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 (البيـنـة) مقدمة تفسير

 أو

 ( العظيم الذي هم فيه مختلفونالنبأ  )

  مقدمة  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلىى  

 : آ له وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ول

 :  أما بعد 

 : المقدمة

لقد اختلفت األمة وتقاتلت فيمىا بينهىا وخىرذ هىذا افخىتالف إلىى التفاسىير والحىديث 

وانقسمت األمة إلى شيعة وسنة وبالبحث في بيان القرآن بالقرآن وجىدنا أن ررياىا  

كانت تفهم القىرآن باللغىة العربيىة التىي نىزل القىرآن بهىا كمىا فىي رولىه تعىالى   ومىا 

أرسلنا من رسول إال بلسان رومه ليبين لهم { فلما سمعه الوليىد ابىن المغيىرة رىال   

ة وإن أعىىالل لمرمىر وأسىفله لمغىد  وهىو يعلىىوا وال إن فيىه لحىالوة وإن عليىه ل ىالو

يعلى عليه [ ولو كان له علماء ومدرسة لكنا سألنا الوليد ما الذي دفعة لهذل القولة 

العظيمىىة وأي االيىىاك تركىىت ملىى  المعنىىى وهىىذا التعظىىيم وافجىىالل فىىي نفسىىه وأي 

 . الموازين حقق بها هذا المعنى العظيم عن كتاب هللا تعالى

و فعلىوا ملى  لكتبىىوا لنىا فىي ملىى  أهىم مرجىر عىن فهىىم عىرب ال اهليىة للقىىرآن وهللا لى

الكىىريم بغيىىر مفسىىرين وال علمىىاء و هىىذا يعتبىىر فهىىم أولىىي صىىحي  لكتىىاب هللا وهىىو 

المدخل لدراسته وليس علم تأويل القرآن الذي يحقىق مىراد هللا تبىار  و تعىالى ألنىه 

 يوسف –ال ررآنا عربيا  لعلكم تعقلون رال تعالى في عربية القرآن الكريم   إنا أنزلن

} 

ثىىم تنىىزل أواالىىل االيىىاك لرسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وآلىىه تىىأمرل بىىأن ينىىذر عاىىيرته 

 { الاعراء –األرربين رال تعالى   وأنذر عايرت  األرربين 
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 : ورد في تفسير ال بري

هللا  عبد هللا بن عباس, عن علّي بن أبىي االى ل لمىا نىـزلت هىذل اليىة علىى رسىول]

ا دعىاني رسىول هللا صىلى هللا عليىه  بْينأ تأ أ األأرذىرأ أأنذىْذرذ عأْاىيرأ صلى هللا عليه وسىلم ووأ

بْين ل, رىىالل ل  تْي األرذىىرأ ىىْذرذ عأْاىىيرأ نْىىي أنذ أينذ رأ , إِن هللا أمأ وسىىلم, فقىىال لىىيل ل يىىا علىىيم

فصىمتم فضقت بذل  مرعا, وعرفت أنى متى ما أنادهم بهذا األمر أأرأ منهم مىا أكىرل, 

حتى جاء جبرااليل, فقالل يا محمد, إن  إال تفعل ما تؤمر به يعىذّب  ربى ف فاصىنر لنىا 

صاعا من اعام, واجعل عليه رجل شاة, وامأل لنىا عسىا مىن لىبن, ثىم اجمىر لىي بنىي 

عبد الم ل , حتى أكلمهم, وأبلغهم ما أمرك به ل, ففعلت ما أمرني به, ثىم دعىوتهم 

يزيدون رجىال أو ينقصىونه, فىيهم أعمامىهل أبىو االى ,  له, وهم يومئذ أربعون رجال

وحمزة, والعباس, وأبو له ; فلما اجتمعوا إليىه دعىاني بال عىام الىذي صىنعت لهىم, 

ا 3ف ئت بهف فلما وضعته تناول رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ْحذذيىة مىن اللحىم و

 ل, فأكىل القىوم فاقها بأسنانه, ثم ألقاها في نواحي الصحفة, رالل ل خذوا باسم هللا

حتى ما لهىم باىيء حاجىة, ومىا أر  إال مواضىر أيىديهم; وايىم هللا الىذي نفىس علىي 

ل,  ىىْق النِىىاسأ بيىىدل إن كىىان الرجىىل الواحىىد ليأكىىل مىىا رىىدمت ل مىىيعهم, ثىىم رىىالل ل اسذ

فْ ئذتيهيمذ بذل  العس, فاربوا حتى رووا منىه جميعىا, وايىم هللا إن كىان الرجىل الواحىد 

رله; فلما أراد رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم أن يكلمهىم, بىدرل أبىو منهم ليارب م

ىِد و ا مىا سىحركم بىه صىاحبكم, فتفىّر  القىوم ولىم يكلمهىم 4له  إلى الكالم, فقىالل لأهأ

ىبأقأنْي إلىى  ل ردذ سأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقالل ل الغد يا علّي, إن هأذأا الِرجي

هيمذ فأْعىِد لأنىا ْمىنأ الِ عأىاْم ْمرذىلأ الِىْذي ما رأدذ سأْمعذتأ ْمنأ القأ  لّْمأ ْل, فأتفّر  القوم ربلأ أنذ أيكأ وذ

عذهيمذ ْليل, رالل ففعلىت ثىم جمعىتهم, ثىم دعىاني بال عىام, فقّربتىه لهىم,  مأ , ثيِم اجذ نأعذتأ صأ

ففعل كما فعل باألمس, فأكلوا حتى ما لهم باىيء حاجىة, رىالل ل اسىقهم ل, ف ئىتهم 

فاربوا حتى رووا منه جميع ا, ثم تكلم رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم,  بذل  العس

لأ مِما  هي بأفذضأ مأ اءأ رأوذ بْ جأ لأمي شابا فْي العأرأ ِ ْلْ , إنّْي وهللا ما أعذ فقالل ل يا بأنْي عأبذْد المي

رأ  رأدذ أمأ ْة, وأ نذيأا والْخرأ يذْر الدم عيىوكيمذ إلأيذىْه, فأىأيمكيمذ جئذتيكيمذ بْْه, إنّي رأدذ ْجئذتيكيمذ بْخأ نْي هللا أنذ أدذ

ْر, عألى أنذ يأكيونأ أْخيل وكأذأا وكأىذأا  رىالل فىأح م القىوم عنهىا  ني عألى هأذأا األمذ اْزري ييؤأ

جميعا, ورلت وإني ألحدثهم سنا, وأرمصهم عينا, وأعظمهم ب نىا, وأخماىهم سىاراف 

ل ل إن هىذا أخىيل وكىذا وكىذا, ل أنا يا نبّي هللا أكون وزيىر , فأخىذ برربتىي, ثىم رىال

فاسمعوا له وأايعوا ل, رالل فقام القوم يضحكون, ويقولىون ألبىي االى ل رىد أمىر  

أن تسىىمر البنىى  وت يرثفحىىدثنا ابىىن حميىىد, رىىالل ثنىىا سىىلمة, رىىالل ثنىىي إسىىحا , عىىن 

عمرو بن عبيد, عن الحسن بن أبي الحسن, رالل لما نىـزلت هىذل اليىة علىى رسىول 

ا رىام رسىول هللا صىلى هللا عليىه هللا صلى هللا بْينأ تأ أ األأرذىرأ أأنذْذرذ عأْايرأ  عليه وسلمل ووأ

ىّيل,  نىاف, يىا بأنْىي ريصأ بذىْد مأ ِ ْلىْ , يىا بأنْىي عأ بذىْد المي وسلم باألب  , ثم رالل ل يا بأنْي عأ

عيىىوكيمذ إلىىى هللاْ,  رىىالل ثىىم فِخىىذ ررياىىا ربيلىىة ربيلىىة, حتىىى مىىّر علىىى آخىىرهم,ل إنّىىي أدذ

كيمذ عأذأابأهيلفحدثني محمد بىن سىعد, رىالل ثنىي أبىي, رىالل ثنىي عمىي, رىالل ثنىي وأي  نذْذري

ا رالل أمىر محمىد أن  بْينأ تأ أ األأرذرأ أأنذْذرذ عأْايرأ أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, رولهل ووأ

ىىقم فحىىدثنا  هيىىوأ الذحأ ىى أ وأ مي كأىىذِبأ بْىىْه رأوذ ينىىذر رومىىه, ويبىىدأ بأهىىل بيتىىه وفصىىيلته, رىىالل وأ

الحسن, رالل أخبرنا عبد الرزا , رالل أخبرنا معمر, عن هاام بن عروة, عن أبيه, 



ا رال النبىّي صىلى هللا عليىه وسىلمل ل يىا  بْينأ تأ أ األأرذرأ أأنذْذرذ عأْايرأ رالل ولما نـزلتل ووأ

لأ  ِ ْلْ , اتِقيوا النِارأ وأ ْفيِهي بْنذتأ عأبذْد المي ِمٍد, يا صأ حأ ةي بْنذتأ مي ٍةلف فاْامأ رأ تفسير  –وذ بْْاّقْ تأمذ

 . [ (ال بري لآلية ووأنذر عايرتك  األرربين

  

وآخر ما نزل في افمام على عليه السىالم آيىاك إكمىال الىدين و الواليىة والىبال  كمىا 

 : يلي

  

 : آية إكمال الدين نزلت يوم عرفة -

لأىىيذكيمذ  آيىىة افكمىىال ىىتي عأ مذ أأتذمأ لذىىتي لأكيىىمذ ْديىىنأكيمذ وأ مأ مأ أأكذ يأىىوذ و هىىي رىىول هللا جىىِل جاللىىه ل   الذ

مأ  خذ ْن اضذ يِر فْي مأ الأمأ ْدين ا فأمأ ْضيتي لأكيمي اْفسذ رأ تْي وأ أ نْعذمأ َّ ثذىٍم فأىْإِن  ْ انٍْف ّفْ تأ أ ٍة غأيذرأ مي صأ

فقد صّرح الكرير من المفسرين و المؤرخين بنىزول هىذل  { 3الماالدة  –غأفيوٌر ِرْحيٌم 

الية في افمام علي و عليه السالم ا في يوم الغدير و فىي مىا يلىي ناىير إلىى بعى  

 : من صّرح منهم بذل  ، على سبيل المرال ال الحصر

ه رية  1270بو الفضل شهاب الدين محمود اللوسي البغدادي ، المتوفى سنة أ -1

ىتي  مذ أأتذمأ لذىتي لأكيىمذ ْديىنأكيمذ وأ مأ مأ أأكذ ، عن أبي سعيد الخدري رال ل إن هذل الية ل   ففف الذيأوذ

الأمأ ْدين ا ففف { نزلت بعد أن رال رسول هللا  ْضيتي لأكيمي اْفسذ رأ تْي وأ لأيذكيمذ نْعذمأ و صىلى هللا عأ

عليه وآله ا لعلي و كّرم هللا وجهه ا في غدير خم ل ل من كنت موالل فعلي موالل ل 

فلمىىا نزلىىت ، رىىال ل ل هللا أكبىىر علىىى إكمىىال الىىدين و إتمىىام النعمىىة و رضىىاء الىىرب 

،  91/  4برسىىالتي و واليىىة علىىي و كىىّرم هللا وجهىىه ا بعىىدي ل ، و روح المعىىاني ل 

 . ( ابعة دار الفكر بيروك

أبو المؤيد ، الموفىق بىن أحمىد بىن محمىد المكىي الخىوارزمي ، المتىوفى سىنة ل   -2

ه رية ، رو  بإسنادل ، عن أبىي سىعيد الخىدري رىال ل إن رسىول هللا و صىلى  568

هللا عليه وآله ا لما دعا الناس إلىى علىي و عليىه السىالم ا فىي غىدير خىم و أمىر بمىا 

وم الخمىىيس ، فىىدعا عليىىا  فأخىىذ بضىىبعيه تحىىت الاىى رة مىىن الاىىو  فقيىىّم ، و ملىى  يىى

فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إب ي رسول هللا و صلى هللا عليىه وآلىه ا ثىم لىم 

تْىي  لأىيذكيمذ نْعذمأ ىتي عأ مذ أأتذمأ لذىتي لأكيىمذ ْديىنأكيمذ وأ مأ مأ أأكذ يتفرروا حتى نزلت هذل الية ل   ففف الذيأىوذ

الأمأ ْدين ا ففف ْضيتي لأكيمي اْفسذ رأ { فقال رسول هللا و صلى هللا عليه وآله ا ل ل هللا أكبىر  وأ

على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضى الرب برسالتي و الوالية لعلي من بعدي ل 

 .( ، ابعة ل رم / إيران 135، و منار  علي بن أبي اال  ل 

أبىىو القاسىىم علىىي بىىن الحسىىن بىىن هبىىة هللا الاىىافعي المعىىروف بىىابن عسىىاكر ،  -3

، رو  بإسنادل عن أبي هريرة رال ل من صام ثمانية عار من  571توفى سنة ل الم
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صلى هللا   )النبي لما أخذ يوم غدير خم ستين شهرا  ، و هو صيام مي الح ة كت  له

فقال ل ل ألست ولي المؤمنين ل   رالوا ل بلى يىا رسىول هللا ،  علي عليه وآله ا بيد

يابن أبي رال ل ل من كنت موالل فعلي موالل ل ، فقال عمر بن الخ اب ل بخ بخ ل  

اال  أصبحت موالي و مولى كل مسلم ، فأنزل هللا ل   ففف اليوم أكملت لكم دينكم ? 

، ابعىة ل  78/  2{ ، و تاريخ ابن عساكر ل ترجمىة االمىام علىي و عليىه السىالم ا ل 

 . ( دار الفكر / بيروك

ه ريىة ،  774ابن الفداء إسماعيل بن كرير القرشي الدماقي ، المتوفى سنة ل  -4

تْىىي  لأىىيذكيمذ نْعذمأ ىىتي عأ مذ أأتذمأ لذىىتي لأكيىىمذ ْديىىنأكيمذ وأ مأ مأ أأكذ يأىىوذ رىىال فىىي تفسىىيرل ل إن اليىىة ل  ففف الذ

ىالأمأ ْدين ىا ففف { نزلىت علىى رسىول هللا و صىلى هللا عليىه وآلىه ا فىي  ْضيتي لأكيىمي اْفسذ رأ وأ

ر المعرفىة / ، ابعة ل دا 15/  2مسيرل إلى ح ة الوداع ، و تفسير القرآن العظيم ل 

 . ( بيروك

ه رية ،  911جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيواي المتوفى سنة ل  -5

رو  في تفسيرل عن أبي سعيد الخدري رال ل لّما نص  رسول هللا و صلى هللا عليه 

وآله عليا  يوم غدير خم ، فناد  له بالوالية ، هبط جبريل عليه بهذل الية ل   اليىوم 

، و رو  أيضا عىن أبىي سىعيد الخىدري  19/  3لكم دينكم { ، الدر المنرور ل أكملت 

تْىي  لأيذكيمذ نْعذمأ تي عأ مذ أأتذمأ لذتي لأكيمذ ْدينأكيمذ وأ مأ مأ أأكذ في كتابه افتقان رال ل إن الية ل   ففف الذيأوذ

الأمأ ْدين ا ففف { نزلت يوم غدير خم ، و افتقان في عل ْضيتي لأكيمي اْفسذ رأ /  1وم القرآن ل وأ

 [ ( ، ابعة دار إحياء العلوم / بيروك 54

  

 آية الوالية والتصد  وهو راكر عليه السالم : 

  

تصىِد  علىي بخاتمىه وهىو راكىر، » أخرذ الخ ي  في المتفق عن ابن عبىاس رىالل 

من أع ا  هذا الخاتم  رىالل ما  الراكىر، « فقال النبي صلى هللا عليه وسلم للساالل 

 .) وإنما وليكم هللا ورسولهفأنزل هللا

وأخرذ عبد الرزا  وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الاىيخ وابىن مردويىه عىن ابىن 

عبىىاس فىىي رولىىه  إنمىىا ولىىيكم هللا ورسىىولهففف{ اليىىةف رىىالل نزلىىت فىىي علىىي بىىن أبىىي 

 .اال 

ورىف بعلىي » وأخرذ ال براني في األوسط وابن مردويىه عىن عمىار بىن ياسىر رىال 

كر في صالة ت ّوع، فنزع خاتمه فأع ال الساالل، فأتى رسول هللا صلى ساالل وهو را

هللا عليه وسلم فاعلمه مل ، فنزلت على النبي صلى هللا عليه وسلم هذل الية  إنمىا 

وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون{ 
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أصىحابه، ثىم رىالل مىن كنىت مىوالل فعلىي فقرأ رسول هللا صلى هللا عليىه وسىلم علىى 

 .« موالل، اللهم وال من واالل وعاد من عادال

نزلت هذل الية علىى » وأخرذ أبو الايخ وابن مردويه عن علي بن أبي اال  رال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيته  إنما وليكم هللا ورسىوله والىذين{ إلىى آخىر 

عليه وسىلم فىدخل المسى د، جىاء والنىاس يصىلون  اليةف فخرذ رسول هللا صلى هللا

بين راكر وساجد وراالم يصلي، فإما ساالل فقالل يا ساالل، هل أع ا  أحد شيئا   رالل 

 .«أع اني خاتمه -لعلي بن أبي اال   -ال، إال ما  الراكر 

وأخرذ ابن أبي حاتم وأبو الايخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل رالل تصد  علي 

 .اكر، فنزلت  إنما وليكم هللا{ اليةبخاتمه وهو ر

وأخرذ ابن جرير عن م اهد في روله  إنما وليكم هللا ورسولهففف{ اليةف نزلىت فىي 

 .علي بن أبي اال ، تصد  وهو راكر

 ))وأخرذ ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مرله

بي رافر ووأخرذ ال براني وابن مردويه وأبو نعيم عن أ  وفي الدر المنرور ايضال -

دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ناالم يوحى إليه، فإما حية في » رال 

جان  البيت، فكرهت أن أبيت عليها، فأورظ النبي صلى هللا عليىه وسىلم، وخفىت أن 

يكون يوحى إليه، فاض  عت بين الحية وبين النبي صلى هللا عليه وسىلم، لىئن كىان 

كرىت سىاعة فاسىتيقظ النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم وهىو منها سوء كان فِي دونه، فم

يقول  إنما وليكم هللا ورسىوله والىذين آمنىوا الىذين يقيمىون الصىالة ويؤتىون الزكىاة 

 .« وهم راكعون{ الحمد هلل الذي أتِم لعلي نعمه، وهيأ لعلي بفضل هللا ايال

صىلي، فمىر وأخرذ ابن مردويه عن ابن عباس رالل كان علي بن أبي االى  راالمىا  ي

 ((ساالل وهو راكر فأع ال خاتمه، فنزلت هذل الية

 :وفي تفسير الكااف للزمخاري -

أنها نزلت في علّيٍ كرم هللا وجهه حين سأله ساالل وهو راكر في صالته ف رح له  )

 (خاتمه

 :وفي تفسير المحرر الوجيز البن ع ية المحاربي  -

رذ من بيته ورد نزلت عليىه اليىة وروي في مل  أن النبي صلى هللا عليه وسلم خ )

فوجد مسكينا  فقال له هل أع ا  أحد شيئا  فقال نعم، أع اني مل  الرجل الذي يصلي 

خاتما  من فضة، وأع انيه وهو راكر، فنظر النبي صلى هللا عليه وسىلم فىإما الرجىل 

وتىال الذي أشار إليه علي بن أبي اال ، فقال النبي صلى هللا عليىه وسىلم، هللا أكبىر 



الية على الناسف رال القاضي أبو محمد رضي هللا عنىهل ورىال م اهىدل نزلىت اليىة 

 (في علي بن أبي اال  تصد  وهو راكر

 :وفي تفسير بحر العلوم للسمررندي -7

رال ابن عباسل ومل  أن بالال  لمىا أمّن، وخىرذ رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم،  )

وراكر وساجد، فإما هو بمسكين يسأل الناس، والناس في المس د يصلون بين راالم 

ىيذئا  »فدعال رسول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم ورىالل  ىٌد شأ رىالل نعىمف « هأىلذ أأعذ أىا أ أأحأ

امأا»رالل  نذ أأعذ أا أ »  رالل خاتم فضةف رالل «مأ مأ فْىي » ف رالل مل  المصليف رالل «وأ

اٍل أعذ أا أ  فإما هو علّي بن أبي اال  رضي    رالل أع اني وهو راكرف فنظر،«أّيْ حأ

 الىىذين « عبىىد هللا بىىن سىىالم»هللا عنىىهف فقىىرأ رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم علىىى 

{ يعنىيل يتصىدرون فىي حىال ركىوعهم  اْكعيىونأ هيمذ رأ تيونأ الزكواة وأ ييؤذ ييْقيميونأ الصالة وأ

 (حيث أشار بخاتمه إلى المسكين حتى نزع من أصبعه، وهو في ركوعه

 :ابن أبي حاتم تفسير -

لي، ثنىا ميوسأىى بذىني رأىيذٍس  ) وأ لي بذني ديكأيذْن أأبيو نيعأيذٍم األأحذ ، ثنا الذفأضذ ِدثأنأا أأبيو سأْعيٍد األأشأجم حأ

ل ل  لأىتذ اْكىٌر، فأنأزأ هيىوأ رأ اتأْمىْه وأ ْلىيب بْخأ ىِد أ عأ يذٍل، رأالأللتأصأ ةأ بذْن كيهأ لأمأ ، عأنذ سأ ْميم رأ ضذ الذحأ

ْلى ا وأ هيىمذ إْنِمأ نأ الِزكأىاةأ وأ تأىوذ ييؤذ ىونأ الِصىالةأ، وأ نيىوا الِىْذينأ ييْقيمي الِىْذينأ آمأ سيىوليهي وأ رأ ي وأ َِ يمكيمي 

اْكعيونأ   (رأ

 :وفي تفسير ابن كرير  -

ا عن علي بن أبي اال ل أن هذل الية نزلت فيهل ) وحتى إن بعضهم مكر في هذا أثر 

فأع ال خاتمهف ورىال ابىن أبىي حىاتمل حىدثنا  مل [ أنه مر به ساالل في حال ركوعه، 

يذد، عىن عتبىىة بىىن أبىي حكىىيم فىىي  الربيىر بىىن سىليمان المىىرادي، حىىدثنا أيىوب بىىن سيىىوأ

نيىىوا{ رىالل هىىم المؤمنىون وعلىىي بىن أبىىي  الِىْذينأ آمأ سيىىوليهي وأ رأ ي وأ َِ ْلىيمكيمي  ىىا وأ رولىهل  إْنِمأ

 ( اال 

ديكأيذن أبو نعيم األحول، حدثنا موسى بن وحدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا الفضل بن  )

يذل رالل تصد  علي بخاتمىه وهىو راكىر، فنزلىتل  ريس الحضرمي، عن سلمة بن كيهأ

هيىمذ  تيىونأ الِزكأىاةأ وأ ييؤذ ىونأ الِصىالةأ وأ نيىوا الِىْذينأ ييْقيمي الِىْذينأ آمأ سيىوليهي وأ رأ ي وأ َِ ْليمكيمي  ا وأ  إْنِمأ

اْكعيونأ   . {رأ

جريىرل حىدثني الحىارح، حىدثنا عبىد العزيىز، حىدثنا غالى  بىن عبيىد هللا،  ورال ابىن -

سيوليهي{ اليىةل نزلىت فىي علىي بىن  رأ ي وأ َِ ْليمكيمي  ا وأ ا يقول في رولهل  إْنِمأ سمعت م اهد 

 ( أبي اال ، تأِصدأ  وهو راكر

ورال عبد الرزا ل حدثنا عبىد الوهىاب بىن م اهىد، عىن أبيىه، عىن ابىن عبىاس فىي  -

سيوليهي{ اليةل نزلت في علي بن أبي اال  رأ ي وأ َِ ْليمكيمي  ا وأ  .رولهل  إْنِمأ



ديويه، من اريق سفيان الروري، عىن أبىي ْسىنان، عىن الضىحا ، عىن  رذ وروال ابن مأ

ا يصلي، فمر ساالل وهو راكىر، فأع ىال  ابن عباس رالل كان علي بن أبي اال  راالم 

ْليم  ا وأ سيوليهي{ اليةخاتمه، فنزلتل  إْنِمأ رأ ي وأ َِ  .كيمي 

ا عن اريق محمد بن السىاال  الكلبىي  ديويه أيض  رذ عىن  -وهىو متىرو   -ورو  ابن مأ

أبي صال ، عن ابن عباس رال ل خرذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المس د، 

والناس يصلون، بين راكر وساجد ورىاالم وراعىد، وإما مسىكين يسىأل، فىدخل رسىول 

هللا عليه وسلم فقالل لأع ا  أحىد شىيئ ا ل رىالل نعىمف رىالل لمىن ل رىالل هللا صلى 

أي حال أع اكه ل رالل وهو راكر، رالل لومل  علي  مل  الرجل القاالمف رالل لعلى

بن أبي اال لف رالل فكبىر رسىول هللا صىلى هللا عليىه وسىلم عنىد ملى ، وهىو يقىولل 

الِ  سيولأهي وأ رأ أ وأ َِ ِل  نذ يأتأوأ مأ ْ هيمي الذغأاْلبيونأ  وأ َِ بأ  نيوا فأْإِن ْحزذ  {ْذينأ آمأ

 :وفي تفسير أبي السعود -

وي أنها نزلت في علي رضي هللا عنه حين سأله سىاالل وهىو راكىٌر ف ىرح إليىه  ( وري

ي إلىى  ْرل غيرأ محتاذٍ في إخراجه إلى كرير عمل يؤّدْ خاتمه كأنه كان مرجا  في ْخنذصأ

حينئذ لترغي  الناس في مرل فعْله رضي هللا عنىه، وفيىه  فساد الصالة، ولفظ ال مر

نيىواذ{  سيىولأهي والىذين ءامأ رأ ِل هللا وأ ىن يأتأىوأ مأ ع تسّمى زكىاة   وأ داللة على أن صدرة الت وم

أيوثرأ افظهاري على أن يقالل ومن يتولِهم رعاية  لما مر من نيكتْة بياْن أصىالتْه تعىالى 

بأ هللا هيىمي الغىالبون{ حيىث أضىيفأ في الوالية كما ينبىء عنه رو له تعىالىل  فأىْإِن ْحىزذ

رْ الظاْهْر موضرأ الضمير العاالد إلى  الْحزبي إليه تعالى خاصة وهو أيضا  من باب وضذ

ْعلىوا حىزبأ هللا تعىالى تعظيمىا  لهىم وإثباتىا  لغألأبىتهم  ومنا، أي فإنهم الغالبون لكىنهم جي

ِل هىىؤالء فىىإنهم حىىزبي هللا وحىىزبي هللا هىىم بىىال ريق البرهىىاني، كأنىىه ريىىلل ومىىن يتىىو

 )الغالبون

 :وفي تفسير األلوسي -

وغالىى  األخبىىاريين علىىى أنهىىا نزلىىت فىىي علىىي كىىرم هللا تعىىالى وجهىىه، فقىىد أخىىرذ  )

الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما بإسناد متصل 

لنبي صلى هللا عليىه وسىلم فقىالوال يىا رال ل ل أربل ابن سالم ونفر من رومه آمنوا با

رسىىول هللا إن منازلنىىا بعيىىدة ولىىيس لنىىا م لىىس وال متحىىدح دون هىىذا الم لىىس وأن 

رومنا لما رأونىا آمنىا بىاهلل تعىالى ورسىوله صىلى هللا عليىه وسىلم وصىدرنال رفضىونا 

وآلوا على نفوسهم أن ال ي السونا وال يناكحونا وال يكلمونا فاىق ملى  علينىا، فقىال 

لهم النبي صلى هللا عليه وسلمل إنما وليكم هللا ورسوله، ثم إنه صلى هللا عليه وسلم 

خرذ إلى المس د والناس بين راالم وراكر فبصر بساالل فقالل هل أع ا  أحد شيئا   

فقالل نعم خاتم من فضة، فقالل من أع اكه  فقالل مل  القاالم، وأومأ إلى علي كىرم 

ي صلى هللا عليه وسلمل على أي حال أع ا   فقالل وهو هللا تعالى وجهه، فقال النب

 (راكر، فكبر النبي صلى هللا عليه وسلم ثم تال هذل الية



 :وايضا في تفسير األلوسي -

والية عند معظم المحىدثين نزلىت فىي علىّي كىّرم هللا تعىالى وجهىه، وافماميىة كمىا  )

عليه وسلم بال فصىل، ورىد  علمت يستدلون بها على خالفته بعد رسول هللا صلى هللا

علمت منا رّدهىم والحمىد هلل سىبحانه رّد كىالم، وكريىر مىن الصىوفية رىدس هللا تعىالى 

أسرارهم ياير إلى القول بخالفتىه كىّرم هللا تعىالى وجهىه بعىد الرسىول عليىه الصىالة 

 (والسالم بال فصل أيضا  

 :وفي تفسير البغوي  -

ن يقيمىىون الصىالة ويؤتىون الزكىاة وهىىم رىال السىديل رولىىهل لوالىذين آمنىوا الىذي  (

راكعونل، أراد به علي بن أبي اال  رضىي هللا عنىه، مىر بىه سىاالل وهىو راكىر فىي 

ي  المسىى د فأع ىىال خاتمىىه و  َِ ْلىىيمكيمي  ىىا وأ ورىىال جىىوبير عىىن الضىىحا  فىىي رولىىهل  إْنِمأ

نيوا{ رىالل هىم المؤمنىون بعضىهم أوليىاء بعى ، و الِْذينأ آمأ سيوليهي وأ رأ رىال أبىو جعفىر وأ

نيىوا{ نزلىت فىي المىؤمنين،  الِْذينأ آمأ سيوليهي وأ رأ ي وأ َِ ْليمكيمي  ا وأ محمد بن علي الباررل  إْنِمأ

فقيىىل لىىهل إن أناسىىا يقولىىون إنهىىا نزلىىت فىىي علىىي رضىىي هللا عنىىه، فقىىالل هىىو مىىن 

 )المؤمنين

ن وهىم اهىل ورول االمام البارر عليه السىالم هىو مىن المىؤمنين اي مىن كىاملي االيمىا

 .البيت الم هرين صلواك هللا عليه وفيه تورية ربما تقية

 :وفي تفسير الخازن -

ريل إن هذل الية نزلت وهم ركوعف وريلل نزلىت فىي شىخع معىين وهىو علىي بىن  )

أبي اال ف رال السديل مر بعلي ساالل وهو راكر في المس د فأع ىال خاتمىه، فعلىى 

الصالة ال يفسدها والقىول بىالعموم أولىى وإن كىان هذا رال العلماءل العمل القليل في 

رد وافق ورت نزولها صدرة علي بن أبي اال  وهو راكرف ويدل على ملى  مىا روي 

عن عبد المل  بن سليمان رالل سألت أبا جعفر محمد بن علي البارر عن هىذل اليىة 

إن ناسىا   إنما وليكم هللا ورسوله والىذين آمنىوا{ مىن هىم  فقىالل المؤمنىون، فقلىتل 

 ( يقولون هو علي، فقالل علي من الذين آمنوا

 :  الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  اسباب نزول

جىىاء فىىي تفسىىير البحىىر المديىىدل ووجملىىةل  وهىىم راكعىىون{ل حىىال إن نزلىىت فىىي علىىّي 

 رضي هللا عنه

فىي علىي بىن وفي التسهيل لعلوم التنزيل البن جز ل اوهم راكعونا؛ ريل نزلىت    -

 )أبي اال  رضي هللا عنه فإنه سأله ساالل وهو راكر في الصالة فأع ال خاتمه

 . [ )404 /3وفي تفسير الدر المنرور و -



 :  وفي آية البال  يقول تعالى

ى } ىا بألِغذىتأ ْرسأ إْن لِىمذ تأفذعأىلذ فأمأ ىا أينىْزلأ إْلأيذى أ ْمىن ِربّْى أ وأ ىا الِرسيىولي بألّْىمذ مأ ي يأا أأيمهأ َّ الأتأهي وأ

مأ الذكأافْْرينأ { وهنا صّرح كرير من المفسىرين  ْدي الذقأوذ أ الأ يأهذ َّ يأعذْصمي أ ْمنأ النِاْس إِْن 

 عليىه وآلىه ا صىلى هللا  )النبىي لد  رجىوع يوم الغدير بأن نزول آية التبليم كان في

  :ومكر مل  كال من  "غدير خم " من ح ة الوداع في مكان يسمى بـ

 1270لبغىدادي ، المتىوفى سىنة أبو الفضىل شىهاب الىدين محمىود اللوسىي ا ف1

ىا أينىْزلأ  ا الِرسيولي بألّْمذ مأ ه رية ، عن ابن عباس ، رال ل نزلت الية ل   يأا أأيمهأ

إْلأيذىى أ ْمىىن ِربّْىى أ { فىىي علىىي حيىىث أمىىر هللا سىىبحانه أن يخبىىر النىىاس بواليتىىه ، 

 فتخّوف رسول هللا و صىلى هللا عليىه وآلىه ا أن يقولىوا حىابى ابىن عمىه و أن

ي عنوا في مل  عليه ، فأوحى هللا تعالى إليه ، فقام بواليته يوم غدير خم ، و 

أخذ بيدل ، فقال رسول هللا و صلى هللا عليه وآله ا ل ل مىن كنىت مىوالل فهىذا 

علىىىي مىىىوالل ، اللهىىىم واْل مىىىن واالل و عىىىاْد مىىىن عىىىادال ل ، و روح المعىىىاني 

 . ( ، ابعة ل دار الفكر / بيروك 282/  4لأللوسي ل 

 468أبىىو الحسىىن علىىي بىىن أحمىىد الواحىىدي النيسىىابوري ، المتىىوفى سىىنة ل  ف2

ىىا  ه ريىىة ، عىىن أبىىي سىىعيد الخىىدري ، رىىال ل ل نزلىىت هىىذل اليىىة ل  يأىىا أأيمهأ

ا أينْزلأ إْلأيذ أ ْمن ِربّْ أ { يوم غدير خم ، في رضي علي بن أبي االبالِرسيولي بألّْمذ مأ

 . ( ، ابعة ل المكتبة الرقافية / بيروك 115و أسباب النزول ل  هللا عنه ل ،

عبيد هللا بن عبد هللا بن أحمد ، المعروف بالحاكم الحسكاني من أعالم القرن  ف3

ىِل ل   يأىا   :اله ريالخامس رو  بإسىنادل عىن ابىن عبىاس فىي رولىه عأىِز و جأ

ا أينْزلأ إْلأيذ أ ْمن ِربّْ أ { الية ، رال ل نزلىت فىي علىي ، أمىر  ا الِرسيولي بألّْمذ مأ أأيمهأ

هللا و صىلى هللا  رسول هللا و صلى هللا عليه وآله ا أن يبلّم فيه ، فأخذ رسىول

عليه وآله ا بيد علي فقال ل ل مىن كنىت مىوالل فعلىي مىوالل ، اللهىم واْل مىن 

، ابعة ل مناىوراك  190/  1واالل و عاْد من عادال ل ، و شواهد التنزيل ل 

 ( األعلمي / بيروك

  

وهىىذا هىىو التأويىىل الىىذي أراد النبىىي صىىلى هللا عليىىه وآلىىه إبالغىىه رومىىه وهىىو تأويىىل 

ال صىىلى هللا عليىىه وآلىىه منبئىىا  أمتىىه ل يىىاعلي تقىىاتلهم علىىى التأويىىل كمىىا رفضىىول فقىى

 " راتلتهم على التنزيل

رسىىول هللا وصىىلى هللا عليىىه  أنىىس بىىن مالىى  ل سىىمعت عىىن ورد فىىي كفايىىة األثىىر   

رالل أوصياء األنبياء الذين بعدهم بقضاء ديونهم، وإن از عىداتهم، ويقىاتلون  وآلها

 .علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنتهم

ى علي وعليىه السىالما، فقىال ل أنىت وصىيي، وأخىي فىي الىدنيا والخىرة، ثم التفت إل

تقضي ديني، وتنحو عداتي، وتقاتل على سنتي؛ تقاتل على التأويل كمىا راتلىت علىى 
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 ١٥٢  /٣١١ / ٣٦بحىىىار األنىىىىوارل  ،٧٥كفايىىىىة األثىىىىرل  - التنزيىىىل

 [ وال راالف ٧٢٦/  ٣٥١لل وسيل  األمالي وراجر

  

رسىىول هللا وصىىلى هللا عليىىه وآلىىها ل أيهىىا النىىاسث ال ألفيىىنكم بعىىدي ترجعىىون كفىىارا؛ 

يضرب بعضكم رراب بع ، فتلقوني فىي كتيبىة كم ىر السىيل ال ىرارث أال وإن علىي 

 - وصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما راتلت على تنزيلهبن أبي اال  أخي، و

 .١٩  /٤٦ / ٢٢بحار األنوارل  ،١٨٠ / ١افرشادل  

عنه وصلى هللا عليه وآلها ل يا علي، أنتففف تقاتل بعىدي علىى التأويىل كمىا  - 2040

باىارة  ،٨٠سىعد بىن مالى ، ال مىلل  عىن ١٣٥كفايىة األثىرل  - راتلىت علىى التنزيىل

/  ٤، عىوالي الآللىيل ١٤٢ / ٤٢٩المسترشىدل  ابىن عبىاس، عىن ١٤٢المص فىل 

 .لخدريأبي سعيد ا عن ١٢٣الصواعق المحررةل  كلها نحول؛ ١٧/  ٨٧

عنىه وصىلى هللا عليىه وآلىها ل أنىا أراتىل علىى تنزيىل القىرآن، وعلىي يقاتىل علىى  -  ]

  /١١كنز العمالل  عن وه  بن صيفي، ١١٥/  ٤٦/  ١الفردوسل  -  تأويل القرآن

  [.زيد بن أررم عن ٢١٨/  ٣البن شهر آشوبل  المنار  ؛ ٣٢٩٦٨  /٦١٣

ل ع بىا لسىعد وابىن -في الحكم المنسوبة إليىه  - لي وعليه السالماافمام ع - 2042

رسىىىول هللا وصىىىلى هللا عليىىىه  عمىىىر؛ يزعمىىىان أنىىىي أحىىىارب علىىىى الىىىدنياثث أفكىىىان

حىارب  رسىول هللا وصىلى هللا عليىه وآلىها يحارب علىى الىدنيا ث فىإن زعمىا أن وآلها

عن الفحاىاء  النهيو الضالل، لتكسير األصنام، وعبادة الرحمن، فإنما حاربت لدفر

تمرلىت لىي باىرا سىويا لضىربتها   ا بحى  الىدنياث وهللا، لىو5والفسادف أفمرلىي يىزن و

- رسىول هللا وصىلى هللا عليىه وآلىها - 2043الدفاع عن السنة  2/  6ا 1بالسيفث و

 -اف2ل أنت أخي، وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي، وتبرئ ممتي و- لعلي وعليه السالما 

 [ 316ص  2النهاية ذ

ل أنىت أخىي، وأبىو ولىدي، - لعلىي اعليىه السىالما - رسول هللا وصلى هللا عليه وآلها

عىن أبىي  ٥٢٤  /٢٧١ / ١مسىند أبىي يعلىىل  -   تقاتىل عىن سىنتي، وتبىرئ ممتىي

/  ٢٣٨البىىىىن المغىىىىازليل المنارىىىى  ،(افمىىىىام علىىىىي وعليىىىىه السىىىىالم المغيىىىىرة عىىىىن

 / ٢الفواالدل  ، كنز١٥٥باارة المص فىل  ،١٥٠/  ١٥٦دو ل األمالي للص ؛٢٨٥

 . [ وفيها ميله جابر بن عبد هللا كلها عن ١٧٩

فوجىدني فىي  رسول هللا وصلى هللا عليىه وآلىها السالمال البنيافمام علي وعليه   ]

حاالط ناالما، فضربني برجله، رالل رم، فوهللا ألرضين ث أنت أخي، وأبو ولدي، تقاتل 

على عهد  فقىد رضىى  ماك على عهدي فهو في كنز هللا، ومن ماك على سنتيف من

مىا العىت شىمس أو  بحبى  بعىد موتى  خىتم هللا لىه بىاألمن وافيمىان ماك نحبه، ومن

عىىىىىىن أبىىىىىىي  ١١١٨/  ٦٥٦/  ٢البىىىىىىن حنبىىىىىىلل  فضىىىىىىاالل الصىىىىىىحابة( ٣و  غربىىىىىىت

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1154_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=75#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1154_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=75#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1467_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC-%D9%A3%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1467_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC-%D9%A3%D9%A6
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%A8/1453_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC-%D9%A2%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1453_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC-%D9%A2%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1154_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=135#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1154_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=135#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3692_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=142#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3692_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=142#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3692_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=142#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1285_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=429#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1285_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=429#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2275_%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC-%D9%A1%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2275_%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC-%D9%A1%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3697_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3697_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1976_%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1976_%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC-%D9%A1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3697_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3697_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3692_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=155#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3692_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=155#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2163_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=2#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2163_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=2#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1748_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1748_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9


وفيهمىا ل كنىز ال نىة ل  ١٢٤مخىاالر العقبىىل  ،٦١٢الصواعق المحررةل  المغيرة،

 [ ." كنز هللابدل ل 

رسول هللا وصىلى هللا عليىه وآلىهال إن هللا رىد كتى   افمام علي وعليه السالمال رال ]

 .علي  جهاد المفتونين، كما كت  علي جهاد الماركين

رالل رىوم ياىهدون   فقلتل يا رسول هللا، ما هذل الفتنة التي كت  علي فيها ال هاد 

 .م مخالفون للسنةأن ال إله إال هللا، وأني رسول هللا، وه

 !أشهد  فقلتل يا رسول هللال فعالم أراتلهم وهم ياهدون كما

 .رالل على افحداح في الدين، ومخالفة األمر

 .الاهادة، فاسأل هللا أن يع لها لي بين يىدي  فقلتل يا رسول هللا، إن  كنت وعدتني

 [.٢٠٦ / ٩شرح نهج البالغةل !- الناكرين والقاس ين والماررين  يقاتل رالل فمن

  

 رسىىول هللا وصىىلى هللا عليىىه أبىىي سىىعيد الخىىدريل أخبىىر لل وسىىي عىىن األمىىالي  ]

عليا بما يلقى بعىدل، فبكىى وعليىه السىالما ورىالل يىا رسىول هللا، أسىأل  بحقىي  وآلها

 علي ، وررابتي من ، وحق صحبتي إيا ، لما دعوك هللا عز وجل أن يقبضني إليه 

 فقال وصلى هللا عليه وآلهال أتسألني أن أدعو ربي ألجل مؤجل 

 ٥٠١لل وسىىىيل  مىىىالياأل -رىىىالل فعىىىالم أرىىىاتلهم  رىىىالل علىىىى افحىىىداح فىىىي الىىىدين

للخىىوارزميل  المنارى  وفيىه ميلىه؛ ٢١٨/  ٣البىن شىهر آشىوبل  المنارى  ،١٠٩٨/

  . [نحول ١٠٨ / ٤شرح نهج البالغةل  ،٢١١/  ١٧٥

وهنا يتبين لنا أن هنا  تأويل لفهم آياك هللا تعالى رفضته رريش واكتفت بأن تفهمه 

بلسانها دون تأويل وبكىل أسىف دخىل فىي ملى  م موعىة مىن الصىحابة الىذين أرادوا 

 الخميسالقرآن م ردا  بغير تأوويل كما في رول الخليفة عمر في حديث رزية يوم 

ىىري بىىني  ] ىىاٌل، فىىيهم عيمأ ىىلِى هللاي عليىىه وسىىلِمأ وفىىي البأيذىىْت ْرجأ ْ صأ َِ سىىولي  ْضىىرأ رأ لأِمىىا حي

لي فأقأىالأ  تيى ذ لأكيىمذ ْكتأاب ىا ال تأْضىلموا بأعذىدأ لِى هللاي عليه وسلِمأ ل هأليىِم أكذ ِ اْب، رأالأ النبيم صأ الخأ

لِى هللاي عليه ل إِن النبِي صأ ري ىبينأا  عيمأ سذ ، حأ آني كيمي القيىرذ ، وْعنذىدأ ىري جأ لأ أ عليىه الوأ وسلِمأ ردذ غأ

تيى ذ لأكيىمي النبىىيم  بيىىوا يأكذ ىن يقىوليل رأّرْ وا، مىىنهمذ مأ ىمي تأصأ ىىلي البأيذىْت فأاخذ تألأفأ أهذ ْف فأىاخذ َِ ْكتأىابي 

ن يقولي  لي، وْمنذهيمذ مأ لِى هللاي عليه وسلِمأ ْكتأاب ا لأنذ تأْضلموا بأعذدأ وا صأ رأري ، فألأِما أكذ ري  ما رأالأ عيمأ

ىىلِى هللاي عليىىه  ْ صأ َِ سىىولي  ىىلِى هللاي عليىىه وسىىلِمأ، رأىىالأ رأ ىىدأ النبىىّيْ صأ فأ ْعنذ ىىتاْلأ اللِغذىىوأ وااْلخذ

ى ْل فأكانأ ابني عأبِىاٍس، يقىوليل إِن الِرْزيِىةأ كيىِل الِرْزيِىْة مىا حأ َِ وا رأالأ عيبأيذدي  الأ وسلِمأل ريومي
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فْْهمذ  ىتاْلأ ، ْمىنأ اخذ تيى أ لهىمذ ملى أ الْكتأىابأ لِى هللاي عليه وسلِمأ وبىيذنأ أنذ يأكذ ْ صأ َِ سوْل  بيذنأ رأ

ف   ا[1637اومسلم و5669حديث صحي  روال البخاري و –ولأغأْ ْهمذ

ونقول بالفعل ولألنصاف هم فعال فهموا القرآن فهماً لغوياا حاحاحاً لاال لعااله فاا    

نا من رسول إال بلسان لوما  لاياان لهام ل ولمانهم رفااوا ال فويال فلماا  اا  وما أرسل

القرن الثالث وبدأ العرب لدوين علم النحو والصرف واليالغة و علم باان القرآن فهذا 
كل  ححاحاً كما سانيان ولمنهاا مادأل أولاه لفهام ك ااب س كماا سانيان والولاو  بهاذا 

  لامون حاكما عله الناا  ال هام حمامااً علاه ك ااب العلم نحو مراد س لعاله من ك اب

س وهذا ما حدث بالفعل وانشقت األمة عله ذلك بان شااعة ي مسامون باو فويل رساول 
س الااذن نقلاا  غلاااهم أهاال بااات النيااه علاااهم السااال  وفرلااة أأاار  وهاام أهاال الساانة 

 ي مسمون بفهم القرآن وفقاً لقواعد

مغاار  القارآن واليلافاة عمار وأباو سافاان وممموعاة مان اللغة ال اافم بهاا الولااد بان ال

الصحابة لول هم فه هذا ال و   وازداد اليطا  بمنات لادوين حاديث رساول س حاله 
س علااا  وآلاا  أكثاار ماان ماتااة عااا  ح ااه أشااه علاهااا ا ناادعار اليلافااة عماار اباان عيااد 

حاديث ولااعا  العزيز فما  حق أهل بات النيه وال فويل الصحاح بان عناياا ك ا  ال

المنافقان ألحاديث ا ما  عله بل ول ل كال مان رو  فاه منااليهم كماا فعال األموياون 
مت ا ما  النساته حااث ل لاوب بساي  ك ااب أصااتا ا ماا  علاه والقاااة معروفاة 

 . لمل طالب العلو  الديناة فه العالم ا سالمه وأشهر من ان نوردها بسندها

رآن وال ااه لااالوا فاهااا س أعلاام ل ااركهم  ااز  ماان وهنااا رهاار المهاال باايعل آيااا  القاا

الوحه المنزل عله سول س هه سن   ال ه نقلها أهل با   ورفاها المنافقون فاه كال 
زمن بحمج ش ه أهمها أنهاا مف رياا  وأن رساول س لارم األماة لفهام ك ااب س كماا 

نالا لحقاق مراد س  لشا  ووفقاً لقواعد كان يعرفها العربه وهذا كما للنا حق ولمن 

 ]] "س أعلم بمرادب لعاله منهاا    لعاله وهو ال فويل فمن لاتل فه الحروف المقطعة

" 

[ كقول  ومن لاتل ] "العرش معلو  والما  ممهول والسؤال عن  بدعة ولرك  سنة" 

ْحَمُن الار   { :يا أبا عيد س! لال لعاله  ا ما  مالك رحم  س عندما  ا ب ر ل ] فقال:
ونظار  فما  اس و  ؟ فغا  ا ما  وعاالب العار،    {5ط : -َعلَه اْلعَْرِش اْس ََو  

: االس وا  معلو   والماا  ممهاول  وا يماان با  وا ا    والساؤال عنا    إلا  ولال(

ححاح : أأر   الاللماته فه شار   –بدعة   وما أرام إال حاح  بدعة   أأر وب 

 [   (2/151(  والياهقه فه األسما  والصفا  )2/398أحول اع قاد أهل السنة )

فه آية الرو  : ] كفه بنا أدباً أن ال نسفل فاما سمت س عن  [ عله الرغم   ومن لاتل

يساكلونك عان  } مان أن ايياة ليادأ " يساكلونك عان الارو " وهاه ساوال كقولا  لعااله

مااة ولمان لفقادان  از  أن أن لهاا إ اباة ح  { األهلة أو يسكلونك عن اليمر والماسار
ماان علااو  أهاال بااات النيااه علاااهم السااال  فااه العهااد األمااون والعياسااه ومناات لاادوين 

الحديث لنا  وماتة عا  ضاعت علاو  كثاار  ألهال باات النياه علااهم فاه شاطر هاذب 



األمااة ماات لسااله حمااامهم فااه كاال عصاار علااه أهاال اليااات لاا ال ولشااريداً وهاام حفظااة 
السال  عن النيه حله س علاا  وآلا  ومات اأ فاا  علام ماورعوب عن ا ما  عله علا  

لفويل الم اب عملوا بمدرسة الرأن واع يروب  ز اً من أحول الفق  ويقول ابان حاز  

فه ك اب  ا حما  فه أحول األحما  أول من عمل بالرأن ابو حنافة عله رأ  القرن 
عااله عماا يشاركون فاه لولا  الثالث وهذا هو  حرم  س لعاله مياناً أن  إلا  مات س ل

َه ُ َهَوابُ أَفَفَنَت لَُموُن َعلَْاِ  َوِكاااًل أَْ  لَْحَساُ  أَن  أَْكثَاَرهُْم   } عز و ل أََرأَْيَت َمِن ال َيذَ إِلََٰ

 { 44-43الفرلاان  – يَْساَمعُوَن أَْو يَْعِقلُاوَن إ إِْن هُاْم إاِل  َكاأْلَْنعَااِ  ل بَاْل هُاْم أََضالًل َسايِااًل 
فه لحريم ال قول عله س لعاله فه ال حلال وال حريم بغار نا من ك اب  ولال لعاله

  رسول  حله س علا  وآل   س وسنة

 –وال لقولوا لما لص  ألسن مم المذب هذا حالل وهذا حرا  ل ف روا عله س المذب  }

م يفسار القارآن ولقاد زعام أناا  أن النياه )حاله س علاا  وآلا ( ماا  و لا , { النحال
فمااذا كاان يفعال رساول س حاله س  المريم أو ييان  و إذا كان هذا ا دعا  حاحاحاً 

علا  وآل  بان ممة و المدينة أكثر من عشرين سنة ؟!! هل كان ييلغ ايياو وي ارم لهام 

 . فهمها ولفويلها

و  [ وهاو فهام وهذا هو فهم الولاد بن المغار  لما لال ] إن فا  لحالو  وإن علا  لطاال

 : ححاح ولمن  مدأل لياان ك اب س لعاله كما سنيان  فه حان  والسؤال

عله هواب لاي لفوا  لهم القرآن المريم لافهم  كل  و هل لرم النيه حله س علا  وآل 

أفاال  } وهذا لاول باطال ألن ك ااب س وكالما  محادد ماانت لكأا الف كماا لاال لعااله

أن أن  { النسا  –ان من عند غار س لو دوا فا  اأ الفاً كثارا ي دبرون القرآن ولو ك
ال يياناا  إال س   ا أا الف فاه اليااان لاا  مان س فااه شاان وذلاك ألن القارآن الماريم

لعاله و رسول  حله س عا  عم أهل با   علاهم الساال  وال اأا الف فاه هاذب الوالياة 

" لرك ُمم عله الياااِ  لاِلها كنهاِرها ال  ]  وآل  و لذلك يقول حله س علا   هلل الحق 
يزيُغ عنها بعدن إال هاِلٌك   ومن يَِعْش منمم فَساار  اأ الفًاا كثااًرا فعلاامم بماا عاَرف ُم 

اشاديَن ل وعلاامم بالطاعاِة وإن كاان عيادًا حيشاا ا  من ُسن  ه وُسان ِة اليلفااِ  المهاِدينِاَن الر 

وا علاها بالن وا ذِ  أأر ا  أباو داود    - فإنما المؤمُن كالممِل األَنِِ  كلماا لِاادَ انقَاادَ َعاًل
( ور الا  ر اال 17144(   وأحمد )42(  وابن ما   )2676(  وال رمذن )4607)

 [  الصحاح

والعيد الحيشه هناا المافمور بطاع ا  هاو كال مان هاد  إلاه والياة س لعااله ورساول  
وذلك ال يقو  إال عله لاعد  باان القارآن  السال  حله س علا  وأهل بات النيه علاهم

   {  فإذا لرأناب فاليت لرآن  عم إنا علانا باان  }   بالقرآن كما لال لعاله

وأنزلنا إلاك الذكر  }  رسول س حله س علا  وآل  لقول  لعاله عم يفله بعد ذلك باان

 { النحل –ل يان للنا  ما نزل إلاهم ولعلهم ي فمرون 



مت األأذ فه ا ع يار أن كل لاول وفعال لرساول س حاله س علاا  وآلا  وحاه لاال  
 الانمم – وما ينطق عن الهو  إن هو إال وحه يوحه علم  شديد القو  }  لعاله فا 

} 

فاساكلوا أهال الاذكر إن كنا م ال { عم يفله باان أهل با   علاهم السال  فاه لولا  لعااله. 

مؤمنه أهل الم اب وذكر ذلك ابن كثار فه لفسار  وذكر  لال أنها نزلت فه } لعلمون

 : أن المقصود منها علما  أهل بات النيه علاهم السال  وذكر ذلك

 .ا ما  الثعليه فه لفسارب الميار فه معنه هذب ايية من سور  النحل - 1

 .570لفسار القرآن البن كثار فه  زت  الثانه الصفحة  - 2

 .109ت  الرابت عشر الصفحة لفسار الطيرن فه  ز - 3

 .134لفسار ايلوسه المسمه رو  المعانه فه  زت  الرابت عشر الصفحة  - 4

 .272لفسار القرطيه فه  زت  الحادن عشر الصفحة  - 5

 .334لفسار الحاكم المسمه شواهد ال نزيل فه  زت  األول الصفحة  - 6

 .482ث الصفحة لفسار ال س رن المسمه إحقا، الحق فه  زت  الثال - 7

 [.140و  51ينابات المود  للقندوزن الحنفه الصفحة  - 8

رسول س حله س علا  وآلا : لاال س  لال: لال أمار المؤمنان علاهم السال  و عن ]

 ل  الل : ما آمن باه مان فسار برأيا  كالماه  وماا عرفناه مان شايهنه بيلقاه  وماا 

ولاراب فاه  116ص  1عااون األأياار     -  عله دينه من اس عمل القااا  فاه ديناه

 [.      5ص  أماله الصدو، &37ص  1ال وحاد أياا الياب 

الارحمن فاسافل   }    ال وعاال فااهم  وهؤال  هم الييرا  بم اب س لعاله الذين لال 

  { 59  - ب  أيارا الفرلان

 و  و ال قولال فسار بالرأن واله و يقول أمار المؤمنان عا  السال  لذلك محذراً من  

  عله س ليارم ولعاله بغار علم

إيام أن لفسر القرآن برأيك   ح ه لفقه  عن العلما    فإن  رب لنزيل يشي  بمال    ] 
اليشر  وهو كاال  س  ولفويلا  ال يشاي  كاال  اليشار   فماال  س لياارم ولعااله حاف   

 –بحاار األناوار  –ف هلاك ولاال وكال  اليشر أفعالهم فال لشي  كال  س بمال  اليشر  

 . [  ١٠٧الصفحة  – ٨٩   –العالمة المملسه 



ولذلك ال ييان ك اب س إال لرآنا مثلا  يحادد المعناه القرآناه المقصاود وفقااً لماراد س 
فال يياان  { فإذا لرأناب فاليت لرآن  عم إنا علانا باان  } لعاله فه ك اب  المريم لال لعاله

 ] :  فه مقدمة ك اب  لفسر القرآن العظاام  لذلك يقول ابن كثار  ن مثل إال لرآ  القرآن

 .  [  " أحح ال فاسار باان القرآن بالقرآن فما أ مل فه موضت فقد فصل فه آأار "
وبعد باان س لعاله يف  باان رسول س حله س علا  وآل  لم ااب س لعااله عام أهال 

 نابات النيه علاهم السال  كما أسلف

لاال  ] : معرفة بم ااب س هاو رساول س حاله س علاا  وآلا  مان بعادب  وأكثر النا 

 –مان أوطا  با   القارآن ا ما  أبو  عفر علاا  الساال  : ويحاك ياا ل ااد  إنماا يعارف

 . [ 312-311روضة المافه 

وهذا الوحه علم علم  س لعاله لرساول  حاله س علاا  وآلا  بواساطة ساادنا  يريال 

إن ّللان علام نياا  ال نزيال ” رون عان ا ماا  الصااد، )علاا  الساال ( : ]   لا  السال ع

– وال فوياال فعلاام رسااول ّللان )حااله س علااا  وآلاا ( علااااً )علااا  السااال ( وعلمنااا وّللان 
وبال االه أعاارف  . [330 /43  ولرياا  منا  فاه62/371المملساه  بحاار األناوار   

ل س عام أهال با ا  )علااهم الساال ( الاذين لاال فااهم س اليلق بالقرآن المريم هو رساو

 .  {36النور  – فه باو  أذن س أن لرفت ويذكر فاها اسم       {ليارم ولعاله

وهااذب الياااو  هااه باااو  أهاال بااات النيااه واعالهااا بااات ا مااا  علااه وفاطمااة كمااافه 
/ ب / برياد   98أسياب النزول حاث سفل أحد الصحابة ] عن أن  بان مالاك وعان / 

فقاا    لرأ رسول س حله س علا  وآل  هذب ايية: )فه باو  أذن س أن لرفت(  لاال:

ر ل فقال: أن باو  هذب يا رسول س؟ فقال: باو  األنياا ل فقا  إلا  أبو بمر فقال: يا 
شاواهد  –لاال: نعام مان أفاالهال  -لياات علاه وفاطماة  -رسول س هاذا الياات منهاا؟ 

 [ 533ص  1ال نزيل للحاكم الحسمانه  

ومن هنا كان أهل باات النياه و أولهام أماار الماؤمنان علاه علاا  الساال  هاو لر ماان 

كما أنزل من عند س لعاله ووفقااً لماراد س   القرآن ومدرسة للفهم الحقاقه لم اب س
رسول س بان با ا   من  لعلم   بما  لعاله و هذا العلم حدد معالم  أمار المؤمنان عله

ومااا ألاناااهم ماان ك اا   { ومساامدب وفااه حروباا  حانمااا لااال فااه لفسااار لولاا  لعاااله
هنا يقول أمار الماؤمنان علاه   -  سيف 44}  يدرسونها وما أرسلنا إلاهم ليلك من نذير

  [ .  ” ما آلانا ربنا غار هذا الم اب لندرس “  [ ()علا  السال 

  

لمااا  األمااة باادر ا  م فاولاا  ماان الفهاام وفقاااً للمعااايار وهااذب الدراسااة مف وحااة لماال ع

نَْرفَاُت  } :  العلماة ال ه حددلها األماة ا ساالماة فاه فهام ك ااب س لعااله يقاول لعااله

ن ن َشاُ     { 76يوس   –َوفَْوَ، ُكِلن ِذن ِعْلٍم َعِلاٌم  دََرَ اٍ  م 



اهم الساال  هاه ال اه لياان وأعالهم فهماً و أحدلهم و أحوبهم مدرسة أهال الياات علا
مراد س لعاله من ألق  فإن لحقاق ذلاك الفهام نزلات المالتماة ونزلات اليركاة وارلفات 

مان أاالل فهام دلااق   بياان دلاق ولفصال لم اب س لعااله الغا  و ا   النصر  

كماا لاال أماار الماؤمنان علاه )علاا     للقرآن بالقرآن الذن هو أبعاد عان فهام الر اال

 . [ القرآن أبعد عن فهم الر ال )[ ( السال 

ومت رهور مدرسة الرأن وان شاار الماذب علاه رساول س حاله س علاا  وآلا  فاه  

منال  الر اال والقياتال واليلادان عمات اليلاو  وازداد  ال فاساار وماا ازداد  األماة 

ه زماان مان س إال بعاداً بعادما كاان فاه زمان رساول س لفسااراً واحاداً عام لفساارين فا
اليلفا  بعد مو  النيه حله س علا  وآل  عم انقسمت األمة عله أعار ذلاك إلاه شااعة 

س علا  وآل  فه باان أحل هاذا الصارا    وسنة ح ه اين لذلك لال رسول س حله

 [ فه ا ما  عله علا  السال  أن  عله لفويل القرآن كما فه لول  حله س علا  وآل  

 [ لل عله لفويل إن منمم من يقا 

أأر  الحاكم فه األربعان شاهدا ل  من حديث أباه ساعاد سامعت رساول س يقاول   ]

إن منمم من يقالل علاه لفويال القارآن كماا لاللات علاه لنزيلا  لاال أباو بمار أناا هاو ياا 

رسول س لال ال لال عمر أنا هو يا رسول س لال ال ولمن أاح  النعال لاال وكاان 
 -  ييصاافها لااال الحاااكم حااحاح علااه شاارط الشااايان وس أعلاام (( أعطااه علاااا نعلاا

( : ر الااا  ر اااال 9/133(   لاااال الهاثماااه )11790  رلااام  3/82أأر ااا  أحماااد )

(   لااال 1086  رلاام  2/341الصااحاح غااار فطاار باان ألافااة وهااو عقااة ل وأبااو يعلااه )
(   6937  رلام  15/385( : ر ال  ر ال الصحاح ل وابان حياان )5/186الهاثمه )

 .  [   ( ولال : ححاح عله شرط الشايان4621  رلم  3/132والحاكم )

عله أعار اأا الف هاذب األماة  وبال اله عم اليال  ورفعت اليركة ونزل ا ن قا  ا لهه 

فه ك اب ربها وسنة نياها ول ل أهل با   علاهم السال  و شاع هم وأنصارهم والهاامهم 
ن ل لاوا أهال باات النياه وشاردوهم باان األلطاار من اليوار  وانصارهم بالمفر بعد أ

ولااد نياافهم النيااه حااله س علااا  وآلاا  بااذلك وهااو ييمااه لاااتال لينااه هاشاام وبنااه عيااد 

 . " أن م المس اعفون من بعدن " : والكما  الحسن والحسان علاهم السال  المطل  

إن رسااول  يقااول : الساال علا  عان المفااال باان عمار   لااال : سامعت أبااا عيااد س ] 

فيماه ولاال : أنا م  الساال علاهم نظر إله عله والحسن والحساان وآل علا سحله س

المس اعفون بعدنل لال المفال : فقلت ل  : ما معنه ذلاك ياا ابان رساول س؟ لاال : 
ونرياااد أن نمااان علاااه الاااذين  »يقاااول :  عزو ااال معنااااب أنمااام األتماااة بعااادن   إن س

فهاذب ايياة  ارياة فاناا  «  ]  نمعلهم أتمة ونمعلهام الاوارعاناس اعفوا فه األرض و

 . [  79معانه األأيار للصدو، ص  –إله يو  القاامةل 

  َوِهَه أُ ًل َولَِد اْلعَي اِ    أُْأُت َمْاُمونَاةَ  أُ نِ اْلفَْاِل بِْنِت اْلَحاِرثِ  َعنْ  ] : وفه مسند أحمد
ُ َعلَْاِ  َوَسل َم فِاه َمَرِضاِ    فََمعَْلاُت أَْبِماه   فََرفَاَت َرأَْسا ُ      لَالَْت : أَلَْاُت الن يِه  َحل ه ّللا 
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 : ِأْفنَااا َعلَْاااَك   َوَمااا نَااْدِرن َمااا نَْلقَااه ِمااَن الن اااِ  بَْعاادََم يَااا فَقَاااَل : " َمااا يُْيِماااِك ؟ " لُْلااتُ 

ِ ؟ لَاَل : " أَْن ُُم اْلُمْس َْاعَفُوَن بَْعِدن "  .  [ رواب أحمد فه مسندب -َرُسوَل ّللا 

ومت فقدان  ز اً من العلم اللادنه الاوهيه الم اوارث ألهال باات النياه حاله س علاا  

لعلما  بآيا  اح ار فه فهمها العلماا  مان بعاد فاضاطروا لكل ياا  مان وآل  احطد  ا

علو  مان سايقهم ح اه وحال الحاال إلاه لرساا  ألهاا  كال مان احا  أهال باات النياه 
)علاهم السال ( ولوالهم بفن  شاعه رافاه ) أن كافر مس يا  الد  والمال والعرض( 

النااا  عاان اليحااث والقاارا    وهااذا الفهاام الميااال  لم اااب س لعاااله ان شاار ماات لولاا 

 .  وان شار المهل ف مدد أححاب هذا الفمر بمماد  من اعدا  ا سال 

وبال اله بعد اليون وشست بانهم وبان ما لوارع  أهل بات النيه علاهم السال  من علو  
عن رسول س حله س علا  وآل  ومن هنا ان شر باانهم كلماة )س أعلام( علاه الارغم 

ولولا   {عم إنا علانا باان  } ولول  لعاله {وكل شان فصلناب لفصاال } عالهمن لول  ل

ْكَر ِل ُيَاانَِن  } لعاله عن باان النيه لم ابا  الماريم والاذن ينمارب الايعل َوأَنَزْلنَاا إِلَْااَك الاذنِ

َل إِلَْاِهْم َولَعَل ُهْم يَ َفَم ُرونَ   . { 44النحل  -ِللن اِ  َما نُزنِ

ولاذلك لاال   لوهيه هاو الاوحه مان س لعااله لنياا  حاله س علاا  وآلا وهذا المز  ا

و لاوارث هاذا العلام وهيا  مان س لعااله الاه   {وماا ينطاق عان الهاو   } لعااله فاا 

 ً كمااا لااال لعاااله فااه نيااه س   ا هاال با اا  علاااهم السااال  فآلاااهم س لعاااله فهمااا وعلمااا
 هم ال يدرك  إال مان مسا  الطهار لقولا  لعاالهوهذا الف   {ففهمناها سلامان }  سلامان

 79-77سور  الوالعة   -اَل يََمسًل ُ إاِل  اْلُمَطه ُرون   إِن   لَقُْرآٌن َكِريٌم فِه ِك َاٍب َمْمنُونٍ  }  

}  . 

وحاث أن الم  غار اللم  فامون المعناه الحقااق الصاحاح ل ياة ] أنا  أن ال يادرم 
[ أن وأول هاؤال  األطهاار بعاد رساول س حاله س غور معناب إال مان مسا  الطهار 

الااذين أذهاا  س لعاااله عاانهم الاار     علااا  وآلاا  هاام أهاال بااات النيااه علاااهم السااال 

إنماا يرياد س لااذه  عانمم الار   اهال   } وطهرهم لطهاارا كماا فاه ايياة المريماة

 . { األحزاب –اليات ويطهركم لطهارا 

من يشا  من عيادب وأولهم أهل اليات كما أسلفنا عام ذريا هم وهذا  ز  يهي  س لعاله ل

يابنه إن س احاطفه لمام الادين  } وهذا سي  لول سادنا إبراهام ألبنات  بعدما  معهم

 :  { فال لمولن إال وأن م مسلمون

ولذلك كان الصحابة إذا اح اروا فه آية من ك اب س أو حمام ذهياوا ل ر ماان القارآن 

له علا  السال  وهمذا األتمة من ذري   إله زمان المهدن آأار إماا  مان وهو ا ما  ع

 . هذب الشمر  الطاية الطاهر 

ومت لفر، األمة وسفك دما  أهل بات نياها علاهم السال  وبعد أن أحرلاوا دار السااد  
فاطمااة ول لااوا الحساان بالساام والحسااان ذبحاااً وا مااا  علااه وهااو يصااله الفماار فااه 



وا مان س لعااله باال فر، وا أا الف لاال لعااله   لال هاو القاادر المحراب هنا عوليا
علااه أن ييعااث علااامم عااذاباً ماان فااولمم أو ماان لحاات أر لماام أو يليااثمم شاااعاً ويااذيق 

 { األنعا  -بعامم بف  بعل 

و رفعت اليركة و نزل اليال  وعمت اليلو  ولسله عله المسلمان  وهذا حدث بالفعل

ال ه هه والياة   يديهم ح ه ير عوا إله والية س الحقكل شعوب األرض بما  نت أ

 . عم إمامة أهل با   علاهم السال   و سن   ك اب  المريم ورسول  حله س علا 

 :  فإن حققوا للك الوالية لوحد  هذب األمة ورفت اليالف فاما بانها

 و حلت اليركة   . 

 ر  منها لول  لعالهورفعت من بانهم النقمة واليال  والنصوص فه ذلك كثا { 

ااَماِ  َواأْلَْرِض  ااَن الس  َولَااْو أَن  أَْهااَل اْلقُااَر َٰ آَمنُااوا َوال قَااْوا لَفَ َْحنَااا َعلَااْاِهم بََرَكاااٍ  منِ
ِمن َكذ بُوا فَفََأْذنَاهُم بَِما َكانُوا يَْمِسايُونَ  ولاال لعااله أياااً  { 79األعاراف  – َولََٰ

 } طاعة س ليارم ولعااله ووالي اة الحاق فه ك   س السماوية ودعولها إله

بنِِهاْم أَلََكلُاوا ِمان فَاْولِِهْم  ان ر  نِمااَل َوَماا أُناِزَل إِلَاْاِهم منِ َولَْو أَن ُهْم أَلَاُموا ال  ْوَرا َ َواْ ِ
اْنُهْم َسااَ  َماا يَْعمَ  ْق َِصدَ ٌ ل َوَكثِااٌر منِ ةٌ مًل ْنُهْم أُم  الماتاد   –لُاوَن َوِمن لَْحِت أَْرُ ِلِهم إ منِ

66 } 

 إن س يدافت   } ينزل ا ن قا  ا لهه عله أعدا  هذب األمة مصدالاً لقول  لعاله
 . { الحج –عن الذين آمنوا 

  لنازل المالتماة عااناااً فاه حاروب المساالمان مات أعاداتهم وياارون المالتماة كمااا

 ااً رآها ححابة رسول س حاله س علاا  وآلا  فاه غازو  بادر حااث رأوا فو
من المالتمة عله رأسهم لاتداً يقول "ألد  حازو  " فلما سفلوا رسول س حله 

س علا  وآل  فقال لم " هذا مدد السما  الرابعة " فال غرو فه آأر زمان الدناا 

وهو لري  من زماننا هذا نر  فه ولاتت لريية رسول س حله س عله وآل  
ت والصالحان والمالتمة وهه الحالة الوحاد  يقالل مت المؤمنان وأتمة أهل اليا

 . فه ك اب س لرؤية األتمة ور ع هم عاانا

وفه بحثنا بم اب س لعاله هنا وباان القرآن المريم عله الملمة واين ورد  فه ك اب 
س بمل مواضت القرآن المريم ل حدياد كاان لمشا  المعناه المطلاق للملماة ومصادرها 

مااراد س ليااارم ولعاااله منهااا ولرابطهااا بااال ه للاهااا ح ااه يمماان وأياان ورد  لحقاقاااً ل

 }  :  لااال لعاااله فااا   حياال بااان السااما  واألرض    بالفعاال أن القااول بفننااا أمااا 

 { آل عمران – واع صموا بحيل س  ماعاً وال لفرلوا

وهذا الحيل عيار  عن ممموعاة مان الحاروف و الملماا  و ايياا  و الساور م صالة 

ا اليعل ال لنفصام علاه لرلاا  النازول فاه فهام بااان ك ااب س لعااله و كلهاا بيعاه

 . لشار إله والية س لعاله عم والية رسول  و أهل با   علاهم السال 



وبال اله باان القرآن بالقرآن عله الملمة يشق طريق الظلماا  أماا  أهاوا  دألات فاه 
لنا إلاه مساا و  م ادنه مان الفهاام و هال ان شار بااان الناا  لادريمااً ح ااه وحا  اليااان

لاادلاتق اللغااة العرباااة الفصااحه وال يو ااد ول اااً لااد  النااا  كااه يساامعوا لحااذلق أحااد 

بالفعاال   العلماا   عياا  األعلماااة وهاو يقااد  ا عاراب واليالغااة للقارآن وهااو مطلاوب
عله مس و  الياحة إنما العامة لريد فهم ميسه ألحما  القرآن كه ي اسر لهام العمال 

وال يفلونك بمثل إال  كنام باالحق  } وحد، سيحان  ولعاله حاث يقول  ب األحما بهذ

 . { 33الفرلان  –وأحسن لفسارا 

وإلاك هذا المثال فه باان لغون عماق يية من ك اب س لن يحقق منها عظاام ا فااد   
إال الم يصصااون دون عامااة المساالمان الااذين يرياادون حماام س لعاااله ورسااول  فااه 

 :  الحالل والحرا   ساتل و معرفةالم

تِه لَُظاِهُروَن ِمْنُهن   }  ] ن لَْليَْاِن فِه َ ْوفِِ  إ َوَما َ عََل أَْزَواَ ُمُم الال  ُ ِلَرُ ٍل منِ ا َ عََل ّللا  م 

ِلُمْم لَْولُُمم بِفَْفَواِهُمْم ل َهالُِمْم إ َوَما َ عََل أَْدِعاَاَ ُكْم أَْبنَاَ ُكْم إ ذََٰ ُ يَقُوُل اْلَحق  َوهَُو يَْهِدن  أُم  َوّللا 

   } االحزاب –الس يِاَل 

فاه الموضات نصا   (مان للياان) م علاق بمعال و (لر ال) الثالعاة كلهاا نافااة و(ماا)

مفعول ب   مت الزو  وهو يطلق عله الذكر واألنثه بغار لا  عله لغة الفصاح وهه 

 (الالتاه) و { 35اليقار   –المناة  اسمن أنت وزو ك } لغة القرآن المريم لال لعاله
 مت ال ه واألحل إعيا  الاا  ويموز حاذفها ا  ازا اً بالمسار  ويماوز للااان الهماز  

فعل ماار  لممت المذكر المياط  من باب المفاعل حلة  (لظاهرون )ولليها يا  و

مفعاول با  األول واألدعااا   (أدعاااتمم) مات األ  مفعاول بهاا و (أمهالمم)الموحول و
 (و)ذلمام   مت إبان مفعاول عاان (أبناتمم)مت دعه وهو من يدعه لغار أبا  إبناً ل  و 

مي ادأ (س)و (لاولمم)فاه موضات رفات نعات مان ( باففواهمم)أيارب و (لاولمم)مي ادأ و

 (يقاول) و هاان أحادهما أن يماون مفعاوالً ل) الحاق( أيارب وفاه نصا  (يقاول(و
لفساار  -. (وس يقاول الحاق ) وعاناهماا أن يماون حافة لمصادر محاذوف علاه لقادير

 . [ إيران  طيعة لم – 58ص  32اليصاتر للرس يارن الموييارن   

وهنا نؤكد بفن هذا باان للياحة من العلما  وإفاد  عوا  المسلمان من  فه هذا الزمان 

 ً  . السريت أحداعة ومشاغل النا  فا  و لن يفاد المسلم العادن من  شاكا

  إال العلماا  الم يصصاون فاه فقا  اللغاة ولاا  المسالم العاادن وبال اله لن يس فاد من

 . طال  الحمم القرآنه وسنة الرسول حله س علا  وآل  للعمل بها

وبنا اً عله ما لقد  يما  أن لعلام أيهاا القاارك الماريم بفنناا لاد را عناا كلماا  القارآن 

بماا ليلهاا وبعادها كلمة كلمة أحلها و ذرها وفروعها وأيان ورد  ولرابطهاا   المريم
وذلك لامون الياان القرآنه للقارآن الماريم   وهذا هو الفار، بان  وبان المعا م اللغوية

هو الحمم الذن يحقق مراد س لعاله من كل كلمة فا  لامون المامون مازاناً فه فهم 



الحديث الصاحاح مان الموضاو  فاه سانة رساول س حاله س علاا  وآلا  كاه نحقاق 

 .  لعاله فه ك اب  المريم مراد س

 : وعن المز  الوهيه والمسيه فه ك اب س لعاله

 أعلم أأه المريم

ان ك اب س لعاله هو كال  س المنزل من السما  إله أهل األرض لا حاكموا إلا  فه 

  عالم الشهاد  بالحاا  الدناا عم يثابو أو يعاليوا فه ايأر  بعد مولهم و فه الحاا  الادناا

عله الناا  باان الرضاا والقناعاة   وسيط   لظهر عالما  رضا س لعاله أو غاي 
وراحة اليال و نزول اليركاة أو السايه وا ن هازياة وساو  األأاال، وكراهااة الناا  

 . وا ب ال  بش ه أنوا  الياليا لعل  ي وب أو ير ت إله س لعاله

ً وبال اله القرآن المريم كم اب منزل من عند س    فهو ماسار رااهر   لا  كالماً عاديا

واضاح  لااه لاال لعاااله فااا    ولقاد يساارنا القاارآن للاذكر فهاال ماان مادير ل وهااذا هااو 
رااهر القاارآن ح اه ال يمااون للناا  علااه س حمااة و أيااا فااه ك ااب س باانااا للغااا  

و ال  ومس قيل العالم وهذا من بواطن القرآن المريم ال ه ال يعرفها إال من مس  الطهر

علاهم السال  عم العلماا  مان    ذرية انياا  عم أهل بات النيه  ينزل فهمها وال باانها إال
ذري هم كل عله حس  در    ولرب  من س لعاله فاؤله مان العلام علاه لادر در  ا  

مان س لعااله ولاذلك أعالهام علماا بياواطن القارآن هام أهال باات النياه علااهم السااال  

"سلونه ليل أن لفقدونه فاإنه أعلام   له علا  السال  ولذلك كان يقولوأول    ا ما  ع
بطر، السما  أكثر من طار، االرض" وهاذا علمااَ م ادر اً باان العلام بظااهر القارآن 

وباطن  كما لال ا ما  عله علاا  الساال  رااهرب انااق وباطنا  عمااق وال يادرم غاور 

ال  وبال اله النا  يدورون مت أتمة معناب وبواطن  غار أتمة أهل بات النيه علاهم الس

 : أهل اليات بان العلم المسيه والوهيه

 :  أوال  

 :  الوهبي أو بواان القرآن الكريم

يم  ان لعلم أأه المسلم بفن ا ما  عله عله السال  عندما لال بافن القارآن لا  رهار 

 ول  بطن

 َراااِهُربُ أَنِاااٌق  َوبَاِطنُاا ُ َوإِن  القُااْرآنَ ] : »  18كمااا لااال ا مااا  ) ( فااه آأاار اليطيااة 
لَُماااُ  إاِل  بِااِ   نهااج  –«ل َعِماااٌقل الَ لَْفنَااه َعَماتِيُاا ُ  َوالَ لَْنقَِاااه َغَراتِيُاا ُ  َوالَ لُْمَشااُ  الظًل

 [.   18اليالغة اليطية 

وعان رساول ّللان )حاله س  ] : وفه زمن الف ن يقول رسول س حله س علا  وآلا  

ول  رهر … فإذا ال يست علامم الف ن كقطت اللال المظلم فعلامم بالقرآن” :  علا  وآل (



المملساه  بحااار ” –  وبطان رااهرب حمماة وباطناا  علام   رااهرب أنااق وباطناا  عمااق

 [  .  29/71األنوار   

رهر وبطن من  ما لد ماه ومن  ما ” لال ا ما  اليالر )علا  السال ( : للقرآن   ] و 

 [.    791 /32المملسه  بحار األنوار   –” ن نعلم ونح…  لم يمه

إِن اا أَنَزْلنَاابُ لُْرآنًاا َعَربِا اا ل عَل ُماْم  } : و الظااهر مان ك ااب س لعااله لاال فاا  عاز و ال 

 { 2يوس   –لَْعِقلُوَن 

ولقاد يسارنا القارآن  } وهذا القرآن ماسر الفهام ل اساار العمال با  كماا فاه لولا  لعااله

 { القمر –هل من مدكر للذكر ف

  : ثانيا  

الباان تأويل لغوام  القرآن الكريم اليعلمه إال الراسخون فىي العلىم مىن أهىل بيىت 

النبي عليهم السالم ومن تعلم علمهم من بعىدهم وبالتىالي هىو تأويىل ال يعلمىه إال هللا 

لعلم أالمة أهل عليهم السالم والراسخون من مريتهم في ا  ورسوله صلى هللا عليه ثم

 . { ال يمسه إال الم هرون {ومن تعلم ونهل من علمهم ولذل  يقول تعالى

كما أسلفنا أن ال يادرم غاور معنااب إال المطهارون مان أهال باات النياه علااهم الساال  

 ( أهال)  ولفا  { األنياا  –فاسكلوا أهل الذكر إن كن م ال لعلمون  } ولذلك لال لعاله

ب النزول ال ه ذكار  أنهام أهال باات النياه علااهم هنا يقطت المعنه ويؤيد بعل أسيا
إنماا يرياد س لااذه  عانمم الار    } السال  و ذلك لورود هذا اللف  فاه لولا  لعااله

 وذلك الس حالة. { األحزاب –اهل اليات ويطهركم لطهارا 

 ذهاب رسول س حله س علا  وآل  ألهل الم اب يسفلهم أهو نيااً أ  ال ؟ 

د دألناا فاه بطان القارآن ولفويلا  الاذن لاال لعااله فاا  أنا  سااظهر آأار وهنا نماون لا

الزمان حانما ينسه علما  هذب األماة أحاول ال فساار و لااات كثاار مان األحماا  باان 
هال ينظارون إال لفويلا  ياو  ياف  لفويلا   { النساان وال حري  هنا لاال لعااله م وعاداً 

 –لحق فهل لنا من شفعا  فاشفعوا لناا با يقول الذين نسوب من ليل لد  ا   رسل ربنا

  } األعراف

و لمن بمل اس  بان لعاله أن المثار سامذبون بهذا ال فويل الذن سافله با  إماا  آأار 
بال كاذبوا بماالم  } الزمان أو ينزل مت سادنا عاساه علاا  الساال  كماا فاه لولا  لعااله

 { يون  –يحاطوا بعلم  ولما يفلهم لفويل  

 فسار  مات باان الظااهر األنااق الاذن يعلما  كال علماا  األماة واليداياة وبال اله هنا ال 
والقاعااد  ال ااه ننطلااق منهااا فااه باااان ك اااب س هااه لااواما  اللغااة العرباااة واأللفااار 

 الشرعاة لل عري  بالملمة ومعناها



عم مرا عة لفاسار أهل اليات فه كل آية لنمد أنهم بالفعال كاانوا يعرفاون بااان القارآن 
ن وبدلة ألانا بها بحاث إذا لال أن إما  مان اتماة أهال الياات علااهم الساال  لاوالً بالقرآ

فه لفسار آية من ك اب س بعد باان كل كلمة بالقرآن فه النهاية س مد بعد اليحاث فاه 

ك اااب س لعاااله أن ماااذكرب األتمااة كااان فهماااً دلاقاااً للقاارآن بااالقرآن ليصاا  للمساالمان 
ذل  فه كلما  كقول ا ما  عله زين العابدين علا  السال  فه ولشاع   وأنصارب ولالم

 اليحاار  –نحن و   س الذن يؤله منا " "  } كل شان هالك إال و ه  { لول  لعاله

[ , وسانيان  فااه حانا  أن هااذب الملماا  اأ صااار طوياال  5ص  4للعالماة المملسااه  

 . لياان لرآن بقرآن لهذب االية وسنيانها فاما بعد

هو الياطن العماق فه فهم ك ااب س لعااله والاذن لعماز األماة عان إدراكا  كماا وهذا 

 [.  " لال أمار المؤمنان عله علا  السال  ] " القرآن أبعد عن فهم الر ال

و فه اليااطن العمااق فاه فهام ك ااب س لعااله ألفارااَ لرآنااة منقولاة عان معناهاا فهاه 

  اللغاة بال لاد كشافنا فاه لاواما  اللغاة عله غار مالظن وعله غار ما حددل  لواما

 .  العرباة عالعة أأطا  بانها القرآن بالقرآن

ولذلك لال علما  ال فسار أن هنام معانه لغوية أللفار القرآن ومعانه شارعاة حاددها 

 .  الشار  المريم

وأما المز  المسيه من ك اب س فهو ما اك ساي  المار  مان علام بمهادب ولرا لا  لفهام 

س لعاااله وال يمماان ان يصاال بهااذا العلام إلااه غااوامل ك اااب س لعاااله ولااذلك ك ااب 
الممادلاة  –والذين أولوا العلام در اا   } يقول لعاله فه العلما  بان هالان الدر  ان

وأعله هذب الدر ا  بعد س عز و ل سادنا محمد حله س علا  وآل  وأنياا   {  11

 . السال س لعاله عم أهل با   علاهم 

ومن أالل بااان القارآن علاه الملماة و اذورها دون زيااد  أو نقصاان بداياة مان بااان 
الملمااة باانهااا اللغااون والشاارعه نمااون لااد باادأنا الغااوص فااه معااانه الم اااب ولاارابه 

 الملما  مت بعاها و ال ه بانت أن كل ك اب س لعاله من أول كلمة نزلت فا  وهه

كلها لدور حول معناه واحاد  { إن  كان لوابا }   لعالهح ه آأر كلمة فه لول {إلرأ}
وهو والية س لعاله أوال عم والية رسول س حله س عاا  وسالم عام والياة أهال با ا  

 . علاهم السال 

وذلااك ماات ا ل اازا  بقواعااد ال فسااار المعروفااة بااان علمااا  ال فسااار بالروايااة ولقااد لمااا 
فعمازو   ولمانهم ال زماوا بحرفااة ايياا  ايياة بايياةعلما  ليلنا لياان القرآن باالقرآن 

عان بااان أكثاار مان عالعاة أربااا  القارآن وأدألااوا فاا  أرا  علماا  الساال  ل غطااة هااذا 

فه إياا  القرآن بالقرآن "   "أضوا  الياان  العمز والمثال عله ذلك مثالً فه لفسار
الصاافا   –ف عاان وعنادهم لاحارا  الطار } للشنقاطه أورد فاه بااان لولا  لعااله

   } 52ص  - َوِعْندَهُْم لَاِحَراُ  الط ْرِف أَلَْرابٌ  } أن  ييانها لول  لعاله {48



وهنا لم ين يهوا بفن لرلام اييا  لم فه عهود م فأر  بعد ماو  النياه حاله س علاا  
 ألام للاك } وآل  و لد بان القرآن المريم أن كل حرف فه ك اب س آي  فاه لولا  لعااله

ومن هنا فه بااننا لم اب س كل  ملة مفاد  آياا  مان س ييانهاا  { آيا  الم اب الميان

آياا  أأاار  وكال كلمااة فاهااا حاروف ماان ك ااب س هااه آيااا  بانا ك اااب س لعاااله 
فه آية الدين س مد فاها  مل مفاد  وآياا  داأال   والمثال عله للك اييا  لول  لعاله

 : هاآية كيار  لال لعاله فا

ه فَاْك ُيُوبُ إ   [ َسم   يَا أَيًلَها ال ِذيَن آَمنُوا إِذَا لَدَايَن ُم بِدَْيٍن إِلَهَٰ أََ ٍل مًل

  َوْلاَْم ُ  ب ْانَُمْم َكالٌِ  بِاْلعَْدِل إ 

ُ إ فَْلاَْم ُْ  َوْلاُْمِلِل ال ِذن َعلَْاا ِ  َ َرب ا ُ  َواَل يَفَْب َكالٌِ  أَن يَْم َُ  َكَما َعل َم ُ ّللا  اْلَحاقًل َوْلاَ  اِق ّللا 

  َواَل يَْيَيْ  ِمْن ُ َشْاكًا إ

فَااإِن َكاااَن ال ااِذن َعلَْاااِ  اْلَحااقًل َسااِفاًها أَْو َضااِعافًا أَْو اَل يَْساا َِطاُت أَن يُِماال  هُااَو فَْلاُْمِلااْل َوِلاًلاا ُ 

  بِاْلعَْدِل إ

َ اِلُمْم ل   َواْس َْشِهدُوا َشِهادَْيِن ِمن رنِ

ان لَْرَضاْوَن ِماَن الشًلاَهدَاِ  أَن لَِاال  إِْحادَاهَُما  فَإِن ل اْم يَُمونَاا َرُ لَاْاِن فََرُ اٌل َواْمَرأَلَااِن ِمم 

َر إِْحدَاهَُما اأْلُْأَر َٰ إ   فَ ُذَكنِ

 َواَل يَفَْب الشًلَهدَاُ  إِذَا َما دُُعوا إ

  ا إِلَهَٰ أََ ِلِ  إَواَل لَْسفَُموا أَن لَْم ُيُوبُ َحِغاًرا أَْو َكيِارً  

ااَهادَ ِ َوأَْدنَااهَٰ أاَل  لَْرلَااابُوا ل إاِل  أَن لَُمااوَن لَِماااَر ً َحاِضاارَ  ِ َوأَْلااَوُ  ِللش  ِلُمااْم أَْلَسااُه ِعناادَ ّللا   ً ذََٰ

 لُِديُرونََها بَْانَُمْم فَلَْاَ  َعلَْاُمْم ُ نَاٌ  أاَل  لَْم ُيُوَها ۗ

  ْم إَوأَْشِهدُوا إِذَا لَيَايَْع ُ  

  َواَل يَُاار  َكالٌِ  َواَل َشِهادٌ إ َوإِن لَْفعَلُوا فَإِن  ُ فُُسوٌ، بُِمْم ۗ

ُ بُِملنِ َشْهٍ  َعِلاٌم  ُ ۗ َوّللا  َ ل َويُعَلنُِمُمُم ّللا   [ } 282اليقر   –َوال قُوا ّللا 

القرآن بهاذا وبال اله لما ال ز  الشنقاطه فه ك اب  أضوا  الياان فاه إيااا  القارآن با 
المنهج و د نفس  ماطراً للماو  إلاه سال  هاذب األماة لانقال منهاا وهماذا ساار علاه 

نف  النهج اليطا  فه لفسار  للقرآن بالقرآن وذلك للموتهم فاه اليااان اع مااداً علاه 
ايية ولا  الملمة مت إدأال أرا  علما  السال  فماا   لفساارا  مي لطاة باان بااان 

آن وبفحاديااث للنيااه حااله س علااا  وآلاا  و فاهااا الموضااو  فااه القارآن بااالقرآن والقاار

المنال  ومداتح الر ال والقياتل بالذا  و أما األحما  ال ه بانها النياه حاله س علاا  



وماا ينطاق عان      وآل  فه سن   فهاه مان الاوحه المحفاور باإذن س لقولا  عزو ال

 .  ل النمم –الهو  إن هو إال وحه يوحه 

حما  ألانا بها فه القرآن المدنه بما الفقت علا  أمة المسلمان من أحاديث بان وهذب األ

 .المذاه 

وعن الياان المسيه لم اب س لعاله وفقاً لما ورع   األمة ا سالماة من لراث إسالمه 

مي له بان علو  أهل اليات وححابة رساول س حاله س علاا  وآلا  وال اابعان ومان 

 يومنا هذا ليعهم بإحسان إله

عام ألات المم يااة ا ساالماة مان ك اااب فاه لفسااار و بااان القارآن بااالقرآن علاه الملمااة 

والصاالة بااان كاال سااور  ومااا بعاادها والمثااار ماان السااور القرآناااة فوالحهااا ي ماماال فااه 

وهناا يماون ا أا الف  المعنه أوالامها ول رابه المثار من السور بعاها مات بعال 

 .  ينفه عن  حفة المعمم بان المعمم و ال فسار بما

  : ثانيا  

فهم القرآن وإعمازب بلغة لريش ووفق ما فهم  الولاد بن المغار  حانما لال ) وس إن 

  فا  لحالو  وإن علا  لطالو  ( واس مرار هذا النهج ح ه يومنا هذا وسنيان  فه حان 

  

 : ثالرا  

  : من ال فاسارانقسا  ال فاسار عله أعر ذلك لحواله سيعة عشر نوعاً  

عم كانات المقادما  لاؤدن إلاه ن ااتح لمار بهاا األماة ا ساالماة اين مان لفار، ولقالال 

إله سيعة عشر نوعااً   ولناحر بعد أن لفرلت فه المع قدا  و ال فاسار وال ه انقسمت
من أنوا  ال فسار ال يو د من بان ك اب س عله الملمة كما بانا وأسلفنا من ليل وهاه 

 : كما يله

 ال فسار بالرواية 

 : ال فسار بالدراية أو بالرأن -2

 أبرز المصنفا  فه ال فسار بالرأن المحمود -

 : لفسارا  المنهج العقله  -3

 :  لفسارا  المنهج األدبه -4



 : لفسارا  المنهج اللغون -5

 : ال فسار اليالغه -6

 : ال فسار ال حلاله -7

 : الفقهه  لفسارا  المنهج  -8

 : سار المنهج الهداتهلف  – 9

 : لفسار المنهج المقارن  -10

 : لفسار المنهج الحركه – 11

 : لفسار المنهج المالمه  -12

 : ل فسار المنهج ا شارن  -13

 : لفسار المنهج الصوفه -14

 : لفسار المنهج الموضوعه للقرآن  -15

 : لفسار المنهج الياطنه والفلسفه – 16

 . هلفسارا  المنهج العلم -17

وفه لفسارنا للقرآن المريم هنا ما مازب عن غارب فه مادل  العلماة فقد  معنا فا  باان 
باان الظاهر األناق والياطن العمااق أو الاوهيه والمسايه و فاق ماا اراد س لعااله فاه 

القرآن الممه و المدنه معا مات ا ل ازا  بإضاافة مروياا  مان السانة النيوياة المطهار  

لنيه علاهم السال  الم فق علاها بان المسلمان شاعة وسنة وال اه عيات وآعار أهل بات ا
أنها باان عمااق للقارآن الماريم باالقرآن وال اه أدألات علاه اليااان فاه ايياا  المدنااة 

 . ال ه لدور حول األحما 

أننااا ال زمنااا فااه الياااان علااه الملماة ولرابطهااا بااال ه ليلهااا فهااذا مااايمازب عاان   و حااث

 المعا م

اان لم اب س لعاله الذن لال فاا  لعااله أنا  عياار  عان حاروف وكلماا  وآياا  فه ب
واع صاموا بحيال س  } وسور م رابطة فه حيل بان األرض والسما  لاال لعااله فاا 

فمان أراد   طرف  عند س لعاله وطرف  بفيدن اليشار  وهذا الحيل {  ماعاً وال لفرلوا

و رسااول  )حااله س علااا  ( وأهاال با اا  )علاااهم س لعاااله ورضاااب فلا ااوالب لعاااله 



السال ( دون غارهم من الميلولان ل عله لرلا  النازول وفقااً لمصاح  ا ماا  علاه 

 . )علا  السال ( كلمال  بآيال  بسورب فه عمل علمه غار مسيو،

وإذا كااان عاادد كلمااا  القاارآن )ساايعة وساايعون ألاا  كلمااة وأربعماتااة ولساات وعالعااون 

( فالباد أن لعلام أنناا لاد را عناا كال كلماة فاا  بهاذا العادد أولرييااً منا  77439كلمة( )

وذلك ل مرار ألفار فا  كلف  الماللة أو األرض أو السما  أو ماشاب  وذلك مان أاالل 
المعماام المفهاار  أللفااار القاارآن المااريم للمس شاار، األلمااانه "فلو اال" والااذن هذباا  

 . "مد فؤاد عيد اليالهوأضاف إلا  وأعاد ضيط  العالم الملال "مح

وبعد عنا  و هد و اب ال ا  شديد  لل من ي عرض إلاها و ينماوا منهاا إنساان لام هاذا 

العماال العلمااه ب وفاااق ماان س لعاااله وباادأنا فااه إأرا اا  بهااذب الصااور  علااه مولعنااا 
  الياص وذلك ح ه ال نم   عن س لعاله ممن ك موا العلم كما فه الحاديث الشاري 

 -فاا  حاله س علاا  وآلا  ] ماان كا م علمااً ألمما  س لعااله بلماا مان نااار" الاذن لاال 

(  وأحمد 266(  وابن ما   )2649( واللف  ل   وال رمذن )3658أأر   أبو داود )

(7571] )  . 

 

 هذا وباهلل التوفيق

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أني  وسالم على المرسلين

 مينوالحمد هلل رب العال

 خالد محيي الدين الحليبي

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  

 : منهج تفسير البينة أو النبأ العظيم



  

الحمد هلل رب العالمان والصال  والسال  عله أشرف المرسلان سادنا محمد وعله آل  
المن ميان الذين لال فاهم المصطفه حله س علا  وآلا  "دعاوا لاه   وححي  الطايان

 : "أححابه

 : بعد أما

 " لابو  السمانة " أو  " النيف العظام الذن هم فا  مي لفون "  هذب هه مقدمة ل فسار

ألن هاذب األماة بعاد اأ الفهاا العظاام فاه   " النيف العظام الذن هم فا  مي لفاون " وهنا

باان ك اب ربها وسنة نياها ووالية أهل اليات )علاهم السال ( أعي نا فا  من أالل بااان 
بالقرآن وعله الملمة أن  يؤكد أن الوالية هلل لعااله ولرساول  وأهال با ا  علااهم القرآن 

 . السال 

 : وأما

ولابو  السمانة ألن  ين صر ألل بات النياه )علااهم الساال ( مان أولا  إلاه أأار  وفقااً 

لياان القرآن بالقرآن و الاذن ان صار لوالياة س لعااله ورساول  حاله س علاا  وأهال 
وبابااً للفهام الصاحاح لم ااب    السال  ل ولذلك يع ير لابولا للسمانة والنصر با   علاهم

س حله س علا  وآل   س لعاله حاث أن  يمعل القرآن مياناً للقرآن عم بحديث رسول

 . با   )علاهم السال ( لنعرف مراد س لعاله من آيال 

 حله س علا  وآلا  عام آعاار أهال ال زمنا فا  بياان القرآن بالقرآن عم حديث رسول س

 . اليات )علاهم السال ( وعله الملمة ولرابطها بال ه ليلها وبعدها

  

ولمان باناا آيالا  لعااله   مت مالحظة أننا لم نف  بمعمم ذو كلما  منفصلة عن بعاها

ال زاماً بفسياب نزول ايية أوالً عم الملمة األوله من كال آياة وأيان ورد  ومواضاعها 

ميانااة لهااا وال ااه نحاان بصااددها ل حديااد المعنااه ومااراد س ليااارم ولعاااله منهااا دون ال

  . زياد  أو نقصان

عم نفله بالملمة ال اه بعادها وباانهاا وأيان ورد  ولرابطهاا باال ه ليلهاا عام ال اه بعادها 

فو دنا وحد  لارابه عماا  باان الملماا  كلهاا ممملاة ليعااها الايعل فاه المعناه و 
 –واع صاموا بحيال س  ماعااَ وال لفرلاوا  } حيل م رابه كما لال لعاالهالياان وكفن  

فهاو حياال م ارابه الحاروف والملمااا  والساور ال ينفصاام بعاا  عاان  { آل عماران

 . بعل فال زمنا ب رلا  النزول فه الياان وال فسار فقه



فه آيا  ال لنفصم بعاها عن بعل والسور  عن أأر  وال يير  مامون لو ه  
كماا لاال   ية س لعاله ورسول  )حاله س علاا  وآلا ( وآل با ا  علااهم الساال عن وال

لعاااله فااه هااذا الحياال والمؤمنااون وهااذا مااالم يااف  باا  أحااد ماان لياال كمااا ساانيان حاااث 

ال زموا بساا، اييا  وباانها ولا  الملما  كلمة بعد أأر  ومراد س لعاله منها فه 
لعاااله أن يمااون فااه مااازان حسااانالنا وأن ينفاات باا   هااد عماال أااار، للعاااد  نساافل س 

 . المسلمون وأهل الم اب ومن ليلق باألأال، الحسنة فه كل العالم

ن عرض وبال حر  ل طور حال ا ساال  والمسالمان بعاد   واليداية هنا فه مقدم نا البد

  ماعااً سااسااً وإ  رسول س حله س علا  وآل  ولطورال حول من القيالة إله الدولة

 . وارلياط السااسة ولطورها وارلياطها بالفق  والحديث وال فسار إله اين

  

يمعال كلماا  القارآن بمواردهاا  وبال اله يفحال لاعاد  لام ياف  بهاا أحاد مان ليال بافن 

و ذورها فه القرآن المريم ميانة يأر  فه ك اب س لعاله لنعلم كا  اس يدمها س 

يرسد ويقصد منها فمعلنا القرآن الماريم حاكمااً علاه القارآن عز و ل فه ك اب  وماذا 
ولا  بالهو  والرأن وهو منها  أحال ألرب كل علما  األمة المحمدية فه فهم ك اب 

س لعااله وأول أحال مان أحاول باااان ك ااب س لعااله لمنات ا أا الف أوالً وإماطااة 

لام أو لركاوا باانهاا وسام وا عنهاا اللثا  عان آياا   هل هاا كال األماة ولاالوا فاهاا س أع
الصافا   –كقول  لعاله   فلوال أن  كان من المسيحان لليث فه بطن  إله يو  ييعثون 

 -ل ) بمماان مرا عااة باانهااا فااه الم يااا  العامااة او ماان أااالل مولاات ) ال فاسااار  144

مم يا  وفا  أو فه المرا ت بال  المامت ل فاسار السنة والشاعة والصوفاة وا باضاة (
يممنك مرا عة كل لفاساار أهال السانة والشااعة فلان لماد لهاا لفسااراً إال نماا  نياه س 

يون  بال سياح ولمن ايية لحدث عن بقاة من مالوا بهاذب المولاة يممان أن يموناوا فاه 

بطون الحا ان أو اليحار إله يو  ييعثون والسؤال كا  ي م ذلك هنا لولفت كل لفاسار 
ها فه ول ها لا فكاد العاالم بفنناا ال نماز  أو نياالغ إن للناا أنا  يياان كال المسلمان وسنيان

 . مالال فا  س أعلم أو  هل   هذب األمة المحمدية عن ك اب س عز و ل

  

وهذا الياان لقرآن بالقرآن وعله الملمة ولرابطها فه ساا، األية والياطها باال ه ليلهاا 
ل ولرابطهااا وفقاااً ل رلااا  الناازول فو اادنا وبعاادها ولاارابه السااور ماات بعاااها الاايع

الملمااا  واييااا  والسااور م رابطااة المعنااه ممملااة ليعاااها الاايعل كلهااا لاادعوا إلااه 

وكفنا  حيال   عم والية أهل با   علااهم الساال   والية س لعاله ورسول  حله س علا 
قااه مارليه بعاا  باايعل ال لنفصام كلمالاا  و آيالا  عان بعاااها الايعل فااه حيال يرل

بالعيد من األرض ح ه السما  السابعة فاه المماناة ياو  القااماة وكال علاه لادر عملا  

ولو  إيمان  ويقان  باهلل لعاله كما فه لول  لعااله :   واع صاموا بحيال س  ماعااَ وال 

 . { آل عمران –لفرلوا 



ل ولرابه اييا  والسور هنا هو هذا الحيل الم صل بان العيد ورب  من  هة والم صا
بعااا  باايعل فااه لرلااا  الناازول والياااان ال رلايااه بااالممه عاام الماادنه فااه الياااان 

وال فسار وارلياط ذلك ال نزيل بالسار  النيوية المطهر  وغار ذلك لاال لعااله فاا  :   

كما أنزلنا عله المق سمان الذين  علوا القرآن عااان فورباك لنسافلنهم أ ماعاان عماا 

 . ل الحمر –كانوا يعملون 

  

بعااها عان بعال وال   بال اله ك اب س لعاله حيل ال لنفصم كلمال  وآيال  وساوربو

عام أهال با اا     ييار  ماامون لو ها  عاان والياة س لعااله ورساول  حااله س علاا 

 . علاهم السال 

لمل كلمة ولرابطها بال ه ليلها وبعدها والسور بما لم ياف    بهذب الصور   وهذا الياان
و بال االه هاو فرياد   الطريقة وبهذب الدلة ال ه س راها بإذن س فاماا بعادبهذب   من ليل

فه باان  أحاالً فه منهما   فه باان القرآن بالقرآن عم بسنة رسول س حله س علا  

وآل  عم آعار أهل اليات وال ه اك شفنا أنها باان عملاة حساباة طويلة ل يا  والملماا  
ل القارآن باالقرآن وال اه اك شافنا أنهاا  ماعاا عياار  عان فهام القرآناة وباانهاا مان أاال

دلاق للقرآن المريم فهم ييانون أالحة المعنه الدلاق لم اب س لعااله ولاذلك لالحا  

مثالً لولهم فه لول  لعاله   كل شان هالك إال و ه  ل ] فاقولون نحن و   س الاذن 

 [  يؤله من 

  

عملااة كيااار  مان فهام آياا  القارآن الماريم لاال بعاادها وهاذب عياار  عان ن اماة نهاتااة ل

 . ا ما  الصاد، علا  السال  " نحن و   س الذن يؤله من  " وسنيان ذلك فاما بعد

ويفله الياان فاما بعد لمل كلمة لم ل مرر فه ك اب س وهه ال ل عاد  اليمساان كلماة  

 ً يم كقاعد  لمعرفة المعانه الشرعاة كما حددل  معا م القرآن المر  للياان اللغون  وفقا
ك ااب س الاذن يحادد المعناه ويياان الفار، باان   لمل لف  لم يف  ل  مارادف ييانا  فاه

األلفار كالمذاب و األفام و اليراص مثالً و كلهم يمذب و لمن هنام فر، فه المعنه 

 الشرعه بان الثالعة

ن أراحاً : فهو القول بالظن المذاب الذن يمذب فإن أكثر من المذب فهو أفام وإن كا

وال يمان والثالعة كذابان ولمنا  ال ادر  فاه المعاانه القرآنااة فاال يممان للفا  أن يياان 

 أو مممل ل   معنه آأر إال وينقل  لمعنه آأر مرليه ب 

ل ل وال  ل ولالل هنام فرو، فه المعناه باان كال لفا  القارآن ينقلاك بااللف  باان   مثل
من داأال ك ااب   لعاله شاكاً محدداً من لغاار اللف  فه موضع معنه وآأر لمراد س 

 س لعاله



فق ل أن ازهق روح  ولالل مار  الاغه علاا  بشا ه أناوا  الااغوط وفاه النهاياة 
يحمث الق ل فهنا يمون معنه لالل وأما ال  ل فهاه مشاا ر  ولقالال لام لصال فاا  إلاه 

 . وان قل اللف  من ال  ل إله ل لالق ل فإن أزهقت رو  إنسان فقد اأ ل  المعنه 

  

كما أن  يو د فاه ك ااب س ألفارااً منقولاة عان معناهاا اللغاون فظاهرهاا لاد لع قاد أنا  

هماذا وموافاق للغاة ولماان ك ااب س يحادد لهااا معناه آأار غاار مالع قااد وهناا سار ماان 
فه ك ابا   أسرار القرآن المريم ولد لملم عن هذب األلفار المنقولة عن معناها ابن حز 

" ا حما  فه أحول األحما " وبال اله القرآن كماا لاال ا ماا  علاه علاا  الساال  هناا 

 .  " " راهرب أناق وباطن  عماق  فه هذب المزتاة

أن أنا  بعااد الغاور عمااق دون أن لادرن فاقات فاه للاك الحفار  كال مان كاان فاه لليا  
اهاا السال  علاه ذلاك المعناه مرض فال يفهم ولذلك إذا لحار الم حارون لاالوا ألفاق ف

ولل آأرون فاها كذا وذلك لعمزهم عن فهم المعنه القرآنه بالمز  الوهيه وذلك ألن 

باان القرآن فه  ز  كسيه بالعلم وآأر وهيه من س لعاله لال فا  لياارم ولعااله   
 ففهمناها سلامانل ولال لعاله   ال يمس  إال المطهرون ل أن ال يدرم غور معناب إال

وذريا هم علااهم الساال  إلاه   من مس  الطهر من أهل باات النياه حاله س علاا  وآلا 

 .,  يو  القاامة

بعد ذلك يحدد ك اب س لعاله معنه الملمة الشرعه مطلقها ومقادها وعامها وأاحها 
بمواضاات ورودهااا ماان ك اااب س لعاااله ل حديااد المعنااه والياااان الشاارعه للملمااة ال ااه 

محدد نمد أن الملماا  فاه ايياا  كال كلماة لاؤدن إلاه نفا  المعناه  لؤدن إله معنه

المراد من س لعاله دون ألل فه كل آيا  س لعاله و كلها لشار إله والية س الحاق 

 .  وهه والية س لعاله عم رسول  حله س علا  عم والية أهل با   علاهم السال 

ل طور الوضات ا ساالمه بعاد رساول س  ولذلك فه مقدم نا هنا سن عرض وبال حر 

حله س علا  وآل  ولطور الدولة سااسااً وإ  ماعااً ولطور الفق  وال فسار والحاديث 

وفهم القرآن بنا اً عله ما لم لدوين  مان علاو  أفارز  لناا اأ الفاا  كثاار  فاه اليااان 
وسا  فر، ح اه لفرلت حول  أمة محمد حله س علا  وآلا  ومازالات ل فار، ول قالال 

كاد  أن لازول مان علاه و ا  الادناا و أكثارهم يحسايون أنهام يحسانون حانعا بعادما 
أأفاوا بااان رساول س حاله س علاا  وآلا  وزعماوا أن رساول س حاله س علاا  و 

وآل  لم يفسر القرآن لا قول عله س لعاله كل وفق ما يفهما  ويهاواب علاه الارغم مان 

َل إِلَْاِهْم َولَعَل ُهْم يَ َفَم ُروَن َوأَ   لول  لعاله :   ْكَر ِل ُيَانَِن ِللن اِ  َما نُزنِ النحل  –نَزْلنَا إِلَْاَك الذنِ
ل فهل لصر رسول س حله س علا  وآل  فه باان القرآن ولرم األمة لعيث فه  44

ن لاال با  ك اب س كل يقول فا  وفق ما يهواب ؟ وهذا الها  للنيه ساحاس  علا  كل م

 . بعد أن نسه بفن أهل بات النيه هم المر ت فه فهم ك اب س لعاله وباان  عندهم



و بال اله مالفرلات األماة فاه فهام ك ااب س لعااله أوالً إال بعاد أن عمال المثاار مانهم  
بقواعد ألل ماا يقاال فاهاا أنهاا أبعاد  المفسار بال آويال الظناه أو المماذوبالها  االً مان 

وهو يظن أنها المراد األلهه من    قد أنها ححاحة بنا اً عله لصحاح سلف السل  فاع

النا القرآنه الذن يم  أن يل ا  حولا  المسالمون فاال ي فرلاوا أباداً عان والياة أهال 
بات نياهم لاناروا لهم الطريق ألن  لو كان من عند غار س لو دوا فاا  اأ الفااً كثاارا 

ِ لََوَ دُوا فِاِ  اْأ اَِلفًا َكثِاًرا} لال لعاله  – أَفاََل يَ َدَب ُروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْاِر ّللا 

 ل ل82النسا  

  

هو ك اب س لعاله ممرداً   فه زمن رسول س حله س علا  وآل   كان دس ور األمة
علااهم الساال  وأولهام علاه بان اباه وبفهم رسول س حله س علا  وآل  عم أهال با ا  

طالاا  الااذن كااان ير اات الاااٍ  كاال الصااحابة فااه فهاام معاااال  األمااور وكاناات مااواد 

أحاديااث رسااول س وحديثاا  الشااري  حااله س علااا  وآلاا  الااذن   القااانون لقااو  علااه
وماا ينطاق    يشر  ويفصل لهم كل شان بوحه من س ليارم ولعاله لاال لعااله فاا 

 . ل  هوإال وحه يوحه عن الهو  إن

وعندما رأن الاهود ولريش ذلك بدأ  مرحلة المذب علا  حله س علا  وآلا  فافرفق 

لااافوا علاه   " بقال رسول س حله س علا  وآل "  الاهود ومنافقه لريش أكاذييهم
ل أكاذييهم القدساة ولاوهموا النا  أنها من عند س وما هاه مان عناد س لمامااً كماا لاا

وإن مانهم لفريقااً يلاوون ألسان هم بالم ااب    : لعاله فه بنه إسراتال وماافعلوب بادينهم

ل حسيوب من الم اب وما هو من الم اب ويقولاون هاو مان عناد س ومااهو مان عناد س 

 . ل آل عمران -ويقولون عله س المذب وهم يعلمون

الفاا  وكافن س لعااله أمار عم  ا   أ اال وألوف كثار  بعاد ذلاك ل عياد بهاذب االأ 

بالشان ونقاا  وبالفعل رهر علما  يصنفون ال صانا  فه المؤلل  والمي ل  لعلهم 

 . يصلون إله حل فه هذب ا شمالاة

ناهاك عن نشر ماداتح ومنالا  ر اال ولياتال وبلادان ومادن لعصا  ر الهاا ألنفساهم 
لوكفن رسول س حاله س ولياتلهم فمذبوا ورووا المثار فه ذلك وفه فااتل اليلدان 

 علا  وآل  مابعث  س لعاله إال من أ ل لوزيت المنال  عله القياتل و الر ال واليلدان

. 

فهل سمعنا عن سادنا نو  أو إبراهام أو موسه وعاسه علاهم السال  أنهام رووا عان 

عدهم منال  فه ر ال حولهم بهذا الحمم الميا  و بهذب الطريقة الميملة وأم نا من ب

 ً  . ؟  أشد لفرلا
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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


ولذلك لطرلنا لمل عصر وباان مذهية والفقاة المع ارف با  فاه زماانهم ح اه أحايحنا 
اين السلة ال ه للقفت كل هذب ا أ الفا  وهذب الملل والنحل والمي لفا  ال ه اأ ل  

 . النا  ولقاللوا علاها

ماام الهاتاال ماان إع اار  كثااار ماان علمااا  هااذب األمااة نشااو  المهاال و العماا  بهااذا ال  عام

ا أ الفا  فه األحما  و ال فاسار واألحاديث و األهوا  لاع  عقولهم وللاة هما هم 
فه اليحث وبعدهم عن ك اب س شماً فه عقولهم وهم هم وعقة فه سالفهم ف ولا  بااب 

ا   هاد اع ماداً عله الانا القرآناه وازداد ا أا الف باان األماة الواحاد  بفا ح بااب 

ه مقابال الانا علاه مصاراعاة ح اه لحاول أكثار الماذاه  إلاه ديان العمل بالرأن فا
أرضااه ولااا  سااماون لمثاار  اع مااادب علااه ارا  وأهااوا  الر ااال فااه مقاباال الاانا 

 . القرآنه

ف فرلوا واب عدوا عن دين س الحقاقه وبَعُدَ اليون وشست باننا وباان الحاق و ك ااب س 

 ., لعاله وواليةأهل با   علاهم السال 

فرلااً مان الياوار  يفسادون   فيرز  من بانهم  دأل المير والعناد  د نشو  المهلوبع
فه األرض ويدمرون لاراث المسالمان ويق لاونهم وهام يحسايون أنهام يحسانون حانعا 

لل هل ننيكمم باألأسرين أعماال الذين ضل سعاهم فه الحااا     : لماماً كما لال لعاله

 . ل المه  -الدناا وهم يحسيون أنهم يحسنون حنعا

وما حادث ذلاك إال مان أاالل لمرياد ك ااب س عان لفساار رساول س حاله س علاا  
وأهل با   علاهم السال  ورعة الوحه الحقاقااون وال فكااد علاه انا  لارم األماة ل فهما  

كما شا   وفق ما لرلفي  حواباً فنصيوا أنفسهم بدها  شديد حماماً عله ك اب س ولم 

 حاكماً علاهم فازداد ا أ الف وال قالل وال ناحروال صافاة ح اه نماد يمعلوا ك اب س
دوالً ولياتل و ماعا  أوار  يذبح بعاهم بعااَ وهم يحسيون أنهم يحسنون حانعاَ 

ولحاات وطااف  هااذب ا أ الفااا  وباع قاااد للااك الممااذوبا  هاادموا مسااا د ومقدسااا  

عماار علااه انهااا حاانم للمساالمان ماان مشاااهد وليااور وح ااه شاامر  الرضااوان لطعهااا 
وأشاة عود  األحنا  وكفن س لعاله و رسول  حله س علا  وآلا  نساه حممااً إلهاااً 

لامملاا  هااو بااالوحه علااه أنهااا وعناااة ومااا هااه إال الحاارب علااه دياان س ورسااول  كمااا 

 . سنيان

والعما  أن عقاتد أهل السنة لام يعمال أحاداً فاهاا علاه هاد  أضارحة أو مساا د ف ار  

ح ااه رهااور ال طاارف ا سااالمه ال مفااارن بااالقرن الثااامن عشاار لافعلااوا هااذب  طويلااة

المريمة النمرا  فلم نسمت أن الصحابة أو ال ابعان أو ح ه الدولة العثماناة فعلاوا ذلاك 

 . طوال أعنه عشر لرناً من الزمان

 ضريح لكما  أبو حنافة بالعرا، وا ماٍ  الييارن أيااً فه  مهوريا  والدلال و ود

روساا وفه مصر ا ما  الشافعه والذن رفت لفاها حال  الادين األياوبه مركيااً فاو، 

القيااة يوضاات فاهااا الحيااوب  طعااا  الطاااور ومعااروف حااال  الاادين األيااوبه ساانه 



المذه  وهو الذن لاه عله اليالفة الفاطماة ولمن  لم يفعل ما فعل  الوهااباون فاماا 
هد  مسا د ذا  القيور عله أنها أوعان وهاذا  بعد بل ههو برين من دعو  السلفاة إله

 .  األوله المحمود  كما يقولون  مالم يقل ب  أحد من السل  فه القرون الثالعة

  

بما يؤكد أن عقاتد المسلمان  ماعااً فاه ذلاك الزماان سانة و شااعة لام يمان فاهاا مسافلة 

األحادياث  هد  األضرحة عله أنها أوعان أو شرم مطروحاً لعلام المماات ضاع  هاذب
  ك اب س لعاله فه لول  عز و ل  مت  ونمارلها وممذوبا ها بل ولعارضها الصريح

 . ل المه  -ولال الذين غليوا عله أمرهم لن يذن علاهم مسمدا   :

  وإذا ما بدأنا المال  بحول س لعاله ولول  عان مانهج ال فساار الاذن سالمناب والمسامه

 :   السمانة " فهو كما يلهأو " لابو  ب " النيف العظام "

  

من أهام األحاول المممات علاهاا باان المفسارين هاو بااان القارآن باالقرآن فاإن لام نماد 
فيالسنة النيوية المطهر  فإن لم نمد فياللغة العرباة وهذا هو الم فق علا  عند كثار من 

 : قرآنالمفسرين بالرواية و هذا هو األحح واألحوب لقول  لعاله فه باان القرآن بال

 . ل ا نسان –فإذا لرآناب فاليت لرآن  عم إنا علانا باان    

 .  { ييان س لمم ان لالوا } وهذا الياان القرآنه للقرآن ح ه النال كما لال لعاله

] " أحااح   أن أن القاارآن ييااان بعااا  بعاااا كمااا لااال باان كثااار فااه مقدمااة لفسااارب

 [.   " فقد فصل فه آأر ال فاسار القرآن بالقرآن فما أ مل فه موضت

  

ما أُ مل فه موضت فُِصل فه موضت آأر  وما أبهم فه مماان بانا  س لعااله فاه   أو

آأر  وما أُطلق فه سور  أو آية لُانِد فه أأر    وما  ا  عاماً فه ساا، ُأصا فه 

ساا، آأر   وال بد من ضم اييا  والنصوص بعاها إله بعل   ح ه ي مامل الفهم 

 .  يان المقصود من النا  ويس 

  

وأنزلناا إلااك  }  : عم يفله بعاد ذلاك بااان رساول س حاله س علاا  وآلا  لقولا  لعااله

ً  {44النحال –الذكر ل يان للنا  ما نزل إلااهم  وماا أنزلناا إلااك  } : ولاال لعااله أيااا

 . ل64النحل  –الم اب إال ل يان لهم الذ  إأ لفوا فا  



ماار بطاع ا  وطاعااة رساول  فإناا  ال يما  الياارو  علاه طاعااة وحااث أن س لعااله أ
وإن  } لاال لعااله  أو باانا  حاله س علاا  وآلا  ألن فاه ذلاك هداياة لهام  رساول س

وطاع   ال لمون إال عمالً بسان   وباانا  حاله س علاا  وآلا  للقارآن  { لطاعوب له دوا

  وهم أهل الذكر الذين لاال لعااله المريم عم يفله بعد ذلك باان أهل اليات علاهم السال

 ل فاسفلوا أهل الذكر إن كن م ال لعلمون } فاهم

  

مات لفا  أهال   { أهال الاذكر } واش رام لف  أهل هناا باان الاذكر فاه لولا  لعااله هناا

إنمااا يريااد س لاااذه  عانمم الاار   أهاال اليااات ويطهااركم  } الياات فااه لولاا  لعاااله

مااه وهام أهال   ل اليات و أهل الياات لهام سال يؤكد أن أهل الذكر هم أه {لطهارا

 ل رحمة س وبركال  علامم أهل اليات    اليات ا براهامه الذين لال لعاله فاهم

وهم األنياا  والمرسلان من ذرية إباراهام علاا  الساال  ومان ذري ا  نياه س إساماعال 

  وآلا  وهام الاذين )علا  السال ( و مان ذري ا  أاالم النياو  ساادنا محماد حاله س علاا

أذه  س لعاله عنهم الر   وطهرهم لطهارا كما فه آية ال طهار ال ه ذكرناها مان 

 . ليل و هؤال  هم أهل الذكر

َرو  المحاادعون و المفساارون ماان الفااريقان أن ايي ااان نزل ااا فااه أهاال اليااات)علاهم ] 

 ( السال 

 463و  460و  459ث : حادي 334/  1شواهد ال نزيل للحاكم الحسمانه الحنفاه :  -

  طيعاة  140و  51يناابات الماود  للقنادوزن الحنفاه :  . & 466و  465و  464و 
 272/  11لفساار القرطياه :  & طيعاة اساالميول 119و  46الحادرية و حافحة : 

رو    & 6ل  570/  2لفسااار اباان كثااار :   & 109/  14لفسااار الطيارن :   &

 . [   134/  14المعانه لاللوسه : 

ِ َعاز  َو َ ال  :   فَْساكَلُوا أَْهاَل  ] عن محمد بن مسلم : إِن  َمْن ِعْندَنَا يَْزُعُموَن أَن  لَاْوَل ّللا 
ْكِر إِْن ُكْن ُْم ال لَْعلَُموَن ل أَن ُهُم اْلاَُهودُ َو الن َصاَر  ؟ لَااَل و أن ا ماا  محماد الياالر )  الذنِ

: لَاااَل و أن ا مااا  )   أن الااراون  لَااالَ    نَُمْم إِلَااه ِدياانِِهْم "علااا  الس ااال  ( : " إِذاً يَااْدُعو

ْكِر   َو نَْحُن اْلَمْساكُولُوَن   علا  الس ال  ( و بِاَِدِب إِلَه َحْدِربِ  الماافه  – ": " نَْحُن أَْهُل الذنِ

 . [  211ص  1  

  

 : الفصل الراني 

  

 : فهم القرآن بلغة رريش والوليد بن المغيرة



  

   أأطا  السل  فه فهم ك اب س لعاله المريم

 : القرآن المريم بان الحقاقة والمماز 

يقول الشري  الرضه فه ك اب  لليااا اليااان فاه ممااز القارآن : ]] لام لمان فمار   
ليول ) المماز( فه القرآن المريم أماراً ساهالًعند المسالمان  ماعااً فهام علاه اأا الف 

حقاقة فا  وال يف ر، فه ذلك بعل أححاب المذاه  عان مللهم ونحلهم عله ولو  ال

بعل والحقاقة عندهم هه كل لف  بقه عله موضوع  وال لقديم فا  وال لفأار وأكثر 
القرآن عله الحقاتق أما المماز المقابل للحقاقة فالممهورعله أن  والت فه القرآن وإن 

نااداد ماان المالماااة ل كااان أنماارب الظاهريااة واباان القاااص ماان الشااافعاة واباان أااويز م

ُشيههم أن المماز غار الحقاقة فهو كذب والقرآن منزب عان الماذب كماا أن الما ملم  ُُ َو
ال ينصرف عن الحقاقة إله المماز إال إذا ضالت ب  الحقاقة أو عمز عن ال عياار بهاا 

 . فاس عار وذلك محال عله س لعاله القادر المنزب عن العمز

 : لغون والعقله فه القرآن يح مون لذلك بحم انفالمنمرون لولو  المماز ال

أوالهما أن المماز كذب والمذب محال عله س , وعاناهما ان ا ل ما  إله المماز هو 

العمز عن ال عيار بالحقاقة والعماز محاال علاه س ولاد رد علاه هاذب الشايهة  ماعاة 
ولو كان المماز كذباً لل  من المسلمان وكان من أسيقهم إله ذلك ابن ل اية الذن لال : )

كان أكثر كالمنا فاسد ألنا نقول نيت اليقل وطالت الشمر  وأينعت الثمر  وألا  الميل 

 ورأا السعر ونقول كل هذا الفعل منك فه ولت كذا وكذا والفعل لم يمن وإنما كون

) 

هاو 911ومن الذين ردوا عله هذب الشيهة أياااً  االل الادين السااوطه الم اوفه سانة 

ث يقول : ) وهذب شيهة باطلة ولو سقه المماز من القرآن سقه منا  شاطر الحسان حا

فقد الفق اليلغا  عله أن المماز أبلاغ مان الحقاقاة ولاو و ا  ألاو القارآن مان الممااز 
ا لقاان فاه علاو  القارآن  –و   ألوب من الحذف وال وكاد ولثناة القصا وغارها 

 . (  36ص  2 

هاو عاذرهم فاه  270ماا  داوود الظااهرن الم اوفه سانة ولعل الظاهرياة هام ألياا  ا 
إنمار المماز فه القرآن ألنهم ي مسمون بظاهر الم اب والسانة كماا يادل اسامهم ولهاذا 

ال يفأذون المماز إال إذا كان مشاهوراً وكانات القريناة واضاحة معلناة عنا  كاشافة لا  

 . فإذا غمل المماز أو أفات القرينة فإنهم ال يفأذون ب 

هو ممر  داوود الظاهرن فاه األأاذ 456 ر  ابن حز  األندلسه الم وفه سنة  ولد
بالمماز المشهور الواضح وعد  ال فويل فا  مادا  يمرن عله سنن الفصاح فه اللغاة 

وذلك الظاهر هو الاذن كاان يفهما  العرباه عناد لارا   القارآن وكاان يفهما  الصاحابة 



فاإن الممااز ال ييار    مماازاً أ  حقاقاةوال اابعون كماا يادل علاا  رااهرب ساوا اً كاان 
ابان حاز   –المال  عن الداللاة الظااهر  الواضاحة المياناة مادامات لا  لريناة واضاحة 

 [   56-55( و للياا الياان ص  226ص   حاال  وعصرب للشا  محمد ابو زهر 

. 

  

ولااد أود  ا مااا  الساااوطه فااه ك اباا  ا لقااان كثااار ماان الممااازا  وا ساا عارا   ] 
لقرآناااة وردهااا إلااه أنااوا  المماااز اللغااون وهااو المماااز فااه المفاارد ال فااه ال ركااا  ا

وبلغت هذب األنوا  عنادب عشارين نوعااً عام انقسام الناو  العشارون وهاو إلاماة حااغة 

مقا  أأر  إله أنوا  أأر لزيد عله العشرين ل عله أن هذب األلسا  واألنوا  للمماز 
لرضه وهاو يمشا  عان مماازا  القارآن كشافاً وا س عار  لم يع رض لها الشري  ا

لطياقااً بالغااً فإن للك المسماا  والمصطلحا  لم لمن لاد وضاعت وعرفات بعاد فاه 

فه سور  يوس    واسفل   عصر الشري  الرضه الذن يقول مثالً فه مماز القرآن
القرية ال ه كناا فاهاا ل وهاذب اسا عار  مان مشااهار ا سا عارا  والماراد واسافل أهال 

فا ملم عن هذب ايية بطرلة احطالحاة فاه علام   لقرية ال ه كنا فاها ل وأما الساوطها

الياان فاقول فه حديث  عن الياان وأنوا  الممازا  الرابت عشر : إطال، إسام المحال 
علااه الحااال نحااو   فلاااد  ناديااة ل أن أهاال نادياا  أن مملساا  ومناا  ال عيااار بالاااد عاان 

 –الملكل وبالقرية عان سااكناها نحاو   واسافل القرياة ل  القدر  فه لول  لعاله   بادب

 . ( 37ص  2ا لقان فه علو  القرآن  

ولااد اشاا د  حا ااة مفساارن القاارآن المااريم إلااه طاتفااة ماان العلااو  كااان علااه رأسااها 
ماعرف فه القرن اليام  وما بعدب بعلم الياان والمعاانه فقاد وضاعوا لمفسار القارآن 

ف علام اللغاة لاعارف شار  مفاردا  األلفاار ودالل هاا شروطاً وأو ياوا علاا  أن يعار

بحس  الوضت وأن يعرف علم النحو ألن المعناه ي غاار ويي لا  بااأ الف ا عاراب 
وأن يعاارف علاام الصاارف فااإن المهاال بالصاارف لااد يفاااه إلااه اليطااف فااه ال فسااار 

ولكماا  الزمحشارن هناا كلمااة نفاسا  فقاد لااال ) مان باد  ال فاسااار لاول مان لااال : إن 

 ما  فاقول  لعاله   يو  ندعو كال أناا  بإماامهم ل  مات أ  وأن الناا  يادعون ياو  ا
القاامة بفمهالهم دون آباتههم لال : وهذا غله أو ي   هل  بال صري  فإن أماً ال لممت 

 . ( عله إما 

كماا أو يااوا علاه المفساار أن يعارف طاتفااة أأاار  مان العلااو  ييلاغ ممموعهااا أمسااة 
م أن ياااعوا الياااان والمعااانه بااان هااذب العلااو  لمعرفااة أااواص عشاار علماااً ولاام يفاا ه

ال راكا  للمال  من  هة إفادلها للمعانه وأواحاها مان حااث اأ الفهاا بحسا  أفاا  

الداللة ووضوحها ولد عد الساوطه علم اليالغة من أعظم أركان المفسر ألن  البد ل  
( 181ص  2ا لقاان    –  من مراعا  مايق اا  ا عماز وإنما يدرم هذا بهذب العلو

 . [[   58-57للياا الياان ص  –



لال " وس إن فا  لحالو   وهذا هو الفهم والياان الذن فهم  الولاد ابن المغار  عندما  
وإن علااا  لطااالو  وإن أعااالب لمثماار وإن أساافل  لمغااد، وإناا  يعلااو وال يعلااه علااا  "( 

من رسول س حله س علاا  وآلا  وكذلك كانت لفهم لريش وكل ناطق بالعرباة فه ز

والصحابة وال ابعان كما لال ابان حاز  , وهاذا هاو الماز  المسايه مان القارآن الماريم 
فهمااوب بلغاا هم و هااو حااحاح ولمناا  المقدمااة فقااه للولااو  نحااو كشاا  أساارار   الااذن

و هااذا هااو المااز  الااوهيه ماان س  وغااوامل و مااراد س لعاااله ماان ك اباا  المااريم 

وعاد    باطن القرآن ح ه ال يي ل  النا  فاا  فااالوا بمهلهام لم ااب ربهامأو  لعاله

 .  فهم مراد س لعاله من آيال 

فإذا ال يست علامم الف ن كقطت اللال المظلم ” عن رسول ّللان )حله س علا  وآل ( :  ]

ول  رهر وبطن رااهرب حمماة وباطنا  علام   رااهرب أنااق وباطنا  … فعلامم بالقرآن

       ]29/71المملسه  بحار األنوار   ” –  عماق

رهر وبطن منا  ماا لاد مااه ومنا  ” لال ا ما  اليالر )علا  السال ( : للقرآن    [ و 

 . ]        791 /32المملسه  بحار األنوار   –” ونحن نعلم …  ما لم يمه

 :  وهنا نقول بأنه

نف  ما فهم  الولاد بن المغار  وابو لقد ال ز  علما  األمة بدراسة اللغة العرباة و هذا 

سفاان واألأن  بن شريق ألن  نزل بلغ هم والمف رض أن علو  اللغاة أادماة لل فساار 

و أنها القاعد  والمقدمة وأول در ة لفهم ك اب س لعاله عم ا نطال، بهاذب العلام نحاو 
ل ااه لعلموهااا باااان القاارآن بااالقرآن لامااون القاارآن حاكمااا علااه القاارآن بمااازان اللغااة ا

فامشفوا مراد س لعاله من ك اب  ح ه ال يي ل  النا  بعد رسول س حاله س علاا  

بيعدها عن علو  أهل بات   شعر وعلو  لغة وهذا يؤكد أن األمة  وآل  بما لوارعوب من
النيه علاهم السال  فه الشريعة و الياان إنما لعلموا القرآن بفهم أباو لها  و أباو  هال 

اد ابن المغار  الذين كانوا يعلمون إعماز القارآن الماريم ولاالوا فاا  لولا  سا يقه والول

أالد  مابقه اللال والنهار ل مون حمة علاهم وأنهم كانوا ي لصصون لاالً عله رساول 
س حااله س علااا  وآلاا  لاساا معوا القاارآن لحالولاا  وعظااام بالغ اا  ال ااه يعرفونهااا 

 عاهاادون فااه كاال ماار  باافن ال يعااودوا فاعااودوا ماار  ويعماازون عاان األلاااان بمثلهااا فا

 ( عالث لااله م  الاة ) را ت السار  النيوية  أأر  ولد كرروا ذلك الفعل

 رصة استماع رريش إلى رراءة النبي صلى هللا عليه وسلم ] 

 أبو سفاان و أبو  هل و األأن    و حديث اس ماعهم للرسول حله س علا  و سلم

أن أبا سافاان  :وحدعنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهرن أن  حدث  :لال ابن إسحا، 

بن حرب   وأبا  هال بان هشاا    واألأان  بان شاريق بان عمارو بان وها  الثقفاه   

حلا  بنه زهر    أر وا لالة لاس معوا من رساول س حاله س علاا  وسالم   وهاو 
يس مت فا    وكل ال يعلم بمماان يصله من اللال فه با     ففأذ كل ر ل منهم مملسا 



فممعهاام الطريااق    لحاااحي    فيااالوا يساا معون لاا    ح ااه إذا طلاات الفماار لفرلااوا 
ال لعاودوا   فلاو رآكام بعال سافهاتمم ألولعا م فاه  :ف الوموا   ولال بعااهم لايعل 

إله مملس   ح ه إذا كانت اللالة الثاناة   عاد كل ر ل منهم لنفس  شاكا   عم انصرفوا 

فممعهام الطرياق   فقاال بعااهم  ل  فيالوا يس معون ل    ح ه إذا طلت الفمار لفرلاوا 
ح ه إذا كانت اللالة الثالثة أأذ كل ر ل  لليعل مثل ما لالوا أول مر    عم انصرفوا 

منهم مملس    فيالوا يس معون ل    ح اه إذا طلات الفمار لفرلاوا   فممعهام الطرياق   

 لف عاهدوا عله ذلك   عم لفرلوا  :ال نير  ح ه ن عاهد أال نعود  :بعاهم ليعل فقال 

 ذهاب األأن  إله أبه سفاان يس فهم عما سمع 

فلما احيح األأن  بن شاريق أأاذ عصااب   عام أار  ح اه ألاه أباا سافاان فاه با ا    
ياا أباا ععلياة    :فقاال  ؟أأيرنه يا أبا حنظلة عان رأياك فاماا سامعت مان محماد  :فقال 

وس لقد سمعت أشاا  أعرفها وأعرف ما يراد بها   وسمعت أشاا  ما عرفات معناهاا 

 لوأنا والذن حلفَت ب  كذلك  :  وال ما يراد بها ؛ لال األأن  

 ذهاب األأن  إله أبه  هل يسفل  عن معنه ما سمت

يا أبا الحمام   ماا  : هل   فدأل علا  با     فقال  عم أر  من عندب ح ه أله أبا :لال 
ماااذا ساامعت   لنازعنااا نحاان وبنااو عيااد مناااف  :فقااال  ؟رأيااك فامااا ساامعت ماان محمااد 

الشرف   أطعموا ففطعمنا   وحملوا فحملنا   وأعطوا ففعطانا   ح ه إذا لماذبنا عله 

يفلا  الاوحه مان الساما  ؛ فم اه نادرم  منا نيه :الرك    وكنا كفرَسْه رهان   لالوا 
 –ل فقااا  عناا  األأاان  ولركاا   :لااال  لمثاال هااذب   وس ال نااؤمن باا  أباادا وال نصاادل  

 السار  النيوية البن هشا  [

و ا  الذين من بعدهم لافهموا القرآن بنف  طريقة الولاد ابن المغار  ف علماوا المقدماة 

 اااب س ولاام ييانااوا بهااا ك اااب س لم اباا  المااريم وباااان والقاعااد  وحممااوا بهااا علااه ك

 لألحما  فا   رسول  حله س علا  وآل 

ولذلك يقول لعاله فه اححاب ذلك النهج وللة علمهم بالم اب   ذلك ميلغهم من العلم 

 { النمم

ف وارعت بعد ذلك أ اال لفهم وفقاً لقواعد اللغة العربااة والشاعر المااهله والمياار  
الحديث بعد بعثة النيه حله س علا  وآل  عله أنها مرا ت فهم للغاة القارآن الماريم و

يوساا ل  -وهاذا حاق كماا للنااا ولقولا  لعااله   إنااا أنزلنااب لرآناا عرباااا لعلمام لعقلاون 

 " وهذا ححاح لذلك لال اليلافة عمربن اليطاب " حسينا ك اب س 

ِ َحاال ه سُ  ] ااا ُحِاااَر َرسااوُل ّللا   علااا  وساال َم وفااه اليَْاااِت ِرَ اااٌل  فاااهم ُعَمااُر بااُن لَم 
الَيط ااِب  لَااَل النيااهًل َحال ه سُ علاا  وساال َم: َهلُام  أْك ُااْ  لَُماْم ِك َابًاا ال لَِااالًلوا بَْعادَبُ فَقَاااَل 

القُاْرآُن  َحْساايُنَا ُعَماُر: إن  النيااه  َحال ه سُ علااا  وسال َم لااْد َغلَاَ  علااا  الَوَ اُت  وِعْناادَُكُم 



بُوا يَْم ُْ  لَُمُم النيهًل َحال ه  ِل فَاْأ َلََ  أْهُل اليَْاِت فَاْأ ََصُموا  منهْم َمن يقوُل: لَرنِ ِك َاُب ّللا 
اا أْكثَاُروا الل ْغاوَ   سُ علا  وسل َم ِك َابًا لَْن لَِالًلوا بَْعدَبُ  وِمْنُهْم َمن يقوُل ماا لَااَل ُعَماُر  فَلَم 

ِ َحاال ه سُ علااا  وساال َم:  ِ َحاال ه سُ علااا  وساال َم  لَاااَل َرسااوُل ّللا  وااِلْأاا اَِلَف ِعْناادَ النيااهن

ِزي ِة ما َحاَل بْاَن َرساوِل  ِزي ةَ ُكل  الر  ِ: فَماَن ابُن َعي اٍ   يقوُل: إن  الر  لُوُموا لَاَل ُعيَْادُ ّللا 
ِ َحال ه سُ علااا  وساال    –َم وبااْاَن أْن يَْم ُااَ  لهاْم ذلااَك الِم َاااَب  ِمااَن اْأاا اَِلفِِهْم ولَغَِطِهااْمل ّللا 

 [ (1637(ومسلم )5669حديث ححاح رواب الييارن )

نعم اليلافة عمر حااد، فاه دعاواب ألنهام عرفاوا القارآن الماريم بلغا هم و بال االه هام 

أهل بات النيه لذلك يقول  يعرفون المعانه ولا  ال فويل الذن يريدب س لعاله ويعلم 
" ياا علاه لقااللهم علاه ال فويال   ]  لكما  عله علا  السال   النيه حله س علا  وآل 

لاال فاا    ل   عمر بممانة ا ما  عله العلمااة [   كما لالل هم عله ال نزيل " لل الحديث

  2الطيقااا  المياار :    & 153ص 3المساا درم:    -] لااوال علااه لهلااك عماار 

 .  [ 462و461ص

 : ولقد

اأ ل  الصحابة فه الف اا والياان وكذلك ال ابعان ونقلت هذب ا أ الفاا  إلاناا كماا  -1

 . هه فازداد المدل واليالف

بعد ناا  وماتاة عاا  فاه عهاد   وعمر لدوين السنة ولدوين   منت اليلاف ان أبو بمر -2

والاعا  والموضو   اليلافة عمر بن عيد العزيز نشر االأ الف والحديث الصحاح

 . ليعد المسافة وأوف اليلافة من ضاا  السنة

ان شر  روايا  أهل بات النيه وال اه كاذبت بهاا لاريش و مان ساار علاه نهمهام  -3

 من بنه أماة وبنه العيا  مما وضت األمة كلها ما بان شاعة وسنة

ليارم و لعاله من وهنا نقول بفن باان القرآن بالقرآن هو القاعد  ال ه س يان مراد س 

ورواياا    وآعار أهال باات النياه علااهم الساال   آيال  و لحقاق ححة م ون األحاديث
الصحابة عن النيه حله س علا  وآل  الصحاحة مان الممذوباة عل ا  النياه حاله س 

 .  علا  و آل 

 حاله وعد  ا ل زا  بفهم لاعد  فه باان ك اب س لعاله باالقرآن عام بسانة رساول س 
ومان عام اأا الف الماذاه    س علا  وآل  كان فهم أسياب ان شار ا أ الف فهم اييا 

 فه فهم النا الواحد من ك اب س لعاله

  : مثالً هنا  نيان منها 

 (1) 

  



 –ورد فه لول  لعاله   يو  يمشا  عان ساا، ويادعون إلاه السامود فاال يسا طاعون 

  {42القلم 

  

  والمااراد بهااا المنايااة عاان لااول األماار وشاادل  وعظاام اليطاا  لااالوا ] وهااذب اساا عار

وفظاع   ألن من عاد  النا  أن يشمروا عن سولهم عند األمور الصعية ال اه يح اا  

فاها إله المعاركة ويفز  عندها إله الدفا  والممانعة فاماون لشامار الاذيول عناد ذلاك 

 [ 341الرضه ص  للياا الياان لصنا  الشري  –أممن للقرا  وأحد، للمصا  

  

 ً : ] هاذب اسا عار  علاه أكثار األلاوال والماراد بهاا وس أعلام   ولال فه هذب ايية أياا

حافة الشاادلان المم مع ااان علااه الماار  ماان فارا، الاادناا ولقااا  أسااياب ايأاار  لل ولااد 

يموز أن يمون السا، هاهنا  مت سالة كما لالوا : حا ةُ وحا  وغاية وغاٌن والساالة 
ذين يموناون فاه أعقااب الناا  يحفاازونهم علاه الساار وهاذا فاه حافة أحااوال : هام الا

ايأر  وسو، المالتماة الساابقان باالمثر  ح اه يل ا  بعااهم بايعل مان شاد  الحفاز 

إله رباك يومكاٍذ المساا، لوالو ا  األول  } وعنا  السار ومما يقون ذلك لول  لعاله

 .[356-355للياا الياان ص  -ألرب وهذا الو   أغرب 

  

وهذا المال  وإن كان فا  الصحاح لهول المول  لمن  لام يصا  ماراد س لعااله لاذلك 

اأ لفوا فاها ولو ر عوا ب لك القواعد لا فمروا وي دبروا ك اب س لعاله وأين ورد لف  

سا، وسو، لاعلموا مراد س لعاله الك شفوا بفن س لعااله لاال فاه الاذين ماالوا علاه 
القااماة لأن الساالان  –  وال فت السا، بالسا، إله ربك يومكذ المساا، المفر والنفا، 

أحاايح ا سااالاً واحااد  ال لصاالح لركااو  وال ساامود وال يساا طاعون وذلااك عنااد كشاا  

الحم  عنهم ورؤي هم لمل ماا وعاد س لعااله مان  ناة وناار ل وذلاك ألن لفا  كشا  
،ل وهنااا لل اا   -يااد ورد فااه لولاا  لعاااله   فمشاافنا عنااك غطاتااك فيصاارم الاااو  حد

 . السا، بالسا، وإله ربهم المسا، كما أأير  االية المريمة

  

(2) 

  

  } 5المزمل  –لول  لعاله   إنا سنلقه علاك لوال عقاال 

  



لال فاها ] وهذب اس عار  : ألن القرآن كال  وهو عرض من األعراض والثقل واليفة 
القادر ور احاة الفاال كماا يقاول من حفا  األ سا  والمراد بها حفة القرآن بعظم 

القاتاال : فااالن رحااان رزياان وفااالن را ااح ركااان غااذا اراد حااف   بالفااال الاارا ح 

 .   ]351مصدر سابق ص  –والقدر الوازن 

ونقول بفن ذلك المال  حاحاحاً ولمنا  لاا  كاامالً وذلاك ألن ماراد س لعااله مان لفا  
 –لاة وياذرون وراتهام يومااً عقااال عقاال ورد فه لول  لعااله   إن هاؤال  يحياون العا 

 . }27االنسان 

وبال االه ماراد س ليااارم ولعااله أن ييااان للناا  أن هاذا الاااو  الثقاال لاان ينفات فااا  إال 

القول الثقال وهو القرآن المريم فال يممن  عل السنة أعقل من القرآن أو آعار أهل بات 
مااا فااه الحااديث : ]عاان ابااو سااعاد ك  النياااه علاااهم السااال  فااالقرآن المااريم أعقاال وأكياار

: إننِه لاِرٌم فاامم الث قَلَاْاِن أَحادُهما أكيَاُر ِمان   اليدرن لال لال النيه حلة س علا  وآل 

ايَأِر ك ااُب سِ حياٌل ممادودٌ ِمان الس اماِ  إلاه األرِض وِع ْرلاه أهاُل با اه وإن هماا لان 

لا ح  ه يِردَا علَه  الحوضَ   | 3/374فه المعمم األوسه  الطيرانه -ي فر 

  

والثقل األكير هو القرآن المريم ألن  عند الحساب ساقول لعاله للنا    ففلوا بم اابمم 

ل ويقول لعاله أيااً   أ  اليذوا من دون س آلهة  157الصافا   –إن كن م حادلان 

 . } 24االنياا   –لل هالوا برهانمم إن كن م حادلان 

   

 (3) 

  

  } 19ا نشقا،  –طيقاً عن طيق  ل ركين { 

ولال فه هذب ايية : ] وهاذب اسا عار  علاه بعال ال افويال  والماراد بهاا ل نقلاين مان 
حال إله حال مثلها من حال المو  وشدل  إله حال الحشر وروع ا  , و لاال ل اركين 

, ولاال : الماراد باذلك لنقال الناا  فاه أحاوال األعماار   سنة من كاان لايلمم مان األمام

وأطوار اليلق واألأال، والعرب لسمه الدواهه "بناا  طياق" وربماا ساموا الداهااة 

 .  [  263للياا الياان ص  –"أ  طيق" 

وهذب كلها لفوال  فاسد  من باب ماذكرناب مان ليال بافنهم نصايوا أنفساهم حمامااً علاه 

و ر عاوا وبالشاعر يياناون ك ااب س وال حاول وال لاو  إال بااهلل و ولا  ك اب س لعااله
لياااان القاارآن بااالقرآن لو اادوا أن لفاا  طيااق ورد فااه لولاا  لعاااله   الااذن ألااق ساايت 

ل أن أن معنااه   ل ااركين طيقااا عاان طيااق ل أن حااعود 3الملااك  –سااماوا  طيالااا 



للطيقااة األولااه ماان سااما  الاادناا وهااو مااا ذكاارب س ليااارم و لعاااله   وركااوب ا نسااان
لول  لعاله   ولو أنا ف حنا علاهم بابا من   نهاوأكدب بمواضت أأر  من ك اب  المريم م

 –الساما  فظلاوا فاا  يعر اون لقاالوا إنماا سامر  ابصاارنا بال نحان لاو  مساحورون 

 ل  15الحمر 

  

  } :   و وب يومكذ أاشعة عاملة ناحية  لول  لعاله (4)

  

 :  لال

  ال اه ياذكر والمراد بالو وب هاهنا أرباب الو وب ومثل ذلك لول  لعااله فاه الساور ]
ل والادلال علاه 23-22القااماة  –فاها القاامة   و وب يومكٍذ ناضر  إله ربهاا ناارر  

ألنا  لعااله   ماللنا إضاف   سيحان  النظر إلاها والنظار إنماا يصاح مان أربابهاا ال منهاا

ل  25-24القااماة  –لال عقا  ذلاك   وو اوب يومكاٍذ باسار  لظان أن يفعال بهاا فاالر  
والرضاا   القااماةل –له هاهناا   و اوب يومكاٍذ ناعماة لساعاها راضااة وكذلك لول  لعا

 -  والسيه إنما يوح  ب  أححاب الو وب فانمشا  الماال  علاه الغارض المقصاود

 . [  365للياا الياان ص 

والو وب الياشعة هنا لو ر عاوا ليااان القارآن لمعرفاة ماراد س لعااله الاذن أعيات أن 
ا   فااه أاااو  وذلااة وطاعااة ألماار س كقولاا  عاان هنااام أشااو  هلل لعاااله ماان أشاا

-األرض   ومن آيال  أنك لر  األرض أاشعة فإذا أنزلنا علاها الما  اه ز  وربت 

 ل أن مس سلمةألمر س لعاله فه أشو  وأشو  39فصلت   

    ييشاون ربهام مان فاولهم  لال لعاله عن المالتماة وأااوعهم ألمار س لعااله  و
يااو  القاامااة يمااون   وأشااو  المفااار هنااا فااه  ل21الرعااد  –ساااب وييااافون سااو  الح

اس سالماً فا  ذل  كما فه لول  لعاله  أاشعة ابصارهم لرهقهم ذلة ولد كانوا يادعون 

ل ويص  س لعاله مشهد هذا اليشو  من الذلة  43القلم  –إله السمود وهم سالمون 
لذل ينظرون من طارف أفاه فه لول  لعاله   ولراهم يعرضون علاها أاشعان من ا

 . ل وهذا هو باان س لعاله لملمة من ك اب  المريم 45الشور   –

  

  ل لول  لعاله   وفرعون ذن األولاد -5

  



وهنااا لااال فااه هااذب اييااة ] وهااذب اساا عار  والمااراد وفرعااون ذن الملااك الم قاار  ) أن 
د  ال ااه اساا قر بهااا الم فحاال فااه السااااد  والممااد( واألماار الم وطااد واألسااياب الم مهاا

 –بنااناا  ولمماان ساالطان  كمااا لثياات الياااو  باألولاااد الماااروبة والاادعاتم المنصااوبة 

 [   365للياا الياان ص 

لو عدنا لمراد س لعاله بفن يمون القرآن   وهذا لفويل  اني  الصواب عند المثار ألننا
فااه لولاا  لعاااله    حاكمااا علااه القاارآن لاارأووا باافن س لعاااله وحاا  الميااال باألولاااد

ل أن أن فرعون ذن األولاد أن حاح  الميانه الشااهقة ال اه  7النيف  -والميال أولادا

األهارا  الطانااة ال اه بناهاا مان   لشي  فه هاك ها المياال مان لاعاد  ولماة مدبياة وهاه
طان ولال فاها س لعاله بموضت آأار مان ك ااب س لعااله  ففولاد لاه ياهاماان علاه 

 . ل  38القصا  –حا لعله أطلت إله إل  موسه وإنه ألرن  من الماذبان الطان حر

  

من ا شارا  اليااناة االس عارية ما ذكرب الماح  كقول    ولهام رزلهام بمار   ]  -6 

 } 62مريم  –وعشاا 

ولا  فه المنة بمر  وال   يقول حاح  للحاا الياان نقالً عن المفسرين واليلغا  ] 

  ]  12للياا الياان ص  –ار اليمر والعشاا  عشه ولمن عله مقد

وهنا اليطف الذن ولعوا فاا  أن الماؤمنان ساانعمون فاه الادناا وايأار  وكاذلك المفاار 

والفراعان ومن لقلد بهم من كفار ومنافقان ساعذبون فاه الادناا ح اه ياو  القااماة فاإذا 

لقولا  لعااله  لامت القاامة وليدلت األرض غار األرض عاذبوا مار  أأار  فاه  هانم
فه باان هذب اييا  عن فرعون لعن  س ومن لقلاد با    الناار يعرضاون علاهاا غادواً 

ل فااإذا لاماات 46غااافر  –وعشااااً ويااو  لقااو  الساااعة أدألااوا آل فرعااون أشااد العااذاب 

الساعة بدل س لعااله األرض غاار الارض كماا فاه لولا  لعااله   ياو  ليادل األرض 
وهناا يادألون  هانم كماا أأيار س لعااله وأياااً ساادأل غار األرض والساماوا  ل 

المنة المؤمنون إله  نة الفردو  بعد  نة عدن ال اه هاه  ناة الحااا  الادناا والاوارد 

ذكرها فه لول  لعاله    نا  عدن ال ه وعاد الارحمن عياادب بالغاا  إنا  كاان وعادب 
ل فإذا  62مريم  –ر  وعشاا إال سالما ولهم فاها رزلهم بم  مفلاا ال يسمعون فاها لغواً 

باادل س لعاااله األرض غااار األرض والسااماوا  هنااا ياادألهم ربهاام   لاماات الساااعة
 نة الفردو  ال ه ورد  فه القرآن المريم مق رنة بلفا  مااراث أن   سيحان  ولعاله

   بعد لاا  الساعة و فنا  اليلق عم ماراث اليالق لياارم ولعااله لاألرض والساماوا 

 –لااذلك عاان  نااة الفااردو    الااذين يرعااون الفااردون هاام فاهااا أالاادون  لااال لعاااله

 } 11المؤمنون 

 هذا وباهلل ال وفاق وما لوفاقه إال باهلل علا  لوكلت وإلا  أنا  

  



  

 : الفصل الرالث

تبديل الدين وفقا  لفهم رريش للقرآن بلغتهم ورول عمر ل حسبنا كتاب هللا ل وتأويل 

 : ه وآله الذي علمه لإلمام علي وأهل البيت عليهم السالمرسول هللا صلى هللا علي

 : أو

والقااتلان باالران فاه  ليديل الدين بان ورعة الوحه الحقاقاه مان أهال باات النياه ) ( 

مقاباال الاانا باع يااارهم ألفااا  للرسااول )ص( رغاام اساا يعادهم كاال بنااه هاشاام وعيااد 

    . او  وإله أن يشا  سالمطل  من كل مناح  الدولة ح ه اس اعفهم النا  إله ال

  

أعيا  الم ابة و نقل ا ما  عله )علا  السال ( من رسول س حله س علا  وآل  و  -1

 : بعل الصحابة

  

فمان رسول س حله س علا  وآل  أول ناشر للم ابة فه االساال  فاه مدين ا  المناور  

 . وبان أححاب  المسلمان

 علا  وآلا  يحفظاون القارآن وهاو عنادهم مم اوب   بل كان  ماعة فه عهدب حله س

 كما يرو  ذلك عن أمارالمؤمنان عله بن ابه طال  علا  السال  وعيد س بن مسعود
. 

