4

 دليل واضح على اجازته لكتابة الحديث .

 صدل لبدو بكدس الدر الخسفدة لممده  ادر تدهللاليل الحدهلليث  دل  حدول  ] اللمن ال

 شدة صار    ااه الاله ، الممه خمىن ة يهلليث ال تبمن. اللكنده ـ  مدن تدسالن  ن

لن بنادة  ابنته ـ بدن  لااتده يت ادب ، قنلدت : فغمندي ت ابده ، فامدن لصدبح قدنل لدي :

 [. 5:  1ح نظ تذ سال ال  -هامي االينديث التي  نهلله ، فجئته بمن فأيسقمن 

 

احدال ل   نلم   ل التحهلليث  ل  حول   صار    ااه الآله بشيء . فلدل  س

 صدار ابل ابي  ااكة ان ابن بكس ممه الننس القنل : ا ك  تحهلللون  ل  حدول  

ا ،  وا س تحدهلللفد   ااه الآله اينديث تختا دون فامدن ، الالندنس بلدهلل   ليدهلل اختسفدن

 له تحاوا يسحألك  ف ولوا : باننن البانك   تنا   فنح ل  حول   يائن ، فمل 
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 [ . 3:  1تذ ست الح نظ  -] اليس وا يسا ه   

فدي  الل  تطل لينر لبي بكس، اللذلك ل  يوهلل  نه  سر  ثاس يدول تدهللاليل الحدهلليث

ادر  وست ، اللكل هننه اين ا  الر ان الودحنبة لد  يبدنلوا بنماده الاحدتمسالا  

 الكتنبة . 

كتدب يي  مس فكس في االل ل ست ـ  من فكس قباه لبو بكس ـ فدي ان ال نهلل ن احتخا

 الىنل ، ت  ل  يابث ان  هللل  ل  لك . 

تر ] فلل  سالال بل الجباس، لن  مدس بدل الخطدنا ا اد لن يكتدب الىدنل ، فنحدت 

 اصددحنا النبددي فددي  لددك ، فأيددن الا  اادده بددأن يكتبمددن، فط ددق  مددس يىددتخاس  

لىدنل ، ا  له ، ف دنل : ا دي  ندت ا يدهلل ان ا تدب يلساا ل  اصبح يو ن القهلل  جر 

ا دي  ، الالا ي   س  قو ن  ن وا قباك   تبوا  تبن، فن بوا  اامن التس وا  تدنا  

الت اادهلل  ،64:  1مدن ه بادنن اللاد  الفضداه   -ال  ال ايوا  تنا   بشيء لبدهللا 

 [ 50اللا  : 

س يث  ثدس   ادر  مدهلل  مدال ل ال نح  بل  حمهلل بل ابي بكس قنل : ] ان االيند

طب دن  مبدل  - ابل الخطنا فأ شهلل الننس لن يأتوت بمن، فامن لتوت بمن ل س بتحسي من

 تسممة ال نح  بل  حمهلل بل ابي بكس[ . 188: 5حلهلل 

 ن ـ  مدنالهذا يهللل  ار ان الوحنبة احتمسالا  ادر الكتنبدة، اللد  يبدنلوا بسليده فامد

ن اه   لاأتوت بمدن  ندهلله   دل  جد س في الحهلليث الىنبق ـ اللذا احطس لن يننيهلله

 الحهلليث . اليسقمن. 

  -حده البلهلل  لك تشهللد في المنه فكتب الر اال ون  : ]   ل  نن  ندهللت يديء فاام

 [ .65ـ  64:1من ه بانن اللنل  الفضاه 

 الاحتمس  هذت الىنة  ل حنل  مس،  من احتمس  غاسهن  ل حننه ، القدهلل حدن هلل

 المنه ، اليهللال األ س.   ار ب ن من طول المهللال ، الدقة الخطة في

 مدس  فممن يهلللك  ار دقة خطة المنه  ن  الات قسظة بل  لب ، قنل : لمن حداس ن

ن: الر اللساق  شدر  لندن  مدس الدر صدسا ، لد  قدنل : لتدهلل الن لد  يدالتك  ؟ قاند

يدة لمد  ل د  لن تشالنن التكس نن ، قنل : ان  ه  لك لحنمة ، ا ك تأتون لهدل قس

كك  س توهللاله  بنالينديث  ل  حول   الل دن يدسيدالن بنل سان  هللالن النحل ف

 .، قنل قسظة : فمن يهلللت بلهللت يهلليثن  ل  حول   صار    ااه الآله 

  -ن ن  مسالفي  الاية اخسى : ] فامن قهللر قسظة بل  لب قنلوا : يهلللنن ، ف نل :  م

 [ .7:1تهلل سال الح نظ  

ىلود  ن الهلل داء ، اللبن ال الى الذهبي ان  مس يبس لسلة : ] ابل  ىلود ، اللب

 [  7:  1تذ ست الحننظ   -اال ون ن ، القنل لم  : ل ثست  الحهلليث  ل  حول   

  -ه ال ددنن ي ددول لاوددحنبة : ] اقاددوا السالايددة  ددل  حددول   اال فددي  ددن يلمددل بدد

 [ 107:  8البهللايه الالنمنية 
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لددر  ال االبنالحددنفة الددر هددذا  ادده ف ددهلل  ندده الوددحنبة  ددل  غددند ال المهللينددة المنددو 

كدل اال ون  االخسى ، البذلك ف هلل ايك  الحون  يول التهللاليل الحهلل لن  ن ذ يم

تدر يان يؤدن الاه ال ند   مااة التطويق هذت ت لل فلامن  ار  سال  الىنوا  

ت مددنء ماددل  ددل المىددامال ال يىددتحل  تنبددة الحددهلليث ، الينمددر  نمددن، فمددذا  باددهلل

اد  ل ده هدـ  يدال   93امدي ) ـ هـ  ي ول البساها  بل زيدهلل التم 73الىامن ي ) ـ 

 [  94:  6طب ن  حلهلل  -يكتب  نه : ] ال تخاهللن  ني  تنبن 

 

] ال ددددست ابددددساها  النخلددددي لن تكتددددب االينديددددث فددددي ا لكددددسا يس ، التشددددبه  

 [  48، الت ااهلل اللا  : 67:  1من ه بانن اللا  الفضاه   -بنلمونيي 

لت باضنء ، الال حدم   ي ول : ]  ن تبت حوداء في103الهذا  ن س الشلبي ) ـ 

 ل  مل يهلليثن فأ د  لن يلاهللت  اي  
 [ 67:  1من ه بانن اللا    -

خبن  الا ن في  مهلل بني ا اة فنن ل س  مس ب ي حن ن الم لول ، ف هلل منء في اال

همدي ] لن  لنالية ـ في القت تىاطه  ار الخسفة ـ احت هللر  بادهلل بدل يدسية الجس

 [  102فمسحت النهللي  :  -  فكتب له  تنا  )الماوه الاخبن  المنحال 

 الل  يىت هللر  ل يحهللله بحهلليث  حول   صار    ااه الآله .  

ا  دلخاللنن هنن الق ة  ه اد نء الخاا ة الثدن ي ان  نلده لتدهللاليل الحدهلليث  دنن    وفدن

منده اختسطه بنل سآن الكسي  فاظل ا ه  نه ، القهلل صسا  مس بمدذا لمدن فدسض ال

 س . السحمي لتهللاليل الحهلليث ،  من  

ىدحة الهو اد نء غاس   بدول الال  ل دول ، الن ال دسآن  تمادج ببسغدة فن  دة البم

ه ، المادة تجلاده فدوق  ىدتوى  دسر البشدس يتدر  دسر النبدي صدار    ااده الالدد

اجت  ل الال سآن له دلال  ااه  ل   ىه ، فنىق  س ه الال سا ل التي تحي به تم

جال ده بمجسد حدمن ه ، ال دن وا يمالن  سر غاست ، اللمذا ا بمس اللسا بن جنزت 

  ل  ل  سر . 

ل  ددالبنالحددنفة الددر  لددك ف ددهلل ليددنط النبددي صددار    اادده الآلدده ال ددسآن بىددان  

ه لدااليكنر الشس اة  نمن تحسي   س  تنبته لغاس المتطمس، الالمدوا اال ودن  

  نهلل حمن ه . 

 ت ؟ اسفكاي يختاط  ار الوحنبة ـ الذيل  جل ال سآن بال لظمسه  ـ ال سآن بغ

ـ  ال ه  لك  اده فمدل يمكدل لمدهللع ان يدهلل ي ان  تنبدة الحدهلليث ـ الشدن ا لا دسآن

  حس ة؟!

تستب للاس  لك مال تلسيضن لاحهلليث الشسيي الر اال هلل اس الالنىانن ؟  ه  ن ي

  ااممن  ل آلن  ال تن   ؟ 

 اده  دن الفالا ا ت   لك ـ الهو ل  يت  ـ فنن ال دسآن حاىدتبم   ادر المىدامال ، الن 

 فه مال  حول   صار    ااه الاله . يلس
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مادة ماللو صح هذا المنه لكنن في االل االحسر ، الال يك ا ه ا ت ده بلدهلل  دجالل 

  ل ال سآن يهللد  خون وه اللبن ت  لنلمه ال اجته  ل  ل  سر.

 ة، الحدمحال ه  لك فنن  ل الم طوع به ان النبي صار    ااه الاله ل س بنلكتنب

حا ة صن يكتبوا الحهلليث ، ال ن ت له صار    ااه الآله لجمن ة  ل الوحنبة ل

  لا ة ب ساا حا ه ال لمن  نه ل اس المؤ نال  اي  ااه الىسر .

س ة حدالالنبي صار    ااه الآله لاللر  ل غاست بحانطة ال سآن الالح نظ  ادر 

 تنبدة   وه ، فاو  نن التدهللاليل يخدتاط بدنل سآن لمنلده قبدل غادست ، هدذا ا ا  ن دت

،  حهلليث  ه ال سآن في ص حة الايهللال، فكاي ا ا  ن دت  تنبدة الحدهلليت  ن وداةال

 التىمر بنح  خنص  وحا ة  اي  ااه الىسر ، الصحا ة  بهلل   بدل  مدسال ،

 فمل يمكل لمهللع لن يهلل ي اختسط الحهلليث بنل سآن ؟!

هلل   دن لذلك ل  يس الوحنبة ان المنه يمثل الجا ن يس ان يجب ان يخضلوا له ب د

ت  لين ا تَت الدبل  لمودنلح خنصدة ال دذلك ممن دة  دل التدنبلال د دت ا تبسال

  ادة ابدلال ن حت  مااة التهللاليل الل  يبنلوا بأ س المنه ، ال دنم  :  حمدهلل بدل الحن

ال بدل اال نر ل اس المؤ نال ال اث  بل يحار التمن  اليجس بل  هللن الكنهللن ال دسال

 ي الزيدهلليمجال الثمنل الجباس الحلاهلل بل مباس الالحن   بل  بهلل   الممهللا ي اللبو

ل بل الهب الجمني الحاا  بل قاس اللدن سن المسلدي الاالصدبغ بدل  بنتدة الالحىد

ل بل  حمهلل بل الحن اة الحنل  بل لبي الجلدهلل ال طدنء بدل ابدي  بدنا الالضدحنه بد

  جاي .

ا ل مدق  دل التدي  ادل بمدن، فمدذ ت تدبطل ال لت هلل ان المنه  ل التهللاليل يخ ي احبنبن

لنبدون ان هلل الوحاح بأن ينل . فا  يكل يساد لاحهلليث غاس  ن تظمس، الال تثبت لا

 لن يأخذ  هللات الطبالدي الالودحاح بدل ا يدهلل لده لن يتشدكل بحىدب الودو ال التدي

 آلددت الامددن االالحددنع بلددهلل الفددنال السحددو ل صددار    اادده الآلدده ، اللدداس بحىددب

 الحهللالد الالملنل  التي  حممن السحول صار    ااه الآله .

ان  هلل  ار افونء لهل البات  ل  س جه  الح ا ي ، الالبلبن ال اخسى ، ان يىن

ممدن لن يىن هلل  ار تثبات الىاطة ال ن مة ، الاال سان ل  يكدل لاحدهلليت النبدون فا

  وهللاق .

ود اليهلللك  ار  لك  ن  الات الخطاب البغهللادن بىنهللت  ل  بدهلل الدسيمل بدل االحد

ث فدي اينديد ل لباه قنل : منء  ا مة بكتنا  ل  كة ـ لال الامل ـ صدحا ة فامدن 

ااده هللخانن  فدلهل البات ، بات النبي صار    ااه الآله ، فنحتأ  ن  ار  بدهلل   

 نء. ، قنل : فهللفلنن الاه الوحا ة، قنل : فهلل ن الجن ية ل  د ن بطىت فامن 

مدن لدل يماثف انن له : ين لبن  بهلل السيمل ا ظس فامن، فدأن فامدن اينديدت يىدن ن، فج

 -ك أحسن القصاص بماا أوحيناا الياك هاذا القارآن نحن نقص علي) فاه الي ول :

    12يوحي 
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 ، 54اد  : ت اادهلل الل -ال اوا لال اة فنيغاوهن بنل سآن ، الال تشغاوهن بمن حدوات ]   

نا فدي  تد« تهللاليل الحدهلليث » القهلل توحه الىاهلل الحىاني الجسلي في البحث  ل 

  ىت ل ، الف ه   لنشست [ .

 

شديء ، بن االيكدنر ال تمدس الىداطة ألااليكدنر ،  اللمذا ـ ليضن ـ ل  يشمل المنده

  - اقاددوا السالايددة حددل  حددول   مال فامددن يلمددل بدده  :اللددذلك  ددسى  مددس ي ددول 

 [ . 107:  8البهللاية الالنمنية 

 

حده ال نن هذا المنه ـ ال ن  اف ه المدنء بلدهللت  دل ا دو  ـ حدببن لمدن  دسي بدـ )ال

 الحهلليث  .

اندده الينددهلل   تحددت   وبددة الحددهلليث الا ا  سفنددن  لنددر الوحدده الا دده الكددذا بل

سحول ا كننن ال ول ان الوحه بهللل  نذ  وس ال«  ل  ذا  لَّ  تلمهللاا »الشسيي 

  صددار    اادده الآلدده ياددث اخددس  الطحددنالن فددي  شددكل اآللددن  ل بسيددهللال قددنل :

  اه الآلهمنء  مل الر قول في من ب المهللينة، ف نل : ان  حول   )صار    ا

ي فدداك  ، فددي  ددذا ال ددذا القددهلل  ددنن خطددب م ددسلال  ددنم  فددي ل س ددي لن ليكدد  بسليدد

الدده  الجنهااددة، فددأبوا لن يجالمددوت ، فبلددث ال ددور الددر النبددي )صددار    اادده ال

تده يادن من ل دت المهلل»ل  ل حل  مس ف نل : «.  ذا  هللال   »يىألو ه ، ف نل : 

غ هلللدفومدهللت قدهلل «. فنحسا  ن ه ، ال ن ل اه تجهللت يان، الان المهللته  اتن فنيسفده

ا  اديَّ  دل  دذ]»فمن  ، فحسقه ، فلنهلل  لك قنل النبي : صار    ااه الاله  : 

 . [164:  1 شكل االلن    -«  تلمهللا فااتبول   لهللت  ل النن ا

ل  ي هلل  له ان يىدتمس اليىدتحك  اليادبس لبدنس الودهللق ، ب ضدل المدود السحدول  

الهدو  ان ي بدس األ ظ  صار    ااه الآله ، فكنن هذا الوحه )الكدذا  ال يابدث

 في  مهللت .

ن   دل اليمكننن ان  لتبس بهللاية الوحه الح ا ي الذن  هللقته ـ بلدهلل ز دنن ـ ممن د

 المىامال ، هو  ن يهلل  يال الفنال  حول   صار    ااه الاله . 

فدي الف هلل  الى ابل  بنس : ]  لمن يضدس  النبدي )صدار    ااده الآلده  الوفدنال 

هادد  ا تددب لكدد   تنبددن لددل تضدداوا »نل : الباددت  مددنل فددام   مددس بددل الخطددنا قدد

 ،ا   ، قنل  مس: ان النبي غابه الومده ال ندهلل    تدنا   ، فحىدبنن  تدن«بلهللت

خدتسي الاختاي لهل البات فمنم   ل ي ول  ن قنل  مس، فامن ا ثسالا الاغدط الاال

، 244:  2طب ددن  مبددل حددلهلل  -« قو ددوا  نددي ال ينبغددي  نددهللن التنددنزع »قددنل : 

 . [ 1 وند ت في بنا بلث احن ة في  تنا  بهلل  بل حبأ   ال امه ب اه 
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 مصحف أعلم أمة محماد )صالى هللا علياه وآلاه( وأحفظهاا لكتااب هللا وهاو -2

 : المام علي )عليه السالم(

الل ن  ودحي ل ادس المدؤ نال ف دهلل  تبده  ادر تستادب  جاللده  مدن باندن ال دنن بده  

)وكاان  60ص  /1فاي التساهيل ج] قال بن جازي :  البانن النبون الشسيي  من

القرآن في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله متفرقاً في صدور الرجاال فلماا 

توفي رسول هللا صلى هللا عليه وآله قعد على بان أباي طالاب فاي بيتاه فجمعاه 

  على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد( [ .

جلدت  ل  ار بل لبي طنلب  ااده الىدسر ]  دن  دل آيدة اللذلك ي ول ل اس المؤ نا

ن ا ت دن –في لال لال  من  في البس لال  دهلل  مال  امدت  تدر  جلدت الفدامل  جلدت 

 لاىاوطي [ . 

ل ل الجااالبلهلل حتة ليمس  ل الفنال  حول   صار    ااه الآله ت سغ لمذا اللم

لشدمس الوايدهلل ال لاور لن  تنبدة المودحي  جدسداا م ا يناللدت  لدك لدل تتخطدر ا

ه ااه الآلال ار  لك الىتة ليمس تلني ل ه  تبه لم  بت ىاس  حول   صار    

فامددن لتددنه  بدده  فضدده  مددس ال ائدده  ددل يولدده ال ينمددة لنددن فددي  وددح ك يددن اي 

 حدتبلندتافلنهلل ن  ثاه الال للتسال السحول صار    ااده الآلده بدل الالتدن يخ يثبدت 

ثسلة  ل  ننصب الهللاللة في  مهلل الخا نء الال ل آل بات  حمهلل  اام  الىسر  ل 

بدل  نال  ادرلال د  لبي  لا  في يااة األاللانء : ] ....ل م   لمدن  لالا ل ادس المدؤ 

ا  ادام  قدنلوا أل دس  دن مدنء لبدوا لحىدل ؟ فامدن توحدطم  ال حدده لبدي طنلدب قند دن

  خادي فداكالكتنا بانم  ل  قنل : من  حول   صار    ااه الآلده قدنل : م دي  

ل ددن ال دن من تمىدكت  بدده لدل تضدداوا   تدنا   ال  تستدي لهددل باتدي الهددذا الكتدنا 

 نمدة لندناللتسال قنر ملاده  مدس ف دنل لده : من يكدل  ندهلله قدسآن فلندهلل ن  ثاده  فدس ي

ل  دلبدو  لدا  فدي الحاادة الالخطادب فدي األ بلدال بن حدنند  دل الىدهللن  –فاكمن 

 [ .344ص -خاس  ل  اي التهللاليل ال سآن للار الكو ا ي

فدسق  الهنن قول  مس  نهلل ن  ثاه يثبت ي ظ ال سآن  ل اللبث لن ل ه هو هو الال

  مال فددي التستاددب الباددنن السحددول صددار    اادده الآلدده المنددجالع  ندده ال ددن  فدد

  مس مال هذا البانن النبون لا سآن الكسي  .

امل البنلتددنلي لدد  يددت   فضدده مال أل دده  تددب لمدد  فادده لحددبنا  جاللدده  الت ىدداست الفدد

نا ت آيددن  الك ددس الالن ددنق الالظادد  الال تددل الالج ددن .   مددن بانددن اللاظددل بددحددنجل

لدر هدواء ماالمتمند الالتحسيي في  فم    تنا   الالل تح الت ول فاه بنلسلن الاأل

ء فتضدل لن تجالل هذت األ دة بدَالي الت نحداس المختا دة األفمدنر الاآل اء الاألهدوا

هلل لده  فبلدبوال صدار    ااده الآهذت األ ة  التجل لقهللا من بلهلل لبوتمن في  وس الن

ا الايهللاا  تمتهللن به  التتجمه يوله .  لن   ن ت ل تنن لاس لمن مال  تنبن
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ً أصبحت تمتلك الماليين من الكتب وما ازدادت من هللا تعاالى إال بعادا و   اختالفاا

 من جراء هذا العمل؟ .

خدسالمم  فجلدت قدهللَر هدذت األ دة بلدهلل لبوتمدن الل اقمد    تلدنلر الىدوء الاللدذاا ب

ادام   ار الاليدة   الحدق ال مامد  بدنلسلن القدتام  لهدل بادت النبدي اليدالتم  ) 

الده  الىسر   ال صهلله    ل حبال   أل ه  ل لن الم تسض لن  حول   صدار

م  هد   ااه الآله قهلل بال لم  ال سآن ال تبده لمد   ادر لحدبنا  جاللده البدال لمد   دن

اتدده  ب ددة  ددل ل ددهللا من بهللايددة  ددل لهددل ل مددتم  ال األيددهللا  التددي حددتوامممن هددذت األ

ا    دل الت دنتسا   اام  الىسر يتر ال يختا وا  ل بلهللت فات دنتاوا الاأل دة ليدهلل اختسفدن

 بلهلله   .

اليتددر يخت ددي الحددق اللهادده التطمددس النوددوص الهللالددة  اددر  جس ددي قددسيش  

حمدودن التخت ي األيهللا  التي فلاوهن بسحول   صار    ااه الآله اليظادوا  

نل قد فضوا بادنن  حدول   الدذن دال ده لمد   ادي  ااده الىدسر . يادث  الىاسال 

 الخاا ة  مس " الينمة لنن في  وح ك ين اي " 

  ل ادد فنخت ددت  لددنل  ال ددسآن الح ا اددة التنهددت  لددن ي آيددن   ثاددسال قددنلوا فامددن  

 ا دي لاللخطئوا في ت ىداسهن  لاللخ دوا بان مدن  مدهللاا لال صدسفوهن  دل  لننهدن الح

لددهلل لن هدد  الخسفددة التكددون ل بددن ام  الوددهللا ال  اددر لقددوى دالل  اللددنل  .بلاتولددوا 

ر اه تلنلفتس وا بانن الموط ر لكتنا   تلنلر صار    ااه الآله الالذن قنل 

 {  44حدل الن –} الل جلنن ملاك الذ س لتبال لاننس  ن  جل ملام  الللام  يت كدسالن 

. 

ال لمد  ال بد القهلل بال لم  ال دسآن ال تبدهلن ل ه صار    ااه الآله ل  يتس م  مال  

 "لمدد   ددل م ددن م  ال ددل يدديء يتددر قاددنر الىددن ة  لدد  قددنل صددار    اادده الآلدده 

مددن "  اللتااركتكم علااى المحجااة البيضاااء ليلهااا كنهارهااا ال يزياا  عنهااا إال هالااك

لسحل يهلل  اال  سا القنل تلنلر فاه }  ال ن  حمهلل مال  حول قهلل خات  ل قباه ا

ن  يائ ا  ابت   ار ل  نبك   ال ل ين اب  ار   باه فال يضس  لفئل  ن  لال قتل

 {  .144آل  مسان  –الحاججن   الشن سيل 

هنن لخس  ابل  ىلود  ودح ه اللبدي بدل  لدب الل ادس المدؤ نال الغادسه   مدل 

مملوا ال سآن لابانوا لأ ة  ن   ست  حول   صدار    ااده الآلده اليواممدون 

 ىتشن ت  مس فسفضوا  وحي ل اس المؤ نال  ار  ااه به الخاا ة لبي بكس ال

الىسر  بلهلل لن  نلوت صار    ااه الآله  ل  تنبة الصاته في يهلليث  زية يور 

الخمدداس القددنل  مددس فادده صددار    اادده الآلدده م دده يمجددس) لن يمددذن  ددل للددس 

ا  وحي ل اس المؤ نال لاجسدالا  تنا    ل لن  المسض  بلهلل  لك  نلو ليضن

لال للدس لت ىداس النبدي بدل اليمنلدون  تنبدة يهلليثدة لدئس يدستبط بدنل سآن فتلدود  بانن

ت ىدداساته صددار    اادده الآلدده  ددسال لخددسى لتددستبط بددنل سآن فاكو ددوا قددهلل  ددندالا 
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لن طة الو س  دسال لخدسى الهدذا هدو حدبب  دهللر تدهللاليل الىدنة  مال بلدهلل ل ثدس  دل 

وا بدأ م  لد  يدهللال وا  ن ة  نر  في  مهلل الخاا ة  مس ابدل  بدهلل اللجيدج القدهلل تحججد

الحدددهلليث خوفدددنُ  ااددده   دددل لن  يخدددتاط بدددنل سآن فتس دددوا تدددهللالينمن  الليسقوهدددن  

الحددسبوا  اامددن  مددن فلددل  مددس ابددل الخطددنا  دده لبددي هسيددسال لكثددسال  سالينتدده 

الممسا دده التح اددق  دده  ددل  اال لاحددهلليث  اددر ل دده  ددتم  يتددر يددأ   لدده بنلشددمود  

تممة ُيضسا  اامدن المدسء    فكن ت  الاية الحهلليث في هذا  وسلبي بكس ال مس

 ار السغ   ل ل مدن  مدجء  دل  الدويي الدذن قدنل تلدنلر فاده } ال دن ينطدق  دل 

النج  { لن لن حدنة  حدول   صدار    ااده  –الموى من هو مال اليٌي يوير 

ا فكاي يضسبون  اامدن ؟ مال لخدوفم   مدن فامدن  دل لحدبنا  دجالل  مدن  الآله اليان

 بانن . 

ال  سي فاهال سآن الايهلل بال  ذاهب  ل اال ة ا حس اة ال اخت الهنن يتبال لنن لن

س  ن هذا الموحي مال  وحي ل اس المؤ نال حواء  تبه زيهلل لال  مس  ل الندن

حدسلة  المتمنع األ ة  ااه )الال تجتمه ل ة  حمهلل )صار    ااه الآلده   ادر َ

ا  اددر لحددبنا  ددجالل التستاددب  ددجالل فددي بان دده  الال اخددتسي مال ل دده  ددجل  نجمددن

 الت ىاست له فوا هلل  هلليهللال  نمن  : 

ا 1) بندجالل     لسفة الىاسال النبويدة بودو ال لدق ال لدك ال تبنطمدن ا تبنطادن اللا دن

غاس لال ال سآن التوالي األيهللا  بهلللا  ل  جالل حو ال اللاق  من يلا    ل  ىا  ص

  باس يلسفون بن ممدنع لن )اقدسل بنحد   بدك الدذن خادق  هدر لالل  دن  دجل  دل

  لخسال   ار هذا التستاب طمس أليهللا  المخ نء لمن الخسال   ار ال مقسآن الا

لدي مالح ا ي المستب أليدهللا  القلدت لسحدول   الآل باتده الالمدؤ نال  دل بلدهللال 

 ن بندجالليور ال ان دة     الفدي  لدك لاخدهللر البدنيثال فدي الىداسال النبويدة الا تبنطمد

ا  ل الويي.  ال سآن الالىنة النبوية المطمسال الالتي هر ليضن

 .  البه يُتحهللد التوا يخ الاأليهللا  الالحكمة  ل تسابط الىو  التىاىامن 2)

اادده    اللخاددساا لبس ددة ال ددساءال بتستاددب النددجالل  مددن  ددجل بدده حدداهلل ن مبسيددل  3)

 الىسر الممنبة الهلل وى بمذا التستاب لحسع با ن   .

 وهنا لنا س ال. 

ا دسآن مباندة ل ااده الآلده ال لمن ا ل  يهللالن الخا نء الثسلة حنة  حول   صار  

 ا  نن مالم واة الشن ية لا سآن المهلل ي في  تنا   الهي مجٌء  ل الويي مال 

الم ودددود فدددتح بدددنا الت دددول  ادددر   تلدددنلر بغادددس  اددد  الاالمتمدددند الالدددسلن 

 الاالحتحىنن .... الخ .

ل خطدة البنلتنلي فتح بنا الكذا في الهلليل  هسه المىامال   من قنل تلدنلر  د 

  ن سا الآلده قد الامود للنم    ال حل ليبه األ   بم   منلخبس النبدي صدار    ااده

 . "ل ت  ايبه األ   ببني محسا ال "
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ااده   ل  بهلل  بدل  ىدلود  حدي    نده قدنل: قدنل  حدول   صدار    ]  

 يتدر ال الحا : ل ت  ليبه األ   ببندي محدسا ال لتدس بل طدسي م  يدذال ال دذال بنل دذال

مدن  دور ملايكون فام  ييء مال  نن فاك   ثاه يتر لن ال ور لتمس  اام  المدسلال فا

  بلضم  فاجن لمن ل  يسمه ملر لصحنبه يضحك ملام  

  الات الطبسا ي [  -

ات اَُّكددْ  تَْغِابُددوَن فوددا فِاددِه لَلَ اْلغَددوْ }اَلقَددنَل الَّددِذيَل َ  َددُسالا اَل تَْىددَملُوا ِلَمددذَا اْل ُددْسآِن الَ  

سي اآلية تثبت حاوع الامود في  ثاس  من ا تشس بال المىدامال  دل اخدت{ ال26

فددي التأاليددل الفدد  النوددوص ال  ددل لغددوا فددي ديددل ا حددسر ت ددسق  اددر للددست ل ددة 

بدي  حمهلل صار    ااه الآله فدي يدسا طويادة  متدهللال بادنم  البدال لهدل بادت الن

    القددتام) اددام  الىددسر  يتددر اآلن ظمددس  ددل يت ددسا ملددر   بت جاددس  ىددنمهلله

ا  باددساا ال اددام  للددن ل   المتتنلاددة ملددر يددو الهددذت  ر الددهلليل س اددة للددنم    للنددن

ُ ْ  َ دل َر يَدُسدُّالْ  َيتَّدالحسا المىدتمسال قدنل تلدنلر فامدن :}  اَلالَ يََجالُدوَن يُ َدنتِاُو َكُ 

بَِطدْت نفٌِس فَأاُْللَدـئَِك يَ ُهدَو َ دْت الَ فَاَمُ  ِدينُِكْ  مِِن اْحتََطنُ واْ اَلَ ل يَْستهلَِلْد ِ نُكْ  َ ل ِدينِهِ 

 217الب سال -َخنِلهللاُلَن  ُهْ  فِاَمن لنَّن ِ الَْ َمنلُُمْ  فِي الهللُّْ اَن اَلاآلِخَسالِ اَللاُْللَـئَِك لَْصَحنُا 

. } 

نر  ددالبنلتدنلي لدد  يشددسع فددي تدهللالينمن مال  مددس بددل  بددهلل اللجيدج بلددهلل  اددي ال  ن ددة 

ينمن مواب الخا نء الذيل  نلوا تهللالياث خشر ا هلللن هن  . فمل المخطئ ال ل ال

حتىدمه  لر الذن دال من بلهلل  ن ة  نر  ل  و   حول   صار    ااده الآلده لر

  ال اللحذل ن  الفذلكن  الالتمنس ل ذا  التأالال  فنحهللال ال حنهلل لمن  دل  تدنا  

 فن هللال الال طن ل  ل المساللة خا من ؟؟!!!

كددسي  الددذن تدسات فددي  تدنا   الاللمدن مملددوا ال دسآن ملاددوت  ادر هددذا التستادب 

ا فدي    هلل دة ال ن    ار يج  الىو ال اللاس تستادب  جاللمدن فجلادوا األ بدس يجمدن

 اددر يىددب طددول  الكتددنا بلددهلل االفتتددنا بىددو ال ال نتحددة لدد  األقددل فددي الحجدد  

 الىو ال القوسهن  ل حو ال الب سال يتر حو ال الننس .

سيش ال نفلاتدده فددي الل ددن تستاددب النددجالل الددذن  ددنن حاكشددي تطددو  ليددهللا  قدد 

ا   حول   الحنة  حول   اللقواله في  ل يند  الالاقلة ت   حو للس  لك   من ان

هلل لاكددون  تددنا    جددسداا  مددن تددسى اللاجتمددهلل اليتددأالل فادده  ددل  نبددث لال  جتمدد

  نيسيهلل ال تنا   تلنلر  من بانن .

ال يخضدده لطددول الال ل وددس بددل تستاددب  ددجالل ملمددر قددن    اددر لحددبنا  ددجالل 

ا اللي ا  هللا  الالقن ه التستاب  ستبط بىاسال النبي صدار    ااده الآلده تستابدن   جابدن

ا ال ه ف هللان هذا التستاب ال هللر د احته للامنء الىداس الالتدوا يخ   التدسام الالدقا ن

   اال اللدمخت ت  ثاس  ل األيهللا  التنهت  لنلممن فس يلا   نمن المىامال مال ال

 مخ ن ه . ليأتنن  نمن مال  ن لحطسالا ملاه ال جوزا  
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ن  دل  من يهللل  ار لن الت سقة بال حنته الشن ية لا سآن الالضسا  ار  الايتم 

  الخاا ة  مس بل الخطنا لف هلل المىامال الكثادس  دل يدهلليث  حدول   صدار 

   اادده الآلدده ف ددنل ال  مددنء بددسليم  القانحددم  المممددن م  الاحتحىددن م  ال وددنلحم

الت سقددت األ ددة  اددر  لددك ل ددسق  المسحدداة ال مددل لهددل المهللينددة اليددسع  ددل قبانددن

نلدذيل  ال ذاهب يذ   نمن  تنا   تلنلر الحنة  حوله قنل تلنلر } الالتكو وا 

نلتدنلي ت سقوا الاختا وا  ل بلهلل  ن مدنتم  الباندن  اللال دك لمد   دذاا  ظدا  { الب

 نبدي لمدن من بانن  مخت ت ليهللا   ثاسال بنلىاس  الاأليكنر  ه ايت نظ لهدل بادت ال

هللافه   يد ر لختسقوا بمن  ن ل الج ل با ن    من قنل تلنلر } منلهلليم   ل  او

 ددل الددذيل آ نددوا { التتطددو  داللددتم  فددي  شددس دالل  نددذ داللددة األد ا حددة فددي 

ة ألن المغسا البسد  ن ال اء النمس الهر تختسق اللوا ل الجغسافادة ال التن يخاد

لىدسر ااتده  ادام   نهلله  يق  ل   قن    ار الالية   تلدنلر ال حدوله اللهدل ب

الدذيل ال  تلنلر ينوس هدذا الحدق الالدذن قدنل تلدنلر فاده } م دن لننودس  حدانن ال

  ي الجبدوفدآ نوا في الحانال الهلل ان اليد  ي دور األيدمند{ القدنل تلدنلر } الل دهلل  تبندن 

ال  ل بلهلل الذ س لن األ ض يسلمدن  بدندى الودنلحون { فمدن المدهلل ن  دل المندنف 

ا  ار لهل البات ال  يت ا الهو ن ا الاختسفدن ا م  القدتام  مال ازدادالا ت سقدن ا ا ت ن دن  ملمادن

 التىدداط  اددام   ددل ل ددهللا م  يتددر تددسى اللددنل  ا حددس ي اآلن ل ثددست فددي ينلددة

لبادت ا ج ية  ل الت تدت ال الدبسء بشدتر ل وا ده بنحدتثننء  دل ا ت دهلل الاليدة لهدل 

هلل  ددل يجيد ادام  الىدسر  امددن ا تدهللالا  ادام   وددسه    تلدنلر اللبدتم  الهددذا  دن 

  ينق يجا الشاطنن ال ن  ل  لك مال ببس ة الاليدة   تلدنلر  الحدوله صدار 

فدق فمد   ااه اللهل باته  اام  الىسر لصحنا الكىنء الذيل  مادوا بكتدنا   ال

 ادام   لهل بات النبي  ادام  الىدسر فاد  يت سقدوا  ادر الواليدة ألهدل بادت النبدي

ار يمدس ال دن يوتده  دل ليكدنر يدسل اليدسالىسر ال ن فامن  ل ال س األبا  الاأل

تسيمدن الفتل ال ساليدن   نأهدل بادت النبدي  ادام  الىدسر  دند اا  دن يشدوبمن  لال يل

 الالكددذا ألن  ددن   ددست لالل م ددنر فددي األيكددنر الهددو ا  ددنر  اددي  اادده الىددسر 

 يختاي  ل يك  آخس م نر  جل اله فسمه الشسيي ال ااه حسر     

اندن  ااه الىسر ف هلل  تبه  ار تستادب  جاللده  مدن ب ال ل  وحي ل اس المؤ نال

كاان و] ال نن به البانن النبون الشسيي  من  قنل بل مجن فدي  تنبده التىدمال : 

فلماا  القرآن في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله متفرقاً في صدور الرجاال

 عاهتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وآله قعد على بان أباي طالاب فاي بيتاه فجم

ل قاا -على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لام يوجاد 

 . [ 60ص /1بن جزي في التسهيل ج

ن تدنا الدذالهنن يبال لنن ابل مجن  يمه ر  هللى اللا  الكباس الذن يوات هذا الك

 ف هللته هذت األ ة . 
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 ما هي ميزات مصحف علي  ابن ابي طالب عليه السالم ؟  -

 : خ صالح الكرباسياالجابة للشي

الموددنيي هددو لن   مددن َ اَّددَج  وددحي  اددي )  اادده الىَّددسر    ددل غاددست  ددل

  شتمسا  نالموحي الذن ممله  اي )  ااه الىَّسر   ال قهللَّ ه لامىامال آ ذاه  ن

 :  ار الماجا  التنلاة 

ا يىب تستاب  دجالل اآليدن  ا  ستبن نلغدة بهللقدة فن  دة ، ال هدي  ادجال ب ] ان  وح ن

 ادر  ة ال  ظامة ال ن هللال  من هو الاحح ، فكن ت اآلين  المنىوخة   هلل دةاألهما

 . اآلين  الننحخة ، ال المكاة  ار المهلل اة

ا  2  مدن  بدنلغ الهللقدة ، ف دهلل تد َّ ملبدن   ودوص الكتدنا ا لمدي فاده ـد  دنن  ودح ن

ا )  ااه الىَّسر   يسف لقسلهن السحول ) صار   ا بحسي ااه ال آله    اان  . ن

ُ َعلَى رَ   ... " : () عليه السَّالم قال علي  قَادْ  هُ إاِلَّ وَ ُساوِلِه آيَاةً ِمْنافَلَْم يُْنِزِل ّللاَّ

ِ  ولُ َها َرسُ َجَمْعتَُها   َو لَْيَسْت ِمْنهُ آيَةٌ إاِلَّ َو قَْد أَْقَرأَنِي ) صلى هللا علياه و آلاه  ّللاَّ

  )طمدن أل مدة األلدهلل   لخبدن  ابحدن  األ دوا  ) الجن لدة  - ( َو َعلََّمنِي تَأِْويلََهاا

لمولدود ، لالس ة الشاخ  حمهلل بدنقس المجاىدي ، ا 264/  28 اام  الىسر     : 

هجسيدة ، طبلدة  ؤحىدة  1110، ال المتوفر بمن حدنة :  1037حنة :  باص منن

 هجسية 1414، حنة :  الوفنء ، باسال  / لبننن

ممدة مدهللاا تبدا ِل  ادر توحداحن     دنن المودحي المدذ و   شدتمسا فدي هن شده

 دنن  دجالل ز سقة بمكنن ال  المننحبة التي  جلت فامن  ل آية ، ال تبا ِل  ل  ن له

 . اآليدددددددددن  الكسيمدددددددددة ، ال  دددددددددن ملامدددددددددن  دددددددددل  لاو دددددددددن  قامدددددددددة

ِ َ دن  ال ل هلل ٍل لاَْل لَْاد ةٌ فِديَجلَدْت آيَد َقنل ل اس المؤ نال )  ااه الىَّدسر   : " ... اَل َّللاَّ

 اَل قَددهلْل َ َسْفددُت لَنَّ َحددنَ ٍة مِالَّ   ،اَل اَل َمبَددٍل ، اَل اَل بَددس ٍ اَل اَل بَْحددسٍ   ََمددنٍ  ، اَل اَل َحددْملٍ 

 اَل قَدهلْل ى َ اَْادِه اْلَمَواِحدي مِالَّ ِ دْل قُدَسْيٍش َ ُمدٌل َمدسَ   ََجلَدْت ، اَل فِداَمْل  ََجلَدْت ، اَل َ دن

ِ تَُىدوقُهُ مِلَدر اْلَجنَّد  ََجلَدْت فِادهِ  بحدن   . - " ن ِ النَّد تُ مِلَدرلاَْل تَ ُدودُ ِة آيَدةٌ ِ دْل ِ تَدنِا َّللاَّ

   391 / 35األ وا  : 

مجدسى لن  لك الموحي  نن  شتمسا  ار بانن تأاليل اآلين  ال بادنن ال  من ال  

  طنق ز نن ال  كنن  جالل اآلية بوو ال   واة [ اللنر لآلين  خن  

  ااده ال آلده    دل  فد   ودحي  ادي ) فمن يول بلهلل الفنال النبي ) صدار  

لدو ت بَّاده  الال تلوض لبدهللاا ،   ااه الىَّسر   ال االحتغننء  نه يشكل خىن ال  باسال

ال ددساءا  ، لال  النددنس يددور  سحدده  اددام  لدد  تكددل الاددور  شددكاة بنحدد  تلددهللد

 االختسي في تأاليل اآلين  ال ت ىاسهن

ِ )الوندق )  ااه الىَّسر   : قَدنَل َ ُحد ] قَنَل ا  نر مل س بل  حمهلل صدار  وُل َّللاَّ

 . - " لْنَننان اْختَاََي ن لُْ ِجَل ،  َ لَْو لَنَّ النَّنَس قََسُءالا اْل ُْسآَن َ مَ  " : (    ااه ال آله

 [ . . 48/  89بحن  األ وا  : 
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مد  فالفدسق بلدهلل لن ال لدوا  تدنا    جدسداا  دل ان  الهنن ت سق الننس ملدر يداه

م   لباددت الالتنكاددل بأتبددن لانبددي الفددي   ددس الوقددت يددغاوا  ددل األ ددة بددذبح اهددل ا

حدابم   لا تحوا البنا لحك  قسيش في الخسفة الالخسفة األ ويدة الاللبنحداة يتدر

تدي التسه  اكم  في يهلليث النبدي صدار    ااده الآلده ] لالل  دل يىداب  ادك ل 

فدي  التسه .. الحهلليث [ فن تش وا ل م  الا لدون  كمادون لمهلل حدة المدوى الال دول

 المممددنع األ ثسيددة الالددذيل حدداجبسالن الخددنلق  اددر الددهلليل بددنلسلن الا حتحىددنن

ال قبول مممن م  فكثستم  ال تجتمه  ار حدسلة الهدذت افمدنر حد امة ا تشدس  بد

    مددور األ ددة فىدداط   تبددن ه التلددنلر  اددام  ل ددهللا م   لتددس م  باددنن  حددول

َي اَدفَخَ ر } لهلليل ا حسر الالذن  تبه ا  نر  اي  ااه الىسر اللهل باته قنل تلنل

دذَ  نَدن  ُولُدوَن َحداُْغ َُس لَ ْد َدٰر اَليَ ا اأْلَ ِ ل بَْلهلِلِهْ  َخْاٌي اَلِ لُوا اْلِكتَنَا يَأُْخذاُلَن َ دَسَض َهٰ

ثْاُهُ يَأُْخذاُلتُ  وا َ اَدر ولُدِكتَدنِا لَن الَّ يَ ُ اثَنُق الْ اَْاِم    ِ لَلَْ  يُْؤَخْذ  َ  اَلمِن يَأْتِِمْ  َ َسٌض   ِ

ِ مِالَّ اْلَحددقَّ  اَّددِذيلَ   َخْاددسٌ اَلالددهللَّاُ  اآْلِخددَسالُ اَلدََ ُحددوا َ ددن فِاددِه  َّللاَّ  –ْلِ اُددوَن يَتَّ ُددوَن لَفَددَس تَ  ل ِ

 {   169األ ساي 

حدوله الهنن  ال   الخاي  تنا  بم  لاس  ار يسط بانن   تلنلر لكتنبه لال  

 )صار    ااه الآله  

القولده  ل ان ة {ا –اانن بان ه  من في قوله تلنلر } فا ا قسل نت فنتبه قسآ ه ل  م ن  

ْ َس ِلتُبَددا َِل ِلانَّددنِس َ ددتلددنلر : }   – كَّددُسالنَ  اَللَلَاَُّمددْ  يَتَ َ َل مِلَددْاِم ْ ن  ُددج ِ اَللَ َجْلنَددن مِلَْاددَك الددذ ِ

بدهللالن  { بل  نن  جسداا اله  ز موا  لدك بدأن   تدسه لمد   تدنا   44النحل 

 لاجتمهللالا فاه بلهلل ملاوت ت ىاس  ل  حول   صار    ااه الآله 

   الالتدنبلال ال دل مدنء بلدهلله  لات ولدوا  ادر جسداا  ار يسط فم  الوحنبة   

 ولال لالبغاس  ا  ال ل قنل ا ملوا ألهل بات  باك  اتم  بنلتشاه فكدنن  دل الم تد

ا بهللينه في اللوس األ ون الاللبنحي الملر اآلن تممة  التشاه المىجو ال لال هن بن

ذن  لال الدال تىبب ال تل اللذلك اللا  الح ا ي الننزل  ل  نهلل  قهلل تهللخل الىجل ل

ولده مدن فدي قيح ق  ساد   تلنلر فدي  تدنا   دا مدنص ي تدسن با طدظ  بغدي  

 :تلنلر

 

 –ْم نَاااُت بَْغياااً بَْياانَهُ ْم اْلبَيِ  اَءتْهُ َجاا} وَمااا اْختَلَااَف فِيااِه إاِلَّ الَّااِذيَن أُوتُااوهُ ِمااْن بَْعااِد َمااا 

ِد َماا  ِماْن بَْعاِكتَااَب إاِلَّ } َوَماا اْختَلَاَف الَّاِذيَن أُوتُاوا الْ القنل تلدنلر :   {213 البقرة

قُوا إاِلَّ ِمن:   القنل تلنلر{   19آل عمران  –َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم   } َوَما تَفَرَّ

ا  قال{   14الشورى  –بَْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم  } َوآتَْينَاُهْم نل تلنلر ليضن

لجاثياة ا – بَْغيااً بَْيانَُهْم ْم اْلِعْلامُ َجااَءهُ  بَيِ نَاٍت ِمْن األَْمِر فََما اْختَلَفُوا إاِلَّ ِمْن بَْعاِد َماا

17  } 
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نتشار تولفظ البغي هنا ي كاد أن كتاب هللا الساماوية وآخرهاا القارآن الكاريم لام 

م قاع علايهيوببغاي كبيار م منين والكافرين البين الناس إال بحرب شرسة بين 

 ي .حزب الشيطانهذا ال منفي كل زمن 

ولااذلك يااأتي لفااظ بغااي هنااا كمااا تاارى كيااف قتلاات هااذه األمااة أهاال بياات نبيهااا  

ماام ال يزياد فاي اللعاين وحكموا عليهم بأنهم خاوارج كماا قاال)عليهم السالم( 

 ميينالفااط رموا وقذفوابيهوديتهم وكفرهم كما  )عليه السالم( وقالواالحسين 

آلن وإلااى اأبناااء رسااول هللا صاالى هللا عليااه وآلااه ليسااتحلوا دمااائهم وأمااوالهم 

حتاااى    ت ماان بياانهم رتفعاااالبركااة  البغااي مسااتمر والنقمااة اللهيااة نازلااة و

يعرضاهم للفنااء والساتبدال بأماة غيارهم تا من  وأصبحت في خطر يتهاددهم 

 –خرين ن يشأ يذهبكم أيهاا النااس وياأت با } إ  تعالى باهلل تعالى كما في قوله

يَُكونُاوا  ْم ثُامَّ الَ ا َغْياَركُ َوإِن تَتََولَّاْوا يَْساتَْبِدْل قَْوًماو قولاه تعاالى }  {133النساء 

 { . 38محمد  – أَْمثَالَُكم

 

لى رجعية المام علي )عليه السالم( فاي التفساير ونباوءة رساول هللا صام  -3

 : ى التأويل الصحيح للقرآن الكريمهللا عليه وآله بقتاله عل

: 

ن أجال إذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله بشر المام علاي بأناه سايقاتل ما

ل تأوياال القاارآن الكااريم فهااذا يعنااي خطااأ التااأويالت األخاارى باادليل أنااه ساايقت

 عليه المخالفين والذسن بينهم له صلى هللا عليه وآله منهم في قوله صلى هللا

 علي تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين .. الحديث [ .وآله ] " يا

ي فديدهلللني لبدو لي دوا اال ودن ن »الى الحن   بنحنندت  ل  تنا بدل للابدة:  ] 

ي بدل خسفة  مس بل خطنا قنل: ل س  حول   صا ر    ااده الآلده الحدا    اد

هلل ه  ار تالمى  - «لبي طنلب  ااه الى سر ب تنل النن ثال الال نحطال الالمن قال

 .[139 ص 3الودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحاحال  

بدل لبدي  حملت النبي صا ر    ااه الآله الحدا   ي دول للادي»البنحنندت  نه قنل: 

دددددسر ت نتدددددل الندددددن ثال الال نحدددددطال الالمدددددن قال بنلطسقدددددن   طنلدددددب  ااددددده الى 

ي  مسالان ـ  و ال الاحدلة بدال بغدهللاد الالاحدط  دل الجن دب الشدسق  الالنمسالا ن )

 [  البنلىل ن   324ص 5 لج  الباهللان   يهللهن اال ار  تول ببغهللاد ـ

. 

ل س دن  حدول   صدا ر »ال الى الحمويني بأحنندت  ل لبي حلاهلل الخهلل ن قدنل: 

   ااده الآلدده الحدا   ب تددنل النددن ثال الال نحدطال الالمددن قال، ف اندن يددن  حددول  ، 

ل ستنن ب تنل هدؤالء فمده  دل   دنتام ؟ قدنل:  ده  ادي بدل لبدي طنلدب،  لده ي تدل 

خدس   حدول   صدا ر    ااده »الباحدنندت  دل  بدهلل ، قدنل: .«بل ينحس  من 
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الآله الحا    ل بات زينب، فأتر  نجل ار حامة فجنء  اي، ف نل النبدي صدا ر   

 .« ااده الآلدده الحددا  : يددن لر حددامة، هدذا ال  قنتددل ال نحددطال الالنددن ثال الالمددن قال

دن   حملت  مسال بل»البنحنندت  ل  مسال بل  سال قنل:  حامة ي ول: حدملت  م 

ا آدر طويس لخذ الحسبة باهللت اليدهللت تس دهلل، قدنل: الالدذن  ابل ينحس يور ص ال ياخن

  ىي باهللت لو حسبو ن يتر باغوا بنن حدل ن  هجدس للسفندن ل  ندن  ادر الحدق الهد  

 .« ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسل

حملت صلودلة بدل صدوينن ي دول: لمدن »البأحنندت  ل الذي نل بل يس اة قنل: 

ي طنلدب  ااده الى دسر األلويدة لخدس  لدواء النبدي صدا ر    ااده   هلل  اي بل لب

الآله الحا   الل  يس  لك الاواء  نذ قب  النبدي صدا ر    ااده الآلده الحدا  . فل دهللت 

الد ن قداس بدل حدلهلل بدل  بدندال فهللفلده الاده، الامتملدت األ ودن  اللهدل بدهلل  فامدن 

 شدأ قداس بدل حدلهلل بدل  ظسالا ملر لواء النبي صدا ر    ااده الآلده الحدا   بكدوا فأ

 : بندال ي ول

 هذا الاواء الذن  نَ   حي  به *** دالن النبي المبسيل لنن  هللد

 « ن حس   ل  ن ت األ ون   ابته *** ان ال يكون له  ل غاسه   ضهلل

لدة: ل دس  ب تدنل لس»البنحنندت  ل حدلهلل بدل  بدندال  دل  ادي  ااده الى دسر قدنل: 

ددن النددال نحددطال الالنددن ثال الالمددن قال، فأ ددن ال  ن ثون نحددطون فأهددل الشددنر، الا  

ددن المددن قون فأهددل النمددسالان يلنددي الحسال يددة ر لالبنحددنندت  ددل  .«فددذ سه ، الا  

ل ئددة اان النبددي صددا ر    اادده الآلدده الحددا   قددنل: ت تددل  مددن اا »حددامة، قنلددت: 

 بدل لبدي البنغاة، قنل ا  نر لبو بكس: فنشمهلل ان  ل  ل  نزع ل اسالمؤ نال  ادي

 1فسا دهلل المىدطال     - «فته فمو بنغ.  ار هدذا  مدهلل   شدنيخننطنلب في خس

، ال الى الخوا ز ي خبسن حلهلل بل  بندال الار  حامة في المننقب 287ـ281ص

 [  125ال ص 123ص

 

 دل لبدي ليدوا األ ودن ن  حدي    نده قدنل حدملت النبدي صدار    ااده  ]

الالمدددن قال  الآلددده ي دددول للادددي بدددل لبدددي طنلدددب : " ت نتدددل الندددن ثال الال نحدددطال

 . "بنلطسقدددددددددددددددددددددن  الالنمسالا دددددددددددددددددددددن  البنلشدددددددددددددددددددددل ن 

  ده  ادي قنل لبو ليوا : قات : ين  حول    ه  ل ت نتل هدؤالء األقدوار ؟ قدنل

 501/  3قنل الحن   هذا يهلليث صحاح ا حنند الل  يخسمدنت /  -بل لبي طنلب 

 ص 3لخسمه الحن   في المىتهلل ه     - .ال قنل الذهبي في التاخاي صحاح -

 [ . 91ص  10الملج  الكباس   – 150

 

قددنل  حددول   »ال الى ابددل المغددنزلي بنحددنندت  ددل  اددي  اادده الى ددسر قددنل: ] 

صا ر    ااه الآله الحا  : ان  نك   ل ي نتل  ار تأاليل ال سآن،  من قنتات  ار 
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تنجياه، ف نل لبو بكس: ل ن؟ قنل: ال، قنل  مس: فأ ن؟ قنل: ال اللكل خنصي النلل. 

ا يلندي   ، ال الات المت دي المندهللن فدي  نتخددب 78الحددهلليث  54المننقدب ص - «اا دن

الالحن   في المىتهلل ه  ادر  33 نج اللمنل المطبوع بمن ش  ىنهلل ليمهلل   ص

 .[  . بىنهللهمن  ل لبي حلاهلل  ه فسق123ص 3الوحاحال  

 حدملت مبدساها  ي ددول:»] ال الى الدبس  ن بنحدنندت  دل يكدا  بددل مبادس، قدنل: 

ا ي دددول: ل دددس  ب تدددنل الندددن ثال الال نحدددطال  حدددملت  ا مدددة قدددنل: حدددملت  اا دددن

ون الالمددن قال، اليددهلللت ان لبددن  لددا  قددنل لنددن: النددن ثون لهددل الجمددل، الال نحددط

  -« اصدددددددددددددددددحنا صددددددددددددددددد ال، الالمدددددددددددددددددن قون اصدددددددددددددددددحنا النمدددددددددددددددددس

 [129الحهلليث  138ص 2ل ىنا األيساي    

ه الآلده اد ا ال الى الكنجي بنحنندت  ل ابل  ب نس، قنل: قنل  حول   صا ر  

و هذا  اي بل لبي طنلب لحمه  ل لحمي الد ه  ل د دي، الهد»الحا   ألر حامة: 

اددي   ن ددي بمنجلددة هددن الن  ددل  وحددر، مال  ل دده ال  بددي بلددهللن، يددن ار حددامة، هددذا 

ه، ل اسالمؤ نال الحاهلل المىامال، الال نء  امي، الالصاي، البأبي الذن لالتدر  ند

 ثال ، ي تددل ال نحددطال الالنددنلخددي فددي الددهلل ان الاآلخددسال، ال لددي فددي الم ددنر األ اددر

حددا   الالفددي هددذا الحددهلليث داللددة  ادر لن النبددي صددا ر    اادده الآلدده .«الالمدن قال

ا  ااه الى دسر ب تدل هدؤالء الطوا دي الدثس ، القدول السحدول صدا   ر   ال هلل  اان

ا  ااده الآلده الحدا   يدق الال ددهللت صدهللق، القدهلل ل دس صددا ر    ااده الآلده الحدا     ااددن

 .ب تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنلم 

ل، ك لبددو ايددوا  نده اللخبددس ل دده قنتدل المشددس ال الالنددن ثال الال نحددطا]  الى  لد

 . [168  نية الطنلب ص   -« الا ه  ااه الى سر حا نتل المن قال

لتانددن لبددن لتددساا األ وددن ن الهددو »] ال الى بنحددنندت  ددل  خنددي بددل حدداا  قددنل: 

 يلاي خداس لده، قدنل: ف اندن  ندهللت، ف ادت لده: يدن لبدن ليدوا، قنتادت المشدس ال  ده

 حول   صا ر    ااه الآله الحدا   لد  مئدت ت نتدل المىدامال. قدنل: ان  حدول 

  صددددا ر    اادددده الآلدددده الحددددا   ل س ددددي ب تددددنل لسلددددة، النددددن ثال الال نحددددطال 

الالمددن قال، ف ددهلل قنتاددت النددن ثال الال نحددطال الل ددن   نتددل ان يددنء   المددن قال 

  نيددة الطنلددب ص  -« هددو؟ بنلىددل ن  بنلطسقددن  بنلنمسالا ددن  ال ددن لد ن ليددل

169 ] 

  

القنل:  ]  لنر قوله، النن ثال قتنله  حي    نه يور الجمل، القتنله ال نحدطال 

يور ص  ال، ال  س المن قال  ار الوصي الذن الصد ه فدي الموحده الدذن  لتده 

قبل لن ي نتل  اي  ااه الى سر لصحنا النمس، اله  الخدوا   الدذيل  سقدوا  دل 

هلليم   ددل الطن ددة، الفددن قوا الجمن ددة، الاحددتبنيوا د ددنء لهددل الددهلليل ال ج ددوا ليدد



 40 

ا حسر الا والم ، الخسموا  ار م دن م  يتدر قدنتاوه ، القدنلوا: ال يكد  اال  ر، 

 [ 1  نية الطنلب ص   -« الفن قوا الجمن ة بذلك

 

ينديثده لالهذا هو ال تنل  ار التأاليل الذن   دست النبدي صدار    ااده الآلده فدي 

نل قد] آلده : ة بنل س، الكسي  الليكن ه  من في قوله صدار    ااده الأل ه لفم  األ

 –ادث دا     ي     اان الام  لد  الحق  لده يار    ااه الآله حول   )ص

 [  . 298ص  2التس ذن   

 الخطاب –]  اي  ه الحق الالحق  ه  اي اللل ي تسقنَ يتر يسدا  اي الحوض 

 124- 122ص  2الفضن ل الخمىة   321ص  4البغهللادن في تن يخ بغهللاد   

. ] 

 –اللدل ي تسقدن يتدر يدسدا  ادر الحدوض  –]  اي  ه ال سآن الال دسآن  ده  ادي 

 [ .  124ص  3المىتهلل ه  

لحددن   اقددنل  - -] ل ددن  هللينددة اللادد  ال اددي بنبمددن فمددل ل اد المهللينددة فااددأ  البددنا 

 [ . 126ص  3المىتهلل ه   –صحاح ا حنند 

 ائ يكدوناه الىسر  قنل : حاو ي فو  ال تىألو ي  دل يد] قنل ا  نر  اي ) ا

 اد  لال ل دن ملر يور ال ان ة مال يدهلللتك    حداو ي  دل  تدنا   فدو   دن ل آيدة م

نل    نج اللم –اباال  جلت لر بنمن  لر في حمل  جلت لر  في مبل .. الحهلليث 

 [ . 227-226ص  2الفضن ل الخمىة   228ص  1

المسلي، قنل: قات أل اس المؤ نال  ااه الىسر: م ي حدملت ] ل حاا  بل قاس 

 ل حامنن الالم هللاد اللبي    يائن  ل ت ىاس ال سآن اللينديث  ل  بي   صار 

   ااه الآله غاس  ن في ليهللن الننس، ل  حدملت  ندك تودهلليق  دن حدملت  دنم  

ل  بدي ال ليت في ليهللن الننس ليانء  ثاسال  ل ت ىاس ال دسآن ال دل األينديدث  د

  صددار    اادده الآلدده ل ددت  تخددنل و م  فامددن، التج مددون لن  لددك  ادده بنطددل، 

لفتسى الننس يكذبون  ار  حول   صدار    ااده الآلده  تلمدهلليل، الي ىدسالن 

ال ددسآن بددَ ا م ؟ قددنل: فأقبددل  اددي ف نل:قددهلل حددألت فددنفم  الجددواا. من فددي ليددهللن 

وخن، ال ن دن الخنصدن، ال حكمدن الننس ي ن البنطس، الصهللقن ال ذبن، ال نحخن ال نى

ال تشنبمن، الي ظن الالهمن، القهلل  ذا  ادر  حدول   صدار    ااده الآلده  ادر 

 مهللت يتر قنر خطابن ف نل: ليمن الننس قهلل  ثس   اي الكذابدة   فمدل  دذا  ادي 

 تلمهللا فااتبوء   لهللت  ل النن ، ل   ذا  ااه  ل بلهللت، الم من لتدن   الحدهلليث  دل 

 مل  ندنفق يظمدس ا يمدنن،  تودنه بن حدسر  ال يتدأل   ل بلة لاس لم  خن س:

الال يتحددس   لن يكددذا  اددر  حددول   صددار    اادده الآلدده  تلمددهللا، فاددو  ادد  

الننس ل ه  ننفق  ذاا، ل  ي باوا  نه الل  يوهللقوت، اللكنم  قدنلوا هدذا قدهلل صدحب 

فدون  حول   صار    ااه الآله ال آت الحمه  نده، اللخدذالا  نده، الهد  ال يلس
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ينله، القهلل لخبست    ل المننف ال بمدن لخبدست   الالصد م  بمدن الصد م  ف دنل  دج 

المل: " الم ا  ليتم  تلجبك لمىن م  المن ي ولوا تىمه ل دولم    " لد  ب دوا بلدهللت 

فت سبوا ملر ل مة الضسلة الالهلل نال ملر النن  بنلجال  الالكذا الالبمتنن فولدوه   ، 

م  الهلل ان، الم مدن الندنس  ده المادوه الالدهلل ان اليماوه   ار  قنا الننس، الل اوا ب

مال  ل  و   ، فمذا ليهلل األ بلة. ال مل حمه  ل  حدول   يدائن لد  يحماده 

 ار الممه الاله  فاه، الل  يتلمهلل  ذبن فمو في يدهللت، ي دول بده اليلمدل بده اليساليده 

فا ول: ل ن حملته  ل  حول   صار    ااه الآله فاو  ا  المىامون ل ه الهد  

ل  ي باوت اللو  ا  هو ل ه اله  لسفضه . ال مل لنلث حمه  دل  حدول   صدار 

   ااه الآله يائن ل س به ل   مر  نه الهو ال يلا ، لال حمله ينمدر  دل يدئ لد  

ل س بده الهدو ال يلاد ، فح دظ  نىدوخه اللد  يح دظ الننحدخ، اللدو  اد  ل ده  نىدو  

سفضدوت. الآخدس  ابده لد  لسفضه، الل   ا  المىامون م  حملوت  نه ل ه  نىو  ل

يكددذا  اددر  حددول   صددار    اادده الآلدده،  ددبغ  لاكددذا خوفددن  ددل   ال 

تلظامن لسحول   صار    ااه الآله، ل  ينىه  ، بل ي ظ  ن حمه  ار الممه 

فجنء به  من حمه ل  يجد فاه الل  ين ي  نه، ال ا  الننحدخ  دل المنىدو ، فلمدل 

النبي صار    ااده الآلده  ثدل ال دسآن  نحدخ بنلننحخ ال ف  المنىو  فان ل س 

ال نىددو  ] الخددنص ال ددنر [ ال حكدد  ال تشددنبه قددهلل  ددنن يكددون    ددل  حددول   

صار    ااه الآله الكسر له الممنن:  سر  نر ال سر خنص  ثدل ال دسآن القدنل 

   ج المل في  تنبه : "  ن آتن   السحول فخدذالت، ال دن  مدن    نده فدن تموا   " 

ار  ل ل  يلسي الل  يهلل   ن  نر   بده ال حدوله صدار    ااده الآلده فاشتبه  

اللاس  ل لصحنا  حول   صدار    ااده الآلده  دنن يىدأله  دل الشدئ فدا م  

ال نن  دنم   دل يىدأله الال يىدت ممه يتدر لن  دن وا لاحبدون لن يجادئ األ سابدي 

القهلل  نت لدخل الالطن ن   فاىأل  حول   صار    ااه الآله يتر يىملوا . 

 ار  حول   صار    ااه الآله  ل يور دخادة ال دل لاادة دخادة فاخااندي فامدن 

لدال   له يادث دا ، القدهلل  اد  لصدحنا  حدول   صدار    ااده الآلده ل ده لد  

يونه  لك بأيهلل  ل الننس غاسن فسبمن  دنن فدي باتدي يدأتاني  حدول   صدار 

م ا دخادت  ااده بلد   ننزلده لخس دي     ااه الآله ل ثس  لدك فدي باتدي ال ندت

اللقنر  ني  ىن ه. فس يب ر  نهللت غاسن الم ا لتن ي لاخاوال  لي في  نجلي ل  ت د  

 ني فنطمة الال ليدهلل  دل بندي، ال ندت م ا حدألته لمدنبني الم ا حدكت  نده الفنادت 

 ىن اي ابتهللل ي، فمن  جلت  ار  حول   صدار    ااده الآلده آيدة  دل ال دسآن 

مددن الل سهددن  اددي فكتبتمددن بخطددي ال امنددي تأاليامددن الت ىدداسهن ال نحددخمن مال لقسل ا

ال نىدددوخمن، ال حكممدددن ال تشدددنبممن، الخنصدددمن ال ن مدددن، الد دددن   لن يلطاندددي 

فمممن، الي ظمن، فمن  ىات آية  ل  تدنا   الال  امدن ل دست  ادي ال تبتده،  ندذ 

، الال ل دس الال د ن   لي بمن د ن، ال ن تسه يائن  امده    دل يدسل الال يدسار
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 مددي  ددنن لال يكددون الال  تددنا  نددجل  اددر ليددهلل قبادده  ددل طن ددة لال  لودداة مال 

 امناه الي ظته، فا  ل س يسفن الايهللا، ل  الحه يهللت  ار صدهلل ن الد دن   لدي 

لن يمس قابي  امن الفممن اليكمن ال و ا، ف ادت: يدن  بدي   بدأبي ل دت الل دي  ندذ 

ي تندي يدئ لد  ل تبده لفتتخدوي  ادي  د و    لي بمن د و  لد  ل دس يدائن اللد 

 م  البسغدة    –النىانن فامن بلهلل؟ ف نل: ال لىت لتخوي  ااك النىانن الالجمل. 

 -62ص 1الكدنفي    - تدنا  حداا  بدل قداس المسلدي   -تح اق صبحي صنلح  

 [. 76الم ىسالن يانتم  ال ننهجم  لاىاهلل  حمهلل  اي لينزن ص  -  63

   

سن لقددوار يددسالالن  ددل فدد بددنل ىددسر قددنل: قاددت لدده:  ددن ددل لبددي  بددهلل    اادده ال]

  ال يتممددون بنلكددذا، فاجاددئ  ددنك  حددول   صددار    اادده الآلدده الفددسن  ددل

 [  65-64الكنفي ص  – ال سآن الحهلليث ينىخ  من ينىخ خسفه؟ قنل: من

لك  دل قنل: قات ألبي  بهلل    ااه الىسر:  ن بنلي لحدأ  نوو  بل ينزر  ل]

 ؟ ف نل:جابني فامن بنلجواا، ل  يجائك غاسن فتجابه فامن بجواا آخسالمىألة فت

لصددحنا  م ددن  جاددب النددنس  اددر الجيددندال الالن وددنن، قددنل: قاددت: فددأخبس ي  ددل

ذبوا؟  لر   حمهلل صار    ااه الآله صهللقوا  ار  حول   صار    ااه الآله

ل  دنن اد  لن السمدل دن تل :قنل: بل صدهللقوا، قدنل: قادت: فمدن بدنلم  اختا دوا؟ ف دنل

نلجواا لد  فاىأله  ل المىألة فاجابه فامدن بد  حول   صار    ااه الآله يأتي

ي الكدنف -يجابه بلهلل  لك  ن ينىخ  لك الجواا، فنىخت األينديث بلضمن بلضدن

   .[ 65ص  1 

 

الآلدده  ال اد  ا  دنر  اددي ) ااده الىدسر  هنددن هدو بادنن  حددول   صدار    ااده

ل ى التأويا] ياعلي تقاتلهم علار    ااه الآله له  ) ااه الىسر  لذلك ي ول صا

 كما قاتلتهم على التنزيل [ 
ا   نلا علاي  ماع والقارآن القارآن ماع "علاي  ] : قبل  ل لال د ن  من القنل ليضن

 أم عان والسيوطي والطبراني الحاكم رواه  - الحوض" علي يردا حتى يفترقا

 . [ سلمة

 

 اللبدو  سداليده الابدل مسيس ابل لخس  قنل: المنثو ؛ هلل ال في الىاوطي ال الى ]

 }إنماا نزلات "لماا : قدنل النجن ؛ الابل  ىن س الابل الالهلليامي الملسفة، في  لا 

 ياده وسالم وآلاه  علياه هللا صالى هللا رساول وضاع هااد{ قاوم ولكال مناذر أنت

 :فقال السالم عليه علي منكب إلى بيده وأومأ   المنذر "أنا : فقال صدره على

 أحماد االماام ورواه  - بعادي" مان المهتادون يهتادي باك علاي  يا الهادي أنت
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 ص  3 ج المسااتدرك فااي النيسااابوري والحاااكم  126 ص  1 ج المسااند فااي

129 – 130] . 

 علاى قااتلتهم كماا التأويال على تقاتلهم ياعلي " : وآله عليه هللا صلى وقال ]

  الايدن  ، الكمبدن ي   طبلدة ،456 ال 455 ص ،8   اال دوا : بحن   - التنزيل"

ـة طسيق  ل «المسار غنية» في اللال دت الشـأن، بمذا  ىت اضة   وف ق  ل اللن  

 طويددل. يددهلليث حددمل اللنيددس، اللنددوان تحددت 33 ص الخوا ز ددـي   ليمددـهلل بددل

  . [131 ص هن ش ،7   «الغهلليس

 

جعون ي ترأيها الناس! ال ألفينكم بعد( :قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله ] 

كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعاض  فتلقاوني فاي كتيباة كمجار السايل الجارار! 

ا كما القارآن بعدي على تأويل يقاتل أال وإن علي بن أبي طالب أخي  ووصيي 

  . قاتلت على تنزيله

ل كماا وقال صلى هللا عليه وآلاه : ياا علاي   أنات... تقاتال بعادي علاى التأويا  

 قاتلت على التنزيل   

علاى  يقاتال   وعلايالقارآن أنا أقاتال علاى تنزيال لى هللا عليه وآله( :و قال ص

لكتدنا ا وحو ة ا  نر  اي بل لبي طنلب ) ااه الىسر  في    -  القرآن تأويل

 [ . ٤٨الو حة  - ٥   - حمهلل السيشمسن  -الالىنة الالتن يخ 

 تلهمتقاا وأنات القارآن تنزيال علاى أقااتلهم أناا» : وآلاه علياه هللا صالى وقال ]

 1   اللىد س ي يجدس البدل ا صدنبة -233 ص المودال يننباه   - «تأويله على

 . [ 36 ص 5   اللمنل  نج  نتخب-334 ص الطنلب   نية- 25 ص

بسغدده القددهلل  مددهلل  حددول   صددار    اادده الآلدده أل تدده هددذا الباددنن الا تندده  ددل م

إن  وك مان رباك } يا أيها الرسول بل  ما أنازل إليالاننس يتر  جل قوله تلنلر 

ه  وحددو ة ا  ددنر  اددي بددل لبددي طنلددب ) اادد -لام تفعاال فمااا بلغاات رسااالته { .  

 [  ٤٨الو حة  - ٥   - حمهلل السيشمسن  -الىسر  في الكتنا الالىنة الالتن يخ 

 مان فياه اختلفاوا ماا ألمتاي تباين علاي ياا أنات " : وآله عليه هللا صلى وقال ]

 ص 2    ىدن س البدل د شدق  يختدن 122 ص 3   الحن    ىتهلل ه - بعدي"

  نتخب .203 ص لامننالن الح ن ق  نوز 236 ص لاخوا ز ي المننقب .488

 يدهلليث هدذا الحدن  : قدنل   - .182 ص المدودال يندنباه 33 ص 5   اللمدنل  نج

 . [ الشاخال يسط  ار صحاح

البنلتنلي بانن  تدنا   تلدنلر  بدهلللت ا  دنر  ادي  ااده الىدسر فسفضدته قدسيش   

 بته ف تاوا ا  نر  اي ل  ا  نر الحىل الالحىال ال ل لهل بات النبي يتدر الين

اآلن بلهلل لن بانوا لاننس طسيق فم   تنا   ال سادت تلنلر  ل ل ته الهؤالء ه  
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لهل الذ س الوا د   سه  في قوله تلنلر بواغة الجمه لن أل ته اللاس لسحدول 

 .} فاسألوا أهل الذكر {   

 

 منع تدوين حاديث رساول هللا )صالى هللا علياه للمصاحف وء الخلفاحرق  - 4

  :  وآله(

   الحدا  الآلده  ااده   صدار ) النبي لينديث ممه بكس لبن من " : الذهبي قنل ] 

تددذ ست    " فأيسقمددن بنددن  د ددن لدد  ، يددهلليث خمىددمن ة  ددهللدهن فباددغ ،  تددنا فددي

 [ الح نظ لاذهبي

 " : لتقن  ن شة ملر بىنهللت الحن    ل الجيهللية ل مة ليهلل  حمهلل بل ال نح   الى ]

 ، يت ادب لااده فبدن  يدهلليث خمىدمن ة فكن دت ،    حدول  دل الحهلليث لبي ممه

 نددن ب فدهلل ن بمدن فجئتده ،  ندهلله التدي األينديددث هامدي ، بنادة لن قدنل لصدبح فامدن

لشدسي ة   التهللاليل الىنة ا30ص  1اال تونر بحبل   المتال      -  " فأيسقمن

 .[  285ص  1  ال نج اللمنل   5ص  1ال الح نظ     التذ س264ص 

 لن ا تبدن   ادر الايدهلل  تدنا فدي الودحي ممده بأ ده ي ولدون  ثمدنن  مدهلل الفدي

ا  لم  يكتب اللك تس م  النبي   مادتل الادور } تلنلر قوله  ه يتلن ض ال لك  تنبن

 . ؟! تهللاليل بهللالن اليت  يكمل فمل {  لمتي  ااك  اللتممت دينك  لك 
  

  : يثالحد بةاكت منع -

 

ول   س  نلك بل ل س ان ابنبكس ممه الننس ف دنل لمد  : )م كد  تحدهلللون  دل  حد

ول ا  دل  حدلينديث تختا ون فامن ، الالننس بلهلل   ليهلل  اختسفن ، فدس تحدهلللو َّللا  

فنحددتحا وا يسلدده اليس  ددوا  باننددن الباددنك   تددنا َّللا    يددائن ! فمددل حددألك  ف ولددوا َّللا  

 . 335ص 1 يسار  ) الموطأ لمنلك بل 

 سء قدنل] ..لخبس ن زيهلل بل يحار بدل  بادهلل الهلل شد ي قدنل لخبس دن  بدهلل   بدل اللد

حألت ال نح  يماي  اي لينديدث ف دنل من االينديدث  ثدس   ادر  مدهلل  مدس بدل 

مثننال   ثننال  الخطنا فأ شهلل الننس لن يأتوت بمن فامن لتوت بمن ل س بتحسي من ل  قنل

ى البدل . الطب دن  الكبدس -يو ئدذ لن ل تدب يدهلليثنلهل الكتنا قنل فمنلني ال نح  

 [ . 188ص 5حلهلل  

افدن  ا حس  ان  نه تهللاليل الحهلليث النبون الالتأ اهلل  ار ال سان ف ط م حساي  ل

م نلددة لتت ددنق  التنتشددس بلددهللت الهو تأ اددهلل ل   شددأ  فددي  مددهلل الخاا ددة االالل  خطاددسال

  لنبي :ا نهلل ن قنل   مس التي ت هللر   سهن يور الفنال النبي )صار    ااه الآله 

لتدو ي بكتدنا الدالاال ل تدب لكدد   تنبدن لدل تضدداوا بده  دل بلددهللن لبدهللا  ف دنل  مددس: 

اليلندي  مدس بدذلك لن ال دسان يغندي   د وا السمدل فمدو يمجدس يىدبنن  تدنا  !

القنلمن  مس بجىن ال ل نر النبي )صار    ااه الآله   المىامال  ل يهلليث النبي
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افلون  دل ابدي بكدس ال مدس ال ثمدنن بدأن هدؤالء يتحج  المدهلل  الفي حن ة  وته!

 ددن وا  اددر يددق  نددهلل ن  نلددوا  تنبددة الىددنة النبويددة  الن  تنبتمددن  ن ددت   الخا ددنء

  بال ال سان البال الحهلليث النبون بال المىامال !  حتوقه االلتبنس

 

ل سان هذت الحجة في  نه تهللاليل الحهلليث النبون ال حناللة طمىه الالتأ اهلل  ار ا 

هدن ختاط الحهلليث بنل سان  ار الننس هي  ذ  اقدبح  دل   دب   تسدف ط يتر الي

 االية الكسيمة :

 

ن لن    يادث لممده الم ىدسال9) ا ن  حل  جلنن الذ س الا ن له لحنفظون  )الحجس

البددن ن  جالمددل ي ددظ ال ددسان بمددذت االيددة اال جنزيددة  اللددل تمددس ال ددسان يددهلل 

 يدب  يدة: ) الان  ندت  فديالمحسفاال الالمنتحاال   الال دسان تحدهللى الندنس فدي اآل

 ان  مدن  جلنددن  ادر  بددهلل ن فددأتوا بىدو ال  ددل  ثادده الاد دوا يددمهللاء    ددل دالن  

ندددنس  نددت  صددندقال  فدددأن لدد  ت لادددوا اللددل ت لاددوا فدددنت وا النددن  التدددي القودهددن ال

   .  23الالحجن ال ل هلل  لاكنفسيل  )الب سال

 

ث ن  تددب الحددهلليفامددن ا م ن  نلددوا  تنبددة الحددهلليث بحجددة اختسطدده  دده ال ددسان؟ م

 ُ  نمدن    ىنهللالا الصحاحةَ تحث  ار  تنبة الحدهلليث التهللالينده   الال  ه  ال  لينديثن

  نياي :

 

سا فداغمدن ، قنل النبي )صار    ااه الآله  : ) َضَّس   ا دسءا حدمه   دنلتي فب

 ين ل ف ده غادس ف اده ، ال ا ين دل ف ده ملدر  دل هدو لف ده  نه )حدنل ابدل  نمدة

  .2658 ق  الحهلليث  5التس ذن  ، حنل  236 - 230ص 1 

 

ل كتنبدة  دبالقهلل بال النبي ل ه ل  يخس   ل فاه )فمه  مال الحق   الل س المىامال  

  125ص حة  2يئ ي وله    س قول النبي االخاس  ل  ل ) الهللا  ي في حننه  

   .162ص حة  2 ىنهلل ليمهلل  

 ل  ن تىمه  القنلت قسيش للبهلل   بل  مسال بل اللنص : لتكتب  ل  حول  

 مدددن يغضدددب البشدددس ! ! فدددذ س  لدددك لاسحدددول   ؟ ! الم مدددن هدددو بشدددس ! يغضدددب

 حمهلل)صار    ااه الآله  ، ف نل له السحول )صار    ااه الآله  الهدو يشداس 

ملر ي تاه : )ل تب ، فوالذن   ىي باهللت  ن يخدس   مدن بانممدن مال يدق   )  ىدنهلل 

ار    ااددده الآلددده  فدددي  .  دددجز ال دددسان لالا دددس النبي)صددد207ص 2   ليمدددهلل

اينديثه فوصد ه بنلدذن الينطدق  دل المدوى ) ال دن ينطدق  دل المدوى لن هدو اال 
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   ) ال ددن آتددن   السحددول فخددذالت ال ددن  مددن    ندده فددن تموا 4اليددي يددوير )النج  

    .7 )الحشس 

 ا تب  ن)اللَ َس النبي )ص   اي بل لبي طنلب بتهللاليل االينديث النبوية ب وله : 

: يددن  حددول   ! لتخددني َ اَديَّ النىددانن؟ قددنل:لُ ادي  ااددك، ف ال، اللكددل   ددنل  ادي 

دة الدذيل يد ن لشس ن ك، قنل: ال ل يس ن ي ين  حدول  ؟ قدنل: االَ م   أتون  دلدال 

 بلهلله )  ل  نه تهللاليل الحهلليث للاي الشمسحدتن ي ال  اده  دل بودن س الدهلل من 

  . 167ص حة   لاو ن 

اليل ر    ااده الآلده  يددجه  ادر التددهللهدذت االينديدث تبددال لن النبدي  حمهلل)صددا 

 الالكتنبة لتب ر اينديثه التوصانته تشسيلن لأ ة يتر قانر الىن ة.

القددهلل تحجدد  ال ددهلل نء دفن ددن  ددل  وقددي ابددي بكددس ال مددس بلددهللر تددهللالينممن لاحددهلليث 

تهللاليل الهللينو ن في  تنبه) تأاليل  ختاي الحهلليث   ياث ي ول ان  نه ال  ال نم 

كتنبددة! الهددو  لن  جاددب ألن الوددحنبة  تبددوا مددنء بىددبب ممددل الوددحنبة بنل

نو ن ال ددسان المملددوت  للدداس  لددك دلدداس  اددر  لددسفتم  بنلكتنبددة  الا ا  ددنن الددهللي

ان ال دل يلني ان اغابم  اليلسي الكتنبة  فمل هذا الجمل يمنلم   ل قساءال ال دس

ن ه ال دسال تنبته؟ القهلل  نن لانبي  شسا  الكتنا الذيل  تبوا له السحن ل ال تبوا 

ل دهلل   ؟ نم   ل  تب الحهلليث ايضن  ثل  بهلل   بل  مسال الذن ت دهللر   دست ا  دنال

فددي   ن دت الىدنة يدن ية لا ددسان  باندة لده التا مدن ال ددهللر تدهللالينمن تدسه المىدامال

بمن حالة بال اين  ال سان  فحهلل  التأاليل في ال سان التغاس   لدن ي ليدن  يىد

  بأتخدددن  طسي دددة ي ىددس الم ىدددسالن   الصدددن  الت ىددداس ليددبه بحادددول لاملضدددس

نا لده  فبغاد  فاسالن الم ىدس ت ىداسا اليدسالن لخدس ت ىداسا  خنل دن  االيتمنال !

 ت ىاس ال سان يلتمهلل  ار  لن الم ىس .  الحهلليث صن 

 ا  االاللون لن الىنة الهي الحهلليث المسالن  ل السحول  سر فول   فنلحهلليث 

ل لبي طنلب في النبون الاحح  بال الين  ال سان  الفي  لك ي ول اال نر  اي ب

للننء التحكا  بال ال دسي ال  -) القلة ص ال في فول اال نر  اي - لس ة ص ال

دنٌل  ال  فانوح اال دنر  بلولده ب ولده : ) ال تحدنمجم  بدنل سان فأ ده ) ال دسان  يمَّ

الموت اللكل ينمجم  بنلىنة ) يهلليث السحول  فأ م  لدل يجدهللالا  نمدن  حاودنُ . 

نُل  ل  االية ال سا اة الوايهللال ت  بل  شسا  االيتمنال  في ت ىاسهن  فنل سان يمَّ

الموت اللكل الذن ي ىس لينته اليبانمن اليحى   لن امن هو يهلليث النبدي )صدار   

لمدن ا ل دهلل ابدوبكس ال دل مدنء بلدهللت    ااه الآله  فمو  سر فودل. هدذا ال دول يبدال

ا ادة  ار  هللر تهللاليل الىنة ال حناللة طمىمن بحجة ل من حتختاط  ده االيدن  ال س

 نهلل الننس  الهي يجة الاهاة فكاي تختاط  ار الننس الال سان قهلل تحدهللى الندنس 

بب نءت البأ جنزت  ال ن لحمل الت سيق بال لين  ال سان ال سر السحول  ندهلل لبىدط 

الننس  فس يحتن  اال ىنن الر يمندال في  ا  البسغدة الالنحدو لامادج بدال ال دسان 
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 ه اين  ال سان الال دسان  جمدوع  البال يهلليث السحول  ال اي تختاط االينديث

 نهلل  اي بل لبي طنلب في  ىخة ال نهلل  بهلل   بل  ىلود في  ىدخة ال ندهلل ابدل 

 بنس في  ىدخة  مدن تدسالن المودند  المت دق  اامدن . من قدسا  لبدي بكدس ال دل 

تأاليدل االيدن  ال سآ ادة الف دن لمدن  منء بلهللت في  هللر تهللاليل الىنة مدى الدر تىدمال

ر المدود الحدهلليث للغدر حددوابط التأاليدل الالت ىداس   فكثددس ي دول بده الحدن     فلددهلل

التأاليل الالت ىاس بنلسلن الشخودي  ندهلل  دل خاا دة ال ادك الصدن  ال دسآن يمدنل 

الموت  يىوق الم ىسالن آينته الف ن لمن يسيهلل الحن  . ل دهلل امتمدهلل الخا دنء الال  مدنء 

ل ت ود  امتمندا  خن    ووص ال سان   ىه ألهمنلم  االينديث النبويدة التدي

فددي ت ىدداس االيددن   فظمددس  البددهللع الدخاددت فددي   ددنها  المىددامال ال ددذاهبم  

ل   شأ  لمانل تمن س تاك البدهللع الالتغاادسا     ل اصول الهلليل   ىه   لتوبح

التؤ ل لن تاك البهللع  ل لصدول الدهلليل   ىده   مدن فدي بهلل دة الخسفدة الالشدو ى 

ااس الالتحسيي يناللت الح ا ة غاس  لك . لن يهلل التغ  الاال تخنا المج ور   بانمن

ال سان   ىه اللكل الكتنا  ح وظ بأ س    الل  يمنه هذا  ل يوول   لن تطنل

الت هللي  الالتأخاس في االين  ال سا اة   ىمن  لدك الت دهللي  الالتدأخاس الدذن يغادس  دل 

الملنر ليان ن ا ا ل  يدت  اال تمدند  ادر الحدهلليث النبدون لت ىداس االلتبدنس   الفدي 

 ثددل   ل ددسان ل  ىددم  الابلددهلل الخا ددنء خاددسال ال ددساء الالح ددنظ لددك لختاددي ي ددنظ ا

الوحنبي  بهلل   بل  ىلود القسبوا لخسيل  ثل زيهلل بدل لنبدت الحدبنا حانحداة 

  لود الر  ظسية  هللر  تنبة الحهلليث النبون التي احتحهلللمن لبوبكس .  بحتة.

)قنلددت  ن شددة : ممدده لبددي ) الهددو ابددنبكس  الحددهلليث  ددل  حددول     ددس الددذهبي :

 نل : لن، ال ن ت خمىمن ة يهلليث ، فبن  لااته يت اب  ثادسا ، فامدن لصدبح قد   

   ادت : لدبناة ، هامي األينديث التي  نهلله ، فجئته بمن ، فدهلل ن بندن  فحسقمدن ! ف

 ليسقتمن ؟ قنل : خشات لن ل و  الهي  نهللن فاكون فامن لينديث  ل  مدل قدهلل

سال قددهلل   اددت  اه !  ) تددذ  ا تمنتدده الالل ددت بدده ، اللدد  يكددل  مددن يددهلللني ، فددأ ون

بدي بكدس لن يكذا السالاية ل ست لاتغطاة  ار ل  الح نظ لاذهبي  . ينالل الذهبي

يدهلليثن  اللكل تكدذيب الخبدس لال تودهللي ه اليغادس النتاجدة  فنلخاا دة االالل لد  يكتدب

لانبددي فددي  مددهللت اليددث  اددر  ددهللر  الايددة الحددهلليث الهددي ي ا ددة تن يخاددة   الايددهللا

نتاجة الايهللال ل ن دت قودة يدسق االينديدث صدحاحة تىنهللهن  الاين  اخسى   فنل

 لال بنطاة.

 

هل تسه النبي حنته الاينديثه لسيساق لر لتباال الح ا ة لالبدند  اللسحدتلن ة بمدن 

ل دست يدهللل  ادر لن السحدول يدث  ادر   قدول الخاا دة في ت ىداس ال دسان   ىده؟

 تنبددة يهلليثدده اللال  اددي احدددتطنع لبددوبكس ممدده خمىدددمن ة يددهلليث  كتوبددة فدددي 

صحن ي؟ اللمن ا ل  يحسقمن الالنبي )صار    ااه الآله   ار قادهلل الحادنال ؟ هدذا 
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يث النبي لامىدامال ال دنم   بدهلل    ا ا  نن النبي يأبر  تنبة اينديثه الت هللر   س

بل  مسال بكتنبة  ل يئ ي وله. الهننه ايتمدنل اخدس ان هدذت االينديدث لتدر بمدن 

هن  ندهللت ل دس  دنم  بدأن يتخدذ الخاا دة التس و  المىامال الر ابي بكس للننء يكمه

قسا ا صن بن في  شسهن ال تنبتمن  لكنه لتا مدن ! من ابدنبكس ليدسق تادك االينديدث 

بلددهلل  ددو  السحددول فددس  قاددب الال  حنحددب  ال بددن  يت اددب لااتدده  ممو ددن  اددر 

 نحا لاه بمدن  اللدو  دنن يدهلليث الايدهلل  دل تادك االينديدث يلدجز  س دجت  خاا دة 

اللسالات  حهلليثه الدذن  الات لويدهللت اللد  يىدمله قبدل  لدك ان  لامىامال لمن ليسقه

صددحنبي الهددو يددهلليث االيددند الددذن ي ددول فادده )  حددل اال باددنء ال ددو    ن تس دده 

صهللقة    ال س بنن  ن ا  ن ت الحوااة  ل  الاية هذا الحهلليث فدي فودل الىد ا ة 

ا صدنيب الحدق فدي  ال اي تمدت البالدة   ال ادي لحدتطنع الخاا دة لن يُجدسد  اادن

سفة  ل قوال المنل. ل هلل صن  ل س لبدنبكس بلدهللر  تنبدة لينديدث النبدي اللتسفمدن الخ

 ل سا ف مان دا من ال من ياي:

 

ول   س  نلك بل ل س ان ابنبكس ممه الننس ف دنل لمد  : )م كد  تحدهلللون  دل  حد

ول ا  دل  حدلينديث تختا ون فامن ، الالننس بلهلل   ليهلل  اختسفن ، فدس تحدهلللو َّللا  

يس  ددوا الفنحددتحا وا يسلدده  باننددن الباددنك   تددنا َّللا    فمددل حددألك  ف ولددوا يددائن ! َّللا  

  .335ص 1يسار  ) الموطأ لمنلك بل  

 

لن  فدي يهلليثده ا دست يؤ دهلل لالا دس ابدوبكس لامىدامال بلدهللر  الايدة   نلك بل ل دس

  يهلليث لانبي )ص  الاال ت نء بنل سان ف ط  فتأ ل.

س في  وحي الايهلل في  مهلل ابي بك الجممو   ار لن ممه ال سان  لت ق ف منء 

ال مددس  ددنن يىددتهلل ي يددنههلليل لاوددحنبي الددذن يددأتي بنيددة قسا اددة لتددهللالينمن فددي 

حنبي التدي لتدر بمدن الود  الموحي ال بلهلل تأ اهلل الشنههلليل لوحة االيدة ال سا ادة

 تكتب االية فدي المودحي   الهكدذا يتدر  مدل ممده ال دسان. الال دهلل ن لمدن ا لد 

ل اينديث السحول  ن فلس بجملممن لا سان  د  ي لل ابوبكس ال مس في  وحوع

 ؟  تح اق الاحتهلل نء يمود

 

لكنممددن اختددن ا طمددس تاددك االينديددث الاتسفمددن . من الددذن ايتددسق البددهلل لن  ددنن  

ا  فا  يشأ الخاا ة لن يطاه الننس الاالمانل االتاة  ااه  الهل هندنه  خطاسا ال ممن

للاس هذا دلاس  ار لن مل اخطس  ل اال ن ة الالحك  في تن يخ البشسية  امن ؟ 

تاك االينديث تتكا   ل ل و  الخسفة ال ل يتوالهن ال ل توصان   ممة تخي 

الحك  ال منل الحك  . ان فىند الحك  ي ىهلل اال ة  امن  القضاة موهسية   ضداة 
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ا بدس  ظدنر لاحكد   مدن  دس فدي فودل  الحك  طامىت  ل ديل االحسر الملاته ديندن

 الى ا ة ال ن حب ه. 

 

  هو الىبب الس اىي الالا دس الحدن   بلدهللر  الايدة اينديدث النبدي )صدار الهذا 

نده من يدسق لينديدث النبدي ال    ااه الآله  ال ايساق  ن ٌ تب  دل اقوالده )ص !

ا الدرالننس  ل التحهلل  بمن يبال لن الذيل  نلوا  لك  ن وا يبغضون النبي بغ  ضن

 امنته .د مة ل م  حلوا بكل  ن يىتطالون لا ضنء  ار تساله ال 

  ساللس دددة اال اندددي فدددي  تنبددده الغدددهلليس فدددي فودددل لبدددوبكس لن ابدددل  ثادددس ] 

هلليثن النال الحبلال يد  ممه بلهلل ممهلل اينديث ابي بكس في  تاب فكن ت  الهلل ش ي

 بمىنهلل الوهلليق   ال دذلك   دس الىداوطي فدي  تنبده تدن يخ  ف ط! الحمر  ن ممه

 الالندنن بكدس الودهلليق  ن دة الخا نء   اليىتأ ي اال اني  نتبن: القهلل يسالى لن ألبي

ن ن الل بلون يهلليثن ات ق الشاخنن  ار حتة لينديدث  نمدن ) الشداخنن همدن البخد

هلل ال ىددا  اللكددل  نممددن  تددنا مملددن فادده لينديددث النبددي  . الا  ددسد البخددن ن بأيدد

  شس، ال ىا  بوايهلل) يسا  ينض الونلحال لاوهللي ي   ا تمدر  دسر اال اندي.

] 

 

 نصدس  ثاس  من ليسقه الاتا ه   فمل يل دل ال ىدننال  ول لن  ن الات  نن لقل بك 

يث النبي ل تسال  به قسن  ل ز نن  من يهلل ي المؤ خون ل  ال يسالن حوى ليند

 لدهللالدال؟ لال يدهللل  لدك  ادر المدود اينديدث اخدسى ٌخ ادت  دل الندنس الايسقددت 

فمددن  الاتا دت. الاخاددسا   دول ا ا  ددنن ال دسان قددهلل تدد  ي ظده بنلكتنبددة  ادر ز ممدد  

 ديدث النبويدة الداس  دنن  دل الىدمل مملمدن فدي  تدنا الايدهلل اليطادققولم  لسين

يدة ا ااه  تنا اينديث النبدي البدذلك لد  يكدل لاختادي الندنن  دل المىدامال  ادر 

مال قضاة  اللكل الذن  سات الالدر يو ندن هدذا هدو االخدتسي الالشد نق بدال المىدا

يل في الهللا  ىم  التشتت ا اء  امن م  الف ن م    ان اال حساي الكباس  ل  ىن  

 وس ن هدذا ي ىدست  لدك اال حدساي االاللدي الدذن ظمدس بلدهلل  يادل السحدول لد  

  س الج ل يتر صن   من هو  ااه الاور.  ازداد اال حساي  ه

 القهلل لخي هذا االختسي الاالحطساا في ال  ه قول اال نر  ادي فدي خطبدة لده

 ياث ي ول:

  فامن بسليه، ل   تِسد تاك تَِسد  ار ليهلله  ال ضا ة في يك   ل االَيكنر، فاحك  ) 

ال ضا ة بلانمن  ار غاست فاحك  فامن بخسفه، ل   يجتمه ال ضنال بذلك  ندهلل ااِل دنر 

ا، الملـمم  الايهلل! ال بدا م  الايدهلل! ال تدنبم   ا آ اءه  ممالن الذن احت ضنه  فاوو 

الايددهلل! لفددأ سه    تلددنلر بددنالختسي، فأطددن وت؟! لر  مددنه   ندده فلَوددوت؟! لر 

ا فنحتلنن بم   ار متمن ه؟! لر  ن وا يس نءت فامد  لن ي ولدوا  ل جل   ا  نقون ِدينن
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ددس السحددول )صددار    ا ف و  ددن ا تن   ال اادده لن يسحددر؟! لر ل ددجل   حددبحن ه دينددن

 ااه الآله   ل تبااغده اللدا ده؟! ال  حدبحن ه ي دول: )َ دن فسطندن فدي الكتدنا  دل 

ا، الل  ده ال ، ال  دس لن  ال القنل: )تِبان ن لكدل يدئ  يئ  كتدنا يودهلل ق بلُضده بلضدن

اخددتسي فادده، ف ددنل حددبحن ه: )اللَددو  ددنَن ِ ددل  نددهلل غاددس   لومددهللالا فادده اخددتسي 

اللن  ال ددسآن ظددنهست ل اددق، البنطندده  ماددق، ال ت نددر  جن بدده، الال تُكشددي   باددساا 

 الظامن  مال  به )  ل  م  البسغة   . 

 

ي الاال حددساي فددي دالل تبددال لصددل االخددتس  هددذت الىددطو   ددل خطبددة اال ددنر

  نذ  لك التن يخ اليتر يو نن هذا.  االحسر

يدسالن مممددو  الىددنة يددهلليث : ) تس ددت فدداك   ددن لن تمىددكت  بدده لددل تضدداوا  ددل 

 دهلل فالىدنة  بلهللن لبهللا...  تنا   الحنتي  ال  ول ل ن  تنا   فمو  ح وظ  الل ن

مددس  الددذن لتا ددت الايسقددت ال ندده النددنس  ددل  تنبتمددن فددس  جددب  ددل المددس  الال

ينده! )  س  به اال ة   للاس المسر في  لك هو  ل  نه  تنبة الحهلليث ال نده تهللال

 حاأتي ت وال اليسا يهلليث : تس دت فداك   دن لن تمىدكت  بده .......! فدي فودل

 اال نر  اي بل لبي طنلب  .

 

لحدهلليث ل هلل حن  الحكنر الذيل لتوا بلهلل لبي بكس  ار خطر حنته في  نه تدهللاليل ا

  مهلل الخاا ة اال ون  مدس بدل  بدهلل اللجيدج يادث قدنر بمممدة ممدهيتر  ال شست 

أ دل  تال تنبة حنة السحول ال نن  لك بلهلل لمدن ال حدنة  دل يكد  الخاا دة االالل   

ادنل لمن ون حنة  س  لد  بدهللل التدهللاليل! لن لن د دن   اال حدساي  شدأ   اامدن لم

ن ليظدل  يتر تذ س الحن   اال ون  مس بل  بهلل اللجيج بأن يجمه الىنة   فمدل

ب ؟بطبالدة الحدنل  دس   فأغاد  يواي ل ه حاجملمن  من هي البلهلل حنال طوياة

 ئن   ل االينديث ل  ي امن النبي )صار   االينديث َطمىت الحن ت الظمس 

ملدده    اادده الآلدده   فادد  يجددهلل الخاا ددة حددوى لن ي اددهلل فددي الكتددب  ددن يىددتطاه م

ل س دن )ا الجهدسن  قدولُمر: الاحمه ل وله  نهلل ن ل س بكتنبتمن : ال د  ل ابل يمن

ه لدل  ل ض  مسبل  بهللاللجيج بجمه الىُّنَل، فكتبننهن دفتساا دفتساا، فبلدث ملدر  د

ن ه  اامن حاطنن دفتساا  ) تنا  نه تهللاليل الحهلليث للاي الشمسحدتن ي  ال دل مد

   .176ص  1بانن اللا  الفضاه  

  مددسبل ال  ددس الىدداوطي  ددل ينطددب بددل خاا ددة البُْسُممددي  ل دده قددنل: يددمهلل ُ  ] 

   : )لال المن   دن حدل   حدول  بهللاللجيج يخُطدب الهدو خاا دة، ف دنل فدي ُخطبتده

 يخ ) تدن   الصنيبنت فمو ِديل  أخذ به ال نتمي ملاه، ال ن حل  حواهمن فا  دن  ُسمئده

   .[    241الخا نء لاىاوطي ص حة 
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ل  دالهكذا ت  البي بكس ال مس  ن ل ادا اللصبحت تشسيلنتممن الل منلممدن مدجءا 

نبدي الهلليل الالسحنلة   فلمدس بدل  بدهلل اللجيدج الخاا دة اال دون يضداي لينديدث ال

ثدن ي الحنته الر ل منل الحدنل )صدنيباه  اليلندي بممدن الخاا دة االالل ابدوبكس الال

 حدننن القوا اندن لداس لمدن ليدة   مس ! الحاأتي في فودل  مدس  ادي ل ده احدتحهلل 

 هللع فدي السحدنلة سقة بشسع ديل  حمهلل   الامتمهلل خن   النووص  فكثدس  البُد

اليل ي ن  دن   هللحدة! دار تدهلل  يتدر صدن   تادك البُدهللع  الىمنالية التغاس    دنها 

 الحددهلليث النبددون فددي  مددهلل الخاا ددة اال ددون  مددس بددل اللجيددج لقددل  ددل حددنتال لدد 

 النبون ُ نلت الىاطة الحن مة  تنبة االينديث النبوية  سال لخسى  الب ي الحهلليث

ال يدالخاا ة اللبنحي لبدومل س المنودو  غاس   اهلل  حمان في الهللاللة يتر  مهلل 

فتح بنا  تدب الحدهلليث النبدون فخسمدت  تدب الحدهلليث الملسالفدة بلدهلل  مدهللت لن 

 136يك  لبن مل س المنوو  اللبنحي  ل حدنة   –بلهلل ل ثس  ل قسن  ل ز نن 

 تددن يخ الخا ددنء لاىدداوطي   تسممددة لبددو مل ددس    فتأ ددل. )  هجسيددة 158الددر 

 المنوو  اللبنحي .

 تنبددأ بدده  حددول  طمددس الحددهلليث النبددون ال ددهللر ت ااددهللت  ا جددنز النبددوال لن من  ددل

 فمددو قددهلل يددذ  المىددامال  ددل  غبددة تددسه الحددهلليث الالىددنة الالتمىددك  اال ىددن اة 

 : بنل سان ف ط فا ول )صار    ااه الآله   ل يهلليث له

ندن ) يويك السمل  تكئن  ادر ل يكتده ، يحدهلل  بحدهلليث  دل يدهلليثي ، فا دول : بان

ه مدهلل ن فادتنا    ج المل ، فمن المهلل ن فاه  ل يسل احتحااننت ، ال ن الالبانك   

ليمدهلل   ل يسار يس ننت ! لال المن  ن يسر  حدول    ثدل  دن يدسر    )  ىدنهلل

 . ال ذلك  الى التس ذن   .130  ص 4 

 

 : وتوقيته العثماني العهد في القرآن جمع لجنة ] -

 

ه في اللمهلل اللثمن ي، ف ال: ه  خمىدة: القه خسي في  هللد الاجنة المكا ة بنلجم

،  بدهلل الدسيمل  بهلل   بدل  مدسال بدل اللدنص، الابل  بنسزيهلل، الابل الجباس، ال

.. . الفدي  لبدي بل الحن  . القال: ه  النن  شس  مسا  ل قدسيش الل ودن ، فدام 

 بل  اآللن : يماي حلاهلل، اليكتب زيهلل. غادس لن  دن  ااده الجممدو ، ل مد  ل بلدة

، الحدلاهلل بدل اللدنص، ال بدهلل  بدهلل   بدل الجبادس دل األ ودن ، ال زيهلل بدل لنبدت :

 السيمل بل الحن   بل هشنر )الثسلة  ل قسيش .

ن  ثمدنن بدل   دنن لجندة  دنم ، ال مدهلل ملدام  تن ادذ  فمؤالء األ بلة هد  الدذيل  دوَّ

قسا   ىخ المونيي. قنل الحنفظ ابل يجدس: ال دنن  لدك فدي لالاخدس حدنة ل بده 

الوقدت الدذن   دس لهدل التدن يخ لن ل  انادة  هدـ، الهدو25ال شسيل اللالا دل حدنة 

فتحت فاه. ال هب اللس ة ابل الجج ن الابل األلاس ملر لن الجمه اللثمن ي  نن 

https://islamstory.com/ar/artical/33917/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://islamstory.com/ar/artical/33917/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://islamstory.com/ar/artical/33920/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://islamstory.com/ar/artical/33920/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://islamstory.com/ar/artical/33888/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://islamstory.com/ar/artical/33888/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://islamstory.com/ar/artical/33910/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/artical/33910/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
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، 11 /9. ال تح: 220، 217، 205 /1المونيي:  -  هـ، الاألالل لصح 30في 

 [ .58 - 57 /1. لطن ي ال ىطس ي: 14

  

 : العثماني الجمع كيفية

 

 حدي    نمدن، فبلثدت ملاده  ي وة بنت  مس المؤ نال ] ل حل  ثمنن ملر لر

 حدي    نده، التىدامت  لبدي بكدس ادر  مدهللبنلوحي التي ممه ال سآن فامدن  

الموددهلل  األحددنس فددي هددذا الخطددب الجاددل، لدد   الاجنددة هددذت الوددحي الا تبستمددن

لخددذ  فددي  ىددخمن، يىددب الهللحددتو  الددذن الحددله لمدد   ثمددنن  حددي    ندده، 

ياددث قددنل لا سيدداال الثسلددة: "م ا اختا ددت  ل ددت  الزيددهلل بددل لنبددت فددي يدديء  ددل 

ال سآن، فن تبوت باىنن قسيش فا من  جل باىن م ". الفي التس ذن، قنل الجهدسن: 

)التنبو  الالتنبوت  ف نل ال سياون التنبو ، القنل زيدهللٌ التدنبوت فنختا وا يو ئذ في 

  -فُسفددَه اخددتسفم  ملددر  ثمددنن ف ددنل ا تبددوت التددنبو  فا دده  ددجل باىددنن قددسيش"  

. التددنبو  الالتددنبوت: لن اختا ددوا فددي 4604البخددن ن: فضددن ل ال ددسآن، بددسق :  

 دل اخدتسفم  مال  تنبتمن بنلتدنء المجدسال ال لال المسبوطدة، الال يدذ س فدي التدن يخ 

 [ 3029في هذت الكامة الوياهللال. التس ذن : لبواا ت ىاس ال سآن،  ق : 

 : جداً  هامة ملحوظات عدة لنا وهنا

 استم الي تلنلر    تنا  ل آية بكتنبة ممام   لنر المىا  لخي تلسي هل )أ(

  ودحي  دل ا بتلدند فدي المصدسا ه   ندنده  لال ممامد  م دن بىبب  تنبتمن في

   لسحددول اتمددنر ل دده  لددك  ددل الاأل كددر  الىددسر  اددام  باتدده اللهددل  اددي را  ددن

 )   امدة  تنبدة يلسفدون ال ل تده التدسه د وتده فدي قوس ل ه الآله  ااه   صار

ا  حدوية فطدس لال حداا    دل ي باده ال لحدي بكدل الهدذا   تنبوت  لر تنبو    دل خوفدن

 ا دةي  الندنس ا تبسهدن احدي البكدل الآلده  ااده   صدار لانبدي اتمدنر في الوقوع

 سآنال د  ادور  دل الشدس اة اللادور  ل بلهللهن الاختاي الت نحاس اختا ت هنن ال ل

ا  ال او ه الحهلليث ال ذلك  . تن يخ ال تنبة األصول  تب ال ايضن

 

ن )ا  هل تلسي  ن ا يلني تو ال ممه ال دسآن الكدسي  لجيدهلل بدل لنبدت اليتس دو

 التلامن ا ن الا اة{ ا  نر  اي  ااه الىسر الذن قنل فاه تلنلر } 

 

ل من هو زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في وجود أول المسلمين بعد رساو - 

اً هللا وهو المام علي وأهل البيات )ع( وابان مساعود ساادس المسالمين إساالم

 وماذا قيل فيه .

https://islamstory.com/ar/artical/90/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://islamstory.com/ar/artical/90/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://islamstory.com/ar/artical/34046/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://islamstory.com/ar/artical/34046/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87
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، اليدن ه فدي غدجالال بددهلل ،  القادل م ده حدندس  دل لحدا    دل لالا دل الدذن لحداموا

 لدة السحددوان، الغاسهدن  ددل الغدجالا  الالمشددنههلل، الهددنمساللُُيدهلل، الالخنددهللق، البا

ن لن اليت  احتبلندت  ل ممه ال دسآن الكدسي  الا  دنر  ادي الهد  يلامدو المجستال

    من  نن للبدهلل س  نممن  له  وحي  ن ل بن حنفة للر  لبي ابل  لب   ال

بل  ىلود  وقي  ل تستاب ل س ممه الموحي لالالا ، ال ل الحسق الا تدسي 

ا . فمو يلسي الالندنس تلدسي ، ل ده لفضدل  دل ي دور بمدذا األ دس لن ا  دنر بلدهلل ا ن

 ، اليانمن لخذ ي وح  من في صهلل ت قن سا : اي  ااه الىسر 

 

هلل ]  " ين  لشس المىامال ، ل جل  ل  ىخ المونيي التوالهن  مل ) الهو زي 

  صالموددنيي ،  -  بددل لنبددت   ، ال  ل ددهلل لحددامت الل دده ل ددي صدداب لبادده  ددنفساا 

25 . ] 

ا : ] " فكاي تأ سال ي لن لقسل قساءال زيهلل ، الل هلل قسل   ل في ) فمدي  القنل ليضن

ا الحددبلال حددو ال ، اللجيددهلل  الؤابتددنن يالددب بددال الوددبانن  -       حددول   بضددلن

 [  22المونيي ، 

د  نحدداة بددال ابددل لنبددت الابددل  ىددلود ] " لن  بددهلل   بددل  ىددلوالال د فددي الم 

ىنبق السمه ال -  بهلل ن ال اه لاس هو ببهلل ن ، الم من الالت أل ه  نتب  حول  

 ،25  ] 

الفددي فضددل ابددل  ىدددلود ال د  لينديددث  بويددة  نمدددن ،  ددل ابددل  مدددس : ] "  

 ذي دة ،لبدي ي احت سلالا ال سآن  ل ل بلة :  ل  بهلل   بل  ىلود ، الحنل   ولر

" . ال دل لبددي بكدس ال مدس ، لن السحدول قددنل  اللبدي بدل  لدب ، ال لددن  بدل مبدل

ا  من ل جل فاا سلت  ار قساءال اب ا :"  ل ليب لن ي سل ال سآن غضن هلل ل لر  بليضن

 [  3071/2 نج اللمنل  - ) ابل  ىلود 

لد   اللكل االلنال ، ابن بكس ال مس ، تنكسا ل ضداه فدي  مدنر ممده المودحي ! ، 

 احتبلهللت  ثمنن في  مااة ممله ؟ 

 ل  دل  دن حدبق ،  ىدتخاي التدنلي ؛ لن التشدسيه الل دس الحكد  ، الالخدوي  دل 

 خاخاة المس جية   نن ال اء لن يب ر  وحي الايهلل . 

