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ُحِف   ب ِِه ۚ أََولَْم تَأْتِِهم بَي ِنَةُ َما فِي الصُّ ن رَّ } َوقَالُوا لَْوََل يَأْتِينَا بِآيٍَة م ِ

 {  133طه   –اْْلُولَٰى 

 

 ورد في تفسير الطبري :

 

]  يقول تعالى ذكره : ولو أنا أهلكنا هؤالء المشركين الذذنين يكذذنبوذ باذذنا القذذر ذ  ذذن 

أذ نبعذذد داعيذذا يذذإعوهم  لذذى  ذذا فرفذذنا علذذيام فيذذه قبل أذ ننذزله عليام، و ذذن قبذذل 

بعناب ننذزله بام بكفرهم باهلل، لقالوا يوم القيا ة،  ذ وردوا علينا، فأردنا عقابام: ربنذذا 

هال أرسلت  لينا رسوال يإعونا  لى طاعتك، فنتبع  ياتك: يقذذول: فنتبذذع  وتذذك وأدلتذذك 

نيبك  يانا ونخزى به. كما  ذذإيني و ا تنذزله عليه  ن أ رك ونايك  ن قبل أذ ننّل بتع

الفضل بن  سحاق، قال: ينا أبو قتيبة سذذلم بذذن قتيبذذة، عذذن فضذذيل عذذن  ذذر وق، عذذن 

تَ    عطية العوفي، عن أبي سعيإ الُخإرّي، عن النبّي صلى هللا عليه وسذذلم قذذال : ح َيحذذ 

َم القياَ ِة ياَليَةٌ: الَااِلُك فِي الفَت َرةِ، والَمغ لُ  غيُر، َعلى هللاِ َيو  بي  الصذذَّ وُب على َعق ِله، والصَّ

م   َرةِ: لذذَ ي الفتذذ  ُك فذذِ وُل الَاالذذِ عَل  لي َعق ال أن تَِفع ِبِه، َوَيقذذُ فََيقُوُل الَمغ لُوُب َعلى َعق ِلِه : لَم  تَو 

َك وقذذرأ   َك لذذَ َْ َكل قذذِ َو ُت أطذذ  ، ولَو  أتانِي لََك َرُسوٌل أو  َنبذذّي لُكنذذ  ِتني َرُسوٌل َوال َنبيٌّ
: ) يأ 

ُع  فذذَ ُل قذذال: فَتُر  قذذِ ِغيُر: َكن ُت َصِغيًرا ال أع  بِي  الصَّ َسل َت  ِلَي َنا َرُسوال ( وَيقُوُل الصَّ ال أَر  لَو 

ن   : ِردُوها قال: فَيِردُها َ ن  َكاَذ فِي عل ِم هللاِ أنَّه َسعيإٌ، َوَيتَلَكَّأُ َعن اذذا  ذذَ لَُام  ناٌر َويُقاُل لَُام 

" ح. كاَذ فِي ِعل ِم هللِا  ، فََكي َف بُِرُسلي لَو  أتذَذت ُكم  تفسذذير   – أنَّهُ َشِقّي، فََيقُوُل :  يَّاَي َعَصي تُم 

 الطبري [ .

 

 ي :سوفي تفسير التبياذ للطبر

 

وقالوا لوال يأتينا بآية  ن ربه {  كايذذة عمذذا قذذال الكفذذار للنبذذي )صذذلى هللا عليذذه    {]

ة التي يقتر وناذذا، هنذذه اتذذى باآليذذا . و ذذن وسلم( هال ياتينا بآية  ن ربه يريإوذ اآلي 

 كى بأنام قذذالوا فيمذذا بيذذنام هذذال   -بالياء    -وجه الخطاب اليه. و ن قرأ    -بالتاء    -قرأ  
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يأتينا بالمعوز. او داللة تإل على صإق قوله، فقال هللا لاذذم أ أولذذم تذذأتام بينذذة  ذذا فذذي 

ناها علذذى  وسذذى وعيسذذى، الصحف اهولى { يعني ألسنا بينا ذلك فى الكتب التي انزل

وجذذه الخطذذاب اليذذه، فقذذال هللا   -بالتذذاء    -فلم لم يؤ نوا باا ولم يصإقوا باا" و ذذن قذذرأ  

تعالى لنبيه أ قل { لام يا  حمإ أ كل  تربص { اي كل وا ذذإ  نذذا و ذذنكم  تذذربص، 

فنحن نتذذربص بكذذم وعذذإ هللا لنذذا فذذيكم وانذذتم تتربصذذوذ بنذذا اذ نمذذو ، فتسذذتريحوا أ 

اي سذذوت تعلمذذوذ فيمذذا بعذذإ أ  ذذن أصذذحاب الصذذراط السذذوي { يعنذذي فستعلموذ {  

الصراط المستقيم و ) ن( الني أ اهتإى { الى طريذذا الحذذا . و أ  ذذن { يحتمذذل اذ 

التبيذذاذ  – .تكوذ نصباً  ذ كانت بمعنى الني واذ تكذذوذ رفعذذاً علذذى طريقذذة االسذذتفاام

 الوا ع لعلوم القر ذ للطبرسي [ .

 

 ة :البيان من تفسير البين

 

 )وقالوا لوَل(  

 

 هنا يبين تعالى حجج أبداها الكفار ومعاذير لعدم إيمانهم وهى :

 

 طلبهم نزول ملك عليه ليؤمنوا به : -1

 {  8االنعام   –نزل عليه  لك ولوأنزلنا  لكاً لقضى اال ر يم ال ينظروذ    وقالو لوَلأ 

 :طلبهم كالم هللا تعالى معهم أويأتيهم بمعجزة حتى يؤمنوا   -2

 –  قولهمالنين  ن قبلام  ثل    قاليكلمنا هللا او تأتينا  ية كنلك    لوَلالنين كفروا    وقالأ  

 {  118البقرة 

طلبهم آيات معجززات كمعجززات لزالل عليزه السزالم أو عصزا موآلزى أو  يزات   -3

 التي بعث بها نبي هللا آلليمان وغيرهم من أنبياء هللا :

ا َجاَءُهُم ال َحا  ِ ن   ا   قَالُوا لَْوَلَ ِعنِإَنا    أ فَلَمَّ ُروا بِمذذَ فذذُ م  يَك  ىأ و أََولذذَ َي ُ وسذذَ أُوتَِي ِ ث َل َ ا أُوتذذِ

َراِذ تََظاَهَرا  قَالُوا أُوتَِي ُ وَسىأ ِ ن قَب ُل ۖ    { 48القصص   - ِنَّا بُِكّلٍّ َكافُِروَذ  َوقَالُوا ِسح 
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َوقَزالُوا   قذذال تعذذالى  أيم يبين هللا تعالى انه قادر على تنزيل أيذذا  ولكذذنام ال يعلمذذوذ  

ثذَذَرُهم  اَل يَع    لَْوَلَ  ِكنَّ أَك 
َل  َيةً َولَأ َ قَاِدٌر َعلَىأ أَذ يُنَّزِ ّبِِه و قُل   ِذَّ َّللاَّ ن رَّ َل َعلَي ِه  َيةٌ ّ ِ وَذ نُّزِ لَمذذُ

﴿ { يم يقول تعالى لرسوله بأذ يقذذول لاذذم بأنذذه نذذنير  بذذين لقولذذه تعذذالى   37نعام  اال  –

ينٌ  َلَ َوقَالُوا لَوْ  بذذِ ِنيٌر    ا نذذَ ا أَنذذَ ِ َو ِنَّمذذَ اُ  ِعنذذإَ َّللاَّ يذذَ ّبِِه ۖ قُل   ِنََّما اآل  ن رَّ   - أُنِزَل َعلَي ِه  َياٌ  ّ ِ

يم يقول تعالى لام ألم تأتام بينه أنزلاا هللا تعالى على رسوله صلى هللا    ﴾50العنكبو 

ي  َوقَالُوا لَزْوَلَ  أله قال تعالى فياا عليه و  ا فذذِ ةُ  ذذَ م  تذَذأ تِِام َبّيِنذذَ ِه و أََولذذَ بذذِّ ن رَّ ةٍّ  ذذِّ ا ِبآيذذَ َيأ ِتينذذَ

ُولَىأ   ُحِف اه   { 133طه    -الص 

 

وهذه ا يات التي طلبوها بين عز وجل أنها نوع من ا يات المعجزات ولزن يرآلزلها 

 قبل لقوله تعالى   هللا تعالى مرة أخرى لكفر بني آدم بها من

 

َرةً  ةَ ُ ب صذذِ ودَ النَّاقذذَ ا يَمذذُ وَذ و َو تَي نذذَ لذذُ َوَّ ا اه  نََّب بِاذذَ َياِ   اِلَّ أَذ كذذَ ِسَل ِباآل   أ َوَ ا َ نَعََنا أَذ ن ر 

ِويفًا   َياِ   اِلَّ تَخ  ِسُل ِباآل   { 59اإلسراء  –فََظلَُموا بَِاا و َوَ ا نُر 

بصائر وهإى ور مة لمذذن   ذذن بذذاهلل تعذذالى واتبعذذه   تعالى أذ هنا الكتاب فيه    يم يبين

 عز وجل ورسوله لقوله تعالى  

نَا   قَالُوا لَْوَلَ أ َو ِذَا لَم  تَأ تِِام ِبآَيةٍّ   ي و هذذَأ بذذِّ ن رَّ يَّ  ذذِ وَ ىأ  ِلذذَ ا يذذُ ُع  ذذَ ا أَتَّبذذِ ل   ِنَّمذذَ ا و قذذُ تََبي تَاذذَ اج 

مٍّ  َمةٌ لِّقَو  بُِّكم  َوُهإًى َوَر   ِ نُوَذ    َبَصائُِر ِ ن رَّ  { . 203االعرات   -يُؤ 

طلبهم كنز يبعث به رآلول هللا للى هللا عليه وآله ليؤمنوا به وبوَليزة أهزل بيتزه   -4

 عليهم السالم من بعده وهى بعض ما أنزل هللا تعالى كما في قوله تعالى :

 

أُنِزَل َعلَي ِه َكنٌز   يَقُولُوا لَْوَلَ أ فَلَعَلََّك تَاِرٌك بَع َض َ ا يُوَ ىأ  ِلَي َك َوَفائٌِا ِبِه َصإ ُرَك أَذ  

ءٍّ َوِكيٌل  ُ َعلَىأ ُكّلِ َشي  { . ولنلك يبذذين  12هود  –أَو  َجاَء َ عَهُ َ لٌَك و  ِنََّما أَنَت َنِنيٌر و َوَّللاَّ

ةٌ  لَْوَلَ الَِّنيَن َكفَُروا    يَقُولُ تعالى أذ لكل قوم هاد  اإي قال تعالى فيام أ و   أُنِزَل َعلَي ِه  يذذَ

مٍّ َهادٍّ  ّبِِه ۗ  ِنََّما أَنَت ُ نِنٌر ۖ َوِلُكّلِ قَو  ن رَّ  {  7الرعإ  –ّ ِ
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 طلبهم تفصيل ا يات ليؤمنوا بها : -5

َوِميًّا   ِنيَن   لَّقَالُوا لَْوَلَ أ َولَو  َجعَل َناهُ قُر  ًنا أَع  َو ِللذذَّ ل  هذذُ يٌّ ۗ قذذُ يٌّ َوَعَربذذِ َومذذِ لَت   َياتُهُ ۖ أَأَع  فُّصِ

َذ  َ نُوا هُ  ادَو  َك يُنذذَ كذذِ ى و أُولَأ ِ نُوَذ فِي  ذَانِِام  َوق ٌر َوُهَو َعلَي ِام  َعمذذً إًى َوِشفَاٌء ۖ َوالَِّنيَن اَل يُؤ 

َكاذٍّ بَِعيإٍّ    {  44فصلت   -ِ ن  َّ

والحقيقة هى حسدهم على النبزوة والرآلزالة المنزلزة علزى الرآلزوله  )لزلى هللا   -6

 م :عليه وآله( من ربه لقوله تعالى عنه

 {31الزكرت –نزل هنا القر ذ على رجل  ن القريتيتن عظيم    وقالوا لوَل أ

ويبين تعالى دين اإلسالم القذذائم علذذى الحنيفيذذة اإلبراهيميذذة والوصذذية التذذي جعلاذذا هللا 

فذذي ز ذذاذ   كذذر ال   كر   ام يظار فذذي  براهيم عليه السالم  تى     تعالى في عقب ذرية

فينتقمذذوذ معارج التي يظاروذ علياا  كر الز ذذاذ   لى السماء بال دم    بنيصعود    ن  

 :   لقوله تعالى   ن المسلمين باا  

ِإيِن    قَالَ أ َو ِذ    يَا  هُ سذذَ ي فَهِنذذَّ ِني فََطَرنذذِ ا تَع بُإُوَذ   اِلَّ الذذَّ مَّ ِ ِه  ِنَّنِي بََراٌء ّ ِ  ِب َراِهيُم ِهَِبيِه َوقَو 

اَءُهُم َوَجعَلََاا َكِلَمةً َباقَِيةً فِي َعِقِبِه   ىأ جذذَ اَءُهم  َ تذذَّ ُؤاَلِء َو بذذَ ُت هذذَأ ل  َ تَّعذذ  وَذ بذذَ ِجعذذُ م  يَر  لَعَلَّاذذُ

ا َجاَءُهُم ال َحا    ِبيٌن َولَمَّ ٌر َو ِنَّا ِبِه َكافُِروَذ    قَالُواال َحا  َوَرُسوٌل    نَا ِسح  َل   َوقَالُوا لَْوَلَ َهأ نُّزِ

َي  َن ال قَر  نَا ال قُر  ُذ َعلَىأ َرُجلٍّ ّ ِ نَُام ظيم  عتَي ِن  َهأ َنا َبيذذ  م  ُن قَسذذَ َمَت َرّبَِك و َنح  أَُهم  َيق ِسُموَذ َر  

ا  ُام بَع ضذذً نَ بَع ضذذُ َيتَّخذذِ ا ٍّ لِّ ضٍّ دََرجذذَ َق بَعذذ  و  ِعيَشتَُام  فِي ال َحَياةِ الإ ن َيا و َوَرفَع َنا بَع َضُام  فذذَ َّ 