وهذا األمر ي نالل مت ماذها  الاا  القااتلون باالنهه عان لادوين الحاديث ونساية ذلاك 

حح نهاه النياه حاله  النهه اله رسول س حله س علا  وال    فانا نقول ح ه وان
س علا  وآل  عن لدوين حديث  الذن هو وحه ياوحه  ولفساار مااغمل ولفصاال ماا 

ا مل من القرآن المريم   فاممننا أن نحمل هذا النهه علاه اواتال اليعثاة النيوياة أوفاا 

من ال يا  القرآن بغارب   إال ان  و وهذا مما ال شك فاا  و ان العارب وبعاد ف ار  للالاة 

 . بذولهم اللغون كال  القرآن الذن يعلو كل كال عرفوا 

وكافما كان فقد سمح رسول س حله س علا  وآل  الححاب  بم ابة حديثا  فاه حاالا  

بل كانت ل  حله س علا  وآل  ححافة ك يت باشراف  المياشر  معلقة بقاراب سااف    
 هر  باسم ححافة علاه وهه ال ه اعطاها حله س علا  وآل  لعله علا  السال  فاش

 . بن أبه طال  علا  السال 

ولد رو  عنها الشاعة والسنة احاديت ل وهاذب الصاحافة حاغار  فاهاا العقال ومقاادير 

الديا  واحما  فمام االساار  وغاار ذلاك ولاد اأار  عنهاا مان العاماة : اليياارن فاه 



ص :  2    ححاح  فه ك اب الاديا  وبااب الدياة علاه العاللاة وابان ما اة فاه سانن 

   .79ص  1   ل واحمد فه مسندب2658|   887

 :وك يت فه عهدب حله س علا  وآل  ححات  اأر   منها

ححافة عله بان أباه طالا    وهاه ك ااب ضايم   افصاح االتماة االطهاار علااهم  -1

السال  عن ضيامة حممها فقالوا : انها ححافة طولها سيعون ذراعا  امالهاا رساول 

 . ا  وآل  عله عله علا  السال    فم يها عله بيط س حله س عل

 . وهو أول ك اب  مت فا  العلم عن رسول س حله س علا  وآل 

هاو( ماو لاه رساول س حاله س علاا  وآلا  ولاال  35ححافة أباه رافات المادنه ) -2
ماة لر  4ر ال النماشه :  -  النماشه : ] ألبه رافت ك اب السنن واالحما  والقاايا

1 ] . 

ما حنت رسول س حله س علا  وآلا  ياو    وكان ابن عيا  يفله أبا رافت فاقول : ]

كذا؟ ماحنت رسو ل س حله س علا  وآل  يو  كذا ؟ ومت ابن عياا  و ألاوا  يم ا  

 . [ 332:  2  واالحابة 371:  2طيقا  إبن سعد   -فايت 

لصادلةل ولاد اشا ملت علاه الا  حاديث   ححافة عيد س بن عمر وال ه سماها با -3

 . رو  بعاها أحمد فه مسندب

ولع ير احد  الوعااتق ال ارييااة ال اه لثيات لادوين الحاديث فاه زمان النياه حاله س 

 . علا  وآل 

ورو  عيد س هذا فقال : كنت اك   كل شه  أسامع  مان رساول س حاله س علاا  
لوا: لم اا  كاال شااه  ساامع   ماان رسااول س وآلاا ( اريااد حفظاا    فنه نااه لااريش   ولااا

)حااله س علااا  وآلاا ( ورسااول س بشاار ياا ملم فااه الغااا  والرضااال فامساامت عاان 

الم اب   وذكر  ذلك لرسول س )حله س علا  وال ( ففومف باحيع  اله فا  ولاال : 
:  1  سانن الادارمه 74لقاااد العلام :  -  اك   فوالذن نفساه باادب مااأر  منا  اال حاق

 . [ 3646|  318:  3  سنن أبه داود 125

هو( فاها طاتفة مان أحادياث رساول س 15ححافة سعد بن عياد  االنصارن ) و  ] -4

 [ ..13علو  الحديث  - حله س علا  وآل 

وير  الييارن ان هذب الصحافة كانت نسية من ححافة عيد س بن أبه أوفه الذن  ]

علاو  الحاديث :  - ن الناا  يقارؤن علاا  ما معا  بيطا كان يم   االحاديث بادب وكاا

 .[342  والسنة ليل ال دوين : 13



طيقاا  ابان   - ححافة  ابر بن عيد س االنصارن ذكرهاا ابان ساعد فاه طيقالا 5-  ]

  .[20277|  11  المصن    وعيد الرزا، فه مصنف   [ ل , ]  229:  7سعد 

  . [123:  1لذكر  الحفار  -  والذهيه فه لذكرل  ]

ورو  مسلم فه ححاح  انهاا كانات فاه مناساك الحاج   ويح مال ان يماون فاهاا ذكار 

حمة الودا  ال ه القه فاها رسول س حله س علا  وآل  أطي   المامعة  وعان علاا 

 . علا  السال  وحاا وألافة واماما للنا  بعدب

فة ويقاول : ألناا لصاحافة وكان ل اد  بن دعامة السدوسه يمير من لامة هاذب الصاحا ]

 . [ 827|  125:  7 ابر أحف  منه لسور  اليقر  ل ال اري  الميار 

ويع ياار  ااابر ماان الصااحابة اليااارزين الااذين دعااوا الااه عملاااة ال اادوين فاااأل عاان 

ممارس ها  فلم يق صر عله ك ابة الصحافة بل كان يملاه االحادياث علاه لالمذلا  مان 

  .[410لقااد العلم :  -  ال ابعان

وك   عن   ماعة منهم : محمد بان الحنفااة  وسالامان بان لاا  الاشامرن   وعياد س 
بن محمد بن عقال   وغارهم ل ولم ل حدد ك ابة الحاديث النياون باالساما  ال اه ذكرناا 

بل كان لغار هؤال  من الصحابة عمال مماعال ومصانفا  اأار  كافبه ذر الغفاارن   

 . الفارسه وعيد س بن عيا ورافت بن أديج االنصارن وسلمان 

 هذب الصح  وما ورد من ا ازل  و بل امرب حله س علا  وآل  و بالم ابة

 .لعيد س بن عمرو وغارب واحاديث  الم مثر  فه ذلك وال ه منها

ل كناز العماال 151: 1  مممت الزواتاد  73و  72لقااد العلم  -  .و ] اك يوا وال حر 1 
10  :232  |29222.] 

  .[299و  298محاسن االحطال   -  .لادوا العلم بالم اب2-  ]

 .[39:  1ححاح الييارن  - .اك يوا البه فالن3 - ]

  . [65لقااد العلم :  - اس عن بامانك4-  ]

 . دلال واضح عله ا ازل  لم ابة الحديث

ولما وحل أبو بمر اله اليالفة أ مت عله لدوين الحديث عن رساول س حاله س  ]

علا  وال    و مت أمساتة حديث وك يهال ولمن  و كما لرون عاتشة ابن ا  و باا  لال ا  
ي قل    لالت : فغمنه لقلي    فلما أحيح لال له : أن بناة هلمه االحاديث ال ه عندم 

  [.5:  1لذكر  الحفار  -    فمك   بها ففحرلها

  



بشاه  ل فعان مراساال ابان  عم منعهم من ال حديث عن رسول س حاله س علاا  وآلا 
ابه ملامة ان ابا بمر  مت النا  ولال : انمام لحادعون عان رساول س حاله س علاا  

وآل  احاديث لي لفون فاها   والنا  بعادكم أشاد اأ الفااً   فاال لحادعوا عان رساول س 

 شاكا   فمن سفلمم فقولوا : باننا وبانمم ك اب س فاس حلوا حالل 

 . [3:  1لذكرب الحفار  -  وحرموا حرام ]

ولم لطل أيا  أبه بمر  ولذلك لم يصدرمن  كال  كثار حول لدوين الحديث فه عصرب 

 .   ولمن هنام اشارا  اله ان الصحابة لم ييالوا بنها  واس مروا عله الم ابة

وعندما اس يل  عمر فمر فه اول أمرب و كما فمر ليل  أبو بمر و فاه ان يم ا  السانن 

 . يليث ان عدل عن ذلك   لم لم

فعن عرو  بن الزبار  أن عمر بن اليطاب اراد أن يم   السنن   فاس ف ه اححاب  ]

النيه فه ذلك   ففشاروا علا  بفن يم يها  فطفق عمر يس يار س شعراً لم احيح يوما 
 ولد عز  س ل    فقال : انه كنت اريد ان اك   السنن   وانه ذكر  لوما كانوا ليلمم

 - ك يوا ك يا  فاكيوا علاها ولركوا ك اب س   وانه وس ال اشوب ك اب س بشه  أبدا

 [50  ولفااد العلم : 64:  1 امت باان العلم وفال   

وعن القاسم بن محمد بان اباه بمار لاال : ] ان االحادياث كثار  علاه عهاد عمار ابان 
: 5طيقاا  إبان ساعد  - ر ب حريقهاااليطاب ففنشد النا  أن يفلوب بها  فلما ألاوب بهاا أما

 . [لر مة القاسم بن محمد بن ابه بمر 188

وهذا يدل عله ان الصحابة اس مروا عله الم ابة  ولم ييالوا برأي  فاهاا و كماا مار فاه 

الحااديث السااابق و ولااذا اضااطر أن يناشاادهم لااافلوب بمااا عناادهم ماان ممااامات الحااديث ل 

 .وحرلها

 اامت  -  من كان عندب شه  فلامحا   اله االمصار : ] وبعد ذلك لشدد فه المنت فم  

 . [65و  64:1باان العالم وفال  

واس مر  هذب السنة من سنن عمر  كما اس مر  غارها من سانن    ولاد سااعد علاه 

 .بقاتها طول المد    ودلة اليطة فه المنت   وشد  األمر

: لماا ساارنا عمار الاه  فمما يدلك عله دلة أطة المنت ما رواب لرراة بان كعا    لاال
العارا، مشااه معنااا عماار الااه حاارار  عام لااال : ألاادرون لاام شاااع مم ؟ للنااا: أرد  أن 

لشاعنا ولمرمنا   لاال : ان مات ذلاك لحا اة   اناك لافلون أهال لرياة لهام دون باالقران 
كدون النحل فال لصدوهم باالحاديث عن رسول س وأناا شاريممم   لاال لرراة : فماا 

 . ثا عن رسول س حله س علا  وآل حدعت بعدب حدي



- وفاه رواياة اأاار  : ] فلماا لااد  لرراة باان كعا  لااالوا : حادعنا   فقااال : نهاناا عماار

 . [7:1  لدكر  الحفار 

ورو  الااذهيه ان عماار حااي  عالعااة : ] اباان مسااعود   وأبااا الاادردا    وأبااا مسااعود 

  [7:  1لذكرب الحنار  -  االنصارن   ولال لهم : أكثرلم الحديث عن رسول س

اليدايا   -  وكاان يقاول للصاحابة : ] اللاوا الرواياة عان رساول س اال فاه ماا يعمال با 

 [ 107:  8والنهاية 

وباالضافة اله هذا كل  فقد منات الصاحابة مان مغاادر  المديناة المناور  الاه االمصاار 
ياؤدن الاا   االأر    وبذلك فقد احمم الحصار حول ال ادوين وساد أن منفاذ يممان ان

وكاااد  عملاااة ال طويااق هااذب لفعاال فعلهااا علااه ماارور الساانوا  ح ااه  ااا   ااال ماان 

هااو(  73المسالمان ال يساا حل ك اباة الحااديث   وينهاه عنهااا  فهاذا عيااادب السالمانه ) و 
هو( حان علم أن  يم   عنا  : ] ال ليلادن عناه  93يقول البراهام بن زيد ال مامه ) و 

  [94:  6طيقا  سعد  - ك ابا

 - وكارب اباراهام النيعاه أن لم ا  االحادياث فاه ا لماراري    ولشاي  بالمصااح  ]

 [ 48  ولقااد العلم : 67:  1 امت باان العلم وفال   

( يقاول : ] ماك يات ساودا  فاه باااا    وال سامعت مان 103وهذا عامر الشعيه ) و 

  [67:  1 امت باان العلم  -  ر ل حديثا ففرد  أن يعادب علهن 

ما فه عهد بنه اماة فان أمر عمر بقه سارن المفعول   فقد  اا  فاه االأياار ] أن وا

معاوية و فه ولت لسالط  علاه اليالفاة و اسا قد  عيااد بان شارية المرهماه فم ا  لا  

  [102فهرست النديم :  ( - )الملوم واأيار الماضان  ك اب

 . ولم يس قد  من يحدع  بحديث رسول س حله س علا  وآل 

ولنا هنا ولفة مت ادعا  اليلافة الثانه ان منع  ل دوين الحديث كان أوفاً من اأ الطا  
بالقرآن المريم فاظن ان  من    ولد حر  عمر بهذا لما فرض المنت الرسامه ل ادوين 

 . الحديث   كما مر

وهو ادعا  غاار مقياول وال معقاول   الن القارآن م مااز بيالغاة فاتقاة وبمساحة الهااة 

فو، مس و  كال  اليشر ح ه كال  النيه حله س علا  وال    والقرآن ل  دلال لمعل  
علا  من نفس    فنسق كالم  والقراتن ال ه لح  ب  لمازب عن أن كال  غارب   ولهذا 

 . انيهر العرب باعمازب بممرد سماع    وكانوا يمازون  عن كل كال 

اا  وآلا  القارآن بسااا  مان االحماا  وباالضافة الاه ذلاك فقاد أحااط النياه حاله س عل

 . الشرعاة منها لحريم م  ك اب   لغار الم طهر  وو وب االنصا  ل  عند سماع 



 فما  يي له عله الصحابة و الذين نزل القرآن بان أرهرهم و القرآن بغارب ؟

 !ومت ذلك كل  فهل يممن لمد  ان يدعه ان ك ابة الحديث و الشار  للقرآن و محرمة؟

للحااديث الشااري  الااه االناادرا  والنساااان ؟ ماات مااا ي رلاا   لااك إال لعريااااألااا  ذ

 علاهما من آعار ون اتج ؟

واذا لم ذلك و وهو لم ي م و فان القرآن ساس يهم عله المسالمان   الن فاا  ماا ال يعرفا  

 . إال رسول س حله س علا  وال 

لفات بعاد نازول  ملاة مان ولو حح هذا المنت لماان فاه اول االساال    وال شاك انا  ار

 .القرآن حدد  أصاتص  وأبانت معالم  ومازل  عن كل كال 

وماات ذلااك فااان ماان المقطااو  باا  ان النيااه حااله س علااا  والاا  أماار بالم ابااة  وساامح 
لمماعة من الصحابة أن يم يوا الحديث   وكانت ل  حله س علا  وآل  ححافة معلقة 

 . ن عله علا  السال بقراب ساف  ورعها عن  أمار المؤمنا

والنيه حله س علا  وآل  أوله من غارب بحااطة القرآن والحفار عله سالمة نص    

فلاو كااان ال اادوين يياا له بااالقرآن لمنعاا  ليال غااارب   هااذا اذا كاناات ك ابااة الحااديث ماات 
القرآن فه حفحة واحد   فما  اذا كانت ك ابة الحديت منفصلة   ولسمه باسم أاص 

علا  السال    وححافة عيد س بن عمرو   فهل يممان لماد  أن يادعه  كصحافة عله

 !اأ الط الحديث بالقرآن ؟

لااذلك لاام ياار الصااحابة ان المناات يمثاال الزامااا شاارعاا يماا  ان يياااعوا لاا  بقاادر مااا 
اع يروب رأيا ارلآب اليعل لمصالح أاحة وكذلك  ماعة من ال ابعان دعت ومارست 

باافمر المناات   وماانهم : محمااد باان الحنفاااة اباان االمااا  أمااار عملاااة ال اادوين ولاام ييااالوا 

المؤمنان وماثم بن يحاه ال مار وحمر بن عدن المندن وعرو  بن الزبار وساعاد بان 
 يار والحارث بن عيد س الهمدانه وأبو حمز  الثماله وزيد بن وه  المهنه وسلام 

ماد بان الحنفااة وساالم بان بن لا  العامرن الهالله واالحيغ بن نيالة والحسن بن مح

 .أبه المعد وعطا  بن ابه ربا  والاحام بن مزاحم

ونع قد ان المنت من ال دوين ييفه اسياباً أعمق من ال ه علل بها  فهاذب لايطن غاار ماا 
لظهر  وال لثيت للنقد الصحاح بفن حال ل فلم يمن يراد للحديث النيون أن يفأاذ ماداب 

ي شمل بحس  الصور  ال ه آلت الاها االوضا  بعد الطياعه والصحاح بل اريد ل  أن 
وفااا  الرسااو ل حااله س علااا  وآلاا    ولااا  بحساا  الحاادود والمعااالم ال ااه رساامها 

 . الرسول حله س علا  وآل 

وبعيار  اأر    ان يساعد عله افصا  أهل اليات عن مركزهم الحقاقه   وان يساعد 

 . يمن للحديت النيون فاهما أن مصدا، عله لثيات السلطة القاتمة   واالمران لم



ويدلك عله ذلك ما رواب اليطاا  اليغادادن بساندب عان عياد الارحمن بان االساود عان 
أبا  لال :  ا  علقمة بم اب من ممة و أو الامن و ححافة فاها احاديث فه أهل اليات   

ل : فادفعنا الاا  بات النيه حله س علا  وآل    فاس فذنا عله عيد س فدألنا علاا    لاا

 .الصحافة  لال : فدعا المارية عم دعا بطست فاها ما 

فقلنا ل  : ياا أباا عياد الارحمن انظار فاهاا  فافن فاهاا احاديات حساانا  فمعال يماثهاا فاا  
 (  12يوس   - نحن نقا علاك أحسن القصا بما أوحانا الاك هذا القرآن ):ويقول

  ولاد  54لقاااد العلام :  - لشاغلوها بماا ساوابالقلاوب أوعااة فاشاغلوها باالقرآن   وال   ]

فاه ك ااب مسا قل   « لادوين الحاديث » لوست الساد الحسانه المالله فه اليحث عن 

 . [ وفق  س لنشرب

ولهذا و أياا و لم يشمل المنت االحما    ألن االحماا  ال لما  السالطة بشاه    ولاذلك 

 8اليداياة والنهاياة   -   فاما يعمل ب نر  عمر يقول : اللوا الرواية ضن رسول س إال

 :107 ] . 

 . (وكان هذا المنت و وما رافق  و ا  بعدب من امور و سييا لما عرف بو )وضت الحديث

واذا عرفناا معناه الوضاات وانا  الماذب بعاناا  وينادر  لحات عقوبااة الحاديث الشااري  
ول حله س علا  اممننا القول ان الوضت بدأ منذ عصر الرس« من كذب من  م عمداً »

 اا  ر ال الاه لاوأ فاه   وآل  حاث اأر  الطحاون فه مشمل ايعارعن برياد  لاال :

 ان  المدينة  فقال : ان رسول س )حله س علا  وآل ( أمرنه أن أحمم برأيه فاامم 
  فه كاذا وكاذا ولاد كاان أطا  إمارأ  مانهم فاه الماهلااة  فافبوا أن يزو اوب   فيعاث 

لام أرسال «ل كاذب عادو س »)حله س علاا  والا ( يسافلون    فقاال :  القو  اله النيه

إن أنت و دل  حااا فاضارب عنقا    وماا أرام لمادب حااا  وان و دلا  »ر ال فقال : 
فو دب لد لاد  فماا    فحرلا    فعناد ذلاك لاال النياه : حاله س علاا  «ل ما ا فاحرف 

 . [164:  1مشمل االعار  «-  من النارا من كذب عله  م عمدا فلا يوأ مقعدب]»وال ( : 

لم يقدر ل  ان يس مر ويس حمم ويلي  ليا  الصد،   بفاال و اود الرساول األعظام 

 . حله س علا  وآل    فمان هذا الوضت )المذب( ال يليث ان يقير وهو فه مهدب

ويممننااا ان نع ياار بدايااة الوضاات الحقاقااه الااذن مدل اا  و بعااد زمااان و  ماعااا  ماان 

 . مسلمان   هو ما حدث حان وفا  رسول س حله س علا  وال ال

لما حار  النياه )حاله س علاا  وآلا ( الوفاا  وفاه الياات   فقد رو  ابن عيا  : ]

  لاال عمار: «هلم اك   لمم ك ابا لن لالوا بعادب»ر ال فاهم عمر بن اليطاب لال : 
 اب س   واأ ل  أهل اليات فمانهم ان النيه غلي  الو ت وعندكم ك اب س   فحسينا ك

لوماوا عناه ال ينيغاه »من يقاول ماا لاال عمار  فلماا اكثاروا اللغاه واالأا الف لاال : 

  ورا ات بقاا  مصاادرب فاه بااب بعاث 244:  2طيقاا  إبان ساعد   «- عنادن ال نااز 

 . [ 1اسامة فه ك اب عيدس بن سيف   



  

 ( وأحفظهاا لم ااب س وهاو ا ماا  مصاح  أعلام أماة محماد )حاله س علاا  وآلا -2

 : (عله )علا  السال 

وأما مصح  أماار الماؤمنان فقاد رليا  علاه لرلاا  نزولا  كماا باناا وكاان با  اليااان  

)وكاان القارآن فاه  60ص  /1النيون الشاري  كماا : ] لاال بان  ازن فاه ال ساهال  

لاوفه رساول س  عهد رسول س حله س علا  وآل  م فرلااً فاه حادور الر اال فلماا
حله س علا  وآل  لعد عله بان أباه طالا  فاه با ا  فممعا  علاه لرلاا  نزولا  ولاو 

 . [ (و د مصحف  لمان فا  علم كيار ولمن  لم يو د

ولذلك يقول أمار المؤمنان عله بن أبه طال  علا  السال  ] ما من آية نزلت فاه لاال 

 . [ ا لقان للساوطه –من نزلت أو نهار فه وبر أو مدر إال علمت م ه نزلت وفا

وبعااد ساا ة أشااهر ماان وفااا  رسااول س حااله س علااا  وآلاا  لفاار  لهااذا العماال الملااال 
ومعلو  أن ك ابة المصح  ممارداً إذا حاولات ذلاك لان ل يطاه الشاهر الواحاد وعلاه 

  ذلك الس ة أشهر لعنه أن  ك ي  لهم ب فسار رسول س حله س علا  وآل  فلما ألاهم ب

رفا  عمر وملك  من حولا  ال حا اة لناا فاه مصاحفك يااعله فعنادنا مثلا  وال لع ار  
الرسول حاله س علاا  وآلا  بال وال ااري  يثيات اسا يعادب وكال آل باات محماد علااهم 

أبه نعام فه حلاة األولاا    السال  من كل مناح  الدولة فه عهد اليلفا  الثالعة أورد

المؤمنان عله بن أبه طال  لادماً علاهم لالوا ألمر ما  ا   لما رأوا أمار  : ] للللأنهم
أبوا لحسن ؟ فلما لوسطهم وضت الم اب بانهم عام لاال : إن رساول س حاله س علاا  

ك اب س و ع رلاه أهال با اه   وآل  لال : إنه ميل  فامم ما إن لمسم م ب  لن لالوا

فاال   : إن يمان عنادم لارآن فعنادنا مثلا  وهذا الم اب وأنا الع ر  لا  إلا  عمر فقال لا 
أبو نعام فه الحلاة واليطا  فه األربعان با سناد عان السادن عان  –حا ة لنا فامما 

 . [344ص -أار عن عله ولدوين القرآن لعله المورانه

وهنا لول عمر عندنا مثل  يثيت حف  القرآن من العيث أن أن  هو هو وال فر، إال فه 

سااول حااله س علاا  وآلاا  المناازو  مناا  وماا رفاال عماار إال هااذا ال رلاا  وباااان الر

 . الياان النيون للقرآن المريم

ولفساارب وفاامن سانزلت   وبال اله لم ي م رفاا  إال ألنا  ك ا  لهام فاا  أساياب نزولا 

كماا باناا ولاظال بااب اال  هااد وال حريا    آيا  المفر والنفا، والظلم والق ل والزنا ل
 وولف ح ال قول فا  بالرأن واألهوا  إله أن لزول هذب األمة باآالف ك اب س  فهم  فه

ولزل ألدامها بعد عيولها   ال فاسار المي لفة األفها  وايرا  واألهوا  ف ال هذب األمة

  كانات أم ناا لاا  لهاا إال ك ابااً واحاداً   فيعاد أن  فه عصر النيو  حاله س علاا  وآلا 

 . ول ممت حول   له دن ب 



ً أحي مان   حت لم لك الماليان من الم ا  وماا ازداد  مان س لعااله إال بعادا واأ الفاا

 .  را  هذا العمل؟

فزلات لاادَ  هااذب األمااة بعااد عيولهااا وأذالهاام س لعاااله السااو  والعااذاب بياارو هم علااه 

و   والياة س الحاق وعملهام باالرأن ولا لهم أهاال باات النياه وشااع هم )علااهم السااال (

يال س ألن  من أن المف رض أن رسول س حله ال  علا  وآل  لاد باان عن س  حدهم
لهم القرآن ورلي  لهم عله أساياب نزولا  وباان لهام مانهم هام أتما هم و األحاداث ال اه 

علاهم السال  ح ه ال يي لفاوا مان   س وا هها هذب األمة من أعداتها بداية من أهل با  

 ً  .  ولقالالً من بعدهم بعدب فا قاللوا واألمة أشد اأ الفا

ولي فاه   وح ه يي فاه الحاق وأهلا  ولطما  النصاوص الدالاة علاه ممرماه لاريش
  األحااداث ال ااه فعلوهااا برسااول س حااله س علااا  وآلاا  ويظلااوا محمااودن السااار 

رفاوا باان رسول س الذن دون  لهم علاه علاا  الساال  ل حااث لاال اليلافاة عمار " 

 " علهالحا ة لنا فه مصحفك يا

فاأ فت معالم القرآن الحقاقاة ولاهت معانه آيا  كثار  لالوا فاهاا س أعلام أوأأطكاوا 
أوأأفوا باانها عمداً أو حرفوها عن معناها الحقاقه لا ولوا هام اليالفاة   فه لفسارها

العالم لبعد أن لركوا باان المصاطفه لم ااب   ولمون لقياتلهم الصدار  عله ألو  دول

حله س علا  وآل  والذن لال فا  لعاله   وأنزلناا إلااك الاذكر ل ياان للناا  س لعاله 

 .  { 44النحل  –ما نزل إلاهم ولعلهم ي فمرون 

أن أن  حله س علا  وآل  لم ي ركهم إال ولد بان لهم القرآن ورلي  لهم و بان لهام مان 

لاارك مم علااه  " عاام لااال حااله س علااا  وآلاا   إماامهم وكاال شااه  ح ااه لاااا  الساااعة

ولماا حادث االنقاالب ولاال   "المحماة الياااا  لالهاا كنهارهاا ال يزياغ عنهاا إال هالاك
وما محمد إال رسول لاد ألات مان ليلا  الرسال أفاكن ماا  أو ل ال انقليا م   لعاله فا   

آل  –ومن ينقل  عله عقيا  فلن يار س شاكا وسامزن س الشااكرين   عله أعقابمم

 .  {144عمران 

هنا أأر  ابن مسعود مصحف  وأبه بن كعا  وأماار الماؤمنان وغاارهم ممان  معاوا 
القرآن لايانوا لألمة ما ذكرب رسول س حله س علا  وآل  ويوا هون ب  اليلافة أباه 

بعااد أن   بماار ومس شااارب عماار فرفاااوا مصااح  أمااار المااؤمنان علااه علااا  السااال 
  فه حديث رزية ياو  اليماا  ولاال عمار منعوب حله س علا  وآل  من ك ابة وحا 

فا  حله س علا  وآل  إن  يهمار) أن يهاذن مان أعار المارض( بعاد ذلاك منعاو أياااً 

مصااح  أمااار المااؤمنان لامااردوا ك اااب س ماان أن باااان أو أعاار ل فسااار النيااه باال 
 ويمنعاون ك اباة حديثااة لاكال ياارليه باالقرآن ف عاود لفسااارال  حاله س علااا  وآلا  ماار 

أأر  ل رليه بالقرآن فامونوا لد عادوا لنقطة الصفر مر  أأر  وهذا هو سي  عاد  

فاه عهاد اليلافاة عمار ابان عياد العزياز ولاد   إال بعد أكثر من ماتة عاا   لدوين السنة
  ييا له باالقرآن ف ركاوا لادوينها  مان أن  لحمموا بفنهم لم يدونوا الحديث أوفاُ علاا 

ا فعل عمر ابن اليطاب مت أبه هريار  لمثار  مرويالا  وضربوا علاها كم  وأحرلوها



فمانات   لا  بالشاهود  وإ رات  ال حقاق مت كال راو للحاديث علاه أنا  ما هم ح اه ياف 
علاه الارغم   لهمة ُيارب علاهاا المار   رواية الحديث فه هذا عصرأبه بمر وعمر

هاو إال  الاوحه الاذن لاال لعااله فاا    وماا ينطاق عان الهاو  إن   از  مان  من أنهاا

الااانمم ل أن أن سااانة رساااول س حاااله س علاااا  وآلااا  وحاااااً فماااا   –وحاااٌه ياااوحه 

 . ياربون علاها ؟ إال ليوفهم مما فاها من أسياب نزول كما بانا

وهنا ي يان لنا أن القرآن واحاد باان ماذاه  كال االماة ا ساالماة ال اأا الف فاا  و ماا 

 ي  زيد أو عمر من النا  ال  ماا  هذا المصح  إال مصح  أمار المؤمنان سوا  ك

األمة علا  )وال لم مت أمة محمد )حله س علا  وآل ( عله َضاللة( وال اأا الف إال 
أن  نزل منمماً عله أساياب نازول ولرلاا  نازول فاه باانا  ولفساارب لا  فواتاد عدياد  

 :  منها

اً بنازول القارآن معرفة السار  النيوية بصور  أد، وذلك الرلياطهاا ارلياًطاا وعاقا (1)

كاال مساالم حااغار أو كيااار   ولااواله األحااداث باادأً ماان ناازول سااور  العلااق كمااا يعلاام
يعرفون با  ما  أن )الرأ باسم ربك الذن ألق( هه أول ما نزل من لرآن واليرو  

علاه هااذا ال رلااا  طماا  ألحاداث وإأفااا  لهااا وأاارو  علاه الفهاام الحقاقااه المرلاا  

وفاه ذلاك      با   والمؤمنان من بعد  إله ياو  القااماةألحداث ولعت لرسول س وآل 
لايد  الياحثان فاه الساار  النيوياة وارلياطهاا بنازول القارآن والسانة النيوياة المطهار  

 .وال ه هه أيااً من الوحه

 . وب  يُ حدد ال واري  واألحداث والحممة من لرابه السور ولسلسلها (2)

النازول كماا نازل با  ساادنا  يريال علاا  الساال  وأأااراً ليركاة القارا   ب رلاا    (3)

 . وإ ابة الدعو  بهذا ال رلا  أسر  بإذن س

  .وهنا لنا سؤال

لماااذا لاام ياادون اليلفااا  الثالعااة ساانة رسااول س حااله س علااا  وآلاا  الميانااة للقاارآن 
المفصاالة الشااارحة للقاارآن الماادنه فااه ك اااب س وهااه  اازٌ  ماان الااوحه إال إذا كااان 

قصود ف ح باب ال قول عله س لعاله بغار علم واال  هاد والرأن واالس حسان لللل الم

 . ال 

كما لال لعااله عان أطاة الاهاود   وبال اله ف ح باب المذب فه الدين  هالم المسلمان

لعنهم س ونحن أشي  األمم بهم كماأأير النيه حله س علاا  وآلا  لااتالً ] "أنا م اشاي  

 [" سراتالاألمم بينه إ

ل وايية 26َولَاَل ال ِذيَن َكفَُروا اَل لَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِاِ  لَعَل ُمْم لَْغِليُوَن فصلت }
لثيت ضلو  الاهود فاه كثاار مماا ان شار باان المسالمان مان اأا الف فاه ال فويال وفام 

حاله س علاا  وآلا   النصوص و من لغوا فه دين ا سال  لفر، عله أعرب أمة محمد



فه حرب طويلة مم د  بانهم وبان أهل بات النيه )علاهم السال ( ح ه اين رهر مان 
ي قرب إله س ب فمار مسا دهم ول لهم عالناة لعنهم س لعنااً كيااراً وعلااهم لعااتن س 

وَن َوالَ يََزالُااا  الم  الاااة إلااه يااو  الاادين وهااذب الحااارب المساا مر  لااال لعاااله فاهااا : 

يُقَالِلُونَُمْم َح  َه يَُردًلوُكْم َعن ِدينُِمْم إِِن اْس ََطاُعواْ َوَمن يَْرلَِدْد ِمنُمْم َعان ِدينِاِ  فَاَُماْت َوهُاَو 
َكااافٌِر فَفُْولَااوكَِك َحيَِطااْت أَْعَمااالُُهْم فِااه الاادًلْناَا َوايِأااَر ِ َوأُْولَااوكَِك أَْحااَحاُب الن اااِر هُااْم فِاَهااا 

 . { 217اليقر  - َأاِلدُونَ 

وبال اله لم يشر  فه لدوينها إال عمر بن عيد العزيز بعد نا  و ماتة عا  حاث أشه 

ل فمن الميطن ومن المصا  اليلفا  الذين منعوا لدوينها أ  الذن دونها بعد   اندعارها
ماتااة عااا  ماان مااو  رسااول س حااله س علااا  وآلاا  أ  س ساامت لحااذلقا  وفااذلما  

ر ولاافوال  فاسااد  ال سااند لهااا ماان ك اااب س و ال فاتااد  وال طاتاال ماان وال مااا  أعااذا

 !!!الهرولة ألفها ؟؟

ولما  معوا القرآن  علوب عله هذا ال رلا  الذن لراب فه ك اب س المريم القاتم عله 
حمم السور  ولا  لرلا  نزولها فمعلوا األكير حمماً فه مقدمة الم اب بعد االف  اا  

عاام األلاال فااه الحماام كمااا لقااول لطااالب المدرسااة وهلل المثاال األعلااه بسااور  الفالحااة 

 . [ ]الطول لدا  والقصار فه اليل 

وأما لرلا  النزول الذن كان سامش  لطاور أحاداث لاريش ومافعل ا  فاه رساول س 
وسنة رسول س وألوال  فه كل حادث ووالعة لم محو أعر ذلك نهاتااً لامون ك ااب س 

  ولام هد وي فول فا  كل عابث أو مم هد مايريد وك اب س لعاله كما ممرداً كما لر

 . بانا

ال ييات لطول وال لقصار بال لرلاا  نازول إلهاه لااتم علاه أساياب نازول وأحاداث 
وولاااتت ولرلااا  ماارليه بسااار  النيااه حااله س علااا  وآلاا  لرلاياااً عماياااً ودلاقاااً وماات 

الساار وال اواري  وال ارا م إأ فات كثاار مان فقدان هذا ال رلا  وعد  دراس   لعلما  

األحااداث ولاهاات معالمهااا فااال يعلاام عنهااا المساالمان إال القلااال ولاام يفلنااا منهااا إال مااا 

 . أضطروا إلا  وعموزا عن إأفات 

مما يدل عله أن ال فرلة بان سن   الشارحة للقرآن والارب عله رواي ها من اليلافة 

ثار من حديث رسول س حله س علا  وآلا  فقاال عمر بن اليطاب أفقد المسلمان الم
الفقهااا  باارأيهم ولااسااهم وإ ماااعهم واس حسااانهم ومصااالحهم المرساالة وعماال أهاال 

المدينة وشر  من ليلنا ولفرلت األماة علاه ذلاك لفار، وماذاه  حاذر منهاا ك ااب س 

د ماا  االهم لعاله وسنة رسول  لال لعاله   واللمونوا كالذين لفرلوا واأ لفاوا مان بعا
  إأ فات أحاداث كثاار  بالساار  اليانا  وأالتاك لهام عاذاب عظاام ل وبال االه كماا باناا

واألحما  مت اح فار أهل بات النيه لما لديهم من علو  أأ رلوا بها عامل الزمن بإذن 

س كما لال لعاله   إن س يدافت عن الذين آمنوا ل ول طور دول هم فه عشر دول منذ 
رارسة فه المغرب وبالد ما ورا  النهر وهه لي ار، العوامال المغرافااة و دولة األد

ال اريياة ألن عندهم حق من س لاتم عله والية س لعاله ورسول  وأهال با ا  علااهم 



السال  وس لعاله ينصر هذا الحق والذن لاال لعااله فاا    إناا لننصار رسالنا والاذين 
األشهادل ولال لعاله   ولقد ك ينا فاه الزباور مان بعاد آمنوا فه الحاا  الدناا ويم يقو  

الذكر أن األرض يرعها عياد  الصالحون ل فما و دنا من المنافقان هومااً علاه أهال 

اليااات وذرياا هم ولاا لهم إال ازدادوا لفرلاااً واأ الفاااً وان قاماااً إلهااااً ولسااله علاااهم ماان 
ة مزرياة مان ال ف ات و الايال  أعداتهم ح ه لر  العاالم ا ساالمه اين أكثارب فاه حالا

بش ه أنواعا  باسا ثنا  مان اع قاد والياة أهال الياات علااهم الساال  كلماا اع ادوا علااهم 

نصاارهم س لعاااله وعياا هم وهااذا مااا يزيااد ماان حنااق حاازب الشاااطان ومااا كاال ذلااك إال 
بيركااة واليااة س لعاااله روسااول  حااله س علااا  وأهاال با اا  علاااهم السااال  أحااحاب 

لذين عملوا بم اب س وفق فهم أهل بات النيه علاهم السال  فلام ي فرلاوا علاه المسا  ا

الوالية ألهل بات النيه علاهم السال  وما فاهاا مان الفار األباال واألحمار وماا حولا  
ماان أحمااا  حااالل وحاارا  وفاا ن ومرويااا  عنفهاال بااات النيااه علاااهم السااال  نااادراً مااا 

رب أول إماا  فاه األحماا  وهاو ا ماا  علاه علاا  أو يع ريها المذب ألن ما ذكا  يشوبها

 السال  ال يي ل  عن حمم آأر إما  عمل ال  فر   الشري  وعلا  سال  س

وعن مصح  أمار المؤمنان علا  السال  فقد رلي  عله لرلا  نزولا  كماا باناا وكاان 
ن فاه وكاان القارآ ] : لال بان  ازن فاه ك ابا  ال ساهال  ب  الياان النيون الشري  كما

عهد رسول س حله س علا  وآل  م فرلااً فاه حادور الر اال فلماا لاوفه رساول س 

حله س علا  وآل  لعد عله بان أباه طالا  فاه با ا  فممعا  علاه لرلاا  نزولا  ولاو 
ص /1لال بن  ازن فاه ال ساهال   -و د مصحف  لمان فا  علم كيار ولمن  لم يو د 

60 ] . 

م  هلل مد  العلم الميار الذن حواب هذا الم ااب الاذن فقدلا  وهنا ييان لنا ابن  زن رح

 . هذب األمة

  ابن ابه طال  علا  السال  ؟  ما هه مازا  مصح  عله -

 : اال ابة للشا  حالح المرباسه

مما َما َز مصح  عله ) علاا  الس اال  ( عان غاارب مان المصااح  هاو أن المصاح  
د م  للمسالمان آناذام كاان مشا مالً علاه الماازا  الذن  مع  عله ) علا  الس ال  ( و ل

 :  ال الاة

ان مصحفاً مرلياً حس  لرلا  نزول اييا  بدلة فاتقة   و هه مااز  بالغاة األهمااة  ]
و عظامة الفاتد  كما هو واضح   فمانت اييا  المنسوأة مقدمة عله اييا  الناسية 

 .   و المماة عله المدناة

الدلاة   فقاد لام  إعياا  نصاوص الم ااب ا لهاه فاا  كماا ألرأهاا وا كاان مصاحفاً باالغ  2

 . الرسول ) حله س علا  و آل  ( علااً ) علا  الس ال  ( حرفاً بحرف



ُ َعلَه َرُسوِلِ  آيَةً ِمْن ُ إاِل  َو لَدْ  ... " : ( لال عله ) علا  الس ال  َ َمْع َُها   َو  فَلَْم يُْنِزِل ّللا 
ِ ) حله س علا  و آل  ( َو َعل َمنِه لَفِْويلََها  ُ آيَةٌ إاِل  َو لَْد أَْلَرأَنِاَها َرُسولُ لَْاَسْت ِمنْ   - ّللا 

   264/  28بحار األنوار ) المامعة لدرر أأيار األتمة األطهار ) علاهم السال  ( ( : 

لم وفه بهاا   و ا 1037للعالمة الشا  محمد بالر المملسه   المولود بإحفهان سنة : 

 همرية 1414همرية   طيعة مؤسسة الوفا    بارو  / لينان   سنة :  1110سنة : 

كان المصح  المذكور مش مالً فه هامش  عله لوضااحا  مهماة  اداً لياانِن المناساية 

ال ه نزلت فاها كل آية   و ليانِن كل ما ل  عاللة بممان و زمان نزول اييا  المريماة 

 . لوماااااااااااااااااااا  لامااااااااااااااااااااة  و ماااااااااااااااااااا إلاهااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااان مع
ِ َما نََزلَْت آيَةٌ فِه لَْاٍل أَْو نََهاٍر   َو  و لقد لال أمار المؤمنان ) علا  الس ال  ( : " للل َو ّللا 

اَل َسااْهٍل َو اَل َ يَااٍل   َو اَل بَاارنٍ َو اَل بَْحااٍر   إاِل  َو لَااْد َعَرْفااُت أَن  َساااَعٍة نََزلَااْت   َو فِاااَمْن 

ِ نََزلَْت   َو َما  ِمْن لَُرْيٍش َرُ ٌل َ َر  َعلَْاِ  اْلَمَواِسه إاِل  َو لَْد نََزلَْت فِاِ  آيَةٌ ِمْن ِك َاِب ّللا 

 391/  35ل بحار األنوار :  -لَُسولُ ُ إِلَه اْلَمن ِة أَْو لَقُودُبُ إِلَه الن اِر " 

مار  العاا  كما و أن ذلك المصح  كان مشا مالً علاه بااان لفويال ايياا  و بااان الم

 [ ل يا  أار  نطا، زمان و ممان نزول ايية بصور  مفصلة

فما حصل بعد وفا  النياه ) حاله س علاا  و آلا  ( مان رفال مصاح  علاه ) علاا  

الس ال  ( و االس غنا  عن  يشمل أسار  كيار  ال لعوض أباداً   و لاو لقي لا  الناا  ياو  
القاارا ا    أو االأاا الف فااه لفوياال  عرضاا  علاااهم لاام لماان الاااو  مشااملة باساام لعاادد

 اييا  و لفسارها

ِ ) حاله س  ] لَاَل ا ماا   عفار بان محماد الصااد، ) علاا  الس اال  ( : لَااَل َرُساوُل ّللا 

ل بحاار  -علا  و آل  ( : " لَْو أَن  الن ااَ  لَاَرُ وا اْلقُاْرآَن َكَماا أُْناِزَل   َماا اْأ َلَاَ  اعْنَاان " 

 . [ . 48/  89األنوار : 

  

وهنا لفر، النا  إلاه شاات وفار، بعاد أن ورعاوا ك ااب س ممارداً مان ان فهام للنياه 

لاف حاوا اليااب   وفه نف  الولت شغلوا كال األماة باذبح اهال الياات وال نماال بفليااعهم

لحماام لااريش فااه اليالفااة واليالفااة األمويااة والعياساااة ح ااه سااليهم ال اارم ملمهاام فااه 
 علااا  وآلاا  ] أول ماان يساال  ملااك أم ااه ال اارم لل الحااديث [ حااديث النيااه حااله س

فاك شفوا أنهم وارعون ممملون لمدرسة الهو  والقول فه الادين باالرأن وا س حساان 
وإ مااا  األكثريااة والااذين ساااميرون اليااالق علااه ليااول إ ماااعهم فمثاارلهم ال لم ماات 

س ليااارم ولعاااله علااه ضاااللة وهااذب افهااا  سااقامة ان شاار  بااان عمااو  األمااة فسااله 

ل ااركهم بااان رسااول س لاادين ا ساال  والااذن ك ياا  ا ماا  علااه علااا    علااهم أعااداتهم
السال  وأهل با   لال لعاله   فََيلََ  ِمن بَْعِدِهْم َأْلٌ  َوِرعُاوا اْلِم َااَب يَفُْأاذُوَن َعاَرَض 

ذَا اأْلَْدنَهَٰ َويَقُولُوَن َساُْغفَُر لَنَا َوإِن يَفْلِهِ  ثْلُ ُ يَفُْأذُوبُ َهَٰ اثَااُ،  ْم َعَرٌض منِ أَلَاْم يُْؤَأاْذ َعلَاْاِهم منِ



ل ِذيَن يَ    ِ إاِل  اْلَحق  َودََرُسوا َما فِاِ  َوالد اُر اْيِأَر ُ َأْاٌر لنِ قُاوَن اْلِم َاِب أَن ال  يَقُولُوا َعلَه ّللا 

 { 169األعراف  –أَفاََل لَْعِقلُوَن 

 اااب ربهاام لااا  علااه شاارط باااان س لعاااله لم اباا  أو رسااول  ورث اليلاا  ك  وهنااا

 ()حله س علا  وآل 

القاامة ل ولول  لعااله  –كما فه لول  لعاله   فإذا لرأناب فاليت لرآن  عم إنا علانا باان  

َل إِلَاْاِهْم َولَعَل ُهاْم  ْكَر ِل ُيَانَِن ِللن اِ  َما نُزنِ ل بال  44النحال  –يَ َفَم اُروَن :   َوأَنَزْلنَا إِلَْاَك الذنِ
كان ممرداً وهم زعموا ذلاك بافن س لارم لهام ك ااب س بادون لفساار مان رساول س 

 حله س علا  وآل  لام هدوا فا  بعد  علوب

ممرداً عله شرط فهم الصحابة وال ابعان ومن  ا  بعدهم لا قولوا عله س بغار علام 

الهام بال شاات فماان مان المق اولان أو المسامونان أو  ومن لال ار عوا ألهل بات نيامم
هارباً بدين  فه العصر األمون والعياسه وإله اين لهمة ال شاات لاد لادأل السامن أو 

لسي  الق ل ولذلك العلم الحقاقه النازل من عند س أو الذن يحقق مراد س لعااله فاه 

 :لهبغه كما فه لول  لعا  ك اب س داتماص يق رن بلفط 

  

 {213اليقر   –وَما اْأ َلََ  فِاِ  إاِل  ال ِذيَن أُولُوبُ ِمْن بَْعِد َما َ اَ لُْهْم اْليَاِننَاُ  بَْغااً بَْانَُهْم  }
َوَما اْأ َلََ  ال ِذيَن أُولُوا اْلِم َاَب إاِل  ِمْن بَْعِد َما َ ااَ هُْم اْلِعْلاُم بَْغاااً بَْاانَُهْم  }  : ولال لعاله

لُوا إاِل  ِمن بَْعِد َما َ ا هُُم اْلِعْلُم بَْغاًا بَْانَُهْم  } :  ولال لعاله  { 19ل عمران آ – َوَما لَفَر 

ً   { 14الشور   – َوآلَْانَاهُْم بَاِننَاٍ  ِماْن األَْماِر فََماا اْأ َلَفُاوا إاِل  ِماْن  }  ولال لعاله أياا

  { 17الماعاة  –نَُهْم بَْعِد َما َ اَ هُْم اْلِعْلُم بَْغااً بَاْ 

ولف  اليغه هنا يؤكد أن ك   س السماوية وآأرها القرآن المريم لم لن شر بان الناا  

إال بحرب شرسة بان المؤمنان والمافرين وبيغه كيار يقت علاهم فه كل زمن من هذا 

 . الحزب الشاطانه

ياهااا )علاااهم ولااذلك ياافله لفاا  بغااه هنااا كمااا لاار  كااا  ل لاات هااذب األمااة أهاال بااات ن 
السال ( وحمموا علاهم بافنهم أاوار  كماا لاال اللعاان يزياد فاه ا ماا  الحساان )علاا  

السال ( ولالوا باهودي هم وكفرهم كما رموا ولاذفوا الفااطماان أبناا  رساول س حاله 
س علا  وآل  لاس حلوا دماتهم وأموالهم وإله اين اليغه مس مر والنقمة ا لهااة نازلاة 

ح ااه أحاايحت فااه أطاار ي هااددهم و يعرضااهم للفنااا     كااة ارلفعاات ماان بااانهم و الير

  إن يشاف ياذهيمم أيهاا   وا س يدال بفمة غارهم لؤمن بااهلل لعااله كماا فاه لولا  لعااله
ل و لول  لعاله   َوإِن لَ ََول ْوا يَْس َْيِدْل لَْوًما َغْااَرُكْم 133النسا   –النا  ويف  بآأرين 

 . { 38محمد  –وا أَْمثَالَُمم عُم  اَل يَُمونُ 

  



مر عاة ا ما  عله )علا  السال ( فه ال فسار ونيو   رساول س حاله س علاا    -3

 : وآل  بق ال  عله ال فويل الصحاح للقرآن المريم

: 

إذا كان رسول س حله س علا  وآلا  بشار ا ماا  علاه بفنا  سااقالل مان أ ال لفويال 

يعنه أطف ال فويال  األأار  بادلال أنا  سااق ل المياالفان والذسان القرآن المريم فهذا 

بااانهم لاا  حااله س علااا  وآلاا  ماانهم فااه لولاا  حااله س علااا  وآلاا  ] " ياااعله لقالاال 

 . [ الناكثان والقاسطان والمارلان لل الحديث

حدعنه أباو أيناوب االنصاارن فاه أالفاة »رو  الحاكم باسنادب عن ع اب بن ععلية: ] 

بن أطاب لال: أمار رساول س حالنه س علاا  وآلا  وسالنم علاه بان أباه طالا  عمر 

 3المس درم علاه الصاحاحان    -« علا  السنال  بق ال الناكثان والقاسطان والمارلان
 .[139ص 

سمعت النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم يقول لعله بان أباه طالا  »وباسنادب عن  لال: 

نهاروان و  ثان والقاسطان والمارلان بالطرلاا  والنهرواناا ) علا  السنال  لقالل الناك
كاور  واساعة باان بغااداد وواساه مان الماناا  الشارله حادها االعلااه م صال بيغاداد و 

 [ ( وبالسعفا 324ص 5معمم اليلدان  

. 

أمرنااا رسااول س حاالنه س »ورو  الحمااوينه بفساانادب عاان أبااه سااعاد الياادرن لااال: 

الناكثان والقاسطان والمارلان  فقلنا يا رساول س  أمرلناا بق اال  علا  وآل  وسلنم بق ال
هاااؤال  فمااات مااان نقااااللهم؟ لاااال: مااات علاااه بااان أباااه طالااا   معااا  يق ااال عماااار بااان 

أار  رساول س حالنه س علاا  وآلا  وسالنم مان »وبإسنادب عان عيادس  لاال: «لياسر

ه س علا  وآل  وسلنم: يا أ  بات زين   ففله منزل ا  سلمة فما  عله  فقال النيه حلن 
وباسانادب عان عمارو بان مار  «ل سلمة  هاذا وس لالال القاساطان والنااكثان والماارلان

اار ابان ياسار ياو  حافان شااياً آد  »لال:  سامعت عمارو بان سالمة يقاول: سامعت عمن

طويال أأذ الحربة بادب ويدب لرعد  لال: والذن نفسه بادب لو ضربونا ح اه بلغاوا بناا 
 .«ا  همااااااااار لعرفناااااااااا أننناااااااااا علاااااااااه الحاااااااااق وهااااااااام علاااااااااه الاااااااااااللساااااااااعف

سامعت حعصاعة بان حاوحان يقاول: لماا عقاد »وبفسنادب عن الذينال بن حرملاة لاال: 
عله بن أبه طال  علا  السنال  األلوية أأر  لوا  النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم ولم 

دب ودعا لا  بن سعد بان ير ذلك اللوا  منذ ليل النيه حلنه س علا  وآل  وسلنمل فعق

عياد  فدفع  الا   وا  معت األنصار وأهل بدر فلما نظروا إلاه لاوا  النياه حالنه س 

 :علا  وآل  وسلنم بموا ففنشف لا  بن سعد بن عياد  يقول

 هذا اللوا  الذن كننآ نح ن ب  *** دون النيه و يريل لنا مدد

 «ل  من غارهم عادما ضرن من كانت األنصار عاي   *** ان ال يمون 



أمر  بق ال عالعة: القاساطان »وباسنادب عن سعد بن عياد  عن عله علا  السنال  لال: 
اااا  اااا النااااكثون فاااذكرهم  وامن والنااااكثان والماااارلان  ففماااا القاساااطون ففهااال الشاااا   وامن

ان النياه »وباسانادب عان أ  سالمة  لالات: «ل المارلون ففهل النهروان يعنه الحرورية

علا  وآل  وسلنم لال: لق ل عماراً الفكة الياغاة  لال ا ما  أبو بمر: فنشهد ان  حلنه س
كل من ناز  أمارالمؤمنان عله بن أبه طال  فه أالف   فهاو باا ل علاه هاذا عهاد  

  ورو  اليوارزمه أيرن سعد بن 287و281ص 1فراتد المسطان     -« مشايينا

 [ 125و ص 123عياد  وا ن سلمة فه المنال  ص

  

عن أبه أيوب األنصارن رضه س عن  لال سمعت النيه حله س علا  وآل  يقول  ]
لعله بن أبه طال  : " لقالال النااكثان والقاساطان والماارلان بالطرلاا  والنهرواناا  

 . "وبالشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعفا 

لال أبو أيوب : للت : يا رسول س مت من لقالل هؤال  األلوا  ؟ لال مت عله بن أباه 
و لال الذهيه  - 150/  3لال الحاكم هذا حديث ححاح ا سناد ولم يير اب / - طال  

المعماام  – 150ص  3أأر اا  الحاااكم فااه المساا درم     -فااه ال لياااا حااحاح ل

 . [ 91ص  10الميار  

لاال رساول س حالنه س »ورو  ابن المغازله باسنادب عن عله علا  السناال  لاال:  ]
من يقالل عله لفويال القارآن  كماا لاللات علاه لنزيلا   فقاال علا  وآل  وسلنم: ان منمم 

 ً  -« أباو بمار: أناا؟ لاال: ال  لااال عمار: ففناا؟ لاال: ال ولماان أاحا  النعالل يعناه علانااا

  ورواب الم قه الهندن فاه من يا  كناز العماال المطياو  78الحديث  54المنال  ص
ل 123ص 3ن  والحاكم فه المسا درم علاه الصاحاحا 33بهامش مسند أحمد   ص

 . [ بسندهما عن أبه سعاد مت فر،

سامعت إباراهام يقاول: سامعت »ورو  اليالذرن باسنادب عن حمام بن  ياار  لاال:  ]

علقمة لال: سمعت علاناً يقول: أمر  بق ال الناكثان والقاسطان والمارلان  وحدعت ان 
ارلون أبااا نعااام لااال لنااا: الناااكثون أهاال المماال  والقاسااطون احااحاب حاافان  والماا

 - «احااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاب النهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 [129الحديث  138ص 2أنساب األشراف  

ورو  المنمه باسنادب عن ابن عينا   لال: لال رسول س حلنه س علا  وآلا  وسالنم 

هذا عله بن أبه طال  لحم  من لحمه ودم  من دمه  وهاو منناه بمنزلاة »أل  سلمة: 

هاذا علاه أمارالماؤمنان وسااد هارون من موساه  إالن أنا  ال نياه بعادن  ياا ا  سالمة  
المسلمان  ووعا  علمه  ووحاه  وبفبه الذن أولاه منا   أأاه فاه الادناا وايأار   

وفه هذا الحديث داللاة «لومعه فه المقا  األعله  يق ل القاسطان والناكثان والمارلان

تا  عله أن النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم وعد علاااً علاا  السناال  بق ال هاؤال  الطوا
الثالث  ولول الرسول حلنه س علا  وآل  وسلنم حق ووعادب حاد،  ولاد أمار حالنه 

 .س علااااااااااااااااااااااااااااا  وآلاااااااااااااااااااااااااااا  وساااااااااااااااااااااااااااالنم علااااااااااااااااااااااااااااااً بق ااااااااااااااااااااااااااااالهم



رو  ذلك أبو ايوب عن  وأأير أن  لالل المشركان والناكثان والقاسطان  وان  علا   ]

 . [168كفاية الطال  ص   -« السنال  ساقالل المارلان

ألاناا أباا ألاراب األنصاارن وهاو يعلا  »ن مينا  بان سالام لاال: ورو  باسنادب عا ]

أاال ل   لال: فقلنا عندب  فقلت ل : يا أبا أيوب  لاللت المشركان مت رساول س حالنه 

س علا  وآل  وسلنم عم  كت لقالال المسالمانل لاال: ان رساول س حالنه س علاا  وآلا  
اساااطان والماااارلان  فقاااد لاللااات النااااكثان وسااالنم أمرناااه بق اااال عالعاااة  النااااكثان والق

والقاسااطان وأنااا مقالاال ان شااا  س المااارلان بالسااعفا  بالطرلااا  بالنهروانااا  ومااا 

 [ 169كفاية الطال  ص  -« أدرن أين هو؟

] معنه لول   الناكثان ل ال  رضاه س عنا  ياو  الممال  ول الا  القاساطان ياو    ولال:
حا  الااذن وحاف  فاه الموضات الاذن نع ا  لياال أن حافنان  وذكار الماارلان علاه الو

يقالل عله علا  السنال  أححاب النهر  وهم اليوار  الذين مرلوا عن الادين ونزعاوا 

أياااديهم مااان الطاعاااة  وفاااارلوا المماعاااة  واسااا ياحوا دماااا  أهااال ا ساااال  واماااوالهم  
  -« اعة بذلكوأر وا عله إمامهم ح ه لاللوهم  ولالوا: ال حمم االن هلل  وفارلوا المم

 [1كفاية الطال  ص 

  

وهذا هو الق ال عله ال فويل الذن ذكرب النيه حله س علا  وآل  فه أحاديث  ألن  أفهم 

األمااة بااالقر  المااريم وأحماماا  كمااا فااه لولاا  حااله س علااا  وآلاا  :] لااال رسااول س 
 2ال رماذن    –)حله س علا  وآلا ( رحام س علااا اللهام أدر الحاق معا  حااث دار 

 .  [ 298ص 

اليطاا   –علاه مات الحاق والحاق مات علاه ولان يف رلااَ ح اه ياردا علاه الحاوض  ]

 . [ 124- 122ص  2وفااتل اليمسة   321ص  4اليغدادن فه لاري  بغداد   

 –ولاان يف رلااا ح ااه يااردا علااه الحااوض  –علااه ماات القاارآن والقاارآن ماات علااه  ]

 . [ 124ص  3المس درم  

لاال الحااكم حاحاح  - -لعلام وعلاه بابهاا فمان أراد المديناة فلااف  اليااب أناا مديناة ا ]

 . [ 126ص  3المس درم   –ا سناد 

لال ا ما  عله )علا  السال ( لاال : سالونه فاوس ال لسافلونه عان شاان يماون إلاه  ]
ت أ  يو  القاامة إال حدع مم , سلونه عن ك اب س فوس مامن آية إال أنا أعلم ابلال نزل

 228ص  1كناااز العماااال    –بنهاااار أ  فاااه ساااهل نزلااات أ  رفاااه  يااال لل الحاااديث 

 . [ 227-226ص  2وفااتل اليمسة  

عن سلام بن لا  الهالله  لال: للات ألماار الماؤمنان علاا  الساال : إناه سامعت مان ]
سلمان والمقداد وأبه ذر شاكا من لفسار القرآن وأحاديث عن نياه س حاله س علاا  



  غار ما فه أيدن النا   عم سمعت منك لصديق ما سمعت منهم ورأيت فه أيادن وآل
النا  أشاا  كثار  من لفسار القرآن ومن األحاديث عان نياه س حاله س علاا  وآلا  

أن م ليالفونهم فاها  ولزعمون أن ذلك كل  باطل  أف ار  الناا  يماذبون علاه رساول 

فسرون القرآن بآراتهم؟ لاال: ففليال علاه فقال:لاد س حله س علا  وآل  م عمدين  وي
سااافلت فاااافهم الماااوابل إن فاااه أيااادن الناااا  حقاااا وبااااطال  وحااادلا وكاااذبا  وناسااايا 

ومنسوأا  وعاما وأاحا  ومحمما وم شابها  وحفظا ووهما  ولد كاذب علاه رساول 

ه س حله س علا  وآل  عله عهادب ح اه لاا  أطاياا فقاال: أيهاا الناا  لاد كثار  علا
فمن كذب عله م عمدا فلا يو  مقعدب من النار  عم كذب علا  من بعدب  وإنماا    المذابة

ألاااكم الحااديث ماان أربعااة لااا  لهاام أااام : ر اال منااافق يظهاار ا يمااان  م صاانت 

أن يمذب عله رساول س حاله س علاا  وآلا  م عمادا    ال ي فعم وال ي حر   با سال 
لم يقيلوا من  ولم يصدلوب  ولمنهم لالوا هذا لد حح   فلو علم النا  أن  منافق كذاب 

رسول س حله س علا  وآل  ورآب وسمت من   وأأذوا عنا   وهام ال يعرفاون حالا   

ووحفهم بما وحفهم فقاال عاز و ال: " وإذا    ولد أأيرب س عن المنافقان بما أأيرب
قاوا بعادب ف قرباوا إلاه أتماة " عام ب   رأي هم لعميك أ ساامهم وإن يقولاوا لسامت لقاولهم

  وحملاوهم علاه رلااب   الااللة والدعا  إله النار بالزور والمذب واليه اان فولاوهم

النا   وأكلوا بهم الدناا  وإنما النا  مات الملاوم والادناا إال مان عصام س  فهاذا أحاد 
د األربعةل ور ل سمت من رسول س شاكا لم يحمل  علاه و ها  ووهام فاا   ولام ي عما

كذبا فهو فه يدب  يقول ب  ويعمل ب  ويروي  فاقول: أنا سمع   من رسول س حله س 

علا  وآل  فلو علم المسلمون أن  وهم لم يقيلوب ولو علم هو أنا  وهام لرفاا  ل ور ال 
عالث سمت من رسول س حله س علا  وآل  شاكا أمر ب  عم نهه عن  وهو ال يعلم  أو 

م أمر ب  وهاو ال يعلام  فحفا  منساوأ  ولام يحفا  الناسا   ولاو سمع  ينهه عن شن ع

علم أن  منسوخ لرفا   ولم علم المسلمون إذ سمعوب من  أن  منسوخ لرفاوبل وآأر 
رابت لام يماذب علاه رساول س حاله س علاا  وآلا   مايغل للماذب أوفاا مان س و 

  ما سمت عله و ها  فماا    بل حف  لعظاما لرسول س حله س علا  وآل   لم ينس 

ب  كما سامت لام يازد فاا  ولام يانقا منا   وعلام الناسا  مان المنساوخ  فعمال بالناسا  
ورفال المنسااوخ فااإن أمار النيااه حااله س علاا  وآلاا  مثاال القارآن ناساا  ومنسااوخ ] 

مان رساول س حاله س علاا  وآلا     وأاص وعا  [ ومحمم وم شاب  لاد كاان يماون
كال  عا  وكال  أاص مثل القرآن ولال س عز و ل فاه ك ابا  : " المال  ل  و هان: 

" فاش ي  عله من لم يعرف ولم يدر    ما آلاكم الرسول فيذوب  وما نهاكم عن  فان هوا

ما عنه س ب  ورسول  حله س علاا  وآلا  ولاا  كال أحاحاب رساول س حاله س 
من يسفل  وال يس فهم  ح ه أن كاانوا  علا  وآل  كان يسفل  عن الشن فافهم وكان منهم

فاساافل رساول س حااله س علاا  وآلاا  ح ااه    لاحياون أن يمااان األعراباه والطااارن

يسمعوا ل ولد كنت أدأل عله رسول س حله س علا  وآل  كل ياو  دألاة وكال لالاة 
  دألة فايلانه فاها أدور مع  حاث دار  ولد علام أحاحاب رساول س حاله س علاا

وآل  أن  لم يصنت ذلك بفحاد مان الناا  غاارن فربماا كاان فاه با اه يافلانه رساول س 

حله س علا  وآل  أكثر ذلاك فاه با اه وكنات إذا دألات علاا  بعال منازلا  أأالناه 
وألا  عنه نسات ل فال ييقه عندب غارن وإذا ألانه لليلو  معه فه منزله لام لقام عناه 



ذا ساافل   أ ااابنه وإذا ساامت عناا  وفنااات مساااتله فاطمااة وال أحااد ماان بنااه  وكناات إ
اب اادأنه  فمااا نزلاات علااه رسااول س حااله س علااا  وآلاا  آيااة ماان القاارآن إال ألرأناهااا 

وأمالهاااا علاااه فم ي هاااا بيطاااه وعلمناااه لفويلهاااا ولفساااارها وناسااايها ومنساااوأها  

فمااا ومحممهاا وم شاابهها  وأاحاها وعامهاا  ودعااا س أن يعطاناه فهمهاا  وحفظهاا  
نسات آية من ك اب س وال علما أمالب عله وك ي    منذ دعا س له بما دعا  وما لرم 

شاكا علم  س من حاالل وال حارا   وال أمار وال نهاه كاان أو يماون وال ك ااب منازل 

علاه أحاد ليلا  مان طاعاة أو معصااة إال علمنااا  وحفظ ا   فلام أنا  حرفاا واحادا  عاام 
 له أن يمال لليه علما وفهما وحمما ونورا  فقلت: يا وضت يدب عله حدرن ودعا س

نيه س بفبه أنت وأمه منذ دعو  س له بما دعو  لام أنا  شااكا ولام يف ناه شان لام 

–أك ي  أف  يوف عله النساان فاما بعد؟ فقال: ال لست أليوف علاك النساان والمهلل 
 1الماافه    -  ا  الهاللاهسالام بان لا  ك ااب -  لحقاق حيحه حالح  نهج اليالغة  

 .[ 76المفسرون حاالهم ومناهمهم للساد محمد عله أيازن ص  -  63 -62ص

  

ألاوا  ياروون عان فاالن وفاالن  باال عن أباه عياد س علاا  الساال  لاال: للات لا : ماا]

ال ي هماون بالماذب  فاماان مانمم أالفا ؟ لاال: إن  رسول س حله س علا  وآلا  عن

 [ 65-64المافه ص  –القرآن  ما ينس الحديث ينس  ك

لااال: للاات ألبااه عيااد س علااا  السااال : مااا باااله أساافلك عاان  منصااور باان حاااز  عاان]

المسفلة ف ماينه فاها بالمواب  عم يماكاك غاارن ف مايا  فاهاا بماواب آأار؟ فقاال: إناا 

أحاحاب رسااول س  نماا  الناا  علاه الزياااد  والنقصاان  لاال: للات: فاافأيرنه عان
أ  كذبوا؟ لال: بل حدلوا   محمد حله س علا  وآل  حدلوا عله س علا  وآل حله 

رساول س حاله س  لال: للت: فما بالهم اأ لفوا؟ فقال: أما لعلم أن الر ال كاان يافله

فاسفل  عان المسافلة فامايا  فاهاا باالمواب عام يمايا  بعاد ذلاك ماا ينسا  ذلاك  علا  وآل 

 . [ 65ص  1المافه   -عاها بعااالمواب  فنسيت األحاديث ب

  

وعلم ا ما  عله )علا  السال ( هنا هو باان رسول س حله س علا  وآل  لذلك يقول 

يااعله لقااللهم علاه ال فويال كماا لاالل هم علاه  ] ()علا  السال   حله س علا  وآل  ل 

  [ ال نزيل

 ً القارآن مات علاه  لان يف رلاا علاه مات القارآن و"  ] : كما أوردناا مان ليال  ولال أياا

 . [ رواب الحاكم والطيرانه والساوطه عن أ  سلمة  - "ح ه يردا عله الحوض

  



ورو  الساوطه فه الدر المنثور؛ لال: أأر  ابان  ريار وابان مردويا  وأباو نعاام  ]
لماا نزلات  إنماا أنات مناذر " : فه المعرفة  والديلمه وابن عساكر وابن النماار؛ لاال

وآلا  وسالم يادب علاه حادرب فقاال :   دل وضت رسول س حاله س علاا ولمل لو  ها

"أنا المنذر   وأومف بادب إله منم  عله علاا  الساال  فقاال: أنات الهاادن ياا علاه  باك 
  126  ص 1ورواب االمااا  أحمااد فااه المسااند     - "يه اادن المه اادون ماان بعاادن

 . [130 – 129  ص 3والحاكم الناسابورن فه المس درم   

 - "ولال حله س علا  وآل  : " ياعله لقاللهم عله ال فويل كما لالل هم عله ال نزيل ]

  طيعااة المميااانهن   روايااا  مس فااااة بهااذا 456و  455  ص 8بحااار االنااوار:    
اااوة عااان موفناااق بااان أحماااود « غاياااة المااارا »الشاااوفن  وأوردب فاااه  عااان طرياااق العامن

  7  « ر  ضاامن حااديث طوياالل الغااديرلحاات العنااوان العاشاا 33اليوارزمااوهن ص 

 . [131هامش ص 

  

أيها الناا ! ال ألفاانمم بعادن لر عاون كفاارا؛  :(لال رسول س )حله س علا  وآل  ]
يارب بعامم رلاب بعل  ف لقونه فاه ك اياة كممار الساال المارار! أال وإن علاه 

 .  ت عله لنزيل كما لالل القرآن بعدن عله لفويل يقالل بن أبه طال  أأه  ووحاه 

ولال حله س علا  وآل  : يا عله   أنتللل لقالل بعدن علاه ال فويال كماا لاللات علاه 

    ال نزيل

علااه  يقالاال القاارآن  وعلااه أنااا ألالاال علااه لنزياال : (و لااال حااله س علااا  وآلاا 
موسوعة ا ما  عله بن أبه طال  )علا  السال ( فه الم اب والسنة    -  القرآن لفويل

 . [ ٤٨الصفحة  - ٥   -محمد الريشهرن  -وال اري  

 «أنا ألاللهم عله لنزيل القرآن وأنت لقاللهم عله لفويل »ولال حله س علا  وآل  :  ]

كفايااة - 25ص  1ا حااابة الباان حماار العسااقالنه    -233ينااابات المااود  ص    -

 . [ 36ص  5من ي  كنز العمال   -334الطال  ص 

 حله س علا  وآل  ألم   هذا الياان وام نت عن إبالغ  للنا  ح ه ولد مهد رسول س

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلاك من رباك و إن لام لفعال فماا بلغات  } نزل لول  لعاله
موسوعة ا ما  عله بن أباه طالا  )علاا  الساال ( فاه الم ااب والسانة  -  . { رسال  

 [ ٤٨حة الصف - ٥   -محمد الريشهرن  -وال اري  

 - "ولال حله س علا  وآل  : " أنت يا عله ليان ألم اه ماا اأ لفاوا فاا  مان بعادن ]

ل المنالا  488ص  2لااري  دمشاق البان عسااكر    122ص  3مس درم الحااكم   
ص  5ل من ي  كنز العمال   203كنوز الحقاتق للمناون ص  236لليوارزمه ص 



 [ : هذا حديث ححاح عله شرط الشايانلال الحاكم   - ل182ينابات المود  ص  33

. 

بدأب ا ما  علاه علاا  الساال  فرفاا   لاريش وحارب ا    وبال اله باان ك اب س لعاله

فف لوا ا ما  عله عم ا ماا  الحسان والحساان وكال أهال باات النياه ح اه اين بعاد أن 

الاذكر الاوارد  بانوا للنا  طريق فهم ك اب س ومرادب لعاله من أم   وهؤال  هم أهل
 فاسفلوا أهل الذكر } ذكرهم فه لول  لعاله بصاغة الممت أن ألم   ولا  لرسول س

} . 

  

  :  (حر، اليلفا  للمصاح  و منت لدوين حديث رسول س )حله س علا  وآل  - 4

( فاه  وآلا  وسالم لاال الاذهيه : " إن أباا بمار  مات أحادياث النياه ) حاله س علاا  ]

 [ لذكرب الحفار للذهيه   فيلغ عددها أمسماتة حديث   عم دعا بنار ففحرلها "ك اب   

رو  القاسم بن محمد أحد أتمة الزيدية عن الحاكم بسندب إله عاتشة لالات : "  مات  ]
أبه الحديث عن رسول س   فمانت أمسماتة حديث فيا  لال  ي قل    فلما أحيح لال 

االع صاا     -  ندم   فمك   بها فدعا بنار ففحرلها "أن بناة   هلمه األحاديث ال ه ع

 1, ولذكر  الحفاار   264, ولدوين السنة الشريفة ص 30ص  1بحيل س الم ان   

 . [ 285ص  1, وكنز العمال   5ص 

وفاه عهاد عثماان يقولاون بفنا   مات الصاح  فاه ك ااب واحاد علاه اع ياار أن النياه 

عاارض مات لولا  لعااله   الااو  أكملات لمام ديانمم لركهم ولك يم   لهم ك اباً وذلك ي 

 . !وألممت علامم نعم ه ل فهل يممل وي م بدون لدوين ؟

  

 منت ك ابة الحديث :  

  

 ذكار مالاك باان أنا  ان ابااابمر  مات النااا  فقاال لهاام : )إنمام لحاادعون عان رسااول ّللان 
شااكا !  رساول ّللان  أحاديث لي لفون فاها   والنا  بعدكم أشدن اأ الفا   فال لحدعوا عن

ماوا حارا ( ) الموطاف  بانناا وباانمم ك ااب ّللان   فمن سافلمم فقولاوا فاسا حلنوا حاللا  وحرن

 .(335ص 1لمالك بن  

أأيرنا زيد بن يحاه بن عياد الدمشاقه لاال أأيرناا عياد س بان العاال  لاال سافلت .. ]

بن اليطااب ففنشاد القاسم يمله عله أحاديث فقال إن االحاديث كثر  عله عهد عمر 



النا  أن يفلوب بهاا فلماا ألاوب بهاا أمار ب حريقهاا عام لاال مثناا  كمثناا  أهال الم ااب لاال 

 . [ 188ص 5ل الطيقا  المير  البن سعد   -فمنعنه القاسم يومكذ أن أك   حديثا

انحرافااا    ان مناات لاادوين الحااديث النيااون وال فكاااد علااه القااران فقااه إنحااراف ماان

ل  فالم ولن شر بعدب,وهو لفكاد لمقالة عمر ال ه   عهد اليلافة االولنشف  فه   أطار 

 : لقد  ذكرها يو  وفا  النيه )حله س علا  وآل ( عندما لال النيه

ألاونه بم ااب ودوا  أك اا  لمام ك اباا لاان لاالوا با  ماان بعادن أبادا ,فقااال عمار: دعااوا 
لقاران يغناه المسالمان عان ويعنه عمر باذلك أن ا  الر ل فهو يهمر حسينا ك اب س!

ولالهااا عماار بمسااار  أمااا  النيااه )حااله س علااا  وآلاا ( وفااه ساااعة  حااديث النيااه

كاانوا علاه   ي حمج المدافعون عن ابه بمر وعمر وعثمان بفن هؤال  اليلفاا   مول !
باان القاران   حق عندما منعوا ك ابة السنة النيوياة ,الن ك اب هاا كانات سا ولت االل ياا 

 ! ديث النيون بان المسلمانوبان الح

  

هذب الحمة فه منت لدوين الحديث النيون ومحاولاة طمسا  وال فكااد علاه القاران فقاه 

ح ااه اليياا له الحااديث بااالقران علااه النااا  هااه عااذر الاايح ماان ذناا  , لردهااا االيااة 

 : المريمة

  

يارن (, حاث أ مت المفسرون أن ال9انا نحن نزلنا الذكر وانا ل  لحافظون( )الحمر )

عزو ااال حفااا  القاااران بهاااذب االياااة االعمازياااة ,ولااان لمااا  القاااران ياااد المحااارفاان 

والمن حلان , والقران لحد  النا  فه ايية: ) وان كن م فه ري  مما نزلنا عله عيدنا 
ففلوا بسور  من مثل  وادعاوا شاهدا كم مان دون س ان كنا م حاادلان, فافن لام لفعلاوا 

 . (23ه ولودها النا  والحمار  أعد  للمافرين( )اليقر ولن لفعلوا فالقوا النار ال 

  

فلماذا إذن منعاوا ك اباة الحاديث بحماة اأ الطا  مات القاران؟ إن ك ا  الحاديث والفقا  

 ُ  : مسند ً وححاحةَ لحث عله ك ابة الحديث ولدوين  , منها مايله  رو  أحاديثا

  

سامت مقاال ه فيلغهاا   فارب حامال لال النيه )حله س علا  وآل ( : )نَا ر س امار ا 

 - 230ص 1فق  غار فقا    ورب حامل فق  إله من هو أفقا  من ()سانن ابان ما اة  
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ولد بان النيه أن  لم يير  من فاا  )فما ( إال الحاق , وأمار المسالمان بم اباة كال شان 
, مساند 125حافحة  2دارمه فاه سانن   يقول , ذكار لاول النياه االأاار كال مان ) الا

 . (162حفحة  2أحمد  

ولالت لريش لعيد س بن عمرو بن العاص : ألم ا  عان رساول س كال ماا لسامت ؟ ! 

كماا يغاا  اليشار ! ! فاذكر ذلاك للرساول محمد)حاله س   وإنما هو بشر ! يغا 
ه شاف ا  : )أك ا    علا  وآل (   فقال ل  الرسول )حله س علا  وآل ( وهاو يشاار إلا

(ل عازز 207ص 2   فوالذن نفسه بادب ما يير  مما بانهما إال حق ( ) مساند أحماد

القران أوامر النيه)حله س علا  وآل ( فه احاديث  فوحف  بالذن الينطق عن الهو  
(, ) وما آلاكم الرسول فيذوب 4) وما ينطق عن الهو  أن هو اال وحه يوحه()النمم 

 .(7فان هوا ()الحشر  وما نهاكم عن 

وأَمَر النيه )ص( عله بن أبه طال  ب دوين االحاديث النيوية بقول  : )اك   ما أُملاه 

ن لشاركاتك   : يا رسول س ! ألياف َعلَه  النساان؟ لال: ال  ولمن دون علاك  فقال علهن
ة الذين يفلون من بعدم() عان منات لادوين  لال: ومن شركاته يا رسول س؟ لال: االَتمن

 .( 167حفحة   الحديث لعله الشهرس انه ونقل  عن بصاتر الدر ا  للصفار

هذب االحاديث ليان أن النيه محمد)حله س علاا  وآلا ( شامت علاه ال ادوين والم اباة 

 .ل يقه احاديث  ولوحاال  لشريعا لألمة ح ه لاا  الساعة

نهما للحاااديث ولاااد لحماااج القااادما  دفاعاااا عااان مولااا  اباااه بمااار وعمااار بعاااد  لااادوي
الدينورن فه ك اب ) لفويل مي ل  الحديث( ,حاث يقاول ان منات ال ادوين  اا    ومنهم

بسي   هل الصحابة بالم ابة! وهو رأن عما  ألن الصحابة ك يوا القاران و معاوب, 

ألا  ذلك دلاال عله معارف هم بالم اباة, واذا كاان الادينورن يعناه ان اغلايهم اليعارف 
مهل يمنعهم من لرا   القران ومن ك اب  ؟ ولد كان للنياه عشارا  الم ابة, فهل هذا ال

الم اب الذين ك يوا ل  الرساتل وك ياوا لا  القاران ومانهم مان ك ا  الحاديث ايااا مثال 

لقد كانت السنة شارحة للقران ميانة ل  وللفها   عيد س بن عمرو الذن لقد  ذكرب انفا؟
اياا  القاران, فحادث ال فويال فاه القاران وعد  لدوينها لرم المسلمان فه ضااعة باان 

ولغاااار  معاااانه أياااا  حسااايما يفسااار المفسااارون , وحاااار ال فساااار أشاااي  بحلاااول 
فاارون المفسار لفساارا ويارون أأار لفساارا   للمعاال  بفلياذ طريقة االح مااال !

 . لفسار القران يع مد عله رأن المفسر  ل , فيغااب الحديث حار  ميالفا

ساانة وهااه الحااديث الماارون عاان الرسااول كااال  فصاال , فالحااديث علاام االولااون أن ال

النيااون واضااح ميااان اليااا  القااران, وفااه ذلااك يقااول االمااا  علااه باان أبااه طالاا  فااه 
أعنااا  ال حمااام بااان الفااريقان  -) ولعااة حاافان فااه فصاال االمااا  علااه(-معركااة حاافان

ااٌل ذو و اوب فانصح االما  ميعوعا  بقولا  : ) ال لحاا مهم باالقران ففنا  ) القاران( ح م 

ولمان حاا مهم بالسانة ) حااديث الرساول( فافنهم لان يماادوا عنهاا محاصااُ(ل نعام االيااة 
ااُل و اوب ولمان  القراناة الواحد  لقيل عشارا  االح مااال  فاه لفساارها, فاالقران حم 

الذن يفسر أيال  وييانها ويحسام معاناهاا هاو حاديث النياه )حاله س علاا  وآلا ( فهاو 



لماذا أكد اباوبمر ومان  اا  بعادب علاه عاد  لادوين السانة   القول ييانكال  فصلل هذا 
ومحاولة طمسها بحمة أنها س ي له مت االيا  القراناة عند النا , وهه حماة واهااة 

فما  لي له عله النا  والقران لد لحد  النا  بيقا ب وبفعمازب, وما أسهل ال فريق 

 , فاال يح اا  االنساان الاه شاهاد  فاه بان أيا  القران وكال  الرسول عند أبسه الناا
علم اليالغة والنحو لاماز بان القاران وباان حاديث الرساول, وكاا  ليا له االحادياث 

مت ايا  القران والقران مممو  عند عله بن أبه طال  فه نساية وعناد عياد س بان 

مسعود فه نسية وعند ابن عيا  فه نساية كماا لارون المصاادر الم فاق علاهاا ل إن 
لفوياال االيااا   ر أبااه بمار وماان  ااا  بعادب فااه عااد  لادوين الساانة إد  الااه لساهاللارا

القرآناة وفقا لما يقول ب  الحاكم , فعد  و ود الحديث ألغه ضوابه ال فويل وال فسار , 

فمثر ال فويل وال فسار باالرأن الشيصاه عناد كال ألافاة وملاك وحاار القارآن حماال 
يريااد الحاااكمل لقااد ا  هااد اليلفااا  والفقهااا   و ااوب, يسااو، المفساارون آيالاا  وفقااا لمااا

لفصال فاه   ا  هادا  أار  نصاوص القاران نفسا  ألهماالهم االحادياث النيوياة ال اه

ماان   لفسااار االيااا , فظهاار  اليااد  ودألاات فااه مفاااهام المساالمان ومااذاهيهم ل صاايح
عام نشاف  أ ااال لماار  للاك الياد  وال غااارا  ولاؤمن أن للاك   احول الادين نفسا ,

يد  من أحول الدين نفس , كما فه بدعاة اليالفاة والشاور  واالن يااب المزعاو  , ال

القران نفس  ولمن   الحقاقة غار ذلك ل أن يد ال غاار وال حري  حاولت أن لطال  بانما
الم اب محفور بفمر س ,ولم يمنت هذا من حصول ال قديم وال فأار فه االيا  القراناة 

أار الااذن يغااار ماان المعنااه أحاانااا اذا لاام ياا م االع ماااد علااه نفسااها ذلااك ال قااديم وال ااف

الحديث النيون ل فسار االل يا  , وفه ذلك أأ ل  حفار القران أنفسهم وابعد اليلفاا  
مثل الصحابه عيد س بن مسعود ولرباوا أأارين مثال زياد بان   أار  القرا  والحفار

ابة الحديث النيون ال ه اس حدعها نعود اله نظرية عد  ك   عابت السياب سااساة بح ةل

 . أبوبمر

    )لالاات عاتشااة :  ماات أبااه ) وهااو ابااابمر( الحااديث عاان رسااول س  ذكاار الااذهيه :
وكانت أمسماتة حديث   فيا  لال   ي قل  كثارا   فلما أحايح لاال : أن بنااة   هلماه 

ل هاا ؟ لاال : األحاديث ال اه عنادم   فمك ا  بهاا   فادعا بناار فحرلهاا ! فقلات : لام أحر
أشات أن أمو  وهه عندن فامون فاها أحاديث عن ر ل لد ات من   ووعقت ب    ولم 

أن   يمن كما حدعنه   ففكون لد نقلت ذام !( ) لذكر  الحفار للذهيه (ل حااول الاذهيه

يماذب الروايااة أعااالب لل غطاااة علااه أبااه بماار ولماان لمااذي  اليياار أو لصااديق  اليغااار 
للنيه فه عهادب وحاث علاه عاد  رواياة   الول لم يم   حديثا واحداالن امة, فاليلافة ا

الحاديث وهااه حقاقاة لاريياااة لساندها روايااا  اأار  , فالن امااة واحاد  أكاناات لصااة 

 .حر، االحاديث ححاحة أو باطلة

  

هل لرم النياه سان   واحاديثا  لالحارا، أ  ل يااان الحقاقاة للعيااد ,ولالسا عانة بهاا فاه 
أعالب يدل عله أن الرساول حاث علاه ك اباة حديثا    لول اليلافة ؟لفسار القران نفس 

وأال كااا  اساا طا  أبااوبمر  ماات أمسااماتة حااديث مم وبااة فااه حااحات ؟ ولماااذا لاام 



يحرلها والنيه )حله س علا  وآل ( عله لااد الحااا  ؟ هاذا اذا كاان النياه يافبه ك اباة 
بن عمرو بم ابة كل شن يقول ل  حث النيه للمسلمان ومنهم عيدس  احاديث  ولقد  ذكر

وهناااام اح ماااال اأااار ان هاااذب االحادياااث ألاااه بهاااا المسااالمان الاااه اباااه بمااار أعناااا  

ولركوها عندب أماال مانهم بافن ي ياذ اليلافاة لارارا حااتيا فاه نشارها وك اب هاا   حمم 
,لمناا  أللفهااا ! إن ابااابمر أحاار، للااك االحاديااث بعااد مااو  الرسااول فااال رلااا  وال 

ي قل  لال   مهموما عله ماسافعل  بها, ولو كان حديث واحد مان للاك  محاس , و با 

االحاديث يعزز مركزب كيلافة للمسلمان لما أحرل  ولرواب كحديث  الاذن رواب لوحادب 
ولم يسامع  ليال ذلاك ان حاحابه وهاو حاديث االحااد الاذن يقاول فاا  ) نحان االنيااا  

الة مان رواياة هاذا الحاديث فاه النورث مان رك  حدلة( , ومار بناا مااذا كانات الحصا

فصل السقافة وكا  لمت الياعة , وكا  أس طا  اليلافة أن يُمرد علااً حاح  الحق 
فه اليالفة من لو  المالل لقد حار أمر أبابمر بعد  ك ابة أحاديث النيه وألالفها أمرا 

 :فقهاا داتما وكما يله

  

 إنمام لحاادعون عان رسااول ّللان ذكار مالاك باان أنا  ان ابااابمر  مات النااا  فقاال لهاام : )

شااكا !  أحاديث لي لفون فاها   والنا  بعدكم أشدن اأ الفا   فال لحدعوا عن رساول ّللان 
ماوا حارا ( ) الموطاف  بانناا وباانمم ك ااب ّللان   فمن سافلمم فقولاوا فاسا حلنوا حاللا  وحرن

 .(335ص 1لمالك بن  

  

مر للمسالمان بعاد  رواياة أن حاديث فه حديث  اعاالب يؤكاد أوامار اباوب  مالك بن أن 

 .للنيه )ص( واالك فا  بالقران فقه, ف فمل

الممهور عله أن  مت القران فه مصح  واحد فه عهد ابه بمر وعمار   ألفق فقها 
كان يس دعه شاهدين للصحابه الذن يافله باياة لرانااة ل ادوينها فاه المصاح  و بعاد 

أله بها الصحابه لم   االية فه المصح  ال ه   لفكاد الشاهدين لصحة االية القراناة

, وهماااذا ح اااه كمااال  مااات القااارانل والنااادرن لمااااذا لااام يفعااال اباااوبمر وعمااار فاااه 

 ؟  احاديث الرسول ما فعال بممعهما للقران من لحقاق واس دعا  شهود  موضو 

  

لمنهما اأ اارا طما  للاك االحادياث والالفهاا ل إن الاذن اح ار، الباد أن كاان أطاارا 

فلم يشف اليلافة أن يطلات الناا  واال ااال االلااة علاا  ,وهال هناام اأطار مان ومهماً, 
االمامة والحمم فه لاري  اليشرية كلها ؟ ألا  هاذا دلااال علاه أن  ال للاك االحادياث 

ل ملم عن أمور اليالفة ومن ي والها وعن لوحاا  مهمة ليا الحمم ور ال الحمم 

 وهرياة كقاااة الحمام ًطمسات مان ديان  ل ان فساد الحمام يفساد االماة كلهاا ,ولاااة

 .االسال  و عل   ديناً بال نظا  للحمم كما مر فه فصل السقافة وما سيق 



  

وهذا هو السي  الرتاساه الوامار الحااكم بعاد  رواياة احادياث النياه )حاله س علاا  
إن حار، أحادياث النياه ومنات الناا  مان   وآل ( و احرا، ما ٌك ا  مان الوالا  )ص(!

بها ييان أن الذين منعوا ذلك كانوا ييغاون النيه بغااً اله در ة أنهم سعوا  ال حدث

 . بمل ما يس طاعون للقاا  عله لراع  وكلمال 

 مات   ذكرالعالمة االمانه فه ك اب  الغدير فه فصل أباوبمر,أن ابان كثاار الدمشاقه ]
مه مااا اعنااان وساايعان حااديثا فقااه! وساا  بعااد  هااد احاديااث ابااه بماار فااه ك ااا  فماناات

بمسااند الصااديق , وكااذلك ذكاار الساااوطه فااه ك اباا  لاااري  اليلفااا  , ويساا فن     ماات

االمانااه كاليااا: ولااد ياارو  أن ألبااه بماار الصااديق ماتااة واعنااان وأربعااون حااديثا الفااق 
الشايان عله سا ة أحادياث منهاا ) الشاايان هماا اليياارن ومسالم ولمال منهماا ك ااب 

لييارن بفحد عشار  ومسالم بواحاد) شار  ريااض  معا فا  أحاديث النيه (ل وانفرد ا

 [ .الصالحان للصديقه(, ان هه كال  االمانه

  

ونقول أن مارواب كان ألل بمثار مما أحرلا  واللفا  , فهال يعقال النساان عاحار النياه 
لف ر  ربت لرن من زمان كما يدعه المؤرأاون عام ال يارون ساو  أحادياث معادود ؟ 

اأار  ٌأفاات عان الناا  واحرلات واللفاتل واأاارا أال يدل ذلك عله و ود احادياث 

نقول اذا كان القران لد لام حفظا  بالم اباة علاه زعمهام, فماا لاولهم لالحادياث النيوياة 
الا  كان من السهل  معها فه ك اب واحد ويطلق علا  ك اب احاديث النيه وبذلك لم 

ه يومناا هاذا هاو يمن لاي ل  اعنان من المسلمان عله اية لااة, ولمن الذن ناراب والا

االأ الف والشقا، بان المسلمان انفسهم ولش ت ارا  علماتهم وفقاتهم , ان االنحراف 
الميار عن مسار الدين فه عصرنا هذا يفسرب ذلك االنحراف االولاه الاذن رهار بعاد 

 .مر الزمن ح ه حار كما هو علا  الاو   رحال الرسول عم ازداد االنحراف مت

واالضطراب فه الفق  لول االما  علاه فاه أطياة لا  حااث  ولد ليا هذا االأ الف

 :يقول

لَااِرد علااه أحاادهم القاااانة فااه حماام ماان االَحمااا   فاااحمم فاهااا برأياا   عاامن لااِرد للااك   )
القاانة بعانها عله غارب فاحمم فاها بيالف   عمن يم مت القاا  باذلك عناد ااِلماا  الاذن 

ب آرا هاام  ماعاااً  وإلااوههم و احااد! ونيااانهم واحااد! وك ااابهم واحااد! اس قااااهم فاصااون
أفاافمرهم س لعاااله باااالأ الف  ففطاااعوب؟! أ  نهاااهم عناا  فعَصااوب؟! أ  أناازل س ِديناااً 

نالصاً فاس عان بهم عله إلمام ؟! أ  كانوا شركا ب فلهم أن يقولوا وعلا  أن يرضه؟! 

ر الرسول )حله س علا  و اً فقصن آل ( عن ليلاغ  وأدات ؟! أ  أنزل س سيحان  ديناً لامن
  وذكار أنن ( ولال: )لِياانا لمال شان( وس سيحان  يقول: )َما فرطنا فه الم اب من شن

الم اب يصدن، بعُا  بعااً  وأنن  ال اأا الف فاا   فقاال سايحان : )ولَاو كااَن ِمان عناد 



ال لفناه وأنن القرآن راهرب أنااق  وباطنا  عمااق  ( غار س لو دوا فا  اأ الف كياراً 

 . ( عماتي   وال لُمش  الظلما  إالن ب () عن نهج اليالغة

  

منذ   ليان أحل االأ الف واالنحراف فه دول االسال   هذب السطور من أطية االما 

 .ذلك ال اري  وح ه يومنا هذا

يارون  مهاور السانة حااديث : ) لركات فاامم مااا أن لمسام م با  لاان لاالوا مان بعاادن 

ساان ه( ونقااول أمااا ك اااب س فهااو محفااور ,وأمااا الساانة فقااد أللفاات أبااداللل ك اااب س و
واحرلت ومنت النا  من ك اب ها فال عم  من الهر  والمر  الذن مار  با  االماة , 

ألا  المال  فه ذلك هو من منت ك ابة الحديث ومنت لدوينا ! ) ساافله لفصاال وشار  

 . (ما  عله بن أبه طال حديث : لركت فامم ما أن لمسم م ب  للللللل! فه فصل اال

  

لقااد سااار الحمااا  الااذين ألااوا بعااد أبااه بماار علااه أطااه ساان   فااه مناات لاادوين الحااديث 
ح ه عهد اليلافة االمون عمر بن عيد العزياز حااث لاا  بمهماة  مات وك اباة  ونشرب,

سنة الرسول وكان ذلك بعد عماانان سانة مان حمام اليلافاة االول , لفمال, عماانون سانة 

ال دوين! أن أن دعااتم االنحاراف نشاف  علاهاا أ ااال ح اه لاذكر الحااكم مر  عم بدأ 
االمون عمر بن عيد العزيز بافن يممات السانة , فهال يظان أن حصاا  أنا  سااممعها 

؟بطياعة الحال كاال , ففغلا  االحادياث َطمسات وضااعت   كما هه وبعد سنان طويلة

  وآلا ( ,فلام يماد اليلافاة مكا  من االحاديث لام يقلهاا النياه )حاله س علاا  ورهر 
سو  أن يقاد فه الم   ما يس طات  مع  واسمت لقول  عندما أمر بم اب هاا : ورد عان 

ابن شهاب الزهارنن لاولُهه: )أمرناا عماربن عيادالعزيز بممات السًلانَن  فم يناهاا دف اراً 

دف راً  فيعث إله كلن أرض ل  علاها سلطان دف اراً( )ك ااب منات لادوين الحاديث لعلاه 

 . (176ص  1الشهرس انه ,وعن  امت باان العلم وفال   

وذكر الساوطه عن حاط  بن ألافة اليُْرُ مهن أن  لال: شهدُ  عمربن عيادالعزيز   ]

ييُط  وهو ألافة  فقال فه ُأطي   : )أال وإنن ما سانن رساول س وحااحياب فهاو ِديان 

لاري  اليلفاا  للسااوطه حافحة  ) نفأذ ب  ونن هه إلا   وما سنن سواهما فإننا نُر ك ( 

241)  ] . 

وهمذا لم البه بمر وعمر ما أرادا وأحيحت لشريعالهما وأعمالهماا  از ا مان الادين 

بان عياد العزياز اليلافاة االماون يااا  أحادياث النياه وسان   الاه  والرساالة , فعمار
ه فاه أعمال وسنن )حاحيا ( ويعنه بهما اليلافة االول ابوبمر والثانه عمر ! وساافل

ساننا ولواناناا لاا  لهاا أياة عاللاة بشار  ديان محماد ,   فصل عمر كا  أن  اس حدث

ح اه   وا  هد أار  النصوص, فمثر  اليُد  فه الرساالة الساماوية ولغاار  مفااهام
حقاتقا مقدسة! دا  لدوين الحديث النيون فه عهاد اليلافاة االماون   حار  للك اليُد 



ُمنعت السلطة الحاكمة ك اباة االحادياث النيوياة مار  عمر بن العزيز ألل من سن ان عم 
أأر  ,وبقه الحديث النيون غار مقاد رساماا فاه الدولاة ح اه عهاد اليلافاة العياساه 

أبااو عفر المنصااور حااان فااا ح باااب ك اا  الحااديث النياااون فير اات ك اا  الحاااديث 

حماام أبااا  عفاار المنصااور   –المعروفااة بعااد عهاادب أن بعااد أكثاار ماان لاارن ماان زمااان 
لاري  اليلفا  للساوطه , لر مة   , ف فملل )  همرية 158اله  136عياسه من سنة ال

 .(أبو  عفر المنصور العياسه

لنياااف بااا  رساااول   طمااا  الحاااديث النياااون وعاااد  لقااااادب  إن مااان اعمااااز النياااو  أن

فهو لد حذر المسلمان من مغية لرم الحديث والسنة وال مسك بالقران فقه   االنساناة,

 : س علا  وآل ( من حديث ل  فاقول )حله

يوشك الر ل م مكا عله أريم     يحدث بحاديث مان حاديثه   فاقاول : بانناا وباانمم  )

ك اب س عز و ل   فما و ادنا فاا  مان حاالل اسا حللناب   وماا و ادنا فاا  مان حارا  

ل 130, ص 4حرمناب ! أال وإن ما حر  رسول س مثال ماا حار  س( ) مساند أحماد  

 . ( ذلك رو  ال رمذنوك

  

 : لمنة  مت القرآن فه العهد العثمانه ولولا   ] -

ولت أالف فه عدد اللمنة المملفة بالممت فه العهد العثمانه  فقاال: هام أمساة: زياد  

  عيد الارحمن بان الحاارثل عيد س بن عمرو بن العاص  وابن عيا وابن الزبار  و

وفاه بعال ايعاار: يملاه  . .. أبه ل: هم اعنا عشر ر اًل من لريش وأنصار  فاهمولا
ماان  زيااد باان عاباات : مهااور  أنهاام أربعااةسااعاد  ويم اا  زياادل غااار أن مااا علااا  الم

  وسعاد بن العاص  وعيد الرحمن بن الحارث بن هشا  عيد س بن الزباراألنصار  و

 .()الثالعة من لريش

ن عثمان بن عفان لمنة منهم  وعهد إلاهم لنفا ذ لرار نس  فهؤال  األربعة هم الذين كو 
المصاح ل لال الحاف  ابن حمر: وكان ذلك فه أواأار سانة أربات وعشارين وأواتال 

هو  وهو الولت الذن ذكر أهل ال اري  أن أرماناة ف حت فاا ل وذها  العالماة 25سنة 

 - هااو  واألول أحااح 30اباان الماازرن واباان األعااار إلااه أن المماات العثمااانه كااان فااه 
 - 57 /1ل لطات  القسطالنه: 14  11 /9الف ح: ل 220  217  205 /1المصاح :  

58.] 

  

 : كافاة الممت العثمانه
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رضااه س عنهااا  فيعثاات إلااا   حفصااة بناات عماار أرساال عثمااان إلااه أ  المااؤمنان ]
رضاه س عنا   ولسالمت اللمناة  أباه بمار بالصح  ال ه  مت القرآن فاها عله عهاد

هااذب الصااح  واع يرلهااا المصاادر األسااا  فااه هااذا اليطاا  الملاال  عاام أأااذ  فااه 

نسيها  حس  الدس ور الذن وضع  لهم عثمان رضاه س عنا   حااث لاال للقرشااان 
مان القارآن  فااك يوب بلساان لاريش  الثالعة: "إذا اأ لف م أن م وزياد بان عابات فاه شاه 

فإنمااا ناازل بلسااانهم"ل وفااه ال رمااذن  لااال الزهاارن: فاااأ لفوا يومكااذ فااه )ال ااابو  

وال ابوب( فقال القرشاون ال اابو   ولاال زيادٌ ال اابوب فُرفاَت اأا الفهم إلاه عثماان فقاال 
ل 4604اليياارن: فاااتل القارآن  بارلم:   -  اك يوب ال ابو  فإن  نزل بلساان لاريش"

ال ابو  وال ابوب: أن اأ لفوا فه ك اب ها بال ا  الممرور  أو المربوطاة  وال ياذكر فاه 

ال اري  من اأ الفهم إال فه هذب الملمة الوحاد ل ال رمذن : أبواب لفسار القرآن  رلم: 

3029 ] 

 : وهنا لنا عد  ملحورا  هامة  داً 

 ااب س لعااله وحاارلهم فاه هل لعرف أأه المسلم معنه  هلهم بم اباة آياة مان ك (أ)

ك اب ها بسي  إما  هلهم أو عنادهم وإحرارهم فه ا ب عاد عان مصاح  ا ماا  علاه 

واألنمه من ذلك أن  الها  لرسول س حله س علا  وآل  أن    وأهل با   علاهم السال 
وهاذا بمال    ) لاابو  أ  لاابوب(  لصر فاه دعولا  ولارم أم ا  ال يعرفاون ك اباة كلماة

أس  ال يقيل  عقل سلام أو فطر سوية أوفاً من الولو  فه الها  للنيه حله س علاا  

وآل  وبمل اس  اع يرها النا  حقاقة ومان هناا اأ لفات ال فاساار واأ لا  بعادها كال 
العلااو  الشاارعاة ماان علااو  القاارآن وكااذلك الحااديث وعلوماا  ايااااً و ك اا  األحااول 

 . وك ابة لاري 

  

يعنه لوكال  مت القرآن الماريم لزياد بان عابات وي ركاون ا ماا  ب( هل لعرف ماذا )

 {عله علا  السال  الذن لال فا  لعاله   ولعاها اذن واعاة

  

من هو زيد بن عابت الذن  مت القرآن فه و ود أول المسلمان بعد رسول س وهو  - 

 . ال فا ا ما  عله وأهل اليات ) ( وابن مسعود ساد  المسلمان إسالماً وماذا ل

ولاال إنا  سااد  مان أسالم   وشاارم فاه غازو  بادر  وأُُحاد   من أواتل الذن أسلموا 

واليند،  وباعة الرضوان  وغارها من الغزوا  والمشااهد  وهاا ر الهمارلان ويا م 
اس يعادب عن  مت القرآن المريم وا ما  عله وهم يعلمون أن كال منهما مع  مصح  

كع  , وكما كان لعيد س بان مساعود مولا  مان لرلاا  أبه ابن   كامل با ضافة أله

أمر  مت المصح  أوالً   ومن الحر، وا لالف عانااً ل فهو يعارف والناا  لعارف   
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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


أن  أفال من يقو  بهذا األمر بعد ا ما  عله علا  الساال    وحانهاا أأاذ يفصاح عماا 

 : فه حدرب لاتالً 

  

مصااح  ولوالهاا ر ال ) وهاو زياد بان يا معشر المسلمان   أعازل عان نسا  ال "  ]

 . [25  المصاح    ص - عابت (   وس لقد أسلمت وأن  لفه حل  أبا  كافراً 

ولاال أياااً : ] " فماا  لافمرونه أن ألارأ لارا   زياد   ولقاد لارأ  مان فاه ) فماه ( 

المصااح   -    رسول س باعاً وسيعان سور    ولزيد ذوؤاب ان يلع  بان الصياان

  22 ] 

وورد فه المفاضلة بان ابن عابت وابن مسعود ] " أن عيد س بن مسعود بدرن وذام 

 [ 25الر ت السابق    - لا  هو بيدرن   وإنما والب ألن  كال  رسول س 

وفااه فااال اباان مسااعود ورد  أحاديااث نيويااة منهااا   عاان اباان عماار : ] " اساا قرأوا 

  وسالم موله أبه حذيفة   وأبه بن كع    القرآن من أربعة : من عيد س بن مسعود 
" ل وعن أبه بمر وعمر   أن الرسول لال أيااً :" مان أحا  أن يقارأ  ومعاذ بن  يل

كناز العماال  -القرآن غااً كماا أنازل فلاقارأب علاه لارا   ابان أ  عياد ) ابان مساعود( 

3071/2 ] 

ح  !   عام اسا يعدب ولمن االعنان   ابا بمر وعمر   لنمرا لفال  فه مها   مات المصا

 عثمان فه عملاة  مع  ؟

من كل ما سيق   نسا يلا ال االه ؛ أن ال شاريت وأمار الحمام   والياوف مان أليلاة 

 . كان ورا  أن ييقه مصح  واحد  المركزية

أمااا أن حرلهاااا كاااان لصااااانة وحااد  المسااالمان   فااااألمر لااام يماان أكثااار أطاااور  مااان 

يل   فهو لرآن واحد والمسلمون لفرلوا إله االأ الف من االأ الف فه ال فسار وال فو

 . أكثر من سيعان فرلة ومذه 

إن حال ال مذه  حال سلامة   فما دا  هنام حاا  ولطور ا  ماعه وفمرن   ال بد أن 

ل يلور آرا  ومفاهام لقود إله لاا  فرلة أو مذه  ل ومت هذا لم يمر حر، المصااح  

العرالاون عندما ولفوا مات عياد س بان دون معارضة   وأكثر من عارض  المسلمون 
مسعود   وذهيوا ييحثون عن مصح  أبه بن كع    كما سيقت ا شار  ل وعارضا  

المسلمون المصريون أيااً   عندما لدموا ناالمان علاه عثماان بان عفاان لااتلان : ] " 
المصااح    ص  - ان  محا ك اب س عز و ل   وحماه الحماه   واسا عمل ألرباا ب 

19 ] 



وكل هذا ال يعنانا بشان ألن س لعاله لد لمفل بحفظ  ولمن هذب المروياا  لاات هاذا 
كالاا  الااوحه يهااودن باال وال   اليلافااة موضاات شااك والهااا  أاحااة إذا علمنااا أن زيااداً 

 .يعرف ل  نس  عله و   الدلة

ولذلك رفال ابان مساعود إعطاا  أباه بمار مصاحف  بواساطة زياد وهاو أحادث عهاداً 

 : ابن مسعود فرفل إعطاتهم مصحف بكسال  من 

رون عن ابن مسعود رضه س لعاله عن  وأرضاب : أنهم  ا وب لانزل عله رأيهم  ]
) لقاد   ويعطاهم مصحف  الذن دون  من فاه رساول س حاله س علاا  وآلا  فقاال لهام

س حله س علا  وآل  سيعان سور  وإن زيد بن عابات يهاودن   أأذ  من فه رسول

 .[1006ص /3لاري  المدينة لين شية   -ذؤاب ان ل 

س حله س علا  وآل  سيعان سور    ورو  الحاكم لال بن مسعود : ألرأنه رسول ]

 .  [ 228ص /2   الحاكم –وإن زيد بن عابت لم يسلم 

لرلاا  النازول لحدياداً بمماة   وهنا سايعان ساور  أن عناد نازول ساور  األنيااا  علاه

]لال لماا ك ا     حغاراً وليل أن يولد كان بن مسعود مسلماً هلل لعالهزيد طفالً   وكان

كما فه أسد الغاباة لاين األعاار  -المصح  لقد أسلمت وإن  فه حل  ر ل كافر   زيد

 . [  80ص/1 

كما أن زيداً المال  بنسي  الاهودن م هماً بل الحقاقة أن  لا  معروفاً لا  نسا  حقاقاه 

هو: يقال أن  هو الذن ك يا  و معا  بافمر اليلافاة أباه بمار  وهذا يؤكد شموكنا فا  من

ومس شارب عمر بن اليطاب : وأما عن نسا  زياد فعونودماوا نور اوت إلاه لر ماة زياد 
فه ك   ال را م نمدهم يذكرون أن أم  هه النوار بنت مالك و ال يذكرون فاها أالفا 

مالاك بان حارمة مان بناه :) الونوار بنات  557ص  5لال ابن األعار فه أسد الغابة  

عدن بن النمار وهاه أ  زياد بان عابات األنصاارن الفقاا  الفرضاه كاوال  رساول ّللان 
حله ّللان علا  وسلم , رو  عن النيه حله ّللان علا  وسلم , رو  عنها أ  سعد بنات 

 . اسعد بن زرار  أأر   الثالعة ( ان هه

الااة عان اسام أباهاا مالاك باان ولوماون ماوصادر الساار  وال ااري  والر اال المعروفاة أ

حرمة , وال عن اسومو  الير الذن ذكرب ابن األعار ) مالك بن معاوية ( كما ال لو اد 

 .روايا  عن حاالها , وهل إنها لزو ت بعد عابت أ  ال ؟

لومون الوموشوملة الصعية فه لر مة زياد معرفاة االسام الحقاقاه ألباا  و ادب وأعماما  

الااحام بان ألافاة , ولا  ابان اسام   : منها ب عد  أسما لمد  ونسي  ذكور  المصادر

  عابت , ومن أسمات 

 . الاحام بن أماة بون ععلية بن  شم ول  ابن اسم  عابت

 . ومنها الاحام بن الصامت



 ومنها الاحام بن زيد بن لووذان

 .بون عمرو بن عيد عوف

وي   داً فمد , لمن يصع  أن لنطيق لر مة أن واحد منهم عله زيد حوعود  موت نوس
ماااافا إلااه أن بعاال هااؤال  األ ااداد المف رضااان لزيااد ماان األو  , وبعاااهم ماان 

 اليزر 

  

 : منت لدوين الحديث ف ح باب ا أ الف و ال قول فه ك اب س بغار علم -

  

وإذا عدنا لمصاح  بان مساعود سانمد با  آياة ا حاطفا  مااافا إلاهاا  " وآل محماد 

َ اْحاَطفَه آدََ   عله العالمان " ل أن أنها مم وباة فاه مصاحف  وبقرا لا  هماذا   إِن  ّللا 
أن أن   ل33أل عماران  -َونُوحاً َوآَل إِْباَراِهاَم َوآَل ِعْماَراَن وآل محماد َعلَاه العَاالَِماَن 

ايية همذا نزلت من عند س لعاله ل ذكر ذلك أبو حاان ال وحاادن فاه اليحار المحااه 

ا  القرآنااة للادك ور أحماد مي اار عمار والادك ور عياد ومعمم القارا  435ص  /2 
[ وهذا المصح  اليااص بالصاحابه   22ص/2بمامعة المويت    العال سالم ممر 

 ., مو ود بم ح  اسطنيول ولهذا لر ت أهماة هذا المصح   ابن مسعود

  

ا ونحن نقول ذلك لا  لشماماً فه القرآن المريم بل هو أحد أو   القرا ا  كما أورده

الساااد  األسااالذ  فااه ك ااابهم معماام القاارا ا  طيعااة  امعااة الموياات و لفكاااداً علااه أناا  
ْكَر َوإِن اا لَا ُ  إِن اا}  محفاور مان العياث و ال حريا  كماا فاه لولا  لعااله ْلنَاا الاذنِ نَْحاُن نَز 

ل واع ير ذلك علما  القارا ا  أنهاا احاد لارا ا  الصاحابة 9لََحافُِظوَن سور  الحمر 

ان للقارآن الماريم المشاهود لهام بالصاد، واألماناة وا يماان والفاااتل ووالياة المن مي

 :  هنا ( إنا ) ,ل و  أهل بات النيه بعد م   حله س علا  وآل 

أن نحن ولاا  أنا م وذلاك ألن )إناا( لفا  يافله علاه س لعااله ورسال  ومالتم ا  وآل  

ْحااُن نَااِرُث اأْلَْرَض َوَمااْن َعلَْاَهااا َوإِلَْانَااا  إِن ااا نَ   السااال  كمااا فااه لولاا  لعاااله  با اا  علاااهم

ومااراث األرض ال يمااون إال للصاالحان كماا ويقاول لعاااله   ل 40ماريم  –يُْرَ عُاوَن 

 ً افًلوَن َوإِن ا لَنَْحُن اْلُمَسينُِحونَ   أياا  . {   166 -165سور  الصافا     َوإِن ا لَنَْحُن الص 

يسيحون بحمدب عز و ال   ل المالتمة وكل ألق س لعالهوس لعاله ال يسيح لنفس  ب 

ويماون   لعظاماً وإ االًل وحيااً والياعااً لاال لعااله   وإن مان شاان إال يسايح بحمادبل
أن أنزلا  لعااله بافمرب إلاه ساادنا  يريال علاا    المعنه هنا   إنا نحان نزلناا الاذكر ل



نازل با  الارو  األماان علاه السال  عم عله للا  ساادنا محماد حاله س علاا  وآلا    

 . {لليك ل مون من المنذرين بلسان عربه ميان

وهو القرآن الذن   عم آل با   وأولهم عله بن أبه طال  الذن ك   القرآن و مع  لهم 

وما حدث فا  إال إعااد  لرلايا  علاه السايت الطاوال عام   بان أيدينا بال زياد  أو نقصان

لسور وفه مصح  أمار المؤمنان وأهل بات المكان وهمذا عله حس  لرلا  طول ا
وفاه باانناا لم ااب س هناا ال زمناا ب رلاا    النيه علاهم السال  كان عله لرلا  نزول 

وسار  رسول س حاله س علاا  وآلا  المرليطاة ب رلاا    نزول  لفهم أحداع  وولاتع 

  وسالم ل   ولماا نزول القارآن واألحاداث ال اه مار بهاا رساول س حاله س علاا  وآلا
ك ا  لهاام أمااار الماؤمنان علااه باان أبااه   ماا  ساااد اليلااق محماد حااله س علااا  وآلاا 

طال  )علا  السال ( القرآن ألن  كان يحفظ  من رسول س حله س علا  وآلا  وعلام 

آية فا    حله س علا  وآل  علا  وبفسياب نزول كل سور  و   باان  من حار  النيه
ليقول أمار المؤمنان عله ابان أباه طالا    رفا   لريش كما سنيان وعله من نزلت

: ] لاال   كما أورد ذلك الساوطه فه ك ابه  ا لقاان فاه علاو  القارآن  )علا  السالا (

أمار المؤمنان عله بن أبه طال  كار  س لعااله و ها  ماا مان آياة نزلات فاه لاال أو 

 . [ ا لقان للساوطه –نزلت  نهار فه وبر أو مدر إال علمت م ه نزلت وفامن

وبعااد ساا ة أشااهر ماان وفااا  رسااول س حااله س علااا  وآلاا  لفاار  لهااذا العماال الملااال 

ومعلو  أن ك ابة المصح  ممرداً ال ل حمل هذب المد  الطويلة فم اب   ال ل يطه شهر 

فه  مما يعنه أن س ة أشهر ك ابة كانت ب فسار رسول س حله س علا  وآل  وما لال 
ال   عمر بن اليطاب "  كما لال ل  ألافة المسلمان الثانه  القرآن من باان هم رفاوب

وال اري  يثيت اسا يعادب لمال ع ار  رساول     حا ة لنا فه لرآنك ياعله فعندنا مثل  "

الديناااة   ماان مناحاا  الدولااة  حااله س علااا  وآلاا  وبنااه هاشاام وعيااد المطلاا   س
عهااد اليلفااا  الثالعااة أبااه بماار وعماار وعثمااان وفااه العهااد  والعساامرية والقااديااة فااه

كماا فاه شاعر يزياد   األمون بدأوا فه ل ل أهل اليات علاهم السال  وال نماال بهام عافراً 

 : لعن  س الذن لال فا 

 لات أشااأه بيدر شهدوا ***  ز  اليزر  من ولت األسل ]

 لألهلوا واس هلوا فرحاً *** عم لالوا: يا يزيد ال لش

 لد ل لنا القر  من سادالهم *** وعدلناب بيدر فاع دل

 لعيت هاشم بالملك فال *** أير  ا  وال وحه نزل

 لست من أندف إن لم أن قم *** من بنه أحمد ما كان فعل

؛ وحاااح  ك ااب )اعااال  192ص 8نقلهاا ابان االعااار فاه ك اب)اليدايااة والنهاياة(  - 

 . [ 504ص 1النسا   



 : حلاة األولاا  أبه نعام فه  أورد

لما رأوا أمار المؤمنان عله بن أبه طال  لادماً علاهم لالوا ألمر ماا  اا    أنهم.... ] 
أبوا لحسن ؟ فلما لوسطهم وضت الم ااب باانهم عام لاال :إن رساول س حاله س علاا  

ك ااب س و ع رلاه أهال با اه   وآل  لال :إنه ميل  فامم ما إن لمسم م ب  لان لاالوا

فاال   ا الم اب وأنا الع ر  لا  إلا  عمار فقاال لا  :إن يمان عنادم لارآن فعنادنا مثلا وهذ
أبو نعام فه الحلاة واليطا  فه األربعان با سناد عان السادن عان  –حا ة لنا فامما 

 .  [344ص -أار عن عله ولدوين القرآن لعله المورانه

ن  هو هو وال فر، إال فه وهنا لول عمر عندنا مثل  يثيت حف  القرآن من العيث أن أ

ال رلااا  ومااا رفاال عماار إال باااان رسااول س حااله س علااا  وآلاا  للقاارآن المااريم 
وأسياب نزول  فه ر اال مان لاريش حااربوا رساول س حاله س علاا  وآلا  ودار  

 ., بانهما أحداث نزلت فاهم

نزلت آيا  المفر وبال اله لم ي م رفا  إال ألن  ك   لهم فا  أسياب نزول  وعله من  

وال قاول   بااان ك ااب س  والظلم والنفا، كما بانا ولاظل باب اال  هاد وال حريا  فاه
فا  بالرأن واألهوا  وا سراتالاا  إله أن لزول هذب األماة باآالف ال فاساار المي لفاة 

  كاانوا  ولازل لادمها بعاد عيولهاا فيعاد أن  األفها  وايرا  واألهوا  ف اال هاذب األماة

  لم لك ايالف مان  األمة أحيحت  ب   يهدن  ا  لهم إال ك اباً واحداً ولفساراً واحدال

ً   ك   ال فسار  . وما ازداد  من س لعاله إال بعدا واأ الفا

فزلت لدَ  هذب األمة بعد عيولها ولفرلوا واأ لفوا وكاد  أن لذه  ريحهم وأذالهم س  

لعااله ول لاوا أهال باات نيااهم مناذ ل لاوا أماار   لعاله الساو  بماا حادوا عان سايال س

المؤمنان عله ابن ابه طال  فه المحراب فه حال  الفمر وح ه ل لهم لمل أهل بات 
أهاال بااات نياااهم حاطااة ماان   النيااه وألياااعهم اين علااه انهاام شاااعة ومااا للااد هااؤال  إال

دلال علاه ذلاك ا أ الف وعمالً بما أمر س لعاله ورساول  مان ماودلهم ولااادلهم والا

 .  إذهاب الر   عنهم

كما للنا من ليل أن رساول س حاله الا  علاا  وآلا  لاد باان لهام القارآن   المف رض  و
ورلي  لهم عله أسياب نزول  لمعرفة األحداث والغزوا  وبان لهم َمن إمامهم ح ه ال 

ق وأهلا  يي لفوا من بعدب واألمة أشاد  هاالً واأ الفااً مان بعادهم وح اه ال يي فاه الحا
ولطم  النصوص الدالة علاهم ولي فاه األحاداث ال اه فعلوهاا برساول س حاله س 

  وأنصارهم وأولاااتهم وشااع هم فيهاذا ال رلاا  الاذن فعلاوب  علا  و أهل با   من بعدب

  معالم لفسار القارآن الحقاقااة وأساياب نزولا  ال اه لحولات إلاه الشاان وضادب  اأفه
مااؤمنان وأهاال بااات النيااه علاااهم السااال  موضااو  أمامهااا فماال اياا  نزلاات فااه أمااار ال

أسياب نزول أأر  لاهت بانهما أمة محمد حاله س علاا  وآلا  ماا باان مصاد، لهاذا 

المعسمر ف حول إله سنه م عص  وربما من اليوار  وهذا لعص  ألهل يات النياه 
يااا  وبال االه هااذا العمال لسااي  فاه وضاات أماة محمااد فاه م اهااة لاهات معهااا معاانه آ

  س أعلم [  وأحداث عمزوا عن فهمها ومن هنا ان شر بانهم فه باان القرآن ]  كثار 



وذلك لعد  علمهم بالفعل لايعل األماور ال اه لااب حممهاا باان أعااد  ال رلاا  وضااا  
باان رسول س حله س علا  وآلا  للقارآن والاذن ك يا  لهام أماار الماؤمنان علاه ابان 

 . ابه طال  علا  السال 

علا  السال ( وهو أيار القرآن األول بعد رسول س حاله س علاا  وآلا  ولر مانا  )

سااادنا محمااد حااله س علااا  وآلاا  وا مااا  علااه لااال لعاااله هنااا   الاارحمن فاساافل باا  
 –ل وفااه ا مااا  علااه علااا  السااال  ناازل   ولعاهااا أذن واعاااة 59الفرلااان  –أيااارا 

عن علهن بن حوش    لال: سامعت   ر هذب ايية : ]ل لال الطيرن فه لفسا12الحالة 

أُذٌُن َواِعاَاةٌ ( عام ال فات  ممحوال يقول: لرأ رسول س حله س علاا  وسالم : ) َولَِعاََهاا
إله علهن  فقال: " سفَْلُت س أْن يَْمعَلَها أُذُنََك"  لال علهن رضاه س عنا  : فماا سامعت 

وسلم فنسا  ل وعان عياد س بان الزباار   لاال: عناه  شاكا من رسول س حله س علا 

عيد س بن رس م  لال: سامعت بَُرياد  يقاول: سامعت رساول س حاله س علاا  وسالم 
؛ إن  سَ أَمَرنِااه أْن أُْدنِاَااَك َوال أُْلِصاااََك  وأْن أَُعلنَِمااَك وأْن لَعااه   : " يااا َعلااهًل يقااول لعلااهن

لفساار الطيارن ل ياة  -  لاال: فناوزلت ) َولَِعاََهاا أُذٌُن َواِعاَاةٌ (لوَحقٌّ عله سِ أْن لَِعاه"

المرية [ وهو الشاهد عله األمة بعد رسول س حله س علا  وآل  فاه لولا  لعااله   
أفمن كان علاه باناة مان ربا  وي لاوب شااهد منا  ل لاال ]السااوطه فاه الادرر المنثاور 

بن مردوي  وأبو نعاام فاه المعرفاة   عان علاه بالمز  الثالث : أأر  إبن أبه حالم وإ

بن أبه طال  لال : ما من ر ل مان لاريش إالن نازل فاا  طاتفاة مان القارآن   فقاال لا  
ر ل : ما نزل فاك لال : أما لقرأ ساور  هاود : أفمان كاان علاه باناة مان ربا  وي لاوب 

شااهد منا ل  شاهد من    رساول س )حال س علاا  والا (: علاه باناة مان ربا    وأناا :

وأأر  إبن مردوي  وإبن عساكر   عن عله فه ايية   لاال : رساول س : علاه باناة 

 . [ من رب    وإنا شاهد من 

  

 وباان رسول س حله س علا  وآل  لهم ال شك فا  أن  بان  ألم   كما فه لول  لعاله

: 

ل أن أنا  44النحال –مرون وأنزلنا إلاك الذكر ل يان للنا  ما نزل إلاهم ولعلهم ي ف  }
حله س علا  وآل  لم ي اركهم إال ولاد باان لهام القارآن ورليا  لهام و باان لهام أحماما  

 ., يحدث لهذب األمة ح ه لاا  الساعة  وكل شه   ومن إمامهم وألاف هم من بعدب

" لرك مم عله المحمة اليااا  لالها كنهارهاا ال   عم لال حله س علا  وآل  بعد ذلك 

ولما حدث االنقالب ولال لعاله فاا  ) وماا محماد إال رساول لاد   يزيغ عنها إال هالك"

 ., (144آل عمران  –ألت من ليل  الرسل أفكن ما  أو ل ل انقلي م عله أعقابمم 

أبااه باان كعاا  وأمااار المااؤمنان وغااارهم مماان   هنااا أأاار  اباان مسااعود مصااحف  , و 

ل س حااله س علااا  وآلاا  ويوا هااون باا   معاوا القاارآن لايانااوا لألمااة مااا ذكاارب رسااو

اليلافة أبه بمر ومس شارب عمر فرفاوا مصح  أمار المؤمنان عله كر  س لعاله 



ألن فا  باان رسول س حله س علا  وآل  بل منت عمر رسول س حاله س    و ه 
هاذا حاديث علا  وآل  من ك ابة وحا   لاتالً إن  يهمر) أن يهاذن مان أعار المارض( و

يسمه بحديث رزية يو  اليما  وهو مذكور فه حاحاح مسالم وغاارب مان الصاحا  

فممعوب و علوب عله هذا ال رلا  الاذن لاراب فاه ك ااب س الماريم القااتم علاه   الس ة
فمعلوا األكير حمماً فاه مقدماة   حمم السور  ولا  لرلا  النزول من عند س لعاله

  لل إل   الفالحة عم األلل فه الحمم السيت الطوال عم المكانالم اب بعد االف  ا  بسور  

. 

وأما لرلا  النازول فاال يياات لطاول وال لقصار بال لرلاا  إلهاه لااتم علاه أحاداث 
حاله س   وأحماما  القرآنااة ولام فصال بااان النياه  وولاتت ولرلا  نازول لا  أساياب 

وضربوا علاها فلم   سنة النيويةعلا  وآل  مدعان أن  ساي له بالقرآن ولركوا لدوين ال

 .,  عمر ابن عيد العزيز  لدون إال بعد نا  وماتة عا  فه عهد اليلافة

أبه هرير  لمثر  مرويال  وإ راتا    ولقد ضرب اليلافة عمر ابن اليطاب الصحابه
فمانات رواياة   ال حقااق مات كال راون للحاديث علاه أنا  ما هم ح اه يافله لا  بالشاهود

لال لعاله    وهه  ز  من الوحه  لعصر لهمةُ يارب علاها المر الحديث فه هذا ا

 . { النمم –فا    وما ينطق عن الهو  إن هو إال وحٌه يوحه 

أن أن سنة رسول س حله س علا  وآل  وحااً فما  يارب علاها أحدا بعد رسول  
  معار  لايعل إال ليوفهم مما فاها من أسياب نزول لد لسي  س حله س علا  و آل 

 . األشياص أو القياتل يعارون بها إله يو  القاامة

 : وهنا لنا سؤال 

لماذا لم يدون اليلفا  الثالعة سنة رسول س الميانة للقارآن وهاه  ازٌ  مان الاوحه إال 

أو فاا ح باااب  إذا كااان المقصااود إأفااا  بعاال األحمااا  لنزولهااا فااه ر ااال ماان لااريش 
والارأن واالس حساان   لم واال  هاد والقااا  و ا  ماا ال قول عله س لعاله بغار ع

لاسليوا من ا ما  عله دورب فه باان ك اب س واألتمة مان ذري ا  ورعاة العلام النياون 

 .  الحقاقه

  

  

  لدوين السنة بعد نا  وماتة عا  من مو  رسول س حله س علا  وآل  أدأل

ه س علااا  وآلاا  ماان طاتفااة الممااذوبا  وا شاا ياب فااه حااديث رسااول س حاال

 معت كل شان كحاط  لال باس ثنا  منال  أهل بات النيه وطاتفة لولت أهل 

 : بات النيه ول ل الماليان فه سيالهم بالعصر األمون والعياسه

  



لم يشر  فه لدوين السانة النيوياة إال عمار بان عياد العزياز كماا باناا أوفااً مان انادعار 
علا  وآل  الذن هو  ز  مان الاوحه المنازل علاه رساول  حديث رسول س حله س 

 . حله س علا  و آل 

ورد عن ابن شهاب الزهرنن لولُ : )أمرنا عمربن عيدالعزيز بممت السًلنَن  فم يناهاا  ]

دف راً دف راً  فيعث إله كلن أرض ل  علاها سلطان دف اراً( )ك ااب منات لادوين الحاديث 
( ل وذكار السااوطه 176ص  1ان العلام وفاال   لعله الشهرس انه ,وعان  اامت باا

عن حاط  بن ألافة اليُْرُ مهن أن  لال: شهدُ  عمربن عيدالعزيز ييُط  وهو ألافة  

فقال فه ُأطي  : )أال وإنن ما سانن رساول س وحااحياب فهاو ِديان نفأاذ با  ونن ا  إلاا   

 . [   (241وما سنن سواهما فإننا نُر ك ( ) لاري  اليلفا  للساوطه حفحة 

  

وبال اله وراعة الاوحه باان فاريقان أهال باات النياه ) ( وأصاومهم الاذن اع ياروا  -

 . (أنفسهم ورعة للوحه وأن كالمهم ل  لدساة اس يالف النيه )حله س علا  وآل 

  

يقول لعاله فه حديث رسول س حله س علا  وآل  أن  وحه والاوحه محفاور باإذن 

له   وماا ينطاق عان الهاو  إن هاو إال وحاه ياوحه علما  شاديد س كما فاه لولا  لعاا
و أفا  طاتفاة مان هاذب األماة لاحلاوا لاومهم محال   القو ل والوحه محفور بإذن س

 أهل بات النيه أأفوا كل ما رو  عن مناليهم لذلك

  منعوا لدوين الحديث وحاحروا ا ما  عله فه دارب ح ه ك   القرآن الماريم

أشهر كما بانا ومنعوا كل مناح  الدولة إمعاناً فاه اسا يعاد  وب فسارب فه س ة
كل مايمت للنيه بصلة فاه عصار اليلفاا  الراشادين الثالعاة فلماا لسالمها علاه 

بعد عالعون عامااً هار  علاه سانة مي لطاة عالعاة أ ااال ولاذلك ل لاوا أهال باات 

س لعااله النيه  ماعاً وح ه اين إله أن يشا  س أن ين صر لهام كماا ان صار 
 . { لنيه س نوحاً فه دعات    رب إنه مغلوب فان صر

  لال أبه هرير  )ر( عندن ما إن ذكرل  لطت هذا الحلقو  وال يو د غار والية

أهل بات النيه ال ه ل ل فه سيالها ماليان المسالمان ح اه اين ]ورد عان أباه 
 علاا  وسالم هرير  رضه س عن  أنا  لاال : حفظات مان رساول س حاله س

 –وعااا ين   أمااا أحاادهما فيثث اا    وأمااا ايأاار فلااو بثث اا  لُِطااَت هااذا الحلقااو  
 [ الييارن

  لقد أر ت منال  ا ما  عله علا  الساال  لاذلك مان باان محياا  وميغااا  إذ

لوال ميغاا  ودفا  محيا  عن  وعن أهل اليات )علاهم السال ( لما علم العاالم 

  .. بممان هم

  



 : انقسم ورعة الوحه النيون إله فريقانوبال اله 

  

 : الفريق األول

  

عم أورعنا الم اب الاذين احاطفانا مان عيااد  } وهم آل بات محمد الذين لال لعاله فاهم
وهؤال   { فاطر  -نا فمنهم رالم لنفس  ومنهم مق صد ومنهم سابق باليارا  بإذن س 

محمد ألنهم ذرية المصاطفان األأااار  الذين إحطفاهم س لعاله آأرهم آل بات سادنا

إن س إحاطفه آد  ونوحااً وآل عماران  } لاال لعااله فااهم  من أنياا  س لعاله الاذين
وفاه مصاح   { آل عماران –عله العالمان ذريةً بعاها من بعل وس سمات علاام 

 وأورد ذلاك أباو حااان ال وحاادن فاه لفساار  { وآل محمد عله العالمان } بن مسعود

وهااؤال  الاذين احااطفه لعااله لهام الم اااب وورعاوب ماان  435ص 2ل ياة المريماة  /
 دهم واألمة مفمور  بالر و  إلااهم حاا ل ا أا الف   رسول س حله س علا  وآل 

أوالمهل بفمور الشريعة كما كان ير ت أمار المؤمنان أبو بمر وعمار لعلاه فاه كثاار 

َ  } من أمور الف و  لال لعاله ْكِر إِن ُكن ُْم الَ لَْعلَُموَن فَاْسف  . { 7األنياا  –لُوا أَْهَل الذنِ

  

إنمااا يريااد س }وهناا لفاا  أهال ييااان أنهام أهاال الياات لااورود هاذا الفاا  فاه لولاا  لعااله
وهاذا هاو المااراث  {األحازاب -لااذه  عانمم الار   أهال الياات ويطهاركم لطهاارا

 : األول وأما

  

 : الفريق الثانه

  

فهموا القارآن بفهام لغاة عاريش وهاه مقدماة لفهام مفاردا  الم ااب كماا باناا وهم الذين 

ولااا  فهاام أحماماا  وغوامااا  كمااا بانااا ومااا ورع اا  األمااة ماان أحاديااث ألاااه ماان 
  الممااذوب و الصااحاح بواسااطة علمااا  لااال فاااهم أهاال الحااديث حاااطيه لااال لممعهاام

رويج حماا  كال النا  فاما يهاوون منهاا الصاحاح بساي  لا  الصحاح والممذوب ورن
فظن النا  أنها من عند س لعاله دون لدبر أو دراسة لم ااب   زمان مايس هويهم منها

س لعاله أور وعاً للقرآن وأهل بات الرسول حله س علا  وآل  وهام أعلام باالوحه 

وهنااا يقااول لعاااله فااه هااذا الماااراث ماان العلاام الميلااوط فااا  الممااذوب   ماان غااارهم
 َوِرعُاوا الِم َااَب يَفُْأاذُوَن َعاَرَض َهاذَا األَْدنَاه َ  ِماْن بَْعاِدِهْم َأْلا ٌ فََيلَا } والصاحاح

اثَاُ، الِم َااِب أَن ال   َويَقُولُوَن َساُْغفَُر لَنَا ثْلُ ُ يَفُْأذُوبُ أَلَْم يُْؤَأْذ َعلَْاِهم منِ َوإِن يَفْلِِهْم َعَرٌض منِ



ِ إاِل  الَحق   ل ِذيَن يَ  قُوَن أَفاَلَ لَْعِقلُوَن  ُسوا َما فِا ِ َودَرَ  يَقُولُوا َعلَه ّللا   -َوالد اُر ايِأَر ُ َأْاٌر لنِ
وعله ماذكرنا ساالفاً ي ياان لناا باالقطت أن رساول س حاله س علاا   { 169األعراف

 . { النحل -ل يان للنا  مانزل إالاهم } وآل  بان القرآن كما هو مذكور فه لول  لعاله

  

فنا للنا ل  ألاا  إساال  عمار بان اليطااب عنادما لارأ ساور  طاة وذكارلم إن ومن ييال

رسااول س حااله س علااا  وآلاا  كااان يفساارها لهاام فلاان نقااول لماام إال أياان سااور  طاا  
إذ لدبرنا ماذا كان يعمل رسول س حاله س علاا  وآلا  علاه مادن عالعاة   وباانها؟ عم

يا  عله عواهنها لافهمها كٌل عله هواب وعشرين سنة من الدعو ؟ فهل كان يطلق اي

ل يان للنا  ما  } أ  شر  وفصل ولاد ومنت وحر  وحلل بإذن س ولال لعاله فه ذلك
ففين باان  حاله س علاا  وآلا  كماأنا  حاله س علاا  وآلا  أسار بفسارار  { نزل إلاهم

ولهذا المااراث    ه ألهل با   لم يعلمها إال أمار المؤمنان عله بن أبه طاليمر  س و

أفمن كان عله باناة مان ربا  وي لاوب شااهد  } ينزل فا  علا  السال   الرساله من العلم

 . { هود –من  

ولال بن عيا  الذن عله الياناة رساول س حاله س علاا  وآلا  والاذن علاه اليانا   ]

فاا   ونازل [ من ي  كنز العمال هامش مسند أحمد باب ال فساار – عله بن أبه طال 

 {43الرعد-لل كفه باهلل شهاداً بانه وبانمم ومن عندب علم الم اب } أيااً لول  لعاله
فه لفسار الثعليه أنها نزلت فه أمار الماؤمنان علاه بان أباه طالا  ] عان أباه ساعاد 

لاال الاذ  عنادب  } اليدر  لال سفلت رسول س حله س علا  وآلا  عان لولا  لعااله

حه أأه سلامان بن داود علا  السال  فقلات : ياا رساول س لال ذام و { علم الم اب
الرعاد  –لل كفه باهلل شهاداً بانه وبانمم ومان عنادب علام الم ااب  ) فقول س عز و ل

 . [ لال ذام أأه عله بن أبه طال  ( 43

أنهاا نزلات فاه عياد   وطيعاً اليفو  المنافقان هذا الحدث لااعوا فاا  فاماذبون لااتلان

كا  يماون ذلاك  " فقال عمرمة والحسن اليصر  فه ك اب ا س اعاب ] سال س بن 
ك ااب ا سا اعاب بهاامش ا حاابة  - " والسور  مماة وإسال  إبن سال  كان بعاد ذلاك

 . [ 383ص 2 

  

ونمد بداية اليالف كان بإس يعاد آل بات النيه علاهم الساال  مان كال مناحا  الدولاة 
ناه هاشام وال بناه عياد المطلا  منصا  لااا  أو لاااد  بعد مول  فلام ي قلاد أحاد مان ب

 اااش أو واليااة أو إمااار  وكااان هااذا فااه عصاار اليلفااا  الثالعااة بعااد رسااول س وهااذا 

ومعلو  أن أمار المؤمنان إع م  س ة أشهر يم   القرآن ولم ييايت فاهاا   الينمرب أحد
 ) س علا  وآل  لالوا ل أبا بمر ولما أر  بم اب س علاهم وفا  باان رسول س حله 

وذلاك ألن هناام آياا  ر ام نزلات فاه المارأ    ( " الحا ة لنا فه مصحفك يا علاه "

الميزوماة ففبه بنو ميزو  للك المعر  فلم يمر الحديث إال عله  ثث ودما  ونزلات 



آيا  فه لعن لياتل بعانهاا كالشامر  الملعوناة ماثالً وأورد السااوطه فاه لفساارب الادر 
ر أنهم ألفا  بنو أماة وطيعاَ كل من رو  هذا الحديث ل ل  بنو أماة لاذلك يقاول المنثو

أبو هرير  رضه س لعاله عن  عندن ما إذا ذكرل  لطت هذا الحلقو  لللفما هاو الاذن 

يقطات بسايي  الحلقااو  ؟ وكاذلك فاه اليالفااة ال ركااة العثمانااة ماان لاال ان اليلفاا  ماان 
حممهام وهماذا أحايح شار  س لعااله كالموضاة فاه لريش ل ال  بطالا  أالفا هم وح

 . المالب  ال ه ل غار فه كل زمان بحس  أهوا  حما  كل زمن

  

فمهلت األمة   وبال اله  رد ك اب س من باان لرسول س وآل با   حقاقه يهدن األمة

أماوراً وأحمامااً ضااعت لام يماد فاهاا العلماا  باد مان ا   هااد كحمام الاذن يعاارف أن 
لشااه  مسااارو، ويشااا ري  هااو ساااار، فاااه مرويااا  أهااال الياااات وعنااد أهااال السااانة ا

وف ح باب ا   هاد فه الدين ولم لفسا  ولفحال دين   ا أ الف باأ الف المم هدين

 ديد يحمم ب  الحاكم القياتل ويحولها لدولة ولم يس طات فعل ذلك سلامان علا  الساال  
وزار  كاال أماار ماان أمااور الدولااة وساااطر  فيعااد أن علمهاام رسااول س إدار  الاايالد و

الحاكم المركزية علاهم مت أأذ الشور  معهام فاه أماور الادناا وماا لام يارد فاا  ناا 

علموا كا  ي م السااطر  علاه الدولاة وهاذا النظاا  لام لمان لعمال با  أ  إميراطورياة 
حواله عظمه ليل ا سال  بل وبعد ا سال  وبهذا النظا  المحمم حمم المسلمون العالم 

عا  ح ه علم الغرب أحول إدار  الدولة بعد أن كان ا ميراطور هاو  1100-1200

وزير الدفا  والداألاة والمالاة والميابرا  وا سمان وهو المس شار وبدأ هذا النظا  
سااقافة بنااه ساااعد  وانطلقاات فماار  مملاا  الدولااة والشااور  ولوزياات المسااكولاة   ماان

رين ماات ساااطر  الدولااة المركزيااة فااه يااد اليلافااة ل ا داريااة علااه الااوزرا  والمس شااا

ولطل  هذا األمار لحموماة اليلادان عاور  فاه القاانون وكاان الدسا ور فاه هاذا الزماان 

 .القرآن ومواد القانون لال رسول س حله س علا  وآل 

  

  لياول الدسا ور القرآنااه ممارداً بااال لفساار إال فهام لريشاااً لا  بلغاا هم وهاذا فهاام

اب س منقوص ال يحقق مراد س لعاله ويفا ح بااب ال قاول علاه س لاحر لم 

 : بغار علم

وهنااا ليلااوا الدساا ور ا لهااه مماارداً ولماان بففهااامهم و هاام يح ماارون فهماا  وبااناا  ماات 

اس يعاد الياان النيون للقرآن فلم يحققوا مراد س لعاله فارلفعت اليركة ونزلت النقماة 

 :  فها بالسا  ح ه اين وإله أن يشا  س لعالهوأحيحت كل دولة لزيل سل

 : والسؤال هنا

هاال لااال لعاااله  ااردوب ماان معناااب و أبعاادوا الرسااول وأمااار المااؤمنان و همااا القاارآن 

 : الناطق و لر مان القرآن



ورد عن أمار المؤمنان عله )علا  السال ( لما أر  علا  اليوار  ولاالوا الحمام إال 
ه ففمر بفال يدأل علاا  إال حافظااً للقارآن فادأل علاا  عاد  آالف هلل يا عله ال لك ياعل

وأمام  ك اب س عز و ل ففأذ ينم ا  بعصاا فاه يادب ويقاول لا  ياا مصاح  انطاق ياا 

مصح  أحمم بانهم ف عميوا ولالوا يااأمار الماؤمنان ألياطا  كالمااً علاه ور، وهناا 

 . لقرآن الصامت وأنا القرآن الناطقا  لا  أمار المؤمنان لاتالً لهم وس إن  ك اب س

مان ذري ا  هام القارآن النااطق وفاه كال زماان   وهنا علمنا أن أمار المؤمنان و األتمة

  إسامالهم  العلما  هم القرآن الناطق الذ  يحرص داتماً إبلاا  وحزبا  فاه كال زماان

بماا شاا وا فاقولاون فاا    لاظل ك اب س لعاله مرلعاً لهم حاام اً باال نااطق  وإأفاتهم
ح ه أرل نا الساعة كما لال حله س علا  وآل  أن  من أشراطها أن يمادل   من أهوا 

المشرم المؤمن فاما يقول ولد حدث بالفعل وهاذب هاه إراد  س لعااله ولام ل ال أماار 

كما هو معلو  عام د  السام لكماا  الحسان   بالمحراب  كر  س و ه   المؤمنان عله
الحساان شار ل لاة يق لهاا إبان نياه فاه زمان مان األزماان ل وو ادوا كماا عم ل ل ا ماا  

فماذا يعملاون بهاا   هاتالً من الفااتل ألمار المؤمنان باألفعال واأللوال والعلم الغزير

مان  " ونهج اليالغة شر  ابن أباه الحدياد  وهنا ] يقول معاوية كما فه مرو  الذه 

 ً  [  مرو  الذه  – " يفلانه بنقاصٍة فه عله وزن   ذهيا

وحاث أن مواد الدسا ور والقاانون فاه ذلاك الزماان هاه لاال رساول س حال ال  علاا  

وآل  فهنا أدله الاهود بدلوهم وهم يعلمون ماذا فعل بهم فاه حصان أايار وبقياتال مان 

 :العرب فحاولوا أوالً المذب عله س لعاله ل الال األمة وهذا

  

م وذلااك بااإعالن إسااالمهم زوراً عاام المااذب علااه س فمااذبوا علااه س بفنفسااه -:أوالً 
والطعن فه دين س لعاله ورسول  وأهال با ا  والماؤمنان لقولا  لعااله فاماا   ورسول 

 {26فصلت -ولال الذين كفروا اللسمعوا لهذا القرآن والغوا فا  لعلمم لغليون } لالوب

 .وكان ذلك فه زمان  حله س علا  وآل  وليل مول  .