ل  دل ن لن يسقمن  نن لوان ة اليدهللال المىدامال ، فدنأل س لد  يكدل ل ثدس خطدو ال 

ن قددسآن الايددهلل الالمىددامو االخددتسي  ددل االخددتسي فددي الت ىدداس الالتأاليددل ، فمددو

 ت سقوا ملر ل ثس  ل حبلال فسقة ال ذهب .
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،  من ينل التمذهب ينل حاامة ، فمن دار هننه يادنال التطدو  امتمدن ي الفكدسن 

 لد  يمدس ال بهلل لن تتباو  آ اء ال  نها  ت ود ملدر قادنر فسقدة لال  دذهب . ال ده هدذا

ون يددسق الموددنيي دالن  لن حددة ، الل ثددس  ددل  ن حدده المىددامون اللساقادد

لب  نهلل ن الق وا  ه  بهلل   بل  ىلود ، ال هبوا يبحثون  ل  وحي لبي بل  

ا ،  نددهلل ن قددهلل وا  ،  مددن حددب ت ا يددن ال . ال ن حدده المىددامون الموددسيون ليضددن

يمدر ال نقمال  ار  ثمنن بل   نن قن اال : ] " ا ه  حدن  تدنا    دج المدل ، 

 [  19المونيي ، ص  -  الحمر ، الاحتلمل لقسبنءت

ساليدن  هدذا ال يلناندن بشدائ ألن   تلدنلر قدهلل تك دل بح ظده اللكدل هدذت الم ال ل 

ي تضه هذا الخاا دة  وحده يدك الاتمدنر خنصدة م ا  امندن لن زيدهللاا   نتدب الدوي

 يمودن بل الال يلسي له  ىب  ار المه الهللقة.

اللذلك  فد  ابدل  ىدلود م طدنء لبدي بكدس  ودح ه بواحدطة زيدهلل الهدو ليدهلل  

 ىلود فسف  م طن م   وح ه :  مهللاا ببحسر  ل ابل  

ار ]  الن  ل ابل  ىلود  حي   تلنلر  نه الل حنت : ل م  منءالت لانجل  

 دنل ف ليم  اليلطام   وح ه الذن دال ه  ل في  حول   صار    ااده الآلده 

ن زيدهلل لم   ) ل هلل لخذ   ل في  حول    صار    ااه الآله حدبلال حدو ال الم

 [.1006ص /3تن يخ المهللينة لبل يبة   -بتننبل لنبت يمودن له  ؤا

حبلال  ] ال الى الحن   قنل بل  ىلود : لقسل ي  حول    صار    ااه الآله

 [  . 228ص /2الحن      –حو ال المن زيهلل بل لنبت ل  يىا  

اا الهنن حدبلال حدو ال لن  ندهلل  دجالل حدو ال األ بادنء  ادر  تستادب الندجالل تحهلليدهلل

ا ر بمكة ال نن  زيدهلل ط دسا صدغ لدنلر  تاساا القبدل لن يولدهلل  دنن بدل  ىدلود  ىدامن

 مدن فدي  -]قنل لمن  تب زيهلل  الموحي ل هلل لحامت الم ه في صداب  مدل  دنفس 

 [ .  80ص/1لحهلل الغنبة لبل األلاس  

ا بل الح ا ة ل ده لداس  لسالفد ا لده   من لن زيهللاا الكنتب بنىبه الامودن  تممن ىدب ن

س ي دنل ل ده هدو الدذن  تبده المملده بددأ  ي ا دي الهدذا يؤ دهلل يدكو نن فاده  دل هددو:

ن الخاا ة لبي بكدس ال ىتشدن ت  مدس بدل الخطدنا : الل دن  دل  ىدب زيدهلل فلـنـهلل دـ

بنت   ـسمـه ملر تسممة زيهلل في  تب التسام   جهلله  يذ سالن لن ل ه هي النوا 

:)  557ص  5 نلك ال ال يذ سالن فامدن خسفدن قدنل ابدل األلادس فدي لحدهلل الغنبدة  

بدل صدس ة  دل بندي  دهللن بدل النجدن  الهدي لر زيدهلل بدل لنبدت  الـنوا  بنت  نلدك

 دل  األ ون ن ال  اه ال سحي  دـنتب  حدول َّللا  صدار َّللا   ااده الحدا     ال 

مده النبي صار َّللا   ااده الحدا     ال   نمدن لر حدلهلل بندت احدلهلل بدل ز ا ال لخس

 الثسلة   ا تمر .
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 نلدك   دل احد  لبامدن اللـكـل  ـوند  الىاسال الالتن يخ الالسمنل الملسالفة خنلاة

ة   بل صس ة   الال  ل احـمدـه الخدس الدذن   دست ابدل األلادس )  نلدك بدل  لناليد

  من ال تومهلل  الاين   ل يانتمن   الهل م من تجالمت بلهلل لنبت لر ال ؟.

هللت لـكددـل الـمـشددـكاة الوددلبة فددي تسممددة زيددهلل  لسفددة االحدد  الح ا ددي ألبادده المدد

ة , الضحاك بن خليفا : منهاال لحمنء الل من ه ال ىبه   ـس  الموند   لجهللت  هلل

 وله ابن اسمه ثابت , ومن أسمائه 

 الضحنه بل ل اة بـل للابة بل مش  الله ابل احمه لنبت . 

 ال نمن الضحنه بل الون ت .

 ال نمن الضحنه بل زيهلل بل لـو ان 

 بـل  مسال بل  بهلل  وي.

به لكل يولب لن تنطبق تسممدة لن الايدهلل  دنم   ادر زيدهلل صـلدـهلل   دـه  ـىدـ 

   مهللاا فجهلل    ضنفن ملدر لن بلد  هدؤالء األمدهللاد الم تسحدال لجيدهلل  دل األالس

 البلضم   ل الخج    

 

 م :منع تدوين الحديث فتح باب الختالف و التقول في كتاب هللا بغير عل -

 

الم ا  ددهلل ن لموددحي بددل  ىددلود حددنجهلل بدده آيددة ا صددط نء  ضددنفن ملامددن }" الآل 

َ  كتوبدة فدي  ودح ه الب ساءتده هكدذا } مِنَّ  حمهلل  ار اللنلمال " { لن ل مدن    َّللاَّ

ا اَلآَل مِْبددَساِهاَ  اَلآَل ِ ْمددَساَن الآل  ح لل  -َل ر اللَددنلَِمامددهلل َ اَدداْصددَط َر آدََر اَل ُويددن

ادنن ي{  لن لن اآلية هكذا  جلت  ل  ندهلل   تلدنلر .   دس  لدك لبدو 33 مسان 

    ال سآ ادة لادهلل توال لجد  ال دساءا 435ص  /2التوياهللن في البحس المحاط  

  22ص/2ليمهلل  ختن   مس الالهلل تو   بهلل اللنل حنل   كسر  بجن لدة الكويدت  

الهدذا الموددحي الخددنص بنلوددحنبي ابددل  ىددلود   ومددود بمتحددي احددطنبول [ 

 اللمذا تسمه لهماة هذا الموحي  .  

 

ت هاو أحاد أوجاه القاراءا ونحن نقول ذلك لايس تشاكيكاً فاي القارآن الكاريم بال

 ويات وا السادة األساتذة في كتابهم معجم القراءات طبعة جامعة الككما أورده

ُن نَْحا نمِ َّدتأكيداً على أنه محفوظ من العباث و التحرياف كماا فاي قولاه تعاالى  }

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحاافُِظوَن ساورة الحجار  ْلنَا الذ ِ تبار ذلاك علمااء القاراءات { واع9نَزَّ

ق ين للقاارآن الكااريم المشااهود لهاام بالصاادأنهااا احااد قااراءات الصااحابة المنتجباا

لياه عواألمانة واليماان والفضاائل ووالياة أهال بيات النباي بعاد متاه صالى هللا 

 ( هنا  : م ن وآله  ,. و )
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ل ظ يدأتي  ادر   تلدنلر ال حداه ال س كتده  )إنا(لن  حل اللاس ل ت  ال لك ألن  

ْحُل  َِسُ  اأْلَْ َض اَلَ دْل َ اَْاَمدن  َ إِنَّاالآل باته  اام   الىسر  من في قوله تلنلر  }

{  ال اددسا  األ ض ال يكددون مال لاوددنلحال  مددن  40 ددسي   –اَلمِلَْانَددن يُْسَملُددوَن 

ا  } دددنفُّوَن اَلمِ َّدددن لَدددنَْحُل اْلُمَىدددب ُِحوَن  حدددو ال  َوإِنَّااااالي دددول تلدددنلر ليضدددن لَدددنَْحُل الوَّ

 { .   166 -165الونفن  

ل المس كة ال ل خاق   تلنلر  يىبحون بحمهللت  ج ال  تلنلر ال يىبح لن ىه ب 

ا قنل تلنلر }  ا الاتبن ن ا الممسلا اليبن  ل يائ مال يىبح بحمدهللت{   وإنالمل تلظامن

 حل  جلندن الدذ س {  لن ل جلده تلدنلر بدأ ست ملدر حداهلل ن  إنااليكون الملنر هنن } 

 دجل بده مبسيل  ااده الىدسر لد   ادر قادب حداهلل ن  حمدهلل صدار    ااده الآلده } 

 .السالا األ ال  ار قابك لتكون  ل المنذ يل باىنن  سبي  بال{ 

لدد  آل باتدده اللاللمدد   اددر بددل لبددي طنلددب الددذن  تددب ال ددسآن المملدده لمدد   الهددو  

ال سآن الذن بال ليهللينن بس زيندال لال   ونن  ال ن يهلل  فاه مال م ندال تستابه  ادر 

لىدو  الفدي  ودحي الىبه الطوال ل  المئال الهكذا  ادر يىدب تستادب طدول ا

ل اس المؤ نال اللهل بات النبي  اام  الىسر  نن  ار تستاب  جالله  الفي بان نن 

لكتدنا   هنددن التج نددن بتستاددب  جاللدده ل مد  ليهللالدده الالقن لدده  الحدداسال  حددول   

صددار    اادده الآلدده المستبطددة بتستاددب  ددجالل ال ددسآن الاأليددهللا  التددي  ددس بمددن 

ه الحا  . ، اللمدن  دن  حداهلل الخادق  حمدهلل صدار    حول   صار    ااه الآل

 ااه الآله   تب لم  ل ادس المدؤ نال  ادي بدل لبدي طنلدب ) ااده الىدسر  ال دسآن 

أل ه  نن يح ظه  ل  حول   صار    ااه الآله ال ا  بان ه  ل يضسال النبي   

 صار    ااه الآله  ااه البأحبنا  جالل  ل حو ال ال  آية فاه ال ادر  دل  جلدت

 فضددته قددسيش  مددن حددنبال  .ي ددول ل اددس المددؤ نال  اددي ابددل لبددي طنلددب ) اادده 

الىسار    من لال د  لك الىاوطي في  تنبمه ا ت دنن فدي  ادور ال دسآن  : ] قدنل 

ل اس المؤ نال  ار بل لبي طنلب  سر   تلنلر الممه  ن  ل آية  جلت في لال 

ا ت نن لاىداوطي  – جلت  لال  من  في البس لال  هلل  مال  امت  تر  جلت الفامل

 . ] 

البلهلل حتة ليمس  ل الفنال  حول   صار    ااه الآله ت سغ لمذا اللمل الجاال 

ال لاددور لن  تنبددة الموددحي  جددسداا ال تتحمددل هددذت المددهللال الطوياددة فكتنبتدده ال 

تتخطر يمس  من يلني لن حتة ليدمس  تنبدة  ن دت بت ىداس  حدول   صدار   

ه في ال سآن  ل بانن ه   فضوت   من قدنل لده خاا دة المىدامال  ااه الآله ال ن قنل

الثددن ي   مدددس بددل الخطدددنا "  ال ينمدددة لنددن فدددي قسآ دددك يددن اي فلندددهلل ن  ثاددده "    

الالتن يخ يثبت احتبلندت لكل  تسال  حدول    صدار    ااده الآلده البندي هنيد  
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ي  مهلل الخا نء ال بهلل المطاب   ل  ننصب الهللاللة  الهلليناة الاللىكسية الال اندية ف

الثسلدة لبدي بكدس ال مدس ال ثمدنن الفدي اللمدهلل األ دون بدهلللالا فدي قتدل لهدل الباددت 

  اام  الىسر الالتنكال بم  لأ اا   من في يلس يجيهلل للنه   الذن قنل فاه :

 ] لات ليانخي ببهلل  يمهللالا *** مجع الخج    ل القه األحل

ا *** ل  قنلوا: ين يجيهلل ال ت  شلألهاوا الاحتماوا فسين

 قهلل قتانن ال سر  ل حنداتم  *** ال هلللننت ببهلل  فن تهللل

 للبت هني  بنلماك فس *** خبس منء الال اليي  جل

 لىت  ل خنهللي من ل  ل ت   ***  ل بني ليمهلل  ن  نن فلل

؛ الصددنيب  تددنا 192ص 8  امددن ابددل االلاددس فددي  تنا)البهللايددة الالنمنيددة    -

 . [  504ص 1)ا سر النىنء  

 في يااة األاللانء :لال د  لبي  لا  

ا  ادام  قدنلوا أل دس   ] ....ل م   لمن  لالا ل اس المؤ نال  ار بل لبي طنلدب قند دن

 ن منء لبدوا لحىدل ؟ فامدن توحدطم  الحده الكتدنا بادنم  لد  قدنل :من  حدول   

صار    ااه الآله قنل :م ي  خاي فاك   ن من تمىكت  به لل تضداوا   تدنا   

هددذا الكتددنا الل ددن اللتددسال قددنر ملادده  مددس ف ددنل لدده :من يكددل ال  تستددي لهددل باتددي ال

لبو  لا  في الحااة الالخطادب فدي  – نهلله قسآن فلنهلل ن  ثاه  فس ينمة لنن فاكمن 

األ بلدددال بن حدددنند  دددل الىدددهللن  دددل خادددس  دددل  ادددي التدددهللاليل ال دددسآن للادددر 

 [  .344ص -الكو ا ي

ل ه هو هو الال فدسق  الهنن قول  مس  نهلل ن  ثاه يثبت ي ظ ال سآن  ل اللبث لن

مال في التستاب ال ن  ف   مس مال بانن  حول   صدار    ااده الآلده لا دسآن 

الكسي  اللحبنا  جالله في  مدنل  دل قدسيش يدن بوا  حدول   صدار    ااده 

 الآله الدا   بانممن ليهللا   جلت فام   .

ل  جلت آين  البنلتنلي ل  يت   فضه مال أل ه  تب لم  فاه لحبنا  جالله ال ار   

الك س الالظا  الالن نق  من بانن اللاظل بدنا االمتمدند الالتحسيدي فدي  بادنن  تدنا 

   الالت ول فاه بنلسلن الاألهواء الا حسا ااان  ملر لن تجالل هذت األ ة بدَالي 

الت نحاس المختا ة األفمنر الاآل اء الاألهواء فتضل هدذت األ دة  التدجل قدهلل من بلدهلل 

ا الايهللاا الت ىاساا الايهللا  يمهللن  بده  األ دة  لبوتمن فبلهلل لن   ن وا  لاس لم  مال  تنبن
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لصبحت  تمتاك اآلالي  ل   تب الت ىداس  ال دن ازداد   دل   تلدنلر مال بلدهللا 

ا .  الاختسفن

فجلددت قددهللَر هددذت األ ددة بلددهلل لبوتمددن الت سقددوا الاختا ددوا ال ددند  لن تددذهب  يحمدد   

  تلدنلر القتادوا لهدل بادت  بدام  الل اقم    تلنلر الىوء بمن صهللالا  ل حبال  

 ندذ قتادوا ل ادس المددؤ نال  ادي ابدل ابددي طنلدب فدي المحددساا فدي صدسال ال جددس 

اليتر قتام  لكل لهل بات النبي اللتبن م  اآلن  ادر ا مد  يدالة ال دن قادهلل هدؤالء 

مال  لهل بات  بام  ياطة  ل ا ختسي ال مسا بمن ل دس   تلدنلر ال حدوله  دل 

 الهلللال  ار  لك م هنا السمس  نم   . ودتم  القاندتم  ال

ال  الم تسض   من قاندن  دل قبدل لن  حدول   صدار الده  ااده الآلده قدهلل بدال لمد  

ال سآن ال تبه لم   ار لحبنا  جالله لملسفة األيهللا  الالغجالا  البدال لمد  َ دل 

ا  دل بلدهلله  اليتدر ال  م ن م  يتر ال يختا وا  ل بلهللت الاأل ة ليهلل ممسا الاختسفن

لحددق اللهادده التطمددس النوددوص الهللالددة  اددام  التخت ددي األيددهللا  التددي يخت ددي ا

فلاوهن بسحدول   صدار    ااده ال لهدل باتده  دل بلدهللت  الل ودن ه  اللاللادن م  

اليالتم  فبمذا التستاب الذن فلاوت  اخ ر   لنل  ت ىاس ال سآن الح ا اة اللحبنا 

المدؤ نال اللهدل  جالله التي تحولت ملر الشائ الحهللت  فكل ايده  جلدت فدي ل ادس 

بات النبي  اام  الىسر  وحوع ل ن من لحبنا  جالل لخدسى تنهدت بانممدن ل دة 

 حمددهلل صددار    اادده الآلدده  ددن بددال  وددهللق لمددذا الملىددكس فتحددول ملددر حددني 

 تلوب ال بمن  ل الخوا   الهذا تلوب ألهل يت النبدي البنلتدنلي هدذا اللمدل 

آيدن   ثادسال  الليدهللا   تىبب في الحه ل ة  حمهلل في  تنهة تنهدت  لمدن  لدن ي

 ججالا  ل فمممدن ال دل هندن ا تشدس بادنم  فدي بادنن ال دسآن ]    ل اد  [  ال لدك 

للهللر  امم  بنل لل لبل  األ دو  التدي تدنت يكممدن بدال ل دندال التستادب الحدانع 

 نال  ادي ؤبانن  حول   صار    ااه الآله لا سآن الالذن  تبه لم  ل ادس المد

 ر .ابل ابي طنلب  ااه الىس

) اادده الىددسر  الهددو خباددس ال ددسآن األالل بلددهلل  حددول   صددار    اادده الآلدده 

التسممن دده حدداهلل ن  حمددهلل صددار    اادده الآلدده الا  ددنر  اددر قددنل تلددنلر هنددن } 

{ الفدي ا  دنر  ادي  ااده الىدسر  دجل } 59ال سقنن  –السيمل فنحأل به خباسا 

 ددل ىدداس هددذت اآليددة : ]  { قددنل الطبددسن فددي ت 12الحنقددة  –التلامددن ل ن الا اددة 

، قدنل: حدملت  كحدوال ي دول: قدسل  حدول   صدار    ااده   اي  بدل يويدب

، ف دنل: " حدأَْلُت   لْن يَْجلَاَمدن  الحا  : ) اَلتَِلاََمن لُ ٌُن اَلاِ اَةٌ   ل  الت ت ملدر  ادي 

اه لُ ُ ََك"، قنل  اي   حي    نه : فمن حملت يائن  ل  حول   صار    ا
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، قددنل: لنددي  بددهلل   بددل  حددت ، قددنل:   بددهلل   بددل الجباددسال ددل الحددا  فنىدداته. 

: " يدن  حملت بَُسيدهللال ي دول: حدملت  حدول   صدار    ااده الحدا  ي دول للادي 

؛ منَّ  َ لَ َس ِي لْن لُْد ِاََك اَلال لُْقِواََك، اللْن لَُ ا َِمَك اللْن تَلي، الَيقٌّ  ار  ِ  َ ايُّ

ت ىداس الطبدسن لآليدة الكسيدة [  -ي"، قنل: فنـجلت ) اَلتَِلاََمن لُ ٌُن اَلاِ اَدةٌ  .لْن تَلِ 

الهو الشنههلل  ادر األ دة بلدهلل  حدول   صدار    ااده الآلده فدي قولده تلدنلر } 

الىدداوطي فددي الددهلل   لفمددل  ددنن  اددر بانددة  ددل  بدده اليتاددوت يددنههلل  ندده { قددنل ]

المبددل  سداليدده اللبددو  لددا  فددي : لخددس  مبددل لبددر يددنت   المنثددو  بددنلججء الثنلددث

الملسفة ،  ل  اي بدل لبدر طنلدب قدنل :  دن  دل  مدل  دل قدسيش مال   دجل فاده 

طن  ة  ل ال سآن ، ف نل له  مل :  ن  جل فاك قنل : ل ن ت سل حو ال هود : لفمل 

 نن  ار بانة  ل  به اليتاوت ينههلل  نه ،  حول   )صل    ااه الاله :  ادر 

: ينههلل  نه. اللخس  مبدل  سداليده المبدل  ىدن س ،  دل  ادي  بانة  ل  به ، الل ن

 .[  في اآلية ، قنل :  حول   :  ار بانة  ل  به ، الم ن ينههلل  نه

قولده  مدن فدي  ل ه بانه أل ته البانن  حول   صار    ااه الآله لم  ال يك فاه

 : تلنلر

 {44النحال –كرون }  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتف
لن ل ه صار    ااه الآله ل  يتس م  مال القهلل بدال لمد  ال دسآن ال تبده لمد  ال بدال 

لم  ليكن ه ال ل م ن م  الخاا تم   ل بلهللت  ال ل ييء  يحهلل  لمدذت األ دة يتدر 

 قانر الىن ة  . 

لدد  قددنل صددار    اادده الآلدده بلددهلل  لددك  " تددس تك   اددر المحجددة الباضددنء لاامددن  

) وماا يجيغ  نمدن مال هنلدك"  اللمدن يدهلل  اال  دسا القدنل تلدنلر فاده   نمن هن ال

محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 

 ( ,.144آل عمران  –

هندن لخدس  ابدل  ىددلود  ودح ه   ال  لبدي بدل  لددب الل ادس المدؤ نال الغاددسه   

ول   صددار    اادده الآلدده  مددل مملددوا ال ددسآن لابانددوا لأ ددة  ددن   ددست  حدد

اليواممدددون بددده الخاا دددة لبدددي بكدددس ال ىتشدددن ت  مدددس فسفضدددوا  ودددحي ل ادددس 

المؤ نال  ادر  دسر   تلدنلر الممده   ألن فاده بادنن  حدول   صدار    ااده 

الآله بدل  نده  مدس  حدول   صدار    ااده الآلده  دل  تنبدة الصداته قدن سا م ده 

الهددذا يددهلليث يىددمر بحددهلليث  زيددة يددور يمجددس) لن يمددذن  ددل للددس المددسض  

الخمدداس الهددو  ددذ و  فددي صددحاح  ىددا  الغاددست  ددل الوددحنا الىددتة  فجملددوت 
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الملاددوت  اددر هددذا التستاددب الددذن تددسات فددي  تددنا   الكددسي  ال ددن    اددر يجدد  

ا في   هلل ة  الىو ال اللاس تستاب النجالل  ل  نهلل   تلنلر  فجلاوا األ بس يجمن

ال نتحة ل  األقل في الحجد  الىدبه الطدوال لد  المئدال   الكتنا بلهلل االفتتنا بىو ال

 .. ملخ  .

الل ددن تستاددب النددجالل فددس يخضدده لطددول الال ل وددس بددل تستاددب ملمددر قددن    اددر 

ليهللا  الالقن ه التستاب  جالل له لحبنبه  الليكن ه ال سآ اة الت  فول بادنن النبدي  

لىدنة النبويددة  صدار    ااده الآلدده  دهلل ال ل ده حدداختاط بدنل سآن التس دوا تددهللاليل ا

الحسبوا  اامن فا  تهللالن مال بلهلل  اي ال ن ة  نر في  مهلل الخاا ة   مس ابل  بدهلل 

 اللجيج   .

الل هلل حسا الخاا دة  مدس ابدل الخطدنا الودحنبي  لبدي هسيدسال لكثدسال  سالينتده 

الممسا ه التح اق  ده  دل  االن لاحدهلليث  ادر ل ده  دتم  يتدر يدأتي لده بنلشدمود  

اللوس تممة ُيضسا  اامن المسء  الهر مجء  ل فكن ت  الاية الحهلليث في هذا 

الدنج   –الويي   قنل تلنلر فاه } ال ن ينطق  ل الموى من هو مال اليٌي يدوير 

 . } 

ا فكاي يضسا  اامدن ليدهللا بلدهلل   لن لن حنة  حول   صار    ااه الآله اليان

ىدبب  حول   صار    ااه ال آله  مال لخوفم   من فامن  ل لحبنا  جالل قدهلل ت

  لسال لبل  األيخنص لال ال بن ل يلاسالن بمن ملر يور ال ان ة . 

   : وهنا لنا س ال 

لماذا لم يدون الخلفاء الثالثاة سانة رساول هللا المبيناة للقارآن وهاي جازٌء مان 

 لنزولها في رجال مان قاري   األحكام ضالوحي إال إذا كان المقصود إخفاء بع

غيار علام واالجتهاااد والقيااس و الجماااع  أو فاتح بااب التقااول علاى هللا تعااالى ب

ليسلبوا من المام علي دوره في بياان كتااب هللا واألئماة  والرأي واالستحسان

 من ذريته ورثة العلم النبوي الحقيقي  .
 

 

آله تدوين السنة بعد نيف ومائة عام من موت رسول هللا صلى هللا عليه و -

ائفة من طصلى هللا عليه وآله  أدخل المكذوبات والشتباه في حديث رسول هللا

ل جمعت كل شيئ كحاطب ليل باستثناء مناقب أهل بيت النبي وطائفة تولت أها

 :بيت النبي وقتل الماليين في سبيلهم بالعصر األموي والعباسي  
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ا  دل ل  يشسع فدي تدهللاليل الىدنة النبويدة مال  مدس بدل  بدهلل اللجيدج  مدن باندن خوفد ن

ندجل   ااه الآله الذن هدو مدجء  دل الدويي الما هلللن  يهلليث  حول   صار  

  ار  حوله صار    ااه ال آله .

نَل، ] ال د  ل ابل يمنا الجهسن  قولُده: )ل س دن  مدسبل  بدهللاللجيج بجمده الىُّد

ه  تدنا  ندفكتبننهن دفتساا دفتساا، فبلث ملر  ل  ل ض لده  اامدن حداطنن دفتدساا  )

  176ص  1بانن اللا  الفضاه   تهللاليل الحهلليث للاي الشمسحتن ي  ال ل من ه

. ال  ددس الىدداوطي  ددل ينطددب بددل خاا ددة البُْسُممددي  ل دده قددنل: يددمهللُ   مددسبل 

   بددهللاللجيج يخُطددب الهددو خاا ددة، ف ددنل فددي ُخطبتدده: )لال المن   ددن حددل   حددول 

خ ) تدن ي الصنيبنت فمو ِديدل  أخدذ بده ال نتده ملاده، ال دن حدل  حدواهمن فا  دن  ُسمئده 

 [ .     241ة الخا نء لاىاوطي ص ح

 

وراثااة الااوحي بااين فااريقين أهاال بياات النبااي )ع( وخصااومهم الااذي وبالتااالي  -

ة اساتخالف النباي )صالى ياعتبروا أنفسهم ورثة للاوحي وأن كالمهام لاه قدسا

 هللا عليه وآله( .

  

 دوظ ي ول تلنلر في يهلليث  حول   صار    ااه الآله ل ه اليي الالويي  ح

ر تلدنلر } ال دن ينطدق  دل المدوى من هدو مال اليدر يدويبدا ن    مدن فدي قولده 

 ددة  امده يددهلليهلل ال ددوى{ الالدويي  ح ددوظ بددا ن    ال خ ددنء طن  دة  ددل هددذت األ

 لاحاوا قو م   حل لهل بات النبي لخ وا  ل  ن  الى  ل  ننقبم  لذلك 

الينصسالا ا  دنر  ادي فدي دا ت يتدر  تدب ال دسآن  نلوا تهللاليل الحهلليث  -1

ا فدي حتة ليمس  من باندن ال نلدوا  دل  ننصدب الهللاللدة م لن د الكسي  البت ىاست في ن

ىداممن تاحتبلند  ل  نيمت لانبي بواة في  وس الخا نء السايهلليل الثسلدة فامدن 

ا هسر  ار حنة  ختاطة  لسلة لمانل اللذلك قتاوا  هل بات ل اي بلهلل لسلون  ن ن

ا اليتر اآلن ملدر لن يشدنء   لن ينتودس لمد   مدن ا ر  تلدنل تودس  النبي ممالن

ا في د ن ه }  ا م ي  غاوا فن توس { .  لنبي    وين

ادس غ نهللن  ن من   سته قطه هذا الحا ور الال يومهلل  لبي هسيسال )  قنل   -2

ال د  دل ]  الالية لهل بات النبي التي قتل في حباامن  سيال المىامال يتدر اآلن

نءيل ، صار    ااه الحا  ال لبي هسيسال  حي    نه ل ه قنل : ي ظت  ل  حول   

 البخن ن [ –ل ن ليهللهمن فبثثته ، الل ن اآلخس فاو بثثته قُِطَه هذا الحا ور 

لوال  ل هلل خسمت  ننقب ا  نر  اي  ااه الىسر لذلك   ل بال  حباه ال بغضاه م   -3
  ..  تم  بغضاه الدفنع  حباه  نه ال ل لهل البات ) اام  الىسر  لمن  ا  اللنل  بمكن 

 

 وبالتالي انقسم ورثة الوحي النبوي إلى فريقان :
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 : األولالفريق 

 

طفينا } ثام أورثناا الكتااب الاذين اصااله  آل بات  حمهلل الدذيل قدنل تلدنلر فدام   

 هللامن عباد نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باالخيرات باإذن 

أل مد   ات حاهلل ن  حمدهللالهؤالء الذيل مصط نه    تلنلر آخسه  آل بفاطر {   -

 إن هللا }  ية المودط ال األخادن   دل ل بادنء   تلدنلر الدذيل  قدنل تلدنلر فدام  

إصااطفى آدم ونوحاااً وآل عمااران علااى العااالمين ذريااةً بعضااها ماان بعااض وهللا 

} وآل محماااد علاااى الفدددر  ودددحي بدددل  ىدددلود آل عماااران {  –ساااميع علااايم 

ص 2ي ت ىداسال لآليدة الكسيمدة  /اللال د  لك لبدو يادنن التويادهللن فدالعالمين { 

 الهؤالء الذيل اصط ر تلنلر لم  الكتنا الال لوت  ل  حول   صدار   435

بأ و    ااه الآله  مهلله  الاأل ة  أ و ال بنلسموع ملام  ين ل ا ختسي لالالجمل

 دو  الشسيلة  من  نن يسمه ل اس المؤ نال لبو بكس ال مس للاي في  ثادس  دل ل

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَ  } ال توى قنل تلنلر  . { 7ء األنبيا–وَن ْعلَمُ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

 

 هللايريد  }إنماالهنن ل ظ لهل يبال ل م  لهل البات لو الد هذا ال ظ في قوله تلنلر

وهااذا هاااو { األحاازاب -ليااذهب عاانكم الاارجس أهااال البياات ويطهااركم تطهيااارا

 : الميراث األول وأما

 

 الثاني :الفريق 

 

لذيل ال لوا لينديدث  خاداط  دل المكدذالا الالودحاح بواحدطة  امدنء قدنل اله  ا

 فام  لهل الحهلليث ينطبي لال لجملمد   الودحاح الالمكدذالا الظدل  الندنس فامدن

يمددوالن  نمددن الوددحاح بىددبب تددسالي  يكددنر  ددل ز ددنن  نيىددتمويم   نمددن  فظددل 

ا ال الننس ل مدن  دل  ندهلل   تلدنلر دالن تدهللبس لال د احدة لكتدنا   تلدنلر ل  مو دن

   لا سآن اللهل بات السحدول صدار    ااده الآلده الهد  ل اد  بدنلويي  دل غادسه

} اح الهنن ي ول تلنلر في هذا الماسا   ل اللا  المخاوط فاه المكدذالا الالودح

قُولُاوَن َويَ  َرَض َهاذَا األَْدنَاىَوِرثُاوا الِكتَااَب يَأُْخاذُوَن َعا فََخلَاَف ِماْن بَْعاِدِهْم َخْلافٌ 

ثْلُهُ يَأُْخذُوهُ أَ  نَاَسيُْغفَُر لَ  يثَالَْم يُْ َخْذ َعلَ َوإِن يَأْتِِهْم َعَرٌض م ِ  اُق الِكتَااِب أَن الَّ ْيِهم م ِ

ِ إاِلَّ الَحقَّ  لَّاِذيَن يَتَّقُاَوالدَّ  َوَدَرُسوا َما فِيهِ  يَقُولُوا َعلَى ّللاَّ  وَن أَفَاالَ اُر اآلِخَرةُ َخْيٌر ل ِ

ا يتبدال لندن بدنل طه لال ار  { 169األعراف -تَْعِقلُوَن  ن  حدول    ن  س ن حدنل ن

لنااس } لتباين لصار    ااه الآله بال ال سآن  من هدو  دذ و  فدي قولده تلدنلر 

 . النحل { -مانزل إاليهم
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 دست  ال ل يخنل نن قانن له للاس محسر  مس بل الخطنا  نهلل ن قسل حدو ال طدة ال 

 يدل حدو ال  فال   دول لكد  مال لمن  حول   صار    ااه الآله  نن ي ىسهن لم

 آلده  ادرطه البان من؟ ل   م  تهللبس ن  دن ا  دنن يلمدل  حدول   صدار    ااده ال

 دهللن لسلددة ال شددسيل حدنة  ددل الددهلل وال؟ فمدل  ددنن يطاددق اآليدن   اددر  واهنمددن 

نل لا مممن  ٌل  ار هوات لر يدسا الفودل القادهلل ال نده اليدسر اليادل بدا ن   القد

ه الآلده فدأيل بان ده صدار    ااد نااس ماا نازل إلايهم {} لتباين للتلنلر في  لدك 

ال المدؤ ن  منل ه صار    ااه الآله لحس بأحسا  ألهل باتده لد  يلاممدن مال ل ادس

ل فاده  ار بل لبي طدنلبكسر   الممده  اللمدذا المادسا  السحدنلي  دل اللاد   يندج

 { .هود  –} أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه   ااه الىسر

علاى  ] وقال بن عباس الذي على البينة رسول هللا صلى هللا عليه وآله والذي

ىداس  نتخب  نج اللمنل هن ش  ىنهلل ليمهلل بنا الت  – البينه على بن أبي طالب

ا قولده تلدنلر  [ عناده  } قال كفاى بااهلل شاهيداً بيناي وبيانكم ومانال جل فاه ليضدن

ار بدل  جلت فر ل اس المؤ نال  فر ت ىاس الثلابر ل من { 43الرعد-علم الكتاب

لده لبر طنلب ]  ل لبر حلاهلل الخدهلل ى قدنل حدألت  حدول   صدار    ااده الآ

بل  قنل  اه الصر لخر حاامنن } قال الذى عنده علم الكتاب { ل قوله تلنلر 

اً  شاهيد) قل كفى بااهللداالد  ااه الىسر ف ات : ين  حول   ف ول    ج المل 

بدر قنل  اه لخدر  ادر بدل ل ( 43الرعد  –ن عنده علم الكتاب بينى وبينكم وم

 طنلب [ . 

ا الي و  المننف ال هذا الحهلل  لاضلوا فاه فاكذبون قن اال  ل من ر  جلدت فد الطبلن

ف كياف نل  كس ة الالحىل البوسى فر  تدنا ا حدتالنا " ]  بهلل   بل حسر 

لنا  تدنا ا حدتا -"  يكون ذلك والسورة مكية وإسالم إبن سالم كان بعد ذلك

 [ . 383ص 2بمن ش ا صنبة  

 

ال جهلل بهللاية الخسي  نن باحتبلند آل بات النبدي  ادام  الىدسر  دل  دل  ننصدب 

الهللاللة بلهلل  وته فا  يت اهلل ليهلل  ل بنر هني  الال بنر  بهلل المطاب  نوب قضنء 

ل لال قاندال ماش لال الالية لال م ن ال ال نن هذا فر  وس الخا نء الثسلة بلهلل  حدو

  الهددذا الينكددست ليددهلل  ال لاددور لن ل اددس المددؤ نال م تكددي حددتة ليددمس يكتددب 

ال سآن الل  يبنيه فامن لبن بكس اللمن خدس  بكتدنا    ادام  الفاده بادنن  حدول   

   ال لدك  " الحاجاة لناا فاى مصاحفك ياا علاى "صار    ااه الآله قدنلوا لده ) 

فأبر بندو  خدجالر تادك الملدسال  ألن هننه آين   م   جلت فر المسلال المخجال اة

فادد  يمددس الحددهلليث مال  اددر مثددث الد ددنء ال جلددت آيددن  فددر للددل قبن ددل بلانمددن 

 نلشجسال المالو ة  ثسا اللال د الىاوطر فر ت ىاست الهلل  المنثو  ل م  خا نء بنو 

ل اددة الطبلددنَ  ددل  ددل  الى هددذا الحددهلليث قتادده بنددو ل اددة لددذلك ي ددول لبددو هسيددسال 
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 ن م ا   سته قطه هذا الحا ور ...فمن هو الذن ي طه   حي   تلنلر  نه  نهللن

بىدببه الحا دور ؟ ال ددذلك فدي الخسفدة التس اددة اللثمن ادة  دل قددنل ان الخا دنء  ددل 

قسيش قتل  بطنله خسفتم  اليحكمم  الهكذا لصدبح يدسع   تلدنلر  نلموحدة 

 في المسبس التي تتغاس في  ل ز نن بحىب لهواء يكنر  ل ز ل .

 

 دددة  مدددسد  تددنا    دددل باددنن لسحدددول   الآل باتدده ي ا دددي يمددهللن األ البنلتددنلر

ا حن ت ل  يجهلل فامن اللامنء بهلل  ل ا متمد  ند  حكد فجمات األ ة ل و اا الليكن ن

الدذن يلدسي لن الشديء  ىدسالق اليشدتسيه هدو حدن ق فدي  ساليدن  لهدل الباددت 

هلليل فدر الدال نهلل لهل الىنة ا ختسي بنختسي المجتمدهلليل  الفدتح بدنا ا متمدند 

  التدد  تأحدداس التأصددال ديددل مهلليددهلل يحكدد  بدده الحددن   ال بن ددل اليحولمددن لهللاللددة اللدد

لددبسد يىدتطاه فلدل  لددك حداامنن  اادده الىدسر فبلدهلل لن  اممدد   حدول   مدا ال ا

الالزا ال  ددل ل ددس  ددل ل ددو  الهللاللددة الحدداطسال الحددن   المس جيددة  اددام   دده لخددذ 

ال  امدوا  ادي يدت  الىداطس الشو ى  لم  فر ل دو  الدهلل ان ال دن لد  يدسد فاده  دي

سر  ار الهللاللة الهذا النظنر ل  تكدل تلمدل بده لى م بساطو يدة  ظمدر قبدل ا حد

-1100بددل البلددهلل ا حددسر البمددذا النظددنر المحكدد  يكدد  المىددامون اللددنل  يددوالر 

  نر يتر  ا  الغسا لصدول مدا ال الهللاللدة بلدهلل لن  دنن ا  بساطدو  هدو 1200

بدهللل هدذا الالمخنبسا  الا حكنن الهو المىتشن  الالزيس الهللفنع الالهللاخااة الالمنلاة 

ه النظنر  ل  ح ا ة بنر حن هللال الا طا دت فكدسال  جادس الهللاللدة الالشدو ى التوزيد

ية فدر المىئولاة ا دا ية  ار الوز اء الالمىتشن يل  ه حاطسال الهللاللة المس ج

لهللحدتو  ايهلل الخاا ة . التطاب هذا األ س لحكو ة الباهللان لو ال فدر ال دن ون ال دنن 

 له.هذا الج نن ال سآن ال واد ال ن ون قنل  حول   صار    ااه الآفر 

 

بغيار  قبول الدستور القرآني مجرداً بال تفساير لفاتح بااب التقاول علاى هللا -

 علم :

بان ده اليحتكدسالن فممده هد  ال اللكدل بأفمدن م  ا لمي  جسداا الهنن قباوا الهللحتو  

 ت البس ددة دساد   تلددنلر فن ت لددفادد  يح  ددوا   ده احددتبلند الباددنن النبدون لا ددسآن

نء ال جلت الن مة اللصبحت  ل داللة تجيل حا من بنلىاي يتر اآلن الملدر لن يشد

 :    تلنلر

 والس ال هنا :

ل سآن همن ا لبلهللالا السحول الل اس المؤ نال ال هل قنل تلنلر مسدالت  ل  لننت ال

 تسممنن ال سآن : الننطق ال

لمدن خدس   ااده الخدوا   القدنلوا  الىدسر  ادي ) ااده  ال د  ل ل ادس المدؤ نال 

ا لا دسآن فدهللخل  اليك  مال ر ين  ار ال لك ين اي فأ س بأال يهللخل  ااده مال ينفظدن
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 ااه  هللال آالي الل ن ه  تنا    ج المل فأخذ ينكته بلون فر يهللت الي ول له ين 

 وحي ا طق ين  وحي ليك  بانم  فتلجبوا القنلوا ينل اس المؤ نال لتخنطدب 

ا  ادر ال ق الهندن قدنر ل ادس المدؤ نال قدن سا لمد  ال  م ده  تدنا    ال دسآن  س  ن

 الون ت الل ن ال سآن الننطق .  

فدي  دل الهنن  امنن لن ل اس المؤ نال ال األ مدة   دل   يتده هد  ال دسآن الندنطق ال

ا مبااس اليجبه في  ل   نن  زز نن اللامنء ه  ال سآن الننطق الذى يحسص دا من

ا بدس  دنطمحكنتم   الم ا لم  صن تن لدون ق  فا وخ ن م   لاظل  تنا   تلنلر  ستلن

 آلده ل دهفاه بمن ينءالا  ل لهواء  يتر لظاتندن الىدن ة  مدن قدنل صدار    ااده ال

ر  ل ليساطمن لن يجندل المشسه المؤ ل فامن ي ول القهلل يدهلل  بنل لدل الهدذت هد

هو  اا   من الممه  بنلمحسم ادال   تلنلر الت  قتل ل اس المؤ نال  اي   سر  

ر مبدل  بد  لاور ل  دس الى  لب نر الحىل ل  قتل ا  نر الحىال يس قتادة ي تامدن

 نألفلنلفر ز ل  ل األز نن . الالمهللالا  من هن سا  ل ال ضن ل أل اس المؤ نال ب

ر  دسال  ي دول  لناليدة  مدن فد] الاألقوال الاللا  الغجيس  فمن ا يلماون بمن الهندن 

 " ماان يااأتينى بنقيصااٍة فااى علااىالبسغددة يددسا ابددل لبددي الحهلليددهلل الددذهب  ال مدد  

  سال  الذهب  [  – وزنته ذهباً "

نله الياث لن  واد الهللحتو  الال ن ون فر  لدك الج دنن هدر قدنل  حدول   صداى 

ابدس خ ااه الآله فمنن لدلر الامود بهلللوه  اله  يلامون  دن ا فلدل بمد  فدي يودل 

 هذا:اللكذا  ار   تلنلر لتضاال األ ة الب بن ل  ل اللسا فحناللوا لالالا ا

 

 ا  ادر  فكذبوا  ار   بأ  ىم  ال لك با سن محدس م  زال اا لد  الكدذ -أوالً:

تلدنلر  ال حوله  الالطلل في ديل   تلنلر ال حوله اللهل باته الالمؤ نال ل ولده

 -نتغلباوكم } وقال الذين كفروا التسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلفامن قنلوت 

 . ال نن  لك في ز ن ه صار    ااه الآله القبل  وته. {26فصلت

ا بدهلللوه   مدن فدر قولده تلدنلر -ثانياً:  } دنم   لدلر المننف ون  ل األ دساا ليضدن

 الهدذا فدر النسااء { –فإذا برزوا من عندك بيت طائفاة مانهم غيار الاذى تقاول 

 لدذى قدنل  دسا األ بدس ايانال  حول   صار    ااه الآله البلهلل  وتده  دنن ا 

تال } وما محمد إال رسول قاد خلات مان قبلاه الرسال أفاائن ماات أو قتلنلر فاه 

هللا  إنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضار هللا شايئاً وسايجزى

 آل عمران { –الشاكرين 

الهننبددهللليظمس المنددنف ون الالمددهللايون البددهللل ت نددال ف دده الخسفددة اللن ددل بمس جيددة  

 دا ال   لتمهللاا  ار  لينديث م دن  كذالبدة لال غادس  لدك اللكنده  دنن  ودس  نده ا

التهللاليل فنلىنة دال ت بلهلل ل ثدس  دل  ن دة حدنة فدي  ودس الخاا دة  مدس بدل  بدهلل 

اللجيج ال ل هنن من ت ملانن   كذالبن   ار السحول للهللر تهللالينمن في ز ن ده بدل 
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ا الالصددات ملانددن الميساقمددن الالضددسا  اامددن  مددن فلددل الخاا ددة  مددس بددل الخطددن

الىنة الوحاحة ال لكنمن  ختاطة بمهللا ح  ثاسال لسمنل  القبن ل  ال أن  حدول   

صار    ااه الآله  ن منء مال لامتهللا آل زيهلل  الآل  مسال ال ن منء ن  حدول   

مال بنللبدندال ر تلدنلر الالتحددن   ملاده الالاليددة آل باتده  دل بلددهللت الالمؤ ندون  يتددر 

لكددذا  اددر  حددول   صددار    اادده الآلدده بمكددذالبن  التت ددسق األ ددة . التدد  ا

ا   تبىة  ل ل اس المؤ نال الدذى لد   ل ثسهن فر  ننقب  منل اليكنر ال امن ت سيبن

ي س فر لى غجالال  غاست  مل يوله  ل  منل الهندن  مدن باندن  دل قبدل  فدي قدول 

 ا  نر ليمهلل بل ينبل  بنه  بهلل   .

 

ادر لن   مل ال نن ال  ه فر هذا الج نن ي دور الهنن ت  قاب الوالية الملامن ألى 

ال  - : ))صالى هللا علياه وسالم -عن عبد هللا بن عمار قاال: قاال رساول هللا : ]

لداس قدنل الحدنفظ ابدل يجدس: )ال -يزال هذا األمر في قري  ما بقي منهم اثنان 

  [ . سيشالمساد ي ا ة اللهللد، الم من المساد به ا ت نء لن يكون األ س في غاس ق

ا ال يشاً مان ] قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا اصطفى قر  قنل ليضن

رواه  -كنانااة  واصااطفى ماان قااري  بنااي هاشاام  واصااطفاني ماان بنااي هاشاام 

 مسلم [ .
ادام   ال ىوا لن آل بات  حمهلل ه  الثمسال لمذت ال بااة اله  الشجسال الهد  األصدل 

ر  ددة ملددر اآلن  ل اددهللال هددهللالىددسر التدد  تأحدداس   ن ددهلل  ن بددة  مددل بمددن بلدد  األ

المىددنمهلل  ا  األحددسية الهددة  ىددنمهلل تجيددهلل  اددر األلددي  ددنر  الهدد   لسحددون 

 .   " وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً"(لببندال ال ا   ساض  )

ويبين لنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله المبدأ فى فهم الحديث لئال نضل فقال 

 صلى هللا عليه وآله 

ماااااااااااااااااااااااااا  آلاااااااااااااااااااااااااه :قاااااااااااااااااااااااااال صااااااااااااااااااااااااالى هللا علياااااااااااااااااااااااااه و]

ِ  كتابِ  على فاعِرضوهُ  عن ِي اَءُكم  - فلَم أقلهُ  خالفَهُ    ومافأَنا قلتُهُ  وافقَهُ  فما ّللاَّ

 [  98ص  1  األر  فيا  نر الشنفلي 

القُااارآِن    علاااى فاعِرضاااوهُ  عن ِاااي ] قاااال صااالى هللا علياااه وآلاااه : ماااا جااااَءُكم

فاي كتاباه األم ج  الماام الشاافعي    - فلَم أقلاهُ  خالَفَهُ  وإن فأَنا قلتُهُ  وافقَهُ  فإن

 [ 35ص  8

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : ]  

خالَ  وإنْ  فاقبَلوهُ  وافَقَه فإذا هللاِ  كتابِ  على فاعِرُضوه حديثٌ  عن ِي ُرِويَ  ذا...إ

 [ 291ال وا هلل المجمو ة ص  –الشو ن ي  – .فُردُّوه فَه
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 وآلااااااااااااااااااااااااااااااااااه ] قااااااااااااااااااااااااااااااااااال صاااااااااااااااااااااااااااااااااالى هللا عليااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 فردُّوهُ  وإالَّ  فاقبلوهُ  وافقَه فإنْ  هللاِ  كتابِ  على فاعِرضوهُ  حديثًا عن ِي مسِمعتُ  ذا:إ

 . [ ح س الىلندال لا اسالز لبندن –

] قاااااااااااااااااااااااااااااااااال صااااااااااااااااااااااااااااااااالى هللا علياااااااااااااااااااااااااااااااااه وآلاااااااااااااااااااااااااااااااااه : 

فاااااااااااإْن  هللاِ  كتاااااااااااابِ  علاااااااااااى فاعرضاااااااااااوهُ  حاااااااااااديثًا عن ِاااااااااااي َرَوياااااااااااتُمْ  إذا

  ود حة لال الدسق ال الدهلل  المادت ط - الودغن ي -فاردُّوهُ  خالفَ  وإنْ  فاقبلوهُ  وافقَ 
43  ] 

 وهذه األحاديث حقق البعض سندها وحكموا عليه بالضعف أو النقطاع ولكان

 متن الحديث قوي ويتوافق مع قوله نعالى } ومن يطاع الرساول فقاد أطااع هللا

وحي { أي أنها طاعة واحدة وليست طاعتان وماالسنة النبوية إال فهم دقيق با

 من هللا تعالى لكتابه الكريم .

هللى لد  تسالي  المكذالبن  التكما  األفوات يتر ي ول لبر هسيسال  نهو  لسالي الت

لدذى الجماه "  نهللى  ن من تكامت به قطده هدذا الحا دور" فمدن هدو يدن تدسى هدذا ا

 ي طه به الحا ور ؟ 

  

الجابااة هااو نفااس الشااىء الااذى قطااع بااه حلقااوم المااام علااى أمياار الماا منين 

 لسالم ؟والحسن والحسين وآل بيت محمد عليهم ا

 

ا  ل خض  هن ل  ل لينديدث فامدن  ا م لن ال هب ال سن األالل ملر ينل حبااه تن  ن

المكددذالا الالوددحاح اليددأتي  وددس الوحدده فددي  ننقددب السمددنل بددنل سن الثددن ي  

الهؤالء  ن وا  سالمال لمننقب  منل  جحوا فر مدا ال الهللاللة في ز دنن الخا دنء 

نن الكددددسي  بددددال لأ ددددة الثسلددددة لدددد  األ ددددويال الاللبنحدددداال  الياددددث لن يددددس 

ال اممن حددولمن  ددل الخددساء ملددر مدا ال الهللاللدده  ددل يددارء  اممدد  ميددنت المددنء  

يكو ن  ت تل بنح  الهلليل الهو  وس صساع المدذاهب الالحدسالا بدال الحننبادة 

الاأليندني بددنللساق الالشدامة الالىددنة بلددهلل حد وط الهللاللددة ال نطمادة ال نفلاتدده هددذت 

 ددذ و  بكتددنا الكن ددل لددبل األلاددس   األ ددة  ددل  ددذابح تشدداب لمددن الولددهللان ال ادده

اللدا الا الهلل ان  بنلدهلليل الهدو  ودس الىداطسال الكن ادة  ادر الشدلوا الحدابمن  دل 

ي وقمددن البنحدد  الددهلليل الفددي  ددل  وددس يتطددو  ال  دده الفمدد  الددهلليل الال ددسآن  اددر 

يىب لهواء  ل ين    المحتبلهللالا  نمدن آل بادت  حمدهلل  دل  دل  ننصدب الهللاللدة 

هللاللددة  األ ويددة بلددهلل لن تدد  قتددل ل اددس المددؤ نال فجددنء الجاددل الثددن ر المددنء  ال

المحتشددمندت بددنلمحساا فددت  تتبدده ماشدده   ددل الوددحنبة البددهلل يال فددر  ددل  كددنن 

ا  ا قسآ ادن ال نم  يجس بل  هللن القتاه هو اللصحنبه اللخدذ ال  ده األ دوى لمدذت فممدن
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ا  يتمحدو  يدول ا  ت دنر  دل ل ادس المدؤ نال البنلىدنة التدي  س هدن   ندنف وا  حدنان

فأ س  لنالية بالل ل اس المؤ نال  ل  ار المننبس فظات حنة يتر ي ول  الىاي 

ا لاجملدة  دسال تس مدن ف ددنر  مدل ف دنل لده يدن  مدل تس ددت  المىدلودى بدأن خطابدن

الىددنة ال  ددس  لددك بجمادده  تددب التددن يخ ال ددهللي . التدد  تددسالي   ننقددب فددر آل لبددر 

لتددر تددذ م  حدد انن قنطبددةا ال حددو  ددل للددس  ددجل فددام  بددل التتبدده  الاال األينديددث ا

الالتر قنلمن  حول   يتر قتل الحجن  حدلاهلل بدل مبادس لواليتده ل ادس المدؤ نال 

 سر   الممه الآل البادت القتادوا بواقلدة الحدسال   مدن   دس الىداوطر فدي تدن يخ 

 ددل قددسيش الاأل وددن  لسلمن ددة الحددتة  مددنل الغاددسه  آالي  210الخا ددنء ص/

ا  دل النىدنء حدمر  مل  نن يىاس بنلطسقدن   دل اللبادهلل الاألغدساا ال ليبادوا لل دن

لبننءه  بأبننء الحسال الفر  مهلل  بهلل الماك بل  سالان يت  هدهللر لمدجاء  دل لحدوا  

الكلبة ل تل  ل قسآن  نطق  اام  بنلحق اللاب دوا  دل قدسآن صدن ت الهدو  تدنا 

  يجينون فاه اليجخسفون فاه بل اليلبثون فدر ليكن ده  ا مدن يشدنءالن الي تادون 

نن ال نن  ل ل بس مسا مم  قتام  لب نر الحىال  حي آل بات  حمهلل فر  ل  ك

ا  باساا ملر يور ال ان ة الت نادنم  قتدل    تلنلر  نه الل حنت  للنم    تلنلر للنن

آل الباددت فاددسالالن قددول  حددول   صددار    اادده الآلدده " م ا مددنء    ددل يشددق 

ا  ل  نن" اليضا ون ملاه فر ليدهلل الس الايدن  اللدو  دنن  ون الخسفة فنقتاوت  ن نن

 مبل  حمهلل . 

 اليلتمهلل بل تاماة  ار هذا الحهلليث فا ول في  نمن  الىنة  

م تمر ال  )المكذالبة  ل هلل قتل الحىال بىاي مهللت لن لن النبي هو الذن ل س ل تاه 

ا  باساا  ل  تب  تبوهن فر ديل    ا ال ا ه م لن تاط لنلر  ختالحك  األ وى تن  ن

الدذيل  ت  منيتم   منية  أحنالية  ار يدهلل اللبنحداالبمن الوحاح الالمكذالا  ال ن 

د   م تدهللا نن الال م  لالل األ س لآلل بات  حمدهلل لد  ا  ابدوا  ادام  ال ا تشد وا ل مد

البادت  لاهللاللة األ وية الىنل ة  فأبنداله  الطن داله  في  ل  كنن يتر تمنر لهل

يس ت دهلل موع  وس بني ل اة  ال نن ال  ه األ بساطو ن لمذال الهللالله قن    ادر 

بني اللبنس اللذلك ال دتندن  ودوص تبدال لن آيده م هدنا الدسمس  دل آل البادت 

يات } إنماا يرياد هللا لياذهب عانكم الارجس أهال الب جلت فدام  الهدر قولده تلدنلر

 . األحزاب{ -ويطهركم تطهيرا 

فسالموا لاننس ل م  الذيل ل هب   تلنلر  نم  السمس الطمدسه  تطمادسا  دل  

  الم هللس ف تاوه   ه محتبلند المسالين  الح ا اة التدي تثبدت  نهلل   الل م  الحن 

لن لهل  بات  حمهلل ه  لصحنا الكىنء اله  الذيل  جل فام  آية م هنا السمس 

التطماسه  تطمادسا ف تادوا هدؤالء الدذيل ل هبدنر تلدنلر  دنم  الدسمس الطمدسه  

 تطماددسا الهدد  ال ددسآن النددنطق لالبثددوا فددي فمدد  ال ددسآن الوددن ت الهددو  تددنا  
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 جسداا بغاسم دنر  دل لهدل البادت يبدال لاندنس  دن ول ملدام  يتدر الكلبدة لد  تىدا  

  نم  :

سآن قدف ر  مهلل  بهلل الماك بل  سالان يت  ههللر لمجاء  ل لحوا  الكلبة ل تدل  دل 

 ددنطق  ادددام  بددنلحق اللاب دددوا  دددل قددسآن صدددن ت الهدددو  تددنا   يجيندددون فاددده 

نبدي شنءالن الي تادون لهدل بادت الاليجخسفون فاه بل اليلبثون فر ليكن ه  ا من ي

لحىدال صار    ااه الآله فر  ل  كنن ال نن  ل ل بس مسا مم  قدتام  لب دنر ا

ا  باساا ملر يور ال ان ة ال  ال حر  ل تبلم  ااه الىسر  نه  للنم    تلنلر للنن

  الىدسر ب ولم  فت ننوا في الحه األينديث التي تباح ح ك د نء لهل البات  اام 

ا الز الاا القددنلوا بحس ددة الخددسال   اددر الحددن   اللددو  ددنن طنغادد مددن   ة الالا  ددذبن

لدك الهو ) الىاطنن المتغاب اللن طن ته خاس  ل الخسال   ااه لمدن فدر   فنحق 

 .   13/7 ل ي ل الهلل نء التىكال الهللهمنء  فتح البن ى 

قتدنلم  الال  ل اال نر النوالى  ا ممنع  ار  لك ف نل في  ) الا ن الخسال   اام  

ادر ار بنممنع المىامال المن  ن وا فى ة ظنلمال القدهلل تظدنهس  االينديدث  فحس

والى  ن  سته الاممده اهدل الىدنه ا ده الينلدجل الىداطنن بنل ىدق....... يدسا الند

12/229   

ة ديل )المسمئ326/ 8اليلال المأ ون   ن هلل الهللاللة فا ول  من في تن يخ الطبسن

 ألفلددنل اللددذلك ي ددول صددار  المادوه  الالمسمئددة فكددس قددن    اددر األقددول دالن ا

ا قبادد ن ر لال م اادة الآلدده )لال من المسمئددة الال هلل يدة للنددوا  اددر لىدنن حددبلال  باددن

خادق  المسمئة قور ي ولون ا يمدنن قدول بدس  مدل    اليتبندي بلدهلل  لدك الملتجلدة

 ن  اامدنال سآن   الصنيب الكباسال في  نجلدة بدال المندجلتال فت دور الدهلل ان الي تادو

بو م   ددنم  ا  ددنر ليمددهلل ابددل ينبددل  اليكتددب حددهلله  األيددن سال اللامددنء اليضددس

  دالداا ال ننظسا   .

ء  اليلتمدددهلل بدددل تامادددة  ادددر هدددذا الكددد  المن دددل  دددل األينديدددث الضدددلا ة  الاآل ا  

ا  ار  حول   اللهل باته  امد ر   الىدسالاألهواء فاكتب  تنبه الذن يلتبس يسبن

ا ا  نر  اي الال ا د نء يالتم   خطئن  ال الطللىاهللال فنطمة الا  نر الحى ىتباحن

ل في بل  ل نبس الوحنبة الهدذا هدو  تدنا " نمدن  الىدنة"   ال دل تس ذتده  ابد

قدنل  ادر حدبال المثدنل   دس قولدة   214 سبي في اللواص   دل ال واصد  ص 

ن ل دس احتن ت ابل تاماة " ل دهلل قتدل الحىدال بىداي مدهللت  "  لن لن النبدي هدو الدذ

 ب تاه  .

ا  باساا  ل  سالين   كذالبة  الم تمر الحك  ا  ا ال ا ه م لن  ار  حولأل وى تن  ن

ينديدث ل  صار    ااه الآله بحجة ل م   وس تنبلال التنبلي تنبلال فجن دت 

  ثاسال  ختاطة بال الوحاح 
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 ل األ دسال ن ت  منيتم   منية  أحنالية  ار يدهلل اللبنحداال الدذيل  دنن الال مد  لال 

 م تددهللاداا  لدد  ا  ابددوا  اددام  بلددهلل لن ا تشدد وا ل مدد  ألهددل باددت النبددي  اددام  الىددسر 

ا لاهللاللة األ وية الىدنل ة  ده الدج   ل مد  ل مدنر  حدول   صدار  ه   ااد طبالان

  يدة  ر ليدق بنلخسفدة  دل لهدل باتده  ادام  الىدسر  فأبدندالا الطدن دالا÷الآله الل،

س للود حول   صار    ااه الآله  في  ل  كنن يتر تمنر يالتم   مدوع ا

 األ ون بمخنزيه ) امه   نتل الطنلبال لاساغب األص من ي  .

ك ال ددنن ال  دده األ بساطددو ن لمددذال الهللاللدده قددن    اددر ت ددهلليس بنددي اللبددنس اللددذل

ا تبال لن آيه م هنا السمس  ل لهل البات  اام  الىدسر   جلدت ال دتنن  ووصن

البياات  } إنمااا يريااد هللا ليااذهب عاانكم الاارجس أهاالفددام  الهددر قولدده تلددنلر : 

 األحزاب { .-ويطهركم تطهيرا

سا فسالموا لاننس ل م   ل الذيل ل هب   تلدنلر  دنم  الدسمس الطمدسه  تطماد

تدي ا ادة ال ل  نهلل   الل م   الحن   الم هللس ف تاوه   ه محدتبلند المساليدن  الح 

فدام   تثبت لن لهل بات النبي  اام  الىسر  ه  لصحنا الكىنء اله  الذيل  دجل

مدن  ا السمس التطماسه  تطماسا اليلادل المدأ ون   ن دهلل الهللاللدة فا دول آية م هن

  . ) " المرجئة دين الملوك " ( 326/ 8في تن يخ الطبسن 

 

  ]الآله   الالمسمئة فكس قن    ار األقول دالن األفلنل اللذلك ي ول صار    ااة

وم رجئة قمأال إن المرجئة والقدرية لعنوا على لسان سبعين نبياً قبلى أال إن ال

  [  659 /2 تهذيب اآلثار" " –يقولون اليمان قول بال عمل 

 

ُ َ اَْادِه اَلَحداََّ  قَدنَل:  ِ َصداَّر َّللاَّ ُ َ دن بَ »] َ ِل النَّبِي  ْبِادي   قَ َمدلَّ  َبِاادن قَدطُّ الَ  َ دجَّ لَدَث َّللاَّ

تُهُ مِالَّ َ نَن فِاِمْ  ُ ْسِمئَةٌ اَلقَ  يُ هللَِ يَّ فَنْمتََملَْت لَهُ لُ َّ ِ تِِه ِ دْل بَْلدهلِلِت وَن َ اَْاِه لَْ َس لُ ةٌ يَُشو  َّ 

َ لَلََل اْلُمْسِمئَةَ اَلاْل هلَلَِ يَّةَ َ اَ  احدنندت «  ُه ْ   َبِاادن لَ َدن آِخدسُ نِن َحدْبِلالَ ر ِلىَ   لاََل اَلمِنَّ َّللاَّ

   [ 1/362ال ابل يبنن فر المجساليال )  428البام ر فر ال هلل   393يىل 

ُ  َ ] الَ دْل ُيذَْي َد ِ َصداَّر َّللاَّ تِد»اَلَحداََّ :  اَْادهِ ةَ، قَدنَل: قَدنَل َ ُحدوُل َّللاَّ ي ِصدْن َنِن ِ دْل لُ َّ

ُ َ اَر ِلَىنِن َحْبِلاَل  َبِاان ِ يَدْل ُهدْ  ، قِاَل: اَلَ د« لَلَنََمن َّللاَّ ِ يَّدةُ اْل هلَلَ »؟ قَدنَل: ن َ ُحدوَل َّللاَّ

يَمددننُ  ُولُدونَ نَل: " الَّدِذيَل يَ قُْادُت: َ دن اْلُمْسِمئَددةُ؟ قَد« اَلاْلُمْسِمئَدةُ  ِه  مِْقدَساٌ  لَدْاَس فِادد: اْ ِ

ْل لَبِدي الله ينههلل َ د - 342َ َمٌل "  محنندت حلاي  الات ابل بشسان فر األ نلر 

ْبِلاَل ِمئَةُ َ اَدر ِلَىدنِن َحدنَِت اْلُمسْ لُلِ »: لَُ نَ ةَ، قَنَل: قَنَل النَّبِيُّ َصاَّر  ُ َ اَْاِه اَلَحاَّ َ 

ِ: اَلَ دن اْلُمْسِمئَدةُ؟ قَدنلَ « بِاان َ يَمدنَن قَدٌر يَْجُ ُمدوقَدوْ »: ، قِاَل: يَن َ ُحوَل َّللاَّ ْوٌل َن لَنَّ اْ ِ

نهللت   الالساليددن ر فددر  ىدد2/657 الات الطبددسى فددر تمددذيب اآللددن  )« بِددَس َ ِمددلٍ 

(2/271. ]   
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  ا  الا تشس في اللوس اللبنحي  المذاهب الكس اة  دل  لتجلدة الليدن سال الخدو

مبنحدداة ال صدد سية المن داليددة ال المنتو يهلليددة الغاددسه   ددل المددذاهب األ بلددة 

ر محدنفة ملدر الظنهسيدة ال الااثدي الالىد ان ي ال دل ي دول بمدن مملده  دل  اد  يتدد

مدول احت س السلن  ار القي ا متمند التنبدي فكدسال  المدذاهب األ بلدة ف دط المل

ا لضدسا ا  د ا الغسبدن   لبدو نر الودندق لحدتنبمن في الهللاللدة ا حدس اة  امدن يدسقن

 ينا ة الاأل مة  ل بلهللت .

 ال ظمدس فدي اللوددس بندو اللبددنس فدي  مدهلل الخاا ددة المدأ ون  فكددسال خادق ال ددسآن

فدي  الال كس الملتجلي ال  ن هللت ال ن مة  ار لن ال دسآن  خادوق الصدنيب الكبادسال

  نجلددة بددال المنددجلتال  الي ددور حددهلله  األيددن سال البكتددب  ثاددسال ليددمسهن ت ىدداس

هلل  ة  البلدن  حل اآلن الىاة التي تا  ت  ل هذت األفكن  فنختا ت األال سطبي ال ن

 البون اليىه باننن البال  ن  نن  اادة المودط ر ال لصدحنبه  حضدر    دنم 

ىدا  ل لبو  الآل باته  اام  الىسر الياث لن ال ن   بنلثو ال اللبنحاة  ار األ ويا

ر آل باددت  حمددهلل الخسحددن ي البنددي هنيدد  البنددي اللبددنس الا  ددسا اللبنحدداال  ادد

 ال ددنن  كنفئددة لبددو  ىددا  الخسحددن ي الددذن الطددرء لمدد  فددن س لن قتاددوت يددس قتاددة

 ال نن لبو مل س المنوو  .

 الياددث لن اللبنحدداال خددنفوا ال ددسس الاللددسا لمدداام  اليددبم  ألهددل باددت النبددي 

  اام  الىسر  لذلك ل  يتخذالا  نم  منهللاا  .

ا لذلك  ل األتساه  ا  ل ال سس ال ن فلافنتخذالا منهللاا منهللاا  ثا ن ىدا   وت بأبو خوفن

اتدده بالخسحدن ي  مددن ل مد  ل مدد  يماادون بشددهللال لواليددة ل ادس المددؤ نال  ادر اللهددل 

 الىدسر  اام  الىسر للهللله في ال ىمة الاأليكنر القهلل تجال  ا  دنر الحىدال  ااده

  ل لهل البات النبون مبنة  ىسى يجدمسد يمس بن وال .

ا  دنم  تأاللمذال األحبنا  جي  ل مندهلله  ال ا لبنحداون ال دنلوا لأتدساه خوفدن  اندن

وهدن ة لاحكملاهللاللة اللبنحاة  ل غوا ام  البهللل التغاغل التس ي في البسد ا حس ا

 اللامنءالفامن بلهلل ال ل ل  تغاس   مور بانن ال سآن الالىنة يتر لصبح الحكنر بل 

مدن    فامن بلهلل د اة يتس ب بمن الىسم ة األتساه لالل  دل يىداب اللدسا  اكمد

ب أمتي اتركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسل] ": قنل صار    ااه الآله 

  [الطبسا ي في األالحط  -."ما خولهم هللا بنو قنطوراء ملكهم و

 

ال  ال في فتسال  دل حدلي الل ن دهلل الالدهلليل  ندهلل الندنس ت سقدوا ملدر   دذاهب ف مادة

أن باالقاول الحنفياة فاي فقههام   س ادة   ن هلليدة ال يتبندر التدسه المدذهب الحن ددي

  لتمهلليل  ادر يدهلليث  الات  ىدا  :الخالفة تصح ولو لعبد حبشي مجدع األنف 

ر عليكم عبٌد مجدٌع يقودكم بكتاب هللا فاسمعوا له وأطيعو ح صدحا  «ا] وإن أُم ِ

 . [ 1298 ىا   ق  
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هللينددة الالمغددسا اللسبددي الاأل ددهلللس يتبناددنن ال  دده المددنلكي ال ن ددل بلمددل لهددل الم

} لدنلر اليوي مبل يجر لهل ز ن ه بنل سن الثنلث المجسن قن سا في بانن قوله ت

 ِ ُسولِ  َويَقُولُوَن آَمنَّا بِاّللَّ اْن بَ َوأََطْعنَا ثُمَّ يَ  َوبِالرَّ اْنُهم م ِ َوَماا  ْعاِد ذَِلاكَ تَاَولَّى فَِرياٌق م ِ

 ِ ااَوَرُسااولِ  أُْولَئِااَك بِاااْلُمْ ِمنِيَن َوإِذَا ُدُعااوا إِلَااى ّللاَّ ْنُهم ِه ِلاايَْحُكَم بَْياانَُهْم إِذَا فَِريااٌق م ِ

ْعِرُضوَن َوإِن يَُكن لَُّهُم الَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذعِ  اَرٌض أَِم اْرتَافِي قُلُوبِ نِيَن أَ مُّ ابُوا ِهم مَّ

ُ َعلَْيِهمْ  -47رالناو -ْولَئِاَك ُهاُم الظَّااِلُموَن َوَرُساولُهُ بَاْل أُ  أَْم يََخافُوَن أَن يَِحيَف ّللاَّ

50  } 

 

هددذال  98ص1] الهنددن ي ددول بددل يددجر فددي  تنبدده ا يكددنر فددي لصددول األيكددنر  /

صد ة  اآلين  المحكمن  لد  تدهللع أليدهلل  ا دة يشدغب بمدن القدهلل بدال   تلدنلر فامدن

ن لون فلل لهل ز ن نن فا م  ي ولون :  حل المؤ نون  بدنر البنلسحدول ال حدل طد

  دج المدل قسا فاخنل ون  دنال ده   دل  لممن ل  يتولر طن  ةا  نم  بلهلل هذا ا 

 دوا دال حوله صار    ااة البني يكد    تلدنلر  ادام  لاىدوا  دؤ نال الم ا 

 لك  ملر آين   ل قسآن لال يهلليث  ل  حول   صار    ااه الآله يخنلي  ل

ا ت ااهلله  المالون ل سحوا  دل  لدك فمدل قن دل:لاس  ااده اللمدل ال دل قن دل هدذ

هذا  تساله ال ل ابٌي هذا فسن ال دل قن دل ال ادنس فدي غادس  خووص ال ل قن ل

ا يوافق  ن قاهللالا فاه طن الا به  ل  وا طن  اللت هذا يتي م ا المهللالا في ال ساَن يان

ا فادن اليامد   دن بدنلم  لفدي ا يسفدن  قادوبم  الاه  دذغنال  مدن الصدي   تلدنلي يسفدن

ا مدد  هدد   ددسض ال يددب ار يخددنفون مددو    تلددنلي المددو   حددوله  اددام  لال 

  ل س ابل  نلك الظنلمون[ الال تنىي  ل قبل اخي المىا  قول 

ا  مدن  دنن  ادر  مدهلل النبدي )صدار   ] ل ل س بل  نلك قنل  :  دن ل دسي يدائن

ملت حدد:   ااده الآلده ! قادل آلوددسال؟ قدنل للداس حداَّلت   ددن حداَّلت  فامدن؟. القدنل

:  دن  ادت لده: )دخادت  ادر ل دس بدل  نلدك بهلل شدق الهدو يبكدي ف  الجهسن ي دول

ددن لد  ددت مال  هددذت الوددسال الهددذت الوددس ؟ قددنل يبكاددك ا  م  ال قددهلل : ال ل ددسي يددائن

 [ الات البخن ن  – . حا لت 

 

ا ]   [. ما علم منكم غير االَذانالقوله ليضن

 

ل تباديل الادين بحصاار أهال بيات النباي)عليهم االساالم( واساتبعادهم مان كا -5

رق المصااااحف ورفاااض مناصاااب الدولاااة بعاااد مناااع تااادوين حاااديث جااادهم وحااا

 ولهم فايقامصحفهم وفيه تفاسير النبي )صلى هللا علياه وآلاه( ماع فاتح بااب ت

 الدين بالرأي :
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 ي ول تلنلر :

 

سُ }  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُّ اَت أَ أَفَ  ُل َوَما ُمَحمَّ َعلَاٰى  ْو قُتَِل انقَلَْباتُمْ ِإن مَّ

َ أَْعقَابُِكْم  َوَمن يَنقَلِ  ُ الشَّااكِ َوَسا ْيئًا  َشاْب َعلَٰى َعِقبَْيِه فَلَن يَُضارَّ ّللاَّ ِريَن يَْجِزي ّللاَّ

 {  144آل عمران  –

ل بلدهلل بلهلل لن تكامنن  ل  سيادة  نده التدهللاليل الميدساق حدنة النبدي البهللايدة التدهللالي

 ل ثس  ل  ن ة  دنر فدي  ودس الخاا دة  مدس بدل  بدهلل اللجيدج الللدل ا  دنر  ادي

هل بادت النبدي ال فده بلد  الودحنبة  ادام   ادر الدسغ   دل الالحط  ل يأن ل

 فسا ه  بنلغجالا  الي ظ ليهلله  حو ال الب سال في  شس حنوا  الال يلامون  دل

ا فاسملون ملاه م ا  ضات  اام  المىن ل  مسملاة دينادة  غسا ب  تنا   يائن

 اان الهنن ا تشس بال الننس الوحاح الالموحدوع الودهللق الالكدذا  ادر  حدول 

  لددصددار    اادده الآلدده بمددن ياددس   ددول  امددنء الت ىدداس فددي بلدد  اآليددن    

يلاموا  نمن يدائ فمدل قن دل فدي آيدة اللدسع ] اللدسع  لادور الالكادي  جمدول 

مدر فالالىؤال  نه بهلل ة التس ه حدنة [ لن ل دك تكدون يمدن اا فدي فمد   تدنا   

ا لن  ىدكت  مدن لد  يد ر]  الىنة ال ل قن ل في آية السالا  ر  تلدنلتكا   بندن لدبدن

 دواد  الال دسآن الكدسي   لأ ة هالهللحتو  فا. فجنء االختسي في ز ل  نن   نه [

سمده فدنلجماه ي  فاده يدهلليث السحول)صدار    ااده الآلده ال ن ون الملمول بمن 

ه ملاه في ليكدنر ديدنم  الد ادنه  التجدن تم  اليدسالبم  الطمدن تم  الصدستم  مماد

 تم  .   بندالهلليناة الالهلل اوية الفي  و  ل

 

وهااذا أزعااج فااريقين فااي ذلااك الزمااان وهاام قااري  وفريقاااً ماان الااذين أوتااوا  

الكاذب بالكتاب الذين بدأوا حروبهم مع رسول هللا صالى هللا علياه وآلاه مبكاراً 

 .  ثم قتل ذريته بعد موته )صلى هللا عليه وآله( ظهرهمعليه وهو حي بين أ

هلليم   ااه الآله الهو يدي بدال ليدفكذبت قسيش الالامود  ار  حول   صار   

 بني قوله تلنلر :

ُ َر الَّاِذي تَقُاوُل وَ ْنُهْم َغْيافَةٌ م ِ } َويَقُولُوَن َطاَعةٌ فَِإذَا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَك بَيََّت َطائِ  ّللاَّ

 ِ ِ وَ  يَْكتُُب َما يُبَي ِتُوَن فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوتََوكَّْل َعلَى ّللاَّ  81 النساء –  َوِكياًل َكفَٰى بِاّللَّ

 } 

ا  ْم ْلغَْوا فِيِه لَعَلَّكُ قُْرآِن َواذَا الْ }  َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا ِلهَٰ القنل تلنلر ليضن

 { . 26فصلت  –تَْغِلبُوَن 
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القدنل تلددنلر فدي  كستدده طن  ده  ددل لهددل الكتدنا صددماو اة فدي ز ددل  حددول   

ائِ صدار    اادده الآلدده  ااْن أَْهااِل اْلِكتَاااِب } َوقَالَاات طَّ ِزَل َعلَااى الَّااِذي أُنااِمنُاوا بِ آفَاةٌ م ِ

 {  72ل عمران آ -ِجعُوَن  ْم يَرْ الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَّهُ 

بة  ل البلهلل  و   حول   صار    ااه الآله ازداد الخطب الا تشس  الكذا  

لاي ] مان كاذب عاده  مدن قدنل صدار    ااده الآلده  حول   صدار    ااده الى

الد فدي  الات البخدن ن فدي )صدحاحه ، اللبدو دا -متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

 [ .  )حننه   ل  بهلل  بل الجباس

 -ثيارا ] من يع  منكم بعدي فسيرى اختالفاً كاللذلك ي ول صار    ااه الآله 

  [ (17185مد )( واللفظ له   وأح4607أخرجه أبو داود )
اليىتمس هذا الكذا يتر ينتشدس بدال قطدنع  بادس  دل الندنس الهد  يحىدبون ل مد  

 حي    نه قنل : قنل  حدول   صدار    هسيسال لبي  ل يحىنون صنلن ]

الون ااه الحا  :  كذَّابون يأتونكم من األحاديث بما  ))يكون في آخر الزمان دجَّ

ال يُضالونكم وال  -يعني: احاذروهم  -لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم  فإياكم وإياهم 

  الات  ىا  [ ..   يَفتنونكم

آلده اللنن  احوظة هنن  ممه  ل طبالة الكدذا  ادر  حدول   صدار    ااده ال

ا لن حدنة  حدول   ا ي انان منز ن ا آلده اليادالصدار    اده   ااك لن تؤ ل ميمن ن ن

ا اللكددل ال ددسآن لدده  ظدد   حددهللد لنتلبددهلل بدده الالىددنة  سر  دد ثادده  ثددل ال ددسىل  ح وظددن

لر  تلدن حول   صار    ااه الآله الهو اليي  ل   لنلمل به  مدن ل س دن  

ا ان  سر  حول   اليدي قدنل فاده  دج المدل  ن } وماا ينطاق عان الهاوى إ بانن

 هو إال وحى يوحى { .

 : وبالتالي المكذوبات في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله انحصرت في

إخفاء أسباب نزول آيات كفر وفساوق وعصايان وزناى ووأد بناات فاي   (1

لااه صاحابة وقبائاال اساالموا متاأخراً أطلااق علاايهم رساول هللا صاالى هللا عليااه وآ

 طلقاء .

اس انحصر الكاذب فاي مادائح ومناقاب رجاال  مان الصاحابة لصارف النا (2

 عن أهل بيت النبي عليهم السالم  وقد كان لهم ما أرادوا مع كثير .

ن عامن هذه األمة نسوا أهل بيت نبيهم فاليعلمون  متاى قتلاوا ولاوالأي شايئ 

هم تاريخهم بل منهم من يحتفل بيوم عاشاوراء ياوم إباادة أهال بيات النباي علاي

باي أهال بيات الن السالم علاى ياد األماويين وبالتاالي المحاور هناا إخفااء مناقاب

 )عليهم السالم( واستبدالها بالصحابة )رضى هللا عنهم(  .

حط مان شاأن رساول هللا صالى هللا علياه وآلاه وقاالوا معصاوميته فاي    (3

 الوحى فقط وهو يخطئ ويصيب كأي بشر .

https://www.alukah.net/sharia/0/41917
https://www.alukah.net/sharia/0/41917
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 هللاالحط من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله جميعا فأبو رسول  (4

صااره ودعمااه وقااال شااعراً فااي اليمااان بااالنبي زعمااوا أنااه كااافر وعمااه الااذي ن

ه وتصديقه مات كافراً  وأماه كاافرة وخديجاة ليسات محبوباة رساول هللا حبيبتا

ومعشوقته السيدة عائشة وعلي ليس خير البشر والحسن والحسين إن خرجا 

 على والة أمرهم فاقتلوهم 

 مناقب مدن وبلدان ليس لها مناقب لخداع الناس . (5

نل لد  مدنء  لماد كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهذه هى محاور ال

 ثاددسال تتلبددهلل ال تلت ددهلل فددي  ننقددب  مددنل اللصددبح  ديددنم   ددهللا ح زيددهلل ال مددس  ددل 

   ااهالننس   ار لن  لك هو الهلليل الخنلي ر تلنلر ال أن  حول   صار  

 دددل نالآلدده  نبلثدده   تلددنلر مال  ددل لمدددل توزيدده المننقددب الال ضددن ل  اددر ال ب

 الالسمنل .

  فمدل حدملنن  ددل حداهلل ن   ددوا لال مبدساها  لال  وحددر ال اىدر  اددام  الىدسر ل مدد

  الالا  ل  ننقب في  منل يولم  بمذا الحج  المخادي  دل المدهللا ح لسمدنل  دل

ا ؟ خن   لهل يجسال النبوال لتت سق األ ة  ل بلهلله  البلهلل  لك  األ ة ليهلل ت    سقن

ال إ} وماا محماد ن قدنل فاده  دج المدل   ال ن  نن  لك مال  دل آلدن  ا   دسا الدذ

ن رسول قد خلت من قبله الرسال أفاائن ماات أو قتال إنقلباتم علاى أعقاابكم وما

 {  آل عمران –ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئاً وسيجزى هللا الشاكرين 

بدهللل الالهنن بدهللل يظمدس المندنف ون الالمدهللايال لاسمدنل الا تشدن  ال دي بدال الندنس  

كذالبددة  فددة اللن ددل بمس جيددة ا دا ال   لتمددهللاا  اددر لينديددث م ددن ت نددال ف دده الخس

 بمهللا ح ال ننقب لال غاس  لك اللكنه  نن  وس  نه التهللاليل .

الينمن ال ل هنن من ت ملانن  كذالبن   ار السحدول صدار    ااده الآلده للدهللر تدهلل 

 في ز ن ه بل بلهلل  وته صار    ااه الآله بحوالي  ن ة  نر  .

قددت فددي  وددس الخا ددنء الثسلددة اأُلاَلل ال ددنن يضددسا ال لددك بلددهلل لن  ميس -

ادط خ اامن الخاا ة  مس بل الخطنا الالصات ملانن الىنة الوحاحة فلدسا اللكدل 

ن مدنء  لمن  هللا ح  ثاسال لسمنل القبن ل ال دأن  حدول   صدار    ااده الآلده  د

 مال لامتهللا آل زيهلل  الآل  مس  ل الننس .

ا   تبىدة  د لىدسر ال  ننقدب ل ادس المدؤ نال  ادي  ااده الهذت المننقب  امن ت سيبدن

ندال الذى ل  ي س فر لى غجالال  غاست   ل الوحنبة الذيل فسال في غجالال ليهلل الي

ادت بملر ان الصانن لمن  حل فاه اآلن  بلهلل  شس  كذالبن   باسال تطلدل فدي لهدل 

 : بسالنبي  اام  الىسر ال نن أل اس المؤ نال  اي ابل ابي طنلب النواب األ

الددذن  ددن الصددل ملادده  المىددامال فددي الشددنر ان ينكددسالا ل هددذا الكددذا ال ددنن  دد ] 

احتشمهلل اال نر الالصدل الخبدس  محسر  اي بل ابي طنلب  ااه الىسر  ال ه يانمن

 ادي يوداي ؟!  ان  الر الشنر ان  اان قتل في المىجهلل ف دنل اهدل الشدنر )اال دنن
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 ادر يىدب  ن الذن  هب بلاي  ااه الىدسر  الدر المىدجهلل الهدو  دنفس اليوداي 

ال لناليدة  .!التي  نن يبثمن  لنالية  فنن دهنء هذا الذن يمتاكده  لناليدة ؟ الهلل نية

الدذن لدد  يبخدل فددي يديء  اددر الوحدن ال  مددل  دذبوا  اددر السحدول صددار   

االينديددث الكثاددسال التددي تددذ س فضددل  لناليددة الالبخددن ن   اادده الآلدده  ان يضددلوا

ا ال ل اهللت  سال لخسى هنن  ] اخس  البخن ن مجات   خاس الججاء ! القهلل باننت حنل ن

صحاحه بنبن احمنت ) فضدن ل  لناليدة !  اليىدأل  بدهلل  ابدنت ايمدهلل بدل ينبدل  في

فضدل يدن ابدي ؟ ي دنل اطدسق ايمدهلل بدل يمبدل  اادن لد   فدده  ) ض  هدل لملناليدة

باان ابااي طالااب )ع (كثياار االعااداء ففاات   ) اعلاام يااابني ان علااي لحدده القددنل : 

الاى عادو لاه فااطروا علياه  ا فيه فلام يجادوا فعمادوااعدائه على ان يجدوا عيب

 83ص  7فتح البن ن   - ) كيادا منهم لعلي فاعلم يابني ان معاوية الفضل له

 [ . 199ال تن يخ الخا نء لاىاوطي ص

 الهندن تدد  قاددب الواليددة  ددل لهددل الباددت  ددل  حددول   ملددر  مددس الددذن يوددحح  

ا  ليدده  ا لسحددول   اللبددي بلخطددنء  حددول   الينددجل ال ددسآن  وددوبن كددس  خطئددن

لىداي التنت ل الوالية  ل لهل البات ملدر الودحنبة  ال دل ل مدة لهدل البادت ملدر ا

 الونلح .

ال بدالاختاط األ س  ار الننس بال الهنباة خوا   يهلليهللالا التطسي ال ا  هنا  

 يب األ ويال اللهدل بادت النبدي يتدر اآلن  فشويدوا  ادر ل دة  حمدهلل صدار  

ن لدك الج دن دينمن  ال نن ال  ه الالملت هلل الىن هلل بال المىامال فدي  ااه الآله  ل س 

ىدوا ي ور  ار يهلليث لن  " الخسفة فر قسيش " لال " الخا دنء  دل قدسيش "   ال 

سال   دل الل ىوا الننس لن آل بات  حمهلل صار    اه الآله ه  الثمسال لمذت الشدج

ا م ا هدن سا قسيش الهد  لصدامن ال هدب ال دسن األالل ملدر يدنل حدبااه تن  دن ل  د  لدن

لينديددث فامددن المكددذالا الالوددحاح اليددأتي  وددس الوحدده فددي  ننقددب السمددنل 

اللة في بنل سن الثن ي  الهؤالء  ن وا  سالمال لمننقب  منل  جحوا فر مدا ال الهلل

بددال  ز ددنن الخا ددنء الثسلددة لدد  األ ددويال الاللبنحدداال  الياددث لن يددس نن الكددسي 

 ال الهللاللدده  ددل يددارء  اممدد  ميددنتلأ ددة ال اممددن  حددولمن  ددل الخددساء ملددر مدا 

المنء  يكو ن  ت تل بنح  الهلليل الهو  وس صدساع المدذاهب الالحدسالا بدال 

ته ال نفلا الحننباة الاألينني بنللساق الالشالة الالىنة بلهلل ح وط الهللاللة ال نطماة

لكن دل اهذت األ ة  ل  ذابح تشاب لمن الولهللان الالكثاس  نمن  ذ و  فدي  تدنا " 

 " البل األلاس  .

ول هؤالء  ادر الدهلل ان بنلدهلليل الهدو  ودس الىداطسال الكن ادة  ادر الشدلوا الي

الحابمن  ل ي وقمن البنح  الهلليل الطن ة الالال األ س الفي  ل  وس يتطو  ال  ده 

الفم  الهلليل الال سآن  ار يىب لهواء  ل ين    ىتبلهلليل  نمن لهل بات  حمدهلل 

مدنء  الهللاللدة صار    ااه الآله  ل  دل  ننصدب الهللاللدة فجدنء الجادل الثدن ر ال
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األ وية بلهلل لن ت  قتدل ل ادس المدؤ نال ) ااده الىدسر  المحتشدمندت فدي المحدساا 

 ار يهلل  سا لهل النن  ل  تتبه األ ويدون مداش ل ادس المدؤ نال ) ااده الىدسر  

 ل الوحنبة البهلل يال الالل بناليون فر  ل  كنن ال نم  يجدس بدل  دهللن الكندهللن 

 اللصحنبه .

لحىل امسياة  ل  ل  ندى ل اس المؤ نال  اي  نم  اللخذ ال  ه األ وى لمذت ال

البودسن الحدلاهلل ابدل المىدداب الغاسهمدن  مدل ت دسا ملددر األ دويال بىدب ل اددس 

المددؤ نال  اادده الىددسر  ادددر المنددنبس الالحددط  ندده ال دددل لهددل باددت النبددي فدددي 

نال المساليددن  فددأتوا ب مدد  مهلليددهلل لا ددسآن يتمحددو  يددول ا  ت ددنر  ددل ل اددس المددؤ 

 قتام   يق لخسالمم   ار ل مة ز ن م   اللهل البات اللن

  ل  تسالي  فسية اللناة المىنمهلل التي فامدن قبدو   ادر ل دل هدهللر  ىدجهلل  حدول 

ا  نه صار    ااه الآله ل تام   ي غدجالال بن م  فلصار    ااه الآله لأ اا الا ت ن ن

 بهلل  الكبسى .

 

ا فدددي الدددهلليل  دددنزال ي  لدددن ي  نددده فمدددس  هدددؤالء المندددنف ون بدددأ س  لناليدددة خاطدددن

ادر  ن يتر اآلن  نذ ل س بالل ل ادس المدؤ نال  ادي  ااده الىدسر   دل والمىام

ا لاجملدة  دسال تس  مدن المننبس ال ظات هذت حنة يتر ي دول المىدلودى بدأن خطابدن

 ف نر  مل ف نل له  " ين  مل تس ت الىنة " 

ا  -1 ااده  ) ] مصهللا  األالا س  ل  لنالية لس اته بدأن يىدبوا ل ادس المدؤ نال  اا دن

 تددنا ال ضددن ل بددنا  ددل فضددن ل  اددي.  120:  7الىددسر  ا ظددس: صددحاح  ىددا 

  [ . 109ص  3، المىتهلل ه  ار الوحاحال    301  ص 5حنل التس ذن 

هلل فدي ال نن  لنالية ي ول في آخس خطبة الجملة: ] ))الامد  من لبدن تدساا للحد -2

ا للامن   ا الباس، ال ذبه  ذابن ذلك بده  تدب ، الا  ددينك، الصهلل   ل حبااك فنللنه للنن

 بل  بدهلل ملر اآلفنق، فكن ت هذت الكامن  يشن  بمن  ار المننبس، ملر خسفة  مس

 [  . 57ـ 56 /4ابل لبي الحهلليهلل: يسا  -  اللجيج

 

ظددس: ] ابتغددنء لمسحددنال  لناليددة  ددنن  منلدده يىددب ون  اان ) اادده الىددسر  ا  -3 

يخ الطبددسن ، تددن 369: 4،  ىددنهلل ليمددهلل 541: 1المىددتهلل ه  اددر الوددحاحال 

  [ . 232تن يخ الخا نء   124

اي حنة  ] ل  ا ت ر بم  األ س في طن ته ـ لن  لنالية ـ ملر ان ملاوا للل  -4 

 ص 3ينشأ  اامن الوغاس اليماك  اامدن الكبادس    دسال  الدذهب لامىدلودن    

42   ] 
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دوت الاتخدذالا ] قنل ابل يجس في فتح البن ن : -5 للنده  ))ل  ايتهلل الخطدب فتن و 

فدتح )القنل ابل يجس فدي   -ار المننبس حن ة، الالاف تم  الخوا    ار بغضه    

 [  57ص 7البن ن    

ة ل ثدس القنل الج خشسن في ) باه االبسا   : ))ا ه  نن في ليدنر بندي ا اد ]  -6

ي فد ل حبلال للي  نبس يالل  اامدن  ادي بدل لبدي طنلدب بمدن حدن ه لمد   لناليدة 

 .شسن [   سا  ل الج خ 120: 2اني في )الغهلليس    ست اللس ة األ   - لك     

للددل  اددي بددل لبددي طنلددب ) ض   ] ال دل الحمددون فددي ) لجدد  الباددهللان   )) -7

 [     191ص    3الحمون في ) لج  الباهللان    - ار  ننبس الشسق الالغسا

) ااددده الىدددسر  فدددي  وحددد  الحددد  لصدددبح  دددل  -8 ]  بدددل من للدددل ا  دددنر  اي 

 .[    4/57: يسا  الحهلليهللابل لبي  -المىتحبن  

 

 دول ي] ال نن خنلهلل بل  بهلل   ال ىسن الالدي اللدساق لمشدنر بدل  بدهلل المادك  -9

مس في خطبته : ))الام  لللل  اي  بل لبي طنلب بل  بهلل المطادب بدل هنيد ، صد

: هدل  حول    ار ابنته، اللبدن الحىدل الالحىدال! لد   ي بدل  ادر الندنس الي دول

هلل: يسا ابل لبي الحهللي  - 414األدا لامبسد ط لال بن: الكن ل في الاغة ال - نات

4/ 57 ]   

ك ] ال ن ت ممن ة  ل بني ل اة قنلت لملنالية بلدهلل حدنال  دل يكمده: ))م د -10

ه سبو  اايقهلل باغت  ن ل ا ت، فاو    ت  ل للل هذا السمل! ف نل: ال ال  يت ر 

يسا  : لبي الحهلليهللابل  - الوغاس، اليمسر  ااه الكباس، الال يذ س له  ا س فضس

4/ 57    ] 

 

دل  -11 خ در يالقنل الجنيظ : ]  ))ال ن  نن  بدهلل المادك ـدـ بدل  دسالان ـدـ ...  م 

) ااده الىدسر ، اللن للنده  ادر  ؤالس األيدمند، الفدي ل طدني   ااه فضل  اي 

ددن يلددود  اادده   ودده، اليسمدده ملادده الهندده،  الخطددب، ال اددر صددموا  المنددنبس  م 

ا  ددل بنددي  بددهلل   ، نددني، الاألصددل الايددهلل، الالجسلو ددة  نبددت لممددنأل َّممددن ممالددن

) ااه الىسر  الفضاه  ن هلل  ااه، ال حىدوا لده. اللكنده ل اد تشدا اهلل اليسي  اي 

 يدظ الالتأ اهلل  ن فلاه األحسي، اللن ي س  في ل  س الننس من بني هنيد  الماك 

نلده لم  في هذا األ س، اللن حاهلله  ال ذن بده يودولون، الب خدست ي خدسالن، هدذا ي

ول  ت، فاكون  ل ينتمي ملاده اليدهلللي بده  دل األ دس لبلدهلل، ال دل الوصدالهذا   هللا

 [ .58ـ 57 /4ابل لبي الحهلليهلل: يسا  - ملاه ليحط الل جا
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ل الت  تسالي   ننقب فر آل لبر حد انن قنطبدةا ال حدو  دل للدس حدائ  دجل فدام  بد

نجل يالت هلليىم  ال فلم  لمىتون الوحنبة ال ه  الطا نء الفام   ل قنل  نم   ل 

ا لسحول   صار    ااده الآلده للدنم   ال سآ     ا ل وله  خطئن بدس     }وهللقن

 { .  امة تخس   ل لفواهمم  من يوقولل مال  ذبن

 ر تدذ م ل  تتبلدوا قدتسا فدي لهدل بادت النبدي  ادام  الىدسر ال  الاال األينديدث التد

حىددال الالتددر   سهددن النبددي صددار    اادده الآلدده   مددن قتاددوا الب ددنر الحىددل الال

 القدنلوا  ااممن الىسر فامن حألم  ا  نر الحىال  ل  بس  قتاه اللد  ي تدسي د دن 

ا ألباك     ال   تاك مال بغضن

 قنل ا  نر الحىال لجاش ابل زيند للنه   :  

 

]  )) ين الياكد  ! لت تادو ني  ادر ُحدن ٍة بدهلل لتمن   لْر  ادر يدسيلٍة غا ستمدن   لْر  ادر 

ا ألبادك مسٍر فلاته   لْر  ار يق ٍ  يندنباه  - تس ته ؟    . ف نلوا له : م  ن   تاك بغضن

 .[  80/  3المودال لذالن ال سبر ـ ال نهللالزن 

ادر ني ؟ ل الفي  و  اللال قنل ا ح سايني : ] ..... )) الياك  !  ادر  دن ا ت تادو 

؟  تس تده  ادر يدق ٍ   مهلٍل  كثته   لْر  ار حن ٍة غا ستمن   لْر  ار يسيلٍة بهلل لتمن   لرْ 

ا  نَّدن ألبادك . فلندهلل  لدك غضدب الحىدال ) ااده ر  الى دس    . ف نلوا :   تاك بغضن

ا يهلليهللاا   [ . 48 و  اللال في  شمهلل الحىال لبح سايني /   -غضبن

بادس مال ذلك المالون  ار لىنن النبادال الحجدن  قتدل التدنبلي الجاادل حدلاهلل بدل 

يال  لد  الىدسر ال ر األ دو لمدؤ نال اللهدل البادت  ادام السالاينته الالالاليته ل ادس 

  : ] قتاوا بواقلة الحسال   ل تولر لهل بادت النبدي  فد  الاليدة األ دويال  ادام

 دل قدسيش الاأل ودن  لسلمن دة  210 من   س الىاوطر في تدن يخ الخا دنء ص/

الحددتة  مددنل الغاددسه  آالي  مددل  ددنن يىدداس بنلطسقددن   ددل اللباددهلل الاألغددساا 

ا  ل النىنء حمر لبنن  ءه  بأبننء الحسال [ .الليباوا لل ن

 

اللدذلك تطسقنددن لكددل  ودس ال باددنن  ذهبددة ال ال  دة الملتددسي بدده فدي ز ددن م  لدد   

تحول ز ن نن اآلخس الذن  حل فاه اآلن  لىاة هذال ا ختسفن   امن القدهلل م تستندن 

 شوال  ل الجمدل الالتلجدب بمد  لضدلي   دول  مدنل ز ن ندن فدي البحدث ف دنلوا 

اد األ ددوا  ال  تلددنلر ل ادد  بنلم ىددهلل  ددل بنلىدداي الوددنلح لمجددسد ل دده فددي  ددهلل

ا البلدهللاا  دل ديدل   الح ا دي يتدر لصدبح فدي  هدل  المواح ال ن مزدد ن مال ت سقن

 ل  ىا   مدل يتدوالت اليلت دهلل بىدموت  ادر اللدنلمال فنفتسقدت األ دة   دل الدذن 

 نن  ااده صدحنبة  حدول   صدار    ااده اللهدل باتده  دل بلدهللت  البَلُدهللَ البدون 

باننن البال الحق الازداد   شوال الجمل فظننن ل نن  حىل صنلن قنل تلنلر  اليىه 
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} قل هال ننبائكم باألخسارين أعمااال الاذين ضال ساعيهم فاي الحيااة الادنيا وهام 

 الكهف { -يحسبون أنهم يحسنون صنعا
 

لانص تقديس البعض ألنفسهم وقبائلهم دفعهم  لإلجتهاد بالرأي في مقابل ا -6

وهام  عتبار أن النباي )صالى هللا علياه وآلاه( كاان مجتهاداً القرآني وذلك على ا

شااء ورثته في ذلك فأدخلوا األمة في لغط واخاتالف إلاى يومناا هاذا وإلاى أن ي

 هللا تعالى :

 

ُ بَددلِ لَلَددْ  تَددَس مِلَددر الَّددِذيَل يَُج ُّددوَن لَ  َُىددُم  قددنل تلددنلر }   ددي َ دد  َّللاَّ ل يََشددنُء اَلاَل يَُج  ِ

ِ الْ   يُْظاَُموَن فَتِاسا  بِانادن  َ  َدٰر بِدهِ الَ  َكِذَا ا ُظْس َ ْاَي يَْ تَُسالَن َ اَر َّللاَّ دن  ُّ نء النىد-مِلْما

49 -50 } 

خدنتمم  الالهنن يبال تلنلر ل ه  جالمل ل  يمجهلل الل  ي دهللس غادس ل بادنء   تلدنلر 

بأن  حاهلل ن  حمهلل اللهل باته الغاس  لك فمو ز   بنطل ال ذا بل باغ بم  ال جو 

ا لمدل قدنل فاده تلدنلر ي ولوا بأ ال دن  }ن ال سآن يندجل  توافدق ال لن  مدس  خنل دن

الددنج  {  بددس   امددة تخددس   ددل  –ينطددق  ددل المددوى من هددومال اليددر يددوير 

ام  افددواهم  من ي ولددون مال  ددذبن ال ددن  لددك مال لهلليضددا ن ة لهددل باددت النبددي  ادد

 الىسر فجنءالا بمن  سيضدة الال يدؤ ل بتادك الجسيمدة فدي يدق  حدول   صدار

    ااه آلماال ز هلليق .

 ت هلليىدم لالبننءاا  ار هذا المهللا الا طساء في خا نء النبدي صدار    ااده الآلده 

ر دالن لهدل باددت النبدي فددتح يدماتم   حددو ال تدوى بغاددس  دي  ددل  تدنا   تلددنل

حانحددي ، ههللفدده االحنحددي اقوددنء الخسفددة  ددل صددنيبمن بددسايم  ال لددك لغددسض 

 بانء  حل  لنيس األ»لذا منء بلهللهن  لحن يهلليث الح ا ي ، لتكون لمل غاب ، ال

الموددندر لاشددسع الشددسيي ، الالددذن حددمه لالل  ددن حددمه  ددل الخاا ددة « ال  ددو  

 االالل يدددددددال طنلبتدددددددده الجهددددددددساء  اامددددددددن الىدددددددسر بن لمددددددددن  ددددددددل لبامددددددددن.

نر ال ار هذا ف هلل فتح البنا  ار  ودسا اه ا دنر هدذا اال حدساي الخطادس فدي ليد

 م  .م  هذا ممن ة  مل ل  يهللخل االيمنن فر قاوبالخا نء، الذيل منهللالا لغسح

 ال ه الوحه  ن ت اللوا ل المهللا ة االخسى تنخس في مىد  الحدهلليث الشدسيي ،

ا آخس يجبس الننس  ار التمىك به التطبا ه ، ال نن  دل  لدك  التجلل ل ن ه يس ن

ر االمتمند في   نبل الني ، التشسيه ليدانء لد  تكدل  ادر  مدهلل  حدول   صدا

 الآله .    ااه

ىدبب ف هلل  نن  ل  لك في  مدهلل الخاا دة االالل تجدويج قتدل المىدامبل المدؤ نال ب

امال اي ند ال هللاالا  منهااة ، اال بىبب  هللر الخضوع لاىاطة ال ن مة ألن المىد

 له .قهلل ا طوا بالتم  لاخاا ة الحق الذن  وبه  حول   صار    ااه الا
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ر ، المشلس بأ ه يدهلليث  دل الملودوال ه هذا التجويج  نن التبسيس ال نن المهللا 

ل دنر  فخس  الخا نء بجماة اقوال تنطبق ال ن يسيهللالن ، الت دي يدن س الحدهللا  نالدن

بادت الوحوا الشس ي ، الالهلللال ال نطه في  ىن ل الهلليل المختا دة يتدر الان قو

ل : بنلسف  الاالحتنكن   من يهلل  في قضاة  نلك بل  دويسال القدول الخاا دة االال

 الملاك ت وال الواقلة : حا ه   . ن  نت لغمهلل حا ن 

بكدسر   ل ابل ابي  ون الغاست ان خنلهلل بل الولاهلل اد ر ان  نلك بل  ويسال ا تهلل

لت ، باغه  نده ، فدن كس  نلدك  لدك ، القدنل : ل دن  ادر االحدسر  دن غادس  الال بدهلل

 االزال  اليمهلل له بذلك ابو قتندال، ال بهلل   بل  مس، ف هلل ه خنلهلل الل س حسا  بل

 دن فضسا  ن ده ، القدب  خنلدهلل ا سلتده ؟ ف دنل ألبدي بكدس : ]  ا ده قدهلل زاألحهللن 

ندج  دذا فدر  طبو دة   -فن ممه ، ف نل لبو بكس:  ن  نت ال ممه تدأالل فنخطدأ،

ه توددسيه بددذ س ال ن ددل ا دد 16: 5اللمددنل االخاددسال . اللكددل فددي الفاددن  األ اددنن 

 ) مس  في تسممة اللامة [ .

 

 أ، قددنل :: قدنل :  ددن  نددت ألقتادده تددأالل فأخطددقدنل : ] فن دده قددهلل قتددل  ىددامن فنقتادده  

 619:  5  ندج اللمدنل  -فن جله ، قنل :  ن  نت ال يا  حا ن حاه    ادام  ابدهللا 

 [ . 14091ا 

قدددنل االحدددتن  هاكدددل فدددي  تنبددده  ال اليدددت هدددذت الواقلدددة ليضدددن بنلشدددكل التدددنلي :

نلكدن  تدل ان لبن قتندال األ ون ن غضب ل لاة خنلهلل، ا  ق« : ] الوهلليق لبو بكس»

واء لدالتجال  ا سلتده ، فتس ده  نودسفن ملدر المهلليندة   ىدمن ان ال يكدون ابدهللا فدي 

و  هدب ابد  ااه خنلهلل، الان  تم  بل  ويسال لخن  نلك  هب  له ، فامن باغن المهللينة

هلل، قتدندال الال يدجال الغضدب آخددذا  نده  أخدذت فا ددي ابدن بكدس ف ددي  ااده ل دس خنلدد

ء  ااده  ه لقى  ان ال يكون لبدهللا فدي لدواالقتاه  نلكن الزالامه  ل لاار، الاحني ا

،  و قتدندالخنلهلل. قنل : لكل لبن بكس  نن  لجبن بخنلدهلل الا تودن اته ، اللد  يلجبده لبد

 [  141: 2الهلل  المنثو    -بل ل كس  ااه 

 

 ندده لن ي ددول فددي حدداي االحددسر  ددن ي ولدده ! قددنل هاكددل : ]  تددسى اال وددن ن ـ 

كته ؟  دس، ف دهلل  ن دت لو تده  ادر خنلدهلل يلني لبن قتندال ـ هنله غضب الخاا ة فنح

 نا ة  ل اللني ، لذلك  هب الر  مس بل الخطنا ف ي  ااه ال وة، الصو  

له خنلهللا فدي صدو ال السمدل الدذن يغادب هدوات  ادر الامبده ، اليىدتمال بدأ س   

ا حددنء لن ىدده  قددنل :  الاقددست  مددس  اددر  ليدده اليددن  ه فددي الطلددل  اددر خنلددهلل 

ر لبي بكس القهلل الن ته فلاة خنلدهلل ليمدن لدو ال، الطادب الالنال  نه ، ال هب  مس مل

السهددق الىدد ه الالخ ددة ال  ددسا )الادده ان يلجلدده ، القددنل ان فددي حدداي خنلددهلل  ه ددن

اليق  ااه ان ي ادهللت اللد  يكدل لبدو بكدس ي ادهلل  دل    الشس الالظا  الغشانن المحن ر



 82 

ال تبنددن  اددام  ان »الهددذا  ددل امتمددندت   نبددل الددني فددنن   تلددنلر ي ددول ) منلده 

 ، لن سا

 

 لددذلك قددنل يددال للددح  مددس  اادده غاددس  ددسال : هبدده يددن مس، تددأالل فنخطددأ، فددن فه 

 ادذ لىن ك  ل خنلهلل. الل  يكتي  مس بمدذا الجدواا ، اللد  يكدي  دل المطنلبدة بتن

يدا   ليه فامن حنق لبو بكدس    دن بنلحدنا  مدس، قدنل :   ال يدن مس  دن  ندت ال
ا حاه    ار الك  اغمهلل الالشا  يىتلمل في  ل  ل الىل الاالغمند)  –ن فسيل حا ن

 147ـ  ل الوهلليق لبو بكس لمحمهلل يىدال هاكدل  141ـ  140الني الاالمتمند 

 [فمن بلهلل 

 

 ددنن فددي ز ددل  حددول   «! حددا ن  ددل حدداوي   »] الخنلددهلل هددذا الددذن اصددبح 

. هللاالاتمنصار    ااه الآله فنتكدن غدند اا يؤاخدذ فدي االحدسر بدأيل الجنهاادة ال د

 الممنمسيل في لاثمن ة  ل - )صار    ااه الاله ، دا ان الر االحسر ف هلل ا حاه 

 الاأل ون ، ال نن  لك في يوال بلهلل فتح  كة القبل القلة ينال [  .