َمعُوذَ  ا َيو  مَّ َمُت َرّبَِك َكي ٌر ّ ِ ِريًّا ۗ َوَر   ن   َولَْوَلَ   ُسخ  ا ِلمذذَ ةً َواِ إَةً لََّوعَل نذذَ أَذ يَُكوَذ النَّاُس أُ َّ

َاُروَذ   ةٍّ َوَ عَاِرَج َعلَي َاا يَظ  ن فِضَّ ِن ِلبُيُوتِِام  ُسقُفًا ّ ِ َمأ فُُر ِبالرَّ    {34-26الزكرت   -يَك 

وهنا يحإث  كذذر الز ذذاذ الذذني نحذذن فيذذه والمعارج هنا  سم فعل عرج يعرج  عراجاً 

ا   َولَزوْ أ  عرج اإلنساذ  لى السماء اهولى لورود هنا اللفظ في قوله تعذذالى   يد ي  نذذَ فَتَح 

ٌم  و  ُن قذذَ ل  َنحذذ  اُرَنا بذذَ َر   أَب صذذَ ّكِ ا سذذُ الُوا  ِنَّمذذَ وَذ لَقذذَ َن السََّماِء فََظل وا فِيِه يَع ُرجذذُ َعلَي ِام َباًبا ّ ِ

ُحوُروَذ   س  نساذ  لى السماء اهولى { وبالتالي هى ر له صعود اإل  15-14الحور    – َّ

ورد في قوله تعالى أ تعرج المالئكة والروح  ليه فذذي لورود هنا اللفظ في قوله تعالى  

يوم كاذ  قإاره كمسين ألف سنة { وبالتالي البينة هنا  كر الز اذ في   ذذن المعذذارج 
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هِ  َوقَزالُوا لَزْوَلَ التي قال تعالى فياا هنذذا أ  بذذِّ ن رَّ ةٍّ  ذذِّ ا ِبآيذذَ ي  وَيأ ِتينذذَ ا فذذِ ةُ  ذذَ م  تذَذأ تِِام َبّيِنذذَ  أََولذذَ

ُولَىأ   ُحِف اه    { 133طه   –الص 

أي أذ هنذذاك بينذذة   وهنا اهولى عكساا  كرة لقوله تعالى أ و ذ لنا لآلكذذرة واهولذذى{

أول الز اذ و كر الز اذ نزلت علذذى رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه و لذذه وبيناذذا اإل ذذام 

قذذال تعذذالى   في سورة البينة وبينة   كر الز اذ  كرةعلي وأهل بيته عليام السالم كما  

ةُ   فياما َبّيِنذذَ ىأ تذَذأ ِتيَُاُم ال  يَن َ تذذَّ ِرِكيَن ُ نفَكذذِّ ِل ال ِكتذَذاِب َوال ُمشذذ  أ لَم  يَُكِن الَِّنيَن َكفَُروا ِ ن  أَهذذ 

َرةً فِيَاا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ َوَ ا تَ  َطاَّ ِ َيت لُو ُصُحفًا    َن َّللاَّ ن َرُسوٌل ّ ِ َق الَِّنيَن أُوتُوا ال ِكتَاَب  اِلَّ  ذذِ فَرَّ

و  اَء َويُِقيمذذُ يَن ُ َنفذذَ هُ الذذإِّ يَن لذذَ ِلصذذِ َ ُ خ  إُوا َّللاَّ ُروا  اِلَّ ِليَع بذذُ ا أُ ذذِ ةُ َو ذذَ َبّيِنذذَ اَءت ُاُم ال  ا جذذَ ا بَع ِإ  ذذَ

ِلَك ِديُن ال قَيَِّمِة   َكاةَ و َوذَأ تُوا الزَّ اَلةَ َويُؤ   { . 5البينة   –الصَّ

 يبين تعالى حال المؤمنين باهلل تعالى ورآلوله أنهم   ثم

 مإوا هللا تعالى على هإايتام لوالية هللا تعالى ورسوله صذذلى هللا عليذذه وأهذذل  -1

الحمذذإ هلل الذذني هذذإانا لاذذنا و ذذا كنذذا  قزالوابيته عليام السالم كما فذذي قولذذه تعذذالى أ و 

 { . 43االعرات  –اذ هإانا هللا   لوَللناتإى  

نام تعلموا دين هللا تعالى  اللذذه و را ذذه بوكالذذة  ذذنام لطائفذذة  ذذن بين تعالى أ -2

ن  فَلَزْوَلَ  أالعلماء  ن أصحاب اهنساب الطاهرة والسمعة الطيبة لقولذذه تعذذالى  َر  ذذِ َنفذذَ

ي اِ  وا  ِلذذَ َ ُام   ِذَا َرَجعذذُ و  يِن َوِليُنذذِنُروا قذذَ ي الذذإِّ وا فذذِ َيتَفَقَّاذذُ ةٌ لِّ ن ُام  َطاِئفذذَ ةٍّ  ذذِّ قذذَ ّلِ فِر  م  كذذُ م  لَعَلَّاذذُ

نَُروذَ   { . 122التوبة    –َيح 

بين تعالى أذ هؤالء بعذذإ أذ   نذذوا وتعلمذذوا ديذذن هللا تعذذالى أ ذذروا بذذالمعروت  -3

وناوا عن المنكر كالمؤ نين  ن قبلام وكاذ هنا هذذو أهذذم عوا ذذل نصذذرهم و يذذرايام 

اذ اهرض بعإ هالك الظالمين وكما كاذ المؤ نين  ن قبل كنلك سيكونوذ  كذذر الز ذذ 

ي   فَلَْوَلَ   قال تعالى هنا : أ اِد فذذِ ِن ال فَسذذَ َذ عذذَ و  ةٍّ َين اذذَ و َبِقيذذَّ ب ِلُكم  أُولذذُ َكاَذ ِ َن ال قُُروِذ ِ ن قذذَ

ِر ِ  انُوا ُ وذذ  وا فِيذذِه َوكذذَ ن  أَنَوي َنا ِ ن ُام  ۗ َواتََّبَع الَِّنيَن َظلَُموا َ ا أُت ِرفذذُ مَّ ِض  اِلَّ قَِلياًل ّ ِ َر  يَن   اه 

ةً َوَ ا كَ  اَس أُ ذذَّ َل النذذَّ َك لََوعذذَ اَء َربذذ  و  شذذَ ِلُحوَذ َولذذَ لَُاا ُ صذذ  ِلَك ال قَُرىأ بُِظل مٍّ َوأَه  اَذ َرب َك ِليُا 

َك  ةُ َربذذِّ ت  َكِلمذذَ م  ۗ َوتَمذذَّ ِلَك َكلَقَاذذُ نَأ َك و َولذذِ َم َربذذ  ن رَّ ذذِ يَن   اِلَّ  ذذَ تَِلفذذِ وَذ ُ خ  إَةً ۖ َواَل يََزالذذُ َوا ذذِ

ََلَذَّ َجاَ  ِه َهَ   ُت بذذِ ُسِل َ ا نُثَبذذِّ َمِعيَن َوُكالًّ نَّقُص  َعلَي َك ِ ن  أَنَباِء الر  نََّم ِ َن ال ِونَِّة َوالنَّاِس أَج 
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ِ ِنيَن   ؤ  َرىأ ِلل مذذُ ةٌ َوِذكذذ  ِعظذذَ ا  َوَ و  ِنِه ال حذذَ ي هذذَأ اَءَك فذذِ وَذ   َوقُزلفَُؤادََك و َوجذذَ ِ نذذُ ِنيَن اَل يُؤ  لِّلذذَّ

َملُوا َعلَىأ َ َكاَن  {  120-116هود    -تُِكم   ِنَّا َعاِ لُوَذ  َوانتَِظُروا  ِنَّا ُ نتَِظُروَذ  اع 

 وأما :

ّبِِه و أََولَم    يَأْتِينَا)   ن رَّ ُولَىأ (  تَأْتِِهمِبآَيةٍّ ّ ِ ُحِف اه   َبّيَِنةُ َ ا فِي الص 

ي اللفظ أوَلً يشير إلى كتاب هللا تعالى وآلزنة رآلزوله لزلى هللا عليزه وآلزه  كمزا فز  -

 قوله عز وجل 

اِب   آتَاُكمُ   أ َوَ ا ِإيإُ ال ِعقذذَ َ شذذَ َ ۖ  ِذَّ َّللاَّ وا َّللاَّ ُسوُل فَُخنُوهُ َوَ ا نََااُكم  َعن هُ فَانتَُاوا و َواتَّقذذُ  –الرَّ

 {  7الحشر 

ويشير أيضا اللفظ ثانياً يشزير إلزى النبزي لزلى هللا عليزه وآلزه لزوروده فزي قولزه   -

 تعالى :

{ وقولذذه تعذذالى فذذي بيذذاذ   6الصذذف    – ن بعإي اسمه أ مذذإ    أتييأ و بشراً برسول  

ِنيَن   ا  آتَْينَزاُهمُ  عرفة أهل الكتذذاب للنبذذي كمعذذرفتام آلبنذذائام أ الذذَّ هُ َكمذذَ ال ِكتذَذاَب يَع ِرفُونذذَ

تُُموَذ ال َحاَّ َوُهم  يَع لَُموَذ   ن ُام  لَيَك   {  146البقرة  –يَع ِرفُوَذ أَب َناَءُهم  ۖ َو ِذَّ فَِريقًا ّ ِ

كما أن للفظ يشير ثالثاً لألئمة من أهل بيت النبي عليهم السالم لوروده في قولزه  -

 تعالى :

 

ُسإُوَذ النَّاَس َعلَىأ َ ا   ِلِه ۖ فَقَإ     آتَاُهمُ أ أَم  َيح  ُ ِ ن فَض  َمةَ   آتَْينَاَّللاَّ  َل  ِب َراِهيَم ال ِكتَاَب َوال ِحك 

ل ًكا َعِظيًما    َوآتَْينَاُهم { وفذذي  يذذة اهنعذذام أكثذذر وفذذو اً فذذي بيذذاذ أناذذم   54لنساء  ا  –  

الموكول  ليام  امة هإاية البشر لكفر غيرهم باذذنه الذذإعوة وهذذم ذريذذة  بذذراهيم عليذذه 

 السالم  لقوله تعالى : 

ِكَك الَِّنيَن   ُؤاَلءِ   آتَْينَاُهمُ أأولَأ فُر  بَِاا َهأ ةَ و فَهِذ يَك  َم َوالن بُوَّ ا  ال ِكتَاَب َوال ُحك  ا قَو  ذذً ا بِاذذَ إ  َوكَّل نذذَ فَقذذَ

ِه أَ  أَلُُكم  َعلَيذذ  ل الَّ أَسذذ  ُ ۖ فَبُِاإَاُهُم اق تذَذِإه  ۗ قذذُ ِكَك الَِّنيَن َهإَى َّللاَّ ًرا ۖ  ِذ  لَّي ُسوا بَِاا بَِكافِِريَن أُولَأ جذذ 

ى { وبكذذل وفذذوح فذذي  يذذة النحذذل أناذذم قربذذ   90-89االنعام    -ُهَو  اِلَّ ِذك َرىأ ِلل عَالَِميَن  

رسول هللا صلى هللا عليه و له أوالً قبل اي قربا  أكرى لمذذا أ ذذر هللا تعذذالى بمذذودتام 

ولنلك أذهب هللا تعالى عنام الر س وطارهم تطايرا وقال تعالى هنذذا أ  ذ هللا يذذأ ر 
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 90النحذذل  –ذي القربى و يناى عن الفحشاءوالمنكر والبغي   وإيتاءبالعإل واإل ساذ  

ا { وهم اهئمة أيضاَ لو  ِرنذذَ إُوَذ ِبأَ   ةً يَاذذ  اُهم  أَئِمذذَّ رود هنا اللفظ في قوله تعذذالى أ َوَجعَل نذذَ

اَلةِ   َ ي َنا  ِلَي ِام  فِع َل ال َخي َراِ  َو ِقَاَم الصَّ ِإيَن    َوإِيتَاءَ َوأَو  َكاةِ ۖ َوَكانُوا لََنا َعابذذِ االنبيذذاء   –الزَّ

73 . } 

رة رفضذذتام قذذريا و ا لذذت ذريذذتام وهؤالء الكتاب والرسول والعترة النبوية الطذذاه

 ذذن المنذذافقين تذذرفض تأويذذل اي  يذذا   ذذن كتذذاب هللا فذذيام كذذأنام يريذذإوذ دينذذاً علذذى 

 أهوائام فقال سلفام في :

 

 طلب آيات معجزات وفق أهوائهم :

 

يطلبوذ  نام  سإاً أذ يؤتذذوا  ثذذل  ا تذذاهم هللا تعذذالى هنا يبين تعالى أذ الكفار جميعا   

  سإاً  ن عنإ أنفسام : ة في الإنيا  ن و ي وفضل وكرا

ىأ   ِ َن َ تذذَّ ا  نُزْؤتَىقال تعالى أ َو ِذَا َجاَءت ُام   َيةٌ قَالُوا لَن ن ؤ  َل  ذذَ ُ  أُوتِزيَ ِ ثذذ  ِ َّللا َّللاَّ ُل َّللاَّ ُرسذذُ

نَابٌ  ِ َوعذذَ غَاٌر ِعنذذإَ َّللاَّ وا صذذَ َر ذذُ ِنيَن أَج  عَُل ِرَسالَتَهُ ۗ َسيُِصيُب الذذَّ لَُم َ ي ُد َيو  ا أَع  ِإيإٌ بِمذذَ  شذذَ

ُروَذ   كذذُ {  وهنذذا يبذذين تعذذالى أذ اآليذذا  بيذذإ هللا وليسذذت وفذذا  124االنعذذام    –َكانُوا يَم 

 78غذذافر  –بآية  ال بذذهذذ هللا   يأتىأهواء أي  خلوق قال تعالى أ و ا كاذ لرسول أذ  

 } 

 ثم يبين تعالى اآلتهزائهم بالرآلول للى هللا عليه وآله :

 

َسل َنا  ِليَن َوَ ا أ َولَقَإ  أَر  َوَّ ِزئُوَذ   يَأْتِيِهمِ ن قَب ِلَك فِي ِشَيعِ اه  تَا  ِه َيسذذ  ُسولٍّ  اِلَّ َكانُوا بذذِ ن رَّ ِ ّ