ً عاناا فاإذا  } أدلاه المناافقون مان األعاراب أياااً بادلوهم كماا فاه لولا  لعااله عانهم -:ا
وهاذا فاه حااا  رساول  { النساا  –برزوا من عندم بات طاتفة منهم غار الذ  لقاول 

وماا  } س حله س علا  وآلا  وبعاد مولا  كاان ا نقاالب األكيار الاذ  لاال لعااله فاا 
رسل أفاتن ما  أو ل ل إنقليا م علاه أعقاابمم ومان محمد إال رسول لد ألت من ليل  ال

 { آل عمران –ينقل  عله عقيا  فلن يار س شاكاً وسامز  س الشاكرين 

  وهنابدأيظهر المنافقون والماداحون وبادأ لقناان فقا  اليالفاة العامال بمركزياة ا دار 

دوين فالسانة أحاديث إما ممذوبة أو غار ذلاك ولمنا  كاان عصار منات ال ا  مع مداً عله
دونت بعد أكثر من ماتة سنة فه عصر اليلافة عمر بن عياد العزياز ومان هناا  اتات 

ممذوبا  عله الرسول لعد  لدوينها فه زمان  بل وإحرالها والارب علاها كما   إلانا

فعل اليلافة عمر بن اليطاب ووحلت إلانا السنة الصاحاحة و لمنهاا مي لطاة بماداتح 



  وكفن رسول س حله س علا  وآل  ما  ا  إال لام د  آل زيد  ولياتل  كثار  لر ال
وآل عمرو وما  ا نا رسول س إال بالعياد  هلل لعاله وال حاكم إلا  ووالية آل با   من 

ح ه الل فر، األمة ل ولم المذب عله رسول س حله س علا  وآل    بعدب والمؤمنون

ا  وكلهاا لقرييااً مق يساة مان أماار الماؤمنان بمماذوبا  أكثرهاا فاه منالا  ر اال وحما
فاه لاول   الذ  لم يفر فه أ  غزو  كغارب ممن حول  من ر ال وهنا كما بانا من ليل

 . ا ما  أحمد بن حنيل  بن  عيد س

  

عن ] : وهنا لم لل  الوالية و علها أل  ر ل وكان الفق  فه هذا الزمان يقو  عله أن

ال يازال هاذا األمار )) : - حله س علاا  وسالم -ل رسول س عيد س بن عمر لال: لا
لاال الحااف  ابان حمار: )ولاا  الماراد حقاقاة العادد   - فه لاريش ماا بقاه مانهم اعناان

 . [ وإنما المراد ب  ان فا  أن يمون األمر فه غار لريش

 ً كناناة   لال رسول س حله س علا  وسلم : إن س احطفه لريشااً مان ]  ولال أياا

 . [ رواب مسلم -واحطفه من لريش بنه هاشم  واحطفانه من بنه هاشم 

ونسوا أن آل بات محمد هم الثمر  لهذب القيالة وهم الشمر  وهم األحل علاهم السال  
ولاام لفسااا  عقاتااد كاذبااة عماال بهااا بعاال األمااة إلااه اين كعقاااد  هااد  المسااا د ذا  

 ")  وهم معرضون لكباد  و ا نقراض  األضرحة وهة مسا د لزيد عله األل  عا 

 ً  .  ("وهم يحسيون أنهم يحسنون حنعا

وييان لنا رسول س حله س علا  وآل  الميدأ فه فهم الحاديث لاكال ناال فقاال حاله 

 س علا  وآل 

ِ  ك ابِ  عله فاعِرضوبُ  عننِه لال حله س علا  وآل  : ما اَ ُكم]   ففَناا لل ُا ُ  وافقَ ُ  فما ّللا 

 [ 98ص  1األ     ا ما  الشافعه فه - فلَم ألل ُ  أالفَ ُ  وما

ففَناا  وافقَا ُ  القُارآِن   فاإن علاه فاعِرضاوبُ  عننِه لال حله س علا  وآل  : ما  اَ ُكم ]

 [ 35ص  8ا ما  الشافعه فه ك اب  األ        -فلَم ألل ُ  أالَفَ ُ  وإن لل ُ ُ 

  : وآل  لال رسول س حله س علا ]  

فُردًلو أالَفَ  وإنْ  فاليَلوبُ  وافَقَ  فإذا سِ  ك ابِ  عله فاعِرُضوب حديثٌ  عننِه ُرِونَ  إذا...

 [ 291الفواتد الممموعة ص  –الشوكانه  –بل 

لاااااااااااااااااااااااااال حاااااااااااااااااااااااااله س علاااااااااااااااااااااااااا  وآلااااااااااااااااااااااااا   ]

سافر  –وبُ فاردًل  وإال   فااليلوبُ  وافقَ  فإنْ  سِ  ك ابِ  عله فاعِرضوبُ  حديثًا عننِه سِمع ُم :إذا

 . [ السعاد  للفاروز أبادن



فااإْن  سِ  ك ااابِ  علااه فاعرضااوبُ  حااديثًا عننِااه َرَوياا ُمْ  لااال حااله س علااا  وآلاا  : إذا ]

 [ 43 الدر المل قه الصفحة أو الرلم  - الصغانه -فردًلوبُ  أال َ  وإنْ  فاليلوبُ  وافقَ 

نقطاا  ولمان ما ن وهذب األحاديث حقق الايعل ساندها وحمماوا علاا  بالااع  أو ا 

الحديث لون وي وافق مات لولا  نعااله   ومان يطات الرساول فقاد أطاا  س ل أن أنهاا 

طاعة واحد  ولاست طاع ان وماالسنة النيوية إال فهم دلاق بوحه من س لعاله لم اب  

 . المريم

ولاام لاارويج الممااذوبا  ولممااام األفااواب ح ااه يقااول أبااه هرياار  ماااهو معااروف لااد  

عند  ما إن لملمت ب  لطت هذا الحلقو " فما هو يا لر  هذا الاذ  يقطات با   الممات "

 الحلقو  ؟

  

ا  ابااة هااو نفاا  الشااه  الااذ  لطاات باا  حلقااو  ا مااا  علااه أمااار المااؤمنان والحساان 

 والحسان وآل بات محمد علاهم السال  ؟

  

فاهااا وذهاا  القاارن األول إلااه حااال ساايال  لاركاااً إرعاااً ماان أااام هاتاال ماان أحاديااث 

وهاؤال    الممذوب والصحاح ويفله عصر الوضت فاه منالا  الر اال باالقرن الثاانه

كااانوا ماارو ان لمنالاا  ر ااال نمحااوا فااه إدار  الدولااة فااه زمااان اليلفااا  الثالعااة عاام 
وحاث أن شرعنا المريم باان لألماة وعلمهارساولها مان اليارا    األمويان والعياساان

ياب و ا   حموما  لق ل باسم الادين وهاو عصار إله إدار  الدول  كل شاه  علمهم إ

حرا  المذاه  والحروب بان الحنابلة واألحناف بالعرا، والشاهة والسنة بعد سقوط 
الدولة الفاطماة ومافعل   هذب األمة من ماذابح لشاا  لهاا الولادان وكلا  ماذكور بم ااب 

ملاة علاه الشاعوب بالدين وهاو عصار السااطر  الما  وأداروا الدناا  المامل لين األعار

وسليها كل حقولها وباسم الدين وفه كل عصر ي طور الفق  وفهم الدين والقرآن علاه 
وإسا يعدوا منهاا آل باات محماد مان كال مناحا  الدولاة فماا    حس  أهوا  كل حاكم

األمويااة بعااد أن لاام ل اال أمااار المااؤمنان وإس شاااهادب   المااال الثااانه و ااا   الدولااة

من الصحابة اليدريان فه كل مماان ومانهم حمار بان عادن   بالمحراب ف م ل يت  اش 
 ً ي محاور حاول ا ن قاا    ول ل  هو وأححاب  وأأذ الفق  األمو  لهاذب فهمااً لرآناااً ساناا

فاافمر معاويااة بلعاان أمااار   منااافقوا الساال   ماان أمااار المااؤمنان وبالساانة ال ااه مررهااا
فن أطايااً للممعاة مار  المؤمنان من عله المنابر فظلت سانة ح اه يقاول المساعود  با

لركها فقا  ر ل فقال ل  يا ر ل لركت السنة وذكر ذلاك بمماات ك ا  ال ااري  القاديمل 

ولم لرويج منال  فه آل أباه سافاان لاطياةً ومحاو كال أعار نازل فااهم بال ول يات روا  
األحاديث ال ه لذمهم وال ه لالها رسول س ح ه ل ل الحما  ساعاد بان  ياار لوالي ا  

كماا ذكار السااوطه فاه   مؤمنان كر  س و ه  وآل اليات ول لوا بوالعة الحر أمار ال

ماان لااريش واألنصااار عالعماتااة وساا ة ر ااال وغااارهم آالف  210لاااري  اليلفااا  ص/



ممن كان يسار بالطرلا  من العياد واألغراب وأحيلوا ألفااً مان النساا  سامه أبناا هم 
ي م هد  أ زا  من أسوار المعية لق ل كل بفبنا  الحر  وفه عهد عيد الملك بن مروان 

لاارآن ناااطق علاااهم بااالحق ولايقااوا كاال لاارآن حااامت وهااو ك اااب س يزينااون فااا  

ويزأرفون فا  بل ويعيثون فه أحمام  كافما يشا ون ويق لون آل بات محماد فاه كال 
  ممان وكان من أكيار  اراتمهم لا لهم لكماا  الحساان رضاه س لعااله عنا  وأرضااب

م س لعاله لعناً كياراً إله يو  القاامة ولقنانهم ل ل آل اليات فااروون لاول رساول لعنه

س حله س علاا  وآلا  " إذا  اا كم مان يشاق عصاا اليالفاة فاال لوب كاتنااً مان كاان" 

 . وياافون إلا  فه أحد الروايا  ولو كان إبن محمد

 ةويع مد بن لاماة عله هذا الحديث فاقول فه منها  السن

وإن هه الحمم    الممذوبة( لقد ل ل الحسان بسا   دب أن أن النيه هو الذن أمر لق ل )

األمو  لاركاً ورات  إرعاً كياراً من ك   ك يوها فه دين س لعاله مي له بها الصحاح 

وكانات نهااي هم نهاياة مفسااوية علاه ياد العياسااان الاذين كاان والتهام أول   والممذوب
  حمد عم انقليوا علاهم و اك شافوا أنهام إم اداد للدولاة األموياة الساالفةاألمر ل ل بات م

  ففباادوهم وطاااردوهم فااه كاال ممااان ح ااه لمناه أهاال اليااات ر ااو  عصاار بنااه أماااة

وكااان الفقاا  األميراطااورن لهااذ  الدولاا  لاااتم علااه لقاادي  بنااه العيااا  ولااذلك وردلنااا 
إنماا  }هم وهه لولا  لعاالهنصوص ليان أن آي  إذهاب الر   عن آل اليات نزلت فا

 . {األحزاب -يريد س لاذه  عنمم الر   أهل اليات ويطهركم لطهارا 

فرو وا للنا  أنهم الذين أذه  س لعاله عنهم الر   وطهرهم لطهارا من عناد س 

باات   وأنهم الحاكم المقد  فق لوهم مت إس يعاد المرويا  الحقاقاة ال اه لثيات أن أهال
اب المسا  وهم الذين نزل فاهم آية إذهاب الر   ولطهارهم لطهاارا محمد هم أحح

فق لوا هؤال  الذين أذهياهلل لعاله عنهم الر   وطهرهم لطهاارا وهام القارآن النااطق 

لاعيثوا فه فهم القرآن الصاامت وهاو ك ااب س ممارداً بغارإماا  مان أهال الياات يياان 

 : للنا  مانول إلاهم ح ه المعية لم لسلم منهم

ففه عهد عيد الملك بن مروان ي م هد  أ زا  من أسوار المعية لق ل كال لارآن نااطق 

علاهم بالحق ولايقوا كل لرآن حامت وهو ك اب س يزيناون فاا  ويزأرفاون فاا  بال 
ويعيثون فه أحمام  كافما يشا ون ويق لون أهل بات النيه حله س علا  وآل  فه كل 

لعانهم س لعااله   ل لهم لكما  الحسان علا  الساال  عنا ممان وكان من أكير  راتمهم 

لعناً كياراً إله يو  القاامة ومن ليعهم ورضه بقولهم ف فننوا فه وضت األحادياث ال اه 
كمااا رووا كااذباً وزرواً ولااالوا بحرمااة   لياااح ساافك دمااا  أهاال اليااات علاااهم السااال 

ان الم غل  وأن طاع   أار وهو ) السلط اليرو  عله الحاكم ولو كان طاغاة فاسق 

 . ( 13/7ف ح اليار    من اليرو  علا  لما فه ذلك من حقن الدما  ولسمان الدهما 

) واما اليرو  علاهم ول الهم فحرا    ا  ما  عله ذلك فقال فه  ونقل االما  النوو 
با مااا  المساالمان وإن كااانوا فسااقة رااالمان ولااد لظاااهر  االحاديااث علااه ماذكرلاا  

 ( 12/229اهل السن  ان  الينعزل السلطان بالفسقللللللل شر  النوو  وا مت 



)المر كااة دياان 326/ 8ويعلاان الماافمون عقاتااد الدولااة فاقااول كمااا فااه لاااري  الطياارن
الملوم( والمر كة فمر لاتم عله األلول دون األفعال ولذلك يقول حله س علاة وآل  

عان نيااً ليله أال إن المر كة لو  يقولون )أال إن المر كة والقدرية لعنوا عله لسان سي

وحاح  المياار  فاه    وي ينه بعد ذلك المع زلة ألق القرآن  ا يمان لول بال عمل (
منزلة بان المنزل ان ف قو  الدناا ويق لون علاها العلما  وياربونهم مانهم ا ماا  أحماد 

 .  ويم   ضدهم األشاعر  ردوداً ومناررا   ابن حنيل

واألهااوا    وايرا   باان لاماااة علااه هااذا الماام الهاتاال ماان األحاديااث الاااعافةويع مااد 

فام   ك اب  الذن يع ير حرباً عله رسول س وأهال با ا  علهام الساال  مسا ياحاً دماا  
شاع هم ميطكااً ا ماا  علاه والسااد  فاطماة وا ماا  الحساان وطعان فاه بعال أكاابر 

ابن عرباه فاه العواحام مان   ومن لالمذل    الصحابة وهذا هو ك اب "منها  السنة"

لااال علااه ساايال المثااال نفاا  لولااة اساا اذب اباان لاماااة " لقااد ل اال   214القواحاام ص 

 .  أن أن النيه هو الذن أمر بق ل   "  الحسان بسا   دب

وإن هه الحمم األمو  لاركااً وراتا  إرعااً كيااراً مان مروياا  ممذوباة علاه رساول س 

بحماة أنهام عصار لاابعان ولاابعه لاابعان فماتات أحادياث كثاار  حله س علاا  وآلا  

 مي لطة بان الصحاح

وكانت نهاي هم نهاياة مفسااوية علاه ياد العياسااان الاذين كاان والتهام أول األمار ألهال 
عام انقلياوا علااهم بعاد أن اك شافوا أنهام إم اداداً طياعاااً للدولاة   بات النيه علاهم السال 

  أحااق ÷عم أنهاام أعمااا  رسااول س حااله س علااا  وآلاا  وأ األمويااة السااالفة ماات الااز

ففبادوا وطاردوا ذرية رساول س حاله س علاا    باليالفة من أهل با   علاهم السال 
فه كل ممان ح ه لمنه شاع هم ر و  العصر األماون بميازيا  )را ات مقالال   وآل 

 . (الطاليان للراغ  األحفهانه

لهااذ  الدولاا  لاااتم علااه لقاادي  بنااه العيااا  ولااذلك وردلنااا وكااان الفقاا  األميراطااورن 

نصوحاً ليان أن آي  إذهاب الار   عان أهال الياات علااهم الساال  نزلات فااهم وهاه 
-إنماا يرياد س لااذه  عانمم الار   أهال الياات ويطهاركم لطهاارا } : لولا  لعااله

 . { األحزاب

ر   وطهرهم لطهارا من عند فرو وا للنا  أنهم من الذين أذه  س لعاله عنهم ال
الحاكم المقد  فق لوهم مات إسا يعاد المروياا  الحقاقااة ال اه لثيات أن أهال   س وأنهم

هم أححاب المسا  وهم الذين نزل فاهم آياة إذهااب الار     بات النيه علاهم السال 

 326/ 8ولطهارهم لطهارا ويعلن المفمون عقاتد الدولة فاقول كما فه لاري  الطيرن 

 ., ( " المر كة دين الملوم " )

  



أال   ]  دون األفعال ولاذلك يقاول حاله س علااة وآلا  والمر كة فمر لاتم عله األلول
إن المر كة والقدرياة لعناوا علاه لساان سايعان نياااً ليلاه أال إن المر كاة لاو  يقولاون 

   [ 659 /2 لهذي  ايعار" " – ا يمان لول بال عمل

  

[  ِ ُ َعلَْاِ  َوَسل َم لَاَل: َعِن الن يِهن ُ َعز  َوَ ل  نَيِا ا لَهًل لَْيِلاه , فَاْ  ََمعَاْت » َحل ه ّللا  َما بَعََث ّللا 

ُشاوَن َعلَْااِ  أَْماَر أُم  ِاِ  ِماْن بَْعاِدِب , أاََل َوإِ  ِ َ لَ ُ أُم  ُ ُ إاِل  َكااَن فِااِهْم ُمْرِ كَاةٌ َولَدَِري اةٌ يَُشون ن  ّللا 
الياهقاه  393اسانادب حسان   «عََن اْلُمْرِ كَةَ َواْلقَدَِري ةَ َعلَه ِلَساِن َسْيِعاَن نَيِا ا أَنَا آِأُرهُمْ لَ 

 [ (1/362و ابن حيان فه الممروحان )  428فه القدر 

ُ َعلَْاِ  َوَسل َم:  ] ِ َحل ه ّللا  ُ ِحْنفَاِن ِمانْ »وَعْن ُحذَْيفَةَ  لَاَل: لَاَل َرُسوُل ّللا   أُم  ِاه لَعَنََهاا ّللا 

ِ؟ لَاَل: « َعلَه ِلَساِن َسْيِعاَن نَيِا ا لُْلُت: « اْلقَدَِري ةُ َواْلُمْرِ كَةُ »  لِاَل: َوَمْن هُْم يَا َرُسوَل ّللا 
يَمااُن إِْلاَراٌر لَاْاَ  فِااِ  َعَماٌل " عا  إسانادب ضا  َما اْلُمْرِ كَاةُ؟ لَااَل: " ال اِذيَن يَقُولُاوَن: اْ ِ

ول  شاهد َعاْن أَبِاه أَُماَماةَ  لَااَل: لَااَل الن يِاهًل َحال ه  - 342رواب ابن بشران فه األماله 

ِ: َوَمااا « لُِعنَااِت اْلُمْرِ كَااةُ َعلَااه ِلَساااِن َساْيِعاَن نَيِا ااا»سُ َعلَْااِ  َوَساال َم:    لِاااَل: يَااا َرُسااوَل ّللا 
يَمااَن لَاْوٌل بِااَل َعِمالٍ لَاْوٌ  يَْزُعُما»اْلُمْرِ كَةُ؟ لَااَل:  رواب الطيار  فاه لهاذي  « وَن أَن  اْ ِ

 . [ (2/271( والرويانه فه مسندب )2/657ايعار )

  المااذاه  المالماااة ماان مع زلااة وأشاااعر  وأااوار   وان شاار فااه العصاار العياسااه

إباضاة و حفرية و اردوية و المالوريدية وغارهم من المذاه  األربعة إضاافة إلاه 
هرية و اللاثه والسفاانه وكال يقاول بماا  معا  مان علام ح اه اسا قر الارأن علاه الظا

المذاه  األربعاة فقاه المعماول بهاا فاه الدولاة ا ساالماة   ول  ا   هاد ولنيه فمر 

 . كلها شرلاً وغرباً لارب ا ما  الصاد، أس اذ أبو حنافة واألتمة من بعدب

فمار  ألاق القارآن والفمار   ة المافمونو رهر فه العصر بنو العياا  فاه عهاد اليلافا
المع زلااه وعقاتاادب القاتمااة علااه أن القاارآن ميلااو، وحاااح  الميااار  فااه منزلااة بااان 

ويقو  ضدهم األشاعر  وبم ا  كثاار  أشاهرها لفساار القرطياه وكناا نحان   المنزل ان

ن ما وبعد اليون وشست باننا وبا  اين السلة ال ه للقفت كل هذب األفمار فاأ لفت األمة
كان علاة المصطفه و أححاب  رضاه س عنهم وآل با ا  علااهم الساال  وحااث أن 

القاتم بالثور  العياساة علاه األماويان أباو مسالم اليرساانه وبناه هاشام وبناه العياا  
وانقالب العياساان عله آل بات محمد وكان ممافكة أبو مسلم اليرساانه الاذن وطاه  

 . ن أبو  عفر المنصورلهم فار  أن ل لوب شر ل لة وكا

وحاااث أن العياساااان أااافوا الفاار  والعاارب لمااالهم وحاايهم ألهاال بااات النيااه علاااهم 

 .  لذلك لم ي يذوا منهم  نداً   السال 

فاليااذوا  نااداً  نااداً كثافاااً لااذلك ماان األلاارام أوفاااً ماان الفاار  ومااا فعلااوب باافبو مساالم 
ماؤمنان علاه وأهال با ا  علااهم اليرسانه كماا أنهام أنهام يمالاون بشاد  لوالياة أماار ال



السال  لعدل  فه القسمة واألحما  ولد لزو  ا ما  الحسان علا  السال  من أهل اليات 

 . النيون إبنة كسر  يزد رد شهر بانو 

ولهذ  األسياب عزف عن  ندهم العياساون وماالوا لأللارام أوفااً مانهم لفمانااً للدولاة 

 ركه فه اليالد ا سالماة لاحمموها فاما بعد ومن العياساة من غواتلهم وبدأ ال غلغل ال

عاام لغااار مفهااو  باااان القاارآن والساانة ح ااه أحاايح الحمااا  باال والعلمااا  فامااا بعااد دماااة 
ي الع  بها السال قة األلرام أول مان يسال  العارب ملمهام كماا لاال حاله س علاا  

ما أولهم س بنو  هم وملمالركوا ال رم ما لركوكم فإن أول من يسل  أم ه " ] : وآل 

 [ الطيرانه فه األوسه -ل"لنطورا 

  

ماذاه  فقهااة و كالمااة   و فه ف ر  من ضع  العقاتد والدين عناد الناا  لفرلاوا إلاه
لقول الحنفاة فه فقههم بفن اليالفاة لصاح ولاو  عقاتدية و ي ينه ال رم المذه  الحنفه

ار علاامم عيادٌ  ] : ب مسالممع مادين علاه حاديث روا لعياد حيشاه مماد  األنا  وإن أُمنِ

 . [ 1298ححاح مسلم رلم   «ممد ٌ يقودكم بم اب س فاسمعوا ل  وأطاعوا

والمغرب العربه واألندل  ي يناان الفق  المالمه القاتل بعمل أهل المدينة ويص  إبان 
ِ َويَقُولُوَن  } حز  أهل زمان  بالقرن الثالث الهمرن لاتالً فه باان لول  لعاله  آَمن ا بِاّلل 

ُسولِ  ْن بَْعاِد ذَِلاكَ  َوبِالر  ْنُهم منِ َوَماا أُْولَكِاَك بِااْلُمْؤِمنِاَن َوإِذَا دُُعاوا  َوأََطْعنَا عُم  يَ ََول ه فَِريٌق منِ

 ِ ْعِرُضاوَن َوإِن يَُمان ل ُهاُم الَحا إِلَه ّللا  اْنُهم مًل قًل يَافْلُوا إِلَْااِ  َوَرُسوِلِ  ِلاَْحُمَم بَْانَُهْم إِذَا فَِريٌق منِ
ُ َعلَااْاِهمْ  ااَرٌض أَِ  اْرلَااابُوا أَْ  يََيااافُوَن أَن يَِحاااَ  ّللا  َوَرُسااولُ ُ بَااْل  ُمااْذِعنِاَن أَفِااه لُلُااوبِِهم م 

  { 50-47النور -أُْولَكَِك هُُم الظ اِلُموَن 

  

 هاذ  ايياا  98ص1وهنا يقول بن حاز  فاه ك ابا  ا حماا  فاه أحاول األحماا   / ]

المحمما  لم لد  ألحد علقة يشغ  بها ولد بان س لعاله فاها حافة فعال أهال زمانناا 
بااهلل وبالرساول ونحان طااتعون لهماا عام ي اوله طاتفاةً   فإنهم يقولون : نحن المؤمناون

منهم بعاد هاذا ا لرارفاياالفون مااوردهم عان س عاز و ال ورساول  حاله س علااة 

اساوا ماؤمنان وإذا دعاوا إلاه آياا  مان لارآن أو حاديث وبنا حمم س لعاله علاهم ل
عن رسول س حله س علا  وآل  ييال  كل ذلك لقلادهم الملعون أعرضوا عن ذلك 

فمن لاتل:لا  علا  العمل ومن لاتل هذا أصاوص ومان لاتال هاذا م اروم ومان ابٌاه 
 ً  يوافق ما للدوا هذا فالن ومن لاتل القاا  فه غار هذا ح ه إذا و دوا فه القراَن شاا

فا  طاروا ب  كل مطار وألوا الا  مذغنان كما وح  س لعاله حرفاً حرفاً فااا ويلهام 

ما بالهم أفه للوبهم مرض وري  ا  ييافون  ور س لعاله و اور رساول  علااهم أال 

 انهم هم الظالمون[ وال لنسه من ليل اأه المسلم لول أن  ابن مالك



ماا أعارف شااكاً مماا كاان علاه عهاد النياه )حاله س علاا  عن أن  بن مالاك لاال : ]
وآل (! لال آلصال ؟ لال ألا  ضا ع م ما ضا ع م فاها؟ل ولال : سمعت الزهرن يقول : 

)دألت عله أن  بن مالك بدمشق وهو ييماه فقلات لا  : ماا ييمااك ؟ لاال : ال أعارف 

ا أدركت إالن هذب الصال  وهذب الصال  لد ضانعت  [ رواب الييارن –( ل شاكاً ممن

  

 ً  .[ ا حما  فه أحول األحما  البن حز  – ما علم منمم غار االَذان ] ولول  أياا

  

ليديل الدين بحصار أهل بات النيه)علاهم االساال ( واسا يعادهم مان كال مناحا   -5
الدولة بعد منت لدوين حديث  دهم وحر، المصاح  ورفل مصحفهم وفاا  لفاساار 

 :  علا  وآل ( مت ف ح باب لقولهم فه الدين بالرأنالنيه )حله س

  

 : يقول لعاله

  

ُسُل  } دٌ إاِل  َرُسوٌل لَْد َألَْت ِمن لَْيِلِ  الرًل اَ  أَْو لُ َِل انقَلَْي ُْم َعلَهَٰ أَْعقَابُِممْ  َوَما ُمَحم    أَفَإِن م 

َ َشاْ  ُ الش اِكِريَن  كًا َوَمن يَنقَِلْ  َعلَهَٰ َعِقيَْاِ  فَلَن يَُار  ّللا   144آل عمران  –َوَساَْمِزن ّللا 

}  

بعد أن لملمنا عن مرحلة منت ال دوين وإحرا، سنة النيه وبداية ال دوين بعد أكثر مان 

ماتة عا  فه عصر اليلافة عمر بان عياد العزياز ولعان ا ماا  علاه والحاه مان شافن 

ن فرارهم بالغزوا  وحفا  أهل بات النيه ورفت بعل الصحابة علاهم عله الرغم م
أحااادهم ساااور  اليقااار  فاااه عشااار سااانوا  وال يعلماااون عااان غراتااا  ك ااااب س شااااكاً 

فار عون إلا  إذا عالت علاهم المساتل كمر عاة ديناة علاا وهناا ان شار باان الناا  

الصحاح والموضو  الصد، والماذب علاه رساول س حاله س علاا  وآلا  بماا حاار 
ه بعل اييا  لم يعلموا عنها شان فمن لاتل فه آية العرش ] عقول علما  ال فسار ف

العرش معلو  والما  ممهول والسؤال عن  بدعة ولرك  سنة [ أن أنك لمون حمااراً 

فه فهم ك اب س فهه السنة ومن لاتل فه آية الرو  ]كفاه بناا أدبااً أن نسامت عماا لام 
ن الدس ور فا  لألمة القرآن المريم ي ملم س لعاله عن  [ ل فما  االأ الف فه زمن كا

فاالممات ير ات  و مواد القانون المعمول بها فا  حديث الرسول)حله س علا  وآلا ( 
إلا  فه أحما  ديانهم ودناااهم ولماارلهم وحاروبهم وطهاارلهم وحااللهم  ماات أماور 

 . الديناة والدناوية وفه عيادلهم

  



ش وفريقاً من الاذين أولاوا الم ااب الاذين وهذا أزعج فريقان فه ذلك الزمان وهم لري 
بدأوا حروبهم مت رسول س حاله س علاا  وآلا  ميماراً بالماذب علاا  وهاو حاه باان 

  . (أرهرهم عم ل ل ذري   بعد مول  )حله س علا  وآل 

فمذبت لريش والاهود عله رسول س حله س علا  وآل  وهو حه باان أياديهم بانا 

 : لول  لعاله

ُ يَْم ُُ  َما وَ  } ْنُهْم َغْاَر ال ِذن لَقُوُل َوّللا  يَقُولُوَن َطاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعنِدَم بَا َت َطاتِفَةٌ منِ

ِ َوِكااًل  ِ َوَكفَهَٰ بِاّلل    { 81النسا   –يُيَانِ ُوَن فَفَْعِرْض َعْنُهْم َولََوك ْل َعلَه ّللا 

 ً ذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِاِ  لَعَل ُمْم لَْغِليُوَن َولَاَل ال    } ولال لعاله أياا ِذيَن َكفَُروا اَل لَْسَمعُوا ِلَهَٰ

 . { 26فصلت  –

ولال لعاله فه ممرل  طاتف  من أهل الم اب حهاوناة فاه زمان رساول س حاله س 

اْن أَْهاِل اْلِم َااِب آِمنُاوا بِال اِذن أُ  } علا  وآل  ناِزَل َعلَاه ال اِذيَن آَمنُاوا َوْ ا َ َولَالَت ط اتِفَاةٌ منِ

  { 72آل عمران  -  الن َهاِر َواْكفُُروا آِأَربُ لَعَل ُهْم يَْرِ عُونَ 

وبعد مو  رسول س حله س علا  وآل  ازداد اليط  وان شر  المذابة عن رسول 

فلا ياوأ  مان كاذب علاه م عماداً  ] س حله س علا  و ل  كما لاال حاله س علاا  وآلا 

رواب الييارن فه )ححاح (  وأبو داود فه )سنن ( عان عيادس بان  - مقعدب من النار

 . [  الزبار

 -ماان يعااش ماانمم بعاادن فسااار  اأ الفاااً كثااارا  ] ولااذلك يقااول حااله س علااا  وآلاا 

 [ (17185( واللف  ل    وأحمد )4607أأر   أبو داود )

يار من النا  وهم يحسيون أنهم يحسانون ويس مر هذا المذب ح ه ين شر بان لطا  ك

 : رضه س عن  لاال : لاال رساول س حاله س علاا  وسالم أبه هرير  حنعا ] عن
الون كذ ابون يفلونمم من األحاديث بما لم لسامعوا أنا م وال )) يمون فه آأر الزمان د  

 . [ رواب مسلم .  ال يُالونمم وال يَف نونمم -يعنه: احذروهم  -ياكم وإياهم آباؤكم  فإ

ولنا ملحورة هنا مهم  عن طياعة المذب علاه رساول س حاله س علاا  وآلا  علااك 

أن لااؤمن إيماناااً يقاناااا  ازماااً أن ساانة رسااول س حااله س عااا  وآلاا  وحااااً مثلاا  مثاال 
نظم محدد لن عيد ب  والسنة كال  رساول س حاله س  القر ن محفوراً ولمن القرآن ل 

علا  وآل  وهو وحه مان س لنعمال با  كماا أمرناا س لعااله ميانااً ان كاال  رساول س 

 . { وما ينطق عن الهو  إن هو إال وحه يوحه } وحه لال فا  عز و ل

 : فه وبال اله الممذوبا  فه حديث رسول س حله س علا  وآل  انحصر 

  إأفا  أسياب نزول آيا  كفر وفسو، وعصاان وزنه ووأد بنا  فاه حاحابة

 . ولياتل اسلموا م فأراً أطلق علاهم رسول س حله س علا  وآل  طلقا 

https://www.alukah.net/sharia/0/41917
https://www.alukah.net/sharia/0/41917


  انحصر المذب فه مداتح ومنال  ر ال من الصحابة لصرف النا  عن أهال

 . بات النيه علاهم السال  ولد كان لهم ما أرادوا مت كثار

م ه ل لاوا ولاوالأن شاان عان لاارييهم   من هذب األمة نسوا أهل بات نياهم فاليعلمون

بل مانهم مان يح فال بااو  عاشاورا  ياو  إبااد  أهال باات النياه علااهم الساال  علاه ياد 

األمويان وبال اله المحور هنا إأفا  منال  أهل بات النيه )علاهم الساال ( واسا يدالها 

 .  (بالصحابة )رضه س عنهم

  حه من شفن رسول س حله س علا  وآل  ولالوا معصوما   فه الوحه فقاه

 . وهو ييطن ويصا  كفن بشر

  الحااه ماان أهاال بااات رسااول س حااله س علااا  وآلاا   ماعااا فاافبو رسااول س
زعمااوا أناا  كااافر وعماا  الااذن نصاارب ودعماا  ولااال شااعراً فااه ا يمااان بااالنيه 

وأديمااة لاساات محيوبااة رسااول س حياي اا   ولصاديق  مااا  كااافراً وأماا  كااافر 

ومعشول   الساد  عاتشة وعله لا  أاار اليشار والحسان والحساان إن أر اا 
  عله وال  أمرهم فال لوهم

  منال  مدن وبلدان لا  لها منال  ليدا  النا . 

عام  اا   أ ااال كثاار    وهذب هه محاور المذب عله رسول س حله س علا  وآلا 

علاه أن   قد فه منال  ر ال وأحيحج دينهم مداتح زيد وعمار مان الناا ل عيد و لع 
ذلك هو الدين اليالا هلل لعاله وكفن رسول س حله س علا  وآل  مابعث  س لعاله 

 . إال من أ ل لوزيت المنال  والفااتل عله القياتل والر ال

لسال  أنهم رووا عن نو  أو إبراهام أو موسه وعاسه علاهم ا  فهل سمعنا عن سادنا

منال  فه ر ال حولهم بهذا الحمم الميا  من المداتح لر ال من أار  أهل شمر  

 األمة أشد لفرلاً ؟  النيو  ل  فر، األمة من بعدهم وبعد ذلك

وما محمد إال رسول لد  }   وما كان ذلك إال من آعار ا نقالب الذن لال فا  عز و ل

و ل ل إنقلي م عله أعقابمم ومن ينقل  عله عقيا  فلن ألت من ليل  الرسل أفاتن ما  أ

  { آل عمران –يار س شاكاً وسامز  س الشاكرين 

وبدأ لقنان فقا    وهنا بدأ يظهر المنافقون والمداحان للر ال وان شار القا بان النا 
أو مع مداً عله أحاديث إماا ممذوباة بماداتح ومنالا    اليالفة العامل بمركزية ا دار 

 . غار ذلك ولمن  كان عصر منت ال دوين

وماان هنااا  اتاات إلانااا ممااذوبا  علااه الرسااول حااله س علااا  وآلاا  لعااد  لاادوينها فااه 

 .  زمان  بل بعد مول  حله س علا  وآل  بحواله ماتة عا 

  وذلااك بعااد أن إحرلاات فااه عصاار اليلفااا  الثالعااة اأُلَول وكااان يااارب علاهااا

وحلت إلانا السنة الصحاحة فعالً ولمن ألاه معهاا اليلافة عمر بن اليطاب و



مداتح كثار  لر اال ولياتال وكافن رساول س حاله س علاا  وآلا  ماا  اا  إال 

 . وآل عمر من النا   لام د  آل زيد

وهذب المنال  كلها لقريياً مق يسة من منال  أمار المؤمنان عله علاا  الساال  الاذ  لام 

صحابة الذين فرو فه غزو  أحد وحنان إله ان وحلنا من ال  يفر فه أ  غزو  كغارب

بعد نشر مماذوبا  كياار  لطعان فاه أهال باات النياه علااهم الساال    لما نحن فا  اين

 :وكان ألمار المؤمنان عله ابن ابه طال  النصا  األكير

المسلمان فه الشا  ان ينماروا إساال  علاه   وكان من هذا المذب الذن ما وحل إلا  ]

اس شهد االما  ووحل اليير اله الشا  ان علااا  طال  علا  السال  ,الن  حانما بن ابه

عله يصله ؟!( ان ما الاذن ذها  بعلاه علاا   ل ل فه المسمد فقال اهل الشا  )اوكان
ال اه كاان ييثهاا معاوياة  اله المسامد وهاو كاافر اليصاله علاه حسا  الدعاياة  السال 

ومعاويااة الااذن لاام ييياال فااه شااه  علااه  ,فااان دهااا  هااذا الااذن يم لماا  معاويااة ؟!ل

االحاديث المثار   ان ياعوا  الوضاعان ممن كذبوا عله الرسول حله س علا  وآل 
ال ه لذكر فال معاوية والييارن  زاب س أار المزا  ! ولد باناب سالفاً ونعادب مار  

فل حااحاح  بابااا اسااماب ) فااااتل معاويااة !( ويساا ] اأاار  الييااارن فااه  أأاار  هنااا

فاال ياا اباه ؟ يقاال اطار، احماد بان  عيدس اباب احمد بن حنيل )رض( هال لمعاوياة
بن ابه طال  )  (كثار االعادا   اعلم يابنه ان عله ) : حميل ملاا عم رفت رأس  ولال

اله عدو ل  فاطروا علا  كااادا  فف ش اعدات  عله ان يمدوا عايا فا  فلم يمدوا فعمدوا

و لااري   83ص  7فا ح الياارن   - ) ان معاوياة الفاال لا مانهم لعلاه فااعلم ياابنه 

 . [ 199اليلفا  للساوطه ص

وهناا لاام للاا  الواليااة ماان أهاال اليااات ماان رسااول س إلااه عماار الااذن يصااحح أأطااا  

رسول س وينزل القرآن مصوباً رأي  ميطكاً لرسول س وأبه بمر ولن قل الوالية مان 

 . أهل اليات إله السل  الصالح ومن أتمة  أهل اليات إله الصحابة

واأ له األمر عله النا  بان وهاباة أاوار  شاديدوا ال طارف و ا رهااب باان حا  
  فشوشاوا علاه أماة محماد حاله س علاا  وآلا   األمويان وأهل بات النياه ح اه اين

وكان الفق  والمع قد الساتد بان المسلمان فه ذلك الزمان يقاو  علاه حاديث   أمر دينها
ونسوا وأنسوا النا  أن آل بات    " اليالفة فه لريش " أو " اليلفا  من لريش "  أن

من لريش وهم أحلها وذه  القرن   محمد حله س عا  وآل  هم الثمر  لهذب الشمر 

مان أحادياث فاهاا المماذوب والصاحاح ويافله   األول إله حال سيال  لاركاً إرعااً هااتالً 
وهؤال  كانوا مرو ان لمنال  ر ال   القرن الثانهعصر الوضت فه منال  الر ال ب

وحااث أن   نمحوا فه إدار  الدولة فه زماان اليلفاا  الثالعاة عام األماويان والعياسااان

شاارعنا المااريم بااان لألمااة وعلمهااا رسااولها ماان الياارا  إلااه إدار  الدولاا  كاال شاااه  
والحاروب  علمهم إياب و ا   حموما  لق ل باسم الدين وهو عصر حرا  الماذاه 

بان الحنابلة واألحناف بالعرا، والشاعة والسانة بعاد ساقوط الدولاة الفاطمااة ومافعل ا  



هذب األمة من مذابح لشا  لها الولدان والمثار منها مذكور فه ك اب " المامل " البان 

 .  األعار

وحصل هؤال  عله الدناا بالدين وهو عصار السااطر  الماملاة علاه الشاعوب وساليها 

ا وباسم الدين وطاعة وال  األمر وفاه كال عصار ي طاور الفقا  وفهام الادين كل حقوله

والقرآن عله حس  أهوا  كل حااكم مسا يعدين منهاا أهال باات محماد حاله س علاا  
وآل  من كل مناح  الدولة فما  المال الثانه و ا   الدولاة األموياة بعاد أن لام ل ال 

محراب عله يد كالب أهل النار عم ل يت أمار المؤمنان )علا  السال ( وإس شهادب فه ال

األمويون  اش أمار المؤمنان )علا  السال ( من الصاحابة اليادريان والعقيااويون فاه 

 . كل ممان ومنهم حمر بن عدن المندن وأححاب 

وأأااذ الفقاا  األمااو  لهااذب المرحلااة كاال ماان عاااد  أمااار المااؤمنان علااه ماانهم الحساان 

ممن لقرب إله األمويان بسا  أماار الماؤمنان  اليصرن وسعاد ابن المسا  وغارهما

علا  السال  علاه المناابر والحاه منا  ومان أهال باات النياه فاه المروياا  فافلوا بفهام 
حااق    دياد للقارآن ي محاور حااول ا ن قاا  مان أماار المااؤمنان وأهال الياات وأن لا لهم

 ليرو هم عله أتمة زمانهم

علاه أمال هاد  مسامد رساول س حاله  عم لرويج فرية وعناة المسا د ال ه فاها لياور

 س علا  وآل  عفراً وان قاماً من  حله س علا  وآل  لق لهم أباتهم فه غزو  بدر المير 

. 

  

فمرر هؤال  المنافقون بفمر معاوية ألطاً فه الدين مازال يعانه منا  المسالمون ح اه 

المنابر و رلت هذب سانة من عله   اين منذ أمر بلعن أمار المؤمنان عله علا  السال 

" ياا ر ال   ح ه يقول المسعود  بافن أطايااً للممعاة مار  لركهاا فقاا  ر ال فقاال لا 

 " لركت السنة

إحدار األوامر من معاوية لرعا   بفن يسيوا أمار المؤمنان علاناً )علاا  الساال (  ] -1

  5ك اب الفااتل باب من فااتل علهل سنن ال رمذن  120:  7انظر: ححاح مسلم

 . [ 109ص  3  المس درم عله الصحاحان    301ص 

وكان معاوية يقول فه آأر أطية الممعة: ] ))اللهم إن أباا لاراب ألحاد فاه ديناك   -2

وحدن عن سيالك فالعن  لعناً وباال  وعذب  عذاباً ألاما((  واننا  ك ا  باذلك إلاه ايفاا،  

ابن أباه  -  مر بن عيد العزيزفمانت هذب الملما  يشار بها عله المنابر  إله أالفة ع

 .  [ 57و 56 /4الحديد: شر  



اب غا  لمرضا  معاوية كاان عمالا  يساينون علاان)علاا  الساال ( انظار: المسا درم  ] -3
  لااري  اليلفاا  124  لاري  الطيرن 369: 4  مسند أحمد 541: 1عله الصحاحان 

232 ] . 

و إله ان  علاوا لعان علاه سانة ينشاف عم ارلقه بهم األمر فه طاع   و أن معاوية  ] -4

 [ 42ص  3    علاها الصغار ويهلك علاها الميار(( مرو  الذه  للمسعودن

اوب والياذوا لعنا  علاه  ] -5 لال ابن حمر فه ف ح اليارن : ))عم اشا د اليطا  ف نقصن
ولال ابن حمر فه )فا ح الياارن(     -المنابر سننة  ووافق هم اليوار  عله بغا (( 

 [57ص 7

ولال الزميشرن فه )رباات االبارار( : ))انا  كاان فاه أياا  بناه امااة أكثار مان   ] -6

  -سيعان أل  منير يلعن علاها عله بن أباه طالا  بماا سانن  لهام معاوياة فاه ذلاك(( , 

 . [ نقالً عن الزميشرن 120: 2ذكرب العالمة األمانه فه )الغدير( 

لاه بان أباه طالا  )رض( علاه )) لعان ع  وعان الحماون فاه )معمام اليلادان( ] -7

 [ 191  ص  3الحمون فه )معمم اليلدان(   -منابر الشر، والغرب

)علا  الساال ( فاه موسام الحاج أحايح مان المسا حيا    ] -8  -بل إن لعن ا ما  علهن

 .  [  4/57ابن أبه الحديد : شر  

  

قاول فاه وكاان أالاد بان عياد س القسارن والاه العارا، لهشاا  بان عياد الملاك ي ] -9
أطي   : ))اللهم ألعن علهن بن أبه طال  بن عيد المطل  بن هاشم  حاهر رساول س 

المامال فاه  -عله ابن    وأبا الحسن والحسان! عمن يقيل علاه الناا  ويقاول: هال كناات

 [ 57 /4ابن أبه الحديد: شر    - 414اللغة واألدب للميرد ط أوربا: 

لمعاوية بعد سنان من حمم : ))إنك لد بلغات  وكانت  ماعة من بنه أماة لالت ] -10
مااا أملناات  فلااو كففاات عاان لعاان هااذا الر اال! فقااال: ال وس ح نااه يربااو علااا  الصااغار  

 [    57 /4ابن أبه الحديد : شر   -ويهر  علا  الميار  وال يذكر ل  ذاكر فاال 

  

ا  ولاال المااح  : ] -11 ن ييفاه علاا  ))وماا كاان عياد الملاك واو بان ماروان واو للل ممن
)علااا  السااال (  وأن لعناا  علااه رؤو  األشااهاد  وفااه أعطاااف اليطاا    فااال علهن

ا يعاود علاا  نقصا   وير ات إلاا  وهنا   ألن هماا  ماعااً مان  وعله حهوا  المنابر ممن

)علاا  الساال (  بنه عيد مناف  واألحل واحاد  والمرعوماة منيات لهماا  وشارف علهن
منا  أراد لشاااد الملاك ولفكااد ماا فعلا  األساالف  وفال  عاتد علا   ومحسوب لا ل ول

وأن يقرر فه أنف  النا  إن بنه هاشم ال ح  لهم فه هذا األمر  وأن سادهم النذن ب  



يصولون  وبفيرب يفيرون  هذا حال  وهذا مقدارب  فاماون مان ين ماه إلاا  ويادله با  
وا 57 /4شار   ابان أباه الحدياد: -عن األمر أبعد  وعن الوحول إلاا  أشاحه وأناز  

58] . 

ولم لرويج منال  فه آل أبه سفاان لاطيةً ومحو كل أعر سان نزل فاهم بل ولقديساهم 

ورفعهم لمس ون الصحابة و هم الطلقا  وفاهم من لال منهم من ينازل القارآنم مصادلاً 
لقولاا  ميطكاااً لرسااول س حااله س علااا  وآلاا  لعاانهم س   كياار  كلمااة لياار  ماان 

 . { يولولن إال كذباأفواهههم إن 

عم ل يعوا ل الً فاه أهال باات النياه علااهم الساال  و روا  األحادياث ال اه لاذمهم وال اه 

كما ل لوا الكما  الحسن والحسان علاهما السال  فلما   ذكرها النيه حله س علا  وآل 
غااااً سافلهم ا مااا  الحساان عاان ميارر ل لاا  ولاام يق ارف دمااا لاالوا و س ال نق لااك إال ب

  ألباك

   : لال ا ما  الحسان لماش ابن زياد لعن  س

  

ياا ويلمام ! ألق لاوننه علاه ُساننٍة بادنل ها , أْ  علاه شاريعٍة غانرلهاا , أْ  علاه  ارٍ   ))  ]

ٍ لرك اا  ؟ (( ل فقااالوا لاا  : إننااا نق لااك بغااااً ألباااك  ينااابات المااود   -فعل اا  , أْ  علااه حااقن

 . [ 80 / 3لذون القربه و القندوزن 

وفه نور العان لال ا سافراينه : ] للللل )) ويلمام ! علاه مااذا لق لاوننه ؟ أعلاه عهاٍد 

ٍ لرك   ؟ (( ل فقالوا :  نمث   , أْ  عله سننٍة غانرلها , أْ  عله شريعٍة بدنل ها , أْ  عله حقن

ناور   -نق لك بغااً من ا ألباك ل فعند ذلك غا  الحسان )علا  السنال ( غااياً شاديداً 

 . [ 48العان فه مشهد الحسان لكسفراينه / 

وكذلك الملعون عله لسان النياان الحما  ل ل ال ابعه الملال سعاد بن  ياار لروايالا  

عاام ل لااوا بوالعااة   وووالي اا  أمااار المااؤمنان وأهاال اليااات علاااهم السااال  وذ  األمااويان

: ] كماا ذكار السااوطه  من لوله أهل بات النيه رفل والياة األماويان علااهم  الحر 
من لريش واألنصار عالعماتة وس ة ر ال وغارهم آالف  210فه لاري  اليلفا  ص/

ممن كان يسار بالطرلا  من العياد واألغراب وأحيلوا ألفااً مان النساا  سامه أبناا هم 

 . [ بفبنا  الحر 

  

ول ولاذلك لطرلنااا لماال عصاار و بااان مذهيااة و الفقااة المع اارف با  فااه زمااانهم عاام لحاا

لسالة هاذ  ا أ الفاا  كلهاا ولاد إع رلناا نشاو  مان   زماننا ايأر الذن نحان فاا  اين

المهل وال عم  بهم لااع  عقاول ر اال زمانناا فاه اليحاث فقاالوا بالسال  الصاالح 
لممرد أن  فه عداد األموا  وس لعاله أعلم بالمفسد من المصلح وما إزددنا إال لفرلاً 



اقه ح ه أحيح فه ذهن كل مسالم ر ال ي اوالب ويع قاد بساموب وبعداً عن دين س الحق
عن الاذن كاان علاا  حاحابة رساول س حاله س علاا    عله العالمان فاف رلت األمة

وبَعُدَ اليون وشست باننا وباان الحاق وازداد  نشاو  المهال فظنناا   وأهل با   من بعدب

أعماال الذين ضل سعاهم فاه  لل هل ننيكمم باألأسرين }  أننا نحسن حنعا لال لعاله

 { المه  -الحاا  الدناا وهم يحسيون أنهم يحسنون حنعا

  

لك  هاد بالرأن فاه مقابال الانا القرآناه   لقدي  اليعل ألنفسهم ولياتلهم دفعهم -6

وذلك عله اع ياار أن النياه )حاله س علاا  وآلا ( كاان مم هاداً وهام ورع ا  فاه ذلاك 

 : الف إله يومنا هذا وإله أن يشا  س لعالهففدألوا األمة فه لغه واأ 

  

ه َمن يََشاُ  َواَل يُْظلَُموَن فَ ِااًل   ُ يَُزكنِ لال لعاله   أَلَْم لََر إِلَه ال ِذيَن يَُزكًلوَن أَنفَُسُهم بَِل ّللا 

ِ اْلَمِذَب   يِانًا  انُظْر َكْاَ  يَْف َُروَن َعلَه ّللا   {50- 49لنسا  ا-َوَكفَهَٰ بِِ  إِعًْما مًل

وهنا ييان لعاله أن  عزو ل لم يممد ولم يقد  غاار أنيااا  س لعااله وأاالمهم ساادنا 

محمد وأهل با   وغار ذلك فهو زعم باطل وكذب بل بلغ بهم الفمور بافن يقولاوا بافن 

القرآن ينزل م وافق ورأن عمر ميالفاً لمن لال فا  لعاله   وما ينطق عن الهو  إن 
النمم ل كير  كلمة لير  من افواههم إن يقولاون إال كاذبا وماا  –وحه هوإال وحه ي

ذلك إال لدحاإمامة أهل بات النيه علاهم السال  فما وا بها عريااة وال ياؤمن ب لاك 

 . المريمة فه حق رسول س حله س علا  آلهإال زنديق

ل قديساهم دون  وبنا اً عله هذا المد  وا طارا  فاه ألفاا  النياه حاله س علاا  وآلا 
أهل بات النيه ف ح شها هم نحو الف و  بغاار ناا مان ك ااب س لعااله بارايهم وذلاك 

لغرض سااسه   هدف  االساسه الصاا  اليالفاة عان حااحيها الحقاقاه   ل ماون لمان 

المصاد  للشر  « نحن معاشر األنياا  ال نورث»غل    ولذا  ا  بعدها رأسا حديث 
مااا ساامت ماان اليلافااة االول حااان طالي اا  الزهاارا  علاهااا الشااري    والااذن ساامت أول 

 .السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  بارعهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أباهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وعله هذا فقد ف ح الياب عله مصراعا  اما  هذا االنحراف اليطار فه أيا  اليلفاا   

 . الذين  ندوا لغرضهم هذا  ماعة ممن لم يدأل االيمان فه للوبهم

 سم الحديث الشري    ولمعل  ومت الوضت كانت العوامل الهدامة االأر  لنير فه

أمام  شرعاً آأر يمير النا  عله ال مسك ب  ولطياق    وكاان مان ذلاك اال  هااد فاه 

 . مقابل النا   ولشريت أشاا  لم لمن عله عهد رسول س حله س علا  وآل 



فقد كان من ذلك فه عهاد اليلافاة االول لماويز ل ال المسالمين الماؤمنان بساي  احقااد 
 اهلاة   او بسي  عاد  اليااو  للسالطة القاتماة ألن المسالمان لاد اعطاوا  وعداوا 

 . باع هم لليلافة الحق الذن نصي  رسول س حله س علا  وال 

ومت هذا ال مويز كان ال يرير وكان المد  المشعر بفن  حديث عن المعصو    فيار  

مناعااا أمااا  الوضااو  اليلفااا  بمملااة الااوال لنطيااق ومااا يرياادون   ولقاا  حاااتال وساادا 
الشاارعه   والاادلال القااااطت فااه مسااااتل الاادين المي لفااة ح اااه وان لوبلاات باااالرفل 

واالس نمار كما حدث فه لااة مالك بان ناوير  ولاول اليلافاة االول : ماا كنات أغماد 

 : سافا سلن  س ل وإلاك لفصال الوالعة

وير  ارلاد بماال  بلغا  عن ابن ابه عون وغارب ان أالد بن الولاد ادعه ان مالك بن نا
عن    فانمر مالك ذلك   ولال : أنا عله االسال  ما غار  وال بدلت   وشهد لا  باذلك 

ابو ل اد   وعيد س بان عمار  فقدما  أالاد وأمار ضارار بان االزور األسادن فاارب 

ان  لد زنا فار م    فقال أبو بمر: ما   عنق    وليل أالد امرأل  ؟ فقال ألبه بمر : ]
كذا فه مطيوعة كناز العماال االأاار  ل ولمان فاه وفااا   -الر م  لفول فاأطف  كنت

 . [ لصريت بذكر القاتل ان  )عمر( فه لر مة وعامة 16: 5األعاان 

  

لال : ] فان  لد ل ل مسلما فال ل  : لاال : ماا كنات ألل لا  لافول ففأطاف  لاال : فاعزلا    

  . [14091   619:  5كنز العمال  -  بدالال : ما كنت ال شام سافا سل  س علاهم ا

الصاديق أباو »ورويت هذب الوالعة أياا بالشمل ال اله : لال االس اذ هامال فاه ك ابا  
ان أباا ل ااد  األنصاارن غاا  لفعلاة أالاد  اذ ل ال مالماا ولازو  امرألا    « : ] بمر

وان ما مم بان ف رك  منصرفا إله المدينة مقسما ان ال يمون ابدا فاه لاوا  علاا  أالاد  

نوير  أأا مالك ذه  مع    فلما بلغاا المديناة ذها  اباو ل ااد  وال يازال الغاا  آأاذا 
من  مفأذب فلقه ابا بمر فقا علا  أمر أالد  ول ل  مالما وزوا   من لالاه  واضااف 

انا  ألسام ان ال يماون أبادا فاه لاوا  علاا  أالادل لاال : لمان أباا بمار كاان معمياا بيالااد 

 [ 141: 2الدر المنثور   -ولم يعمي  أبو ل اد    بل أنمر علا  وان صارال    

  

لار  االنصاارن و يعناه أباا   من  أن يقول فه سا  االسال  ما يقول  ! لاال هامال : ]

ل اد  و هال  غا  اليلافة فاسم   ؟ كال  فقد كانت عورل  عله أالد عنافة كل العنا  

قصاة  وحاور لا  أالادا فاه حاور    لذلك ذه  اله عمر بن اليطاب فقاا علاا  ال
والارب   لاال :  الر ل الذن يغل  هواب عله وا ي    ويس هان بفمر س ارضاا  لنفسا 

عمر عله رأي  وشارك  فه الطعن عله أالد والنال من    وذه  عمار إلاه أباه بمار 

ولااد اعارلاا  فعلااة أالااد أيمااا عااور   وطلاا  الااا  ان يعزلاا    ولااال ان فااه سااا  أالااد 
وحاق علاا  ان  ( رهاق الساف  واليفاة وركارب الشار والظلام وغشااان المحاار ال)رهقا



مقابال الانا فاان س لعااله  وهاذا مان ا  هاادب )يقادب ولم يمن أبو بمر يقاد مان عمالا 

  (وك ينا علاهم ان النف »يقول 

  

لذلك لال حان ألح عمر علا  غار مر  : هي  ياعمر  لافول فاأطاف  فاارفت لساانك عان 

لم يم   عمر بهذا المواب   ولم يم  عن المطالية ب نفاذ رأي  فلما ضا، أباو أالدل و

اغمد والشام يس عمل فه كل  )ال ياعمر ما كنت الشام   بمر ذرعا بالحا  عمر  لال :
و عن  141و  140النا واال  هاد  – سافاً سل  س عله الما فرين( من السل واالغماد

  [فما بعد 147ل الصديق أبو بمر لمحمد حسان هام

كاان فاه زمان رساول س حاله س «! سافا من ساوف س »وأالد هذا الذن احيح  ]

علا  وآل  فالما غادراً يؤاأذ فه االسال  بفحن الماهلاة وعداوالهال فقد ارسال  )حاله 
فه علثماتة من المهاا رين واألنصاار  وكاان ذلاك   - س علا  وال (  داعاا اله االسال 

 .  [ ال بعد ف ح ممة وليل ولعة حنانفه شو

  

ولم ييعث  مقالالً   وكان بناو  ذيماة ل لاوا فاه الماهلااة عما  الفاكا  بان المغاار  ل فلماا 

 ا هم بمن مع  لال لهم : ] ضعوا أسلح مم فان النا  لد أسلموال فوضعوا اسلح هم   
لام يق صار أالاد  - ) وأمر بهم فم فوا عم عرضهم عله السا  فق ل منهم مق لة عظاماة

هنااا علااه ميالفااة الاانا الصااريح فااه عهااد النيااه الااا  فااه بنااه  ذيمااة  باال كااان فااه 

بطش  ( هذب بهم أار اً عله عد  من لواعد االساال  االساسااة كهادر دماا  الماهلااة  
وكمون االسال  يم  ما ليل  ل وكقول  عز من لاتل فه محمم فرلان  العظام )ومن ل ل 

لا  سلطانف فال يسرف فه الق ل( ولد اسرف هذا الر ل فه الق ال مظلوما فقد  علنا لو

  عله أن عم  كان مهدور الد  ال لامة ل    وعله أن  ال والياة لا  علاه عما    ففعلا  
هذا مت كون  مرسأل من ليل رسول س   من افحش المنمرا  ال اه ال لنساه الاه ياو  

 . القاامة  وال لقل عن منمرال  يو  اليطا 

  

فلما ان هه اليير اله النيه )حله س علا  وآل ( رفت يدي  اله السما  فقاال : اللهام   ]
حاوادث سانة  67:  3لاري  الطيارن   - إنه أبرأ الاك مما حنت أالد بن الولادل مرلان

 . [ هو 8

وفه عهد اليلافة الثانه كان النمو الحقاقاه ألمارين : الوضات وماا ي رلا  علاا  مان  ]

ة وسااساة ليال  الانا النياون الشاري    واال  هااد فاه مقابال الانا آعار ا  ماعا
الذن يمعل من الرسول حله س علا  وآل  مم هدا يصح بحقا  اليطاف  ول ااح للارأن 



ايأاار أن يقاا  مقابلاا    فمانااا بااذلك و الوضاات واال  هاااد مقاباال الاانا و يرساامان 

 .سالماةاليطوا  العملاة لالنحراف االعمق الذن احاب االمة اال

اليا  الطويال   ومان ا  هادالا  الميالفاة للقارآن    اما األمر الثانه فمان لليلافة الثانه

ة ال امم  : المريم ولنصوص رسول س حله س علا  وآل    منها : منها : لصن

اد حالنه س علاا  وآلا  وسالنم لاال : ) َوإِن ُكنا ُْم ُ نُيًاا  فالملك الذن لملم عله لساان محمن

َن اْلغَاتِِه أَْو اَلَمْس ُُم النِنَساَ  فَ  نُمم ِمن ْرَضهَٰ أَْو َعلَهَٰ َسفٍَر أَْو َ اَ  أََحدٌ ِمن ُروا َوإِن ُكن ُم م  اط ه 

ُموا َحِعادًا َطاِنيًا  (٦سور  الماتد  :   -  فَلَْم لَِمدُوا َماً  فَ َاَم 

 . ومثلها ايية الثالثة واألربعون من سور  النسا 

الييارن ومسلم وابن أبه شاية وأحمد وال رمذن والنساته والياهقه   واللف  أأر   ]

للييارن   عن عمران أنن  لال : كننا فه سفر مات النياه حالنه س علاا  وآلا  وسالنم للل 

ا اس اق  عمر ورأ  ما أحاب النا  و وكان ر الً َ لداً و فمينر ورفت  إله أن لال : فلمن
يميناار ويرفاات حااول  بااال ميار ح نااه اساا اق  بصااول  النيااه  حااول  بااال ميار   فمااا زال

ا اس اق  شموا إلا  الذن أحابهم   لال  ال أاار وال »  :حلنه س علا  وآل  وسلنم   فلمن

اف وناودن  «ياار ارلحلوا    فارلحل فسار غار بعاد عمن نازل فادعا بالوضاو    ف وضن
ا انف ال مان حاالل  إ ذا هاو بر ال مع ازل لام يصال مات بالصال    فصلنه بالنا    فلمن

لاال : أحااب نه  ناباة وال  «ما منعك يا فاالن أن لصالنه مات القاو  ؟ »  :القو    فقال 

م بااب  « ...  - علااك بالصاعاد فإننا  يمفااك»  :ما  ! لال  حاحاح اليياارن ك ااب ال اامن
  مساند  ۳٤٤  :  ١۲٩و  ١۲٨/  ١الصعاد الطا  وضو  المسلم يمفاا  عان الماا  : 

عااان  ۲٦٦٩٩و  ۲٦٦٨٩  :  ٤٠۳و  ٤٠١/  ٩  كناااز العماااال :  ٤۳٤/  ٤حماااد : أ

 [١٧١/  ١ ماعة من المحدعان   سنن النساته : 

  

وهنا يقاول عمار برأيا  ب ارم الصاال  فاه للاك الحاال علاه أاالف ماانزل علاه لساان 

 النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم وللي 

  

الماارود وأحماد فاه المساند وأباو داود أأر  الييارن ومسلم فه ححاحاهما وابان  ]

والنساته وابن ما   والياهقه فه السنن وغارهم عن عيد الرحمن ابن أبزن   واللف  
لمسلم : أن ر الً أله عمر فقاال : إنناه أ نيات فلام أ اد ماا  ؟ فقاال : ال لصالن   فقاال 

ار : أما لذكر يا أمار المؤمنان إذ أنا وأنت فه سرية   فف نيناا فلام اا  عمن نماد ماا    ففمن

ا أنا ف معمت فه ال راب وحلنات   فقال النيه حلنه س علا  وآل   أنت فلم لصلن   وأمن
إننمااا كااان يمفاااك أن لااارب بااادم األرض عاامن لاانف  عاامن لمسااح بهمااا و هااك »  :وساالنم 



ث با    فقاال عمار :  «وكفاك  اار ! لاال : إن شاكت لام أحادنِ فقاال عمار : الناق س ياا عمن

 .ما لولات نولاك

ار : يا أماار الماؤمنان إن شاكت و لماا  عال س مان  وفه رواية أأر  لمسلم : لال عمن

ث ب  أحداً  م هل يانف  فاهماا :   -  حقنك و ال أحدنِ م باب الم امن ححاح الييارن ك اب ال امن

م :  ۳٤۳و  ۳۳٨  :  ١۳١و  ١۲٧/  ١ /  ٤  حاحاح مساالم ك ااب الحاال بااب ال ااامن
 ١  سنن أبه داود :  ۳١٩و  ۲٦٥و  ۲٦٤/  ٤  مسند أحمد :  ۳٦٨  :  ۳٠۳و  ۳٠٠

  سنن النساته :  ٥٦٩  :  ١٨٨/  ١  سنن ابن ما   :  ۳۲٤و  ۳۲١  :  ٨٨و  ٨٧ /

و  ١۲٩/  ١  غاوث الممادود :  ۲٠٩/  ١  السنن المير  للياهقه :  ١٧٠و  ١٦٨/  ١

 . [١٦٠٦  :  ١٨۲و  ١٨١/  ۳  مسند أبو يعلهَٰ  ١۲٥  :  ١۳٠

  

ة لمد أن ماا  اا  علاه لساان النياه حالنه س علاا  وآلا   لت فه هذب القصن ففنت إذا لفمن

 .وسلنم ميال  لما  ا  عله لسان اليلافة

فها  أن اليلافاة لاام يمان عالماااً بهاالان ايي ااان لعاد  و ودهمااا فاه سااور  اليقار  ال ااه 

 علاا  وآلا  وسالنم لعلمها فه اعن ه عشر  سانة   فلام لام يعمال بقاول الرساول حالنه س

ة سفرهم   وكان اليلافة معهم فه للك السفر  ؟  !الذن رواب عمران فه لصن

ة   أو لم يسمت لاول النياه حالنه س علاا  وآلا  وسالنم  وه  أن اليلافة نسه للك القصن

ار بن ياسر ولول النيه  لذلك الر ل المن  حانذام   وأنن  نسه ما  ر  بان  وبان عمن

ار ويهدندب وهو يذكنرب لوَل النياه حالنه س علاا  وآلا  وسالنم ؟؟!! لهما   فلم يز  ر عمن

ل عله رغم اييا  واألحاديث  !! أو أن اليلافة عاز  عله ا  هادب األون

ة الطال،  : ومنها : لصن

د حلنه س علا  وآل  وسلنم يقاول : لَااِن  فالملك الذن لملنم عله لسان محمن ) الط ااَلُ، َمر 

) فَإِن َطل قََها فاََل لَِحلًل لَ ُ  إله أن لال عزن و لن : اٌم بَِمْعُروٍف أَْو لَْسِريٌح بِإِْحَساٍن (فَإِْمسَ 

 (۲۳٠ - ۲۲٩سور  اليقر  :  -ِمن بَْعدُ َح  هَٰ لَنِمَح َزْوً ا َغْاَربُ 

  

رون عن ابن عينا  أنن  لال : طلناق ركاناة زو  ا  عالعااً فاه مملا  واحاد   فحازن  ]
كاا  طلنق هااا ؟ »  :ا حزنااً شااديداً   فسافل  رساول س حاالنه س علاا  وآلا  وساالنم علاها

لاال : نعام   لاال  «فه ممل  واحد ؟ »  :لال عالعاً   لال حلنه س علا  وآل  وسلنم  «

 . « فإننما لملك واحد    فار عها إن شكت»  :حلنه س علا  وآل  وسلنم 

فاه لفساارب عان الياهقاه وأورد فاه ذلاك حاديثاً عان  أورد الساوطه رواية ابن عيناا 

الشافعه وأبه داود والحاكم والياهقه وحديثاً آأر عن أبه داود وال رمذن وابن ما ة 



ح    والياهقه من حديث ركانةل وأوردب القرطيه فه لفسارب عان أباه  والحاكم وححن
/  ۳لماولعان : اعاال  ا  -   داود وابن ما   والادارلطنه وغاارهم   واع ارف بصاح  

و  ١۲٩/  ۳  المااامت ألحمااا  القاارآن :  ٦٦٨و  ٦٦٧/  ١  الاادرن المنثااور :  ۳۲و  ۳١

 . [١۳۳و  ١۳۲/  ٨  إرشاد السارن :  ١۳٦و  ١۳٥و  ١۳١

  

ولال القسطالنه : ] وفه حديث محمود بن ليااد عناد النسااته بساند ر الا  عقاا  : أنن 
ر عن ر ل طلنق امرأل  عالث لطلاقا   ماعاً رسول س حلنه س علا  وآل  وسلنم أأي

أيُْلعَااُ  بم اااب س وأنااا بااان »  :  فقااا  حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم غااايان   عاامن لااال 

/  ٦سانن النسااته :  -   ح ناه لاا  ر ال فقاال : ياا رساول س أال نق لا  ؟ «أرهاركم ؟! 
  إرشاد الساارن  ۲٨٤/  ١   لفسار القرآن العظام : ٦٧٦/  ١  الدرن المنثور :  ١٤۲

 . [ ۳٥/  ۳  اعال  المولعان :  ١۳٤و  ١۳۳/  ٨: 

  

عمر فه الطال، عله أالف ما أمار س لعااله با  و ماا انازل علاه لساان النياه   رأن

 : حلنه س علا  وآل  وسلنم وللي 

  

 لال الساوطه : أأر  عيد الرزا، ومسلم وأبو داود والنساته والحااكم والياهقاه عان
ابن عينا  أنن  لال : كان الطال، عله عهد رسول س حلنه س علا  وآل  وسالنم وأباه 

بمر وسن ان من أالفة عمر طال، الثالث واحد    فقال عمر بن اليطاب : إنن الناا  

 ! لد اس عملوا فه أمر لد كانت لهم فا  أنا    فلو أمااناب علاهم   ففمااب علاهم

طاوو  عند الشافعه وعيد الرزا، وأبه داود والنساته  وأوردب الساوطه من طريق

 .والياهقه   وفه رواية أأر  عن أبه داود والياهقه

ح  علاه  وأأر   أحمد فه المسند والياهقه فه السانن والحااكم فاه المسا درم وحاحن

 .شرط الشايان

حاحاح   -  و أوردب الاذهيه فاه للياصا  والقرطياه فاه لفساارب مع ارفان بصاحن   ]

  إرشاااد  ١٤٧  :  ۳۲٨و  ۳۲٥/  ١٠ك اااب الطااال، باااب الطااال، الااثالث :  مساالم
   ۳٤و  ۳١/  ۳  اعااال  المااولعان :  ٦٦٨/  ١  الاادر المنثااور :  ١۳۳/  ٨الساارن : 

 ١٩٦/  ۲  المس درم وللياصا  :  ۳۳٦/  ٧  سنن الياهقه :  ۳١٤/  ١مسند أحمد : 
  ساانن أبااه  ١٤٥/  ٦النساااته :   ساانن  ١۳٠/  ۳ك ااب الطااال،   لفسااار القرطيااه : 

 [٥۲٩/  ١  أحما  القرآن للمصاص :  ۲۲٠٠و  ۲١٩٩  :  ۲٦١/  ۲داود : 

ة اليمر  : ومنها : لصن



اد حالنه س علاا  وآلا  وسالنم يقاول : اْلَيْماُر  ) إِن َماا فالملاك الاذن لملنام علاه لساان محمن
ااْن  ااْاَطاِن فَاااْ  َنِيُوبُ لَعَل ُمااْم لُْفِلُحااوَن َواْلَمْاِسااُر َواأْلَنَصاااُب َواأْلَْزاَلُ  ِرْ ااٌ  ِمن  –َعَمااِل الش 

 ( 90الماتد  

  

ماا أسامر »  :ولد رون عن  ابر بن عيد س أنن النيه حلنه س علاا  وآلا  وسالنم لاال 

  ولااال ال رمااذن : وفااه الياااب عاان سااعد وعاتشااة وعيااد س باان  «كثاارب فقلالاا  حاارا  

 .رعمرو وابن عمر وأوا  بن  يا

ألول : وفه الياب عان أماار الماؤمنان علاا  الساال  وزياد بان أباه أوفاه وعياد س بان 

عيناا  وأنا  باان مالاك والوالااد أياااً   ورون عان كاالن مانهم بطاار، مي لفاة وبفلفااار 

 . م فاولة

وأوردب الهندن فه عدن  مواضت من كنزب نالالً عن  ماعة كيار  من المحدعان منهم : 
باان ما اا  واليغااون وأبااوداود والنساااته واباان حيااان وال رمااذن ] الييااارن وأحمااد وا

 . والياهقه

وأأر   الدارمه فه سنن  وأباو يعلاه فاه مساندب والحااكم الناساابورن فاه مسا درك  

سنن ال رمذن بااب ماا أسامر كثاارب  -  واليطا  اليغدادن فه عدن  مواضت من لاريي 
  :  ۳٤٤و  ۳٤۲/  ٥عمااال :   كناز ال ١٨٧۳و  ١٨٧۲  :  ۳٤۳/  ۳فقلالا  حاارا  : 

  لااري  بغاداد :  ٤١۳/  ۳  المسا درم :  ١۳١٥٥و  ١۳١٥۲و  ١۳١٤٨و  ١۳١٤١

  :  ٩٤/  ٩و  ٤٥٤٤  :  ٤۳٧/  ٨و  ۳۲٧٧  :  ۲۲٩/  ٦و  ١٤۳۳  :  ۳۲٧/  ۳
و  ۳۲٧/  ۳  سنن أبه داود :  ٦٦٩٨  :  ۲٥١/  ١۲و  ٥٠٩٧  :  ٤٦٩و /  ٤٦٧٥

بن ما   ك اب األشربة باب ما أسمر كثارب فقلال    سنن ا ۳٦٨٧و  ۳٦٨١  :  ۳۲٩

/  ٤  اليحر المحااه ألباه حااان :  ۳۳٩٤و  ۳۳٩۲  :  ١١۲٥و  ١١۲٤/  ۲حرا  : 

 [   ۲۲٨  ك اب االعار للقاضه أبه يوس  /  ٥٧/  ٥  مممت الزواتد :  ٦٧٥

ااا فااه بعاال المااوارد ال ااه رآهااا عماار برأياا  فاحلاا  إذا كساار بالمااا  علااه  أااالف  وأمن

 .  مانزل عله لسان النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم وللي 

فمن مسند أبه حنافة عن حمااد عان إباراهام : أنن عمار بان اليطااب أُلِاَه بافعرابه لاد 
اا أعاااب لاال : فاحيساوب فاإن حاحا فا لادوب   ودعاا عمار  سمر   فطل  ل  عاذراً   فلمن

ب   عمن لال : همذا فاكسروب بفال  ودعا بما  فصي  علا  فمسر عمن شرب وسقه  لسا 

 . بالما  إذا غليمم شاطان    لال : وكان يح  الشراب الشديد

  :  ٥٥/  ۲  مساند أباه يعلاه :  - و ا  فه ك اب ايعار ألبه يوس  لري  من ذلاك
ك ااب  ١٩۲/  ۲ امت مسااناد أباه حنافاة :   & .۳٩٦٦  :  ٥٠/  ٧و  ٦٩٥و  ٦٩٤

 . [٩٩٨  :  ۲۲٦شربة / ايعار للقاضه أبه يوس  باب األ



وأأر  النساته عن أبه رافت : أن عمر بن اليطااب لاال : إذا أشاا م مان نيااذ شادل  

 .فاكسروب بالما 

 .وبررب عيد س بقول  : من ليل أن يش دن 

اا لربا  إلاه  ] وعن سعاد بن المسا  يقول : للقت عقا  عمر بشاراب   فادعا با    فلمن

   ٦۳۲/  ٨سانن النسااته :   - ا  فقاال : هماذا فاافعلوافا  كره    فدعا با  فمسارب بالما

 . [٤٩۲و  ١۲٤  :  ۲٧۳و  ٦٤/  ١٨ امت المساناد والسنن : 

  

ورو  إسااراتال عاان أبااه إسااحا، عاان الشااعيه عاان سااعاد   لااال أبااو بماار الاارازن : ]
وعلقمة : أن أعراباناً شرب من شراب عمر فملدب عمار الحادن   فقاال األعراباه : إننماا 

من شرابك   فدعا عمر شراب  فمسرب بالما    عمن شرب من    ولال : من راب   شربت

 .من شراب  شه  فلامسرب بالما 

ورواب إبااراهام النيعااه عاان عماار نحااوب   ولااال فااا  : إنناا  شاارب مناا  بعااد مااا ضاارب 

 .األعرابه

ولال فه الصفحة السابقة : ولد لوالر  عن  ماعة من السال  شارب النيااذ الشاديد : 

  .. -هم عمرمن

 [.٤٦٤و  ٤٦۳وفه طيت :  ٦٥۲و  ٦٥١/  ۲أحما  القرآن للمصاص : 

لاال الشاعيه : شارب أعراباه مان اداو  عمار فان شاه   لال ابن عيد رب  األندلساه : ]

/  ٦وفاه طيات :  ٨٠/  ٨العقاد الفرياد :  - فحادنب عمار   وإننماا حادب للسامر ال للشاراب

۳٨۲] 

  

ن اليطاب حان لد  الشاا    شاما إلاا  أهال الشاا  وباا  ورو  االما  مالك : أنن عمر ب

األرض وعقلها   ولالوا : ال يصلحنا إالن هذا الشراب   فقال عمر : اشربوا هذا العسل 

  لال : ال يصلحنا العسل   فقال ر ل من أهل األرض : هل لك أن نمعل لك من هذا 
  الثلثان وبقه الثلث   ففلوا الشراب شاكاً ال يسمر ؟ لال : نعم   فطييوب ح نه ذه  من

ب  عمر   ففدأل فا  عمر احيع  عمن رفت يادب   ف يعهاا يا مطه   فقاال : هاذا الطاال    
هذا مثل طال  ا بلل ففمرهم عمر أن يشربوب   فقال ل  عيااد  بان الصاامت : أحلل هاا 

  وال أحارن  وس   فقال عمار : كاال وس   اللهام إنناه ال أحالن لهام شااكاً حرم ا  علااهم 

 .علاهم شاكاً أحلل   لهم



عن إسحا، رواية أأر  حول شراب « المطال  العالاة » ونقل الحاف  ابن حمر فه 
أهل الشا  ولرأاا اليلافة لهم فه شرب    و ا  فاها : فشرب من  وشرب أححاب  

إن  ولال : ما أطا  هذا ! فارزلوا المسلمان   فرزلاوهم منا    فلياث ماا شاا  س   عامن 

ر الً َأِدَر من    فقا  المسلمون فاربوب بنعالهم ولاالوا : سامران ! فقاال الر ال : ال 
الموطاف ك ااب األشاربة    اامت  .. -   لق لونه   فوس ماا شاربت إالن الاذن رزلناا عمار

 [ ١٧٨٤  :  ١٠٧/  ۲  المطال  العالاة :  ١٤  :  ٨٤٧/  ۲لحريم اليمر : 

  

: أأر  أبونعام فه الصحابة من طريق حدلة عن سلامان  ولال ابن حمر العسقالنه

بن داود عن أياوب بان ناافت بان كاساان عان أباا  أننا  سامت النياه حالنه س علاا  وآلا  
ونها بغار اسمها   يماون عاونهم »  ]وسلنم يقول :  س شرب أمن ه من بعدن اليمر يسمن

  :  ٧٥٤و  ٥٤٦ / ۳االحااابة فااه لمااااز الصااحابة :  « -   علااه شاارابها أماارا هم

 . [ فه لر مة نافت بن كاسان ٨٦٦٤

ح  عن أبه مسلم اليوالنه   أنن  حجن فدأل عله  ولال الساوطه : أأر  الحاكم وححن
عاتشااة   فمعلاات لسااافل  عاان الشااا  وعااان بردهااا   فمعاال يييرهاااا   فقالاات : كاااا  

يقال ل  الطاال   لصيرون عله بردها ؟ لال : يا أ ن المؤمنان   إننهم يشربون شراباً لهم

إن أناسااً »  :  لالت : حد، س وبل غ النيه حلنه س علاا  وآلا  وسالنم   سامع   يقاول 

ونها بغار اسمها  .« من أمن ه يشربون اليمر يسمن

وهذا الحديث مرون عن ابن عينا    ذكرب الهاثمه فه مممع  ولال : رواب الطيرانه 

ه كنازب مان حاديث أباه مالاك األشاعرن عان ور ال  عقا ل وأوردب العالمة الهنادن فا

  الاادرن  ٧٤١/  ٤المساا درم :   - أحمااد وأبااه داود واباان حيااان والطيرانااه والياهقااه
  كناز  ۳٦٨٩و  ۳٦٨٨  :  ۳۲٩/  ۳  سانن أباه داود :  ١٧٨و  ١٧٧/  ۳المنثور : 

 [٥٧/  ٥  مممت الزواتد :  ١۳١٦٧و  ١۳١٦٦  :  ۳٤٧/  ٥العمال : 

  

ل مااا يمفااف »  :لاات : لااال رسااول س حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم وعاان عاتشااة لا ] أون

 .« االسال  و كما يمفف االنا  و فه شراب يقال ل  الطال 

أأر   ابن عدن فه المامال   وأوردب العساقالنه فاه المطالا  العالااة عان أحماد بان 

 .منات وأبه يعله

ال أحمد : عقةل ذكرب ابن عادن لال الهاثمه : رواب أبو يعله وفا  فرا  بن سلامان   ل

 .ولال : لم أر أحداً حر  باعف  وأر و أن ال بف  ب ل وبقاة ر ال  ر ال الصحاح

وأأر  الدارمه فه سنن  عنها   لالت : سمعت رسول س حلنه س علاا  وآلا  وسالنم 
ل ما يمفف و لال زيد : يعنه االسال  و كماا يُمفاف ا ناا  »  :يقول  ليمار   يعناه ا «إن أون



فقال : كا  يا رسول س ! ولد بان س فا  مابانن ؟ لال رسول س حلنه س علا  وآل  

ونها بغار اسمها فاس حلنونها»  :وسلنم   (.١٧ « )يسمن

  المطالا   ١٥٧١  :  ١۳٧/  ٧  المامل البان عادن :  ٥٦/  ٥مممت الزواتد :  .١٧

  :  ١۳٧/  ٧  المامال البان عادن :  ٥٦ / ٥و مممات الزواتاد :  ۲ ١٠٩/  ۲العالاة : 

 [١١٤/  ۲  سنن الدارمه :  ١٧٩٤  :  ١٠٩/  ۲  المطال  العالاة :  ١٥٧١

  

ة حجن ال م نت  : ومنها : لصن

  

ااد حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم يقااول : ) فََماان لََم  ااَت  فالملااك الااذن لملناام علااه لسااان محمن
 َْاَسَر ِمَن اْلَهْدنِ فََمن ل ْم يَِمْد فَِصاَاُ  عاََلعَِة أَي اٍ  فِه اْلَحجِن َوَسْيعٍَة بِاْلعُْمَر ِ إِلَه اْلَحجِن فََما اسْ 

ِلَك ِلَمن ل ْم يَُمْن أَْهلُا ُ َحاِضاِرن اْلَمْساِمِد اْلَحاَراِ   اليقار   –إِذَا َرَ ْع ُْم لِْلَك َعَشَر ٌ َكاِملَةٌ ذََٰ

196 ) 

  

وعطا  و ماعة فه معنه هذا ال م نت   لالوا : هاو ولد نقل أبو حاان عن ابن عينا   ]
الر ل يقد  مع مراً من أفق فه أشهر الحجن فاإذا لااه عمرلا  ألاا  حاالالً بممناة ح ناه 

اليحر   -  ينشن منها الحجن من عام  ذلك   فامون مس م عاً با حالل إله إحرام  بالحجن 

 . [۲٦۳/  ۲المحاه : 

  

لاد لاوالر  بافن النياه حالنه س علاا  وآلا  وسالنم أمار وسافله الماال  علاه أن ايعاار 
بال »  :أححاب  بفس  الحجن إله العمر    وعندما سفل  سرالة : هه لنا أو لألبد ؟ لاال 

 .« لألبد   دألت العمر  فه الحجن إله يو  القاامة

ا ما  ا  عله لسان عمار فاماا أاال  فاا  حاديث رساول س )حاله س علاا ( فقاد  وأمن

 .هذا الحمم الذن كان فه عهد النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم وعهد أبه بمر نس 

فقد أأر  مسلم وأبو عياد الهرون وأحمد بن حنيل وأبو عوانة وابن ما   والنساته  ]
وأبو نعام وابن حز  والياهقه : أنن أباا موساه األشاعرن كاان يف اه بالم عاة   فقاال لا  

ك ال لدرن ما أحدث أمار المؤمنان عمر فاه النساك ر ل : رويدم بيعل ف اام   فإنن 
بعدم   ح نه لقا  أبو موسه بعادُ   فسافل  عان ذلاك   فقاال عمار : لاد علماُت أنن النياه 

حلنه س علا  وآل  وسلنم لد فعل  هو وأححاب    ولمن كرهُت أن يظلوا بهنن معرسان 

 .فه األرام عمن يروحون بالحج لقطر رؤوسهم



آأاار لريا  ماان هااذا   أأر اا  أحماد والييااارن ومساالم والنساااته  ورون عنا  حااديث
حاحاح اليياارن ك ااب العمار    -والياهقه وأبو داود الطاالسه وابن حاز  األندلساه 

  سانن  ٥٠و  ٤٩/  ١  مساند أحماد :  ١٧٩٥  :  ٥٤۳/  ١باب م ه يحل المع مار : 

 ٨مان االحارا  :    ححاح مسلم ك اب الحج باب فه فس  ال حلل ١٥۳/  ٥النساته : 
 ٩٩۲/  ۲  سانن ابان ما اا  :  ١۲۲۲و  ١۲۲١  :  ١٥٧و  ١٥٤  :  ٤٤٨و  ٤٥١ /

  :  ۲٨٤/  ٤  غرياا  الحاديث ألبااه عياااد :  ۲٠/  ٥  السانن المياار  :  ۲٩٧٩  : 

 ۲  من ي  المناز :  ١۲٤٧٨و  ١۲٤٧٥  :  ١٦٥و  ١٦۳/  ٥  كنز العمال :  ٦٥۳
اة  ۳۳٦٧و  ۳۳٥٥  :  ۳٤۳و  ۳٤٠ / ۲  مساند أباه عواناة :  ۳۳٥و  ۳۳٤ /   حمن

  المسند المس ير  عله ححاح  ٤٤٩و  ٤٤۳  :  ۳٩٩و  ۳٩٦الودا  البن حز  / 

 [ ۲٨۳٥و  ۲٨۳۲  :  ۳۲۲و  ۳۲٠/  ۳مسلم : 

  

وأط  النا  ذا  يو  وهو عله المنير لااتالً : م ع اان كان اا علاه عهاد رساول س  ]

 .عنهما وأعال  علاهما : م عة الحجن وم عة النسا  حلنه س علا  وآل  وسلنم وأنا أنهه

أوردب فه المنز عن كلن مان ابان  ريار وابان عسااكر والطحااون وأباه حاالح كالا  

 .اللاث

ولال ابن القانم : وفاماا عيات عان عمار : أننا  لاال : م ع اان لل ولاال : المعلنِاق علاه زاد 

 .المعاد : أأر   االما  أحمد فه مسندب من حديث  ابر

وهذا اليير مرونٌّ عن كلن من ابن عمر و ابر بن عيد س وأبه لالبة   أأر   أحمد 

 .وأبو عوانة فه المسند والطحاون فه معانه ايعار وابن حز  فه المحلنه

ل عن أبه نار    للت لمابر بن عياد  وأأر  أبو عوانة ومسلم والياهقه واللف  لألون

ابن الزبار ينهه عنها   لال : فقال  ابر : عله يدن س : إنن ابن عينا  يفمر بالم عة و

اا ولاه عمار بان   ر  الحديث   لم نعت مت رسول س حلنه س علا  وآل  وسالنم   فلمن
اليطاب أط  النا    فقال : إن القارآن القارآن ورساول س الرساول   وإننهماا كان اا 

أنااا أنهااه عنهمااا وأعالاا  م ع ااان علااه عهااد رسااول س حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم و

مم عن عمرلمم   واألُأار  م عاة النساا   علاهما : إحداهما م عة الحجن   فافصلوا بحمن
   ۲٥/  ١مساند أحماد :  -   فال الدر عله ر ل لزون  إله أ ل إالن غاني   فه الحماار 

و  ٥١٩/  ١٦  كناز العماال :  ۲٠٦/  ٧سنن الياهقه ك اب النما  باب نماا  الم عاة : 
 ۳٩١و  ۳٩٠و  ۳٨۳/  ١  أحما  القرآن للمصاص :  ٤٥٧۲۲و  ٤٥٧١٥  :  ٥۲١

و  ٥٠/  ١٠  مفالاح الغاا  :  ١٨٤/  ۲و  ۳٤٥و  ۳٤۲/  ١وفه طيت :  ۲١٠/  ۲و 

  :  ١٩٥و  ١٤٦و  ١٤٤/  ۲  شاار  معااانه ايعااار باااب مناسااك الحااجن :  ٥۳و  ٥۲

 [ ٦١و  ٦٠/  ٧  المحله :  ۳٩٠٤و  ۳٦٨٧و  ۳٦٨٦و  ۳٦٧۲و  ۳٦٧١



وكان ألمثال عياد  بن الصامت أن يقول ل  : هذا أالف كالمك فه الشا    حاث للت 

م   علاهم   وال أحرن  علاهم شاكاً أحلل   لهم  .: اللهم إننه ال أحلن ] لهم شاكاً حرن

وأأر  أبو عوانة فه مسندب ومسلم فه ححاح  من طريق حامد بان عمار اليماراون 

ند  ابر بن عيد س   ففلااب آ    فقاال : ابان عيناا  وابان عن أبه نار  لال : كنت ع

الزبار اأ لفا فه الم ع ان ؟ فقال  ابر : فعلناهماا مات رساول س حالنه س علاا  وآلا  

 .وسلنم عمن نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

   ۳٩۲/  ۲المامت ألحماا  القارآن :  - وأأر  أبو عوانة عن  ابر حديثا آأر فه ذلك

  بداياة  ۳٩٩/  ۳  زاد المعااد :  ۲٥۲و  ۲٥١/  ١۲و  ١٨۲/  ١نهج اليالغة :  شر 

/  ٨  ححاح مسلم ك اب الحج باب فاه الم عاة باالحجن والعمار  :  ۲٦٩/  ١المم هد : 
   ١۲١٧  :  ٧۲٤و  ٧۲۳/  ۲  وفااااه طياااات :  ١۲١٧  :  ١٤٥  :  ٤١٩و  ٤١٨

 [۳۳٥٤و  ۳۳٥۲و  ۳۳٤٩  :  ۳۳٩و  ۳۳٨/  ۲مسند أبه عوانة : 

  

وأأر  أبو نعام عن أالد أن  لال : م ع ان فعلناهما علاه عهاد رساول س حالنه س  ]

المسند المسا ير  علاه حاحاح مسالم :   -    علا  وآل  وسلنم عمن نهانا عمر فلم نعدلهما

۳  /۳٤٦  :  ۲٨٩٠ ] 

ال : لال الساوطه : أأر  ابن أبه شاية والييارن ومسلم عن عمران بن حصان لا ]

نزلت آية الم عة فه ك اب س وفعلناها مت رسول س حلنه س علا  وآل  وسلنم   عمن لم 

 .لنزل آية لنس  آية م عة الحجن   ولم ينهه عنها ح نه ما    لال ر ل برأي  ما شا 

 .لال فيرالدين الرازن : يريد أنن عمر نهه عنها

إننا  عمارل وهاذا الاذن لالا  اليياارن لاد ولال ابن كثار الشامه : لاال اليياارن : يقاال 

 . ا  مصرحاً ب  أنن عمر كان ينهه النا  عن ال م نت

ل من نهه  ولال القسطالنه : هو عمر بن اليطاب   ال عثمان بن عفان   ألنن عمر أون

 .عنها   فمان َمْن بعدب لابعاً ل  فه ذلك

حياان وابان حاز  وأأر   األوزاعه وأحمد والادارمه والطحااون وابان ما ا  وابان 

والطيرانه واليطا ل وأأر   مسلم بعشر  أساناد فه ححاح  وأبو عوانة وأبو نعام 
 ٥٨٤و  ٤٨٤/  ١ححاح الييارن ك اب الحج باب ال م ت :  - بعد  أساناد فه مسنديهما

   ٤٥١٨  :  ۲٠٠/  ۳وك اب ال فسار باب من لم ت بالعمر  إله الحاج :  ١٥٧١  : 
  :  ۲۳باااب :  ٤٥٨و  ٤٥٥/  ٨ال م اات ماان ك اااب الحااج : حااحاح مساالم باااب  ااواز 

  ساااانن  ۳٨٨/  ۲  المااااامت ألحمااااا  القاااارآن :  ٥۲٠/  ١  الاااادرن المنثااااور :  ١۲۲٦

   ١٥٥/  ٥  سانن النسااته :  ۳٥/  ۲  سانن الادارمه :  ٩٩٩  :  ۳٠٩االوزاعه / 
 ۳٦٧٠و  ۳٦٦٩  :  ١٤٤و  ١٤۳/  ۲  شر  معانه ايعار :  ١٧٠/  ۲زاد المعاد : 



  شاار   ٤۳٤و  ٤۲٨/  ٤  مسااند أحمااد :  ۲٩٧٨  :  ٩٩١/  ۲  ساانن اباان ما اا  : 
/  ١  لفساار القاارآن العظااام :  ٥۳/  ١٠  مفاالاح الغااا  :  ۲٥۳/  ١۲نهاج اليالغااة : 

و  ۳٩۳٧  :  ۲٤٤/  ٩  حااااحاح اباااان حيااااان :  ١۳٦/  ۳  إرشاااااد السااااارن  ۲٤٠

   ۲٥٥و  ۲٥۲و  ۲٤٨  :  ١۲٥و  ١۲٤و  ١۲۳/  ١٨  المعماااام الميااااار :  ۳٩۳٨
 ۳٤٥و  ۳٤٤/  ۲  مسند أبه عوانة :  ۲٠و  ١٩   ١٤/  ٥و  ۳٤٤/  ٤سنن الياهقه : 

  الم فااق  ٤٥٤و  ٤٥۳  :  ٤٠١  حمااة الااودا  الباان حااز  /  ۳۳٧۳و  ۳۳٧٠  : 

 ۳٤٥/  ۲  لحفااة األشااراف للماازن :  ١٠٨٧  :  ١۲۳٦  :  ١٧١٠/  ۳والمف اار، : 
 ۳۲٧/  ۳  المسند المس ير  ألبه نعام :  ١٤٤/  ٥النهاية :   اليداية و ١٠٨٧۲  : 

 [ ۲٨٥٠ و  ۲٨٤۲  : 

  

أأر  أبو عوانة وأبو يعله والدارلطنه وابن حز  وال رمذن واللف  ل  عن سالم بن  ]

عيدس   أنن  سمت ر الً من أهل الشا  وهو يسفل عيد س بن عمر عن ال م نات باالعمر  
س بن عمر : هه حالل   فقال الشامه : إنن أبام لد نهه عنهاا !  إله الحجن ؟ فقال عيد

فقال عيد س بن عمر : أرأيت إن كان أبه نهه عنهاا وحانعها رساول س   أأمار أباه 

يُ نيت أ  أمر رسول س حلنه س علاا  وآلا  وسالنم ؟ فقاال الر ال : بال أمار رساول س 
عمن    قد حنعها رسول س حلنه س علا  وآل  وسلنملحلنه س علا  وآل  وسلنم   لال : ل

لال ال رمذن : هذا حديث حسن ححاح   وفه الياب عن عله وعثماان و اابر وساعد 

أأر ا  أباو يعلاه فاه موضاعان مان مساندب      -ل  وأسما  بنت أباه بمار وابان عمار
امت   الماا ٨۲٥  :  ۲۲٤/  ۲ساانن ال رمااذن :   -  ولااال المحشااه : إساانادب حااحاح

/  ۲  مسند أحمد :  ١٧٠/  ۲عن الدارلطنه   زاد المعاد :  ۳٨٨/  ۲ألحما  القرآن : 

  مساند أباه  ٥٥٦۳و  ٥٤٥١  :  ٤١٥و  ۳٤۲و  ۳٤١/  ٩  مساند أباه يعلاه :  ٩٥
ة الودا  البن حز  /  ۳۳٦٦  :  ۳٤۳/  ۲عوانة :  و   ٤٤٧  :  ۳٩٩و  ۳٩٨  حمن

 [.١۲۳٦  :  ١٧١٠/  ۳  الم فق المف ر، :  ٤٤٦و  ٤٤٥: 

  

أأر  النساته عن ابن عينا  لال : سمعت عمر يقول : وس إننه ألنهاكم عن الم عة  ]
وإننهااا لفااه ك اااب س   ولقااد فعل هااا ماات رسااول س حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم و يعنااه 

ل وأوردب ابن كثار فه لاريي  ولال : إسناد  اند  ٥ سنن النسااته :  -  العمر  فه الحجن

 [١۲٤٧٦  :  ١٦٤/  ٥  كنز العمال :  ١٤٦/  ٥  اليداية والنهاية :  ١٥۳ /

  

أأر  مالك والشافعه وأحمد والدارمه وابن حينان وال رمذن وأباو داود واليياارن  ]
وأبو يعله والنساته والطيرانه وابن حز  والدروله والياهقه وعن اليزار والهاثم بن 

لناس  والمنسوخ والفسون فه المعرفة وابن عيد اليرن كلا  فه المسند وأبه عياد فه ا

فه ال مهاد والمزن فه ال هذي  : أنن سعد بن أبه ولاص والاحام بان لاا  ياذكران 



ال م نت بالعمر  إله الحجن   فقال الاحام بن لا  : ال يصنت ذلك إالن من  هل أمر س 
ام : فاإنن عمار بان اليطااب لعاله   فقال سعد : بك  ما للت يا ابن أأه   فقال الاح

لااد نهااه عاان ذلااك ! فقااال سااعد : لااد حاانعها رسااول س حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم 

 ١۳۲/  ۲  السانن للشاافعه :  ٤٤۳/  ١الموطف ما  ا  فه ال م نت :   -  وحنعناها مع 
   ۳٧۳  :  ١۲٥/  ١  ال اري  الميار لليياارن :  ١٧٤/  ١  مسند أحمد :  ٤٨٦  : 

  سااانن  ٨۲٤  :  ۲۲٤/  ۲رمااذن ك اااب الحاااجن باااب مااا  اااا  فااه ال م اات : ساانن ال 

و  ۳٩۲۳  :  ۲٤٦و  ۲۳٤/  ٩  حااااحاح اباااان حيااااان :  ۳٦و  ۳٥/  ۲الاااادارمه : 
  المامت ألحما  القرآن  ١٧/  ٥  سنن الياهقه :  ١٤٥/  ٥  اليداية والنهاية :  ۳٩۳٩

  :  ١۳٠/  ۲باه يعلاه :   مساند أ ۳٩٠/  ١  أحما  القرآن للمصاص :  ۳٨٨/  ۲: 

   ٤٥٥  :  ٤٠۲  حمة الودا  البن حز  /  ١٥۳و  ١٥۲/  ٥  سنن النساته :  ٨٠٥
 ۲٠٦  مسند سعد بن أبه ولااص :  ٩۳٦٤  :  ٨١و  ٨٠/  ٧معرفة السنن وايعار : 

 :  ١۲٤ ] 

  

وعن سعاد بان المساا  : أنن عمار بان اليطااب نهاه عان الم عاة فاه أشاهر الحاجن    ]

فعل هااا ماات رسااول س حاالنه س علااا  وآلاا  وساالنم وأنااا أنهااه عنهااا ؛ وذلااك أن ولااال : 
أحاادكم ياافله ماان أفااق ماان ايفااا، شااعثاً نصااياً مع مااراً فااه أشااهر الحااجن   وإننمااا شااعث  

ونصي  ولليا   فه عمرل    عمن يقد  فاطوف باليات ويحل ويلي  وي طاا  ويقات علاه 

اة أهل  إن كانوا مع    ح نه إذا كان يو   ال روية أهل بالحجن وأر  إله منه يلياه بحمن
ال شعث فاها وال نص  وال للياة إالن يوماً   والحج أفال من العمر    لو ألاناا باانهم 

وبااان هااذا لعااانقوهن لحاات األرام ماان أهاال اليااات لااا  لهاام ضاار  وال زر    وإننمااا 

 .رباعهم فامن يطرأ علاهم

مز كلن من أبه نعام فه الحلاة وأحمد فه المسند أوردب الم نقه فه كنزب واضعاً علا  ر

ل  .والييارن ومسلم والنساته والياهقهل وفا  لفمن

ورو  أبو حنافة عن األسود بن يزيد أنن  لال : بانما أنا وال  مت عمر بن اليطااب  ]

ل شعرب يفو  من  ريح الطا    فقال لا  عمار  بعرفة عشانة عرفة فإذا هو بر ل مر ن
لال : نعم   فقال عمر : ما هاك ك بهاكة محر    إننماا المحار  األشاعث  : أمحر  أنت ؟

األغير األذفر   لال : إننه لدمت مع مراً وكان معه أهله   وانما أحرمت الاو    فقال 

عمر عند ذلك : ال ل م نعوا فه هذب األينا    فاإننه لاو رأصات فاه الم عاة لهام لعرساوا 

ً بهنن فه االرام عمن راحوا بهن حمن   . ا ا

وا بعاد أن ذكار هاذا الييار و : وهاذا يياانن أن هاذا مان عمار رأن رآبل  عمن لال ابن القام 

اة الاودا    وبلفا  لريا   ولال المحقنق لم اب  : ححاح االسناد ذكرب ابن حز  فاه حمن

/  ٥كنز العمال :    -  وإسناد ححاح أأر   أحمد فه مسندب وأأر   مسلم فه الحجن 
   ۲٠٥/  ٥  حلااة األولااا  :  ۳۳٥و  ۳۳٤/  ۲ن ي  المنز :   م ١۲٤٧٧ :   ١٦٤

ة الودا  /  ١٨٤و  ١٨۳/  ۲زاد المعاد :   [ ٤٠٦  :  ۳٥٨  حمن



  

وعاان سااعاد باان المسااان  أنناا  لااال : لااا  عماار باان اليطاااب فااه النااا    فنهاااهم أن  ]
الحاجن  يس م عوا بالعمر  إله الحج   فقال : إن لفردوها ح ناه لمعلوهاا فاه غاار أشاهر

مم وعمرلمم  .ألمن لحمن

عامن لاال : وإنناه أنهااكم عنهاا ولاد فعلهااا رساول س حالنه س علاا  وآلا  وسالنم وفعل هااا 

  [٥۲٠/  ٥حلاة األولاا  :  -  مع 

  

ولد داو  عثمان بان عفاان علاه ساننة اليلافاة الثاانه فاه أيناا  أالف ا    علاه رغام مان 

 .ميالفة عله علا  السال  ل 

لييارن ومسلم وأحمد والنساته واليازار وأباو يعلاه وأباو عواناة وأباو نعاام أأر  ا ]

والطحاون وابان حاز  وأباو داود الطاالساه والحااكم والياهقاه   واللفا  لمسالم   عان 

سعاد بن المسا  لال : ا  مت عله وعثماان بعسافان   فماان عثماان ينهاه عان الم عاة 
لا  رساول س حالنه س علاا  وآلا  وسالنم والعمر    فقال ل  عله : ما لريد إله أمر فع

حاحاح   - لنهه عن  ؟! فقاال عثماان : دعناا مناك   فقاال علاه : ال أسا طات أن أدعاك

  حاحاح  ١٥٦٩و  ١٥٦۳  :  ٤٨٤و  ٤٨۳/  ١الييارن ك اب الحج بااب ال م نات : 
 ۲۳من بااب  ١٥٩و  ١٥٨   ٤٥۲و  ٤٥١/  ٨مسلم ك اب الحجن باب  واز ال م نت : 

  الساااانن المياااار   ٤٧۲/  ١المساااا درم :  ١٦/  ١  مسااااند الطاالسااااه :  ١۲۲۳  : 

  :  ١٦٨و  ١٦٧و  ١٦٦/  ٥  كنااااااااز العمااااااااال :  ۳٥۲/  ٤و  ۲۲/  ٥للياهقااااااااه : 
 ۲  شر  معانه ايعاار :  ٥۲١/  ١  الدر المنثور :  ١۲٤٨٨و  ١۲٤٨٦و  ١۲٤٨۳

/  ١باااه يعلاااه :   المساااند أل ١٥۲و  ١٤٨/  ٥  سااانن النسااااته :  ۳٦٥٤  :  ١٤٠ /

  :  ۳٤٧و  ۳٤٥/  ١  اليحاااار الزأااااار :  ٤۳٤و  ۳٤۲  :  ۳٤۲و  ۳٤١و  ۲٨٤
/  ۳  لااري  المديناة البان شاية :  ٥۲٧و  ٥۲١  :  ١٦٠   ١٥٦/  ۲و  ۲۲٨و  ۲۲٦

ااة الااودا  /  ۳۳٥١  :  ۳۳٨/  ۲  مسااند أبااه عوانااة :  ١٠٤۳ و  ٤٠٠و  ۳٥٨  حمن

  اليدايااااة  ۳٩٠/  ١ن للمصاااااص :   أحمااااا  القاااارآ ٤٥۲و  ٤٥٠و  ٤٠٧  :  ٤٠١
  مسند أحمد  ٧٠و  ٦٩و  ٤٩و  ٤٥/  ۲  سنن الدارمه :  ١٤٦و  ١٤٤/  ٥والنهاية : 

  :  ۳۲۲/  ۳  المساااند المسااا ير  علاااهَٰ حاااحاح مسااالم :  ١۳٦و  ٦٠و  ٥٧/  ١: 

 [ ۲٨۳٧و  ۲٨۳٦

  

اف عمن حار  سننة مس مرن  فه زمن بناه أماناة   ح ناه وحال األمار إلاه در اة أن أا

ة ا سالمانة الصحاحة للنا  فه زمان معاوية  .الصحابة من إرهار الحمن



فقد أأر  ابن حيان والطيرانه وأبو نعاام ومسالم   واللفا  لا    عان مطارف لاال :  ]
بعث إلهن عماران بان حصاان فاه مرضا  الاذن لاوفنه فاا    فقاال : إنناه كنات محادنعك 

شات فااك م عنناه وإن ماتن فحادنث بهاا إن بفحاديث لعلن س أن ينفعك بها بعدن   فإن ع

شكت   إنن  لد سلنم علهن   واعلم أنن النيه حلنه س علا  وآلا  وسالنم لاد  مات باان حاجن 
وعمر  عمن لم ينزل فاها ك اب ولم ينهه عن  نياه س حالنه س علاا  وآلا  وسالنم   لاال 

 .ر ل برأي  ما شا 

حاحاح ابان   -   ب حاحاح   ر الا  عقاا لال المعلق عله ححاح ابن حياان : إساناد ]

  ححاح مسلم  ۲٥٥  :  ١۲٥/  ١٨  المعمم الميار :  ۳٩۳٧  :  ۲٤٤/  ٩حيان : 
/  ۳  المساااند المسااا ير  :  ١۲۲٦  :  ١٦٨  :  ٤٥٦/  ٨:  ۲۳ك ااااب الحاااجن بااااب 

 [ ۲٨٤٩و  ۲٨٤٥  :  ۳۲٦و  ۳۲٥

ر االساال    وعلناة وي عمن  المر  حان ير  أوفهم من إرهاار الحقاقاة وهام فاه حاد

 .ذلك معلومة

إن نهه عمر بن اليطاب عن م عة الحجن واع راف  بفننها كانت فه ك اب س عزن و الن 
وفعلها النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم وححاب     كان من أشهر القاايا فاه ال ااري  

 :  ولد رو  أححاب السنن والمساناد أأياراً كثار  حول المسفلة   

رد الييارن ومسلم فاها عدن  روايا  فه ححاحاهما   وسافله المال  علا  فاه وأو  ]

مقا  آأر إن شا  س لعاله   وس ر  هنام اع راف بعل أعال  الحنابلة والظاهريناة 
بفنن  لد رو  عن النيه حلنه س علا  وآل  وسلنم األمر بفس  الحجن إلاه العمار  أربعاة 

كلنها ححا    واع راف بعل أكاابر الحنفاناة ب اوالر عشر من أححاب  وأن أحاديثهم 

را ت و إضافة اله مالقدن  وما سافله و إلاه : حاحاح اليياارن :  .۳١ - ايعار فه ذلك
باااب و ااوب  ١٩و  ١٧  حااحاح مساالم باااب  ١٥٧۲و  ١٥٦١  :  ٤٨٥و  ٤٨۲/  ١

 ٤٧۳/  ۳٠  وبااب  ١۲١٨و  ١۲١١  :  ٤۲٧و  ۳٨٥/  ٨االحرا  باب حمة النيه : 

و  ٤٩/  ١مساند أحماد :  ۳٤و  ۳۳و  ۳۲و  ۳١و  ۲٨و  ۲٧و  ۲٤وباب  ١۲۳٨  : 
 ۲  سنن ابان ما ا  :  ٥١٦  :  ٧٠/  ۲  مسند الطاالسه :  ٤۳٤و  ٤۲٨/  ٤و  ٥٠

  ساانن  ٤٧و  ٤٦و  ۳٥/  ۲  ساانن الاادارمه :  ۲٩٧٩   ۲٩٧٦  :  ٩٩۲و  ٩٩١ /
  كنااز  ۲٠٥/  ٥األولاااا  :    حلاااة ۲٠٦/  ٧و  ۲١و  ۲٠/  ٥و  ۳٤٤/  ٤الياهقااه : 

و  ٤٥٧١٥  :  ٥۲١و  ٥١٩/  ١٦و  ١۲٤٨٧  :  ١٦٨و  ١٦٧/  ٥العمااااااال : 

 ۳٥٩/  ۲  وفاا  األعاان البن ألماان :  ٥۲۲و  ٥١٨/  ١  الدر المنثور :  ٤٥٧۲٥
  زاد المعاد  ۲۳٦/  ۳  مممت الزواتد :  ٨۲٥و  ٨۲۳   ۲۲٤/  ۲  سنن ال رمذن : 

 [ ١٥٨و  ١۳٨/  ٥يداية والنهاية :   ال ١٧٩و  ١٧٨/  ۲: 

فهذب بعل الموارد ال ه رآها عمر برأي  عله أالف ماانزل علاه لساان النياه حالنه 

س علا  وآل  وسلنم وللي    أوردناها فه هذب المو ز    ويس طات القارك أن يقا  فاه 
ااا أااال  فااا  اليلافااة وغااارب  عنايااا ك اا  الحااديث وال اااري  علااه عشاارا  المااوارد ممن

الم اااب والسااننة   وماات األساا  لاارم بعاال الفقهااا  النصااوص وأف ااوا بااآرا  هااؤال    



بذريعااة أن اليلافااة كااان ماان الملهمااان   ورووا فااه ذلااك حااديثاً عاان أبااه هرياار    

 . ف مسنموا بذلك ا لها  الوهمه وهم لاركون للوحه القطعه

مة  الميار الساند شارف الادين ومن أراد االطال  عله أكثر من ذلك فعلا  بما ألنف  العالن

رب المحقنق الشهار الشاا  األماناه فاه سافرب « النان واال  هاد » فه ك اب  :  وما حرن

 . من المملند الساد « الغدير » القام : 

وماان هنااا  ااا  اليلااه بااان الااوحه وهااو القاارآن والساانة وبااان لااول اليشاار ولااد يمانياا  
 لعااله فاه كاال  رساول س حاله س الصواب ألن  داتماً يمون عله الظن فقد لاال س

علا  وآل  أن  وحه   وما ينطق عن الهو  إن هو إال وحه يوحه علم  شاديد القاو  

النمم ل فلما لال بعل النا  بافن كاال  الصاحابة ماا فهماوب مان النياه وهاو ضامن  –
ما ران ايعار المع ير  فه فهم ك اب س والصحابة لد اأ لفوا فه الف و  فه المسكلة ك

ابو بمر مثالً ل ل مانعه الزكا  ورفل عمر ل ل من لال ال إل  إال س وهنا  ا  اليله 

بان الوحه وكال  اليشر الذن أدأل علا  فما  كل حمم ونقاا  ولليست األماة علاهاا 

 . فهم ك اب ربها ولذلك ان قد علما  لفسار المفعور

وأهل بات النيه ورعة العلم النياون وفه نف  الولت لممست طاتفة بوالية ا ما  عله 

الحقاقااه فياارز للو ااود مااذهيه الشاااعة والساانة واألحاال هااو القاارآن الحااديث النيااون 

الصحاح الم وافق مت القرآن المريم عم والية اهل با   ومن أدأل الصحابة فه أحول 
ن ال شريت أعدا  أهل بات النيه لما و دوا أنفسهم فه شقا، مت آيا  القرآن المريم ما

أية المود  وإذهاب الر   عن أهال باات النياه علااهم الساال  وآياة الوالياة ولاذلك لام 

ال وست فه حركة الوضت بالذا  فه منال  الر ال فاه مقابال أهال باات النياه علااهم 
حاحاح   ] اأر  الييارن فه  السال  كما لال ا ما  أحمد بن حنيل ألبن  عيد س : :

!( ويسااافل عيااادس ابااااب احماااد بااان حنيااال )رض( هااال باباااا اساااماب ) فاااااتل معاوياااة 

اعلام  ) : فال يا ابه ؟ يقال اطر، احمد بان حميال ملااا عام رفات رأسا  ولاال لمعاوية
بن ابه طال  )  (كثار االعدا  ففا ش اعداتا  علاه ان يمادوا عاياا فاا   يابنه ان عله

ياابنه ان معاوياة اله عادو لا  فااطروا علاا  كااادا مانهم لعلاه فااعلم  فلم يمدوا فعمدوا

 . [ 199و لاري  اليلفا  للساوطه ص 83ص  7ف ح اليارن   - ) الفال ل 

  

 : الفصل الرابر

  

اخىىتالف المفسىىرون بنىىاءا  علىىى مىىا ورثىىول مىىن اختالفىىاك بىىين الصىىحابة والتىىابعين 

  )ومقابل تراح أهل بيت النبي الموروح عن رسول هللا ثم افمام علي وعليه السالم

  



  لمفسرون فه باان يا  القرآن المريم  ا  بنا اً عله اأ الفاا  وموروعاا اأ الف ا
بعل الصحابة فانقسمت أفها  األمة حول كل العلو  الشرعاة بد اً بال فساار وان هاا اً 

  : بالفق  ولد انقسمت إله عد  ألسا  وهه

  

 : آيا  القرآن المريم وباانها بان المفسرين                 -

  

  

نظراً الأ فا  باان رسول  ر القرآن المريم عند المسلمان لم لقسام  إله عد  ألسا لفسا

س حله س علا  وآل  ففه مذه  أهل الياات علااهم الساال  عنادهم بااان ألهال الياات 
علااهم السااال  والم ااوارث عان أمااار المااؤمنان علاا  السااال  و لماان يؤأاذ علااا  فقاادان 

م السااال ( لايعل آياا  القارآن الماريم و هاه آيااا  بعال أعاار عان أهال الياات )علااه

وأماا  لاست كثار  ويظهر ذلك بوضو  فه لفساار اليرهاان للسااد "هاشام اليحراناه" 
لفاسار أهل السنة لممعهم األحاديث مان حاحابة علاه اأا الف مشااربهم ولو هاالهم 

 وأفهامهم وموضاوعا  لاريش وا ساراتالاا  انقسام بااان الصاحابة والسال  الصاالح

فاه لولا   ييا  س لعاله إله عد  ألساا  علاه الارغم مان ساهولة فهام القارآن الماريم 

 }  القمر -ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر  {  : لعاله

انقسمت إله عد  ألسا  كماا   وبنا  علا  لفاسار مذه  أهل السنة ييا  القرآن المريم

 : يله

ن  ماو  المسالمان وهاه كثاار  وال أاالف آيا  م فق عله فهمها فهما حاحاحا باا-1

 { اليقر  –بان األمة فه فهمها لكقول  لعاله   وألاموا الصال  وآلوا الزكا  

آيا  لم لفسارها أطف عله غير مراد س لعاله وهم ال يعلمون بغار لصد و لمان   -2

  ن امة نقوال  أاطكة أ اال بعد أ اال

نون فه كل عا  مار  أو مارلان عام ال ي وباون وال أولم يروا أنهم يف  } مثل لول  لعاله

ففااه مااذه  أهاال اليااات لااال القمااه فااه لفسااارب يف نااون  {126ال وبااة  -هاام يااذكرون

يي لون بفحناف اليلانا  أو بالمهاد مات رساول س  بالمرض ولال الصافه فه لفسارب 
مراض دفعااة أو دفع ااان باااأل  فاعاااينون مااا يظهاار علاااهم ماان اييااا ل والطيرسااه لااال

لان ونقال   وفه مذه  السنة  واألو ا  لال الطيرن يي يرهم فه كلن عا  مارن  أو مارن
كناا نسامت فاه كالن عاا  كذباة أو كاذب ان   ] : أعر مهم عن حذيفاة رضاه س عنا  لولا 

فاالن بها فكا  مان الناا  كثاار [ ولام يياان لناا ماا هاذب المذباة وأماا لفساار اليااااون 

  أو بالمهاد مات رساول س حاله س علاا  وسالم فاعااينون ماا يي لون بفحناف اليلاا 

 . يظهر علا  من اييا ل وبال اله لم ييانها أحد عله حقاق ها



  

آيا  لرآناة لم ليديل معناها عن عمد وساو  طوياة وحربااً ألهال باات النياه علااهم -3

 : السال  وهذا نو  من أنوا  لحري  الملم عن مواضع  كقول  لعاله

داً مًل  } ِ َوال اِذيَن َمعَا ُ أَِشاد ا  َعلَاه اْلُمف ااِر ُرَحَماا  بَْاانَُهْم لَاَراهُْم ُرك عااً ُسام  ُساوُل ّللا  دٌ ر  َحم 

اْن أَعَاِر السًلاُموِد ذَِلاَك َماثَلُُهْم فِاه  ِ َوِرْضَواناً ِساَماهُْم فِه ُوُ اوِهِهم منِ َن ّللا  يَْي َغُوَن فَْاالً منِ

نِماِل َكاَزْر ٍ أَْأاَرَ  َشاْطفَبُ فَاآَزَربُ فَاْسا َْغلََ  فَاْسا ََو  َعلَاه ُساولِِ  ال  ْوَرا ِ وَ  َمثَلُُهْم فِه اْ ِ
ْغِفاَر ً  ااِلَحاِ  ِماْنُهم م  ُ ال اِذيَن آَمنُاوا َوَعِملُواالص  اَ  ِلاَِغاَ  بِِهُم اْلُمف ااَر َوَعادَ ّللا  ر   يُْعِمُ  الزًل

وهناا أ معاوا بافن كال الصاحابة عادول كلهام أحاحاب . {29 الفا ح –َوأَْ اراً َعِظامااً 

 . فال وكفن رسول س حله س علا  وآل  لم يماهد أحداً وهذا أوالً 

  

وعانااً أن لفظم )منهم( يفاد بالقطت أنهم لاسوا  ماعاً ماؤمنان حاادله ا يماان كماا فاه 
ُ ال ِذيَن آَمنُوا وَ  ْغِفَر ً َوأَْ راً َعِظاماً ل ايية هنا اْلُمف اَر   َوَعدَ ّللا  اِلَحاِ  ِمْنُهم م  َعِملُواالص 

ومنهم أن لاسوا  ماعاً كما لال لعااله   ومانهم مان ياؤمن با  ومانهم مان لام ياؤمن با  

الماتد ل وبال اله فسرها أكثرهم لفساراً أاطكاً وهام يعلماون  –وربك أعلم بالمفسادين 
ا أماة محماد حاله س علاا  وآلا  وهام و هذا غال مان فاال أمثلاة كثاار  أضالوا بها

ويقولون عله س الماذب وهام  } يعلمون لال لعاله فه أمة ذمها س لعاله وهم الاهود

   { يعلمون

  

لال كفاه بااهلل شاهادا  } آية  كما كان يقرأ اليلافة عمر بن اليطاب عله سيال المثال  
هماذا   ندب بمسر المام والعاانفمان يقرأ من من ع {بانه وبانمم ومن عندب علم الم اب

لاصرفها عن أمار الماؤمنان   )و ِمن ِعند علم الم اب ( أن أن علم الم اب من عند س

لرات ها ال ه ليان أن شيصاً من آل بات النيه عندب علم   عله علا  السال  فه ححاح
فاا ح بفا ح الماام و  الم ااب هاو شااهد علاه األماة بعاد رساول س حاله س علهاه وآلا 

وهاذا األمار ال ا  هااد فاا  إذ أن القارآن ولالولا   { وَمان عنادَب علام الم ااب } الادال

لولافاااة عاان رسااول س حااله س علااا  وآلاا  ألمااة المسااملان أبلغهاام الااوحه بفحماماا  
وكافااة لالولا  وبال االه هاذب القارا   ال يو اد فاهاا ساالمة نااة وميالفاة   ماا  لارا  

 . ف ح ولاست بالمسرالمسلمان عله أنها بال

للفقاا  ”  منال  عله بان أباه طالا  ”وفه الحديث أن  ا ما  عله علا  السال  ] ففه 

 .  [ « إنن  عله بن أبه طال  »الشافعه ابن المغازله : 

 } ومن هذب اييا  أيا  المي ل  علاها والم ناز  فه فهمها فه المنالا  لولا  لعااله

ُ إِْذ أَْأَرَ  ُ ال ِذيَن َكفَُروا عَانَِه اعْنَْاِن إِْذ هَُما فِه الغَاِر إِْذ يَقُاوُل إاِل  لَنُصُروبُ فَقَْد نََصرَ  بُ ّللا 



ُ َساِمانَ َ ُ َعلَْاا ِ  َ َمعَنَاا فَافَنَزَل ّللا  َوَ عَاَل  َوأَي ادَبُ بُِمنُاوٍد ل اْم لََرْوَهاا ِلَصاِحيِِ  الَ لَْحاَزْن إِن  ّللا 

ْفلَهَكِلَمةَ ال ِذيَن َكفَ  ِ ِهَه العُْلاَا ُروا السًل ُ َعِزيٌز َحِماٌم  َوَكِلَمةُ ّللا   {40ال وب  –َوّللا 

  

وهذ  األي  إع يرها أهل السنة منقية وغارهم لالوا لهم إنها لاست منقية والمد  بل لاد 

اللحازن  " لدأل فه نطا، الذ  وذلك ألن رسول س حله س علا  وآل  كان يقول لا 

فماا  يحازن وهاو مات رساول س حاله   ل ثيا   حاث  زعت نفسا  . , " معنا إن س
س علا  وآل  إال إذا كان الحزن عله دناا فقدها أو أوف عله نف  لق ل فه سايال س 

لاورود لفا  الحازن فاه لولاا  لعااله   لنَِماْااَل لَفَْساْوا َعلَااهَٰ َماا فَاالَُمْم َواَل لَْفَرُحاوا بَِمااا   ,ل

ُ اَل يُِحاا ًل ُكاال  ُمْي َاااٍل فَُيااورٍ   آلَاااُكمْ  كمااا أن الااذين آمنااوا وعملااوا   ل 23الحديااد  -  َوّللا 
الصالحا  ال أوف علاهم وال هم يحزنون فه لولا  لعااله   إِن  ال اِذيَن آََمنُاوا َوَعِملُاوا 

َكا َ لَُهْم أَْ ُرهُْم عِ  اَل َ َوآَلَُوا الز  اِلَحاِ  َوأَلَاُموا الص  ْندَ َربنِِهْم َواَل َأْوٌف َعلَْاِهْم َواَل هُْم الص 

 . ل فما  يحزن وهو مؤمن باهلل وولااً هلل ورسول 277اليقر   -« يَْحَزنُون

ولم لنزل عله أباه   ولذلك أنزل س لعاله سمان   فقه عله رسول  حله س علا  آل 
حاله س علاا  وآلا  بمر وأما فه باعة الرضوان لما عيت المؤمنون علاة الماو  معا  

أنزل لعاله سمان   عله رسول  وعله المؤمنان لصد، ناا هم و حاد، ماا فاه للاوبهم 

ُ َعِن الُمْؤِمنِاَن إِْذ يُيَايِعُونََك لَْحَت الش اَمَر ِ فَعَِلاَم َماا فِاه  } : كما لال لعاله لَقَْد َرِضَه ّللا 
فافنزل س  } ولولا  لعااله {18الف ح –عَابَُهْم فَ ْحاً لَِريياً َوأَ  لُلُوبِِهْم فَفَنَزَل الس ِمانَةَ َعلَْاِهمْ 

 {سمان   عله رسول  وعله المؤمنان

بااان الصااحاح والممااذوب و ااا  اليلاا    آيااا  اأ لاا  فااه فهمهااا الصااحابة عاان عمااد

لااارث كاال ذلااك فهااذا شاار، وذام غاارب فااه فهمهااا مي لفااان فااه فهمهااا بنااا اً علااه 
من أر وا عله والية أهل اليات فمال فهام ايياة بفهما  ماوحلهم من أرا  ال ابعان و 

ونقل بعاهم عن الصحابة الذين لال بعاهم بما هو مرفو  عن رسول س حله س 

علاا  وآلاا  وماانهم ماان لاال نقااالً عاان أهاال الم ااب فاادألت ا سااراتالاا  ولغلغلاات إلااه 

 لراث المسلمان

ن الناا  مان بشارن نفسا  اب غاا  واألمثلة علاه ذلاك كثاار  وأولهاا لولا  لعااله   وما 

مرضا  س _ اليقر  ل وهه نزلت فه ا ما  عله )علا  السال  لما نا  ممان رساول 
س حله س علا  وآل  لاف دي  بنفس  فه الهمر  فقال الطيارن فاه لفساارب ]لاال ل ااد  

فااه لولاا : " وماان النااا  ماان يشاارن نفساا  اب غااا  مرضااا  س "  لااال: المهااا رون 

] لال سعاد بن المسا  رحم  س :   لفسار الطيرن [ وفه أسياب النزول -األنصارلو
نزلت فه حها  بن سنان الرومه رضه س عن  لما أر  مهاا راً فلحاق با  بعال 

المشركان  فال فت إلاهم  ولال: لد علم م معشر لريش أنه أرمه القو   يعنه: أن  من 

إله ح ه أرمه بمل سهم فه كنان ه  عام أضارب أحسن النا  رماية  وس ال لصلون 
بسااافه مااا بقااه فااه ياادن مناا  شااه  عاام افعلااوا مااا شااك م  وإن شااك م دللاا مم علااه ماااله 

ففأذلموب  فدلهم علاه مماان مالا   وأنا  لحات ع ياة اليااب  فر ات القاو  وأأاذوا ماال 



حاه  ربح ربح اليات أبا ي»حها  كل   فلقا  رسول س حله س علا  وسلم ولال ل : 
وأنزل س عز و ل هذب ايية [ ل والمعلو  أن سعاد بان المساا  كاان « اليات أبا يحاه

 –من ميغه ا ما  علا  و  دل  من احاحاب الراياا  الحمار لادعه "مارياة الهماو " 

ب( وهااو أحااد أسااالذ  الييااارن 86ك اااب مثالاا  العاارب لهشااا  باان السااات  المليااه )  

 . وذله يطعن فه رواي  

لال : لما   عن أبه سعاد اليدرن ] و  اييااة ونزولهااا فااه ا مااا  علااه كمااا يلااهلثياا

) با  عله بن أبه طال  عله فراش رسول الل   ( يريد الغار ) ص أسرن بالنيه 

( ففوحه الل  إله  يرتال وماماتال : إنه لد آأات بانمما و علت عمر أحدكما ص 
  فمالهما اأ اراها وأحيا الحاا    ا  ففيمما يؤعر حاحي  بالحا أطول من ايأر 

) ففوحه الل  الاهما أفال كن ما مثل عله بن أبه طال  آأات بان  وبان نياه محمد 

فمان   اهيطا إله األرض فاحفظاب من عدوب   ( فيا  عله فراش  يقا  بنفس  ص 
ه  يرتال عند رأس  وماماتال عند ر لا  و يرتال ينادن : ب  ب  من مثلك يا بن أب

طال  الل  عز و ل يياهه بك المالتمة ففنزل الل  لعاله : )ومن النا  من يشرن 

فااااتل ا مااا  أمااار  - (207اليقاار   -نفس  اب غاء مرضا  الل  والل  رؤف بالعياد 
شواهد ال نزيل لقواعد ال فاال فاه   -المؤمنان ) علا  السال  ( من ك   أهل السنة ل 

 . [ 123( ص  1) المزء :  -للحاكم الحسمانه -

  

وهااذا ممااا أدأاال المفساارون فااه أالفااا  بااان الاارأن والاارأن الميااال  بااان حااديث 

ححابه كريم ولابعه مواله لألمويان ولو أالفهم لق لوب لوكذب كذلك معاوية لعن  س 
﴿ومن النا  من يعميك لول  فاه الحااا  الادناا ويشاهد   فه ذلك مرو اً بفن لول  لعاله

س عله ما فه للي  وهو ألد اليصا  * وإذا لوله سعه فه األرض لافسد فاها ويهلاك 

لال أبو  عفار: ولاد رو  أن  نزلت فه عله ] .  الحرث والنسل وس ال يح  الفساد﴾
علاه  ماتة أل  درهم ح ه يرو  أن هذب ايية نزلت فه لسمر  بن  ندب معاوية بذل

النا  من يعمياك لولا  فاه الحااا  الادناا ويشاهد س علاه ماا فاه  ﴿ومن :بن أبه طال 

للي  وهو ألد اليصا  * وإذا لوله سعه فه األرض لافسد فاها ويهلك الحرث والنسل 
ابن ملمم  وهه لول  لعاله: )ومان    وأن ايية الثاناة نزلت فه  وس ال يح  الفساد﴾

فلم يقيل  فيذل ل  مات ه أل  درهام فلام     النا  من يشر  نفس  اب غا  مرضا  س(

 . يقيل  فيذل ل  عالعماتة أل  فلم يقيل  فيذل ل  أربعماتة أل  فقيل  ورو  ذلك

عله علاا  الساال   وعااليوا علاه  منعوا من إرهار فااتل بنه أماة لال: ولد حح أن

ت الدين ذلك الراون ل   ح ه إن الر ل إذا رو  عن  حديثا ال ي علق بفال  بل بشرات

عيد س بن شداد  ال ي ماسر عله ذكر اسم   فاقول: عن أبه زين لورو  عطا   عن
يوماا  عله بن أباه طالا  علاا  الساال  بن الهاد  لال: ودد  أن ألرم ففحدث بفااتل

 .بالسا  ضربت إله اللال  وأن عنقه هذب
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كثر  النقل إلاه لال: فاألحاديث الوارد  فه فال  لو لم لمن فه الشهر  واالس فاضة و
غايااة بعاااد   ال نقطاات نقلهااا لليااوف وال قاااة ماان بنااه مااروان ماات طااول المااد   وشااد  

العداو   ولاوال أن هلل لعااله فاه هاذا الر ال سارا يعلما  مان يعلما  لام يارو فاه فاال  

ل  منقية  أال لر  أن رتا  لرية لو سايه علاه واحاد مان أهلهاا   عرفت حديث  وال
يار وحال  ليمل ذكرب  ونسه اسم   وحار وهو مو اود ومنت النا  أن يذكروب ب

معدوما  وهو حه ما ا! هذب أالحة ماا ذكارب شااينا أباو  عفار رحما  س لعااله فاه 

 [ 73ص  4* * نهج اليالغة البن أبه الحديد     -هذا المعنه فه ك اب ال فاال

 : وكذلك

وهاام أحااحاب   آيااة إذهاااب ال طهااار وإذهاااب الاار   عاان أهاال اليااات علاااهم السااال 
سادنا محمد )حاله س علاا  وآلا ( و ا ماا  علاه و السااد  فاطماة و   المسا  اليمسة

ا ما  الحسن والحسان )علاهم السال  ( فه لولا  لعااله   إنماا يرياد س لااذه  عانمم 

األحزابل فقال أكثر المفسرون بما رو  عن  –الر   أهل اليات ويطهركم لطهارا 
 علااا  وآلاا  أنهاام أحااحاب المسااا  اليمسااة والاايعل لااال باافنهم رسااول س حااله س

 . أزوا   لاصرف هذب المنقية عنهم فولعت األمة فه ا أ الف عله ك اب ربها

أورد الطيرن فه لفسارب عن للك ايية : ] عن شداد أبه عمار لال : إنه لمال  عناد 

ا ل  ح ه أأيرم عن الذن  واعلة بن األسقت إذ ذكروا علاا فش موب   فلما لاموا لال :
ش موب   إنه عند رسول س حله س علا  وسلم إذ  ا  عله وفاطمة وحسن وحسان 

ففلقه حله س علا  وسلم علاهم كسا  ل    عم لال : " اللهام هاؤال  أهال با اه   اللهام 

أذه  عنهم الر   وطهرهم لطهارا " للت : يا رسول س   وأناا ؟ لاال : " وأنات " 
ل : فوس إنها ألوعق عمله عندن حديث آأر : لال ا ما  أحمد : حادعنا عياد س بان لا

نمار   حدعنا عيد الملك بن أبه سلامان   عن عطا  بن أباه رباا    حادعنه مان سامت 

أ  سلمة لذكر أن النيه حله س علا  وسلم كان فاه با هاا   ففل ا  فاطماة   رضاه س 
  فدألت بها علا  فقال لها : " ادعه زو ك وابناك " لالت عنها   بيرمة فاها أزير  

: فما  عله وحسن وحسان فادألوا علاا    فملساوا يافكلون مان للاك اليزيار    وهاو 

عله منامة ل  عله دكان لح   كسا  أايرن   لالت : وأنا فه الحمر  أحله   فافنزل 
الر   أهل اليات ويطهركم س   عز و ل   هذب ايية : ) إنما يريد س لاذه  عنمم 

لطهارا ( لالت : ففأذ فال المسا  فغطاهم ب    عم أأر  يدب ففلو  بها إله السما    
عم لال : " اللهم هؤال  أهل با ه وأاح ه   ففذه  عنهم الر   وطهرهم لطهارا " 

  لالت : ففدألت رأسه اليات   فقلات : وأناا معمام ياا رساول س ؟ فقاال : " إناك إلاه 

 [ لفسار الطيرن –ار   إنك إله أار " أ

ونقل أياا الطيرن فه لفسارب ]عن عمرمة عن ابن عيا  فه لول  : ) إنما يرياد س 
لاذه  عنمم الر   أهال الياات ( لاال : نزلات فاه نساا  النياه حاله س علاا  وسالم 

وسلم أاحة ولال عمرمة : من شا  باهل   أنها نزلت فه أزوا  النيه حله س علا  

 [ لفسار الطيرن –



وانظر هنا يماد المري  يقول أذونه يريد أن يياهل من أالف  وذلاك علاه اع ياار أنا  
وأن س لعاله سان قم ممان باهلا  وكذبا  هال رأيات   رسول من س أو ل  ممانة رسول

د الً أكثر من ذلك يظن النا  أن  من عند س وما هو من عند س كماا لاال لعااله فاه 

َوإِن  ِماْنهُْم َلَفِريًقاا يَْلاُووَن َأْلِسانَ َهُم بِاْلِم َااِب ِل َْحسَايُوبُ ِماَن  } ماة بناه إساراتال مان ليالأ
ِ َويَُقوُلوَن عََلاه  اْلِم َاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِم َاِب َويَُقوُلونَ  ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد ّللا  ُهَو ِمْن ِعنِد ّللا 

ِ اْلَمِذَب َوُهمْ   .  {78آل عمران  -  يَْعَلُمونَ  ّللا 

وهنا ميغاه أهل اليات )علاهم السال ( لشددوا بفن ايية لاست فه أهال باات رساول 

س بل هه فه زو ال  ح ه لو سلمنا  دالً بفنهم زو ال  لماذا نقلوا لنا أحاديث رسول 
الاساار س حله س علا  وآل  فقاه عان عاتشاة وحفصاة ولام ينقال أن شاان إال الناذر 

 ادا لمااا ال ي يطااه أحااابت الااد الواحااد  عاان يقاااة أزوا ا  وماانهم أمهااا  أوالد للنيااه 

حله س علا  وآل  كالساد  أديمة والساد  مارية القيطااة بال لمادد هاذا العادا  ل ار  
فه مسند ا ما  أحمد أحاديث ابه هرير  الذن عاحر رسول س بان السنة والنصا  

 يقل عن مات ه وأمسان حفحة ومسند ا ما  علاه ال يزياد والسن ان والنص  فقه ال

 . عن عشرين حفحة فقه

ونظن هنا الوضو  المامال لمراهااة هاذب األماة ألهال باات النياه مناذ أولفاوا أحادياث 
ا ما  عله ونشروا أحاديث أبه هرير  وح ه اين من منت أن مسلسال أو عمال فناه 

لسنة وحاماة حمه ا ساال  بال وال لماد فاه ألهل بات النيه فه بالد لدعه أنها عله ا

بلدانهم ك اباً ألهل بات النيه إال نادراً ح ه أر  فانا أوار  يق لون علاه الهوياة كال 
من كان اسم  علااً وحسان و عفر وعيد الحسن وعيد الحسان أو حله مسدالً يادب أو 

المه احايحت ك ا  بلادان العاالم ا سا  لي  أالماً عقاقاً بان الشا  والعرا، وفه بقااة

سار  أهل بت النيه لهمة يعال  علاها أو ينظار لصااحيها بريياة وأاوف وو ال ومات 
ذلاك يادعون أنهام مساملون وعلاه سانة الرساول ولاذلك أار  فاه زماانهم حراحاار 

الحر  وريح عر  أس ار المعية وأول  س لهم الحج عامان وغلق كال بااو  س فاه 

ر شااديد وهاام ياادعون أنهااا مف وحااة للصااال  فقااه العااالم ا سااالمه أاحااة الساانه بمماا
ولل غطاة عله هذا الممر زينوا المسا د من اليار  باألنوار لليدا  و هه فه حقاقاة 

 . األمر مغلقة

 فاللهم العنهم لعناً كياراً وعمل بزوال ملمهم وارنا فاهم آيالك وحسينا س ونعم الوكال

  

ه غار موضعها بحما ها كادلال علاه حاحة آيا  ي م اس يدامها وا س شهاد بها ف -4

 : القاا 

وال لقال  }  ] : كقاولهم فاه حمااة القااا  ماثالً  . آيا  لم لل  معناها رأساً عله عق 

فااأ لفوا علاه القااا  هال هاو علاه مااهو أعلاه مان األف أ   { لهما أٍف وال لنهرهما

 . [ 370ص /7را ت ا حما  بن حز    –األلل منها 



  

ود ايية بل هاه بااان لعقاو، الوالادين ولحاريم لعلااة الصاو  علاهماا وهذا لا  مقص
كما هو واضح من المعنه فقليوا معناها وحرفوها عن مقصدها الحقاقه لمه لس يد  

فه أمر آأر العاللة ل  بها وهو القاا  الذن نهه عن  رسول س حله س علا  وآل  

 . " ول من لا  إبلا لاتالُ " اللقساوا الدين فإن الدين اليقا  وأ

 : آيا   هل الصحابة والسل  واليل  معناها فقالوا فاها س أعلم  -5

كآية الرو  والعرش والحروف المقطعة ولاا  األمار كاذلك فقاه بال والهماوا اليحاث 
فاهاا بقلاة األدب فقاالوا ] كفاه بناا أدبااً أن نسامت عماا لام يا ملم س لعااله عنا  [ همااذا 

 .  لالوا

م أيها المسلم المريم أن ما أنزل  س عز و ل ل  معنه محدد واضح ي عياد با  وهنا إعل

  ولادألوا المناة بعاد ماولهم  المسلمان لاحققوا مراد س لعاله منهم لايارم لهم دنااهم
 { وييلاق مااال لعلماون } و ماحمي  س لعاله عنا فال علم لنا ب  كما فاه لولا  لعااله

س علا  وآل  للك القول  لعارب الاهود والمنافقان معار  بقات ولو لال رسول س حله 

ما بقه اللال والنهار لمثر  أهل الياطل وكثر  ألياعهم فه كال عصار ومصار ومعلاو  
أن النا  سرا  فه ليول الياطل ل عم لفله بعد ذلك الدولة ال ركاة عله أنقاض الدولاة 

الً وكماا هاو الحاال فاه سانة ا نقالباا  العياساة بعد ل لهم لليلافاة المع ااد وكاان طفا

ول ل المنافساان علاه الحمام المسا حقان لا  ولوعااً لحات سانة كونااة لاال   عله الدول
إن الملاوم إذا دألااوا لرياة أفسادوها و علاوا أعااز  أهلهاا أذلاة وكااذلك  } لعااله فاهاا

  . { يفعلون

  ول ال بعااهم بعاااً رسول س حله س علا  وآل  بال ناف  عله الحمم   فهل أمرهم

 . أ  أمرهم ب ولاة األطفال لليالفة؟

ولا حطم الدولاة   وبالقطت و دوا فه كال زمان علماا  ضااللة يف اون لهام بماا يشا هون
ولاد   علاه ياد الم افولان الطااليان للادناا وباسام الادين  ا سالماة ول اذه  إلاه المحاام

ه لقولا  با ر اا  ووالياة كانت الدولة العياساة يقاو  فقههام علاه علاه الماذه  الحنفا

إن شار  هاذب العقااد  ألنهاا لحمام بإيماان كال   عم  العيد الحيشه فعمل ب  أهل المشر،
ناطق للشهاد  بدون أدا  حقها وبذلك أمن الحما  العياساون عله أنفسهم مان الثاورا  

وموبقاا  كماا أنا  ي يناه نظرياة فاه الحمام واليالفاة   مهما إرلميوا من فواحش وآعاا 
و علوا أنفساهم يحمماون باسام ا لا  والويال     عله حديث ممذوب فقدسوا أنفسهملقو

واليلفاا  مان   كل الويال فاه زماان اليالفاة ال ركااة لمان لاال لهام اليالفاة فاه لاريش

ولد ك يات الم ا  فاه الادين والعقاتاد وورث المسالمون هاذب العلاو  ال اه يظان   لريش
وإن منهم لفريقااً  } من عند س كما لال لعالهكثار من النا  أنها من عند س وما هه 

يلوون ألسن هم بالم اب ل حسيوب من الم اب وما هو من الم ااب ويقولاون هاو مان عناد 

  . { آل عمران –س وما هو من عند س ويقولون عله س المذب وهم يعلمون 



 : آيا  سم وا عنها لميالف ها أو لعارضعا مت مذه  المفسر -6

 : معناها ومذه  المفسر لعارض

ل ساامت عاان 11الحماارا   –كقولاا  لعاااله   وماان لاام ي اا  ففوالتااك هاام الظااالمون 

 .  لفسارها ابن كثار ل عارض معناها مت المذه  الشافعه

يافلوا بياانهاا  و كقول  لعااله فاه إ ماا  ساموله باان لفاساار السانة والشااعة حااث لام 

ا  السال (   فاوال أنا  كاان مان المسايحان لول  لعاله عن سادنا يون  )عل  فه  كامال

ل فلم ييانوا كاا  كاان سااندنا ياون   144الصافا   –لليث فه بطن  إله يو  ييعثون 
ساظل حيا  بطن الحو  ح ه يو  اليعث هذب لم ييانها أحد لفقادان باانهاا مات لطااول 

 .  ال العمر و بعد الزمان عن زمن الوحه وباان سادنا محمد وأهل با   علاهم الس

و هنا فسر  ماعهم لسياح سادنا يون  ولوالب ألحيح من الهالمان و لم ييانوا لناا بقااة 

بنه آد  ممن مالوا هذب المولة كا  ساممثون فه بطنة إله يو  ييعثون وأطول أعمار 

 . الحا ان مات ه عا 

 : فشلوا فه المواتمة بان آيا  رنوا أنها مي لفة مت بعاها اليعل -7

بعل علما  السل  فه ذلك ك اباً عان هاذب ايياا  ال اه يظان الايعل أنهاا  أل   وهنا

 : والمثال هنا  كالمؤلل  والمي ل    مي لفة

يوعاق وعالاا  أحاد ل ولولاا  لعاااله     كقولا  لعاااله   فاومكاٍذ ال يعااذب عذابا  أحااد وال 

هلهم ل ولم -أذوب فغلوب عم المحام حلوب عم فه سلسلة ذرعها سيعون ذراعاً فاسلموب 
أساا يد  ممرمااه أهاال الم اااب للااك ال نالاااا  الظاااهر  للطعاان فااه ك اااب س وعناادنا 

سنيان  هل األمة بذلك وأنها مان العلام الاوهيه و لاا  المسايه وهاو علام يع ماد علاه 

لواعد واحول علماة نساا ها أ ااال مان العلماا  فاه بااان ك ااب س لعااله وس لعااله 
قااارآن بوهياااة مااان س لعااااله   ففهمناهاااا سااالامان ل لاااادر علاااه إلهاااا  فهااام باااواطن ال

 . وسنمش  ذلك فه حان  إن شا  س

بعال ألفاار القارآن المااريم منقولاة عان معناهاا لاام يعلمهاا إال أتماة أهال اليااات   – 8

  : )علاهم السال ( ولم يفهمها المثار ومن فهمها لم يعلم ما هه هذب األلفار وأين هه

 : عله ذلك

أن أحاد فاه العاالم مان أن ديان أن الساماوا  واألرض أكيار مان ألاق وهنا هل ينمر 

 . النا  ؟

ا  ابة ال أحد ينمر ذلك ولمن س لعاله بان أن كل من أطا  ميلولاً مان دونا  لعااله 

فقد  علا  أكيار مان س لعااله لاذلك نفاه عانهم العلام بطااع هم غاار الياالق عاز و ال 



لاذين حاد، علاهماإبلا  رنا  فاالعيوب إألا فريقااً ولذلك لال لعاله فه كثار من اليلق ا

 . {   ولمن أكثر النا  اَل يَْعلَُمونَ   من المؤمنان

  

وبال اله لفا  يعلماون هناا منقاول بمعناه يعملاون فاه طاعاة س فلاو عملاوا بطاعاة س 

ورسول  ولولوا أهل با   علاهم السال  فهم مقرون بفن س أكير عاالمون بهاذب الحقاقاة 

 ملون بما أمر فهم عاملون بفوامر س ولوعا

لركوا طاعة س لعاله ولولوا غار س لعاله روسول  حله ال  علا  ولولوا غار أهل 
باات النيه علاهم السال  لم يقر هلل لعاله لهم هناا باالعلم وذلاك لعملهام فاه غاار طاعاة 

لعاله   ليلق السماوا   س فهم ال يعلمون أن ال يعملون ولذلك يقول اليغون فه لول 

ل ومعلااو  أن ألااق 57غااافر  –أكياار ماان ألااق النااا  ولماان أكثاار النااا  ال يعلمااون 
السماوا  واألرض أكير مما حنعوا ولمنهم بعصاانهم هلل عزو ل الروا والعااذ بااهلل 

 أنهم آمنوا بفن من لولوهم

يؤمنون ولم يعملوا هلل  يعلمون ان ال  من دون س أكير من س لعاله وهنا لال بفنهم ال

 لعاله

  

أسياب نزول ممذوبة أو   آيا  اأ ل  فه فهمها ال ابعان بنا اً عله ما ورعوب من  - 9

 ححاحة عله حس  هو  ال ابعه

الصحاح والممذوب و ا  اليلا  لاارث كال ذلاك فهاذا شار، وذام غارب فاه فهمهاا 

مان أر اوا علاه والياة  مي لفان فه فهمها بناا اً علاه ماوحالهم مان أرا  ال اابعان و

أهل اليات فمل فهم ايية بفهم  ونقل بعاهم عن الصحابة الذين لاال بعااهم بماا هاو 
مرفو  عن رسول س حله س علا  وآل  ومنهم من لال نقالً عن أهل الم اب فدألت 

 ا سراتالاا  ولغلغلت إله لراث المسلمان

مان الناا  مان بشارن نفسا  اب غاا  واألمثلة علاه ذلاك كثاار  وأولهاا لولا  لعااله   و 

مرضا  س _ اليقر  ل وهه نزلت فه ا ما  عله )علا  السال  لما نا  ممان رساول 
س حله س علا  وآل  لاف دي  بنفس  فه الهمر  فقال الطيارن فاه لفساارب ]لاال ل ااد  

فااه لولاا : " وماان النااا  ماان يشاارن نفساا  اب غااا  مرضااا  س "  لااال: المهااا رون 
] لال سعاد بن المسا  رحم  س :   لفسار الطيرن [ وفه أسياب النزول -واألنصارل

نزلت فه حها  بن سنان الرومه رضه س عن  لما أر  مهاا راً فلحاق با  بعال 

المشركان  فال فت إلاهم  ولال: لد علم م معشر لريش أنه أرمه القو   يعنه: أن  من 
إله ح ه أرمه بمل سهم فه كنان ه  عام أضارب  أحسن النا  رماية  وس ال لصلون

بسااافه مااا بقااه فااه ياادن مناا  شااه  عاام افعلااوا مااا شااك م  وإن شااك م دللاا مم علااه ماااله 



ففأذلموب  فدلهم علاه مماان مالا   وأنا  لحات ع ياة اليااب  فر ات القاو  وأأاذوا ماال 
يحاه  ربح ربح اليات أبا »حها  كل   فلقا  رسول س حله س علا  وسلم ولال ل : 

وأنزل س عز و ل هذب ايية [ ل والمعلو  أن سعاد بان المساا  كاان « اليات أبا يحاه

 –من ميغه ا ما  علا  و  دل  من احاحاب الراياا  الحمار لادعه "مارياة الهماو " 
ب( وهااو أحااد أسااالذ  الييااارن 86ك اااب مثالاا  العاارب لهشااا  باان السااات  المليااه )  

 . وذله يطعن فه رواي  

لال : لما   عن أبه سعاد اليدرن ] يااو  اييااة ونزولهااا فااه ا مااا  علااه كمااا يلااهلث

) با  عله بن أبه طال  عله فراش رسول الل    ( يريد الغار ) ص أسرن بالنيه 
( ففوحه الل  إله  يرتال وماماتال : إنه لد آأات بانمما و علت عمر أحدكما ص 

  فمالهما اأ اراها وأحيا الحاا    حاا  ففيمما يؤعر حاحي  بال أطول من ايأر 

) ففوحه الل  الاهما أفال كن ما مثل عله بن أبه طال  آأات بان  وبان نياه محمد 
فمان   اهيطا إله األرض فاحفظاب من عدوب   ( فيا  عله فراش  يقا  بنفس  ص 

أبه  يرتال عند رأس  وماماتال عند ر لا  و يرتال ينادن : ب  ب  من مثلك يا بن 

طال  الل  عز و ل يياهه بك المالتمة ففنزل الل  لعاله : )ومن النا  من يشرن 
فااااتل ا مااا  أمااار  - (207اليقاار   -نفس  اب غاء مرضا  الل  والل  رؤف بالعياد 

شواهد ال نزيل لقواعد ال فاال فاه   -المؤمنان ) علا  السال  ( من ك   أهل السنة ل 

 [ 123( ص  1) : المزء  -للحاكم الحسمانه -

وهااذا ممااا أدأاال المفساارون فااه أالفااا  بااان الاارأن والاارأن الميااال  بااان حااديث 

 . ححابه كريم ولابعه مواله لألمويان ولو أالفهم لق لوب

﴿ومن النا  مان يعمياك   وكذب كذلك معاوية لعن  س فه ذلك مرو اً بفن لول  لعاله

لول  فه الحاا  الدناا ويشهد س عله ما فه لليا  وهاو ألاد اليصاا  * وإذا لاوله ساعه 

 .  فه األرض لافسد فاها ويهلك الحرث والنسل وس ال يح  الفساد﴾

ماتاة ألا   لسمر  بن  ندب لال أبو  عفر: ولد رو  أن معاوية بذلنزلت فه عله ] 
النا  من يعمياك ﴿ومن  :عله بن أبه طال  درهم ح ه يرو  أن هذب ايية نزلت فه

لول  فه الحاا  الدناا ويشهد س عله ما فه لليا  وهاو ألاد اليصاا  * وإذا لاوله ساعه 
  وأن ايية الثاناة   فه األرض لافسد فاها ويهلك الحرث والنسل وس ال يح  الفساد﴾

ابن ملمم  وهه لول  لعاله: )ومن النا  من يشار  نفسا  اب غاا  مرضاا   نزلت فه

فلم يقيل  فيذل ل  مات ه أل  درهم فلام يقيال  فياذل لا  عالعماتاة ألا  فلام يقيال     س( 

 . فيذل ل  أربعماتة أل  فقيل  ورو  ذلك

عله علاا  الساال   وعااليوا علاه  منعوا من إرهار فااتل بنه أماة لال: ولد حح أن

الدين  ذلك الراون ل   ح ه إن الر ل إذا رو  عن  حديثا ال ي علق بفال  بل بشراتت

 .ال ي ماسر عله ذكر اسم   فاقول: عن أبه زين 
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عياااد س بااان شاااداد بااان الهااااد  لاااال: ودد  أن ألااارم ففحااادث  ورو  عطاااا   عااان
يوماااااا إلاااااه اللاااااال  وأن عنقاااااه  علاااااه بااااان أباااااه طالااااا  علاااااا  الساااااال  بفاااااااتل

 .بالساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربت هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذب

كثر  النقل إلاه لال: فاألحاديث الوارد  فه فال  لو لم لمن فه الشهر  واالس فاضة و
غايااة بعاااد   ال نقطاات نقلهااا لليااوف وال قاااة ماان بنااه مااروان ماات طااول المااد   وشااد  

العداو   ولاوال أن هلل لعااله فاه هاذا الر ال سارا يعلما  مان يعلما  لام يارو فاه فاال  

ل  منقية  أال لر  أن رتا  لرية لو سايه علاه واحاد مان أهلهاا   عرفت حديث  وال
يار وحال  ليمل ذكرب  ونسه اسم   وحار وهو مو اود ومنت النا  أن يذكروب ب

معدوما  وهو حه ما ا! هذب أالحة ماا ذكارب شااينا أباو  عفار رحما  س لعااله فاه 

 [ 73ص  4* * نهج اليالغة البن أبه الحديد     -هذا المعنه فه ك اب ال فاال

 : وكذلك

وهاام أحااحاب   آيااة إذهاااب ال طهااار وإذهاااب الاار   عاان أهاال اليااات علاااهم السااال 
سادنا محمد )حاله س علاا  وآلا ( و ا ماا  علاه و السااد  فاطماة و   المسا  اليمسة

ا ما  الحسن والحسان )علاهم السال  ( فه لولا  لعااله   إنماا يرياد س لااذه  عانمم 

األحزابل فقال أكثر المفسرون بما رو  عن  –الر   أهل اليات ويطهركم لطهارا 
 علااا  وآلاا  أنهاام أحااحاب المسااا  اليمسااة والاايعل لااال باافنهم رسااول س حااله س

 . أزوا   لاصرف هذب المنقية عنهم فولعت األمة فه ا أ الف عله ك اب ربها

أورد الطيرن فه لفسارب عن للك ايية : ] عن شداد أبه عمار لال : إنه لمال  عناد 

ا ل  ح ه أأيرم عن الذن  واعلة بن األسقت إذ ذكروا علاا فش موب   فلما لاموا لال :
ش موب   إنه عند رسول س حله س علا  وسلم إذ  ا  عله وفاطمة وحسن وحسان 

ففلقه حله س علا  وسلم علاهم كسا  ل    عم لال : " اللهام هاؤال  أهال با اه   اللهام 

أذه  عنهم الر   وطهرهم لطهارا " للت : يا رسول س   وأناا ؟ لاال : " وأنات " 
ل : فوس إنها ألوعق عمله عندن حديث آأر : لال ا ما  أحمد : حادعنا عياد س بان لا

نمار   حدعنا عيد الملك بن أبه سلامان   عن عطا  بن أباه رباا    حادعنه مان سامت 

أ  سلمة لذكر أن النيه حله س علا  وسلم كان فاه با هاا   ففل ا  فاطماة   رضاه س 
  فدألت بها علا  فقال لها : " ادعه زو ك وابناك " لالت عنها   بيرمة فاها أزير  

: فما  عله وحسن وحسان فادألوا علاا    فملساوا يافكلون مان للاك اليزيار    وهاو 
عله منامة ل  عله دكان لح   كسا  أايرن   لالت : وأنا فه الحمر  أحله   فافنزل 

الر   أهل اليات ويطهركم س   عز و ل   هذب ايية : ) إنما يريد س لاذه  عنمم 

لطهارا ( لالت : ففأذ فال المسا  فغطاهم ب    عم أأر  يدب ففلو  بها إله السما    
عم لال : " اللهم هؤال  أهل با ه وأاح ه   ففذه  عنهم الر   وطهرهم لطهارا " 

  لالت : ففدألت رأسه اليات   فقلات : وأناا معمام ياا رساول س ؟ فقاال : " إناك إلاه 

 [ لفسار الطيرن –ار   إنك إله أار " أ



ونقل أياا الطيرن فه لفسارب ]عن عمرمة عن ابن عيا  فه لول  : ) إنما يرياد س 
لاذه  عنمم الر   أهال الياات ( لاال : نزلات فاه نساا  النياه حاله س علاا  وسالم 

وسلم أاحة ولال عمرمة : من شا  باهل   أنها نزلت فه أزوا  النيه حله س علا  

 [ لفسار الطيرن –

وانظر هنا يماد المري  يقول أذونه يريد أن يياهل من أالف  وذلاك علاه اع ياار أنا  
وأن س لعاله سان قم ممان باهلا  وكذبا  هال رأيات   رسول من س أو ل  ممانة رسول

د الً أكثر من ذلك يظن النا  أن  من عند س وما هو من عند س كماا لاال لعااله فاه 

َوإِن  ِماْنهُْم َلَفِريًقاا يَْلاُووَن َأْلِسانَ َهُم بِاْلِم َااِب ِل َْحسَايُوبُ ِماَن  } ماة بناه إساراتال مان ليالأ
ِ َويَُقوُلوَن عََلاه  اْلِم َاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِم َاِب َويَُقوُلونَ  ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد ّللا  ُهَو ِمْن ِعنِد ّللا 

ِ اْلَمِذَب َوُهمْ   .  {78آل عمران  -  يَْعَلُمونَ  ّللا 

وهنا ميغاه أهل اليات )علاهم السال ( لشددوا بفن ايية لاست فه أهال باات رساول 

س بل هه فه زو ال  ح ه لو سلمنا  دالً بفنهم زو ال  لماذا نقلوا لنا أحاديث رسول 
الاساار س حله س علا  وآل  فقاه عان عاتشاة وحفصاة ولام ينقال أن شاان إال الناذر 

 ادا لمااا ال ي يطااه أحااابت الااد الواحااد  عاان يقاااة أزوا ا  وماانهم أمهااا  أوالد للنيااه 

حله س علا  وآل  كالساد  أديمة والساد  مارية القيطااة بال لمادد هاذا العادا  ل ار  
فه مسند ا ما  أحمد أحاديث ابه هرير  الذن عاحر رسول س بان السنة والنصا  

 يقل عن مات ه وأمسان حفحة ومسند ا ما  علاه ال يزياد والسن ان والنص  فقه ال

 . عن عشرين حفحة فقه

ونظن هنا الوضو  المامال لمراهااة هاذب األماة ألهال باات النياه مناذ أولفاوا أحادياث 
ا ما  عله ونشروا أحاديث أبه هرير  وح ه اين من منت أن مسلسال أو عمال فناه 

لسنة وحاماة حمه ا ساال  بال وال لماد فاه ألهل بات النيه فه بالد لدعه أنها عله ا

بلدانهم ك اباً ألهل بات النيه إال نادراً ح ه أر  فانا أوار  يق لون علاه الهوياة كال 
من كان اسم  علااً وحسان و عفر وعيد الحسن وعيد الحسان أو حله مسدالً يادب أو 

المه احايحت ك ا  بلادان العاالم ا سا  لي  أالماً عقاقاً بان الشا  والعرا، وفه بقااة

سار  أهل بت النيه لهمة يعال  علاها أو ينظار لصااحيها بريياة وأاوف وو ال ومات 
ذلاك يادعون أنهام مساملون وعلاه سانة الرساول ولاذلك أار  فاه زماانهم حراحاار 

الحر  وريح عر  أس ار المعية وأول  س لهم الحج عامان وغلق كال بااو  س فاه 
ر شااديد وهاام ياادعون أنهااا مف وحااة للصااال  فقااه العااالم ا سااالمه أاحااة الساانه بمماا

ولل غطاة عله هذا الممر زينوا المسا د من اليار  باألنوار لليدا  و هه فه حقاقاة 

 . األمر مغلقة

  فاللهم العنهم لعناً كياراً وعمل بزوال ملمهم وأرنا فاهم آيالك وحسينا س ونعم الوكال

. 

