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   مقدمة ال
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا 

 : محمد وعلى آ له وصحبه المنتجبين 

 أما بعد :     

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا 

 محمد وعلى آ له وصحبه المنتجبين  :

 أما بعد :     

لنبأ العظيم ا بالبينة أو هذه هى مقدمة في بيان القرآن الكريم و المسمي

 للمسلمين  " تابوت السكينة " وهو  الذي هم فيه مختلفون "

وت السكينة ألنه ينتصر ألهل بيت النبي)عليهم السالم( من أوله وتاب

ً لبيان القرآن بالقرآن كما أراد هللا تعالى وليس تأوالً أو  إلى أخرة وفقا

ً لبيان القرآن بالقرآن في اآليات  ً للكلم من بعد مواضعه ووفقا تحريفا

م( في المكية و القرآن بالقرآن والحديث وآثار أهل البيت )عليهم السال

األحكام المدنية ولذلك نعتبره تابوتاً لسكينة األمة ووحدتها إن شاء هللا 

تعالى  إنقاذاً لهذه األمة ودينها الحق وفقاً لمراد هللا تعالى وبياناً لكتابه 

بكتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وآله ومن ثم يكون ذلك أول طريق 

البركة لها في الدنيا النصر على أعداء هذه األمة والتمكين والخير و

 واآلخرة  .

وهو بيان للقرآن بالقرآن و على الكلمة وترابطها في سياق األية بالتي 

قبلها وبعدها وترابط السور مع بعضها البعض بالتي قبلها وبعدها 

 أيضاً على ترتيب النزول .



فنجد الكلمات واآليات والسور مترابطة المعنى مكملة لبعضها البعض 

إلى والية هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه ثم أهل بيته كلها تدعوا 

عليهم السالم وكأنه حبل مترابط بعضه ببعض ال ينفصم وال ينقطع 

ً : } واعتصموا بحبل هللا جميعاَ وال تفرقوا  آل  –كما قال تعالى تماما

 عمران { 

أي أنه حبل حقيقي من اآليات ال تنفصم آياته هذه بعضها عن بعضها  

ورة عن أخرى وال يخرج مضمون توجهه عن والية هللا تعالى وال س

ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم في  حلقاته من آيات 

 وسور مترابطة بعضها ببعض على ترتيب نزولة .

وهذا بيان مما لم يأت أحداً به من قبل بهذه الطريقة البيانية على الكلمة 

 وترابطها بمن قبلها وبعدها .

لذلك هو فريد في بيانه أصيالً في منهجيته التي تقوم على بيان القرآن 

بالقرآن ثم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وآثار أهل البيت )عليهم 

السالم( التي لها حكم الحديث المرفوع والمتفقة مع سنة النبي صلى هللا 

ف تبينها عليه وآله  وببيان اللغة العربية مع األلفاظ التي ليس لها مراد

 وهى قليلة جداً . 

ً منقولة عن معناها  مع مالحظة هامة بأن في كتاب هللا تعالى ألفاظا

يحدد القرآن الكريم  لها معنى ومساراً آخر على غير ظاهره لغوي 

 وهو ما بعرف بالمعنى الشرعي للكلمة أو النص .

وفي مقدمتنا هنا سنتعرض وبال حرج لتطور الوضع اإلسالمي بعد 

هللا صلى هللا عليه وآله وتطور الدولة سياسياً وإجتماعياً وتطور رسول 

الفقه والتفسير والحديث الذي أفرز لنا اختالفات كثيرة في البيان 



تفرقت حوله األمة المحمدية ومازالت تتفرق وتتقاتل حتى كادت تزول 

 من على وجه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

ن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  كان على الرغم من أنه في زم

دستور األمة هو كتاب هللا تعالى مجرداً و بفهم رسول هللا صلى هللا 

عليه وآله ثم أهل بيته عليهم السالم وأولهم اإلمام علي ابن ابي طالب 

)عليه السالم( الذي كان يرجع اليٍه كل الصحابة في معضالت األمور 

أحاديث رسول هللا وحديثه الشريف  وكانت مواد القانون تقوم على 

 الذي يشرح ويفصل لهم كل شيئ بأمرهللا تبارك وتعالى .

وعندما رأي اليهود وقريش ذلك بدأت مرحلة الكذب عليه صلى هللا 

عليه وآله فأرفق اليهود ومنافقي قريش أكاذيبهم  بقال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وآله  , 

 هللا وما هى من عند هللا   وأوهموا بها الناس أنها من عند 

تماماً كما قال تعالى } وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه 

من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند هللا وماهو من عند 

 آل عمران{ . -هللا ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون

االختالفات وكأن  ثم جاءت أجيال وخلوف كثيرة بعد ذلك تتعبد بهذه

 هللا تعالى أمر بالشيئ وضده .

ناهيك عن مدائح ومناقب رجال وقبائل وبلدان ومدن تعصب رجالها  

لهم وكأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله مابعثه هللا تعالى إال من أجل 

توزيع المناقب على القبائل والرجال والبلدان فهل سمعنا عن سيدنا  

ى وعيسى عليهم السالم أنهم رووا عن مناقب نوح أو إبراهيم أو موس

ً  ؟  في رجال حولهم بهذا الحجم المخيف و األمة بعد ذلك  أشد تفرقا



ولذلك تطرقنا لكل عصر وبيان مذهبة والفقة المعترف به في زمانهم 

حتى أصبحنا  اآلن السلة التي تلقفت كل هذه اإلختالفات التي اختلف 

 الناس وتقاتل عليها .

ى كثير من علماء هذه األمة نشوة الجهل والتعجب بهذا الكم ثم  إعتر

الهائل من اإلختالفات في األحكام والتفاسير واألحاديث و األهواء 

ً في  لضعف عقولهم وقلة همتهم في البحث وبعدهم عن كتاب هللا شكا

عقولهم وثقة في سلفهم الصالح فتوقف باب اإلجتهاد وازداد اإلختالف 

 ة بين األمة الواحد

والتفرق والبعد عن دين هللا الحقيقي وبَعُدَ البون وشسع بيننا وبين الحق 

وكتاب هللا تعالى  وبعد نشوة الجهل  دخل الكبر والعناد  فبرزت من 

بينهم فرقاً من الخوارج يفسدون في األرض ويدمرون تراث المسلمين 

:   }  ويقتلونهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تماماً كما قال تعالى 

قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 

 الكهف {   -يحسبون أنهم يحسنون صنعا

وما حدث ذلك إال من خالل تجريد كتاب هللا عن تفسير رسول هللا 

صلى هللا عليه واله والتأكيد على انه ترك األمة لتبينه كما شاءت 

اعتقاد تلك المكذوبات هدموا مساجد وتحت وطأة هذه اإلختالفات وب

 على أنها أوثان 

والعجيب أن عقائد أهل السنة لم يعمل أحداً فيها على هدم أضرحة أو 

مساجد والدليل وجود ضريح لإلمام أبو حنيفة بالعراق واإلماٍم 

ً وفي مصر اإلمام الشافعي والذي رفع له القبة بمركب  البخاري أيضا

طعام الطيور كان صالح الدين األيوبي فوقها يوضع فيها الحبوب إل

السني الذي قضى على الٍخالفة الفاطمية بما يؤكد أن قائد المسلمين 



ً في ذلك الزمان سنة وشيعة لم يكن فيها مسألٍة هدم األضرحة  جميعا

ُ لعلم الجميع بضعف ومكذوبية هذه األحاديث التي تتعارض  مطروحا

ين غلبوا على أمرهم لنتخذن مع كتاب هللا تعالى القائل } وقال الذ

 الكهف{ . -عليهم مسجدا

وإذا ما بدأنا الكالم بحول هللا تعالى وقوته عن منهج التفسير الذي 

 سلكناه والمسمى بالنبأ العظيم فهو كما يلي : .

من أهم األصول المجمع عليها بين المفسرين هو  بيان القرآن بالقرآن  

فإن لم نجد فباللغة العربية وهذا هو  فإن لم نجد فبالسنة النبوية المطهرة

المتفق عليه عند كثير من علماء التفسير وحتى اآلن لم يظهر في أمة 

محمد من  يقول القرآن اليبينه القرآن !؟  والدليل على ذلك قوله تعالى 

اإلنسان { .  وهذا البيان  –: } فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه 

كى النضل كما قال تعالى } يبين هللا لكم ان تضلوا {  القرآني للقرآن ل

أي أن القرآن يبين بعضه بعضا كما قال بن كثير في مقدمة تفسيره  " 

 ما أجمل فى موضع فقد فصل فى آخر " .  

 ثم يأتى بعد ذلك بيان رسول هللا صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى : 

{ وقال 44النحل –إليهم } وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 

 –تعالى أيضاً : } وما أنزلنا إليك الكتاب إال لتبين لهم الذى إختلفوا فيه 

 { 64النحل 

وحيث أن هللا تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله فإنه ال يجب الخروج 

على طاعة رسول هللا  أوبيانه صلى هللا عليه وآله  قال تعالى } وإن 

تكون إال عمالً بسنته وبيانه صلى هللا عليه تطيعوه تهتدوا {  وطاعته ال



وآله للقرآن الكريم  ثم يأتي بعد ذلك خلوف ترث هذا الكتاب وبيانه 

 وهما فريقان :

 

 األول:

 

وهم آل بيت محمد صلى هللا علليه وآله الذين قال تعالى فيهم } ثم  

أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 

فاطر { وهؤالء الذين   -صد ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا مقت

إصطفاهم هللا تعالى قال فيهم النبي صلى هللا عليه وآله : ] سابقنا سابق 

ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ... الحديث [  وهؤالء آخرهم آخرهم 

آل بيت سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله  ألنهم ذرية المصطفين 

أنبياء هللا تعالى الذين  قال تعالى فيهم } إن هللا إصطفى آدم  األخيار من

ً وآل عمران على العالمين ذريةً بعضها من بعض وهللا سميع  ونوحا

آل عمران { وفى مصحف بن مسعود } وآل محمد على  –عليم 

العالمين { وأورد ذلك أبو حيان التوحيدي في تفسيرة لآلية الكريمة 

 . 435ص 2ج/

ً ذرية هداها هللا كما أن " ذ رية بعضها من بعض "  أي أنهم جميعا

 -تعالى وقال تعالى فيهم  : } أوالئك الذين هداهم هللا فبهداهم اقتده 

 األنعام {

 



وهؤالء الذين اصطفى تعالى لهم الكتاب وورثوه من رسول هللا صلى  

هللا عليه وآله  جدهم  واألمة مأمورة بالرجوع إليهم حال اإلختالف 

لجهل بأمور الشريعة  كما كان يرجع الخليفة  أبو بكر وعمر أوا

وغيرهم من الصحابة إلى أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه 

السالم  في كثير من أمور الفتوى واإلختالف  ولذلك أذهب هللا تعالى 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لهذه المهة كما قال  تعالى : } إنما يريد 

األحزاب{ وهذا  -كم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراهللا ليذهب عن

 هو الميراث األول وأما :

 

 الميراث الثاني :

 

وهم الذين ورثوا أحاديث خليط من المكذوب والصحيح بواسطة علماء 

قال فيهم أهل الحديث حاطبي ليل لجمعهم خليط من األحاديث 

وجه حكام الصحيحة والمكذوبة وظن كثير من الناس أن الصحيح ما ر

 وعلماء الضاللة زوراً في كل زمن .

 

ومع استبعادهم أهل بيت النبي )عليهم السالم( وعلماؤهم بالقتل أو 

الحبس تصدر هؤالء  للفتوى كما حدث مع اإلمام الصادق في وجود 

األئمة األربعة والبخاري ذاته وكتابه في وجود أئمة أهل البيت الذين 

علماء كما حدث مع البخاري وأساتذته تخرج من مدرستهم الكثير من ال

الشيعة مثل نعيم ابن حماد والمروزي ووكيع وغيرهم إذن لما يستبعد 

األستاذ إمام أهل البيت اإلمام جعفر الصادق ويقدم عليه البخاري وأبو 



حنيفة القائل عن سنتين تعلم فيها من اإلمام الصادق " لوال السنتان 

حق دين اإلسالم نفسه  ظن كثر من  لهلك النعمان" وبتلك الجرائم في

الناس أن ما ذكره هؤالء وقدموه لهم هو العلم الصحيح الغض كما 

 أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله .

 

وبتركهم تعلم كتاب هللا تعالى و دراسته أو الرجوع إليه حال اإلختالف  

 ضلت األمة وتفرقت واقتتلت فيما بينها ,.

هذا الميراث من العلم المخلوط فيه الكذب  وهنا يقول تعالى في

والصحيح وتركهم له وعملهم بالدنيا وإلى الدنيا ويزعمون أنهم 

 مهتدون وسيغفر هللا لهم على الرغم من عملهم بالكبائر : 

 َوِرثُوا الِكتَاَب يَأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا األَْدنَى } فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلف  

ثْلُهُ يَأُْخذُوهُ أَلَْم يُْؤَخْذ َعلَْيِهم  ْغفَُر لَنَاَويَقُولُوَن َسيُ  َوإِن يَأْتِِهْم َعَرض  م ِ

ِ إِالَّ الَحقَّ  يثَاُق الِكتَاِب أَن الَّ يَقُولُوا َعلَى َّللاَّ َوالدَّاُر  َودََرُسوا َما فِيهِ  م ِ

 { 169األعراف -اآلِخَرةُ َخْير  ل ِلَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَالَ تَْعِقلُوَن 

 

وعلى ماذكرنا سالفاً يتبين لنا بالقطع أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  

 -بين القرآن كما هو مذكور في قوله تعالى } لتبين للناس مانزل إاليهم

النحل {  ومن يخالفنا قلنا له أليس إسالم عمر بن الخطاب عندما قرأ 

يفسرها لهم  سورة طة وذكرتم إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله كان

فلن نقول لكم إال أين سورة طه وبيانها؟  ثم  إذ تدبرنا ماذا كان يعمل 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله على مدي ثالثة وعشرين سنة من 

الدعوة ؟ فهل كان يطلق اآليات على عواهنها ليفهمها كل  على هواه أم 



تعالى  شرح وفصل وقيد ومنع وحرم وحلل بإذن هللا في سنته كما قال 

 في ذلك } لتبين للناس ما نزل إليهم { .

 

فأين بيانه صلى هللا عليه وآله كما أنه صلى هللا عليه وآله أسر بأسرار  

ألهل بيته لم يعلمها إال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السالم , 

ولذلك يقول تعالى في شهادة أمير المؤمنين على علم رسول هللا صلى 

هود –آله :  } أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه هللا عليه و

. } 

] وقال بن عباس الذي على البينة رسول هللا صلى هللا عليه وآله  

منتخب كنز العمال هامش  –والذي على البينه على بن أبي طالب 

 مسند أحمد باب التفسير [ .

ً قوله تعالى } قل كفى باهلل شهيداً بيني  وبينكم ومن  ونزل فيه أيضا

 { ,.43الرعد-عنده علم الكتاب

 فى تفسير الثعلبى أنها نزلت فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب  

: ] عن أبى سعيد الخدرى قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

عن قوله تعالى } قال الذى عنده علم الكتاب { قال ذاك وصى أخى 

ا رسول هللا فقول هللا عز وجل ) سليمان بن داود عليه السالم فقلت: ي

(   43الرعد  –قل كفى باهلل شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب 

ً اليفوت المنافقين هذا الحدث  قال ذاك أخى على بن أبى طالب وطبعا

ليضعوا أمامه ما يضلون أمة محمد صلى هللا عليه وآله أن والية أهل 

ورسوله  صلى هللا عليه وآله  بيت نبيهم فيكذبون  على هللا تعالى 

قائلين  أنها نزلت فى عبد هللا بن سالم فقال ] عكرمة والحسن 



كيف  383ص 2البصرى فى كتاب اإلستيعاب بهامش اإلصابة ج

 يكون ذلك والسورة مكية وإسالم إبن سالم كان بعد ذلك [ .

 

ونجد بداية الخالف بعد موت رسول هللا صلى هللا عليه وآله كان 

عاد آل بيت النبي عليهم السالم من كل مناصب الدولة بعد موته بإستب

فلم يتقلد أحد من بنى هاشم وال بنى عبد المطلب منصب قضاء أو قيادة 

جيش أو والية أو إمارة وكان هذا فى عصر الخلفاء الثالثة بعد رسول 

هللا وهذا الينكره أحد  ومعلوم أن أمير المؤمنين عليه السالم  إعتكف 

شهر يكتب القرآن ولم يبايع فيها أبا بكر ولما خرج بكتاب هللا ستة أ

عليهم وفيه بيان رسول هللا صلى هللا عليه وآله قالوا له ) الحاجة لنا 

 فى مصحفك يا على ( 

 

وذلك ألن هناك آيات رجم نزلت فى المرأة المخزومية فأبى بنو  

زلت آيات مخزوم تلك المعرة فلم يمر الحديث إال على جثث ودماء ون

فى لعن قبائل بعينها كالشجرة الملعونة مثالً وأورد السيوطى فى 

َ كل من روى هذا  تفسيره الدر المنثور أنهم خلفاء بنو أمية وطبعا

الحديث قتلته بنو أمية لذلك يقول أبو هريرة رضي هللا تعالى عنه 

 عندي ما إذا ذكرته قطع هذا الحلقوم ...

 

 طع بسببه الحلقوم ؟ والسؤال هنا فما هو الذي يق

 



وكذلك في الخالفة التركية العثمانية من قال ان الخلفاء من قريش قتل 

إلبطاله خالفتهم وححكمهم وهكذا أصبح شرع هللا تعالى كالموضة في 

 المالبس التي تتغير في كل زمان بحسب أهواء حكام كل زمن .

 

 وآل بيته عليهم وبالتالى  تم تجريد كتاب هللا تعالى  من بيان لرسول هللا

السالم فجهلت األمة أموراً وأحكاماً ضاعت لم يجد فيها العلماء بد من 

اإلجتهاد فيها بالرأي كحكم الذي يعرف أن الشيء أنه مسروق 

 ويشتريه 

عند مذهب السنة يحكمون فيه بالرأي لعدم وجود نص فيه  وفي مذهب 

ً نبوية تقول " من اشتري الشيئ وهو  يعلم أنه أهل البيت نصوصا

 مسروق فهو سارق" 

 

وبالتالي لقصور فقد بعض االحكام عند مذهب السنة فتحوا  باب   

اإلجتهاد فى الدين بالهوى والرأي واإلجماع والقياس واإلستحسان وتم 

تأسيس مذاهب مختلفة في أصول فقهها  وتعلم الحكام كيفية  إدارة 

يرد فيه نص وهنا البالد وتأسيس الوزرات  و مجالس الشورى فيما لم 

علم حكام القبائل كيفية تاسيس الدول والسيطرة عليها وهذا النظام لم 

يكن معموالً به في  أى إمبراطورية قبل اإلسالم  وعلمهم رسول هللا 

صلى هللا عليه وىله تاسيس دواوين وزارة  الدفاع والداخلية والمالية 

الدولة المركزية فى والمخابرات واإلسكان  والتعليم ... إلخ مع سيطرة 

 يد الخليفة . 

 



وتطلب هذا األمر لحكومة البلدان ثورة فى القانون وكان الدستور فى 

 هذا الزمان القرآن ومواد القانون قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله .

 

وهنا كما بينا قبلوا الدستور ولكن بأفهامهم هم مع استبعاد البيان النبوي 

جردوه من معناه واستبعدوا بيان الرسول صلى  للقرآن فهل  قال تعالى

هللا عليه وآله  وعلم أمير المؤمنين عليه السالم  وهو القرآن الناطق 

 وترجمان القرآن بنصوص حديث رسول هللا صلى هللا ليه وآله .

 

] ورد عن أمير المؤمنين لما خرج عليه الخوارج وقالوا الحكم إال هلل 

ال يدخل عليه إال حافظاً للقرآن فدخل عليه يا على ال لك ياعلي فأمر بأ

عدة آالف وأمامه كتاب هللا عز وجل فأخذ ينكته بعصا فى يده ويقول 

له يا مصحف انطق يا مصحف أحكم بينهم فتعجبوا وقالوا ياأمير 

ً على ورق وهنا قام أمير المؤمنين قائالً لهم  المؤمنين أتخاطب كالما

 امت وأنا القرآن الناطق ... [ .وهللا إنه كتاب هللا  القرآن الص

 

وهنا علمنا أن أمير المؤمنين و األئمة  من ذريته عليهم السالم  هم   

 القرآن الناطق

 

وفي كل زمان العلماء الذين تولوا هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم  

السالم هم ورثة األنبياء و هم القرآن الناطق الذى يحرص دائماً إبليس 

إسكاتهم  وإخفائهم بكافة السبل  ليظل كتاب هللا تعالى  وحزبه على 



ً بال ناطق  ليتقولوا على هللا تعالى بما شاءوا من  ً لهم صامتا مرتعا

أهواء  وأراء بغير علم قال تعالى } ومن الناس من يجادل في اله بغير 

علم وال هدى وال كتاب منير { . فإذا ذكرتهم باهلل تعالى وىياته وقرآنه 

ةأهل بيتنبيه صلى هللا عليه وآله كادوا يقتلون ويسطون بالذين ووالي

: } َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِهْم آيَاتَُنا يتلون عليهم القرآن الكريم كما قال تعالى 

يَْسُطوَن  بَيِ نَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمْنَكَر ۖ يََكادُونَ 

ُ يَتْلُوَن َعلَْيهِ  بِالَِّذينَ  ِلُكُم النَّاُر َوَعدََها َّللاَّ ْم آيَاتِنَا قُْل أَفَأَُنبِ ئُُكْم ِبَشٍر  ِمْن ذَٰ

 {   72الحج  –وبئس المصير  الَِّذيَن َكفَُروا

 

ويظل تدهور حال األمة هكذا حتى أظلتنا الساعة كما ] قال صلى هللا 

وقد  عليه وآله أنه من أشراطها أن يجادل المشرك المؤمن فيما يقول [ 

حدث بالفعل وبدأت هذه األمة جرائمها بقتل أمير المؤمنين علي  عليه 

السالم وهو يصلي الفجر في المحراب في بيت من بيوت هللا تعالى     

كما هو معلوم بالكوفة في العراق   ثم دس السم ألبنه اإلمام الحسن 

تلة عليه السالم فيما بعد   ثم قتل اإلمام الحسين عليه السالم  شر ق

يقتلها إبن نبى فى زمن من األزمان وهكذا توالى قتل أهل بيت النبي 

حتى اآلن والحرب التي يشنها الوهابية على أهل بيت النبي وشيعتهم 

ومحبيهم في كل مكان من العالم . بما ورثوه من سلفهم القاتل وزعموا 

أنهم سلف صالح فتركوا اهل بيت نبيهم وسلفهم الصالح وتشبثوا 

 الناصبي إمام الخوارج ونبيهم ابن تيمية  ,. بمدرسة

 

وفي عصر رسول  هللا وبعد موته صلى هللا عليه وآله وجدت قريش 

 وأعوانهم اليهود معضلة كبرى وهى 



 

كم  هائل من الفضائل ألمير المؤمنين علي عليه السالم  باألفعال    

كما فى  واألقوال وعلم غزير له   فماذا يعملون بها وهنا يقول معاوية

مروج الذهب للمسعودي :  ] " من يأتينى بنقيصٍة فى على وزنته ذهباً 

  ]  " 

 

وحيث أن مواد الدستور في هذا الزمان هو القرآن كما بينا  والقانون 

 يقوم على أقوال رسول هللا    صلى هللا عليه وآله .

 

وهنا أدلى اليهود بدلوهم وهم يعلمون ماذا فعل بهم في حصن خيبر 

قبائل من العرب في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كما وب

قال تعالى في سورة األنفال ) إن كنتمآمنتم باهلل وما أنزلنا على عبدنا 

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان{ . من هذا اليوم انشقت األمة لشيعة 

محبين لرسول هللا صلى هللا عليه وآهل بيته عليهم السالم وآخرين 

عمون اإلسالم وهم كارهون لعلي وأهل بيت النبي هم المنافقون يز

الذين قال فيهم عمار ابن ياسر وابن مسعود رضى هللا تعالى عنهما ] 

كنا نعرف المنافقين على عهد رسول هللا )صلى هللا عليه  آله ببغضهم 

 لعلي [ 

 

وهؤالء هم اليهود  لما فعله فيهم أمير المؤمنين بحصن خيبر وغيره 

ن الغزوات وقريش الذين أسلموا فيما بعد وأطلق عليهم الشرع م



وما " الطلقاء وهم الشجرة الملعونة في القرآن التي قال تعالى فيهم }

والشجرةَ  جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس،

 { . "القرآن في الملعونةَ 

 

آله وهنا لجئوا إلى الكذب على هللا تعالى  ورسوله صلى هللا عليه و

لتضليل األمة  وتصدرهم اإلمامة والحكومة للمسلمين كما قال معاوية 

 بكل صدق وأمانه وصراحة :

ْلُجُمعَةَ بِالنَِّخيلَِة فِي ا ُمعَاِويَةُ  ، قَاَل : َصلَّى بِنَا َسِعيِد ْبِن ُسَوْيدٍ  ] َعنْ 

َحى , ثُمَّ َخَطْبنَا فَقَالَ  َما قَاتَْلتُُكْم ِلتَُصلُّوا , َواَل ِلتَُصوُموا , َواَل  :  "الضُّ

وا , َواَل ِلتَُزكُّوا , َوقَْد أَْعِرُف أَنَُّكْم تَْفعَلُوَن ذَِلَك , َولَِكْن إِنََّما قَاتَْلتُُكْم  ِلتَُحجُّ

َر عَ  ُ ذَِلَك َوأَْنتُْم لَهُ َكاِرُهونَ أِلَتَأَمَّ مصنف ابن  -  " لَْيُكْم , َوقَْد أَْعَطانِي َّللاَّ

 [  29967أبي شيبة حديث رقم 

  

ولكن لتثبيت الملك وعدم الجدال منأحد من العلماء تم تثبيت ملكهم بقتل 

 العلماء وترويج المكذوبات 

 

عليه وىله يقول قريش وكذبهم في حياة رسول هللا صلى هللا   -أوالً:

 –تعالى فيهم } فإذا برزوا من عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 

 النساء  { .

 

 اليهود وإسرائيلياتهم : ثانياً :

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7570
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7570


 

كذبوا على هللا تعالى ورسوله كما في قوله تعالى  } وقال الذين    

 -كفروا من أهل الكتاب التسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

 {  وكان ذلك في زمانه صلى هللا عليه وآله وقبل موته.26فصلت

 

وبعد موته كان اإلنقالب األكبر الذى قال تعالى فيه } وما محمد إال 

رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم 

آل  –ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئاً وسيجزى هللا الشاكرين 

 عمران { 

 

وهنا بدأ يظهر المنافقون والمداحون وبدأ تقنين فقه الخالفة العامل 

بمركزية اإلدارة  معتمداً على أحاديث إما مكذوبة أو غير ذلك ولكنه 

كان عصر منع التدوين ومن هنا جائت إلينا مكذوبات على الرسول 

صلى هللا عليه وآله لعدم تدوينها في زمانه بل  بعد حوالي مائة عام من 

 ة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وفا

بعد أن وإحراقت في عصر الخلفاء الثالثة  األول و كان يضرب عليها 

الخليفة عمر بن الخطاب ووصلت إلينا السنة الصحيحة فعالً ولكن 

خلط معها  مدائح كثيرة لرجال  وقبائل  وكأن رسول هللا صلى هللا 

 رو من الناس .عليه وآله ما جاء إال ليمتدح آل زيد  وآل عم

 



ً مقتبسة من مناقب أمير المؤمنين علي عليه  وهذه المناقب كلها تقريبا

السالم  الذى لم يفر فى أى غزوة كغيره  من الصحابة الذين فرو في 

غزوة أحد وحنين إلى ان وصلنا لما نحن فيه اآلن  بعد نشر مكذوبات 

المؤمنين كبيرة تطعن في أهل بيت النبي عليهم السالم وكان ألمير 

 :علي ابن ابي طالب النصيب األكبر

 

الذي ما وصل إليه  المسلمين في الشام ان  وكان  من هذا الكذب  ] 

استشهد  ينكروا اسالم علي بن ابي طالب عليه السالم  ,النه حينما

االمام ووصل الخبر الى الشام ان عليا قتل في المسجد فقال اهل الشام 

الذي ذهب بعلي عليه السالم  الى  علي يصلي ؟!(  اي ما )اوكان

التي كان يبثها معاوية  المسجد وهو كافر اليصلي على حسب الدعاية

ومعاوية الذي لم يبخل في شيء .!,فاي دهاء هذا الذي يمتلكه معاوية ؟

االحاديث  على الوضاعين ممن كذبوا على الرسول ص ان يضعوا

 خير الجزاء ! :  ] الكثيرة التي تذكر فضل معاوية والبخاري جزاه هللا

صحيحه بابا اسماه )افضال معاوية !( ويسأل عبدهللا اباه  اخرج في

فضل يا ابي ؟ يقال اطرق احمد بن  احمد بن حمبل رض هل لمعاوية

بن ابي طالب ع  حمبل مليا ثم رفع رأسه وقال : ) اعلم يابني ان علي

دوا كثير االعداء ففتش اعدائه على ان يجدوا عيبا فيه فلم يج

الى عدو له فاطروا عليه كيادا منهم لعلي فاعلم يابني ان  فعمدوا

و تاريخ الخلفاء  83ص  7فتح الباري ج -  )معاوية الفضل له
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وهنا تم قلب الوالية  واختلط األمر على الناس بين وهابية خوارج  

لى شديدوا التطرف واإلرهاب  في حب األمويين وبقية أمة محمد ص

هللا عليه وآله التي تحب أمير المؤمنين وتجله فشوشوا على أمة محمد 

أمرها وكان الفقه والمعتقد السائد بين المسلمين في ذلك الزمان يقوم 

على حديث أن  " الخالفة فى قريش " أو " الخلفاء من قريش "   

ونسوا أن آل بيت محمد صلى هللا عيه وآله هم الثمرة لهذه الشجرة  من 

 ريش وهم أصلها ق

 

ً هائالً  من أحاديث فيها  ً إرثا وذهب القرن األول إلى حال سبيله تاركا

المكذوب والصحيح ويأتي عصر الوضع في مناقب الرجال بالقرن 

الثاني  وهؤالء كانوا مروجين لمناقب رجال نجحوا فى إدارة الدولة 

شرعنا في زمان الخلفاء الثالثة ثم األمويين والعباسيين  وحيث أن 

الكريم بين لألمة وعلمها رسولها من الخراء إلى إدارة الدوله كل 

شيىء علمهم إياه وجاءت حكومات تقتل باسم الدين وهو عصر صراع 

المذاهب والحروب بين الحنابلة واألحناف بالعراق والشيهة والسنة بعد 

سقوط الدولة الفاطمية ومافعلته هذه األمة من مذابح تشيب لها الولدان 

وكله مذكور بكتاب الكامل لبن األثير  وأداروا الدنيا  بالدين وهو 

عصر السيطرة الكاملة على الشعوب وسلبها كل حقوقها وباسم الدين 

وفي كل عصر يتطور الفقه وفهم الدين والقرآن على حسب أهواء كل 

حاكم  وإستبعدوا منها آل بيت محمد من كل مناصب الدولة فجاء الجيل 

ت الدولة  األموية بعد أن تم قتل أمير المؤمنين وإستشهاده الثانى وجاء

بالمحراب فتم تتبع جيشه  من الصحابة البدريين فى كل مكان ومنهم 

حجر بن عدي وقتله هو وأصحابه وأخذ الفقه األموى لهذه فهماً قرآنياً 



ً  يتمحور حول اإلنتقام من أمير المؤمنين وبالسنة التي مررها   سنيا

سلف  فأمر معاوية بلعن أمير المؤمنين من على المنابر منافقوا ال

ً للجمعة مرة تركها فقام  فظلت سنة حتى يقول المسعودى بأن خطيبا

رجل فقال له يا رجل تركت السنة وذكر ذلك بجميع كتب التاريخ 

القديم. وتم ترويج مناقب فى آل أبى سفيان قاطبةً ومحو كل أثر نزل 

يث التى تذمهم والتى قالها رسول هللا حتى فيهم بل وتتبع رواة األحاد

قتل الحجاج سعيد بن جبير لواليته أمير المؤمنين كرم هللا وجهه وآل 

البيت وقتلوا بواقعة الحرة  كما ذكر السيوطى في تاريخ الخلفاء 

من قريش واألنصار ثالثمائة وستة رجال وغيرهم آالف  210ص/

اب وأحبلوا ألفاً من النساء ممن كان يسير بالطرقات من العبيد واألغر

سمى أبناءهم بأبناء الحرة وفى عهد عبد الملك بن مروان يتم هدم 

أجزاء من أسوار الكعبة لقتل كل قرآن ناطق عليهم بالحق وليبقوا كل 

قرآن صامت وهو كتاب هللا يزينون فيه ويزخرفون فيه بل ويعبثون 

ل مكان وكان فى أحكامه كيفما يشاءون ويقتلون آل بيت محمد فى ك

من أكبر جرائمهم قتلهم لإلمام الحسين رضي هللا تعالى عنه وأرضاه  

ً كبيراً إلى يوم القيامة وتقنينهم قتل آل البيت  لعنهم هللا تعالى لعنا

فيروون قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله " إذا جاءكم من يشق 

ً من كان" ويضيفون إليه فى أحد الروايات  عصا الخالفة فاقتلوه كائنا

 ولو كان إبن محمد .

ويعتمد بن تيمية على هذا الحديث فيقول في منهاج السنة ) المكذوبة(   

لقد قتل الحسين بسيف جده أي أن النبي هو الذي أمر لقتله   وإنتهى 

ً كبيراً من كتب كتبوها فى دين هللا  ً ورائه إرثا الحكم األموى تاركا

وكانت نهايتهم نهاية مأساوية تعالى مختلط بها الصحيح والمكذوب  

على يد العباسيين الذين كان والئهم أول األمر لآلل بيت محمد ثم 



انقلبوا عليهم و اكتشفوا أنهم إمتداد للدولة األموية السالفة  فأبادوهم 

وطاردوهم في كل مكان حتى تمنى أهل البيت رجوع عصر بني أمية  

على تقديس بني العباس وكان الفقه األمبراطوري لهذة الدوله قائم 

ولذلك وردتنا نصوص تبين أن آيه إذهاب الرجس عن آل البيت نزلت 

فيهم وهى قوله تعالى)إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

األحزاب( فروجوا للناس أنهم الذين أذهب هللا تعالى -ويطهركم تطهيرا

المقدس  عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من عند هللا وأنهم  الحاكم

فقتلوهم مع إستبعاد المرويات الحقيقية التي تثبت أن أهل  بيت محمد 

هم أصحاب الكساء وهم الذين نزل فيهم آية إذهاب الرجس وتطهيرهم 

 8تطهيرا ويعلن المأمون عقائد الدولة فيقول كما في تاريخ الطبري

 )المرجئة دين الملوك( ,. 326/

ألفعال ولذلك يقول صلى هللا والمرجئة فكر قائم على األقول دون ا

ً قبلى  علية وآله )أال إن المرجئة والقدرية لعنوا على لسان سبعين نبيا

أال إن المرجئة قوم يقولون اإليمان قول بال عمل ( ويتبني بعد ذلك 

فكرة خلق القرآن والفكر المعتزلي وعقائده القائمة على أن القرآن 

زلتين  ويقوم ضدهم مخلوق وصاحب الكبيرة في منزلة بين المن

األشاعرة وبكتب كثيرة أشهرها تفسير القرطبي وكنا نحن اآلن السلة 

التي تلقفت كل هذه األفكار فاختلفت األمة  وبعد البون وشسع بيننا 

وبين ما كان علية المصطفى وأصحابه وآل بيته عليهم السالم وحيث 

ساني وبني أن القائم بالثورة العباسية على األمويين أبو مسلم الخر

هاشم وبني العباس وانقالب العباسيين على آل بيت محمد وكان مكافئة 

أبو مسلم الخرساني الذي وطىء لهم فارس أن قتلوه شر قتلة وكان أبو 

جعفر المنصور وحيث أن العباسيين خافوا الفرس والعرب عامة 

ً من األتراك لخوفهم من الفرس لمافعلوه بأبو مسل م فاتخذوا جنداً كثيفا



الخرساني كما أنهم شديدى الميل ألمير المؤمنين على كرم هللا وجهه 

لعدله في القسمة واألحكام وقد تزوج من إبنة كسرى اإلمام الحسين 

الذي تزوج شهر بانوة إبنة كسر يزدجرد ولهذة األسباب مال بنو 

ً من اإليرانيين المسلمين المحبين آلل بيت  العباس لألتراك خوفا

ً للدولة منهم  استبعدهم  وبدأالتغلغل التركي في البالد الرسول وتأمي نا

ومن ثم تغير مفهوم بيان القرآن والسنة  حتى أصبح الحكام  بل 

والعلماء فيما بعد دمية يتالعبون بها كيفما شاءوا وذلك في فترة ضعف 

العقائد والدين عند الناس وتفرقهم لمذاهب فقهية ومذاهب كالمية 

لشرق المذهب الحنفي لقوله بأن الخالفة تصح ولو عقائدية و يتبنى ا

لعبد حبشي مجدع األنف  والمغرب العربي واألندلس يتبنيان الفقه 

المالكي القائل بعمل أهل المدينة ويصف إبن حزم أهل زمانه بالقرن 

 ِ ُسولِ  الثالث الهجري قائالً في بيان قوله تعالى )َويَقُولُوَن آَمنَّا بِاّللَّ  َوبِالرَّ

ْن بَْعِد ذَِلكَ وَ  ْنُهم م ِ َوَما أُْولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن َوإِذَا  أََطْعنَا ثُمَّ يَتََولَّى فَِريق  م ِ

 ِ ْعِرُضوَن َوإِن يَُكن  دُُعوا إِلَى َّللاَّ ْنُهم مُّ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم إِذَا َفِريق  م ِ

َرض  أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَن لَُّهُم الَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن أَ  فِي قُلُوبِِهم مَّ

ُ َعلَْيِهمْ   ( 50-47النور -َوَرُسولُهُ بَْل أُْولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن  يَِحيَف َّللاَّ

 

 98ص1] وهنا يقول بن حزم في كتابه اإلحكام في أصول األحكام ج/

قد بين هللا تعالى هذة اآليات المحكمات لم تدع ألحد علقة يشغب بها و

فيها صفة فعل أهل زماننا فإنهم يقولون : نحن المؤمنون  باهلل 

وبالرسول ونحن طائعون لهما ثم يتولى طائفةً منهم بعد هذا 

اإلقرارفيخالفون ماوردهم عن هللا عز وجل ورسوله صلى هللا علية 

وبنص حكم هللا تعالى عليهم ليسوا مؤمنين وإذا دعوا إلى آيات من 



ن أو حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله يخالف كل ذلك قرآ

تقليدهم الملعون أعرضوا عن ذلك فمن قائل:ليس عليه العمل ومن قائل 

هذا خصوص ومن قائل هذا متروك ومن اب ي هذا فالن ومن قائل 

القياس في غير هذا حتي إذا وجدوا في القراَن شياً يوافق ما قلدوا فيه 

وأتوا اليه مذغنين كما وصف هللا تعالي حرفاً  طاروا به كل مطار

ً فيا ويلهم ما بالهم أفي قلوبهم مرض وريب ام يخافون جور هللا  حرفا

تعالي وجور رسوله عليهم أال انهم هم الظالمون[ وال تنسي من قبل 

اخي المسلم قول ابي هريرة ] لو بعث فيكم رسول هللا ما علم منكم 

هذه قد بدلتموها[ وقوله أيضاً ] ما علم غير صالتكم هذه حتي صالتكم 

 منكم غير االَذان [.

 

ومن جراء الكذب ظهرت أحاديث بغرض هدم مسجد رسول هللا 

وأثاره و قتل أتباعه باسم الدين ولم يعر المسلمين لها باالً  طوال خمسة 

قرون حتى ظهر ابن تيمية الذ الذي قال بالتجسيم  و حط من شأن 

عليه وآله وذم الصحابة لعدم تنفيذهم أحاديث هدم رسول هللا صلى هللا 

األضرحة وقتل وإبادة كل محب ألهل بيت النبي على أن ذالم المعتقد 

عبادة ألصنام وأوثان فجعل مسجد النبي وحب أهل بيته أصنام فسجن 

واختفت هذه الكتب حتى أعاد نشرها المستشرقون على يد محمد ابن 

ابية التي تهدم المساجد وتقتل عبد الوهاب وظهرت الخوارج الوه

المسلمين باسم الدين اإلسالمي ظناً منهم أن هذا هو التوحيد الذي كان 

 عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 



وجدد هذا الفكر المستشرقون في فترة اإلحتالل البريطاني وانتشر   

ب بين جموع الناس ثم  دخل هذا المعتقد إلى بالد المسلمين اثناء الحر

ونشروا الفكر التكفيري الوهابي فبرزت   1979الروسية األفغانية سنة 

طالبان ثم القاعدة ثم داعش اآلن ومؤكد القادم أسوأ بكثير وأصبح 

العالم اإلسالمي ينتقل من  درك إلى درك اسفل منه في  التكفير والقتل 

واإلفساد في األرض باسم الدين ومن جراء العمل بموضوعات في 

 تعارض مع كتاب رب العالمين وهو القرآن الكريم  .الدين ت

 

ً  بتغير   وبالتالي  تغير الفقه  وأصوله والعلم والتفسير والحديث أيضا

الدوله معتمدين  علي مرويات رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عليه 

واَله التي ورثوها مختلطةفيها الصحيح وفيها الموضوع  بيد  اليهود 

ن   فكثرت التأوالت   وتعددت التفاسير  وكثرت كتب والمنافقين األولي

العقائد والمذاهب  المختلفه بعضها مع بعض على حسب المذهب الذي 

يدين به المفسر  وتفرقت األمة واقتتلت فيما بينها اآلن حتى كادت 

 تزول ريحها .

 

 وقد اكتشفنا أن آيات القرآن الكريم تنقسم إلى :

 

كقوله تعالي وأقيموا الصاله وأتوا  ايات تم االتفاق عليها  :  (1

الزكاة فال خالف بين أحد من المسلمين علي حكم الزكاة وفقاً لما  ورد 

 من أحاديث صحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  .  

 



وهى في المناقب كقوله  أيات مختلف عليها متنازع في فهمها : (2

 ُ  إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثَْنْيِن إِْذ تعالى } إاِلَّ تَنُصُروهُ فَقَْد َنَصَرهُ َّللاَّ

ُ َسِكينَتَهُ  َ َمعَنَا فَأَنَزَل َّللاَّ ُهَما فِي الغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

ْفلَىَوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُروا ال َوأَيَّدَهُ بُِجنُوٍد لَّْم تََرْوَها َعلَْيهِ  ِ  سُّ َوَكِلَمةُ َّللاَّ

ُ َعِزيز  َحِكيم   ِهَي العُْليَا {  وهذة األيه إعتبرها أهل 40التوبه –َوَّللاَّ

السنة منقبة وغيرهم قالوا لهم إنها ليست منقبة والمدح بل هى ذم وذلك 

ألن رسول هللا  صلى هللا عليه وآله كان يقول له " التحزن إن هللا معنا 

ت نفسه  فكيف يحزن وهو وهو مع رسول هللا " لتثبيته حيث جزع

صلى هللا عليه وآله إال إذا كان الحزن على دنيا فقدها أو خوف على 

 نفس تقتل في سبيل هللا ,. 

ولذلك أنزل هللا تعالى سكينته فقط على رسوله صلى هللا عليه آله  ولم 

تنزل على أبي بكر وأما في بيعة الرضوان لما ثبت المؤمنون علة 

وت معه صلى هللا عليه وآله أنزل تعالى سكينته على رسوله وعلى الم

المؤمنين لصدق نيتهم و صدق ما في قلوبهم كما قال تعالى : } لَقَْد 

ُ َعِن الُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهْم  َرِضَي َّللاَّ

ً  مْ فَأَنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيهِ  ً قَِريبا { وقوله تعالى } 18الفتح –َوأَثَابَُهْم فَتْحا

فأنزل هللا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين{ وهذا مثال واحد من 

ً  قوله تعالى } إنما  أمثلة كثيرة مختلف عليها  ومن هذه اآليات أيضا

الشورى{ قال زيد بن أرقم –يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

شم وابن عباس قال أنهم بنو العباس وبنو هاشم وأحاديث هم بني ها

كثيرة متواترة أنهم أصحاب الكساء أي أنهم أمير المؤمنين على عليه 

 السالم  والسيدة فاطمة والحسن والحسين رضى هللا تعالى عنهم .

 

أو قوله تعالى } وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم { 

أنهم عموم أولي األمر ولو كان عبداً حبشياً روى فيها فريق قريش 



ومذهب أهل البيت ذكر فيها أن اآلية مقيدة بنصوص ذكرها النبي 

صلى هللا عليه وآله أنهم أهل بيت النبي وهذا الفريق له  أحاديث 

واآلخررين لهم أحاديث يحتجون بها وهنا بيان القرآن بالقرآن يحكم 

بيت النبي كما سنبين في هذا  بين الفريقين وهو دائما ينتصر ألهل

التفسير الذي بني على بيان القرآن بالقرأن قال تعالى } وال يأتونك 

 بمثل إال جئناك بالحق وأحسن تفسيراَ { .

فأحسن التفاسير هو الذي يفسر القرآن بالقرآن وذلك ألن لفظ أحسن 

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث كِ هنا ورد في قوله تعالى : }  ُ نَزه تَابًا ُمتََشابًِها َّللاه

ِمْنهُ ُجلُودُ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم  َمثَانَِي تَْقَشِعر  

ُ فََما لَهُ  ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْضِلِل َّللاَّ ِلَك ُهدَى َّللاَّ ِ ۚ ذَٰ إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ

{  وعليه يكون }أحسن تفسيراَ{ هو التفسير   23الزمر  – ِمْن َهادٍ 

المبني أوالً على بيان القرآن بالقرآن لحسم هذا اإلختالف وبيان حكم 

هللا في أهل بيت النبي وخصومهم مناوؤوهم الذين كذبوا على هللا 

 الستبعادهم من الحكم والوالية إلى يوم القيامة وقتلهم و تشريدهم .

 

. كقولهم في حجية القياس اً على عقب آيات تم قلب معناها رأس (3

مثالً : } وال تقل لهما أٍف وال تنهرهما { فاختلفوا على القياس هل هو 

راجع اإلحكام بن حزم  –على ماهو أعلى من األف أم األقل منها 

. وهذا ليس مقصود اآلية على اإلطالق بل تم تحميلها 370ص /7ج

وق الوالدين   وتحريم رفع بما ال تعني  وذلك ألن اآلية تتكلم عن عق

الصوت عليهما كما هو واضح من المعنى فتم صرفها عن مقصدها 

ليستخدموها بالقياس في أمر آخر ليحلوا ويحرموا بغير حق   بعد أن 

تم صرف اآلية عن لتستخدم  في حكم  آخر من األحكام  العالقة له 



له قائالُ " بها وهو القياس الذي نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وآ

 التقسيوا الدين فإن الدين اليقاس وأول من قاس إبليس " ... الحديث  .

 

ومنهم من علم هذا الخطأ  أيات تم تفسيرها  خطأً وهم ال يعلمون (4

:  نتيجة للتقليد األعمى وتوقف البحث  ف قليل من كتب التفسير

{   واإلجتهاد وهذا كثير جداً كقوله تعالى } وعلمناه صنعة لبوس لكم

قيل أنها المالبس وهى ليس كذلك بل هى الدروع . قال تعالى بنفس 

اآلية   } لتحصنكم من بأسكم{  فهل المالبس القطنية والصوفية 

 تحصن من بأس الحروب ؟! إنه البيان الخاطئ هنا لآلية  .

 

 ومثال آخر في قوله تعالى  :

 

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَ   ُسوُل َّللاَّ د  رَّ َحمَّ ِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراُهْم } مُّ

ْن  ً ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم م ِ ِ َوِرْضَوانا َن َّللاَّ داً يَْبتَغُوَن َفْضالً م ِ ً ُسجَّ ُركَّعا

نِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج  أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فِي اإْلِ

اَع ِليَِغيَظ بِِهُم َشطْ  رَّ أَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغَلَظ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

ْغِفَرةً َوأَْجراً  اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُواالصَّ اْلُكفَّاَر َوَعدَ َّللاَّ

 {  ,. 29الفتح  –َعِظيماً 

صحاب فض وكأن رسول وهنا أجمعوا بأن كل الصحابة عدول كلهم أ

هللا صلى هللا عليه وآله لم يجاهد أحداً وذا أوالً وثانياً أن لفظم منهم يفيد 

ً مؤمنين صادقي اإليمان كما في اآلية هنا  بالقطع أنهم ليسوا جميعا

ْغِفَرةً َوأَْجراً  اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُواالصَّ  اْلُكفَّاَر } َوَعدَ َّللاَّ

َعِظيماً { ومنهم للتبعيض هنا أي ليسوا جميعاً كما قال تعالى } ومنهم 



المائدة {  –من يؤمن به ومنهم من لم يؤمن به وربك أعلم بالمفسيدين 

ً وهم يعلمون وهذا غيض من  وبالتالي فسرها أكثرهم تفسيراً خاطئا

فيض أمثلة كثيرة أضلوا بها أمة محمد صلى هللا عليه وآله وكثير من 

ً كما قال تعالى في اليهود وما فعلوا وتقلد هذه ا لعلماء يعلم ذلك تماما

األمة بهم ألننا أقرب األمم  شبهاً بهم كما قال النبي صلى هللا عليه وآله 

قال تعالى هنا فيهم وفي تقلد بعض األمم بهم :  } ويقولون على هللا 

 الكذب وهم يعلمون { .

 

: كأية الروح وآية العرش  موأخيراً آيات قالوا فيها هللا أعل (5

والحروف المقطعة وهنا إعلم أيها المسلم الكريم  أن ما أنزله هللا عز 

وجل فله معنى وما حجبه عنا فال علم لنا به كما قال تعالى فيه } 

ويخلق ماال تعلمون { ولو قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله تلك 

 وقريش والمنافقين منهم القوله )هللا أعلم( ألصبح معيرة بين اليهود 

 

ولبقيت هذه المعيرة ما بقى الليل والنهار  لكثرة أهل الباطل وكثرة   

أتباعهم في كل عصر ومصر ومعلوم أن الناس سراع في قبول الباطل 

 . 

 

 وعن تطور مراحل الفقه والعلوم الدينية والتفسير : 

 

لهم للخليفة تأت الدولة التركية على أنقاض الدولة العباسية بعد قت  

المعتضد وكان طفالً وكما هو الحال في سنة اإلنقالبات  قتل الخصوم 



السياسيين  على أساس القاعدة القرآنية التي قال فيها عز وجل :  } إن 

الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 

}  . 

 

لتنافس على الحكم وقتل فهل أمرهم  رسول هللا صلى هللا عليه وآله با 

 بعضهم بعضاً  أم أمرهم بتولية األطفال للخالفة؟ .

 

وبالقطع وجدوا في كل زمن علماء ضاللة يفتون لهم بما يشتهون   

وتتحطم الدولة اإلسالمية ولتذهب إلى الجحيم  على يد المتأولين 

م الطالبين للدنيا  باسم الدين في كل عصر وقد كانت الدولة العباسية يقو

حكمهم  على تبني المذهب الحنفي  المذهب لقوله باإلرجاء ووالية 

العبد الحبشي فعمل به أهل المشرق  ثم  إنتشرت هذه العقيدة إلى اآلن 

يقول الخليفة المأمون : ] " المرجئة دين الملوك" ضحى اإلسالم 

 ألحمد أمين [ . 

 

ل ناطق و ألن اإلرجاء الذي تبناه المذهب الحنفي  يحكم بإيمان ك

للشهادة بدون أداء حقها تبنى هذا المذهب  العباسيون ليأمنوا على 

أنفسهم من  ثورات الخوارج وشيعة أهل البيت عليهم السالم  مهما 

إرتكبوا من فواحش وآثام  وموبقات كما أن المذهب الحنفي  يتبني 

نظرية في الحكم والخالفة تقوم على حديث مكذوب  وهو جعل الوالية 

للمسلمين ألي شخص دون البحث في نسبه ولو كان عبداً  العظمى

ً مجدع األنف فقدس خلفاء بني العباس انفسهم على انهم ابناء  حبشيا



عمومة النبي صلى هللا عليه وآله  واإلرجاء يقول بإليمانهم مهما فعلوا 

من إفساد في األرض كما أنهم فتحوا الباب بهذا الفقه ليسلب الترك 

صلى هللا عليه وآله لذلك قال صلى هللا عليه وآله " خالفة أمة محمد 

أول من يسلب ملك أمتي الترك  " والحظ قال ملك وليس خالفة بما 

يؤكد ان دولة بني امية وبني العباس ملك سلبه منهم الترك بواسطة 

ً من الفرس  نشر الفقه الحنفي واستخدام العباسيون لجنود أترك خوفا

الب وأهل بيت النبي وكان منهم أبو مسلم الذين يحبون علي ابن ابي ط

الخررساني الذي نصرهم ثم قتلوه وكانت هذه أهم عوامل سقوط 

الخالفة في يد سالطين الترك بواسطة مكذوبات ورثوها أضافوا إليها 

وأصبح الناس  يظن الكثير منهم أنها من عند هللا  وما هى من عند هللا 

ً يل وون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من كما قال تعالى } وإن منهم لفريقا

الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا 

 آل عمران { .  –ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون 

 

ثم تأتي الدولة الوهابية بفقهها الدموي القائم على القتل وهدم المقدسات 

دين اإلسالم ورموزه باسم بام الدين وهو فكر أسسه المستشرقون لهدم 

الدين ويفيك من تحليل كل السلف الصالح لإلحتفال بالمولد النبوي 

باستثناء رجل يدعى الفاكهي الخمي السكندري هو الذي قال ببدعية 

اإلحتفال لعدم عمل السلف الصالح به في القرون الثالثة المحمودة 

ء للنبي يؤخذ األولى وهنا اعتبر الفاكهي السلف الصالح أنبياء شركا

منهم الدين والتحليل والتحريم فيأخذ الوهابية رأي هذا الرجل دوناً عن 

أراء كل السلف ليعملوا به ما يدل على أن الفكر الوهابي فكر منتقى  

ً على  لهدم الدين ورموزه باسم الدين وقد ا عتمدوا في فقههم أيضا



ر أمالً في مكذوبات مضوعات تحرم الصالة في المساجد التي فيها قبو

هدم مسجد سيدنا رسول هللا صلى هللا علية وآله ولكن حال هللا تعالى 

دون مايشتهون وجاء  خلفهم ليقوم بنفس المهمة فهدموا بهذه 

المكذوبات بيت الألحزان الذي كانت تجلس فيه السيدة فاطمه للبكاء 

على رسول هللا هى ونساء بني هاشم وهدموا بيت النبي الذي ولد فيه 

ولوه إلى مراحيض  وكذلك دار أبي بكر وحمزة ودار األرقم بن وح

 أبي األرقم التي كان يعلم  فيها القرآن ويدرسه للصحابة  .

و كذلك بيت السيدة خديجة و هذه المقدسات أخفوها وهدموها  على 

أنها أصنام  و أوثان عندهم هم واليهود أيضاً  لعنهم هللا جميعاً ويقولون 

ً منهم السيدة عن مصر بأوليائه ا الصالحين أن بها ألف صنم طبعا

زينب و سيدنا الحسين والسيدة نفيسة وسيدنا حسن األور وزيد األبلج 

وأضرحة ومزارات ذرية رسول هللا صلى هللا عليه وآله المدفونين في 

 مصر .

 

ولذلك قرأنا في الصحف أن أحد الوهابية السلفية إعتقلته الشرطة وهو 

نا اإلمام الحسين عليه السالم  ليحرقه على أنه وثن متوجه لمسجد موال

 وصنم  .

 

وأخيراً يفجرون مسجد اإلمام علي الهادي والحسن العسكري عليهما   

السالم بالمدافع وهذا هو توحيدهم  وكأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

عندما بعثه هللا تعالى للناس أجمع قال له اهدموا قبور موتاكم بداية من 

لبقيع  ولكن مع األسف هدم البقيع في القرن الثاني عشر الميالدي ا



بحجة أن هذا هو التوحيد بعني أن رسول هللا والصحابة وكل من 

ً جديداُ وهذا  جاءوا بعد ذلك مشركين إال إذا كان ابن عبد الوهاب نبيا

 هو األقرب إلى الصواب   كما أنهم وبتلك الدعوة  .

والمدفون فيه عمرو ابن العاص أو ابنه  جعلوا مسجد عمرو بن العاص

عبد هللا   وثن وذلك فيما بين العشرين إلى الثالثين للهجرة وكذلك 

للهجرة والحسن األنور وأبيه زيد األبلج  62مسجد السيدة زينب سنة 

للهجرة وهؤالء  80إبن اإلمام الحسن صنم وهؤالء لن يزيدوا عن 

ا راضين بهذا الكفر ليخرج ومن حولهم  من الصحابة والتابعين كانو

علينا الوهابية بنبوة وشريعة جديدة لم ينفذها النبي صلى هللا عليه وآله 

كما أنه بتلك المكذوبات أيضاً   قطع عمر بن الخطاب شجرة الرضوان 

على أنها صنم يعبده المسلمون  وهى شجرة الرضوان التي  قال تعالى 

ايعونك تحت الشجرة { فيها } لقد رضى هللا عن المؤمنين  إذ يب

فاجتثها عمر إلى يوم القيامة وكان بمقدوره  أن يجعلها منطقة محرمة 

أو أن يحيطها بسور ويعين عليها حرس بل ويحكم باإلعدام على كل 

من اقترب منها وأما أن يقطعها فهذا يعني أنه أراد اجتثتثها حقداً على 

ن عمر كان نبياً أصحابها وعلى هذه األمة كما أن هذا يعني أيضاً أ

يشرع بوحي من هللا أو أن النبي أخطأ في تركها ليوقع المسلمون في 

الشرك وهذا اتهام آخر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله بالتقاعس عن 

ً من الوحي أو أن األصوب هو أن  إبالغ األمة مايضرها أو كتم شيئا

اب األبله فو عمر نبياً هو اآلخر مارس النبوة ولم يدعيهخا كمسلمة الكذ

حلل وحرم وسكت لكان إماماً ألهل السنة حتى اآلن وهذا مالم يقع فيه 

 عمر ابن الخطاب .

 والسؤال هنا :



ً ومات رسول هللا ولم يكمله ليكمله عمر أم    هل كان شرع هللا ناقصا

نسى رسول هللا أمراً يجعل األمة تكفر به من بعده  طبعاً لن نتكلم  أكثر 

ً فسيلهمة هللا تعالى الصواب ولن يؤمن بما من ذلك فمن كان  مسلما

روجه المنافقون من أنه كان  يصحح أخطاء رسول هللا صلى هللا عليه 

 وآله بنزول الوحي موافقاً لرأييه مخطئاً لرسوله صلى هللا عليه وآله .

 

وياأسفاه وجدنا أن النصارى قد حافظوا على شجرة إستظلت بها السيدة 

وتسمى بشجرة مريم بمنطقة شمال القاهرة في  مريم عليها السالم

المطرية بل والشجرة التي استظل بها موسى عليه السالم حتى اآلن 

بسيناء في سانت كاترين مازالت موجودة حتى اآلن  أما أمتنا فقد 

قدمت عمر على القرآن والرسول وصوبت أفعاله كما صوبت أفعال 

عون إلى هدم مسجد رسول هدم مقدسات اإلسالم على أنها أوثان ويتطل

هللا على أنه صنم بل وأحدهم وهو المدعو يوسف األحمد يدعو إلى هدم 

ً لمنع اإلختالط ك  الكعبة الشريفة وبنائها غلى هيئة برج ثالثون طابقا

نقاً عن فتوى إمامهم ابن باز فهل هذه الفتاوى مصدرها القرآن أم 

 التلمود هذا سؤال لكل من كان له مسكة عقل ؟

 

بالتالي بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وآله ضاعت بركة هذة و

الشجرة الطيبة وقتل الطيبون من آل بيت النبي محمد صلى هللا عليه 

وآله و في كل زمان إلى اآلن  من جراء هذه المكذوبات والتأويالت  

التي قامت على أكتاف رجال مارسوا النبوة بدهاء شديد ولم يدعوها 

مة الكذاب فظهر رجال موحدين  يقتلون أهل البيت عليهم كاألبه مسيل

السالم والمسلمين الذينأحبوهم باسم التوحيد وآخرون يفجرون بيوت 



هللا فيضعون القنبلة للخطيب تحت المنبر في يوم الجمعة باسم التوحيد 

وهذا أكبر ثواب في فقه هؤالء  المنتسبين لإلسالم وهم يحسبون أنهم 

ذا فقة من أنواع الفقة الذي تلقفته أجيالنا اآلن يحسنون صنعا   وه

وأمتلئت المكتبة بشتى أنواع الضالالات التي يحسبها الناس أنها من 

عند هللا وماهي من عند هللا كما قال تعالى فيما فعله اليهود بأمتهم }َوإِنَّ 

ً يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ مِ  َوَما ُهَو ِمَن  َن الِكتَابِ ِمْنُهْم لَفَِريقا

ِ  الِكتَابِ  ِ  َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاَّ ِ  َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاَّ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

 { .78آل عمران  –َوُهْم يَْعلَُموَن  الَكِذبَ 

 

وإذا تحذلق متحذلق وقال مالنا وبني إسرائيل قلنا له إن رسول هللا  

 ه وآله قال } أنتم أشبه األمم ببني إسرائيل { وقال أيضاً صلى هللا علي

صلى هللا عليه وآله : ] لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ول 

دخلو جحر ضب لدخلتم ورائهم ولو كان فيهم من يأتي أمه عالنية 

 لكان في أمتي من يفعل ذلك ...... الحديث [

 

له( وتظهر فكرة السلف الصالح و )صدق رسول هللا صلى هللا عليه وآ 

على أنقاض الجهل وقلة البحث الستبعاد  أهل بيت النبي محمد صلى 

هللا عليه وآله عن إمامة أمة محمد صلى هللا عليه وآله  ألنهم ثمرة 

 قريش وقلبها وأساسها 

 

لذلك بين هللا تعالى أنه  أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لهذه 

كذوبات  سلفهم والتي جددها لهم ابن تيمية في المهمة وورث الوهابية م



عصره  فتصادمت الفكرة السلفية وأهل بيت النبي ورثة الوحي 

 األصليين وصدقهم الكثير من الناس لخفة عقولهم 

 

على الرغم من قول هللا تعالى الذي ينسف فكرة السلف الصالح هذه من 

 أساسها :

وقال تعالى أيضاً } ألم تر  } وال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى {   

إلى الذين يزكون أنفسهم بل هللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال أنظر 

 النساء{ -كيف كذبوا على أنفسهم وكفى به إثماً مبينا

 

و قد ذم هللا تعالى أمماً مدحت رجال سلفها  كما في قوله تعالى } َبْل  

ْهتَدُوَن َوَكذَِلَك َما  ةٍ َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ  قَالُوا إِنَّا َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم مُّ

ن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى  أَْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك فِي قَْريٍَة م ِ

ةٍ  ْقتَدُوَن الزخرف أُمَّ  {  23-22َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم مُّ

 

الصالح  ألنك  التدري ما إذا كانوا  وهنا ينهى عز وجل عن السلف

ُ   في علمه المطلق بالمصلح من  صالحين أم ال كما قال تعالى أيضا

المفسد } وهللا يعلم المفسد من المصلح{  وكذلك يقول تعالى إن العبد 

 ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ..... الحديث 

 

قد حددها وبينها أنها في الذين اصطفاهم  وتزكية هللا تعالى لمن يشاء

 هللا عز وجل  على الخلق وقال 



َ اْصَطفَى آدَمَ  ً  فيهم } إِنَّ َّللاَّ َوآَل ِعْمَراَن َعلَى  َوآَل إِْبَراِهيمَ  َونُوحا

{ وهذا اإلصطفاء بين تعالى أنه  الخيار 33آل عمران  –العَالَِميَن 

إمامة في ذرية هؤالء األنبياء ألحد في ذلك األمر من نبوة أو رسالة أو 

 إلى يوم يبعثون كما قال تعالى في ذلك األمر  : } َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاءُ 

 ِ ا يُْشِرُكوَن  َويَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم الِخيََرةُ ُسْبَحاَن َّللاَّ -َوتَعَالَى َعمَّ

 { و هذا اإلختيار اإللهي  في الذين إصطفاهم هللا عز وجل68القصص

كما في قوله تعالفي كل زمان ومكان في كل دولة وأمبراطورية 

ُ  جرارة من  يتعارض مع حكام كل عصر ممن يمتلكون جيوشا

المداحين والمرتزقة والمتسلقة والمتمذهبة بمذهب الدولة والذين 

يدورون في فلكها ولذلك القرآن وكتب هللا السماوية تحسم هذه المعركة 

فلما بعث هللا هؤالء األنبياء قتلهم اليهود كما لصالح األنبياء وذريتهم 

قال تعالى } قل فلم تقتلون أنبياء هللا من قبل إن كنتم صادقين { ولما 

ظهر رسول هللا أيضاً صلى هللا عليه وآله قتلت هذه األمة أبناءه  صلى 

هللا عليه وآله كما فعل اليهود بل بصورة أبشع في استخدام النص 

الدين وبظهور المذاهب توسع النفاق أكثر وأكثر  الديني للتالعب في

 لصالح الحكومة في كل دولة .

 

فإذا كانت الدولة شافعية المذهب فمن المستحيل تولية القضاء لحنفي 

وأمامك قصة مقتل النسائي بسبب كتابه الخصائص في مناقب أمير 

 المؤمنين علي عليه السالم أو اإلمام الشهيد أبو شامة أستاذ النووي

 بالقرن السابع الهجري لمجرد اتهامه بمذهب الظاهر .

 



ولكي يتخلصوا من هذا المأزق في فتاواهم المختلفة قالوا مروجين كل   

من رسول هللا ملتمس وكأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله فعل الشيء 

ونقيضة وفي هذة اإلختالفات و مع اشغال الناس بها تتفرغ الدولة 

 ئماً يكونون من أهل هذه الملة .لتصفية الخصوم ودا

 

ً كثيرة ومتواصلة بين بلدان اإلسالم  والقبائل وكأن  فنشأت حروبا

عفريتاً خرج من جزيرة العرب بدين القتل والتصفية الجسدية للخصوم 

من الطوائف المخالفة للحكام  وأصبحت الحروب من أجل اإلمارة 

من دين اإلسالم  والتوسعات بدين الدوله وقانونها الجديد المشتق

ومواده القانون القائمة في ذلك الزمان على ] قال رسول هللا [ مع 

إستبعاد القرآن وتأويلة وتفسيره الذي نقله أمير المؤمنين علي عليه 

السالم  لصالح رجالهم الفارين من الموت في غزوة أحد واألحزاب 

لجهادهم  وحنين ونشأمبدأالسطو على القبائل والبلدان السمة األساسية

فهؤالء   في دولة بني حمدان جاءت مدينة تشكوا المجاعة للخليفة 

بالشام وقتئٍذ فقال لهم الخليفة إغزوا الروم كما أورده الكامل البن 

 األثير 

 

 . فهل هذا دين أو منطق ؟ !! . 

 

وعلى ذلك كانت أكثر الحروب توسعات وفتوحات   للهيمنة والسيطرة 

 بيت النبي أصل هذا الدين صلى هللا عليه وآله باسم الدين مع قتل أهل 



فاستندوا إلى نصوص دينية في حروبهم على الرغم من قوله تعالى  

عن األمم األخرى من أهل الكتاب : } الينهاكم هللا عن الذين لم 

يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 

ينِ  إن هللا يحب المقسطين ِإنََّما ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ  يَْنَهاُكُم َّللاَّ

ن ِديَاِرُكمْ  َوَمن يَتََولَُّهْم  َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوُهمْ  َوأَْخَرُجوُكم م ِ

اِلُموَن   { 9 -8الممتحنة -فَأُْولَئَِك ُهُم الظَّ

 

سبيل هللا الذين يقاتلونكم وقال تعالى في غيرهم من الناس } وقاتلوا في 

{ ووجدنا أن هؤالء يتباهون باعتداءاتهم على الهند وتخوم  -وال تعتدوا

الصين شرقاُ وبالد أوروبا )الروم غرباً ( وفي نفس الوقت ثبت باليقين 

ً في نشر  والقطع أن حسن خلق الصوفية وأهل بيت النبوة كانا سببا

 يقيا .اإلسالم فعلياُ في بالد أسيا شرقاُ وأفر

 

ثم وجدنا هؤالء يقيمون دينهم على ما أفتاه عمر لهم كنبي  فأفتى مثال  

] إذا رأيت الكتابى فضيق عليه لتضطره إلى أضيقه ... [ .  فإما أن 

يتنحى أو يقع على األرض فهل هذا إسالم  وهل هذا خلق رسول هللا 

 { صلى هللا عليه وىله الذي قال تعالى فيه } وإنك لعى خلق عظيم 

 

 فهل هذا هو الخلق العظيم ؟

 



وهل هذه هى مكارم األخالق التى قال فيها رسول هللا صلى هللا عليه 

 وآله  " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" ؟

وإذا قرأ الغرب المثقف مثل هذه األمور وهم يملكون كل أسلحة الدمار 

ن فهم الشامل والسيطرة ولم يحاربوننا أو  حتى يسبوننا كما ترى اآل

مخطئون  بل وعلينا أن نقول لهم جزاكم هللا خيراً ألن في أمتنا  من إذا 

إمتلك عشر ما يملكون لسل سيفه أوالً على أبناء رسول هللا ثلى هللا 

عليه وآله وشيعتهم والصوفية والمسلمين وقالوا فيهم شيعة كفار أو 

 صوفية مشركين أو أشاعرة ضالين .

 

ضال بل يقولون ما قاله إبن تيمية في  ومن ال يعتقد عقائدهم فهو

تكفيرهم وابن عبد الوهاب من لم يكفر الكافر فهو كافر ويمكنك قرأة 

 مجموعة التوحيد أو فتح المجيد للتأكد مما نقوله اآلن , 

 

ُ امتلئت المكتبة اإلسالمية بكتب عقائد وتفاسير  وعلى ما ذكرناه آنفا

ن جراء البعد عن أهل وسنن وشروح وفقه مختلفة بعضها عن بعض م

بيت النبوة  ورثة الوحي الشرعيين  فلما توجهت األمة لهؤالء 

وتصديقهم  في المرويات الكثيرة والتي لم يبحثوا عن صحتها انقسمت 

 التفاسير القرآنية إلي مدرستين :

  :األولى مدرسة التفسير بالرواية

الصحابة وهي مدرسة تعتمد في التفسير على المأثور عن رسول هللا و

والتابعين وحيث أن المكذوبات كثيرة وتوارثتها إمبراطوريات ودول  



ومذاهب وأخذوها مسلمة على أنها  التفسير الحقيقي والوحي الموروث 

 من عند هللا تعالى انقسمت هذه المدرسة إلى نوعين من التفاسير : 

تفسير قائم على سنة حقيقية ثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه   (أ

 له .وآ

 

تفسير يقوم على نصوص وآثار مكذوبة ظن الناس أنها من عند    (ب

هللا وما هى من عند هللا  والختالف العلماء أيضاً في علم الرجال مابين 

ُ فيفسه  موثق ومبدع ومفسق لرجل واحد في آن واحد  كونه شيعيا

أصحاب نظرية السلف الصالح ,. ولما ال وقد قال الذهبي بالحرف في 

حمه هللا وقد رفضوا دفنه فدفن في بيته التهامه بالتشيع ] " الطبري ر

فيه يسير من التشيع "[  . وعلى الرغم من ذلك وثقه غيره من علماء , 

 . 

 

وأما الحاكم صاحب المستدرك فيقول فيه الذهبي " رافضي خبيث  (ت

عالم بالحديث "  وعند غيره حديثه ثقة ألنه يأخذ الحديث على شرط 

وبالتالي ماجمعه من حديث يعتبر حديث صحيح   البخاري وصحته 

على ما وضعه البخاري من شروط  وبالتاسلي  اختلفت التفاسير لهذا 

السبب والعتماد المحدثين في التحقيق على السند دون المتن وهذا خطأ 

ألن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قبل حديث الشيطان لما أمسكه أبو 

لمات إن قلتها عصمت من الشيطان  قال هريرة فقال له أال أعلمك ك

ماهى : قال آية الكرسي والحديث معروف لدى األمة ولكي ال تضل 

األمة يبين صلى هللا عليه وآله أن البحث البد وأن يكون في المتن دون 

 السند وإن كان في األمرين فهو أفضل  . 

 



الحديث قال صلى هللا عليه وآله أال إن الحديث سيفشوا عني فإن رأيتم 

يتوافق مع القرآن فهو قولي وخذوا به وإن رأيتموه يتعارض مع القرآن 

 فليس بقولي وال تأخذوا به ..... الحديث أهـ .

 

 الثانية فهي مدرسة التفسير بالدراية :. وأما 

وهى مدرسة تعتمد في التفسير على الرأي ودون التقيد بالسند وهو 

تخدمون التأويل لبيان القرآن الحديث أو آثار الصحابة أهل البيت فيس

على ما أدركوه من فهم وما حصلوه من علم مكتسب وهؤالء نسوا بأن 

القرآن كتاب الخالق عز وجل وبااللي فيه جزء وهبي  من هللا  اليمسه 

وال يرك غور معناه إال المطهرون من أهل البيت عليهم السالم كما 

لجأوا في تفاسيرهم قال تعالى } ال يمسه إال المطهرون {  وهؤالء 

للرأي واإلجماع والقياس واستنبطوا أصوالً أخرى للفقه كاإلستحسان 

واإلستصحاب والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة فاختلفت األمة 

ولذلك ظهرت كتب كثيرة في التفسير والفقه والعقيدة  ومنهم من 

 استخدم الرواية والدراية معاً كروح المعاني لأللوسى

هذا اإلختالف  واعتمادأ على قوله تعالى } فإذا قرأناه فاتبع و درأً  ل

قرآنه ثم إنا علينا بينه { أي أن المكلف األول في بيان القرآن هو من 

أنزله وبالتالي أصح التفاسير أوالً هو بيان القرآن للقرآن اعتماداً على 

آثارهم اآلية المذكورة آنفاً . ثم بيان رسول هللا صلى هللا عليه وآله في 

 وتراثهم لقوله تعالى  } لتبين للناس مانزل إليهم { 

 وبالتالي :

  أوالً :



بينت القرآن بالقرآن بمشيئة هللا تعال على الكلمة وترابطها بالتي قبلها  

وبعدها ثم بالسنة وأسباب النزول في القرآن المدني واألحاديث متناثرة 

زل إليهم ( وهنا يأت بيان في كتب كثيرة لقوله تعالى ) لتبين للناس ما ن

رسول هللا صلى هللا عليه وآله بسنته لبيان أحكام القرآن المدني وفقاً 

لقاعدة بيان القرآن بالقرآن في القرآن المكي فبيناه كلمة كلمة فواجهتنا 

مشكلة وهى تضارب أسباب النزول فتجد اآلية مثالً } تعيها أذن 

السالم ويرروي الكذابون  واعية{ نزلت في أمير المؤمنين علي عليه

أمامها بالقطع بدون علم أبي بكر بل وليس في عصره أنها نزلت في 

ً مثألمير المؤمنين علي  ً للقرآن وعالما أبي بكر ولكونه لم يكن حافظا

فيكون ليس هو اآلذن الواعية كما أننا واجهتنا مشكلةأخرى بين تفاسير 

والقرآن بالقرآن   السنة والشيعة ووجدنا بينهما تعارض في الفهم

ً لتفسير أهل بيت النبي للقرآن حيث أنه المعنى العميق  ينتصر دائما

الدقيق لكتاب هللا وعلى سبيل المثال تفسير قوله تعالى } هل أتاك 

{  ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ َخاِشعَة  َعاِملَة  نَاِصَبة  تَْصلَى نَاًرا َحاِميَةً  حديث الغاشية 

هؤالء أمام هللا تعالى في الحساب وفي في تفاسير أهل السنة ان 

تفاسيرأهل البيت أن هؤالء هم النواصب الذين يعملون مجتهدين 

مجدين في الطاعة ويناصبون أهل بيت النبي العداء فهؤالء هللا تعالى 

محبطأعمالهم وسيدخلون النار ونجد القرآن ينتصر لهذا البيان وليس 

كننا نقول أن ذلك وجه من معنى ذلك أن تفاسير أهل السنة خاطئة ول

ً تفاسير أهل بيت النبي عليهم  وجوه التفاسير واألدق واألكثر علما

 –السالم وما غيرهم إال واقع تحت قوله تعالى } ذلك مبلغهم من العلم 

 النجم { .

 



 وهنا مثل على بيان القرآن المكي :

 قال تعالى :   

 ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد ) ُسْبَحاَن الهِذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيلً  

 -اأْلَْقَصى الهِذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنههُ ُهَو السهِميُع اْلبَِصيرُ 

 (1اإلسراء

  سبحان 

كلمة تنزيه هلل عز وجل. وهى كلمة تنزيه هلل تعالى عن كل عيب أو  

األنبياء  – رب العرش عما يصفون هللا فسبحاننقيصة يقول تعالي )

ُ الَِّذي ال إِلَهَ ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن (( ويقول 22 ُهَو َّللاَّ

ا يُْشِرُكوَن  ِ َعمَّ ( 23الحشر -اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن َّللاَّ

ُ وسبحانه وتعالى ألن الخلق  كله يسبح بحمد ولذلك اآلية التالية )ُهَو َّللاَّ

ُر لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى  ِ لَهُ َما فِي السََّماَواِت  يَُسب ِحُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو 

وسبحان للتنزيه لقوله تعالي  (24الحشر -َواأْلَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

اً َكبِيراً  َوتَعَالَى ُسْبَحانَهُ أيًضا ) ا يَقُولُوَن ُعلُو  ( ولقوله 43اإلسراء-َعمَّ

ِ أَْن َيتَِّخذَ ِمْن  ( وهنا يقول تعالى 35مريم-َوَلٍد ُسْبَحانَهُ تعالى )َما َكاَن ّلِلَّ

سبحانه تنزيًها له تعالى من الشرك والولد وكل نقيصة والسماوات 

لَهُ  حُ )تَُسب ِ واألرض جميعًا يسبحن بحمده تعالى لقوله عز وجل 

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهن   ( ويقول تعالى )َوِإْن 44اإلسراء -السََّماَواُت السَّ

( 44اإلسراء -ِبَحْمِدِه َولَِكْن ال تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهم يَُسب ِحُ  ِمْن َشْيٍء إاِلَّ 

ولذلك فهو المنزه عن كل عيب ونقصيه وشبيه وهو الُمَسبُح له سبحانه 

يسبح بحمده كل مخلوق حتى حملة العرش في قوله تعالى وتعالى الذي 

-بَِحْمِد َرب ِِهمْ يَُسب ُِحوَن )َوتََرى اْلَمالئَِكةَ َحاف ِيَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش 

 ُسْبَحانَ ( ويأتي لفظ سبحانه للتعجب كما في قوله تعالى )قُْل 75الزمر



 ( وأما قوله تعالى )الَِّذي93اإلسراء -َرب ِي َهْل ُكْنُت إاِلَّ َبَشراً َرُسوالً 

بِعَْبِدِه َلْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكنَا  أَْسَرى

 وأما: (1اإلسراء-حوله 

  أسرى

بِِعبَاِدي لَْيالً إِنَُّكْم  فَأَْسرِ أي سرى بفالن وصاحبه ليالً يقول تعالى )

بِِعبَاِدي  أَْسرِ وقال تعالى )َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن  (23الدخان-ُمتَّبَعُونَ 

( وهذا اإلسراء كان لمنطقة سيناء مما يدل 52الشعراء-إِنَُّكْم ُمتَّبَعُونَ 

على أن اإلسراء كان بين المسجد الحرام إلى المسجد األقصى مروراً 

بطور سيناء كما أخبرت السنة أنه صلى هللا عليه وآله صلى بطور 

سيناء ركعتين وقال له جبرائيل أتدرى أين صليت يا محمد فقال له 

واآلية هنا تبين  (ع)صليت بطور سيناء حيث تجلى ربك إلى موسى 

بِأَْهِلَك بِِقْطعٍ ِمَن  َفأَْسرِ أن هذا اإلسراء بقطع من الليل كما قال تعالى )

جد ( وكان من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المس81هود-اللَّْيلِ 

األقصى بفلسطين مروراً بطور سيناء بمصر. وهى األماكن المباركة 

 التي نزلت بها الكتب السماوية  لقوله تعالى 

 كما فال تعالى أي باركنا حوله( الذي)

فالتوراة و أللواح بسيناء  (92األنعام– مباركوهذا كتاب أنزلناه  )

 ابمصر واإلنجيل ببيت المقدس والقرآن بجزيرة العرب. وأم

 حوله()

 -من األعراب منافقون حولكمأي ماحول الحجاز لقوله تعالى) وممن 

 حولهالتوبة( أي ماحول بيت المقدس هنا في قوله تعال ) الذي باركنا 

 ( أي الحجاز وسيناء والشام1اإلسراء –

 (آيَاتِنَا ِمنْ  ِلنُِريَهُ )



وضع وهنا )لنريه من آياتنا( وردت رؤية اآليات في  قوله  تعالى  بم

( أي أن  23طـه -اْلُكْبَرى ِلنُِريََك ِمْن آيَاتِنَاآخر من كتاب هللا وهو )

اآليات المعجزات ستكون في هذه البقاع المباركة وحيث أن هللا تعالي 

ا  غافر  -بَْعَض الَِّذي نَِعدُُهْم أَْو نَتََوفََّينََّك فَإَِلْينَا يُْرَجعُون َ نُِريَنهكَ قال )فَإِمَّ

كلها من بعده إلي قيام الساعة أمته الذي نعدهم ما ستفعله ( وبعض 77

وعذابهم وبيان سبب العذاب النازل عليهم  سيكون في هذه البقاع بين 

الشام والعراق والحجاز ومصر من أحداث  هى من عالمات الساعة  .  

 وأما :

  آياتنا

من  وردت في بعض مواضع من كتاب هللا تعالى أنها واآليات 

لساعة كإشارة على أن أحداثاً ستقع في هذه البقاع   ومنها عالمات ا

الحروب العربية اإلسرائيلية  الصهيونية الماسونية في هذه المناطق 

بين سيناء والعراق والجزيرة واليمن  ثم يأت وعد اآلخرة بالشام و  

ظهور قوة إسالمية عاتية في هذه المناطق  بالمستقبل القريب  وهى 

عة التي يظهر فيها أيات ومنها اإلمام وبظهوره من عالمات السا

قال قال تعالى : )يَْوَم يَأْتِي بَْعُض وظهور أمره ال ينفع نفس إيمانها كما 

ً إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت ِفي آيَاِت  َرب َِك ال يَْنفَُع نَْفسا

 ( .158األنعام  -ا ُمْنتَِظُرون َإِيَمانَِها َخْيراً قُِل اْنتَِظُروا إِنَّ 

وفي كتاب هللا تعالى آيات أخرى وردت بمواض تبين أنها خاصة  

ِ َسيُِريُكْم كما بأحداث مستقبلية    آيَاتِهِ في قوله تعالى )َوقُِل اْلَحْمدُ ّلِلَّ

(  فنحن سنعرفها في آخر الزمان ولكن رسول 93النمل  -فَتَْعِرفُونََها 

يه وآله عرفها وبينها وبين عالمة كل دوله منذ وفاته هللا صلى هللا عل

إلى قيام الساعة حيث جلس معهم في الحديث المشهور يحدثهم بما هو 

كائن إلى يوم القيامة من بعد صالة الفجر وحتى صالة العشاء وكان 

هذا بعد حادث اإلسراء والمعراج حيث عرج به إلى السماء  وهذه 

هللا تعالى األمة تراها  وال يبنكرها إال  من اآليات التي جعل حادثة  



جاحد فقد شرح لهم صلى هللا عليه وآله صفات المسجد األقصى وهو 

ِ تُْنِكُرون َ  آيَاتِِه فَأَيه آيَاتِ تعالى  )َويُِريُكْم  لم  يذهب إليه قال  -َّللاَّ

خاصة  (  أي أن كثير اًمن الناس أنكرت هذه المعجزة اإللهية81غافر

من قوافل  بين وكذبوه فبين لهم ما رآه بعثة النبوية الشريفة في زمان ال

مكة والشام في الطريق ورفع له جبريل األمين المسجد فشرح لهم 

فى النار وفى  مكانة أناس فيهموصفه وعدد نوافذه وأبوابه ثم بين 

 ووصف المسجد األقصى لهم .ولبيان كلمة. وأما لفظ : الجنة 

  لنريه 

وما هو كائن في هذه األمة  وجل يريه هذه المعجزات ة هللا عزأي بقدر

َما نَِعدُُهْم  نُِريَكَ  بعد وفاته صلى هللا عليه وآله  قال تعالى )َوإِنَّا َعلَى أَنْ 

وهنا قدرة هللا التحد فيمكن أن يريه كما في  (95المؤمنون -لَقَاِدُرونَ 

هللا  حادث اإلسراء والمعراج أو بالرؤيا أو بالوحي يمكن أن يريه

تعالى آياته وما توعدبه الكافرين والمنافقين وما سيفعلونه بأمته وما 

 يُِريَكُهمُ  والرؤيا إما مناميه لقوله تعالى هنا )إِذْ   سيفعله هللا تعالى بهم  .

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليالً َولَْو  (  ويمكن أن 43األنفال-َكِثيراً لَفَِشْلتُمْ  أََراَكُهمْ َّللاَّ

ما رفع جبرائيل المسجد األقصى له يراه فيعدد أبوابه يرى بالوحى ك

َكْيَف فَعََل َربَُّك  تَرَ ونوافذه وهذا الوحى مثالً كقوله تعالى  )أَلَْم 

أى أنه  بالوحي رأى ببصره وبصيرته رأي    (1الفيل-بِأَْصَحاِب اْلِفيلِ 

العين ما حدث لهم في الماضي وكذلك بواسطة الوحى هنا أيضا جعله 

ً وآيات مستقبل هذه األمة بدليل قوله تعالى  :  هللا  تعالى يرى أحداثا

 ( .95المؤمنون-َما نَِعدُُهْم لَقَاِدُرونَ  أَْن نُِريَكَ )َوإِنَّا َعلَى 

فهو بالقطع صلى هللا عليه وآله رأى ما سيحدث لمنافقى أمته والكفار  

في  أعداء هللا تعالى إما في المعراج وهو األرجح هنا لورود نصوص

ذلك ولكن القرآن هنا يثبت أن هللا تعالى بين لرسول هللا صلى هللا عليه 

ً بأعيانهم حادوا هللا ورسوله وليسوا بمجهولين وأحداث تقع  وآله أناسا

 إلى يوم القيامة بأشخاصها وأعيانها وما ستفعله األمة ثم يقول تعالى 



 (السهِميعُ )

 ال نَْسَمعُ )أَْم يَْحَسبُوَن أَنَّا  ) وسميع( أى أنه تعالى يسمع كل شئ لقوله 

ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لَدَْيِهْم يَْكتُبُونَ  ولبيان أنه  (80الزخرف  - ِسرَّ

ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي  َسِمعَ تعالى يسمع الناس  يقول تعز وجل )قَْد  َّللاَّ

هو سبحانه وتعالى كان سميعاً و ,(1المجادلة-َزْوِجَها َوتَْشتَِكي ِإلَى هللا

ً بصيرأ لكل شيء قبل خلقه . كما قال تعالى ) وكان هللا  بصيرا   سميعا

 أما:و (    -

   بصير 

ُ بَِما تَْعَملُوَن  أى بأعمالهم قبل خلقهم كما في قوله تعالى )َوَكاَن َّللاَّ

ويقول تعالى أنه كان بهم بصيراً قبل خلقهم وبعد  ( 24الفتح-بَِصيراً 

ً )فَإِذَا َجاَء 20الفرقان-بَِصيراً قهم  )َوَكاَن َربَُّك خل ( ويقول تعالى أيضا

َ َكاَن بِِعبَاِدِه  ( وهنا بصيراً  يرى كل 45فاطر -بَِصيراً أََجلُُهْم فَإِنَّ َّللاَّ

أعمالهم سبحانه وتعالى وقد أحاط بها علماً قبل خلقهم ولذلك يقول تعال 

َ قَْد أََحاََط  ( ويقول تعالى )أَلَْم يَْعَلْم 12الطالق-بُِكل ِ َشْيٍء ِعْلماً )َوأَنَّ َّللاَّ

َ يََرى ( ومن 40النجم -ويقول )َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى (14العلق -بِأَنَّ َّللاَّ

هنا يتبين لنا أن هللا تعالى )سميع بصير( على أعمال بنى آدم وعلى ما 

بل خلقهم فكأن هللا سيفعلونه فهو رقيب عليهم وهو كان بعملهم عليم ق

تعالى يقول )لنريه من آياتنا( بما أريناه وسمعناه جعلناه يسمع ويبصر 

صلى هللا عليه وآله ماسيفعله بنوا إسرائيل في المسلمين  في وعد 

األولى على زمانه صلى هللا عليه وآله ثم وعد اآلخرة كما ستبين 

 اآليات فيما بعد  و الكالم عنهم . 

 

اه على هذا النوع من التفاسير الذي يبني البيان على وهذا مثال ضربن 

الكلمة وترابطها بما قبلها وبعدها كحبل مترابط اآليات والسور ال 

تنفصم أحداثه وال مبانيه وال مقاصده  فظهر لنا العجب كما قالت الجن 



عنه  } إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به  ولن نشرك 

 {  -برربنا أحدا 

 ثانياً :

 رتبته على ترتيب النزول وفقاً لمصحف أمير المؤمنين عليه السالم : 

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؟ .

يان  لرسول هللا وهل كان فيها مدسوسا على كتاب هللا ؟ أم كان فيها ب 

صلى هللا عليه وآله واختفى بعد موته لنزول آيات بعينها في صناديد 

 الكفر والنفاق القرشي إلسالمهم في فترات متأخرة بعد الفتح  ؟

أم كان فيها قرآن ضاع واختفى وأكلته الداجن كما روت ذلك ام  

 المؤمنين عائشة .

لة كيف ينزل القرآن أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة وأهم هذه األسئ 

ً على أحداث وقعت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله بمكة ثم  مرتبا

المدينة مرتبة ومنجمة على أسباب نزول وترتيب نزول ثم يعاد ترتيبه 

ً أخفى معه كثيراً من أحداث كثيرة ثم يروى عنهم  بأن جبريل  ترتيبا

ترتيبه مرة أخرى جاء للنبي صلى هللا عليه وآله فقال له يا محمد لنعيد 

كرامة لهؤالء أو إخفاءاً  لما نزل فيهم ومافعلوه بك وبأمتك ترتيباً 

أخفى أحداثا وهنا يبين بن حجر أن جبريل عليه السالم عندما كان 



يعاود رسول هللا  صلى هللا عليه وآله في السنة التي توفى فيها كان 

كان يعرضه  قال الِكْرماني : وعلى هذا الترتيب على ترتيب نزوله ]

على جبريل  كل سنة، أي : ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه في 

السنة التي توفي فيها مرتين)أي يعرض عليه ترتيب المصحف 

، والبرهان في 16البرهان في توجيه متشابه القرآن ص  -العادي(

 ([.1/259علوم القرآن )

ً  وذهب بعض العلماء إلى أن ال  عرض من وبه قال الباقالني أيضا

رسول هللا صلى هللا عليه وآله لجبريل عليه السالم كان على ترتيب 

النزول: كقول ابن حجر فيما قاله رداً على الكرماني و الباقالني، بل 

فتح الباري  –الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول 

 [ . 8/658ج

به بن حجر و مصحفنا هذا الذي بين أيدينا هو هذا الترتيب الذي أقر 

العسقالني في فتح الباري وكما هو مدون في مصحف أمير المؤمنين 

عليه السالم وذكر فهارسه بهذا الترتيب السيد مرتضي العسكري 

[. وحيث 2القرآن الكريم وروايات المدرستين ج/–رحمه هللا في كتابه 

أنهم جمعوه في عهد الخليفة عثمان فبما كان يتعبد المسلمون في عهد 

 فاء من قبله ؟ .الخل



وهل تركهم رسول هللا ليعبثوا في القرآن كما شاءوا وترك المصطفى 

صلى هللا عليه وآله جمعه فيكون مقصراً أمام هللا تعالى ولم يحافظ 

 على كتاب األمة؟.

أم قال لهم افعلوا بكتاب هللا ما شئتم فهو ملك لكم إفهموه كما تشاءون  

 هللا تبارك وتعالى فيه ماتشاءون ؟.ورتبوه كما تشاءون ووتقولوا على 

أم أنه لم يكن يعرف أن القتل سيستحر في القراء بمعركة اليمامة وهو  

 صاحب الوحي المنزل من عند هللا تعالى والمسؤل عنه يوم القيامة؟ .