ا  نذذَ و  فَتَح  يَن َولذذَ لذذِ َوَّ نَّةُ اه  ت  سذذُ إ  َكلذذَ ِه ۖ َوقذذَ وَذ بذذِ ِ نذذُ ِرِ يَن اَل يُؤ  لُُكهُ فِي قُلُوِب ال ُموذذ  ِلَك َنس  َكنَأ

َن السَّ  ٌم َعلَي ِام َباًبا ّ ِ و  ُن قذذَ ل  َنحذذ  اُرَنا بذذَ َر   أَب صذذَ ّكِ ا سذذُ الُوا  ِنَّمذذَ وَذ لَقذذَ َماِء فََظل وا فِيِه يَع ُرجذذُ

ُحوُروَذ   س   {  15- 10الحور   – َّ

 وفي الحقيقة يبين تعالى أنهم طالب دنيا قال تعالى فيها :
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ن    ِه ۖ َو ذذَ يذذِ ِكَرةِ نَِزد  لَهُ فِي َ ر  َث اآل  َث الذذإ ن َيا  أ َ ن َكاَذ يُِريإُ َ ر  ر  اَذ يُِريذذإُ  ذذَ  نُْؤتِزهِ كذذَ

ِه  أ ذَذ بذذِ م  يذذَ يِن َ ا لذذَ َن الإِّ ِكَرةِ ِ ن نَِّصيبٍّ أَم  لَُام  ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُام ّ ِ ِ ن َاا َوَ ا لَهُ فِي اآل 

ِل لَقُِضَي َبي نَُام  ۗ َو ِذَّ الظَّاِلِميَن لَُام  َعنَ  اَل َكِلَمةُ ال فَص  ُ و َولَو   21-20الشورى    -اٌب أَِليٌم   َّللاَّ

 } 

وأما عن خلفهم المنافق وتأوَلتهم الباطلة التي دخلوا بهزا اسآلزالم وهزم قزد خرجزوا 

 بها منه على وجه الحقيقة  

أَف َواِهِام    ا بذذِ الُوا  َ نذذَّ ِنيَن قذذَ ُزنَك الَِّنيَن يَُساِرُعوَذ فِي ال ُكف ِر ِ َن الذذَّ ُسوُل اَل َيح   أ َيا أَي َاا الرَّ

م   ِريَن لذذَ مٍّ  كذذَ اُعوَذ ِلقَو  اُعوَذ ِلل َكِنِب َسمَّ ِ ن قُلُوبُُام  ۛ َوِ َن الَِّنيَن َهادُوا ۛ َسمَّ   ۖيَزأْتُو َ َولَم  تُؤ 

فُوَذ ال َكِلَم ِ ن بَع ِإ َ َواِفِعِه ۖ َيقُولُوَذ  ِذ    نَا فَُخنُوهُ َو ِذ لَّم     أُوتِيتُمْ يَُحّرِ نَُروا و   تُْؤتَْوهُ َهأ فَا ذذ 

ُ أَذ يَُطاذذِّ  ِرِد َّللاَّ ِكَك الَِّنيَن لَم  يذذُ ِ َشي كًا و أُولَأ ِلَك لَهُ ِ َن َّللاَّ ُ فِت َنتَهُ فَلَن تَم  وبَُام  و َوَ ن يُِرِد َّللاَّ َر قُلذذُ

ِكَرةِ َعنَاٌب َعِظيٌم   ٌي ۖ َولَُام  فِي اآل   {  41المائإة  –لَُام  فِي الإ ن َيا ِكز 

 تاهم غير القر ذ الكريم ليإرسوه ويتعلموا أ كا ه وليس   ويبين تعالى أنه عز وجل  ا

ا   ا   آتَْينَزاُهمأهواء واراء الرجال كمذذا فذذي قولذذه تعذذالى أ َو ذذَ ونََاا ۖ َو ذذَ ن ُكتذُذبٍّ َيإ ُرسذذُ  ذذِّ

َسل َنا  ِلَي ِام  قَب لََك ِ ن نَِّنيرٍّ    {  44سبأ    -أَر 

دون أداء حزق هللا تعزالى وجاء الخلف ليسير على طريق طلب الدنيا واسآلتمتاع بها  

 فيها كما في قوله تعالى  

يُغ فَُر  وَذ سذذَ َد نَىأ َوَيقُولذذُ نَا اه  أ   فََخلََف ِ ن بَع ِإِهم  َكل ٌف َوِريُوا ال ِكتَاَب َيأ ُكنُوَذ َعَرَض َهأ

يثَاُق ا  يَأْتِِهمْ لََنا َو ِذ   َكن  َعلَي ِام ّ ِ ث لُهُ َيأ ُكنُوهُ و أَلَم  يُؤ  ِ َعَرٌض ّ ِ ى َّللاَّ ل ِكتَاِب أَذ الَّ َيقُولُوا َعلذذَ

وَذ    اَل تَع ِقلذذُ وَذ ۗ أَفذذَ ِنيَن َيتَّقذذُ ِكَرةُ َكي ٌر لِّلذذَّ اهعذذرات   - اِلَّ ال َحاَّ َودََرُسوا َ ا فِيِه ۗ َوالإَّاُر اآل 

{ ويبين تعالى أنام  ا طلبوا دنيا  ال بهعرافام عن ذكر هللا تعالى كما في قولذذه   169

ِرِهم    أَتَْينَاُهمْ  بَل   عز وجل  أ ِرِهم  ُ ع ِرُفوذَ  ِبِنك   { 71المؤ نوذ   –  فَُام  َعن  ِذك 

 وهنا يأتي العقاب اسلهي لهم في عذابين اْلول قريب والثاني آخر الزمان 

 العقاب اسلهي  :

 أوَل : قريب قال تعالى فيه :
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ىأ أَواَل يََزاُل الَِّنيَن َكفَُروا تُِصيبُُام بَِما َصَن   م  َ تذذَّ ن دَاِرهذذِ ا  ذذِّ ل  قَِريبذذً ةٌ أَو  تَحذذُ عُوا قَاِرعذذَ

ِلُف ال ِميعَادَ   يَأْتِيَ  َ اَل يُخ  ِ و  ِذَّ َّللاَّ إُ َّللاَّ { وهناك عناب ىخر  كذذر الز ذذاذ  31الرعإ  –َوع 

ا ى لَّوذذَ مًّ سذذَ ٌل    اَل أَجذذَ تَع ِولُوَنَك ِبال عَنَاِب و َولَو  نَاُب استعولوه في قوله تعالى أَوَيس  َءُهُم ال عذذَ

 { 53العنكبو    –بَغ تَةً َوُهم  اَل َيش عُُروَذ    َولَيَأْتِيَنَُّهم

 وهنا بين تعالى أنه عناب له أجل ولوال هنا اهجل لنزل بام عقاب هللا تعالى اهكير  

 ويبإأ هنا العقاب  كر الز اذ على يالث  را ل  

 أوَل :

م  ظاورتأويل للقر ذ يواله الناس وقإ كاذ  تأ ا لذذَ صالً فيام لقوله تعالى أ بَل  َكنَّبُوا بِمذذَ

ا   ةُ   يَأْتِِهمْ يُِحيُطوا بِِعل ِمِه َولَمَّ اَذ َعاقِبذذَ َف كذذَ انُظر  َكيذذ  ِلَك َكنََّب الَِّنيَن ِ ن قَب ِلِام  ۖ فذذَ تَأ ِويلُهُ و َكنَأ

ك { ولكنام نسوه  ع طول الذذز ن وانتشذذار  إرسذذة الذذرأي لذذنل  39يونس    –الظَّاِلِميَن  

َم   اّل  َهل  َين ُظُروذَ قال تعالى أ   و  هُ يذذَ وهُ  يَزأْتِيتَأ ِويلذذَ ِنيَن َنسذذُ وُل الذذَّ هُ َيقذذُ إ   تَأ ِويلذذُ ُل قذذَ ن قَبذذ   ذذِ

ا  ِني ُكنذذّ َر الذذَّ َل َغيذذ  َرد  فَنَع مذذَ فَعُوا لَنا أو  نذذُ جاَء   ُرُسُل َرِبّنا ِبالَحِاّ فََال  لَنا ِ ن ُشفَعاَء فََيش 

{  وهنه هى بينة   53االعرات    -وا أن فَُسام وَفلَّ َعن ام  ا كانُوا َيف تَُروذَ نَع َمُل قَإ  َكِسرُ 

اَل   ةٍّ   يَأْتِينَزاالصحف اآلكرة هنه قال تعالى في بينة الصحف اهولى هنا أ َوقَالُوا لَو  ِبآيذذَ

ّبِِه و أََولَم   ن رَّ ىأ  تَأْتِِهمّ ِ ُولذذَ ُحِف اه  ي الصذذ  ا فذذِ المذذا سذذمعت فذذي { وط 133طذذه  –َبّيَِنةُ  ذذَ

 القر ذ أولى فيكوذ هناك  كرة .

 ثانياً :

 جنود وَلية هللا الحق الذين تولوا هللا تعالى ورآلوله وأهل بيته عليهم السالم :

 قال تعالى :

َت  تَإَّ ِ نُكم  َعن ِديِنِه فََسو  ب ُام  َويُ  يَأْتِيأَيا أَي َاا الَِّنيَن  َ نُوا َ ن يَر  مٍّ يُحذذِ ُ ِبقَو  ةٍّ َّللاَّ هُ أَِذلذذَّ ِحب ونذذَ

لذذِ  َ ةَ اَلِئمٍّ و ذَأ ِ َواَل َيَخافُوَذ لَو  ةٍّ َعلَى ال َكافِِريَن يَُواِهإُوَذ فِي َسِبيِل َّللاَّ ِ ِنيَن أَِعزَّ َك َعلَى ال ُمؤ 

  ِ ُل َّللاَّ ُ َوَرُسولُهُ وَ   يُْؤتِيهِ فَض  ُ َواِسٌع َعِليٌم  ِنََّما َوِلي ُكُم َّللاَّ ِنيَن َ ن َيَشاُء و َوَّللاَّ وا الذذَّ ِنيَن  َ نذذُ الذذَّ

اَلةَ   هِذَّ   َويُْؤتُونَ يُِقيُموَذ الصَّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّنيَن  َ نُوا فذذَ َكاةَ َوُهم  َراِكعُوَذ َوَ ن َيتََولَّ َّللاَّ الزَّ

ِ ُهُم ال غَاِلبُوَذ  َب َّللاَّ  {  56-54المائإة  –ِ ز 
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ورسوله وهذذو اإل ذذام علذذي عليذذه وهؤالء هم ذرية رجل يحب هللا ورسوله ويحبه هللا و 

 السالم لحإيد الراية :

]  روى البخاري في صذذحيحه بسذذنإه عذذن أبذذي  ذذا م قذذال: أكبرنذذي سذذايل بذذن سذذعإ 

قال يوم كيبر: هعطين هنه الراية   )صلى هللا عليه و له(رفي هلل عنه، أذ رسول هللا  

ه، قذذال: فبذذا  غإا رجال يفذذتهللا هللا علذذى يإيذذه، يحذذب هللا ورسذذوله، ويحبذذه هللا ورسذذول

الناس يإركوذ أيام يعطاها، فقال: أين علذذي بذذن أبذذي طالذذب، فقيذذل هذذو يذذا رسذذول هللا 

فذذي  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه(يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا  ليه، فأتى فبصذذا رسذذول هللا 

عينيه، ودعا له، فبرأ كأذ لم يكن له وجع، فأعطذذاه الرايذذة، فقذذال علذذي: يذذا رسذذول هللا 

أنفن على رسلك  تذذى تنذذزل بسذذا تام، يذذم ادعاذذم  لذذى :نوا  ثلنا، فقالأقاتلام  تى يكو 

اإلسالم، وأكبرهم بما يوب علذذيام  ذذن  ذذا هللا فيذذه، فذذوهللا هذ ياذذإي هللا بذذك رجذذال 

 [ .   ١٧١ / ٦صحيهللا البخاري  -وا إا كير لك  ن أذ يكوذ لك  مر النعم   

 

وفي رواية ] عن سلمة رفي هللا عنذذه قذذال : كذذاذ علذذي رفذذي هللا عنذذه تخلذذف عذذن 

، فذذي كيبذذر، وكذذاذ ر ذذإا، فقذذال: أنذذا أتخلذذف عذذن النبذذي  )صلى هللا عليذذه و لذذه(النبي  

 -، فلحا ، فلما بتنا الليلة التي فتحت، قال: هعطين الرايذذة غذذإا   ى هللا عليه و له()صل

رجل يحبه هللا ورسوله، يفتهللا عليه، فنحن نرجوهذذا، فقيذذل : هذذنا   -أو ليأكن الراية غإا  

 177/  15، صحيهللا  سذذلم 171ص  / ٦صحيهللا البخاري  -  علي، فأعطاه ففتهللا عليه 

– 178 . ] 

وروى  سلم في صحيحه بسنإه عن عا ر بن سعإ بن أبي وقاص عن أبيه قال: أ ر ] 

ذ تسذذب أبذذا التذذراب )لقذذب ل( ذذام علذذي(  عاوية بن أبي سفياذ سعإا فقال:  ا  نعذذك أ

بقوله له، كلفذذه فذذي  )صلى هللا عليه و له(فقال: أ ا  ا ذكر  ياليا قالان له رسول هللا  

بعض  غا يه، فقال له علي: يذذا رسذذول هللا، كلفتنذذي  ذذع النسذذاء والصذذبياذ، فقذذال لذذه 

ن  وسذذى، أ ا ترفى أذ تكوذ  ني بمنزلة هاروذ  ذذ  له :  رسول هللا صلى هللا عليه و 

 ال أنذذه ال نبذذوة بعذذإي، وسذذمعته يقذذول يذذوم كيبذذر: هعطذذين الرايذذة رجذذال يحذذب هللا 

ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، قال: فتطاولنا لاا، فقال: ادعوا لي عليا، فأتي بذذه أر ذذإ، 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1720_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6
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فقذذل تعذذالوا نذذإْ أبناءنذذا  (فبصا في عينه، ودفذذع الرايذذة  ليذذه، ولمذذا نزلذذت هذذنه اآليذذة