  



 : وبنا اً عله ماذكرناب من ليل

  

لكت المم ية ا ساالماة بم ا  عقاتاد ولفاساار وسانن وشارو  وفقا  مي لفاة بعااها ام 
فلماا لو هات   ورعة الوحه الشارعاان  عن بعل من  را  اليعد عن أهل بات النيو 

فه المرويا  المثار  وال ه لم ييحثاوا عان حاح ها انقسامت   األمة لهؤال  ولصديقهم

 : ال فاسار القرآناة إله مدرس ان

  

 : انا من ليل وهماكما ب

  

 :األوله مدرسة ال فسار بالرواية

  

وهااه مدرسااة لع مااد فااه ال فسااار علااه الماافعور عاان رسااول س والصااحابة وال ااابعان 
ومذاه  وأأذوها مسلمة   وحاث أن الممذوبا  كثار  ولوارع ها إميراطوريا  ودول

انقساامت هااذب   ال فسااار الحقاقااه والااوحه المااوروث ماان عنااد س لعاااله  علااه أنهااا

 : المدرسة لنوعان من ال فاسار

  

  لفسار لاتم عله سنة حقاقاة عاب ة عن رسول س حله س علا  وآل . 

  

  لفسار يقو  عله نصوص وآعار ممذوبة اع قد النا  أنها من عند س وماا هاه
و الأاا الف العلمااا  أيااااً فااه علاام الر ااال مااابان موعااق وميااد    ماان عنااد س

كون  شاعااً فافسق  أوح ه علاه ماذه  أهال السانة محيااً    ل واحدومفسق لر

المس درم : "  ألهل اليات فا همون  بال شات كما لال الذهيه فه الحاكم حاح 

 . [168 \17  الذهيه فه سار أعال  النيال  - " رافاه أياث عالم بالحديث

  

 لم بالحديث وأما الحاكم حاح  المس درم فاقول فا  الذهيه رافاه أياث عا

وعند غارب حديث  عقة ألن  يفأذ الحديث عله شرط الييارن وحح   وبال اله 
عله ما وضع  اليياارن مان شاروط   ما مع  من حديث يع ير حديث ححاح



] عن محمد بن طاهر المقدسه ذكر أن   سافل أباا إساماعال عياد س بان محماد  
” ه الحديث رافااه أيااثعقة ف“األنصارن عن الحاكم أبه عيد س ؛ فقال : 

إن   كان شديد ال عصا  للشااعة فاه اليااطن   ” )!( , وأن ابن طاهر هذا لال : 

وكان يظهر ال سانًلَن فاه ال قاديم واليالفاة   وكاان منحرفااً غالاااً عان معاوياة , 

 [”وأهل با   ي ظاهر ب  , وال يع ذر من 

  

حماااب  - وان السااد الحماارن نساي  الاذهيه إلاه ال شاات لحفظا  ديا الادارلطنه ]   ث (

السااد محسان األماان فاه   -  وذكارب [ لر ماة الادارلطنه الاذهيه فاه لاذكر الحفاار 

 . [ 391  ص 9   أعاان الشاعة 

فاه با ا  اللهاما    بعاد رفال دفنا  رحما  س  لال الذهيه فاا  باالحرف : الطيرن ( 
 لذكر  الحفار لر مة الطيرن -   " لال الذهيه ] " فا  يسار من ال شات  ] :  بال شات

] . 

  

وح ه الذين ك يوا فه أهل بات النيه ل لوهم كما حدث مت ا ما  النسااته )رضاه  ( 

س عن ( حاح  ك ااب الحاديث المعاروف )حاحاح النسااته( وهاو كياار علماا  أهال 
السنة والمماعاة الاذن ماا  مق اوالً علاه ياد ألياا  األماويان الاذين ي رضاون علااهم و 

ل ] دأل اله دمشق فو د المثار من أهل دمشق منحرفان عن االما  عله علا  لص  ل

السال  وم عصيان لمعاوية لل وعندهم فمر  أطف عن لل ف صاد  للحاديث عان فاااتل 
االما  عله علا  السال    ولصحاح ال اري  فه أذهان أهل دمشق آنذام لل وأل  ك ابًا 

دألناا الاه دمشاق   والمنحارف   ل )اسم  )اليصاتا(لل أو )أصااتا االماا  علاه!

َعااْن علااه بَِهااا كثااار  فصاانفت ك اااب "اليصاااتا" ر ااا  أن يهااديهم س )لل االمااا  

 . [ )  .١النساته/ لهذي  الممال  

أن  انما حنن  "اليصاتا" فه فال عله وأهل اليات ألن  رأ   ]  : لال ابن ألمان

(لل ابن ألمان فه أهل دمشق حان لدمها فه سنة عن ان وعالعماتة عند هم نُفور  من علهن

 . [  وفاا  األعاان

و اليصاتا : يعنه الفااتل المو ود  فه االما  عله وما مو ود  عند غاربلل هاذا 

 ..فر، اليصاتا عن الفااتللل ما يي ا ب  عله عن غارب من الفااتل

ل ولالوا الم عصيون لمعاويةلل من شافوب حن  ك اب فه االما  علهلل لزموب بالمامتل

ما أعرف ل  فاالة إال لول  فه فااتل معاوية ؟ فقال لهم :  ك اباً   لما ال لصن   ل  
)رسااول س( ال أشاايت س لاا  بطناااً!لل ففمسااموب وضااربوب ضااربًا ميرًحااا بماال وحشاااة 



ودون اح را  ال لشيصا  وال لعلما  وال لممان ا  باان علماا  االساال  ولااري  االساال  

 ..شه  انسانهلل فالمهل يُعمه ويصم ودون اع يار ألن

فقاموا إلا  فمعلوا يطعنون فه أصا ا  ح ه أٌأار ِ مان المسامد ) ] : يقول الطيرانه

المااامتلل(ويقول الاادارلطنه ( : فاااربوب فااه المااامت فقااال : اأر ااونه الااه ممااة   

لل ففأر وب وهو علاللل ف وفه بممة مق واًل شهادًالل( ولال لاوفه فاه الرملاة بفلساطان
يُممل الدارلطنه: مات ماا ُرزِ، مان الفاااتللل ُرز، الشاهاد  فاه آأار عماربلل وماا  

سنة عالث وعالعماتةلل المصادر: المعمم األوسه/ اليداية والنهاياة/ ال قاااد البان نقطاة/ 

هاذا  ازا  مان أهال   سار أعال  النيال / وفااا  األعااان/ ومصاادر أأار  كثاار  [ ل

 . (علا  وآل بات رسول س )حله س 

  

  وح ه ابن حمر العسقالنه والنوون لم يسلما من طعن ال طرفان فاهما ولاالوا

فاهمااا مي دعااة ضااالون !   وبلغاات الساافاهة بيعاااهم أن لااال بو ااوب إحاارا، 

 .. ! " ك اباهما "ف ح اليارن" و "شر  مسلم

  

ذا السااي  وبال اااله اأ لفاات ال فاسااار والمع قاادا  واألفهااا  ألحااول الاادين وفروعاا  لهاا
والع مااد المحادعان فاه ال حقااق علاه السااند دون ا ه ماا  باالم ن لولوافاق الما ن ماات 

ك اب س هو األحح فاه الفهام لاال حاله س علاا  وآلا  أال إن الحاديث سافشاوا عناه 

فإن رأي م الحديث ي وافق مت القرآن فهاو لاوله وأاذوا با  وإن رأي ماوب ي عاارض مات 

 . لفأذوا ب  للللل الحديث رواب الياهقه القرآن فلا  بقوله وال

  

ولد رد هذا الحديث بعااً من أححاب األهوا  واألفها  السقامة للنصوص بحمة فه 

السنة ماال أحل ل  فه القرآن فرد علاهم األس اذ نور الدين أباو لحااة فاه ك ابا  مناابت 

   : الهداية الصافاة مايله

 :عله القرآن المريم ما ورد من الحديث فه عرض الحديث ... ]

  

وهه مو ود  فه المصادر السناة والشاعاة   وسنوردها هنا  مت باان مول  العلماا  

 :منها

 :أ و ما ورد فه المصادر السناة



مان األحاديااث الااوارد  فاه المصااادر السااناة  وال اه لاادعو إلااه عارض الحااديث علااه 

 :القرآن المريم  إما حراحة  أو إشار  وإيما 

إن الحديث سافشو عنه  فما ألاكم عنه ) :لول  حله س علا  وآل  وسلم [1الحديث: ]

الياهقااه فااه   -يوافاق القاارآن فهاو عنااه  وماا ألاااكم عناه ييااال  القارآن فلااا  عناه( 

 (239 /3( ورواب ابن المقرك فه معمم   )9 /1)معرفة السنن وايعار(  )

  

 كم عناه فاعرضاوب علاه ك ااب لول  حله س علا  وآل  وسلم: )ما  ا [2الحديث: ]
رواب الياهقه فه )معرفة السنن وايعار(   -س فما وافق  ففنا لل    وما أالف  فلم ألل ( 

(1/ 116) 

  

لول  حله س علا  وآل  وسالم: )إناه وس ال يمساك الناا  علاه بشاه   [3الحديث: ]

رواب   -ر  س فاه ك ابا ( إال أنه ال أحل إال ما أحال س فاه ك ابا  وال أحار  إال ماا حا
(  والياهقاه فاه )معرفاة السانن وايعاار(  116(  رلم )129 /1الشافعه فه مسندب  )

 (1155(  رلم )360 /3)

  

[ لولا  حاله س علاا  وآلا  وسالم: )سا مون علاه روا  ياروون الحاديث  4الحديث: ]

 /55بان عسااكر لااري  ا -ففعرضوا القرآن  فإن وافقت القرآن فيذوها وإال فادعوها(

77. 

  

لولاا  حااله س علااا  وآلاا  وساالم: )سااافلامم عنااه أحاديااث مي لفااة  فمااا  [5الحااديث: ]

  وسانن 130 /1المفاية فه علام الرواياة  - ا كم موافقًا لم اب س ولسن ه فهو منه( 

 .208 /4الدارلطنه 

  

ود عان موساه لول  حله س علا  وآل  وسلم: )إنه سفلت لوما من الاها [6الحديث: ]
فحاادعونه ح ااه كااذبوا علااا   وساافلت لومااا ماان النصااار  عاان عاسااه فحاادعونه ح ااه 

كذبوا علا   وإن  سامثر عله  من بعدن كما كثر عله من ليله من األنياا   فما حادع م 
عنه بحديث فاع يروب بم اب س  فما وافق ك اب س فهو مان حاديثه  وإنماا هاد  س 

 .255 /2مسند الرويانه  -يوافق ك اب س فلا  من حديثه(نيا  بم اب   وما لم 



  

لولاا  حااله س علااا  وآلاا  وساالم: )سااكلت الاهااود عاان موسااه فاافكثروا  [7الحااديث: ]
وزادوا ونقصااوا ح ااه كفااروا  وسااكلت النصااار  عاان عاسااه فاافكثروا فااا  وزادوا 

أوا ك ااب س ونقصوا ح ه كفروا  وإن  سافشو عنه أحاديث فما ألاكم من حديثه فالر

الطيراناه  -واع يروب  فما وافق ك اب س ففناا لل ا  وماا لام يوافاق ك ااب س فلام أللا ( 

 .13224رلم  316 /12

  

لولاا  حااله س علااا  وآلاا  وساالم: )أال إن رحااه ا سااال  داتاار (  لااال:  [8الحااديث: ]

فهاو مناه  فما  نصنت يا رسول س؟ لاال: )اعرضاوا حاديثه علاه الم ااب فماا وافقا 

 .97 /2المعمم الميار  -وأنا لل  ( 

  

لول  حله س علا  وآل  وسالم: )إنا  ساافله ناا  يحادعون عناه حاديثا   [9الحديث: ]
فمن حدعمم حديثا ياار  القرآن ففنا لل ا   ومان حادعمم حاديثا ال يااار  القارآن فلام 

 .[22 /1رواب الياهقه كما فه ]مف ا  المنة للساوطه  -ألل ( 

  

لول  حله س علا  وآل  وسلم: )أيما حديث بلغمم عنه لعرفون  بم اب  [10الحديث: ]

س فاااليلوب  وأيمااا حااديث بلغماام عنااه ال لماادون فااه القاارآن موضااع  وال لعرفااون 

 . [22 /1رواب الياهقه كما فه ]مف ا  المنة للساوطه  -موضع  فال لقيلوب( 

ذا ما رون عن معااذ أنا  لاال: )إنا  يفا ح ومن األحاديث المولوفة عله الصحابة فه ه

القرآن عله النا  ح ه لقرأب المرأ  والصيه  والر ل فاقول الر ل لرأ  القرآن فلم 

أليت  عم يقو  ب  فاهم فال ي يت  عام يح ظار فاه با ا  مسامدا فاال ي يات  فاقاول لاد لارأ  
ت  وس يلاانهم القرآن فلم أليت ولمت ب  فلم أليت  واأ ظار  فاه با اه مسامدا فلام أليا

بحديث ال يمدون  فه ك اب س ولم يسمعوب عن رسول  لعله أليت(  لال معاذٌ: )فإيااكم 

 (199رواب الدارمه ) -وما  ا  ب  فإن  ضاللةٌ( 

  

با ضاافة إلاه هااذا؛ فقاد ورد  الشاواهد المثااار  ال اه لؤياد للااك األحادياث  ومنهاا مااا 

س حااله س علااا  وآلاا  وساالم الف نااة  رون عاان معاااذ باان  ياال أناا  لااال: ذكاار رسااول

فعظمهاا وشاددها  فقاال علاه بان أباه طالا : فماا الميار  منهاا؟ لاال: )ك ااب س فاا  
حديث ما ليلمم ونيف ما بعدكم  وفصل ما بانمم من ي رك  مان  ياار يقصام  س  ومان 

صااراط يي ااغ الهااد  ماان غااارب يااال  س  وهااو حياال س الم ااان  والااذكر الحمااام  وال



ْشاِد  المس قام  وهو الذن لما سمع   المن  الوا:  إِن اا َساِمْعنَا لُْرآنًاا َعَميًاا يَْهاِدن إِلَاه الرًل
-ل   وهااو الااذن ال لي لاا  باا  األلساان  وال ييلقاا  كثاار  الاارد( 2-1الماان  –فَآَمن ااا بِااِ  

 /6  ومصاان  اباان أبااه شاااية 253 /5  وحلاااة األولاااا  250أماااله أبااه طالاا  ص  
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ومنهااا مااا رون ماان رد الصااحابة لاايعل األحاديااث لميالف هااا القاارآن المااريم  وماان 
األمثلة عله ذلك ما رون من رد عاتشة ماا رواب أباو هريار  مرفوعاا إلاه رساول س 

  حله س علا  وآل  وسلم أن  لال: )إنماا الطاار  فاه المارأ   والداباة  والادار(  فارد

علا  بغا  شديد  وحف  الراون بقول : )فطاار  شاقة منهاا فاه الساما   وشاقة فاه 
األرض(  عم لالت: )والذن أنزل القارآن علاه أباه القاسام ماا هماذا كاان يقاول  ولمان 

نيه س حله س علا  وآل  وسلم كان يقول: )كاان أهال الماهلااة يقولاون: الطاار  فاه 

عاتشاة: )َماا أََحااَب ِماْن ُمِصاايٍَة فِاه اأْلَْرِض َواَل فِاه المرأ  والدار والدابة  عام لارأ  
ِ يَِسااٌر  رواب  -  (22الحدياد –أَْنفُِسُمْم إاِل  فِه ِك َاٍب ِماْن لَْياِل أَْن نَْيَرأََهاا إِن  ذَِلاَك َعلَاه ّللا 

 ..246 /6وفه  240 /6وفه  150 /6أحمد: 

  

ن يقاول فااا : )إن الماات لاعااذب ومنهاا ماا رون عاان رد عاتشاة لحااديث ابان عمار الااذ

بيما  أهل  علا (  حاث لال: وهل و يعنه ابن عمر و إنما مر رسول س حله س علا  
وآل  وسلم عله لير فقال: )إن حاح  هذا القير لاعذب وأهل  ييمون علا (  عم لارأ  

(  3129ود )أبااااو دا -( 164لولاااا  لعاااااله: )َواَل لَااااِزُر َواِزَر ٌ ِوْزَر أُْأااااَر  األنعااااا  

 .(13262  والطيرانه فه الميار )17 /4والنساته فه المم يه 

ومنها ماا رون عان أباه إساحا، لاال: كنات فاه المسامد الماامت مات األساود بان يزياد 
ومعنا الشعيه فحدث الشعيه بحاديث فاطماة بنات لاا  أن النياه حاله س علاا  وآلا  

ت فاطمااة بناات لااا  عماار اباان وساالم لاام يمعاال لهااا ساامنه وال نفقااة فقااال األسااود: ألاا

اليطاب فقال: )ما كنا لند  ك اب ربنا وسنة نيانا لقول امارأ  ال نادر  أحفظات أ  ال  
 /2(  وأباو داود )2274  رلام 218 /2الادارمه )-المطلقة عالعا لها السامنه والنفقاة( 

 .(2291  رلم 288

  

نن َوالَ يَْيااُرْ َن إاِلن أَن يَاافْلِاَن وهااو يقصااد بااذلك لولاا  لعاااله: ) الَ لُْيِرُ ااوهُنن ِماان بُاُااولِهِ 

يَاننٍَة   (1الطال،  –بِفَاِحَشٍة من

ولألساا ؛ فااإن كيااار أعااال  المدرسااة السااناة لاام يفعنلااوا هااذب األحاديااث  باال الهمااوا 

األحاديااث الداعاااة إلااه عاارض الحااديث علااه القاارآن  وذلااك مااا  علهاام يقعااون أحاانااا 



ن الماريم نفسا   ونساي   بال لعطالا  بساييها  كثار  فه لقديم أحاديث آحاد علاه القارآ

 .كما سنر  ذلك فه كل أ زا  السلسلة عند ذكر األحاديث المردود 

ومان ألاوالهم فاه رفاال هاذا االع ياار  واألحاديااث ال اه لسااندب لاول اباان بطاة و بعااد 

عاارض بعاال للااك األحاديااث و: )لااال اباان السااا ه: لااال أبااه رحماا  س: هااذا حااديث 

حله س علا  وآل  وسلم لال: وبلغناه عان علاه بان المادينه  أنا   موضو  عن النيه
ا باناة الميار  البان  -لال: لا  لهذا الحديث أحل  والزنادلة وضاعت هاذا الحاديث(

 (266 /1بطة )

  

عم علق عله ذلك بقولا : )وحاد، ابان الساا ه  وابان المادينه رحمهماا س  ألن هاذا 

تل  وواضع   والحديث الصحاح  والسنة الماضاة الحديث ك اب س ييالف   ويمذب لا
عاان رسااول س حااله س علااا  وآلاا  وساالم لااردب لااال س عااز و اال: )فَاااَل َوَربنِااَك اَل 

اا لََاااْاَت  ُماوَم فِاَمااا َشاَمَر بَْاانَُهْم عُاام  اَل يَِمادُوا فِاه أَْنفُِسااِهْم َحَرً اا ِمم  يُْؤِمنُاوَن َح  اه يَُحمنِ

( والاااذن أمرناااا س عاااز و ااال أن نسااامت ونطاااات  وال 65النساااا   –ْساااِلاًما َويَُسااالنُِموا لَ 
ك اااب منااابت الهدايااة الصااافاة لنااور الاادين أبااو لحاااة  -نااارب لمقال اا  علااا  السااال  

 . [ ل أهو 20-16ص

  

 : الثاناة فهه مدرسة ال فسار بالدراية وأما  

  

ساند وهاو الحاديث أو آعاار وهه مدرسة لع مد فه ال فسار عله الارأن ودون ال قااد بال

الصحابة و أهل اليات فاس يدمون ال فويل اليعاد المعنه لياان القرآن عله ماا أدركاوب 
من فهم وما حصلوب من علم مم س  وهؤال  نسوا بفن القرآن ك اب اليالق عز و ال 

اليمس  وال يرم غور معناب إال المطهارون مان أهال   من س  وباالله فا   ز  وهيه

وهاؤال  لمافوا فاه   { ال يمسا  إال المطهارون } علااهم الساال  كماا لاال لعاالهالياات 
لفاسااارهم للاارأن وا  مااا  والقاااا  واساا نيطوا أحااوالً أأاار  للفقاا  كا س حسااان 

وا س صحاب والمصالح المرسلة وعمل أهال المديناة فاأ لفات األماة ولاذلك رهار  
اس يد  الرواية والدراية معاً كرو   ومنهم من  ك   كثار  فه ال فسار والفق  والعقاد 

 المعانه لأللوسه

  

فاإذا  } : لهذا ا أ الف واع مادأ عله باان القرآن بالقرآن كما فه لولا  لعااله  و درأً 

أن أن المملا  األول فاه بااان القارآن هاو مان  { لرأناب فااليت لرآنا  عام إناا علاناا بانا 
القرآن للقرآن اع ماداً عله ايية الماذكور  أنزل  وبال اله أحح ال فاسار أوالً هو باان 



ل ياان  }  آنفاً ل عم باان رسول س حله س علا  وآل  فه آعارهم ولاراعهم لقولا  لعااله
فاسفلوا أهل الاذكر إن  } وأما أهل با   من بعدب لقول  لعاله فاهم { للنا  مانزل إلاهم

 . { اللعلمون  كن م

  

 : الفصل الرابت 

  

  اهج لفسار القرآن المريمألسا  ومن

  

    أنوا  ال فاسار أمة المسلمان

  

  : لنقسم ال فاسار إله نوعان

  

 ال فسار بالمفعور أو بالرواية : 

  

ويشمل لفسار القرآن بالقرآن ؛ ألن ما أ مال وأطلاق فاه مماان باان ولااد فاه مماان  ]

وال اابعانل مثاال آأر  وال فسار المرون عن الرسول حله س علا  وسلم والصحابة 
لفسار القرآن بالقرآن  لول  لعاله: ﴿ يَاأَيًلَها ال ِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحل اْت لَُماْم بَِهاَماةُ 

الماتاد   -  ل فقول  لعااله: ﴿ إاِل  َماا يُ ْلَاه َعلَاْاُممْ   ﴾ 1الماتد   –اأْلَْنعَاِ  إاِل  َما يُ ْلَه َعلَْاُمْم 

َماْت َعلَاْاُمُم اْلَمْا َاةُ َوالاد ُ   3بايياة رلام فسر    ﴾1 مان الساور  وهاه لولا  لعااله: ﴿ ُحرنِ
يَةُ َوالن ِطاَحةُ  ِ بِِ  َواْلُمْنَينِقَةُ َواْلَمْولُوذَ ُ َواْلُم ََردنِ  َوَما أََكَل َولَْحُم اْلِيْنِزيِر َوَما أُِهل  ِلغَْاِر ّللا 

الماتاد   –َوَما ذُبَِح َعلَه النًلُصِ  َوأَْن لَْس َْقِسُموا بِااأْلَْزاَلِ  ذَِلُماْم فِْساٌق  الس يُُت إاِل  َما ذَك ْا ُمْ 

ْنَساَن ُأِلَق َهلُوًعا  3 فسر   ﴾ 19المعار   –﴾ ايية ومن أمثلة ذلك لول  لعاله: ﴿ ن  اْ ِ
 –َيْاُر َمنُوًعا * إاِل  اْلُمَصالنِاَن باييا  ال ه بعدب ﴿ إِذَا َمس  ُ الش رًل َ ُزوًعا * َوإِذَا َمس  ُ الْ 

ومثاااال المااارون عااان الرساااول حاااله س علاااا  وسااالم ﴿ َغْااااِر    ﴾22- 20المعاااار  

ااالنِانَ  فساار الرسااول حااله س علااا  وساالم    ﴾ 7الفالحااة -  اْلَمْغُاااوِب َعلَااْاِهْم َواَل الا 
عان عادن بان حاالم المغاوب علاهم: بالاهود  والااالان: بالنصاار  رواب ال رماذن 

رضه س عن  ل ومن ذلك ما رو  عن ابن مسعود رضه س عن  أن  لال: لما نزلات 
﴾ ل شااق ذلااك علااه المساالمان   82األنعااا   –﴿ ال ااِذيَن آَمنُااوا َولَااْم يَْليُِسااوا إِيَمااانَُهْم بُِظْلااٍم 



ذلاك إنماا هاو  ولالوا أيًلنا ال يظلم نفس ؟ فقال: رسول س حله س علاا  وسالم: ))لاا 
اْرَم لَُظْلاٌم َعِظااٌم  ِ إِن  الشنِ  -الشرم  ألم لسمعوا لول لقمان البن : ﴿ يَاابُنَه  اَل لُْشاِرْم بِااّلل 

 . رواب الييارن ومسلم وال رمذن   ﴾13لقمان 

وهو لفسار يعير عن  بال فسار النقله أو الرواته ومصادرب إماا أن يماون حاادراً عان 

وآل ( فه لفسار القارآن أو كاال  الصاحابة باانااً لماراد س لعااله  النيه )حله س علا 
وفقاً لما رواب الحاكم فه مس درك  أن الصحابه الذن شاهد ال نزيال لا  حمام المرفاو  

 . إله رسول س حله س علا  وآل 

  

وإما أن يمون وفقاً لهذب القاعد  مصدرب أهل بات النيه علاهم الساال  فاه ماذه  أهال 

)الشاعة( وفقااً لحاديا رساول س حاله س علاا  وآلا  ]"إناه   يات )علاهم السال (ال
ميل  فامم الثقلان ما إن لمسم م بهما لن لالوا : ك اب س وع رله أهل با ه فإنهماا 

ص  5وال رماذن   1883ص  4رواب مسالم   –لن يف رلا ح ه ياردا علاه الحاوض 

والمساا درم  26-17-14ص  3د  ومساند أحماا 431ص  2وسانن الاادارمه  3786

 . [ 148و 109ص  3للحاكم  

وأن رواي هم رواية النيه وهم أدر  بالقآن الذن نزل فه بااولهم مان غاارهم لل ولمان 

ال فسار بالمفعور معرض غالياً للنقد الشديد ألن الصحاح من الروايا  لد اأ له بغاار 

ن حاااالهم وماانهمهم للساااد المفساارو –الصااحاح بواسااطة الغااالب و المنااافقان والاهااود 

 . [  37 -36ص   -إيران  –طيعة وزار  االرشاد  –محمد عله إيازن 

  

 نقد مصطلح ال فسار المفعور ]

 :مصطلح المعاحرين علا  نقد حاث ي و   النقد إله أمرين وإلاك باان 

 .ما ي علق بصحة دأول هذب األنوا  فه مسمه المفعور -1

 .لية علا   وهه الحممما ي علق بالن امة الم ر  -2

فإن  يظهر أن هاذا المصاطلح غاار دلااق فاه إدأاال هاذب األناوا  األربعاة  : األول أما

فا   فهو ال ينطيق علاها  ماعاً  باول ويويوواور  ماوا هواوو منهاا  فهاذا المصاطلح غاار 

 : امت وال مانت لسييان

عار عان النياه أن المفعور هو ما أعر عمان سال   ويطلاق فاه االحاطال  علاه ماا أُ  -أ

والصااحابة وماان بعاادهم ماان ال ااابعان ولااابعاهم ل فهاال ينطيااق هااذا علااه لفسااار القاارآن 

 . بالقرآن؟



إن لفسار القرآن باالقرآن ال نقال فاا  ح اه يماون طريقا  األعار   بال هاو داأال ضامن 

 .لفسار من فسر ب 

الصحابه فإن كان المفسر ب  النيه محمد فهو من ال فسار النيون  وإن كان المفسر ب  

فل  حمم لفسار الصحابهل وإن كان المفسر ب  ال ابعه فل  حمم لفسار ال ابعهلل وهمذا 

 .كل من فسر آية بآية فإن هذا ال فسار ينس  إلا 

ن ال فساار  -ب أن المفعور فه ال فسار يشمل ما أُعر عن لاابعه ال اابعان كاذلك ومان دون

 .(  وغارهما327 : ( وابن أبه حالم (310) كالطيرن المفعور فإن  ينقل ألوالهم؛

وغاارب ولاو اطلعات علاه  كمالاك بان أنا  قاة بل لد ينقلون ألوال مان دونهام فاه الطي

لرأيات  (الدر المنثور فه ال فسار بالمفعور) أوست ك اب  مت ال فسار المفعور  وهووووو

 .من ذلك شاكاً كثاراً 

إدأال  لفسار ال ابعان فاه ولو لُيلت العلة ال ه ذكرها الشا  عوض حسان الذهيه فه 

 .المفعور  لصح لنزيلها عله المفعور عن لابعه ال ابعان ومن دونهم

ولد نشف اليطف فه لصور ونقل اليالف فه لفسار ال ابعه  وهل يندر  لحت ال فسار 

 .بالمفعور  أ  ال يصح أن يوح  بفن  لفسار مفعور؟

ل كال  العلما  أطف فاه حمام لفساار ال اابعه علاه  لاااة كونا  لفسااراً مافعوراً أ  ونزن

غار مفعور  ولم يمن حديث العلما  عله كون  مفعوراً أ  غاار مافعور  إذ لام يمان ذلاك 

 .المصطلح معروفاً وال شاتعاً فه ول هم

وهو ماا ي علاق باالحمم فاإن بعال مان در  علاه هاذا المصاطلح ناان  ]  :الثانه وأما

ك اب اليرهان فه علو  القرآن  فصل فه أنوا  علو   -  عله و وب الياع  واألأذ ب 

 القرآن  النو  الحادن واألربعون معرفة لفسارب ولفويلا  ومعنااب  الفار، باان ال فساار

 [ وان بام مشان عله مولت 2018فيراير  06 نسية محفورة .وال فويل

  

لاو  القارآن  فصال فاه أناوا  ك اب اليرهان فاه ع - وهو مس وحه من كال  آأرين ]

علااو  القاارآن  النااو  الحااادن واألربعااون معرفااة لفسااارب ولفويلاا  ومعناااب  فصاال فااه 

أمها  مآأذ ال فسار للناارر فاه القارآن  الرابات ال فساار بالمق ااه مان معناه الماال  
وان باام  علاه مولات 2018فيرايار  06 نساية محفوراة .والمق ا  من لو  الشار 

 [ .مشان
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هااذا الحماام أنهاام يحمااون اليااالف فااه لفسااار ال ااابعه ماان حاااث  وممااا يلحاا  علااه ]
دار الم ا  العلمااة:  - االح ما   بال لاد حماه بعااهم الياالف فاه لفساار الصاحابه

 2017ماايو  20 نساية محفوراة. (  لفساار النسافه )مادارم ال نزيال وحقااتق ال فويال

 [ وان بام مشان عله مولت

  

عام يحمماون فاه نهايااة األمار بو اوب الياعاا  واألأاذ با   فماا  ي فااق هاذا مات حمايااة 
اليالف الوارد عن األتمة دون اس ناد ير ح و وب األأذ بقول ال ابعه  فهم يمارون 

 .عله هذا اليالف مروراً عاماً بال لحقاق

حهم فما عم إن كان ما ورد عن الصحابة وال ابعان مفعوراً يم  األأذ بو  عله احطال

 .العمل فاما ورد عنهم من أالف محقق فه ال فسار؟ وكا  يقال: يم  األأذ ب ؟

 من ن اتج عد  دلة المصطلح

ومن ن اتج عد  دلة هذا المصطلح نشاف أطاف آأار  وهاو  عال ال فساار باالرأن مقاابالً 
لل فسااار بالماافعور وهااو األنااوا  األربعااة السااابقة ح ااه حااار فااه هااذب المساافلة ألااه 

 :وبنات عله هذا ال قسام معلوما  غار ححاحة  ومنها ولييه 

أن بعاهم يقررون فه لفسار الصحابة وال ابعان أنهم ا  هدوا ولالوا فاو  برأيهم   -1

عم يموعلون ما لالووب بهذا الرأن مان لياال المافعور ناساوان ماا ماورروب مان لاول بافنهم 

 .لالوا بالرأن

يااً  فماا  هاذا؟ وإذا كاان الصاحابة لاالوا فاه فامعل لولهم مفعوراً ولول من بعدهم رأ

ال فسار برأيهم فال معنه ل فاالهم عله غارهم ممن بعدهم فه هاذب المسافلة  وهاذا ال 

 .يعنه مساوا  من بعدهم بهم

كما لمد أن ك   ال فسار لُقسنم إلاه ك ا  ال فساار بالمافعور وك ا  ال فساار باالرأن  -2
مان لياال ال فساار بالمافعور  ولاو أرد   ابان  ريار وعله سيال المثال يمعلون لفسار

لطياق مصطلح ال فسار بالمفعور  فإناك سا مد اأ ااارا  ابان  ريار ولر مالا   فهال 

ااا  يحماام علااا  بفناا  هااذب ماان ليااال الاارأن أ  ماان ليااال الماافعور؟ فااإن كااان األول فم

 .!مفعوور؟

وإن كان الثانه فوإنو  غار منطيق لو ود ا  هادا  ابان  ريار  وفار، باان أن نقاول: 

 .فا  لفسار بالمفعور  أو نقول هو لفسار بالمفعور

فسر باألعر فإن  ال ا  هاد وال رأن ل  بل هاو ممارد  ولد فهم بعل العلما  أن من -3
ظهاار أن هااذا مينااه علااه مااا ساايق ماان أن ال فسااار نالاال  ال عماال لاا  غااار النقاال  وي

 .ال فسار بالرأن بالمفعور الذن يشمل األربعة السابقة يقابل 
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أماا الاذين  مادوا علاه القاول بافن  " ]  : الطااهر بان عاشاور ومن ذلك ما لال  الشاا 
لفسار القرآن يم  أال يعدو ما هو مفعور  فهم رموا هذب الملمة عله عواهونهواوا  ولام 

 ." ...مرادهم من المفعور عمن يؤعر يوضحوا

عم لال: "ولد ال ز  الطويرن فه لفسوارب أن يق صر عله ما هاو مارون عان الصاحابة 

وال ابعان لمن  ال يليث فه كل آية أن ي يطه ذلك إله اأ اارب منهاا  ولار اح بعااها 
عله بعل بشواهد مان كاال  العارب  وحساي  باذلك لمااوزاً لماا حاددب مان االل صاار 

 .ه ال فسوار بالمفعورعل

وذلك طريق لا  بنهج  ولد سيق  إلا  بقه بن ميلد  ولم نق  عله لفوسواورب  وشاكل 

الطيرن فا  معاحروب  مثل ابان أباه حاالم وابان مردويا  والحااكم  فللا  درن الاذين لام 
يحيسااوا أنفسااهم فااه لفسااار القاارآن علااه مااا هااو ماافعور  مثاال الفاارا  وأبااه عياااد  ماان 

الز ا  والرمانه ممن بعادهم   عام مان سالموا طاريقهم  مثال الزميشارن األولان   و

ك اب: ال لن الحسان فه علو  القرآن  لفلا : موسه شااهان الشاان  ."  - وابن عطاة

    . [333 -318الناشر: دار الشرو،  ص: 

  

 : وهذب ولفا  نالد  لهذا المال 

مادوا علاه القاول بافن لفساار األوله: لم يصر  الطواهاور بان عاشاور بفولكاك الاذين  

ٌل لمال  من  القرآن يم  أال يعدو ما هوو مفعور  وفه رنه أن هذا لم يُقَل بو  ولمن  لفون

 .ير  و وب األأذ بما أعر عن السل 

الثاناة: لم يورد الشا  دلاالً من كال  الطيرن يدلن عله ال زام  بما رون عن الصحابة 

 .أن  يق صر علاهم وال ي عد  ذلك إله ال ر احوال ابعان فقه  ولم يرد عن الطيرن 

الثالثة: أن   عل منهج الطيارن كمانهج ابان أباه حاالم وابان مردويا  والحااكم  وشا ان 

بان منهج الطيارن النالاد المع ماد علاه رواياا  السال  ومانهج هاؤال  الاذين اع مادوا 

علااهم؛ ألنهام لام النقل فقه دون ال عقا  وال علاق  وهذا المنهج الاذن سالموب ال يُعااب 
يش رطوا ال علاق عله اييا  وال عقا  عله المرويا   بل كانوا يوردون ما وحالهم 

 .من لفاسار السل   وهم بهذا ال يُعدون مفسرين  بل هم ناللو لفسار

ومن هنا لر  أن الشا  بن عاشور ير  أن من ال از  بالمافعور فإنا  ال يماون لا  رأن 

 .المفعور فلل  درب! كما لالكالطيرنل وأنن من لم يل ز  ب

ولد سيق أن ذكار  لاك أن الصاحابة وال اابعان ومان بعادهم اع مادوا ال فساار باالرأن 

ولالوا ب   وإن من األأطا  ال ه ولعت مقابلة ألوالهم ال ه هه من ليال الرأن بفلوال 

أبوه عيواد  والفرا  وغارهم  بل األعم  مان ذلاك أن لفاساارهم اللغوياة لمعال مواون 

 .لوموفعور ولقابل ب فاسار أبه عياد  والفرا  والز ا  اللغوية  ولمعل هذب لغويةا
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ف ونفهم مصطلح "ال فسار بالمفعور  كا  نعِرن

عد هذا العرض ولملاة مصطلح ال فسار بالمفعور المع مد فه ك   بعل المعاحرين 

 .ي م  سؤال  وهو : هل يو د لفسار يسمه مفعوراً؟

لمن ال يرليه بحمم من حاث و وب االلياا  وعدما   بال لا  والمواب عن هذا نعم  و

 .حمم غار هذا

فالمفعور هو ما أعر عن رسول وعن ححاب   وعن ال ابعان وعن لابعاهم ممن ُعرفاوا 

 . بال فسار  وكانت لهم آرا  مس قلة ميناة عله ا  هادهم

لم وعلااه هااذا در  ماان ألاا  فااه ال فسااار الماافعور؛ كيقااه باان ميلااد  واباان أبااه حااا

 .والحاكملل وغارهم

وذكر  (الدر المنثور فه ال فسار بالمفعور) ولد حاول الساوطه  مت المفعور فه ك اب 

 .الروايا  الوووارد  عوون الرسول وححاب   ولابعاهم ولابعه لابعاهم وموون بعدهم

وهذا ال يينه علا  حمم من حاث القيول والرد  ولمن يقال: إن هذب الطر، هه أحسن 

 .لطر،طر، ال فسار  وإن من شروط المفسر معرفة هذب ا

 :أما ما يم  الياع  واألأذ ب  فه ال فسار فاممن لقسام  إله أربعة أنوا 

 . ما حح من لفسار النيه :     األول

كفسااااياب  المرفااااو  ممااااا لاااا  حماااام الصااااحابة مااااا حااااح ممااااا رون عاااان :الثااااانه

 .والغاياا  النزول

 .الصحابة أو ال ابعون؛ ألن إ ماعهم حمة يم  األأذ ب  ما أ مت علا  :الثالث

ما ورد عن الصحابة أصوحاً أو عن ال ابعان ممن هم فاه عصار االح ماا   :الرابت

 .اللغون من لفسار لغون  فإن كان مممعاً علا  فال إشمال فه ليول  وحما  

 ] :الزركشاه وإن ورد عان واحاد مانهم ولام يعارف لا  مياال  فهاو مقياول كماا لاال

ينظر فه لفسار الصحابه فإن فسارب مان حااث اللغاة فهام أهال اللساان  فاال شاك فاه )
 12 نساية محفوراة .)1/19  مسااعد الطااار )مفهاو  ال فساار للشاا   -  (اع ماادهم

 [ .وان بام مشان عله مولت 2017نوفمير 

 .وإن اأ لفوا فه معنه لفظة الح مالها أكثر من معنه  فهذا يعمد فا  إله المر حا 

أما ما رووب عن ال ابعه فهو ألل فه الرلية مماا رووب عان الصاحابه  ومات ذلاك فإنا  

 .يع مد ويقد  عله غارب

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
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://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


 : أحسن طر، ال فسار

 : فه مقد  لفسارب  ابن كثارحافظأحسن الطر، فه ال فسار كما لال ال ل1

  

أن يفسر القرآن بالقرآن فما أُْ ِماَل فاه مماان فانا  لاد بساه فاه موضات آأار  فاان    ]
اك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة ل   بل لد لال ا ماا  أباو عياد أعاام ذلك فعل

فهاو مماا فهما  مان القارآنل و   حمم ب  رسول سكل ما  الشافعه س محمد بن إدري 

الغرض أنك لطل  لفسار القرآن من  فان لم لمادب فمان السانة  وحاان ال نماد ال فساار 
مااَ فاإنهم  الصاحابة فه القرآن وال فه السنة ر عنا فه ذلك إله ألاوال ُِ أدر  باذلك ِل

شاااهدوا ماان القااراتن واألحااوال ال ااه اأ صااوا بهااا  ولمااا لهاام ماان الفهاام ال ااا  والعلاام 

اليلفاااا   الصاااحاح والعمااال الصاااالح ال سااااما علماااا هم وكيااارا هم كاألتماااة األربعاااة
 رضاه س عانهمل ومانهم عيد س بن مسعود   و األتمة المه دين المهديان  والراشدين

و لر مان القرآن بيركة دعا  رساول  -  -ابن عم رسول س  عيد س بن عيا  الحير

 .( الدين وعلم  ال فويلس حله س علا  وسلم  حاث لال: ) اللهم فقه  فه 

عم إذا لم لمد ال فسار فه القرآن وال فه السنة وال و دل  عن الصحابة  فقد ر ت كثار 
فان  كان آية فه ال فسار  ولهذا   ير كمماهد بن من األتمة فه ذلك إله ألوال ال ابعان

يقااول : إذا  اا م ال فسااار عاان مماهاد فحساايك با   وكسااعاد اباان  ساافاان الثاورن كاان

الحسااان  بااان أباااه رباااا  و عطاااا  ماااوله ابااان عياااا  و وعمرماااة اليربااارن  ياااار
الربااات باان  و أبااه العالاااة و سااعاد باان المسااا  و مساارو، باان األ ااد  و اليصاارن

. - و لاابعاهم ومان بعادهم ال اابعان و غاارهم مان زاحمالااحام بان ما و ل ااد  و أنا 

  الناشر: دار غانم لدورن الحمد ك اب: محاضرا  فه علو  القرآن  لفلا : الدك ور 
المر ت ا لم رونه للمعلومالاة    - .189-188   ص: 2003عمار  الطيعة األوله: 

 .  [ )لفويال  القرآن : لفسار المالريدن : )لفويال  أهل السنة( 

 :أسياب الاع  فه ال فسار بالمفعور -

من المفعور يو د هنام لنالااً واضحاً مت ألاوالهم  ك   ال فسار بالرغم مما لحفل ب  

يقاااااول: )إن أكثااااار ال فساااااار المااااافعور لاااااد سااااار  إلاااااه الاااااروا   فاااااابن كثاااااار فاااااا  

   )أهل الم اب ومسلمة والفر  الاهود زنادلة من

فاه  أن النقال عان النياه اليرهاان فاه علاو  القارآن فاه الزركشه لول اوطهالس يذكر

 : ا ما  أحمد من  الموضو  فإن  كثار(ل ولهذا لال الاعا  ال فسار )يم  الحذر من
عالعة ك   لا  لها أحاول : المغاازن والمالحام وال فساار(  ويقاول : ] )الاذن حاح )

بل أحل المرفو  من  فه غاية القلة(ل وياُلح  علاه هاذب ال فاساار من ذلك للال  داً  

كثاار  ورود ألااوال مي لفااة وربمااا م ااااربة منسااوية إلااه نفاا  القاتاال  إضااافة إلااه 
لماعال ذلاك   ولاد لسااهر شارلانالمس  ال عارض مت ألاوال ايأارينل ولاد الحا  أحاد

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%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/%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/%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/%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
https://almerja.com/reading.php?idm=38912
https://almerja.com/reading.php?idm=38912
https://almerja.com/reading.php?idm=38912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B1


ا  وربمااا يعااود ذلااك باألسااا  إلااه اف قاااد   .ال ااورا  ال ااارب ماات مااا حاادث ماان ُشاارن
الُملق   ب ر مان القرآن  بانماا  ابن عيا    كما أن المر ت األساسه كانالسند وعولاة

  إضااافة إلااه أعاار ا مااال ا   لاام يُاارا  أناا  كااان فااه ساان العاشاار  عنااد وفااا  الرسااول

مانهج المااوردن فاه لفساارب النمات والعااون لكماا  . -  السااساة مان السالطة الحاكماة
باان محمااد باان حيااا  الماااوردن  رسااالة ما ساا ار  إعااداد  العالمااة أبااه الحساان علااه

 [ .490الطال : بدر محمد الصماه  ص: 

  

إله حد  وال ابعان الصحابة ولد لسرب اليلل إله ال فسار بالمفعور ال ساما ما كان عن

ابان  لام يثيات عان ] " :ا ماا  الشاافعه كاد يفقد الثقة ب  لوال  هود العلما   ح اه لاال
فه ال فسار إال شيا  بماتة حديث"ل وأسياب الاع  فه ال فسار بالمفعور يممن  عيا 

مركاز لفساار للدراساا  القرآنااة: لفساار ابان عطااة )المحارر :  - ياصاها فاماا يلاهلل

وان  عله مولت 2018مار   22 ة محفورةنسي .(الو از فه لفسار الم اب العزيز

 [.  بام مشان

 : ا سراتالاا  أوالً : دأول

  

ال فساار مان فه ال فسار وما لافعر با   النصرانه واللونالاهوديوالمراد بها اللون ل2

  الصحابة وميدأ دأولها فه ال فسار ير ت لعهد .والنصراناة الاهودية الثقاف ان

لوا لمعرفة ال فاحال لم يسفلوا عان كال  أهل الم اب غار أن الصحابة وإن لََشو 
قيلااوا ماانهم كاال شااه   ماات لااولفهم فامااا يُْلقَااه إلاااهم مااا دا  يح ماال شااه  ولاام ي

: )ال لصِدنلوا أهل الم ااب وال لماذبوهم  الصد، والمذب  ام ثاالً لقول الرسول

ولام يعادلوا عماا عيات  بالعقااد  ولولوا آمنا باهلل(ل فلم يسفلوهم عن شه  ي  صال
ل كاذلك لام يصادلوا الاهاود فاماا يياال  الشاريعةل وهماذا لام ييار    عن النيه

الصحابة عن داتر  المواز ال ه حددها لهم الرسول فه لول : )بلغوا عنه ولو 

وال حار  ومان كاذب علاه م عماداً فلا ياوأ مقعادب  بنه إسراتال آية وحِدنعوا عن
)ال لصادلوا أهال الم ااب وال   من النار(ل كما أنهم لم يياالفوا لاول الرساول: ]

األول أن يحدعوا عما ولت لينه لُمِذنبوهم  ولولوا آمنا باهلل وما أنزل إلانا(ل أبا  
إسااراتال ماان األعا ااا  للعياار  والعظااة بشاارط أن يعلمااوا أناا  لااا  ممااذوباً  

والثانه يُراد من  ال ولن  فاما يحدنث ب  أهل الم اب مما يمون محا مالً للصاد، 

فقاد لوس اعوا فاه   :ال اابعون والمذب  أما ما أاال  الشار  فاماوز لمذييا ل أماا
لمثر  َمن دأل  الروايا  ا سراتالاة األأذ عن أهل الم اب وكثر  فه عهدهم

  فظهاار  فااه هااذا العهااد  ماعااة حشااوا ال فسااار بمثااار ماان ا سااال  ماانهم فااه

وهمااذا لزايااد أماار  .(هااو 150  ) كمقالاال باان ساالامان القصااا الم نالاااة
ا ساااراتالاا  ح اااه كاااان  ماعاااة بعاااد عصااار ال اااابعان ال ياااردنون لاااوالً  عااام 

ُو اااد مااان المفسااارين َمااان حشاااوا ك ااايهم بهاااذب القصاااا  عصااار ال ااادوين فاااه
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 2018فيرايار  06 نساية محفوراة. منهج ابن عطاة فه ال فسار. - ا سراتالاة

 [.  وان بام مشان عله مولت

  

 : د وكثر  الوضت فه ال فسارعانااً: حذف األسانا

مناذ رهار الوضات فاه  ] :ا ساناد الساي  الثاانه لااع  ال فساار بالمافعور هاو حاذف

حاروا يسفلون عن ا سناد  فمان ما يروون  من ال فسار المفعور عن  الصحابة عصر

من  مت ال فساار   ال ابعان النيه أو الصحابة ال يروون  إال بإسناد  عم  ا  بعد عصر

ن ال ف  )هو 198  ) سفاان بن عاانة سار بإسنادب ك فسارفدون

  عاام  ااا  بعااد هااؤال  ألااوا  ألفااوا فااه ال فسااار  (هااو 197  ) ووكااات باان الماارا  )

وا الصااحة  فااال ي  فاأ صااروا األساااناد وأهملااوا عااز و األلااوال لقاتلاهااا  ولاام يَ ََحاارن

الصحاح بالعلال  عم حار كل من يسنح ل  لول يوردب وينقل ذلك من بعدب راناً أن لا  
أحالً  ولعل هذا أأطر األسياب  ماعاً  ألن حذف األسااناد  عال مان ينظار فاه هاذب 

شايمة مشاما  ا ساالماة: لفساار الفيار الارازن .  -  الم   يظن ححة كل ما  اا  فاهاا

 [.  وان بام مشان عله مولت 2018فيراير  06 نسية محفورة . ()مفالاح الغا 

 عالثًا: الوضت فه ال فسار

  

نشف الوضت فه ال فسار مت نشفل  فه الحديث   ألنهما كانا أول األمر مزيماً ال يس قل 
عا   وفاه الصحاح والحسن والا  أحدهما عن ايأر  فمما أننا نمد فه الحديث : ]

روال  َمْن هو موعو، ب   وَمْن هو مشموم فا   وَمْن ُعاِرف بالوضات  نماد مثال ذلاك 

فاما ُرِوَ  من ال فسار  وَمْن رَو  من المفِسنرينل وكان ميادأ رهاور الوضات فاه سانة 
لااوا إلااه شاااعة  إحااد  وأربعااان ماان الهماار   حااان اأ لاا  المساالمون سااسااااً  ولفر 

ماان أهاال الياد  واألهااوا  َمااْن رو  اوا لياادعهم  ولعصااي وا  وأاوار  و مهااور  وُوِ ادَ 

ألهااواتهم  ودأاال فااه ا سااال  َماان لاايطن المفاار وال حاا  ا سااال  بقصااد الماااد لاا   
ولالال أهل   فوضاعوا ماا وضاعوا مان رواياا  باطلاة  لاصالوا بهاا إلاه أغراضاهم 

ك اااب: كااا  لحفاا       ث   ب أ:لعااد  إلااه األعلااه ل. -  الساااكة  ورغيااالهم اليياثااة
 205 -204القرآن  لفلا : دك ور مصطفه مراد  الناشر: دار الفمر لل اراث  ص: 

.] 

 :أسياب  

  فإن  ما َ د  من ال عص  المذهيه وير ت الوضت فه ال فسار إله أسياب م عدد : منها

فوا فه ح  علهن  انصرفوا عن  وناحيوب العدا    وأوار  اف را، األُمة إله يعة لطر 
لااذين ولفااوا بماناا  هااالان الطاااتف ان باادون أن يمسااهم شااه  ماان و مهااور المساالمان ا
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اب دا  ال شات أو اليرو    عل كل طاتفة من هاذب الطواتا  لحااول بمال  هودهاا أن 
لؤيد مذهيها بشن من القرآن  فنس  الشاعة إله النيه حله س علا  وسلم  وإله علهن 

ماذهيهمل كماا وضات الحاوار  وغارب من أهل الياات ألاواالً كثاار  مان ال فساار لشاهد ل

أو إله أحد أحاحاب   وكاان   كثاراً من ال فسار الذن يشهد لمذهيهم  ونسيوب إله النيه
أو إلاه أحاد أحاحاب   ال ارويج  لصد كل فريق من نسية هذب الموضاوعا  إلاه النياه

أو إله أحد الصحابة    للمرو   وا معان فه ال دلا   فإن نسية المرو  إله الرسول

أو   المرو  عقة وليوالًل ال يو د شان منهماا عنادما يُنسا  المارو  لغاار النياهلورث 

 .لغار ححابه

كااذلك نمااد اللااون السااسااه فااه هااذا العصاار ي اارم لاا  أعااراً بَاِنناااً فااه وضاات ال فسااار  

وياُلَح  أن المرو  عن علهن وابن عيا  رضه س عنهما لد  اوز حاد المثار   مماا 

فن  لد ُوضت علاهما فه ال فسار أكثر مما ُوِضت عله غارهما  يمعلنا نمال إله القول ب
والسااي  فااه ذلااك أن  علااااً واباان عيااا  رضااه س عنهمااا ماان بااات النيااو   فالوضاات 

علاهما يُمس  الموضو  عقة وليوالً  ولقديساً وروا اً  مماا ال يماون لشان مماا يُنسا  

ا  لغارب  فنسيوا إلا  من القاول إله غارهمال وفو، هذا فقد كان لعلهن من الشاعة ما ل
فه ال فسار ما يظنون أن  يُعله من لدرب  ويرفت من شفن ل وابن عيا  كاان مان نسال  

ب بمثر  ما يرويا  لهام عان  ل  إلاهم  ولقر  اليلفا  العياساون  فُوِ د من النا  َمْن لز 

ت  اادهم اباان عيااا   ممااا ياادل علااه أن اللااون السااسااه كااان لاا  أعاار راااهر فااه وضاا

 .ال فسار

كذلك نمد من أسياب الوضت فه ال فساار ماا لصادب أعادا  ا ساال  الاذين اند ساوا باان 

أبنات  م ظاهرين با سال   من الماد ل  وألهل   فعمدوا إله الد  والوضت فه ال فسار 

بعد أن عمزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحارب والقاو   أو عان طرياق 

ة  .اليرهان والُحم 

 أعر الوضت فه ال فسار: 

  

وكان من ورا  هذب المثر  ال ه دألت فاه ال فساار ودُس ات علاا   أن ضاا  كثاار مان 

هاذا ال اراث العظاام إلاه أل فا  لناا أعااال  المفِسنارين مان الَسالَ   ألن ماا أحااط با  ماان 
، إلاهاا شان مان الااع   وربماا  شموم  أفقدنا الثقة ب   و علنا نرد كال رواياة لطار 

انت حاحاحة فاه ذالهاال كماا أن اأا الط الصاحاح مان هاذب الرواياا  بالساقام منهاا  ك

 عل بعل َمْن ينظر فاها ولا  عندب القدر  عله ال مااز بان الصحاح والعلال  ينظر 
إله  مات ما ُرِوَ  بعاان واحاد   فااحمم علاه المماات بالصاحة  وربماا َوَ اد مان ذلاك 

فا هم  بال نالل فه لول   وي هم المسلمان بقيول رواي ان م نالا ان عن مفِسنر واحد 

 .هذب الروايا  الم نالاة الم ااربة



 - 78يقول األس اذ " ولدزيهر" فه ك اب  "المذاه  ا ساالماة فاه لفساار القارآن" ) 
ما نص : "وإنما لمما يلفت النظر فه هذا المحاه  هذب الظاهر  الغريية  وهاه  -( 82

لاه ابان عياا  لحمال طاابت ال صاديق بشامل م سااو  وهاه فاه أن ال عالام بالمنساوبة إ

 ."نفسها لظهر فه لااد شديد بانها وبان بعاها  مما ال يقيل ال وسه أو ال وفاق

عم يسو، بعد ذلك مثاالً لهذا ال ااد  فاذكر ما لا  حول لعاان الذباح من أالف أسندب 
 : "أن كال فرياق يع ماد مثاروب إله ألوال مفعور  عن السلََ   ويذكر فه ضامن كالما

فاه رأياا  علااه إٍسااناد م صاال بااابن عيااا  ياادعم باا  رأياا   فا سااحالاون عاان عمرمااة  

وا سماعالاون عن الشعيه أو مماهد  كال أُولكاك سامعوا ذلاك عان ابان عياا   وكال 

 : اد عه بفن هذا هو رأي  فه هذب المسفلةلل" عم يقول بعد كال  سال  فه هذا الموضو 

ر  من ذلاك إلاه أ  حاد يماون مقادار حاحة الارأ  المسا ند إلاه ابان ويممن أن يُ "  ]

عيا   وإله أ  حد يممن االع راف ب ل وما نع يرب بالنسية ل  ول را  المفعور  عن   

يممن أن يُع ير إله ألصه حد بالنسية لل فساار المافعور  فااأللوال الم نالااة يممان أن 
لاات نفساا  علااه أساااناد مرضاااة موعااو، لر اات داتماااً إلااه لاتاال واحااد  مع مااد  فااه الو

بهاللل" عم يقاول بعاد كاال  ساال  عان ا ساناد وماا لات فاا  مان اللعا  واليادا : "ومان 

المالحظا  ال اه أباديناها  يممان أن نيلاا بهاذب الن اماة: وهاه أنا  ال يو اد بالنساية 
لُرو  عن  ل فسار مفعور للقرآن ما نس طات أن نسما  وحدب لامة أو كااناً لاتماً  فإن  لد

الصااحابة فااه لفسااار الموضااو  الواحااد آرا  م يالفااة وفااه أغلاا  األحاااان ينااالل 

بعاها بعااً من  هة  ومن  هة أأر  فقد لُنس  للصحابه الواحد فه معنه الملمة 
الواحااد  أو المملااة كلهااا آرا  مي لفااة  وبنااا  علااه ذلااك  يُع ياار ال فسااار الااذن ييااال  

اباان  اازن    - " ااااً  مساااوياً لل فسااار بااالعلمبعااا  بعااااً  والمنااالل بعااا  بع

ومنهم  فه ال فسار  لفلا : علاه محماد الزباارن  الناشار: دار القلام  الماز  الثاانه  

 [ .356ص: 

  

 :. ال فاسار بالمفعور أو بالرواية  أهم -

  

 عيد الرزا، الصنعانه لفسار عيد الرزا، -1

الم اب: لفسار عيد الرزا، المؤل : أبو بمر عيد الرزا، بن هماا  بان ناافت الحماارن 

 . (هو211الامانه الصنعانه )الم وفه: 

 (هو280)  هود بن محمم الهوارن   لفسار ك اب س العزيز -2

 (هو303بن عله النساته )لفسار النساته احمد بن شعا   -3
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 (هو307عله بن إبراهام القمه )   لفسار القمه -4

 . (هو310 امت الياان محمد بن  رير الطيرن ) -5

 ( هو327لفسار القرآن العظام عيد الرحمن بن ابه حالم الرازن )  -6

 (هو375بحر العلو  نصر بن محمد بن احمد السمرلندن )   - 7

 (هو375  ( أبو الحسن الماوردن /النمت والعاون  -8

 (هو464معالم ال نزيل الحسان بن مسعود اليغون )  -9

 (هو725لياب ال فويل عله بن محمد الشاحه اليازن ) -10

ألباااه زياااد عياااد الااارحمن بااان محماااد   الماااواهر الحساااان فاااه لفساااار القااارآن -11

 .هو 872الم وفه عا   الثعاليه

  للحاااف   ااالل الاادين باان أبااه بماار عيااد الاادر المنثااور فااه ال فسااار بالماافعور – 12

 .هو 911عا   الم وفه الساوطه الرحمن

 (هو1075الصافه مال محسن محمد بن المرلاه الفال ) – 13

 (هو1102كنز الدلاتق مارزا محمد مشهدن ) -14

 ( ب1107اليرهان للساد هاشم اليحرانه ) – 15

 (ب1112نور الثقلان ) عيد عله بن  معة العروسه )  -16

 (ب1385لفسار االعنه عشرن لحسان بن احمد االعنه عشرن ) -17

ألباه محماد عياد الحاق بان غالا  بان   ه لفسار الم اب العزيزالمحرر الو از ف -18

 .هو 541الم وفه بعد عا   عطاة

 774الم وفه عاا   ابن كثار   ألبه الفدا  إسماعال بن عمرلفسار القرآن العظام -19

 .هو

 .هو 857الم وفه عا   ألبه إسحا، إبراهام بن فايد الزواون  لفسار الزواون -20

ألباه زياد عياد   الاذه  ا برياز فاه لفساار وإعاراب بعال آن الم ااب العزياز - 21

 .هو 872الم وفه عا   الرحمن بن محمد الثعاليه
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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


  لمحمااد باان  ح القاادير  المااامت بااان فَن ااه الروايااة والدرايااة ماان علاام ال فسااارفاا -22
هو  وهو كما هو راهر من عنوان  شاامل لل فساار  1250الم وفه عا   الشوكانه عله

 .ار بالرأنبالمفعور  وال فس

محمد األمان بن محماد المي اار    للشا   الياان فه إياا  القرآن بالقرآنأضوا -23

 .  هو 1405الم وفه عا   الشنقاطه

 : مظان ال فسار بالمفعور فه غار المصنفا  الياحة ب  -

إن  -ال فسار بالرأن ال يعنه لرم حاحي  لل فسار المفعور  فاإن  ال ال فاساار باالرأن 
لحون كثارا من روايا  ال فسار بالمفعور لقوية لمعنه أو لر احا لرأن  -لم لمن كلها 

 :يفلهعله آأر  ونحو ذلك  ومن هذب ال فاسار ما 

 .هو 538الم وفه عا   الزميشرن - المشاف عن حقاتق ال نزيل -

 .هو 606الم وفه عا   لفير الدين الرازن مفالاح الغا  -

 .هو 671الم وفه عا   القرطيه - المامت ألحما  القرآن -

الم ااوفه عااا   ايلوسااه - رو  المعااانه فااه لفسااار القاارآن العظااام والساايت المثااانه -

 .هو 1270

 .هو 1393الم وفه عا   ورمحمد الطاهر بن عاش -  ال حرير وال نوير -

 .هو 1332الم وفه عا   مهالقاس - محاسن ال فويل -

  

 : ال فسار بالدراية أو بالرأن -2

  

ولد يعير عن  بمانهج الارأن والماراد با  هاو ال فساار با س حساان والقااا  وال ار اح 
وال   الظنااه أو المااال النفسااه ألليااا  الهااو  ولااد يعياار عناا  ال فسااار بااالرأن المااذمو 

سااا  الم اااب والساانة وبعااد إحاطااة يس شاا  مناا  ا   هاااد أو ا ساا نياط القاااتم علااه أ

  المفسرون بمال  العرب ولواعدب فإنا  إذا كاان إعماال الارأن بحسا  القارآتن الحالااة

 . [  ... المقالاة الم صلة والمنفصلة وبحس  داللة األلفار ال يعد ال فسار بالران

  

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/%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
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


عاز  ك ااب س لعااله هاو إيااا  مارادب  لذلك من  الممدو  ومنا  الماذمو  ألن لفساار
من ك اب  العزيز فال يموز االع ماد فا  عله الظن واالس حسان لقولا  لعااله     و ل

ل ولولا    وال لقا  ماالا  لاك با   59يون   –لل  آس أذن لمم أ  عله س لف رون 

 . { 36ا سرا   –علم 

ولذلك هذا النو  من ال فسار لد يصا  ولد ييطن مات الماال ليطافب وذلاك ألن ك ااب 
لعاله يعلوا وال يعله علا  وال ييان  إال لرآن مثلا  أو حاديث للنياه حاله س علاا   س

أو إما  من أهل بات النياو  الاذين أذها  س لعااله عانهم الار   وطهارهم لطهاارا ل 

 . وسنيان  فاما بعد

  

 أبرز المصنفا  فه ال فسار بالرأن المحمود -

 هو 606الم وفه عا   لفير الدين الرازنمفالاح الغاي.. 
 الم اوفه  اليااااون القاضاه عياد س بان عمار -أنوار ال نزيل وأسرار ال فويل

 .هو 685عا  

 الم وفه  النسفه أبه اليركا  عيد س بن أحمد -مدارم ال نزيل وحقاتق ال فويل
 .هو 710عا  

 عاال  الادين علاه بان محماد الياازن الم اوفه  -لياب ال فويل فه معانه ال نزيل

 .هو 741عا  
 هو 745محمد بن يوس   الشهار بفبه حاان الم وفه عا   -اليحر المحاه. 

 الم اوفه  الناساابورن نظا  الدين بان الحسان -غرات  القرآن ورغات  الفرلان

 .هو 850بعد 

 : من ال فاسار فه المذاه  ا سالماة األأر 

 415الم اوفه عاا   القاضه عيد المياار المع زلاه -لنزي  القرآن عن المطاعن 
 .هو

 أبه القاسم محمود بن عمر الزميشرن   اار س المع زلاه الم اوفه  -المشاف

 .هو 538عا  
 أباه علاه الفاال بان الحسان الطيرساه  الشااعه  -مممات اليااان لعلاو  القارآن

 .هو 548الم وفه عا  
 محماد حساان الطيفطيااته  الشااعه الم اوفه عاا   -الماازان فاه لفساار القارآن

 .هو 1402

وماان ك اا  ال فسااار بااالرأن المااذمو  : الم اا  ال ااه أدر هااا العلمااا  فااه باااب ال فسااار 

اع يار أن لديهم الحاق   هل السنة علبالرأن المذمو  الح وات  عله ميالفا  لمذه  أ

 المطلق والوحه الذن ال ييطن   ك   ال فسار المع مد  لد  المع زلة   ومنها

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%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


  لفسار أبه بمر األحم 
  ولفسار أبه عله المياته 

    ولفسار القاضه عيد الميار المع زله. 

    ولفسار المشاف للزميشرن. 

فإناا  لقااه اه ماماااً ماان علمااا  الساانة  وهااو ماات اح واتاا  علااه آرا  ميالفااة ألهاال الساانة
أنفسهم فعلقوا علا  وك يوا الهوامش ال اه لنقاد ماا أاالفهم فاا ل ومان أشاهر مان لعقياوا 

اع زالاا  الزميشرن ا ماا  ناحار الادين أحماد بان المناار ا سامندرن الماالمه )  

هو(ل ومنهاا بعال ك ا  ال فساار الصاوفه كال فساار المنساوب لمحااه الادين بان  683
كل   ربه  ولفاسار الفالسفة ومنها لفسارا  إأوان الصفا  وابن سانال طيعاً بفضافةع

ك   الشاعة عله أنها ك   كفر وزندلة بعاد ان لام الماز  باان الفمار الوهاابه السالفه 

ولصدروا المشهد اللمه عله أنهم المدافت عن مذه  السانة وفاه نفا  الولات حمماوا 
ت موالفهم العداتااة مان ابان حمار العساقالنه باالل أححاب المذه  األشعرن فمان

 . والقرطيه والساوطه بل واألزهر نفس  حمموا باالل  وهذا معروف لمل مطلت

  

  : لفسارا  المنهج العقله  -3

  

وهااذا مصااطلح فااه ليااال ال فسااار بااالرأن المااذمو  القاااتم علااه أسااا  الهااو  واليااد  

واعاد العقلااة القطعااة فاه شار  معاانه والمراد من  المانهج اال  هاادن القااتم علاه الق
القاارآن وال اادبر فااه ماااامان  وال فماال فااه مالزمااا  بااناا  ولماان ولاات اليااالف بااان 

المسلمان فه مد  حالحاة العقل لكسا دالل باالحمم أو باع ياارب طريقااً موحاالً إلاه 

 . 40مصدر سابق ص  -العلم أو بإلغا  هالان الصالحا ان ل

  

 :  دبهلفسارا  المنهج األ -4

  

وهو دراساة ليادأ باالنظر فاه مفاردا  ومركياا  ايياة با سا عانة باالعلو  األدبااة مان 
حرف ونحو ولغاة وبالغاة بماا هاه أدوا  ليااان المعناه ولحديادب والنظار فاه الفاا، 

 –معانه القرا ا  المي لفة لألية الواحد  وال قا  االس عماال  الم ماعلة فه القرآن كل  

 . [ 42مصدر سابق ص 

  



 : مصنفا  ال فسار األدبه

 ( هو538المشاف  ار س نحمود الزميشرن) 
  (هو542المحرر الو از محمد بن عيد الحق بن عطاة ) ليل 

 ( )(هو 543مممت الياان الفال بن الحسن الطيرسه )اعنه عشرن 

 ( )(هو 543 وامت المامت الفال بن الحسن الطيرسه )اعنه عشرن 
 (هو685دين عيد س بن عمر الياااون ) أنوار ال نزيل لناحر ال 

  ( هو745اليحر المحاه أبو حاان محمد بن يوس  بن حاان األندلسه) 

   (هو1402طيت ) –لفسار القرآن المريم إعراب  وباان  محمد عله ط  الدر . 

  

 مصنفا  ال فسار األدبه اال  ماعه

 .محمد عيدب الشا  -لفسار  ز  عم  -

 .رشاد رضا - لفسار المنار -

 .محمد مصطفه المراغه الشا  -لفسار المراغه  -

مان أول الماز  األول مان القارآن إلاه  محمود شل و  الشا  -لفسار القرآن المريم  -

 .نهاية المز  العاشر من 

 .الشاعه .محمد حسان فال س - لفسار من وحه القرآن -

  

 : لفسارا  المنهج اللغون -5

  

وهو منهج اه م بالمان  اللغون فه لفسار القرآن المريم ولمحل الش قا، المفردا  

و ذورها وشمل األلفار و ذورها فما  مازيج مان اللغاة والنحاو والحماة والصارف 

إرهااار والقاارا ا  لل فالمفساار اللغااون فااه هااذا الماانهج يقااو  أوالً ولياال كاال شااان فااه 
معااانه اللغااة فااه اساا عماال  م ماعلااة فاشاار  شاارحاً لغوياااً عاام ييااوض فااه  وانياا  

الم عاادد  ماان مفردالاا  وممااازب وغريياا  ويهاا م ب طااور اللغااة العرباااة فااه مراحلهااا 

 . [ 44مصدر سابق ص  –ال اريياة ل 

  

 : ومن  لفاسار

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


  

 ألبو حاان ال وحادن  اليحر المحاه -

 لقام الموزيةالبن ا  بداتت ال فسار -

 . (اليصاتر )للريس يارن الموييارن( )إيرانه -

   (هو460 - 385ال ياان محمد بن حسن الطوسه ) -

عناية القاضه وكفاية الراضه عله لفسار الياااون حمد بن محمد بن عمر شهاب  -

  . ب1283طيت سنة الدين اليفا ه المصرن الحنفه 

 . المشاف للزميشرن -

 . بن الحسن الطيرسه للفال   لفسار القرآن فه الياان مممت   -

  

 : ال فسار اليالغه -6

  

وهااو نظاار  بالغاااة أدباااة فناااة لمثاال الممااال القااوله فااه ا ساالوب القرآنااه ولساا يان 

 راكاا  معارف هذا الممال ولس مله لسمال  فه ذو، باار  لاا اس شا  أصااتا ال

العرباة وناماَ إلاه ذلاك ال افمال  العماقاة فاه ال راكاا  واألساالا  القرآنااة لمعرفاة 
مزاياهاااا الياحاااة بهاااا باااان آعاااار اللغاااة العربااااة بااال لمعرفاااة فناااون القاااول القرآناااه 

 . وموضوعال  معرفة ليان أصاتا القرآن فه كل فن منها

  

 مصنفا  ال فسار اليالغه

 .الزميشرن ليوارزمه  المع زله  الملق  بمار سمحمود بن عمر ا -المشاف  -

 .القاضه الياااون -أنوار ال نزيل  وأسرار ال فويل  -

 بان محماد بان أباه الساعود محماد -إرشاد العقال السالام  إلاه مزاياا الم ااب الماريم  -

 .مصطفه العماد الحنفه

 . ال حرير وال وير -

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


 . رو  المعانه فه لفسار القرآن والسيت المثانه -

 المحرر والو از -

 نظم الدرر -

 المنار -

  

 : ال فسار ال حلاله -7

  

والمراد ب  ال فسار الذن ي يت فا  المفسر لرلا  المصح  فاشر   ملة من اييا  أو 
كل  عله هذا النمه الموضعه وييان ما ي علق بمل أية مان مناسايالها  السور أو القرآن

وسي  نزولها والربه بان مقاحدها ل لل والغرض من  ال فسار بإلقا  فهم مراد القاتال 

من القول وباان مقصدب بإسلوب عصرن ساهل ميساه واضاح العياار  و ااز ال ييال 
لفظاااة وهااو ألاارب إلااه الماانهج وال يماال بعاااداً عاان المصااطلحا  الفناااة وال عقااادا  ال

 . [ 38مصدر سابق ص  –ال ربون الهداته 

  

و ينقسم ال فسار من حاث ال وسات فاه بااان ألفاار القارآن ومعاناا   وعاد  ال وسات فاه 

: لحلاله  وإ مالهل ومعظم ما ذكرناب من ك   ال فسار بالرأن يصاح  ذلك إله لسمان

 .لهأن يمون نموذ ا للمصنفا  فه ال فسار ال حلا

 . الطيرن لفسار بن  رير -

 .  القرطيه لفسار -

 ايسر ال فاسار -

 باان المعانه -

 . ار القرآن الحمام لليفا هلفس -

 لقري  القرآن إله األذهان -

 . المديد فه لفسار القرآن -

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


 حمة ال فاسار -

 الماش  لمواد مغناة -

 المازان -

 من وحه القران -

 . الوساه -

 : الفقهه  لفسارا  المنهج -8

وهو لفسار يياا  االحماا  ويركاز فاهاا المصان  علاه األحماا  الفقهااة وشار  آياا  

 : حما األ

  

 مصنفا  ال فسار الفقهه

 : آيا  االحما  فه المذاه  االربعة

 .هو 370  الم وفه سنة المصاص ب أبه بمر الرازن المعروف - أحما  القرآن -

حااح  السانن  الم اوفه عاا   الياهقاه مان  مات أباه بمار - أحماا  القارآن للشاافعه -

 .هو 458

 .هو 504الم وفه سنة  أحما  القرآن للماا الهراسه -

 .هو 543  الم وفه سنة أحما  القرآن البن العربه -

أحماااد أباااه ساااعاد المااادعو  -ال فساااارا  األحمدياااة فاااه بااااان ايياااا  الشااارعاة  -

 .ب)مال اون( من علما  القرن الحادن عشر الهمرن

 .هو 671الم وفه سنة  القرطيه ا ما  -حما  القرآن المامت أل -

 :الشاعة

 .هو 573  الم وفه سنة القط  الراوندن - فق  القرآن

  

 : لفسار المنهج الهداته  – 9

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


  

وهااو ماانهج إرشااادن يمعاال هدفاا  األعلااه باااان مااا أناازل س ب ملاااة هاادايا  القاارآن 
ولعالاماا  وحماام س فامااا شاار  للنااا  فااه القاارآن علااه و اا  يم ااذب األروا  ويفاا ح 

نفو  إله ا ه دا  بهدن القرآن للل لال ا ماا  محماد عيادب " ال فساار القلوب ويدفت ال

الذن نطلي  هو فهام الم ااب مان حااث هاو ديان يرشاد إ  ماا فاا  ساعادلهم فاه حااالهم 
الدناا وحاالهم ايأر  فإن هذا هو المقصد األعله من  وما ورا  هذب المياحث لابت لا  

 . [ 349در سابق ص مص –"  17ص  1المنار   –أو وسالة ل صال  

  األسا  فه ال فسار سعاد حو . 

  هااو 1312أطااا  الياااان الساااد عيااد الحسااان الطااا ل والدلاا  : ولااد فااه ساانة- 
 . 1411    ولوفه فه سنة 1893

 (الشا  ناحر ممار  الشارازن )معاحر  لفسار ك اب س المنزل . 

  ولاد  -الطالقاانه برلون از لرآن ) أنوار القرآن( ل الساد محمد بن أبه الحسن
 . هو1399هو   ولوفه فه سنة 1329فه سنة 

 لفسار الشعراون ل الشا  الشعراون 

 ( مملد 30ال فسار الفريد لفاالة الشا  عيد الهادن اليانه) . 
  ال فسار القرآنه للقرآن عيد المريم اليطا . 

 لفسار المراغه فه رالل القرآن . 

  :1947 -و ه 1366المنار محمد رشاد رضا سنة النشر   . 
 من وحه القرآن الساد محمد حسان فال س. 

  ماان هااد  القاارآن ل المر اات الشاااعه والمفماار ا سااالمه ايااة س محمااد لقااه

 . (لالمدرسه )معاحر

  

 : لفسار المنهج المقارن  -10

  

والمراد من هذا المنهج ال فسار القاتم عله المقارنة حاث يع مد المفسر عله  ملة من 
لقرآناة فه ممان واحد ويس طلت آرا  المفسرين م  يعاً ماك ا  فاه لفساار للاك اييا  ا

المملة من اييا  سوا  كانوا من السل  أ  كانوا من اليل  وسوا  كان لفسارهم من 
النااو  النقلااه أو العقلااه ل والهاادف مناا  نااوعان إمااا كشاا  الوالاات ماان أااالل عاارض 

مصادر  –العلماا  بااليالف الماذهيه ل األفمار واألدلاة أو كشا  مان كاان م افعراً مان 

 . [ 51سابق ص 

  



 : لفسار المنهج الحركه – 11

  

وهو لفسار لحلاله يحاول فا  المفسر فاه رال ماراد بااان ماراد س فاه ك ابا  العزياز 
إحداث لغاار  ذرن فه أوضا  العالم ا سالمه عن طريق لحويل المنهج إله حركة 

  الشاذ  غار ا ساالماة فاه المم معاا  ا ساالماة لقو  عله ال يطاه ل غاار األوضا

 . [ 52مصدر سابق ص  –

  

 : واالمثلة

  األسا  فه ال فسار لسعاد حو 
 لفسار الشعراون الشا  الشعراون 

  برلااون از لاارآن ) أنااوار القاارآن( ل الساااد محمااد باان أبااه الحساان الطالقااانه ل

 . هو1399هو   ولوفه فه سنة 1329والدل  ولد فه سنة 

  

 : لفسار المنهج المالمه  -12

  

هو لفسار كان لون  الغال  هو الدفا  عن عقاد  المفسر فه عرض اييا  ال ه لهاا  ]
لعلق بالموضو  العقاتدن أو الفقهاه الماذهيهل فالمفسار فاه هاذا اللاون مولات بعارض 

المياحااث المالماااة باافن مناسااية فااه اييااة  عيااا  عقاااد    أو لعااريل ولفناااد عقاااد  

ر ل ومن  هة   كان للقرآن أعر ال ينمار علاه الدراساا  المالمااة مان حااث باانا  أأ
للعقاتد ا سالماة   ومن حاث منالش   للعقاتد واألفماار الماااد  ؛ كالدهرياة والوعنااة 

والاهوديااة والمساااحاة   واح واتاا  علااه المحماام والم شاااب  ماان اييااا    الماار الااذن 

ة   حاث ي يذ كل لاار فمرن بارز من الماذاه  أعطه فرحة لعرض ايرا  المي لف
ا سالماة سنداً عله موافق   لكسال    ومطابق   لما  اا  با  الرساول حاله س علاا  

  ومان عاام يحااول كال طاارف مان هااذب الماذاه  علاه اأاا الف در اا  عقاااف هم   والا 

فالذن كاان  ولعصيهم أن يس ن ج من اييا  القرآناة ما يثيت ب  ححة أفمارب وعقاتدبل
برازاً فه لفسارب اللون المالمه   ييوض فه االأ الفا    وييرز لعصي  العقاتدن   

وي مسك بففمارب ال ه ل هم المقابل بال فمار وال عص    وي يذ المان  السليه من دون 
إمعااان فااه  وانياا  األأاار ل وإن كااان يمماان أن ي ماا  المفساار فااه أوضاا  للمياحااث 

را  والااادفا  عااان عقااااد  أاحاااة مااان دون سااا ن ولمفاااار المالمااااة   الاااه عااارض اي

ولعص ل وممن ي م  هذا االلماب من المفسارين األلادمان الفيار الارازن فاه لفساارب 
الميار المسمه بمفالاح الغا  الاذن ال يمااد لمااز بآياة مان ايياا  العقاتدياة إال وياذكر 



 [ ونه للمعلومالاةالمر ت ا لم ر –مذاه  الفر، فاها مت لرويم  لمذه  األشعرن 

. 

  

 : أشهر المدار  المالماة فه ال فسار ]

 االلماب المالمه االع زاله فه ال فسار -1

هو(  ومن أهامن الشيصااا  الياارز  فاه 131 80المع زلة هم أليا  واحل بن عطا  )

ف ) : 143هذب المدرسة هم: عمرو بان عيااد ) :  هاو(  235هاو(  أباو الهاذيل العاالن

هاو(  القاضاه عياد الميناار المع زلاه 255هو(  الماح  ) : 231ا  ) : إبراهام النظن 
هو(ل يع قد المع زلاة أنن ا نساان حارٌّ ومي اار  538هو ( والزميشرن ) : 415) : 

وأنن القاارآن يمماان لفسااارب عاان طريااق العقاال  وأنناا  يمماان إدرام كثااار ماان الحقاااتق 

لحااديث ماات العقاال فااإننهم بواسااطة العقاال )دون هدايااة الشاار (  وفااه حالااة لعااارض ا
يقااادنمون العقااال  وكاااذلك يع قااادون أنن الفاساااق لاااا  بماااؤمن وال كاااافر )المنزلاااة باااان 

 المنزل ان(  وأنن  ال يممن لكنسان الحصول عله المغفر  دون لوبة

وكذلك يع قدون بال وحاد الصفاله  وينمرون ال وحاد األفعاله فهم مان العدلااة  حااث 

 أفعالا  لهاا غاياة وهادف  وكالما  ميلاو،  ويحصارون القاد  يع قدون بعدالاة س وأنن 
ال   باهلل سيحان  ولعالهل ولد اسا مرن  عقاتاد المع زلاة فاه االزدهاار إلاه زمان الم وكنِ

ل بهم فه زمان  بشدن   عمن ان شر المذه  األشعرن من ذلك الزمان  .حاث نُمنِ

 :من أهمن ال فاسار المالماة للمع زلة هه

هاو(  وهاو شاافعه فاه 415رآن  القاضاه عياد الميناار الهمادانه ) : و م شااب  القا -1

 الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه 

 .الفقهه  ومع زله فه المال 

 و لنزي  القرآن عن المطاعن  عيد المينار المع زله -2

ض إلاه 538و المشناف  أبو القاسم محمود بن عمر الزميشرن ) :  -3 هو( ولد لعارن

 ً  .المساتل األدباة واللغوية أياا

ين أبو اليار  أنوار  -4 ال نزيل وأسرار ال فويل )لفسار الياااون( القاضه ناحر الدنِ
د بن علهن اليااااون الشاافعه ) :  هاو(  ولاد ك ا  هاذا 685عيد س بن عمر بن محمن

ال فسار باالع ماد عله لفسار المشناف للزميشرن  والمشهور أنن الياااون أشاعرنًل 

أنن  مع زلاه, ألننا  أعطاه أهماناة كياار  للعقال المذه   ولمن بعل المحقنقان يع قدون 

د هادن معرفة     - والعدل فه لفسارب رون  الشا  محمن  .430  ص 2والمفسنِ



هو(  وال يو د أحل هذا ال فسار ولمن الفير الرازن نقل عن  فه 322 امت ال فويل لمحمم ال نزيل  أبو مسلم األحفهانه ) : 5- 

الياان  ولد طُيعت آرا  أبه مسلم األحافهانه ال فساارينة فاه مصار وإياران بصاور  مسا قلنة   لفسارب  وكذلك الطيرسه فه مممت

  .وي مانز أبو مسلم بمنهم  العقله فه ال فسار

هاو(  240وهنام لفاسار أُأر  للمع زلة لاست فه م ناول الاد اين  مثل: لفسار أبه بمر عياد الارحمن بان كااان األحام ) : 6- 

د بن عيد الو د بن يوس  ) : 303هناب بن سال  )أبو عله المياته ) : محمن هو( 483هو(ل وهنام لفسار كيار لعيد السال  بن محمن

 .شا  المع زلة

   :االلماب المالمه األشعرن فه ال فسار 2- 

  

  :األشاعر 

  

قاضاه أباو بمار الياالالنه ) : هو لقريياً(  ومان أهامن الشيصااا  الياارز  عنادهم: ال330هم أليا  أبه الحسن األشعرن ) :  2- 

 .هو(  وا ما  الفير الرازن505هو(  أبو إسحا، األسفراينه  إما  الحرمان الموينه  ا ما  أبه الحامد الغزاله ) : 403

نة لألشاعر  هه  : من أهمن ال فاسار المالماة المدون

  

فقا  مان هو(  وهو فاه ال333لفويال  القرآن  أبو منصور محمود المالريدن ) :  -1

 ألياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 .مذه  أبه حنافة  ويمال إله المدرسة المالماة األشعرية

 مدارم ال نزيل وحقاتق ال فويل )لفسار النسفه(  عيد س بان أحماد بان محماود بان -2

ن هذا الم اب من أ ل نقد آرا  الزميشارن فاه د النسفه )القرن السابت(ل ولد دون  محمن

 .فه فه زمان المشناف  والنسفه من أتمة المذه  الحن

باااان المعااانه  عيااد القااادر المااالن حااويش آل غااارن  حنفااه المااذه   وماان أليااا   -3
 الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه 

 .األشعرن فه المال 

 (هو602مفالاح الغا  )ال فسار الميار( للفير الرازن ) :  -4

  

إالن ال فسارل ورغام كونا    كلن شه ويطلق علا  إما  المشمنمان  ولد أسرف فه ذكر المياحث المالماة ح نه لال فه لفسارب: فا    

  أشعريناً فه المال   ولمنن  لد ي ملنم أالف العقاد  األشعرية فه بعل األحاان



 : االلماب المالمه للشاعة فه ال فسار -3 

ة ا عنه عشر  من ا ما  علهن علا  السال  إلاه ا ماا  المهادن  –الشاعة هم أليا  األتمن
ة أهل اليات علاهم الساال  - عمل س لعاله فر   الشري    ولد اس فاد الشاعة من أتمن

فه القرون األوله  وأأذوا عانهم أهامن المسااتل المالمااة  ولاد شاا  الماذه  المالماه 

للشاااعة بعااد   الغايااة الصااغر   مااا  العصاارعمل س لعاااله فر اا  الشااري  ساانة 
والساااند المرلاااه  هااو(  بواسااطة علمااا  الشاااعة الميااار أمثااال: الشااا  المفاااد  329)

ين الطوسااه  و لع قااد الشاااعة بال وحاااد … والشااا  الطوسااه  واليوا ااة نصااار الاادنِ

الصفاله  والعدل ا لهاه  ولاد أعطاوا أهمااة لمال مان العقال والنقال  وذهياوا إلاه أنن 
ا نسااان مي ااار فااه أفعالاا  )لااا  بصااور  مطلقااة ولماان أماار بااان أماارين(  وينماارون 

ع قادون بافنن س ال يُاار  باالعان المادنياة ال فااه الادناا وال فااه ال ملاا  بماا ال يطااا،  وي

المسااتل المالمااة للشااعة هاو االع قااد بإماماة أماار الماؤمنان علاا    ايأر ل ومن أهمن 
اة  ة ا عنه عشر علاهم السال    وكذلك االع قاد بعصمة األنيااا  واألتمن السال    واألتمن

 .علاهم السال 

ا االلماب ال ف  .سارن للشاعة فهو االل فا  إله كلن من الظاهر والياطن للقرآنوأمن

  

 :من أهمن ال فاسار المالماة للشاعة هه

غاارر الفواتااد ودرر القالتااد )أماااله الساااند المرلاااه(  الشااري  المرلاااه ) :  -1

  (هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو436

 . والنذن  مت بان الظاهر والياطن

 (هو460لفسار ال ياان  الشا  أبو  عفر الطوسه ) :  -2

هااو( رغاام كااون ال فسااارين 548لفسااار ممماات الياااان  أبااو علااه الطيرسااه ) :  -3

ان بالمياحث المالماة  .المذكورين من ال فاسار المامعة ولمننهما كثاراً ما يه من

ن هذا588م شاب  القرآن ومي لف   ابن شهر آشوب المازندرانه ) :  -4  هو(  ولد دون

 .ال فسار بصور  موضوعاة

هاو(  ويشامل  ماات 488ا  بهمة  أبو يوس  عيد السال  القزويناه ) : حداتق ذ -5

 .آيا  القرآن وهذا ال فسار كان مو وداً ح نه زمان الصفوينان

اااد الحساانه )القااارن الساااابت( باللغاااة -6 ااد بااان محمن  بالبااال القاللاال  أباااو مماااار  محمن

 .”لل“الفارساةل ولد بدأ باييا  الن ه ليدأ بلف  



اد الحسانه  ولاد فسناردلاتق ال فويل  -7 اد بان محمن  وحقااتق ال نزيال  أباو المماار  محمن

 .اييا  الن ه لش مل عله العيارا  ال الاة: ﴿يَا أَيًلَها ال ِذيَن آَمنُوا﴾ ﴿إِن  ال ِذيَن آَمنُواْ ﴾

 ال  األذهان و ال  األحزان  أبو المحاسن حسان بن الحسن المر انه )القرن   -8

 .رسانة  وهو مفأوذ من لفسار أبه الف و  الرازن الشاعه إله حدن ماالثامن( باللغة الفا

هاو(  1324لوامت ال نزيل وسواطت ال فويل  أبو القاسم الرضاون الالهاورن ) :  -9
 باللغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 .الفارساة  والمؤلنِ  من علما  الهند

ااد  ااواد اليالغااه النمفااه ) -10 هااو(  وآأاار هااذا 1352 1282آال  الاارحمن  محمن

ض إلاه المسااتل المالمااة 57ايية ) ال فسار هو ( من ساور  النساا   وكثااراً ماا ي عارن
 .بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان األديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

اد حساان الطياطيااته ) -11 هاو( باللغاة 1402 1321المازان فاه لفساار القارآن  محمن

 العرباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
ض كثااراً إلاه المياحاث االع قادياة )وأصوحااً فاه المملنادا  األولاه مان  وهو ي عارن

  هااو لفسااار القاارآن بااالقرآن ولمنناا  يهاا م كثاااراً بالمياحااث لفسااارب(  ورغاام أنن منهماا

 .المالماة والفلسفاة

 (هو1414 – 1328مواه  الرحمن  الساند عيد األعله السيزوارن ) -12

 .لفسار نمون   الشا  ناحر ممار  الشارازن ومعاونوب )معاحر(  فارسه -13

د حسان ا”كالمه لرآن مماد“لفسار  -14 ض فا  إله  بالفارساة  محمن  لروحانهل لعرن

 .المياحث االع قادية للشاعة والدفا  عنها  وإن كان لفسارب  امعاً ذا الماب ا  ماعه

 النماذ 

من أهمن الموضوعا  وايياا  الن اه كانات ماورد بحاث ونقااش فاه ال فاساار المالمااة 

 :هه

 ال وحاد الصفاله -1

 ال وحاد األفعاله -2

 عصمة األنياا  علا  السال  -3

 العدل ا لهه -4

 ا مامة وأالفة الرسول حله س علا  وآل  وسلم -5

 الهداية والاالل وعالل هما بحرية واأ اار ا نسان-6



 .رؤية س بالعان وعاللة ذلك بمسفلة ال مسام وال شيا  -7

﴿َوِماَن  مثال: لال إسحا، المروزن  وهو من الحنابلة أشعرن المال  فه ايية المريمة
ْحُماودًا﴾الل اْ  ْد بِِ  نَافِلَةً ل َك َعَسه أَن يَْيعَثََك َربًلاَك َمقَاًماا م  إنن س سايحان  يُقِعاد النياهن حاله س   ِل فَ ََهم 

دب  فه حان نفه المع زلة هذا المعنه ولالوا:    إنن حديث الملاو  علاه“علا  وآل  وسلم مع  عله العرش وذلك  زاً  ل ُ عله لهمن

ل  يقافها العرش محال    [مولت األمة الواحد  -  وولعت الف نة فق ل بانهم كيار!! واضطر المند إله ال دأن

  

 : ل فسار المنهج ا شارن  -13

  

وفا  يشار المفسر  شارا  أفاة يممات بانهاا وباان الظااهر وهاو لفساار يشاار إلاه  ]
األمور اللطافة ال فمال  ال ه لحصل عن طريق ما ينف ح فه ذهن المفسر العارف من 

ال ه لها ربه ومناسية مت رواهر اييا  القرآناة ولد رو  عن ا ماا  الصااد،)علا  

السال ( للل " ك اب س عز و ل عله أربعة اشاا  : عله العيار  وا شار  واللطاات  

 ... والحقاتق فالعيار  للعوا  وا شار  لليواص واللطات  لألولاا  والحقاتق لألنياا 

  

 : ا ال فسار مشروط بشروط أربعةوهذ

  

 ال يمون ال فسار منافااً لظواهر النظم القرآنه . 

 أن يمون هنام شاهد شرعه يؤيدب . 

 أن ال يمونل  معارض شرعه أو عقله . 
  89بحاار األناوار للمملساه    –أن ال يدعه أن الماراد وحادب دون الظااهر ل 

 . [ 103ص 
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لون يع مد العارف الصوفه فا  عله ال اذو، الو ادانه الاذن يدركا  فاه حالاة  وهو ]
اس غرال  فه الو د والرياضة الروحاة بارب من الحد  النفسه والمش  اليااطنه 

 ..... والشهود القليه من دون ربه ومناسية مت راهر ايية



  

ه للقاارآن وهااذا الماانهج لااا  ماان  اان  ال فسااار ألناا  يحطاام ضااوابه ال فسااار األحااةل
المريم ويير  عن لواعد ال فويل وإعراض عن لواعد اللغة العرباة وادعا  بال دلاال 

 . [ 61-60المصدر السابق ص  –فه ليول المش  والشهود 
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وفااه رأن المملاا  األعلااه للشااكون ا سااالماة أن ال فسااار الصااوفه النظاارن لااا  

القرآناه وعياا   اليااان  ب فسار القرآن وإنما هو فمر شاذ أريد ب  الذيو  بزن ال فساار
القرآنااهل وأمااا عاان ال فسااار ا شااارن فااالرأن بيطالناا  ألناا  يع مااد علااه الو اادان فااه 

 (284ال فسارل )انظر الموسوعة القرآناة الم يصصة ص 
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الادك ور  ماال  -الماش المسلم  غاي   ولاادلا  و نادب فاه ضاو  القارآن الماريم  -18

 .رمصطفه عيد الحماد النما

  

 : لفسار المنهج الياطنه والفلسفه – 16

  

وهاو لفساار ياارفل الظااهر ويهااو  اليااطن ماان دون لاذو، و اادانه وكشا  باااطنه 

وياادعه ماان فساارب أن لماال محسااو  راااهراً وباطناااً فظاااهرب مااا لقاات الحااوا  علااا  

 وباطن  ما يحوي  العلم ب  بفن  فا  واس دلوا فه لفسارهم بقولا  لعااله   وأسايغ علاامم

 {نعم  راهر  وباطنةل ولول  لعاله   وذروا راهر ا عم وباطن 

نااو  ماان المماعلااة بااان معناااان ال لااربه بانهمااا أن   وهااو لفسااار يقااو  علااه احااطنا 

عاللاااة حقاقااااة وال عاللاااة لغوياااة وال عقلااااة فاااه إيمااااد العلاااة األحاااولاة المشااا ركة 

وسه الذن يممت بان مقدم ه المنايطة أو ا س دالل بالشاهد عله الغات  أو بالحد األ
القااة المنطقاة ال يو اد لهام لفساار كامال بال بعال آياا  فاه ك ا  كالمااة لماذه  

 . [ 62مصدر سابق ص  -أو اليهاتاة لل  ا سماعالاة

  

  : ومن ك يهم

  

 .("حقاتق ال فسار"(   وهو لممات ل علاقا  الصوفاان األواتل حقاق ال فسار ]

( كان مان باان أهام الم صاوفة فاه الف ار  الميمار  مان لماوين 896  ) سهل ال س رن

ال صوف ا سالمهل لعلاق  )لفسار القرآن العظام( لام لمماعا  الحقًاا مان ليال لالمااذب 
يااة علااه لفسااارا  لماال آ Tustari وحفظا    ك علاااق علااه القاارآنل ال يشا مل لعلاااق

 .واحد    ولمن هنام لعلاقا  عله ممموعة مي ار  من اييا 

   )لفساار ا ماا   عفار الصااد،( لفساار روحاه للقارآن منساوب إلاه  عفار الصااد،

ا ويح اون علاه القلاال مان ولمن لظل حح ها موضت شكل إن  ينقل لقلاادًا نصااًا زاتفًا
المواد الموعولة   لمن ييدو أن العناحر المذكور  فاه سالطة  عفار حااد، فاه ك ااب 

 .سالمه لس ند إله سالسل محدد  من المرسلان

https://ar.vvikipedla.com/wiki/Sahl_al-Tustari
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Tafsir_Imam_Ja%27far_al-Sadiq
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Tafsir_Imam_Ja%27far_al-Sadiq


هم "شااع  الوحااد    الااذين أطلقااوا علااه أنفسااالمع زلااة كاناات عملاااة يساا يدمها لاوياال
  با ضافة إله العديد مان ايأارين ل فساار  (اهل ال وحاد والعدل( "  والعدالة ا لهاة

 .أوحاف س فه القرآن ممسم رمز

 مااان القااارن الحاااادن عشااار   رهااار  العدياااد مااان األعماااال األأااار  مثااال ال علاقاااا 

(   1209(   والشاااااارازن ) ل 1193(   الاااااديلمه ) ل 1074 ل ) لشاااااارن بقلااااام
با ضافة إله  Sulami (ل لشمل هذب األعمال مواد من ك  1234د ) السهروردن و

   مثل أعمالاللغة الفارساة مساهما  المؤل  الياحةل لمت ك ابة العديد من األعمال

 Maybudi(   1135) كش  األسرار") كشاف األسرار( 

يسا يد   .المثناون ( ك   لدًرا هاتالً من الشعر الصوفه فه ك اب 1273  ) الرومه
الرومه القرآن بشامل ممثا  فاه شاعرب   وهاه مااز  يا م حاذفها أحاانًاا فاه لر ماا  

ن إن طريقااة الروماه فااه دماج آيااا  لرآنااة فااه شاعرب  اادير  بالمالحظاة ماا أعمالا  ل

 .حاث أن  ال يس يدمها ك دبارا  وإنما يربه اييا  القرآناة بشعرب

Simnani (  1336 ك   عملان مؤعرين فه ال فسار الياطنه للقرآنل لقد ال وفااق )
 كاان .ا ساال  السانه ان مشااعربان مفاهام لمله س من أالل العالم المادن وفا  وب

Simnani   علااه األلاال  79عنوانًااا   منهااا  154مؤلفًااا غزياار ا ن ااا    وينساا  إلااا

 .مو ود  الاو 

اساماعال حقاه  رهر  ال علاقا  الصوفاة الشاملة فه القرن الثامن عشر مثال أعماال
رو  ا ياا "( هو لفسار ضيمل مم وبًا ") رو  الياان (ل عمل 1725د ) بورحافه

 اباان باللغااة العرباااة   ويمماات بااان أفمااار المؤلاا  وأسااالف  )علااه و اا  اليصااوص  

 )الغزاله و عربه

هاو فار  مان فارو  ا ساال  يماد فاا  المار  بعال أكثار ال فساارا   ا سال  الشااعه
رآن بشمل رتاسه بقاايا السلطة الياطناة لطياعة القرآنل ل علق ال فسارا  الشاعاة للق

أماار بااالغ األهماااةل فااه ا سااال  الشاااعه ا عنااه عشاارن   هنااام  ا مامااة حاااث مفهااو 

مدرس ان الهولا ان رتاسا ان: األأيارية واألوسوسلهل لفسر المدرسة السابقة القرآن 
ينسا  إلاه األتماةل لعطاه  (الحاديث) ساساه مان أاالل االع مااد علاه ال قالاادبشامل أ

 المدرساااااااة األأاااااااار  المزياااااااد مااااااان القاااااااو  لل فماااااااار المسااااااا قل والحمااااااام
يش رم ال فساار فاه أرضااة مشا ركة مات الصاوفاةل الطريقاة  ا سماعاله .(اال  هاد)

كش " لقل  الم ر م   وهه لع مد عله الساد   ونعمة س   والقدر  "  المش  لسمه

 .  الروحاة للم ر م

اللغااة  ل "رسااالة بااول  الرسااول ماان الطريااق الصااحاح"   بعااد المغااول ممهااول وفقااا
الشامل  (باالان) الشامل والياطنااة (رااهر) أطروحاة الظااهر ا ساماعاله-الفارسااة

 (باالان) الشامل هاو مظهار مان مظااهر الياطنااة (رااهر) ي عايش   فاه ذلاك الظااهر

ار مثل السراب أو الوهمل لش (بالان) بدون الموهر (راهر) الموهرل الشمل اليار ه
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ال ه كانت مو ود  منذ بداية الزمن هه  أتمة الرسالة إله أن السلسلة غار المنقطعة لو
الظهور الظاهرن لو "أمر س" )السي  األول للمون الذن لسي  بدورب فاه كال شاه  

 )آأر

لاانون  يما  أن لسا يد  لفهام لفويال وأوضاح المفمارون ذلاك ا ساماعاله عد  بارز 

  لاضاه النعماان .أوحااف س ممسم وال اري  المقد  واليلق نفس    وكذلكالشريعة
  يع قاد أناا  ماان المهام إدرام وفهاام الرمزيااة ورا  الفاطماااةالف اار   فقاا  مساالم مشاهور

القصااا فااه القاارآن بناااً  علااه آيااا  معانااة لشااار إلااه معنااه داألااه   مثاال: "همااذا 

القاارآن )" (أحاديااث) ساااي ار ربااك ويعلمااك ال فسااار الرمزن"لفوياال( ماان األحااداث
   (ال نزياال) وضااح ذلاك ماان أاالل الاوحه الفاطمااة   باارزناحار أساارو) الماريم

مان الاارورن إعاادلهم  لاويل ية إله حالة يممن لليشرية فهمهاللحولت األمور الفمر

إله حال هم الفمرية األحلاةل ولال أيًاا إن  يم  أال يم فه المر  بالصاغة الظاهرياة 
ولمن ابحث عن الشيا الذن يممن  شار  المعناه اليااطنه األحاله لهامل بقولا  هاذا 

المفمار    ا ساماعاله   باارز آأارالمؤياد فاه الادين الشاارازن .إما  الزمان ألمح إله

 . هو ما يوحد بداية )مصدر( ونهاية )و هة( داتر  الو ود فويلل يوضح ذلك

  

 : ححة ال فسارا  الياطناة

  

لاك   لاا  كال أأفاه المعاانهل ومات ذ القارآن أن المسالمون ال يو د أالف لقرييا بان
لفسار باطنه للقرآن حالًحا بالارور ل من المعروف أن بعل المفسرين باالغوا فاه 

إن    الموان  الممازية للقرآن من أالل االدعا  بفهم م ماز لمح ويال  ولشاوي  معنااب

 .سلطة الشيا الذن يس ير  مثل هذب المعانه هه أيًاا مسفلة نقاش

داد لقيااول ال فسااارا  إذا لاام اساا افا  شااروط كااان الالهولاااون الساااتدون علااه اساا ع
مااااااان أهااااااام المعاااااااايار أال ي عاااااااارض ال فساااااااار مااااااات المعناااااااه الحرفاااااااه  معاناااااااةل

 ( يع قد أن ال فسار يم  أن يمون حارًما ل من  سو   1505  ( الساوطه .للقرآن

( يع قااد أن المعرفااة الغنوحاااة اليالصااة وكمااال ا يمااان 1390  ) لف ااازانه .الفهاام

 . يممن لحقاقهما عندما لنسمم ال لماحا  الدلاقة للقرآن مت المعنه الحرفه

 :كريس ان زهر  ساندز لطر  أسكلة فه بداية مقدم ها

 س بوحا ؟كا  يممن للمر  أن ييدأ بقول ما "لصد " 

  كاا  يااوازن المار  بااان الرغياة فااه فهاام معناه القاارآن والياوف الااوالعه ماان
 اأ زال  إله ممرد إنسانه وفردانه؟
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   كاااا    فاااه األساااا    أفاااال طريقاااة لل عامااال مااات القااارآن الك شااااف عراتااا

 وإمماناال  ال حويلاة؟

شايا يأارل  وفقًا لرأن ساندز   فاإن ال فساار القرآناه مهماة ال لن هاه ولي لا  مان

 .   - كما لي ل  لغة ونو  اليطاب اللذين ي م اأ اارهما فه ال فسار باأ الف المعلق

  [ موسوعة ويمايادا

  

 . رساتل إأوان الصفا -

  

 : مصنفا  ال فسار الفلسفه

 .هو 339أبو نصر الفرابه الم وفه سنة  -فصوص الحمم  -

 .طناةاليا االسماعلاة إله يم ون فه أغل  الظن بصلة -رساتل إأوان الصفا  -

 (لفسار القرآن المريم )لصدر الم فلهان للشارازن -

 ميزن العرفان -

  

 : ل فسارا  المنهج العلمه -17

  

ومان أشاهر   وهو الذن يثيت فا  نظريا  علماة وإعماز علمه يياا  القارآن الماريم
هذب ل فاسار بالعصر الحديث الشا  طنطاون الموهرن فه لفسار  القرآنه المسمه " 

 . ر" وهو من علما  األزهر الشري المواه

  

 : ومن أهم الم   ال ه ال زمت بهذا المنهج

  

   ( هو603مفالاح الغا  للرازن ) 

   ( هو1306كش  االسرار النوراناة للشاح محمد بن احمد االسمندرانه) 
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    ( هو1358المواهر فه لفسار القرآن للشا  طنطاون الموهرن) 
 (هو 1374محمد عيد المنعم الممال )لفلا   ال فسار الفريد للقرآن المريم 

   (هو1410-1395األمثل الشا  ممارن ناحر الشارازن )لفلا 

   (هو 1409لفسار الشا  الشعراون ل) لفلا 
   ( هو1361لفسار المراغه احمد بن مصطفه المراغه )لفلا 

   ( هو1370الواضح محمد محمود حمازن )لفلا 

 (هو1398ا  االسا  فه ال فسار لسعاد حو  )لال 
   (هو1370المازان للطياطياته )لفلا 

 ( (هو1370الو از فه لفسار ك اب س العزيز )لفلا  محمد محمود حمازن 

  

 وهنا يممن أن نقول عن ما يماز لفسارنا عن كل هذب ال فاسار

هل رأيت لفساراً من ليال لاال يقاو  علاه بااان القارآن باالقرآن علاه الملماة ولرابطهاا 

وبعااادها فاااه حيااال ممااادود مااان األرض إلاااه الساااما  لاااال لعااااله فاااا     باااال ه ليلهاااا
واع صاموا بحيال س  ماعااً وال لفرلاوال ومان هناا نقاول ماا ذكارب م يصصاون بفناا  

عمل علمه غار مسسيو، م رابطة فا  كلمال  وآيال  وسورب عله لرلاا  النازول فاه 

 نيه كما سنيان إن شا  سالياان ولد ان صر س لعاله فه ك اب  المريم ألهل بات ال

 أالد محاه الدين الحلايه

 : الفصل الخامس

حلقىىاك العلىىم و المؤسسىىاك وال امعىىاك   افنهيىىار المسىىتمر مىىن عصىىر العلمىىاء ثىىم 

 : افسالمية الكبر  إلى زمن ال ماعاك

  

 : أوال

 : عصر درو  وحلق العلم بالمسا د ودورها فه للقه العلو  ح ه عصر الم الا 

  

  لاد ”المسمد  و المساا د“أالل نظر  سريعة فه القرآن المريم  نمد أن لفظة  من ]

بمعنه المسامد سات عشار  ” اليات“ورد  عماٍن وعشرون مر ً  كما ورد ذكر لفظة 

 .مر ً 



ذكر المسا د بهذب المثار  دلاال علاه أهما هاا وعظام ممان هاا  ودورهاا المحاورن فاه 
انطلاق مناذ اللحظاة األولاه ال اه للقاه فاهاا لحقاق ا حاا  العلمه والحااارن  الاذن 

لل  نيانا حاله س علاا  وسالم ال و اا  العلاون:  الارأ باسام رباك الاذن ألاقل  وماا 

 .ليعها من اييا  ايمر  ب وحادب لعاله  وحدب ال شريك ل 

وفه مقدم ها بات -كما ليرز للك العاللة وذلك الدور الحاارن  باع يار أن المسا د 

 .هه منابر إعالن ال وحاد  وال نديد بالماهلاة وشركها - س الحرا

ولاذلك فقاول س لعااله:  وأن المسااا د هلل فاال لادعو مات س أحااداًل  ماا هاو إال إحااااٌ  

لدين العدل  ملِة أبانا إبراهام علا  السال  ال ه أأيرنا عنهاا بقولا  لعااله:   َوإِْذ يَْرفَاُت 

ااِماُت اْلعَِلاااُم * َرب نَااا إِْبااَراِهاُم اْلقََواِعاادَ ِماانَ   اْليَْاااِت َوإِْسااَماِعاُل َرب نَااا لَقَي ااْل ِمن ااا إِن ااَك أَنااَت الس 
ْساِلَمةً ل اَك َوأَِرنَاا َمنَاِساَمنَا َولُاْ  َعلَْانَاا إِن اَك  اةً مًل ي  ِنَاا أُم  أَناَت َواْ عَْلنَا ُمْسِلَمْاِن لَاَك َوِمان ذُرنِ

ِحاُم ل  اُب الر   .اييا  ال  و 

لقد كانت المهمة شالة  داً؛ فقريش ولياتل العرب لد بدلت ملاة إباراهام علاا  الساال   

وأحيح الشرم باهلل والقول علاه س بغاار علام دينهاا ومل هاا  لاال س لعااله:   َولَااَل 
ُ َما َعيَْدنَا ِمن دُونِِ  ِمان َشاْهٍ  ن ْحاُن  ْمنَاا ِمان ال ِذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَ  ّللا  َواَل آبَاُؤنَاا َواَل َحر 

ُسِل إاِل  اْلياََل ُ اْلُميِانُ  ِلَك فَعََل ال ِذيَن ِمن لَْيِلِهْم فََهْل َعلَه الرًل  .{ دُونِِ  ِمن َشْهٍ  َكذََٰ

وح ااه ينطلااق المشاارو  الحاااارن لهااذا الاادين  هااا ر علااا  الصااال  والسااال  إلااه 

مسمد النياون  الاذن أحايح المامعاة األولاه فاه المدينة  ففس  فاها مسمد ليا   عم ال
العالم  ففليل الصحابة ينهلون مان علام النياه حاله س علاا  وسالم  الاذن لاال: )أيمام 

يح  أن يغدو كل يوٍ  إله بطحان أو إله العقاق  فافله من  بنال ان كوماوين فاه غاار 

)فاألن يغادو أحادكم إلاه إعٍم وال لطاعة رحم!(  فقلنا: )يا رسول س نح  ذلك(  فقال: 
المسامد  فاا علم أو يقارأ آي اان مان ك ااب س أااٌر لا  مان ناال ان  وعاالث أااٌر لا  مان 

 .عالث  وأربت أاٌر ل  من أربت  ومن أعدادهن من ا بل(  رواب مسلم

ولاذلك أيااااً رغاا  نياناا علااا  الصااال  والساال  فااه بنااا  بااو  س   فقااال: )ماان بنااه 

حا لطا ٍ أو أحغر  بنه س ل  با ااً فاه المناة(ل رواب أحماد وابان مسمداً هلل ولو كمف

 ما  

 دور المسا د فه الينا  الحاارن

أليل المسلمون يشاندون المسا د  ويعلون منابر العلم فاها أينما حلوا ورحلوا  فان شار 

 Thomas) العلم والدعو  إله س بان شارها  وهو ما ني  علا  المال  لوما  أرنولد
Walker Arnold)  فقال وهاو ي حادث عان حماا  ”الدعو  إله ا سال “ فه ك اب  

وإذا ماا ا  مات فاه مديناة “المسلمان لنشر ا سال  علاه السااحل الغرباه مان أفريقااا: 

قاموا فاهاا ف ار ً مان الازمن س ة ر ال منهم وألل من ذلك أو أكثر  وعزموا عله أن ي

https://www.goodreads.com/book/show/16155755
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  الاادعو  إلااه ا سااال   ص ”سااارعوا إلااه بنااا  المساامد  وأأااذوا ينشاارون الاادعو 

(376). 

وهمااذا أحاايحت بااالد المساالمان ليلااة العااالم فااه ساااتر العلااو  والفنااون  وحااار  أمااة 

 .العرب راتد  ال غاار الحاارن الذن شت نورب أر ا  المعمور 

شام  العارب “ك ور  زغرياد هونما  فاه ك ابهاا الشاهار ولد شهد  ب لاك الحقاقاة الاد

  فااذكر  أن المساالمان هاام ماان أسسااوا لواعااد اليحااث العلمااه ”لشاار، علااه الغاارب
  ”حااار  العارب“الحديث  بل إن المس شر، الفرنسه غوس اف لوباون  فاه ك ابا  

لمنه أْن لو دأل المسلمون بااري   ح اه لانعم بماا لاديهم مان المعاارف والعلو لومات 

طور العلاو  وحا اة المسالمان إلاه و اود  امعاا  م يصصاة  رال ارليااط ال علاام ل

 . [  مولت لطر اليارية - .... بالمسا د لاتماً 

ومن هذب الحلقا  حلقا  العلم بمسا د الحرمان الشريفان والعرا، ومن هذب الحلقا  

  أر  الفمر المع زله حانما لالوا اع زلنا واحل

ر ل عله الحسن اليصرن  فقال: يا إما  الدين: لقد رهر  لال الشهرس انه: ودأل ]

فه زماننا  ماعة يمفرون أححاب المياتر  والميار  عندهم كفر يير  ب  عن الملاة  
وهم وعادية اليوار   و ماعة ير كون أحاحاب الميااتر  والمياار  عنادهم ال لاار 

اار مات مات ا يماان مت ا يمان؛ بل العمل عله مذهيهم لا  ركنا مان ا يماان  فاال ي

معصاة  كماا ال ينفات مات المفار طاعاة  وهام مر كاة األماة  فماا  لحمام لناا فاه ذلاك 
اع قادا؟ ففمر الحسن فه ذلك, وليل أن يماا  لاال واحال بان عطاا : أناا ال ألاول أن 

حاح  الميار  ماؤمن مطلاق  وال كاافر مطلقاا؛ بال هاو فاه منزلاة باان المنازل ان  ال 

  واع زل إله أسطوانة من أساطوانا  المسامد يقارر ماا أ ااب مؤمن وال كافر  عم لا
باا  علااه  ماعااة ماان أحااحاب الحساانل فقااال الحساان: اع زلنااا واحاال  فساامه هااو 

 . [ 52ص  1الملل والنحل     -وأححاب  المع زلة 

و يقول اليغدادن: إن واحل بن عطا  زعم أن الفاسق مان هاذب األماة ال ماؤمن وال  ]

منزل ه المفر وا يماان  وأن الحسان اليصارن لماا سامت ذلاك كافر  و عل الفسق فه 
  فقاال الناا  فاهماا:   )5( من  طردب من مملس   واناام إلاا  حاديق  عمارو بان عيااد

وهناام روايااة   (  . إنهماا لاد اع ازال لااول األماة  وسامه ألياعهماا ماان يومكاذ مع زلاة
أططاا  حاااث لااال: فااه   )7( لنسا  االع اازال إلااه عماارو باان عياااد أوردهاا المقرياازن

  )8- "ولال ابن مني : اع زل عمرو بان عيااد وأحاحاب لا  الحسان  فساموا المع زلاة

 .[ 165ص  4اليطه  

وهذا دلال عله دور المسمد فه ال علام عن طرياق حلقاا  العلام واسا مر ذلاك النظاا  
ح ااه إنشااا  أول  امعااا  إسااالماة كالزي ونااة والقاارويان واألزهاار والحااوز  العلماااة 

صاار محمااد علااه فااه مصاار ولمااا حااارب الوهاباااة أأفااه أكثاار المااؤرأان ح ااه ع

اس مالبة أوالد محمد ابن عيد الوهاب وسلمهم الاروا، الحنيلاه بااألزهر وهاذب كانات 



بذور أول نظا  للمماعا  ا سالماة ال ه أحيحت لقو  بنف  دور المسمد والمامعاة 
فاه رهار هاذب المؤسساا   واس يدمهم أعدا  هاذب األماة لاموناوا معاول هاد  وأنماراً 

لمهاداً لهد  ا سال  كل  وبرز منهم داعش والقاعد  وغارهماا ممان ان حال أفماار للاك 

المماعا  فه العصر الحديث الذين رنوا أنهم المسلمون وغارهم إن لم يمن لابعاً لهم 

 . فهو غار مسلم ومس يا  الد  والمال و العرض ل وسنفصل  فاما بعد

 ً  : عاناا

 : عصر المامعا  ا سالماة  أوالً :

 :  امعة الزي ونة -1

عد  امت الزي ونة أحد ألد  وأشهر المسا د فه بالد ا سال  كلنها حاث أسنس  عياد ّللان 

 (ل وال لعود شهر   امت الزي ونة هذب إله الدور الذن 734هو)116بن الحيحاب سنة 

دور العلماه والثقاافه الاذن لا  ب  كمسمد للصال  والعياد  فحس  بقدر ما لعود إله ال
اضطلت ب  عير العصور  مناذ أواتال القارن الثاانه الهمارن  حااث اضاطلت ب ادري  

 . 737-هو 120العلو  ا سالماة بداية من سنة 

وبذلك يع ير ألد   امعة عربانة إسالمانة اس مر  لؤدن دورها لرابة عالعة عشر لرنا 

سان حسانه عياد الوهنااب  هاذب العرالاة م  الاة دون انقطا  ياذكرل فقاد أكاد الماؤرخ ح
إنن  ااامت الزي ونااة هااو أساايق المعاهااد ال علامانااة للعروبااة مولاادا وألاادمها فااه ” بقولاا :

 .”ال اري  عهدا

ورلن  امت الزي ونة باع يارب مؤسسة علم وعياد  مزدهرا إله أواأر العهد الحفصاه 

حم1573 /1237 -هو981هو/634)  الاذن  -ن بان ألادون ( ح نه أنن العالمة عيد الرن
اع يارب طلاعاة المؤسساا  ال علاماناة فاه المغارب  -ل لمذ فه  امت الزي ونة ودرن  با 

ا سالمه أالل القرنان الرابت عشر واليام  عشر الماالديان  حاث كان ال علام فا  

يشاامل ال علااام ا سااالمه األدبااه والاادينه والفلساافة وعامااة العلااو  العقلانااة والرياضااانة 
الصاافحة الرسااماة لااوزار  ال علااام العاااله  -الطاا  والفلااك والرياضااانا لوأصوحااا 

 . [ ال ونساة

 :  امعة القرويان -2

  

المغارب هاه الثانااة مان حااث لرلاا  ال فساا  فاه   فاه فا   امعة القرويان بمدينة

 العالم ا سالمه بعد الزي ونة

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


د  فاطمة بنت محمد الفهرن عاا  الذن ألام   السا  امت القرويان و بدأ  الدراسة فه
ست المامعة كمؤسساة لعلاما اة منفصالة لابعاة 859هو=245)  ( فه مدينة فا   عم أُسنِ

   والحاالاةالعلو  الشرعاة للمسمد  وكان يُدر   فاها

  

إلااه  العصاار ا دريسااه ا  العلمااه والحاااارن لمامعااة القاارويان منااذو ويم ااد ا شااع

 ول نا الحاضر 

؛ (ندولاة بناه ماري) مرحلة المامعة الحقاقاة فه العصر المرينه« القرويان»ودألت 

ز المامت بالمم يا  والمراسه العلماة  .حاث بُنِات العديد من المدار  حول   وُعزنِ

  

مان أهام مان در  فاهاا عيار ال ااري  ولاد در   فاهاا العدياد مان العلماا  فاه  ماات  ]

ال يصًلصا  سواٌ  من المسلمان أ  غارهم  فمنهم: الفقا  المالمه أبو عمران الفاسه  

  وابن رشاد الساي ه  وابان الحاا  الفاساه  وابان   وابن العربهابن الينا  المراكشهو

 .مامون الغمارن

ا  عديد   وفاها  ابن زهر وزارها الشري  ا دريسه وممث فاها مد    كما زارها مر 

ن النحون ابن آ رو  ك اب  المعروف فه النحو )اي روماة  .(دو 

  وابن مرزو،  واليابا لسان الدين بن اليطا   وابن ألدون وألا  بها ودر   كلٌّ من

سالفس ر الثانه )غربار  دوريام(   الاذن يُقاال إن ا  هاو مان أدأال بعاد ر وعا  إلاه 
إساال   -أوروب ا األعداد العرباة   وموسه ابان ماماون الطياا  والفالساوف الاهاودنل 

 . [ اليت

  

 : المامت األزهر - 3

هو أكير مؤسسة ديناة إسالماة لاست فه مصر فقه بل عله مسا و  العاالم  ولح ال ]

المركز الثالث فه ألد  المامعا  اإالساالماة فاه العاالم بعاد  امعاة الزي وناة و امعاة 

 . القرويان   ومقرها فه العاحمة المصرية القاهر 

  

علااه ا طااال،   وأحااد المعالاال ال اريياااة لنشاار ولعلااام  مصاار مسااا د هااو أهاام  و ]

يعاود  .والعاالم ا ساالمه ا سال  كذلك هو واحد من أشهر المسا د األعرية فه مصر
فا ح   اوهر الصاقله فاه مصار  بعادما ألام الدولة الفاطمااة لاري  بنات  إله بداية عهد

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/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/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
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/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/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/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://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


لا  بإنشا  القصر المياار وأعادب لنازول  القاهر  لفسا    وشر  فه 969 مصر سنة
  وفااه أعنااا  ذلااك باادأ فااه إنشااا  المااامت األزهاار لاصااله فااا  المعااز لاادين س اليلافااة

بماااااااامت  اليلافاااااااة  ولاماااااااون مسااااااامداً  امعااااااااً للمديناااااااة حديثاااااااة النشاااااااف  أساااااااو 

  كاذلك أعاد ول هاا لاماون معهاداً القطااتت فاه و اامت ابان طولاون الفسطاط فه عمرو
   970/هو359  مادن األول لعلامااً ل علام المذه  الشاعه ونشرب  فيدأ فه بناؤب فه

  وعارف بماامت  972/ هاو361 سانة رمااان  معاة فاا  فاه وألم بنا ب وألامت أول

ورغم أن يد ا حال  وال رمام لوالت علا  عله مر العصور فغار  كثاراً ]1[ القاهر 
ولاااااد  .بمصااااار لااااااتم فااااااطمه لمااااا  الفاطمااااااة إال أنااااا  يعاااااد ألاااااد  أعااااارمااااان معا

سموب باألزهر  انالفاطما فه أحل لسماة هذا المامت  والرا ح أن المؤرأون  اأ ل

 .النيه محمد ابنة بفاطمة الزهرا  لامناً 

 . امعاة القارويان سمد عانه ألد   امعة لاتمة بشامل مسا مر فاه العاالم بعاديع ير الم
فه الفسطاط سيق  فه ورافة ال ادري  حااث كانات   امت عمرو بن العاص ورغم أن

ول فه مصر فه لعقد فا  حلقا  الدر  لطوعاً وليرعاً  إال أن المامت األزهر يعد األ

لفديااة دور الماادار  والمعاهااد النظاماااة  فماناات دروساا  لعطااه ب ملااا  ماان الدولااة 
وياااااااؤ ر علاهاااااااا العلماااااااا  والمدرساااااااانل وألقاااااااه أول در  فاااااااا  فاااااااه حااااااافر 

علاااه ياااد علاااه بااان النعماااان القاضاااه فاااه فقااا  الشااااعة  وفاااه   975/هاااو365 سااانة

لاارر  مرليااا  لفقهااا  المااامت وأعااد  داراً لساامناهم بمااوارب   988/هااو378 ساانة

 .وعالعان ر الً وكانت عدلهم أمسة 

الاذن كاان  حاال  الادين األياوبه بعد سقوط الدولة الفاطماة أفل نمم األزهار علاه ياد

محارباااااة الماااااذه  الشااااااعه وماااااؤازر  المااااااذه  يهااااادف مااااان ورا  ذلاااااك إلاااااه 

أن أعاااد  فااه عهااد  ففبطلاات اليطيااة فااا  ورلاات معطلااة ماتااة عااا  إلااه]4[ الساانه 
عاااد  الدولااة المملوكاااة وفااه عهااد.]5[ الساالطان المملااوكه الظاااهر باياار  اليندلاادارن

األزهر لاؤدن رسال   العلماة ودورب الحاون  فعان ب  فقها  ل دري  الماذه  السانه 

لوسع   وحاان   فعد ذلك العصر الذهيه لألزهر  واألحاديث النيوية وعنه ب مديدب و
كماا أرهاار الحمااا  واألعااان فااه العصااور ال الاااة اه مامااً ملحوراااً ب رماماا  وحاااان   

 .]1[وأولفت علا  أولافاً كثار 

لألزهر والاذن بمو يا   1930لسنة  46فه عهد الملك فؤاد األول حدر القانون رلم 
  وأحاايح 1933أنشااف  كلاااا  أحااول الاادين والشااريعة واللغااة والعرباااة الحقاااً ساانة 

ل ولد اع ير   امعة األزهر األوله فاه 1961ة فه عا  لألزهر رسماًا  امعة مس قل

وال يزال األزهر ح ه .]4[ والشريعة ا سالماة العالم ا سالمه لدراسة المذه  السنه
الاو  مناار  لنشار وساطاة ا ساال  ومؤسساة لهاا لافعار عمااق فاه المم مات المصارن 

لاري  مسمد األزهر من ديا  س ار لايمز نسية .:- مصر ا سالماة ورمزاً من رموز

 .[ عله مولت وان بام مشان 2017ديسمير  23محفورة 

 : حوز  النم  -4

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%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
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%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%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/%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%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%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%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/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


فاه ذلاك  الشااعة كيااُر علماا  بغاداد مان النما  نز  إلاه مديناة (وه (448  فه سنة ]
العهد  الشا  أبو  عفر محمد بن الحسن الطوسه  إعر ف نة طاتفاة أعارها السلمولاون 

الشااا  الطوسااه     وكااان ماان آعارهااا الهمااو  علااه دارالعاارا، فاه مف اا ح حممهاام فااه

  ونه  ك ي  وإحرا، كرسان  الذن كان يمل  علا  لل دري   وإحرا، مم يا  أأر 

. 