و هذه العقائد كلها تحمل اتهام وتقصير لرسول هللا صلى هللا عليه وآله 

ف عمر ابن الخطاب على باب المسجد فكيف يتركهم بال كتاب حتى يق

فيقول من كان عنده آية فيأتنا بها وذلك بعد أن استحر القتل في القراء 

بواقعة اليمامة . ] ورد عن عمر بن الخطاب أنه أشار ألبي بكر بجمع 

القرآن ألن القتل قد استحر في القراء بواقعة اليمامة فقال أبي بكر ما 

ل هللا صلى هللا عليه وآله فبات يتقلب كنت ألفعل شيئا لم يفعله رسو

 210ص  5البخاري ج/  –يميناً ويساراً حتى شرح هللا صدره كما قال 

 عن زيد[

]فأمره وزيداً  بأن يقفا على باب المسجد ويعلنا للمصليين : رحم هللا 

 2كنز العمال ج/ -من كان عنده آية فليقلها حتى نكتبها في المصحف

 [  .573ص



 

ً  بمواضعها وهو سبب وهذا تشكيك ف ي مجرد ترتيب اآليات أيضا

قطعي لوجود آيات مدنية بالقرآن المكي ومكية بالقرآن المدني وإال قلي 

بربك مثالً كيف يقول تعالى بالقرآن المكي حيث لم تفترض الصالة 

)أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ( فهذه من المدني الموضوع بالسور 

 لم تفترض إال بالمدينة .  المكية  وذلك ألن الصالة

ثم أمروا من كان عنده مصحفاً فليأتهم به لجمعه فجمعوا ما قدروا عليه 

من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وفيها بيان لهذا القرآن فأحرقها 

أبي بكر   بل وتقول مرويات أم المؤمنين عائشة أنه كان  تحت 

قول عمر أنه كانت هناك سريرها سورة كاملة فجاءت الداجن أكلتها وي

سورة تعدل سورة براءة رفعت أو ضاعت ولم يبق منها إال لو كان 

البن آدم واديان من مال لتمنى ثالث وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب 

ويتوب هللا على من تاب.بل ويقول عمر أيضاً أن القرآن كان أكثر من 

يف أي أكثر من ألف ألف حرف والقرآن الذي بين أيدينا ثالثمائة ون

ثلثيه قد ضاع على حد زعم الخليفة عمر بن الخطاب ويروى عنه 

أيضاً بأن سورة األحزاب كانت تعدل سورة براءة في الطول ولم يتبق 

منها إال ما تراه اآلن بالمصحف الشريف وكل هذا ال يعنينا ألن هللا 

تعالى تكفل بحفظه ولكن هذه المرويات تضع هذا الخليفة موضع شك 



اتهام خاصة إذا علمنا أن زيداً كاتب الوحي يهودي بل وال يعرف له و

 نسب على وجه الدقة.

ولذلك رفض ابن مسعود إعطاء أبي بكر مصحفه بواسطة زيد وهو 

أحدث عهداً بإلسالم من ابن مسعود فرفض إعطائهم مصحفه ] روي 

عن ابن مسعود رضي هللا تعالى عنه وأرضاه : أنهم جاءوه لينزل على 

أيهم ويعطيهم مصحفه الذي دونه من في رسول هللا صلى هللا عليه ر

وآله فقال لهم  ) لقد أخذت من في رسول  هللا صلى هللا عليه وآله 

تاريخ المدينة لبن  -سبعين سورة وإن زيد بن ثابت يهودي له ذؤابتان

 [.1006ص /3شبة ج

عليه ] وروى الحاكم قال بن مسعود : أقرأني رسول  هللا صلى هللا 

[   228ص /2الحاكم  ج –وآله سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لم يسلم 

. 

 

وهنا سبعين سورة أي عند نزول سورة األنبياء على  ترتيب النزول 

تحديداً بمكة وكان  زيد طفالً صغيراً وقبل أن يولد كان بن مسعود 

مسلماً هلل تعالى  ]قال لما كتب زيد  المصحف لقد أسلمت وإنه في 

 [ .  80ص/1كما في أسد الغابة لبن األثير ج -رجل كافر  صلب



 

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 

ـنـدمـا نـرجـع إلى ترجمة زيد في كتب التراجم نجدهم نسب زيد فع

يذكرون أن أمه هي النوار بنت مالك وال يذكرون فيها خالفا قال ابن 

:) الـنوار بنت مالك بن صرمة من  557ص  5األثير في أسد الغابة ج

بني عدي بن النجار وهي أم زيد بن ثابت األنصاري الفقيه الفرضي 

 عليه وسلم , روت عن النبي صلى َّللا  عليه كـاتب رسول َّللا  صلى َّللا  

وسلم , روت عنها أم سعد بنت اسعد بن زرارة أخرجه الثالثة ( انتهى 

. 

ولـكـن مـصادر السيرة والتاريخ والرجال المعروفة خالية عن اسم 

أبيها مالك بن صرمة , وال عن اسـمـه الخر الذي ذكره ابن األثير ) 

توجد روايات عن حياتها , وهل إنها تزوجت  مالك بن معاوية ( كما ال

 بعد ثابت أم ال ؟.

لـكـن الـمـشـكلة الصعبة في ترجمة زيد معرفة االسم الحقيقي ألبيه 

 :منهاوجده وأعمامه ونسبه ذكـرت المصادر  لجده عدة أسماء 

 الضحاك بن خليفة , وله ابن اسمه ثابت , ومن أسمائه 



 شم وله ابن اسمه ثابت .الضحاك بن أمية بـن ثعلبة بن ج  (1)

 ومنها الضحاك بن الصامت . (2)

 ومنها الضحاك بن زيد بن لـوذان بـن عمرو بن عبد عوف. (3)

لكن يصعب أن تنطبق ترجمة أي واحد منهم على زيد صـعـدت مـع 

نـسـبه جداً فجد , مضافا إلى أن بعض هؤالء األجداد المفترضين لزيد 

 من األوس , وبعضهم من الخزرج 

ا لمصحف بن مسعود سنجد به آية اإلصطفاء مضافا إليها }" وإذا عدن

وآل محمد على العالمين " { أي أنها مكتوبة في مصحفه وبقراءته 

َ اْصَطفَى آدَمَ  ً هكذا } إِنَّ َّللاَّ َوآَل ِعْمَراَن وآل َوآَل إِْبَراِهيمَ َونُوحا

ت من {  أي أن اآلية هكذا نزل33أل عمران  -محمد َعلَى العَالَِميَن 

 /2عند هللا تعالى . ذكر ذلك أبو حيان التوحيدي في البحر المحيط ج

ومعجم القراءات القرآنية للدكتور أحمد مختار عمر  435ص 

وهذا   22ص/2والدكتور عبد العال سالم مكرم  بجامعة الكويت ج

المصحف الخاص بالصحابي ابن مسعود  موجود بمتحف اسطنبول 

حف ,.  ونحن نقول ذلك ليس تشكيكاً في ولهذا ترجع أهمية هذا المص

القرآن الكريم بل تأكيداً على أنه محفوظ من العبث و التحريف كما في 

ْكَر َوِإنَّا لَهُ لََحافُِظوَن سورة الحجر  ْلنَا الذ ِ { 9قوله تعالى  }ِإنَّا َنْحُن نَزَّ

واعتبر ذلك علماء القراءات أنها احد قراءات الصحابة المنتجبين 

الكريم المشهود لهم بالصدق واألمانة واإليمان والفضائل  للقرآن

ووالية أهل بيت النبي بعد مته صلى هللا عليه وآله  ,. و ) إنا ( هنا  : 

أي نحن وليس أنتم وذلك ألن )إنا( لفظ يأتي على هللا تعالى ورسله 

ُث ومالئكته وآل بيته عليهم  السالم كما في قوله تعالى  )}ِإنَّا نَْحُن نَرِ 

{  وميراث األرض ال  40ْمريم  –اأْلَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْينَا يُْرَجعُوَن 

افُّوَن َوِإنَّا  يكون إال للصالحين كما ويقول تعالى أيضاً  }َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 { .   166 -165لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحوَن  سورة الصافات 



كة وكل  خلق هللا تعالى   يسبحون وهللا تعالى ال يسبح لنفسه بل المالئ 

بحمده عز وجل } قال تعالى } وإن من شيئ إال يسبح بحمده{  ويكون 

المعنى هنا } إنا نحن نزلنا الذكر {  أي أنزله تعالى بأمره إلى سيدنا 

جبريل عليه السالم ثم على قلب سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله } 

من المنذرين بلسان عربي نزل به الروح األمين على قلبك لتكون 

مبين{  ثم آل بيته وأولهم على بن أبي طالب الذي كتب القرآن وجمعه 

لهم  وهو القرآن الذي بين أيدينا بال زيادة أو نقصان  وما حدث فيه إال 

إعادة ترتيبه على السبع الطوال ثم المئين وهكذا على حسب ترتيب 

النبي عليهم طول السور وفي مصحف أمير المؤمنين وأهل بيت 

السالم كان على ترتيب نزوله  وفي بياننا لكتاب هللا هنا التزمنا بترتيب 

نزوله لفهم أحداثه ووقائعه  وسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

المرتبطة بترتيب نزول القرآن واألحداث التي مر بها رسول هللا صلى 

ى هللا عليه وآله  هللا عليه وآله وسلم . ، ولما مات سيد الخلق محمد صل

كتب لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( القرآن ألنه 

كان يحفظه من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعلم بيانه من حضرة 

النبي   صلى هللا عليه وآله عليه وبأسباب نزول كل سورة و  آية فيه 

ؤمنين علي وعلى من نزلت رفضته قريش كما سنبين  .يقول أمير الم

ابن أبي طالب )عليه السالام(  كما أورد ذلك السيوطي في كتابهه 

اإلتقان في علوم القرآن  : ] قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم 

هللا تعالى وجهه ما من آية نزلت في ليل أو نهار في وبر أو مدر إال 

أشهر اإلتقان للسيوطي [ . وبعد ستة  –علمت متى نزلت وفيمن نزلت 

من وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وآله تفرغ لهذا العمل الجليل ومعلوم 

أن كتابة المصحف مجرداً ال تتحمل هذه المدة الطويلة فكتابته ال 

تتخطى شهر مما يعني أن ستة أشهر كتابة كانت بتفسير رسول هللا 

له صلى هللا عليه وآله وما قاله في القرآن من بيان هم رفضوه  كما قال 

خليفة المسلمين الثاني  عمر بن الخطاب "  ال حاجة لنا في قرآنك 

ياعلي فعندنا مثله "    والتاريخ يثبت استبعاده لكل عترة رسول هللا  

صلى هللا عليه وآله وبني هاشم وعبد المطلب  من مناصب الدولة  



الدينية والعسكرية والقيادية في عهد الخلفاء الثالثة أبي بكر وعمر 

مان وفي العهد األموي بدأوا في قتل أهل البيت عليهم السالم وعث

 والتنكيل بهم ثأراً  كما في شعر يزيد لعنه هللا الذي قال فيه :

 ] ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع األسل

 ألهلوا واستهلوا فرحاً *** ثم قالوا: يا يزيد ال تشل

 اه ببدر فاعتدلقد قتلنا القرم من ساداتهم *** وعدلن

 لعبت هاشم بالملك فال *** خبر جاء وال وحي نزل

 لست من خندف إن لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل

؛ وصاحب 192ص 8نقلها ابن االثير في كتاب )البداية والنهاية( ج - 

 .[  504ص 1كتاب )اعالم النساء ج

ا أمير المؤمنين أورد  أبي نعيم في حلية األولياء  ] ....أنهم  لما رأو

ً عليهم قالوا ألمر ما جاء أبوا لحسن ؟ فلما  على بن أبي طالب قادما

توسطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

قال :إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا  كتاب هللا و عترتي 

ل له :إن يكن عندك أهل بيتي وهذا الكتاب وأنا العترة قام إليه عمر فقا

أبو نعيم في الحلية والخطيب  –قرآن فعندنا مثله  فال حاجة لنا فيكما 

في األربعين باإلسناد عن السدي عن خير عن علي وتدوين القرآن 

 [  .344ص -لعلى الكوراني

وهنا قول عمر عندنا مثله يثبت حفظ القرآن من العبث أي أنه هو هو 

فض عمر إال بيان رسول هللا صلى هللا وال فرق إال في الترتيب وما ر

عليه وآله للقرآن الكريم وأسباب نزوله في رجال من قريش حاربوا 

 رسول هللا صلى هللا عليه وآله ودارت بينهما أحداث نزلت فيهم ,.

وبالتالي لم يتم رفضه إال ألنه كتب لهم فيه أسباب نزوله وعلى من  

نا وليظل باب االجتهاد نزلت آيات الكفر والظلم والنفاق كما بي

والتحريف في  بيان كتاب هللا  والتقول فيه بالرأي واألهواء 

وتاإلسرائيليات  إلى أن تزول هذه األمة بآالف التفاسير المختلفة 



األفهام واآلراء واألهواء فتضل هذه األمة  وتزل قدمها بعد ثبوتها فبعد 

ً واحداً وتفسيراً و احدا  يهدي  به  األمة أن  كانوا  ليس لهم إال كتابا

أصبحت  تمتلك اآلالف من  كتب التفسير  وما ازدادت من هللا تعالى 

 إال بعدا واختالفاً .

فزلت قدَم هذه األمة بعد ثبوتها وتفرقوا واختلفوا وكادت أن تذهب  

ريحهم وأذاقهم هللا تعالى السوء بما صدوا عن سبيل هللا  تعالى وقتلوا 

وا أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب في أهل بيت نبيهم منذ قتل

المحراب في صالة الفجر وحتى قتلهم لكل أهل بيت النبي وأتباعهم 

اآلن على انهم شيعة وما قلد هؤالء إال  أهل بيت نبيهم حيطة من 

اإلختالف وعمالً بما أمر هللا تعالى ورسوله من مودتهم وقيادتهم 

 والدليل على ذلك إذهاب الرجس عنهم  .

المفترض  كما قلنا من قبل أن رسول هللا صلى اله عليه وآله قد بين  و 

لهم القرآن ورتبه لهم على أسباب نزوله لمعرفة األحداث والغزوات 

وبين لهم َمن إمامهم حتى ال يختلفوا من بعده واألمة أشد جهالً 

ً من بعدهم وحتى ال يختفي الحق وأهله وتطمس النصوص  واختالفا

تختفي األحداث التي فعلوها برسول هللا صلى هللا عليه و الدالة عليهم و

أهل بيته من بعده  وأنصارهم وأوليائهم وشيعتهم   فبهذا الترتيب الذي 

فعلوه  اخفى  معالم تفسير القرآن الحقيقية وأسباب نزوله التي تحولت 

إلى الشيئ وضده  فكل ايه نزلت في أمير المؤمنين وأهل بيت النبي 

م موضوع أمامها أسباب نزول أخرى تاهت بينهما أمة عليهم السال

محمد صلى هللا عليه وآله ما بين مصدق لهذا المعسكر فتحول إلى 

سني متعصب وربما من الخوارج وهذا تعصب ألهل يت النبي 

وبالتالي هذا العمل تسبب في وضع أمة محمد في متاهة تاهت معها 

ومن هنا انتشر بينهم معاني آيات كثيرة  وأحداث عجزوا عن فهمها 

في بيان القرآن ]  هللا أعلم [  وذلك لعدم علمهم بالفعل لبعض األمور 

التي تاه حكمها بين أعادة الترتيب وضياع بيان رسول هللا صلى هللا 



عليه وآله للقرآن والذي كتبه لهم أمير المءمنين علي ابن ابي طالب 

 عليه السالم .

وىله لهم ال شك فيه لقوله عز وجل في وبيان رسول هللا صلى هللا عليه 

ذلك  :  }  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 

{   أي أنه صلى هللا عليه وآله لم يتركهم إال وقد 44النحل –يتفكرون 

بين لهم القرآن ورتبه لهم و بين لهم أحكامه ومن إمامهم وخليفتهم من 

 ة حتى قيام الساعة ,. بعده  وكل شيء  يحدث لهذه األم

ثم قال صلى هللا عليه وآله بعد ذلك  " تركتكم على المحجة البيضاء  

ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك"  ولما حدث االنقالب وقال تعالى 

فيه ) وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل 

أخرج ابن مسعود  ( ,. هنا144آل عمران  –انقلبتم على أعقابكم 

مصحفه , و  أبي بن كعب وأمير المؤمنين وغيرهم ممن جمعوا القرآن 

ليبينوا لألمة ما ذكره رسول هللا صلى هللا عليه وآله ويواجهون به 

الخليفة أبي بكر ومستشاره عمر فرفضوا مصحف أمير المؤمنين على 

ه وآله بل كرم هللا تعالى وجهه   ألن فيه بيان رسول هللا صلى هللا علي

منع عمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله من كتابة وصيته قائالً إنه 

يهجر) أي يهذي من أثر المرض( وهذا حديث يسمى بحديث رزية يوم 

الخميس وهو مذكور في صحيح مسلم وغيره من الصحاح الستة  

فجمعوه وجعلوه على هذا الترتيب الذي تراه في كتاب هللا الكريم القائم 

جم السورة وليس ترتيب النزول من عند هللا تعالى  فجعلوا على ح

األكبر حجماً في مقدمة الكتاب بعد االفتتاح بسورة الفاتحة ثم األقل في 

 الحجم السبع الطوال ثم المئين  .. إلخ  .

وأما ترتيب النزول فال يخضع لطول وال لقصر بل ترتيب إلهى قائم 

بابه  وأحكامه القرآنية وتم على أحداث ووقائع وترتيب نزول له أس

فصل بيان النبي  صلى هللا عليه وآله مدعين أنه سيختلط بالقرآن 



وتركوا تدوين السنة النبوية  وضربوا عليها فلم تدون إال بعد نيف 

 ومائة عام في عهد الخليفة  عمر ابن عبد العزيز  ,.

ولقد ضرب الخليفة عمر ابن الخطاب الصحابي  أبي هريرة لكثرة 

روياته وإجرائه التحقيق مع كل راوي للحديث على أنه متهم حتى م

يأتي له بالشهود  فكانت رواية الحديث في هذا العصر تهمة ُيضرب 

عليها المرء  وهى جزء من الوحي   قال تعالى فيه } وما ينطق عن 

 النجم { .  –الهوى إن هو إال وحي  يوحى 

ً فكيف يضرب عليها  أي أن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله  وحيا

أحدا بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله  إال لخوفهم مما فيها من 

أسباب نزول قد تسبب معرة لبعض األشخاص أو القبائل يعيرون بها 

 إلى يوم القيامة  . 

 وهنا لنا سؤال.   

لماذا لم يدون الخلفاء الثالثة سنة رسول هللا المبينة للقرآن وهي جزء  

وحي إال إذا كان المقصود إخفاء بعد األحكام أو فتح باب التقول من ال

على هللا تعالى بغير علم واالجتهاد والقياس و اإلجماع  والرأي 

 واالستحسان .... الخ  .

ً من   بل ولم يشرع في تدوينها إال عمر بن عبد العزيز كما بينا خوفا

جزء من الوحي اندثار حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله الذي هو 

المنزل على رسوله صلى هللا عليه و آله . وأما مصحف أمير المؤمنين 

فقد رتبه على ترتيب نزوله كما بينا وكان به البيان النبوي الشريف كما 

)وكان القرآن في عهد  60ص  /1] قال بن جزي في التسهيل ج

ً في صدور الرجال فلما توف ي رسول هللا صلى هللا عليه وآله متفرقا

رسول هللا صلى هللا عليه وآله قعد على بن أبي طالب في بيته فجمعه 

على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم 

 يوجد( [ . 



 

ولذلك يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السالم ] ما من آية 

 نزلت في ليل أو نهار في وبر أو مدر إال علمت متى نزلت وفيمن

اإلتقان للسيوطي [ وبعد ستة أشهر من وفاة رسول هللا صلى  –نزلت 

هللا 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 هللا صلى هللا عليه وآله فلما أتاهم به 

ضه عمر وملئه من حوله ال حاجة لنا في مصحفك ياعلي فعندنا رف

مثله وال لعترة الرسول صلى هللا عليه وآله بل والتاريخ يثبت استبعاده 

وكل آل بيت محمد عليهم السالم من كل مناصب الدولة في عهد 

الخلفاء الثالثة أورد  أبي نعيم في حلية األولياء ] ....أنهم  لما رأوا 

نين على بن أبي طالب قادماً عليهم قالوا ألمر ما جاء أبوا أمير المؤم

لحسن ؟ فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم ثم قال : إن رسول هللا صلى 

هللا عليه وآله قال : إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا  كتاب 

هللا و عترتي أهل بيتي وهذا الكتاب وأنا العترة قام إليه عمر فقال له : 

أبو نعيم في  –يكن عندك قرآن فعندنا مثله  فال حاجة لنا فيكما إن 

الحلية والخطيب في األربعين باإلسناد عن السدي عن خير عن علي 

 [ .344ص -وتدوين القرآن لعلى الكوراني



وهنا قول عمر عندنا مثله يثبت حفظ القرآن من العبث أي أنه هو هو 

ى هللا عليه وآله المنزوع وال فرق إال في الترتيب وبيان الرسول صل

 منه وما رفض عمر إال هذا البيان النبوي للقرآن الكريم .

وبالتالي لم يتم رفضه إال ألنه كتب لهم فيه أسباب نزوله  وتفسيره 

وفيمن سنزلت آيات الكفر والنفاق والظلم والقتل والزنا .  كما بينا 

فتح التقول فيه وليظل باب االجتهاد والتحريف في  فهم  كتاب هللا وول

بالرأي واألهواء إلى أن تزول هذه األمة بآالف التفاسير المختلفة 

األفهام واآلراء واألهواء فتضل هذه األمة  وتزل أقدامها بعد ثبوتها في 

عصر النبوة صلى هللا عليه وآله  فبعد أن  كانت أمتنا ليس لها إال كتاباً 

 واحداً  تهتدي به  وتتجمع حوله .

لك المليين من الكتب وما ازدادت من هللا تعالى إال بعدا أصبحت تمت

 واختلفاً  من جراء هذا العمل؟ .

فزلت قدَم هذه األمة بعد ثبوتها وأذاقهم هللا تعالى السوء والعذاب لقتلهم 

أهل بيت النبي وشيعتهم و صدهم  عن سبيل هللا ألنه من أن المفترض 

ن لهم القرآن ورتبه لهم على أن رسول هللا صلى اله عليه وآله قد بي

أسباب نزوله وبيانه لمعرفة األحداث والغزوات وبين لهم َمن إمامهم 

حتى ال يختلفوا من بعده فيتقاتلوا واألمة أشد اختالفاً وتقاتالً من بعدهم  

. 



وحتى يختفي الحق وأهله وتطمس النصوص الدالة على مجرمي 

 صلى هللا عليه وآله قريش  وتختفي األحداث التي فعلوها برسول هللا

ويظلوا محمودي السيرة  رفضوا بيان رسول هللا الذي دونه لهم علي 

 عليه السالم 

 حيث قال الخليفة عمر " الحاجة لنا في مصحفك ياعلي " 

فاختفت معالم القرآن الحقيقية وتاهت معاني آيات كثيرة قالوا فيها هللا 

عمداً أو صرفوها عن  أعلم أوأخطئوا في تفسيرها  أوأخفوا بيانها

معناها الحقيقي ليتولوا هم الخالفة وتكون لقبائلهم الصدارة على أقوى 

دول  العالم .بعد أن تركوا بيان المصطفى لكتاب هللا تعالى صلى هللا 

عليه وآله والذي قال فيه تعالى } وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 

 .{   44النحل  –نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

أي أنه صلى هللا عليه وآله لم يتركهم إال وقد بين لهم القرآن ورتبه لهم  

و بين لهم من إمامهم وكل شيء حتى قيام الساعة  ثم قال صلى هللا 

تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها عليه وآله " 

 رسول "  ولما حدث االنقالب وقال تعالى فيه }  وما محمد إالإال هالك

قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم  ومن 

آل  –ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين 

 ( .144عمران 



هنا أخرج ابن مسعود مصحفه وأبي بن كعب وأمير المؤمنين وغيرهم 

 عليه وآله ممن جمعوا القرآن ليبينوا لألمة ما ذكره رسول هللا صلى هللا

ويواجهون به الخليفة أبي بكر ومستشاره عمر فرفضوا مصحف أمير 

المؤمنين على عليه السالم  بعد أن منعوه صلى هللا عليه وآله من كتابة 

وصيته في حديث رزية يوم الخميس وقال عمر فيه صلى هللا عليه 

وآله إنه يهجر) أي يهذي من أثر المرض( بعد ذلك منعو أيضاً 

أمير المؤمنين ليجردوا كتاب هللا من أي بيان أو أثر لتفسير مصحف 

النبي بل ويمنعون كتابة حديثة لئال يرتبط بالقرآن فتعود تفسيراته 

صلى هللا عليه وآله مرة أخرى لترتبط بالقرآن فيكونوا قد عادوا لنقطة 

الصفر مرة أخرى وهذا هو سبب عدم تدوين السنة  إال بعد أكثر من 

في عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز وقد تحججوا بأنهم لم مائة عام  

ُ عليه  من أن  يختلط بالقرآن فتركوا تدوينها   يدونوا الحديث خوفا

وأحرقوها  وضربوا عليها كما فعل عمر ابن الخطاب مع أبي هريرة 

لكثرة مروياته وإجرائه التحقيق مع كل راو للحديث على أنه متهم 

فكانت رواية الحديث في هذا عصرأبي بكر  حتى يأت  له بالشهود 

وعمر  تهمة ُيضرب عليها المرء  على الرغم من أنها  جزء من  

الوحي الذي قال تعالى فيه } وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي  

النجم { أي أن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وحياً فكيف  –يوحى 

 ن أسباب نزول كما بينا . يضربون عليها ؟ إال لخوفهم مما فيها م



 وهنا لنا سؤال. 

لماذا لم يدون الخلفاء الثالثة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله  المبينة 

للقرآن المكملة له الشارحة وهي جزء  من الوحي إال إذا كان المقصود 

فتح باب التقول على هللا تعالى بغير علم واالجتهاد والرأي 

التالي الكذب في الدين إلهالك المسلمين  كما واالستحسان .... الخ  وب

قال تعالى عن خطة اليهود لعنهم هللا  : }َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا 

{ واآلية تثبت ضلوع 26ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لََعلَُّكْم تَْغِلبُوَن فصلت 

إلسالم تفرق على اليهود في كثير مما نقوله اآلن من لغوا في دين ا

أثره أمة محمد صلى هللا عليه وآله في حرب طويلة ممتدة قال تعالى 

 فيها 

}  َوالَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّوُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعواْ َوَمن 

ْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّْنَيا يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفيَُمْت َوُهَو َكافِر  فَأُْولَـئَِك َحبِطَ 

 { 217البقرة -َواآلِخَرةِ َوأُْوَلـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدُوَن 

وبالتالي لم يشرع في تدوينها إال عمر بن عبد العزيز بعد أكثر من مائة 

 عام  حيث خشى اندثارها  .

في كتاب هللا ولما جمعوا القرآن جعلوه على هذا الترتيب الذي تراه 

الكريم القائم على حجم السورة وليس ترتيب نزولها فجعلوا األكبر 



حجماً في مقدمة الكتاب بعد االفتتاح بسورة الفاتحة ثم األقل في الحجم 

وأما ترتيب النزول فال يخضع لطول وال لقصر بل ترتيب إلهى قائم 

لى على أسباب نزول وأحداث ووقائع وترتيب مرتبط بسيرة النبي ص

هللا عليه وآله ترتيباً عجيباً  ومع فقدان هذا الترتيب وعدم دراسته 

لعلماء السير والتواريخ والتراجم  إختفت كثير من األحداث وتاهت 

معالمها فال يعلم عنها المسلمين إال القليل  مما يدل على أن التفرقة بين 

ير من سنته الشارحة للقرآن والضرب على روايتها أفقد المسلمين الكث

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله فقال الفقهاء برأيهم وقياسهم 

وإجماع فرقة ضد أخرى فتفرقت األمة وتقاتلت وهو المطلوب إثباته 

من اليهود وقريش المنافقين المحاربين لرسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 ام وبني هاشم  وبالتالي كما بينا  إختفت أحداث كثيرة بالسير  واألحك

وأما مصحف أمير المؤمنين فقد رتبه على ترتيب نزوله كما بينا وكان 

به البيان النبوي الشريف كما  قال بن جزي في كتابه التسهيل : ] 

وكان القرآن في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله متفرقاً في صدور 

الرجال فلما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وآله قعد على بن أبي 

ب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه طال

 [ 60ص /1قال بن جزي في التسهيل ج -علم كبير ولكنه لم يوجد 



وهنا يتبين لنا أن القرآن هو القرآن وال اختالف فيه وما هذا المصحف 

 إال مصحف أمير المؤمنين سواء

ً على أ سباب نزول  كتبه زيد أو عمر من الناس إال أنه   نزل منجما

 وهذا مستحسن في تفسير القرآن  لعدة أسباب  منها :

معرفة السيرة النبوية بصورة أدق وذلك الرتباطها  (1)

ارتباًطا وثيقاً بنزول القرآن وتوالي األحداث بدأً من نزول سورة العلق 

كما يعلم  كل مسلم صغير أو كبير يعرفون باإلجماع أن )اقرأ باسم 

ا نزل من قرآن والخروج على هذا الترتيب ربك الذي خلق( هى أول م

طمس ألحداث وإخفاء لها وخروج على الفهم الحقيقي المرتب ألحداث 

وقعت لرسول هللا وآل بيته والمؤمنين من بعدة إلي يوم القيامة     وفي 

ذلك ليخدم الباحثين في السيرة النبوية وارتباطها بنزول القرآن والسنة 

 أيضاً من الوحي. النبوية المطهرة والتي هى

وبه يُتحدد التواريخ واألحداث والحكمة من ترابط السور  (2)

 وتسلسلها .

وأخيراً لبركة القراءة بترتيب النزول كما نزل به سيدنا   (3)

 جبريل عليه السالم وإجابة الدعوى بهذا الترتيب أسرع بإذن هللا .

 ولذلك رتبناه على ترتيب النزول ووفق أسباب النزول وكلها وكرائم

القرآن كله نزل في على كما قال سيدنا ابن عباس رضى هللا عنهما : ] 



كل كرائم القرآن نزلت في علي ويقول أيضاً مامن آية فيها الذين آمنوا 

 إال علي إمامها وقسيمها وشريكها [

 

ثالثاً : بينا أن كثير من القرآن ألفاظه منقولة عن معناها يحددها المولى 

اهرها شمس وباطن معناها  يشير إلى رسول عز وجل فالشمس مثالً ظ

هللا صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى فيه صلى هللا عليه وآله : } وداعياً 

 إلى هللا بإذنه وسراجاً منيرا {  .

والقمر ظاهره قمر وباطنه  يشير إلى علي عليه السالم فإذا أقسم 

ا تالها بالشمس وضوؤها كما قال تعالى } والشمس وضحاها والقمر إذ

{ أي  أنه تعالى يقسم بخلق من خلقه وهو الشمس وهذا ظاهر المعنى 

وأما باطنه يقسم هللا تعالى بالنور القرآني المنزل على محمد  صلى هللا 

عليه وآله  ثم القمر إذا تالها وهو علي إمام المسلمين والنور الذي 

 ورثه من النبي صلى هللا عليه وآله 

 

الليل  والليل بظلمته ظاهره ليل وباطنه إشارة القمر اليظهر إال في 

للضالل والكفر والنفاق مما يشير غلى أن ظهور القمر  لن يكون إآل  

 وسط ظلمات النفاق 

كما أن السماء ظاهرها سماء وبااطنها يشير إلى آدم عليه السالم  

وكذلك األرض  ظاهرها أرض  وباطنها يشير إلى أمنا حواء عليها 

ار الكنس  إثني عشر كوكباً  ظاهراً وأما بطن المعنى فهم السالم والجو

 إشارةإلى األئمة  اإلثني عشر سالم هللا تعالى عليهم .



 

وأكبر دليل على نقل ألفاظ القرآن عن معناها الظاهر بحسب مراد هللا 

تعالى وكما حدده في مواضع من كتابه تعالى فهمها من فهمها وجهلها 

موا ضع من كتاب هللا ينقل تعالى معناه إلى  من جهلها  لفظ العلم  في

أنه يعني العمل كما في  قوله تعالى :  } لََخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

 { .57غافر -أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن 

لناس ؟ وهنا  هل ينكر أي أحد أن السماوات واألرض أكبر من خلق ا 

. 

ً من دونه  اإلجابة  ال أحد ولكن هللا تعالى بين أن كل من أطاع مخلوقا

تعالى فقد جعله أكبر من هللا تعالى لذلك نفى عنه تبارك وتعالى العلم 

لعدم عمله بما أمر  ولذلك قال تعالى في كثير من الخلق الذين أطاعوا 

 إبليس أنهم } ولكن أكثر الناس اَل يَْعلَُموَن { .

 

وبالتالي لفظ يعلمون منقول بمعنى يعملون وذلك ألنهم لم يعملوا بما 

 أمر هللا تعالى فقد نفى عنهم العلم باهلل تعالى كما بينا .  

وهكذا كثير من ألفاظ القرآن ينقل عن معناه الذي يظنه الناس وأمير 

المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السالم كانوا يعلمون ذلك تمام العلم 

ك أثبتنا في تفسيرنا للقرآن صحة كل ماجا ء به القمي في تفسيره ولذل

ونحن على استعداد لبيان غرائب أئمة أهل البيت في التفسير عليهم 

 السالم 

 



 كما أننا بينا في هذا التفسير الفروق في المعاني اللغوية بين األلفاظ 

 كالفرق بين  الكذاب واإلفاك والمفتري والخراص  وكلهم يشتركون

في خاصية الكذب مع إختالف ورود الكذبه فإن كانت قلب حقائق على 

 الظن فهو إفك

وإن كان على سبيل  التخمين  و اإلختراع والتخليق للكذبة  فهو  

 خراص 

 وإن كانت رجماً بالغيب وبال علم يقيني  فهو مفتري 

وبالتالي كل لفظ في القرآن له حكمة ومدلول يشير إليه الخالق تبارك 

 الى .وتع

ولبيان معني هذه الكلمات نبحث في كتاب هللا تعالى عن أماكن  

 وجودها وأوجه اإلستدالل بها لنعرف مراد هللا تعالى  .

فمثال  كلمة  إفك تأتي على حادث اإلفك زمن الرسول صلى هللا عليه  

وآله ثم تأت  في موضع آخر لبيان معناها مثالً في قول المفترين الذين  

هللا تعالى الكذب قائلين أن هلل ولد سبحانه و تعالى عما  افتروا على

{ أي 151الصافات  -يشركون } أال إنهم من إفكهم ليقولون  ولد هللا 

 من شدة كذبهم وترويجهم لهذه الكذبة .

 

 رابعاً :

 



بينا بالقطع أن قاعدة بيان القرآن بالقرآن وعلى الكلمة ثابتة بال ريب  

اعدة يبنى عليها أحكام المدني أيضاً وبينا أن في القرآن المكي فقط  كق

ً على والية علي وأهل البيت عليهم السالم و  اآليات المكية تؤكد دائما

تثبيت العقائد في المرحلة المكية وأما المدني فقد اعتمد على الطريقة 

ذاتها إضافة إلى أحاديث الرسول صلى هللا عليه وآله المتفق عليها بين 

لشيعة على السواء ومن كال المصدرين فقد وجدنا أنه مذهبي السنة وا

ال خالفات بينهما إال قليلة وفي ألفاظ تفيد في بيان المعنى وجالءه 

 للناس  .

كما بينا أن الوضع أكثره قد دخل  على أمتنا وأغلبه في مناقب ومدائح 

الرجال ثم األحكام  فقد اعتمدنا على األمور الثابتة بين المذهبين والتي 

 يختلف عليها اثنان والتي أقرتها قاعدة بيان القرآن بالقرآن في ال

المرحلة المكتية واستخدمناها أيضاً في المرحلة المدنية للترجيحات بين 

الصحيح والموضوع  فالقرآن يصحح ويخطئ  ويكشف المستور عن 

 رجال ظنهم الناس من المبشرين بالجنة وماهم كذلك .

كام اختالف األمة  سنة و شيعة في زيارة والمثال على الوضع في األح

رسول هللا صلى هللا عليه وآله فوجدنا القرآن ينتصر ألصحاب المشاهد 

المقدسة وأولهم مشهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم بقية أهل بيته 

وأولياء هللا الصالحين قال تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 

وكذلك زيارة رسول هللا بعد أداء مناسك {  -عليهم مسجدا  الكهف

الحج من األمة من يستحسنه ويحث عليه ومنهم من يبغضه بل ويحكم 

بكفر زائر قبره الشريف كما هو حال الوهابية وبالرجوع للقرآن كحاكم 

على هذا اإلختالف  بعد أداء مناسك الحج  وجدنا أن القرآن ينتصر 

ناسك الحج : لقوله تعالى   }ثُمَّ للعاملين بزيارته الشريفة بعد أداء م



ِحيم   َ َغفُور  رَّ َ إِنَّ َّللا   -أَفِيُضواْ ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُرواْ َّللا 

{  وهنا الخالف بين المفسرين سطحيوا النظرة بأن  199البقرة

األستغفار هو قول أستغفر هللا وهذا صحيح ولكنه ذلك معنى منقوص 

لَُمواْ لم يكتمل لو رود اإلستغفار في قوله تعالى : } َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّ

اباً  َ تَوَّ ُسوُل لََوَجدُواْ َّللا  َ َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ أَنفَُسُهْم َجآُؤوَك فَاْستَْغفَُرواْ َّللا 

 ً ِحيما { وهنا يتبين لنا أن النص قطعي الثبوت بأن طالب 64النساء -رَّ

رسول هللا صلى هللا عليه وآله فإذا قال تعالى  }ثُمَّ الغفران عليه بزيارة 

ِحيم   َ َغفُور  رَّ َ إِنَّ َّللا   –أَفِيُضواْ ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُرواْ َّللا 

{ أي ثم زوروا رسول هللا صلى هللا عليه وآله الكتمال  199البقرة 

 م .مناسك الحج وتمامها  ليغفر هللا تبارك وتعالى لك

 خامساً : 

مع بيان كل آية نراجع  بيان أهل بيت النبي عليهم السالم  وتفاسيرهم 

لها من كتاب البرهان ونور الثقلين وكنز الدقائق فنراجع مروياتهم 

ونضاهيها بما بيناه من بيان للقرآن بالقرآن فجدنا  أن تفسيرنا للقرآن 

  بالتفصيل  . شارحاً لما ذكره األئمة عليهم السالم تماماً بتمام

 ما هي ميزات مصحف علي  ابن ابي طالب عليه السلم ؟ 

 االجابة للشيخ صالح الكرباسي

المصاحف هو أن  مما َميََّز مصحف علي ) عليه السَّالم ( عن غيره من

المصحف الذي جمعه علي ) عليه السَّالم ( و قدَّمه للمسلمين آنذاك 

 : مشتمالً على الميزات التالية  كان

ً مرتباً حسب ترتيب نزول اآليات ]  بدقة فائقة ، و هي  كان مصحفا

 ميزة بالغة األهمية و عظيمة الفائدة كما هو واضح ، فكانت اآليات



 . المنسوخة مقدمة على اآليات الناسخة ، و المكية على المدنية

2  ً بالغ الدقة ، فقد تمَّ إثبات نصوص الكتاب اإللهي فيه  ـ كان مصحفا

عليه و آله ( علياً ) عليه السَّالم ( حرفاً  الرسول ) صلى هللا كما أقرأها

 . بحرف

ُ َعلَى َرُسوِلِه آيَةً ِمْنهُ ِإاله   ... " : (قال علي ) عليه السهلم فَلَْم يُْنِزِل َّللاه

ِ  َجَمْعتَُها ، َو لَْيَسْت ِمْنهُ آيَةٌ ِإاله َو قَْد أَْقَرأَنِيَها َرُسولُ  َو َقدْ  ) صلى َّللاه

بحار األنوار ) الجامعة لدرر  - هللا عليه و آله ( َو َعلهَمنِي تَأِْويَلَها

، للعالمة الشيخ  264/  28عليهم السالم ( ( :  ) أخبار األئمة األطهار

، و المتوفى بها  1037سنة :  محمد باقر المجلسي ، المولود بإصفهان

، سنة :  لبنان /هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت  1110سنة : 

 هجرية 1414

 

على توضيحات مهمة جداً  كان المصحف المذكور مشتمالً في هامشه

عالقة بمكان و  تبي ِن المناسبة التي نزلت فيها كل آية ، و تبي ِن كل ما له

 . زمان نزول اآليات الكريمة ، و ما إليها من معلومات قيمة

ِ َما نََزلَْت آيَة  فِيقال أمير المؤمنين ) عليه السَّالم (  و لقد  : " ... َو َّللاَّ

إاِلَّ َو َقْد  لَْيٍل أَْو نََهاٍر ، َو اَل َسْهٍل َو اَل َجَبٍل ، َو اَل بَر ٍ َو اَل بَْحٍر ،

ِمْن قَُرْيٍش َرُجل  َجَرى  َعَرْفُت أَيَّ َساَعٍة نََزلَْت ، َو فِيَمْن نََزَلْت ، َو َما

ِ تَُسوقُهُ إِلَى اْلَجنَِّة أَْو  َو قَْد نََزلَْت فِيهِ َعلَْيِه اْلَمَواِسي إاِلَّ  آيَة  ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ

 . 391 / 35بحار األنوار :  . - " النَّارِ  تَقُودُهُ ِإلَى

أن ذلك المصحف كان مشتمالً على بيان تأويل اآليات و بيان  كما و  

صورة نطاق زمان و مكان نزول اآلية ب المجرى العام لآليات خارج

 مفصلة .



 

عليه و آله ( من رفض مصحف  فما حصل بعد وفاة النبي ) صلى هللا

ال تعوض  علي ) عليه السَّالم ( و االستغناء عنه يشكل خسارة كبيرة

أبداً ، و لو تقبَّله الناس يوم عرضه عليهم لم تكن اليوم مشكلة باسم 

 القراءات ، أو االختالف في تأويل اآليات و تفسيرها تعدد

. 

ِ  ] قَاَل اإلمام جعفر بن محمد الصادق ) عليه السَّالم ( : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

لَْو أَنَّ النَّاَس قََرُءوا اْلقُْرآَن َكَما أُْنِزَل ، َما  " : ( ) صلى هللا عليه و آله

 [ . . 48/  89بحار األنوار :  . - " اْختََلَف اثَْنان

  .؟ لوزنلا ةيلوأ ىلع فحصملا روس بترت مل اذامل] 

اإلجماع والنصوص الكثيرة على ترتيب اآليات في السورة الواحدة 

أمر معلوم ومشهور ، أما اإلجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في 

البرهان وأبو جعفر وعبارته : ترتيب اآليات في سورها واقع بتوقيفه 

 اهـصلى هللا عليه وسلم وأمره من غير خالف في هذا بين المسلمين . 

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 األنفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقرنتم 

ا بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم هللا الرحمن الرحيم ووضعتموهم

في السبع الطوال فقال عثمان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تنزل 

عليه السورة ذات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان 

يكتب فيقول ضعوا هؤالء اآليات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا 

 وكانت األنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن



نزوال وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت أنها منها فقبض رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما 

ولم أكتب بينهما سطر بسم هللا الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع 

الطوال . قال الحاكم : صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي 

 (2/330)المستدرك()

( بإسناد حسن عن 4/218)ومنها ( ما أخرجه أحمد في المسند ) 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ ُعثَْماَن ْبِن أَبِي اْلعَاِص قَاَل ُكْنُت ِعْندَ َرُسوِل َّللاَّ

بَهُ َحتَّى َكادَ أَْن يُْلِزقَهُ بِاألَْرِض قَاَل ثُمَّ  َجاِلًسا إِْذ َشَخَص بَِبَصِرِه ثُمَّ َصوَّ

َخَص بَِبَصِرِه فَقَاَل أَتَانِي ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّالم فَأََمَرنِي أَْن أََضَع َهِذِه شَ 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَساِن  اآليَةَ بَِهذَا اْلَمْوِضعِ ِمْن َهِذِه السُّوَرةِ ِإنَّ َّللاَّ

َكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنْ 

 تَذَكَُّروَن .

( َعْن اْبِن أَبِي 4536)ومنها ( ما أخرجه البخاري في الصحيح برقم )

بَْيِر قُْلُت ِلعُثَْماَن َهِذِه اآْليَةُ الَّتِي فِي اْلبَقََرةِ َوالَِّذيَن  ُملَْيَكةَ قَاَل قَاَل اْبُن الزُّ

يَذَُروَن أَْزَواًجا إِلَى قَْوِلِه َغْيَر إِْخَراجٍ قَْد نََسَختَْها األُْخَرى يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم وَ 

 فَِلَم تَْكتُبَُها َقاَل تَدَُعَها يَا اْبَن أَِخي ال أَُغي ُِر َشْيئًا ِمْنهُ ِمْن َمَكانِِه .

( عن عمر قال ما سألت النبي 1617) ومنها ( ما رواه مسلم برقم ) 

عن شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حتى طعن  صلى هللا عليه وسلم

ْيف التي في آخر سورة  بإصبعه في صدري وقال أال تكفيك آية الص 

 النساء .

 )ومنها ( األحاديث في خواتيم سورة البقرة .



( عن أبي الدرداء مرفوعاً من حفظ 809)ومنها ( ما رواه مسلم برقم )

فظ عنده من قرأ عشر آيات من أول الكهف عصم من الدجال وفي ل

 العشر األواخر من سورة الكهف .

وقراءته صلى هللا عليه وسلم للسور المختلفة بمشهد من الصحابة يدل   

على أن ترتيب آياتها توقيفي وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا 

 النبي صلى هللا عليه وسلم يقرأ على خالفة فبلغ ذلك مبلغ التواتر .

ر في االنتصار : ترتيب اآليات أمر واجب وحكم قال القاضي أبو بك

 الزم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا .

ً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله هللا وأمر  وقال أيضا

بإثبات رسمه ولم ينسخه وال رفع تالوته بعد نزوله هو هذا الذي بين 

م ينقص منه شيء وال زيد فيه الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه ل

وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه هللا تعالى ورت به عليه رسوله 

ر منه مقد م وأن األمة  ر وال أخ  من آي السور لم يُقد م من ذلك مؤخ 

ضبطت عن النبي صلى هللا عليه وسلم ترتيب آي كل سورة 

ت ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذا

 التالوة ..

وقال البغوي في شرح السنة : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو 

اآلن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعالمه عند نزول كل 

آية أن هذه اآلية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعي 

لصحابة كان في جمعه في موضع واحد ال في ترتيبه فإن القرآن ا

مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله هللا جملة إلى السماء 



ً عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب  قا الدنيا ثم كان ينزله مفر 

 التالوة .

ة وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضاً أو هو باجتهاد من الصحاب 

 ؟

في هذه المسألة خالف فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك  

 والقاضي أبو بكر في أحد قوليه

 : قال ابن فارس  

جمع القرآن على ضْربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال 

وتعقيبها بالمئين فهذا الذي تولته الصحابة , وأما الجمع اآلخر وهو 

توفيقي تواله النبي صلى هللا عله وسلم كما جمع اآليات في السور فهو 

أخبر به جبريل عن أمر ربه ومما استدل به لذلك اختالف السلف في 

ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي  كان 

أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل وهكذا وكان أول مصحف ابن 

اختالف شديد وكذا مصحف  مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على

 أبي  .

 وقال الكرماني في البرهان : 

ترتيب السور هكذا هو عند هللا في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب  

وعليه كان صلى هللا عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان 

يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وكان 

 } واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا { فأمره جبريل آخر اآليات نزوالً 

 أن يضعها بين آيتي الربا والدين .



]  وهذا قول باطل  مردود عليه بقوله تعالى } وعلى  الذين هادوا 

حرمنا ما قصصنا عليك من قبل سورة المائدة  {   أي ان قبل المائدة 

رة األنعام  سورة فصلت ما حرمه هللا تعالى   من قبل في  آيات سو

تفصيل تلك اللحوم والحوايا وما اختلط بعظم   وألن األنعام مكية 

والمائدة مدنية يكون ترتيب النزول هو المدون في اللوح المحفوظ 

مقدمة تفسير النبأ  –وليس الترتيب التوقيفي الذي رتبه الصحابة 

 العظيم [ . 

 وقال الزركشي في البرهان : 

ي ألن القائل بالثاني يقول أنه رمز إليهم ذلك والخالف بين الفريقين لفظ

ليعل مهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك إنما أل فوا القرآن 

) أي جمعوه ( على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى هللا عليه وسلم 

مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فآل الخالف إلى أنه هل هو 

 جرد إسناد فعلي  بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر .بتوقيف قولي  أو بم

وقال البيهقي في المدخل : كان القرآن على عهد النبي صلى هللا عليه  

لحديث  وسلم مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب إال األنفال وبراءة

 عثمان السابق .

وقال ابن عطية : كثير من السور كان قد ُعلم ترتيبها في حياته صلى 

 عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفص ل وأن ما سوى ذلك هللا

ض األمر فيه إلى األمة بعده .  يمكن أن يكون قد فَوَّ



وقال أبو جعفر : اآلثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى 

منها قليل يمكن أن يجرى فيه الخالف كقوله اقرءوا الزهراوين البقرة 

 (.804برقم ) وآل عمران رواه مسلم

ِ بن مسعود رضي هللا عنه 4739وروى البخاري برقم ) ( َعْن َعْبِد َّللاَّ

قَاَل : بَنِي ِإْسَرائِيَل َواْلَكْهُف َوَمْريَُم َوطه َواألَْنبَِياُء ُهنَّ ِمْن اْلِعتَاِق األَُوِل 

 َوُهنَّ ِمْن تِالِدي ) أي من قديم ما قرأته ( . 

تار أن تأليف السور على هذا الترتيب من وقال أبو جعفر النحاس المخ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحديث واثلة أعطيت مكان التوارة 

السبع الطوال " ، قال فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم ..

وقال ابن حجر ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها ال يمتنع 

ً ، قال : ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أن يكو ن توقيفا

 ِ أحمد وأبو داود عن أَْوِس ْبِن ُحذَْيفَةَ قَاَل .. َسأَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ

بُوَن اْلقُْرآَن قَالُوا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن أَْصبَْحنَا َقاَل قُْلنَا َكْيَف تَُحز ِ َصلَّى َّللاَّ

بُهُ ِستَّ ُسَوٍر َوَخْمَس ُسَوٍر َوَسْبَع ُسَوٍر َوتِْسَع ُسَوٍر َوإِْحدَى َعْشَرةَ نَُحز ِ 

ِل ِمْن ق َحتَّى تَْختِمَ  . قال   ُسوَرةً َوثاَلَث َعْشَرةَ ُسوَرةً َوِحْزُب اْلُمفَصَّ

كان  -على ما هو في المصحف اآلن  -فهذا يدل على أن ترتيب السور 

 عليه وسلم ويحتمل أن الذي كان مرتباً على عهد رسول هللا صلى هللا

حينئذ حزب المفصل خاصة بخالف ماعداه .. أنظر )اإلتقان في علوم 

 ( . وهللا أعلم. 65ـ  1/62القرآن ( للسيوطي )

 : ترتيب السور في المصحف العثماني

 أوال : اإلجماع بأنه من الصحابة



توقيفي ؛ أو هو ( : "وأما ترتيب السور فهل هو 63:1جاء في )االتقان 

 فيه خالف ! فجمهور العلماء على الثاني . –باجتهاد من الصحابة ؟ 

"ولذلك اختالف 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 اختالف شديد ؛ وكذا مصحف 

 غيره" .أُبي و

وَمن قال منهم بأن ترتيب السور توقيفي عن النبي قال : "فمن قدَّم 

رها فقد أفسد نظم القرآن" .  سورة أو أخ 

والبرهان المزدوج الذي أعطاه السيوطي هو القول الحق في أن ترتيب 

السور كان باجتهاد الصحابة : فجمهور العلماء عليه ، واختالف 

 اني شاهد عليه .مصاحف السلف قبل الجمع العثم

وكان اختيار الصحابة لترتيب السور على مبدأ التنسيق في الطول : 

الطوال ، فالمئين )ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها( ، 

فالمثاني )ما ولى المئين ألنها ثَنَتْها( ، فالمفصَّل )سمي بذلك لكثرة 

ال وأوساط وقصار الفصول التي بين السور بالبسملة( . "للمفصل طو

. قال ابن معن : فطواله الى )عم( ؛ وأوساطه منها الى )الضحى( ؛ 

 ومنها الى آخر القرآن قصاره" .

وربما اختاروا في ترتيب السور مبدأ التنسيق في الطول ألن السبع 

الطوال فيها التشريع والجهاد وجدال أهل الكتاب أي جوهر القرآن 

 في المعل قات السبع بالسور السبع .ومحوره ؛ وربما لتحد ي العرب 

 ثانيا : شهادة التاريخ والواقع القرآني



وهكذا فاعتبار تنسيق القرآن الحالي ، حيث ترتيب التالوة على غير 

ترتيب النزول ، توقيفا على النبي وبأمره ، ينقضه التاريخ والواقع 

 القرآني .

كله على عهد  فالتاريخ يشهد بأن القرآن لم يكن مجموعا وال مكتوبا

النبي ، كما في حديث زيد : "قُبض النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يكن 

القرآن ُجمع في شئ" . ولو جرت محاولة من النبي في آخر أمره ، 

كما يشهد زيد أيضا ، على شرط الشيخين : "كن ا عند رسول هللا صلى 

لما هللا عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع" . فلو كان مجموعا ، 

ق الى سبعة أحرف ؛ وال اختلفت  احتاجوا الى جمع من بعده ؛ وال تفر 

مصاحف الصحابة في ترتيبه ؛ وال قال زيد قوله المشهور : "فو هللا لو 

ا أمراني به من جمع  كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي  أثقل مم 

 القرآن" .

هللا عليه  والسبب الذي يعطيه الخطابي مذهل : "إنما لم يجمع صلى

وسلم القرآن في المصحف ، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 

أحكامه أو تالوته . فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم هللا الخلفاء الراشدين 

ن القرآن على حياة النبي ألنه كان يترقب رفع تالوة 1ذلك".) ( فلم يدو 

 بعضه ، ونسخ أحكام بعضه .

قات موضوعا وزمنا . والواقع القرآني يشهد بأن أك ثر سوره جمع متفر 

فالسور المتبع ضة ، التي بعضها مكي وبعضها مدني ، ال يعقل أن 

يكون جمعها على هذه الحال بتوقيف عن النبي . وسور العهد المكي 

الثالث ، التي يختلف العلماء على ترتيبها بحسب النزول في العهد 

هي تجمع قسمين من العهدين  المكي األول أم العهد المكي الثالث ، إنما

، يدل عليهما اختالف االسلوب ما بين العهد األول والعهد الثالث ، 

وأحيانا اختالف الموضوع . والسور التي يختلفون فيها ، أهي مكية أم 

( شاهد آخر على أن جمع السور في القرآن 14 – 12:1مدنية )االتقان 

فيها آيات مدنية )االتقان كان باجتهاد الصحابة . والسور المكية التي 



( شاهد خاص على أن جمع اآليات في السور ، وجمع 17 – 15:1

 السور في القرآن كانا كالهما بتوفيق الصحابة .

 ثالثا : النتائج الحاسمة لهذا الواقع القرآني في المصحف العثماني

إن ترتيب القرآن على مبدأ التنسيق في الطول أضاع علينا  – 1

ريخي بحسب النزول . وهم ربما عمدوا الى التنسيق بدل الترتيب التا

 التاريخ الستحالة جمعه بحسب نزوله . 

قال محمد بن سرين لعكرمة : "أل فوه كما أُنزل األول فاألول . قال : لو 

 ( ,. 1اجتمعت االنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا")

ليف القرآن أن يكون بحسب ومما ال ريب فيه أن اإلعجاز الحق في تأ

ا ضاع علينا هذا الترتيب الزمني ، ضاعت ناحية  تاريخ نزوله . فلم 

 من االعجاز في تأليف القرآن .

ان ترتيب القرآن الحالي ، على التنسيق بحسب الطول ، مزج  – 2

سور القرآن مزجا ، فخلط بين أزمانها ومواضيعها . والمبدأ المتواتر 

رها فقد أفسد نظم القرآن" . فكما يصح  عندهم أنه "َمن قد م سورة أو أخ 

أن يقوله أهل التنسيق ، يصح أيضا أن يقوله أهل الترتيب التاريخي . 

وبما أن الترتيب التنسيقي موضوع نظر ؛ وبما أن الترتيب التاريخي 

مستحيل ؛ فعلى كال الحالين ضاع اإلعجاز الحق في تأليف القرآن 

 ل" ."كما أنزل ، األول فاألو

 –وأخيرا بما أن ترتيب السور في القرآن توفيقي من الصحابة  – 3

فهل من إعجاز في  –والترتيب المنزل في سوره ناحية من إعجازه 

 التأليف ، في ترتيب المصحف األميري الشريف ؟

وعندما  شرعنا في تفسير القرآن اعتمدنا على ترتيب النزول المتفق 

ة ففي كتاب اإلتقان في علوم القرآن عليه بين جموع األمة سنة وشيع



" في ترتيب السور هل هو توقيفي  للسيوطي في الجزء األول فصل 

 : اجتهادي أو

قصيدة ترتيب النزول المسماة تقريب المامول في ترتيب النزول ]  

 : للجعبري

 ثمانون اعتلت نظمت على رفق النزول لمن تال مكيها ست :

 األعلى عال بت كورتاقرأ ونون مزمل مدثر والحمد ت

 ليل وفجر والضحى شرح وعصر العاديات وكوثر ألهاكم تال

 بالفيل مع فلق كذا ناس وقل هونجمها عبس جال أرأيت قل

 قارعة قيامة أقبال قدر وشمس والبروج وتينها لئيالف

 ويل لكل المرسالت وق مع بلد وطارقها مع اقتربت كال

 وأعراف وجن ثم يس وفرقان وفاطر اعتال ص

 وال كاف وطه ثلة الشعر ونمل قص األسر يونس هود

 ا مع غافر فصلت مع زخرف ودخان جاثية وأحقاف تال

 رى والخليل واألنبياء نحل حال ا ذرووغاشية وكهف ثم شو

 ال ومضاجع نور وطور والفال ح الملك واعية وسال وعم

 غرق مع وانفطرت وكدح ثم رو م العنكبوت وطففت فتكمال

 ثمان الطولى وعمران وأنفال جال ن ثما وبطيبة عشرو

 تأمال األحزاب مائدة امتحان والنسا مع زلزلت ثم الحديد

 ا ومحمد والرعد والرحمن اإلنس ان الطالق ولم يكن حشر مل

 حج والمنا فق مع مجادلة وحجرات ول ا نصر ونوح ثم

 أوالً  ا تحريمها مع جمعة وتغابن صف وفتح توبة ختمت

 سفريه عرفي أكملت لكم قد كملأما الذي قد جاءنا 

 بدا واسأل من أرسلنا الشامي قبل ا لكن إذا قمتم فحبشي

 [ انجال ا إن الذي فرض انتمى جحيفيها وهوالذي كف الحديبي

 ]فإن ترتيب نزول السور المذكورة هو كما يلي كما جاء في كتب

 .التفسير وعلوم القرآن



هللا  على النبي صلى فسورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم

 .عليه وسلم

سورة  وأما سورة القدر فترتيبها أنها الخامسة والعشرون، نزلت بعد

عبس، وقيل والشمس، وقيل إنها نزلت بالمدينة بعد المطففين أو 

 .البقرة أوائل

 سورة البينة عدت في المائة وإحدى في ترتيب النزول بعد سورة

 .الطلق، وقيل الحشر

 دت الرابعة والتسعين في ترتيب النزول بناء علىسورة الزلزلة ع

 .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 الثلثين في ترتيب النزول بعد سورة قريش،

 .القيامة وقيل سورة

 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

 .االنشراح، وقيل سورة العاديات

 سورة الهمزة: عدت الثانية والثلثين في ترتيب النزول بعد سورة

 .لقيامة، وقيل سورة المرسلتا



 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

 لت بعدسورة الماعون عدت السابعة عشر بناء على أنها مكية نز

 .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 

 .الحديبية نزلت في

سورة الكافرون: عدت الثامنة عشرة نزلت بعد سورة الماعون، 

 .سورة الفيل وقيل

 النصر: عدها بعضهم السورة المائة والثلث في ترتيب النزولسورة 

بعد سورة الحشر، وقيل سورة النور، وعدها بعضهم آخر سورة 

فتكون السورة المائة وأربع عشرة نزلت بعد  نزلت من القرآن الكريم

 .سورة براءة

 ولذلك فأول سورة في سؤالك هي أول سورة نزلت من القرآن، وآخر

هي آخر سورة نزلت منه على قول. اهـ ملخصا من  سورة في السؤال

 .عاشور البن والتنوير تفسير التحرير

 وننبه هنا إلى أن ترتيب النزول يختلف عن ترتيب األداء كما هو

ملحظ، فقد نزل القرآن الكريم كله ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم 



؛ كما قال حسب األحداث والوقائع ينزل به مفرقا جبريل كان بعد ذلك

  :تعالى { وقال3الدخان: } هللا تعالى: إِنها أَْنَزْلنَاُه فِي لَْيَلٍة ُمبَاَرَكةٍ 

ً فََرْقنَاهُ  ْلنَاهُ  }َوقُْرآنا  -تَْنِزيلً  ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النهاِس َعلَى ُمْكٍث َونَزه

 {106اإلسراء:

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيراً بَِمثٍَل إاِله ِجئْنَاَك بِاْلحَ  } وال يَأْتُونَكَ  : وقال  ق 

  33الفرقان:}

 وبإمكانك أن تطلع على تفصيل أكثر في كتب علوم القرآن والتفسير

 [  .عاشور البن والتحرير والتنوير للسيوطي وخاصة اإلتقان

 ]المكي والمدني من السور على ترتيب النزول.

الليل،  العلق ، ن ، المزمل، المدثر، الفاتحة، المسد، التكوير، األعلى،

الفجر، الضحى، الشرح، العصر، العاديات، الكوثر، التكاثر، 

الماعون، الكافرون، الفيل، الفلق، الناس، اإلخالص، النجم، عبس، 

القدر، الشمس، البروج، التين، قريش، القارعة، القيامة، الهمزة، 

المرسالت، ق، البلد، الطارق، القمر، ص، األعراف، الجن، يس، 

، مريم، طه، الواقعة، الشعراء، طس النمل، القصص، الفرقان ، فاطر

اإلسراء ، يونس، هود، يوسف، الحجر، األنعام، الصافات، لقمان، 

سبأ، الزمر، حم غافر، حم السجدة فصلت ، حم عسق الشورى، 

الزخرف، الدخان، الجاثية، األحقاف، الذاريات، الغاشية، الكهف، 

ج، المؤمنين، السجدة، الطور، النحل، نوح، إبراهيم، األنبياء، المعار

الملك، الحاقة، سأل المعارج، النبأ، النازعات، االنفطار، االنشقاق، 

الروم، العنكبوت، المطففين، البقرة، األنفال، آل عمران، األحزاب، 

الممتحنة، النساء، الزلزلة، الحديد، القتال محمد، الرعد، الرحمن، 

، الحج، المنافقون، المجادلة، اإلنسان، الطالق، البينة، الحشر، النور



الحجرات، التحريم، التغابن، الصف، الجمعة، الفتح، المائدة، براءة، 

 النصر.

 أهمية علم المكي والمدني -ي 

سيأتي الكالم عنه في -الناسخ والمنسوخ يعرف بالمكي والمدني  -1

 ، الذي كان من حكمة تربية القرآن في التشريع.-النوع الخامس

ي والمدني يعين الدارس على معرفة تاريخ التشريع علم المك -2

والوقوف على ُسنة هللا الحكيمة في تشريعه، بتقديم األصول على 

الفروع، وترسيخ األسس الفكرية والنفسية، ثم بناء األحكام واألوامر 

والنواهي عليها، مما كان له األثر الكبير في تلقي الدعوة اإلسالمية 

 ن ألحكامها.بالقبول، ومن ثم اإلذعا

 االستعانة بهذا العلم في تفسير القرآن وفهم معانيه.  -3

 تذوق أساليب القرآن واالستفادة منها في أسلوب الدعوة. -4

الوقوف على السيرة النبوية وترتيب األحداث من خالل اآليات  -5

 القرآنية .

 أمثلة لآليات المكية في سور مدنية وبالعكس -ك 

  مدنيةآيات مكية في سور  -1

يَا أَي َها النهبِي  َحْسبَُك سورة األنفال كلها مدنية ما عدا قوله تعالى: }-أ

 }...ُ  [.64]األنفال: َّللاه

َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى سورة المجادلة كلها مدنية ما عدا قوله تعالى: }-ب

 [. 7{]المجادلة: … ثَلثَةٍ 

 آيات مدنية في سور مكية. -2 



َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن بِِه..{ مكية ما عدا قوله تعالى: } سورة يونس كلها-أ

 [. 40]يونس: 

ا أَْنَزْلنَا ِإلَْيَك فَاْسأَْل الهِذيَن يَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب وقوله: } َفِإْن ُكْنَت فِي َشك ٍ ِممه

يَن * َوال ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك اْلَحق  ِمْن َرب َِك فَل تَُكونَنه ِمْن الُمْمتَرِ 

ِ فَتَُكوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن{  -94اآليتين ]تَُكونَنه ِمْن الهِذيَن َكذهبُوا بِآيَاِت َّللاه

95 .] 

-1]الكهف:  {ُجُرزاً سورة الكهف مكية واستثنى من أولها إلى } -ب

8.] 

إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا [ و }28]الكهف:  َواْصبِْر نَْفَسَك{وقوله: }

اِلَحاِت َكانَْت َلُهْم َجنهاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزال...{ ا إلى آخر السورة لصه

 [.107]الكهف: 

 ما حمل من مكة إلى المدينة وبالعكس.-ل 

 ما حمل من مكة إلى المدينة: -1

( 2) وابن أم مكتوم (1) مصعب بن عميرسورة " األعلى " حملها  -أ

 رضي هللا عنهما 

( في الثمانية الذين 3) عوف بن عفراءسورة "يوسف" حملها  -ب

 قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة .

 " اإلخالص ". ثم حمل بعدها سورة -جـ

قُْل يَا أَي َها النهاُس قوله تعالى: }  ثم حمل بعدها من سورة األعراف-د

ِ إِلَْيُكْم َجِميًعا  .  {158األعراف:  - إِن ِي َرُسوُل َّللاه

 مل من المدينة إلى مكة:ما ح -3



حملت آية الربا من المدينة إلى مكة، فقرأها عتاب بن أُسيد عليهم:  -أ

بَا} َ َوذَُروا َما بَِقَي ِمْن الر ِ ] البقرة:  {يَا أَي َها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

278.] 

رضي هللا عنه في العام  أبو بكر الصديقسورة براءة حملها  -ب

رضي  علي بن أبي طالبما كان أميراً على الحج، فقرأها التاسع عند

 هللا عنه يوم النحر على الناس.

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَدانِ قوله تعالى: }-ج  – إِال اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الر ِ

 { . 98النساء 

ا َغفُوًرا  إلى قوله }  { 99النساء    - َعفُوًّ

 . شةما حمل من المدينة إلى الحب -م 

جعفر بن أبي حمل من المدينة إلى الحبشة سورة مريم، فقد ثبت أن  -1

 .النهَجاشيقرأها على  طالب

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جعفر بن أبي طالب بهذه  -2

 اآليات إلى الحبشة 

{ ]آل عمران: ُكمْ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَ }

آل إِنه أَْولَى النهاِس بِِإْبَراِهيَم لَلهِذيَن اتهبَعُوهُ...{ ]إلى قوله: } [64

 [.68عمران: 

 .ما نزل صيفاً وشتاءً  -ن 

  من اآليات التي نزلت في الصيف: -1

ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكلَلِة إِْن اْمرُ آية الكاللة: } -أ ٌؤ َهلََك لَْيَس يَْستَْفتُونََك قُْل َّللاه

لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت َفلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َوَلٌد فَِإْن 

ا تََرَك َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجاال َونَِساًء  َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الث لُثَاِن ِممه



ُ بُِكل ِ َشْيٍء فَِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ األُنثَ  ُ لَُكْم أَْن تَِضل وا َوَّللاه يَْيِن يُبَي ُِن َّللاه

 [.176النساء: َعِليٌم...{ ]

 [.3{ ]المائدة: اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ قوله تعالى: } -ب

ِ ثُمه تَُوفهى ُكل  قوله تعالى: } -جـ نَْفٍس  َواتهقُوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه ِإلَى َّللاه

 [.281البقرة: َما َكَسبَْت{ ]

{ ] َلْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا التهبَعُوكَ قوله تعالى: } -د

 [.42التوبة: 

]  {َولَئِْن َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنه إِنهَما ُكنها نَُخوُض َونَْلعَبُ قوله تعالى: } -هـ

 [.65التوبة : 

..{ َوقَالُ قوله تعالى: } -و  [.81]التوبة: وا ال تَنِفُروا فِي اْلَحر ِ

 من اآليات التي نزلت في الشتاء: -2 

اآليات التي في غزوة الخندق من سورة األحزاب، وهي قوله تعالى:  -أ

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا } يَا أَي َها الهِذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيًراَعلَ  ]  {ْيِهْم ِريًحا َوُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَكاَن َّللاه

 .27[ حتى اآلية 9األحزاب: 

: عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت: إنها نزلت في آيات اإلفك -ب 

 يوم شات:

ا لَُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر إِنه الهِذيَن َجاُءوا بِاإِلْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُوهُ شَ } رًّ

 {لَُكمْ 

 [ .22-11]النور:

  ما نزل في أماكن متعددة -ص 



...{ : قوله تعالى: }بالطائفما نزل  -1 له أَلَْم تََر إِلَى َرب َِك َكْيَف َمده الظ ِ

 [.45الفرقان: ]

 َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلكَ : قوله تعالى: }ببيت المقدسما نزل  -2

ْحَماِن آِلَهةً يُْعبَُدونَ   [.45] الزخرف :  {ِمْن ُرُسِلنَا أََجَعْلنَا ِمْن ُدوِن الره

ْحَمانِ : قوله تعالى: }بالحديبيةما نزل  -3 { ] الرعد: َوُهْم يَْكفُُروَن بِالره

30 .] 

َك إِنه الهِذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََراد  : قوله تعالى: }بالُجْحَفةما نزل  -4

 [. 85{ ]القصص: إِلَى َمَعادٍ 

 معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل  -و 

[. 1] العلق: {اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الهِذي َخلَقَ أول ما نزل قوله تعالى: } -1

 وهذا هو الصحيح.

ِ ثُمه آخر ما نزل: قوله تعالى: } -2 َواتهقُوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاه

أقوى [ وهذا 281] البقرة: {ُكل  نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظلَُمونَ تَُوفهى 

 في آخر ما نزل من القرآن مطلقاً. اآلراء وأرجحها

 األوائل واألواخر المخصوصة: -3

 األوائل المخصوصة: 

 أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة.  -أ

َن يُقَاتَلُوَن بِأَنهُهْم ُظِلُموا أُِذَن ِللهِذيأول ما نزل في تشريع الجهاد: } -ب

َ َعلَى نَْصِرِهْم لََقِديٌر...  [.39{ ]الحج: َوإِنه َّللاه

يَْسأَلُونََك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل أول ما نزل في تحريم الخمر: } -جـ

 [.219]البقرة: فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنهاِس...{ 



ًما...{ ي األطعمة: }أول ما نزل ف -د قُْل ال أَِجُد فِي َما أُوِحَي ِإلَيه ُمَحره

 [.145]األنعام: 

 األواخر المخصوصة:-

فَاْستََجاَب َلُهْم َرب ُهْم أَن ِي ال أُِضيُع آخر ما نزل يذكر النساء خاصة: } -أ

 [.195{ ]آل عمران: َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى...

ُ يُْفتِيُكْم فِي خر ما نزل في المواريث: }آ -ب َيْستَْفتُونََك قُْل َّللاه

 [.176]النساء: اْلَكلَلِة...{ 

ِ َواْلفَتْحُ آخر سورة نزلت بتمامها: } -جـ { إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاه

  [.1]النصر:

 

 ] ترتيب المصحف  من كتاب القرآن وروايات المدرستين للعسكري :

 ي مصحف علي )ع(في ترتيب السور ف

 

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 

من بن أبي حماد عن الحكم بن العب اس قال: أخبرت عن عبد الرح

ظهير السدوسي عن عبد خير عن علي )ع( أن ه رأى من الناس طيرة 

عند وفاة النبي  )ص( فأقسم أن ال يضع عن ظهره رداءه حت ى يجمع 



ل مصحف  القرآن، فجلس في بيته ثالثة أي ام حت ى جمع القرآن، فهو أو 

ر )رض(، جمع فيه القرآن من قلبه، وكان المصحف عند أهل جعف

ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني ؛ مصحفا قد سقط 

منه أوراق بخط علي  بن أبي طالب )ع(، يتوارثه بنو حسن على مر 

الزمان، وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف، وسقط ذكر ترتيب 

( من سنة LeiPzigالسور من أصل النسخة المطبوعة في )ليبسك ـ

( في الجزء الثاني 17ولكن ذكره اليعقوبي ) 1872إلى سنة  1871

 .1883سنة  Brillطبع  154 ـ 152من تاريخه ص

وقال وروى بعضهم أن علي  بن أبي طالب )ص( كان جمعه )يعني 

القرآن( لما قبض رسول َّللا  )ص( وأتى به يحمله على جمل فقال: هذا 

 القرآن جمعته وكان قد جزأه سبعة أجزاء:

 



 

 

 رآن في مصحف اُبي  بن كعب )رض(ترتيب سور الق

 (18) ه20الصحابي الجليل المتوفى سنة 

(: قال الفضل بن شاذان أخبرنا الثقة من أصحابنا. 19قال ابن النديم)

قال: كان تأليف السور في قراءة أبي  بن كعب بالبصرة في قرية يقال 

د بن عبد الملك  لها قرية االنصار على رأس فرسخين عند محم 

ري أخرج إلينا مصحفا وقال: هو ُمصحف أُبي  رويناه عن االنصا

آبائنا، فنظرت فيه واستخرجت أوائل السُّور وخواتيم الرُسل وعدد 

 الي. فأوله:

 



 

 



 

 ( الطهار بالطاء المهملة.Leipzig*  في طبعة )

**  وهي أهل الكتاب لم يكن أول ما كان الذين كفروا )الفهرست 

ردت العبارة في أصل الكتاب هكذا و 37( صLeipzigطبعة 

 المطبوع بمصر. والظاهر انه

اشتباه مطبعي وان صحيحه هو ))وهي اول لم يكن الذين كفروا من 

 أهل الكتاب(( المصحح.

ترتيب سور القرآن في مصحف عبدَّللا  بن مسعود )رض( الصحابي 

 الجليل المتوفى سنة

 (20) ه33أو  32

ذان ان ه قال: وجدت في ( عن الفضل بن شا21روى ابن النديم)

 مصحف عبدَّللا  بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب:



 



 

_________________________________ 

 (22فذلك مئة سورة وعشر سور)

 وفي رواية أُخرى الطور قبل الذاريات.

قال الفضل بن شاذان: قال ابن سيرين: وكان عبدَّللا  بن مسعود اليكتب 

 ي مصحفه، وال فاتحة الكتاب.المعوذتين ف

وروى الفضل أيضا باسناده عن االعمش، قال: في قراءة عبدَّللا  

 (.23)حمسق()

د بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أن ها مصحف  قال محم 

ابن مسعود ليس فيها مصحفان متفقان وأكثرها في رق كثير النسخ، 

فاتحة الكتاب؛ وقد رأيت مصحفا قد كتب منذ نحو مئتي سنة فيه 

 والفضل بن شاذان أحد االئمة في القرآن والروايات.

 (.24فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما شاهدناه ـ انتهى)

 

 ترتيب السور في مصحف عبدَّللا  بن عباس )رض(

 (25) ه68الصحابي الجليل المتوفى سنة 

 

نجد في التاريخ والحديث للصحابي الجليل ابن عباس )رض( ال ذي 

 ي تفسير القرآن صلة خاصة بعلي )ع( فما يذكر عنه فيتخصص ف



 القرآن له مزية كبيرة.

( في كتاب سعد السعود أن ه اشتهر بين أهل 26ذكر ابن طاووس)

 االسالم أن ابن عباس كان تلميذ علي )ع(.

د بن عمر الرازي في كتاب االربعين أن ابن عباس رئيس  وذكر محم 

رين كان تلميذ علي  بن أب ي طالب )ع( فآثرنا نقل ترتيب مصحفه المفس ِ

 كما ذكره الشهرستاني في مقدمة تفسيره وهو سند أمين.



 



 

 

 

 ترتيب السور في مصحف االمام أبي عبدَّللا  

د الصادق عليه السلم  جعفر بن محم 

 كما ذكره الشهرستاني في مقدمة تفسيره.

  





 

 [  2ج – 880 -869وروايات المدرستين من  ص  -

 

 



  

 

 اسم هللا األعظم  دعاء

اللهم إني أسألك يا من هو هللا الذي ال إله إال هو يا عالم الغيب  

والشهادة هو الرحمن الرحيم يا من هو هللا اإلله الواحد األحد الفرد 

الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا هللا يا عزيز يا حكيم 

ميع يا بصير يا واسع يا عليم  يا  يا هللا يا غفور يا رحيم  يا راحم يا س

قابض يا باسط يا حي يا قيوم  يا مولى يا نصير يا  غفور يا شكور يا  

تواب يا  ولي  يا  حميد يا ملك  يا حق  يا مبين  يا باقي  يا مكرم  يا 

مهين  يا قوي  يا عزيز يا مصطفيِ يا  موفيِ  يا  ناسخ ما يلقي 

ت  يا مصور لما في األرحام كيف تشاء الشيطان  يا هللا يا محكم اآليا

وقتما شاء  يا بادي يا رقيب يا عالم ما  في القلوب يا ُمبَريُء  المتهوم  

يا فاتح الرحمة يا فتاح   يا عليم  يا  قهار  يا  شارح الصدور  يا واقي 

يا مجتبِى يا غالب يا غني يا مغني يا مستغني يا مضاعف األجر يا 

يا معسر  يا نافع يا ضار  يا قادر يا مقتدر يا قدير بالغ األمر  يا ميسر 

يا رقيب  يا عالم الغيوب يا قابل التوب  شديد العقاب يا ذي الطول 

والحول يا آخذ الصدقات يا رفيع  الدرجات  يا ولي يا مجيب الدعوات  



يا معطي  السؤاالت  يا  قريب يا بعيد يا مجيب يا مغيث  يا من رفعت  

ليا يا من نجيت  نوحاً من القوم الظالمين  يا من نجيت إدريس مكاناً ع

ً والذين آمنوا  هوداً والذين أمنوا  معه برحمة منك يا من نجيت نوحا

معه برحمة منك يا من نجيت  هوداً والذين أمنوا برحمة منك  يا من 

نجيت صالحاً والذين آمنوا برحمة منك   يا من نجيت إبراهيم من النار 

طا من القرية التي كانت تعمل الخبائث يا من نجيت يا من نجيت لو

ً والذين آمنوا معه برحمة منك يا من أجبت دعوة   يعقوب  يا   شعيبا

ً بعد ذلة   وجعلته آيةً  من نجيت  يوسف من السجن وجعلته حاكما

للسائلين  يا من نجيت  موسى من فرعون  وفلقت له البحر  يا من 

ته تسع آيات لبني إسرائيل فكفروا بها يا من كلمته  تكليما يا هللا   وآتي

ألنت الحديد لداود وجعلت الجبال والطير والجن واإلنس يسبحن معه يا 

ناصر داود و سليمان يا هللا يا من آتيتهما علما لم يؤتاه أحداً من 

العالمين يا من أجبت دعوة أيوب إذ قال رب إني مسني الضر  وأنت 

رسلين  يا من أجبت دعوة يونس في أرحم الراحمين  يا منجي الم

الظلمات  إذ  قال ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك تنجي  المؤمنين يا من رفعت 

عيسى  وجعلته يحيي الموتي  بإذنك يا مزكي لمن تشاء يا هللا يا من 

وطهرتها على اصطفيت من تشاء على من تشاء يا من اصطفيت مريم 

نساء العالمين يا رب السماء يا رب أهل الكساء  يا من اصطفيت 

طالوت وأهلكت بداود جالوت يا من أكرمت  الخلق بمحمد صلى هللا 

عليه وآله يا من بشرت بمحمد في كل زمان  يا هللا يا حنان يا منان 

على المؤمنين  بمحمد صلى هللا عليه وآله  يا من شققت له القمر يا 

قدم يا مؤخر يا من قدمت محمداً على الخلق يا هللا وأخرته في النزول م

فجعلته خاتم النبيين وأخذت له الميثاق  من النبيين قبل الخلق ورفعت 



له ذكره ووضعت عنه وزره  ورفعت به العنت واإلصر واألغالل 

التي كانت عليهم وجعلته على ُخلق عظيم يا هللا وصليت عليه 

رسول كريم    ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع   ومالئكتك وجعلته

ثََم أمين وال ينطق عن الهوى و اصطفيت آل بيته وسلمت عليهم فقلت 

فيهم سالم على آل ياسين  وأذهبت الرجس عنهم وطهرتهم على 

العالمين تطهيرا يا هللا يا منزل البركة  والرحمة على آل  بيته يا من 

عدل يا هللا واإلحسان وإيتاء ذي  أمرت بمودتهم يا من أمرت  بال

القربي يا هللا يا ناهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يا من  اصطفيت 

من المالئكة رسالً ومن الناس  يا رب الروح يا رب جبريل  يا رب 

ميكائيل يا رب إسرافيل يا رب عزرائيل يا باعث في كل أمٍة رسوالً 

يا منعم  يا من أعد  لعبادته يا مؤيد بنصره لمن تشاء يا مثيب 

للمحسنات أجراً عظيما ُمعد الجنان للمؤمنين  يا راضي عن حزبه يا 

هادي يا مضل يا منبىء العباد باألعمال يا رافع الحرج يا متقبل أعمال 

المتقين يا مؤيد المؤمنين يا متمم النور يا مكمل الدين  يا مخفف عن 

غالب على أمره يا  المؤمنين يا قاضي ألمر ا كان مفعوال يا من هو

مميز الخبيث من الطيب يا منزل السكينة  في قلوب المؤمنين يا 

محصي ألعمال العباد بعد نسيانها يا من ال يؤاخذ بالذنب يا فاتح يا هللا 

ً على خلق  يا ذو الفضل العظيم يا مخفف عن  يا  من فضلت خلقا

ن  يُِجيُب الُمْضَطرَّ المؤمنين  يا  مجيب  دعوة المضطر ين   يا هللا ) أَمَّ

ا  َويَْكِشُف السُّوءَ  إِذَا دََعاهُ  ِ قَِليالً مَّ َع َّللاَّ َويَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء األَْرِض أَإَِله  مَّ

ن يَْهِديُكْم فِي ُظلَُماِت البَر ِ  َياَح بُْشراً  َواْلبَْحرِ  تَذَكَُّروَن أَمَّ َوَمن يُْرِسُل الر ِ

ُ الَخْلَق ثُمَّ بَْيَن يَدَْي َرْحَمتِِه أَِإلَ  ن يَْبدَأ ا يُْشِرُكوَن أَمَّ ُ َعمَّ ِ تَعَالَى َّللاَّ َع َّللاَّ ه  مَّ

َن السََّماءِ  يُِعيدُهُ  ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم  َوَمن يَْرُزقُُكم م ِ َع َّللاَّ َواألَْرِض أَإِلَه  مَّ

ا منكل إِن ُكنتُْم َصاِدِقيَن ( يا محارب يا غالب يا قاطع  دابر الظالمين ي



بالظالمين يا منكل بالحدود يا رامي  يا قاتل  يا موهن كيد الكافرين يا 

راد الكافرين  بغيظهم يا من ال يرضى عن الفاسقين يا من يحول بين 

المرء وقلبه   يا مخادع  يا ُمرِكس  المنافقين   يا مضل الظالمين يا من 

القلوب  يا ال يطهر قلوب المنافقين يا مصرف قلوبهم يا خاتم على 

طابع عليها يا مثبط المنافقين يا ناسي المنافقين في النار  هو ال ينسى  

يا هللا يا معذب  المنافقين  يا العن الكافرين والمنافقين  يا  من أخذ 

المواثيق على بني إسرائيل يا رافع الطور فوق بني إسرائيل يا من  

يا من ضربت  فضلتهم بعلم على العالمين ثم رددتهم أسفل سافلين

عليهم التيه   وأنزلت عليهم المن و السلوى  ونجيتهم من الغرق مرتين  

وتوعدتهم الثالثة  وأنذرتهم بوعد اآلخرة يا هللا  و بعثت  اثنتي عشرا 

نقيبا   في كل  أمة يا قاذف الرعب في قلوب اليهود يا كاتب الجالء 

يا مقاتل اليهود يا  على اليهود يا مطفيء نار الحرب التي أوقدها اليهود

متمكن من الكافرين والمنافقين يا ممكن منهم  يا شديد العقاب يا طابعاً 

على    قلوب المعتدين والذين ال يعلمون   يا ماحي   الباطل يا محق 

الحق  يا آتي للظالمين من حيث لم يحتسبوا يا عزيز ذو انتقام يا شديد 

ا مزيغ  القلوب  يا ممتحن   لما البطش يا هللا  يا قاطع دابر الكافرين ي

فيها يا كفيل  يا مجازي الصادقين  يا كافي  المؤمنين يا منزل السلطان 

يامنزل الفرقان  يا مثبت المالئكة عند اللقاء يا مثبت المؤمنين بالقول 

الثابت في الدنيا واآلخرة يا وفي  يا موفي  يا صادق الوعد  يا 

ً  للدين واألركان يا مستخلف الصالحين  يا عليم اإليم ان  يا حافظا

منزل الكتاب يا صاحب الثواب يا محرم للحرام يا محلل للحالل  يا 

فارض للفرائض يا واصياً بالوصايا يا مبين اآليات يا مفتي  األحكام يا 

مفصل البيان يا رب الكتاب يا رب أم الكتاب يا منزل الكتاب بالحق 

بالكتاب يا صاحب الميثاق  على  والميزان  يا رافع الكتاب يا محاسب



النبيين بوالية محمد  صلى هللا عليه وآله ونصرته  يا من أخذ الميثاق 

على الخلق في عالم  الذر بربو بيته  يا صاحب  األجر يا صاحب  

األمر يا صاحب الحجة  على الخلق  يا صاحب  الدرجات يا صاحب  

الحسنى   يا هللا يا اإلرادة  يا صاحب  المشيئة يا صاحب  األسماء 

خافض يا رافع  يا مفضل المجاهدين  على القاعدين   يا من لك المكر 

جميعاً يا سريع المكر يا أمكر الماكرين يا مدبر األمر يا عظيم الكيد يا 

مبرم األمر يا مبدئي يا معيد يا من هو على ما يفعلون  بالمؤمنين شهيد 

ادق القول يا صادق الحديث يا مشتري ألنفس المؤمنين وأموالهم يا ص

يا من عليه قصد السبيل يا عالم  الجهر وما يخفي يا عالم السر وأخفي 

من هو أضحك وابكي وهو أغنى وأقنى وأنه هو أمات وأحيا وهو رب 

الشعري يا من أهلك عاداً األولى وثمود فما أبقى يا هللا يا من يغير 

ي المؤمنين يا ولي النعم يا مغير وال يتغير يا كاشف الضر يا منج

الخلق  يا مؤاخذ لما في القلوب يا من  له الخلق واألمر يا حليم يا 

رازق يا هللا  يا خير الماكرين يا خير الناصرين  يا خير الفاصلين يا 

خير الحاكمين يا خير الوارثين يا خير الرازقين يا خير المسؤلين و يا 

مجيبين يا هللا و يا نعم نعم المسؤلين  ويا  خير المجيبين ويا نعم ال

الواعظين يا هللا    يا حفيظ على كل شيء يا هللا يا متحفظ على كل 

شيء يا شهيد على كل شيء يا من هو على كل شيء وكيل وهو  على 

كل شيء قدير وبكل شيء عليم يا من هو بكل شيء خبير و بكل شيء 

يت يا رءوف محيط وهو  فعال لما يريد يا فعال لما يشاء يا محيي يا مم

يا رحيم يا شاكر يا عليماً بكل شيء قبل خلق كل شيء  يا هللا يا مقيت 

لكل شيء يا جامع  لكل شيء و ولي كل شيء يا  من ال يعجزه شيء 

و ال يخفى عليه شيء وال يشغله شيء عن شيء يا من ال يفوته فائت 

د وال يهرب منه هارب   يا من ال تعجزه كثرة المسائل  يا من ال تنف



خزائنه  يا من خلقت من الماء كل شيء حي يا من أحصيت كل شيء 

عددا  وأحصيته  في كتاب مبين يا هللا  يا رب ما نعلم وماال نعلم  يا 

رب ما نرى وماال نري يا رب ما نسمع وما ال نسمع يا رب  خطرات 

القلوب وما ورائها  يا رب هذا  العالم وما وراء هذا  العالم  و يا رب 

ء يا من وسع كرسيه  كل شيء يا هللا  يا رب سدرة  المنتهى يا كل شي

رب الذرة  وما هو أصغر من الذرة يا هللا يا عالم بكل شيء يا من خلق 

كل شيء يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من ليس كمثله شيء 

يا من هو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل وهو بكل شيء 

وبكل شيء بصير  وبكل شيء خبير  و هو على كفيل وبكل شيء عليم 

كل شيء حفيظ وبكل شيء محيط يا هللا  يا من خلق السماوات 

واألرض يا من له ملك السماوات واألرض يا من له ميراث السماوات 

واألرض يا من رفع السماوات واألرض بغير عمٍد يرونها يا من هو 

واآلخرة يا من خلقت  في السماء إله و في األرض إله يا حاكم الدنيا 

السماوات واألرض في ستة أيام ثم استويت على العرش يا من وسع 

كرسيه السماوات واألرض  يا من  جعلت األرض مهادا والجبال 

أوتادا وخلقتنا أزواجا وجعلت نومنا سباتا وجعلت نهارنا معاشا وبنيت 

ه  لنا فوقنا سبعاً شدادا و أنزلت من المعصرات ماءاً ثجاجا فأخرجت ب

ً ونباتا وجناٍت ألفافا يا من قلت لكل شيء كن فكان ويوم تقول كن  حبا

فيكون يا قهار يا عالم غيب السماوات واألرض يا نور السماوات 

واألرض يا رب السماوات واألرض يا رب العالمين  يا من سخرت 

الشمس والقمر والنجوم يا هللا يا من خضع كل شيء لعظمة سلطانه يا 

واب يا منشىء السحاب يا منزل العقاب يا منزل يا خالق رازق الد

البرق والصواعق يا هللا  يا من يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفته 

يا من  يسبح  كل شيء بحمده يا هللا يا مرسل الرياح  يا من جعلت 



األرض قراراً والسماء بناءاً يا ُمنِطق األشياء يا من جعلت الليل سكناً 

ً يا من له جنود السماوات واألرض يا من والشمس وا لقمر حسبانا

خلقت آدم من تراب وخلقت  منه  زوجته وبثثت منهما رجاالً كثيراً 

ونساءا  يا من جعلته خليفة في األرض و أسجدت له مالئكتك يا من  

ً يا خالق اإلنسان من  جعلت  في كل زمان خليفةً لك ظاهراً أو باطنا

رض نباتا وجعلت ذريته من ماٍء مهين يا طين الزب وأنبته من األ

عالم ما تحمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عندك 

بمقدار يا هللا يا من أخرجت بني آدم من البطون ال يعلمون شيئاً 

وشققت  لهم السمع واألبصار واألفئدة  يا هللا فال سمع وال أبصار وال 

الضاللة والهدى يا معلم الخلق ما لم  أفئدة  إال من بعد إذنك  يا مبين

يعلموا يا هللا يا خالق األزواج  يا فالق اإلصباح  يا فالق الحب والنوى 

يا من  أخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا مسخر 

الدواب والسحاب واألرض والسماء و كل شيء البن آدم يا من يولج 

يا هللا يا قادر على تغيير الخلق الليل في النهار ويولج النهار في الليل 

يا زارع الزرع  يا من عنده علم الساعة ويزل الغيث يا هللا ويعلم ما 

في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي 

أرض تموت يا هللا يا من جعلت الخلق والبعث كنفٍس واحدة يا من 

من خلقت الجن قبل أمسك  السماء أن تقع على األرض إال بإذنك  يا 

اإلنس يا حليم يا لطيف  بعباده يا عفو يا غفور يا عاصم يا كبير يا 

متكبر يا من له الكبرياء والعلياء يا متعال يا عالم الغيب والشهادة يا 

ملك يا هللا يا مالك الملك يا ذا الجالل واإلكرام باعث األنبياء يا مرسل 

د يا خالق لما يشاء وقتما تشاء المرسلين يا باعث الموتى يا ولي يا مرش

كيفما تشاء حيثما تشاء يا هللا   يا مولى يا نصير يا ناصر يا مجازي 

الشاكرين يا من ليس بغافل عما يعمل الظالمون يا من ال يريد ظلماً 



للعالمين يا ناصر المؤمنين ببدر وهم أذلة يا ممحص المؤمنين يا ماحق 

لصابرين   يا محب المحسنين يا الكافرين يا متخذ الشهداء يا محب ا

محب المقاتلين يا محب المتوكلين يا محب المقسطين يا محب المتقين 

يا محب التوابين يا محب المتطهرين يا من ال يحب الكافرين يا من ال 

يحب الظالمين يا من ال يحب المفسدين يا من ال يحب الخائنين يا من ال 

فخور يا مجازي المؤمنين يا يحب الفرحين يا من ال يحب كل مختاٍل 

من لو شئت لسلطت المنافقين على المؤمنين يا مسلط المرسلين على  

من تشاء من الظالمين  يا محرك لكل متحرك يا مسكن لكل متحرك يا 

كاف بأس الكافرين يا شديد النكال يا شديد المحال يا شديد البطش  يا 

ذنوب يا منبئ باألخبار  عظيم العفو يا من ال يؤاخذ بالذنب يا مصيب بال

يا رائي األعمال يا محاسب  يا حسيب يا ماحق الربا يا مربي 

الصدقات يا مبدل العباد يا منزل الجنود يا كاتب كل مقدور يا داعي 

دار السالم يا من هو الحق المستعان يا معين يا هللا يا من عليه يتوكل 

لناس ال يعلمون  يا  المتوكلون يا من هو غالب  على أمره   ولكن أكثر ا

من هو الماحي  لما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب  يا مسخر 

ً يا خالق الظل والحرور  الطير في السماء يا من جعلت البيوت سكنا

والظالل والجبال واألكنان يا هللا يا منذر الذين قالوا اتخذ هللا ولداً يا من 

يا محسن يا هللا يا   وسعت كل شيء رحمة وعلما يا مبدل السيئات

منشىء النشأة اآلخرة واألولى يا من له الملك والخلق واألمر يا 

مصدق الرؤيا يارافع البلوى  يا رافع المؤمنين يا مدافع عن  المؤمنين 

يا من تصدع الجبل من خشيته يا ذي  المعا رج  يا هللا يا على يا عظيم 

ال يطعم  يا هللا يا صاحب يا هللا يا من يجير وال يجار عليه وهو يطعم و

الشفاعة  يا شفيع يا هللا يا مذهب الحزن يا محبط األعمال يا سريع 

 الحساب  يا من ليس له ولد .