، عليا وفاطمذذة و سذذنا و سذذينا، فقذذال:  له  هللا صلى هللا عليه و   وأبناءكم(، دعا رسول

 [ . 176  - 175/  15صحيهللا  سلم    -اللام هؤالء أهلي 

 )صلى هللا عليه و لذذه(وفي رواية ] عن سال عن أبيه عن أبي هريرة : أذ رسول هللا  

يه، قذذال ، قال يوم كيبر: هعطين هنه الراية رجال يحب هللا ورسوله، يفتهللا هللا على يإ

عمر بن الخطاب:  ا أ ببت اإل ارة  ال يو كن، قال: فتسذذاور  لاذذا، رجذذاء أذ أدعذذى 

، علي بذذن أبذذي طالذذب فأعطذذاه  ياهذذا،  )صلى هللا عليه و له(لاا، قال: فإعا رسول هللا 

ا ا وال تلتفت  تى يفتهللا هللا عليك، قال: فسار علي شيكا، يم وقذذف ولذذم يلتفذذت   :وقال

على  اذا أقاتل الناس، قذذال: قذذاتلام  تذذى يشذذاإوا أذ ال  لذذه  ال  فصرخ: يا رسول هللا:

هللا، وأذ  حمذذإا رسذذول هللا، فذذهذا فعلذذوا ذلذذك، فقذذإ  نعذذوا  نذذك د ذذاءهم وأ ذذوالام  ال 

، وانظر روايذذا  أكذذرى 177 - 176/    15صحيهللا  سلم    -بحقاا، و سابام على هللا   

15  /77 – 179] 

ن عبإ الوا ذذإ بذذن أيمذذن عذذن أبيذذه: أذ سذذعإا وروى النسائي في الخصائص بسنإه ع]  

: هدفعذذن الرايذذة  لذذى رجذذل يحذذب هللا  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه(قذذال: قذذال رسذذول هللا 

ورسوله،ويحبه هللا ورسوله، ويفتهللا هللا بيإه، فاستشرت لاا أصحابه فإفعاا  لذذى علذذي 

 -النسائي: تانيب كصائص أ يذذر المذذؤ نين علذذي بذذن أبذذي طالذذب رفذذي هللا عنذذه     -

 .( [  1983)بيرو    21 - 20تانيب وترتيب كمال يوسف الحو  ص  

 

 -وكذذاذ يسذذير  عذذه  -وفي رواية : ] عن عبإ الر من بن أبي ليلى عن أبيه قال لعلذذي 

 ذ الناس قإ أنكروا  نك شيكا، تخرج في البرد في المالءتذذين، وتخذذرج فذذي الحذذر فذذي 

ل: بلذذى، قذذال: بعذذد رسذذول هللا الخشن والثوب الغليظ، فقال لم تكن  عنا في كيبر، قذذا

أبا بكر، وعقذذإ لذذه لذذواء، فرجذذع، وبعذذد عمذذر، وعقذذإ لذذه لذذواء   )صلى هللا عليه و له(

: هعطذذين الرايذذة رجذذال يحذذب هللا  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه(فرجذذع، فقذذال رسذذول هللا 

ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، ليس بفرار، فأرسل  لذذي، وأنذذا أر ذذإ، فتفذذل فذذي عينذذي، 
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تاذذنيب   -أكفه أذى الحر والبرد، قال:  ا وجإ   ذذرا بعذذإ ذلذذك، وال بذذردا     اللام:فقال

 [   21الخصائص ص 

 

وفي رواية : ] عن عبإ هللا بن بريإة قال: سذذمعت أبذذي بريذذإة يقذذول:  اصذذرنا كيبذذر، 

فأكن الراية أبو بكر، ولم يفذذتهللا لذذه، فأكذذنها  ذذن الغذذإ عمذذر، فانصذذرت ولذذم يفذذتهللا لذذه، 

،  نذذي دافذذع لذذوائي   )صلى هللا عليذذه و لذذه(ال رسول هللا  وأصاب الناس شإة وجاإ، فق

غإا  لى رجل يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسذذوله، ال يرجذذع  تذذى يفذذتهللا لذذه، وبتنذذا 

، صلى الغذذإاة،  )صلى هللا عليه و له(طيبة أنفسنا أذ الفتهللا غإا، فلما أصبهللا رسول هللا  

ا  نذذا  نسذذاذ لذذه  نزلذذة عنذذإ يم جاء قائما، ور ى اللذذواء، والنذذاس علذذى أقصذذافام، فمذذ 

،  ال وهو يرجو أذ يكذذوذ صذذا ب اللذذواء، فذذإعا علذذي   )صلى هللا عليه و له(الرسول  

بن أبي طالب، رفي هللا عنه، وهو أر إ، فتفل و سذذهللا فذذي عينيذذه، فذذإفع  ليذذه اللذذواء 

 [ . 22 – 21تانيب الخصائص ص    -وفتهللا هللا عليه  

 

)صذذلى هللا كاذ يوم كيبذذر، نذذزل رسذذول هللا  وفي رواية ] عن بريإة اهسلمي قال: لما  

اللذذواء عمذذر،  )صلى هللا عليه و له(، بحصن أهل كيبر، أعطى رسول هللا   عليه و له(

 ن ناض  ن الناس، فلقوا أهل كيبر، فانكشف عمذذر وأصذذحابه، فرجعذذوا   فناض فيه

:  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه(، فقذذال رسذذول هللا  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه( لذذى رسذذول هللا 

هعطين الراية رجال يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، فلما كاذ  ن الغإ تصادر 

أبو بكر وعمر، فإعا عليا، وهو أر إ، فتفذذل فذذي عينيذذه وناذذض  عذذه  ذذن النذذاس  ذذن 

 :ناض، فلقي أهل كيبر، فهذا  ر ب يرتوز

قإ علمت كيبر أني  ر ب * شاكي السالح بطذذل  وذذرب  ذا الليذذوث أقبلذذت تلاذذب * 

أطعن أ يانا و ينا أفرب فاكتلف هذذو وعلذذي فذذربتين، فضذذربه علذذي علذذى ها تذذه 

 تى  ضى السيف  ناا،  نتاى رأسه، وسمع أهل العسكر صذذو  فذذربته، فمذذا تنذذام 

 [   23  - 22تاذذنيب الخصذذائص ص    - كذذر النذذاس  ذذع علذذي،  تذذى فذذتهللا هولاذذم  
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: هدفعذذن   عليذذه و لذذه(  )صذذلى هللا وفي رواية عن ]  أبي هريرة قذذال: قذذال رسذذول هللا  

الراية اليوم  لى رجل يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، فتطاول القوم، فقال: أين 

علي بن أبي طالب، فقالوا: يشكي عينيه، قال فبصذذا نبذذي هللا فذذي كفيذذه، و سذذهللا بامذذا 

 24تانيب الخصائص ص  - عيني علي، ودفع  ليه الراية، ففتهللا هللا على يإيه  

  ].   

نا يتبين لنا أذ النين قال تعالى فيام أ يحبام ويحبونه{ هم السادة اهشرات  ن و ن ه

ذرية اإل ام علي و ن تابعام وناصرهم وشايعام و ن هنا سر كراهيذذة صذذنإيإ الكفذذر 

لام في كل   اذ ه،  وال  لكام ونذذزول الذذبالء أو البركذذة يكذذوذ هذذؤالء هذذم السذذبب 

] نحذذن   باقر )عليذذه السذذالم( : ام النلك يقول االالمباشر لنزول الر مة أو العناب . ول

أهذذل بيذذت  اقاتلنذذا بيذذت  ال كذذرب وال كلذذب  ال جذذرب و ذذن لذذم يصذذإق فليوذذرب ... 

 [     31ص   107بحار اهنوار ج  –الحإيد و له  كم المرفوْ  

يقذذول: سذذمعت  الباقر )عليذذه السذذالم( نه قال: سمعت أكيأ و ] عن اإل ام  يإ الشايإ 

علذذي بذذن أبذذي طالذذب  سمعت أبي الحسين يقذذول: سذذمعت أبذذي:ابإين يقولأبي  ين الع

يقذذول: نحذذن بنذذو عبذذإ  )صذذلى هللا عليذذه و لذذه( رسذذول هللا  يقول: سمعت )عليه السالم(

المطلب  ا عادانا بيت  ال وقإ كرب، وال عاوانا كلب  ال وقإ جرب، و ذذن لذذم يصذذإق 

 .[   88ص   (الصيام  (منقال  ن وقائع اهيا 100ص   : يإ بن علي كتاب -فليورب

 ثالثاً :

 نزول العذاب بنزول مالئكة قال تعالى فيهم 

َم  يَأْتِيَ َرب َك أَو   يَأْتِيَ ال َماَلئَِكةُ أَو   تَأْتِيَُهمُ أهل  َينُظُروَذ  اِلَّ أَذ   يَزأْتِيبَع ُض  َياِ  َرّبَِك ۗ َيو 

ًرا ۗ بَع ُض  َياِ  َرّبَِك اَل َينفَُع َنف ًسا  ِيَمانَُاا لَ  م  تَُكن   َ َنت  ِ ن قَب ُل أَو  َكَسَبت  فِي  ِيَمانَِاا َكيذذ 

 {  158االنعام    -قُِل انتَِظُروا  ِنَّا ُ نتَِظُروَذ  

وهنه كلاا وعود  ن هللا تبارك و تعالى عن الساعة اليؤ نوذ باذذا وال يصذذإقاا أكثذذر  

غافر   –ر الناس ال يؤ نوذ  ال ريب فياا ولكن أكث   آتيةالناس لقوله تعالى أ  ذ الساعة  

59 . } 

 نزول العذاب بنزول مالئكة قال تعالى فيهم   ثالثاً :
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َم  يَأْتِيَ َرب َك أَو   يَأْتِيَ ال َماَلئَِكةُ أَو   تَأْتِيَُهمُ أهل  َينُظُروَذ  اِلَّ أَذ   يَزأْتِيبَع ُض  َياِ  َرّبَِك ۗ َيو 

ًرا ۗ بَع ُض  َياِ  َرّبَِك اَل َينفَُع َنف ًسا  ِ  يَمانَُاا لَم  تَُكن   َ َنت  ِ ن قَب ُل أَو  َكَسَبت  فِي  ِيَمانَِاا َكيذذ 

 {  158االنعام    -قُِل انتَِظُروا  ِنَّا ُ نتَِظُروَذ  

وهنه كلاا وعود  ن هللا تبارك و تعالى عن الساعة اليؤ نوذ باذذا وال يصذذإقاا أكثذذر  

غافر   –ياا ولكن أكثر الناس ال يؤ نوذ  ال ريب ف  آتيةالناس لقوله تعالى أ  ذ الساعة  

59 . } 

 134االنعام    –و ا أنتم بمعوزين      تو اهم بمعوزين لقوله تعالى أ  ذ  ا توعإوذ  

 - مأتيزا{  وهنه وعود  تية وعإ هللا تعالى باا ووعإه  ا  لقوله عز وجل أ  ذ وعإه 

 {  61 ريم

 

 وَلحظ هنا 

في آلابقتها كأنه حبل مترابط حروفه كل كلمة تؤدي إلى نفس مراد هللا تعالى 

وبكلماته وبآياته َل اختالف بينها كما في قوله تعالى } أفال يتدبرون القرآن ولو كان  

 النساء {  -من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيرا

 

 وأما :

 

ب ِِه ۚ ن رَّ  ()آيٍَة م ِ

 تعالى :للى هللا عليه وآله ليتلوا عليهم كتاب هللا بعثة رآلول هللا 

   قال تعالى :  

ن ُام  َيت لُو َعلَي ِام    يِام  و   آيَاتِكَ أ َربََّنا َواب عَد  فِيِام  َرُسواًل ّ ِ َزّكِ ةَ َويذذُ َويُعَلُِّمُاُم ال ِكتذَذاَب َوال ِحك مذذَ

 {  129البقرة  – ِنََّك أَنَت ال عَِزيُز ال َحِكيُم  

ه وطلزبهم آيزات معجززات لتعجيزز ل هللاوعلزى رآلززلزة كفرهم بآيات هللا المتلزوة المن

 : لى هللا عليه وآلهل
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اآلية التي طلبوها هنا  عوزة وذلك هناذذم رفضذذوا اآليذذا  المتلذذوة التذذي أنزلذذت عليذذه 

َن  آيَزاتُ صلى هللا عليه و له وقال تعالى فياا أ ِتل َك  َك لَمذذِ ال َحّاِ و َو ِنذذَّ َك بذذِ ا َعلَيذذ  ِ َنت لُوهذذَ َّللاَّ

َسِليَن   { وهنا طلبوا  نه  يا   عوزا  كناقة نبذذي هللا صذذالحل فيذذه   252ة  البقر  –ال ُمر 

االعذذرات  –السالم التي قال تعالى فياا أ هنه ناقة هللا لكم  ية فذذنروها تذذأك أرض هللا 

{ وهنه ا يا  المعوزا  توقفت و نعاا هللا تعذذالى بنذذزول اذ الكذذريم لكفذذر اه ذذم   73

َل  ن قبل باا لقوله تعالى في هنا النوْ  ذذن   سذذِ ا أَذ ن ر  ا َ نَعَنذذَ اآليذذا  المعوذذزا  أ َو ذذَ

ُل   بِاْ يَاتِ  سذذِ ا نُر  ا و َو ذذَ وا بِاذذَ َرةً فََظلَمذذُ ةَ ُ ب صذذِ لُوَذ و َو تَي َنا يَُمودَ النَّاقذذَ َوَّ  اِلَّ أَذ َكنََّب بَِاا اه 

ِويفًا    بِاْ يَاتِ   {  59االسراء  – اِلَّ تَخ 

وله وفياذذا المعوذذزة الربانيذذة فكفذذروا باذذا لقولذذه و ن  يا  هللا تعالى المنزلة على رسذذ 

ِبيٌن  آيَاتُنَزاتعالى أ َو ِذَا تُت لَىأ َعلَي ِام   ٌر    نَا ِسح  ا َجاَءُهم  َهأ َبّيَِنا ٍّ قَاَل الَِّنيَن َكفَُروا ِلل َحّاِ لَمَّ