فمان ارلحال الشا  الطوسه إله النم   بداية عهد  دياد فاه حااا  هاذب المديناة ال اه 

أأااذ  منااذ ذلااك العهااد ل حااول ماان مدينااة وماازار إلااه  امعااة كياار ل ويياادو أنناا  كااان 

سه شفن علماه  وكاان يقصادها الناا  للدراساة علاه علماتهاا للنم  ليل الشا  الطو
نر  أسما  علماة بارز  لُنسا  إلاه  القرن الثالث للهمر  المماورين فاها  فمنذ أواتل

النماا   مثاال: شاارف الاادين باان علااه النمفااه  وأحمااد باان عيااد س الغَاارون  واباان 

شااهريار  كمااا أن هنااام إ ااازا  علماااة لحماال اساام النماا ل عاامن ناار  أن المااؤرأان 
  وزن  أمواالً عله هو 371 يذكرون أن عاد الدولة اليَُويهه حان زيارل  للنم  سنة

الفقها  والفقرا   ومعنه هذا أننا  كاان فاهاا  مهاور مان الفقهاا  َأِفاَات عنناا أأياارهم  

وضاعت فاما ضا  من أأيار النم  المثار   ومعنه هذا أياااً  أننا  كاان لايلهم فاهاا 
فاها فقهاا ل ولماه يشاار المؤرأاون إلاه و اود الفقهاا  فاهاا حاان فقها   ورل بعدهم 

زيار  عاد الدولة  البد من أن يمون هؤال  الفقها  حصالة دراسا  م صلة من عهٍد 

ال نس طات لحديدب لحديداً دلاقاً  لقلة ما بفيدينا من المصادرل عله أن  مان الياديهه  أن 
ب ادأ  فاه نفا  الولات لَاِرث الموفاة علماااً لمون النم  بعد اب دا  شفنها كمدينة  لد ا

  وكونهاااا أضاااحت مهاااو  للاااوب الموفاااة ودراساااااً  فمونُهاااا ضااااحاةً مااان ضاااواحه

 الماؤمنان  وموضات همارلهم  وكااوُن الموفاة حااحية ذام الشاافن العلماه الرفاات  كاال
ذلك أهنل النماَ  لوراعاة لدريمااة ان هات أأااراً إلاه ذََوباان الموفاة فاه النما  ذوبانااً 

لاماًل لذلك كان من الطياعه أن يماون للنما  شافن علماه دراساه  ليال رحاال الشاا  

الطوسااه إلاهااا  ولماان الشاافن ليلااور بوحااول الشااا   ولطااور إلااه لنظااام   عاال منهااا 
لنا أن الشا  لم يها ر إلاها وحادب  فمان المعلاو  مقصد الطاليان من كل ممانل وال يفو

أنن  كان ل  فه بغداد حلقة ل لقاه العلام علاا   ل لوهاا حلقاا  ل لقاه العلام علاه لالمااذبل 
ومن المؤكد أن ُ لن هؤال  و إن لم يمونوا كلنهم و لد ان قلوا بان قال الشا   ونظنموا أمر 

 .ر  ديد  من أهمن أطوارهاالدر  لنظاماً دلاقاً  دألت فا  النم  فه طو

 : رابه

مؤرشا  مان  .id.loc.gov". id.loc.gov معلوما  عن حوز  النم  عله مولت"

 ."viaf.org ل "معلوما  عان حاوز  النما  علاه مولات2021مايو  13األحل فه 

viaf.org.  2021مايو  13مؤرش  من األحل فه  ]  . 
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ذهيه السنة والشاعة بان عواحم العالم عم لواله بعد ذلك إنشا  المدار  ا سالماة لم
ا سالمه من حاادر آبااد فاه الهناد إلاه لام والنما  وكاربال  ودمشاق والقااهر  ح اه 

 . مدينة فا  بالمغرب

  

 : عالثاً : عصر المدار  ا سالماة

 :رهور المدار  ا سالماة فه العالم ا سالمه

  

مالها  هه للك الصلة بان دعو  رس ] ول ّللان )حله ّللان علا  و آلا  و حلة الذا  بمقون

سلم( و بان العلمل و هه حلة ال لح ا  إله مزيد  هد لليرهنة و ال دلال  إذا ما علمناا 
أن أول ما نزل ب  الوحه عله الرسول محمد )حله ّللان علا  و آل  و سلم(   و هو إذ 

  لقدنسات ذام فه غار حرا  هو سور  العلق حاث نزل  يراتاال )علاا  الساال ( بقولا

أسااااماؤب:   إلاااارأ باساااام ربااااك الااااذن ألق*ألااااق ا نسااااان ماااان علااااق*إلرأ و ربااااك 
 -العامله )الشهاد الثانه(  -العلق ل  0األكر *الذن علنم بالقلم*علنم ا نسان ما لم يعلم 

 [ 21- 20مناة المريد فه آداب المفاد و المس فاد  لص

  

[ 

الوحا  مشاعر بماون الوحا   و لد لقرر فه أحول الفقا : أن لرلاا  الحمام علاه»

علاااة  و هاااذا يااادل علاااه أن ّللان سااايحان  اأااا ا بوحااا  األكرمااااة الماااؤدا  بففعااال 
 44هارون: لهذي  سار  ابن هشا   ل 26ل /2ا أيارن: لاري  الاعقوبه  -«لال فاال

 [ 152ل /1اليوته: الياان فه لفسار القرآن  

  

لام يمان فاه مماة عصارتذ أكثار مان حان نزلت للك السور   و بقاة السور الممنااة    ]

 [ 471اليالذرن: ف و  اليلدان  ل   -سيعة عشر ر ال يقرأون و يم يون 

  

ن يماد القرا   و  ] و بان الدعو  الرباناة ب )إلرأ( و بان و ود هذا العدد الاكال ممن
الم ابة  كان ال بد للرسول )حاله ّللان علاا  و آلا  و سالم( مان أن ياوله هاذا األمار ماا 

س حق  من اه ما   لما ي طلي  أمر ان شاار ا ساال  و حفا  هاذا الادين مان و اود لاو  ي
يحفظاون القاارآن كماا أناازل علاه حاادر النيااه الماريمل و بااذلك يممان لداولاا  و لعلاماا  



للنا  مم وبا  لماه ال يماون الحفا  مان أساياب الزيااد  و النقصاان  بماا للاذاكر  فاماا 
منها إال من عصم ربهل و بدأ الرسول )حله ّللان  نعلم من حاال  وهم و أطف ال يسلم

علا  و آل  و سلم( كما يي دن   كل داعاة ب علام أححاب   و مع نقه ذلك الدين المديدل 

و كان محور ال علام فه مرحل   للك هو النا القرآنه  باع يار أن ا سال  إذ ذام لم 
ذا نمد فه ما يرون عن الرسول يمن مدونا إال من أالل اييا  القرآناة الشريفة  و ل

سامعت رساول ّللان )حاله ّللان علاا  و آلا  و »)حله ّللان علا  و آل  و سالم( لاول معااذ

سلم( يقول: ما من ر ل علنم ولدب القارآن  إال لاون  ّللان با  ياو  القااماة لاا  الملاوم  و 
 /1رآن  الطياارن:  ااامت الياااان فااه لفسااار القاا   -«لكسااه حلن ااان لاام ياار النااا  مثلهمااا

 [ 121ل

  

علاه أن مان المفااد أن نشاار هناا إلاه أن أول درو  القارآن إذ ذام لرا لا ل ل ل و   ]

بقاااا  الرسااول )حااله ّللان علااا  و آلاا  و ساالم( ب علااام أحااحاب  القاارآن المااريم  يممننااا 
ل معلناام فااه ا سااال   كااان ي لااو  القااول: إن الرسااول )حااله ّللان علااا  و آلاا  و ساالم( أون

لهام  و هام يعلنماوب للناا ل مات ماا ي رلا   22عله ححاب    و يعلنم  و يفسارب القرآن 

علااا   أو ي فاارن  عناا  ماان علااو  و معااارفل و لااد سااار اليلفااا  علااه أطااه الرسااول 
)حله ّللان علا  و آل  و سلم( و نهم ل فه ممال ال علام:   لقاد مان ّللان علاه الماؤمنان 

اهم آي   و يزكاهم و يعلمهم الم   و الحممة و إذ بعث فاهم رسوال من أنفسهم ي لوا عل

 {164آل عمران/ ل  -إن كانوا من ليل لفه ضلل ميان 

  

  

و لااال  االن وعااال:   كمااا أرساالنا رسااوال ماانمم ي لااو علااامم آيالنااا و ياازكامم و يعلمماام 

 { 151اليقر / ل   -الم   و الحممة و يعلممم ما لم لمونوا لعلمون 

  

فناب من اه ما  القرآن  و الرسول )حله ّللان علا  و آل  و سلم( من الطياعه فه ما عر

بفمر ال علام أن ي وافر للم علمان عله يد الرسول )حله ّللان علا  و آلا  و سالم( مماان 
ي لقون فا  علومهم القرآناة  و كانات اليداياة فاه ماا ياذكرب المؤرأاون دار األرلام بان 

 .ل الميصنا لقرا   القرآن و لدارس عيد مناف  حاث اع ير دارب الموضت األو

فقد كان )حله ّللان علاا  و آلا  و سالم( يم مات فاه للاك الادار بالاذين آمناوا بدعولا    ]

الطيرن: لاري   -« بدار ا سال  األوله»يعلمهم القرآن المريم  ح ه عرفت للك الدار

 [ 1335ل /3األمم و الملوم  

  



هاارون:    -رأون عله أنها فه ممة عند الصافا أما مولت للك الدار  فاماد ي فق المؤ]

 [65و ل 48لهذي  سار  ابن هشا   

  

و با ضافة لدار األرلم  كان الرسول )حاله ّللان علاا  و آلا  و سالم(   و ليال إنشاا  ]

 -« يمل  بمنزل  بممة و المدينة  و يل  ن حول  المسلمون لاعلنمهم و يزكناهم»المسا د

 [ 68سالماة  شليه: لاري  ال رباة ا 

  

أممنااة ل علااام  23و لعاال فااه اأ اااار دار األرلاام و غااارب ماان المنااازل فااه للااك الف اار  
القاارآن هااو بسااي  مااا ل طلياا  المرحلااة الساارية ماان مراحاال الاادعو  المياركااة  فامااون 

طياعاا مت ان شار ا سال  و كثر  مع نقا  و لولهم  أن ي اوافر للمسالمان الماو المالتام 

(   فماان المسامد هاو ذلاك لمه يمارسوا  فا  شعاترهمل و يمهروا بملمة )ال إلا  إالن ّللان
الممااان الااذن ان قاال إلااا  ممااان ال علااام ماان دار األرلاام و غااارب ماان المنااازل ال ااه كااان 

يمار  فاها ال علام ب و اا  كاريم مان الرساول )حاله ّللان علاا  و آلا  و سالم( ل و فاه 

ل  و سلم( الشه   المثار الذن يؤكد حلة المسمد أحاديث الرسول )حله ّللان علا  و آ
بالعلم و الا علنم  فقاد ورد عنا  ضامن ماا ورد لولا  )حاله ّللان علاا  و آلا  و سالم( : ] 

من غدا إله المسمد ال يريد إال لا علنم أارا أو يعلنم  كان ل  أ ر مع مر لا  العمر  ل »

 -«للاعلنم  فلا  أ ار حاا  لاا  الحماةو من را  إله المسمد ال يريد إال لا علنم أارا أو 

 [ 226العامله )الشهاد الثانه( : مناة المريد ل

  

من دأل مسمدنا هذا لا علنم أارا أو لاعلنما  »و لول  )حله ّللان علا  و آل  و سلم( : ] 

 12-«ل كان كالمماهد فه سيال ّللان  و من دأل لغار ذلك كان كالنارر إله ما لا  لا 

 [ 68رباة ا سالماة  لشليه: لاري  ال 

  

عله أن  من المفاد أن نشار إله أن حلقا  ال علام رلنت لاتمة بالمنازل ح ه بعد إنشا  
أهم هذب »المسا د منذ العهد و إله لرون عديد   و لعل فه ما نقرأب فه ال اري  من أن

دار المنازل منزل الرتا  ابن سانال يقول المر انه حاحي : كان يم مت كل لالة فاه 
ابن سانا طلية العلم  و كنت ألرأ مع  الشفا ل و كان يقرن   غارن من القانون نوبة  

 .إشار  إله عيار  محذوفة  -و كان ال دري  باللال لعد  الفرا  بالنهار )ل ل ل ل ( 

و فه الماب الماب مواز لنشر العلام مان أاالل المسامد كاان «ل و لاانا عله ذلك زمنا

أساار فقاار  24طل  إله كل »)حله ّللان علا  و آل  و سلم( إذ ي حرم الرسول المريم



لااارن   ماان أساارن لااريش فااه )باادر( أن يعلناام عشاار  ماان حااياان المدينااة الم ابااة و 

 [ 109ل /1ابن سعد: الطيقا  الميرن  -« القرا   بدل الفدية المالاة لاطلق سراح 

  

ألنا  معااذا »اف  احهاا  فقاد ] و كذلك فعل )حله ّللان علا  و آل  و سلم( فه مماة بعاد 

أمااان: فماار ا سااال     -« يفقناا  أهلهااا  و يعلنمهاام الحااالل و الحاارا   و يقاارتهم القاارآن

 [174ل 173

  

ا  )حااله ّللان علاا  و آلاا  و سالم(  ماعااة مان الصااحابة يعلنماون النااا  ]   و كاذلك و ن
الم ابااة يعلناام  القاارا   و الم ابااة  و ماانهم عياااد  باان الصااامت  و ماان ياا قن القاارا   و

الفاراتل السانن  و كاذلك أرسال مصاع  بان عماار مات مان بايعا  بالعقياة األولاه  و 

ه المقارن   بالمديناة  هاارون: -أمرب أن يقرتهم القرآن  و يعلنمهم ا ساال   فماان يسامن

  ] 44لهذي  سار  ابن هشا   ل

  

له ّللان علاا  و و فه كل ذلك كما هو واضح إيحاا  للمسالمان يياانن إلمااب النياه )حا  [

 [    74األهوانه: ال علام فه رأن القابسه  ل-«ل آل  و سلم( إله محية ال علام و نشرب

  

و نظرا لما حظه ب  أمر ال علام من رعاية و لشمات من ليل الرسول )حله ّللان علاا  

ازداد إليال النا  عله طل  العلام ح اه أحايح يعقاد فاه المسامد ]»و آل  و سلم( فقد 

 [  34فاناض: لاري  ال رباة عند ا ماماة  ل -« د أكثر من حلقة دراساةالواح

ففحايح المسامد ياؤدن رساال   ال علامااة  ح اه أحايحت مساا د المسالمان ماوتال  ]  

لل علامل و لعدن المسا د الميار  من المامعا   ال ه ال لقل أحاانا عان  امعاا  أوروباا 

من  حلقاا  لادري  اللغاة العربااة  و فاه  أهماةل فمسمد الموفة شهد حلقا  فه  ان 
 ان  آأر من  حلقا  لفسار القرآن  و أأرن للفقة و أأارن لاألدب  و مثلهاا لسا مت 

اد الراويةل و همذا  ح ه لقد 25مسا لة للممات  لاال الحسان بان علاه »األسدن و حمن

ه: إنه أدركت فاه هاذا المسامد يعناه مسامد ال موفاة ابن زياد الوشنا  البن عاسه القمن
ايحافه: مقدمااة  -«لساعماتة شااا  كالن يقااول حادنعنه  عفاار بان محمااد )علاا  السااال ( 

 [ 33ل /1الروضة اليهاة فه شر  اللمعة الدمشقاة  

  



و كان مسمد اليصر  مركزا لحركاة علمااة كياار   و فاا  نشاف  المياحاث المالمااة ] 
  ال رباااة شااليه: لاااري  -«و فااا  اع اازل واحاال باان عطااا  حلقااة الحساان اليصاارن»

 [   111ا سالماة  

  

فنشف  فرلة المع زلاةل و هماذا لال فاه مساا د بغاداد كمسامد ابان المياارم  و مسامد 

ليلة أنظار األسالذ  و الطالنب  ح ه إن اليطا  اليغدادن لما »المنصور الذن كان ] 
  حجن شرب من ما  زمز   و سفل ّللان أن يحقنق ل  عالث حا ا  كان من بانها أن ي اا

 [    المصدر نفس :  « ل  أن يمله الحديث بمامت المنصور

  

و  امت عمرو بن العاص فه الفسطاط  و  امت ابان طولاون  و األزهار الشاري   ] 

فه مصر  أما  اامت لرطياة فماان بحاق  امعاة مان المامعاا  ا ساالماة العالااةل أماا 
أن لااري  حادث م ه أر ت الدراسة من المسمد لاصيح لها وضعها المس قل؟و فاه 

ذلااك بالااايه؟و مااا هااه أهاام األسااياب ال ااه دعاات لااذلك؟ فااإن ا  ابااة عاان مثاال للااك 

ال ساؤال  لق اانا أن نفرد لها عنوانان فرعاان لنعالمهما معالمة موضوعاة هادتاة  
اا العناوان األول   عاانه هاذين العناوانان هاو: )لااري  رهاور المادار  ا ساالماة(   أمن

ن من أساياب و بواعاث فاه فهو: بواعث انفصال ال مدرسة عن المسمد: بقرا   لما دون

و ال علام عن المسمد  نات أيدينا عله أسياب رتاسااة  26موضو  انفصال الدراسة 
يل قه علاها أغل  من بحث فه المدار  ال ه رهر  فاه العاالم ا ساالمه  و ل ركاز 

  و كثار  الحلقاا   و ماا للك األسياب فه النقاط ال الااة: أوال: لغااار أساالا  ال ادري 

يصاح  ذلك من ضماج و لشويش علاه المصالنان  فاه مماان يف ارض فاا  أن يماون 
و لهذا نمد أن األزهر الشاري  ي ارم لل ادري  »مهاف أحال للعياد  بمعناها األأا  

 [   113شليه: لاري  ال رباة ا سالماة  ل -«]ال يقا  ب  إال حال  الممعة

ش علااهم كاان ال باد ماان أن  فحااث يااايق الادر  و  ]  ال ادري  المصالنان  و يشاون

ييصنا ممان معانن لل دري  و الراحاةل عانااا: لطاور العلاو  و إدأاال ماواد دراسااة 
أأرن أضافت إله دراسة القرآن المريم  و أاحاة موضاوعا  علام الماال  المق ارن 

دب الاذن لما  لد يير  بفححاب  أحاانا عن األ»بالنقاش الحاد  و المدل الطويل مما

 [   254ل /1فه القرن الرابت الهمرن   (Mez) ماز-« مراعال  فه المسمد

  

و هو من أكير األسياب ال ه دعت لفصل المدرسة عن المسمد  با ضاافة إلاه ماا لاد 

ة  و الدلال بآأر   ة بالحمن يش مل علا  الدر  إذ ذام من  دل و لغه  و مقارعة للحمن

ن عظنموا المسمد أن يمون ممانا لمثل ذلك المدل و اللغاه  فما كان من المسلمان إال أ

ا يدور بانهم من ممادال ل  و لدنسوب عمن



 :عالثا 

إن  ملااة ماان المعلنمااان كااانوا با ضااافة إلااه انشااغالهم بااال علام يمارسااون بعاال   [ 
األعمال الحرفاة المحدود   و حاث لم يفلحوا فه لفمان مورد مناس   لم يمن أماامهم 

الاذن  Von Kremer (لنيااذ المادار  وساالة لمسنا   و هاو رأن )لاون كريمارإالن ا

كاان  Von Kremer ليعاا لارأن»ل ل  27نقلا  الادك ور أحماد شاليه  حااث  اا  فاا ل 
هنااام  ماعااة شااغلوا بااال علام معظاام ولاا هم و حولااوا أن يرلزلااوا ماان طريااق حاارف 

ول عله مس ون مناس  بساطة كانوا يقومون بها مت ال دري   لمنهم فشلوا فه الحص

مااان العااااش  فلااام يمااان بااادن حانكاااذ مااان إنشاااا  المااادار  ل اااامن لهااام  راياااا  لقاااو  
 islamic civilisa: Khada Buksh : ()نقال عن 113شليه:  ل    -«لبحا  هم

p283 tion (2) 75األهوانه: ال علام فه رأن القابسه  ل  ] 

  

  

ر المادار  ا ساالماة فاه العاالم و لم أ د فه ما اطلعت علا  من دراسا  حول رهو

 ا سالمه من يذه  إله هذا الرأن غار )كريمر( ل

 رابعا: 

عياث الصاياان الصاغار الااذين ال ي حفنظاون مان النماسااة   عال الفقهاا   يمنعااون ] » 
و حااث لام يمان مممناا إهماال أمار لعلاامهم بساي  ذلاك  «ل لعلام الصياان فه المسامد

ام إله إنشا  أماكن أاحة ل علام الصياان منفصلة عن اضطر القاتمون عله أمر ال عل

المسمدل أطلق علاها )الم الا ( ل باد أن هذا الرأن يرليه بموضاو  إنشاا  الم الاا   
فه ما ال نريد أن نقت فه اليله هنا بان موضو : الم الاا   و موضاو  المادار ل و 

ااة  حااث يؤأاذ هو أله لم يمن لارلاا  بعل من ك   فه موضاو  المادار  الدين

لوا بان نوعه الم ناب بحاث روا أن  كان هناام »عله المثار من الياحثان أنهم لم يفرن لرن
نو  واحد من الم الا  لعلنم فاا  القارا   و الم اباة  و يحفا  فاا  القارآن  و لادر  با  

 [ 46شليه:  ل    ل -«علو  الدين

يحاول أن يات يادب علاه  يحار القارن    و هو لاري  رهور المدار  ا سالماة: ] 
لاااري  انفصااال الدراسااة عاان المساامد  و إنشااا  أول مدرسااة فااه العااالم ا سااالمه  و 

ياات بان ممموعة آرا  يحاول كل حااح  رأن دعام مولفا   و إباراز دلالا   و مات 

هذب الاياباة فه لحديد ال اري  و الممان  يمد الياحث نفس  ماطرا لعرض كافة ماا 
فه موضو  ال اري  األول لنشف  المدار  الديناة و رهورهاا فاه  اطلت علا  من آرا 

العالم ا سالمه لنحاكم بموضوعاة فه ما بعاد كال للمام ايرا   بهادف اأ ااار الارأن 

الذن يسندب الدلال  و يدعم  ال اري ل باادن   ذن باد : نؤكاد أن مادأل اليحاث هاذا ال 
لاهااا أحمااد أمااان فااه )فماار يعنااه بموضااو  الماادار  غااار ا سااالماة ال ااه أشااار إ



و الااذن نعرفاا  أن الماادار  ال اه كاناات فااه الممالااك لياال الفاا ح »ا ساال ( حااان لااال: 

 [ 166- 165أمان: فمر ا سال   -«ل رلت عله حالها بعد الف ح كمدار  السرياناان

  

باال إن مااا يهمنااا لحدياادا هااو للااك المؤسسااا  ال علاماااة ال ااه انفصاالت عاان المسااا د 

ه عرضاناها فاه الصافحا  الساابقة  ل ماون كااناا مسا قال مي صاا بعلاو  لألسياب ال ا

القرآن و ما ي فرن  عن  من معاارف  أطلقات علاه للاك المؤسساا  لفا  )المادار ( ل 
هناااا لوا هناااا أمساااة آرا  فاااه ماااا يياااا ال ااااري  األول لاااذلك: ] الااارأن األول: إن 

ه أراساانل و فاه هاذا المدار  ا سالماة رهر  فه نهاية القارن الثاانه الهمارن فا

إن أول مدرسااة أسنساات فااه أراسااان  »الساااا، ذكاار  داتاار  المعااارف اليريطاناااة: 
زيادان: -« أسنسها المفمون العياسه فه نهاية القارن الثاانه الهمارن أياا  والي ا  هناام

 [ 3/200لاري  ال مدن ا سالمه  

 فسا  للك المدرسة اليعل دون أن أدرن عله ماذا اس ند أن الميادر  ب 29و يع قد ] 

 Mamun( كانااات بإشاااار  مااان ا ماااا  علاااه بااان موساااه الرضاااا )علاااا  الساااال 
Encylopaediq Brit [28]   ) الهالله: نشف  المدار  الديناة  مملة النم  )النم

 [ .  1962ب/ 1372شعيان  5   /4   /

اقاول: و إن كان زيدان بعد أن يذكر ما عرض   داتار  المعاارف اليريطايناة يعقنا  ف ]

  -«لو ال ندرن من أين نقلوا ذلك  و لم نر لا  ذكارا فاه ك ا  العارب ال اه طالعناهاا»

 [ .زيدان:  ل   

مديناة إساالماة علاه الحادود باان الممهورياة ا ساالماة  الرأن الثاانه: إن بياارن: ] 

و ك ا  «من أعظم مدن ما ورا  النهار»ا يراناة و بان روساا  يقول عنها يالو  إنها

لساد األمان فقال بيارن هاه الااو   از  مان  مهورياة أوزبمسا ان الساوفاالاة عنها ا
ال ه عاحم ها )طشقند( لقات علاه الممارن األسافل لنهار زار فشانانل أنظار: ياالو : 

 [ 293ل /4األمان: داتر  المعارف ا سالماة الشاعانة   353ل /1معمم اليلدان  

  

الم ا سااالمهل و إن الرباات األأااار ماان هااه المعهااد األول للماادار  ا سااالماة فااه العاا
القرن الثالث الهمارن ربماا يماون ال ااري  األول لاذلك  فقاد  اا  فاه لااري  بياارن  

: أن إسماعال ابان أحماد بان أساد 110 109 106لفلا  )أرمانو  فاميارن( حفحة 

   كانات لا  مدرساة كاان يقصادها طاالب العلام  907ب/ 295بن سامان الم وفه سانة 
معاروف:  -ا دراس هم فاها  و لايحثاوا بادار ك يا  ال اه ولا  علاهاا األولاافللاس مملو

 [   7مدار  ليل النظاماة  ل

  



و ربما يدعم الرأن القاتل بفن ])بيارن( هه المهد األول للمادار  الدينااة فاه العاالم 
ا سالمه ما ذكرب )اليرسيه( من أن مدرسة كانت لقات بمحلاة )بماار( بيياارن يقاال 

 ل كمااا ذكاار مدرسااة أأاارن يقااال لهااا  937 30ب/  325ر ااك( اح رلاات ساانة لهااا )فا

  و هه سنة وفا   960ب/ 348مدرسة )كوال رلمان( كانت مو ود  بييارن ليل سنة 

 [ 8نفس   ل -أبه بمر اليرسيه  أسنسها األمار: لدرأان  يراتال بن عمر

وبنغن( بفلمانااااا و ياادنعه أحاااد أساااالذ  ا ساااالماا  بالمعهاااد الشاارله فاااه  امعاااة )لااا]

ن فااه لاااري   (Heinzhalm ا لحاديااة )هاااينز هااالم أن الاانا الااذن نقلناااب و الماادون

أحل المدرسة  (Halim) :هالم -«ل ألد  نا عن المدرسة فه ا سال »بيارن هو: 

 [   1981آذار  21فه ا سال   مملة الفمر العربه )بارو (  /

أو ناشابور  عاحمة أراسان  من أعظام  ناسابور:-الرأن الثالث: إن أهل ناسابور  ]

المدن ا سالماة فه القرون الوساطه مات بلا  و هارا  و مارولهم مان سايق فاه إلاماة 

المدار  ا سالماة فه العالم ا سالمه  و ذلك فه أواأر القرن الثالث و بداية القرن 
الرابت الهمريانل و يع مد حاح  هذا الرأن عله ممموعاة نصاوص لارييااة لشاار 

إلااه إنشااا  عااالث ماادار  فااه النصاا  األول ماان القاارن الراباات الهماارن فااه مدينااة 

المدرسة ال ه أنشفها حسنان بن محمد القرشه  1)ناسابور( ل و المدار  الثالث هه: 
 ( الم ااوفه  989ب/ 277األمااون  المعااروف باافبه الولاااد الناسااابورن المولااود ساانة )

      ]9ظاماة  لعروف: مدار  ليل الن - ( 1060ب/ 349سنة )

 [   .هالم:  ل  -منزل   و ال ه كانت لقو  فه لسم من ] 

  

مدرسة دار السنة عله باب المسمد المامت ال ه أولفها أحمد بان إساحا، بان أياوب  2

مدرساة محمااد بان حينااان اليسا ه ال مامااه   3 ل  953ب/ 342الصايغه  الم اوفه ساانة 
 965ب/ 354حالم الفقا   الم وفه سانة الناسابورن  و هو أبو  31الذن كان يعاحرب 

أبو حالم بن حيناان دارب »و عن مدرسة ابن حينان يقول الحاف  أبو عيد ّللان الحاكم:  - 

ال ااه هااه الاااو  مدرسااة ألحااحاب  و مساامن للغربااا  يقامااون بهااا ماان أهاال الحااديث و 

 [   9أنظر: معروف: مدار  ليل النظاماة  ل« الم فقهةل ل 

  

النص  األول من القرن الرابت الهمرن إله النص  الثانه  فإننا نعثار  و إذا لماوزنا

خ لها بفنها أول  عله نصوص لشار إله إنشا  مدار  فه هذا الولت مت ذهاب من أرن
إن أول »مدرسااةل فهااا هااو الحاااكم الناسااابورن حاااح  )لاااري  ناسااابور( يااذكر: ] 

 418انه الم ااوفه ساانة مدرسااة هااه للااك ال ااه بنااات لمعاحاارب أبااه إسااحا، ا ساافراي

الحاار  ا سالماة فه القرن الرابت الهمارن   (MEZ) :ماز-بناسابور «  1027ب/

 [    254ل /1



  

إن أول مدرسااة ديناااة إنمااا أنشااكت فااه بغااداد فااه الرباات األأااار ماان  الاارأن الراباات: ] 
حاث أسن  أبو نصر سابور بن »    994ب/ 383القرن الرابت الهمرن و لحديدا سنة 

 [2249ل /1نفس    -«لردشار وزير بنه بوي  دارا للعلم فه المرخ غربه بغدادأ

اها  1015ب/ 406و أن الشاري  الرضاه  الم اوفه سانة  [     كاان لاد الياذ دارا سامن

 [    . 1/249نفس   -دار العلم  و ف حها لطلية العلم و عانن لهم  مات ما يح ا ون إلا ل

  

]   الحاار  ا سالماة فه القارن الرابات الهمارنو هنام من يقول و هو ي حدث عن 
  دارا إلااه  اناا   988ب/ 378اشاا رن فااه ساانة »إن اليلافااة الفاااطمه العزيااز باااّللن 

الحااار   (MEZ) :مااز -  «لالمامت األزهر  و  علها ليم  و عالعاان مان العلماا 

 [   250ل 1/249ا سالماة فه القرن الرابت الهمرن  

  

الاارأن  32يااة هااذب الاادار فااه مااا ياارليه باادور العلاام أو الماادار ل دون أن يقااول بفولو
اليام : ] و هو الذن علا  أكثر المؤرأان: إن أول من بنه المدار  فه ا سال  هو 

 –نظا  الملاك الطوساه  وزيار شااب السالموله  فاه أواساه القارن الياام  الهمارن 

ا سالماة فه القرن  الحاار  MEZ :ماز 200ل /3زيدان: لاري  ال مدن ا سالمه  
فه مدينة بغداد عند  358شليه: لاري  ال رباة ا سالماة  ل 254ل /1الرابت الهمرن  

و لاد اف  حات للاك المادار  للدارساة »ما أنشف المدار  ال ه حملت اسم  )النظامااة( 

معروف: علما  النظاماا  و  -«  (  1066ب/ 459يو  السيت عاشر من ذن القعد  )

 [  9  ا سالمه  ل مدار  الشر،

و هنام من الياحثان من يعارض هاذا الارأن مات االع اراف ضامنا بو اود مادار   ] 

سيقت النظاماة باد أن  و لمه يدعم و هة نظرب ينفه أن لمون المدار  ليل النظامااة 

 هاد محادود و ضاحل لاام »ذا  أعار لاون فاه الحااا  ا ساالماة  و أنهااا بحسا  رأيا  

ر طويال  [ ل     . ل  شليه:  -«ليعمن

الرأن المي ار: بعد عرض أهم ايرا  حول لاري  رهور المادار  ا ساالماة فاه  ] 

العالم ا سالمه يممن أن ني ار و نركن إله الرأن القاتل بافن أهال ناساابور كاان لهام 
لص  السيق فه إنشا  المدار  الديناة فه النص  األول من القرن الرابت الهمارنل 

  مدار  منها ماا لعرضانا لا  عناد الارأن الثاانهل و منهاا مدرساة فقد أنشكت هنام عد

 [  201ل 3/200زيدان:  ل  ل  - 358     ( 1014ب/ 406ابن فورم الم وفه سنة )

. 

  



و المدرساة الياهقااة  و المدرساة الساعادية ال اه بناهاا )نصار بان سايم مان(   أأاو  ] 
 ع ياارا  فاه ذكار اليطاه و المقريزن: الماواع  و ا -السلطان )محمود الغزنون( 

 [  193ل /4ايعار  

  دون أن ننسااه ماادار  بيااارن ال ااه أنشااكت فااه الف اار  نفسااها ال ااه رهاار  فاهااا  

أن المدرساة » و مماا لقاد  يممان أن ناو ز الارأن المي اار فاه 33مدار  ناسابور ل 
ان  و نشف  فه أواأر القرن الثالث الهمرن و أواتل القرن الرابت فه ناسابور بيراس

أحاول المدرساة فاه ا ساال   مملاة الفمار العرباه  Halim .هاالم -«ماا ورا  النهار

 [  . ( المقزيزن:   ن2  ) 1981آذار  20)بارو (  /

  

و »ل ل ل و هذا الرأن نمد مان يؤينادب مان الماؤرأانل إذ ياذكر المقريازن فاه أططا : 
لطاور  المدرساة و لاد «ل أول من حف  عنا  بناه مدرساة فاه ا ساال  أهال ناساابور

ا سالماة فه العالم ا سالمه كما ل طور أية رااهر  باكااة أأارن  و وحالت إلاه ماا 

وحلت إلا  فاه القارون الالحقاةل أماا كاون المافمون هاو الاذن أسا  أول مدرساة فاه 
أراسااان أيااا  والي اا   فلاام لؤياادب ح ااه للااك المصااادر ال ااه لناولاات ال ااه لناولاات حاااا  

ازال ل و لاد انفارد  داتار  المعاارف اليريطانااة بهاذا الارأن  المفمون و أعمال  و إنم

دون أن لاادلنا علااه المصاادر الااذن اساا قت مناا  هااذا الاارأنل ييقااه أن ننااالش ادعااا  
المثارين بفسايقاة نظاا  الملاك الطوساه فاه إنشاا  المادار   و أن المدرساة النظامااة 

  فإن هذا االدعا  ال يممان ال ه أنشفها بيغداد هه المدرسة األوله فه العالم ا سالمه

الركون إلا   و االع ماد علا   و ال سالام با  ألمارين: األمار األول: ميالف ا  ماا كانات 
علاا  الحركااة العلماااة أواتاال العصاار العياسااه ماان ناااج األفمااار و العلااو  و ماان نقاال 

الم ااا  و لر م هاااا و ان شاااار الثقافاااة مماااا ييعاااد معااا  عاااد  و اااود محاااال  لل ااادري  

ان شار طر، ال دري  الممعه و و ود بعل العلو  ال ه كانوا يملناون  أصوحا مت
المساامد أن لاادر  فااا   كااالمنطق و الفلساافة  و مااا شاااكلهمال األماار الثااانه: و ااود 

و اود مادار  فاه أواأار القارن  34إشارا  و نصوص لاريياة لفااد و لؤكاد علاه 

  السابقة  كمدار  بيارن الثانه  و فه القرن الثالث  ك لك ال ه نقلناها فه الصفحا
و ناسابورل ح ه إن باحثا لديرا كالدك ور نا ه معروف لاابت هاذا األمارل و نقنا  فاا  

أن مدار  كثار  لمن إنشاؤها ليل مادار  نظاا  الملاك بافكثر مان ماتاة و »ف وحل إله
و ذكاار 4معااروف: علمااا  النظاماااا  و ماادار  الشاار، ا سااالمه  ل -«ساا ان عامااا

 [   .نفس   (   965ب/ 354ر  يعود إنشا  بعاها إله سنة )أسما  عشر  مدا

  

بل إن  عاد و ك   بحثا عنونا  )مادار  ليال النظامااة( بحاث فاا  فاه عاالث و عالعاان 

مدرسة فقهاة أنشكت كلها فاه الف ار  الوالعاة باان أواأار القارن الثالاث الهمارن ح اه 
كثر من لرن و نص   مت من ص  القرن اليام  الهمرن أن ليل النظاماة بيغداد بف

ساها و نظنارها و طلي هاا و الم فقنهاة فاهاال و يممان أن  لرا م مو ز  لمؤسنساها و مدرن



نع مد عله لحديد الدك ور معروف حول بداية إنشا  المادار  الدينااة أاار  المسامد 

 :لنير  بالمدول ال اله

 سااالمه إساام ( لاااري  بدايااة رهااور الماادار  ا سااالماة فااه العااالم ا1دول رلاام )]

اليلد/أراسان/العرا،/الشا /مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار/الحماز/لون /المغرب/األندل  

 295/457/491/532/579/647/685/750ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري /همرن/
علااه أناا  ماان  35 907/1064/1097/1137/1183/1249/1286/1349ماااالدن/

المفاد أن نشار إله أن بعل المدار  ا سالماة  كانت لقا   وار المسمد  أو  اوار 

ففاه »ملك  فه ما لقا  مدار  إسالماة أأرن لرييا من لير أو مشهد ف ق رن ب بات ال
ساامرلند كاناات هنااام مدرسااة بماناا  القياار المنسااوب لقااثم باان العيااا  اباان عاام النيااه 

)حله ّللان علا  و آل  و سلم( ل أما لير الفقا  الحنفه أباه حفاا المياار الم اوفه سانة 

رن  و للمااذ محماد ابان الحسان الشاايانه   (   مدأل المذه  إله بياا 832ب/ 217)
ل إله مدرسة منذ القرن الرابات الهمارن در  فاهاا عادد مان أعااا  أسارل   فقد لحون

الفق  الحنفه  أما لير الفقا  الشافعه القفنال الشاشه بطشقند  فقد بناات بلصاق  مدرساة 

مدرساة علاه ما لزال مو ود  إله الاو ل فهه المقر للمف ه هنامل و فه بغاداد ألامات 
 ( ل و فااه القاااهر  ألاماات مدرسااة علااه لياار  1065ب/ 457لياار أبااه حنافااة ساانة )

هاالم: أحاول المدرساة فاه ا ساال   مملاة الفمار  -( «ل 1179ب/ 575الشافعه سنة )

 [ .    1981آذار/ 20العربه )بارو (  /

  

سنة  ال نس غرب بعد هذا العرض من فرار الشا  أبه  عفر محمد بن الحسن الطوسه
 ( بعااد أن أحاار، السااال قة ك ياا  و دارب و كرساااا كااان يرلقااا  أعنااا   1056ب/ 448)

ال اادري   فاارارب لمدينااة النماا  بااالعرا، لاماااور مرلااد علااه باان أبااه طالاا  )علااا  

ل صار علاه يديا  مديناة العلاو  »السال (   و لانشه   هنام ما عرف بالحوز  العلماة
ماة فه العالم ا سالمهل يشدن الرحاال إلاهاا علماا  ا سالماة  و محطة المر عاة ا ما

ممناه: لقاديم ك ااب  -36«ل الدناا  يغ رفون المعرفة من مناهلها و لفال معارفهم فاها

   مولت الحوز  ا عالمه - 114النم    امع ها و دورها القاادن ل عله اليهادله  ل

.  ] 

  

 ً  : رابعا

 :  محمد عله واألزهر

   



ار النظا  الدينه واس حداث  ماعا  إسالماة ل ناف  مت المؤسساا  محمد عله وانها

 :  المير  وان شر من مصر إله العالم

نظااراً للثااورا  ال ااه كااان يقااو  بهااا األزهاار ولمااو  المس اااعفان لشااا  األزهاار كااه 

ينقااذهم ماان بطااش الممالاااك واساا مر هااذا األماار إلااه عصاار عماار مماار  نقااا  الساااد  

ن ضاد أورشااد باشاا وعزلا  ولولااة محماد علاه األلياانه األشاراف وعاور  المصاريا
الااذن لاام يماان ياا ملم العرباااة إال بم اار م وهااذا معااروف عناا  فمااان كلمااا أأااذ لااراراً 

بالارات  ول  ل  شا  األزهر يطل  من  ال يفال أو أن لرار ي ارر من  الشع  

سالمه كل  المس اع  فلمف محمد عله ليطة هد  النظا  الدينه فه مصر والعالم ا 
انطاللاً من مصر بعد ليلص  من الممالاك المعارضان والمشاكسان لا  فوضات أطاة 

 : لقو  عله لف ات األزهر كما يله

 :  محمد عله واألزهر - 

أوالً : اس حداث نظا  المف ه لليالد لاناز  شا  األزهر وفه بداية األمر ح ه ال يشعر 

يااد لامااون هااو شااا  األزهاار )وهااو شااا  األزهاار باااليلو  عاارض علااا  المنصاا  المد

 ( الشا  محمد المهدن العياسه

 باأ صار  محمد عله واألزهر

منصا  المف اه الاذن الاذن اأ رعااة لا صاار  مات شاا  األزهار ويياث اليااالف  -1 

 :   بانهما ل ش ا هما والساطر  علاهما فما أحل  هذا يحرم  ذلك

هذب األمة ح ه يومنا هذا لا م  عيار  عن أهم انهاار دينه أحدع  محمد عله يسرن فه

وي يلا من لول  ألن  كاان فاه هاذا الزماان لاادر علاه لعااان   ساطرل  عله األزهر
وعزل الحما  وهذا ما دعا دولة محمد عله إله فصل أولاف األزهر عن  لاقطت عنا  

العون و ي م الساطر  علا  عم اأ ر  منص  المف ه لاشغل شا  األزهر بالصرا  مت 

ولمه ييد  شا  األزهر أوال اأ ر  هذا المنص  و عل  أيااً لشا  األزهار المف ه 
فصل منص  المف ه  ح ه ال يشك فه بداية األمر وما هه إال سنوا  للالة ح ه لرر 

 . عن شا  األزهر لا صار  ا عنان فه الف و  وإمامة المسا د ولد كان ل  ما أراد

 : نشر   ريد  المصرن الاو  المصرية

 حمد المهدن العياسهلل أول من  مت بان ا ف ا  ومشاية األزهرم]   

 دب كان مساحاًا عم أسلم  حف  القارآن الماريم فاه سان حاغار   لاوله منصا  مف اه 
لل إناا  محماد باان محمااد أماان باان محمااد المهاادن 21الاديار المصاارية وهااو فاه ساان الااو

 .ية األزهرالعياسه الحنفه  ابن محافظة ا سمندرية  وأول حنفه لوله مشا



ووفقًاا لمولات دار ا ف اا  علاه ا ن رنات  لام لمان موهي ا  الساي  فاه لفهالا  لمنصاا  
  وإنما الذن رشح  لذلك هو عارف بك  شا  ا سال  آنذام والذن 1848المف ه عا  

كانت لممع  عاللة حدالة بوالد الشا  محماد المهادن  وفاه أحاد لقا الا  مات إباراهام 

« العياساه»ة الشاا  المهادن وبالفعال لاا  إباراهام باشاا ب عااان باشا أوحاب أاًرا بذري

 .مف اًا للديار المصرية

ا ما  المهدن اش هر بالدلة واألماناة والحاز  والعاز   وحصال علاه كساو  ال شاري  

  وفاه عهاد الياديو 1892من الدر ة األوله  ولم منح  الوساا  العثماانه األول عاا  

ا للشا  مصطفه العروسه  مت االح فاار بمنصا  إسماعال لوله مشاية األزهر ألفً 
المف ه  ومت لاا  الثور  العراباة لم ي ماوب معها فطل  أحمد عرابه بعزل   وبالفعل 

 .لا  اليديو لوفاق بعزل  من المشاية مت اح فار  بمنص  ا ف ا 

وعاد ا ما  الراحل إلاه المشااية مار  عانااة عقا  فشال الثاور  العرابااة وعمال علاه 

حال  شاؤون األزهار وَسان  لانونًاا ل نظاام االم حاان  ولام يسا مر كثااًرا فاه منصاي  إ
فعناادما علاام اليااديو با  مااا  ا مااا  المهاادن وعاادد ماان العلمااا  للحااديث فااه السااسااة 

وال عيار عن سيطهم عله االح الل اليريطانه  وفه أحاد المناسايا  لاال لا  الياديو: 

نفسا  وال ي ادأل فاماا ال يعناا  ويممات الممعااا  األ در با نسان أن يش غل بافمور »
إننااه ضااعفت عاان حماال أعقااال األزهاار  وأر ااو أن »  فاارد الشااا  المهاادن: «باادارب

نعام  ومان »  فارد الياديو: ومان ا ف اا  أيًااا؟ لاال لا  ا ماا  الراحال: «لعفاونه منا 

هاار    وعلااه ألفاااة ذلااك عااان اليااديو  الشااا  ا نيااابه لمشاااية األز«ا ف ااا  أيًاااا

 [    2017-06-17المصرن الاو  السيت  –ومحمد الينا فه ا ف ا ل 

 روا، الحنابلة فه األزهر للوهاباة فه زمن محمد عله لايث اليالف بان مشايي  -2

: 

عم إلاك المفا كة المزعمة وهه أن  اعنا  ل ال  للحركة الوهاباة ولاا ب علاهم ولدمار 

اب وسلمهم روا، الحنابلة فه مصر ومان هناا الدرعاة  ل  اسر  محمد بن عيد الوه
بدأ ال غلل للفمر الوهابه حانها وكان مدعوماً من بريطانااا لمثار  سافمهم دماا  القياتال 

العرباااة فااه  زياار  العاارب ل رسااا  حممهاام ول هااا ولامونااوا شااوكة فااه رهاار علمااا  
األزهاار وهاام أشاااعر  يحممااون بمفاارهم وذلااك لاشااغلهم ماان  هااة عاام ياا يلا ماانهم 

 ف ا قواهم ومصادر  أولافهم وكان ل  ما أراد ] وهذا الوهابه الذن  لي  من الدرعاة ب

ذكرب الياطار فه   - االما  عيدالرحمن بن محمد بن عيدالوهاب ولا  عيدس   ] وهو
اله ان حار فه األزهر شا  روا، الحنابلة(( و  ..... ) : ك اب  حلاة اليشر و لال عن 

يي  وغارب واأ صر بعاهم اسم  إله عياد الارحمن بان محماد ذكرب ابن بشر فه لار

 . ( [ هو1274 -1219 )  ففورث االش ياب

ولا صاار  الثالعاة  نز  أولاف األزهر لشل حركة شاا  األزهار ور اال الادين  - 3 

 . والمسا د  فاما بعد عله الف و  وا مامة



ماو عنادما أحادر  1835 –هاو  1251ير ات لااري  إنشاا  هاكاة األولااف إلاه عاا    ]
ولحادد  اأ صاحاا  ذلاك ” دياوان عماومه لألولااف“محمد عله باشا أمًرا بإنشا  

ماو   1836 –هاو  1252ذن الحماة  8الديوان بمو   التحة رسماة حدر  ب اري  

  عام أمار محماد ”التحاة لرلاا  عملااة األولااف باالثغور واليناادر“وذلك لحت عنوان 
 –هااو  1267ر اا   11مااول وفااه  1837 –هااو  1253علااه بإلغااا  هااذا الااديوان عااا  

مااو أماار عيااا  باشااا األول بإعاااد  ديااوان عمااو  األولاااف وأحاادر أمااًرا آأاار  1851

ماو وفاه عااا   1895ل نظاام عمال الااديوان  واسا مر  للاك الالتحااة ساارية ح اه عااا  
ماو حادر القاانون 1953وفاه عاا  ”ل وزار “مو لم لحويل الديوان إله نظاار   1913

الذن لاه بنقل ا شراف عله المسا د المولوف علاهاا ولفًاا  1935سنة ل 247رلم 

ماو الاذن لااه 1960لسانة  157أاريًا إله وزار  األولاف   عام حادر القاانون رلام 

 . [   بام  مات المسا د األهلاة للوزار 

عيار  عن أهم انهاار دينه أحدع  محمد عله يسرن فه هذب األمة ح ه يومنا هذا لا م 

وي يلا من لول  ألن  كاان فاه هاذا الزماان لاادر علاه لعااان   عله األزهر ساطرل 

وعزل الحما  وهذا ما دعا دولة محمد عله إله فصل أولاف األزهر عن  لاقطت عنا  
العون و ي م الساطر  علا  عم اأ ر  منص  المف ه لاشغل شا  األزهر بالصرا  مت 

المنص  و عل  أيااً لشا  األزهار المف ه ولمه ييد  شا  األزهر أوال اأ ر  هذا 

فصل منص  المف ه   ح ه ال يشك فه بداية األمر وما هه إال سنوا  للالة ح ه لرر
عن شا  األزهر لا صار  ا عنان فه الف و  وإمامة المسا د ولد كان ل  ما أراد فاما 

 بعد

 ماال عياد  وذلك فه عهد شا  األزهر اليار حساان حااث واحال الارتا  الراحال

ناحر أاالل ف ار  لولاا  منصا  رتاا  الاوزرا  والارتا  فاه ولات الحاق  هاودب ال
الميذولااة للحااد ماان ساالطة علمااا  األزهاار وإلااه اساا يدا  نفااوذهم لمصاالح   وفااه عااا  

  لاام لاافمام األولاااف ووضااعها لحاات ساالطة وزار  األولاااف ال ااه لاام إنشاااؤها  1952

لمالاااة وألغااه المحاااكم حااديثًا ممااا لطاات ماان لاادر  المساامد للساااطر  علااه الشااؤون ا
مماا يحاد  1955الشرعاة ودمج المحااكم الدينااة مات النظاا  القاااته للدولاة فاه عاا  

 .بشد  من اس قالل العلما 

وهنا ليان سو  ا دار  الم عماد والياوف مان لمارار دور األزهار فاه عازل الحماا    
شاايهم بثاورا  كما أف ه شا  األزهر بعزل لوفاق باشا أو ما يقو  ب  طلية األزهر و

ضد الظلم والميالفا  الشرعاة فا م فصال األولااف والمساا د عان ألزهار مات لعااان 

شا  األزهر ووزير لألولااف م نافساان فاه بعال األدوار ولوزعات الساطلة الدينااة 
لمنة الف و  ال ابعة لوزار  العدل ح ه أحيح أريماوا األزهار   بانهما وأضا  إلاهم

ال ااابت لألولاااف وكالهمااا ي قاضااه الرالاا  الشااهرن ماان ماانهم ال ااابت لألزهاار وماانهم 

 . الدولة



وعله مس و  العلما  لفسست لمنة عالثة للف و  لمزياد مان الشاقا، باان العلماا  لابعاة 

 لوزار  العدل

 :  هه لمنة الف و  ودار ا ف ا  ال يعة لها

 /11 /1ري  ودار ا ف ااا  اساا َقلت بالفعاال مالا ااا وإداري ااا عاان وزار  العاادل ب ااا  [ 

   وأحيح لها التحة داألاة ومالاة لم اع مادهماا ونشارهما فاه  رياد  الولااتت 2007

المصرية  وهذا ا نماز العظام ال ينفه أن دار ا ف ا  ل يت وزار  العدل ليعاة سااساة 
هاملاة فقه   دون أن يمون لوزار  العدل أن سلطة عله الدار  وسي  هذب ال يعاة هو 

سساا ان مان  اناا  مشاا رم ي مثاال فاماا لقااو  باا  دار ا ف اا  ماان نظااٍر فااه ماا بااان المؤ

كشفن كثار من  وزار  العدل لاايا ا عدا    وشفن دار ا ف ا  فه هذا االس قالل عن
الهاكا  القاااتاة األأار  ال اه اسا قلت عان وزار  العادل مات بقاا  ليعا هاا السااسااة 

 [ .   هاكة لاايا الدولةو المحممة الدس ورية العلااو ممل  الدولةلوزار  العدل؛ ك

وهناا يممناك أن لشااعر بالعياث فاه لو اا  الدولاة ولاادالهاا وأااوفهم مان األزهار نفساا  

ه بقااة الممالاك ا ساالماة الياضاعة والذن ان شار مان مصار فاه عهاد محماد علاه إلا

 . لحمم مصر ومنها ليقاة العالم ح ه اين

إذ لام   دراس   الطالباة ح ه لام لفرياغ عقاول الطالا  األزهارن  وأأذ يطور األزهر

 يعد هو الطال  األزهرن الذن لير  فه من ص  القرن الماضه ح ه الس انا 

وال اااااق علاااهم فااه الف ااو   با ضااافة إلااه ذلااك لاام اضااطهاد بعاال مشاااي  األزهاار

ك عاان الشا  أار حسان ال ونسه شاياً لألزهر عندما رفل علما  األزهر لاانون 
لعااان شااا  األزهاار عام ال اااااق علااه الشاا  شاال و  أو الشااا  عياد الحلااام محمااود ل 

وبال اله هنا يممن أن نفهام ميطاه الحموماة ال اه كانات لسا عان بااألزهر نمحات فاه 

ر وهااه لحساا  أنهااا لحساان حاانعا ولحااول  اااش مصااروالماوش كساار شااوكة األزهاا
ديانة أو عقاد  فعلاة يدرسها الطالا  المقالال لاعارف الحاالل   العرباة كلها  اوشاً بال

والحاارا  وأحمااا  الغااازو و فقاا  الحاااروب , أمااا  كااال  اااوش العاااالم لقريياااً عقاتدياااة 

ل يعااات سااالوكاالهم وي ظااااهرون زوراً أنهااام لاساااوا إال لمااااناان وديمقاااراطاان وغاااذا 
ولاارارلهم لاان لماادها إال ديناااة محاااة و اوشاانا وحمومالنااا مازالاات م فرغااة ل فريااغ 

الدين مان مح اواب ح اه وحالنا لمرحلاة لمدياد اليطااب الادينه بعاد محاوب مان عقاول 
أكثااارر الناااا  حااااث لااام ي عاااودوا اين علاااه وزن سااالوكاالهم وفاااق حاااالل س لعااااله 

لك مما أحدعة المذابون علاه رساول س حاله س علاا  وحرام  إال القلال  دا ل وم ذ

 . و ل  فه العصو األول كما بانا واأ الفهم فه ال فسار و هلهم بيعل آيال 

  

 ً  : أامسا
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 ) عم  ا  عصر المماعا  ا سالماة ومؤسسها )محمد عله باشا

 : عصر المماعا  ا سالماة

  

  : همدرسة الرأن ال ه لسي  نزول غا  س لعال -1

وهذا العصر بدأ ب ف ات محماد علاه لقاو  األزهار بناز  أولافا  واسا حداث منصا   
المف ه كما بانا عم ديوان لألولاف أحيح وزار  فاما بعد وأأد الثالعة ي صاارعون فاه 

الف و  وإمامة المسا د والصال  وذلك لانفذ الحاكم بالف و  ال ه يريادها للا ملا مان 

مايحلوا ل  وفه نف  الولت أو لريياً من  يادأل محماد علاه  ا ل زا  بشر  س ولافعل
فه حرا  مسلح مت لركال ل ف ات دولة اليالفاة وفاه نفا  الولات انفصاال الشاري  

الثالعة أ معوا عله ا نفصال عان   حسان ولسله ابن سعود علا  وطردب إله األردن

انان بمس شااارين اليالفااة العثماناااة ال ركاااة واباان سااعود والشااري  حسااان كانااا يساا ع
بريطاناان ومحمد عله بالفرنساان ولذلك لم ي وحدوا علاه إنشاا  دولاة عربااة واحاد  

واس لز  ذلك لف ات المؤسسة الديناة من مصر أوالً عم  زير  العرب فنفذ محمد عله 

مؤامرل  كما بانا وف ت المؤسسة الدينة الواحد  إله عالث مؤسسا  و ضاعافها أكثار 
هد  الدين ا سالمه مشرو  الممعاا  اليارية ا سالماة وال ه كان بدأ الميططون ل

من المف رض ليعا ها لألزهر الشري  ولمنها لظاهر  باألعمال اليارية وال شفن لها 

بالادين والف ااو  فياارز   معاااا  إسااالماة لهاا  هااود مشاامور  فااه األعمااال الياريااة 
ونوا شاوكة فاه رهار المؤسساا  لام  ولمن لم اس يدامهم بحسن ناة منهم و بعار علم

الديناة ال ه أحابها الاع  العقاتدن من  ارا  مااراث مماذوبا  وحقااتق فاه شار  

س واأ الفا  فه المذاه  وال فاسار والحديث والر ال فهاذا وعاق وهاذا طعان فيادالً 
من ال حقاق غرلهم عور  الوهاباون فه الحماز وبفموال النفه وممر محمد عله لينت 

مماعااا  وإضااعاف المؤسسااا  الديناااة دولااة محمااد علااه والحماااز وليناات فماار  ال

بريطاناا دعم هذا الدين المس حدث بواسطة أبحاث مس شرلان فير ت فمار  عيقرياة 
لهاد  هااذا الاادين لهاا  ااذور ماان العصاار األماون فااه روايااة المماذوبا  كمااا بانااا علااه 

ن ومن رضه بها واع قادها رسول س حله س علا  وآل  بفن مقدسا  المسلمان أوعا
كافر حاالل الاد  وغاذا كانات هاذب الفمار  حاحاحة فلمااذا لام هاد  باات النياه والسااد  

أديمة ودار األرلم بن أبه األرلم إال أذا كان المقصود هد  كل مقدسا  ا سال  ح ه 

لفمار مسمد ا ماا  علاه باالعرا، ومسامد العسامريان باالعرا، وكاان مان المف ارض 
ع قد عله ك اب س هل هو ححاح أ  ال أاحة مت لول  لعاله   ولاال عرض هذا الم

المهاا  ل وألاال لقاادير كااان يماا   -الااذين غليااوا علااه أماارهم لن يااذن علاااهم مساامدا

اع يارب أمراً أالفااا باان المسالمان ال يماوز الق ال وسافك الادما  علاا  ولمان هرولاوا 
دمااا  كثااار  ورهاار  هااذب ألاا  الحااديث ولركااوا ك اااب س لعاااله فولعااوا فااه ساافك 

مات الثاور  الوهابااة أوال عام لغلغلات إلاه المماعاا  ا ساالماة بعاد ل االهم   المع قدا 

   1948الصهاينة بفلسطان عا  



وكااان أولهاام ال نظااام الساارن ا أااوانه عاام انشااقا، ال مفااار والهماار  عاانهم عاام لوالاات 
ان هج مع قد ناادوا با   المماعا  ا سالماة ال ه أر ت من عيا   ا أوان ومنهم من

وهو فمر  السل  الصالح ليواتهم من العلم وبحث ما وحلهم من لراث فظهر  هذب 

عام دعاو  الحاق   المع قدا  مت بداية إنشا  الممعاة الشرعاة وأنصار السانة المحمدياة
من السل  الصالح مدرسة ابن لاماة لامون إمامهم   وبقاة الممعاا  السلفاة واأ اروا

 ولاتدهم

وأأطاار مااا فااه هااذا المع قااد ال امااه عاادا ب الشااديد ألهاال بااات النيااه وشاااع هم ولسااان  

الالز  لصحابة رسول س حله س علا  وآل  ]) را ات ك ااب أأطاا  ابان لامااة فاه 

 [ ل  حق رسول س )حله س علا ( وأهل با   للدك ور محمود حياح

  

 : ه ك اب س لعالهلماذا سل  وال يممن المز  بصالحهم كما ف  -2

  

وهذب المدرسة لقد  فه ف اواها رأن الصحابة وعلماتهم عله القرآن والسنة وهذب هاه 

المريمااة المياار  فااه حااق س لعلااه وال ااه لساا و   ناازول ساايط  علاااهم أوالً لقولاا  

 –لعاااله فااه هااذب المريمااة   يااا أيهااا الااذين آمنااوا ال لقاادموا بااان يااد  س ورسااول  
لال لعاله أيااً   وإذا ذكر س وحدب اشامفز  للاوب الاذين ال يؤمناون الحمرا  ل و

الزماارل ولااال لعاااله   وإذا  –بااايأر  وإذا ذكاار الااذين ماان دوناا  إذا هاام يس يشاارون 

ا سرا  ل ولال لعاله   ذلمم  –ذكر  ربك وحدب فه القرآن ولو عله أدبارهم نفورا 
لؤمنوا فالحمم هلل العلاه المياار ل وبال االه بفن  إذا ذكر س وحدب كفرلم وإن يشرم ب  

النهه هنا عن القول أوال لال فالن ولال زيد وعمار مان الناا  ليال لولا  لاال س عاز 

و ل عم لال رسول س حله س علا  وآل  وال يماوز لقادن لاول النياه علاه لاول س 
 علاا  وآلا  عام لعاله عم اعاار أهال باات النياه منازل الاوحه علاه رساول س حاله س

ل ساو  الرؤو  بعد ذلك ال يار لقديم أو لفأار ل وهذب منفهم  راتم المماعا  فاه 

 . حق س ليارم ولعاله

  

عاناااً : لااولهم لاال الساال  الصاالح فماار  مذمومااة مان طااريقان األول لولا  لعاااله فاهااا 

   }     وفاما لال   األمم من ليل   حسينا ما و دنا علا  آباتنا

 بَاْل لَاالُوا إِن اا } أمة مدحت سلفها ولالت بصالحهم وأفالا هم كما فه لول  لعاالهكل 

ةٍ  ْه َادُوَن َوَكاذَِلَك َماا أَْرَساْلنَا ِمان لَْيِلاَك فِاه لَْريَاٍة  َوَ ْدنَا آبَاَ نَا َعلَه أُم  َوإِن ا َعلَه آعَاِرِهم مًل
اان ن ااِذيٍر إاِل  لَاااَل ُم َْرفُوَهااا إِن ااا ااةٍ َوَ اادْ  منِ ْق َاادُوَن  نَا آبَاَ نَااا َعلَااه أُم  َوإِن ااا َعلَااه آعَاااِرِهم مًل

اللادرن ماا إذا   ألناك  وهنا ينهه عز و ال عان السال  الصاالح   {23-22الزأرف



وكذلك ] يقول   ل وس يعلم المفسد من المصلح    كانوا حالحان أ  ال كما لال لعاله
عمل بعمل أهل المنة فاما ييادو للناا  وهاو حله س علا  وآل  فه الحديث إن العيد لا

إن العيد  من أهل النار للللل الحديث [ ولال أيااً ] النيه حله س علا  وسلم أن  لال:

لاعماال بعماال أهاال المنااة ح ااه مااا يمااون باناا  وبانهااا إال ذرا   فاساايق علااا  الم اااب  

 [ ل   مارواب الييارن ومسلم فه ححاحاه -فاعمل بعمل أهل النار فادألهال

وبال اله هم سل  ولمن س أعلم بصالحهما فهو أعلم بمن القه كما لال عز و ال فاه 

 {   وال لزكوا أنفسمم هو أعلم بمن ألقه  سور  النمم

عالثاً : هم سل  وهذا حق ولمن ال يممن المز  بفنهم حالحان أو غار ذلك لقول  لعاله 

  لعااله   أَلَاْم لَاَر إِلَاه ال اِذيَن يَُزكًلاوَن   وال لزكاوا أنفسامم هاو أعلام بمان القاه ل ولولا
ِ اْلَماِذَب  أَنفَُسُهم  ه َمن يََشاُ  َواَل يُْظلَُموَن فَ ِااًل انُظاْر َكْااَ  يَْف َاُروَن َعلَاه ّللا  ُ يَُزكنِ بَِل ّللا 

يِانًا   ل  50-49النسا   -  َوَكفَهَٰ بِِ  إِعًْما مًل

ون غاارب مان علماا  المسالمان لااات أحاحاب هاذا رابعاً : ان قا  مدرساة ابان لاماة د

المع قااد فااه لفااا ا لهااا  أاحااة بعااد لطاااولهم علااه اباان حماار العسااقالنه والنااوون 
ولمفااارهم األشاااعر  ل وهااذا ممااا أدألهاام فااه داتاار  الشااك والرييااة أمااا  الاارأن العااا  

منها إله  والمؤسسا  األمناة فازداد بطشها بهم إله أن ها روا ألفغانس ان عم انطلقوا

العرا، وسوريا وليري  العاالم ا ساالمه باسام الادين وهاو مع قاد لااتم علاه مدرساة 

 (الرأن ولقديم ر ال فه مقابل أهل بات النيه )علاهم السال 

  

ا أ اار ا لهه للسل  الصالح وهم األنياا  وأهل باات النياه ذريا هم فاه القارآن  - 3

 :  المريم

  

نا هنا كما أنها مما نهه س لعاله عنها فإن س لعااله باان وفمر  السل  الصالح كما با

َ   ماان هاام ساالف  الصااالح مماان احااطفاهم س عااز و اال كمااا فااه لولاا  لعاااله   إِن  ّللا 
ي اةً بَْعُااَها ِمان بَْعاٍل  اْحَطفَهَٰ آدََ  َونُوًحا َوآَل إِْباَراِهاَم َوآَل ِعْماَراَن َعلَاه اْلعَاالَِماَن ذُرنِ

 ُ ل وذريا هم هناا هام أهال باات النياه الاذين لاال  34-33آل عماران  – َسِماٌت َعِلاٌم َوّللا 
ااَرُكْم لَْطِهاااًرا   لعاااله فاااهم ْ َ  أَْهااَل اْليَْاااِت َويَُطهنِ ُ ِلاُااْذِهَ  َعاانُمُم الاارنِ  –  إِن َمااا يُِرياادُ ّللا 

  }33االحزاب 

من نيو  أو رسالة أو إماماة وهذا ا حطفا  بان لعاله أن  الأاار ألحد فه ذلك األمر 

َوَربًلَك يَْيلُُق  } : فه ذرية هؤال  األنياا  إله يو  ييعثون كما لال لعاله فه ذلك األمر

ِ  َما يََشا ُ  ا يُْشِرُكوَن  َويَْي َاُر َما َكاَن لَُهُم الِياََر ُ ُسْيَحاَن ّللا   . {68القصا-َولَعَالَه َعم 



رم ولعاله ولزكاة غاارهم أطكااً كيااراً ولقاديم أهاوا  وهؤال  هم الذين زكاهم س ليا

 . وارا  عله آيا  س لعاله لس و   نزول غاي  عز و ل

فه الذين إحطفاهم س عز و ل كما فه لول  لعالفه كل زمان   وهذا ا أ اار ا لهه

 ً   وممان فه كل دولة وأميراطورية ي عارض مت حما  كل عصر ممن يم لمون  اوشا

من المداحان والمرلزلة والم سلقة والم مذهية بمذه  الدولاة والاذين يادورون  رار  

 فه فلمها اب غا  دناا أو منحة ألاماة

ولذلك القارآن وك ا  س الساماوية لحسام هاذب المعركاة لصاالح األنيااا  وذريا هم فلماا 

س مان ليال  لل فلم لق لاون أنيااا  } بعث س هؤال  األنياا  ل لهم الاهود كما لال لعاله

ولما رهار رساول س أياااً حاله س علاا  وآلا  ل لات هاذب األماة  { إن كن م حادلان
حله س علا  وآل  كما فعل الاهود بل بصور  أبشت فه اس يدا  النا الدينه   أبنا ب

لل الع  فه الدين وبظهور المذاه  لوست النفا، أكثر وأكثر لصالح الحمومة فه كل 

 . دولة

انت الدولة شافعاة الماذه  فمان المسا حال لولااة القااا  لحنفاه وأماماك لصاة فإذا ك
مق ل النساته بسي  ك اب  اليصاتا فه منالا  أماار الماؤمنان علاه علاا  الساال  أو 

ا ما  الشهاد أبو شامة أسا اذ الناوون باالقرن الساابت الهمارن لممارد الهاما  بماذه  

 . الظاهر

ف اواهم المي لفة لالوا مرو ان كٌل من رساول س  ولمه ي يلصوا من هذا المفز، فه
مل م  وكفن رسول س حله س علا  وآل  فعل الشه  ونقااة وفه هذ  ا أ الفا  

و مت اشغال النا  بهاا ل فار  الدولاة ل صافاة اليصاو  وداتمااً يموناون مان أهال هاذب 

 . الملة

قياتال وكافن عفري ااً أار  مان وال  فنشف  حروباً كثار  وم واحلة بان بلادان ا ساال 
   زير  العرب بدين الق ل وال صفاة المسدية لليصو  من الطواتا  الميالفاة للحماا 

وأحيحت الحروب من أ ل ا مار  وال وسعا  بدين الدول  ولانونهاا المدياد المشا ق 

لاال رساول س [ مات   من دين ا سال  وموادب القانون القاتمة فه ذلاك الزماان علاه ]
لصاالح   يعاد القرآن ولفويلة ولفسارب الاذن نقلا  أماار الماؤمنان علاه علاا  الساال إس 

ر االهم الفاارين ماان الماو  فااه غازو  أحااد واألحازاب وحنااان ونشفميدأالساطو علااه 
فه دولة بناه حمادان  اا   مديناة    القياتل واليلدان السمة األساساة لمهادهم فهؤال 

 فقال لهم اليلافاة إغازوا الارو  كماا أوردب المامال لشموا المماعة لليلافة بالشا  ول كذٍ 

 البن األعار

  

  . !! فهل هذا منطق وهل هذا هو سيال س لعاله ؟



وعله ذلك كانت أكثر الحروب لوسعا  وف وحا  للهامنة والساطر  باسم الادين مات  
قارآن ل ل أهل بات النيه )علاهم السال ( أحل هذا الدين ا سالمه وفه باولهم نزل ال

فه باو  أذن س أن لرفت ويذكر فاها اسم  يسيح لا  فاهاا ر اال ال للهااهم  } : المريم

 { لمار  وال بات عن ذكر ال  وإلا  الصال 

ولفولوا نصوحاً ديناة فه حروبهم لاس حلوا دما  أمام أأار  علاه الارغم مان أن س 
يقااللوكم فاه الادين ولام  الينهااكم س عان الاذين لام } : أهال الم ااب  فاه  لعااله يقاول

 ُ يير وكم من دياركم أن ليروهم ولقسطوا إلاهم إن س يح  المقسطان إِن َما يَْنَهاُكُم ّللا 

ينِ  اان ِديَاااِرُكمْ  َعااِن ال ااِذيَن لَااالَلُوُكْم فِااه الاادنِ َوَراااَهُروا َعلَااه إِْأااَراِ ُمْم أَن  َوأَْأَرُ ااوُكم منِ

 . {9 -8المم حنة - فَفُْولَكَِك هُُم الظ اِلُموَن لََول ْوهُْم َوَمن يَ ََول ُهمْ 

فمثار من الحروب كانت لل وست واليطش والساطر  عله الثروا  والقلال منها كانت 

 . بالفعل فه سيال س الدين وبالحق لصد عدوان رالمان

 -ولااللوا فاه سايال س الاذين يقااللونمم وال لع ادوا } ولال لعااله فاه هاؤال  المع ادين

وو دنا أن هؤال  ي ياهون باع دا الهم عله الهند ولياو  الصاان شارلاُ وباالد  {اليقر 
أوروبا )الرو  غرباً ( وفه نف  الولت عيت باالاقان والقطات أن حسان ألاق الصاوفاة 

 . وأهل بات النيو  كانا سيياً فه نشر ا سال  فعلااُ فه بالد أساا شرلاُ وأفريقاا

ينهم عله ممذوبا  أف وا بها مثال ] إذا رأيت الم ابه فاااق عم و دنا هؤال  يقامون د

فإما أن ي نحه أو يقت عله األرض فهال هاذا إساال   علا  ل اطرب إله أضاق  للل [ ل 
وإناك لعاه ألاق  } وهل هذا ألق رسول س حله س علا  و ل  الذن لال لعااله فاا  

للنياه حاله س علاا  وآلا  فاماا والعما  أنهم نسيوا هذا الفعل الاال أأاللا   { عظام

رواب مساااالم ] ال لياااادؤوا الاهااااود والنصااااار  بالسااااال  وإذا لقا مااااوهم فااااه الطريااااق 
فهل هذا   فاضطروهم إله أضاق (  أأر   مسلم فه ححاح  من حديث أبه هرير  [

  }وإنك لعله ألق عظام   {  هو اليلق العظام ؟ الذن لال فا  لعاله

" إنماا  ، ال اه لاال فاهاا رساول س حاله س علاا  وآلا  وهل هذب هاه مماار  األأاال

 . بعثت أللمم ممار  األأال،" ؟ لللل الحديث

 فهل هذا هو اليلق العظام ؟

  

" إنماا   وهل هذب هاه مماار  األأاال، ال اه لاال فاهاا رساول س حاله س علاا  وآلا 

 بعثت أللمم ممار  األأال،" ؟

مثل هذب األمور وهم يملمون كل أسلحة الدمار الشامل  وإذا لرأ الغرب المثق  والعالم

والساطر  ولم يحاربوننا أو ح ه يسايوننا كماا لار  اين فهام ميطكاون بال وعلاناا أن 
أوالً عله أبناا   أساافهم  ألن فه أم نا من إذا إم لموا عشر ما يملمون لسلوا  نشمرهم 



صوفاة والمسلمان ولاالوا فااهم رسول س حله س علا  وآل  وشاع هم وأنصارهم وال

 .  شاعة كفار أو حوفاة مشركان أو أشاعر  ضالان أو لايرالاان وعلماناان

ممذوبا  لا  الغرض منهاا ساو  هاد  مسامد رساول س   وماحد ث ذلك أال بظهور

حله س علا  وآل  وأعار المسلمان و ل ل ألياع  باسم الدين عفراً من النياه )حاله س 

هل با   علاهم السال  ولاع  سندها واأالف م ونها مت ك اب س لعاله لام علا ( وأ
لارون   يعر علما  المسلمان لها باالً إال بال حقاق فقه من ضاعفها ووهنهاا طاوال سا ة

ح ه رهر ابن لاماة الذن لال بال مسام وحه من شفن رسول س حله س علاا  وآلا  

  األضرحة ول ال وإبااد  كال محا  ألهال باات وذ  الصحابة لعد  لنفاذهم أحاديث هد
النيه عله أن ذلك المع قد عياد  أحنا  وأوعان فمعل مسمد النيه حله س علا  وآل  

وحا  أهاال با ا  علاااهم السااال  أحانا  فساامن واأ فات هااذب الم اا  ح اه أعاااد نشاارها 

وبا لمل المس شرلون عله يد ابن عيد الوهابفه ف ر  اس عمار بريطاناا و فرنسا و أور
العاالم االساالمه شاارلاً وغربااً عاام رهار ال مفاااريان الم طارفان الااذين هادموا المسااا د 

ول لوا المسلمان باسم الادين ا ساالمه رنااً مانهم أن هاذا هاو ال وحااد الاذن كاان علاا  

 . رسول س حله س علا  وآل 

الشاا  لاا  الااد فقاال فاا   بعد أن أأر   وناد  ي فعال  علاه أرض الوالات ابان لامااة 
: ] من لال أن ابن لاماة شا  ا سال  فقد كفر [ و بعاد   السيمه مف ه الديار المصرية

مناات ك ياا  وإحرالهااا واأ فاؤهااا لعااد  لاارون بعااد مولاا  لعااود ماار  أأاار  فااه زماان 

ا ح الل اليريطانه وان شر  بان  مو  المسلمان وساعدهم علاه نشارب محماد علاه 
ألوالد محماد ابان عياد   يان والمسلمان وسلم روا، الحنابلاةبعد أن أد  المصر باشا 

الوهاب باألزهر الشاري  وكاان هاذا أول مسامار يدلا  محماد علاه فاه نعاش األزهار 

لا يلا منهم ومن اع راضهم عله لوانان  ال ه سافرضها و ا  الذين من بعدب عله 
يالفااة نفاا  نهااج الساااطر  علااه األزهاار ح ااه ال يع رضااوا علااه لاارارا  حااريحة م

للدين والمرا  والعروبة والوطناة إل فن وحل العالم العرباه لماا نحان فاا  اين وعلاه 

غاارهم بغاار علام وبمهال مانهم   المماعا  ا سالماة ا ن ياب لذلك ح ه ال يس يدمهم

 بعد أن شغلهم بإباد  المسلمان وولدمار مقدسالهم

  

أوعان يما  هادمها ول ال  وأن كل مقدسا  المسلمان من مقابر ومسا د ذا  أضرحة

ودأال المسالمان فاه مرحلاة مان اليليلاة   أهل القيلة ممان زار للاك المساا د أو دألهاا
اعماار  لنظامااا  إرهاباااة لق اال المساالمان ولهااد  ال ااراث ا سااالمه ول ااوله أعاادا  

 المسلمان و أهل اليات )علاهم السال ( وهم يحسيون أنهم يحسنون حنعا

القرآناه بفهما  الصاحاح الاذن أرادب س لعااله ورساول   شست اليون باان الانا وهنا 

حله س علا  وأهل با   علاهم السال  وأرا  وأهوا  ما ورع ا  هاذب األماة عان سالفها 
من لراث لعمدوا فا  اأفاا  كال ك ا  لااري  أهال الياات وأحماامهم وساارلهم العطار  

حماا  بان يوسا  الثقفاه لاقت أكثر المسلمان اين فه لقدي  األمويان و الياوار  وال



وحال  الدين األيوبه ابن عيد الوهاب وكل مان ل ال فاه  وأالد القسرن و ابن لاماة 
أهل اليات وشاع هم فهو عندهم معظم ميمل ح ه الزرلاون واليغدادن وعماا  لنظاام 

وهام يحسايون أنهام   الدولة الذين ل لوا ولسييوا فه ل ل أالف المسالمان ذبحااً ولفمااراً 

 المسلمان اليالا الحقاقه لماماً كما لال لعاله نعا وأن هذا هو لراث يحسنون ح

أَن ُهْم ﴿لُْل َهْل نُنَيِنكُُمْم بِاأْلَْأَسِريَن أَْعَمااًل ال ِذيَن َضل  َسْعاُُهْم فِه اْلَحاَا ِ الدًلْناَا َوهُْم يَْحَسيُوَن 

 ﴾104-103المه   –يُْحِسنُوَن ُحْنعًا 

سالمه ين قل من درم إله درم أسفل منا  أشاد أطاراً ويهادد ذب ح ه أحيح العالم ا 

األمااة ا سااالماة بااالزوال كفننااا أنطيااق علانااا لااول س لعاااله   فمازالاات للااك دعااواهم 

ح ه  علناهم حصاداً أامدين ل أعااذ س لعااله المسالمان مان ذلاك الماآل بعاد وحال 
سما  أن شان عن الدين لنشرهم من هذب األمة لنفر من ممرد  الحال بفكثر المسلمان 

ال شدد والق ل وا فساد فه األرض من  را  العمل بموضوعا  وأرا  وأهوا  باناها 

" السال  الصاالح  من ليل وأطلقوا عله كل هذا الركا  الهاتل من الميالفا  القرآنااة 
" والااذن ان قااوا مناا  مدرسااة اباان لاماااة فقااه دون غااارب واساا يعدوا بقاااة اللماادار  

سالماة و ال ه لقو  أوالً عله ك اب س لعاله عم سنة رسول  حله س علا  ووالية ا 

أهل با   علاهم السال  وال ه اس يدلها حماا  السال  ومان ساار فاه ركاابهم مان علماا  
السلطة بوالية األماويان عام مدرساة ابان لامااة و لاالوا بعاد ذلاك ان هاؤال  هام السال  

زعموا حيهم ألهل بات النيه فلماذا دافعوا عن كال لالال الصالح " ولل غطاة واليدا  

لمامااً كماا لاال حاله س علاا   لهم ل ح ه اين عرو  بعد عرو  لنفك فاه كال عصار 

 :  فه كل عصر وآل  عن انفمام عر  ا سال  

أأاار  ا مااا  أحمااد فااه مسااندب  والطيرانااه فااه المعماام الميااار  واباان حيااان فااه  ]

ل نقان عر  ا ساال    :عن النيه أن  لال أبه أمامة الياهلهححاح  بإسناد  اد عن 

عرو  عرو   فملماا ان قاات عارو  لشايث الناا  باال ه للاهاا  وأولهان نقااا الحمام  

 [ اهو ل الحديث …وآأرهن الصال 

ومعناااب راااهر  وهااو أن ا سااال  كلمااا اشاا د  غرب اا  كثاار الميااالفون لاا  والنالاااون 

باادأ ا ساال  غريياا  وساااعود  ]  :امارب  كماا فاه لولاا لعاراب يعناه باذلك فراتااا  وأو

 . [أأر   مسلم فه ححاح  - غرييا كما بدأ؛ فطوبه للغربا 

الع مادهم عله مروياا  لرساول س حاله س علاا    للك المع قدا  كما بانا ان شر 

الاهااود و   مي لطااة فاهااا الصااحاح وفاهااا الموضااو  باااد  وساالم علااا  واَلاا  ورعوهااا

والمذاه  والمع قدا    قان من لريش األوله فمثر  ال فوال  ولعدد  ال فاسارالمناف
المي لف  بعاها مت بعل عله حسا  الماذه  الاذن   وكثر  ك   العقاتد والمذاه 

يدين ب  المفسر ولفرلت األمة و ال  لت فاما بانها اين ح ه كاد  لازول ريحهاا وهام 

اار أماة أأر ات للناا  ونساوا أنهاا أماة يحسيون أنهم يحسنون حنعا يع قدون أنهم أ

 . لاتمة بالقسه لفمر بالمعروف ولنهه عن المنمر



  

 :  الفصل السادس

  

   تفسير البينة أو النبأ العظيم

 : لماذا لفسار اليانة أو النيف العظام أو لابو  السمانة 

  أوال ل البينة

بنِاِ  إ أََولَاْم لَافْلِِهم بَانِنَاةُ َماا فِاه هذا مفأوذ من لولا  لعااله   َولَاالُوا لَاْواَل يَفْلِانَاا بِ  ان ر  آيَاٍة منِ
ُحِ  اأْلُولَهَٰ  فاهاا ك ا  لاما  وعان   ل أن أن هنام بان  للقرآن المريم 133ط   –الصًل

 لألولهاباان لول  لعاله  بانة مافه الصح  

 ابينة و

ل اليانة فاماا وبان الشان ييان باانا :الاح فهو بان وهه بانة و معها بانا  ولس عم ]

معمم الفار القرآن باب اليا  فصال  –ييان الشان ويوضح  حسااً كان الشان أو عقلااً 

 [ الاا  والنون

ل ولاال  35العنمياو   –الحسه كقول  لعاله   ولقد لركنا منها آية بانة لقاو  يعقلاون 

المها   –فمن أرلم ممن اف ار  علاه س كاذبا  بان لعاله   لوال يفلون علاهم بسلطان

15 } 

 { 53فصلت  –لهم أن  الحق  ي يان ولول  لعاله   سنريهم آيالنا فه ايفا، ح ه

 { 114ال وبة  –ل  أن  عدو هلل ليرأ من   ليان والعقله كقول  لعاله   فلما

وكااال الياااانان الحسااه والعقلااه فااه باااان س ليااارم ولعاااله لم اباا  المااريم لعاال النااا  

 ونو ي ذكرون و يه د  ي قون

 {187اليقر   –س آيال  للنا  لعلهم ي قون  ييان لقول  لعاله   كذلك

 {221اليقر   –آيال  للنا  لعلهم ي ذكرون  وييان {

 { 103آل عمران  –س لمم آيال  لعلمم له دون  ييان كذلك{



وبان الشان ليااناً : وضح وورهر وبانت الشان أوضح   وأرهرل  فهو الز  وم عد  [
معمم الفار القرآن باب الياا  فصال  –فاعل من  ميان وهه ميانة وهن ميانا  وإسم ال

 . ] الاا  والنون

اليقار   –ايياا  لقاو  يولناون  بياناا لال لعاله فه باانا  عاز و ال لم ابا  الماريم   لاد

ل وحاث أن س لعاله بان ك ابا  الماريم بم ابا  كماا فاه لولا  لعااله  فاإذا لرأنااب 118
القاامة ل فاهلل ليارم ولعااله الموكاول لا  عزو ال بااان  -باان  عم إنا علانافاليت لرآن  

ومن ك م   ك اب  المريم كما لال علما  ال فسار ]ماأ مل فه موضت فقد فصل فه آأر[

 هذا الياان فقاد لعنا  س لعااله كماا فاه لولا  لعااله   إِن  ال اِذيَن يَْم ُُماوَن َماا أَنَزْلنَاا ِمانَ 
ِعنُاوَن  بَا ن ابُ  َواْلُهدَ َٰ ِمن بَْعِد َما ا ِ اْليَانِنَ  ُ َويَْلعَانُُهُم الال  كَِك يَْلعَانُُهُم ّللا  ِللن اِ  فِه اْلِم َاِب ۙ أُولََٰ

 } 159اليقر   –

 ولذلك ييان لعاله أن رسل س لد  ا   باليانا  كما فه لول  لعاله

َ َماا حالح علا  السال    وإِلَهَٰ عَُمودَ   عن نيه س  أََأاهُْم َحاِلًحا ۗ لَاَل يَا لَْوِ  اْعيُادُوا ّللا 

ٍ  َغْاُربُ ل لَاْد َ ااَ لُْمم ْن إِلََٰ ِ لَُماْم آيَاةً ل فَاذَُروَها لَفُْكاْل فِاه  بَانِنَاةٌ  لَُمم منِ اِذِب نَالَاةُ ّللا  بنُِماْم ل َهَٰ ان ر  منِ

ِ ل َواَل لََمسًلوَها بُِسوٍ  فَاَفُْأذَُكمْ   .} 73األعراف  – َعذَاٌب أَِلاٌم أَْرِض ّللا 

  

 –يوس  علا  السال    ولقد  اتمم يوس  من ليل باليانا    ويقول لعاله عن نيه س

 }34غافر 

 َ علا  السال  واليانة المنزلة علا    َوإِلَهَٰ َمْديََن أََأااهُْم   ويقول لعاله عن نيه س شعايا

اٍ  َغْااُربُ ل لَاْد َ ااَ لُْمم ُشعَْايًا ۗ لَاَل يَا لَْوِ  اْعيُدُوا اْن إِلََٰ َ َما لَُمام منِ بنُِماْم ل فَافَْوفُوا  بَانِنَاةٌ  ّللا  ان ر  منِ
اْلَمْاااَل َواْلِماااَزاَن َواَل لَْيَيُسااوا الن اااَ  أَْشاااَاَ هُْم َواَل لُْفِساادُوا فِااه اأْلَْرِض بَْعاادَ إِْحاااَلِحَها إ 

ؤْ  ِلُمْم َأْاٌر ل ُمْم إِن ُكن ُم مًل  . }85األعراف –ِمنِاَن ذََٰ

واييااا  اليانااا  الحساااة الساايعة ال ااه   ويقااول لعاااله عاان سااادنا موسااه علااا  السااال 

من ربمام فارسال معاه بناه إساراتال  بيانة وهيها س لعاله ل  علا  السال    لد  ك مم
ل ولال لعاله أيااً فا  علا  السال  واليانا  ال ه ارسل  لعاله بهاا  105األعراف  –

عاام اليااذلم العماال ماان بعاادب وأناا م  باليانااا  إلااه بنااه إسااراتال   ولقااد  اااتمم موسااه

 .  } 92اليقر   –رالمون 

عُم  آلَْانَا ُموَسه اْلِم َاَب لََماًما َعلَاه ال اِذن أَْحَساَن َولَْفِصاااًل لنُِمالنِ َشاْهٍ  َوهُادً  َوَرْحَماةً  {

ذَا ِك َاٌب أَنَزْلنَابُ ُميَاَرٌم فَال يِعُوبُ َوال قُوا لَعَل ُماْم لُْرَحُماوَن أَن   ل عَل ُهم بِِلقَاِ  َربنِِهْم يُْؤِمنُونَ  َوَهَٰ

ولُاوا لَقُولُوا إِن َما أُنِزَل اْلِم َاُب َعلَهَٰ َطاتِفَ َْاِن ِمن لَْيِلنَا َوإِن ُكن ا َعن ِدَراَس ِِهْم لَغَافِِلاَن أَْو لَقُ 
بنُِماْم َوهُادً  َوَرْحَماةٌ إ  بَانِنَاةٌ  اْلِم َاُب لَُمن ا أَْهادَ َٰ ِماْنُهْم إ فَقَاْد َ ااَ ُكملَْو أَن ا أُنِزَل َعلَْانَا  ان ر  منِ



ِ َوَحدََف َعْنَها ۗ َسنَْمِزن ال ِذيَن يَْصِدفُوَن َعْن آيَالِنَاا ُساوَ   ن َكذ َب بِآيَاِ  ّللا  فََمْن أَْرلَُم ِمم 

 .} 157-154األنعا   –وَن اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا يَْصِدفُ 

ولما لملم القرآن المريم عن نيه س عاسه علا  السال  لال لعاله   وآلانا عاسه ابان 

ل عم بان لعاله أن نيه س عاسه علاا  87اليقر   –مريم اليانا  وأيدناب برو  القد  

القرآن  السال  سايان لهم بعل ما أنزل إلا  وهو حح  كل األنياا  من ليل  باس ثنا 
المريم الم اب اليالم الذن سانزل عله نيه س اليالم سادنا محمد حله س علا  و ل  

ولذلك يقول فه موضت آأر أن  سايان لهم بعل الذن أنزل إلا  والايعل ايأار فاه 

القرآن المريم الذن سانزل فه آأر الزمان عله نيه س محمد حله س علا  وآل  لال 
ا َ ااَ  ِعاَساهَٰ     لعاله لذلك لَُمام بَْعاَل  َوأِلُبَاانِنَ  لَااَل لَاْد ِ كْا ُُمم بِاْلِحْمَماةِ  بِاْليَانِنَاا ِ    َولَم 

َ َوأَِطاعُوِن   . } 63الزأرف  –ال ِذن لَْي َِلفُوَن فِاِ  ل فَال قُوا ّللا 

ا ولاذلك لااال لعااله أن رسااول س حاله س علااا  وآلا  سااايان ألهال الم اااب كثااراً مماا

 يُيَانِنُ  أأفاب علماتهم واأ لفوا فا  كما فه لول  لعاله   يَا أَْهَل اْلِم َاِب لَْد َ اَ ُكْم َرُسولُنَا
ِ نُاوٌر َوِك َاابٌ  اَن ّللا  ا ُكن ُْم لُْيفُوَن ِمَن اْلِم َاِب َويَْعفُو َعن َكثِاٍر إ لَْد َ ااَ ُكم منِ م   لَُمْم َكثِاًرا منِ

يِاٌن   . } 15الماتد   –مًل

وهنا نمون لد وحلنا بانة ما فه الصح  األوله ال ه لال لعاله فاها     إن هذا لفاه 

الصح  األوله حح  غيراهام وموسه ل وكل هذب الصح   معهاا س لعااله فاه 
الم   من ليل  لال لعاله فه بانا  الصاح  األولاه :     القرآن المريم المهامن عله

بنِِ  إ أََولَْم لَفْلِِهمَولَالُوا لَْواَل يَفْلِانَا بِ  ن ر  ُحِ  اأْلُولَاهَٰ  بَانِنَةُ  آيٍَة منِ ل ل  133طا   –َما فِه الصًل

 . أن أن هنام بانة للصح  ايأر  وهو القرآن المريم الذن بان أيدينا

وهذب اليانة كما بانا الموكول بها س لعاله لقول  عز و ل  فإذا لرأناب فااليت لرآنا  عام 
للنا  مانزل إلاهم من   القاامة ل عم رسول س حله س علا  وآل  ييه -ن باا إنا علانا

 ُ ك اب ربهم لقول  لعاله   وما أرسلنا من رسول إال بلسان لوما  لاياان لهام فَاُِاالًل ّللا 

 ل ولاال لعااله فاه ساادنا 4إباراهام  –َمن يََشاُ  َويَْهِدن َمن يََشاُ  إ َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِماُم 
محمد حله س علا  وآل    َوَما أَْرَسْلنَا ِمن لَْيِلَك إاِل  ِرَ ااًل نًلوِحه إِلَاْاِهْم إ فَاْسافَلُوا أَْهاَل 

ْكِر إِن ُكن ُْم اَل لَْعلَُمونَ  ْكرَ  بِاْليَانِنَا ِ  الذنِ بُِر ۗ َوأَنَزْلنَا إِلَْاَك الذنِ َل إِلَْاهِ  ِل ُيَانِنَ  َوالزًل ْم ِللن اِ  َما نُزنِ

 . {44-43النحل  –َولَعَل ُهْم يَ َفَم ُروَن 

وهذب اليانة شاهد علاها ا ما  عله من رسول س ومن نفس  لقول  لعاله   أَفََمان َكااَن 

  بَانِنَااةٍ  َعلَاهَٰ 
ْ ْ إَِماًمااا َوَرْحَمااةً إ أُْولََٰ ااُ  ُموَسااهَٰ ْناا ُ َوِماان لَْيِلا َِ ِك ََٰ بنِاا َِ َويَ ْلُااوبُ َشاااِهدٌ منِ ان ر  كِااَك منِ

ْنا ُ إ إِن ا ُ   ٱْلَحاقًل يُْؤِمنُوَن بِ َِ إ َوَمن يَْمفُْر بِ َِ ِمَن ٱأْلَْحَزاِب فَٱلن اُر َمْوِعدُبُۥ إ فاََل لَُك فِه ِمْريٍَةٍۢ منِ
ِمان  أَْكثَاَر ٱلن ااِ  اَل يُْؤِمنُاوَن  بنِاَك َولََٰ ل وهاذب ايياة نزلات فاه ا ماا    ل 17هاود  –ِمن ر 

 : عله علا  السال 

الدرر المنثور بالمز  الثالث : أأر  إبن أبه حالم وإبن   أورد الساوطه فه لفسارب ]

مردوي  وأبو نعام فه المعرفة   عن عله بن أبه طال  لال : ما من ر ل مان لاريش 



إالن نزل فا  طاتفة من القرآن   فقال ل  ر ل : ما نزل فاك لال : أما لقرأ سور  هود : 
رب  وي لوب شاهد من    رسول س )حل س علاا  والا (: علاه أفمن كان عله بانة من 

بانة من رب    وأنا : شاهد من ل وأأر  إبن مردوي  وإبن عساكر   عن عله فه ايية 

لفسااار الاادر المنثااور  –  لااال : رسااول س : علااه بانااة ماان رباا    وإنااا شاااهد مناا ل 

 . [ ل للحاكم الحسمانهللساوطه ولفسار ف ح القدير للشوكانه وشواهد ال نزي

وهذب اليانة من س لعاله ورسول  وأهل با   علاهم السال  الذين بلغاوا األماة ماراد س 

لعاله ورسول  من آيال  ح ه لال رسول س حله س علا  و ل  أنا مدينة العلم وعلاه 

عااله ماان الحاديث [ ولاذلك حااذر س ل 0000بابهاا فمان أراد المدينااة فلافلهاا مان بابهااا 
لُاوا َواْأ َلَفُاوا ِمان  اليرو  عله هذب اليانة كما فه لول  لعاله   َواَل لَُمونُوا َكال ِذيَن لَفَر 

كَِك لَُهْم َعذَاٌب َعِظامٌ  اْليَانِنَا ُ  بَْعِد َما َ اَ هُمُ   .}105آل عمران  -  ُإ َوأُولََٰ

لاديهم مان علاو  أأار   وييان لعاله أن األمم داتما لماادل فاه هاذب الياناا  فرحااً بماا

 بالياناا  م وارعة من آرا  وأهوا  واأ الفا  لال لعاله لاذلك   فلماا  اات هم رسالهم

 . } 83غافر  –فرحوا بما عندهم من العلم 

وهنا يمونوا لد ك يوا الهالم علاه أنفساهم فمماا أهلاك س لعااله األمام األولاه لمفارهم 

طا   –ماافه الصاح  األولاه  باناة لافلهمبيانة الصح  األوله فه لول  لعاله   أولام 

ل فهذا يعنه أن هنام بانة للصح  ايأر  ألن كال لفا  أول فاه القارآن عمسا   133
الحشاار ل وبانااة الاازمن  –آأار فقااال لعاااله عان أساامات  الحساانة   هااو األول وايأار 

  ايأر هنا بانة لم اب س لعاله فاها هالم الظالمان نزل بها الارو  األماان علاه للا

رسول س حله س علا  و ل  لامون من المنذرين لال لعاله   نزل ب  الرو  األمان 
عله للياك ل ماون مان المناذرين بلساان عرباه مياان ل وهاذا الم ااب لا  باناة لاال فاهاا 

حله س علا  وآل  ] " أنا مدينة العلم وعله بابها فمن أراد المدينة فلافلها من بابهاا " 

ذب اليانة س ظهر آأر الزمان لقول  لعاله م وعداً المفار والمنافقان   [ للل الحديث وه
اَن َح  هَٰ لَافْلِاَُهمُ  اَن  اْليَانِنَاةُ  لَْم يَُمِن ال ِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِم َاِب َواْلُمْشِرِكاَن ُمنفَمنِ َرُساوٌل منِ

َر ً  َطه  ِ يَ ْلُو ُحُحفًا مًل َ، ال اِذيَن أُولُاوا اْلِم َااَب إاِل  ِمان بَْعاِد َماا   ةٌ فِاَها ُك ٌُ  لَانِمَ   ّللا  َوَما لَفَار 

اااَل َ  اْليَانِنَاةُ  َ ااَ لُْهمُ  يَن ُحنَفَااَ  َويُِقاُماوا الص  َ ُمْيِلِصااَن لَا ُ الادنِ َوَماا أُِمااُروا إاِل  ِلاَْعيُادُوا ّللا 
ِلَك ِديُن اْلقَانَِمِة  َكا َ إ َوذََٰ  ال ِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِم َااِب َواْلُمْشاِرِكاَن فِاه نَااِر إِن   َويُْؤلُوا الز 

كِاَك  ااِلَحاِ  أُولََٰ كَِك هُْم َشرًل اْليَِري ِة إِن  ال ِذيَن آَمنُاوا َوَعِملُاوا الص  هُاْم َ َهن َم َأاِلِديَن فِاَها إ أُولََٰ
ُ  َعْدٍن لَْمِرن ِمن لَْح َِها اأْلَْنَهاُر َأاِلاِديَن فِاَهاا أَبَادًا ل َأْاُر اْليَِري ِة َ َزاُؤهُْم ِعندَ َربنِِهْم َ ن ا

ِلااَك ِلَمااْن َأِشااَه َرب اا ُ  ُ َعااْنُهْم َوَرُضااوا َعْناا ُ إ ذََٰ ِضااَه ّللا  اليانااة ل ومعلااو  ماان أسااياب  –ر 

النازول أن أااار اليريااة لاال فاهااا رسااول س حاله س علااا  وآلاا  ] " هام أناات ياااعله 

 . ] را ت لفسار الدر المنثور للساوطه –هم الفاتزون" وشاع ك 

وحاث أن هنام أوله كما فه لول  لعاله  وأن  أهلك عاداَ األوله ل فامون هناام عااد 

الثاناة ومن ساقلدهم فه  راتمهم والثاناة للل وايأر  وكذلك كما أن هنام وال لير ن 

  وكذلك الصح  األوله هنام االحزابل فامون هنام ايأر –لير  الماهلاة األوله 



حااح  ايأاار  وهااه باااان القاارآن بااالقرآن وحااديث رسااول س حااله س علااا  وآلاا  
وبمر عاة أهال باات النياه وبااب مديناة العلام وهاذب هاه الم ا  القاماة ال اه فاهاا باناة 

ك اب س اليالم المنازل علاه نياه س الياالم )حاله س علاا  وآلا ( ويماون رهورهاا 

 . اً وهالم الظالمانم واكي

 : وأما

 )مافي(

 13النساا  –األرض  ومافيالسماوا   مافه ورد  هذب اييا  فه لول  لعاله   وهلل
ل هذا ا ل  اليالق هو الذن أنزل الصح  والم   عله أنياا  س لعاله كما فاه لولا  

 . } 133ط    -الصح  األوله  مافي لعاله هنا   أولم لفلهم بانة

 : وأما

 الصحف األولىاو

الصحا  : و   األرض والصحافة الميسوط من الشان كصحافة الو   زمان ذلاك ] 

الصااحافة ال ااه يم اا  فاهااا و معهااا حااحات  والمصااح  : ما عاال  امعاااً للصااح  
معمم الفار القرآن باب الصاد فصل الحا  والفا  [ للال لعاله   بل يرياد  –المم وبة 

ً  كل امرك منهم يؤله  ل 52المدعر  –منشرب  ححفا

وهذب الصح  هاه حاح  إباراهام وموساه علاهماا الساال  الاوارد ذكارهم فاه لولا  

ْكَر َٰ  ْر إِن ن فَعَِت الذنِ َساَذ ك ُر َمن يَْيَشهَٰ َويَ ََمن يَُها اأْلَْشقَه ال ِذن يَْصلَه الن اَر   لعاله   فَذَكنِ
لَاْد أَْفلَااَح َماان لََزك اهَٰ َوذََكااَر اْسااَم َربنِاِ  فََصاال هَٰ بَااْل   عُاام  اَل يَُماوُ  فِاَهااا َواَل يَْحاَااهَٰ   اْلُمْياَر َٰ 

إباراهام  صىحف الصحف األولى لُْؤعُِروَن اْلَحاَا َ الدًلْناَا َواْيِأَر ُ َأْاٌر َوأَْبقَهَٰ إن هذا لفه

 ل 19-8االعله  –وموسه 

 : وأما

 )األولى(

 ها و ذرهاورد لف  أوله وأول وأولان عله اع يار كلمة أول مصدر

 :  فه لول  لعاله

مياناااً أن هنااام  اهلاااة أولااه فااه لولاا  لعاااله   ولاارن فااه باااولمن وال لياار ن لياار  
ل أن أن هنام  اهلاة آأر  وكما أن هنام أول األمم  33االحزاب  – األولىالماهلاة 

يولأىى ُرونَ أَْهلَْمنَاا اْلقُا آلَْانَا ُموَسه اْلِم َاَب ِمن بَْعِد َماا َولَقَدْ    ولال فاهم بََصااتَِر ِللن ااِ   األذ
أن أن هنام لرون آأار  لاال لعااله  ل 43القصا  – َوهُدً  َوَرْحَمةً ل عَل ُهْم يَ َذَك ُرونَ 



ناِ  فِاه الن ااِر ل ُكل َماا دََألَاْت  َن اْلِماننِ َواْ ِ فاهم   لَاَل اْدُألُوا فِه أَُمٍم لَْد َألَْت ِمن لَْيِلُمم منِ
اةٌ ل   هيىىمذ  عَنَااْت أُْأ ََهااا ل َح  ااهَٰ إِذَا اد اَرُكااوا فِاَهااا َ ِماعًااا لَالَااْت أُْأااَراهُمْ أُم  ااُؤاَلِ   أْليوالأ َرب نَااا َهَٰ

ِمن ال  لَْعلَُمونَ  َن الن اِر ل لَاَل ِلُملنٍ ِضْعٌ  َولََٰ هيىمذ  َولَالَاتْ   أََضلًلونَا فَآلِِهْم َعذَابًا ِضْعفًا منِ  أيوالأ

االعاراف  –َما َكاَن لَُماْم َعلَْانَاا ِمان فَْااٍل فَاذُولُوا اْلعَاذَاَب بَِماا ُكنا ُْم لَْمِسايُوَن أِلُْأَراهُْم فَ 
عام ن اايعهم  األولىىين ل وهاؤال  ايأارين لااال لعااله فااه هالكهام   ألاام نهلاك 38-39

ل وفه زمانهم يمون الوعد ايأر لينه إسراتال الاذن  17-16المرسال   –ايأرين 

ا فَإِذَا َ اَ  َوْعدُ  لال لعاله فا    هيمأ بَعَثْنَا َعلَْاُمْم ِعيَادًا ل نَا أُوِلاه بَافٍْ  َشاِديٍد فََماُساوا  أيوالأ
ْفعُواًل عُام  َردَْدنَاا لَُماُم اْلَمار  َ َعلَاْاِهْم َوأَْمادَْدنَاُكم بِافَْمَواٍل وَ  يَاِر إ َوَكاَن َوْعدًا م  بَنِااَن ِأاَلَل الدنِ

ثََر نَِفاًرا إِْن أَْحَسن ُْم أَْحَسن ُْم أِلَنفُِسُمْم ل َوإِْن أََسفْلُْم فَلََها إ فَإِذَا َ اَ  َوْعدُ اْيِأَر ِ َوَ عَْلنَاُكْم أَكْ 

َل َمار  ٍ َوِلاُ َينِاُروا َماا َعلَاْوا لَ ْيِااًرا   –ِلاَُسوُ وا ُوُ وَهُمْم َوِلاَاْدُألُوا اْلَمْساِمدَ َكَماا دََألُاوبُ أَو 

 { 7-5االسرا  

وفه زمانهم لمون هنام أم ان واحد  ل شي  لقلد لاو  عااد وأأار  لقلاد لاو  عماود فاه 

 األولىىل ل ذرية أهل بات النيه حاله س علاا  وآلا  لقولا  لعااله   وأنا  أهلاك عااداً 

ل أن أن  كما أن هنام عاد وعمود األوله س ظهر أمم  51-50النمم  –وعمود فما أبقه 

 . لقلدهم آأر الزمان

يان لعاله أن سان   فاه كال زمان هاالم الظاالمان فهال ين ظار هاؤال  هالكهام كماا عم ي

اانِِن إ َواَل يَِحااُق  أهلك لعاله األمم من ليل لاال لعااله  اْسا ِْميَاًرا فِاه اأْلَْرِض َوَمْماَر الس 

أِوْلينأ  اْلَمْمُر الس انُِن إاِل  بِفَْهِلِ  إ فََهْل يَنُظُروَن إال ُسن تَ  ِ لَْياِدياًل ل َولَان فَلَ  األذ ن لَِمادَ ِلُسان ِت ّللا 
ِ لَْحاِوياًل أََولَاْم يَِسااُروا فِاه اأْلَْرِض فَاَنُظاُروا َكْااَ  َكااَن َعالِيَاةُ ال اِذيَن ِمان  لَِمدَ ِلُسن ِت ّللا 

ُ ِلاُْعِمااَزبُ ِماان َشااْه ٍ  ااَماَواِ  َواَل فِااه  لَااْيِلِهْم َوَكااانُوا أََشااد  ِمااْنُهْم لُااو  ً إ َوَمااا َكاااَن ّللا  فِااه الس 

 ل  44-43فاطر  –اأْلَْرِض إ إِن  ُ َكاَن َعِلاًما لَِديًرا 

عم ييان لعاله أن بداية هالكهم بحمة س لعاله ال ه يافله بهاا إماا  آأار الزماان وفاهاا 
ا بنِاِ  إ بانة الصح  األوله آأر الزمان لقولا  لعااله هناا   َولَاالُوا لَاْواَل يَفْلِانَاا بِآيَاٍة منِ ن ر 

ُح ِ  يولأى أََولَْم لَفْلِِهم بَانِنَةُ َما فِه الصًل  ل 133ط   – األذ

  

وأأاراً الح  هنا كل كلمة لؤدن لنف  مراد س لعاله فاه ساابق ها كفنا  حيال م ارابه 
حروف  وكلمال  وآيال  ال ه ال اأ الف بانها كما فه لول  لعاله   أفال ي دبرون القرآن 

 } النسا  -عند غار س لو دوا فا  اأ الفاً كثاراولو كان من 

  : ثانيا  

 "لماما لالنبأ العظيم الذي فيه مختلفون

 } 4-1عم ي سا لون, عن النيف العظام, الذن هم فا  مي لفون, كال ساعلمون( النيف {



 هنا نيان أن هذب ال سماة لاست من عند أنفسنا بل هاه الن اماة الياانااة الحقاقااة الفعلااة
ال ااه ان صاار  ألهاال بااات النيااه وأولهاام ا مااا  علااه )علااا  السااال ( فااه كاال مااواردب 

وبال اله القرآن المريم كل  يدعوا إله والية هلل لعاله ورسول  حاله س علاا  وا ماا  

عله )علا  السال ( وهه والية س الحق وفه ذلك رو  أحاديث يؤكاد القارآن الماريم 

 : حح ها كما يله

  

لحاف  الحسمانه الحنفه لال: اأيرنا عقال بن الحساان باسانادب الماذكور عان رو  ا] 

عيد أار عن عله بن ابه طال لال: اليل حير بن حرب ح ه  ل  الاه رساول س 

فقال : االمر بعد لمن ؟ لال)ص( لمن هو مناه بمنزلاة هاارون مان موساهل فاانزل س 
فة علهل )عن النياف العظاام, الاذن لعاله) عم ي سا لون( يعنه يسالك اهل ممة عن أال

هاام فااا  مي لفااون( فماانهم المصااد، وماانهم الممااذب بوالي اا ل )كااال ساااعلمون, عاام كااال 

ساعلمون( وهو رد علاهم ساعرفون أالف   انها حق اذ يسالون عنهاا فاه لياورهم فاال 
ييقااه مااات فااه شاار، وال غاارب وال باار وال بحاار اال ومنماار ونمااار يساااالن , يقااوالن 

 ( [318ص2)شواهد ال نزيل   -ربك؟وما دينك؟ومن نياك؟ومن امامك؟( للما من 

اَل ُ َوالس اَلُ ( : يَا َعِلهًل  ]  ٍ )َعلَْاِ  الص  ُ َعلَْاِ  َوآِلِ  َوَسل َم( ِلعَِلهن ِ )َحل ه ّللا    لَاَل َرُسوُل ّللا 

ِ   َوأَْناَت الط رِ  ِ   َوأَْناَت بَااُب ّللا  اةُ ّللا  ِ   َوأَْناَت الن يَافُ اْلعَِظااُم   َوأَْناَت أَْنَت ُحم  ياُق إِلَاه ّللا 
ااَراُط اْلُمْساا َِقاُم   َوأَْنااَت اْلَمثَااُل اأْلَْعلَااه ل يَااا َعِلااهًل   أَْنااَت إَِماااُ  اْلُمْسااِلِماَن   َو أَِماااُر  الصنِ

يِقاَن ل يَا عَ  دنِ ِلاهًل   أَْناَت اْلفَااُروُ، اأْلَْعَظاُم   َو اْلُمْؤِمنِاَن   َو َأْاُر اْلَوِحانِاَن   َو َسانِدُ الصنِ

يُق اأْلَْكيَُر ل يَا َعِلهًل   أَْنَت َأِلافَ ِه َعلَه أُم  ِه   َو أَْنَت لَاِضه دَْينِاه   َو أَْناَت  دنِ أَْنَت الصنِ
ِرُ، بَْعِدن ل يَا َعِلهًل   ُمْنِمُز ِعدَالِه ل يَا َعِلهًل   أَْنَت اْلَمْظلُوُ  بَْعِدن ل يَا َعِلهًل   أَْنَت اْلُمفَا

َ لَعَااالَه َو َمااْن َحَاااَر ِمااْن أُم  ِااه أَن  ِحْزبَااَك ِحْزبِااه    أَْنااَت اْلَمْهُمااوُر بَْعااِدن ل أُْشااِهدُ ّللا 

ِ   َوأَن  ِحْزَب أَْعدَاتِِك ِحْزُب الش ْاَطانِ  عااون األأياار:  -ل المصادر : َوِحْزبِه ِحْزُب ّللا 

 . [ 111  ص38  و 4  ص36 ل اليحار : 181ص

  

ااعَةَ يَْسافَلُونََك َعاْن  ]  َماِ  اْليَالِِر )َعلَْاِ  الس اَلُ ( أَن  ُ لِاَل لَ ُ : ُ ِعْلُت فِدَاَم   إِن  الشنِ َعْن اْ ِ

اَلُ ( : َكااَن أَِمااُر ﴾ ؟ فَقَااَل )َعلَْااِ  الس الَْفِساِر َهِذِب اْييَِة : ﴿َعم  يَ َساَ لُوَن َعِن الن يَإِ اْلعَِظاامِ 
ِ ِماْن نَيَاإٍ َعِظااٍم أَ  ِ آيَةٌ أَْكيَُر ِمننِه   َواَل ّلِل  ِ َعلَْاِ ( يَقُوُل : َما ّلِل  ْعَظاُم اْلُمْؤِمنِاَن )َحلََواُ  ّللا 

: ﴿لُْل هَُو نَيَفٌ  َل لَ ُ ِمننِه   َولَقَْد ُعِرَضْت َواَليَ ِه َعلَه اأْلَُمِم اْلَماِضاَِة فَفَبَْت أَْن لَْقيَلََها ل فَِقا

ِ أَِماُر اْلُمْؤِمنِاَن )َحالََواُ  َعِظاٌم * أَْن ُْم َعْن ُ ُمْعِرُضونَ  ﴾ ؟ لَاَل )َعلَْاِ  الس اَلُ ( : هَُو َوّللا 
ِ َعلَْاِ ( ل المصادر : ل اليحاار : 207  ص1ل المافه :  21بصاتر الدر ا  : ص -ّللا 

َمااا ِ  [ 1  ص36  اااَلُ ( أَن اا ُ ُسااكَِل َعااْن َهااِذِب اْييَااِة ؟ فَفََ اااَب ] َعااْن اْ ِ  اْليَااالِِر )َعلَْاااِ  الس 

ُ َعلَْااِ   ِ )َحال ه ّللا  ِ َعلَْااِ ( ؛ أِلَن  َرُساوَل ّللا  )َعلَْاِ  الس اَلُ ( َولَاَل : هَُو َعِلاهٌّ )َحالََواُ  ّللا 
اِدِ، )َعلَْاِ  الس ااَلُ ( أَن ا ُ أَْياااً ُساكَِل َعاْن  َوآِلِ  َوَسل َم( لَْاَ  فِاِ  ِأاَلٌف ل َوَعنْ  َماِ  الص  اْ ِ

اااَلُ ( : الن يَاافُ اْلعَِظاااُم اْلَواَليَااةُ ل المصااادر :   1المااافه :   -َهااِذِب اْييَااِة ؟ لَاااَل )َعلَْاااِ  الس 



 [   عن كنز الفواتد2  ص36ل اليحار :  3  758ص 2ل لفويل اييا  :  418ص

. 

ِ أَنَاا لَا]  ِ َعلَْااِ ( لَااَل : َوّللا  ُ َعْنا ُ( : أَن  َعِلانااً )َحالََواُ  ّللا  َل اأْلَْحيَُغ ْبُن نُيَالَةَ )َرِضَه ّللا 

  ِحااَن أَلِاُ  بَاْاَن    ال ِذن هُْم فِاِ  ُمْي َِلفُوَن   َكال  َساَْعلَُموَن عُم  َكال  َسااَْعلَُمونَ  الن يَفُ اْلعَِظامُ 

 3منالاا  اباان شهرآشااوب :   -ل المصااادر : َمن ااِة َوالن اااِر َوأَلُااوُل َهااذَا ِلااه َوَهااذَا لَااكِ الْ 

 . [    عن منال  آل أبه طال 3  ص36ل اليحار :  80ص

اااِ  َوَعلَْاااِ  ِساااَلٌ  ]  ُ( : َأااَرَ  يَااْوَ  ِحاافنِاَن َرُ ااٌل ِمااْن َعْسااَمِر الش  لَاااَل َعْلقََمااةُ )َرِحَماا ُ ّللا 

)أن  ﴾ ل فَفََرْدُ  اْليِاَراَز إِلَْاا ِ لَ ُ ُمْصَحٌ  َوهَُو يَْقَرأُ : ﴿َعم  يَ َساَ لُوَن َعِن الن يَإِ اْلعَِظامِ َوفَوْ 

ِ َعلَْاِ ( : َمَمانََك ! َوَأَرَ  بِنَْفِسِ  فَقَاَل لَا ُ : أَلَْعاِرُف  الق ال مع ( ل فَقَاَل َعِلهٌّ )َحلََواُ  ّللا 
ِ الن يَافُ  ال ِذن هُْم فِاِ  ُمْي َِلفُونَ  امَ الن يَفَ اْلعَظِ  ِ َعلَْااِ ( : أَنَاا َوّللا  ؟ لَااَل اَل ! فَقَااَل )َحالََواُ  ّللا 

   اْلعَِظاُم ال ِذن فِاِ  اْأ َلَْف ُْم   َوَعلَه َواَليَ ِه لَنَاَزْع ُْم   َوَعْن َواَليَ ِه َرَ ْع ُْم بَْعدَ َماا لَيِْلا ُمْ 

ُمْم َهلَْم ُْم بَْعدََما بَِساْاِفه نََماْولُْم   َويَاْوَ  اْلغَاِديِر لَاْد َعِلْما ُْم َويَاْوَ  اْلِقاَاَماِة لَْعلَُماوَن َماا َوبِيَْغاِ 
  عن كنز 2  ص36ل المصدر : اليحار :   َعِمْل ُْم !ل عُم  َعاَل بَِسْاِفِ  فََرَمه بَِرأِْسِ  َويَِدبِ 

 . [  الفواتد

يهاذا األحادياث فلااعلم أنا  أمار اأ لفات فاا  األماة وال يو اد أالفااً وأأاراً بمن يمذب 

أكير من ا مامة فه ا سال  بن الشور  والوحاة وبال اله   الذن هم فا  مي لفونل 

 . بال ري  هو ا ما  عله كما فه مرويا  أهل اليات السالفة الذكر

  

    ثالرا ل ترتي  التفسير على النزول 

ترتي  نزول السور وفقا  لمصىحف أميىر المىؤمنين   ذا التفسير علىلقد رتبنا بيان ه

 ا لوعليه السالم

  

 : السؤال هنا لماذا باناب عله لرلا  للنزول -1

  

الياحث فه لدوين القرآن يمد العم  من أن الشاتت أن المصاح  لام لدوينا  فاه عهاد 

 . عثمان بعد أن كثر  المصاح  فه أيدن النا  فما هذب المصاح ؟

وهل كان فاها مدسوسا عله ك اب س ييشون لمريرب إلاه األ ااال الالحقاة ؟ أ  كاان 

فاها باان لرسول س حله س علاا  وآلا  و اأ فاه بعاد مولا  لنازول آياا  بعانهاا فاه 

حناديد المفار والنفاا، القرشاه بساي  إساالمهم باالقو  مات فا ح مماة الممرماة و مانهم 



س حاله س علاا  وآلا  " مااذا لظناون أناه فاعال بمام الطلقا  الذين لال فااهم رساول 
لااالوا أخ كااريم واباان أخ كااريم لااال فاااذهيوا فاافن م الطلقااا  " وكااذلك الااذين أساالموا فااه 

 . ف را  م فأر  ليل مول  حله س علا  وآل  وانقاا  الوحه

 شة ؟أ  كان فاها لرآن ضا  واأ فه ففكل   الدا ن كما أأير  بذلك ا  المؤمنان عات

. 

أسكلة كثار  لح ا  إله إ ابة وأهم هذب األسكلة كاا  ينازل القارآن مرليااً منممااً علاه 
أحاداث وولااتت ولعات لرسااول س حاله س علاا  وآلا  بممااة عام المديناة علاه أسااياب 

ناازول و لرلااا  ناازول وأحااداث عاام يعاااد لرلاياا  لرلاياااً  ديااداً أأفااه معاا  كثاااراً ماان 

يروون بفن سادنا  يريل علا  السال   ا  للنياه حاله س  األحداث وأسياب نزول عم
علا  وآل  فقال ل  يا محمد لنعاد لرلاي  مر  أأار  كراماة لهاؤال  أو إأفاا اً لماا نازل 

فاهم وماافعلوب باك وبفم اك لرلايااً بالفعال أأفاه أحاداعا وولااتت هاماة نزلات فاهاا آياا  

ر أن  يريل علاا  الساال  عنادما وماليقه هو ماعمزوا عن إأفات  وهنا يرون بن حم
حااله س علااا  وآلاا  فااه الساانة ال ااه لااوفه فاهااا علااه لرلااا    كااان يعاااود رسااول س

 : النزول

كال سانة  أن : ماا   علاه  يريال  لال الِمْرمانه : وعله هاذا ال رلاا  كاان يعرضا  ]

ا  كان يم مت عندب من   وعرض علا  فه السنة ال ه لوفه فاها مرلان)أن يعرض عل
  واليرهاان فاه 16اليرهان فه لو ا  م شاب  القرآن ص (-  لرلا  المصح  العادن

 .( [1/259علو  القرآن )

 ً وذه  بعل العلما  إله أن العرض من رسول س حله س   وب  لال اليالالنه أياا

علا  وآل  لميريل علا  السال  كان عله لرلا  النزول: كقول ابن حمر فاما لالا  رداً 
 –ه المرمانه و اليالالنه  بل الذن يظهر أن  كان يعارض  ب  عله لرلا  النزول عل

 . [ 8/658ف ح اليارن  

وهناا سااوا  كاان علااه لرلاا  الناازول أو مرلياااً كماا هااو اين بالمصااح  ال شاافن لنااا 

بذلك وال يممنفن نفعل  ونعاد لرلايا  يياة محادد  فاه ذلاك بافن مان فعلاوا ذلاك هام مان 
ل يديل من لفأار ولقديم لال لعاله   فمن بدل  من بعد ما سمع  فإنما إعما  ي حمل هذا ا

 . ل  األعراف -عله الذين ييدلون 

ولمن فه لفسار القارآن باانا  ح ماا وباانااً لطعاااً أن يماون علاه لرلاا  نازل حيال س 
لعاله بملمال  وآيال  وساورب ح اه يا م الاربه باان األحادياث وولااتت حادوعها والساار  

 النيوية فنصل إله لفسار ون اتج ميهر  فه باان ك اب س لعاله

وفه بااننا لهذا الم اب المماد هو هاذا ال رلاا  الاذن ألار با  بان حمار العساقالنه فاه 

ف ح اليارن وكما هو مادون فاه مصاح  أماار الماؤمنان علاا  الساال  وذكار فهارسا  



القارآن الماريم ورواياا  –با  بهذا ال رلا  الساد مرلاه العسمرن رحم  س فاه ك ا

 .[ 2المدرس ان  /

علاه فارض   وحاث أن القاتلان بفنهم  معوب فه عهد اليلافة الثالث عثماان بان عفاان

السؤال هنا بماذا كاان ي عياد المسالمون بعاد ماو  رساول س حاله س علاا  وآلا  فاه 

 . !!! عهد اليلفا  أبه بمر وعمر ؟

القارآن كماا شاا وا ويممعونا  كماا شاا وا ويااات  وهل لركهم رسول س لاعيثاوا فاه
مانهم ماا يااات وهاال هام موكاول لهاام هاذب المهماة دون اليااات ا براهاماه مان لياال و 

المحمدن علاهم الصال  والسال  ولرم النيه حله س علا  وآل  لهم  معا  فا فرلاون 

لعاله ولم يحاف   علا  ولرم لهم ا مامة لاي لفوا من بعدب وهنا يمون مقصراً أما  س

 .عله ك اب األمة؟

لال لعاله فه ك اب  المريم وبالغ  لهذب األمة   إن علاك إال اليال  وعلانا الحسااب ل 

وفه إمامة أمار المؤمنان عله علا  السال    ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إلاك من ربك 

ب والع ار  كاناا وإن لم لفعل فما بلغت رسال   وس يعصمك مان الناا  ل أن أن الم اا
علااه أكماال و اا  حااان وفااا  رسااول س حااله س علااا  و لاا  فرفاااوا الع اار  ولااالوا 

بالشور  ورفاوا لفويل ك اب س كما بان  لهم النياه حاله س علاا  وآلا  وكماا بانا  

 [   " لهمفمار المؤمنان فقرأ  اليلافة عمر فقال ل  ] " ال حا ة لنا فه مصحفك ياعله

افعلاوا بم ااب س ماا شاك م فهاو ملاك لمام إفهماوب كماا لشاا ون ورلياوب كماا  أ  لال لهم
لشا ون ولقولوا عله س ليارم ولعاله فا  مالشا ون وما لعرفون ودعوا مالن مرون 

؟ل واأ اااروا ليالفااة رسااول س مااا لشااا ون ل؟! واساا يعدواأهل   ولولااوا فااا  س أعلاام

 !با ه من بعدن ؟ن

رف أن الق ل ساس حر فه القرا  بمعركة الامامة وهو حاح  الوحه أ  أن  لم يمن يع
المناازل ماان عنااد س لعاااله والمسااؤل عناا  يااو  القاامااة ؟ ل لام شاافوا فمااف  أنهاام فااه 

 . !!حا ةإله  مت القرآن المريم الذن لفر، فه حدور الر ال ؟ن

ل  فماا  ي اركهم و هذب العقاتد كلها لحمل الها  ولقصار لرسول س حله س علا  وآ

بال ك اب ح ه يق  عمر ابن اليطاب عله باب المسمد فاقول من كان عندب آية فافلنا 

 . بها وذلك بعد أن اس حر الق ل فه القرا  بوالعة الامامة

ورد عن عمر بن اليطاب أن  أشار ألبه بمر بممت القرآن ألن الق ل لد اس حر فه  ] 

ما كنت ألفعال شااكا لام يفعلا  رساول س حاله س  فقال أبه بمر القرا  بوالعة الامامة
  5اليياارن  /  –علا  وآل  فيا  ي قل  يماناً ويساراً ح ه شر  س حدرب كماا لاال 

 [  عن زيد 210ص



بفن يقفا عله باب المسامد ويعلناا للمصالاان : رحام س مان كاان عنادب   ففمرب وزيداً ] 

 .  [ 573ص 2العمال  / كنز -آية فلاقلها ح ه نم يها فه المصح 

وهذا لشماك فه ممرد لرلا  اييا  أيااً بمواضعها وهو سي  لطعه لو اود آياا  

كااا  يقاول لعاااله   مدنااة باالقرآن الممااه وممااة بااالقرآن المادنه وإال للاه بربااك ماثالً 

لعااله عان الصاال    أرأيات الاذن ينهاه   بالقرآن الممه مالم يفرض  س لعاله كقول 
فهذب من المدنه الموضو  فه الساور الممااة وذلاك ألن الصاال  لام   حله ل عيداً إذا

 . لمن لد فرضت بعد بالمدينة

عام أماروا مان كااان عنادب مصاحفاً فلاافلهم باا  لممعا  فممعاوا ماا لاادروا علاا  مان ساانة 

بال ولقاول   رسول س حله س علا  وآلا  وفاهاا بااان لهاذا القارآن ففحرلهاا أباه بمار
لحت سريرها سور  كاملة فما   الدا ن أكل ها   مؤمنان عاتشة أن  كانمرويا  أ  ال

ويقول عمر أن  كانت هنام سور  لعدل سور  برا   رفعت أو ضاعت ولام يياق منهاا 

إال لو كاان البان آد  وادياان مان ماال ل مناه عالاث وال يماأل  اوف ابان آد  إال ال اراب 
القاارآن كااان أكثاار ماان ألاا  ألاا  وي ااوب س علااه ماان لابلباال ويقااول عماار أيااااً أن 

 حرف والقرآن الذن بان أيدينا عالعماتة ونا  أن

أكثر من علثا  لد ضا  عله حد زعم اليلافة عمر بن اليطاب ويرو  عن  أيااً بافن 

سور  األحزاب كانت لعادل ساور  بارا   فاه الطاول ولام ي ياق منهاا إال ماا لاراب اين 

 .بالمصح  الشري    

  

لقد نزلت آية الر م ورضاعة الميار عشرا ولقاد كاان فاه حاحافة  عن عاتشة لالت] 

لحت سريرن فلما ما  رسول س ولشاغلنا بمول  دأال دا ان ففكلهاا وأأر ا  أحماد 

 (8/12( والطيرانه فه األوسه )4587( وأبو يعله فه المسند)6/269)

  

 : لماذا لرلا  المصح  عله أولاة النزول فه باان القرآن المريم ] 2- 

ا  مااا  والنصااوص المثااار  علااه لرلااا  اييااا  فااه السااور  الواحااد  أماار معلااو  
ومشااهور   أمااا ا  مااا  فنقلاا  غااار واحااد ماانهم الزركشااه فااه اليرهااان وأبااو  عفاار 

وعيارل  : لرلا  اييا  فه سورها والت ب ولاف  حله س علا  وسلم وأمرب من غار 

 أالف فه هذا بان المسلمان ل اهو

نصاوص فمنهاا : ماا أأر ا  أحماد وأباو داود وال رماذن والنسااته وابان حياان وأما ال

والحاكم عن ابن عيا  لال : للت لعثمان ما حملمم علاه أن عمادلم إلاه األنفاال وهاه 

من المثانه واله برا   وهه من المكان فقرن م بانهما ولم لم يوا بانهماا ساطر بسام س 
لطوال فقال عثمان كان رسول س حله س الرحمن الرحام ووضع موهما فه السيت ا



علا  وسلم لنزل علا  السور  ذا  العادد فماان إذا أنازل علاا  الشاه  دعاا بعال مان 
كان يم   فاقول ضعوا هاؤال  ايياا  فاه الساور  ال اه ياذكر فاهاا كاذا وكاذا وكانات 

لصا ها  األنفال من أواتل ما نزل بالمدينة وكانت برا   من آأر القارآن نازوال وكانات

شياهة بقص ها فظنت أنها منها فقيل رسول س حله س علا  وسلم ولم ييان لنا أنها 
منهااا فماان أ اال ذلااك لرناات بانهمااا ولاام أك اا  بانهمااا سااطر بساام س الاارحمن الاارحام 

ووضااااع ها فااااه الساااايت الطااااوال ل لااااال الحاااااكم : حااااحاح ا سااااناد ووافقاااا  الااااذهيه 

 )2/330)المس درم()

( بإسااناد حساان عاان ُعثَْماااَن ْبااِن أَبِااه 4/218أر اا  أحمااد فااه المسااند )ومنهااا ( مااا أ)
ُ َعلَْااِ  َوَساال َم َ اِلًساا إِْذ َشاَيَا بِيََصاِرِب عُاام   ِ َحال ه ّللا  اْلعَااِص لَااَل ُكْناُت ِعْناادَ َرُساوِل ّللا 

بَ ُ َح  ه َكاادَ أَْن يُْلِزلَا ُ بِااألَْرِض لَااَل عُام  َشاَيَا بِيََصارِ  ِب فَقَااَل أَلَاانِه ِ ْيِرياُل َعلَْااِ  َحو 

َ يَافُْمُر بِاْلعَاْدلِ   الس ال  فَفََمَرنِه أَْن أََضَت َهِذِب اييَةَ بَِهاذَا اْلَمْوِضاتِ ِماْن َهاِذِب السًلاوَر ِ إِن  ّللا 
هِ يَِعُظُمااْم لَعَل ُمااْم َواِ ْحَساااِن َوإِي َاااِ  ِذن اْلقُْربَااه َويَْنَهااه َعااْن اْلفَْحَشاااِ  َواْلُمْنَمااِر َواْليَْغاا

 . لَذَك ُرونَ 

( َعْن اْبِن أَبِاه ُملَْاَماةَ لَااَل لَااَل 4536ومنها ( ما أأر   الييارن فه الصحاح برلم )(

بَْاِر لُْلُت ِلعُثَْماَن َهِذِب اْييَةُ ال  ِه فِه اْليَقََر ِ َوال ِذيَن يُ ََوف ْوَن ِمْنُمْم َويَاذَُروَن أَ  ْزَواً اا اْبُن الزًل
إِلَه لَْوِلِ  َغْاَر إِْأَرا ٍ لَْد نََساَي َْها األُْأاَر  فَِلاَم لَْم ُيَُهاا لَااَل لَادَُعَها يَاا اْباَن أَِأاه ال أَُغانِاُر 

 . َشْاكًا ِمْن ُ ِمْن َمَمانِ ِ 

( عان عمار لاال ماا سافلت النياه حاله س علاا  1617ومنها ( ما رواب مسلم بارلم )(

ا سفل   عن الماللة ح ه طعان بإحايع  فاه حادرن ولاال أال وسلم عن شه  أكثر مم

ْا  ال ه فه آأر سور  النسا   . لمفاك آية الصن

 . ومنها ( األحاديث فه أوالام سور  اليقر (

( عن أبه الدردا  مرفوعاً من حف  عشر آيا  من 809ومنها ( ما رواب مسلم برلم )(

 العشر األواأر من سور  المه أول المه  عصم من الد ال وفه لف  عندب من لرأ 

. 

ولرا ل  حله س علا  وسلم للسور المي لفة بمشهد من الصحابة يدلن عله أن لرلا  
آيالها لولافه وما كان الصحابة لارليوا لرلاياً سمعوا النيه حله س علاا  وسالم يقارأ 

 . عله أالفة فيلغ ذلك ميلغ ال والر

لرلاا  ايياا  أمار وا ا  وحمام الز  فقاد كاان لال القاضه أبو بمر فاه االن صاار : 

 .  يريل يقول ضعوا آية كذا فه موضت كذا

ولال أيااً : الذن نذه  إلا  أن  مات القرآن الذن أنزل  س وأمر بإعياا  رسام  ولام 

ينسي  وال رفت لالول  بعد نزول  هو هذا الذن بان الدف ان الذن حواب مصح  عثمان 



ال زيد فا  وأن لرلاي  ونظم  عابت عله ما نظما  س لعااله وأن  لم ينقا من  شه  و
ر من  مقدن  وأن األمة  ر وال أأن ورلني  علا  رسول  من آن السور لم يُقدن  من ذلك مؤأن

ضايطت عاان النياه حااله س علاا  وساالم لرلاا  آن كاال ساور  ومواضااعها وعرفاات 

 .. موالعها كما ضيطت عن  نف  القرا ا  وذا  ال الو 

ل اليغااون فااه شاار  السانة : كااان رسااول س حااله س علاا  وساالم يلقاان أحااحاب  ولاا
ويعلمهم ما نزل علا  مان القارآن علاه ال رلاا  الاذن هاو اين فاه مصااحفنا ب ولاا  

 يريل إياب عله ذلك وإعالم  عند نزول كل آية أن هذب ايية لم   عق  آياة كاذا فاه 

ع  فه موضت واحاد ال فاه لرلايا  فاإن سور  كذا فثيت أن سعه الصحابة كان فه  م
القرآن مم وب فه اللو  المحفور عله هذا ال رلا  أنزل  س  ملة إلاه الساما  الادناا 

لاً عند الحا ة ولرلا  النزول غار لرلا  ال الو   . عم كان ينزل  مفرن

 وأما لرلا  السور فهل هو لولافه أيااً أو هو با  هاد من الصحابة ؟

ة أالف فممهور العلما  عله الثانه منهم مالك والقاضاه أباو بمار فاه فه هذب المسفل

 أحد لولا 

  : لال ابن فار  

 مت القرآن عله ضْربان أحدهما لفلا  السور ك قديم السيت الطوال ولعقايهاا باالمكان 
فهذا الذن لول   الصحابة , وأما الممت ايأر وهو  مت اييا  فه السور فهو لوفاقه 

حله س عل  وسلم كما أأير ب   يريل عن أمر رب  ومما اس دل ب  لاذلك  لوالب النيه

اأ الف السل  فه لرلا  السور فمانهم مان رليهاا علاه النازول وهاو مصاح  علاهن 
كان أول  الارأ عام المادعر عام ناون عام المزمال وهماذا وكاان أول مصاح  ابان مساعود 

 . مصح  أبهن اليقر  عم النسا  عم آل عمران عله اأ الف شديد وكذا 

 : ولال المرمانه فه اليرهان 

لرلا  السور همذا هو عند س فه اللو  المحفور عله هذا ال رلا  وعلا  كان حله 

س علا  وسلم يعرض عله  يريل كل سنة ما كان يم مت عندب من  وعرض  علا  فه 
عاون فاا  إلاه السنة ال ه لوفه فاها مرلان وكان آأر اييا  نزوالً   والقوا يوما لر 

 . س ل ففمرب  يريل أن ياعها بان آي ه الربا والدين

الذين هادوا حرمناا ماا لصصانا   مردود علا  بقول  لعاله   وعله  وهذا لول باطل [
   أن ان ليل الماتد  سور  فصلت ما حرم  س لعاله   ل  علاك من ليل سور  الماتد 

وألن    ك اللحو  والحوايا وما اأ له بعظاملفصال لل  آيا  سور  األنعا   من ليل فه

األنعا  مماة والماتد  مدناة يمون لرلا  النزول هو المدون فه اللو  المحفور ولاا  
ولاال الزركشاه  . [ مقدمة لفسار النيف العظام –ال رلا  ال ولافه الذن رلي  الصحابة 

 : فه اليرهان



قااول أناا  رمااز إلاااهم ذلااك لاااعلنمهم واليااالف بااان الفااريقان لفظااه ألن القاتاال بالثااانه ي
بفسياب نزول  وموالت كلمال  ولهذا لال مالك إنما ألنفوا القرآن ) أن  معوب ( علاه ماا 

كانوا يسمعون  من النيه حله س علا  وسلم مت لول  بفن لرلا  السور با  هاد منهم 

يقاه لهام فاا  فآل اليالف إله أن  هل هو ب ولا  لولهن أو بممرد إساناد فعلاهن بحااث ي

 . ممال للنظر

ولال الياهقه فاه المادأل : كاان القارآن علاه عهاد النياه حاله س علاا  وسالم مرليااً 

 . لحديث عثمان السابق سورب وآيال  عله هذا ال رلا  إال األنفال وبرا  

ولال ابن عطاة : كثار من السور كان لد ُعلم لرلايها فه حاالا  حاله س علاا  وسالم 

ض األمر كالسيت ال طوال والحوامام والمفصنل وأن ما سو  ذلك يممن أن يمون لد فَو 

 . فا  إله األمة بعدب

ولال أبو  عفر : ايعار لشهد بفكثر مما نا علا  ابان عطااة وييقاه منهاا للاال يممان 

أن يمر  فا  اليالف كقول  الار وا الزهاراوين اليقار  وآل عماران رواب مسالم بارلم 

(804(. 

ِ باان مسااعود رضااه س عناا  لَاااَل : بَنِااه 4739رن باارلم )ورو  الييااا ( َعااْن َعْيااِد ّللا 
إِْسَراتِاَل َواْلَمْهُ  َوَمْريَُم َوط  َواألَْنيِاَاُ  هُن  ِمْن اْلِع َاِ، األَُوِل َوهُن  ِمْن لاِلِدن ) أن من 

 . ) لديم ما لرأل 

ا ال رلاا  مان رساول س ولال أباو  عفار النحاا  المي اار أن لافلا  الساور علاه هاذ

حله س علا  وسلم لحديث واعلة أعطاات مماان ال اوار  السايت الطاوال "   لاال فهاذا 

 .. الحديث يدل عله أن لفلا  القرآن مفأوذ عن النيه حله س علا  وسلم

ولال ابن حمر لرلا  بعل السور عله بعاها أو معظمها ال يم نت أن يماون لولافااً 

ل علاه أن لرلايهاا لاولافه ماا أأر ا  أحماد وأباو داود عان أَْوِ  ْباِن   لال : ومماا ياد

ُ َعلَْااِ  َوَسال َم ِحااَن أَْحايَْحنَا لَااَل لُْلنَاا  ِ َحال ه ّللا  ُحذَْيفَاةَ لَااَل لل َسافَْلنَا أَْحاَحاَب َرُساوِل ّللا 
بُا ُ ِسات  ُساَوٍر َوَأْما َ  بُوَن اْلقُْرآَن لَالُوا نَُحزنِ  ُساَوٍر َوَساْيَت ُساَوٍر َولِْساَت ُساَوٍر َكْاَ  لَُحزنِ

اِل ِماْن ، َح  اه لَْيا ِمَ  ل لاال   َوإِْحدَ  َعْشَر َ ُسوَر ً َوعاَلَث َعْشَر َ ُساوَر ً َوِحاْزُب اْلُمفَص 

كاان علاه عهاد  -علاه ماا هاو فاه المصاح  اين  -فهذا يدل علاه أن لرلاا  الساور 
ذن كااان مرلياااً حانكااذ حاازب المفصاال رسااول س حااله س علااا  وساالم ويح ماال أن الاا

( ل 65و  1/62أاحة بيالف ماعداب لل أنظر )ا لقان فه علو  القارآن ( للسااوطه )

 .وس أعلم

  

 لرلا  السور فه المصح  العثمانه -3

  أ( ا  ما  بفن  من الصحابة(



( : "وأماا لرلاا  الساور فهاال هاو لاولافه ؛ أو هاو با  هااد ماان 63:1ا  فاه )االلقاان 

 . فا  أالف ! فممهور العلما  عله الثانه –الصحابة ؟ 

ولذلك اأ الف مصاح  السل  فه لرلا  السور : فمنهم من رليهاا علاه النازول ؛ "

وهو مصح  عله للل وكان أول مصح  ابن مسعود : اليقر  عم النسا  عم آل عمران 

 . "  عله اأ الف شديد ؛ وكذا مصح  أُبه وغارب

رهاا وَمن لال منهم بفن  لرلا  السور لولافه عان النياه لاال : "فمان لاد   ساور  أو أأن

 . "فقد أفسد نظم القرآن

واليرهان المزدو  الذن أعطاب الساوطه هو القاول الحاق فاه أن لرلاا  الساور كاان 

با  هاااد الصااحابة : فممهااور العلمااا  علااا    واأاا الف مصاااح  الساال  لياال المماات 

 . العثمانه شاهد علا 

ر الصحابة ل رلا  السور عله ميدأ ال نساق فه الطول : الطوال   فالمكان وكان اأ اا
)ألن كل سور  منها لزيد عله ماتاة آياة أو لقاربهاا(   فالمثاانه )ماا ولاه المكاان ألنهاا 

عَنَ ْها(   فالمفص ل )سمه بذلك لمثر  الفصاول ال اه باان الساور باليساملة( ل "للمفصال 

معاان : فطوالاا  الااه )عاام( ؛ وأوساااط  منهااا الااه طااوال وأوساااط ولصااار ل لااال اباان 

 . ")الاحه( ؛ ومنها اله آأر القرآن لصارب

وربمااا اأ اااروا فااه لرلااا  السااور مياادأ ال نساااق فااه الطااول ألن الساايت الطااوال فاهااا 

ال شااريت والمهاااد و اادال أهاال الم اااب أن  ااوهر القاارآن ومحااورب ؛ وربمااا ل حاادنن 

 . السيتالعرب فه المعلنقا  السيت بالسور 

 ب( : شهاد  ال اري  والوالت القرآنه(

وهمذا فاع يار لنساق القرآن الحاله   حاث لرلا  ال الو  عله غار لرلا  النازول   

 . لولافا عله النيه وبفمرب   ينقا  ال اري  والوالت القرآنه

فال اري  يشهد بفن القرآن لم يمن ممموعا وال مم وباا كلا  علاه عهاد النياه   كماا فاه 

حديث زيد : "لُيل النيه حله س علا  وسلم ولم يمن القارآن ُ مات فاه شان" ل ولاو 

 ر  محاولة من النيه فه آأر أمرب   كما يشهد زيد أيااا   علاه شارط الشاايان : 
"كننا عند رسول س حله س علا  وسلم نؤل  القرآن من الرلا " ل فلو كان ممموعا 

، اله سيعة أحرف ؛ وال اأ لفت مصاح    لما اح ا وا اله  مت من بعدب  ؛ وال لفرن
الصحابة فه لرلاي  ؛ وال لال زيد لولا  المشاهور : "فاو س لاو كلفاونه نقال  يال مان 

ا أمرانه ب  من  مت القرآن  . "الميال ما كان علهن أعقل ممن

والسي  الذن يعطا  اليطابه مذهل : "إنما لم يممت حله س علا  وسالم القارآن فاه 

مصح    لما كان ي رلي  مان ورود ناسا  لايعل أحماما  أو لالولا  ل فلماا انقااه ال

 ."نزول  بوفال  ألهم س اليلفا  الراشدين ذلك



ن القرآن علاه حااا  النياه ألنا  كاان ي رلا  رفات لاالو  بعاا    ونسا  أحماا   فلم يدون

 . بعا 

لااا  موضااوعا وزم نااا ل فالسااور والوالاات القرآنااه يشااهد باافن أكثاار سااورب  ماات م فرن

الم يعنااة   ال ااه بعااها ممااه وبعاااها مادنه   ال يعقاال أن يمااون  معهاا علااه هااذب 

الحااال ب ولااا  عاان النيااه ل وسااور العهااد الممااه الثالااث   ال ااه يي لاا  العلمااا  علااه 
لرلايها بحس  النزول فه العهد الممه األول أ  العهد الممه الثالاث   إنماا هاه لممات 

علاهما اأ الف االسلوب ما بان العهد األول والعهاد الثالاث  لسمان من العهدين   يدل

  وأحاانااا اأاا الف الموضااو  ل والسااور ال ااه يي لفااون فاهااا   أهااه مماااة أ  مدناااة 
( شاااهد آأاار علااه أن  ماات السااور فااه القاارآن كااان با  هاااد 14 – 12:1)االلقااان 

( شااهد أااص 17 – 15:1الصحابة ل والسور المماة ال ه فاهاا آياا  مدنااة )االلقاان 

علااه أن  ماات اييااا  فااه السااور   و ماات السااور فااه القاارآن كانااا كالهمااا ب وفاااق 

 . الصحابة

 : عثمان  ( : الن اتج الوالعاة القرآناة لمصح  (

إن لرلا  القرآن عله ميادأ ال نسااق فاه الطاول أضاا  علاناا ال رلاا  ال اارييه  – 1

دل ال ااري  السا حالة  معا  بحسا  بحس  النزول ل وهم ربماا عمادوا الاه ال نسااق با

 . نزول 

لااال محمااد باان ساارين لعمرمااة : "ألنفااوب كمااا أُناازل األول فاااألول ل لااال : لااو ا  معاات 
االناا  والماان علااه أن يؤلفااوب هااذا ال اافلا  مااا اساا طاعوا ,ل وممااا ال رياا  فااا  أن 

اا ضاا  علاناا هاذا  ا عماز الحق فه لفلا  القرآن أن يمون بحس  لاري  نزول  ل فلمن

 . ال رلا  الزمنه   ضاعت ناحاة من االعماز فه لفلا  القرآن

ان لرلا  القرآن الحاله   عله ال نساق بحس  الطول   مز  سور القرآن مز ا  – 2
  فيلااه بااان أزمانهااا ومواضاااعها ل والمياادأ الم ااوالر عناادهم أناا  "َماان لاادن  سااور  أو 

رها فقاد أفساد نظام القارآن" ل فمماا يصاح أن يق ولا  أهال ال نسااق   يصاح أيااا أن أأن

يقولاا  أهاال ال رلااا  ال ااارييه ل وبمااا أن ال رلااا  ال نساااقه موضااو  نظاار ؛ وبمااا أن 
ال رلا  ال ارييه مس حال ؛ فعله كال الحالان ضا  ا عماز الحق فه لفلا  القارآن 

 . ""كما أنزل   األول فاألول

وال رلا  المنزل  –ن الصحابة وأأارا بما أن لرلا  السور فه القرآن لوفاقه م – 3
فهال مان إعمااز فاه ال افلا    فاه لرلاا  المصاح   –فه سورب ناحاة مان إعماازب 

 األمارن الشري  ؟

شرعنا فه لفسار القرآن اع مدنا عله لرلا  النزول الم فق علا  بان  ماو    وعندما

ول فصل األمة سنة وشاعة ففه ك اب ا لقان فه علو  القرآن للساوطه فه المز  األ

 " فه لرلا  السور هل هو لولافه أو ا  هادن 



 :لصاااد  لرلااا  الناازول المسااما  لقرياا  المااامول فااه لرلااا  الناازول للمعياارن  [
 مماهاااااااا سااااااات عماااااااانون اع لااااااات نظمااااااات علاااااااه رفاااااااق النااااااازول لمااااااان لاااااااال :

 الااااااااارأ وناااااااااون مزمااااااااال مااااااااادعر والحماااااااااد ليااااااااات كاااااااااور  األعلاااااااااه عاااااااااال

 عر ألهااااااااكم لااااااااللاااااااال وفمااااااار والااااااااحه شااااااار  وعصااااااار العادياااااااا  وكاااااااو
 أرأيااااااات لااااااال بالفاااااااال مااااااات فلاااااااق كاااااااذا ناااااااا  ولااااااال هونممهاااااااا عاااااااي   اااااااال

 لاااااااااادر وشااااااااااام  واليااااااااااارو  ولانهاااااااااااا لكااااااااااااالف لارعاااااااااااة لااماااااااااااة ألااااااااااايال

 ويااااااااال لمااااااااال المرساااااااااال  و، مااااااااات بلاااااااااد وطارلهاااااااااا مااااااااات ال ربااااااااات كاااااااااال
 ص وأعااااااااااااااراف و اااااااااااااان عاااااااااااااام ياااااااااااااا  وفرلااااااااااااااان وفاااااااااااااااطر اعاااااااااااااا ال

 كااااااااااف وطااااااااا  علاااااااااة الشاااااااااعر ونمااااااااال لاااااااااا األسااااااااار ياااااااااون  هاااااااااود وال

 فصااااااااالت مااااااااات زأااااااااارف ودأاااااااااان  اعااااااااااة وأحقااااااااااف لاااااااااالا مااااااااات غاااااااااافر 
 ا ذرووغاشاااااااااة وكهااااااااا  عااااااااام شاااااااااو ر  واليلاااااااااال واألنيااااااااااا  نحااااااااال حاااااااااال

 ومااااااااااا ت ناااااااااور وطاااااااااور والفاااااااااال   الملاااااااااك واعااااااااااة وساااااااااال وعااااااااام ال

 غاااااااار، ماااااااات وانفطاااااااار  وكااااااااد  عاااااااام رو   العنميااااااااو  وطففاااااااات فاااااااا ممال
 ا وبطايااااااااااة عشاااااااااارون عاااااااااام عمااااااااااان الطااااااااااوله وعمااااااااااران وأنفااااااااااال  ااااااااااال

 والنساااااااااا مااااااااات زلزلااااااااات عااااااااام الحدياااااااااد لااااااااافمالاألحااااااااازاب ماتاااااااااد  ام حاااااااااان 

 ا ومحماااااااد والرعاااااااد والااااااارحمن ا نااااااا  ان الطاااااااال، ولااااااام يمااااااان حشااااااار مااااااال
 ا نصااااااااار وناااااااااو  عااااااااام حاااااااااج والمناااااااااا فاااااااااق مااااااااات ممادلاااااااااة وحمااااااااارا  ول

 ا لحريمهااااااااااا ماااااااااات  معااااااااااة ولغااااااااااابن حاااااااااا  وفاااااااااا ح لوبااااااااااة أ ماااااااااات أوالً 

 أماااااااااا الاااااااااذن لاااااااااد  ا ناااااااااا سااااااااافري  عرفاااااااااه أكملااااااااات لمااااااااام لاااااااااد كمااااااااال
 فل مااااااااان أرسااااااااالنا الشاااااااااامه ليااااااااالا لمااااااااان إذا لمااااااااا م فحيشاااااااااه بااااااااادا واسااااااااا

 [ ل  ا إن الذن فرض ان مه  حافاها وهوالذن ك  الحدييه انمال

 : ال رلا  كما  ا  فه ك   ال فسار وعلو  القرآن -4

ال فساار وعلاو   فإن لرلا  نزول السور الماذكور  هاو كماا يلاه كماا  اا  فاه ك ا ] 

 .القرآن

 .ه النيه حله س علا  وسلمفسور  العلق هه أول ما نزل من القرآن المريم عل

وأما ساور  القادر ف رلايهاا أنهاا اليامساة والعشارون  نزلات بعاد ساور  عاي   ولاال 

 .والشم   ولال إنها نزلت بالمدينة بعد المطففان أو أواتل اليقر 

سااور  اليانااة عااد  فااه الماتااة وإحااد  فااه لرلااا  الناازول بعااد سااور  الطااال،  ولااال 

 .الحشر

الرابعة وال سعان فه لرلا  النزول بنا  عله أنها مدناة  ونزلت سور  الزلزلة عد  

 .بعد سور  النسا   ولال سور  الحديد



سور  العاديا : عد  الرابعة عشر  بنا  عله أنها ممااة  نزلات بعاد ساور  العصار  

 .ولال سور  الموعر

سااور  القارعااة: عااد  الثالعااان فااه لرلااا  الناازول بعااد سااور  لااريش  ولااال سااور  

 .قاامةال

سور  ال ماعر: عد  السادسة عشر فه لرلا  النزول بعد سور  الموعر  ولال ساور  

 .الماعون بنا  عله أنها مماة

سااور  العصاار: عااد  الثالثااة عشاار  فااه لرلااا  الناازول بعااد سااور  االنشاارا   ولااال 

 .سور  العاديا 

امااة  ولااال سااور  الهمااز : عااد  الثاناااة والثالعااان فااه لرلااا  الناازول بعااد سااور  القا

 .سور  المرسال 

سور  الفال: عد  ال اسعة عشر  فه لرلا  النزول بعد سور  لال ياا أيهاا الماافرون  

 .ولال سور  العلق  ولال ليل لريش

 .سور  لريش عد  ال اسعة والعشرين نزلت بعد سور  ال ان  ولال سور  القارعة

بعد سور  ال ماعر  ولال سور  الماعون عد  السابعة عشر بنا  عله أنها مماة نزلت 

 .سور  المافرون

سور  الموعر: عد  اليامسة عشر عله القول بفنها مماة نزلت بعد ساور  العادياا   

 .ولال سور  ال ماعر  وعله القول بفنها مدناة فقد نزلت فه الحديياة

 .سور  المافرون: عد  الثامنة عشر  نزلت بعد سور  الماعون  ولال سور  الفال

صار: عادها بعاااهم الساور  الماتاة والاثالث فااه لرلاا  النازول بعاد سااور  ساور  الن

الحشر  ولال سور  النور  وعدها بعاهم آأر سور  نزلت من القرآن المريم ف مون 

 .السور  الماتة وأربت عشر  نزلت بعد سور  برا  

ولاذلك فاافول سااور  فااه سااؤالك هااه أول سااور  نزلاات ماان القاارآن  وآأاار سااور  فااه 

آأر سور  نزلت من  عله لولل اهو مليصا من لفسار ال حريار وال ناوير  السؤال هه

 .البن عاشور

ونني  هنا إله أن لرلا  النزول يي لا  عان لرلاا  األدا  كماا هاو مالحا   فقاد نازل 
القرآن المريم كل  لالة القدر إله السما  الدناا  عم بعد ذلك كان  يريل ينزل با  مفرلاا 

ماا لاال س لعااله:   ن اا أَْنَزْلنَاابُ فِاه لَْالَاٍة ُميَاَرَكاٍة  الادأان: حس  األحداث والولاتت؛ ك



ْلنَااابُ لَْنااِزيالً  ل ولااال لعاااله: 3 - َولُْرآناااً فََرْلنَااابُ ِل َْقااَرأَبُ َعلَااه الن اااِ  َعلَااه ُمْمااٍث َونَز 

 ل 106إسرا :

 ِ  ل33الفرلان: -َوأَْحَسَن لَْفِساراً ولال :   وال يَفْلُونََك بَِمثٍَل إاِل  ِ كْنَاَم بِاْلَحقن

وبإممانك أن لطلت عله لفصال أكثر فه ك   علو  القرآن وال فساار وأاحاة ا لقاان 

 [  .للساوطه وال حرير وال نوير البن عاشور

 .الممه والمدنه من السور عله لرلا  النزول ] 

اللاااال  الفمااار  العلاااق   ن   المزمااال  المااادعر  الفالحاااة  المساااد  ال ماااوير  األعلاااه  

الاااحه  الشاار   العصاار  العاديااا   المااوعر  ال ماااعر  الماااعون  المااافرون  الفااال  
الفلااق  النااا   ا أااالص  الاانمم  عااي   القاادر  الشاام   الياارو   ال ااان  لااريش  

القارعااة  القاامااة  الهمااز   المرسااال   ،  اليلااد  الطااار،  القماار  ص  األعااراف  

ماريم  طا   الوالعاة  الشاعرا   طا  النمال  القصاا   المن  ي   الفرلان   فااطر 
ا سرا    يون   هود  يوس   الحمر  األنعا   الصاافا   لقماان  سايف  الزمار  حام 

غافر  حم السمد  فصلت   حم عسق الشور   الزأرف  الدأان  الماعاة  األحقاف  

  المااؤمنان  الااذاريا   الغاشاااة  المهاا   النحاال  نااو   إبااراهام  األنياااا   المعااار 
السمد   الطور  الملك  الحالة  سفل المعار   النيف  النازعاا   االنفطاار  االنشاقا،  

الااارو   العنمياااو   المطففاااان  اليقااار   األنفاااال  آل عماااران  األحااازاب  المم حناااة  

النسااا   الزلزلااة  الحديااد  الق ااال محمااد  الرعااد  الاارحمن  ا نسااان  الطااال،  اليانااة  
الحااج  المنااافقون  الممادلااة  الحماارا   ال حااريم  ال غااابن  الصاا    الحشاار  النااور 

 .الممعة  الف ح  الماتد   برا    النصر

 أهماة علم الممه والمدنه -ن 

  -سافله المال  عن  فه الناو  الياام - الناس  والمنسوخ يعرف بالممه والمدنه -1

 .الذن كان من حممة لرباة القرآن فه ال شريت

والمدنه يعان الدار  عله معرفة لاري  ال شريت والولاوف علاه ُسانة  علم الممه -2
س الحمامااة فااه لشااريع   ب قااديم األحااول علااه الفاارو   ولرسااا  األساا  الفمريااة 

والنفساة  عم بنا  األحما  واألوامر والنواهه علاها  مما كان ل  األعر الميار فاه للقاه 

 .ألحمامها الدعو  ا سالماة بالقيول  ومن عم ا ذعان

 .االس عانة بهذا العلم فه لفسار القرآن وفهم معانا  -3

 .لذو، أسالا  القرآن واالس فاد  منها فه أسلوب الدعو  -4

 . الولوف عله السار  النيوية ولرلا  األحداث من أالل اييا  القرآناة -5



 أمثلة ل يا  المماة فه سور مدناة و بالعم  -م 

 دناةآيا  مماة فه سور م -1

ُ } :سور  األنفال كلها مدناة ما عدا لول  لعاله-أ األنفاال: ]  {...يَا أَيًلَها الن يِهًل َحْسايَُك ّللا 

64 ]. 