 ولم يكن له شريك في الملك . 

ولم يكن له  ولي من الذل وكبره تكبيرا  وسالم على المرسلين والحمد  

 هلل رب العالمين. 

 

صفات التي بها دعوناك أن تفعل بنا  ما اللهم نسألك بهذه األسماء  وال

أنت أهله وال تفعل بنا  ما نحن  أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة 

ونسألك  بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو على لسان رسولك أو 

استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحداً من خلقك  أن تقضي 

وتنا  يا مجيب الدعوات حاجاتنا  يا قاضى الحاجات وأن تجب دع

  ونسألك بحق  سيدنا محمٍد وآله  صلى هللا عليه وآله وسلم أن ...

  

 الشريف

 خالد محيي الدين الحليبي

URL : Elqalamcenter.com 

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقى إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب

 وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 لي سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرينوصلي هللا ع

 خالد محى الدين الحليبى

 



 ( في التنزيل1السورة رقم )

 سورة العلق

 وهى أول مانزل من قرآن  كريم  على قلب رسول كريم

 )صلى اله عليه وآله(

  –} نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 

 الشعراء {

ال: أول ما نزل من القرآن بمكة } اقرأ باسم ربك الذي عن ابن عباس ق]

 { خلق

وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن األنباري في المصاحف 

والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي 

موسى األشعري قال: كانت } اقرأ باسم ربك { أول سورة أنزلت على 

 .محمد

في الدالئل عن ابن شهاب: حدثني محمد بن عباد بن جعفر وأخرج البيهقي 

المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان أول ما أنزل هللا على نبيه } 

اقرأ باسم ربك { إلى } ما لم يعلم { فقالوا: هذا صدرها الذي أنزل يوم 

 .حراء، ثم أنزل هللا آخرها بعد ذلك ما شاء هللا

ححه وابن مردويه والبيهقي في الدالئل وأخرج ابن جرير والحاكم وص

وصححه عن عائشة قالت: أول ما نزل من القرآن } اقرأ باسم ربك الذي 

 .{ خلق

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جرير 

وابن األنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي من طريق ابن شهاب 



أول ما بدىء به :  "أم المؤمنين أنها قالت عن عروة بن الزبير عن عائشة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال 

يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو بغار 

حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 

لك ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في ويتزود لذ

غار حراء، فجاءه الملك فقال } اقرأ { قال: قلت: ما أنا بقارىء. قال: 

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا 

بقارىء. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 

اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم 

أرسلني فقال: } اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإِلنسان من علق اقرأ وربك 

األكرم الذي علم بالقلم { اآلية، فرجع بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ملوني. فزملوه يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني ز

حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، 

فقالت خديجة: كال وهللا ما يخزيك هللا أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 

وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 

 -بن عم خديجة ا -خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 

وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 

اإِلنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له 

خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له روقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 

وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه 

الناموس الذي أنزل هللا على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعاً، يا ليتني أكون 

فيها حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أو مخرجي 

هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني 

   مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحييومك أنصرك نصراً 



وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: أول سورة نزلت على محمد } اقرأ 

 .{ باسم ربك الذي خلق

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 

 قال: أول ما نزل من القرآن } اقرأ باسم ربك { ثم )ن والقلم(

ج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: أول شيء أنزل من وأخر

 { القرآن خمس آيات } اقرأ باسم ربك الذي خلق { إلى قوله: } ما لم يعلم

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن عمير قال: أول ما نزل من القرآن } اقرأ 

 .باسم ربك الذي خلق { ثم )ن(

ائشة قالت: كان أول ما نزل عليه وأخرج ابن األنباري في المصاحف عن ع

 بعد } اقرأ باسم ربك { )ن والقلم( و )يا أيها المدثر( )والضحى(

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري وعمرو بن دينار أن النبي 

صلى هللا عليه وسلم كان بحراء إذ أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب } 

 { لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق { إلى } ما

وأخرج الحاكم من طريق عمرو عن جابر أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان 

بحراء إذ أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب } اقرأ باسم ربك الذي خلق { 

 { إلى } ما لم يعلم

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدالئل عن عبد هللا بن شداد 

 صلى هللا عليه وسلم فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أتى جبريل محمداً   "قال

أقرأ؟ فضمه، ثم قال يا محمد: اقرأ؟ قال: وما أقرأ؟ قال: } اقرأ باسم ربك 

الذي خلق { حتى بلغ } ما لم يعلم { فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة ما أراه 

فاحشة إال قد عرض لي. قالت: كال وهللا ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت 



قط. فأتت خديجة ورقة، فأخبرته الخبر. قال: لئن كنت صادقة إن زوجك 

لنبي، وليلقين من أمته شدة، ولئن أدركته ألؤمنن به. قال: ثم أبطأ عليه 

جبريل فقالت خديجة: ما أرى ربك إال قد قالك. فأنزل هللا } والضحى والليل 

  { إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتكف   "ن عائشةوأخرج ابن مردويه ع

هو وخديجة شهراً فوافق ذلك رمضان فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وسمع السالم عليكم. قالت: فظننت أنه فجأة الجن. فقال: ابشروا فإن السالم 

ً آخر جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح  خير، ثم رأى يوما

: فهبت منه فانطلق يريد أهله فإذا هو بجبريل بينه وبين الباب. بالمغرب. قال

قال: فكلمني حتى أنست منه ثم وعدني موعداً فجئت لموعده واحتبس علي  

جبريل فلما أراد أن يرجع إذا هو به وبميكائيل، فهبط جبريل إلى األرض 

وميكائيل بين السماء واألرض، فأخذني جبريل فصلقني لحالوة القفا وشق 

عن بطني فأخرج منه ما شاء هللا ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاد فيه ثم 

كفأني كما يكفأ اإِلناء، ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم ثم قال لي: 

اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم أقرأ كتاباً قط فأخذ بحلقي حتى أجهشت بالبكاء، 

} ما لم يعلم { قال: فما ثم قال لي: } اقرأ باسم ربك الذي خلق { إلى قوله: 

نسيت شيئاً بعده. ثم وزنني جبريل برجل فوازنته، ثم وزنني بأخر فوازنته، 

ثم وزنني بمائة. فقال ميكائيل: تبعته أمته ورب الكعبة. قال: ثم جئت إلى 

منزلي فلم يلقني حجر وال شجر إال قال: السالم عليك يا رسول هللا، حتى 

تفسير الدر  –  ."م عليك يا رسول هللادخلت على خديجة، فقالت: السال

 المنثور لسسيوطي [ .

 

 وفي تفاسير أهل البيت )عليهم السالم(  



إن أول ما ابتدئ به رسول هللا )صلى هللا عليه و آله( من   "قال ابن عباس]

الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، و كان ال يرى رؤيا إال جاءت كفلق الصبح 

ي هللا عنها(، و كمل له من العمر أربعون سنة، و لما تزوج بخديجة )رض

قال: فخرج ذات يوم إلى جبل حراء، فهتف به جبرئيل و لم يبد له، فغشي 

عليه، فحملوه مشركو قريش إليها، و قالوا: يا خديجة، تزوجت بمجنون! 

فوثبت خديجة من السرير، و ضمته إلى صدرها، و وضعت رأسه في 

قالت: تزوجت نبيا مرسال. فلما أفاق قالت: حجرها، و قبلت بين عينيه، و 

 بأبي و أمي يا رسول هللا، ما الذي أصابك؟

 

قال: " ما أصابني غير الخير، و لكني سمعت صوتا أفزعني، و أظنه 

جبرئيل " فاستبشرت ثم قالت: إذا كان غداة غد فارجع إلى الموضع الذي 

و إذا هو بجبرئيل في  فخرج )صلى هللا عليه و آله(،:رأيته، فيه باألمس، قال

أحسن صورة و أطيب رائحة، فقال: يا محمد، ربك يقرئك السالم و يخصك 

بالتحية و اإلكرام، و يقول لك: أنت رسولي إلى الثقلين، فادعهم إلى عبادتي، 

و أن يقولوا: ال إله إال هللا، محمد رسول هللا، علي ولي هللا، فضرب بجناحه 

لى هللا عليه و آله( منها، و توضأ، و األرض، فنبعت عين ماء فشرب )ص

علمه } ٱْقَرأْ بِٱْسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلََق { إلى آخرها، و عرج جبرئيل إلى السماء، 

و خرج رسول هللا )صلى هللا عليه و آله( من حراء فما مر بحجر و ال مدر 

و ال شجر إال و ناداه، السالم عليك يا رسول هللا، فأتى خديجة و هي 

تفسير البرهان  - ."اره، و أخبرها بذلك، ففرحت به و بسالمته و بقائهبانتظ

 . [ 479ص  4للسيد هاشم البحراني ج

 يقول تعالى : 

 ( 1( اقرأ باسم ربك الذي خلق )1)



 وهنا  :

 )اقرأ( -

وهى أول  كلمة نزلت في اإلسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله ألمة 

القراءة ببسم هللا تعالى هنا ال تكون إال في وحي إقرأ كما يقال لهذا  السبب و

ِذِه  هللا تعالى المنزل من قرآن وسنة قال تعالى } إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ َربَّ َهٰ

َمَها َولَهُ ُكلُّ َشْيٍء  َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن   َوأَْن أَتْلَُو  اْلبَْلدَةِ الَِّذي َحرَّ

فََمِن اْهتَدَٰى فَإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه  َوَمن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمَن اْلُمنِذِريَن     آنَ اْلقُرْ 

{ . وحيث أن كالم رسول هللا صلى هللا عليه وآله من الوحي 92-91النمل –

النجم{  –في قوله تعالى } وما ينطق عن الهوى إن هو إألا وحى يوحى 

نا بالقرأة في القرآن وكذلك حديث رسول هللا صلى هللا عليه فاألمر األلهي ه

 وآله .

 ومن آداب هذه التالوة كما بين هللا تعالى :

 َوقُْرآنًاتالوته بتمهل ودون عجل وترتيله كما في قوله تعالى }  -1

ْلنَاهُ تَنِزياًل  ِلتَْقَرأَهُ فََرْقنَاهُ  اإلسراء  –َعلَى النَّاِس َعلَٰى ُمْكٍث َونَزَّ

106. } 

اإلستعاذة باهلل تعالى من الشيطان الرجيم مع بداية التالوة لقوله  -2

ِجيِم  اْلقُْرآنَ  قََرأْتَ تعالى } فَإِذَا  ِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ النحل  –فَاْستَِعْذ بِاّللَّ

98 . } 

 قُِرئَ اإلستماع واإلنصات إليه إذا تلى عليهم لقوله تعالى} َوإِذَا  -3

 { . 204األعراف  –عُوا َلهُ َوأَنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن فَاْستَمِ  اْلقُْرآنُ 

ثم اتباع أوامر هللا تعالى بعد اإلستماع إلى القرآن الكريم مع بيان أن المكلف 

ببيان القرآن الكريم هو هللا تعالى أوالً  فما أجمل في موضع فقد فصل في 

ْك ِبِه ِلَساَنَك لِ آخر لقوله تعالى }  فَإِذَا  َوقُْرآنَهُ تَْعَجَل بِِه إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ اَل تَُحر ِ

ثم يأتي بيان   { 19-16القيامة  –ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ    قُْرآنَهُ فَاتَّبِْع  قََرأْنَاهُ 



رسول هللا صلى هللا عليه وآله للقرآن الكريم فبيان القرآن يكون بالقرآن 

ه وآله بعد ذلك لقوله تعالى } َوَما أَْرَسْلنَا ِمن وحديث رسول هللا صلى هللا علي

ْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَْعلَُموَن  بِاْلبَي ِنَاِت  قَْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ

َل إِلَْيهِ  ْكَر ِلتَُبي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ بُِر  َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذ ِ  –ْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن َوالزُّ

 { .  44- 43النحل 

وعن بيان رسول هللا صلى هللا عليه وآله علمه أهل بيته لذلك قال صلى هللا 

 مسند – "التنزيل على أنا قاتلتهم كما التأويل على تقاتلهم ياعلي" عليه وآله ]

   [ 129 ص 3 ج والحاكم  126 ص 1ج أحمد

 

 قاتلتهم كما التأويل على تقاتلهم ياعلي" عليه وآله : ]قال أيضاً صلى هللا  و

، طبعة ،456 و 455 ص ،8 ج االنوار: بحار - "التنزيل على  الكمباني 

ـة طريق عن «المرام غاية» في وأورده الشـأن، بهذا مستفيضة روايات  العام 

 ضمن العاشر، العنوان تحت 33 ص الخوارزمـي   أحمـد بن موف ق عن

 .  [ 131 ص هامش ،7 ج «لغديرا طويل. حديث

 

 - « تأويله على تقاتلهم وأنت القرآن تنزيل على أقاتلهم أنا» : وقال]

اإلصابة البن -233ينابيع المودة ص   -44الخوارزمي في المناقب ص 

منتخب كنز   - 334كفاية الطالب ص  -  25ص  1حجر العسقالني ج 

 .[   37ص  6إحقاق الحق ج  - 36ص  5العمال ج 

 



أيها الناس! ال ألفينكم بعدي  :رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(قال  ] , 

ترجعون كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل 

بعدي على  يقاتل طالب أخي، ووصيي،الجرار! أال وإن علي بن أبي 

بحار األنوار:  ،١٨٠ / ١اإلرشاد:   - كما قاتلت على تنزيله  القرآن تأويل

١٩  /٤٦ / ٢٢]. 

]عنه )صلى هللا عليه وآله(: يا علي، أنت... تقاتل بعدي على التأويل كما  -

، الجمل: سعد بن مالك عن ١٣٥كفاية األثر:  - قاتلت على التنزيل 

، ١٤٢ / ٤٢٩المسترشد:  ،ابن عباس عن ١٤٢بشارة المصطفى:  ،٨٠

أبي  عن ١٢٣ :الصواعق المحرقة كلها نحوه؛ ١٧/  ٨٧/  ٤عوالي الآللي: 

   .[ سعيد الخدري

على  يقاتل ، وعليالقرآن ]عنه )صلى هللا عليه وآله(: أنا أقاتل على تنزيل - 

كنز العمال:  عن وهب بن صيفي، ١١٥/  ٤٦/  ١الفردوس:  القرآن ويلتأ

زيد بن  عن ٢١٨/  ٣البن شهر آشوب:  المناقب ؛٣٢٩٦٨  /٦١٣ / ١١

 [ .     أرقم

ويوم القيامة يخرج هللا تبارك وتعالى للخلق كتاب أعمالهم ليحاسبوا فمن 

تعالى  } َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي  اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها قال

ِكتَابََك َكفَٰى ِبنَْفِسَك اْليَْوَم  اْقَرأْ ُعنُِقِه َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمنُشوًرا 

 ِ ِن اْهتَدَٰى فَإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَإ نََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َواَل َعلَْيَك َحِسيًبا مَّ

بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسواًل   -13اإلسراء  –تَِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أُْخَرٰى َوَما ُكنَّا ُمعَذ ِ

15. } 

و هنا من اهتدى فهو الذي تولى هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه و أهل بيته 

بيمينه بواليته هلل الحق كما )عليهم السالم( وفي هذا اليوم يؤتى المؤمن كتابه 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ ِبيَِمينِِه َفيَقُوُل َهاُؤُم  ِكتَابَِيْه إِن ِي  اْقَرُءوافي قوله تعالى } فَأَمَّ

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%A8/1453_%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%A8/1285_%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
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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
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اِضيٍَة  فِي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  قُُطوفَُها دَانَِية   َظنَنُت أَن ِي ُماَلٍق ِحَسابِيَْه فَُهَو فِي ِعيَشٍة رَّ

 { . وأما : 24-19الحاقة  –َربُوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَْفتُْم فِي اأْلَيَّاِم اْلَخاِليَِة   ُكلُوا َواشْ 

 )باسم ربك(  -

واسم هللا تعالى يذكر عند الذكر والصالة لقوله تعالى } قد أفلح من تزكى 

{ أي ان اسم هللا تعالى يذكر مع  15-14األعلى  –فصلى  اسم ربهوذكر 

الذي  باسم ربكع تالوة القرآن لقوله تعالى هنا } }اقرأ افتتاح الصالة وم

{  ويذكر في افتتاح كل شيئ الستبعاد الشيطان من العمل 1العلق  -خلق 

الذي يعمله اإلنسان وذلك العمل قام به نبي هللا سليمان عند كتابته رساله 

 –الرحمن الرحيم  بسم هللالملكة سبأ في قوله تعالى } إنه من سليمان وإنه 

 النمل {  . وأما :

 )الذي خلق (  -

والذي خلق الخلق  هو هللا تعالى لقوله عز وجل عن السماء واألرض } إِنَّ 

ُ الَِّذي  السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوٰى َعلَى اْلعَْرِش  َخلَقَ َربَُّكُم َّللاَّ

َراٍت بِأَْمِرِه أاََل يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ  ْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َحثِيثًا َوالشَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ) { وهو الذي  54األعراف  –( 54لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمُر تَبَاَرَك َّللاَّ

الرحمن {  –خلق اإلنسان كما في قوله تعالى } خلق اإلنسان علمه البيان 

 { ً ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن وقال تعالى أيضا

{ وهو ع زوجل الذي خلق كل شيئ ثم  16ق  -أقرب إليه من حبل الوريد 

هداه لسلوك محدد  منذ الوالدة حتى الممات كما في قول نبي هللا موسى 

لفرعون عليه لعائن هللا المتتالية إلى يوم الدين } قال من ربكما ياموسى قال 

طه {  وهو عز وجل خالق كل  –ثم هدى  خلقهي أعطى كل شيئ ربنا الذ

هَ ِإالَّ  ُ َربُُّكْم اَل إِلَٰ ِلُكُم َّللاَّ شيئ علمناه أم لم نعلمه رأيناه أم لم نراه قال تعالى } ذَٰ

{ وهنا  102األنعام  –ُكل ِ َشْيٍء فَاْعبُدُوهُ َوُهَو َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيل   َخاِلقُ ُهَو 

لى أن هذا الخالق العظيم لكل شيئ أنزل كتابه الكريم وأمر بقول بسم يبين تعا



هللا الرحمن الرحيم عند تالوته وعند الصالة وافتتاح كل عمل ببسم هللا كما 

قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : )ُكلُّ َكاَلٍم أَْو أَْمٍر ِذي بَاٍل في الحديث ]

( وقد روي الحديث بألفاظ أخرى -أَْو قَاَل : أَْقَطُع  -ِر هللاِ فَُهَو أَْبتَُر اَل يُْفتَُح بِِذكْ 

( والدارقطني  14/329رواه اإلمام أحمد في " المسند " ). نحو هذا

الذي [ ولذلك يقول تعالى هنا } اقرأ بسم ربك  )8/373تهذيب التهذيب" )"و

 {  . خلق

 ثم يقول تعالى :

 ( 2)( خلق اإلنسان من علق 2)

 وهنا : 

 )خلق اإلنسان(  -

  

نَسانِ َوبَدَأَ  َخلََقهُ يقول تعالى هنا :  } الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء   ِمن ِطيٍن  َخْلَق اإْلِ

وِحِه َوَجعََل لَُكُم  اهُ َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّ ِهيٍن ثُمَّ َسوَّ اٍء مَّ ن مَّ ثُمَّ َجعََل نَْسَلهُ ِمن ُساَللٍَة م ِ

ا تَْشُكُروَن  السَّْمَع  وبعدما جعل  {9-7السجدة  -َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئِدَةَ َقِلياًل مَّ

خلق اإلنسان األول وهو آدم عليه السالم جلق منه زوجته كما في قوله تعالى 

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ  َخلَقَُكم} يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي  ْوَجَها ِمْنَها زَ  َوَخلَقَ م ِ

 َ َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا َّللاَّ

{ وهنا جعل هللا تعالى  نسله من ماء مهين فإذ  1النساء  –َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا 

َخلَْقَنا له تعالى } َولَقَْد خلقه عز وجل جعله نطفة ثم علقة ثم مضغة كما في قو

نَسانَ  ِكيٍن  ثُمَّ  اإْلِ ن ِطيٍن  ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ النُّْطفَةَ  َخلَْقَناِمن ُساَللٍَة م ِ

 اْلُمْضغَةَ ِعَظاًما فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ  َفَخلَْقنَااْلعَلََقةَ ُمْضغَةً  فََخلَْقنَاَعلَقَةً 

ُ أَْحَسُن  َخْلقًاأَنَشأْنَاهُ  {  وهذا  14-12السجدة  – اْلَخاِلِقينَ آَخَر  فَتَبَاَرَك َّللاَّ

اإلنسان علمه هللا تعالى البيان تمييزاً له عن بقية المخلوقات كما في قوله 



{ وقد خلقه هللا تعالى في 4-3الرحمن  –علمه البيان  خلق اإلنسان تعالى }

نَسانُ في قوله تعالى  } يَا أَيَُّها أجمل وأحسن صورة كما  َك بَِرب َِك  اإْلِ َما َغرَّ

ا َشاَء َركَّبَكَ  َخلَقَكَ اْلَكِريِم الَِّذي  ِ ُصوَرةٍ مَّ اَك فَعَدَلََك فِي أَي  -6االنفطار  –فََسوَّ

{ . وهنا في اآلية يبين تعالى أنه خلق اإلنسان من علق كما في قوله تعالى 8

 { . وأما : 2العلق  – من علق اإلنسان خلق} 

 )من علق (  -

معجم  –]  العلقة خليط من ماء الرجل والمرأة يعلق بجدار الرحم فيتحور 

ألفاظ القرآن باب العين فصل الالم والقاف [ . والعلقة مرحلة معلقة بين 

النطفة و المضغة  ال هى نطفة وال خى مضغة لورود هذا اللفظ في قوله 

رة من زوجها بال نكاح أو طالق } فال تميلوا كل تعالى عن المرأة المهجو

{ وهذه المرحلة هى الثانية من خلق 129النساء  – كالمعلقةالميل فتذروها 

نَساَن ِمن ُساَللٍَة  اإلنسان في رحم أمه والتي قال تعالى فيها } َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

ِكي ن ِطيٍن ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطَفةً فِي قََراٍر مَّ  اْلعَلََقةَ فََخلَْقنَا  َعلَقَةً ٍن ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ م ِ

ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاًما فََكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر فَتَبَاَرَك 

ِلَك لََمي ِتُوَن  ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن ثُمَّ إِنَُّكم بَْعدَ ذَٰ ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة تُْبعَثُوَن َولَقَْد َّللاَّ

 { . 17-12المؤمنون  –َخلَْقنَا فَْوقَُكْم َسْبَع َطَرائَِق َوَما ُكنَّا َعِن اْلَخْلِق َغافِِليَن  

 ثم يقول تعالى :

 ( 3( اقرأ وربك األكرم )3)

 وهنا :

 )اقرأ وربك ( -



{ وهنا يبين 1العلق  –الذي خلق ربك اقرأ بسم  أي كما في قوله تعالى }

تعالى لرسوله وللناس اقرأووا واعلموا أن ربكم أشرف و أكرم من كل كريم 

 { . وأما :3العلق  –األكرم  اقرأ وربكقال تعالى هنا } 

 )األكرم( -

]  وأكرمه :سلك منه مسلك الكرم والجود فأحسن معاملته وأنعم عليه بما  

ه أكرم وكرمه شرفه وأحسن معاملته ,.. يرضيه ومضارعه يكرم واألمر من

وأكرم :إسم تفضيل من كرم ومعناه األشرف أو األشد تفضالً .. , واإلكرام 

معجم ألفاظ  –مصدر أكرم وهو الجود واإلحسان  أو التكريم والتعظيم 

 القرآن باب الكاف فصل الراء والميم  [ .

تعالى } فتعالى هللا وهللا تعالى رب العرش  وهذا الخلق كريم كما في قوله 

{ وهللا تعالى  116المؤمنون –الملك الحق ال إله إال هو رب العرش الكريم 

من كرمه على عباده أرسل إليهم رسل مكرمون كما في قوله تعالى } وقالوا 

{ وأكثرهم كرماً  36االنبياء  – مكرموناتخذ الرحمن ولدا بل عباد 

له لقوله فيه صلى هللا عليه وآله } بالتخصيص خاتم النبيين صلى هللا عليه وآ

ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما  كريمإنه لقول رسول 

التكوير { ولقد وصف هللا تعالى نبي هللا موسى بنفس  –صاحبكم بمجنون 

 – كريمالوصف في قوله تعالى } ولقد فتنا قوم فرعون وجاءهم رسول 

يا بنزول الصحف المكرمة من هللا { وهذا التكريم لهم في الدن17الدخان 

 -  مكرمةتعالى أكرم األكرمين لقوله تعالى } فمن شاءذكره في صحف 

{  وأكرم الخلق عند هللا تعالى أتقاهم من تولى هللا تبارك وتعالى 13عبس 

أكرم األكرمين وعمل بكتابه الكريم و بأوامر رسول هللا الكريم كما بينا ثم 

م وجه هللا تبارك وتعالى الذي يؤتى منه لقوله تعالى تولى أهل بيته الكرام وه

{ 27الرحمن  –} كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام 



ً بل قالتعالى }ليس كمثله شيئ  وهنا وجه هللا تعالى حاشا هلل أن يكون جسما

وهو السميع البصير { ولفظ وجه يبين من هم المستثنون من الهالك يوم 

. , ورد لفظ وجه في قوله تعالى } اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا القيامة 

يوسف { وهنا كأن  –يخلوا لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين 

يعقوب اشرك في حب يوسف إخوته فكان حب يعقوب له يعادل حب إخوته 

 وهنا يتبين لنا أنهم ارادوا توحيد وجة يعقوب إليهم بمحاولة قتلهم لنبي هللا

ِ َوُهَو ُمْحِسن   َوْجَههُ َوَمن يُْسِلْم  يوسف عليه السالم ولذلك يقول تعالى } إِلَى َّللاَّ

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُموِر  { والعروة  22لقمان  –فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَٰى َوإِلَى َّللاَّ

ْكفُْر بِالطَّاُغوِت الوقى هى الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل لقوله تعالى } فََمن يَ 

ُ َسِميع  َعِليم   ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثَْقٰى اَل انِفَصاَم لََها  َوَّللاَّ  –َويُْؤِمن بِاّللَّ

{ واإليمان باهلل هنا يقوم على والية هللا تعالى ورسوله ثم اإلمام  256البقرة 

ُ َوَرُسولُهُ علي الذي تصدق وهو راكع ونزل فيه قوله تعالى }  ِإنََّما َوِليُُّكُم َّللاَّ

َكاةَ َوُهْم َراِكعُوَن  اَلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  55المائدة  –َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ

{ وهنا يتبين لنا أن معنى قوله تعالى } كل شيئ هالك إال وجهه { أي كل 

ي عليهم السالم ولذلك قال تعالى شيئ هالك إال رسله وأنبيائه ثم أهل بيت النب

ً  هذا الحزب من أهوال يوم القيامة }  وِر فََصِعقَ  فِي َونُِفخَ مستثنيا َمْن  الصُّ

ُ  السََّماَواتِ  فِي وهؤالء أيضا  { ٦٨الزمر  -َوَمْن فِي اأْلَْرِض إِالَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

ذَا هم الذين قال تعالى فيهم } اَل يَْحُزنُُهُم اْلفََزعُ اأْلَ  ْكبَُر َوتَتَلَقَّاُهُم اْلَماَلئَِكةُ َهٰ

{ زلذلك يقول اإلمام الصادق عليه 103األنبياء  -يَْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعدُوَن  

 السالم ] نحن وجه هللا الذي يؤتى منه [ .

كل من  " :علي بن إبراهيم تفسيرورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي :]  

الحسين عليهما  وجه ربك " قال: دين ربك. وقال علي بن عليها فان ويبقى

 -تفسير القمي & بحار األنوار  – .نحن الوجه الذي يؤتى هللا منه :السالم

[ وهؤالء هم المكرمون عند هللا تبارك  ٥الصفحة  - ٤ج  -العالمة المجلسي 



ً  لقوله  تعالى } ق وتعالى  ال والشهداء عند هللا تعالى من المكرمين أيضا

{  27يس  – المكرمينياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من 

عند هللا  أكرمكموأكرم الخلق عند هللا تعالى أتقاهم كما في قوله تعالى } إن 

 { . 13الحجرات  –أتقاكم 

ِ َوَما تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن إاِلَّ ِعبَادَ  وهؤالء جميعاً قال تعالى فيهم } َّللاَّ

ْعلُوم   فََواِكهُ  َوُهم  ئَِك لَُهْم ِرْزق  مَّ
ْكَرُمونَ اْلُمْخلَِصيَن أُولَٰ فِي َجنَّاِت النَِّعيِم  م 

ِعيٍن بَْيَضاَء لَذَّةٍ ل ِلشَّاِربِيَن اَل فِيَها  ن مَّ تَقَابِِليَن  يَُطاُف َعلَْيِهم بَِكأٍْس م ِ َعلَٰى ُسُرٍر مُّ

يُنَزفُوَن َوِعندَُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف ِعين  َكأَنَُّهنَّ َبْيض   َغْول  َواَل ُهْم َعْنَها

ْكنُون   { . وهذا الكرم من هللا تبارك و تعالى في عرشه  49-39الصافات  -مَّ

وخلقه وعلى رسله و صحفه المنزلة لذلك قال تعالى أنه األكرم تبارك 

المكرمة المرفوعة  وتعالى أل كرم هللا ألنه سيكرم رسوله بالرسالة الصحف

ً بالوحي من اآلن مع نزول أول آيات من  المطهرة التي ستنزل عليه متتاليا

 { .3العلق  – األكرمكتاب هللا تعالى } أقرأ وربك 

 ثم يقول تعالى :

 ( 5( علم اإلنسان مالم يعلم )4( الذي علم بالقلم )4)

 وهنا :    

 )الذي علم ( -

القرآن و البيان  لقوله تعالى : } الرحمن  أي أنه تعالى خلق اإلنسان وعلمه

{ وهذا العلم بالقلم 4-1الرحمن  –البيان  علمهالقرآن  خلق اإلنسان  علم

{  وورود القلم هنا 4العلق –بالقلم  الذي علم} : يدون ليتم حفظه تعالى هنا 

لبيان عظم مكانته عند هللا تبارك وتعالى وشرف هذه المهنة لكل من واستخدم 

فيها من علماء وكتاب وباحثين وصحفيين وساسة وقضاه و الويل كل  القلم



ً أو استخدم قلمه لإلضرار بالعباد والبالد  الويل لمن كتب به زوراً أو كذبا

والكفر به عز وجل ابتغاء دنيا يكسبونها أو متاع قليل لقوله تعالى : } فََوْيل  

ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل  ل ِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم  ذَا ِمْن ِعنِد َّللاَّ ثُمَّ يَقُولُوَن َهٰ

ا يَْكِسبُوَن  مَّ ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيل  لَُّهم م ِ مَّ  { . 79البقرة  –فََوْيل  لَُّهم م ِ

وعلم القرآن الذي علمه هللا تبارك وتعالى وكتبه السماوية في قوله تعالى }  

{ وفي هذه 4-1الرحمن  –البيان  علمهالقرآن  خلق اإلنسان  لمعالرحمن 

الكتب السماوية وخاتمها القرآن الكريم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ومابعد 

يوم القيامة من وعود وعدها هللا تعالى ألهل الجنة وتوعد بها أهل النار 

 في القلم :ولذلك في الحديث الشريف يقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

إنَّ أوَل ] عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : 

ِ وماذا أكتُب ؟ قال : اكتُْب مقاديَر  ما خلق هللاُ القلُم، فقال لهُ : اكتْب، قال : رب 

كل ِ شيٍء حتى تقوَم الساعةُ . يا بنيَّ إني سمعُت رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه 

رواه أبي داوود حديث رقم  –قول : من مات على غيِر هذا فليَس ِمنيوسلََّم ي

 [ . وأما : 4700

 )بالقلم(

وهنا لعظم مكانة القلم ومايكتب به أقسم هللا تبارك و تعالى به في قوله تعالى 

{  و لو أن كتاب هللا تعالى استخدم فيه  1القلم   –َوَما يَْسُطُروَن  َواْلقَلَمِ  } ن

شجر األرض وسبعة أبحر من المداد ما نفدت كلمات هللا تعالى  العلماء  كل 

َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ ِمن  أَْقَلمٌ كما في قوله تعالى : } َولَْو أَنََّما فِي اأْلَْرِض ِمن َشَجَرةٍ 

َ َعِزيز  َحِكيم   ِ  إِنَّ َّللاَّ ا نَِفدَْت َكِلَماُت َّللاَّ {  وهذه 27لقمان  –بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر مَّ

الكلمات علم كتبه العلماء باألقالم في كل زمن لقوله تعالى } اقرأ وربك 

 { . وأما :  4العلق  – بالقلماألكرم الذي علم 



 (5( علم اإلنسان مالم يعلم )5)

 هنا :

 مالم يعلم ( اإلنسان)علم  -

ه وهنا علم اإلنسان أول إنسان علمه هللا تبارك وتعالى كان نبي هللا آدم علي

آدََم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة  َوَعلهمَ السالم لقوله تعالى فيه } 

ُؤاَلِء إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن  { ثم أخذ الوحي  31البقرة  –فَقَاَل أَنِبئُونِي بِأَْسَماِء َهٰ

عليه السالم } ينزل من السماء على أنبياء هللا تترى ولذلك يقول نبي هللا نوح 

{  وكذلك نبي هللا  إبراهيم عليه  62األعراف   –من هللا ماال تعلمون  وأعلم

َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي  اْلِعْلمِ السالم يقول ألبيه آزر } يَا أَبَِت ِإن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن 

السالم( } {  ويقول نبي هللا يعقوب )عليه  43مريم  –أَْهِدَك ِصَراًطا َسِويًّا 

{   ثم يقول تعالى للمصطفى  86يوسف  –من هللا ماال تعلمون  وأعلم

النساء  – تعلممالم تكن  وعلمكصلوات هللا وسالمه عليه خاتم النبيين } 

{  وأمته من بعده تتعلم من هذا الوحي القرآني ومن حديث رسول هللا  113

رى ولذلك يقول تعالى صلى هللا عليه وعلوم أهل بيته ماال تعلمه األمم األخ

ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه  ي ِيَن َرُسواًل م ِ ألمتنا اإلسالمية } ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُم ِ

يِهْم  ِبيٍن  َويُعَل ُِمُهمُ َويَُزك ِ  –اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوِإن َكانُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

لى أنه من رسول هللا صلى هللا عليه أهل بيته { ولذلك يبين تعا 2الجمعة 

ورثه علم النبي الحقيقيين علمت األمة ماال تعلمه األمم األخرى لقوله تعالى 

{ وذلك العلم من هللا  91األنعام  –أنتم وال آباؤكم  تعلموامالم  وعلمتم} 

الذي يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيئ عن كل شيئ علمناه أم لم نعلمه  تعالى

 30البقرة  – تعلمونماال  أعلم} ألم أقل لكم إني   لذلك قال تعالى للمالئكةو

{ وال للمالئكة وال ألحد من خلقه إال منه تعالى ومن بعد إذنه عز وجل لقول 



البقرة  –إنك أنت العيم الحكيم  ماعلمتنالنا إال  علمالمالئكة هنا } سبحانك ال 

 { . وأما : 31

 )اإلنسان(  -

إلنسان هو المخلوق من طين كما في قوله تعالى } وبدأ خلق وهنا هذا ا

{ وهذا اإلنسان المخلوق من هللا تعالى له  7السجدة  –من طين  اإلنسان

خاصية متفرد بها عن الخلق بعد أن علمه البيان والقرآن ومالم يكن يعلم في 

فهذا الرحمن {  –علمه البيان اإلنسان  قوله تعالى } الرحمن علم القرآن خلق

اإلنسان له صفة بعد تعلمه البيان وهى صفة الجدال والخصام واإلعتماد على 

من نطفة  اإلنساناألدلة الظنية لمن هم أهل النار لذلك قال تعالى فيهم } خلق 

{  وهذا الخصام يعتمد على الظن  والعمل  4النحل  –فإذا هو خصيم مبين 

عن  بعض الناس وانقسامهم بالهوى وترك النص القرآني كما في قوله تعالى 

إلى فجار تاركين للقرآن الكريم ومنهم من قدم أراء العلماء على القرآن 

الكريم  ومنهم أيضاً األبرار المتقين العاملين بكتاب هللا تعالى و سنة رسوله 

صلى هللا عليه وآله ممن تركوا  الظن والجدل والتخاصم وأراء وأهواء 

تعالى في هؤالء وأدلتهم الظنية } ولقد صدق  العلماء بغير نص أو دليل قال

{ وهؤالء هم الذين 20سبأ  –عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقاً من المؤمنين 

غرهم باهلل الغرور وقال فيهم هم و األبرار الذين اتقوا ربهم  : } يَا أَيَُّها 

نَسانُ  َك بَِرب َِك اْلَكِريِم الَِّذي َخَلقََك فَسَ  اإْلِ ا َما َغرَّ ِ ُصوَرةٍ مَّ اَك فَعَدَلََك فِي أَي  وَّ

يِن َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن ِكَراًما َكاتِبِيَن يَْعلَُموَن  بُوَن بِالد ِ َشاَء َركَّبََك َكالَّ بَْل تَُكذ ِ

اَر لَِفي َجِحيٍم َيْصلَْونََها  يِن َوَما َما تَْفعَلُوَن إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم  َوإِنَّ اْلفُجَّ يَْوَم الد ِ

يِن يَْوَم اَل  يِن ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يَْوُم الد ِ ُهْم َعْنَها بِغَائِِبيَن َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الد ِ

 ِ َّ  { . 19-6اإلنفطار  –تَْمِلُك نَْفس  ل ِنَْفٍس َشْيئًا َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ ّلل ِ

 ثم يقول تعالى :



 

 ( 7(  أن رآه استغنى )6ليطغى ) ( كل إن اإلنسان6)

 وهنا :

 )كل( -

بل تحبون العاجلة وتذرون  كلوكال ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } } 

{ وحب العاجلة وهى الدنيا ومتاعها يمنع محبها من 21-20الحاقة  –اآلخرة 

أداء حق هللا تعالى في ماله من إكرام اليتيم وإطاعام المسكين لذلك يقول 

الفجر  –كال بل ال تكرمون اليتيم وال تحاضون على طعام المسكين تعالى } 

إن اإلنسان ليطغى أن  كل{ وهنا يبدأ الطغيان كما في قوله تعالى } 17-18

 وأما : { 7-6العالق  –رآه استغنى 

 )إن اإلنسان ليطغى(  -

معجم ألفاظ القرآن باب الطاء فصل الغين  –] وطغى : بمعنى جاوز حده 

قال تعالى في الريح لما اشتدت إلهالك قوم ثمود } وأما ثمود  والياء [

{ ولما ارتفع الموج عن حده لدرجة اإلهالك 5الحاقة  – بالطاغيةفأهلكوا 

{ ومن اراد  11الحاقة  –قال تعالى } إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 

آثر الحياة الدنيا  الحياة الدنيا فيصفه القرآن الكريم أن ماله سيجعله طاغية ألنه

وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى  طغىعلى اآلخرة لقوله تعالى } فأما من 

{ .  ولذلك قال تعالى عن فرعون لما قتل وأفسد في  37النازعات  –المأوى 

طه  –األرض وعلى فيها على المستضعفين } اذهب إلى فرعون إنه طغى 

24 . } 



ية هنا بحرصهم على الحياة الدنيا وهى ال وهؤالء يبدأ طغيانهم كما في اآل 

تَاَع  تنال إال بالغي كما في قوله تعالى }يَا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَٰى أَنفُِسُكم مَّ

{ ولذلك  23يونس  –اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجعُُكْم فَنَُنب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن 

تعالى عن سبب ذلك استغناء الناس وعدم التزامهم بحق هللا تعالى في  يقول

إن اإلنسان أموالهم للفقراء واليتامى والمساكين كما في قوله تعالى هنا } كال 

 { . وأما :7-6العلق  –أن رآه استغنى  ليطغى

 )أن رآه(  -

 َرأَْواذَا وهنا لفظ الرؤية يرد في قوله تعالى فيمن أرادوا الحياة الدنيا } َوإِ  

َن اللَّْهِو  ِ َخْير  م ِ وا إِلَْيَها َوتََرُكوَك َقائًِما قُْل َما ِعندَ َّللاَّ تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انَفضُّ

اِزقِيَن  ُ َخْيُر الرَّ { وهؤالء لسعةأموالهم  11الجمعة  –َوِمَن الت َِجاَرِة   َوَّللاَّ

غيرهم ممن هم  في كل زمان ومكان يظنون أنهم أعلى وأشرف وأكرم من

دونهم في المستوى المعيشي والمالي وذلك بتزيين من الشيطان قال تعالى 

َ يُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْهِدي  فََرآهُ هنا } أَفََمن ُزي َِن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه  َحَسنًا فَإِنَّ َّللاَّ

َ عَ  فاطر  –ِليم  بَِما َيْصنَعُوَن َمن يََشاُء فَاَل تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ

{ وهذا التزيين بعد جمعهم للمال بغير حق وعدم أداء حق هللا تعالى فيه   8

فتحولوا إلى طغاة لسعة أموالهم وعدم إخراج حق هللا تبارك وتعالى فيها 

 –استغنى  أن رآهكما في قوله عز وجل هنا } كال إن اإلنسان ليطغى 

 { . وأما :7-6العلق 

 نى( )استغ

معجم ألفاظ   -واستغنى كلمة أصلها غني يغني وتأتي  بمعنى ]الكفاية  

عنكم  أغنىالقرآن باب الغين فصل النون والياء [ . في قوله تعالى } ما 

معجم ألفاظ   –{ وتأتي ] بمعنى عدم الحاجة  48االعراف  –جمعكم 

هللا من  نيهميغالقرآن باب الغين فصل النون والياء [ . } إن يكونوا  فقراء 



{ . ومن استغنى هو الذي بخل ولم يخرج حق هللا في  32النور  –فضله 

أصحاب النصاب من فقراء ومساكين ويتامى لقوله تعالى } وأما من بخل 

 { . 8الليل  –وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى  واستغنى

ه هؤالء تحولوا إلى طغاه ويستغني هللا تعالى عن قبول أعمالهم كما في قول

 –هللا  واستغنىتعالى عن قوم فرعون على سبيل المثال }كفروا وتولوا 

 { . ثم يقول تعالى : 6التغابن 

 

 ( 8( إن إلى ربك الرجعى )8)

 

أي أنه يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلى هللا يرجعون كما في قوله 

ل { ويقو 57العنكبوت  – إلينا ترجعونتعالى } كل نفس ذائقة الموت ثم 

تعالى عن هؤالء الذين كفروا وافتروا على هللا الكذب أن لهم الحسنى } قُْل 

ِ اْلَكِذَب اَل يُْفِلُحوَن َمتَاع  فِي الدُّْنيَا ثُمَّ  ثُمَّ  إِلَْينَا َمْرِجعُُهمْ إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

{ وذلك بعد أن  70-69يونس  -َن نُِذيقُُهُم اْلعَذَاَب الشَِّديدَ بَِما َكانُوا يَْكفُُرو

 مرجعكمهللا  إلىينبئهم هللا تعالى بما كانوا يعملون كما في قوله تعالى } 

 { . 105المائدة  –جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون 

 ثم يقول تعالى :

( أرأيت إن كان على 10( عبداً إذا صلى )9( أرأيت الذي ينهى )9)

 (12( أو أمر بالتقوى )11الهدى)

 وهنا :

 



ِي ألطَأنَّ على  ] عن ابن عباس قال : قال أبو جهٍل لئن رأيُت محمدًا يصل 
م لو فعل  عنِقه فقيل هو ذاك قال ما أراه فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ

  ألخذته المالئكُة عياًنا ولو أن اليهودَ تمنَّوا الموت لماتوا

 .[  317ص  6ج مجمع الزوائد في  الهيثمي : 

] عن ابن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي عند المقام  

 -وتوعده  -، فمر به أبو جهل بن هشام ، فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ 

فأغلظ له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وانتهره ، فقال : يا محمد بأي شيء 

ديا ! فأنزل هللا : ) فليدع ناديه تهددني ؟ أما وهللا إني ألكثر هذا الوادي نا

سندع الزبانية ( قال ابن عباس : لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من 

 تفسير الدر المنثور وابن كثير [ –ساعته وقال الترمذي : حسن صحيح 

] عن ابن عباس ، قال : قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلي عند المقام 

: ) اقرأ باسم ربك الذي خلق ] خلق اإلنسان من  ألقتلنه . فأنزل هللا عز وجل

علق [ ( حتى بلغ هذه اآلية : ) لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع 

ناديه سندع الزبانية ( فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم فصلى فقيل : ما يمنعك 

حرك ؟ قال : قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : وهللا لو ت

 تفسير بن كثير [ . -ألخذته المالئكة والناس ينظرون إليه .

 وهنا :

 ( إن كان على الهدىأرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى  أرأيت)  -

وهنا أرأيت يرد في اآلية التالية لها كبيان بأن المصلي هلل تعالى بشروط 

ان إن ك أرأيتالصالة وأحكامها فهو الذي على الهدى في قوله تعالى } 

 على الهدى أو أمر بالتقوى { .

والذي ليس على الهدى فهو الذي اتخذ إلهه هواه لورود هذا اللفظ في قوله 

 43الفرقان  –من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيال  أرأيتتعالى } 



الذي  أرأيت{ وهؤالء هم المكذبين للدين الوارد ذكرهم في قوله تعالى } 

 –يدع اليتيم وال يحض على طعام المسكين يكذب بالدين فذلك الذي 

{ . منهم العاص بن وائل الذي نزل فيه قوله تعالى } 2-1الماعون 

 { . 77مريم  –الَِّذي َكفََر بِآيَاِتنَا َوقَاَل أَلُوتَيَنَّ َمااًل َوَولَدًا  أَفََرأَْيتَ 

]عن ابن عباس، أن رجاال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين، فأتوه يتقاضونه، فقال: ألستم  كانوا

تزعمون أن في الجنة فضة وذهبا وحريرا، ومن كل  الثمرات؟ قالوا: بلى، 

قال: فإن موعدكم اآلخرة، فوهللا ألُوتين  ماال وولدا، وألُوتين  مثل كتابكم 

الَِّذي َكفََر بِآيَاتِنَا  ْيتَ أَفََرأَ الذي جئتم به، فضرب هللا مثله في القران، فقال: )

 الطبري في تفسيره[ . -َوقَاَل ألُوتَيَنَّ َماال(.... إلى قوله َويَأْتِينَا َفْردًا . 

الَِّذي تََولَّٰى   أَفََرأَْيتَ ومنهم الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قوله تعالى } 

ِب فَُهَو يََرٰى أَْم لَْم يُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف َوأَْعَطٰى قَِلياًل َوأَْكدَٰى  أَِعندَهُ ِعْلُم اْلَغيْ 

نَساِن  ُموَسٰى َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّٰى  أاَلَّ تَِزُر َواِزَرة  ِوْزَر أُْخَرٰى َوأَن لَّْيَس ِلإْلِ

-33م النج -إاِلَّ َما َسعَٰى َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَٰى  

{ ]نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكان قد اتبع رسول هللا صلى هللا 41

عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين ، وقال : لم تركت دين 

األشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ قال : إني خشيت عذاب هللا ; 

فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه 

اب هللا ، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه عذ

فأنزل هللا تعالى هذه اآلية . وقال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك 

عنه فنزل : وأعطى قليال أي من الخير بلسانه وأكدى أي قطع ذلك 

وأمسك عنه . وعنه أنه أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقد اإليمان 

 القرطبي في نفسيره [  -ثم تولى فنزلت : أفرأيت الذي تولى اآلية



لَْت  ومن هؤالء المنافقين الذين قال تعالى فيهم } َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا لَْواَل نُز ِ

ْحَكَمة  َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل   الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم َرأَْيتَ ُسوَرة  فَإِذَا أُنِزلَْت ُسوَرة  مُّ

ِ َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَأَْولَٰى لَُهْم  َرض  يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِشي   20محمد  –مَّ

  } 

 أرأيتوهؤالء المكذبين القرشيين والمنافقين هنا الذين قال تعالى فيهم } 

العلق { فهم التاركين لكتاب ربهم ألن  التكذيب كما  –الذي يكذب بالدين 

ك هو ترك العمل بما أنزل هللا فال يعير لكتاب هللا باال وال بينا من قبل ذل

لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى في المثال الذي ضربه 

لنا عن بني إسرائيل  وفعلهم لما تركوا العمل بكتاب ربهم } َمثَُل الَِّذيَن 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل الْ  ِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا  بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم ُحم ِ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن  ِ َوَّللاَّ { وهنا بين  5الجمعة  –الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

تعالى أنهم بتركهم العمل بكتاب ربهم كأنهم كذبوا به وإن لم يعلنوا تكذيبهم 

اللفظ وبالتالي الذي ينهى عبداً إذا صلى فهو  وهذا حكم هللا في بيان هذا

المكذب بيوم الدين وهو التارك لكتاب ربه عز وجل الذي يدع اليتيم وال 

يحض على طعام المسكين وأول يتيم في اإلسالم هنا هو سيدنا محمد 

صلى هللا عليه وآله والذي توعده أبو جهل كما في الحديث إن رآه يصلي 

يفعل ذلك بالمصلين في كل مكان وكل زمان  واآلية تتحدث عن كل من

فاهلل تعالى أنه لن يتركهم دون اإلنتقام وسيمتعون وأشياعهم إلى حين وفقاً 

 أَفََرأَْيتَ آلجالهم المحددة عنده لنزول العذاب  وهو وقت قال تعالى فيه } 

ا َكانُوا يُوَعدُوَن  تَّْعنَاُهْم ِسِنيَن ثُمَّ َجاَءُهم مَّ { 206-205اء الشعر –إِن مَّ

وهذا العذاب بين أجلين قال تعالى فيهما } سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى 

 التوبة { . –عذاب عظيم 

 . وأما : 



 )الذي ينهى (  -

ورد هذا اللفظ في عدة مواضع من كتاب هللا تعالى يحدد ثاللث طوائف كانت 

 تحارب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

 األولى وهى قريش : 

ن يَْستَِمُع إِلَْيَك  َوَجعَْلنَا َعلَٰى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن يَْفقَُهوهُ ل  قوله تعالى } َوِمْنُهم مَّ

َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّٰى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك 

ذَا  ِليَن َوُهْم يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهٰ َعْنهُ َوَيْنأَْوَن َعْنهُ  يَْنَهْونَ إاِلَّ أََساِطيُر اأْلَوَّ

 { .26-25األنعام  -َوإِن يُْهِلُكوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن  

ن  الثانية : المنافقون الذين قال تعالى فيهم } اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهم م ِ

 ْ َ  َويَْنَهْونَ ُمُروَن بِاْلُمنَكِر بَْعٍض  يَأ َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم َنُسوا َّللاَّ

 {  . 67التوبة  –فَنَِسيَُهْم  إِنَّ اْلُمَنافِِقيَن ُهُم اْلفَاِسقُوَن 

 الثالثة : اليهود لقوله تعالى فيهم } لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمن بَنِي ِإْسَرائِيَل َعلَىٰ 

َكانُوا يَْعتَدُوَن َكانُوا اَل  ِلَك بَِما َعَصوا وَّ ِلَساِن دَاُوودَ َوِعيَسى اْبِن َمْريََم ذَٰ

ْنُهْم يَتََولَّْوَن  يَتَنَاَهْونَ  نَكٍر فَعَلُوهُ لَِبئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُوَن  تََرٰى َكثِيًرا م ِ َعن مُّ

ُ َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب ُهْم الَِّذيَن َكفَُروا  لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَهُ  ْم أَنفُُسُهْم أَن َسِخَط َّللاَّ

{ . وهذه الطوائف الثالثة أظهرت عداوتها  80 78 –المائدة  –َخاِلدُوَن  

وحربها للنبي صلى هللا عليه وآله مستخدمين المنافقين كراس حربة لهدم دين 

نوا عينا تجسسية على اإلسالم بالكذب على رسوله صلى هللا عليه وآله وليكو

رسول هللا وأهل بيته)عليهم السالم( وصحابته الكرام )رضى هللا عنهم( . 

وكان من زعماء هؤالء األوائل أبو جهل الذي نزل فيه هنا } أرأيت الذي 

 العلق { . –عبداً إذا صلى  ينهى

 ثم يقول تعالى :



 ( 10( عبدا إذا صلى )10) - 

 وهنا 

 )عبداً(  -

ألول في هذه األمة وقبل خلق السماوات واألرض هو سيدنا وهنا العبد ا

هللا يدعوه كادوا  عبدمحمد صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى فيه } وأنه لما قام 

الجن { . ولذلك يبين تعالى هنا أن أبو جهل  وأبو لهب  –يكونون عليه لبدا 

عليه وآله  وكبار قرئيش كانوا من أوائل الذين هاجموا رسول هللا صلى هللا

وكانت الملعونة أم جميل زوجة أبو لهب حمالة الحطب تلقي عليه القاذورات 

 والروث وهو يصلى 

لما نزل قوله ) : ـ رضي هللا عنه ـ قال عبد هللا بن عباس عن]

صعد النبي ـ صلى هللا  ،(214الشعراء: ){َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك اأْلَْقَربِينَ : } تعالى

صفا، فجعل ينادي، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون عليه وسلم ـ على ال

قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوال 

لينظر ما األمر؟، فجاء أبو لهب وقريش، فقال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: 

؟،  أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصد قي 

ما جربنا عليك إال صدقا!!، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب قالوا: نعم، 

تَبَّْت : } لك، ألهذا جمعتنا، فأنزل هللا في الرد عليه شديد، فقال أبو لهب: تبَّا

يَدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ * ما أَْغنى َعْنهُ مالُهُ َوما َكَسَب * َسَيْصلى ناراً ذاَت لََهٍب 

اَلةَ  ( (  5: 1المسد:   ){اْلَحَطِب * فِي ِجيِدها َحْبل  ِمْن َمَسدٍ * َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

  .مسلم رواه

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح  " :ابن كثير قال

َسيَْصلى ناراً ذاَت لََهٍب * َواْمَرأَتُهُ } : على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى



الَةَ اْلَحَطِب * فِي ِجيِده (، فأخبر عنهما  5:  3المسد   ){ا َحْبل  ِمْن َمَسدٍ َحمَّ

بالشقاء وعدم اإليمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا وال واحد منهما ال باطنا وال 

ظاهرا، ال سرا وال علنا، فكان هذا من أقوى األدلة الباهرة، على النبوة 

  . "الظاهرة

، فإن هللا أنزل السورة ) المسد (، آية باهرة من آيات هللا " :السعدي ويقول

هذه السورة، وأبو لهب وامرأته لم يهلكا )يموتا(، وأخبر أنهما سيعذبان في 

النار وال بد، ومن الزم ذلك أنهما ال يُْسِلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب 

  . "والشهادة

ا نزلتْ ) : ـ رضي هللا عنها ـ قالت أسماء بنت أبي بكر وعن تَبَّْت يَدَا  : } لمَّ

جاءت امرأةُ أبي لهب ورسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ جالس  { ي لََهبٍ أَبِ 

يَت ال تُؤذيَك بشيء، فقال رسول هللا ـ  :أبو بكر فقال له أبو بكر، ومعه لو تَنَحَّ

أبي  صلى هللا عليه وسلم ـ: إنه سيُحاُل بيني وبينَها، فأقبلْت حتى وقفت على

ِ هذه البُنَيَِّة ما  :أبو بكر حبَُك، فقالَهَجانَا صا أبا بكر فقالت: يا بكر، ال َوَرب 

ا َولَّْت قال ، فلمَّ هُ به، فقالت: إنك لُمَصدَّق  ْعر وال يَتَفَوَّ ما  :أبو بكر ينطُق بالش ِ

 . وأما :البزار [  رواه  (َرأَتْك؟!، قال: ال ، ما زال َملَك  يسترني حتى َولَّتْ 

 ) إذا صلى(   -

صالة لها شروط لقبولها وثانيها بعد العمل بأحكامها وهنا يبين تعالى أن ال

أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ] "ومن لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر 

تنهى عن الفحشاء والمنكر  الصلةفال صالة له "[ كما في قوله تعالى } إن 

 النحل { . وبالتالي الصالة ستغلق –ولذكر هللا أكبر وهللا يعلم ماتصنعون 

أصحاب الحانات والرايات الحمر وهنا ستتوقف تجارة أبو جهل و أبولهب 

والعاص بن وائل وأبو سفيان وغيرهم من كبراء قريش لعنهم هللا تعالى  في 

كل زمان ومكان لذلك رفضوا الصالة ودين اإلسالم ونهوا عن ذلك لقوله 



 –الهدى أرأيت إن كان على  صلىتعالى هنا } أرأيت الذي ينهى عبداً إذا 

 . { 10 -9العلق 

ومن هؤالء المنافقين الذي قال تعالى في تخريبهم لبيوت هللا تعالى شاهدين 

على أنفسهم بالكفر سواء كانوا يهدمونها ويفجرونها بحجج مذهبية أو أنها 

معابد  أوثان كما يزعمون قاتلهم هللا  أو يغلقونها أو يهدمونها ألي سبب  كان 

ن قال تعالى في  بيوته  عز وجل في األرض وهى المساجد : } َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ئَِك َما َكاَن لَُهْم أَن  ِ أَن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسعَٰى فِي َخَرابَِها  أُولَٰ نََع َمَساِجدَ َّللاَّ مَّ

البقرة  - َعِظيم  يَْدُخلُوَها إاِلَّ َخائِِفيَن لَُهْم فِي الدُّْنيَا ِخْزي  َولَُهْم فِي اآْلِخَرةِ َعذَاب  

{ وأفعالهم هذه منذ زمن أبو جهل وأبو لهب وصناديد الكفر القرشي  114

حتى زماننا هذا وإلى أن يرث هللا تعالى األرض ومن عليها فكل من فعل 

ذلك في بيوت هللا تعالى والتي من المفترض أن من دخلها والذ بها كان آمنا 

سبب أو يدمرونها  على وفقاً فكيف بمن يغلقونها لمشروع أو بمكر ألي 

لمكذوبات على رسول هللا صلى هللا عليه وآله تتعارض صراحة مع 

نصوص القرآن الكريم التي قالت } وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 

الكهف { فيقتلون المسلمين فيها ويفجرونها في صالة الجمعة  -عليهم مسجدا

هللا ومهابتها من قلوب الناس  و اإلمام على المنبر ليسقطوا قدسية بيوت

ويسفكون الدم الحرام فهؤالء شاهدين على أنفسهم بالكفر لقوله تعالى هنا 

ِ َشاِهِديَن َعلَٰى أَنفُِسِهم ِباْلُكْفِر  لذلك } َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَن يَْعُمُروا َمَساِجدَ َّللاَّ

ئَِك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َوفِي النَّاِر ُهمْ   {.  17التوبة - َخاِلدُوَن  أُولَٰ

 ثم يقول تعالى :

 ( 11(  أرأيت إن كان على الهدى )11) -

 وهنا : 



 ( على الهدى) إن كان  -

 

والهدى في كات هللا تعالى المنزل من عند هللا تعالى لقوله عز وجل } هذا 

 الهدى{ وقوله تعالى على لسان الجن } وأنا لما سمعنا  11الجاثية  – هدى

ذَا بََصائُِر ِللنَّاِس َوُهدًى َوَرْحَمة  ل ِقَْوٍم  –به آمنا  الجن {وقال تعالى أيضاً }  َهٰ

 {  20الجاثية  –يُوقِنُوَن 

وبالتالي سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله على الهدى على صراط مستقيم 

 وهو اإللتزام بأوامر هللا تعالى المنزلة عليه في القرآن الكريم كما وصف هللا

ٍة َجعَْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ فَاَل يُنَاِزُعنََّك  تعالى النبي في قوله تعالى  } ل ُِكل ِ أُمَّ

ْستَِقيٍم  ُهًدىفِي اأْلَْمِر َواْدعُ إِلَٰى َرب َِك ِإنََّك لَعَلَٰى  { . ورسول هللا  67الحج  –مُّ

هللا تعالى وسنته صلى هللا عليه وآله على الهدى ومن أطاعه في العمل بكتاب 

ُسوَل فَإِن تََولَّْوا  َ َوأَِطيعُوا الرَّ فهو على الهدى لقوله تعالى } قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

ْلتُْم  َوإِن تُِطيعُوهُ  ا ُحم ِ َل َوَعلَْيُكم مَّ ُسوِل  تَْهتَُدوافَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحم ِ َوَما َعلَى الرَّ

{ .  وبعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله تأتي  54ر النو-إاِلَّ اْلبَاَلغُ اْلُمبِيُن  

 – َهادٍ والية أهل بت النبي وفها الهدى لقوله تعالى } نََّما أَنَت ُمنِذر  َوِلُكل ِ قَْوٍم 

{  وهنا ] عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: لما نـزلت )إنما  7الرعد 

ده على صدره فقال: أنت منذر ولكل قوم هاد( ، وضع صلى هللا عليه وسلم ي

, فقال: أنت الهادي يا  أنا المنذر)ولكل قوم هاد(, وأومأ بيده إلى منكب علي 

, بك يهتدي المهتدون بَْعدي  الدر  –شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني  –علي 

 المنثور  والطبري [ .

وبالتالي رسول هللا صلى هللا عليه وآله على الهدى ثم اإلمام علي من بعده 

ه من أراد الهداية إلى صراط هللا المستقيم  ومن اعتصم باهلل تعالى في يتوال

واليته هلل تعالى ورسوله ثم أهل بيته عليهم السالم فقد هدى إلى صراط 



 هدىمستقيم عامالً بكتاب رب العالمين قال تعالى } ومن يعتصم باهلل فقد 

 { . ثم يقول تعالى :101آل عمران  –إلى صراط مستقيم 

 

 ( 12أو أمر بالتقوى ) (12) -

 وهنا :

 ) أو أمر ( -

 

األمر هنا من هللا تعالى بعبادته ورسول هللا صلى هللا عليه وىله مكلف بذلك 

البالغ للعالم قال تعالى على لسان نبي هللا يوسف عليه السالم  } إِِن اْلُحْكُم ِإالَّ 

  ِ ِلَك ا أََمرَ ّلِلَّ ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن أاَلَّ تَْعبُدُوا ِإالَّ إِيَّاهُ ذَٰ يُن اْلقَي ُِم َولَٰ  –لد ِ

{ واألمر من رسول هللا ألهل بيته وعشيرته وأمته من بعدهم  40يوسف 

بإقامة الصالة بشروطها من أمر بالمعروف ونهى عن منكر لقوله تعالى } 

–أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقا والعاقبة للتقوى  وأمر

الشعراء  { . وهذا هو أمره تعالى لرسوله وأمر رسول هللا في إبالغه الناس 

رساله ربه تبارك وتعالى كما في قوله تعالى عنه صلى هللا عليه وىله هنا } 

 بالتقوى { . وأما : أو أمر

 (بالتقوى)أوأمر  -

 

َوأَنَّ َهذَا  وتقوى هللا تعالى هى العمل بكتاب هللا تعالى لقوله عز وجل } 

اُكْم  َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلُكْم َوصَّ بَُل فَتَفَرَّ َّبِعُوا السُّ ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

 { 153األنعام  - تَتهقُونَ بِِه لَعَلَُّكْم 



ومن تقوى هللا تعالى اإليمان برسوله زطاعته لقوله تعالى } يا أيها الذين 

{ ويأمر  28الحديد  –رسوله يؤتكم كفلين من رحمته هللا وآمنوا ب اتقواآمنوا 

هللا تعالى بتقوى هللا عز وجل والتقرب إليه بالوسيلة إلى ذلك من استشفاعاً 

 بأهل بيت النبي أو باألعمال الصالحة لقوله تعالى } 

َ َواْبتَغُوا إِلَْيِه اْلَوِسيلَةَ َوَجا ِهدُوا فِي َسبِيِلِه لَعَلَُّكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 {  35المائدة  –تُْفِلُحوَن 

التقوى هي   (( والتقوى في تعريفها يقول فيها اإلمام علي عليه السالم ]

الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، واإلستعداد ليوم 

  (( [ الرحيل

 

َ َحقَّ  اتهقُوا: }  ] قال ابن مسعود رضي هللا عنه في قوله تعالى َوال  تُقَاتِهِ َّللاَّ

{  قال : أن يطاع فال يعصي 102آل عمران   -تَُموتُنَّ إال وأنتم مسلمون 

ويذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر.وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات 

ومعنى ذكره فال ينسي ذكر العبد بقلبه ألوامر هللا في حركاته وسكناته 

 لها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها [ .وكلماته فيمتث

 

وتقوى هللا تعالى هذه شرط لصحة اإليمان كما في قوله تعالى } واتقوا هللا إن 

{ وتقوى هللا تعالى دعا إليها كل أنبياء هللا تعالى  112المائدة  –كنتم مؤمنين 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَرْ  ْينَا الَِّذيَن كما في قوله تعالى } َوّلِلَّ ِض َولَقَْد َوصَّ

ِ َما فِي  اتهقُواأُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم َوإِيَّاُكْم أَِن  َ َوإِن تَْكفُُروا فَإِنَّ ّلِلَّ َّللاَّ

ُ َغنِيًّا َحِميدًا   {  131المائدة  –السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَكاَن َّللاَّ



رك هللا تعالى لهم في كل شيئ من أمور ولو آمن أهل القرى واتقوا لبا

معاشهم في الدنيا كما في قوله تعالى } َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرٰى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحَنا 

ِكن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُهم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن 
َن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَٰ  –َعلَْيِهم بََرَكاٍت م ِ

{ وفي اآلخرة يدخلهم هللا تعالى الجنة كما في قوله تعالى } إِنَّ 96األعراف 

ْن  اْلُمتهِقينَ  فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن اْدُخلُوَها بَِساَلٍم آِمنِيَن  َونََزْعنَا َما فِي ُصدُوِرِهم م ِ

تَقَابِِليَن اَل يََمسُُّهْم فِيَها َنَصب  َوَما ُهم  ْنَها بُِمْخَرِجيَن  ِغل ٍ إِْخَوانًا َعلَٰى ُسُرٍر مُّ  -م ِ

 { . 48 -45الحجر 

وبالتالي المتقين ال يستوون بالفجار في الدنيا وال اآلخرة كما في قوله تعالى 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي اأْلَْرِض أَْم نَْجَعُل  } أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِر  اْلُمتهِقينَ  { وبالتالي من اراد هللا تعالى وبركة الدنيا  28ص  –َكاْلفُجَّ

واآلخرة فليتقي هللا عمالً بأوامر هللا تعالى المنزلة في قرآن الكريم وطاعة 

 رسوله صلى هللا عليه وآله ويتولى أهل بيته عليهم السالم .

 ثم يقول تعالى :

 

 (13( أرأيت إن كذب وتولى)13)

 وهنا :

 )أرأيت إن كذب(  -

بالدين  يكذبالذي  أرأيتالدين قال فيه تبارك وتعالى } وهنا الذي يكذب ب

{ وهذا 3-1الماعون  –فذلك الذي يدع اليتيم وال يحض على طعام المسكين 

الذي يكذب بالدين هو الذي ينهى عن عبادة هللا تعالى والصالة بأحكامها 

إن كان  أرأيتالذي ينهى عبداً إذا صلى  أرأيتوكما بينا في قوله تعالى } 

 { .14-9العلق  –ى الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن هللا يرى عل



 وأما :

 )كذب(  -

 

 والتكذيب يقترن باتباع للهوى وترك العمل بآيات هللا تعالى :

َّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن   بِآيَاتِنَا َوالَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن  َكذهبُواكمافي قوله تعالى } َواَل تَت

ً في اقترانه  150األنعام  –م بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن بِاآْلِخَرةِ َوهُ  {  وقال تعالى أيضا

بالهوى   اْقتََرَبِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر َوإِن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحر  

ْستَِمرٌّ  ْستَِقرٌّ  َوَكذهبُوامُّ  { .  3-1القمر  –َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم َوُكلُّ أَْمٍر مُّ

 : ويقترن باالستكبار

 -لقوله تعالى } والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوالئك أصحاب النار  

 {   36األعراف 

 ويقترن الكذب بالكفر  :

 –بآياتنا أوالئك أصحاب الجحيم  وكذبوافي قوله تعالى } والذين كفروا 

 { . 10المائدة 

 : ويقترن بالعصيان

تعالى عن فرعون وما فعله } اْذَهْب إِلَٰى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَٰى فَقُْل كما في قوله 

 َفَكذهبَ َهل لََّك إِلَٰى أَن تََزكَّٰى َوأَْهِديََك ِإلَٰى َرب َِك فَتَْخَشٰى فَأََراهُ اآْليَةَ اْلُكْبَرٰى 

 {  21-17النازعات  –َوَعَصٰى  



الذي ال ينفع معه حجة وال عقل ويقترن التكذيب باإلباء وهو العناد الشديد 

لقوله تعالى } ولقد اريناه آياتنا  وال إقناع وال أي دليل يؤمن به ويصدقه : 

 { 56طه  –وأبى  فكذبكلها 

وبالتالي التكذيب ترك العمل بآيات هللا على درجات فمنه اإلباء وهو أعالهم  

ال تعالى درجة في التكذيب ولذلك يرد على إبليس وفرعون ومن تقلد بهم ق

فيه لذلك } فابى واستكبر وكان من الكافرين { ومنهم المستكرين و 

الجاحدين والمعرضين ألنه يقوم على قاعدة ترك العمل بآيات هللا وفقاً لصفة 

الفاعل إلذا كان معرضاً أو مستكبراً أو فاسقاً ولذلك ضرب هللا تعالى لنا مثالً 

هم بأنهم مكذبين قال تعالى } َمثَُل في بني إسرائيل لما تركوا العمل بكتاب رب

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم  الَِّذيَن ُحم ِ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن  َكذهبُواالَِّذيَن  ِ َوَّللاَّ  { . 5الجمعة  –بِآيَاِت َّللاَّ

ً تظاهروا باإلسالم وهم يطعنون فيه أو يكونون وم ن هؤالء المكذبين قوما

ً للعدو على المسلمين , وهؤالء المنافقون قال تعالى فيهم } ومن أظلم  عينا

الصف{ وآخر الزمان  -وهو يدعى إلى اإلسالم  الكذبممن افترى على هللا 

ون به على الرغم يضرب هللا مثالً في علماً سيأتي به إمام آخر الزمان فيكذب

من جهلهم وعدم علمهم إال بما هو مكتسب من غيرهم قال تعالى هنا في 

{ .  39يونس  –بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله  كذبواهؤالء } بل 

وهذا سبب هالك األمم في كل زمن لقوله تعالى } ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلََنا تَتَْرٰى ُكلَّ 

ةً رَّ  فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهم بَْعًضا َوَجعَْلنَاُهْم أََحاِديَث َفبُْعدًا ل ِقَْوٍم  َكذهبُوهُ ُسولَُها َما َجاَء أُمَّ

 { . 44المؤمنون  –الَّ يُْؤِمنُوَن 

 وهؤالء الويل لهم يوم القيامة لقوله تعالى 



بِينَ } َوْيل  يَْوَمئٍِذ  ْلُمَكذ ِ بُونَ الَِّذيَن  ل ِ يِن   يَُكذ ِ بُ َوَما بَِيْوِم الد ِ بِِه إاِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد  يَُكذ ِ

ا َكانُوا  ِليَن َكالَّ  بَْل َراَن َعلَٰى قُلُوبِِهم مَّ أَثِيٍم إِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوَّ

ب ِِهْم يَْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُونَ   { .15-10المطففين  –يَْكِسبُوَن َكالَّ إِنَُّهْم َعن رَّ

 وأما :

 )وتولى(  -

معجم ألفاظ القرآن باب الواو فصل الالم  –] وتولى هنا : أعرض عنه  

قال   والياء[ ومن تولى عن طاعة هللا تعالى فهو من الكافرين لقوله تعالى

ُسوَل  فَإِن َ َوالرَّ َ اَل يُِحبُّ اْلَكافِِريَن  تََولهْوا تعالى } قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ آل  -فَإِنَّ َّللاَّ

   { وهؤالء هم الفاسقون كما في قوله تعالى 32عمران 

{ وقال تعالى 82آل عمران  –بعد ذلك فأوالئك هم الفاسقون  تولى فمن }

.  { 20األ نفال  –أيضاً } أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون 

ه وبالتالي التولي حالة من اإلعراض والترك نهى هللا تعالى عنها في قول

{ ومن فعل ذلك فهو  14الدخان  –عنه وقالوا معلم مجنون  تولوا تعالى } ثم

وعذاب هللا تعالى الذي قال تعالى فيه على لسان نبي هللا موسى   في جهنم

 - وتولى وهارون عليهما السالم } إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب

 . { 48طه 

 ثم يقول تعالى :

 ( 14 يرى )( ألم يعلم بأن هللا14)

 وهنا :

 )ألم يعلم( -

َ  يَْعلَُموا: } أَلَْم  أي أنه يقول تعالى َ  يَْعلَمُ أَنَّ َّللاَّ ُهْم َونَْجَواُهْم َوأَنَّ َّللاَّ مُ ِسرَّ  َعله

{ وهو يعلم السر وأخفى كما في قوله تعالى }  َوإِن  78التوبة  –اْلغُيُوِب 



رَّ َوأَْخفَى  يَْعلَمُ تَْجَهْر بِاْلقَْوِل فَإِنَّهُ  { وكل شيئأحصاه اللع تعالى في  7طه  –الس ِ

{  وهو 12يس  –إمام مبين قال تعالى } وكل شيئ أحصيناه في إمام مبين 

ً بكل شيئ قبل خلق خل شيئ لقوله تعالى } وخلق كل  عز وجل كان عليما

 يعلم{ ولذلك قال تعالى هنا } ألم  101األنعام  – عليمشيئ وهو بكل شيئ 

 { . وأما :14العلق  – يرى بأن هللا

 )بأن هللا يرى( -

وهنا يقول تعالى في غير المؤمنين ممن ال يراقبون هللا تبارك وتعالى في 

{ ثم يبين تعالى أن هللا يرى  7البلد  –أحد  يرهأعمالهم } أيحسب أن لم 

هللا عملكم ورسوله  فسيرىأعمال العباد في قوله تعالى  } وقل اعملوا 

 –ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون  والمؤمنين

 { .105التوبة 

ولذلك يأمر هللا تعالى بالتوكل عليه ألنه يرانا كما قال تعالى لرسوله صلى  

حين تقوم وتقلبك في  يراكهللا عليه وىله } وتوكل على العزيز الرحيم الذي 

فيمن يختانون أنفسهم خوفاً  { وهنا هنا يقول تعالى 219-217 –الساجدين 

من البشر المخلوق وال يخافون الخالق وهو معهم ويراهم } يَْستَْخفُوَن ِمَن 

ِ َوُهَو َمعَُهْم إِْذ يُبَي ِتُوَن َما اَل يَْرَضٰى ِمَن اْلقَْوِل  النَّاِس َواَل يَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيًطا  { . ويقول صلى هللا عليه وآله  108اء النس –َوَكاَن َّللاَّ

 فيمن خافوا المخلوق ولم يخافوا الخالق .

ولتكن كما علمك النبي صلى هللا " فال تجعلوا هللا أهون الناظرين إليكم " 

أن تعبد هللا كأنك تراه .  " : ]   عليه وسلم عندما سئل عن اإلحسان ؟ فقال

[  . وذلك ألنه تعالى يقول هنا }  ) متفق عليه  "( فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 {  بأن هللا يرىألم يعلم 



 ثم يقول تعالى :

 ( 15( ناصية كاذبة خاطئة )14( كل لئن لم ينته لنسفعن بالناصية )14)

 وهنا :

 )كل(   -

َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ ِمَن اْلعَذَاِب  َكله وهنا ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

{ أي أن هللا تعالى يكتب أفعالهم ويتركهم ليتمتعوا في الدنيا  79مريم  –دًّا مَ 

ويوفيهم فيها أعمالهم على قدر جرمهم فإن كان في حق أهل بت النبي 

فالعقاب سريع والزوال يكون أسرع لقوله صلى هللا عليه وآله : ] نحن أهل 

دق فليجرب [ بيت ما قاتلنا بيت إال خرب وال كلب إال جرب ومن لم يصد

الباقر )عليه  أنه قال: سمعت أخي وعن اإلمام زيد الشهيد )عليه السالم  : ]

سمعت أبي الحسين يقول: :يقول: سمعت أبي زين العابدين يقول( السالم

رسول هللا )صلى  يقول: سمعت( علي بن أبي طالب )عليه السالم سمعت أبي

ادانا بيت إال وقد خرب، وال يقول: نحن بنو عبد المطلب ما ع( هللا عليه وآله

رياض السالكين في    -  عاوانا كلب إال وقد جرب، ومن لم يصدق فليجرب

ج  -السدي علي خان المدني الشيرازي  -شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( 

 [  ٣٨الصفحة  - ١

« ]  قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم في نهج البالغة : 

، و محط الرسالة ، و مختلف المالئكة ، و معادن العلم ، و نحن شجرة النبوة 

ينابيع الحكمة ، ناظرنا و محبنا ينتظر الرحمة ، و عدونا و مبغضنا ينتظر 

 [  . 7نهج البالغة ج  -« السطوة  

 



إذا غضب هللا تبارك وتعالى على  وقال اإلمام أبي جعفر )عليه السالم(  ] 

مولي محمد صالح  -صول الكافي شرح أ -  خلقه نحانا عن جوارهم

 [ .  ٢٧١الصفحة  - ٦ج  -المازندراني 

وذلك ألنهم عملوا للدنيا وعلوا وطغوا وألهتهم الحياة الدنيا عن األعمال  

َسْوَف تَْعلَُموَن ثُمَّ  َكله الصالحة قال تعالى  } أَْلَهاُكُم التََّكاثُُر َحتَّٰى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر 

لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن لَتََرُونَّ اْلَجِحيَم  ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن  َكله تَْعلَُموَن َسْوَف  َكله 

التكاثر { . وهؤالء لئن لم ينتهوا عن  -اْليَِقيِن ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم 

منهم كما في قوله ظلمهم وعملهم للدنيا وهو من التكذيب فسينتقم هللا تعالى 

العلق  –لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة  كلتعالى هنا : } 

14- 15 . } 

 وأما :

 )لئن لم ينته( -

 وهنا :

يبين تعالى أن النهي يأتي من حزب الشيطان مهاجمين المؤمنين في كل 

يانوح  لئن لم تنتهزمان كما في قول الكفار لنبي هللا نوح )عليه السالم( } 

{  وكذلك قول آزر لنبي هللا إبراهيم  116الشعراء  –لتكونن من المرجومين 

عليه السالم لما كفر بألهتهم وبرجالهم وشريعتهم هنا قال له أبيه أزر } قَاَل 

 –أَلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِليًّا  لَئِن لهْم تَنتَهأََراِغب  أَنَت َعْن آِلَهتِي يَا إِْبَراِهيُم 

ً لنبي هللا لوط )عليه السالم( } قالوا  46ريم م  لئن لم تنته{ وقالوا أيضا

{ وهؤالء المؤمنون في كل 167الشعراء  –يالوط لتكونن من المخرجين 

ائُِحوَن  زمن هم الذين قال تعالى فيهم  } التَّائِبُوَن اْلعَابِدُوَن اْلَحاِمدُوَن السَّ

اِكعُوَن السَّاِجدُوَن اآْلِمُرو َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن  َوالنهاُهونَ َن بِاْلَمْعُروِف الرَّ

ِر اْلُمْؤِمنِيَن  ِ َوبَش ِ  { 112التوبة  –ِلُحدُوِد َّللاَّ



والشيطان هو الذي يأمر أولياؤه بالوقوع في الكبائر وشرب الخمر كما في 

َمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنََّما اْلَخْمُر َوالْ  قوله تعالى }

ْيَطاُن أَن يُوِقَع  ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجتَِنبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن إِنََّما يُِريدُ الشَّ ِرْجس  م ِ

ِ َوعَ  ِن بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر َّللاَّ

اَلةِ  فََهْل أَنتُم  نتَُهونَ الصَّ ُسوَل َواْحذَُروا فَإِن تََولَّْيتُْم  م  َ َوأَِطيعُوا الرَّ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

{ وهللا تعالى أمر  92- 90المائدة  -فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَٰى َرُسوِلنَا اْلبَاَلغُ اْلُمبِيُن  

عليه وآله كما في قوله تعالى    بطاعته واإلمتثال ألوامر رسول هللا صلى هللا

 {  7الحشر  – فانتهواعنه  نهاكم} ما آتاكم الرسول فخذوه وما 

 

وقد نهى الكفار عن عصيانه عزو وجل وعصيان رسوله صلى هللا عليه  

ا قَْد َسلََف َوإِن  يَنتَُهواوآله  ي قوله تعالى} قُل ل ِلَِّذيَن َكفَُروا إِن  يُْغفَْر لَُهم مَّ

ِليَن  يَعُودُ   {   38األنفال  -وا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَّ

وإن لم ينتهوا ففي الدنيا سيسلط هللا تعالى عليهم رسولهم والمؤمنين في آخر 

 الزمان لقوله تعالى 

 

َرض  َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِديَنةِ  لهْم يَنتَهِ لَّئِن  }  اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

ْلعُوِنيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا  لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ اَل يَُجاِوُرونََك فِيَها إاِلَّ قَِلياًل  مَّ

 {   61-60األحزاب  –تَْقتِياًل  

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقد  أمر هللا تعالى ولي أمر المسلين بقتالهم 

كان مسلماً ملتزماً بالكتاب والسنة وذلك ألن هذا حكم لعلهم ينتهون وذلك إن 

ن  تعهدات مع ولي أمر المسلمين وإمامهم قال تعالى : } َوإِن نََّكثُوا أَْيَمانَُهم م ِ



ةَ اْلُكْفِر إِنَُّهْم اَل أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم  بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

 { . 12التوبة -  ُهونَ يَنتَ 

وذلك في الدنيا وأما في اآلخرة فسيدخلهم هللا تعالى إلى جهنم قال تعالى } أَلَْم 

َ يََرٰى َكالَّ    -لََنْسفَعًا بِالنَّاِصيَِة نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة  لَئِن لهْم يَنتَهِ يَْعلَم بِأَنَّ َّللاَّ

 { . وأما :16-14العلق 

 )لنسفعن( -

: جذب بشده وسفع بناصيته : أخذ بها وتستعمل كناية عن القهر  وسفع

{   15العلق  –بالناصية  لنسفعنقال تعالى } كال لئن لم تنته  –واإلذالل 

معجم ألفاظ القرآن باب السين فصل الفاء والعين  –والتنوين هنا نون التوكيد 

آن ليبينه , وأما [ وهذا اللفظ من األلفاظ التي ليس لها جذر أو مرادف في القر

   : 

 ( 15) كاذبة خاطئة( ناصية 14)بالناصية ) -

] الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدمة الرأس يكون حذاء الجبهة والجمع 

نواصي وقال أخذ بناصية فالن : أذله وجعله في قبضته يتصرف فيه كيف 

ى : } معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل الصاد والياء [ . قال تعال –يشاء 

ا ِمن دَابٍَّة إاِلَّ ُهَو آِخذ   ْستَِقيٍم  بِنَاِصيَتَِهامَّ {  56هود  –إِنَّ َرب ِي َعلَٰى ِصَراٍط مُّ

ويبين تعالى أن هذه الطريقة في األخذ للمجرمين وليس المؤمنين كما في 

َ  بِالنهَواِصيقوله تعالى } يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ   –ْقدَاِم َواأْل

{ وهؤالء المجرمين هنا خاطئين كاذبين لقوله تعالى هنا  }  كال  41الرحمن 

 وأما : { 15-14العلق  –كاذبة خاطئة  ناصية بالناصيةلئن لم ينته لنسفعن 

 )كاذبة(



وهنا الكاذبة كما بينا من قبل وهى التي كذبت بالدين وضربت به عرض 

ل والحرام باال  يعيشون كاألنعام بل هم الحائط  فال يعيرون للشريعة أو الحال

أضل كم قال تعالى } والذين كفروا   يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام 

محمد { وهؤالء هم الذين كذبوا بالدين كما في قوله تعالى  –والنار مثوى لهم 

بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وال يحض على طعام  يكذب} أرأيت الذي 

 ن{ . وأما :الماعو –المسكين 

 )خاطئة(     -

] والخاطئ هو الذي انحرف للشر عن قصد فهو خاطئ وهى خاطئة وهم 

معجم ألفاظ القرآن باب الخاء فصل الطاء واأللف [ قال تعالى  –خاطئون 

{ واآلية تشير 16العلق  –وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة 

قوم المؤتفكات ويمكن هنا إلى أن بعض كفار قريش كان يأتي بنفس عمل 

الرجوع لكتاب مثالب العرب لهشام ابن السائب الكلبي لمزيد من اإلطالع 

 وهو أحد أساتذة البخاري 

ً } إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين    –وقال تعالى أيضا

القصص{ أي أن هؤالء الكفار القرشيين فعلوا نفس أفعال فرعون وجنوده 

لذلك توعدهم هللا تعالى هنا في قوله تعالى }  من قتل وإفساد في األرض

{  15-14العلق  – خاطئةكال لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة 

أي أن هؤالء فعلوا نفس فعل قوم فرعون ومنهم من يعمل عمل قوم لوط 

 لعنهم هللا .

 ثم يقول تعالى :

 (18( سندع الزبانية)17( فليدع نادية)17)

 



 وهنا :

 ( الزبانيةسندع  اديهن)فليدع  -

 وادعهنوليدع هنا أي نادي عليهم ليحضرهم كقوله تعالى لبيان المعنى } 

{ أي نادي على جنودك وأتباعك وانصارك فلم 260البقرة  -يأتينك سعيا

 يجبه أحد لقوله تعالى لهؤالء 

ا َكانُوا يوم القيامة من وراء حجاب لقوله تعالى } َكالَّ  بَْل َراَن َعلَٰى قُلُوبِِهم   مَّ

ب ِِهْم يَْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُونَ  المطففين  { هنا يقول تعالى  –يَْكِسبُوَن َكالَّ إِنَُّهْم َعن رَّ

ُشَرَكائَِي الَِّذيَن َزَعْمتُْم فَدََعْوُهْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم  نَاُدوالهم  } َويَْوَم يَقُوُل 

ْوبِقًا  َ }َوقِيَل اْدُعوا  52هف الك –َوَجعَْلنَا بَْينَُهم مَّ { ويقول تعالى أيضا

 –فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا اْلعَذَاَب لَْو أَنَُّهْم َكانُوا يَْهتَدُوَن  فََدَعْوُهمْ ُشَرَكاَءُكْم 

{ وهنا لم يجدوا لهم جنود وال ناصرين ولذلك قال تعالى }  64القصص 

 الزبانية { . سندعنادية  فليدع

مؤمنين في الدنيا يبن تعالى أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه في لقوله وأما ال

 َدَعانِ ِإذَا  َدْعَوةَ الدهاعِ } إِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريب  أُِجيُب  تعالى

 {  . 186البقرة  –فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن 

 وأما :

 دية()نا -

وهذا اللفظ يشير إلى أن هؤالء المجرمين من قريش كانت لهم جنود كثيرة 

 –فقال أنا ربكم األعلى  فنادىكفرعون وذلك لقوله تعالى } فحشر 

{ وهنا يقول تعالى ألبي جهل وأبي لهب والعاص ابن 24-23النازعات 

م وائل وابي سفيان ابن حرب  وصناديد الكفر القرشي ومن تقلدبهم إلى يو

 ثم يقول تعالى :. العلق { –سندع الزبانية  ناديةالقيامة } فليدع 



 (الزبانية )سندع -

من األرض  دعوة دعاكموالدعاء نداء قال تعالى فيه لبيان المعنى } ثم إذا 

{ . وهنا الدعاء في اآلخرة لزبانية العذاب قل  25الروم  –إذا أنتم تخرجون 

 الزبانية { .  سندعتعالى فيه } 

 ما :وأ

 )الزبانية( -

] وزبن يزبنه زبناً : دفعه والزبانية الُشرط ألنهم يزبنون الناس أي يدفعونهم 

معجم ألفاظ  –وسمى بعض بعض المالئكة بالزبانية لدفعهم أهل النار إليها 

القرآن باب الزاي فصل الباء والنون [ واللفظ ليس له مرادف أو جذر ليبينه 

ة ذكره هللا تبارك وتعالى في قوله عز وجل ولكن هناك وصف لهؤالء الزباني

} يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها 

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن  تحريم ال –َماَلئَِكة  ِغاَلظ  ِشدَاد  الَّ يَْعُصوَن َّللاَّ

6 . } 

 ثم يقول تعالى :

 ( 19( كل ال تطعه واسجد واقترب )19)

 وهنا :

 )كل(  -

إن معى  كلورد هذا اللفظ في قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السالم } 

{ أي أن هللا تعالى معك يامحمد ومعكم  62الشعرا –ربي سيهدين 

ن بالدين لورود يامؤمنين وسيهديكم إلى صراطه المستقيم  وهؤالء  مكذبي

( وهؤالء  9اإلنفطار  –بل تكذبون بالدين  كلهذا اللفظ في قوله تعالى } 



كانوا عنيدين مع ىيات هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى 

{ وكانوا يحبون الدنيا العاجله  16المدثر  –إنه كان آلياتنا عنيدا  كل} 

القيامة  –تحبون العاجلة وتذرون اآلخرة بل  كلويعملون لها لقوه تعالى } 

{  وهؤالء يقول تعالى فيهم لرسوله والمؤمنين في كل زمن إياك  20-21

 –ال تطعه واسجد واقترب  كلوطاعتهم أو اليتهم قال تعالى لذلك هنا } 

 {  19العلق 

ولذلك يقول صلى هللا عليه وىله هنا ] تقربوا إلى هللا ببغض أهل المعاصي 

ا رضا هللا بسخطهم والقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا هللا والتمسو

 الجامع الصغير للسيوطي باب التاء [ . وأما :  –بالبعد عنهم 

 )ال تطعه(  -

وهنا يقول تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله والمؤمنين في كل زمان 

 ومكان 

ِبيَن  َودُّوا لَْو تُْدِهُن َفيُ اَل تُِطعِ } فَ  ِهيٍن  اْلُمَكذ ِ ٍف مَّ ْدِهنُوَن  اََل تُِطْع ُكلَّ َحالَّ

ِلَك َزنِيٍم  أَن َكاَن ذَا  نَّاعٍ ل ِْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم  ُعتُل ٍ بَْعدَ ذَٰ شَّاٍء بِنَِميٍم  مَّ اٍز مَّ َهمَّ

ِليَن  َسَنِسُمهُ   َعلَى اْلُخْرُطوِم  َماٍل َوبَنِيَن  إِذَا تُتْلَٰى َعَلْيِه آَياتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوَّ

{  وكل من اتصف بهذا الوصف فقد أمر هللا تعالى اجتنابه  16-8القلم  –

لفجوره وإجرامه وفحشه في كل زمان منذ حارب كفار قريش رسول هللا 

اَل صلى هللا عليه وحتى آخر الزمان في زمن المفسدين لقوله تعالى }  وَ 

 –َن يُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض َواَل يُْصِلُحوَن  أَْمَر اْلُمْسِرفِيَن  الَِّذي تُِطيعُوا

{ وهؤالء منهم اآلثمين والكافرين لقوله تعالى ناهياً 152-151الشعراء 

ً أو كفورا  وال تطععن طاعتهم }  { وهؤالء 24اإلنسان  –منهم آثما

الذين كفروا يردوكم  تطيعواطاعتهم في معصية هللا قال تعالى فيها  } إن 

{ وكذلك النهي عن  149آل عمران  –فتنقلبوا خاسرين  على أعقابكم



طاعة بعض أهل الكتاب ممن ناصبوا المسلمين العداء لقوله تعالى } إن 

ً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين  تطيعوا آل  –فريقا

 { 100عمران 

ولذلك يقول تعالى هنا لرسوله والمؤمنين في كل زمان ومكان ال تطع  

ؤالء وإبليس إمامهم الذي قال تعالى فيه أنه أول من كفر وابى طاعة هللا ه

تعالى في قوله عز وجل } وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا فسجدوا إال إبليس 

{ وهذا الشيطان هنا وأتباعه 34البقرة  –أبى واستكبر وكان من الكافرين 

واسجد  ال تطعهفي كل زمان ومكان قال تعالى فيه وفي حزبه  } كال 

 واقترب { .