{  تى ولو رأوا  يا  هللا تعالى سيقولوذ سحرو  ستمر لقوله تعذذالى أ   7االكقات    –

 { . 2القمر   –يقولوا سحرو  ستمر    آيةيروا  و ذ  

ىأ  وا ا المنافقين طالب الإنيا قالوا اياما يوزل العطاء كما فذذي قولذذه تعذذالى أ َو ِذَا تُت لذذَ

ُن نذذَ   آيَاتُنَاَعلَي ِام    سذذَ قَاً ا َوأَ    –ِإيًّا َبّيَِنا ٍّ قَاَل الَِّنيَن َكفَُروا ِللَِّنيَن  َ نُوا أَي  ال فَِريقَي ِن َكي ٌر  َّ

 { 73 ريم  

 

 رفضهم آيات هللا واآلتكبارهم في اْلرض  

نَا  اِلَّ َرُجٌل يُِريذذإُ    آيَاتُنَاأ َو ِذَا تُت لَىأ َعلَي ِام    إُ َبّيَِنا ٍّ قَالُوا َ ا َهأ اَذ يَع بذذُ ا كذذَ إَُّكم  َعمذذَّ أَذ َيصذذُ

نَا   اَءُهم   ِذ  هذذَأ ا جذذَ ّاِ لَمذذَّ ُروا ِلل حذذَ ِنيَن َكفذذَ ف تًَرى و َوقَاَل الذذَّ نَا  اِلَّ  ِف ٌك     اِلَّ  َباُؤُكم  َوقَالُوا َ ا َهأ

ِبيٌن   ٌر     {  43سبأ  –ِسح 

 خلف يجادل بالباطل :

وذَ  ي  أ َو ِذَا َرأَي َت الَِّنيَن َيُخوفذذُ ِإيدٍّ   آيَاتِنَزا فذذِ ي  ذذَ وا فذذِ ىأ َيُخوفذذُ ن ُام  َ تذذَّ أَع ِرض  عذذَ فذذَ

ِم الظَّاِلِميَن  ك َرىأ َ َع ال قَو  ا يُنِسَينََّك الشَّي َطاُذ فَاَل تَق عُإ  بَع إَ النِّ  {  68االنعام   –َغي ِرِه و َو ِ َّ
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 عذاب اخر الزمان :

 بعثة رآلول او إمام سقامة الحجة على اْلمة :

 تعالى : قال

 

ي ِام    و َعلذذَ واًل َيت لذذُ َاا َرسذذُ ِلَك ال قَُرىأ َ تَّىأ َيب عََد فِي أُّ ِ ا  و آيَاتِنَزاأ َوَ ا َكاَذ َرب َك ُ ا  ا ُكنذذَّ  َو ذذَ

اِلُموَذ  ا ظذذَ لُاذذَ َرىأ  اِلَّ َوأَه  ي ال قذذُ ِلكذذِ ولذذنلك يقذذول تعذذالى أ و اكنذذا  { 59القصذذص  –ُ ا 

 {  15اإلسراء  – عنبين  تى نبعد رسوال  

 

 بغضهم لكل من تلى عليهم كتاب هللا تعالى :

 

ُطوَذ   آيَاتُنَاأ َو ِذَا تُت لَىأ َعلَي ِام    ادُوَذ َيسذذ  َبّيَِنا ٍّ تَع ِرُت فِي ُوُجوِه الَِّنيَن َكفَُروا ال ُمنَكَر ۖ يَكذذَ

ن ذَأ  ۗ آيَاتِنَاِبالَِّنيَن َيت لُوَذ َعلَي ِام    ّرٍّ  ذذِّ ُروا ۖ  قُل  أَفَأَُنّبِكُُكم ِبشذذَ ِنيَن َكفذذَ ُ الذذَّ إََها َّللاَّ اُر َوعذذَ ُم ۗ النذذَّ ِلكذذُ

 {  72الح    –َوِبك َس ال َمِصيُر 

َمُع  ِه  آيَزاتِ وهؤالء الويل لام كما في قوله تعالى أ َوي ٌل لُِّكّلِ أَفَّاكٍّ أَِييمٍّ  َيس  ىأ َعلَيذذ  ِ تُت لذذَ َّللاَّ

َمع َاا ۖ بًِرا َكأَذ لَّم  َيس  تَك  ن   يُمَّ يُِصر  ُ س  هُ بِعَنَابٍّ أَِليمٍّ  َو ِذَا َعِلَم  ذذِ ر  نََها  آيَاتِنَزافََبّشِ ي كًا اتَّخذذَ شذذَ

ِايٌن   ِكَك لَُام  َعنَاٌب     {  9-7الوايية   –ُهُزًوا و أُولَأ

 

 وهنا أنذرهم هللا تعالى بصاعقة في آخر الزمان قال تعالى فيها :

 

تُُكم  َصاِعقَةً  ن أ فَهِذ  أَع َرُفوا فَقُل  أَننَر  ُل  ذذِ سذذُ اَءت ُاُم الر  ودَ  ِذ  جذذَ ادٍّ َويَمذذُ ث َل َصاِعقَِة عذذَ ِ ّ 

ةً فَهِ  ا َهَنذذَزَل َ اَلئِكذذَ اَء َرب نذذَ و  شذذَ الُوا لذذَ َ ۖ قذذَ إُوا  اِلَّ َّللاَّ ا َبي ِن أَي ِإيِام  َوِ ن  َكل ِفِام  أاَلَّ تَع بذذُ ا بِمذذَ نذذَّ

تَك   ا َعادٌ فَاس  ِسل تُم ِبِه َكافُِروَذ  فَأَ َّ ةً ۖ أُر  ِض بِغَي ِر ال َحّاِ َوقَالُوا َ ن  أََشإ  ِ نَّا قُوَّ َر  بَُروا فِي اه 

ةً ۖ َوَكانُوا   َ الَِّني َكلَقَُام  ُهَو أََشإ  ِ ن ُام  قُوَّ ا أَذَّ َّللاَّ ي ِام    بِآيَاتِنَاأََولَم  يََرو  ل َنا َعلذذَ سذذَ َحإُوَذ فَأَر  َيو 

امٍّ نَّحِ  ي أَيذذَّ ًرا فذذِ صذذَ نَاُب ِريًحا َصر  اةِ الذذإ ن َيا ۖ َولَعذذَ ي ال َحيذذَ يِ فذذِ ز  نَاَب ال خذذِ ِنيقَُام  عذذَ ا ٍّ لِّنذذُ سذذَ
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إَىأ  ى ال اذذُ ىأ َعلذذَ تََحب وا ال عَمذذَ إَي َناُهم  فَاسذذ  ودُ فَاذذَ ا يَمذذُ َزىأ ۖ َوُهم  اَل يُنَصُروَذ  َوأَ ذذَّ ِكَرةِ أَك  اآل 

ِسبُوَذ    فَأََكنَت ُام  َصاِعقَةُ ال عَنَاِب ال ُاوِذ بَِما َكانُوا  {  17-13فصلت  –يَك 

ويكون هذا العذاب في زمان يبين هللا تعالى لهم فيه  آياتزه لخلقزه فزي ا فزاو لقولزه 

 تعالى  

 

في اآلفاق وفي أنفسام  تى يتبين لام أنه الحا أولذذم يكذذف بربذذك أنذذه   آياتناأ سنريام  

 { 53فصلت  –على كل شيء شايإ  

أ تِي  آيَاتِ يَُاُم ال َماَلئَِكةُ أَو  َيأ تَِي َرب َك أَو  َيأ تَِي بَع ُض أ َهل  َينُظُروَذ  اِلَّ أَذ تَأ ِت  َم يذذَ َرّبَِك ۗ َيو 

ًرا ۗ  بَع ُض  َياِ  َرّبَِك اَل َينفَُع َنف ًسا  ِيَمانَُاا لَم  تَُكن   َ َنت  ِ ن قَب ُل أَو  َكَسَبت  فِي  ِيَمانَِاا َكيذذ 

 {. 158اهنعام   –  قُِل انتَِظُروا  ِنَّا ُ نتَِظُروذَ 

وهنا بعض  يا  ربك بينة  كر الز اذ المتلذذوة  ذذن كتذذاب هللا تعذذالى كمذذا قلنذذا النتفذذاء 

اآليا  المعوزا  وكفراه م باا قبل البعثة المحمإية الخاتمة للنبوة قذذال تعذذالى هنذذا أ 

اَل َيأ ِتيَنا   ّبِِه و أََولَم  تَأ تِِام َبّيِ   بِآيَةٍ أ َوقَالُوا لَو  ن رَّ ُولَىأ  ّ ِ ُحِف اه    { 133طه   –َنةُ َ ا فِي الص 

  

 وأما :

 )من ربه(

 

 نفس المعاني السابقة تؤكإها هنه الكلما   ن كتاب هللا تعالى كقولام  

 {   133طه   –أولم تأتام بينة  افي الصحف اهولى  من ربهأ  وقالوا لوال يأتينا بآية  

 نما الغيب هلل فانتظروا  ني  عكم  ن     فقل من ربهأ وقالوا لوال نزل عليه  ية  وقولام

 {   20يونس  –المنتظرين 

يم يبين تعالى أذ هنه الكلما  المنزلة  ن عنإ هللا تعالى   ن باا النبي وكل اهنبياء  

ُسوُل ِبَما أُن ِزَل  ِلَي ِه  ِ نُوَذ ُكلٌّ   ِمْن َرب ِهِ  ن قبل كما في قوله تعالى : أ  َ َن الرَّ َوال ُمؤ 

ُق َبي َن أََ إٍّ ِ ن  ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمع َنا َوأََطع َنا   َ َن ِب  ِ َوَ اَلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُفَّرِ اَّللَّ

 { 285البقرة  –َو ِلَي َك ال َمِصيُر  َربَّنَا ُغف َراَنَك 
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ه وهنه اآليا  المنزلة على رسوله صلى هللا عليه و له  فياا  وعظذذة  نذذه تعذذالى لقولذذ 

البقذذرة  –فانتاى فله  ذذا سذذلف وأ ذذره  لذذى هللا   من ربهأ فمن جائه  وعظة     عز وجل

275  } 

ويبين تعالى أنام  ذ أرادوا التوبة فليقولوا ال  ه  ال أنت سبحانك  ذ كنت  ن الظذذالمين 

( أو يقولوذ ) ربنا ظلمنا أنفسنا ( أو يقولوذ ) بحا سيإنا  حمذذإ و ل سذذيإنا  حمذذإ أذ 

 –كلمذذا  فتذذاب عليذذه  مزن ربزهذلك لما ورد فذذي قولذذه تعذذالى أ فتلقذذى  دم تغفر لنا( و 

 { 37البقرة 

 

ال  له  ال أنت سذذبحانك اللاذذم و بحمذذإك عملذذت سذذوءا و  "ورد في تفسير البرهاذ :  ]

ظلمت نفسي فاغفر لي و أنت كير الغافرين، ال  له  ال أنذذت سذذبحانك اللاذذم و بحمذذإك 

و ار منذذي و أنذذت كيذذر الذذرا مين، ال  لذذه  ال   عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لذذي

أنت سبحانك اللام و بحمإك عملت سوءا و ظلمت نفسي فتب علذذي  نذذك أنذذت التذذواب 

 .  الر يم

ت  -   ّبِِه َكِلَمأ قال الكليني: و في رواية أكرى: في قوله عز و جل : أ فَتَلَقَّىأ َءادَُم ِ ن رَّ

–لحسين و فاطمذذة )صذذلى هللا علذذيام(  { قال: ح سأله بحا  حمإ و علي و الحسن و ا

 [ .   417ص   2تفسير البرهاذ ج

 وفي تفسير الطبري :

 إينذي يونس بن عبإ اهعلذى، قال: أكبرنا ابن وهب، قال: قال ابن  يذذإ فذذذي قولذذه: ]

تٍّ { اآلية، قال: لقاهما هنه اآلية ّبِِه َكِلَمأ آ   : ( أ فَتَلَقَّىأ َءادَُم ِ ن رَّ نذذَ َنا َو ِذ َربََّنا َظلَم  أَنفُسذذَ

َنا لَنَُكوَننَّ ِ َن ٱل َخاِسِرينَ  َ م   .[  23اهعرات:    )   لَّم  تَغ ِفر  لََنا َوتَر 

وفي هنه اآليا  تبين أذ الشاهإ على هنه الرسالة بعإ  هللا تعالى ورسوله صلى هللا  

على   عليه و له هو اإل ام علي عليه السالم لما نزل فيه  ن قوله تعالى  أ أفمن كاذ

 {   17يونس  –ويتلوه شاهإ  نه   من ربهبينة 
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ويحنر هللا تعالى الناس  ن اقتراب  سابام فاهعمار قصيرة والز ن ليس بالطويل  

فكل عمر الإنيا كيوم أو ساعة  ن ناار قال تعالى أ ويوم قسم المور وذ  البثوا غير  

ع ِرُفوَذ َ ا َيأ ِتيِام  اق تََرَب ِللنَّاِس ِ َسابُُام  وَ  ساعة { لنلك قال تعالى أ ُهم  فِي َغف لَةٍّ   

ن رٍّ  م ِ إَثٍّ  ِذك  ح  َوى   من ربهم     وا النَّو  تََمعُوهُ َوُهم  َيل عَبُوَذ اَلِهَيةً قُلُوبُُام  ۗ َوأََسر   اِلَّ اس 

َر َوأَنتُم  تُ  ح  ث لُُكم  ۖ أَفَتَأ تُوَذ الّسِ نَا  اِلَّ َبَشٌر ّ ِ  {3-1اهنبياء – ب ِصُروَذ  الَِّنيَن َظلَُموا َهل  َهأ

 وفي التفاآلير وأآلباب النزول : 

عن علي بن أبي طالب )رفي هللا عنه( قال :  ا  ن رجل  ن قريا  ال نزل فيه   ]  

طائفة  ن القر ذ ، فقال له رجل :  ا نزل فيك" قال : أ ا تقرأ سورة هود )أفمن كاذ  

بينة  ن ربه ويتلوه شاهإ  نه(   الم  –على  الإر  للسيوطي جتفسير    -409ص  4نثور 

 وعزاه الى ابن أبي  اتم وابن  ردويه وأبي نعيم في المعرفة.[  410

عن  اذاذ ، قال : سمعت علياً )عليه السالم( يقول: والني فلا الحبة وبرأ النسمة ،   ] 