] { …َماا يَُماوُن ِماْن نَْماَو  عاَلعَاةٍ } :سور  الممادلة كلها مدناة ما عدا لولا  لعااله-ب

 .[ 7الممادلة: 

 .آيا  مدناة فه سور مماة -2 

 .[40يون : ] {..َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن بِ ِ } :ا مماة ما عدا لول  لعالهسور  يون  كله-أ

ا أَْنَزْلنَا إِلَْاَك فَاْسافَْل ال اِذيَن يَْقاَرُ وَن اْلِم َااَب ِماْن لَْيِلاَك لَقَاْد } :ولول  فَإِْن ُكْنَت فِه َشكنٍ ِمم 

ِ َ اَ َم اْلَحقًل ِمْن َربنَِك فاَل لَُمونَن  ِمْن الُمْم َرِ  يَن * َوال لَُمونَن  ِمْن ال اِذيَن َكاذ بُوا بِآيَااِ  ّللا 

 [95-94ايي ان ] {فَ َُموَن ِمْن اْلَياِسِرينَ 

 .[8-1المه :  [  ُ ُرزاً } سور  المه  مماة واس ثنه من أولها إله -ب

ااِلَحاِ  َكانَاْت إِن  ال اِذيَن آَمنُاوا َوَعِملُاوا ال} [ و28المه : ] {َواْحيِْر نَْفَسكَ } :ولول  ص 

 ]107إله آأر السور  ]المه :  {...لَُهْم َ ن اُ  اْلِفْردَْوِ  نُُزال

 .ما حمل من ممة إله المدينة وبالعم  -ل 

 :ما حمل من ممة إله المدينة -1

رضاه س  (2) وابان أ  مم او  (1) مصاع  بان عماار ساور  " األعلاه " حملهاا -أ

 عنهما

فه الثماناة الذين لدموا عله رساول  (3) ف بن عفرا عو سور  "يوس " حملها -ب

 . س حله س علا  وسلم ممة

 ." عم حمل بعدها سور  " ا أالص - و

ِ -د عم حمل بعدها من سور  األعراف لول  لعاله:   لُاْل يَاا أَيًلَهاا الن ااُ  إِننِاه َرُساوُل ّللا 

 . ل158األعراف:  -إِلَْاُمْم َ ِماعًا 

 :من المدينة إله ممةما حمل  -3



حملت آية الربا من المدينة إله ممة  فقرأها ع ااب بان أُسااد علااهم:  يَاا أَيًلَهاا ال اِذيَن  -أ

بَال ] اليقر :  َ َوذَُروا َما بَِقَه ِمْن الرنِ  .[278آَمنُوا ال قُوا ّللا 

كاان رضاه س عنا  فاه العاا  ال اسات عنادما  أبو بمر الصديق سور  برا   حملها -ب

 .رضه س عن  يو  النحر عله النا  عله بن أبه طال  أماراً عله الحج  فقرأها

َ اِل َوالننَِساِ  َواْلِوْلدَانِ } :لول  لعاله-   . ل98النسا   – إاِل اْلُمْس َْاعَِفاَن ِمْن الرنِ

ا َغفُوًرا } إله لول   ل 99  النسا   -  َعفُو 

 .ما حمل من المدينة إله الحيشة -  

لرأهاا   عفر بان أباه طالا  حمل من المدينة إله الحيشة سور  مريم  فقد عيت أن -1

 .الن َماشه عله

بعث رسول س حاله س علاا  وسالم إلاه  عفار بان أباه طالا  بهاذب ايياا  إلاه  -2

 الحيشة

إله لول :  إِن    ل64ل عمران لُْل يَا أَْهَل اْلِم َاِب لَعَالَْوا إِلَه َكِلَمٍة َسَواٍ  بَْانَنَا َوبَْانَُمْم آ 

 ل68آل عمران  –أَْولَه الن اِ  بِإِْبَراِهاَم لَل ِذيَن ال يَعُوبُللل 

 .ما نزل حافاً وش ا ً  -ن

 : من اييا  ال ه نزلت فه الصا  -1

ُ يُْف ِاُمْم فِه اْلَماللَِة إِْن اْمُرٌؤ َهلََك لَ  -أ ْاَ  لَ ُ َولَدٌ َولَ ُ أُْأٌت آية الماللة:  يَْس َْف ُونََك لُْل ّللا 

اا فَلََها نِْصُ  َما لََرَم َوهَُو يَِرعَُهاا إِْن لَاْم يَُماْن لََهاا َولَادٌ فَاإِْن َكانَ َاا اعْنَ َاْاِن فَلَُهَماا الثًللُثَااِن مِ  م 
ُ لَُماْم أَْن لَِاالًلوا لََرَم َوإِْن َكانُوا إِْأَو ً ِرَ ااال َونَِسااً  فَِللاذ َكِر ِمثْاُل َحا نِ األُنثَاَاْاِن يُيَا انُِن ّللا 

ُ بُِملنِ َشْهٍ  َعِلاٌملل  ل176النسا   -َوّللا 

 }103الماتد   –لول  لعاله:  اْلاَْوَ  أَْكَمْلُت لَُمْم ِدينَُمْم  -ب

ِ عُام  لُاَوف ه ُكالًل نَْفاٍ  َماا َكَسا - و  –يَْت لولا  لعااله:  َوال قُاوا يَْوًماا لُْرَ عُاوَن فِااِ  إِلَاه ّللا 

 .  }281اليقر  

 }42ال وبة  –لول  لعاله:  لَْو َكاَن َعَرًضا لَِرييًا َوَسفًَرا لَاِحدًا الل يَعُوَم  -د

 }65ال وبة  –لول  لعاله:  َولَكِْن َسفَْل َُهْم لَاَقُولُن  إِن َما ُكن ا نَُيوُض َونَْلعَُ   -هو

لل لول  لعاله:  َولَالُوا ال لَنِفُروا فِه ا -و  }81ال وبة  –ْلَحرنِ



 :من اييا  ال ه نزلت فه الش ا  -2

يَا أَيًلَها ال ِذيَن   :اييا  ال ه فه غزو  اليند، من سور  األحزاب  وهه لول  لعاله -أ
ِ َعلَْاُمْم إِْذ َ اَ لُْمْم ُ نُاودٌ فَفَْرَساْلنَا َعلَاْاِهْم ِريًحاا َوُ نُاودً  ا لَاْم لََرْوَهاا آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ ّللا 

ُ بَِما لَْعَملُوَن بَِصاًرا  .27[ ح ه ايية 9األحزاب:  ]  لَوَكاَن ّللا 

 :عن عاتشة رضه س عنها أنها لالت: إنها نزلت فه يو  شا  :آيا  ا فك -ب

ا لَُمْم بَْل هَُو أَ {  -11الناور  ْاٌر لَُمامْ إِن  ال ِذيَن َ اُ وا بِاِ ْفِك ُعْصيَةٌ ِمْنُمْم ال لَْحَسيُوبُ َشر 

22{ 

 ما نزل فه أماكن م عدد  - ص

للل الفرلان { :لول  لعاله :بالطات  ما نزل -1 ل     ل 45أَلَْم لََر إِلَه َربنَِك َكْاَ  َمد  الظنِ

َواْسفَْل َماْن أَْرَساْلنَا ِماْن لَْيِلاَك ِماْن ُرُساِلنَا أََ عَْلنَاا   لول  لعاله :بيات المقد  ما نزل -2

ْحَماِن آِلَهةً يُْعيَدُونَ مِ   ل45الزأرف  – ْن دُوِن الر 

ْحَمانِ   :لول  لعاله :بالحديياة ما نزل -3  ل 30الوعد  – َوهُْم يَْمفُُروَن بِالر 

 –إِن  ال اِذن فَاَرَض َعلَْااَك اْلقُاْرآَن لَاَرادًلَم إِلَاه َمعَااٍد   :لول  لعااله :بالُمْحفَة ما نزل -4

 ل 85القصا 

 :  فة أول ما نزل وآأر ما نزلمعر -و

ل وهاذا هاو  ل 1العلاق  – اْلاَرأْ بِاْساِم َربنِاَك ال اِذن َألَاقَ   :أول ماا نازل لولا  لعااله -1

 .الصحاح

ِ عُم  لَُوف ه ُكلًل نَْفاٍ  َماا : { آأر ما نزل: لول  لعاله -2 َوال قُوا يَْوًما لُْرَ عُوَن فِاِ  إِلَه ّللا 
ل واأللاو  آياة إكماال الادين فاه لولا  لعااله   281اليقار   – يُْظلَُماونَ َكَسيَْت َوهُاْم ال 

الماتاد  ل  –الاو  أكملت لمم دينمم وألممت علاامم نعم اه ورضاات لمام ا ساال  ديناا 

 . فايية ل ملم عن إكمال الدين ولا  بعد ا كمال إال النقصان

  :األواتل واألواأر الميصوحة -3

 : األواتل الميصوحة

 .ل سور  نزلت ب مامها سور  الفالحةأو -أ

َ َعلَااه  {أول مااا ناازل فااه لشااريت المهاااد -ب أُِذَن ِلل ااِذيَن يُقَااالَلُوَن بِاافَن ُهْم ُرِلُمااوا َوإِن  ّللا 

 }39الحج  –نَْصِرِهْم لَقَِديٌرللل 



اِهَماا إِعْاٌم َكيِااٌر يَْسفَلُونََك َعْن اْلَيْمِر َواْلَمْاِساِر لُاْل فِ { :أول ما نزل فه لحريم اليمر - و

 }219اليقر   –َوَمنَافُِت ِللن اِ للل 

ًماللل } :أول ما نزل فه األطعمة -د  } 145األنعا   –لُْل ال أَِ دُ فِه َما أُوِحَه إِلَه  ُمَحر 

 :األواأر الميصوحة-

َعَماَل َعاِماٍل  فَاْسا ََماَب لَُهاْم َربًلُهاْم أَننِاه ال أُِضااتُ { :آأر ما نزل يذكر النساا  أاحاة -أ

 }195آل عمران  –ِمْنُمْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَهللل 

ُ يُْف ِاااُمْم فِااه اْلَماللَااِةللل } :آأاار مااا ناازل فااه المواريااث -ب النسااا   –يَْساا َْف ُونََك لُااْل ّللا 

176{  

ِ َواْلفَ ْحُ { :آأر سور  نزلت ب مامها - و  ل1النصر  – إِذَا َ اَ  نَْصُر ّللا 

  

 : لرلا  المصح  من ك اب القرآن وروايا  المدرس ان للعسمرن]    د -

 (فه لرلا  السور فه مصح  عله )علا  السال 

واأ رنا ذكر لرلا  السور فه مصاح  بعل كيار الصحابة وال ابعان عن المدارم 

 المع ير  القديمة لما ل  مسا  ب اري  القرآن

 .وفهم ان لرلاي  كان با  هاد منهم

ابان الناديم فاه الفهرسات: لاال ابان المناادن: حادعنه الحسان بان العيناا  لاال: فقد لاال 

أأير  عن عيد الرحمن بن أبه حماد عن الحمم بان رهاار السدوساه عان عياد أاار 

عن عله ) ( أنن  رأ  من النا  طار  عند وفا  النياهن )حاله س علاا  وآ( ففلسام أن 
  فاه با ا  عالعاة أيناا  ح ناه  مات ال يات عان رهارب ردا ب ح ناه يممات القارآن  فملا

ل مصح   مات فاا  القارآن مان لليا   وكاان المصاح  ل أهال  عفار  القرآن  فهو أون

)رض(  ورأيت أنا فه زماننا عناد أباه يعلاه حماز  الحسانه ؛ مصاحفا لاد ساقه منا  
أورا، بيه علهن بن أبه طال  ) (  ي وارع  بنو حسن عله مر الزمان  وهذا لرلا  

المصح   وسقه ذكر لرلا  السور من أحل النسية المطيوعاة فاه  السور من ذلك

فه الماز    ولمن ذكرب الاعقوبه 1872إله سنة  1871من سنة  (LeiPzig)لايسك و

 .1883سنة  Brill طيت 154 و 152الثانه من لاريي  ص

ولال ورو  بعاهم أن علهن بن أبه طال  )ص( كان  مع  )يعنه القرآن( لما ليل 

 )ص( وأله ب  يحمل  علاه  مال فقاال: هاذا القارآن  مع ا  وكاان لاد  ازأب رسول ّللان 

 :سيعة أ زا 



  

 ال زء الرابر ال زء الرالث ال زء الراني ال زء االول

 الماالدة النساء آل عمران البقرة

 يونس النحل هود يوسف

 مريم المؤمنون الحج العنكبوك

 اسم يس الح ر الروم

 راءالاع حمعسق االحزاب لقمان

 الزخرف الوارعة الدخان حم الس دة

 الح راك تبار  ففالمل  الرحمن الذارياك

 ياأيها المدثر الحارة هل أتى على
  والقىىىىىىىىىىىىىىىىىىرآن 

 الم يد

 ..... .... ....... االنسان

 ارتربت الساعة أرأيت سأل ساالل ألم تنزيل

 الممتحنة تبت عبس وتولى الس دة

 النازعاك
والاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمس 

 وضحيها
  أحدرل هوهللا

والسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء 

 وال ار 

اما الاىىىىىىىىىىىىىىىىىمس 

 كورك
 الارسم بهذا البلد والعصر انا انزلنال

اما الاىىىىىىىىىىىىىىىىىمس 

 انف رك
 الم نارح ل  القارعة اما زلزلت

اما السىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء 

 اناقت
 ويل لكل همزة

والسىىىىىىىىىىىماء ماك 

 البروذ
 والعادياك

 والتين والزيتون ألم تر كيف سب  اسم رب 
انىىىىىىىىا اع ينىىىىىىىىا  

 الكوثر

 ....... ..... .... االعلى

 اس اليالف رريش لم يكن
رىىىىىىىىىىىىل ياايهىىىىىىىىىىىىا 

 الكافرون

 ...... النمل ..... .........

 فذل  جزء البقرة
فىىىىىىذل  جىىىىىىزء آل 

 عمران
 فذل  جزء النساء

فىىىىىىىىىىذل  جىىىىىىىىىىزء 

 الماالدة

  



 ال زء السابر ال زء السادس ال زء الخامس

 االنفال االعراف االنعام

 براءة ابراهيم سبحان

 ها الكهف ارترب

 المالالكة النور الفرران

 الصافاك ص موسى

 االحقاف الزمر فرعون

 الفت  الاريعة حم

 ال ور الذين كفروا المؤمن

 الن م الحديث الم ادلة

 الصف المزمل الحار

 التغابن الارسم بيوم القيامة ال معة

 ال ال  عم يتساءلون المنافقون

 الم ففين الغاشية ن والقلم

 المعومتين والف ر حاانا ارسلنا نو

 ....... والليل اما يغاى رل اوحي الي

 ........ اما جاء نصر هللا المرسالك

 ........ ........ والضحى

 ........ ........ الهكم

 فذل  جزء االنفال فذل  جزء االعراف فذل  جزء االنعام

  758-756ص  2القرآن في رواية المدرستين للسيد مرتضى العسكري ذ]  

  

 )ترتي  سور القرآن في مصحف ايبّي بن كع  ورض

 : ه20الصحابه الملال الم وفه سنة 

لال ابن النديم : لال الفال بان شااذان أأيرناا الثقاة مان أحاحابنال لاال: كاان لافلا  ] 

السور فه لرا   أبهن بن كع  باليصار  فاه لرياة يقاال لهاا لرياة االنصاار علاه رأ  

د بن عي د الملك االنصارن أأر  إلانا مصحفا ولاال: هاو ُمصاح  فرسيان عند محمن
أُبهن رويناب عن آباتنا  فنظار  فاا  واسا ير ت أواتال السًلاور وأاوالام الرُسال وعادد 

 :االنل ففول 

 فاتحة الكتاب 



 البقرة 

 النساء 

 آل عمران 

 االنعام 

 االعراف 

 الماالدة 

 الذي التبسته

 ا3يونس و

 االنفال 

 التوبة 

 هود 

 مريم 

 الاعراء 

 جالح 

 يوسف 

 الكهف 

 النحل 

 االحزاب 

 بني اسرااليل 

 الزمر 

 حم تنزيل 

 اه 

 االنبياء 

 النور 

 المؤمنون 

 حم المؤمن 

 الرعد 

 اسم النمل 

 القصع 

 اس الاعراء 

 سليمان وسبأ( 

 الصافاك 

 داوود 

 ص 

 يس 



 اصحاب الح ر 

  حم عسق الاور 

 الروم 

 الزخرف 

 حم الس دة 

 ابراهيم 

 االمالالكة وفاار 

  الفت 

 امحمدوص 

 الحديد 

 اوالتحريم الظهار 

  تبار 

 الفرران 

 الم تنزيل 

 نوح 

 االحقاف 

   

 الرحمن 

 الوارعة 

 ال ن 

 الن م 

 ن 

 الحارة 

 الحار 

 الممتحنة 

 المرسالك 

 عم يتساءلون 

 االنسان 

 ال ارسم 

 كورك 

 النازعاك 

 عبس 

 الم ففين 

 إما السماء اناقت 

 التين 

  اررأ باسم رب 

 الح راك 



 المنافقون 

 ال معة 

 النبيوص( 

 الف ر 

  المل 

 يغاى والليل اما 

 إما السماء انف رك 

 والامس وضحاها 

 والسماء ماك البروذ 

  ال ار 

 االعلى 

 الغاشية 

 عبس 

 الصف 

 الضحى 

 الارح 

 القارعة 

 التكاثر 

 الخلر 

 ال يد 

 اللهم ايا  نعبد وآخرها بالكفار ملحق اللمز 

 اما زلزلت 

 العادياك 

 أصحاب الفيل 

 التين 

 الكوثر 

 القدر 

 الكافرون 

 النصر 
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759-760[  

  

َّ بىن مسىىعود ورضا الصىحابي ال ليىىل   [ ترتيى  سىىور القىرآن فىي مصىىحف عبىد

 المتوفى سنة

   ه33أو  32 

َّ بىىن  رو  ابىىن النىىديم عىىن الفضىىل بىىن شىىامان انّىىه رىىالل وجىىدك فىىي مصىىحف عبىىد

 :ور القرآن على هذا الترتي مسعود تأليف س

 النبأ 

 النساء 

 آل عمران 

 المع 

 االنعام 

 الماالدة 

 يونس 

 براءة 

 النحل 

 هود 

 يوسف 

 بني إسرااليل 

 االنبياء 

 المؤمنون 

 الاعراء 

 الصافاك 

 االحزاب 

 القصع 

 النور 

 االنفال 

 مريم 

 العنكبوك 



 الروم 

 يس 

 الفرران 

 الحج 

 الرعد 

 سبأ 

 المالالكة 

 ابراهيم 

 ص 

 الذين كفروا 

 القمر 

 مرالز 

 الحواميم المسبحاك 

 حم المؤمن وغافر( 

 حم الزخرف 

 الس دة 

 االحقاف 

 ال اثية 

 الدخان 

 انا فتحنا 

 الحديد 

  سب 

 الحار 

 تنزيل والزمر( 

 الس دة 

   

  ال ال 

 الح راك 

  تبار  الذي بيدل المل 

 التغابت 

 المنافقون 

 ال معة 

 الحواريون 

 رل أوحى 

   إنا أرسلنا نوحا 

 الم ادلة 

 الممتحنة 



 التحريم 

 نالرحم 

 الن م 

 الذارياك 

 ال ور 

 ارتربت الساعة 

 الحارة 

 الوارعة 

 ن والقلم 

 النازعاك 

 سأل ساالل 

 المدثر 

 المزمل 

 الم ففين 

 عبس 

 الدهر 

 القيامة 

 عم يتساءلون 

 التكوير 

 االنف ار 

 هل أتا  حديث 

 الغاشية 

 سب  اسم رب  االعلى 

 والليل إما يغاى 

 الفح ر 

 البروذ 

 اناقت 

  اررأ باسم رب 

 الارسم بهذا البلد 

 والضحى 

 ألم نارح 

  والسماء وال ار 

 والعادياك 

 أريت 

 القارعة 

 لم يكن الذين كفروا 

 الامس 



 التين 

 الهمزة 

 الفيل 

 رريش 

 التكاثر 

 إنا أنزلنال 

 والعصر 

 إما جاء نصر هللا 

 الكوثر 

 الكافرون 

 المسد 

 رل هو هللا أحد 

  

 فذل  سورة وعار سور

 .وفه رواية أُأر  الطور ليل الذاريا 

شاذان: لال ابن سارين: وكان عيدّللان بن مسعود اليم   المعوذلان فه لال الفال بن 

 .مصحف   وال فالحة الم اب

 (ورو  الفال أياا باسنادب عن االعمش  لال: فه لرا   عيدّللان )حمسق

د بان إساحا،: رأيات عاد  مصااح  ذكار نسااأها أننهاا مصاح  ابان مساعود  لال محمن
ر، كثار النسا   ولاد رأيات مصاحفا لاد ك ا  لا  فاها مصحفان م فقان وأكثرها فه 
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القارآن الماريم ورواياة باان المدرسا ان  -فلذلك ذكرنا ما لال  دون ما شااهدناب و ان هاه

   ]  762-761ص 2للساد مرلاه العسمرن  

  

َّ بن عباس ورضترتي  السور في مصح  )ف عبد

 : ه68الصحابي ال ليل المتوفى سنة 

  



ن د في التاريخ والحديث للصحابي ال ليل ابن عباس ورضا الّىذي تخصىع فىي   [

 تفسير القرآن صلة خاصة بعلي وعا فما يذكر عنه في
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 )عباس كان تلميذ علي وع

رين كان  ومكر محّمد بن عمر الرازي في كتاب االربعين أن ابن عباس راليس المفّسْ

تلميذ علّي بن أبي اال  وعا فآثرنا نقل ترتي  مصحفه كما مكىرل الاهرسىتاني فىي 
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 767-766ص  2القرآن الكريم في رواية المدرستين للسيد مرتضى العسكري ذ  - 

[  . 

  

 : فاالدة البيان على التنزيل -5

  

و القرآن و ال اأ الف فا  و ما هذا المصح  إال مصح  و هنا ي يان لنا أن القرآن ه

أماار الماؤمنان ساوا  ك يا  زياد أو عمار مان الناا  إال أن باانا  ولفساارب نازل منمماااً 

عله أسياب نزول وهذا مس حسن فه لفسار القرآن وباانا  كماا للناا مان ذن ليال لعاد  

 : منها  أسياب

 طهااا ارلياًطااا وعاقاااً بناازول معرفااة السااار  النيويااة بصااور  أد، وذلااك الرليا

القرآن ولواله األحداث بدأً من نزول سور  العلق كما يعلم كل مسلم حغار أو 

كيار يعرفون با  ما  أن )الرأ باسام رباك الاذن ألاق( هاه أول ماا نازل مان 
لرآن واليرو  علاه هاذا ال رلاا  طما  ألحاداث وإأفاا  لهاا وأارو  علاه 

لرسول س وآل با   والمؤمنان من بعاد   الفهم الحقاقه المرل  ألحداث ولعت

وفااه ذلااك لايااد  الياااحثان فااه السااار  النيويااة وارلياطهااا      إلااه يااو  القاامااة
 .بنزول القرآن والسنة النيوية المطهر  وال ه هه أيااً من الوحه

 وب  يُ حدد ال واري  واألحداث والحممة من لرابه السور ولسلسلها . 

ا   ب رلااا  الناازول كمااا ناازل باا  سااادنا  يرياال علااا  السااال   ( وأأاااراً ليركااة القاار)

 . وإ ابة الدعو  بهذا ال رلا  أسر  بإذن س

ولذلك رليناب عله لرلا  النزول ووفق أسياب النزول وكلها وكراتم القرآن كلا  نازل 
فه عله كما لال سادنا ابن عيا  رضه س عنهما : لال رسول س حاله س علاا  و 

ن القرآن أربعة اربا  , فربت فاناا أهال الياات أاحاة لل و إن س أنازل فاه علاه آل  :إ

 [ 43-42ص  1شواهد ال نزيل   – كراتم القرآن

 .  ] ويقول أيااً ] مامن آية فاها الذين آمنوا إال عله إمامها ولسامها وشريمها

  

 . ما يتميز به تفسر النبأ العظيم دونا  عن بقية التفاسير    -6

  



   ألفاظ يستخدمها القرآن لتحديد معنى محدد يريدل هللا تعالى  -أا و

بانااا أن بعاال ألفااار القاارآن المااريم منقولااة عاان معناهااا يحااددها المااوله عااز و اال    
فالشم  مثالً راهرها شم  وباطن معناها يشار إله رساول س حاله س علاا  وآلا  

 . ل  ااً إله س بإذن  وسرا اً منارالقول  لعاله فا  حله س علا  وآل  :   وداع

  

يشااار إلاه ا مااا  علاه علااا  السااال  فاإذا ألساام بالشاام    والقمار راااهرب لمار وباطناا 

أن  لعااله يقسام   وضوؤها كما لال لعاله   والشم  وضحاها والقمر إذا لالها ل أن
لعااله  بيلق من ألق  وهاو الشام  والقمار وهاذا رااهر المعناه وأماا باطنا  يقسام س

عم القمر إذا لالها و هو ا ما    حله س علا  وآل   بالنور القرآنه المنزل عله محمد

 عله إما  المسلمان والنور الذن ورع  من النيه حله س علا  وآل  وآل  وسلم

  وباطنهاا  وحممة س لعااله فاه القمار اليظهار إال فاه زلماة اللاال رااهر معناه ايياة
و الاالل والمفر والنفا، مما يشار إلاه أن رهاور القمار أو ا ماا   إشار  إأل  الرد 

 لن يمون إال وسه رلما  المفر و النفا،

كما أن السما  راهرها ساما  و األرض راهرهاا أرض وهاذ و ا  رااهر مان و اوب 

وكذلك األرض لشار إله أمناا حاوا    ولمن باطنها يشار إله آد  علا  السال   ال فسار
ولذلك فه الحاديث ] " األرض أممام" [ ويقاول أماار الماؤمنان فاه ذلاك علاها السال  

عاان راااهر القاارآن وباطناا  ] " راااهرب أناااق وباطناا  عماااق "[ وهااو " أبعااد عاان فهاام 

 , كما فه مرويال  علا  السال   الر ال "

إعناه عشار   و كذلك لول  لعاله   فال ألسم بالين  الموارن المن  ل الموار المن 
 ً وأما بطن المعنه فهام إشاار  إلاه األتماة ا عناه عشار ساال  س لعااله   راً راه  كوكيا

 . علاهم وما ساحدث لهم

  

وأكير دلال عله نقل بعل األلفار القرآناة عن معناها وال يحدد المعناه إال ناا مان 

ك اب س لعاله ايااً وفقاً لقاعد  سنها القارآن الماريم وهاه لولا  لعااله   فاإذا لرأنااب 
ت لرآناا  عاام إنااا علانااا بااناا ل فاااهلل لعاااله هااو الااذن يحاادد المعنااه فااه ك اباا  المااريم فااالي

ويفهماا  با لهااا  والفهاام األلهااه أتمااة أهاال اليااات علاااهم السااال  بم ااا علمهمرسااول س 
حله س علا  وآل  ونقل  لهم أمار الماؤمنان علاا  الساال  فهام يعلماون العلام المساييه 

م الوهيه اللدنه مان س لعااله وفاه ك ااب س لعااله هناا مثااالً المن شربان النا  والعل

و ادنا أن لفا    عان نقال األلفاار عان معناهاا بآياا  محادد  ييانهاا س لعااله فاه ك ابا 
  لََيْلاُق   لولا  لعااله :  فه موا ضت من ك اب س ينقال إلاه أنا  العمال كماا فاه  العلم

 . ل57غافر -الن اِ  َولَِمن  أَْكثََر الن اِ  اَل يَْعلَُموَن  ِمْن َأْلقِ الس َماَواِ  َواأْلَْرِض أَْكيَُر 



  

 : األلفاظ المنقولة عن معناها في القرآن الكريم    -ب

لقد نزل القرآن المريم بلغة العرب وبلسانهم فما  معمازاً وبااع رافهم كماا لاال الولااد 

 : و بن المغار  وس إن فا  لحالو  و إن علا  لطال

رضه س - ابن عيا  وغارب  عن الحاكم    ا  فه ك   السار  والسنة   ما رواب    

أن الولاد بن المغار   ا  إله النيه حله س علا  وسلم  فقرأ علاا  القارآن   عنهما : 

فمفن  ر، ل   فيلغ ذلك أبا  هل  ففلااب  فقاال: ياا عام  إن لوماك يارون أن يممعاوا لاك 
لاال: لاعطوكا   فإناك ألااات محمادًا ل عارض لماا ليلا   لاال: لاد علماات  ماااًل! لاال: لام؟

لريش أنه من أكثرها مااًل  لال: فقل فا  لواًل ييلغ لوماك أناك منمار لا   أو أناك كاارب 

ل   لال: وماذا ألول؟! فوس   ما فامم من ر ل أعلم باألشعار منه   وال أعلم بر زب 
  وس  ما يشي  الذن يقول شااكًا مان هاذا  وس    وال بقصادب   وال بفشعار المن منه

إن لقول  الذن يقول حالو    وإن علا  لطالو    وإن  لمثمر أعالب   مغد، أسفل   وإن  

لاعلو وما يعله  وإن  لااحطم ماا لح ا    لاال: ال يرضاه عناك لوماك ح اه لقاول فاا ! 
رب عان غاارب  فنزلات: لال: فدعنه ح ه أفمر  فلماا فمار  لاال: )هاذا ساحر ياؤعر( يافع

هذا حديث ححاح ا سناد عله شرط الييارن   الحاكم: ذرنه ومن ألقت وحادًال لال

 . [  الذهيه ووافق  ولم يير اب 

ل ] لماا نازل : حام  18المادعر  –لال القرطيه فه لفسار لول  لعاله   إن  فمر ولادر 
سمع  الولاد يقرؤها فقال :  لنزيل الم اب من س العزيز العلام إله لول  : إلا  المصار

وس لقد سمعت من  كالما ما هو من كال  ا ن  وال من كال  المن   وإن ل  لحالو    

وإن علا  لطالو    وإن أعالب لمثمر   وإن أسفل  لمغد،   وإن  لاعلو وال يعله علا    
فسااار ل –وماا يقاول هاذا بشار ل فقالات لاريش : حايا الولااد ل صايون لاريش كلهاا لللل 

 . [ القرطيه

  

وحاااث ان اللغااة العرباااة بفساارارها ومافاهااا ماان ا عماااز الياااانه و المماااز فقااد كااان 

القرآن المريم يياطيهم بلغ هم فعرفوا ما فا  من معماز  ال يقادر علاهاا بشار كماا لاال 

 الولاد بن المغار 

عله سيال  هو اس عمال اللف  فه غار ماوضت ل   يقول فا  : ]  والمماز عند الماح 

للشاري    11ممازا  القرآن ص  –ال وست من أهل اللغة عقة من القاتل بفهم السامت 

 . [ الرضه

ويقااول اباان ل ايااة الاادينورن عاان اللغااة العرباااة فااه ك اباا  "لفوياال مشاامل القاارآن" : ] 

للعرب مماازا  فاه الماال  ومعناهاا طار، القاول ومآأاذب ففاهاا ا سا عار  و ال مثاال 



ديم وال ااافأار والحاااذف و ال مااارار وا أفاااا  وا رهاااار وال عااااريل والقلااا  وال قااا
وا فصااا  والمنايااة وا ياااا  ومياطيااة الواحااد مياطيااة الممااات والممااات أطاااب 

الواحد والممات أطاب األعنان والقصد بلف  اليصوص لمعنه العماو  وبلفا  العماو  

ط  -ل اياة  لفويال مشامل القارآن البان – 14ممازا  القارآن ص  –لمعنه اليصوص

 . [ 16-15عاسه الحليه القاهر  ص 

وا شاا غال بفهاام القاارآن المااريم ومدارساا   ولفسااارب كااان سااييا لوياااً لظهااور هااذب  ]

الممااادال  الممازيااة ا ساا عارية رهااوراً م مااازاً فااه عصاار اباان ل ايااة وهااو للماااذ 

علماا   الماح  فه عصر بدك علم المال  فا  ي ماز بظهور طاتفة الم ملماان فقاد كاان
( وأبه عله محمد بن عياد الوهااب الميااته 235المال  أمثال ابن الهذيل العالف )  

هااو ( فقااد كااان العلمااا  شااديدن الماادل ألويااا  العارضااة وكاناات لهاام فااه س 303)  

وحفال  وأفعال  وذال  وفاه العادل والميار وا أ ااار آرا  الباد لهاا مان الفهام اليااانه 

 [ للشري  الرضه  15ممازا  القرآن ص  –نظرهم  القون لاؤيدوا بها و ها 

  

وبيحثنا فه القرآن المريم كم اب عقاد  ودين ليان لنا أن س لعاله يريد أن يوحال لناا 

مارادب ماان ك ابا  العزيااز فمااا أ مال فااه موضات فقااد فصاال فاه آأاار مان أااالل لرآناا  

َل أَْحَسَن اْلَحادِ  ُ نَز  ثَاانَِه لَْقَشاِعرًل ِمْنا ُ المريم الذن لال لعاله فا    ّللا  يِث ِك َابًاا مًل ََشاابًِها م 
 ِ ِلَك هُدَ  ّللا  ِ إ ذََٰ يَْهِدن بِِ  ُ لُودُ ال ِذيَن يَْيَشْوَن َرب ُهْم عُم  لَِلاُن ُ لُودُهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَهَٰ ِذْكِر ّللا 

ُ فََما لَ ُ ِمْن َهاٍد   { 23الزمر  –َمن يََشاُ  إ َوَمن يُْاِلِل ّللا 

و لقد أ مت العلما  عله أن القرآن المريم مر ت اللغاة العربااة وال عيار  بالقااتلان أن 

فا  ألفار أعمماة فهذا مما ينفاا  لولا  لياارم ولعااله   إناا أنزلنااب لرآناا عرباااً لعلمام 
ل فال عممة وال الفار أعمماة فا  لقولا  لعااله   وماا أرسالنا مان  2يوس   -لعقلون 

ل وهااذب اييااا  لؤكااد عرباااة القاارآن  4إبااراهام  –إال بلسااان لوماا  لايااان لهاام رسااول 

 نفه و ود أن ألفار أعمماة فا   اليالصة بلسان النيه حله س علا  وآل  ولوم  مت

. 

وهنا كان من المف رض عله العلماا  اسا يدا  لواعاد اللغاة واليالغاة والنحاو فاه فهام 

القرآن ولمنهم بيعدهم عن مدرسة أهل اليات علاهم  مراد س بمعل القرآن حاكماً عله
السال   علوا لغ هم حاكمة عله القرآن وهه مادأل فقاه لفهام ساطحه للقارآن الماريم 

 ولا  الغوص فا  ل حقاق مراد س لعاله من  فهو الذن يحدد معانه ألفار  وغراتي 

لعااله لمال لفظاة واليرو  عله ذلك لحريفا للملم من بعد مواضاع  ال اه وضاعها س 

وهؤال  رنوا بما حصلوب من علو  لغوياة مم ساية أنهام لاد فهماوا   فا  بل وكل حرف
ما فاا  وهاذا مماافه للحقاقاة ال اه ذكرهاا س لعااله فاه هاؤال  حانماا لاال فاه علمهام 

المسيه   ذلك ميلغهم مان العلام ل وفرحاوا بهاذا العلام كماا فرحات األمام مان ليال فاه 



 ات هم رسلهم بالياناا  فرحاوا بماا عنادهم مان العلام وحاا، بهام ماا لول  لعاله   فلما 

 { 83غافر  –كانوا ب  يس هزؤون 

  

وهاو شاطر الحقاقاة فاه فهام ك ااب س وهاه   أنهم فهموا القار ن باالمز  المسايه فقاه

المدأل فقه لفهم الم ااب ح اه يصال المار  للماز  الاوهيه منا  الاذن لاال لعااله فاا  

ل ولال لعااله فاه هاذا الماز  الممناو  مان س علاه  79االنياا   – ففهمناها سلامان 
كافة ألق  إال من كان من سياً ألهل بات النيه علااهم الساال    ياا بناه إن س احاطفه 

لمم الدين فال لمولن إال وأنا م مسالمون ل فاحاطفا  الادين فاا  الماز  الاوهيه مان س 

ل أن ال يدرم غور معناب  79الوالعة  –ون والذن لال لعال فا    ال يمس  إال المطهر
إال من مس  الطهر فاإذا لحقاق ماراد س لعااله نزلات المالتماة باليركاة والنصار علاه 

العدو وال يمون ذلك بفهم الولاد ابن المغار  وعلماا  اللغاة الاذيم لام يادركوا أن علمهام 

 : فه بعل اييا  هذا مدأل ولا  لحقاقاً للفهم المامل من ك اب س والذن أولعهم

 رالوا فيها هللا أعلم . 

 آياك فسروها خ أ عن غير رصد وورر فيها افختالف فيما بينهم . 

  آياك تم تفسيرها خ أ عن عمد نصرة لمذه  معين لتحقيا  لمنص  أو جزيىل

 . ع اء من حكام نكاية في أهل بيت النبي ونصرة للبيت األموي أو العباسي

 فسيرها مر مذهبهمآياك سكتوا عنها لتعارض ت . 

وكال ذلااك ولعااوا فاا  بعااد أن  علااوا اللغاة حاكمااة علااه نصاوص القاارآن المااريم بفهاام 

 الولاد بن المغار  و غارب من علما  وحناديد اللغة

ولمن لم ين يهوا كما بانا إله أن اللغة مدأل فقه لفهام ك ااب س بعلاو  كساياة واليحاث 

كاان ح ماا ساوحالهم للماز  الاوهيه منا  فه القرآن بما فهموب من لغاة و از  كسايه 
وهو علم لدنه من س وهنا نر  أن األمة لد حرفت عن هاذا العلام ونساوب لمامااً كماا 

 –لال لعاله   يو  يفله لفويل  يقول الذين نسوب من ليل لاد  اا   رسال ربناا باالحق 

 { األعراف

   ماان لغااة لاادموا وهنااا بعاادما نسااوا اليحااث فااه ك اااب س مماارداً وبمااوازين ماك ساايوب
أنفسهم كعلما  حماماً عله ك اب س لممرد لرا لهم عد  ك   فه اللغة وعاد  دواويان 

من الشعر ولم يملفوا أنفسهم عنا  اليحث الممرد فه ك اب س والذن بادأب المس شار، 
فلو ل ر م  س يعادما وضات ك ااب المعمام المفهار  أللفاار القارآن الماريم وأكملا  

اد عياد اليااله ح اه يساهل علاه اليااحثان معرفاة ماراد س لعااله مان كال المرحو  فاؤ

كلمة وفق معايار اللغة والقرآن بالقرآن ولمنهم غفلاوا عان ذلاك منشاغلان بعلاو  أأار  
كلها مم معة مقدماة لفهام ك ااب س ل حدياد معاانه حاددها الماوله عاز و ال لمال لفا  

 }41الماتد   –الملم من بعد مواضع  واليرو  عله ذلك لال لعاله فا  :   يحرفون 

  



ك اب س لعاله ل  مواضت بااناة حددها فه ك اب  المريم ال يي ل  علاها أعنان   أن أن
ومن أر  علاها فقد أر  إله لحريا  الملام مان بعاد مواضاع  ال اه حاددها لهاا عاز 

 . و ل

س حاكماً عله  ومن فعل ذلك فقد  عل الر ال حماماً عله ك اب س و لم يمعل ك اب

 . العالم والم علم حال ا أ الف فاما بانهم

وهذا ال حري  هنا لسمان األول من  عن لصد اب غا  منص  أو دنااا و منا  عان غاار 
لصد وحسن ناة ب قلاد ولمرار ما ذكرب ايأرون من سل  وأل  و هذب هه مدرساة 

هم اليعوا ماا أنازل س لاالوا الرأن المذمومة فه ك اب س حاث لال لعاله   وإذا لال ل

لقماان  –بل ن يت ما و دنا علا  آباتنا أولاو كاان الشااطان يادعوهم إلاه عاذاب الساعار 

21 {   

ولما كان القرآن المريم أحل اللغة العرباة فلقد بان لعاله أن هنام ألفاراً منقولاة عان 

و لمنها   ة وا س عار معناها و فقاً للغة العرب وبطريق هم فه المماز وال شياة والمناي

لاست مماز بل باان لوضاحه ييالا  لعااله و بطريقاة أكثار دلاة وأعماق فهمااً لم ابا  
المريم وبطريقة العرب ولغ هم   ه ين قلوا بها من المز  المسيه إله علم س الوهيه 

وكش  أسرارب وإماطة الثاا  عان ميهما  ح اه ين قلاوا فاه فهام الم ااب مان المعاروف 

عنه آأر أعمق ال لعرف  األمة فاما بانها يريد س ليارم ولعاله لوحال فهما  بانهم لم

 .  للنا  ح ه يياركهم فه الدناا وينصرهم فه الدناا وايأر 

وح ه ال يمون لهم حمة فه الدناا وال فه ايأر  و هذا األسلوب الياانه أبعد ما يمون 

لعاله   بال كاذبوا بماالم يحاطاوا عن فهم حناديد اللغة العرباة فه كل عصر فقد لال 

 . ل يون  –بعلم  ولما يفلهم لفويل  

  فإذا لرأناب فااليت لرآنا    وذلك ألنهم لركوا باان القرآن بالقرآن والذن لال لعاله فا 
س لعاله أاحاة  القاامة ل عم باان النيه حله س علا  وآل  لم اب –عم إنا علانا باان  

لال   لقواعد فهم القرآن بالقرآن بالقرآن فه المرحلة المماة وهنا فه آيا  األحما  وفقاً 

عام باال  أهال   ل 44النحال  –لعاله :   وأنزلنا إلاك الذكر ل يان للنا  ما نزل إلااهم 
لهاذا العلام المسايه والاوهيه معااً بواساطة أتماة أهال الياات علااهم   با ا  علااهم الساال 

 ( باب مدينة العلم الذن لال فا  حاله س علاا  السال  وأولهم ا ما  عله )علا  السال

 . [  وآل  ] أنا مدينة العلم وعله بابها لللل الحديث

وهو حاح  األذن الواعااة الاذن نازل فاا  لولا  لعااله   ولعاهاا أذن واعااة ل وهاو  

الشاهد عله األمة بعد مو  نياها حاله س عاا  وآلا  لماا نازل فاا  مان لولا  لعااله   

   } 17هود  –عله بانة من رب  وي لوب شاهد من   أفمن كان

علاه بان أباه  عان «المعرفاة»فاه  وأباو نعاام   وابن مردويا    ابن أبه حالم أأر  [
إال نزل فا  طاتفة من القرآن   فقال ل  ر ال : ماا  لريش لال : ما من ر ل من طال 



أفماان كااان علااه بانااة ماان رباا  وي لااوب شاااهد  ) ناازل فاااك لااال : أمااا لقاارأ سااور  هااود
 . (رساااول س حاااله س علاااا  وسااالم علاااه باناااة مااان ربااا  وأناااا شااااهد منااا ( منااا 

: رسول س حله س علا   فه ايية لال عله عن وابن عساكر   ابن مردوي  وأأر 

 . وسلم عله بانة من رب  وأنا شاهد من 

 لال رسول س حله س علا  وسلم لال : عله من و   آأر عن ابن مردوي  وأأر 

 ). عله : ( وي لوب شاهد من  ) أنا ( أفمن كان عله بانة من رب    :

لاال :  ( أفمن كان علاه باناة مان ربا  ) : فه لول  أبه العالاة   عن أبو الشا  وأأر 

 . حله س علا  وسلم محمد ذام

   ] تفسير الدر المنرور للسيواي – 

في فهم ال زء الوهبي من القرآن   القرآن أبعد ولذل  يقول افمام علي عليه السالم 

   ]  عن فهم الرجال ففف األثر

  

لقد كان العرب يعلمون غرات  اللغة وغواماها و يم لمون نواحااها وي حمماون بهاا 
ولمن ي ول  علمهم أما  ك اب س لعاله وإعمازب الياانه و الذن لال فا  س لعااله   

ِمدَادًا لنَِمِلَماِ  َربنِه لَنَِفدَ اْليَْحُر لَْيَل أَن لَنفَدَ َكِلَماُ  َربنِه َولَْو ِ كْنَا بِِمثِْلِ  لُل ل ْو َكاَن اْليَْحُر 

  } 109المه   –َمدَدًا 

رضاه س -علاه  " وهو الذن ال لشيت من  العلماا " ] عان  حله س علا  وآل   ولال
  وهاذا أيًااا ضاعا   وإلااك  فاه الحاث علاه ال مساك باالقرآن   واالشا غال با  -عن 

َماَرْرُ  فِاه الَمْساِمِد  فَاإِذَا  لااَل : الحااِرِث األْعاَورِ  عان ال رماذن : نص   كما فه سنن

النناُ  يَُيوُضوَن فِه األََحاِديِث  فَدََأْلُت َعلَه َعِلهن  فَقلت: يَاا أَِمااَر الُماْؤِمنِاَن  أاَلَ لَاَر  
ِث؟ لاَل: ولد فَعَلُوَها؟ للت: نَعَْم  لاَل: أََماا إِناه لاد َساِمْعُت النناَ  لَْد َأاُضوا فِه األَحاِدي

-َرُسوَل س حله س علا  وسلم يَقُوُل: "أاَلَ إِننَها َس َُموُن فِ ْنَةٌ  فَقلت: َما الَمْيَرُ  ِمْنَهاا 

َما بَْعدَُكْم  َوُحْماُم َماا بَْاانَُمْم  ؟ لاَل: ِك َاُب س  فِاِ  نَيَفُ َما كان لَْيلَُمْم  َوَأيَُر -يَا َرُسوَل س
َوهَُو الفَْصُل لَْاَ  بِاْلَهْزِل  َمْن لََرَك ُ ِمْن َ يناٍر لََصَم ُ س  َوَمْن ابَ َغَه الُهدَ  فِاه َغْااِرِب 

َراُط الُمْس َقِ  اُم  هَُو الناِذن أََضلن ُ س  َوهَُو َحْيُل س الَم ِاُن  َوهَُو الذنْكُر اْلَحِماُم  َوهَُو الصن
َر ِ الَ لَِزيُت بِِ  األَْهَواُ   َوالَ لَْل َيُِ  بِِ  االْلِسنَةُ  َوالَ يَْشيَُت ِمْن ُ اْلعُلََماُ   َوالَ يَْيلُُق َعله َكثْ 

دن  َوالَ لَْنقََاه َعَماتِيُا ُ  هُاَو الناِذن لَاْم لَْن َاِ  اْلِمانن إِْذ َساِمعَ ْ ُ َح ناه لاالُوا:  إِنناا َسا ِمْعنَا الرن

ْشِد فَآَمننا بِِ ل  َمْن لااَل بِاِ  َحادََ،  َوَماْن َعِماَل بِاِ  أُِ اَر  َوَماْن  لُْرآنَا َعَميًا يَْهِدن إِلَه الرن

 [ ال رمذن –َحَمَم بِِ  َعدََل  َوَمْن دََعا إِلَْاِ  هُِدَن إِلَه ِحَراٍط ُمْس َِقاٍم"ل 

ول األحما  يقول أن القرآن المريم ويقول ابن حز  األندلسه فه ك اب  ا حما  فه اح

فا  ألفار منقولة عن معناها وهذا ححاح وبيحثنا فاه ك ااب س اك شافنا بالفعال و اود 
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ألفاراً منقولة عن معناها فه بعال المواضات مان ك ااب س وفقااً لماراد س لعااله فاه 

 : ك اب  المريم

  

لفىاظ المنقولىة عىن معناهىا فىي وهذل مقدمة لبحرنا الذي نكتبه الن عن بعضاأ من األ

 : كتاب هللا

  

 : لفظ التكذي  في القرآن منقول عن معنال بمعنى تر  العمل بما أنزل هللا (1) 

  

لُوا ال  ْوَرا َ عُم  لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسافَاًرا إ بِاكَْ   لال لعاله   َمثَُل ال ِذيَن ُحمنِ

ِ  ِ  ال ِذيَن َكذ بُوا بِآيَا ِ َمثَُل اْلقَوْ  ُ  ُإ  ّللا   { 5الممعة  –اَل يَْهِدن اْلقَْوَ  الظ اِلِماَن  َوّللا 

  وما ي حمل  النيه هو اليال  و ما لحمل  الناا  هاو ا يماان با  و الياعا  لاال لعااله  
َ  لُْل أَِطاعُوا ُسوَل ل فَإِن لََول ْوا فَإِن َما ّللا  ْلا ُْم ل َوإِن  َوأَِطاعُوا الر  اا ُحمنِ َل َوَعلَْاُمم م  َعلَْاِ  َما ُحمنِ

ُسوِل إاِل  اْلياََل ُ اْلُميِاُن   . { 54النور  –لُِطاعُوبُ لَْه َدُوا إ َوَما َعلَه الر 

وبال اله عندما يقول لعاله   فقد كذبوا بالحق لما  اتهم فسوف يفلاهم أنيا  ماكانوا ب  

ل أن لركوا العمل بما أنزل س للال لعاله   إِن  الَِذيَن َكذ بُوا ل  5االنعا   –يس هزؤون 
َمَماُل بِآيَالِنَا َواْس َْميَُروا َعْنَها اَل لُفَ  ُح لَُهْم أَْبَواُب الس اَماِ  َواَل يَاْدُألُوَن اْلَمن اةَ َح  اهَٰ يَِلاَج الْ 

ِلَك نَْمِزن اْلُمْمِرِما  . { 40األعراف  –َن فِه َسمنِ اْلِياَاِط إ َوَكذََٰ

ااَماِ   ااَن الس  ولااال لعاااله   َولَااْو أَن  أَْهااَل اْلقُااَر َٰ آَمنُااوا َوال قَااْوا لَفَ َْحنَااا َعلَااْاِهم بََرَكاااٍ  منِ

ِمن َكذ بُوا فَفََأْذنَاهُم بَِما َكانُوا يَْمِسيُوَن   . { 96االعراف  –َواأْلَْرِض َولََٰ

ن  كذب بل لال لعاله عن حناديد المفار   ولاكن وباال اله ال مذي  لا  لول باللسان أ
ويقولاون فاه القارآن أنا  ك ااب  { س سافل هم مان ألاق الساماوا  واألرض لاقولاون

معمز ولمنهم لركوا العمل بما أنزل س وهذالمذي  كما بانت آية سور  الممعا  فاامن 

 . لركوا لحمل مسؤولاة العمل بم اب س والياع 

  

 : نقول عن مواضر من كتاب هللا بمعنى العملالعلم لفظ م (2)

  



ااَماَواِ  َواأْلَْرِض أَْكيَااُر ِمااْن َأْلااِق الن اااِ   ِماان  أَْكثَااَر الن اااِ  اَل  لااال لعاااله   لََيْلااُق الس  َولََٰ
وهنا أكثر النا  لال س لعاله فاهم أنهام ال يعلماون و المعناه   ل 57غافر  – يَْعلَُمونَ 

 . م ال يعملون بفمر سالحقاقه المراد أنه

 وهنا هل ينمر أن أحد فه العالم أن السماوا  واألرض أكير من ألق النا  ؟

ا  ابة ال أحد ينمر ذلك ولمن س لعاله بان أن كل من أطا  ميلولاً مان دونا  لعااله 

فقد  علا  أكيار مان س لعااله لاذلك نفاه عانهم العلام بطااع هم غاار الياالق عاز و ال 
لعاله فه كثار من اليلق الذين أر وا عله أوامر س لعاله   ولقد حد،  ولذلك لال

سايف ل فلاو كاانوا ماؤمنان حاادلان  –علاهم إبلا  رن  فالعيوب إالفريقااً مان الماؤمنان 

عالمون لعملوا فه طاعة س ولما لولوا غار س لعاله نفه عنهم العلم فه لولا  لعااله 

 . ل  ُمونَ :  ولمن أكثر النا  اَل يَْعلَ 

  

وبال اله لفا  يعلماون هناا منقاول بمعناه يعملاون فاه طاعاة س فلاو عملاوا بطاعاة س 

ورسااول  وأهاال با اا  علاااهم السااال  فهاام مقاارون باافن س أكياار بااالقول واللفاا  فقااه ماات 

طاع هم ميلو، من دون س هنا فعلااً أعيت أن الميلولان أكير بعد أن الياذوهم أناداداً 
 يحيونهم كح  س وييشونهم كيشااة س بال اشاد أشااة علاه الارغم مان من دون س

رؤي هم بحواسهم أن ألق س أكير فماا  عملهام مياال  لقاولهم فنفاه س لعااله عانهم 

 . [  العلم ولذلك يقول اليغون رحم  س فه لفسارب ] الد ال مذكور فه هذب ايية

كير من أن شان ألق  س بنه آد  أوغارهم فالمل يشهد بفن ألق السماوا  واألرض أ
ومت لركهم العمل بما أمر س لعاله نفه عنهم العلم فلو علموا   من المن بفلسن هم فقه

بعاد   لعملوا وبال اله نفه عنهم شهادالهم عند الحساب بفن  األكير والمف ارض الطاعاة

هم ال يعلماون ألنهام ال أن دألوا فه طاعة الساد  والميارا  لاذلك لاال لعااله بافن أكثار
يطاعون أالقهم وال يعلمون إال راهراً من الحاا  الادناا كماا فاه لولا  لعااله عان ميلاغ 

راهراً من الحاا  الدناا وهم عن ايأر  هم غافلون أولم ي فمروا فه  يعلمون } علمهم

 كثااراً مان الناا  أنفسهم ما ألق س السماوا  واألرض إال بالحق وأ ل مسمه وإن

 الرو  ل ل  –لقا  ربهم لمافرون ب

وهذب اييا  ليان نف  المعنه بفن كال الناا  يؤمناون بفنا  ساحاسا  مان بعاد الماو  

 . العمل بما أمر س لعاله فه ك اب  المريم أحيح أكثرهم كافرون  ولمنهم ب ركهم

  

 ماا  وهنا نماون لاد أشارنا إلاه أن ك ااب س لعااله ال يياان باالهو  و ال الارأن وال إ
الر ال إال عله نا ألن س لعاله حاكماً ولا  محموماً لاممعاوا علاه رأن يرضااب 

س لعاله إال إذا كان موافقاً لنا من ك اب س وسنة رسول  حله س علا  وآل  وهذب 



نماز  واألمثلة كثار  فه ك اب س لعاله وسيحان من لال سيحان  ولعاله   ففهمناهاا 
لا  يقاو  علااه عاامود لقاو  س عاز و اال كماا لاال لعااله ايااااً   " سالامانل وهاذا ك

 ل 282اليقر   –والقوا س ويعلممم س" 

فه القرآن المريم كل لف  ل  مدلول أاص ال يؤدن لنف  المعنه للف  آأر فق ل غار  

لالل غار ال  ل وكلها لحت مااد  ل ال وكاذب غاار أفاك غاار أارص والثالعاة كاذابون 

 . ةوهذب أمثل

ذ ا النحو المضىمر الغيىر اصى الحي فىي القىرآن الكىريم وهىو مىا تفىرد بىه كتابنىا  و 

وحل ألغىاز كريىرة فىي كتىاب هللا عىن أمىور يظىن النىاس أنهىا متعارضىة وهىذا ممىا ال 

 : يعرفه أحد من ربل في هذل األمة

المدنه يحدد معانه ومقاحد القرآن   القرآن الممه ووفقاً لقاعد  باان القرآن بالقرآن -

 (والصحاح من الموضو  فه أحاديث النيه )حله س علا  وآل 

لفسارا  أهل بات النيه )علاهم السال ( أعي ت أنهاا عياار  عان فهام دلااق للقارآن  : - 

بالقرآن المريم وما يقول  أهل بات النيه فه ال فسار هو محصلة نهاتاة ييا  كثار  لم 

مراد س ليارم ولعاله من اللف  وغار ذلك ييان   معها والربه بانها فه الفهم لمعرفة
لعاله أن األلفار القرآناة لهاا معناه محادد واليارو  علاا  لاال لعااله فاا    يحرفاون 

أن أن  ل  مواضت محدد  الفهم فه ك اب س لعااله وال قاول    الملم من بعد مواضع ل

 . فاها من غار ك اب أو سنة لحريفاً لمراد س لعاله منها

فه ك اب س لعاله عد  ألفار الل عد  العشرين لف  لا  ل  مرادف ييان  وهنا كان   -

 . ا ضطرار إله اللمو  إله معا م اللغة لياانها أو األحاديث وايعار ال ه ذكر  فاها

فه ك اب س لعاله آيا  وضعها س لعاله كاأ يار وف نة للذين سا دألون فاا  باانا   -

س لعاله ورسول  وأهل با  )علاهم السال ( و اليوض فاها يع ير لقاوالً بغار علم من 

علااه س بغااار علاام وهنااا لمااون المهلمااة للعلمااا  لاادأولهم فااه نطااا، لولاا  لعاااله   

  .   } يحرفون الملم من بعد مواضع 

عان فه هذا ال فسار لم باان اييا  ال ه لال فاها س أعلم ولفاحل ال يعلمهاا العاالم  - 

بداية اليلق و نهاي   ولنقل اليلق بان العوالم و بدلاة عالااة لمعال ا نساان علاه يقاان 
بما حدث ل  ليل النزول إله األرض وما ساحدث ل  بعد مغادرلها و بآيا  أما  أعاان 

النا  لم يادركوها ] لاال ا ماا  علاه )علاا  الساال ( القارآن أبعاد عان فهام الر اال لل 

 . [  األعر

ن تفسير القرآن في الغال  فوات  السور تتكامىل فىي المعنىى مىر خواتيمهىا بي دا و -

 .  وكل ماريل فيه هللا أعلم

  . هـا بينا الحروف المق عةو -



اس حالة لمرار هذا العمل ألرلياطا  بملماا  القارآن الماريم فلان يافله بعاد ذلاك إال  -7

 : عمالً ممرراً 

مريم محدد  وهه )سيعة وسيعون أل  كلماة وهنا لاعلم العالم أن عدد كلما  القرآن ال

( فالبد أن لعلم أننا لد را عنا كال كلماة فاا  77439وأربعماتة ولست وعالعون كلمة( )

بهذا العدد أولريياً من  كما هو وارد بالمعمم المفهر  أللفاار القارآن الماريم وبال االه 
األعلمااة وذلاك ألنا  محالة لقلادب لن يمون إال نسية ممرر  لد لمون ألل أو أكثار فاه 

المز  الوهيه فه فهم ك اب س لعاله فم اب س ل   ز  كسيه فه الفهم وهاو  زتااة 

القرأ  وماك سي  العالم من علاو  لسااعدب علاه فهام ك ااب س لعااله وهاه كثاار  وكال 
األمة بان وفسر ك اب س لعاله بهاذب المزتااة فقاه بياالف الصاوفاة والياطنااة الاذين 

بففهااا  لااالوا فاهااا أنهااا با لهااا  وال ل فااق وضااوابه علاام ال فسااار ال ااه حااددها  فسااروب

عام بااان  { فاإذا لرأنااب فاليا  لرآنا  عام إناا علاناا باانا  } القرآن الماريم فاه لولا  لعااله
وأنزلنا إلاك الاذكر ل ياان للناا  ماانزل إلااهم ولعلهام  } رسول س حله س علا  وآل 

بات النيه وهم أهل الاذكر الاذين أذها  س لعااله عانهم الار   عم باان أهل  { ي قون

ومان اراد  {فاسافلوا أهال الاذكر إن كنا م ال لعلماون } وطهارهم لطهاارا لقولا  لعااله
سؤال أهال الم ااب فلاسافلهم عان نياو  رساول س عنادهم وإماماة أهال باات النياه فاإن 

فاا  الغنااا  والشافا  وكشاا  كاانوا حاادلان فسااامايون وإن لام يماياوا فااالقرآن الماريم 

األسارار وهاذب القواعاد اليااناااة ف ي فساار ك ااب س لعااله وال ااه حاددها هاه المااز  
المسيه فه فهم ك اب س لعاله والوهيه يفله من أالل بااان آياا  س لعااله وكلمالا  

وهذا الفهم يافله بدر الا  علاه حسا  لقاو   { ففهمناها سلامان } كما فه لول  لعاله

 {282اليقر   –والقوا س ويعلممم س  }  نسان هلل لعاله وأوف  من  لقول  لعالها

بقه شان أفه ال يدرك  كثار من النا  وهو أن  مهما بلغ العالم فه علم  إال أن نس  
أهل بات النيه هو المحصور فا  نزول الفهم ا لهه كما فه لول  لعاله   ال يمس  إال 

يدرم غور معناب إال من مس  الطهر فه النس  ومن هنا يع ير المطهرون _ ل أن ال 

العلم الغزير لد  العالم شهاد  لؤكد ححة نسي  وهذا لا  كالماً أاحاً بل عله عمو  
فهم القرآن المريم وأحمام  فملما ال رب العيد من س كلما زاد علم  وفهما  ولقاواب هلل 

اً مان الاوحه لركا  س لياارم ولعااله لعاله وكلما كان طاهر النس  كلماا أدرم  از 
ال ل قادموا علااهم  " فه نسل سادنا محماد وآلا  لاذلك لاال حاله س علاا  و لا  محاذراً 

 " ف هلموا  وال لعلموهم فإنهم أعلم منمم

رسول س )حله س علا  وآل (: أيها النا   إناه فارطمم وأنا م واردون علاه   لال ]

لثقلااان  فااانظروا كااا  ليلفاونه فاهمااا  فااإن اللطااا  الحاوضل أال وإنااه ساااتلمم عان ا
 :الييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار نياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافنه

أنهما لن يف رلا ح ه يلقاانه  وسفلت ربه ذلك ففعطاناا   أال وإناه لاد لرك هماا فاامم: 

ك اب س وع رله أهل با اه  فاال لسايقوهم ف فرلاوا  وال لقصاروا عانهم ف هلماوا  وال 
  [۳/  ٤ / ١لفسار العااشه:    ورا ت١٨٠ / ١ا رشاد:   -لعلموهم فإنهم أعلم منمم

 . 

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


ن  )حله س علا  وآل (: إن س لعااله  عال ذرياة كال نياه مان حالي  و عال ذري اه 
أباه طالا  )علاا  الساال (للل فقادموهم وال ل قادموا علااهم  فاإنهم  علاه ابان حال  من

وال يير اونمم  ضالل ممم كيارا  فاليعوهم فإنهم ال يدألونمم فهأحلممم حغارا وأعل

عان آباتا  )علااهم  الصااد، عان ا ماا  ١۳٠لشاذان بن  يرتاال:  الفااتل - من هد 

 لسال ( [ ل ا

يقاول: أهال با اه نماو   رساول س )حاله س علاا  وآلا ( سمعنا عثمان بن حنا :   

ألهاال األرض  فااال ل قاادموهم ولاادموهم فهاام الااوال  بعاادن  فقااا  إلااا  ر اال  فقااال: يااا 

 / ١٩٨ / ١االح ما :  -  رسول س  وأن أهل با ك؟ فقال: عله والطاهرون من ولدب

 . [  نحوب ۳٤١الاقان:   ١١

أن  مي ل  عن بقاة لفاسار العالم بما يع ير أن  أول لينة ل فسا  هذا العلم ولن ي مارر 

رهراً ح ه الثانااة حاياحاً ولاو حااول  12عاماً من الساعة  20إذ أن  اس غر، حواله 

حال إال أن يقسم العمل عله عد  أشياص و سااير ون أحد غارنا لمرارب فمن المس 
بنف  الن امة ال ه وحلنا إلاها إذا ال ز  العلماا  بانف  الطريقاة القرآنااة الشارعاة فاه 

 . الياان و بال اله ال فاتد  من لمرار نف  العمل

كش  هذا ال فسار بال فصال حعود ا نسان إلاه الساما  فاه زمان الاد ال األكيار  -8

ل ه س صنت منها هذب المراك  وأنها س مون بابااً مان العاذاب الشاديد سااف ح  والماد  ا

 . س لعاله عله اليشرية بظلمهم

 :  مرال من أواالل سورة افسراء -9

 : كما يلي

بينت القرآن بالقرآن إن شاء هللا على الكلمة وتراب ها بالتي ربلها وبعدها ثم بالسنة 

 ) لتبين للناس ما نزل إلىيهم ( كريرة لقوله تعالىوأسباب النزول المتناثرة في كت  

 : فبينال كلمة كلمة فمرال  إما رال تعالى

نأا ( كذ أرذصأى الِْذي بأارأ ْ ْد األذ سذ اْم إْلأى الذمأ رأ ْ ْد الذحأ سذ ْدْل لأيذال  ْمنأ الذمأ رأ  بْعأبذ انأ الِْذي أأسذ سيبذحأ

لأهي ْلنيْريأهي ْمنذ آيأاتْنأا إْنِهي هيوأ  وذ  )1افسراء -الِسْميري الذبأْصيري  حأ

  

 سبحان

  

كلماة لنزيا  هلل عاز و الل وهاه كلماة لنزياا  هلل لعااله عان كال عاا  أو نقاصاة يقااول 

ُ ال اِذن ال 22األنيااا   –س رب العرش عما يصافون  فسيحان) لعاله ( ويقاول (هُاَو ّللا 

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


ِ إِلَ َ إاِل  هَُو اْلَمِلاُك اْلقُادًلوُ  الس االُ  اْلُما ْؤِمُن اْلُمَهاْاِمُن اْلعَِزياُز اْلَمي ااُر اْلُم ََمينِاُر ُساْيَحاَن ّللا 
ا يُْشِرُكوَن  (وسايحان  ولعااله ألن اليلاق كلا  يسايح بحماد ولاذلك ايياة 23الحشر -َعم 

ُر لَ ُ اأْلَْسَماُ  اْلُحْسنَه ِ ُ اْلَياِلُق اْليَاِرُك اْلُمَصون  َماا فِاه الس اَماَواِ  لَا ُ  يَُسينِحُ  ال الاة )هَُو ّللا 

 ُسْيَحانَ ُ ) ( وسيحان لل نزي  لقول  لعاله أيًاا24الحشر -َواأْلَْرِض َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِمامُ 
اً َكيِاراً  ا يَقُولُوَن ُعلُون ِ أَْن يَ  ِيذَ ِمنْ 43ا سرا -َولَعَالَه َعم  َولٍَد  ( ولقول  لعاله )َما َكاَن ّلِل 

وكال  ( وهنا يقول لعاله سايحان  لنزيًهاا لا  لعااله مان الشارم والولاد35مريم-ُسْيَحانَ ُ 

لَا ُ  لَُساينِحُ ) نقاصة والساماوا  واألرض  ماعًاا يسايحن بحمادب لعااله لقولا  عاز و ال
 ( ويقول لعااله )َوإِْن ِماْن َشاْهٍ  إاِل  44ا سرا  -الس َماَواُ  الس ْيُت َواأْلَْرُض َوَمْن فِاِهنن 

( ولذلك فهو المنازب عان كال عاا  44ا سرا  -ِدِب َولَِمْن ال لَْفقَُهوَن لَْسيِاَحُهمبَِحمْ  يَُسينِحُ 

ونقصا  وشيا  وهو الُمَسيُح لا  سايحان  ولعااله الاذن يسايح بحمادب كال ميلاو، ح اه 
 بَِحْمادِ  يَُساينُِحونَ  حملة العرش فه لول  لعاله )َولََر  اْلَمالتَِمةَ َحافنِاَن ِمْن َحاْوِل اْلعَاْرِش 

َربنِاه َهاْل  ُساْيَحانَ  ( ويفله لف  سيحان  لل عم  كما فه لول  لعاله )لُلْ 75الزمر-َربنِِهمْ 

 (93ا سرا  -ُكْنُت إاِل  بََشراً َرُسوالً 

  

 وأما روله تعالى

رأ  والِْذي  أرذصأى الِْذي بأا أأسذ ْ ْد األذ سذ اْم إْلأى الذمأ رأ ْ ْد الذحأ سذ ْدْل لأيذال  ْمنأ الذمأ نأىا حولىه بْعأبذ كذ رأ

 ا1افسراء-

 :وأما

  

 أسر 

( 23الدأان-بِِعيَاِدن لَْاالً إِن ُمْم ُم  يَعُونَ  فَفَْسرِ ) أن سر  بفالن وحاحي  لاالً يقول لعاله

( وهاذا 52الشاعرا -بِِعيَااِدن إِن ُماْم ُم  يَعُاونَ  أَْسارِ  ولاال لعااله )َوأَْوَحْانَاا إِلَاه ُموَساه أَنْ 

ساانا  مماا يادل علاه أن ا سارا  كاان باان المسامد الحارا  إلاه ا سرا  كان لمنطقاة 
المسمد األلصه مروراً بطور سانا  كما أأير  السنة أن  حله س علا  وآل  حاله 

بطور سانا  ركع اان ولاال لا   يراتاال ألادر  أيان حالات ياا محماد فقاال لا  حالات 
هاذا ا سارا  بقطات بطور سانا  حاث لمله ربك إله موسه ) ( وايياة هناا لياان أن 

( وكاان مان المسامد 81هاود-بِفَْهِلاَك بِِقْطاتٍ ِماَن الل ْاالِ  فَفَْسارِ ) مان اللاال كماا لاال لعااله

الحاارا  بممااة الممرمااة إلااه المساامد األلصااه بفلسااطان مااروراً بطااور سااانا  بمصاارل 

 لقول  لعاله  وهه األماكن المياركة ال ه نزلت بها الم   السماوية

 أي كما فال تعالى (هباركنا حول الذي)



( فاال ورا  و أللاوا  بساانا  بمصار وا نماال 92األنعاا – ميارم وهذا ك اب أنزلناب )

 بيات المقد  والقرآن بمزير  العربل

 وأما 

 (حوله)

ال وبة( أيماحول  -من األعراب منافقون حولمم أن ماحول الحماز لقول  لعاله) وممن

( أيالحمااز وساانا  1ا سارا  – حولا  ركنااباات المقاد  هناا فاه لوله عاال ) الاذن با

 والشا 

 (ْلنيْريأهي ْمنذ آيأاتْنأا  )

( أن ا  23طاو  -اْلُمْياَر  ِلنُِريَاَك ِماْن آيَالِنَاا) لعااله  وهناا )لنريا  مان آيالناا( أن كقولا 
اا  نُِريَن اكَ  اييا  المعمزا  س مون بهذب اليقا  المياركة وحاث أن س لعااله لاال )فَإِم 

( وبعاال الااذن نعاادهم مااا 77غااافر  -ْعااَل ال ااِذن نَِعاادُهُْم أَْو نَ ََوف اَن ااَك فَإِلَْانَااا يُْرَ عُااون َبَ 

 س فعل  أم   كلها من بعدب إله لاا  الساعة وعذابهم وباان سي  العذاب النازل علاهم ل

 :وأما 

 آياتنا

اعاً سا قت أن لفلاهم بعل آياا  رباك وهاه مان عالماا  السااعة كإشاار  علاه أن أحاد
بهذب اليقا  هه مان عالماا  السااعة ومنهاا الحاروب العربااة ا ساراتالاة كماا سا يان 

اييا  فاما بعد بوعد أوالهما بمزير  العرب عم وعاد ايأار  بالشاا  مات الفلساطاناان 

لاال   اين وحزب س ومنظور رهور لو  إسالماة عالاة بسانا  فه المسا قيل القريا 
َربنَِك ال يَْنفَُت نَْفساً إِيَمانَُها لَْم لَُمْن آَمنَْت ِماْن لَْياُل أَْو َكَسايَْت  آيَا ِ  لِه بَْعلُ لعاله )يَْوَ  يَفْ 

( واييااا  كلهااا أاحااة 158األنعااا   -فِااه إِيَمانَِهااا َأْاااراً لُااِل اْن َِظااُروا إِن ااا ُمْن َِظااُرون َ

لزماان كماا فاه لولا  المس قيلاة ال ه ليا عالما  الساعة وال ه سنعرفها فاه آأار ا
ِ َسااُِريُممْ  ( فانحن سانعرفها فاه آأار 93النمال  -فَ َْعِرفُونََهاا  آيَالِا ِ  لعاله )َولُِل اْلَحْمادُ ّلِل 

الزمان ولمن رسول س حله س علا  وآل  عرفها وبانها وباان عالماة كال دولا  مناذ 

بما هو كاتن إله  وفال  إله لاا  الساعة حاث  ل  معهم فه الحديث المشهور يحدعهم
يو  القاامة من بعد حال  الفمر وح اه حاال  العشاا  وكاان هاذا بعاد حاادث ا سارا  

مان ايياا  ال اه  عال س لعااله    وهاذب حادعاة  والمعرا  حاث عر  ب  إله الساما 
وال يينمرها إال  احد فقد شر  لهم حله س علاا  وآلا  حافا  المسامد   األمة لراها

ِ لُْنِمااُرون َ آيَالِااِ  فَاافَن  آيَااا ِ  يااذه  إلااا  لااال لعاااله )َويُااِريُممْ   األلصااه وهااو لاام  -ّللا 

( أن أن كثار اًمن النا  أنمر  هذب المعمز  ا لهاة أاحة فه زمان اليعثاة 81غافر
بان ممة والشا  فه الطرياق ورفات   النيوية الشريفة وكذبوب فيان لهم ما رآب من لوافل



د فشر  لهم وحف  وعدد نوافاذب وأبوابا  عام باان مماناة أناا  ل   يريل األمان المسم

 ووح  المسمد األلصه لهم لولياان كلمةل  فاهم فه النار وفه المنة 

 :وأما

 لنريه

أن بقدر  س عز و ال يريا  هاذب المعمازا  وماا هاو كااتن فاه هاذب األماة بعاد وفالا  

( 95المؤمناون -َما نَِعدُهُْم لَقَاِدُرونَ  ِريَكَ نُ  لال لعاله )َوإِن ا َعلَه أَنْ   حله س علا  وآل 

وهنا لدر  س اللحد فاممن أن يريا  كماا فاه حاادث ا سارا  والمعارا  أو بالرؤياا أو 
بالوحه يممن أن يري  س لعاله آيال  وماا لوعدبا  الماافرين والمناافقان وماا ساافعلون  

ُ  يُاِريَمُهمُ  اماا  لقولا  لعااله هناا )إِذْ ل والرؤياا إماا من  بفم   وما سافعل  س لعاله بهم ّللا 

( ويممن أن ير  بالوحه كما رفات 43األنفال-فِه َمنَاِمَك لَِلاالً َولَْو أََراَكُهْم َكثِاراً لَفَِشْل ُمْ 
 يراتال المسمد األلصه ل  يراب فاعدد أبواب  ونوافذب وهاذا الاوحه ماثالً يقاول لعااله 

أ  أنا  رأ  بعانا  وبصاارل  ماا  ( 1الفاال-َل َربًلَك بِفَْحاَحاِب اْلِفاالِ َكْاَ  فَعَ  لَرَ  فا  )أَلَمْ 

َماا نَِعادُهُْم  أَْن نُِريَاكَ  حدث لهم وذلك بواسطة الوحه هنا أياا لقول  لعااله )َوإِن اا َعلَاه
( فهو بالقطت حله س علا  وآل  رأ  ما ساحدث لمناافقه أم ا  95المؤمنون-لَقَاِدُرونَ 

س لعاله إما فه المعارا  وهاو األر اح هناا لاورود نصاوص فاه ذلاك  والمفار أعدا 

ولمن القرآن هنا يثيت أن س لعاله بان لرسول س حله س علا  وآل  أناساً بفعااانهم 
حادوا س ورسول  ولاسوا بممهولان وأحداث لقت إله يو  القاامة بفشياحها وأعاانها 

 وما س فعل  األمة عم يقول لعاله

 (الِسْميري )

هُْم َونَْماَواهُْم  ال نَْسَمتُ  وسمات( أ  أن  لعاله يسمت كل شن لقول  )أَْ  يَْحَسيُوَن أَن ا ) ِسر 

يقاول لعاز   ( وليااان أنا  لعااله يسامت الناا 80الزأرف  -بَلَه َوُرُسلُنَا لَدَْيِهْم يَْم ُيُوَن 
ُ لَاْوَل ال  ِاه لَُماِدلُاَك  َساِمتَ  و ل )لَدْ  (, وهاو 1الممادلاة-فِاه َزْوِ َهاا َولَْشا َِمه إِلَاه سّللا 

ً  سيحان  ولعاله كان سماعاً بصارأ لمل شه  ليل ألق  للال لعااله ) وكاان س  ساماعا

 (  -بصارا

 :وأما 

   بصير 

ليونأ  ا تأعذمأ ي بْمأ َِ كأانأ  ا 24الفت -بأْصيرا   أ  بأعمالهم ربل خلقهم كما في روله تعالى ووأ

بم أ ويقول ت كأانأ رأ ليهيىمذ  ا 20الفرران-بأْصيرا   عالى ووأ ىاءأ أأجأ ويقىول تعىالى أيضىا  وفأىْإمأا جأ

أ كأانأ بْْعبأاْدلْ  َِ ير  كل أعمالهم سبحانه وتعالى   ا وهنا بصيرا  45فاار -بأْصيرا   فأْإِن 

اأاأ  أ رأدذ أأحأ َِ أأِن  ٍء ْعلذمىا   ورد أحاا بها علما  ربل خلقهم ولذل  يقول تعال ووأ -بْكيىّلْ شأىيذ

أ يأىىرأ 12ال ىىال  َِ أِن  لأىىمذ بْىىأ ىىعذيأهي 14العلىىق -ا ويقىىول تعىىالى وأألأىىمذ يأعذ أأِن سأ ا ويقىىول ووأ



فأ ييرأ  ا ومن هنا يتبين لنا أن هللا تعىالى وسىمير بصىيرا علىى أعمىال 40الن م -سأوذ

ربىل خلقهىم بنى آدم وعلىى مىا سىيفعلونه فهىو رريى  علىيهم وهىو كىان بعملهىم علىيم 

فكأن هللا تعالى يقىول ولنريىه مىن آياتنىاا بمىا أرينىال وسىمعنال جعلنىال يسىمر ويبصىر 

فىي وعىد األولىى علىى   صلى هللا عليىه وآلىه ماسىيفعله بنىوا إسىرااليل فىي المسىلمين

 و الكالم عنهم  زمانه صلى هللا عليه وآله ثم وعد الخرة كما ستبين الياك فيما بعد

. 

علىى هىذا النىوع مىن التفاسىير الىذي تظهىر نبىذة عنىه ألول مىرة  وهىذا مرىال ضىربنال

بمؤتمركم المورر نسأل هللا تعالى أي يحىوز إع ىابكم واألع ى  هىو كتىاب هللا تعىالى 

الذي فيه خبر من ربلكم ونبأ من بعدكم هو الفصىل ولىيس بىالهول مىن عمىل بىه أجىر 

وال تنفد ع االبىه وهىو ومن تركه من جبار رصمه هللا وهو الذي التابر منه العلماء 

 ) الذي رالت في ال ن وإنا سمعنا ررآنا  ع با يهدي إلى الرشد فأمنا به

 : ومرال آخر على مامكرنال آنفا  روله تعالى

  

نأا لأهيمذ عأذأابا  أأْليما      تأدذ ْة أأعذ ْخرأ ْمنيونأ بْالذ أأِن الِْذينأ ال ييؤذ  { 10افسراء -وأ

أأِن الِْذينأ ال يي و  ةْ وأ ْخرأ ْمنيونأ بْالذ        اؤذ

ا يماان فااه ك ااب س هااو ال صاديق لقولاا  لعااله فامااا ورد عان أوالد نيااه س يعقااوب 
يوسا ل والغاار  -لناا ولاو كناا حاادلان بماؤمن علاا  الساال  لماا لاالوا لا    وماا أنات

 مؤمنان بايأر  بمعنه الغار مصدلان بها وال يعملون لها

يأر  والاو  ايأر هو الذن عمل بم اب س و علا  حممااً فاه والمؤمن باهلل لعاله وا

الحاااا  الاادناا بشاارط باااان س لعاااله ورسااول  وأتمااة أهاال اليااات علاااهم السااال  الياااان 
الم ااوارث عاان رسااول س حااله س علااا  وآلاا  لقولاا  لعاااله :  يَااا أَيًلَهااا ال ااِذيَن آَمنُااوا 

َ َوأَِطاعُوا الر   ِ أَِطاعُوا ّللا  ُسوَل َوأُوِله اأْلَْمِر ِمنُمْم فَإِن لَنَااَزْع ُْم فِاه َشاْهٍ  فَاُردًلوبُ إِلَاه ّللا 

ُسوِل إِن ُكن ُمْ  ِ َواْلاَْوِ  اْيِأرِ  َوالر  ِلَك َأْاٌر َوأَْحَسُن لَفِْوياًل   لُْؤِمنُوَن بِاّلل   . {59النسا   –ذََٰ

حاافهم س لعاااله أنهاام علااه الملااة وهاؤال  المؤمنااون باااهلل لعاااله ورسااول  هاام الاذين و
ا براهاماة الحنافاة كما فاه لولا  لعااله علاه لساان نياه س يوسا  علاا  الساال  :   

ِ  إِننِه لََرْكُت ِمل ةَ لَْو ٍ  هُْم َكافُِروَن َوال يَْعُت ِمل ةَ آبَاتِه إِْبَراِهاَم  بِاْيِأَر ِ  َوهُم ال  يُْؤِمنُوَن بِاّلل 
ِ َعلَْانَاا َوَعلَاه   َويَْعقُوبَ َوإِْسَحاَ،  ِلَك ِمان فَْااِل ّللا  ِ ِمن َشْهٍ  ذََٰ َما َكاَن لَنَا أَن نًلْشِرَم بِاّلل 

 ُ لُاوَن َأْااٌر أَِ  ّللا  اْمِن أَأَْربَااٌب مًل َفَرنِ ِمن  أَْكثََر الن اِ  اَل يَْشاُمُروَن يَاا َحااِحيَهِ السنِ  الن اِ  َولََٰ

 ل      40-38 يوس  اْلَواِحدُ اْلقَه ارُ 



ومن أراد س لعاله والدار ايأر  فلا يت س لعاله ورسول  وي فسه بسادنا محمد أالم 
َ    }النيااان لقولا  لعااله ِ أُْساَو ٌ َحَسانَةٌ ِلَماْن َكااَن يَْرُ او ّللا   لَقَاْد َكااَن لَُماْم فِاه َرُساوِل ّللا 

َ َكثِا َواْلاَْوَ  اْيِأرَ   . ل21األحزاب -راً َوذََكَر ّللا 

وحاث أن سادنا إباراهام إباراهام علاا  الساال  دعاا بيعثاة نياه آأار الزماان يعلام أم ا  

الم ااب والحمماة فااه لولا  لعاااله   َرب نَاا َواْبعَااْث فِااِهْم َرُسااوالً ِماْنُهْم يَ ْلُااو َعلَاْاِهْم آيَالِااَك 

اِهْم إِ   .  {129اليقر  -ن َك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِمام َُويُعَلنُِمُهُم اْلِم َاَب َواْلِحْمَمةَ َويَُزكنِ

  لَْد َكانَْت لَُمْم أُْسَو ٌ َحَسانَةٌ فِاه    إذا من اراد الحنافاة ا براهاماة ال ه لال لعاله فاها

ا لَْعيُدُوَن مِ  ِ َكفَْرنَا بُِماْم إِْبَراِهاَم َوال ِذيَن َمعَ ُ إِْذ لَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِن ا بَُرآُ  ِمْنُمْم َوِمم  ْن دُوِن ّللا 

ِ َوْحادَبُ إاِل  لَاْوَل إِْباَرا ِهاَم أِلَبِااِ  َوبَدَا بَْانَنَا َوبَْانَُمُم اْلعَدَاَو ُ َواْليَْغَااُ  أَبَداً َح  ه لُْؤِمنُوا بِااّلل 
ِ ِمااْن َشااْهٍ  َرب نَااا َعلَ  ْلنَااا َوإِلَْاااَك أَنَْينَااا َوإِلَْاااَك أَلَْساا َْغِفَرن  لَااَك َوَمااا أَْمِلااُك لَااَك ِمااَن ّللا  ْاااَك لََوك 

لَقَاْد  اْلَمِصاُر َرب نَا ال لَْمعَْلنَا فِ ْنَةً ِلل ِذيَن َكفَاُروا َواْغِفاْر لَنَاا َرب نَاا إِن اَك أَْناَت اْلعَِزياُز اْلَحِماامُ 

 َ َ هُاَو  اَاْوَ  اْيِأارَ َوالْ  َكااَن لَُماْم فِااِهْم أُْساَو ٌ َحَسانَةٌ ِلَماْن َكااَن يَْرُ او ّللا  َوَماْن يَ َاَول  فَاإِن  ّللا 

 . ل 6-4المم حنة -اْلغَنِهًل اْلَحِمادُ 

  : وهذب الحنافاة لاست الاهودية واال النصراناة كما فه لول  لعاله عنا  علاا  الساال  

ْسِلماً َوَماا َكااَن ِماَن اْلُمْشاِرِكاَن   َما َكاَن إِْبَراِهاُم يَُهوِديناً َوال نَْصَرانِاناً َولَِمْن َكاَن َحنِافاً مُ 

وبال اله من أراد الحنافاة فلا فساه بساادنا محماد أاالم النيااان كماا   ل 67آل عمران -
َ   فه لول  لعاله ِ أُْساَو ٌ َحَسانَةٌ ِلَماْن َكااَن يَْرُ او ّللا  َواْلاَاْوَ     لَقَْد َكاَن لَُمْم فِاه َرُساوِل ّللا 

َ  اْيِأرَ   ل21األحزاب - َكثِارا َوذََكَر ّللا 

واليار ان عله هذا األيمان بااهلل ورساول  ووالياة أهال با ا  علاا  الساال  المحااربان 

 : لهم فقد أمر س لعاله بق الهم كما فه لول  لعاله

ِ َوال    ُموَن َما َحر  َ  بِاْلاَْوِ  اْيِأرِ  لَالِلُوا ال ِذيَن ال يُْؤِمنُوَن بِاّلل  ُ َوَرُسولُ ُ َوال َوال يَُحرنِ  ّللا 
ِ ِمَن ال ِذيَن أُولُوا اْلِم َاَب َح  ه يُْعُطاوا اْلِمْزيَاةَ َعاْن يَاٍد َوهُاْم َحااِغُروَن  يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقن

 َ ِ ذَِلااَك لَااْولُُهْم بِااف ِ َولَالَااِت الن َصاااَر  اْلَمِساااُح اْبااُن ّللا  ْفَواِهِهْم َولَالَااِت اْلاَُهااودُ ُعَزْيااٌر اْبااُن ّللا 

ُ أَن ه يُْؤفَُموَن   ل 30-29ال وبة -يَُااِهكُوَن لَْوَل ال ِذيَن َكفَُروا ِمْن لَْيُل لَالَلَُهُم ّللا 

وهنا الق ال لهؤال  يمون لكسال  أو المزية وكان هذا فه الوعد األول وأماا نحان فاا  
ان فااه كاال بقااا  اين فااال يمااوز فااا  المزيااة فهااه حماام لاام رفعاا  عناادما ل لااوا المساالم

وهوزماان نازول عاساه علاا    المعمور  فهم الذين حمماوا علاناا وعلاه أنفساهم باذلك
السال  والذن ورد فاسنة رسول اللل  حله س علا  وآل  أنا  سااد  المزياة أن يرفات 

العمل بها ألسياب منها لا لهم الزريات ومحااواللهم اس فحاال المسالمان واين بادأ هاذا 

وال يعمل بهذا الحمام ليال نازول عاساه أو مهادن آأار   كما بانا  ب الحمم بو ود أسيا

 . الزمان علاهما السال 



وأما الغيىر مىؤمنين بىاهلل تعىالى ورسىوله والىدار والخىرة لهىم صىفاك بينهىا القىرآن 

 : الكريم وهى

 ظىنهم السىوء بىاهلل تعىالى ورسىوله وأهىل بيتىه وعلىيهم السىالما والمىؤمنين 

لأقأ  }: لقوله تعالى نأ وأ لأيذْهمذ إْبذْليسي ظأنِهي فأاتِبأعيولي إْاِل فأْريق ا ّمْ ِد أ عأ ْمنْينأ  دذ صأ ؤذ  الذمي

لأمأ مأن ن سيلذ أاٍن إْاِل ْلنأعذ لأيذْهم ّمْ ا كأانأ لأهي عأ مأ ةْ  وأ ْخرأ ْمني بْالذ ىا فْىي  ييؤذ ْمِمىنذ هيىوأ ْمنذهأ

ْفيٌظ   شأ ٍّ  ٍء حأ لأٰى كيّلْ شأيذ بم أ عأ رأ  . { 21- 20سبأ –وأ

 اْحىٌد فأالِىْذينأ  رلىوبهم منكىرة وهىم مسىتكبرون ىهٌ وأ
هيكيىمذ إْلأٰ

الأ  لقولىه تعىالى ل   إْلأٰ

ةْ  ْخرأ ْمنيونأ بْالذ ونأ  ييؤذ بْري تأكذ سذ هيم مم ةٌ وأ نْكرأ  . { 22النحل  –ريليوبيهيم مم

 ْمنيونأ بْىالذ  } : زين لهم علمهم معتقدين أنهم على صواب ةْ إِْن الِْذينأ الأ ييؤذ  ْخرأ

هيمذ فْي ئْ أ الِْذينأ لأهيمذ سيوءي الذعأذأاْب وأ
هيونأ أيولأٰ الأهيمذ فأهيمذ يأعذمأ مأ يِنِا لأهيمذ أأعذ ةْ  زأ ْخرأ  الذ

ونأ  سأري أخذ  . { 5-4النمل  –هيمي األذ

 امىىودتهم لكىىل مىىن حىىارب هللا تعىىالى ورسىىوله وأهىىل بيتىىه وعلىىيهم السىىالم 

ا م  مْ  والمؤمنين ل   اِل تأْ دي رأوذ ْمنيونأ بْىاِهْ والذيأىوذ ْخىرْ  ييؤذ أ  الذ َِ ىاِد  ىنذ حأ ادمونأ مأ ييىوأ

ئْى أ كأتأى أ 
تأهيمذ أيولأٰ انأهيمذ أأوذ عأْاىيرأ ىوأ هيمذ أأوذ إْخذ هيمذ أأوذ أأبذنأىاءأ انيوا آبأىاءأ لأوذ كأ سيولأهي وأ رأ وأ

نذىىهي  وحٍ ّمْ يِىىدأهيم بْىىري
أأ ىىانأ وأ يمأ ْ ْخليهي   فْىىي ريليىىوبْْهمي افذ ييىىدذ ىىا وأ تْهأ ىىْري ْمىىن تأحذ نِىىاٍك تأ ذ مذ جأ

ىىهي  نذ ىىوا عأ ضي رأ ىىنذهيمذ وأ ي عأ َِ ْضىىيأ  ىىا رأ اْلىىْدينأ فْيهأ ىىاري خأ أنذهأ ْ أأالأ إِْن   األذ َِ بي  ئْىى أ ْحىىزذ
أيولأٰ

ونأ  فذْلحي ْ هيمي الذمي َِ بأ   { 22الم ادلة  –ْحزذ

 ه وآلىهكىراهيتهم سىماع آيىاك هللا تعىالى وأحاديىث رسىول هللا صىلى هللا عليى 

ورىىولهم مىىا أدرا  أن اليىىة تعنىىي هكىىذا أو مىىا أدرا  صىىحة الحىىديث وفىىرحهم 

ي  َِ إْمأا ميْكىرأ  بأراء وأهواء السلف الذي رالوا عنه أنىه صىال  رىال تعىالى ل   وأ

أِزكذ ريليوبي الِْذينأ  أ مأ لي اشذ دأ حذ ةْ  وأ ْخرأ ْمنيونأ بْىالذ إْمأا ميْكىرأ الِىْذينأ ْمىن ديونْىهْ  الأ ييؤذ  إْمأا وأ

ونأ  تأبذْاري  . {45الزمر –هيمذ يأسذ

  داالما يستأمنون من رسول هللا فال ي اهدون معه وال ينصرون دين هللا  ولذل

تِىٰى يأتأبأىيِنأ لأى أ  تعالى ي عأنى أ ْلىمأ أأْمنىتأ لأهيىمذ حأ َِ فأىا  كما في روله عىز وجىل ل   عأ

اْمبْينأ الأ يأ  لأمأ الذكأ تأعذ ريوا وأ دأ تأأذْمني أ الِْذينأ الِْذينأ صأ ْمنيونأ بْاِهْ  سذ مْ  ييؤذ الذيأوذ ْخىرْ  وأ أأن  الذ

تأأذْمني أ الِْذينأ  ا يأسذ تِْقينأ ْنِمأ ْليٌم بْالذمي ي عأ َِ أأنفيْسْهمذ وأ اْلْهمذ وأ وأ أمذ اْهديوا بْأ ْمنيونأ  يي أ الأ ييؤذ

مْ  بْىاِهْ  يأىىوذ الذ ْخىىر وأ ىىمذ  الذ تأابأىىتذ ريليىوبيهيمذ فأهي ارذ اديوا  وأ لأىىوذ أأرأ ِدديونأ وأ يذىبْْهمذ يأتأىىرأ فْىىي رأ

ىىرأ  رْيىىلأ ارذعيىىديوا مأ ي انبْعأىىاثأهيمذ فأرأىىبِ أهيمذ وأ َِ ىىْرلأ  ْكىىن كأ
لأٰ ىىدموا لأىىهي عيىىِدة  وأ أعأ وذأ ألأ ىىري الذخي

قأاْعْدينأ   { 46-43التوبة  –الذ

 لىه كما في رو  وهؤالء داالما يظنون باهلل ظن السوء وي علون هلل ما يكرهون

ِمىا كينىتيمذ   تعالى   أليِن عأ ىأ رذنأاهيمذ تأىاِهْ لأتيسذ زأ ِما رأ لأميونأ نأْصيب ا ّمْ ا الأ يأعذ عأليونأ ْلمأ يأ ذ وأ

انأهي  بأنأىىاْك سيىىبذحأ ْ الذ عأليىىونأ ْهِ يأ ذ ونأ وأ تأىىري ىىتأهيونأ   تأفذ لأهيىىم ِمىىا يأاذ ىىديهيم   وأ ىىرأ أأحأ إْمأا بيّاْ وأ

هيهي  جذ ينرأٰى ظأِل وأ ىرأ بْىْه بْاألذ ىا بيّاْ ْم ْمن سيىوْء مأ ٰ  ْمنأ الذقأوذ ارأ هيوأ كأْظيٌم يأتأوأ ا وأ دًّ وأ سذ مي

كيميونأ ْللِىْذينأ  ا يأحذ اْب أأالأ سأاءأ مأ لأٰى هيوٍن أأمذ يأديسمهي فْي التمرأ ْسكيهي عأ ْمنيىونأ  أأييمذ الأ ييؤذ

ةْ  ْخرأ هي  بْالذ لأٰى وأ أعذ رألي األذ ْ الذمأ ْهِ ْء وأ رألي الِسوذ ْكيمي مأ  { 60-55النحل  –وأ الذعأْزيزي الذحأ

. 



 ىراءة لهىم وسيىمعة ال لوجهىه تعىالى النفا  فىي نفقىاتهم الِىْذينأ يينْفقيىونأ  } : مي وأ

الأ  الأهيمذ ْرالأاءأ النِاْس وأ وأ ْمنيونأ بْاِهْ  أأمذ مْ  ييؤذ الأ بْالذيأوذ ْخرْ  وأ ن يأكيْن الِايذ أاني لأهي  الذ مأ وأ

لأىيذْهمذ لأىوذ   رأْرين ىارأْرين ىا فأسأىاءأ  ىامأا عأ مأ نيىوا بْىاِهْ  وأ مْ  آمأ الذيأىوذ ْخىرْ  وأ أأنفأقيىوا ْمِمىا  الذ وأ

ا ْليم  ي بْْهمذ عأ َِ كأانأ  ي وأ َِ رأهيمي  زأ  . {39-38النساء  -  رأ

وهؤالء الغير مؤمنين باألخرة بين هللا تعالى مآلهم أنهم في ضىالل مبىين وأنهىم إلىى 

في العذاب والضالل البعيد  ال يؤمنون بالخرة له تعالى   بل الذينال حيم كما في رو

اْا  8سبأ – ىرأ ْة عأىْن الّصْ ْخرأ ْمنيونأ بْىالذ إِْن الِْذينأ الأ ييؤذ { ف وهم عن الصراا لناكبون  وأ

وناكبون أي ل لعادلون جاالرون منحرفون ف تقول العرب  { 74المؤمنون  –لأنأاْكبيونأ 

أأنِ ) يق ل إما زا  عنها ف ولهم عذاب ألىيم كمىا فىي اليىة هنىافالن عن ال ر ل نك   وأ

ةْ  ْخرأ ْمنيونأ بْالذ نأا لأهيمذ عأذأابا  أأْليما   الِْذينأ ال ييؤذ تأدذ  . ا10افسراء - أأعذ

 : بالخرة عدة أنواع وهم  وهؤالء الذين ال يؤمنون

 ْمنيىونأ  الِىْذينأ الأ  رأىاتْليوا  لقوله تعىالى   :كفار ااالفة محاربة من أهل الكتاب ييؤذ

مْ  بْىاِهْ  الأ بْىالذيأوذ ْخىرْ  وأ الأ يأىْدينيونأ ْديىنأ  الذ سيىوليهي وأ رأ ي وأ َِ ىِرمأ  ىا حأ ىونأ مأ مي ّرْ الأ ييحأ وأ

ونأ  ىاْغري هيىمذ صأ يأىةأ عأىن يأىٍد وأ تِىٰى ييعذ يىوا الذْ زذ ْكتأىابأ حأ ّقْ ْمنأ الِْذينأ أيوتيوا الذ  –الذحأ

 . {29التوبة 

 ومىاهم الخىر واليىوم آمنا بىاهلل لقوله تعالى   ومن الناس من يقول قينمناف 

الِْذينأ  بمؤمنين أ وأ َِ اْدعيونأ  نيوا ييخأ ونأ  آمأ ىعيري ىا يأاذ مأ ىدأعيونأ إْاِل أأنفيسأىهيمذ وأ ا يأخذ مأ وأ

 . {9-8البقرة  –

 نأىا كفار رريش لذ ىذأا ْكتأىاٌب أأنزأ هأٰ ٌ  لقوله تعالى فىي المؤمنىون مىنهم ل   وأ بأىارأ لي مي

ا لأهأ وذ نذ حأ مأ ٰ  وأ ْلتينْذرأ أيِم الذقيرأ يذْه وأ ّدْ ي الِْذي بأيذنأ يأدأ صأ ْة  مم ْخرأ ْمنيىونأ بْىالذ الِْذينأ ييؤذ وأ

ْمنيونأ بْهْ  ىافْظيونأ  ييؤذ تْْهمذ ييحأ الأ لأٰى صأ هيمذ عأ { ومىن كفىر مىنهم فقىد 92األنعىام  –وأ

كيمي الِىىْذينأ  نهىال هللا تعىىالى أن يتبىىر أهىىواالهم فىىي رولىىه اءأ دأ تعىىالى   ريىىلذ هأليىىِم شيىىهأ

ذأا ِرمأ هأٰ أ حأ َِ ديونأ أأِن  هأ اءأ الِىْذينأ   يأاذ ىوأ الأ تأتِبْىرذ أأهذ عأهيىمذ وأ دذ مأ هأ فأْإن شأْهديوا فأالأ تأاذ

ةْ  كأذِبيوا بْآيأاتْنأا ْخرأ ْمنيونأ بْالذ الِْذينأ الأ ييؤذ ْدليونأ  وأ بّْْهمذ يأعذ هيم بْرأ { ف 150األنعىام –وأ

 } وهؤالء منهم الذين جعلوا المالالكة أنرا  كما في روله تعالى عنهم لعنهم هللا

 . {27الن م  -ليسمون المالالكة تسمية األنرى إن الذين ال يؤمنون بالخرة

ةْ  } وهؤالء لهم عىذابا  أليمىا  كمىا فىي رولىه تعىالى هنىا ْخرأ ْمنيىونأ بْىالذ أأِن الِىْذينأ ال ييؤذ  وأ

نأا لأهيمذ عأذأابا  أأْليما  أأ  تأدذ    {10افسراء - عذ

نأا لأهيمذ و تأدذ ً  ا أأعذ  ا10ا سرا -َعذَاباً أَِلاما

  امارأ  العزياز    وأع دنا أن هاكنا و هزناا لهام ماا يناسايهم كقولا  لعااله فاماا فعل ا  
ويقاول لعااله   ل31يوسا  -لهان م ماف وأع اد  فلماا سامعت بممارهن أرسالت إلااهن

ومان لام ياؤمن بااهلل ورساول    يؤمن باهلل لعاله ورسول  حله س علا  وآل  ) فامن لم

ً   (13الف ح  -للمافرين سعارا أع دنا فإنا أنا  سالسال   وهذا ا عداد لال لعاله فا  ميانا



 -وأغاالال وساعارا  وأغالال وسعارا كما فه لول  لعاله   إنا أع دنا للماافرين سالسال
د لعمو  من كفر باهلل لعااله ورساول  وأماا المناافقون هناا فهام ل وهذا ا عدا4ا نسان 

الااذين لولااوا الاهااود والنصااارن لقولاا  لعاااله   يااا أيهااا الااذين آمنااوا ال ل يااذوا الاهااود 

 { الماتد  –والنصار  أولاا  ومن ي ولهم منمم فإن  منهم 

انهم وبال االه وهؤال  ييان لعاله أنهام لاساوا مانهم وال مان الماؤمنان بعاد أن فقادوا إيما
ُ  أعد س لعاله لهم عذاباً شديداً لال لعااله    أَلَاْم لَاَر إِلَاه ال اِذيَن لََول اْوا لَْومااً َغِااَ  ّللا 

ُ  َعلَْاِهْم َما هُْم ِمْنُمْم َوال ِمْنُهْم َويَْحِلفُوَن َعلَه اْلَمِذِب َوهُْم يَْعلَُمونَ  لَُهْم َعذَاباً َشِديداً  أََعد  ّللا 

 . {15-14الممادلة -ن ُهْم َساَ  َما َكانُوا يَْعَملُوَن إِ 

د س لعااله لهام عاذاباً شاديداً ماا فاه لولا  ‘و كذلك كل بلد  أو لرية ع ت عنفمر ربها 
اَها لعاله :   َكفَينِْن ِمْن لَْريٍَة َع َْت َعْن أَْمِر َربنَِها َوُرُسِلِ  فََحاَسْينَاَها ِحَساباً َشِديداً َوَعاذ ْبنَ 

ُ  َعذَاباً نُْمراً فَذَالَْت َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعالِيَةُ أَْمِرَها ُأْسراً  لَُهْم َعذَاباً َشِديداً فَال قُوا  أََعد  ّللا 

ُ إِلَْاُمْم ِذْكرا  َ يَا أُوِله اأْلَْليَاِب ال ِذيَن آَمنُوا لَْد أَْنَزَل ّللا   . {10-8الطال، -ّللا 

لهذب القر  الظالم أهلها بظلمهم ليعاهم بعااً ورلمهم ألهل بات النياه  وهذا العذاب
ل وهاؤال  يعاد س  31ا نساان-لَُهْم َعذَاباً أَِلاما أََعد   لال لعاله   َوالظ اِلِمانَ   والمؤمنان

نَعُدًل  العاله لهم عداَ لقول  لعاله عن أ لهم الذن ول   وأعدب لهم   فاَل لَْعَمْل َعلَْاِهْم إِن مَ 

 ل ل84مريم - لَُهْم َعدنا

 : وأما 

  

 اأأْليما   عأذأابا  و

والعذاب األلام هنا لمن لوله عن طاعة س لعاله سوا  كفاراً أو منافقان لال فاهم عز 
ِ َما لَالُوا َولَقَْد لَالُوا َكِلَمةَ اْلُمْفِر َوَكفَُروا بَْعدَ إِْساَلِمِهْم وَ  وا بَِماا لَاْم و ل   يَْحِلفُوَن بِاّلل  َهمًل

ُ َوَرُساولُ ُ ِمان فَْااِلِ  فَاإِن يَ ُوبُاوا يَاُك َأْااًرا ل ُهاْم َوإِن  يَنَالُوا َوَما نَقَُماوا إاِل  أَْن أَْغنَااهُُم ّللا 

ي  يَ ََول ْوا َِ بذهيمي  ىا ييعأذّْ ٍ َواَل َوَماا لَُهاْم فِاه اأْلَْرِض ِما  فِاه الادًلْناَا َواْيِأاَر ِ  عأىذأاب ا أأْليم  ن َوِلاهن

 :( ل وأما74ال وبة -نَِصاٍر 

 بشار المناافقان بافن لهام  الاذين لولاوا الماافرين لقولا  لعااله    المنافقان  وهؤال  هم

وهاؤال    ل138النساا   -الذين ي يذون المافرين أولاا  من دون الماؤمنان عذابا أليما
بَ  }  ز و الماكان عذابهم إال لظنهم السو  باهلل لعاله كما فه لول  ع اْلُمنَاافِِقاَن  َويُعَاذنِ

ااْوِ   ااْوِ  َعلَااْاِهْم دَاتِااَر ُ الس  ِ َراان  الس  اااننِاَن بِاااّلل  َواْلُمنَافِقَاااِ  َواْلُمْشااِرِكاَن َواْلُمْشااِرَكاِ  الظ 

ُ َعلَْاِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعد  لَُهْم َ َهن َم َوَساَ ْ  َمِصاراً  لاد دفعهام هاذا  و  ل6الفا ح-َوَغِاَ  ّللا 
   وإن ل ولوا كما لولا م من ليل  لل وله عن طاع   لال لعاله  الظن السو  باهلل لعاله

يقاول لعااله   إناا لادينا أنمااال   وفاه عاذاب ايأار   ل16الفا ح  -يعىذبكم عىذابا أليمىا



ل وهذا العذاب األلام هناا لمان ال 31ا نسان – وعذابا أليما و حاما وطعاما ذا غصة
َوأَن  ال اِذيَن ال يُْؤِمنُاوَن بِااْيِأَر ِ  }  س لعاله روسول  والدار ايأر  لقول  لعالهيؤمن 

 ل10ا سرا  - عأذأابا  أأْليما  أَْع َْدنَا لَُهْم 

 : ثم يقول تعالى

وال   { نذسأاني عأ ي ْ كأانأ األذ يذْر وأ لي بْالذخأ نذسأاني بْالِاّرْ ديعأاءأ ْ عي األذ يأدذ  إلخ  .....  }11افسراء -وأ

دعاء اسم هللا األعظم المستخرذ من لفظ ال اللة الم رد في آية الكرسي من  - 12 

 . السورة التبي يذكر فيها البقرة

  

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقى إال باهلل عليه توكلت وإليه أني 

 وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 ال يبين ال اهرين وصلي هللا علي سيدنا محمد واله

 بقلم

 الاريف

 خالد محى الدين الحليبى

  

  

 الفهرست

  

 : الفصل األول

  

 : منهج تفسير البينة أو النبأ العظيم

  

  : الفصل الراني



  

 : فهم القرآن بلغة رريش والوليد بن المغيرة

  

 : الفصل الرالث

كتاب هللا ل وتأويل  تبديل الدين وفقا  لفهم رريش للقرآن بلغتهم ورول عمر ل حسبنا

 : رسول هللا صلى هللا عليه وآله الذي علمه لإلمام علي وأهل البيت عليهم السالم

  

 : الفصل الرابر

  

اخىىتالف المفسىىرون بنىىاءا  علىىى مىىا ورثىىول مىىن اختالفىىاك بىىين الصىىحابة والتىىابعين 

 ا فمومقابل تراح أهل بيت النبي الموروح عن رسول هللا ثم افمام علي وعليه السال

  

 : الفصل الخامس

  

حلقىىاك العلىىم و المؤسسىىاك وال امعىىاك   افنهيىىار المسىىتمر مىىن عصىىر العلمىىاء ثىىم 

 : افسالمية الكبر  إلى زمن ال ماعاك

  

 :  الفصل السادس

  

   تفسير البينة أو النبأ العظيم

  أوال  ل لماما تفسير البينة

 :  ثانيا  لماما ل النبأ العظيم

  



   التفسير على النزولثالرا  ل ترتي

 : السؤال هنا لماما بينال على ترتي  للنزول -1

 : لماما ترتي  المصحف على أولية النزول في بيان القرآن الكريم-2 

 ترتي  السور في المصحف العرماني -3  

 : الترتي  كما جاء في كت  التفسير وعلوم القرآن -4 

 : فاالدة البيان على التنزيل -5 

 . ز به تفسر النبأ العظيم دونا  عن بقية التفاسيرما يتمي -6

   ألفاظ يستخدمها القرآن لتحديد معنى محدد يريدل هللا تعالى  -أا و 

 : األلفاظ المنقولة عن معناها في القرآن الكريم   باو

  . ذا النحو المضمر الغير اص الحيو

معنىى مىر خواتيمهىا بين تفسير القىرآن فىي الغالى  فىوات  السىور تتكامىل فىي ال  داو

 .  وكل ماريل فيه هللا أعلم

  . هـا بينا الحروف المق عةو

استحالة تكرار هذا العمل ألرتبااه بكلماك القىرآن الكىريم فلىن يىأتي بعىد ملى  إال  -7

 .  عمال  مكررا  

كاف هذا التفسير بالتفصيل صعود افنسان إلى السماء في زمىن الىدجال األكبىر  -8

ر منهىىا هىىذل المراكىى  وأنهىىا سىىتكون بابىىا  مىىن العىىذاب الاىىديد والمىىادة التىىي ستصىىن