 وأما :

 ) واسجد(  -

 فََسَجدَ  السجود هنا طاعة هلل وعمالً بأوامره لقوله تعالى عن إبليس }و

الحجر  –السهاِجِدينَ اْلَماَلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن  إاِلَّ إِْبِليَس أَبَٰى أَن يَُكوَن َمَع 

 تعالى وسيدنا آدم أول المصطفين األخيار الذين أمر هللا . { 30-31

بطاعتهم وواليتهم وآخرهم إمام آخر الزمان لقوله تعالى فيه وفي األنبياء 

َ اْصَطفَٰى آدََم َونُوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل  والمرسلين من ذريته  } إِنَّ َّللاَّ

ُ َسِميع  َعِليم    يَّةً بَْعُضَها ِمن بَْعٍض َوَّللاَّ آل  -ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن  ذُر ِ

 { 34-33عمران 

ة،  وهنا )ذرية بعضها من بعض( أي كلهم ]فضلهم هللا على العالمين بالنبو 

تفسير  –على الناس كلهم، كانوا هم األنبياء األتقياَء المصطفين لربهم. 

الطبري[ وفي تفسير البحر المحيط ألبو حيان التوحيدي ] وآل محمد على 

أبو حيان التوحيدي  –سعود العالمين كما في مصحف ابي بن كعب وابن م

 [ . 435ص  2البحر البحيط ج



وعن سجود الصالة هلل تبارك وتعالى يقول تعالى للمؤمنين } ومن الليل 

 { . 26اإلنسان  –له وسبحه ليالً طويال  فاسجد

 وأما : 

 ) واقترب( -

اإلقتراب إلى هللا تعالى يكون بالعمل واجتناب المنكرات والفواحش وكل 

بارك وتعالى عنه الصالح لقوله تعالى } إن هللا يأمر بالعدل مانهى هللا ت

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم  القربىواإلحسان وإيتاء ذي 

{  وهذا العمل يكون مقترناً بمعتقد الوالية ألهل  90النحل  –لعلكم تذكرون 

 إال المودة بيت النبي عليهم السالم لقوله تعالى فيهم } قل ال أسألكم عليه أجراً 

الشورى{ ومن عمل بما أمر هللا تعالى واجتب نواهييه وتولى  – القربىفي 

هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم فقد اقترب من هللا تعالى بالوسلة 

ئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن 
التي تقربه من رضا هللا تعالى والجنة لقوله تعالى } أُولَٰ

َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعذَابَهُ ِإنَّ  أَْقَربُ ِهُم اْلَوِسيلَةَ أَيُُّهْم يَْبتَغُوَن إِلَٰى َرب ِ 

 { 57اإلسراء  -َعذَاَب َرب َِك َكاَن َمْحذُوًرا  

وذلك مراد هللا تبارك وتعالى من قوله تعالى لرسوله والمؤمنين }كال ال 

 { . واقتربتطعه واسجد 

 قي إال باهللهذا وباهلل التوفيق وما توفي

 عليه توكلت وإليه أنيب وسلم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 انتهى العمل من هذه السورة الكريمة

 بعد العشاء في 
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 أهـ

 ( في ترتبت النزول2السورة رقم )

 سورة القلم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1طرون )ن والقلم ومايس (1)

 ))ن((

وهذه الحروف المقطعة ترد  فى مواضع من كتاب هللا عز وجل على انها 

كتاب  منزل من عند هللا تبارك و تعالى ) حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز 

( اى ان هذه الحروف المقطعة  كتاب مبين منزل  من عند هللا  1غافر -العليم

 –) آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين   فيها تعالى فيه آيات قرآنية قال تعالى

( أى ان الحروف المقطعة آيات كتاب هذا الكتاب منزل من أم 1الحجر

 4الزخرف   -الكتاب  كما  قال تعالى : )وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم 

وفى أم الكتاب كل ماهو كائن إلى يوم القيامة وكل أوامره تبارك و  تعالى  (

., 

ف المقطعة لغة أهل السماء ألن أهل السماء ليس عندهم لغواً وبالتالى الحرو

ً   وال كذاباً قال تعالى وكما هي  ( 35النبأ  –)اليسمعون فيها لغواً وال كذابا

آيات فى أم الكتاب محكمة نزلت إلينا مفصلة  ترد فى مواضع آخرى أيضاً  



أهل السماء  أنها آيات قرآن كالذى نقرآه مفصالً ولكن تفصيل ما فيها يفهمه

وبعد الموت يفهمون مراد هللا تعالى منها وذلك ألن فلسفة الموت هو موت 

الجسد وحياة النفس والروح كما يقطع أصبع الشخص فينظر إلى أصبعه 

ملقى على األرض هكاذ الموت  تنفصل فيه النفس عن الجسد وهو يتحول 

يامة ونفخة البعث  اإلنسان  لحياةأخرى ال لغوا فيها وال كذابا حتى قيام الق

وهنا في هذه المرحلة يعرفون أحكام هللا تعالى بهذه الحروف المقطعة التي 

 تختصر كل مراد هللا تبارك وتعالى فيها  .

و ألن الحروف المقطعة  تأت  فى القرآن المكى فقط وفيه قصص األمم من 

ف قبل وهذه األمم إذا مات العبد رآهم في الجنة أو في النار إذا الحرو

المقطعة أسرارها ومراد هللا تعالى منها تفصيلياً يعلمه العبد بعد  موته  ليتعبد 

هللا تعالى بها  قال تعالى فى بيان أنها آيات قرآن )طس تلك آيات القرآن 

 (   وهذا اوالً :2-1النمل -وكتاب مبين

 ثانياً : 

القرآن  إذا قال تعالى تنزيل فقط بال حروف مقطعة أوائل السورة فهذا يعنى

الذى بين أيدين او أم الكتاب كقوله تعالى فى أوائل سورة الزمر )  تنزيل 

 (  الزمر –الكتاب من هللا العزيز الحكيم 



ً : هذا الكتاب السماوى به آيات لورود ألفاظ إشارة قبلها تشير إلى أنها  ثالثا

)  لى  ( . وقال تعا2-1يونس –آيات قال تعالى ) آلر تلك آيات الكتاب الحكيم 

) آلر تلك آيات   وقال تعالى (2-1الشعراء –طسم تلك آيات الكتاب المبين 

يوسف  ( وقوله تعالى ) آلمر تلك آيات الكتاب والذى أنزل   -الكتاب المبين

األعراف( أى ان  ههذه الحروف المقطعة فيها آيات    -إليك من ربك الحق 

ر النوع الثانى من اآليات واآليات أوامر من  هللا تعالى إلى خلقه وهي غي

التى أنزلت إلى الرسول  صلي هللا عليه وآله وهو القرآن الكريم الذي نقرأه 

بين أيدينا أو باألدق هو أم الكتاب المنزل منه القرآن الكريم هو كتاب هللا 

 تعالى الذي بين أيدينا وكتب هللا السماوية من قبل 

الحجر ( أي أن ام الكتاب منه  -بينوقال تعالى )الَرتلك آيات الكتاب وقرآن م

الر منزلة من أم الكتاب كآيات وقرآن مبين وهى آيات قرآن كريم نزل منها 

الكتاب السماوي األخير وهو القرآن الكريم ومنه طسم أيات قرآن وكتاب 

مبين أي أنها منزلة من أم الكتاب وفيه آيات قرآن وكتاب مبين كما أم طسم 

هللا تعالى فيها من أسرار سيعلمها كل من انتقل إلى في ذاتها  وبما أودعه 

عالم األرواح لن يكون فيها أسرار هى أيات قرآن وكتاب مبين فيه احكام 

-1النمل  –ومراد هللا تعالى قال تعالى )طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين 

ً ألم 2-1القصص –(  ويقول تعالى)طسم تلك آيات الكتاب المبين 2 ( وأيضا



 –رآن وكتاب حكيم قال تعالى فيه : )آلم تلك آيات الكتاب الحكيم آيات ق

 (  .2-1لقمان

رابعاً :  أن هذه  الحروف المقطعة محكمة البيان لمن انتقل من عالم األشباح 

إلى عالم األرواح  وما نزل إلينا هو التفصيل  لمراد هللا تعالى وأحكامه كما 

هود   ( -لت من لدن حكيم خبيرقال تعالى )الر كتاب أحكمت آياته ثم فص

) ولقد جئناهم بكتاب فصلناه  والتفصيل للقرآن الكريم وأحكامه قال تعالى فيه 

(   والمحكم عند هللا 52األعراف  –على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 

تعالى كما بينا ومنه الحروف المقطعة لقوله بالقطع )وإنه فى أم الكتاب لدينا 

(  وبالتالى أشار القرآن الكريم صراحةً إلى أنها من 4الزخرف –لعلى حكيم 

(  2-1لقمان  –المحكمات في قوله تعالى ) الََم تلك أيات الكتاب الحكيم 

والمتشابه أكثر للقرآن ليبين بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً لنعلم مراد هللا 

سن تعالى ببيانه آلياته من خالل تلك المتشابهات  قال تعالى) هللا نزل أح

ً متشابهاًمثاني تقشعر منه جلود الذين يؤمنون ثم تلين قلوبهم  الحديث كتابا

 الزمر( . –وجلودهم إلى ذكر هللا 

 :   ً تتكامل (  والقلم)ن بناءاً عل ما ذكرنا يكون معنى قوله تعالى   خامسا

)ن( في المعنى  مع قول هللا تعالى )حم والكتاب المبين( أي ان ) حم ( و 

مقطعة كلها فيها كل ما أمر هللا تعالى به وماهو كائن إلى يوم والحروف ال

القيامة من أيات فيأم الكتاب ونزل منه حروف مقطعة فيها بيان لما بعد 



الموت وما في الكون من غيبيات يمنعنا جسدنا الطيني من رؤيتها فهى آيات 

ا مؤجل فهمها لمرحلة ما بعد الموت من لغة وهى آيات كما في اآلية  هن

 والقلم ومايسطرون ( . ن مسطرة  بالقلم قال تعالى هنا )

وورد في مذهب أهل البيتأن نون اسم من أسماء رسول هللا صلى هللا عليه 

ً ] عن ابي جعفر عليه السالم قال : إن لرسول هللا صلى هللا  وىله مرفوعا

عليه وىله عشرة أسماء خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن فأما التي 

ص  5تفسير نور الثقلين ج –في القرآن محمد وأحمد وعبد هللا ويس ون 

387  . ] 

] وعن أبي عبد هللا قال : سألته عن ) ن والقلم( قال : إن اله خلق القلم من 

شجرة في الجنة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنة : كن مداداً فجمد النهر 

ثم قال للقلم :أكتب قال : يارب ما  وكان أشد بياضاً من الثلج وأحلى من الشهد

أكتب ؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في رق أشد بياضاَ 

من الفضة وأصفر من الياقوت ثم طواه فجعله في ركن العرش ثم ختم على 

فم اللم فلم ينطق وال ينطق أبداً فهو الكتاب المكنون الذي منه  النسخ كلها 

ً ؟  فكيف ال تعرفون معنى الكالم وأحدكم يوقل لصاحبه : إنسخ أوليتم عربا

إنا  0ذلك الكتاب أوليس إنما ينسخ من كتاب آخر من األصل وهو قوله تعالى 

 [ . 389-388ص  5نور الثقلين للحويزي ج –كنا نستنسخ ماكنتم تعملون ( 

 وهذا الحديث تقريًب يبين ما قصدناه من الحروف المقطعة من قبل .



 القلم( و:  الواو بين نون والقلم )ن  سادساً 

إذا جاء حرف  الواو بين الحرف المقطوع في بداية القرآن الكريم وما بعده  

القرآن ذي الذكر( نجد  ومن آيات كقوله تعالى )ق والقرآن المجيد( أو )ص 

ربك األكرم (  أي أن معنى قوله و أن هذه الواو وردت في قوله تعالى ) إقرأ 

القلم  ومايسطرون (  أي اقرأ ماسطره هللا تعالى لك في الدنيا وتعالى ) ن 

من كتاب هللا المنزل وبعد الموت ستقرأ في كتاب أم الكتاب الذي أنزل منه 

 هذا القرآن ألنك ستلتقي بكل األمم الوارد ذكرها في كتاب هللا  تعالى الكريم .

يعنى أن هللا تعالى  وعلى ذلك إذا جاء لفظ الجاللة بعد الحروف المقطعة فهذا

أمر بأوامر أنزلها فى كتاب وبيان لما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك كما قال 

آل عمران ( أى أنه من أطاع هللا  -) اَلَم  هللا ال اله اال هو الحى  القيوم  تعالى

فليعمل بالكتاب وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم يأمر بطاعة أولي 

هللا تعالى به ورسوله صلى هللا عليه وآله  يقول تعالى )  األمر فيما أمر

وبالتالى   (  58النساء  –وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم 

من أراد أن يعبد هللا فليعمل بالقرآن الكريم وسنة نبيه صلى هللا عليه ثم يتولى 

قال تعالى  } أولي اآلمر أهل بيت النبي عليهم السالم لعلهم يرحمون كما 

وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون{  .    وما هوكائن إلى يوم 

القيامة علمته المالئكة لما قرأت في اللوح المحفوظ ما هوكان من أحداث 

وقتل وسفك دماء منأبناء قابل ألاوالد هابيل إلى أن يشاء هللا رفع هذا البالء 



شاء هللا فلما قرأت المالئكة تلك عن المظلومين قريب من زماننا هذا إن 

الجرائم وتلك األحداث قالت ) أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 

 البقرة( . -نسبح بحمدك ونقدس لك ( قال إني أعلم ماال تعلمون

 وأما :

 )والقلم ومايسطرون (

ن والقسم هنا بما سطره هللا تبارك و تعالى من كل كبيرة و صغيره في الكو   

كله ما نراه وماال نراه علمناه أم لم نعلمه ولذلك قال تعالى : } وكل صغير 

 { .53القمر  -  مستطروكبير 

وهذه الكتابه وهذا العلم سطره هللا تبارك و تعالى بقلم من نور في أم الكتاب 

نزل منه كتاب مسطور في رق منشور وهو القرآن الكريم كما في قوله 

الطور {  . والرق الجلد  –سطور في رق منشور تعالى } والطور وكتاب م

الخفيف الذي يكتب عليه وهذا وصف للصحف التي كتب عليها القرآن أول 

مرة قبل الكتابه في الصحف المطهرة وهو كتاب منزل من أم الكتاب في 

اللوح المحفوظ كما بينا وقال فيه صلى هللا عليه وآله ] القلم من نور وكتاب 

 [ . 378ص  5نور الثقلين ج –فوظ يشهده المقربون من نور في لوح مح

يقسم هللا تبارك وتعالى هنا بالقلم   أنه علم به الخلق وسيعلم الخلق بعضهم 

ً به ولقداسته جاء بصيغة القسم في قوله تعالى } إقرأ وربك األكرم  بعضا

يه علم اإلنسان مالم يعلم {  ومالم يعلم علم كثير جدا ال تحص بالقلمالذي علم 

أقالم األرض وال بحارها إن تحولت إلى مداد كما في قوله تعالى } ولو أن 



والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات  أقلم مافي األرض من شجر

 { 27لقمان   –هللا 

ومالم يعلمه سيكون بعد الموت سيعلم الكثير منه على حقيقته   بدليل قوله 

حديد{ اي حاداً يرى كل شيئ على حقيقته تعالى بعد الموت } فبصرك اليوم 

وما كان يغيبه جسده الطيني عن رويته ويقول اإلمام علي عليه السالم وقوله 

الدرر المنتثرة ص  –في حكم المرفوع  : ] الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا 

للسيوطي [  وذلك ألنهم يرون كل شيئ على حقيقته ويرون كل ماكان  133

 ي عالم الغيب .غائباً عنهم ف

وعن أبي عبد هللا عليه السالم قال : ] أول ما خلق هللا القلم فقال له :  أكتب 

 [ .389ص  5نور الثقلين للحويزي ج –فكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة 

وهو قلم من نور كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله ] .... وأما النون ف 

م من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ ومايسطرون {  القل القلم} ن  و

 [ . 387ص  5تفسير نور الثقلين ج  –يشهده المقربون 

وإذا بحثنا عن لفظ قلم ووروده في قوله تعالى هنا  ) إقرأ وربك األكرم الذي 

علم اإلنسان مالم يعلم( اي أن ماكتبه القلم كان في نون وفيها  كل  بالقلمعلم 

 لوح المحفوظ .شيئ  ذكره هللا تعالى في ال



وعن هذه الحروف المقطعة في اول السور المكية جمعها القرطبي في 

] نص حكيم قاطع له تفسيره  مع فصل المكرر منها فخرج معه جملة وهى 

وفي مذهب أهل البيت بعض العلماء استخدم نفس الطريقة التي سلكها  [سر

 عليه .سالم هللا [ ] صراط علي حق نمسكه القرطبي فخرجت ملة وهى 

وقد استخدمنا هنا نفس الطريقة في بياننا للقرآن الكريم بنفس الطريقة فخرج  

وكل ذلك من إعجاز كتاب  [] أحطك سقر لمن يعصهمعنا جملة  مهمة وهى 

هللا تعالى الذي ال تنقضي عجائبه كما ذكر رسول هللا ذلك صلى هللا عليه وآله  

. 

 وأما :

 ) وما يسطرون( 

ا سطره هللا تبارك و تعالى من كل كبيرة و صغيره في الكون والقسم هنا بم   

كله ما نراه وماال نراه علمناه أم لم نعلمه ولذلك قال تعالى : } وكل صغير 

 { .53القمر  -  مستطروكبير 

وهذه الكتابه وهذا العلم سطره هللا تبارك و تعالى بقلم من نور في أم الكتاب 

وهو القرآن الكريم كما في قوله  نزل منه كتاب مسطور في رق منشور

الطور {  . والرق الجلد  –في رق منشور  مسطورتعالى } والطور وكتاب 

الخفيف الذي يكتب عليه وهذا وصف للصحف التي كتب عليها القرآن أول 

مرة قبل الكتابه في الصحف المطهرة وهو كتاب منزل من أم الكتاب في 



هللا عليه وآله ] القلم من نور وكتاب  اللوح المحفوظ كما بينا وقال فيه صلى

 [ . 378ص  5نور الثقلين ج –من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون 

ثم يقول تعالى عن هذا الكتاب و اإليمان به والعمل بما فيه نعمة ماهو بها 

 بمجنون صلى هللا عليه وآله كما قال تعالى :

 ( 2( ماأنت بنعمة ربك بمجنون )2) 

 وهنا :

 أنت( ) ما 

أي ما أنت بهذا القرآن متكهن به وال مجنون عاصى هلل عز وجل لورود هذه 

 –بنعمة ربك بكاهن وال مجنون  فما أنتاآليات في قوله تعالى } فذكر 

 {  29الطور

 ) بنعمة ربك(  

والنعمة هى نعمة القرآن الذى نزل من عند هللا عز وجل وفيه كالم هللا  تعالى 

هللا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم  ةنعمالذي قال فيه   } 

{ والكفر بهذا الكتاب كفر بنعمة هللا قال تعالى فيه  } 231البقرة  –به 

{ وهذه النعمة لم يكفر  67العنكبوت  –هللا يكفرون  وبنعمةأفبالباطل يؤمنون 

بمجنون  بنعمة ربكبها صلي هللا عليه وآله كما في قوله تعالى  هنا } ما أنت 

 {  وعلى ذلك : 2القلم   –



 وأما :

 )بمجنون(  

يقول صلى هللا عليه وآله في  الحديث ] المجنون من أقام على معصية هللا... 

 الحديث [ .

وهذا الجنون برأ منه هللا تعالى رسوله كما في قوله تعالى   } وما    

اتهموا   { وتلك البراءة ألن  األمم من قبل22التكوير – بمجنونصاحبكم 

ً بهذه التهمة لعنهم هللا  كما في قوله تعالى } كذلك ما أتى الذين  الرسل دائما

{  52الذاريات  – مجنونمن قبلك من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر  أو 

ولذلك يثبته هللا تعالى قائالً ذكر الناس  باهلل وردهم إلى طاعته فما أنت كما 

و مجنون قال تعالى } فذكر فما أنت يفتري عليك المفترون بأنك كاهن أ

{  وليس ذلك فحسب بل يبشره 29الطور  – مجنونبنعمة ربك بكاهن وال 

هللا تعالى بأن له أجر غير ممنون وأن خلقه هو الخلق العظيم ومن أراد 

اآلخرة فعليه التأسي به صلى هللا عيه وآله عليهم السالم قال تعالى } ما أنت 

 –لك ألجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإن   بمجنونبنعمة ربك 

 { .4-2القلم 

 ( 3( وإن لك ألجراً غير ممنون )3) 

 وهنا : 



 )وإن لك (      

وردت هذه اآليات ونقول آيات ألن كل حرف أطلق هللا تعالى عليه آيه في 

قوله تعالى } الم تلك آيات الكتاب المبين { فيكون كل حرف آ ية وردت هذه 

قوله تعالى كبيان أن أول هذااالجر شرح صدره ورفع ذكره صلى  االيات في

صدرك  لكهللا عليه وآله في الدنيا واآلخره كما في قوله تعالى } الم نشرح 

الشرح {   –ذكرك لك ووضعنا عنك  وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا 

وهذا سيكون في اآلخرة وفي آخر الزمان أيضاً لقوله تعالى ) ولآلخرة خير 

 الضحى(  –من األولى ولسوف يعطيك ربك فترضى  لك

وهنا سيكون له وألمته التابعة له صلى هللا عليه وآله أجراً غير ممنون قال 

 ألجر ا غير ممنون {  . وإن لكتعالى فيه هنا } 

 )ألجر(   

وهذا األجر  ورود في كتاب هللا هذا اللفظ كداللة على أن هذا األجر 

 أجره لى }  بلى من أسلم وجهه هلل وهو محسن فلهللمسلمين كما في قوله تعا

{   هذا اإلسالم مرتبط بمودة أهل بيت النبي عليهم 112البقرة  –عند ربه 

أجراً السالم وواليتهم لورود هذا اللفظ في قوله تعالى   } قل ال أسألكم عليه 

{   وهؤالء أعد هللا تعالى لهم أجراً  23الشورى  -إال المودة في القربى

ً قال تعالى فيه }  تحيتهم يوم يلقونه سالم وأعد لهم ك  –كريما  أجراً ريما



وهذا األجر غير ممنون له صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم   44األحزاب 

 غير ممنون { .    ألجرالسالم  وألمته كما في قوله تعالى هنا }  وإن لك 

 )غير ممنون(       

ه أو مَن عليه إحسانه وذكره له وعده ] ومن المحسن على من أحسن إلي     

معجم الفاظ القرآن باب  –عليه وقرعه كأن يقول : ألم أحسن إليك ما إلى ذلك 
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على إسالمكم بل هللا يمن  تمنونعليك أن أسلموا قل ال  يمنون بإسالمهم }

{   وهذا المن يحبط األعمال  17الحجرات  –عليكم أن هداكم لإليمان 

البقرة  -واألذى  بالمنويبطل الصدقات لقوله تعالى  } ال تبطلوا صدقاتكم 

264 . } 

نيا بأن هدى هذه األمة لإليمان به تعالى وهذا المن علينا من هللا يكون في الد

وبنبيها واليوم اآلخر وما نزل من هللا تعالى و في اآلخرة ال من على رسول 

غير هللا صلى هللا عليه وآله و ألمته كما في قوله تعالى هنا } وإن لك ألجراً 

{ أي غير مقطوع أو معدود عليهم وال من فيه وال أذى  وإذا كان  ممنون

 وألمته أجُر  غير ممنون فلهم إذاً الشكر من المالئكة وخلق هللا لرسول هللا

تعالى الذي شهد للمسلمين من  بني آدم ممن تولى هللا تعالى ورسوله وأهل 



بيته عليهم السالم وعبده تعالى وآمن به  عز وجل و   بمالئكته ورسله 

ان سعيكم بالغيب قال تعالى لهم  هنا  لذلك } إن هذا  كان لكم جزاءاً وك

 {. 22اإلنسان  –مشكورا 

 (  4( وإنك لعلى خلق عظيم )4) 

 )وانك(  

لتهدى إلى صراط مستقيم صراط هللا  وإنكورد هذا اللفظ فى قوله تعالى } 

 { . 52الشورى –الذى له ملك السموات واألرض أال إلى هللا تصير االمور 

لى هللا عليه وآله وعلى ذلك الصراط المستقيم الذى كان عليه رسول هللا ص 

من  عمل بالقرآن وواليةً له تعالى هو الخلق العظيم فلما استقام على أمر هللا 

 {  .4القلم –لعلى خلق عظيم  وإنكتعالى نزل فيه صلى هللا عليه وآله } 

 وأما :

 ) إنك لعلى ( 

وهذه اآلية وردت  فى  قوله تعالى عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله) وادع 

(  وهذه الدعوة إلى هللا والتخلق 67الحج –هدى مستقيم  إنك لعلىك إلى رب

خلق  لعلى وإنكبخلق القرآن هو  الخلق العظيم الذى قال تعالى فيه هنا } 

 { .4القلم –عظيم 



 وأما : 

 )خلق( 

 الخلق :السجية والطبع وما يجرى عليه المرء من عادة الزمة.

{  وخلق رسول هللا  137لشعراءا –األولين  خلققال تعالى } إن هذا إال 

وسجيته قامت على القرآن كما سئلت السيدة عائشة عن خلقه فقالت كان خلقه 

القرآن ولذلك قال تعالى عن هذا الخلق أنه خلق عظيم قال تعالى } وإنك 

{  وهنا يحكم هللا تعالى بعدم خطأ رسول هللا صلى  4القلم –عظيم  خلقلعلى 

ألحد كما زعم ذلك المنافقون وقالوا زاعمين من سببته هللا عليه وآله أو سبابه 

أو آذيته .... وال يجوز نسبة أى سلوك غير الئق بالرسول صلى هللا عليه 

وآله لهذه اآلية ولقوله تعالى } وما ينطق عن الهوى إن هو اال وحى يوحى 

 النجم { . –علمه شديد القوى 

 وأما: 

 )عظيم(  

أنتم عنه  عظيمما فى قوله تعالى } قل هو نبأ ولفظ عظيم يأتى على القرآن ك

{  ومن عمل بهذا النبأ العظيم فهو على خلق عظيم ألنه 67ص –معرضون 

عمل بالنبأ العظيم فتولى هللا تعالى ورسوله وأهل بيته وآمن باهلل العظيم الذى 



قال تعالى عن نفسه مبيناً عظمته عز وجل فى قوله تعالى } فسبح باسم ربك 

 { 74الواقعة – العظيم

 ثم يقول تعالى :

 ( 5( فستبصر ويبصرون )5) 

 وهنا:

 ) فستبصر ويبصرون(  

وبصر به رآه والبصررؤية غوامض األمور وخباياها قال تعالى } وقالت 

{  وقال 11القصص –به عن جنب وهم اليشعرون  فبصرتالخته قصيه 

يرى الغيب {  ومن أراد أن 96طه –به  يبصروابما لم  بصرت تعالى } قال

على حقيقته فينظر لكل األمور بالبصائر وهو القرآن الذى قال تعالى فيه } 

 103األنعام–فلنفسه ومن عمى فعليها  أبصر من ربكم فمن بصائرقد جاءكم 

{ وبالتالى البصر نظر لدقائق األمور فإن كان بكتاب هللا فهو بصيرة وإن 

هم ينظرون إليك وهم كانت بهوى فهو عمى وعدم بصر قال تعالى } وترا

{  وقال تعالى فى بيان أن عمى البصيرة من 198األعراف– اليبصرون

عمى القلب فيمكن أن ينظر العبد بعينيه وهو اليبصر وبالتالى القلوب هى 

التى تعمى كما قال تعالى } إنها التعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 

هنا فستبصر بكتاب هللا وهم {  وعلى ذلك المعنى              -الصدور



سيبصرون بأهوائهم بأيكم المفتون الذى سيدخله هللا تعالى النار  قال تعالى 

 {   . 6-5القلم –بأيكم المفتون  فستبصر ويبصرون هنا } 

 وأما :

 ( 6( بأيكم المفتون )6) 

 وهنا :

 )بأيكم(   

أَْحَسُن َعَماًلۚ   أَي ُكمْ ِلَيْبلَُوُكْم  أى أنه يقول تعالى } الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ 

{  وبالتالي خلق هللا تعالى الناس ليبلوهم أيهم  2الملم  –َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر 

أحسن عمال لقوله تعالى : }َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم 

ْبعُوثُوَن  أَي ُكمْ ِليَْبلَُوُكْم َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء  أَْحَسُن َعَماًل ۗ َولَئِن قُْلَت إِنَُّكم مَّ

بِين   ذَا إاِلَّ ِسْحر  مُّ { ولذلك  7هود  –ِمن بَْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهٰ

 كمإيا قال تعالى في رسول هللا صلى هللا عليه وآله وحكمهم وواليتهم }وإنا أو

{ أى أنه يقول تعالى هنا فستبصر  24لعلى هدى أو فى ضالل مبين سبأ

ويبصرون أيكم على هدى أو فى ضالل مبين فهو التارك آليات ربه 

المعرض عنها لورود هذا اللفظ فى قوله تعالى } وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 

وهم يستبشرون زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً  أيكم من يقول

 {   124التوبة –

 وأما : 

 ))المفتون((



 وهنا يعرف المؤمنون المفتونون بإعراضهم عن ذكر هللا .

 –قومك من بعدك وأضلهم السامرى  فتناوالفتنة األختبار قال تعالى } إنا قد 

{  أى أنه يقول تعالى فستبصرويبصرون أيكم على هدى ووالية هلل 85طه

ه وأيكم من أضله سامرى كل أمة الذى يكذب على تعالى ورسوله وأهل بيت

األمة بإسم الدين فيخرجهم عن والية أهل بيته عليهم السالم وهذا ما حذر 

 –عن بعض ماأنزل هللا اليك  يفتنوك تعالى منه قائالً } واحذرهم أن

{  وقال تعالى أيضاً فى فتنة تبديل الدين وإنحراف الناس عن والية 49المائدة

عن الذى أوحينا إليك  ليفتنونك يهم عليهم السالم } وإن كادواأهل بيت نب

{ وما عجزوا عن 73االسراء –لتفترى علينا غيره إذن التخذوك خليأل 

تبديله فى زمان الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله فعلوه بعد موته وقتلهم 

ه لعترته صلى هللا عليه وآله وانفلقت األمو وتشققت لفرق وأحزاب بفعل هذ

الفتنة ويوم القيامة سيبصرون من هو المفتون فى جهنم إلن أحد معانى الفتنة 

التغيير من أثر الناريقال رغيف فتين أى محروقة ويوم القيامة من خرج على 

 والية هللا الحق فهو من المفتونين فى جهنم قال تعالى } يوم هم على النار

{  وهنا  14-13الذاريات –ن هذا الذى كنتم به تستعجلو فتنتكم ذوقوا يفتنون

 – المفتونيقول تعالى عن فتنتى الدنيا واآلخرة } فستبصر ويبصرون بأيكم 

{ أى فى الدنيا ستبصر بالقرآن أنه دعا لوالية أهل البيت ومودتهم  6-5القلم 

وقيادتهم ولذلك أذهب الرجس عنهم وفى اآلخرة ستبصر أعدائهم يفتنون 



ا كانوا خارجين على والية أهل بيت نبيهم عليهم على النار كما أنهم فى الدني

 السالم . 

 ثم يقول تعالى :

 ( 7( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )7) 

  30وسورة النجم  125وهذه اآلية مكررة بتمامها فى سورة النحل 

فى  بالهدى ومن هوجاء  قل إن ربى أعلم منوهذه اآلية يبينها قوله تعالى } 

 {85القصص -ضلل مبين

 وأما :

 ( وهو أعلم بمن ضل عن سبيلهإن ربك هو أعلم )

أى أنه تعالى يعلم سرهم ونجواهم كما قال تعالى } َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء 

ا يُْشِرُكوَن  ِ َوتَعَالَٰى َعمَّ َما  يَْعلَمُ َوَرب َك َويَْختَاُر ۗ َما َكاَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ۚ ُسْبَحاَن َّللاَّ

هَ إاِلَّ ُهَو ۖ لَهُ اْلَحْمدُ فِي اأْلُولَٰى  ُ اَل إِلَٰ تُِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن َوُهَو َّللاَّ

 وقال تعالى أيضاً : { 70-68القصص  –َواآْلِخَرةِ ۖ َوَلهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن 

{ 78التوبة –الغيوب  علم سرهم ونجواهم وأن هللا يعلمأن هللا  يعلموا} ألم 

. 

وبالتالى هو سبحانه  وتعالى يعلم من ضل ومن اهتدى كما قال تعالى هنا } 

 { . 7القلم –بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين  إن ربك هو أعلم

 وأما :

 )بمن ضل عن سبيله(



ومن ضل عن سبيل هللا هو الذى عصى وأشرك لقوله تعالى } ومن يعصى 

 { 36االحزاب –مبيناً  ضل ضلالً له فقد هللا ورسو

{ وما دام  116النساء –بعيداً  ضل ضلالً وقال تعالى } ومن يشرك باهلل فقد 

عصى وأشرك فقد تحاكم للهوى وطواغيت الرجال كما قال تعالى } ألم تر 

إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 

يضلهم لطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يتحاكموا إلى ا

{ وهنا يضلهم السادة والكبراء والحكام فيدخلون  60النساء –بعيداً  ضلالً 

جهنم بضاللهم عن سبيل أهل بيت نبيهم عليهم السالم ويقولون فى النار } 

 أعلم { وهللا67االحزاب   – فأضلونا السبيلربنا إننا اطعنا سادتنا وكبراءنا 

بهؤالء وعداوتهم هلل تعاللىورسوله وأهل بيته عليهم السالم والمؤمنون وهو 

 أعلم بالمهتدين .

 وأما :

 )بالمهتدين(

 – هدىوالمهتدين هم العاملين بالهدى وهو القرآن لقوله تعالى } هذا 

( وهم الذين أطاعوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله عاملين بسنته 11الجاثية

{ وهم الذين يتولون الهادى 54النور – تهتدواالى فيه )وإن تطيعوه لقوله تع

المهدى من أهل بيت النبى عليهم السالم فى كل زمن لقوله تعالى فيهم } إنما 



{ وهؤالء هم الذين هداهم هللا تعالى 7الرعد  – هاد أنت منذر ولكل قوم

اجتبيناهم واجتباهم وقال تعالى فيهم } ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم و

{ وعالمة اإلمامة لهؤالء جهل 87األنعام  –إلى صراط مستقيم  هديناهمو

كل علماء األمة بما يعلموه من كتاب هللا عز وجل وقال فى إمام آخر الزمان 

 اليهدىإلى الحق أحق أن يتبع أمن  يهدىمن ذريتهم عليهم السالم } أفمن 

لقرآن والرسول صلى هللا { وهؤالء الذين اهتدوا با35يونس – يهدى إال أن

عليه وآله والعترة الطاهرة هللا تعالى أعلم بهم كما قال تعالى هنا } إن ربك 

 { 7القلم – بالمهتدينهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 

 ثم يقول تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله والمؤمنين

 ( 8(  فل تطع المكذبين )8) 

 وهنا:

 )فل تطع(

الكفار  التطعفار وال المنافقين لقوله تعالى } يا أيها النبي أى التطع الك

{  وهؤالء هم المكذبين هنا 1األحزاب –والمنافقين وأغلظ عليهم 

فل المتربصون لإلسالم وأهله كل سوء فى كل زمان ومكان قال تعالى هنا } 

 {  9-8القلم  –المكذبين ودوالو تدهنم فيدهنون  تطع

 وأما:



 )المكذبين(

 كذبين فى كتاب هللا نوعين :والم

رسل  كذبتاألول كفار مكذبين بآيات هللا والرسل  وقال تعالى فيهم } ولقد 

{  وهؤالء  34األنعام  –حتى أتاهم نصرنا  كذبوامن قبلك فصبروا على ما 

يدخلون النار وعند دخولهم لها يقول تعالى لهم } ألم تكن آياتى تتلى عليكم 

 {105ؤمنونالم – تكذبونفكنتم بها 

والثانى : التاركون الذين زعموا اإلسالم فلم يعملوا به وهؤالء مثلهم كمثل 

بنى اسرائيل الذين قال تعالى فيهم } مثل الذين حملواالتوراة ثم لم يحملوها 

بآيات هللا وهللا اليهدى  كذبواكمثل الحمار يحمل اسفاراً بئس مثل القوم الذين 

 الجمعة {  –القوم الظالمين 

لثالث: منافقون دخلوا اإلسالم لهدمه من الداخل بترويج الكذب ومدائح ا

الرجال لصرف الناس عن والية الرسول صلى هللا عليه وسلم وأهل بيته 

عليهم السالم . قال تعالى مبيناً أن هؤالء اليوجد أظلم منهم فى قوله تعالى } 

وهللا اليهدى  وهو يدعى إلى اإلسالم الكذبومن أظلم ممن افترى على هللا 

القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور هللا بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره 

الصف {   وإطفاء نور هللا بإستبعاد أهل بيته وترويج مدائح  –الكافرون 

ومناقب لرجال جهلوا شرع هللا تعالى كما فى قوله تعالى } ألم تر إلى الذين 



واليظلمون فتيالً أنظر كيف يفترون  يزكون أنفسهم بل هللا يزكى من يشاء

ً الكذب على هللا  ً مبينا {  وهؤالء قالوا فى  50-49النساء  –وكفى به اثما

أسماء هللا وصفاته ماكرهوه هم إلنفسهم وقال تعالى فيهم } ويجعلون هلل 

{  وهذه اآلية  62النحل  –أن لهم الحسنى  الكذبمايكرهون وتصف ألسنتهم 

تخصص فقط على من نسب البنات هلل فكل من ألحد على عموم معناها وال

فى صفات هللا فقد نسب هلل ما يكرهه ويأباه لنفسه وتارةً يقولون نحن 

الموحدون وتارةً آخرى يقولون نحن الفرقة الناجية ومن هؤالء لما رأى 

مناقب أمير المؤمنين تسد الشمس فى رابعة النهار والينكر فضله إال أعمى 

ل بنى إسرائيل فى الكتمان لجزء من الوحى ذكره صلى هللا لجأوا لتمام فع

 عليه وآله فى على بن أبى طالب . 

قال تعالى } وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما 

هو من الكتاب ويقولون هو من عند هللا وماهو من عند هللا ويقولون على هللا 

{ ولم يتوقف األمر عند ذلك بل تخطاه 78 آل عمران –وهم يعلمون  الكذب

لقتل العترة الطاهرة ليموت حقهم معهم فى كل زمان ويأبى هللا إال أن يتم 

نوره ولو كره الكافرون وهؤالء حذر هللا تعالى منهم قائالً هنا : } وال تطع 

 {  .9-8-القلم  –ودوا لو تدهن فيدهنون المكذبين 

 ثم يقول تعالى :

 ( 9هن فيدهنون )( ودوا لو تد9)



 )ودوا(

وهنا يبين تعالى حسد الكفار والمنافقين لرسول هللا وأهل بيته على الخير 

ا  الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن  يََود  المنزل عليهم من هللا تعالى كما في قوله عز وجل } مَّ

ْن َخْيٍر م ِ  َل َعَلْيُكم م ِ ُ يَْختَصُّ أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمْشِرِكيَن أَن يُنَزَّ ب ُِكْم ۗ َوَّللاَّ ن رَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم   {  105البقرة  –بَِرْحَمتِِه َمن يََشاُء ۚ َوَّللاَّ

ألم يحسد أبي سفيان رسول هللا بسبب اآلذان والهتاف بإسمه صلى هللا عليه 

 وآله خمس مرات في اليوم 

  :لمغيرة بن شعبةا في الموفقيات قال المطرف بن الزبير بن بكار وروى ]

دخلت مع أبي على معاوية فكان أبى يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي 

فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن 

العشاء، ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه ألمر حدث فينا، فقلت: ما 

ن عند أكفر الناس وأخبثهم! لي أراك مغتما منذ الليلة؟ فقال: يا بني، جئت م

قلت: وما ذاك؟! قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت سنا يا أمير 

المؤمنين فلو أظهرت عدال وبسطت خيرا، فإنك قد كبرت. ولو نظرت إلى 

فوصلت أرحامهم، فوهللا ما عندهم اليوم شئ تخافه،  بني هاشم إخوتك من

هيهات هيهات! أي ذكر أرجو  وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فقال:

ذكره، إال  هلك حتى هلك بقاءه؟! ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فما عدا أن

أن يقول قائل: أبو بكر! ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشمر عشر سنين، فما 

ذكره، إال أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي كبشة  هلك حتى هلك عدا أن

أن محمدا رسول هللا! فأي عمل لي  أشهد: ليصاح به كل يوم خمس مرات

شرح نهج  –يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أبا لك! ال وهللا إال دفنا دفنا( 
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. ] 



وورد هذا اللفظ عن طائفة من أهل الكتاب ورغبتهم في إضالل المؤمنين } 

ائِفَة  م ِ  َودهت ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن طَّ

 { . 69آل عمران  –

لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َود وا وأما عن المنافقين فيقول تعالى : } 

ِ ۚ فَإِن تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َسَواًء ۖ فَاَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم أَْوِليَاَء َحتَّىٰ   يَُهاِجُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

 { .89النساء  –َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم ۖ َواَل تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليًّا َواَل َنِصيًرا

وهؤالء يبين تعالى بغضهم هؤالء المنافقين للمؤمنين والذي بدى في فلتات 

ن دُونُِكْم ألسنتهم كما في قول ه تعالى  : } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا ِبَطانَةً م ِ

ُّْم قَْد بَدَِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي  َود وااَل يَأْلُونَُكْم َخَبااًل  َما َعنِت

 {   118آل عمران  –تُْم تَْعِقلُوَن ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر ۚ قَْد َبيَّنَّا لَُكُم اآْليَاِت ۖ إِن ُكن

وفى سبيل تحقيق ذلك المأرب يلجأون مرة للبطش باليد والقتل والمذابح 

وتارة فى دار الندوة أو األمم المتحدة اآلن قال تعالى } ويبسطوا أيديهم 

{  ولذلك نهى هللا تعالى عن 2الممتحنة  –لوتكفرون  وودوا وألسنتهم بالسوء

 { .9-8القلم  –لو تدهن فيدهنون  ودوافال تطع المكذبين طاعتهم قائالً } 

 وأما :

 ) تدهن فيدهنون(

] ودهن في األمر يدهن وأدهن فيه الن فيه وتسمح ولم يتشدد وأدهن 

 –بالحديث :لميجزم فيه وتهاون به فشك فيه أو كذبه فهو مدهن وهم مدهنون 

 معجم ألفاظ القرآن باب الدال فصل الهاء والنون [ .

ودهن كما فى المعجم الوسيط باب الدال فصل الهاء والنون نافق وأظهر ] 

خالف ما يبطن وفى مجمع البحرين باب النون وما أوله دال نفس المعنى 



السابق ويضيف أو ترك المناصحة قال تعالى : } أفبهذا الحديث أنتم 

 { . 82-81الواقعة –وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون  مدهنون

هنا لين القول مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله مع التظاهر  أى أن المداهنة

نفاقاً با اإلسالم وهذا ماقالته قريش صراحة فى السيرة تعبد إالهنا عاماً ونعبد 

إالهك عاماً فنزل قوله تعالى : } قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وال 

آلن تدخل كجزء من علم الكافرون { وهذه المداهنة ا –أنتم عابدون ما أعبد 

السياسة وتقريب وجهات النظر بين األطراف على حساب الحق و العدل مع 

استخدام الضغوط الخفية إلجبار األضعف على اإلستسالم وهم يودوا من 

المؤمنين لو يكفرون وا فيكونون سواءا والبداية مداهنة الجميع للجميع لعلهم 

اآلخر مداهنة وقديما كانوا  أي طرف ينجح في استمالة واستضعاف وقهر

 يلجئون بالحلف الكاذب .

 لذلك يقول تعالى هنا : 

 (10( وال تطع كل حلف مهين )10) 

 وهنا:

 )وال تطع(

النهى عن الطاعة لكل حالف مهين وهذه شيمة المنافقين الذين يزعمون 

اإلسالم واإليمان فإن واجهوا المواقف واجهوها بالحلف الكاذب كما فى اآلية 

الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل  وال تطعنا وهؤالء قال تعالى فيهم } ه

{  وهؤالء هم الذين أبطنوا فى قلوبهم الهوى وغفلوا 48األحزاب  –على هللا 

من أغفلنا قلبه عن ذكرنا  وال تطععن ذكر هللا تعالى كما قال عز وجل } 



 ً ُ يلجئون للحلف {  وهؤالء د28الكهف  –واتبع هواه وكان أمره فرطا ائما

 الكاذب تغطيةً على مافى قلوبهم  

 (10القلم –كل حالف مهين  وال تطعقال تعالى هنا: )

 وأما:

 )حلف(

 وحلف بمعنى أقسم والحالف :الكثير الحلف

 62النساء –باهلل إن أردنا إال إحساناًوتوفيقاً  يحلفونقال تعالى } ثم جاءوك 

فقون إلرضاء المؤمنين فقط. قال تعالى } { وهذا الحلف دائماًيستخدمه المنا

 62التوبة   –باهلل ليرضوكم وهللا أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين  يحلفون

 {  ويحلفونعلى أنهم من المسلمين وماهم منهم فى شىئ . 

 –باهلل إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوُم يفرقون  ويحلفونقال تعالى } 

منافقين نهى هللا تعالى المؤمنين عن طاعتهم { وهؤالء الحالفين ال56التوبة

فى عصيان هللا تعالى والخروج على واليته عز وجل ووالية رسوله وأهل 

 { 10القلم  –مهين  كل حلفبيته عليهم السالم قائالً } وال تطع 

 وأما:

 )مهين(



ومهين من مهن بمعنى قل وضعف قال تعالى )ثم جعل نسله من ساللةَ من 

(  والقتران هذا اللفظ بضعف البيان فى قوله تعالى  8سجدة ال – مهين ماء

( أى أن ماء 52الزخرف  –واليكاد يبين  مهين )أم أنا خيُر من هذا الذى هو

( أى 20المرسالت  – مهينالرجل الذى قال تعالى فيه )ألم نخلقكم من ماٍء 

ماء غير بَين المالمح أو الخلق وكذلك المعنى هنا المهين هو الضعيف 

ولورود لفظ المهانة مقترن بعدم القدرة على البيان ِللكنة فى لسان سيدنا 

 – مهينموسى  هنا القرآن يشير إلى قوله تعالى)وال تطع كل حالف 

( وهو رجل فقير حقير منافق مشهور بلكنة فى لسانه كثير الحلف 10القلم

 نهى هللا تعالى عن طاعته أو ومن سار على طريقته  ونحلته .

 ل تعالى فى نوع آخر نهى هللا تعالى عن طاعته قائلً: ثم يقو

 ( 11( هماٍز مشاٍء بنميم )11) 

ً أخرى للحالف المهين وكل من  وهنا الهماز المشاء بالنميمة صفة أيضا

إتتصفبهذه الصفة فقد نهى هللا تعالى عن طاعته فى معصية هللا تعالى أو 

 م السالم . وهنا :فيمت يخالف هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليه

وعن سبب نزول اآلية )عن امير المؤمنين عليه السالم أنه كان يمر بالنفر 

من قريش فيقولون أنظروا إلى هذا الذى اصطفاه محمد واختاره من بين أهله 

( وهذا من 44ص/4تفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى ج  –ويتغامزون 



هللا عليه وآله من يؤازرنى على المؤكد بعد أن أنذر عشيرته فقال لهم صلى 

أن يكون خليفتى ووصيي من بعدى فلم يقم أحد إال أمير المؤمنين فقال لهم 

صلى هللا عليه وآله هذا خليفتى ووصيي من بعدى اسمعوا له وأطيعوا فقام 

أبو لهب قائالً مستهزءاً ألبى طالب اسمع وأطع إلبنك يا أبا طالب... الحديث 

لنبوية  والظاهر أن هذا األمر أخرجه الملعون أبو وهو معروف بالسيرة ا

لهب من اإلطار األسرى لدار الندوة مستهزءاً فتناقلته األلسن والكته العامة 

والسوقة والجوقة من الجهالء فنزلت اآلية هنا كما فى تفسير البرهان للسيد 

 هاشم البحرانى قدس سره .

 وهنا :

 )هماز(

هم بأن يعيبه فى غيبته وكأنه يضغط وهمز هنا بمعنى عابه ويخصه بعض

على المعيب وينال منه ويقال للمكثر من ذلك والمعتاد له هماز وهؤالء الويل 

لمزة الذى جمع ماالً وعدده يحسب أن  همزةلهم كما قال تعالى } ويُل لكل 

مستكبر بماله متفاخراً  الهمزة{  وهنا يبين القرآن أن هذا الهماز –ماله أخلده 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وأل بيته والمؤمنين عليهم السالم قال به يعيب ف

 تعالى فيما فعله هؤالء المجرمون



}إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون 

 –وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون 

 {   32-29المطففين 

 : وأما

 )مشاء(

ولفظ مشاء من االمشىوهو يأت على من تنكبو الطريق المستقيم وقال 

شوياً على صراط  يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى} أفمن  تعالىفيهم

وكل منافق يبطن الكفر من الذين يمشون مكبين على  {22الملك –مستقيم 

ق المأل منهم أن وجوههم وكذلك الكافرون أيضاً الذين قال تعالى فيهم }وانطل

{ وهؤالء يمشون 6ص–واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيءيراد  امشوا

بالنميمة فى حق رسول هللا صلى هللا عليه وآله والمؤمنون ونهى هللا تعالى 

{  11القلم –بنميم  مشاءٍ عن طاعتهم قائالً }والتطع كل حالف مهين هماٍز 

ه وسلم ] ويُل للمشاءون وهؤالء الويل لهم كما قال تعالى صلى هللا علي

 الحديث [ . –بالنميمة المفرقون بين األحبة 

 وأما :

 )بنميم(



ً :نقل عنه إلى غيره مايسوءه  ً ونميمة ونميما ونم بفالن وعلى فالن وينم نما

ويوغر صدره عليه ويفسد الود بينهما ويوقع الوحشة بينهما وعلى ذلك فهو 

ظ القرآن باب النون فصل الميم معجم الفا –نقل الحديث على وجه اإلفساد 

   {11-10 – بنميموالتطع كل حالف مهين هماٍز مشاٍء  والميم ( قال تعالى }

] و يختلف تعريف الغيبة عن النميمة، حيث تُطلق الغيبة في الل غة على 

ا النم  فهو الس عي إليقاعِ المشاكل والفتنة بين الن اس،  الموسوعة  -االغتياب، أم 

يتية )الطبعة الثانية(، الكويت : وزارة األوقاف والشؤون الفقهية الكو

 [  42، جزء 159اإلسالمية، صفحة 

ا الن ميمة:  ا اصطالحاً  الغيبة : ذكر اإلنسان بما ال يُحب  أن يُذكر فيه، أم  ] وأمَّ

فهَي نقل الكالم من شخٍص إلى آخر والذي يؤد ي إلى إيجاد المشاكل 

. 2، جزء 401سوعة األخالق اإلسالمية، صفحة مو - والكراهي ة بين الن اس،

ف    .  ]بتصر 

 

ً أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً   } قال تعالى َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعضا

اب  َرِحيم   َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ  .   }12الحجرات  -  فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ

 

هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ]  عن أبي  



؟ قالوا : هللا ورسوله أعلم ، قال : ِذكُرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيَت إن 

كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه 

( باختالف يسير، وأبو 5892أخرجه مسلم )    |صحيح أبي داود -  .فقد بهتَّه

 ( [ 4874داود )

] عن ابن عباس قال : مرَّ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم على قبرين فقال : 

أما إنَّهما ليُعذَّبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، 

ين ثم وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله ، قال : فدعا بعسيٍب رْطٍب فشقه باثن

غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم 

   . ييبسا

وعن عائشة رضي َّللا  عنها قالْت:قلُت للنبي  صلى َّللا  عليه وسلم: حسبُك من 

صفي ة كذا وكذا ـ قال بعُض الرواة: تعني قصيرة ـ فقال: "لَقَْد قُْلِت َكِلَمةً لَْو 

ً فقال: "ما أُِحبُّ أني ُمِزَجْت بَِماِء ا لبَْحِر لََمَزَجتْهُ" قالت: وحكيُت له إنسانا

 َحَكْيُت إنساناً وأنَّ لي َكذَا وَكذَا" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

عن معاذ رضي َّللا  عنه قال فى حديث طويل وفيه : أن  وفي كتاب الترمذي،

ْمِر َوعُموِدِه َوِذْرَوِة النبى صلى هللا عليه وسلم قال: أال أُْخبُِرَك برأِس األ

الةُ،  ! قال: رأُس األْمِر اإِلْسالُم، َوَعُمودُهُ الصَّ َسناِمِه ؟ قلت: بلى يا رسول َّللا 

َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه الِجهادُ ، ثم قال : أال أُْخبُِرَك بَِمالِك ذلَك ُكِل هُ؟ قلت : بلى يا 

! فأخذ بلسانه ثم قال: ُكفَّ َعلَْيَك هَ  ! وإنا رسول َّللا  ذَا، قلت : يا رسول َّللا 



َك ، َوَهْل يَُكبُّ النَّاَس في النَّاِر على  لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثَِكلَتَْك أُمُّ

 [ ُوُجوِهِهْم إاِلَّ َحَصائِدُ أْلِسنَتِِهْم؟" 

يا معشر  : وغيره أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو داود وروى ]

م يدخل اإليمان قلبه: ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا من آمن بلسانه ول

عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته 

 .[  يفضحه في بيته

وهذه المجالس وهؤالء نهى هللا تبارك و تعالى عن مجالستهم لقوله صلى هللا 

 طب .... الحديث . عليه وآله النميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الح

 ثم يقول تعالى :

 

 (16( مناع للخير معتد أثيم )16)

 

 وهنا :

 

 )مناع للخير( 

 



] ومنع الشيئ حجبه عن ذلك الشيئ وحال بينه وبينه ويكون ذلك في االعيان 

معجم الفاظ القرآن باب الميم  –والمعاني تقول منعته الكتاب ومنعته الدخول 

 فصل النون والعين [  

{ وقال تعالى }  12االعراف  –أال تسجد إذ أمرتك مامنعك  الى } قالقال تع

{ ومنعهم   63يوسف  –منا الكيل  منعفلما رجعوا إللى أبيهم قالوا يا أبانا 

هنا للخير كان منعاً لحق هللا تعالى في المال من زكاة وخمس وصدقات قال 

آيضاً : } ألقيا  { وقال تعالى  21المعارج  – الخير منوعاتعالى } إذا مسه 

 {  25ق  –معتد مريب  مناع للخيرفي جهنم كل كفار عنيد 

وهذا الكفار العنيد الذي قال تعالى  فيه هنا } ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 

 {  . 12-11القلم  –معتد مريب  مناع للخير

حتى لو أنفق فقد حبط عمله وبكفره لن يقبل هللا تعالى عمله لقوله عز وجل } 

 –أن تقبل نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون  منعهموما 

 { 54التوبة 

 

 وأما : 

 

 )للخير( 



 

] الخير : كل مافيه نفع وصلح وهو ضد الشر بوجه عام ويلحق بهذا 

معجم ألفاظ القرآن  –استعماله فيما هو أداة للنفع والصلح كالمال والخيل 

 راء [ .باب الخاء فصل الياء وال

 

ً لحق هللا تعالى في المال والنفقة المستحقة على العباد  ومنع الخير هنا منعا

ْن  فَِلْلَواِلدَْيِن َواأْلَْقَرِبيَن  َخْيرٍ لقوله تعالى } يَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن ۖ قُْل َما أَنفَْقتُم م ِ

ِبيِل ۗ َوَما  َ بِِه َعِليم  َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ  –تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ َّللاَّ

 {  215البقرة 

 

والخير منه كل أداة للنفع والصالح كالمال في قوله تعالى } إن ترك خيراً 

{ و يأت على الخيل  180البقرة  –الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف 

قال إني أحببت حب في قصة نبي هللا داوود عليه السالم   في قوله تعالى } 

{ وبالتالي كل مانع  32ص  –عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب  الخير

لما فيه الخير والصالح للناس في أمور دينهم ودنياهم فقد بشره هللا تبارك 

وتعالى باإللقاء في جهنم هنا في قوله تعالى } ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 

 { .12-11القلم  –معتد مريب  للخير مناع



 

 وأما :

 

 (   أثيم)معتيٍد 

 

 وهنا :

 

 )معتٍد( 

 

] والمعتِد : الذي تجاوز الحق أو تجاوز األمر بمعنى تعداه قال تعالى } 

ً وخفية إنه ال يحب  {  55األعراف  – المعتدينادعوا ربكم تضرعا

البقرة  –حدود هللا فقد ظلم نفسه  يتعدوالمعنوي منه كقوله تعالى } ومن 

 –عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا  تعدقوله تعالى } وال { والمادي ك 229

{ والعدوان يأت بمعنى تجاوز الحق إلى الظلم لقوله تعالى }  28الكهف 

{ و المعتدي الذي تعدى حدود 85البقر  –  والعدوانتظاهرون عليهم باإلثم 



هللا  حدود يتعدومن  تعتدوها تلك حدود هللا فالهللا تعالى كما في قوله تعالى } 

 {  229البقرة  -فأولئك هم الظالمون

اَل يَْرقُبُوَن ومن هؤالء المعتدين الذين اعتدوا وظلموا المؤمنين لقوله تعالى } 

ئِكَ  ةً ۚ َوأُولَٰ { وهذا المعتدي   ةبوتلا 10 - اْلُمْعتَُدونَ  ُهمُ  فِي ُمْؤِمٍن إاِلًّ َواَل ِذمَّ

اٍز  } هو األثيم  المناع للخير  هنا  قوله تعالى  ِهيٍن  َهمَّ ٍف مَّ َواَل تُِطْع ُكلَّ َحالَّ

نَّاعٍ ل ِْلَخْيِر  شَّاٍء بِنَِميٍم  مَّ  { .12- 10القلم   –أَِثيٍم   ُمْعتَدٍ مَّ

 

 وأما : 

 

 )أثيم( 

 

اإلثم : فعل مانهى هللا تعالى عنه وأثم يأثم من باب علم يعلم وأثاماً ومأثماً ] 

 –ثيم واإلثم ةاآلثام فعل ما نهى هللا تعالى عنه فعل ما نهى هللا عنه فهو آثم وأ

معجم الفاظ القرآن باب الهمزة فصل الثاءوالميم [ قال تعالى } فمن اضطر 

 {  731البقرة  –عليه  إثمفال باغ وال عاد فال 



واألثيم سواء كان كافراً أو منافقا الذي يسمع آيات هللا فال يعمل بها وال يعير 

عليه ثم يصر  يسمع آيات هللا تتلى أثيمويل لكل أفاك } لها باالً قال تعالى 

فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها  يسمعها مستكبرا كأن لم

{ وهؤالء هم المعتدون الذين  8-7الجاثية  – هزوا أولئك لهم عذاب مهين

اٍز  ِهيٍن  َهمَّ ٍف مَّ نَّاعٍ قال تعالى فيهم هنا } َواَل تُِطْع ُكلَّ َحالَّ شَّاٍء بِنَِميٍم  مَّ مَّ

 { . 12- 10القلم   –  أَثِيمٍ ل ِْلَخْيِر ُمْعتٍَد 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 13( عتل بعد ذلك زنيم )13)

 

 وهنا :

 

 )ًعتًل(

 



] من الحسي : العتلة  حديدة يحفر بها والهراوة الغليظة من الخشب و جمعها 

كضرب ونصر والعتل : القوي  َعتل والعتَل : األخذ بقوة وشدة وجفاء وعتل

معجم الفاظ القرآن بالب العين فصل التاء والالم [ قال تعالى  –الجافي الغليظ 

بعد ذلك زنيم { وورد هذا اللفظ من العتل والصفة غير الحسنة  عتلهنا } 

{ واعتلوه 47الدخان  –إلى سواء الجحيم  فاعتلوهفي قوله تعالى } خذوه 

رفع ثم يلقى في الهاوية باسفل سافلين وذلك ألنه كأنه سيعتل بالعتل حتى ي

 كان  في الدنيا عتل زنيم كما في اآلية الكريمة  .

 

 وأما : 

  

 )بعد ذلك(

 

وردت هذه االيات في مواضع من كتاب هللا تعالى تبين أن هؤالاء هم 

ِلكَ َكفََر  َوَمنالكافرون الذين فسقوا عن أمر ربهم قال تعالى }   ُ  بَْعَد ذََٰ ئَِك فَأ ولَٰ

 { .  55المائدة  – ُهُم اْلفَاِسقُونَ 

ومن هؤالء المجرمين هنا الذين كفروا باهلل تعالى ورسوله  العتل الزنيم كما  

 زنيم { . بعد ذلكفي قوله تعالى } عتل 



 

 وأما : 

 

 )زنيم( 

] الزنيم : الدعي اللصيق والدعي الذي ينسب إلى غير أبيه ويلتصق به  [ 

الملصق بقوم ليس منهم مأخوذ من زنمى وهما اللهاتان  والزنيم : الدعي

معجم ألفاظ القرآن باب الزاي فصل النون والميم [ قال  –المعلقتان في حلقها 

القلم { وهذا من األلفاظ المنفردة في القرآن  – زنيمتعالى } عتل بعد ذلك 

 الكريم .

ال يمكن إالأن وعلى ذلك المحارب للنبي وأهل بيته عليهم السالم حتى اآلن 

 يكون ابن زنا أو دعي :

 

قال صلى هللا عليه وآله  " ال يبغضنا أهل البيت إال ولد الزنا " وهذا الحديث 

لم ينفرد الشيعة االمامية فقط  بل ان هنالك العديد من الروايات في كتب 

 مذهب اهل السنة والجماعة ما يؤكد ذلك :  



) أخبرنا اإلمام العالمة شيخ  هـ( : 833]  قال ابن الجزري الشافعي ) 

اإلسالم أبو العباس أحمد بن الحسن الحنبلي القاضي في جماعة من آخرين 

مشافهة عن اإلمام القاضي سليمان بن حمزة الدمشقي أن محمد بن فتيان 

البغدادي في كتابه أنا اإلمام أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ أنا أبو سعد 

لي الطهراني ثنا أحمد بن موسى ثنا علي بن الحسين محمد بن الهيثم أنا أبو ع

بن محمد الكاتب ثنا أحمد بن الحسن الخزاز ثنا أبي ثنا حصين بن مخارق 

عن زيد بن عطاء بن السائب عن أبيه عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 

أبيه عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال : ) كنا نبور أوالدنا بحب علي بن 

فإذا رأينا أحدهم ال يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس من ا  أبي طالب

 وأنه لغير رشده ( . 

قوله ِلغَْيِر ِرْشِدِه هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة أي ولد زنا وهذا 

مشهور من قبل وإلى اليوم معروف أنه ما يبغض عليا رضي هللا عنه إال ولد 

 عنه ولفظه : ) كنا معشر األنصار زنا ، و عن أبي سعيد الخدري رضي هللا

نبور أوالدنا بحبهم عليا رضي هللا عنه فإذا ولد فينا مولود فلم يحبه عرفنا أنه 

 ليس منا . قوله : نبور بالنون والباء الموحدة وبالراء أي نختبر ونمتحن ( .

هـ( ، روى بسنده : عن  410أبي بكر بن مردويه األصفهاني )]   – 1 - 

أحمد بن حنبل عن أحمد ، قال : سمعت الشافعي يقول : سمعت  عبد هللا بن

مالك بن أنس يقول : قال أنس بن مالك : ) ما كن ا نعرف الرجل لغير أبيه إال  



ابن الجزري الشافعي شمس الدين محمد بن  -ببغض علي بن أبي طالب ( 

ق الكتائب وُمظهر العجائب ليث بن غال ب محمد ، مناقب األسد الغالب ُممز 

أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ، تحقيق طارق الطنطاوي ، 

 .[ 11، حديث رقم   8القاهرة ، مكتبة القرآن ، ص 

قال : ) كان الرجل  -في حديث -]  وروى ابن مردويه أيضا : عن أنس  2 -

من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ، ثم  يقف علي طريق علي عليه 

ظر إليه أومأ بإصبعه : يا بني  ، تحب ذلك الرجل ؟ فإن قال : السالم فإذا ن

ك ( .  أبو  –نعم ، قبله . وإن قال : ال ، طرق به األرض ، وقال له : الحق بأم 

بكر أحمد بن موسى بن مردويه األصفهاني ، مناقب علي بن أبي طالب وما 

،  نزل من القرآن في علي ، تحقيق عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين

، رواية  76هـ ، ص1424الطبعة الثانية ، إيران ، دار الحديث ، سنة الطبع 

 .   56رقم 

هـ( : ) أخرج أبو الشيخ والديلمي : 974قال ابن حجر الهيتمي المك ي )  - 3

،  77ص –قال النبي )ص( : ) من لم يعرف حق عترتي واألنصار والعرب 

 ( [  .58رواية رقم 

ا امرؤ حملت به فهو إلحدى ثالث ]  – 4  ا ولد زانية ، وإم  ا منـافق ، وإم  : إم 

ه في غير ُطْهر (  أحمد بن حجر الهيتمي المك ي ، الصواعق المحرقة في  -أم 



د على أهل البدع والزندقة ، تركيا ، مطبعة الحقيقة ، سنة الطبع   1424الر 

 [ . 242م ، ص  2003هـ / 

ته عليهم السلم إال ما رحم هللا  بنو أمية قتلة محاربي النبي وقتلة أهل بي

 ليسوا من قريش :

كان اميه عبدا لعبد شمس تبناه وجعل له ما البنائه واليك بعضا من االدله  ] 

 التي تثبت ان اميه ليس من صلب عبد شمس .

 

 الدليل االول 

 76ص 1يقول ابو القاسم الكوفي في كتابه االستغاثه ج

بن عبد مناف قد تبنى عبدا له روميا  كان عبد شمس بن عبد مناف أخا هاشم

 يقال له أمية فنسبه عبد شمس إلى نفسه

فنسب أمية بن عبد شمس فدرج نسبه كذلك إلى هذه الغاية. فأصل بني أمية 

 من الروم ونسبهم في قريش

 الدليل الثاني  

 يصرح ابو طالب بان بنو عبد شمس ليسوا من قريش

ول هللا صلى هللا عليه وآله بنو عبد ر عليه وعلى رسھقال أبو طالب حين تظا

 شمس ونوفل



 ماھتوالى علينا موليانا كال

 إذا سئال قاال إلى غيرنا األمر

 ما أمر ولكن تراجماً ھبلى ل

 كما ارتجمت من رأس ذي القلع الصخر

ً عبد شمس ونوفالً   أخص خصوصا

 ما نبذانا مثل ما نبذ الخمرھ

ً أبو  م كان عبداً لجدناھقديما

 ا البحرھالء جاش بھشبني أمية 

 

ح أبو طالب بان أمية عبد وامه جاريه قذف بهما البحر إلى ھف نا صر 

 ا ضمن تجارة الرقيق واإلماءھالحجاز بواسطة التجارة أو غير

ي ھا سواد العين، وھل زرقة يشاب بھالء تخص الروم فالشھوكلمة ش

والتخاصم ا العين الرومية ويقول المقريزي في كتابه النزاع ھصفة عرفت ب

ان اميه ابن جاريه روميه وصلت الى الحجازمع ركب سفينه جنحت الى 

 الشاطئ وقد تبناه عبد شمس  

 الدليل الثالث 



 

الرسول )صلى هللا عليه وآله( لم يعط بني عبد شمس وبني نوفل من الخمس 

ن َشْيٍء النهم ليسوا من ذوي القربى قال هللا تعالى  )َوٱْعلَُمۤوا أَنََّما َغنِْمتُْم م ِ 

ُسوِل َوِلِذي ٱْلقُْربَٰى َوٱْليَتَاَمٰى َوٱْلَمَساِكيِن َوٱْبِن ٱلسَّبِيِل(  ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ فَأَنَّ ّلِلَّ

 41سوره االنفال ايه

حرم رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم بني عبد شمس وبني نوفل من 

الذين تبنوهم  الخمس النهم ليسوا من ابناء بني عبد شمس بل من ادعيائهم

 وتسموا باسماءهم

 ( يقول 2971وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري) حديث رقم 

)حدثنا عبد هللا بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن  

 المسيب عن جبير بن مطعم قال :

مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا يا 

يت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول هللا أعط

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال 

الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى هللا عليه وسلم لبني 

عبد شمس وال لبني نوفل( علما بان ابناء عبد مناف اربعه هم عبد شمس 

 المطلب وهاشم ونوفلو

وحاشا رسول هللا ان يخالف امر هللا ويفرق بين االخوه من ابناء عبد مناف 



 فيعطي اثنين ويحرم اثنين من دون سبب شرعي

ودخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب ابي طالب مع رسول هللا صلى هللا عليه 

فر واله وسلم حين حاصرتهم قريش، مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينا والكا

 حمية،

من هذا يتبين ان من دخل مع بني هاشم في الشعب هم من تربطهم صله دم 

 كبني المطلب ال من تربطهم صله تبني واستلحاق 

 الدليل الرابع 

 

 يعلن علي بن ابي طالب )ع( صراحه بانهم ليسوا من بني عبد مناف

ة لم يكن عثمان ومعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك بن مروان أبناء عموم

النبي صلى هللا عليه وآله واثناء خالف معاويه مع علي )ع( قال معاويه لعلي 

 في احد كتبه

 )انا ابناء عبد مناف واحد(وكان جواب علي )ع( لمعاويه

ا قَْولَُك إِنَّا بَنُو َعْبِد َمنَاٍف فََكذَِلَك نَْحُن َو لَِكْن لَْيَس أَُميَّةُ َكَهاِشٍم َو الَ َحْرب   َو أَمَّ

ِريُح َكعَ  ِلِب َو الَ أَبُو ُسْفيَاَن َكأَبِي َطاِلٍب َو الَ اَْلُمَهاِجُر َكالطَِّليِق َو الَ اَلصَّ ْبِد اَْلُمطَّ

َكاللَِّصيِق َو الَ اَْلُمِحقُّ َكاْلُمْبِطِل َو الَ اَْلُمْؤِمُن َكاْلُمْدِغِل َو لَبِئَْس اَْلَخْلُف َخْلف  

ةِ اَلَّتِي أَْذلَْلنَا بَِها يَتَْبُع َسلَفاً َهَوى فِي َناِر جَ  َهنََّم َو فِي أَْيِدينَا بَْعدُ َفْضُل اَلنُّبُوَّ

ُ اَْلعََرَب فِي ِدينِِه أَْفَواجاً َو أَْسلََمْت لَهُ  ا أَْدَخَل َّللَاَّ اَْلعَِزيَز َو نَعَْشنَا بَِها اَلذَِّليَل َو لَمَّ



ةُ َطْوعاً َو َكْرهاً ُكْنتُْم ِممَّ  ا َرْهبَةً َعلَى َهِذِه اأَْلُمَّ ا َرْغبَةً َو إِمَّ يِن إِمَّ ْن دََخَل فِي اَلد ِ

لُوَن بِفَْضِلِهْم فَالَ تَْجعَلَنَّ  ْبِق بَِسْبِقِهْم َو ذََهَب اَْلُمَهاِجُروَن اأَْلَوَّ ِحيَن فَاَز أَْهُل اَلسَّ

ْيَطاِن فِيَك نَِصيباً َو الَ َعلَى نَْفِسَك َسبِيالً َو اَلسَّالَمُ  ج البالغة، الرساله ھ ) نِللشَّ

 (17رقم 

 ويقول ابن ابي الحديد في شرح المهاجر والطليق والصريح واللصيق

المهاجر : الذي ترك وطنه و لحق برسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه و آله و الطليق 

: األسير اذا أطلق سبيله بعد فتح مكه و اإلمام عليه السالم يشير الى فتح مكة 

ظر ان يقتص الرسول صلى َّللاَّ عليه و آله منهم ، و لكنه عفى ، فقد كان المنت

ما ،و قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، و ابو سفيان و معاوية منهم وفي  عنهم تكر 

 شرح معنى اللصيق والطليق يقول

الصريح.. الصحيح النسب و اللصيق .. الدعي الملصق بغير أبيه ،)كما ورد 

 المعاني الجامع(  في كل معاجم اللغه ومنها معجم

 ويذهب المقريزي في كتابه النزاع والتخاصم الى نفس هذا المذهب

 يقول : 146ص  6وفي شرح نهج البالغه البن ابي الحديد ج

ومن كالم لعلي عليه السالم قاله لمروان بن الحكم بالبصرة أخذ مروان بن 

إلى أمير  الحكم أسيرا يوم الجمل فاستشفع له الحسن والحسين عليهم السالم



المؤمنين عليه السالم، فكلماه فيه فخلى سبيله، فقاال له: يبايعك يا أمير 

 المؤمنين؟

 قال عليه السالم :

أولم يبايعني بعد قتل عثمان! ال حاجة لي في بيعته. إنها كف يهودية، لو 

  بايعني بيده لغدر بسبته

  الدليل الخامس 

هللا بن جعفربن ابي طالب  و روى الواقدي أن يزيد بن معاويه فاخر عبد

 بأبائه بين يدي معاويه بن ابي سفيان 

 : فقال له عبد هللا بن جعفربن ابي طالب 

بأي آبائك تفاخرني أبحرب الذي أجرناه.. أم بأمية الذي ملكناه ..أم بعبد 

 شمس الذي كفلناه

 : فقال معاوية

زعم أنه ألحرب بن أمية يقال هذا ! ما كنت أحسب أن أحدا في عصر حرب ي

 أشرف من حرب

فقال عبد هللا بن جعفربن ابي طالب بلى أشرف منه من كفأ عليه إناءه و جلله 



 بردائه

 وفي شرح تلك الكلمات نقول 

  )أ بحرب الذي أجرناه( أما معنى قوله

فان قريشا كانت إذا سافرت فصارت على العقبة لم يتجاوزها أحد حتى 

 تجوز

على العقبة لقيه رجل من بني حاجب  وحدث ان خرج حرب ليلة فلما صار

بن زرارة التميمي فتنحنح حرب بن أمية و قال أنا حرب بن أمية فتنحنح 

التميمي و قال أنا ابن حاجب بن زرارة ثم جاز العقبة فقال حرب ال وهللا ال 

 تدخل بعدها مكة و أنا حي

ير من فمكث التميمي حينا ال يدخل و كان متجره بمكة فاستشار بها بمن يستج

حرب فأشير عليه بعبد المطلب أو بابنه الزبير بن عبد المطلب فركب ناقته و 

صار إلى مكة ليال فدخلها و أناخ ناقته بباب الزبير بن عبد المطلب فرغت 

الناقة فخرج إليه الزبير فقال أمستجير فتجار أم طالب قرى فتقرى 

 القيت حربا بالثنية مقبال:فقال

 اريو الليل أبلج نوره للس

 فعال بصوت و اكتنى ليروعني

 و دعا بدعوة معلن و شعار



 فتركته خلفي و جزت أمامه

 و كذاك كنت أكون في األسفار

 فمضى يهددني و يمنع مكة

فقال الزبير اذهب إلى المنزل فقد أجرتك فلما أصبح نادى الزبير أخاه 

إذا أجرنا الغيداق فخرجا متقلدين سيفيهما و خرج التميمي معهما فقاال له إنا 

رجال لم نمش أمامه فامش أمامنا ترمقك أبصارنا كي ال تختلس من خلفنا 

 فجعل التميمي يشق مكة حتى دخل المسجد

فلما بصر به حرب قال و إنك لهاهنا و سبق إليه فلطمه و صاح الزبير ثكلتك 

أمك أتلطمه و قد أجرته فثنى عليه حرب فلطمه ثانية فانتضى الزبير سيفه 

حرب و سعى الزبير خلفه فلم يرجع عنه حتى دخل حرب دار فحمل على 

 عبد المطلب

 فقال له عبد المطلب:ماشأنك ؟

 قال : الزبير

قال عبد المطلب : اجلس و كفأ عليه إناء كبير كان هاشم يهشم فيه الثريد و 

اجتمع الناس و انضم بنو عبد المطلب إلى الزبير و وقفوا على باب أبيهم 

فأزر عبد المطلب حربا بإزار كان له و رداه برداء له وسيوفهم بأيديهم 

أم بأمية الذي  طرفان و أخرجه إليهم فعلموا أن أباهم قد أجاره فتركوه  )

النزاع والتخاصم للمقريزي و شرح نهج البالغه البن   -والنسائي  –ملكناه( 

 [ 15/234ابي الحديد 



ها احد فاراد ان ينتقم من كانت الميه فرسا سريعه ال يلحق ب و أما معنى قوله

عبد المطلب فالح عليه في السباق وجعل الرهن لمن سبقت فرسه مائة من 

 اإلبل و عشرة أعبد و عشر إماء و استعباد سنة و جز الناصية

فسبق فرس عبد المطلب فأخذ الرهان وقسمه في قريش و أراد جز ناصيته 

ية في حشم عبد المطلب فقال أو أفتدي منك باستعباد عشر سنين ففعل فكان أم

 و عضاريطه عشر سنين

وعليه فان اميه عبدا في اصله واستعبد ثانيه لعبد المطلب عندما خسر 

فإن عبد شمس كان مملقا ال  أم بعبد شمس الذي كفلناه ( و أما قوله الرهان   )

شرح نهج البالغه  -مال له فكان أخوه هاشم يكفله و يمونه إلى أن مات هاشم 

 للسيد محمد مهدي الخرسان [  62, المحسن السبط ص 15الحديد جالبن ابي 

  الدليل السادس  

 ٣/٤٦٦ج ھ] وروى ابن أبي الحديد في شرح الن

أن معاوية قال لدغفل النسابة: أرأيت عبد المطلب؟ قال: نعم، قال: كيف 

 رأيته ؟قال: رأيته رجالً نبيالً وضيئ كأن على وجهه نور النبوه

 أيت أمية ؟قال معاوية: أفر

 قال: نعم،

 قال: كيف رأيته؟



ً أعمى يقوده عبده ذكوان  قال: رأيته رجالً ضئيالً منحنيا

 فقال معاوية: ذلك ابنه أبو عمرو)ذكوان(

قال دغفل: أنتم تقولون ذلك أما قريش فلم تكن تعرف إال أنه عبده وأن أمية 

 [ 82ص 2خ ججواهر التاري  -كان عقيماً وان اوالده من عبده الرومي ذكوان

 

 وهذا دليل اضافي على ان ذكوان عبد اميه ايضا فاميه عبد وذكوان عبد

  الدليل السابع

 ] الرسول )ص( يصرح بان ذكوان يهودي من اهل صفوريه

ولما كان أبو عمرو ) ذكوان ( ليس بابن اميه فقد تنازل أمية عن زوجته له 

جه إيا  [ . ٤٥٦/  ٣ج ھالن،شرح  ٢٢النزاع والتخاصم  - ا في حياتهھوزو 

 

ودي من ھوقال النبي صلى هللا عليه وآله لعقبة بن أبي معيط ) إنما أنت ی

،وكان ذكوان )  ١٨٦/ ٢السيرة الحلبية ، الحلبيه الشافعي  -ل صفورية(  ھأ

ودياً من الشام. إذ قال عقيل بن أبي طالب للوليد بن عقبة بن ھأبو عمرو( ی

ل صفورية ھدري من أنت، وأنت علج من أأبي معيط بن ذكوان : كأنك ال ت

ودياً ھي قرية من أعمال األردن من بالد طبرية، كان أبوه ذكوان یھو –

 336 /1ب، المسعودي ھمروج الذ    -  اھمن



ودي من ھوقال النبي صلى هللا عليه وآله لعقبة بن أبي معيط : إنما أنت ی

  ل صفورية ھأ

 [  ١٨٦/ ٢السيرة الحلبية ، الحلبي الشافعي  - 

  الدليل الثامن  

] إن أشرف خصال قريش في الجاهلية اللواء و الندوة و السقاية و الرفادة و 

زمزم و الحجابة و هذه الخصال مقسومة في الجاهلية لبني هاشم و عبد الدار 

و عبد العزى من دون بني عبد شمس اما في اإلسالم فصارت إلى بني هاشم 

كة صار مفتاح الكعبة بيده فدفعه إلى عثمان بن ألن النبي ) ص ( لما ملك م

طلحة فالشرف راجع إلى من ملك المفتاح ال إلى من دفع إليه و كذلك اللواء 

ولم يكن لبني عبد شمس شرف ال في الجاهليه وال في االسالم الن بني اميه 

من سالله عبد وليسوا من قريش فقد حجب عنهم بنو هاشم شرف االشتراك 

 ه وشؤون مكهباداره الكعب

 الدليل التاسع

حين نزلت االيه الكريمه )َو أَْنِذْر َعِشيَرتََك اأَْلَْقَربِيَن( لم يدع النبي) ص( أحدا 

من بني عبد شمس وبني اميه و كانت عشيرته األقربون بني هاشم و بني 

 المطلب



 { هم بنو َوأَنِذْر َعِشيَرتََك ٱألَْقَرِبينَ  }وورد في تفسير الجاللين لاليه الكريمه 

 هاشم وبنو المطلب )وقد أنذرهم جهاراً( رواه البخاري ومسلم .

وكما مر بنا فان ابناء عبد مناف اربعه هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس 

ولما حوصر الرسول )ص( في شعب ابي طالب لم يدخل معه اال بنو هاشم 

محمد  وبنو المطلب اما بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا من جمله من حاصر

 )ص( في الشعب

وهذا دليل اخر على ان بنو عبد شمس ) بنو اميه( لم يشعروا بقربهم من 

محمد )ص( لعدم وجود رابطه دم بينهم وان جدهم اميه كان عبدا لعبد شمس 

 [ .15شرح نهج البالغة ابن أبي الحديد المعتزلي ج -تبناه والحقه به  

وصنع أمية في  سالم : ]جذور بغض آل أمية ألهل بيت النبي عليهم ال

الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحد من العرب ، زوج ابنه أبا عمرو امرأته في 

حياته منه ، فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. والمقيتون في االسالم 

ا أن يتزوجها في حياة االب   هم ال ذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم ، فأم 

شرح نهج البالغة تحقيق  -ء لم يكن قط  ن ه شيويبني عليها وهو يراه ، فإ

 .[   207/   15محمد أبو الفضل ط. مصر 

ولذلك رفض اإلمام الحسين بيعة يزيد حينما قال عليه السلم : " ال يحكم 

 فينا الدعي ابن الدعي"



إالَّ أهل بيته  يوم عاشوراء  اإلمام الحسين )عليه السالم( روي أن ه لم يبَق مع]

ته  .وخاصَّ

فتقد م علي األكبر )عليه السالم(، وكان على فرس له يدعى الجناح، فاستأذن 

فأذن له، ثُمَّ نظر إليه نظرة آِيٍس ِمنه، وأرَخى  القتال أبَاه )عليه السالم( في

َعليهم، فَقد بََرز إليهم ُغالم  أشبهُ  الشهيد عينيه، فَبَكى ثم  قال: )اللَُّهمَّ ُكْن أنتَ 

 .ُخلقاً وَمنِطقاً برسولك(النَّاس َخلقاً و

 :فَشدَّ علي األكبر )عليه السالم( عليهم وهو يقول 

 نحن وبيت هللا أولَى بِالنَّبي *َعلي  بن الحسين بن علي أنَا

 تاهلل ال َيحُكُم فينا ابُن الدَّعي* أضِرُب بالسَّيِف أحاِمي َعن أبي

ٍ َعلوي*  .!!)يا أباه العطش( ثم  يرجع إلى أبيه فيقول:  َضرَب ُغالم َهاِشمي 

 .[  76مقاتل الطالبيين ص  -... 

يا أبا مريم؟ فقال:  تشهد ] حضر أبو مريم السلولي فقال له معاوية: بم

أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغيا فقلت له: ليس عندي إال  أشهد أنا

سمية. فقال: ائتني بها على قذرها ووضرها. فأتيته بها فخال معها ثم خرجت 

عنده وإن اسكتيها ليقطران منيا. فقال له زياد: مهال أبا مريم إنما من 

: ٢تاريخ اليعقوبي  -ولم تبعث شاتما. فاستلحقه معاوية   شاهدا بعثت

كامل ابن  ، 5 :409ابن عساكر ، تاريخ 2 :56مروج الذهب ،١٩٤

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3469_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=194#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3469_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=194#top


[  22، اإلتحاف للشبراوي ص  4 :70ابن أبي الحديد ، شرح 3 :192األثير

. 

قال : إن أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك : ]  ي3: 3وفي العقد الفريد 

الرايات فقال لصاحبة الراية : هل عندك من بغي؟ فقالت ما عندي إال سمية 

 .قال: هاتها على نتن إبطيها. فوقع بها فولدت له زيادا على فراش عبيد

فوجد زياد نفسه بعد حسبه الواطئ ونسبه الوضيع ، بعد أن كان ال يعزى إلى 

عمرا طويال يقرب من خمسين عاما فيقال له: زياد بن أبيه. أخا أب معلوم 

ملك الوقت وابن من يزعم أنه من شرفاء بيئته، وقد تسنى له الحصول على 

مكانة رابية فأعرق نزعا في جلب مرضاة معاوية المحابي له بتلك المرتبة 

التي بمثلها حابت هند ابنها المردد بين خمسة رجال أو ستة من 

، لكن آكلة األكباد ألحقت معاوية بأبي سفيان لداللة السحنة لجاهليةا بغايا

والشبه، فطفق زياد يلغ في دماء الشيعة ولمعاوية من ورائه تصدية ومكاء، 

ألبيه يوم استحسن  الزنا وإن غلواء الرجل المحابي أعمته عن استقباح نسبة

هي إلى ما يوده أن يكون له أخ مثل زياد شديد في بأسه، يأتمر أوامره، وينت

من بوائق وموبقات، و لم يكترث لحكم الشريعة بحرمة مثل ذلك االلحاق 

 صلى هللا عليه وآله، [  الصادق واستعظامها إياه، وال يصيخ إلى قول النبي



رسول هللا صلى  ]قال يونس بن أبي عبيد الثقفي لمعاوية: يا معاوية! قضى

الحجر. فعكست ذلك وخالفت إن الولد للفراش وللعاهر  :هللا عليه وسلم

فقال: أعد. فأعاد يونس مقاله هذا، فقال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة

اإلتحاف   -معاوية: يا يونس! وهللا لتنتهين أو ألطيرن بك طيرا بطيأ وقوعها 

 [  .٢٢للشبراوي ص 

، وإخباته إلى حديثه بعد بنبيه صلى هللا عليه وآله أنظر إلى إيمان الرجل

تعادته، وعنايته بقبوله ورعايته حرمته، والحكم في هذه الشنيعة كل ذي اس

 .مسكة من علماء األمة وذوي حنكتها ومؤلفيها وكتابها

رسول هللا صلى هللا عليه  أول  قضية ردت من قضاء :سعيد بن المسيب قال

 .عالنية قضاء فالن، يعني: معاوية في زياد وسلم

رسول هللا صلى هللا عليه وآله  أحكاموقال ابن يحيي: أول حكم رد من 

 .الحكم في زياد وسلم

الحسن " سبط النبي صلى هللا  قتل وقال ابن بعجة: أول داء دخل على العرب

، تاريخ ٤١٢ :٥ ابن عساكر تاريخ (٣) -وعليه وآله وسلم " و ادعاء زياد. 

[   وقال الحسن: أربع  ٥١ص  السيوطي ، أوائل١٣١ص  للسيوطي الخلفاء،

صال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إال واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه خ

على هذه األمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا 

الحرير  يلبس الصحابة وذوو الفضيلة. واستخالفه ابنه بعده سكيرا خميرا



 : عليه وآلهرسول هللا صلى هللا ويضرب بالطنابير. وادعائه زيادا وقد قال

الصفحة  – ١٠ج  -الشيخ األميني  -الغدير  - .الولد للفراش وللعاهر الحجر

224- ٢٢٥ . ] 

 

أنواع نكاح الجاهلية وأثره العداوة للنبي ثم أهل بيته عليهم السلم من بعده 

: 

  

كان في الجاهلية سبعة أنواع من النكاح متعارف فقد روى البخاري أربعة 

ن ها قالت : ان  النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء منها عن عائشة أ

 : فنكاح منها

 

ـ نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم  1

 .ينكحها

 

ـ ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته ، اذا طهرت من طمثها أرسلي إلى  2

سها أبداً ، حتى يتبي ن حملها فالن ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها وال يم



من ذلك الرجل ال ذي تستبضع منه ، فاذا تبي ن حملها ، أصابها زوجها إذا 

 .أحب

 

 . وان ما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح : نكاح االستبضاع

ـ ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم  3

ملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها ارسلت يصيبها ، فاذا ح

اليهم ، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد 

عرفتم ال ذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فالن! تسمي من أحبت 

 .باسمه ، فيلحق به ولدها ال يستطيع ان يمتنع منه الرجل

يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن  ـ والنكاح الرابع 4 

ً فمن أرادهن  جاءها وهن  البغايا كن  ينصبن على أبوابهن  رايات تكون علما

ا ودعوا لهم القافة ، ثم دخل عليهن ، فاذا حملت احداهن ووضعت جمعوا له

الحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ودعي ابنه ال يمتنع من ذلك فلما بعث 

محمد )صلى هللا عليه واله وسلم( بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إال  نكاح 

كتاب النكاح باب من قال ال نكاح إال  بولي   165/  3البخاري  - الناس اليوم 

 ]. 