 

سال . ل المغادبدالل  يبلثه   نتسا ، ال نن بنو مذيمة قتاوا في الجنهااة  مه ال ن ده  

وحلوا فنس قهلل لحاموا. فامن منءه  بمل  له قنل لم  : ] حلوا لحاحتك  فنن الن

)  -ة احاحتم  ، الل س بم  فكت وا ل   سحم   ار الىاي ف تل  نم    تاة  ظام

 لد  ي تودس خنلدهلل هندن  ادر  خنل دة الدني الودسيح فدي  مدهلل النبدي الاده فدي بندي

ا  اددر  ددهللال  ددل قوا ددهلل االحددسر  مذيمددة، بددل  ددنن فددي بطشددته  هددذت بمدد  خن مددن

ج  دل االحسر يجب  ن قباده . ال  ولده  د االحنحاة  مهلل  د نء الجنهااة، ال كون

فدس  قن دل فدي  حكد  فسقن ده اللظدا  )ال دل قتدل  ظاو دن ف دهلل ملاندن لولاده حداطن أ

 يىسي في ال تل  القهلل احسي هذا السمل في ال تل ،  ادر لن  مده  دنن  مدهللال 

 ه  سحدأالهللر ال قامة له ، ال ار ل ه ال الالية له  ار  مده ، ف لاده هدذا  ده  و د

الال ت ل    ،  ل افحش المنكسا  التي ال تنىر الر يور ال ان ة،  ل تبل  حول

  ل  نكساته يور البطنا .

 

 نل : لىمنء ف]  فامن ا تمر الخبس الر النبي )صار    ااه الآله   فه يهلليه الر ا

 67:  3تدن يخ الطبدسن  - الام  م ي لبسل الاك  من صنه خنلدهلل بدل الولادهلل.  دستال 

 . هـ [  8يواد  حنة 

] الفي  مهلل الخاا ة الثن ي  نن النمو الح ا ي أل سيل : الوحه ال ن يتستب  ااده 

 ددل آلددن  امتمن اددة الحانحدداة تخددنلي الددني النبددون الشددسيي ، الاالمتمددند فددي 

  نبل الني الذن يجلل  دل السحدول صدار    ااده الآلده  جتمدهللا يودح بح ده 
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لك ـ الوحدده الاالمتمددند الخطددأ، التتدداح لاددسلن اآلخددس لن ي ددي   نبادده ، فكن ددن بددذ

  نبل الني ـ يسحمنن الخطوا  اللمااة لس حساي اال مق الذن اصنا اال دة 

 االحس اة.

 

نل دة تده المخا ن األ س الثن ي فكنن لاخاا ة الثدن ي   البدنع الطويدل ، ال دل امتمندا

دة ق نمدن :  لا سآن الكسي  اللنووص  حول   صدار    ااده الآلده ،  نمدن : و 

 :التام  

هلل صا ر    ااده الآلده الحدا   قدنل : ندتُْ  مِن  ُ الَ )  فنلماك الذن تكا   ار لىنن  حم 

ْسَحٰر لاَْل َ اَدٰر َحد ٍَس لَ  ُسالا اَلمِن ُ نتُ   َّ داْل َمدنُمنُبان فَنطَّمَّ دَل اْلغَدن ِطِ َء لََيدهللٌ ِ   لاَْل  نُك  ِ  

ُموا َصلِ    ٦ال المن هللال : حو   -بان  ا َطاِ  اهللا اَلَ ْىتُُ  النِ َىنَء فَاَْ  تَِجهللاُلا َ نءا فَتَاَمَّ

 . ال ثامن اآلية الثنلثة الاأل بلون  ل حو ال النىنء 

 دي ، ] لخس  البخن ن ال ىا  الابل لبي يابة الليمهلل الالتس ذن الالنىدن ي الالبام

   اادهالالا ظ لابخن ن ،  ل  مسان ل  ه قدنل :  ن دن فدي حد س  ده النبدي صدا ر  

دن احدتا ظ  مدس ال لى  دن لصدنا الندنس ـ الآله الحا   ... ملر لن قدنل : ال دنن  فام 

باس ه بدنلتك مسا َماهللاا ـ فكب س ال فه صوته بنلتكباس ، فمن زال يكب دس اليسفده صدوت

دن احدتا ظ  ه كوا ملاديديت ر احتا ظ بووته النبي صدا ر    ااده الآلده الحدا   ، فام 

لادهلل بغادس  ، فن تحل فىن  «ال خاس الال يضاس ا تحاوا »  :الذن لصنبم  ، قنل 

د دأ ال دودن بنلودسال ، فودا ر بنلندنس ، فام   ن ا  تدلل    جل فهلل ن بنلوحوء ، فتوح 

سن فد ن  نلدك يدن »  :يول  ه ال ور ، ف نل   ل صسته م ا هو بسمل  لتجل ل 

نلودلاهلل  اادك ب»  :قنل : لصنبتني مننبة الال  نء ! قنل  «لن توا ي  ه ال ور ؟ 

وء ن ن  تدنا التدام   بدنا الودلاهلل الطادب الحدصدحاح البخد -  «فا  ه يك ادك ... 

 ٤۳٤/  ٤،  ىدنهلل ليمدهلل :  ۳٤٤ا :  ۱۲۹ـ  ۱۲٨/  ۱المىا  يك اه  ل المدنء : 

 دددل ممن دددة  دددل  ۲٦٦۹۹ـ  ۲٦٦٨۹ا :  ٤۰۳ـ  ٤۰۱/  ۹،  ندددج اللمدددنل : 

 [ ۱۷۱/  ۱المحهلللال ، حنل النىن ي : 

 

 دن جل  ادر  ادر خدسي  بتدسه الودسال فدي تادك الحدنلالهنن ي دول  مدس بسليده 

 لىنن النبي صا ر    ااه الآله الحا   القابه

 

] لخس  البخن ن ال ىا  في صحاحاممن الابل الجن الد الليمدهلل فدي المىدنهلل اللبدو 

داالد الالنىن ي الابل  نمده الالبام دي فدي الىدنل الغادسه   دل  بدهلل الدسيمل ابدل 

؟ ف نل  لبجن ، الالا ظ لمىا  : لن  مسا لتر  مس ف نل : م  ي لمنبت فا  لمهلل  نء

دن  : ل دن تدذ س يدن ل ادس المدؤ نال م  ل دن الل دت فدي حدسية ،  : ال تول  ، ف دنل  م 

ن ل ن فتملكت في التساا الصدا ات  ن ل ت فا  تول  ، الل   فأمنبنن فا   جهلل  نء ، فأ  
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م  مددن  ددنن يك اددك لن تضددسا باددهلله »  :، ف دنل النبددي صددا ر    اادده الآلدده الحددا   

دن  !  «من الممك ال  اك األ ض ل   تن خ ل   تمىح بم ف دنل  مدس : ات دق   يدن  م 

 قنل : من يئت ل  ليهلل ِ  به ، ف نل  مس :  ولاك  ن تولات.

ن  : ين ل اس المؤ نال من يئت ـ لمن   لدل  مالفي  الاية لخسى لمىا  : قنل  م 

تدام   هدل صدحاح البخدن ن  تدنا التدام   بدنا الم  -   ل ي  ك ـ ال ليهلل ِ  به ليدهللاا 

، صدحاح  ىدا   تدنا الحدا   ۳٤۳ـ  ۳۳٨ا :  ۱۳۱ـ  ۱۲۷/  ۱فاممن :  ين خ

ال  ۲٦٥ـ  ۲٦٤/  ٤،  ىددنهلل ليمددهلل :  ۳٦٨ا :  ۳۰۳ـ  ۳۰۰/  ٤بددنا التددام   : 

 / ۱، حنل ابل  نمده :  ۳۲٤ـ  ۳۲۱ا :  ٨٨ـ  ٨۷/  ۱، حنل لبي داالد :  ۳۱۹

 ۱  ي :، الىنل الكبسى لابام ۱۷۰ـ  ۱٦٨/  ۱، حنل النىن ي :  ٥٦۹ا :  ۱٨٨

/  ۳،  ىددنهلل لبددو يلاددٰر  ۱۲٥ا :  ۱۳۰ـ  ۱۲۹/  ۱، غددو  المكددهللالد :  ۲۰۹ /

 [ .۱٦۰٦ا :  ۱٨۲ـ  ۱٨۱

 

ة تجهلل لن  ن منء  ادر لىدنن النبدي صدا ر   ات في هذت ال و  ه   اادفأ ت م ا تأ  

 الآله الحا    خنلي لمن منء  ار لىنن الخاا ة.

ا بمدنتال اآليتدال  لب دسال اللدهللر المودهمدن فدي حدو ال فمب لن الخاا ة لد  يكدل  نلمدن

 ااده  التي تلاممن في النتي  شدسال حدنة ، فاد  لد  يلمدل ب دول السحدول صدا ر  

دة حد سه  ، ال دنن الخاا دة  لمد  فدي ت ادك الآله الحا   الدذن  الات  مدسان فدي قو 

 الى سال ؟!

ة ، لال ل  يىمه قدول النبدي صدا ر    ا  اده الآلدهالهب لن الخاا ة  ىي تاك ال و 

ددن  الحدا    ل بددلددذلك السمدل الجنددب ياندذاه ، الل  دده  ىدي  ددن مدسى باندده البدال  م 

دن  اليمدهلل دت الهدو يدذ  ست قدوَل الن  بدي صدا رينحس القول النبي لممن ، فا  يجمس  م 

ل   اددر  غدد     اادده الآلدده الحددا   ؟؟!! لال لن الخاا ددة  ددنزر  اددر امتمددندت األال 

 اآلين  الاألينديث !!

ة الطسق :  ال نمن : قو 

هلل صا ر    ااده الآلده الحدا   ي دول :فنلماك   ) الطَّدَسقُ  الذن تكا    ار لىنن  حم 

تَددنِن فَاِْ َىددنٌه بَِمْلددُسالٍي لاَْل تَْىددِسيٌح بِاِْيَىددنٍن   ) فَدداِن  :نل  ددج  المددل  ر لن قددملدد َ سَّ

ددن   - ۲۲۹سال : حددو ال الب دد - ْاددَستُ غَ َطاَّ ََمددن فَددَس تَِحددلُّ لَددهُ ِ ددل بَْلددهللُ َيتَّددٰر تَددنِكَح َزاْلما

۲۳۰   

 

ا فدي  جادس الايدهلل ،  ]  الن  ل ابل  ب دنس ل  ده قدنل : طا دق   ن دة زالمتده لسلدن

ا يهلليهللاا ، فىأله  حول   صا ر    ااه الآله الحدا     ادي »  :فحجن  اامن يج ن

ا ، قددنل صدا ر    ااده الآلده الحددا    «طا  تمدن ؟  فدي  جادس الايددهلل ؟ »  :قدنل لسلدن
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فا  مدن تمادك الايدهللال ، فن ملمدن »  :  ااده الآلده الحدا   قنل :  ل  ، قنل صا ر   «

 . «من يئت 

ا لال د الىاوطي  الاية ابل  ب نس في ت ىاست  ل البام دي اللال د فدي  لدك يدهلل يثن

ا آخس  دل لبدي داالد الال تس دذن  ل الشنفلي اللبي داالد الالحن   الالبام ي اليهلليثن

حه ، الالبام ي  ل يهلليث   ن ة. ال في  لال دت ال سطبيالابل  نمة الالحن   الصح 

   -  ت ىدداست  ددل لبددي داالد الابددل  نمدده الالددهللا قطني الغاددسه  ، الا تددسي بوددحته

ن ه ، الجدد ٦٦٨ـ  ٦٦۷/  ۱، الددهلل   المنثددو  :  ۳۲ـ  ۳۱/  ۳ا ددسر المددوقلال : 

/  ٨، م يددددند الىددددن ن :  ۱۳٦ال  ۱۳٥ال  ۱۳۱ال  ۱۲۹/  ۳أليكددددنر ال ددددسآن : 

 .[ ۱۳۳ـ  ۱۳۲

 

 دن  ليث  حمود بل لباهلل  نهلل النىن ي بىدنهلل  منلده القنل ال ىطس ي : ] الفي يهلل

لدس   : لن   حول   صدا ر    ااده الآلده الحدا   لخبدس  دل  مدل طا دق ا سلتده

ا ، ف دنر صدا ر    ااده الآلده الحدا   غضدبنن ، لد   قدنل : ليُْالَدُب »  تطاا ن  ممالدن

   - ه ؟ال   تا ليت ر قنر  مل ف نل : ين  حول   «بكتنا   الل ن بال لظمس   ؟! 

 ۱لظا  : ، ت ىاس ال سآن ال ٦۷٦/  ۱، الهلل   المنثو  :  ۱٤۲/  ٦حنل النىن ي : 

 .[  ۳٥/  ۳، ا سر الموقلال :  ۱۳٤ـ  ۱۳۳/  ٨، م يند الىن ن :  ۲٨٤ /

 

ن لىدن لن   مس في الطسق  ار خسي  ن ل س   تلدنلر بده ال  دن ا دجل  ادر 

 : حا   القابهالنبي صا ر    ااه الآله ال

 

قدددنل الىددداوطي : لخدددس   بدددهلل الدددسزاق ال ىدددا  اللبدددو داالد الالنىدددن ي الالحدددن   

ر   الالبام ي  ل ابل  ب نس ل  ه قنل :  دنن الطدسق  ادر  مدهلل  حدول   صدا  

 دنل ف ااه الآله الحا   اللبي بكس الحنتال  ل خسفة  مس طدسق الدثس  الايدهللال ، 

، فادو  فدي ل دس قدهلل  ن دت لمد  فاده ل دنال  مس بل الخطنا : من  الننس قهلل احتلجاوا

 ل ضاننت  اام  ، فأ ضنت  اام  !

اللال دت الىداوطي  دل طسيددق طدنالالس  نددهلل الشدنفلي ال بددهلل الدسزاق اللبددي داالد 

 الالنىن ي الالبام ي ، الفي  الاية لخسى  ل لبي داالد الالبام ي.

ح ه اللخسمه ليمهلل في المىنهلل الالبام ي في الىنل الالحدن   فدي المىدتهلل ه الصدح 

 يسط الشاخال.  ار

ته ] ال   -  لال دت الدددذهبي فدددي تاخاوددده الال سطبدددي فدددي ت ىددداست  لتدددسفال بودددح 

 ۱٤۷ا :  ۳۲٨ـ  ۳۲٥/  ۱۰صحاح  ىا   تنا الطسق بنا الطسق الثس  : 

 ۳، ا دسر المدوقلال :  ٦٦٨/  ۱، الهلل  المنثدو  :  ۱۳۳/  ٨، م يند الىن ن : 

، المىددتهلل ه  ۳۳٦/  ۷ام ددي : ، حددنل الب ۳۱٤/  ۱،  ىددنهلل ليمددهلل :  ۳٤ـ  ۳۱ /
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، حدددنل  ۱۳۰/  ۳ تدددنا الطدددسق ، ت ىددداس ال سطبدددي :  ۱۹٦/  ۲التاخاوددده : 

، ليكدنر  ۲۲۰۰ـ  ۲۱۹۹ا :  ۲٦۱/  ۲، حنل لبدي داالد :  ۱٤٥/  ٦النىن ي : 

 [ ٥۲۹/  ۱ال سآن لاجونص : 

ة الخمس :  ال نمن : قو 

ددهلل صددا ر    اادده الآلدده ال َمددن ) مِ َّ  حددا   ي ددول :فنلماددك الددذن تكا دد   اددر لىددنن  حم 

دلْ  ُكدْ   فَدنْمتَنِبُوتُ لَلَاَّ الشَّدْاَطننِ  َ َمدلِ  اْلَخْمُس اَلاْلَمْاِىُس اَلاأْلَ َونُا اَلاأْلَْزاَلُر ِ ْمدٌس ِ  

     90المن هللال  –تُْ ِاُحوَن 

  

ن  د»  :نل القهلل  الن  ل منبس بل  بهلل   لن  النبي صدا ر    ااده الآلده الحدا   قد

 ، القددنل التس ددذن : الفددي البددنا  ددل حددلهلل ال ن شددة «اادده يددسار لحددكس  ثاددست ف ا

 ال بهلل   بل  مسال الابل  مس الخوا  بل مباس.

 بدهلل  لقول : الفي البنا  ل ل اس المؤ نال  ااه الىسر الزيهلل بدل لبدي لالفدر ال 

ا ، ال الن  دل  دل   دنم  بطدسق  ختا د ة بل  ب نس الل س بل  نلدك الالواقدهلل ليضدن

 . البأل نظ  ت نالتة

هلللال دت المنهللن في  هلل ال  واحه  ل  نجت  نقسا  ل ممن ة  بادسال  دل المحداللال 

بدنن  نم  : ] البخن ن الليمدهلل الابدل  نمده الالبغدون اللبدوداالد الالنىدن ي الابدل ي

 . الالتس ذن الالبام ي

اللخسمدده الددهللا  ي فددي حددننه اللبددو يلاددر فددي  ىددنهللت الالحددن   الناىددنبو ن فددي 

ا حنل التس دذن بدن  - ه  ل تن يخه ىتهلل  ه الالخطاب البغهللادن في  هلل ال  واح

 ٥ :،  نج اللمنل  ۱٨۷۳ال  ۱٨۷۲ا :  ۳٤۳/  ۳ ن لحكس  ثاست ف اااه يسار : 

، المىددتهلل ه :  ۱۳۱٥٥ـ  ۱۳۱٥۲ال  ۱۳۱٤٨ال  ۱۳۱٤۱ا :  ۳٤٤ـ  ۳٤۲ /

/  ٨ال  ۳۲۷۷ر :  ۲۲۹/  ٦ال  ۱٤۳۳ر :  ۳۲۷/  ۳، تددن يخ بغددهللاد :  ٤۱۳/  ۳

ر :  ۲٥۱/  ۱۲ال  ٥۰۹۷ر :  ٤٦۹ال /  ٤٦۷٥ر :  ۹٤/  ۹ال  ٤٥٤٤ر :  ٤۳۷

، حددنل ابددل  ۳٦٨۷ال  ۳٦٨۱ا :  ۳۲۹ال  ۳۲۷/  ۳، حددنل لبددي داالد :  ٦٦۹٨

 ا ۱۱۲٥ال  ۱۱۲٤/  ۲ نمه  تنا األيسبة بنا  ن لحكس  ثاست ف اااه يدسار : 

 ٥ ،  جمده الجالا دهلل : ٦۷٥/  ٤، البحس المحاط ألبي يانن :  ۳۳۹٤ـ  ۳۳۹۲: 

 ا [  ۲۲٨لبي يوحي / ،  تنا االلن  لا نحي  ٥۷ /

ن  سي خ  ار فاحاه م ا  ىس بنلمنء   آهن  مس بسليهالموا د التي  في بل الل  

 . لىنن النبي صا ر    ااه الآله الحا   القابه  ن جل  ار 

أ سابي بفمل  ىنهلل لبي ينا ة  ل يمند  ل مبساها  : لن   مس بل الخطنا لُتَِي 

ن ل ان ن ت ، الد دت قنل : فنيبىوت فان صحن فنمادهللالقهلل حكس ، فطاب له  ذ اا ، فام 

 : مس ب ضاه الد ن بمنء فوبه  ااده فكىدس لد   يدسا الحد ر ماىدنءت ، لد   قدنل 

 . يهللهكذا فن ىسالت بنلمنء م ا غابك  ياطن ه ، قنل : ال نن يحب الشساا الشهلل
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 ٥٥/  ۲،  ىنهلل لبي يلار :  - المنء في  تنا اآللن  ألبي يوحي قسيب  ل  لك

/  ۲مددن ه  ىددن اهلل لبددي ينا دددة : &  . ۳۹٦٦ا :  ٥۰/  ۷ال  ٦۹٥ال  ٦۹٤ا : 

 .  [۹۹٨ا :  ۲۲٦ تنا اآللن  لا نحي لبي يوحي بنا األيسبة /  ۱۹۲

بادذ اللخس  النىن ي  ل لبي  افه : لن  مس بل الخطدنا قدنل : م ا خشدات   دل  

 يهللته فن ىسالت بنلمنء.

 البس ت  بهلل   ب وله :  ل قبل لن يشتهلل .

ن] ال ل حلاهلل  قسبده  بل المىاب ي ول : تا ت ل اي  مس بشساا ، فهلل ن به ، فام 

/  ٨ن ي : حنل النىد -  ملر فاه  سهه ، فهلل ن به فكىست بنلمنء ف نل : هكذا فنفلاوا

 .[ ٤۹۲ال  ۱۲٤ا :  ۲۷۳ال  ٦٤/  ۱٨، من ه المىن اهلل الالىنل :  ۳۲٦

 

هلل ي  ل حلاقنل لبو بكس السازن : ]  ال الى محسا ال  ل لبي مححنق  ل الشلب

ا يسا  ل يساا  مس فجاهللت  مس الحهلل  ، ف نل األ  سابي : ال ا مة : لن ل سابا ن

القنل  م  من يسبت  ل يسابك ، فهلل ن  مس يسابه فكىست بنلمنء ، ل   يسا  نه ،

 :  ل  ابه  ل يسابه ييء فااكىست بنلمنء.

ن ال الات مبددساها  النخلددي  ددل  مددس  حددوت ، القددنل فادده : م  دده يددسا  ندده بلددهلل  دد

 حسا األ سابي.

القنل فدي الود حة الىدنب ة : القدهلل تدواتس   دل ممن دة  دل الىداي يدسا النبادذ 

 - الشهلليهلل :  نم   مس ..

 .[ ٤٦٤ال  ٤٦۳الفي طبه :  ٦٥۲ال  ٦٥۱/  ۲ليكنر ال سآن لاجونص :   

س قدنل ابددل  بددهلل  بدده األ هلللىددي : ]  قددنل الشددلبي : يددسا ل سابددي  ددل اداالال  مدد

الفدي  ۰٨/  ٨الل دهلل ال سيدهلل :  - ن يهللت لاىدكس ال لاشدساافن تشر فحهلل ت  مس ، الم  م

 [ ۳٨۲/  ٦طبه : 

 

الشدنر  ال الى اال نر  نلك : لن   مس بل الخطنا يال قهللر الشنر ، يكن ملاده لهدل

وا : ايسب البنء األ ض الل امن ، القنلوا : ال يواحنن مال  هذا الشساا ، ف نل  مس

لن  مل  ل لهل األ ض : هل لدكهذا اللىل ، قنل : ال يواحنن اللىل ، ف نل  

ا ال يىكس ؟ قنل :  ل  ، فطبخدوت يت در  هدب  نده   جلل لك  ل هذا الشساا يائن

بلمن هللت ، فتالثاثنن الب ي الثاث ، فأتوا به  مس ، فأدخل فاه  مس اصبله ل    فه ي

بوت ، يتمطط ، ف نل : هذا الطسء ، هذا  ثل طسء ا بدل. فدأ سه   مدس لن يشدس

ي ال لامد  م  دادال بل الون ت : ليااتمن ال  ، ف نل  مدس :  دس ال  ، ف نل له  بن

ا ليااته لم . ر  اام  يائن ا يس ته  اام  ، الال ليس   ليل  لم  يائن

 ل مححنق  الاية لخسى يدول « المطنلب اللنلاة » ال  ل الحنفظ ابل يجس في 

سا  نده يساا لهل الشنر التدسخاي الخاا دة لمد  فدي يدسبه ، المدنء فامدن : فشد
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اليسا لصدحنبه القدنل :  دن لطادب هدذا ! فدن زقوا المىدامال ، فسزقدوه   نده ، 

فابددث  ددن يددنء   ، لدد   من  مددسا َخددهلِلَ   ندده ، ف ددنر المىددامون فضددسبوت بنلددنلم  

القنلوا : حدكسان ! ف دنل السمدل : ال ت تادو ي ، فدو   دن يدسبت مال  الدذن  زقندن 

،  ٤۱ا :  ۷٤٨/  ۲ ه تحدسي  الخمدس : الموطأ  تدنا األيدسبة ، مدن   -  مس ..

 [  ۱۷٨٤ا :  ۱۰۷/  ۲المطنلب اللنلاة : 

 

القنل ابل يجس اللى س ي : لخس  لبو لا  في الوحنبة  دل طسيدق صدهللقة  دل 

 ر  حاامنن بل داالد  ل ليوا بل  نفه بل  اىنن  ل لباه ل  ده حدمه النبدي صدا  

تددي  ددل بلددهلل»  ] اادده الآلدده الحددا   ي ددول :  و من بغاددحتشددسا ل   س ن الخمددس يىددم 

بة : االصنبة في تمااج الودحن   - «احممن ، يكون  و م   ار يسابمن ل ساءه  

 . [ في تسممة  نفه بل  اىنن ٨٦٦٤ر :  ٥٤۷ـ  ٥٤٦/  ۳

حه  ددل لبددي  ىددا  الخددوال ي ، ل  دده يدد     القددنل الىدداوطي : لخددس  الحددن   الصددح 

، فجلددل يخبسهددن ،  فددهللخل  اددر  ن شددة ، فجلاددت تىددأله  ددل الشددنر ال ددل بسدهددن

ا ون يسابف نلت :  اي توبسالن  ار بسدهن ؟ قنل : ين لر  المؤ نال ، م  م  يشسب ن

  ، آلده الحدا  اللم  ي نل له الطسء ، قنلت : صدهللق   الباَّدغ النبدي صدا ر    ااده 

و من بغاس احمم»  :حملته ي ول  تي يشسبون الخمس يىم  ا  ل ل    «.ن من ل نحن

  دل ابدل  ب دنس ،   دست الماثمدي فدي  جملده القدنل :  الات الهذا الحهلليث  سالن

نلدك الطبسا ي ال منله ل ن . اللال دت اللس ة المنهللن في  نجت  دل يدهلليث لبدي  

 :المىدتهلل ه  -  األيلسن  ل ليمهلل اللبي داالد الابدل يبدنن الالطبسا دي الالبام دي

 : ا ۳۲۹/  ۳، حددنل لبددي داالد :  ۱۷٨ـ  ۱۷۷/  ۳، الددهلل   المنثددو  :  ۱٤۷/  ٤

،  جمددده  ۱۳۱٦۷ال  ۱۳۱٦٦ا :  ۳٤۷/  ٥،  نددج اللمددنل :  ۳٦٨۹ال  ۳٦٨٨

 [ ٥۷/  ٥الجالا هلل : 

 

أ ل  دن يك دلال  »  :] ال ل  ن شة قنلت : قنل  حول   صا ر    ااه الآله الحدا   

 «.االحسر ـ  من يك أ اال نء ـ في يساا ي نل له الطسء 

يمدهلل لالمطنلب اللنلاة  ل  لخسمه ابل  هللن في الكن ل ، اللال دت اللى س ي في

 بل  ناه اللبي يلار.

  ست ابل  قنل الماثمي :  الات لبو يلار الفاه فسا  بل حاامنن ، قنل ليمهلل : ل ة.

 ددهللن القددنل : لدد  ل  ليددهللاا صددسا بضددل ه الل مددو لن ال بددأس بدده. الب اددة  منلدده 

  منل الوحاح.

  اادده اللخدس  الددهللا  ي فددي حدننه  نمددن ، قنلددت : حدملت  حددول   صددا ر    

ل  ن يك أ ـ قنل زيهلل : يلني االحدسر ـ  مدن يُك دأ ا  دنء »  :الآله الحا   ي ول  من لال 
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يلني الخمس ، ف ال :  اي ين  حول   ! القهلل بال   فاه  نبا ل ؟ قنل  حدول  «

و من بغاس احممن فاىتحا و من »  :  صا ر    ااه الآله الحا     . ۱۷) «يىم 

،  ۱٥۷۱ر :  ۱۳۷/  ۷، الكن دددل البدددل  دددهللن :  ٥٦/  ٥:   جمددده الجالا دددهلل. ۱۷

 دهللن :  ، الكن ل البل ٥٦/  ٥ـ  جمه الجالا هلل :  ۲ ۱۰۹/  ۲المطنلب اللنلاة : 

 ي ، حنل الهللا  ۱۷۹٤ا :  ۱۰۹/  ۲، المطنلب اللنلاة :  ۱٥۷۱ر :  ۱۳۷/  ۷

 :۲  /۱۱٤ ] 

 

 ال نمن : قو ة ي   التمت ه :

 

هلل صا ر    ااه الآله الحا   ي ول : فنلماك الذن تكا    ار لىنن َه تَّد) فََمل تَمَ   حم 

نٍر فِدي اْلَحد ِ  اَنُر لََسلَِة لَيَّ  يَِجهلْل فَِو ل لَّ ْ بِنْللُْمَسالِ مِلَر اْلَح ِ  فََمن اْحتَْاَىَس ِ َل اْلَمهلْلنِ فَمَ 

ِلددَك ِلَمدد ِجهلِل اُدهُ َينِحددِسن اْلَمْىددُكددْل لَهْ  يَ ل لَّد ْ اَلَحدْبلٍَة مِ َا َ َمْلددتُْ  تِْادَك َ َشددَسالٌ َ نِ اَدةٌ  َٰ

     196الب سال  –اْلَحَساِر 

  

قنلوا  ،] القهلل   ل لبو يانن  ل ابل  ب نس ال طنء الممن ة في  لنر هذا التمت ه 

سالا يد: هو السمل ي هللر  لتمساا  ل لفق في ليمس الح   فا ا قضدر  مستده لقدنر 

ا بددن يسل بمك ددة يت ددر ينشددئ  نمددن الحدد    ددل  ن دده  لددك ، فاكددو لددر من  ىددتمتلن

 [ .۳٦۲/  ۲البحس المحاط :   -  ميسا ه بنلح   

 

  لده الحدا  الحاأتي الكسر  ار لن اآللن  قدهلل تدواتس  بدأن النبدي صدا ر    ااده الآ

أبدهلل ؟ لل س لصحنبه ب ىخ الح   ملر اللمسال ، ال نهلل ن حأله حدساقة : هدي لندن لال 

 «.ملر يور ال ان ة بل لأبهلل ، دخات اللمسال في الح   »  :قنل 

ن   ااده  فامن خنلي فاه يهلليث  حدول   )صدار    لىنن  مس  ن منء  ارالل  

بي ال مهلل ل ف هلل  ىخ هذا الحك  الذن  نن في  مهلل النبي صا ر    ااه الآله الحا  

 بكس.

مده ] ف هلل لخس   ىا  اللبو  باهلل المدسالن الليمدهلل بدل ينبدل اللبدو  وا دة الابدل  ن

 تددي الابددل يددجر الالبام ددي : لن  لبددن  وحددر األيددلسن  ددنن ي الالنىددن ي اللبددو  لددا 

 ادس لبنلمتلة ، ف نل له  مل :  اليهلله ببل  فتادنه ، فا  دك ال تدهلل ن  دن ليدهلل  

لدك ، المؤ نال  مس في النىك بلهلله ، يت ر ل اده لبدو  وحدر بلدهللُ ، فىدأله  دل  

به و اللصدحنف نل  مس : قهلل  امُت لن  النبي صا ر    ااه الآله الحا   قهلل فلاده هد

 ، اللكددل  سهددُت لن يظاددوا بمددل   لسحددال فددي األ اه لدد   يساليددون بددنلح  ت طددس

  ؤالحم .
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ال الن  نددده يدددهلليث آخدددس قسيدددب  دددل هدددذا ، لخسمددده ليمدددهلل الالبخدددن ن ال ىدددا  

خن ن صحاح الب  -الالنىن ي الالبام ي اللبو داالد الطانلىي الابل يجر األ هلللىي 

 ۱،  ىدنهلل ليمدهلل :  ۱۷۹٥:  ا ٥٤۳/  ۱ تنا اللمسال بنا  تر يحل الملتمدس : 

خ ، صحاح  ىا   تنا الح  بنا في فى ۱٥۳/  ٥، حنل النىن ي :  ٥۰ـ  ٤۹ /

 ۱۲۲۲ال  ۱۲۲۱ر :  ۱٥۷ال  ۱٥٤ا :  ٤٤٨ـ  ٤٥۱/  ٨التحال  ل االيدسار : 

، غسيددب  ۲۰/  ٥، الىددنل الكبددسى :  ۲۹۷۹ا :  ۹۹۲/  ۲، حددنل ابددل  نمدده : 

 :ا  ۱٦٥ال  ۱٦۳/  ٥ نج اللمنل :  ، ٦٥۳ا :  ۲٨٤/  ٤الحهلليث ألبي  باهلل : 

 ۲،  ىنهلل لبي  وا دة :  ۳۳٥ـ  ۳۳٤/  ۲،  نتخب الكنج :  ۱۲٤۷٨ال  ۱۲٤۷٥

ة الوداع البل يدجر /  ۳۳٦۷ال  ۳۳٥٥ا :  ۳٤۳ال  ۳٤۰ /  ۳۹۹ال  ۳۹٦، يج 

 ۳۲۲ـ  ۳۲۰/  ۳، المىدنهلل المىددتخس   اددر صدحاح  ىددا  :  ٤٤۹ال  ٤٤۳ا : 

 [  ۲٨۳٥ـ  ۲٨۳۲ا : 

 

 ا  يددور الهددو  اددر المنبددس قددن سا :  تلتددنن  ن تددن  اددر  مددهلل] الخطددب النددنس  

 :  تلدة  حول   صا ر    ااه الآلده الحدا   الل دن ل مدر  نممدن الل نقدب  ااممدن

 الح   ال تلة النىنء.

لال دت في الكنج  ل  دل   دل ابدل مسيدس الابدل  ىدن س الالطحدنالن اللبدي صدنلح 

  نتب الااث.

ادر  لملا ِدق ا: ل  ه قنل :  تلتدنن .. القدنل : القنل ابل ال ا   : الفامن لبت  ل  مس 

 زاد الملند : لخسمه اال نر ليمهلل في  ىنهللت  ل يهلليث منبس.

 ،الهددذا الخبددس  ددسالنٌّ  ددل  ددل   ددل ابددل  مددس المددنبس بددل  بددهلل   اللبددي قسبددة 

فدي  لخسمه ليمهلل اللبو  وا ة في المىنهلل الالطحنالن في  لن ي اآللن  الابل يجر

 المحا ر.

ل  دل لبدي  ضدسال ، قادت لجدنبس اللخس  لبو  وا  ة ال ىا  الالبام ي الالا ظ لدأال 

بل  بهلل   : من  ابل  ب نس يدأ س بنلمتلدة الابدل الجبادس ينمدر  نمدن ، قدنل : ف دنل 

منبس :  ادر يدهللن مدسى الحدهلليث ، تمت لدت  ده  حدول   صدا ر    ااده الآلده 

ددن اللددي  مددس بددل الخطددنا خطددب النددنس ، ف ددنل : من ال دد سآن ال ددسآن الحددا   ، فام 

ال حول   السحول ، الم  ممن  ن تن  تلتنن  ار  مهلل  حدول   صدا ر    ااده 

الآله الحا   الل دن ل مدر  نممدن الل نقدب  ااممدن : ميدهللاهمن  تلدة الحد   ، فنفوداوا 

ك   ل  مستك  ، الاألُخسى  تلة النىنء ، فدس اقدهلل   ادر  مدل تدجال   ملدر  بحج 

، حدنل البام دي  تدنا النكدنا  ۲٥/  ۱ىنهلل ليمهلل :   - لمل مال  غا بته في الحجن ال

ـ  ٤٥۷۱٥ا :  ٥۲۱ـ  ٥۱۹/  ۱٦،  نج اللمنل :  ۲۰٦/  ۷بنا  كنا المتلة : 

 ۲۱۰/  ۲ال  ۳۹۱ـ  ۳۹۰ال  ۳٨۳/  ۱، ليكدددنر ال دددسآن لاجودددنص :  ٤٥۷۲۲

ـ  ٥۲ال  ٥۰/  ۱۰،   دنتاح الغادب :  ۱٨٤/  ۲ال  ۳٤٥ال  ۳٤۲/  ۱الفي طبه : 
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ا :  ۱۹٥ال  ۱٤٦ال  ۱٤٤/  ۲لددن  بددنا  ننحددك الحدد   : ، يددسا  لددن ي اآل ٥۳

 [  ٦۱ـ  ٦۰/  ۷، المحار :  ۳۹۰٤ال  ۳٦٨۷ال  ۳٦٨٦ال  ۳٦۷۲ال  ۳٦۷۱

 ،ال نن أل ثدنل  بدندال بدل الودن ت لن ي دول لده : هدذا خدسي  س دك فدي الشدنر 

ر ا يس  تده  ادام  ، الال ليدس  ا يد ادام   ياث قات : الام  م  ي ال ليل  ] لم  يائن ائن

 لم . ليااته

اللخدس  لبددو  وا دة فددي  ىددنهللت ال ىدا  فددي صدحاحه  ددل طسيددق ين دهلل بددل  مددس 

 دنل : فالبكساالن  ل لبي  ضسال قنل :  نت  نهلل مدنبس بدل  بدهلل   ، فأتدنت آ  ، 

  ه  حول ابل  ب نس الابل الجباس اختا ن في المتلتال ؟ ف نل منبس : فلاننهمن  

  مس فا   لهلل لممن. صا ر    ااه الآله الحا   ل    من ن  نممن

/  ۲الجدن ه أليكدنر ال دسآن :  - اللخس  لبو  وا ة  ل منبس يدهلليثن آخدس فدي  لدك

 / ۳، زاد الملدند :  ۲٥۲ـ  ۲٥۱/  ۱۲ال  ۱٨۲/  ۱، يسا  م  البسغة :  ۳۹۲

 ، صدحاح  ىدا   تدنا الحد  بدنا فدي المتلدة ۲٦۹/  ۱، بهللاية المجتمدهلل :  ۳۹۹

/  ۲، الفدددي طبددده :  ۱۲۱۷ر :  ۱٤٥: ا  ٤۱۹ـ  ٤۱٨/  ٨بدددنلح   الاللمدددسال : 

ال  ۳۳٤۹ا :  ۳۳۹ـ  ۳۳٨/  ۲،  ىدنهلل لبدي  وا دة :  ۱۲۱۷ا :  ۷۲٤ـ  ۷۲۳

 [ ۳۳٥٤ـ  ۳۳٥۲

 

 ] اللخدس  لبددو  لددا   ددل خنلدهلل ل دده قددنل :  تلتددنن فلاننهمدن  اددر  مددهلل  حددول  

 مىدتخس   ادرالمىدنهلل ال    -  صا ر    ااه الآله الحا   ل    من ن  مس فا   لهلللممن

 [ ۲٨۹۰ا :  ۳٤٦/  ۳صحاح  ىا  : 

 ] قنل الىاوطي : لخس  ابل لبي يابة الالبخن ن ال ىا   ل  مسان بل يوال

آلده ال  ااده قنل :  جلت آية المتلة في  تنا   الفلاننهن  ه  حول   صا ر  

ل ن  ، قدن دالحا   ، ل   ل  تنجل آية تنىخ آية  تلدة الحد   ، اللد  ينمدر  نمدن يت در 

 يه  ن ينء. مل بسل

 قنل فخسالهلليل السازن : يسيهلل لن   مس  مر  نمن.

 ن ه البخدنالقنل ابل  ثاس الشن ي : قنل البخن ن : ي نل م  ه  مس. الهذا الذن قنل

ا به لن   مس  نن ينمر الننس  ل التمت ه.  قهلل منء  وسين

ل القنل ال ىطس ي : هو  مس بل الخطدنا ، ال  ثمدنن بدل   دنن ، ألن   مدس ل ال 

ا له في  لك. ل    مر  نمن ، فكنن َ ْل بلهللت تنبلن

اللخسمه األالزا ي الليمهلل الالهللا  ي الالطحدنالن الابدل  نمده الابدل يبدنن الابدل 

يددجر الالطبسا ددي الالخطاددب. اللخسمدده  ىددا  بلشددسال لحددن اهلل فددي صددحاحه اللبددو 

صدحاح البخدن ن  تدنا الحد  بدنا  -  وا ة اللبو  لا  بلهللال لحن اهلل فدي  ىدنهلليممن

ال تددنا الت ىدداس بددنا  ددل تمتدده بددنللمسال  ۱٥۷۱ا :  ٤٨٥ـ  ٤٨٤/  ۱التمتدده : 

، صحاح  ىدا  بدنا مدواز التمتده  دل  تدنا  ٤٥۱٨ا :  ۲۰۰/  ۳ملر الح  : 
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،  ٥۲۰/  ۱، الددهلل   المنثددو  :  ۱۲۲٦ر :  ۲۳بددنا :  ٤٥٨ـ  ٤٥٥/  ٨الحدد  : 

، حددنل  ۹۹۹ا :  ۳۰۹، حددنل االالزا ددي /  ۳٨٨/  ۲الجددن ه أليكددنر ال ددسآن : 

، يدسا  ۱۷۰/  ۲، زاد الملند :  ۱٥٥/  ٥، حنل النىن ي :  ۳٥/  ۲الهللا  ي : 

/  ۲، حدنل ابدل  نمده :  ۳٦۷۰ـ  ۳٦٦۹ا :  ۱٤٤ـ  ۱٤۳/  ۲ لن ي اآللدن  : 

 ۱۲، يدسا  مد  البسغدة :  ٤۳٤ال  ٤۲٨/  ٤،  ىنهلل ليمهلل :  ۲۹۷٨ا :  ۹۹۱

 يدند ، م ۲٤۰/  ۱، ت ىاس ال سآن اللظا  :  ٥۳/  ۱۰،   نتاح الغاب :  ۲٥۳ /

،  ۳۹۳٨ال  ۳۹۳۷ا :  ۲٤٤/  ۹، صددددحاح ابددددل يبددددنن :  ۱۳٦/  ۳الىددددن ن 

، حددنل  ۲٥٥ال  ۲٥۲ال  ۲٤٨ا :  ۱۲٥ال  ۱۲٤ال  ۱۲۳/  ۱٨الملجدد  الكباددس : 

ـ  ۳٤٤/  ۲،  ىدددنهلل لبدددي  وا دددة :  ۲۰ـ  ۱۹،  ۱٤/  ٥ال  ۳٤٤/  ٤البام ددي : 

 ٤٥٤ال  ٤٥۳ا :  ٤۰۱، يجة الوداع البدل يدجر /  ۳۳۷۳ـ  ۳۳۷۰ا :  ۳٤٥

، تح ددددة األيددددساي  ۱۰٨۷ر :  ۱۲۳٦ا :  ۱۷۱۰/  ۳المت ددددق الالم تددددسق :  ،

، المىددددددنهلل  ۱٤٤/  ٥، البهللايددددددة الالنمنيددددددة :  ۱۰٨۷۲ا :  ۳٤٥/  ۲لامددددددجن : 

 [  ۲٨٥۰ ـ  ۲٨٤۲ا :  ۳۲۷/  ۳المىتخس  ألبي  لا  : 

 

 دل  لخس  لبو  وا ة اللبو يلار الالهللا قطني الابل يجر الالتس دذن الالا دظ لده] 

ل ل  مدس  د ، ل  ه حمه  مسا  ل لهل الشنر الهو يىأل  بهلل   بحنل  بل  بهلل 

:  الشدن ي التمت ه بنللمسال ملر الح   ؟ ف نل  بهلل   بدل  مدس : هدي يدسل ، ف دنل

ر  نمدن من  لبنه قهلل  مر  نمن ! ف دنل  بدهلل   بدل  مدس : ل ليدت من  دنن لبدي  مد

حدا   ه الآله ال  صا ر    ااالصنلمن  حول   ، لل س لبي يُت به لر ل س  حول 

ل هلل صدنلمن  ؟ ف نل السمل : بل ل س  حول   صا ر    ااه الآله الحا   ، قنل :

يىددل  لدد   قددنل التس ددذن : هددذا يددهلليث    حددول   صددا ر    اادده الآلدده الحددا  .

 صحاح ، الفي البنا  ل  اي ال ثمنن المنبس الحلهلل اللحمنء بنت لبي بكس الابل

ت مه لبو يلار في  وحدلال  دل  ىدنهللت ، القدنل المحشدي : محدنندلخس   -.   مس

 / ۲، الجدن ه أليكدنر ال دسآن :  ٥٨۲ا :  ٤۲۲/  ۲حنل التس دذن :   -  صحاح

هلل ،  ىدن ۹٥/  ۲،  ىدنهلل ليمدهلل :  ۱۷۰/  ۲ ل الدهللا قطني ، زاد الملدند :  ۳٨٨

،  ىدنهلل لبدي  وا دة  ٥٥٦۳ال  ٥٤٥۱ا :  ٤۱٥ال  ۳٤۲ـ  ۳٤۱/  ۹لبي يلار : 

ة الوداع البل يدجر /  ۳۳٦٦ا :  ۳٤۳/  ۲:  الا  ٤٤۷ا :  ۳۹۹ـ  ۳۹٨، يج 

 .[ ۱۲۳٦ا :  ۱۷۱۰/  ۳، المت ق الم تسق :  ٤٤٦ال  ٤٤٥: 

 

] لخس  النىن ي  ل ابل  ب نس قنل : حملت  مس ي ول : ال  م  ي أل من    ل 

ه الآله الحا   المتلة الم  من ل ي  تنا   ، الل هلل فلاتمن  ه  حول   صا ر    اا

. اللال دت ابل  ثاس في تن يخه القنل : محنند ما هلل حنل   -  ـ يلني اللمسال في الح  
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ا :  ۱٦٤/  ٥،  نج اللمنل :  ۱٤٦/  ٥، البهللاية الالنمنية :  ۱٥۳/  ٥النىن ي : 

۱۲٤۷٦ ] 

 

 ] لخددس   نلددك الالشددنفلي الليمددهلل الالددهللا  ي الابددل يب ددنن الالتس ددذن اللبددو داالد

 دل الالالنىن ي الالطبسا ي الابل يجر الالهلل القي الالبام دي  الالبخن ن اللبو يلار

 ىدون البجا  الالماث  بل  ااب في المىنهلل اللبدي  بادهلل فدي الننحدخ الالمنىدو  الال

ل لبدي بدفي الملسفة الابل  بهلل البس  فدي التممادهلل الالمدجن فدي التمدذيب : لن  حدلهلل 

بل  حنهالقنص الالضحنه بل قاس يذ سان التمت ه بنللمسال ملر الح   ، ف نل الض

ادت يدن ققاس : ال يونه  لك مال   ل ممل ل س   تلدنلر ، ف دنل حدلهلل : بدئس  دن 

لهلل : ابل لخي ، ف نل الضحنه : فان   مس بل الخطنا قهلل  مر  ل  لك ! ف نل ح

أ  دن الموطد  -  قهلل صدنلمن  حدول   صدا ر    ااده الآلده الحدا   الصدنلننهن  لده

،  ىدددنهلل  ٤٨٦ا :  ۱۳۲/  ۲شدددنفلي : ، الىدددنل لا ۳٤٤/  ۱مدددنء فدددي التمت ددده : 

، حددددنل  ۳۷۳ر :  ۱۲٥/  ۱، التددددن يخ الكباددددس لابخددددن ن :  ۱۷٤/  ۱ليمددددهلل : 

، حددنل  ٨۲٤ا :  ۲۲٤/  ۲التس ددذن  تددنا الحدد   بددنا  ددن مددنء فددي التمتدده : 

ال  ۳۹۲۳ا :  ۲٤٦ال  ۲۳٤/  ۹، صحاح ابل يبدنن :  ۳٦ـ  ۳٥/  ۲الهللا  ي : 

يكدنر أل، الجن ه  ۱۷/  ٥، حنل البام ي :  ۱٤٥/  ٥، البهللاية الالنمنية :  ۳۹۳۹

 ۲ :،  ىنهلل لبي يلار  ۳۹۰/  ۱، ليكنر ال سآن لاجونص :  ۳٨٨/  ۲ال سآن : 

/  ، يجة الوداع البل يجر ۱٥۳ـ  ۱٥۲/  ٥، حنل النىن ي :  ٨۰٥ا :  ۱۳۰ /

،  ىدددنهلل  ۹۳٦٤ا :  ٨۱ـ  ٨۰/  ۷،  لسفددة الىدددنل الاآللددن  :  ٤٥٥ا :  ٤۰۲

 [  ۱۲٤ا :  ۲۰٦ص : حلهلل بل لبي القن

 

ح   ال ل حلاهلل بل المىاب : لن   مس بل الخطنا  مر  ل المتلة في ليمس ال] 

 لدك نمن ؛ ال ، القنل : فلاتمن  ه  حول   صا ر    ااه الآله الحا   الل ن ل مر 

ا  لتمدساا فدي ليدمس الحد    ا  ودبن الم  مدن  ،لن ليهلل   يأتي  ل لفق  ل اآلفدنق يدلثن

تطاب ته في  مسته ، ل   ي هللر فاطوي بنلبات اليحل اليابس الييلثه ال وبه التابا

 خس  ملرالالي ه  ار لهاه من  ن وا  له ، يت ر م ا  نن يور التسالية لهل بنلح   

ا ، الالحد  ل ة ال يلث فامن الال  وب الال تاباة مال  يو دن فضدل  دل  نر يابي بحج 

اس لم  للهل البات اللمسال ، لو خاانن بانم  البال هذا للن  وهل تحت األ اه  ل 

 حسع الال ز ع ، الم  من  بالم  فامل يطسل  اام .

ا  ااه   ج  ل   ل لبي  لا  في الحااة ال  ليمهلل فديلال دت المت  ي في  نجت الاحلن

ل.  المىنهلل الالبخن ن ال ىا  الالنىن ي الالبام ي. الفاه تأ  

بدل  ] ال الى لبو ينا ة  ل األحود بل يجيهلل ل  ده قدنل : بانمدن ل دن الاقدي  ده  مدس

ل يلست ي وا  نه  يدح الطادب  الخطنا بلسفة  شا ة  سفة فا ا هو بسمل  سم 
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، ف نل له  مس : ل حسر ل ت ؟ قنل :  ل  ، ف نل  مس :  ن هائتك بمائدة  حدسر ، 

م  من المحسر األيلث األغبس األ فس ، قنل : م  ي قهلل ت  لتمساا ال نن  لي لهادي 

: ال تتمت لوا في هذت األي نر ، فا  ي لو  ، الا من ليس ت الاور ، ف نل  مس  نهلل  لك

ا  نمن  .  خوت في المتلة لم  للسحوا بمل  في اال اه ل    ايوا بمل يج 

 ل  مدس  لنـ بلهلل لن   س هذا الخبدس ـ : الهدذا يبدا ل لن هدذا  د ل   قنل ابل ال ا  

دة الدود اع ،  آت. القنل المح  دق لكتنبده : صدحاح االحدنند   دست ابدل يدجر فدي يج 

   -  قسيب المحنند صحاح لخسمه ليمهلل في  ىنهللت اللخسمه  ىا  فدي الحد    البا ظ

،  ۳۳٥ـ  ۳۳٤/  ۲،  نتخدددب الكندددج :  ۱۲٤۷۷ا :  ۱٦٤/  ٥ ندددج اللمدددنل : 

دددة الدددودا ۱٨٤ـ  ۱٨۳/  ۲، زاد الملدددند :  ۲۰٥/  ٥ياادددة األاللادددنء :  ع / ، يج 

 [  ٤۰٦ا :  ۳٥٨

 

نه  لن الخطنا فدي الندنس ، فنمد] ال ل حلاهلل بل المىا ب ل  ه قنل : قنر  مس بل 

ليدمس  يىتمتلوا بنللمسال ملر الح  ، ف نل : من ت سدالهن يت در تجلاوهدن فدي غادس

ك  ال مستك .  الح   لت   لحج 

  لدده الحددا  لدد   قددنل : الم  ددي ل مددن    نمددن القددهلل فلامددن  حددول   صددا ر    اادده الآ

 [  ٥۲۰/  ٥يااة األاللانء :   - الفلاتمن  له

 

ادر  غد   ن بل   نن  ار حن ة الخاا ة الثدن ي فدي لي دنر خسفتده ، القهلل داالر  ثمن

  ل  خنل ة  اي  ااه الىسر له.

] لخس  البخن ن ال ىا  الليمهلل الالنىن ي الالبجا  اللبو يلادر اللبدو  وا دة اللبدو 

 لددا  الالطحددنالن الابددل يددجر اللبددو داالد الطانلىددي الالحددن   الالبام ددي ، الالا ددظ 

ل : امتمه  اي ال ثمنن بلى نن ، فكنن  ثمدنن لمىا  ،  ل حلاهلل بل المىاب قن

ينمدر  دل المتلدة الاللمدسال ، ف ددنل لده  ادي :  دن تسيددهلل ملدر ل دس فلاده  حددول   

صا ر    ااه الآله الحا   تنمر  نه ؟! ف نل  ثمنن : د نن  نك ، ف نل  ادي : ال 

ال  ٤٨۳/  ۱صددحاح البخددن ن  تددنا الحدد  بددنا التمت دده :   - لحددتطاه لن لد ددك

/  ٨، صحاح  ىا   تنا الح   بنا مدواز التمت ده :  ۱٥٦۹ال  ۱٥٦۳ا :  ٤٨٤

/  ۱،  ىنهلل الطانلىدي :  ۱۲۲۳ر :  ۲۳ ل بنا  ۱٥۹ال  ۱٥٨ا  ٤٥۲ال  ٤٥۱

،  ۳٥۲/  ٤ال  ۲۲/  ٥، الىدددنل الكبدددسى لابام دددي :  ٤۷۲/  ۱المىدددتهلل ه :  ۱٦

،  ۱۲٤٨٨ال  ۱۲٤٨٦ال  ۱۲٤٨۳ا :  ۱٦٨ال  ۱٦۷ال  ۱٦٦/  ٥ نج اللمدنل : 

، حدنل  ۳٦٥٤ا :  ۱٤۰/  ۲، يدسا  لدن ي اآللدن  :  ٥۲۱/  ۱المنثدو  :  الهلل 

ا  ۳٤۲ـ  ۳٤۱ال  ۲٨٤/  ۱، المىنهلل ألبي يلادر :  ۱٥۲ال  ۱٤٨/  ٥النىن ي : 

/  ۲ال  ۲۲٨ـ  ۲۲٦ا :  ۳٤۷ـ  ۳٤٥/  ۱، البحدددس الجخدددن  :  ٤۳٤ال  ۳٤۲: 

ىنهلل ،   ۱۰٤۳/  ۳، تن يخ المهللينة البل يبة :  ٥۲۷ال  ٥۲۱ا :  ۱٦۰،  ۱٥٦
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ددة الددوداع /  ۳۳٥۱ا :  ۳۳٨/  ۲لبددي  وا ددة :  ا :  ٤۰۱ـ  ٤۰۰ال  ۳٥٨، يج 

، البهللاية الالنمنيدة :  ۳۹۰/  ۱، ليكنر ال سآن لاجونص :  ٤٥۲ـ  ٤٥۰ال  ٤۰۷

 ۱،  ىنهلل ليمهلل :  ۷۰ـ  ٦۹ال  ٤۹ـ  ٤٥/  ۲، حنل الهللا  ي :  ۱٤٦ـ  ۱٤٤/  ٥

ا :  ۳۲۲/  ۳ ، المىددنهلل المىددتخس   اددٰر صددحاح  ىددا  : ۱۳٦ال  ٦۰ال  ٥۷ /

 [  ۲٨۳۷ـ  ۲٨۳٦

 

ال في ز ل بندي ل ا دة ، يت در الصدل األ دس ملدر د مدة  ن لل   صن   حن ة  ىتمس 

ة ا حس ا ة الوحاحة لاننس في ز نن  لنال  ية.خني الوحنبة  ل مظمن  الحج 

سي ف هلل لخس  ابل يبنن الالطبسا ي اللبدو  لدا  ال ىدا  ، الالا دظ لده ،  دل  طد] 

 ندت  ل يوال في  سحه الذن توف ي فاه ، ف نل : م  يقنل : بلث ملي   مسان ب

من  دت   حهلل لك بأينديث للل    لن ين لك بمن بلدهللن ، فدان  شدت فدن ت   ن دي ال

ه اادده الآلدد فحددهلل   بمددن من يددئت ، م  دده قددهلل حددا    اددي  ، الا ادد  لن  النبددي صددا ر   

   بدي  الحا   قدهلل ممده بدال يد   ال مدسال لد   لد  يندجل فامدن  تدنا اللد  ينمدر  نده

 صا ر    ااه الآله الحا   ، قنل  مل بسليه  ن ينء.

 صدحاح   -  ] قنل الملاق  ار صحاح ابل يبنن : محنندت صحاح ،  منله ل دن 

،  ۲٥٥ا :  ۱۲٥/  ۱٨، الملجددد  الكبادددس :  ۳۹۳۷ا :  ۲٤٤/  ۹ابدددل يبدددنن : 

 ، المىددنهلل ۱۲۲٦ر :  ۱٦٨ا :  ٤٥٦/  ٨:  ۲۳صددحاح  ىددا   تددنا الحدد   بددنا 

 [  ۲٨٤۹ـ  ۲٨٤٥ا :  ۳۲٦ـ  ۳۲٥/  ۳المىتخس  : 

ب المسء يال يسى خوفم   ل مظمدن  الح ا دة الهد  فدي صدهلل  االحدسر ،  اليتلج 

 ال ا ة  لك  لاو ة.

   ج  من  مي  مس بل الخطنا  ل  تلة الح   الا تسافه بأ  من  ن ت في  تنا  

ل ضدنين ا نن  ل ليمس المل  الفلامن النبي صا ر    ااه الآله الحا   الصحنبته ، 

ألة ، في التن يخ ، القهلل  الى لصحنا الىنل الالمىن اهلل لخبن اا  ثادسال يدول المىد

: 

]  اللال د البخن ن ال ىدا  فامدن  دهلل ال  الايدن  فدي صدحاحاممن ، الحداأتي الكدسر 

 اادده فددي   ددنر آخددس من يددنء   تلددنلر ، الحددتسى هنددنه ا تددساي بلدد  ل ددسر 

الى  ددل النبددي صددا ر    اادده الآلدده الحددا   األ ددس الحننباددة الالظنهسي ددة بأ  دده قددهلل  

ب ىخ الح   ملر اللمسال ل بلدة  شدس  دل لصدحنبه اللن ليدنديثم   ا مدن صدحنا ، 

 امده ـ محدنفة الدر . ۳۱ - الا تساي بل  ل نبس الحن ا ة بتواتس اآللن  في  لك

ـ  ۱٥٦۱ا :  ٤٨٥ـ  ٤٨۲/  ۱ نت ددهلل ر ال ددن حدداأتي ـ ملددر : صددحاح البخددن ن : 

/  ٨بنا الموت االيسار بنا يجة النبي :  ۱۹ـ  ۱۷صحاح  ىا  بنا ،  ۱٥۷۲

ال  ۲٤البددنا  ۱۲۳٨ر :  ٤۷۳/  ۳۰، البددنا  ۱۲۱٨ـ  ۱۲۱۱ر :  ٤۲۷ـ  ۳٨٥

ال  ٤۲٨/  ٤ال  ٥۰ـ  ٤۹/  ۱ ىنهلل ليمهلل :  ۳٤ال  ۳۳ال  ۳۲ال  ۳۱ال  ۲٨ال  ۲۷
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ال  ۹۹۱/  ۲، حدددنل ابدددل  نمددده :  ٥۱٦ا :  ۷۰/  ۲،  ىدددنهلل الطانلىدددي :  ٤۳٤

، حدددددنل  ٤۷ـ  ٤٦ال  ۳٥/  ۲، حدددددنل الدددددهللا  ي :  ۲۹۷۹،  ۲۹۷٦ا :  ۹۹۲

،  ۲۰٥/  ٥، ياادة األاللادنء :  ۲۰٦/  ۷ال  ۲۱ـ  ۲۰/  ٥ال  ۳٤٤/  ٤البام ي : 

ا :  ٥۲۱ـ  ٥۱۹/  ۱٦ال  ۱۲٤٨۷ا :  ۱٦٨ـ  ۱٦۷/  ٥ نددددددج اللمددددددنل : 

، الفادن  األ ادنن البدل  ٥۲۲ـ  ٥۱٨/  ۱، الدهلل  المنثدو  :  ٤٥۷۲٥ـ  ٤٥۷۱٥

،  جمه الجالا هلل  ٨۲٥ـ  ٨۲۳ا  ۲۲٤/  ۲، حنل التس ذن :  ۳٥۹ / ۲خاكنن : 

ـ  ۱۳٨/  ٥، البهللايدددة الالنمنيدددة :  ۱۷۹ـ  ۱۷٨/  ۲، زاد الملدددند :  ۲۳٦/  ۳: 

۱٥٨  ] 

 لىدنن النبديخدسي  دن جل  ادر  ار   آهن  مس بسليهفمذت بل  الموا د التي 

 ئ ه ال دنال ، اليىتطاصا ر    ااه الآله الحا   القابه ، لال د نهن في هذت المومج

دن خدنلي ف اده لن ي ي في لننين  تب الحهلليث الالتدن يخ  ادر  شدسا  المدوا د  م 

الخاا ددة الغاددست الكتددنا الالىددن ة ، ال دده األحددي تددسه بلدد  ال  مددنء النوددوص 

 لددك  اللفتددوا بددَ اء هددؤالء ، بذ يلددة لن الخاا ددة  ددنن  ددل الماممددال ، ال الالا فددي

ا  ددل لبددي هسيددسال ، فتمى ددكوا بددذلك يي ا لمددنر الددوهمي الهدد  تددن  ون لاددو يددهلليثن

 . ال طلي

سي لىا هلل ياال ل ل اد االطسع  ار ل ثس  ل  لك فلااه بمن لل  ه اللس  ة الكباس 

اخ ال ددن يددس  ت المح  ددق الشددماس الشدد« الددني  الاالمتمددند » الددهلليل فددي  تنبدده : 

  ل المجا هلل الىندس .« الغهلليس » األ اني في ح ست ال ا  : 

جن به ياط بال الويي الهو ال سآن الالىنة البال قول البشس القهلل ال ل هنن منء الخ

ا يكددون  اددر الظددل ف ددهلل قددنل   تلددنلر فددي  ددسر  حددول    الوددواا أل دده دا مددن

 صار    ااه الآله ل ه اليدي } ال دن ينطدق  دل المدوى من هدو مال اليدر يدوير

ممدوت ن فالنج  { فامن قنل بل  الننس بأن  سر الوحنبة  د – امه يهلليهلل ال وى 

 ا وا فدي ل النبي الهو حمل اآللن  الملتبسال في فم   تنا   الالوحنبة قهلل اخت

قتدل  ال توى في المىئاة  من  ان ابو بكس  ثسا قتل  دن لي الج دنال ال فد   مدس

ه دخدل  اادل ل قنل ال مله مال   الهنن منء الخاط بال الويي ال سر البشس الذن 

امدنء ة  اامن فم   تدنا  بمدن اللدذلك ا ت دهلل  فجنء  ل يك  ال  اضه التابىت األ 

 ت ىاس المألو  .

الفي   س الوقت تمكىت طن  ة بوالية ا  نر  اي اللهل بات النبي ال لة اللاد   

النبون الح ا ي فبسز لاومود  ذهبي الشالة الالىنة الاألصل هو ال سآن الحهلليث 

ال ددل لدخددل النبددون الوددحاح المتوافددق  دده ال ددسآن الكددسي  لدد  الاليددة اهددل باتدده 

الوحنبة في لصول التشسيه ل هللاء لهل بات النبي لمن المهللالا ل  ىم  فدي يد نق 

 ده آيددن  ال ددسآن الكددسي   ددل ليددة المددودال الم هددنا الددسمس  ددل لهددل باددت النبددي 

 اام  الىسر الآية الوالية اللذلك ت  التوحه في يس ة الوحه بنلذا  في  ننقدب 
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ر  مدن قدنل ا  دنر ليمدهلل بدل ينبدل السمنل في   نبل لهل بات النبي  ادام  الىدس

صحاحه بنبن احمنت ) فضدن ل  لناليدة !   فيالبخن ن :  ] اخس  ألبنه  بهلل   : 

فضددل يددن ابددي ؟ ي ددنل  هددل لملناليددة   ض)بددل ناليىددأل  بددهلل  ابددنت ايمددهلل بددل ي

بان اباي  ) اعلام ياابني ان علاياطسق ايمهلل بل يمبل  اان ل   فه  لحه القنل : 

عااداء ففاات  اعدائااه علااى ان يجاادوا عيبااا فيااه فلاام يجاادوا طالااب )ع (كثياار اال

الااى عاادو لااه فاااطروا عليااه كيااادا ماانهم لعلااي فاااعلم يااابني ان معاويااة  فعماادوا

 [ . 199ال تن يخ الخا نء لاىاوطي ص 83ص  7فتح البن ن   - ) الفضل له

 

 الفصل الثالث :

  

 اتى اختالفاابناااءاً علااجاااء يااات القاارآن الكااريم آاخااتالف المفساارون فااي بيااان 

كال العلاوم الشارعية بعض الصاحابة فانقسامت أفهاام األماة حاول  موروثات و

 إلى عدة أقسام وهى : بدءاً بالتفسير وانتهاءاً بالفقه وقد انقسمت 

 

 : المفسرين بين وبيانها الكريم القرآن آيات -
 

 

 ادننب ظساا الخت نء  ت ىاس ال سآن الكسي   نهلل المىامال ت  ت ىامه ملر  هللال لقىنر

 حول   صار    ااه الآله ف ي  ذهب لهل البات  اام  الىدسر  ندهلله  بادنن 

لكدل  هل البادت  ادام  الىدسر الالمتدوا    دل ل ادس المدؤ نال  ااده الىدسر الأل

لبل  آين  ال دسآن ) اام  الىسر   لن   ل لهل الباتليؤخذ  ااه ف هللان بل  

وا فدي ت ىداس البسهدنن لاىداهلل هر آين  لاىت  ثاسال اليظمس  لك بوح الكسي  ال

 ادر الل ن ت نحاس لهل الىنة لجملم  األينديدث  دل صدحنبة  " هني  البحسا ي"

اخددتسي  شددن بم  التوممددنتم  اللفمددن م  ال وحددو ن  قددسيش الا حددسا ااان  

آليددن    تلددنلر ملددر  ددهللال لقىددنر  اددر الوددنلح ا  ىدد  باددنن الوددحنبة الالىدداي 

 القاران يسارنا ولقاد { :  تلدنلر قولده فدي  السغ   ل حمولة فمد  ال دسآن الكدسي 

  } القمر - مدكر من فهل للذكر

 دةعا إلاى انقسامت  الكاريم القارآن آليات السنة أهل مذهب تفاسير عليه وبناء

  :يلي كما أقسام
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الهدر  ثادسال الال  آيات متفق علي فهمها فهما صحيحا بين جموع المسلمين-1

 –وأقيماوا الصاالة وآتاوا الزكااة  }  ولده تلدنلر . خدسي بدال األ دة فدي فمممدن

  البقرة {

قصاد  بغير وهم ال يعلمون آيات تم تفسيرها خطأ على غبر مراد هللا تعالى  -2

  نتيجة نقوالت خاطئة أجيال بعد أجيال لكن  و
ال  } أولاام ياروا أنهاام يفتنااون فااي كال عااام ماارة أو ماارتين ثاامقولدده تلددنلر   ثدل 

 ف دي  دذهب لهدل البادت قدنل ال مدي فدي {126التوباة  -يتوبون وال هم يذكرون

  لال يبتادون بأصدنني الباا دن ت ىاست ي تنون بنلمسض القنل الودنفي فدي ت ىداست 

  نلبنلجمند  ه  حدول   فالدنينون  دن يظمدس  ادام   دل اآليدن . الالطبسحدي قد

سه  قنل الطبسن يختبد  الفي  ذهب الىنة  دفلة لال دفلتال بنأل ساض الاألالمنع

تال ال  ل للس  م   ل يذي ة  حر    نه قولهفي  ل   نر  س    اكنا ] : ال لال  س 

 يباين ولام [ كثيار الناس من فئام بها فيضل   كذبتين  أو كذبة عام كل   في نسمع

 لجهاادبا أو البلياات  بأصاناف يبتلاون البيضاوي تفسير وأما الكذبة هذه ما لنا

 اآليااات. ماان هعلياا يظهاار مااا فيعاااينون وساالم عليااه هللا صاالى هللا رسااول مااع

  .حقيقتها على أحد يبينها لم وبالتالي
 

آيات قرآنية تم تبديل معناها عن عمد وسوء طوية وحرباً ألهل بيات النباي  -3

 عليهم السالم وهذا نوع من أنواع تحريف الكلم عن مواضعه كقوله تعالى : 

اء َعلَااى اْلكُ  ِ َوالَّااِذيَن َمعَااهُ أَِشاادَّ ُسااوُل ّللاَّ ااٌد رَّ َحمَّ داً ُهْم تَااَراهُْم ُركَّعاااً ُسااَحَماااء بَْياانَ اِر رُ فَّاا} مُّ جَّ

ِ َوِرْضاَواناً ِسايَماهُْم فِاي ُوُجاوِهِهم َن ّللاَّ اْن  يَْبتَغُوَن فَْضالً م ِ  وِد ذَِلاَك َماثَلُُهْم فِايثَاِر السُّاجُ أَ م ِ

نِجياِل َكاَزْرعٍ أَْخااَرَج َشاْطأَهُ فَا  اْساتََوى َعلَاى ُسااوقِِه فَ ْساتَْغلََظ افَ َزَرهُ التَّاْوَراِة َوَماثَلُُهْم فِاي اْلِ

ُ الَّااِذي اَع ِليَِغايَظ بِِهااُم اْلُكفَّاااَر َوَعاَد ّللاَّ رَّ ااِلَحاِت ِمااْنُهم مَّ وا َوَعِملُ َن آَمنُاايُْعِجاُب الاازُّ ْغِفااَرةً واالصَّ

نا فضدل .الهنن لمملوا بأن  ل الودحنبة  دهللالل  امد  لصدح {29الفتح  –َوأَْجراً َعِظيماً 

 صار    ااه الآله ل  يجنههلل ليهللاا الهذا لالالا . ال أن  حول  

 
ا  دؤ نال صدندقي ا يمد  ا لن ل ظد  ) دنم   ي ادهلل بدنل طه ل مد  لاىدوا ممالدن ي فدنن  مدن اللن ان

د ُ الَّدِذيَل آَ نُدوا اَلَ ِماُواالوَّ ا { ْغِ دَسالا اَللَْمدساا َ ِظامد ِ دْنُم   َّ نِلَحن ِ اآلية هنن اْلُك َّنَ  } اَلَ دهللَ َّللاَّ ن

ا  من قنل تلنلر } ال نم   ل يؤ ل به ال نم   ل ل  يؤ ل ال ن ه ال بدك بدم  لن لاىوا ممالن
ا الهدد  يلامد –ل اد  بنلم ىداهلليل  ون ال هددذا المن ددهللال{ البنلتدنلي فىدسهن ل ثددسه  ت ىداساا خنطئدن

نل قدغا   ل فا  ل ثاة  ثاسال لحاوا بمن ل ة  حمهلل صدار    ااده الآلده الهد  يلامدون 

 مون {  } ويقولون على هللا الكذب وهم يعلتلنلر اله  الامود  تلنلر في ل ة   من  
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شاهيدا  } قال كفاى بااهللآيدة    من  نن ي سل الخاا ة  مدس بدل الخطدنا  ادر حدبال المثدنل  

 كذا )اله  فكنن ي سل  ل  ل  نهللت بكىس الما  الاللال بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب{

ر  نال  ادلاودسفمن  دل ل ادس المدؤ  ا  ل  نهلل  ِ ل ِ نهلل  ا  الكتنا   لن لن  ا  الكتن

ا  ل آل بات النبي  ندهللت  اد    ااه الىسر في صحاح  الكتدنا قسا تمن التي تبال لن يخون
ن } وَمال ب دتح المدا  الفدتح الدهللا  هو ينههلل  ار األ ة بلهلل  حول   صار    امي الآلده

ل    ل  حو ل سآن التسالته توقا اةالهذا األ س ال امتمند فاه م  لن ا عنَده علم الكتاب {

ت تدنلي هددذصدار    ااده الآلده أل دة المىدماال لباغمد  الدويي بأيكن ده ال ا ادة تسالتده البنل
ىدت  تح اللاال ساءال ال يومهلل فامن حس ة  اة ال خنل ة  ممنع قساء المىامال  ادر ل مدن بدنل

 . بنلكىس

 لا  اده ” طنلدب لبدي بدل  ادي قدب نن ” ف دي ] الىدسر  ااده  ادي ا  دنر ل ده الحدهلليث الفي

  . [ « طنلب لبي بل  اي م  ه » : المغنزلي ابل الشنفلي

ولده متندنزع فدي فمممدن فدي المننقدب قالالمختادي  اامدن الليدن  ال ل هذت اآليدن  

ُ إِْذ أَْخَرَجاهُ تلنلر  َماا  هُ انَِي اثْنَاْيِن إِذْ ثَاَن َكفَاُروا الَّاِذي } إاِلَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصاَرهُ ّللاَّ

َ مَ  ُ فَاعَنَاا فِي الغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ ّللاَّ َوأَيَّاَدهُ  هِ  َساِكينَتَهُ َعلَْياأَنَزَل ّللاَّ

ِ  سُّاْفلَىَوَجعَاَل َكِلَماةَ الَّاِذيَن َكفَاُروا ال بُِجنُوٍد لَّاْم تََرْوَهاا ُ   ِهاَي العُْليَااَوَكِلَماةُ ّللاَّ َوّللاَّ

  {40التوبه –َحِكيٌم  َعِزيزٌ 
 

هللا بة الال الهذال األيه م تبسهن لهل الىنة  ن بة الغاسه  قنلوا لم  م من لاىت  ن 

ي دول  بل قهلل تهللخل في  طنق الذر ال لك ألن  حول   صدار    ااده الآلده  دنن

هدو   . لتثباتده يادث مج دت   ىده  فكادي يحدجن ال " التحزن إن هللا معنا "له 

ال خدوي ل  ااه الآله مال م ا  نن الحدجن  ادر د ادن ف دهللهن  ه  حول   صار  

تَأَْحْوا  َكْاَس  ار   س ت تل في حبال    .  لو الد ل ظ الحجن في قوله تلنلر } ل ِ 

ُ اَل  يدهلل الحهلل -ْختَدنٍل فَُخدوٍ   بُّ ُ دلَّ  ُ  يُِحدَ اَٰر َ ن فَدنتَُكْ  اَلاَل تَْ َسُيدوا بَِمدن آتَدنُ ْ   اَلَّللاَّ

ون لن الذيل آ نوا ال ماوا الونلحن  ال خدوي  ادام  الال هد  يحج د{   من  23

ددنِلَحن ِ  ددَس اَللَقَدد فددي قولدده تلددنلر } مِنَّ الَّددِذيَل آََ نُددوا اَلَ ِماُددوا الوَّ الَ اَلآَتَددُوا نُ وا الوَّ

َ نالَ لَُمْ  لَْمُسُهْ  ِ ْنهللَ َ ب ِِمْ  اَلاَل َخْوٌي َ اَاْ  { 277سال الب د -« َج ُوناَل ُهْ  يَحْ ِمْ  الَ الجَّ

ا ر ال حوله .  فكاي يحجن الهو  ؤ ل بنر الاللان

تندجل  اللذلك ل جل   تلدنلر حدكانته ف دط  ادر  حدوله صدار    ااده آلده  اللد 

ار  ار لبي بكس الل ن في بالة السحوان لمن لبت المؤ نون  اة المو   له صد

  ال تم   ااه الآله ل جل تلنلر حكانته  ادر  حدوله ال ادر المدؤ نال لودهللق  اد

ُ َعِن المُ صهللق  ن في قاوبم   من قنل تلنلر :  ايِعُونََك َن إِْذ يُبَ ْ ِمنِي} لَقَْد َرِضَي ّللاَّ

–أَثَاابَُهْم فَتْحااً قَِريبااً وَ  لَاْيِهمْ ينَةَ عَ تَْحَت الشََّجَرِة فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم فَاأَنَزَل السَّاكِ 

  {ه على رسوله وعلى الم منين} فأنزل هللا سكينتالقوله تلنلر  {18الفتح 
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الوددحنبة  ددل  مددهلل  بددال الوددحاح الالمكددذالا المددنء فددي فمممددن  آيددن  اختاددي

بننءاا في فمممن فمذا يسق ال اه غسا في فمممن  ختا ال الخاي لاس   ل  لك 

 ل خسموا  ار الالية لهدل البادت فكدل فمد    ار  نالصام   ل ل اء التنبلال ال

نبة الدذيل قدنل بلضدم  بمدن هدو  سفدوع  دل اآلية ب ممه ال  ل بلضم   ل الوح

 حددول   صددار    اادده الآلدده ال ددنم   ددل قددنل   ددسا  ددل لهددل الكتددنا فددهللخات 

    ا حسا ااان  التغاغات ملر تسا  المىامال

الاأل ثادة  اددر  لدك  ثاددسال اللاللمدن قولدده تلددنلر } ال دل النددنس  دل بشددسن   ىدده  

 نر  اي ) ااه الىسر لمدن  دنر ابتغنء  سحن    _ الب سال { الهر  جلت في ا 

 كنن  حول   صار    ااه الآله لا تهلليه بن ىه في المجسال ف نل الطبدسن فدي 

تندال في قوله: " ال ل الننس  دل يشدسن   ىده ابتغدنء  سحدن    ت ىاست ]قنل ق

قدنل ت ىداس الطبدسن [ الفدي لحدبنا الندجالل  ]  -"، قنل: الممنمسالن الاأل ون .

:  جلدت فدي صدماب بدل حدننن السال دي  حدي     يمده  حلاهلل بدل المىداب 

 نه لمن خس   منمساا فاحق به بل  المشس ال، فنلت ت ملام ، القنل: قهلل  امدت  

 لشددس قددسيش ل ددي ل  ددر ال ددور، يلنددي: ل دده  ددل ليىددل النددنس   نيددة، ال  ال 

تواون ملي يتر ل  ي بكل حم  في  نن تي، ل  لحسا بىا ي  ن ب ي في يدهللن 

ييء ل  افلاوا  ن يئت ، المن يئت  دلاتك   ادر  دنلي فأخدذتموت، فدهلللم   ادر  نه 

 كنن  نله، الل ه تحت  تبة البنا، فسمه ال ور اللخذالا  نل صدماب  اده، فا اده 

 بدح الباده لبدن يحادر،  بدح الباده لبدن » حول   صار    ااه الحا  القدنل لده: 

ر لن حدلاهلل بدل المىداب  دنن [ . الالملادو الل جل    دج المدل هدذت اآليدة« يحار

 ددل  بغددي ا  ددنر  اادده ال مهللتدده  ددل اصددحنا السايددن  الحمددس تددهلل ر " ن يددة 

ت  الهدو ليدهلل 86 تدنا  ثنلدب اللدسا لمشدنر بدل الىدن ب الكابدي )   –الممور" 

 لحنتذال البخن ن ال لط يطلل في  الايته .

:  قنل،  ل لبي حلاهلل الخهلل ن ]لثبوت اآلية ونزولها فاي الماام علاي كماا يلاي 

بن   اي بل لبي طنلب  ار فساع ،  يسيهلل الغن  ) ص لمن لحسن بنلنبي 

  فأالير الاه ملر مبس ال ال اكن ال : م ي قهلل آخات بانكمن ) ص  حول الاه 

فكسهمن ، فأيكمن يؤلس صنيبه بنلحانال ،الملات  مس ليهلل من لطول  ل اآلخس 

 ثل  اي بل لبي طنلب فأالير الاه الاممن لفس  نتمن ، اختن اهن الليبن الحانال 

اهبطن ملر ،   فبن   ار فسايه ي اه بن ىه ) ص آخات بانه البال  باي  حمهلل 

فكنن مبس ال  نهلل  لحه ال اكن ال  نهلل  مااه ، األ ض فني ظنت  ل  هللالت 

المبس ال ينندن : بخ بخ  ل  ثاك ين بل لبي طنلب الاه  ج المل يبنهي بك 

س  ل يشسن   ىه ابتغنء  سحنال الاه المس كة فأ جل الاه تلنلر : )ال ل النن

فضن ل ا  نر ل اس المؤ نال )  ااه الىسر  -( 207البقرة  -الالاه  ؤي بنللبند 
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لاحدددن    -يواههلل التنجيل ل وا هلل الت ضال فدددي   - .    دددل  تدددب لهدددل الىدددنة

 [ . 123  ص  1) الججء :  -الحىكن ي

 
 لدسلن المخدنلي بدال يدهلليث صدحنبيالهذا  من لدخل الم ىسالن في خسفن  بال الدسلن الا

 فدي  لدك  سي  التنبلي  والي لأ ويال اللدو خدنل م  ل تادوت .ال دذا  دذلك  لناليدة للنده  

ا بأن قوله تلنلر    . سالمن

﴿ال ل الننس  ل يلجبك قوله في الحانال الدهلل ان اليشدمهلل    ادر  دن فدي قابده الهدو 

للهلل الخودنر * الم ا تدولر حدلر فدي األ ض لا ىدهلل فامدن اليمادك الحدس  الالنىدل 

 : نزلت في علي  .  ال  ال يحب ال ىند﴾

مائاة ألاف درهام  لسامرة بان جنادب عاوية بذلقال أبو جعفر: وقد روى أن م] 

﴿وماان الناااس ماان : علااي باان أبااي طالااب حتااى يااروى أن هااذه اآليااة نزلاات فااي

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد هللا على ما فاي قلباه وهاو ألاد الخصاام   

وإذا تاولى ساعى فاي األرض ليفساد فيهاا ويهلاك الحارث والنسال وهللا ال يحاب 

  وهاي قولاه تعاالى: )ومان ابان ملجام وأن اآلياة الثانياة نزلات فاي     الفساد﴾

(    فلم يقبال  فباذل لاه ماائتي ألاف الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات هللا

درهم فلم يقبل  فبذل له ثالثمائة ألف فلام يقبال  فباذل لاه أربعمائاة ألاف فقبال  

 وروى ذلك .

، علااي عليااه السااالم  نلددوا  ددل مظمددن  فضددن ل بنااى أميااة : القددهلل صددح لن قددنل

ق ال ددنقبوا  اددر  لددك الددساالن لدده، يتددر من السمددل م ا  الى  ندده يددهلليثن ال يتلادد

بدددل بشدددسا ه الدددهلليل ال يتجنحدددس  ادددر   دددس احدددمه، فا دددول:  دددل لبدددي ب ضددداه 

، قددنل: الدد  لن لتددسه عبااد هللا باان شااداد باان الهاااد ال الى  طددنء،  ددل.زينددب

 يو دن ملدر الاادل، اللن  ن ددي علاي بان أباي طالاب علياه الساالم فأيدهلل  ب ضدن ل

 .بنلىاي ضربت هذت

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
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حت نحدة ال ثدسال قنل: فنألينديث الدوا دال فدي فضداه لدو لد  تكدل فدي الشدمسال الاال

الن ل ملر غنية بلاهللال، ال   طه   امدن لاخدوي الالت ادة  دل بندر  دسالان  ده طدول 

المهللال، اليهللال اللهللاالال، اللوال لن ر تلنلر في هذا السمل حسا يلامه  ل يلامده لد  

لده  ن بدة، لال تدسى لن   داس قسيدة لدو حدخط   سفت يسال في فضاه يهلليث، الال

يذ سالت بخاس الصسا لخمل   ست، ال ىي  ار الايهلل  ل لهامن، ال نه الننس لن 

احمه، الصن  الهو  ومود  لهللال ن، الهو يي  اتن! هذت خسصة  ن   ست ياخنن 

 مدد   -  * *لبددو مل ددس  يمدده   تلددنلر فددي هددذا الملنددر فددي  تددنا الت ضددال

 .[  73ص  4البسغة البل لبي الحهلليهلل   

 ال ذلك :

ام  الىسر  اله  لصحنا آية م هنا التطماس الم هنا السمس  ل لهل البات  ا

الكىددنء الخمىددة  حدداهلل ن  حمددهلل )صددار    اادده الآلدده  ال ا  ددنر  اددي ال الىدداهللال 

فنطمة ال ا  نر الحىل الالحىال ) اام  الىسر   في قوله تلنلر } م من يسيهلل   

األيددجاا{ ف ددنل ل ثددس  –لاددذهب  ددنك  الددسمس لهددل الباددت اليطمددس   تطماددسا 

 صدار    ااده الآلده ل مد  لصدحنا الكىدنء الم ىسالن بمن  الى  ل  حدول  

الخمىة الالبل  قنل بأ م  لزالامه لاوسي هذت المن بة  نم  فوقلت األ ة في 

 ا ختسي  ار  تنا  بمن .

 ددل يددهللاد لبددي  مددن  قددنل : م ددي لال د الطبددسن فددي ت ىدداست  ددل تاددك اآليددة : ]  

قدن وا قدنل : امادس لجنلس  نهلل الالادة بدل األحد ه م    دسالا  اادن فشدتموت ، فامدن 

يتر لخبسه  ل الذن يتموت ، م ي  نهلل  حول   صار    ااه الحا  م  مدنء 

 اي الفنطمة اليىل اليىال فأل ر صار    ااه الحا   اام   ىنء له ، ل  قنل 

: " الام  هؤالء لهل باتي ، الام  ل هب  نم  السمس الطمسه  تطماسا " قات : 

" الل ددت " قددنل : فددو  م مددن ألاللددق  ماددي  نددهللن يددن  حددول   ، الل ددن ؟ قددنل : 

يهلليث آخس : قنل ا  نر ليمدهلل : يدهلللنن  بدهلل   بدل  مادس ، يدهلللنن  بدهلل المادك بدل 

لبي حاامنن ،  ل  طنء بل لبي  بنا ، يهلللني  ل حمه لر حامة تذ س لن النبي 

فامدن صار    ااه الحا   نن في باتمن ، فأتته فنطمة ،  حي    نمن ، ببس ة 

خجيسال ، فهللخات بمن  ااه ف نل لمن : " اد ي زالمك الابناك " قنلت : فجنء  اي 

اليىدل اليىددال فددهللخاوا  اادده ، فجاىددوا يدأ اون  ددل تاددك الخجيددسال ، الهددو  اددر 

 نن ددة لدده  اددر د ددنن تحتدده  ىددنء خابددسن ، قنلددت : الل ددن فددي الحجددسال لصدداي ، 

لادذهب  دنك  الدسمس لهدل فأ جل   ،  ج المدل ، هدذت اآليدة : ) م مدن يسيدهلل   

البات اليطمس   تطماسا   قنلت : فأخذ فضل الكىنء فغطنه  به ، ل  لخدس  يدهللت 

فألوى بمن ملر الىدمنء ، لد  قدنل : " الامد  هدؤالء لهدل باتدي الخنصدتي ، فأ هدب 
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 نم  السمس الطمسه  تطماسا " ، قنلت : فأدخات  لحي البادت ، ف ادت : الل دن 

ت ىداس الطبدسن  – " م ك ملر خاس ، م ك ملر خاس " لك  ين  حول   ؟ ف نل : 

 ] 

مدن  ل  كس ة  ل ابل  بنس فدي قولده : ) م ] : ال  ل ليضن الطبسن في ت ىاست

 ار  يسيهلل   لاذهب  نك  السمس لهل البات   قنل :  جلت في  ىنء النبي ص

ي  ااه الحا  خنصة القدنل  كس دة :  دل يدنء بنهاتده ل مدن  جلدت فدي لزالا  النبد

 ت ىاس الطبسن [  – صار    ااه الحا 

الا ظددس هنددن يكددند المسيددب ي ددول خددذال ي يسيددهلل لن يبنهددل  ددل خنل دده ال لددك  اددر 

ه مدل بنهادا تبن  ل ه  حول  ل   لال له  كن ة  حدول  اللن   تلدنلر حدانت    

ل  نهلل  ال ذبه هل  ليت دمسا ل ثس  ل  لك يظل الننس ل ه  ل  نهلل   ال ن هو 

ا يَْلااُووَن فَِريقًااَوإِنَّ ِمااْنُهْم لَ }  قددنل تلددنلر فددي ل ددة بنددي محددسا ال  ددل قبددل    مددن

نِد ُهَو ِمْن عِ  يَقُولُونَ وَ اْلِكتَاِب  َو ِمنَ أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هُ 

 ِ ِ َويَقُولُاوَن َعلَاى ّللاَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد ّللاَّ آل  مدسان  -  لَُماونَ  َوُهاْم يَعْ ْلَكاِذبَ اّللاَّ

78  }. 

ادت بتشهللدالا بأن اآليدة لاىدت فدي لهدل  ) اام  الىسر  الهنن  بغضي لهل البات

ن  ادوا لند حول   بل هر في زالمنته يتر لو حامنن مهللالا بأ م  زالمنتده لمدن ا  

 نلينديث  حول   صدار    ااده الآلده ف دط  دل  ن شدة الي ودة اللد  ين دل ل

زالامده ليائ مال النذ  الاىاس مهللا لمن ال يتخطدر لصدنبه الادهلل الوايدهللال  دل ي ادة 

ن يددة  ال دنم  ل مدن  لالالد لانبدي صدار    اادده الآلده  نلىداهللال خهلليجدة الالىداهللال 

ن يسال الذال بطاة بل تمهللد هذا اللهللاء لتسى في  ىنهلل ا  نر ليمهلل لينديث ابي هس

تي ال الالنوي ف ط ال ي ل  ل  ن  نصس  حول   بال الىنة الالنوي الالىنت

 الخمىال ص حة ال ىنهلل ا  نر  اي ال يجيهلل  ل  شسيل ص حة ف ط .

ال ظددل هنددن الوحددوا الكن ددل لكساهاددة هددذت األ ددة ألهددل باددت النبددي  نددذ لالق ددوا 

لينديث ا  نر  اي ال شسالا لينديث لبي هسيسال اليتر اآلن  ل  نه لن  ىاىل 

تددهلل ي ل مددن  اددر الىددنة الين اددة يمددر لال  مددل فنددي ألهددل باددت النبددي فددي بددسد 

ا ألهدل بادت النبدي مال  دند اا  يتدر خدس  فاندن ا حسر بل الال تجهلل في باهللا م   تنبن

ا اليىال المل س ال بهلل الحىل  خوا   ي تاون  ار الموية  ل  ل  نن احمه  اان

ا بدال الشدنر الاللدساق الفدي  ا   ا ن ال بهلل الحىال لال صار  ىهللالا يهللت لال لبس خنتمن

هللان اللددنل  ا حدس ي اصدبحت  تددب حداسال لهدل بددت النبدي تممدة يلنقددب ب ادة  باد

 اامن لال ينظس لونيبمن بسيبة الخدوي الالمدل ال ده  لدك يدهلل ون ل مد   ىدماون 

ال اددر حددنة السحددول اللددذلك خددس  فددي ز ددن م  صساصدداس الحددسر ال يددح  ددس  

لحددتن  الكلبددة اللالقددي   لمدد  الحدد   ددن ال الغاددق  ددل باددو    فددي اللدددنل  

خنصددة الىددني بمكددس يددهلليهلل الهدد  يددهلل ون ل مددن   تويددة لاوددسال ف ددط  ا حددس ي
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اللاتغطاة  ار هذا المكس زينوا المىنمهلل  ل الخن   بنأل وا  لاخهللاع ال هر فدي 

 ي ا ة األ س  غا ة .

ا  باساا ال جل بجالال  اكم  الا  ن فام  آينتدك اليىدب ال لد   نن  فنلام  اللنم  للنن

 الو ال 
  

والستشااهاد بهااا فااي غياار موضااعها بحجيتهااا كاادليل آيااات يااتم اسااتخدامها  -4

 على صحة القياس :

 } وال  ] .   ولم  في يجاة ال انس  ثسا :آيات تم قلب معناها رأساً على عقب 

ر  دل فنختا وا  ار ال انس هل هو  ار  دنهو ل اد تقل لهما أٍف وال تنهرهما {

 . [  370ص /7 امه ا يكنر بل يجر   –األي لر األقل  نمن 

 

 الهدذا لداس   ودود اآليدة بدل هدر بادنن لل دوق الوالدهلليل التحدسي  تلاادة الودو 

 ااممددن  مددن هددو الاحددح  ددل الملنددر ف ابددوا  لننهددن الصددسفوهن  ددل   وددهللهن 

نده  الح ا ي لكي تىتخهللر في ل س آخس ال سقة لده بمدن الهدو ال ادنس الدذن  مدر 

الل  دنس اللالدهلليل الي  حول   صار    ااده الآلده قدن سُ " الت ىداوا الدهلليل فدان

  ل قنس مبااس " .

 :علم أهللا معناها فقالوا فيها  والخلف آيات جهل الصحابة والسلف  -5

 َية السالا الاللدسع الالحدسالي الم طلدة اللداس األ دس  دذلك ف دط بدل الاتممدوا 

ا لن  ىدكت  مدن لد  يدتكا    تلدنلر  ] البحث فامن ب اة األدا ف دنلوا   در بندن لدبدن

 .  نلوا نه [ هكذا ق

الاحدح   حدهللدالهنن م ا  ليمن المىا  الكسي  لن  ن ل جله    ج المدل لده  لندر  

 لاددهللخاواال يتلبدهلل بده المىدامال لاح  دوا  دساد   تلددنلر  دنم  لابدن ه لمد  د ادنه  

} تلدنلر  ه مدن فدي قولد نن فس  ا  لنن بده   تلنلر  نيجبه  الالجنة بلهلل  وتم   

ت لده للادسنل  حول   صار    ااه الآله تاك ال واللو ق ويخلق ماال تعلمون {

 ل ال ثدسالالامود الالمننف ال  لاسال ب ادت  دن ب در الاادل الالنمدن  لكثدسال لهدل البنطد

لتبن م  في  دل  ودس ال ودس ال لادور لن الندنس حدساع فدي قبدول البنطدل . لد  

ة اخاا ددتددأتي بلددهلل  لددك الهللاللددة التس اددة  اددر ل  ددنض الهللاللددة اللبنحدداة بلددهلل قددتام  ل

ل الملتضددهلل ال ددنن ط ددسا ال مددن هددو الحددنل فددي حددنة ا   سبددن   اددر الددهللالل  القتدد

ا تحت حنة  و اة قنل تلنلر ف ن } إامن المننفىال  ار الحك  المىتح ال له القو ن

 { .  الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
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لضدم  بنلتننفس  ادر الحكد  القتدل فمل ل سه    حول   صار    ااه الآله ب 

ا  لر ل سه  بتولاة األط نل لاخسفة؟ .  بلضن

 البنل طه المهللالا في  دل ز دل  امدنء حدسلة ي تدون لمد  بمدن يشدتمون  التدتحط  

حد   ان البنالهللاللة ا حس اة اللتذهب ملر الجحا    ادر يدهلل المتدأاللال الطدنلبال لادهلل

 ولده لادر  ادر المدذهب الحن دي الهلليل  القهلل  ن ت الهللاللدة اللبنحداة ي دور ف ممد   

لل ادهللال بن  منء الالالية اللبهلل الحبشي فلمل به لهل المشسق  ل   م تشدس  هدذت ا

 أل مددن تحكدد  بايمدددنن  ددل  دددنطق لاشددمندال بدددهللالن لداء ي مددن البدددذلك ل ددل الحكدددنر

 دن  اللبنحاون  ار ل  ىم   ل الثو ا   ممن م تكبوا  ل فدوايش الآلدنر  ال وب

الحكدد  الالخسفددة ت ددور  اددر يددهلليث  كددذالا ف هللحددوا   مددن ل دده يتبنددي  ظسيددة فددي

لخسفدة ل  ىم   الملاوا ل  ىم  يحكمون بنح  ا له الالويل  ل الويل في ز دنن ا

لكتدب التس اة لمل قنل لم  الخسفة في قسيش  الالخا نء  دل قدسيش  القدهلل  تبدت ا

ل مدن  في الهلليل الالل ن هلل الال   المىامون هذت اللاور التر يظدل  ثادس  دل الندنس

لااوون } وإن ماانهم لفريقاااً ي ددل  نددهلل   ال ددن هددر  ددل  نددهلل    مددن قددنل تلددنلر 

ند عألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 

ان { آل عمار –هللا وما هو من عند هللا ويقولون على هللا الكذب وهم يعلماون 

 . 
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 مذهب المفسر :تها أو تعارضعا مع آيات سكتوا عنها لمخالف -6

 تعارض معناها ومذهب المفسر :

حدكت  دل  {11الحجارات  –} ومن لم يتب فأوالئك هم الظالمون   وله تلنلر 

 ت ىاسهن ابل  ثاس لتلن ض  لننهن  ه المذهب الشنفلي  .

ال   ولدده تلددنلر فددي مممددنع حددكوتي بددال ت نحدداس الىددنة الالشددالة ياددث لدد  يددأتوا  

} فاوال أناه كاان ر  دل حداهلل ن يدو س ) ااده الىدسر  ببان من  ن س  في  قوله تلنل

فاد  يباندوا  { 144الصاافات  –من المسبحين للباث فاي بطناه إلاى ياوم يبعثاون 

 اي  نن حانهلل ن يو س حاظل يباس بطل الحو  يتر يور البلث هذت ل  يبانمن 

ليهلل ل  هللان بان من  ه تطنالل اللمس ال بلهلل الج نن  ل ز دل الدويي البادنن حداهلل ن 

 .  اللهل باته  اام  الىسر حمهلل 

ال هنن فىس ممالم  تىباح حاهلل ن يو س اللوالت ألصدبح  دل المدنلكال ال لد  يباندوا 

لنن ب اة بني آدر  مل  نتوا هذت الموتة  اي حامكثون في بطنة ملدر يدور يبلثدون 

 اللطول ل من  الحاتنن  ن تي  نر .

 ا البعض :فشلوا في الموائمة بين آيات ظنوا أنها مختلفة مع بعضه -7

ا  ل هذت اآلين  التي يظدل الدبل   الهنن  للي بل   امنء الىاي في  لك  تنبن

 ل من  ختا ة    نلمؤتاي الالمختاي  الالمثنل هنن :

  وله تلنلر } فاو ئٍذ ال يلذا  ذابه ليهلل الال  يولق اللنقه ليهلل { القولده تلدنلر  

ا فنحاكوت } خذالت فغاوت ل  الجحا  صاوت ل  في حاىاة    من حبلون   ا {  - ن

اللجمام  لحتخهللر  جس ي لهل الكتنا تاك التننقضن  الظنهسال لاطلل في  تنا 

  ال نهلل ن حنبال ممل األ ة بذلك الل مدن  دل اللاد  الدوهبي اللداس الكىدبي الهدو 

 ا  يلتمهلل  ار قوا هلل الاطول  اماة في البانن اللاس الهد  اللكدل   تلدنلر قدنل 

ممننهن حاامنن { ال لك حنكش ه في يانده القتمدن لبل  ل بان ه  اام  الىسر } ف 

 يسيهلل   تلنلر .

أهال  بعض ألفااظ القارآن الكاريم منقولاة عان معناهاا لام يعلمهاا إال أئماة  – 8 

ه البياات )علاايهم السااالم( ولاام يفهمهااا الكثياار وماان فهمهااا لاام يعلاام مااا هااى هااذ

 األلفاظ وأين هى : 

  ار  لك :
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ن مامن أي دين أن الساماوات واألرض أكبار  وهنا هل ينكر أي أحد في العالم 

 خلق الناس ؟ .

ا  ه  دل دال د ا منبة ال ليهلل ينكس  لك اللكل   تلنلر بال لن  ل  ل لطنع  خاوقدن

 الخدنلق تلنلر ف هلل ملاه ل بس  ل   تلنلر لذلك   در  دنم  اللاد  بطدن تم  غادس

ااس ظنده  ج المل اللذلك قنل تلدنلر فدي  ثادس  دل الخادق الدذيل صدهللق  ااممداب

ا  ل المؤ نال  } اللكل ل ثس الننس اَل يَْلاَُمونَ    { .فنتلبوت مألا فسي ن

 

بطن دة  البنلتنلي ل ظ يلامون هنن  ن ول بملنر يلماون في طن دة   فادو  مادوا

نلمون  ددلهدل باتدده  ادام  الىدسر فمد    ددسالن بدأن   ل بدس تولدوا   ال حدوله ال

  ن اون بأالا س   اللو  ن اون بمن ل س فم   بمذت الح ا ة

تولدوا التس وا طن ة   تلنلر التولوا غادس   تلدنلر  الحدوله صدار الده  ااده  

امد   لدك للمر تلنلر لمد  هندن بدنللا  ال اس لهل باات النبي  اام  الىسر ل  ي سغ

ولده قفي غاس طن ة   فمد  ال يلامدون لن ال يلمادون اللدذلك ي دول البغدون فدي 

 – لىمنالا  ل بس  دل خادق الندنس اللكدل ل ثدس الندنس ال يلامدونتلنلر } لخاق ا

 مدددن صددنلوا اللكدددنم  خاددق الىدددمنالا  الاأل ض ل بددس ال لادددور لن { 57غددنفس 

 بلوان م  ر  جالمل اقسالا الاللان  بنر ل م  آ نوا بأن  ل تولوه 

   ندون اللد ل دالن   ل بس  دل   تلدنلر الهندن قدنل بدأ م  ال  يلامدون ان ال يؤ

 اوا ر تلنلر يلم

  

 
 

تابعين بنااءاً علاى ماا ورثاوه مان  أساباب نازول الفي فهمها  آيات اختلف  - 9

 مكذوبة أو صحيحة على حسب هوى التابعي 

فمدذا يدسق ال اه غدسا فدي الالمكدذالا المدنء الخادي لادس   دل  لدك  الصحيح

 دل خسمدوا  بننءاا  ار  نالصدام   دل ل اء التدنبلال الفي فمممن فمممن  ختا ال 

ار الالية لهل البات فكدل فمد  اآليدة ب ممده ال  دل بلضدم   دل الودحنبة الدذيل  

قنل بلضم  بمن هو  سفوع  ل  حدول   صدار    ااده الآلده ال دنم   دل قدنل 

      سا  ل لهل الكتنا فهللخات ا حسا ااان  التغاغات ملر تسا  المىامال

 دل بشددسن   ىدده  الاأل ثادة  اددر  لدك  ثاددسال اللاللمدن قولدده تلددنلر } ال دل النددنس 

ابتغنء  سحن    _ الب سال { الهر  جلت في ا  نر  اي ) ااه الىسر لمدن  دنر 

 كنن  حول   صار    ااه الآله لا تهلليه بن ىه في المجسال ف نل الطبدسن فدي 
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تندال في قوله: " ال ل الننس  دل يشدسن   ىده ابتغدنء  سحدن    ت ىاست ]قنل ق

قدنل ت ىداس الطبدسن [ الفدي لحدبنا الندجالل  ]  -."، قنل: الممنمسالن الاأل ون 

:  جلدت فدي صدماب بدل حدننن السال دي  حدي    حلاهلل بدل المىداب  يمده  

 نه لمن خس   منمساا فاحق به بل  المشس ال، فنلت ت ملام ، القنل: قهلل  امدت  

 لشددس قددسيش ل ددي ل  ددر ال ددور، يلنددي: ل دده  ددل ليىددل النددنس   نيددة، ال  ال 

ل  ي بكل حم  في  نن تي، ل  لحسا بىا ي  ن ب ي في يدهللن  تواون ملي يتر

 نه ييء ل  افلاوا  ن يئت ، المن يئت  دلاتك   ادر  دنلي فأخدذتموت، فدهلللم   ادر 

 كنن  نله، الل ه تحت  تبة البنا، فسمه ال ور اللخذالا  نل صدماب  اده، فا اده 

ح الباده لبدن  بدح الباده لبدن يحادر،  بد» حول   صار    ااه الحا  القدنل لده: 

[ . الالملادور لن حدلاهلل بدل المىداب  دنن  الل جل    دج المدل هدذت اآليدة« يحار

 ددل  بغددي ا  ددنر  اادده ال مهللتدده  ددل اصددحنا السايددن  الحمددس تددهلل ر " ن يددة 

ت  الهدو ليدهلل 86 تدنا  ثنلدب اللدسا لمشدنر بدل الىدن ب الكابدي )   –الممور" 

 لحنتذال البخن ن ال لط يطلل في  الايته .

قنل : لمن لحسن ،  ل لبي حلاهلل الخهلل ن ]ة ونزولها في المام علي كماا يلاي لثبوت اآلي

  ) ص بن   اي بل لبي طنلب  ار فساع  حول الاه ،   يسيهلل الغن  ) ص بنلنبي 
فأالير الاه ملر مبس ال ال اكن ال : م ي قهلل آخات بانكمن الملات  مس ليهلل من لطول  ل 

فأالير الاه الاممن ، كسهمن اختن اهن الليبن الحانال ف، فأيكمن يؤلس صنيبه بنلحانال ،اآلخس 

  فبن   ار فسايه ) ص لفس  نتمن  ثل  اي بل لبي طنلب آخات بانه البال  باي  حمهلل 
فكنن مبس ال  نهلل  لحه ال اكن ال ، اهبطن ملر األ ض فني ظنت  ل  هللالت ، ي اه بن ىه 

الاه  ج المل يبنهي بك   نهلل  مااه المبس ال ينندن : بخ بخ  ل  ثاك ين بل لبي طنلب

المس كة فأ جل الاه تلنلر : )ال ل الننس  ل يشسن   ىه ابتغنء  سحنال الاه الالاه  ؤي 
 فضن ل ا  نر ل اس المؤ نال )  ااه الىسر    ل  تب لهل الىنة -( 207البقرة  -بنللبند 

 [ 123  ص  1) الججء :  -لاحن   الحىكن ي -يواههلل التنجيل ل وا هلل الت ضال في   - .

الهذا  من لدخل الم ىسالن في خسفن  بال السلن الالدسلن المخدنلي بدال يدهلليث 

 صحنبي  سي  التنبلي  والي لأ ويال اللو خنل م  ل تاوت .

ا بأن قوله  ﴿ومان النااس مان تلنلر  ال ذا  ذلك  لنالية للنه   في  لك  سالمن

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد هللا على ما فاي قلباه وهاو ألاد الخصاام   

وإذا تاولى ساعى فاي األرض ليفساد فيهاا ويهلاك الحارث والنسال وهللا ال يحاب 

 .  لفساد﴾ا

 ن ة  لىمسال بل منهللا قنل لبو مل س: القهلل  الى لن  لنالية بذل ] جلت في  اي 

﴿ال ل الندنس :  اي بل لبي طنلب للي د ه  يتر يسالى لن هذت اآلية  جلت في

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
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 ل يلجبك قوله في الحانال الهلل ان اليشمهلل    ار  ن في قابه الهدو للدهلل الخودنر * 

الم ا تددولر حددلر فددي األ ض لا ىددهلل فامددن اليماددك الحددس  الالنىددل ال  ال يحددب 

قوله تلنلر: )ال دل الندنس ، الهي ابل  اج  ، اللن اآلية الثن اة  جلت في  ال ىند﴾

، فا  ي بل، فبذل له  ن تي للدي د هد  فاد    ل يشسى   ىه ابتغنء  سحن     

 . ي بل، فبذل له لسلمن ة للي فا  ي بل، فبذل له ل بلمن ة للي ف بل، ال الى  لك

، ال دنقبوا  اي  ااه الىسر  نلوا  ل مظمن  فضن ل بنر ل اة قنل: القهلل صح لن

ه، يتدر من السمدل م ا  الى  نده يدهلليثن ال يتلادق ب ضداه بدل  لك الساالن ل  ار

 .بشسا ه الهلليل ال يتجنحس  ار   س احمه، فا ول:  ل لبي زينب

، قددنل: الدد  لن لتددسه فأيددهلل   بددهلل   بددل يددهللاد بددل المددند ال الى  طددنء،  ددل

يو ددددن ملدددر الاادددل، اللن  ن ددددي   ادددي بدددل لبددددي طنلدددب  ااددده الىدددسر ب ضدددن ل

 .بنلىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداي حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسبت هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذت

فنألينديث الدوا دال فدي فضداه لدو لد  تكدل فدي الشدمسال الاالحت نحدة ال ثدسال قنل: 

الن ل ملر غنية بلاهللال، ال   طه   امدن لاخدوي الالت ادة  دل بندر  دسالان  ده طدول 

المهللال، اليهللال اللهللاالال، اللوال لن ر تلنلر في هذا السمل حسا يلامه  ل يلامده لد  

  داس قسيدة لدو حدخط لده  ن بدة، لال تدسى لن   سفت يسال في فضاه يهلليث، الال

 ار الايهلل  ل لهامن، ال نه الننس لن يذ سالت بخاس الصسا لخمل   ست، ال ىي 

احمه، الصن  الهو  ومود  لهللال ن، الهو يي  اتن! هذت خسصة  ن   ست ياخنن 

 مدد   -  * *لبددو مل ددس  يمدده   تلددنلر فددي هددذا الملنددر فددي  تددنا الت ضددال

 [  73ص  4البسغة البل لبي الحهلليهلل   

 : ال ذلك

آية م هنا التطماس الم هنا السمس  ل لهل البات  اام  الىسر  اله  لصحنا 

الكىددنء الخمىددة  حدداهلل ن  حمددهلل )صددار    اادده الآلدده  ال ا  ددنر  اددي ال الىدداهللال 

فنطمة ال ا  نر الحىل الالحىال ) اام  الىسر   في قوله تلنلر } م من يسيهلل   

األيددجاا{ ف ددنل ل ثددس  –ا لاددذهب  ددنك  الددسمس لهددل الباددت اليطمددس   تطماددس

الم ىسالن بمن  الى  ل  حدول   صدار    ااده الآلده ل مد  لصدحنا الكىدنء 

الخمىة الالبل  قنل بأ م  لزالامه لاوسي هذت المن بة  نم  فوقلت األ ة في 

 ا ختسي  ار  تنا  بمن .