 . سيفتحه هللا تعالى على البارية بظلمهم

 :  مرال من العار األواالل لسورة افسراء-9
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	أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: « تصدَّق علي بخاتمه وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل » من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع، فأنزل الله (إنما وليكم الله ورسوله(.
	وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {إنما وليكم الله ورسوله...} الآية. قال: نزلت في علي بن أبي طالب.
	وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال « وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...
	وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال « نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته {إنما وليكم الله ورسوله والذين} إلى آخر الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد، جاء والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي، فإذا...
	وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت {إنما وليكم الله} الآية.
	وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله {إنما وليكم الله ورسوله...} الآية. نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع.
	وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله((
	- وفي الدر المنثور ايضا:  (وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم يوحى إليه، فإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أبيت عليها، فأوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت أن يكون يوحى إليه، فاضطجعت بي...
	وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه، فنزلت هذه الآية))
	- وفي تفسير الكشاف للزمخشري:
	( أنها نزلت في عليٍّ كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه)
	-  وفي تفسير المحرر الوجيز لابن عطية المحاربي:
	( وروي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وقد نزلت عليه الآية فوجد مسكيناً فقال له هل أعطاك أحد شيئاً فقال نعم، أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتماً من فضة، وأعطانيه وهو راكع، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي...
	7- وفي تفسير بحر العلوم للسمرقندي:
	( قال ابن عباس: وذلك أن بلالاً لما أذّن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في المسجد يصلون بين قائم وراكع وساجد، فإذا هو بمسكين يسأل الناس، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً؟» قال: نعم. قال: «مَاذَا»؟ قال:...
	- تفسير ابن أبي حاتم:
	( حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ أَبُو نُعَيْمٍ الأَحْوَلُ، ثنا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ:"تَصَدَّقَ عَلِيٌّ بِخَاتَمِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَنَزَلَتْ: " إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ال...
	-  وفي تفسير ابن كثير:
	(وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرًا عن علي بن أبي طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: [ذلك] أنه مر به سائل في حال ركوعه، فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا أيوب بن سُوَيْد، عن عتبة بن أبي حكيم في قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ال...
	( وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كُهَيْل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُو...
	- وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا غالب بن عبيد الله، سمعت مجاهدًا يقول في قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} الآية: نزلت في علي بن أبي طالب، تَصَّدَق وهو راكع )
	- وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} الآية: نزلت في علي بن أبي طالب.
	ورواه ابن مَرْدُويه، من طريق سفيان الثوري، عن أبي سِنان، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا يصلي، فمر سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} الآية.
	وروى ابن مَرْدُويه أيضًا عن طريق محمد بن السائب الكلبي - وهو متروك - عن أبي صالح، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، والناس يصلون، بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أعطاك ...
	- وفي تفسير أبي السعود:
	) ورُوي أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكعٌ فطرح إليه خاتمه كأنه كان مرجاً في خِنْصَرِه غيرَ محتاجٍ في إخراجه إلى كثير عمل يؤدِّي إلى فساد الصلاة، ولفظ الجمع حينئذ لترغيب الناس في مثل فعلِه رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن صدقة التطوّ...
	- وفي تفسير الألوسي:
	( وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه، فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل قال : " أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس...
	- وايضا في تفسير الألوسي:
	( والآية عند معظم المحدثين نزلت في عليّ كرّم الله تعالى وجهه، والإمامية كما علمت يستدلون بها على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وقد علمت منا ردّهم والحمد لله سبحانه ردّ كلام، وكثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يشير إلى القول بخل...
	-  وفي تفسير البغوي:
	)  قال السدي: قوله: "والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون"، أراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه (  وقال جوبير عن الضحاك في قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آم...
	وقول الامام الباقر عليه السلام هو من المؤمنين اي من كاملي الايمان وهم اهل البيت المطهرين صلوات الله عليه وفيه تورية ربما تقية.
	- وفي تفسير الخازن:
	( قيل إن هذه الآية نزلت وهم ركوع. وقيل: نزلت في شخص معين وهو علي بن أبي طالب. قال السدي: مر بعلي سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه، فعلى هذا قال العلماء: العمل القليل في الصلاة لا يفسدها والقول بالعموم أولى وإن كان قد وافق وقت نزولها صدقة علي بن أب...
	اسباب نزول  الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  :
	جاء في تفسير البحر المديد: (وجملة: {وهم راكعون}: حال إن نزلت في عليّ رضي الله عنه
	-   وفي التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى: )وهم راكعون)؛ قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه(
	- وفي تفسير الدر المنثور (3/ 404( ] .
	وفي آية البلاغ يقول تعالى  :
	{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } وهنا صرّح كثير من المفسرين بأن نزول آية التبليغ ك...
	1. أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي ، المتوفى سنة 1270 هجرية ، عن ابن عباس ، قال : نزلت الآية : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } في علي حيث أمر الله سبحانه أن يخبر الناس بولايته ، فتخوّف رسول الله ( صلى ...
	2. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، المتوفى سنة : 468 هجرية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : " نزلت هذه الآية :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } يوم غدير خم ، فيعلي بن أبي طالبرضي الله عنه " ، ( أسباب النزول :...
	3. عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ، المعروف بالحاكم الحسكاني من أعلام القرن الخامسالهجري : روى بإسناده عن ابن عباس في قوله عَزَّ و جَلَّ : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } الآية ، قال : نزلت في علي ، أمر رسول الله (...
	وهذا هو التأويل الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله إبلاغه قومه وهو تأويل رفضوه فقال صلى الله عليه وآله منبئاً أمته " ياعلي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل "
	ورد في كفاية الأثر [  عن أنس بن مالك : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أوصياء الأنبياء الذين بعدهم بقضاء ديونهم، وإنجاز عداتهم، ويقاتلون على سنتهم. ثم التفت إلى علي (عليه السلام)، فقال : أنت وصيي، وأخي في الدنيا والآخرة، تقضي ديني، وتنحو عدات...
	رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أيها الناس! لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار! ألا وإن علي بن أبي طالب أخي، ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله -  الإرشاد: ١ / ١٨٠، بحار الأنوار:...
	2040 - عنه (صلى الله عليه وآله) : يا علي، أنت... تقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل - كفاية الأثر: ١٣٥ عن سعد بن مالك، الجمل: ٨٠، بشارة المصطفى: ١٤٢ عن ابن عباس، المسترشد: ٤٢٩ / ١٤٢، عوالي اللآلي: ٤ / ٨٧ / ١٧ كلها نحوه؛ الصواعق المحرقة: ١٢٣ ...
	[  - عنه (صلى الله عليه وآله) : أنا أقاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويل القرآن  - الفردوس: ١ / ٤٦ / ١١٥ عن وهب بن صيفي، كنز العمال: ١١ / ٦١٣ / ٣٢٩٦٨ ؛ المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٢١٨ عن زيد بن أرقم .]
	2042 - الإمام علي (عليه السلام) - في الحكم المنسوبة إليه -: عجبا لسعد وابن عمر؛ يزعمان أني أحارب على الدنيا!! أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحارب على الدنيا؟! فإن زعما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حارب لتكسير الأصنام، وعبادة الرحمن، فإنما ...
	رسول الله (صلى الله عليه وآله) - لعلي )عليه السلام) -: أنت أخي، وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي، وتبرئ ذمتي -   مسند أبي يعلى: ١ / ٢٧١ / ٥٢٤ عن أبي المغيرة عن الإمام علي (عليه السلام)، المناقب لابن المغازلي:٢٣٨ / ٢٨٥؛ الأمالي للصدوق: ١٥٦ / ١٥٠، بشارة المصطفى...
	[  الإمام علي (عليه السلام): طلبني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجدني في حائط نائما، فضربني برجله، قال: قم، فوالله لأرضينك! أنت أخي، وأبو ولدي، تقاتل على سنتي. من مات على عهدي فهو في كنز الله، ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه، ومن مات بحبك بعد موتك خت...
	[ الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين، كما كتب علي جهاد المشركين.
	فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد؟  قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وهم مخالفون للسنة.
	فقلت: يا رسول الله: فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟!
	قال: على الإحداث في الدين، ومخالفة الأمر.
	فقلت: يا رسول الله، إنك كنت وعدتني الشهادة، فاسأل الله أن يعجلها لي بين يديك. قال: فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟!- شرح نهج البلاغة: ٩ / ٢٠٦.]
	[  الأمالي للطوسي عن أبي سعيد الخدري: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا بما يلقى بعده، فبكى (عليه السلام) وقال: يا رسول الله، أسألك بحقي عليك، وقرابتي منك، وحق صحبتي إياك، لما دعوت الله عز وجل أن يقبضني إليه؟
	فقال (صلى الله عليه وآله): أتسألني أن أدعو ربي لأجل مؤجل؟
	قال: فعلام أقاتلهم؟ قال: على الإحداث في الدين- الأمالي للطوسي: ٥٠١ /١٠٩٨، المناقب لابن شهر آشوب: ٣ / ٢١٨ وفيه ذيله؛ المناقب للخوارزمي: ١٧٥ / ٢١١، شرح نهج البلاغة: ٤ / ١٠٨ نحوه ] .
	وهنا يتبين لنا أن هناك تأويل لفهم آيات الله تعالى رفضته قريش واكتفت بأن تفهمه بلسانها دون تأويل وبكل أسف دخل في ذلك مجموعة من الصحابة الذين أرادوا القرآن مجرداً بغير تأوويل كما في قول الخليفة عمر في حديث رزية يوم الخميس
	[ لَمَّا حُضِرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي البَيْتِ رِجَالٌ، فيهم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : هَلُمَّ أكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه و...
	ونقول بالفعل وللأنصاف هم فعلا فهموا القرآن فهماً لغويا صحيحاً قال تعالى فيه { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } ولكنهم رفضوا التأويل فلما جاء القرن الثالث وبدأ العرب تدوين علم النحو والصرف والبلاغة و علم بيان القرآن فهذا كله صحيحاً كما سنب...
	اللغة التيفم بها الوليد بن المغيرة القرآن والخليفة عمر وأبو سفيان ومجموعة من الصحابة تولتهم في هذا التوجه وازداد الخطب بمنع تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من مائة عام حتى خشى عليها الإندثار الخليفة عمر ابن عبد العزيز فجاء حق أهل بيت النب...
	وهنا ظهر الجهل ببعض آيات القرآن والتي قالوا فيها الله أعلم لتركهم جزء من الوحي المنزل على سول الله هى سنته التي نقلها أهل بيته ورفضها المنافقون في كل زمن بحجج شتى أهمها أنها مفتريات وأن رسول الله ترك الأمة تفهم كتاب الله كما تشاء ووفقاً لقواعد كان يعر...
	ومن قائل [ "العرش معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وتركه سنة"  ] كقول الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل [ فقال:  يا أبا عبد الله! قال تعالى: } الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى - طه:5}  فكيف استوى ؟ فغضب الإمام وعلاه العرق ، ونظر إليه وقال)  ...
	ومن قائل  في آية الروح : [ كفى بنا أدباً أن لا نسأل فيما سكت الله عنه ] على الرغم من أن الآية تبدأ " يسئلونك عن الروح" وهى سوال كقوله تعالى { يسئلونك عن الأهلة أو يسئلونك عن الخمر والميسر } أي أن لها إجابة حتمية ولكن لفقدان جزء من علوم أهل بيت النبي ع...
	{ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب – النحل } , ولقد زعم أناس أن النبي (صلى الله عليه وآله) مات و لم يفسر القرآن الكريم أو يبينه و إذا كان هذا الإدعاء صحيحاً  فماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله بين مكة...
	وهذا هو فهم الوليد بن المغيرة لما قال [ إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة ] وهو فهم صحيح ولكنه مدخل لبيان كتاب الله تعالى كما سنبينه في حينه والسؤال :
	و هل ترك النبي صلى الله عليه وآله  لهم القرآن الكريم ليفهمه كل على هواه ليختلفوا وهذا قول باطل لأن كتاب الله وكلامه محدد مانع للإختلاف كما قال تعالى { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا – النساء } أي أن الإختلاف في ا...
	والعبد الحبشي هنا المأمور بطاعته هو كل من هدى إلى ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيت النبي عليهم السلام وذلك لا يقوم إلا على قاعدة بيان القرآن بالقرآن كما قال تعالى   { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه  }
	ثم يأتي بعد ذلك بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى  { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون – النحل }
	مع الأخذ في الإعتبار أن كل قول وفعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وحي قال تعالى فيه  { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى – النجم }
	.ثم يأتي بيان أهل بيته عليهم السلام في قوله تعالى }فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { قيل أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب وذكر ذلك ابن كثير في تفسيرة وذكر أن المقصود منها علماء أهل بيت النبي عليهم السلام وذكر ذلك :
	1 - الإمام الثعلبي في تفسيره الكبير في معنى هذه الآية من سورة النحل.
	2 - تفسير القرآن لابن كثير في جزئه الثاني الصفحة 570.
	3 - تفسير الطبري في جزئه الرابع عشر الصفحة 109.
	4 - تفسير الآلوسي المسمى روح المعاني في جزئه الرابع عشر الصفحة 134.
	5 - تفسير القرطبي في جزئه الحادي عشر الصفحة 272.
	6 - تفسير الحاكم المسمى شواهد التنزيل في جزئه الأول الصفحة 334.
	7 - تفسير التستري المسمى إحقاق الحق في جزئه الثالث الصفحة 482.
	8 - ينابيع المودة للقندوزي الحنفي الصفحة 51 و 140.]
	[ و عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني  -  عيون الأخبار ج 1 ص 116 وتراه في التوحيد أيضا الباب 1 ص 37& أم...
	وهؤلاء هم الخبراء بكتاب الله تعالى الذين قال  جل وعلا فيهم   {  الرحمن فاسأل به خبيرا الفرقان -  59 }
	و يقول أمير المؤمنين عيه السلام لذلك محذراً من  التفسير بالرأي والهوى و التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم
	[  إياك أن تفسر القرآن برأيك ، حتى تفقهه عن العلماء ، فإنه رب تنزيل يشبه بكلام البشر، وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر ، فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر، فتهلك وتضل – بحار الأنوار – العلامة الم...
	ولذلك لا يبين كتاب الله إلا قرآنا مثله يحدد المعنى القرآني المقصود وفقاً لمراد الله تعالى في كتابه الكريم قال تعالى { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه } فلا يبين القرآن  إلا قرآن مثله  لذلك يقول ابن كثير  في مقدمة كتابه تفسر القرآن العظيم  :...
	وأكثر الناس  معرفة بكتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده : [ قال الإمام أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به – روضة الكافي 311-312 ] .
	وهذا الوحي علم علمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام  روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) : [ ” إن اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) وعلمنا واللّه –  المجلسي، بحا...
	وهذه البيوت هى بيوت أهل بيت النبي واعلاها بيت الإمام علي وفاطمة كمافي أسباب النزول حيث سأل أحد الصحابة [ عن أنس بن مالك وعن / 98 / ب / بريدة قالا:  قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: (في بيوت أذن الله أن ترفع)  فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا ر...
	ومن هنا كان أهل بيت النبي و أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام هو ترجمان القرآن ومدرسة للفهم الحقيقي لكتاب الله  كما أنزل من عند الله تعالى ووفقاً لمراد الله تعالى و هذا العلم حدد معالمه أمير المؤمنين علي  بما  تعلمه  من رسول الله بين بيته ومسجده وفي...
	وهذه الدراسة مفتوحة لكل علماء الأمة بدرجات متفاوته من الفهم وفقاً للمعايير العلمية التي حددتها الأمة الإسلامية في فهم كتاب الله تعالى يقول تعالى  : { نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ  وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ – يوسف 76 }
	وأعلاهم فهماً و أصدقهم و أصوبهم مدرسة أهل البيت عليهم السلام هى التي تبين مراد الله تعالى من خلقه فإن تحقق ذلك الفهم نزلت الملائكة ونزلت البركة وارتفع الغضب وجاءت النصرة  ببيان دقيق وتفصيل لكتاب الله تعالى  من خلال فهم دقيق للقرآن بالقرآن الذي هو أبعد...
	ومع ظهور مدرسة الرأي وانتشار الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في مناقب الرجال والقبائل والبلدان عمت البلوى وازدادت التفاسير وما ازدادت الأمة من الله إلا بعداً بعدما كان في زمن رسول الله تفسيراً واحداً ثم تفسيرين في زمن الخلفاء بعد موت النبي صلى...
	[  أخرج الحاكم فى الأربعين شاهدا له من حديث أبى سعيد سمعت رسول الله يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر أنا هو يا رسول الله قال لا قال عمر أنا هو يا رسول الله قال لا ولكن خاصف النعل قال وكان أعطى عليا نعله يخصفها قا...
	وبالتالي عم البلاء ورفعت البركة ونزل الإنتقام الإلهي  على أثر اختلاف هذه الأمة في كتاب ربها وسنة نبيها وقتل أهل بيته عليهم السلام و شيعتهم وأنصارهم واتهامهم من الخوارج وانصارهم بالكفر بعد أن قتلوا أهل بيت النبي وشردوهم بين الأقطار وقد نبأهم النبي صلى ...
	[ عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نظر إلى علي والحسن والحسين عليهمالسلام فبكى وقال : أنتم المستضعفون بعدي. قال المفضل : فقلت له : ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال : معناه أنكم الأئمة بعد...
	وفي مسند أحمد : [ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ ، أُخْتُ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَجَعَلْتُ أَبْكِي ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : " مَا ي...
	ومع فقدان جزءاً من العلم اللدني الوهبي المتوارث لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله اصطدم العلماء بآيات احتار في فهمها العلماء من بعد فاضطروا للإقتباس من علوم من سبقهم حتى وصل الحال إلى ترسيخ أتهام كل من احب أهل بيت النبي (عليهم السلام) وتولاهم بأنه شيع...
	وبالتالي بعد البون وشسع بينهم وبين ما توارثه أهل بيت النبي عليهم السلام من علوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هنا انتشر بينهم كلمة (الله أعلم) على الرغم من قوله تعالى { وكل شيئ فصلناه تفصيلا} وقوله تعالى { ثم إنا علينا بيانه} وقوله تعالى عن بيان...
	وهذا الجزء الوهبي هو الوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله  ولذلك قال تعالى فيه {  وما ينطق عن الهوى}  و توارث هذا العلم وهبه من الله تعالى الى اجهل بيته عليهم السلام فآتاهم الله تعالى فهما وعلماً  كما قال تعالى في نبي الله سليمان  { ففهمناها س...
	وحيث أن المس غير اللمس فيكون المعنى الحقيق الصحيح للآية [ أنه أي لا يدرك غور معناه إلا من مسه الطهر ] أي وأول هؤلاء الأطهار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل بيت النبي عليهم السلام  الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما في الآية الك...
	وهذا جزء يهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده وأولهم أهل البيت كما أسلفنا ثم ذريتهم وهذا سبب قول سيدنا إبراهيم لأبنائه بعدما جمعهم { يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون }  :
	ولذلك كان الصحابة إذا احتاروا في آية من كتاب الله أو حكم ذهبوا لترجمان القرآن وهو الإمام علي عليه السلام وهكذا الأئمة من ذريته إلى زمان المهدي آخر إمام من هذه الشجرة الطيبة الطاهرة .
	ومع تفرق الأمة وسفك دماء أهل بيت نبيها عليهم السلام وبعد أن أحرقوا دار السيدة فاطمة وقتلوا الحسن بالسم والحسين ذبحاً والإمام علي وهو يصلي الفجر في المحراب هنا عوقبوا من الله تعالى بالتفرق والإختلاف قال تعالى { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من ...
	وهذا حدث بالفعل و رفعت البركة و نزل البلاء وعمت البلوى وتسلط على المسلمين كل شعوب الأرض بما جنت أيديهم حتى يرجعوا إلى ولاية الله الحق  التي هى ولاية كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه و سنته  ثم إمامة أهل بيته عليهم السلام .
	فإن حققوا تلك الولاية توحدت هذه الأمة ورفع الخلاف فيما بينها  :
	 و حلت البركة   .
	 ورفعت من بينهم النقمة والبلاء والنصوص في ذلك كثيرة منها قوله تعالى { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ – الأعراف...
	 ينزل الإنتقام الإلهي على أعداء هذه الأمة مصداقاً لقوله تعالى {  إن الله يدافع عن الذين آمنوا – الحج } .
	 تنزل الملائكة عياناً في حروب المسلمين مع أعدائهم ويرون الملائكة كما رآها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بدر حيث رأوا فوجاً من الملائكة على رأسهم قائداً يقول "أقدم حيزوم " فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لم " هذا مدد السماء ا...
	وفي بحثنا بكتاب الله تعالى هنا وبيان القرآن الكريم على الكلمة واين وردت في كتاب الله بكل مواضع القرآن الكريم لتحديد كان لكشف المعنى المطلق للكلمة ومصدرها وأين وردت تحقيقاً لمراد الله تبارك وتعالى منها وترابطها بالتي تليها حتى يمكن بالفعل أن القول بأنن...
	وهذا الحبل عبارة عن مجموعة من الحروف و الكلمات و الآيات و السور متصلة ببعضها البعض لا تنفصم على ترتيب النزول في فهم بيان كتاب الله تعالى و كلها تشير إلى ولاية الله تعالى ثم ولاية رسوله و أهل بيته عليهم السلام .
	وبالتالي بيان القرآن بالقرآن على الكلمة يشق طريق الظلمات أمام أهواء دخلت في البيان  وجهل انتشر بين الناس تدريجياً حتى وصلنا إلى مستوى متدني من الفهم لدقائق اللغة العربية الفصحى ولا يوجد وقتاً لدى الناس كي يسمعوا تحذلق أحد العلماء لإثبات الأعلمية وهو ي...
	وإليك هذا المثال في بيان لغوي عميق لآية من كتاب الله لن يحقق منها عظيم الإفادة إلا المتخصصون دون عامة المسلمين الذين يريدون حكم الله تعالى ورسوله في المسائل و معرفة  الحلال والحرام  :
	[  { مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ...
	(ما)الثلاثة كلها نافية و (لرجل) متعلق بجعل و (من قلبين) في لاموضع نصب مفعول به جمع الزوج وهو يطلق على الذكر والأنثى بغير تاء على لغة الفصيح وهى لغة القرآن الكريم قال تعالى { اسكن أنت وزوجك الجنة – البقرة 35 } و (اللائي) جمع التي والأصل إثبات الياء ويج...
	وهنا نؤكد بأن هذا بيان للخاصة من العلماء وإفادة عوام المسلمين منه في هذا الزمان السريع أحداثة ومشاغل الناس فيه و لن يفيد المسلم العادي منه شيئاً .
	وبالتالي لن يستفيد منه إلا العلماء المتخصصون في فقه اللغة وليس المسلم العادي طالب الحكم القرآني وسنة الرسول صلى الله عليه وآله للعمل بها .
	وبناءاً على ما تقدم يجب أن تعلم أيها القارئ الكريم بأننا قد راجعنا كلمات القرآن الكريم  كلمة كلمة أصلها وجذرها وفروعها وأين وردت وترابطها بما قبلها وبعدها وهذا هو الفارق بينه وبين المعاجم اللغوية  وذلك ليكون البيان القرآني للقرآن الكريم هو الحكم الذي ...
	وعن الجزء الوهبي والكسبي في كتاب الله تعالى :
	أعلم أخي الكريم
	ان كتاب الله تعالى هو كلام الله المنزل من السماء إلى أهل الأرض ليتحاكموا إليه في عالم الشهادة بالحياة الدنيا ثم يثابو أو يعاقبوا في الآخرة بعد موتهم و في الحياة الدنيا  تظهر علامات رضا الله تعالى أو غضبه  وسخطه  على الناس بين الرضا والقناعة وراحة البا...
	وبالتالي القرآن الكريم ككتاب منزل من عند الله ليس كلاماً عادياً  فهو ميسر ظاهر  واضح جلي قال تعالى فيه { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدير } وهذا هو ظاهر القرآن حتى لا يكون للناس على الله حجة و أيضا في كتاب الله بيانا للغيب ومستقبل العالم وهذا من ب...
	أولاً  :
	الوهبي أو بواطن القرآن الكريم  :
	يجب ان تعلم أخي المسلم بأن الإمام علي علي السلام عندما قال بأن القرآن له ظهر وله بطن
	كما قال الإمام (ع) في آخر الخطبة 18 [ : « وَإِنَّ القُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ. لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلاَ تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ ». – نهج البلاغة الخطبة 18   .]
	وفي زمن الفتن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله : [ وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : ” فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن… وله ظهر وبطن ظاهره حكمة وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق” –  المجلسي، بحار الأنوار ، 29/71  .  ]
	و [  قال الإمام الباقر (عليه السلام) : للقرآن ” ظهر وبطن منه ما قد مضى ومنه ما لم يجىء… ونحن نعلمه” – المجلسي، بحار الأنوار، 32/ 791    .]
	و الظاهر من كتاب الله تعالى قال فيه عز وجل : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ – يوسف 2 }
	وهذا القرآن ميسر الفهم لتيسير العمل به كما في قوله تعالى { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر – القمر }
	ثانياً :
	الباطن تأويل لغوامض القرآن الكريم لايعلمه إلا الراسخون في العلم من أهل بيت النبي عليهم السلام ومن تعلم علمهم من بعدهم وبالتالي هو تأويل لا يعلمه إلا الله ورسوله صلى الله عليه ثم  أئمة أهل عليهم السلام والراسخون من ذريتهم في العلم ومن تعلم ونهل من علمه...
	كما أسلفنا أي لا يدرك غور معناه إلا المطهرون من أهل بيت النبي عليهم السلام ولذلك قال تعالى { فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون – الأنبياء } ولفظ  (أهل ) هنا يقطع المعنى ويؤيد بعض أسباب النزول التي ذكرت أنهم أهل بيت النبي عليهم السلام و ذلك لورود هذا...
	ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الكتاب يسألهم أهو نبياً أم لا ؟
	وهنا نكون قد دخلنا في بطن القرآن وتأويله الذي قال تعالى فيه أنه سيظهر آخر الزمان حينما ينسى علماء هذه الأمة أصول التفسير و تضيع كثير من الأحكام بين النسيان والتحريف هنا قال تعالى متوعداً } هل ينظرون إلا تأويله يوم يأت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد ...
	و لكن بكل اسف بين تعالى أن الكثير سيكذبون بهذا التأويل الذي سيأتي به إمام آخر الزمان أو ينزل مع سيدنا عيسى عليه السلام كما في قوله تعالى { بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله – يونس }
	وبالتالي هنا التفسير جمع بين الظاهر الأنيق الذي يعلمه كل علماء الأمة والبداية والقاعدة التي ننطلق منها في بيان كتاب الله هى قواميس اللغة العربية والألفاظ الشرعية للتعريف بالكلمة ومعناها
	ثم مراجعة تفاسير أهل البيت في كل آية لنجد أنهم بالفعل كانوا يعرفون بيان القرآن بالقرآن وبدقة أتينا بها بحيث إذا قال أي إمام من ائمة أهل البيت عليهم السلام قولاً في تفسير آية من كتاب الله بعد بيان كل كلمة بالقرآن في النهاية ستجد بعد البحث في كتاب الله ...
	وهذا هو الباطن العميق في فهم كتاب الله تعالى والذي تعجز الأمة عن إدراكه كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام [ " القرآن أبعد عن فهم الرجال "  .]
	و في الباطن العميق في فهم كتاب الله تعالى ألفاظاَ قرآنية منقولة عن معناها فهى على غير ماتظن وعلى غير ما حددته قواميس اللغة بل قد كشفنا في قواميس اللغة العربية ثلاثة أخطاء بينها القرآن بالقرآن  .
	ولذلك قال علماء التفسير أن هناك معانى لغوية لألفاظ القرآن ومعاني شرعية حددها الشارع الكريم  .
	وأما الجزء الكسبي من كتاب الله فهو ما اكتسبه المرء من علم بجهده وقراءته لفهم كتاب الله تعالى ولا يمكن ان يصل بهذا العلم إلى غوامض كتاب الله تعالى ولذلك يقول تعالى في العلماء بين هاتين الدرجتين { والذين أوتوا العلم درجات – المجادلة 11  } وأعلى هذه الدر...
	ومن خلال بيان القرآن على الكلمة وجذورها دون زيادة أو نقصان بداية من بيان الكلمة بيانها اللغوي والشرعي نكون قد بدأنا الغوص في معاني الكتاب وترابط الكلمات مع بعضها و التي بينت أن كل كتاب الله تعالى من أول كلمة نزلت فيه وهى {إقرأ} حتى آخر كلمة في قوله تع...
	وذلك مع الإلتزام بقواعد التفسير المعروفة بين علماء التفسير بالرواية ولقد لجا علماء قبلنا لبيان القرآن بالقرآن ولكنهم التزموا بحرفية الآيات الآية بالآية  فعجزو عن بيان أكثر من ثلاثة أرباع القرآن وأدخلوا فيه أراء علماء السلف لتغطية هذا العجز والمثال على...
	وهنا لم ينتبهوا بأن ترقيم الآيات تم في عهود متأخرة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله و قد بين القرآن الكريم أن كل حرف في كتاب الله آيه في قوله تعالى { ألم تلك آيات الكتاب المبين } ومن هنا في بياننا لكتاب الله كل جملة مفيدة آيات من الله يبينها آيات أخرى...
	] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
	وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
	وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
	فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ
	فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
	وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
	وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
	ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
	وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
	وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
	وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – البقرة 282 {]
	وبالتالي لما التزم الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بهذا المنهج وجد نفسه مضطراً للجوء إلى سلف هذه الأمة لينقل منها وهكذا سار على نفس النهج الخطيب في تفسيرة للقرآن بالقرآن وذلك للجوئهم في البيان اعتماداً على الآية وليس الكلمة مع ...
	وهذه الأحكام أتينا بها في القرآن المدني بما اتفقت عليه أمة المسلمين من أحاديث بين المذاهب.
	وعن البيان الكسبي لكتاب الله تعالى وفقاً لما ورثته الأمة الإسلامية من تراث إسلامي مختلط بين علوم أهل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا
	ثم خلت المكتبة الإسلامية من كتاب في تفسير و بيان القرآن بالقرآن على الكلمة والصلة بين كل سورة وما بعدها والكثير من السور القرآنية فواتحها يتكامل في المعنى خواتيمها وتترابط الكثير من السور بعضها مع بعض  وهنا يكون الإختلاف بين المعجم و التفسير بما ينفي ...
	ثانياً : (1)
	فهم القرآن وإعجازه بلغة قريش ووفق ما فهمه الوليد بن المغيرة حينما قال ( والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة ) واستمرار هذا النهج حتى يومنا هذا وسنبينه في حينه
	ثالثاً :
	انقسام التفاسير على أثر ذلك لحوالي سبعة عشر نوعاً من التفاسير :
	ثم كانت المقدمات تؤدي إلى نتائح تمر بها الأمة الإسلامية الآن من تفرق وتقاتل وتناحر بعد أن تفرقت في المعتقدات و التفاسير والتي انقسمت  إلى سبعة عشر نوعاً من أنواع التفسير لا يوجد من بين كتاب الله على الكلمة كما بينا وأسلفنا من قبل وهى كما يلي :
	 التفسير بالرواية
	2- التفسير بالدراية أو بالرأي :
	- أبرز المصنفات في التفسير بالرأي المحمود
	3-  تفسيرات المنهج العقلي :
	4- تفسيرات المنهج الأدبي  :
	5- تفسيرات المنهج اللغوي :
	6- التفسير البلاغي :
	7- التفسير التحليلي :
	8-  تفسيرات المنهج  الفقهي :
	9 –  تفسير المنهج الهدائي :
	10-  تفسير المنهج المقارن :
	11 – تفسير المنهج الحركي :
	12-  تفسير المنهج الكلامي :
	13-  لتفسير المنهج الإشاري :
	14- تفسير المنهج الصوفي :
	15-  تفسير المنهج الموضوعي للقرآن :
	16 – تفسير المنهج الباطني والفلسفي :
	17- تفسيرات المنهج العلمي .
	وفي تفسيرنا للقرآن الكريم هنا ما ميزه عن غيره في مادته العلمية فقد جمعنا فيه بين بيان الظاهر الأنيق والباطن العميق أو الوهبي والكسبي و فق ما اراد الله تعالى في القرآن المكي و المدني معا مع الإلتزام بإضافة مرويات من السنة النبوية المطهرة وآثار أهل بيت ...
	و حيث  أننا التزمنا في البيان على الكلمة وترابطها بالتي قبلها فهذا مايميزه عن المعاجم
	في بيان لكتاب الله تعالى الذي قال فيه تعالى أنه عبارة عن حروف وكلمات وآيات وسور مترابطة في حبل بين الأرض والسماء قال تعالى فيه { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } وهذا الحبل  طرفه عند الله تعالى وطرفه بأيدي البشر  فمن أراد الله تعالى ورضاه فليتول...
	وإذا كان عدد كلمات القرآن (سبعة وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة) (77439) فلابد أن تعلم أننا قد راجعنا كل كلمة فيه بهذا العدد أوقريباً منه وذلك لتكرار ألفاظ فيه كلفظ الجلالة أو الأرض أو السماء أو ماشابه وذلك من خلال المعجم المفهرس لألفاظ ال...
	وبعد عناء وجهد و ابتلاءات شديدة قل من يتعرض إليها و ينجوا منها إنسان تم هذا العمل العلمي بتوفيق من الله تعالى وبدأنا في إخراجه بهذه الصورة على موقعنا الخاص وذلك حتى لا نكتب عن الله تعالى ممن كتموا العلم كما في الحديث الشريف  الذي قال فيه صلى الله عليه...
	هذا وبالله التوفيق
	وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين
	والحمد لله رب العالمين
	خالد محيي الدين الحليبي (1)
	الفصل الأول
	منهج تفسير البينة أو النبأ العظيم :
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين  المنتجبين الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وآله "دعوا لي أصحابي" :
	أما بعد :
	هذه هى مقدمة لتفسير  " النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون "  أو " تابوت السكينة "
	وهنا " النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون "  لأن هذه الأمة بعد اختلافها العظيم في بيان كتاب ربها وسنة نبيها وولاية أهل البيت (عليهم السلام) أثبتنا فيه من خلال بيان القرآن بالقرآن وعلى الكلمة أنه يؤكد أن الولاية لله تعالى ولرسوله وأهل بيته عليهم السلام .
	وأما :
	وتابوت السكينة لأنه ينتصر لأل بيت النبي (عليهم السلام) من أوله إلى أخرة وفقاً لبيان القرآن بالقرآن و الذي انتصر لولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام . ولذلك يعتبر تابوتا للسكينة والنصر   وباباً للفهم الصحيح لكتاب الله تعالى حي...
	التزمنا فيه ببيان القرآن بالقرآن ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ثم آثار أهل البيت (عليهم السلام) وعلى الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها .
	مع ملاحظة أننا لم نأت بمعجم ذو كلمات منفصلة عن بعضها  ولكن بينا آياته تعالى التزاماً بأسباب نزول الآية أولاً ثم الكلمة الأولى من كل آية وأين وردت ومواضعها المبينة لها والتي نحن بصددها لتحديد المعنى ومراد الله تبارك وتعالى منها دون زيادة أو نقصان .
	ثم نأتي بالكلمة التى بعدها وبيانها وأين وردت وترابطها بالتي قبلها ثم التي بعدها فوجدنا وحدة ترابط عجيب بين الكلمات كلها مكملة لبعضها البعض في المعنى و البيان وكأنه حبل مترابط كما قال تعالى { واعتصموا بحبل الله جميعاَ ولا تفرقوا – آل عمران } فهو حبل مت...
	في آيات لا تنفصم بعضها عن بعض ولاسورة عن أخرى ولا يخرج مضمون توجهه عن ولاية الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وآل بيته عليهم السلام  كما قال تعالى في هذا الحبل والمؤمنون وهذا مالم يأت به أحد من قبل كما سنبين حيث التزموا بسياق الآيات وبيانها وليس ...
	والبداية هنا في مقدمتنا لابد  نتعرض وبلا حرج لتطور حال الإسلام والمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتطورالتحول من القبيلة إلى الدولة  سياسياً وإجتماعياً وارتباط السياسة وتطورها وارتباطها بالفقه والحديث والتفسير إلى الآن .
	وبالتالي يأصل قاعدة لم يأت بها أحد من قبل بأن  يجعل كلمات القرآن بمواردها وجذورها في القرآن الكريم مبينة لآخرى في كتاب الله تعالى لنعلم كيف استخدمها الله عز وجل في كتابه وماذا يرسد ويقصد منها فجعلنا القرآن الكريم حاكماً على القرآن وليس بالهوى والرأي و...
	وهذا البيان لقرآن بالقرآن وعلى الكلمة وترابطها في سياق الأية واتباطها بالتي قبلها وبعدها وترابط السور مع بعضها البعض وترابطها وفقاً لترتيب النزول فوجدنا الكلمات والآيات والسور مترابطة المعنى مكملة لبعضها البعض كلها تدعوا إلى ولاية الله تعالى ورسوله صل...
	وترابط الآيات والسور هنا هو هذا الحبل المتصل بين العبد وربه من جهة والمتصل بعضه ببعض في ترتيب النزول والبيان الترتيبي بالمكي ثم المدني في البيان والتفسير وارتباط ذلك التنزيل بالسيرة النبوية المطهرة وغير ذلك قال تعالى فيه : { كما أنزلنا على المقتسمين ا...
	وبالتالي كتاب الله تعالى حبل لا تنفصم كلماته وآياته وسوره  بعضها عن بعض ولا يخرج مضمون توجهه عن ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه   ثم أهل بيته عليهم السلام .
	وهذا البيان  بهذه الصورة  لكل كلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها والسور بما لم يأت من قبل  بهذه الطريقة وبهذه الدقة التي ستراها بإذن الله فيما بعد  و بالتالي هو فريد في بيانه أصيلاً في منهجيته في بيان القرآن بالقرآن ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ...
	وهذه عبارة عن نتيجة نهائية لعملية كبيرة من فهم آيات القرآن الكريم قال بعدها الإمام الصادق عليه السلام " نحن وجه الله الذي يؤتى منه " وسنبين ذلك فيما بعد .
	ويأتي البيان فيما بعد لكل كلمة لم تتكرر في كتاب الله وهى لا تتعدى الخمسين كلمة وفقاً  للبيان اللغوي  كما حددته معاجم القرآن الكريم كقاعدة لمعرفة المعاني الشرعية لكل لفظ لم يأت له مرادف يبينه في  كتاب الله الذي يحدد المعني ويبين الفرق بين الألفاظ كالك...
	الكذاب الذي يكذب فإن أكثر من الكذب فهو أفاك وإن كان خراصاً : فهو القول بالظن والتخمين والثلاثة كذابين ولكنه التدرج في المعاني القرآنية فلا يمكن للفظ أن يبين معنى آخر إلا وينقله لمعنى آخر مرتبط به  أو مكمل له
	مثل  قتل واقتتل وقاتل هناك فروق في المعنى بين كل لفظ القرآن ينقلك باللفظ بين معنى وآخر لمراد الله تعالى شيئاً محدداً من تغيير اللفظ في موضعه  من داخل كتاب الله تعالى
	فقتل أي ازهق روحه وقاتل مارس الضغط عليه بشتى أنواع الضغوط وفي النهاية يحجث القتل فهنا يكون معنى قاتل وأما اقتتل فهى مشاجرة وتقاتل لم تصل فيه إلى القتل فإن أزهقت روح إنسان فقد اختلف المعنى وانتقل اللفظ من اقتتل إلى قتل .
	كما أنه يوجد في كتاب الله ألفاظاً منقولة عن معناها اللغوي فظاهرها قد تعتقد أنه هكذا وموافق للغة ولكن كتاب الله يحدد لها معنى آخر غير ماتعتقد وهنا سر من أسرار القرآن الكريم وقد تكلم عن هذه الألفاظ المنقولة عن معناها ابن حزم في كتابه " الإحكام في أصول ا...
	أي أنه بعيد الغور عميق دون أن تدري فيقع في تلك الحفرة كل من كان في قلبه مرض فلا يفهم ولذلك إذا تحير المتحيرون قالوا أتفق فيها السلف على ذلك المعنى وقل آخرون فيها كذا وذلك لعجزهم عن فهم المعني القرآني بالجزء الوهبي وذلك لأن بيان القرآن في جزء كسبي بالع...
	بعد ذلك يحدد كتاب الله تعالى معنى الكلمة الشرعي مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها بمواضع ورودها من كتاب الله تعالى لتحديد المعنى والبيان الشرعي للكلمة التي تؤدي إلى معنى محدد نجد أن الكلمات في الآيات كل كلمة تؤدي إلى نفس المعنى المراد من الله تعالى دون خلل...
	ولذلك في مقدمتنا هنا سنتعرض وبلا حرج لتطور الوضع الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتطور الدولة سياسياً وإجتماعياً وتطور الفقه والتفسير والحديث وفهم القرآن بناءاً على ما تم تدوينه من علوم أفرزت لنا اختلافات كثيرة في البيان تفرقت حوله أمة محمد ...
	و بالتالي ماتفرقت الأمة في فهم كتاب الله تعالى أولاً إلا بعد أن عمل الكثير منهم بقواعد أقل ما يقال فيها أنها أبعدت المفسر بالتآويل الظني أو المكذوباتها جلاً من السلف فاعتقد أنها صحيحة بناءاً على تصحيح سلفه  وهو يظن أنها المراد الألهي من النص القرآني ...
	كان دستور الأمة  في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله  هو كتاب الله تعالى مجرداً وبفهم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أهل بيته عليهم السلام وأولهم علي بن ابي طالب الذي كان يرجع اليهٍ كل الصحابة في فهم معضلات الأمور وكانت مواد القانون تقوم على  أحاديث ...
	وعندما رأي اليهود وقريش ذلك بدأت مرحلة الكذب عليه صلى الله عليه وآله فأرفق اليهود ومنافقي قريش أكاذيبهم  " بقال رسول الله صلى الله عليه وآله"  ليضفوا على أكاذيبهم القدسية وليوهموا الناس أنها من عند الله وما هى من عند الله تماماً كما قال تعالى في بني إ...
	ثم جاءت أجيال وخلوف كثيرة بعد ذلك تتعبد بهذه الاختلافات وكأن الله تعالى أمر بالشيئ ونقيضه وبالفعل ظهر علماء يصنفون التصانيف في المؤتلف والمختلف لعلهم يصلون إلى حل في هذه الإشكالية .
	ناهيك عن نشر مدائح ومناقب رجال وقبائل وبلدان ومدن تعصب رجالها لأنفسهم وقبائلهم فكذبوا ورووا الكثير في ذلك وفي فضائل البلدان .وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله مابعثه الله تعالى إلا من أجل توزيع المناقب على القبائل و الرجال والبلدان .
	فهل سمعنا عن سيدنا نوح أو إبراهيم أو موسى وعيسى عليهم السلام أنهم رووا عن مناقب في رجال حولهم بهذا الحجم المخيف و بهذه الطريقة المخجلة وأمتنا من بعدهم أشد تفرقاً  ؟ .
	ولذلك تطرقنا لكل عصر وبيان مذهبة والفقة المعترف به في زمانهم حتى أصبحنا الآن السلة التي تلقفت كل هذه الإختلافات وهذه الملل والنحل والمختلفات التي اختلف الناس وتقاتلوا عليها .
	ثم  إعترى كثير من علماء هذه الأمة نشوة الجهل و العجب بهذا الكم الهائل من الإختلافات في الأحكام و التفاسير والأحاديث و الأهواء لضعف عقولهم وقلة همتهم في البحث وبعدهم عن كتاب الله شكاً في عقولهم وهمتهم وثقة في سلفهم فتوقف باب الإجتهاد اعتماداً على النص ...
	فتفرقوا وابتعدوا عن دين الله الحقيقي وبَعُدَ البون وشسع بيننا وبين الحق و كتاب الله تعالى وولايةأهل بيته عليهم السلام ,.
	وبعد نشوة الجهل  دخل الكبر والعناد  فبرزت من بينهم  فرقاً من الخوارج يفسدون في الأرض ويدمرون تراث المسلمين ويقتلونهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تماماً كما قال تعالى : { قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحس...
	وما حدث ذلك إلا من خلال تجريد كتاب الله عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام ورثة الوحي الحقيقيون والتأكيد على انه ترك الأمة لتفهمه كما شاءت وفق ما ترتأيه صواباً فنصبوا أنفسهم بدهاء شديد حكاماً على كتاب الله ولم يجعلوا كتاب الله حاك...
	والعجيب أن عقائد أهل السنة لم يعمل أحداً فيها على هدم أضرحة أو مساجد فترة طويلة حتى ظهور التطرف الإسلامي التكفيري بالقرن الثامن عشر ليفعلوا هذه الجريمة النكراء فلم نسمع أن الصحابة أو التابعين أو حتى الدولة العثمانية فعلوا ذلك طوال أثنى عشر قرناً من ال...
	والدليل وجود ضريح للإمام أبو حنيفة بالعراق والإمامٍ البخاري أيضاً في جمهوريات روسيا وفي مصر الإمام الشافعي والذي رفع قفيها صلاح الدين الأيوبي مركباً فوق القبة يوضع فيها الحبوب لإطعام الطيور ومعروف صلاح الدين الأيوبي سني المذهب وهو الذي قضى على الخلافة...
	بما يؤكد أن عقائد المسلمين جميعاً في ذلك الزمان سنة و شيعة لم يكن فيها مسألة هدم الأضرحة على أنها أوثان أو شرك مطروحاً لعلم الجميع ضعف هذه الأحاديث ونكارتها ومكذوبيتها بل وتعارضها الصريح  مع  كتاب الله تعالى في قوله عز وجل  : { وقال الذين غلبوا على أم...
	وإذا ما بدأنا الكلام بحول الله تعالى وقوته عن منهج التفسير الذي سلكناه والمسمى  ب " النبأ العظيم "  أو " تابوت السكينة " فهو كما يلي :
	من أهم الأصول المجمع عليها بين المفسرين هو بيان القرآن بالقرآن فإن لم نجد فبالسنة النبوية المطهرة فإن لم نجد فباللغة العربية وهذا هو المتفق عليه عند كثير من المفسرين بالرواية و هذا هو الأصح والأصوب لقوله تعالى في بيان القرآن بالقرآن : { فإذا قرآناه فا...
	وهذا البيان القرآني للقرآن حتى لانضل كما قال تعالى { يبين الله لكم ان تضلوا }  .
	أي أن القرآن يبين بعضه بعضا كما قال بن كثير في مقدمة تفسيره  [ " أصح التفاسير القرآن بالقرآن فما أجمل فى موضع فقد فصل فى آخر "   .]
	أو  ما أُجمل في موضع فُصِل في موضع آخر، وما أبهم في مكان بينه الله تعالى في آخر، وما أُطلق في سورة أو آية قُيِّد في أخرى ، وما جاء عاماً في سياق خُصص في سياق آخر ، ولا بد من ضم الآيات والنصوص بعضها إلى بعض ، حتى يتكامل الفهم ، ويستبين المقصود من النص  .
	ثم يأتى بعد ذلك بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى :  { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم – النحل44} وقال تعالى أيضاً : { وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى إختلفوا فيه – النحل 64} .
	وحيث أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله فإنه لا يجب الخروج على طاعة رسول الله  أو بيانه صلى الله عليه وآله لأن في ذلك هداية لهم  قال تعالى { وإن تطيعوه تهتدوا } وطاعته لا تكون إلا عملاً بسنته وبيانه صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم ثم يأتي بعد ذلك ب...
	واشتراك لفظ أهل هنا بين الذكر في قوله تعالى هنا { أهل الذكر }  مع لفظ أهل البيت في قوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} يؤكد أن أهل الذكر هم أهل البيت و أهل البيت لهم سلف  مضى وهم أهل البيت الإبراهيمي الذين قال تعالى ...
	وهم الأنبياء والمرسلين من ذرية إبراهيم عليه السلام ومن ذريته نبي الله إسماعيل (عليه السلام) و من ذريته خاتم النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وهم الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما في آية التطهير التي ذكرناها من قبل و هؤلاء هم أهل ا...
	[ رَوى المحدثون و المفسرون من الفريقين أن الآيتين نزلتا في أهل البيت(عليهم السلام )
	- شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي : 1 / 334 حديث : 459 و 460 و 463 و 464 و 465 و 466 & . ينابيع المودة للقندوزي الحنفي : 51 و 140 ، طبعة الحيدرية و صفحة : 46 و 119 طبعة اسلامبول & تفسير القرطبي : 11 / 272 &  تفسير الطبري : 14 / 109 &  تفسير ابن ك...
	[ عن محمد بن مسلم : إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : { فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } أَنَّهُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى ؟ قَالَ ـ أي الإمام محمد الباقر ( عليه السَّلام ) : " إِذاً يَد...
	الفصل الثاني :
	فهم القرآن بلغة قريش والوليد بن المغيرة :
	أخطاء السلف في فهم كتاب الله تعالى الكريم
	القرآن الكريم بين الحقيقة والمجاز :
	يقول الشريف الرضي في كتابه تلخيص البيان في مجاز القرآن : [[ لم تكن فكرة قبول ( المجاز) في القرآن الكريم أمراً سهلاًعند المسلمين جميعاً فهم على اختلاف مللهم ونحلهم على وقوع الحقيقة فيه ولا يفترق في ذلك بعض أصحاب المذاهب عن بعض والحقيقة عندهم هى كل لفظ...
	فالمنكرون لوقوع المجاز اللغوي والعقلي في القرآن يحتجون لذلك بحجتين :
	أولاهما أن المجاز كذب والكذب محال على الله , وثانيهما ان الإلتجاء إلى المجاز هو العجز عن التعبير بالحقيقة والعجز محال على الله وقد رد على هذه الشبهة جماعة من المسلمين وكان من أسبقهم إلى ذلك ابن قتيبة الذي قال : ( ولو كان المجاز كذباً .. كان أكثر كلامن...
	ومن الذين ردوا على هذه الشبهة أيضاً جلال الدين السيوطي المتوفي سنة 911هـ حيث يقول : ( وهذه شبهة باطلة ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتث...
	ولعل الظاهرية هم أتباع الإمام داوود الظاهري المتوفي سنة 270 هـ عذرهم في إنكار المجاز في القرآن لأنهم يتمسكون بظاهر الكتاب والسنة كما يدل اسمهم ولهذا لا يأخذون المجاز إلا إذا كان مشهوراً وكانت القرينة واضحة معلنة عنه كاشفة له فإذا غمض المجاز أو خفيت ال...
	وقد جرى ابن حزم الأندلسي المتوفي سنة 456هـ مجرى داوود الظاهري في الأخذ بالمجاز المشهور الواضح وعدم التأويل فيه مادام يجري على سنن الفصيح في اللغة وذلك الظاهر هو الذي كان يفهمه العربي عند قراءة القرآن وكان يفهمه الصحابة والتابعون كما يدل عليه ظاهره سوا...
	[  وقد أودع الإمام السيوطي في كتابه الإتقان كثير من المجازات والإستعارات القرآنية وردها إلى أنواع المجاز اللغوي وهو المجاز في المفرد لا في التركيب وبلغت هذه الأنواع عنده عشرين نوعاً ثم انقسم النوع العشرون وهو إقامة صيغة مقام أخرى إلى أنواع أخر تزيد عل...
	وقد اشتدت حاجة مفسري القرآن الكريم إلى طائفة من العلوم كان على رأسها ماعرف في القرن الخامس وما بعده بعلم البيان والمعاني فقد وضعوا لمفسر القرآن شروطاً وأوجبوا عليه أن يعرف علم اللغة ليعرف شرح مفردات الألفاظ ودلالتها بحسب الوضع وأن يعرف علم النحو لأن ا...
	كما أوجبوا على المفسر أن يعرف طائفة أخرى من العلوم يبلغ مجموعها خمسة عشر علماً ولم يفتهم أن يضعوا البيان والمعاني بين هذه العلوم لمعرفة خواص التراكيب للكلام من جهة إفادتها للمعاني وخواصها من حيث اختلافها بحسب خفاء الدلالة ووضوحها وقد عد السيوطي علم ال...
	وهذا هو الفهم والبيان الذي فهمه الوليد ابن المغيرة عندما  قال " والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ") وكذلك كانت تفهم قريش وكل ناطق بالعربية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة والتابع...
	[ عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : ” فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن… وله ظهر وبطن ظاهره حكمة وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق” –  المجلسي، بحار الأنوار ، 29/71    [
	و ]   قال الإمام الباقر (عليه السلام) : للقرآن ” ظهر وبطن منه ما قد مضى ومنه ما لم يجىء… ونحن نعلمه” – المجلسي، بحار الأنوار، 32/ 791        [ .
	وهنا نقول بأنه  :
	لقد التزم علماء الأمة بدراسة اللغة العربية و هذا نفس ما فهمه الوليد بن المغيرة وابو سفيان والأخنس بن شريق لأنه نزل بلغتهم والمفترض أن علوم اللغة خادمة للتفسير و أنها القاعدة والمقدمة وأول درجة لفهم كتاب الله تعالى ثم الإنطلاق بهذه العلم نحو بيان القرآ...
	[  قصة استماع قريش إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
	أبو سفيان و أبو جهل و الأخنس ، و حديث استماعهم للرسول صلى الله عليه و سلم
	قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث : أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بني زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخ...
	ذهاب الأخنس إلى أبي سفيان يستفهم عما سمعه
	فلما اصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ، ولا ما يراد به...
	ذهاب الأخنس إلى أبي جهل يسأله عن معنى ما سمع
	قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاذبنا على الركب ...
	وجاء الذين من بعدهم ليفهموا القرآن بنفس طريقة الوليد ابن المغيرة فتعلموا المقدمة والقاعدة وحكموا بها على كتاب الله ولم يبينوا بها كتاب الله لكتابه الكريم وبيان رسوله صلى الله عليه وآله  للأحكام فيه
	ولذلك يقول تعالى في اصحاب ذلك النهج وقلة علمهم بالكتاب { ذلك مبلغهم من العلم النجم }
	فتوارثت بعد ذلك أجيال تفهم وفقاً لقواعد اللغة العربية والشعر الجاهلي والمخضرم والحديث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله على أنها مراجع فهم للغة القرآن الكريم وهذا حق كما قلنا ولقوله تعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون - يوسف}  وهذا صحيح لذلك ...
	[ لَمَّا حُضِرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي البَيْتِ رِجَالٌ، فيهم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هَلُمَّ أكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وس...
	نعم الخليفة عمر صادق في دعواه لأنهم عرفوا القرآن الكريم بلغتهم و بالتالي هم يعرفون المعاني وليس التأويل الذي يريده الله تعالى ويعلمه أهل بيت النبي لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله  للإمام علي عليه السلام  [  " يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم ...
	ولقد :
	1- اختلف الصحابة في الفتيا والبيان وكذلك التابعين ونقلت هذه الإختلافات إلينا كما هى فازداد الجدل والخلاف .
	2- منع الخليفتين أبو بكر  وعمر تدوين السنة وتدوينه  بعد نيف ومائة عام في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز نشر الاختلاف والحديث الصحيح والضعيف والموضوع لبعد المسافة وخوف الخليفة من ضياع السنة .
	3- انتشرت روايات أهل بيت النبي والتي كذبت بها قريش و من سار على نهجهم من بني أمية وبني العباس مما وضع الأمة كلها ما بين شيعة وسنة
	وهنا نقول بأن بيان القرآن بالقرآن هو القاعدة التي ستبين مراد الله تبارك و تعالى من آياته و تحقيق صحة متون الأحاديث  وآثار أهل بيت النبي عليهم السلام  وروايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله الصحيحة من المكذوبة علىه النبي صلى الله عليه و آله  .
	وعدم الإلتزام بأهم قاعدة في بيان كتاب الله تعالى بالقرآن ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله كانتأهم أسباب انتشار الإختلاف فهم الآيات  ومن ثم اختلاف المذاهب في فهم النص الواحد من كتاب الله تعالى
	نبين منها  مثلاً هنا :
	(1)
	ورد في قوله تعالى { يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون – القلم 42}
	قالوا [ وهذه استعارة والمراد بها الكناية عن قول الأمر وشدته وعظم الخطب وفظاعته لأن من عادة الناس أن يشمروا عن سوقهم عند الأمور الصعبة التي يحتاج فيها إلى المعاركة ويفزع عندها إلى الدفاع والممانعة فيكون تشمير الذيول عند ذلك أمكن للقراع وأصدق للمصاع – ت...
	وقيل في هذه الآية أيضاً  : [ هذه استعارة على أكثر الأقوال والمراد بها والله أعلم صفة الشدتين المجتمعتين على المرء من فراق الدنيا ولقاء أسباب الآخرة .. وقد يجوز أن يكون الساق هاهنا جمع ساقة كما قالوا : حاجةُ وحاج وغاية وغايٌ والساقة : هم الذين يكونون ف...
	وهذا الكلام وإن كان فيه الصحيح لهول الموقف لكنه لم يصب مراد الله تعالى لذلك اختلفوا فيها ولو رجعوا بتلك القواعد ليتفكروا ويتدبروا كتاب الله تعالى وأين ورد لفظ ساق وسوق ليعلموا مراد الله تعالى لاكتشفوا بأن الله تعالى قال في الذين ماتوا على الكفر والنفا...
	(2)
	قوله تعالى { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا – المزمل 5 {
	قيل فيها [ وهذه استعارة : لأن القرآن كلام وهو عرض من الأعراض والثقل والخفة من صفات الأجسام والمراد بها صفة القرآن بعظم القدر ورجاحة الفضل كما يقول القائل : فلان رصين رزين وفلان راجح ركين غذا اراد صفته بالفضل الراجح والقدر الوازن – مصدر سابق ص 351[   .
	ونقول بأن ذلك الكلام صحيحاً ولكنه ليس كاملاً وذلك لأن مراد الله تعالى من لفظ ثقيلا ورد في قوله تعالى { إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ورائهم يوماً ثقيلا – الانسان 27{ .
	وبالتالي مراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس أن هذا اليوم الثقيل لن ينفع فيه إلا القول الثقيل وهو القرآن الكريم فلا يمكن جعل السنة أثقل من القرآن أو آثار أهل بيت النبيي عليهم السلام فالقرآن الكريم أثقل وأكبر  كما في الحديث : [عن ابو سعيد الخدري قال ق...
	والثقل الأكبر هو القرآن الكريم لأنه عند الحساب سيقول تعالى للناس { فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين – الصافات 157 } ويقول تعالى أيضاً { أم اتخذوا من دون الله آلهة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين – الانبياء 24 { .
	(3)
	} لتركبن طبقاً عن طبق – الإنشقاق 19 {
	وقيل في هذه الآية : [ وهذه استعارة على بعض التأويلات والمراد بها لتنقلبن من حال إلى حال مثلها من حال الموت وشدته إلى حال الحشر وروعته , و قيل لتركبن سنة من كان قبلكم من الأمم  , وقيل : المراد بذلك تنقل الناس في أحوال الأعمار وأطوار الخلق والأخلاق والع...
	وهذه كلها تأولات فاسدة من باب ماذكرناه من قبل بأنهم نصبوا أنفسهم حكاماً على كتاب الله تعالى  وبالشعر يبينون كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله و ولو رجعوا لبيان القرآن بالقرآن لوجدوا أن لفظ طبق ورد في قوله تعالى { الذي خلق سبع سماوات طباقا – الملك 3}...
	(4) قوله تعالى  : { وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة {
	قيل  :
	[ والمراد بالوجوه هاهنا أرباب الوجوه ومثل ذلك قوله تعالى في السورة التي يذكر فيها القيامة { وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة – القيامة 22-23} والدليل على ماقلنا إضافته سبحانه النظر إليها والنظر إنما يصح من أربابها لا منها  لأنه تعالى قال عقب ذلك { ووج...
	والوجوه الخاشعة هنا لو رجعوا لبيان القرآن لمعرفة مراد الله تعالى الذي أثبت أن هناك خشوع لله تعالى من خشيته في خضوع وذلة وطاعة لأمر الله كقوله عن الأرض { ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت -  فصلت 39 } أي مستسلمةلأمر الله ...
	و  قال تعالى عن الملائكة وخضوعهم لأمر الله تعالى  { يخشون ربهم من فوقهم  ويخافون سوء الحساب – الرعد 21}  وخشوع الكفار هنا في  يوم القيامة يكون استسلاماً فيه ذله كما في قوله تعالى{ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون – القلم ...
	5- قوله تعالى { وفرعون ذي الأوتاد }
	وهنا قيل في هذه الآية [ وهذه استعارة والمراد وفرعون ذي الملك المتقرم ( أي المتأصل في السيادة والمجد) والأمر المتوطد والأسباب المتمهدة التي استقر بها بنيانه وتمكن سلطانه كما تثبت البيوت بالأوتاد المضروبة والدعائم المنصوبة – تلخيص البيان ص 365  ]
	وهذا تأويل جانبه الصواب عند الكثير لأننا  لو عدنا لمراد الله تعالى بأن يكون القرآن حاكما على القرآن لرأووا بأن الله تعالى وصف الجبال بالأوتاد في قوله تعالى { والجبال أوتادا- النبأ 7 } أي أن فرعون ذي الأوتاد أي صاحب المباني الشاهقة التي تشبه في هيئتها ...
	6- [  من الإشارات البيانية الاستعارية ما ذكره الجاحظ كقوله { ولهم رزقهم بكرة وعشيا – مريم 62 {
	يقول صاحب تلحيص البيان نقلاً عن المفسرين والبلغاء [  وليس في الجنة بكرة ولا عشي ولكن على مقدار البكر والعشيات – تلخيص البيان ص 12  [
	وهنا الخطأ الذي وقعوا فيه أن المؤمنين سينعمون في الدنيا والآخرة وكذلك الكفار والفراعين ومن تقلد بهم من كفار ومنافقين سيعذبون في الدنيا حتى يوم القيامة فإذا قامت القيامة وتبدلت الأرض غير الأرض عذبوا مرة أخرى في جهنم لقوله تعالى في بيان هذه الآيات عن فر...
	هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
	الفصل الثالث :
	تبديل الدين وفقاً لفهم قريش للقرآن بلغتهم وقول عمر " حسبنا كتاب الله " وتأويل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه للإمام علي وأهل البيت عليهم السلام :
	أو :
	تبديل الدين بين ورثة الوحي الحقيقي من أهل بيت النبي (ع)  والقائلين بالراي في مقابل النص باعتبارهم خلفاء للرسول (ص) رغم استبعادهم كل بني هاشم وعبد المطلب من كل مناصب الدولة حتى استضعفهم الناس إلى اليوم وإلى أن يشاء الله .
	1- أثبات الكتابة و نقل الإمام علي (عليه السلام) من رسول الله صلى الله عليه وآله و بعض الصحابة :
	فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ناشر للكتابة في الاسلام في مدينته المنورة وبين أصحابه المسلمين .
	بل كان جماعة في عهده صلى الله عليه وآله يحفظون القرآن وهو عندهم مكتوب ، كما يروى ذلك عن أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وعبد الله بن مسعود . وهذا الأمر يتناقض مع ماذهب اليه القائلون بالنهي عن تدوين الحديث ونسبة ذلك النهي الى رسول الله صلى الل...
	وكيفما كان فقد سمح رسول الله صلى الله عليه وآله لاصحابه بكتابة حديثه في حياته بل كانت له صلى الله عليه وآله صحيفة كتبت باشرافه المباشر، معلقة بقراب سيفه ، وهي التي اعطاها صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فاشتهرت باسم صحيفة علي بن أبي طالب عليه السل...
	وقد روى عنها الشيعة والسنة احاديت . وهذه الصحيفة صغيرة فيها العقل ومقادير الديات واحكام فكاك الاسير، وغير ذلك وقد اخرج عنها من العامة : البخاري في صحيحه في كتاب الديات وباب الدية على العاقلة وابن ماجة في سننه  ج 2 ص : 887  | 2658. واحمد في مسنده ج 1 ص...
	وكتبت في عهده صلى الله عليه وآله صحائف اخرى، منها:
	1- صحيفة علي بن أبي طالب ، وهي كتاب ضخم ، افصح الائمة الاطهار عليهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا : انها صحيفة طولها سبعون ذراعا، املاها رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام ، فكتبها علي بخطه .
	وهو أول كتاب جمع فيه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
	2- صحيفة أبي رافع المدني (35 هـ) مو لى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال النجاشي : [ لأبي رافع كتاب السنن والاحكام والقضايا -  رجال النجاشي : 4 ترجمة 1 ] .
	وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول : [  ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كذا؟ ماصنع رسو ل الله صلى الله عليه وآله يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ـ ألواح يكتب فيخت -  طبقات إبن سعد 2 : 371، والاصابة 2 : 332 ] .
	3- صحيفة عبد الله بن عمر والتي سماها بالصادقة. وقد اشتملت على الف حديث ، روى بعضها أحمد في مسنده .
	وتعتبر احدى الوثائق التاريخية التي تثبت تدوين الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وآله .
	وروى عبد الله هذا فقال : كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله) اريد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فامسكت عن الكتاب ، وذكرت ذلك لرسول الله (صلى ال...
	4- [ صحيفة سعد بن عبادة الانصاري ( ـ 15هـ) فيها طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله - علوم الحديث 13.. ]
	[ ويرى البخاري ان هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الاحاديث بيده وكان الناس يقرؤن عليه ماجمعه بخطه - علوم الحديث : 13، والسنة قبل التدوين : 342].
	5- [ صحيفة جابر بن عبد الله الانصاري ذكرها ابن سعد في طبقاته  - طبقات ابن سعد 7 : 229  ] . , [  وعبد الرزاق في مصنفه  ، المصنف 11 | 20277 ].
	[ والذهبي في تذكرته -  تذكرة الحفاظ 1 : 123 ] .
	وروى مسلم في صحيحه انها كانت في مناسك الحج ، ويحتمل ان يكون فيها ذكر حجة الوداع التي القى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله خطبته الجامعة، وعين عليا عليه السلام وصيا وخليفة واماما للناس بعده .
	[ وكان قتادة بن دعامة السدوسي يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول : لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة . التاريخ الكبير 7 : 125 | 827 ] .
	ويعتبر جابر من الصحابة البارزين الذين دعوا الى عملية التدوين فضلأ عن ممارستها، فلم يقتصر على كتابة الصحيفة بل كان يملي الاحاديث على تلامذته من التابعين -  تقييد العلم : 104 ].
	وكتب عنه جماعة منهم : محمد بن الحنفية، وسليمان بن قيس اليشكري ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وغيرهم . ولم تتحدد كتابة الحديث النبوي بالاسماء التي ذكرنا بل كان لغير هؤلاء من الصحابة عمل مماثل ومصنفات اخرى كأبي ذر الغفاري ، ورافع بن خديج الانصاري وسلمان ...
	هذه الصحف وما ورد من اجازته ـ بل امره صلى الله عليه وآله ـ بالكتابة
	لعبد الله بن عمرو وغيره واحاديثه المتكثرة في ذلك والتي منها.
	1 ـ [ اكتبوا ولا حرج - . تقييد العلم 72 ـ 73 ، مجمع الزوائد 1: 151. كنز العمال 10 : 232 | 29222.] 2- [ قيدوا العلم بالكتاب - . محاسن الاصطلاح 298 و 299 ].
	3 -[ اكتبوا لابي فلان -. صحيح البخاري 1 : 39].
	4- [ استعن بيمينك - تقييد العلم : 65 ] .
	دليل واضح على اجازته لكتابة الحديث .
	[ ولما وصل أبو بكر الى الخلافة أجمع على تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله ، وجمع خمسائة حديث وكتبها. ولكنه ـ كما تروي عائشة ابنته ـ بات ليلته يتقلب ، قالت : فغمني تقلبه ، فلما أصبح قال لي : أي بنية هلمي الاحاديث التي عندك ، فجئته بها فأحرقه...
	ثم منعهم من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء . فعن مراسيل ابن ابي مليكة ان ابا بكر جمع الناس وقال : انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله احاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافاً ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقول...
	[ وحرموا حرامه - تذكره الحفاظ 1 : 3] .
	ولم تطل أيام أبي بكر، ولذلك لم يصدرمنه كلام كثير حول تدوين الحديث في عصره ، ولكن هناك اشارات الى ان الصحابة لم يبالوا بنهيه واستمروا على الكتابة .
	وعندما استخلف عمر فكر في اول أمره ـ كما فكر قبله أبو بكر ـ في ان يكتب السنن ، تم لم يلبث ان عدل عن ذلك .
	[ فعن عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب اراد أن يكتب السنن ، فاستفتى اصحاب النبي في ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شعراً لم اصبح يوما وقد عزم الله له ، فقال : اني كنت اريد ان اكتب السنن ، واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا، فاكب...
	وعن القاسم بن محمد بن ابي بكر قال : [ ان الاحاديث كثرت على عهد عمر ابن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها - طبقات إبن سعد 5: 188 ترجمة القاسم بن محمد بن ابي بكر] .
	وهذا يدل على ان الصحابة استمروا على الكتابة، ولم يبالوا برأيه فيها ـ كما مر في الحديث السابق ـ ولذا اضطر أن يناشدهم ليأتوه بما عندهم من مجاميع الحديث . وحرقها.
	وبعد ذلك تشدد في المنع فكتب الى الامصار : [  من كان عنده شيء فليمحه -  جامع بيان العالم وفضله 64:1 ـ 65] .
	واستمرت هذه السنة من سنن عمر، كما استمرت غيرها من سننه ، وقد ساعد على بقائها طول المدة ، ودقة الخطة في المنع ، وشدة الأمر.
	فمما يدلك على دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن كعب ، قال : لما سيرنا عمر الى العراق مشى معنا عمر الى صرار، ثم قال : أتدرون لم شيعتكم ؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا ، قال : ان مع ذلك لحاجة ، انك تأتون أهل قرية لهم دوي بالقران كدوي النحل فلا تصدوهم بالاحاد...
	وفي رواية اخرى : [ فلما قدم قرظة بن كعب قالوا : حدثنا ، فقال : نهانا عمر-  تدكرة الحفاظ  7:1] .
	وروى الذهبي ان عمر حبس ثلاثة : [ ابن مسعود ، وأبا الدرداء ، وأبا مسعود الانصاري ، وقال لهم : أكثرتم الحديث عن رسول الله -  تذكره الحناظ 1 : 7 ]
	وكان يقول للصحابة : [ اقلوا الرواية عن رسول الله الا في ما يعمل به -  البدايه والنهاية 8 : 107 ]
	وبالاضافة الى هذا كله فقد منع الصحابة من مغادرة المدينة المنورة الى الامصار الاخرى ، وبذلك فقد احكم الحصار حول التدوين وسد أي منفذ يمكن ان يؤدي اليه وكادت عملية التطويق هذه تفعل فعلها على مرور السنوات حتى جاء جيل من المسلمين لا يستحل كتابة الحديث ، وي...
	[ وكره ابراهيم النخعي أن تكتب الاحاديث في ا لكراريس ، وتشبه بالمصاحف -  جامع بيان العلم وفضله 1 : 67، وتقييد العلم : 48 ]
	وهذا عامر الشعبي ( ـ 103) يقول : [ ماكتبت سوداء في بيضاء ، ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده عليّ -  جامع بيان العلم 1 : 67 ]
	واما في عهد بني امية فان أمر عمر بقي ساري المفعول ، فقد جاء في الاخبار [ أن معاوية ـ في وقت تسلطه على الخلافة ـ استقدم عبيد بن شرية الجرهمي فكتب له كتاب  (الملوك واخبار الماضين)  - فهرست النديم : 102 ]
	ولم يستقدم من يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله .
	ولنا هنا وقفة مع ادعاء الخليفة الثاني ان منعه لتدوين الحديث كان خوفاً من اختلاطه بالقرآن الكريم فيظن انه منه ، وقد صرح عمر بهذا لما فرض المنع الرسمي لتدوين الحديث ، كما مر .
	وهو ادعاء غير مقبول ولا معقول ، لان القرآن متميز ببلاغة فائقة وبمسحة الهية تجعله فوق مستوى كلام البشر حتى كلام النبي صلى الله عليه واله ، والقرآن له دليل عليه من نفسه ، فنسق كلامه والقرائن التي تحف به تميزه عن أي كلام غيره ، ولهذا انبهر العرب باعجازه ...
	وبالاضافة الى ذلك فقد أحاط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بسياج من الاحكام الشرعية منها تحريم مس كتابته لغير المتطهر، ووجوب الانصات له عند سماعه .
	فكيف يختلط على الصحابة ـ الذين نزل القرآن بين أظهرهم ـ القرآن بغيره ؟
	ومع ذلك كله فهل يمكن لمدع ان يدعي ان كتابة الحديث ـ الشارح للقرآن ـ محرمة؟!
	أليس ذلك إلا تعريضا للحديث الشريف الى الاندراس والنسيان ؟ مع ما يترتب عليهما من آثار ونتائج ؟
	واذا تم ذلك ـ وهو لم يتم ـ فان القرآن سيستبهم على المسلمين ، لان فيه ما لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه واله .
	ولو صح هذا المنع لكان في اول الاسلام ، ولا شك انه ارتفع بعد نزول جملة من القرآن حددت خصائصه وأبانت معالمه وميزته عن كل كلام.
	ومع ذلك فان من المقطوع به ان النبي صلى الله عليه واله أمر بالكتابة، وسمح لجماعة من الصحابة أن يكتبوا الحديث ، وكانت له صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة بقراب سيفه ورثها عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام .
	والنبي صلى الله عليه وآله أولى من غيره بحياطة القرآن والحفاظ على سلامة نصه ، فلو كان التدوين يختلط بالقرآن لمنعه قبل غيره ، هذا اذا كانت كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، فكيف اذا كانت كتابة الحديت منفصلة ، وتسمى باسم خاص كصحيفة علي عليه السلام ، ...
	لذلك لم ير الصحابة ان المنع يمثل الزاما شرعيا يجب ان يخضعوا له بقدر ما اعتبروه رأيا ارتآه البعض لمصالح خاصة وكذلك جماعة من التابعين دعت ومارست عملية التدوين ولم يبالوا بأمر المنع ، ومنهم : محمد بن الحنفية ابن الامام أمير المؤمنين وميثم بن يحيى التمار ...
	ونعتقد ان المنع من التدوين يخفي اسباباً أعمق من التي علل بها، فهذه تبطن غير ما تظهر، ولا تثبت للنقد الصحيح بأي حال . فلم يكن يراد للحديث النبوي أن يأخذ مداه الطبيعي والصحيح بل اريد له أن يتشكل بحسب الصورة التي آلت اليها الاوضاع بعد وفاة الرسو ل صلى ال...
	وبعبارة اخرى ، ان يساعد على افصاء أهل البيت عن مركزهم الحقيقي ، وان يساعد على تثبيت السلطة القائمة ، والامران لم يكن للحديت النبوي فيهما أي مصداق .
	ويدلك على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : جاء علقمة بكتاب من مكة ـ أو اليمن ـ صحيفة فيها احاديث في أهل البيت ، بيت النبي صلى الله عليه وآله ، فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا اليه الصحيفة، قال : ...
	فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن انظر فيها، فأن فيها احاديت حسانا، فجعل يميثها فيه ويقول :(نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن - يوسف 12 )   [ القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ، ولا تشغلوها بما سواه - تقييد العلم : 54 ، وقد توسع السيد الحسيني ...
	ولهذا ـ أيضا ـ لم يشمل المنع الاحكام ، لأن الاحكام لا تمس السلطة بشيء ، ولذلك نرى عمر يقول : اقلوا الرواية ضن رسول الله إلا فيما يعمل به  -  البداية والنهاية 8 : 107 ] .
	وكان هذا المنع ـ وما رافقه وجاء بعده من امور ـ سببا لما عرف بـ (وضع الحديث) .
	واذا عرفنا معنى الوضع وانه الكذب بعينه ويندرج تحت عقوبة الحديث الشريف «من كذب منَّ متعمداً» امكننا القول ان الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله حيث اخرج الطحاوي في مشكل الآثارعن بريدة قال :  جاء رجل الى قوأ في جانب المدينة، فقال : ان رسول الله...
	لم يقدر له ان يستمر ويستحكم ويلبس لباس الصدق ، بفضل وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ، فكان هذا الوضع (الكذب) لا يلبث ان يقبر وهو في مهده .
	ويمكننا ان نعتبر بداية الوضع الحقيقي الذي مدقته ـ بعد زمان ـ جماعات من المسلمين ، هو ما حدث حين وفاة رسول الله صلى الله عليه واله .
	فقد روى ابن عباس : [  لما حضرت النبي (صلى الله عليه وآله) الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال : «هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده»، قال عمر: ان النبي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله ، فحسبنا كتاب الله ، واختلف أهل البيت فمنهم من يقول ما قال عمر، ...
	2- مصحف أعلم أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وأحفظها لكتاب الله وهو الإمام علي (عليه السلام) :
	وأما مصحف أمير المؤمنين فقد رتبه على ترتيب نزوله كما بينا وكان به البيان النبوي الشريف كما : [ قال بن جزي في التسهيل ج1/ ص 60 (وكان القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متفرقاً في صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قعد على بن أب...
	ولذلك يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام [ ما من آية نزلت في ليل أو نهار في وبر أو مدر إلا علمت متى نزلت وفيمن نزلت – الإتقان للسيوطي ] .
	وبعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تفرغ لهذا العمل الجليل ومعلوم أن كتابة المصحف مجرداً إذا حاولت ذلك لن تتخطى الشهر الواحد وعلى ذلك الستة أشهر تعني أنه كتبه لهم بتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أتاهم به رفضه عمر وملئه من حوله ...
	وهنا قول عمر عندنا مثله يثبت حفظ القرآن من العبث أي أنه هو هو ولا فرق إلا في الترتيب وبيان الرسول صلى الله عليه وآله المنزوع منه وما رفض عمر إلا هذا البيان النبوي للقرآن الكريم .
	وبالتالي لم يتم رفضه إلا لأنه كتب لهم فيه أسباب نزوله  وتفسيره وفيمن سنزلت آيات الكفر والنفاق والظلم والقتل والزنا .  كما بينا وليظل باب الاجتهاد والتحريف في  فهم  كتاب الله وولفتح التقول فيه بالرأي والأهواء إلى أن تزول هذه الأمة بآلاف التفاسير المختل...
	أصبحت تمتلك الملايين من الكتب وما ازدادت من الله تعالى إلا بعدا واختلافاً  من جراء هذا العمل؟ .
	فزلت قدمَ هذه الأمة بعد ثبوتها وأذاقهم الله تعالى السوء والعذاب بخروجهم على ولاية الله الحق وعملهم بالرأي وقتلهم أهل بيت النبي وشيعتهم (عليهم السلام)  و صدهم  عن سبيل الله لأنه من أن المفترض أن رسول الله صلى اله عليه وآله قد بين لهم القرآن ورتبه لهم ع...
	وحتى يختفي الحق وأهله وتطمس النصوص الدالة على مجرمي قريش  وتختفي الأحداث التي فعلوها برسول الله صلى الله عليه وآله ويظلوا محمودي السيرة  رفضوا بيان رسول الله الذي دونه لهم علي عليه السلام . حيث قال الخليفة عمر " لاحاجة لنا في مصحفك ياعلي "
	فاختفت معالم القرآن الحقيقية وتاهت معاني آيات كثيرة قالوا فيها الله أعلم أوأخطئوا في تفسيرها  أوأخفوا بيانها عمداً أو صرفوها عن معناها الحقيقي ليتولوا هم الخلافة وتكون لقبائلهم الصدارة على أقوى دول  العالم .بعد أن تركوا بيان المصطفى لكتاب الله تعالى ص...
	أي أنه صلى الله عليه وآله لم يتركهم إلا وقد بين لهم القرآن ورتبه لهم و بين لهم من إمامهم وكل شيء حتى قيام الساعة  ثم قال صلى الله عليه وآله " تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"  ولما حدث الانقلاب وقال تعالى فيه {  وما محمد ...
	هنا أخرج ابن مسعود مصحفه وأبي 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 عليه السلام  بعد أن منعوه صلى الله عليه وآله من كتابة...
	وهنا يتبين لنا أن القرآن واحد بين مذاهب كل الامة الإسلامية لا اختلاف فيه و ما هذا المصحف إلا مصحف أمير المؤمنين سواء كتبه زيد أو عمر من الناس لاجتماع الأمة عليه (ولا تجتمع أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على َضلالة) ولا اختلاف إلا أنه نزل منجماً على أسب...
	(1) معرفة السيرة النبوية بصورة أدق وذلك لارتباطها ارتباطًا وثيقاً بنزول القرآن وتوالي الأحداث بدأً من نزول سورة العلق كما يعلم  كل مسلم صغير أو كبير يعرفون بالإجماع أن (اقرأ باسم ربك الذي خلق) هى أول ما نزل من قرآن والخروج على هذا الترتيب طمس لأحداث و...
	(2) وبه يُتحدد التواريخ والأحداث والحكمة من ترابط السور وتسلسلها .
	(3)  وأخيراً لبركة القراءة بترتيب النزول كما نزل به سيدنا جبريل عليه السلام وإجابة الدعوى بهذا الترتيب أسرع بإذن الله .
	وهنا لنا سؤال.
	لماذا لم يدون الخلفاء الثلاثة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله المبينة للقرآن المفصلة الشارحة للقرآن المدني في كتاب الله وهي جزءٌ من الوحي إلا إذا كان المقصود فتح باب التقول على الله تعالى بغير علم والاجتهاد والرأي والاستحسان .... الخ .
	وبالتالي فتح باب الكذب في الدين لإهلاك المسلمين  كما قال تعالى عن خطة اليهود لعنهم الله ونحن أشبه الأمم بهم كماأخبر النبي صلى الله عليه وآله قائلاً [ "أنتم اشبه الأمم ببني إسرائيل "]
	{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فصلت 26} والآية تثبت ضلوع اليهود في كثير مما انتشر بين المسلمين من اختلاف في التأويل وفم النصوص و من لغوا في دين الإسلام تفرق على أثره أمة محمد صلى ...
	وبالتالي لم يشرع في تدوينها إلا عمر بن عبد العزيز بعد نيف و مائة عام حيث خشى اندثارها  . فمن المخطئ ومن المصيب الخلفاء الذين منعوا تدوينها أم الذي دونها بعد مائة عام من موت رسول الله صلى الله عليه وآله أم ستسمع لحذلقات وفذلكات والتماس أعذار وتأولات فا...
	ولما جمعوا القرآن جعلوه على هذا الترتيب الذي تراه في كتاب الله الكريم القائم على حجم السورة وليس ترتيب نزولها فجعلوا الأكبر حجماً في مقدمة الكتاب بعد الافتتاح بسورة الفاتحة ثم الأقل في الحجم كما تقول لطلاب المدرسة ولله المثل الأعلى [الطول قدام والقصير...
	وأما ترتيب النزول الذي كان سيكشف تطور أحداث قريش ومافعلته في رسول الله وسنة رسول الله وأقواله في كل حادث وواقعة تم محو أثر ذلك نهائياً ليكون كتاب الله مجرداً كما ترى وليجتهد ويتأول فيه كل عابث أو مجتهد مايريد وكتاب الله تعالى كما بينا .
	لا يخضع لطول ولا لقصر بل ترتيب نزول إلهى قائم على أسباب نزول وأحداث ووقائع وترتيب مرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله ترتيباً عجيباً ودقيقاً ومع فقدان هذا الترتيب وعدم دراسته لعلماء السير والتواريخ والتراجم إختفت كثير من الأحداث وتاهت معالمها فلا يعل...
	مما يدل على أن التفرقة بين سنته الشارحة للقرآن والضرب على روايتها من الخليفة عمر بن الخطاب أفقد المسلمين الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الفقهاء برأيهم وقياسهم وإجماعهم واستحسانهم ومصالحهم المرسلة وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا وتفرقت...
	وعن مصحف أمير المؤمنين عليه السلام فقد رتبه على ترتيب نزوله كما بينا وكان به البيان النبوي الشريف كما  قال بن جزي في كتابه التسهيل : [ وكان القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متفرقاً في صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قعد عل...
	وهنا يبين لنا ابن جزي رحمه لله مدى العلم الكبير الذي حواه هذا الكتاب الذي فقدته هذه الأمة .
	- ما هي ميزات مصحف علي  ابن ابي طالب عليه السلام ؟
	الاجابة للشيخ صالح الكرباسي :
	مما مَيَّزَ مصحف علي ( عليه السَّلام ) عن غيره من المصاحف هو أن المصحف الذي جمعه علي ( عليه السَّلام ) و قدَّمه للمسلمين آنذاك كان مشتملاً على الميزات التالية  :
	[ ان مصحفاً مرتباً حسب ترتيب نزول الآيات بدقة فائقة ، و هي ميزة بالغة الأهمية و عظيمة الفائدة كما هو واضح ، فكانت الآيات المنسوخة مقدمة على الآيات الناسخة ، و المكية على المدنية .
	2 ـ كان مصحفاً بالغ الدقة ، فقد تمَّ إثبات نصوص الكتاب الإلهي فيه كما أقرأها الرسول ( صلى الله عليه و آله ) علياً ( عليه السَّلام ) حرفاً بحرف .
	قال علي ( عليه السَّلام ) : " ... فَلَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ آيَةً مِنْهُ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتُهَا ، وَ لَيْسَتْ مِنْهُ آيَةٌ إِلَّا وَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) وَ عَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا - بحار الأنوا...
	كان المصحف المذكور مشتملاً في هامشه على توضيحات مهمة جداً تبيِّن المناسبة التي نزلت فيها كل آية ، و تبيِّن كل ما له علاقة بمكان و زمان نزول الآيات الكريمة ، و ما إليها من معلومات قيمة . و لقد قال أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : " ... وَ اللَّهِ مَا ...
	كما و أن ذلك المصحف كان مشتملاً على بيان تأويل الآيات و بيان المجرى العام للآيات خارج نطاق زمان و مكان نزول الآية بصورة مفصلة ]
	فما حصل بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه و آله ) من رفض مصحف علي ( عليه السَّلام ) و الاستغناء عنه يشكل خسارة كبيرة لا تعوض أبداً ، و لو تقبَّله الناس يوم عرضه عليهم لم تكن اليوم مشكلة باسم تعدد القراءات ، أو الاختلاف في تأويل الآيات و تفسيرها
	[ قَالَ الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) : " لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ ، مَا اخْتَلَفَ اثْنَان " - . بحار الأنوار : 89 / 48 . ] .
	وهنا تفرق الناس إلى شيع وفرق بعد أن ورثوا كتاب الله مجرداً من اي فهم للنبي وفي نفس الوقت شغلوا كل الأمة بذبح اهل البيت والتنكيل بأتباعهم  ليفتحوا الباب لحكم قريش في الخلافة والخلافة الأموية والعباسية حتى سلبهم الترك ملكهم في حديث النبي صلى الله عليه و...
	وهنا  ورث الخلف كتاب ربهم ليس على شرط بيان الله تعالى لكتابه أو رسوله (صلى الله عليه وآله)
	كما في قوله تعالى { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه – القيامة } وقوله تعالى : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ – النحل 44 } بل كان مجرداً وهم زعموا ذلك بأن الله ترك ...
	مجرداً على شرط فهم الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ليتقولوا على الله بغير علم ومن قال ارجعوا لأهل بيت نبيكم اتهم بالتشيع فكان من المقتولين أو المسجونين أو هارباً بدينه في العصر الأموي والعباسي وإلى الآن تهمة التشيع قد تدخل السجن أو تسبب القتل ولذلك ال...
	{ ومَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ – البقرة 213} وقال تعالى :  { وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ – آل...
	ولفظ البغي هنا يؤكد أن كتب الله السماوية وآخرها القرآن الكريم لم تنتشر بين الناس إلا بحرب شرسة بين المؤمنين والكافرين وببغي كبير يقع عليهم في كل زمن من هذا الحزب الشيطاني .
	ولذلك يأتي لفظ بغي هنا كما ترى كيف قتلت هذه الأمة أهل بيت نبيها (عليهم السلام) وحكموا عليهم بأنهم خوارج كما قال اللعين يزيد في الإمام الحسين (عليه السلام) وقالوا بيهوديتهم وكفرهم كما رموا وقذفوا الفاطميين أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله ليستحلوا د...
	3-  مرجعية الإمام علي (عليه السلام) في التفسير ونبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله بقتاله على التأويل الصحيح للقرآن الكريم :
	:
	إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بشر الإمام علي بأنه سيقاتل من أجل تأويل القرآن الكريم فهذا يعني خطأ التأويلات الأخرى بدليل أنه سيقتل المخالفين والذسن بينهم له صلى الله عليه وآله منهم في قوله صلى الله عليه وآله [ " ياعلي تقاتل الناكثين والقاسطين و...
	[روى الحاكم باسناده عن عتاب بن ثعلبة: «حدثني أبو أيّوب الانصاري في خلافة عمر بن خطاب قال: أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم علي بن أبي طالب عليه السّلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» -  المستدرك على الصحيحين ج3 ص 139]. وباسناده عنه قال: «...
	.
	وروى الحمويني بأسناده عن أبي سعيد الخدري قال: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقلنا يا رسول الله، أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من نقاتلهم؟ قال: مع علي بن أبي طالب، معه يقتل عمار بن ياسر».وبإسناده عن عبدالله، قا...
	هذا اللواء الذي كنّآ نحفّ به *** دون النبي وجبريل لنا مدد
	ما ضرّ من كانت الأنصار عيبته *** ان لا يكون له من غيرهم عضد»
	وباسناده عن سعد بن عبادة عن علي عليه السّلام قال: «أمرت بقتال ثلاثة: القاسطين والناكثين والمارقين، فأما القاسطون فأهل الشام، وامّا الناكثون فذكرهم، وامّا المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية». وباسناده عن أم سلمة، قالت: «ان النبي صلّى الله عليه وآله و...
	[ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب : " تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات" . قال أبو أيوب : قلت : يا رسول الله مع من تقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال مع علي بن أبي طالب  ...
	[ وروى ابن المغازلي باسناده عن علي عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا؟ قال: لا، قال عمر: فأنا؟ قال: لا ولكن خاصف النعل. يعني عليّاً» - المناقب ص54 الحد...
	[ وروى البلاذري باسناده عن حكيم بن جبير، قال: «سمعت إبراهيم يقول: سمعت علقمة قال: سمعت عليّاً يقول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وحدثت ان أبا نعيم قال لنا: الناكثون أهل الجمل، والقاسطون اصحاب صفين، والمارقون اصحاب النهر» - أنساب الأشراف ج2...
	وروى الكنجي باسناده عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأم سلمة: «هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنه لا نبي بعدي، يا ام سلمة، هذا علي أميرالمؤمنين وسيد المسلمين، ووعاء علمي، وو...
	[ وروى باسناده عن مخنف بن سليم قال: «أتينا أبا أتراب الأنصاري وهو يعلف خيلا له، قال: فقلنا عنده، فقلت له: يا أبا أيوب، قاتلت المشركين مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم جئت تقاتل المسلمين. قال: ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمرني بقتال...
	وقال:  [ معنى قوله، الناكثين قتاله رضي الله عنه يوم الجمل، وقتاله القاسطين يوم صفّين، وذكر المارقين على الوصف الذي وصفه في الموضع الذي نعته قبل أن يقاتل علي عليه السّلام أصحاب النهر، وهم الخوارج الذين مرقوا عن الدين ونزعوا أيديهم من الطاعة، وفارقوا ال...
	وهذا هو القتال على التأويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه لأنه أفهم الأمة بالقر، الكريم وأحكامه كما في قوله صلى الله عليه وآله :[ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار – الترمذي ج 2 ص 298 ]  .
	[ علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقاَ حتى يردا علي الحوض – الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج 4 ص 321 وفضائل الخمسة ج2 ص 122 -124 ] .
	[ علي مع القرآن والقرآن مع علي – ولن يفترقا حتى يردا على الحوض – المستدرك ج3 ص 124 ] .
	[ أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب - - قال الحاكم صحيح الإسناد – المستدرك ج3 ص 126 ] .
	[ قال الإمام علي (عليه السلام) قال : سلوني فوالله لا تسألوني عن شيئ يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم , سلوني عن كتاب الله فوالله مامن آية إلا أنا أعلم ابليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم رفي جبل .. الحديث – كنز العمال ج 1 ص 228 وفضائل الخمسة ج2 ص 226...
	[عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير ...
	[عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب، فيجيئ منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن – الكافي ص 64-65 ]
	[عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد...
	وعلم الإمام علي (عليه السلام) هنا هو بيان رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك يقول صلى الله عليه وآله له  (عليه السلام) [ ياعلي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل ]
	وقال أيضاً  كما أوردنا من قبل : [  "علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" -  رواه الحاكم والطبراني والسيوطي عن أم سلمة ] .
	[ وروى السيوطي في الدر المنثور؛ قال: أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة، والديلمي وابن عساكر وابن النجار؛ قال : "لما نزلت {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} وضع رسول الله صلى الله عليه  وآله وسلم يده على صدره فقال : "أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى ...
	[ وقال صلى الله عليه وآله : " ياعلي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل" -  بحار الانوار: ج 8، ص 455 و 456، طبعة الكمبانيّ ، روايات مستفيضة بهذا الشـأن، وأورده في «غاية المرام» عن طريق العامّـة عن موفّق بن أحمـد الخوارزمـيّ ص 33 تحت العنوان ال...
	[ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس! لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار! ألا وإن علي بن أبي طالب أخي، ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله  .
	وقال صلى الله عليه وآله : يا علي ، أنت... تقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل
	و قال صلى الله عليه وآله) : أنا أقاتل على تنزيل القرآن، وعلي يقاتل على تأويل القرآن  -   موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ - محمد الريشهري - ج ٥ - الصفحة ٤٨ ] .
	[ وقال صلى الله عليه وآله : «أنا أقاتلهم على تنزيل القرآن وأنت تقاتلهم على تأويله» -   ينابيع المودة ص 233- الإصابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 25 -كفاية الطالب ص 334-منتخب كنز العمال ج 5 ص 36 ] .
	وقد مهد رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته هذا البيان وامتنع عن إبلاغه للناس حتى نزل قوله تعالى { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته } .  - موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسنة والتاريخ - محمد ا...
	[ وقال صلى الله عليه وآله : " أنت يا علي تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي" - مستدرك الحاكم ج 3 ص 122 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 488. المناقب للخوارزمي ص 236 كنوز الحقائق للمناوي ص 203. منتخب كنز العمال ج 5 ص 33 ينابيع المودة ص 182. -   قال الحاكم: ه...
	وبالتالي بيان كتاب الله تعالى  بدأه الإمام علي عليه السلام فرفضته قريش وحاربته ففتلوا الإمام علي ثم الإمام الحسن والحسين وكل أهل بيت النبي حتى الآن بعد أن بينوا للناس طريق فهم كتاب الله ومراده تعالى من أمته وهؤلاء هم أهل الذكر الوارد ذكرهم في قوله تعا...
	4 - حرق الخلفاء للمصاحف و منع تدوين حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)  :
	[ قال الذهبي : " إن أبا بكر جمع أحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كتاب ، فبلغ عددها خمسمائة حديث ، ثم دعا بنار فأحرقها "   تذكره الحفاظ للذهبي ]
	[ روى القاسم بن محمد أحد أئمة الزيدية عن الحاكم بسنده إلى عائشة قالت : " جمع أبي الحديث عن رسول الله ، فكانت خمسمائة حديث فبات ليله يتقلب ، فلما أصبح قال أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها فدعا بنار فأحرقها "  -   الاعتصام بحبل الله المتين ...
	وفي عهد عثمان يقولون بأنه جمع الصحف في كتاب واحد على اعتبار أن النبي تركهم ولك يكتب لهم كتاباً وذلك يتعارض مع قوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } فهل يكمل ويتم بدون تدوين ؟! .
	 منع كتابة الحديث :
	ذكر مالك بن أنس ان ابابكر جمع الناس فقال لهم : (إنكم تحدثون عن رسول اللّه أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شيئا ! فمن سألكم فقولوا  بيننا وبينكم كتاب اللّه فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرام) ( الموطأ لمالك بن ج1...
	ذكر مالك بن أنس ان ابابكر جمع الناس فقال لهم : (إنكم تحدثون عن رسول اللّه أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شيئا ! فمن سألكم فقولوا  بيننا وبينكم كتاب اللّه فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرام) ( الموطأ لمالك بن ج1... (1)
	ذكر مالك بن أنس ان ابابكر جمع الناس فقال لهم : (إنكم تحدثون عن رسول اللّه أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شيئا ! فمن سألكم فقولوا  بيننا وبينكم كتاب اللّه فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرام) ( الموطأ لمالك بن ج1... (2)
	[ ..أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال أخبرنا عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم يملي علي أحاديث فقال إن الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال مثناة كمثناة أهل الكتاب قال فمنعني القاسم يومئذ...
	ان منع تدوين الحديث النبوي والتأكيد على القران فقط إنحراف من  انحرافات خطيرة  نشأت في عهد الخليفة الاول  لتتفاقم وتنتشر بعده,وهو تأكيد لمقالة عمر التي تقدم ذكرها يوم وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) عندما قال النبي :
	أتوني بكتاب ودواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا به من بعدي أبدا ,فقال عمر: دعوا الرجل فهو يهجر حسبنا كتاب الله!  ويعني عمر بذلك أن القران يغني المسلمين عن حديث النبي وقالها عمر بجسارة أمام النبي (صلى الله عليه وآله) وفي ساعة موته!  يتحجج المدافعون عن ابي بك...
	هذه الحجة في منع تدوين الحديث النبوي ومحاولة طمسه والتأكيد على القران فقط حتى لايختلط الحديث بالقران على الناس هي عذر اقبح من ذنب , تردها الاية الكريمة :
	( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (الحجر9), حيث أجمع المفسرون أن الباري عزوجل حفظ القران بهذه الاية الاعجازية ,ولن تمس القران يد المحرفيين والمنتحلين , والقران تحدى الناس في الآية: ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا ...
	فلماذا إذن منعوا كتابة الحديث بحجة اختلاطه مع القران؟ إن كتب الحديث والفقه روت أحاديثاُ  مسندةً وصحيحةَ تحث على كتابة الحديث وتدوينه , منها مايلي :
	قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (نَضَّر الله امرءا سمع مقالتي فبلغها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(سنن ابن ماجة ج1ص 230 - 236 ، سنن الترمذي ج5 رقم الحديث 2658).
	وقد بين النبي أنه لم يخرج من فيه (فمه) إلا الحق , وأمر المسلمين بكتابة كل شئ يقوله, ذكر قول النبي الاخير كل من ( الدارمي في سننه ج2 صفحة 125, مسند أحمد ج2 صفحة 162) .
	وقالت قريش لعبد الله بن عمرو بن العاص : أتكتب عن رسول الله كل ما تسمع ؟ ! وإنما هو بشر ! يغضب  كما يغضب البشر ! ! فذكر ذلك للرسول محمد(صلى الله عليه وآله) ، فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله) وهو يشير إلى شفتيه : (أكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج مما ...
	وأمَرَ النبي (ص) علي بن أبي طالب بتدوين الاحاديث النبوية بقوله : (اكتب ما أُملي عليك، فقال عليّ: يا رسول الله ! أتخاف عَلَيَّ النسيان؟ قال: لا، ولكن دوّن لشركائك، قال: ومن شركائي يا رسول الله؟ قال: الاَئمّة الذين يأتون من بعدك)( عن منع تدوين الحديث لع...
	هذه الاحاديث تبين أن النبي محمد(صلى الله عليه وآله) شجع على التدوين والكتابة لتبقى احاديثه وتوصياته تشريعا للأمة حتى قيام الساعة.
	وقد تحجج القدماء دفاعا عن موقف ابي بكر وعمر بعدم تدوينهما للحديث ومنهم  الدينوري في كتابه( تأويل مختلف الحديث) ,حيث يقول ان منع التدوين جاء بسبب جهل الصحابة بالكتابة! وهو رأي عجيب لأن الصحابة كتبوا القران وجمعوه, أليس ذلك دليلا على معرفتهم بالكتابة, و...
	علم الاولون أن السنة وهي الحديث المروي عن الرسول كلام فصل , فالحديث النبوي واضح مبين لايات القران, وفي ذلك يقول الامام علي بن أبي طالب في معركة صفين-( وقعة صفين في فصل الامام علي)- أثناء التحكيم بين الفريقين فينصح الامام مبعوثه بقوله : ( لا تحاججهم با...
	ذكر الذهبي :  (قالت عائشة : جمع أبي ( وهو ابابكر) الحديث عن رسول الله  ، وكانت خمسمائة حديث ، فبات ليلته يتقلب كثيرا ، فلما أصبح قال : أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها ! فقلت : لم أحرقتها ؟ قال : خشيت أن أموت وهي عندي ف...
	هل ترك النبي سنته واحاديثه للاحراق أم لتبيين الحقيقة للعباد ,وللاستعانة بها في تفسير القران نفسه؟ قول الخليفة  أعلاه يدل على أن الرسول حث على كتابة حديثه وألا كيف استطاع أبوبكر جمع خمسمائة حديث مكتوبة في صحائف؟ ولماذا لم يحرقها والنبي (صلى الله عليه و...
	ذكر مالك بن أنس ان ابابكر جمع الناس فقال لهم : (إنكم تحدثون عن رسول اللّه أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شيئا ! فمن سألكم فقولوا  بيننا وبينكم كتاب اللّه فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرام) ( الموطأ لمالك بن ج1... (3)
	مالك بن أنس  في حديثه اعلاه يؤكد أوامر ابوبكر للمسلمين بعدم رواية أي حديث للنبي (ص) والاكتفاء بالقران فقط, فتأمل.
	أتفق فقهاء  الجمهور على أن جمع القران في مصحف واحد في عهد ابي بكر وعمر كان يستدعي شاهدين للصحابي الذي يأتي باية قرانية لتدوينها في المصحف و بعد تأكيد الشاهدين لصحة الاية القرانية  التي أتى بها الصحابي تكتب الاية في المصحف , وهكذا حتى كمل جمع القران. و...
	لكنهما اختارا طمس تلك الاحاديث واتلافها . إن الذي احترق لابد أن كان خطيرا ومهماً, فلم يشأ الخليفة أن يطلع الناس والاجيال الاتية عليه ,وهل هناك اخطر من الامامة والحكم في تاريخ البشرية كلها ؟ أليس هذا دليلا على أن جل تلك الاحاديث تتكلم عن أمور الخلافة و...
	وهذا هو السبب الرئيسي لاوامر الحاكم بعدم رواية احاديث النبي (صلى الله عليه وآله) و احراق ما كٌتب من اقواله (ص)!  إن حرق أحاديث النبي ومنع الناس من التحدث بها يبين أن الذين منعوا ذلك كانوا يبغضون النبي بغضاً الى درجة أنهم سعوا بكل ما يستطيعون للقضاء عل...
	[ ذكرالعلامة الاميني في كتابه الغدير في فصل أبوبكر,أن ابن كثير الدمشقي  جمع بعد جهد احاديث ابي بكر في كتيب فكانت  اثنين وسبعين حديثا فقط! وسمى ما جمع  بمسند الصديق , وكذلك ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء , ويستأنف الاميني كاتبا: وقد يروى أن لأبي بك...
	ونقول أن مارواه كان أقل بكثير مما أحرقه واتلفه , فهل يعقل لانسان عاصر النبي لفترة ربع قرن من زمان كما يدعي المؤرخون ثم لا يروي سوى أحاديث معدودة؟ ألا يدل ذلك على وجود احاديث اخرى خٌفيت عن الناس واحرقت واتلفت. واخيرا نقول اذا كان القران قد تم حفظه بالك...
	وقد لخص هذا الاختلاف والاضطراب في الفقه قول الامام علي في خطبة له حيث يقول:
	(  تَرِد على أحدهم القضيّة في حكم من الاَحكام، فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترِد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الاِمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً، وإلـههم واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم واحد! أفأمرهم الله تعالى...
	هذه السطور من خطبة الامام  تبين أصل الاختلاف والانحراف في دول الاسلام  منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.
	يروي جمهور السنة حديث : ( تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا... كتاب الله وسنتي) ونقول أما كتاب الله فهو محفوظ ,وأما السنة فقد أتلفت واحرقت ومنع الناس من كتابتها فلا عجب من الهرج والمرج الذي مرت به الامة , أليس الملام في ذلك هو من منع كتا...
	لقد سار الحكام الذين أتوا بعد أبي بكر على خطى سنته في منع تدوين الحديث ونشره, حتى عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز حيث قام بمهمة جمع وكتابة سنة الرسول وكان ذلك بعد ثمانين سنة من حكم الخليفة الاول , تأمل, ثمانون سنة مرت ثم بدأ التدوين! أي أن دعائم ...
	[  وذكر السيوطي عن حاطب بن خليفة البُرْجُميّ أنه قال: شهدتُ عمربن عبدالعزيز يخطُب وهو خليفة، فقال في خُطبته : (ألا وإنّ ما سنّ رسول الله وصاحباه فهو دِين نأخذ به وننتهي إليه، وما سنّ سواهما فإنّا نُرجئه)  ( تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 241)  ] .
	وهكذا تم لابي بكر وعمر ما أرادا وأصبحت تشريعاتهما وأعمالهما جزءا من الدين والرسالة , فعمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي يضيف أحاديث النبي وسنته الى أعمال وسنن (صاحبيه) ويعني بهما الخليفة الاول ابوبكر والثاني عمر ! وسيأتي في فصل عمر كيف أنه استحدث  سننا...
	إن من اعجاز النبوة أن  طمس الحديث النبوي وعدم تقييده  تنبأ به رسول الانسانية,  فهو قد حذر المسلمين من مغبة ترك الحديث والسنة والتمسك بالقران فقط فيقول (صلى الله عليه وآله) من حديث له :
	( يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ! ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) ( مسند أحمد ج4 , ص130. وكذلك روى الترمذي ) .
	- [ لجنة جمع القرآن في العهد العثماني وتوقيته :
	وقع خلاف في عدد اللجنة المكلفة بالجمع في العهد العثماني، فقيل: هم خمسة: زيد، وابن الزبير، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث. وقيل: هم اثنا عشر رجلًا من قريش وأنصار، فيهم أبي .. . وفي بعض الآثار: يملي سعيد، ويكتب زيد. غير أن م...
	فهؤلاء الأربعة هم الذين كوَّن عثمان بن عفان لجنة منهم، وعهد إليهم تنفيذ قرار نسخ المصاحف. قال الحافظ ابن حجر: وكان ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة 25هـ، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه. وذهب العلامة ابن الجزري وابن الأثير إل...
	كيفية الجمع العثماني :
	[ أرسل عثمان إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فبعثت إليه بالصحف التي جمع القرآن فيها على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وتسلمت اللجنة هذه الصحف واعتبرتها المصدر الأساس في هذا الخطب الجلل، ثم أخذت في نسخها، حسب الدستور الذي وضعه لهم عثمان رضي الل...
	وهنا لنا عدة ملحوظات هامة جداً :
	(أ) هل تعرف أخي المسلم معنى جهلهم بكتابة آية من كتاب الله تعالى وحيرتهم في كتابتها بسبب إما جهلهم أو عنادهم وإصرارهم في الإبتعاد عن مصحف الإمام علي وأهل بيته عليهم السلام  والأنكى من ذلك أنه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه قصر في دعوته وترك أم...
	(ب) هل تعرف ماذا يعني توكيل جمع القرآن الكريم لزيد بن ثابت ويتركون الإمام علي عليه السلام الذي قال فيه تعالى { وتعيها اذن واعية}
	- من هو زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في وجود أول المسلمين بعد رسول الله وهو الإمام علي وأهل البيت (ع) وابن مسعود سادس المسلمين إسلاماً وماذا قيل فيه .
	من أوائل الذي أسلموا  وقيل إنه سادس من أسلم ، وشارك في غزوة بدر، وأُحُد، والخندق، وبيعة الرضوان، وغيرها من الغزوات والمشاهد، وهاجر الهجرتين ويتم استبعاده عن جمع القرآن الكريم والإمام علي وهم يعلمون أن كلا منهما معه مصحف كامل بالإضافة ألى  أبي ابن كعب ...
	[  " يا معشر المسلمين ، أعزل عن نسخ المصاحف وتولاها رجل ( وهو زيد بن ثابت ) ، والله لقد أسلمت وأنه لفي صلب أبيه كافراً  - المصاحف ، ص  25] .
	وقال أيضاً : [ " فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد ، ولقد قرأت من في ( فمي ) رسول الله بضعاً وسبعين سورة ، ولزيد ذوؤابتان يلعب بين الصبيان    - المصاحف ، 22 ]
	وورد في المفاضلة بين ابن ثابت وابن مسعود [ " أن عبد الله بن مسعود بدري وذاك ليس هو ببدري ، وإنما ولاه لأنه كاتب رسول الله  - الرجع السابق ، 25 ]
	وفي فضل ابن مسعود وردت أحاديث نبوية منها ، عن ابن عمر : [ " استقرأوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل " . وعن أبي بكر وعمر ، أن الرسول قال أيضاً :" من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه ع...
	ولكن الاثنين ، ابا بكر وعمر ، تنكرا لفضله في مهام جمع المصحف ! ، ثم استبعده عثمان في عملية جمعه ؟
	من كل ما سبق ، نستخلص التالي ؛ أن التشريع وأمر الحكم ، والخوف من خلخلة المركزية  كان وراء أن يبقى مصحف واحد .
	أما أن حرقها كان لصيانة وحدة المسلمين ، فالأمر لم يكن أكثر خطورة من الاختلاف من الاختلاف في التفسير والتأويل ، فهو قرآن واحد والمسلمون تفرقوا إلى أكثر من سبعين فرقة ومذهب .
	إن حال التمذهب حال سليمة ، فما دام هناك حياة وتطور اجتماعي وفكري ، لا بد أن تتبلور آراء ومفاهيم تقود إلى قيام فرقة أو مذهب . ومع هذا لم يمر حرق المصاحف دون معارضة ، وأكثر من عارضه المسلمون العراقيون عندما وقفوا مع عبد الله بن مسعود ، وذهبوا يبحثون عن ...
	وكل هذا لا يعنينا بشيئ لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه ولكن هذه المرويات تضع هذا الخليفة موضع شك واتهام خاصة إذا علمنا أن زيداً  كاتب الوحي يهودي بل ولا يعرف له نسب على وجه الدقة.
	ولذلك رفض ابن مسعود إعطاء أبي بكر مصحفه بواسطة زيد وهو أحدث عهداً بلإسلام من ابن مسعود فرفض إعطائهم مصحفه :
	[ روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه : أنهم جاءوه لينزل على رأيهم ويعطيهم مصحفه الذي دونه من في رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم  ( لقد أخذت من في رسول  الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة وإن زيد بن ثابت يهودي له ذؤابتان- تاريخ المدينة لب...
	[ وروى الحاكم قال بن مسعود : أقرأني رسول  الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لم يسلم – الحاكم  ج2/ص 228 ]  .
	وهنا سبعين سورة أي عند نزول سورة الأنبياء على  ترتيب النزول تحديداً بمكة وكان  زيد طفلاً صغيراً وقبل أن يولد كان بن مسعود مسلماً لله تعالى  [قال لما كتب زيد  المصحف لقد أسلمت وإنه في صلب رجل كافر - كما في أسد الغابة لبن الأثير ج1/ص80  ] .
	كما أن زيداً الكاتب بنسبه اليهودي متهماً بل الحقيقة أنه ليس معروفاً له نسب حقيقي وهذا يؤكد شكوكنا فيه من هو: يقال أنه هو الذي كتبه وجمعه بأمر الخليفة أبي بكر ومستشاره عمر بن الخطاب : وأما عن نسب زيد فعـنـدمـا نـرجـع إلى ترجمة زيد في كتب التراجم نجدهم ...
	ولـكـن مـصادر السيرة والتاريخ والرجال المعروفة خالية عن اسم أبيها مالك بن صرمة , ولا عن اسـمـه الخر الذي ذكره ابن الأثير ( مالك بن معاوية ) كما لا توجد روايات عن حياتها , وهل إنها تزوجت بعد ثابت أم لا ؟.
	لـكـن الـمـشـكلة الصعبة في ترجمة زيد معرفة الاسم الحقيقي لأبيه وجده وأعمامه ونسبه ذكـرت المصادر  لجده عدة أسماء منها : الضحاك بن خليفة , وله ابن اسمه ثابت , ومن أسمائه
	الضحاك بن أمية بـن ثعلبة بن جشم وله ابن اسمه ثابت .
	ومنها الضحاك بن الصامت .
	ومنها الضحاك بن زيد بن لـوذان
	بـن عمرو بن عبد عوف.
	لكن يصعب أن تنطبق ترجمة أي واحد منهم على زيد صـعـدت مـع نـسـبه جداً فجد , مضافا إلى أن بعض هؤلاء الأجداد المفترضين لزيد من الأوس , وبعضهم من الخزرج
	- منع تدوين الحديث فتح باب الإختلاف و التقول في كتاب الله بغير علم :
	وإذا عدنا لمصحف بن مسعود سنجد به آية الإصطفاء مضافا إليها {" وآل محمد على العالمين " } أي أنها مكتوبة في مصحفه وبقراءته هكذا { إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ وآل محمد عَلَى العَالَمِينَ - أل عمران 33}  أي أن ا...
	ونحن نقول ذلك ليس تشكيكاً في القرآن الكريم بل هو أحد أوجه القراءات كما أوردها السادة الأساتذة في كتابهم معجم القراءات طبعة جامعة الكويت و تأكيداً على أنه محفوظ من العبث و التحريف كما في قوله تعالى  {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَح...
	أي نحن وليس أنتم وذلك لأن (إنا) لفظ يأتي على الله تعالى ورسله وملائكته وآل بيته عليهم  السلام كما في قوله تعالى  {إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ – مريم 40 }  وميراث الأرض لا يكون إلا للصالحين كما ويقول تعالى أ...
	والله تعالى لا يسبح لنفسه بل الملائكة وكل خلق الله تعالى  يسبحون بحمده عز وجل تعظيماً وإجلالً وحباً واتباعاً قال تعالى { وإن من شيئ إلا يسبح بحمده}  ويكون المعنى هنا { إنا نحن نزلنا الذكر }  أي أنزله تعالى بأمره إلى سيدنا جبريل عليه السلام ثم على قلب...
	ثم آل بيته وأولهم على بن أبي طالب الذي كتب القرآن وجمعه لهم  وهو القرآن الذي بين أيدينا بلا زيادة أو نقصان  وما حدث فيه إلا إعادة ترتيبه على السبع الطوال ثم المئين وهكذا على حسب ترتيب طول السور وفي مصحف أمير المؤمنين وأهل بيت النبي عليهم السلام كان ع...
	وبعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تفرغ لهذا العمل الجليل ومعلوم أن كتابة المصحف مجرداً لا تتحمل هذه المدة الطويلة فكتابته لا تتخطى شهر مما يعني أن ستة أشهر كتابة كانت بتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وما قاله في القرآن من بيان هم ر...
	[ ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل
	لأهلوا واستهلوا فرحاً *** ثم قالوا: يا يزيد لا تشل
	قد قتلنا القرم من ساداتهم *** وعدلناه ببدر فاعتدل
	لعبت هاشم بالملك فلا *** خبر جاء ولا وحي نزل
	لست من خندف إن لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل
	-نقلها ابن الاثير في كتاب(البداية والنهاية) ج8 ص192؛ وصاحب كتاب (اعلام النساء ج1 ص504 ] .
	أورد  أبي نعيم في حلية الأولياء :
	[ ....أنهم  لما رأوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب قادماً عليهم قالوا لأمر ما جاء أبوا لحسن ؟ فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال :إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا  كتاب الله و عترتي أهل بيتي وهذا الكتاب وأن...
	وهنا قول عمر عندنا مثله يثبت حفظ القرآن من العبث أي أنه هو هو ولا فرق إلا في الترتيب وما رفض عمر إلا بيان رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم وأسباب نزوله في رجال من قريش حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله ودارت بينهما أحداث نزلت فيهم ,.
	وبالتالي لم يتم رفضه إلا لأنه كتب لهم فيه أسباب نزوله وعلى من نزلت آيات الكفر والظلم والنفاق كما بينا وليظل باب الاجتهاد والتحريف في  بيان كتاب الله  والتقول فيه بالرأي والأهواء والإسرائيليات إلى أن تزول هذه الأمة بآلاف التفاسير المختلفة الأفهام والآ...
	فزلت قدمَ هذه الأمة بعد ثبوتها وتفرقوا واختلفوا وكادت أن تذهب ريحهم وأذاقهم الله تعالى السوء بما صدوا عن سبيل الله  تعالى وقتلوا أهل بيت نبيهم منذ قتلوا أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب في المحراب في صلاة الفجر وحتى قتلهم لكل أهل بيت النبي وأتباعهم الآ...
	و  المفترض  كما قلنا من قبل أن رسول الله صلى اله عليه وآله قد بين لهم القرآن ورتبه لهم على أسباب نزوله لمعرفة الأحداث والغزوات وبين لهم َمن إمامهم حتى لا يختلفوا من بعده والأمة أشد جهلاً واختلافاً من بعدهم وحتى لا يختفي الحق وأهله وتطمس النصوص الدالة ...
	(عليه السلام) وهو خبير القرآن الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وترجمانه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله والإمام على قال تعالى هنا { الرحمن فاسأل به خبيرا – الفرقان 59} وفي الإمام علي عليه السلام نزل { وتعيها أذن واعية – الحاقة 12} قال الطبري في تف...
	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 ...
	 تدوين السنة بعد نيف ومائة عام من موت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل المكذوبات والإشتباه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من طائفة جمعت كل شيئ كحاطب ليل باستثناء مناقب أهل بيت النبي وطائفة تولت أهل بيت النبي وقتل الملايين في سبيلهم بالعصر الأم...
	لم يشرع في تدوين السنة النبوية إلا عمر بن عبد العزيز كما بينا خوفاً من اندثار حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو جزء من الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه و آله .
	[ ورد عن ابن شهاب الزهريّ قولُه: (أمرنا عمربن عبدالعزيز بجمع السُّنَن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كلّ أرض له عليها سلطان دفتراً) (كتاب منع تدوين الحديث لعلي الشهرستاني ,وعن جامع بيان العلم وفضله ج1 ص 176) . وذكر السيوطي عن حاطب بن خليفة البُرْجُ...
	- وبالتالي وراثة الوحي بين فريقين أهل بيت النبي (ع) وخصومهم الذي اعتبروا أنفسهم ورثة للوحي وأن كلامهم له قدسية استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) .
	يقول تعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه وحي والوحي محفوظ بإذن الله كما في قوله تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى} والوحي محفوظ بإذن الله  ولإخفاء طائفة من هذه الأمة ليحلوا قومهم محل أهل بيت النبي أخفوا كل ما روى ...
	 منعوا تدوين الحديث وحاصروا الإمام علي في داره حتى كتب القرآن الكريم وبتفسيره في ستة أشهر كما بينا ومنعوا كل مناصب الدولة إمعاناً في استبعاد كل مايمت للنبي بصلة في عصر الخلفاء الراشدين الثلاثة فلما تسلمها علي بعد ثلاثون عاماً هرم على سنة مختلطة ثلاثة...
	 قال أبي هريرة (ر) عندي ما إن ذكرته قطع هذا الحلقوم ولا يوجد غير ولاية أهل بيت النبي التي قتل في سبيلها ملايين المسلمين حتى الآن [ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ، أما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو...
	 لقد خرجت مناقب الإمام علي عليه السلام لذلك من بين محبيه ومبغضيه إذ لولا مبغضيه ودفاع محبيه عنه وعن أهل البيت (عليهم السلام) لما علم العالم بمكانتهم ..
	وبالتالي انقسم ورثة الوحي النبوي إلى فريقان :
	الفريق الأول :
	وهم آل بيت محمد الذين قال تعالى فيهم { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله -  فاطر } وهؤلاء الذين إصطفاهم الله تعالى آخرهم آل بيت سيدنا محمد لأنهم ذرية المصطفين الأخيار من أنبياء الله تع...
	وهنا لفظ أهل يبين أنهم أهل البيت لورود هذا الفظ في قوله تعالى{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا- الأحزاب} وهذا هو الميراث الأول وأما :
	الفريق الثاني :
	وهم الذين فهموا القرآن بفهم لغة ثريش وهى مقدمة لفهم مفردات الكتاب كما بينا وليس فهم أحكامه وغوامضه كما بينا وما ورثته الأمة من أحاديث خليط من المكذوب و الصحيح بواسطة علماء قال فيهم أهل الحديث حاطبي ليل لجمعهم  الصحيح والمكذوب وظن  الناس فيما يهوون منه...
	ومن يخالفنا قلنا له أليس إسلام عمر بن الخطاب عندما قرأ سورة طة وذكرتم إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفسرها لهم فلن نقول لكم إلا أين سورة طه وبيانها؟ ثم  إذ تدبرنا ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله على مدي ثلاثة وعشرين سنة من الدعوة؟ فهل...
	[ وقال بن عباس الذي على البينة رسول الله صلى الله عليه وآله والذي على البينه على بن أبي طالب – منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد باب التفسير ] ونزل فيه أيضاً قوله تعالى { قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب-الرعد43} فى تفسير الثعلبى أنها...
	وطبعاً لايفوت المنافقين هذا الحدث ليضعوا فيه فيكذبون قائلين  أنها نزلت فى عبد الله بن سلام [ فقال عكرمة والحسن البصرى فى كتاب الإستيعاب " كيف يكون ذلك والسورة مكية وإسلام إبن سلام كان بعد ذلك " - كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة ج2 ص383 ] .
	ونجد بداية الخلاف كان بإستبعاد آل بيت النبي عليهم السلام من كل مناصب الدولة بعد موته فلم يتقلد أحد من بنى هاشم ولا بنى عبد المطلب منصب قضاء أو قيادة جيش أو ولاية أو إمارة وكان هذا فى عصر الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله وهذا لاينكره أحد  ومعلوم أن أمير ا...
	وبالتالى جرد كتاب الله من بيان لرسول الله وآل بيته حقيقي يهدي الأمة  فجهلت الأمة أموراً وأحكاماً ضاعت لم يجد فيها العلماء بد من الإجتهاد كحكم الذي يعرف أن الشيء مسروق ويشتريه هو سارق في مرويات أهل البيت وعند أهل السنة الإختلاف باختلاف المجتهدين  وفتح ...
	 قبول الدستور القرآني مجرداً بلا تفسير إلا فهم قريشاً له بلغتهم وهذا فهم قاصر لكتاب الله منقوص لا يحقق مراد الله تعالى ويفتح باب التقول على الله بغير علم :
	وهنا قبلوا الدستور الإلهي مجرداً ولكن بأفهامهم و هم يحتكرون فهمه وبيانه مع استبعاد البيان النبوي للقرآن فلم يحققوا مراد الله تعالى فارتفعت البركة ونزلت النقمة وأصبحت كل دولة تزيل سلفها بالسيف حتى الآن وإلى أن يشاء الله تعالى  :
	والسؤال هنا :
	هل قال تعالى جردوه من معناه و أبعدوا الرسول وأمير المؤمنين و هما القرآن الناطق و ترجمان القرآن :
	ورد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) لما خرج عليه الخوارج وقالوا لاحكم إلا لله يا على لا لك ياعلي فأمر بألا يدخل عليه إلا حافظاً للقرآن فدخل عليه عدة آلاف وأمامه كتاب الله عز وجل فأخذ ينكته بعصا فى يده ويقول له يا مصحف انطق يا مصحف أحكم بينهم فتعجبو...
	وهنا علمنا أن أمير المؤمنين و الأئمة  من ذريته هم القرآن الناطق وفي كل زمان العلماء هم القرآن الناطق الذى يحرص دائماً إبليس وحزبه في كل زمان  إسكاتهم  وإخفائهم  ليظل كتاب الله تعالى مرتعاً لهم صامتاً بلا ناطق  فيقولون فيه بما شاءوا من أهواء  حتى أظلتن...
	وحيث أن مواد الدستور والقانون فى ذلك الزمان هى قال رسول الله صلىاله عليه وآله فهنا أدلى اليهود بدلوهم وهم يعلمون ماذا فعل بهم في حصن خيبر وبقبائل من العرب فحاولوا أولاً الكذب على الله تعالى لتضليل الأمة وهذا:
	أولاً:- فكذبوا على الله بأنفسهم وذلك بإعلان إسلامهم زوراً ثم الكذب على الله ورسوله  والطعن في دين الله تعالى ورسوله وأهل بيته والمؤمنين لقوله تعالى فيما قالوه { وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون- فصلت26} . وكان ذلك في زمانه...
	ثانياً:- أدلى المنافقون من الأعراب أيضاً بدلوهم كما فى قوله تعالى عنهم { فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول – النساء } وهذا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد موته كان الإنقلاب الأكبر الذى قال تعالى فيه { وما محمد إلا رسول قد خلت م...
	وهنابدأيظهر المنافقون والمداحون وبدأ تقنين فقه الخلافة العامل بمركزية الإدارة  معتمداً على  أحاديث إما مكذوبة أو غير ذلك ولكنه كان عصر منع التدوين فالسنة دونت بعد أكثر من مائة سنة في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز ومن هنا جائت إلينا  مكذوبات على الرسول...
	وهنا تم قلب الولاية وجعلها لأى رجل وكان الفقه فى هذا الزمان يقوم على أن : [عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان - قال الحافظ ابن حجر: (وليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انت...
	وقال أيضاً  [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله اصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم - رواه مسلم ] .
	ونسوا أن آل بيت محمد هم الثمرة لهذه القبيلة وهم الشجرة وهم الأصل عليهم السلام وتم تأسيس عقائد كاذبة عمل بها بعض الأمة إلى الآن كعقيدة هدم المساجد ذات الأضرحة وهة مساجد تزيد على الألف عام  وهم معرضون للإبادة و الإنقراض  (" وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً"...
	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 اءَكُم عنِّي فاعرِضوهُ على كتابِ اللَّهِ فما وافقَهُ فأَنا قلتُهُ، وما خالفَهُ فلَم أقلهُ - الإمام الشافعي في  الأم ج1 ص 98 ]
	[ 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 ]
	[قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
	...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 ]
	وهذه الأحاديث حقق البعض سندها وحكموا عليه بالضعف أو الإنقطاع ولكن متن الحديث قوي ويتوافق مع قوله نعالى { ومن يطع الرسول فقد أطاع الله } أي أنها طاعة واحدة وليست طاعتان وماالسنة النبوية إلا فهم دقيق بوحي من الله تعالى لكتابه الكريم .
	وتم ترويج المكذوبات وتكميم الأفواه حتى يقول أبى هريرة ماهو معروف لدى الجميع " عندى ما إن تكلمت به قطع هذا الحلقوم" فما هو يا ترى هذا الذى يقطع به الحلقوم ؟
	الإجابة هو نفس الشىء الذى قطع به حلقوم الإمام على أمير المؤمنين والحسن والحسين وآل بيت محمد عليهم السلام ؟
	وذهب القرن الأول إلى حال سبيله تاركاً إرثاً من خضم هائل من أحاديث فيها المكذوب والصحيح ويأتي عصر الوضع في مناقب الرجال بالقرن الثاني  وهؤلاء كانوا مروجين لمناقب رجال نجحوا فى إدارة الدولة في زمان الخلفاء الثلاثة ثم الأمويين والعباسيين  وحيث أن شرعنا ا...
	ويعتمد بن تيمية على هذا الحديث فيقول في منهاج السنة
	(المكذوبة) لقد قتل الحسين بسيف جده أي أن النبي هو الذي أمر لقتله   وإنتهى الحكم الأموى تاركاً ورائه إرثاً كبيراً من كتب كتبوها فى دين الله تعالى مختلط بها الصحيح والمكذوب  وكانت نهايتهم نهاية مأساوية على يد العباسيين الذين كان ولائهم أول الأمر للآل بي...
	فروجوا للناس أنهم الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من عند الله وأنهم الحاكم المقدس فقتلوهم مع إستبعاد المرويات الحقيقية التي تثبت أن أهل  بيت محمد هم أصحاب الكساء وهم الذين نزل فيهم آية إذهاب الرجس وتطهيرهم تطهيرا فقتلوا هؤلاء الذين أذهب...
	ففى عهد عبد الملك بن مروان يتم هدم أجزاء من أسوار الكعبة لقتل كل قرآن ناطق عليهم بالحق وليبقوا كل قرآن صامت وهو كتاب الله يزينون فيه ويزخرفون فيه بل ويعبثون فى أحكامه كيفما يشاءون ويقتلون أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فى كل مكان وكان من أكبر جرائمه...
	ونقل الامام النووى  الإجماع على ذلك فقال في  ( واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لاينعزل السلطان بالفسق....... شرح النووى 12/229 )
	ويعلن المأمون عقائد الدولة فيقول كما في تاريخ الطبري8 /326(المرجئة دين الملوك) والمرجئة فكر قائم على الأقول دون الأفعال ولذلك يقول صلى الله علية وآله (ألا إن المرجئة والقدرية لعنوا على لسان سبعين نبياً قبلى ألا إن المرجئة قوم يقولون الإيمان قول بلا عم...
	ويعتمد بن تيمية على هذا الكم الهائل من الأحاديث الضعيفة  والآراء  والأهواء فيكتب كتابه الذي يعتبر حرباً على رسول الله وأهل بيته علهم السلام مستبيحاً دماء شيعتهم مخطئاً الإمام علي والسيدة فاطمة والإمام الحسين وطعن في بعض أكابر الصحابة وهذا هو كتاب "منه...
	وإنتهى الحكم الأموى تاركاً ورائه إرثاً كبيراً من مرويات مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله بحجة أنهم عصر تابعين وتابعي تابعين فجائت أحاديث كثيرة مختلطة بين الصحيح
	وكانت نهايتهم نهاية مأساوية على يد العباسيين الذين كان ولائهم أول الأمر لأهل بيت النبي عليهم السلام  ثم انقلبوا عليهم بعد أن اكتشفوا أنهم إمتداداً طبيعياً للدولة الأموية السالفة مع الزعم أنهم أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأ،÷م أحق بالخلافة من أه...
	وكان الفقه الأمبراطوري لهذة الدوله قائم على تقديس بني العباس ولذلك وردتنا نصوصاً تبين أن آيه إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام نزلت فيهم وهى قوله تعالى : { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا-الأحزاب } .
	فروجوا للناس أنهم من الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من عند الله وأنهم  الحاكم المقدس فقتلوهم مع إستبعاد المرويات الحقيقية التي تثبت أن أهل بيت النبي عليهم السلام  هم أصحاب الكساء وهم الذين نزل فيهم آية إذهاب الرجس وتطهيرهم تطهيرا ويعلن...
	والمرجئة فكر قائم على الأقول دون الأفعال ولذلك يقول صلى الله علية وآله  [  ألا إن المرجئة والقدرية لعنوا على لسان سبعين نبياً قبلى ألا إن المرجئة قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل – "تهذيب الآثار"  2/ 659 ]
	[ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًّا قَطُّ قَبْلِي , فَاجْتَمَعَتْ لَهُ أُمَّتُهُ إِلَّا كَانَ فِيهِمْ مُرْجِئَةٌ وَقَدَرِيَّةٌ يُشَوِّشُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ , أَل...
	[ وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَعَنَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا» ، قِيلَ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ» قُلْتُ: ...
	وانتشر في العصر العباسي  المذاهب الكلامية من معتزلة وأشاعرة وخوارج  إباضية و صفرية وجاردوية و الماتوريدية وغيرهم من المذاهب الأربعة إضافة إلى الظاهرية و الليثي والسفياني وكل يقول بما جمعه من علم حتى استقر الرأي على وقف الإجتهاد وتنبي فكرة  المذاهب الأ...
	و ظهر في العصر بنو العباس في عهد الخليفة المأمون  فكرة خلق القرآن والفكر المعتزلي وعقائده القائمة على أن القرآن مخلوق وصاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين  ويقوم ضدهم الأشاعرة وبكتب كثيرة أشهرها تفسير القرطبي وكنا نحن الآن السلة التي تلقفت كل هذه الأف...
	وحيث أن العباسيين خافوا الفرس والعرب لميلهم وحبهم لأهل بيت النبي عليهم السلام  لذلك لم يتخذوا منهم جنداً  .
	فاتخذوا جنداً جنداً كثيفاً لذلك من الأتراك خوفاً من الفرس وما فعلوه بأبو مسلم الخرساني كما أنهم أنهم يميلون بشدة لولاية أمير المؤمنين على وأهل بيته عليهم السلام لعدله في القسمة والأحكام وقد تزوج الإمام الحسين عليه السلام من أهل البيت النبوي إبنة كسرى ...
	ولهذة الأسباب عزف عن جندهم العباسيون ومالوا للأتراك خوفاً منهم تأميناً للدولة العباسية من غوائلهم وبدأ التغلغل التركي في البلاد الإسلامية ليحكموها فيما بعد ومن ثم تغير مفهوم بيان القرآن والسنة حتى أصبح الحكام بل والعلماء فيما بعد دمية يتلاعب بها السلا...
	و في فترة من ضعف العقائد والدين عند الناس تفرقوا إلى  مذاهب فقهية و كلامية عقائدية و يتبنى الترك المذهب الحنفي لقول الحنفية في فقههم بأن الخلافة تصح ولو لعبد حبشي مجدع الأنف معتمدين على حديث رواه مسلم : [ وإن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدعٌ يقودكم بكتاب الله ...
	والمغرب العربي والأندلس يتبنيان الفقه المالكي القائل بعمل أهل المدينة ويصف إبن حزم أهل زمانه بالقرن الثالث الهجري قائلاً في بيان قوله تعالى { وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِ...
	[ وهنا يقول بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ج/1ص98 هذة الآيات المحكمات لم تدع لأحد علقة يشغب بها وقد بين الله تعالى فيها صفة فعل أهل زماننا فإنهم يقولون : نحن المؤمنون  بالله وبالرسول ونحن طائعون لهما ثم يتولى طائفةً منهم بعد هذا الإقرارفيخالف...
	[عن أنس بن مالك قال : ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)! قيل آلصلاة؟ قال أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟. وقال : سمعت الزهري يقول : (دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلاّ هذه ...
	وقوله أيضاً [ ما علم منكم غير الاَذان – الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ].
	5- تبديل الدين بحصار أهل بيت النبي(عليهم الاسلام) واستبعادهم من كل مناصب الدولة بعد منع تدوين حديث جدهم وحرق المصاحف ورفض مصحفهم وفيه تفاسير النبي (صلى الله عليه وآله) مع فتح باب تقولهم في الدين بالرأي :
	يقول تعالى :
	{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ  أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ  وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا  وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ – آل عمران 144 }
	بعد أن تكلمنا عن مرحلة منع التدوين وإحراق سنة النبي وبداية التدوين بعد أكثر من مائة عام في عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز ولعن الإمام علي والحط من شأن أهل بيت النبي ورفع بعض الصحابة عليهم على الرغم من فرارهم بالغزوات وحفظ أحدهم سورة البقرة في عشر سنوات...
	وهذا أزعج فريقين في ذلك الزمان وهم قريش وفريقاً من الذين أوتوا الكتاب الذين بدأوا حروبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله مبكراً بالكذب عليه وهو حي بين أظهرهم ثم قتل ذريته بعد موته (صلى الله عليه وآله) .
	فكذبت قريش واليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حي بين أيديهم بنص قوله تعالى :
	{ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا – النساء 81 }
	وقال تعالى أيضاً {  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ – فصلت 26 } .
	وقال تعالى في مكرته طائفه من أهل الكتاب صهيونية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله { وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  - آل عمر...
	وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله ازداد الخطب وانتشرت الكذابة عن رسول الله صلى الله عليه وىله كما قال صلى الله عليه وآله [ من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار - رواه البخاري في (صحيحه)، وأبو داود في (سننه) عن عبدالله بن الزبير  ] .
	ولذلك يقول صلى الله عليه وآله [ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا - أخرجه أبو داود (4607) واللفظ له ، وأحمد (17185) ]
	ويستمر هذا الكذب حتى ينتشر بين قطاع كبير من الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا [ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يكون في آخر الزمان دجَّالون كذَّابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم ...
	ولنا ملحوظة هنا مهمه عن طبيعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله عليك أن تؤمن إيماناً يقينيا جازماً أن سنة رسول الله صلى الله عيه وآله وحياً مثله مثل القرىن محفوظاً ولكن القرآن له نظم محدد لنتعبد به والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو وحي...
	وبالتالي المكذوبات في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله انحصرت في :
	 إخفاء أسباب نزول آيات كفر وفسوق وعصيان وزنى ووأد بنات في صحابة وقبائل اسلموا متأخراً أطلق عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله طلقاء .
	 انحصر الكذب في مدائح ومناقب رجال من الصحابة لصرف الناس عن أهل بيت النبي عليهم السلام وقد كان لهم ما أرادوا مع كثير .
	من هذه الأمة نسوا أهل بيت نبيهم فلايعلمون  متى قتلوا ولولاأي شيئ عن تاريخهم بل منهم من يحتفل بيوم عاشوراء يوم إبادة أهل بيت النبي عليهم السلام على يد الأمويين وبالتالي المحور هنا إخفاء مناقب أهل بيت النبي (عليهم السلام) واستبدالها بالصحابة (رضى الله ع...
	 حط من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا معصوميته في الوحى فقط وهو يخطئ ويصيب كأي بشر .
	 الحط من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا فأبو رسول الله زعموا أنه كافر وعمه الذي نصره ودعمه وقال شعراً في الإيمان بالنبي وتصديقه مات كافراً وأمه كافرة وخديجة ليست محبوبة رسول الله حبيبته ومعشوقته السيدة عائشة وعلي ليس خير البشر والحسن والح...
	 مناقب مدن وبلدان ليس لها مناقب لخداع الناس .
	وهذه هى محاور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله  ثم جاءت أجيال كثيرة تتعبد و تعتقد في مناقب رجال وأصبحج دينهم مدائح زيد وعمر من الناس  على أن ذلك هو الدين الخالص لله تعالى وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله مابعثه الله تعالى إلا من أجل توزيع المنا...
	فهل سمعنا عن سيدنا  نوح أو إبراهيم أو موسى وعيسى عليهم السلام أنهم رووا عن مناقب في رجال حولهم بهذا الحجم المخيف من المدائح لرجال من خارج أهل شجرة النبوة لتتفرق الأمة من بعدهم وبعد ذلك  الأمة أشد تفرقاً ؟
	وما كان ذلك إلا من آثار الإنقلاب الذي قال فيه عز وجل   { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين – آل عمران }
	وهنا بدأ يظهر المنافقون والمداحين للرجال وانتشار القص بين الناس  وبدأ تقنين فقه الخلافة العامل بمركزية الإدارة  معتمداً على أحاديث إما مكذوبة بمدائح ومناقب أو غير ذلك ولكنه كان عصر منع التدوين .
	ومن هنا جائت إلينا مكذوبات على الرسول صلى الله عليه وآله لعدم تدوينها في زمانه بل بعد موته صلى الله عليه وآله بحوالي مائة عام  .
	 وذلك بعد أن إحرقت في عصر الخلفاء الثلاثة الُأوَل وكان يضرب عليها الخليفة عمر بن الخطاب ووصلت إلينا السنة الصحيحة فعلاً ولكن خلط معها مدائح كثيرة لرجال وقبائل وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاء إلا ليمتدح آل زيد  وآل عمر من الناس .
	وهذه المناقب كلها تقريباً مقتبسة من مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام الذى لم يفر فى أى غزوة كغيره  من الصحابة الذين فرو في غزوة أحد وحنين إلى ان وصلنا لما نحن فيه الآن  بعد نشر مكذوبات كبيرة تطعن في أهل بيت النبي عليهم السلام وكان لأمير المؤمنين عل...
	[ وكان من هذا الكذب الذي ما وصل إليه  المسلمين في الشام ان ينكروا إسلام علي بن ابي طالب عليه السلام ,لانه حينما استشهد الامام ووصل الخبر الى الشام ان عليا قتل في المسجد فقال اهل الشام (اوكان علي يصلي ؟!) اي ما الذي ذهب بعلي عليه السلام  الى المسجد وهو...
	وهنا تم قلب الولاية من أهل البيت من رسول الله إلى عمر الذي يصحح أخطاء رسول الله وينزل القرآن مصوباً رأيه مخطئاً لرسول الله وأبي بكر وتنتقل الولاية من أهل البيت إلى الصحابة  ومن أئمة أهل البيت إلى السلف الصالح .
	واختلط الأمر على الناس بين وهابية خوارج شديدوا التطرف و الإرهاب بين حب الأمويين وأهل بيت النبي حتى الآن  فشوشوا على أمة محمد صلى الله عليه وآله  أمر دينها  وكان الفقه والمعتقد السائد بين المسلمين في ذلك الزمان يقوم على حديث أن  " الخلافة فى قريش " أو ...
	وحصل هؤلاء على الدنيا بالدين وهو عصر السيطرة الكاملة على الشعوب وسلبها كل حقوقها وباسم الدين وطاعة ولاة الأمر وفي كل عصر يتطور الفقه وفهم الدين والقرآن على حسب أهواء كل حاكم مستبعدين منها أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله من كل مناصب الدولة فجاء الجيل ا...
	وأخذ الفقه الأموى لهذه المرحلة كل من عادى أمير المؤمنين علي منهم الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وغيرهما ممن تقرب إلى الأمويين بسب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر والحط منه ومن أهل بيت النبي في المرويات فأتوا بفهم جديد للقرآن يتمحور حول الإنتقام م...
	ثم ترويج فرية وثنية المساجد التي فيها قبور على أمل هدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ثأراً وانتقاماً منه صلى الله عليه وآله لقتلهم أبائهم في غزوة بدر الكبرى .
	فمرر هؤلاء المنافقون بأمر معاوية خلطاً في الدين مازال يعاني منه المسلمون حتى الآن منذ أمر بلعن أمير المؤمنين علي عليه السلام  من على المنابر و ظلت هذه سنة حتى يقول المسعودى بأن خطيباً للجمعة مرة تركها فقام رجل فقال له  " يا رجل تركت السنة "
	1- [ إصدار الأوامر من معاوية لرعيته بأن يسبوا أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) انظر: صحيح مسلم7 : 120 كتاب الفضائل باب من فضائل علي. سنن الترمذي 5ج ص 301 ، المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 109 ] .
	2- وكان معاوية يقول في آخر خطبة الجمعة: [ ((اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك، وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلا، وعذبه عذاباً أليما))، وانّه كتب بذلك إلى الآفاق، فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر، إلى خلافة عمر بن عبد العزيز  - ابن أبي الحديد: شرح 4...
	3- [ ابتغاء لمرضاة معاوية كان عماله يسبّون علياّ(عليه السلام) انظر: المستدرك على الصحيحين 1: 541، مسند أحمد 4: 369، تاريخ الطبري 124 تاريخ الخلفاء  232 ] .
	4- [ ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته ـ أي معاوية ـ إلى ان جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير)) مروج الذهب للمسعودي  ج 3 ص 42 ]
	5- [ قال ابن حجر في فتح الباري : ((ثم اشتد الخطب فتنقصّوه واتخذوا لعنه على المنابر سنّة، ووافقتهم الخوارج على بغضه)) -  وقال ابن حجر في (فتح الباري) ج 7 ص57]
	6- [  وقال الزمخشري في (ربيع الابرار) : ((انه كان في أيام بني امية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب بما سنّه لهم معاوية في ذلك)) , -  ذكره العلامة الأميني في (الغدير) 2: 120 نقلاً عن الزمخشري ] .
	7- [ وعن الحموي في (معجم البلدان)  (( لعن علي بن أبي طالب (رض) على منابر الشرق والغرب- الحموي في (معجم البلدان) ج3  ص  191 ]
	8- [  بل إن لعن الإمام عليّ(عليه السلام) في موسم الحج أصبح من المستحبات - ابن أبي الحديد : شرح 4/57  ]  .
	9- [ وكان خالد بن عبد الله القسري والي العراق لهشام بن عبد الملك يقول في خطبته : ((اللهم ألعن عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، صهر رسول الله على ابنته، وأبا الحسن والحسين! ثمّ يقبل على الناس ويقول: هل كنيت- الكامل في اللغة والأدب للمبرد ط أوربا...
	10- [ وكانت جماعة من بني أمية قالت لمعاوية بعد سنين من حكمه: ((إنك قد بلغت ما أملّت، فلو كففت عن لعن هذا الرجل! فقال: لا والله حتّى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكر فضلا - ابن أبي الحديد : شرح 4/ 57    ]
	11- وقال الجاحظ : [  ((وما كان عبد الملك ــ بن مروان ــ ... ممّن يخفى عليه فضل عليّ(عليه السلام)، وأن لعنه على رؤوس الأشهاد، وفي أعطاف الخطب، وعلى صهوات المنابر ممّا يعود عليه نقصه، ويرجع إليه وهنه، لأنَّهما جميعاً من بني عبد مناف، والأصل واحد، والجرث...
	وتم ترويج مناقب فى آل أبى سفيان قاطبةً ومحو كل أثر سيئ نزل فيهم بل وتقديسهم ورفعهم لمستوي الصحابة و هم الطلقاء وفيهم من قال منهم من ينزل القرآنم مصدقاً لقوله مخطئاً لرسول الله صلى الله عليه وآله لعنهم الله { كبرت كلمة تخرج من أفواهههم إن يوقولن إلا كذ...
	ثم تتبعوا قتلاً في أهل بيت النبي عليهم السلام و رواة الأحاديث التى تذمهم والتى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله  كما قتلوا اللإمام الحسن والحسين عليهما السلام فلما سألهم الإمام الحسين عن مبرر قتله ولم يقترف دما قالوا و الله لا نقتلك إلا بغضاً لأبيك
	قال الإمام الحسين لجيش ابن زياد لعنه الله :
	[  (( 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 ] .
	وفي نور العين قال الإسفرايني : [ ..... (( ويلكم ! على ماذا تقتلونني ؟ أعلى عهدٍ نكثته , أمْ على سنّةٍ غيّرتها , أمْ على شريعةٍ بدّلتها , أمْ على حقٍّ تركته ؟ )) . فقالوا : نقتلك بغضاً منَّا لأبيك . فعند ذلك غضب الحسين (عليه السّلام) غضباً شديداً -  نو...
	وكذلك الملعون على لسان النبيين الحجاج قتل التابعي الجليل سعيد بن جبير لرواياته ووولايته أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام وذم الأمويين  ثم قتلوا بواقعة الحرة  من تولى أهل بيت النبي رفض ولاية الأمويين عليهم : [ كما ذكر السيوطى في تاريخ الخلفاء ص/21...
	ولذلك تطرقنا لكل عصر و بيان مذهبة و الفقة المعترف به في زمانهم ثم تحول زماننا الآخر الذي نحن فيه الآن  لسلة هذة الإختلافات كلها وقد إعترتنا نشوة من الجهل والتعجب بهم لضعف عقول رجال زماننا في البحث فقالوا بالسلف الصالح لمجرد أنه في عداد الأموات والله ت...
	6- تقديس البعض لأنفسهم وقبائلهم دفعهم  للإجتهاد بالرأي في مقابل النص القرآني وذلك على اعتبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان مجتهداً وهم ورثته في ذلك فأدخلوا الأمة في لغط واختلاف إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله تعالى :
	قال تعالى { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا -النساء 49 -50}
	وهنا يبين تعالى أنه عزوجل لم يمجد ولم يقدس غير أنبياء الله تعالى وخاتمهم سيدنا محمد وأهل بيته وغير ذلك فهو زعم باطل وكذب بل بلغ بهم الفجور بأن يقولوا بأن القرآن ينزل متوافق ورأي عمر مخالفاً لمن قال فيه تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحى يوحى – الن...
	وبناءاً على هذا المدح والإطراء في خلفاء النبي صلى الله عليه وآله لتقديسهم دون أهل بيت النبي فتح شهيتهم نحو الفتوى بغير نص من كتاب الله تعالى برايهم وذلك لغرض سياسي ، هدفه الاساسي اقصاء الخلافة عن صاحبها الحقيقي ، لتكون لمن غلب ، ولذا جاء بعدها رأسا حد...
	ومع الوضع كانت العوامل الهدامة الاخرى تنخر في جسم الحديث الشريف ، وتجعل أمامه شرعاً آخر يجبر الناس على التمسك به وتطبيقه ، وكان من ذلك الاجتهاد في مقابل النص ، وتشريع أشياء لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله .
	فقد كان من ذلك في عهد الخليفة الاول تجويز قتل المسلمبن المؤمنين بسبب احقاد وعداوات جاهلية ، او بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمين قد اعطوا بيعتهم للخليفة الحق الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه واله .
	ومع هذا التجويز كان التبرير وكان المدح المشعر بأنه حديث عن المعصوم ، فخرج الخلفاء بجملة اقوال تنطبق وما يريدون ، وتقف حائلا وسدا منيعا أمام الوضوح الشرعي ، والدليل القاطع في مسائل الدين المختلفة حتى وان قوبلت بالرفض والاستنكار كما حدث في قضية مالك بن ...
	عن ابن ابي عون وغيره ان خالد بن الوليد ادعى ان مالك بن نويرة ارتد بكلام بلغه عنه ، فانكر مالك ذلك ، وقال : أنا على الاسلام ما غيرت ولا بدلت ، وشهد له بذلك ابو قتادة، وعبد الله بن عمر، فقدمه خالد وأمر ضرار بن الازور الأسدي فضرب عنقه ، وقبض خالد امرأته ...
	قال : [ فانه قد قتل مسلما فاقتله : قال : ما كنت لأقتله تأول فأخطأ، قال : فاعزله ، قال : ما كنت لا شيم سيفا سله الله عليهم ابدا -  كنز العمال 5 : 619 ح 14091 ] .
	ورويت هذه الواقعة أيضا بالشكل التالي : قال الاستاذ هيكل في كتابه «الصديق أبو بكر» : [ ان أبا قتادة الأنصاري غضب لفعلة خالد، اذ قتل مالكا وتزوج امرأته ، فتركه منصرفا إلى المدينة مقسما ان لا يكون ابدا في لواء عليه خالد، وان متمم بن نويرة أخا مالك ذهب مع...
	منه أن يقول في سيف الاسلام ما يقوله ! قال هيكل : [  ترى الانصاري ـ يعني أبا قتادة ـ هاله غضب الخليفة فاسكته ؟ كلا، فقد كانت ثورته على خالد عنيفة كل العنف ، لذلك ذهب الى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، وصور له خالدا في صورة الرجل الذي يغلب هواه على واجبه...
	لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرة : هبه ياعمر، تأول فاخطأ، فارفع لسانك عن خالد. ولم يكتف عمر بهذا الجواب ، ولم يكف عن المطالبة بتنفيذ رأيه فلما ضاق أبو بكر ذرعا بالحاح عمر، قال :   لا ياعمر ما كنت لاشيم (اغمد والشيم يستعمل في كل من السل والاغماد) سيفا...
	[ وخالد هذا الذي اصبح «سيفا من سيوف الله »! كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فاتكا غادراً يؤاخذ في الاسلام بأحن الجاهلية وعداواتها. فقد ارسله (صلى الله عليه واله)، داعيا الى الاسلام  - في ثلثمائة من المهاجرين والأنصار، وكان ذلك في شوال بعد فتح ...
	ولم يبعثه مقاتلاً ، وكان بنو جذيمة قتلوا في الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة . فلما جاءهم بمن معه قال لهم : [ ضعوا أسلحتكم فان الناس قد أسلموا. فوضعوا اسلحتهم ، وأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم مقتلة عظيمة - ( لم يقتصر خالد هنا على مخالفة ال...
	[  فلما انتهى الخبر الى النبي (صلى الله عليه وآله) رفع يديه الى السماء فقال : اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد. مرتين  - تاريخ الطبري 3 : 67 حوادث سنة 8 هـ ] .
	[ وفي عهد الخليفة الثاني كان النمو الحقيقي لأمرين : الوضع وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية تخالف النص النبوي الشريف ، والاجتهاد في مقابل النص الذي يجعل من الرسول صلى الله عليه وآله مجتهدا يصح بحقه الخطأ، وتتيح للرأي الآخر أن يقف مقابله ، فكانا ...
	اما الأمر الثاني فكان للخليفة الثاني   الباع الطويل ، ومن اجتهاداته المخالفة للقرآن الكريم ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وآله ، منها : منها : قصّة التيمم :
	فالملك الذي تكلم على لسان محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...
	ومثلها الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء .
	[ أخرج البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي ، واللفظ للبخاري ، عن عمران أنّه قال : كنّا في سفر مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ... إلى أن قال : فلمّا استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس ـ وكان رجلاً جَلداً ـ فكبّر ورفع صوته بالتكب...
	وهنا يقول عمر برأيه بترك الصلاة في تلك الحال على خلاف مانزل على لسان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقلبه
	[ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن الجارود وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهم عن عبد الرحمن ابن أبزي ، واللفظ لمسلم : أن رجلاً أتى عمر فقال : إنّي أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال : لا تصلّ ، فقال عمّار : أما تذكر يا أمير...
	وفي رواية أخرى لمسلم : قال عمّار : يا أمير المؤمنين إن شئت ـ لما جعل الله من حقّك ـ لا أحدِّث به أحداً  -  صحيح البخاري كتاب التيمّم باب المتيمّم هل ينفخ فيهما : ۱ / ۱۲۷ ـ ۱۳۱ ح : ۳۳۸ ـ ۳٤۳ ، صحيح مسلم كتاب الحيض باب التيمّم : ٤ / ۳۰۰ ـ ۳۰۳ ح : ۳٦۸ ، ...
	فأنت إذا تأمّلت في هذه القصّة تجد أن ما جاء على لسان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مخالف لما جاء على لسان الخليفة.
	فهب أن الخليفة لم يكن عالماً بهاتين الآيتين لعدم وجودهما في سورة البقرة التي تعلمها في اثنتي عشرة سنة ، فلم لم يعمل بقول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي رواه عمران في قصّة سفرهم ، وكان الخليفة معهم في تلك السفرة ؟!
	وهب أن الخليفة نسي تلك القصّة ، أو لم يسمع قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لذلك الرجل الجنب حينذاك ، وأنّه نسي ما جرى بينه وبين عمّار بن ياسر وقول النبي لهما ، فلم يزجر عمّار ويهدّده وهو يذكّره قولَ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟؟!! أو أن الخلي...
	ومنها : قصّة الطلاق :
	فالملك الذي تكلّم على لسان محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) إلى أن قال عزّ وجلّ : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ - سو...
	[ روي عن ابن عبّاس أنّه قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « كيف طلّقتها ؟ » قال ثلاثاً ، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : « في مجلس واحد ؟ » قال : نعم ، قال صلّى الله عليه...
	أورد السيوطي رواية ابن عبّاس في تفسيره عن البيهقي وأورد في ذلك حديثاً عن الشافعي وأبي داود والحاكم والبيهقي وحديثاً آخر عن أبي داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصحّحه ، والبيهقي من حديث ركانة. وأورده القرطبي في تفسيره عن أبي داود وابن ماجه والدارقطني و...
	وقال القسطلاني : [ وفي حديث محمود بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أخبر عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام صلّى الله عليه وآله وسلّم غضبان ، ثمّ قال : « أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟! » ...
	رأي  عمر في الطلاق على خلاف ما أمر الله تعالى به و ما انزل على لسان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقلبه :
	قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس أنّه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر ق...
	وأورده السيوطي من طريق طاووس عند الشافعي وعبد الرزاق وأبي داود والنسائي والبيهقي ، وفي رواية أخرى عن أبي داود والبيهقي.
	وأخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط الشيخين.
	[ و أورده الذهبي في تلخيصه والقرطبي في تفسيره معترفين بصحّته  -  صحيح مسلم كتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث : ۱۰ / ۳۲٥ ـ ۳۲۸ ح : ۱٤۷ ، إرشاد الساري : ۸ / ۱۳۳ ، الدر المنثور : ۱ / ٦٦۸ ، اعلام الموقعين : ۳ / ۳۱ ـ ۳٤ ، مسند أحمد : ۱ / ۳۱٤ ، سنن البيهقي : ۷ ...
	ومنها : قصّة الخمر :
	فالملك الذي تكلّم على لسان محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – المائدة 90 )
	وقد روي عن جابر بن عبد الله أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، وقال الترمذي : وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير.
	أقول : وفي الباب عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد بن أبي أوفى وعبد الله بن عبّاس وأنس بن مالك والواقد أيضاً ، وروي عن كلّ منهم بطرق مختلفة وبألفاظ متفاوتة .
	وأورده الهندي في عدّة مواضع من كنزه ناقلاً عن جماعة كبيرة من المحدثين منهم : [ البخاري وأحمد وابن ماجه والبغوي وأبوداود والنسائي وابن حبان والترمذي والبيهقي .
	وأخرجه الدارمي في سننه وأبو يعلى في مسنده والحاكم النيسابوري في مستدركه والخطيب البغدادي في عدّة مواضع من تاريخه -  سنن الترمذي باب ما أسكر كثيره فقليله حرام : ۳ / ۳٤۳ ح : ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ ، كنز العمال : ٥ / ۳٤۲ ـ ۳٤٤ ح : ۱۳۱٤۱ و ۱۳۱٤۸ و ۱۳۱٥۲ ـ ۱۳۱٥٥ ، ال...
	وأمّا في بعض الموارد التي رآها عمر برأيه فيحله إذا كسر بالماء على  خلاف مانزل على لسان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقلبه  .
	فمن مسند أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أنّ عمر بن الخطاب أُتِيَ بأعرابي قد سكر ، فطلب له عذراً ، فلمّا أعياه قال : فاحبسوه فإن صحا فاجلدوه ، ودعا عمر بفضله ودعا بماء فصبه عليه فكسر ثمّ شرب وسقى جلساءه ، ثمّ قال : هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه ...
	وجاء في كتاب الآثار لأبي يوسف قريب من ذلك - ، مسند أبي يعلى : ۲ / ٥٥ ح : ٦۹٤ و ٦۹٥ و ۷ / ٥۰ ح : ۳۹٦٦. &  جامع مسانيد أبي حنيفة : ۲ / ۱۹۲ كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف باب الأشربة / ۲۲٦ ح : ۹۹۸] .
	وأخرج النسائي عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب قال : إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء.
	وبرره عبد الله بقوله : من قبل أن يشتدّ.
	[ وعن سعيد بن المسيب يقول : تلقت ثقيف عمر بشراب ، فدعا به ، فلمّا قربه إلى فيه كرهه ، فدعا به فكسره بالماء فقال : هكذا فافعلوا  - سنن النسائي : ۸ / ۳۲٦ ، جامع المسانيد والسنن : ۱۸ / ٦٤ و ۲۷۳ ح : ۱۲٤ و ٤۹۲] .
	قال أبو بكر الرازي : [  وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة : أن أعرابيّاً شرب من شراب عمر فجلده عمر الحدّ ، فقال الأعرابي : إنّما شربت من شرابك ، فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ، ثمّ شرب منه ، وقال : من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء.
	ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه ، وقال فيه : إنّه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي.
	وقال في الصفحة السابقة : وقد تواترت عن جماعة من السلف شرب النبيذ الشديد : منهم عمر .. -
	أحكام القرآن للجصاص : ۲ / ٦٥۱ و ٦٥۲ وفي طبع : ٤٦۳ و ٤٦٤.]
	قال ابن عبد ربه الأندلسي : [  قال الشعبي : شرب أعرابي من اداوة عمر فانتشى فحدّه عمر ، وإنّما حده للسكر لا للشراب - العقد الفريد : ۸ / ۸۰ وفي طبع : ٦ / ۳۸۲]
	وروى الامام مالك : أنّ عمر بن الخطاب حين قدم الشام ، شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها ، وقالوا : لا يصلحنا إلّا هذا الشراب ، فقال عمر : اشربوا هذا العسل ، قال : لا يصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر...
	ونقل الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » عن إسحاق رواية أخرى حول شراب أهل الشام وترخيص الخليفة لهم في شربه ، وجاء فيها : فشرب منه وشرب أصحابه وقال : ما أطيب هذا ! فارزقوا المسلمين ، فرزقوهم منه ، فلبث ما شاء الله ، ثمّ إن رجلاً خَدِرَ منه ، فقام الم...
	وقال ابن حجر العسقلاني : أخرج أبونعيم في الصحابة من طريق صدقة عن سليمان بن داود عن أيوب بن نافع بن كيسان عن أبيه أنّه سمع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : [ « ستشرب أمّتي من بعدي الخمر يسمّونها بغير اسمها ، يكون عونهم على شرابها أمراءهم » -   ال...
	وقال السيوطي : أخرج الحاكم وصحّحه عن أبي مسلم الخولاني ، أنّه حجّ فدخل على عائشة ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها ، فجعل يخبرها ، فقالت : كيف تصبرون على بردها ؟ قال : يا أمّ المؤمنين ، إنّهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلاء ، قالت : صدق الله وبلَّغ ال...
	وهذا الحديث مروي عن ابن عبّاس ، ذكره الهيثمي في مجمعه وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده العلامة الهندي في كنزه من حديث أبي مالك الأشعري عن أحمد وأبي داود وابن حبان والطبراني والبيهقي  - المستدرك : ٤ / ۱٤۷ ، الدرّ المنثور : ۳ / ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، سنن أ...
	[ وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « أوّل ما يكفأ الاسلام ـ كما يكفأ الاناء ـ في شراب يقال له الطلاء ».
	أخرجه ابن عدي في الكامل ، وأورده العسقلاني في المطالب العالية عن أحمد بن منيع وأبي يعلى.
	قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان ، قال أحمد : ثقة. ذكره ابن عدي وقال : لم أر أحداً صرح بضعفه وأرجو أن لا بأس به. وبقية رجاله رجال الصحيح.
	وأخرج الدارمي في سننه عنها ، قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : « إن أوّل ما يكفأ ـ قال زيد : يعني الاسلام ـ كما يُكفأ الإناء » يعني الخمر ، فقيل : كيف يا رسول الله ! وقد بين الله فيه مابيّن ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّ...
	۱۷. مجمع الزوائد : ٥ / ٥٦ ، الكامل لابن عدي : ۷ / ۱۳۷ م : ۱٥۷۱ ، المطالب العالية : ۲ / ۱۰۹ ۲ ـ مجمع الزوائد : ٥ / ٥٦ ، الكامل لابن عدي : ۷ / ۱۳۷ م : ۱٥۷۱ ، المطالب العالية : ۲ / ۱۰۹ ح : ۱۷۹٤ ، سنن الدارمي : ۲ / ۱۱٤]
	ومنها : قصّة حجّ التمتّع :
	فالملك الذي تكلّم على لسان محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ ...
	[ وقد نقل أبو حيان عن ابن عبّاس وعطاء وجماعة في معنى هذا التمتّع ، قالوا : هو الرجل يقدم معتمراً من أفق في أشهر الحجّ فإذا قضى عمرته أقام حلالاً بمكّة حتّى ينشئ منها الحجّ من عامه ذلك ، فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحجّ  -  البحر المحيط : ۲ / ...
	وسيأتي الكلام على أن الآثار قد تواترت بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر أصحابه بفسخ الحجّ إلى العمرة ، وعندما سأله سراقة : هي لنا أو للأبد ؟ قال : « بل للأبد ، دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ».
	وأمّا ما جاء على لسان عمر فيما خالف فيه حديث رسول الله (صلى الله عليه) فقد نسخ هذا الحكم الذي كان في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعهد أبي بكر.
	[ فقد أخرج مسلم وأبو عبيد الهروي وأحمد بن حنبل وأبو عوانة وابن ماجه والنسائي وأبو نعيم وابن حزم والبيهقي : أنّ أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في النسك بعدك ، حتّى لقيه أبو م...
	وروي عنه حديث آخر قريب من هذا ، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود الطيالسي وابن حزم الأندلسي -  صحيح البخاري كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر : ۱ / ٥٤۳ ح : ۱۷۹٥ ، مسند أحمد : ۱ / ٤۹ ـ ٥۰ ، سنن النسائي : ٥ / ۱٥۳ ، صحيح مسلم كتاب الحج...
	[ وخطب الناس ذات يوم وهو على المنبر قائلاً : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء.
	أورده في الكنز عن كلّ من ابن جرير وابن عساكر والطحاوي وأبي صالح كاتب الليث.
	وقال ابن القيّم : وفيما ثبت عن عمر : أنّه قال : متعتان .. وقال : المعلِّق على زاد المعاد : أخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث جابر.
	وهذا الخبر مرويٌّ عن كلّ من ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي قلابة ، أخرجه أحمد وأبو عوانة في المسند والطحاوي في معاني الآثار وابن حزم في المحلّى.
	وأخرج أبو عوانة ومسلم والبيهقي واللفظ للأوّل عن أبي نضرة ، قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن عبّاس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها ، قال : فقال جابر : على يدي جرى الحديث ، تمتّعت مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فلمّا ولي عمر بن الخطاب خطب ال...
	وكان لأمثال عبادة بن الصامت أن يقول له : هذا خلاف كلامك في الشام ، حيث قلت : اللهم إنّي لا أحلّ [ لهم شيئاً حرّمته عليهم ، ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم.
	وأخرج أبو عوانة في مسنده ومسلم في صحيحه من طريق حامد بن عمر البكراوي عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ؟ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثمّ نهانا عنهما ...
	وأخرج أبو عوانة عن جابر حديثا آخر في ذلك - الجامع لأحكام القرآن : ۲ / ۳۹۲ ، شرح نهج البلاغة : ۱ / ۱۸۲ و ۱۲ / ۲٥۱ ـ ۲٥۲ ، زاد المعاد : ۳ / ۳۹۹ ، بداية المجتهد : ۱ / ۲٦۹ ، صحيح مسلم كتاب الحج باب في المتعة بالحجّ والعمرة : ۸ / ٤۱۸ ـ ٤۱۹ ح : ۱٤٥ م : ۱۲۱۷...
	[ وأخرج أبو نعيم عن خالد أنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثمّ نهانا عمر فلم نعدلهما  -    المسند المستخرج على صحيح مسلم : ۳ / ۳٤٦ ح : ۲۸۹۰ ]
	[ قال السيوطي : أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينهى عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء.
	قال فخرالدين الرازي : يريد أنّ عمر نهى عنها.
	وقال ابن كثير الشامي : قال البخاري : يقال إنّه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع.
	وقال القسطلاني : هو عمر بن الخطاب ، لا عثمان بن عفان ، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك.
	وأخرجه الأوزاعي وأحمد والدارمي والطحاوي وابن ماجه وابن حبان وابن حزم والطبراني والخطيب. وأخرجه مسلم بعشرة أسانيد في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم بعدة أسانيد في مسنديهما - صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع : ۱ / ٤۸٤ ـ ٤۸٥ ح : ۱٥۷۱ وكتاب التفسير باب من تم...
	[ أخرج أبو عوانة وأبو يعلى والدارقطني وابن حزم والترمذي واللفظ له عن سالم بن عبدالله ، أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها ! فقال عبد ا...
	[ أخرج النسائي عن ابن عبّاس قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد فعلتها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يعني العمرة في الحجّ. وأورده ابن كثير في تاريخه وقال : إسناد جيّد  -  سنن النسائي : ٥ / ۱٥۳ ، ال...
	[ أخرج مالك والشافعي وأحمد والدارمي وابن حبّان والترمذي وأبو داود والبخاري وأبو يعلى والنسائي والطبراني وابن حزم والدروقي والبيهقي وعن البزار والهيثم بن كليب في المسند وأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ والفسوي في المعرفة وابن عبد البرّ في التمهيد والمزي في...
	[ وعن سعيد بن المسيب : أنّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ ، وقال : فعلتها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنها ؛ وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ث...
	أورده المتّقي في كنزه واضعاً عليه رمز كلّ من أبي نعيم في الحلية وأحمد في المسند والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. وفيه تأمّل.
	[ وروى أبو حنيفة عن الأسود بن يزيد أنّه قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب ، فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم ، فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم ، إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر ، قال ...
	ثمّ قال ابن القيم  ـ بعد أن ذكر هذا الخبر ـ : وهذا يبيّن أن هذا من عمر رأي رآه. وقال المحقّق لكتابه : صحيح الاسناد ذكره ابن حزم في حجّة الوداع ، وبلفظ قريب وإسناد صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه مسلم في الحجّ  -   كنز العمال : ٥ / ۱٦٤ ح : ۱۲٤۷۷ ، منتخ...
	[ وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال : قام عمر بن الخطاب في الناس ، فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرة إلى الحج ، فقال : إن تفردوها حتّى تجعلوها في غير أشهر الحجّ أتمّ لحجّكم وعمرتكم.
	ثمّ قال : وإنّي أنهاكم عنها وقد فعلها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وفعلتها معه -  حلية الأولياء : ٥ / ۲۰٥ ]
	وقد داوم عثمان بن عفان على سنّة الخليفة الثاني في أيّام خلافته ، على رغم من مخالفة علي عليه السلام له.
	[ أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والبزار وأبو يعلى وأبو عوانة وأبو نعيم والطحاوي وابن حزم وأبو داود الطيالسي والحاكم والبيهقي ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة ، فقال له علي : ما تر...
	ثمّ صارت سنّة مستمرّة في زمن بني أميّة ، حتّى وصل الأمر إلى درجة أن خاف الصحابة من إظهار الحجّة الإسلاميّة الصحيحة للناس في زمان معاوية.