 ح الثالث :ومن أمثلة النكا



] نكاح النابغة أم عمرو بن العاص كما رواه الزمخشري وغيره واللفظ 

كانت النابغة أم عمرو بن :  للزمخشري في كتاب ))ربيع االبرار(( قال

العاص أَمة لرجل من عنزة ، َفُسبيت ، فاشتراها عبد َّللا  بن ُجدعان التيمي 

ً ثم اعتقها فوقع عليها أبو ل هب بن عبد المطلب وأمية بن بمك ة ، فكانت بغيا

خلف الجمحي ، وهشام بن المغيرة المخزومي وأبو سفيان ابن حرب ، 

والعاص بن وائل السهمي ، في طهر واحد ، فولدت عمراً ، فادعاه كلهم ، 

ه فيه ، فقالت : هو من العاص بن وائل ، وذاك الن  العاص بن  فحكمت ام 

 .وائل كان ينفق عليها كثيراً 

ان أشبه بأبي سفيان وفي ذلك يقول : أبو سفيان بن الحارث بن عبد قالوا : وك

 .المطلب في عمرو بن العاص

لنا فيك منه بينات                       أبوك أبو سفيان ال شك قد بدت    

منه  125/  2وراجع ج  291،  283/  6ابن أبي الحديد  -الشمائل  

ت كما روى عنه ابن أبي الحديد وأوردها الزبير بن بكار في كتاب المفاخرا

ومن كالم له في ذكر عمرو ابن العاص ط. مصر  82في شرح الخطبة 

 .  [99/  1االولى 

ومن امثلة النكاح الرابع ما رواه ابن حجر في فتح الباري وقال : )هن  بغايا 

 )كن  في الجاهلية معلومات لهن  رايات يعرفن بها

 : وقال



المثالب اسامي صواحب الرايات في الجاهلية  وقد ساق ابن الكلبي في كتاب

ى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختياراً   .فسم 

في باب ال نكاح إال بولي  90/  11فتح الباري  -وذكر قبله اسم واحدة منهن   

 . من كتاب النكاح [

 .وفي العقد الفريد ما موجزه

وزوجها عبيداً عبداً البنته ، ] كانت سمية أم  زياد أمة للحارث بن كلدة 

وكانت البغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها ،  .فولدت على فراشه زياداً 

وينتحيها الفتيان وكان أكثر الناس ، يُكِرهون اماءهم على البغاء والخروج 

إلى تلك الرايات يبتغون عرض الحياة الدنيا وان أبا سفيان خرج يوما وهو 

العقد  -ات ، فوقع بسمية فولدت له زياداً على فراش عبيد  ثمل إلى تلك الراي

 .في ذكر أخبار زياد [  5ـ  4/  5الفريد 

 : ـ نكاح الشغار 5 

 : من انكحتهم نكاح الشغار : قال ابن االثير في نهاية اللغة

] وهو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي 

تلي أمرها ، حتى أُزوجك اختي أو بنتي أو من زوجني أختك أو ابنتك أو من 

إليَّ أمرها وال يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة 

بضع االخرى وقيل له شغار الرتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع 



وقد  226/  2مادة )شغر( من نهاية اللغة البن االثير  -احدى رجليه ليبول  

رده هنا من الروايات في باب الشغار من كتاب النكاح في لخص ما او

االحاديث  1035ـ  1034( وصحيح مسلم ص 163/  3صحيح البخاري )

وسنن ابن  2075و  2074( الحديث 227/  2وسنن ابي داود ) 62ـ  57

 112ـ  110/  6( وسنن النسائي 1885ـ  1883الحديث ) 606/  1ماجة 

 215،  91،  62،  25،  19،  7/  2أحمد ) ومسند 136/  2وسنن الدارمي 

 ،216  ،286  ،439  ،496( ، )3  /321  ،339  ،4  /429  ،439  ،

 .( ، ومن مادة شغر في معاجم اللغة [ 443،  441

 : ـ نكاح المقت 6

نكاح المقت قال ابن االثير في مادة )مقت( من نهاية اللغة والمقت ان يتزوج 

ها أو مات عنها ، وكان يفعل ذلك في الجاهلية الرجل امرأة أبيه إذا طلق

مه االسالم ، ومثاله ما رواه ابن اسحاق في سيرته وقال  : وحر 

] وكان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعد ـ أبيه ـ فولدت له زيد 

ه(   ه وأخاه الم  سيرة ابن اسحاق ط. المغرب  -ابن عمرو وكان الخطاب عم 

 [ ـه 1396سنة  97ص 

وصنع أمية  ] : ثال آخر منه ما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج وقالوم

في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحد من العرب ، زوج ابنه أبا عمرو امرأته في 

حياته منه ، فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. والمقيتون في االسالم 



ا أن يتزوجها في حياة االب   هم ال ذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم ، فأم 

شرح نهج البالغة تحقيق  -ء لم يكن قط(  ويبني عليها وهو يراه ، فإن ه شي

  . ] 207/  15محمد أبو الفضل ط. مصر 

ولم يقتصر النكاح باإلرث على نكاح الولد زوجة أبيه بعد موته بل يعم  

يَِحلُّ لَُكْم اَل } وارثي المتوفي كما رواه الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى

 : [ وقالوا19النساء : ] {أَْن تَِرثُوا الن َِساءَ 

كان الرجل في الجاهلية يموت أبوه أو أخوه أو ابنه ، فاذا مات وترك امرأته 

ألقى الرجل عليها ثوبه ، فورث نكاحها ، وكان أحق  بها ، وكان ذلك عندهم 

 .نكاحاً فان شاء أمسكها ، حتى تفتدي منه

ا توفى الرجل كان ابنه االكبر هو أحق  بامرأته ينكحها إذا شاء وقال : كان إذ

 .إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه

وقال : وإن كان صغيراً ُحِبَست عليه حتى يكبر فان شاء أصابها ، وإن شاء 

 .فارقها

سكها وقال : كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه ، فهو أحق  بامرأته إن شاء أم

تفسير  -   أو يجلسها ، حتى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها 

  .[209ـ  208/  4الطبري 

 



 : ـ نكاح البدل 7

] وهو أن يقول الرجل للرجل : إنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ، 

وكان من هذا القبيل خبر عيينة بن حصن شيخ قبيلة بني فزارة عندما دخل 

 )صلى هللا عليه واله و سلم( بغير إذن ، فقال له رسول َّللا  على رسول َّللا  

 .)صلى هللا عليه واله وسلم( وأين االذن

فقال ما استأذنت على أحد من مضر وكانت عنده عائشة)رض( قبل ان ينزل 

 الحجاب فقال : من هذه؟

 .قال : هذه عائشة

 .قال : أفال انزل لك عن أم البنين ـ زوجة عيينة ـ فتنكحها

 فغضبت عائشة وقالت : من هذا؟

ففال رسول َّللا  )صلى هللا عليه واله وسلم( : هذا أحمق مطاع يعني في قومه 

( وترجمة عيينة 60كتاب النكاح الحديث ) 122/  20راجع عمدة القارئ  -

  .في االستيعاب واسد الغابة واالصابة [ 

  زنيم { عتل بعد ذلكومن هؤالء هنا من قال تعالى فيهم }  

 

 ثم يقول تعالى في صفة أخرى لهم تبين كثرتهم :



 (14( أن كان ذا مال وبنين )14)

 وهنا :

 )أن (

اعبدوا  أنوهنا ورد لفظ أن في قوله تعالى } ولقد بعثنا في كل أمة رسوال 

{ وفي قوله تعالى } إن الحكم إال هلل أمر  36النحل  –هللا واجتنبوا الطاغوت 

{ وهنا كفرهؤالء بهذا الدين استهزاءاً  12يوسف  –أن ال تعبدوا إال إياه 

برسول هللا كما في قوله تعالى }  وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جائهم الهدى 

{ ولذلك قال تعالى لرسوله 94اإلسراء  –قالوا  أبعث هللا بشراً رسوال  أنإال 

تعالى :  صلى هللا عليه وآله هنا ال تطع هؤالء الذين قالوا أساطير األولين قال 

اٍز  ِهيٍن َهمَّ ٍف مَّ بِيَن َودُّوا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن َواَل تُِطْع ُكلَّ َحالَّ } فَاَل تُِطعِ اْلُمَكذ ِ

ِلَك َزنِيٍم  ْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم ُعتُل ٍ َبْعدَ ذَٰ نَّاعٍ ل ِ شَّاٍء بِنَِميٍم مَّ َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِيَن إِذَا  أَنمَّ

ِليَن  تُتْلَىٰ   { . 15 -8القلم  –َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوَّ

 وأما :  

 ) أن كان( :



أي أنه يقول تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله ال تطع هؤالء ألنهم كانوا 

آل  –يكفرون بآيات هللا  كانواهم  أنيكفرون بآيات هللا في قوله تعالى } ذلك ب

 { . 112عمران 

ا تبين صفة لهم وهى كثرة المال واألوالد وهذا جعلهم مسرورين واآلية هن

في أهله  كانفي الدنيا مغترين بها لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }إنه 

 { .13اإلنشقاق  –مسرورا

والمال والبنون نعمتان جعلتهم مسرورين وفي نفس الوقت ورثت فيهم الشح  

ا يغضب هللا تعالى لقوله تعالى } والبخل فال ينفقونها إال على شهواتهم وفيم

- 12القلم  –ذا مال وبنين  أن كانمناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم 

 { . وأما : 14

 )ذا( 

وهذا اللفظ يبين هللا تعالى من خالله أن من ينفق في سبيل هللا ويخرج حق هللا 

 ذَاَوآِت  تعالى في المال ألصحاب النصاب لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }

ْر تَْبِذيًرا  { وهذا 26االسراء  -اْلقُْربَٰى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َواَل تُبَذ ِ

اإلنفاق من األعمال الصالحة التي اعتبرها هللا تبارك وتعالى  كأنها قرضاً  

ن ِذي الَّ  ذَا سيضاعفه هللا تعالى لفاعله أضعافاً كثيرة كما في قوله تعالى : } مَّ

ُ يَْقِبُض َويَْبُسُط َوإَِلْيِه  َ قَْرًضا َحَسنًا َفيَُضاِعفَهُ َلهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً ۚ َوَّللاَّ يُْقِرُض َّللاَّ



{ ولكن هنا يبين تعالى حال الكافرين بكتابه الكريم 245البقرة –تُْرَجعُوَن 

} مناع  أنهم سيمنعون هذا الخير لعموم المسلمين والناس كما في قوله تعالى

 { . 14- 12القلم  –ذا مال وبنين  أن كانللخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم 

ولذلك قال تعالى لرسوله بأن يصبر على أفعال هؤالء المجرمين المكذبين 

بآيات هللا تعالى لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } َواْصبِْر َعلَٰى َما يَقُولُوَن 

ْلُهْم قَِلياًل إِنَّ لَدَْينَا َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِمياًل  بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمه ِ  َوذَْرنِي َواْلُمَكذ ِ

ٍة َوَعذَاًبا أَِليًما ذَا أَنَكااًل َوَجِحيًما َوَطعَاًما  { . وذلك  13-10المزمل  -ُغصَّ

ألنهم أصحاب مال وبنين ولكنهم يمنعون الماعون عن الفقراء كفراً بآيات هللا 

 تعالى .

 وأما  :

 )مال وبنين( 

اْلَماُل }وهنا يبين تعالى أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا قال تعالى 

اِلَحاُت َخْير  ِعْندَ َرب َِك ثََوابًا َوَخْير   َواْلبَنُونَ  ِزينَةُ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َواْلبَاقِيَاُت الصَّ

ين وقتلوا أهل بيت النبي . وهؤالء لما تولوا أمور المسلم {46الكهف  –أََماًل 

د  إاِلَّ َرُسول  قَْد َخَلْت ِمن قَْبِلِه  عليهم السالم بعدما قال تعالى }  َوَما ُمَحمَّ

اَت أَْو قُِتَل انقََلْبتُْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم ۚ َوَمن يَنقَِلْب َعلَٰى َعِقَبْيِه َفلَن  ُسُل ۚ أَفَإِن مَّ الرُّ

َ َشْيئًا ۗ َوسَ  ُ الشَّاِكِرينَ يَُضرَّ َّللاَّ  { . 144آل عمران  -يَْجِزي َّللاَّ



هنا استضعفوا أهل بيت النبي بكثرتهم وأموالهم حتى قال قائل منهم دعوا  

محمدا فهو أبتر ال عقب له فأنزل هللا تبارك وتعالى } إنا أعطيناك الكوثر 

الكوثر { وبالفعل محى هللا ذكرهم  –فصلي لربك وانحر إن شانئك هو األبتر 

وقلل من نسلهم وذريتهم وأصبحت ذرية السيدة فاطمة الزهراء واإلمام على 

عليهما السالم  تملئ اآلفاق بحول هللا وقوته ووعده ووعيده الذي توعد به 

اٍل َوبَنِينَ هؤالء المجرمين : } أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم بِِه ِمن  نَُساِرعُ لَُهْم فِي  مه

 { . 56-55المؤمنون  – يَْشعُُروَن اْلَخْيَراِت ۚ َبل الَّ 

وهنا يبين تعالى أن هؤالء المجرمين من ذرية سلفهم الذين أسلفناهم في بيان  

قوله تعالى } عتل بعد ذلك زنيم{ وأنهم من ذرية أصحاب األنكحة الجاهلية 

مال الفاسدة قال تعالى لذلك هنا في آبائهم } عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا 

 لقلم { .ا – وبنين

 

 ثم يقول تعالى :

 (15( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين )15)

 وهنا :

 )إذا تتلى عليه آياتنا قال( 



وهنا يبين هللا تبارك وتعالى أنواع الكفار وحججهم التي قالوها رداً على 

 رسول هللا صلى هللا عليه وآله فمنهم من قال هنا 

 أوالً : 

 )أساطير األولين (

 نياً :  ثا

ومنهم من قال أنه سحر يريد به رسول هللا صلى هللا عيه وآله أن يصدهم عن 

ذَا إاِلَّ  قَالُوابَي ِنَاٍت  إِذَا تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَاتقليد آبائهم في قوله تعالى } و َما َهٰ

ا َكاَن يَْعبُدُ آَباُؤُكْم  ْفتًَرىۚ  مَ  َوَقالُواَرُجل  يُِريدُ أَن َيُصدَُّكْم َعمَّ ذَا إاِلَّ إِْفك  مُّ ا َهٰ

بِين   َوَقالَ  ذَا إاِلَّ ِسْحر  مُّ ا َجاَءُهْم إِْن َهٰ ِ لَمَّ  { . 43سبأ  –الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحق 

 ثالثاً : 

منهم من طلب إحياء ىبائهم ليكي يؤمنوا باهلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه 

تَُهْم إاِلَّ  لَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاتٍ إِذَا تُتْ وآله كما في قوله عز وجل } و ا َكاَن ُحجَّ مَّ

 { . 25الجاثية  –ائْتُوا بِآبَائَِنا إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن  قَالُواأَن 

 رابعاً : 



 َقالَ بَي ِنَاٍت ۙ  تُتْلَىَٰ َعلَْيِهْم آيَاتُنَا إِذَامنهم من قال ائت بقرىن غير هذا أو بدله } وَ 

ْلهُ ۚ الَِّذيَن  ذَا أَْو بَد ِ َلهُ  قُلْ اَل يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا ائِْت بِقُْرآٍن َغْيِر َهٰ َما يَُكوُن ِلي أَْن أُبَد ِ

َّبُِع ِإالَّ َما يُوَحٰى إَِليَّ ۖ إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب  ِمن تِْلقَاِء نَْفِسي ۖ إِْن أَت

 { . 15يونس  –يَْوٍم َعِظيٍم 

 ً   :خامسا

كل هؤالء المجرمين من كفار ومنافقين يسمع آيات هللا وكأنه لم يسمعها فال  

ِ  آيَاتِ يعير لها باالً قال تعالى : } َوْيل  ل ُِكل ِ أَفَّاٍك أَثِيٍم يَْسَمُع  ثُمَّ  تُتْلَىَٰ َعلَْيهِ  َّللاَّ

ْرهُ بِعَذَاٍب أَ  َشْيئًا  آيَاتِنَاِليٍم َوإِذَا َعِلَم ِمْن يُِصرُّ ُمْستَْكبًِرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها ۖ فَبَش ِ

ا  ن َوَرائِِهْم َجَهنَُّم ۖ َواَل يُْغنِي َعْنُهم مَّ ِهين  م ِ ئَِك لَُهْم َعذَاب  مُّ اتََّخذََها ُهُزًوا ۚ أُوَلٰ

ِ أَْوِليَاَء ۖ َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم    الجاثية  –َكَسبُوا َشْيئًا َواَل َما اتََّخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

{ . وهؤالء سيدخلون جهنم العتقادهم بأنه أساطير األولين ويلحق بهم 7-10

من سمع آيات هللا تعالى فلم يؤمن ويعمل بها  كما أخبرنا هللا تعالى الويل لهم 

. 

 وأما :

 ) أساطير األولين ( 

] وأساطير باب سطر واألساطير : جمع إسطار وإسطارة وإسطير 

التي ال نظام لها أو األباطيل أو هى جمع أسطر وأسطورة وهى األحاديث 



فهى جمع الجمع وهى ماسطرة األولون [ لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } 

{  5الفرقان  –اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيال  أساطير األولينوقالوا 

ذَ  ا واألساطير قد تكون خرافات وكذب وأباطيل لذلك قالوا : } لَقَْد ُوِعْدنَا َهٰ

ذَا إاِلَّ   { . 68النمل  –  أََساِطيُراألوليننَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمن قَْبُل إِْن َهٰ

 ثم يقول تعالى :

 (16( سنسمه على الخرطوم )16)

 وهنا :

 )سنسمه(

و ] سنسمه : وسمه يسمه وسماً وسمة جعل له عالمة يعرف بها وكان 

الفاظ القرآن  معجم -العرب يسمون مواشيهم بالكي أو قطع جزء من الجسم 

القلم  –على الخرطوم  سنسمهباب الواو فصل السين والميم [  قال تعالى } 

]  قيل قد أصاب الوليد ابن المغيرة  وعن هذه الوسمة أو السمة.  { 16

ص  2أنوار التنزيل للبيضاوي ج  –جراحة يوم بدر في أنفه فبقى أثرها 

 [ . 384ص  13وكنز الدقائق للقمي المشهدي ج  495

و ] توسمه توسما : تعرفه وتوسمه : تعرفه وتفرس فيه وتطلب سمته 

وعالمته والمتوسمين في الدين : المتعرفون حقائقة المتبصرون الذين 



معجم الفاظ القرآن باب الواو  –يتثبتون في نظرهم حتى يصلوا إلى الحق 

 الحجر – للمتوسمينفصل السين والميم [ . قال تعالى } إن في ذلك آليات 

75 . } 

وفي اآلخرة يعرف المجرمون بسماتهم كما في قوله تعالى } يعرف 

{ ] وسوم الشيئ تسويماً   -المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام  

جعل عليه عالمة والسيمي : العالمة يعرف بها حال اإلنسان في الخير 

لسين فصل معجم الفاط القرآن باب ا -والشرصلها السومي و قلبت الواو ياء 

البقرة  -الواو والميم [  قال تعالى } تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا

273. } 

وبالتالي هذا المجرم في الدنيا سيكون له عالمة في انفه أوخرطومه أو وجهه 

 على الخرطوم { . سنسمهيعرف بها في الدنيا كما في اآلية هنا } 

ي الدنيا واآلخرة كما أن المتقين لهم وهكذا كل من كفر باهلل سيعرف بسمته ف 

 عالمات يعرفون بها في الدنيا واآلخرة . 

 وأما : 

 )على(

 ورد لفظ على في قوله تعالى  



ِ اْلعَِظيِم َواَل يَُحضُّ  -33الحاقة: -َطعَاِم اْلِمْسِكيِن  َعلَى}إِنَّهُ َكاَن اَل يُْؤِمُن بِاّللَّ

34  } 

َطعَاِم  علىالِد يِن فَذَِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْلَيتِيَم َوال يَُحضُّ }أََرأَْيَت الَِّذي يَُكِذ ُب بِ 

وَن     -اْلِمْسِكيِن  الفجر  –َطعَاِم اْلِمْسِكيِن  َعلَىوقوله تعالى   }َواَل تََحاضُّ

{   أي أن هذا الذي سيسمه هللا تعالى على خرطومه من المكذبين بالدين 18

 الخرطوم {  . علىتعالى هنا } سنسمه  الذين اليؤمنون باهلل العظيم قال

 وأما :

 )الخرطوم(  

وهذا اللفظ مما لم يأت له مرادف يبينه في كتاب هللا تعالى و] الخرطوم : 

أي سنجعل له عالمة على أنفه الذي هو أظهر مافي وجهه وذلك  –األنف 

م معجم ألفاظ القرآن باب الخاء فصل الراء والطاء والمي –كناية عنعاريلزمه 

 {  الخرطوم[ قال تعالى هنا } سنسمه على 

 ثم يقول تعالى :

( إِنها بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنهِة إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرُمنهَها ُمْصبِِحيَن 17)

(17) 

 وهنا :



 بلونا( كما)إنا بلوناهم 

عجم الفاظ القرآن باب م -] وبلوت فالناً وأبليته وابتليته : امتحنته واختبرته  

ْنُهُم  الباء فصل الالم والواو[ قال تعالى } َوقَطَّْعنَاُهْم فِي اأْلَْرِض أَُمًما ۖ م ِ

ِلَك ۖ  اِلُحوَن َوِمْنُهْم دُوَن ذَٰ ي ِئَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن  َوبََلْونَاُهمالصَّ  –ِباْلَحَسنَاِت َوالسَّ

 اْبتَلُوامعناه في قوله تعالى }  { واإلبتالء كإمتحان واضح168األعراف 

ْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم ۖ َواَل   اْليَتَاَمٰى َحتَّٰى إِذَا َبلَغُوا الن َِكاَح فَإِْن آنَْستُم م ِ

َكاَن فَِقيًرا  تَأُْكلُوَها إِْسَرافًا َوبِدَاًرا أَن يَْكبَُروا ۚ َوَمن َكاَن َغنِيًّا فَْليَْستَْعِفْف ۖ َوَمن

ِ َحِسيبً  ا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف ۚ فَإِذَا دَفَْعتُْم إَِلْيِهْم أَْمَواَلُهْم فَأَْشِهدُوا َعَلْيِهْم ۚ َوَكفَٰى بِاّللَّ

{ وابتالء هؤالء هنا كان بازدهار زراعاتهم وازدياد نتاج جنتهم  6النساء  –

إِنها ذه الزراعات قال تعالى } فأهلكها هللا تعالى لما منعوا حق هللا في ه

أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحيَن َواَل يَْستَثْنُوَن بَلَْونَا  َكَما بَلَْونَاُهمْ 

ِريِم فَتَنَادَْوا  ب َِك َوُهْم نَائُِموَن فَأَْصبََحْت َكالصَّ ن رَّ فََطاَف َعلَْيَها َطائِف  م ِ

أَِن اْغدُوا َعلَٰى َحْرثِكُْم إِن ُكنتُْم َصاِرِميَن  فَانَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن أَن ُمْصبِِحيَن 

ا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا  ْسِكين  َوَغدَْوا َعلَٰى َحْرٍد قَاِدِريَن فَلَمَّ الَّ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكم م ِ

 أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْواَل تَُسب ُِحوَن قَالُوا لََضالُّوَن بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن  قَالَ 

ُسْبَحاَن َرب ِنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض يَتاََلَوُموَن قَالُوا َيا َوْيلََنا 

كان {. وهنا يبين تعالى أن هالك مزروعاتهم  31-17القلم  -إِنَّا ُكنَّا َطاِغيَن 

 بمنع حق هللا تعالى فيها .



 وأما :

 )كما( 

ن قَْبُل ۚ إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشك ٍ  َكَما}وِحيَل بَْينَُهْم َوَبْيَن َما يَْشتَُهوَن  فُِعَل بِأَْشيَاِعِهم م ِ

ِريٍب    {  54سبأ  –مُّ

أي كما فعل هللا تبارك وتعالى باألمم الظالمة من قبل سيفعل بهؤالء وكما 

سل والمؤمنين من قبل سينجي رسوله صلى هللا عليه وآله وينصره نجى الر

والمؤمنين على هؤالء الظالمين وما نزل انتقامه تعالى عليهم إال بعد ان 

بلونا أصحاب الجنة  كماابتالهم  كما قال تعالى في هؤالء  هنا .} إنا بلوناهم 

 القلم { . -إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 

 وأما : 

 نة()أصحاب الج

وهنا أصحاب الجنة ليسوا أصحاب الجنة في اآلخرة بل يذكر هللا تعالى مثاالً 

عن أناس يمتلكون حدائق وزراعات منتجة للثماروالفاكهة والمرزوعات 

يطلق عليها القرآن الكريم جنة  في هذه القصة المذكورة بسورة الكهف قال 

 تعالى : 



ُجلَْيِن َجعَ  ثاًَل رَّ ِمْن أَْعنَاٍب َوَحفَْفنَاُهَما  َجنهتَْينِ ْلنَا أِلََحِدِهَما } َواْضِرْب لَُهم مَّ

ْرَنا  اْلَجنهتَْينِ بِنَْخٍل َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما َزْرًعا ِكْلتَا  ْنهُ َشْيئًا ۚ َوفَجَّ آتَْت أُُكلََها َوَلْم تَْظِلم م ِ

َو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوهُ  ِلَصاِحبِهِ ِخاَللَُهَما نََهًرا  َوَكاَن لَهُ ثََمر  فَقَاَل 

ِذِه أََبدًا  َوَما  نَْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ أَن تَِبيدَ َهٰ َوأََعزُّ نَفًَرا  َودََخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلم  ل ِ

ْنَها ُمنقَ  ِددتُّ إِلَٰى َرب ِي أَلَِجدَنَّ َخْيًرا م ِ لَبًا  قَاَل لَهُ أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِن رُّ

اَك  َصاِحبُهُ  َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخَلقََك ِمن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ُ َرب ِي َواَل أُْشِرُك بَِرب ِي أََحدًا  َولَْواَل إِْذ دََخْلَت  ِكنَّا ُهَو َّللاَّ
قُْلَت َما  َجنهتَكَ َرُجاًل  لَّٰ

 ُ ِ ۚ إِن تََرِن أَنَا أَقَلَّ ِمنَك َمااًل َوَولَدًا  فَعََسٰى َرب ِي أَن يُْؤتِيَِن  َشاَء َّللاَّ ةَ إاِلَّ بِاّللَّ اَل قُوَّ

ن  َن السََّماِء فَتُْصبَِح َصِعيدًا َزلَقًا  أَْو  َجنهتِكَ َخْيًرا م ِ َويُْرِسَل َعلَْيَها ُحْسبَانًا م ِ

ِطيَع لَهُ َطلَبًا َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَٰى يُْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا فَلَن تَْستَ 

َما أَنفََق فِيَها َوِهَي َخاِوَية  َعلَٰى ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك بَِرب ِي أََحدًا 

ِ َوَما َكاَن   43- 32الكهف  –ُمنتَِصًرا  َولَْم تَُكن لَّهُ فِئَة  يَنُصُرونَهُ ِمن دُوِن َّللاَّ

 } 

وكما ضرب هللا تعالى هؤالء مثالً كذلك ابتلى هذا العتل الزنيم باألموال 

إذ أقسموا  أصحاب الجنةواألوالد  والجنان قال تعالى } إنا بلوناهم كما بلونا 

 { .17ليصرمنها مصبحين القلم 

 وأما :



 )إذ أقسموا(

باب القاف فصل السين والميم [  معجم الفاظ القرآن –واقسم بمعنى حلف  

ِ َجْهدَ  أَْقَسُمواقال تعالى فيما قالوه وأقسم عليه هؤالء المجرمين } وَ  بِاّللَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل  ُ َمن يَُموُت ۚ بَلَٰى َوْعدًا َعلَْيِه َحقًّا َولَٰ أَْيَمانِِهْم ۙ اَل َيْبعَُث َّللاَّ

ة هؤالء من أسلم كرها بعد فتح مكة وقال { ومن ذري 38النحل  –يَْعلَُموَن 

لهم النبي صلىاهلل عليه وآله "اذهبوا فأنتم الطلقاء" ومن هؤالء من كان يلجأ 

ِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم لَئِن َجاَءتُْهْم آيَة   َوأَْقَسُمواللقسم بأنه مؤمن قال تعالى }  بِاّللَّ

ِ ۖ َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت اَل يُْؤِمنُوَن لَّيُْؤِمنُنَّ بَِها ۚ قُْل إِنََّما اآْليَاُت عِ   –ندَ َّللاَّ

 { 109المائدة 

 ولورود لفظ القسم على أول من كفر باهلل تعالى وهو إبليس في قوله تعالى }

{ تبين أن هذا العتل 53االعراف  –إني لكما لمن الناصحين  وقاسمهما

ً في قومه يأ مرهم وينصحهم بما وافق هواه ويقتدون الزنيم كان قائداً مطاعا

به كمستشاراً أو زعيما وورثه ذرية من الطلقاء كانوا يقدمون الحلف الكاذب 

للتغطية على كفرهم باهلل تعالى وحقدهم على أهل بيت النبي صلى هللا عليه 

ِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم َلئِْن أَمَ  َوأَْقَسُمواوآله كما في قوله تعالى : }  ۖ  بِاّللَّ ْرتَُهْم لَيَْخُرُجنَّ

َ َخبِير  بَِما تَْعَملُوَن  ْعُروفَة  ۚ إِنَّ َّللاَّ   وأما :{  53النور  –قُل الَّ تُْقِسُموا ۖ َطاَعة  مَّ

 )ليصرمنها(



معجم الفاظ القرآن باب الصاد فصل  –] وصرم : جذ أو قطع النخل وغيره 

القلم  – صارمينإن كنتم الراء والميم [ .  قال تعالى } أن اغدوا على حرثكم 

{ أي أنهم عقدوا العزم وأقسموا على الحصاد والجذ في الصباح لقوله 22

 مصبحين { .ليصرمنها تعالى هنا } إذ أقسموا 

 وأما :

 )مصبحين( 

 –عذاب مستقر  صبحهمأي في بكرة الصباح الباكر قال تعالى } ولقد 

ً } َوَقَضْينَا إِلَْيهِ  38القمر ُؤاَلِء { وقال تعالى أيضا ِلَك اأْلَْمَر أَنَّ دَابَِر َهٰ
 ذَٰ

ْصبِِحينَ َمْقُطوع   { اي أن المعنى انهم عقدوا العزم على  66الحجر  – م 

 – مصبحينالحصاد في الصباح الباكر قال تعالى هنا } إذ أقسموا ليصرمنها 

 { 17القلم 

 ثم يقول تعالى : 

 (18( وال يستثنون )18)

 وهنا :

 )وال( 



وَن َعلَٰى  َوالَ تُْكِرُموَن اْليَِتيَم  اله النافية في قوله تعالى } َكالَّ ۖ بَل ترد الال  تََحاضُّ

{ أي أن هؤالء ال يستثنون هؤالء الفقراء  18-17الفجر  -َطعَاِم اْلِمْسِكيِن  

 { 18القلم  –يستثنون  والواليتامى والمساكين كما في قوله تعالى هنا } 

 وأما :

 )يستثنون(

نيت الشيئ من الشيئ حاشيته كأنك صرفت الكالم عن تناوله ورددته ] واسث

معجم ألفاظ القرآن باب الثاء فصل النون والياء [ . قال تعالى } إذ  –عنه 

القلم { أي ال يستثنون حق  -أقسموا ليصرمنها مصبحين وال يستثنون 

ز المساكين مما اعتزموه من صرمها وقطعها [ وهو حق هلل تعالى افترضه ع

أي ال يستثنون } وال يستثنون { وجل ألصحاب النصاب لذلك قال تعالى هنا 

 حق هللا في مزروعاتهم وجناتهم للفقراء والمساكين . 

 ثم يقول تعالى :

ب َِك َوُهْم نَائُِموَن )19) ن ره  (19( فََطاَف َعلَْيَها َطائٌِف م ِ

 : انهو

 طائف ( عليها) فطاف  



اً بالسكون وطوفانا بالتحريك كما يقا لطاف ] وطاف حول الشيئ يطوف طوف

ً .. وطاف  دار حوله فالثور الذي يدور حوله البقر في الدياسة  بالبيت طوافا

معجم ألفاظ القرآن باب الطاء فصل الواو والفاء [ قال  –أي درس الحصيد 

{  أي يدوروا حوله ] والطائف  29الحج  –بالبيت العتيق  وليطوفواتعالى } 

من الشيطان  طائفباإلنسان [ قال تعالى } إن الذين آمنوا إذا مسهم  : ما ألم

{ والطوفان كل ما كان كثيراً  201األعراف  –تذكروا فإذا هم مبصرون 

ً بالجماعة كلها من ماء وغيره كالقتل الذريع والموت الجارف  ً مطيفا محيطا

والضفادع  والجراد والقمل  الطوفانفهو طوفان قال تعالى } فأرسلنا عليهم 

والدم آيات مفصالت { والطائفة كأنها تطيف بالواحد فكل جماعة يمكن أن 

 معجم ألفاظ القرآن باب الطاء فصل الواو والفاء [ . –تحف بشيئ فهى طائفة

ً لعدم إيمانهم باهلل تبارك   وبالتالي طاف بهم طائف نزل بزراعاتهم هالكا

ه ألصحاب النصاب من وتعالى وإخراج حقه تعالى في المال والذي حدد

فقراء ومساكين ويتامى ومعوزين قال تعالى } فطاف عليها طائف من ربك 

 { . 17القلم   -وهم نائمون فأصبحت كالصريم 

ولوجود بلد بالحجاز تحت هذا اإلسم وهو "الطائف" قد تكون تسمية مميزة 

لهم وذلك لضمها جنان ومزارع لمستكبرين قرشيين فيها خاصة بعد ضربهم  

لرسول هللا صلى هللا عليه وآله بالحجارة حتى أدموا قدماه الشريفة في بداية 

 الدعوة المكية . 



 وأما  :

 

 )عليها(  

َغبََرة   تَْرَهقَُها قَتََرة    َعلَْيَهاورد لفظ عليها في قوله تعالى }  َوُوُجوه  يَْوَمئٍِذ 

ئَِك ُهُم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ   { وهنا يتبين لنا أن هؤالء منهم  42- 40عبس  -أُولَٰ

الذين منعوا حق الل تعالى في المال فدمر جنانهم وزراعاتهم كما في اآلية 

القلم   -طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم  عليهاهنا } فطاف 

17 . } 

 

 وأما  :

 

 )وهم نائمون( 

 

} َوِمْن آيَاتِِه  وهنا يبين تعالى أن هذا العذاب نزل بهم وهم نائمون لقوله تعالى

ِلَك آَليَاٍت ل ِقَْوٍم يَْسَمعُوَن  َمنَاُمُكم ن َفْضِلِه ۚ إِنَّ فِي ذَٰ  -بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبتِغَاُؤُكم م ِ

{ وهنا النوم كان ليالً فإصبحوا ليجدوا جنانهم قد دمرها هللا تعالى  23الروم 



 نائمونمن ربك وهم لهم  وهم نائمون قال تعالى } فطاف عليها طائف 

 { . 17القلم   -فأصبحت كالصريم 

ويقول تعالى للظالمين أنهم لو آمنوا باهلل تعالى لبارك لهم في معايشهم 

وممتلكاتهم وذرياتهم وينذرهم في نفس الوقت هل سيأمنون نزول عذابه 

آَمنُوا َواتَّقَْوا تعالى  بالليل أوالنار إن كفروا به قال تعالى } َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرٰى 

ِكن َكذَّبُوا فَأََخْذَناُهم بَِما َكانُوا 
َن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَٰ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت م ِ

أََوأَِمَن أَْهُل   َنائُِمونَ يَْكِسبُوَن  أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرٰى أَن يَأْتِيَُهم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوُهْم 

 { .  98-96األعراف  –يَأْتِيَُهم بَأُْسنَا ُضًحى َوُهْم َيْلعَبُوَن اْلقَُرٰى أَن 

 وأما :

 )فأصبحت(

 

ن َجنَِّتَك  ولفظ أصبح ورد في قوله تعالى } فَعََسٰى َرب ِي أَن يُْؤتِيَِن َخْيًرا م ِ

َن السََّماِء  َماُؤَها َغْوًرا  حَ يُْصبِ َصِعيدًا َزلَقًا أَْو  فَتُْصبِحَ َويُْرِسَل َعلَْيَها ُحْسبَاًنا م ِ

يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَٰى َما أَنفََق ِفيَها َوِهَي  فَأَْصبَحَ فَلَن تَْستَِطيَع َلهُ َطلًَبا   َوأُِحيَط ِبثََمِرِه 

َخاِويَة  َعلَٰى ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك بَِرب ِي أََحدًا  َولَْم تَُكن لَّهُ فِئَة  

ِ َوَما َكاَن ُمنتَِصًرا  يَنُصرُ  { ] والحسبان   43-40الكهف  -وَنهُ ِمن دُوِن َّللاَّ

جمع حسبانة وهى الصواعق [ وكما حدث هنا مع اصحاب الجنة في سورة 



الكهف حدث مع الذين منعوا حق هللا تعالى في زراعاتهم فطاف عليها طائف 

طاف عليها طائف من بالليل وهم نائمون فدمرها كما في قوله تعالى هنا   } ف

 { . 17القلم   -كالصريم  فأصبحتربك وهم نائمون 

 

 وأما :

 )كالصريم (

 

] والصريم : الصرم : القطع مادياً كجذ  ومن معناه األرض السوداء ال تنبت 

ً والصارم العازم على الفعل وبالمعنيين يمكن تفسيرها في استعمال  شيئا

ومجذوذ والصريم الليل المسود القرآن والصريم فعيل منه بمعنى مصروم 

وبكل هذه المعاني يمكن تفسير الصريم في استعمال القرآن في قوله تعالى } 

{ أي يجذونها  مصبحين وقوله 17القلمم  –مصبحين  ليصرمنهاإذ اقسموا 

 { اي عازمين  22القلم  – صارمينتعالى } إن كنتم 

بمنعهم حق هللا في { أي سوداء وكأن المعنى أنهم  كالصريموهنا فأصبحت 

ً من هللا تعالى ومالئكته  . وذلك  المال قد جعلوا العذاب ينزل عليهم عزما

العوم للتشدد في بيان حق هللا تعالى الذي جعله ألصحاب النصاب من فقراء 

 ويتامى و مساكين .. إلخ . 



 

 ثم يقول تعالى :

 

 (21( فتنادوا مصبحين )21)

 وهنا :

 ) فتنادوا(

 

اح به وزجره والحيوان حينما يسمع الصوت و ال يفهم معاني ] ونادى به ص

القرآن  وناداه وجه إليه الخطاب ودعاه وأغلب مايكون عالنية مع رفع 

الصوت ... وتنادى القوم تناديا نادى بعضهم بعضا قال تعالى } وياقوم إني 

{ والتناد أصلها التنادي فحذفت الياء  32غافر  – التنادأخاف عليكم يوم 

يوم التنادي يوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار و

 معجم الفاظ  القرآن باب النون فصل الدال والياء [ . –أصحاب الجنة 

ً لصرم ثمارهم وزروعهم في الدنيا يقال لهم في  وكما نادى بعضهم بعضا

َعْوُهْم فََلْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم ُشَرَكائَِي الَِّذيَن زَعْمتُْم فَدَ  نَاُدوااآلخرة } َويَْوَم يَقُوُل 



ْوبِقًا البقرة  { وندائهم هنا بعضهم على بعض كان في  52َوَجعَْلنَا بَْينَُهم مَّ

 مصبحين { . فتنادواالصباح كما في اآلية هنا } 

 

 وأما :

 

 )مصبحين(

  

اي انهم هنا نفذوا ما تعاهدوا عليه بليل إذ أقسموا ليحصدون ويصرمون في 

الباكر قبل ان يدركهم الفقراء والمساكين كما في قوله تعالى } إذ الصباح 

{ فلما أن جاء الصباح الباكر نادى  17القلم  –أقسموا ليصرمنها مصبحين 

ً لتنفيذ ما تعاهدوا عليه من منع الفقراء والمساكين واليتامى  بعضهم بعضا

 اْغدُوا َعلَٰى َحْرثُِكْم إِن أَنِ    ُمْصبِِحينَ حقوقهم كما في االية هنا : } فَتَنَادَْوا 

ْسِكين   ُكنتُْم َصاِرِميَن  فَانَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن  أَن الَّ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكم م ِ

 { .25-21القلم  -َوَغدَْوا َعلَٰى َحْرٍد قَاِدِريَن  

 

 ثم يقول تعالى :



 

 (22( أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين )22)

 

 وهنا :

 

 ) أن اغدوا(

 

] وغدا تدور المادة على زمان وما ينشأ أو يفعل فيه ثمتوسع في ذلك فالغدوة 

وجمعها غدى والغداة وجمعها غدوات من أول النهار وقد يقابل هذا الوقت 

باألصيل من النهار او العشي كما قوبل بالرواح وفي استعمال القرآن ذهب 

رآن باب الغين فصل الدال والواو او الياء  [ معجم الفاظالق –في ذلك الوقت 

. 

ًعا َوِخيفَةً قال تعالى في مقابلة الغدو باآلصال }   َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

االعراف  –  َواآْلَصاِل َواَل تَُكْن ِمَن اْلغَاِفِلينَ  بِاْلغُُدو ِ َودُوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل 

اظ بالعشي قال تعالى } النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها { وفي مقابلة اللف 205  ُغُدوًّ

{  46غافر  -َوَعِشيًّا ۖ َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب  



ً في قوله تعالى } ولسليمان الريح  ً وإيابا  غدوهاواقترن بالرواح اي ذهابا

 .{  12سبأ –شهر ورواحها شهر 

 أن اغدواويكون المعنى هنا أي اذهبوا في الصباح الباكر في قوله تعالى }  

 { . 22القلم  –على حرثكم إن كنتم صارمين 

 

 وأما : 

 )على حرثكم(

 

] وحرث األرض أثارها وهيئها للزرع والغرس وحرثها قذف فيها الحب 

اظ القرآن معجم الف –لألزدراع..  والحرث الزرع سواء كان قائماً أو حصيداً 

أئنتم  تحرثونباب الحار فصل الراء والثاء  [  قال تعالى } أفرأيتم ما 

 { 63الواقعة  –تزرعونه أم نحن الزارعون 

] وقد يستعمل الحرث مراداً منه  نوع من التشبيه والمجاز في الزوجة كما 

{ 223البقرة  –في قوله تعالى } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 

اآلخرة نزد له  حرثا حرث لآلخرة كما في قوله تعالى } من كان يريد والدني

 { . 20الشورى  – حرثهفي 



 أي ن المعنى هنا اذهبوا لحصاد مزروعاتكم . 

 

 وأما :

 ) إن كنتم(

 

 {  10يوسف  –فاعلين  إن كنتموهنا وردت هذه اآليات في قوله تعالى } 

  

 وأما : 

 

 )صارمين (  

 

لعزم على حصدها وجزها كما بينا في قوله تعالى من أي إن كنتم اعقدي ا

{ فلما جاء الصباح الباكر  17القلم  –مصبحين  ليصرمنها قبل } إذ أقسموا

تنادوا مصبحين كما في قوله تعالى } فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم 



 –فانطلقوا وهم يتخافتون أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين  صارمينإن كنتم 

 { . 24-21قلم ال

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 23( فانطلقوا وهم يتخافتون )23)

 وهنا :

 )فانطلقوا(

 

ً قال تعالى }   وانطلقوأطلق الناقة : حل عقالها  وانطلق وذهب هنا مسرعا

{ .  6ص –المالء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيئ يراد 

وهم فانطلقوا القرشي قال تعالى } والمالء هنا تدل على انهم صناديد الكفر 

 { . يتخافتون

 وأما :

 ) وهم يتخافتون( 



 

[ قال تعالى }  -] والتخافت الحديث الهامس بالمسارة حتى ال يسمعهم أحد 

افَتُونَ  َطِريقَةً َبْينَُهْم إِن لَّبِثْتُْم إاِلَّ َعْشًرا نَّْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن إِْذ يَقُوُل أَْمثَلُُهْم  يَتََخَٰ

 { . ١٠٤-١٠٣طه  –إِن لَّبِثْتُْم ِإالَّ يَْوًما 

وهنا استخفائهم داللة على شعورهم باإلثم وخوفهم من نظرة المجتمع 

والمساكين لهم ولذلك تخافتوا بينهم كما في اآلية هنا } فانطلقوا مهم 

 { . يتخافتون

 

 ثم يقول تعالى :  

 

 ( 24)( أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين 24)

 

 وهنا  :

 

 ) أن ال يدخلنها(



أي أنهم أمروا بعدم دخول الفقراء والمساكين عليهم حال حصادهم زروعهم 

حتى ال يطعموهم منها وذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

ِ إاِلَّ أَن يُْؤذََن لَُكْم إِلَٰى طَ  اَل تَْدُخلُواآَمنُوا  ِكْن بُيُوَت النَّبِي  عَاٍم َغْيَر نَاِظِريَن ِإنَاهُ َولَٰ

 53األحزاب  -فَإِذَا َطِعْمتُْم فَانتَِشُروا َواَل ُمْستَأِْنِسيَن ِلَحِديٍث ۚ َفاْدُخلُوا إِذَا دُِعيتُْم 

{ وهذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه وآله مع الفقراء والمساكين حيث كان 

ذلك بما يخالف هللا تعالى  يدعوهم للطعام في بيته وهؤالء فعلوا عكس

اليوم عليكم  أن ال يدخلنهاورسوله صلى هللا عليه وآله هنا كما في اآلية }

 {  . 24القلم  -مسكين

 

 وأما :

 

 )اليوم(

 

وهذا اليوم هنا هو يوم الحصاد الذي أمر فيه هللا تبارك وتعالى بإخراج حق 

َ َجنَّاٍت هللا تعالى فيه من زكاة وصدقات قال تعالى } َوُهَو الَّ  ِذي أَنَشأ

اَن  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ ْرَع ُمْختَِلفًا أُُكلُهُ َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ



َحَصاِدِه ۖ َواَل  يَْومَ ُمتََشابًِها َوَغْيَر ُمتََشابٍِه ۚ ُكلُوا ِمن ثََمِرِه ِإذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَّهُ 

 { .  141األنعام  – إِنَّهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن تُْسِرفُوا ۚ

 

 وأما :

 )مسكين(

 

والمسكين هو الفقير الذي أسكنته الحاجة وهم أحد أصحاب النصاب الذي 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء   َواْلَمَساِكينِ حدده هللا تعالى في المال عند قوله تعالى  } إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيهَ  قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ ا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ

ُ َعِليم  َحِكيم   ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ { . أي أنهم أمروا  60التوبة  –السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً م ِ

رد باستبعاد الفقراء والمساكين عن مزارعهم وجنانهم يوم الحصاد . وهم الوا

ِلَك  َواْلِمْسِكينَ ذكرهم في قوله تعالى } فَآِت ذَا اْلقُْرَبٰى َحقَّهُ  بِيِل ۚ ذَٰ َواْبَن السَّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ِ ۖ َوأُوَلٰ  { .  38الروم  –َخْير  ل ِلَِّذيَن يُِريدُوَن َوْجهَ َّللاَّ

 

 ثم يقول تعالى :

 



 (25( وغدو على حرد قادرين )25)

 وهنا :

 

 ( حردعلى  )غدوا

 

 وهنا :

 

 ) أن اغدوا(

أي ذهبوا ] وغدا تدور المادة على زمان وما ينشأ أو يفعل فيه ثم توسع في 

ذلك فالغدوة وجمعها غدى والغداة وجمعها غدوات من أول النهار وقد يقابل 

هذا الوقت باألصيل من النهار او العشي كما قوبل بالرواح وفي استعمال 

معجم الفاظ القرآن باب الغين فصل الدال  –قت القرآن ذهب في ذلك الو

 والواو أو الياء  [ .

 

ًعا َوِخيفَةً قال تعالى في مقابلة الغدو باآلصال }   َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

االعراف  –  َواآْلَصاِل َواَل تَُكْن ِمَن اْلغَاِفِلينَ  بِاْلغُُدو ِ َودُوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل 



على حرد { أي المنع بحدة  إن عزموا  اغدوا{  وهنا يكون المعنى }  205

{  22القلم  –الحصاد لقوله تعالى } أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين 

 فإن كنتم صارمين فاغدوا على حرد أي امنعوهم بشدة .

  

 وأما :

 

 )على حرد( 

من معانيه المنع  وهذا اللفظ من الغير متكرر في القرآن الكريم ] والحرد :

معجم ألفاظ القرآن باب الحاءفصل الراء  –عن حدة حرد يحرد حرداً 

   .  { 25القلم  -قادرين   حردوالدال ٍ[ قال تعالى } وغدو على 

  

 وأما :

 

 ) قادرين(

 



] وقدر على الشيئ : قدر عليه [ قال تعالى على أهل آخر الزمن وظنهم أنهم  

} َحتَّٰى إِذَا أََخذَِت اأْلَْرُض ُزْخُرفََها  قادرون ومسيطرون على كل شيئ

يَّنَْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم  َعلَْيَها أَتَاَها أَْمُرنَا لَْياًل أَْو نََهاًرا فََجعَْلنَاَها  َقاِدُرونَ َوازَّ

ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَّ  ِلَك نَُفص ِ  24يونس  –ُروَن َحِصيدًا َكأَن لَّْم تَْغَن بِاأْلَْمِس ۚ َكذَٰ

{ . وذلك في آخر الزمان ومع أول الدعوة في ظنوا أيضاً أنهم قادرون على 

 وغدو على حرد} المنع والعطاء لمن يشائون لعنهم هللا كما في اآلية هنا 

 . { قادرين

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (26( فلما رأوها قالوا إنا لضالون )26)

 

 وهنا :

 

 )فلما(

 



 فلماأو هذه اآليات ألن كل حرف آية في قوله تعالى }  وهنا ورود هذا اللفظ

أحسوا بأسنا  فلما{ وقوله تعالى }  36ال عمران  -أحس عيسى منهم الكفر 

{ تفيد بأنهم قد بدأوا يروا بعينهم نزول 12االنبياء  –إذا هم منها يركضون 

}  عذاب من هللا تعالى في مالهم بسبب مكرهم وكيدهم للفقراء قال تعالى هنا

{ أي فلما رأوا مدمرة قد أهلكها هللا 26القلم   -رأوها قالوا إنا لضالون  فلما

تبارك و تعالى بسبب بخلهم وشحهم لورد هذا اللفظ في قوله تعالى عن 

منافقين زعموا اإليمان ثم بخلوا فأصبحوا منافقين لن يخرج النفاق من قلوبهم 

اإن ماتوا على ذلك قال تعالى : }  ُهم آتَ  فَلَمه ن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّوا وَّ اُهم م ِ

َ َما َوَعدُوهُ  ْعِرُضوَن فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِهْم إِلَٰى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا َّللاَّ مُّ

 { .77-76التوبة  -َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُوَن 

ً مالوا بالسيف على ال مؤمنين وأهل بيت النبي عليهم وبعد إسالمهم نفاقا

االسالم لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }  ِ ِمْن ِعنِدنَا قَالُواْ  فََلمه َجآَءُهم بِٱْلَحق 

ِفِريَن إاِلَّ فِى َضلَٰ  ٍلٍۢ ٱْقتُلُٓواْ أَْبنَآَء ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمعَهُۥ َوٱْستَْحيُواْ ِنَسآَءُهْم ۚ َوَما َكْيدُ ٱْلَكٰ

{ وذرية هؤالء المجرمين آخر الزمان من قريش وطوائف من  25غافر  –

أهل الكتاب سيظنون أنهم قادرون على كل األرض بما عليها وهنا سيكون 

تدميرهم في تدبيرهم لورود هذا اللفظ في قوله تعاىل كما قلنا من قبل :} َحتَّٰى 

يَّنَْت َوَظنَّ أَ  ْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَْيَها أَتَاَها أَْمُرنَا إِذَا أََخذَِت اأْلَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ

ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم  ِلَك نُفَص ِ لَْياًل أَْو نََهاًرا فََجعَْلنَاَها َحِصيدًا َكأَن لَّْم تَْغَن بِاأْلَْمِس ۚ َكذَٰ



{ وذلك بعدما فرحوا بما عندهم من العلم كما فرحت  24يونس  –يَتَفَكَُّروَن 

جائتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من  فلماقبل قال تعالى }  األمم من

 { . 83غافر  –العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 

 

 وأما :

 

 )رأوها(

  

والرؤية هنا لعذاب هللا تعالى النازل عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم 

ا َرأَْوهُ  ْستَْقِبَل وجنانهم قال تعالى في قوم عاد من قبل : } فَلَمَّ  َعاِرًضا مُّ

ْمِطُرنَا ۚ بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُم بِِه ۖ ِريح  فِيَها َعذَاب   ذَا َعاِرض  مُّ أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهٰ

{ وهنا أيضا رأوا بأعينهم  بأس هللا تعالى النازل عليهم  24األحقاف  –أَِليم  

بل الوارد ذكرهم في قوله بعدما فرحوا بما عندهم من علم و مال كاألمم من ق

تعالى :  } أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْمۚ  

ا َكانُوا  ةً َوآثَاًرا فِي اأْلَْرِض فََما أَْغنَٰى َعْنُهم مَّ َكانُوا أَْكثََر ِمْنُهْم َوأََشدَّ قُوَّ

ا  َن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهم يَْكِسبُوَن  فَلَمَّ َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَي َِناِت َفِرُحوا بَِما ِعندَُهم م ِ

ا  ا َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن  َفلَمَّ ِ َوْحدَهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا ِبِه  َرأَْوامَّ بَأَْسنَا َقالُوا آَمنَّا بِاّللَّ



ا ُمْشِرِكيَن  فَلَْم يَُك يَنفَعُُهْم  ِ الَّتِي قَْد َخَلْت فِي َرأَْوا إِيَمانُُهْم لَمَّ بَأَْسنَا ُۖسنََّت َّللاَّ

 {  85-82غافر   -ِعبَاِدِه ۖ َوَخِسَر ُهنَاِلَك اْلَكافُِروَن 

 رأواوهنا سيندمون لورد هذا اللفظ في قوله تعالى } وأسروا الندامة لما 

لهم  } فلما رأوها قالوا { .  وهذه الندامة هنا كانت في قو54العذاب  يونس 

 { . لضالونإنا 

 

 وأما :

 

 )قالوا(

 

{  31القلم  –ياويلنا إنا كنا طاغين  قالواورود لفظ قالوا في قوله تعالى } 

 قالوا}تؤكد اعترافهم بالضلل والخطأ والذنب مع هللا تعالى لذلك قالوا هنا 

 . إنا لضالون{

 

 وأما :

 



 ) إنا لضالون(

 

الغيبوبة وضل الطافر إذا غاب عن الحجة وبعد عن ] وضل أصل الضالل 

معجم الفاظ القرآن باب  –الطريق المستقيم والضالل النسيان والضياع 

 الضاد فصل الالم والالم [ . 

{ والضالل بالخروج على أوامر هللا  تضليلقال تعالى } ألم يجعل كيدهم في 

ُ َربُُّكمُ  ِلُكُم َّللاَّ ِ ِإالَّ  تعالى لقوله عز وجل } فَذَٰ ۖ  فََماذَا بَْعدَ اْلَحق  َللُ اْلَحقُّ   ۖ الضه

{ . ووالية هؤالء للشيطان هنا أضلهم لقوله  32يونس  –فَأَنَّٰى تُْصَرفُوَن 

الحج  –تعالى } كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 

لطريق قال تعالى { فلما وقع بهم العذاب هنا قالوا إنا لضالون أي أخطأوا ا 4

 { . 26القلم  – لضالون} فلما رأوها قالوا إنا 

  

 ثم يقول تعالى :

 

 (27(  بل نحن محرومون )27)

 



 وهنا :

 

 )بل(

 

هم أضل أوالئك هم  بلوهنا ورود )بل( في قوله تعالى } أوالئك كاألنعام 

{ تبين أن هؤالؤ بغفلتهم عن أوامر رربهم وطاعة 179األعراف  –الغافلون 

 بيهم اصبحوا كاألنعام بل هم أضل .ن

 

 وأما :

 

 )بل نحن (

 

 بَْل نَْحنُ إِنَّا لَُمْغَرُموَن   أي كما في قوله تعالى لما نزل بهم العذاب : }

وفي آخرالزمان بعدما يصعدون السماء  { 67-66الواقعة  –َمْحُروُموَن 

ة قال سيقولون بل نحن مسحورون وذلك قبل نزول  عذاب ما قبل يوم القيام



َن السََّماِء فََظلُّوا ِفيِه يَْعُرُجوَن لَقَالُوا ِإنََّما  تعالى : } َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَاًبا م ِ

َرْت أَْبَصاُرنَا  ْسُحوُروَن  بَْل َنْحنُ ُسك ِ  { . 15-14الحجر  –قَْوم  مَّ

 

 وأما :

 

 )َمْحُروُموَن(

 

 ً  : منعه إياه وإسم المفعول والمحروم : ] حرمه الشيئ يحرمه حرماً وحرمانا

معجم  –منه محروم والمحروم : الممنوع عن الخير وهو  التعس الشقي 

 ألفاظ القرآن باب الحاء فصل الراء والميم [ .

 

} وفي أموالهم حق معلوم للسائل  وهنا حق الفقراء والمساكين قال تعالى فيه 

 { . 24المعارج  والمحروم

حق هؤالء  حرمهم هللا تعالى من كل خير وهؤالء المجرمون  لما منعوا 

ً أن هللا تعالى هو الخالق لهذه  وبركة في الدنيا واآلخرة قال تعالى لذلك مبينا

األنفس وهذه الزروع ولم يفعلوا غير بذر الحبه وسقياها فقط وهللا تعالى 



ا تَحْ يتولى إنباتها وزرعها لذلك قال تعالى لهؤالء المجرمين  ُرثُوَن } أَفََرأَْيتُم مَّ

اِرُعوَن لَْو نََشاُء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاًما فََظْلتُْم تَفَكَُّهوَن  إِنَّا  أَأَنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ

 { . 67-63الواقعة  – َمْحُروُمونَ لَُمْغَرُموَن  بَْل نَْحُن 

والحرمان المنع من ثواب الدنيا واآلجر في اآلخرة قال تعالى }  فََطاَف 

ِريِم  فَتَنَادَْوا ُمْصبِِحيَن أَِن عَ  ب َِك َوُهْم نَائُِموَن فَأَْصبََحْت َكالصَّ ن رَّ لَْيَها َطائِف  م ِ

اْغدُوا َعلَٰى َحْرثُِكْم إِن ُكنتُْم َصاِرِميَن  َفانَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن أَن الَّ يَْدُخلَنََّها 

ْسِكين  َوَغدَْوا  ا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لََضالُّوَن َبْل اْليَْوَم َعَلْيُكم م ِ َعَلٰى َحْرٍد قَاِدِريَن فَلَمَّ

َقاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْواَل تَُسب ُِحوَن َقالُوا ُسْبَحاَن َرب ِنَا ِإنَّا   َمْحُروُمونَ  نَْحنُ 

ُموَن  قَالُوا يَا َوْيلَنَا ِإنَّا ُكنَّا َطاِغيَن  ُكنَّا َظاِلِميَن  فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض يَتاََلوَ 

ِلَك اْلعَذَاُب ۖ َولَعَذَاُب 
ْنَها إِنَّا إِلَٰى َرب ِنَا َراِغبُوَن َكذَٰ َعَسٰى َربُّنَا أَن يُْبِدلَنَا َخْيًرا م ِ

 { . 33-19القلم  –اآْلِخَرةِ أَْكبَُر ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن   

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (28( قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لهُكْم لَْواَل تَُسب ُِحوَن )28)

 

 وهنا :



 

 ورد في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني  :

علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن ]

الحسين العبدي، عن سليمان األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: 

]له[: إن قوما من هذه األمة يزعمون أن العبد يذنب فيحرم به  أنه قيل

الرزق؟ فقال ابن عباس: فو الذي ال إله إال هو، لهذا أنور في كتاب هللا من 

الشمس الضاحية، ذكره هللا في سورة )ن و القلم(، أنه كان شيخ و كانت له 

ل ذي حق جنة، و كان ال يدخل بيته ثمرة منها و ال إلى منزله حتى يعطي ك

حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه، و كان له خمسة من البنين، فحملت جنتهم 

في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حمال لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا 

الفتية إلى جنتهم بعد صالة العصر، فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل، لم 

طغوا و بغوا، و قال  يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل

بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله و خرف، فهلموا 

نتعاقد فيما بيننا أن ال نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا ]هذا[ شيئا 

حتى نستغني و تكثر أموالنا ثم نستأنف الصنعة فيما يستقبل من السنين 

لخامس، و هو الذي قال هللا تعالى: المقبلة فرضي بذلك منهم أربعة، و سخط ا

  .{} قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُْل لَُّكْم لَْوالَ تَُسب ُِحونَ 

 



فقال الرجل: يا بن عباس، كان أوسطهم في السن؟ فقال: بل كان أصغرهم 

سنا، و أكبرهم عقال، و أوسط القوم خير القوم، و الدليل عليه في القرآن أنكم 

ًة :} ألمم و خير األمم، قوله عز و جليا أمة محمد أصغر ا َوَكذَِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمه

 ً  .[143البقرة:  { ]َوَسطا

 

فقال لهم أوسطهم: اتقوا هللا، و كونوا على منهاج أبيكم تسلموا و تغنموا 

فبطشوا به و ضربوه ضربا مبرحا، فلما أيقن األخ منهم أنهم يريدون قتله 

مرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم، ثم دخل معهم في مشورتهم كارها أل

حلفوا باهلل ليصرموه إذا أصبحوا، و لم يقولوا: إن شاء هللا، فابتالهم هللا بذلك 

الذنب، و حال بينهم و بين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم 

نَِّة إِْذ أَْقَسُمواْ في الكتاب، و قال: } إِنَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَآ أَْصَحاَب ٱْلجَ 

ب َِك َوُهْم  ن رَّ لَيَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحيَن * َوالَ يَْستَثْنُوَن * فََطاَف َعَلْيَها َطآِئف  م ِ

ِريِم { قال: كالمحترق فقال الرجل: يا ابن عباس،  نَآئُِموَن * فَأَْصبََحْت َكٱلصَّ

تفسير  – نور ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثم قال: ال ضوء له و ال

 [ . 5البرهان للسيد هاشم البحراني ج

 

 )قال(

 



الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب هللا خير  قالورود هذا اللفظ في قوله تعالى } و

ً أو آمن بعدما رأىى  80القصص  –لمن آمن  { تبين أن فيهم من كان مؤمنا

ساكين لقوله آيات هللا تعالى فيهم لما منعوا حق هللا تعالى عن الفقراء والم

 { . 28القلم  –أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْواَل تَُسب ُِحوَن  َقالَ تعالى هنا } 

 

 وأما :

 

 )أوسطهم( 

 

أي أعدلهم واألوسط ماهو بين طرفين ووسط الشيئ يسطه وِسًطة ]كان بين 

ً  –طرفيه   –(  5العاديات  –به جمعا  فوسطنقال تعالى ) فأثرن به نقعا

ألفاظ القرآن باب الواوفصل السين والطاء [ و] األوسط إسم تفضيل معجم 

من َوَسط وأنثاه الوسطى  يأتي بمعنى األقرب إلى اإلعتدال والقصد واألبعد 

معجم ألفاظ القرآن باب الواوفصل  -عن الغلو في الجودة والرداءة ونحوهما 

 – أَقُل لَُّكْم لَْواَل تَُسب ُِحوَن أَلَمْ  أَْوَسُطُهمْ السين والطاء [ قال تعالى هنا }  قَاَل 

 { أي أفضلهم رأياً وأعدلهم  28القلم 

 



 وأما : 

 

 )ألم أقل لكم (

 

وهذه اآليات تبين أن فيهم مؤمن يعلم حق الفقراء ومانزل فيهم في كل كتب 

إني أعلم من  قال ألم أقل لكمهللا المنزلة لورود هذه اآليات في قوله تعالى } 

{ ولذلك قال لهم هذا المؤمن الذي رافقهم هنا  96يوسف  –مون هللا ماال تعل

 { .28القلم  –لوال تسبحون  ألم أقل لكم} 

 

 وأما :

 

 )لوال(

 

ينهاهم الربانيون واألحبار عن قولهم  لوال وردت هذه الكلمة في قوله تعالى }

ً 63المائدة  –اإلثم وأكلهم السحت  ً رافضا  { تثبت أن هؤالء كان بينهم مؤمنا



هذه المكيدة التي نفذوها بليل في حق الفقراء والمساكين لذلك قال لهم هنا } 

 { . 28القلم  –تَُسب ُِحوَن  لَْوالَ قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم 

 

 وأما :

 

 ) لوال تسبحون(

 

النحل –وتعالى عما يشركون  سبحانهوالتسبيح تنزيه هلل تعالى لقوله تعالى } 

{ وقوله  100األنعام  –وتعالى عما يصفون  سبحانهعالى } { وقوله ت 1

اإلسراء  { والتسبيح هلل  –وتعالى عما يقولون علواً كبيرا  سبحانهتعالى } 

تعالى سبباً في نزول البركة والنماء والنجاة من المهالك بدليل قوله تعالى عن 

بحانك إني نبي هللا تعالى وهو في بطن الحوت لما قال } ال إله إال أنت س

أنه كان من  لوالاألنبياء { لذلك قال تعالى } ف –كنت من الظالمين 

{ ولذلك قال لهم  143الصافات  –للبث في بطنه إلى يوم يبعثون  المسبحين

 القلم  { . – لوال تسبحونهذاالمؤمن هنا } ألم أقل لكم 

 



 ثم يقول تعالى :

 

 ( 29( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين )29)

 

 هنا :و

 

 )قالوا سبحان ربنا(

 

ً منهم  وتسليم بأن هللا كانقادراً عليهم وهذا  وهذا التنزيه هلل تعالى هنا إذعانا

آِمنُوا بِِه أَْو اَل  قُلْ قول اللذن أوتوا العلم لورود هذه اآليات في قوله تعالى } 

دًا تُْؤِمنُوا ۚ إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمن قَْبِلِه ِإذَا يُتْ  وَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّ لَٰى َعَلْيِهْم يَِخرُّ

وَن ِلأْلَْذقَاِن يَْبُكوَن  َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َرب ِنَا إِن َكاَن َوْعدُ َرب ِنَا لََمْفعُواًل َويَِخرُّ

{ وهنا بعد إعالن توبتهم أقروا توبة 109-107اإلسراء   -َويَِزيدُُهْم ُخُشوًعا 

 –إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا ين قال تعالى هنا } منهم بأنهم كانوا ظالم

 { . 29القلم 

 



 وأما :

 

 )إنا كنا ظالمين(

 

وهنا يبين تعالى إقرارهم على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين وهذا هو قولهم هنا 

في الدنيا لما رأوا ما نزل بهم من عذاب في أموالهم وما حل بجنانهم من 

يهم الشيطان ذكر هللا في الدنيا حتى يموتوا على دمار وإن لم يتوبوا فسينس

ظلمهم ثم يقولون يوم القيامة أيضا إنا كنا ظالمبن وكأنهم ال يؤمنون حتى 

يروا العذاب قبال قال تعالى  : }  َواْقتََرَب اْلَوْعدُ اْلَحقُّ فَإِذَا ِهَي َشاِخَصة  

ذَا بَْل  أَْبَصاُر الَِّذيَن َكفَُروا يَا َوْيَلنَا قَْد ُكنَّا ْن َهٰ األنبياء  – ُكنها َظاِلِمينَ فِي َغْفلٍَة م ِ

46 . } 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 30( وأقبل بعضهم على بعض يتلومون )30)

 



 وهنا :

 

 )أقبل يعضهم على بعض(

 

أي أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن األمر لورود هذه اآليات في قوله 

يَتََساَءلُوَن  قَالُوا إِنَُّكْم ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن  ى بَْعٍض َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَ تعالى } 

اْليَِميِن قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَْل ُكْنتُْم قَْوًما 

َوْينَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َغاِويَن َفإِنَُّهْم يَْوَمئٍِذ َطاِغيَن  فََحقَّ َعلَْينَا قَْوُل َرب ِنَا إِنَّا لَذَائِقُوَن فَأَغْ 

فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن إِنَّا َكذَِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن  إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا ِقيَل لَُهْم اَل ِإلَهَ 

ُ يَْستَْكبُِروَن َويَقُولُوَن أَئِنَّا لَتَاِرُكوا آِلَهتِنَا لِ  ِ إاِلَّ َّللاَّ َشاِعٍر َمْجنُوٍن  بَْل َجاَء بِاْلَحق 

َوَصدََّق اْلُمْرَسِليَن إِنَُّكْم لَذَائِقُو اْلعَذَاِب اأْلَِليِم  َوَما تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  

ِ اْلُمْخلَِصيَن   الصافات { وهنا الذين استكبروا  هم الذين حاولوا  -إاِلَّ ِعبَادَ َّللاَّ

لمؤمنين منهم ممن رفضوا خطة صرم الزروع فب الصباح بعيدا عن أغواء ا

: الفقراء وهم الذين كانوا مشفقين على الفقراء والمساكين لقوله تعالى عنهم 

يَتََساَءلُوَن  قَالُوا ِإنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن فََمنَّ  َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَىَٰ بَْعٍض } 

ُ عَ  ِحيُم  َّللاَّ  –لَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم  إِنَّا ُكنَّا ِمن قَْبُل نَْدُعوهُ ۖ إِنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ الرَّ

 { . 28 -25الطور 



وهذا التساؤل عن ما حدث وأسبابه ونتائجة ومن المخطئ هو التالوم الذي 

ومون يتال وأقبل بعضهم على بعضدار بين الفريقين هنا وقال تعالى عنه } 

 { . 30القلم  –

 

 وأما :

 

 )يتلومون(

 

معجم  –] والم الرجل يليم : ارتكب ما يالم عليه من قول أو فعل فهو مليم 

ألفاظ القرآن باب الالم فصل الواو والمين [ قال تعالى : } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

 ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى  َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ِ َواَل يََخافُوَن  ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ   ۚ لَْوَمةَ اَلئِمٍ اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ُ َواِسع  َعِليم    ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاُء ۚ َوَّللاَّ ِلَك فَْضُل َّللاَّ  .{  54المائدة  -ذَٰ

وقال تعالى أيضاً في بيان المالمة في قصة سيدنا يوسف عليه السالم بصورة 

 –أكثر وضوحاً حيث قالت امرأة العزيز } قالت فذلكن الذي لمتنني فيه 

{ وبالتالي المالمة توبيخ وتقريع على فعل أو قول ارتكبه  32يوسف 



ً الشخص كقوله تعالى } والتبسطها كل البسط فتقعد    - محسورا ملوما

 { .29اإلسراء 

وعلى ذلك المعنى هنا أقبل بعضهم على بعض تابعهم ومتبوعهم يقرعونهم 

ويوبخونهم على جرم فعالهم سوء تقديرهم وماتسببه في هالك أموالهم قال 

 { . 30القلم  – يتلومونتعالى  } وأقبل بعضهم على بعض 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (31( قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين )31)

 

 وهنا :

 

 )قالوا ياويلنا إنا كنا (

 



وهذا الويل هنا في الدنيا إذا نزل بهم عذاب هللا تعالى بكفرهم وخروجهم على 

أوامر هللا تعالى كما فيقوله عز وجل } َوَكْم قََصْمنَا ِمن قَْريٍَة َكانَْت َظاِلَمةً 

ا أََحسُّوا بَأْ  ْنَها يَْرُكُضوَن اَل َوأَنَشأْنَا بَْعدََها قَْوًما آَخِريَن َفلَمَّ َسنَا إِذَا ُهم م ِ

َقالُوا يَا َوْيلََنا تَْرُكُضوا َواْرِجعُوا ِإلَٰى َما أُتِْرْفتُْم فِيِه َوَمَساِكنُِكْم لَعَلَُّكْم تُْسأَلُوَن 

 –فََما َزالَت ت ِْلَك دَْعَواُهْم َحتَّٰى َجعَْلنَاُهْم َحِصيدًا َخاِمِديَن  َظاِلِمينَ إِنها ُكنها 

 { . 15-11األنبياء 

ن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَأُْسنَا بَيَاتًا أَْو ُهْم قَائِلُوَن  ً } َوَكم م ِ وقال تعالى أيضا

َظاِلِميَن  فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن  قَالُوا إِنها ُكنهافََما َكاَن دَْعَواُهْم إِْذ َجاَءُهم َبأُْسنَا ِإالَّ أَن 

نَّ َعلَْيِهم بِِعْلٍم ۖ َوَما ُكنَّا َغائِبِيَن َواْلَوْزُن أُْرِسَل إِ  لَْيِهْم َولَنَْسأَلَنَّ اْلُمْرَسِليَن  فَلَنَقُصَّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ  يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ۚ فََمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ

ئَِك الَِّذيَن َخِسُروا  { . 9-4األعراف  –أَنفَُسُهم بَِما َكانُوا بِآَياتِنَا َيْظِلُموَن   فَأُولَٰ

 

وهذا أول دعوى لهم بالويل والثبور في الدنيا وفي اآلخر تبدأ مع نفخة البعث 

ُن  قَالُوا َيا َوْيلَنَاحيث يقولون }  ْحَمٰ ذَا َما َوَعدَ الرَّ ْرقَِدنَا ۜ ۗ َهٰ َمن بََعثََنا ِمن مَّ

قالوا { أي أنهم كانوا طغاه كما في اآلية هنا }  52يس  –ْرَسلُوَن َوَصدََق اْلمُ 

  طاغين { ياويلنا إنا كنا

 



 وأما :

 

 )طاغين(

  

وطاغين : ] كل من جاوز القدر وعال فقد طغى ومنه تجاوز الحد في 

معجم الفاظ القرآن باب الطاء فصل الغين والياء [ قال تعالى }  –العصيان 

{ وقال تعالى في الماء لما زاد عن  5الحاقة  – بالطاغيةوأما ثمود فأهلكوا 

الماء  طغىحده في طوفان نبي هللا نوح عليه السالم قال تعالى فيه } إنا لما 

{ . وهكذا المعنى هنا لكل من جاوز الحد  11الحاقة  –حملناكم في الجارية 

في  طغوافي العصيان فهو طاغية قال تعالى } وفرعون ذي األوتاد الذين 

 الفجر { . –البالد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 

وهؤالء كانوا من كبراء قريش ممن آثروا الحياة الدنيا وعملوا لها كما في 

 –وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى  طغىقوله تعالى } فأما من 

 في المال { وهنا لما فعلوا هذه الفعلة ومنعوا حق هللا39-37النازعات 

عاقبهم هللا تعالى لعلهم يتوبوا ثم يقول تعالى فيما قالوه ويثبت أنهم لم يكونوا 

 وثنيين قرشيين بل منافقين من المسلمين وهو قوله تعالى على ألسنتهم :

 



 (  32( عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون )32)

 

 وهنا :

 

 ) عسى ربنا(

 

جي ] دالة على الترجي في المحبوب واإلشفاق من وعسى لإلنسان للتر

المكروه وقد جرى الحديث عن هللا كما جرى الحديث عن البشرفيكون معنى 

الترجي واإلشفاق عن هللا هو أن يكون اإلنسان فيه راجيا ال أن يكون هللا 

 معجم الفاظ القرآن باب العين فصل السين والياء [  –يرجو 

ِ ۚ إِن تََرِن أَنَا قال تعالى } َولَْواَل إِ  ةَ إاِلَّ بِاّللَّ ُ اَل قُوَّ ْذ دََخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء َّللاَّ

ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَها  فَعََسىَٰ َرب ِيأَقَلَّ ِمنَك َمااًل َوَولَدًا   أَن يُْؤتِيَِن َخْيًرا م ِ

َن السََّماِء فَتُْصبَِح َصِعيدًا َزلَقً  ا أَْو يُْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا فَلَن تَْستَِطيَع َلهُ ُحْسبَانًا م ِ

َطلَبًا َأُِحيَط ِبثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ُِب َكفَّْيِه َعلَٰى َما أَنفََق فِيَها َوِهَي َخاِوَية  َعلَٰى 

 { 42-39الكهف  -ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي َلْم أُْشِرْك بَِرب ِي أََحدًا  



لخالق الترجي واإلشفاق مادام العبد في الحياة الدنيا وال يدرى وعسى ل 

ُت َعْيٍن ل ِي َولََك ۖ اَل تَْقتُلُوهُ  خاتمة عمله قال تعالى } َوقَاَلِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ

 { 9القصص  –أَن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدًا َوُهْم اَل يَْشعُُروَن  َعَسىَٰ 

 ً ِ تَْوبَةً نَُّصوًحا وقال تعالى أيضا  َعَسىَٰ َرب ُكمْ  : } أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

أَن يَُكف َِر َعنُكْم َسي ِئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر يَْوَم اَل يُْخِزي 

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ ۖ نُ  وُرُهْم َيْسعَٰى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَقُولُوَن َربََّنا َّللاَّ

{ وقال تعالى  8التحريم  –أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا ۖ إِنََّك َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير  

ْد بِِه نَافِلَةً لََّك  أَن يَْبعَثََك َسىَٰ عَ لرسوله صلى هللا عليه وآله } َوِمَن اللَّْيِل فَتََهجَّ

ْحُمودًا  َرب كَ   { . 79اإلسراء  –َمقَاًما مَّ

 

 وأما :

 

 )أن يبدلنا خيراً منها( 

 

التبديل هنا يكون لنعم هللا تعالى إن منع الناس حق هللا تعالى فيدمر بالدهم 

لُوالقوله تعالى } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن  ِ ُكْفًرا َوأَحَ  بَده لُّوا قَْوَمُهْم دَاَر اْلبََواِر نِْعَمَت َّللاَّ



ِ أَندَادًا ل ِيُِضلُّوا َعن َسبِيِلِه ۗ قُْل تََمتَّعُوا  َجَهنََّم َيْصلَْونََها ۖ َوِبئَْس اْلقََراُر  َوَجعَلُوا ّلِلَّ

 {  30 -28ابراهيم   -فَإِنَّ َمِصيَرُكْم إِلَى النَّاِر 

ِ اْلَمَشاِرِق َوالْ  ْنُهمْ َمغَاِرِب ِإنَّا لَقَاِدُروَن  علَٰى أَن } فَاَل أُْقِسُم بَِرب  َل َخْيًرا م ِ  ن بَد ِ

َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَْلعَبُوا َحتَّٰى ياَُلقُوا يَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعدُوَن 

 {  42-40المعارج   -

 عليه وورو لفظ التبديل بمن هم أخير على بعض زوجات النبي صلى هللا

نُكنه  أَْزَواًجا يُْبِدلَهُ وآله في قوله تعالى }َعَسٰى َربُّهُ إِن َطلَّقَُكنَّ أَن   َخْيًرا م ِ

ْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابِدَاٍت َسائَِحاٍت ثَي ِبَاٍت َوأَْبَكاًرا  التحريم   -ُمْسِلَماٍت مُّ

يبة أم المؤمنين  رضى { تثبت أن من هؤالء  أبو سفيان  والد السيدة أم حب5

 هللا عنها وأرضاها . 

  

 وأما :

 

 )خيراً منها( 

 

لكم  خيرالخيرية دائماً فيما اختاره هللا تعالى لقوله عزوجل } إنما عند هللا هو 

{ وذلك الن هللا تعالى قال } من جاء بالحسنة فله  95النحل  -إن كنتم تعلمون



{ وقال تعالى في جزاء  89النمل  –وهم من فزع يومئذ آمنون  خير منها

 ل ِلَِّذيَن  َۗخْيًراالمؤمنين الذين أحسنوا } َوقِيَل ِللَِّذيَن اتََّقْوا َماذَا أَنَزَل َربُُّكْم ۚ قَالُوا 

ِذِه الدُّْنيَا َحَسنَة  ۚ َولَدَاُر اآْلِخَرةِ  النحل  – َولَنِْعَم دَاُر اْلُمتَِّقيَن  َۚخْيرٌ أَْحَسنُوا فِي َهٰ

30  } 

بين تعالى أن هناك منافقون يطلبون الدنيا ومن يعطي لهم أكثر قال تعالى  وي

 َخْيرٌ } َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَيُّ اْلفَِريقَْيِن 

قَاًما َوأَْحَسُن نَِديًّا  حق هللا تعالى قبل  { وهؤالء طائفة ممن منعوا 73مريم  –مَّ

 إسالمهم نفاقاً . ومن هؤالء الذين قالوا هنا } إنا إلى هللا راغبون { .

 

 وأما :

 

 )إنا إلى هللا راغبون(

 

وهنا ورود هذه اآليات في المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 

ضه لتدل على أنهم أسلموا ظاهراً ومن قبل منعوا حق هللا في المال الذي افتر

ن يَْلِمُزَك فِي  هللا عز وجل ألصحاب النصاب  لقوله تعالى } َوِمْنُهم مَّ

دََقاِت فَإِْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِن لَّْم يُْعَطْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم يَْسَخُطوَن  َوَلْو  الصَّ



 ُ ُ َوَرُسولُهُ َوقَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ ُ ِمن فَْضِلِه  أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم َّللاَّ َسيُْؤتِينَا َّللاَّ

ِ َراِغبُونَ َوَرُسولُهُ  دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن  إِنها إِلَى َّللاه إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن السَّبِ  قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ يِلۖ  َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ

ُ َعِليم  َحِكيم   ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ  { 60-58التوبة  –فَِريَضةً م ِ

أي أن من هؤالء من حسن إسالمه ورغبوا فيما عند هللا لقوله تعالى  } عسى 

 {  .إنا إلى هللا راغبونربنا أن يبدلنا خيراً منها  

 ثم يقول تعالى :

 

 (33يعلمون ) ( كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكبر لوكانوا 33)

 

 وهنا :

 

 )كذلك(

 

ا   وهنا ورود هذا اللفظ في قوله تعالى } َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن قَْبِلُكْم لَمَّ

ِلكَ َظلَُموا ۙ َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَي ِنَاِت َوَما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا ۚ  نَْجِزي اْلقَْوَم  َكذََٰ



يبين أنه تعالى كما أهلك األولين كذلك سيفعل بمن {  13يونس  –اْلُمْجِرِميَن 

تقلد بهم في جرمهم ومنعهم حق هللا في المال فاهلل تعالى سيعذبهم في الدنيا 

العذاب األصغر قبل اآلخرة ومافيها من عذاب أكبر قال تعالى فيه هنا } 

  { 33القلم  –العذاب ولعذاب اآلخرة أكبر لوكانوا  يعلمون  كذلك

 

 وأما :

 

 (أكبر العذاب ولعذاب اآلخرة (  )

 

 أي أشد لمن أعرض عن ذكر هللا تعالى 

 

} َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ َلهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمٰى   

ِلَك أَتَتْكَ  ِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمٰى َوقَْد ُكنُت َبِصيًرا  قَاَل َكذَٰ  آَياتُنَا فَنَِسيتََهاۖ  قَاَل َرب 

ِلَك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمن بِآيَاِت َرب ِِه ۚ  ِلَك اْليَْوَم تُنَسٰى   َوَكذَٰ َولَعَذَاُب َوَكذَٰ

َن اْلقُُروِن يَْمُشوَن ِفي  اآْلِخَرةِ  أََشدُّ َوأَْبقَٰى  أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهم م ِ

ُوِلي النَُّهٰى َمَسا ِلَك آَليَاٍت أل ِ  { . 128 -124طه   -ِكنِِهْم ۗ إِنَّ فِي ذَٰ



 

 وأما :

 

 أكبر( اآلخرة)ولعذاب 

 

هنا يبين تعالى أنه سيعذبهم في الدنيا وعذابها األصغر لعلهم يرجعون إلى هللا 

نَ  اأْلَْدنَٰى  اْلعَذَابِ  تعالى ويتوبون من قريب وذلك لقوله تعالى } َولَنُِذيقَنَُّهم م ِ

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض اْلعَذَاِب اأْلَْكبَِر دُوَن  ن ذُك ِ لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 { .  22-21السجدة  -َعْنَها ۚ إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُموَن  

 

 وأما :

 

 ) لو كانوا يعلمون( 

 



قين لتيقنوا بأن عذاب اآلخرة أكبر } َكذََّب الَِّذيَن ِمن أي أنهم لو علموا علم الي

ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَاۖ   قَْبِلِهْم فَأَتَاُهُم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث اَل يَْشعُُروَن  فَأَذَاقَُهُم َّللاَّ

ذَا اْلقُْرآِن ِمن َولَقَْد َضَرْبنَ   َلْو َكانُوا يَْعَلُمونَ َولَعَذَاُب اآْلِخَرةِ أَْكبَُر ۚ  ا ِللنَّاِس فِي َهٰ

 -25الزمر  -ُكل ِ َمثٍَل لَّعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن قُْرآنًا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُوَن  

{ وكذلك أجر اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون كما في قوله تعالى } َوالَِّذيَن  28

ِ ِمن  ئَنَُّهْم فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً ۖ َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َهاَجُروا فِي َّللاَّ ِ بَْعِد َما ُظِلُموا لَنُبَو 

 {  وهؤالء المتقين قال تعالى فيهم هنا : 41النحل  – لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ أَْكبَُر 

 

 ( 34( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم )34)

 وهنا :

 )إن للمتقين(

وكانوا أحق بها  التقوىتعالى فيها } وألزمهم كلمة والتقوى لها كلمة قال 

{ وهذه الكلمة هى كلمة "ال إله إال هللا محمد رسول هللا"    26الفتح  –وأهلها 

صلى هللا عليه وآله والمؤمنين بهذه الكلمة لهم صفات  بينها هللا تعالى ك 

ِلَك اْلِكتَاُب  األيمان بالغيب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة لقوله تعالى :  } الم  ذَٰ

ْلُمتهِقينَ اَل َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهدًى  ا  ل ِ اَلةَ َوِممَّ الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّ



َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن  َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآْلِخَرِة 

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ُهْم يُوقِنُ  ب ِِهْم ۖ َوأُولَٰ ن رَّ ئَِك َعلَٰى ُهدًى م ِ
 { 5-1البقرة  -وَن أُولَٰ

وأول من صدق بهذه الكلمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله هو اإلمام  

علي عليه السالم لما نزل فيه من قوله تعالى } والذي جاء بالصدق وصدق 

 { 33ر الزم – المتقونبه أوالئك هم 

 هذه اآلية نزلت في شأن امير المؤمنين عليه السلم :]  

توجد روايات عديدة في كتب الحديث ان هذه اآلية من القرآن الكريم نزلت   

في حق امير المؤمنين عليه السالم .فبما ان في هذا المجال روايات عديدة، 

 : فنحن علي سبيل االختصار نكتفي بعدة من الروايات 

وسي ،في تفسيره روح المعاني  يقول وقال أبو األسود . ومجاهد أورد اآلل

في رواية . وجماعة من أهل البيت . وغيرهم : الذي صدق به هو علي كرم 

 هللا تعالي وجهه .

 . 3ص  - 24ج  -اآللوسي  -تفسير اآللوسي 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة  و السيوطي في الدر المنثور يقول :

صدق قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وصدق به قال علي والذي جاء بال

 بن أبي طالب رضي هللا عنه .



 . 328ص  - 5ج  -جالل الدين السيوطي  -الدر المنثور 

و الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ينقل ستة من الروايات في هذا المجال 

 فلنكتفي بنقل ثالثة منها:

بن محمد الحسيني رحمه هللا حدثنا أبو  حدثنا السيد أبو منصور ظفر - 810

الحسين علي بن عبد الرحمان بن عيسي بن مأتي بالكوفة ، حدثنا الحبري 

حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدثنا علي بن القاسم ، عن عبد الوهاب بن 

مجاهد ، عن أبيه في قول هللا تعالي : ) والذي جاء بالصدق وصدق به ( قال 

لصدق رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم ، و ) الذي ( : ) الذي ( جاء با

 صدق به علي .

 . 178ص  - 2ج  -الحاكم الحسكاني  -شواهد التنزيل 

في ) التفسير ( العتيق : وسعيد بن أبي سعيد التغلبي عن أبيه ، عن  - 813

مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك : عن ابن عباس ) في تفسير قوله تعالي : ) 

جاء بالصدق وصدق به ( ( قال : هو النبي جاء بالصدق ، و ) الذي ( والذي 

 صدق به علي بن أبي طالب .

 . 180ص  - 2ج  -الحاكم الحسكاني  -شواهد التنزيل 



أخبرناه أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد القاضي ب الريوند ( أخبرنا  - 812

أخبرنا أبو بكر أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن أيوب الزوري بالري 

الجعابي حدثنا الحسين بن علي السلولي بالكوفة ) أخبرنا ( محمد بن الحسن 

السلولي حدثنا عمر بن سعد ) األسدي ( البصري عن ليث : عن مجاهد ) في 

قوله تعالي ( ) والذي جاء بالصدق وصدق به ( قال : ) جاء بالصدق ( 

) رواه أيضا ( أبو بكر رسول هللا . و ) صدق به ( علي بن أبي طالب . 

 السبيعي عن الحسين به .

 . 180 - 179ص  - 2ج  -الحاكم الحسكاني  -شواهد التنزيل 

و ابن مردويه االصفهاني في مناقبه ينقل الروايات الثالث هكذا : عن أبي 

هريرة : ) والذي جآء بالصدق ( قال : رسول هللا ) صلي هللا عليه وسلم ( ، 

 لي بن أبي طالب ) رضي هللا عنه ( .) وصدق به ( قال : ع

 عن مجاهد في اآلية قال : ) وصدق به ( علي بن أبي طالب .

عن أبي جعفر ) عليه السالم ( : ) الذي جآء بالصدق ( محمد ) صلي هللا 

 عليه وآله ( . والذي ) وصدق به ( علي بن أبي طالب .

أبي بكر  -ع( مناقب علي بن أبي طالب )ع( وما نزل من القرآن في علي )

 . 315 - 314ص  -أحمد بن موسي ابن مردويه األصفهاني 



 و ابن عساكر ايضا ينقل روايات عديدة فلنكتفي بذكر واحدة منها:

عن ابن مجاهد عن أبيه في قوله عز وجل " والذي جاء بالصدق وصدق به 

" قال الذي جاء بالصدق رسول هللا ) صلي هللا عليه وسلم ( وصدق به علي 

 أبي طالب .بن 

 [  360ص  - 42ج  -ابن عساكر  -تاريخ مدينة دمشق 

 

 وأما الذين قالوا أنها نزلت في أبي بكر فهو قول ضعيف :

عن أسيد بن صفوان صاحب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال لما توفي ]

أبو بكر سجي بثوب فارتجت المدينة بالبكاء ودهش كيوم قبض رسول هللا 

سلم وجاء علي بن أبي طالب مسترجعا مسرعا وهو يقول صلي هللا عليه و

اليوم انقطعت خالفة النبوة ... فسماك هللا في كتابه صديقا فقال والذي جاء 

 بالصدق محمد صلي هللا عليه وسلم وصدق به أبو بكر 

 -مجمع الزوائد   - رواه البزار وفيه عمر ابن إبراهيم وهو كذاب.... 

 . 48 - 47ص  - 9ج  -الهيثمي 



و ابن حجر العسقالني يقول هنا هکذا : ومن طريق لين إلي علي بن أبي 

طالب الذي جاء بالصدق محمد صلي هللا عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر 

 . 413ص  - 13ج  -ابن حجر  -فتح الباري  -.

نقلت عن طريق علي بن أبي طالب )عليه السالم( بسند ال يمكن االحتجاج 

رسول هللا )صلي هللا عليه وآله « الذي جاء بالصدق» ن به، انه المراد م

 هو ابوبكر [ .« الذي صدق به»وسلم( و المراد من 

وبالتالي هؤالء المتقين هم الذين آمنوا باهلل تعالى ورسوله وتولوا هللا تعالى 

ورسوله ثم األئمة من أهل بيته عليهم السالم وأولهم أول المصدقين به وهو 

إن }  السالم وهؤالء لهم جنات النعيم كما في اآلية هنا اإلمام علي عليه

 { . 34القلم  –عند ربهم جنات النعيم  للمتقين

 وأما :

 )عند ربهم( 

ً أن هؤالء المتقين لهم جنات تجري من تحتها األنهار   هنا يبين تعالى أيضا

ِلُكْم ۚ ِللَّذِ  ن ذَٰ َجنَّات   ِعنَد َرب ِِهمْ يَن اتَّقَْوا قال تعالى فيها }  قُْل أَُؤَنب ِئُُكم بَِخْيٍر م ِ

 ُ ِ ۗ َوَّللاَّ َن َّللاَّ َرة  َوِرْضَوان  م ِ َطهَّ تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواج  مُّ

{  .وهذه الجنات هنا هى جنات النعيم  التي  15آل عمران  -بَِصير  بِاْلِعبَاِد  

نا لمن تولى هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم جعلها هللا تعالى كما بي



ا  ئَِك ُهُم اْلُمتَّقُوَن  لَُهم مَّ ْدِق َوَصدََّق ِبِه ۙ أُولَٰ لقوله عز وجل  } َوالَِّذي َجاَء بِالص ِ

ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ ا ِۚعنَد َرب ِِهمْ يََشاُءوَن  ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن  ِليَُكف َِر َّللاَّ لَِّذي َعِملُوا  ذَٰ

 { . 35-33الزمر  –َويَْجِزيَُهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن  

 وأما :

 )جنات النعيم( 

وهنا يبين تعالى أن هذه الجنات أعدها هللا تعالى للذين آمنوا وعملوا  

الِ  َحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهم الصالحات في قوله تعالى } إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

دَْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحانََك   َجنهاِت النهِعيمِ بِإِيَمانِِهْم ۖ تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر فِي 

ِ اْلعَالَِميَن   ِ َرب  يونس  –اللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم فِيَها َساَلم  ۚ َوآِخُر دَْعَواُهْم أَِن اْلَحْمدُ ّلِلَّ

 جنات و نعيم{ . وهؤالء هم المتقين في قوله تعالى } إن المتقين في  9-10

 { . 17الطور  –

 

 ثم  يقول تعالى :

 

 (35( أفنجعل المسلمين كالمجرمين)35)

 



 وهنا :

 

 )أ(

فمن كان مؤمنا كمن كان أوالهمزة هنا وردت في قوله تعالى لبيان المعنى } 

 { 18السجدة  –فاسقا  اليستوون 

اآلية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السالم كما في أسباب  وحيث أن هذه

سعيد بن  ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى روى] 263النزول للواحدي ص

أنا أحد منك سنانا ،   :لعلي الوليد بن عقبة قال : ، قال ابن عباس ، عن جبير

 فنزلتاسكت ، فإنما أنت فاسق .  : علي وأبسط لسانا وأمأل للكتيبة . فقال

   .فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا  أ

علي  نزلت اآلية في  :وعطاء بن يسار ابن عباس قال قلت : إسناده قوي ، 

وذلك أنهما تالحيا ، فقال   ;والوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي طالب

وروي : وأمأل في  -أنا أبسط منك لسانا وأحد سنانا وأرد للكتيبة   :الوليد له

اسكت ! فإنك فاسق ; فنزلت اآلية .   :علي جسدا . فقال له -الكتيبة 

ابن  قال  .وعقبة بن أبي معيط علي أنها نزلت في والنحاس الزجاج وذكر

وعلى هذا يلزم أن تكون اآلية مكية ; ألن عقبة لم يكن بالمدينة ،   :عطية



منصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر .  مكة وإنما قتل في طريق

 سير اعالم النبالء [ ..يعترض القول اآلخر بإطالق اسم الفسق علىو

وعلى ذلك الهمزة تشير إلى أن الذي نهاهم عن هذا الفعل هو أوسطهم وهو 

ً موالي لرسول هللا صلى هللا عليه وآلل بيته عليهم السالم وهذا  رجل مؤمنا

وون بمن وكل من تولى هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم ال يست

فنجعل أخرجوا على هذه الوالية من المجرمين كما في قوله تعالى هنا } 

 المسلمين كالمجرمين { .