 ددل يددهللاد لبددي  مددن  قددنل : م ددي لال د الطبددسن فددي ت ىدداست  ددل تاددك اآليددة : ]  

 نهلل الالادة بدل األحد ه م    دسالا  اادن فشدتموت ، فامدن قدن وا قدنل : امادس  لجنلس

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/0/204
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يتر لخبسه  ل الذن يتموت ، م ي  نهلل  حول   صار    ااه الحا  م  مدنء 

 اي الفنطمة اليىل اليىال فأل ر صار    ااه الحا   اام   ىنء له ، ل  قنل 

طمسه  تطماسا " قات : : " الام  هؤالء لهل باتي ، الام  ل هب  نم  السمس ال

يددن  حددول   ، الل ددن ؟ قددنل : " الل ددت " قددنل : فددو  م مددن ألاللددق  ماددي  نددهللن 

يهلليث آخس : قنل ا  نر ليمدهلل : يدهلللنن  بدهلل   بدل  مادس ، يدهلللنن  بدهلل المادك بدل 

لبي حاامنن ،  ل  طنء بل لبي  بنا ، يهلللني  ل حمه لر حامة تذ س لن النبي 

ن في باتمن ، فأتته فنطمة ،  حي    نمن ، ببس ة فامدن صار    ااه الحا   ن

خجيسال ، فهللخات بمن  ااه ف نل لمن : " اد ي زالمك الابناك " قنلت : فجنء  اي 

اليىدل اليىددال فددهللخاوا  اادده ، فجاىددوا يدأ اون  ددل تاددك الخجيددسال ، الهددو  اددر 

 نن ددة لدده  اددر د ددنن تحتدده  ىددنء خابددسن ، قنلددت : الل ددن فددي الحجددسال لصدداي ، 

 جل   ،  ج المدل ، هدذت اآليدة : ) م مدن يسيدهلل   لادذهب  دنك  الدسمس لهدل فأ

البات اليطمس   تطماسا   قنلت : فأخذ فضل الكىنء فغطنه  به ، ل  لخدس  يدهللت 

فألوى بمن ملر الىدمنء ، لد  قدنل : " الامد  هدؤالء لهدل باتدي الخنصدتي ، فأ هدب 

ي البادت ، ف ادت : الل دن  نم  السمس الطمسه  تطماسا " ، قنلت : فأدخات  لح

ت ىداس الطبدسن  –  لك  ين  حول   ؟ ف نل : " م ك ملر خاس ، م ك ملر خاس "

 ] 

  دل  كس دة  دل ابدل  بدنس فدي قولده : ) م مدنال  ل ليضن الطبسن في ت ىاست ]

 ار  يسيهلل   لاذهب  نك  السمس لهل البات   قنل :  جلت في  ىنء النبي ص

ي  كس دة :  دل يدنء بنهاتده ل مدن  جلدت فدي لزالا  النبد ااه الحا  خنصة القدنل 

 ت ىاس الطبسن [  – صار    ااه الحا 

الا ظددس هنددن يكددند المسيددب ي ددول خددذال ي يسيددهلل لن يبنهددل  ددل خنل دده ال لددك  اددر 

ه مدل بنهادا تبن  ل ه  حول  ل   لال له  كن ة  حدول  اللن   تلدنلر حدانت    

ل  نهلل  ظل الننس ل ه  ل  نهلل   ال ن هو ال ذبه هل  ليت دمسا ل ثس  ل  لك ي

ا يَْلااُووَن فَِريقًااَوإِنَّ ِمااْنُهْم لَ }     مددن قددنل تلددنلر فددي ل ددة بنددي محددسا ال  ددل قبددل

نِد ُهَو ِمْن عِ  يَقُولُونَ وَ اْلِكتَاِب  َو ِمنَ أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هُ 

ِ َوَما ُهَو  ِ ّللاَّ ِ َويَقُولُاوَن َعلَاى ّللاَّ آل  مدسان  -  لَُماونَ َوُهاْم يَعْ  ْلَكاِذبَ اِمْن ِعنِد ّللاَّ

78  }. 

تشهللدالا بأن اآليدة لاىدت فدي لهدل بادت  ) اام  الىسر  الهنن  بغضي لهل البات

 حول   بل هر في زالمنته يتر لو حامنن مهللالا بأ م  زالمنتده لمدن ا   ادوا لندن 

ر    ااده الآلده ف دط  دل  ن شدة الي ودة اللد  ين دل لن لينديث  حول   صدا

يائ مال النذ  الاىاس مهللا لمن ال يتخطدر لصدنبه الادهلل الوايدهللال  دل ي ادة لزالامده 

ال دنم  ل مدن  لالالد لانبدي صدار    اادده الآلده  نلىداهللال خهلليجدة الالىداهللال  ن يددة 

يسال الذن ال بطاة بل تمهللد هذا اللهللاء لتسى في  ىنهلل ا  نر ليمهلل لينديث ابي هس
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 نصس  حول   بال الىنة الالنوي الالىنتال الالنوي ف ط ال ي ل  ل  ن تي 

 الخمىال ص حة ال ىنهلل ا  نر  اي ال يجيهلل  ل  شسيل ص حة ف ط .

ا ال ظددل هنددن الوحددوا الكن ددل لكساهاددة هددذت األ ددة ألهددل باددت النبددي  نددذ لالق ددو

ل  نه لن  ىاىلينديث ا  نر  اي ال شسالا لينديث لبي هسيسال اليتر اآلن  ل 

لال  مددل فنددي ألهددل باددت النبددي فددي بددسد تددهلل ي ل مددن  اددر الىددنة الين اددة يمددر 

ا ألهدل بادت النبدي مال  دند اا  ندن خدس  فا يتدرا حسر بل الال تجهلل في باهللا م   تنبن

ا اليىال المل س ال بهلل الح ىل خوا   ي تاون  ار الموية  ل  ل  نن احمه  اان

ا بدال الشدنر الاللدال بهلل الحىال لال صار  ىهللالا يهللت لال ل ا   ا ن  ساق الفديبس خنتمن

ب ب ادة  بادهللان اللددنل  ا حدس ي اصدبحت  تددب حداسال لهدل بددت النبدي تممدة يلنقدد

 اامن لال ينظس لونيبمن بسيبة الخدوي الالمدل ال ده  لدك يدهلل ون ل مد   ىدماون 

ال اددر حددنة السحددول اللددذلك خددس  فددي ز ددن م  صساصدداس الحددسر ال يددح  ددس  

  الحدد   ددن ال الغاددق  ددل باددو    فددي اللدددنللحددتن  الكلبددة اللالقددي   لمدد  

ا حددس ي خنصددة الىددني بمكددس يددهلليهلل الهدد  يددهلل ون ل مددن   تويددة لاوددسال ف ددط 

ر فدي هاللاتغطاة  ار هذا المكس زينوا المىنمهلل  ل الخن   بنأل وا  لاخهللاع ال 

 ي ا ة األ س  غا ة .

ا  باساا ال جل بجالال  اكم  الل  ن فام  آينتدك الي ال لد   ن  ىدبنفنلام  اللنم  للنن

 الو ال  .

  

 وبناءاً على ماذكرناه من قبل :

 

تا دة ا تائت المكتبة ا حس اة بكتب   ن دهلل الت نحداس الحدنل اليدسالا الف ده  خ   

  بلضمن  ل بل   ل مساء البلهلل  ل لهل بات النبوال  ال لة الدويي الشدس اال

ثدوا   يبحفامن توممت األ دة لمدؤالء التودهللي م   فدي المساليدن  الكثادسال الالتدي لد

  ل صحتمن ا  ىمت الت نحاس ال سآ اة ملي  هلل حتال :

 

 كما بينا من قبل وهما :

 

 األولى مدرسة التفسير بالرواية:

 

الهدددي  هلل حدددة تلتمدددهلل فدددي الت ىددداس  ادددر المدددألو   دددل  حدددول   الالودددحنبة 

اهب الالتنبلال الياث لن المكذالبن   ثاسال التوا لتمن م بساطو ين  الدالل  ال ذ

 ة  اددر ل مددن  الت ىدداس الح ا ددي الالددويي المددو ال   ددل  نددهلل  اللخددذالهن  ىددام

 تلنلر  ا  ىمت هذت المهلل حة لنو ال  ل الت نحاس : 
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آلاه تفسير قائم على سنة حقيقية ثابتة عن رسول هللا صالى هللا علياه و  (أ

. 

 

 تفسير يقوم على نصوص وآثار مكذوبة اعتقد الناس أنها مان عناد هللا  (ب

وثاق الخاتالف العلمااء أيضااً فاي علام الرجاال ماابين م وما هى من عند هللا  و

ومباادع ومفسااق لرجاال واحااد  كونااه شاايعياً فيفسااقه أوحتااى علااى مااذهب أهاال 

 احبصاالسنة محباً ألهل البيت فيتهمونه بالتشيع كما قاال الاذهبي فاي الحااكم 

الء  الذهبي في سير أعالم النب - المستدرك : " رافضي خبيث عالم بالحديث "

17\ 168. ] 
 

الل دن الحدن   صدنيب المىدتهلل ه فا دول فاده الدذهبي  افضدي خبادث  دنل   (ت

ه  بنلحهلليث ال نهلل غاست يهلليثه ل ة أل ه يأخذ الحهلليث  ار يدسط البخدن ن الصدحت

البنلتنلي  نممله  ل يهلليث يلتبس يهلليث صحاح   ار  ن الحدله البخدن ن  دل 

بدل  هلل  ]  ل  حمهلل بل طنهس الم هللحي   س ل َّده حدأل لبدن محدمن ال  بد يسالط 

ي ل دة فدي الحدهلليث  افضد“ حمهلل األ ودن ن  دل الحدن   لبدي  بدهلل   ؛ ف دنل : 

فدي  م َّده  دنن يدهلليهلل التلودب لاشدالة” اللن ابدل طدنهس هدذا قدنل : ” )!    خباث

ا غ ا  ددالبددنطل ، ال ددنن يظمددس التىددنَُّل فددي الت ددهللي  الالخسفددة ، ال ددنن  نحسفددن ل نلاددن

 [”لتذ   نه لنالية   اللهل باته يتظنهس به   الال ي

  

 - ي إلى التشيع لحفظه دياوان السايد الحميار ه الذهبينسب ث (  الدارقطني ] 

 السايد محسان  -وذكاره  [ ترجماة الادارقطني   الحفااظ حكاه الذهبي فاي تاذكر

    [ . 391ص   9ج  أعيان الشيعة األمين في 

 تددهقددنل الددذهبي فادده بددنلحسي  بلددهلل  فدد  دفندده  يمدده    فددي با الطبااري : ج(

ال الح نظ تذ س - قال الذهبي ] " فيه يسير من التشيع "   ]  :  التمن ه بنلتشاه

 . [  تسممة الطبسن

 

اليتر الذيل  تبوا في لهل بات النبدي قتادوه   مدن يدهلل   ده ا  دنر النىدن ي ح( 

  بدن  الهوصنيب  تنا الحهلليث الملسالي )صحاح النىن ي  ) حر    نه  

الددذن  ددن    تددوالا  اددر يددهلل لتبددنع األ ددويال الددذيل   امددنء لهددل الىددنة الالجمن ددة

دخددل الددر د شددق فومددهلل الكثاددس  ددل لهددل د شددق  ].. يتسحددون  اددام  ال قوددته

هلله  فكسال خطأ ن.. ال   نحسفال  ل اال نر  اي  ااه الىسر ال تلوبال لملنالية

، التودحاح التدن يخ   نه.. فتوهللى لاحهلليث  ل فضن ل اال نر  اي  ااه الىسر
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خودن ي ).. الللي  تنبادن احدمه )الخودن ي .. لال  د شق آ ذاه في ل هنن لهل

، الالمنحددسي َ ددْل  اددي بَِمددن  ثاددس، فوددن ت  دخانددن الددر د شددق  ) .!اال ددنر  اددي

 .۱.. اال نر النىن ي/ تمذيب الكمنل  )  منء لن يمهلليم    " تنا "الخون ي

 ( . ] 

اللهدل البادت ل ه ا من صدن ي "الخودن ي" فدي فضدل  ادي ]  قال ابن خلكان : 

ل أل دده  لى لهددل د شددق يددال قددهلل من فددي حددنة لنتددال اللسلمن ددة  نددهلله   ُ ددـسال  دد

 [ .  في الفان  األ انن  اي  .. ابل خاكنن

ال الخوددن ي : يلنددي ال ضددن ل المومددودال فددي اال ددنر  اددي ال ددن  ومددودال  نددهلل 

غاست.. هذا فسق الخون ي  ل ال ضدن ل..  دن يخدتي بده  ادي  دل غادست  دل 

 ..ال ضن ل

 ه.. تلوبون لملنالية..  ل ينفوت صني  تنا في اال نر  اي.. لج وت بنلجنالم

ا  تنب  توني ال من ل القنلوا له   دسي لده ل دن  :  ؟ ف دنل لمد  في فضن ل  لنالية ن

ا بطند لده ال ليدبه     حدول  ) قدولفضدااة مال  حدسبان  فأ ىدكوت الحدسبوت ..!ن

ن بكل اليشاة الدالن ايتسار ال لشخوده الال ل امدنء لامده الال لمكن تده بدال   بسيا

االحدددسر التدددن يخ االحدددسر الدالن ا تبدددن  ألن يددديء ا ىدددن ي.. فنلجمدددل يُلمدددي 

 اليو ..

  دل )ف ن وا ملاه فجلاوا يطلندون فدي خوداتاه يتدر لٌخدس ِ ]  : يقول الطبراني 

 ي الي ول الهللا قطني   : فضدسبوت فدي الجدن ه ف دنل : اخسمدو(..المىجهلل الجن ه

في فدي هو  اال.. فتدوفي بمكدة   تدوالا يدماهللاا..  القادل تدوالر  كة ، فأخسموت ال

لشدمندال الس اة ب اىطال.. يُكمل الهللا قطني:  ده  دن ُ زِق  دل ال ضدن ل.. ُ زق ا

لبهللاية الموند : الملج  األالحط/ ا ..في آخس  مست.. ال ن  حنة لس  اللسلمن ة

ند  ن/ ال وددالالنمنيددة/ الت ااددهلل البددل   طددة/ حدداس ل ددسر النددبسء/ الفاددن  األ اددن

   . هذا مجاء  ل لهل بات  حول   )صار    ااه الآله  .لخسى  ثاسال [ 

 

وحتااى اباان حجاار العسااقالني والنااووي لاام يساالما ماان طعاان التطاارفين   (خ

مبتدعااة ضااالون !   وبلغاات الساافاهة ببعضااهم أن قااال فيهمااا وقااالوا فيهمااا  

 . . ! "بوجوب إحراق كتابيهما "فتح الباري" و "شرح مسلم

 

البنلتددنلي اختا ددت الت نحدداس الالملت ددهللا  الاألفمددنر ألصددول الددهلليل الفسال دده لمددذا 

الىبب الال تمند المحهلللال في التح اق  ار الىنهلل دالن ا هتمنر بنلمتل .التوافدق 

المتل  ه  تنا   هو األصح في ال م  قنل صار    ااه الآلده لال من الحدهلليث 

ل ددسآن فمددو قددولي الخددذالا بدده المن حا شدوا  نددي فددان  ليددت  الحددهلليث يتوافددق  ده ا
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 ليتمددوت يتلددن ض  دده ال ددسآن فادداس ب ددولي الال تأخددذالا بدده ..... الحددهلليث  الات 

  البام ي .

  

وقد رد هذا الحاديث بعضااً مان أصاحاب األهاواء واألفهاام الساقيمة للنصاوص 

باو بحجة في السانة مااال أصال لاه فاي القارآن فارد علايهم األساتاذ ناور الادين أ

 منابع الهداية الصافية مايلي :  لحية في كتابه 

  ن ال د  ل الحهلليث في  سض الحهلليث  ار ال سآن الكسي : ] ...

 

الهدي  ومدودال فدي المودند  الىدناة الالشدالاة ، الحدنو دهن هندن،  ده باددنن 

  وقي اللامنء  نمن:

 ل ـ  ن ال د في الموند  الىناة:

ض  ددل األينديددث الددوا دال فددي الموددند  الىددناة، الالتددي تددهلل و ملددر  ددس

 الحهلليث  ار ال سآن الكسي ، م ن صساية، لال مين ال الميمنء:

، قوله صار    ااده الآلده الحدا : )من الحدهلليث حا شدو  ندي [1]الحهلليث: 

اس فمدن لتدن    ندي يوافددق ال دسآن فمدو  نددي، ال دن لتدن    نددي يخدنلي ال دسآن فادد

 فدي   ال الات ابدل الم دسئ9 /1البام دي فدي ) لسفدة الىدنل الاآللدن  ، )  - ني  

  239 /3 لجمه، )

 

ت قوله صار    ااه الآله الحا : ) دن مدنء    ندي فن سحدو [2]الحهلليث: 

م ددي فددي  الات البا - اددر  تددنا   فمددن الاف دده فأ ددن قاتدده، ال ددن خنل دده فادد  لقادده  

  116 /1) لسفة الىنل الاآللن  ، )

 

لندنس قوله صدار    ااده الآلده الحدا : )م دي ال  ال يمىدك ا [3]الحهلليث: 

في  سر  ياي بشيء مال ل ي ال ليل مال  ن ليل   في  تنبه الال ليسر مال  ن  

  ، الالبام ددي فددي116 ،  قدد  )129 /1 الات الشددنفلي فددي  ىددنهللت، )  - تنبدده  

  1155 ،  ق  )360 /3) لسفة الىنل الاآللن  ، )

 

ن [ قوله صار    ااه الآله الحدا : )حدتكون  ادي  الاال يدسالال4]الحهلليث: 

خ تدن ي -ث، فأ سحدوا ال دسآن، فدان الاف دت ال دسآن فخدذالهن المال فدهلل وهن الحهللي

 .77 /55ابل  ىن س 
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قولدده صددار    اادده الآلدده الحددا : )حدداأتاك   نددي لينديددث  [5]الحددهلليث: 

اية ا  السال الك نية في  - ختا ة، فمن منء    واف ان لكتنا   اللىنتي فمو  ني  

 .208 /4، الحنل الهللا قطني 130 /1

 

امدود قوله صار    ااه الآله الحا : )م ي حألت قو دن  دل ال [6لحهلليث: ]ا

 ل  وحر فحهلللو ي يتر  ذبوا  ااه، الحدألت قو دن  دل النودن ى  دل  اىدر 

بادي فحهلللو ي يتر  ذبوا  ااه، الم ه حاكثس  ايَّ  ل بلهللن  مدن  ثدس  ادر  دل ق

 ا  فدق  تدن ل األ بادنء، فمدن يدهلللت   ندي بحدهلليث فدن تبسالت بكتدنا  ، فمدن الا

اداس  دل ففمو  ل يهلليثي، الم من هدهللى    باده بكتنبده، ال دن لد  يوافدق  تدنا   

 .255 /2 ىنهلل السالين ي  -يهلليثي 

 

 قوله صدار    ااده الآلده الحدا : )حدئات الامدود  دل  وحدر [7]الحهلليث: 

ه فأ ثسالا الزادالا ال  ووا يتر   سالا، الحئات النون ى  ل  اىر فأ ثسالا فاد

  ووا يتر   دسالا، الم ده حا شدو  ندي لينديدث فمدن لتدن    دل يدهلليثيالزادالا ال 

نا   وافدق  تدفنقسلالا  تنا   الا تبسالت، فمن الافق  تنا   فأ ن قاته ال ن ل  ي

 .13224 ق   316 /12الطبسا ي  -فا  لقاه  

 

 قولدده صددار    اادده الآلدده الحددا : )لال من  يددر ا حددسر [8]الحددهلليث:  

ا اي  ودنه يدن  حدول  ؟ قدنل: )ا سحدوا يدهلليثي  ادر الكتدندا سال ، قال: فك

 .97 /2الملج  الكباس  -فمن الاف ه فمو  ني الل ن قاته  

 

ن قولده صددار    ااده الآلدده الحدا : )م ده حدداأتي  دنس يحددهلللو [9]الحدهلليث: 

ن ال  ني يهلليثن، فمل يدهلللك  يدهلليثن يضدن ع ال دسآن فأ دن قاتده، ال دل يدهلللك  يدهلليث

 /1  الات البام ددي  مددن فددي ]  تددنا الجنددة لاىدداوطي -لقادده  يضددن ع ال ددسآن فادد  

22.] 

 

ي قولده صدار    ااده الآلده الحدا : )ليمدن يدهلليث باغكد   ند [10]الحهلليث: 

آن تلسفو دده بكتددنا   فددنقباوت، الليمددن يددهلليث باغكدد   نددي ال تجددهللالن فددي ال ددس

جندة ل الات البام ي  مدن فدي ]  تدنا ا - وحله الال تلسفون  وحله فس ت باوت  

 [ .22 /1لاىاوطي 

ال ل األينديث الموقوفة  ار الوحنبة في هذا  ن  الن  ل  لن  ل ه قنل: 

)م ه ي تح ال سآن  ار الننس يتر ت سلت المسلال الالوبي، الالسمل فا دول السمدل 

قسل  ال سآن فا  لتبه، ل  ي ور به فام  فس يتبه، لد  يحتظدس فدي باتده  ىدجهللا فدس 
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آن فاد  لتبده القمدت بده فاد  لتبده، الاختظدس  فدي باتدي يتبه، فا ول قهلل قسل  ال دس

 ىجهللا فا  لتبه، ال  آلتانم  بحدهلليث ال يجهللال ده فدي  تدنا   اللد  يىدملوت  دل 

 الات الدهللا  ي  - حوله للاي لتبه ، قنل  لن ٌ: )فاين   ال ن منء به فا ه حدسلةٌ  

(199  

 

يدث، ادك األيندبن حنفة ملر هذا؛ ف هلل ال د  الشدواههلل الكثادسال التدي تؤيدهلل ت

آلده الال نمن  ن  الن  ل  لن  بل مبل ل ه قدنل:   دس  حدول   صدار    ااده 

قدنل:  الحا  ال تنة فلظممن اليهللدهن، ف نل  اي بل لبي طنلب: فمن المخدس   نمدن؟

ه  دل ) تنا   فاه يدهلليث  دن قباك ،ال بدأ  دن بلدهلل  ، الفودل  دن بادنك   دل يتس د

لمتدال،  دل غادست يضداه  ، الهدو يبدل   امبن  ي ومه  ، ال ل يبتغ المدهللى 

مِ َّددن الالددذ س الحكددا ، الالوددساط المىددت ا ، الهددو الددذن لمددن حددملته الجددل، الددوا: }

ْيددهلِل فَََ نَّددن بِددهِ  َحددِمْلنَن قُْسآ اددن َ َجباددن ذن ال { ، الهددو الدد2-1 الجددل – يَْمددهلِلن مِلَددر السُّ

ادة ، اليا250لدب ص ل دنلي لبدي طن -تختاي به األلىل، الال يخا ه  ثسال الدسد  

  ، ال ىنهلل البجا30007 ق   125 /6، ال وني ابل لبي يابة 253 /5األاللانء 

3/ 72. 

 

ي ، ال نمن  ن  الن  ل  د الوحنبة لبل  األينديث لمخنل تمن ال سآن الكس

لدر ال ل األ ثاة  ار  لك  ن  الن  ل  د  ن شة  ن  الات لبدو هسيدسال  سفو دن م

بدة، ، الالهللاا  ل ه قنل: )م من الطادسال فدي المدسلال حول   صار    ااه الآله الح

الالهللا  ، فسد   ااه بغضب يهلليهلل، الصد ه الدساالن ب ولده: )فطدن   يد ة  نمدن 

 نحد  في الىمنء، الي ة في األ ض ، ل  قنلت: )الالذن ل جل ال سآن  ادر لبدي ال

) دنن   ن هكذا  نن ي دول، اللكدل  بدي   صدار    ااده الآلده الحدا   دنن ي دول:

ن شدة: )َ دلجنهااة ي ولون: الطاسال في المدسلال الالدهللا  الالهللابدة، لد  قدسل   ن لهل ا

 ْبدِل لَْن  َْبَسلََهدنقَ تَدنٍا ِ دْل  فِدي  ِ لََصنَا ِ ْل ُ ِوابٍَة فِي اأْلَْ ِض اَلاَل فِي لَْ  ُِىُكْ  مِالَّ 

ِ يَِىاٌس  الفي  240 /6الفي  150 /6 الات ليمهلل:  -   22الحهلليهلل –مِنَّ  َِلَك َ اَر َّللاَّ

6/ 246.. 

 

ت ال نمن  ن  الن  ل  د  ن شة لحهلليث ابل  مس الذن ي ول فاه: )من الماد

ل   لالذا ببكنء لهاه  ااه ، ياث قنل: الهل ـ يلني ابل  مس ـ م من  دس  حدو

هاده صار    ااه الآله الحا   ار قبدس ف دنل: )من صدنيب هدذا ال بدس لالدذا الل

  164أل لنر اْخَسى  تَِجُ  اَلاِزَ الٌ اِلْزَ  لُ يبكون  ااه ، ل  قسل  قوله تلنلر: )اَلاَل 

 ، الالطبسا ددي فدددي الكبادددس17 /4 ، الالنىدددن ي فددي المجتبدددر 3129لبددو داالد ) -

(13262.  
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ال نمن  ن  الن  ل لبر مححنق قنل:  نت فدر المىدجهلل الجدن ه  ده األحدود 

 بل يجيهلل ال لنن الشلبر فحهلل  الشلبر بحهلليث فنطمدة بندت قداس لن النبدر صدار

طمدة بندت  ااه الآله الحا  ل  يجلل لمن حكنر الال    دة ف دنل األحدود: لتدت فن  

  دسلال القاس  مس ابل الخطنا ف نل: ) ن  نن لنهللع  تنا  بنن الحنة  باندن ل دول ا

، 218 /2الددهللا  ر )- ددهلل ى لي ظددت لر ال، المطا ددة لسلددن لمددن الىددكنر الالن  ددة  

  .2291،  ق  288 /2 ، اللبو داالد )2274 ق  

 

ال  ْخدُسْمَل مِ الَ يَ الَ ي وهلل بذلك قوله تلدنلر: ) الَ تُْخِسُمدوُهل  ِ دل بُاُدوتِِمل   الهو

بَا نٍَة     1الطسق  –لَن يَأْتِاَل بِ َنِيَشٍة   

بددل  اللأحدي؛ فدان  بدن  ل دسر المهلل حدة الىدناة لد  ي ل ادوا هدذت األينديدث،

ملامدد   اتممددوا األينديددث الهللا اددة ملددر  ددسض الحددهلليث  اددر ال ددسآن، ال لددك  ددن

 ىدخه، ي لون ليان ن  ثاسال في ت هللي  لينديدث آيدند  ادر ال دسآن الكدسي    ىده، ال

يدث بل تلطااه بىببمن،  من حنسى  لك في  دل لمدجاء الىاىداة  ندهلل   دس األيند

 المسدالدال.

بطة  ال ل لقوالم  في  ف  هذا اال تبن ، الاألينديث التي تىن هللت قول ابل

هدذا  ل ابل الىنمي: قنل لبي  يمده  :ـ بلهلل  سض بل  تاك األينديث ـ: )قن

 يهلليث  وحوع  ل النبي صار    ااه الآله الحا  قدنل: الباغندي  دل  ادي بدل

-المهلليني، ل ه قدنل: لداس لمدذا الحدهلليث لصدل، الالج ندقدة الحدلت هدذا الحدهلليث 

  266 /1ا بن ة الكبسى البل بطة ) 

 

،  يمممدن   ل   اق  ار  لك ب وله: )الصهللق ابل الىنمي، الابل المهلليني

اح، ألن هذا الحهلليث  تنا   يخنل ه، اليكذا قن اده الالاحدله، الالحدهلليث الودح

 ددج  الالىددنة المنحدداة  ددل  حددول   صددار    اادده الآلدده الحددا  تددسدت قددنل  

ُمدوَه فِاَمدن  ي  َّ اَل يَِجدهللاُلا فِدْادنَُمْ  لُدَجَس بَ َيدالمل: )فَدَس اَلَ ب ِدَك اَل يُْؤِ نُدوَن َيتَّدر يَُحك ِ

ن  ن قََضدْاَت اَليَُىدا ُِموا تَْىدِااما ن ِ مَّ الالدذن ل س دن    دج   65نىدنء ال –لَْ  ُِىِمْ  َيَسما

ايدة  تدنا  ندنبه المهلل - المل لن  ىمه ال طاه، الال  ضدسا لم نلتده  ااده الىدسر

 [ . لهـ . 20-16الونفاة لنو  الهلليل لبو لحاة ص

 

 الثانية فهي مدرسة التفسير بالدراية : وأما  

 

الهر  هلل حة تلتمهلل في الت ىاس  ار السلن الدالن الت اهلل بنلىدنهلل الهدو الحدهلليث لال 

آلن  الوحنبة ال لهل البات فاىتخهلل ون التأاليل البلاهلل الملنر لبانن ال سآن  ادر 

 ن لد  وت  ل فم  ال ن يواوت  ل  ا   كتىب الهؤالء  ىوا بأن ال سآن  تدنا 
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اليمىه الال يدسه غدو   لندنت   الخنلق  ج المل البناللي فاه مجء الهبي   ل  

} ال يمسااه إال مال المطمددسالن  ددل لهددل الباددت  اددام  الىددسر  مددن قددنل تلددنلر 

الهؤالء لجأالا في ت نحاسه  لاسلن الا ممنع الال انس الاحتنبطوا   المطهرون {

لصوالا لخسى لا  ه  ن حتحىنن الا حتوحنا الالمونلح المسحاة ال مل لهدل 

ك ظمدس   تدب  ثادسال فدي الت ىداس الال  ده الالل ادهللال  المهللينة فنختا دت األ دة اللدذل

ا  سالا الملن ي لألوحر  ال نم   ل احتخهللر السالاية الالهلل اية  لن

 

} :  ه تلنلرال د لا  لمذا ا ختسي الا تمندل  ار بانن ال سآن بنل سآن  من في قول

سآن ل بانن ا لن لن المكاي األالل في فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بينه {

ادر مدنداا  هو  ل ل جله البنلتنلي لصح الت نحاس لالالا هو بادنن ال دسآن لا دسآن ا ت

ا . ل  بانن  حول   صار    ااه الآله فدي آلد سالم  ن ه  التداآلية المذ و ال آ  ن

ولده تلدنلر الل ن لهل باته  دل بلدهللت ل } لتبين للناس مانزل إليهم { ل وله تلنلر  

 . إن كنتم  التعلمون { } فاسألوا أهل الذكرفام  

 

 الفصل الرابع : 

 

 أقسام ومناهج تفسير القرآن الكريم 

 

 أنواع التفاسير أمة المسلمين   

 

 تنقسم التفاسير إلى نوعين : 

 

 التفسير بالمأثور أو بالرواية : -1

 

] اليشمل ت ىاس ال سآن بنل سآن ؛ ألن  ن لممدل اللطادق فدي  كدنن بدال القادهلل فدي 

المددسالن  ددل السحددول صددار    اادده الحددا  الالوددحنبة   كددنن آخددس، الالت ىدداس

الالتنبلال.  ثنل ت ىاس ال دسآن بدنل سآن، قولده تلدنلر: ﴿ يَنلَيَُّمدن الَّدِذيَل آَ نُدوا لاَْلفُدوا 

﴾  . ف وله تلدنلر:  1المن هللال  –بِنْللُ ُوِد لُِياَّْت لَُكْ  بَِماَمةُ اأْلَْ لَنِر مِالَّ َ ن يُتْاَر َ اَْاُكْ  

 دل الىدو ال الهدي قولدده  3﴾   فىدس بنآليدة  قد  1المن دهللال  - َ دن يُتْاَدر َ اَدْاُكْ   ﴿ مِالَّ 

ِ بِدددِه  َ دددْت َ اَددْاُكُ  اْلَمْاتَدددةُ اَلالدددهللَُّر اَللَْحددُ  اْلِخْنِجيدددِس اَلَ دددن لُِهددلَّ ِلغَْادددِس َّللاَّ تلددنلر: ﴿ ُيس ِ

يَةُ اَلالنَِّطاَحةُ  ْادتُْ  اَلَ دن  ُبِدَح  اَلاْلُمْنَخنِ َةُ اَلاْلَمْوقُو اَلُ اَلاْلُمتََسد ِ اَلَ ن لََ َل الىَّدبُُه مِالَّ َ دن  َ َّ

﴾ اآليدة ال دل ل ثادة  3المن دهللال  –َ اَر النُُّوِب اَللَْن تَْىتَْ ِىُموا بِنأْلَْزاَلِر  َِلُكْ  فِْىدٌق 

ْ َىنَن ُخِاَق َهاُو ان  ﴾  فىدس بنآليدن  التدي  19الملن    – لك قوله تلنلر: ﴿ نَّ اْ ِ
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دددن * مِالَّ اْلُمَودددا ِاَل بلدددهللت ﴿ مِ َا  دددهُ اْلَخْادددُس َ نُو ا دددن * اَلمِ َا َ ىَّ دددهُ الشَّدددسُّ َمُجال ا  –َ ىَّ

﴾   ال ثنل المسالن  دل السحدول صدار    ااده الحدا  ﴿ َغْادِس 22- 20الملن   

ددنل ِاَل   ﴾   فىددس السحددول صددار    اادده  7ال نتحددة -اْلَمْغُضددوِا َ اَددْاِمْ  اَلاَل الضَّ

ام : بددنلامود، الالضددنلال: بنلنوددن ى  الات التس ددذن  ددل الحددا  المغضددوا  ادد

 هللن بل ينت   حي    نده . ال دل  لدك  دن  الى  دل ابدل  ىدلود  حدي   

﴾ .  82األ لدنر  – نه ل ه قنل: لمن  جلت ﴿ الَِّذيَل آَ نُوا اَللَْ  يَْابُِىدوا مِيَمدن َُمْ  بُِظْادٍ  

 ىده؟ ف دنل:  حدول   صدار   يق  لك  ار المىامال، القدنلوا ليُّندن ال يظاد   

 ااه الحا : ))لاس  لك م من هو الشسه، لل  تىملوا قول ل منن البنه: ﴿ يَنبُنَيَّ اَل 

دددْسَه لَُظْادددٌ  َ ِظددداٌ   ِ مِنَّ الش ِ ﴾    الات البخدددن ن ال ىدددا  13ل مدددنن  -تُْشدددِسْه بِدددننَّ

 الالتس ذن .

ند اا صهلل ت م ن لن يكون الهو ت ىاس يلبس  نه بنلت ىاس الن اي لال السالا ي ال و

ا لمدس ل النبي )صار    ااه الآله  في ت ىاس ال سآن لال  دسر الودحنبة بان اد  دن

ا لمن  الات الحن   في  ىتهلل  ه لن الوحنبي الذن ينههلل  ه للتنجيل ا  تلنلر الف ن

 يك  المسفوع ملر  حول   صار    ااه الآله .

ا لمذت ال ن هللال  وهلل ي  ذهب ف ت لهل بات النبي  اام  الىسر الم ن لن يكون الف ن

ا لحدهلليي  حدول   صدار    ااده  لهل البادت ) ادام  الىدسر   )الشدالة  الف دن

 الآلدده ]"م ددي  خاددي فدداك  الث اددال  ددن من تمىددكت  بممددن لددل تضدداوا :  تددنا  

 4 الات  ىدا    –ال تستي لهل باتي فا ممن لل ي تسقن يتر يدسدا  ادي الحدوض 

ال ىدددنهلل  431ص  2الحدددنل الدددهللا  ي  3786ص  5 دددذن  الالتس 1883ص 

 [ . 148ال 109ص  3الالمىتهلل ه لاحن     26-17-14ص  3ليمهلل  

ه  .. اللن  الايتم   الاية النبي اله  لد ى بنل َن الذن  جل فدي بادوتم   دل غادس

ا لان هلل الشهلليهلل ألن الوحاح  ل السال  اين  قدهللاللكل الت ىاس بنلمألو   لسض غنلبن

نتم  الم ىدسالن ياد –بواحدطة الغدست ال المندنف ال الالامدود  اختاط بغاس الودحاح

 -36ص   -ميسان  –طبلة الزا ال اال يند  –ال نمجم  لاىاهلل  حمهلل  اي مينزن 

37  . ] 

 

  نقد مصطلح التفسير المأثور] 

 : وطاح الملنصسيل  ااه   هلل ياث يتومه الن هلل ملر ل سيل الملاك بان ه

 .في  ىمر المألو  ن يتلاق بوحة دخول هذت األ واع  -1

 . ن يتلاق بنلنتاجة المتستبة  ااه، الهي الحك   -2
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ع فا دده يظمددس لن هددذا الموددطاح غاددس دقاددق فددي مدخددنل هددذت األ ددوا : األول ل ددن

ا، بدـل اليـخــدـس   دـن هـدـو  ن ا مدن، فمدذاأل بلة فاه، فمدو ال ينطبدق  اامدن ممالدن

  :الموطاح غاس من ه الال  ن ه لىببال

 و  ن للس  مل حداي، اليطادق فدي االصدطسا  ادر  دن لُلدس  دللن المألو  ه -ل

ت ىداس  . فمل ينطبق هذا  ار النبي الالوحنبة ال ل بلهلله   ل التنبلال التنبلام 

 . ال سآن بنل سآن؟

اخددل من ت ىداس ال دسآن بدنل سآن ال   ددل فاده يتدر يكدون طسي دده األلدس ، بدل هدو د

 .حمل ت ىاس  ل فىس به

س بده حمدهلل فمدو  دل الت ىداس النبدون، المن  دنن الم ىدفان  نن الم ىس به النبدي  

 ىاس تالوحنبي فاه يك  ت ىاس الوحنبي. المن  نن الم ىس به التنبلي فاه يك  

  .التنبلي.. الهكذا  ل  ل فىس آية بَية فان هذا الت ىاس ينىب ملاه

ن  -ا لن المألو  في الت ىداس يشدمل  دن لُلدس  دل تدنبلي التدنبلال  دذلك ال دل دال 

 :  (الابدددل لبددي يدددنت  )310(  ددنلطبسن المددألو  فا ددده ين ددل لقدددوالم ؛ الت ىدداس

 . ، الغاسهمن327

الغادست اللدو اطالدت   منلدك بدل ل دس بل قهلل ين اون لقوال  ل دال م  فدي الطب دة،

الددهلل  المنثددو  فددي الت ىدداس  )لمددألو ، الهـــددـو اددر لالحدده  تددنا ممدده الت ىدداس ا

ا  ثاساا  (بنلمألو   .لسليت  ل  لك يائن

اللددو قُباددت اللاددة التددي   سهددن الشدداخ  ددوض يىددال الددذهبي فددي مدخنلدده ت ىدداس 

 .ل دال م التنبلال في المألو ، لوح تنجيامن  ار المألو   ل تنبلي التنبلال ال 

  ىداس التدنبلي، الهدل يندهلل   تحدتالقهلل  شأ الخطأ في توو  ال  ل الخسي في ت

 .الت ىاس بنلمألو ، لر ال يوح لن يوصي بأ ه ت ىاس  ألو ؟

ل  سر اللامنء خطأ في يك  ت ىاس التنبلي  ار قضاة  و ه ت ىاساا    ألو اا  ال ج 

م  لد   لر غاس  ألو ، الل  يكل يهلليث اللامنء  ادر  و ده  دألو اا لر غادس  دألو ،

ا الال ا في القتم  يكل  لك الموطاح  لسالفن  .ين لن

] الهو  ن يتلاق بنلحك  فدان بلد   دل د    ادر هدذا المودطاح   :الثاني الل ن

 تنا البسهنن في  اور ال سآن، فودل فدي   -  ي   ار الموا اتبن ه الاألخذ به

ل واع  اور ال سآن، الندوع الحدندن الاأل بلدون  لسفدة ت ىداست التأالياده ال لندنت، 

الان   ار  وقه 2018فبسايس  06  ىخة  ح وظة .ال سق بال الت ىاس الالتأاليل

 [  بنه  شال
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
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https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=305&idfrom=276&idto=276&flag=0&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=305&idfrom=276&idto=276&flag=0&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=305&idfrom=276&idto=276&flag=0&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://web.archive.org/web/20180206073625/https:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=276&idto=276&bk_no=67&ID=305
https://web.archive.org/web/20180206073625/https:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=276&idto=276&bk_no=67&ID=305
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 تنا البسهنن في  ادور ال دسآن، فودل فدي  -] الهو  ىتوير  ل  سر آخسيل  

ل واع  اور ال سآن، الندوع الحدندن الاأل بلدون  لسفدة ت ىداست التأالياده ال لندنت، 

ذ الت ىاس لاننظس في ال سآن، السابه الت ىاس بنلم تضر  ل فول في ل من   َخ

 2018فبسايددس  06  ىدخة  ح وظدة . لندر الكدسر الالم تضدب  دل قدوال الشددسع

 [  .الان بنه  شال ار  وقه 

 

] ال من ياحظ  ار هذا الحك  ل م  يحكون الخسي في ت ىداس التدنبلي  دل يادث 

دا  الكتددب  -ت ىدداس الوددحنبي  االيتجددن ، بددل قددهلل يكددر بلضددم  الخددسي فددي

 20  ىدخة  ح وظدة  .اللاماة: ت ىاس النى ي ) هللا ه التنجيل الي ن ق التأاليل  

 [  الان بنه  شال  ار  وقه 2017 نيو 

 

 لدد  يحكمددون فددي  منيددة األ ددس بومددوا اتبن دده الاألخددذ بدده، فكاددي يت ددق هددذا  دده

يدددة الخدددسي الدددوا د  دددل األ مدددة دالن احدددتنند يدددسمح المدددوا األخدددذ ب دددول يكن

ا بس تح اق  .التنبلي، فم  يمسالن  ار هذا الخسي  سال اا  ن ن

لددد  من  دددنن  دددن ال د  دددل الودددحنبة الالتدددنبلال  دددألو اا يجدددب األخدددذ بدددـه  ادددر 

اصطسيم  فمدن اللمدل فامدن ال د  دنم   دل خدسي  ح دق فدي الت ىداس؟ ال ادي 

 .خذ به؟ي نل: يجب األ

  من نتائج عدم دقة المصطلح

 ال ل  تن    هللر دقة هدذا المودطاح  شدأ خطدأ آخدس، الهدو ملدل الت ىداس بدنلسلن

ألة ذت المى  نبسا لات ىاس بنلمألو  الهو األ واع األ بلة الىنب ة يتر صن  في ه

 :خاط التخبط، البنات  ار هذا الت ىا   لاو ن  غاس صحاحة، ال نمن

فادـه  ي ت ىاس الوحنبة الالتنبلال ل مد  امتمدهللالا القدنلوالن بلضم  ي س الن ف -1

 ل   ـس الت بسليم ، ل  يجـلاون  ن قنلـوت بمذا السلن  ل قبال المألو   نحـال  ن

 .قول بأ م  قنلوا بنلسلن

ا، فكاي هذا؟ الم ا  نن الوحن ا بة قدنلوفاجلل قولم   ألو اا القول  ل بلهلله   لين

اام   اددر غاددسه   مددل بلددهلله  فددي هددذت فددي الت ىدداس بددسليم  فددس  لنددر لت ضدد

 .المىألة، الهذا ال يلني  ىنالاال  ل بلهلله  بم 

 مددن تجددهلل لن  تددب الت ىدداس تُ ى دد  ملددر  تددب الت ىدداس بنلمددألو  ال تددب الت ىدداس -2

 دددل قبادددل الت ىددداس  ابدددل مسيدددس بدددنلسلن، ال ادددر حدددبال المثدددنل يجلادددون ت ىددداس

بنلمألو ، اللو ل د  تطباق  ودطاح الت ىداس بنلمدألو ، فا دك حدتجهلل اختادن ا  

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
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https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=281&idfrom=0&idto=0&flag=1&bk_no=67&ayano=0&surano=0&bookhad=0
https://web.archive.org/web/20180206073622/http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281
https://web.archive.org/web/20180206073622/http:/library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=67&ID=281
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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ابل مسيس التسممنته، فمل هذت  دل قبادل الدسلن لر  دل قبادل المدألو ؟ فدان  دنن 

 .!األالل فكاي يحك   ااه بأ ه  ألـو ؟

لن  نطبق لومود امتمدندا  ابدل مسيدس، الفدسق بدالالمن  نن الثن ي فـا ـه غاس  

 .  ول: فاه ت ىاس بنلمألو ، لال   ول هو ت ىاس بنلمألو 

القهلل فم  بل  اللامنء لن  ل فىس بنأللس فا ه ال امتمند الال  لن لده بدل هدو  -3

 جسد  نقل، ال  مل له غاس الن دل، اليظمدس لن هدذا  بندي  ادر  دن حدبق  دل لن 

 .الت ىاس بنلسلن يشمل األ بلة الىنب ة ي نباهالت ىاس بنلمألو  الذن 

ل دن الدذيل ممدهللالا  ادر ال دول   "]   :الطنهس بل  نيو  ال ل  لك  ن قنله الشاخ

بددأن ت ىدداس ال ددسآن يجددب لال يلددهللال  ددن هددو  ددألو ، فمدد    ددوا هددذت الكامددة  اددر 

 ." ...ألو   مل يؤلس واهـنمــن، الل  يوححوا  ساده   ل الم

لد  قدنل: "القدهلل التدجر الطدـبسن فدي ت ىدـاست لن ي تودس  ادر  دن هدو  دسالن  ددل 

 نمدن،  الوحنبة الالتنبلال لكنه ال يابث في  ل آية لن يتخطدر  لدك ملدر اختادن ت

 التسماح بلضمن  ار بل  بشواههلل  ل  سر اللسا، اليىبه بذلك تجدنالزاا لمدن

 .مألو يهللدت  ل االقتون   ار الت ىـاس بنل

ال لك طسيق لاس بنم ، القهلل حب ه ملاه ب ي بل  خاهلل، اللد    دي  ادر ت ـىـادـست، 

الين ل الطبسن فاه  لنصسالت،  ثل ابل لبي ينت  الابدل  سداليده الالحدن  ، فااده 

د   الذيل ل  يحبىوا ل  ىم  فدي ت ىداس ال دسآن  ادر  دن هدو  دألو ،  ثدل ال دساء 

ي  مددل بلددهلله  ، لدد   ددل حدداكوا اللبددي  باددهللال  ددل األاللددال ، الالجمددن  الالس ددن 

 تددنا: الآللددئ الحىددنن فددي  اددور  -  ."طددسي م ،  ثددل الج خشددسن الابددل  طاددة

   333 -318لاي:  وحر ينهال اليال، الننيس: دا  الشسالق، ص: ال سآن، تأ

. ] 

 : الهذت الق ن   نقهللال لمذا الكسر

ن األاللر: لد  يودسا الطـنهدـس بدل  نيدو  بأاللئدك الدذيل ممدهللالا  ادر ال دول بدأ

ه ـه اللكندت ىاس ال سآن يجب لال يلهللال  ن هـو  ألو ، الفي ظني لن هذا لد  يُ َدل بد

ٌل لكسر  ل يسى المو  .ا األخذ بمن للس  ل الىايتأال 

  الن  دل الثن اة: ل  يو د الشاخ دلاسا  ل  دسر الطبدسن يدهللل   ادر التجا ده بمدن

ى  لك الوحنبة الالتنبلال ف ط، الل  يسد  ل الطبسن ل ه ي توس  اام  الال يتلهلل

 .ملر التسماح

الثنلثة: ل ده ملدل  دنم  الطبدسن  مدنم  ابدل لبدي يدنت  الابدل  سداليده الالحدن  ، 

ن بددال  ددنم  الطبددسن الننقددهلل الملتمددهلل  اددر  الايددن  الىدداي ال ددنم  هددؤالء اليدتن

الذيل ا تمدهللالا الن دل ف دط دالن التل ادب الالتلاادق، الهدذا المدنم  الدذن حداكوت ال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
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يُلنا  اام ؛ أل م  ل  يشتسطوا التلااق  ار اآلين  الالتل ادب  ادر المساليدن ، 

ال يُلدهللالن   ىدسيل،  بل  ن وا يو دالن  ن الصام   ل ت نحاس الىاي، الهد  بمدذا

 .بل ه   نقاو ت ىاس

ون لده ال ل هنن تسى لن الشاخ بل  نيو  يسى لن  ل التجر بنلمألو  فا ه ال يكد

 . لن  نلطبسن. اللن   ل ل  ياتجر بنلمألو  فااه د ت!  من قنل

 القددهلل حددبق لن   ددس  لددك لن الوددحنبة الالتددنبلال ال ددل بلددهلله  ا تمددهللالا الت ىدداس

ل  ل قبا ل األخطنء التي القلت   نباة لقوالم  التي هيبنلسلن القنلوا به، المن  

اسه  السلن بأقوال لبـي  بـاهللال الال ساء الغاسه ، بل األ جدب  دل  لدك لن ت نحد

مددن  الاغويددة تجلددل  ـددـل الـمددـألو  الت نبددل بت نحدداس لبددي  باددهللال الال ددساء الالج

 .الاغوية، التجلل هذت لغوية

ف ونفهم مصطلح "التفسير بالمأثور   كيف نعِر 

 ددهلل هددذا اللددسض التجااددة  وددطاح الت ىدداس بنلمددألو  الملتمددهلل فددي  تددب بلدد  

 .الملنصسيل يتجه حؤال، الهو : هل يومهلل ت ىاس يىمر  ألو اا؟

 الالجواا  ل هذا  ل ، اللكل ال يستبط بحك   ل يادث المدوا االتبدنع ال هلل ده،

 .بل له يك  غاس هذا

ل ال دل تدنبلام   مدفنلمألو  هو  ن للس  ل  حول ال ل صحنبته ال ل التنبلال 

 . ُ سفوا بنلت ىاس، ال ن ت لم  آ اء  ىت اة  بناة  ار امتمنده 

ت  ال ار هذا د    ل للي في الت ىداس المدألو ؛  ب دي بدل  خادهلل، الابدل لبدي يدن

 .الالحن  .. الغاسه 

 (الهلل  المنثو  في الت ىاس بنلمألو  )القهلل ينالل الىاوطي ممه المألو  في  تنبه

 دال  ـددـل السحددول الصددحنبته التددنبلام  التددنبلي تددنبلام  ال  ددس السالايددن  الـددـوا

 .ال ــل بلهلله 

ق هدي الهذا ال يبنر  ااه يك   ل ياث ال بول الالسد، اللكل ي نل: من هذت الطدس

 .ليىل طسق الت ىاس، المن  ل يسالط الم ىس  لسفة هذت الطسق

 :اعل ن  ن يجب اتبن ه الاألخذ به في الت ىاس فامكل ت ىامه ملر ل بلة ل و

  . ن صح  ل ت ىاس النبي      :اللاأل

 أحدددبنا  المسفددوع  مددن لدده يكدد  الوددحنبة  ددن صددح  مددن  الن  دددل :الثددن ي

 .الالغابان  النجالل

 .خذ به ن لممه  ااه الوحنبة لال التنبلون؛ ألن مممن م  يجة يجب األ :الثنلث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
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ا لال  ددل التدنبلال  مدل هدد  فدي  وددس  :السابده  دن ال د  دل الوددحنبة خووصدن

ا  ااده فدس ميدكنل فدي قاالي بولده تجن  الاغون  ل ت ىاس لغون، فان  نن  جملن

 .اليجاته

 ] :الج  شي المن ال د  ل الايهلل  نم  الل  يلسي له  خنلي فمو   بول  من قنل

اس الوحنبي فان فىست  ل ياث الاغة فم  لهدل الاىدنن، فدس يدك )ينظس في ت ى

 ىدددخة  .)1/19  مدددور الت ىددداس لاشددداخ  ىدددن هلل الطادددن  )   -فدددي ا تمدددنده    

 [  .الان بنه  شال  ار  وقه 2017 وفمبس  12  ح وظة

ر يلمددهلل فادده ملددالمن اختا ددوا فددي  لنددر ل ظددة اليتمنلمددن ل ثددس  ددل  لنددر، فمددذا  

 .المسمحن 

 لدك  ل ن  ن  الالت  ل التنبلي فمو لقل في الستبة  من  الالت  ل الوحنبي، ال ه

 .فا ه يلتمهلل الي هللر  ار غاست

 أحسن طرق التفسير :

 في   هللال ت ىاست :  ابل  ثاس ليىل الطسق في الت ىاس  من قنل الحنفظ .1

 

لن ي ىس ال سآن بنل سآن فمن لُْمِمَل في  كنن فن ه قدهلل بىدط فدي  وحده آخدس،   ] 

فددنن ل اددنه  لددك فلااددك بنلىددنة فن مددن يددن ية لا ددسآن ال وحددحة لدده، بددل قددهلل قددنل 

فمدو    ل  دن يكد  بده  حدول   الشنفلي هلل    حمهلل بل مد يسا  نر لبو  ب

 من فممه  ل ال سآن. ال الغسض ل ك تطاب ت ىاس ال سآن  نه فنن لد  تجدهللت فمدل 

 ددسآن الال فددي الىددنة  ملنددن فددي  لددك ملددر الىددنة، اليددال ال  جددهلل الت ىدداس فددي ال

َِ ددنَ يددنههللالا  ددل ال ددسا ل الاأليددوال التددي  الوددحنبة لقددوال فددا م  لد ى بددذلك ِل

ال حدامن اختووا بمن، اللمن لم   ل ال م  التدنر الاللاد  الودحاح الاللمدل الودنلح 

، ال األ مدددة الممتدددهلليل الخا دددنء السايدددهلليل  امدددنءه  ال بدددساءه   نأل مدددة األ بلدددة

 بددهلل   بددل   حددي    ددنم . ال ددنم  الحبددس  بددهلل   بددل  ىددلود الممددهلليال، ال

ال تسممددنن ال ددسآن ببس ددة د ددنء  حددول    -  - ابددل  دد   حددول    بددنس

 صار    ااه الحا ، ياث قنل: ) الام  ف مه في الهلليل ال امه التأاليل  .

ل  م ا ل  تجهلل الت ىداس فدي ال دسآن الال فدي الىدنة الال المهللتده  دل الودحنبة، ف دهلل  

فن ده  دنن آيدة   مجنههلل بل مبدس نبلال مه  ثاس  ل األ مة في  لك ملر لقوال الت

ي دول : م ا مددنءه الت ىداس  ددل  جنهددهلل  حد انن الثددو ن فدي الت ىدداس، اللمدذا  ددنن

بدل   طدنء  ولر ابدل  بدنس ال ال كس ة البسبسن فحىبك به، ال ىلاهلل ابل مباس

ال لبدي  حدلاهلل بدل المىداب ال  ىسالق بل األمهللع ال الحىل البوسن لبي  بنا ال

ال  التدنبلال ال غاسه   دل الضحنه بل  جاي  ال قتندال ال بل ل س السباه اللنلاة ال

غن     تنا:  حنحسا  في  اور ال سآن، تألاي: الهلل تو   - .تنبلام  ال ل بلهلله 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
http://islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
http://islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
http://islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
https://web.archive.org/web/20171112224241/http:/islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
https://web.archive.org/web/20171112224241/http:/islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
https://web.archive.org/web/20171112224241/http:/islamport.com/d/1/qur/1/107/651.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 .189-188ر، ص: 2003، الننيس: دا   مدن ، الطبلدة األاللدر: قهللال ن الحمهلل

لهل الىنة ،  المسمه ا لكتسال ي لاملاو نتاة : ت ىاس المنتسيهللن : )تأاليس    -

    . )تأاليس  ال سآن [ 

 :أسباب الضعف في التفسير بالمأثور -

اً واضحاً ماع من المأثور يوجد هناك تناقض كتب التفسير بالرغم مما تحفل به 

يقول: )إن أكثر التفسير الماأثور قاد سارى إلاى الارواة  فابن كثير أقوالهم فيه 

   )أهل الكتاب ومسلمة والفرس اليهود زنادقة من

لن الن ددل  ددل  البسهددنن فددي  اددور ال ددسآن فددي الج  شددي قددول الىدداوطي يددذ س 

 نده الموحدوع فا ده  ثادس . اللمدذا  الضلاي في الت ىاس )يجب الحذ   ل النبي

: المغنزن الالمسيد  الالت ىداس ،  لسلة  تب لاس لمن لصول) : ا  نر ليمهلل قنل

ة ال اة . : ] )الذن صح  ل  لك قاال مهللاا، بل لصل المسفوع  نه في غني الي ول

اليُسيظ  ار هذت الت نحاس  ثسال ال الد لقدوال  ختا دة ال بمدن  تضدن بة  نىدوية 

ملدددر   دددس ال ن دددل، محدددنفة ملدددر التلدددن ض  ددده لقدددوال اآلخدددسيل. القدددهلل اليدددظ 

تمنلدددل  لدددك التضدددن ا  ددده  دددن يدددهلل   دددل  مولدددهلل تىدددامس المىتشدددسقال ليدددهلل

اا ،  مددن لن الىددنهلل ال بمددن يلددود  لددك بنألحددنس ملددر افت ددند اللوقاددة  .التددو اال ُيدس 

الُما َّدب بتسممدنن ال دسآن، بانمدن لد  يُدساع ل ده  ابدل  بدنس المسمه األحنحي  نن

، محنفة ملر للس ا  سءا  الىانحاة   نن في حل اللنيسال  نهلل الفنال السحول

 ددنم  المددنال دن فددي ت ىدداست النكددت الاللاددون لب ددنر   - . ددل الىدداطة الحن مددة

اللس ة لبي الحىل  اي بل  حمهلل بل يباب المنال دن،  حنلة  نمىتاس، م هللاد 

 [ .490الطنلب: بهلل   حمهلل الوماط، ص: 

 

نن القدددددددهلل تىدددددددسا الخادددددددل ملدددددددر الت ىددددددداس بنلمدددددددألو  ال حدددددددامن  دددددددن  ددددددد 

ملددر يددهلل  ددند ي  ددهلل الث ددة بدده لددوال ممددود اللامددنء، يتددي  الالتددنبلال الوددحنبة  ددل

فدي الت ىدداس مال يدباه بمن ددة  ابدل  بددنس ] لد  يثبددت  دل " :ا  دنر الشددنفلي نلقد

 -:  يدهلليث". اللحددبنا الضددلي فددي الت ىدداس بنلمددألو  يمكددل تاخاودمن فامددن ياددي

 س ج ت ىاس لاهلل احن  ال سآ اة: ت ىاس ابل  طاة )المحدس  الدوماج فدي ت ىداس 

  بنه  شال الان  ار  وقه 2018 ن س  22  ىخة  ح وظة .(الكتنا اللجيج

. ] 

 : السرائيليات : دخول أوالً 
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فدي الت ىداس ال دن تدألس بدده  النوددسا ي الالادون الامدودن الالمدساد بمدن الادون .2

ال بدهللل دخولمدن فدي الت ىداس يسمدده  .الالنودسا اة الاموديدة الت ىداس  دل الث دنفتال

قوا لملسفة الت نصدال لد  يىدألواةالوحنب للمهلل لهدل  ، غاس لن الوحنبة المن تََشوَّ

 ل  ل ييء الل  ي باوا  نم   دل يديء،  ده تدوق م  فامدن يُْا َدر ملدام   دن  الكتنا

ال توهلِل قوا لهل الكتنا الال ) : ار يحتمل الوهللق الالكذا، ا تثنالا ل ول السحولد

الل  يلهلللوا  من  بنلل اهللال تكذبوه  القولوا آ نن بنر . فا  يىألوه   ل ييء يتَّول

يلة. الهكدذا لد   دذلك لد  يودهللقوا الامدود فامدن يخدنلي الشدس .  لبت  دل النبدي

يخس  الودحنبة  دل دا دسال الجدواز التدي يدهللدهن لمد  السحدول فدي قولده: )باغدوا 

ا  اي  تلمهللاا فااتبدول الال يس  ال ل  ذ بني محسا ال  ني اللو آية اليهلِل لوا  ل

  لهللت  ل النن  .  من ل م  ل  يخنل وا قول السحول: ]  )ال تودهللقوا لهدل الكتدنا 

الال تُكِذ بوه ، القولوا آ نن بنر ال ن ل جل ملاندن . لبدنا األالل لن يحدهلللوا  مدن القده 

ا،  لبني محسا ال  ل األ نماب لالبسال الاللظة بشسط لن يلامدوا ل ده لداس  كدذالبن

ساد  نه التوق ي فامن يحهلل   به لهل الكتدنا  مدن يكدون  حدتمسا لاودهللق الالثن ي يُ 

ف دهلل توحَّدلوا فدي   :التدنبلون الالكدذا، ل دن  دن خدنلي الشدسع فاجدوز تكذيبده. ل دن

لكثسال َ ل دخدل  السالاين  ا حسا اااة في  مهلله  األخذ  ل لهل الكتنا ال ثس 

، فظمددس  فددي هددذا اللمددهلل ممن ددة يشددوا الت ىدداس بكثاددس  ددل ا حددسر  ددنم  فددي

الهكددذا تجايددهلل ل ددس  .(هددـ 150  )  م نتددل بددل حدداامنن ال وددي المتننقضددة

 وس  ا حسا ااان  يتر  نن ممن ة بلهلل  وس التنبلال ال يسد الن قوالا، ل  في

 دنم   - .اُلمهلل  ل الم ىسيل َ ل يشوا  تدبم  بمدذت ال ودي ا حدسا اااة التهللاليل

الان بدنه   ادر  وقده 2018فبسايدس  06  ىخة  ح وظة .ابل  طاة في الت ىاس

 [.   شال

 

 : ثانياً: حذف األسانيد وكثرة الوضع في التفسير

]  ندذ ظمدس الوحده  :ا حدنند الىبب الثن ي لضلي الت ىاس بنلمألو  هدو يدذي

اس صن الا يىألون  ل ا حنند، فكدنن  دن يسالال ده  دل الت ىد الوحنبة في  وس

المدددددألو   دددددل النبدددددي لال الودددددحنبة ال يسالال ددددده مال باحدددددنند، لددددد  مدددددنء بلدددددهلل 

ن الت ىاس باحنندت  ت ىاس التنبلال  وس  ح انن بل  اانة  ل ممه الت ىاس، فهللال 

  )هـ 198 ) 

، ل  منء بلهلل هدؤالء لقدوار لل دوا فدي الت ىداس  (هـ 197  ) الال اه بل الجساا )

الا الوحة، فدنلتبس فنختوسالا األحن اهلل الله ماوا  جال األقوال ل ن اامن، الل  يَتََحس 

ا  الوحاح بنللاال، ل  صن   ل  ل يىنح له قول يو دت الين ل  لك  ل بلهللت ظن دن

ا، ألن يدذي األحدن اهلل ملدل  دل  لن له لصدسا، الللدل هدذا لخطدس األحدبنا ممالدن
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يدبكة  شدكنال ا حدس اة:   -  .ينظس في هدذت الكتدب يظدل صدحة  دل  دن مدنء فامدن

 ادر  2018فبسايدس  06  ىخة  ح وظة .ت ىاس ال خس السازن )  نتاح الغاب  

 [ .  الان بنه  شال  وقه

  ثالثًا: الوضع في التفسير

 

ا ال   شأ الوحه في الت ىاس  ه  شأته في الحهلليث ، أل ممن  ن ن لالل األ س  جيجدن

يىددت ل ليددهللهمن  ددل اآلخددس، فكمددن ل نددن  جددهلل فددي الحددهلليث : ]  الوددحاح الالحىددل 

الالضلاي، الفي  الاته َ ْل هو  ولوق به، الَ دْل هدو  شدكوه فاده، الَ دْل ُ دِسي 

نلوحه،  جهلل  ثل  لك فامن ُ اِلَى  ل الت ىاس، الَ ْل  اَلى  ل الم ِى سيل. ال دنن ب

 بهللل ظمو  الوحه في حنة ميهللى الل بلال  ل المجسال، يال اختاي المىدامون 

قوا ملر يالة الخوا   المممو ، الاُلِمهللَ  دل لهدل البدهللع الاألهدواء  ا، الت سَّ حانحان

مددوا لبدهلل م ، التلوددبَّوا ألهدوا م ، الد خددل فدي ا حددسر َ دل تددبطل الك ددس َ دْل  الَّ

الالتحددي ا حددسر ب وددهلل الكاددهلل لدده، التضدداال لهادده، فوحددلوا  ددن الحددلوا  ددل 

تلدهللى   - . الاين  بنطاة، لاواوا بمدن ملدر لغساحدم  الىدائة، ال غبدنتم  الخباثدة

 تنا:  اي تح ظ ال دسآن، تدألاي: د تدو   ودط ر  ح ج ث ت ب أ:ملر األ ار ل

 [. 205 -204 ساد، الننيس: دا  ال جس لاتسا ، ص: 

 :أسبابه 

، فدانَّ  دن التلوب المذهبي اليسمه الوحه في الت ىاس ملر لحبنا  تلهللدال:  نمن

، فدوا فدي يدب  ادر  ا ودسفوا  نده  الخدوا   َمهللَّ  ل افتساق األُ ة ملدر يلدة تطسَّ

ال نصبوت اللهللاء، المممو  المىامال الذيل الق وا بجن دب هدنتال الطدن  تال بدهللالن 

لن يمىددم  يددديء  دددل ابتدددهللاع التشددداه لال الخددسال ، ملدددل  دددل طن  دددة  دددل هدددذت 

ل ممودهن لن تؤيهلل  دذهبمن بشدئ  دل ال دسآن، فنىدب الشدالة الطوا ي تحنالل بك

ملر النبر صار    ااه الحا ، الملر  ار  الغادست  دل لهدل البادت لقدواالا  ثادسال 

 ل الت ىاس تشمهلل لمذهبم .  من الحده الحدوا    ثادساا  دل الت ىداس الدذن يشدمهلل 

 ددل لال ملدر ليدهلل لصدحنبه، ال دنن قودهلل  دل فسيدق   لمدذهبم ، ال ىدبوت ملدر النبدر

لال ملددر ليددهلل لصددحنبه، التددسالي  لامددسالى،   ىددبة هددذت الموحددو ن  ملددر النبددر

لال ملدر ليدهلل الودحنبة،   الا  لنن في التهلللاس، فان  ىدبة المدسالى ملدر السحدول

تددو   المددسالى ل ددة القبددوالا. ال يومددهلل يددئ  نممددن  نددهلل ن يُنىددب المددسالى لغاددس 

 .لال لغاس صحنبر  النبر

ا فدي الحده الت ىداس،  ذلك  جهلل الاون الىانحر في هذا ال لوس يتسه له للساا بَاِ ندن

اليُسَيددظ لن المددسالى  ددل  اددر  الابددل  بددنس  حددر    نممددن قددهلل مددنالز يددهلل 

الكثسال،  من يجلانن  مال ملر ال ول بأ ه قهلل اُلحده  ااممدن فدي الت ىداس ل ثدس  مدن 
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ا الابل  بنس  حر    نممن  ل  اُلِحه  ار غاسهمن، الالىبب في  لك لنَّ  اان

ا، بات ا ا ال الامدن لنبدوال، فنلوحده  ااممدن يُكىدب الموحدوع ل دة القبدوالا، الت هلليىدن

 من ال يكون لشئ  من يُنىب ملر غاسهمن. الفوق هذا ف هلل  دنن للادر   دل الشدالة 

 ن لاس لغاست، فنىبوا ملاه  ل ال ول في الت ىاس  ن يظنون ل ده يُلادر  دل قدهلل ت، 

اللبنحاون، فُوِمهلل  دل الندنس اليسفه  ل يأ ه. الابل  بنس  نن  ل  ىاه الخا نء 

ا بكثدسال  دن يساليده لمد   دل مدهلله  ابدل  بدنس،  مدن يدهللل  لي ملام ، الت سَّ َ ْل تجَّ

 . ار لن الاون الىانحر  نن له للس ظنهس في الحه الت ىاس

هللَّحدوا  ذلك  جهلل  ل لحبنا الوحه في الت ىاس  ن قوهللت ل دهللاء ا حدسر الدذيل ا 

 الالوحده الكاهلل له الألهاه، فلمهللالا ملر الدهللس بال لبنن ه  تظنهسيل بن حسر،  ل

فددي الت ىدداس بلددهلل لن  جددجالا  ددل لن ينددنلوا  ددل هددذا الددهلليل  ددل طسيددق الحددسا 

ة  .الال وال، لال  ل طسيق البسهنن الالُحجَّ

 :أثر الوضع في التفسير -

 

 ثادس  ال نن  ل ال اء هذت الكثسال التي دخات في الت ىاس الدُحَّت  ااه، لن حدنع

يدنط ن  دن لأل  ملر خاَّ ه لنن ل سر الم ِى دسيل  دل الَىداَي،  ل هذا التسا  اللظا

ق ملامددن يددئ  ل  ددبدده  ددل يددكوه، لف ددهلل ن الث ددة بدده، الملانددن  ددسد  ددل  الايددة تطددسَّ

الضددلي، ال بمددن  ن ددت صددحاحة فددي  اتمددن.  مددن لن اخددتسط الوددحاح  ددل هددذت 

ر السالايددن  بنلىدد ا   نمددن، ملددل بلدد  َ ددْل ينظددس فامددن اللدداس  نددهللت ال ددهلل ال  ادد

احك  لتماادج بددال الودحاح الاللااددل، ينظددس ملدر ممادده  ددن ُ اِلَى بلدال الايددهللال، فددا

الايهلل   ار الجماه بنلوحة، ال بمن اَلَمهلل  ل  لك  الايتال  تننقضتال  ل   ِى س

قضددة فاتممدده بنلتنددنق  فددي قولدده، اليددتم  المىددامال ب بددول هددذت السالايددن  المتنن

 .المتضن بة

آن" ) مذاهب ا حدس اة فدي ت ىداس ال دسي ول األحتن  "مولهللزيمس" في  تنبه "ال

هسال  ن  وه: "الم من لممن يا ت النظدس فدي هدذا المحداط، هدذت الظدن -  82 - 78

بشدكل  الغسيبة، الهر لن التلنلا  بنلمنىوبة ملر ابل  بنس تحمل طنبه التوهلليق

بدل  تىنال، الهر في   ىمن تظمس في تضدند يدهلليهلل بانمدن البدال بلضدمن،  مدن ال ي 

 ."وفاقالتوحط لال الت

ل  يىوق بلهلل  لك  ثنالا لمذا التضند، فاذ س  ن قنر يول تلاال الذباح  ل خسي 

لحنهللت  ثاسالت ملر لقوال  ألو ال  ل الىاََي، اليدذ س فدي حدمل  س ده: "لن  دل 

فسيق يلتمهلل في  ليه  ار مٍحنند  تول بنبل  بنس يهلل   به  ليه، فن حدحنقاون 

ال  جنههلل،  ل لاُللئك حملوا  لدك  دل  ل  كس ة، الا حمن اااون  ل الشلبر ل
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ابل  بنس، ال ل ادَّ ر بأن هذا هو  ليه فدي هدذت المىدألة.." لد  ي دول بلدهلل  دسر 

 حنقه في هذا الموحوع :

]  "اليمكل لن يُسى  ل  لك ملر لى يهلل يكون   هللا  صحة السلى المىدتنهلل ملدر  

اللدآل اء ابل  بنس، الملدر لى يدهلل يمكدل اال تدساي بده. ال دن  لتبدست بنلنىدبة لده 

المألو ال  نه، يمكل لن يُلتبس ملر لقور يهلل بنلنىبة لات ىاس المدألو ، فدنألقوال 

ا ملر قن دل الايدهلل،  لتمدهللال فدي الوقدت   ىده  ادر  المتننقضة يمكل لن تسمه دا من

لحن اهلل  سحاة  ولوق بمن..." ل  ي ول بلهلل  دسر حدنقه  دل ا حدنند ال دن قده فاده 

التددي لبددهلليننهن، يمكددل لن  خاددي بمددذت   ددل الالددب الالخددهللاع: "ال ددل المسيظددن 

النتاجة: الهر ل ه ال يومدهلل بنلنىدبة لت ىداس  دألو  لا دسآن  دن  ىدتطاه لن  ىدماه 

ا، فا دده قددهلل تُددسالى  ددل الوددحنبة فددي ت ىدداس الموحددوع  ا قن مددن اليددهللت تن ددة لال  ان ددن

ا  دل ممدة، ال دل  الوايهلل آ اء  تخنل ة الفي لغاب األيانن يننق  بلضدمن بلضدن

تُنىب لاوحنبر الوايهلل في  لنر الكامة الوايهللال لال الجماة  امن ممة لخسى ف هلل 

ا،  آ اء  ختا ددة، البنددنء  اددر  لددك، يُلتبددس الت ىدداس الددذن يخددنلي بلضدده بلضددن

ا لات ىداس بددنللا  "  ا،  ىددنالين ابدل مددجن ال نمجده فددي    -الالمندنق  بلضدده بلضدن

الت ىاس، تدألاي:  ادي  حمدهلل الجبادسن، الننيدس: دا  ال اد ، الجدجء الثدن ي، ص: 

356.  ] 

 

 :المأثور أو بالرواية .أهم  التفاسير ب -

 

   بهلل السزاق الونلن ي ت ىاس  بهلل السزاق -1

فه الكتدنا: ت ىداس  بدهلل الددسزاق المؤلدي: لبدو بكددس  بدهلل الدسزاق بددل همدنر بدل  ددن

 هـ  .211الحماسن الامن ي الونلن ي )المتوفر: 

 هـ  280اللجيج   هود بل  حك  الموا ن  ) ت ىاس  تنا   -2

 هـ 303ت ىاس النىن ي ايمهلل بل يلاب بل  اي النىن ي ) -3

 هـ  307ت ىاس ال مي   اي بل مبساها  ال مي )  -4

 هـ  .310من ه البانن  حمهلل بل مسيس الطبسن ) -5

 هـ  327ت ىاس ال سآن اللظا   بهلل السيمل بل ابي ينت  السازن )  -6

 هـ 375اللاور  وس بل  حمهلل بل ايمهلل الىمسقنهللن )  بحس  - 7

https://al-maktaba.org/book/21791
https://al-maktaba.org/book/21791
https://al-maktaba.org/author/123
https://al-maktaba.org/author/123
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 هـ  375   (لبو الحىل المنال دن/ النكت الاللاون  -8

 هـ 464 لنل  التنجيل الحىال بل  ىلود البغون )  -9

 هـ  725بل  حمهلل الشاحي الخنزن ) لبنا التأاليل  اي -10

بددل  حمددهلل  ألبددي زيددهلل  بددهلل الددسيمل ،الجددواهس الحىددنن فددي ت ىدداس ال ددسآن -11

 .هـ 872المتوفر  نر  الثلنلبي

، لاحنفظ مسل الدهلليل بدل لبدي بكدس  بدهلل الهلل  المنثو  في الت ىاس بنلمألو  – 12

 .هـ 911المتوفر  نر  الىاوطي السيمل

 هـ  1075ونفي  س  حىل  حمهلل بل المستضر ال ا  )ال – 13

 هـ 1102 نج الهللقن ق  اسزا  حمهلل  شمهللن ) -14

 ت   1107البسهنن لاىاهلل هني  البحسا ي ) – 15

 ت  1112 و  الث اال )  بهلل  اي بل مملة اللسالحي )  -16

 ت 1385ت ىاس االلني  شسن لحىال بل ايمهلل االلنر  شسن ) -17

ألبي  حمهلل  بهلل الحق بل غنلب  ،المحس  الوماج في ت ىاس الكتنا اللجيج -18

 .هـ 541هلل  نر المتوفر بل بل  طاة

المتوفر  نر  ابل  ثاس ، ألبي ال هللاء محمن ال بل  مست ىاس ال سآن اللظا  -19

 .هـ 774

 857المتوفر  نر  ألبي مححنق مبساها  بل فنيهلل الجالاالن ،ت ىاس الجالاالن -20

 .هـ

ألبدي زيدهلل  ،الذهب ا بسيج في ت ىاس الم دساا بلد  آن الكتدنا اللجيدج - 21

 .هـ 872المتوفر  نر   بهلل السيمل بل  حمهلل الثلنلبي

، لمحمدهلل بدل ية الالهلل اية  ل  اد  الت ىداسفتح ال هلليس، الجن ه بال فَنَّر السالا -22

هـ، الهو  مدن هدو ظدنهس  دل  نوا ده يدن ل  1250المتوفر  نر  الشو ن ي  اي

 .لات ىاس بنلمألو ، الالت ىاس بنلسلن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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األ دال بدل  حمدهلل   حمدهلل ، لاشداخلحواء البانن في ميضدنا ال دسآن بدنل سآن -23

 هـ  . 1405المتوفر  نر  المختن  الشن اطي

 مظان التفسير بالمأثور في غير المصنفات الخاصة به : -

 بدنلسلن الت ىاس بنلسلن ال يلني تسه صنيبه لات ىاس المألو ، فان مل الت نحاس

لندر لال تحون  ثاسا  دل  الايدن  الت ىداس بنلمدألو  ت ويدة لم -من ل  تكل  امن  -

 :ماحن لسلن  ار آخس، ال حو  لك، ال ل هذت الت نحاس  ن يأتيتس

 .هـ 538المتوفر  نر  الج خشسن - الكشني  ل ي ن ق التنجيل - 

 .هـ 606المتوفر  نر  ل خس الهلليل السازن   نتاح الغاب - 

 .هـ 671المتوفر  نر  ال سطبي - الجن ه أليكنر ال سآن - 

المتدوفر  اآللوحدي -  الا الملن ي في ت ىداس ال دسآن اللظدا  الالىدبه المثدن ي - 

 .هـ 1270 نر 

 .هـ 1393ر المتوفر  ن  حمهلل الطنهس بل  نيو  -، التحسيس الالتنويس -

 .هـ 1332المتوفر  نر  ال نحمي -  حنحل التأاليل - 

 

 : التفسير بالدراية أو بالرأي -2

 

 القددهلل يلبددس  ندده بمددنم  الددسلن الالمددساد بدده هددو الت ىدداس بن حتحىددنن الال اددنس

نلسلن بدالالتسماح الظني لال المال الن ىي ألتبنع المدوى القدهلل يلبدس  نده الت ىداس 

نا نبنط ال ددن    اددر لحددنس الكتددالمددذ ور  الال يىتشددي  ندده ا متمددند لال ا حددت

السلن  الالىنة البلهلل مينطة الم ىسالن بكسر اللسا القوا هللت فا ه م ا  نن م منل

 دنظ ال بحىب ال سآ ل الحنلادة  الم نلادة المتوداة الالمن وداة البحىدب داللدة األل

 يلهلل الت ىاس بنلسان ...  [ .

 

  دسادت لر هو ميضنالذلك  نه الممهللالا ال نه المذ ور ألن ت ىاس   تنا   تلن 

  دج المدل   دل  تنبدده اللجيدج فدس يجدوز اال تمددند فاده  ادر الظدل الاالحتحىددنن

وله } الال { الق 59يو س  –ل وله تلنلر } قل ءآ  ل ن لك  لر  ار   ت تسالن 

 .{  36ا حساء  –ت ي  نلاس لك به  ا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
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ن  لدك ألاللذلك هذا النوع  ل الت ىاس قهلل يواب القهلل يخطدئ  ده المادل لخطدأت ال

ي يث لانبدد تددنا   تلددنلر يلاددوا الال يلاددر  اادده الال يباندده مال قددسآن  ثادده لال يددهلل

   الدسمسصار    ااه لال م نر  ل لهل بات النبوال الذيل ل هدب   تلدنلر  دنم

 الطمسه  تطماسا . الحنبانه فامن بلهلل .

 

 أبرز المصنفات في التفسير بالرأي المحمود -

 هـ 606المتوفر  نر  ل خس الهلليل السازن   نتاح الغاب.. 

 ال نحددددددي  بددددددهلل   بددددددل  - ل ددددددوا  التنجيددددددل اللحددددددسا  التأاليددددددل

 .هـ 685المتوفر  نر  الباضنالن  مس

 لبددددي البس ددددن   بددددهلل   بددددل  -  ددددهللا ه التنجيددددل الي ددددن ق التأاليددددل

 .هـ 710المتوفر  نر  النى ي ليمهلل

 دسء الدهلليل  اددي بدل  حمدهلل الخددنزن  - لبدنا التأاليدل فدي  لددن ي التنجيدل 

 .هـ 741المتوفر  نر 

 745 حمهلل بل يوحي، الشماس بأبي يادنن المتدوفر  دنر  - البحس المحاط 

 .هـ

 ظدددددددنر الدددددددهلليل بدددددددل  - غسا دددددددب ال دددددددسآن ال غن دددددددب ال سقدددددددنن 

 .هـ 850المتوفر بلهلل  الناىنبو ن الحىل

 من التفاسير في المذاهب السالمية األخرى :

 المتدوفر  دنر  ال نحي  بهلل الجبن  الملتجلدي - تنجيه ال سآن  ل المطن ل

 .هـ 415

 لج خشدسن، مدن    الملتجلدي لبدي ال نحد   حمدود بدل  مدس ا - الكشدني

 .هـ 538المتوفر  نر 

 لبددي  اددي ال ضددل بددل الحىددل الطبسحددي،  -  جمدده الباددنن للاددور ال ددسآن

 .هـ 548الشالي المتوفر  نر 

 المتدوفر  حمدهلل يىدال الطبأطبدن ي، الشدالي  - الماجان في ت ىداس ال دسآن

 .هـ 1402 نر 

س الت ىا ال ل  تب الت ىاس بنلسلن المذ ور : الكتب التي لد ممن اللامنء في بنا

لهلليم   بنلسلن المذ ور اليتوا ه  ار  خنل ن  لمذهب لهل الىنة  ل  ا تبن  لن

لدة ، الحق المطاق الالويي الذن ال يخطئ ،  تب الت ىداس الملتمدهللال لدهللى الملتج

 ال نمن 

 س األص ،ت ىاس لبي بك -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 الت ىاس لبي  اي الجبن ي،   -

 . ، الت ىاس ال نحي  بهلل الجبن  الملتجلي -

 ، . الت ىاس الكشني لاج خشسن  -

ا  ل  ا نة منء الىالهو  ه ايتوا ه  ار آ اء  خنل ة ألهل الىنة فا ه ل ي اهتمن ن

مس  دل ل  ىم  فلا وا  ااه ال تبدوا المدوا ش التدي تن دهلل  دن خدنل م  فاده. ال دل ليد

هلل ن تجالان  الج خشسن ا  دنر  نصدس الدهلليل ليمدهلل بدل المنادس ا حدكنتل بوا ا 

 هـ . ال نمن بل   تب الت ىداس الودوفي  نلت ىداس المنىدوا 683المنلكي )  

ابدل اللمحاي الهلليل بل  سبي، الت نحاس ال سح ة ال نمن ت ىاسا  مخدوان الود ن، 

ا بأحددنفة   ددل  تددب الشددالة  اددر ل مددن  تددب   ددس الز هللقددة بلدد   هلل ان تددحددانن. طبلددن

افه  ل المج  بال ال كس الوهنبي الىا ي التوهلل الا المشمهلل الامي  ار ل م  المهلل

 ددذهب الىددنة الفددي   ددس الوقددت يكمددوا بضددسل لصددحنا المددذهب األيددلسن 

فكن ددت  ددواق م  اللهللا اددة  ددل ابددل يجددس اللىدد س ي الال سطبددي الالىدداوطي بددل 

 الاألزهس   ىه يكموا بضسله الهذا  لسالي لكل  طاه .

 

 تفسيرات المنهج العقلي :   -3

 

البهللع الهذا  وطاح في قبنل الت ىاس بنلسلن المذ ور ال ن    ار لحنس الموى ال

ي يددسا الالمدساد  نده المددنم  االمتمدندن ال ددن    ادر ال وا ددهلل الل اادة ال طلاددة فد

  لددن ي ال ددسآن الالتددهللبس فددي  ضددن انه الالتأ ددل فددي  سز ددن  بان دده اللكددل القدده

ن ت  دهللى صدسياة الل دل لبحدتهللالل بدنلحك  لال بن تبد الخسي بال المىامال فدي

ا  وصسا ملر اللا  لال بالغنء هنتال الوسياتال .  . 40  وهلل  حنبق ص -طسي ن

 

 تفسيرات المنهج األدبي  : -4

 

ألدبادة االهو د احة تبهللل بنلنظس في   سدا  ال س بن  اآليدة بن حدتلن ة بدنللاور 

ي ف  لبانن الملنر التحهلليهللت الالنظس  ل صسي ال حو اللغة البسغة بمن هر لدالا

ة فدي لمتمنلادات نق  لن ي ال ساءا  المختا ة لأية الوايهللال الالت نء االحتلمنال  ا

 [ . 42 وهلل  حنبق ص  –ال سآن  اه 

 

 مصنفات التفسير األدبي :

 هـ 538الكشني  من     حمود الج خشسن ) -

 ـ ه542المحس  الوماج  حمهلل بل  بهلل الحق بل  طاة ) قبل  -

 هـ   543 جمه البانن ال ضل بل الحىل الطبسحي )النر  شسن  ) -
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 هـ  543موا ه الجن ه ال ضل بل الحىل الطبسحي  )النر  شسن  ) -

 هـ  685ل وا  التنجيل  لننصس الهلليل  بهلل   بل  مس الباضنالن )  -

 هـ 745البحس المحاط لبو يانن  حمهلل بل يوحي بل يانن األ هلللىي )  -

طبددده ) –كدددسي  م سابددده البان ددده  حمدددهلل  ادددي طددده الدددهلل ال ت ىددداس ال دددسآن ال -

 هـ  .1402

 

 مصنفات التفسير األدبي االجتماعي

 . حمهلل  بهللت الشاخ -ت ىاس مجء     -

 . ياهلل  حن - ت ىاس المنن  -

 . حمهلل  وط ر المساغي الشاخ -ت ىاس المساغي  -

سآن  ل لالل الججء األالل  ل ال   حمود ياتو  الشاخ -ت ىاس ال سآن الكسي   -

 .ملر  منية الججء اللنيس  نه

 .الشالي . حمهلل يىال فضل   - ت ىاس  ل اليي ال سآن -

 

 رات المنهج اللغوي :تفسي -5

 

 الهدو  دنم  اهدت  بنلجن دب الاغدون فدي ت ىداس ال دسآن الكدسي  التمحد  اليدت نق

الم ددسدا  المددذال هن اليددكل األل ددنظ المددذال هن فجددنء  ددجي   ددل الاغددة الالنحددو 

 القبل الالحجة الالوسي الال ساءا  .. فنلم ىس الاغون في هذا المنم  ي ور لالالا 

ا لغويد ل يائ في مظمن   لن ي الاغة في اح ا لد  تلمنال   تمنلاة فاشسا يدسين ن

ة يخوض في موا به المتلهللدال  دل   سداتده ال جدنزت الغسيبده اليمدت  بتطدو  الاغد

 [ . 44 وهلل  حنبق ص  –اللسباة في  سايامن التن يخاة . 

 

 ومنه تفاسير :

 

 البحس المحاط  ألبو يانن التوياهللن  -

 بهللا ه الت ىاس  البل ال ا  الجوزية  -

 )لاسيىتخن ن الجويبن ن  )ميسا ي  .البون س  -

 ، هـ 460 - 385 حمهلل بل يىل الطوحي )التبانن  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://waqfeya.net/book.php?bid=1697
https://waqfeya.net/book.php?bid=1697


 135 

يمهلل بل  حمهلل بل  مدس   ننية ال نحي ال  نية الساحي  ار ت ىاس الباضنالن -

  .ت 1283طبه حنة  يمنا الهلليل الخ نمي الموسن الحن ي

 شني لاج خشسن .الك -

 . بل الحىل الطبسحي  لا ضل  ت ىاس ال سآن في البانن  جمه   -

 

 التفسير البالغي : -6

 

تىدتبال الالهو  ظسال بسغاة لدباة فناة تمثل الجمنل ال ولي في ا حاوا ال سآ ي 

 لددن ي هددذا الجمددنل التىددتجاي قىددمنته فددي  الق بددن ع قددن احتشددي خوددن ي 

حدنلاب  لدك التدأ س  اللما دة فدي التسا ادب الاأل التسا اب اللسبادة ال ضدمنَ ملدر

 فدة فندونال سآ اة لملسفة  جاينهن الخنصدة بمدن بدال آلدن  الاغدة اللسبادة بدل لملس

 ال ول ال سآ ي ال وحو نته  لسفة تبال خون ي ال سآن في  ل فل  نمن .

 

 مصنفات التفسير البالغي

بجدددددن    حمدددددود بدددددل  مدددددس الخددددوا ز ي، الملتجلدددددي، الما دددددب -الكشددددني  -

 .الج خشسن  

 .ال نحي الباضنالن -ل وا  التنجيل، اللحسا  التأاليل  -

ل  حمدهلل لبدي الىدلود  حمدهلل بد -م يند الل ل الىاا ، ملر  جاين الكتنا الكدسي   -

 . وط ر اللمند الحن يبل 

 التحسيس الالتويس . -

  الا الملن ي في ت ىاس ال سآن الالىبه المثن ي . -

 المحس  الالوماج  -

  ظ  الهلل    -

 المنن   -

 

 التفسير التحليلي : -7

 

الالمساد به الت ىاس الذن يتبده فاده الم ىدس تستادب المودحي فاشدسا ممادة  دل 

ا النمط الموحلي اليبدال  دن يتلادق بكدل اآلين  لال الىو  لال ال سآن  اه  ار هذ

ليددة  ددل  ننحددبنتمن الحددبب  جاللمددن الالددسبط بددال   نصددهللهن . .. الالغددسض  ندده 

الت ىاس بال نء فم   ساد ال ن ل  ل ال ول البادنن   ودهللت باحداوا  ودسن حدمل 

https://waqfeya.net/book.php?bid=1697
https://waqfeya.net/book.php?bid=1697
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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 بىددط الاحددح اللبددن ال الماددج ال يخددل الال يمددل بلاددهللاا  ددل الموددطاحن  ال ناددة 

 وهلل  حنبق ص  –قسا ملر المنم  التسبون المهللا ي الالتل اهللا  الا ظاة الهو ل

38 . ] 

 

لتوحده اال ين ى  الت ىاس  ل ياث التوحه في بانن لل نظ ال سآن ال لن اده، ال دهللر 

س : تحااادي، المممدنلي. ال لظد   دن   س دنت  دل  تدب الت ىدا في  لك ملدر قىدمال

 .بنلسلن يوح لن يكون  مو من لامون ن  في الت ىاس التحاااي

 . الطبسن بل مسيست ىاس  -

 .  ال سطبي ت ىاس -

 ايىس الت نحاس  -

 الملن ي  بانن -

 ت ىاس ال سآن الحكا  لاخ نمي . -

 ت سيب ال سآن ملر األ هنن  -

 الجهلليهلل في ت ىاس ال سآن . -

 يجة الت نحاس  -

 الكنيي لجواد  غناة  -

 الماجان  -

  ل اليي ال سان  -

 الوحاط . -

 تفسيرات المنهج  الفقهي : -8

 ال  مادة اليدساالهو ت ىاس آلين  االيكنر اليس دج فامدن المودني  ادر األيكدنر 

 آين  األيكنر :

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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 مصنفات التفسير الفقهي

 آين  االيكنر في المذاهب اال بلة :

 370، المتوفر حنة الجونص لبي بكس السازن الملسالي ا - ليكنر ال سآن -

 .هـ

ل، المتدوفر صدنيب الىدن البام دي  ل ممده لبدي بكدس - ليكنر ال سآن لاشنفلي -

 .هـ 458 نر 

 .هـ 504المتوفر حنة  لاكان المساحي ليكنر ال سآن -

 .هـ 543، المتوفر حنة البل اللسبيليكنر ال سآن  -

 وليمددهلل لبددي حددلاهلل المددهلل  -الت ىدداسا  األيمهلليددة فددي باددنن اآليددن  الشددس اة  -

 .ا) سماون   ل  امنء ال سن الحندن  شس المجسن

 .هـ 671المتوفر حنة  ال سطبي ا  نر -الجن ه أليكنر ال سآن  -

 :الشيعة

 .هـ 573، المتوفر حنة ال طب الساال هللن - ف ه ال سآن

 

 تفسير المنهج الهدائي :  – 9

 

ل دسآن االهو  نم  م يندن يجلل ههللفه األ ار بانن  ن ل جل   بتجاادة هدهللاين  

 التلنلامدده اليكدد    فامددن يددسع لانددنس فددي ال ددسآن  اددر المدده يجتددذا األ الاا

 حمددهلل  الي دتح ال اددوا اليددهللفه الن ددوس ملددر ا هتددهللاء بمددهللن ال ددسآن ... قددنل ا  ددنر

اده فن  طابه هو فم  الكتنا  دل يادث هدو ديدل يسيدهلل مى  دن  بهللت " الت ىاس الذ

نده ال دن  حلندتم  في يانتم  الهلل ان اليانتم  اآلخسال فان هذا هو الم وهلل األ ادر 

  ودهلل  –"  17ص  1المندن    –ال اء هذت المبنيث تنبه له لال الحااة لتوااه 

 [ . 349حنبق ص 

 األحنس في الت ىاس  حلاهلل يوى . -

 -هدـ 1312هلل الحىدال الطادب. الالدتده : اللدهلل فدي حدنة الىداهلل  بدلطاب البادنن  -

 . 1411ر ، التوفي في حنة 1893

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
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 .الشاخ  نصس  كن ر الشاسازن ) لنصس     ت ىاس  تنا   المنجل -

 - ي الىداهلل  حمدهلل بدل لبدي الحىدل الطنل دنبستون از قسآن ) ل وا  ال دسآن  .  -

     .هـ1399هـ ، التوفي في حنة 1329اللهلل في حنة 

 لساالن . الشاخ الشلساالن ت ىاس الش -

  جاهلل  . 30) ل ضااة الشاخ  بهلل المندن البن يالت ىاس ال سيهلل   -

 الت ىاس ال سآ ي لا سآن  بهلل الكسي  الخطاب  . -

 ت ىاس المساغي في ظسل ال سآن . -

 . ر 1947 -هـ  1366 حمهلل  ياهلل  حن  حنة النشس: المنن   -

 . الىاهلل  حمهلل يىال فضل   ل اليي ال سآن  -

ي المسمدده الشددالي الالم كددس ا حددس ي ايددة    حمددهلل ت ددى ال ددسآن .  ددل هددهلل -

 ) لنصس  . .المهلل حي

 

 تفسير المنهج المقارن :  -10

 

س  ادر الالمساد  ل هذا المنم  الت ىداس ال دن    ادر الم ن  دة يادث يلتمدهلل الم ىد

ا     ن تبمماة  ل اآلين  ال سآ اة في  كنن الايهلل اليىتطاه آ اء الم ىسيل  تتبلن

ادي ت ىاس تاك الجمادة  دل اآليدن  حدواء  دن وا  دل الىداي لر  دن وا  دل الخفي 

ن  شي الحواء  نن ت ىاسه   ل النوع الن اي لال الل اي . الالمهللي  نه  و ال م 

نء الواقه  ل خسل  سض األفكدن  الاألدلدة لال  شدي  دل  دنن  تدألساا  دل اللامد

 [ . 51 وهلل  حنبق ص  –بنلخسي المذهبي . 

 

 لمنهج الحركي :تفسير ا – 11

 

نبده الهو ت ىداس تحااادي يحدنالل فاده الم ىدس فدي ظدل  دساد بادنن  دساد   فدي  ت

اللجيج ميدهللا  تغاادس مدذ ن فدي لالحدنع اللدنل  ا حدس ي  دل طسيدق تحويدل 

 اة المنم  ملر يس ة ت ور  ادر التخطداط لتغاادس األالحدنع الشدن ال غادس ا حدس

 [ . 52 وهلل  حنبق ص  –في المجتملن  ا حس اة 

 

 :واالمثلة 

 األحنس في الت ىاس  لىلاهلل يوى  -

 ت ىاس الشلساالن  الشاخ الشلساالن  -

 ي . الىداهلل  حمدهلل بدل لبدي الحىدل الطنل دن بستون از قسآن ) ل دوا  ال دسآن  . -

 .هـ 1399هـ ، التوفي في حنة 1329الالدته  اللهلل في حنة 
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 تفسير المنهج الكالمي :  -12

  

ن  هو الهللفنع  ل   ادهللال الم ىدس فدي  دسض اآليدهو ت ىاس  نن لو ه الغنلب ]  

الادون  التي لمن تلاق بنلموحوع الل ن هللن لال ال  مي المدذهبي. فنلم ىدس فدي هدذا

 ولددده بلدددسض المبنيدددث الكس ادددة بدددأن  ننحدددبة فدددي اآليدددة  لبدددن    ادددهللال ، لال 

تلددسي  الت نادددهلل   ادددهللال لخددسى. ال دددل ممدددة ،  دددنن لا ددسآن للدددس ال ينكدددس  ادددر 

 هلل ه لال ن ل ياث بان ه لال ن هلل ا حس اة ، ال ل ياث  ننقشت الهلل احن  الكس اة

 ده  ادر الاألفكن  المضدندال ؛  نلهللهسيدة الالولنادة الالاموديدة الالمىداحاة ، الايتوا

تا ة المحك  الالمتشنبه  ل اآلين  ، المس الذن ل طر فسصة للسض اآل اء المخ

ه  ادر  واف تد، ياث يتخذ  دل تادن  فكدسن بدن ز  دل المدذاهب ا حدس اة حدنهللاا 

يحدنالل  لبحسر ، ال طنب ته لمن منء به السحول صار    ااده الالده  ، ال دل لد 

 ل طسي  ل هذت المذاهب  ار اختسي د من  ل نفتم  التلودبم  لن يىدتنت  

 فددي  دل اآليددن  ال سآ ادة  ددن يثبدت بدده صدحة لفكددن ت ال  ن دهللت. فنلددذن  دنن بددسازاا 

 ،فددن  ، اليبددسز تلوددبه الل ن ددهللن ت ىداست الاددون الكس ددي ، يخددوض فددي االختس

لىدابي االيتمىك بأفكن ت التي تتم  الم نبدل بدنلت كاس الالتلودب ، اليتخدذ الجن دب 

ه  ل دالن م لنن في موا به األخسى. المن  نن يمكل لن يتجه الم ىس في خوح

 لامبنيث الكس اة ، الر  سض اآل اء الالهللفنع  ل   اهللال خنصة  دل دالن حدب  

سازن تجه هذا االتجنت  ل الم ىسيل األقهلل ال ال خس الالتك اس التلوب. ال مل ي

آليددن  فدي ت ىدداست الكبادس المىددمر بم دنتاح الغاددب الدذن ال يكددند تمادج بَيددة  دل ا

سمه الم – الل ن هللية مال اليذ س  ذاهب ال سق فامن  ه تساليجه لمذهب األيلسن

 ا لكتسال ي لاملاو نتاة [ .

 

 : أشهر المدارس الكالمية في التفسير ]

 

 االتجاه الكالمي االعتزالي في التفسير -1

 

هددـ ، ال ددل لهدد   الشخوددان  131 80الملتجلددة هدد  لتبددنع الاصددل بددل  طددنء )

ي 143المهلل حة ه :  مسال بل  باهلل ) :  البن زال في هذت هـ ، لبو المذيل اللدس 

هدـ ، ال نحدي 255هدـ ، الجدنيظ ) : 231النظ نر ) :  هـ ، مبساها 235) : 

يلت ددددهلل  . هدددـ538الالج خشددددسن ) :    هدددـ415تجلددددي ) :  بدددهلل الجب دددن  المل

 الملتجلة لن  ا  ىنن يسٌّ ال ختن ، اللن  ال سآن يمكل ت ىاست  دل طسيدق الل دل،

الل  ه يمكل مد اه  ثاس  ل الح دن ق بواحدطة الل دل )دالن ههللايدة الشدسع ، الفدي 
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 نحق الحهلليث  ه الل ل فا  م  ي هلل  ون الل ل، ال ذلك يلت هللالن لن  ال ينلة تلن ض

 نفس )المنجلة بال المنجلتال ، الل  ه ال يمكل لب ىدنن الحودول  لاس بمؤ ل الال

  ار المغ سال دالن توبة

 

ال ذلك يلت هللالن بنلتوياهلل الو نتي، الينكسالن التوياهلل األفلنلي فم   دل اللهلللادة، 

يلت دددهللالن بلهللالدددة   اللن  لفلنلددده لمدددن غنيدددة الهدددهللي، ال س ددده  خادددوق،  يادددث

القدددهلل احدددتمس     ن دددهلل الملتجلدددة فدددي  .حدددبحن ه التلدددنلر اليحودددسالن ال دددهللر بدددنر

ل بم  في ل، ياث  ُك ِ ز ن ه بشدهلل ال، لد   ا تشدس المدذهب  االزدهن  ملر ز ل المتو  ِ

  .األيلسن  ل  لك الج نن

 : ل له   الت نحاس الكس اة لاملتجلة هي

هدـ ، الهدو يدنفلي 415ـ  تشنبه ال سآن، ال نحي  بهلل الجب ن  الممهللا ي ) :  -1

 فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذهب

 .ال  مي، ال لتجلي في الكسر

 ـ تنجيه ال سآن  ل المطن ل،  بهلل الجب ن  الملتجلي -2

هددـ  القددهلل 538ـ الكش ددني، لبددو ال نحدد   حمددود بددل  مددس الج خشددسن ) :  -3

ض ملر المىن ل ا  تلس   .األدباة الالاغوية ليضن

يل لبدو ل وا  التنجيل اللحسا  التأاليل )ت ىاس الباضنالن  ال نحي  نصس ال  -4 هلل ِ

دهلل بدل  ادي  الباضدنالن الشدنفلي ) :  الخاس هدـ ، 685 بهلل   بل  مدس بدل  حم 

الت ىاس بنال تمند  ار ت ىاس الكش ني لاج خشسن، الالمشمو  لن   القهلل  تب هذا

المذهب، اللكل بلد  المح   دال يلت دهللالن ل  ده  لتجلدي  أل  ده  الباضنالن ليلسنُّ 

دهلل هدندن  - ىاستالاللهللل في ت  ل طر لهما ة  باسال لال ل دسالن، الشداخ  حم  الالم ى ِ

 .430، ص 2 لسفة،   

 ذاهد لصدل يومدهلل الال هدـ ،322 ) : األصد من ي  ىدا  لبو التنجيل، لمحك  التأاليل من ه -5

 قدهللال البادنن،  جمده فدي الطبسحدي ال دذلك ت ىداست، فدي  نه   ل السازن ال خس اللكل الت ىاس

 لبدو جاليتما د  ىدت ا ة، بودو ال الميدسان  وس يف الت ىاسي ة األص من ي  ىا  لبي آ اء ُطبلت

 . الت ىاس في الل اي بمنمجه  ىا 

 س  بدهللالهننه ت نحداس لُخدسى لاملتجلدة لاىدت فدي  تندنالل الادهلل اآلن،  ثدل: ت ىداس لبدي بكد -6

هلل بل  بدهلل الوه دنا بدل حدسر )لبدو  ادي الج240السيمل بل  انن األص  ) :   بدن يهـ ،  حم 

ددهلل بددل يوحددي ) : هددـ . الهنددنه ت ىدداس  303 : )  هددـ  يدداخ483باددس للبددهلل الىددسر بددل  حم 

 .الملتجلة
  : االتجاه الكالمي األشعري في التفسير -2 
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 : األشاعرة

 

ا ، ال ددل لهدد   330هدد  لتبددنع لبددي الحىددل األيددلسن ) :  -2  الشخوددان   هددـ ت سيبددن

األحد سايني،  هدـ ، لبدو محدحنق403البن زال  نهلله : ال نحي لبو بكس البدنقس ي ) : 

 هدـ ، الا  دنر ال خدس505الغجالدي ) : لبدي الحن دهلل م نر الحدس ال الجدويني، ا  دنر 

 .السازن
نة لألشاعرة هي  : من أهم  التفاسير الكالمية المدو 

  

 فدي الهدو هدـ ،333 ) : المنتسيدهللن  حمدود  نوو  لبو ال سآن، تأاليس  -1  

 لتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 .األيلسية الكس اة المهلل حة ملر اليمال ينا ة، لبي  ذهب

 بددل ليمددهلل بددل    بددهلل النىدد ي ، )ت ىدداس التأاليددل الي ددن ق التنجيددل  ددهللا ه -2

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  حمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود

دددهلل ن القدددهلل الىدددنبه . )ال دددسن النىددد ي  حم   آ اء   دددهلل لمدددل  دددل الكتدددنا هدددذا دال 

 فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الج خشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسن

 .ز ن ه في الحن ي المذهب ل مة  ل الالنى ي الكش ني،

 لتبنع ال ل المذهب، ين ي غن ن، آل يويش المس   ال ند   بهلل الملن ي، بانن -3

 المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذهب

 .الكسر في األيلسن

   هـ602 ) : السازن لا خس الكباس  )الت ىاس الغاب   نتاح -4

 
 ت ىداست: فدي قادل يت در الكس ادة المبنيدث   س في لحسي القهلل المشك كال، م نر  ااه اليطاق  

ا   و دده ال غد  الت ىداس. مال    يدديء  دل   فاده  الل اددهللال خدسي يددتكا   قدهلل كن دهالل الكددسر، فدي ليدلسي ن

  األيانن بل  في األيلسية
 : االتجاه الكالمي للشيعة في التفسير -3 

ة ا لني  شس   ملدر ا  دنر  دل ا  دنر  ادي   ااده الىدسر –الشالة ه  لتبنع األ م 

ة لهل البات -الممهللن  جل   تلنلر فسمه الشسيي  ، القهلل احت ند الشالة  ل ل م 

ي ال سالن األاللر، اللخذالا  نم  له   المىن ل الكس اة، القدهلل يدنع الىسر ف  اام 

الكس ددي لاشددالة بلددهلل ء الغابددة الوددغسى   ددنر اللوددس جل   تلددنلر  المددذهب
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هددـ ، بواحددطة  امددنء الشددالة الكبددن  ل ثددنل: الشدداخ 329حددنة ) فسمدده الشددسيي

يل ا الم اهلل، الالىا هلل المستضر، لطوحدي، الالشاخ الطوحي، الالخوامدة  وداس الدهلل ِ

الاللدهللل ا لمدي، القدهلل ل طدوا لهمادة لكدل  تلت هلل الشالة بنلتويادهلل الود نتي،… ال

في لفلنله )لاس بوو ال  طا ة   ل الل ل الالن ل، ال هبوا ملر لن  ا  ىنن  ختن 

اليلت دهللالن بدأن    ال  اللكل ل دس بدال ل دسيل ، الينكدسالن التكاادي بمدن ال يطدنق،

المىدن ل الكس اددة   ال فدي اآلخدسال. ال ددل لهد   يُدسى بدنللال المند يدة ال فددي الدهلل ان ال

دة ا لندي  شدس  لاشالة هو اال ت ند با ن دة ل ادس المدؤ نال  ااده الىدسر ، الاأل م 

ة  اام  الىسر  . اام  الىسر ، ال ذلك اال ت ند بلومة األ بانء الاأل م 

ن االتجنت الت ىاسن لاشالة فمو االلت ن  ملر  ل   ل الظنهس الالبنطل لا س   .آنالل  

 

 :من أهم  التفاسير الكالمية للشيعة هي
 

غددس  ال وا ددهلل الد   ال س ددهلل )ل ددنلي الىددا هلل المستضددر ، الشددسيي المستضددر  -1

 ،(هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ436) : 

 . الال ذن ممه بال الظنهس الالبنطل

  هـ460ت ىاس التبانن، الشاخ لبو مل س الطوحي ) :  -2

 غ   ون الت ىاسيل هـ  548ت ىاس  جمه البانن، لبو  اي الطبسحي ) :  -3 

نن بنلمبنيث الكس اة المذ و يل  ل  .الت نحاس الجن لة اللكن ممن  ثاساا  ن يمتم 

هدـ ، القدهلل 588 تشنبه ال سآن ال ختا ه، ابدل يدمس آيدوا المنز دهلل ا ي ) :  -4

ن هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا  دال 

 .الت ىاس بوو ال  وحو اة

مل هدـ ، اليشد488يهللا ق  ا  بمجة، لبو يوحي  بهلل الىدسر ال جاليندي ) :  -5

 .ال سآن الهذا الت ىاس  نن  وموداا يت ر ز نن الو وي ال مماه آين 

دهلل الحىدني )ال دسن الىدنبه  بنلاغددة -6 دهلل بدل  حم   بسبدل ال سقدل، لبدو  كدن ر  حم 

 .”قل“ال ن حاة. القهلل بهللل بنآلين  ال تي تبهللل با ظ 

دهلل الحىدني، القد -7 دهلل بدل  حم  هلل دقن ق التأاليل الي ن ق التنجيدل، لبدو المكدن ر  حم 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس  فى 

اآلين  ال تي تشتمل  ار اللبن ا  التنلاة: ﴿يَن لَيَُّمن الَِّذيَل آَ نُدوا﴾،﴿مِنَّ الَّدِذيَل آَ نُدواْ 

﴾. 