	[ فقد أخرج ابن حبان والطبراني وأبو نعيم ومسلم ، واللفظ له ، عن مطرف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه ، فقال : إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عنّي وإن متّ فحدّث بها إن شئت ، إنّه قد سلّم عليّ ، وا...
	[ قال المعلق على صحيح ابن حبان : إسناده صحيح ، رجاله ثقات  -   صحيح ابن حبان : ۹ / ۲٤٤ ح : ۳۹۳۷ ، المعجم الكبير : ۱۸ / ۱۲٥ ح : ۲٥٥ ، صحيح مسلم كتاب الحجّ باب ۲۳ : ۸ / ٤٥٦ ح : ۱٦۸ م : ۱۲۲٦ ، المسند المستخرج : ۳ / ۳۲٥ ـ ۳۲٦ ح : ۲۸٤٥ ـ ۲۸٤۹ ]
	ويتعجّب المرء حين يرى خوفهم من إظهار الحقيقة وهم في صدر الاسلام ، وعلّة ذلك معلومة.
	إن نهي عمر بن الخطاب عن متعة الحجّ واعترافه بأنّها كانت في كتاب الله عزّ وجلّ وفعلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وصحابته ، كان من أشهر القضايا في التاريخ ، وقد روى أصحاب السنن والمسانيد أخباراً كثيرة حول المسألة ، :
	[  وأورد البخاري ومسلم فيها عدّة روايات في صحيحيهما ، وسيأتي الكلام عليه في مقام آخر إن شاء الله تعالى ، وسترى هناك اعتراف بعض أعلام الحنابلة والظاهريّة بأنّه قد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأ...
	فهذه بعض الموارد التي رآها عمر برأيه على خلاف مانزل على لسان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقلبه ، أوردناها في هذه الموجزة ، ويستطيع القارئ أن يقف في ثنايا كتب الحديث والتاريخ على عشرات الموارد ممّا خالف فيه الخليفة وغيره الكتاب والسنّة ، ومع الأسف ...
	ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فعليه بما ألّفه العلّامة الكبير السيّد شرف الدين في كتابه : « النصّ والاجتهاد » وما حرّره المحقّق الشهير الشيخ الأميني في سفره القيم : « الغدير » من المجلّد السادس .
	ومن هنا جاء الخلط بين الوحي وهو القرآن والسنة وبين قول البشر وقد يجانبه الصواب لأنه دائماً يكون على الظن فقد قال الله تعالى في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنه وحي { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى – النجم } فلما قال بعض النا...
	وفي نفس الوقت تمكست طائفة بولاية الإمام علي وأهل بيت النبي ورثة العلم النبوي الحقيقي فبرز للوجود مذهبي الشيعة والسنة والأصل هو القرآن الحديث النبوي الصحيح المتوافق مع القرآن الكريم ثم ولاية اهل بيته ومن أدخل الصحابة في أصول التشريع أعداء أهل بيت النبي...
	الفصل الرابع :
	اختلاف المفسرون بناءاً على ما ورثوه من اختلافات بين الصحابة والتابعين ومقابل تراث أهل بيت النبي الموروث عن رسول الله ثم الإمام علي (عليه السلام(
	اختلاف المفسرون في بيان يات القرآن الكريم جاء بناءاً على اختلافات وموروثات  بعض الصحابة فانقسمت أفهام الأمة حول كل العلوم الشرعية بدءاً بالتفسير وانتهاءاً بالفقه وقد انقسمت إلى عدة أقسام وهى :
	-                 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...
	وبناء عليه تفاسير مذهب أهل السنة لآيات القرآن الكريم  انقسمت إلى عدة أقسام كما يلي :
	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 }
	2-  آيات تم تفسيرها خطأ على غبر مراد الله تعالى وهم لا يعلمون بغير قصد و لكن نتيجة نقولات خاطئة أجيال بعد أجيال
	مثل قوله تعالى { أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون- التوبة 126} ففي مذهب أهل البيت قال القمي في تفسيره يفتنون بالمرض وقال الصافي في تفسيره  يبتلون بأصناف البليّات أو بالجهاد مع رسول الله فيعاينون ما يظهر عليهم من ...
	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 :
	{ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْ...
	وثانياً أن لفظم (منهم) يفيد بالقطع أنهم ليسوا جميعاً مؤمنين صادقي الإيمان كما في الآية هنا الْكُفَّارَ { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً } ومنهم أي ليسوا جميعاً كما قال تعالى { ومنهم من ي...
	كما كان يقرأ الخليفة عمر بن الخطاب على سبيل المثال  آية { قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب} فكان يقرأ من من عنده بكسر الميم والعين  هكذا (و مِن عِند علم الكتاب ) أي أن علم الكتاب من عند الله  ليصرفها عن أمير المؤمنين على عليه السلا...
	وفي الحديث أنه الإمام علي عليه السلام [ ففي ” مناقب علي بن أبي طالب ” للفقيه الشافعي ابن المغازلي : « إنّه علي بن أبي طالب » ]  .
	ومن هذه الآيات أيات المختلف عليها والمتنازع في فهمها في المناقب قوله تعالى { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ...
	وهذة الأيه إعتبرها أهل السنة منقبة وغيرهم قالوا لهم إنها ليست منقبة ولامدح بل قد تدخل في نطاق الذم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول له " لاتحزن إن الله معنا " , . لتثبيته حيث جزعت نفسه  فكيف يحزن وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إ...
	ولذلك أنزل الله تعالى سكينته فقط على رسوله صلى الله عليه آله  ولم تنزل على أبي بكر وأما في بيعة الرضوان لما ثبت المؤمنون علة الموت معه صلى الله عليه وآله أنزل تعالى سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لصدق نيتهم و صدق ما في قلوبهم كما قال تعالى : { لَقَدْ ...
	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...
	لثبوت الآية ونزولها في الإمام علي كما يلي [ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ، ﻗﺎﻝ : ﻟﻤﺎ ﺃﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ( ﺹ ) ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭ ،ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺹ ) ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ : ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺁﺧﻴﺖ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻋﻤﺮ ﺃﺣﺪﻛﻤﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺄﻳﻜﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺻﺎﺣ...
	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...
	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 أتر...
	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...
	أورد الطبري في تفسيره عن تلك الآية : [ عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليا فشتموه ، فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه ، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى صلى الله عليه وس...
	ونقل أيضا الطبري في تفسيره [عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قال : نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم – تفسير الطبري ]
	وانظر هنا يكاد المريب يقول خذوني يريد أن يباهل من خالفه وذلك على اعتبار أنه رسول من الله أو له مكانة رسول  وأن الله تعالى سينتقم ممن باهله وكذبه هل رأيت دجلاً أكثر من ذلك يظن الناس أنه من عند الله وما هو من عند الله كما قال تعالى في أمة بني إسرائيل من...
	وهنا مبغضي أهل البيت (عليهم السلام) تشددوا بأن الآية ليست في أهل بيت رسول الله بل هى في زوجاته حتى لو سلمنا جدلاً بأنهم زوجاته لماذا نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقط عن عائشة وحفصة ولم ينقل أي شيئ إلا النذر اليسير جدا لما لا يتخطى أصا...
	ونظن هنا الوضوح الكامل لكراهية هذه الأمة لأهل بيت النبي منذ أوقفوا أحاديث الإمام علي ونشروا أحاديث أبي هريرة وحتى الآن من منع أي مسلسل أو عمل فني لأهل بيت النبي في بلاد تدعي أنها على السنة وحامية حمى الإسلام بل ولا تجد في بلدانهم كتاباً لأهل بيت النبي...
	فاللهم العنهم لعناً كبيراً وعجل بزوال ملكهم وارنا فيهم آياتك وحسبنا الله ونعم الوكيل
	4- آيات يتم استخدامها والإستشهاد بها في غير موضعها بحجيتها كدليل على صحة القياس :
	آيات تم قلب معناها رأساً على عقب . كقولهم في حجية القياس مثلاً : [  { ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما } فاختلفوا على القياس هل هو على ماهو أعلى من الأف أم الأقل منها – راجع الإحكام بن حزم ج7/ص 370 ] .
	وهذا ليس مقصود الآية بل هى بيان لعقوق الوالدين وتحريم تعلية الصوت عليهما كما هو واضح من المعنى فقلبوا معناها وصرفوها عن مقصدها الحقيقي لكي تستخدم في أمر آخر لاعلاقة له بها وهو القياس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلاُ " لاتقسيوا الدين فإ...
	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  .
	وهنا إعلم أيها المسلم الكريم أن ما أنزله الله عز وجل له معنى محدد واضح يتعبد به المسلمين ليحققوا مراد الله تعالى منهم ليبارك لهم دنياهم  وليدخلوا الجنة بعد موتهم  و ماحجبه الله تعالى عنا فلا علم لنا به كما في قوله تعالى { ويخلق مالا تعلمون } ولو قال ر...
	فهل أمرهم  رسول الله صلى الله عليه وآله بالتنافس على الحكم وقتل بعضهم بعضاً  أم أمرهم بتولية الأطفال للخلافة؟ .
	وبالقطع وجدوا في كل زمن علماء ضلالة يفتون لهم بما يشتهون  وتتحطم الدولة الإسلامية ولتذهب إلى الجحيم  على يد المتأولين الطالبين للدنيا وباسم الدين  وقد كانت الدولة العباسية يقوم فقههم على على المذهب الحنفي لقوله بالإرجاء وولاية العبد الحبشي فعمل به أهل...
	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...
	8 –  بعض ألفاظ القرآن الكريم منقولة عن معناها لم يعلمها إلا أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ولم يفهمها الكثير ومن فهمها لم يعلم ما هى هذه الألفاظ وأين هى :
	على ذلك :
	وهنا هل ينكر أي أحد في العالم من أي دين أن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ؟ .
	الإجابة لا أحد ينكر ذلك ولكن الله تعالى بين أن كل من أطاع مخلوقاً من دونه تعالى فقد جعله أكبر من الله تعالى لذلك نفى عنهم العلم بطاعتهم غير الخالق عز وجل ولذلك قال تعالى في كثير من الخلق الذين صدق عليهمإبليس ظنه فاتعبوه إلأا فريقاً من المؤمنين  { ولكن...
	وبالتالي لفظ يعلمون هنا منقول بمعنى يعملون في طاعة الله فلو عملوا بطاعة الله ورسوله وتولوا أهل بيته عليهم السلام فهم مقرون بأن الله أكبر عالمون بهذه الحقيقة عاملون بما أمر فهم عاملون بأوامر الله ولو
	تركوا طاعة الله تعالى وتولوا غير الله تعالى روسوله صلى اله عليه وتولوا غير أهل بييت النبي عليهم السلام لم يقر لله تعالى لهم هنا بالعلم وذلك لعملهم في غير طاعة الله فهم لا يعلمون أي لا يعملون ولذلك يقول البغوي في قوله تعالى { لخلق السماوات أكبر من خلق ...
	من دون الله أكبر من الله تعالى وهنا قال بأنهم لا  يعلمون اي لا يؤمنون ولم يعملوا لله تعالى
	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)
	لثبوت الآية ونزولها في الإمام علي كما يلي [ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ، ﻗﺎﻝ : ﻟﻤﺎ ﺃﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ( ﺹ ) ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭ ، ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺹ ) ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ : ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺁﺧﻴﺖ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻋﻤﺮ ﺃﺣﺪﻛﻤﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺄﻳﻜﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺻﺎ...
	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)
	أورد الطبري في تفسيره عن تلك الآية : [ عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليا فشتموه ، فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه ، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى صلى الله عليه وس... (1)
	ونقل أيضا الطبري في تفسيره [عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قال : نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم – تفسير الطبري ] (1)
	وانظر هنا يكاد المريب يقول خذوني يريد أن يباهل من خالفه وذلك على اعتبار أنه رسول من الله أو له مكانة رسول  وأن الله تعالى سينتقم ممن باهله وكذبه هل رأيت دجلاً أكثر من ذلك يظن الناس أنه من عند الله وما هو من عند الله كما قال تعالى في أمة بني إسرائيل من... (1)
	وهنا مبغضي أهل البيت (عليهم السلام) تشددوا بأن الآية ليست في أهل بيت رسول الله بل هى في زوجاته حتى لو سلمنا جدلاً بأنهم زوجاته لماذا نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقط عن عائشة وحفصة ولم ينقل أي شيئ إلا النذر اليسير جدا لما لا يتخطى أصا... (1)
	ونظن هنا الوضوح الكامل لكراهية هذه الأمة لأهل بيت النبي منذ أوقفوا أحاديث الإمام علي ونشروا أحاديث أبي هريرة وحتى الآن من منع أي مسلسل أو عمل فني لأهل بيت النبي في بلاد تدعي أنها على السنة وحامية حمى الإسلام بل ولا تجد في بلدانهم كتاباً لأهل بيت النبي... (1)
	فاللهم العنهم لعناً كبيراً وعجل بزوال ملكهم وأرنا فيهم آياتك وحسبنا الله ونعم الوكيل  .
	وبناءاً على ماذكرناه من قبل :
	امتلئت المكتبة الإسلامية بكتب عقائد وتفاسير وسنن وشروح وفقه مختلفة بعضها عن بعض من جراء البعد عن أهل بيت النبوة  ورثة الوحي الشرعيين  فلما توجهت الأمة لهؤلاء وتصديقهم  في المرويات الكثيرة والتي لم يبحثوا عن صحتها انقسمت التفاسير القرآنية إلي مدرستين :
	كما بينا من قبل وهما :
	الأولى مدرسة التفسير بالرواية:
	وهي مدرسة تعتمد في التفسير على المأثور عن رسول الله والصحابة والتابعين وحيث أن المكذوبات كثيرة وتوارثتها إمبراطوريات ودول  ومذاهب وأخذوها مسلمة على أنها  التفسير الحقيقي والوحي الموروث من عند الله تعالى  انقسمت هذه المدرسة لنوعين من التفاسير :
	 تفسير قائم على سنة حقيقية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
	 تفسير يقوم على نصوص وآثار مكذوبة اعتقد الناس أنها من عند الله وما هى من عند الله  و لاختلاف العلماء أيضاً في علم الرجال مابين موثق ومبدع ومفسق لرجل واحد  كونه شيعياً فيفسقه أوحتى على مذهب أهل السنة محباً لأهل البيت فيتهمونه بالتشيع كما قال الذهبي في...
	 وأما الحاكم صاحب المستدرك فيقول فيه الذهبي رافضي خبيث عالم بالحديث وعند غيره حديثه ثقة لأنه يأخذ الحديث على شرط البخاري وصحته وبالتالي ماجمعه من حديث يعتبر حديث صحيح  على ما وضعه البخاري من شروط  [ عن محمد بن طاهر المقدسي ذكر أنَّه سأل أبا إسماعيل ع...
	ث )  الدارقطني [  نسبه الذهبي إلى التشيع لحفظه ديوان السيد الحميري  - حكاه الذهبي في تذكر الحفاظ  ترجمة الدارقطني ] وذكره  -  السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة  ج 9 ص  391 ] .
	ج) الطبري : قال الذهبي فيه بالحرف  بعد رفض دفنه رحمه الله  في بيته لاتهامه بالتشيع  : [  قال الذهبي [ " فيه يسير من التشيع "   - تذكرة الحفاظ ترجمة الطبري ] .
	ح) وحتى الذين كتبوا في أهل بيت النبي قتلوهم كما حدث مع الإمام النسائي (رضى الله عنه) صاحب كتاب الحديث المعروف (صحيح النسائي) وهو كبار علماء أهل السنة والجماعة الذي مات مقتولاً على يد أتباع الأمويين الذين يترضون عليهم و قصته.. [ دخل الى دمشق فوجد الكثي...
	قال ابن خلكان :  [ أنه انما صنّف "الخصائص" في فضل علي وأهل البيت لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة ثنتين وثلاثمائة عندهم نُفـرة من عليّ).. ابن خلكان في وفيات الأعيان  ] .
	و الخصائص : يعني الفضائل الموجودة في الامام علي وما موجودة عند غيره.. هذا فرق الخصائص عن الفضائل.. ما يختص به علي عن غيره من الفضائل..
	المتعصبون لمعاوية.. من شافوه صنف كتاب في الامام علي.. لزموه بالجامع.. وقالوا له  لما لا تصنف   كتاباً  في فضائل معاوية ؟ فقال لهم :  ما أعرف له فضيلة إلا قول (رسول الله) لا أشبع الله له بطناً!.. فأمسكوه وضربوه ضربًا مبرحًا بكل وحشية ودون احترام لا لشخ...
	يقول الطبراني : [ (فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في خصيتيه حتى أٌخرجِ من المسجد الجامع..)ويقول الدارقطني ) : فضربوه في الجامع فقال : اخرجوني الى مكة ، فأخرجوه وهو عليل.. فتوفي بمكة مقتولًا شهيدًا..) وقيل توفي في الرملة بفلسطين.. يُكمل الدارقطني: مع ما رُز...
	 وحتى ابن حجر العسقلاني والنووي لم يسلما من طعن التطرفين فيهما وقالوا فيهما مبتدعة ضالون ! ، وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب إحراق كتابيهما "فتح الباري" و "شرح مسلم " ! ..
	وبالتالي اختلفت التفاسير والمعتقدات والأفهام لأصول الدين وفروعه لهذا السبب ولاعتماد المحدثين في التحقيق على السند دون الإهتمام بالمتن .وتوافق المتن مع كتاب الله هو الأصح في الفهم قال صلى الله عليه وآله ألا إن الحديث سيفشوا عني فإن رأيتم الحديث يتوافق ...
	وقد رد هذا الحديث بعضاً من أصحاب الأهواء والأفهام السقيمة للنصوص بحجة في السنة مالا أصل له في القرآن فرد عليهم الأستاذ نور الدين أبو لحية في كتابه منابع الهداية الصافية مايلي :
	[ ... ما ورد من الحديث في عرض الحديث على القرآن الكريم:
	وهي موجودة في المصادر السنية والشيعية ، وسنوردها هنا، مع بيان موقف العلماء منها:
	أ ـ ما ورد في المصادر السنية:
	من الأحاديث الواردة في المصادر السنية، والتي تدعو إلى عرض الحديث على القرآن الكريم، إما صراحة، أو إشارة وإيماء:
	[الحديث: 1] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني) -  البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (1/ 9) ورواه ابن المقرئ في معجمه، (3/ 239)
	[الحديث: 2] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله) - رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (1/ 116)
	[الحديث: 3] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه) -  رواه الشافعي في مسنده، (1/ 129)، رقم (116)، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (3/ 360)، رقم (1155)
	[الحديث: 4] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستكون علي رواة يروون الحديث، فأعرضوا القرآن، فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدعوها)- تاريخ ابن عساكر 55/ 77.
	[الحديث: 5] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني) - الكفاية في علم الرواية 1/ 130، وسنن الدارقطني 4/ 208.
	[الحديث: 6] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني سألت قوما من اليهود عن موسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وسألت قوما من النصارى عن عيسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وإنه سيكثر عليَّ من بعدي كما كثر على من قبلي من الأنبياء، فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله،...
	[الحديث: 7] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلت...
	[الحديث: 8] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إن رحى الإسلام دائرة)، قيل: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: (اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته) - المعجم الكبير 2/ 97.
	[الحديث: 9] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله) - رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي 1/ 22].
	[الحديث: 10] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه) - رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي 1/ 22] .
	ومن الأحاديث الموقوفة على الصحابة في هذا ما روي عن معاذ أنه قال: (إنه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي، والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم أتبع، ثم يقوم به فيهم فلا يتبع، ثم يحتظر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت...
	بالإضافة إلى هذا؛ فقد وردت الشواهد الكثيرة التي تؤيد تلك الأحاديث، ومنها ما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب: فما المخرج منها؟ قال: (كتاب الله فيه حديث ما قبلكم،ونبأ ما بعدكم،...
	ومنها ما روي من رد الصحابة لبعض الأحاديث لمخالفتها القرآن الكريم، ومن الأمثلة على ذلك ما روي من رد عائشة ما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إنما الطيرة في المرأة، والدابة، والدار)، فردت عليه بغضب شديد، وصفه الراوي...
	ومنها ما روي عن رد عائشة لحديث ابن عمر الذي يقول فيه: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)، حيث قال: وهل ـ يعني ابن عمر ـ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبر فقال: (إن صاحب هذا القبر ليعذب وأهله يبكون عليه)، ثم قرأت قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ...
	ومنها ما روي عن أبى إسحاق قال: كنت فى المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال الأسود: أتت فاطمة بنت قيس عمر ابن الخطاب فقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وس...
	وهو يقصد بذلك قوله تعالى: ( لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ – الطلاق 1)
	وللأسف؛ فإن كبار أعلام المدرسة السنية لم يفعّلوا هذه الأحاديث، بل اتهموا الأحاديث الداعية إلى عرض الحديث على القرآن، وذلك ما جعلهم يقعون أحيانا كثيرة في تقديم أحاديث آحاد على القرآن الكريم نفسه، ونسخه، بل تعطيله بسببها، كما سنرى ذلك في كل أجزاء السلسل...
	ومن أقوالهم في رفض هذا الاعتبار، والأحاديث التي تسانده قول ابن بطة ـ بعد عرض بعض تلك الأحاديث ـ: (قال ابن الساجي: قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبلغني عن علي بن المديني، أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة...
	ثم علق على ذلك بقوله: (وصدق ابن الساجي، وابن المديني رحمهما الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه، ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح، والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده قال الله عز وجل: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُ...
	وأما الثانية فهي مدرسة التفسير بالدراية :
	وهى مدرسة تعتمد في التفسير على الرأي ودون التقيد بالسند وهو الحديث أو آثار الصحابة و أهل البيت فيستخدمون التأويل البعيد المعنى لبيان القرآن على ما أدركوه من فهم وما حصلوه من علم مكتسب وهؤلاء نسوا بأن القرآن كتاب الخالق عز وجل وبالالي فيه جزء وهبي  من ...
	و درأً  لهذا الإختلاف واعتمادأ على بيان القرآن بالقرآن كما في قوله تعالى : { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بينه } أي أن المكلف الأول في بيان القرآن هو من أنزله وبالتالي أصح التفاسير أولاً هو بيان القرآن للقرآن اعتماداً على الآية المذكورة آنفاً ...
	الفصل الرابع : (1)
	أقسام ومناهج تفسير القرآن الكريم
	أنواع التفاسير أمة المسلمين
	تنقسم التفاسير إلى نوعين :
	 التفسير بالمأثور أو بالرواية :
	[ ويشمل تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن ما أجمل وأطلق في مكان بين وقيد في مكان آخر، والتفسير المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. مثال تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُ...
	وهو تفسير يعبر عنه بالتفسير النقلي أو الروائي ومصدره إما أن يكون صادراً عن النبي (صلى الله عليه وآله) في تفسير القرآن أو كلام الصحابة بياناً لمراد الله تعالى وفقاً لما رواه الحاكم في مستدركه أن الصحابي الذي شاهد التنزيل له حكم المرفوع إلى رسول الله صل...
	وإما أن يكون وفقاً لهذه القاعدة مصدره أهل بيت النبي عليهم السلام في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)  (الشيعة) وفقاً لحديص رسول الله صلى الله عليه وآله ["إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى ير...
	وأن روايتهم رواية النبي وهم أدرى بالقآن الذي نزل في بيوتهم من غيرهم .. ولكن التفسير بالمأثور معرض غالباً للنقد الشديد لأن الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيح بواسطة الغلاه و المنافقين واليهود – المفسرون حياتهم ومنهجهم للسيد محمد علي إيازي – طبعة و...
	[ نقد مصطلح التفسير المأثور
	مصطلح المعاصرين عليه نقد حيث يتوجه النقد إلى أمرين وإليك بيانه:
	1- ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى المأثور.
	2-  ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه، وهي الحكم.
	أما الأول : فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع الأربعة فيه، فهو لا ينطبق عليها جميعاً، بـل ويـخـــرج مـا هــو منها، فهذا المصطلح غير جامع ولا مانع لسببين:
	أ- أن المأثور هو ما أثر عمن سلف، ويطلق في الاصطلاح على ما أُثر عن النبي والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم . فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟ .
	إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثر ، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به.
	فإن كان المفسر به النبي محمد فهو من التفسير النبوي، وإن كان المفسر به الصحابي فله حكم تفسير الصحابي. وإن كان المفسر به التابعي فله حكم تفسير التابعي.. وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه.
	ب- أن المأثور في التفسير يشمل ما أُثر عن تابعي التابعين كذلك ومن دوّن التفسير المأثور فإنه ينقل أقوالهم؛ كالطبري (310) وابن أبي حاتم )ت: 327)، وغيرهما.
	بل قد ينقلون أقوال من دونهم في الطبقة، كمالك بن أنس وغيره ولو اطلعت على أوسع كتاب جمع التفسير المأثور، وهــــو (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) لرأيت من ذلك شيئاً كثيراً.
	ولو قُبلت العلة التي ذكرها الشيخ عوض حسين الذهبي في إدخاله تفسير التابعين في المأثور، لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين ومن دونهم.
	وقد نشأ الخطأ في تصور ونقل الخلاف في تفسير التابعي، وهل يندرج تحت التفسير بالمأثور، أم لا يصح أن يوصف بأنه تفسير مأثور؟.
	ونزّل كلام العلماء خطأ في حكم تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير مأثور، ولم يكن حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثور، إذ لم يكن ذلك المصطلح معروفاً ولا شائعاً في وقتهم.
	وأما الثاني:  [ وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا المصطلح نصّ على وجوب اتباعه والأخذ به -  كتاب البرهان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ومعناه، الفرق بين التفسير والتأويل. نسخة محفوظة 06 ف...
	[ وهو مستوحى من كلام آخرين - كتاب البرهان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ومعناه، فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن، الرابع التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. نسخة محفو...
	[ ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي من حيث الاحتجاج، بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير الصحابي - دار الكتب العلمية: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .  نسخة محفوظة 20 مايو 2017 على موقع واي باك مشين ]
	ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به، فكيف يتفق هذا مع حكاية الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب الأخذ بقول التابعي، فهم يمرون على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا تحقيق.
	ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخذ بـه على اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في التفسير؟ وكيف يقال: يجب الأخذ به؟.
	من نتائج عدم دقة المصطلح
	ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخر، وهو جعل التفسير بالرأي مقابلاً للتفسير بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة حتى صار في هذه المسألة خلط وتخبط، وبنيت على هذا التقسيم معلومات غير صحيحة، ومنها:
	1- أن بعضهم يقررون في تفسير الصحابة والتابعين أنهم اجتهدوا وقالوا فيـه برأيهم، ثم يجـعلون ما قالـوه بهذا الرأي من قبيل المأثور ناسـين ما مـرروه من قول بأنهم قالوا بالرأي.
	فيجعل قولهم مأثوراً وقول من بعدهم رأياً، فكيف هذا؟ وإذا كان الصحابة قالوا في التفسير برأيهم فلا معنى لتفضيلهم على غيرهم ممن بعدهم في هذه المسألة، وهذا لا يعني مساواة من بعدهم بهم.
	2-كما تجد أن كتب التفسير تُقسّم إلى كتب التفسير بالمأثور وكتب التفسير بالرأي، وعلى سبيل المثال يجعلون تفسير ابن جرير من قبيل التفسير بالمأثور، ولو أردت تطبيق مصطلح التفسير بالمأثور، فإنك ستجد اختيارات ابن جرير وترجماته، فهل هذه من قبيل الرأي أم من قبي...
	وإن كان الثاني فـإنـه غير منطبق لوجود اجتهادات ابن جرير، وفرق بين أن نقول: فيه تفسير بالمأثور، أو نقول هو تفسير بالمأثور.
	3- وقد فهم بعض العلماء أن من فسر بالأثر فإنه لا اجتهاد ولا رأي له بل هو مجرد ناقل، لا عمل له غير النقل، ويظهر أن هذا مبني على ما سبق من أن التفسير بالمأثور الذي يشمل الأربعة السابقة يقابله التفسير بالرأي.
	ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور :  [ " أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثور، فهم رموا هذه الكلمة على عواهـنهــا، ولم يوضحوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر... ".
	ثم قال: "وقد التزم الطـبري في تفسـيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره منها، وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب، وحسبه بذلك تجاوزاً لما حدده من الاقتصار على التفسـير بالمأثور.
	وذلك طريق ليس بنهج، وقد سبقه إليه بقي بن مخلد، ولم نقف على تفـسـيـره، وشاكل الطبري فيه معاصروه، مثل ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، فلله درّ الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور، مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين ، والزجاج والرماني ...
	وهذه وقفات ناقدة لهذا الكلام :
	الأولى: لم يصرح الطـاهـر بن عاشور بأولئك الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هـو مأثور، وفي ظني أن هذا لم يُقَل بـه ولكنه تأوّلٌ لكلام من يرى وجوب الأخذ بما أثر عن السلف.
	الثانية: لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبري يدلّ على التزامه بما روي عن الصحابة والتابعين فقط، ولم يرد عن الطبري أنه يقتصر عليهم ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح.
	الثالثة: أنه جعل منهج الطبري كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وشتان بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روايات السلف ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل فقط دون التعقيب والتعليق، وهذا المنهج الذي سلكوه لا يُعاب عليهم؛ لأنهم لم يشترطوا التعليق على ال...
	ومن هنا ترى أن الشيخ بن عاشور يرى أن من التزم بالمأثور فإنه لا يكون له رأي كالطبري. وأنّ من لم يلتزم بالمأثور فلله دره! كما قال.
	وقد سبق أن ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي وقالوا به، وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من قبيل الرأي بأقوال أبـي عبـيدة والفراء وغيرهم، بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعل مــن الـمـأثور وتقابل بتفاسي...
	كيف نعرِّف ونفهم مصطلح "التفسير بالمأثور
	عد هذا العرض وتجلية مصطلح التفسير بالمأثور المعتمد في كتب بعض المعاصرين يتجه سؤال، وهو : هل يوجد تفسير يسمى مأثوراً؟.
	والجواب عن هذا نعم، ولكن لا يرتبط بحكم من حيث وجوب الاتباع وعدمه، بل له حكم غير هذا.
	فالمأثور هو ما أثر عن رسول وعن صحابته وعن التابعين وعن تابعيهم ممن عُرفوا بالتفسير، وكانت لهم آراء مستقلة مبنية على اجتهادهم .
	وعلى هذا درج من ألف في التفسير المأثور؛ كبقي بن مخلد، وابن أبي حاتم والحاكم.. وغيرهم.
	وقد حاول السيوطي جمع المأثور في كتابه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) وذكر الروايات الــواردة عــن الرسول وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومــن بعدهم.
	وهذا لا يبنى عليه حكم من حيث القبول والرد، ولكن يقال: إن هذه الطرق هي أحسن طرق التفسير، وإن من شروط المفسر معرفة هذه الطرق.
	أما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير فيمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع:
	الأول     : ما صح من تفسير النبي .
	الثاني: ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول والغيبيات.
	الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به.
	الرابع: ما ورد عن الصحابة خصوصاً أو عن التابعين ممن هم في عصر الاحتجاج اللغوي من تفسير لغوي، فإن كان مجمعاً عليه فلا إشكال في قبوله وحجيته.
	وإن ورد عن واحد منهم ولم يعرف له مخالف فهو مقبول كما قال الزركشي: [ (ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم)  -   مفهوم التفسير للشيخ مساعد الطيار (1/19(. نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين. ]
	وإن اختلفوا في معنى لفظة لاحتمالها أكثر من معنى، فهذا يعمد فيه إلى المرجحات.
	أما ما رووه عن التابعي فهو أقل في الرتبة مما رووه عن الصحابي، ومع ذلك فإنه يعتمد ويقدم على غيره.
	أحسن طرق التفسير :
	1. أحسن الطرق في التفسير كما قال الحافظابن كثير  في مقدة تفسيره :
	[   أن يفسر القرآن بالقرآن فما أُجْمِلَ في مكان فانه قد بسط في موضع آخر، فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله  فهو مما فهمه من القرآن. و الغرض أنك تطلب تفسي...
	ثم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فانه كان آية في التفسير، ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد ابن جبير وعكرمة البربري...
	- 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(،
	يذكر السيوطي قول الزركشي في البرهان في علوم القرآن أن النقل عن النبي في التفسير (يجب الحذر من الضعيف منه الموضوع فإنه كثير). ولهذا قال الإمام أحمد : (ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والملاحم والتفسير)، ويقول : [ (الذي صح من ذلك قليل جداً، بل أصل المر...
	وقد تسرب الخلل إلى التفسير بالمأثور لا سيما ما كان عن الصحابة والتابعين إلى حد كاد يفقد الثقة به لولا جهود العلماء، حتي قال الإمام الشافعي: " [ لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث". وأسباب الضعف في التفسير بالمأثور يمكن تلخيصها فيما يلي...
	أولاً : دخول الإسرائيليات :
	2. والمراد بها اللوناليهوديواللون النصراني في التفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. ومبدأ دخولها في التفسير يرجع لعهد الصحابة، غير أن الصحابة وإن تَشَوَّقوا لمعرفة التفاصيل لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شيء،...
	ثانياً: حذف الأسانيد وكثرة الوضع في التفسير :
	السبب الثاني لضعف التفسير بالمأثور هو حذف الإسناد: [ منذ ظهر الوضع في عصر الصحابة صاروا يسألون عن الإسناد، فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبي أو الصحابة لا يروونه إلا بإسناد، ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع التفسير، فدوّن التفسير بإسناده كتفسير...
	( ووكيع بن الجراح (ت 197 هـ) ، ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير فاختصروا الأسانيد وأهملوا عزو الأقوال لقائليها، ولم يَتَحَرّوا الصحة، فالتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يورده وينقل ذلك من بعده ظاناً أن له أصلاً، ولعل هذا أخطر الأسب...
	ثالثًا: الوضع في التفسير
	نشأ الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث ، لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن الآخر، فكما أننا نجد في الحديث : [  الصحيح والحسن والضعيف، وفي رواته مَنْ هو موثوق به، ومَنْ هو مشكوك فيه، ومَنْ عُرِف بالوضع، نجد مثل ذلك فيما رُوِىَ من التفسير...
	أسبابه:
	ويرجع الوضع في التفسير إلى أسباب متعددة: منها التعصب المذهبي، فإنَّ ما جَدَّ من افتراق الأُمة إلى يعة تطرَّفوا في حب علىّ، وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه العداء، وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شيء من ابتداع التشيع أو الخرو...
	كذلك نجد اللون السياسى في هذا العصر يترك له أثراً بَيِّناً في وضع التفسير، ويُلاحَظ أن المروى عن علىّ وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وُضع عليهما في التفسير أكثر مما وُضِع على غيرهما، والسبب في ذلك أنَّ عل...
	كذلك نجد من أسباب الوضع في التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندَّسوا بين أبنائه متظاهرين بالإسلام، من الكيد له ولأهله، فعمدوا إلى الدس والوضع في التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة، أو عن طريق البرهان والحُجَّة.
	 أثر الوضع في التفسير:
	وكان من وراء هذه الكثرة التي دخلت في التفسير ودُسَّت عليه، أن ضاع كثير من هذا التراث العظيم إلى خلَّفه لنا أعلام المفسِّرين من السَلَف، لأن ما أحاط به من شكوك، أفقدنا الثقة به، وجعلنا نرد كل رواية تطرَّق إليها شئ من الضعف، وربما كانت صحيحة في ذاتها. ك...
	يقول الأستاذ "جولدزيهر" في كتابه "المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن" ( 78 - 82) - ما نصه: "وإنما لمما يلفت النظر في هذا المحيط، هذه الظاهرة الغريبة، وهى أن التعاليم بالمنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساو، وهى في نفسها تظهر في تضاد شديد بي...
	ثم يسوق بعد ذلك مثالاً لهذا التضاد، فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلَفَ، ويذكر في ضمن كلامه: "أن كل فريق يعتمد في رأيه على إٍسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه، فالإسحاقيون عن عكرمة، والإسماعيليون عن الشعبى أو ...
	[  "ويمكن أن يُرى من ذلك إلى أى حد يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس، وإلى أى حد يمكن الاعتراف به. وما نعتبره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه، يمكن أن يُعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور، فالأقوال المتناقضة يمكن أن ترجع دائماً إلى قائل ...
	- أهم  التفاسير بالمأثور أو بالرواية .:
	1- تفسير عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني
	الكتاب: تفسير عبد الرزاق المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ) .
	2- تفسير كتاب الله العزيز   هود بن محكم الهواري  (280هـ)
	3- تفسير النسائي احمد بن شعيب بن علي النسائي (303هـ)
	4- تفسير القمي  علي بن إبراهيم القمي ( 307هـ)
	5- جامع البيان محمد بن جرير الطبري (310هـ) .
	6- تفسير القرآن العظيم عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي ( 327هـ )
	7 -  بحر العلوم نصر بن محمد بن احمد السمرقندي ( 375هـ)
	8-  النكت والعيون/ أبو الحسن الماوردي )ت 375هـ)
	9- معالم التنزيل الحسين بن مسعود البغوي ( 464هـ)
	10- لباب التأويل علي بن محمد الشيحي الخازن (725هـ)
	11- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي المتوفى عام 872 هـ.
	12 – الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للحافظ جلال الدين بن أبي بكر عبد الرحمن السيوطي المتوفى عام 911 هـ.
	13 – الصافي ملا محسن محمد بن المرتضى الفيض (1075هـ)
	14- كنز الدقائق ميرزا محمد مشهدي (1102هـ)
	15 – البرهان للسيد هاشم البحراني (1107ه )
	16- نور الثقلين ( عبد علي بن جمعة العروسي ( 1112ه)
	17- تفسير الاثني عشري لحسين بن احمد الاثنى عشري (1385ه)
	18- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المتوفى بعد عام 541 هـ.
	19- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير المتوفى عام 774 هـ.
	20- تفسير الزواوي، لأبي إسحاق إبراهيم بن فايد الزواوي المتوفى عام 857 هـ.
	21 - الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي المتوفى عام 872 هـ.
	22- فتح القدير، الجامع بين فَنَّى الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 هـ، وهو كما هو ظاهر من عنوانه شامل للتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي.
	23- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المتوفى عام 1405 هـ  .
	- مظان التفسير بالمأثور في غير المصنفات الخاصة به :
	التفسير بالرأي لا يعني ترك صاحبه للتفسير المأثور، فإن جل التفاسير بالرأي - إن لم تكن كلها - تحوي كثيرا من روايات التفسير بالمأثور تقوية لمعنى أو ترجيحا لرأي على آخر، ونحو ذلك، ومن هذه التفاسير ما يأتي:
	- الكشاف عن حقائق التنزيل - الزمخشري المتوفى عام 538 هـ.
	- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي المتوفى عام 606 هـ.
	- الجامع لأحكام القرآن - القرطبي المتوفى عام 671 هـ.
	- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الآلوسي المتوفى عام 1270 هـ.
	- التحرير والتنوير، - محمد الطاهر بن عاشور المتوفى عام 1393 هـ.
	- محاسن التأويل - القاسمي المتوفى عام 1332 هـ.
	2- التفسير بالدراية أو بالرأي : (1)
	وقد يعبر عنه بمنهج الرأي والمراد به هو التفسير بالإستحسان والقياس والترجيح الظني أو الميل النفسي لأتباع الهوى وقد يعبر عنه التفسير بالرأي المذموم  ولا يستشف منه الإجتهاد أو الإستنباط القائم على أساس الكتاب والسنة وبعد إحاطة المفسرون بكلام العرب وقواعد...
	لذلك منه الممدوح ومنه المذموم لأن تفسير  كتاب الله تعالى هو إيضاح مراده عز وجل  من كتابه العزيز فلا يجوز الاعتماد فيه على الظن والاستحسان لقوله تعالى { قل ءآالله أذن لكم أم على الله تفترون – يونس 59 } وقوله { ولا تقف ماليس لك به علم – الإسراء 36 } .
	ولذلك هذا النوع من التفسير قد يصيب وقد يخطئ مع الميل لخطأه وذلك لأن كتاب الله تعالى يعلوا ولا يعلى عليه ولا يبينه إلا قرآن مثله أو حديث للنبي صلى الله عليه أو إمام من أهل بيت النبوة الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . وسنبينه فيما بعد .
	- أبرز المصنفات في التفسير بالرأي المحمود (1)
	 مفاتيح الغيبلفخر الدين الرازي المتوفى عام 606 هـ..
	 أنوار التنزيل وأسرار التأويل- القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى عام 685 هـ.
	 مدارك التنزيل وحقائق التأويل- أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى عام 710 هـ.
	 لباب التأويل في معاني التنزيل- علاء الدين علي بن محمد الخازن المتوفى عام 741 هـ.
	 البحر المحيط- محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان المتوفى عام 745 هـ.
	 غرائب القرآن ورغائب الفرقان- نظام الدين بن الحسن النيسابوري المتوفى بعد 850 هـ.
	من التفاسير في المذاهب الإسلامية الأخرى :
	 تنزيه القرآن عن المطاعن- القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى عام 415 هـ.
	 الكشاف- أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، جار الله المعتزلي المتوفى عام 538 هـ.
	 مجمع البيان لعلوم القرآن- أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، الشيعي المتوفى عام 548 هـ.
	 الميزان في تفسير القرآن- محمد حسين الطبأطبائي، الشيعي المتوفى عام 1402 هـ.
	ومن كتب التفسير بالرأي المذموم : الكتب التي أدرجها العلماء في باب التفسير بالرأي المذموم لاحتوائه على مخالفات لمذهب أهل السنة عل  اعتبار أن لديهم الحق المطلق والوحي الذي لا يخطئ ، كتب التفسير المعتمدة لدى المعتزلة ، ومنها
	 تفسير أبي بكر الأصم،
	 وتفسير أبي علي الجبائي،
	 وتفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي ، .
	 وتفسير الكشاف للزمخشري ، .
	وهو مع احتوائه على آراء مخالفة لأهل السنة فإنه لقي اهتماماً من علماء السنة أنفسهم فعلقوا عليه وكتبوا الهوامش التي تنقد ما خالفهم فيه. ومن أشهر من تعقبوا اعتزاليات الزمخشري الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير الإسكندري المالكي (ت 683 هـ). ومنها بعض كتب ال...
	3-  تفسيرات المنهج العقلي : (1)
	وهذا مصطلح في قبال التفسير بالرأي المذموم القائم على أساس الهوى والبدع والمراد منه المنهج الاجتهادي القائم على القواعد العقلية القطعية في شرح معاني القرآن والتدبر في مضامينه والتأمل في ملازمات بيانه ولكن وقع الخلاف بين المسلمين في مدى صلاحية العقل للإ...
	4- تفسيرات المنهج الأدبي  : (1)
	وهو دراسة تبدأ بالنظر في مفردات ومركبات الآية بالإستعانة بالعلوم الأدبية من صرف ونحو ولغة وبلاغة بما هى أدوات لبيان المعنى وتحديده والنظر في اتفاق معاني القراءات المختلفة للأية الواحدة والتقاء الاستعمالات المتماثلة في القرآن كله – مصدر سابق ص 42 ] .
	مصنفات التفسير الأدبي :
	 الكشاف جار الله نحمود الزمخشري (538هـ)
	 المحرر الوجيز محمد بن عبد الحق بن عطية ( قبل 542هـ)
	 مجمع البيان الفضل بن الحسن الطبرسي (اثنى عشري) (543 هـ)
	 جوامع الجامع الفضل بن الحسن الطبرسي (اثنى عشري) (543 هـ)
	 أنوار التنزيل لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ( 685هـ)
	 البحر المحيط أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ( 745هـ)
	 تفسير القرآن الكريم إعرابه وبيانه محمد علي طه الدرة –( طبع 1402هـ) .
	مصنفات التفسير الأدبي الاجتماعي
	- تفسير جزء عم - الشيخ محمد عبده.
	- تفسير المنار - رشيد رضا.
	- تفسير المراغي - الشيخ محمد مصطفى المراغي.
	- تفسير القرآن الكريم - الشيخ محمود شلتوت من أول الجزء الأول من القرآن إلى نهاية الجزء العاشر منه.
	- تفسير من وحي القرآن - محمد حسين فضل الله. الشيعي.
	5- تفسيرات المنهج اللغوي : (1)
	وهو منهج اهتم بالجانب اللغوي في تفسير القرآن الكريم وتمحض لاشتقاق المفردات وجذورها وشكل الألفاظ وجذورها فجاء مزيج من اللغة والنحو والحجة والصرف والقراءات .. فالمفسر اللغوي في هذا المنهج يقوم أولاً وقبل كل شيئ في إظهار معاني اللغة في استعمالات متماثلة ...
	ومنه تفاسير :
	- البحر المحيط  لأبو حيان التوحيدي
	- بدائع التفسير  لابن القيم الجوزية
	- البصائر (للريستخاري الجويباري) (إيراني) .
	- التبيان محمد بن حسن الطوسي (385 - 460هـ) ،
	- عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي حمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي طبع سنة 1283ه .
	- الكشاف للزمخشري .
	-   مجمع البيان في تفسير القرآن  للفضل  بن الحسن الطبرسي .
	6- التفسير البلاغي : (1)
	وهو نظرة بلاغية أدبية فنية تمثل الجمال القولي في الإسلوب القرآني وتستبين معارف هذا الجمال وتستجلي قسماته في ذوق بارع قا استشف خصائص التراكيب العربية ونضماَ إلى ذلك التأملات العميقة في التراكيب والأساليب القرآنية لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار اللغ...
	مصنفات التفسير البلاغي
	- الكشاف - محمود بن عمر الخوارزمي، المعتزلي، الملقب بجار الله الزمخشري.
	- أنوار التنزيل، وأسرار التأويل - القاضي البيضاوي.
	- إرشاد العقل السليم، إلى مزايا الكتاب الكريم - أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العماد الحنفي.
	- التحرير والتوير .
	- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني .
	- المحرر والوجيز
	- نظم الدرر
	- المنار
	7- التفسير التحليلي : (1)
	والمراد به التفسير الذي يتبع فيه المفسر ترتيب المصحف فيشرح جملة من الآيات أو السور أو القرآن كله على هذا النمط الموضعي ويبين ما يتعلق بكل أية من مناسباتها وسبب نزولها والربط بين مقاصدها . .. والغرض منه التفسير بإلقاء فهم مراد القائل من القول وبيان مقص...
	و ينقسم التفسير من حيث التوسع في بيان ألفاظ القرآن ومعانيه، وعدم التوسع في ذلك إلى قسمين : تحليلي، وإجمالي. ومعظم ما ذكرناه من كتب التفسير بالرأي يصح أن يكون نموذجا للمصنفات في التفسير التحليلي.
	- تفسير بن جرير الطبري .
	- تفسير القرطبي  .
	- ايسر التفاسير
	- بيان المعاني
	- تفسير القرآن الحكيم للخفاجي .
	- تقريب القرآن إلى الأذهان
	- الجديد في تفسير القرآن .
	- حجة التفاسير
	- الكاشف لجواد مغنية
	- الميزان
	- من وحي القران
	- الوسيط .
	8- تفسيرات المنهج  الفقهي :
	وهو تفسير لآيات الاحكام ويركز فيها المصنف على الأحكام الفقهية وشرح آيات الأحكام :
	مصنفات التفسير الفقهي
	آيات الاحكام في المذاهب الاربعة :
	- أحكام القرآن - أبي بكر الرازي المعروف ب الجصاص، المتوفى سنة 370 هـ.
	- أحكام القرآن للشافعي - من جمع أبي بكر البيهقي صاحب السنن، المتوفى عام 458 هـ.
	- أحكام القرآن للكيا الهراسي المتوفى سنة 504 هـ.
	- أحكام القرآن لابن العربي، المتوفى سنة 543 هـ.
	- التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية - أحمد أبي سعيد المدعو ب(ملاجيون) من علماء القرن الحادي عشر الهجري.
	- الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
	الشيعة:
	فقه القرآن - القطب الراوندي، المتوفى سنة 573 هـ.
	9 –  تفسير المنهج الهدائي : (1)
	وهو منهج إرشادي يجعل هدفه الأعلى بيان ما أنزل الله بتجلية هدايات القرآن وتعاليمه وحكم الله فيما شرع للناس في القرآن على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الإهتداء بهدي القرآن ... قال الإمام محمد عبده " التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من...
	 الأساس في التفسير سعيد حوى .
	 أطيب البيان السيد عبد الحسين الطيب. ولادته : ولد في سنة 1312هـ - 1893م ، وتوفي في سنة 1411 .
	 تفسير كتاب الله المنزل  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر) .
	 برتوي از قرآن ( أنوار القرآن) . السيد محمد بن أبي الحسن الطالقاني - ولد في سنة 1329هـ ، وتوفي في سنة 1399هـ .
	 تفسير الشعراوي . الشيخ الشعراوي
	 التفسير الفريد لفضيلة الشيخ عبد الهادي الباني (30 مجلد) .
	 التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب .
	 تفسير المراغي في ظلال القرآن .
	 المنار محمد رشيد رضا سنة النشر: 1366 هـ - 1947 م .
	 من وحي القرآن السيد محمد حسين فضل الله.
	 من هدى القرآن . المرجع الشيعي والمفكر الإسلامي اية الله محمد تقي .المدرسي (معاصر) .
	10-  تفسير المنهج المقارن : (1)
	والمراد من هذا المنهج التفسير القائم على المقارنة حيث يعتمد المفسر على جملة من الآيات القرآنية في مكان واحد ويستطلع آراء المفسرين متتبعاً ماكتب في تفسير تلك الجملة من الآيات سواء كانوا من السلف أم كانوا من الخلف وسواء كان تفسيرهم من النوع النقلي أو ال...
	11 – تفسير المنهج الحركي : (1)
	وهو تفسير تحليلي يحاول فيه المفسر في ظل مراد بيان مراد الله في كتابه العزيز إحداث تغيير جذري في أوضاع العالم الإسلامي عن طريق تحويل المنهج إلى حركة تقوم على التخطيط لتغيير الأوضاع الشاذة غير الإسلامية في المجتمعات الإسلامية – مصدر سابق ص 52 ] .
	والامثلة :
	 الأساس في التفسير لسعيد حوى
	 تفسير الشعراوي الشيخ الشعراوي
	 برتوي از قرآن ( أنوار القرآن) . السيد محمد بن أبي الحسن الطالقاني . ولادته ولد في سنة 1329هـ ، وتوفي في سنة 1399هـ .
	12-  تفسير المنهج الكلامي : (1)
	[ هو تفسير كان لونه الغالب هو الدفاع عن عقيدة المفسر في عرض الآيات التي لها تعلق بالموضوع العقائدي أو الفقهي المذهبي. فالمفسر في هذا اللون مولع بعرض المباحث الكلامية بأي مناسبة في الآية لإثبات عقيدة ، أو تعريض وتفنيد عقيدة أخرى. ومن جهة ، كان للقرآن أ...
	[ 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 زم...
	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...
	5- جامع التأويل لمحكم التنزيل، أبو مسلم الأصفهاني (ت: 322هـ)، ولا يوجد أصل هذا التفسير ولكن الفخر الرازي نقل عنه في تفسيره، وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، وقد طُبعت آراء أبي مسلم الأصفهاني التفسيريّة في مصر وإيران بصورة مستقلّة، ويتميّز أبو مسلم بمنهجه...
	6- وهناك تفاسير أُخرى للمعتزلة ليست في متناول اليد الآن، مثل: تفسير أبي بكر عبد الرحمن بن كيان الأصم (ت: 240هـ)، محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام (أبو علي الجبائي (ت: 303هـ). وهناك تفسير كبير لعبد السلام بن محمّد بن يوسف (ت: 483هـ) شيخ المعتزلة.
	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...
	13-  لتفسير المنهج الإشاري : (1)
	[ وفيه يشير المفسر لإشارات خفية يجمع بينها وبين الظاهر وهو تفسير يشير إلى التأملات التي تحصل عن طريق ما ينفتح في ذهن المفسر العارف من الأمور اللطيفة التي لها ربط ومناسبة مع ظواهر الآيات القرآنية وقد روى عن الإمام الصادق(عليه السلام) ... " كتاب الله عز...
	وهذا التفسير مشروط بشروط أربعة :
	 لا يكون التفسير منافياً لظواهر النظم القرآني .
	 أن يكون هناك شاهد شرعي يؤيده .
	 أن لا يكونله معارض شرعي أو عقلي .
	 أن لا يدعي أن المراد وحده دون الظاهر . – بحار الأنوار للمجلسي ج 89 ص 103 ] .
	14- تفسير المنهج الصوفي : (1)
	[ وهو لون يعتمد العارف الصوفي فيه على التذوق الوجداني الذي يدركه في حالة استغراقه في الوجد والرياضة الروحية بضرب من الحدس النفسي والكشف الباطني والشهود القلبي من دون ربط ومناسبة مع ظاهر الآية .....
	وهذا المنهج ليس من جنس التفسير لأنه يحطم ضوابط التفسير الأصةلي للقرآن الكريم ويخرج عن قواعد التأويل وإعراض عن قواعد اللغة العربية وادعاء بلا دليل في قبول الكشف والشهود – المصدر السابق ص 60-61 ] .
	مصنفات التفسير الصوفي
	أ - التفسير الصوفي النظري
	1-  الفتوحات المكية - ابن عربي .
	2- الفصوص - ابن عربي والتفسير المنسوب إليه.
	ب - التفسير الصوفي العملي الإشاري
	1- حقائق التفسير - أبي عبد الرحمن السلمي.
	2- تفسير القرآن العظيم - سهل التستري.
	3- غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري
	4- روح المعاني - الآلوسي.
	5- التفسير المنسوب لابن عربي.
	6- تفسير الجيلاني
	وفي رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن التفسير الصوفي النظري ليس بتفسير القرآن وإنما هو فكر شاذ أريد به الذيوع بزي التفسير القرآني وعباءة البيان القرآني. وأما عن التفسير الإشاري فالرأي ببطلانه لأنه يعتمد على الوجدان في التفسير. (انظر الموسوعة القرآ...
	15-  تفسير المنهج الموضوعي للقرآن : (1)
	وهو تفسير يتناول موضوع معين في بيان القرآن الكريم
	ومن مصنفات التفسير الموضوعي :
	1- مفردات القرآن - الراغب الأصفهاني المتوفى عام 502 هـ.
	2- التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية.
	3- حقائق التأويل - الشريف الرضي،الشيعي.
	4- الناسخ والمنسوخ - أبي جعفر النحاس.
	5- أسباب النزول - الواحدي.
	6- أسباب النزول - السيوطي.
	7- مفاتيح الغيب - فخر الدين الرازي.
	8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي.
	9- في ظلال القرآن - سيد قطب، مكونا من ثلاثين مجلدا.
	10 - من هدي القرآن - محمد تقي المدرسي. الشيعي.
	11- الوحدة الموضوعية في القرآن - الدكتور محمد محمود حجازي  )رسالة الدكتورة)
	12- التفسير الواضح - الدكتور محمد محمود حجازي.
	13- المرأة في القرآن - عباس العقاد.
	14- الربا في القرآن الكريم - أبو الأعلى المودودي.
	15- الوصايا العشر - شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت.
	16- البداية في التفسير الموضوعي - الدكتور عبد الحي الفرماوي.
	17- الجدل في القرآن الكريم - الدكتور زاهر عواض الألمعي.
	18- الجيش المسلم، غايته وقيادته وجنده في ضوء القرآن الكريم - الدكتور جمال مصطفى عبد الحميد النجار.
	16 – تفسير المنهج الباطني والفلسفي : (1)
	وهو تفسير يرفض الظاهر ويهوى الباطن من دون تذوق وجداني وكشف باطني ويدعي من فسره أن لكل محسوس ظاهراً وباطناً فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه ما يحويه العلم به بأنه فيه واستدلوا في تفسيرهم بقوله تعالى { وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} وقوله تعالى { وذروا...
	وهو تفسير يقوم على اصطناع  نوع من المماثلة بين معنيين لا تربط بينهما أي علاقة حقيقية ولا علاقة لغوية ولا عقلية في إيجاد العلة الأصولية المشتركة المنضبطة أو الإستدلال بالشاهد على الغائب أو بالحد الأوسط الذي يجمع بين مقدمتي القضية المنطقية لا يوجد لهم ت...
	ومن كتبهم :
	[ حقيق التفسير )"حقائق التفسير") ، وهو تجميع لتعليقات الصوفيين الأوائل.
	سهل التستري (ت 896) كان من بين أهم المتصوفة في الفترة المبكرة من تكوين التصوف الإسلامي. تعليقه (تفسير القرآن العظيم) تم تجميعه لاحقًا من قبل تلاميذه وحفظه ، كتعليق على القرآن. لا يشتمل تعليق Tustari على تفسيرات لكل آية واحدة ، ولكن هناك تعليقات على مج...
	تفسير روحي للقرآن منسوب إلى جعفر الصادق )تفسير الإمام جعفر الصادق( ، ولكن تظل صحتها موضع شك. إنه ينقل تقليدًا نصيًا زائفًا ويحتوي على القليل من المواد الموثوقة ، لكن يبدو أن العناصر المذكورة في سلطة جعفر صادق في كتاب سلامي تستند إلى سلاسل محددة من الم...
	تاويل كانت عملية يستخدمها المعتزلة، الذين أطلقوا على أنفسهم "شعب الوحدة والعدالة الإلهية  " )اهل التوحيد والعدل) ، بالإضافة إلى العديد من الآخرين لتفسير رمز مجسم أوصاف الله في القرآن.
	من القرن الحادي عشر ، ظهرت العديد من الأعمال الأخرى مثل التعليقات بقلم قشيري (ت. 1074) ، الديلمي (ت. 1193) ، والشيرازي (ت. 1209) ، و السهروردي (د 1234). تشمل هذه الأعمال مواد من كتب Sulami بالإضافة إلى مساهمات المؤلف الخاصة. تمت كتابة العديد من الأعما...
	الرومي (ت 1273) كتب قدرًا هائلاً من الشعر الصوفي في كتابه المثناوي. يستخدم الرومي القرآن بشكل مكثف في شعره ، وهي ميزة يتم حذفها أحيانًا في ترجمات أعماله . إن طريقة الرومي في دمج آيات قرآنية في شعره جديرة بالملاحظة من حيث أنه لا يستخدمها كتدبيرات وإنما...
	Simnani (ت 1336) كتب عملين مؤثرين في التفسير الباطني للقرآن. لقد التوفيق بين مفاهيم تجلي الله من خلال العالم المادي وفيه وبين مشاعر الإسلام السني. كان Simnani مؤلفًا غزير الإنتاج ، وينسب إليه 154 عنوانًا ، منها 79 على الأقل موجودة اليوم.
	ظهرت التعليقات الصوفية الشاملة في القرن الثامن عشر مثل أعمال اسماعيل حقي بورصيفي (د 1725). عمله روح البيان ("روح الإيضاح") هو تفسير ضخم. مكتوبًا باللغة العربية ، ويجمع بين أفكار المؤلف وأسلافه (على وجه الخصوص ، ابن عربي و الغزالي(
	الإسلام الشيعي هو فرع من فروع الإسلام يجد فيه المرء بعض أكثر التفسيرات الباطنية لطبيعة القرآن. تتعلق التفسيرات الشيعية للقرآن بشكل رئيسي بقضايا السلطة حيث مفهوم الإمامة أمر بالغ الأهمية. في الإسلام الشيعي الإثني عشري ، هناك مدرستان لاهوتيتان رئيسيتان:...
	وفقا ل "رسالة بولس الرسول من الطريق الصحيح" ، بعد المغول مجهول اللغة الفارسية-الإسماعيلي أطروحة الظاهر (ظاهر) الشكل والباطنية (باتين) الشكل يتعايش ، في ذلك الظاهر (ظاهر) الشكل هو مظهر من مظاهر الباطنية (باتين) الجوهر. الشكل الخارجي (ظاهر) بدون الجوهر ...
	عدة بارزة الإسماعيلي وأوضح المفكرون ذلك تأويل يجب أن تستخدم لفهم قانون الشريعةوالتاريخ المقدس والخلق نفسه ، وكذلك مجسم أوصاف الله. قاضي النعمان، مشهور مسلم فقيه الفترة الفاطمية، يعتقد أنه من المهم إدراك وفهم الرمزية وراء القصص في القرآن بناءً على آيات...
	صحة التفسيرات الباطنية :
	لا يوجد خلاف تقريبا بين المسلمون أن القرآن أخفى المعاني. ومع ذلك ، ليس كل تفسير باطني للقرآن صالحًا بالضرورة. من المعروف أن بعض المفسرين بالغوا في الجوانب المجازية للقرآن من خلال الادعاء بفهم متميز لمحتوياته وتشويه معناه   إن سلطة الشخص الذي يستخرج مث...
	كان اللاهوتيون السائدون على استعداد لقبول التفسيرات إذا تم استيفاء شروط معينة. من أهم المعايير ألا يتعارض التفسير مع المعنى الحرفي للقرآن. السيوطي )ت 1505 م) يعتقد أن التفسير يجب أن يكون صارمًا لتجنب سوء الفهم. تفتازاني (ت 1390) يعتقد أن المعرفة الغنو...
	كريستين زهرة ساندز تطرح أسئلة في بداية مقدمتها:
	 كيف يمكن للمرء أن يبدأ بقول ما "قصد" الله بوحيه؟
	 كيف يوازن المرء بين الرغبة في فهم معنى القرآن والخوف الواقعي من اختزاله إلى مجرد إنساني وفرداني؟
	 كيف ، في الأساس ، أفضل طريقة للتعامل مع القرآن لاكتشاف ثرائه وإمكانياته التحويلية؟
	وفقًا لرأي ساندز ، فإن التفسير القرآني مهمة لا تنتهي وتختلف من شخص لآخر. كما تختلف لغة ونوع الخطاب اللذين يتم اختيارهما في التفسير باختلاف المعلق.    - موسوعة ويكيبيدا ]
	- رسائل إخوان الصفا .
	مصنفات التفسير الفلسفي :
	- فصوص الحكم - أبو نصر الفرابي المتوفى سنة 339 هـ.
	- رسائل إخوان الصفا - يمتون في أغلب الظن بصلة إلى الاسماعلية الباطنية.
	- تفسير القرآن الكريم (لصدر المتألهين للشيرازي)
	- مخزن العرفان
	17- تتفسيرات المنهج العلمي :
	وهو الذي يثبت فيه نظريات علمية وإعجاز علمي لآيات القرآن الكريم  ومن أشهر هذه لتفاسير بالعصر الحديث الشيخ طنطاوي الجوهري في تفسيرة القرآني المسمى " الجواهر" وهو من علماء الأزهر الشريف .
	ومن أهم الكتب التي التزمت بهذا المنهج :
	 مفاتيح الغيب للرازي (ت 603هـ )
	 كشف الاسرار النورانية للشيح محمد بن احمد الاسكندراني (ت 1306هـ)
	 الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي الجوهري ( ت 1358هـ)
	 التفسير الفريد للقرآن الكريم محمد عبد المنعم الجمال (تأليف 1374 هـ)
	 الأمثل الشيخ مكارن ناصر الشيرازي (تأليف 1395-1410هـ)
	 تفسير الشيخ الشعراوي .( تأليف 1409 هـ)
	 تفسير المراغي احمد بن مصطفى المراغي (تأليف 1361هـ )
	 الواضح محمد محمود حجازي (تأليف 1370هـ )
	 الاساس في التفسير لسعيد حوى (تاليف 1398هـ)
	 الميزان للطباطبائي (تأليف 1370هـ)
	 الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز (تأليف محمد محمود حجازي (1370هـ)
	وهنا يمكن أن نقول عن ما يميز تفسيرنا عن كل هذه التفاسير
	هل رأيت تفسيراً من قبل قال يقوم على بيان القرآن بالقرآن على الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها في حبل ممدود من الأرض إلى السماء قال تعالى فيه { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} ومن هنا نقول ما ذكره متخصصون بأنه عمل علمي غير مسسبوق مترابطة فيه كلم...
	خالد محيي الدين الحليبي (2)
	الفصل الخامس :
	الإنهيار المستمر من عصر العلماء ثم  حلقات العلم و المؤسسات والجامعات الإسلامية الكبرى إلى زمن الجماعات :
	أولا :
	عصر دروس وحلق العلم بالمساجد ودورها في تلقي العلوم حتى عصر الكتاتيب :
	[ 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.
	ذكر المساجد بهذه الكثرة دليل على أهميتها وعظم مكانتها، ودورها المحوري في تحقيق الإحياء العلمي والحضاري، الذي انطلق منذ اللحظة الأولى التي تلقى فيها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم التوجيه العلوي: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، وما تبعها من الآيات الآمرة بتوحي...
	كما تبرز تلك العلاقة وذلك الدور الحضاري، باعتبار أن المساجد -وفي مقدمتها بيت الله الحرام- هي منابر إعلان التوحيد، والتنديد بالجاهلية وشركها.
	ولذلك فقول الله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً}، ما هو إلا إحياءٌ لدين العدل، ملةِ أبينا إبراهيم عليه السلام التي أخبرنا عنها بقوله تعالى: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِن...
	لقد كانت المهمة شاقة جداً؛ فقريش وقبائل العرب قد بدلت ملة إبراهيم عليه السلام، وأصبح الشرك بالله والقول على الله بغير علم دينها وملتها، قال الله تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَ...
	وحتى ينطلق المشروع الحضاري لهذا الدين، هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأسس فيها مسجد قباء، ثم المسجد النبوي، الذي أصبح الجامعة الأولى في العالم، فأقبل الصحابة ينهلون من علم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: (أيكم يحب أن يغدو كل يومٍ إلى بطحان...
	ولذلك أيضاً رغب نبينا عليه الصلاة والسلام في بناء بيوت الله ، فقال: (من بنى مسجداً لله ولو كمفحص قطاةٍ أو أصغر، بنى الله له بيتاً في الجنة). رواه أحمد وابن ماجه
	دور المساجد في البناء الحضاري
	أقبل المسلمون يشيّدون المساجد، ويعلون منابر العلم فيها أينما حلوا ورحلوا، فانتشر العلم والدعوة إلى الله بانتشارها، وهو ما نبه عليه الكاتب توماس أرنولد (Thomas Walker Arnold) في كتابه “الدعوة إلى الإسلام”، فقال وهو يتحدث عن حماس المسلمين لنشر الإسلام ع...
	وهكذا أصبحت بلاد المسلمين قبلة العالم في سائر العلوم والفنون، وصارت أمة العرب رائدة التغيير الحضاري الذي شع نوره أرجاء المعمورة.
	وقد شهدت بتلك الحقيقة الدكتورة زغريد هونكه في كتابها الشهير “شمس العرب تشرق على الغرب”، فذكرت أن المسلمين هم من أسسوا قواعد البحث العلمي الحديث، بل إن المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون، في كتابه “حضارة العرب”، تمنى أنْ لو دخل المسلمون باريس، حتى تنعم بما ...
	ومن هذه الحلقات حلقات العلم بمساجد الحرمين الشريفين والعراق ومن هذه الحلقات خرج الفكر المعتزلي حينما قالوا اعتزلنا واصل
	[قال الشهرستاني: ودخل رجل على الحسن البصري، فقال: يا إمام الدين: لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل العمل على مذهبهم...
	[ و يقول البغدادي: إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل الفسق في منزلتي الكفر والإيمان، وأن الحسن البصري لما سمع ذلك منه طرده من مجلسه، وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد  (5) ، فقال الناس فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الأمة، وسمي...
	وهذا دليل على دور المسجد في التعليم عن طريق حلقات العلم واستمر ذلك النظام حتى إنشاء أول جامعات إسلامية كالزيتونة والقرويين والأزهر والحوزة العلمية حتى عصر محمد علي في مصر ولما حارب الوهابية أخفى أكثر المؤرخين استجلابة أولاد محمد ابن عبد الوهاب وسلمهم ...
	ثانياً : (2)
	أولاً :  عصر الجامعات الإسلامية :
	1- جامعة الزيتونة :
	عد جامع الزيتونة أحد أقدم وأشهر المساجد في بلاد الإسلام كلّها حيث أسّسه عبيد اللّه بن الحبحاب سنة 116هـ(734م). ولا تعود شهرة جامع الزيتونة هذه إلى الدور الذي قام به كمسجد للصلاة والعبادة فحسب بقدر ما تعود إلى الدور العلمي والثقافي الذي اضطلع به عبر ال...
	وبذلك يعتبر أقدم جامعة عربيّة إسلاميّة استمرت تؤدي دورها قرابة ثلاثة عشر قرنا متتالية دون انقطاع يذكر. فقد أكد المؤرخ حسن حسني عبد الوهّاب، هذه العراقة بقوله:” إنّ جامع الزيتونة هو أسبق المعاهد التعليميّة للعروبة مولدا وأقدمها في التاريخ عهدا”.
	وظلّ جامع الزيتونة باعتباره مؤسسة علم وعبادة مزدهرا إلى أواخر العهد الحفصي ( 634هـ/981هـ- 1237م/1573م) حتّى أنّ العلامة عبد الرّحمن بن خلدون- الذي تتلمذ في جامع الزيتونة ودرّس به- اعتبره طليعة المؤسسات التعليميّة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الرابع...
	2- جامعة القرويين :
	جامعة القرويين بمدينة فاس في  المغرب هى الثانية من حيث ترتيب التأسيس في العالم الإسلامي بعد الزيتونة
	و بدأت الدراسة في جامع القرويين الذي أقامته السيدة فاطمة بنت محمد الفهري عام (245هـ=859م) في مدينة فاس، ثم أُسِّست الجامعة كمؤسسة تعليميَّة منفصلة تابعة للمسجد، وكان يُدرَّس فيها العلوم الشرعية، والحياتية
	و ويمتد الإشعاع العلمي والحضاري لجامعة القرويين منذ العصر الإدريسي إلى وقتنا الحاضر،
	ودخلت «القرويين» مرحلة الجامعة الحقيقية في العصر المريني (دولة بني مرين)؛ حيث بُنِيت العديد من المدارس حوله، وعُزِّز الجامع بالمكتبات والكراسي العلمية.
	[ 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.
	وزارها الشريف الإدريسي ومكث فيها مدَّة، كما زارها ابن زهر مرَّات عديدة، وفيها دوَّن النحوي ابن آجروم كتابه المعروف في النحو (الآجرومية).
	وأقام بها ودرَّس كلٌّ من ابن خلدون، ولسان الدين بن الخطيب، وابن مرزوق، والبابا سيلفستر الثاني (غربيرت دورياك) ، الذي يُقال إنَّه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبَّا الأعداد العربية ، وموسى ابن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي. - إسلام لايت ] .
	3 - الجامع الأزهر :
	[هو أكبر مؤسسة دينية إسلامية ليست في مصر فقط بل على مستوى العالم، وتحتل المركز الثالث في أقدم الجامعات اإلاسلامية في العالم بعد جامعة الزيتونة وجامعة القرويين ، ومقرها في العاصمة المصرية القاهرة .
	و [  هو أهم مساجد مصر على الإطلاق ، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي. يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م، وشرع في تأسيس ا...
	يعتبر المسجد ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين. ورغم أن جامع عمرو بن العاص في الفسطاط سبقه في وظيفة التدريس حيث كانت تعقد فيه حلقات الدرس تطوعاً وتبرعاً، إلا أن الجامع الأزهر يعد الأول في مصر في تأدية دور المدارس والمعاهد ا...
	بعد سقوط الدولة الفاطمية أفل نجم الأزهر على يد صلاح الدين الأيوبي الذي كان يهدف من وراء ذلك إلى محاربة المذهب الشيعي ومؤازرة المذهب السني،[4] فأبطلت الخطبة فيه وظلت معطلة مائة عام إلى أن أعيدت في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري.[5] وفي عه...
	في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 46 لسنة 1930 للأزهر والذي بموجبه أنشأت كليات أصول الدين والشريعة واللغة والعربية لاحقاً سنة 1933، وأصبح للأزهر رسميًا جامعة مستقلة في عام 1961. وقد اعتبرت جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة المذهب الس...
	4- حوزة النجف :
	[ في سنة  448) هـ) نزح إلى مدينة النجف من بغداد كبيرُ علماء الشيعة في ذلك العهد، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، إثر فتنة طائفية أثارها السلجوقيون في مفتتح حكمهم في العراق، وكان من آثارها الهجوم على دار الشيخ الطوسي، ونهب كتبه وإحراق كرسيّه الذي ...
	فكان ارتحال الشيخ الطوسي إلى النجف، بداية عهد جديد في حياة هذه المدينة التي أخذت منذ ذلك العهد تتحول من مدينة ومزار إلى جامعة كبرى. ويبدو أنّه كان للنجف قبل الشيخ الطوسي شأن علمي، وكان يقصدها الناس للدراسة على علمائها المجاورين فيها، فمنذ أوائل القرن ...
	رابط :
	"معلومات عن حوزة النجف على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. "معلومات عن حوزة النجف على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021  ]  .
	ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس الإسلامية لمذهبي السنة والشيعة بين عواصم العالم الإسلامي من حيدر آباد في الهند إلى قم والنجف وكربلاء ودمشق والقاهرة حتى مدينة فاس بالمغرب .
	ثالثاً : عصر المدارس الإسلامية :
	ظهور المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي:
	[ صلة الذات بمقوّماتها، هي تلك الصلة بين دعوة رسول اللّه (صلي اللّه عليه و آله و سلم) و بين العلم. و هي صلة لا تحتاج إلي مزيد جهد للبرهنة و التدليل، إذا ما علمنا أن أول ما نزل به الوحي علي الرسول محمد (صلي اللّه عليه و آله و سلم) ، و هو إذ ذاك في غار ...
	[
	«و قد تقرر في أصول الفقه: أن ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بكون الوصف علة، و هذا يدل علي أن اللّه سبحانه اختص بوصف الأكرمية المؤداة بأفعل التفضيل».-الإخباري: تاريخ اليعقوبي، 2/ .26 هارون: تهذيب سيرة ابن هشام، .44 الخوئي: البيان في تفسير القرآن، 1/ .152 ]
	[  حين نزلت تلك السورة، و بقية السور المكّية، لم يكن في مكة عصرئذ أكثر من سبعة عشر رجلا يقرأون و يكتبون -   البلاذري: فتوح البلدان، .471 ]
	[ و بين الدعوة الربانية ب (إقرأ) و بين وجود هذا العدد الضئيل ممّن يجيد القراءة و الكتابة، كان لا بد للرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) من أن يولي هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام، لما يتطلبه أمر انتشار الإسلام و حفظ هذا الدين من وجود قوم يحفظون القرآن ك...
	[  علي أن من المفيد أن نشير هنا إلي أن أول دروس القرآن إذ ذاك قراءته. . . و بقيام الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) بتعليم أصحابه القرآن الكريم، يمكننا القول: إن الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) أوّل معلّم في الإسلام، كان يتلو القرآن علي صحابته، ...
	و قال جلّ وعلا: { كما أرسلنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون -   البقرة/ .151 }
	من الطبيعي في ما عرفناه من اهتمام القرآن، و الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) بأمر التعليم أن يتوافر للمتعلمين علي يد الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) مكان يتلقون فيه علومهم القرآنية، و كانت البداية في ما يذكره المؤرخون دار الأرقم بن عبد مناف، حي...
	[ فقد كان (صلي اللّه عليه و آله و سلم) يجتمع في تلك الدار بالذين آمنوا بدعوته، يعلمهم القرآن الكريم، حتي عرفت تلك الدار«بدار الإسلام الأولي» - الطبري: تاريخ الأمم و الملوك، 3/ .1335 ]
	[أما موقع تلك الدار، فيكاد يتفق المؤرخون علي أنها في مكة عند الصفا -   هارون: تهذيب سيرة ابن هشام، 48 و .65]
	[و بالإضافة لدار الأرقم، كان الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) ، و قبل إنشاء المساجد«يجلس بمنزله بمكة و المدينة، و يلتفّ حوله المسلمون ليعلّمهم و يزكّيهم» - شلبي: تاريخ التربية الإسلامية، 68 ]
	و لعل في اختيار دار الأرقم و غيره من المنازل في تلك الفترة 23 أمكنة لتعليم القرآن هو بسبب ما تتطلبه المرحلة السرية من مراحل الدعوة المباركة، فيكون طبيعيا مع انتشار الإسلام و كثرة معتنقيه و قوتهم، أن يتوافر للمسلمين الجو الملائم لكي يمارسوا فيه شعائرهم...
	و قوله (صلي اللّه عليه و آله و سلم) : [ «من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيرا أو ليعلّمه كان كالمجاهد في سبيل اللّه، و من دخل لغير ذلك كان كالناظر إلي ما ليس له». -12 شلبي: تاريخ التربية الإسلامية، .68 ]
	علي أنه من المفيد أن نشير إلي أن حلقات التعليم ظلّت قائمة بالمنازل حتي بعد إنشاء المساجد منذ العهد و إلي قرون عديدة، و لعل في ما نقرأه في التاريخ من أن«أهم هذه المنازل منزل الرئيس ابن سينا. يقول الجرجاني صاحبه: كان يجتمع كل ليلة في دار ابن سينا طلبة ا...
	و قضينا علي ذلك زمنا». و في اتجاه اتجاه مواز لنشر العلم من خلال المسجد كان يتحرك الرسول الكريم (صلي اللّه عليه و آله و سلم) إذ«طلب إلي كل 24 أسير فقير قاري ء من أسري قريش في (بدر) أن يعلّم عشرة من صبيان المدينة الكتابة و القراءة بدل الفدية المالية ليط...
	و كذلك فعل (صلي اللّه عليه و آله و سلم) في مكة بعد افتتاحها، فقد [ «خلّف معاذا يفقّه أهلها، و يعلّمهم الحلال و الحرام، و يقرئهم القرآن» -  أمين: فجر الإسلام، 173 .174]
	،[ و كذلك وجّه (صلي اللّه عليه و آله و سلم) جماعة من الصحابة يعلّمون الناس القراءة و الكتابة، و منهم عبادة بن الصامت، و من يتقن القراءة و الكتابة يعلّم الفرائض السنن، و كذلك أرسل مصعب بن عمير مع من بايعه بالعقبة الأولي، و أمره أن يقرئهم القرآن، و يعلّ...
	]  و في كل ذلك كما هو واضح إيحاء للمسلمين يبيّن إتجاه النبي (صلي اللّه عليه و آله و سلم) إلي محبة التعليم و نشره». -الأهواني: التعليم في رأي القابسي، .74  ]
	و نظرا لما حظي به أمر التعليم من رعاية و تشجيع من قبل الرسول (صلي اللّه عليه و آله و سلم) فقد [«ازداد إقبال الناس علي طلب العلم حتي أصبح يعقد في المسجد الواحد أكثر من حلقة دراسية» - فيّاض: تاريخ التربية عند الإمامية، .34 ]
	[  فأصبح المسجد يؤدي رسالته التعليمية، حتي أصبحت مساجد المسلمين موئلا للتعليم. و تعدّ المساجد الكبيرة من الجامعات، التي لا تقل أحيانا عن جامعات أوروبا أهمية. فمسجد الكوفة شهد حلقات في جانب منه حلقات تدريس اللغة العربية، و في جانب آخر منه حلقات تفسير ...
	و كان مسجد البصرة مركزا لحركة علمية كبيرة، و فيه نشأت المباحث الكلامية [ «و فيه اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري»-  شلبي: تاريخ التربية الإسلامية، 111  ]
	فنشأت فرقة المعتزلة. و هكذا قل في مساجد بغداد كمسجد ابن المبارك، و مسجد المنصور الذي كان [ «قبلة أنظار الأساتذة و الطلاّب، حتي إن الخطيب البغدادي لما حجّ شرب من ماء زمزم، و سأل اللّه أن يحقّق له ثلاث حاجات كان من بينها أن يتاح له أن يملي الحديث بجامع ...
	[  و جامع عمرو بن العاص في الفسطاط، و جامع ابن طولون، و الأزهر الشريف في مصر، أما جامع قرطبة فكان بحق جامعة من الجامعات الإسلامية العالية. أما متي خرجت الدراسة من المسجد ليصبح لها وضعها المستقل؟و في أي تاريخ حدث ذلك بالضبط؟و ما هي أهم الأسباب التي دعت...
	[   فحيث يضايق الدرس و التدريس المصلّين، و يشوّش عليهم كان لا بد من أن يخصّص مكان معيّن للتدريس و الراحة. ثانيا: تطور العلوم و إدخال مواد دراسية أخري أضيفت إلي دراسة القرآن الكريم، و خاصة موضوعات علم الكلام المقترن بالنقاش الحاد، و الجدل الطويل مما«قد...
	و هو من أكبر الأسباب التي دعت لفصل المدرسة عن المسجد، بالإضافة إلي ما قد يشتمل عليه الدرس إذ ذاك من جدل و لغط، و مقارعة للحجّة بالحجّة، و الدليل بآخر، فما كان من المسلمين إلا أن عظّموا المسجد أن يكون مكانا لمثل ذلك الجدل و اللغط، و قدّسوه عمّا يدور بي...
	ثالثا:
	]  إن جملة من المعلّمين كانوا بالإضافة إلي انشغالهم بالتعليم يمارسون بعض الأعمال الحرفية المحدودة، و حيث لم يفلحوا في تأمين مورد مناسب، لم يكن أمامهم إلاّ اتّخاذ المدارس وسيلة تكسّب، و هو رأي (قون كريمر) Von Kremer الذي نقله الدكتور أحمد شلبي، حيث جا...
	و لم أجد في ما اطلعت عليه من دراسات حول ظهور المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي من يذهب إلي هذا الرأي غير (كريمر) .
	رابعا:
	[ «عبث الصبيان الصغار الذين لا يتحفّظون من النجاسة، جعل الفقهاء، يمنعون تعليم الصبيان في المسجد». و حيث لم يكن ممكنا إهمال أمر تعليمهم بسبب ذلك، اضطر القائمون علي أمر التعليم إلي إنشاء أماكن خاصة لتعليم الصبيان منفصلة عن المسجد. أطلق عليها (الكتاتيب)...
	تاريخ ظهور المدارس الإسلامية: [  يحار القاري ء، و هو يحاول أن يضع يده علي تاريخ انفصال الدراسة عن المسجد، و إنشاء أول مدرسة في العالم الإسلامي، و يضيع بين مجموعة آراء يحاول كل صاحب رأي دعم موقفه، و إبراز دليله، و مع هذه الضبابية في تحديد التاريخ و الم...
	بل إن ما يهمنا تحديدا هو تلك المؤسسات التعليمية التي انفصلت عن المساجد للأسباب التي عرضناها في الصفحات السابقة، لتكون كيانا مستقلا مختصا بعلوم القرآن و ما يتفرّع عنه من معارف، أطلقت علي تلك المؤسسات لفظ (المدارس) . هنا تواجهنا خمسة آراء في ما يخص التا...
	[ و يعتقد 29 البعض دون أن أدري علي ماذا استند أن المبادرة بتأسيس تلك المدرسة كانت بإشارة من الإمام علي بن موسي الرضا (عليه السلام) Mamun Encylopaediq Brit [28]  الهلالي: نشأة المدارس الدينية، مجلة النجف (النجف) ، ع/4، س/5 شعبان 1372 ه/1962 م. ]
	[ و إن كان زيدان بعد أن يذكر ما عرضته دائرة المعارف البريطاينة يعقّب فيقول: «و لا ندري من أين نقلوا ذلك، و لم نر له ذكرا في كتب العرب التي طالعناها».-   زيدان: م. س. ]
	الرأي الثاني: إن بخاري: [  مدينة إسلامية علي الحدود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و بين روسيا، يقول عنها ياقوت إنها«من أعظم مدن ما وراء النهر»و كتب عنها السيد الأمين فقال بخاري هي اليوم جزء من جمهورية أوزبكستان السوفياتية التي عاصمتها (طشقند) تقع ...
	هي المعهد الأول للمدارس الإسلامية في العالم الإسلامي. و إن الربع الأخير من القرن الثالث الهجري ربما يكون التاريخ الأول لذلك، فقد جاء في تاريخ بخاري، تأليف (أرمينوس فامبيري) صفحة 106 109 110: أن إسماعيل ابن أحمد بن أسد بن سامان المتوفي سنة 295 ه/907 م،...
	و ربما يدعم الرأي القائل بأن [(بخاري) هي المهد الأول للمدارس الدينية في العالم الإسلامي ما ذكره (البرسخي) من أن مدرسة كانت تقع بمحلة (بكار) ببخاري يقال لها (فارجك) احترقت سنة 325 ه/ 30 937 م. كما ذكر مدرسة أخري يقال لها مدرسة (كولا رتكين) كانت موجودة ...
	[و يدّعي أحد أساتذة الإسلاميات بالمعهد الشرقي في جامعة (توبنغن) بألمانيا الإتحادية (هاينز هالم Heinzhalm) أن النص الذي نقلناه و المدوّن في تاريخ بخاري هو: «أقدم نص عن المدرسة في الإسلام». - هالم: (Halim) أصل المدرسة في الإسلام، مجلة الفكر العربي (بيرو...
	[ الرأي الثالث: إن أهل نيسابور -نيسابور: أو نيشابور، عاصمة خراسان، من أعظم المدن الإسلامية في القرون الوسطي مع بلخ و هراة و مرو.هم من سبق في إقامة المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي، و ذلك في أواخر القرن الثالث و بداية القرن الرابع الهجريين. و يعتمد...
	[  و التي كانت تقوم في قسم من منزله -هالم: م. س.  ]
	2 مدرسة دار السنة علي باب المسجد الجامع التي أوقفها أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، المتوفي سنة 342 ه/953 م. 3 مدرسة محمد بن حبّان البستي التميمي، الذي كان يعاصره 31 النيسابوري، و هو أبو حاتم الفقيه، المتوفي سنة 354 ه/965 م- و عن مدرسة ابن حبّان يقول ال...
	و إذا تجاوزنا النصف الأول من القرن الرابع الهجري إلي النصف الثاني، فإننا نعثر علي نصوص تشير إلي إنشاء مدارس في هذا الوقت مع ذهاب من أرّخ لها بأنها أول مدرسة. فها هو الحاكم النيسابوري صاحب (تاريخ نيسابور) يذكر: [ «إن أول مدرسة هي تلك التي بنيت لمعاصره ...
	الرأي الرابع: [  إن أول مدرسة دينية إنما أنشئت في بغداد في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري و تحديدا سنة 383 ه/994 م، «حيث أسّس أبو نصر سابور بن أردشير وزير بني بويه دارا للعلم في الكرخ غربي بغداد».- نفسه، 1/ .2249]
	] و أن الشريف الرضي، المتوفي سنة 406 ه/1015 م، كان قد اتخذ دارا سمّاها دار العلم، و فتحها لطلبة العلم و عيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه.-نفسه، 1/249 .   ]
	و هناك من يقول و هو يتحدث عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  [ إن الخليفة الفاطمي العزيز باللّه«اشتري في سنة 378 ه/988 م دارا إلي جانب الجامع الأزهر، و جعلها لخمس و ثلاثين من العلماء».  - ميز: (MEZ) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ...
	دون أن يقول بأولوية هذه الدار في ما يرتبط بدور العلم أو المدارس. 32 الرأي الخامس: [ و هو الذي عليه أكثر المؤرخين: إن أول من بني المدارس في الإسلام هو نظام الملك الطوسي، وزير شاه السلجوقي، في أواسط القرن الخامس الهجري – زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، 3/...
	[  و هناك من الباحثين من يعرض هذا الرأي مع الاعتراف ضمنا بوجود مدارس سبقت النظامية بيد أنه و لكي يدعم وجهة نظره ينفي أن تكون المدارس قبل النظامية ذات أثر قوي في الحياة الإسلامية، و أنها بحسب رأيه «جهد محدود و ضحل لم يعمّر طويلا».- شلبي: م. س. ،   ] .
	[ الرأي المختار: بعد عرض أهم الآراء حول تاريخ ظهور المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي يمكن أن نختار و نركن إلي الرأي القائل بأن أهل نيسابور كان لهم قصب السبق في إنشاء المدارس الدينية في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. فقد أنشئت هناك عدة مدارس م...
	[ و المدرسة البيهقية، و المدرسة السعيدية التي بناها (نصر بن سبكتكين) ، أخو السلطان (محمود الغزنوي) - المقريزي: المواعظ و الإعتبارات في ذكر الخطط و الآثار، 4/ .193  ]
	، دون أن ننسي مدارس بخاري التي أنشئت في الفترة نفسها التي ظهرت فيها مدارس نيسابور . 33 و مما تقدم يمكن أن نوجز الرأي المختار في «أن المدرسة نشأت في أواخر القرن الثالث الهجري و أوائل القرن الرابع في نيسابور بخراسان، و ما وراء النهر»- هالم. Halim أصول ...
	و هذا الرأي نجد من يؤيّده من المؤرخين. إذ يذكر المقريزي في خططه: «. . . و أول من حفظ عنه بني مدرسة في الإسلام أهل نيسابور». و قد تطورت المدرسة الإسلامية في العالم الإسلامي كما تتطور أية ظاهرة بيئية أخري، و وصلت إلي ما وصلت إليه في القرون اللاحقة. أما ...
	بل إنه عاد و كتب بحثا عنونه (مدارس قبل النظامية) بحث فيه في ثلاث و ثلاثين مدرسة فقهية أنشئت كلها في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثالث الهجري حتي منتصف القرن الخامس الهجري أي قبل النظامية ببغداد بأكثر من قرن و نصف، مع تراجم موجزة لمؤسّسيها و مدرّسي...
	[دول رقم (1) تاريخ بداية ظهور المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي إسم البلد/خراسان/العراق/الشام/مصر/الحجاز/تونس/المغرب/الأندلس التاريخ/هجري/295/457/491/532/579/647/685/750 ميلادي/907/1064/1097/1137/1183/1249/1286/1349 35 علي أنه من المفيد أن نشير إلي...
	لا نستغرب بعد هذا العرض من فرار الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي سنة (448 ه/1056 م) بعد أن أحرق السلاجقة كتبه و داره و كرسيا كان يرتقيه أثناء التدريس، فراره لمدينة النجف بالعراق ليجاور مرقد علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، و لينشي ء هناك ما عرف بالح...
	رابعاً :
	محمد علي والأزهر  :
	محمد علي وانهيار النظام الديني واستحداث جماعات إسلامية تتنافس مع المؤسسات الكبرى وانتشر من مصر إلى العالم  :
	نظراً للثورات التي كان يقوم بها الأزهر ولجوء المستضعفين لشيخ الأزهر كي ينقذهم من بطش المماليك واستمر هذا الأمر إلى عصر عمر مكرم نقيب السادة الأشراف وثورة المصريين ضد خورشيد باشا وعزله وتولية محمد علي الألباني الذي لم يكن يتكلم العربية إلا بمترجم وهذا ...
	- محمد علي والأزهر  :
	أولاً : استحداث نظام المفتي للبلاد لينازع شيخ الأزهر وفي بداية الأمر حتى لا يشعر شيخ الأزهر بالبلوى عرض عليه المنصب الجديد ليكون هو شيخ الأزهر (وهو الشيخ محمد المهدي العباسي )
	محمد علي والأزهر  باختصار
	1- منصب المفتي الذي الذي اخترعة ليتصارع مع شيخ الأزهر ويبث الخلاف بينهما لتشتيتهما والسيطرة عليهما فما أحله هذا يحرمه ذلك   :
	عبارة عن أهم انهيار ديني أحدثه محمد على يسري في هذه الأمة حتى يومنا هذا ليتم سيطرته على الأزهر  ويتخلص من قوته لأنه كان في هذا الزمان قادر على تعيين وعزل الحكام وهذا ما دعا دولة محمد علي إلى فصل أوقاف الأزهر عنه ليقطع عنه العون و يتم السيطرة عليه ثم ا...
	نشرت جريدة المصري اليوم المصرية :
	[ محمد المهدي العباسي.. أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر
	جده كان مسيحيًا ثم أسلم، حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، تولى منصب مفتي الديار المصرية وهو في سن الـ21.. إنه محمد بن محمد أمين بن محمد المهدي العباسي الحنفي، ابن محافظة الإسكندرية، وأول حنفي تولى مشيخة الأزهر.
	ووفقًا لموقع دار الإفتاء على الإنترنت، لم تكن موهبته السبب في تأهيله لمنصب المفتي عام 1848، وإنما الذي رشحه لذلك هو عارف بك، شيخ الإسلام آنذاك والذي كانت تجمعه علاقة صداقة بوالد الشيخ محمد المهدي، وفي أحد لقاءاته مع إبراهيم باشا أوصاه خيرًا بذرية الشي...
	الإمام المهدي اشتهر بالدقة والأمانة والحزم والعزم، وحصل على كسوة التشريف من الدرجة الأولى، وتم منحه الوسام العثماني الأول عام 1892، وفي عهد الخديو إسماعيل تولى مشيخة الأزهر خلفًا للشيخ مصطفى العروسي، مع الاحتفاظ بمنصب المفتي، ومع قيام الثورة العرابية ...
	وعاد الإمام الراحل إلى المشيخة مرة ثانية عقب فشل الثورة العرابية وعمل على إصلاح شؤون الأزهر وسَنَّ قانونًا لتنظيم الامتحان، ولم يستمر كثيرًا في منصبه فعندما علم الخديو باجتماع الإمام المهدي وعدد من العلماء للحديث في السياسة والتعبير عن سخطهم على الاحت...
	2- رواق الحنابلة في الأزهر للوهابية في زمن محمد علي ليبث الخلاف بين مشايخه :
	ثم إليك المفاجئة المزعجة وهى أنه اثناء قتاله للحركة الوهابية وقضاءه عليهم وتدمير الدرعية جلب اسرة محمد بن عبد الوهاب وسلمهم رواق الحنابلة في مصر ومن هنا بدأ التغلل للفكر الوهابي حينها وكان مدعوماً من بريطانيا لكثرة سفكهم دماء القبائل العربية في جزيرة ...
	3 - نزع أوقاف الأزهر لشل حركة شيخ الأزهر ورجال الدين  وليتصارع الثلاثة فيما بعد على الفتوى والإمامة  والمساجد .
	[  يرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1251 هـ – 1835 مـ عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء “ديوان عمومي للأوقاف” وتحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ 8 ذي الحجة 1252 هـ – 1836 مـ، وذلك تحت عنوان “لائحة ترتيب عملية الأوقاف با...
	عبارة عن أهم انهيار ديني أحدثه محمد على يسري في هذه الأمة حتى يومنا هذا ليتم سيطرته على الأزهر  ويتخلص من قوته لأنه كان في هذا الزمان قادر على تعيين وعزل الحكام وهذا ما دعا دولة محمد علي إلى فصل أوقاف الأزهر عنه ليقطع عنه العون و يتم السيطرة عليه ثم ا... (1)
	وذلك في عهد شيخ الأزهر الخضر حسين حيث واصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء والرئيس في وقت لاحق جهوده المبذولة للحد من سلطة علماء الأزهر وإلى استخدام نفوذهم لمصلحته وفي عام 1952 ، تم تأميم الأوقاف ووضعها تحت سلطة وزارة ا...
	وهنا تبين سوء الإدارة المتعمد والخوف من تكرار دور الأزهر في عزل الحكام كما أفتى شيخ الأزهر بعزل توفيق باشا أو ما يقوم به طلبة الأزهر وشيخهم بثورات ضد الظلم والمخالفات الشرعية فتم فصل الأوقاف والمساجد عن لأزهر مع تعيين شيخ الأزهر ووزير للأوقاف متنافس...
	وعلى مستوى العلماء تأسست لجنة ثالثة للفتوى لمزيد من الشقاق بين العلماء تابعة لوزارة العدل
	هى لجنة الفتوى ودار الإفتاء التبعة لها  :
	]  ودار الإفتاء استَقلت بالفعل ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط ، دو...
	وهنا يمكنك أن تشعر بالعبث في توجه الدولة وقياداتها وخوفهم من الأزهر نفسه والذي انتشر من مصر في عهد محمد علي إلى بقية الممالك الإسلامية الخاضعة لحكم مصر ومنها لبقية العالم حتى الآن .
	وأخذ يطور الأزهر  دراسته الطلابية حتى تم تفريغ عقول الطالب الأزهري  إذ لم يعد هو الطالب الأزهري الذي تخرج في منتصف القرن الماضي حتى الستينات
	بالإضافة إلى ذلك تم اضطهاد بعض مشايخ الأزهر والتضييق عليهم في الفتوى كتعيين الشيخ خضر حسين التونسي شيخاً للأزهر عندما رفض علماء الأزهر قانون تعيين شيخ الأزهر ثم التضييق على الشيخ شلتوت أو الشيخ عبد الحليم محمود . وبالتالي هنا يمكن أن نفهم مخطط الحكومة...
	خامساً :
	ثم جاء عصر الجماعات الإسلامية ومؤسسها (محمد علي باشا (
	عصر الجماعات الإسلامية :
	1- مدرسة الرأي التي تسبب نزول غضب الله تعالى :
	وهذا العصر بدأ بتفتيت محمد على لقوى الأزهر بنزع أوقافه واستحداث منصب المفتي كما بينا ثم ديوان للأوقاف أصبح وزارة فيما بعد وأخد الثلاثة يتصارعون في الفتوى وإمامة المساجد والصلاة وذلك لينفذ الحاكم بالفتوى التي يريدها للتملص من الإلتزام بشرع الله وليفعل...
	وكان أولهم التنظيم السري الإخواني ثم انشقاق التكفير والهجرة عنهم ثم توالت الجماعات الإسلامية التي خرجت من عباءة الإخوان ومنهم من انتهج معتقد نادوا به وهو فكرة السلف الصالح لخوائهم من العلم وبحث ما وصلهم من تراث فظهرت هذه المعتقدات مع بداية إنشاء الجمع...
	وأخطر ما في هذا المعتقد التيمي عداءه الشديد لأهل بيت النبي وشيعتهم ولسانه اللازع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله [( راجع كتاب أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله (صلى الله عليه) وأهل بيته للدكتور محمود صبيح  ] .
	2-  لماذا سلف ولا يمكن الجزم بصلاحهم كما في كتاب الله تعالى :
	وهذه المدرسة تقدم في فتاواها رأي الصحابة وعلمائهم على القرآن والسنة وهذه هى الجريمة الكبرى في حق الله تعلى والتي تستوجب نزول سخطه عليهم أولاً لقوله تعالى في هذه الجريمة { يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله – الحجرات } وقال تعالى أيضاً {...
	ثانياً : قولهم قال السلف الصالح فكرة مذمومة من طريقين الأول قوله تعالى فيها وفيما قالته الأمم من قبل { حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا     {
	كل أمة مدحت سلفها وقالت بصلاحهم وأفضليتهم كما في قوله تعالى { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنّ...
	وبالتالي هم سلف ولكن الله أعلم بصلاحهما فهو أعلم بمن اتقى كما قال عز وجل في سورة النجم  { ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى }
	ثالثاً : هم سلف وهذا حق ولكن لا يمكن الجزم بأنهم صالحين أو غير ذلك لقوله تعالى { ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى } وقوله تعالى { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم  بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ ك...
	رابعاً : انتقاء مدرسة ابن تيمة دون غيره من علماء المسلمين ليضع أصحاب هذا المعتقد في قفص الإتهام خاصة بعد تطاولهم على ابن حجر العسقلاني والنووي وتكفيرهم الأشاعرة . وهذا مما أدخلهم في دائرة الشك والريبة أمام الرأي العام والمؤسسات الأمنية فازداد بطشها به...
	3 - الإختيار الإلهي للسلف الصالح وهم الأنبياء وأهل بيت النبي ذريتهم في القرآن الكريم  :
	وفكرة السلف الصالح كما بينا هنا كما أنها مما نهى الله تعالى عنها فإن الله تعالى بين من هم سلفه الصالح ممن اصطفاهم الله عز وجل  كما في قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً...
	وهذا الإصطفاء بين تعالى أنه لاخيار لأحد في ذلك الأمر من نبوة أو رسالة أو إمامة في ذرية هؤلاء الأنبياء إلى يوم يبعثون كما قال تعالى في ذلك الأمر : { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَم...
	وهؤلاء هم الذين زكاهم الله تبارك وتعالى وتزكية غيرهم خطئاً كبيراً وتقديم أهواء واراء على آيات الله تعالى تستوجب نزول غضبه عز وجل .
	وهذا الإختيار الإلهي  في الذين إصطفاهم الله عز وجل كما في قوله تعالفي كل زمان ومكان في كل دولة وأمبراطورية يتعارض مع حكام كل عصر ممن يمتلكون جيوشاً  جرارة من المداحين والمرتزقة والمتسلقة والمتمذهبة بمذهب الدولة والذين يدورون في فلكها ابتغاء دنيا أو من...
	ولذلك القرآن وكتب الله السماوية تحسم هذه المعركة لصالح الأنبياء وذريتهم فلما بعث الله هؤلاء الأنبياء قتلهم اليهود كما قال تعالى { قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين } ولما ظهر رسول الله أيضاً صلى الله عليه وآله قتلت هذه الأمة أبناءه  صلى ...
	فإذا كانت الدولة شافعية المذهب فمن المستحيل تولية القضاء لحنفي وأمامك قصة مقتل النسائي بسبب كتابه الخصائص في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام أو الإمام الشهيد أبو شامة أستاذ النووي بالقرن السابع الهجري لمجرد اتهامه بمذهب الظاهر .
	ولكي يتخلصوا من هذا المأزق في فتاواهم المختلفة قالوا مروجين كلٌ من رسول الله ملتمس وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل الشيء ونقيضة وفي هذة الإختلافات و مع اشغال الناس بها تتفرغ الدولة لتصفية الخصوم ودائماً يكونون من أهل هذه الملة .
	فنشأت حروباً كثيرة ومتواصلة بين بلدان الإسلام  والقبائل وكأن عفريتاً خرج من جزيرة العرب بدين القتل والتصفية الجسدية للخصوم من الطوائف المخالفة للحكام  وأصبحت الحروب من أجل الإمارة والتوسعات بدين الدوله وقانونها الجديد المشتق من دين الإسلام ومواده القا...
	فهل هذا منطق وهل هذا هو سبيل الله تعالى ؟ !! .
	وعلى ذلك كانت أكثر الحروب توسعات وفتوحات للهيمنة والسيطرة باسم الدين مع قتل أهل بيت النبي (عليهم السلام) أصل هذا الدين الإسلامي وفي بيوتهم نزل القرآن الكريم : { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر...
	وتأولوا نصوصاً دينية في حروبهم ليستحلوا دماء أمم أخرى على الرغم من أن الله تعالى يقول  في  أهل الكتاب : { لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ...
	فكثير من الحروب كانت للتوسع والبطش والسيطرة على الثروات والقليل منها كانت بالفعل في سبيل الله الدين وبالحق لصد عدوان ظالمين .
	وقال تعالى في هؤلاء المعتدين { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا- البقرة} ووجدنا أن هؤلاء يتباهون باعتداءاتهم على الهند وتخوم الصين شرقاُ وبلاد أوروبا (الروم غرباً ) وفي نفس الوقت ثبت باليقين والقطع أن حسن خلق الصوفية وأهل بيت النبوة كان...
	ثم وجدنا هؤلاء يقيمون دينهم على مكذوبات أفتوا بها مثلا [ إذا رأيت الكتابى فضيق عليه لتضطره إلى أضيقه ... ] .  فإما أن يتنحى أو يقع على الأرض فهل هذا إسلام  وهل هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وىله الذي قال تعالى فيه { وإنك لعى خلق عظيم } والعجيب أنهم ...
	وهل هذه هى مكارم الأخلاق التى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله  " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ؟ .... الحديث .
	فهل هذا هو الخلق العظيم ؟
	وهل هذه هى مكارم الأخلاق التى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله  " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ؟
	وإذا قرأ الغرب المثقف والعالم مثل هذه الأمور وهم يملكون كل أسلحة الدمار الشامل والسيطرة ولم يحاربوننا أو حتى يسبوننا كما ترى الآن فهم مخطئون بل وعلينا أن نشكرهم  لأن في أمتنا من إذا إمتلكوا عشر ما يملكون لسلوا  أسيافهم  أولاً على أبناء رسول الله صلى ا...
	وماحد ث ذلك ألا بظهور  مكذوبات ليس الغرض منها سوى هدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأثار المسلمين و قتل أتباعه باسم الدين ثأراً من النبي (صلى الله عليه) وأهل بيته عليهم السلام ولضعف سندها واخلاف متونها مع كتاب الله تعالى لم يعر علماء المسلمين لها...
	بعد أن أخرجه ونادى يتفعيله على أرض الواقع ابن تيمية  فقال فيه الشيخ تاج اليد السبكي مفتي الديار المصرية  : [ من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام فقد كفر ] و بعد منع كتبه وإحراقها واختفاؤها لعدة قرون بعد موته تعود مرة أخرى في زمن الإحتلال البريطاني وانتشرت...
	وأن كل مقدسات المسلمين من مقابر ومساجد ذات أضرحة أوثان يجب هدمها وقتل أهل القبلة ممن زار تلك المساجد أو دخلها  ودخل المسلمين في مرحلة من البلبلة اثمرت تنظيمات إرهابية تقتل المسلمين وتهدم التراث الإسلامي وتتولى أعداء المسلمين و أهل البيت (عليهم السلام)...
	وهنا  شسع البون بين النص القرآني بفهمه الصحيح الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام وأراء وأهواء ما ورثته هذه الأمة عن سلفها من تراث تعمدوا فيه اخفاء كل كتب تاريخ أهل البيت وأحكامهم وسيرتهم العطرة ليقع أكثر المسلمين الآن في...
	﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا – الكهف 103-104﴾
	حتى أصبح العالم الإسلامي ينتقل من درك إلى درك أسفل منه أشد خطراً ويهدد ذه الأمة الإسلامية بالزوال كأننا أنطبق علينا قول الله تعالى { فمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين } أعاذ الله تعالى المسلمين من ذلك المآل بعد وصل الحال بأكثر المسلمين  من ...
	[ أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي عن النبي أنه قال:  لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة… اهـ . الحديث ]
	ومعناه ظاهر، وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون لعراه يعني بذلك فرائضه وأوامره، كما في قوله:  [ بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء - أخرجه مسلم في صحيحه] .
	تلك المعتقدات كما بينا انتشرت  لاعتمادهم على مرويات لرسول الله صلي الله عليه وسلم عليه واَله ورثوها  مختلطة فيها الصحيح وفيها الموضوع بيد  اليهود و المنافقين من قريش الأولى فكثرت التأولات وتعددت التفاسير  والمذاهب والمعتقدات وكثرت كتب العقائد والمذاهب...
	الفصل السادس  :
	تفسير البينة أو النبأ العظيم
	لماذا تفسير البينة أو النبأ العظيم أو تابوت السكينة :
	أولا : البينة
	هذا مأخوذ من قوله تعالى { وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ – طه 133 } أي أن هناك بينه للقرآن الكريم  فيها كتب قيمه وعن بيان قوله تعالى {بينة مافي الصحف الأولى}
	( بينة)
	[ وبان الشيئ يبين بيانا :اتضح فهو بين وهى بينة وجمعها بينات وتستعمل البينة فيما يبين الشيئ ويوضحه حسياً كان الشيئ أو عقلياً – معجم الفاظ القرآن باب الباء فصل الياء والنون ]
	الحسي كقوله تعالى { ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون – العنكبوت 35 } وقال تعالى { لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا – الكهف 15 }
	وقوله تعالى { سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق – فصلت 53 }
	والعقلي كقوله تعالى { فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه – التوبة 114 }
	وكلا البيانين الحسي والعقلي في بيان الله تبارك وتعالى لكتابه الكريم لعل الناس يتقون  و يتذكرون و يهتدون
	لقوله تعالى { كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون – البقرة 187}
	} ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون – البقرة 221}
	}كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون – آل عمران 103 }
	] وبين الشيئ تبييناً : وضح ووظهر وبينت الشيئ أوضحته وأظهرته فهو لازم ومتعد وإسم الفاعل منه مبين وهى مبينة وهن مبينات – معجم الفاظ القرآن باب الباء فصل الياء والنون [ .
	قال تعالى في بيانه عز وجل لكتابه الكريم { قد ببينا الآيات لقوم يوقنون – البقرة 118} وحيث أن الله تعالى بين كتابه الكريم بكتابه كما في قوله تعالى {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه- القيامة } فالله تبارك وتعالى الموكول له عزوجل بيان كتابه الكر...
	ولذلك يبين تعالى أن رسل الله قد جاءت بالبينات كما في قوله تعالى
	عن نبي الله  صالح عليه السلام { وإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْض...
	ويقول تعالى عن نبي الله  يوسف عليه السلام { ولقد جائكم يوسف من قبل بالبينات – غافر 34{
	ويقول تعالى عن نبي الله شعيباَ  عليه السلام والبينة المنزلة عليه { وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيز...
	ويقول تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام  والآيات البينات الحسية السبعة التي وهبها الله تعالى له عليه السلام { قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معى بني إسرائيل – الأعراف 105 } وقال تعالى أيضاً فيه عليه السلام والبينات التي ارسله تعالى بها إلى بني إسرائيل { و...
	} ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ  وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَ...
	ولما تكلم القرآن الكريم عن نبي الله عيسى عليه السلام قال تعالى { وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس – البقرة 87} ثم بين تعالى أن نبي الله عيسى عليه السلام سيبين لهم بعض ما أنزل إليه وهو صحف كل الأنبياء من قبله باستثناء القرآن الكريم الكتا...
	ولذلك قال تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيبين لأهل الكتاب كثيراً مما أخفاه علمائهم واختلفوا فيه كما في قوله تعالى { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو ع...
	وهنا نكون قد وصلنا بينة ما في الصحف الأولى التي قال تعالى فيها { { إن هذا لفي الصحف الأولى صحف غبراهيم وموسى } وكل هذه الصحف جمعها الله تعالى في القرآن الكريم المهيمن على  الكتب من قبله قال تعالى في بينات الصحف الأولى : { وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا ...
	وهذه البينة كما بينا الموكول بها الله تعالى لقوله عز وجل {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه- القيامة } ثم رسول الله صلى الله عليه وآله يبي  للناس مانزل إليهم من كتاب ربهم لقوله تعالى { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ الل...
	وهذه البينة شاهد عليها الإمام علي من رسول الله ومن نفسه لقوله تعالى { أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ...
	[ أورد السيوطي في تفسيره  الدرر المنثور بالجزء الثالث : أخرج إبن أبى حاتم وإبن مردويه وأبو نعيم في المعرفة ، عن علي بن أبى طالب قال : ما من رجل من قريش إلاّ نزل فيه طائفة من القرآن ، فقال له رجل : ما نزل فيك قال : أما تقرأ سورة هود : أفمن كان على بينة...
	وهذه البينة من الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام الذين بلغوا الأمة مراد الله تعالى ورسوله من آياته حتى قال رسول الله صلى الله عليه وىله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها 0000 الحديث ] ولذلك حذر الله تعالى من الخروج عل...
	ويبين تعالى أن الأمم دائما تجادل في هذه البينات فرحاً بما لديهم من علوم أخرى متوارثة من آراء وأهواء واختلافات قال تعالى لذلك { فلما جائتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم – غافر 83 { .
	وهنا يكونوا قد كتبوا الهلاك على أنفسهم فكما أهلك الله تعالى الأمم الأولى لكفرهم ببينة الصحف الأولى في قوله تعالى { أولم تأتهم بينة مافي الصحف الأولى – طه 133 } فهذا يعني أن هناك بينة للصحف الآخرة لأن كل لفظ أول في القرآن عكسه آخر فقال تعالى عن أسمائه ...
	وحيث أن هناك أولى كما في قوله تعالى {وأنه أهلك عاداَ الأولى } فيكون هناك عاد الثانية ومن سيقلدهم في جرائمهم والثانية ... والآخرة وكذلك كما أن هناك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى – الاحزاب} فيكون هناك الآخرة وكذلك الصحف الأولى هناك صحف الآخرة وهى بيان ...
	وأما : (1)
	)مافي(
	وردت هذه الآيات في قوله تعالى { ولله مافي السماوات ومافي الأرض –النساء 13 } هذا الإله الخالق هو الذي أنزل الصحف والكتب على أنبياء الله تعالى كما في قوله تعالى هنا { أولم تأتهم بينة مافي الصحف الأولى -  طه 133 { .
	وأما : (2)
	(الصحف الأولى)
	[ الصحيف : وجه الأرض والصحيفة المبسوط من الشيئ كصحيفة الوجه زمن ذلك الصحيفة التي يكتب فيها وجمعها صحائف والمصحف : ماجعل جامعاً للصحف المكتوبة – معجم الفاظ القرآن باب الصاد فصل الحاء والفاء ] .قال تعالى { بل يريد كل امرئ منهم يؤتى صحفاً منشره – المدثر ...
	وهذه الصحف هى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام الوارد ذكرهم في قوله تعالى { فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ  سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ  ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ  قَدْ أ...
	وأما : (3)
	)الأولى(
	ورد لفظ أولى وأول وأولين على اعتبار كلمة أول مصدرها وجذرها
	في قوله تعالى  :
	مبيناً أن هناك جاهلية أولى في قوله تعالى { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى – الاحزاب 33 } أي أن هناك جاهلية آخرة وكما أن هناك أول الأمم وقال فيهم { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَا...
	وفي زمانهم تكون هناك أمتان واحدة تتشبه تقلد قوم عاد وأخرى تقلد قوم ثمود في قتل ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى { وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى – النجم 50-51 } أي أنه كما أن هناك عاد وثمود الأولى ستظهر أمم تقلدهم آخر الزمان .
	ثم يبين تعالى أن سنته في كل زمن هلاك الظالمين فهل ينتظر هؤلاء هلاكهم كما أهلك تعالى الأمم من قبل قال تعالى {اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إلا سُنَّتَ الْأَوَّ...
	ثم يبين تعالى أن بداية هلاكهم بحجة الله تعالى التي يأتي بها إمام آخر الزمان وفيها بينة الصحف الأولى آخر الزمان لقوله تعالى هنا { وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى – طه 133 }
	وأخيراً لاحظ هنا كل كلمة تؤدي لنفس مراد الله تعالى في سابقتها كأنه حبل مترابط حروفه وكلماته وآياته التي لا اختلاف بينها كما في قوله تعالى { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا- النساء {
	ثانياً : (3)
	لماذا "النبأ العظيم الذي فيه مختلفون"
	}عم يتساءلون, عن النبأ العظيم, الذي هم فيه مختلفون, كلا سيعلمون) النبأ 1-4 {
	هنا نبين أن هذه التسمية ليست من عند أنفسنا بل هى النتيجة البيانية الحقيقية الفعلية التي انتصرت لأهل بيت النبي وأولهم الإمام علي (عليه السلام) في كل موارده وبالتالي القرآن الكريم كله يدعوا إلى ولاية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه والإمام علي (عليه السل...
	[ روى الحافظ الحسكاني الحنفي قال: اخبرنا عقيل بن الحسين باسناده المذكور عن عبد خير عن علي بن ابي طال قال: اقبل صخر بن حرب حتى جلس الى رسول الله فقال : الامر بعد لمن ؟ قال(ص) لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى. فانزل الله تعالى( عم يتساءلون) يعني يسالك اه...
	[  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) : يَا عَلِيُّ ، أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ ، وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ ، وَأَنْتَ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ ، وَأَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ ، وَأ...
	[  عَنْ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الشِّيعَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ ؟ فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : كَانَ أَمِير...
	[ قَالَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَنَّ عَلِيّاً (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ : وَاللَّهِ أَنَا النَّبَأُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ، كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ، حِينَ أَقِفُ...
	[ قَالَ عَلْقَمَةُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : خَرَجَ يَوْمَ صِفِّينَ رَجُلٌ مِنْ عَسْكَرِ الشَّامِ وَعَلَيْهِ سِلَاحٌ وَفَوْقَهُ مُصْحَفٌ وَهُوَ يَقْرَأُ : ﴿عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ . فَأَرَدْتُ الْبِرَازَ إِلَيْهِ (أي القتال معه) . ...
	وأخيراً بمن يكذب يهذا الأحاديث فليعلم أنه أمر اختلفت فيه الأمة ولا يوجد خلافاً أكبر من الإمامة في الإسلام بن الشورى والوصية وبالتالي { الذي هم فيه مختلفون} بلا ريب هو الإمام علي كما في مرويات أهل البيت السالفة الذكر .
	ثالثا : ترتيب التفسير على النزول
	لقد رتبنا بيان هذا التفسير على  ترتيب نزول السور وفقاً لمصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) :
	1- السؤال هنا لماذا بيناه على ترتيب للنزول :
	الباحث في تدوين القرآن يجد العجب من أن الشائع أن المصحف تم تدوينه في عهد عثمان بعد أن كثرت المصاحف في أيدي الناس فما هذه المصاحف؟ .
	وهل كان فيها مدسوسا على كتاب الله يخشون تمريره إلى الأجيال اللاحقة ؟ أم كان فيها بيان لرسول الله صلى الله عليه وآله و اختفى بعد موته لنزول آيات بعينها في صناديد الكفر والنفاق القرشي بسبب إسلامهم بالقوة مع فتح مكة المكرمة و منهم الطلقاء الذين قال فيهم ...
	أم كان فيها قرآن ضاع واختفى فأكلته الداجن كما أخبرت بذلك ام المؤمنين عائشة ؟ .
	أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة وأهم هذه الأسئلة كيف ينزل القرآن مرتباً منجماً على أحداث ووقائع وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ثم المدينة على أسباب نزول و ترتيب نزول وأحداث ثم يعاد ترتيبه ترتيباً جديداً أخفى معه كثيراً من الأحداث وأسباب نزول ثم ي...
	[ قال الكِرْماني : وعلى هذا الترتيب كان يعرضه  على جبريل  كل سنة، أي : ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين(أي يعرض عليه ترتيب المصحف العادي)-  البرهان في توجيه متشابه القرآن ص 16، والبرهان في علوم القرآن (1/259) ].
	وبه قال الباقلاني أيضاً  وذهب بعض العلماء إلى أن العرض من رسول الله صلى الله عليه وآله لجبريل عليه السلام كان على ترتيب النزول: كقول ابن حجر فيما قاله رداً على الكرماني و الباقلاني، بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول – فتح الباري ج8/658]  .
	وهنا سواء كان على ترتيب النزول أو مرتباً كما هو الآن بالمصاحف لا شأن لنا بذلك ولا يمكنأن نفعله ونعيد ترتيبه لآية محددة في ذلك بأن من فعلوا ذلك هم من يتحمل هذا التبديل من تأخير وتقديم قال تعالى { فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه- ال...
	ولكن في تفسير القرآن بيانه حتما وبياناً قطعياً أن يكون على ترتيب نزل حبل الله تعالى بكلماته وآياته وسوره حتى يتم الربط بين الأحاديث ووقائع حدوثها والسيرة النبوية فنصل إلى تفسير ونتائج مبهرة في بيان كتاب الله تعالى
	وفي بياننا لهذا الكتاب المجيد هو هذا الترتيب الذي أقر به بن حجر العسقلاني في فتح الباري وكما هو مدون في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام وذكر فهارسه بهذا الترتيب السيد مرتضي العسكري رحمه الله في كتابه –القرآن الكريم وروايات المدرستين ج/2] .
	وحيث أن القائلين بأنهم جمعوه في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان  على فرض السؤال هنا بماذا كان يتعبد المسلمون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله في عهد الخلفاء أبي بكر وعمر ؟ !!! .
	وهل تركهم رسول الله ليعبثوا في القرآن كما شاءوا ويجمعونه كما شاءوا ويضيع منهم ما يضيع وهل هم موكول لهم هذه المهمة دون البيت الإبراهيمي من قبل و المحمدي عليهم الصلاة والسلام وترك النبي صلى الله عليه وآله لهم جمعه فيتفرقون عليه وترك لهم الإمامة ليختلفوا...
	قال تعالى في كتابه الكريم وبلاغه لهذه الأمة { إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب } وفي إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام { ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس } أي أن الكتاب والعترة كانا على أكمل وجه ح...
	أم قال لهم افعلوا بكتاب الله ما شئتم فهو ملك لكم إفهموه كما تشاءون ورتبوه كما تشاءون وتقولوا على الله تبارك وتعالى فيه ماتشاءون وما تعرفون ودعوا ماتنتكرون وقولوا فيه الله أعلم  ؟. واختاروا لخلافة رسول الله ما تشاءون .؟! واستبعدواأهل بيتي من بعدي ؟ّ!
	أم أنه لم يكن يعرف أن القتل سيستحر في القراء بمعركة اليمامة وهو صاحب الوحي المنزل من عند الله تعالى والمسؤل عنه يوم القيامة ؟ . ليكتشفوا فجأة أنهم في حاجةإلى جمع القرآن الكريم الذي تفرق في صدور الرجال ؟ّ!! .
	و هذه العقائد كلها تحمل اتهام وتقصير لرسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يتركهم بلا كتاب حتى يقف عمر ابن الخطاب على باب المسجد فيقول من كان عنده آية فيأتنا بها وذلك بعد أن استحر القتل في القراء بواقعة اليمامة .
	[  ورد عن عمر بن الخطاب أنه أشار لأبي بكر بجمع القرآن لأن القتل قد استحر في القراء بواقعة اليمامة فقال أبي بكر ما كنت لأفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فبات يتقلب يميناً ويساراً حتى شرح الله صدره كما قال – البخاري ج/ 5  ص210 عن زيد ]
	[ فأمره وزيداً  بأن يقفا على باب المسجد ويعلنا للمصليين : رحم الله من كان عنده آية فليقلها حتى نكتبها في المصحف- كنز العمال ج/2 ص573]   .
	وهذا تشكيك في مجرد ترتيب الآيات أيضاً بمواضعها وهو سبب قطعي لوجود آيات مدنية بالقرآن المكي ومكية بالقرآن المدني وإلا قلي بربك مثلاً  كيف يقول تعالى بالقرآن المكي مالم يفرضه الله تعالى كقوله  تعالى عن الصلاة { أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى }  فهذه من ا...
	ثم أمروا من كان عنده مصحفاً فليأتهم به لجمعه فجمعوا ما قدروا عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها بيان لهذا القرآن فأحرقها أبي بكر  بل وتقول مرويات أم المؤمنين عائشة أنه كان  تحت سريرها سورة كاملة فجاءت الداجن أكلتها ويقول عمر أنه كانت هناك ...
	أكثر من ثلثيه قد ضاع على حد زعم الخليفة عمر بن الخطاب ويروى عنه أيضاً بأن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة براءة في الطول ولم يتبق منها إلا ما تراه الآن بالمصحف الشريف ، .
	[ عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها وأخرجه أحمد (6/269) وأبو يعلى في المسند(4587) والطبراني في الأوسط (8/12)
	-2[  لماذا ترتيب المصحف على أولية النزول في بيان القرآن الكريم :
	الإجماع والنصوص الكثيرة على ترتيب الآيات في السورة الواحدة أمر معلوم ومشهور ، أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين . اهـ
	وأما النصوص فمنها : ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال : قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهم...
	(ومنها ) ما أخرجه أحمد في المسند (4/218) بإسناد حسن عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالأَرْضِ قَالَ ثُ...
	)ومنها ) ما أخرجه البخاري في الصحيح برقم (4536) عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَ...
	)ومنها ) ما رواه مسلم برقم (1617) عن عمر قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصّيْف التي في آخر سورة النساء .
	)ومنها ) الأحاديث في خواتيم سورة البقرة .
	)ومنها ) ما رواه مسلم برقم (809) عن أبي الدرداء مرفوعاً من حفظ عشر آيات من أول الكهف عصم من الدجال وفي لفظ عنده من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف .
	وقراءته صلى الله عليه وسلم للسور المختلفة بمشهد من الصحابة يدلّ على أن ترتيب آياتها توقيفي وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافة فبلغ ذلك مبلغ التواتر .
	قال القاضي أبو بكر في الانتصار : ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا .
	وقال أيضاً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتّبه عليه رسوله...
	وقال البغوي في شرح السنة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة ك...
	وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً أو هو باجتهاد من الصحابة ؟
	في هذه المسألة خلاف فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه
	قال ابن فارس :
	جمع القرآن على ضرْبين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا الذي تولته الصحابة , وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توفيقي تولاه النبي صلى الله عله وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه ومما استدل به لذلك اختلاف السلف في ت...
	وقال الكرماني في البرهان :
	ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وكان آخر الآيات نزولاً { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله } فأمره جبريل أن ي...
	] وهذا قول باطل  مردود عليه بقوله تعالى { وعلى  الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل سورة المائدة  }   أي ان قبل المائدة سورة فصلت ما حرمه الله تعالى   من قبل في  آيات سورة الأنعام  تفصيل تلك اللحوم والحوايا وما اختلط بعظم   ولأن الأنعام مكية والمائ...
	والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول أنه رمز إليهم ذلك ليعلّمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك إنما ألّفوا القرآن ( أي جمعوه ) على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فآل الخلاف إلى...
	وقال البيهقي في المدخل : كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق .
	وقال ابن عطية : كثير من السور كان قد عُلم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصّل وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فَوَّض الأمر فيه إلى الأمة بعده .
	وقال أبو جعفر : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف كقوله اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم برقم (804(.
	وروى البخاري برقم (4739) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطه وَالأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلادِي ( أي من قديم ما قرأته ( .
	وقال أبو جعفر النحاس المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث واثلة أعطيت مكان التوارة السبع الطوال " ، قال فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
	وقال ابن حجر ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفاً ، قال : ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ .. سَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَص...
	3- ترتيب السور في المصحف العثماني
	)أ) الإجماع بأنه من الصحابة
	اء في (الاتقان 63:1) : "وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي ؛ أو هو باجتهاد من الصحابة ؟ – فيه خلاف ! فجمهور العلماء على الثاني .
	"ولذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور : فمنهم من رتبها على النزول ؛ وهو مصحف علي ... وكان أول مصحف ابن مسعود : البقرة ثم النساء ثم آل عمران ، على اختلاف شديد ؛ وكذا مصحف أُبي وغيره" .
	ومَن قال منهم بأن ترتيب السور توقيفي عن النبي قال : "فمن قدَّم سورة أو أخّرها فقد أفسد نظم القرآن" .
	والبرهان المزدوج الذي أعطاه السيوطي هو القول الحق في أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة : فجمهور العلماء عليه ، واختلاف مصاحف السلف قبل الجمع العثماني شاهد عليه .
	وكان اختيار الصحابة لترتيب السور على مبدأ التنسيق في الطول : الطوال ، فالمئين (لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها) ، فالمثاني (ما ولى المئين لأنها ثَنَتْها) ، فالمفصَّل (سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة) . "للمفصل طوال وأوساط و...
	وربما اختاروا في ترتيب السور مبدأ التنسيق في الطول لأن السبع الطوال فيها التشريع والجهاد وجدال أهل الكتاب أي جوهر القرآن ومحوره ؛ وربما لتحدّي العرب في المعلّقات السبع بالسور السبع .
	)ب) : شهادة التاريخ والواقع القرآني
	وهكذا فاعتبار تنسيق القرآن الحالي ، حيث ترتيب التلاوة على غير ترتيب النزول ، توقيفا على النبي وبأمره ، ينقضه التاريخ والواقع القرآني .
	فالتاريخ يشهد بأن القرآن لم يكن مجموعا ولا مكتوبا كله على عهد النبي ، كما في حديث زيد : "قُبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جُمع في شئ" . ولو جرت محاولة من النبي في آخر أمره ، كما يشهد زيد أيضا ، على شرط الشيخين : "كنّا عند رسول الله صلى الل...
	والسبب الذي يعطيه الخطابي مذهل : "إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف ، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته . فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك".
	فلم يدوّن القرآن على حياة النبي لأنه كان يترقب رفع تلاوة بعضه ، ونسخ أحكام بعضه .
	والواقع القرآني يشهد بأن أكثر سوره جمع متفرّقات موضوعا وزمنا . فالسور المتبعّضة ، التي بعضها مكي وبعضها مدني ، لا يعقل أن يكون جمعها على هذه الحال بتوقيف عن النبي . وسور العهد المكي الثالث ، التي يختلف العلماء على ترتيبها بحسب النزول في العهد المكي ال...
	)ج) : النتائج الواقعية القرآنية لمصحف  عثمان :
	1 – إن ترتيب القرآن على مبدأ التنسيق في الطول أضاع علينا الترتيب التاريخي بحسب النزول . وهم ربما عمدوا الى التنسيق بدل التاريخ لاستحالة جمعه بحسب نزوله .
	قال محمد بن سرين لعكرمة : "ألّفوه كما أُنزل الأول فالأول . قال : لو اجتمعت الانس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا ,. ومما لا ريب فيه أن الإعجاز الحق في تأليف القرآن أن يكون بحسب تاريخ نزوله . فلمّا ضاع علينا هذا الترتيب الزمني ، ضاعت ناحية ...
	2 – ان ترتيب القرآن الحالي ، على التنسيق بحسب الطول ، مزج سور القرآن مزجا ، فخلط بين أزمانها ومواضيعها . والمبدأ المتواتر عندهم أنه "مَن قدّم سورة أو أخّرها فقد أفسد نظم القرآن" . فكما يصح أن يقوله أهل التنسيق ، يصح أيضا أن يقوله أهل الترتيب التاريخي ...
	3 – وأخيرا بما أن ترتيب السور في القرآن توفيقي من الصحابة – والترتيب المنزل في سوره ناحية من إعجازه – فهل من إعجاز في التأليف ، في ترتيب المصحف الأميري الشريف ؟
	وعندما  شرعنا في تفسير القرآن اعتمدنا على ترتيب النزول المتفق عليه بين جموع الأمة سنة وشيعة ففي كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي في الجزء الأول فصل  " في ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي
	]  قصيدة ترتيب النزول المسماة تقريب المامول في ترتيب النزول للجعبري: : مكيها ست ثمانون اعتلت نظمت على رفق النزول لمن تلا اقرأ ونون مزمل مدثر والحمد تبت كورت الأعلى علا ليل وفجر والضحى شرح وعصر العاديات وكوثر ألهاكم تلا أرأيت قل بالفيل مع فلق كذا ناس ...
	4- الترتيب كما جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن :
	[ فإن ترتيب نزول السور المذكورة هو كما يلي كما جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن.
	فسورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم.
	وأما سورة القدر فترتيبها أنها الخامسة والعشرون، نزلت بعد سورة عبس، وقيل والشمس، وقيل إنها نزلت بالمدينة بعد المطففين أو أوائل البقرة.
	سورة البينة عدت في المائة وإحدى في ترتيب النزول بعد سورة الطلاق، وقيل الحشر.
	سورة الزلزلة عدت الرابعة والتسعين في ترتيب النزول بناء على أنها مدنية، ونزلت بعد سورة النساء، وقيل سورة الحديد.
	سورة العاديات: عدت الرابعة عشرة بناء على أنها مكية، نزلت بعد سورة العصر، وقيل سورة الكوثر.
	سورة القارعة: عدت الثلاثين في ترتيب النزول بعد سورة قريش، وقيل سورة القيامة.
	سورة التكاثر: عدت السادسة عشر في ترتيب النزول بعد سورة الكوثر، وقيل سورة الماعون بناء على أنها مكية.
	سورة العصر: عدت الثالثة عشرة في ترتيب النزول بعد سورة الانشراح، وقيل سورة العاديات.
	سورة الهمزة: عدت الثانية والثلاثين في ترتيب النزول بعد سورة القيامة، وقيل سورة المرسلات.
	سورة الفيل: عدت التاسعة عشرة في ترتيب النزول بعد سورة قل يا أيها الكافرون، وقيل سورة العلق، وقيل قبل قريش.
	سورة قريش عدت التاسعة والعشرين نزلت بعد سورة التين، وقيل سورة القارعة.
	سورة الماعون عدت السابعة عشر بناء على أنها مكية نزلت بعد سورة التكاثر، وقيل سورة الكافرون.
	سورة الكوثر: عدت الخامسة عشر على القول بأنها مكية نزلت بعد سورة العاديات، وقيل سورة التكاثر، وعلى القول بأنها مدنية فقد نزلت في الحديبية.
	سورة الكافرون: عدت الثامنة عشرة نزلت بعد سورة الماعون، وقيل سورة الفيل.
	سورة النصر: عدها بعضهم السورة المائة والثلاث في ترتيب النزول بعد سورة الحشر، وقيل سورة النور، وعدها بعضهم آخر سورة نزلت من القرآن الكريم فتكون السورة المائة وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة.
	ولذلك فأول سورة في سؤالك هي أول سورة نزلت من القرآن، وآخر سورة في السؤال هي آخر سورة نزلت منه على قول. اهـ ملخصا من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور.
	وننبه هنا إلى أن ترتيب النزول يختلف عن ترتيب الأداء كما هو ملاحظ، فقد نزل القرآن الكريم كله ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك كان جبريل ينزل به مفرقا حسب الأحداث والوقائع؛ كما قال الله تعالى: { نَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ {الدخا...
	وقال : { ولا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً - الفرقان:33}
	وبإمكانك أن تطلع على تفصيل أكثر في كتب علوم القرآن والتفسير وخاصة الإتقان للسيوطي والتحرير والتنوير لابن عاشور. ]
	[  المكي والمدني من السور على ترتيب النزول.
	العلق ، ن ، المزمل، المدثر، الفاتحة، المسد، التكوير، الأعلى، الليل، الفجر، الضحى، الشرح، العصر، العاديات، الكوثر، التكاثر، الماعون، الكافرون، الفيل، الفلق، الناس، الإخلاص، النجم، عبس، القدر، الشمس، البروج، التين، قريش، القارعة، القيامة، الهمزة، المرسل...
	ي- أهمية علم المكي والمدني
	1- يعرف بالمكي والمدني الناسخ والمنسوخ -سيأتي الكلام عنه في النوع الخامس-، الذي كان من حكمة تربية القرآن في التشريع.
	2- علم المكي والمدني يعين الدارس على معرفة تاريخ التشريع والوقوف على سُنة الله الحكيمة في تشريعه، بتقديم الأصول على الفروع، وترسيخ الأسس الفكرية والنفسية، ثم بناء الأحكام والأوامر والنواهي عليها، مما كان له الأثر الكبير في تلقي الدعوة الإسلامية بالقبو...
	3- الاستعانة بهذا العلم في تفسير القرآن وفهم معانيه.
	4- تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة.
	5- الوقوف على السيرة النبوية وترتيب الأحداث من خلال الآيات القرآنية .
	ك- أمثلة للآيات المكية في سور مدنية و بالعكس
	1- آيات مكية في سور مدنية
	أ-سورة الأنفال كلها مدنية ما عدا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ...} [ الأنفال: 64] .
	ب-سورة المجادلة كلها مدنية ما عدا قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ… }[ المجادلة: 7] .
	2- آيات مدنية في سور مكية.
	أ-سورة يونس كلها مكية ما عدا قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ..} [يونس: 40].
	وقوله: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ المُمْتَرِينَ * وَلا تَكُونَنَّ مِنْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَ...
	ب- سورة الكهف مكية واستثنى من أولها إلى {جُرُزاً  ] الكهف: 1-8].
	وقوله: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ} [الكهف: 28] و {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا...} إلى آخر السورة [الكهف: 107[
	ل- ما حمل من مكة إلى المدينة وبالعكس.
	1- ما حمل من مكة إلى المدينة:
	أ- سورة " الأعلى " حملها مصعب بن عمير (1) وابن أم مكتوم (2) رضي الله عنهما
	ب- سورة "يوسف" حملها عوف بن عفراء (3) في الثمانية الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة .
	جـ- ثم حمل بعدها سورة " الإخلاص ".
	د-ثم حمل بعدها من سورة الأعراف قوله تعالى: { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - الأعراف: 158} .
	3- ما حمل من المدينة إلى مكة:
	أ- حملت آية الربا من المدينة إلى مكة، فقرأها عتاب بن أُسيد عليهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا} [ البقرة: 278].
	ب- سورة براءة حملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العام التاسع عندما كان أميراً على الحج، فقرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس.
	ج-قوله تعالى: {إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ – النساء 98} .
	إلى قوله { عَفُوًّا غَفُورًا  -  النساء  99 }
	م- ما حمل من المدينة إلى الحبشة.
	1- حمل من المدينة إلى الحبشة سورة مريم، فقد ثبت أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النَّجَاشي.
	2- بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جعفر بن أبي طالب بهذه الآيات إلى الحبشة
	{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آل عمران 64}  إلى قوله: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ... – آل عمران 68}
	ن- ما نزل صيفاً وشتاءً.
	1- من الآيات التي نزلت في الصيف :
	أ- آية الكلالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ...
	ب- قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ – المائدة 103{
	جـ- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ – البقرة 281{  .
	د- قوله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ – التوبة 42{
	هـ- قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ – التوبة 65{
	و- قوله تعالى: {وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ.. – التوبة 81{
	2- من الآيات التي نزلت في الشتاء:
	أ- الآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ب...
	ب- آيات الإفك: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنها نزلت في يوم شات:
	}إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ النور 11-22{
	ص - ما نزل في أماكن متعددة
	1- ما نزل بالطائف: قوله تعالى: }أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ... الفرقان 45 }
	2- ما نزل ببيت المقدس: قوله تعالى{ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ – الزخرف 45}
	3- ما نزل بالحديبية: قوله تعالى: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ – الوعد 30}
	4- ما نزل بالجُحْفَة: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ – القصص 85}
	و- معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل  :
	1- أول ما نزل قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ – العلق 1}  . وهذا هو الصحيح.
	2- آخر ما نزل: قوله تعالى } :وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ – البقرة 281} والأقوى آية إكمال الدين في قوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإ...
	3- الأوائل والأواخر المخصوصة:
	الأوائل المخصوصة :
	أ- أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة.
	ب- أول ما نزل في تشريع الجهاد} أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ... – الحج 39{
	جـ- أول ما نزل في تحريم الخمر: }يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ... – البقرة 219{
	د- أول ما نزل في الأطعمة: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا... – الأنعام 145 {
	-الأواخر المخصوصة:
	أ- آخر ما نزل يذكر النساء خاصة: }فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى... – آل عمران 195{
	ب- آخر ما نزل في المواريث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ... – النساء 176{
	جـ- آخر سورة نزلت بتمامها: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ – النصر 1}
	- د   [ ترتيب المصحف من كتاب القرآن وروايات المدرستين للعسكري :
	في ترتيب السور في مصحف علي (عليه السلام)
	واخترنا ذكر ترتيب السور في مصاحف بعض كبار الصحابة والتابعين عن المدارك المعتبرة القديمة لما له مساس بتاريخ القرآن
	وفهم ان ترتيبه كان باجتهاد منهم.
	فقد قال ابن النديم في الفهرست: قال ابن المنادي: حدثني الحسن بن العبّاس قال: أخبرت عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن الحكم بن ظهير السدوسي عن عبد خير عن علي (ع) أنّه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآ) فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حتّى يجم...
	وقال وروى بعضهم أن عليّ بن أبي طالب (ص) كان جمعه (يعني القرآن) لما قبض رسول اللّه (ص) وأتى به يحمله على جمل فقال: هذا القرآن جمعته وكان قد جزأه سبعة أجزاء:
	 القرآن في رواية المدرستين للسيد مرتضى العسكري ج 2 ص 756-758]
	ترتيب سور القرآن في مصحف اُبيّ بن كعب (رض(
	الصحابي الجليل المتوفى سنة 20ه :
	[ قال ابن النديم : قال الفضل بن شاذان أخبرنا الثقة من أصحابنا. قال: كان تأليف السور في قراءة أبيّ بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الانصار على رأس فرسخين عند محمّد بن عبد الملك الانصاري أخرج إلينا مصحفا وقال: هو مُصحف أُبيّ رويناه عن آبائنا، فنظرت...
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	في طبعة (Leipzig) الطهار بالطاء المهملة.
	**  وهي أهل الكتاب لم يكن أول ما كان الذين كفروا (الفهرست طبعة Leipzig) ص37 هكذا وردت العبارة في أصل الكتاب المطبوع بمصر. والظاهر انه
	اشتباه مطبعي وان صحيحه هو ((وهي اول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)) المصحح.- القرآن الكريم في رواية المدرستين للسيد مرتضى العسكري ج 2 ص 759-760[
	]  ترتيب سور القرآن في مصحف عبداللّه بن مسعود (رض) الصحابي الجليل المتوفى سنة
	32 أو 33ه
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	قال الفضل بن شاذان: قال ابن سيرين: وكان عبداللّه بن مسعود لايكتب المعوذتين في مصحفه، ولا فاتحة الكتاب.
	وروى الفضل أيضا باسناده عن الاعمش، قال: في قراءة عبداللّه (حمسق)
	قال محمّد بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنّها مصحف ابن مسعود ليس فيها مصحفان متفقان وأكثرها في رق كثير النسخ، وقد رأيت مصحفا قد كتب منذ نحو مئتي سنة فيه فاتحة الكتاب؛ والفضل بن شاذان أحد الائمة في القرآن والروايات.
	فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما شاهدناه ـ انتهى- القرآن الكريم ورواية بين المدرستين للسيد مرتضى العسكري ج2 ص761-762  [
	ترتيب السور في مصحف عبداللّه بن عباس (رض(
	الصحابي الجليل المتوفى سنة 68ه :
	]  نجد في التاريخ والحديث للصحابي الجليل ابن عباس (رض) الّذي تخصص في تفسير القرآن صلة خاصة بعلي (ع) فما يذكر عنه في
	القرآن له مزية كبيرة.
	ذكر ابن طاووس(26) في كتاب سعد السعود أنّه اشتهر بين أهل الاسلام أن ابن عباس كان تلميذ علي (ع(
	وذكر محمّد بن عمر الرازي في كتاب الاربعين أن ابن عباس رئيس المفسِّرين كان تلميذ عليّ بن أبي طالب (ع) فآثرنا نقل ترتيب مصحفه كما ذكره الشهرستاني في مقدمة تفسيره وهو سند أمين.
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	- القرآن الكريم في رواية المدرستين للسيد مرتضى العسكري ج 2 ص 766-767 [  .
	5- فائدة البيان على التنزيل :
	و هنا يتبين لنا أن القرآن هو القرآن و لا اختلاف فيه و ما هذا المصحف إلا مصحف أمير المؤمنين سواء كتبه زيد أو عمر من الناس إلا أن بيانه وتفسيره نزل منجماً على أسباب نزول وهذا مستحسن في تفسير القرآن وبيانه كما قلنا من ذي قبل لعدة أسباب  منها :
	 معرفة السيرة النبوية بصورة أدق وذلك لارتباطها ارتباطًا وثيقاً بنزول القرآن وتوالي الأحداث بدأً من نزول سورة العلق كما يعلم كل مسلم صغير أو كبير يعرفون بالإجماع أن (اقرأ باسم ربك الذي خلق) هى أول ما نزل من قرآن والخروج على هذا الترتيب طمس لأحداث وإخف...
	 وبه يُتحدد التواريخ والأحداث والحكمة من ترابط السور وتسلسلها .
	(ج) وأخيراً لبركة القراءة بترتيب النزول كما نزل به سيدنا جبريل عليه السلام وإجابة الدعوى بهذا الترتيب أسرع بإذن الله .
	ولذلك رتبناه على ترتيب النزول ووفق أسباب النزول وكلها وكرائم القرآن كله نزل في على كما قال سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه و آله :إن القرآن أربعة ارباع , فربع فينا أهل البيت خاصة .. و إن الله أنزل في علي كرائم القرآن – شواه...
	ويقول أيضاً [ مامن آية فيها الذين آمنوا إلا علي إمامها وقسيمها وشريكها [  .
	6-    ما يتميز به تفسر النبأ العظيم دوناً عن بقية التفاسير .
	(أ) -  ألفاظ يستخدمها القرآن لتحديد معنى محدد يريده الله تعالى
	بينا أن بعض ألفاظ القرآن الكريم منقولة عن معناها يحددها المولى عز وجل فالشمس مثلاً ظاهرها شمس وباطن معناها يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى فيه صلى الله عليه وآله : { وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا }  .
	والقمر ظاهره قمر وباطنه  يشير إلى الإمام علي عليه السلام فإذا أقسم بالشمس وضوؤها كما قال تعالى { والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها } أي  أنه تعالى يقسم بخلق من خلقه وهو الشمس والقمر وهذا ظاهر المعنى وأما باطنه يقسم الله تعالى بالنور القرآني المنزل على مح...
	وحكمة الله تعالى في القمر لايظهر إلا في زلمة الليل ظاهر معنى الآية  وباطنها  إشارة إلأى الردة و الضلال والكفر والنفاق مما يشير إلى أن ظهور القمر أو الإمام لن يكون إلا وسط ظلمات الكفر و النفاق
	كما أن السماء ظاهرها سماء و الأرض ظاهرها أرض وهذ وجه ظاهر من وجوه التفسير  ولكن باطنها يشير إلى آدم عليه السلام  وكذلك الأرض تشير إلى أمنا حواء عليها السلام ولذلك في الحديث [ " الأرض أمكم" ] ويقول أمير المؤمنين في ذلك عن ظاهر القرآن وباطنه [ " ظاهره أ...
	و كذلك قوله تعالى { فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس } الجوار الكنس  إثني عشر كوكباً  ظاهراً  وأما بطن المعنى فهم إشارة إلى الأئمة الإثني عشر سلام الله تعالى عليهم وما سيحدث لهم .
	وأكبر دليل على نقل بعض الألفاظ القرآنية عن معناها ولا يحدد المعنى إلا نص من كتاب الله تعالى ايضاً وفقاً لقاعدة سنها القرآن الكريم وهى قوله تعالى { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه} فالله تعالى هو الذي يحدد المعنى في كتابه الكريم ويفهمه بالإل...
	ب-    الألفاظ المنقولة عن معناها في القرآن الكريم :
	لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب وبلسانهم فجاء معجزاً وباعترافهم كما قال الوليد بن المغيرة والله إن فيه لحلاوة و إن عليه لطلاوة :
	[  جاء في كتب السيرة والسنة ، ما رواه الحاكم ، وغيره، عن ابن عباس -رضي الله عنهما :  أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه، فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالًا! قال: لم؟...
	قال القرطبي في تفسير قوله تعالى { إنه فكر وقدر – المدثر 18 } [ لما نزل : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى قوله : إليه المصير سمعه الوليد يقرؤها فقال : والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لط...
	وحيث ان اللغة العربية بأسرارها ومافيها من الإعجاز البياني و المجاز فقد كان القرآن الكريم يخاطبهم بلغتهم فعرفوا ما فيه من معجزة لا يقدر عليها بشر كما قال الوليد بن المغيرة
	والمجاز عند الجاحظ  يقول فيه : [  هو استعمال اللفظ في غير ماوضع له على سبيل التوسع من أهل اللغة ثقة من القائل بفهم السامع – مجازات القرآن ص 11  للشريف الرضي ] .
	ويقول ابن قتيبة الدينوري عن اللغة العربية في كتابه "تأويل مشكل القرآن" : [ للعرب مجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها الإستعارة و التمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف و التكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطب...
	[ والإشتغال بفهم القرآن الكريم ومدارسته وتفسيره كان سببا قوياً لظهور هذه المجادلات المجازية الإستعارية ظهوراً متميزاً في عصر ابن قتيبة وهو تلميذ الجاحظ في عصر بدئ علم الكلام فيه يتميز بظهور طائفة المتكلمين فقد كان علماء الكلام أمثال ابن الهذيل العلاف ...
	وببحثنا في القرآن الكريم ككتاب عقيدة ودين تبين لنا أن الله تعالى يريد أن يوصل لنا مراده من كتابه العزيز فما أجمل في موضع فقد فصل في آخر من خلال قرآنه الكريم الذي قال تعالى فيه { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَق...
	و لقد أجمع العلماء على أن القرآن الكريم مرجع اللغة العربية ولا عبرة بالقائلين أن فيه ألفاظ أعجمية فهذا مما ينفيه قوله تبارك وتعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون - يوسف 2 } فلا عجمة ولا الفاظ أعجمية فيه لقوله تعالى { وما أرسلنا من رسول إلا بل...
	وهنا كان من المفترض على العلماء استخدام قواعد اللغة والبلاغة والنحو في فهم مراد الله بجعل القرآن حاكماً على القرآن ولكنهم ببعدهم عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام جعلوا لغتهم حاكمة على القرآن وهى مدخل فقط لفهم سطحي للقرآن الكريم وليس الغوص فيه لتحقيق مر...
	والخروج على ذلك تحريفا للكلم من بعد مواضعه التي وضعها الله تعالى لكل لفظة فيه بل وكل حرف  وهؤلاء ظنوا بما حصلوه من علوم لغوية مكتسبة أنهم قد فهموا ما فيه وهذا مجافي للحقيقة التي ذكرها الله تعالى في هؤلاء حينما قال في علمهم الكسبي { ذلك مبلغهم من العلم...
	أنهم فهموا القرىن بالجزء الكسبي فقط  وهو شطر الحقيقة في فهم كتاب الله وهى المدخل فقط لفهم الكتاب حتى يصل المرء للجزء الوهبي منه الذي قال تعالى فيه {ففهمناها سليمان – الانبياء 79 } وقال تعالى في هذا الجزء الممنوع من الله على كافة خلقه إلا من كان منتسبا...
	 قالوا فيها الله أعلم .
	 آيات فسروها خطأ عن غير قصد ووقع فيها الإختلاف فيما بينهم .
	 آيات تم تفسيرها خطأ عن عمد نصرة لمذهب معين لتحقياً لمنصب أو جزيل عطاء من حكام نكاية في أهل بيت النبي ونصرة للبيت الأموي أو العباسي .
	 آيات سكتوا عنها لتعارض تفسيرها مع مذهبهم .
	وكل ذلك وقعوا فيه بعد أن جعلوا اللغة حاكمة على نصوص القرآن الكريم بفهم الوليد بن المغيرة و غيره من علماء وصناديد اللغة
	ولكن لم ينتبهوا كما بينا إلى أن اللغة مدخل فقط لفهم كتاب الله بعلوم كسبية والبحث في القرآن بما فهموه من لغة وجزء كسبي كان حتما سيوصلهم للجزء الوهبي منه وهو علم لدني من الله وهنا نرى أن الأمة قد صرفت عن هذا العلم ونسوه تماماً كما قال تعالى { يوم يأتي ت...
	وهنا بعدما نسوا البحث في كتاب الله مجرداً وبموازين ماكتسبوه من لغة قدموا   أنفسهم كعلماء حكاماً على كتاب الله لمجرد قراءتهم عدة كتب في اللغة وعدة دواوين من الشعر ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث المجرد في كتاب الله والذي بدأه المستشرق فلوجل رجمه الله يعدم...
	أي أن  كتاب الله تعالى له مواضع بيانية حددها في كتابه الكريم لا يختلف عليها أثنان ومن خرج عليها فقد خرج إلى تحريف الكلم من بعد مواضعه التي حددها لها عز وجل .
	ومن فعل ذلك فقد جعل الرجال حكاماً على كتاب الله و لم يجعل كتاب الله حاكماً على العالم والمتعلم حال الإختلاف فيما بينهم .
	وهذا التحريف هنا قسمان الأول منه عن قصد ابتغاء منصب أو دنيا و منه عن غير قصد وحسن نية بتقليد وتكرار ما ذكره الآخرون من سلف وخلف و هذه هى مدرسة الرأي المذمومة في كتاب الله حيث قال تعالى { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبا...
	ولما كان القرآن الكريم أصل اللغة العربية فلقد بين تعالى أن هناك ألفاظاً منقولة عن معناها و فقاً للغة العرب وبطريقتهم في المجاز والتشبية والكناية والإستعارة  و لكنها ليست مجاز بل بيان توضيحي لآياته تعالى و بطريقة أكثر دقة وأعمق فهماً لكتابه الكريم وبطر...
	وحتى لا يكون لهم حجة في الدنيا ولا في الآخرة و هذا الأسلوب البياني أبعد ما يكون عن فهم صناديد اللغة العربية في كل عصر فقد قال تعالى { بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله – يونس } .
	وذلك لأنهم تركوا بيان القرآن بالقرآن والذي قال تعالى فيه  { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه – القيامة } ثم بيان النبي صلى الله عليه وآله لكتاب الله تعالى خاصة في آيات الأحكام وفقاً لقواعد فهم القرآن بالقرآن بالقرآن في المرحلة المكية وهنا  ق...
	وهو صاحب الأذن الواعية الذي نزل فيه قوله تعالى { وتعيها أذن واعية } وهو الشاهد على الأمة بعد موت نبيها صلى الله عيه وآله لما نزل فيه من قوله تعالى { أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه – هود 17 {
	] أخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في «المعرفة» عن علي بن أبي طالب قال : ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن ، فقال له رجل : ما نزل فيك قال : أما تقرأ سورة هود ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه )رسول الله صلى الله عليه وس...
	وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   أفمن كان على بينة من ربه ) أنا ( ويتلوه شاهد منه ) : علي .(
	وأخرج أبو الشيخ ، عن أبي العالية في قوله : ( أفمن كان على بينة من ربه ) قال : ذاك محمد صلى الله عليه وسلم .
	– تفسير الدر المنثور للسيوطي [
	ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام في فهم الجزء الوهبي من القرآن [ القرآن أبعد عن فهم الرجال ... الأثر  [
	لقد كان العرب يعلمون غرائب اللغة وغوامضها و يمتلكون نواصيها ويتحكمون بها ولكن يتوقف علمهم أمام كتاب الله تعالى وإعجازه البياني و الذي قال فيه الله تعالى { قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَل...
	وقال  صلى الله عليه وآله  " وهو الذي لا تشبع منه العلماء" [ عن علي -رضي الله عنه- في الحث على التمسك بالقرآن ، والاشتغال به ، وهذا أيضًا ضعيف، وإليك نصه، كما في سنن الترمذي : عن الحارِثِ الأعْوَرِ قالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ، فَإِذَا النّاسُ يَخُوض...
	ويقول ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في اصول الأحكام يقول أن القرآن الكريم فيه ألفاظ منقولة عن معناها وهذا صحيح وببحثنا في كتاب الله اكتشفنا بالفعل وجود ألفاظاً منقولة عن معناها في بعض المواضع من كتاب الله وفقاً لمراد الله تعالى في كتابه الكريم :
	وهذه مقدمة لبحثنا الذي نكتبه الآن عن بعضاَ من الألفاظ المنقولة عن معناها في كتاب الله :
	(1) لفظ التكذيب في القرآن منقول عن معناه بمعنى ترك العمل بما أنزل الله :
	قال تعالى { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ – الجمعة 5 }
	وما يتحمله النبي هو البلاغ و ما تحمله الناس هو الإيمان به و اتباعه قال تعالى {  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ا...
	وبالتالي عندما يقول تعالى { فقد كذبوا بالحق لما جائهم فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزؤون – الانعام 5 } . أي تركوا العمل بما أنزل الله .قال تعالى { إِنَّ الَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء...
	وقال تعالى { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ – الاعراف 96 } .
	وباالتالي التكذيب ليس قول باللسان أنه كذب بل قال تعالى عن صناديد الكفر { ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله } ويقولون في القرآن أنه كتاب معجز ولكنهم تركوا العمل بما أنزل الله وهذاتكذيب كما بينت آية سورة الجمعه فيمن تركوا تحمل مسؤولية العم...
	(2) العلم لفظ منقول عن مواضع من كتاب الله بمعنى العمل :
	قال تعالى { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ – غافر 57 }  وهنا أكثر الناس قال الله تعالى فيهم أنهم لا يعلمون و المعنى الحقيقي المراد أنهم لا يعملون بأمر الله .
	وهنا هل ينكر أي أحد في العالم أن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ؟
	الإجابة لا أحد ينكر ذلك ولكن الله تعالى بين أن كل من أطاع مخلوقاً من دونه تعالى فقد جعله أكبر من الله تعالى لذلك نفى عنهم العلم بطاعتهم غير الخالق عز وجل ولذلك قال تعالى في كثير من الخلق الذين خرجوا على أوامر الله تعالى { ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتع...
	وبالتالي لفظ يعلمون هنا منقول بمعنى يعملون في طاعة الله فلو عملوا بطاعة الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام فهم مقرون بأن الله أكبر بالقول واللفظ فقط مع طاعتهم مخلوق من دون الله هنا فعلياً أثبت أن المخلوقين أكبر بعد أن اتخذوهم أنداداً من دون الله يحبون...
	فالكل يشهد بأن خلق السماوات والأرض أكبر من أي شيئ خلقه الله بني آدم أوغيرهم من الجن بألسنتهم فقط  ومع تركهم العمل بما أمر الله تعالى نفى عنهم العلم فلو علموا لعملوا وبالتالي نفى عنهم شهاداتهم عند الحساب بأنه الأكبر والمفترض الطاعة  بعد أن دخلوا في طاع...
	وهذه الآيات تبين نفس المعنى بأن كل الناس يؤمنون بأنه سيحاسب من بعد الموت ولكنهم بتركهم  العمل بما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أصبح أكثرهم كافرون .
	وهنا نكون قد أشرنا إلى أن كتاب الله تعالى لا يبين بالهوى و لا الرأي ولا إجماع الرجال إلا على نص لأن الله تعالى حاكماً وليس محكوماً ليجمعوا على رأي يرضاه الله تعالى إلا إذا كان موافقاً لنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وهذه نمازج والأمثلة ...
	في القرآن الكريم كل لفظ له مدلول خاص لا يؤدي لنفس المعنى للفظ آخر فقتل غير قاتل غير اقتتل وكلها تحت مادة قتل وكذب غير أفك غير خرص والثلاثة كذابون وهذه أمثلة .
	( ج ) النحو المضمر الغير اصطلاحي في القرآن الكريم وهو ما تفرد به كتابنا وحل ألغاز كثيرة في كتاب الله عن أمور يظن الناس أنها متعارضة وهذا مما لا يعرفه أحد من قبل في هذه الأمة :
	- القرآن المكي ووفقاً لقاعدة بيان القرآن بالقرآن  يحدد معاني ومقاصد القرآن المدني والصحيح من الموضوع في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله)
	- : تفسيرات أهل بيت النبي (عليهم السلام) أثبتت أنها عبارة عن فهم دقيق للقرآن بالقرآن الكريم وما يقوله أهل بيت النبي في التفسير هو محصلة نهائية لآيات كثيرة تم جمعها والربط بينها في الفهم لمعرفة مراد الله تبارك وتعالى من اللفظ وغير ذلك يبين تعالى أن ال...
	-  في كتاب الله تعالى عدة ألفاظ لاتتعدى العشرين لفظ ليس له مرادف يبينه وهنا كان الإضطرار إلى اللجوء إلى معاجم اللغة لبيانها أو الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها .
	- في كتاب الله تعالى آيات وضعها الله تعالى كاختبار وفتنة للذين سيتدخلون فيه بيانه بغير علم من الله تعالى ورسوله وأهل بيته(عليهم السلام) و الخوض فيها يعتبر تقولاً على الله بغير علم وهنا تكون المهلكة للعلماء لدخولهم في نطاق قوله تعالى { يحرفون الكلم من ...
	- في هذا التفسير تم بيان الآيات التي قيل فيها الله أعلم وتفاصل لا يعلمها العالم عن بداية الخلق و نهايته وتنقل الخلق بين العوالم و بدقة عالية تجعل الإنسان على يقين بما حدث له قبل النزول إلى الأرض وما سيحدث له بعد مغادرتها و بآيات أمام أعين الناس لم يد...
	- (د)  بين تفسير القرآن في الغالب فواتح السور تتكامل في المعنى مع خواتيمها وكل ماقيل فيه الله أعلم  .
	- (هـ) بينا الحروف المقطعة .
	7- استحالة تكرار هذا العمل لأرتباطه بكلمات القرآن الكريم فلن يأتي بعد ذلك إلا عملاً مكرراً :
	وهنا ليعلم العالم أن عدد كلمات القرآن الكريم محددة وهى (سبعة وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة) (77439) فلابد أن تعلم أننا قد راجعنا كل كلمة فيه بهذا العدد أوقريباً منه كما هو وارد بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وبالتالي محالة تقليده ل...
	بقى شيئ خفي لا يدركه كثير من الناس وهو أنه مهما بلغ العالم في علمه إلا أن نسب أهل بيت النبي هو المحصور فيه نزول الفهم الإلهي كما في قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون _ } أي لا يدرك غور معناه إلا من مسه الطهر في النسب ومن هنا يعتبر العلم الغزير لدى الع...
	[ قال  رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض. ألا وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني: أنهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم: كتاب ال...
	نه (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي ابن أبي طالب (عليه السلام)... فقدموهم ولا تتقدموا عليهم، فإنهم أحلمكم صغارا وأعلمكم كبارا، فاتبعوهم فإنهم لا يدخلونكم في ضلال ولا يخرجونكم من هدى - الفضائل لشاذان بن ...
	[ عثمان بن حنيف:  سمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أهل بيتي نجوم لأهل الأرض، فلا تتقدموهم وقدموهم فهم الولاة بعدي، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، وأي أهل بيتك؟ فقال: علي والطاهرون من ولده  - الاحتجاج: ١ / ١٩٨ / ١١، اليقين: ٣٤١ نحوه ]  .
	أنه مختلف عن بقية تفاسير العالم بما يعتبر أنه أول لبنة لتأسيس هذا العلم ولن يتكرر إذ أنه استغرق حوالي 20 عاماً من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية صباحاً ولو حاول أحد غيرنا تكراره فمن المستحيل إلا أن يقسم العمل على عدة أشخاص و سيخرجون بنفس النتيجة التي وصل...
	8- كشف هذا التفسير بالتفصيل صعود الإنسان إلى السماء في زمن الدجال الأكبر والمادة التي ستصنع منها هذه المراكب وأنها ستكون باباً من العذاب الشديد سيفتحه الله تعالى على البشرية بظلمهم .
	9- مثال من أوائل سورة الإسراء  :
	كما يلي :
	بينت القرآن بالقرآن إن شاء الله على الكلمة وترابطها بالتي قبلها وبعدها ثم بالسنة وأسباب النزول المتناثرة في كتب كثيرة لقوله تعالى ) لتبين للناس ما نزل إليهم ( فبيناه كلمة كلمة فمثلاً إذا قال تعالى :
	)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 الْجَبّ...
	وأما قوله تعالى
	(الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حوله -الإسراء1)
	وأما:
	أسرى
	أي سرى بفلان وصاحبه ليلاً يقول تعالى (فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ-الدخان23) وقال تعالى (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ-الشعراء52) وهذا الإسراء كان لمنطقة سيناء مما يدل على أن الإسراء كان...
	(الذي باركنا حوله) أي كما فال تعالى
	( وهذا كتاب أنزلناه مبارك –الأنعام92) فالتوراة و لألواح بسيناء بمصر والإنجيل ببيت المقدس والقرآن بجزيرة العرب.
	وأما
	(حوله)
	أي ماحول الحجاز لقوله تعالى( وممن حولكم من الأعراب منافقون- التوبة) أيماحول بيت المقدس هنا في قولهتعال ( الذي باركنا حوله – الإسراء1) أيالحجاز وسيناء والشام
	(  لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا)
	وهنا (لنريه من آياتنا) أي كقوله  تعالى (لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى- طـه23) أي ا، الآيات المعجزات ستكون بهذه البقاع المباركة وحيث أن الله تعالي قال (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُون َ...
	وأما: (1)
	آياتنا
	أي تأتيهم بعض آيات ربك وهى من علامات الساعة كإشارة على أن أحداثاً ستقع بهذه البقاع هى من علامات الساعة ومنها الحروب العربية الإسرائيلية كما ستبين الآيات فيما بعد بوعد أولاهما بجزيرة العرب ثم وعد الآخرة بالشام مع الفلسطينيين الآن وحزب الله ومنظور ظهور ...
	وأما: (2)
	لنريه
	أي بقدرة الله عز وجل يريه هذه المعجزات وما هو كائن في هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وآله  قال تعالى (وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ- المؤمنون95) وهنا قدرة الله لاتحد فيمكن أن يريه كما في حادث الإسراء والمعراج أو بالرؤيا أ...
	(السَّمِيعُ)
	( وسميع) أى أنه تعالى يسمع كل شئ لقوله (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ -  الزخرف80) ولبيان أنه تعالى يسمع الناس  يقول تعز وجل (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَو...
	وأما: (3)
	بصير
	أى بأعمالهم قبل خلقهم كما في قوله تعالى (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً-الفتح24) ويقول تعالى (وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً-الفرقان20)  ويقول تعالى أيضاً (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً- فاطر45) وهنا بصيراً ...
	وهذا مثال ضربناه على هذا النوع من التفاسير الذي تظهر نبذة عنه لأول مرة بمؤتمركم الموقر نسأل الله تعالى أي يحوز إعجابكم والأعجب هو كتاب الله تعالى الذي فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم هو الفصل وليس بالهول من عمل به أجر ومن تركه من جبار قصمه الله وهو الذ...
	ومثال آخر على ماذكرناه آنفاً قوله تعالى :
	{  وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً - الإسراء10}
	( وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)
	الإيمان في كتاب الله هو التصديق لقوله تعالى فيما ورد عن أولاد نبي الله يعقوب عليه السلام لما قالوا له { وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين- يوسف} والغير مؤمنين بالآخرة بمعنى الغير مصدقين بها ولا يعملون لها
	والمؤمن بالله تعالى والآخرة واليوم الآخر هو الذي عمل بكتاب الله وجعله حكماً في الحياة الدنيا بشرط بيان الله تعالى ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام البيان المتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ...
	وهؤلاء المؤمنون بالله تعالى ورسوله هم الذين وصفهم الله تعالى أنهم على الملة الإبراهيمية الحنيفية كما في قوله تعالى على لسان نبي الله يوسف عليه السلام : { إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَات...
	ومن أراد الله تعالى والدار الآخرة فليتبع الله تعالى ورسوله ويتأسى بسيدنا محمد خاتم النبيين لقوله تعالى  { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً- الأحزاب21} .
	وحيث أن سيدنا إبراهيم إبراهيم عليه السلام دعا ببعثة نبي آخر الزمان يعلم أمته الكتاب والحكمة في قوله تعالى { رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ...
	إذا من اراد الحنيفية الإبراهيمية التي قال تعالى فيها   { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْن...
	وهذه الحنيفية ليست اليهودية والا النصرانية كما في قوله تعالى عنه عليه السلام  :  { مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - آل عمران67 }  وبالتالي من أراد الحنيفية فليتأس...
	والخارجين على هذا الأيمان بالله ورسوله وولاية أهل بيته عليه السلام المحاربين لهم فقد أمر الله تعالى بقتالهم كما في قوله تعالى :
	{  قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَال...
	وهنا القتال لهؤلاء يكون للإسلام أو الجزية وكان هذا في الوعد الأول وأما نحن فيه الآن فلا يجوز فيه الجزية فهي حكم تم رفعه عندما قتلوا المسلمين في كل بقاع المعمورة فهم الذين حكموا علينا وعلى أنفسهم بذلك  وهوزمان نزول عيسى عليه السلام والذي ورد فيسنة رسول...
	وأما الغير مؤمنين بالله تعالى ورسوله والدار والآخرة لهم صفات بينها القرآن الكريم وهى :
	 ظنهم السوء بالله تعالى ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام) والمؤمنين لقوله تعالى :{ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ...
	 قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لقوله تعالى : { إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ – النحل 22}  .
	 زين لهم علمهم معتقدين أنهم على صواب : { إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ – النمل 4-5}  .
	 مودتهم لكل من حارب الله تعالى ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام) والمؤمنين : { لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَو...
	 كراهيتهم سماع آيات الله تعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وقولهم ما أدراك أن الآية تعني هكذا أو ما أدراك صحة الحديث وفرحهم بأراء وأهواء السلف الذي قالوا عنه أنه صالح قال تعالى : { وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِي...
	 ولذلك دائما يستأذنون من رسول الله فلا يجاهدون معه ولا ينصرون دين الله تعالى كما في قوله عز وجل : { عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ...
	 وهؤلاء دائما يظنون بالله ظن السوء ويجعلون لله ما يكرهون  كما في قوله تعالى {  وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ  وَلَهُم...
	 النفاق في نفقاتهم مُراءة لهم وسُمعة لا لوجهه تعالى : { وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا  وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آم...
	وهؤلاء الغير مؤمنين بالأخرة بين الله تعالى مآلهم أنهم في ضلال مبين وأنهم إلى الجحيم كما في قوله تعالى { بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد – سبأ8 } . وهم عن الصراط لناكبون {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاط...
	وهؤلاء الذين لا يؤمنون  بالآخرة عدة أنواع وهم :
	 كفار طائفة محاربة من أهل الكتاب: لقوله تعالى {  قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُع...
	 منافقين لقوله تعالى { ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وماهم بمؤمنين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ – البقرة 8-9} .
	 كفار قريش لقوله تعالى في المؤمنون منهم : { وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَاف...
	وهؤلاء لهم عذاباً أليماً كما في قوله تعالى هنا { وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً - الإسراء10}
	(أَعْتَدْنَا لَهُمْ ) عَذَاباً أَلِيماً-الإسراء10)
	وأعتدنا أي هيئنا وجهزنا لهم ما يناسبهم كقوله تعالى فيما فعلته  امرأة العزيز {  فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ- يوسف31}  ويقول تعالى فيمن لم يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله (  ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعير...
	وهؤلاء يبين تعالى أنهم ليسوا منهم ولا من المؤمنين بعد أن فقدوا إيمانهم وبالتالي أعد الله تعالى لهم عذاباً شديداً قال تعالى  { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ...
	و كذلك كل بلدة أو قرية عتت عنأمر ربها ‘د الله تعالى لهم عذاباً شديداً ما في قوله تعالى : { كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ...
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