 

 وأما :

 

 )أفنجعل( 

 

وهنا يفرق هللا تعالى بين المؤمنين والمجرمين أنهم ال يستوون كما في قوله 

اِلَحاِت َكالْ  نَْجَعلُ تعالى } أَْم  ُمْفِسِديَن فِي اأْلَْرِض أَْم الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِر  نَْجعَلُ  { وعلى ذلك المؤمنين العاملين للصالحات  28ص  –اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ

هنا هم المسلمين ولن يساويهم هللا تعالى بالمجرمين سواءا محياهم ومماتهم  



َكالَِّذيَن آَمنُوا  عَلَُهمْ نهجْ لقوله تعالى } أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّي ِئَاِت أَن 

ْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم ۚ َساَء َما يَْحُكُموَن  اِلَحاِت َسَواًء مَّ  { . 21الجاثية  –َوَعِملُوا الصَّ

 

 وأما :

 

 )المسلمين( 

 

والمسلم هو من أستسلم ألوامر هللا تعالى ورسوله لقوله تعالى فيما قاله نبي 

النمل  {  – مسلمينأال تعلوا علي وأتوني  هللا سليمان في كتابه لملكة سبأ }

وأول هذه األمة إسالماً في الدنيا سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى 

{ وهؤالء  163األنعام  –} ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 

المسلمين منذ بدأ الخليقة حتى آخر مسلم في الدنيا ال يساويه هللا تعالى في 

كالمجرمين  المسلمينيا وواآلخرة بالمجرمين لقوله تعالى هنا } أفنجعل الدن

. } 

 

 وأما :



 )كالمجرمين ( 

 

والمجرمين من اجرم فقد أذنب والمجرم والمجرمون في استعمال القرآن 

معجم ألفاظ القرآن باب الجيم فصل  –الكريم: الذين  أجرموا بالكفر والعناد 

أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً الراء والميم [ . قال تعالى } 

{ . وترك العمل بالقرآن الكريم وفيه الهدى شيمة من  31الجاثية  – مجرمين

شيم المجرمين لقوله تعالى فيما سيدور من حديث بين المستكبرين 

أَنَْحُن والمستضعفين يوم الحساب } قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا 

ْجِرِمينَ َصدَْدنَاُكْم َعِن اْلُهدَٰى بَْعدَ إِْذ َجاَءُكم ۖ بَْل ُكنتُم  { . وهؤالء  32سبأ  – م 

المجرمين هم أعداء كل نبي ووصي من أهل بيت النبي إلى يوم القيامة لقوله 

{ وهؤالء  31الفرقان  – المجرمينتعالى } وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من 

الكثير من األمويين لما نزل في اإلمام علي والوليد بن عقبة  المجرمين منهم

ً ال يستوون  { وهؤالء  18السجدة  –} أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

الفاسقون مجموعة من صناديد الكفر القرشي ممن أترفوا في الحياة الدنيا 

ود ه – مجرمينوقال تعالى فيهم  } واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 

{  .  وهؤالء ال يستوون بمن آمنوا باهلل تعالى ورسوله وتولوه تعالى  116

ورسوله وأهل بيته عليهم السالم كما في اآلية هنا } أفنجعل المسلمين 

 { . 35القلم  – كالمجرمين



 

 ثم يقول تعالى :

 

 (36( مالكم كيف تحكمون)36)

 

 وهنا :

 

 )مالكم(

 

من دون هللا من ولي وال نصير  ومالكم وردت هذه االيات في قوله تعالى } 

{ وبالتالي من الناس من يرضون بالحياة الدنيا وال يرجون ما  116التوبة   -

إِذَا قِيَل لَُكُم  َما لَُكمْ عند هللا ولذلك قال تعالى لهؤالء : } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

 َ ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَى اأْل ْرِض ۚ أََرِضيتُم ِباْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ِمَن اآْلِخَرةِ ۚ فََما انِفُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

{ وهذه االيات تبين أنهم  38َمتَاعُ اْلَحيَاِة الدُّْنيَا ِفي اآْلِخَرةِ إِالَّ قَِليل  التوبة 

ا لَُكمْ كانوا منافقين ال يعظمون وال يوقرون هللا تعالى كما في قوله تعالى }   مه

 ِ { ولو كانوا يعظمون هللا تعالى ورسوله  13نوح  – َوقَاًرا اَل تَْرُجوَن ّلِلَّ



لتولوه عز وجل ورسوله واألئمة من أهل بيت النبي عليهم السالم الذين 

يهدون األمة لما جهلوه من شرع هللا تعالى لقوله عز وجل } قُْل َهْل ِمن 

ُ يَْهدِ  ِ ۚ قُِل َّللاَّ ن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ِ أََحقُّ ُشَرَكائُِكم مَّ ِ ۗ أَفََمن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ي ِلْلَحق 

ي إاِلَّ أَن يُْهدَٰى ۖ فَ  ن الَّ يَِهد ِ َّبََع أَمَّ  { . 35يونس  –َكْيَف تَْحُكُموَن َما لَُكْم أَن يُت

 وأما :

 

 )مالكم كيف تحكمون(

 

وردت هذه اآليات في قوم من قريش اصطفوا البنات على البنين ونسبوا 

 تعالى عما يشركون في قوله تعالى } فَاْستَْفتِِهْم أَِلَرب َِك اْلَبنَاُت َولَُهُم البنات هلل

ْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن  َولَدَ  اْلبَنُوَن  أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئَِكةَ إِنَاثًا َوُهْم َشاِهدُوَن أاََل إِنَُّهم م ِ

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن أَْصَطفَى اْلبَنَ أََفاَل  َكْيَف تَْحُكُمونَ اِت َعلَى اْلبَنِيَن  َما لَُكْم َّللاَّ

بِين  فَأْتُوا بِِكتَابُِكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن  -149الصافات  -تَذَكَُّروَن أَْم لَُكْم ُسْلَطان  مُّ

{ واآليات تثبت أنهم كانوا قوما من قريش وهم أيضاً الذين ال يقدمون  157

ا في اإلمامة لورود هذه اآليات في قوله تعالى }  أهل البيت عليهم السالم  مه

ِ َوقَاًرا  لَُكمْ   { . 13نوح  –اَل تَْرُجوَن ّلِلَّ

 



ولو كانوا يعظمون هللا تعالى ورسوله لتولوه عز وجل ورسوله واألئمة من 

أهل بيت النبي عليهم السالم الذين يهدون األمة لما جهلوه من شرع هللا تعالى 

ال تؤمنون باهلل  والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ومالكم  لقوله عز وجل }

 {. 8الحديد  –وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 

وهذا الميثاق يبين تعالى أنهم نقضوه وقد رفضوا والية أهل بيتالنبي  

وإمامتهم على الرغم من أنهم يهدونهم للحق كما في قوله تعالى :  } قُْل َهْل 

ِ ِمن ُشَرَكائُِكم مَّ  ِ ۗ أَفََمن يَْهِدي ِإلَى اْلَحق  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ ۚ قُِل َّللاَّ ن يَْهِدي إِلَى اْلَحق 

ي ِإالَّ أَن يُْهدَٰى ۖ فََما لَُكمْ  ن الَّ يَِهد ِ َّبََع أَمَّ {  35يونس  – َكْيَف تَْحُكُمونَ  أََحقُّ أَن يُت

المسلمون ولن  . ومن تولى هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم فهم

يساويهم هللا تعالى بالمجرمين كما بينا سواءاً في الدنيا أو االخرة لقوله تعالى 

 { . مالكم كيف تحكمونهنا } أفنجعل المسلمين كالمجرمين 

  

 ثم يقول تعالى :

 

 (37( أم لكم كتاب فيه تدرسون)37)

 

 وهنا :



 

 )أم لكم(

 

} أَْصَطفَى اْلبَنَاِت  ذلك يقول تعالىوالكتاب فيه حكم هللا وفيه السلطان المبين ل

بِين   فَأْتُوا  أَْم لَُكمْ َكْيَف تَْحُكُموَن  أَفَاَل تَذَكَُّروَن   َما لَُكمْ َعلَى اْلبَنِيَن   ُسْلَطان  مُّ

{ ووردت هذه اآليات في  157 -153بِِكتَابُِكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن  الصافات 

 -ْيَمان  َعلَْينَا بَاِلغَة  إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن أَ  أَْم لَُكمْ قوله تعالى : } 

 { 39القلم 

 

أي ] هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة ، بأن لكم ما تحكمون أي 

: بأن لكم حكمكم ، ولكن األلف كسرت من " إن " لما دخل في الخبر الالم : 

 تفسير الطبري[ . -مان علينا بأن لكم حكمكم.أي هل لكم أي

ثم يبين تعالى أنه قد أهلك عزوجل أمة فرعون من قبل لحكمهم بالهوى 

ومحاداة هللا تعالى ورسوله ولذلك يقول تعالى : } َولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر  

ئُِكْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُكل َِها فَأََخْذنَاُهْم أَْخذَ َعِزيٍز مُّ  ْن أُولَٰ  أَْم لَُكمْقتَِدٍر أَُكفَّاُرُكْم َخْير  م ِ

نتَِصر  َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّبَُر   بُِر  أَْم يَقُولُوَن نَْحُن َجِميع  مُّ بََراَءة  فِي الزُّ

 { . 46 -41القمر  -بَِل السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهٰى َوأََمرُّ  



 

 وأما :

 

 )كتاب فيه تدرسون(

 

ن   َوَما أَْرَسْلنَا ِإلَْيِهْم  ُۖكتٍُب يَْدُرُسونََهاأي أنه يقول تعالى هنا : } َوَما آتَْينَاُهم م ِ

قَْبلََك ِمن نَِّذيٍر َوَكذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوَما بَلَغُوا ِمْعَشاَر َما آتَْيَناُهْم فََكذَّبُوا 

ِ َمثْنَٰى َوفَُرادَٰى ُرُسِلي ۖ فََكيْ  َف َكاَن نَِكيِر   قُْل إِنََّما أَِعُظكُم بَِواِحدَةٍ ۖ أَن تَقُوُموا ّلِلَّ

ن ِجنٍَّة ۚ إِْن ُهَو إاِلَّ نَِذير  لَُّكم بَْيَن يَدَْي َعذَاٍب َشِديٍد   ثُمَّ تَتَفَكَُّروا ۚ َما بَِصاِحبُِكم م ِ

ْن أَْجٍر فَهُ  ِ ۖ َوُهَو َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قُْل َما َسأَْلتُُكم م ِ َو لَُكْم ۖ إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َّللاَّ

 { . 47-44سبأ  –َشِهيد   

وهنا قوله تعالى } قل ما أسألكم عليه من أجر{ أي أنه ال يسألهم أجراً إال  

والية هللا تعالى ورسوله ثم مودة أهل بيته عليهم السالم إن كانوا يريدون هللا 

سوله والدار اآلخرة قال تعالى } قل ال أسألكم عليه أجراً إال المودة تعالى ور

 الشورى { –في القربى 

  



ثم يقول تعالى عن حكم هللا المنزل في كتابه الكريم واإلختيار منه وفق ما 

 أراد هللا تعالى :

 

 (38( إن لكم فيه لما تخيرون )38)

 

 وهنا :

 

 )إن لكم( 

 

{   وهذا توبيخ  قال 39القلم –لما تحكمون  إن لكمأي أنه يقول تعالى } 

تعالى فيه  : ] )أم لكم( أيمان أي عهود ومواثيق  . " علينا بالغة " مؤكدة . 

والبالغة المؤكدة باهلل تعالى . أي أم لكم عهود على هللا تعالى استوثقتم بها في 

كذلك .  أن يدخلكم الجنة ... ثم قال : إن لكم لما تحكمون إذا ; أي ليس األمر

 تفسير القرطبي [ . –

إن فهل لكم كتاب منزل عليكم من هللا تختارون منه حكمه عز وجل  هللا } 

  { 38القلم  –فيه لما تخيرون  لكم



أي أن  ] )إن لكم فيه لما تخيرون( تختارون وتشتهون ...أي إن لكم في هذا 

األولى ،  الكتاب إذا ما تخيرون ; أي ليس لكم ذلك . والكناية في " فيه "

 تفسير القرطبي [ . -والثانية راجعة إلى الكتاب .

 

 وأما :

 

 )فيه(

 

وهنا فيه أي أنه كتاب منزل من عند هللا ال ريب فيه هدى للمتقين كما في 

البقرة { فهل لكم في  –هدى للمتقين  فيهقوله تعالى } ذلك الكتاب ال ريب 

 ؟! هذا الكتاب تختارون أوال التختارون منه ماتشاءون

وهذا الكتاب منزل من عند هللا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال تعالى }  

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب  ُ النَِّبي ِيَن ُمبَش ِ ةً َواِحدَةً فَبَعََث َّللاَّ َكاَن النَّاُس أُمَّ

ِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا   َوَما اْختَلََف ِفيِه إاِلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن  ۚفِيهِ بِاْلَحق 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا  ِمَن  فِيهِ بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَي ِنَاُت بَْغًيا بَْينَُهْم ۖ فََهدَى َّللاَّ

ْستَقِ  ُ يَْهِدي َمن يََشاُء إِلَٰى ِصَراٍط مُّ ِ بِإِْذنِِه ۗ َوَّللاَّ  { . 213البقرة  –يٍم اْلَحق 



 

 وأما :

 

 )لما( 

 

وهنا يبين تعالى أنه قد أخذ ميثاق النبيين بطاعة رسول هللا وا يمان به 

ُ ِميثَاَق النَِّبي ِيَن  ن ِكتَاٍب  َلَماوتصديقه في قوله تعالى }   َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ آتَْيتُُكم م ِ

ق  ل ِ  َصد ِ َما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َوَلتَنُصُرنَّهُ ۚ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسول  مُّ

اِهِديَن  َن الشَّ ِلُكْم إِْصِري ۖ َقالُوا أَْقَرْرنَاۚ  قَاَل فَاْشَهدُوا َوأَنَا َمعَُكم م ِ َوأََخْذتُْم َعلَٰى ذَٰ

{ وبالتالي طاعة هللا تعالى ورسوله ال خيار لهم في ذلك  81آل عمران  –

 –تخيرون  لماإن لكم فيه  كما في قوله تعالى هنا } أم لكم كتاب فيه تدرسون

 . { 38-37القلم 

 

 وأما :

 

 ) تخيرون(



وهنا يبين تعالى أن مسألة الرسالة والنبوة واإلمامة ال خيار للخلق في ذلك 

اإلصطفاء اإللهي لهذه المهمه الموكول بها هؤالء من هللا تعالى لهداية البشر 

 ُسْبَحاَن  ۚاْلِخيََرةُ  َما َكاَن لَُهُم  َۗويَْختَارُ الى لذلك } َوَربَُّك يَْخلُُق َما َيَشاُء قال تع

ا يُْشِرُكوَن  ِ َوتَعَالَٰى َعمَّ { . ولذلك يقول تعالى أن المؤمن ال  68القصص  –َّللاَّ

خيار له أمام حكم هللا المنزل في كتابه عز وجل غذا قضى هللا تعالى حكماً 

ُ َوَرُسولُهُ وأمر  أمراً قال تعالى } َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ  اْلِخيََرةُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم  ِمْن أَْمِرِهْمۗ  َوَمن يَْعِص َّللاَّ

بِينًا    { . 36األحزاب  -َضاَلاًل مُّ

 هنا في قوله تعالى  } أم لكم كتاب فيه تدرسونولذلك يبوبخهم هللا عز وجل 

 . { 38-37القلم  – تخيرونإن لكم فيه لما 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (39( أَْم لَُكْم أَْيَماٌن َعلَْينَا بَاِلغَةٌ ِإلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنه لَُكْم َلَما تَْحُكُموَن )39)

 

 وهنا :



 

 )أم لكم( 

 

 38-37القلم  –ِكتَاب  فِيِه تَْدُرُسوَن إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما ْم لَُكْم أَ  أي أنه يقول تعالى }

{ فهل لكم في كتاب هللا تعالى أيمان بالغة في عملكم بالهوى ومخالفتكم 

أَْيَمان  َعلَْينَا بَاِلغَة  إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِةۙ   أَْم لَُكمْ أوامره عز وجل كما في اآلية هنا } 

 { .. 39القلم  –ْم لََما تَْحُكُموَن إِنَّ لَكُ 

 

 وأما :

 

 )أيمان(

 

ُ بِاللَّْغِو فِي   أَْيَمانُِكمْ واأليمان : جمع يمين وهو بمعنى القسم }الَّ يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ

ُ َغفُور  َحِليم   ِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم ۗ َوَّللاَّ
 {  225البقرة  –َولَٰ

ُ بِاللَّْغِو فِي وقال تعالى أيض ً } اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ ِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما  أَْيَمانُِكمْ ا
َولَٰ

 فََكفَّاَرتُهُ ِإْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو  ۖاأْلَْيَمانَ َعقَّدتُُّم 



ِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة ۖ فََمن لَّ 
ْم يَِجْد َفِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ۚ ذَٰ

ُ َلُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن  ۚأَْيَمانَُكمْ َحلَْفتُْم ۚ َواْحفَُظوا  ِلَك يَُبي ُِن َّللاَّ
 89المائدة  – َكذَٰ

 } 

ن بَْعِد َعْهِدِهْم  ْيَمانَُهمأَ ويأتي بمعنى العهد في قوله تعالى } َوإِن نََّكثُوا  م ِ

ةَ اْلُكْفِر ۙ إِنَُّهْم اَل أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَنتَُهوَن  التوبة  –َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

12  . } 

وبالتالي المعنى هنا هل عندكم عهد وميثاق من هللا تبارك وتعالى } أَْم لَُكْم 

 { . 39القلم  –َنا بَاِلغَة  ِإلَٰى يَْوِم اْلِقَياَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن َعلَيْ  أَْيَمانٌ 

وقد استخدم القرآن الكريم هنا أسلوب األيمان والعهد والميثاق وذلك ألنهم 

ِ َجْهدَ  كانوا يقسمون بأنه ال بعث وال نشور في قوله تعالى } َوأَْقَسُموا بِاّللَّ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل أَْيَمانِِهْم ۙ اَل  ُ َمن يَُموُت ۚ بَلَٰى َوْعدًا َعلَْيِه َحقًّا َولَٰ  َيْبعَُث َّللاَّ

{ وكذلك المنافقون  دائما يلجئون الستخدام  الحلف  38النحل  –يَْعلَُموَن 

الكاذب والقسم ليكون ذلك دنة لهم يغطون بها نفاقهم  كما في قوله تعالى } 

ِ ۚ إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن  انَُهمْ أَْيمَ اتََّخذُوا   –ُجنَّةً َفَصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاَّ

{ ولذلك خاطب هللا تعالى الكفار والمنافقين الخارجين على حكم  2المنافقون 

هللا تعالى بقوله تعالى هنا } أَْم لَُكْم ِكتَاب  فِيِه تَْدُرُسوَن  إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما 

القلم  –َعلَْينَا بَاِلغَة  إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن  أَْيَمانٌ َخيَُّروَن أَْم لَُكْم تَ 

37-39 . } 



 

 

 وأما :

 

 )علينا(

 

هنا يبين تعالى أن هؤالء ال عهد وال إيمان لهم كما في قوله تعالى } أَْم لَُكْم 

{ ومن  39القلم  –إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ َلُكْم لََما تَْحُكُموَن  بَاِلغَة   َعلَْينَاأَْيَمان  

هؤالء الذين قالوا } ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على هللا الكذب 

{  وهنا يقول تعالى لرسوله عن عقاب هؤالء  75آل عمران  –وهم يعلمون 

ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعدُُهْم أَْو في الدنيا بنزل بعض العذاب عليهم  } َوإِن مَّ 

 { .  40الرعد  –اْلِحَساُب  َوَعلَْينَانَتََوفََّينََّك فَإِنََّما َعَلْيَك اْلبَاَلغُ 

 

ً  يوم القيامة رجوعهم إليه عز وجل وعليه حسابهم سبحانه   وهؤالء جميعا

ال تعالى :  وتعالى بما يستحقون من عقاب في اآلخرة وهو العذاب األكبر ق

 { . 26الغاشية  –حسابهم  إناعلينا} إنا إلينا إيابهم ثم 



 

 

 )بالغة(

 

 -] وحجة بالغة وحكمة بالغة ويمين بالغة : أي واصلة إلى نهايتها من القوة

 معجم ألفاظ القرآن باب الباء فصل الالم والغين [ 

  

ه الكريم كما في وبالغة هنا تأت على األيمان وحجة هللا تعالى البالغة في كتاب

ةُ   َفلَْو َشاَء لََهدَاُكْم أَْجَمِعيَن قُْل َهلُمَّ ُشَهدَاَءُكُم  ۖاْلبَاِلغَةُ قوله تعالى } قُْل َفِللَِّه اْلُحجَّ

َِّبْع أَْهَواَء  ذَا ۖ فَإِن َشِهدُوا فَاَل تَْشَهْد َمعَُهْم ۚ َواَل تَت َم َهٰ َ َحرَّ الَِّذيَن يَْشَهدُوَن أَنَّ َّللاَّ

األنعام  –ِذيَن َكذَّبُوا بِآَياتِنَا َوالَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرةِ َوُهم بَِرب ِِهْم يَْعِدلُوَن الَّ 

149 -150 . } 

وهؤالء قال تعالى فيهم لرسوله صلى هلل عليه وآله بأن يعظهم في قوله تعالى 

 .{ 63النساء  -بليغا} فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوالً 

وهذا البالغ والحجة البالغة منها والية اإلمام علي وإمامة أهل بيته عليهم 

ُسوُل  ب َِك ۖ َوإِن  بَل ِغْ السالم من بعده لقوله تعالى } يَا أَيَُّها الرَّ َما أُنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ



ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ بَلهْغتَ لَّْم تَْفعَْل فََما  َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم ِرَسالَتَهُ ۚ َوَّللاَّ  إِنَّ َّللاَّ

 { . 67المائدة  –اْلَكافِِريَن 

ومن العلماء والمفسرين ورواة األحاديث الذين ذكروا ان اآلية نزلت في 

 اإلمام عليه عليه السالم :

)المترجم ص  310الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى  -1]

عن زيد  -ية في طرق حديث الغدير كتاب الوال -( أخرج بإسناده في 100

بن أرقم قال لما نزل النبي صلى هللا عليه وسلم بغدير خم في رجوعه من 

حجة الوداع وكان في وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقمت ونادى 

الصالة جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال: إن هللا تعالى أنزل إلي: 

ن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من بلغ ما أنزل إليك من ربك وإ

الناس، وقد أمرني جبرئيل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض 

وأسود: إن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي واإلمام بعدي، فسألت 

جبرئيل أن يستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتقين وكثرة المؤذين لي والالئمين 

لعلي وشدة إقبالي عليه حتى سموني أذنا، فقال تعالى: ومنهم لكثرة مالزمتي 

الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. ولو شئت أن أسميهم 

وأدل عليهم لفعلت ولكني بسترهم قد تكرمت، فلم يرض هللا إال بتبليغي فيه 

ض فاعلموا. معاشر الناس؟ ذلك: فإن هللا قد نصبه لكم وليا وإماما، وفر

طاعته على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من 



صدقه، اسمعوا وأطيعوا، فإن هللا موالكم وعلي إمامكم، ثم اإلمامة في ولدي 

من صلبه إلى القيامة ال حالل إال ما أحله هللا ورسوله، وال حرام إال ما حرم 

في ونقلته إليه فال تضلوا هللا ورسوله وهم، فما من علم إال وقد أحصاه هللا 

عنه وال تستنكفوا منه، فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به، لن يتوب هللا 

على أحد أنكره ولن يغفر له، حتما على هللا أن يفعل ذلك أن يعذبه عذابا نكرا 

أبد اآلبدين، فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق، ملعون من 

ن هللا، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. إفهموا محكم خالفه، قولي عن جبرئيل ع

القرآن وال تتبعوا متشابهه، ولن يفسر ذلك لكم إال من أنا آخذ بيده وشائل 

بعضده ومعلمكم: إن من كنت مواله فهذا فعلي مواله، ومواالته من هللا عز 

وجل أنزلها علي. أال وقد أديت، أال وقد بلغت، أال وقد أسمعت، أال و وقد 

، ال تحل إمرة المؤمنين بعدي ألحد غيره. ثم رفعه إلى السماء حتى أوضحت

صارت رجله مع ركبة النبي صلى هللا عليه وسلم وقال: معاشر الناس؟ هذا 

أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على من آمن بي وعلى: تفسير كتاب 

ربي. وفي رواية. اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، والعن من أنكره، 

أغضب على من جحد حقه، اللهم إنك أنزلت عند تبيين ذلك في علي اليوم و

أكملت لكم دينكم. بإمامته فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى 

القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إن إبليس أخرج آدم " 

حسدوا فتحبط من الجنة مع كونه صفوة هللا بالحسد فال ت  عليه السالم "

أعمالكم وتزل أقدامكم، في علي نزلت سورة والعصر إن االنسان لفي خسر. 



معاشر الناس آمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس 

وجوها فنردها على أدبارهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. النور من هللا 

المهدي. معاشر الناس سيكون من في ثم في علي ثم في النسل منه إلى القائم 

بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ال ينصرون، وإن هللا وأنا بريئان 

منهم إنهم وأنصارهم و أتباعهم في الدرك األسفل من النار، وسيجعلونها ملكا 

اغتصابا فعندها يفرغ لكم أيها الثقالن ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 

 ." يث. " ضياء العالمينفال تنتصران. الحد

" المترجم  327الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي المتوفى  -2

" أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن اآلية نزلت على رسول  101ص 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب

" أخرج  102المترجم ص  " 330الحافظ أبو عبد هللا المحاملي المتوفى  -3

وفيه: حتى إذا كان  51في أماليه بإسناده عن ابن عباس حديثا مر ص 

)رسول هللا( بغدير خم أنزل هللا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

 .من ربك. اآلية. فقام مناد فنادى الصالة جامعة. الحديث

" المترجم ص  11 / 407الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي المتوفى  -4

" روى في كتابه ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين باإلسناد عن ابن  108

 .عباس: أن اآلية نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب

"  108" المترجم ص  416والمتوفى  323الحافظ ابن مردويه المولود  -5

ي علي بن أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم غدير خم ف



أبي طالب. وبإسناد آخر عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول 

إن عليا  -هللا صلى هللا عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس.  -مولى المؤمنين 

رسوله صلى هللا عليه وآله أن  وروى بإسناده عن ابن عباس قال: لما أمر هللا

يقوم بعلي فيقول له ما قال فقال: يا رب إن قومي حديث عهد بجاهلية ثم 

مضى بحجه فلما أقبل راجعا نزل بغدير خم أنزل هللا عليه: يا أيها الرسول 

بلغ ما أنزل إليك من ربك. اآلية. فأخذ بعضد على ثم خرج إلى الناس فقال: 

كم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول هللا؟ قال: اللهم أيها الناس؟ ألست أولى ب

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأعن من 

أعانه، واخذل من خذله، وانصر من نصره، وأحب من أحبه، وأبغض من 

أبغضه. قال ابن عباس: فوجبت وهللا في رقاب القوم. وقال حسان بن ثابت: 

الغدير نبيهم * بخم وأسمع بالرسول مناديا يقول: فمن موالكم  يناديهم يوم

ووليكم * فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا: إلهك موالنا وأنت ولينا * ولم تر منا 

في الوالية عاصيا فقال له: قم يا علي؟ فإنني * رضيتك من بعدي إماما 

لوالية ضاق وهاديا وروى عن زيد بن علي أنه قال: لما جاء جبرئيل بأمر ا

النبي صلى هللا عليه وآله بذلك ذرعا وقال: قومي حديثو عهد بالجاهلية 

 .(94فنزلت اآلية. )كشف الغمة 

( روى 109)المترجم  37/  427أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى  -6

في تفسيره " الكشف والبيان " عن أبي جعفر محمد بن علي )اإلمام الباقر( 



إليك من ربك في فضل علي. فلما نزلت أخذ رسول  ما أنزلإن معناها: بلغ 

هللا صلى هللا عليه وآله بيد علي فقال: من كنت مواله فعلي مواله. وقال: 

أخبرني أبو محمد عبد هللا بن محمد القايني، نا أبو الحسين محمد بن عثمان 

النصيبي، نا أبو بكر محمد بن الحسن السبيعي، نا علي بن محمد الدهان 

الحسين بن إبراهيم الجصاص، نا حسين بن حكم، نا حسن بن حسين، عن و

حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها 

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اآلية. قال: نزلت في علي، أمر النبي 

يد علي صلى هللا عليه وآله أن يبلغ فيه فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وآله ب

 .فقال، من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

( روى في 109)المترجم ص  430الحافظ أبو نعيم األصبهاني المتوفى  -7

تأليفه ما نزل من القرآن في علي: عن أبي بكر بن خالد عن محمد بن عثمان 

ابس عن أبي بن أبي شيبة عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن علي بن ع

الحجاف واألعمش عن عطية قال: نزلت هذه اآلية على رسول هللا صلى هللا 

 .(29عليه وسلم في علي يوم غدير خم )الخصايص 

( روى في 111)المترجم  468أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى  -8

عن أبي سعيد محمد بن علي الصفار عن  150" أسباب النزول " ص 

المخلدي عن محمد بن حمدون بن خالد عن محمد بن الحسن بن أحمد 

إبراهيم الحلواني عن الحسن بن حماد سجادة عن علي بن عابس عن 



األعمش وأبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه 

 .اآلية يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

( في كتاب 112لمترجم )ا 477الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى  -9

الوالية بإسناده من عدة طرق عن ابن عباس قال: أمر رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أن يبلغ بوالية علي فأنزل هللا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما 

أنزل إليك من ربك. اآلية. فلما كان يوم غدير خم قام فحمد هللا وأثنى عليه 

ت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول وقال صلى هللا عليه وسلم: ألس

هللا؟ قال صلى هللا عليه وسلم: فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من 

وااله، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من 

 .نصره، وأعز من أعزه، وأعن عن أعانه )الطرائف(

  ( روى في " شواهد112لمترجم الحافظ الحاكم الحسكاني أبو القاسم )ا -10

التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل " بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن 

ابن عباس وجابر األنصاري قاال: أمر هللا تعالى محمدا صلى هللا عليه وسلم 

أن ينصب عليا للناس فيخبرهم بوالية فتخوف النبي أن يقولوا: حابى ابن 

ه فأوحى هللا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك عمه وأن يطعنوا في ذلك علي

من ربك. اآلية. فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بواليته يوم غدير خم 

 .(223ص  2)مجمع البيان 



( 116)المترجم  571الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي المتوفى  -11

م في علي بن أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم غدير خ

 .أبي طالب

( أخرج في الخصايص العلوية 115أبو الفتح النطنزي )المترجم ص  -12

بإسناده عن اإلمامين محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق " 

 .صلوات هللا عليهم " قاال: نزلت هذه اآلية يوم غدير خم )ضياء العالمين(

( 118)المترجم  606المتوفى  أبو عبد هللا فخر الدين الرازي الشافعي -13

: العاشر: نزلت اآلية في فضل علي ولما 636ص  3قال في تفسيره الكبير 

نزلت هذه اآلية أخذ بيده وقال: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من 

وااله، وعاد من عاداه. فلقيه عمر رضي هللا عنه فقال. هنيئا لك يا بن أبي 

مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس،  طالب؟ أصحبت موالي ومولى كل

 .والبراء بن عازب، ومحمد ابن علي

 

، تأتي ترجمته في شعراء 652أبو سالم النصيبي الشافعي المتوفى  -14

: نقل اإلمام أبو الحسن علي 16القرن السابع قال في مطالب السئول ص 

الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول يرفعه بسنده إلى أبي سعيد 

لخدري رضي هللا عنه قال: نزلت هذه اآلية يوم غدير خم في علي بن أبي ا

 .طالب



والمتوفى  589الموصلي الحنبلي المولود   الحافظ عز الدين الرسعني -15

" روى في تفسيره )مر الثناء عليه عن الذهبي( عن  121" المترجم  661

بيد على فقال:  ابن عباس رضي هللا عنه قال: لما نزلت هذه اآلية أخذ النبي

 .من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

"  123" المترجم ص  722شيخ االسالم أبو إسحاق الحمويني المتوفى  -16

أخرج في فرايد السمطين عن مشايخه الثالث: السيد برهان الدين إبراهيم بن 

هللا بن محمود  عمر الحسيني المدني، والشيخ اإلمام مجد الدين عبد

الموصلي، وبدر الدين محمد بن محمد ابن أسعد البخاري بإسنادهم عن أبي 

 .هريرة: أن اآلية نزلت في علي

" قال في مودة  127" المترجم ص  786السيد علي الهمداني المتوفى  -17

القربى: عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال: أقبلت مع رسول هللا صلى 

في حجة الوداع فلما كان بغدير خم نودي الصالة جامعة  هللا عليه وسلم

فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحت شجرة و أخذ بيد على وقال: 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، يا رسول هللا؟ فقال: أال؟ من أنا 

هللا مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه. فلقيه عمر رضي 

عنه فقال: هنيئا لك يا علي بن أبي طالب؟ أصبحت موالي ومولى كل مؤمن 

 .ومؤمنة. وفيه نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اآلية

" المترجم  855والمتوفى  762بدر الدين ابن العيني الحنفي المولود  -18

في  584ص  8" ذكر في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  131ص 



قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. عن الحافظ الواحدي ما مر عنه من 

حديث حسن بن حماد سجادة سندا ومتنا، ثم حكى عن مقاتل والزمخشري 

بعض الوجوه األخرى المذكورة في سبب نزول اآلية فقال: قال أبو جعفر 

فضل علي بن  محمد بن علي بن الحسين: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في

أبي طالب رضي هللا عنه. فلما نزلت هذه اآلية أخذ بيد علي وقال: من كنت 

 .مواله فعلي مواله

" المترجم ص  855نور الدين ابن الصباغ المالكي المكي المتوفى  -19

ما رواه الواحدي في أسباب  27" ذكر في " الفصول المهمة " ص  131

 .النزول من حديث أبي سعيد

ص  6الدين القمي النيسابوري قال في تفسيره الساير الداير ج نظام  -20

عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب رضي  170

هللا عنه. فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وقال: من كنت مواله فعلي 

ك يا بن مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه. فلقيه عمر وقال: هنيئا ل

أبي طالب؟ أصبحت موالي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهو قول ابن عباس 

 .والبراء بن عازب ومحمد بن علي. ثم ذكر أقواال آخر في سبب نزولها

" قال في  133" المذكور ص  908كمال الدين الميبذي المتوفى بعد  -21

ول : روى الثعلبي أن رس415شرح ديوان أمير المؤمنين عليه السالم ص 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما قال في غدير خم بعد ما نزل عليه قوله 

تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وال يخفى على أهل التوفيق 



أن قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يالئم حديث الغدير. وهللا 

 .أعلم

" قال  133" المترجم ص  911ى جالل الدين السيوطي الشافعي المتوف -22

: أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول هللا 298ص  2في الدر المنثور 

صلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا بعثني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت أن 

الناس مكذبي فوعدني ألبلغن أو ليعذبني فأنزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 

ميد و ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو إليك من ربك. وأخرج عبد بن ح

الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت: بلغ ما أنزل إليك من ربك قال: يا رب؟ إنما 

أنا واحد كيف أصنع يجتمع علي الناس؟ فنزلت و إن لم تفعل فما بلغت 

رسالته. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد 

لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أيها الخدري: نزلت هذه اآلية ع

وإن لم تفعل  -إن عليا مولى المؤمنين  -الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

 .فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس

)المترجم  932والمتوفى  869السيد عبد الوهاب البخاري المولود  -23

ليه أجرا إال المودة في ( في تفسيره عند قوله تعالى: قل ال أسألكم ع134

القربى. قال: عن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال في قوله تعالى: يا أيها 

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أي بلغ من فضايل علي. نزلت في غدير 

خم فخطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال: من كنت مواله فهذا علي 



بخ بخ يا علي؟ أصبحت موالي ومولى كل  مواله. فقال عمر رضي هللا عنه:

 .مؤمن ومؤمنة: رواه أبو نعيم وذكره أيضا الثعالبي في كتابه

، روى 137كما مر ص  1000السيد جمال الدين الشيرازي المتوفى  -24

 .52في أربعينه نزول اآلية في غدير خم عن ابن عباس بلفظ مر في ص 

ى في تفسيره الشهير به ( حك140محمد محبوب العالم )المذكور ص  -25

 .)تفسير شاهي(: ما مر عن تفسير نظام الدين النيسابوري

( قال في " مفتاح النجا ": 143ميرزا محمد البدخشاني )المذكور ص  -26

اآليات النازلة في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه 

إلى أن  -لبها ولبابها كثيرة جدا ال أستطيع استيعابها فأوردت في هذا الكتاب 

: وأخرج " ابن مردويه " عن زر عن عبد هللا رضي هللا عنه قال: كنا -قال 

ثم  216نقرأ على عهد رسول هللا. وذكر إلى آخر ما مر عن ابن مردويه ص 

روى من طريقه عن أبي سعيد الخدري وفي آخره فنزلت: اليوم أكملت لكم 

 .221بلفظه المذكور ص دينكم، وروى ما أخرجه الحافظ الرسعني 

" في تفسيره "  146" المترجم ص  1250القاضي الشوكاني المتوفى  -27

قال: أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن  57ص  3فتح القدير " ج 

عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه اآلية: يا أيها الرسول بلغ ما 

ي بن أبي طالب رضي هللا أنزل إليك. على رسول هللا يوم غدير خم في عل

عنه، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول هللا 



إن عليا  -صلى هللا عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

 .وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس -مولى المؤمنين 

)المترجم  1270افعي البغدادي المتوفى السيد شهاب الدين اآللوسي الش -28

: زعمت الشيعة إن المراد من 348ص  2( قال في روح المعاني 147ص 

اآلية بما أنزل هللا إليك خالفة علي كرم هللا وجهه، فقد رووا بأسانيدهم عن 

أبي جعفر وأبي عبد هللا رضي هللا عنهما: إن هللا تعالى أوحى إلى نبيه صلى 

يستخلف عليا كرم هللا تعالى وجهه فكان يخاف أن يشق  هللا عليه وسلم أن

ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل هللا تعالى هذه اآلية تشجيعا له عليه 

السالم بما أمره بأدائه، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: نزلت هذه 

اآلية في علي كرم هللا وجهه حيث أمر سبحانه أن يخبر الناس بواليته 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقولوا: حابى ابن عمه وأن  فتخوف رسول

يطعنوا في ذلك عليه فأوحى هللا تعالى إليه هذه اآلية فقام بواليته يوم غدير 

خم وأخذ بيده فقال عليه الصالة والسالم: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم 

منثور وال من وااله، وعاد من عاداه. وأخرج الجالل السيوطي في الدر ال

عن ابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر راوين عن أبي سعيد الخدري 

قال: نزلت هذه اآلية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم غدير خم في 

علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: 

يها الرسول بلغ ما أنزل كنا نقرأ على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يا أ

 .وإن لم تفعل فما بلغت رسالته -إن عليا ولي المؤمنين  -إليك من ربك 



( 147)المترجم ص  1293الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى  -29

: أخرج الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 120قال في ينابيع المودة ص 

ت هذه اآلية في علي أيضا وعن محمد الباقر رضي هللا عنهما قاال: نزل

الحمويني في فرايد السمطين أخرجه عن أبي هريرة، أيضا المالكي أخرج 

في " الفصول المهمة " عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه اآلية في علي 

 .في غدير خم. هكذا ذكره الشيخ محيي الدين النووي

( قال 148)المترجم ص  1323الشيخ محمد عبدة المصري المتوفى  -30

: روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر 463ص  6في تفسير المنار 

 ]  .عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب 

  

وبالتالي ال عهد وال ميثاق وال أيمان لمن تولى غير أهل بيت النبي عليهم 

إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم لََما  بَاِلَغةٌ لَْينَا } أَْم لَُكْم أَْيَمان  عَ السالم لقوله تعالى هنا 

 . {39القلم  –تَْحُكُموَن 

 

 وأما :

 

 )إلى يوم القيامة(



 

وهنا يبين تعالى أن هؤالء سيسئلون يوم القيامة عما افتروه على هللا تعالى 

 من كذب ومناقب في رجال وقبائل وبلدان ارادا بها صرف الناس عن والية

 يوم القيامةهللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم قال تعالى } وليسئلن 

{ ويكون هللا تعالى هو الحكم في ذلك  13العنكبوت  –عما كانوا يفترون 

 –فيما كانوا فيه يختلفون  يوم القيامةاليوم لقوله تعالى } فاهلل يحكم بينهم 

 { .  113البقرة 

خلون النار لسيرهم وفق سنن فرعون لعنه هللا ثم يبين تعالى أن هؤالء سيد

تعالى في حربه ألنبياء هللا تعالى كما في قوله عز وجل } فَأََخْذنَاهُ َوُجنُودَهُ 

ةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِرۖ   فَنَبَْذَناُهْم فِي اْليَم ِ ۖ فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ

ِذِه الدُّْنيَا لَْعَنةً ۖ َويَْوَم اْلِقيَامَ  َن  َويَْوَم اْلِقيَاَمةِ ِة اَل يُنَصُروَن  َوأَتْبَْعَناُهْم فِي َهٰ ُهم م ِ

{  وبالتالي كل من خرج على والية هللا تعالى   42-40القصص  –اْلَمْقبُوِحيَن 

ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم فهو مع فرعون وهامان 

ب وابو جهل ومن سار على نهجهم وشاقق هللا تعالى وحاربه وقارون وأبو له

 عز وجل في أوليائه .

 

 وأما :



 

 )إن لكم(

 

أي أنه يقول تعالى هل أنزل عليكم قرآناً غير هذا لتدرسوه وتحكمون به قال  

 { . 38-37القلم  –فيه لما تخيرون  إن لكمتعالى } أم لكم كتاب فيه تدرسون 

 

 وأما :

 

 حكمون(لما ت إن لكم)

 

ُمونََك َوِعندَُهُم  وهنا ورد هذا اللفظ في قوله تعالى عن اليهود } َوَكْيَف يَُحك ِ

ئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن  ِلَك ۚ َوَما أُولَٰ ِ ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد ذَٰ المائدة  –التَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم َّللاَّ

ثنية يقول تعالى } { وأما عن قريش وما كانوا يعتقدونه من عقائد و 43

فَاْستَْفتِِهْم أَِلَرب َِك اْلبَنَاُت َولَُهُم اْلَبنُوَن  ( أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئَِكةَ إَِناثًا َوُهْم َشاِهدُوَن   

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن أَْصَطفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَ  ْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن  َولَدَ َّللاَّ نِيَن  أاََل إِنَُّهم م ِ

بِين   َفأْتُوا بِِكتَابُِكْم إِن ُكنتُْم  َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن  أَفَاَل تَذَكَُّروَن أَْم َلُكْم ُسْلَطان  مُّ



{ ثم يبين تعالى في آخر الزمان عندما  157 -149الصافات  –َصاِدقِيَن 

تعالى مال  يبعث هللا تعالى إمام آخر الزمان لذرية هؤالء ويبين لهم بإذن هللا

ً إياهم  } قُْل َهْل ِمن  يعلموه من الحق والهدى يسألهم هللا تعالى موبخا

ِ أََحقُّ  ِ ۗ أَفََمن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ ۚ قُِل َّللاَّ ن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ُشَرَكائُِكم مَّ

ي إاِلَّ أَن يُْهدَٰى ۖ فَمَ  ن الَّ يَِهد ِ َّبََع أَمَّ  { .   35يونس  – تَْحُكُمونَ َكْيَف  لَُكمْ  اأَن يُت

ً أن الذين اسلموا وتولوا هللا تعالى ورسوله  وهنا يقول تعالى لهؤالء مبينا

صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم ال يستوون بغيرهم ممن كفروا باهلل 

ِرِميَن  َما لَكُْم تعالى وكانوا مجرمين قال تعالى  } أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمجْ 

أَْم لَُكْم ِكتَاب  فِيِه تَْدُرُسوَن إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما تََخيَُّروَن  أَْم لَُكْم أَْيَمان   تْحُكُمونَ َكْيَف 

 { . 39 – 35الصافات  –  َلَما تَْحُكُمونَ َعلَْينَا بَاِلغَة  إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 

 (40( سلهم أيهم بذلك زعيم )40)

 



 وهنا :

 

 )سلهم(

 

} وإذ قالوا اللهم إن كان هذا  والسؤال هنا عن زعيمهم في أقول الكفر كقولهم

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم { 

 وهنا : ]عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ) وإذ قالوا اللهم إن

كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 

 سأل سائلأليم ( قال : هو النضر بن الحارث بن كلدة ، قال : فأنزل هللا : ) 

(  وكذا قال مجاهد ،  2 - 1المعارج  -بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  

زاد عطاء :  -لحارث وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والسدي : إنه النضر بن ا

فقال هللا تعالى : ) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ( وقال ) ولقد 

( وقال ) سأل سائل  94األنعام :   -جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 

(   ، قال عطاء : ولقد 2،  1المعارج   -بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع 

تفسير القرآن العظيم  –كتاب هللا ، عز وجل. أنزل فيه بضع عشرة آية من 

 البن كثير [ .



َحِميم   يَْسأَلُ َواَل    وفي ذلك اليوم ال يسأل حميم حميما كما قوله تعالى : } 

{  ثم يبين تعالى أنهم سوف يسئلون عن ذكر هللا  10-1المعارج  -َحِميًما  

 – تُْسأَلُونَ  َوِلقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف تعالى كما في قوله  عز وجل  } َوإِنَّهُ َلِذْكر  لَّكَ 

{ وسوف يسئلون عن مودة أهل بيت النبي عليهم السالم كما  4 48الزخرف 

اِلَحاِتۗ   ُ ِعبَادَهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر َّللاَّ ِلَك الَِّذي يُبَش ِ في قوله تعالى : } ذَٰ

 اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَٰى ۗ َوَمن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِّزْد لَهُ ِفيَها َعَلْيِه أَْجًرا إاِلَّ  أَْسأَلُُكمْ قُل الَّ 

َ َغفُور  َشُكور    { . 23الشورة  –ُحْسنًا ۚ إِنَّ َّللاَّ

وسيسئلون عن النعيم وهو كل ما تنعم به الناس ولم يخرجوا حق هللا تعالى 

َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن  فيه لقوله تعالى  : } َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن  ثُمَّ 

يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم  لَتُْسأَلُنه ِعْلَم اْليَِقيِن  لَتََرُونَّ اْلَجِحيَم ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقيِن ثُمَّ 

 { . 3التكاثر -

ال وسيسئلون يوم القيامة عما افتروه من كذب على هللا تعالى ورسوله ق

ا َكانُوا يَْفتَُروَن  َولَيُْسأَلُنه تعالى فيه }    {.   13-12العنكبوت  –يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعمَّ

وكل تلك المفتريات والكفريات لها زعماء قال تعالى هنا لرسوله صلى هللا 

 { . 40القلم  –أيهم بذلك زعيم  سلهمعليه وآله } 

 

 وأما : 



 

  )أيهم(

 

ا أمر هللا تعالى كما في قوله تعالى  } إِنَّا َجعَْلنَا َما أيهم أحسن عمالً وفق م

{  ثم يبين تعالى  7الكهف  -أَْحَسُن َعَماًل  أَي ُهمْ َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم 

أن من الناس من يبتغي إليه الوسيلة باألعمال الصالحة ووالية هللا تعالى 

ئَِك الَِّذيَن  ورسوله صلى هللا عليه  ثم أهل بيته  عليهم السالم قال تعالى } أُولَٰ

أَْقَرُب َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن  أَي ُهمْ يَْدُعوَن يَْبتَغُوَن إِلَٰى َرب ِِهُم اْلَوِسيلَةَ 

 {  57االسراء  -َعذَابَهُ ۚ إِنَّ َعذَاَب َرب َِك َكاَن َمْحذُوًرا

الى كانوا يقولون أيكم زادته هذه إيمانا قال وأما الذين كفروا بآيات هللا تع

ن يَقُوُل  ا  أَي ُكمْ تعالى :  } َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسوَرة  فَِمْنُهم مَّ ِذِه ِإيَمانًا ۚ َفأَمَّ َزادَتْهُ َهٰ

{ وكل هؤالء  24التوبة  –الَِّذيَن آَمنُوا فََزادَتُْهْم إِيَمانًا َوُهْم يَْستَْبِشُروَن 

تعالى منهم أوال للعذاب أيهم أشد على الرحمن عتيا قال تعالى   سينتزع هللا

ِن ِعتِيًّا  أَي ُهمْ }ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن ُكل ِ ِشيعٍَة  ْحَمٰ  {  . 69مريم  –أََشدُّ َعلَى الرَّ

 

 وأما :

 



 )بذلك(

 

ِ اْلَكِذَب ِمن بَْعِد  يقول تعالى ِلكَ } فََمِن اْفتََرٰى َعلَى َّللاَّ  –ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن فَأُولَٰ  ذََٰ

{  أي أنه تعالى يقول لرسوله صلى هللا عليه وآله هنا هل  94آل عمران 

عندهم عهد من هللا تعالى بما فتروه على هللا من كذب قال تعالى  فيه } أَْم لَُكْم 

 َعلَْينَا َباِلغَة  إِلَٰى يَْوِم ِكتَاب  فِيِه تَْدُرُسوَن إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما تََخيَُّروَن أَْم لَُكْم أَْيَمان  

ِلكَ اْلِقيَاَمِة ۙ إِنَّ لَُكْم لََما تَْحُكُموَن  َسْلُهْم أَيُُّهم  {   40-37القلم  –َزِعيم    بِذََٰ

وهؤالء هم الذين كرهوا ما أنزل هللا تعالى كما في قوله عز وجل } َوالَِّذيَن 

ِلكَ ُهْم َكفَُروا فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَ  ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم   ذََٰ بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنَزَل َّللاَّ

{ .وهؤالء الكارهون لما أنزل هللا تعالى الذين افتروا على هللا  809محمد  -

 القلم { . -زعيم  بذلكالكذب قال تعالى لرسوله هنا } سلهم أيهم 

 

 وأما :

 

 )زعيم(

 



معجم ألفاظ القرآن  –: ضمن وكفل فهو زعيم ] وزعم يزعم زعماً وزعامة 

باب الزاي فصل العين والميم [ قال تعالى } قَالُوا نَْفِقدُ ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن 

 {  72يوسف  -  َزِعيمٌ َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه 

 َزَعمَ ولقد زعم هؤالء كفراَ قبل إسالمهم  أنهم لن يبعثوا في قوله تعالى } 

ِلكَ   الَِّذيَن َكفَُروا أَن لَّن يُْبعَثُوا ۚ قُْل بَلَٰى َوَرب ِي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم ۚ َوذَٰ

ِ يَِسير    {  7التغابن  –َعلَى َّللاَّ

 

وبعد إسالمهم رووا كذبا مفتريات في رجالهم إليهام الناس أنهم مقدسون 

ى يوم القيامة ولذلك يقول تعالى  } َولَقَْد ِجئْتُُمونَا ولهم شفاعة  عند هللا تعال

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم ۖ َوَما نََرٰى  ا َخوَّ ةٍ َوتََرْكتُم مَّ َل َمرَّ فَُرادَٰى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ

ا أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَكاُء ۚ لَقَد تَّقَطَّ  َزَعْمتُمْ َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكُم الَِّذيَن  َع بَْينَُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّ

 {  94األنعام  –ُكنتُْم تَْزُعُموَن 

 

واآلية تبين أن هؤالء الزعماء بعد إسالمهم تصدوا  رواية المكذوبات 

والمدائح والمناقب في  رجالهم و قبائلهم و بلدانهم  ما أنزل هللا تعالى بها من 

نبي صلى هللا عليه وآله سلطان وغير ذلك من حالل  وحرام وارد في سنة ال

فهو محفوظ كحفظ القرآن الكريم قال تعالى  } وما ينطق عن الهوى إلن هو 



النجم{ وبالتالي المكذوبات جاءت في مناقب الرجال  –إال وحى يوحى 

 والبلدان كما بينا  وليس في الشرع الكريم . 

 

ع وهؤالء المجرمين ينادون يوم القيامة ليستنصر بعضهم ببعض أو يشف

بعضهم لبعض كما زعموا فلم يستجيبوا لهم كما في قوله تعالى } َويَْوَم يَقُوُل 

ْوبِقًا  َزَعْمتُمْ نَادُواْ ُشَرَكآِءَى ٱلَِّذيَن   -فَدََعْوُهْم فََلْم يَْستَِجيبُواْ لَُهْم َوَجعَْلنَا بَْينَُهم مَّ

ألهم } { . وهؤالء يقول تعالى هنا لرسوله في الدنيا بأن يس52 –الكهف 

{ أي ايهم ضامن وكفيل على صدق ما يدعون من  زعيمسلهم أيهم بذلك 

مفتريات عدم بعث وافضلية رجالهم والحط من شأن أهل بيت النبي ونسبة 

ً لراي  األخطاء للنبي خاشا هلل تعالى ورسوله بان ينزل شرع هللا مخالفا

 رسول هللا مصوباً لراي غيره من البشر .

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (41( أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِِهْم ِإن َكانُوا َصاِدقِيَن )41)

 وهنا :



 

 )أم لهم(

 وردت هذه اآليات في قيوله تعالى : 

ْر فََما أَنَت بِنِْعَمِت َرب َِك بَِكاِهٍن َواَل َمْجنُونٍ  يَقُولُوَن َشاِعر  نَّتََربَُّص بِِه  أَمْ  } فَذَك ِ

َن اْلُمتََرب ِِصيَن َرْيَب اْلمَ  تَأُْمُرُهْم أَْحاَلُمُهم  أَمْ  نُوِن  قُْل تََربَُّصوا فَإِن ِي َمعَُكم م ِ

ذَا ۚ  ثِْلِه  أَمْ  ُهْم قَْوم  َطاُغوَن  أَمْ بَِهٰ لَهُ ۚ بَل الَّ يُْؤِمنُوَن فَْليَأْتُوا ِبَحِديٍث م ِ يَقُولُوَن تَقَوَّ

َخلَقُوا السََّماَواِت  أَمْ ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلقُوَن  ُخِلقُوا أَمْ إِن َكانُوا َصاِدِقيَن 

 أَْم لَُهمْ ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن   أَمْ  ِعندَُهْم َخَزائُِن َرب ِكَ  أَمْ  َواأْلَْرَض ۚ بَل الَّ يُوقِنُوَن 

بِيٍن  َلهُ اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلَبنُوَن  أَْم  أَمْ  ُسلَّم  يَْستَِمعُوَن فِيِه ۖ فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهم بُِسْلَطاٍن مُّ

ثَْقلُوَن  ْغَرٍم مُّ ن مَّ يُِريدُوَن  أَمْ ِعندَُهُم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن   أَمْ  تَْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهم م ِ

ِ ۚ ُسبْ  أَْم َلُهمْ َكْيدًا ۖ فَالَِّذيَن َكفَُروا ُهُم اْلَمِكيدُوَن   ه  َغْيُر َّللاَّ ا يُْشِرُكوَن إِلَٰ ِ َعمَّ َحاَن َّللاَّ

 {  43-29الطور  –

نصيب  أم لهمأم لهم نصيب في ملكوت هللا تعالى كما في قوله عز وجل } 

 {  53النساء  –من الملك فإذاً ال يؤتون الناس نقيرا 

أم أم لهم آلهة تمنعهم من عذاب هللا تعالى أو تدفع عنهم الموت قال تعالى } 

 –ن دوننا ال يستطيعون نصر أنفسهم وال هم منا يصحبون آلهة تمنعهم م لهم

 {  43االنبياء 



 

 وأما :

 

 )أم لم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم (

 

أي أن هللا تبارك وتعالى يستنكر عليهم ويسئل عن الذين أطاعوهم وتولوهم 

من دون هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم ماذا خلقوا 

ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا من  ا تَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاَّ األرض قال تعالى } قُْل أََرأَْيتُم مَّ

ذَا أَْو أَثَاَرٍة  ائْتُونِيفِي السََّماَواِت ۖ  ِشْركٌ  أَْم لَُهمْ ِمَن اأْلَْرِض  ن قَْبِل َهٰ بِِكتَاٍب م ِ

ْن ِعْلٍم إِن ُكنتُْم َصاِدِقيَن  قول تعالى هل خلقوا خلقاً { .ثم ي 4األحقاف  –م ِ

بُّ السََّماَواِت  كخلق هللا تعالى فتشابه الخلق عليهم قال تعالى :  } قُْل َمن رَّ

ن دُونِِه أَْوِليَاَء اَل يَْمِلُكوَن أِلَنفُِسِهْم نَْفعًا َواَل  ُ ۚ قُْل أَفَاتََّخْذتُم م ِ َواأْلَْرِض قُِل َّللاَّ

 َ ا ۚ قُْل َهْل يَْستَِوي اأْل  أَمْ ْعَمٰى َواْلَبِصيُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر ۗ َضرًّ

 ِ ُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء  ُشَرَكاءَ َجعَلُوا ّلِلَّ َخلَقُوا َكَخْلِقِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْم ۚ قُِل َّللاَّ

اُر   {  16الرعد  –َوُهَو اْلَواِحدُ اْلقَهَّ

 لم ينزل بطاعتهم وال واليتهم سلطاناً كما في قوله وبالتالي عبد هؤالء رجاالً  

ْل بِِه ُسْلَطانًا َوَما لَْيَس لَُهْم ِبِه ِعْلم  ۗ َوَما  ِ َما لَْم يُنَز ِ تعالى } َويَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َّللاَّ



{  وهنا يكونوا قد شرعوا للناس في الدين  71الحج  –ِللظَّاِلِميَن ِمْن نَِصيٍر 

أَْم لَُهْم س والرأي مالم يأذن به هللا تعالى كما في قوله تعالى  : }بالهوى والقيا

ُ ۚ َولَْواَل َكِلَمةُ اْلفَْصِل لَقُِضَي  ُشَرَكاءُ  يِن َما لَْم يَأْذَن بِِه َّللاَّ َن الد ِ َشَرُعوا لَُهم م ِ

 {  21الشورى  -بَْينَُهْم ۗ َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاب  أَِليم   

 

  

التالي اآلية هنا كأنه يقول تعالى لهؤالء المجرمين إن كانوا آلهة أومعهم وب

 ُشَرَكاءُ  أَْم َلُهمْ شركاء في الخلق فيأتوا بهؤالء الشركاء كما في اآلية هنا } 

 { . 41القلم  –إِن َكانُوا َصاِدِقيَن  فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِِهمْ 

 

 وأما : 

 

 )فليأتوا(

  

 إيتونييوم القيامة في المحكمة اإللهية العيا بهذا اليوم } أي أنه سيقول تعالى 

بكتابكم إن  فأتوا{ وقال تعالى ايضاً } 4األحقاف  –بكتابكم إن كنتم صادقين 



{ ثم يبين تعالى أنهم سيعرضون عن ذكر  157الصافات  –كنتم صادقين 

بِِذْكِرِهْم فَُهْم  أَتَْينَاُهمربهم للعمل بالهوى والرأي في الدين لقوله تعالى } بَْل 

ْعِرُضوَن   {  71المؤمنون  –َعن ِذْكِرِهم مُّ

 

وعن  والية هلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم قال 

تعالى } إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون 

اإلمام سيكذبون به المائدة { وتأويل آخر الزمان مع  -الزكاة وهم راكعون

َ  لقوله تعالى : } بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما   –تأويله  يأتهمأيضا

 يونس { .

 

 وأما :

 

 )بشركائهم(

 

وهنا يبين تعالى أن هؤالء الذين كذبوا على هللا تعالى ورسوله ودعوا إلى 

ة فكرة )حسبنا ماوجدنا عليه آبائنا( أو فكرة السلف الصالح لضرب خط الوالئ



ألهل بيت النبي عليهم السالم وهذا مما لم يأذن به هللا تعالى كما في قوله عز 

ُ ۚ َولَْواَل َكِلَمةُ  أَْم لَُهْم ُشَرَكاءُ وجل  : } يِن َما لَْم يَأْذَن بِِه َّللاَّ َن الد ِ َشَرُعوا لَُهم م ِ

 { 21الشورى  -أَِليم   اْلفَْصِل لَقُِضَي بَْينَُهْم ۗ َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَُهْم َعذَاب  

وهؤالء بالهوى شاقوا هللا تعالى ورسوله حتى أصبحوا في شق وحكم القرآن 

الكريم ووالية هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم في شق آخر قال 

 –الذين كنتم تشاقون فيهم  شركائي: } أين   تعالى عن محاكمتهم  يوم القيامة

ا في مناقب ومدائح رجالهم ماملئوا به اآلفاق { وذلك ألنهم روو 27النحل 

حتى أوهموا الناس بأن رجالهم سيكونون شفعاء لهم يوم القيامة لذلك قال 

تعالى  فيهم فيما بثوه من مكذوبات بين الناس وتبروء بعضهم من بعض يوم 

القيامة حتى ال يجدون لهم شفيعاَ بخروجهم على والية هللا الحق  قال تعالى : 

ن } َولَ   { 13الروم  –َكافِِريَن  بُِشَرَكائِِهمْ ُشفَعَاُء َوَكانُوا  ُشَرَكائِِهمْ ْم يَُكن لَُّهم م ِ

وهنا عندما يفقدون الشفيع بين التابع والمتبوع أو الشافع والمشفع فيه بعدما 

ً مع كتاب هللا تعالى وأوامره التي قدموها على  قدموا الرأي والهوى شركا

ذلك يقول تعالى :   } إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَادَْوَن لََمْقُت نصوص القرآن الكريم ل

يَماِن فَتَْكفُُروَن   قَالُوا َربَّنَا أََمتََّنا  ْقتُِكْم أَنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإْلِ ِ أَْكبَُر ِمن مَّ َّللاَّ

ِلُكم بِأَنَّهُ إِذَا اثْنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اثْنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبِنَ
ن َسبِيٍل  ذَٰ ا فََهْل إِلَٰى ُخُروجٍ م ِ

ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم ۖ َوإِن  ِ اْلَكبِيِر   يُْشَركْ دُِعَي َّللاَّ ِ اْلعَِلي  غافر  -بِِه تُْؤِمنُوا ۚ فَاْلُحْكُم ّلِلَّ

10-12  } 



قوله تعالى وهنا يوم القيامة يفرق هللا تعالى بين التابعين والمتبوعين كما في 

  ۚ َوُشَرَكاُؤُكمْ َمَكانَُكْم أَنتُْم  أَْشَرُكوا: } َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن 

ا ُكنتُْم ِإيَّانَا تَْعبُدُوَن  ُشَرَكاُؤُهمفََزيَّْلنَا َبْينَُهْم ۖ َوقَاَل   {  28يونس  –مَّ

الرأي على النص القرآني لقوله وما كان ذلك كما بينا من قبل إال لتقديمهم 

ُ َوْحدَهُ َكَفْرتُْم ۖ َوإِن  ِلُكم بِأَنَّهُ إِذَا دُِعَي َّللاَّ
ِ  يُْشَركْ تعالى } ذَٰ بِِه تُْؤِمنُوا ۚ فَاْلُحْكُم ّلِلَّ

ِ اْلَكبِيِر   { . 12غافر -اْلعَِلي 

 وأما :

 

 ) إن كانوا صادقين( 

 

 أوال : الصدق في كتاب هللا تعالى :

 

{ وفي كتاب هللا الصدق  87النساء  -من هللا حديثا أصدقتعالى } ومن  لقوله

 .{  157الصافات  –إن كنتم صادقين لقوله تعالى } فأتوا بكتابكم 

 

 و ثانياً  الصادقين:



 

هم العاملين بكتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وتولوا أهل بيته  

إن وله لقوله تعالى } فأتوا بكتابكم عليهم السالم وفق أوامر هللا تعالى ورس

{ . وهؤالء هم المؤمنين باهلل تعالى ورسوله  157الصافات  – كنتم صادقين

إن صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى } بل هللا يمن عليكم أن هداكم لإليمان 

 { . 17الحجرات  – كنتم صادقين

 

 ثالثاً :

 

له تعالى } يا أيها الذين آمنوا الصادقين هم أهل بيت النبي عليهم السالم لقو

{ وهنا ] عن ابن عباس في  119التوبة  – وكونوا مع الصادقيناتقوا هللا 

الدر المنثور  –قوله تعالى ) كونوا مع الصادقين( قال مع علي بن أبي طالب 

 والثعلبي في تفسيره [ .  290ص  3ج 

 

 رابعاً : 



ي عليه السالم وكانوا معه في هم المهاجرين واألنصار الذين تولوا اإلمام عل

موقعة الجمل وصفين وحاربوا مع الناكثين والقاسطين والمارقين كما في 

 الحديث المعروف 

حدثني أبو أي وب االنصاري في »روى الحاكم باسناده عن عتاب بن ثعلبة: ]

خالفة عمر بن خطاب قال: أمر رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م علي بن 

المستدرك   -« ليه الس الم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقينأبي طالب ع

  ]139ص 3على الصحيحين ج

 

سمعت النبي صل ى هللا عليه وآله وسل م يقول لعلي بن »وباسناده عنه قال: ] 

أبي طالب عليه الس الم تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات 

ة بين بغداد وواسط من الجانب نهروان ـ كورة واسع)   - والنهروانات

 (  324ص 5الشرقي حدها االعلى متصل ببغداد ـ معجم البلدان ج

وبالسعفات، قال أبو ايوب: قلت يا رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م مع .

 «  من تقاتل هؤالء األقوام؟ قال: مع علي بن أبي طالب عليه الس الم

 [ 139ص  3المستدرك ج

أمرنا رسول هللا »بأسناده عن أبي سعيد الخدري قال:  ] وروى الحمويني

صل ى هللا عليه وآله وسل م بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقلنا يا رسول 

هللا، أمرتنا بقتال هؤالء فمع من نقاتلهم؟ قال: مع علي بن أبي طالب، معه 



صل ى هللا  خرج رسول هللا»وبإسناده عن عبدهللا، قال:  .«يقتل عمار بن ياسر

عليه وآله وسل م من بيت زينب، فأتى منزل ام سلمة فجاء علي، فقال النبي 

صل ى هللا عليه وآله وسل م: يا أم سلمة، هذا وهللا قاتل القاسطين والناكثين 

سمعت عمرو بن سلمة »وباسناده عن عمرو بن مرة قال:  .«والمارقين

ً آدم ار ابن ياسر يوم صفين شيخا طويال أخذ الحربة بيده  يقول: سمعت عم 

ويده ترعد، قال: والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر 

وبأسناده عن الذي ال بن حرملة  .«لعرفنا أن نا على الحق وهم على الضالل

سمعت صعصعة بن صوحان يقول: لما عقد علي بن أبي طالب عليه »قال: 

 عليه وآله وسل م ولم ير ذلك اللواء الس الم األلوية أخرج لواء النبي صل ى هللا

منذ قبض النبي صل ى هللا عليه وآله وسل م. فعقده ودعا قيس بن سعد بن عبادة 

فدفعه اليه، واجتمعت األنصار وأهل بدر فلما نظروا إلى لواء النبي صل ى هللا 

 :عليه وآله وسل م بكوا فأنشأ قيس بن سعد بن عبادة يقول

 نحف  به *** دون النبي وجبريل لنا مدد هذا اللواء الذي كن آ

 «ما ضر  من كانت األنصار عيبته *** ان ال يكون له من غيرهم عضد

أمرت بقتال ثالثة: »وباسناده عن سعد بن عبادة عن علي عليه الس الم قال: 

ا الناكثون  القاسطين والناكثين والمارقين، فأما القاسطون فأهل الشام، وام 

ا الم وباسناده عن أم  .«ارقون فأهل النهروان يعني الحروريةفذكرهم، وام 

ان النبي صل ى هللا عليه وآله وسل م قال: تقتل عماراً الفئة »سلمة، قالت: 

الباغية، قال اإلمام أبو بكر: فنشهد ان كل من نازع أميرالمؤمنين علي بن 



فرائد   -  « أبي طالب في خالفته فهو باغ. على هذا عهدت مشايخنا

، وروى الخوارزمي خبري سعد بن عبادة وام  287ـ281ص 1طين جالمس

 [ 125و ص  123سلمة في المناقب ص

 

قال رسول هللا »] وروى ابن المغازلي باسناده عن علي عليه الس الم قال: 

صل ى هللا عليه وآله وسل م: ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت 

؟ قال: ال، قال عمر: فأنا؟ قال: ال ولكن على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا

، ورواه المتقي 78الحديث  54المناقب ص -«  خاصف النعل. يعني علي اً 

 33الهندي في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد ج ص

. بسندهما عن أبي سعيد 123ص 3والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج

 .مع فرق  [ 

سمعت إبراهيم يقول: »ه عن حكيم بن جبير، قال: ] وروى البالذري باسناد

ً يقول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين  سمعت علقمة قال: سمعت علي ا

والمارقين، وحدثت ان أبا نعيم قال لنا: الناكثون أهل الجمل، والقاسطون 

 2أنساب األشراف ج -«  اصحاب صفين، والمارقون اصحاب النهر

 [  129الحديث  138ص

عليه  الكنجي باسناده عن ابن عب اس، قال: قال رسول هللا صل ى هللا ] وروى

هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من »وآله وسل م ألم سلمة: 



دمي، وهو من ي بمنزلة هارون من موسى، إال  أنه ال نبي بعدي، يا ام سلمة، 

ي الذي هذا علي أميرالمؤمنين وسيد المسلمين، ووعاء علمي، ووصيي، وبأب

أوتى منه، أخي في الدنيا واآلخرة، ومعي في المقام األعلى، يقتل القاسطين 

وفي هذا الحديث داللة على أن النبي صل ى هللا عليه  .«والناكثين والمارقين

وآله وسل م وعد علياً عليه الس الم بقتل هؤالء الطوائف الثالث، وقول الرسول 

صدق، وقد أمر صل ى هللا عليه وآله صل ى هللا عليه وآله وسل م حق ووعده 

  .وسل م علياً بقتالهم

روى ذلك أبو ايوب عنه وأخبر أنه قاتل المشركين والناكثين والقاسطين، 

 .  ]168كفاية الطالب ص -« وانه عليه الس الم سيقاتل المارقين

 

أتينا أبا أتراب األنصاري وهو »] وروى باسناده عن مخنف بن سليم قال: 

له، قال: فقلنا عنده، فقلت له: يا أبا أيوب، قاتلت المشركين مع  يعلف خيال

رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م ثم جئت تقاتل المسلمين. قال: ان رسول 

هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م أمرني بقتال ثالثة، الناكثين والقاسطين 

شاء هللا المارقين  والمارقين، فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل ان

 « بالسعفات بالطرقات بالنهروانات وما أدري أين هو؟

     ]169المصدر السابق ص  

 



ولذلك نزل في هؤالء المهاجرين واألنصار رضى هللا تعالى عنهم وأرضاهم 

َن }  ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُو َن فَْضاًل م ِ

ئَِك ُهُم  َ َوَرُسولَهُ ۚ أُولَٰ ِ َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن َّللاَّ اِدقُونَ َّللاَّ ُءوا   الصه َوالَِّذيَن تَبَوَّ

يَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل َيِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم  الدَّاَر َواإْلِ

ا أُوتُوا مَّ َويُْؤثُِروَن َعلَٰى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصة  ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ  َحاَجةً م ِ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  {   وهؤالء لوال واليتهم هلل تعالى  9-7الحشر  –نَْفِسِه فَأُولَٰ

ورسوله صلى هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم وأولهم اإلمام علي عليه 

 ليهم صادقون .السالم لما أطلق ع

وذلك ألن القرآن هو الصدق وأول من صدق به بعد رسول هللا صلى هللا 

 عليه وآله هو اإلمام علي عليه السالم .

 خامساً :

 الصادق هو اإلمام علي عليه السلم لما نزل فيه من قوله تعالى : 

 

 {  33الزمر  –به أوالئك هم المتقون  بالصدق وصدق} والذي جاء 

 

رسول هللا )صلى هللا عليه : )والذي جآء بالصدق( قال :هريرةأبي  عن] 

الدر  -عنه(  علي بن أبي طالب )رضي هللا : به( قال وصدق) وسلم وآله



 .328، ص 5المنثور، ج 

( وأرجح المطالب 3، ص 24ورواه ابن مردويه كما في روح المعاني )ج 

 .(60)ص 

(، 317، ح 269ص  )علي بن أبي طالب في مناقب ابن المغازلي ورواه

، علي بن محمد بن أحمد ، قال: حدثنا-إذنا  - علي بن الحسين قال: أخبرنا

، حدثنا محمد ابن الحسين بن علي الحافظ، حدثنا عبد هللا بن محمد حدثنا

، عن ليث، عن مجاهد في قوله تعالى: )والذي عمر بن سعيد الحسن، حدثنا

هللا عليه  محمد )صلى به( قال: جاء به وصدق جآء بالصدق

 .علي بن أبي طالب )عليه السالم(  به وصدق ،وآله(

(، قال: عن مجاهد أن المراد 256، ص 15ورواه القرطبي في تفسيره )ج 

علي )عليه السالم( : به صدق بالذي جاء بالصدق: النبي، وأن المراد بمن

، ص 7ورواه أبو حيان األندلسي في تفسيره المسمى بالبحر المحيط )ج 

علي بن أبي  به صدق ومجاهد وجماعة: الذي أبو األسود قال: وقال(، 428

 .طالب [ 

 

 سادسا  : الصادق إمام آخرالزمان لقوله تعالى :

 



الشعراء {  وهذه دعوة دعاها سيدنا –في اآلخرين  صدق} واجعل لي لسان 

إبراهيم إلمام آخر الزمان وذلك ألن آخرين ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

الواقعة { وبالتالي لسان الصدق في  –األولين وقليل من اآلخرين  ثلة من

 اآلخرين أي في آخر الزمان .

وهذا اإلمام سيدعوا للعمل بكتاب هللا وفيه الصدق ولوالية هللا تعالى ورسوله 

وأهل بيته عليهم السالم وهو طريق الصدق الذي قال تعالى فيه عمن تولى 

 إن كانوا صادقينشركاء فيأتوا بشركائهم  غير هؤالء من الشركاء } أم لهم

 { . 41الشعراء  –

وكل هؤالء الصادقين من أنبياء ومرسلين وصحابة وأئمة سيئلون يوم 

وأعد للكافرين عذاباً أليما  الصادقين عن صدقهمالقيامةلقوله تعالى } ليسأل 

 { . 8األحزاب  –

 

 ثم يقول تعالى:

 

 ( 42سجود فل يستطيعون )( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى ال42)

 



 ورد في كتب التفسير :

 

 ورد في تفسير نور الثقلين للحويزي :

 

] قال يكشف عن األمور التي خفيت وما غصبوا آل محمد حقهم ويدعون إلى 

السجود قال يكشف ألمير المؤمنين )عليه السالم( فتصير أعناقهم مثل 

ا وهى عقوبة ألنهم في صياصي البقر يعني قرونها فال يستطيعوا أن يسجدو

الدنيا لم يطيعوا هللا تعالى في أمره وهو قوله )وقد كانوا يدعون إلى السجود 

 5نورالثقلين ج  -وهم سالمون( قال : إلى واليته في الدنيا وهم يستطيعون

 [ . 396ص 

 

 وفي تفسير القمي :

 

 قوله : } يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود { قال : يوم يكشف عن] 

األمور التي خفيت وما غصبوا آل محمد حقهم ويدعون إلى السجود قال 

يكشف ألمير المؤمنين عليه السالم فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر يعني: 



قرونه } فال يستطيعون { أن يسجدوا وهي عقوبة ألنهم لم يطيعوا هللا في 

لمون قال إلى الدنيا في أمره وهو قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سا

 تفسير القمي [   – واليته في الدنيا وهم يستطيعون

. 

و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن ]

الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي 

ليه نصر، عن الحسين بن موسى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد هللا )ع

السالم(، قال: سألته عن قول هللا عز و جل: } يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق { ، قال: 

سبحان ربي “كشف إزاره عن ساق، و يده األخرى على رأسه فقال: 

 .”!األعلى

تنزيه هلل عز و جل أن يكون له ” سبحان ربي األعلى!“قال ابن بابويه: قوله: 

 .ساق

 

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و عنه، قال: حدثنا 10985] /5[- 

)رحمه هللا(، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، 

عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن حمزة بن محمد الطيار، قال: 

سألت أبا عبد هللا )عليه السالم( عن قول هللا عز و جل: } َوقَْد َكانُواْ يُْدَعْوَن 

ِلُموَن { ، قال: إِلَى ٱل مستطيعون، يستطيعون األخذ بما أمروا “سُُّجوِد َوُهْم َسٰ



ليس شيء مما أمروا به و “ثم قال: ” به و الترك لما نهوا عنه، و بذلك ابتلوا

 .”نهوا عنه إال و من هللا عز و جل فيه ابتالء و قضاء

و عنه، قال: حدثني أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن 10986] /6[- 

الوليد )رحمه هللا(، قاال: حدثنا سعد بن عبد هللا، عن أحمد بن محمد بن 

عيسى، عن علي بن عبد هللا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي الحسن 

الحذاء، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت ألبي عبد هللا )عليه السالم(: ما 

ِلُموَن {؟ قال: يعني بقوله عز و جل } َوقَْد َكانُواْ يُْدَعْوَن إِلَى ٱلسُّجُ  وِد َوُهْم َسٰ

 .”و هم مستطيعون“

أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن ابن فضال، عن مفضل 10987] /7[- 

بن صالح، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد هللا )عليه السالم(، في 

ِلُمونَ  و “ { ، قال: قول هللا عز و جل: } َوقَْد َكانُواْ يُْدَعْوَن إِلَى ٱلسُُّجوِد َوُهْم َسٰ

و ” هم يستطيعون األخذ لما أمروا به و الترك لما نهوا عنه، و لذلك ابتلوا

ليس في العبد قبض و ال بسط مما أمر هللا به ونهى عنه إال ] و[ من “قال: 

 تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني [ . – .”هللا فيه ابتالء و قضاء 

 

 وفي تفسير مفاتيح الغيب للرازي : 

 



فقال: } يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق { وفيه مسائل: المسألة األولى : يوم  ] 

منصوب بماذا؟ فيه ثالثة أوجه: أحدها: أنه منصوب، بقوله: } فَْلَيأْتُواْ { في 

[ وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد، فكأنه   (41القلم:  -  فَْليَأتُواْ بُِشَرَكائِِهمْ  ) قوله

ين في أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة، لتنفعهم تعالى قال: إن كانوا صادق

ونشفع لهم وثانيها: أنه منصوب بإضمار اذكر وثالثها: أن يكون التقدير يوم 

يكشف عن ساق، كان كيت وكيت فحذف للتهويل البليغ، وأن ثم من الكوائن 

ماال يوصف لعظمته. المسألة الثانية: هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق، 

يوم القيامة أو في الدنيا؟ فيه قوالن: األول: وهو الذي عليه الجمهور، أنه أهو 

يوم القيامة، ثم في تفسير الساق وجوه: األول: أنه الشدة، وروي أنه سئل ابن 

عباس عن هذه اآلية، فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في 

 :الشعر، فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر

 

 وقامت الحرب بنا على ساق     ن لنا قومك ضرب األعناقس

ثم قال: وهو كرب وشدة وروى مجاهد عنه قال: هو أشد ساعة في القيامة، 

 :وأنشد أهل اللغة أبياتاً كثيرة منها

 فدنها ربيع وال تسأم     فإن شمرت لك عن ساقها

 :ومنها



 وبدا من الشر الصراح     كشفت لكم عن ساقها

 :يروقال جر

 إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا     أال رب سام الطرف من آل مازن

 :وقال آخر

 حمراء تبرى اللحم عن عراقها     في سنة قد شمرت عن ساقها

 :وقال آخر

 وجدت الحرب بكم فجدوا     قد شمرت عن ساقها فشدوا

جد ثم قال ابن قتيبة أصل هذا أن الرجل إذاوقع في أمر عظيم يحتاج إلى ال

فيه، يشمر عن ساقه، فال جرم يقال في موضع الشدة: كشف عن ساقه، واعلم 

أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعمال الساق في الشدة مجاز، وأجمع 

العلماء على أنه ال يجوز صرف الكالم إلى المجاز إال بعد تعذر حمله على 

تحيل أن يكون جسماً، الحقيقة، فإذا أقمنا الدالئل القاطعة على أنه تعالى، يس

أورد « الكشاف»فحينئذ يجب صرف اللفظ إلى المجاز، واعلم أن صاحب 

هذا التأويل في معرض آخر، فقال: الكشف عن الساق مثل في شدة األمر، 

فمعنى قوله: } يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق { يوم يشتد األمر ويتفاقم، وال كشف ثم، 

يده مغلولة، وال يد ثم وال غل وإنما هو وال ساق، كما تقول لألقطع الشحيح: 



مثل في البخل، ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لواله: لما وقفنا على هذه 

األسرار وأقول: إما أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، أو 

يقول: إنه ال يجوز ذلك إال بعد امتناع حمله على الحقيقة، واألول باطل 

نا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويالت الفالسفة في بإجماع المسلمين، وأل

رُ  ) :أمر المعاد فإنهم يقولون في قوله ٰـَ ٍت تَْجِرى ِمن تَْحتَِها ٱألَْنَه ٰـَ البقرة:   - َجنه

(  ليس هناك ال أنهار وال أشجار، وإنما هو مثل للذة والسعادة، ويقولون 25

ليس هناك ال سجود وال ركوع.   )77الحج:   -   ٱْرَكعُواْ َوٱْسُجُدواْ ( في قوله

وإنما هو مثل للتعظيم، ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد الدين، 

وأما إن قال: بأنه ال يصار إلى هذا التأويل إال بعد قيام الداللة على أنه ال 

يجوز حمله على ظاهره، فهذا هو الذي لم يزل كل أحد من المتكلمين إال قال 

، فأين هذه الدقائق، التي استبد هو بمعرفتها واالطالع عليها به وعول عليه

بواسطة علم البيان، فرحم هللا أمراً عرف قدره، وما تجاوز طوره القول 

الثاني: وهو قول أبي سعيد الضرير: } يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق { ، أي عن 

أصل األمر، وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر، وساق 

نسان، أي يظهر يوم القيامة حقائق األشياء وأصولها القول الثالث: يوم اإل

يكشف عن ساق جهنم، أو عن ساق العرش، أو عن ساق ملك مهيب عظيم، 

واللفظ ال يدل إال على ساق، فأما أن ذلك الساق ساق أي شيء هو فليس في 

، تعالى اللفظ ما يدل عليه والقول الرابع: وهو اختيار المشبهة، أنه ساق هللا

أنه تعالى يتمثل  :  "هللا عنه روى عن ابن مسعود عنه عليه الصالة والسالم



للخلق يوم القيامة حين يمر المسلمون، فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد 

هللا فيشهدهم مرتين أو ثلثاً ثم يقول: هل تعرفون ربكم، فيقولون: سبحانه 

ن ساق، فل يبقى مؤمن إال خر إذا عرفنا نفسه عرفناه، فعند ذلك يكشف ع

 ساجداً، ويبقى المنافقون ظهورهم كالطبق الواحد كأنما فيها السفافيد

واعلم أن هذا القول باطل لوجوه أحدها: أن الدالئل دلت على أن كل جسم " 

محدث، ألن كل جسم متناه، وكل متناه محدث وألن كل جسم فإنه ال ينفك 

ذلك فهو محدث، وألن كل جسم ممكن، عن الحركة والسكون، وكل ما كان ك

وكل ممكن محدث وثانيها: أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن 

يعرف، ألنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن، أما لو 

حملناه على الشدة، ففائدة التنكير الداللة على التعظيم، كأنه قيل: يوم يكشف 

مكن وصفها وثالثها: أن التعريف ال يحصل عن شدة، وأي شدة، أي شدة ال ي

بالكشف عن الساق، وإنما يحصل بكشف الوجه القول الثاني: أن قوله: } يَْوَم 

يُْكَشُف َعن َساٍق { ليس المراد منه يوم القيامة، بل هو في الدنيا، وهذا قول 

أبي مسلم قال: أنه ال يمكن حمله على يوم القيامة ألنه تعالى قال في وصف 

اليوم: } َويُْدَعْوَن إِلَى ٱلسُُّجوِد { ويوم القيامة ليس فيه تعبد وال تكليف،  هذا

يَْوَم يََرْوَن  ) بل المراد منه، إما آخر أيام الرجل في دنياه كقوله تعالى

)  من تفسير مفاتيح الغيب للرازي [ . –...  ٱْلَملَـئَِكةَ الَ بُْشَرىَٰ

 



 التفسير :

 

 اآلية : 

 

 ( 42عن ساق ويدعون إلى السجود فل يستطيعون )( يوم يكشف 42)

 

 وهنا :

 

 )يوم( 

 

{ . وفي  3الممتحنة  –القيامة يفصل بينكم  يومهو يوم القيامة لقوله تعالى } 

هذا اليوم يأمر هللا تعالى الخلق بالسجود فال يسطيع الكفار والمنافقون السجود 

فيها لقوله تعالى هنا : }  في ذلك اليوم بكفرهم في الحياة الدنيا وهم سالمون

يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فال يستطيعون خاشعة أبصارهم  يوم

 { . 42-43القلم   –ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون  



 

 وأما :

 

 )يكشف(

 

ً أظهره أو رفع عنه  والكشف في اللغة  : ] وكشف الشيئ يكشفه كشفا

م أزاله وكشف عن الشيئ أظهره ويستعمل الكشف مايواريه ويقال كشف اله

معجم ألفاظ القرآنباب الكاف فصل  –عمل في الحسيات في المعنويات كما يس

 الشين والفاء [ .

  -عن ساقيها  وكشفتقال تعالى في المعنويات : } فلما رأته حسبته لجة 

 { أي أظهرتهما برفع ما كان يواريهما . 44النمل 

الدخان  –العذاب قليالً إنكم عائدون  كاشفوايات : } إنا وقال تعالى عن الحس

{ فإذا عادوا اليه تبارك وتعالى والتفت الساق بالساق هنا يدعون للسجود  15

فال يستطيعون بكفرهم في الدنيا السجود هلل تعالى في زمن رفعت فيه 

قال  األعمال عندما كانوا في الحياة الدنيا وقد رجعوا إلى هللا تعالى للحساب

عن ساق ويدعون إلى السجود فال يستطيعون  يكشف}  يوم تعالى هنا : 



 –خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون  

 {  .43-42القلم 

 

 وأما :

 

 )عن ساق(

 

 وهنا قبل بيان هذه الكلمة البد وأن تعلم بأن :

 

 أوالً : 

 

قال تعالى } فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِضۚ  هللا تبارك وتعالى ليس كمثله شيئ 

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنعَاِم أَْزَواًجا ۖ يَْذَرُؤُكْم فِيِه ۚ لَْيَس َكِمثِْلِه  َجعََل لَُكم م ِ

{ . وبالتالي لفظ ساق ال يمكن أن  11فاطر  –َشْيء  ۖ َوُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر 

ها ساق هللا تبارك وتعالى كما يقول المجسمة ألنه تعالى يكون المقصود ب

 )ليس كمثله شيء( كما قال تعالى .