مسء األ هنن المسء األيجان، لبو المحنحل يىدال بدل الحىدل الجسمدن ي   -8

بنلاغددة ال ن حددا ة، الهددو  ددأخو   ددل ت ىدداس لبددي ال تددوا الددسازن   )ال ددسن الثددن ل

 .ر يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنالشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالي ملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لوا ددده التنجيدددل الحدددواطه التأاليدددل، لبدددو ال نحددد  السحدددون السهدددو ن ) :  -9
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 هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ ، بنلاغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة1324

 .ال ن حاة، الالمؤل ِي  ل  امنء المنهلل

هلل مواد البسغي النج ي ) -10 هـ ، الآخدس هدذا 1352 1282آالء السيمل،  حم 

ض ملددر الم57اآليددة ) الت ىدداس هددو ىددن ل    ددل حددو ال النىددنء، ال ثاددساا  ددن يتلددس 

 .الكس اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال األديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنن

دهلل يىدال الطبنطبدن ي ) -11 هددـ  1402 1321المادجان فدي ت ىداس ال دسآن،  حم 

 بنلاغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة اللسباددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة،

ا فدي المجا دهللا  األاللدر  ض  ثاساا ملر المبنيث اال ت ندية )الخووصدن الهو يتلس 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

 ال سآن بنل سآن اللكن ه يمت   ثاساا بنلمبنيث ت ىاست ، ال غ  لن   نمجه هو ت ىاس

 .الكس اة الال اى اة

  هـ1414 – 1328 واهب السيمل، الىا هلل  بهلل األ ار الىبجالا ن ) -12

ت ىددداس  مو ددده، الشددداخ  نصدددس  كدددن ر الشددداسازن ال لدددنال وت ) لنصدددس ،  -13

 .فن حي

ض ” س ي قسآن  جاهلل“ت ىاس  -14 هلل يىدال الساليدن ي. تلدس  ، بنل ن حاة،  حم 

 فاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده ملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

ا  ا اتجددنت المبنيددث اال ت نديددة لاشددالة الالددهلل فنع  نمددن، المن  ددنن ت ىدداست من لددن

 .امتمن ي

 النمن  

ماان أهاام  الموضااوعات واآليااات ال تااي كاناات مااورد بحااث ونقااا  فااي التفاسااير 

 :الكالمية هي
 التوياهلل الو نتي -1

 التوياهلل األفلنلي -2

  ومة األ بانء  ااه الىسر -3

 اللهللل ا لمي -4

 ه الآله الحا ا  ن ة الخسفة السحول صار    اا -5

 المهللاية الالضسل ال سقتممن بحسية الاختان  ا  ىنن-6

 . ؤية   بنللال ال سقة  لك بمىألة التجىا  الالتشباه -7

 اآليدددة فدددي الكدددسر ليدددلسن الحننبادددة  دددل الهدددو المدددسالزن، محدددحنق قدددنل  ثددنل:

هلْل بِِه  َنفِاَةا لََّك َ َىر لَن يَْبلَ  اَلِ لَ ﴿ الكسيمة دنالاَّْاِل فَتََمجَّ ْحُمدوداا﴾ ثََك َ بُّدَك َ  َن ا من     َّ

لدهُ    حبحن ه يُ ِلهلل النبي  صار    ااه الآلده الحدا   لده  ادر اللدسع ال لدك مدجاءا 

هللت، في يدال   در الملتجلدة هدذا الملندر القدنلوا:    من  يدهلليث الجادوس  ادر“ ار تمج 
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ل  ي نفمناللسع  حنل، الالقلت ال تنة ف تل بانم   باس!! الاحطس الجنهلل ملر التهللخ  
 -  

    [ الوايهللال األ ة  وقه
 

 لتفسير المنهج الشاري :  -13

 

شداس ي] الفاه يشاس الم ىس  ين ا  خ اة يجمه بانمن البال الظنهس الهو ت ىداس 

ملر التأ س  التدي تحودل  دل طسيدق  دن ين دتح فدي  هدل الم ىدس اللدن ي  دل 

الى  ل  ال سآ اة القهلل األ و  الاطا ة التي لمن  بط ال ننحبة  ه ظواهس اآلين  

:  ادر  ا  نر الوندق) ااه الىسر  ... "  تنا    ج المل  ار ل بلدة ايدانء

ص اللبدددن ال الا يدددن ال الالاطدددن ي الالح دددن ق فنللبدددن ال لالدددوار الا يدددن ال لاخدددوا

 الالاطن ي لأاللانء الالح ن ق لأ بانء ...

 

 الهذا الت ىاس  شسالط بشسالط ل بلة :

 

ا  -1   لظواهس النظ  ال سآ ي .ال يكون الت ىاس  ننفان

 لن يكون هننه ينههلل يس ي يؤيهللت . -2

 لن ال يكو اه  لن ض يس ي لال   اي . -3

   بحدن  األ دوا  لامجاىدي –لن ال يهلل ي لن المساد اليهللت دالن الظدنهس .  -4

 [ . 103ص  89

 

 تفسير المنهج الصوفي : -14

 

ي   ده فد] الهو لون يلتمهلل اللن ي الووفي فاه  ار التذالق الومدهللا ي الدذن يهلل

ينلددة احددتغساقه فددي الومددهلل الالسينحددة السالياددة بضددسا  ددل الحددهللس الن ىددي 

 ... الالكشي البنطني الالشمود ال ابي  ل دالن  بط ال ننحبة  ه ظنهس اآلية ..

 

الهددذا المددنم  لدداس  ددل مددنس الت ىدداس أل دده يحطدد  حددوابط الت ىدداس األصددةلي 

 لاغدة اللسبادةلا سآن الكسي  اليخدس   دل قوا دهلل التأاليدل الم دساض  دل قوا دهلل ا

 [ . 61-60الموهلل  الىنبق ص  –الاد نء بس دلال في قبول الكشي الالشمود 

 

 مصنفات التفسير الصوفي

 التفسير الصوفي النظري -أ 
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 . ابل  سبي - ال توين  المكاة  -1

 .الالت ىاس المنىوا ملاه ابل  سبي - ال ووص -2

 

 التفسير الصوفي العملي الشاري -ب 

 .لبي  بهلل السيمل الىامي -ي ن ق الت ىاس  -1

 .حمل التىتسن -ت ىاس ال سآن اللظا   -2

 الناىنبو ن - غسا ب ال سآن ال غن ب ال سقنن -3

 .اآللوحي -  الا الملن ي -4

 .الت ىاس المنىوا البل  سبي -5

 الجاس ي ت ىاس -6

اس الفي  لن المجاس األ ار لاشئون ا حس اة لن الت ىاس الووفي النظسن لد

 ال بدنءال ن الم من هو فكس ين  ل يهلل به الدذيوع بدجن الت ىداس ال سآ ديبت ىاس ال سآ

 اددر  الباددنن ال سآ ددي. الل ددن  ددل الت ىدداس ا يددن ن فددنلسلن ببطس دده أل دده يلتمددهلل

  284الومهللان في الت ىاس. )ا ظس الموحو ة ال سآ اة المتخووة ص 

 

 تفسير المنهج الموضوعي للقرآن :  -15

 

 في بانن ال سآن الكسي   الهو ت ىاس يتننالل  وحوع  لال

 

 ومن مصنفات التفسير الموضوعي :

 .هـ 502فر  نر المتو الساغب األص من ي -   سدا  ال سآن -1

 .البل قا  الجوزية التبانن في لقىنر ال سآن -2

 .،الشاليالشسيي السحي - ي ن ق التأاليل -3

 .لبي مل س النحنس -الننحخ الالمنىو   -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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الهددو ت ىدداس يددسف  الظددنهس اليمددوى البددنطل  ددل دالن تددذالق المددهللا ي ال شددي  

ا فظددنهست  ددن ت دده بددنطني اليددهلل ي  ددل فىددست لن لكددل  حىددوس ظددنهساا البنطندد ن

ب ولده  الحواس  ااه البنطنه  ن يحويده اللاد  بده بأ ده فاده الاحدتهلللوا فدي ت ىداسه 

 لد  تلنلر } اللحبغ  ااك   لمه ظنهسال البنطنة{ القوله تلدنلر } ال  الا ظدنهس ا

 البنطنه{ 
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ممن لن الهو ت ىاس ي ور  ار اصطننع   وع  ل الممنلاة بال  لناال ال تسبط بان

مشدتس ة  سقدة لغويدة الال   اادة فدي ميجدند اللادة األصدولاة ال  سقة ي ا اة الال

ه بدال المنضبطة لال ا حتهللالل بنلشنههلل  ار الغن ب لال بنلحهلل األالحط الدذن يجمد

  ددهلل تي ال ضدداة المنط اددة ال يومددهلل لمدد  ت ىدداس  ن ددل بددل بلدد  آيددن  فددي  تددب 

 [ . 62 وهلل  حنبق ص  - س اة لمذهب ا حمن اااة  لال البمن اة ..

 

 ن كتبهم : وم

 

 .الا لي ن ق الت ىاس"  ، الهو تجماه لتلاا ن  الووفاال األ"( الت ىاس ي اق ]

   دنن  دل بدال لهد  المتودوفة فدي ال تدسال المبكدسال  دل 896   )حمل التىدتسن

ت  تجمالده الي ادن  دل  (ت ىاس ال سآن اللظا )  هتكويل التووي ا حس ي. تلاا

 اددر  Tustari قبدل تس اددذت الي ظدده ،  تلااددق  اددر ال دسآن. ال يشددتمل تلااددق

ت ىدداسا  لكددل آيددة الايددهللال ، اللكددل هنددنه تلاا ددن   اددر  جمو ددة  ختددن ال  ددل 

  .اآلين 

 )ت ىاس ا  نر مل س الوندق (ت ىاس  اليي لا سآن  نىوا ملر مل س الوندق

، اللكددل تظددل صددحتمن  وحدده يددك. م دده ين ددل ت ااددهللاا  ودداان زا  اددن اليحتددون  اددر 

ال اال  ل المواد المولوقة ، لكدل يبدهللال لن اللننصدس المدذ و ال فدي حداطة مل دس 

 . تىتنهلل ملر حسحل  حهللدال  ل المسحاال صندق في  تنا حس ي

لطا وا  ار ل  ىم  "يلب الويهللال  ، الذيلالملتجلة  ن ت  مااة يىتخهلل من تناليل

، بن حدنفة ملدر اللهلليدهلل  دل اآلخدسيل   اهل التوياهلل الاللدهللل( "الاللهللالة ا لماة  

 . لالصني   في ال سآن  جى  لت ىاس   ج

 ل ال سن الحندن  شدس ، ظمدس  اللهلليدهلل  دل األ مدنل األخدسى  ثدل التلاا دن  

  ، 1209  ، الالشاسازن ) . 1193  ، الهلليامي ) . 1074 .  )قشاسن ب ا 

 Sulami  . تشددمل هددذت األ مددنل  ددواد  ددل  تددب1234د  )الىددمسال دن ال

الاغدة  ة ملر  ىنهمن  المؤلي الخنصة. تمت  تنبة اللهلليدهلل  دل األ مدنلبن حنف

 شددي ")  شددني األحددسا   Maybudi    (1135،  ثددل ل مددنل ال ن حدداة

 )األحسا 

ا هن سا  ل الشلس الودوفي فدي  تنبده1273   )السال ي  .المثندنالن    تب قهلل ا

يىتخهللر السال ي ال سآن بشكل  كثدي فدي يدلست ، الهدي  ادجال يدت  يدذفمن ليان ادن 

من طسي ة السال ي في د   آين  قسآ اة في يلست مدهلليسال  . في تسممن  ل منله

ن  تددهللباسا  الم مددن يددسبط اآليددن  ال سآ اددة بنلمسيظددة  ددل ياددث ل دده ال يىددتخهلل م

 . بشلست
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( Simnani  6133 تب  ماال  دؤلسيل فدي الت ىداس البدنطني لا دسآن. ل دهلل   

ا حدسر  التوفاق بال   نها  تجاي    ل خسل اللنل  المندن الفاه البال  شن س

 نوا ادن ،  نمدن  154 ؤل ان غجيس ا  تدن  ، الينىدب ملاده  Simnani  نن .الىني

 .  ار األقل  ومودال الاور 79

احدمن ال  ظمس  التلاا ن  الووفاة الشن اة في ال سن الثن ل  شس  ثل ل منل

 الا ا يضدنا"  هدو ت ىداس  ") الا البادنن  .  ماده1725د  )ي دي بو صدا ي

حخ .  كتوبان بنلاغة اللسباة ، اليجمده بدال لفكدن  المؤلدي اللحدسفه ) ادر المده 

 )الغجالي ال ابل  سبي الخووص ،

هدددو فددسع  ددل فدددسالع ا حددسر يجددهلل فاددده المددسء بلدد  ل ثدددس  ا حددسر الشددالي

ا  البنطناددة لطبالددة ال ددسآن. تتلاددق الت ىدداسا  الشددالاة لا ددسآن بشددكل الت ىدداس

ل ددس بددنلغ األهماددة. فددي ا حددسر  ا  ن ددة   اىددي ب ضددنين الىدداطة ياددث   مددور

 حدددتنن الهوتاتدددنن   اىددداتنن: األخبن يدددة الشدددالي ا لندددي  شدددسن ، هندددنه  هلل

الاألالحوحاي. ت ىس المهلل حة الىنب ة ال سآن بشدكل لحنحدي  دل خدسل اال تمدند 

ينىدب ملدر األ مدة. تلطدي المهلل حدة األخادسال المجيدهلل  دل  (الحهلليث ) ار الت نلاهلل

يشددتسه الت ىدداس فددي  ا حددمن ااي.( االمتمددند )مىددت ل الالحكدد ال ددوال لات كاددس ال

 شي" ل اب المتسم  ، "، الكشي ل حاة  شتس ة  ه الووفاة. الطسي ة تىمر

 .  الهي تلتمهلل  ار الىاهلل ، ال لمة   ، الال هلل ال السالياة لامتسم 

الف ددددن ل " حددددنلة بددددولس السحددددول  ددددل الطسيددددق الوددددحاح" ، بلددددهلل المغددددول 

 الشكل الالبنطناة (ظنهس )لطسالية الظنهس ا حمن ااي-الاغة ال ن حاة  جمول

الشكل هو  ظمس  ل  ظدنهس  (ظنهس )الشكل يتلنيش ، في  لك الظنهس (بنتال)

 ثدل  (بدنتال )بهللالن الجدوهس (ظنهس )الجوهس. الشكل الخن مي (بنتال )البنطناة

التددي  ل مدة الىدساا لال الدوه . تشدداس السحدنلة ملدر لن الىاىدداة غادس المن طلدة لددـ

ىددبب  ن دت  ومددودال  نددذ بهللايددة الددج ل هدي الظمددو  الظددنهسن لددـ "ل ددس  " )ال

 )األالل لاكون الذن تىبب بهللال ت في  ل ييء آخس

يجدددب لن تىدددتخهللر  تأاليدددل اللالحدددح الم كدددسالن  لدددك ا حدددمن ااي  دددهللال بدددن زال

لالصددني   جىدد  الالتن يخ الم ددهللس الالخاددق   ىدده ، ال ددذلكن ون الشددسيلةقدد ل مدد 

، يلت ددهلل ل دده  ددل الممدد  ال تددسال ال نطماددة ف ادده  ىددا  ،  شددمو قنحددي النلمددنن.  

تشداس ملدر  مد اه الفم  الس جية ال اء ال وي في ال سآن بننءا  ار آين   لانة

 دل  (تأاليدل" لنر داخاي ،  ثل: "هكذا حاختن   بك اليلامك الت ىداس الس دجن

الحدح  لدك  ال نطماة ، بن زخىسال  نصسال سآن الكسي  ))" (لينديث )األيهللا 

، تحولدت األ دو  ال كسيدة ملدر ينلدة يمكدل لابشدسية  (التنجيل ) ل خسل الويي

دن  تناليل .فمممن  ل الضسال ن م ندتم  ملر ينلتم  ال كسيدة األصدااة. القدنل ليضا
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م ه يجب لال يكت ي المدسء بنلوداغة الظنهسيدة اللكدل ابحدث  دل الشدخي الدذن 

م ددددنر  يمكندددده يددددسا الملنددددر البددددنطني األصدددداي لمدددد . ب ولدددده هددددذا للمددددح ملددددر

الم كدس ، يوحدح  ا حدمن ااي ، بدن ز آخدسالمؤيهلل فدي الدهلليل الشداسازن. الج نن

 . هو  ن يويهلل بهللاية ) وهلل   ال منية )الممة  دا سال الومود تأاليل  لك

 

 : صحة التفسيرات الباطنية

 

لخ ر الملن ي. ال ه  لدك ، لداس  ال سآن لن المىامون ال يومهلل خسي ت سيبن بال

ن بنلضسال ال.  ل الملسالي لن بلد  الم ىدسيل   ل ت ىاس بنطني لا سآن صنلحا

بنلغوا في الجوا ب المجنزيدة لا دسآن  دل خدسل االد دنء ب مد   تمادج لمحتوينتده 

دن من حاطة الشخي الدذن يىدتخس     التشويه  لننت  ثدل هدذت الملدن ي هدي ليضا

 . ىألة   نع

 نن السهوتاون الىن هللالن  ار احتلهللاد ل بول الت ىاسا  م ا تد  احدتا نء يدسالط 

 دددددل لهددددد  الملدددددنياس لال يتلدددددن ض الت ىددددداس  ددددده الملندددددر الحسفدددددي  . لاندددددة

ن لتجنب  1505   (الىاوطي. لا سآن ر  يلت هلل لن الت ىاس يجب لن يكون صن  ا

  يلت هلل لن الملسفة الغنوصداة الخنلودة ال مدنل 1390   )ت تنزا ي. حوء ال م 

نددر ا يمددنن يمكددل تح ا ممددن  نددهلل ن تنىددج  التاماحددن  الهللقا ددة لا ددسآن  دده المل

  . الحسفي

 : سيىتال زهسال حن هللز تطسا لحئاة في بهللاية   هلل تمن

 اي يمكل لامسء لن يبهللل ب ول  ن "قوهلل"   بوياه؟  

 ل نر ال سآن الالخوي الدواقلي  د اي يوازن المسء بال السغبة في فم   ل

 اختجاله ملر  جسد م ىن ي الفسدا ي؟

  اددي ، فددي األحددنس ، لفضددل طسي ددة لاتلن ددل  دده ال ددسآن ال تشددني لسا دده 

 الم كن انته التحويااة؟

ي الف ان لدسلن حدن هللز ، فدان الت ىداس ال سآ دي  ممدة ال تنتمدي التختادي  دل يدخ

نختسي تان همن في الت ىاس بآلخس.  من تختاي لغة ال وع الخطنا الاذيل يت  اخ

 موسوعة ويكيبيدا [  -   . الملاق

 

 رسائل إخوان الصفا . -
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 مصنفات التفسير الفلسفي :

 .هـ 339لبو  وس ال سابي المتوفر حنة  -فووص الحك   -

 .اةالبنطن االحمن ااة يمتون في لغاب الظل بواة ملر - حن ل مخوان الو ن  -

 ت ىاس ال سآن الكسي  )لوهلل  المتألمال لاشاسازن  -

  خجن اللسفنن  -

 

 تتفسيرات المنهج العلمي : -17

 

 دل الهو الذن يثبت فاه  ظسين   اماة الم جنز  امدي آليدن  ال دسآن الكدسي   ال

ليددمس هددذت لت نحدداس بنللوددس الحددهلليث الشدداخ طنطددنالن الجددوهسن فددي ت ىدداسال 

 الهو  ل  امنء األزهس الشسيي .ال سآ ي المىمر " الجواهس" 

 

 ومن أهم الكتب التي التزمت بهذا المنهج :

 

 هـ  603  نتاح الغاب لاسازن )   -1

 شدددي االحدددسا  النو ا ادددة لاشددداح  حمدددهلل بدددل ايمدددهلل االحدددكنهلل ا ي )   -2

 هـ  1306

 هـ  1358الجواهس في ت ىاس ال سآن لاشاخ طنطنالن الجوهسن )    -3

 1374حمدهلل  بدهلل المدنل  الجمدنل )تدألاي  الت ىاس ال سيهلل لا سآن الكدسي     -4

 هـ  

 هـ  1410-1395األ ثل الشاخ  كن ن  نصس الشاسازن )تألاي  -5

 هـ   1409ت ىاس الشاخ الشلساالن .) تألاي  -6

 هـ   1361ت ىاس المساغي ايمهلل بل  وط ر المساغي )تألاي  -7

 هـ  1370الواحح  حمهلل  حمود يجنزن )تألاي  -8

 هـ 1398تنلاي االحنس في الت ىاس لىلاهلل يوى ) -9

 هـ 1370الماجان لاطبنطبن ي )تألاي  -10

الددوماج فددي ت ىدداس  تددنا    اللجيددج )تددألاي  حمددهلل  حمددود يجددنزن  -11

 هـ 1370)

 

 عن ما يميز تفسيرنا عن كل هذه التفاسيروهنا يمكن أن نقول  

هاال رأياات تفساايراً ماان قباال قااال يقااوم علااى بيااان القاارآن بااالقرآن علااى الكلمااة 

بلهااا وبعاادها فااي حباال مماادود ماان األرض إلااى السااماء قااال وترابطهااا بااالتي ق

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 151 

تعالى فيه } واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقاوا{ ومان هناا نقاول ماا ذكاره 

متخصصااون بأنااه عماال علمااي غياار مسساابوق مترابطااة فيااه كلماتااه وآياتااه 

وسوره على ترتيب النزول في البياان وقاد انتصار هللا تعاالى فاي كتاباه الكاريم 

 ت النبي كما سنبين إن شاء هللاألهل بي

 خالد محيي الدين الحليبي

 الفصل الخامس :

عات النهيار المستمر من عصر العلماء ثام  حلقاات العلام و الم سسااتوالجام 

 السالمية الكبرى إلى زمن الجماعات :

 

 أوال :

عصاار دروس وحلااق العلاام بالمساااجد ودورهااا فااي تلقااي العلااوم حتااى عصاار 

 : الكتاتيب

 

المىدددجهلل، ال “ل خدددسل  ظدددسال حدددسيلة فدددي ال دددسآن الكدددسي ،  جدددهلل لن ل ظدددة ]  ددد

بملندر ” البادت“، قهلل ال د  لمنٍن ال شسالن  سالا،  من ال د   س ل ظة ”المىنمهلل

 .المىجهلل حت  شسال  سالا 

حدو ن   س المىنمهلل بمذت الكثسال دلال  ار لهماتمن ال ظ   كن تمن، الدال هدن الم

تدي ا طادق  ندذ الاحظدة األاللدر ال في تح اق ا يانء اللامدي الالحضدن ن، الدذن

ذن  بك الد تا ر فامن قاب  بانن صار    ااه الحا  التوماه اللاون: }اقسل بنح 

 .خاق{، ال ن تبلمن  ل اآلين  اآل سال بتوياهللت تلنلر، اليهللت ال يسيك له

الفددي - مددن تبددسز تاددك اللسقددة ال لددك الددهللال  الحضددن ن، بن تبددن  لن المىددنمهلل 

 .مناة اليس هي  ننبس م سن التوياهلل، الالتنهلليهلل بنلجنها -ار  هلل تمن بات   الحس

 ن هددو مال دداللددذلك ف ددول   تلددنلر: }اللن المىددنمهلل ر فددس تددهلل و  دده   ليددهللاا{، 

تلدنلر:  ن ب ولدهميانٌء لهلليل اللهللل،  اِة لبانن مبساها   ااه الىسر التي لخبس ن  نمد

 لَ َت الىَّدِماُه  َبَّْل ِ نَّن مِ َّكَ  َ بَّنَن تَ َمنِ الُ َل اْلبَْاِت اَلمِحْ } اَلمِْ  يَْسفَُه مِْبَساِهاُ  اْل ََواِ هللَ  ِ 

يَّ  ةا  ُّ  تِنَناْللَِااُ  * َ بَّنَن اَلاْملَْانَن ُ ْىِاَمْاِل لََك اَلِ ل  ُ  ِ ن َ نَنِحَكنَن اَلتُْب ْىِاَمةا لََّك اَللَِ  َلُ َّ

ِياُ  { اُا السَّ  .، اآلين َ اَْانَن مِ ََّك لَ َت التَّوَّ

ل هلل  ن ت المممة ينقة مدهللاا؛ ف دسيش القبن دل اللدسا قدهلل بدهلللت  ادة مبدساها   ااده 

الىدسر، اللصدبح الشدسه بدنر الال دول  ادر   بغادس  اد  دينمدن ال اتمدن، قدنل   

ُ َ ن َ بَدهلْل َن ِ دل داُل ِدِه ِ دل َيدْيٍء  َّْحدلُ  اَلاَل  تلنلر: } اَلقَنَل الَِّذيَل لَْيَسُ وا لَْو َينَء َّللاَّ
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ُحدِل  ِلَك فَلََل الَِّذيَل ِ ل قَْبِاِمْ  فََمْل َ اَر السُّ
ْ نَن ِ ل داُل ِِه ِ ل َيْيٍء َ ذَٰ آبَنُؤ َن اَلاَل َيسَّ

 .{ مِالَّ اْلبََسغُ اْلُمبِالُ 

لدر اليتر ينطاق المشسالع الحضن ن لمذا الهلليل، هنمس  ااه الوسال الالىدسر م

 األاللر لمىجهلل النبون، الذن لصبح الجن لةالمهللينة، فأحس فامن  ىجهلل قبنء، ل  ا

: لذن قنلافي اللنل ، فأقبل الوحنبة ينماون  ل  ا  النبي صار    ااه الحا ، 

تال )ليكدد  يحددب لن يغددهللال  ددل يددوٍر ملددر بطحددنن لال ملددر الل اددق، فاددأتي  ندده بنددنق

 : ، ف نل و ناليل في غاس ملٍ  الال قطالة  ي ! ، ف انن: )ين  حول    حب  لك

ل ٌس لده  د)فأن يغهللال ليهلل   ملر المىجهلل، فاتلا  لال ي دسل آيتدال  دل  تدنا   خاد

 دل   نقتال، اللس  خاٌس له  ل لس ، الل به خاٌس لده  دل ل بده، ال دل ل دهللادهل

 .ا بل ،  الات  ىا 

ا  غب  باندن  ااده الودسال الالىدسر فدي بندنء بادو    ، ف دن ل: ) دل اللذلك ليضن

ا فدي الجندبنر  ىجهللاا ر اللو  م ت ة .  الا حي قطدنالٍ لال لصدغس، بندر   لده باتدن

  ليمهلل الابل  نمه 

 دال  المىنمهلل في البننء الحضن ن

لقبل المىامون يشا هللالن المىنمهلل، اليلاون  ننبس اللا  فامدن لينمدن يادوا ال يادوا، 

 فن تشس اللا  الالهلل وال ملر   بن تشن هن، الهو  ن  به  ااه الكنتب تو نس ل  ولهلل

) as Walker ArnoldThom(ف دنل الهدو ”الدهلل وال ملدر ا حدسر “في  تنبده ،

يتحهلل   ل يمدنس المىدامال لنشدس ا حدسر  ادر الىدنيل الغسبدي  دل لفسي ادن: 

الم ا  ن امتمه في  هللينة حتة  منل  نم  اللقل  ل  لك لال ل ثس، ال ج وا  ار “

ن ي امددوا فامددن فتددسالا  ددل الددج ل حددن  وا ملددر بنددنء المىددجهلل، اللخددذالا ينشددسالن ل

 .(376، الهلل وال ملر ا حسر، ص )”الهلل وال

   الهكذا لصبحت بسد المىدامال قبادة اللدنل  فدي حدن س اللادور الال ندون، الصدن

 .ل ة اللسا  ا هللال التغااس الحضن ن الذن يه  و ت ل منء الملمو ال

يددمس “الددهلل تو ال زغسيددهلل هو كدده فددي  تنبمددن الشددماس القددهلل يددمهلل  بتاددك الح ا ددة 

، فذ س  لن المىامال ه   ل لحىوا قوا هلل البحدث ”اللسا تشسق  ار الغسا

اللامدددي الحدددهلليث، بدددل من المىتشدددسق ال س ىدددي غوحدددتني لوبدددون، فدددي  تنبددده 

 ل  ، تمنر لْن لو دخل المىامون بن يس، يتر تنل  بمن لهلليم ”يضن ال اللسا“

ه تطددو  اللاددور الينمددة المىددامال ملددر المددود من لددن  ال دد.الملددن ي الاللاددور

ا   [ .  موقع قطر الخيرية -....   تخووة، ظل ا تبنط التلاا  بنلمىنمهلل قن من

https://www.goodreads.com/book/show/16155755
https://www.goodreads.com/book/show/16155755
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ذه ومن هذه الحلقات حلقات العلم بمساجد الحرمين الشريفين والعراق ومن ه

 الحلقات خرج الفكر المعتزلي حينما قالوا اعتزلنا واصل 

 دهلل لخل  مل  ار الحىل البوسن، ف نل: يدن م دنر الدهلليل: ل الشمسحتن ي: الدنق]

  ظمس  في ز ن نن ممن ة يك سالن لصحنا الكبن س، الالكباسال  نهلله    س يخس

بدده  ددل الماددة، الهدد  ال اهلليددة الخددوا  ، الممن ددة يسمئددون لصددحنا الكبددن س، 

 الالكباددسال  نددهلله  ال تضددس  دده ا يمددنن؛ بددل اللمددل  اددر  ددذهبم  لدداس   نددن  ددل

هد  ال يضس  ه  ه ا يمنن  لوداة،  مدن ال ين ده  ده الك دس طن دة، ا يمنن، فس

ل لن  سمئة األ ة، فكاي تحك  لنن في  لك ا ت ندا؟ ف كدس الحىدل فدي  لدك  القبد

 يجاب قنل الاصل بل  طنء: ل ن ال لقول لن صدنيب الكبادسال  دؤ ل  طادق، الال

ل الا تج قنر  نفس  طا ن؛ بل هو في  نجلة بال المنجلتال، ال  ؤ ل الال  نفس، ل 

ملددر لحددطوا ة  ددل لحددطوا ن  المىددجهلل ي ددس   ددن لمددنا بدده  اددر ممن ددة  ددل 

 - لصحنا الحىل. ف نل الحىل: ا تجلنن الاصل، فىمي هو اللصدحنبه الملتجلدة

 [ .  52ص  1المال الالنحل    

ال البغدهللادن: من الاصدل بدل  طدنء ز د  لن ال نحدق  دل هدذت األ دة ال  دؤ ل ال] ال ي ول 

نده  في  نجلتي الك س الا يمنن، اللن الحىل البودسن لمدن حدمه  لدك   نفس، الملل ال ىق

ن قدهلل ، ف دنل الندنس فاممدن: م ممد  )5( طسدت  ل  جاىه، الا ض  ملاده صدهللي ه  مدسال بدل  بادهلل

 تدجال الهندنه  الايدة تنىدب اال   (  .ا تجال قول األ ة، الحمي لتبن ممن  ل يو ئذ  لتجلدة

جل في خططه يادث قدنل: "القدنل ابدل  نبده: ا تد  )7( ملر  مسال بل  باهلل لال دهن الم سيجن

 [. 165ص  4الخطط   -  )8 مسال بل  باهلل اللصحنا له الحىل، فىموا الملتجلة

ك الهذا دلال  ار دال  المىجهلل فدي التلادا   دل طسيدق يا دن  اللاد  الاحدتمس  لد

النظدددنر يتدددر م شدددنء لالل من لدددن  محدددس اة  نلجيتو دددة الال دددساليال الاألزهدددس 

تر  وس  حمهلل  اي في  وس اللمدن يدن ا الوهنبادة لخ در الالحوزال اللاماة ي

حنبادي ل ثس المؤ خال احتجسبة لالالد  حمهلل ابل  بهلل الوهنا الحامم  السالاق ال

ر بنألزهس الهذت  ن ت بدذال  لالل  ظدنر لاجمن دن  ا حدس اة التدي لصدبحت ت دو

هللر بن س دال  المىجهلل الالجن لة الاحدتخهلل م  ل دهللاء هدذت األ دة لاكو دوا  لدول هد

 دش جساا في ظمس هذت المؤحىن  تممادهللاا لمدهللر ا حدسر  اده البدسز  دنم  داالخن

يل الال ن هللال الغاسهمن  مل ا تحل لفكن  تاك الجمن دن  فدي اللودس الحدهلليث الدذ

ا لم  فمو غاس  ىدا  ال ىدتب  نا الدهللرظنوا ل م  المىامون الغاسه  من ل  يكل تنبلن

 الالمنل ال اللسض . الحن واه فامن بلهلل .
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 ثانياً :

 :  عصر الجامعات السالمية : أوالً 

 جامعة الزيتونة : -1

لح ىده   هلل من ه الجيتو ة ليهلل لقهللر الليمس المىنمهلل في بدسد ا حدسر  ا مدن يادث

ة هدذت ر . الال تلود يمسال من ه الجيتو د734هـ)116 باهلل َّللا  بل الحبحنا حنة 

لدهللال  ار ب هلل   ن تلدود ملد بندال فحىبملر الهللال  الذن قنر به  مىجهلل لاوسال الالل

اللامددي الالث ددنفي الددذن احددطاه بدده  بددس اللوددو ،  نددذ لالا ددل ال ددسن الثددن ي 

-هددـ 120المجددسن، ياددث احددطاه بتددهلل يس اللاددور ا حددس اة بهللايددة  ددل حددنة 

 .ر737

لددة البددذلك يلتبددس لقددهللر من لددة  سبا ددة محددس ا ة احددتمس  تددؤدن دال هددن قسابددة لس

   يىددل يىدددني  بدددهلل  شددس قس دددن  تتنلاددة دالن ا  طدددنع يدددذ س. ف ددهلل ل دددهلل المدددؤ

 تلااما ددةمن  مددن ه الجيتو ددة هددو لحددبق الملنهددهلل ال” الوه ددنا، هددذت اللساقددة ب ولدده:

 .”لالسالبة  ولهللا اللقهلل من في التن يخ  مهللا

مدهلل الظل  مدن ه الجيتو دة بن تبدن ت  ؤحىدة  اد  ال بدندال  جدهدسا ملدر لالاخدس الل

يمل بلر  يت ر لن  اللس ة  بهلل ال1573ر/1237 -هـ981هـ/634الح وي )   س 

س بدده -خادهللالن   ا تبدست طاالددة المؤحىددن -الددذن تتامدذ فددي مددن ه الجيتو دة الد  

 التلااما ددة فددي المغددسا ا حددس ي خددسل ال ددس ال السابدده  شددس الالخددن س  شددس

يني الماسديددال، ياددث  ددنن التلادددا  فادده يشددمل التلادددا  ا حددس ي األدبددي الالدددهلل

وصددددن الطددددب الال اددددك الال اىدددد ة ال ن ددددة اللاددددور الل اا ددددة الالسينحددددا ة الخو

 الو حة السحماة لوزا ال التلاا  اللنلي التو ىاة [ . -.الالسينحا ن 

 جامعة القرويين : -2

 

ثن اة  ل ياث تستادب التأحداس في  المغسا هر ال فنس من لة ال ساليال بمهللينة

 في اللنل  ا حس ي بلهلل الجيتو ة 

  

تدده الىدداهللال فنطمددة بنددت  حمددهلل الددذن لقن  ال ددساليال مددن ه بددهللل  الهلل احددة فدديال  

ىددت الجن لددة  مؤحىددة 859هددـ 245ال مددسن  ددنر ) ر  فددي  هللينددة فددنس، لدد  لُح ِ

س فامن     ، الالحانتاةالشس اة اللاور تلااماَّة  ن واة تنبلة لامىجهلل، ال نن يهلُل َّ

 

 اللودددددس متددددهلل ا يدددددلنع اللامدددددي الالحضدددددن ن لجن لدددددة ال دددددساليال  ندددددذاليال 

  ملر القتنن الحنحس،  ا د يىي

https://islamstory.com/ar/artical/3407894/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://islamstory.com/ar/artical/3407894/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://islamstory.com/ar/artical/340800/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B9%D8%B8%258
https://islamstory.com/ar/cat/%20748/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/23994/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/23994/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 بندي داللدة سيادة الجن لدة الح ا ادة فدي اللودس المسيندي )« ال ساليال»الدخات 

ز الجددن ه بنلمكتبددن   ددسيل  ؛ ياددث بُنِاددت اللهلليددهلل  ددل المددهللا س يولدده، الُ ددج ِ

 الالكساحي اللاماة.

 

س فامددن اللهلليددهلل  ددل اللامددنء فددي  التددن يخ  بددس فامددن د س  ددل لهدد   ددل ] القددهلل د َّ

مماده التخوُّودن  حدواٌء  ددل المىدامال لر غادسه ، فمددنم : ال  اده المدنلكي لبددو 

الابل اللسبي، الابل  ياهلل الىبتي، الابل  ،المسا شي البننء ابل مسان ال نحي، ال

 الحن  ال نحي، الابل  امون الغمن ن.

  

ا   هلليهللال،  زهس ابل الزا هن الشسيي ا د يىي ال كث فامن  هللَّال،  من زا هن  سَّ

ن النحون ابل آمسالر  تنبه الملسالي في النحو )اآلمسال اة .  الفامن دالَّ

  

س  لٌّ  ل ، الابدل  دسزالق، الخطاب بل الهلليل لىنن، الخاهللالن ابل اللقنر بمن الد َّ

، الدذن يُ دنل م َّده هدو  دل لدخدل بلدهلل  الالبنبن حاا ىتس الثن ي )غسبادس  دال يدنه 

، ال وحر ابدل  امدون الطبادب الال ااىدوي   مو ه ملر لال البَّن األ هللاد اللسباة

 حسر اليت [ .م - الامودن.

 

 : الجامع األزهر - 3

 ]هو ل بس  ؤحىة ديناة محس اة لاىت في  وس ف دط بدل  ادر  ىدتوى اللدنل ،

لددة الثنلددث فددي لقددهللر الجن لددن  امالحددس اة فددي اللددنل  بلددهلل من  التحتددل المس ددج

 اللنصمة الموسية ال نهسال . الجيتو ة المن لة ال ساليال ، ال  سهن في

 

 ار ا طسق ، الليهلل الملنقل التن يخاة لنشس التلاا    وس  ىنمهلل ال ]  هو له 

 .الاللنل  ا حس ي وسا حسر  ذلك هو الايهلل  ل ليمس المىنمهلل األلسية في  

مدوهس  فدي  ودس، بلدهلل ن لتد  الهللاللدة ال نطمادة يلود تن يخ بنن ده ملدر بهللايدة  مدهلل

قدنر با شدنء ال ودس  ال دنهسال ، اليدسع فدي تأحداسر969 فتح  وس حدنة الو اي

، الفي للننء  لك بهللل في م شنء الجن ه الملج لهلليل   خاا ةالكباس الل هللت لنجالل ال

ا لامهلليندددة يهلليثدددة النشدددأ ال األزهدددس لاوددداي فاددده الخاا دددة، اللاكدددون  ىدددجهللاا من لدددن

،  دذلك ل دهلل ال طدن ه فدي المدن ه ابدل طولدون ال ىدطنط فدي بجدن ه  مدسال لحوال

ا لتلاددا  المددذهب الشددالي ال شددست، فبددهللل فددي بنددنؤت  القتمددن لاكددون  لمددهللاا تلااماددن

، اللتدددد  بنددددنءت اللقامددددت لالل مملددددة فادددده ر970/هددددـ359 ممددددندن األالل فددددي

https://islamstory.com/ar/cat/833/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/cat/833/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/22264/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://islamstory.com/ar/artical/27775/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/22393/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://islamstory.com/ar/artical/22294/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/969
https://ar.wikipedia.org/wiki/969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/359%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/359%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/970
https://ar.wikipedia.org/wiki/970
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ال غددد  لن يدددهلل  [1]ل دددنهسال، ال دددسي بجدددن ه ار /972هدددـ 361حدددنة   ضدددنن فدددي

فغاددس   ثاددساا  ددل  لنلمدده ا صددسا الالتددس ا  توالددت  اادده  اددر  ددس اللوددو  

فدي  المؤ خدون القدهلل اختادي .بمودس قدن   فدنطمي ال نطماة مال ل ده يلدهلل لقدهللر للدس

ا  ال دنطماال لصل تىماة هدذا الجدن ه، الالدسامح لن ب نطمدة  حدموت بدنألزهس تامندن

  .النبي  حمهلل نةاب الجهساء

من لددة  يلتبددس المىددجهلل لددن ي لقددهللر من لددة قن مددة بشددكل  ىددتمس فددي اللددنل  بلددهلل

فددي ال ىددطنط حددب ه فددي الظا ددة  مددن ه  مددسال بددل اللددنص ال غدد  لن .ال ددساليال

ا، مال لن الجددن ه  ا التبس ددن التددهلل يس ياددث  ن ددت تل ددهلل فادده يا ددن  الددهلل س تطو ددن

األزهس يلهلل األالل في  وس في تأدية دال  المهللا س الالملنههلل النظن اة، فكن دت 

 د الحه تلطر بتكااي  ل الهللاللة اليؤمس  اامن اللامدنء الالمهلل حدال. اللل دي لالل

 ار يهلل  اي بل النلمنن ال نحي في ف ه  ر975/هـ365 د س فاه في ص س حنة

قدس    ستبدن  ل  مدنء الجدن ه الل ددهلل  دا اا  ر988/هدـ378 الشدالة، الفدي حدنة

 .لىكننه  بجوا ت ال ن ت  هللتم  خمىة اللسلال  مسا 

الدذن  صدسا الدهلليل األيدوبي بلهلل ح وط الهللاللة ال نطماة لفل  ج  األزهس  ار يهلل

 ددنن يمددهللي  ددل ال اء  لددك ملددر  حن بددة المددذهب الشددالي ال ددؤاز ال المددذهب 

فأبطات الخطبة فاه الظات  لطاة  ن ة  دنر ملدر لن ل ادهلل  فدي  مدهلل  [4]الىني،

الهللاللدددددة  الفدددددي  مدددددهلل [5].الىددددداطنن الممادددددو ي الظدددددنهس بابدددددسس البنهللقدددددهللا ن

 دند األزهدس لادؤدن  حدنلته اللامادة الدال ت الحادون، فلدال بده ف مدنء  المماو اة

لتدهلل يس المدذهب الىددني الاألينديدث النبويدة ال نددر بتجهلليدهللت التوحدلته الصددان ته 

زهددس،  مددن لظمددس الحكددنر الاأل اددنن فددي اللوددو  فلددهلل  لددك اللوددس الددذهبي لأ

ا  ثاسال ا بتس امه الصان ته اللالق ت  ااه لالقنفن ا  احوظن  [1].التنلاة اهتمن ن

لأزهدس الالدذن  1930لىدنة  46في  مهلل الماك فدؤاد األالل صدهلل  ال دن ون  قد  

ا حددنة  بمومبدده ل شددأ   ااددن  لصددول الددهلليل الالشددسيلة الالاغددة الاللسباددة الي ددن

. القدهلل ا تبددس  1961، اللصدبح لأزهدس  حدماان من لدة  ىددت اة فدي  دنر 1933

الالشدسيلة  األاللدر فدي اللدنل  ا حدس ي لهلل احدة المدذهب الىدني من لة األزهدس

الال يجال األزهس يتر الاور  نن ال لنشس الحطاة ا حسر ال ؤحىة  [4].ا حس اة

 -:. ودس ا حدس اة لمن تألاس  مادق فدي المجتمده المودسن ال  دجاا  دل   دوز

 2017ديىدمبس  23ن يخ  ىجهلل األزهس  نتهللين  حدتن  تدنيمج  ىدخة  ح وظدة ت

  ار  وقه الان بنه  شال [. 

 : حوزة النجف -4

فدي  الشدالة  بادُس  امدنء بغدهللاد  ل النجي  جا ملر  هللينة  هـ (448في حنة  ] 

 لك اللمهلل، الشاخ لبو مل س  حمهلل بل الحىل الطوحي، ملس فتندة طن  ادة للن هدن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/361%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/361%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/972
https://ar.wikipedia.org/wiki/972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/365%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/365%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/975
https://ar.wikipedia.org/wiki/975
https://ar.wikipedia.org/wiki/378%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/378%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/988
https://ar.wikipedia.org/wiki/988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A94-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B12-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B12-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A94-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1#cite_note-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A94-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/448_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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، ال دنن  دل آلن هدن المجدور  ادر دا  اللدساق الىاجوقاون في   تتح يكمم  فدي

الشاخ الطوحي، ال مب  تبه الميساق  سحدا ه الدذن  دنن يجادس  ااده لاتدهلل يس، 

 .  الميساق  كتبن  لخسى

فكنن ا تحنل الشاخ الطوحي ملر النجي، بهللاية  مهلل مهلليهلل في يانال هذت المهلليندة  

ملر من لة  بسى. اليبهللال ل  ه التي لخذ   نذ  لك اللمهلل تتحول  ل  هللينة ال جا  

 نن لانجي قبل الشاخ الطوحي يأن  امي، ال نن ي وهللهن الننس لاهلل احة  ار 

 دسى لحدمنء  امادة  ال دسن الثنلدث لامجدسال  امن من المجنال يل فامدن، فمندذ لالا دل

بن زال تُنىب ملر النجي،  ثل: يسي الهلليل بل  اي النج ي، الليمهلل بل  بدهلل   

ة تحمددل احد  النجددي. لدد   الغَدسالن، الابددل يدمسين ،  مددن لن هندنه ممددنزا   اماد

 ددسى لن المددؤ خال يددذ سالن لن  ضددهلل الهللاللددة البُددَويمي يددال زين تدده لانجددي 

ع ل ددواالا  اددر ال  مددنء الال  ددساء، ال لنددر هددذا ل  دده  ددنن فامددن هددـ 371 حدنة ، الز 

 ن ن لخبن ه ، الحن ت فامن حنع  دل لخبدن  النجدي  مممو   ل ال  منء َخِ اَت

ا، ل  ه  دنن قدبام  فامدن ف مدنء، الظدل بلدهلله  فامدن ف مدنء.  الكثاسال، ال لنر هذا ليضن

اللكي يشاس المؤ خون ملر المدود ال  مدنء فامدن يدال زيدن ال  ضدهلل الهللاللدة، البدهلل 

  ل لن يكون هؤالء ال  منء يوااة د احن   تواة  ل  مهلٍل ال  ىتطاه تحهلليهللت

ا، ل اددة  ددن بأيددهللينن  ددل الموددند .  اددر ل دده  ددل البددهلليمي، لن تكددون  تحهلليددهللاا دقا ددن

ا  النجي بلهلل ابتهللاء يأ من  مهللينة، قهلل ابتدهللل  فدي   دس الوقدت تَدِس  الكوفدة  امادن

ا، فكو ُمدن حدنياةا  دل حدوايي ، ال و مدن لحدحت  مدوى قادوا الكوفدة الد احان

المؤ نال، ال وحه هجستم ، ال وُن الكوفة صنيبة  اه الشدأن اللامدي السفاده، 

 ل  لك له ل النجَي لو الة تهلل يجاة ا تمت لخاساا ملر  اََلبنن الكوفة فدي النجدي 

ا. لدذلك  دنن  دل الطبالدي لن يكدون لانجدي يدأن  امدي د احدي ا تن ن ، قبدل  البن ن

 يال الشداخ الطوحدي ملامدن، اللكدل الشدأن تبادو  بوصدول الشداخ، التطدو  ملدر 

تنظا ، ملل  نمن   وهلل الطنلبال  ل  ل  كدنن. الال ي وتندن لن الشداخ لد  يمدنمس 

ملامن اليهللت، فمل الملادور ل  ده  دنن لده فدي بغدهللاد يا دة تتا در اللاد   ااده، تتاوهدن 

 هلل لن ُمل  هؤالء ـ من ل  يكو وا  ا مد  يا ن  تتا ر اللا   ار تس اذت. ال ل المؤ

ا، دخادت فاده النجدي  ا دقا دن ـ قهلل ا ت اوا بن ت نل الشاخ، ال ظ موا ل س الهلل س تنظامدن

 .في طو  مهلليهلل،  ل له   لطوا هن

  ابط :

. id.loc.gov". id.loc.gov" لاو دددن   دددل يدددوزال النجدددي  ادددر  وقددده 

ال النجدي  ادر . " لاو دن   دل يدوز2021 دنيو  13 ؤ يي  ل األصل في 

 [  .  2021 نيو  13.  ؤ يي  ل األصل في viaf.org". viaf.org وقه 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/371_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/371_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 واص   ل  توالر بلهلل  لك م شنء المهللا س ا حس اة لمذهبي الىنة الالشالة بال

 اللددنل  ا حددس ي  ددل ياددهلل  آبددند فددي المنددهلل ملددر قدد  الالنجددي ال ددسبسء الد شددق

 الال نهسال يتر  هللينة فنس بنلمغسا .
 

 عصر المدارس السالمية : ثالثاً :

 :ظهور المدارس السالمية في العالم السالمي

 

ال    ااه] صاة الذا  بم و  نتمن، هي تاك الواة بال د وال  حول َّللا  )صاي َّللا  

 لتدهلللال،اآله ال حا   ال بال اللا . ال هي صاة ال تحتن  ملي  جيهلل ممهلل لابسهندة ال 

ه اه ال آلي السحول  حمهلل )صاي َّللا   ام ا  ن  امنن لن لالل  ن  جل به الويي  ا

ااه ال حا   ، ال هو م   اه في غن  يساء هو حو ال اللاق ياث  جل مبسا ال ) 

 دل  الىسر  ب وله ت هلل حت لحمنؤت: } مقدسل بنحد   بدك الدذن خاق*خادق ا  ىدنن

 -للادق { ا 0 اق*مقسل ال  بك األ سر*الذن  ا   بنل ا * ا   ا  ىنن  ن لد  يلاد  

 21- 20ص. ناة المسيهلل في آداا الم اهلل ال المىت اهلل،  -)الشماهلل الثن ي   اللن اي

 ] 

 

 [ 

ال قددهلل ت ددس  فددي لصددول ال  دده: لن تستاددب الحكدد   اددي الوصددي  شددلس بكددون »

اال الوصي  اة، ال هذا يهللل  اي لن َّللا  حبحن ه اختي بوصدي األ س ادة المدؤد

ال ن: تمددذيب حدداسهدن ال 26. /2ا خبدن ن: تددن يخ الال ددوبي، -«.بأفلدل الت ضددال

 [  152. /1الخو ي: البانن في ت ىاس ال سآن،  44ابل هشنر، .

 

ل ثدس  ]  يال  جلت تاك الىو ال، ال ب اة الىو  المك اة، ل  يكل في  كة  ودس ذ

 [  471البس  ن: فتوا الباهللان، .   - ل حبلة  شس  مس ي سلالن ال يكتبون 

 

دل يجادهلل  ] ال بدال الدهلل وال السبن ادة ا )مقدسل  ال بدال المدود هدذا اللدهللد الضدئال  م 

ال ساءال ال الكتنبة،  نن ال بهلل لاسحول )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا    دل لن يدولي 

هذا األ س  ن يىدتح ه  دل اهتمدنر، لمدن يتطابده ل دس ا تشدن  ا حدسر ال ي دظ هدذا 

الهلليل  ل المود قور يح ظون ال سآن  من ل جل  اي صهلل  النبي الكسي . ال بذلك 

ال تلاامه لاننس  كتوبن، لكي ال يكدون الح دظ  دل لحدبنا الجيدندال ال  يمكل تهللاالله

الن ودنن، بمددن لادذا سال فامددن  لاد   ددل يددنال  الهد  ال خطددأ ال يىدا   نمددن مال  ددل 

 و   بي. ال بهللل السحول )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا    من يبتهللن ء  ل دا ادة 

التلادا  فدي  سياتده بتلاا  لصحنبه، ال  لتن ي  لك الهلليل الجهلليدهلل. ال  دنن  حدو  

تاك هو الني ال سآ ي، بن تبن  لن ا حسر م   اه لد  يكدل  دهللال ن مال  دل خدسل 
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اآلين  ال سآ اة الشسي ة، ال لذا  جهلل في  ن يسالن  ل السحول )صاي َّللا   ااه ال 

حملت  حول َّللا  )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   ي ول:  دن »آله ال حا   قول  لن 

ل ددسآن، مال تددو   َّللا  بدده يددور ال ان ددة تددن  الماددوه، ال  ىددي  ددل  مددل  ا دد  اللددهللت ا

 /1الطبدسن: مددن ه الباددنن فددي ت ىدداس ال ددسآن،    -«.يا تدال لدد  يددس النددنس  ثاممددن

.121  ] 

 

 .ءته. . ]   اي لن  ل الم اهلل لن  شاس هنن ملي لن لالل د الس ال سآن م   اه قسا

لكدسي ، اادا  لصدحنبه ال دسآن ال ب انر السحدول )صداي َّللا   ااده ال آلده ال حدا   بتل

ل  لا د  فد ر، ي ا حدسيمكننن ال ول: من السحول )صاي َّللا   ااه ال آلده ال حدا   لال 

لاندنس.  لم ، ال هد  يلا مدوت 22 نن يتاو ال سآن  اي صحنبته، ال يلا مه ال ي ىست 

ع  نه  ل  اور ال  لن ي. ال قهلل حدن  الخا دنء  ادي   ه  ن يتستب  ااه، لال يت س 

ل دهلل  })صاي َّللا   ااه ال آله ال حدا   ال  مجده. فدي  جدنل التلادا : خطي السحول 

ام  ه ال يج  ل َّللا   اي المؤ نال م  بلث فام   حوال  ل ل  ىم  يتاوا  اام  آيت

 /آل  مدسان  -ال يلامم  الكتب ال الحكمدة ال من  دن وا  دل قبدل ل دي حدال  بدال 

.164} 

 

 

  ال  ادداك  آينتنددن ال يددج اك ال قددنل مددل  ال ددس: }  مددن ل حددانن  حددوال  ددنك  يتاددو

 { 151الب سال/ .   -يلامك  الكتب ال الحكمة ال يلامك   ن ل  تكو وا تلامون 

 

 ه ال آلده ل الطبالي في  ن  سفننت  ل اهتمنر ال سآن، ال السحول )صداي َّللا   ااد

لده ااده ال آ ال حا   بأ س التلاا  لن يتوافس لامتلامال  اي يهلل السحول )صاي َّللا  

ت يتا دددون فاددده  ادددو م  ال سآ ادددة، ال  ن دددت البهللايدددة فدددي  دددن يدددذ س ال حدددا    كدددنن

المؤ خدددون دا  األ قددد  بدددل  بدددهلل  ندددني، يادددث ا تبدددس دا ت الموحددده األالل 

 المخو ي ل ساءال ال سآن ال تهللا حه. 

 نددوا آ] ف ددهلل  ددنن )صدداي َّللا   اادده ال آلدده ال حددا   يجتمدده فددي تاددك الددهللا  بنلددذيل 

 -« اللديبهللا  ا حدسر األ»سفت تاك الهللا بهلل وته، يلامم  ال سآن الكسي ، يتي  

 [ 1335. /3الطبسن: تن يخ األ   ال الماوه، 

 

   -ن ]ل ن  وقده تادك الدهللا ، فاكدند يت دق المؤ خدون  ادي ل مدن فدي  كدة  ندهلل الود 

 [ 65ال . 48هن الن: تمذيب حاسال ابل هشنر، 
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ال قبدل  ،]ال بن حنفة لهللا  األ ق ،  نن السحدول )صداي َّللا   ااده ال آلده ال حدا   

 الا مم يجاس بمنجله بمكة ال المهللينة، ال ياتي  يولده المىدامون لد»م شنء المىنمهلل

 [ 68يابي: تن يخ التسباة ا حس اة،  -« ال يج  ام 

 

نة لتلاا  ل ك 23ال للل في اختان  دا  األ ق  ال غاست  ل المننزل في تاك ال تسال 

 هلل وال المبن  ددة،ال ددسآن هددو بىددبب  ددن تتطابدده المسياددة الىددسية  ددل  سايددل الدد

 امىداماللفاكون طبالان  ه ا تشن  ا حسر ال  ثسال  لتن اه ال قدوتم ، لن يتدوافس 

،  َّللا   الجددو المس دد  لكددي يمن حددوا فادده يددلن سه . ال يجمددسالا بكامددة )ال ملدده مال  

 قدد  ال فكدنن المىددجهلل هدو  لددك المكدنن الددذن ا ت دل ملادده  كدنن التلاددا   دل دا  األ

  ددنن يمددن س فامددن التلاددا  بتومادده  ددسي   ددل السحددولغاددست  ددل المنددنزل التددي 

 الال آلده  )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   . ال في لينديث السحدول )صداي َّللا   ااده

 ندده  حددا   الشددي ء الكثاددس الددذن يؤ ددهلل صدداة المىددجهلل بددنللا  ال الددتلا  ، ف ددهلل ال د

ال  جهلل دل غدهللا ملدي المىد»حمل  ن ال د قوله )صاي َّللا   ااه ال آلده ال حدا   : ] 

لدي ل  اا ميسيهلل مال لاتلا   خاسا لال يلا مه  نن لده لمدس  لتمدس تدنر اللمدسال . ال  د

 اي اللدن -.«المىجهلل ال يسيهلل مال لاتلا   خاسا لال لالا مده فاده لمدس يدن  تدنر الحجدة

 [ 226)الشماهلل الثن ي  :  ناة المسيهلل .

 

 خادسا لال ا   ل دخل  ىجهلل ن هدذا لادتل»] ال قوله )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   : 

، ال  ل دخل لغادس  لدك  دنن  نلندنظس  ملدي  دن لالا مه  نن  نلمجنههلل في حبال َّللا 

 [ 68يابي: تن يخ التسباة ا حس اة، . 12- «.لاس له

 

لهلل ل يتي ب اي ل ه  ل الم اهلل لن  شاس ملي لن يا ن  التلاا  ظا ت قن مة بنلمننز

ل تن يخ  لل في  ن   سلت في الم شنء المىنمهلل  نذ اللمهلل ال ملي قسالن  هلليهللال، ال ل

 لهد  هددذت المنددنزل  نددجل الددس اس ابددل حددانن. ي ددول الجسمددن ي صددنيبه:  ددنن»لن

 دنن  اليجتمه  ل لاادة فدي دا  ابدل حدانن طابدة اللاد ، ال  ندت لقدسل  لده الشد نء. 

.  نمن  ).ي سن ء غاسن  ل ال ن ون  وبة، ال  نن التهلل يس بنلاال للهللر ال ساغ بنل

 ملي  بن ال  حذالفة.مين ال   - . .  

لمىدجهلل ال في اتجنت اتجنت  واز لنشس اللا   ل خسل ا«. ال قضانن  اي  لك ز نن

 24ل طاب ملدي  د» نن يتحسه السحول الكسي  )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   م 

لحدداس ف اددس قددن ن ء  ددل لحددسن قددسيش فددي )بددهلل   لن يلا دد   شددسال  ددل صددبانن 

ن  : الطب دابدل حدلهلل- «ة المنلاة لاطاق حسايهالمهللينة الكتنبة ال ال ساءال بهللل ال هللي

 [  109. /1الكبسن، 
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 خا دي» ] ال  ذلك فلل )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   فدي  كدة بلدهلل افتتنيمدن، ف دهلل

  دال: فجدسل  - « لن ا ي   ه لهامن، ال يلا مم  الحسل ال الحدسار، ال ي دس م  ال دسآن

 [174. 173ا حسر، 

 

دده )صدداي َّللا   ]، ون اادده ال آلدده ال حددا   ممن ددة  ددل الوددحنبة يلا مددال  ددذلك الم 

ال ال النددنس ال ددساءال ال الكتنبددة، ال  ددنم   بددندال بددل الوددن ت، ال  ددل يددت ل ال ددساء

 الكتنبة يلا د  ال دسا   الىدنل، ال  دذلك ل حدل  ودلب بدل  مادس  ده  دل بنيلده

ي يبنلل بددة األاللددي، ال ل ددست لن ي ددس م  ال ددسآن، ال يلا ممدد  ا حددسر، فكددنن  ىددم 

 [ 44هن الن: تمذيب حاسال ابل هشنر، .- بنلمهللينة الم سن ء

 

 ال فدي  ددل  لدك  مددن هدو الاحددح ميحدنء لامىددامال يبدا ل متجددنت النبدي )صدداي َّللا   ]

 لن  األهددوا ي: التلاددا  فددي- «. اادده ال آلدده ال حددا   ملددي  حبددة التلاددا  ال  شددست

 [ 74ال نبىي، .

 

السحدول )صداي ال  ظسا لمن يظي به ل س التلاا   دل   نيدة ال تشدجاه  دل قبدل 

 هلل لصبح يل ازداد مقبنل الننس  اي طاب اللا  يتي»] َّللا   ااه ال آله ال حا   ف هلل

فا ددنض: تددن يخ التسباددة  نددهلل  - «فددي المىددجهلل الوايددهلل ل ثددس  ددل يا ددة د احدداة

 [ 34ا  ن اة، .

 

فأصددبح المىددجهلل يددؤدن  حددنلته التلااماددة، يتددي لصددبحت  ىددنمهلل المىددامال  ]

 ان ددن  ددللمىددنمهلل الكباددسال  ددل الجن لددن ، التددي ال ت ددل لي ددو س لاتلاددا . ال تلددهلل  ا

من لددن  لال البددن لهماددة. فمىددجهلل الكوفددة يددمهلل يا ددن  فددي من ددب  ندده يا ددن  

 تدهلل يس الاغدة اللسباددة، ال فدي من ددب آخدس  ندده يا دن  ت ىدداس ال دسآن، ال لخددسن

ددند 25لا  ددة ال لخددسن لددأدا، ال  ثامددن تىددتمه  ىددنماة لاكماددت   األحددهللن ال يم 

اىدي قدنل الحىدل بدل  ادي ابدل زيدند الوي دنء البدل  »كذا، يتي ل هللالساالية. ال ه

ي: م ي لد  ت في هذا المىجهلل يلني  ىجهلل الكوفة تىدلمن ة يداخ  دل    دول يال م 

ي فداآلصد ي:   هلل دة السالحدة البمادة  -«يهلل لني مل س بل  حمهلل ) ااده الىدسر  

 [  33. /1يسا الاملة الهلل ش اة، 

 

 اماددة  باددسال، ال فادده  شددأ  المبنيددث  ال  ددنن  ىددجهلل البوددسال  س ددجا لحس ددة

يددابي:   -«ال فاده ا تدجل الاصددل بدل  طدنء يا ددة الحىدل البودسن»]  الكس ادة

 [ 111تن يخ التسباة ا حس اة، .
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 الفنشددأ  فسقددة الملتجلددة. ال هكددذا قددل فددي  ىددنمهلل بغددهللاد  مىددجهلل ابددل المبددن ه، 

طاب من الخ قباة ل ظن  األحنتذال ال الطس ا، يتي»]   ىجهلل المنوو  الذن  نن

مدن  البغهللادن لمن ي   يسا  دل  دنء ز دجر، ال حدأل َّللا  لن يح  دق لده لدس  ين

 [ ىهالموهلل    :   « نن  ل بانمن لن يتنا له لن يماي الحهلليث بجن ه المنوو 

 

ال مددن ه  مددسال بددل اللددنص فددي ال ىددطنط، ال مددن ه ابددل طولددون، ال األزهددس  ]

ة لة  ل الجن لن  ا حس االشسيي في  وس، ل ن من ه قسطبة فكنن بحق من 

في  اللنلاة. ل ن  تي خسمت الهلل احة  ل المىجهلل لاوبح لمن الحلمن المىت ل؟ال

لن تددن يخ يددهلل   لددك بنلضددبط؟ال  ددن هددي لهدد  األحددبنا التددي د ددت لددذلك؟ فددان 

ن نلنلجمما منبة  ل  ثل تاك التىنؤال  ت تضانن لن   سد لمن  نوا ال فس اال ل

 ي هدذيل اللندوا ال هدو: )تدن يخ ظمدو  المدهللا س لنلجة  وحو اة هند دة، لدن 

ن اللندوان األالل، فمدو: بوا دث ا  ودنل المهلل حدة  دل الم ىدجهلل: ا حس اة  ، ل  

ن  ددل لحددبنا ال بوا ددث فددي  وحددوع ا  وددنل الهلل احددة  ال  26ب ددساءال لمددن دال 

ل التلاددا   ددل المىددجهلل،  ضدده ليددهللينن  اددي لحددبنا   اىدداة يات ددي  اامددن لغاددب  دد

ي فدلتي ظمس  في اللنل  ا حس ي، ال تتس ج تاك األحبنا بحث في المهللا س ا

وددنيب يالن ددنط التنلاددة: لالال: تغااددس لحددنلاب التددهلل يس، ال  ثددسال الحا ددن ، ال  ددن 

 لك  ل حجا  ال تشويش  اي الموا ال، في  كنن ي تسض فاه لن يكدون  مادأ 

س هلل يال لمذا  جهلل لن األزهس الشسيي يتسه لات»لصس لالبندال بملننهن األخي، 

 [ 113يابي: تن يخ التسباة ا حس اة، . -«]ال ي نر به مال صسال الجملة

ع  اام   نن ال بهلل  ل]  لن  فحاث يضنيق الهلل س ال التهلل يس الموا ال، ال يشو 

ددي  كددنن  لددا ل لاتددهلل يس ال السايددة. لن اددن: تطددو  اللاددور ال مدخددنل  ددوا د يخو 

 وحدو ن   اد  د احاة لخسن لحدا ت ملدي د احدة ال دسآن الكدسي ، ال خنصدة 

يان دن لقدهلل يخدس  بأصدحنبه »الكسر الم تسن بنلن نع الحند، ال الجهللل الطويل  من

  فدي ال دسن السابده Mez ادج )- « ل األدا الدذن تجدب  سا نتده فدي المىدجهلل

 [ 254. /1المجسن، 

 

ي ال هو  ل ل بس األحبنا التي د ت ل ول المهلل حة  ل المىدجهلل، بن حدنفة ملد

د  ن قهلل يشتمل  ااه الهلل س دة بنلحج  ة، ال م   اه  ل مهللل ال لغط، ال   ن  ة لاحج 

  دن لمثدلالهلللال بَخس، فمن  نن  ل المىامال مال لن  ظ موا المىجهلل لن يكدون  كن

ن يهللال  بانم   ل  جندال . لنلثن:   لك الجهللل ال الاغط، ال قهلل حوت  م 

  من مماة  ل الملا مال  ن وا بن حنفة ملي ا شغنلم  بنلتلاا  يمن حدون بلد ] 

األ منل الحسفاة المحهللالدال، ال ياث ل  ي احوا في تأ ال  دو د  ننحدب، لد  يكدل 

 Vonل ددن م  مال  ات خددن  المددهللا س الحددااة تكى ددب، ال هددو  لن )قددون  سيمددس  
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Kremer  .تبلدن لدسلن ». .  27الذن   اه الدهلل تو  ليمدهلل يدابي، يادث مدنء فاده

Von Kremer   ال يولددوا لن  ددنن هنددنه ممن ددة يددغاوا بددنلتلاا   لظدد  القددتم

يستجقوا  ل طسيق يسي بىاطة  ن وا ي و ون بمن  ده التدهلل يس، لكدنم  فشداوا 

فددي الحوددول  اددي  ىددتون  ننحددب  ددل اللدداش، فادد  يكددل بددهلل  يانئددذ  ددل م شددنء 

)  س  ل  :  113يابي: ر. س  -«.المهللا س لتضمل لم  مساين  ت ور بحنمتم 

islamic civilisa: Khada Buksh p283 tion (2هوا ي: التلاا  في   األ

 [  75 لن ال نبىي، .

 

 

 ال ل  لمهلل في  ن اطالت  ااه  ل د احن  يول ظمو  المدهللا س ا حدس اة فدي

 بددث »] اللددنل  ا حددس ي  ددل يددذهب ملددي هددذا الددسلن غاددس ) سيمددس  .  ابلددن: 

لادا  تالوبانن الوغن  الذيل ال يتح  ظون  ل النجنحدة، ملدل ال  مدنء، يمنلدون 

، ال ياث لد  يكدل  مكندن مهمدنل ل دس تلادامم  بىدبب  لدك«. مىجهللالوبانن في ال

 احددطس ال ددن مون  اددي ل ددس التلاددا  ملددي م شددنء ل ددن ل خنصددة لتلاددا  الوددبانن

 ن وددداة  دددل المىدددجهلل. لطادددق  اامدددن )الكتنتادددب  . بادددهلل لن هدددذا الدددسلن يدددستبط 

ع: بموحوع م شنء الكتنتاب، في  ن ال  سيدهلل لن   ده فدي الخادط هندن بدال  وحدو

تنتاب، ال  وحوع المهللا س. ال هو خاط ل  يكل لاستضاه بل   ل  تب في الك

قدوا  وحوع المهللا س الهلليناة، ياث يؤخذ  اي الكثاس  ل البدنيثال ل مد  لد  ي  س 

 ا د  فادهقس  الا ل ه  نن هننه  وع الايهلل  ل الكتنتادب تل»بال  و ي الكت نا بحاث

ر. س،  يدابي: -«ور الهلليلال ساءال ال الكتنبة، ال يح ظ فاه ال سآن، ال تهلل س به  ا

.46  ] 

يهللت  يحن  ال ن ن ء، ال هو يحنالل لن يضه ]  تن يخ ظمو  المهللا س ا حس اة:

 اددي تددن يخ ا  وددنل الهلل احددة  ددل المىددجهلل، ال م شددنء لالل  هلل حددة فددي اللددنل  

ا حس ي، ال يضاه بال  جمو ة آ اء يحنالل  ل صدنيب  لن د د   وق ده، ال 

ه نيدث   ىداة في تحهلليهلل التن يخ ال المكنن، يجهلل البمبساز دلااه، ال  ه هذت الضبنب

  ضطسا للسض  نفة  ن اطاه  ااه  ل آ اء في  وحدوع التدن يخ األالل لنشدأال

بلدهلل  المهللا س الهلليناة ال ظمو هن في اللنل  ا حس ي لنحن   بموحو اة فدي  دن

 دن يخ. بن ل تاك  اآل اء، بمهللي اختان  السلن الذن يىنهللت الهلللال، ال يهلل مه التن

ء  ن بدددهللء:  ؤ دددهلل لن  دددهللخل البحدددث هدددذا ال يلندددي بموحدددوع المدددهللا س غادددس 

لدذن اال »ا حس اة التي ليدن  ملامدن ليمدهلل ل دال فدي )فجدس ا حدسر  يدال قدنل: 

ال دتح   لسفه لن المهللا س التي  ن ت في الممنلك قبل ال تح ظات  اي ينلمن بلهلل

 [  166- 165ل ال: فجس ا حسر، - «. مهللا س الىسين اال
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مىدنمهلل بل من  ن يممنن تحهلليهللا هو تاك المؤحىن  التلااماة التي ا  ودات  دل ال

 لأحدبنا التددي  سحدننهن فددي الود حن  الىددنب ة، لتكدون  ان ددن  ىدت س  ختوددن

ع  نده  دل  لدن ي، لطا دت  ادي تادك المؤحىدن  ل دظ  بلاور ال سآن ال  ن يت دس 

] ألالل لددذلك: )المددهللا س  . هنددن تواممنددن خمىددة آ اء فددي  ددن يخددي التددن يخ ا

سن السلن األالل: من المهللا س ا حدس اة ظمدس  فدي  منيدة ال دسن الثدن ي المجد

 من لالل»فددي خساحددنن. ال فددي هددذا الىددانق   ددس  دا ددسال الملددن ي البسيطن اددة: 

 ي  هلل حة لح ىت فدي خساحدنن، لح ىدمن المدأ ون اللبنحدي فدي  منيدة ال دسن الثدن

 [  3/200تمهللن ا حس ي، زيهللان: تن يخ ال- «المجسن لينر الاليته هننه

البل  دالن لن لد ن  ادي  دن ا احدتنهلل لن المبدند ال بتأحداس تادك  29ال يلت هلل ] 

 rt- المهلل حة  ن ت باين ال  دل ا  دنر  ادي بدل  وحدي السحدن ) ااده الىدسر .

Mamun Encylopaediq Brit [28 ،المسلددي:  شددأال المددهللا س الهلليناددة  ]

 [ ر. 1962ت/ 1372 يلبنن 5، س/4 جاة النجي )النجي  ، ع/

  دب ال من  نن زيهللان بلدهلل لن يدذ س  دن  سحدته دا دسال الملدن ي البسيطنيندة يل] 

لتدي اال ال  هلل ن  ل ليل   اوا  لك، ال ل   دس لده   دسا فدي  تدب اللدسا »فا ول: 

 [ زيهللان: ر. س.    -«.طنللننهن

  هلليندددة محدددس اة  ادددي الحدددهللالد بدددال الجممو يدددة ]  لدددسلن الثدددن ي: من بخدددن ن:ا

 دن   دل ل ظد   دهللن»حس اة ا يسا ادة ال بدال  الحدان، ي دول  نمدن يدنقو  م مدنا 

ال  تدددب  نمدددن الىددداهلل األ دددال ف دددنل بخدددن ن هدددي الادددور مدددجء  دددل «ال اء النمدددس

مممو يددة لالزبكىددتنن الىددوفانتاة التددي  نصددمتمن )طشدد نهلل  ت دده  اددي المجددسن 

ا دسال دل: األ دا 353. /1األح ل لنمس زا  فشننن. ل ظس: ينقو :  لج  الباهللان، 

 [  293. /4الملن ي ا حس اة الشالا ة، 

 

ألخادس اهي الملمهلل األالل لامهللا س ا حس اة في اللدنل  ا حدس ي. ال من السبده 

ن يخ  ل ال سن الثنلث المجسن  بمن يكدون التدن يخ األالل لدذلك، ف دهلل مدنء فدي تد

: لن محمن ال ابل 110 109 106بخن ن، تألاي )ل  انوس فن باسن  ص حة 

ر،  ن ددت لدده  هلل حددة  ددنن  907ت/ 295يمددهلل بددل لحددهلل بددل حددن نن المتددوفي حددنة ل

ي القدي ي وهللهن طسا اللا  لاىتكماوا د احدتم  فامدن، ال لابحثدوا بدهللا   تبده التد

 [ 7 لسالي:  هللا س قبل النظن اة، . -. اامن األالقني

 

)بخن ن  هي الممهلل األالل لامدهللا س الهللينادة فدي ] ال  بمن يهلل   السلن ال ن ل بأن

للنل  ا حس ي  ن   دست )البسحدخي   دل لن  هلل حدة  ن دت ت ده بمحادة )بكدن   ا

ر.  من   دس  هلل حدة  937 30ت/  325ببخن ن ي نل لمن )فن مك  ايتسقت حنة 

 348لخسن ي نل لمدن  هلل حدة ) دوال  تكدال   ن دت  ومدودال ببخدن ن قبدل حدنة 
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ن مبسا ادل ر ال هي حنة الفنال لبي بكس البسحخي، لح ىدمن األ ادس: قدهلل خن 960ت/

 [ 8  ىه، . -بل  مس

 ألمن ادنال يهلل  ي ليهلل لحنتذال ا حس ان  بنلملمهلل الشسقي فدي من لدة )تدوبنغل  ب]

ن فيHeinzhalmا تحندية )هنينج هنل   تن يخ    لن الني الذن   اننت ال المهللال 

  لصدل Halimهدنل : ) - «.لقدهللر  دي  دل المهلل حدة فدي ا حدسر»بخن ن هو: 

 [ر. 1981آ ا   21 جاة ال كس اللسبي )باسال   ع/ المهلل حة في ا حسر،

،  دل  اىنبو : لال  اشنبو ،  نصمة خساحنن- السلن الثنلث: من لهل  اىنبو ] 

بق ل ظ  المهللن ا حس اة في ال سالن الوحطي  ه باخ ال هساال ال  سال.ه   ل حد

سن فددي مقن ددة المددهللا س ا حددس اة فددي اللددنل  ا حددس ي، ال  لددك فددي لالاخددس ال دد

لددث ال بهللايدددة ال ددسن السابددده المجددسيال. ال يلتمدددهلل صددنيب هدددذا الددسلن  ادددي الثن

 جمو ة  ووص تن يخادة تشداس ملدي م شدنء لدس   دهللا س فدي النودي األالل 

 1 دل ال ددسن السابدده المجددسن فددي  هللينددة ) اىددنبو   . ال المددهللا س الددثس  هددي: 

هلل لادالمهلل حة التي ل شأهن يى نن بل  حمدهلل ال سيدي األ دون، الملدسالي بدأبي الو

 -ر  1060ت/ 349ر  المتددوفي حددنة ) 989ت/ 277الناىددنبو ن المولددود حددنة )

 [  9 سالي:  هللا س قبل النظن اة، .

 

 [ هنل : ر. س.- ال التي  ن ت ت ور في قى   ل  نجله ]

 

بدل   هلل حة دا  الىنة  اي بنا المىجهلل الجن ه التي لالق من ليمدهلل بدل محدحنق 2

ي  هلل حة  حمهلل بل يب دنن البىدت 3. ر 953ت/ 342ليوا الوبغي، المتوفي حنة 

تدوفي الناىدنبو ن، ال هدو لبدو يدنت  ال  اده، الم 31التمامي، الذن  دنن يلنصدست 

لحدن  : ال  ل  هلل حة ابل يب نن ي ول الحدنفظ لبدو  بدهلل َّللا  ا -ر 965ت/ 354حنة 

ء لبددو يددنت  بددل يب ددنن دا ت التددي هددي الاددور  هلل حددة ألصددحنبه ال  ىددكل لاغسبددن»

ل ظددس:  لددسالي:  ددهللا س قبددل « ل الحددهلليث ال المت  مددة. . ي امددون بمددن  ددل لهدد

 [ 9النظن اة، .

 

 ، فا ننال م ا تجنالز ن النوي األالل  ل ال سن السابه المجسن ملي النوي الثن ي

 لثس  اي  ووص تشاس ملي م شنء  هللا س في هذا الوقدت  ده  هدنا  دل ل    

 يخ  اىددنبو  لمددن بأ مددن لالل  هلل حددة. فمددن هددو الحددن   الناىددنبو ن صددنيب )تددن 

اني من لالل  هلل حة هي تاك التي بنات لملنصست لبي مححنق ا ح ساي»] يذ س: 

  الحضدن ال ا حدس اة MEZ ادج: )- بناىدنبو «ر 1027ت/ 418المتوفي حدنة 

 [  254. /1في ال سن السابه المجسن، 
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ألخادس امن لالل  هلل حة ديناة م مدن ل شدئت فدي بغدهللاد فدي السبده  ]  السلن السابه:

س ياث لح س لبو  و»ر،  994ت/ 383ال سن السابه المجسن ال تحهلليهللا حنة  ل 

ىده،    -«.حنبو  بل ل دياس الزيس بني بويه دا ا لالا  في الكس  غسبدي بغدهللاد

1/ .2249] 

ر،  ددنن قددهلل اتخددذ دا ا  1015ت/ 406الشددسيي السحددي، المتددوفي حددنة  ال لن]  

نهن دا  اللا ، ال فتحمن لطابة اللا  ال  ا ل لم ىه،   -لاه.م  مماه  ن يحتنمون حم 

1/249 . ] 

 

ال هنددنه  ددل ي ددول ال هددو يتحددهلل   ددل الحضددن ال ا حددس اة فددي ال ددسن السابدده 

ر  988ت/ 378ايددتسن فددي حددنة »من الخاا ددة ال ددنطمي اللجيددج بددنن  ]   المجددسن

 اج:  -  «.دا ا ملي من ب الجن ه األزهس، ال ملامن لخمس ال لسلال  ل اللامنء

(MEZ 250. 1/249ال ا حس اة في ال سن السابه المجسن،   الحضن  ] 

 

 32دالن لن ي ددول بأاللويددة هددذت الددهللا  فددي  ددن يددستبط بددهللال  اللادد  لال المددهللا س. 

 س ال هو الذن  ااه ل ثدس المدؤ خال: من لالل  دل بندي المدهللا] السلن الخن س: 

ن في ا حسر هو  ظنر الماك الطوحي، الزيدس يدنت الىداجوقي، فدي لالاحدط ال دس

 MEZ اددج:  200. /3زيددهللان: تددن يخ التمددهللن ا حددس ي،  – خددن س المجددسنال

سبادة يدابي: تدن يخ الت 254. /1الحضن ال ا حس اة في ال سن السابه المجسن، 

 فددي  هللينددة بغددهللاد  نددهلل  ددن ل شددأ المددهللا س التددي يماددت احددمه 358ا حددس اة، .

 ددل  ن ال قددهلل افتتحددت تاددك المددهللا س لاهللا حددة يددور الىددبت  نيددس »)النظن اددة  

 لددسالي:  امددنء النظن اددن  ال  ددهللا س الشددسق  -« ر   1066ت/ 459ال لددهللال )

 [  9ا حس ي، .

ال هنددنه  ددل البددنيثال  ددل يلددسض هددذا الددسلن  دده اال تددساي حددمنن بومددود ] 

 ددهللا س حدددب ت النظن ادددة بادددهلل ل ددده ال لكددي يدددهلل   الممدددة  ظدددست ين دددي لن تكدددون 

 ليده  س اة، ال ل مدن بحىدبالمهللا س قبل النظن اة  ا  للس قون في الحانال ا حد

س طويس»  [ يابي: ر. س. ، . -«.ممهلل  حهللالد ال ححل ل  يلم 

الدددسلن المختدددن : بلدددهلل  دددسض لهددد  اآل اء يدددول تدددن يخ ظمدددو  المدددهللا س ] 

ل بدأن ا حس اة في اللدنل  ا حدس ي يمكدل لن  ختدن  ال  دس ل ملدي الدسلن ال ن د

هلليناددة فددي النوددي لهددل  اىددنبو   ددنن لمدد  قوددب الىددبق فددي م شددنء المددهللا س ال

سحنن األالل  ل ال سن السابه المجسن. ف هلل ل شئت هننه  هللال  هللا س  نمن  ن تل

  ر  1014ت/ 406له  نهلل السلن الثن ي. ال  نمن  هلل حة ابل فو ه المتوفي حنة )

 [ . 201. 3/200زيهللان: ر. س.  - 358، 
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ل  ، تكاال المهلل حة البام ادة، ال المهلل حدة الىدلاهللية التدي بننهدن ) ودس بدل حدبك] 

 دس الم سيجن: الموا ظ ال ا  تبن ا  فدي   - لخو الىاطنن ) حمود الغج ون 

 [  193. /4الخطط ال اآللن ، 

 

مدن ، دالن لن  نىي  هللا س بخن ن التي ل شئت في ال تسال   ىمن التي ظمدس  فا

لن »ال  مدددن ت دددهللر يمكدددل لن  دددومج الدددسلن المختدددن  فدددي 33 ددهللا س  اىدددنبو  . 

 ال ددسن الثنلددث المجددسن ال لالا ددل ال ددسن السابدده فددي المهلل حددة  شددأ  فددي لالاخددس

لصددول المهلل حددة فددي  Halimهددنل .  -« اىددنبو  بخساحددنن، ال  ددن ال اء النمددس

ر    الم جيدجن:2ر ) 1981آ ا   20ا حسر،  جاة ال كس اللسبدي )بادسال   ع/

 [ن.

 

. . »ال هذا السلن  جهلل  ل يؤي هللت  ل المؤ خال. م  يذ س الم سيجن فدي خططده: 

ال قدهلل تطدو   «. الل  ل ي ظ  نده بندي  هلل حدة فدي ا حدسر لهدل  اىدنبو . ال ل

سن، ال المهلل حة ا حس اة في اللنل  ا حس ي  من تتطو  ليدة ظدنهسال بائادة لخد

الصدات ملدي  دن الصدات ملاده فدي ال دسالن السي دة. ل دن  دون المدأ ون هدو الددذن 

ي د  التدلحس لالل  هلل حة في خساحنن لينر الاليتده، فاد  تؤيدهللت يتدي تادك المودن

ا ددسال دتنناللددت التددي تنناللددت ياددنال المددأ ون ال ل منلدده ال م جنزاتدده. ال قددهلل ا  ددسد  

 نده  الملن ي البسيطن اة بمذا السلن، دالن لن تهلللنن  ادي المودهلل  الدذن احدت ت

فددي  هددذا الددسلن. يب ددي لن  نددنقش اد ددنء الكثاددسيل بأحددب اة  ظددنر الماددك الطوحددي

ة لتددي ل شددأهن ببغددهللاد هددي المهلل حددم شددنء المددهللا س، ال لن المهلل حددة النظن اددة ا

ند اال تمد األاللي في اللنل  ا حس ي، فان هذا االد نء ال يمكل الس دون ملاده، ال

ماة  ة اللا ااه، ال التىاا  به أل سيل: األ س األالل:  خنل ته  ن  ن ت  ااه الحس

تمدن لالا ل اللوس اللبنحي  ل  ض  األفكن  ال اللاور ال  دل   دل الكتدب ال تسمم

شن    الث نفة  من يبلهلل  له  هللر المود  حس  لاتهلل يس خووصن  ه ا تال ا تشن

طدسق التددهلل يس الجملددي ال المددود بلدد  اللادور التددي  ددن وا يجا ددون المىددجهلل لن 

 ا  ال تهلل س فاه،  نلمنطق ال ال اى ة، ال  ن ين اممن. األ س الثدن ي: المدود ميدن

الثدن ي، المود  هللا س في لالاخس ال دسن  34 ووص تن يخاة ت اهلل ال تؤ هلل  اي 

خدن ن ال في ال سن الثنلث،  تاك التي   اننهن في الو حن  الىدنب ة،  مدهللا س ب

ال    ب  ال  اىنبو . يتي من بنيثن قهلليسا  نلهلل تو   نمي  لسالي تنبه هذا األ س.

ثس لن  دهللا س  ثادسال تد   م شدنؤهن قبدل  دهللا س  ظدنر المادك بدأ »فاه فتوصل ملي

نظن ادددن  ال  دددهللا س الشدددسق  لدددسالي:  امدددنء ال -« دددل  ن دددة ال حدددتال  ن دددن

 354ال   س لحمنء  شسال  هللا س يلود م شدنء بلضدمن ملدي حدنة )4ا حس ي، .

 [   ىه.  ر ، 965ت/
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 البل م ه  ند ال  تدب بحثدن  نو ده ) دهللا س قبدل النظن ادة  بحدث فاده فدي لدس  

لثنلدث لسلال  هلل حدة ف مادة ل شدئت  امدن فدي ال تدسال الواقلدة بدال لالاخدس ال دسن ا

  نتوي ال سن الخدن س المجدسن لن قبدل النظن ادة ببغدهللاد بدأ ثسالمجسن يتي 

حامن ال  ظ ن هن ال طاب تمن  ل قسن ال  وي،  ه تسام   ومجال لمؤح ىامن ال  هلل  

يددة ال المت   مددة فامددن. ال يمكددل لن  لتمددهلل  اددي تحهلليددهلل الددهلل تو   لددسالي يددول بهللا

 م شنء المهللا س الهلليناة خن   المىجهلل لنخس  بنلجهللالل التنلي: 

ي محد    تن يخ بهللاية ظمو  المهللا س ا حس اة في اللنل  ا حدس 1  )دالل  ق]

الباهلل/خساحنن/اللساق/الشنر/ ودددددددددددددددددددددددددددددددددس/الحجنز/تو س/المغسا/األ هلللس 

 295/457/491/532/579/647/685/750التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن يخ/هجسن/

 اي ل ه  35 907/1064/1097/1137/1183/1249/1286/1349 اسدن/

مىجهلل، ا س ا حس اة،  ن ت ت نر موا  ال ل الم اهلل لن  شاس ملي لن بل  المهلل

شدمهلل  لال موا  بات الماك، في  ن ت نر  هللا س محس اة لخسن قسيبن  ل قبس لال 

ف ددي حددمسقنهلل  ن ددت هنددنه  هلل حددة بجن ددب ال بددس المنىددوا ل ددث  بددل »فت تددسن بدده

لبدي  الحن دي اللبنس ابل    النبي )صاي َّللا   ااه ال آله ال حا   . ل ن قبدس ال  اده

ر  ،  دهللخل المدذهب ملدي بخدن ن، ال  832ت/ 217كبادس المتدوفي حدنة )ي ي ال

ل ملددي  هلل حددة  نددذ ال ددسن السا بدده تاماددذ  حمددهلل ابددل الحىددل الشددابن ي، ف ددهلل تحددو 

لشنفلي المجسن د س فامن  هللد  ل ل ضنء لحسته ال  ه الحن ي، ل ن قبس ال  اه ا

ور. ملدي الاد ال   نل الشنيي بطش نهلل، ف دهلل بنادت باود ه  هلل حدة  دن تدجال  ومدودال

نة فمي الم س لام تي هندنه. ال فدي بغدهللاد لقامدت  هلل حدة  ادي قبدس لبدي ينا دة حد

 575ر  . ال في ال نهسال لقامت  هلل حة  اي قبس الشنفلي حدنة ) 1065ت/ 457)

هدددنل : لصدددول المهلل حدددة فدددي ا حدددسر،  جادددة ال كدددس اللسبدددي  -   «.1179ت/

 .[ ر 1981آ ا / 20)باسال   ع/

 

اللددسض  ددل فددسا  الشدداخ لبددي مل ددس  حمددهلل بددل الحىددل ال  ىددتغسا بلددهلل هددذا 

ن ر  بلهلل لن ليسق الىسم ة  تبده ال دا ت ال  سحدا 1056ت/ 448الطوحي حنة )

ادي بدل   نن يست اه للننء التهلل يس، فسا ت لمهللينة النجي بنللساق لاجنال   سقدهلل 

وداس لت»لبي طنلب ) ااه الىسر  ، ال لانشي ء هننه  ن  سي بدنلحوزال اللامادة

ل  هلليدده  هللينددة اللاددور ا حددس اة، ال  حطددة المسملاددة ا  ن اددة فددي اللددن اددي ي

امددن ال ا حددس ي. يشددهلل  السيددنل ملامددن  امددنء الددهلل ان، يغتسفددون الملسفددة  ددل  ننه

 ك ددي: ت ددهللي   تددنا النجددي، من لتمددن ال دال هددن  -36 «.ت ددا   لددن فم  فامددن

 . وقه الحوزال ا  س ي [  - 114ال اندن ل  اي البمندلي، .
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 ابعاً :ر

 محمد علي واألزهر  :

   

محمد علاي وانهياار النظاام الاديني واساتحداث جماعاات إساالمية تتناافس ماع 

 الم سسات الكبرى وانتشر من مصر إلى العالم :

هدس  ظساا لاثو ا  التدي  دنن ي دور بمدن األزهدس اللجدوء المىتضدل ال لشداخ األز

س  مدس  كدسر   ادب  ي ين ذه   ل بطش الممنلاك الاحتمس هذا األ س ملدر  ود

الىددندال األيددساي اللددو ال الموددسيال حددهلل خو يدداهلل بنيددن ال جلدده التولاددة  حمددهلل 

كدنن ف اي األلبن ي الذن لد  يكدل يدتكا  اللسبادة مال بمتدسم  الهدذا  لدسالي  نده 

  امن لخذ قدسا اا بنلضدسا ب القدي لده يداخ األزهدس يطادب  نده التخ دا  لال لن

ي اي لخطة ههللر النظنر الهللينقسا  يتضس   نه الشلب المىتضلي فاجأ  حمهلل  

ا  دل  ودس بلدهلل تخاوده  دل الممنلادك  في  ودس الاللدنل  ا حدس ي  اده ا طسقدن

 الملن حال الالمشن ىال له فوحه خطة ت ور  ار ت تات األزهس  من ياي :

 محمد علي واألزهر  : - 

  دس يتدرلالالا : احتحهللا   ظنر الم تي لابسد لاننزع ياخ األزهدس الفدي بهللايدة األ

يشدلس يداخ األزهددس بدنلباوى  ددسض  ااده المنوددب الجهلليدهلل لاكددون هدو يدداخ ال 

 األزهس )الهو الشاخ  حمهلل الممهللن اللبنحي   

 باختصار  محمد علي واألزهر

ويبااث  الااذي الااذي اخترعااة ليتصااارع مااع شاايخ األزهاار لمفتااينصااب ام -1 

 : الخالف بينهما لتشتيتهما والسيطرة عليهما فما أحله هذا يحرمه ذلك  

ندن ن ال  ل له  ا مان  ديني ليهللله  حمهلل  ار يىدسن فدي هدذت األ دة يتدر يو  ب

 اليدتخاي  دل قوتده أل ده  دنن فدي هدذا الج دنن  هذا لادت  حداطسته  ادر األزهدس

ي قند   ار تلاال ال جل الحكنر الهذا  ن د ن داللة  حمهلل  ادي ملدر فودل لالقدن

 ودب الم تدياألزهس  نه لا طه  نده اللدون ال يدت  الىداطسال  ااده لد  اختدسع  ن

ع لاشغل ياخ األزهس بنلوساع  ه الم تي اللكي يخهللع ياخ األزهدس لالال اختدس

ا لشاخ األزهس يتر ال يشك فدي بهللايدة األ دس ال دن  ر هدهذا المنوب الملاه ليضن

فودل  نودب الم تدي  دل يداخ األزهدس لاتودن ع  مال حنوا  قاااة يتر قدس  

 .  ادا لننن في ال توى الم ن ة المىنمهلل القهلل  نن له  ن ل
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  شس  مسيهللال الموسن الاور الموسية :

 ]محمد المهدي العباسي.. أول من جمع بين الفتاء ومشيخة األزهر  

 مهللت  نن  ىاحاان ل  لحا ، ي ظ ال دسآن الكدسي  فدي حدل صدغاسال، تدولر  نودب

مدهلل .. م ه  حمهلل بدل  حمدهلل ل دال بدل  ح21  تي الهللين  الموسية الهو في حل الـ

ة ي، ابدل  حنفظدة ا حدكنهلل ية، اللالل ين دي تدولر  شداخالممهللن اللبنحي الحن د

 األزهس.

اادده الالف اددن لموقدده دا  ا فتددنء  اددر ا  تس ددت، لدد  تكددل  وهبتدده الىددبب فددي تأه

، الم مددن الددذن  يددحه لددذلك هددو  ددن ي بددك، يدداخ 1848لمنوددب الم تددي  ددنر 

ن، ا حسر آ ذاه الالدذن  ن دت تجملده  سقدة صدهللاقة بوالدهلل الشداخ  حمدهلل الممدهلل

ا بذ ية الشاخ الممهللن البالفي  ر نل لل قدنليهلل ل نءاته  ه مبساها  بنين لالصنت خاسا

   تاان لاهللين  الموسية.« اللبنحي»مبساها  بنين بتلاال 

ا  ددنر الممددهللن ايددتمس بنلهللقددة الاأل ن ددة الالحددجر الاللددجر، اليوددل  اددر  ىددوال 

، 1892التشددسيي  ددل الهلل مددة األاللددر، التدد   نحدده الوحددنر اللثمددن ي األالل  ددنر 

الفدددي  مدددهلل الخدددهلليو محدددمن ال تدددولر  شددداخة األزهدددس خا ادددن لاشددداخ  ودددط ر 

جدنالا اللسالحي،  ه االيت نظ بمنوب الم تي، ال ه قانر الثدو ال اللسابادة لد  يت

شداخة  لمن فطاب ليمهلل  سابي بلجله، البنل لل قنر الخهلليو توفاق بلجلده  دل الم

  ه ايت نظه بمنوب ا فتنء.

 مدل ال دسال لن ادة   دب فشدل الثدو ال اللسابادة ال ند ا  نر السايل ملر المشاخة 

ا فد ار مصسا يؤالن األزهس الَحلَّ قن و ان لتنظا  اال تحنن، الل  يىتمس   ي ثادسا

هلليث فدي  نوبه فلنهلل ن  ا  الخهلليو بنمتمنع ا  نر الممهللن ال هللد  ل اللامنء لاح

ن  الىانحة الالتلباس  ل حخطم   ادر االيدتسل البسيطدن ي، الفدي ليدهلل المننحدب

ن ال األمددهلل  بن  ىددنن لن يشددتغل بددأ و    ىدده الال يتددهللخل فامدد»لدده الخددهلليو:  قددنل

م ندي حدل ت  دل يمدل »، فدسد الشداخ الممدهللن: «يلناه اليجمه الجملان  بهللا ت

ن«لل نل األزهس، الل مو لن تل و ي  نه ه ؟ قنل لد، فسد الخهلليو: ال ل ا فتنء ليضا

ددن»ا  ددنر السايددل:  و، ة  لددك  ددال الخددهللي، ال اددر خا ادد« لدد ، ال ددل ا فتددنء ليضا

ور الموددسن الادد –الشدداخ ا  بددنبي لمشدداخة األزهددس، ال حمددهلل البنددن فددي ا فتددنء. 

 [   2017-06-17الىبت 

ين رواق الحنابلة في األزهر للوهابية في زمن محمد علي ليباث الخاالف با -2

 مشايخه :
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م  انءت  ادل  ملاك الم نمئة المج جة الهر ل ه الننء قتنله لاحس ة الوهنباة القض 

ي التهلل اس الهلل  اة ماب احسال  حمهلل بدل  بدهلل الوهدنا الحدامم   الاق الحننبادة فد

ا  ددل بسيطن  اددن  وددس ال ددل هنددن بددهللل التغاددل لا كددس الوهددنبي يانمددن ال ددنن  ددهلل و ن

ن لكثددسال حدد كم  د ددنء ال بن ددل اللسباددة فددي مجيددسال اللددسا لتسحدداخ يكممدد  القتمدد

ن بك دسه  ال لدك اللاكو وا يو ة في ظمدس  امدنء األزهدس الهد  ليدن سال يحكمدو

ن  دلاشغام   ل ممدة لد  يدتخاي  دنم  بت تات دواه  ال ودند ال لالقدنفم  ال دنن لده 

بان  االماام عبادالرحمن  ل اد ] الهدذا الوهدنبي الدذن مابده  دل الهلل  ادة الهدو ] 

ر و ذكاره البيطاار فاي كتاباه حلياة البشا  - محمد بن عبدالوهاب وليس عبدهللا

ابان  هار شايخ رواق الحنابلاة(( و ذكارهالى ان صار فاي األز ..... ) : قال عنه

بشر في تاريخاه وغياره واختصار بعضاهم اسامه إلاى عباد الارحمن بان محماد 

 .هـ([ 1274 -1219 )  فأورث االشتباه

فيماا  وليتصارع الثالثة نزع أوقاف األزهر لشل حركة شيخ األزهر ورجال الدين  - 3 

 بعد على الفتوى والمامة  والمساجد .

 ددـ  نددهلل ن  1835 –هددـ  1251م شددنء هائددة األالقددني ملددر  ددنر  يسمدده تددن يخ  ]

ا با شددنء  التحددهللد  ” ديددوان  مددو ي لأالقددني“لصددهلل   حمددهلل  اددي بنيددن ل ددسا

 ن الحجدة  8اختونصن   لك الهلليوان بمومب ال حة  حدماة صدهلل   بتدن يخ 

ال حددة تستاددب  مااددة األالقددني “ ددـ، ال لددك تحددت  نددوان  1836 –هددـ  1252

 – هددـ 1253  ل ددس  حمددهلل  اددي بالغددنء هددذا الددهلليوان  ددنر ، لدد”بددنلثغو  الالبنددند 

 ـ ل س  بنس بنين األالل با ندال  1851 –هـ  1267 مب  11 ـ. الفي  1837

ا آخدس لتنظدا   مدل الدهلليوان، الاحدتمس  تاد ك ديوان  مور األالقني اللصهلل  ل دسا

ر  دـ تد  تحويدل الدهلليوان ملد 1913 ـ الفدي  دنر  1895الس حة حن ية يتر  نر 

الدذن  1935لىنة  247 ـ صهلل  ال ن ون  ق  1953الفي  نر ”. ا الالز“ ظن ال 

 قضددر بن ددل ا يددساي  اددر المىددنمهلل الموقددوي  اامددن الق اددن خاسياددن ملددر الزا ال

 دـ الدذن قضدر بضد  مماده 1960لىدنة  157األالقني ، ل  صهلل  ال دن ون  قد  

 . [  المىنمهلل األهااة لاوزا ال

سن فدي هدذت األ دة يتدر يو ندن  بن ال  ل له  ا مان  ديني ليهللله  حمهلل  ار يىد

اليدتخاي  دل قوتده أل ده  دنن فدي هدذا الج دنن   هذا لادت  حداطسته  ادر األزهدس

قند   ار تلاال ال جل الحكنر الهذا  ن د ن داللة  حمهلل  ادي ملدر فودل لالقدني 

األزهس  نه لا طه  نده اللدون ال يدت  الىداطسال  ااده لد  اختدسع  نودب الم تدي 

م تي اللكي يخهللع ياخ األزهدس لالال اختدسع لاشغل ياخ األزهس بنلوساع  ه ال

ا لشاخ األزهس يتر ال يشك فدي بهللايدة األ دس ال دن هدر  هذا المنوب الملاه ليضن
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مال حنوا  قاااة يتر قدس   فودل  نودب الم تدي  دل يداخ األزهدس لاتودن ع 

 ا لننن في ال توى الم ن ة المىنمهلل القهلل  نن له  ن ل اد فامن بلهلل 

جماال  ضس يىال ياث الاصل الدس اس السايدلال لك في  مهلل ياخ األزهس الخ

عبد الناصر خالل فترة توليه منصب رئيس الوزراء والرئيس في وقات الحاق 

جهاااوده المبذولاااة للحاااد مااان سااالطة علمااااء األزهااار وإلاااى اساااتخدام نفاااوذهم 

  تام تاأميم األوقااف ووضاعها تحات سالطة وزارة  1952لمصلحته وفاي عاام 

 مااا قطااع ماان قاادرة المسااجد للساايطرة علااىاألوقاااف التااي تاام إنشاااؤها حااديثًا م

ام الشاا ون الماليااة وألغااى المحاااكم الشاارعية ودمااج المحاااكم الدينيااة مااع النظاا

 .مما يحد بشدة من استقالل العلماء 1955القضائي للدولة في عام 

 الهندن تبددال حدوء ا دا ال المتلمددهلل الالخددوي  دل تكددسا  دال  األزهدس فددي  ددجل  

زهددس لدجل توفادق بنيدن لال  دن ي دور بده طابدة األالحكدنر  مدن لفتدر يداخ األزهدس ب

هلل الياخم  بثو ا  حهلل الظا  الالمخنل ن  الشس اة فت  فول األالقدني الالمىدنم

   ل ألزهس  ه تلاال ياخ األزهس الالزيس لأالقني  تننفىال في بل  األدالا

ا ال لجنددة ال تددوى التنبلددة لددوز  التوز ددت الىددطاة الهلليناددة بانممددن اللحدداي ملددام 

قدني بح خسيجوا األزهدس  دنم  التدنبه لأزهدس ال دنم  التدنبه لأالاللهللل يتر لص

 . ال سهمن يت نحر الساتب الشمسن  ل الهللاللة

لامدنء ال ار  ىتوى اللامنء تأحىت لجنة لنلثة لا توى لمجيهلل  دل الشد نق بدال ال

 تنبلة لوزا ال اللهللل

 :  هر لجنة ال توى الدا  ا فتنء التبلة لمن

 /11 /1 لددل  نلااددن المدا ياددن  ددل الزا ال اللددهللل بتددن يخ ] الدا  ا فتددنء احددتَ ات بنل

ر، اللصبح لمدن ال حدة داخاادة ال نلادة تد  ا تمندهمدن ال شدسهمن فدي مسيدهللال 2007

الوقددن ه الموددسية، الهددذا ا  جددنز اللظددا  ال ين ددي لن دا  ا فتددنء تتبدده الزا ال 

ر اللهللل تبلاة حانحاة هاكااة ف دط ، دالن لن يكدون لدوزا ال اللدهللل لن حداطة  اد

الهللا ، الحبب هذت التبلاة هو  ن بال المؤحىدتال  دل من دب  شدتسه يتمثدل فامدن 

ت ددور بدده دا  ا فتددنء  ددل  ظددٍس فددي قضددنين ا  ددهللار ، اليددأن دا  ا فتددنء فددي هددذا 

 شددأن  ثاددس  ددل المائددن  ال ضددن اة األخددسى التددي  الزا ال اللددهللل االحددت سل  ددل

مجاددس احددت ات  ددل الزا ال اللددهللل  دده ب ددنء تبلاتمددن الىانحدداة لددوزا ال اللددهللل؛  

 .[  هائة قضنين الهللاللةال المحكمة الهللحتو ية اللاانال الهللاللة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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هدس الهنن يمكندك لن تشدلس بنللبدث فدي تومده الهللاللدة القانداتمدن الخدوفم   دل األز

ة الالذن ا تشس  ل  وس في  مدهلل  حمدهلل  ادي ملدر ب ادة الممنلدك ا حدس ا   ىه

 الخنحلة لحك   وس ال نمن لب اة اللنل  يتر اآلن .

ن  اللخذ يطو  األزهس  د احته الطسباة يتدر تد  ت سيدغ   دول الطنلدب األزهدس

م  ل  يلهلل هو الطنلب األزهسن الدذن تخدس  فدي  نتودي ال دسن المنحدي يتدر 

    الىتانن 

 حددنفة ملددر  لددك تدد  احددطمند بلدد   شددنيخ األزهددس الالتضددااق  اددام  فددي بن

ا لأزهس  ندهلل ن  فد   امدنء  ال توى  تلاال الشاخ خضس يىال التو ىي ياخن

 بدهلل  األزهس قن ون تلاال ياخ األزهس ل  التضااق  ار الشاخ ياتو  لال الشاخ

تلال ن دت تىدالحاا   حمود . البنلتنلي هنن يمكل لن   م   خطط الحكو ة التي  

بنألزهس  جحت في  ىس يو ة األزهس الهر تحىب ل من تحىل صدنلن التحدول 

ا بددس  دين ددة لال   اددهللال فلااددة يهلل حدد من مدداش  وددسالالجاوع اللسباددة  امددن ماويددن

 نر  ل الطنلب الم نتل لالسي الحسل الالحسار الليكنر الغجال ال ف ه الحسالا   ل

ا   ن هلليددددة اليتظددددنهسالن زال اا  ل ل مدددد  لاىددددوا مال لمددددن اا ماددددوع اللددددنل  ت سيبددددن

 الديم ددساطاال الغددذا تتبلددت حدداو انتم  القددسا تم  لددل تجددهللهن مال ديناددة  حضددة

الماويددنن اليكو نتنددن  نزالددت  ت سغددة لت سيددغ الددهلليل  ددل  حتددوات يتددر الصددانن 

لمسياددة تجهلليددهلل الخطددنا الددهلليني بلددهلل  حددوت  ددل   ددول ل ثددس  النددنس ياددث لدد  

 اادل مدهللال   تلنلر اليسا ه مال ال يتلودالا اآلن  ار الزن حاو انتم  الفق يس

للودو . اله  لك  من ليهلللة الكذابون  ار  حول   صدار    ااده الىاده فدي ا

  األالل  من بانن الاختسفم  في الت ىاس الممام  ببل  آينته .