 ا  ن قريا رجل جر  عليه المواسي  ال وأنا أعرت له  ية تسوقه  لى جنة أو  ية  

ف  ، نار  :  تسوقه  لى  قال  فيك"  التي نزلت  المؤ نين  أ ير  يا  :  ا  يتك  فقال  قام رجل 

شواهإ التنزيل للحاكم الحسكاني ج    -)أفمن كاذ على بينة  ن ربه ويتلوه شاهإ  نه(   

 [  386 إيد  368-367ص  1

أبي  اتم أكرج] نعيم ، وابن  ردويه ، ابن  »المعرفة وأبو  أبي   عن« في  بن  علي 

 ال نزل فيه طائفة  ن القر ذ ، فقال له رجل :  ا   قريا  ن قال :  ا  ن رجل   طالب

 )  نهأفمن كاذ على بينة  ن ربه ويتلوه شاهإ   ( نزل فيك قال : أ ا تقرأ سورة هود

 . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بينة  ن ربه وأنا شاهإ  نه

في اآلية قال : رسول هللا صلى هللا عليه   علي عن وابن عساكر ، ابن  ردويه  وأكرج

 . وسلم على بينة  ن ربه وأنا شاهإ  نه

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال علي   ن وجه  كر عن ابن  ردويه وأكرج

 [ . علي(  : ( ويتلوه شاهإ  نه  ) أنا ( أفمن كاذ على بينة  ن ربه  ) :
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في   ]   نزلت  ية  واله  ا  السالم(:  )عليه  المؤ نين  أ ير  قال   ، نباتة  بن  اهصبغ  عن 

رأسه  على  وال  ر   ، أنزلت  في  ن  علمت  وقإ  ،  ال  ناار  أو  ليل  في   ، هللا  كتاب 

هللا تسوقه  لى الونة أو الى النار ، فقام    المواسي  ال و قإ أنزلت عليه  ية  ن كتاب

 ليه رجل فقال : يا أ ير المؤ نين ،  ا اآلية التي نزلت فيك" قال له : أ ا سمعت هللا  

 .  [133بصائر الإرجا :    -يقول : )أفمن كاذ على بينة  ن ربه ويتلوه شاهإ  نه( 

 نما أنت  ننر   من ربهة وكنلك قوله تعالى :أ ويقولو النين كفروا لوال أنزل عليه  ي 

{ تشير إل ا ة أئمة الاإى  ن أهل البيت عليام السالم في  7الرعإ  –ولكل قوم هاد 

 كل   ن وأولام اإل ام علي و كرهم الماإي عليام السالم ولنلك في التفاسير : 

 

]عن سعيإ بن جبير ، عن ابن عباس ، رفي هللا عناما ، قال : لما نزلت : )  نما  

يإه على    -صلى هللا عليه وسلم  -ولكل قوم هاد ( قال : وفع رسول هللا  أنت  ننر  

صإره ، وقال : ح أنا المننر ، ولكل قوم هاد ح . وأو أ بيإه  لى  نكب علي ، فقال : ح  

أنت الاادي يا علي ، بك ياتإي الماتإوذ  ن بعإي ح . وهنا الحإيد فيه نكارة شإيإة  

بن الحسين ،  إينا عثماذ بن أبي شيبة ،  إينا   . وقال ابن أبي  اتم :  إينا علي 

المطلب بن  ياد ، عن السإي ، عن عبإ كير ، عن علي : ) ولكل قوم هاد ( قال :  

الاادي : رجل  ن بني هاشم . قال الونيإ هو علي بن أبي طالب ، رفي هللا عنه .  

جعفر   قال ابن أبي  اتم : وروي عن ابن عباس ، في   إى الروايا  ، وعن أبي

 تفسير ابن كثير [ .   - حمإ بن علي ، نحو ذلك  

و ن كرج على هنه البينة هل يستوي  ع النين  ين الشيطاذ أعمالام وهل يساويام  

ب ِهِ هللا تعالى في الإنيا واآلكرة قال تعالى : أ أَفََمن َكاَذ َعلَىأ َبّيَِنةٍّ  ن رَّ َكَمن ُ ّيَِن لَهُ    م ِ

َواَءُهم ُسوُء َعَمِلِه َواتَّبَعُو  { و ن   ن ب هللا تعالى ورسوله صلى هللا   14 حمإ  –ا أَه 

عليه  يم تولى أهل بيته عليام السالم وأولام اإل ام علي عليه السالم  فاو الني شرح 

اَلِم فَُاَو َعلَىأ نُورٍّ   س  ِ ُ َصإ َرهُ ِل(  هللا صإره ل(سالم كما في قوله تعالى أ أَفََمن َشَرَح َّللاَّ

ن رَّ  ِبينٍّ  و ب ِهِ م ِ ِكَك فِي َفاَللٍّ    ِ و أُولَأ ِر َّللاَّ ن ِذك  ل قَاِسَيِة قُلُوبُُام ّ ِ  {  22الز ر  – فََوي ٌل لِّ
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فقذذل   نمذذا  مزن ربزهوالويل هنا للقاسة قولام  ن الذذنين قذذالوا أ.. لذذوال نذذزل عليذذه  يذذة 

اي نذذزول { وهنذذا انتظذذروا  20يذذونس  –الغيب هلل فانتظروا  ني  عكم  ن المنتظرين 

اَل  و  الُوا لذذَ عناب هللا تعالى والبإاية تكوذ ببرو  صحف وبينة اآلكرة لقوله تعالى أ َوقذذَ

ب ِهِ َيأ ِتيَنا ِبآَيةٍّ   ن رَّ ُولَىأ   وم ِ ُحِف اه   . { 133طه  – أََولَم  تَأ تِِام َبّيَِنةُ َ ا فِي الص 

 وأما :

 )أولم(

ّبِِه و َوقَالُوا  وهنا يبين تعالى أنام لما قالوا أ ن رَّ اَل َيأ ِتيَنا ِبآَيةٍّ ّ ِ تَأ تِِام َبّيَِنةُ َ ا فِي    أََولَمْ لَو 

ُولَىأ  ُحِف اه    { 133طه   –الص 

ِلَك  أََولَمْ أ  هنا يقول تعالى لام ِفِام  أَنَّا أَنَزل َنا َعلَي َك ال ِكتَاَب يُت لَىأ َعلَي ِام  و  ِذَّ فِي ذَأ يَك 

َرىأ لِ  َمةً َوِذك  ِ نُوَذ   لََر   مٍّ يُؤ   { 51العنكبو   -قَو 

 ولما قالوا على النبي صلى هللا عليه و له أنه  ونوذ لعنام هللا هنا قال تعالى فيام  

يٌن   أََولَزمْ أ    بذذِ ِنيٌر    ن ِجنَّةٍّ و  ِذ  ُهَو  اِلَّ نذذَ { يذذم  184االعذذرات  -َيتَفَكَُّروا ۗ َ ا ِبَصاِ بِِام ّ ِ

ال يخشوذ أذ يصيبام هللا تعالى بننوبام كما في قوله تعذذالى يعظام هللا عز وجل قائالً أ

ُع   أََولَمْ   أ بذذَ نُنُوبِِام  و َونَط  ب َناُهم بذذِ اُء أَصذذَ ِلَاا أَذ لَّو  َنشذذَ َض ِ ن بَع ِإ أَه  َر  ِإ ِللَِّنيَن يَِريُوَذ اه  يَا 

َمعُوَذ   ه القريذذب  ذذن ناايذذة { وهنا العذذناب  نذذ   100االعرات    -َعلَىأ قُلُوبِِام  فَُام  اَل َيس 

َا أََولَْم   جالام كما في قوله تعالى :  أ   ِض َوَ ا َكلذذَ َر  َينُظُروا فِي َ لَُكوِ  السََّماَواِ  َواه 

وَذ  ِ نذذُ إَهُ يُؤ  ِإيدٍّ بَعذذ  أَّيِ  ذذَ م  ۖ فَبذذِ َرَب أََجلُاذذُ ِإ اق تذذَ وَذ قذذَ ىأ أَذ يَكذذُ ءٍّ َوأَذ  َعسذذَ ي  ن شذذَ ُ  ذذِ  -َّللاَّ

ن تعذذالى  ذا نذذزل باذذم العذذناب فقضذذى هللا تعذذالى علذذيام { وهنذذا يبذذي  185االعذذرات 

سيقولوا لوال أكرتنا  لى أجل قريب ونسوا  ا قالوه في الإنيا أنام  الام  ن  وال قذذال 

لٍّ  ىأ أَجذذَ ا  ِلذذَ نذذَ ر  ا أَّكِ وا َربَّنذذَ ِنيَن َظلَمذذُ وُل الذذَّ َم َيأ ِتيِاُم ال عَنَاُب فََيقذذُ تعالى :  أ َوأَنِنِر النَّاَس َيو 

ُسَل ۗ  قَرِ  َوتََك َوَنتَِّبعِ الر  ن َ َوالٍّ    أََولَزمْ يبٍّ ن ِوب  دَع  م  ذذِّ ا لَكذذُ ُل  ذذَ ن قَبذذ  تُم  ذذِّ م  وا أَق سذذَ  -تَُكونذذُ

 {  44ابراهيم  

يم يبين تعالى عنراً قإ وه للنبي صلى هللا عليه و له وهو كوفام  ن بطا بقية القبائل  

ِفَنا و  بام  ذ   نوا باهلل في قوله تعالى  أ َوقَالُوا  ِذ نَّتَِّبعِ ال ُاإَىأ َ عََك نُتََخطَّف  ِ ن  أَر 
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ثََرُهم  اَل   أََولَمْ  ِكنَّ أَك 
ن لَّإُنَّا َولَأ قًا ّ ِ ءٍّ ّرِ   َبىأ  ِلَي ِه يََمَراُ  ُكّلِ َشي  ن لَُّام  َ َرً ا  ِ ًنا يُو  نَُمّكِ

 {  57القصص   -يَع لَُموَذ  

 م  ن قبل وأورياا  ياهم فأصبحوا يمشوذ في  يم ينكرهم هللا تعالى أنه أهلك اه

 ساكنام أفال يؤ وذ بأنام  ائلوذ وعليام أذ يؤ نوا باهلل تعالى ورسوله ويتولوا أهل  

بيته ليموتوا على اإلسالم ويأتوا لى هللا تعالى ولام اه ن  نعقابه عز وجل قال تعالى  

َنا ِ ن قَب لِ  أََولَمْ :أ لَك  ِإ لَُام  َكم  أَه  ِلَك َيا  ُشوَذ فِي َ َساِكنِِام  و  ِذَّ فِي ذَأ َن ال قُُروِذ يَم  ِام ّ ِ

َمعُوَذ    { 26السوإة  -آَلَيا ٍّ ۖ أَفَاَل َيس 

 

يم يبين تعالى أنام  ذ لم يؤ نوا فسيعنبام عناباً قريباً كما بينا  تى يظلام   اذ  

 عناب اآلكرة وله عال ا  : 

 اْلولى : 

ماء و عوزة الخالا فياا بصعودهم  لى السماء اهولى  اكتشات اإلنساذ آليا  في الس

لقوله تعالى أ لتركبن طبقاً عن طبا { وقوله تعالى أ ولوأنا فتحنا عليام باباً  ن  

السماء فظللوا فيه يعرجوذ لقالوا  نما سكر  أبصارنا بل نحن قوم  سحوروذ{ و  

 سبحانه وتعالى :  لنلك قال تعالى فيما سيرونه  ن  يا   عوزا  على أنه الخالا 

فَاِق َوفِي أَنفُِسِام  َ تَّىأ َيتََبيََّن لَُام  أَنَّهُ ال َحا  ۗ  ِف بَِرّبَِك أَنَّهُ    أََولَمْ أ َسنُِريِام   َياِتَنا فِي اآل  يَك 

ءٍّ َشِايإٌ   {  53فصلت  -َعلَىأ ُكّلِ َشي 

 ثانياً :  

رض وغرباا تخفي  عال ة أكرى على هالكام وهو أعاصير تبإأ  ن أقصى شرق اه

هرض اليابسة في البحر أي نقصاذ  ا ة اليابسة  ن اهرض واكتفاؤها في البحر  

 لقوله تعالى :  

ِمِه و َوُهَو  أََولَْم  أ  ُكُم اَل ُ عَقَِّب ِلُحك  ُ َيح  َرافَِاا و َوَّللاَّ َض َننقُُصَاا ِ ن  أَط  َر  ا أَنَّا َنأ ِتي اه  يََرو 

ِسُب ُكل  َنف سٍّ ۗ    َسِريُع ال ِحَساِب َوقَإ   ُر َجِميعًا ۖ َيع لَُم َ ا تَك  َ َكَر الَِّنيَن ِ ن قَب ِلِام  فَِللَِّه ال َمك 

 {  42-41الرعإ  -َوَسيَع لَُم ال ُكفَّاُر ِلَمن  ُعق بَى الإَّاِر 

 وهنا يكوذ قإ أظلام   اذ نزول العناب اآلكر لكل  ن كفر باهلل تعالى  ورسوله . 
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 وأما : 

   )تأتهم(

 بيناها  ن قبل بنفس االية الكريمة . 

 وأما : 

 ) بينة( 

] وباذ الشيئ يبين بيانا :اتضهللا فاو بين وهى بينة وجمعاا بينا  وتستعمل البينة فيمذذا 

 عوم الفاظ القر ذ باب الباء فصذذل   –يبين الشيئ ويوفحه  سياً كاذ الشيئ أو عقلياً  

 الياء والنوذ [  

{ وقذذال  35العنكبذذو    –لقوم يعقلذذوذ    بينة ناا  ية    الحسي كقوله تعالى أ ولقإ تركنا

الكاذذف  –فمن أظلم  من افترى علذذى هللا كذذنبا   بينتعالى أ لوال يأتوذ عليام بسلطاذ  

15 } 

 {  53فصلت  –لام أنه الحا    يتبينوقوله تعالى أ سنريام  ياتنا في اآلفاق  تى   

 {  114التوبة   – نه    له أنه عإو هلل تبرأ  تبينوالعقلي كقوله تعالى أ فلما 

وكال البيانين الحسي والعقلذذي فذذي بيذذاذ هللا تبذذارك وتعذذالى لكتابذذه الكذذريم لعذذل النذذاس 

 يتقوذ  و يتنكروذ و ياتإوذ  

 { 187البقرة  –هللا  ياته للناس لعلام يتقوذ    يبينلقوله تعالى أ كنلك 

 { 221البقرة  – ياته للناس لعلام يتنكروذ    ويبينأ 

 {  103 ل عمراذ   –هللا لكم  ياته لعلكم تاتإوذ  يبين    أ كنلك

] وبين الشيئ تبييناً : وفهللا وظار وبينت الشيئ أوفحته وأظارته فاو ال م و تعذذإ  

 عوم الفاظ القر ذ باب البذذاء فصذذل   –و سم الفاعل  نه  بين وهى  بينة وهن  بينا   

 الياء والنوذ [ .