 

 ثانياً :

 

الساق ورد كلفظ حسي بالتنكير بدون ألف والم كما في اآلية هنا }يوم يكشف 

 { وليس الساق .عن ساق

 

 ثالثاً :

 

ته لجة كشف الساق ورد حسي في قوله تعالى عن ملكة سبأ } فلما رأته حسب

{  أي أن الساق حسية آدمية بصيغة المفرد  44النمل  –وكشفت عن ساقيها 

ساق واحدة وليست ساقين كما قال تعالى عن ملكة سبأ وذلك ألن هؤالء عند 

موتهم ألتفت الساق بالساق حتى أصبحت ساق واحدة وليست ساقين قال 

ْن ۜ َراٍق  َوَظنَّ أَنَّهُ اْلِفَراُق  َواْلتَفَِّت تعالى : } َكالَّ إِذَا بَلَغَِت التََّراقَِي َوقِيَل مَ 

ِكن َكذََّب   اْلَمَساقُ إِلَٰى َرب َِك يَْوَمئٍِذ   السهاُق بِالسهاقِ  فاََل َصدََّق َواَل َصلَّٰى َولَٰ

 فَأَْولَٰى  أَيَْحَسُب َوتََولَّٰى  ثُمَّ ذََهَب إِلَٰى أَْهِلِه يَتََمطَّٰى  أَْولَٰى لََك فَأَْولَٰى  ثُمَّ أَْولَٰى لَكَ 

ٰى   ٍ يُْمنَٰى  ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخَلَق فََسوَّ نِي  ن مَّ نَساُن أَن يُتَْرَك ُسدًى  أَلَْم يَُك نُْطفَةً م ِ اإْلِ



ِلَك بِقَاِدٍر َعلَٰى أَن يُْحيَِي اْلَمْوتَٰى 
ْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُنثَٰى  أَلَْيَس ذَٰ  – فََجعََل ِمْنهُ الزَّ

 {  . 40-26القيامة 

فإذا أحيا هللا تبارك وتعالى اإلنسان من بعد الموت للحساب وكان مجرماً فال 

ً على وجهه إلى الحساب ثم  يمشي على ساقين بل على ساق واحدة مسحوبا

سقر والعياذ باهلل قال تعالى } إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َضاَلٍل َوُسعٍُر يَْوَم يُْسَحبُوَن 

 { . 48 -47القمر –اِر َعلَٰى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر  فِي النَّ 

 

 وأما :

 

 )يدعون إلى السجود( 

 

والدعوة هنا للبعث من بعد الموت لقوله تعالى } ثم إذا دعاكم دعوة من  

{ فإذا خرجوا من األرض بعثوا  25الروم  –األرض إذا أنتم تخرجون 

ون قد كبلتهم أعمالهم وفي السالسل للحساب ثم يدعون إلى السجود وهنا تك

يسحبون على وجوههم بما جنتهأيديهم في الحياة الدنيا لذلك يقول تعالى هنا }  

إلى السجود فال يستطيعون خاشعة أبصارهم   ويدعونيوم يكشف عن ساق 

 {  .43-42القلم  –وهم سالمون   يدعون إلى السجودترهقهم ذلة وقد كانوا 



 

الدنيا إال الطاعة و العبادة والخلق الحسن مع الناس وما كان حق هللا في 

ً وإخراج حق هللا في المال من زكاة و خمس ألهل بيت النبي  جميعا

والصدقات للفقراء والمساكين ودعوة الوالية ألهل بيت النبي وحقهم وهذا 

هو سبيل هللا تعالى الذي دعا إليه النبي صلى هللا عليه وآله في الدنيا وقال 

ِذِه َسبِيِلي تعالى  ِ ۚ َعلَٰى بَِصيَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِيۖ   أَْدُعوفي ذلك } قُْل َهٰ إَِلى َّللاَّ

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن   {  108األنعام  –َوُسْبَحاَن َّللاَّ

وهذه الدعوة أمر هللا تعالى باالستجابة لها ألن فيها الحياة الخالدة األبدية من 

ُسوِل إِذَا بعد الموت ق ِ َوِللرَّ  َدَعاُكمْ ال تعالى } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِلَّ

َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ ِإلَْيِه تُْحَشُروَن   –ِلَما يُْحيِيُكْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 { . 24االنفال 

إلى  تدعهماتباعها لقوله تعالى } وإن  وهذه الدعوة فيها الهدى ولكنهم أبو

{  وهنا يكونوا قد عملوا بالهوى مع النص  193االعراف  -الهدى ال يتبعوكم

َههُ َهَواهُ أَفَأَنَت  القرآني وهو إله آخر مع هللا تعالى قال فيه } أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ

ُهْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَن ۚ إِْن ُهْم إِالَّ تَُكوُن َعلَْيِه َوِكياًل أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَ 

{  وما كان هذا  الهوى أال  44-43الفرقان  –َكاأْلَْنعَاِم ۖ بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبياًل 

ِ َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي اأْلَْرِضۗ  َوَما َيتَِّبُع  الظن لقوله تعالى } أاََل إِنَّ ّلِلَّ

ِ ُشَرَكاَء ۚ إِن يَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإالَّ يَْخُرُصوَن  نَ يَْدُعوالَِّذيَن  ِمن دُوِن َّللاَّ



{ . وهؤالء يدعون إلى النار كما في قوله تعالى } أوالئك  66يونس  –

 {  221البقرة  –إلى الجنة والمغفرة بإذنه  يدعواإلى النار وهللا  يدعون

السالم كما في قوله تعالى عن جنته عز وجل } وهللا تعالى يدعوا إلى دار 

{ وهذه الدعوة قام بها رسل هللا  25يونس  –إلى دار السالم  يدعواوهللا 

تعالى وأنبيائه وخاتمهم سيدنا محمد صلى هللا عليه ثم األئمة من أهل بيته 

 71اإلسراء  –كل أناس بإمامهم  ندعواعليهم السالم لذلك يقول تعالى } يوم 

  } 

وم القيامة لما كفروا ونافقوا أصبحت دعوة المنادي يوم البعث منكرة لهم وي

إلى شيئ نكر خشعاً  يدعوا الداعيقال تعالى فيها : } فتول عنهم يوم 

 { .  7-6القمر  –أبصارهم يخرجون من األجداث كأنهم جراد منتشر 

َرأَْيَت إِن ويتولى أمر هؤالء المجرمين زبانية هللا تعالى الذين قال تعالى } أَ 

َ يََرٰى  َكالَّ لَئِن لَّْم يَنتَِه لََنْسفَعًا بِالنَّاِصيَِة َناِصَيٍة  َكذََّب َوتََولَّٰى أَلَْم يَْعلَم بِأَنَّ َّللاَّ

بَاِنيَةَ   َسنَْدعُ َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة فَْليَْدعُ نَاِديَهُ    { 18-13العلق  -الزَّ

 

ُن َوَصدََق وهنا سيقولون } يَا َوْيلَنَا َمن بَعَ  ْحَمٰ ذَا َما َوَعدَ الرَّ ْرقَِدنَا ۜ ۗ َهٰ ثَنَا ِمن مَّ

 { : 52يس  –اْلُمْرَسلُوَن 

 



هنا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور لكفرهم برسول هللا صلى هللا عليه 

ُسوِل يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمِشي ذَا الرَّ  وآله ودعوته إلى هللا تعالى } َوقَالُوا َماِل َهٰ

فِي اأْلَْسَواِق ۙ لَْواَل أُنِزَل إَِلْيِه َملَك  فَيَُكوَن َمعَهُ نَِذيًرا أَْو يُْلقَٰى إَِلْيِه َكنز  أَْو تَُكوُن 

ْسُحوًرا انُظْر َكْيَف  َّبِعُوَن إاِلَّ َرُجاًل مَّ لَهُ َجنَّة  يَأُْكُل ِمْنَها ۚ َوقَاَل الظَّاِلُموَن إِن تَت

َل َفَضلُّوا َفاَل يَْستَِطيعُوَن َسبِياًل  تَبَاَرَك الَِّذي إِن َشاَء َجعََل لََك َضَربُوا لََك اأْلَْمثَا

ِلَك َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َويَْجعَل لََّك قُُصوًرا  بَْل َكذَّبُوا 
ن ذَٰ َخْيًرا م ِ

َكاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا بِالسَّاَعِة ۖ َوأَْعتَْدنَا ِلَمن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعيًرا   ن مَّ إِذَا َرأَتُْهم م ِ

نِيَن  قَرَّ ُهنَاِلَك ثُبُوًرا  الَّ  َدَعْوالََها تَغَيًُّظا َوَزفِيًرا َوإِذَا أُْلقُوا ِمْنَها َمَكانًا َضي ِقًا مُّ

ِلَك َخْير  أَمْ  تَْدُعوا  َجنَّةُ اْلُخْلِد الَِّتي اْليَْوَم ثُبُوًرا َواِحدًا َواْدُعوا ثُبُوًرا َكثِيًرا  قُْل أَذَٰ

ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن ۚ َكانَْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا  لَُّهْم فِيَها َما يََشاُءوَن َخاِلِديَن ۚ َكاَن 

ِ فَيَقُوُل أَأَنتُْم  ْسئُواًل َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ َعلَٰى َرب َِك َوْعدًا مَّ

ِبيَل قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَنبَِغي لَنَا أَن أَْضلَلْ  ُؤاَلِء أَْم ُهْم َضلُّوا السَّ تُْم ِعبَاِدي َهٰ

ْكَر َوَكانُوا قَْوًما  تَّْعتَُهْم َوآبَاَءُهْم َحتَّٰى َنُسوا الذ ِ ِكن مَّ نَّتَِّخذَ ِمن دُونَِك ِمْن أَْوِلَياَء َولَٰ

نُكْم بُوًرا فَقَْد َكذَّبُوُكم بَِما تَ  قُولُوَن فََما تَْستَِطيعُوَن َصْرفًا َواَل َنْصًرا ۚ َوَمن يَْظِلم م ِ

 { .19-7الفرقان   -نُِذْقهُ َعذَابًا َكِبيًرا 

 

ثم يدعون إلى السجود فال يستطيعون بكفرهم في الحياة الدنيا لقوله عز وجل 

فال يستطيعون خاشعة  ويدعون إلى السجود}  يوم يكشف عن ساق 



القلم  –وهم سالمون   يدعون إلى السجودهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أبصار

42-43.  } 

 

 وأما :

 

 ) فل يستطيعون(

 

وأول العجز االستطاعة هو العجز عن الطاعة لخبث طينتهم التي خلقوا منها 

 قال تعالى 

ِ َويَْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهم بِاآْلخِ  َرِة ُهْم َكافُِروَن  } الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسبِيِل َّللاَّ

ِ ِمْن أَْوِليَاَءۘ   ن دُوِن َّللاَّ ئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي اأْلَْرِض َوَما َكاَن لَُهم م ِ
أُولَٰ

ئَِك  يَْستَِطيعُونَ يَُضاَعُف لَُهُم اْلعَذَاُب ۚ َما َكانُوا  السَّْمَع َوَما َكانُوا يُْبِصُروَن  أُولَٰ

ا َكانُوا يَْفتَُروَن   هود الَِّذيَن َخِسُروا أَ   {  21-19نفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّ

ثم تبدأ مرحلة سلب القوة وعدم اإلستطاعة على فعل أي شيئ بهالكهم كما 

يَح اْلعَِقيَم َما تَذَُر ِمن َشْيٍء أَتَْت  في قوله تعالى } َوفِي َعاٍد إِْذ أَْرَسْلَنا َعلَْيِهُم الر ِ

ِميِم  َوفِي ثَُمودَ إِْذ قِيَل لَُهْم تََمتَّعُوا َحتَّٰى ِحيٍن فََعتَْوا َعْن أَْمِر َعلَْيِه إاِلَّ َجعَ  لَتْهُ َكالرَّ



اِعقَةُ َوُهْم َينُظُروَن فََما  ِمن قِيَاٍم َوَما َكانُوا  اْستََطاُعواَرب ِِهْم فَأََخذَتُْهُم الصَّ

 {ت 45-41الذاريات  -ُمنتَِصِريَن 

  { ً َردََّها َواَل ُهْم  يَْستَِطيعُونَ  فََل بَْل تَأِْتيِهم بَْغتَةً َفتَْبَهتُُهْم  وقال تعالى أيضا

{ . وقال تعالى عن الصيحة وقيام الساعة : } َما  40االنبياء  –يُنَظُروَن 

ُموَن  اَل تَْوِصَيةً وَ  فََل يَْستَِطيعُونَ يَنُظُروَن إاِلَّ َصْيَحةً َواِحدَةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم يَِخص ِ

َن اأْلَْجدَاِث ِإلَٰى َرب ِِهْم يَنِسلُوَن   وِر فَإِذَا ُهم م ِ إِلَٰى أَْهِلِهْم يَْرِجعُوَن َونُِفَخ فِي الصُّ

ُن َوَصدََق اْلُمْرَسلُوَن   ْحَمٰ ذَا َما َوَعدَ الرَّ ْرقَِدنَا ۜ ۗ َهٰ قَالُوا يَا َوْيلََنا َمن بَعَثَنَا ِمن مَّ

 َواِحدَةً فَإِذَا ُهْم َجِميع  لَّدَْينَا ُمْحَضُروَن فَاْليَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفس  إِن َكانَْت إاِلَّ َصْيَحةً 

 { . 54 -49يس  -َشْيئًا َواَل تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن 

ثم يوم القيامة ال يستطيعون نصر أنفسهم وال لغيرهم ينتصرون لقوله تعالى 

 –َنْصَرُكْم َواَل أَنفَُسُهْم يَنُصُروَن  اَل يَْستَِطيعُونَ دُونِِه  } َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن

 { 197االعراف 

وهؤالء يوم القيامة بكفرهم ال يستطيعون السجود قال تعالى }  يوم يكشف 

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة  فل يستطيعونعن ساق ويدعون إلى السجود 

 {  .43-42لقلم ا –وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون  

 

 ثم يقول تعالى :



 

( خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 43) 

 (43سالمون  )

 

 وهنا :

 

 )خاشعةأبصارهم(

 

] وخاشعة أبصارهم : ساكنة أبصارهم ذليلة منكسرة و خشع يخشع خشوعا 

ًشع وههن خاشعات   باب معجم الفاظ القرآن  -فهو خاشع وهى خاشعة  وخ 

ً أبصارهمالخاء فصل الشين والعين [ .قال تعالى }  يخرجون من  خشعا

 { . 7القمر  –األجداث كأنهم جراد منتشر 

األصوات للرحمن فال تسمع إال همسا  وخشعتوفي هذا اليوم يقول تعالى } 

 {  108طه  –

نا وفي هذا اليوم سيفلح المؤمنين العاملين بىيات هللا ولم يشتروا بآيات هللا ثم

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْيُكْم َوَما  قليال قال تعالى } َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمن يُْؤِمُن بِاّللَّ



ئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعندَ  َخاِشِعينَ أُنِزَل إِلَْيِهْم  ِ ثََمنًا قَِلياًل ۗ أُولَٰ ِ اَل يَْشتَُروَن بِآيَاِت َّللاَّ ّلِلَّ

 َ { وهم الذين قال تعالى في  199آل عمران  – َسِريُع اْلِحَساِب َرب ِِهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

صالتهم  وعملهم بآيات هللا تعالى } قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن  الَِّذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم 

َكاةِ فَاِعلُوَن َوا  َخاِشعُونَ  لَِّذيَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ

ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظوَن إاِلَّ َعلَٰى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر 

ِئَك ُهُم اْلعَادُوَن َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناتِِهْم  ِلَك فَأُولَٰ َملُوِميَن فََمِن اْبتَغَٰى َوَراَء ذَٰ

ئَِك ُهُم اْلَواِرثُوَن َوَعْهِدِهْم َراُعوَن َوالَّذِ  يَن ُهْم َعلَٰى َصَلَواتِِهْم يَُحاِفُظوَن أُولَٰ

 { . 11-1المؤمنون  -الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْردَْوَس ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن 

وهؤالء هم األنبياء وتابعيهم ولهم البركة والخير في الدنيا لقوله تعالى في 

تََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَٰى َوأَْصلَْحنَا لَهُ نبي هللا زكريا عليه السالم  } فَاسْ 

َزْوَجهُ ۚ إِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا ۖ َوَكانُوا لََنا 

{ . وفي اآلخرة يقول تعالى } ال يحزنهم الفزع  90االنبياء  – َخاِشِعينَ 

 األكبر { .

ء هم المسلمين الذين تولوا هللا ورسوله ثم اإلمام علي عليه السالم لما وهؤال

ئَِك ُهْم َخْيُر  اِلَحاِت أُوَلٰ نزل فيه من قوله تعالى } إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َخاِلِديَن ِفيَها اْلبَِريَِّة َجَزاُؤُهْم ِعندَ َرب ِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر 

ِلَك ِلَمْن  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ ذَٰ ِضَي َّللاَّ  {  8-7البينة  –َربَّهُ  َخِشيَ أَبَدًا ۖ رَّ

 



) أُولَئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة ( فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  ]عن محمد بن علي 

 تفسير الطبري [ . -" أْنَت يا َعلي َوِشيعَتَُك".

ال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعلي: )هم أنت وشيعتك، تأتي قو ]

ً مقمحين(.   ك غضابا أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي عدو 

رواه ابن عساكر الدمشقيُّ الشافعيُّ في )تاريخ دمشق(، والطبراني  في 

عليهما وآلهما: معَجَميِه: األوسط والكبير  وفيهما قول الن بي  لعلي صلى هللا 

ةً وجوهكم، وإن  )أنت وشيعتك تردون علي  الحوض رواًء مروي ين، ُمبيض 

ك يردون علي  ظماًء مقمحين( .وفي رواية )شواهد التنزيل( عن ابن  عدو 

عباس كما يروي الحسكانيُّ الحنفي  أن  علياً عليه السالم سأل: يا رسول هللا، 

ي؟ فأجابه الن بي صلى هللا ع ن عدو  أ منك ولعنك. ومم  ليه وآله وسلم: )من تبر 

ثم قال: رحم هللا علياً ويرحمه هللا(. فيما روى عن أمير المؤمنين عليه السالم 

نفسه قوله: )حد ثني رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأنا مسنده الى 

: ِملُوا "إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوعَ  صدري، فقال: يا علي، أما تسمع قول هللا عز  وجل 

اِلَحاِت أُْوَلئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة" هم انت وشيعتك، وموعدي وموعدكم  الصَّ

لين. ومثل هذه الرواية  اً مَحجَّ الحوض اذا اجتمعت األَُمُم للحساب، تُدعون غر 

في كتابه )جمع الجوامع( وابن األثير  الشافعيُ  الس يوطيُّ  أو قريباً منها يروي

في )النهاية في غريب الحديث(، والخوارزمي  الحنفيُّ في مؤلفه )المناقب( 

https://arabicradio.net/tag/40623
https://arabicradio.net/tag/40623
https://arabicradio.net/tag/40622
https://arabicradio.net/tag/40622


والعبارة عنده قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله: )وموعدي وموعدكم 

 .ثت األمم للحساب( [ الحوض إذا ج

 

ترهقهم ذلة وقد  خاشعة أبصارهمأما أهل النار فقد قال تعالى فيهم هنا } 

 { . 43القلم  -كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون  

 

 وأما :

 

 )خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة(

  

وهذه الذلة في ذلك اليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي قال تعالى فيه } 

ِلَك اْليَْوُم الَِّذي َكانُوا يُوَعدُوَن  ۚأَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلهةٌ  َخاِشعَةً   44المعارج  – ذَٰ

. } 

 

 وأما :



 

 )أبصارهم( 

 

وخشوع االبصار هنا يبدأ عند الموت فيصبح بصرهم حاداً يرون كل شيئ 

اليوم  فبصركمن وعد هللا تعالى ووعيده قال تعالى } فكشفنا عنك غطائك 

 { 22ق  –حديد 

ترهقهم  أبصارهموهنا تخشع أبصارهم وهى ذليلة لقوله تعالى هنا }خاشعة 

 ذلة { .

 

 وأما :

 

 )ترهقهم ذلة(

 

 17المدثر  –صعودا  سأرهقه] وهنا رهق يرهق رهقا : مشقة قال تعالى } 

 { والمشقة



 ترهقهمضربت عليهم في ذلك اليوم بذلة قال تعالى فيها )خاشعة أبصارهم 

 ذلة(

ن أحسنوا وعملوا الصالحات وآمنوا باهلل تعالى ورسوله وتولوه تعالى والذي

ورسوله وأهل بيته عليهم السالم فهؤالء لهم الحسنى وزيادة وال يرهق 

 يَْرَهقُ وجوههم قتر وال ذلة لقوله تعالى } ل ِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَٰى َوِزيَادَة  ۖ َواَل 

ئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ۖ ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن   َۚواَل ِذلهةٌ ُوُجوَهُهْم قَتَر   {  26يونس  - أُوَلٰ

. 

 

 وأما :

 

 )ذلة( 

 

الذلة هنا إهانة عن قهر ويبين تعالى هنا انها لمن كسبوا السيئات في قوله 

ي ِئَاِت َجَزاُء َسي ِئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم  َن  ۖةٌ ِذله تعالى } َوالَِّذيَن َكَسبُوا السَّ ا لَُهم م ِ  مَّ

ئَِك أَْصَحاُب  َن اللَّْيِل ُمْظِلًما ۚ أُوَلٰ ِ ِمْن َعاِصٍم ۖ َكأَنََّما أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعًا م ِ َّللاَّ

 { . 27يونس  –النَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن 



وهم هم الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم القيامة وتراهم يعرضون على 

ارهم خاشعة من الذل لقوله تعالى } َوتََراُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها النارأبص

ٍ ۗ َوقَاَل الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اْلَخاِسِريَن  الذ ل ِ َخاِشِعيَن ِمَن  يَنُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِفي 

ِقيٍم الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ أاََل إِنَّ الظَّالِ   –ِميَن فِي َعذَاٍب مُّ

 { . 45الشورى 

وأماالذين آمنوا فقد ذللت لهم ثمارالجنة كما في قوله تعالى } َودَانِيَةً َعلَْيِهْم 

 { . 14اإلنسان  – تَْذِليًل قُُطوفَُها  َوذُل ِلَتْ ِظاَللَُها 

 

 وأما :

 

 )وقد( 

 

موا إلى الطاغوت هنا يبين تعالى أن هؤالء هم الذين عملوا بالهوى وتحاك

لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما 

أُِمُروا  َوَقدْ أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك يُِريدُوَن أَن يَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت 

يْ  {  60النساء  –َطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيدًا أَن يَْكفُُروا بِِه َويُِريدُ الشَّ

.وهؤالء عند موتهم بكفرهم التفت ساقهم بالساق ويوم القيامة ال يستطيعون 



كانوا  وقدالسجود كما في قوله تعالى هنا : } خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 

 { . 43القلم  -يدعون إلى السجود وهم سالمون  

 

 وأما : 

 

 )كانوا( 

 

هنا يبين تعالى أن هؤالء لما كذبوا توعدهم هللا تعالى بالعذاب كما في قوله و

َن السََّماِء  ْل َعلَْيِهم م ِ تعالى } لَعَلََّك بَاِخع  نَّْفَسَك أاَلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن  إِن نََّشأْ نُنَز ِ

ن ِن ُمْحدٍَث إاِلَّ  آيَةً فََظلَّْت أَْعنَاقُُهْم لََها َخاِضِعيَن  َوَما يَأْتِيِهم م ِ ْحَمٰ َن الرَّ ِذْكٍر م ِ

 -بِِه يَْستَْهِزئُونَ  َكانُواَعْنهُ ُمْعِرِضيَن  فَقَْد َكذَّبُوا َفَسيَأْتِيِهْم أَنبَاُء َما  َكانُوا

{ وما هذا العذاب الذي سينزل بهم إال ألنهم  كانوا في الدنيا  5-3الشعراء 

قبل ذلك مترفين  كانوانهم إ مترفين ويصرون على الشرك قال تعالى } 

الواقعة { . ولذلك يبين تعالى أن  – يصرون على الحنث العظيم وكانوا

هؤالء يوم القيامة سينزل بهم العذاب ألنهم تركوا العمل بكتاب هللا واإليمان 

به وواليته الحق في الحياة الدنيا وهم سالمون قال تعالى } خاشعة أبصارهم 

 { . 43القلم  -ون إلى السجود وهم سالمون  يدع كانواترهقهم ذلة وقد 



 وأما :

 

 )يدعون(

 

هنا يأمر هللا تعالى بطاعة رسول هللا تعالى ورسوله إذا دعاهم النبي لما 

ُسوِل إِذَا  ِ َوِللرَّ  َدَعاُكمْ يحييهم في قوله تعالى } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِلَّ

َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ ِإلَْيِه تُْحَشُروَن ِلَما يُْحيِيُكْم ۖ َواعْ   –لَُموا أَنَّ َّللاَّ

 { . 24األنفال 

ويبين تعالى أن الحكم سيكون بينهم يوم القيامة هو هللا تعالى وكتابه الكريم 

ٍة َجاثِيَةً ۚ ُكلُّ  ٍة  وكل أمة ستدعى إلى كتابها قال تعالى } َوتََرٰى ُكلَّ أُمَّ  تُْدَعىَٰ أُمَّ

ِ ۚ إِنَّا ُكنَّا ذَا ِكتَابُنَا َينِطُق َعلَْيُكم بِاْلَحق   إِلَٰى ِكتَابَِها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن َهٰ

 { . 29-28الجاثية  –نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن 

لما دعاهم كادوا  ولكن هللا تعالى يبين أن قوم رسول هللا صلى هللا عليه وآله

كادوا  يدعوهيهجمون عليه كاألسد الالبد قال تعالى } وأنه لما قام عبد هللا 

 { .  19الجن  –يكونون عليه لبدا 

ثم يبين تعالى أن اإلسالم يقوم بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله على 

نَ  يِن َما الوصية كما فعل نبي هللا إبراهيم من قبل قال تعالى } َشَرعَ لَُكم م ِ  الد ِ



ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰىۖ   ٰى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ َوصَّ

 ُ قُوا فِيِه ۚ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه ۚ َّللاَّ يَن َواَل تَتَفَرَّ أَْن أَقِيُموا الد ِ

قُوا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم  يَْجتَبِي إِلَْيهِ  َمن يََشاُء َويَْهِدي إَِلْيِه َمن يُنِيُب  َوَما تَفَرَّ

ى لَّقُِضَي بَْينَُهْم ۚ َوإِنَّ  َسمًّ ب َِك إِلَٰى أََجٍل مُّ  اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم ۚ َولَْواَل َكِلَمة  َسبَقَْت ِمن رَّ

ِلَك  الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمن ْنهُ ُمِريٍب  فَِلذَٰ  َواْستَِقْم َكَما  ۖفَاْدعُ بَْعِدِهْم لَِفي َشك ٍ م ِ

ُ ِمن ِكتَاٍب ۖ َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل  َّبِْع أَْهَواَءُهْم ۖ َوقُْل آَمنُت بَِما أَنَزَل َّللاَّ أُِمْرَت ۖ َواَل تَت

ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم ۖ َلنَا أَْعَمالُنَ ُ بَْينَُكُم ۖ َّللاَّ ةَ َبْينَنَا َوبَْينَُكُم ۖ َّللاَّ ا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ۖ اَل ُحجَّ

{ . ويبين تعالى هنا امره  15-13الشورى  –يَْجَمُع َبْينَنَا ۖ َوِإلَْيِه اْلَمِصيُر 

تعالى لرسوله بأن ال يتبع أهواء قومه في رفض ىالوصية ألهل بيته عليهم 

أهل البيت أمرهم الذي أمر به تعالى  السالم من بعده ألنهم بذلك ينازعون

ٍة َجعَْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ ۖ فَاَل يُنَاِزُعنََّك ِفي  لذلك يقول عز وجل } ل ُِكل ِ أُمَّ

ْستَِقيٍم   َواْدعُ اأْلَْمِر ۚ   { . 67الحج  -إِلَٰى َرب َِك ۖ ِإنََّك لَعَلَٰى ُهدًى مُّ

سالم كما هو مع رفض والية أهل ثم يبين تعالى أن من هؤالء من قبل اإل

بيت النبي عليهم السالم فآمنوا ببعض وعملوا بالرأي والهوى في جزء أمر 

من أوامر هللا تعالى لذلك قال تعالى في إشراكهم الرأي والهوى بحكم هللا 

ِلُكم بِأَنَّهُ إِذَا 
ُ َوْحدَهُ َكَفْرتُْم ۖ َوإِن يُْشَرْك بِِه  ُدِعيَ تعالى } ذَٰ ِ َّللاَّ تُْؤِمنُوا ۚ فَاْلُحْكُم ّلِلَّ

ِ اْلَكبِيِر   { . 12غافر  –اْلعَِلي 



وهؤالء قال تعالى في تفصيل قبول بعض أحكام هللا ورفض بعضها في قوله 

 تعالى :   

 

  

 

ن بَْعدِ   ْنُهم م ِ ُسوِل َوأََطْعَنا ثُمَّ يَتََولَّٰى فَِريق  م ِ ِ َوبِالرَّ ِلَك ۚ  } َويَقُولُوَن آَمنَّا بِاّللَّ ذَٰ

ئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن  َوإِذَا 
ْنُهم  ُدُعواَوَما أُولَٰ ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم ِإذَا فَِريق  م ِ ِإلَى َّللاَّ

َرض  أَِم اْرتَابُوا  ْعِرُضوَن َوإِن يَُكن لَُّهُم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن  أَفِي قُلُوبِِهم مَّ مُّ

ئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن  إِنََّما َكاَن أَْم يََخا ُ َعلَْيِهْم َوَرُسولُهُ ۚ بَْل أُولَٰ فُوَن أَن يَِحيَف َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم أَن يَقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعنَاۚ   ُدُعواقَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا  إِلَى َّللاَّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ئَِك ُهُم َوأُولَٰ َّْقِه فَأُولَٰ َ َويَت َ َوَرُسولَهُ َويَْخَش َّللاَّ َوَمن يُِطعِ َّللاَّ

 {  .  52-47النور  –اْلفَائُِزوَن  

وهؤالء يوم القيامة سيمقتون أنفسهم ندماً وحسرة على مافرطوا في جنب هللا 

ِ أَْكبَُر ِمن تبارك وتعالى في قوله تعالى } إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَادَْوَن لََمقْ  ُت َّللاَّ

يَماِن فَتَْكفُُروَن  ْقتُِكْم أَنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإْلِ { . وهؤالء لن  10غافر   –مَّ

 يستطيعوا السجود يوم القيامة كما في اآلية هنا التي نحن بصدد بيانها .

 



 وأما :

 

 ) إلى السجود(

 

يفة وأمر بالسجود له وهو والسجود هنا يبين تعالى أنه جعل في األرض خل

 آدم عليه السالم واألمر بالسجود يدخل فيه الطاعة والوالية قال تعالى : 

 

} َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِنِ ي َجاِعل  فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً ۖ قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن 

ُح بَِحْمِدَك َونُقَِد ُس لََك ۖ قَاَل إِنِ ي أَْعلَُم َما اَل يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الِد َماَء َونَْحُن نَُسبِ  

تَْعلَُموَن َوَعلََّم آدََم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماِء 

ُؤاَلِء إِن ُكنتُْم َصاِدِقيَن  قَالُوا ُسْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا ۖ إِنََّك أَنَت اْلعَِليُم  َهٰ

ا أَنبَأَُهم بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِ   ي اْلَحِكيُم  قَاَل يَا آدَُم أَنِبئُْهم بِأَْسَمائِِهْم ۖ فَلَمَّ

ْم تَْكتُُموَن  َوإِْذ قُْلنَا أَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما ُكنتُ 

 –إِالَّ إِْبِليَس أَبَٰى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن  فََسَجُدواآِلدََم  اْسُجُدواِلْلَماَلئَِكِة 

 { . 34-30البقرة 

فلما هبط آدم وزوجه أمرهم هللا تعالى بالسجود وهم سالمون فلما كفر  

تطيعوا السجود كما في قوله تعالى هنا  } البعض باهلل تعالى ورسله  لم تس



 -وهم سالمون   إلى السجودخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون 

 { .  43القلم 

  

 وأما :

 

 ) وهم سالمون(

 

 

] وهنا سلم يسلم سالماً وسالمة : خلص ونجا وخال من العوارض والموانع 

ن الشرور والسلن اإلستسالم فهو سالم وهم سالمون والسلم : األمان والنجاة م

معجم الفاظ القرآن باب السين فصل الالم والميم [ قال تعالى في منع  –

ُ فِي َمنَاِمَك قَِلياًل ۖ َولَْو أََراَكُهْم َكثِيًرا لَّفَِشْلتُْم َوَلتَنَاَزْعتُْم  الشرور} إِْذ يُِريَكُهُم َّللاَّ

 َ ِكنَّ َّللاَّ دُوِر   إِنَّ  َۗسلهمَ فِي اأْلَْمِر َولَٰ  { . 43األنفال -هُ َعِليم  بِذَاِت الصُّ

 { 103الصافات  –وتله للجبين  أسلماوفي اإلستسالم  يقول تعالى } فلما 

 السلم} يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في  والسلم األمان واإلستسالم لقوله تعالى

 للسلم{ والسلم عدم الحرب لقوله تعالى } وإن جنحوا  208البقرة  -كافة



ُ  61األنفال  –فاجنح لها وتوكل على هللا  {  وقال تعالى أيضاً } َضَرَب َّللاَّ

ُجاًل فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجاًل  ل َِرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَلۚ   َسلًَماَمثاًَل رَّ

ِ ۚ بَْل أَْكثَُرُهْم اَل يَْعلَُموَن   {  29الزمر  –اْلَحْمدُ ّلِلَّ

سلم بمعانيه من أمان واستسالم جعله هللا تعالى لمن اسلم له عز وجل وهذا ال

 السلموعمل بكتاب هللا تعالى لقوله عز وجل } يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 

{  ولذلك جعل التحية بين المؤمنين في الدنيا السالم كما  208البقرة  -كافة

َعلَْيُكْم ۖ َكتََب َربُُّكْم  َسَلمٌ نُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل في قوله تعالى } َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤمِ 

ْحَمةَ ۖ أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا ِبَجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح  َعلَٰى نَْفِسِه الرَّ

ِحيم    دار {  وفي اآلخرة بين تعالى أن الجنة اسمها  54األنعام  -فَأَنَّهُ َغفُور  رَّ

ِعندَ َرب ِِهْم ۖ َوُهَو َوِليُُّهم بَِما َكانُوا  السهَلمِ السالم أيضاً في قوله تعالى } لَُهْم دَاُر 

 { . 127األنعام  -يَْعَملُوَن  

 

وهذه الدار جعلها هللا تعالى لمن أسلم وجهه له عز وجل .ومن لم يسلم هلل 

م فلن يستطيع السجود تعالى ويتواله ويتولى رسوله وأهل بيته عليهم السال

في اآلخرة ألنه لم يستسلم في الدنيا هلل تعالى ويطيعه عز وجل ويطع رسوله 

صلى هللا عليه وآله وهو سالم آمن فيها قال تعالى هنا }  يوم يكشف عن ساق 

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا ويدعون إلى السجود فال يستطيعون 

 {  .43-42القلم  –  وهم سالمونيدعون إلى السجود 



 

 ثم يقول تعالى :

 

( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون 44)

(44 ) 

  

 وهنا :

 

 (يكذب)فذرني ومن 

 

معجم ألفاظ  –] وذرت الريح الشيئ تذروه ذرواً :أطارته وبددته وأذهبته 

 ً  تذروهالقرآن باب الذال فصل الراء والواو [ قال تعالى } فأصبح هشيما

 { . 1الذاريات  -والذاريات ذروا{ وقال تعالى}  45الكهف  -الرياح

والمعنى هنا أي : ]  دعني وإياه مني ومنه وهذا تهديد شديد والبداية ستكون 

ً من هللا تعالى لهؤالء الظالمين كما في اآلية هنا }  فذرني ومن استدراجا



ي لهم إن كيدي يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأمل

 { .  45-44القلم  –متين 

ذَْرنِي وورد بأن ذلك هو الوليد بن المغيرة الوارد ذكره في قوله تعالى : } 

ْمدُودًا َوَمنْ  َوبَنِيَن ُشُهودًا َوَمهَّدتُّ لَهُ تَْمِهيدًا ثُمَّ  َخلَْقُت َوِحيدًا َوَجعَْلُت لَهُ َمااًل مَّ

َسأُْرِهقُهُ َصعُودًا إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر فَقُتَِل  هُ َكاَن آِليَاتِنَا َعنِيدًاَكالَّ إِنَّ  يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ 

ثُمَّ َعبََس َوبََسَر ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر فَقَاَل إِْن  َكْيَف قَدََّر ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدََّر ثُمَّ نََظرَ 

 المدثر [ . –”. ْوُل اْلَبَشِر َسأُْصِليِه َسقَرَ َهذَا إاِلَّ ِسْحر  يُْؤثَُر إِْن َهذَا إاِلَّ قَ 

 

 ورد في تاريخ ابن كثير الجزء الثالث مايلي :

 

] قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني 

صلى  -عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول هللا 

لقرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه ، فقرأ عليه ا -هللا عليه وسلم 

فقال : يا عم ، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك ماال . قال : لم ؟ قال : 

ليعطوكه ، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله . قال : قد علمت قريش أني 

أكثرها ماال . قال : فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له . قال : وماذا أقول ؟ 

فوهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مني ، وال أعلم برجزه ، وال بقصيده مني 



[ بأشعار الجن ، وهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ،  153، وال ] ص: 

ووهللا إن لقوله الذي يقوله حالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإنه لمثمر أعاله ، 

م ما تحته . قال : ال يرضى مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وال يعلى ، وإنه ليحط

عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني حتى أفكر فيه . فلما فكر قال : هذا 

سحر يؤثر ; يأثره عن غيره فنزلت : ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له 

[ هكذا رواه البيهقي  13 - 11ماال ممدودا وبنين شهودا اآليات . ] المدثر : 

محمد بن علي الصنعاني بمكة ، عن إسحاق به . عن الحاكم عن أبي عبد هللا 

 وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسال .

وفيه أنه قرأ عليه إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى  

[ وقال  90عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ] النحل : 

أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير البيهقي : عن الحاكم عن األصم عن 

عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو 

عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش ، وكان ذا 

سن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد 

[  154فأجمعوا فيه رأيا واحدا وال ] ص: سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، 

تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قول بعضكم بعضا . فقيل : يا أبا عبد 

شمس فقل : وأقم لنا رأيا نقوم به . فقال : بل أنتم ، فقولوا وأنا أسمع . فقالوا : 

نقول : كاهن . فقال : ما هو بكاهن ; فقد رأيت الكهان ، فما هو بزمزمة 



ن . فقالوا : نقول : مجنون . فقال : ما هو بمجنون ، ولقد رأينا الجنون ، الكها

وعرفناه فما هو بخنقه وال تخالجه وال وسوسته . فقال نقول : شاعر . فقال : 

ما هو بشاعر ، قد عرفنا الشعر برجزه ، وهزجه ، وقريضه ، ومقبوضه ، 

: ما هو بساحر ،  ومبسوطه ، فما هو بالشعر قالوا فنقول : هو ساحر . قال

قد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثه ، وال بعقده . قالوا : فما نقول يا أبا 

عبد شمس ؟ قال : وهللا إن لقوله لحالوة ، وإن أصله لمغدق ، وإن فرعه 

لجنى ، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إال عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول 

: هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء  ألن تقولوا : ساحر . فتقولوا

وزوجته ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ، 

فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم ، ال يمر بهم أحد إال حذروه إياه ، 

وذكروا لهم أمره ، وأنزل هللا في الوليد قوله : ذرني ومن خلقت وحيدا 

[  155له ماال ممدودا وبنين شهودا اآليات . وفي أولئك النفر ] ص: وجعلت 

قوله : الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 

[ قلت : وفي ذلك قال هللا تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة  93 - 91] الحجر : 

أتنا بآية كما أرسل عقلهم : بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر فلي

[ . فحاروا ماذا يقولون فيه ، فكل شيء يقولونه باطل  5األولون ] األنبياء : 

; ألن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ ، قال هللا تعالى : انظر كيف 

[ وقال اإلمام  9ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال ] الفرقان : 

ني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن عبد بن حميد في " مسنده " : حدث



مسهر عن األجلح ، هو ابن عبد هللا الكندي عن الذيال بن حرملة األسدي عن 

جابر بن عبد هللا قال : اجتمع قريش يوما ، فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر 

والكهانة والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، 

ليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ، فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة وعاب ديننا ، ف

بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد . فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم 

. فقال : أنت خير أم عبد  -صلى هللا عليه وسلم  -عبد هللا ؟ فسكت رسول هللا 

. فقال : إن كنت تزعم  -صلى هللا عليه وسلم  -المطلب ؟ فسكت رسول هللا 

أن هؤالء خير منك ، فقد عبدوا اآللهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير 

[ نسمع قولك ، إنا وهللا ما رأينا سخلة قط أشأم  156منهم فتكلم حتى ] ص: 

على قومه منك ; فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في 

في قريش ساحرا ، وأن في قريش كاهنا ، العرب ، حتى لقد طار فيهم أن 

وهللا ما ننتظر إال مثل صيحة الحبلى ، أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف 

حتى نتفانى ، أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة ، جمعنا لك حتى تكون 

أغنى قريش رجال ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت ، 

: " فرغت ؟ " .  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا فلنزوجك عشرا . فقال رس

: " بسم هللا الرحمن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال : نعم . فقال رسول هللا 

الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 

يعلمون إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 

بة : حسبك حسبك ، ما عندك غير هذا ؟ قال : " ال " . فرجع وثمود فقال عت



إلى قريش ، فقالوا : ما وراءك ؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إال 

كلمته . قالوا : فهل أجابك ؟ فقال : نعم . ثم قال : ال والذي نصبها بنية ، ما 

مود . قالوا فهمت شيئا مما قال ، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وث

: ويلك يكلمك الرجل بالعربية ال تدري ما قال ؟ ! قال : ال وهللا ، ما فهمت 

[ وقد رواه البيهقي وغيره  157شيئا مما قال ، غير ذكر الصاعقة . ] ص: 

عن الحاكم عن األصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين عن محمد بن 

نت إنما بك الرياسة عقدنا فضيل عن األجلح به . وفيه كالم ، وزاد : وإن ك

ألويتنا لك ، فكنت رأسنا ما بقيت . وعنده : أنه لما قال له : فإن أعرضوا فقل 

أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسك عتبة على فيه ، وناشده الرحم 

أن يكف عنه ، ولم يخرج إلى أهله ، واحتبس عنهم . فقال أبو جهل : يا 

عتبة إال صبأ إلى محمد ، وأعجبه طعامه ، وما معشر قريش ، وهللا ما نرى 

ذاك إال من حاجة أصابته ، انطلقوا بنا إليه . فأتوه ، فقال أبو جهل : وهللا يا 

عتبة ما جئنا إال أنك صبوت إلى محمد ، وأعجبك أمره ، فإن كان بك حاجة 

جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب وأقسم باهلل ال يكلم 

حمدا أبدا ، وقال : لقد علمتم أني من أكثر قريش ماال ، ولكني أتيته وقص م

عليهم القصة فأجابني بشيء وهللا ما هو بسحر وال بشعر وال كهانة ، قرأ بسم 

هللا الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل 

فأمسكت بفيه ،  [ 113أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ] فصلت : 

وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب ، فخفت 



[ ثم قال البيهقي عن الحاكم عن األصم  158أن ينزل عليكم العذاب . ] ص: 

عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي 

: حدثت أن عتبة بن ربيعة زياد مولى بني هاشم عن محمد بن كعب قال 

 -وكان سيدا حليما قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ، ورسول هللا 

جالس وحده في المسجد : يا معشر قريش ، أال أقوم  -صلى هللا عليه وسلم 

إلى هذا فأكلمه فأعرض عليه أمورا ، لعله يقبل بعضها ويكف عنا ؟ قالوا : 

صلى هللا عليه وسلم  -تى جلس إلى رسول هللا بلى يا أبا الوليد . فقام عتبة ح

صلى هللا  -. فذكر الحديث فيما قال له عتبة وفيما عرض على رسول هللا  -

من المال ، والملك ، وغير ذلك . وقال زياد عن ابن إسحاق :  -عليه وسلم 

فقال عتبة : يا معشر قريش ، أال أقوم إلى محمد فأكلمه ، وأعرض عليه 

بل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة أمورا لعله يق

يزيدون ويكثرون فقالوا :  -صلى هللا عليه وسلم  -ورأوا أصحاب رسول هللا 

 -بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول هللا 

مت من السطة فقال : يا ابن أخي ، إنك منا حيث قد عل -صلى هللا عليه وسلم 

في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت 

[ به أحالمهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ،  159به جماعتهم ، وسفهت ] ص: 

وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورا 

صلى هللا  -ل هللا تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسو

: " يا أبا الوليد أسمع " . قال : يا ابن أخي ، إن كنت إنما تريد  -عليه وسلم 



بما جئت به من هذا األمر ماال ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال 

، وإن كنت تريد به شرفا ، سودناك علينا ، حتى ال نقطع أمرا دونك ، وإن 

علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ، ال  كنت تريد به ملكا ملكناك

تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا ، حتى نبرئك منه 

، فإنه ربما غلب التابع على الرجل ، حتى يداوى منه . أو كما قال له . حتى 

نبي يستمع منه ، قال له ال -صلى هللا عليه وسلم  -إذا فرغ عتبة ورسول هللا 

: " أفرغت يا أبا الوليد ؟ " . قال : نعم . قال : "  -صلى هللا عليه وسلم  -

: " بسم  -صلى هللا عليه وسلم  -فاسمع مني " . قال : أفعل . فقال رسول هللا 

هللا الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا 

يقرؤها ، فلما  -هللا عليه وسلم صلى  -عربيا لقوم يعلمون فمضى رسول هللا 

سمع بها عتبة أنصت لها ، وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليهما ; 

إلى السجدة  -صلى هللا عليه وسلم  -ليسمع منه ، حتى انتهى رسول هللا 

فسجدها ، ثم قال : " سمعت يا أبا الوليد ؟ " . قال : سمعت . قال : " فأنت 

ة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف باهلل ، لقد وذاك " . ثم قام عتب

جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلسوا إليه ، قالوا : ما 

[ ما  160وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني وهللا قد سمعت قوال ] ص: 

 سمعت مثله قط ، وهللا ما هو بالشعر ، وال الكهانة ، يا معشر قريش ،

أطيعوني واجعلوها بي ، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ، 

فوهللا ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب ، فقد كفيتموه بغيركم 



، وإن يظهر على العرب ، فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس 

: هذا رأيي لكم ، فاصنعوا  به ، قالوا : سحرك وهللا يا أبا الوليد بلسانه . قال

ما بدا لكم . ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعرا قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة 

. وقال البيهقي : أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبهاني أخبرنا أبو 

قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي بمكة ، حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطيالسي 

الضبي حدثنا المثنى بن زرعة عن محمد بن إسحاق  حدثنا داود بن عمرو

على  -صلى هللا عليه وسلم  -عن نافع عن ابن عمر قال : لما قرأ رسول هللا 

عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه ، فقال لهم : يا قوم 

، أطيعوني في هذا األمر اليوم ، واعصوني فيما بعده ، فوهللا لقد سمعت من 

هذا الرجل كالما ما سمعت أذناي كالما مثله ، وما دريت ما أرد عليه . وهذا 

حديث غريب جدا من هذا الوجه . ثم روى البيهقي عن الحاكم عن األصم 

 [  161عن أحمد بن عبد الجبار ] ص: 

عن يونس عن ابن إسحاق حدثني الزهري قال : حدثت أن أبا جهل وأبا 

صلى هللا  -ليلة ليسمعوا من رسول هللا  سفيان واألخنس بن شريق خرجوا

وهو يصلي بالليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع  -عليه وسلم 

منه ، وكل ال يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا أصبحوا 

وطلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتالوموا ، وقال بعضهم لبعض : ال 

بعض سفهائكم ألوقعتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا ، حتى  تعودوا فلو رآكم



إذا كانت الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما 

ل منهم قالوا أول مرة . ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة ، أخذ كل رج

مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، 

فقالوا : ال نبرح حتى نتعاهد أن ال نعود فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا فلما 

أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، 

سمعت من محمد . فقال : يا أبا  فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما

ثعلبة وهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها . فقال األخنس : وأنا 

والذي حلفت به . 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 

ناف الشرف ; أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا نحن وبنو عبد م

فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي 

يأتيه الوحي من السماء ، فمتى ندرك هذه ؟ وهللا ال نسمع به أبدا ، وال 

ص  3 البداية والنهاية البن كثير ج  –نصدقه . فقام عنه األخنس بن شريق  

152 . ] 

 

 وأما :

 



 )ومن يكذب(

 

والتكذيب ليس اتهاماً للقرآن الكريم حاشا هلل تعالى بل هم يقرون في كل زمن 

بمعجزة القرآن فقال الوليد ابن المغيرة : ] وهللا إنه ليس بكالم إنس وال جن و 

إن في لحالوة وإن عليه لطالوة وإنه يعلوا وال يعلى عليه [ كما بينا من قبل  

ذلك يبين تعالى أن التكذيب في القرآن الكريم لفظ منقول عن معناه بمعنى ول

الترك للعمل بكتاب هللا تعالى تكذيب ولذلك ضرب هللا تعالى مثالً ألمة محمد 

أمة بني إسرائيل والكثير منهم شبههم هللا تعالى بالحمار يحمل اسفار ثم قال 

لُوا بآيات هللا{ قال  كذبوا} بئس مثل القوم الذين  تعالى } َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

 َكذهبُواالتَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا ۚ ِبئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن 

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن  ِ ۚ َوَّللاَّ  { .5الجمعة  –بِآيَاِت َّللاَّ

العمل بكتاب هللا تعالى والتخلق بأخالقه وواليته الحق وبالتالي كل من ترك 

فاهلل تعالى سيستدرجه من حيث ال يعلم إن لم يتب من قريب قبل الغرغرة 

بُ قال تعالى هنا } فَذَْرنِي َوَمن  ْن َحْيُث اَل  يَُكذ ِ ذَا اْلَحِديِث ۖ َسنَْستَْدِرُجُهم م ِ بَِهٰ

 { . 44القلم  –يَْعلَُموَن 

 

 وأما : 



 

 يكذب بهذا الحديث () 

 

َل أَْحَسَن  ُ نَزَّ ِكتَابًا  اْلَحِديثِ وهذا الحديث هو القرآن الكريم لقوله تعالى } َّللاَّ

ُمتََشابًِها َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم 

 ِ  { .  23ر الزم -إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

وهنا يبين تعالى أن هؤالء كانوا مكذبين غير مصدقين بآيات هللا تعالى كما 

ذَا اْلَحِديثِ في قوله تعالى : }  ْدِهنُوَن َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم  أَفَبَِهَٰ بُونَ أَنتُم مُّ  تَُكذ ِ

ِكن الَّ فَلَْواَل إِذَا بَلَغَِت اْلُحْلقُوَم َوأَنتُْم ِحينَِئٍذ تَنُظُرو َن  َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمنُكْم َولَٰ

ا إِن َكاَن  تُْبِصُروَن  فَلَْواَل إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن  تَْرِجعُونََها إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن فَأَمَّ

ا إِن َكاَن ِمْن أَْصَحابِ  بِيَن فََرْوح  َوَرْيَحان  َوَجنَُّت نَِعيٍم َوأَمَّ  اْليَِميِن  ِمَن اْلُمقَرَّ

ا إِن َكاَن ِمَن  بِينَ فََساَلم  لََّك ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن  َوأَمَّ ْن  اْلُمَكذ ِ ال ِيَن فَنُُزل  م ِ الضَّ

ذَا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن فََسب ِْح بِاْسِم َرب َِك اْلعَِظيِم    –َحِميٍم َوتَْصِلَيةُ َجِحيٍم  إِنَّ َهٰ

 { 96-81الواقعة 

 



:  سيستدرجهم هللا تعالى من حيث ال يعلمون كما في قوله تعالى هنا  وهؤالء 

بُ } فَذَْرنِي َوَمن  ذَا اْلَحِديثِ  يَُكذ ِ ْن َحْيُث اَل يَْعلَُموَن  ۖبَِهَٰ القلم  – َسَنْستَْدِرُجُهم م ِ

44 . } 

 

 وأما :

 

 سنستدرجهم من حيث ال يعلمون( بهذا الحديث)ومن يكذب 

 

استدراجاً : استفعال بمعنى اإلستصعاد أو اإلستنزال ] واستدرجه يستدرجه  

ويستعمل في المكر والخديعة واإلمالء قليالً إلى مايهلك ومن حيث ال يعلمون 

واستدراج هللا لعبده : أن يوليه من النعم أو يملي له في المؤاخذه فتلهيه النعمة 

اظ القرآن معجم ألف –أو يتمادى في غيه ويأخذه هللا بالهالك وهو في غفلة 

 باب الدال فصل الراء والجيم [ .

وأملي  من حيث ال يعلمون سنستدرجهمبآياتنا  كذبواقال تعالى :  } والذين 

 { . 182األعراف   -لهم إن كيدي متين 

 



 وأما :

 

 ال يعلمون( )من حيث(

 

أي أن هللا تعالى سيأتيهم من حيث لم يحتسبوا بعد استدراجه تعالى لهم 

حياة الدنيا ليستوفوا حقهم فيها مما ارادوه من متاعها دون أداء وإمهالهم في ال

حق هللا تعالى فيها قال تعالى } ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب 

انِعَتُهُ  ِل اْلَحْشِر ۚ َما َظَننتُْم أَن َيْخُرُجوا ۖ َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ ْم ُحُصونُُهم ِمن ِديَاِرِهْم أِلَوَّ

 ُ ِ فَأَتَاُهُم َّللاَّ َن َّللاَّ ْعَب ۚ يُْخِربُوَن  ِمْن َحْيثُ م ِ لَْم يَْحتَِسبُواۖ  َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ

{ وهنا  2الحشر  –بُيُوتَُهم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اأْلَْبَصاِر 

اهرة وظنهم أنهم من المستحيل أن يغلبوا أتاهم هللا على الرغم من قوتهم الظ

من حيث لم يحتسبوا وغلبوا كما في اآلية ولذلك يقول تعالى فيمن تركوا 

ً غيرهم لإلنتقام منهم  العمل بكتاب هللا تعالى سيستدرجهم ليتسلط عليهم أمما

 ال يعلمون وأملي من حيثقال تعالى هنا } والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم 

 { . 182األعراف   -لهم إن كيدي متين 

وما ذلك إال بتركهم كتاب ربهم فاستدرجهم هللا تعالى ليكونوا تحت أقدام 

األمم األخرى من أهل الكتاب والوثنيين من أصحاب الديانات األرضية كما 



صلى  -في الحديث : ] عن عبد هللا بن عمر )ر(  قال: أقبل علينا رسول هللا 

فقال: )يا معشر المهاجرين، خمس  إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل  - هللا عليه وسلم

أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم 

الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا 

عليهم، ولم المكيال والميزان إال أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان 

يمنعوا زكاة أموالهم إال ُمنعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يُمطروا، 

ا من غيرهم فأخذوا  ولم ينقضوا عهد هللا وعهد رسوله إال سلط هللا عليهم عدوًّ

بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب هللا ويتخيروا مما أنزل هللا إال 

 واه ابن ماجه [ .جعل هللا بأسهم بينهم( ر

 

 وأما :

 

 )ال يعلمون(

  

وهنا يبين تعالى أن هؤالء ال يعلمون إال الظاهر وال يدركون بواطن األمور 

فيعلمون أن األقوى هو الغالب وهذا علم ظاهر واألمر ليس كذلك على 

 الحقيقة لذلك يقول تعالى 



  { 21يوسف  – ال يعلمون} وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

ن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُوَن  وُم  فِي أَْدنَى اأْلَْرِض َوُهم م ِ وقال تعالى } الم ُغِلَبِت الرُّ

ِ اأْلَْمُر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعدُ ۚ َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن  بِنَْصِر  فِي بِْضعِ ِسِنيَن ۗ ّلِلَّ

ِ ۚ يَنُصُر َمن يََشاُء ۖ َوُهَو الْ  ِكنَّ َّللاَّ ُ َوْعدَهُ َولَٰ ِ ۖ اَل يُْخِلُف َّللاَّ ِحيُم َوْعدَ َّللاَّ عَِزيُز الرَّ

َن اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوُهْم َعِن اآْلِخَرةِ ُهْم  اَل يَْعلَُموَن أَْكثََر النَّاِس  يَْعلَُموَن َظاِهًرا م ِ

 ُ ا َخَلَق َّللاَّ  السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهَما َغافِلُوَن  أََولَْم يَتَفَكَُّروا فِي أَنفُِسِهم ۗ مَّ

َن النَّاِس بِِلقَاِء َرب ِِهْم لََكافُِروَن  أََولَْم  ى ۗ َوإِنَّ َكثِيًرا م ِ َسمًّ ِ َوأََجٍل مُّ إاِلَّ بِاْلَحق 

ا أََشدَّ ِمْنُهْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ۚ َكانُو

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَي ِنَاِتۖ   ةً َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ قُوَّ

ِكن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن  ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ الَِّذيَن أََساُءوا 
ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَٰ فََما َكاَن َّللاَّ

ُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ ثُمَّ السُّو ُ َيْبدَأ ِ َوَكانُوا بَِها َيْستَْهِزئُوَن  َّللاَّ أَٰى أَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

ن ُشَرَكائِِهْم  إِلَْيِه تُْرَجعُوَن  َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْبِلُس اْلُمْجِرُموَن  َولَْم يَُكن لَُّهم م ِ

ا الَِّذيَن ُشفَعَاُء َوَكانُوا بِشُ  قُوَن  فَأَمَّ َرَكائِِهْم َكافِِريَن  َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئٍِذ يَتَفَرَّ

اِلَحاِت فَُهْم فِي َرْوَضٍة يُْحبَُروَن   {  15 -1الروم  -آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ثم يبين تعالى أن التكذيب لفظ منقول يعني الترك للعمل بكتاب هللا في أوضح 

صوره بقوله تعالى في سورة غافر } لخلق السماوات واألرض أكبر  وأجلى

 {  .  57غافر  – ال يعلمونمن خلق الناس ولكن أكثر الناس 

 



وهنا السؤال هل ينكر أحداً أن السماوات واألرض أكبر من أي صناعة 

صنعها اإلنسان ؟ ولكن هللا تعالى قال هنا أن الذين تولوا غيره تعالى ورسوله 

يته عليهم السالم ال يعلمون أن هللا أكبر مما خلقوا وصنعوا بايديهم وأهل ب

 –ولذلك يقول البغوي رحمه هللا في تفسيره : ] الدجال مذكور في هذه اآلية 

 تفسير البغوي [ .

َجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة  وهذا المعتقد يعتقده المنافقون لقوله تعالى : } يَقُولُوَن لَئِن رَّ

ِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن لَيُْخِرَجنَّ  ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَٰ ِ اْلِعزَّ اَل  اأْلََعزُّ ِمْنَها اأْلَذَلَّ ۚ َوّلِلَّ

{ . وهؤالء سيستدرجهم هللا تعالى من حيث ال يعلمون 8المنافقون  – يَْعلَُمونَ 

ذَا  ليعذبهم في الحياة الدنيا حتى يتوبوا قال تعالى } فَذَْرنِي َوَمن ُب بَِهٰ يَُكذ ِ

ْن َحْيُث   { . 44القلم  – اَل يَْعلَُمونَ اْلَحِديِث ۖ َسنَْستَْدِرُجُهم م ِ

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (45( وأملي لهم إن كيدي متين)45)

 

 وهنا :



 

 )وأملي لهم(

 

معجم ألفاظ  –] وأملى له : أطال ووسع له فيما هو فيه ولم يعجل بعقوبته 

 الالم والواو [ .القرآن باب الميم فصل 

َنفُِسِهْم ۚ ِإنََّما نُْمِلي  نُْمِلي لَُهمْ قال تعالى } َواَل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما  َخْير  أل ِ

ِهين    { .178آل عمران  –لَُهْم ِليَْزدَادُوا ِإثًْما ۚ َولَُهْم َعذَاب  مُّ

يز مقتدر قال تعالى } لََقِد فإذا أملى هللا تعالى لهم أخذهم إن لم يتوبوا أخذ عز

ن قَْبِلَك   –ِللَِّذيَن َكفَُروا ثُمَّ أََخْذتُُهْم ۖ فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب  فَأَْملَْيتُ اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل م ِ

 { . 32الرعد 

 

 وأما :

 

 )إن كيدي متين(

 



معجم ألفاظ القرآن باب  –] وكاد يكيد كيداً :احتال في إلحاق الضرر به 

ً أخرى  الكاف فصل الواو والدال [ . وهللا تعالى ال يكيد ولكنه سيسلط أمما

تقوم بهذا اإلنتقام وفق مراد هللا تعالى قال عز وجل } َقاَل َيا بُنَيَّ اَل تَْقُصْص 

بِين   ۖ فَيَِكيُدوا لََك َكْيًداُرْؤيَاَك َعلَٰى إِْخَوتَِك  نَساِن َعدُوٌّ مُّ  – إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلإْلِ

 { .5يوسف 

وكما قلنا أن الكيد تيسير تسلط أمم أخرى على المسلمين إن تركوا العمل  

بكتاب ربهم لذلك يقول تعالى لما مكن يوسف عليه السالم وهيأ له اسباب 

ِلَك  ِليُوُسَف َما َكاَن  ِكْدنَاالحكم والتسلط وأخذ أخيه معه قال تعالى هنا } َكذَٰ

ن نََّشاُء ۗ َوفَْوَق ُكل ِ ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَملِ  ُ ۚ نَْرفَُع دََرَجاٍت مَّ ِك إاِلَّ أَن يََشاَء َّللاَّ

{ . وكيد هللا تعالى متين كما في اآلية  } َوالَِّذيَن  76يوسف  –ِذي ِعْلٍم َعِليم  

ْن َحْيُث اَل َيْعلَُموَن  َوأُْمِلي لَُهْم ۚ   –  َكْيِدي َمتِينٌ إِنه َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا َسَنْستَْدِرُجُهم م ِ

 { 183-182األعراف 

 

 وأما :

 

 )متين(  

  



] ومتن يمتن متانة فهو متين :صلب وقوي واشتد ويقال رجل متين : شديد 

القوة وهو القوي الشديد الذي ال يلحقه في أفعاله مشقة والتعب ويقال كيد 

والنون معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل التاء  –متين  قوي لطيف ال يغلب 

 { .  58لذاريات  – المتين[ قال تعالى : } إن  هللا هو الرزاق ذو القوة 

 

وكيد هللا تبارك وتعالى متين ألنه منسوب لمقدراته في الخلق إن كفر الخلق 

ً آخرين لينتقموا منهم في الحياة الدنيا فيتسلطون عليهم  سلط عليهم أمما

هم العذاب األدنى دون العذاب منتقمين منهم محققين مراد هللا تعالى ليعذب

 األكبر بعد موتهم لعلهم يرجعون .

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (46( أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون )46)

 

} أم تسألهم أجراً فهم  40واآلية مكررة في قوله تعالى بسورة الطور رقم 

   من مغرم مثقلون { 



 

 وهنا :

 

 )أم(

 

} َوأَْقَبَل بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض َيتََساَءلُوَن قَالُوا  وردت هذه االيات في قوله تعالى

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم إِنَّا ُكنَّا ِمن  إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن  فََمنَّ َّللاَّ

ْر فََما أَنتَ  ِحيُم فَذَك ِ   بِنِْعَمِت َرب َِك بَِكاِهٍن َواَل َمْجنُونٍ قَْبُل َنْدُعوهُ ۖ ِإنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ الرَّ

َن  أَمْ  يَقُولُوَن َشاِعر  نَّتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن  قُْل تََربَُّصوا فَإِن ِي َمعَُكم م ِ

{   31-25الطور  –تأمرهم أحالمهم بهذا بل هم قوم طاغون  أماْلُمتََرب ِِصيَن  

. 

 

حمد صلى هللا عليه وسلم : أتسأل يا محمد وهنا ] يقول تعالى ذكره لنبيه م

هؤالء المشركين باهلل على ما أتيتهم به من النصيحة ، ودعوتهم إليه من 

، ثوابا وجزاء )  تسألهم فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْقَلُوَن ( يعني: من غرم ذلك  أمالحق 

تجنبوا األجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه ، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك، و



لعظم ما أصابهن من ثقل الغرم الذي سألتهم على ذلك الدخول في الذي 

 تفسير الطبري [ . –دعوتهم إليه من الدين. 

 

 وأما :

 ) أم تسألهم أجراً(

 

وهنا يبين تعالى أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله ال يسألهم أجراً وال خرجاً 

اِزقِيَن َخْرًجا فََخرَ  أَْم تَْسأَلُُهمْ قال تعالى }   –اُج َرب َِك َخْير  ۖ َوُهَو َخْيُر الرَّ

تَْسأَلُُهْم { وبالتالي هو ال يسألهم عليه أجراً لقوله تعالى } َوَما  72المؤمنون 

{ . ثم يبين تعالى أنه  104يوسف  – إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكر  ل ِْلعَالَِميَن  َۚعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ 

دة أهل بيت النبي عليهم السالم في الدنيا ال يسألهم عليه من أجر إال مو

ليفوزو برضا هللا تعالى وجنته وهذه بشارة للمؤمنين  قال تعالى فيها :  } 

اِلَحاِت ۗ قُل الَّ  ُ ِعبَادَهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر َّللاَّ ِلَك الَِّذي يُبَش ِ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ذَٰ

َ إاِلَّ اْلَمَودَّةَ  أَْجًرا  فِي اْلقُْربَٰى ۗ َوَمن يَْقتَِرْف َحَسَنةً نَِّزْد لَهُ ِفيَها ُحْسنًا ۚ إِنَّ َّللاَّ

{  . وهنا يسأل هللا تعالى هل هذه المودة ثقيلة  23الشورى  –َغفُور  َشُكور  

فهم من مغرم  تسألهم أجراً عليهم وفيها غرامة لهم كما في قوله تعالى } أم 

ذا المغرم ماالً لقوله تعالى عن قوم نوح  عليه السالم { وه 46القلم  –مثقلون 



ِ ۚ َوَما أَنَا بَِطاِرِد الَِّذيَن  أَْجِريَ َمااًل ۖ إِْن  أَْسأَلُُكْم َعلَْيهِ }  َويَا قَْوِم اَل  إاِلَّ َعلَى َّللاَّ

ِكن ِي أََراُكْم قَْوًما تَْجَهلُوَن  اَلقُو َرب ِِهْم َولَٰ  . { 29ود ه –آَمنُوا ۚ إِنَُّهم مُّ

 

 

 وأما :

 

 )فهم(

 

وهذا اللفظ ورد في قوله تعالى مبيناً أن هؤالء هم شر الدواب على األرض 

 –ال يؤمنون  فهمبكفرهم قال تعالى } إن شر الدواب عند هللا الذين كفروا 

{ وبتكذيبهم للحق لما جائهم اصبحوا شرالدواب كما قلنا لقوله  55األنفال 

{ بل يقول  5ق –في أمر مريج  فهملما جائهم تعالى } بل كذبوا بالحق 

تعالى مستنكراً هل عندهم علم الغيب فهم كتبوا كل أعمال الخالئق وما هو 

 { . 47القلم  –يكتبون  فهمكائن إلى يوم القيامة قال تعالى } أم عندهم الغيب 

 

 وأما :



 

 )من مغرم(

 

معجم ألفاظ  –ل ] والغرامة ماال يستطيع من النفقة كالدين ومايلزم من ما

القرآن باب الغين فصل الراء والميم [ . قال تعالى في المنافقين من األعراب 

َويَتََربَُّص بُِكُم الدََّوائَِر ۚ َعلَْيِهْم  َمْغَرًما: } َوِمَن اأْلَْعَراِب َمن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق 

ُ َسِميع  َعِليم   ْوِء ۗ َوَّللاَّ . أي أنه يقول تعالى هل سألهم {  98التوبة  –دَائَِرةُ السَّ

عليه رسول هللا ماالً  فهو غرامة عليهم قال تعالى فيها هنا  } أم تسألهم أجراً 

 . { 46القلم  –مثقلون  مغرم منفهم 

 

 وأما  :

 

 )مثقلون(

 

] وثقل الشيئ يثقل ثقالًمن باب عظم : رجح , ضد خف فهو ثقيل وهى ثقيلة 

األجسام فكل ما يرجح ما يوزن به فهو  وجمعها ثقال وأصل الثقل يكون في



معجم ألفاظ القرآن باب الثاء فصل القاف والالم [ قال تعالى }  –ثقيل 

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوَمْن َخفَّْت  ثَقُلَتْ َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ۚ فََمن  َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ

ئَِك الَِّذيَن َخِسُروا -8األعراف  –أَنفَُسُهم بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْظِلُموَن  َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ

{  والثقل هنا يببين تعالى أنه في القرآن الكريم يوم القيامة فهو المثاقيل  9

  -  ثَِقيلَعلَْيَك قَْوال  َسنُْلِقي إِنها التي توزن بها األعمال لذلك قال تعالى } 

 { .5المزمل 

لقرآن الكريم ثقيل أم سألهم عليه رسول هللا صلى وهنا السؤال هل العمل با

هللا عليه وآله ماالً فهم منه مغرمون كما في قوله تعالى : } أم تسألهم أجراً 

 { .  40الطور – مثقلونفهم من مغرم 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (47( أم عندهم الغيب فهم يكتبون )47)

 

  41وهنا هذه اآلية أيضا مكررة بسورة الطور رقم  

 



 وهنا :

 

 )أم عندهم(

 

أي أنه يقول تعالى  هل عندهم خزائن هللا تعالى ثم يأمر رسوله بأن يذكرهم 

ْر فََما أَنَت بِنِْعَمِت َرب َِك بَِكاِهٍن َواَل َمْجنُوٍن   أَمْ بآيات هللا قال تعالى : } فَذَك ِ

َن يَقُولُوَن َشاِعر  نَّتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن قُْل تََربَّصُ  وا فَإِن ِي َمعَُكم م ِ

ذَا ۚ  أَمْ اْلُمتََرب ِِصيَن  لَهُ ۚ بَل  أَمْ ُهْم قَْوم  َطاُغوَن   أمْ تَأُْمُرُهْم أَْحاَلُمُهم بَِهٰ يَقُولُوَن تَقَوَّ

ثِْلِه إِن َكانُوا َصاِدقِيَن   أَمْ ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء  أَمْ الَّ يُْؤِمنُوَن فَْليَأْتُوا بَِحِديٍث م ِ

َخَزائُِن  ِعنَدُهمْ  أَمْ َخلَقُوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض ۚ بَل الَّ يُوِقنُوَن  أَمْ ُهُم اْلَخاِلقُوَن 

لَُهْم ُسلَّم  َيْستَِمعُوَن فِيِه ۖ فَْليَأِْت ُمْستَِمعُُهم بُِسْلَطاٍن  أَمْ ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن   أَمْ َرب َِك 

بِيٍن   { . 38 -29الطور –مُّ

لي ماداموا يملكون خزائن هللا تعالى فهل عندهم الغيب وقد كانوا  له وبالتا

 . { 47القلم  –الغيب فهم يكتبون  أم عندهمكاتبون كما في اآلية هنا } 

 

 وأما :



 

 )الغيب(

 

وهنا يقول تعالى ناهياً عن تزكية أي شخص أوقبيلة أو دولة لم يزكها هللا 

َن  تعالىتعالى في كتابه ألنه أعلم بما خلق قال  } ُهَو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَنَشأَُكم م ِ

َهاِتُكْم ۖ فَاَل تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم ۖ ُهَو أَْعلَُم بَِمِن  اأْلَْرِض َوإِْذ أَنتُْم أَِجنَّة  فِي بُُطوِن أُمَّ

فَُهَو يََرٰى  أَْم  ْلغَْيبِ ااتَّقَٰى أَفََرأَْيَت الَِّذي تََولَّٰى َوأَْعَطٰى قَِلياًل َوأَْكدَٰى  أَِعندَهُ ِعْلُم 

لَْم يُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسٰى  َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّٰى  أاَلَّ تَِزُر َواِزَرة  ِوْزَر 

نَساِن إاِلَّ َما َسعَٰى  َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى  ثُمَّ يُْجَزاهُ  أُْخَرٰى  َوأَن لَّْيَس ِلإْلِ

{ . والقرآن لم يزكي  42-32النجم  –ٰى  َوأَنَّ إِلَٰى َرب َِك اْلُمنتََهٰى اْلَجَزاَء اأْلَْوفَ 

غير أهل بيت النبي الذين قال تعالى فيهم } قل ال أسألكم عليه أجراً إال المودة 

الشورى { فهل في ذلك غرامة أو ثقل عليهم قال تعالى لذلك  –في القربى 

 –فهم يكتبون  الغيبن أم عندهم هنا } أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلو

 . { 47-46القلم 

 

 وأما :

 



 )فهم يكتبون(

 

وهنا يبين تعالى من خالل هذا اللفظ الذي يشير إلى مكذوبات كذبها المنافقون 

وأوهموا بها عوام الناس أنها من عند هللا تعالى كما فعلت بنو غسرائيل من 

ِلتَْحَسبُوهُ  بِاْلِكتَابِ ِريقًا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم قبل وقال تعالى في ذلك }  َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَ 

ِ  اْلِكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن  اْلِكتَابِ ِمَن  ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاَّ َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن  مما {  والويل لهؤالء  78آل عمران  –َويَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

كتبوه كذباً في مناقب ومحاسن رجالهم من دون هللا تعالى ورسوله صلى هللا 

لَِّذيَن  بِأَْيِديِهْم  يَْكتُبُوَن اْلِكتَابَ عليه وأهل بيته عليهم السالم قال تعالى } فََوْيل  ل ِ

ِ ِليَْشتَُروا ِبِه ثََمنًا قَِلياًل ۖ َفَويْ  ذَا ِمْن ِعنِد َّللاَّ ا ثُمَّ يَقُولُوَن َهٰ مَّ أَْيِديِهْم  َكتَبَتْ ل  لَُّهم م ِ

ا يَْكِسبُوَن  مَّ  { . 79البقرة  –َوَوْيل  لَُّهم م ِ

وبالتالي اللفظ فيه غشارة صريحة لوالية أمير المؤمنين علي عليه السالم بعد 

هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآله لما نزل فيه من قوله تعالى } َويَقُوُل 

ِ َشِهيدًا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعندَهُ ِعْلُم الَِّذيَن َكفَُرو ا لَْسَت ُمْرَساًل ۚ قُْل َكفَٰى بِاّللَّ

 {   43الرعد  – اْلِكتَابِ 

من «  من عنده علم الكتاب»  الثعلبي يذکر فی ان المقصود فی آية] 

هو؛ رواية عن ابي جعفر عليه السالم ان المقصود من هذه اآلية هو 



عليه السالم، فيقول هکذا: ابن عطاء قال : كنت جالسا مع أبي  اميرالمؤمنين

جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد هللا بن سالم جالسا في ناحية فقلت ألبي 

جعفر : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد هللا بن سالم . فقال : إنما ذلك 

 علي بن أبي طالب عليه السالم ِعْندَهُ ِعْلُم اْلِكتاب.

 [ . 303، ص  5الثعلبي ، ج  تفسير

] الحاكم الحسكاني فی شواهد التنزيل ينقل کم رواية مذکور فيها ان 

المراد ممن عنده علم الکتاب، هو اإلمام علي عليه السالم. الحال فلنشير الی 

 بعض هذه الروايات.

الحاكم ينقل عن طريق ابن عباس و محمد الحنفية رواية ان اآلية المذکورة 

نزلت فی اميرالمؤمنين عليه السالم و يقول هکذا: « الكتاب  ه علممن عند» 

قال هو علي بن « ومن عنده علم الكتاب » عن ابن عباس في قوله تعالي : 

قال « ومن عنده علم الكتاب » علي طالب . عن ابن الحنفية في قوله تعالي : 

 : هو علي بن أبي طالب .

المراد بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي أن  » عن أبي عبد َّللا  عليه الس الم:

ة الهدي عليهم الس الم    «طالب و أئم 

إي انا عني ، و » روي بريد بن معاوية عن أبي عبد َّللا  عليه الس الم أن ه قال : 

 «علي أولنا ، و أفضلنا ، و خيرنا بعد النبي  صل ي َّللا  عليه و آله و سل م 



ك ما روي عن الشعبي أن ه قال : ما و يؤي د ذل  و فی االستمرار يقول:

شواهد   أحد أعلم بكتاب َّللا  بعد النبي  من علي  بن أبي طالب عليه الس الم .

 [  . 402، ص  1،  الحاكم الحسكاني ، ج  التنزيل

من »  ينقل رواية عن أبی سعيد الخدري فی تفسير آية ] سليمان القندوزي

ية هو علي عليه السالم فيقول ان المراد من هذه اآل «عنده علم الكتاب 

هکذا: عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال : سألت 

الذين عنده علم من » رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم عن هذه اآلية 

قال : ذاك أخي سليمان بن داود عليهما السالم . وسألته عن قوله « الكتاب 

قال « شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفي باهلل » هللا عز وجل 

: ذاك أخي علي بن أبي طالب صاحب المناقب .و ينقل فی رواية وردت عن 

روي عن محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر بن  طرق عديدة هکذا:

يزيد عن الباقر عليه السالم . وروي علي بن فضال والفضيل عن الرضا 

عن موسي بن جعفر ، وعن زيد بن علي عليه عليه السالم ، وقد روي 

السالم ، وعن محمد بن الحنفية ، وعن سلمان الفارسي ، وعن أبي سعيد 

قل كفي باهلل شهيدا » الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا في قوله تعالي : 

هو علي بن أبي طالب عليه السالم . « بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 

 [   307، ص 1لقندوزي ، ج ينابيع المودة ، ا



وأما الذين قالوا أنها نزلت في عبد هللا بن سالم  هنا  :  ]  قال الحسن 

 –البصري كيف يكون ذلك واآلية مكية وعبد هللا بن سالم أسلمم في المدينة 

  شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني [ 

ل تعالى فيهم وهؤالء الكذبة الذين كتبوا هذه المكذوبات من كفار ومنافقين قا

هنا فيما افتئتوه وافتروه على هللا تعالى من رفع رجال وخفض آخرين ونشر 

مكذوبات في رجالهم ملئت الخافقين يقول تعالى هنا في هؤالء } أم عندهم 

 { . 47القلم  -يكتبونالغيب فهم  

 

 ثم يقول تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله :

 

 (48ب الحوت إذ نادى وهو مكظوم )( فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاح48)

 

 وهنا :

 

 )فاصبر لحكم ربك (

 



وهذا األمر لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وكل دعاة اإلسالم ومن سار على 

ُسِل َواَل  َصبَرَ َكَما  فَاْصبِرطريق ذات الشوكة قال تعالى }  أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

ن نََّهاٍر ۚ بَاَلغ ۚ  تَْستَْعِجل لَُّهْم ۚ َكأَنَُّهْم يَْومَ   يََرْوَن َما يُوَعدُوَن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً م ِ

{ وهنا أولي العزم يستثني هللا  35األحقاف  –فََهْل يُْهلَُك ِإالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن 

لحكم  فاصبرتعالى منهم سيدنا يونس عليه السالم لذلك قال تعالى لنبيه هنا } 

{ والصبر  48القلم  –كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم  وال تكن ربك

لحكم هللا ويبشره تعالى بأن هللا تعالى يرعاه ويحفظه ثم يوصيه تعالى 

َواْصبِْر ِلُحْكِم بالتسبيح وذكر هللا تعالى في الصباح والمساء  قال تعالى  : } 

ِحيَن تَقُوُم  َوِمَن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ َوإِْدبَاَر فَإِنََّك بِأَْعيُنِنَا ۖ َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك  َرب ِكَ 

 { . 49 -48الطور -النُُّجوِم  

واألمر بالصبر هنا وقوله تعالى وال تكن كصاحب الحوت فيها داللة على  

أنه لم يؤمن برسول هللا صلى هللا عليه وآله غير اإلمام علي عليه السالم 

لمشحون لما رفض قومه دعوته وهنا وذلك ألن سيدنا يونس أبق إلى الفلك ا

حتى نزول سورة القلم لم يؤمن برسول هللا صلى هللا عليه وىله غير السيدة 

 خديجة واإلمام علي عليهما السالم .

ً أنه صبر على ابتالءات ووقائع  والصبر يقول فيه تعالى لرسوله مبينا

ً معه صلى هللا عليه وآله واكثرها محا والت اغتيال إجرامية انتهجتها قريشا

للنبي صلى هللا عليه وآله ولذلك يقول تعالى  عن أمره تتعالى بالصبر في 



بداية الدعوة  وأمر هللا تعالى بهجرهم هجراً جميال ماداموا لم يصلوا لمرحلة 

  َجِمياًل ِإنَُّهْم يََرْوَنهُ بَِعيدًا َونََراهُ قَِريبًا َفاْصبِْر َصْبًرااإلعتداء قال تعالى هنا :  } 

 –يَْوَم تَُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن  َواَل يَْسأَُل َحِميم  َحِميًما 

 {  10-5المعارج 

ولما بدأوا في الجدال والرد على رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال تعالى له 

ِ َحقٌّ ۖ فَاْصبِرْ  صلى اله عليه وآله  }   َواَل يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل إِنَّ َوْعدَ َّللاَّ

 {  60يُوقِنُوَن الروم 

 

ولما جادلوا بالباطل وتقولوا عليه الكذب في قوله تعالى } فإذا برزوا من 

النساء{ هنا قال تعالى لرسوله  -عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول  

ُكْر َعْبدَنَا دَاُوودَ ذَا اأْلَْيِدۖ  َعلَٰى َما يَقُولُوَن َواذْ  اْصبِرْ صلى هللا عليه وآله  : } 

اب    { . 17ص  –إِنَّهُ أَوَّ

 

َواَل تُِطْع ِمْنُهْم آثًِما أَْو َكفُوًرا َواْذُكِر  فَاْصبِْر ِلُحْكِم َرب ِكَ وقال تعالى أيضاً هنا } 

اًل َطِوياًل إِنَّ َهُؤاَلء اْسَم َرب َِك بُْكَرةً َوأَِصياًل  َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَهُ َوَسب ِْحهُ لَيْ 

يُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ َوَيذَُروَن َوَراءُهْم يَْوًما ثَِقياًل نَْحُن َخلَْقنَاُهْم َوَشدَْدنَا أَْسَرُهْم َوإِذَا 

َوَما  ِشئْنَا بَدَّْلنَا أَْمثَالَُهْم تَْبِدياًل  إِنَّ َهِذِه تَْذِكَرة  فََمن َشاء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َسبِياًل 



َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما يُْدِخُل َمن يََشاء فِي َرْحَمِتِه  ُ إِنَّ َّللاَّ تََشاُؤوَن إاِلَّ أَن يََشاء َّللاَّ

 { . 31-24اإلنسان  -َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم َعذَابًا أَِليًما 

 

ولما استعجل رسول هللا صلى هللا عليه وآله نزول العذاب عليهم ودعا على  

أمالي  -قريش قائالً ] اللهم كما اذقت أول قريش نكاالً فأذق آخرها نواال

ِ  فَاْصبِرالشجري [ هنا قال تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله : }  إِنَّ َوْعدَ َّللاَّ

ْبَكاِر  ِ َواإْلِ  {  . 55غافر  –َحقٌّ َواْستَْغِفْر ِلذَنبَِك َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك بِاْلعَِشي 

اشتد البالء عليه صلى هللا عليه وآله من قومه باألذى قال تعالى له صلى  ولما

ُسِل َواَل تَْستَْعِجل لَُّهْمۚ   َصبَرَكَما  َفاْصبِرْ هللا عليه وآله : }  أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

ن نََّهارٍ   ۚ بَاَلغ  ۚ فََهْل يُْهلَُك ِإالَّ َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعدُوَن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً م ِ

 { . 35االحقاف  –اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن 

وال  فاصبر لحكم ربكوهذا هو حكم هللا تعالى الذي قال تعالى فيه هنا : } 

تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم { وذلك ألن صبر رسول هللا 

ً بين الدعوة السرية لبني هاشم  صلى هللا عليه وآله على قومه كان متدرجا

الشعراء {  –وبني عبد المطلب فقط لقوله تعالى } وانذر عشيرتك األقربين 

ثم اإلنتقال بالدعوة في سرية تامة ودعوة نقباء األنصار ثم الجهر بالدعوة ثم 

ً على مناصبهم ومكانتهم  اضطراب قريش وهلعهم من دعوته خوفا



ء ليترك دين هللا تعالى ثم ومصالحهم وبداية حربهم معه باإلغراء واإلغوا

اإلنتقال إلى التهديد والوعيد ثم محاوالت اغتيال متتالية له صلى هللا عليه 

وآله ثم اإلنتقال إلى المدينة المنورة وبداية تكوين الدولة وفي هذه المراحل 

كلها يأمره تعالى بالصبر على ما تقتضيه المرحلة فمرة يضرب هللا تعالى له 

 داوود ومرة سيدنا يونس عليه السالم وهذا هو حكم هللا مثال على نبي هللا

 .}واصبر لحكم ربك { تعالى المذكور في اآلية 

 

 وأما :

 

 )لحكم ربك(

 

وال تطع  لحكم ربكأي أنه يقول تعالى لرسوبه صلى هللا عليه وآله } فاصبر 

ً أو كفورا  { ولكفر الكثير من قريش برسول هللا   24اإلنسان  –منهم آثما

لى هللا عليه وآله وعدم إيمانهم به صلى هللا عليه وآله في بداية دعوته ص

وال تكن  لحكم ربككسيدنا يونس عليه السالم قال تعالى له هنا } فاصبر 

 { . 48القلم  –كصاحب الحوت غذ نادى وهو مكظوم 

 



 وأما :

 

 )وال تكن(

 

نطين لورود أي أنه يقول تعالى لرسول صلى هللا عليه وآله ال تكن من القا

 ِ ْرنَاَك بِاْلَحق  َن اْلقَانِِطيَن  فََل تَُكنهذه اآليات في قوله تعالى }  قَالُوا بَشَّ  –م ِ

{ . والقنوط هنا كان يأساً من إيمان قومه لذلك قال تعالى له هنا }  55الحجر 

 48القلم  –كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم  وال تكنفاصبر لحكم ربك 

وال بالء قال تعالى له صلى هللا عليه وآله } وال تحزن عليهم ولما اشتد ال {

النمل  –في ضيق مما يمكرون إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون  تكن

70 .  } 

 

 وأما :

 )كصاحب(

 



ورد لفظ صاحب في قوله تعالى  فيما رمت به قريش رسول هللا صلى هللا  

نون لعنهم هللا وهنا قال تعالى  } عليه وآله لما قالوا فيه شاعر وكاهن ومج

َ لهم لعنهم هللا :  }  22التكوير  –بمجنون  صاحبكموما  { وقال تعالى أيضا

النجم { ثم قال تعالى لرسوله صلى هللا عليه  –وما غوى  صاحبكمماضل 

وآله ليسري عنه همه وغمه  الذي أصيب به لما كفرت قريش وحاربته صلى 

الحوت غذ كصاحب فاصبر لحكم ربك وال تكن  هللا عليه وآله في دعوته }

 { . 48القلم  –نادى وهو مكظوم 

 

 وأما :

 

 )الحوت(

 

وهنا ورد لفظ حوت في كتاب هللا عن قصة نبي هللا يونس عليه السالم والتي 

قال تعالى فيها ا اعتقدته قريش من عقائد وثنية وما نسبته للخالق عز وجل 

يُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِليَن إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك  من بنات في قوله تعالى } َوإِنَّ 

َوُهَو ُمِليم   َفلَْواَل أَنَّهُ  اْلُحوتُ اْلَمْشُحوِن فََساَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن  فَاْلتَقََمهُ 

 بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيم   َكاَن ِمَن اْلُمَسب ِِحيَن لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلَٰى َيْوِم يُْبعَثُوَن  فَنَبَْذنَاهُ 



ن يَْقِطيٍن َوأَْرَسْلَناهُ إِلَٰى ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَِزيدُوَن فَآَمنُوا  َوأَنبَتْنَا َعلَْيِه َشَجَرةً م ِ

ةَ إِنَاثًا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَٰى ِحيٍن َفاْستَْفتِِهْم أَِلَرب َِك اْلبَنَاُت َولَُهُم اْلبَنُوَن أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئِكَ 

ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن أَْصَطفَى  ْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن  َولَدَ َّللاَّ َوُهْم َشاِهدُوَن أاََل إِنَُّهم م ِ

بِين    اْلبَنَاِت َعلَى اْلَبنِيَن  َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن أَفَاَل تَذَكَُّروَن  أَْم لَُكْم ُسْلَطان  مُّ

بُِكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوَبْيَن اْلِجنَِّة نََسبًا ۚ َولَقَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ فَأْتُوا بِِكتَا

ِ اْلُمْخلَِصيَن   ا يَِصفُوَن  إاِلَّ ِعبَادَ َّللاَّ ِ َعمَّ  –إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن   ُسْبَحاَن َّللاَّ

إيمان القوم برسول هللا { . واآليات هنا تشير إلى عدم 160-139الصافات 

صلى هللا عليه وآله في بداية دعوته ولذلك ضرب هللا تعالى مثالً هنا بنبي هللا 

يونس عليه السالم وورود عدد الذين أرسل إليهم وهم مائة ألف أو يزيدون 

فيها إشارة قوية لعدد صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله الذين آمنوا به و 

هم على عدة قوم يونس عليه السالم وهو بالفعل ما صدقوه ونصروه و عدد

أورده ابن األثير في كتابه  " أسد الغابة في معرفة الصحابة "  وكتاب 

ً من هذا الرقم  "اإلصابة" البن حجر العسقالني وبالفعل كان عددهم قريبا

 المعجز في كتاب هللا تعالى .

 

 وأما :

 )إذ نادى(



 

) ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من ونداء سيدنا يونس هنا كان قوله 

الظالمين (  قال تعالى } َوذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَاِضًبا فََظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْيِه 

اِلِميَن فَاْستََجْبَنا  فَنَاَدىَٰ  هَ إاِلَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِن ِي ُكنُت ِمَن الظَّ فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلَٰ

ِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنيَن لَهُ وَ  ْيَناهُ ِمَن اْلغَم ِ ۚ َوَكذَٰ  { . 88-87األنبياء  –نَجَّ

 

 وأما : 

 )وهو مكظوم(

 

 ] وكظيم مبالغة في كاظم ومعناه شدة الشعور بالمعاناة و الغم والكرب [ 

] وكظم غيظه يكظمه فهو كاظم أمسكه وكتمه في نفسه وصبر عليه فهوو 

ل كظم يكظم فهو كاظم : اغتم أو انطوت نفسه على كاظم وهم كاظمون ويقا

معجم ألفاظ القرآن باب الكاف فصل الظاء والميم [ قال تعالى  –غم وكرب 

{ . وقال تعالى }  134آل عمران  –الغيظ والعافين عن الناس  والكاظمين} 

 َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم  َۚكاِظِمينَ َوأَنِذْرُهْم َيْوَم اآْلِزَفِة إِِذ اْلقُلُوُب َلدَى اْلَحنَاِجِر 

{ ويمكن الغيظ أن يذهب بالبصر كقوله تعالى  18غافر  –َواَل َشِفيعٍ يَُطاعُ 

في نبي هللا يعقوب عليه السالم } َوتََولَّٰى َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسفَٰى َعلَٰى يُوُسَف 



ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو  ُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّٰى تَُكوَن قَالُ  َكِظيمٌ َواْبيَضَّ ِ تَْفتَأ وا تَاّللَّ

{  وبالتالي سيدنا يونس دعا 85-84يوسف  –َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن 

وهو مكظوم أي في شدة الغم والهم والكرب كما في اآلية هنا } فاصبر لحكم 

 .{ 48القلم  – مكظومربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 

 

 ثم يقول تعالى :

 

ب ِِه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو َمْذُموٌم )49) ن ره  (49( لهْواَل أَن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ م ِ

 

 وهنا :

 )لوال(

 

أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسب ِِحيَن لََلبَِث فِي بَْطِنِه إِلَٰى يَْوِم  َفلَْوالَ أي أنه يقول تعالى } 

{ .وكانت هذه رحمة من هللا تعالى أدركه بها  144-143الصافات  –يُْبعَثُوَن 

ب ِِه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو َمْذُموم  لهْواَل في اآلية هنا }  ن رَّ القلم  –أَن تَدَاَرَكهُ نِْعَمة  م ِ

49 . } 



 

 وأما :

 )تداركه( 

 

الموت ولو كنتم في  يدرككم] وأدركه : لحقه [ قال تعالى } أينما تكونوا 

{ وهنا تدارك رحمة هللا تعال به نجاته بإذن هللا   78النساء  –وج مشيدة بر

ب ِِه َلنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو  تََداَرَكهُ من المهالك قال تعالى هنا } لَّْواَل أَن  ن رَّ نِْعَمة  م ِ

 { . 49القلم  –َمْذُموم  

 

 وأما :

 )لوال نعمة من ربه(

أنعمها عليه لكان من الهالكين وذلك لورود أي أنه لوال نعمة من هللا تعالى 

هذه اآليات على أهل الجنة لما نجاهم هللا تعالى من النار وقالوا لقرنائهم } 

ِ إِن ِكدتَّ لَتُْرِديِن  الصافات  -لَُكنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن   نِْعَمةُ َرب ِي َوَلْواَل قَاَل تَاّللَّ

56-57 . } 

 



 وأما : 

 )لنبذ بالعراء(

 

بذ الشيئ ألقاه وطرحه ورماه ويقال نبذ الشيئ : أهمله ولم بما يجب له ] ون

معجم  –وهذا علىالتمثيل بالطرح والرمي تظ القرقول نبذ الدين ونبذالوصية 

 ألفاظ القرآن باب النون فصل الباء والذال [ .

اِلِميَن فِي اْليَم ِ ۖ فَانُظْر َكْيَف كَ  فَنَبَْذنَاُهمْ } فَأََخْذنَاهُ َوُجنُودَهُ   –اَن َعاقِبَةُ الظَّ

ً : } 40الذاريات  َوأَْنبَتْنَا َعلَْيِه  َوهَُو َسِقيم   فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراءِ  { وقال تعالى أيضا

 . { 147-145الصافات  - َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَٰى ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَِزيدُونَ  يَْقِطينٍ  َشَجَرةً ِمنْ 

 

 وأما :

 )وهو مذموم(

 

ًها َءاَخَر ] وذمه : عابه وإسم المفعول مذموم قال تعالى }  ِ إِلَٰ الَّ تَْجعَْل َمَع ٱّللَّ

ْخذُواًل  َمْذُموًما تَْقعُدَ فَ  وهنا يبين تعالى أنه لوال نعمة هللا {   22اإلسراء  – مَّ

قال تعالى } لَّْواَل أَن تَدَاَرَكهُ نِْعَمة   ورحمته به لنبذ بالعراء وهو معاب بسقم
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ب ِِه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو  ن رَّ ليه ولذلك انبت هللا تعالى ع { 49القلم  – َمْذُمومٌ م ِ

شجرة من يقطين لتداوي سقمه و تعالج أالمه قال تعالى } فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن 

اْلُمَسب ِِحيَن َللَبَِث فِي َبْطنِِه ِإلَٰى يَْوِم يُْبعَثُوَن فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيم   َوأَنبَتْنَا 

ن يَْقِطيٍن  . ولذلك قال تعالى هنا }  { 145-143الصافات  –َعلَْيِه َشَجَرةً م ِ

ب ِِه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو  ن رَّ  . { 49القلم  – َمْذُمومٌ لَّْواَل أَن تَدَاَرَكهُ نِْعَمة  م ِ

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (50( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين )50)

 وهنا :

 )فاجتباه ربه(

وما  اجتباكم ] واجتبى الشخص : استخلصه واصطفاه [ قال تعالى } هو

الحج  –جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 

 فاجتباه{  والمعنى هنا أن هللا تعالى اصطفاه واستخلصه لقوله تعالى }  78

 { . 50القلم  –ربه فجعله من الصالحين 



آخر  ويبين تعالى أنه قد اجتبى أنبياء هللا تعالى وآبائهم وكذلك ذريتهم حتى

إمام منهم قبل يوم القيامة فقد أمر هللا تعالى بمودتهم وأن يتخذهم الناس قادة 

قال تعالى بعد ذكر أنبياء هللا تعالى من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السالم في 

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم ۖ   إَِلٰى َوَهدَْينَاُهمْ  َواْجتَبَْينَاُهمْ سورة األنعام } َوِمْن آبَائِِهْم َوذُر ِ

ِ يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۚ َولَْو أَْشَرُكوا لََحبَِط  ِلَك ُهدَى َّللاَّ ْستَِقيٍم ذَٰ ِصَراٍط مُّ

ةَ ۚ فَإِن يَْكفُْر  ئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ
ا َكانُوا يَْعَملُوَن أُولَٰ َعْنُهم مَّ

ُؤاَل  ُ ۖ َفبُِهدَاُهُم بَِها َهٰ ئَِك الَِّذيَن َهدَى َّللاَّ ْلنَا بَِها قَْوًما لَّْيُسوا بَِها ِبَكافِِريَن أُولَٰ ِء فَقَْد َوكَّ

{  90-87الألنعام  -اْقتَِدْه ۗ قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا ۖ إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرٰى ِلْلعَالَِميَن 

. 

 –فجعله من الصالحين  فاجتباه ربهعالى  } وعن سيدنا يونس هنا يقول ت

{ أي قربه هللا تعالى وقبل توبته لورود هذااللفظ في قوله تعالى } ثم  50القلم 

 {  . 122طه  –فتاب عليه وهدى  اجتباه ربه

 وأما :

 

 )فجعله من الصالحين(

 



ي أي أدخله هللا تعالى في رحمته وجعله من أنبياء هللا الصالحين لقوله تعالى ف

دعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم } َوَوَهْبنَا لَهُ ِإْسَحاَق َويَْعقُوَب َنافِلَةً ۖ َوُكالًّ 

{ وبالتالي لما جعلهم هللا تعالى صالحين أدخلهم 72األنبياء  – َجعَْلنَا َصاِلِحينَ 

عز وجل في رحمته لقوله تعالى في دعاء نبي هللا سليمان عليه السالم 

{  وقال تعالى في  19النمل  –ي عبادك الصالحين }وأدخلني برحمتك ف

اِلِحينَ أنبياء هللا تعالى  } َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمِتنَا ۖ إِنَُّهم  َن الصه  86األنبياء  – م ِ

أي أدخله هللا تعالى في رحمته بالدنيا  } فجعله من الصالحين { {  وبالتالي 

أنبياء هللا تعالى بالقرآن الكريم واآلخرة . والصالحين يدخلون في كل أدعية 

كفرع على أصل يقولون ) واجعلني من الصالحين( أو )وجعلهم من 

الصالحين(  كفرع على أصل وهو سيدنا محمد صاحب الميثاق ثم اإلمام 

علي عليه السالم صالح المؤمنين في كتاب هللا  لقوله تعالى : } إِن تَتُوبَا إِلَى 

ِ فَقَْد َصغَْت قُلُ  َ ُهَو َمْواَلهُ َوِجْبِريُل َّللاَّ  َوَصاِلحُ وبُُكَما ۖ َوإِن تََظاَهَرا َعَلْيِه فَإِنَّ َّللاَّ

ِلَك َظِهير    { .  4التحريم  –اْلُمْؤِمنِيَن ۖ َواْلَماَلئَِكةُ بَْعدَ ذَٰ

]جاء في شواهد التنزيل للحسكاني عن أسماء بنت عميس قالت: ))سمعت 

( يقول : )وصالح المؤمنين( )هو( علي بن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله

، كنز العمال، المتقي الهندي، 344، ص2شواهد التنزيل ، ج  - أبي طالب

 . بسند عن أمير المؤمنين )عليه السالم( [ 539، ص2ج



ا نزلت: )َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن( قال   وعن اإلمام الباقر )عليه السالم( قال: ))لم 

، أنت صالح المؤمنين النبي  )صلى هللا عليه  تفسير فرات   -وآله(: يا علي 

 .[  489الكوفي، ص 

وبالتالي أدخله في رحمته أي في والية نبي هللا محمد صلى هللا عليه وآله  

ألن هللا تعالى قد أخذ الميثاق من كل أنبياء هللا تعالى لإليمان به و نصرته 

في قوله تعالى : } ْذ  صلى هللا عليه وآله  قبل خلق السماوات واألرض كما

ق  ل َِما  َصد ِ ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسول  مُّ ُ ِميثَاَق النَِّبي ِيَن لََما آتَْيتُُكم م ِ أََخذَ َّللاَّ

ِلُكْم ِإْصِري ۖ قَالُ  وا َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ ۚ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَٰى ذَٰ

اِهِديَن  َن الشَّ { ولذلك نقول  81أل عمران  –أَْقَرْرنَا ۚ قَاَل فَاْشَهدُوا َوأَنَا َمعَُكم م ِ

بأن دعوة كل أنبياء هللا من لدن آدم حتى نبي هللا عيسى عليه السالم كانت 

 دعوة الناس لكلمة )ال إله إال هللا محمد رسول هللا( . 

هللا يونس عليه السالم في والية هللا  وهنا يبين تعالى أنه برحمته أدخل نبي

الحق وهى والية هللا تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السالم وهذا برحمة منه 

 تعالى .

 ثم يقول تعالى :

ْكَر َويَقُولُوَن 51) ا َسِمعُوا الذ ِ ( َوإِن يََكاُد الهِذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمه

 (51وٌن )إِنههُ لََمْجنُ 



 وهنا :

 )إن يكاد(

وهنا تشير هذه اآليات إلى مدى غيظ قريش من رسول هللا صلى هللا عليه 

ا قَاَم َعْبدُ  وآله ودعوته إلى هللا وذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } َوأَنَّهُ لَمَّ

ِ يَْدُعوهُ  عالى أنهم أرادوا { ثم يبين ت 19الجن  -يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبَدًا   َكاُدواَّللاَّ

َوإِن تبديل كالم هللا ليفتري رسول هللا على هللا الكذب كما في قوله تعالى } 

تََّخذُوَك َخِلياًل  َكاُدوا َليَْفتِنُونََك َعِن الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِلتَْفتَِرَي َعلَْينَا َغْيَرهُ ۖ َوإِذًا الَّ

 عليه ذلك  { فلما أبى رسول هللا صلى هللا 73اإلسراء –

ازداد غيظهم وحنقهم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله حتى أصبحوا 

 َوإِن يََكادُ ينظرون إليه بغيظ  وحنق شديد عليه كما في قوله تعالى هنا  }  

ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُون   ا َسِمعُوا الذ ِ  – الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ

فلما عجزوا عن إيقاف دعوته صلى هللا عليه وآله بغضوا القرآن  { 51القلم 

الكريم وكل من يتلوا عليهم ىياته تعالى كما في قوله تعالى } َوإِذَا تُتْلَٰى َعَلْيِهْم 

لَِّذيَن يَْسُطوَن بِا يََكاُدونَ  آيَاتَُنا بَي ِنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمنَكَر ۖ

ُ الَِّذيَن َكفَُروا ِلُكُم ۗ النَّاُر َوَعدََها َّللاَّ ن ذَٰ   ۖيَتْلُوَن َعلَْيِهْم آيَاِتنَا ۗ قُْل أَفَأُنَب ِئُُكم بَِشر ٍ م ِ

{ وهنا أرادوا إخراجه من دياره وطرداً من بالده  72الحج  –َوبِئَْس اْلَمِصيُر 



ونَ َوإِن َكاُدوالقوله تعالى }  َك ِمَن اأْلَْرِض ِليُْخِرُجوَك ِمْنَها ۖ َوإِذًا الَّ لََيْستَِفزُّ

 { . 76االسراء  -يَْلبَثُوَن ِخاَلفََك إاِلَّ قَِلياًل 

 وأما : 

 )الذين كفروا(

والذين كفروا هنا خاصة هم قوم رسوالهلل صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى } 

ذَا إاِلَّ إِْفك   الهِذيَن َكفَُرواَوقَاَل  اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه قَْوم  آَخُروَن ۖ فَقَدْ َجاُءوا  إِْن َهٰ

ِليَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَٰى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَِصياًل  قُْل  ُظْلًما َوُزوًرا َوقَالُوا أََساِطيُر اأْلَوَّ

رَّ فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ إِنَّهُ  ِحيًما َوقَالُوا أَنَزلَهُ الَِّذي يَْعَلُم الس ِ  َكاَن َغفُوًرا رَّ

ُسوِل َيأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق ۙ لَْواَل أُنِزَل ِإلَْيِه َملَك  فَيَُكوَن  ذَا الرَّ َماِل َهٰ

اِلُموَن إِن َمعَهُ نَِذيًرا  أَْو يُْلقَٰى إِلَْيِه َكنز  أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّة  يَأُْكُل ِمْنَها ۚ َوقَاَل الظَّ 

ْسُحوًرا انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل َفَضلُّوا فَاَل  َّبِعُوَن ِإالَّ َرُجاًل مَّ تَت

ِلَك َجنَّاٍت تَْجِري  ن ذَٰ يَْستَِطيعُوَن َسبِياًل  تَبَاَرَك الَِّذي إِن َشاَء َجعََل لََك َخْيًرا م ِ

قُُصوًرا  بَْل َكذَّبُوا بِالسَّاَعِة ۖ َوأَْعتَْدنَا ِلَمن َكذََّب ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َويَْجعَل لََّك 

 {  11 -4الفرقان  -بِالسَّاَعِة َسِعيًرا 

وعلى العموم كلمن لم يحكم بما أنزل هللا تعالى فأوالئك هم الكافرون قال 

 المائدة {  – الكافرون تعالى } ومن لم يحكم بماأنزل هللا فأوالئك هم



ً لورود هذا اللفظ في قوله ويبين تعالى  ً لجأت لخطة اإلسالم نفاقا أن قريشا

َ َشْيئًاۗ   ۚاْلُكْفرِ  يَُساِرُعوَن فِي الهِذينَ تعالى } َواَل يَْحُزنَك  وا َّللاَّ  ِإنَُّهْم لَن َيُضرُّ

ُ أاَلَّ يَْجعََل لَُهْم َحظًّا فِي اآْلِخَرةِ ۖ َولَُهْم َعذَاب  َعِظيم     176ل عمران آ -يُِريدُ َّللاَّ

 . } 

ومع هؤالء القرشيون  طائفة من أهل الكتاب قال تعالى فيها } يَا أَيَُّها 

ُسوُل اَل يَْحُزنَك  ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم اْلُكْفِر  يَُساِرُعوَن فِي الهِذينَ الرَّ

اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم ۛ َوِمَن الَِّذيَن َهادُوا ۛ َسمَّ  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ

ذَا فَُخذُوهُ َوإِن لَّْم  فُوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه ۖ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهٰ يَأْتُوَك ۖ يَُحر ِ

 ِ ُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاَّ ئَِك الَِّذيَن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا ۚ َوَمن يُِرِد َّللاَّ  َشْيئًا ۚ أُولَٰ

َر قُلُوبَُهْم ۚ لَُهْم فِي الدُّْنَيا ِخْزي  ۖ َولَُهْم فِي اآْلِخَرةِ َعذَاب  َعِظيم    ُ أَن يَُطه ِ يُِرِد َّللاَّ

 { . 41المائدة -

وهؤالء بين تعالى أنهم يتسمون بصفة عامة وهى تقديم اراء وأهواء رجالهم 

ذلك يقول تعالى } َوإِذَا تُتَْلٰى َعلَْيِهْم آَياتُنَا بَي َِناٍت تَْعِرُف على نصوص القرآن ل

يَتْلُوَن َعلَْيِهْم آيَاِتنَا ۗ قُْل  بِالهِذينَ فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا اْلُمنَكَر ۖ يََكادُوَن يَْسُطوَن 

 ُ ِلُكُم ۗ النَّاُر َوَعدََها َّللاَّ ن ذَٰ الحج  – َوِبئَْس اْلَمِصيُر  َۖكفَُروا الهِذينَ  أَفَأُنَب ِئُُكم بَِشر ٍ م ِ

72 . } 



وهنا بين تعالى أنهم كانوا ينظرون إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله بغيظ 

ا  الهِذيَن َكفَُرواشديد قال تعالى فيه هنا } َوإِن يََكادُ  َليُْزِلقُونََك ِبأَْبَصاِرِهْم لَمَّ

ْكَر َويَقُولُونَ  ولذلك قال تعالى انهم دبروا  { 51القلم  – إِنَّهُ لََمْجنُون  َسِمعُوا الذ ِ

مكراً  له صلى هللا عليه وآله ليسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه وهكذا فعل هؤالء 

المجرمين وخلفهم في كل زمان ومكان يفكرون بهذا المنطق الذي قال تعالى 

تُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك ۚ َويَْمُكُروَن ِليُثْبِ  الهِذيَن َكفَُرواَوإِْذ يَْمُكُر بَِك  } فيه

ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن  ُ ۖ َوَّللاَّ  . { 30األنفال  –َويَْمُكُر َّللاَّ

 وأما :

 )ليزلقونك(

]  وزلق يزلق زلقاً : زلت رجله فلم تستقر  والزلق المكان األملس  تزل فيه 

الم والقاف [ قال تعالى } معجم الفاظ القرآن باب الزاي فصل ال –القدم 

َن السََّماِء فَتُْصبَِح  ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَها ُحْسبَانًا م ِ فَعََسٰى َرب ِي أَن يُْؤِتيَِن َخْيًرا م ِ

{ وبالتالي )وإن يكاد الذين كفروا ليزلقزونك  40الكهف  – َزلَقًاَصِعيدًا 

 بابصارهم(    أي :

هم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك فيرموا بك عند ]  يا محمد يَْنفُذونك بأبصار

نظرهم إليك غيظا عليك. وقد قيل: إنه ُعنَِي بذلك: وإن يكان الذين كفروا مما 

عانوك بأبصارهم ليرمون بك يا محمد، ويصرعونك، كما تقول العرب: كاد 



، قالوا: وإنما كانت قريش عانوا رسول هللا  فالن يصرعني بشدة نظره إلي 

عليه وسلم ليصيبوه بالعين، فنظروا إليه ليعينوه، وقالوا: ما رأينا  صلى هللا

رجال مثله، أو إنه لمجنون، فقال هللا لنبيه عند ذلك: وإن يكاد الذين كفروا 

) ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُون  ا َسِمعُوا الذ ِ تفسير  –ليرمونك بأبصارهم )لَمَّ

 الطبري[ . 

  

 وأما : 

 )بأبصارهم(

نا يبين تعالى أنه لوال عمى ابصار هؤالء عن إبصار الحق والقرآن وه

الكريم وفيه البصائر لما فعلوا ذلك قال تعالى عن قرآنه الكريم } قَْد َجاَءُكم 

ب ُِكْم ۖ فََمْن  بََصائِرُ  فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َعِمَي فَعَلَْيَها ۚ َوَما أَنَا َعلَْيُكم بَِحِفيٍظ   أَْبَصرَ ِمن رَّ

 األبصار{ فلما عميت  قلوبهم  قال تعالى } فإنها ال تعمى  104األنعام  -

{  فلما عميت قلوبهم  46الحج  –ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 

تحولت حواسهم للكفر فال ترضى باإليمان وال والية هللا الحق قال تعالى عن 

ئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم أبصارهم لما عميت  لعنهم هللا تعالى كما في قوله تعالى }  أُولَٰ

ُهْم َوأَْعَمٰى  ُ فَأََصمَّ أَفَاَل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها  ِإنَّ  أَْبَصاَرُهمْ َّللاَّ

ن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلُهدَى ۙ الشَّْيَطاُن َسوَّ  َل لَُهْم الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَٰى أَْدبَاِرِهم م ِ



{ وبعمى بصيرتهم بغضوا كل حق وكل فضيلة  25-23محمد -َوأَْملَٰى لَُهْم  

وكل مؤمن يؤمن باهلل تعالى ويتولى اله تعالى ورسوله واهل بيته عليهم 

السالم لذلك يقول تعالى هنا في إماالمؤمنين وسيد المرسلين ومافعلوه معه 

ً من كتاب هللا تعالى المنزل عليه } َوإِ  ن يََكادُ الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُوَنَك غيظا

ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُون    بِأَْبَصاِرِهمْ  ا َسِمعُوا الذ ِ  . { 51القلم  -لَمَّ

 وأما :

 )لما سمعوا( 

وأطعنا  سمعناهنا يبين تعالى أنهم لو سمعوا ألطاعوا قال تعالى } وقالوا 

 –وأطيعوا  واسمعواقرة { وقال تعالى } الب –غفرانك ربنا وإليك المصير 

{ ولو قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم كما في قوله تعالى }  16التغابن 

{  46النساء  –وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم سمعنا ولو أنهم قالوا 

ولكن هللا تعالى يبين هنا أنهم عملوا بالهوى واتخذوه إلهاً من دون هللا تعالى 

َههُ َهَواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكياًل أَْم في 
قوله عز وجل } أََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ

أَْو يَْعِقلُوَن ۚ ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنعَاِمۖ  بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِياًل   يَْسَمعُونَ تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم 

 { 44-43الفرقان  -



 –وعصينا  سمعناتعالى كما في قول تعالى } وقالوا وبالتالي عصوا هللا 

{ وقد نهاهم هللا تعالى عن ذلك في قوله تعالى } وأطيعوا هللا  46النساء 

 {  20االنفال  – تسمعونورسوله وال تولوا عنه وأنتم 

وهنا يقول تعالى )وأنتم تسمعون ( ألنه تعالى لم يخلق اإلنسان إال لعبادته  

لمعرفته عز وجل قال تعالى } إن السمع والبصر  وما خلق الحواس إال

اإلسراء { وبالتالي الويل لمن يسمع  –والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤوال 

آيات هللا يسمع آيات هللا تعالى ولم يعمل بها قال تعالى } ويل لكل افاك اثيم 

 { . 8-7الجاثية  – يسمعهاتتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم 

هؤالء المجرمين لم يكتفوا بالكفر بآيات هللا بل تقدموا في  ويبين تعالى أن

الكفر أكثر بنشر مكذوبات على هللا تعالى ورسوله لقوله تعالى } وقال الذين 

{ وهنا  26فصلت  –لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون  تسمعوا كفروا ال

لديهم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا  نسمعيقول تعالى } أم يحسبون أنا ال 

 {   80الزخرف  –يكتبون 

 

 

ويبين تعالى أن المؤمنين هم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها و إذا سمعوا 

آيات هللا اتبعوها وعملوا بما أمر هللا عز وجل في كتابه الكريم وسنة نبيه 



َها صلى هللا عليه وآله لقوله تعالى } َوالَِّذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَن يَْعبُدُو

ْر ِعبَاِد  الَِّذيَن  ِ لَُهُم اْلبُْشَرٰى ۚ فََبش ِ َّبِعُوَن  يَْستَِمعُونَ َوأَنَابُوا إِلَى َّللاَّ اْلقَْوَل فَيَت

ئَِك ُهْم أُولُو اأْلَْلَباِب  ُ ۖ َوأُولَٰ ئَِك الَِّذيَن َهدَاُهُم َّللاَّ  { . 18 -17الزمر  –أَْحَسنَهُ ۚ أُوَلٰ

ا سمعوا آيات هللا المنزلة على سوله صلى هللا وهنا يبين تعالى أن هؤال لم

عليه وآله قالوا بالهوى إنه لمجنون لعنهم هللا قال تعالى } َوإِن يََكادُ الَِّذيَن 

ا  ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُون   َسِمعُواَكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ  51القلم  –الذ ِ

} 

 وأما :

 

 )الذكر(

 

لََّك َوِلقَْوِمَكۖ   لَِذْكرٌ هنا والذكر يأت على القرآن الكريم في قوله تعالى } َوإِنَّهُ و

 {  44الزخرف  –َوَسْوَف تُْسأَلُوَن 

وهنا  يبين تعالى أن القرآن والرسول وأهل بيت النبي عليهم السالم  أهم 

ي أسباب غيظ هؤالء منذ نزلت أول آيات القرآن الكريم وحتى اآلن وهم ف



حرب معهم إلى أن يشاء هللا تعالى كما في اآلية هنا } َوإِن يََكادُ الَِّذيَن َكفَُروا 

ا َسِمعُوا  ْكرَ لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ  { . 51القلم  –َوَيقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُون   الذ ِ

 

 وأما :

 

 )ويقولون إنه لمجنون(

 

 صلى هللا عليه وآله بالجنون لعنهم هللا وهنا يبين تعالى اتهامهم لرسول هللا

ً يقولون فيه إنه لمجنون كما في  وهذا حال كل أمة بعث فيها رسوالً او نبيا

ُسوٍل إاِلَّ قَالُوا َساِحر  أَْو  ن رَّ ِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهم م ِ قوله تعالى  } َكذَٰ

 {   52النحل  – َمْجنُونٌ 

وتعالى هذه التهمة عن رسوله صلى هللا عليه وآله في وينفي هللا تبارك     

َطاعٍ ثَمَّ  ةٍ ِعندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن مُّ قوله تعالى } إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم  ِذي قُوَّ

ً  :} َما  22-19التكوير   – بَِمْجنُونٍ أَِميٍن َوَما َصاِحبُُكم  { وقال تعالى أيضا

 { . 2القلم  – بَِمْجنُونٍ  أَنَت ِبنِْعَمِة َرب ِكَ 

 



 ثم يقول تعالى :

 

 (52( وما هو إال ذكر للعالمين )52)

 

 ذكروهنا يبين تعالى أن القرآن هو الذكر كما في قوله تعالى } إن هو إال 

 { 69يس  -وقرآن مبين 

 

 {  44ف الزخر –لََّك َوِلقَْوِمَك ۖ َوَسْوَف تُْسأَلُوَن  َلِذْكرٌ وفي قوله تعالى } َوِإنَّهُ 

 ويأت الذكر على  رسول هللا صلى هللا عليه وآله في قوله تعالى :

 

ُ إِلَْيُكْم  َ يَا أُوِلي اأْلَْلبَاِب الَِّذيَن آَمنُوا ۚ قَْد أَنَزَل َّللاَّ ُسواًل يَتْلُو  ِذْكًرا}  فَاتَّقُوا َّللاَّ رَّ

ِ ُمبَي ِنَاٍت ل ِيُْخِرَج الَِّذيَن آ لَُماِت َعلَْيُكْم آيَاِت َّللاَّ اِلَحاِت ِمَن الظُّ َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها  إِلَى النُّوِر ۚ َوَمن يُْؤِمن بِاّللَّ

ُ لَهُ ِرْزقًا   {  11-9الطالق  –اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا ۖ قَْد أَْحَسَن َّللاَّ

 



أت على أهل بيت النبي عليهم السالم كما في قوله تعالى } َوَما والذكر ي 

ْكرِ أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إاِلَّ ِرَجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل  إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن    الذ ِ

بُِر َوأَْنَزْلنَا إَِلْيَك  ْكرَ بِاْلبَي ِنَاِت َوالزُّ َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن  ِلتُبَي َِن لِ  الذ ِ لنَّاِس َما نُز ِ

 {   44-43النحل   -

] روى الطبري من أهل الُسن ة في تفسيره: حد ثه ابن أبي وكيع، قال: ثنا ابن 

كرِ  يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر: )فَاسأَلُوا أَهلَ  إِن ُكنتُم الَ  الذ ِ

: 14جامع البيان في تأويل آي القرآن    -( الذكرن أهل تَعلَُموَن( ؟ قال: )نح

145  ] 

 

وهذا هو ذكر هللا تعالى للعالمين القائم على والية هللا تعالى ورسوله صلى 

هللا عليه وأهل بيته عليهم السالم وال يسألهم عليه رسول هللا صلى هللا عليه 

ه وآله } وما تسألهم وآله أجراً وال ماالً لقوله تعالى لرسوله صلى هللا علي

{  وقال تعالى أيضاً  104يوسف  – إن هو إال ذكر للعالمينعليه من أجر 

إِْن ُهَو إاِله لذلك للعالمين   قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكل ِِفيَن 

{  وقال تعالى أيضاً } قل  87- 86ص – َوَلتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعدَ ِحينٍ  ِذْكٌر ِلْلعَالَِمينَ 

 {  90االنعام  – هو إال ذكرى للعالمينال أسألكم عليه أجراً إن 



وهو ذكر لمن شاء أن يستقيم على أمر هللا تعالى كما في قوله تعالى } إِنَّهُ 

َطاعٍ ثَمَّ أَمِ  ةٍ ِعندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن  مُّ يٍن َوَما لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم  ِذي قُوَّ

َصاِحبُُكم بَِمْجنُوٍن َولَقَْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِيِن  َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيِب ِبَضِنيٍن  َوَما 

ِجيٍم  َفأَْيَن تَْذَهبُوَن إِْن  ْلعَالَِمينَ ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن رَّ ِلَمن َشاَء ِمنُكْم   ُهَو ِإاله ِذْكٌر ل ِ

ُ َربُّ أَن يَْستَِقيَم َوَما تَ   {  29-19التكوير  - اْلعَاَلِمينَ َشاُءوَن إاِلَّ أَن يََشاَء َّللاَّ

 

والمؤمنين الذين تولوا هللا حق واليته قال تعالى فيهم } رجال ال تلهيِهْم 

َكاةِ ۙ يََخافُوَن يَْوًما تَتَ  ِذْكرِ تَِجاَرة  َواَل بَْيع  َعن  اَلةِ َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ قَلَُّب َّللاَّ

{ وهؤالء وعدهم هللا تعالى ميراث  37النور  –فِيِه اْلقُلُوُب َواأْلَْبَصاُر 

األرض من بعد هالك هؤالء الظالمين وخلفهم ومن توالهم إلى يوم القيامة 

 لقوله تعالى 

 

بُوِر ِمن بَْعِد  ْكرِ } َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ اِلُحوَن أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِديَ  الذ ِ  – الصَّ

{  وقد توعد هللا تعالى المجرمين بهذا الوعد بعد حين كما في  105االنبياء 

ِذْكٌر قوله تعالى } قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكل ِِفيَن  إِْن ُهَو إاِلَّ 

 { . 88-86ص  -ٍن  َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعدَ ِحي ل ِْلَعاَلِمينَ 



وأما عن هؤالء المجرمين ومن توالهم وسار على نهجهم في الكفر والنفاق 

وهم الذين أعرضوا عن ذكر هللا للهوى والرأي  قال فيهم  إن لهم  في الحياة 

الدنيا معيشة ضنكا ويحشر إلى جهنم يوم القيامة أعمى قال تعالى } وَمْن 

ِ  فَإِنَّ لَهُ  ِذْكِريأَْعَرَض َعن  َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمٰى قَاَل َرب 

ِلَك اْليَْوَم  ِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها ۖ َوَكذَٰ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمٰى َوقَْد ُكنُت َبِصيًرا قَاَل َكذَٰ

ِلَك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمن بِآيَا ِت َرب ِِه ۚ َولَعَذَاُب اآْلِخَرةِ أََشدُّ تُنَسٰى  َوَكذَٰ

 { .127-124طه  -َوأَْبقَٰى 

 

هذا وباهلل التوفيق وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه انيب وسلم على 

 المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 انتهى العمل من هذه السورة الشريفة 

هـ  1420وألف ) في التسع عشر من شهر شعبان  سنة عشرون وربعمائة

 م من ميلد السيد المسيح )ع(1999ديسمبر  7( االموافق 

 بقلم

 خالد محيي الدين الحليبي

 ( في ترتيب النزول3السورة رقم )

 سورة الضحى



 تفسير البينة )النبأ العظيم(

 

 الشريف 

 خالد محيي الدين الحليبي

 مركز القلم لألبحاث والدراسات

 ر المنثور" :يقول السيوطي في تفسيره " الد

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي ] 

تفسير الدر المنثور   - هللا عنهما قال: نزلت سورة } الضحى { بمكة

 للسيوطي [

 

 التفسير : 

  الضحى()و( 

 

 الواو هنا للقسم

 

هذه  وقد أقسم هللا تعالى ل في النهار والليل كدليل على تعاقب مالئكة في 

األوقات لرفع األعمالو ونزول الرجمة وإجابة الدعوة قال تعالى في القسم 

ليال عشر والفجر وبوقت الفجر  والليالي العشر وصالة الشفع والوتر } 

 الليل إذا يسر { .والوتر والشفع و



 

العصر إن اإلنسان لفي خسر إال و وقال تعالى في وقت العصر أو الدهر } 

] والعصر : الدهر والعصران الليل والنهار الصالحات{  الذين آمنوا وعملوا

معجم الفاظ  القرآن باب العين فصل الصاد  –وقد ورد في المادة الزمن 

 والراء [

قال تعالى والعصر وهو وقت صالة  كما في أحاديث النبي صلى هللا عليه  

 وآله :

ن بريدة أخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن ماجة والبيهقي ع] 

 ”.من ترك صالة العصر فقد حبط عمله“قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

من “وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ”.ترك صالة العصر متعمدا فقد حبط عمله

وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا  

لى هللا عليه وسلم العصر بالمخمص، ثم قال: ) إن هذه الصالة رسول هللا ص

فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، 

 وال صالة بعدها حتى يطلع الشاهد(، والشاهد النجم.

إن “وأخرج الطبراني عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم  

فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن  –عصر يعني ال –هذه الصالة 

حافظ عليها أعطي أجرها مرتين، وال صالة بعدها حتى يرى الشاهد، يعني 

 ”. النجم

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من ترك صالة العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله “



ج ابن أبي شيبة عن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول هللا وأخر”. وماله

إن من الصالة صالة، من فاتته فكأنما وتر أهله “صلى هللا عليه وسلم يقول: 

وماله. قال ابن عمر: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: هي صالة 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: من ترك العصر حتى ”. العصر

 .[ من غير عذر فقد حبط عمله تفوته

 

وأقسم هللا تعالى بوقت الضحى والليل وما فيهما صالة و أوقات رفع أعمال 

وإجابة دعوات ونزول مالئكة ومافيهما من أقدار تنزل باللي والنهار قال 

الليل إذا سجى {  والليل فيه صالة أيضا فيه صالة والضحى وتعالى فيهما } 

 الليل إذا سجى { .وذلك يقول تعالى } العتمتين والشفع والوترل

 

 وأما :

 

 )الضحى( 

 

  وهنا : 

 

] الضحى : وقت ارتفاع الشمس والضحوة ارتفاع النهار والضحى  وقت 

حرارة الشمس والضحى مقصورة حين تطلع الشمس فيصفو ضوؤها 

والضحاء بالفتح والمد : إذا ارتفع النهار واشتد والفعل ضحى كرضى ُضحياً 



معجم ألفاظ القرآن باب  –و ضحواً : إذا أصابه حر الشمس وضحى يضح

 الضاد فصل الحاءوالواو[ .

الشمس { } وأغطش ليلها  – وضحاهاوالضحى بدايته أول النهار} والشمس 

الليل إذا والضحى و} قال تعالى {  و  29النازعات  – ضحاهاوأخرج 

لى } وأنك ال الضحى { ونهايته وقت اشتداد حرارة الشمس لقوله تعا -سجى

طه { أي ال تشعر في الجنة بشدة حرارة الشمس  – تضحىتظمأ فيها وال 

ولن تظمأ فيها كما هو حال اإلنسان في الحياة الدنيا . وبالتالي وقت الضحى 

هو وقت حركة اإلنسان وعمله ولعبه ولهوه وهو مستيقظ من أول النهار 

قال تعالى } أوأمن أهل حتى ارتفاع الشمس وفرار اإلنسان من شدة حرارتها 

 األعراف { .  -وهم يلعبون  ضحىالقرى أن يأتيهم بأسنا 

 

 وأما :

 

 )والليل(

 

 -إِذَا يَْغَشى َوالنََّهاِر ِإذَا تََجلَّى  َوَما َخَلَق الذََّكَر واألنثى  َواللهْيلِ }  قال تعالى

 الشمس {

ضحى  وفيه و يبين تعالى أن الليل للسكون والنوم والنهار يكون فيه ال

اإلبصار لكل شيئ  بخروج ضوء الشمس قال تعالى : } أَلَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا 

ِلَك آَليَاٍت ل ِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن  اللهْيلَ  النمل  –ِليَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ۚ إِنَّ ِفي ذَٰ

قال   وسق({  فغذا سكن الليل جمع ماكان منتشراً من المخلوقات أي ) 86



والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن  وما وسق والليل} فال اقسم بالشفق تعالى 

اإلنشقاق {  وذلك السكون للمخلوقات في الليل إذا سجى قال تعالى }  - طبق

 إذا سجى { أي إذا سكن وأظلم وادلهم .  والليلوالضحى 

 

 وأما :

 

 )إذا سجى(

 

 أورد السيوطي في تفسيره :

 .جرير نحوه من مرسل قتادة والضحاك ]  أخرج ابن

 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي 

هللا عنه في قوله: } والضحى { قال: ساعة من ساعات النهار } والليل إذا 

 .سجى { قال: سكن بالناس

 

عن وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

 .مجاهد رضي هللا عنه } والليل إذا سجى { قال: إذا استوى

 

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن رضي هللا عنه } إذا سجى { قال: إذا لبس 

 .الناس



 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنهما } إذا سجى { قال: إذا 

 .أقبل

 

بير رضي وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن ج

 .هللا عنه } والليل إذا سجى { قال: إذا أقبل فغطى كل شيء

 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 

رضي هللا عنهما } إذا سجى { قال: إذا ذهب } ما ودعك ربك { قال: ما 

 .تركك } وما قلى { قال: ما أبغضك

طبراني وابن مردويه عن أم حفص عن وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وال

إن جرواً دخل بيت النبي   "أمها وكانت خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم، فدخل تحت السرير، فمات، فمكث النبي صلى هللا عليه 

وسلم أربعة أيام ال ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول 

ه وسلم؟ جبريل ال يأتيني. فقلت يا نبي هللا ما أتى علينا يوم هللا صلى هللا علي

خير منا اليوم، فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت في نفسي: لو هيأت البيت 

وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل، فلم أزل حتى بدا لي 

ً فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار فجاء النبي صلى هللا ع ليه وسلم الجرو ميتا

ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فقال: يا خولة دثريني فأنزل 

تفسير  –  ."{  هللا عليه } والضحى والليل إذا سجى { إلى قوله: } فترضى

 الدر المنثور للسيوطي [

 التفسير :

  



[ معجم ألفاظ القرىن باب السين فصل    -وسجا الليل يسجوا  سجواً : سكن 

{  والكون هنا ورد في قوله  إذا سجىواواو [ قال تعالى } والليل الجيم 

ِلَك  تعالى } أَلَْم يََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا اللَّْيَل ِلَيْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ۚ إِنَّ فِي ذَٰ

 {   86النمل  –آَليَاٍت ل ِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن 

أن النور رمزاً لإليمان واإلسالم في  وإذا كان الليل بظلمنه رمزاً للكفر كما

القرآن فإن السكون في الليل ظاهره سكون المخلوقات وباطنه سكون دولة 

ُ َوِليُّ  اإلسالم قال تعالى في النور والظلمة وهما رمزين للكفر واإليمان } َّللاَّ

َن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر ۖ َوالَِّذينَ   َكفَُروا أَْوِليَاُؤُهُم الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهم م ِ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم فِيَها  لَُماِت ۗ أُولَٰ َن النُّوِر إِلَى الظُّ الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهم م ِ

{ .والنور يأتي من عند هللا وبإذن هللا فإذا أراد هللا  257البقرة  –َخاِلدُوَن 

عالى وهو نور  وأنزل معه تعالى الهداية للبشر بعث فيهم رسوالً من عنده ت

ِ نُور   كتب هللا السماوية وخاتمها القرآن الكريم قال تعالى } قَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاَّ

ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّاَلِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن  َوِكتَاب  ُمبِين  يَْهِدي بِِه َّللاَّ

 {   . 16-15المائدة  –ْهِديِهْم إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه َويَ 

وعلى ذلك القسم هنا ليس بوقت الصالة ورفع االعمال أو نزول مالئكة أو 

إجابة دعاء فقط بل بوقت ظهور اإلسالم ثم ظهور دولة الكفر والنفاق 

د  إاِلَّ   َرُسول  قَْد واإلرتداد عن الدين  الوارد ذكره في قوله تعالى } َوَما ُمَحمَّ

اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم ۚ َوَمن يَنقَِلْب َعلَٰى  ُسُل ۚ أَفَإِن مَّ َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرُّ

ُ الشَّاِكِريَن  َ َشْيئًا ۗ َوَسيَْجِزي َّللاَّ  { .144آل عمران  –َعِقبَْيِه فَلَن َيُضرَّ َّللاَّ

 

ل تعالى )والليل إذا سجى ( وكل ذلك من تقلب هنا يبدأ عصر الظلمة كما قا

الدول ومداولة األيام بين الناس والتي قالتعالى فيها } وتلك األيام نداولها بين 

الناس { كل ذلك بإذن هللا عز وجل  وقد بينه تعالى وأوحاه لرسوله صلى هللا 



: } عليه وآله ولذلك أقسم تبارك وتعالى بالضحى والليل إذا سجى قال تعالى 

 { . إذا سجىوالضحى والليل 

 

ثم يبين تعالى أنه كما يقلب الليل والنهار كذلك تتقلب الدول بين الكفر 

ِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثِْل َما ُعوقَِب 
واإليمان بين اإلسالم واإلرتداد قال تعالى } ذَٰ

َ لَعَ  ُ ۗ إِنَّ َّللاَّ َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه َليَنُصَرنَّهُ َّللاَّ ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ فُوٌّ َغفُور  ذَٰ

َ َسِميع  َبِصير    { . 61-60الحج  –النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوأَنَّ َّللاَّ

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 2( ماودعك ربك وما قلى )2)

 

وآله فقال ودعه  ونزلت هذه اآلية لتأخر الوحي عن رسول هللا صلى هللا عليه

 ربه وقاله أي بغضه كما في أسباب النزول :

 أورد السيوطي في تفسيره الدر المنثور :

 

] وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 

جرير والطبراني والبيهقي وأبو نعيم معاً في الدالئل عن جندب البجلي قال: 

سلم فلم يقم ليلتين أو ثالثاً فأتته امرأة فقالت: يا اشتكى النبي صلى هللا عليه و



محمد ما أرى شيطانك إال قد تركك لم تره قربك ليلتين أو ثالثاً، فأنزل هللا } 

   }والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

 

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 

ه عن جندب رضي هللا عنه قال: أبطأ جبريل على والطبراني وابن مردوي

النبي صلى هللا عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل هللا } ما 

 .{  ودعك ربك وما قلى

 

وأخرج الطبراني عن جندب رضي هللا عنه قال: احتبس جبريل عن النبي 

ك. صلى هللا عليه وسلم فقالت بعض بنات عمه: ما أرى صاحبك إال قد قال

   { فنزلت: } والضحى { إلى } وما قلى

 

وأخرج الترمذي وصححه وابن أبي حاتم واللفظ له عن جندب قال: رمي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال: هل أنت إال أصبع 

دميت، وفي سبيل هللا ما لقيت، فمكث ليلتين أو ثالثاً ال يقوم فقالت له امرأة: 

إال قد تركك، فنزلت } والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ما أرى شيطانك 

 .{ ربك وما قلى

 

لما نزلت } تبت يدا  :  "وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال

[ إلى } وامرأته حمالة الحطب { 1أبي لهب وتب ما أغنى { ]المسد: 

هللا صلى  [ فقيل المرأة أبي لهب: إن محمداً قد هجاك. فأتت رسول4]المسد: 

هللا عليه وسلم وهو جالس في المأل، فقالت: يا محمد عالم تهوجوني؟ قال: 

ً أو  إني وهللا ما هجوتك، ما هجاك إال هللا. فقالت: هل رأيتني أحمل حطبا

رأيت في جيدي حبالً من مسد؟ ثم انطلقت. فمكث رسول هللا صلى هللا عليه 



أرى صاحبك إال قد ودعك وقالك، وسلم أياماً ال ينزل عليه، فأتته فقالت: ما 

  {     ."فأنزل هللا } والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

 

وأخرج ابن جرير عن عبد هللا بن شداد رضي هللا عنه أن خديجة قالت للنبي 

صلى هللا عليه وسلم: ما أرى ربك إال قد قالك، فأنزل هللا } والضحى والليل 

    قلى{ إذا سجى ما ودعك ربك وما

 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عروة رضي هللا عنه قال: أبطأ جبريل 

ً شديداً فقالت خديجة: أرى ربك  عن النبي صلى هللا عليه وسلم فجزع جزعا

 .قد قالك مما يرى من جزعك، فنزلت } والضحى { إلى آخرها

 

وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدالئل من طريق عروة عن 

خديجة قالت: لما أبطأ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي جزع من 

ذلك فقلت له مما رأيت من جزعه: لقد قالك ربك مما يرى من جزعك، 

     .فأنزل هللا } ما ودعك ربك وما قلى{

 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس رضي هللا 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن أبطأ عنه عنهما قال: لما نزل على رسو

جبريل أياماً، فعير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقاله، فأنزل هللا } 

 ريسفت   - والضحى والليل إذا سجى { يعني أقبل } ما ودعك ربك وما قلى{

 .[  ردلا روثنملا يطويسلل  

 



 التفسير :

 

 وهنا :

 

 )ماودعك(

 

ً : ت ركه واألمر دع فهو أن تتركه في دعة وسكون ] ودعه يدعه ودعا

ً : شيعه وحياه عند سفره و يحييهم  وخفض من العيش وودع المسافر توديعا

وأصل ذلك أنك إذا ودعت صاحبك عند سفرك إذا ودعت المسافر فهو أن 

تتفائل له أن يصير إلى الدعة إذا قفل ويقال من التوديع ودعه إذا تركه 

معجم ألفاظ القرآن باب الواو فصل الدال  –وهجر  وهجره ألن التوديع ترك 

 والعين [ . 

 

أَذَاُهْم  َوَدعْ ورد هذا اللفظ في قوله تعالى : } َواَل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن 

ِ َوِكياًل  ِ ۚ َوَكفَٰى بِاّللَّ { وعلى ذلك المعنى هنا }  48االحزاب  –َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 ك وما قلى { أي ما ودعك ربك و ما  هجرك أوتركك .رب ما ودعك

 

 وأما :

 

 )وماقلى( 



 

 ورد في تفسير القمي :

 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السالم في قوله: } ما ودعك ]

ربك وما قلى { وذلك أن جبرائيل أبطأ عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

ربك الذي خلق ثم أبطأ عليه، فقالت  وأنه كانت أول سورة نزلت: إقرأ باسم

خديجة لعل ربك قد تركك فال يرسل إليك فأنزل هللا تبارك وتعالى: ما ودعك 

 . تفسير القمي [ – .ربك وما قلى

 

 التفسير :

 

] وقى العدو : أبغضه يقليه قلي : أي أبغضه أشد الغض [ قال تعالى } قال 

 {   218الشعراء  – ينالقالإني لعملكم من 

  

 ثم يقول تعالى 

 

 ( 3( ولآلخرة خير لك من األولى )3)

 



أخرج الطبراني في األوسط والبيهقي في الدالئل عن ابن عباس رضي هللا  ]

عرض علي ما هو مفتوح :  "عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 –  -  ألمتي بعدي فسرني، فأنزل هللا } ولآلخرة خير لك من األولى {

 لدر المنثور للسيوطي [ .تفسير ا

 

 التفسير :

 

 ()ولآلخرة

 

فََمْن أَْظلَُم  هنا يبين تعالى أن اآلخرة تبدأبآخر ايام عمر الدنيا لقوله تعالى : }

َن اْلِكتَاِبۖ   ئَِك يَنَالُُهْم نَِصيبُُهم م ِ ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاِتِه ۚ أُولَٰ ِن اْفتََرٰى َعلَى َّللاَّ ِممَّ

ِ ۖ قَالُوا َحتَّٰى  إِذَا َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا يَتََوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاَّ

َضلُّوا َعنَّا َوَشِهدُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِريَن قَاَل اْدُخلُوا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت 

َن اْلِجن ِ َوا ة  لَّعََنْت أُْختََها ۖ َحتَّٰى إِذَا ِمن قَْبِلُكم م ِ نِس فِي النَّاِر ۖ ُكلََّما دََخلَْت أُمَّ إْلِ

ُؤاَلِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعذَاًبا  أُْخَراُهمْ ادَّاَرُكوا فِيَها َجِميعًا قَالَْت  أِلُواَلُهْم َربَّنَا َهٰ

ِكن الَّ  َن النَّاِر ۖ قَاَل ِلُكل ٍ ِضْعف  َولَٰ فََما  أِلُْخَراُهمْ تَْعلَُموَن  َوقَالَْت أُواَلُهْم  ِضْعفًا م ِ

 39-37األعراف   –َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمن فَْضٍل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب ِبَما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن 

بُوَن فِي َجنَّاِت  ئَِك اْلُمقَرَّ ً : } َوالسَّابِقُوَن السَّابِقُوَن أُولَٰ { . وقال تعالى أيضا

َن النَِّعي ِليَن َوَقِليل  م ِ َن اأْلَوَّ { ولذلك يقول  14-10الواقعة   - َاآْلِخِرينِم  ثُلَّة  م ِ

تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله هنا في ميراث المؤمنين  الصالحين 

 خير لك من األولى { . ولآلخرةلألرض آخر الزمان  } 



يمان باهلل تعالى وكتابه و آخر يوم من ايام الدنيا يقول تعالى هنا في أمره با اإل

ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب  ورسوله واليوم اآلخر : } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاّللَّ

ِ َوَماَلئَِكتِِه  َل َعلَٰى َرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن قَْبُل ۚ َوَمن يَْكفُْر بِاّللَّ الَِّذي نَزَّ

 {  136النساء  –فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيدًا  اآْلِخرِ ِلِه َواْليَْوِم َوُكتُبِِه َوُرسُ 

 

وهؤالء الذين سيرصون األرض من بعد أهلها آخر الزمان هم الذين تولو هللا 

تعالى ورسوله صلى هللا عليه وعملوا بالوصية في اإلمامة بأهل بيت النبي 

 عليهم السالم 

 

ُكْم أُْسَوة  َحَسنَة  فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُوا قال تعالى   : } قَْد َكانَْت لَ 

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم  ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّ

 ِ  َوْحدَهُ إاِلَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغِفَرنَّ اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَدًا َحتَّٰى تُْؤِمنُوا بِاّللَّ

ْلنَا َوإَِلْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك  بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّ ِ ِمن َشْيٍء ۖ رَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن َّللاَّ

َ َواْليَْوَم اْلَمِصيُر لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوة  َحَسنَة  ل َِمن َكاَن يَ  َوَمن  اآْلِخَر ْۚرُجو َّللاَّ

َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميدُ    {  6-4الممتحنة  -يَتََولَّ فَإِنَّ َّللاَّ

وهذه األسوة هى الوصية باإلمامة ألهل بيت النبي كما أوصى كل نبي بمن 

سيأتي بعده وبعد خاتم األنبياء والمرسلين الوصية تكون باإلمامة ألهل بيت 

َشَرَع لَُكم  لقوه تعالى في هذه السنة التي أمر بها هللا تعالى كل األنبياء } النبي

ْينَا بِِه ِإْبَراِهيَم  ٰى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ يِن َما َوصَّ َن الد ِ م ِ

قُوا ِفيِه ۚ كَ  يَن َواَل تَتَفَرَّ بَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ۖ أَْن أَقِيُموا الد ِ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمن يََشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيُب   {  13الشورى  -تَْدُعوُهْم ِإلَْيِه ۚ َّللاَّ



وآخرايام الدنيا ميراث المؤمنين لها خير لرسول هللا ودينه من أول دعوتهبين 

 األولى { خير لك من ولآلخرةقريش لذلك يقول تعالى هنا  } 

   

وبعد آخر أيام الدنيا تكون اآلخرة وايضاً هؤالء لهم الخير في هذه الدار التي  

 {  32األنعام  –خير للذين يتقون أفال تعقلون راآلخرة قال تعالى فيها  } وللدا

وبالتالي كل الخير لسيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه ومن تبعهم   

دنيا وفيما بعد اليوم اآلخرة في ما بعد يوم القيامة وتوالهم في آخر ايام عمر ال

خير لك من األولى ولسوف يعطيك ربك  ولآلخرةلقوله تعالى هنا : } 

 فترضى { 

 

 وأما :

 

 )خير لك(

 

ً أن الخير في دين اإلسالم قال تعالى } ولتكن منكم أمة  يقول تعالى مبينا

ين آمنوا باهلل { والمسلمين هم الذ 104آل عمران – الخيريدعون إلى 

 :  ورسوله هو خير لهم في الدنيا واآلخرة كما في  قوله تعالى

ب ُِكْم فَآِمنُوا  ِ ِمن رَّ ُسوُل بِاْلَحق  لَُّكْم ۚ َوإِن  َخْيًرا} يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكُم الرَّ

 ُ ِ َما فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ َوَكاَن َّللاَّ النساء  – َعِليًما َحِكيًما تَْكفُُروا فَإِنَّ ّلِلَّ

{ وهؤالء هم الذين تولوا اإلمام علي بعد والية هللا تعالى ورسوله وبعد  170



وفاة النبي صلى هللا عليه وآله عمالً بالوصية وهؤالء هم خير البرية لما نزل 

اِلَحاِت أُولَ   َخْيرُ ئَِك ُهْم فيهم من قوله تعالى : } إِنَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 {  7البينة  –سورة البينة » اْلبَِريَِّة 

 

ورد في الحديث النبوي الشريف أن خير البرية هو اإلمام علي وشيته كما 

 يلي :

 

(ذكر من أخرج الحديث فقال: وأخرج ابن  379ص6الدر المنثور ج ]

أقبل عساكر عن جابر بن عبد هللا قال كنا عند النبي )صلى هللا عليه وسلم( ف

علي  فقال النبي )صلى هللا عليه وسلم(: )والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم 

اِلَحاِت أُوَلئَِك ُهم  الفائزون يوم القيامة ونزلت )) إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َخيُر البَِريَِّة (( فكان أصحاب النبي )صلى هللا عليه وسلم( إذا أقبل علي  قالوا 

 .ر البريةجاء خي

 .وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا علي  خير البرية

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لما نزلت )) إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 

اِلَحاِت أُولَئَِك ُهم َخيُر البَِريَِّة (( قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  الصَّ

: )هو أنت وشيعتك ي  وم القيامة راضين مرضيين (لعلي 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: )قال لي رسول هللا )صلى هللا عليه 

اِلَحاِت أُولَئَِك ُهم َخيُر  وسلم(:ألم تسمع قول هللا )) إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

البَِريَِّة (( أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت األمم للحساب 

 ون غراً محجلين(تدع

والمحصل أن من روى هذا الحديث مجموعة من الصحابة فيخرج بذلك من 

اإلرسال، فقد روى الحديث جابر بن عبد هللا وعلي )عليه السالم( وابن 

عباس وأبو سعيد وأبو برزة، هذا باإلضافة إلى الرواية التي ذكرتها عن أبي 

لة ألن محمد بن علي الجارود عن محمد بن علي التي هي رواية غير مرس



يروي عن آبائه المعصومين عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  ولو 

 .سلمنا بإرسالها فإن في باقي األسانيد ما يكفي إلثبات صحة الحديث

 :ونحن نذكر باإلضافة لما ذكرنا بعض تلك األسانيد

ط الغري(: قال:أخبرنا إبراهيم بن بركات  118في )كفاية الطالب ص  -1

القرشي أخبرنا الحافظ علي بن الحسن الشافعي أخبرنا أبو القاسم بن السمر 

قندي أخبرنا عاصم بن الحسن أخبرنا الحافظ أبو العباس حدثنا محمد بن 

أحمد القطواني حدثنا إبراهيم بن أنس األنصاري حدثنا إبراهيم بن جعفر ابن 

 ....د هللاعبد هللا بن محمد بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عب

ابن عساكر في تاريخه: وأخبرني المقرئ أبو إسحاق بن يوسف بن بركة  -2

الكتبي عن الحافظ أبي العالء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني عن أبي 

الفتح عبدوس عن الشريف أبي طالب المفضل بن محمد بن طاهر الجعفري 

السري حدثنا  أخبرنا الحافظ أحمد بن مردويه أخبرنا أحمد بن محمد بن

المنذر بن محمد بمن المنذر حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن سعيد عن 

 ....:إبراهيم بن مهاجر حدثني يزيد بن شراحيل قال سمعت علياً يقول

ط بيروت(: أخبرنا أبو عمر البسطامي  364ص2في )شواهد التنزيل ج -3

عبد هللا  أخبرنا أبو أحمد بن عيد الجرجاني أخبرنا الحسن بن علي بن

االهوازي،أخبرنا معمر بن سهل أخبرنا أبو سمرة أحمد بن سالم بن خالد بن 

 ...:جابر بن سمرة أخبرنا شريك عن األعمش عن عطية عن أبي سعيد قال 

. ] 

وهؤالء لهم حسنة الدنيا وفيها الخير من هللا تعالى لقوله عز وجل } َوِقيَل 

ِذِه الدُّْنيَا َحَسنَة ۚ   َۗخْيًرابُُّكْم ۚ قَالُوا ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَزَل رَ   للذين أَْحَسنُوا فِي َهٰ

 {  . 30النحل  – َولَنِْعَم دَاُر اْلُمتَِّقيَن  َۚخْيرٌ َولَدَاُر اآْلِخَرةِ 

و ثم يبين تعالى اآلخرة وأجر األعمال الصالحة فيها أعظم  كما في قوله 

} {  132األنعام  –تقون أفال تعقلون للذين ي خير} وللدار اآلخرة تعالى 

واآلخرة أعظم أجرا لقوله تعالى }  الضحى { –لك من األولى  خيرولآلخرة 

ْن  ُموا أِلَنفُِسُكم م ِ ِ ُهَو  َخْيرٍ َوَما تُقَد ِ َوأَْعَظَم أَْجًراۚ   َخْيًراتَِجدُوهُ ِعندَ َّللاَّ

حِ  َ َغفُور  رَّ َ ۖ إِنَّ َّللاَّ  {  20المزمل –يم  َواْستَْغِفُروا َّللاَّ

 



 وأما :   

 

 )من األولى(

 

ولفظ األولى في كتاب هللا يؤدي لنفس المضامين السابقة في البيان لورود هذا 

 اللفظ 

على أول عمر أمة اإلسالم بالمدينة وما ذكره هللا تعالى عن إجالء اليهود } 

لِ  ِمن ِديَاِرِهْم ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ  اْلَحْشِر ۚ َما  أِلَوه

ُ ِمْن َحْيُث  ِ فَأَتَاُهُم َّللاَّ َن َّللاَّ انِعَتُُهْم ُحُصونُُهم م ِ َظنَنتُْم أَن يَْخُرُجوا ۖ َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ

ْعَب ۚ يُْخِربُوَن بُيُوتَُهم بِأَْيِديِهْم  َوأَْيِدي لَْم يَْحتَِسبُوا ۖ َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ

 { . 2-1الحشر  -اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اأْلَْبَصارِ 

الضحى { آخر الزمان  – األولىوبالتالي المعنى هنا } ولآلخرة خير لك من 

سيكون فناء أكثر الظالمين من الديانات الثالثة أهل الكتاب في صورة الفكر 

ث المقدسات وقدسية الصاهينة  الصهيوني القائم على إفناء المسلمين وميرا

والمنافقين من هذه األمة الذين قال تعالى في عذابهم األول ثم عذاب آخر 

الزمان وهما بين وعدين قال تعالى فيهما } سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى 

التوبة { لذذلك قال تعالى عن خيرية هذا الزمان قبل فناء  –عذاب عظيم 

 {  األولىمن  عمر الدنيا } ولآلخرة خير لك

وهذه الخيرية لمن تولى هللا تعالى ورسوله وأهل بيت النبي عليهم السالم في 

َوَما اأْلُولَىالدنيا لورد هذا اللفظ في قوله تعالى } أَفََما نَْحُن بَِمي ِِتيَن إاِلَّ َمْوتَتَنَا 

 { .  59-58الصافات  –نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن   



مان يبدأ على يد ثلة مؤمنة في زمن رسول هللا وهذا النصر والغلبة آخر الز

صلى هللا عليه وآله وثلة مؤمنة ايضاً آخر الزمان قال تعالى فيهما } ثلة من 

وقليل  األولينالواقعة { وقال تعالى } ثلة من  -وثلة من اآلخرين  األولين

 الواقعة { .   –من اآلخرين 

 

ثم الدار اآلخرة خيراً لمن آمن باهلل وبالتالي في الحياة الدنيا قبل اليوم اآلخر  

 الضحى { . - األولىورسوله كما في أالية هنا } ولآلخرة خير لك من 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 

 ( 5( ولسوف يعطيك ربك فترضى )5)

 

 وهنا ورد في تفسير الدر المنثور  :

 

] وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم 

بيهقي وابن مردويه وأبو نعيم كالهما في الدالئل عن ابن عباس وصححه وال

رضي هللا عنهما قال: عرض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما هو 

مفتوح على أمته من بعده كفراً كفراً، فسر بذلك، فأنزل هللا } ولسوف يعطيك 

ربك فترضى { فأعطاه في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك، في كل 



 .صر ما ينبغي له من األزواج والخدمق

 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن ابن عباس رضي هللا عنهما في 

قوله: } ولسوف يعطيك ربك فترضى { قال: من رضا محمد أن ال يدخل 

 .أحد من أهل بيته النار

 

وأخرج البيهقي في شعب اإِليمان من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 

في قوله: } ولسوف يعطيك ربك فترضى { قال : رضاه رضي هللا عنهما 

 .أن تدخل أمته الجنة كلهم

 

وأخرج الخطيب في تلخيص المتشابه من وجه آخر عن ابن عباس رضي هللا 

عنهما في قوله : } ولسوف يعطيك ربك فترضى { قال : ال يرضى محمد، 

 .واحد من أمته في النار

 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم   "وأخرج مسلم عن ابن عمرو رضي هللا عنه

[ وقول عيسى 36تال قول هللا في إبراهيم } فمن تبعني فإنه مني { ]إبراهيم: 

[ اآلية. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي 118} إن تعذبهم فإنهم عبادك { ]النساء: 

أمتي وبكى، فقال هللا: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في 

  ."كأمتك وال نسوء

 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن 

شريح رضي هللا عنه قال: قلت ألبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : 

أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق، أحق هي؟ قال : إي وهللا، 



ليه وسلم حدثني عمي محمد بن الحنفيه عن علي أن رسول هللا صلى هللا ع

أشفع ألمتي حتى يناديني ربي أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم يا رب  :  "قال

ثم أقبل علي فقال: إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية  " رضيت

 في كتاب هللا

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر  } 

 ً قلت: إنا لنقول ذلك. قال فكلنا أهل البيت نقول:  { 53الزمر:  - الذنوب جميعا

 .إن أرجى آية في كتاب هللا } ولسوف يعطيك ربك فترضى { وهي الشفاعة

 

: }  وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي هللا عنه أنه سئل عن قوله

 .ولسوف يعطيك ربك فترضى { قال: هي الشفاعة

 

عنه قال رسول هللا صلى هللا وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي هللا 

إنا أهل بيت اختار هللا لنا اآلخرة على الدنيا } ولسوف يعطيك  :  "عليه وسلم

    { ." ربك فترضى

 

وأخرج العسكري في المواعظ وابن مردويه وابن الل وابن النجار عن جابر 

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فاطمة وهي :  "بن عبد هللا قال

بالرحى وعليها كساء من حملة اإِلبل، فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تطحن 

تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم اآلخرة غداً فأنزل هللا } ولسوف يعطيك 

  {  ."ربك فترضى

 

وأخرج ابن مردويه عن عكرمة رضي هللا عنه قال: لما نزلت } ولآلخرة 



: ال يدع هللا نبيه فيكم إال خير لك من األولى { قال العباس بن عبد المطلب

 .قليالً لما هو خير له

 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي هللا عنه في 

 [  .قوله: } ولسوف يعطيك ربك فترضى { قال: ذلك يوم القيامة هي الجنة

 

 وفي تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني :

 

َحٰى {]   } َولََسْوَف  -إلى قوله تعالى  -[ 1]الضحى:  قوله تعالى: } َوٱلضُّ

علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: }  -[ 5يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضٰى { ]الضحى: 

َحٰى { قال: ]الضحى[ إذا ارتفعت الشمس } َوٱللَّْيِل إِذَا َسَجٰى { ، قال:  َوٱلضُّ

، قال: لم يبغضك، فقال يصف إذا أظلم، قوله: } َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى { 

 :تفضله عليه

 

 .  }َولَآلِخَرةُ َخْير  لََّك ِمَن ٱألُولَٰى * َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى{

 

ثم قال علي بن إبراهيم: حدثنا جعفر بن أحمد، قال: حدثنا عبيد هللا بن - 

موسى، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن 

أبي عبد هللا )عليه السالم(، في قوله تعالى: } َولَآلِخَرةُ َخْير  لََّك ِمَن ٱألُولَٰى { 

، قال: " يعني الكرة هي اآلخرة للنبي )صلى هللا عليه و آله( ". ]قلت[ قوله: 

 } َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضٰى { ، ]قال[: " يعطيك من الجنة حتى ترضى



". 

 

عباس: عن أبي داود، عن بكار، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل محمد بن ال- 

بن عبيد هللا، عن علي بن عبد هللا بن العباس، قال: عرض على رسول هللا 

)صلى هللا عليه و آله( ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر 

َولََسْوَف يُْعِطيَك  بذلك، فأنزل هللا عز و جل } َولَآلِخَرةُ َخْير  لََّك ِمَن ٱألُولَٰى *

َربَُّك فَتَْرَضٰى { ، قال: فأعطاه هللا عز و جل ألف قصر في الجنة، ترابه 

المسك، و في كل قصر ما ينبغي له من األزواج و الخدم، و قوله: كفرا 

 .كفرا، أي قرية قرية، و القرية تسمى كفرا

 

اد بن و عنه: عن محمد بن أحمد بن الحكم، عن محمد بن يونس، عن حم- 

عيسى، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه )صلى هللا عليهما(، عن جابر 

دخل رسول هللا )صلى هللا عليه و آله( على فاطمة )عليها :  "بن عبد هللا، قال

السالم( و هي تطحن بالرحى، و عليها كساء من أجلة اإلبل، فلما نظر إليها 

يا لنعيم اآلخرة غدا " فأنزل هللا بكى، و قال لها: " يا فاطمة تعجلي مرارة الدن

تعالى عليه: } َولَآلِخَرةُ َخْير  لََّك ِمَن ٱألُولَٰى * َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك 

     ." فَتَْرَضٰى{

   

وعنه : عن أحمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن محمد الكاتب، عن  - 

في قول هللا عز و عيسى بن مهران، بإسناده إلى زيد بن علي )عليه السالم(، 

جل : } َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضٰى { ، قال: إن رضا رسول هللا )صلى 

هللا عليه و آله( إدخال أهل بيته و شيعتهم الجنة، و كيف ال و إنما خلقت 

الجنة لهم، و النار ألعدائهم، فعلى أعدائهم لعنة هللا و المالئكة و الناس 

 .أجمعين



 

اهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر )عليه السالم(، علي بن إبر- 

في قوله: } َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى {: " و ذلك أن جبرئيل أبطأ على رسول 

ٱْقَرأْ بِٱْسِم َرب َِك  } هللا )صلى هللا عليه و آله(، و أنه كانت أول سورة نزلت

يه، فقالت خديجة: لعل ربك قد تركك، فال {  ثم أبطأ عل 1العلق  -  ٱلَِّذي َخَلقَ 

  ."{ يرسل إليك. فأنزل هللا تبارك و تعالى: } َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَىٰ 

 

و من طريق المخالفين: الفقيه ابن المغازلي الشافعي، في كتاب  - 

)الفضائل(، قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن عبد الوهاب إجازة، أن أبا أحمد 

عبد هللا بن شوذب أخبرهم، ]قال[: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، عمر بن 

حدثنا محمد ن أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدوالبي، 

َوَمن يَْقتَِرْف  }:قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، في قوله تعالى 

 ً المودة في آل محمد رسول قال:  {،23الشورى:  -َحَسنَةً نَِّزْد لَهُ فِيَها ُحْسنا

هللا )صلى هللا عليه و آله(، و في قوله تعالى: } َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك 

فَتَْرَضٰى { ، قال: رضا محمد )صلى هللا عليه و آله( أن يدخل أهل بيته 

 .الجنة

 

ومن طريق المخالفين : )تفسير الثعلبي(، عن جعفر بن محمد )عليه  - 

أنه رأى النبي )صلى :  "القشيري(، عن جابر األنصاريالسالم(، و )تفسير 

هللا عليه و آله( فاطمة و عليها كساء من أجلة اإلبل، و هي تطحن بيديها، و 

ترضع ولدها، فدمعت عينا رسول هللا )صلى هللا عليه و آله(، فقال: " يا 

د هلل بنتاه، تعجلي مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة " فقالت: " يا رسول هللا، الحم

على نعمائه، و الشكر هلل على آالئه " فأنزل هللا تعالى: } َولََسْوَف يُْعِطيَك 

 ."{ َربَُّك فَتَْرَضىٰ 



 

و من طريقهم أيضا: في قوله تعالى: } َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك َفتَْرَضٰى { ،  - 

 – .قال: رضا محمد )صلى هللا عليه و آله( أن يدخل  هللا أهل بيته الجنة

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ .

 

 التفسير  :

 

 و هنا :

 

 ) وال( 

 

الضحى  { وفيها   -آلخرة خير لك من األولى ولأي أنه يقول تعالى } 

سوف يعطيك ربك ولسةف يغطيك ربك فترضى كما في الآلية هنا } 

 الضحى  {  –فترضى 

 

 وأما :

 

 )سوف(

  



بحانه وتعالى المؤمنين قائال } ِإنَّ وهنا يبين تعالى حال المنافقين و يبشر س

اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجدَ لَُهْم َنِصيًرا ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا 

ئَِك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن ۖ وَ  ِ فَأُولَٰ ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم ّلِلَّ  َسْوفَ َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاّللَّ

ُ اْلُمْؤِمنِيَن أَْجًرا َعِظيًما   { . وهذا العطاء من هللا  146-145النساء  -يُْؤِت َّللاَّ

يعطيك ربك فترضى  سوفولتعالى قال تعالى فيه لرسوله وللمؤمنين هنا } 

 الضحى  { . –

 

 وأما :

 

 )يعطيك ربك(

 

واآلخرة و وهذه العطية يبين تعالى أنها الخير الكثير والذرية العظيمة بالدنيا 

الكوثر  أعطيناكالحوض ونهر الكوثر واألنهار في الجنة قال تعالى } إنا 

الكوثر { وسبب النزول ورد في  –فصلي لربك وانحر إن شانئك هو األبتر 

تفسير الطبري : ]  عن عكرمة ) إِنَّ َشانِئََك ُهَو األْبتَُر ( . قال: لما أوحي إلى 

يش: بَتَِر محمد منا, فنـزلت: ) إِنَّ َشانِئََك النبي صلى هللا عليه وسلم قالت قر

تفسير الطبري [ ولذلك قال  –ُهَو األْبتَُر ( قال: الذي رماك بالبتر هو األبتر 

 فترضى { .     يعطيك ربكالدنيا واآلخر } ولسوف  تعالى هنا عن خير

 

 وأما : 

 



 ) فترضى(

 

ل من آمن  أنه بتقديمهم وهنا بين تعالى أن الرضا من هللا تعاللى لرسوله و لك

رضا هللا تبارك وتعالى عن رضا المخلوقين قال تعالى لذلك مبيناً أن ذلك هو 

إن كانوا  يرضوهشرط لإليمان في قوله تعالى  } وهللا ورسوله أحق ان 

{ وهنا لما قدموا رضا هللا تعالى رضى هللا تعالى عنهم  62النور  –مؤمنين 

ابِقُ  لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأْلَنَصاِر َوالَِّذيَن لذلك قال تعالى } َوالسَّ وَن اأْلَوَّ

ِضيَ اتَّبَعُوُهم بِإِْحَساٍن  ُ َعْنُهْم  ره َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها َوَرُضوا َّللاَّ

ِلَك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم   { وأول هؤالء  100التوبة  -اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا ۚ ذَٰ

ً وإيماناً معلوم أنه اإلمام علي عليه السالم  السابقين األولين واولهم إسالما

والسيدة خديجة ومن تولى هؤالء من أهل بيت النبي والمهاجرين واألنصار 

والذين اتبعوهم رضى هللا عنهم ورضوا عنه  لتقديمهم أوامر هللا تعالى على 

عالى ورسوله واهل بيته عيهم السالم ولو كانوا أهواء البشر ووالية غير هللا ت

آبائهم  وهؤالء هم حزبه عز وجل الذين قال تعالى فيهم } الَّ تَِجدُ قَْوًما 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ يُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

يَماَن َوأَيَّدَُهم بُِروحٍ أَْبنَاَءُهْم أَْو إِ  ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإْلِ
ْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ۚ ُ َعْنُهْم  َرِضيَ  م ِ َّللاَّ

ِ  َوَرُضوا ئَِك ِحْزُب َّللاَّ ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  َۚعْنهُ ۚ أُولَٰ  22المجادلة  – أاََل إِنَّ ِحْزَب َّللاَّ

. } 

وبالتالي هؤالء بصدقهم مع هللا تعالى سيدخلهم الجنة وهو مدخالً يرضونه 

اِدِقيَن  ذَا يَْوُم يَنفَُع الصَّ ُ َهٰ برضا هللا تعالى عليهم كما في قوله تعالى } قَاَل َّللاَّ

ِضيَ تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا ۚ  ِصْدقُُهْم ۚ لَُهْم َجنَّات   ُ َعْنُهْم  ره َّللاَّ



ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم  َوَرُضوا
{ ولذلك قال تعالى هنا }  119المائدة  –َعْنهُ ۚ ذَٰ

 {  فترضىولسوف يعطيك ربك 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (6)( ألم يجدك تيماً فآوى ووجدك ضاال فهدى6)

 

واآليات التالية تتكلم عن مراحل من حياة رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 بين اليتم والوحي والعيلة كما سنبين 

 

المرحلة األولى من حياة النبي )صلى هللا عليه وآله( النشأة واليتم   (1)

 قبل نزول الوحي :

 

 أورد السيوطي في تفسيره : 

  

الئل وابن عساكر من طريق موسى بن ] أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الد

علي بن رباح عن أبيه رضي هللا عنه قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده 

عبد هللا بن عمرو بن العاص، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب، فقال: 

لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة هللا وكرامته لعلم أن ابن أخيه 

ً قد جاء سيد قد جاء بخير ك ثير، فقال عبد هللا: ويومئذ قد كان سيداً كريما



ً فآوى ووجدك ضاالً  بخير كثير، فقال مسلمة: ألم يقل هللا } ألم يجدك يتيما

ً من  فهدى، ووجدك عائالً فأغنى { فقال عبد هللا: أما اليتيم فقد كان يتيما

 .أبويه، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة

لبيهقي في الدالئل عن ابن شهاب رضي هللا عنه قال: بعث عبد وأخرج ا

المطلب ابنه عبد هللا يمتار له تمراً من يثرب فتوفي عبد هللا وولدت آمنة 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان في حجر جده عبد المطلب

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي 

الدالئل وابن مردويه وابن عساكر رضي هللا عنه عن النبي صلى كالهما في 

سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، فقلت: قد :  "هللا عليه وسلم قال

كانت قبلي األنبياء منهم من سخرت له الريح، ومنهم من كان يحيي الموتى، 

ً فآويتك؟ ألم أجدك ضاالً فه ديتك؟ ألم فقال تعالى: يا محمد ألم أجدك يتيما

أجدك عائالً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أرفع 

  ."لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب

وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر 

 .النعمة أن يحدث بها

وأخرج عبد هللا بن أحمد في زوائد المسند والبيهقي في شعب اإِليمان بسند 

عن أنس بن بشير قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على  ضعيف

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر :  "المنبر

  ."هللا، والتحدث بنعمة هللا شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة

: " وأخرج ابن داود عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

من أبلى بالء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط 

  ."فإنه كالبس ثوب زور

وأخرج أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا 



من أعطى عطاء فوجده فليخبر به، فإن لم يجد فليثن به، فمن :  "عليه وسلم

  ."قد كفرهأثنى به فقد شكره، ومن كتمه ف

وأخرج أحمد والطبراني في األوسط والبيهقي عن عائشة قالت: قال رسول 

ً فليكافىء به فإن لم يستطع :  "هللا صلى هللا عليه وسلم من أولى معروفا

  ."فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره

:  "وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 فاً فليكافىء به فإن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكرهمن أولى معرو

". 

 .وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن عبد العزيز قال: إن ذكر النعمة شكر

 .وأخرج البيهقي عن الحسن قال: أكثر واذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكر

 .وأخرج البيهقي عن الجريري قال: كان يقال: إن تعداد النعم من الشكر

 .وأخرج البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: كان يقال: تعداد النعم من الشكر

 .وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن قتادة قال: من شكر النعمة إفشاؤها

وأخرج البيهقي عن فضيل بن عياض قال: كان يقال: من شكر النعمة أن 

 .يحدث بها

ض وسفيان وأخرج البيهقي عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عيا

بن عيينة ليلة إلي الصباح يتذاكران النعم، أنعم هللا علينا في كذا، أنعم هللا 

 .علينا في كذا

وأخرج الطبراني عن أبي األسود الدؤلي وزاذان الكندي قاال: قلنا لعلي: 

حدثنا عن أصحابك. فذكر مناقبهم. قلنا: فحدثنا عن نفسك. قال: مهالً نهى هللا 

ه رجل: فإن هللا يقول } وأما بنعمة ربك فحدث { قال: عن التزكية. فقال ل

 – .فإني أحدث بنعمة ربي، كنت وهللا إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدئت

 [  تفسير الدر المنثور في التفسير



 التفسير :

 

 وهنا :

 

 ووجدك( يتيما فآوى)ألم يجدك 

 

 وجدناه ورد هذا اللفظ في قوله تعالى عن سيدنا أيوب عليه السالم } إنا

{ ولذلك اآلية تشير هنا إلى أن النبي  44ص  –صابرا نعم العبد إنه أواب 

ألم  }كان صابراً في هذه المرلحة على بالء شديد قال تعالى لذلك فيه هنا  

 { . ضاال فهدىووجدك  يتيما فآوىيجدك 

 

 وأما : 

 

 )يتيماً(

 

اً ظلم الكثير لليتيم  وقهره ] واليتيم : الولد فقد اباه قبل البلوغ [ قال تعالى مبين

{ وقال تعالى }  17الفجر  – اليتيمكما في قوله تعالى } كال بل ال تكرمون 

ً  }  –فال تقهر والسائل فال تنهر  اليتيمفأما  الضحى { وقال تعالى أيضا

ِلَك الَِّذي يَدُعُّ  يِن فَذَٰ ُب بِالد ِ  َعلَٰى َطعَاِم َواَل يَُحضُّ   اْليَتِيمَ أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

 { . 3-1الماعون  –اْلِمْسِكيِن 



وبالتالي اآلية هنا تتكلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله في مرحلة اليتم  

وهى ماقبل البلوغ واإلدراك والتكاليف الشرعية قال تعالى فيها هنا لرسوله 

ى الضح -فآوى ووجدك ضاال فهدى  يتيماصلى هللا عليه وآله : } ألم يجدك 

. } 

 

 وأما :

 

 )فآوى(

 

 آوى]وآوى المكان نزله و التجأ إليه [ قال تعالى } ولما دخلوا على يوسف 

{ .  وكان الذي آواه هنا في هذه المرحلة جده عبد   69يوسف  –إليه أخاه 

المطلب ثم عمه أبو طالب ثم دعم زوجته السيدة خديجة )عليهم سالم هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله(  ويأت هذا جميعا لنصرتهم ودعمهم وـاييدهم 

اللفظ على المهاجرين واألنصار الذين آووهم في بيوتهم بالمدينة المنورة قال 

ِ َوالَِّذيَن  نََصُروا  آَوواتعالى } َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ وَّ

ئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا ۚ لَّ  ْغِفَرة  َوِرْزق  َكِريم  أُولَٰ  { .  74األنفال  –ُهم مَّ

ً له قال   ً فآوى أيده بمن ينصره ويسكنه ويكون داعما وبالتالي وجدك يتيما

 ووجدك ضاال فهدى {  فآوىتعالى } الم يجدك يتيماً 

 

 ثم يقول تعالى :



 

 ( 7( ووجدك ضاالً فهدى )7)

 

 ( مرحلة نزول الوحي :2)

 

الكريم عن المرحلة الثانية من حياة رسول هللا صلى هللا  وفيها يتكلم القرآن

 عليه وآله  وهى بداية نزول الوحي عليه صلى هللا عليه وآله :

 وهنا :

 

 )ووجدك(

 

ً فآوى { ويبين تعالى أن هللا تعالى الذي  يجدكوهنا يقول تعالى } ألم  يتيما

 هدى { .ضاالً ف ووجدكآواه هو الذي هداه كما في قوله تعالى هنا } 

 

 وأما :

 

 )ضاالً(

 



] وضل الطريق : بمعنى خفى عليه وأخطأ بال قصد [ قال تعالى فيما قاله 

أبناء نبي هللا يعقوب } إِْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَٰى أَبِينَا ِمنَّا َوَنْحُن 

ِبيٍن   َضَللٍ ُعْصبَة  إِنَّ أَبَانَا لَِفي  الة أن ينسب { وهنا استح 8يوسف  -مُّ

األسبط الضالل بأنه الخروج على الهدى والوحي  إلى أبيهم إنما القصد أنهم 

 عنوه  بأنه قد أخطأ التقدير بغير قصد 

بأهوائهم  ليضلونوالضالل يكون عمالً بغير علم قال تعالى } وإن كثيراً 

{ . ورسول هللا صلى هللا عليه وآله في هذه  119األنعام  –بغير علم 

ة كان يتعبد إلى هللا تعالى بآثارة من علم على حنيفية إبراهيم عليه المرحل

السالم قال تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين 

األحقاف { فلما أوحى هللا تعالى إليه وعلمه ما يشاء بالوحي المنزل عليه  –

 فهدى {  . ضاالقال تعالى له هنا } ووجدك 

 

 وأما : 

 

 )فهدى(

 

وهداه هنا اي هداه للعمل بالقرآن الكريم المنزل عليه وهو الهدى لقوله تعالى 

 { . 11الجاثية  – هدىفيه } هذا 

وهذا القرآن يهدي للطريق المستقيم وهو األقوم والمهيمن على ماسبقه من  

للتي هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين  يهديكتب قال تعالى } إن هذا القرآن 

{ فلما أوحى هللا  10-9اإلسراء  –ن الصالحات أن لهم أجراً كبيرا يعملو



تعالى لرسوله صلى هللا عليه وآله بين تعالى ان طاعة رسول هللا صلى هللا 

 َ عليه وآله فيما أمر هللا تعالى به فهو الهدى قال تعالى } قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

ُسوَل ۖ فَإِن تََولَّْوا فَإِنَّ  ْلتُْم ۖ َوإِن َوأَِطيعُوا الرَّ ا ُحم ِ َل َوَعلَْيُكم مَّ َما َعَلْيِه َما ُحم ِ

ُسوِل ِإالَّ اْلَباَلغُ اْلُمبِيُن  ۚتَْهتَُدواتُِطيعُوهُ   { . 54النور  – َوَما َعلَى الرَّ

ثم يبين تعالى أن اإلمام علي وائمة أهل البيت طاعتهم فيها الهدى  في 

 الرعد { . – هادأنت منذر ولكل قوم واليتهم بكل زمان ومن توالهم } إنما 

وفي آخر الزمان يبعث هللا تعالى إماماً يهدي المة لما جهلته من شرع هللا 

تعالى يكون في طاعته وواليته النصر والبركة والتمكين قال تعالى هنا  } 

ن ُ يَْهِدي  قُْل َهْل ِمن ُشَرَكائُِكم مَّ ِ ۚ قُِل َّللاَّ ِ ۗ أَفََمنِلْلحَ يَْهِدي  إِلَى اْلَحق  إَِلى يَْهِدي  ق 

ن الَّ  ََّبَع أَمَّ ِ أََحقُّ أَن يُت يونس  –فََما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن يُْهَدىَٰ إاِلَّ أَن  يَِهد ِياْلَحق 

35 . } 

وهنا يبين تعالى ان هللا تعالى هدى رسوله صلى هللا عليه وآله بالوحي  

امة حتى دخول الناس للجنة ومانزل عيه من قرآن وما هو كائن إلى يوم القي

{ ولذلك قال تعالى 7الشورى  –أو النار } فريق في الجنة وفريق في السعير 

له صلى هللا عليه وآله بعدما كان ال يعلم شيئاً عن ذلك } ووجدك ضاالً 

 { .  فهدى

 

(3 ) 

 

 مرحلة العيلة :

 



يلة ثم يقول تعالى في  المرحلة الثالثة  فيما بعد نزول الوحي وهى الع

والنفقة على األسرة والعيال وهى مرحلة )العيلة( وأثناء زواجه من السيدة 

خديجة عليها سلم هللا وهى الوحيدة صاحبة العيال والمقصودة هنا بعد 

 مرحلة الوحي  :

 

 ( 8( ووجدك عائلً فأغنى )8)

 

 وأما :

 

 )ووجدك(

 

يتيماً يجدك }ألم  المرحلة األولى هنا يقول تعالى فيها وهى مرحلة يتم الطفولة

 { 6الضحى  –فآوى 

ضاال  ووجدكثم المرحلة الثانية وهى بداية الوحي والتي قال تعالى فيها } 

 { 7الضحى  –فهدى 

 ووجدكثم المرحلة الثالة هنا وهى مرحلة إعالة األسرة والنفقة قال تعالى } 

 { .8عائالً فأغنى 

 

 وأما :



 

 )عائلً فأغنى  (

 

افتقر وأما إذ كثر عياله فيقال فيه أعال من الواوي ةقد  ] وعال الرجل يعيل :

 معجم ألفاظ القرآن باب العين فصل الياء والالم [ . –ورد العيلة والعائل 

قال تعالى } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجس  فَاَل يَْقَربُوا اْلَمْسِجدَ 

ُ ِمن فَْضِلِه إِن َشاَءۚ   يُْغنِيُكمُ فََسْوَف  َعْيلَةً ذَا ۚ َوإِْن ِخْفتُْم اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم هَٰ  َّللاَّ

َ َعِليم  َحِكيم   { . والعائل هنا صاحب العيال والسرة  28التوبة  –إِنَّ َّللاَّ

والمسؤولية وهنا قال تعالى في هذه المرحلة لرسوله صلى هللا عليه وآله } 

 فأغنى { . عائلووجدك 

 

 ثم يقول تعالى في وصية لكل المؤمنين به عز وجل : 

 

 

 (9( فأما اليتيم فل تقهر)9) 

 

 وهنا :

 

 )فأما اليتيم(



 

إال بالتي  اليتيمواليتيم الذي فقد اباه قبل البلوغ قال تعالى }  وال تقربوا مال 

فأما {  ولذلك قال تعالى هنا } 152األنعام  -هى أحسن حتى يبلغ أشده  

  تقهر{ أي ال تقهره على حقوقه .فال اليتيم

 

 وأما :

 

 )فل تقهر(  

 

] وقهر الرجل : غليه واذله [ قال تعالى } َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر 

ُموَسٰى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك ۚ قَاَل َسنُقَت ُِل أَْبَناَءُهْم 

{ . أي ال تغلب  127األعراف  – َقاِهُرونَ يِي ِنَساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم َونَْستَحْ 

 اليتيم على ماله وحقوقه فتذله أو تعذبه  .

 

 ثم يقول تعالى في وصية للفقراء السائلين :

 

 ( 10( وأما السائل فل تنهر )10)

 

 وهنا :



 

 ) وأما السائل(

 

ان [ وهؤالء أصحاب حقوق ] والسائل صاحب المسئلة الذي يطلب اإلحس

في كتاب هللا قال تعالى فيها }  إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن  آِخِذيَن َما آتَاُهْم 

َن اللَّْيِل َما يَْهَجعُوَن  ِلَك ُمْحِسنِيَن َكانُوا َقِلياًل م ِ َربُُّهْم ۚ إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ذَٰ

الذاريات  –َواْلَمْحُروِم  ل ِلسهاِئلِ ِفُروَن َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم يَْستَغْ 

{ . وهنا يوصى هللا تعالى بإكرام السائل وعدم نهره كما في قوله  15-19

 فال تنهر { . وأما السائلتعالى } 

 

 وأما :

 

 ) فل تنهر( 

 

تق لهما ] ونهره أي زجره في غلظة [ قال تعالى في إكرام الوالدين } وال 

ا  أف وال تنهرهما } َوقََضٰى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَساًنا ۚ إِمَّ

ٍ َواَل  َوقُل لَُّهَما  تَْنَهْرُهَمايَْبلُغَنَّ ِعندََك اْلِكبََر أََحدُُهَما أَْو ِكاَلُهَما فَاَل تَقُل لَُّهَما أُف 

 {  . 23سراء اإل –قَْواًل َكِريًما 

وهنا كأن هللا تعالى أمربإكرام السائل كإكرام الوالدين وخفض الجناح لهم 

 غرضاءاً هلل تعالى فيهم  .



 

 ( 10( وأما بنعمة ربك فحدث )10)

 

 وهنا :

 

 ) وأما بنعمة ربك(

وهنا يبين تعالى أن أكبر نعمة أنعمها على رسوله صلى هللا عليه وآله هى 

ِ َعلَْيُكْم َوَما  نِْعَمتَ الكريم قال تعالى : } َواْذُكُروا  نعمة الرسالة والقرآن َّللاَّ

َ بُِكل ِ  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكم بِِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ أَنَزَل َعلَْيُكم م ِ

لناس { وهذه النعمة يأمره تعالى بأن يذكر بها ا 231البقرة  -َشْيٍء َعِليم   

ويدعوهم لإليمان بها وينفي عنه الجنون والكهانة التي ألقوها عليه افتراءاً 

بكاهن وال مجنون  بنعمة ربكمن قريش لعنهم هللا قال تعالى } فذكر فما أنت 

{  ولذلك يقول تعالى هنا نفس المعنى بأن يحدث الناس  29الطور  –

لهم يؤمنون قال تعالى هنا  ويعلمهم القرآن الكريم ويخبرهم به ميتلوه عليهم لع

 { . 10الضحى  –فحدث  بنعمة ربك}  وأما 

 

 وأما :

 

 )فحدث(

 



 ُ وهنا فحدث من الحديث والحديث هو القرآن الكريم الذي قال تعالى فيه } َّللاَّ

َل أَْحَسَن  ثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُودُ الَِّذيَن يَ  اْلَحِديثِ نَزَّ تََشابًِها مَّ ْخَشْوَن َربَُّهْم ِكتَابًا مُّ

ِ يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء ۚ َوَمن  ِلَك ُهدَى َّللاَّ ِ ۚ ذَٰ ثُمَّ تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما َلهُ ِمْن َهاٍد   {   23الزمر  –يُْضِلِل َّللاَّ

 – فحدثوهذا الحديث نعمة من هللا تعالى قال فيها } وأما بنعمة ربك 

 {  11الضحى 

وهذه النعمة كفرت بها قريش حتى احزنزا رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 ِ واغتمت نفسه لذلك فأنزل هللا تعالى عليه قوله تبارك وتعالى } اْلَحْمدُ ّلِلَّ

ن الَِّذي أَنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَل لَّهُ ِعَوًجا ۜ   قَي ًِما ل ِيُنِذَر بَأْسً  ا َشِديدًا م ِ

اِكثِيَن فِيِه  اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسًنا مَّ َر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ لَّدُْنهُ َويُبَش ِ

ُ َولَدًا   فَلَعَلََّك بَاِخع  نَّْفَسَك َعلَٰى آثَاِرِهْم إِن لَّ  ْم أَبَدًا  َويُنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ

ذَا  { وهؤالء الذين نسبو البنين هلل  106الكهف  –أََسفًا   اْلَحِديثِ يُْؤِمنُوا بَِهٰ

تعالى هم أهل الكتاب الذن قال تعالى فيهم } وقالت اليهود عزير ابن هللا 

{ وكذلك قالت قريش ولكن األسوأ حيث  -وقالت النصارى المسيح ابن هللا 

هم ووأدوه في الترب وهى األناث  نسبوا هلل تعالى عما يشركون ما كرهوه

أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم ِباْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمَن اْلَماَلئَِكِة إَِناثًا إِنَُّكْم في قوله تعالى  }  

إِنَّ الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن  {، وقال تعالى} 40اإلسراء: -  لَتَقُولُوَن قَْواًل َعِظيًما

وَن ا {، وقال تعالى} 53النجم: -  ْلَماَلئَِكةَ تَْسِميَةَ اأْلُْنثَىبِاآْلِخَرةِ لَيَُسمُّ

-149الصافات  -  َولَُهُم اْلبَنُوَن أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئَِكةَ ِإنَاثًا فَاْستَْفتِِهْم أَِلَرب َِك اْلبََناتُ  

ْحَمِن  } {، وقال تعالى150 ِإنَاثًا أََشِهدُوا َوَجعَلُوا اْلَماَلئَِكةَ الَِّذيَن ُهْم ِعبَادُ الرَّ

َويَْجَعلُوَن  {، وقال تعالى} 19الزخرف:  - َخْلقَُهْم َستُْكتَُب َشَهادَتُُهْم َويُْسألُونَ 

ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَهُ َولَُهْم َما يَْشتَُهونَ  وهذا ما جعل رسول هللا .{ 57النحل: -  ّلِلَّ

عَلََّك َباِخع  نَّْفَسَك َعَلٰى صلى هللا عليه وآله يغتم ويحزن كما في قوله تعالى } َفلَ 



ذَا  { وقوله تعالى }   106الكهف  –أََسفًا   اْلَحِديثِ آثَاِرِهْم إِن لَّْم يُْؤِمنُوا بَِهٰ

 { 3الشعراء  –لَعَلََّك بَاِخع  نَّْفَسَك أاَلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن 

قذهم من ولذلك يأمره تعالى بإبالغ الناس رسالة ربهم ويحدثهم بها لعله ين

 عذاب الدنيا وفي اآلخرة ناراً وقودها الناس والحجارة قال تعالى لذلك } 

  {10الضحى  –فحدث  وأما بنعمة ربك

ثم يبين تعالى إن كفرت هذه األمة أو هذا العالم بالقرآن الكريم فباي كتب  

 ِ ْن ِعنِد َّللاَّ  ُهَو أَْهدَٰى بعده هو أهدى منه يؤمنون قال تعالى } قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب م ِ

َّبِْعهُ إِن ُكنتُْم َصاِدِقيَن   { ولذلك يقول تعالى لرسوله 49القصص  -ِمْنُهَما أَت

 {  . 50المرسالت  –بعده يؤمنون  حديثوللمؤمنين } فبأي 

 

 هذا وباهلل التوفيق وما توفيقي إال باهلل

 نعليه توكلت وإليه أنيب وسلم على المرسلين واحمد هلل رب العالمي

هـ الموافق  1420رمضان سنة  20انتهى العمل بهذه السورة الكريمة في 

 م 1999ديسمبر سنة  26

 أهـ .
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	وبيان رسول الله صلى الله عليه وىله لهم لا شك فيه لقوله عز وجل في ذلك  :  {  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 وخليفت...
	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 م...
	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 بعد الأحكام أو فتح باب التقول على الله تعالى بغير علم والاجتهاد والقياس و الإجماع  والرأي والاستحسان .... الخ  .
	بل ولم يشرع في تدوينها 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 . وأما مصحف أمير المؤمنين فقد رتبه على ترتيب نزوله كما بينا وكان به البيان النبوي الشريف...
	وهنا :
	[ عن ابن عباس قال : قال أبو جهلٍ لئن رأيتُ محمدًا يصلِّي لأطأَنَّ على عنقِه فقيل هو ذاك قال ما أراه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لو فعل لأخذته الملائكةُ عيانًا ولو أن اليهودَ تمنَّوا الموت لماتوا

	(34) إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم (34)
	وهنا :
	(إن للمتقين)
	والتقوى لها كلمة قال تعالى فيها { وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها – الفتح 26  } وهذه الكلمة هى كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"  صلى الله عليه وآله والمؤمنين بهذه الكلمة لهم صفات  بينها الله تعالى ك الأيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء ال...
	وبالتالي هؤلاء المتقين هم الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله وتولوا الله تعالى ورسوله ثم الأئمة من أهل بيته عليهم السلام وأولهم أول المصدقين به وهو الإمام علي عليه السلام وهؤلاء لهم جنات النعيم كما في الآية هنا { إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم – القلم 34...
	وأما :
	(عند ربهم)
	هنا يبين تعالى أيضاً أن هؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار  قال تعالى فيها {  قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَه...
	وأما : (1)
	(جنات النعيم)