 

 خامساً :

 وم سسها )محمد علي باشا (ثم جاء عصر الجماعات السالمية 

 عصر الجماعات السالمية :

 

 مدرسة الرأي التي تسبب نزول غضب هللا تعالى : -1

 

الهددذا اللوددس بددهللل بت تاددت  حمددهلل  اددر ل ددوى األزهددس بنددجع لالقنفدده الاحددتحهللا  

 نوب الم تي  من بانن ل  ديوان لأالقدني لصدبح الزا ال فامدن بلدهلل اللخدهلل الثسلدة 

يتودن  ون فدي ال تددوى الم ن دة المىددنمهلل الالودسال ال لدك لان ددذ الحدن   بددنل توى 

هللهن لاتماي  ل ا لتجار بشسع   اللا لل  نيحاوا له الفي   س الوقدت التي يسي

ا  نه يهللخل  حمهلل  اي في صساع  ىاح  ه تس ال لت تات داللة الخسفدة  لال قسيبن
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الفي   س الوقت ا  ونل الشدسيي يىدال التىداط ابدل حدلود  ااده الطدسدت ملدر 

لتس اددة الابددل األ دن  الثسلددة لمملددوا  اددر ا   وددنل  ددل الخسفددة اللثمن اددة ا

حددلود الالشددسيي يىددال  ن ددن يىددتلاننن بمىتشددن يل بسيطددن اال ال حمددهلل  اددي 

بنل س ىاال اللذلك ل  يتويهللالا  ار م شنء داللة  سباة الايهللال الاحتاجر  لك ت تات 

المؤحىة الهلليناة  ل  وس لالالا ل  مجيسال اللسا فن ذ  حمهلل  اي  ؤا ستده  مدن 

   ؤحىددن  ال حددلنفمن ل ثددس بددهللل بانددن الفتددت المؤحىددة الهللينددة الوايددهللال ملددر لددس

المخططون لمهللر الهلليل ا حس ي  شسالع الجملادن  الخاسيدة ا حدس اة الالتدي 

 نن  ل الم تسض تبلاتمن لأزهس الشسيي اللكنمن تظدنهس  بنأل مدنل الخاسيدة 

الال يأن لمن بنلهلليل الال توى فبدسز  مملادن  محدس اة لمدن ممدود  شدكو ال فدي 

احددتخهللا م  بحىددل  اددة  ددنم  ال بلاددس  ادد   لاكو ددوا األ مددنل الخاسيددة اللكددل تدد  

يدو ة فدي ظمدس المؤحىدن  الهللينادة التدي لصدنبمن الضدلي الل ن دهللن  دل مدساء 

 اددسا   كددذالبن  الي ددن ق فددي يددسع   الاختسفددن  فددي المددذاهب الالت نحدداس 

الالحددهلليث الالسمدددنل فمدددذا اللددق الهدددذا طلدددل فبدددهللالا  ددل التح ادددق غدددستم  لدددو ال 

بأ وال الن ط ال كدس  حمدهلل  ادي تبندت فكدسال الجمن دن  الوهنباون في الحجنز ال

المحلني المؤحىدن  الهللينادة داللدة  حمدهلل  ادي الالحجدنز التبندت بسيطن ادن د د  

هذا الهلليل المىدتحهلل  بواحدطة لبحدن   ىتشدسقال فخسمدت فكدسال  ب سيدة لمدهللر 

هذا الهلليل لمدن مدذال   دل اللودس األ دون فدي  الايدة المكدذالبن   مدن باندن  ادر 

   ااده الآلده بدأن   هللحدن  المىدامال لاللدنن ال دل  حدر بمدن  حول   صدار 

الا ت هللهن  نفس يسل الهللر الغذا  ن دت هدذت ال كدسال صدحاحة فامدن ا تد  هدهللر بادت 

النبي الالىاهللال خهلليجة الدا  األ ق  بل لبي األ ق  مال ل ا  دنن الم ودود هدهللر  دل 

يال   هللحن  ا حدسر يتدر ت جادس  ىدجهلل ا  دنر  ادي بدنللساق ال ىدجهلل اللىدكس

بنللساق ال نن  ل الم تسض  سض هذا الملت هلل  ار  تنا   هل هدو صدحاح 

لر ال خنصددة  دده قولدده تلددنلر } القددنل الددذيل غابددوا  اددر ل ددسه  لنتخددذن  اددام  

الكمي { اللقل ت هلليس  نن يجدب ا تبدن ت ل دساا خسفادن بدال المىدامال ال  - ىجهللا

ث التس دوا  تدنا   يجوز ال تل الح ك الهلل نء  ااده اللكدل هساللدوا خادي الحدهللي

تلنلر فوقلوا في ح ك د نء  ثاسال الظمس  هذت الملت هللا    ه الثو ال الوهنبادة 

لالال لدد  تغاغاددت ملددر الجمن ددن  ا حددس اة بلددهلل قتددنلم  الوددمنينة ب اىددطال  ددنر 

 ر   1948

ال نن لاللم  التنظا  الىسن ا خوا ي ل  ا ش نق التك اس الالمجسال  نم  ل  توالت 

س اة التي خسمت  دل  بدنءال ا خدوان ال دنم   دل ا دتم   لت دهلل الجمن ن  ا ح

 دندالا بده الهددو فكدسال الىدداي الودنلح لخددوا م   دل اللادد  البحدث  ددن الصدام   ددل 

تسا  فظمس  هذت الملت هللا   ه بهللاية م شنء الجملاة الشدس اة الل ودن  الىدنة 
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نلح المحمهللية  ل  د وال الحق الب اة الجملان  الىا اة الاختن الا   ل الىاي الود

  هلل حة ابل تاماة لاكون م ن م  القن هلله  

  اللخطددس  ددن فددي هددذا الملت ددهلل التامددي  ددهللاءت الشددهلليهلل ألهددل باددت النبددي اليددالتم

طدنء اللىن ه السزع لوحنبة  حول   صدار    ااده الآلده ])  امده  تدنا لخ

صدباح  ابل تاماة في يق  حول   )صار    ااه  اللهل باته لاهلل تو   حمود

 ] 

 

 لماذا سلف وال يمكن الجزم بصالحهم كما في كتاب هللا تعالى :  -2

 

نة الهددذت المهلل حددة ت ددهللر فددي فتنالاهددن  لن الوددحنبة ال امددن م   اددر ال ددسآن الالىدد

الهددذت هددر الجسيمددة الكبددسى فددي يددق   تلاددر الالتددي تىددتومب  ددجالل حددخطه 

ال يهللى هلل وا ب  اام  لالالا ل وله تلنلر في هذت الجسيمة } ين ليمن الذيل آ نوا ال ت

ا } الم ا   ددس   اليددهللت ايددم –  ال حددوله  أز  الحجددسا  { القددنل تلددنلر ليضددن

 –الن قاوا الذيل ال يؤ نون بدنآلخسال الم ا   دس الدذيل  دل دال ده م ا هد  يىتبشدس

الج ددس{ القددنل تلددنلر } الم ا   ددس   بددك اليددهللت فددي ال ددسآن اللددو  اددر لدبددن ه  

من يشسه اله م ا   س   اليهللت   ست  ا حساء { القنل تلنلر }  لك  بأ  –  و ا 

فدسن  الال قنلبه تؤ نوا فنلحك  ر اللاي الكباس { البنلتنلي النمي هنن  ل ال ول ل

ار صدالقنل زيهلل ال مس  ل الننس قبل قوله قنل    ج المدل لد  قدنل  حدول   

ت لهدل باد    ااه الآله الال يجوز ت هللن قول النبي  ادر قدول   تلدنلر لد  الدن 

س بلهلل النبي  نجل الويي  ار  حول   صار    ااه الآله ل  تتىنالى السؤال

بدن ه ت لك ال يضس ت هللي  لال تأخاس . الهذت  نأه  مسا   الجمن دن  فدي يدق   

 التلنلر .

 

ا : قولم  قنل الىداي الودنلح فكدسال  ذ و دة  دل طدسي ال األالل قولده  لدنلر تلن ان

 ىبنن  ن المهلل ن  ااه آبن نن { فامن الفامن قنلته األ    ل قبل } ي

} بَااْل  دل ل ددة  دهلليت حددا من القنلدت بوددسيم  اللفضدااتم   مددن فدي قولدده تلدنلر 

ةٍ  قَالُوا إِنَّا ْهتَُدوَن َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمن  َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم مُّ

ن نَِّذيٍر إاِلَّ  اةٍ  قَااَل ُمتَْرفُوَهاا إِنَّاا قَْبِلَك فِي قَْريٍَة م ِ َوإِنَّاا َعلَاى  َوَجاْدنَا آبَاَءنَاا َعلَاى أُمَّ

ْقتَاُدوَن الزخاارف الهندن ينمددر  دج المدل  ددل الىداي الوددنلح  {  23-22آثَااِرِهم مُّ

} وهللا يعلام المفساد أل ك  التهلل ن  دن م ا  دن وا صدنلحال لر ال  مدن قدنل تلدنلر  

 ااه الآلده فدي الحدهلليث من اللبدهلل لالمدل ال ذلك ] ي ول صار     من المصلح {

ا  بلمل لهل الجنة فامن يبهللال لاننس الهو  ل لهل النن  ..... الحدهلليث [ القدنل ليضدن

من اللبهلل لالمدل بلمدل لهدل الجندة يتدر  دن : النبي صار    ااه الحا  ل ه قنل] 
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يكدددون بانددده البانمدددن مال   اع، فاىدددبق  ااددده الكتدددنا، فالمدددل بلمدددل لهدددل الندددن  

  الات البخن ن ال ىا  في صحاحاممن [  -.فاهللخامن

 دج  البنلتنلي ه  حاي اللكدل   ل اد  بودسيممن فمدو ل اد  بمدل ات در  مدن قدنل

 المل في حو ال النج   } الال تج وا ل  ىك  هو ل ا  بمل لت ر { 

ا : هدد  حدداي الهددذا يددق اللكددل ال يمكددل الجددجر بددأ م  صددنلحال لال غاددس  لدد ك لنلثددن

َس مِلَر لَْ  تَ لَ   ىك  هو ل ا  بمل ات ر { القوله تلنلر } ل وله تلنلر } الال تج وا ل

ددي َ ددل يََشددنءُ  الَّددِذيَل يَُج ُّددوَن لَ  َُىددُم   ُ يَُج  ِ ا ُظددْس َ ْاددَي تِدداسا ْظاَُمددوَن فَ يُ  اَلاَل بَددِل َّللاَّ

ِ اْلَكِذَا  بِا يَْ تَُسالَن َ اَر َّللاَّ ن  ُّ  {  50-49نىنء ال -نان  اَلَ  َٰر بِِه مِلْما

ا : ا ت نء  هلل حة ابل تامة دالن غاست  دل  امدنء المىدامال لاضده لصد اب حنا لن

 هذا الملت دهلل فدي ق دي ا تمدنر خنصدة بلدهلل تطدناللم   ادر ابدل يجدس اللىد س ي

ل دنر  الالنوالن التك اسه  األين سال . الهذا  مدن لدخامد  فدي دا دسال الشدك الالسيبدة

ن ىدتنن هدنمسالا ألفغ السلن اللنر الالمؤحىن  األ ناة فنزداد بطشمن بم  ملدر لن

يل الهدو ل  ا طا وا  نمن ملر اللساق الحو ين التخسيب اللنل  ا حس ي بنحد  الدهلل

ام   لت هلل قن    ار  هلل حة السلن الت دهللي   مدنل فدي   نبدل لهدل بادت النبدي ) اد

 الىسر  

 

فاي  همالختيار اللهي للسلف الصالح وهم األنبياء وأهل بيات النباي ذريات - 3

 : القرآن الكريم 

 

 فدان   الفكسال الىاي الونلح  مدن باندن هندن  مدن ل مدن  مدن  مدر   تلدنلر  نمدن 

تلددنلر بددال  ددل هدد  حددا ه الوددنلح  مددل اصددط نه     ددج المددل   مددن فددي قولدده 

ن اَلآَل مِْبَساِها َ تلنلر }  َ اْصَط َٰر آدََر اَل ُويا يَّةا ر اْللَنلَِماَل  ُ  ِ ْمَساَن َ اَ اَلآَل  ِ  مِنَّ َّللاَّ

ُ َحِماٌه َ ِااٌ  بَْلُضَمن ِ ل بَْلٍ     يتم  هنن ه  لهل ال{  34-33آل  مسان  –اَلَّللاَّ

ُ ِلاُددذْ باددت النبددي الددذيل قددنل تلددنلر فددام   }  مْ ِهَب َ ددنمِ ََّمددن يُِسيددهللُ َّللاَّ َس لَْهددَل ُكُ  الددس ِ

ا  َسُ ْ  تَْطِماسا  {33االيجاا  –اْلبَْاِت اَليَُطم ِ

 حنلة لال ه الخان  أليهلل في  لك األ س  ل  بوال لال  الهذا ا صط نء بال تلنلر ل

 }أل دس : ام ن ة في   ية هؤالء األ بانء ملر يور يبلثون  من قنل تلنلر في  لك 

ِ َويَْختَااُر َماا َكااَن لَُهاُم الِخيَاا َوَربُّاَك يَْخلُاُق َماا يََشااءُ  ااا وَ  َرةُ ُساْبَحاَن ّللاَّ تَعَاالَى َعمَّ

 . {68القصص-يُْشِرُكوَن 

ا  بادساا ال     الت دهلليهؤالء ه  الذيل ز نه    تبن ه التلنلر التج اة غادسه  خطئدن

 لهواء الا اء  ار آين    تلنلر تىتومب  جالل غضبه  ج المل .

الهذا ا ختان  ا لمي  في الذيل مصط نه     ج المل  من في قوله تلنل ي  ل 

ودس  مدل ز نن ال كنن فدي  دل داللدة الل بساطو يدة يتلدن ض  ده يكدنر  دل  
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ا يمتاكون ماوي مسا ال  ل المهللايال الالمستجقة الالمتىا ة الالمتمذهبدة بمدذهب   ن

 ابتغنء د ان لال  نحة خااجاة الهللاللة الالذيل يهللال الن في فاكمن 

  يدتم  اللذلك ال سآن ال تب   الىمنالية تحىد  هدذت الملس دة لودنلح األ بادنء ال

نبيااء أقتلاون } قل فلام ت ل تلنلرفامن بلث   هؤالء األ بانء قتام  الامود  من قن

ا صدار    اهللا من قبل إن كنتم صادقين {  اده الآلده اللمن ظمس  حول   ليضن

ي لبشه فد قتات هذت األ ة لبننءت  صار    ااه الآله  من فلل الامود بل بوو ال

 ثدس احتخهللار الني الهلليني لاتس ب في الدهلليل البظمدو  المدذاهب توحده الن دنق ل

 لح الحكو ة في  ل داللة .الل ثس لون

 ن دك فا ا  ن ت الهللاللة ينفلاة المدذهب فمدل المىدتحال تولادة ال ضدنء لحن دي الل

اه قوة   تل النىن ي بىبب  تنبه الخون ي في  ننقب ل اس المؤ نال  اي  ا

 ن لمجدسدالىسر لال ا  نر الشماهلل لبو ين ة لحتن  النوالن بدنل سن الىدنبه المجدس

 اتمن ه بمذهب الظنهس .

ل  داللكي يتخاووا  دل هدذا المدأزق فدي فتدنالاه  المختا دة قدنلوا  دسالمال  دٌل  

ة  حدول    اددتمس ال ددأن  حدول   صددار    اادده الآلده فلددل الشدديء ال  اضدد

ر الفددي هددذال ا ختسفددن  ال  دده ايددغنل النددنس بمددن تت ددسغ الهللاللددة لتودد اة الخوددو

ا يكو ون  ل لهل هذت الماة .  الدا من

ا  ثاسال  ا خدس  ال تواصاة بال باهللان ا حسر  الال بن ل ال أن   سيفنشأ  يسالبن تدن

 دددل مجيدددسال اللدددسا بدددهلليل ال تدددل الالتوددد اة الجىدددهللية لاخودددور  دددل الطوا دددي 

لده المخنل ة لاحكنر  اللصبحت الحسالا  ل لمدل ا  دن ال الالتوحدلن  بدهلليل الهللال

ن نلدك الج دالقن و من الجهلليهلل المشتق  ل ديل ا حسر ال وادت ال ن ون ال ن مة في  

ه ل ادس  ار ]  قدنل  حدول   [  ده محدتبلند ال دسآن التأاليادة الت ىداست الدذن   اد

يدهلل المؤ نال  اي  ااه الىسر  لونلح  منلم  ال دن يل  دل المدو  فدي غدجالال ل

الاأليدددجاا اليندددال ال شأ بهلللالىدددطو  ادددر ال بن دددل الالبادددهللان الىدددمة األحنحددداة 

 دة وا المجن دة لاخاالجمدنده  فمدؤالء   فدي داللدة بندي يمدهللان مدنء   هلليندة تشدك

 أللاس ابنلشنر القتئٍذ ف نل لم  الخاا ة مغجالا السالر  من لال دت الكن ل البل 

 

 فهل هذا منطق وهل هذا هو سبيل هللا تعالى ؟ !! . 

 

ال اددر  لددك  ن ددت ل ثددس الحددسالا توحددلن  الفتويددن  لامامنددة الالىدداطسال بنحدد  

فدي اللدهلليل ا حدس ي الهلليل  ه قتل لهل بادت النبدي ) ادام  الىدسر  لصدل هدذا ا

ساامه ا} فااي بيااوت أذن هللا أن ترفااع ويااذكر فيهااا باددوتم   ددجل ال ددسآن الكددسي  : 

 { يسبح له فيها رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اله وإقام الصالة
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ا ديناة في يسالبم  لاىدتحاوا د دنء ل د  لخدسى  ادر الدسغ   د ل التأاللوا  ووصن

ى فاقااتلوكم ي} الينهاكم هللا عن الذين لام ا : لن   تلنلر ي ول  في  لهل الكتن

الاادين ولااام يخرجاااوكم مااان دياااركم أن تباااروهم وتقساااطوا إلااايهم إن هللا يحاااب 

ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكمْ  ينِ فِي ال المقسطين إِنََّما يَْنَهاُكُم ّللاَّ ن ِديَااِرُكمْ َوأَخْ  د ِ  َرُجوُكم م ِ

ُ َوَماان يَتَاااَولَّ  َولَّااْوُهمْ َوَظاااَهُروا َعلَااى إِْخاااَراِجُكْم أَن تَ  ااااِلُموَن ْولَئِااَك ُهااُهْم فَأ  -ُم الظَّ

 .{ 9 -8لممتحنةا

فكثادس  دل الحدسالا  ن دت لاتوحدده الالدبطش الالىداطسال  ادر الثدسالا  الال ااددل  

  نمن  ن ت بنل لل في حبال   الهلليل البنلحق لوهلل  هللالان ظنلمال . 

كم وال ل هللا الااذين يقاااتلون} وقاااتلوا فااي ساابيالقددنل تلددنلر فددي هددؤالء الملتددهلليل 

ور الالمددهلل ن لن هددؤالء يتبددنهون بن تددهللاءاتم   اددر المنددهلل التخددالبقاارة{  -تعتاادوا

ا   الفي   س الوقت لبت بنلا ال  الال طده الوال يسقنُ البسد لال البن )السالر غسبن

ا فدي  شدس ا حدسر فلااد نُ فدي لن يىل خاق الووفاة اللهل بادت النبدوال  ن دن حدببن

 لفسي ان .بسد لحان يسقنُ ال

ر ت الكتدنبل  المهلل ن هؤالء ي امون دينم   ار  كذالبن  لفتوا بمن  ثس ] م ا  لي 

ض فا دن لن يتنحدر لال ي ده  ادر األ  فضاق  ااده لتضدطست ملدر لحدا ه ... [ . 

لدنلر تالهل هذا خاق  حول   صدار    ااده الىاده الدذن قدنل  فمل هذا محسر 

س لانبي ل م   ىبوا هذا ال لل الس لخسق الاللجاب} وإنك لعى خلق عظيم { فاه 

 ا ىدسر المصار    ااه الآله فامن  الات  ىا  ] ال تبهللؤالا الامدود الالنودن ى بنل

ل اتموه  في الطسيق فنحطساله  ملر لحا ه  ،لخسمه  ىدا  فدي صدحاحه  دل 

ناك وإفمل هذا هو الخادق اللظدا  ؟ الدذن قدنل فاده تلدنلر }  يهلليث لبي هسيسال [

 {عظيملعلى خلق 

"  لده الهل هذت هر  كن ر األخسق التر قدنل فامدن  حدول   صدار    ااده الآ

 م من بلثت ألتم   كن ر األخسق" ؟ .... الحهلليث .

 فهل هذا هو الخلق العظيم ؟

 

لده  " الهل هذت هر  كن ر األخسق التر قدنل فامدن  حدول   صدار    ااده الآ

 م من بلثت ألتم   كن ر األخسق" ؟

م ا قسل الغسا المث ي الاللنل   ثل هذت األ و  اله  يماكون  ل لحداحة الدهلل ن  ال

الشن ل الالىاطسال الل  يحن بو نن لال يتدر يىدبو نن  مدن تدسى اآلن فمد   خطئدون 

 وا  شددس  ددن يماكددون لىددا واألن فددي ل تنددن  ددل م ا م تاكدد  شددكسه  بددل ال اانددن لن 

الل وددن ه  ادده الآلدده اليددالتم  ار    اصددلالالا  اددر لبنددنء  حددول    لحددانفم  
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الالودوفاة الالمىدامال القدنلوا فدام  يدالة   دن  لال صدوفاة  شدس ال لال ليدن سال 

 . لال لابسالاال ال امن اال  حنلال

هددهللر  ىددجهلل  نمددن حددوى سض ال نيددهلل    لددك لال بظمددو    كددذالبن  لدداس الغدد 

ل   ديل لأ اا ال قتل لتبن ه بنح  الهللالمىامال  الللن صار    ااه الآله  حول   

 من وتاللهل باته  اام  الىسر اللضلي حنهللهن الاخسي  )صار    ااه  النبي 

ل من  ط  ل ح ه  تنا   تلنلر ل  يلس  امنء المىامال لمن بنالا مال بنلتح اق ف

الالهنمن طوال حتة  قدسالن يتدر ظمدس ابدل تامادة الدذن قدنل بنلتجىدا  اليدط  دل 

هللر هددلوددحنبة للددهللر تن اددذه  لينديددث يددأن  حددول   صددار    اادده الآلدده ال ر ا

ال األحسية القتل المبندال  دل  حدب ألهدل بادت النبدي  ادر لن  لدك الملت دهلل  بدند

  لصننر اللاللدنن فجلدل  ىدجهلل النبدي صدار    ااده الآلده اليدب لهدل باتده  ادام

هلل يالىسر لصننر فىجل الاخت ت هذت الكتب يتر ل ند  شسهن المىتشسقون  ار 

  حدددتلمن  بسيطن ادددن ال فس ىدددن ال لال البدددن لكدددل اللدددنل ي فتدددسال اابدددل  بدددهلل الوهدددنب

ا لدد   ا الغسبددن نمهلل المىدد الددذيل هددهلل وا التك اددسيال المتطددسفالظمددس االحدس ي يددسقن

ا  دنم  لن هدذا هدو التويادهلل ا قتاواال  لدذن  دننالمىامال بنح  الهلليل ا حس ي ظندن

  ااه  حول   صار    ااه الآله .

اخ تدن  ف دنل فاده الشد بل تاماة ض الواقه ابلهلل لن لخسمه ال ندى يت لااه  ار ل 

 سر ف دهللالاهلل الىبكي   تي الهللين  الموسية  : ]  دل قدنل لن ابدل تامادة يداخ ا حد

سال   ددس [ ال بلددهلل  ندده  تبدده الميساقمددن الاخت نؤهددن للددهللال قددسالن بلددهلل  وتدده تلددود  دد

الحدن هلله   لمىدامالبدال ممدوع ا  ا يتسل البسيطن ي الا تشس لخسى في ز ل

بلدهلل لن خدهللع المودسيال الالمىدامال الحددا   الاق  مدهلل  ادي بنيدن  ح ادر  شدست 

ىدمن   الحننباة  ألالالد  حمهلل ابل  بهلل الوهنا بنألزهس الشسيي ال نن هذا لالل 

يهللقه  حمهلل  اي في  لش األزهس لاتخاي  دنم  ال دل ا تساحدم   ادر قوا انده 

ر التي حا سحمن المنء الذيل  ل بلهللت  ار   س  م  الىاطسال  ار األزهس يتد

ة ال يلتسحوا  ار قسا ا  صدسيحة  خنل دة لادهلليل الالكدساال الاللسالبدة الالوطناد

   تبدنتاملىأن الصل اللنل  اللسبي لمن  حل فاه اآلن ال ار الجمن ن  ا حدس اة 

دال لدذلك يتدر ال يىدتخهلل م   غادسه  بغادس  اد  البجمدل  دنم  بلدهلل لن يدغام  بابددن

 المىامال الالتهلل اس   هللحنتم  

 

مال  ل   نبس ال ىنمهلل  ا  لحسية لاللنن يجدب هدهلل من اللن  ل   هللحن  المىا

يادة القتل لهل ال باة  مل زا  تاك المىدنمهلل لال دخامدن  الدخدل المىدامال فدي  س

 ي م هنباددة ت تددل المىددامال التمددهللر التددسا  ا حددس  تنظامددن   ددل الباباددة المددس

الهددد  يحىدددبون ل مددد  ) ادددام  الىدددسر   ل دددهللاء المىدددامال ال لهدددل البادددتالتتددولر 

 صنلنيحىنون 
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نلر  ادت   تلددليىدده البددون بددال الددني ال سآ ددي ب ممدده الوددحاح الددذن  هنددن ال 

ذت هدال لتده ال حوله صار    ااه اللهدل باتده  ادام  الىدسر الل اء اللهدواء  دن 

 ت ددل تددسا  تلمددهللالا فادده اخ ددنء  ددل  تددب تددن يخ لهددل البادد األ ددة  ددل حددا من

 الاأل ددويال ي ت ددهلليس فدد اآلن الليكددن م  الحدداستم  اللطددسال لا دده ل ثددس المىددامال

يل الصسا الدهلل ابل تاماة الالحجن  بل يوحي الث  ي الخنلهلل ال ىسن ال الخوا   

ال ددل  ددل قتددل فددي لهددل الباددت اليددالتم  فمددو  نددهلله  ابددل  بددهلل الوهددنا األيددوبي 

تىببوا  لظ   بجل يتر الج قنالن الالبغهللادن ال منء تنظا  الهللاللة الذيل قتاوا ال

ا الت ج لن ال  يحىدنون صدنلن الهد  يحىدبون ل مدادساا  في قتل لالي المىامال  بحن

ا  من قنل تلنلر   تسا  هذا هو  المىامال الخنلي الح ا ي تمن ن

ُهددْ  ْلَحاَددنالِ الددهللُّْ اَن الَ ااُُمْ  فِددي لَّ َحددلْ ﴿قُددْل َهددْل  ُنَبِ ددئُُكْ  بِنأْلَْخَىددِسيَل لَْ َمددنالا الَّددِذيَل َحدد

  ﴾104-103كمي ال – يَْحَىبُوَن لَ َُّمْ  يُْحِىنُوَن ُصْنلان

لحدد ل  ندده ليددهلل خطددساا لصددبح اللددنل  ا حددس ي ينت ددل  ددل د ه ملددر د ه يتددر 

الدت } فمنز اليمهللد  ت األ ة ا حس اة بنلجالال  أ نن ل طبق  ااندن قدول   تلدنلر

ل  لدك تاك د واه  يتر ملاننه  يواهللاا خن هلليل { ل ن    تلنلر المىدامال  د

ع لن  ل هذت األ ة تن س  ل  جسد حمن امال المَل بلهلل الصل الحنل بأ ثس المى

 يائ  دل الدهلليل لنشدسه  التشدهللد الال تدل الا فىدند فدي األ ض  دل مدساء اللمدل

ن دل باننهن  ل قبل اللطا وا  ادر  دل هدذا الس دنر المبموحو ن  الل اء اللهواء 

ل تامادة " الىاي الونلح " الالذن ا ت وا  نده  هلل حدة ابد  ل المخنل ن  ال سآ اة 

ار  تنا  التي ت ور لالالا  ا حس اة ال سالاحتبلهللالا ب اة الامهللا غاست دالن ف ط 

 الالتدير   تلنلر ل  حنة  حدوله صدار    ااده الالاليدة لهدل باتده  ادام  الىدس

يال بواليدة األ دويكنر الىاي ال ل حن  في   نبم   ل  امدنء الىداطة  احتبهلللمن

غطادة اللات الىداي الودنلح " بلهلل  لدك ان هدؤالء هد قنلوا  ل   هلل حة ابل تاماة ال

تدر يالالخهللاع ز موا يبم  ألهدل بادت النبدي فامدن ا دافلدوا  دل  دل قنتدل لمد  . 

ا  مدن قدنل صدار    ااده ال اآلن  سالال بلهلل  سالال تن ك في  دل  ودس  آلده تمن دن

 :  في  ل  وس   ل ا  كنه  سى ا حسر 

ن فدي الابل يبدن لخس  ا  نر ليمهلل في  ىنهللت، الالطبسا ي في الملج  الكباس، ] 

ى لتنقضان عار :  دل النبدي ل ده قدنل صحاحه باحنند ماهلل  ل لبي ل ن ة البنهاي

هان السالم عروة عروة  فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها  وأول

 . الحديث [اهـ … نقضا الحكم  وآخرهن الصالة

ومعنااااه ظااااهر  وهاااو أن الساااالم كلماااا اشاااتدت غربتاااه كثااار المخاااالفون لاااه 

الم بادأ السا ]  :لناقضون لعراه يعني بذلك فرائضه وأواماره  كماا فاي قولاهوا

 . [لخسمه  ىا  في صحاحه - غريبا  وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء
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 اي  تاك الملت هللا   من بانن ا تشس   ال تمنده   ار  سالين  لسحول   ص 

  الفامددن الموحددوع باددهلل  اادده الحددا   اادده الاَلدده ال لوهددن   ختاطددة فامددن الوددحاح

 الامدددود ال المندددنف ال  دددل قدددسيش األاللدددر فكثدددس  التدددأالال  التلدددهللد  الت نحددداس 

 الالمددذاهب الالملت ددهللا  ال ثددس   تددب الل ن ددهلل الالمددذاهب  المختا دده بلضددمن  دده

 بل   ار يىب المذهب الذن يدهلليل بده الم ىدس الت سقدت األ دة ال اقتتادت فامدن

ن بون ل م  يحىدنون صدنلن يلت دهللالبانمن اآلن يتر  ند  تجالل  يحمن اله  يحى

ي ل مد  خاددس ل دة لخسمددت لاندنس ال ىددوا ل مددن ل دة قن مددة بنل ىدط تددأ س بددنلملسال

 التنمر  ل المنكس .

  

 : السادس الفصل 

 

 تفسير النبأ العظيم أو تابوت السكينة .

 ترتيااب ناازول السااور وفقاااً لمصااحف أمياارلقااد رتبنااا بيااان هااذا التفسااير علااى  

 م( :)عليه السالالم منين 

 

 ترتيب للنزول :بيناه على الس ال هنا لماذا  -1
 

ه في البنيث في تهللاليل ال سآن يجهلل اللجب  ل لن الشن ه لن الموحي ت  تهللالين 

  مهلل  ثمنن بلهلل لن  ثس  المونيي في ليهللن الننس فمن هذت المونيي؟ .

 دة ؟ الهل  نن فامن  هللحوحن  ار  تنا   يخشدون تمسيدست ملدر األمادنل السي 

ن  نجالل آيدلر  نن فامن بانن لسحول   صار    ااه الآله ال اخت ر بلهلل  وته ل

كدة  بلانمن فدي صدننديهلل الك دس الالن دنق ال سيدي بىدبب محدس م  بدنل وال  ده فدتح 

ا ه "  دن المكس ة ال  نم  الطا نء الذيل قدنل فدام   حدول   صدار    ااده الآلد

 لطا دنء "ل   دسي  قدنل فدن هبوا فدأ ت  اتظنون ل ي فن ل بك  قنلوا ل   سي  الابل 

  ضدنء ال ذلك الذيل لحاموا في فتسا   تأخسال قبل  وته صار    ااده الآلده الا

 الويي .

 نال لر  نن فامن قسآن حنع الاخت در فأ اتده الدهللامل  مدن لخبدس  بدذلك ار المدؤ 

  ن شة ؟ .

ا  لحئاة  ثاسال تحتن  ملر ممنبة الله  هذت األحئاة  اي ينجل ال سآن  ا  نجمدن  ستبن

 ار ليهللا  الالقن ه القلت لسحول   صار    ااه الآله بمكة ل  المهللينة  ادر 

ا مهلليدهللاا لخ در  لده  لحبنا  جالل ال تستاب  دجالل الليدهللا  لد  يلدند تستابده تستابدن

 ثاساا  ل األيهللا  اللحبنا  جالل ل  يسالالن بأن حاهلل ن مبسيل  ااه الىسر مدنء 

ل لدده يددن  حمددهلل لنلاددهلل تستابدده  ددسال لخددسى  سا ددة لانبددي صددار    اادده الآلدده ف ددن

ا بنل لدل لخ در ليدهللالن  لمؤالء لال مخ نءاا لمن  جل فام  ال نفلاوت بك البأ تدك تستابدن
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الالقن ه هن ة  جلت فامن آين  ال نتب ر هو  ن ججالا  ل مخ ن ه الهندن يدسالن بدل 

ه يجس لن مبسيل  ااه الىسر  نهلل ن  نن يلدنالد  حدول    صدار    ااده الآلد

 في الىنة التي توفر فامن  ار تستاب النجالل :

، لن قنل الِكْس ن ي : ال ار هذا التستاب  نن يلسحه   ار مبسيدل   دل حدنة]  

لن :  ن  نن يجتمه  نهللت  نه، ال سض  ااه فدي الىدنة التدي تدوفي فامدن  دستال)

البسهنن في توماه  تشنبه ال سآن ص   -يلسض  ااه تستاب الموحي اللندن 

  [.1/259بسهنن في  اور ال سآن )، الال16

ا  ال هب بلد  اللامدنء ملدر لن اللدسض  دل  حدول     البه قنل البنقس ي ليضن

بدل اصار    ااه الآله لجبسيدل  ااده الىدسر  دنن  ادر تستادب الندجالل:   دول 

 يلن حه يجس فامن قنله  داا  ار الكس ن ي ال البنقس ي، بل الذن يظمس ل ه  نن

 [ . 8/658فتح البن ن   –لنجالل به  ار تستاب ا

ا  مدن هدو اآلن بنلمودنيي ال  أن يدالهنن حواء  نن  ار تستاب النجالل لال  ستبن

ك لادوا  لدلنن بذلك الال يمكنأن   لاه ال لاهلل تستابه آلية  حهللدال فدي  لدك بدأن  دل ف

لدهلل  دن ه   ل يتحمل هذا التبهلليل  ل تأخاس الت دهللي  قدنل تلدنلر } فمدل بهلللده  دل ب

 األ ساي { . -لمه  ار الذيل يبهلللو هحمله فا من م

ا لن يكون  ار تستادب  ا قطلان جل يبدل  داللكل في ت ىاس ال سآن بان ه يتمن البان ن

 يدهللاللمن   تلنلر بكامنته الآينته الحو ت يتدر يدت  الدسبط بدال األينديدث الالقدن ه

 لرالالىاسال النبوية فنول ملر ت ىاس ال تن    بمسال في بانن  تنا   تلن

ي للىد س  نن لمذا الكتنا المجاهلل هو هذا التستاب الذن لقس به بل يجدس االفي بان

 في فتح البن ن ال من هو  هللالن في  ودحي ل ادس المدؤ نال  ااده الىدسر ال  دس

 ال ددسآن–فمن حده بمددذا التستاددب الىداهلل  ستضددي اللىددكسن  يمده   فددي  تنبدده 

 [.2الكسي  ال الاين  المهلل حتال  /

 ادر   ملوت في  مهلل الخاا ة الثنلدث  ثمدنن بدل   دننالياث لن ال ن اال بأ م  م 

 فدسض الىددؤال هنددن بمددن ا  ددنن يتلبددهلل المىددامون بلددهلل  ددو   حددول   صددار  

  ااه الآله في  مهلل الخا نء لبي بكس ال مس ؟ !!! .

ا الهددل تددس م   حددول   لالبثددوا فددي ال ددسآن  مددن يددنءالا اليجملو دده  مددن يددنءال

مدي ل لم  هذت المممة دالن البادت ا بساهااليضاه  نم   ن يضاه الهل ه   و و

له لمد   ل قبل ال المحمهللن  اام  الوسال الالىسر التسه النبي صار    ااه الآ

ودساا ممله فات سقون  ااه التسه لم  ا  ن دة لاختا دوا  دل بلدهللت الهندن يكدون   

 ل نر   تلنلر الل  يحنفظ  ار  تنا األ ة؟.

لمددذت األ ددة } من  ااددك مال الددبسغ ال اانددن قددنل تلددنلر فددي  تنبدده الكددسي  البسغدده 

الحىنا { الفدي م ن دة ل ادس المدؤ نال  ادي  ااده الىدسر } ينليمدن السحدول بادغ 

 نل جل ملاك  ل  بك المن ل  ت لل فمن باغت  حنلته ال  يلودمك  دل الندنس { 
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لن لن الكتنا الاللتسال  ن ن  ار ل مل المه يال الفنال  حول   صدار    ااده 

سفضدوا اللتدسال القدنلوا بنلشدو ى ال فضدوا تأاليدل  تدنا    مدن بانده لمد  الىاده ف

النبي صار    ااه الآله ال من بانه لممأ اس المدؤ نال ف دسلال الخاا دة  مدس ف دنل 

 له ] " ال ينمة لنن في  وح ك ين اي " [ 

وت الن ال تبدلر قنل لم  افلاوا بكتنا    ن يئت  فمو  اك لكد  مفممدوت  مدن تشدنء 

د دوا التشنءالن الت ولوا  ار   تبن ه التلنلر فاه  نتشنءالن ال دن تلسفدون   من

؟! شدنءالن . نتنتكسالن القولوا فاه   ل ا   ؟. الاختن الا لخسفدة  حدول    دن ت

 الاحتبلهللالالهل باتي  ل بلهللن ؟ !

نيب صلر ل ه ل  يكل يلسي لن ال تل حاىتحس في ال ساء بملس ة الامن ة الهو  

وا فجدأال  ل  نهلل   تلدنلر الالمىدؤل  نده يدور ال ان دة ؟ . لاكتشد الويي المنجل 

  ل م  في ينمةملر ممه ال سآن الكسي  الذن ت سق في صهللال  السمنل ؟ !! .

ه فكادي ال هذت الل ن هلل  امن تحمل اتمنر الت وداس لسحدول   صدار    ااده الآلد

 ول  ل  دننيتس م  بس  تنا يتر ي ي  مس ابل الخطنا  ار بنا المىجهلل فا 

 ن ة .  نهللت آية فاأتنن بمن ال لك بلهلل لن احتحس ال تل في ال ساء بواقلة الام

 ] ال د  ددل  مددس بددل الخطددنا ل دده ليددن  ألبددي بكددس بجمدده ال ددسآن ألن ال تددل قددهلل

 لاده ياحتحس فدي ال دساء بواقلدة الامن دة ف دنل لبدي بكدس  دن  ندت ألفلدل يدائن لد  

ا اليىدن اا يتدر يدسا   حول   صار    ااه الآله فبن  يت    صدهلل تاب يماندن

  ل زيهلل[ 210ص  5البخن ن  /  – من قنل 

  دل  دنن ]فأ ست الزيهللاا  بأن ي  ن  ار بدنا المىدجهلل اليلاندن لامودااال :  يد   

 [  .573ص 2 نج اللمنل  / - نهللت آية فاا امن يتر  كتبمن في الموحي

ا بمواحلمن   الهو حبب قطلي لومودالهذا تشكاك في  جسد تستاب اآلين  ليضن

 اددي   آيددن   هلل اددة بددنل سآن المكددي ال كاددة بددنل سآن المددهلل ي المال قاددي بسبددك  ددثسا 

ودسال } ي ول تلنلر بنل سآن المكي  نل  ي سحده   تلدنلر   ولده  تلدنلر  دل ال

ل ليددت الددذن ينمددر  بددهللاا م ا صددار {  فمددذت  ددل المددهلل ي الموحددوع فددي الىددو  

 قهلل فسحت بلهلل بنلمهللينة .  المكاة ال لك ألن الوسال ل  تكل

ا فااأتم  به لجمله فجملوا  ن قهلل الا  ااه   ل حنة ل  ل سالا  ل  نن  نهللت  وح ن

كدس  بددل  حدول   صدار    اادده الآلده الفامددن بادنن لمدذا ال ددسآن فأيسقمدن لبددي ب

ء  الت ول  سالين  لر المؤ نال  ن شة ل ه  نن  تحت حسيسهن حو ال  ن اة فجن

ال ل  مس ل ه  ن دت هندنه حدو ال تلدهللل حدو ال بدساءال  فلدت لالهللامل ل اتمن الي و

 يمدأ حن ت الل  يبق  نمن مال لو  نن البل آدر الادينن  ل  دنل لتمندر لنلدث الال

ا ل ن مددوي ابددل آدر مال التددساا اليتددوا    اددر  ددل تنا.بددل الي ددول  مددس ليضددن

  لن  ايال سآن  نن ل ثس  ل للي للي يسي الال سآن الذن بال ليهللينن لسلمن ة ال
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ل ثس  ل لاثاه قهلل حدنع  ادر يدهلل ز د  الخاا دة  مدس بدل الخطدنا اليدسالى  نده 

ا بأن حو ال األيجاا  ن ت تلهللل حو ال بساءال في الطول الل  يتبق  نمد ن مال ليضن

  ن تسات اآلن بنلموحي الشسيي ، .

 

] ل  ن شدة قنلدت ل دهلل  جلدت آيدة الدسم  ال حدن ة الكبادس  شدسا الل دهلل  دنن فدي 

 من  دن   حدول   التشدنغانن بموتده دخدل دامدل فأ امدنصحا ة تحت حسيسن فا

   الالطبسا ي في األالحط4587  اللبو يلار في المىنهلل)6/269اللخسمه ليمهلل )

(8/12  

 

 في بيان القرآن الكريم :] لماذا ترتيب المصحف على أولية النزول   -2

 ادورا ممنع الالنووص الكثاسال  ار تستاب اآلين  في الىو ال الوايهللال ل س  ل

ل س مال شمو  ، ل ن ا ممنع فن اه غاس الايهلل  نم  الج  شي في البسهنن اللبو 

ل دست ال بن ته : تستاب اآلين  في حو هن الاقده بتوقا ده صدار    ااده الحدا  ال

  ل غاس خسي في هذا بال المىامال . اهـ

بدل الل ن النووص فمنمن :  دن لخسمده ليمدهلل اللبدو داالد الالتس دذن الالنىدن ي الا 

لدر ن    ل ابل  بنس قنل : قادت للثمدنن  دن يماكد   ادر لن  مدهللت  ميبنن الالح

 تكتبدوا األ  نل الهي  ل المثن ي الالر بساءال الهي  دل المئدال ف دس ت  بانممدن اللد 

 بانممددن حددطس بىدد    الددسيمل الددسيا  الالحددلتموهمن فددي الىددبه الطددوال ف ددنل

كدنن ف  اللدهللد  ثمنن  نن  حول   صار    ااه الحا  تنجل  ااه الىدو ال  ا

ي م ا ل جل  ااه الشيء د ن بل   ل  نن يكتب فا ول حلوا هدؤالء اآليدن  فد

هللينددة الىددو ال التددي يددذ س فامددن  ددذا ال ددذا ال ن ددت األ  ددنل  ددل لالا ددل  ددن  ددجل بنلم

ن ال ن ت بساءال  ل آخس ال سآن  دجالال ال ن دت قودتمن يدبامة ب ودتمن فظندت ل مد

 لمل  لدك الل  يبال لنن ل من  نمن فمل نمن ف ب   حول   صار    ااه الحا  

 قس ددت بانممددن اللدد  ل تددب بانممددن حددطس بىدد    الددسيمل الددسيا  الالحددلتمن فددي

الىدددددددبه الطدددددددوال . قدددددددنل الحدددددددن   : صدددددددحاح ا حدددددددنند الالاف ددددددده الدددددددذهبي 

  2/330)المىتهلل ه )

  باحنند يىل  ل ُ ثَْمنَن ْبِل لَبِي 4/218)ال نمن    ن لخسمه ليمهلل في المىنهلل ) 

ُ َ اَْاِه اَلَحداََّ  َمنِلىادن مِْ  َيدَخَي بِبََودِسِت اْللَ  ِ َصاَّر َّللاَّ نِص قَنَل ُ ْنُت ِ ْنهللَ َ ُحوِل َّللاَّ

بَهُ َيتَّر َ ندَ لَْن يُْاِجقَهُ بِنألَْ ِض قَنَل لُ َّ َيَخَي بِبََوِسِت فَ َدنَل لَتَدن ِي ِمْبِسيدُل  لُ َّ َصوَّ

َ َ اَْاِه الىَّسر فَدأََ َس ِي لَْن لَ  َحدَه َهدِذِت اآليَدةَ بَِمدذَا اْلَمْوِحدهِ ِ دْل َهدِذِت الىُّدوَ الِ مِنَّ َّللاَّ
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يَأُْ ُس بِنْللهلَْلِل اَلاِ ْيَىنِن اَلمِيتَنِء ِ ن اْل ُْسبَر اَليَْنَمدر َ دْل اْل َْحَشدنِء اَلاْلُمْنَكدِس اَلاْلبَْغديِ 

 يَِلُظُكْ  لَلَاَُّكْ  تَذَ َُّسالَن .

اَْاَكدةَ  ُ   َ دْل اْبدِل لَبِدي 4536فدي الودحاح بدسق  ))ال نمن    ن لخسمده البخدن ن 

بَْاِس قُْاُت ِللُثَْمنَن َهِذِت اآْليَدةُ  ْوَن ِ دْنُكْ  الِ اَلالَّدِذيَل يُتََوفَّدي اْلبَ َدسَ فِدلَّتِدي اقَنَل قَنَل اْبُل الجُّ

ن مِلَر قَْوِلِه َغْاَس مِْخَسا ٍ قهلَْل  ََىخَ  هللَُ َمن َ  تَْكتُبَُمدن قَدنَل تَدفَاِ ألُْخَسى اتَْمن اَليَذَُ الَن لَْزاَلاما

 يَن اْبَل لَِخي ال لَُغا ُِس َيْائان ِ ْنهُ ِ ْل َ َكن ِِه .

     ل  مس قنل  ن حألت النبدي صدار 1617) ال نمن    ن  الات  ىا  بسق  ) 

 اادده الحددا   ددل يدديء ل ثددس  مددن حددألته  ددل الكسلددة يتددر طلددل باصددبله فددي 

اْ   ي التي في آخس حو ال النىنء .صهلل ن القنل لال تك اك آية الو 

 )ال نمن   األينديث في خواتا  حو ال الب سال .

ا  دل ي دظ  شد809)ال نمن    ن  الات  ىا  بسق  ) س    ل لبدي الدهلل داء  سفو دن

 آين   ل لالل الكمي  و   ل الهللمنل الفي ل ظ  ندهللت  دل قدسل اللشدس األالاخدس

  ل حو ال الكمي .

ار لن  مختا ة بمشمهلل  ل الوحنبة يهللل  القساءته صار    ااه الحا  لاىو  ال 

ا حدملوا النبدي صد  ار  تستاب آينتمدن تدوقا ي ال دن  دنن الودحنبة لاستبدوا تستابدن

  ااه الحا  ي سل  ار خسفة فباغ  لك  باغ التواتس .

 دهلل فقنل ال نحي لبو بكس في اال تون  : تستاب اآلين  ل دس الامدب اليكد  الزر 

 ي  وحه  ذا . نن مبسيل ي ول حلوا آية  ذا ف

ا : الددذن  ددذهب ملادده لن ممادده ال ددسآن الددذن ل جلدده   الل ددس ب البددن  القددنل ليضددن

لدذن  حمه اللد  ينىدخه الال  فده تسالتده بلدهلل  جاللده هدو هدذا الدذن بدال الدهللفتال ا

 يوات  وحي  ثمنن الل ه ل  ين ي  نه يديء الال زيدهلل فاده اللن تستابده ال ظمده

لدك ر  ل  اه  حوله  ل آن الىو  ل  يُ هلل  لنبت  ار  ن  ظمه   تلنلر ال ت به  ا

ددس  نده   ددهلل ر اللن األ دة حددبطت  دل النبددي صدار    اادده الحدد س الال لخ  ا   دؤخ 

تستاددب آن  ددل حددو ال ال واحددلمن ال سفددت  واقلمددن  مددن حددبطت  ندده   ددس 

 ال ساءا  ال ا  التسالال ..

القددنل البغددون فددي يددسا الىددنة :  ددنن  حددول   صددار    اادده الحددا  يا ددل 

نبه اليلاممدد   ددن  ددجل  اادده  ددل ال ددسآن  اددر التستاددب الددذن هددو اآلن فددي لصددح

 وني نن بتوقاي مبسيل مينت  ار  لك الم س ه  نهلل  جالل  ل آية لن هذت اآليدة 
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تكتب   ب آية  ذا في حدو ال  دذا فثبدت لن حدلي الودحنبة  دنن فدي مملده فدي 

ر هددذا  وحده الايددهلل ال فددي تستابده فددان ال ددسآن  كتدوا فددي الاددوا المح دوظ  ادد

ا  نددهلل الحنمددة  قددن التستاددب ل جلدده   مماددة ملددر الىددمنء الددهلل ان لدد   ددنن ينجلدده   س 

 التستاب النجالل غاس تستاب التسالال .

ا لال هو بنمتمند  ل الوحنبة ؟   الل ن تستاب الىو  فمل هو توقا ي ليضن

بدو لفي هذت المىألة خسي فجممو  اللامنء  ادر الثدن ي  دنم   نلدك الال نحدي  

 يهلل قولاهبكس في ل

 : قال ابن فارس  

ابمدن ممه ال سآن  ار حْسبال ليهللهمن تألاي الىدو   ت دهللي  الىدبه الطدوال التل 

فددي  بدنلمئال فمددذا الدذن تولتدده الودحنبة   الل ددن الجمده اآلخددس الهدو ممدده اآليدن 

ل ل دس  الىو  فمو توفا ي توالت النبي صار    اه الحا   من لخبس به مبسيل 

 ذلك اخدتسي الىداي فدي تستادب الىدو  فمدنم   دل  تبمدن به ال من احدتهللل بده لد

  ار النجالل الهدو  ودحي  ادي   دنن لاللده اقدسل لد  المدهلللس لد   دون لد  المج دل

الهكددذا ال ددنن لالل  وددحي ابددل  ىددلود الب ددسال لدد  النىددنء لدد  آل  مددسان  اددر 

 اختسي يهلليهلل ال ذا  وحي لبي  .

 وقال الكرماني في البرهان : 

ااده هلل   فدي الادوا المح دوظ  ادر هدذا التستادب ال تستاب الىو  هكذا هدو  ند 

ه  نن صار    ااه الحا  يلسض  ار مبسيل  ل حنة  ن  نن يجتمده  ندهللت  ند

 ال سحدده  اادده فددي الىددنة التددي تددوفي فامددن  ددستال ال ددنن آخددس اآليددن   ددجالالا }

لسبددن الات ددوا يو ددن تسملددون فادده ملددر   { فددأ ست مبسيددل لن يضددلمن بددال آيتددي ا

 .الالهلليل 

ن  دن ]  الهذا قول بنطل   سدالد  ااده ب ولده تلدنلر } ال ادر  الدذيل هدندالا يس ند

ن قوونن  ااك  ل قبدل حدو ال المن دهللال  {   لن ان قبدل المن دهللال حدو ال فودات  د

 الحوايدناليس ه   تلنلر    ل قبل في  آين  حو ال األ لنر  ت وال تاك الاحور 

الل هدو  هلل ادة يكدون تستادب الندج ال ن اختاط بلظ    الألن األ لدنر  كادة الالمن دهللال

 –المددهللالن فددي الاددوا المح ددوظ اللدداس التستاددب التددوقا ي الددذن  تبدده الوددحنبة 

  . وقال الزركشي في البرهان :  هلل ة ت ىاس النبأ اللظا  [ 
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مم  لك لالا  الالخسي بال ال سي ال ل ظي ألن ال ن ل بنلثن ي ي ول ل ه   ج ملام   

  مملدوت  مذا قدنل  نلدك م مدن لل  دوا ال دسآن ) لنبأحبنا  جالله ال واقه  امنته الل

ب  اددر  ددن  ددن وا يىددملو ه  ددل النبددي صددار    اادده الحددا   دده قولدده بددأن تستادد

محدنند  الىو  بنمتمند  نم  فَل الخسي ملر ل ه هل هو بتوقاي قولي  لال بمجدسد

 فلاي  بحاث يب ر لم  فاه  جنل لانظس .

حدا  الن  ادر  مدهلل النبدي صدار    ااده القنل البام ي في المدهللخل :  دنن ال دسآ 

ا حو ت الآينته  ار هذا التستاب مال األ  نل البساءال  .لىنبق الحهلليث  ثمنن   ستبن

   اادهالقنل ابل  طاة :  ثاس  ل الىو   نن قهلل ُ ا  تستابمن فدي يانتده صدار  

قدهلل  الحا   نلىبه الطوال الالحوا ا  الالم و ل اللن  ن حوى  لك يمكل لن يكدون

 ض األ س فاه ملر األ ة بلهللت .فَوَّ 

قاادل  القنل لبو مل س : اآللن  تشمهلل بأ ثس  من  ي  ااه ابدل  طادة اليب در  نمدن

الات يمكل لن يجسى فاه الخسي   وله اقسءالا الجهدسااليل الب دسال الآل  مدسان  

  .804 ىا  بسق  )

ِ بددل  ىددلود  حددي    ندد4739ال الى البخددن ن بددسق  ) نَل : ه قَدد  َ ددْل َ ْبددهلِل َّللاَّ

 األاَُلِل اَلُهددلَّ ِ ددلْ   اْلِلتَددنقِ لَّ ِ ددلْ بَنِددي مِْحددَسا ِاَل اَلاْلَكْمددُي اَلَ ددْسيَُ  اَلطدده اَلاألَْ بِاَددنُء ُهدد

 تِسِدن ) لن  ل قهللي   ن قسلته   . 

حدول القنل لبو مل س النحنس المختن  لن تألاي الىو   ار هذا التستاب  دل   

ال " ، ادت  كدنن التدوا ال الىدبه الطدو  صار    ااه الحا  لحهلليث الالاة ل ط

ااده قنل فمذا الحدهلليث يدهللل  ادر لن تدألاي ال دسآن  دأخو   دل النبدي صدار    

 الحا  ..

 القنل ابل يجس تستاب بل  الىو   ار بلضمن لال  لظممن ال يمتنده لن يكدون

ا ، قنل : ال من يهللل  ار لن تستابمن توقا ي  ن لخسمه ليمهلل اللبدو ل داالد  د توقا ن

ِ  لاَْلِس  ُ  َ  َصدداَّ ْبددِل ُيذَْي َددةَ قَددنَل .. َحددأَْلنَن لَْصددَحنَا َ ُحددوِل َّللاَّ  اَْاددِه اَلَحدداََّ  ِيددالَ ر َّللاَّ

بُددوَن اْل ُددْسآَن قَددنلُوا  بُدد ُ لَْصددبَْحنَن قَددنَل قُْانَددن َ ْاددَي تَُحج ِ َوٍ  اَلَخْمددَس ُحددَوٍ  هُ ِحددتَّ ُحددَحج ِ

اَلِيددْجُا  َسالَ ُحددوَ الا َ  َ ْشددالَ ُحددوَ الا اَللَددساَلَحددْبَه ُحددَوٍ  اَلتِْىددَه ُحددَوٍ  اَلمِْيددهللَى َ ْشددسَ 

ِل ِ ْل ق َيتَّر تَْختِ َ  ادر  دن هدو   -لىو  ا. قنل فمذا يهللل  ار لن تستاب   اْلُم َوَّ

ن ل نن  ار  مهلل  حول   صار    ااه الحا  اليحتمدل  -في الموحي اآلن 

ا يانئذ يجا الم ودل خنصدة بخدسي  ن دهللات .. ل ظدس  ن )ا ت دنالذن  نن  ستبن

   . ال  ل ا . 65ـ  1/62في  اور ال سآن   لاىاوطي )
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 ترتيب السور في المصحف العثماني -3

 الجماع بأنه من الصحابة  (1)

متمدند   : "الل ن تستاب الىو  فمدل هدو تدوقا ي ؛ لال هدو بن63:1اء في )االت نن 

 فاه خسي ! فجممو  اللامنء  ار الثن ي . – ل الوحنبة ؟ 

اخددتسي  وددنيي الىدداي فددي تستاددب الىددو  : فمددنم   ددل  تبمددن  اددر  "اللددذلك

النددجالل ؛ الهددو  وددحي  اددي ... ال ددنن لالل  وددحي ابددل  ىددلود : الب ددسال لدد  

 النىنء ل  آل  مسان ،  ار اختسي يهلليهلل ؛ ال ذا  وحي لُبي الغاست" .

 ال لال الَ ل قنل  نم  بأن تستادب الىدو  تدوقا ي  دل النبدي قدنل : "فمدل قدهللَّر حدو

س  هن ف هلل لفىهلل  ظ  ال سآن" .لخ 

و  الالبسهنن المجدال  الذن ل طنت الىاوطي هو ال ول الحق في لن تستادب الىد

بل  نن بنمتمند الوحنبة : فجممو  اللامنء  ااه ، الاختسي  ونيي الىاي ق

 الجمه اللثمن ي ينههلل  ااه .

،  الال نن اختان  الوحنبة لتستاب الىو   ار  بهللل التنىاق فدي الطدول : الطدو

لدر ي ) دن الفنلمئال )ألن  ل حو ال  نمن تجيهلل  ار  ن ة آية لال ت ن بمن  ، فنلمثدن 

ددل )حددمي بددذلك لكثددسال ال وددول التددي بددا  ل الىددو المئددال أل مددن لَنَتْمددن  ، فنلم وَّ

    )بنلبىماة  . "لام ول طوال اللالحنط القون  . قنل ابل  لل : فطواله الر 

 الر آخس ال سآن قون ت" .؛ اللالحنطه  نمن الر )الضحر  ؛ ال نمن 

 ال فامنال بمن اختن الا في تستاب الىو   بهللل التنىاق في الطول ألن الىبه الطو

حهلل ن التشسيه الالجمند المهللال لهل الكتنا لن موهس ال سآن ال حو ت ؛ ال بمن لت

 اللسا في الملا  ن  الىبه بنلىو  الىبه .

 : شهادة التاريخ والواقع القرآني (2)

ادب تنىداق ال دسآن الحدنلي ، يادث تستادب الدتسالال  ادر غادس تست الهكذا فن تبن 

 .النجالل ، توقا ن  ار النبي البأ ست ، ين ضه التن يخ الالواقه ال سآ ي 

فنلتن يخ يشمهلل بأن ال سآن ل  يكل  جمو ن الال  كتوبن  اه  ار  مهلل النبي ،  من 

ُممده فدي في يهلليث زيدهلل : "قُدب  النبدي صدار    ااده الحدا  اللد  يكدل ال دسآن 
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يئ" . اللو مس   حناللة  ل النبي في آخس ل ست ،  من يشمهلل زيهلل ليضن ،  ادر 

يدسط الشدداخال : " ن ددن  ندهلل  حددول   صددار    اادده الحدا   ؤلددي ال ددسآن  ددل 

ق الدر  السقنع" . فاو  نن  جمو ن ، لمدن ايتدنموا الدر ممده  دل بلدهللت ؛ الال ت دس 

ستابده ؛ الال قدنل زيدهلل قولده حبلة ليسي ؛ الال اختا ت  ودنيي الودحنبة فدي ت

ن ل سا ي  المشمو  : "فو   لو  ا و ي   ل مبل  ل الجبنل  ن  نن  اي  لل ل  م 

 به  ل ممه ال سآن" .

 الالىددبب الددذن يلطادده الخطددنبي  ددذهل : "م مددن لدد  يجمدده صددار    اادده الحددا 

الته ال سآن في الموحي ، لمن  نن يتسقبه  ل ال الد  نحخ لبل  ليكن ه لال تس

 . فامن ا  ضر  جالله بوفنته للم    الخا نء السايهلليل  لك".

ن ال سآن  ار يادنال النبدي أل ده  دنن يتسقدب  فده تدسالال بلضده ،    ىدخ الفا  يهللال 

 ليكنر بلضه .

قن   وحو ن الز نن . فن لىدو  الالواقه ال سآ ي يشمهلل بأن ل ثس حو ت ممه  ت س 

ر يل دل لن يكدون مملمدن  ادالمتبل ضة ، التي بلضمن  كي البلضدمن  دهلل ي ، ال 

للامدنء اهذت الحنل بتوقاي  ل النبي . الحو  اللمهلل المكي الثنلث ، التي يختاي 

ن ث ، م م ار تستابمن بحىب النجالل في اللمهلل المكي األالل لر اللمهلل المكي الثنل

 هدي تجمده قىدمال  ددل اللمدهلليل ، يدهللل  ااممدن اخددتسي االحداوا  دن بدال اللمددهلل

ن فامدن ، الليان ن اختسي الموحوع . الالىو  التدي يختا دواألالل الاللمهلل الثنلث 

في    ينههلل آخس  ار لن ممه الىو 14 – 12:1، لهي  كاة لر  هلل اة )االت نن 

 االت دننال سآن  نن بنمتمدند الودحنبة . الالىدو  المكادة التدي فامدن آيدن   هلل ادة )

   ينههلل خنص  ار لن ممه اآلين  في الىو  ، الممده الىدو  فدي17 – 15:1

 ال سآن  ن ن  سهمن بتوفاق الوحنبة .

 عثمان : لمصحف ة لقرآنيية : النتائج الواقع (3)

من تستاددب ال ددسآن  اددر  بددهللل التنىدداق فددي الطددول لحددنع  اانددن التستاددب  – 1

تحنلة التن يخي بحىب النجالل . اله   بمن  مهللالا الر التنىاق بدهللل التدن يخ الحد

 ممله بحىب  جالله . 

لكس ددة : "لل  ددوت  مددن لُ ددجل األالل فددنألالل . قددنل : لددو قددنل  حمددهلل بددل حددسيل ل

امتملددت اال ددس الالجددل  اددر لن يؤل ددوت هددذا التددألاي  ددن احددتطن وا  . ال مددن ال 

 يب فاه لن ا  جنز الحدق فدي تدألاي ال دسآن لن يكدون بحىدب تدن يخ  جاللده . 
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ن حنع  اانن هذا التستادب الج ندي ، حدن ت  نيادة  دل اال جدنز فدي تدألاي  فام 

 سآن .ال 

ان تستاددب ال ددسآن الحددنلي ،  اددر التنىدداق بحىددب الطددول ،  ددج  حددو   – 2

ل ل ه " َ  ال سآن  جمن ، فخاط بال لز ن من ال واحالمن . الالمبهللل المتواتس  نهلله 

سهن ف هلل لفىهلل  ظ  ال سآن" . فكمن يوح لن ي وله لهل   ،لتنىاق اقهلل ر حو ال لال لخ 

 . البمدددن لن التستادددب التنىدددا ي يودددح ليضدددن لن ي ولددده لهدددل التستادددب التدددن يخي

ع  وحوع  ظس ؛ البمن لن التستاب التن يخي  ىتحال ؛ فلادر  دس الحدنلال حدن

 ا  جنز الحق في تألاي ال سآن " من ل جل ، األالل فنألالل" .

ادب الالتست –اللخاسا بمن لن تستاب الىو  في ال سآن تدوفا ي  دل الودحنبة  – 3

ادب ل  ل م جنز في التألاي ، فدي تستفم –المنجل في حو ت  نياة  ل م جنزت 

 الموحي األ اسن الشسيي ؟

ه بدال ال نهلل ن  يس نن في ت ىاس ال سآن ا تمهلل ن  ار تستاب النجالل المت دق  ااد

ممددوع األ ددة حددنة اليددالة ف ددي  تددنا ا ت ددنن فددي  اددور ال ددسآن لاىدداوطي فددي 

 امتمندن " في تستاب الىو  هل هو توقا ي لال الججء األالل فول 

 :هللال تستاب النجالل المىمنال ت سيب المن ول في تستادب الندجالل لاجلبدسنقوا]  

 لمددددن ون ا تاددددت  ظمددددت  اددددر  فددددق النددددجالل لمددددل تددددس  كامددددن حددددت :

 األ اددددددر  ددددددس اقددددددسل ال ددددددون  ج ددددددل  ددددددهلللس الالحمددددددهلل تبددددددت  ددددددو  

 لادددددل الفجدددددس الالضدددددحر يدددددسا ال وددددددس اللنديدددددن  ال دددددولس للمدددددن   تددددددس

  ددددبس مدددددس بنل اددددل  ددددده فاددددق  دددددذا  ددددنس القددددل هو جممدددددن ل ليددددت قددددل

 قن  دددددددة قان دددددددة لقدددددددبس قدددددددهلل  اليدددددددمس الالبدددددددسال  التانمدددددددن لئددددددداسي

 اليدددددددل لكدددددددل المسحدددددددس  الق  ددددددده بادددددددهلل الطن قمدددددددن  ددددددده اقتسبدددددددت  دددددددس

 الل دددددددددساي المدددددددددل لددددددددد  يدددددددددس الفسقدددددددددنن الفدددددددددنطس ا دددددددددتس ص

 الال  ددددددني الطدددددده لاددددددة الشددددددلس ال مددددددل قددددددي األحددددددس يددددددو س هددددددود

 ا  ددددددده غدددددددنفس فودددددددات  ددددددده زخدددددددسي الدخدددددددنن منلادددددددة اللي دددددددني تدددددددس

  ى الالخاادددددل الاأل بادددددنء  حدددددل يدددددس يدددددوا   الالغنيددددداة ال مدددددي لددددد  

 ال ال ضددددددنمه  ددددددو  الطددددددو  الال ددددددس ا الماددددددك الا اددددددة الحددددددنل ال دددددد 

 غددددددسق  دددددده الا  طددددددس  ال ددددددهللا لدددددد   ال ر اللنكبددددددو  الط  ددددددت فددددددتكمس

 لمدددددددنن الطددددددولر ال مدددددددسان الل  دددددددنل مدددددددس ا البطابددددددة  شدددددددسالن لددددددد 

 تددددددأ س األيددددددجاا  ن ددددددهللال ا تحددددددنن الالنىددددددن  دددددده زلجلددددددت لدددددد  الحهلليددددددهلل

   دددددس ان الطدددددسق اللددددد  يكدددددل يشدددددس  دددددلا ال حمدددددهلل الالس دددددهلل الالدددددسيمل ا

 يدددددد  الالمنددددددن فددددددق  دددددده  جندلددددددة اليجددددددسا  الل ا  وددددددس ال ددددددوا لدددددد 
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 لالالا  ا تحسيممددددددن  دددددده مملددددددة التغددددددنبل صددددددي الفددددددتح توبددددددة ختمددددددت

 ل ددددددددن الددددددددذن قددددددددهلل منء ددددددددن حدددددددد سيه  سفددددددددي ل ماددددددددت لكدددددددد  قددددددددهلل  مددددددددل

 بددددددهللا الاحددددددأل  ددددددل ل حددددددانن الشددددددن ي قبددددددل ا لكددددددل م ا قمددددددت  فحبشددددددي

 [ ا جس لذن  ي الحهلليبيا من الذن فسض ا تمر محا امن الهوا

 الترتيب كما جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن : -4

التفساير  فإن ترتياب نازول الساور الماذكورة هاو كماا يلاي كماا جااء فاي كتاب]

 .وعلوم القرآن

    اادده فىدو ال اللادق هدي لالل  دن  دجل  دل ال دسآن الكدسي   ادر النبدي صدار

 .الحا 

 حدو ال  دبس، خن ىدة الاللشدسالن،  جلدت بلدهللالل ن حو ال ال دهلل  فتستابمدن ل مدن ال

 .الب سال القال الالشمس، القال م من  جلت بنلمهللينة بلهلل المط  ال لال لالا ل

الطدسق،  حدو ال الباندة  دهلل  فدي المن دة الميدهللى فدي تستادب الندجالل بلدهلل حدو ال

 .القال الحشس

 ادة، ل مدن  هلل حو ال الجلجلة  هلل  السابلة الالتىلال في تستاب النجالل بننء  ادر

 .بلهلل حو ال النىنء، القال حو ال الحهلليهللال جلت 

حدو ال  حدو ال اللنديدن :  دهلل  السابلدة  شدسال بندنء  ادر ل مدن  كادة،  جلدت بلدهلل

 .اللوس، القال حو ال الكولس

ال القال حدو  حو ال ال ن  ة:  هلل  الثسلال في تستاب النجالل بلهلل حو ال قسيش،

 .ال ان ة

ل الكدولس، القاد الحو ال التكنلس:  هلل  الىندحة  شس في تستاب النجالل بلهلل حو 

 .حو ال المن ون بننء  ار ل من  كاة

اال شدساا،  حدو ال اللودس:  دهلل  الثنلثدة  شدسال فدي تستادب الندجالل بلدهلل حدو ال

 .القال حو ال اللندين 

ة، ال ان دد حدو ال الممدجال:  دهلل  الثن ادة الالثسلدال فدي تستاددب الندجالل بلدهلل حدو ال

 .القال حو ال المسحس 
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ليمددن  اددب النددجالل بلددهلل حددو ال قددل يددنحدو ال ال اددل:  ددهلل  التنحددلة  شددسال فددي تست

 .الكنفسالن، القال حو ال اللاق، القال قبل قسيش

حددو ال  حددو ال قددسيش  ددهلل  التنحددلة الاللشددسيل  جلددت بلددهلل حددو ال التددال، القاددل

 .ال ن  ة

حددو ال  حددو ال المددن ون  ددهلل  الىددنبلة  شددس بنددنء  اددر ل مددن  كاددة  جلددت بلددهلل

 .التكنلس، القال حو ال الكنفسالن

حدو ال  ىدة  شدس  ادر ال دول بأ مدن  كادة  جلدت بلدهللحدو ال الكدولس:  دهلل  الخن 

 .حهلليباةال اللندين ، القال حو ال التكنلس، ال ار ال ول بأ من  هلل اة ف هلل  جلت في

حدو ال  حو ال الكنفسالن:  هلل  الثن ندة  شدسال  جلدت بلدهلل حدو ال المدن ون، القادل

 .ال ال

بلددهلل  حدو ال النودس:  دهللهن بلضدم  الىددو ال المن دة الالدثس  فدي تستاددب الندجالل

ال الحشس، القال حو ال النو ، ال هللهن بلضم  آخس حو ال  جلدت  دل ال دسآن حو 

 .فتكون الىو ال المن ة الل به  شسال  جلت بلهلل حو ال بساءال الكسي 

حو ال في  اللذلك فأالل حو ال في حؤالك هي لالل حو ال  جلت  ل ال سآن، الآخس

 الىؤال هي آخس حو ال  جلت  نه  ادر قدول. اهدـ  اخودن  دل ت ىداس التحسيدس

 . نيو  البل ويسالالتن

 دهلل ف سيدظ،  ال نبه هنن ملر لن تستاب النجالل يختاي  ل تستاب األداء  مدن هدو

 مبسيدل  دنن  جل ال سآن الكسي   اه لااة ال دهلل  ملدر الىدمنء الدهلل ان، لد  بلدهلل  لدك

ي لَْااٍَة َجْلنَنتُ فِ  َّن لَ ْ } يىب األيهللا  الالوقن ه؛  من قنل   تلنلر:  ينجل به   سقن

ا فََسْقنَنتُ   :تلنلر { القنل3الهللخنن: } َ ةٍ ُ بَن َ   َسلَتُ َ اَر النَّنِس َ اَر ُ ْكثٍ ِلتَ ْ  }اَلقُْسآ ن

ْلنَنتُ   {  106محساء:- تَْنِجيسا  اَل َجَّ

ِ اَللَ  } الال يَأْتُو َكَ  : القنل   33ال سقنن:} ْيَىَل تَْ ِىاساا بَِمثٍَل مِالَّ ِمئْنَنَه بِنْلَحق 

الخنصدة  ال ل ثس فدي  تدب  ادور ال دسآن الالت ىداسالبا كن ك لن تطاه  ار ت و

 [  . نيو  البل الالتحسيس الالتنويس لاىاوطي ا ت نن

 المكي والمدني من السور على ترتيب النزول. ]
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س، ل، ال جداللاق ، ن ، المج ل، المهلللس، ال نتحة، المىهلل، التكدويس، األ ادر، الااد

، المددن ون، الكددنفسالن الضددحر، الشددسا، اللوددس، اللنديددن ، الكددولس، التكددنلس،

لتدال، ال ال، ال اق، الننس، ا خسص، النج ،  بس، ال هلل ، الشدمس، البدسال ، ا

، ص، قسيش، ال ن  ة، ال ان ة، الممجال، المسحس ، ق، البادهلل، الطدن ق، ال مدس

 األ ساي، الجل، يدس، ال سقدنن ، فدنطس،  دسي ، طده، الواقلدة، الشدلساء، طدس

 هدود، يوحدي، الحجدس، األ لدنر، الودنفن ، النمل، ال وي، ا حساء ، يو س،

ل مددنن، حددبأ، الج ددس، يدد  غددنفس، يدد  الىددجهللال فوددات ، يدد   ىددق الشددو ى، 

،  وا، الجخسي، الهللخنن، الجنلاة، األي ني، الذا ين ، الغنياة، الكمي، النحل

ة، حددأل مبدساها ، األ باددنء، الملددن  ، المددؤ نال، الىدجهللال، الطددو ، الماددك، الحنقدد

 مط  دال،الننز دن ، اال  طدن ، اال شد نق، الدسالر، اللنكبدو ، ال الملن  ، النبأ،

حهلليددهلل، الب ددسال، األ  ددنل، آل  مددسان، األيددجاا، الممتحنددة، النىددنء، الجلجلددة، ال

 ، الحد ،ال تنل  حمهلل، الس هلل، السيمل، ا  ىنن، الطسق، البانة، الحشس، الندو 

ح، الجملددة، ال ددتالمنددنف ون، المجندلددة، الحجددسا ، التحددسي ، التغددنبل، الوددي، 

 المن هللال، بساءال، النوس.

 أهمية علم المكي والمدني -ي 

 حدداأتي الكددسر  ندده فددي النددوع-الناسااخ والمنسااوخ يلدسي بددنلمكي الالمددهلل ي  -1

 ، الذن  نن  ل يكمة تسباة ال سآن في التشسيه.-الخن س

ار   ا  المكي الالمهلل ي يلال الهللا س  ار  لسفة تن يخ التشسيه الالوقوي  -2

حدس   الحكامدة فدي تشدسيله، بت دهللي  األصدول  ادر ال دسالع، التسحداخ األ ُحنة

لدس ن لده األال كسية الالن ىاة، ل  بننء األيكنر الاألالا س الالنواهي  اامن،  مدن  دن

 الكباس في تا ي الهلل وال ا حس اة بنل بول، ال ل ل  ا   نن أليكن من.

 ه. االحتلن ة بمذا اللا  في ت ىاس ال سآن الفم   لن ا -3

 تذالق لحنلاب ال سآن الاالحت ندال  نمن في لحاوا الهلل وال. -4

 اة .الوقوي  ار الىاسال النبوية التستاب األيهللا   ل خسل اآلين  ال سآ  -5

 بالعكس أمثلة لآليات المكية في سور مدنية و -ك 

  آيات مكية في سور مدنية -1
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ُ يُّ حَ َهاا النَّبِايَاا أَيُّ حو ال األ  نل  امدن  هلل ادة  دن  دهللا قولده تلدنلر: }-ل ...{ ْسابَُك ّللاَّ

 [.64]األ  نل: 

ْجااَوى َمااا يَُكااوُن ِمااْن نَ حددو ال المجندلددة  امددن  هلل اددة  ددن  ددهللا قولدده تلددنلر: }-ا

 [. 7{]المجندلة: … ثاَلثَةٍ 

 آيات مدنية في سور مكية. -2 

و س: ]يد.{  بِاِه.َوِمْنُهْم َمْن يُْ ِمنُ حو ال يو س  امن  كاة  ن  هللا قوله تلنلر: }-ل

40 .] 

اا أَْنَزْلنَاا إِلَْياَك فَاْساالقوله: }  َرُءوَن اْلِكتَااَب ِمانْ ِذيَن يَْقاأَْل الَّافَِإْن ُكْنَت فِاي َشاك ٍ ِممَّ

ِذيَن ال تَُكونَنَّ ِمْن الَّاتَِريَن   وَ  الُممْ قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك فَال تَُكونَنَّ ِمنْ 

 ِ   [.95-94اآليتال ] فَتَُكوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن{ َكذَّبُوا بِ يَاِت ّللاَّ

 [.8-1]الكمي:  {ُجُرزاً حو ال الكمي  كاة الاحتثنر  ل لاللمن ملر } -ا

االِ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُاو[ ال }28]الكمي:  َواْصبِْر نَْفَسَك{القوله: } َحاِت ا َوَعِملُاوا الصَّ

 [.107الكمي: ملر آخس الىو ال ] َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزال...{

 ما حمل من مكة إلى المدينة وبالعكس.-ل 

  ن يمل  ل  كة ملر المهللينة: -1

   حدي 2) وابان أم مكتاوم  1) مصعب بان عميارحو ال " األ ار " يمامن  -ل

    نممن 

   في الثمن اة الدذيل قدهلل وا  ادر3) عوف بن عفراءحو ال "يوحي" يمامن  -ا

   ااه الحا   كة . حول   صار  

 ل  يمل بلهللهن حو ال " ا خسص ". -مـ

   ِي َ ُحولُ مِ نَّنُس ل  يمل بلهللهن  ل حو ال األ ساي قوله تلنلر: } قُْل يَن لَيَُّمن ال-د

ِ مِلَْاُكْ  َمِمالان   { . 158األ ساي:  -َّللاَّ

  ن يمل  ل المهللينة ملر  كة: -3
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ن }يَدن لَيَُّمد ف سلهن  تنا بدل لُحداهلل  ادام :يمات آية السبن  ل المهللينة ملر  كة،  -ل

َ اَل َُ الا َ ن بَِ َي ِ ْل الس ِ   [.278لب سال: ابَن{ ] الَِّذيَل آَ نُوا اتَّ ُوا َّللاَّ

ندهلل ن  حي    نه في اللدنر التنحده   أبو بكر الصديقحو ال بساءال يمامن  -ا

 ار  ور النحس حي    نه ي علي بن أبي طالب نن ل اساا  ار الح ، ف سلهن 

 الننس.

َجاِل َوالن َِساقوله تلنلر: }-  { 98النىنء  – ِوْلَدانِ ِء َوالْ إاِل اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ

 . 

ا َغفُوًرا  ملر قوله }  { 99النىنء    - َعفُو 

 . ما حمل من المدينة إلى الحبشة -م 

 ببان أباي طالاجعفار يمل  ل المهللينة ملر الحبشة حو ال  سي ، ف هلل لبدت لن  -1

 .النََّجاشيقسلهن  ار 

يدن  بلث  حول   صار    ااه الحا  ملر مل دس بدل لبدي طنلدب بمدذت اآل -2

 ملر الحبشة 

{  ملدر 64ل  مدسان آبَْادنَُكْ  الَ نَنَدن }قُْل يَدن لَْهدَل اْلِكتَدنِا تَلَدنلَْوا مِلَدر َ ِاَمدٍة َحدَواٍء بَاْ 

 {  68آل  مسان  –تُ... اِهاَ  لَاَِّذيَل اتَّبَلُوقوله: }مِنَّ لاَْللَر النَّنِس بِاِْبسَ 

 .ما نزل صيفاً وشتاءً  -ن 

  من اآليات التي نزلت في الصيف: -1

ُ يُْ تِداُكْ  فِدي الْ  -ل لَدهللٌ الَ ٌؤ َهاَدَك لَدْاَس لَدهُ  مِْن اْ دسُ َكسلَدةِ آية الكسلة: }يَْىتَْ تُو ََك قُْل َّللاَّ

نَتَدْاِل هللٌ فَداِْن َ ن َتَدن الْ  لََمدن اَللَد يَُكدلْ َسَه اَلُهدَو يَِسلَُمدن مِْن لَد ْ اَللَهُ لُْخٌت فَاََمدن  ِْودُي َ دن تَد

ن تََسَه اَلمِْن َ دن ُوا مِْخدَوالا ِ َمد ألُ ثَاَدْاِل ذََّ ِس ِ ثْدُل َيدظ ِ اَىدنءا فَِاادنال اَل ِ فَاَُمَمن الثُّاُثَنِن ِ مَّ

ُ بُِكل ِ  ُ لَُكْ  لَْن تَِضاُّوا اَلَّللاَّ  {  .176النىنء  -..ِاا ٌ  َيْيٍء  َ يُبَا ُِل َّللاَّ

 {  103المن هللال  –قوله تلنلر: }اْلاَْوَر لَْ َمْاُت لَُكْ  ِدينَُكْ   -ا

ِ  -مـ ن تُْسَملُوَن فِاِه مِلَر َّللاَّ ْت لُّ  َْ دٍس َ دن َ َىدبَ  تَُوفَّر  ُ  لُ َّ قوله تلنلر: }اَلاتَّ ُوا يَْو ا

 {  .281الب سال  –
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ا قَنِصهللاا القوله تلنلر: }لَْو َ ن -د ن قَِسيبان اَلَح َسا  {  42 التوبة –وَه تَّبَلُ َن َ َسحا

 {  65التوبة  –ُب وُض اَل َْالَ ن  َخُ قوله تلنلر: }اَللَئِْل َحأَْلتَُمْ  لَاَ ُولُلَّ مِ ََّمن ُ نَّ  -هـ

..  -ال    {81التوبة  –قوله تلنلر: }اَلقَنلُوا ال تَنِ ُسالا فِي اْلَحس ِ

 نزلت في الشتاء: من اآليات التي -2 

ا يَااآلين  التي في غدجالال الخندهللق  دل حدو ال األيدجاا، الهدي قولده تلدنلر: } -ل

ِ َعلَْيُكْم  ْيِهْم ِريًحاا وٌد فَأَْرَساْلنَا َعلَاَءتُْكْم ُجنُ ْذ َجاإِ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ ّللاَّ

ُ بَِماا تَ  تدر اآليددة [ ي9أليدجاا: ا]  {ًراْعَملُاوَن بَِصاايَوُجنُاوًدا لَاْم تََرْوَهاا َوَكاااَن ّللاَّ

27. 

ر :  ددل  ن شددة  حددي    نمددن ل مددن قنلددت: م مددن  جلددت فددي يددوآيااات الفااك -ا 

 ين :

 ْل ُهااَو َخْيااٌر لَُكاامْ ا لَُكااْم بَااوهُ َشاار  إِنَّ الَّااِذيَن َجاااُءوا بِاِلْفااِك ُعْصاابَةٌ ِمااْنُكْم ال تَْحَساابُ }

 {22-11النو  

  ماكن متعددةما نزل في أ -ص 

اَماأَلَاْم تَاَر إِلَاى َرب ِاَك َكْياَف : قوله تلدنلر: }بالطائف ن  جل  -1 ... الفدَّ الظ ِ رقاان لَّ

45   } 

ِلنَا َك ِمْن ُرُساْن قَْبلِ َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا مِ : قوله تلنلر: }ببيت المقدس ن  جل  -2

ْحَماِن آِلَهةً يُْعبَُدو    {45الجخسي  – نَ أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ

ْحَما: قوله تلنلر: }بالحديبية ن  جل  -3  {  30 هلل الو – نِ َوُهْم يَْكفُُروَن بِالرَّ

إِلَااى   لَاَرادُّكَ ْلقُااْرآنَ اإِنَّ الَّااِذي فَاَرَض َعلَْياَك : قولده تلدنلر: }بالُجْحفَااة دن  دجل  -4

 {  85القصص  –َمعَاٍد 

 : معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل  -و 

. الهدذا   {1ق اللاد – اْقاَرأْ بِاْساِم َرب ِاَك الَّاِذي َخلَاقَ ل  ن  جل قوله تلنلر: }لال -1

 هو الوحاح.
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ِ إِ َواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجعُاوَن فِياِه آخس  ن  جل: قوله تلنلر: } -2 َوفَّى ُكالُّ تُا ثُامَّ لَاى ّللاَّ

ة م مدنل الدهلليل فدي يدالاألقدوى آ {281الب دسال  – نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظلَُمونَ 

قولدده تلددنلر } الاددور ل ماددت لكدد  ديددنك  اللتممددت  ادداك   لمتددي ال حددات لكدد  

 مددنل مال المن ددهللال { فنآليدة تددتكا   ددل م مددنل الدهلليل اللدداس بلددهلل ا  –ا حدسر دينددن 

   الن ونن . 

 األالا ل الاألالاخس المخووصة: -3

 : األالا ل المخووصة 

 . لالل حو ال  جلت بتمن من حو ال ال نتحة -ل

َ وَ ْم ُظِلُماوا أَنَّهُ أُِذَن ِللَّاِذيَن يُقَااتَلُوَن بِالالل  ن  جل في تشسيه الجمند: } -ا إِنَّ ّللاَّ

 { 39الحج  –َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر... 

َماا ِر قُاْل فِيهِ َمْيِسايَْساأَلُونََك َعاْن اْلَخْماِر َوالْ لالل  ن  جل في تحسي  الخمدس: } -مـ

  { 219البقرة  –فُِع ِللنَّاِس... إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَا

نعاام األ –ًماا... ُمَحرَّ  قُْل ال أَِجُد فِي َما أُوِحاَي إِلَايَّ لالل  ن  جل في األطلمة: } -د

145  }   

 األواخر المخصوصة:-

َل أُِضايُع َعَما ن ِاي الفَاْساتََجاَب لَُهاْم َربُُّهاْم أَ آخس  ن  جل يذ س النىنء خنصدة: } -ل

 {  195آل عمران  –ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى...  َعاِمٍل ِمْنُكمْ 

ُ يُْفتِاايكُ آخددس  ددن  ددجل فددي الموا يددث: } -ا  –... اْلَكاللَااةِ  ْم فِااييَْسااتَْفتُونََك قُااْل ّللاَّ

  { 176النساء 

ِ َواْلفَتْحُ آخس حو ال  جلت بتمن من: } -مـ   {  1وس الن – إِذَا َجاَء نَْصُر ّللاَّ

 

 ب القرآن وروايات المدرستين للعسكري :] ترتيب المصحف من كتا -

 في ترتيب السور في مصحف علي )عليه السالم(

 

الاختس ن   س تستاب الىو  فدي  ودنيي بلد   بدن  الودحنبة الالتدنبلال  دل 

 المهللا ه الملتبسال ال هلليمة لمن له  ىنس بتن يخ ال سآن
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 الفم  ان تستابه  نن بنمتمند  نم .

لب دنس قدنل ابدل المندندن: يدهلللني الحىدل بدل ال ف هلل قنل ابل الندهللي  فدي ال مسحدت:

قنل: لخبس   ل  بهلل السيمل بل لبي يمند  ل الحك  بل ظماس الىهللالحدي  دل 

ىد   بهلل خاس  ل  اي )ع  ل  ه  لى  دل الندنس طادسال  ندهلل الفدنال النبدي  )ص  فأق

ر يت در لن ال يضه  ل ظمست  داءت يت ر يجمه ال سآن، فجاس في باته لسلة لي دن

ل  وحي ممه فاه ال سآن  ل قابه، ال نن المودحي  ندهللممه ال سآن  ، فمو لال 

لهددل مل ددس ) ض ، ال ليددت ل ددن فددي ز ن نددن  نددهلل لبددي يلاددر يمددجال الحىددني ؛ 

 وح ن قهلل ح ط  نه لال اق بخدط  ادي  بدل لبدي طنلدب )ع ، يتوا لده بندو يىدل 

 ار  س الج نن، الهذا تستادب الىدو   دل  لدك المودحي، الحد ط   دس تستادب 

ملر  1871   ل حنة LeiPzigل النىخة المطبو ة في )لابىك ـالىو   ل لص

 ـ 152  في الججء الثن ي  ل تن يخه ص17اللكل   ست الال وبي ) 1872حنة 

 .1883حنة  Brillطبه  154

ن القنل ال الى بلضم  لن  اي  بل لبي طنلب )ص   نن ممله )يلني ال سآن  لم

 نن ل: هذا ال سآن مملته القب   حول َّللا  )ص  اللتر به يحماه  ار ممل ف ن

 قهلل مجلت حبلة لمجاء:

 الججء السابه الججء الثنلث الججء الثن ي الججء االالل 

 المن هللال النىنء آل  مسان الب سال

 يو س النحل  هود يوحي

  سي  المؤ نون الح  اللنكبو 

 طى  يس  الحجس السالر

 الشلساء يملىق االيجاا ل منن 

 الجخسي الواقلة الهللخنن ي  الىجهللال

 الحجسا  تبن ه ..الماك السيمل  الذا ين 

ق الال دددددددددددددددددسآن  ينليمن المهلللس الحنقة هل لتر  ار

 المجاهلل

 ..... .... ....... اال ىنن 

 اقتسبت الىن ة ل ليت حأل حن ل لل  تنجيل

 الممتحنة تبت  بس التولر الىجهللال

الالشددددددددددددددددددددددمس  الننز ن 

 الححامن

الالىددددددددددددددددددددددددمنء  قل هو  ليهلل

 الالطن ق

الشدددددددددددددددددمس  ا ا

  و  

 الاقى  بمذا الباهلل الاللوس ا ن ا جلننت

 ال   شسا لك ال ن  ة ا ا زلجلتا ا الشدددددددددددددددددمس 
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 ا  طس 

الالىدددددددددددمنء  ا   اليل لكل همجال ا ا الىمنء ا ش ت

 البسال 

 الاللندين 

ا دددددددن ا طاندددددددنه  الالتال الالجيتون لل  تس  اي حبح اح   بك

 الكولس

 ....... ..... .... اال ار

قدددددددددددل ينايمدددددددددددن  طس ي قسيشاليس ل  يكل

 الكنفسالن

 ...... النمل ..... .........

فدددددذلك مدددددجء آل  فذلك مجء الب سال

  مسان

فدددددددددذلك مدددددددددجء  فذلك مجء النىنء

 المن هللال

 

 الججء الىنبه الججء الىندس الججء الخن س

 اال  نل اال ساي اال لنر

 بساءال ابساها  حبحنن

 طه الكمي اقتسا

 المس كة النو  ال سقنن

 الونفن  ص وحر 

 االي ني الج س فس ون

 ال تح الشسيلة ي 

 الطو  الذيل   سالا المؤ ل 

 النج  الحهلليث المجندلة

 الوي المج ل الحشس

 التغنبل الاقى  باور ال ان ة الجملة

 الطسق    يتىنءلون المننف ون

 المط  ال الغنياة ن الال ا 

 الملو تال الال جس ا ن ا حانن  وين

 ....... الالاال ا ا يغشر ي اليقل االي

 ........ ا ا منء  وس   المسحس 

 ........ ........ الالضحر

 ........ ........ المك 

 فذلك مجء اال  نل فذلك مجء اال ساي فذلك مجء اال لنر
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 ترتيب سور القرآن في مصحف اُبي  بن كعب )رض(

 (18) ه20الصحابي الجليل المتوفى سنة 

نل:  دنن  : قنل ال ضل بل ين ان لخبس ن الث ة  ل لصدحنبنن. قد19ابل النهللي )قنل 

 ودن  تألاي الىو  في قساءال لبي  بل  لب بنلبوسال في قسية ي دنل لمدن قسيدة اال

دهلل بدل  بدهلل المادك اال ودن ن لخدس  ملاندن  ودح ن   ار  لس فسحخال  ندهلل  حم 

لىُّو  تخسمت لالا ل االقنل: هو ُ وحي لُبي   اليننت  ل آبن نن، فنظس  فاه الاح

 الخواتا  السُحل ال هللد االن. فأالله:

 الس هلل 26 االيجاا 17 اال  نل 8 فنتحةالكتنا 1

 طى  27 بني احسا ال 18 التوبة 9 الب سال 2

 ال وي 28 الج س 19 هود 10 النىنء 3

 طس 29 ي  تنجيل 20  سي  11 آل  مسان 4

 حاامنن 30 طه 21 الشلساء 12 اال لنر 5

 الونفن  31 اال بانء 22 الح  13 ساياال  6

 داالد 32 النو  23 يوحي 14 المن هللال 7

 ص 33 المؤ نون 24 الكمي 15 الذن التبىته 

 يس 34 ي  المؤ ل 25 النحل 16 يو س * 

 

  هكذا  في طبلةLeipzig 

 

الامدددد  ايددددنه  92 ال جس 75 النج  55 اصحنا الحجس 35

  لبهلل

هدددددددددددددن الاخس  الماك 76 ن 56 ي   ىق 36

 بنلك ن 

  حاق الامج  الالاال ا ا يغشر 77 الحنقة 57 السالر 37

 ا ا زلجلت 93 ا ا الىمنء 78 الحشس 58 الجخسي 38

 اللندين  94 ا  طس   الممتحنة 59 ي  الىجهللال 39

الشدددددددددددددددددددددددمس  79 المسحس  60 ابساها  40

 الححنهن

اصدددددددددددحنا  95

 ال ال

 لتالا 96 الالىمنء ا  80    يتىنءلون 61 المس كة 41

 الكولس 97 البسال   اال ىنن 62 ال تح 42

 ال هلل  98 الطن ق 81 اللقى  63  حمهلل 43

 الكنفسالن 99 حبح اح   82  و   64 الحهلليهلل 44

 النوس 100  بك اال ار  الننز ن  65 الظمن * 45
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 ابي لمب 101 الغنياة 83  بس 66 تبن ه 46

 قسيش 102  بس** 84 المط  ال 67 ال سقنن 47

 الومهلل 103 الوي 85 ا االىمنءا ش ت 68 ال  تنجيل 48

 ال اق 104 الضحر 86 التال 69  وا 49

 الننس 105 ال   شسا 87 اقسلبنح   بك 70 االي ني 50

   ال ن  ة 88 الحجسا  71 ق 51

   التكنلس 89 المننف ون 72 السيمل 52

   الخاه 90 الجملة 73 الواقلة 53

   الجاهلل  91 النبي )ص  74 الجل 54

   الطمن  بنلطنء الممماة.Leipzig*  في طبلة )

**  الهددي لهددل الكتددنا لدد  يكددل لالل  ددن  ددنن الددذيل   ددسالا )ال مسحددت طبلددة 

Leipzigهكددذا ال د  اللبددن ال فددي لصددل الكتددنا المطبددوع بموددس.  37  ص

 الالظنهس ا ه

ايددتبنت  طبلددي الان صددحاحه هددو ))الهددي االل لدد  يكددل الددذيل   ددسالا  ددل لهددل 

 نا   الموحح.الكت

 

ترتيب سور القرآن في مصاحف عبادّللا  بان مساعود )رض( الصاحابي الجليال 

 المتوفى سنة

 (20) ه33أو  32

    ل ال ضل بل ين ان ا  ه قنل: المهلل  في  وحي  بهللَّللا  21 الى ابل النهللي )

 بل  ىلود تألاي حو  ال سآن  ار هذا التستاب:

 

 لجخسيي  ا 37 ال سقنن  25 اال بانء 13  بأ 1

 الىجهللال 38 الح  26 المؤ نون  14 النىنء 2

 االي ني 39 الس هلل 27 الشلساء 15 آل  مسان 3

 الجنلاة 40 حبأ 28 الونفن  16 ال  ص 4

 الهللخنن 41 المس كة 29 االيجاا 17 اال لنر 5

 ا ن فتحنن 42 ابساها  30 ال وي 18 المن هللال 6

 الحهلليهلل 43 ص 31 النو  29 يو س 7

 حبح  44 الذيل   سالا 32 اال  نل  20 بساءال 8

 الحشس 45 ال مس 33  سي   21 النحل  9

 تنجيل 46 الج س 34 اللنكبوا 22 هود 10

 االىجهللال 4الحددددددددددددددددددددوا ا   35 السالر  23 يوحي 11
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 المىبحن *

 ق 48 ي  المؤ ل  36 يس 24 بني احسا ال  12

 

 لل  يكل الذي 95 هل لتنه يهلليث 80 الطو  64 الطسق  49

اقتسبدددددددددددددددددددت  65 الحجسا  50

 الىن ة

   سالا  ل   الغنياة 81

 اهل الكتنا  حبح اح   82 الحنقة 66 تبن ه الهللن 51

 الشمس الححان 96  بك اال ار  ا ا القلت 67 باهللت الماك 

 التال 97 الالاال اا ا يغشر 83 ن الال ا   68 التغنبل  52

 همجالاليل لكل  98 ال جس 84 الننز ن  69 المننف ون  53

 ال ال 99 البسال  85 حأل حن ل 70 الجملة 54

 اليسي قسيش 100 ا ش ت  86 المهلللس 71 الحوا يون 55

 التكنلس 101 اقسل بنح   بك 87 المج ل 72 قل االيي 56

 ا ن ا جلننت 102 اللقى  بمذا الباهلل 88 المط  ال 73 ا ن ا حانن  وين 57

 سالاللو 103 الالضحر 89  بس 74 المجندلة 58

 ا ا منء  وس   104 لل   شسا 90 الهللهس 75 الممتحنة 59

ينايمددن النبددي لدد   60

 تحسر

 الكولس 105 الالىمنء الالطن ق 91 ال ان ة 76

 الكنفسالن 106 الاللندين  92    يتىنءلون 77 السيمل  61

 المىهلل 107 ل ليت  93 التكويس  78 النج  62

 قل هو   ليس 108 ال ن  ة 94 اال  طن  79 الذا ين  63

_________________________________ 

  22فذلك  ئة حو ال ال شس حو )

 الفي  الاية لُخسى الطو  قبل الذا ين .

قددنل ال ضددل بددل يددن ان: قددنل ابددل حدداسيل: ال ددنن  بددهللَّللا  بددل  ىددلود اليكتددب 

 الملو تال في  وح ه، الال فنتحة الكتنا.

: فدددددي قدددددساءال  بدددددهللَّللا  ال الى ال ضدددددل ليضدددددن بنحدددددنندت  دددددل اال مدددددش، قدددددنل

  .23)يمىق )

ددهلل بددل محددحنق:  ليددت  ددهللال  وددنيي   ددس  ىددنخمن ل  مددن  وددحي ابددل  قددنل  حم 

 ىددلود لدداس فامددن  وددح نن  ت  ددنن الل ثسهددن فددي  ق  ثاددس النىددخ، القددهلل  ليددت 

يدهلل  وح ن قهلل  تب  نذ  حو  ئتي حنة فاه فنتحة الكتدنا؛ الال ضدل بدل يدن ان ل

 اال مة في ال سآن الالسالاين .

  .24لك   س ن  ن قنله دالن  ن ينههلل نت ـ ا تمر)فاذ
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 ترتيب السور في مصحف عبدّللا  بن عباس )رض(

 (25) ه68الصحابي الجليل المتوفى سنة 

 

 جهلل في التن يخ الالحهلليث لاودحنبي الجاادل ابدل  بدنس ) ض  ال دذن تخودي 

 في ت ىاس ال سآن صاة خنصة بلاي )ع  فمن يذ س  نه في

 اسال.ال سآن له  جية  ب

ن   في  تنا حدلهلل الىدلود ل  ده ايدتمس بدال لهدل االحدسر ل26  س ابل طنالالس)

 ابل  بنس  نن تاماذ  اي )ع .

هلل بل  مس السازن في  تنا اال بلال لن ابل  بنس   اس الم ى ِ  سيل ال  س  حم 

 ددنن تاماددذ  اددي  بددل لبددي طنلددب )ع  فَلس ددن   ددل تستاددب  وددح ه  مددن   ددست 

 است الهو حنهلل ل ال.الشمسحتن ي في   هلل ة ت ى

 

 الكنفسالن 19 السيمل  13 تبت يهللا 7 اقسل 1

 االخسص 20 الاللوس 14  و   8 ن  2

 النج  21 الكولس 15 اال ار 9 الالضحر 3

 اال مر 22 التكنلس 16 الالاال 10 المج ل  4

 ال هلل  23 الهلليل 17 الال جس 11 المهلللس 5

 الالشمس 24 ال ال 18 لل   شسا لك 12 ال نتحة 6

 الح  94 المو نون 71 يو س 48 البسال   25

 الحهلليهلل 95 الس هلل 72 هود 49 التال  26

  حمهلل )ص  96 الطو  73 يوحي 50 قسيش 27

 اال ىنن 97 الماك 74 الحجس 51 ال ن  ة 28

 الطسق 98 الحنقة 75 اال لنر 52 ال ان ة 29

 ل  يكل 99 الملن   76 الونفن  53 الممجال 30

 الجملة 100 النىنء 77 ل منن 54 الالمسحس  31

 ال  الىجهللال 101 الالننز ن  78 حبأ 55 ق 32

 المننف ون 102 ا  طس  79 الج س 56 الباهلل 33

 المجندلة 103 ا ش ت 80 المؤ ل 57 الطن ق 34

 الحجسا  104 السالر 81 ي  الىجهللال 58 ال مس 35

 التحسي  105 اللنكبو  82 ي   ىق 59 ص 36
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 التغنبل 106 المط  ون 83 الجخسي 60 اال ساي 37

 الوي 107 الب سال  84 الهللخنن 61 الجل 38

 المن هللال 108 اال  نل 85 الجنلناة 62 يس 39

 التوبة 109 آل  مسان 86 ااالي ني 63 ال سقنن 40

 النوس 110 الحشس 87 الذا اين  64 المس كة 41

 الواقلة 111 االيجاا 88 الغنياة 65  سي  42

 الاللندين  112 النو  89 الكمي 66 طه 43

 ال اق 113 الممتحنة 90 النحل 67 الشلساء 44

 الننس 114 ال تح 91  وا 68 النمل 45

   النىنء 92 ابساها  69 ال وي 46

   ا ازلجلت 93 اال بانء 70 بني احسا ال 47

 

 ترتيب السور في مصحف االمام أبي عبدّللا  

د الصادق عليه السال  مجعفر بن محم 

 كما ذكره الشهرستاني في مقدمة تفسيره.

 

 بني احسا ال 49 ق 33 الكنفسالن 17 اقسل 1

 يو س 50 الباهلل 34 ال ال 18 ن 2

 هود 51 الطن ق 35 ال اق 19 المج ل 3

 يوحي 52 ال مس 36 الننس 20 المهلللس 4

 االحجس 53 ص 37 االخسص 21 تبت 5

 اال لنر 54 اال سااي 38 الالنج  22  و   6

 الونفن  55 الجل 39 اال مر 23 اال ار 7

 ل منن 56 يس 40 ال هلل  24 الالاال 8

 حبأ 57 ال سقنن 41 الالشمس 25 الال جس 9

 الج س 58 المس كة 42 البسال  26 الالضحر 10

 المؤ ل 59  سي  43 الالتال 27 ال   شسا 11

 ي  الىجهللال 60 طه 44 قسيش 28 الاللوس 12

 ي   ىق 61 الواقلة 45 ةال ن   29 الاللندين  13

 الجخسي 62 الشلساء 46 ال ان ة 30 الكولس 14

 الهللخنن 63 النمل 47 الممجال 31 التكنلس 15

 الجنلاة 64 ال وي 48 المسحس  32 الهلليل 16
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 المننف ون 104 النىنء  91 الملن   78 االي ني 65

 المجندلة 105 ا ا زلجلت  92 النبأ 79 الذا ين  66

 الحجسا  106 الحهلليهلل  93 الالننز ن  80 ياةالغن 67

 التحسي  107  حمهلل )ص   94 ا  طس  81 الكمي 68

 الوي 108 الس هلل  95 ا ش ت 82 النحل 69

 الجملة 109 السيمل  96 السالر 83  وا 70

 التغنبل 110 اال ىنن  97 اللنكبو  84 ابساها  71

 ال تح 111 الطسق  98 المط  ون 85 اال بانء 72

 التوبة 112 ل  يكل  99 الب سال 86 المؤ نون 73

 المن هللال 113 الحشس 100 اال  نل 87 ال  الىجهللال 74

   النوس  101 آل  مسان 88 الطو  75

   النو   102 االيجاا 89 الماك 76

   الح   103 الممتحنة 90 الحنقة 77

 [  2  – 880 -869ال الاين  المهلل حتال  ل  ص  -

 

 ن على التنزيل :فائدة البيا -5
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حف إال و هنا يتبين لنا أن القرآن هو القرآن و ال اختالف فياه و ماا هاذا المصا

مصااحف أميااار المااا منين سااواء كتباااه زياااد أو عماار مااان النااااس إال أن بياناااه 

وتفساايره ناازل منجماااً علااى أسااباب ناازول وهااذا مستحساان فااي تفسااير القاارآن 

 :كما قلنا من ذي قبل لعدة أسباب  منها وبيانه 

ا    1)   بندجالل لسفة الىاسال النبوية بوو ال لدق ال لك ال تبنطمن ا تبنطان اللا ن

غاس لال ال سآن التوالي األيهللا  بهلللا  ل  جالل حو ال اللاق  من يلا    ل  ىا  ص

  باس يلسفون بن ممدنع لن )اقدسل بنحد   بدك الدذن خادق  هدر لالل  دن  دجل  دل

  لمن الخسال   ار ال مقسآن الالخسال   ار هذا التستاب طمس أليهللا  المخ نء 

لدي مالح ا ي المستب أليدهللا  القلدت لسحدول   الآل باتده الالمدؤ نال  دل بلدهللال 

 ن بندجالليور ال ان دة     الفدي  لدك لاخدهللر البدنيثال فدي الىداسال النبويدة الا تبنطمد

ا  ل الويي.  ال سآن الالىنة النبوية المطمسال الالتي هر ليضن

 . ل تسابط الىو  التىاىامنالبه يُتحهللد التوا يخ الاأليهللا  الالحكمة     2)

ااده اللخاساا لبس دة ال دساءال بتستادب الندجالل  مدن  دجل بده حداهلل ن مبسيدل     3)

 الىسر الممنبة الهلل وى بمذا التستاب لحسع با ن   .