البقذذرة  –اآليذذا  لقذذوم يوقنذذوذ  بينزا  قذذإقال تعالى في بيانه عز وجل لكتابذذه الكذذريم أ  

{ و يد أذ هللا تعالى بين كتابه الكريم بكتابه كمذذا فذذي قولذذه تعذذالى أفذذهذا قرأنذذاه 118

القيا ة { فاهلل تبارك وتعالى الموكول لذذه عزوجذذل بيذذاذ   -بيانهفاتبع قر نه يم  نا علينا  

في  كر[  و ن كتم   كتابه الكريم كما قال علماء التفسير ] اأجمل في  وفع فقإ فصل
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َن  ا  ذذِ ا أَنَزل نذذَ وَذ  ذذَ تُمذذُ ِنيَن يَك  هنا البياذ فقإ لعنه هللا تعالى كمذذا فذذي قولذذه تعذذالى أ  ِذَّ الذذَّ

وذَ  بَيَّنَّاهُ  َوال ُاإَىأ ِ ن بَع ِإ َ ا  اْلبَي ِنَاتِ  ِعنذذُ نُُاُم الالَّ ُ َوَيل عذذَ ِكَك َيل عَنُُاُم َّللاَّ  ِللنَّاِس فِي ال ِكتَاِب ۙ أُولَأ

 {  159البقرة  –

 ولنلك يبين تعالى أذ رسل هللا قإ جاء  بالبينا  كما في قوله تعالى  

ا  َ  ذذَ إُوا َّللاَّ بذذُ ِم اع  عن نبي هللا  صالهللا عليه السالم أ و ِلَىأ يَُمودَ أََكاُهم  َصاِلًحا ۗ قَاَل َيا قَو 

هٍّ َغي ُرهُ ۖ قَإ  َجاَءت ُكم ن   ِلَأ ن رَّ   بَي ِنَة    لَُكم ّ ِ ي ّ ِ ل  فذذِ نَُروَها تَأ كذذُ ةً ۖ فذذَ م   يذذَ ِ لَكذذُ ةُ َّللاَّ ِنِه َناقذذَ بُِّكم  ۖ هذذَأ

ِ ۖ َواَل تََمس وَها ِبُسوءٍّ فََيأ ُكنَُكم  َعنَاٌب أَِليٌم  ِض َّللاَّ  {.   73اهعرات  –أَر 

 

 بالبينزاتويقول تعالى عن نبي هللا  يوسف عليه السالم أ ولقإ جائكم يوسف  ذذن قبذذل  

 { 34غافر  –

اُهم  وي  قول تعالى عن نبي هللا شعيباَ  عليه السالم والبينة المنزلة عليه أ َو ِلَىأ َ إ َيَن أَكذذَ

اَءت ُكم   إ  جذذَ هٍّ َغي ُرهُ ۖ قذذَ
ن   ِلَأ َ َ ا لَُكم ّ ِ بُإُوا َّللاَّ ِم اع  فُوا   بَي ِنَزة  ُشعَي ًبا ۗ قَاَل َيا قَو  أَو  م  ۖ فذذَ بِّكذذُ ن رَّ  ذذِّ

اَلِ َاا و ال َكي َل َوال ِميَزاَذ وَ  إَ  ِصذذ  ِض بَعذذ  َر  ي اه  إُوا فذذِ َياَءُهم  َواَل تُف سذذِ اَس أَشذذ  وا النذذَّ اَل تَب َخسذذُ

ِ ِنيَن   ؤ  ِلُكم  َكي ٌر لَُّكم   ِذ ُكنتُم   
 { .85اهعرات –ذَأ

ويقول تعالى عن سذذيإنا  وسذذى عليذذه السذذالم  واآليذذا  البينذذا  الحسذذية السذذبعة التذذي 

 ن ربكم فارسل  عذذى بنذذي  سذذرائيل  ببينةسالم أ قإ جكتكم وهباا هللا تعالى له عليه ال

{ وقال تعالى أيضاً فيه عليه السالم والبينا  التي ارسله تعالى باذذا   105اهعرات    –

يذذم اتخذذنتم العوذذل  ذذن بعذذإه وأنذذتم  بالبينزات لى بنذذي  سذذرائيل أ ولقذذإ جذذائكم  وسذذى 

 {  . 92البقرة  –ظالموذ  

ةً أ يُمَّ  تَي َنا ُ وَسى ال كِ  مذذَ إًى َوَر   ءٍّ َوهذذُ ي  ّلِ شذذَ ياًل لِّكذذُ َن َوتَف صذذِ سذذَ تَاَب تََماً ا َعلَى الَِّني أَ  

م  تُر   نَا ِكتَاٌب أَنَزل َناهُ ُ َباَرٌك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّقُوا لَعَلَّكذذُ ِ نُوَذ  َوَهأ وَذ أَذ لَّعَلَُّام ِبِلقَاِء َربِِّام  يُؤ  َ مذذُ

وا تَقُولُوا  ِنََّما أُنِزَل ال كِ  تَاُب َعلَىأ َطاِئفَتَي ِن ِ ن قَب ِلَنا َو ِذ ُكنَّا َعن ِدَراَستِِام  لَغَافِِليَن أَو  تَقُولذذُ

اَءُكم إَىأ ِ ن ُام  و فَقَإ  جذذَ ةٌ و  بَي ِنَزة   لَو  أَنَّا أُنِزَل َعلَي َنا ال ِكتَاُب لَُكنَّا أَه  مذذَ إًى َوَر   م  َوهذذُ بِّكذذُ ن رَّ  ذذِّ

ن لَُم ِ مَّ وَء   فََمن  أَظ  ا سذذُ ِإفُوَذ َعن   َياِتنذذَ ِزي الَِّنيَن َيص  ِ َوَصإََت َعن َاا ۗ َسَنو  َكنََّب ِبآَياِ  َّللاَّ

ِإفُوَذ    {. 157-154اهنعام   –ال عَنَاِب بَِما َكانُوا َيص 
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ولما تكلم القر ذ الكريم عن نبي هللا عيسى عليه السالم قال تعالى أ و تينا عيسى ابذذن 

{ يم بين تعالى أذ نبي هللا عيسى عليذذه 87البقرة    –ه بروح القإس  وأيإنا  البينات ريم  

السالم سيبين لام بعض  ا أنزل  ليه وهو صحف كل اهنبياء  ن قبله باستثناء القذذر ذ 

الكريم الكتاب الخاتم الني سينزل على نبي هللا الخاتم سيإنا  حمإ صلى هللا عليه وىلذذه 

م بعض الني أنزل  ليه والذذبعض اآلكذذر فذذي ولنلك يقول في  وفع  كر أنه سيبين لا

القر ذ الكريم الني سينزل في  كر الز اذ على نبي هللا  حمإ صلى هللا عليه و له قال 

ا َجاَء ِعيَسىأ   ِة    اْلبَي ِنَاتِ بِ تعالى لنلك    أ َولَمَّ تُُكم ِبال ِحك مذذَ إ  ِجكذذ  َض   َوِْلُبَزي ِنَ قَاَل قذذَ م بَعذذ  لَكذذُ

تَِلفُوَذ   َ َوأَِطيعُوِذ  الَِّني تَخ   { . 63الزكرت   –فِيِه ۖ فَاتَّقُوا َّللاَّ

ولنلك قال تعالى أذ رسول هللا صلى هللا عليذذه و لذذه سذذيبين ههذذل الكتذذاب كثيذذراً  مذذا  

َل ال ِكتَاِب قَإ  َجاَءُكم  َرُسولَُنا  يُبَي ِنُ  أكفاه علمائام واكتلفوا فيه كما في قوله تعالى أ َيا أَه 

وٌر َوِكتذَذاٌب لَُكم  َكِثيًرا  ِّ  ِ نذذُ َن َّللاَّ اَءُكم  ذذِّ فُوَذ ِ َن ال ِكتَاِب َويَع فُو َعن َكِثيرٍّ و قَإ  جذذَ ا ُكنتُم  تُخ  مَّ

ِبيٌن    { . 15المائإة  –  

وهنا نكوذ قإ وصلنا بينة  ا في الصحف اهولى التي قذذال تعذذالى فياذذا أ ذ هذذنا لفذذي  

ف جمعاذذا هللا تعذذالى فذذي الصحف اهولى صحف غبراهيم و وسى { وكل هنه الصح 

القر ذ الكريم المايمن على  الكتب  ن قبله قال تعالى في بينا  الصذذحف اهولذذى : أ 

ّبِِه و أََولَم  تَأ تِِام ن رَّ اَل َيأ ِتيَنا ِبآَيةٍّ ّ ِ ىأ  بَي ِنَةُ  َوقَالُوا لَو  ُولذذَ ُحِف اه  { .  133طذذه  –َ ا فِي الص 

 القر ذ الكريم الني بين أيإينا .أي أذ هناك بينة للصحف اآلكرة وهو  

وهنه البينة كما بينا الموكول باا هللا تعالى لقوله عز وجل أفهذا قرأناه فاتبع قر نذذه يذذم 

القيا ة { يم رسول هللا صلى هللا عليه و له يبي  للناس  انزل  ليام  ن   -بيانه نا علينا  

ُ كتاب ربام لقوله تعالى أ و ا أرسلنا  ن رسول  ال بلساذ ق ل  َّللاَّ و ه ليبذذين لاذذم فَيُضذذِ

ِإي َ ن َيَشاُء و َوُهَو ال عَِزيُز ال َحِكيُم  { وقذذال تعذذالى فذذي سذذيإنا  4 براهيم  –َ ن َيَشاُء َويَا 

َل  أَلُوا أَهذذ  ي ِام  و فَاسذذ  َسل َنا ِ ن قَب ِلَك  اِلَّ ِرَجااًل ن وِ ي  ِلذذَ  حمإ صلى هللا عليه و له أ َوَ ا أَر 

ِر  ِ  ك  ك رَ   بِاْلبَي ِنَاتِ ذ ُكنتُم  اَل تَع لَُموَذ  النِّ َك الذذنِّ ا  ِلَيذذ  بُِر ۗ َوأَنَزل نذذَ َل   ِلتُبَزي ِنَ   َوالز  ّزِ ا نذذُ اِس  ذذَ ِللنذذَّ

 { .44-43النحل   – ِلَي ِام  َولَعَلَُّام  َيتَفَكَُّروَذ  
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ن وهنه البينة شاهإ علياا اإل ام علي  ن رسول هللا و ن نفسه لقوله تعالى أ اَذ  أَفَمذذَ كذذَ

َك   بَي ِنَةٍ   َعلَىأ  كذذِ
ْ لَأ ةً و أُو  مذذَ ا َوَر   ْ  َِ ا ذذً ىأ ُب ُ وسذذَ هِو ِكتذَذأ ن قَب لذذِ هُ َو ذذِ نذذ  اِهإٌ ّ ِ وهُ شذذَ هِو َوَيت لذذُ بذذِّ ن رَّ ِ ّ

هُ و  ِ  نذذ  َيةٍٍّۢ ّ ِ ِعإُهُۥ و فَاَل تَُك فِى ِ ر  َزاِب فَٱلنَّاُر َ و    َ فُر  ِبهِو ِ َن ٱه  ِ نُوَذ ِبهِو و َوَ ن يَك  ا  يُؤ  هُ ٱل حذذَ نذذَّ

وَذ   ِ نذذُ ثََر ٱلنَّاِس اَل يُؤ  ِكنَّ أَك  ّبَِك َولَأ {  . وهذذنه اآليذذة نزلذذت فذذي اإل ذذام   17هذذود    –ِ ن رَّ

 علي عليه السالم :

] أورد السيوطي في تفسيره  الإرر المنثور بالوزء الثالد : أكرج  بن أبى  اتم و بن 

لب قال :  ا  ن رجل  ذذن قذذريا  ردويه وأبو نعيم في المعرفة ، عن علي بن أبى طا

 الّ نزل فيه طائفة  ن القر ذ ، فقال له رجل :  ا نزل فيك قال : أ ا تقرأ سورة هود : 

أفمن كاذ على بينة  ن ربه ويتلوه شاهإ  نه ، رسول هللا )صل هللا عليه والذذه(: علذذى 

ي اآلية بينة  ن ربه ، وأنا : شاهإ  نه. وأكرج  بن  ردويه و بن عساكر ، عن علي ف

تفسذذير الذذإر المنثذذور  –، قذذال : رسذذول هللا : علذذى بينذذة  ذذن ربذذه ، و نذذا شذذاهإ  نذذه. 

 للسيوطي وتفسير فتهللا القإير للشوكاني وشواهإ التنزيل للحاكم الحسكاني [ .

وهنه البينة  ن هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليام السالم النين بلغوا اه ة  ذذراد هللا  

ته  تى قال رسول هللا صلى هللا عليه وىله أنا  إينة العلم وعلذذي تعالى ورسوله  ن  يا

الحذذإيد [ ولذذنلك  ذذنر هللا تعذذالى  ذذن   0000باباا فمن أراد المإينة فليأتاا  ذذن باباذذا  

ن  وا  ذذِ تَلَفذذُ وا َواك  قذذُ الخروج على هنه البينة كما في قوله تعالى أ َواَل تَُكونُوا َكالَِّنيَن تَفَرَّ

ِكَك لَُام  َعنَاٌب َعِظيٌم   واْلبَي ِنَاتُ ُم  بَع ِإ َ ا َجاَءهُ   {.105 ل عمراذ    - َوأُولَأ

ويبين تعالى أذ اه م دائما توادل في هنه البينذذا  فر ذذاً بمذذا لذذإيام  ذذن علذذوم أكذذرى 

 بالبينزات توارية  ن  راء وأهواء واكتالفا  قال تعالى لذذنلك أ فلمذذا جذذائتام رسذذلام 

 { . 83افر غ –فر وا بما عنإهم  ن العلم 

وهنا يكونوا قإ كتبوا الاالك على أنفسام فكما أهلذذك هللا تعذذالى اه ذذم اهولذذى لكفذذرهم 

طذذه   – ذذافي الصذذحف اهولذذى    بينةببينة الصحف اهولى في قوله تعالى أ أولم تأتام  

{ فانا يعني أذ هناك بينة للصحف اآلكرة هذ كل لفذذظ أول فذذي القذذر ذ عكسذذه   133

الحشذذر { وبينذذة الذذز ن  –سذذمائه الحسذذنة أ هذذو اهول واآلكذذر  كر فقال تعالى عذذن أ

اآلكر هنا بينة لكتاب هللا تعالى فياا هالك الظالمين نزل باا الروح اه ذذين علذذى قلذذب 
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رسول هللا صلى هللا عليه وىله ليكوذ  ن المننرين قال تعالى أ نزل به الروح اه ذذين 

وهذذنا الكتذذاب لذذه بينذذة قذذال فياذذا   على قلبك لتكوذ  ن المننرين بلساذ عربذذي  بذذين {

صلى هللا عليه و له ] ح أنا  إينة العلم وعلي باباا فمن أراد المإينة فليأتاا  ن باباذذا ح 

[ ... الحإيد وهنه البينة ستظار  كر الز اذ لقوله تعالى  توعإاً الكفار والمنذذافقين أ 

ِل ال ِكتَاِب َوال   يَن َ تَّىأ تَأ ِتيَُاُم لَم  يَُكِن الَِّنيَن َكفَُروا ِ ن  أَه  ِرِكيَن ُ نفَّكِ َن  اْلبَي ِنَزةُ ُمش  وٌل  ذذِّ َرسذذُ

إِ  ن بَعذذ  َق الَِّنيَن أُوتذُذوا ال ِكتذَذاَب  اِلَّ  ذذِ َرةً  فِيَاا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ  َوَ ا تَفَرَّ َطاَّ ِ َيت لُو ُصُحفًا    ا   َّللاَّ  ذذَ

ُروا  اِلَّ ِليَع    اْلبَي ِنَةُ َجاَءت ُاُم   ا أُ ذذِ اَلةَ َو ذذَ وا الصذذَّ اَء َويُِقيمذذُ يَن ُ َنفذذَ هُ الذذإِّ يَن لذذَ ِلصذذِ َ ُ خ  إُوا َّللاَّ بذذُ

ِلَك ِديُن ال قَيَِّمِة   َكاةَ و َوذَأ تُوا الزَّ اِر   َويُؤ  ي نذذَ ِرِكيَن فذذِ ِل ال ِكتَاِب َوال ُمشذذ   ِذَّ الَِّنيَن َكفَُروا ِ ن  أَه 

ِكَك ُهم  َشر  ا م  َجَانََّم َكاِلِإيَن فِيَاا و أُولَأ َك هذذُ كذذِ اِلَحاِ  أُولَأ وا الصذذَّ ل بَِريَِّة  ِذَّ الَِّنيَن  َ نُوا َوَعِملذذُ

إًا ۖ ا أَبذذَ ِإيَن فِياذذَ َن َااُر َكالذذِ تَِاا اه  ِري ِ ن تَح   َكي ُر ال بَِريَِّة َجَزاُؤُهم  ِعنإَ َربِِّام  َجنَّاُ  َعإ ذٍّ تَو 

َك لِ  لذذِ هُ و ذَأ ُ َعن ُام  َوَرُفوا َعنذذ  ِفَي َّللاَّ هُ  رَّ َي َربذذَّ ن  َكشذذِ البينذذة { و علذذوم  ذذن أسذذباب  –مذذَ

النزول أذ كير البرية قال فياذذا رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه و لذذه ] ح هذذم أنذذت يذذاعلي 

 راجع تفسير الإر المنثور للسيوطي [ . –وشيعتك هم الفائزوذح  

اد و يد أذ هناك أولى كما في قوله تعالى أوأنه أهلك عاداَ اهولى { فيكوذ هناك عذذ 

الثانية و ن سيقلإهم في جرائمام والثانية ... واآلكرة وكنلك كما أذ هناك وال تبذذرجن 

اال زاب{ فيكوذ هناك اآلكرة وكنلك الصحف اهولى هناك   –تبرج الواهلية اهولى  

صحف اآلكرة وهذذى بيذذاذ القذذر ذ بذذالقر ذ و ذذإيد رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه و لذذه 

إينة العلذذم وهذذنه هذذى الكتذذب القيمذذة التذذي فياذذا بينذذة وبمرجعية أهل بيت النبي وباب  

كتاب هللا الخاتم المنزل على نبي هللا الخذذاتم )صذذلى هللا عليذذه و لذذه( ويكذذوذ ظاورهذذا 

  تواكباً وهالك الظالمين .

 وأما :

 )مافي(

النسذذاء –اهرض  مزافي  السذذماوا  و   مزافيورد  هنه اآليا  في قوله تعذذالى أ وهلل    

الا هو الني أنزل الصحف والكتب على أنبياء هللا تعذذالى كمذذا فذذي { هنا اإلله الخ   13

 { . 133طه     -الصحف اهولى   مافيقوله تعالى هنا أ أولم تأتام بينة  
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 وأما :

 )الصحف اْلولى(

] الصحيف : وجه اهرض والصحيفة المبسوط  ن الشيئ كصحيفة الوجه   ذذن ذلذذك 

ف :  اجعذذل جا عذذاً للصذذحف الصحيفة التي يكتذذب فياذذا وجمعاذذا صذذحائف والمصذذح 

 عوم الفاظ القر ذ باب الصاد فصل الحاء والفاء [ .قال تعالى أ بذذل يريذذإ   –المكتوبة  

ً كل ا رئ  نام يؤتى    {  52المإير   – نشره   لحفا

وهنه الصحف هى صحف  براهيم و وسذذى عليامذذا السذذالم الذذوارد ذكذذرهم فذذي قولذذه 

ك َرىأ  ر   ِذ نَّفَعَِت النِّ لَى النَّاَر تعالى أ فَنَّكِ قَى الَِّني َيص  َش  َشىأ َوَيتََونَّبَُاا اه    َسَينَّكَُّر َ ن َيخ 

ل   لَّىأ بذذَ ِه فَصذذَ َم َربذذِّ َر اسذذ  ىأ َوذَكذذَ ن تََزكذذَّ هللَا  ذذَ إ  أَف لذذَ يَىأ  قذذَ ال ُكب َرىأ  يُمَّ اَل يَُموُ  فِيَاا َواَل َيح 

ِكَرةُ َكي ٌر   يُِروَذ ال َحَياةَ الإ ن َيا َواآل   بذذراهيم   لزحف  الصحف اْلولىَوأَب قَىأ  ذ هنا لفي  تُؤ 

 {  19-8االعلى   –و وسى  

 وأما :

 )اْلولى(

 ورد لفظ أولى وأول وأولين على اعتبار كلمة أول  صإرها وجنرها  

 :  في قوله تعالى 

 بيناً أذ هناك جاهلية أولذذى فذذي قولذذه تعذذالى أ وقذذرذ فذذي بيذذوتكن وال تبذذرجن تبذذرج 

{ أي أذ هناك جاهلية  كرة وكما أذ هناك أول اه م   33 زاب  اال  –الواهلية اهولى  

ُروَذ    تَي َنا ُ وَسى ال ِكتَاَب ِ ن بَع ِإ َ ا َولَقَإ  وقال فيام أ   َنا ال قذذُ لَك  اِس  اْْلُولَزىأَه  ائَِر ِللنذذَّ َبصذذَ

َمةً لَّعَلَُّام  َيتَنَكَُّروذَ  ل تعذذالى أي أذ هناك قروذ  كذذرة قذذا{  43القصص  – َوُهإًى َوَر  

ت   ا دََكلذذَ اِر ۖ ُكلَّمذذَ ي النذذَّ نِس فذذِ ِ َن ال ِوّنِ َواإل  فيام أ قَاَل اد ُكلُوا فِي أَُ مٍّ قَإ  َكلَت  ِ ن قَب ِلُكم ّ ِ

َراُهم    ت  أُكذذ  ا قَالذذَ ا َجِميعذذً وا فِياذذَ ىأ  ِذَا ادَّاَركذذُ ا ۖ َ تذذَّ تَاذذَ ت  أُك  ةٌ لَّعَنذذَ مْ أُ َّ ُؤاَلِء   ِْلُوََلهزُ ا هذذَأ َربَّنذذَ

ت   أَفَ  وَذ  َوقَالذذَ ِكن الَّ تَع لَمذذُ
َن النَّاِر ۖ قَاَل ِلُكّلٍّ ِفع ٌف َولَأ مْ ل وَنا فَآتِِام  َعنَاًبا ِفع فًا ّ ِ  أُوََلهزُ

بُوَذ  ا ُكنذذتُم  تَك سذذِ نَاَب بِمذذَ نُوقُوا ال عذذَ لٍّ فذذَ َراُهم  فََما َكاَذ لَُكم  َعلَي َنا ِ ن فَضذذ  االعذذرات  –ِهُك 

يذذم نتذذبعام  اْلولزينال تعذذالى فذذي هالكاذذم أ ألذذم نالذذك { وهؤالء اآلكذذرين قذذ   38-39

{ وفي   انام يكوذ الوعإ اآلكر لبني  سذذرائيل الذذني   17-16المرسال     –اآلكرين  
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إُ   وا   أُوََلُهَماقال تعالى فيه أ فَهِذَا َجاَء َوع  ِإيإٍّ فََواسذذُ أ سٍّ شذذَ بَعَث َنا َعلَي ُكم  ِعَبادًا لََّنا أُوِلي بذذَ

َيارِ  يَن ِكاَلَل الإِّ َوالٍّ َوَبنذذِ أَ   إَد َناُكم بذذِ ي ِام  َوأَ ذذ  ةَ َعلذذَ رَّ ُم ال كذذَ ف عُواًل يُمَّ َردَد َنا لَكذذُ إًا  َّ  و َوَكاَذ َوع 

َسنتُم  ِهَنفُِسُكم  ۖ َو ِذ  أََسأ تُم  فَلََاا و فَهِذَا َجاَء َوع   َسنتُم  أَ   ثََر َنِفيًرا  ِذ  أَ   ِكَرةِ َوَجعَل َناُكم  أَك  إُ اآل 

وهُ  لِ  ِوإَ َكَما دََكلذذُ لَ َيُسوُءوا ُوُجوَهُكم  َوِلَيإ ُكلُوا ال َمس  ا تَت ِبيذذًرا    أَوَّ و  ا َعلذذَ ُروا  ذذَ ةٍّ َوِليُتَبذذِّ رَّ  – ذذَ

 { 7-5االسراء 

وفي   انام تكوذ هناك أ تاذ وا إة تتشبه تقلإ قوم عاد وأكذذرى تقلذذإ قذذوم يمذذود فذذي 

 اْلولزىولذذه تعذذالى أ وأنذذه أهلذذك عذذاداً  قتل ذرية أهل بيت النبي صلى هللا عليه و له لق

{ أي أنه كما أذ هناك عاد ويمود اهولى ستظار أ م   51-50النوم    –ويمود فما أبقى  

 .تقلإهم  كر الز اذ 

يم يبين تعالى أذ سنته في كل   ن هالك الظذذالمين فاذذل ينتظذذر هذذؤالء هالكاذذم كمذذا  

َباًرا فذذِ أهلك تعالى اه م  ن قبل قال تعالى  تِك  يِِّئ و َواَل َيِحيذذُا أاسذذ  َر السذذَّ ِض َوَ كذذ  َر  ي اه 

ِلِه و فََال  َينُظُروَذ  ال ُسنََّت   ُر السَّيُِّئ  اِلَّ ِبأَه  ِلينَ ال َمك  ن  و اْْلَوَّ ِإياًل ۖ َولذذَ ِ تَبذذ   فَلَن تَِوإَ ِلُسنَِّت َّللاَّ

ِض فَ  َر  ي اه  ِوياًل أََولَم  َيِسيُروا فذذِ ِ تَح  ن تَِوإَ ِلُسنَِّت َّللاَّ ِنيَن  ذذِ ةُ الذذَّ اَذ َعاقِبذذَ َف كذذَ ُروا َكيذذ  َينظذذُ

ي  َماَواِ  َواَل فذذِ ي السذذَّ ءٍّ فذذِ ي  ن شذذَ َزهُ  ذذِ ُ ِليُع وذذِ اَذ َّللاَّ ا كذذَ ةً و َو ذذَ وَّ ن ُام  قذذُ قَب ِلِام  َوَكانُوا أََشإَّ  ذذِ

ِض و  ِنَّهُ َكاَذ َعِليًما قَِإيًرا   َر   {  44-43فاطر  –اه 

ام بحوة هللا تعالى التي يأتي باا   ام  كذذر الز ذذاذ وفياذذا يم يبين تعالى أذ بإاية هالك 

ِه و  بذذِّ ن رَّ ةٍّ  ذذِّ ا ِبآيذذَ اَل َيأ ِتينذذَ و  الُوا لذذَ بينة الصحف اهولى  كر الز اذ لقوله تعالى هنا أ َوقذذَ

ُحِف    { 133طه   – اْْلُولَٰى أََولَم  تَأ تِِام َبّيَِنةُ َ ا فِي الص 

 

لنفس  راد هللا تعالى في سذذابقتاا كأنذذه  بذذل  تذذراب  وأكيراً ال ظ هنا كل كلمة تؤدي  

 روفه وكلماته و ياته التي ال اكتالت بيناا كما في قوله تعالى أ أفال يتإبروذ القر ذ 

 النساء {   -ولو كاذ  ن عنإ غير هللا لوجإوا فيه اكتالفاً كثيرا

 

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقي إَل باهلل عليه توكلت وإليه أنيب 

 لد محيي الدين الحليبيخا
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