آن  اه اللذلك  تبننت  ار تستاب النجالل الالفق لحبنا النجالل ال امن ال سا   ال س

ار صدقنل  حول    نممن :  جل في  ار  من قنل حاهلل ن ابل  بنس  حر   

ن   .. ال م    ااه ال آله :من ال سآن ل بلة ا بنع   فسبه فانن لهل البات خنصة

 [  43-42ص  1يواههلل التنجيل   – ل جل في  اي  سا   ال سآن

ا ]  ن ل آية فامن الذيل آ نوا مال  اي م ن من القىاممن الي  . سيكمن [الي ول ليضن

 

 يم الذي فيه مختلفون"لماذا "النبأ العظ -6

النباأ  عم يتساءلون, عن النبأ العظيم, الذي هم فيه مختلفون, كال سيعلمون( }

1-4 } 

 هنااا نبااين أن هااذه التساامية ليساات ماان عنااد أنفساانا باال هااى النتيجااة البيانيااة

يااه التااي انتصاارت ألهاال بياات النبااي وأولهاام المااام علااي )عل ةفعليااال الحقيقيااة

 تعاالى هللوالياة يادعوا إلاى القرآن الكريم كله  التاليوب في كل مواردهالسالم( 

وفي   الحقهللاوالمام علي )عليه السالم( وهى والية صلى هللا عليه ورسوله 

 ذلك روى أحاديث ي كد القرآن الكريم صحتها كما يلي :

 

 الى الحنفظ الحىكن ي الحن ي قنل: اخبس ن   ال بل الحىال بنحنندت المذ و  ] 

 ل  اي بل ابي طنل قنل: اقبل صخس بل يدسا يتدر مادس الدر  ل  بهلل خاس 

 حول   ف نل : اال س بلهلل لمدل ؟ قدنل)ص  لمدل هدو  ندي بمنجلدة هدن الن  دل 

 وحر. فن جل   تلنلر)    يتىنءلون  يلني يىنلك اهل  كة  ل خسفة  ادي. 
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) ددل النبددأ اللظددا   الددذن هدد  فادده  ختا ددون  فمددنم  الموددهللق ال ددنم  المكددذا 

يته. ) س حالامون  ل   س حالامون  الهو  د  اام  حالسفون خسفته ا من بوال

يق ا  يىنلون  نمن في قبو ه  فس يب ر  ات فدي يدسق الال غدسا الال بدس الال 

بحس اال ال نكس ال كاس يىنال ه  ي والن لاماتمل  بك؟ال دن ديندك؟ال ل  بادك؟ال ل 

 [  318ص2)يواههلل التنجيل   - ا ن ك؟ 

ُ َ اَْاِه اَلآِلِه اَلَحاَّ َ  قَنَل َ ُحولُ ]  ِ )َصاَّر َّللاَّ ٍ )َ اَْاد  ِللَاِ َّللاَّ دَسالُ اَلالىَّدَس ي  ُر  : يَدن ِه الوَّ

ِ ، اَللَْ دد ِ ، اَللَْ ددَت بَددنُا َّللاَّ ددةُ َّللاَّ ِ ، اَللَْ ددَت اِسيددُق مِلَددَت الطَّ َ ِادديُّ ، لَْ ددَت ُيجَّ لنَّبَددأُ ر َّللاَّ

دَساُط اْلمُ  نُر ن َ ِاديُّ ، لَْ دَت مَِ دْ اَدر . يَدُل اأْلَ ْىدتَِ اُ  ، اَللَْ دَت اْلَمثَداْللَِظاُ  ، اَللَْ دَت الو ِ

يِ اَل . يَدن َ ِاد َحدا هلِلُ الاَل ، الَ اْلُمْىِاِماَل ، اَل لَِ اُس اْلُمْؤِ نِاَل ، اَل َخْاُس اْلَوِصدا ِ  دهلل ِ يُّ ، و ِ

يُق اأْلَْ بَددسُ  ددهلل ِ ْ ددَت َخِاا َتِددي َ اَددر َ ِادديُّ ، لَ  يَددن . لَْ ددَت اْل َددنُ الُق اأْلَْ َظددُ  ، اَل لَْ ددَت الو ِ

تِي ، اَل لَْ َت قَنِحي دَْينِي ، اَل لَْ َت ُ ْنِجُج ِ هللَاتِي ن َت اْلَمْظاُوُر بَْلهللِ ِايُّ ، لَ ْ  َ . يَن  لُ َّ

َ ْمُجوُ  بَلْ  اْلمَ . يَن َ ِايُّ ، لَْ َت اْلُم َنِ ُق بَْلهلِلن . يَن َ ِايُّ ، لَْ تَ  لَدنلَر تَ  هلِلن . لُْيِمهللُ َّللاَّ

تِددي لَنَّ ِيْجبَددَك ِيْجبِددي ، اَلِيْجبِددي ِيدد ِ اَل َ ددْل َيَضددَس ِ ددْل لُ َّ نَّ ِيددْجَا  ، اَللَ ْجُا َّللاَّ

، 36لبحن  :  ا. 181 اون األخبن : ص -. الموند  : لَْ هللَا ِِك ِيْجُا الشَّْاَطننِ 

 [ .111، ص38، ال 4ص

 

َ ددنِر اْلبَددنقِِس )َ اَْاددِه الىَّددَسُر   ]   ددالَةَ ِلْاددُت فِددهللَ  لَددهُ : مُ لَ َّددهُ قِاددلَ َ ددْل اْ ِ  اَه ، مِنَّ الش ِ

َ اَْادِه ﴾ ؟ فَ َدنَل )ْللَِظدا ِ النَّبَداِ ا َن َ دلِ يَْىأَلُو ََك َ ْل تَْ ِىاِس َهِذِت اآْليَِة : ﴿َ د َّ يَتَىدنَءلُو

ِ َ اَ  ِ آيَدةٌ لَْ بَدسُ  ن ُدوُل : َ ديَ ْاِه  الىََّسُر  : َ نَن لَِ اُس اْلُمْؤِ نِاَل )َصاََواُ  َّللاَّ  ِ ن ِدي ، ِنَّ

ِ ِ دْل  َبَدداٍ َ ِظدداٍ  لَْ َظددُ  ِ ن ِددي ، اَللَ َدهلْل ُ سِ  ِة ر اأْلَُ ددِ  اْلَمنِحدداَ اَليَتِددي َ اَددَحددْت الَ اَلاَل ِنَّ

َ اَْاِه ﴾ ؟ قَنَل )هُ ُ ْلِسُحونَ ْ تُْ  َ نْ اٌ  * لَ : ﴿قُْل ُهَو  َبَأٌ َ ظِ  فَأَبَْت لَْن تَْ بَاََمن . فَِ اَل لَهُ 

 ِ ِ لَِ اددُس اْلُمددْؤِ نِاَل )َصدداََواُ  َّللاَّ بوددن س  -لموددند  :اَْاددِه  . ا  َ الىَّددَسُر  : ُهددَو اَلَّللاَّ

َ ددددْل  ] [ 1، ص36. البحدددن  :  207، ص1. الكددددنفي :  21الدددهلل من  : ص

َ نِر اْلبَنقِِس )َ اَْاِه الىََّسُر  لَ َّهُ ُحئَِل َ ْل هَ  َسُر  اَلقَدنَل نَا )َ اَْاِه الىَّ أَمَ آْليَِة ؟ فَ ِذِت ااْ ِ

 ِ ِ َ اَْاددِه  ؛ أِلَنَّ َ ُحددوَل َّللاَّ ُ  )َصدد: ُهددَو َ ِادديٌّ )َصدداََواُ  َّللاَّ اََّ    َ اَْاددِه اَلآِلددِه اَلَحدداَّر َّللاَّ

د دنِدِق )َ اَْادِه الىَّ َ دنِر الوَّ ا ُحدئَِل َ دْل َهدذِ   لَ َّدهُ لَ َسرُ لَْاَس فِاِه ِخَسٌي . اَلَ ْل اْ ِ  تِ ْيضدن

، 1الكددنفي :   -: ةُ . الموددند َواَليَدداآْليَددِة ؟ قَددنَل )َ اَْاددِه الىَّددَسُر  : النَّبَددأُ اْللَِظدداُ  الْ 

،  ددل  نددج 2، ص36. البحددن  :  3ا 758ص 2. تأاليددل اآليددن  :  418ص

 [ .ال وا هلل

ُ َ ْندهُ  : لَ  ]   ا )َصداَوَ نَّ َ ِاا دقَنَل اأْلَْصبَُغ ْبُل  ُبَنتَةَ )َ ِحدَي َّللاَّ ِ َ اَْادِه  قَدان نَل : ُ  َّللاَّ

ِ لَ َن النَّبَأُ اْللَِظا ُ  ،  َحداَْلاَُمونَ  اَُموَن لُد َّ َ دسَّ لْ َ سَّ َحداَ  ، ُوَن ، الَِّذن ُهْ  فِاِه ُ ْختَاِ  اَلَّللاَّ

 ننقدب ابدل  -. المودند  : كِ ذَا لَدِياَل لَقُِي بَْاَل اْلَجنَّدِة اَلالنَّدنِ  اَللَقُدوُل َهدذَا ِلدي اَلَهد

 [ .،  ل  ننقب آل لبي طنلب3، ص36. البحن  :  80ص 3يمسآيوا :  
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ُ  : َخددَسَ  يَددْوَر ِصدد  ِاَل  َ  ]  لشَّددنِر اَلَ اَْاددِه اْل َ ْىددَكِس ُمددٌل ِ ددقَددنَل َ ْا ََمددةُ )َ ِيَمددهُ َّللاَّ

﴾ . فَددأََ ْدُ  لَِظدا ِ لنَّبَدداِ الْ ا َ دِل ِحدَسٌا اَلفَْوقَدهُ ُ ْوددَحٌي اَلُهدَو يَْ ددَسلُ : ﴿َ د َّ يَتَىددنَءلُونَ 

ِ )لن ال تنل  له  . فَ َنَل َ ِاديٌّ )َصداََواُ   اْلبَِساَز مِلَْاهِ  َكن َدَك ! اَلَخدَسَ  اَْادِه  :  َ  َ  َّللاَّ

 َددنَل ؟ قَددنَل اَل ! فَ   ُددونَ اددِه ُ ْختَاِ فِ الَّددِذن ُهددْ   بِنَْ ِىددِه فَ َددنَل لَددهُ : لَتَْلددِسُي النَّبَددأَ اْللَِظددا َ 

 ِ ِ النَّبَددأُ اْللَِظددا)َصدداََواُ  َّللاَّ اَليَتِددي الَ تَاَْ ددتُْ  ، اَلَ اَددر ِذن فِاددِه اخْ ُ  الَّدد َ اَْاددِه  : لَ َددن اَلَّللاَّ

َىْاِ ي  ََجدْوتُْ  اَْكتُْ  بَْلهللََ ن بِ هَ بَْغاُِكْ   ، اَلبِ تَنَنَزْ تُْ  ، اَلَ ْل اَلاَليَتِي َ َمْلتُْ  بَْلهللَ َ ن قَبِْاتُ ْ 

ِ ِه فََسَ در  !. لُد َّ َ دَس بَِىداْ ن َ ِمْادتُ ْ َ دُمدوَن ْمتُْ  اَليَْوَر اْلِ اَنَ ِة تَْلاَ ، اَليَْوَر اْلغهلَِليِس قهلَْل َ اِ 

 .[  ،  ل  نج ال وا هلل2، ص36. الموهلل  : البحن  :   بَِسلِْحِه اَليهلَِلتِ 

 يومدهلل اللخاساا بمل يكدذا يمدذا األينديدث فادالا  ل ده ل دس اختا دت فاده األ دة الال

ا ل بس  ل ا  ن ة ف ذن هد  ي ا حسر بدل الشدو ى الالوصداة البنلتدنلي } الدخسفن

ة فاده  ختا دون{ بدس  يدب هدو ا  دنر  ادي  مدن فدي  ساليدن  لهدل البادت الىدنل 

 الذ س .

 لماذا تابوت السكينة :  -7
  

بامددن قالتسابطمددن بددنلتي  امددة  امددة   امددن  ال ددسآن الكددسي فددي هددذا الت ىدداس بانددن 

ي ادة الالتد  دالن ا لتجار بنآلين   ن  البلهللهن بواحطة  ل مماة   اهللال في  تنا

َيدن  قهلل ال تحهللد الملنر في  ثاس  ل األيدوال الالدبل  اآلخدس يمكدل لن  بانده ب

  ثاسال   تسابطة الموحوع  من في قوي األ بانء لال ت نصال صو   ل الجندة

ال النن  لال لتوحاح  وحوع  ت وااي  ل ل س  لدال  مىدجهلل الضدسا  لال قتدنل 

ل دسآن ا تنبته  لال الوصاة ....ملدخ الموحدو ن  المتسابطدة فدي اللهللال لال الهلليل ال

ا لبانن الموحوع  .  الكسي  م ا دخل فامن  امة تكون  ابطن

 

 المثال هنا قوله تعالى :

 

َ ُمْبتَ  ا فََصَل َطاالُوُت بِااْلُجنُوِد قَااَل إِنَّ ّللاَّ ْيَس َمان َشاِرَب ِمْناهُ فَلَابِنََهاٍر فَ  ِلايُكم} فَلَمَّ

 قَِلايالً َشاِربُوا ِمْناهُ إاِلَّ  بِيَاِدِه فَ َف ُغْرفَةً َمن لَّْم يَْطعَْمهُ فَِإنَّهُ ِمن ِي إاِلَّ َمِن اْغتَرَ وَ  ِمن ِي

اا َجااَوَزهُ ُهاوَ  اْنُهْم فَلَمَّ  َم بجاا لاوتوا الَ َطاقَاةَ لَنَاا اليَاوْ َوالَّاِذيَن آَمنُاوا َمعَاهُ قَاالُ  م ِ

ِ َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَ  القُاوا ّللاَّ ا نَُّهم مُّ  َكثِياَرةً ِليلَاٍة َغلَبَاْت فِئَاةً ن فِئَاٍة قَ َكام م ِ

 ِ ابِِريَن  بِِإْذِن ّللاَّ ُ َمَع الصَّ  {  249البقرة  -َوّللاَّ

                                                                                                                 

 ا :وهن

 

 " طنلو  بنلجنود   فلما فصل) 
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نل اللادس قدولماا فصالت لن خس   ل بسدت تجنت اللمنلاق  مدن فدي قولده تلدنلر )

  الياث لن اللاس  ن ت  توممة لموس 94يوحي -لبوه  م ي ألمهلل  يح يوحي

نن  د  فدان مدنلو  249طنلو  بدنلجنود_الب سال فلما فصلفان قوله تلنلر هنن ) 

الجندوبي بدال  ودس الالشدنر  ادر حدنيل بحدس الدسالر  قهلل ظمس  ادر قدسى الشدنر

نل دة )األبا  المتوحط   ال د بت ىاس  نج الهللقن ق لن منلو  ال ل  له  دل اللم

 ددن وا يىددكنون حددنيل بحددس الددسالر بددال  وددس الفاىددطال فظمددسالا  اددر بنددر 

 دن   الل380ص/2ت ىاس  ندج الدهللقن ق  -محسا ال فأخذالا دين ه  الحبوا لالالده 

: 

 

 )طالوت ( :

 

لدث ب قهلل و طنلو  الذن  اكه   تلنلر  اام  قنل تلنلر)القنل لم   بام  من  ه

ق   الطنلو  هنن لمن آ دل بده قو ده الصدهللقوت بتودهللي247الب سال- اكن طالوتلك  

مدن نلر) فا بر  ل ل بانء بنر محسا ال له خس  بم  ل تنل اللمنلاق  منفر قوله تلد

   249الب سال-نمسبنلجنود قنل من    بتااك  ب طالوتفول 

 الل ن :

 

 ) بالجنود( 

 

ر لدنلر) الالالجنود هنن ه  منود   األ حاة أل مد  الالدوا   يدق الاليتده قدنل ت

ا  جنود    .7ال تح-الىمنالا  الاأل ض ال نن    جيجاا يكامن

لد   جناوداً الهذت الجنود الىمنالية التسى فدي ل ثدس لأليادنن ل ولده تلدنلر) الل دجل 

ا لامددؤ نال)م  سالا 26التوبددة -  ددسالا تسالهددن ال ددذا الددذيل    القددنل تلددنلر ليضددن

ا  -لددد  تسالهدددن وجناااوداً  لمدددة    اددداك  م  مدددنءتك  مندددود فأ حدددانن  ادددام   يحدددن

 المنود   تلنلر األ حاة ال لمن منود   الىمنالية التي التنجل مال 9األيجاا

ندهلل ن لمد   ار لهل حكانة الفدر ل دن ل حدكانة هد  الغدنلبون ل ولده تلدنلر ) المن م

  اللكي يوط ر طنلو  الودي المدؤ ل  دل المندنفق 173الونفن  –الغنلبون 

ابددتسه  الا تحددنم  فددي  ىددألة الىددمه الالطن ددة قددن سا لمدد  ) فامددن فوددل طددنلو  

قنل من    بتااك  بنمس فمل يسا  نه فااس  نر ال ل لد  يطلمده فا ده  بالجنود

يبدال تلدنلر لن ل ثدسه   مدل   الهندن 249الب دسال- نر مال  ل اغتسي غسفدةا بادهللت

  247الب دسال -قنلوا  ل قبل ) ل ر يكون له الماك  اانن الل  يؤ  حدلةا  دل المدنل

هؤالء فتنوا الخسموا  ل يظاسال ا يمنن للوان م    تلنلر ال حوله الم دن م  
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  الل دن قولده تلدنلر فامدن قنلده 249الب دسال-ف نل تلنلر ) فشسبوا  نه مال قااسا  نم 

 طنلو  لم 

  بتااك     إن هللا )

ا   ولدده تلددنلر  نددهلل ن قتددل    هنددن ل ددظ يلددود  اددر المددؤ نال الهددو طددنلو  تمن ددن

َ المحدن بال المددؤ نال ) مِ ََّمددن َمددَجاُء الَّددِذيَل يَُحددنِ بُوَن  اَليَْىددلَْوَن فِددي  ُحددولَهُ اَل َ  ّللاَّ

ْل ِخسٍي لاَْل يُن َدْوا اَللَْ ُماُُم    ِ  ْيهلِليِم ْ لَ  يَُواَّبُوا لاَْل تُ َطَّهَ  األَْ ِض فََىنداا لَن يُ َتَّاُوا لاَلْ 

    33المن هللال -ِخَسالِ َ ذَاٌا َ ِظاٌ  اَللَُمْ  فِي اآل ِ َل األَْ ِض  َِلَك لَُمْ  ِخْجٌن فِي الهللُّْ اَن

نال القنل تلنلر لمن بندر الامدود الحودون لاتحودنوا بمدن  دل  حدول   الالمدؤ 

ن  الهددد  لددد  يشددداهللالهن مال لبيتمدددنء بمدددل مدددن يودددون ظندددوا ل مدددن تمدددنلم   دددل  

دن ِلَتُمُ  دلَ ْ  ُيُودالاالختبنء  ل  حدول   قدنل تلدنلر )اَلَظنُّدوا لَ َُّمد   َّ ِ  و ُُم    ِ – ّللاَّ

َ   لن لن قول طدنلو   ااده الىدسر هندن لمد )2الحشس َ  نََمدٍس مِنَّ اُك  بِ ُ ْبتَِاد إِنَّ ّللاَّ َّللاَّ

هدذا ابدتسء  دل     لن ل دن اختبدستك  اللبتاداك  بنمدس ال249الب دسال-ُ ْبتَِااُك  بِنََمدٍس 

مد  للك قنل تلنلر أل ك   كا ال بنلىمه الالطن ة لي فكأن   هو الذن ابتسه  لذ

َ هنن )     249الب سال-ُ ْبتَِااُك  بِنََمسٍ  إِنَّ ّللاَّ

 

 الل ن :

 

 )مبتليكم ( 

 

 نَن ِ بِنْلَحَىدد وناااهموبلالابتااتدده ا تحنتدده الاختبستدده بددنلخاس الالشددس قددنل تلددنلر)

ء  ندهلل ميىدنس ا  دنر    الهدذا االبدتس168األ دساي-اَلالىَّا ِئَنِ  لَلَاَُّمْ  يَْسِملُدوَن 

 بلدهللر الث ددة فددي   نيددنت المنددودت ال لددك بمددن يبددهلل   ددنم   ددل  لددنص الحددائن  قددنل

 لذلك تجدهلل حداهلل ن  اىدر  ال163األ ساي-بَِمن َ ن ُوا يَْ ُى ُونَ  نَْبلُوُهمتلنلر)َ ذَِلَك 

ى ملدر  ااه الىسر لمن يلس بنلك س  ل ل نس يوله ابتسه  ف نل لمد   دل ل ودن 

ددن لََيددسَّ ِ اَىددر ِ ددْنُمُ  الُكْ ددَس قَددنَل َ دد ِ نِ ن مِلَددر ْل لَ َودد  قددنل تلنلر)فَاَمَّ  قَددنَل َّللاَّ

 ِ ِ آَ نَّددن بِددننَّ   52آ ل  مددسان–َن  بِأَ َّددن ُ ْىددِاُمواَلاْيددَمهللْ  الَحَواِ يُّددوَن  َْحددُل لَ َوددنُ  َّللاَّ

ِ قَددنَل  َوددنِ ن مِلَددرْل لَ القولدده تلنلر)َ َمددن قَددنَل ِ اَىددر اْبددُل َ ددْسيََ  ِلْاَحددَواِ ي ِاَل َ دد َّللاَّ

ِ فَََ نَت طَّن ِ َةٌ ِ ْل  َ  ََس  طَّن ِ َدةٌ فَأَيَّدهلْل َن الَ  ْحَسا ِالَ نِي مِ بَ الَحَواِ يُّوَن  َْحُل لَ َونُ  َّللاَّ

ِهْ  فَأَْصدبَُحوا َظدنِهِسيَل الَِّذيَل آَ نُوا َ اَ  ِ   الهندن لمدن ليدس  دنم  14الودي-ر َ هللاُل 

ولده قالك س الالن نق طنلو   ااده الىدسر ا تحدنم  بدنلنمس الالشدسا  نده  مدن فدي 

ه  ندر بنمس فمل يسا  نه فااس  نر ال ل ل  يطلمده فا د مبتليكمتلنلر )من   

   الل ن :249الب سال-مال  ل اغتسي غسفةا باهللت
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   بنهرااك  )   بت 

 

َس ِلدي ْوِر لَلَداْ قَدَل يَدن الل ظ  مس ال د في قوله تلنلر ) اَل َندَى فِْسَ دْوُن فِدي قَْوِ دِه قَدن

ه   لن ل 51خسيالج -ْبِوُسالَن تَْجِسن ِ ل تَْحتِي لَفَسَ تُ  األَْنَهارُ اَلَهِذِت  ُ ْاُك ِ ْوسَ 

ددن فَ  وُ  َوددَل َطددنلُ  مددس الياددث لن طددنلو  خددس   ددل بددسدت فددي قولدده تلددنلر )فَاَمَّ

    249الب سال–بِنْلُجنُوِد 

 

 "  فصلالل ظ "

 

دن  ْ  مِ  ِددي لَبُددَوهُ  الِلاددُس قَددنلَ  فََصاالَتِ ال د ل ده خددسال   ددل  وددس فددي قولدده تلنلر)اَللَمَّ

ظمدست   الهندن يتبدال لندن لن خدسال  طدنلو   دنن ال94يوحي–ألَِمهللُ ِ يَح يُوُحَي 

ل ء قو ده  ادر يدنطرء لاللموس الهو بنلشنر لن اتجه لالساق الالذن  دنن ابدتس

ا  دنن ابدتسء ل دة المىداما ل ب تدل  مس ي نباه الهو ال سا  ال ادر هدذا النمدس ليضدن

وت حاهلل ن الحىال  ار ينطرء هذا النمدس فامدن ل اد الحىدال لن يشدسا  نده  نلد

سمدوا الهذا ابتسء لم  في ز ن م  ال ل المؤ هلل لن   يدة هدؤالء الدذيل   دسالا الخ

 0ر ه  قتاة حاهلل ن الحىال  ااه الىسر  ار الالية طنلو   ااه الىس

ل يدسا الهنن لمن ل اد طنلو  اختبدن  مندودت قدنل لمد ))من    بتاداك  بنمدس فمد

  249الب سال- نه فااس  نر ال ل ل  يطلمه فا ه  نر مال  ل اغتسي غسفةا باهللت

 

 الل ن : 

 

 )فمن شرب منه(       

 

 ْحدَسانِ )اَلَ دن يَْىدتَِون البَ الالشسا يكون  ل  نء  دذا فدسا   مدن فدي قولده تلنلر

   12سفنط– اَلَهذَا ِ ْاٌح لَُمن ٌ  َشَرابُهُ َهذَا َ ْذٌا فَُساٌ  َحن ٌِغ 

الال الد ل ددظ فددسا  هنددن لاىددت  وددندفة بددل  ددل  لجددجا  الباددنن ال سآ ددي لن 

 ه  قن سا الشسا  ل المنء ال سا   نن  ل  مس ال سا  الذن ابتسه  م ن م  القن هلل

 ااس  نر ال ل ل  يطلمه فا ه  ندر مال  دل اغتدسي غسفدةا ف فمن شرب منهلم  )

ا فنلتدن يخ يثبدت  لدك ل249الب سال-باهللت ال الهدو   الهذا النمدس  دوطل بدسء تن يخادن

 ست في  توقي الجاوع  نهلل هذا النمس لات نتل أل ه ل ىب  كنن لا تنل الهنن يسد 

س ل ددس طددنلو  الي تددل  اادده الحىددال  اادده الىددسر الي نتددل  نددهللت  ددل قبددل ل ادد

كددن المددؤ نال فددي الجمددل الصدد ال الالتتددن  بمددذا المكددنن الاآلن ال تددنل بددال ل سي

 0الا حس اال  ار ح تي  مست فا ذفو م  بنلمنالن  بس النمس
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لن لن هدددذا المكدددنن  كدددنن بدددسء الاختبدددن  اللودددنال ينمج دددون فاددده الالمؤ ندددون 

 :ن الل  0ينتوسالن فاه البولوبة يهلليهللال الممهلل مماهلل الميمنن  نٍل التأياهلل مالهر

 

 فليس منى( فمل يسا  نه  )

 

  36 مبساها-ن ِي َّهُ  ِ لتر أل ه ل  يتبلني   ول مبساها   ااه الىسر )فََمل تَبِلَنِي فَاِ 

   َِلددكَ ال دل ي لددل  لددك فادداس  ددل   فددي يدديء  مدن فددي قولدده تلددنلر )اَلَ ددل يَْ لَددلْ 

ِ فِي َيْيٍء  فَلَْيَس ِمنَ  بلودان م     اده  الهدؤالء لاىدوا  دل له28آل  مسان–َّللاَّ

ك ي ول لم  طنلو    اللذل46هود-لَْهِاكَ  لَْيَس ِمنْ ال بام  الم ن م  قنل تلنلر )مِ َّهُ 

ال دل لد  يطلمده فا ده  ندر  فلايس مناىهنن فامل لطن ه ال ونت)فمل يسا  نه 

   ل  ي ول لم  249الب سال-مال  ل اغتسي غسفةا باهللت

 

 (فا ه  نر ) ومن لم يطعمه

 

ل مُ  أَْطعََمُهمالَِّذن ل  ل الطلنر قنل تلنلر)الالطل   الق المأ و دْل اَلآ وعٍ   ِ َ دنَُم    ِ

البهللايدددة  الق الطلدددنر طلدددنر الهدددو بخدددسي الشدددساا ل ولددده   4قدددسيش-َخدددْوٍي 

له تلنلر هنن )ال ل ل    لن لن قو79الشلساء-اَليَْىِ اِل  تلنلر)اَلالَِّذن ُهَو يُْطِلُمنِي

ؤ نال لد  ه باىن ه فمو  ل تنبلاه الم  لن  ل ل  يذق249الب سال-فا ه  نر  يطعمه

 ي ول تلنلر

 )فإنه منى(

ا  دل اغتدسي غسفدةا   ل  ي ول لمد   ىدتث36مبساها  -فَِإنَّهُ ِمن ِيلن )فََمل تَبِلَنِي  نان

  249الالب دس-مال  ل اغتسي غسفةا باهللت فإنه منى باهللت قنل تلنلر)ال ل ل  يطلمه

 الل ن :0

 

 باهللت  إال من اغترف غرفة)

 

لال   فه الشيء التننالله بشيء يحداط بمدن يسيدهلل يماده  نلادهلل لال المغسفدةالاغتسي 

لنر    ال ل هنن يأتي 249الب سال-باهللت إال من اغترف غرفةً لن ييء قنل تلنلر)

د   20الج دس-ْبنِاَّدةٌ  َّ َمدن ُغدَسٌي ل فَْوقِ قوله تلنلر)لَِكِل الَِّذيَل اتَّ َْوا َ بَُّمْ  لَُمْ  ُغَسٌي   ِ

لادهلل  دن د ال تن ه اللهاه ال ن يمادك فمدي غسفدة الغسفدة المدنء بنل من  ن يحاط بنل س

ا بدده يددهللت  مددن فددي قولدده تلددنلر هنددن ) -باددهللتإال ماان اغتاارف غرفااةً لينطددت ليضددن

   الل ن :249الب سال
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 )بيده(

 

مِلَْاددَك  ِديَ يَاابِبَنِحددٍط  ن لَ َددنَ ددِلتَْ تُاَنِددي  يَااَدكَ الالاددهلل قددنل تلددنلر فامددن )لَددئِل بََىددطَت مِلَدديَّ 

يدهلل  دنم  قدنل   الهذت الاهلل ل سه  بمن يأخذالا غسفدة  دنء لكدل الا28المن هللال-كَ ألَْقتُاَ 

 تلنلر فامن فلاوت   ل  ي ول249الب سال- بِيَِدهِ تلنلر)مِالَّ َ ِل اْغتََسَي ُغْسفَةا 

  

 ) فشربوا منه إال قليالً منهم( 

 

 مد نلده لالهنن يسبوا  نه لن بلهلل لن  منه   ل الشساا  نه في قوله تلنلر فامن ق

-اهللتبتََسَي غسفةا َ ِل اغْ إاِلَّ هُ ِ ن ِي اَلَ ل لَّْ  يَْطلَْمهُ فَاِ َّ  فَاَْاَس ِ ن ِيفََمن َشِرَب ِمْنهُ )

ولده    مدن فدي ق  الهنن يبال   تلنلر لنن ل م  يسبوا  نه مال قااسا  نم249الب سال

ْنُم ْ فََشِربُوا ِمْنهُ تلنلر)   249الب سال-مِالَّ قَِااسا   ِ

 

 ما )إال قليالً منهم(وأ

 

دددن ُ تِدددَب َ اَدددْاِمُ  الِ تَدددنُل تََولَّدددْوا  ااانْ إاِلَّ قَِلااايالً لى )فَاَمَّ ُ  ُهمْ  م ِ دددنِلِماَل اَلَّللاَّ - َ ِاددداٌ  بَنلظَّ

ُك  ن ُوا فِداَ د  الهؤالء خا م   ل  ننفق تنبه لم  القنل تلنلر فام )اَللَدْو 246الب سال

ددن قَددنتَاُوا  الء المنددنف ون  اددر    البنلتددنلي لمددن ا  اددب هددؤ20األيددجاا- إاِلَّ قَِلاايالً  َّ

نددر  نمددن  الوصدداة الالخسفددة فددي الددذيل اصددط نه     ددج المددل قتاددوا ل باددنء ب

ا هد  قتادة آل البادت الدذيل  هبدوا يوداوا  لدهلل قتدل بمحسا ال الفر ل تنن هؤالء ليضن

طنن الهدؤالء احدتجلم  الشدا 0ل اس المدؤ نال البلدهلل قتدل الحىدال  ااممدن الىدسر 

ُمنُدوِدِت الَ  جدن لدو ب ن  ىبوا  ل حائن   ل قبل ف نلوا) الَ َطنقَةَ لَنَن الاَدْوَر  ببل 

ل فِ  ِ     َ ِ سقُوا َّللاَّ ِ بِدبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا َغاَ  ِليلَةٍ قَ  ئَةٍ قَنَل الَِّذيَل يَُظنُّوَن لَ َُّم   ُّ ُ  اِْ ِن َّللاَّ اَلَّللاَّ

نبِِسيَل      249الب سال–َ َه الوَّ

 لنلر ل  ي ول ت

 

 )فلما جاوزه( 

َ  ِاَل ابِبَنِدي مِْحدَسا )َوَجاَوْزنَاا المنالز النمدس لال البحدس  بدست قدنل تلدنلر تَْوا لبَْحدَس فَدأ

ن تجدنالز طدنلو  هندن   لن ل138األ دساي-َ اَر قَدْوٍر يَْلُك ُدوَن َ اَدر لَْصدنَنٍر لَُّمد ْ 

اا َجااَوَزهُ النمس  بو ت لا دسا  قدنل تلدنلر   آَ نُدوا َ لَدهُ قَدنلُوا الَ ِذيلَ اَلالَّد ُهدوَ  )  فَلَمَّ

   249الب سال–اَلُمنُوِدِت  َطنقَةَ لَنَن الاَْوَر بجن لو 

 الل ن :
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 )هو والذين آمنوا معه(

 

 ْوَر الَ يَددهددؤالء لددل يخددجيم    تلددنلر فددي الددهلل ان الال فددي اآلخددسال قددنل تلددنلر )   

ُ النَّبِيَّ  نن لل يخدجيم    تلدنلر أل مد    اله8 التحسي-َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ يُْخِجن َّللاَّ

لنلر)قهلَْل تا  قنل الالوا   تلنلر ال حوله الآل باته  اام  الىسر ت اهللاا بأبام  مبساه

 ُك ْ بُدَسآُء ِ دن مِْ  قَدنلُوا ِل َدْوِ ِمْ  مِ َّدن هُ َوالَّاِذيَن َمعَا َ ن َْت لَُكْ  لُْحَوالٌ َيَىنَةٌ فِدي مِْبدَساِها َ 

دن تَْلبُدهللاُلنَ  ِ َ  َْس َدن بُِكد ْ اَلِ مَّ ْغَضدنُء لَبَدهللاا اَلاْلبَ  اَلبَْادنَُكُ  اللَدهللَااَلالُ  ْانَنَدناَلبَدهللَا بَ   ِ دل داُلِن َّللاَّ

ِ  تُْ ِمنُوا َيتَّر  تلنلر الحق الهر الالية   الهؤالء بواليتم  ر4الممتحنة-اَلْيهللَتُ  بِننَّ

 اء  ادريهلل  تلنلر ال حوله صار    ااه اللهل باته  اام  الىسر  لصبحوا ل

 ِ ُحدوُل َّللاَّ دهللٌ  َّ  لَِيدهللَّاُء َ اَدر الُك َّدن ِ  عَاهُ مَ َوالَّاِذيَن  الك دن   مدن فدي قولده تلدنلر) ُ َحمَّ

هللاا يَْبتَغُددوَن فَْضدد ا ُحددجَّ ددُ َيَمددنُء بَْاددنَُمْ  تَددَساُهْ  ُ  َّلددن ِ سا   ِ ا الَ  َل َّللاَّ   29ال ددتح-ِ ْحددَوا ن

 ه طددنلو  القددنل تلددنلر فددام الهددؤالء األيددهللاء قاددة قاااددة فددي  ددل ز ددنن  ن ددت  دد

ن َمناَلَزتُ هُ  ْنُمْ  فَاَمَّ قَدنلُوا الَ َطنقَدةَ لَنَدن  لَِّذيَن آَمنُاوا َمعَاهُ َوا وَ )فََشِسبُوا ِ ْنهُ مِالَّ قَِااسا   ِ

ندنس  خشداة   الهدؤالء هد  الدذيل يخشدون ال249الب سال–اَلُمنُوِدِت  الاَْوَر بجن لو 

ف سالا    التي مذبم  بمن الشاطنن لحجبه  لال ليهلل خشاة ال لك الخوي بملنصام

  ل الغجالا  القلهللالا  ه الخوالي الخدذلوا الجادوع اللبطدوا  دجا   السمدنل فدي

ق  ل ز نن بهلل وال الىسر الالىانحة ال نهر مال  واقي  هللر  مولة الديل اللخدس

نُن ْحددتََجلَُّمُ  الشَّددْاطَ اِن مِ ََّمددن َجْملَددنقددنل تلددنلر )  مِنَّ الَّددِذيَل تََولَّددْوا ِ ددنُكْ  يَددْوَر التَ َددر ال

   .155آل  مسان-بِبَْلِ  َ ن َ َىبُوا

 الل ن : 

 )قَالُوا الَ َطاقَةَ لَنَا(

 

ا  الخشداة  لن ل م  بلمام  الىائن  خنفوا  ل  هللاله   خوفم   ل   بل ليهلل خوفن

ن َمناَلَزتُ ُهوَ    اَدْوَر بجدن لدوال لَنَااالَ َطاقَةَ نلُوا اَلالَِّذيَل آَ نُوا َ لَهُ قَ  قنل تلنلر ) فَاَمَّ

مدو  مال  جهدة    الل دن المؤ ندون فاد  يخدنفوا مال   ال دن ال249الب سال–اَلُمنُوِدِت 

سقُدَن لَ َّ للامة لا نء   قنل تلنلر فامن قنلوت )  قَنَل الَّدِذيَل يَُظنُّدو دل ُمد   ُّ ِ َ د    ِ وا َّللاَّ

ِ  فِئَدٍة قَِاااَدٍة َغاَبَدْت فِئَدةا َ ثِادَسالا بِداِْ نِ  ُ  َّللاَّ دنبِِسيَل اَلَّللاَّ   لد  ي دول 249الب دسال- َ دَه الوَّ

   الالطنقدة 249الب سال-تِ اَلُمنُودِ  الاَْوَر بجن لو  الَ َطاقَةَ لَنَاتلنلر فامن قنله هؤالء)

 اَلالَ  نَ بَّنَدلقودر الغنيدة لن  دن يمكدل فلاده بمشد ة بلدهللهن اللجدج قدنل تلدنلر  )  

ْانَن َ ن الَ  ْوَر الاَ الَ َطاقَةَ لَنَا ن  )  قَنلُوا لن لن قولم  هن  286الب سال-بِهِ  لَنَن َطاقَةَ تَُحم ِ

 الل ن 0    لن ال قهلل ال لنن بم  249الب سال–اَلُمنُوِدِت  بجن لو 

 )اليوم(    
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ن لن هؤالء يأحوا  دل قدوال ل  3المن هللال-يَئَِس الَِّذيَل َ  َُسالا ِ ل ِدينُِك ْ  اليَْومَ لن  )  

 ر تلنلر ال  نقم  منلو  بلهللر ميمن م  بن

 )بجالوت وجنوده( 

–ِه َوُجنُاودِ  لوتبجااَر هنن يبدال تلدنلر قدول المندنف ال   )  قَدنلُوا الَ َطنقَدةَ لَنَدن الاَدوْ 

با ن    اليبال تلنلر لن المؤ نال صبسالا  ار ل ن ه المنودت فمج وه 249الب سال

ن بَدَسُزالا  نَدن نلُوا َ بَّنَدن لَْفدِسْغ َ اَاْ قَد هِ َوُجنُاودِ  لجاالوت   من في قوله تلنلر  ) ال َلَمَّ

ِ ِسيَل فََمَجُ وُه  بِداِ ْ اَلا ُوْس َن َ اَر ال َْوِر الَكنفِ  اَللَب ِْت لَْقهللَاَ نَن َصْبساا  قَتَدَل دَااُلدُ الَ  ِن َّللاَّ

ُ الُمْاكَ  َجالُوتَ   دول   ل  ي251-250الب سال  – ن يََشنءُ اَلَ اََّمهُ ِ مَّ  اَلاْلِحْكَمةَ  اَلآتَنتُ َّللاَّ

 تلنلر فر المؤ نال ال ن ا ت هللالت

 

 ) ِ القُوا ّللاَّ  )قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهم مُّ

ا حاسقون  بم  الل م  ملاه  املون نلر قنل تل لن ل م  آ نوا الا ت هللالا بأ م  يتمن

القُااوا َرب ِِهاامْ    الهددذا هددو 46 ددسالالب-لَْاددِه َ اِملُددونَ اَللَ َُّمددْ  مِ  ) الَّااِذيَن يَُظنُّااوَن أَنَُّهاام مُّ

ِ مُّ نَُّهم ) قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَ قولم  الذن قنلوت هنن في قوله تلنلر  دل  القُوا ّللاَّ َ د    ِ

 ِ    الل ن المننف ون هنن يبدال تلدنلر 249الالب س– فِئٍَة قَِاااٍَة َغاَبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا بِاِْ ِن َّللاَّ

   لد  ي دول 249الب دسال– اَلُمنُدوِدتِ  الاَدْوَر بجدن لدو  ل مد  قدنلوا ) قَدنلُوا الَ َطنقَدةَ لَنَدن

 تلنلر في   اهللال هؤالء المؤ نون  

 

ن)        ّللاَّ بِِإْذِن فِئٍَة قَِاااٍَة َغاَبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا  َكم م ِ

 

نال    ل لن   وله تلنلر )    اٍَك فِدي الىَّدَمَواِ  الَ  َوَكم م ِ ا   َنَ تُُم ْ تُْغنِدي َيد  َّ َيدْائن

ُ مِالَّ ِ ددْل بَْلددهلِل لَن  ن   تلددنلر م ا ل  لن 26الددنج -اَليَْسَحددر  ِلَمددل يََشددـنءُ  يَااأْذََن ّللاَّ

ندن )  ه وس لن فئة اللو  ن دت قااادة البدهلل اللن تتغادب  ادر الكثادسال   ولده تلدنلر 

ن ِ فِئٍَة قَِاااٍَة َغاَبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا  َكم م ِ    الل ن 249سالالب -بِِإْذِن ّللاَّ

   

ن فِئَةٍ )   ِ  م ِ    قَِاااٍَة َغاَبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا بِاِْ ِن َّللاَّ

 

التَ َتَدن  فِئَتَاْينِ ي ول تلنلر في هذت اآلية الملججال  نه تلدنلر )قَدهلْل َ دنَن لَُكدْ  آيَدةٌ فِدي 

ِ  فِئَااةٌ  ثْاَددْاِمْ  َ لَْن ال تُ َنتِددُل فِددي َحددبِاِل َّللاَّ ُ يَُؤي ِددهللُ  لَددْالِ اَللُْخددَسى َ ددنفَِسالٌ يَددَساْل َُم    ِ اَلَّللاَّ

  ال مدن ليدهلل   بنودست 13-بِنَْوِسِت َ ل يََشنُء مِنَّ فِي  َِلَك لَِلْبدَسالا ألاُْلِلدي األَْبَودنِ  

 ل يشنء لانوس با  ه  دل يشدنء  دل المودط ال األخادن  اللاللادن م   دذلك حداط 

 لشَّْاَطنُن لَْ َمدنلَُم ْ الشاطنن  ار يجبه فخذلم   من في قوله تلنلر)اَلمِْ  َزيََّل لَُمُ  ا

دن تَدَساَءِ   اَلقَنَل الَ َغنِلَب لَُكدُ  الاَدْوَر ِ دَل النَّدنِس   ََكدَي  الِفئَتَاانِ اَلمِ  ِدي َمدنٌ  لَُّكدْ  فَاَمَّ
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َ  َ اَر َ ِ بَْاهِ  نُكْ  مِ  ِي لََ ى َ ن الَ تََساْلَن مِ  ِي لََخنُي َّللاَّ ُ َيدهلِليهللُ  اَلقَنَل مِ  ِي بَِسنٌء   ِ  اَلَّللاَّ

  ال ن  نن  وس المؤ نال مال با ن   ال يمن م  بنر اللبدنتم  48األ  نل-الِل َنِا 

 فَدنلْبُتُوا فِئَاةً  نهلل قتنل ل هللاء   تلنلر قنل  ج المل)يَن لَيَُّمن الَِّذيَل آَ نُوا مِ َا لَِ ادتُْ  

َ َ ثِاساا لَّلَاَُّكْ  تُْ ِاُحوَن   ن دت هجيمدة مدنلو  ال دل   الهندن 45األ  دنل-اَلاْ ُ ُسالا َّللاَّ

يجا الشاطنن با ن   في  ل  كدنن الز دنن م ا بلدث   ا  دنر ال ااده حدكانة 

في ل ن ل الىكانة اليكون  له  منل الىكانة فاكون النوس با ن   قدنل تلدنلر 

ل  ِ     َ ِ سقُوا َّللاَّ ِ قَِاااَدٍة َغاَبَدْت  فِئَةٍ )  قَنَل الَِّذيَل يَُظنُّوَن لَ َُّم   ُّ  فِئَدةا َ ثِادَسالا بِداِْ ِن َّللاَّ

نبِِسيَل  ُ َ َه الوَّ    الل ن249الب سال-اَلَّللاَّ

 )قليلة(

بدتسه  االهذت ال ئة ال اااة هي التدي ا تثادت ألالا دس طدنلو   ااده الىدسر  ندهلل ن 

َ ُ ْبتَِااُك  بِنََمٍس فََمدل َيد َ دل لَّدْ  الَ  َس ِ ن ِديْندهُ فَاَداْ ِسَا  ِ بنلنمس في قوله تلنلر )مِنَّ َّللاَّ

دددنْ  قَِلااايالً   مِالَّ ِسبُوا ِ ْندددهُ ِت فََشددديَْطلَْمدددهُ فَاِ َّدددهُ ِ ن ِدددي مِالَّ َ دددِل اْغتَدددَسَي ُغْسفَدددةا بِاَدددهللِ  -ُم ْ   ِ

 يَل آَ نُوا الَّذِ   الهؤالء ال اة هي ال اة المؤ نة التي قنل تلنلر فام  )مِالَّ 249الب سال

نِلَحن ِ  ن ُه ْ  َوقَِليلٌ  اَلَ ِماُوا الوَّ لالل الج نن اللاةُآخست    الهذت ال ئة قاة24ص–  َّ

ِلاَل  َل األاَلَّ دلَ َوقَِليٌل في ز ن نن هذا قنل تلنلر)لُاَّةٌ   ِ   14-13الواقلدة–يَل اآلِخدسِ    ِ

ل فِئَدةٍ  ِ     َ ِ فِئَدةا َ ثِادَسالا  َغاَبَدتْ ٍة قَِليلَا الهذت ال ئة هي الغنلبة با ن   قنل تلنلر)َّللاَّ

 ِ    الل ن 249 سالالب-بِاِْ ِن َّللاَّ

 )غلبت(

ؤ نال الهذت الغابة يبال تلنلر ل من لحجبه فر  ل ز نن الآخس ه  يجا ل اس الم

ِلداُُّكُ  الَ   ََّمدنالجى تولر   تلنلر ال حوله الآل باته لمن  جل فاده  دل قولده تلنلر)مِ 

 ُ د اَلَ ُحدولُهُ  َّللاَّ َ دنالَ َن الاَليُْؤتُدو سالَ اَلالَّدِذيَل آَ نُدوا الَّدِذيَل يُِ اُمدوَن الوَّ اَلُهدْ  َ اِ لُدوَن  جَّ

 َ ِ ُهدُ  اَلالَّدِذيَل آَ نُدوا فَداِنَّ ِيد اَلَ ُحدولَهُ  اَلَ ل يَتَدَولَّ َّللاَّ -55المن دهللال– نَ الغَااِلبُوْجَا َّللاَّ

ل   ال نن م نر هذا الحدجا فدي ز دن م   بدام  القن دهلله  طدنلو  الهد   دل الدذي56

بمحمهلل   تحوا  ار الك ن اصط نه     ج المل ال ن وا ال ينتوسالن مال م ا احت

َ  َدُسالا  ر الَّدِذيلَ وَن َ اَدالآل باته  اام  الىسر قنل تلنلر)اَلَ دن ُوا ِ دل قَْبدُل يَْىدتَْ تِحُ 

 ِ ن َ َسفُوا َ  َُسالا بِِه فَاَْلنَةُ َّللاَّ ن َمنَءُه   َّ   الم ا  ودس 89الب دسال–َكدنفِِسيَل اَر ال َ فَاَمَّ

ُ ْسُ ُ   ل بأقطن هدن قدنل تلدنلر)مِن يَنُود  فئة لال فسداا فس غنلب لم  اللو    فَدسَ َّللاَّ

ادة ال ودستمن   اللذلك ي ول تلنلر هنن فدي ال ئدة ال اا160آل  مسان –لَُكْ   َغاِلبَ 

 با ن   تلنلر  ار قاتمن الحل من . 

 

 الل ن 

 )فئة كثيرة(
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َل النَّنِس لَ َنِح ُ  َكثِيراً الالكثسال قنل تلنلر فامن )اَلمِنَّ  تلدنلر    القدنل49ن هللالالم-وَن   ِ

ا) اَللَِكددلَّ  ا ب ىدد م  ال  ددسه     الهدؤالء17هددود-النَّدنِس الَ يُْؤِ نُددوَن  أَْكثَاارَ ليضدن يتمددن

ىن ة  غاوبون  ار مملم  لذلك ي ول تلنلر )حامجر الجمه اليولون الهللبس بل ال

ا في ال اة المنو - و هلله  الالىن ة لدهر الل س و ال  ) ال مس  الي ول تلنلر ليضن

دل  ِ  فِئَاةً َكثِياَرةً قَِاااَدٍة َغاَبَدْت  فِئَاةٍ َ د    ِ ُ  بِداِْ ِن َّللاَّ دنبِِسيَل اَلَّللاَّ   249الب دسال– َ دَه الوَّ

نء  ندهلل ل د ال ندار هؤالء  ثسال فنر تلنلر يدأ س المدؤ نال بدذ س    ثادساا خنصدة

 َ   41األيددجاا- راً َكثِياااا  ِ ْ ددساللددهللال قددنل تلددنلر ) يَددن لَيَُّمددن الَّددِذيَل آَ نُددوا اْ ُ ددُسالا َّللاَّ

لر بمد  البمذا الدذ س الكثادس تندجل  س كدة المندهلل  دل الىدمنء  ثادس فامدجر   تلدن

 لدذلك ل هللا ه اليكون النوس لكل  ؤ ل  ار قدهلل  ت دوات من   دس   تلدنلر  ثادساا 

  35ال ودي -الغَدنِلبُوَن  اَلَ دِل اتَّبَلَُكَمدن ي دول تلدنلر فدي هدذا الدذ س)بَِيَنتِنَن لَ تَُمدن

لَ َُّمد    يَُظنُّونَ لَِّذيلَ لغابة  ل ال ئة ال اااة المؤ نة التي قنل تلنلر فامن )قَنَل االهذت ا

ددل  ِ َ دد    ِ سقُددوا َّللاَّ ِ بِدداِ ْ  ةً َكثِياارَ  فِئَااةً قَِاااَددٍة َغاَبَددْت  فِئَااةٍ  ُّ ددنبِِسيَل الَ  ِن َّللاَّ ُ َ ددَه الوَّ  -َّللاَّ

   الل ن :249الب سال

 )بإذن هللا(

   فدددي النودددس أل مددد  آ ندددوا الظاممددد  قدددو م  المندددنف ونلن ل ن   تلدددنلر لمددد

 نَ أُذِ مدل)الالل هللاءه  الكنفسالن ال ن  نن  هللا م  مال  يمن م  بنر تلدنلر قدنل  دج 

َ َ اَدد ِلاَّددِذيَل يُ َددنتَاُوَن بِددأَ َُّمْ  ُظِاُمددوا  ْخِسُمددوا ِ ددلر  َْوددِسِهْ  لَ َددهلِليٌس الَّددِذيَل لُ اَلمِنَّ َّللاَّ

ُ ٍق  مِالَّ لَن يَ ُولُدوا َ بُّنَدن ِديَدنِ ِه  بِغَْادِس َيد ِ لَدْوال دَْفدُه الَ  ّللاَّ ْلٍ  النَّدنَس بَْلَضدُم  بِدبَ  ّللاَّ

َ ْت َصَواِ هُ  ِ اَمن اْحُ  فِ اَلَ َىنِمهللُ يُْذَ ُس  اَلَصاََوا ٌ  اَلبِاَهٌ  لَُّمهلل ِ ُ اَنُودَسنَّ اَللَ  َ ثِاساا  ّللاَّ  ّللاَّ

َ َ ل يَنُوُستُ مِنَّ  لسا لخدسمم  ل دهللا م  ف  الهؤالء 40-39الح  –ٌج لَ َِونٌّ َ ِجي ّللاَّ

ِ ي َحدبِ فِد دل ديدن ه  بغادس يدق  مدن فدي قولده تلنلر)اَلَ دن لَنَدن لاَلَّ  ُ َنتِدَل  قَدهلْل الَ  اِل َّللاَّ

 لر :  ل  ي ول تلن246الب سال -اَللَْبنَن ِنَن لُْخِسْمنَن ِ ل ِديَنِ  َن

 

 ) وهللا مع الصابرين(

 

مل اللدو  دن وا قادة  مدن فدي قولده تلنلر)فَداِن يَُكدل ال لاة   تلنلر  وسته  ج ال

ن َةٌ  نُك    ِ ِ  يَْغِابُدوا ِ دن َتَْالِ  َصابَِرةٌ   ِ دنُكْ  لَْلدٌي يَْغِابُدوا لَْل َدْاِل بِداِْ ِن َّللاَّ ُ  اَلمِن يَُكدل   ِ اَلَّللاَّ

نبِِسيَل    الهذا النوس  ن  نن مال بايمن م  بدنر تلدنلر ال حداه 66األ  نل -َ َه الوَّ

ُ مِ  ِي َ لَُكْ  ال لاللم  خنت  النباال صار    ااه الآله  من في قوله تلنلر  )اَلقَنَل َّللاَّ

َ نالَ  لَئِْل لَقَْمتُُ  الوَّسالَ  ْ تُُمَوُه ْ  اَلآَ نتُ  بُِسُحِاي اَلآتَْاتُُ  الجَّ ا  اَلَ جَّ َ قَْسحدن اَللَْقَسْحتُُ  َّللاَّ

ا ألَُ   َِسنَّ َ نُكْ  َحا ِئَنتُِك ْ  اَلألُْدِخاَنَُّكْ  َمنَّنٍ  تَْجِسن ِ ل تَْحتَِمن األَْ َمنُ  فََمل َ  ََس  َيَىنن

  البمدذا ا يمدنن البنلىدكانة 12المن دهللال  –بَْلهللَ  َِلدَك ِ دنُكْ  فَ َدهلْل َحدلَّ َحدَواَء الىَّدبِاِل 

ُ َ دِل الُمدْؤِ نِاَل مِ ْ   التي ل جلمن تلنلر  ادام   مدن فدي قولده تلدنلر ) لَ َدهلْل َ ِحدَي َّللاَّ
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ا  يُبَنيِلُو ََك تَْحَت الشَّدَجَسالِ فَلَِادَ  َ دن فِدي قُاُدوبِِمْ  فَدأَ َجَل الىَّدِكانَةَ َ اَدْاِم ْ  اَللَلَدنبَُمْ  فَتْحدن

ا  اابِِرينَ   صبسالا يتر  وسه     مدن فدي قولده تلدنلر ) 18ال تح  –قَِسيبن  َوالصَّ

اءِ  فِي البَأَْحنءِ  سَّ  –اَللاُْللَئِدَك ُهدُ  الُمتَّ ُدوَن  الَّدِذيَل َصدهللَقُوا اَلِيداَل البَدأِْس لاُْللَئِدكَ  اَلالضَّ

  الهؤالء ه  الذيل  وسه    تلنلر با  ه  من في قوله تلنلر  )َ د  177الب سال 

 ِ ل فِئٍَة قَِاااٍَة َغاَبَْت فِئَةا َ ثِاَسالا بِاِْ ِن َّللاَّ ُ َ َه    ِ ابِِرينَ اَلَّللاَّ                                                                                                                                                                                                                 249الب سال – الصَّ

هلل يده فدي لالل ن :  ل آية تدنبو  الىدكانة البان مدن  مدن يادي لدذلك لطا ندن  ااد      

  ىمان  هذا الت ىاس ا " تنبو  الىكانة "

 

ب ِ  ابُوُت فِياهِ  التَّا} َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكاِه أَن يَاأْتِيَُكمُ  ان رَّ ُكاْم َوبَِقيَّاةٌ َساِكينَةٌ م ِ

ا تََرَك آُل ُموَسٰى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَماَلئِكَ  مَّ ِلاةُ  إِنَّ م ِ ُكناتُم  يَاةً لَُّكاْم إِنَك آَل  فِي ذَٰ

ْ ِمنِيَن   . ( {248البقرة ) –مُّ

 الهنن : 

 )وقال لهم نبيهم (

وا ل در من   قدهلل بلدث لكد  طدنلو   اكدن قدنل وقاال لهام نبايهملن ل ه قدنل لمد  } 

 يكون له الماك  اانن الل  يؤتر حلة  ل المنل { .

 ام  الهر : اللمن ا تسحوا اللبو قنل لم   بام   هللال  دالد  قن ة الحجة  ا

ؤتي من   اصددط نت  ادداك  الزادت بىددطة فددي اللادد  الالجىدد  ال  يدد قااال }  1)

 { ل  قنل لم  هنن في  دت الثن ي : 247الب سال – اكه  ل يشنء 

بكدد  من آيددة  اكدده لن يددأتاك  التددنبو  فادده حددكانة  ددل   وقااال لهاام نباايهم}   2)

ِلدَك آَل الب اة  من تسه آل  وحر الآل هن الن تحماده المس كدة مِنَّ فِدي  ُكدْ  مِن لَّ يَدةا  َٰ

ْؤِ نِاَل   { .248الب سال  –ُ نتُ   ُّ

 الل ن : 

 (  اكه) آية 

 قور هدذتاآلية الملججال   وله تلنلر  ل  نقدة  بدي   صدنلح  ااده الىدسر } اليدن

اددنء ل ولدده { . الاآليددة هنددن للددس الب اددة  ددل آلددن  األ ب 64هددود  – آيااة نقددة   لكدد  

وله ر في قحامن   تلنلر  ه  بي    وحر  ااه الىستلنلر  ل اآلين  التي ا 

نَل َل مِْ  َمدنَءُهْ  فَ َدي مِْحدَسا ِاأَْل بَنِدبَا ِنَنٍ   فَنْحدآيَاٍت تلنلر } اَللَ هلَْل آتَْانَن ُ وَحٰر تِْىَه 

ا ا حساء  {101 لَهُ فِْسَ ْوُن مِ  ِي أَلَُظنَُّك يَن ُ وَحٰر َ ْىُحو ا

  من :القال في هذت اآلين  ل

ون، ] الطوفددنن، الالجددساد، الال مددل، الالضدد ندع، الالددهللر، الاللوددن، الالاددهلل، الالىددن

 الطبسن [  -ال  ي  ل الثمسا .
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لبة، ال الى  ل التىه آين  المنجلة  نياي : ] لني  حمهلل بل مل دس، قدنل: لندن يد

ال، قددنل: حددملت  بددهلل   بددل حددامة يحددهلل    ددل صدد وان بددل   ددل  مددسال بددل  ددس 

 ت اآليدةلونيبه: ا هب بنن ملر النبي  يتر  ىأله  ل هذ  ىنل، قنل: قنل يمودن  

ملك ، فا دده من حددلدده  بددي   ) اَللَ َددهلْل آتَْانَددن ُ وَحددر تِْىددَه آيَددنٍ  بَا ِنَددنٍ    قددنل: ال ت ددل

ُ وا تُْشدسِ  صن   له ل بلة ل ال، قنل: فىأال ف نل النبي  صار    ااه الحدا : ال

ِ َيْائان ، اَلال تَْىِسقُوا ، الَ  ُ مِ نَّْ َس الَّ اُوا الال تَْج ُوا ، اَلال تَْ تُ بِننَّ َر َّللاَّ ِ ، تِي َيسَّ ال بِنْلَحق 

بَن ، اَلال تَْمُشوا بِبَسِ  ال نٍن ِلاَْ تُاَدهُ ، الَ ر ِ ن ُحدْاطَ نٍء مِلَ اَلال تَْىَحُسالا ، اَلال تَأُْ اُوا الس ِ

ْيددِي" . يددلب الا ِ ددَل الجَّ ُمددودُ لْ ددتُْ  يددن يَ اللشددنه  اة تَْ ددِذفُوا ُ ْحَوددنَةا ،لال قددنل: ال تَ ددسُّ

، قدنل:  شمهلل ل ك ااك  َخنص  ال تَْلهللاُلا فِي الىَّْبت ، ف بَّس يهللت ال ماه، القنال    بدي 

، يته  بدي  الم دن  خشدر  فمن يمنلكمن لن تىامن؟ قنال من داالد د ن لن ال يجال  ل    

 لن ت تانن يمود " [ .

ون لتدو اال الاأللدواا فاكدالياث لن هذت اآلين  ال يتدوا    نمدن حدوى اللودن الا

نمدن التنبو  فاه آين   و اللدن   دل  بدي    وحدر الهدن الن  ااممدن الىدسر   

ن يَدأْتِاَُكُ  لَ ُ ْاِكدِه  ةَ آيَانَّ مِ اللون الالتو اال  من قنل تلنلر هندن  : } اَلقَدنَل لَُمدْ   َبِداُُّمْ  

دد مَّ ب ُِكددْ  اَلبَِ اَّددةٌ   ِ ددل  َّ هُ آُل َهددنُ الَن تَْحِماُددُل ُ وَحددٰر الَ َسَه آن تَددالتَّددنبُوُ  فِاددِه َحددِكانَةٌ   ِ

ؤْ  ِلَك آَليَةا لَُّكْ  مِن ُ نتُ   ُّ  { . 248الب سال  – ِ نِالَ اْلَمَس َِكةُ  مِنَّ فِي  َٰ

 الل ن :

 )ملكه(

تحىدهلله  الهنن يبال تلدنلر لن هدذا المادك ملاده   تلدنلر آلل مبدساها  الالندنس ح

ُ ْحُىدهللاُلَن النَّدنَس َ اَدٰر َ دن آتَد ااه  من في قوله تلنلر } لَْر يَ  ْضدِاِه فَ َدهلْل  ِ دل فَ نُهُ  َّللاَّ

دن  اْلًكامُّ  آتَْانَن آَل مِْبدَساِهاَ  اْلِكتَدنَا اَلاْلِحْكَمدةَ اَلآتَْانَدنُه  { . اللكدي 54النىدنء  –َ ِظاما

خدسه  ي طه   تبن ه التلنلر الطسق  ار الحنحدهلليل آلل البادت ا بساهامدي الآ

ا  دل تددولهدل باددت النبدي  ح ا  و اللددن  ات مددهلل للبدت لن آن  اددك هدؤالء للنددال  امدن

القسآن  سي  آخس الج نن الآلن   اموحدر حدتخس  آخدس الج دنن  َيدة  ادر  ادك 

ا لدده لبنددنء  بددي   مبددساها  الهددذا التددنبو  آخددس الج ددنن   ىدد  قىددمال قىدد  يتو

ا   الاليضه يهللت  ااه فسع  ل بندي محدسا ال  دل آلدن  يضدلون يدهلله   ااده  ال امدن

لج دنن ايماكو ه  نهلل لهل بات النبي  حمهلل صار    ااه الآله الم دنر  دنم  آخدس 

آللدن  اال ل هنن يكون تنبو  الىكانة  بن ال  ل  ا  الآلن  ل بانء ال سحداال هدذت 

 ل بان دهالداء   تلدنلر ال حداه ‘تحمامن  س كة اليكون بمن النوس الالغابدة  ادر ل

 ل ألهددل الددهللين ن  الىددمنالية  دددل ددل الك ددن  الالج ندقددة الالنواصددب الالمحدددن با

 لصحنا الهللين ن  األ حاة .

 الل ن :

 { أَن يَأْتِيَُكمُ } اَلقَنَل لَُمْ   َبِاُُّمْ  مِنَّ آيَةَ ُ ْاِكِه 
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 الملامد  الهنن يبال تلنلر لن هذت اآلين  ل طنهن لنبي    وحر البني محسا ال 

ا اللكددنم  ل سحددوا  مددن فددي قولدده تلددنلر }اَلمِْ  قَددنَل  ن قَددْوِر يَددْوِ ددِه ُ وَحددٰر ِل َ  اكو ددن

ِ َ اَْاُكْ  مِْ  َملََل فِاُكْ  لَ بِاَ  ن لَ  َوآتَاُكماُو ان لَاَُك   ُّ نَء اَلمَ اْ ُ ُسالا  ِْلَمةَ َّللاَّ ْ  يُْؤِ  لََيهللاا  َّ

ددَل اْللَددنلَِماَل  مددل لمدد  ال{  ال ددل هددذت اآليددن  التددي ل طنهددن  ددج 20المن ددهللال  –  ِ

آيَدةَ  ُمْ  مِنَّ   َبِداُّ انة  من في قوله تلدنلر  } اَلقَدنَل لَُمد ْ التو اال الالحكمة التنبو  الىك

ب ِ  يَأْتِيَُكمُ ُ ْاِكِه لَن  دل  َّ دن تَدَسَه آُل ُ وَحدقِ يَّدةٌ   ِ ُكدْ  اَلبَدالتَّنبُوُ  فِادِه َحدِكانَةٌ   ِ ٰر اَلآُل مَّ

ِلَك آَليَةا لَّ   . { 248الب سال  –ْؤِ نِاَل نتُ   ُّ ن  ُ ُكْ  مِ َهنُ الَن تَْحِماُهُ اْلَمَس َِكةُ  مِنَّ فِي  َٰ

ء   ل بادنالهذت الحك   وسه    تلنلر بمن البمذا التدنبو  ال دن فاده  دل  اد  الآلدن

ُ  آتَااُهمُ ن اَٰر  َ  َ يىهلله  الننس  اامن  من في قوله تلنلر  } لَْر يَْحُىهللاُلَن النَّنَس   َّللاَّ

ن فمنم آتَْينَاُهموَ َمةَ نَا اَلاْلِحكْ آَل مِْبَساِهاَ  اْلِكتَ  آتَْينَاِ ل فَْضِاِه  فَ هلَْل  ْاكان َ ِظاما    دل  ُّ

 { 55-54النىنء  –آ ل به ال نم   ل صهلل  نه 

ا  مدن ال ه  ل هذت اآلين  يبال   تلدنلر  لن الكثادس  دنم  ال دل الندنس ل سحدو

 { . 81الحجس  –آينتنن فكن وا  نمن  لسحال وآتيناهم  في قوله تلنلر }

ا } ال لسحدال   ل آية  ل آين   بم  مال  دن وا  نمدن  تأتيهم  نالقنل تلنلر ليضن

 { . 4األ لنر  –

 الل ن :

 ) التابوت ( 

الدواال  لج  افنظ ال سآن بنا التدنء فودل االلدي الالبدنء ال –التنبو  : الونهللالق 

ِل  بِنلىَّدنيِ ِ دِه اْلداَ ُّ   ِ فَْااُاْ ي اْلداَ فَنْقِذفِادِه فِد التَّاابُوتِ الالتنء قدنل تلدنلر } لَِن اْقِذفِادِه فِدي 

 { 39طه - ْونََه َ اَٰر َ ْانِين ِي اَلِلتُ   ِ بَّةا يَأُْخْذتُ َ هللاُلٌّ ل ِي اَلَ هللاُلٌّ لَّهُ اَللَْل َْاُت َ اَْاَك َ حَ 

ندن هتلدنلر  البنلتنلي التنبو  هنن صنهللالق فاه آلن  األ بانء ال مم   مدن باندن ل ولده

ب ُِكدحَ فِاِه  ابُوتُ التَّ   لَن يَأْتِاَُك ُ } اَلقَنَل لَُمْ   َبِاُُّمْ  مِنَّ آيَةَ ُ ْاِكهِ  دل  َّ دن ِكانَةٌ   ِ مَّ ْ  اَلبَِ اَّدةٌ   ِ

ةا لَُّكددْ  مِن ُ نددتُ  ِلددَك آَليَدد فِددي  َٰ تَددَسَه آُل ُ وَحددٰر اَلآُل َهددنُ الَن تَْحِماُددهُ اْلَمَس َِكددةُ  مِنَّ 

ْؤِ نِاَل   { . 248الب سال  – ُّ

تنتوس األ ة البلاممد    لدل الودحنبي خنلدهلل الهنن يتبال لنن لن آلن  األ بانء بمن  

بل الولاهلل  هلل ن  نن ي مدس  دل مداش ي نتاده فامدن حدألوت تبدا  ل ده  دنن يضده تحدت 

روى الحااااكم فاااي  اللمن دددة يدددلسا   دددل  حدددول   صدددار    ااددده الآلددده : ]

(   وأباو يعلاى فاي 3804(   والطبراني فاي "الكبيار" )5299"المستدرك" )

ُهَشْيم   ثَنَاا َعْباُد اْلَحِمياِد ْباُن َجْعفَاٍر   َعاْن أَبِياِه : "  ( من طريق7183مسنده )

أَنَّ َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد   فَقَْد قَلَْنُسَوةً لَهُ يَْوَم اْليَْرُماوِك فَقَااَل: اْطلُبُوَهاا فَلَاْم يَِجاُدوَها  

ِ ثُمَّ َطلَبُوَها فََوَجُدوَها  َوإِذَا ِهَي قَلَْنُسَوةٌ َخِلقَةٌ   فَقَ  اَل َخاِلٌد: " اْعتََماَر َرُساوُل ّللاَّ

َصلَّى هللاُ َعلَْياِه َوَسالََّم فََحلَاَق َرأَْساهُ   َواْبتَاَدَر النَّااُس َجَوانِاَب َشاْعِرِه   فََسابَْقتُُهْم 
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ُرِزْقاُت  إِلَى نَاِصيَتِِه فََجعَْلتَُها فِي َهِذِه اْلقَلَْنُساَوِة   فَلَاْم أَْشاَهْد قِتَاااًل َوِهاَي َمِعاي إاِلَّ 

 [ .  "النَّْصرَ 

 ن دت  البننءاا  ااه  ن ت ل بس مسيمة بلهلل  دو   حدول   صدار    ااده الآلده

قطه يجسال السحوان الي  نن يواي تحتمن صحنا  حدول   صدار    ااده 

حدول الآله الببس تمن ا توس المىامون البلهلل قطلمن بهللل  األ ة ب تل لهدل بادت  

خدس نلغوت آ  بدهللل يحدل الدبسء بمدذت األ دة ملدر لمدل هد  بد  صار    ااه الآله ل

ت الج نن اليتر خسال   ا  لهل بات النبي البنشست يكدون هدذا تدنبو  حدكانة هدذ

اادده األ ددة بمددذا اللادد  تنددجل المن كددة  مددن  جلددت بتددنبو  الىددكانة  اددر طددنلو   

 التَّاابُوتُ أْتِاَُكُ  ِكدِه لَن يَداْ ةَ  ُ الىسر في قوله تلنلر هندن :  } اَلقَدنَل لَُمدْ   َبِداُُّمْ  مِنَّ آيَد

ن تَدَسَه آُل  ُ  مَّ ب ُِكْ  اَلبَِ اَّةٌ   ِ ل  َّ َكدةُ  مِنَّ  تَْحِماُدهُ اْلَمَس ِ آُل َهدنُ النَ وَحدٰر الَ فِاِه َحِكانَةٌ   ِ

ْؤِ نِاَل  ِلَك آَليَةا لَُّكْ  مِن ُ نتُ   ُّ  . { 248الب سال  –فِي  َٰ

 الل ن :

 )سكينة( 

ال ء الالطمئنانددة الخشددوع ال اددب  لجدد  لل ددنظ ال ددسآن بددنا الىددالىددكانة : المددهللال

 فول الكني الالنون [ 

 قنل تلنلر :

دَه مِيَمدن ِِمْ  الَ الا مِيَمن اداَدْجدَادُ فِدي قُاُدوِا اْلُمدْؤِ نِاَل لِ  السَّاِكينَةَ } ُهَو الَّدِذن لَ دَجَل  ِ ن  َّ ِنَّ

ُ َ اِ  َمناَلاِ  اَلاأْلَْ ِض  اَلَ نَن َّللاَّ ن َيِكاما ُمنُودُ الىَّ  { . 4ل تح ا –ن اما

 اكون  هفلن لن الىكانة  ل   تنجل لاتثبات  ل   بواحطة منود  ل الىمنء 

نفي  دهو بدهللان النودس  در اللدهللال ال ه بلدهلل لن يبتدل   تلدنلر المدؤ نال اليلاد  

ُ َ دِل اْلُمدؤْ  يِلُو َدَك تَْحدَت  مِْ  يُبَنِ نِالَ قاوبم   من في قور تلنلر : }  لَّ َدهلْل َ ِحدَي َّللاَّ

ن قَِسيبادن  اَللَلَنبَمُ اَْاِم ْ  َ  السَِّكينَةَ الشََّجَسالِ فَلَِاَ  َ ن فِي قُاُوبِِمْ  فَأَ َجَل   18ل دتح ا –ْ  فَتْحا

  } 

 ُ ا : } لُد َّ لَ دَجَل َّللاَّ ِ نِاَل اَللَ دَجَل َ اَدر اْلُمدؤْ وِلِه الَ َ اَدٰر َ ُحد َساِكينَتَهُ القنل تنلر ليضدن

ِلَك مَ  ُمنُوداا لَّ ْ   { 26التوبة  – ْلَكنفِِسيلَ اَجاُء تََساْلَهن اَلَ ذََّا الَِّذيَل َ  َُسالا اَل َٰ

 دجل لال لمن  ا    تلنلر  نفي قاب  حول    ل لبدن  ال دجر ال حدو  ميمدنن 

 :  تلنلر حكانته  ار  حول   صار    ااه الآله في قوله تلنلر 

ُ مِْ  لَْخَسَمهُ الَّذِ } مِ   تَنُوُسالتُ فَ هلَْل  ََوَستُ  فِي اْلغَدنِ    الْنَْاِل مِْ  ُهَمنُسالا لَن ِيَ يَل َ  َ  َّللاَّ

َ َ لَنَدن فَدأَ  ُ مِْ  يَ ُوُل ِلَونِيبِِه اَل تَْحدَجْن مِنَّ َّللاَّ تُ بُِجنُدوٍد لَّدْ  َ اَْادِه اَللَيَّدهللَ  تَهُ َساِكينَ  َجَل َّللاَّ

ْ اَٰر اَلَ اِ تََساْلَهن اَلَملََل َ ِاَمةَ الَِّذيَل َ  َ  ِ ُسالا الىُّ ُ  َ  ِهدَي اَمةُ َّللاَّ  -ِجيدٌج َيِكدا ٌ ْللُْااَدن اَلَّللاَّ

 {  . 40التوبة 

الالىكانة هنن  جلت  ار بني محسا ال بواحطة  بي    وحر  ااده الىدسر  فدي   

حاننء  نهلل الشجسال المبن  ة فمر  ل األيانء التي يمكل التبسه بمن ال ن  اا    
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 حو  ميمنن اللبن  لل ر ملاه األلواا الفامن حكانة  دل   تلدنلر    ن في قابه  ل

 مددن لن ل ددة  حمددهلل صددار    اادده الآلدده قددسآ م  الالاليددة لهددل باددت  بددام  فاممددن 

الىكانة  البم  يكون النوس  من ل ه في غدن  يدساء  دجل ال دسن الكدسي  بججيدسال 

 اللسا الفاه الىكانة :

 ا  دددنر لبدددي مل دددس ) ااممدددن الىدددسر الفدددي األينديدددث الاآللدددن  النبويدددة ي دددول 

ا  فامن   ست الطبي في ت ىاست     ) سفو ن

ي ،  دل ب ولده : " الب ادة " الشديء البدنق -تلدنلر   دست  -يلندي   :لبو مل دس ]قنل

س " قددول ال ن ددل : " قددهلل ب ددي  ددل هددذا األ ددس ب اددة " الهددي " فلااددة "  ندده ،  ظادد

    . " ] الىددددددددددددددددددكانة "  ددددددددددددددددددل " حددددددددددددددددددكل

 

آل  يلنددي بدده :  ددل تس ددة  "سه آل  وحددر الآل هددن الن مددن تدد " : القولدده

 دل  الاختاي لهل التأاليل في " الب اة " التدي  ن دت ب ادت .الآل هن الن ،  وحر

 - .ف نل بلضم  :  ن ت تاك " الب اة "  ون  وحر ال حنض األلدواا .تس تم 

 ت ىاس الطبسن [ 

:  اده قدنل] القنل ا  نر لبدي ملدي  ااممدن احدسر  ندهلل ن حدئل  دل التدنبو  ال نف

اا  حنض األلواا فامن اللاد  الالحكمدة اللاد  مدنء  دل الىدمنء فكتدب فدي األلدو

 [ . 385ص  2ت ىاس  نج الهللقن ق    –الملل في التنبو  

ب نيدن  الفي ت ىاس  فتح ال هللن لاشو ن ي : ] التنبو   ن دت فاده ليدانء فنحداة  دل

 [ . 25ص  11فتح ال هلليس لاشو ن ي   –األ بانء اللن ه  

ا اللذلك  ا الهبادن   دل يمكل ال ول لن تنبو  الىدكانة فدي آخدس الج دنن حداكون  امدن

ا  ل لهل بات النبوال  ادام  الىدسر الآلدن  ل بادن هدل ء  ندهلل ل تنا   تلنل  و اللن

ي دفنمن  ب بن حنفة ملر لحسا   اور الكتنا يسلمن م نر آخس الج نن ل تح اللنل  

ي ال  اددام  الىددسر  هللفو ددة فدد  مد يددس ال بددي   يوحددي ال وحددر ال ن ال ددس 

   وس   نزالت ل  تكتشي بلهلل ال تكامت  نمن ت نحاس لهدل البادت فدي بادنن حدو

 يوحي اليمكل  ساملة ت ىاس البسهنن لاىاهلل هني  البحسا ي . 

طدة ]لال د ابل بنبويده ، فدي  تدنا )الغابدة  : فدي يدهلليث  ىدنهلل، قدنل :  ؤن بس 

ت ملدر س  دن فامدن بنلحبشداة، لد    اد كتوا  اامن بنلحبشة، قسلهن األح ي، ال فى

ل  دلمدهلليني اللسباة، فا ا فامن  كتوا: ل ن السينن بل دال غ، فىدئل لبدو  بدهلل   ا

لنبدي االسينن،  ل  نن؟ ف نل: هو الالهلل اللجيج الماك الذن  نن في ز نن يوحي 

ة حدنة، ) ااه الىسر ، ال احمه السينن ابل دال غ، ال قهلل  نن  مس اللجيج حبلمن 

 السينن الالهللت للي ال حبلمن ة حنة، ال  مس دال غ لسلة آالي حنة.ال  مس 

فا ا فامن: ل ن السينن بل دال غ، خسمدت فدي طادب النادل األ ظد  أل اد  فاضده ال 

 نبله، م   نت ل ى   اضه، فخسمدت ال  لدي  مدل صدحبت ل بلدة آالي للدي 
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 ان،  مل، فىس  لمن ال حنة، ملر لن ا تمات ملر الظامن  ال البحس المحاط بنلهلل

فسليددت الناددل ي طدده البحددس المحدداط ال يلبددس فادده، ال لدد  يكددل لددي  ن ددذ، ال تمددنال  

لصددحنبي، ال ب اددت فددي ل بلددة آالي  مددل، فخشددات  اددر  اكددي، فسملددت ملددر 

 وددس، ال بناددت األهددسار ال البسا ددي، ال بناددت المددس ال ال لالد تممددن  نددوزن ال 

 :-مماتمن ال   س األيلن ، ال هي  ثاسال، ال  ل - خن سن، ال قات في  لك يلسا

 م هللرمن ال البل ن صنيب األهسار في  وس  امن             ال بن ي بسا امن          

 هللرال تتم التس ت بمن آلن    ي ال يكمتي              ار الهللهس ال تبار          

 تمج  ال سال « 2»ال فامن  نوز ممة ال  جن ب             ال لاهللهس م س          

 س ينج  نلي ال يبهللن  جن بي             اللي لسبي آخس الهللهحا تح لق         

 ه الى يىمو ب بأ نني بات   تبهللال ل و ت             ال ال بهلل لن يلاو ال         

ء يبل ليمدهلل بدل طولدون: هدذا يد« 3»قنل ابل بنبويه: قنل لبو الجاش خمن اليه 

طدة  مدن ر . ال د  البسلاس أليهلل فاه يااة مال ال ن    دل آل  حمدهلل ) ااده الىدس

 ت ىاس البسهنن لاىاهلل هني  البحسا ي حوال ال يوحي [ . - ن ت  كن من. 

ال الهذت الكنوز حتىتخس   هلل     نر آخس الج نن الهذت ل  دنن النودس الالتمكد

نن ألهل الكتب الىمنالن  ار لهل الهللين ن  األ حاة  نهلل ن يخسمون آخس الج د

 ل  .خس مة يأمو  ال أمو  المماكة لكل اللن

 الل ن : 

  )بقية(
تودل دار الا الالب اة :  نتس ده اللبدهلل اللب دنت م دن فدي الدهلل ان لال اآلخدسال ال دن  دنن ر

 ن  نهلل  ال ن  نن لغاس   ا  طه الا  ول ال ن نهلل   خي اللب ر ال تلنلر } ال 

اددة { لن لن الب  36الشدو ىر  –لادذيل آ ندوا ال ادر  بمد  يتو ادون  وأبقاىخادس 

لر التدي  بدي    وحدر الهدن الن  ااممدن الىدسر  لالا دس   تلدنالتي تس من لم  

مدنل حالماون بمدن  دل التدو اال ال لمدسه   ادر   تلدنلر هدو األب در لمد   دل ل 

ن  نددت    خاددس لكدد  م بقيااةصددنلحة قددنل تلددنلر فامددن  ددن  ست   تلددنلر هنددن :} 

 {  86هود  – ؤ نال 

ذن { الدو اال ال ادسا  األ بادنء الد من تسه آل  وحدر الآل هدن الن بقيةلن لن } 

وس ة فدي   ديذ سه  بمن فلاه األ بانء في يانتم  الهلل ان ال امن ليانء تىبب الىكان

تلدنلر  المؤ نال بواحطة  س كة تحس هذت األيانء ال س كة  و اولدة بكتدنا  

  ن الكدسيالمنجل  ار  بي    وحر الفي ز ن نن اآلن الب اة المو اللة هو ال دسآ

باددت النبددي لدد   بددسا  األ باددنء اللحددسا   ددل ز ددل يكدد   بددي   يوحددي اللهددل 

 لموس  ااه الىسر ال بي    وحر  ااممن الىسر .

 الل ن :

 )مما ترك(   
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ِ اَلُهد  تََرْكاتُ } مِ  ِدي  ِ اَّددةَ  نفُِسالن  اَلاتَّبَْلدتُ َسالِ ُهدْ  َ دبِدنآْلخِ  ِ اَّدةَ قَدْوٍر الَّ يُْؤِ نُدوَن بِدننَّ

ِ ْشدِسهَ  ُّ َساِهاَ  اَلمِْحدَحنَق اَليَْل ُدوَا َ دن َ دنَن لَنَدن لَن آبَن ِي مِبْ  ِلدَك ِ دل ِ د بِدننَّ ل َيدْيٍء  َٰ

ِكلَّ لَْ ثََس النَّ  ِ َ اَْانَن اَلَ اَر النَّنِس اَللَٰ  38 – 37يوحدي  –َن  يَْشدُكُسالنِس اَل فَْضِل َّللاَّ

 } 

  وحدر  ادر  بدي  الهذت  اآلية تثبت لن تنبو  الىدكانة فاده  تدنا   المندجل 

وحددر الهددنالن بددن س الددويي الددذن لاليددنت   تلددنلر لنبددي    ددوا ال مبددساها  ال 

 ر :الهنالن الآل ينحال  اام  الىسر اللذلك ل ظ تك التس نن يسد في قوله تلنل

 {  78الونفن   – ااه في اآلخسيل حسر  ار  وا في اللنلمال  وتركنا} 

 {  108الونفن   –بساها   ااه في اآلخسيل حسر  ار م وتركنا}

 {  119الونفن   – ااممن في اآلخسيل حسر  ار  وس الهن الن  وتركنا} 

 {  129الونفن   – ااه في اآلخسيل حسر  ار مل ينحال  وتركنا} 

مال الهذت اآلين  تؤ هلل لن تنبو  الىدكانة آخدس الج دنن الدذن حانتودس بده المىدا

ا بموددس حاكشدد ه  يددن    تبددن ه التلددنلر ألن الآليومددهلل  اددسا  لأ بددنء  ددهللفو ن

 تكامت  ل  بي    وين الحكل  وس   يته  ل  وساي  ال ذلك دخامن  بدي  

سه ابساها  التجال   نمن اليكممدن يوحدي ي ادهلل  بدي   مبدساها  الال لمدن بلدهلل هد

 فس ون  بي    وحر الهن الن  ااممن الىسر 

غَنِ بََمدن  األ ض اَل َ َشدنِ قَ  يُْىتَْضدلَ ُوَن  َ قنل تلنلر  } اَللاَْلَ لْنَن ال ور الذيل َ ن ُواْ 

ددْت َ ِاَمددةُ َ ب ِددَك الحىددنر  اددر بنددي  بَُسالاْ اَل بَِمددن َصددْحددَسآ ِ مِ التددي بَنَ ْ نَددن فِاَمددن اَلتَمَّ

ْس َن َ ن َ نَن يَْونَُه فِْسَ ْوُن اَلقَْوُ هُ اَلَ ن َ ن ُ   لشلساء { .ا –ِسُيوَن واْ يَلْ اَلدَ َّ

 – ددن خولنددن   ال اء ظمددو     وتااركتمي قولدده تلددنلر } اللددو الد ل ددظ التددسه فدد

 الن آل  وحدر الآل هدن تارك{ تبال لن قوله تلدنلر هندن } الب ادة  مدن 94األ لنر 

ا  ددل  اددسا   بددي    وحددر الهددن الن 248الب ددسال  –تحمادده المس كددة  { بلضددن

ا  ل لانبه ال و اللن  لممن  ااممن الىسر .   لونت البلضن

 الل ن :

 ن الن   وحر الآل ه )آل (

   لجد –] آل السمدل : لهاده  مدن غابدت محدنفته ملدر  نفاده الشدسي ) آل ( ل ظ 

 لل نظ ال سآن بنا الممجال فول الواال الالسر [ 

دددن ال َ اْصدددَط َٰر آدََر اَل ُويا آلَ اَ  المِْبدددَساهِ  آلَ قدددنل تلدددنلر : } مِنَّ َّللاَّ َن َ اَدددر ِ ْمدددَسا ََ

 {  33آل  مسان  –اا  اْللَنلَِماَل   ية بلضمن  ل بل  ال  حماه  

 حمددهلل  اددر اللددنلمال { الاال دت لبددو ياددنن  وآل] الفددي  وددحي ابددل  ىددلود } 

 [ . 435ص  2التوياهللن في ت ىاست البحس المحاط  

الهنن يمكل ال ول بأن آل بادت النبدي ا بساهامدي ب س اده ا حدمن ااي المحمدهللن 

ىدلة  اكمد  ه  المحىودالن    من يىدهلل الندنس بندي محدسا ال ال دسع ا حدحنقي ل
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الل دوالم  ال سهمددن يبغضدممن اللددنلمال  ادر الددسغ   دل تظددنهس الخادق بمددودتم   

الز   يبم  فمدؤالء يكسهدو م  بحجدة ل مد  يدالة   دن  ال دنن يدتم  يجيدهلل ا  دنر 

الحىال ) ااه الىسر  بأ ه  ل الخوا   الال     ولته  جس ال ي ولون ل هلل قت 

يبم  ال ي دول البسالتىدتن ت ل مد   الحىال بىاي مهللت الل ن  الامود فاج   الغسا

لل يهللخاون الجنة مال بسحنه   نم  ال ه  لدك يسفضدون المدوده  يضدطمهللال م  

 أقااة في بسده  الهذا  ل الاحىدهلل الدذن قدهلل ت   تلدنلر فدي آل مبدساها  ال  دست 

ُ ِ دل فَْضدِاهِ    فَ َدهلْل  ج المل في قوله تلنلر }  لَْر يَْحُىهللاُلَن النَّنَس َ اَٰر َ ن آتَنُهُ  َّللاَّ

ن  آلَ آتَْانَن  ْاكان َ ِظاما  { . 54النىنء  –مِْبَساِهاَ  اْلِكتَنَا اَلاْلِحْكَمةَ اَلآتَْانَنُه   ُّ

 آخدس  تدبالال ن آتر   تلنلر آل مبساها   اام  الىسر غاس  التدو اال الا  جادل 

ج  دمدن قدنل   المنجلة الخنتممن ال سآن الكدسي  ال امدن  تدب فامدن  دو   تلدنلر  

 المن هللال{  –المل } م ن ل جلنن التو االال فامن هر ال و  

َمدن ْسيََ  ُ َودَ داْبِل  الا  جال ي ول فاه  ج المل } اَلقَ َّْانَن َ اَٰر آلَنِ ِه  بِِلاَىر قان ل ِ هلل ِ

َمدن بَداْ  ُدوٌ  اَلُ َودالَ ُههللاى  بَْاَل يهلَلَْيِه ِ َل التَّْوَ االِ  اَلآتَْانَنتُ اْ ِ ِجاَل فِاهِ  قان ل ِ هللَْيدِه ِ دَل َل يَ هلل ِ

ْاُمتَِّ اَل   {  46المن هللال  –التَّْوَ االِ اَلُههللاى اَلَ ْوِ َظةا ل ِ

 هو قسآناللخاسا ينجل ال سآن الكسي   خنت   تب   الىمنالن الالممامل  اامن ال

دذَا اْل ُدْسآَن يَْمد ْقدَوُر لَ اَّتِدي ِهدَي هلِلن لِ يمهللن لاتي هر لقور  من في قوله تلدنلر } مِنَّ َهٰ

نِلَحنِ  لَ اَليُبَش ِ  ا نَّ لَمُ ُس اْلُمْؤِ نِاَل الَِّذيَل يَْلَماُوَن الوَّ ا   َ ْ  لَْمسا  { 9الكمي -بِاسا

  اده لحدساالبنلتنلي تنبو  الىكانة آخس الج نن يبهللل بظمو  بانن لا سآن الكدسي  ف

و الد لكسي  ل ل  تب   الىمنالية الثسلة لالد من   تبن ه التلنلر في ال سآن ا

ِلَك يَْجتَبِاَك َ بَُّك اَليُلَا ِمُ ل ظ آل 
َينِديدِث اَليُدتِ ُّ أاِْليِل اأْلَ تَ َك ِ ل في قوله تلنلر } اَلَ ذَٰ

َمن َ اَرٰ  آلِ  ِْلَمتَهُ َ اَْاَك اَلَ اَٰر  َحنَق مِنَّ ُل مِْبَساِهاَ  اَلمِحْ ْيَك ِ ل قَبْ  لَبَوَ يَْل ُوَا َ َمن لَتَمَّ

 { . 6يوحي  –َ بََّك َ ِااٌ  َيِكاٌ  

ا لا سآن الكدسي  الآلدن  آل بادنء بدهلللا  بدي  ل م حدنلالبنلتنلي  ل تنبو  الىكانة بان ن

لر  تلن   يوحي  ااه الىسر ل ماوه ال نفاه  ل بس ة اللحسا  ال يلاممن مال 

 مددن فددي قولدده ألخوتدده } ا هبددوا ب ماوددي هددذا  اددر المدده لبددي يددأ  بودداسا{ 

 {  93يوحي  –اللتو ي بأهاك  لمملال 

تدددنبو  الىدددكانة آخدددس الج دددنن حىددداكون فاددده آلدددن   دددل  بدددي    وحدددر لن لن 

 الهن الن الب اة  ل آلن   بي   يوحي  ااه ال اام  الىسر .

 الل ن :

 موسى وهارون ( : آل )

اْلِكتَددنَا  ُموَسااىي دول تلددنلر فدي  وحددر الهدن الن  ااممددن الىدسر : } اَللَ َددهلْل آتَْانَدن 

ا  َهاُرونَ اَلَملَْانَن َ لَهُ لََخنتُ  { هندن يتبدال لندن لن الخسفدة فدي  35ال سقدنن  –اَلِزيدسا

 بي    وحر الالوزا ال في  بي   هن الن ل  تنت ل الخسفة  ل آل  وحر ملدر 
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آل هن الن في لز نة الي ة  من بانن ت ىاس في قوله تلنلر  } اَلاَلَهْبنَن لَدهُ مِْحدَحنَق 

ددن َهدهللَْينَ يَّتِدِه دَااُلالدَ اَلُحداَْاَمنَن اَللَيُّددوَا اَليَْل ُدوَا ُ دسا َهدهللَْينَن اَل ُويا ن ِ دل قَْبدُل  اَلِ ددل  ُ  ِ

ِلَك  َْجِجن اْلُمْحِىنِاَل   َوُموَسٰى َوَهاُرونَ اَليُوُحَي   { . 84األ لنر  -اَلَ ذَٰ

ادي  ال  من  نن هن الن الزيسا لنبي    وس  ذلك حاكون آخس الج دنن ا  دنر 

  َصداَّرحدلهلل بدل لبدي القدنص قَدنَل النبديُّ  ]  ل الزيساا لسحول    من في الحهلليث

ٍ : ل ن تَْسَحر لْن تَُكدوَن ِ ن ِدي بمَ   –ل ُ وَحدر ِ د َهدنُ الَن، ْنِجلَدةِ  ُ  ااه الحاََّ  ِللَِاي 

  الات البخن ن [  .

 الهنن آية  اك طنلو   ن دت ب ادة  مدن تدسه ل  وحدر الآل هدن الن  دل  تدب  

الزيدس   نن ال األ مة  ل   يتده  دل  ىدلالىمنالية الفامن الهلل وال ملر  بي آخس الج

ادنء  النبي الهو ا  دنر  ادي  ااده الىدسر لصدحنا الكىدنء بمد   دنن ينتودس األ ب

 ددل قبددل البمدد  حانتوددس المىددامال  ال ددل  اممدد  تددنبو  الىددكانة آخددس الج ددنن 

  الالدذن فادده حددات  خددسال  لحددسا  ل بادنء   تلددنلر الددذيل يكمددوا  وددس  نبددي 

  اام  الىسر   الهذا هو تنبو  الىدكال الدذن  دنن فدييوحي ال وحر الهن الن 

ةَ ُ ْاِكدِه ْ  مِنَّ آيَ بِاُّمُ ز نن الماك طنلو   ااه الىسر  قنل تلنلر هنن : } اَلقَنَل لَُمْ   َ

ب ُِكدْ  اَلبَ  دل  َّ دن تَدسَ  ِ اَّدةٌ لَن يَأْتِاَُكُ  التَّنبُوُ  فِاِه َحدِكانَةٌ   ِ مَّ  اُرونَ َهااَلآُل  ُموَساىَه آُل   ِ

ِلَك آَليَةا لَُّكْ  مِن ْؤِ نِالَ  ُ نتُ  تَْحِماُهُ اْلَمَس َِكةُ   مِنَّ فِي  َٰ  { .  248الب سال  –  ُّ

 الل ن :

 المس كة  )تحمله

وحو ن  الهنن  ن تحماه المس كة هىر الىكانة الال د هذا الا ظ  هللاللة  ار  هللال 

:   

 أوالً :

 ة تحمامن  س كة  من قنل تلنلر : } يشاس ملر  بوال لال  حنلة لال م ن ة أل ممن ل ن

َمناَلاِ  اَلاأْلَْ ِض اَلاْلِجبَنِل فَأَبَْاَل لَن  اَللَْيد َْ َل  يَْحِمْلنََهامِ َّن َ َسْحنَن اأْلََ ن َةَ َ اَر الىَّ

ن َمُموالا  َوَحَملََهاِ ْنَمن  { الهذت األ ن ة هنن  72االيجاا  –اْ ِ َىنُن مِ َّهُ َ نَن َظاُو ا

طنلو  ألداء األ ن ة الآية  اكه تنبو  حدكانة تحماده المس كدة  مدن فدي حاحمامن 

المس كة { الهدؤالء المس كدة يحمادون ل ن دة فامدن حدكانة  تحملهاآلية الكسيمة } 

ال ل  كاي بمن لال اه   تلنلر له  ل النبي الالسحدول الا  دنر الدبسغ الهدذا  دن 

  من في قوله تلنلر : } قُدْل يحماه ال ار األر لن تتحمل  بئ اللمل بمن ل جل  

ُحوَل فَاِن تََولَّْوا فَاِ ََّمن َ اَْاِه َ ن  َ اَللَِطالُوا السَّ لَ لَِطالُوا َّللاَّ ن  ُحم ِ ْلتُمْ اَلَ اَْاُك   َّ اَلمِن  ُحم ِ

ُحدوِل مِالَّ اْلدبََسغُ اْلُمبِداُل  { ال دل تدسه  54الندو    -تُِطالُوتُ تَْمتَدهللاُلا اَلَ دن َ اَدر السَّ

بكتنا   تلنلر فمو  ومنينة الامود الذن قنل تلدنلر فدام  }  ثدل الدذيل  اللمل

لحد ن ا بدئس  ثدل ال دور الدذيل  يحمل مثل الحمن   يحملوهاالتو اال ل  ل   حملوا

الجملدة { ال دل  مدل بدنلتوا ال  – ذبوا بَيدن    ال  ال يمدهللن ال دور الظدنلمال 



 227 

ل الدذيل حداكو ون  ده  بدي آخدس هنن الا  جال ال ن ل دجل ملدام   دل  بمد  فمد   د

ا  ا ال اسالددن الج ددنن الم ددنر آخددس الج ددنن الفددي ز ددن م  يظمددس تددنبو  الىددكانة  امددن

لانوسه     ج المل  ار اللنلمال التودبح  امدة   هدر اللاادن ال امدة الدذيل 

  ددسالا الىدد ار بايمددن م  ال مامدد  الوددنلح فتنددجل الىددكانة فددي قاددوبم   لدد  تنددجل 

 تنوسه   من في قوله تلنلر .    اام  منود  ل الىمنء

دَه مِيَمدن ِِمْ  داُلا مِيَمن اداَدْجدَا} ُهَو الَِّذن لَ دَجَل الىَّدِكانَةَ فِدي قُاُدوِا اْلُمدْؤِ نِاَل لِ  ِ الَ  ن  َّ ِنَّ

ن َيِكا ُ َ ِااما َمناَلاِ  اَلاأْلَْ ِض  اَلَ نَن َّللاَّ ن ُمنُودُ الىَّ  { 4ل تح ا -ما

 ثانياً : 

    ر  بددي    ددل ل باددنء   تلددنلر  ددل الددذيل اصددط نهالىددكانة تنددجل فددي  ادد

  لد جالمل  ل   ية آدر  ااده الىدسر يتدر ز دنن  بدي    اىدر  ااده الىدسر 

و الد لد حمهلل صار    ااه الآله  ل  م نر آخس الج دنن الهد  فدي ل يدنر ل مدنتم  

 هذا الا ظ في قوله تلنلر 

ل  َّْ ٍس  دن تَغَِلاْىدُكَل مِ  اْلَمَمنزَ اَلاِيهللاَلٍ اَلَملََل ِ ْنَمن } ُهَو الَِّذن َخاَ َُك    ِ شَّدنَهن لَْاَمدن فَاَمَّ

ن لَلْ َاَت دَّ َ  َحَملَْت َحْماًل  ْ  بِِه فَاَمَّ َ َخِ ا ان فََمسَّ ن لَّنَُكو َلَّ صَ َمن لَئِْل آتَْاتَنَن  َ بَّمُ َوا َّللاَّ نِلحا

 {  189اال ساي  -ِ َل الشَّنِ ِسيَل 

ا اك لاكتب بال  اناه  ن هو  ن ل ملر يور ال ان ة حواء  دالهنن يأتي الم  لال نن  بادن

ا ار حلاهللاا فتنجل الىكانة  ااه الهو في بطل ل ا الي ان شدلس  ده فدن ت حوالا لال م ن ن

 ل ه بمن تلن اه ب اة النىنء  ل لالر الحمل الالوحوع .

 ثالثاً : 

 ي قولدهفااه الىسر هذت الىكانة هنن بشس لو الد هذا الا ظ  ار  بي    اىر  

{ 27 دسي   -ن فَِسيادن ئْدِت َيدْائا مِ لَ هلَْل  قَنلُوا يَن َ ْسيَ ُ  تَْحِملُهُ تلنلر : } فَأَتَْت بِِه قَْوَ َمن 

الهددذت اآليددة تثبددت ل دده حددمل  ددن حاكشددي  ندده   تبددن ه التلددنل آخددس الج ددنن 

  لده لحسا  هن ة  ل  بي    اىر يجلل  دل الندنس تدؤ ل بدنر تلدنلر ال حدول

  يهللخاون في ديدل   ا حدسر بلدهلل تا دنم   دل صدحة  بدوال حداهلل ن  حمدهلل صدار 

  ااه الآله .الهذت الملججا  يمكل لن تكدون يمدل بلادس لحدسا  يمكدل لن تحمدل

ن َ نَدنفُِه  فِاَمدفي ح انة  ل باهلل مل آخس  لو الد هذا الا ظ في قوله تلنلر : } اَللَُكد ْ 

{   80غدنفس  - لُاونَ تُْحمَ  ُْادِك اَدر الْ  فِي ُصهللاُلِ ُ ْ  اَلَ اَْاَمن اَل َ اَلِلتَْباُغُوا َ اَْاَمن َينَمةا 

. 

 ِحْمالُ  ل َمدنَء بِدهِ  اَلِلَمداللو د هذا الا ظ في قوله تلنلر } قَنلُوا  َْ ِ دهللُ ُصدَواَع اْلَمِادكِ 

 و اللدن  ال{ يمكدل لن يكدون حدمل  كتشد ن  72يوحي -بَِلاٍس اَللَ َن بِِه َزِ اٌ   

صدواع المادك اللغدساض  اكادة  دل ز دنن يكد   بدي   يوحدي تنبو  الىدكانة 

 لموس  ااه الىسر .

 الل ن :
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 ) المالئكة( 

 75 الحد  – حدسا ال دل الندنس  المالئكاةالهنن ي ول تلنلر : }    يوط ي  ل 

لال  { الهذت المس ك تنجل بسالا  ل   تلنلر  ار  ل يشدنء  دل  حدول لال  بدي

ا  ا لال  امن ا قنل تلدنلر فاده تلدنلر }ف ممنن م نر فتوهب له اليان نن{ هدن حدااملال فممن

لاندذ   الهذا ال م   ا  ينجل  ل   تبن ه التلنلر بأ س  ل  ندهللت  ادر  دل يشدنء

ُل  الاِ  ِ  اْلَماَلئَِكةَ الننس  من في قوله تلنلر :} يُنَج ِ ل يََشنُء ِ دْل ِت َ اَٰر  َ ْل لَْ سِ بِنلسُّ

هَ مِالَّ لَ َن فَنتَّ ُ ِ بَنِدِت لَْن لَ ِذُ الا لَ َّهُ اَل 
ت الدسالا تا در  دل   { الهذ 2لنحل ا -وِن  مِلَٰ

ْللَدْسِع   اُل اتبن ه التلنلر  ل  ل يشنء  من في قوله تلدنلر : } َ فِادُه الدهللََّ َمن ِ 

الَا ِ ْل لَْ ِسِت َ اَٰر َ ل يََشنُء ِ ْل ِ بَنِدِت   {  115النحل  –َسِق  يَْوَر التَّ اُنِذ َ لِ يُْاِ ي السُّ

ن ا ال هنالهذت السالا  جلت  ار ل بانء    ل قبل فكنن  اسالم  تنبو  بني محس

ِكانَةٌ حَ ُ  التَّنبُوُ  فِاِه ن يَأْتِاَكُ ِكِه لَ الذن قنل تلنلر فاه : } اَلقَنَل لَُمْ   َبِاُُّمْ  مِنَّ آيَةَ ُ اْ 

دن تَدَسَه آُل ُ وَحدٰر اَلآُل َهد مَّ ب ُِكدْ  اَلبَِ اَّدةٌ   ِ ل  َّ ِلدَك  َٰ مِنَّ فِدي   َماَلئَِكاةُ الْ ْحِماُدهُ الَن تَ ن ُ   ِ

ْؤِ نِاَل   { . 248الب سال  -آَليَةا لَُّكْ  مِن ُ نتُ   ُّ

جل الفي ز نن  بدي    اىدر  دنن تدنبو  حدكانتم   بدي    اىدر ال امده المند

ن يَد َكةُ َماَلئِ الْ ِت  ااه بويي  ل   تلنلر لو الد هذا الا ظ في قوله تلنلر } مِْ  قَنلَ 

ْنهُ اْحُمهُ الْ  ُسِه بَِكِاَمٍة   ِ َ يُبَش ِ دن فِدِ اَىدر اْبدلُ  َمِىداحُ َ ْسيَُ  مِنَّ َّللاَّ ي الدهللُّْ اَن  َ دْسيََ  اَلِماما

بِاَل  ن حدداكون تددنبو  { الفددي آخددس الج ددن 45آل  مددسان  -اَلاآْلِخددَسالِ اَلِ ددَل اْلُم َددسَّ

ا  ددل لهددل باددت النبددي يىدد ا  و اللددن شددي  مل   تلددنلر لدده حددكانة المىددامال  امددن

اىر صتنبو  حكانة بني محسا ال ال واللن   بوية يحك  بمن آل بات النبي  حمهلل 

تخسممن    ااه الآله اللنل  الالذن حاكون  ار ي ال بدأن هدذت المواللدن  لدل يىد

 ال بدا نمال م نر البا  ه اللو امتمه  ل بأقطن هن فال يىتطالون الوصدول ملامدن م

 مدن  ن دت  كة تحمامن با ن   فدا ا خسمدت  جلدت المس كدة   تلنلر ألن المس

 نِاَل لَلَدلْاُمدْؤ ِ تنجل في غجالال بهلل  لو الد ل ظ  س كة في قوله تلدنلر } مِْ  تَ ُدوُل لِ 

ددَل  {  124آل  مددنن  -اَل  ُ نددَجلِ  َكااةِ َماَلئِ الْ يَْكِ دداَُكْ  لَن يُِمددهللَُّ ْ  َ بُُّكدد  بِثََسلَددِة آاَلٍي   ِ

 ذت المس كة توق ت لحاحة يدجا الشداطنن اليدل ز دنن هس مد  فديفا ا  جلت ه

 الهلل ان القتام  ل وله تلنلر 

ِ َ دِذبان لاَْل قَدنَل لاُلِيدَي مِلَديَّ اَللَدْ  يُدوَا مِلَْادِه َيدْيٌء  دِل اْفتَدَسٰى َ اَدر َّللاَّ } اَلَ ْل لَْظاَُ  ِ مَّ

ُ اَللَدْو تَدسَ  ٰى مِِ  الظَّدنِلُموَن فِدي َغَمدَساِ  اْلَمدْوِ  اَلَ ل قَدنَل َحدأُ ِجُل ِ ثْدَل َ دن لَ دَجَل َّللاَّ

بَنِحُطو لَْيهلِليِمْ  لَْخِسُموا لَ  َُىدُكُ   اْلاَدْوَر تُْجدَجاْلَن َ دذَاَا اْلُمدوِن بَِمدن ُ ندتُْ   َواْلَماَلئَِكةُ 

ِ اَلُ ندتُْ  َ دْل آيَنتِدِه تَْىدتَْكبُِسالَن  ِ َغْاَس اْلَحدق  البىدط {  93األ لدنر  –تَ ُولُوَن َ اَر َّللاَّ

الاهلل هنن التمماهلل ل تام   من في قوله تلنلر } لئل بىطت ملدر يدهلله لت تاندي  دن ل دن 

المن هللال { البلهلل قتام  تهللخام  المس كة الندن  لاحتسقدوا   –ببنحط يهللى ملاك ألقتاك 
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وَهُمْ  يَْضدِسبُوَن اُلُمد اْلَماَلئَِكةُ فامن ل وله تلنلر } اَللَْو تََسٰى مِْ  يَتََوفَّر الَِّذيَل َ  َُسالا 

 { . 50األ  نل  -اَللَْدبَنَ ُهْ  اَل اُلقُوا َ ذَاَا اْلَحِسيِق 

 الل ن :

 ) إن في ذلك آلية لكم إن كنتم م منين (

 أوالً :

نالية  الىمالاآلية في  تنا   م ن  تاوال  نجلة  ل  نهلل   في  تنا  ل  تب  

لىدكانة { لن لن ا 252الب دسال  –   تاوهدن  اادك بدنلحق  آياتقنل تلنلر } تاك 

ر } نل تلدنلقدآين   ل    تاوت في بانن لكتنا   تلنلر يت  قسلته آخس الج نن 

ً لاجدادالا  الم منينهو الذن ل جل الىكانة في قاوا  ال دتح  – إيماانهم ده  إيماما

ا  دده ميمددن م   جلددت  اددام  الىددكال الليددهلله    4   تلددنلر{ فددا ا ازدادالا ميمن نددن

  من يهلل  في غجالال بهلل  .بجنود ال س كة 

الفددي آخددس الج ددنن تظمددس آيددن   ددل   تلددنلر  لس ددن   اددر هددسه الظددنلمال 

ْل البلثددة  م ددنر آخددس الج ددنن الفددي ز ن دده تنددجل المس كددة  مددن قددنل تلددنلر : }َهدد

ْوَر يَدأْتِي يَدَ ب ِدَك  آيَاتِ بَْلُ   اْل يَأْتِيَ لَ بَُّك يَنُظُسالَن مِالَّ لَن تَأْتِاَُمُ  اْلَمَس َِكةُ لاَْل يَأْتَِي  َ 

اْل َ َىددبَْت فِددي ل قَْبددُل لَ ِ دد آَمنَااتْ  لَددْ  تَُكددلْ  إِيَمانَُهاااَ ب ِددَك اَل يَن َددُه  َْ ىاددن  آيَاااتِ بَْلددُ  

ا   قُِل ا تَِظُسالا مِ َّن ُ نتَِظُسالَن  إِيَمانَِها  {  58ر األ لن –َخْاسا

 ثانياً :

دددَمناَلاآيدددن   شدددنههللال بدددنللال قدددنل تلدددنلر فامدددن } مِنَّ فِدددي   ْ ِض ِ  اَلاأْلَ َخْادددِق الىَّ

 دَجَل لَ ن َدُه النَّدنَس اَلَ دن يَ ْحِس بَِمدن ي اْلبَ اَلاْختَِسِي الاَّْاِل اَلالنََّمنِ  اَلاْل ُْاِك الَّتِي تَْجِسن فِ 

ددنٍء فَأَْياَددن بِددِه اأْلَْ َض بَْلددهللَ  ُ ِ ددَل الىَّددَمنِء ِ ددل  َّ ٍة فِاَمددن ِ ددل ُ ددل ِ دَابَّدد َمددن اَلبَددثَّ  َ ْوتِ َّللاَّ

ِس بَْاَل الىََّمنءِ  يَناِ اَلالىََّحنِا اْلُمَىخَّ  –َن ل ِ َْوٍر يَْلِ اُو اتٍ آَليَ ْ ِض  اَلاأْلَ اَلتَْوِسيِي الس ِ

 { . 164الب سال 

ه فدي قولد ال ل هذت آيدن  المشدنههللت بدنللال  دثسا  جدنال  بدي   مبدساها   دل الندن 

قُدوتُ فَ يَ  لاَْل وا اْقتُاُدوتُ تلنلر } فََمن َ نَن َمَواَا قَْوِ ِه مِالَّ لَن قَنلُ  ُ ِ دَل س ِ لنَّدنِ   اأَ َجدنتُ َّللاَّ

ِلَك آَليَاتٍ 
هنن هذا الثدوا  دل المؤ دهلل ال{  24اللنكبو   – يُْ ِمنُونَ ل ِ َْوٍر  إِنَّ فِي ذَٰ

ن  ددتحماده  س كدة الفاده  دل البكدة  دن  دنن يجلدل بندي محدسا ال ينتودسالن بب ادة 

ي يدن  التدآذت اآلين   ن باننت  ل قبل التىده ال لوت  ل لمهللاده  األ بانء . ال ل ه

 اتٍ آيَ ٰر تِْىَه ن ُ وحَ ل جلمن   تلنلر  ار حاهلل ن  وحر في قوله تلنلر } اَللَ هلَْل آتَْانَ

ٰر ي أَلَُظنُّددَك يَددن ُ وَحددَ ددْوُن مِ  ِددهُ فِسْ بَا ِنَددنٍ  فَنْحددأَْل بَنِددي مِْحددَسا ِاَل مِْ  َمددنَءُهْ  فَ َددنَل لَدد

ا   { . 101حساء ا  –َ ْىُحو ا

قددور الهددذت اآليددن  هنددن ملامددن   تلددنلر فددي تددنبو  الىددكال آن ل ددور  ددؤ نال ال

 حاؤ نون بمن ينل خسالممن الا تشنفمن في آخس الج نن .

 ثالثاً :
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لن  لر  ل آاآلية تأتي  ار ب اة  ل آلن األ    ل قبل لو الد ل ظ آية في قوله تلن

 37لدذا ين  ا –ذيل يخنفون اللذاا األلدا  لا آيةاأل   البن هللال  } الل هلل تس نن فامن 

ا  ددل آلددن  األ بادنء الددذيل يكمددوا  وددس  { ال دل هددذت اآللددن حدداكون خدسال  بلضددن

ا   نر آخس الج نن لال  مل  ا التأياهللاا ملمان ات ل لهل ب بنلذا  الالتي حتكون د من

  النبي تكون  ده  دل الىدنل  مدن  ن دت فدي ز دنن المادك طدنلو  تممادهللاا لنبدي 

ا الحاكون  لده  مدن اىر  ل فدي  ااه الىسر لال م نر آخس الج نن لال  سهمن  لن

ن قادوبم  حددكانة ال لد  ب اددة  دل آلددن   بدي   مبددساها  اليوحدي ال وحددر الهددن ال

 لدك الال اىر  ااه الىسر التىتخس  في ز ن م   تب   الىمنالية  من ل جلت  

ِكانَةٌ ُ  التَّدنبُوُ  فِادِه َحدن يَدأْتِاَكُ ِه لَ آيَةَ ُ ْاكِ  بانن قوله تلنلر هنن } اَلقَنَل لَُمْ   َبِاُُّمْ  مِنَّ 

دن تَدَسَه آُل ُ وَحدٰر اَلآُل َهدن ُ  مَّ ب ُِكدْ  اَلبَِ اَّدةٌ   ِ ل  َّ ِلاَك ذَٰ إِنَّ فِاي َمَس َِكدةُ  ْحِماُدهُ الْ الَن تَ   ِ

ْ ِمنِينَ   { . 248الب سال  – آَليَةً لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ

 الل ن :

 ( ) إن كنتم م منين

 تلدنلر  { لن لن  1األ  نل  –  لن لن اله تلنلر ي ول } اللطالوا   ال حوله 

ا  اددام  لا ددوده  م ا ال اكددن ألىددر هنددن ل ددسه  بددأن يىددملوا اليطالددوا لطددنلو  ين مددن

 لك } منالنوس الآيه  اكه تنبو  الىكانة الذن تحماه المس كة القنل تلنلر في  

 { 86النمل  – ي منونفي  لك ألين  ل ور 

 وا  دوى ال دنالالذيل  نوا هنن في آخس الج نن ه  الذيل للج م    تلنلر  امة الت

 ليق بمن اللهامن  من في قوله تلنلر

ُ َحِكانَتَهُ َ اَٰر َ ُحوِلِه اَلَ اَر اْلُمدْؤ ِ  اَلَ دن ُوا   َ ِاَمدةَ التَّْ دَوىٰ لَْلدَجَ ُم ْ الَ نِاَل } فَأَ َجَل َّللاَّ

د  لََيدقَّ بَِمددن اَللَْهاََمدن ُ بُِكدل ِ َيددْيٍء َ ِااما ء هدد  الددذيل { الهدؤال 26تح ال دد –ن اَلَ ددنَن َّللاَّ

بادنء حاؤ نون بمذا التنبو  اللامي الذن حداظمس آخدس الج دنن الحداهلل   بَلدن  ل 

 الآيددن  تشددنههلل بددنللال تنددجل  اددر للسهددن  س كددة بنلنوددس لامىددامال اللكددل لهددل

 لهدـ ن .لال في آخدس الج دنالكتنا الذيل حاوهللقون اآلين  المتاوال الالمشنههللال بنل

. 

 

 ما يتميز به تفسر النبأ العظيم دوناً عن بقية التفاسير .  -8

 

 األلفاظ المنقولة في القرآن الكريم عن معناها :   -

ج المدل  بانن لن بل  لل نظ ال سآن الكسي   ن ولة  ل  لننهن يحهللدهن المولر   

ااه  حول   صار   فنلشمس  ثسا ظنهسهن يمس البنطل  لننهن يشاس ملر  

ا ملر   با   ا  ناسا ه الحسامالآله ل وله تلنلر فاه صار    ااه الآله : } الدا ان ن

.  } 
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  الال مددس ظددنهست قمددس البنطندده  يشدداس ملددر ا  ددنر  اددي  اادده الىددسر فددا ا لقىدد

  بنلشمس الحوؤهن  من قنل تلنلر } الالشدمس الحدحنهن الال مدس م ا تسهدن { لن

ن ى  بخاق  دل خا ده الهدو الشدمس الال مدس الهدذا ظدنهس الملندر الل دل ه تلنلر ي 

ل    اه الآلهبنطنه ي ى    تلنلر بنلنو  ال سآ ي المنجل  ار  حمهلل  صار    ا

النبدي  ال مس م ا تسهن ال هدو ا  دنر  ادي م دنر المىدامال الالندو  الدذن ال لده  دل

 صار    ااه الآله الآله الحا  

ة   مددس اليظمددس مال فددي زلمددة الااددل ظددنهس  لنددر اآليدداليكمددة   تلددنلر فددي ال

ظمدو   البنطنمن  مين ال مألى السدال ال الضسل الالك س الالن نق  مدن يشداس ملدر لن

 ال مس لال ا  نر لل يكون مال الحط ظامن  الك س ال الن نق 

ض ظنهسهدن ل ض الهدذ المده ظدنهس  دل   من لن الىمنء ظنهسهدن حدمنء ال األ

شداس ن يشداس ملدر آدر  ااده الىدسر  ال دذلك األ ض تالموت الت ىاس  اللكل بنطنمد

ل ل اس ملر ل نن يواء  اامن الىسر اللذلك في الحهلليث ] " األ ض ل ك " [ الي و

[ "المؤ نال في  لك  ل ظنهس ال سآن البنطنه ] " ظدنهست ل ادق البنطنده  مادق 

 الهو " لبلهلل  ل فم  السمنل "   من في  سالينته  ااه الىسر  

لندي م نلر } فس لقى  بنلخنس الجوا ن الكنس { الجوا  الكنس ال  ذلك قوله تل

ا  ظنهساا  الل ن بطل الملنر فم  مين ال ملر األ مة ا لني    شس حدسر شس  و بن

   تلنلر  اام  ال ن حاحهلل  لم  .

 

مال  الل بس دلادل  ادر   دل بلد  األل دنظ ال سآ ادة  دل  لننهدن الال يحدهللد الملندر

ا ل ن هللال حنمن ال سآن الكسي  الهر ق ي  ل  تنا   تلنلر  ا الف ن ر وله تلدنلايضن

لملنر في يحهللد ا } فا ا قسل نت فنتبه قسآ ه ل  م ن  اانن بان ه{ فنر تلنلر هو الذن

متدن لىدسر ب تنبه الكسي  الي ممه بن لمنر الال مد  األلمدي ل مدة لهدل البادت  ادام  ا

  ىدسر فمداس المدؤ نال  ااده ال امممسحول   صار    ااه الآله ال  اه لم  ل 

  تلددنلريلامدون اللادد  الكىددببي المنتشددسبال النددنس الاللاد  الددوهبي الاددهلل ي  ددل  

مدن دال يبانالفي  تنا   تلنلر هنن  ثنالا  ل   ل األل دنظ  دل  لننهدن بَيدن   حدهلل

ل ده  ن ل ملر  تلنلر في  تنبه  المهلل ن لن ل ظ اللا   في  وا حه  ل  تنا   ي

َمناَلاِ  اَلاأْلَْ ِض الل النَّدنِس  ِ ْل َخْادقِ  ْ بَسُ لَ مل  من في  قوله تلنلر :  } لََخْاُق الىَّ

 { .57غنفس -اَللَِكلَّ لَْ ثََس النَّنِس اَل يَْلاَُموَن 

 والمثال هنا عن األلفاظ المنقولة :

ل  دالهنن هل ينكس لن ليهلل في اللنل   ل لن ديدل لن الىدمنالا  الاأل ض ل بدس  

 ننس ؟ .خاق ال
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ا  ه  دل دال د ا منبة ال ليهلل ينكس  لك اللكل   تلنلر بال لن  ل  ل لطنع  خاوقدن

 الخدنلق تلنلر ف هلل ملاه ل بس  ل   تلنلر لذلك   در  دنم  اللاد  بطدن تم  غادس

 ج المل اللذلك قنل تلدنلر فدي  ثادس  دل الخادق الدذيل صدهللق  ااممدابااس ظنده 

ا  ل المؤ نال  } ال   { .لكل ل ثس الننس اَل يَْلاَُمونَ فنتلبوت مألا فسي ن

 

بطن دة  البنلتنلي ل ظ يلامون هنن  ن ول بملنر يلماون في طن دة   فادو  مادوا

بمددذت    ال حددوله اللهددل باتدده  اددام  الىددسر فمدد    ددسالن بددأن   ل بددس  ددنلمون

ر الده الح ا ة ال ل تس وا طن دة   تلدنلر التولدوا غادس   تلدنلر  الحدوله صدا

نالا  تولدوا ميدس لهدل باادت النبدي  ادام  الىدسر لد  ي دسالا بدأن خادق الىدم ااده ال

 الاأل ض ل بددس بددل ل نددوا بددأن  خاددوق ل بددس  ددل   تلددنلر تولددوت  مددل دالن  

هللمنل تلنلر ال حوله  اهل باتده اللدذلك ي دول البغدون  يمده   فدي ت ىداست ] الد

  ذ و  في هذت اآلية [ .

 

ن الال الددسلال  يبددال بددنلموى الا   تلددنلر ال الهنددن  كددون قددهلل ليددس ن ملددر لن  تددن

ا لاجملدوممنع السمنل م ا اللاس  حكو ن ا  ادر مال  ار  ي ألن   تلنلر ين من

ا لني  ل  تنا   الحنة  ح  وله صار لن يسحنت   تلنلر مال م ا  نن  واف ن

    ااه الآله الهذت  منز  الاأل ثاة  ثاسال في  تنا   تلنلر 

} ف ممننهددن حدداامنن{ الهددذا  ادده ي ددور  اددر ل قددنل حددبحن ه التلددنلر الحددبحنن  دد

ا } ن ود ت وى    ج المل  من قدنل   –    "" الات دوا   اليلامكد تلدنلر ايضدن

 { 282الب سال 
 

ظ في القرآن الكريم كل لفظ له مدلول خااص  ال يا دي لانفس المعناى للفا  -

ل وكاذب غياار أفاك غياار آخار  فقتال غياار قاتال غيار اقتتاال وكلهاا تحات مااادة قتا

 خرص والثالثة كذابون  وهذه أمثلة .

  

بناا النحو المضمر الغير اصطالحي في القرآن الكريم وهو ما تفارد باه كتا -

ماا موحل ألغاز كثيرة في كتاب هللا عن أمور يظن الناس أنها متعارضاة وهاذا 

 ال يعرفه أحد من قبل في هذه األمة  :

صااد يااان القاارآن بااالقرآن  يحاادد معاااني ومقاالقاارآن المكااي ووفقاااً لقاعاادة ب -

القاارآن الماادني والصااحيح ماان الموضااوع فااي أحاديااث النبااي )صاالى هللا عليااه 

 وآله(

تفسيرات أهل بيت النبي )عليهم السالم( أثبتت أنها عبارة عان فهام دقياق :  -

للقاارآن بااالقرآن الكااريم ومااا يقولااه أهاال بياات النبااي فااي التفسااير هااو محصاالة 

كثيرة تم جمعها والربط بينهاا فاي الفهام لمعرفاة ماراد هللا تباارك  نهائية آليات
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وتعالى من اللفظ وغيار ذلاك يباين تعاالى أن األلفااظ القرآنياة لهاا معناى محادد 

والخروج عليه قال تعالى فيه } يحرفون الكلم من بعاد مواضاعه{   أي أناه لاه 

كتااب أو سانة  مواضع محددة الفهم في كتاب هللا تعالى والتقول فيها مان غيار

 تحريفاً لمراد هللا تعالى منها .

بيناه يفي كتاب هللا تعالى عدة ألفاظ التتعدى العشرين لفاظ لايس لاه مارادف   -

اآلثاار ووهنا كان الضطرار إلى اللجوء إلى معاجم اللغاة لبيانهاا أو األحادياث 

 التي ذكرت فيها .

تدخلون وفتناة للاذين ساي في كتاب هللا تعالى آيات وضعها هللا تعالى كاختباار -

 فيااه بياناااه بغياار علااام ماان هللا تعاااالى ورسااوله وأهااال بيتااه)عليهم الساااالم( و

اء الخااوض فيهااا يعتباار تقااوالً علااى هللا بغياار علاام وهنااا تكااون المهلكااة للعلماا

 لدخولهم في نطاق قوله تعالى } يحرفون الكلم من بعد مواضعه { . 

 يعلمهاا ل فيهاا هللا أعلام وتفاصال الفي هذا التفساير تام بياان اآلياات التاي قيا -

 ياة تجعالالعالم عن بداية الخلق و نهايته وتنقل الخلق بين العوالم و بدقاة عال

 النسان على يقين بما حادث لاه قبال النازول إلاى األرض وماا سايحدث لاه بعاد

ه مغادرتهااا و ب يااات أمااام أعااين الناااس لاام ياادركوها ] قااال المااام علااي )علياا

 بعد عن فهم الرجال .. األثر [ .السالم( القرآن أ

يمهاا بين تفسير القرآن في الغالب فواتح السور تتكامل في المعناى ماع خوات -

. 

 بينا الحروف المقطعة .  -

ك بعد ذل استحالة تكرار هذا العمل ألرتباطه بكلمات القرآن الكريم فلن يأتي -9

 :إال عمالً مكرراً 

حبلة الحبلون للي )الكسي   حهللدال الهر  آن هللد  امن  ال س لن لالا  اللنل الهنن 

  فسبدهلل لن تلاد  ل ندن قدهلل  املندن 77439)  امة الل بلمن ة التىه اللسلون  امدة 

ا  ندده  الم مددسس ألل ددنظ   مددن هددو الا د بددنلملج  ددل  امددة فادده بمددذا اللددهللد لالقسيبددن

البنلتنلي  حنلة ت ااهللت لل يكون مال  ىخة  كدس ال قدهلل تكدون لقدل لال  ال سآن الكسي 

س في األ اماة ال لك أل ه الججء الدوهبي فدي فمد   تدنا   تلدنلر فكتدنا   ل ث

له مجء  ىبي في ال م  الهدو مج ادة ال دسلال ال ن تىدبه اللدنل   دل  ادور تىدن هللت 

 ار فم   تنا   تلنلر الهر  ثاسال ال ل األ ة بال الفىس  تنا   تلنلر بمذت 
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فىددسالت بأفمددنر قددنلوا فامددن ل مددن الجج اددة ف ددط بخددسي الوددوفاة الالبنطناددة الددذيل 

بن لمددنر الال تت ددق الحددوابط  ادد  الت ىدداس التددي يددهللدهن ال ددسآن الكددسي  فددي قولدده 

ل  بانن  حول   صار    ذا قرأناه فاتبه قرآنه ثم إنا علينا بيانه {إ} فتلنلر 

لد  } وأنزلنا إليك الاذكر لتباين للنااس ماانزل إلايهم ولعلهام يتقاون {  ااه الآله 

لهددل باددت النبددي الهدد  لهددل الددذ س الددذيل ل هددب   تلددنلر  ددنم  الددسمس  باددنن

ال دل  } فاساألوا أهال الاذكر إن كناتم ال تعلماون{الطمسه  تطماسا ل ولده تلدنلر 

ا اد حؤال لهل الكتدنا فااىدألم   دل  بدوال  حدول    ندهلله  الم ن دة لهدل بادت 

كددسي  فادده الغنددنء النبددي فددان  ددن وا صددندقال فىدداجابون المن لدد  يجابددوا فددنل سآن ال

الالش نء ال شي األحسا  الهذت ال وا هلل البان اة ي يت ىاس  تنا   تلنلر الالتي 

يهللدهن هر الججء الكىبي في فم   تنا   تلنلر الالوهبي يأتي  ل خسل بادنن 

الهدذا ال مد   } ففهمناهاا ساليمان {آين    تلنلر ال امنته  مدن فدي قولده تلدنلر 

}  ددوى ا  ىدنن ر تلددنلر الخوفده  ندده ل ولده تلددنلر يدأتي بهلل منتده  اددر يىدب ت

  {282البقرة  –واتقوا هللا ويعلمكم هللا 

ه مال ب ر يائ خ ي ال يهلل  ه  ثاس  ل الننس الهو ل ده  ممدن بادغ اللدنل  فدي  امد

 لن  ىب لهدل بادت النبدي هدو المحودو  فاده  دجالل ال مد  ا لمدي  مدن فدي قولده

لن ال يددهلل ه غددو   لنددنت مال  ددل  ىدده تلددنلر } ال يمىدده مال المطمددسالن _ { 

حة الطمس في النىب ال دل هندن يلتبدس اللاد  الغجيدس لدهللى اللدنل  يدمندال تؤ دهلل صد

ا بل  ار  مدور فمد  ال دسآن الكدسي  الليكن ده  ا خنصن كامدن ف ىبه الهذا لاس  س ن

ن طدنهس اقتسا اللبدهلل  دل    امدن زاد  امده الفممده الت دوات ر تلدنلر ال امدن  دن

ن  ه مددجءاا  ددل الددويي تس دده   تبددن ه التلددنلر فددي  ىددل حدداهلل النىددب  امددن لد

تهلكاوا  ال تتقادموا علايهم ف"   حمهلل الآله لذلك قنل صار    ااه الىاده  حدذ اا 

 " وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم

ليمن الننس، م ي فدسطك  الل دت  الا دالن  :  حول   )صار    ااه الآله ] قال 

   ل الث اال، فن ظسالا  اي تخا دو ي فاممدن، فدان  اي الحوض. لال الم ي حن اك

 :الاطادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الخبادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ ي

ل ممن لل ي تسقن يتر يا ان ي، الحألت  بي  لك فأ طن اده، لال الم دي قدهلل تس تممدن 

فداك :  تدنا   ال تستدي لهدل باتدي، فدس تىدب وه  فت سقدوا، الال ت ودسالا  ددنم  

ت ىداس  ، ال امده۱٨۰ / ۱ا  يدند:  -فتماكدوا، الال تلامدوه  فدا م  ل اد   دنك  

  .[  ۳ / ٤ / ۱اللانيي: 

 ه )صدار    ااده الآلده : من   تلدنلر ملدل   يدة  دل  بدي  دل صدابه الملدل 

ف دهلل وه  الال تت دهلل وا ( ...لبدي طنلدب ) ااده الىدسر  ادي ابدل صداب   يتي  دل

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1294_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1294_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2335_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2335_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2335_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1
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ا الل امكددد   بدددن ا، فددنتبلوه  فدددا م  ال يدددهللخاو ك   اددام ، فدددا م  ليامكددد  صددغن 

 دل  ۱۳۰ :لشدن ان بدل مبس ادل ال ضدن ل -الال يخسمو ك   دل هدهللى  حسل في

 .اام  الىسر  [  ل آبن ه )  الوندق ا  نر

 

ي دول: لهدل باتدي (  حدول   )صدار    ااده الآلده حملنن  : ثمنن بل يناي] 

 جور ألهل األ ض، فس تت هلل وه  القهلل وه  فم  الدوالال بلدهللن، ف دنر ملاده  مدل، 

-ف دددنل: يدددن  حدددول  ، اللن لهدددل باتدددك؟ ف دددنل:  ادددي الالطدددنهسالن  دددل اللدددهللت  

 . حوت [  ۳٤۱الا ال:  ،۱۱  /۱۹٨ / ۱االيتجن :  

لدل الاللاد   ل ه  ختاي  ل ب اة ت نحاس اللنل  بمن يلتبس ل ه لالل لبنة لتأحاس هذا

ا  ددل الىددن ة  20يتكددس  م  ل دده احددتغسق يددوالي   ظمددساا يتددر الثن اددة 12 ن ددن

ا اللدو يدنالل ليدهلل غاس دن تكدسا ت فمدل  ادر المىدتحال مال لن ي ىد  اللمدل  صبنين

نء  دهللال ليددخنص ال حدداخسمون بددن س النتاجددة التددي الصددانن ملامددن م ا التددجر اللامدد

ا    دس بنلتدنلي ال فن دهللال  دل تكدس فدي البادنن الال سآ ادة الشدس اة بن س الطسي دة 

    اللمل .

ل كشف هذا التفسير بالتفصيل صعود النسان إلى السماء في زمن الادجا -10

لعاذاب والمادة التي ستصنع منها هذه المراكب وأنهاا ساتكون بابااً مان ااألكبر 

 الشديد سيفتحه هللا تعالى على البشرية بظلمهم .

 :  مثال من أوائل سورة السراء -11

 كما يلي :
  بلدهللهن لدالبانت ال سآن بنل سآن من يدنء    ادر الكامدة التسابطمدن بدنلتي قبامدن  

 نااس ماا) لتباين لل لسال في  تب  ثاسال ل ولده تلدنلربنلىنة اللحبنا النجالل المتنن

 فباننت  امة  امة فمثسا م ا قنل تلنلر :نزل إليهم ( 

) ُسااْبَحاَن الَّااِذي أَْسااَرى بِعَْبااِدِه لَااْيالً ِمااَن اْلَمْسااِجِد اْلَحااَراِم إِلَااى اْلَمْسااِجِد اأْلَْقَصااى  

 (1السراء -إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيرُ  الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا

 

  سبحان 

 

 امة تنجيه ر  ج المدل. الهدر  امدة تنجيده ر تلدنلر  دل  دل  ادب لال   اودة  

ُهدَو (  الي دول 22األ بادنء  –   ا اللسع  من يو ون  فسبحاني ول تلنلي )

ُ الَّددِذن ال مِلَددهَ مِالَّ ُهددَو اْلَمِاددُك اْل ُددهللُّالُس ا لىَّددسُر اْلُمددْؤِ ُل اْلُمَمددْاِمُل اْللَِجيددُج اْلَجبَّددنُ  َّللاَّ

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1361_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1361_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1337_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1337_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1371_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=341#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1371_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=341#top
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ن يُْشِسُ وَن  ِ َ مَّ  الحدبحن ه التلدنلر ألن الخادق  اده 23الحشس -اْلُمتََكب ُِس ُحْبَحنَن َّللاَّ

ُ  لَددهُ اأْلَْحددَمنُء  ِ ُ اْلَخددنِلُق اْلبَددنِ ُئ اْلُمَوددو  يىددبح بحمددهلل اللددذلك اآليددة التنلاددة )ُهددَو َّللاَّ

َمناَلاِ  اَلاأْلَْ ِض اَلُهَو اْللَِجيدُج اْلَحِكدا ُ  يَُسب ِحُ  اْلُحْىنَر   24الحشدس -لَهُ َ ن فِي الىَّ

دن ) اا َ بِادساا  ُساْبَحانَهُ الحبحنن لاتنجيه ل وله تلدنلي ليضا دن يَ ُولُدوَن ُ اُدو  -اَلتَلَدنلَر َ مَّ

ِ لَْن يَتَِّخذَ ِ ْل 43ا حساء   الهندن 35 دسي -َحانَهُ َولٍَد ُسبْ   الل وله تلنلر )َ ن َ نَن ِنَّ

ن له تلنلر  ل الشسه الالولهلل ال دل   اودة الالىدمنالا   ي ول تلنلر حبحن ه تنجيما

َمناَلاُ  الىَّْبُه  )تَُسب ِحُ الاأل ض ممالان يىبحل بحمهللت تلنلر ل وله  ج المل  لَهُ الىَّ

 َسااب ِحُ يُ    الي ددول تلددنلر )اَلمِْن ِ ددْل َيددْيٍء مِالَّ 44ا حددساء -اَلاأْلَْ ُض اَلَ ددْل فِدداِمل  

  اللذلك فمو المنجت  دل  دل  ادب 44ا حساء -بَِحْمهلِلِت اَللَِكْل ال تَْ  َُموَن تَْىبِاَحُم 

ال  واه اليباه الهو الُمَىبُح لده حدبحن ه التلدنلر الدذن يىدبح بحمدهللت  دل  خادوق 

يتدر يمادة اللددسع فدي قولده تلددنلر )اَلتَدَسى اْلَمس َِكدةَ َيددنف ِاَل ِ دْل َيدْوِل اْللَددْسِع 

  اليأتي ل ظ حبحن ه لاتلجب  من في قولده تلدنلر 75الج س-بَِحْمهلِل َ ب ِِم ْ ُحوَن يَُسب ِ 

  93ا حساء -َ ب ِي َهْل ُ ْنُت مِالَّ بََشساا َ ُحوالا  ُسْبَحانَ )قُْل 

 

بِلَْبددهلِلِت لَددْاسا ِ ددَل اْلَمْىددِجهلِل اْلَحددَساِر مِلَددر اْلَمْىددِجهلِل  أَْسااَرى الل ددن قولدده تلددنلر )الَّددِذن 

   1ا حساء-ر الَِّذن بَنَ ْ نَن يوله اأْلَْقوَ 

 وأما:

 

  أسرى

-ونَ ْ  ُ تَّبَلُددمِ َُّكدد بِِلبَددنِدن لَددْاسا  فَأَْساارِ لن حددسى ب ددسن الصددنيبه لدداسا ي ددول تلددنلر )

-بَلُددونَ ُكددْ  ُ تَّ نِدن مِ َّ بِِلبَدد أَْسارِ القددنل تلدنلر )اَللاَْلَيْانَددن مِلَددر ُ وَحددر لَْن   23الدهللخنن

نن اء  نن لمنط دة حداننء  مدن يدهللل  ادر لن ا حدساء  د  الهذا ا حس52الشلساء

لىنة بال المىجهلل الحسار ملر المىجهلل األقور  سال اا بطو  حاننء  من لخبس  ا

ى ليدل ل ه صار    ااه الآله صار بطو  حاننء   لتال القنل له مبسا ال لتهلل 

  ع)صاات ين  حمهلل ف نل له صاات بطو  حاننء يادث تجادر  بدك ملدر  وحدر 

َ  رِ فَأَْساة هنن تبدال لن هدذا ا حدساء ب طده  دل الاادل  مدن قدنل تلدنلر )الاآلي ْهِادَك بِأ

ملدر المىدجهلل    ال نن  دل المىدجهلل الحدسار بمكدة المكس دة81هود-بِِ ْطهٍ ِ َل الاَّْالِ 

األقوددر ب اىددطال  ددسال اا بطددو  حدداننء بموددس. الهددر األ ددن ل المبن  ددة التددي 

  جلت بمن الكتب الىمنالية  ل وله تلنلر 

  من فنل تلنلر لن باركنا حوله( الذي)
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وددس فددنلتو اال ال أللددواا بىدداننء بم  92األ لددنر– مباااركالهددذا  تددنا ل جلنددنت  )

 الا  جال ببات الم هللس الال سآن بججيسال اللسا. الل ن

 حوله()

  التوبدة - دل األ دساا  ندنف ون حاولكملن  نيول الحجنز ل وله تلنلر) ال مدل 

  1ا حددساء – حولااهتلددنل ) الددذن بن  نددن ليمددنيول باددت الم ددهللس هنددن فددي قولم

 لينلحجنز الحاننء الالشنر

 (آيَاتِنَا ِمنْ  ِلنُِريَهُ  ) 

لن   23طدـه -َسىاْلُكبْ  ِلنُِريََك ِمْن آيَاتِنَاالهنن )لنسيه  ل آينتنن  لن   وله  تلنلر )

ن نل )فَاِ قا، اآلين  الملججا  حتكون بمذت الب نع المبن  ة الياث لن   تلنلي  َّ 

لد  الدذن   الب77غدنفس  -ْسَملُدون َيُ ْانَدن بَْلَ  الَِّذن  َِلهللُُهْ  لاَْل  َتََوفَّاَنََّك فَاِلَ  نُِريَنَّكَ 

بب  امددن  ددل بلددهللت ملددي قاددنر الىددن ة ال ددذابم  الباددنن حددل تدده  لددهلله   ددن حددت لاه 

 اللذاا الننزل  اام  . الل ن:

  آياتنا

ا الهدر  دل  س دن  الىدن ة  ايدن تأتام  بل  آين   بدك ل ن ال  ادر لن ليدهللالن

حت ه بمذت الب نع هر  ل  س دن  الىدن ة ال نمدن الحدسالا اللسبادة ا حدسا اااة 

 من حتبال اآلين  فامن بلهلل بو هلل لالالهمن بججيسال اللسا ل  ال هلل اآلخدسال بنلشدنر 

 ه ال اىطاناال اآلن اليجا   ال نظو  ظمو  قوال محس اة  نتادة بىداننء فدي 

ا مِيَمن َُمدن لَدْ  آيَاِت لر )يَْوَر يَأْتِي بَْلُ  قنل تلنالمىت بل ال سيب   َ ب َِك ال يَْن َُه  َْ ىدن

 -تَُكددْل آَ نَددْت ِ ددْل قَْبددُل لاَْل َ َىددبَْت فِددي مِيَمن َِمددن َخْاددساا قُددِل اْ تَِظددُسالا مِ َّددن ُ ْنتَِظددُسالن َ

 س ددن  الىددن ة المىددت بااة التددي تخددي   الاآليددن   امددن خنصددة 158األ لددنر 

ِ َحاُِسيُكْ   من لسفمن في آخس الج نن الالتي حن  آيَاتِهِ في قوله تلنلر )اَلقُِل اْلَحْمهللُ ِنَّ

  فنحل حنلسفمن في آخس الج دنن اللكدل  حدول   صدار 93النمل  -فَتَْلِسفُو ََمن 

   ااه الآله  سفمدن البانمدن البدال  س دة  دل داللده  ندذ الفنتده ملدر قادنر الىدن ة 

المشمو  يحهلللم  بمن هو  ن ل ملر يور ال ان ة  دل ياث ماس  لم  في الحهلليث 

بلهلل صسال ال جس اليتر صسال اللشنء ال نن هذا بلدهلل يدند  ا حدساء الالملدسا  

 ل اآلين  التدي ملدل   تلدنلر األ دة  ياث  س  به ملر الىمنء  الهذت يندلة  

تساهن  الال يبنكسهن مال منيهلل ف هلل يسا لم  صار    ااده الآلده صد ن  المىدجهلل 

ِ تُْنِكدُسالن َ آيَاتِاِه فَاأَيَّ آيَااتِ تلدنلر )اَليُدِسيُكْ   األقور الهو ل   يذهب ملاه قنل  -َّللاَّ

خنصة في ز دنن    لن لن  ثاس اا ل الننس ل كس  هذت الملججال ا لماة81غنفس

 دل قوافدل  بدال  كدة الالشدنر فدي ال ذبوت فبال لمد   دن  آت البلثة النبوية الشسي ة 

ل األ ال المىجهلل فشسا لم  الص ه ال هللد  وافدذت اللبوابده الطسيق ال فه له مبسي
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الالصدي المىدجهلل األقودر لمد   فدر الندن  الفدر الجندة   كن دة ل دنس فدام ل  بدال 

 .اللبانن  امة. الل ن:

  لنريه 

لدهلل ال دن هدو  دن ل فدي هدذت األ دة ب ال    ج المدل يسيده هدذت الملجدجا لن ب هلل 

 -نِدُ النَ هللُُهْ  لَ َدن  َِلدَ د نُِريَاكَ  ن َ اَدر لَنْ الفنته صار    ااه الآله  قدنل تلدنلر )اَلمِ َّد

ء الهنددن قددهلل ال   التحددهلل فددامكل لن يسيدده  مددن فددي يددند  ا حددسا  95المؤ نددون

و هللبدده الالملددسا  لال بنلسؤيددن لال بددنلويي يمكددل لن يسيدده   تلددنلر آينتدده ال ددن ت

 الالسؤين م ن . الكنفسيل الالمننف ال ال ن حا لاو ه بأ ته ال ن حا لاه   تلنلر بم  

ُ فِي َ نَنِ َك قَ  يُِريَكُهمُ   نن اه ل وله تلنلر هنن )مِ ْ  -تُ ْ ُمْ  َ ثِاساا لَ َِشاْ لَْو لََ ا َ الَ ِااسا َّللاَّ

سات   اليمكل لن يسى بنلوير  من  فه مبسا ال المىجهلل األقور لده يد43األ  نل

 لَدَل َ بُّدكَ ْادَي فَ  َ  تَارَ فالهللد لبوابه ال وافذت الهذا الوير  ثسا ي ول تلدنلر فاده )لَلَدْ  

ال لددك  لى ل دده  لى بلاندده البودداسته  ددن يددهلل  لمدد    1ال اددل-بِأَْصددَحنِا اْلِ اددلِ 

-ُ النَ ُهْ  لَ َدندِ ن  َِلدهللُ َ د أَْن نُِريَاكَ بواحطة الوير هنن ليضن ل وله تلنلر )اَلمِ َّدن َ اَدر 

ه تد  فمدو بدنل طه صدار    ااده الآلده  لى  دن حداحهلل  لمندنف ر ل 95المؤ نون

فدي  الالك ن  ل هللاء   تلنلر م ن في الملسا  الهو األ مح هندن لدو الد  ودوص

 اده الآلده لدك اللكدل ال دسآن هندن يثبدت لن   تلدنلر بدال لسحدول   صدار    ا

ا بأ ان م  يندالا   ال حوله اللاىوا بمجمولال الليهللا  ت ه ملر  ن ة ور ال ايل نحن

 ل  ي ول تلنلر بأيخنصمن الل ان من ال ن حت لاه األ ة 

  السَِّميعُ )

ُه ْ  عُ  نَْسامَ ال) الحماه  لى ل ه تلنلر يىمه  دل يدئ ل ولده )لَْر يَْحَىدبُوَن لَ َّدن    ِحدسَّ

اللبادنن ل ده تلدنلر يىدمه   80الجخدسي  - اَل َْجدَواُهْ  بَاَدر اَلُ ُحداُنَن لَدهللَْيِمْ  يَْكتُبُدونَ 

ُ قَْوَل الَّ  َسِمعَ الننس  ي ول تلج المل )قهلَْل  ْشدتَِكي مِلَدر اْلِمَمدن اَلتَ َك فِدي زَ تِي تَُجنِدلُ َّللاَّ

ا بوداسل لكدل يديء قبدل خ , 1المجندلة-  ا ده الهو حدبحن ه التلدنلر  دنن حدمالن

ً .قنل تلنلر ) ال نن     ل ن:ال    -بواسا سميعا

   بصير 

ُ بَِمددن تَْلَماُددوَن  -بَِصاايراً لى بأ مددنلم  قبددل خا مدد   مددن فددي قولدده تلددنلر )اَلَ ددنَن َّللاَّ

ا    20ال سقدنن-بَِصايراً الي دول تلدنلر )اَلَ دنَن َ بُّدَك   24ال دتح الي دول تلدنلر ليضدن

َ َ نَن بِِلبَدنِدِت    الهندن بوداساا  يدسى  دل 45فدنطس -بَِصايراً )فَاِ َا َمنَء لََماُُمْ  فَاِنَّ َّللاَّ

ا قبدل خا مد  اللدذلك ي دول تلدنل )اَللَنَّ  ل منلم  حبحن ه التلنلر القهلل لينط بمن  امدن

 َ ا َّللاَّ َ يَدَسى12الطسق- قهلَْل لََينََط بُِكل ِ َيْيٍء ِ ْامن  -  الي دول تلدنلر )لَلَدْ  يَْلاَدْ  بِدأَنَّ َّللاَّ
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  ال دل هندن يتبدال لندن لن   40الدنج  -الي ول )اَللَنَّ َحْلاَهُ َحْوَي يُدَسى  14اللاق

تلنلر )حماه بواس   ار ل منل بنر آدر ال ار  ن حا لاو ه فمدو  قادب  ادام  

 دنن بلمامد   ادا  قبدل خا مد  فكدأن   تلدنلر ي دول )لنسيده  دل آينتندن  بمدن الهو 

ل يننت الحملننت ملاننت يىمه اليبوس صار    ااه الآله  نحا لاه بنوا محسا ال 

في المىامال  في ال هلل األاللر  ار ز ن ه صدار    ااده الآلده لد  ال دهلل اآلخدسال 

  من حتبال اآلين  فامن بلهلل  ال الكسر  نم  . 

الل  سال الهذا  ثنل حسبننت  ار هذا النوع  ل الت نحاس الذن تظمس  بذال  نه أل 

 بمدؤتمس   المدوقس  ىدأل   تلدنلر لن يحدوز م جدنبك  الاأل جدب هدو  تدنا  

 مل  تلنلر الذن فاه خبس  ل قباك  ال بأ  ل بلهلل   هو ال ول اللاس بنلمول  ل

تن دهلل  تشدبه  نده اللامدنء الالبه لمس ال ل تس ه  ل مبن  قومه   الهدو الدذن ال

ا  جبن يمدهللن ملدر السيد  هلل فأ ندن جن به الهو الذن قنلت في الجل )م ن حملنن قسآ ن

 به  

 ومثال آخر على ماذكرناه آنفاً قوله تعالى :

 

ً  َعذَا} َوأَنَّ الَِّذيَن ال يُْ ِمنُوَن بِاآْلِخَرِة أَْعتَْدنَا لَُهمْ    {10السراء - باً أَِليما

    الَِّذيَن ال يُْ ِمنُوَن بِاآْلِخَرِة (   )َوأَنَّ 

   ا يمددنن فددي  تددنا   هددو التوددهلليق ل ولدده تلددنلر فامددن ال د  ددل لالالد  بددي

 -لنددن اللددو  نددن صددندقال بماا منيل ددوا  اادده الىددسر لمددن قددنلوا لدده } ال ددن ل ددت 

  يوحي{ الالغاس  ؤ نال بنآلخسال بملنر الغاس  وهللقال بمن الال يلماون لمن

ملادده  ل بددنر تلددنلر الاآلخددسال الالاددور اآلخددس هددو الددذن  مددل بكتددنا   الالالمددؤ

ا في الحادنال الدهلل ان بشدسط بادنن   تلدنلر ال حدوله الل مدة لهدل الباد  ت  ادام يكمن

ن ر :} يَدالىسر البانن المتوا    دل  حدول   صدار    ااده الآلده ل ولده تلدنل

 َ ُحو لَيَُّمن الَِّذيَل آَ نُوا لَِطالُوا َّللاَّ َزْ تُْ  فِي ِس ِ نُكْ  فَاِن تَنَنالِلي اأْلَ ْ َل اَللُ اَللَِطالُوا السَّ

ُحدوِل مِن ُ ندتُْ   ِ اَلالسَّ ِ تُْ ِمنُاوَيْيٍء فَُسدُّالتُ مِلَدر َّللاَّ ِلدكَ   ْوِم اآْلِخارِ  َواْليَاَن بِااّللَّ َخْادٌس   َٰ

 .  {59النىنء  –اَللَْيَىُل تَأاِْليسا 

 اددر  ال حدوله هد  الدذيل الصدد م    تلدنلر ل مد  الهدؤالء المؤ ندون بدنر تلددنلر

 حدي  اادهالماة ا بساهاماة الحنا اة  من فدي قولده تلدنلر  ادر لىدنن  بدي   يو

ِ الىددسر : } مِ  ِددي تََسْ ددُت ِ اَّددةَ قَددْوٍر  ُهددْ  َ ددنفُِسالَن  ةِ بِاااآْلِخرَ   اَلُهدد الَّ يُْ ِمنُااوَن بِاااّللَّ

ِ نَن لَنَن لَ َ ن  َ   ِهاَ  اَلمِْحَحنَق اَليَْل ُواَ اَلاتَّبَْلُت ِ اَّةَ آبَن ِي مِْبَسا ِ ل َيْيٍء  ن  ُّْشِسَه بِننَّ

ِكلَّ  ِ َ اَْانَن اَلَ اَر النَّنِس اَللَٰ ِلَك ِ ل فَْضِل َّللاَّ بَيِ  يَْشدُكُسالَن يَدن َصدنيِ النَّدنِس اَل  ْ ثَدسَ لَ  َٰ

ُ الْ  قُوَن َخْاٌس لَِر َّللاَّ تَ َس ِ ْجِل لَلَْ بَنٌا  ُّ نُ  يوحهللُ الْ َوايِ الى ِ  { .40-38ي  َمَّ
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 بسايدنا ومن أراد هللا تعالى والدار اآلخارة فليتباع هللا تعاالى ورساوله ويتأساى

ِ } لَ هلَْل َ نَن لَُكْ  فِي َ ُحوِل  محمد خاتم النبيين لقوله تعالى  نَةٌ ِلَمدْل ْحدَوالٌ َيَىد لُ َّللاَّ

 َ َ َ ثِا اَل ََ سَ  َواْليَْوَم اآْلِخرَ َ نَن يَْسُمو َّللاَّ  { .21يجاااأل -ساا َّللاَّ

الياث لن حاهلل ن مبساها  مبساها   ااده الىدسر د دن ببلثدة  بدي آخدس الج دنن يلاد  

ل ته الكتنا الالحكمة في قوله تلنلر } َ بَّنَن اَلاْبلَْث فِاِمْ  َ ُحوالا ِ ْنُمْ  يَتْاُو َ اَْاِمْ  

ُمُمُ  اْلِكتَنَا اَلاْلِحْكَمةَ الَ  اِمْ  مِ ََّك لَْ َت اْللَِجيُج اْلَحِكا  ُآيَنتَِك اَليُلَا ِ  { 129الب سال -يَُج  ِ

.  

 ُكددْ  لُْحددَوالٌ  َدْت لَ م ا  دل ا اد الحنا اددة ا بساهامادة التددي قددنل تلدنلر فامددن   } قَددهلْل َ ن

دن َّدن بُدَسآءُ ِمْ  مِ َيَىنَةٌ فِي مِْبَساِهاَ  اَلالَِّذيَل َ لَهُ مِْ  قَدنلُوا ِل َدْو ِ  بُدهللاُلَن ِ دْل تَلْ   ِ دْنُكْ  اَلِ مَّ

ِ َ  َْس َددن بُِكددْ  اَلبَددهللَا بَْانَنَددن اَلبَْاددنَُكُ  الْ  ِ َضددنُء لَبَددهللاا َيتَّددر تُ الُ اَلاْلبَغْ لَددهللَاالَ داُلِن َّللاَّ ْؤِ نُددوا بِددننَّ

ِ ِ دْل لَدن لَْ ِادُك َك اَلَ داَلْيهللَتُ مِالَّ قَْوَل مِْبَساِهاَ  أِلَبِاِه أَلَْحتَْغِ َسنَّ لَ   َ بَّنَدن ْيءٍ َيدَك ِ دَل َّللاَّ

ْانَن اَلمِلَْاَك لَ َْبنَن اَلمِلَْاَك اْلَمِواُس   َ  َدُسالا اَلاْغِ دْس نَدن فِتْنَدةا ِلاَّدِذيلَ ال تَْجلَاْ  بَّنَدن َ َ اَْاَك تََو َّ

َ نَن يَْسمُ الٌ َيَىنَةٌ ِلَمْل  َ اِمْ  لُْحوَ ُكْ  فِ لَ لَنَن َ بَّنَن مِ ََّك لَْ َت اْللَِجيُج اْلَحِكاُ  لَ هلَْل َ نَن  و َّللاَّ

َ ُهَو اْلغَنِ  َواْليَْوَم اآْلِخرَ   { .6-4ممتحنةال -َحِماهللُ يُّ الْ اَلَ ْل يَتََولَّ فَاِنَّ َّللاَّ

اادده  الهددذت الحنا اددة لاىددت الاموديددة الاال النوددسا اة  مددن فددي قولدده تلددنلر  ندده 

ا  ا اَلال  َْودَسا ِا ن ا اَلَ دنَن يَ ْل َ دن اَللَِكدالىسر  :  } َ دن َ دنَن مِْبدَساِهاُ  يَُموِدي دن ا ُ ْىدِامن  نِا دن

اة فااتأحر بىاهلل ن {  البنلتنلي  ل ل اد الحنا  67آل  مسان -َ نَن ِ َل اْلُمْشِسِ اَل 

ِ  حمهلل خنت  النباال  من في قوله تلنلر  } لَ هلَْل َ نَن لَُكْ  فِي  َ  الٌ َيَىنَةٌ  لُْحوَ ُحوِل َّللاَّ

 َ َ  َواْليَْوَم اآْلِخرَ ِلَمْل َ نَن يَْسُمو َّللاَّ  {  21األيجاا -  َ ثِاسااَل ََ َس َّللاَّ

ر الالخددن مال  اددر هددذا األيمددنن بددنر ال حددوله الالاليددة لهددل باتدده  اادده الىددس

 المحن بال لم  ف هلل ل س   تلنلر ب تنلم   من في قوله تلنلر :

ِ اَلال ُ ُ ددداَلال يَُحس ِ  آْلِخااارِ بِااااْليَْوِم ا } قَدددنتِاُوا الَّدددِذيَل ال يُْؤِ نُدددوَن بِدددننَّ َر َّللاَّ  وَن َ دددن َيدددسَّ

ِ ِ َل الَِّذيَل لاُلتُوا ْل ْلُطدوا اْلِجْجيَدةَ َ ديُ نَا َيتَّدر اْلِكتَ  اَلَ ُحولُهُ اَلال يهلَِلينُوَن ِديَل اْلَحق 

 ِ ِ نَ ى اْلَمِىداُح اْبدُل لَِت النَّوَ  اَلقَنيهلٍَل اَلُهْ  َصنِغُسالَن اَلقَنلَِت اْلاَُمودُ ُ َجْيٌس اْبُل َّللاَّ  َّللاَّ

ُ لَ َّدْل قَْبُل قَد ِ  َُسالا قَْولُُمْ  بِأَْفَواِهِمْ  يَُضنِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَل  َ  َِلَك  ر يُْؤفَُكدوَن نتَاَُمُ  َّللاَّ

 { 30-29التوبة -

الهنن ال تنل لمؤالء يكدون لبحدسر لال الججيدة ال دنن هدذا فدي الو دهلل األالل الل دن  

هلل ن قتاوا المىامال فدي  حل فاه اآلن فس يجوز فاه الججية فمي يك  ت   فله  ن

 ل ب نع الملمو ال فم  الذيل يكموا  اانن ال ار ل  ىم  بذلك  الهوز دنن  دجالل 

 اىر  ااه الىسر الالذن ال د فاىنة  حول الااه صار    ااه الآله ل ه حداهللع 

الججية لن يسفه اللمدل بمدن ألحدبنا  نمدن قدتام  الج يده ال حدنالالتم  احتأصدنل 
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الحك  بومود لحبنبه   من بانن  الال يلمل بمذا الحك  قبل المىامال الاآلن بهللل هذا 

  جالل  اىر لال  مهللن آخس الج نن  ااممن الىسر . 

ا وأمااا الغياار ماا منين باااهلل تعااالى ورسااوله والاادار واآلخاارة لهاام صاافات بينهاا

 القرآن الكريم وهى :

ظاااانهم السااااوء باااااهلل تعااااالى ورسااااوله وأهاااال بيتااااه )علاااايهم السااااالم(   -1

دَل مِ نتَّبَلُوتُ نَّدهُ فَد:} اَللَ هلَْل َصهللََّق َ اَْاِمْ  مِْبِاداُس ظَ  له تعالىلقو والم منين الَّ فَِسي ادن   ِ

دل ُحدْاَطنٍن مِالَّ ِلد اْلُمْ ِمنِينَ  دلْ  ُن بِااآْلِخَرةِ يُاْ مِ َ  َ دل نَْلاَ اَلَ ن َ نَن لَهُ َ اَدْاِم    ِ ُهدَو  ِ مَّ

 { . 21- 20حبأ –َيِ اٌظ  ِ ْنَمن فِي َيك ٍ  اَلَ بَُّك َ اَٰر ُ ل ِ َيْيءٍ 

دهٌ  قلوبهم منكرة وهم مستكبرون -2 ُمُكْ  مِلَٰ
اَل   فَنلَّدِذيلَ اَلاِيدهللٌ  ل وله تلنلر : } مِلَٰ

ْىتَْكبِسُ  يُْ ِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ  نِكَسالٌ اَلُه   ُّ  { .22لنحل ا –الَن قُاُوبُُم   ُّ

َن ْ ِمنُااوإِنَّ الَّااِذيَن اَل يُ : }  زياان لهاام علمهاام معتقاادين أنهاام علااى صااواب -3

ئِدكَ َزيَّنَّن لَُمْ  لَْ َمنلَُمْ  فَُمْ  يَْلَمُمدوَن لُ  بِاآْلِخَرةِ  اَلُهدْ  فِدي  ُمدْ  ُحدوُء اْللَدذَااِ لَ  الَّدِذيَل اللَٰ

 { .5-4النمل  –ُهُ  اأْلَْخَىُسالَن  اآْلِخَرةِ 

  مودتهم لكل من حارب هللا تعالى ورساوله وأهال بيتاه )علايهم الساالم  -4

ددن الالمددؤ نال : } الَّ  ِ و تَِجددهللُ قَْو ا َ يُددَوادُّال رِ اآْلِخاا اْلاَددْورِ يُْ ِمنُااوَن بِاااّللَّ  َن َ ددْل َيددندَّ َّللاَّ

ئِدَك ْ  لاَْل َ ِشدَوا َمُ اَلَ ُحولَهُ اَللَْو َ دن ُوا آبَدنَءُهْ  لاَْل لَْبنَدنَءُهْ  لاَْل مِْخد تَدَب فِدي  َ اَستَُمْ  لاُللَٰ

يَمددنَن اَللَيَّددهللَُه  بِددُسالاٍ   ِ  َمددنُ  ن ِ ددل تَْحتَِمددن اأْلَ ْ نٍ  تَْجددسِ ْ  َمنَّددْنددهُ  اَليُددهلْلِخاُمُ قُاُددوبِِمُ  اْ ِ

ُ َ ْنُمْ  اَلَ ُحوا َ ْنهُ  لاُللَٰ  ِ ئَِك يِ َخنِلهلِليَل فِاَمن َ ِحَي َّللاَّ ِ  ْجُا َّللاَّ  ُهدُ  لاََل مِنَّ ِيْجَا َّللاَّ

 { .22المجندلة  –اْلُمْ ِاُحوَن 

 وآله هللا صلى هللا عليه كراهيتهم سماع آيات هللا تعالى وأحاديث رسول -5
أ اء بالقولم   ن لد اه لن اآلية تلني هكذا لال  ن لد اه صحة الحهلليث الفسيم  

ُ  اللهددواء الىدداي الددذن قددنلوا  ندده ل دده صددنلح قددنل تلددنلر : } اَلمِ َا  ُِ ددسَ   اَلْيددهللَتُ َّللاَّ

ْ  قُاُددوُا الَّددِذيَل  ل داُل ِددِه مِ َا ُهددْ  ِ ددِذيَل  الَّددا  ُِ ددسَ اَلمِ َ  اَل يُْ ِمنُااوَن بِاااآْلِخَرةِ اْيددَمأَزَّ

 { .45الج س –يَْىتَْبِشُسالَن 

دائما يساتأذنون مان رساول هللا فاال يجاهادون معاه وال ينصارون اللذلك  -6

ُ َ نَك ِلدَ  لَِ  دَت لَُمدْ  َيتَّدٰر يَتَبَداََّل  دين هللا تعالى  من في قوله  ج المل : } َ  َن َّللاَّ

ِ َكنِ بِاَل اَل يَْىتَأِْ  َُك الَِّذيَل لََك الَِّذيَل َصهللَقُوا اَلتَْلاََ  الْ  لَن  اآْلِخارِ اَلاْلاَْوِر يُْ ِمنُوَن بِاّللَّ

ُ َ ِااٌ  بِنْلُمتَِّ اَل ِ ََّمن يَْىتَأِْ  َُك الَِّذيَل  ِ يَُجنِههللاُلا بِأَْ َواِلِمْ  اَللَ  ُِىِمْ  اَلَّللاَّ اَل يُْ ِمنُوَن بِااّللَّ

قُاُددوبُُمْ  فَُمددْ  فِددي َ ْيددبِِمْ  يَتَددَسدَّداُلَن اَللَددْو لََ اداُلا اْلُخددُسالَ  اَلاْ تَنبَددْت  اآْلِخااراَلاْلاَددْوِر 
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ُ ا بِلَددنلَُمْ  فَثَددبََّطُمْ  اَلقِاددَل اْقلُددهللاُلا َ ددَه اْل َنِ ددهلِليَل   ِكددل َ ددِستَ َّللاَّ
 –أَلََ ددهللُّالا لَددهُ ُ ددهللَّالا اَللَٰ

 { .46-43التوبة 

ي ف من   ما يكرهون وه الء دائما يظنون باهلل ظن السوء ويجعلون هلل  -7

دد مَّ ِ لَتُْىددأَلُلَّ  َ نَددنُهْ  تَددنن َ َزقْ قولده تلددنلر }  اَليَْجلَاُددوَن ِلَمددن اَل يَْلاَُمددوَن  َِودابان   ِ ددن نَّ مَّ

ِ اْلبَنَدنِ  ُحددْبَحن َهُ  دلَُمد  الَ  ُ ندتُْ  تَْ تَدُسالَن اَليَْجلَاُددوَن ِنَّ دَس لَ ن يَْشددتَمُ  َّ َيددهللُُه  وَن  اَلمِ َا بُش ِ

 ُ دَس بِدهِ  ْل َدْوِر ِ دلِ دَل ا  ثَٰر َظدلَّ اَلْمُمدهُ ُ ْىدَوداا اَلُهدَو َ ِظداٌ  يَتَدَواَ ىٰ بِنأْل  ُحدوِء َ دن بُش ِ

وَن اَل يُْ ِمنُاااَّدِذيَل ْحُكُمددوَن لِ يَ َء َ دن لَيُْمِىدُكهُ َ اَدٰر ُهددوٍن لَْر يهلَلُحُّدهُ فِدي التُّددَساِا لاََل َحدن

ِ اْلمَ  بِاآْلِخَرةِ   .{  60-55النحل  –ِكاُ  لَِجيُج اْلحَ َو الْ ثَُل اأْلَْ اَٰر اَلهُ َ ثَُل الىَّْوِء اَلِنَّ

ِذيَل : } اَلالَّدد ُمااراءة لهاام  وُساامعة ال لوجهااه تعااالى همنفقااات نفاااق فاايال  -8

ِ يُنِ  ُددوَن لَْ دددَوالَُمْ  ِ  َدددنَء النَّدددنِس اَلاَل   اَلَ دددل يَُكدددلِ  اآْلِخااارِ ِر  بِدددنْلاَوْ اَلاَل  يُْ ِمنُاااوَن بِاااّللَّ

ِ آمَ ْو لَدلَهُ قَِسينان فََىنَء قَِسينان  اَلَ ن َا َ اَدْاِمْ   الشَّْاَطننُ  لَ  َ ُدوا الَ  اآْلِخارِ  اَلاْلاَدْورِ  نُاوا بِااّللَّ

ن   ُ بِِمْ  َ ِااما ُ اَلَ نَن َّللاَّ ن َ َزقَُمُ  َّللاَّ  . {39-38ء النىن -ِ مَّ

مد  الهؤالء الغاس  ؤ نال بنألخسال بال   تلنلر  َلم  ل م  في حدسل  بدال الل 

فددي اللددذاا  ال ي منااون باااآلخرةملددر الجحددا   مددن فددي قولدده تلددنلر } بددل الددذيل 

{ . اله   ل الوساط لندن بون }اَلمِنَّ الَّدِذيَل اَل يُْؤِ نُدوَن  8حبأ –الالضسل البلاهلل 

دددَساِط لَنَدددنِ بُوَن  لن : للدددندلون  ال دددن بون { 74المؤ ندددون  –بِدددنآْلِخَسالِ َ دددِل الو ِ

من سالن  نحسفدون . ت دول اللدسا :  كدب فدسن  دل الطسيدق : م ا زاغ  نمدن . 

ُمدْ  لَ  لَْ تَدهلْل َن الَّاِذيَن ال يُْ ِمنُاوَن بِااآْلِخَرةِ  اَللَنَّ )اللم   ذاا للدا   مدن فدي اآليدة هندن 

ا  ا لَِلامن  . (10ا حساء -َ ذَابن

 وه الء الذين ال ي منون  باآلخرة عدة أنواع وهم :

اَل  ِذيلَ : ل ولدده تلددنلر  }  قَددنتِاُوا الَّددكفااار طائفااة محاربااة ماان أهاال الكتاااب -1

 ِ ُ ددو اآْلِخاارِ اَلاَل بِددنْلاَْوِر يُْ ِمنُاوَن بِاااّللَّ ُ َن َ ددن َيدداَلاَل يَُحس ِ َر َّللاَّ هلِلينُوَن هُ اَلاَل يَدد اَلَ ُحددولُ سَّ

ِ ِ َل الَِّذيَل لاُلتُوا اْلِكتَنَا َيتَّٰر يُْلُطوا  –هلٍل اَلُهدْ  َصدنِغُسالَن يَةَ َ ل يَداْلِججْ  ِديَل اْلَحق 

 { .29التوبة 

ر اآلخااالالاددور آمنااا باااهلل ل ولدده تلددنلر } ال ددل النددنس  ددل ي ددول  منااافقين -2

َ اَلالَّدددِذيَل  بمااا منينال دددنه   ُمْ  اَلَ دددن الَّ لَ  َُىدددُ وَن مِ اَلَ دددن يَْخدددهللَ  واآَمنُااايَُخدددنِدُ وَن َّللاَّ

 { .9-8الب سال  –يَْشلُُسالَن 

دذَا ِ تَدنٌا لَ َجْلنَدنتُ  كفار قاري     -3 ل ولده تلدنلر فدي المؤ ندون  دنم   : } اَلَهٰ

ُق الَّددِذن بَددْاَل يهلَلَْيددِه اَلِلتُنددِذَ  لُرَّ اْل ُددَسٰى اَلَ ددْل َيْولََمددن  َوددهلل ِ ْ ِمنُااوَن َوالَّااِذيَن يُ ُ بَددنَ ٌه  ُّ

{ ال ددل   ددس 92األ لددنر  –اَلُهددْ  َ اَددٰر َصددَستِِمْ  يَُحددنفُِظوَن  بِاااآْلِخَرِة يُْ ِمنُااوَن بِااهِ 
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 نم  ف هلل  منت   تلنلر لن يتبه لهوا م  في قوله تلنلر } قُْل َهاُ َّ ُيَمهللَاَءُ ُ  الَِّذيَل 

ذَا  فَاِن َيِمهللاُلا فََس  َر َهٰ َ َيسَّ  تَْشَمهلْل َ لَُمْ  اَلاَل تَتَّبِْه لَْهَواَء الَِّذيَل َ ذَّبُوا يَْشَمهللاُلَن لَنَّ َّللاَّ

{ . الهدؤالء 150األ لنر –اَلُه  بَِسب ِِمْ  يَْلهلِللُوَن  َوالَِّذيَن اَل يُْ ِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ بَِيَنتِنَن 

ا  من في قوله تلنلر  نم  للنم    } إن الاذين ال   نم  الذيل ملاوا المس كة ل ثن

 { .27النج   -لاىمون المس كة تىماة األ ثرون باآلخرة ي من

ا  من في قوله تلنلر هنن  ا للامن  آْلِخَرةِ ِمنُوَن بِاا ال يُ ْ } َوأَنَّ الَِّذينَ الهؤالء لم   ذابن

ا  لَْ تهلَْل َن ا لَِلامن   { 10ا حساء -لَُمْ  َ ذَابن

ا  أَْعتَْدنَا لَُهْم ( )   ا لَِلامن   10ا حساء-َ ذَابن

جيدج  دسلال اللل تهلل ن لن هائنن الممج ن لم   ن يننحبم    وله تلنلر فامن فلاته  اال 

{  الي دول 31يوحدي -لمدل  تكدأ وأعتدت}  فامن حملت بمكسهل ل حات ملامل 

  يدؤ ل تلنلر فامل ل  يؤ ل بنر تلنلر ال حدوله صدار    ااده الآلده )  ال دل لد

نل تلدنلر قد   الهدذا ا  دهللاد 13ح ال دت -لاكنفسيل حدلاسا أعتدنابنر ال حوله فا ن 

ا  ل ه حسحل اللغسال الحلاسا  من في قوله تلنلر } م ن ل تدهلل فسيل  ن لاكدنفاه  بانن

تلدنلر  { الهذا ا  هللاد للمور  ل   دس بدنر4ا  ىنن  -حسحل  اللغسال الحلاسا

ن يدلدنلر } ال حوله الل ن المننف ون هنن فم  الذيل تولوا الامود الالنون ن ل وله ت

نم  فا ده  د من الذيل آ نوا ال تتخذالا الامود الالنون ى لاللانء ال ل يتولم   دنك لي

 المن هللال {  –

مددن م  الهددؤالء يبددال تلددنلر ل مدد  لاىددوا  ددنم  الال  ددل المددؤ نال بلددهلل لن ف ددهللالا مي

ا يدهلليهللاا قدنل تلدنلر   مِلَدر الَّدِذيَل تََولَّدْوا } لَلَدْ  تَدسَ  البنلتنلي ل دهلل   تلدنلر لمد   دذابن

ُ َ اَْاِمْ  َ ن ُهْ  ِ ْنُكْ  اَلال ِ ْنُم ْ قَوْ  ا َغِضَب َّللاَّ اَُمدوَن ر اْلَكدِذِا اَلُهدْ  يَلْ ِا ُوَن َ اَ اَليَحْ   ن

 ُ ا َيهلِليهللاا مِ َُّمْ  َحنَء َ ن َ ن ُ  أََعدَّ ّللاَّ  { . 15-14لمجندلةا -َماُوَن وا يَلْ لَُمْ  َ ذَابن

ا يدهللد  ‘ال  ذلك  ل باهللال لال قسية  تت  نأ س  بمن  ي فديهللاا  دن  تلنلر لم   دذابن

ا ِاِه فََحنَحددن اَلُ ُحددقولده تلددنلر : } َ ددأَي ِْل ِ ددْل قَْسيَددٍة َ تَددْت َ ددْل لَْ ددِس َ ب َِمدد ْبنَنَهن ِيَىددنبن

ا  ُْكساا فَذَاقَْت اَلبَنَل لَْ سِ  ُ أَ ةُ لَْ ِسَهن ُخْىساا َ نَن َ نقِبَ َهن الَ َيهلِليهللاا اَلَ ذَّْبنَنَهن َ ذَابن  َعدَّ ّللاَّ

َ يَن لاُلِلي اأْلَْلبَن ا َيهلِليهللاا فَنتَّ ُوا َّللاَّ ُ ِذيَل آَ نُوِا الَّ لَُمْ  َ ذَابن  - مِلَدْاُكْ  ِ ْ دسا ا قَدهلْل لَْ دَجَل َّللاَّ

 { . 10-8الطسق

ا الظامم  أل هل بات الهذا اللذاا لمذت ال سى الظنل  لهامن بظامم  لبلضم  بلضن

ا لَلِ لَُمددْ  َ ددذَا أََعاادَّ اَل النبددي الالمددؤ نال  قددنل تلددنلر } اَلالظَّددنِلمِ  {  31ا  ىددنن-امددنبن

 }هللت لمد  الهؤالء يلهلل   تلنلر لم   هللاَ ل وله تلدنلر  دل لمامد  الدذن القتده الل د

ا فَس تَْلَجْل َ اَْاِمْ  مِ ََّمن   الل ن : { .84 سي  -نَعُدُّ لَُهْم َعد 
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 ً ً  )َعذَابا   أَِليما

ل ف ال قدن تلدنلر حدواء   دن اا لال  ندنالاللذاا األلا  هنن لمل تولر  دل طن دة  

ِ َ ددن قَددنلُوا اَللَ َددهلْل قَددنلُوا  َ  َددُسالا بَْلددهللَ اْلُكْ ددِس الَ  ِاَمددةَ  َ فددام   ددج المددل } يَْحِا ُددوَن بِددننَّ

وا بَِمن لَْ  يَنَنلُوا اَلَ ن  َ َُموا مِالَّ  ُ لَ  لَْن مِْحَسِ ِمْ  اَلَهمُّ فَاِن فَْضِاِه   اَلَ ُحولُهُ ِ لْغنَنُهُ  َّللاَّ

ا لَُّمْ  اَلمِن يَتََولَّْوا  ْبُهُم ايَتُوبُوا يَُك َخْاسا ُ يُعَذ ِ آْلِخدَسالِ  اَلَ دن فِدي الدهللُّْ اَن اَلا يًمااذَابًا أَلِ َعانَّ

ٍ اَلاَل  َِواٍس   :  . الل ن74التوبة -لَُمْ  فِي اأْلَْ ِض ِ ل اَلِلي 

ن نف ال بدأبشدس المندالمننف ال  الذيل تولوا الكنفسيل ل ولده تلدنلر }    وه الء هم

  {138نء النىد -الذيل يتخذالن الكنفسيل لاللانء  ل دالن المؤ نال عذابا أليمالم  

ل  } الهؤالء  ن نن  ذابم  مال لظدنم  الىدوء بدنر تلدنلر  مدن فدي قولده  دج المد

بَ  ِ َظدلَّ ن  ِاَل ِسَ نِ  الظَّداْلُمْشداْلُمنَنفِِ اَل اَلاْلُمنَنفِ َنِ  اَلاْلُمْشدِسِ اَل الَ  َويُعَذ ِ  الىَّدْوِء بِدننَّ

ُ َ اَْاِمْ  اَللَلَ  - َ ِوداساا ْ  َمَمنََّ  اَلَحدنَء ْ لََ هللَّ لَمُ الَ نَُمْ  َ اَْاِمْ  دَا َِسالُ الىَّْوِء اَلَغِضَب َّللاَّ

 نل تلدنلر {  ال قهلل دفلم  هذا الظل الىوء بنر تلنلر  لاتولي  ل طن تده قد6ال تح

 دذاا  {  الفدي16ال دتح  -عاذابا أليماا يعاذبكم} المن تتولوا  من تدولات   دل قبدل 

 – ليمااأوعاذابا اآلخسال  ي ول تلنلر } م ن لهللينن ل كنال المحامن الطلن ن  ا غودة 

الددهللا  { الهددذا اللددذاا األلددا  هنددن لمددل ال يددؤ ل   تلددنلر  الحددوله ال31ا  ىددنن

 -َعاذَاباً أَِليمااً  ا لَُهامْ ْدنَ ِة أَْعتَا} َوأَنَّ الَِّذيَن ال يُْ ِمنُوَن بِاآْلِخرَ اآلخسال ل وله تلنلر  

  { 10السراء

 ل  ي ول تلنلر :

ْنَساااُن بِالشَّاار ِ ُدَعاااَءهُ بِاااْلَخْيِر َوَكاااَن  ْنَسااا} َويَااْدُع اأْلِ {  11السااراء -اُن َعُجااوالً أْلِ

 إلخ..... 

 

دعاااء اساام هللا األعظاام المسااتخرج ماان لفااظ الجاللااة المجاارد فااي آياااة  - 12

 يذكر فيها البقرة . الكرسي من السورة التبي

 

 دعاء اسم هللا األعظم

ورة المستخرج من بيان لفظ الجاللة مجرداً كما ورد في آيه الكرسي بالس

  التي يذكر فيها البقرة 

 

 ه بانن  ل آية  سامه  بانن لهدل بادت النبدي  ادام  الىدسر الت نحداسه  لمدن  دل 

م  ال ضنهامن بمدن باندنت  تنا البسهنن ال و  الث اال ال نج الهللقن ق فنسامه  سالينت
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ا لمن   دست األ مدة  ادام    ل بانن لا سآن بنل سآن فجهلل ن لن ت ىاس ن لا سآن ين ين

ا بتمنر بنلت وال .   الىسر تمن ن

يعاود  وأخيراً وليس آخراً في بيان آياة الكرساي وجادنا ان لفاظ الجاللاة مجارداً 

 ً ن فاي  آخار البيااعليه كل األسماء والصفات هلل تبارك وتعالى فجمعناها جميعاا

دعاء خرج معنا للتوسال بأساماء هللا تعاالى وصافاته وساننه عاز وجال فخارج 

كال ماا  معنا هذا الدعاء الكريم والاذي أطلقناا علياه دعااء اسام هللا األعظام ألن

 :هو عائد على لفظ الجالة أوردناه في هذا الدعاء المبارك إن شاء هللا 

 

 
 

 د نء اح    األ ظ 

 

حألك ين  ل هو   الدذن ال ملده مال هدو يدن  دنل  الغادب  الالشدمندال هدو الام  م ي ل

السيمل السيا  ين  ل هو   ا له الوايهلل األيدهلل ال دسد الودمهلل الدذن لد  يادهلل اللد  

يولهلل الل  يكل له   واا ليدهلل يدن   يدن  جيدج يدن يكدا  يدن   يدن غ دو  يدن  يدا   يدن 

ين  قدنب  يدن بنحدط يدن يدي يدن قادور  يدن  اي  ين حماه ين بواس ين الاحه ين  اا   

 ولر ين  واس ين  غ و  ين يكو  ين  تواا ين  اللي  ين  يماهلل ين  اك  ين يق  ين 

 بال  ين بنقي  ين  كسر  يدن  مدال  يدن قدون  يدن  جيدج يدن  ودط يِ يدن   دوفيِ  يدن  

  نحخ  ن يا ي الشاطنن  ين   ين  حك  اآلين   ين  وو  لمدن فدي األ يدنر  ادي

تشنء القتمن ينء  ين بندن ين  قاب ين  نل   ن  في ال اوا ين ُ بَسنُء  المتمدور  يدن 

فنتح السيمة ين فتنا   ين  اا   ين  قمن   ين  ين ا الوهللال   يدن الاقدي يدن  جتبدِر 

ين غنلب ين غني ين  غني ين  ىتغني ين  ضن ي األمس يدن بدنلغ األ دس  يدن  اىدس 

ند  ين   تهلل  ين قهلليس ين  قاب  ين  دسر الغادوا يدن ين  لىس  ين  نفه ين حن   ين ق

قنبددل التددوا  يددهلليهلل الل ددنا يددن  ن الطددول الالحددول يددن آخددذ الوددهللقن  يددن  فادده  

الهلل من   ين اللي ين  جاب الهلل وا   ين  لطي  الىؤاال   ين  قسيب يدن بلادهلل يدن 

ا  دل ال دو ا  اان ين  ل  جادت   ويدن ر  جاب ين  غاث  ين  ل  فلت  مد يس  كن ن

ا  الظنلمال  ين  ل  جات هوداا الالذيل ل نوا   له بسيمة  نك يدن  دل  جادت  ويدن

الالذيل آ نوا  له بسيمة  نك ين  ل  جات  هوداا الالذيل ل ندوا بسيمدة  ندك  يدن 
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ا الالذيل آ نوا بسيمة  نك   ين  ل  جادت مبدساها   دل الندن  يدن   ل  جات صنلحن

ا الالدذيل  ل  جات لوطن  ل ال سية التي  ن ت تلمل ا لخبن ث ين  ل  جادت يدلابن

آ نوا  له بسيمة  نك ين  ل لمبت د وال   يل دوا  يدن   دل  جادت  يوحدي  دل 

ا بلهلل  لة   الملاته آيةا لاىن اال  يدن  دل  جادت   وحدر  دل  الىجل الملاته ين من

فس ون  الفا ت لده البحدس  يدن  دل  امتده  تكاامدن يدن     الآتاتده تىده آيدن  لبندي 

الا بمدن يدن  دل للندت الحهلليدهلل لدهللاالد الملادت الجبدنل الالطادس الالجدل محسا ال فك دس

الا  س يىبحل  له ين  نصس داالد ال حاامنن ين   ين  دل آتاتممدن  امدن لد  يؤتدنت 

ليهللاا  ل اللنلمال ين  ل لمبت د وال ليوا م  قنل  ا م ي  ىدني الضدس  الل دت 

ي الظامدن   م   ل ي  السايمال  ين  نجي المسحاال  ين  ل لمبت د وال يدو س فد

قنل ال مله مال ل ت حبحن ك م ي  نت  ل الظنلمال فنحتجبت له ال جاتده  دل الغد  

ال ذلك تنجي  المؤ نال يدن  دل  فلدت  اىدر  الملاتده يحادي المدوتي  با  دك يدن 

 ج ي لمل تشنء ين   ين  ل اصط ات  ل تشنء  ار  ل تشنء ين  ل اصط ات 

 ا الىدمنء يدن  ا لهدل الكىدنء  يدن  دل  سي  الطمستمن  ار  ىدنء اللدنلمال يدن 

اصط ات طنلو  اللهاكت بهللاالد منلو  ين  ل ل س ت  الخاق بمحمهلل صار   

 اادده الآلدده يددن  ددل بشددس  بمحمددهلل فددي  ددل ز ددنن  يددن   يددن ينددنن يددن  نددنن  اددر 

المؤ نال  بمحمهلل صار    ااه الآله  ين  ل ي  ت له ال مس ين   هللر ين  ؤخس يدن 

 اددر الخاددق يددن   اللخستدده فددي النددجالل فجلاتدده خددنت  النباددال   ددل قددهلل ت  حمددهللاا 

اللخذ  له الماثنق   ل النباال قبل الخاق ال فلت له   ست الالحلت  نده الز ت  

ال فلت به اللنت الا صس الاألغسل التي  ن ت  اام  الملاته  ار ُخاق  ظا  

للدسع ين   الصاات  ااه ال س كتك الملاته  حول  سي      ن قدوال  ندهلل  ن ا

 كال  طنع  لََ  ل ال الال ينطق  ل الموى ال اصدط ات آل باتده الحدامت  ادام  

ف ات فام  حسر  ار آل ينحال  الل هبت السمس  نم  الطمستم   ار اللدنلمال 

تطماسا ين   ين  نجل البس ة  الالسيمة  ار آل  باته يدن  دل ل دس  بمدودتم  يدن 

ن  ال سبددي يددن   يددن  ددنهي  ددل  ددل ل ددس   بنللددهللل يددن   الا يىددنن الميتددنء  

ال حشنء الالمنكس الالبغي ين  دل  اصدط ات  دل المس كدة  حدسا ال دل الندنس  يدن 

 ا السالا ين  ا مبسيل  ين  ا  اكن ال ين  ا محسافال يدن  ا  ج ا ادل يدن 

بن ث في  ل ل ٍة  حوالا للبندته ين  ؤيهلل بنوست لمل تشنء ين  ثاب  ين  دنل   يدن 

لمساا  ظامن ُ لهلل الجننن لامدؤ نال  يدن  احدي  دل يجبده يدن  ل ل هلل لامحىنن  

هندن ين  ضل ين  نبرء اللبند بنأل منل ين  افه الحس  ين  ت بل ل منل المت دال 

ين  ؤيهلل المؤ نال ين  تم  النو  ين  كمل الهلليل  ين  خ ي  ل المؤ نال ين قنحي 

 دل الطادب يدن  أل س ا  نن   لوال ين  ل هو غنلدب  ادر ل دست يدن  مادج الخبادث

 نجل الىكانة  في قاوا المؤ نال ين  حوي أل منل اللبند بلدهلل  ىدان من يدن  دل 

ا  اددر خاددق  يددن  ال ال ضددل  ال يؤاخددذ بنلددذ ب يددن فددنتح يددن   يددن   ددل فضددات خا ددن
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دل  اللظا  ين  خ ي  دل المدؤ نال  يدن   جادب  د دوال المضدطس يدل   يدن   ) لَ َّ

ِ  اَليَْكِشدُي الىُّدوءَ  نتُ يُِجادُب الُمْضدَطسَّ مِ َا دََ د دَه َّللاَّ اَليَْجلَاُُكدْ  ُخاَ َدنَء األَْ ِض لَمِلَدهٌ  َّ

ل يَْمهلِليُكْ  فِي ُظاَُمنِ  البَس ِ  ن تَذَ َُّسالَن لَ َّ يَدنَا بُْشدساا  اَلاْلبَْحدسِ  قَِااسا  َّ اَلَ دل يُْسِحدُل الس ِ

 ُ ِ تَلَدنلَر َّللاَّ دَه َّللاَّ دل يَْبدهللَلُ الَخْادَق لُد َّ يُِلادهللُتُ بَْاَل يهلَلَْن َ ْيَمتِِه لَمِلَهٌ  َّ دن يُْشدِسُ وَن لَ َّ   َ مَّ

ددَل الىَّددَمنءِ  ِ قُددْل َهددنتُوا بُْسَهددن َُكْ  مِن ُ نددتُْ   اَلَ ددل يَددْسُزقُُك    ِ ددَه َّللاَّ اَلاألَْ ِض لَمِلَددهٌ  َّ

َصنِدقِاَل   يدن  حدن ا يدن غنلدب يدن قدنطه  دابدس الظدنلمال يدن  نكدل بنلظدنلمال يدن 

هللالد ين  ا ي  ين قنتل  ين  وهل  اهلل الكنفسيل ين  اد الكنفسيل  بغداظم   نكل بنلح

يددن  ددل ال يسحددر  ددل ال نحدد ال يددن  ددل يحددول بددال المددسء القابدده   يددن  خددندع  

يددن ُ ددسِ س  المنددنف ال   يددن  ضددل الظددنلمال يددن  ددل ال يطمددس قاددوا المنددنف ال يددن 

المندنف ال يدن  نحدي   وسي قاوبم  ين خنت   ار ال اوا  ين طنبه  اامدن يدن  ثدبط

المننف ال في النن   هو ال ينىدر  يدن   يدن  لدذا  المندنف ال  يدن ال دل الكدنفسيل 

الالمننف ال  ين   دل لخدذ الموالادق  ادر بندي محدسا ال يدن  افده الطدو  فدوق بندي 

محددسا ال يددن  ددل  فضدداتم  بلادد   اددر اللددنلمال لدد   ددتمدد  لحدد ل حددنفاال يددن  ددل 

جلت  اام  المل ال الىاوى  ال جاتم   ل الغسق  ستال  حسبت  اام  التاه   الل 

التو هللتم  الثنلثة  الل ذ تم  بو هلل اآلخسال ين    ال بلثت  النتي  شسا   ابن   فدي 

 ددل  ل ددة يددن قددن ي الس ددب فددي قاددوا الامددود يددن  نتددب الجددسء  اددر الامددود يددن 

الكدنفسيل  ط يء  ن  الحسا التي لالقهللهن الامود ين   نتل الامدود يدن  دتمكل  دل 

ا  اددر    قاددوا الملتددهلليل  الالمنددنف ال يددن  مكددل  ددنم   يددن يددهلليهلل الل ددنا يددن طنبلددن

الالذيل ال يلامون   ين  نيي   البنطل ين  حق الحق  ين آتي لاظدنلمال  دل يادث 

ل  يحتىبوا ين  جيج  ال ا ت نر ين يهلليهلل الدبطش يدن    يدن قدنطه دابدس الكدنفسيل يدن 

ن فامددن يددن   اددل  يددن  جددنزن الوددندقال  يددن  ددنفي   جيددغ  ال اددوا  يددن  مددتحٌل  لمدد

المؤ نال ين  نجل الىاطنن ين نجل ال سقنن  ين  ثبت المس كة  نهلل الا نء ين  ثبت 

المؤ نال بنل ول الثنبت في الهلل ان الاآلخسال ين الفي  ين  وفي  ين صندق الو هلل  يدن 

ا  لاهلليل الاأل  نن ين  نجل الكتنا   ىتخاي الونلحال  ين  اا  ا يمنن  ين ينفظن

يددن صددنيب الثددواا يددن  حددسر لاحددسار يددن  حاددل لاحددسل  يددن فددن ض لا ددسا   يددن 

ا بنلوصنين ين  بال اآلين  ين   تي  األيكنر ين   ول البانن ين  ا الكتنا  الاصان

ين  ا لر الكتنا ين  نجل الكتنا بنلحق الالمادجان  يدن  افده الكتدنا يدن  حنحدب 

النباددال بواليددة  حمددهلل  صددار    اادده الآلدده  بنلكتددنا يددن صددنيب الماثددنق   اددر

ال وسته  ين  ل لخذ الماثنق  ار الخادق فدي  دنل   الدذ  بسبدو باتده  يدن صدنيب  

األمس ين صنيب  األ س ين صنيب الحجة   ار الخاق  ين صنيب  الهلل من  ين 

صنيب  ا  ادال  يدن صدنيب  المشدائة يدن صدنيب  األحدمنء الحىدنر   يدن   يدن 

ا ين خنف  ين   افه  ين   ضل المجنههلليل   ار ال ن هلليل   ين  ل لك المكس ممالن

حسيه المكس ين ل كس المن سيل ين  دهللبس األ دس يدن  ظدا  الكادهلل يدن  بدسر األ دس يدن 
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 بهلل ي ين  لادهلل يدن  دل هدو  ادر  دن ي لادون  بدنلمؤ نال يدماهلل يدن  شدتسن أل  دس 

ل  ااه قوهلل الىبال ين المؤ نال الل والم  ين صندق ال ول ين صندق الحهلليث ين  

 نل   الجمس ال ن يخ ي ين  نل  الىس اللخ ي  ل هدو لحدحك الابكدي الهدو لغندر 

اللقنر الل ه هو ل ن  الليان الهو  ا الشلسن ين  دل لهادك  دنداا األاللدر اللمدود 

فمن لب ر ين   ين  دل يغادس الدنل  يدن  غادس الال يتغادس يدن  نيدي الضدس يدن  نجدي 

ؤاخذ لمن في ال اوا ين  ل  له الخاق الاأل س ين ياا  المؤ نال ين اللي الخاق  ين  

ين  ازق ين    ين خاس المن سيل يدن خادس الننصدسيل  يدن خادس ال نصداال يدن خادس 

الحن مال ين خاس الوا لال ين خاس السازقال ين خاس المىؤلال ال ين  ل  المىدؤلال  

ظال يدن      يدن ي داظ الين  خاس المجابال الين  ل  المجابال ين   ال ين  ل  الدوا 

 ار  ل ييء ين   ين  تح ظ  ار  ل ييء ين يماهلل  ار  ل ييء يدن  دل هدو 

 ار  ل ييء ال ال الهو   ار  ل ييء قهلليس البكل ييء  اا  ين  دل هدو بكدل 

ييء خباس ال بكل ييء  حاط الهو  فلنل لمن يسيهلل ين فلنل لمن يشنء ين  حاي ين 

ا بكل ييء قبل خاق  دل يديء  يدن     مات ين  ءالي ين  يا  ين ين س ين  اامن

ين   ات لكل ييء ين من ه  لكل ييء ال اللي  ل ييء ين   دل ال يلجدجت يديء 

ال ال يخ ددر  اادده يدديء الال يشددغاه يدديء  ددل يدديء يددن  ددل ال ي وتدده فن ددت الال 

يمسا  نه هن ا   ين  ل ال تلججت  ثسال المىن ل  ين  ل ال تن هلل خجا نه  يدن  دل 

 ل ييء يي يدن  دل ليودات  دل يديء  دهللدا  الليوداته  فدي  خا ت  ل المنء

 تنا  بال ين    ين  ا  ن  لا  ال نال  لا   ين  ا  ن  سى ال نال  دسن يدن  ا 

 ن  ىمه ال ن ال  ىمه ين  ا  خطسا  ال اوا ال ن ال ا مدن  يدن  ا هدذا  اللدنل  

   ين ال ن ال اء هذا  اللنل   ال ين  ا  ل ييء ين  ل الحه  سحاه   ل ييء ين 

 ا حهلل ال  المنتمر ين  ا الذ ال  ال ن هو لصغس  دل الدذ ال يدن   يدن  دنل  بكدل 

ييء ين  ل خاق  ل يديء يدن  دل ل طدر  دل يديء خا ده لد  هدهللى يدن  دل لداس 

 مثاه ييء ين  ل هو  ار  ل ييء قهلليس الهو  ار  ل يديء ال ادل الهدو بكدل 

ال هدو  ادر  ييء   ال البكل ييء  اا  البكل ييء بواس  البكدل يديء خبادس 

 ل ييء ي اظ البكل ييء  حاط ين    ين  ل خاق الىمنالا  الاأل ض ين  دل 

له  اك الىمنالا  الاأل ض يدن  دل لده  ادسا  الىدمنالا  الاأل ض يدن  دل  فده 

الىمنالا  الاأل ض بغاس  مهلٍل يسال من ين  دل هدو فدي الىدمنء ملده ال فدي األ ض 

الاأل ض فدي حدتة ليدنر لد  مله ين ين   الدهلل ان الاآلخدسال يدن  دل خا دت  الىدمنالا  

احتويت  ار اللسع يدن  دل الحده  سحداه الىدمنالا  الاأل ض  يدن  دل  ملادت 

األ ض  مددندا الالجبددنل لالتددندا الخا تنددن لزالامددن الملاددت  و نددن حددبنتن الملاددت 

ا يددهللادا ال ل جلددت  ددل الملوددسا   ددنءاا لجنمددن   من  ددن  لنيددن البناددت فوقنددن حددبلن

ا ال بنتن المننٍ  لل  نفن يدن  دل قادت لكدل يديء  دل فكدنن اليدور فأخسمت به  لنن يبن

ت ول  دل فاكدون يدن قمدن  يدن  دنل  غادب الىدمنالا  الاأل ض يدن  دو  الىدمنالا  



 249 

الاأل ض ين  ا الىمنالا  الاأل ض يدن  ا اللدنلمال  يدن  دل حدخس  الشدمس 

الال مس الالنجور ين   ين  ل خضه  ل ييء للظمة حاطن ه ين  ازق الهللالاا يدن 

لل نا ين  نجل ين خدنلق البدسق الالودوا ق يدن    يدن  نشرء الىحنا ين  نجل ا

 ل يىبح الس هلل بحمهللت الالمس كة  ل خا ته ين  ل  يىبح   ل ييء بحمهللت ين   

ين  سحل السينا  ين  ل ملات األ ض قسا اا الالىمنء بننءاا ين ُ نِطق األيانء يدن 

ا يددن  ددل لدده منددود ال ا الالشددمس الال مددس يىددبن ن ىددمنالا   ددل ملاددت الااددل حددكنن

الاأل ض ين  ل خا ت آدر  ل تساا الخا ت   نه  زالمتده البثثدت  نممدن  مدنالا 

 ثاددساا ال ىددنءا  يددن  ددل ملاتدده خاا ددة فددي األ ض ال لحددجهلل  لدده  س كتددك يددن  ددل  

ا ين خنلق ا  ىنن  ل طال الزا  ملات  في  ل ز نن خاا ةا لك ظنهساا لال بنطنن

 مال ين  نل   دن تحمدل  دل ل ثدر الل بته  ل األ ض  بنتن الملات   يته  ل  نٍء 

ال ن تغا  األ ينر ال ن تجداد ال دل يديء  ندهلله بم دهللا  يدن   يدن  دل لخسمدت 

ا الي  ت  لمد  الىدمه الاألبودن  الاألفئدهللال  يدن  بني آدر  ل البطون ال يلامون يائن

  فس حمه الال لبون  الال لفئهللال  مال  ل بلهلل م  ك  ين  بال الضسلة الالمدهللى يدن 

 ن ل  يلاموا ين   ين خنلق األزالا   ين فنلق ا صبنا  ين فنلق الحب   لا  الخاق

الالنددوى يددن  ددل  لخددس  الحددي  ددل الماددت ال خددس  الماددت  ددل الحددي يددن  ىددخس 

الهللالاا الالىحنا الاأل ض الالىمنء ال  ل ييء البل آدر ين  ل يدول  الاادل فدي 

اق ين زا ع الج ع  ين النمن  اليول  النمن  في الاال ين   ين قند   ار تغااس الخ

 ل  نهللت  ا  الىن ة اليجل الغاث ين   اليلا   دن فدي األ يدنر ال دن تدهلل ن   دس 

 ن ا تكىب غهللا ال  ن تهلل ن   دس بدأن ل ض تمدو  يدن   يدن  دل ملادت الخادق 

الالبلث  ن ٍس الايهللال ين  ل ل ىك  الىمنء لن ت ه  ار األ ض مال با  ك  ين  ل 

  يدن لطادي  بلبدندت يدن   دو يدن غ دو  يدن  نصد  يدن خا ت الجل قبل ا  س ين يادا

 باس ين  تكبس ين  ل له الكبسيدنء الاللاادنء يدن  تلدنل يدن  دنل  الغادب الالشدمندال يدن 

 اددك يددن   يددن  نلددك الماددك يددن  ا الجددسل الا  ددسار بن ددث األ باددنء يددن  سحددل 

 ا مدن  المسحاال ين بن ث الموتر ين اللي ين  سيهلل ين خنلق لمدن يشدنء القتمدن تشدنء

تشنء ياثمن تشنء ين     ين  ولر ين  واس ين  نصس ين  جنزن الشن سيل يدن  دل 

ا لالنلمال ين  نصدس المدؤ نال  لاس بغنفل  من يلمل الظنلمون ين  ل ال يسيهلل ظامن

ببهلل  اله  ل لة ين  محي المؤ نال ين  نيق الكنفسيل ين  تخذ الشمهللاء يدن  حدب 

 حدب الم دنتاال يدن  حدب المتدو اال يدن  حدب الونبسيل   ين  حب المحىنال ين 

الم ىطال ين  حب المت ال ين  حب التوابال ين  حب المتطمسيل ين  ل ال يحدب 

الكددنفسيل يددن  ددل ال يحددب الظددنلمال يددن  ددل ال يحددب الم ىددهلليل يددن  ددل ال يحددب 

الخن نال ين  دل ال يحدب ال دسيال يدن  دل ال يحدب  دل  ختدنٍل فخدو  يدن  جدنزن 

لدو يدئت لىداطت المندنف ال  ادر المدؤ نال يدن  ىداط المسحداال المؤ نال ين  ل 

 ار   ل تشنء  ل الظنلمال  ين  حسه لكدل  تحدسه يدن  ىدكل لكدل  تحدسه يدن 
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 ني بأس الكنفسيل يدن يدهلليهلل النكدنل يدن يدهلليهلل المحدنل يدن يدهلليهلل الدبطش  يدن  ظدا  

ي الل ددو يددن  ددل ال يؤاخددذ بنلددذ ب يددن  ودداب بنلددذ وا يددن  نبددئ بنألخبددن   يددن  ا دد

األ منل ين  حنحب  ين يىاب ين  نيق السبن ين  سبي الودهللقن  يدن  بدهللل اللبدند 

يددن  نددجل الجنددود يددن  نتددب  ددل   ددهللال  يددن دا ددي دا  الىددسر يددن  ددل هددو الحددق 

المىتلنن ين  لال ين   يدن  دل  ااده يتو دل المتو ادون يدن  دل هدو غنلدب   ادر 

نيي  لمدن يشدنء اليثبدت  دن ل ست   اللكدل ل ثدس الندنس ال يلامدون  يدن   دل هدو المد

ا يدن  يشنء ال نهللت لر الكتنا  ين  ىخس الطاس في الىمنء ين  ل ملات الباو  حكنن

خنلق الظل الالحسال  الالظسل الالجبنل الاأل ننن ين   ين  نذ  الذيل قنلوا اتخدذ 

  اللهللاا ين  ل الحلت  ل ييء  يمة ال امن ين  بهللل الىائن  ين  حىل ين   ين  

نشأال اآلخسال الاألاللر ين  ل له الماك الالخاق الاأل س ين  ودهللق السؤيدن  نشرء ال

ين افه الباوى  ين  افه المؤ نال ين  هللافه  ل  المؤ نال ين  ل توهللع الجبل  ل 

خشاته يدن  ن  الملدن     يدن   يدن  ادر يدن  ظدا  يدن   يدن  دل يجادس الال يجدن  

ن ة  يدن يد اه يدن   يدن  دذهب  ااه الهو يطل  الال يطل   ين   يدن صدنيب الشد 

 الحجن ين  حبط األ منل ين حسيه الحىنا  ين  ل لاس له اللهلل .

 الل  يكل له يسيك في الماك . 

  ا رالل  يكل له  اللي  ل الذل ال بست تكباسا  الحسر  ار المسحاال الالحمدهلل  

 اللنلمال. 

 

  ت لهادهلبنن   ن الام   ىألك بمذت األحمنء  الالو ن  التي بمن د و نه لن ت لل 

و ل اح  هالال ت لل بنن   ن  حل  لهاه م ك لهل الت وى اللهل المغ سال ال ىألك  بك

ندهلله لك ل جلته في  تنبك لال  ار لىنن  حولك لال احتألس  به في  ا  الغادب  

لال  امتدده ليددهللاا  ددل خا ددك  لن ت ضددي ينمنتنددن  يددن قنحددر الحنمددن  اللن تجددب 

اه الآلده بحق  حاهلل ن  حمهلٍل الآله  صار    اد وتنن  ين  جاب الهلل وا  ال ىألك 

 الحا  لن ...

 

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقى إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب

 وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 وصلي هللا علي سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين

 بقلم

 الشريف

 خالد محى الدين الحليبى
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	وبيان رسول الله صلى الله عليه وآله لهم لا شك فيه أنه بينه لأمته كما في قوله تعالى :
	{  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون – النحل44} أي أنه صلى الله عليه وآله لم يتركهم إلا وقد بين لهم القرآن ورتبه لهم و بين لهم أحكامه ومن إمامهم وخليفتهم من بعده  وكل شيء  يحدث لهذه الأمة حتى قيام الساعة ,.
	ثم قال صلى الله عليه وآله بعد ذلك  " تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"  ولما حدث الانقلاب وقال تعالى فيه ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم – آل عمران 144) ,.
	هنا أخرج ابن مسعود مصحفه , و  أبي بن كعب وأمير المؤمنين وغيرهم ممن جمعوا القرآن ليبينوا للأمة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله ويواجهون به الخليفة أبي بكر ومستشاره عمر فرفضوا مصحف أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه   لأن فيه بيان رسول الله صلى...
	وأما ترتيب النزول فلا يخضع لطول ولا لقصر بل ترتيب إلهى قائم على أحداث ووقائع وترتيب نزول له أسبابه  وأحكامه القرآنية وتم فصل بيان النبي  صلى الله عليه وآله مدعين أنه سيختلط بالقرآن وتركوا تدوين السنة النبوية  وضربوا عليها فلم تدون إلا بعد نيف ومائة عا...
	ولقد ضرب الخليفة عمر ابن الخطاب الصحابي  أبي هريرة لكثرة مروياته وإجرائه التحقيق مع كل راوي للحديث على أنه متهم حتى يأتي له بالشهود  فكانت رواية الحديث في هذا العصر تهمة ُيضرب عليها المرء  وهى جزء من الوحي   قال تعالى فيه { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا...
	أي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وحياً فكيف يضرب عليها أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه و آله  إلا لخوفهم مما فيها من أسباب نزول قد تسبب معرة لبعض الأشخاص أو القبائل يعيرون بها إلى يوم القيامة .
	وهنا لنا سؤال :
	لماذا لم يدون الخلفاء الثلاثة سنة رسول الله المبينة للقرآن وهي جزءٌ من الوحي إلا إذا كان المقصود إخفاء بعض الأحكام لنزولها في رجال من قريش  أو فتح باب التقول على الله تعالى بغير علم والاجتهاد والقياس و الإجماع  والرأي والاستحسان ليسلبوا من الإمام علي ...
	ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله المبدأ فى فهم الحديث لئلا نضل فقال صلى الله عليه وآله
	[ قال صلى الله عليه وآله : ما جاءَكُم عنِّي فاعرِضوهُ على القُرآنِ ، فإن وافقَهُ، فأَنا قلتُهُ وإن خالَفَهُ فلَم أقلهُ -    الإمام الشافعي في كتابه الأم ج 8 ص 35 ]
	...إذا رُوِيَ عنِّي حديثٌ فاعرِضُوه على كتابِ اللهِ، فإذا وافَقَه فاقبَلوهُ، وإنْ خالَفَه فرُدُّوه. – الشوكاني – الفوائد المجموعة ص 291 ]
	[ قال صلى الله عليه وآله :إذا سمِعتُم عنِّي حديثًا فاعرِضوهُ على كتابِ اللهِ فإنْ وافقَه فاقبلوهُ وإلَّا فردُّوهُ – سفر السعادة للفيروز أبادي ] .
	[ قال صلى الله عليه وآله : إذا رَوَيتُمْ عنِّي حديثًا فاعرضوهُ على كتابِ اللهِ فإنْ وافقَ فاقبلوهُ وإنْ خالفَ فردُّوهُ- الصغاني - الدر الملتقط الصفحة أو الرقم  43 ]
	[  (( يا ويلكم ! أتقتلونني على سُنّةٍ بدّلتها , أمْ على شريعةٍ غيّرتها , أمْ على جرمٍ فعلته , أمْ على حقٍّ تركته ؟ )) . فقالوا له : إنّا نقتلك بغضاً لأبيك - ينابيع المودة لذوي القربى ـ القندوزي 3 / 80 ] .



	- آيات القرآن الكريم وبيانها بين المفسرين :
	تفسير القرآن الكريم عند المسلمين تم تقسيمه إلى عدة أقسام نظراً لاختفاء بيان رسول الله صلى الله عليه وآله ففي مذهب أهل البيت عليهم السلام عندهم بيان لأهل البيت عليهم السلام والمتوارث عن أمير المؤمنين عليه السلام و لكن يؤخذ عليه فقدان بعض أثار عن أهل ال...
	1-آيات متفق علي فهمها فهما صحيحا بين جموع المسلمين وهى كثيرة ولا خلاف بين الأمة في فهمها .كقوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة – البقرة }
	3- آيات قرآنية تم تبديل معناها عن عمد وسوء طوية وحرباً لأهل بيت النبي عليهم السلام وهذا نوع من أنواع تحريف الكلم عن مواضعه كقوله تعالى :
	وفي الحديث أنه الإمام علي عليه السلام [ ففي ” مناقب علي بن أبي طالب ” للفقيه الشافعي ابن المغازلي : « إنّه علي بن أبي طالب » ]  .
	آيات اختلف في فهمها الصحابة عن عمد  بين الصحيح والمكذوب وجاء الخلف ليرث كل ذلك فهذا شرق وذاك غرب في فهمها مختلفين في فهمها بناءاً على ماوصلهم من أراء التابعين و من خرجوا على ولاية أهل البيت فكل فهم الآية بفهمه ونقل بعضهم عن الصحابة الذين قال بعضهم بما...
	والأمثلة على ذلك كثيرة وأولها قوله تعالى { ومن الناس من بشري نفسه ابتغاء مرضات الله _ البقرة } وهى نزلت في الإمام علي (عليه السلام لما نام مكان رسول الله صلى الله عليه وآله ليفتديه بنفسه في الهجرة فقال الطبري في تفسيره [قال قتادة في قوله: " ومن الناس...
	قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية بعيدة، لا نقطع نقلها للخوف والتقية من بنى مروان مع طول المدة، وشدة العداوة، ولولا أن لله تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمه لم يرو في فضله حديث، ولا عرفت له منقبة، أ...
	وكذلك :
	آية إذهاب التطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام  وهم أصحاب الكساء الخمسة  سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله) و الإمام علي و السيدة فاطمة و الإمام الحسن والحسين (عليهم السلام ) في قوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطه...
	4- آيات يتم استخدامها والإستشهاد بها في غير موضعها بحجيتها كدليل على صحة القياس :
	5-  آيات جهل الصحابة والسلف والخلف معناها فقالوا فيها الله أعلم :
	كآية الروح والعرش والحروف المقطعة وليس الأمر كذلك فقط بل واتهموا البحث فيها بقلة الأدب فقالوا [ كفى بنا أدباً أن نسكت عما لم يتكلم الله تعالى عنه ] هكذا قالوا  .
	6- آيات سكتوا عنها لمخالفتها أو تعارضعا مع مذهب المفسر :
	تعارض معناها ومذهب المفسر :
	كقوله تعالى { ومن لم يتب فأولائك هم الظالمون – الحجرات 11} سكت عن تفسيرها ابن كثير لتعارض معناها مع المذهب الشافعي  .
	و كقوله تعالى في إجماع سكوتي بين تفاسير السنة والشيعة حيث لم يأتوا ببيانها كاملا  في  قوله تعالى عن سيدنا يونس (عليه السلام) { فولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون – الصافات 144 } فلم يبينوا كيف كان سيندنا يونس سيظل حبيس بطن الحوت حتى...
	و هنا فسر جميعهم تسبيح سيدنا يونس ولولاه لأصبح من الهالكين و لم يبينوا لنا بقية بني آدم ممن ماتوا هذه الموتة كيف سيمكثون في بطنة إلى يوم يبعثون وأطول أعمار الحيتان مائتي عام .
	7- فشلوا في الموائمة بين آيات ظنوا أنها مختلفة مع بعضها البعض :
	وهنا  ألف بعض علماء السلف في ذلك كتاباً عن هذه الآيات التي يظن البعض أنها مختلفة   كالمؤتلف والمختلف  والمثال هنا :
	كقوله تعالى { فيومئذٍ لا يعذب عذابه أحد ولا  يوثق وثاقه أحد } وقوله تعالى { خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه - } ولجهلهم أستخدم مجرمي أهل الكتاب تلك التناقضات الظاهرة للطعن في كتاب الله وعندنا سنبين جهل الأمة بذلك وأنه...
	9 -  آيات اختلف في فهمها التابعين بناءاً على ما ورثوه من  أسباب نزول مكذوبة أو صحيحة على حسب هوى التابعي
	الصحيح والمكذوب وجاء الخلف ليرث كل ذلك فهذا شرق وذاك غرب في فهمها مختلفين في فهمها بناءاً على ماوصلهم من أراء التابعين و من خرجوا على ولاية أهل البيت فكل فهم الآية بفهمه ونقل بعضهم عن الصحابة الذين قال بعضهم بما هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآل...
	والأمثلة على ذلك كثيرة وأولها قوله تعالى { ومن الناس من بشري نفسه ابتغاء مرضات الله _ البقرة } وهى نزلت في الإمام علي (عليه السلام لما نام مكان رسول الله صلى الله عليه وآله ليفتديه بنفسه في الهجرة فقال الطبري في تفسيره [قال قتادة في قوله: " ومن الناس... (1)
	وهذا مما أدخل المفسرون في خلافات بين الرأي والرأي المخالف بين حديث صحابي كريم وتابعي موالي للأمويين ولو خالفهم لقتلوه .
	وكذب كذلك معاوية لعنه الله في ذلك مروجاً بأن قوله تعالى  ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾  .
	نزلت في علي [ قال أبو جعفر: وقد روى أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروى أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ا...
	قال: وقد صح أن بنى أمية منعوا من إظهار فضائل علي عليه السلام، وعاقبوا على ذلك الراوي له، حتى إن الرجل إذا روى عنه حديثا لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه، فيقول: عن أبي زينب.
	وروى عطاء، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: وددت أن أترك فأحدث بفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام يوما إلى الليل، وأن عنقي هذه ضربت بالسيف. قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية بعيدة، لا نقطع نقلها للخوف...
	وكذلك : (1)
	آية إذهاب التطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام  وهم أصحاب الكساء الخمسة  سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله) و الإمام علي و السيدة فاطمة و الإمام الحسن والحسين (عليهم السلام ) في قوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطه... (1)
	[ نقد مصطلح التفسير المأثور
	من نتائج عدم دقة المصطلح

	كيف نعرِّف ونفهم مصطلح "التفسير بالمأثور
	- أسباب الضعف في التفسير بالمأثور:
	بالرغم مما تحفل به كتب التفسير من المأثور يوجد هناك تناقضاً واضحاً مع أقوالهم فيه، فابن كثير يقول: (إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب(،
	أولاً : دخول الإسرائيليات :
	ثانياً: حذف الأسانيد وكثرة الوضع في التفسير :
	ثالثًا: الوضع في التفسير
	- عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي حمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي طبع سنة 1283ه .
	[ أشهر المدارس الكلامية في التفسير :
	1- الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير
	المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء (80 131هـ)، ومن أهمّ الشخصيات البارزة في هذه المدرسة هم: عمرو بن عبيد (ت: 143هـ)، أبو الهذيل العلّاف (ت: 235هـ)، إبراهيم النظّام (ت: 231هـ)، الجاحظ (ت: 255هـ)، القاضي عبد الجبّار المعتزلي (ت: 415هـ ) والزمخشري (ت: 538هـ...
	وكذلك يعتقدون بالتوحيد الصفاتي، وينكرون التوحيد الأفعالي فهم من العدلية، حيث يعتقدون بعدالة الله وأنّ أفعاله لها غاية وهدف، وكلامه مخلوق، ويحصرون القدم بالله سبحانه وتعالى. وقد استمرّت عقائد المعتزلة في الازدهار إلى زمن المتوكِّل، حيث نُكِّل بهم في ز...
	من أهمّ التفاسير الكلامية للمعتزلة هي:
	1- ـ متشابه القرآن، القاضي عبد الجبّار الهمداني (ت: 415هـ)، وهو شافعي في المذهب الفقهي، ومعتزلي في الكلام.
	2- ـ تنزيه القرآن عن المطاعن، عبد الجبّار المعتزلي
	3- ـ الكشّاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538هـ) وقد تعرّض إلى المسائل الأدبية واللغوية أيضاً.
	4-  أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) القاضي ناصر الدِّين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمّد بن عليّ البيضاوي الشافعي (ت: 685هـ)، وقد كتب هذا التفسير بالاعتماد على تفسير الكشّاف للزمخشري، والمشهور أنّ البيضاوي أشعريُّ المذهب، ولكن بعض المح...
	2- الاتجاه الكلامي الأشعري في التفسير :
	الأشاعرة :
	2- هم أتباع أبي الحسن الأشعري (ت: 330هـ تقريباً)، ومن أهمّ الشخصيات البارزة عندهم: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت: 403هـ)، أبو إسحاق الأسفرايني، إمام الحرمين الجويني، الإمام أبي الحامد الغزالي (ت: 505هـ)، والإمام الفخر الرازي.
	من أهمّ التفاسير الكلامية المدوّنة للأشاعرة هي :
	1- تأويلات القرآن، أبو منصور محمود الماتريدي (ت: 333هـ)، وهو في الفقه من أتباع مذهب أبي حنيفة، ويميل إلى المدرسة الكلامية الأشعرية.
	2- مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)، عبد الله بن أحمد بن محمود بن محمّد النسفي (القرن السابع). وقد دوّن هذا الكتاب من أجل نقد آراء الزمخشري في الكشّاف، والنسفي من أئمة المذهب الحنفي في زمانه.
	3- بيان المعاني، عبد القادر الملّا حويش آل غاري، حنفي المذهب، ومن أتباع المذهب الأشعري في الكلام.
	4- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للفخر الرازي (ت: 602هـ)
	ويطلق عليه إمام المشكّكين، وقد أسرف في ذكر المباحث الكلامية حتّى قيل في تفسيره: فيه كلّ شيء  إلّا التفسير. ورغم كونه أشعريّاً في الكلام، ولكنّه قد يتكلّم خلاف العقيدة الأشعرية في بعض الأحيان
	3- الاتجاه الكلامي للشيعة في التفسير :
	الشيعة هم أتباع الأئمّة الإثني عشر – من الإمام عليّ عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف -، وقد استفاد الشيعة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام في القرون الأولى، وأخذوا عنهم أهمّ المسائل الكلامية، وقد شاع المذهب الكلامي للشيعة بعد ء ...
	وأمّا الاتجاه التفسيري للشيعة فهو الالتفات إلى كلّ من الظاهر والباطن للقرآن.
	من أهمّ التفاسير الكلامية للشيعة هي:
	1- غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي السيّد المرتضى)، الشريف المرتضى (ت: 436هـ)، والّذي جمع بين الظاهر والباطن .
	2- تفسير التبيان، الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت: 460هـ)
	3- تفسير مجمع البيان، أبو علي الطبرسي (ت: 548هـ) رغم كون التفسيرين المذكورين من التفاسير الجامعة ولكنّهما كثيراً ما يهتمّان بالمباحث الكلامية.
	4- متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب المازندراني (ت: 588هـ)، وقد دوّن هذا التفسير بصورة موضوعية.
	5- حدائق ذات بهجة، أبو يوسف عبد السلام القزويني (ت: 488هـ)، ويشمل جميع آيات القرآن وهذا التفسير كان موجوداً حتّى زمان الصفويّين.
	6- بلابل القلاقل، أبو مكارم محمّد بن محمّد الحسني (القرن السابع) باللغة الفارسية. وقد بدأ بالآيات الّتي تبدأ بلفظ “قل”.
	7- دقائق التأويل وحقائق التنزيل، أبو المكارم محمّد بن محمّد الحسني، وقد فسّر الآيات الّتي تشتمل على العبارات التالية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾،﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾.
	8-  جلاء الأذهان وجلاء الأحزان، أبو المحاسن حسين بن الحسن الجرجاني (القرن الثامن) باللغة الفارسيّة، وهو مأخوذ من تفسير أبي الفتوح الرازي الشيعي إلى حدّ ما. 9- لوامع التنزيل وسواطع التأويل، أبو القاسم الرضوي اللاهوري (ت: 1324هـ)، باللغة الفارسية، والمؤ...
	10- آلاء الرحمن، محمّد جواد البلاغي النجفي (1282 1352هـ)، وآخر هذا التفسير هو الآية (57) من سورة النساء، وكثيراً ما يتعرّض إلى المسائل الكلامية بين الأديان. 11- الميزان في تفسير القرآن، محمّد حسين الطباطبائي (1321 1402هـ) باللغة العربية، وهو يتعرّض كث...
	12- مواهب الرحمن، السيّد عبد الأعلى السبزواري (1328 – 1414هـ)
	13- تفسير نمونه، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ومعاونوه (معاصر)، فارسي.
	14- تفسير “كلامي قرآن مجيد”، بالفارسية، محمّد حسين الروحاني. تعرّض فيه إلى المباحث الاعتقادية للشيعة والدفاع عنها، وإن كان تفسيره جامعاً ذا اتجاه اجتماعي.
	النماذج
	من أهمّ الموضوعات والآيات الّتي كانت مورد بحث ونقاش في التفاسير الكلامية هي:
	1- التوحيد الصفاتي
	2- التوحيد الأفعالي
	3- عصمة الأنبياء عليه السلام
	4- العدل الإلهي
	5- الإمامة وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
	6-الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار الإنسان
	7- رؤية الله بالعين وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه.
	مثال: قال إسحاق المروزي، وهو من الحنابلة أشعري الكلام في الآية الكريمة ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾  إنّ الله سبحانه يُقعِد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم معه على العرش وذلك جزاء...
	صحة التفسيرات الباطنية :


	[ من خلال نظرة سريعة في القرآن الكريم، نجد أن لفظة “المسجد، و المساجد”، قد وردت ثمانٍ وعشرون مرةً، كما ورد ذكر لفظة “البيت” بمعنى المسجد ست عشرة مرةً.
	دور المساجد في البناء الحضاري

	ثانياً :
	أولاً :  عصر الجامعات الإسلامية :
	1- جامعة الزيتونة :
	2- جامعة القرويين :
	[ من أهم من درس فيها عبر التاريخ وقد درَّس فيها العديد من العلماء في جميع التخصُّصات سواءٌ من المسلمين أم غيرهم، فمنهم: الفقيه المالكي أبو عمران الفاسي، وابن البناء المراكشي، وابن العربي، وابن رشيد السبتي، وابن الحاج الفاسي، وابن ميمون الغماري.
	ظهور المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي:
	[محمد المهدي العباسي.. أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر
	( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ- الإسراء1)
	سبحان
	كلمة تنزيه لله عز وجل. وهى كلمة تنزيه لله تعالى عن كل عيب أو نقيصة يقول تعالي (فسبحان الله رب العرش عما يصفون – الأنبياء 22) ويقول )هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَب...
	وأما قوله تعالى (الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حوله -الإسراء1)
	وأما:

