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 جيدر تيا كدي اخلوض يف تَان مٌاجه املفرسٍن ٔبن خنط املهنج تًدذت هـرف تَ املهنج ًغًة واظعالحًا.

 

 املهنج ًغًة:

ق ٔبًضًا، وادلؽ املياجه") (. و مس خلمي املهناح. واملهنج: اًعًر  كال اجن فارس: "اٍهّنج، اًعًرق، وهنج يل ألمر: ٔبوحضَ. ُو

ق، ٍهنج، هنجًا وهنوخًا: وحض واسددان. وهنج إلوسان اًعًرق: سَىَ وتٌَُ... ؤبهنج وخاء يف املـجم اًوس َط: "هنج اًعًر

ؿًَة َوِمهْنَاًخا(() (، واملهناح واملهن َْيَا ِمٌُُكْ ِِشْ ـَ ًُِكٍّ َح ج: اخلعة اًعًرق وحض واسددان، واملهنج اًعًرق اًواحض. كال ثـاىل: ))

  وعمؽ املهنج واملهناح: مٌاجه") (.املوسومة. ومٌَ: مهناح ادلراسة، ومهناح اًخـَمي



ق اذلي ٍىون واحضًا مس خلاميً  ومن خالل ما ثلدم ًخخني ًيا ٔبن مادت مهنج: "ثلوم ؿىل ثوضَح ألمر وتَاهَ وجس خـمي يف اًعًر

سِي سَونَ واًسري فَِ") (. ، ٌو  مـروفًا تًٌُا، حبَر متىن مـرفذَ ومتَزٍي

 املهنج اظعالحًا:

ًخـحري ؾن يشء ٔبو يف معي يشء، ٔبو يف ثـمل يشء ظحلًا ملحادئ مـَية، وهؼام مـني، تغَة اًوظول ُو اًعًرق اًواحض يف ا

 ٕاىل غاًة مـَية) (.

وؿىل ُذا فٕان مهنج املفرس "ُو اخلعة احملددت اًيت وضـِا املفرس ؾيد ثفسرٍي ٌَلربٓن اًىرمي، واًيت اهـىست ؿىل ثفسرٍي 

 ثلوم ؿىل كواؿد ؤبسس، وثخجىل يف ٔبساًَة وثعحَلاث") (. اذلي نخحَ، وظارث واحضًة فَِ. ُذٍ اخلعة

 

 هَفِة مـرفة مهنج ٔبي مفرس:

لني:  ملـرفة املهنج ٔبحد ظًر

) (، نٌل هط اًلرظيب يف ثفسرٍي مدَيًا ؾن ِشظَ  اًعًرق ألول: ٔبن ًيط املفرس ؿىل ِشظَ يف اًخفسري يف ٔبول ثفسرٍي

كائَهيا وألحادًر ٕاىل معيفهيا فٕاهَ ًلال: من جرنة اًـمل ٔبن ًضاف اًلول  فلال: "وِشظي يف ُذا اًىذاة ٕاضافة ألكوال ٕاىل

ٕاىل كائهل...") (، ونذكل هط ٔبتو حِان ألهدًيس يف ثفسرٍي ؾن مهنجَ وظًرلذَ يف ثفسرٍي فلال: "ٕاين اتخدئ ٔبوًل ابًالكم 

ة... مث ٔبِشع يف ثفسري الًٓة ذاهرًا سخة ىزوًِا ؾن مفرداث الًٓة اًيت ٔبفرسُا ًفؼة فامي حيخاح ٕاًََ من اٌَغة وألحاكم اًيحًو

ٕاذا اكن ًِا سخة، ووسخِا، ومٌاسخهتا، وارثحاظِا مبا كدَِا، حاصدًا فهيا اًلراءاث صاذُا ومس خـمَِا، ذاهرًا ثوحَِ ذكل يف ؿمل 

ي اًسَف واخلَف يف فِم مـاىهيا....") (.  اًـرتَة، انكاًل ٔبكاًو

َوكوف ؿىل مهنج ظاحدَ فَِ اس خلراًء اتمًا ٔبو ٔبغَحًَا، وذكل مبـاٌضة اًىذاة امللعود مـاٌضة اًعًرق اًثاين: اس خلراء اًىذاة ٌ

ةل ًربز من خالًِا املهنج اذلي سَىَ ظاحدَ فَِ) (.  ظًو

ة، فِذهرون هل  وؿىل ُذا فٕان: "تـغ املفرسٍن اًلدماء واملـارصٍن ٍرحيون اًحاحر اًراغة يف اًخـرف ؿىل مٌاجهِم اًخفسرًي

و ًححر يف ظفحاث اًخفسري لس خخراح ثكل اًلواؿد") (. ذكل،   وتـضِم ًخـحوهَ ُو

ة ٌدلارسني املخخععني يف ادلراساث إلسالمِة، ورضورًة  ومن خالل ما ثلدم ًخخني ًيا ٔبن دراسة )مٌاجه املفرسٍن( رضوًر

عني ؿىل اًثلافة إلسالمِة.  ٌَراغحني يف اًـمل واحلًر

اراثَ واجتاُاثَ مٌوؿة، مٌذ ؾِد اًعحاتة اًىرام، وحىت اًـرص احلارض، حِر ػِرث مئاث ٕان مدارس اًخفسري ؿدًدت، وثَ

 املفرسٍن) (.

 (  ٕاىل نرثت اًخفاسري، وٕاىل موكؽ ثفسرٍي )اًىضاف( تُهنٌل، فلال) (: 535ؤبصار إلمام اًزخمرشي )ث:

ُس فهيا ًـمري مثي وضايف        ٕاّن اًخفاسري يف ادلهَا تال ؿددٍ   ًو



 فاجلِي اكدلاء واًىضاف اكًضايف  يت ثحغي اًِدى فبًٔزم كراءثَٕان ن 

وٕاذا اكهت اًخفاسري هبذٍ اًىرثت، وُذا اًخيوع واًدضـة، فالتد من مـرفة اجتاُاهتا ومدارسِا، واًوكوف ؿىل مٌاجه ٔبحصاهبا، 

 وحسن حرثُهبا وثعيَفِا) (.

ًِا وحراهثا ومٌاجهِا، وٍىون ُذا إلملام حافزًا هل ؿىل ادلراسة وتذكل ٍىون ادلارس مٌَلً ٕاملامًا موحزًا حبرنة اًخفسري ورخا

 املفضةل ٌَخفاسري ألساس َة اًيت ٔبجعة هبا، ووخدُا ٔبنرث دكًة وؿَمًَة ومهنجَة) (.

 يف اًخفسري ؿَهيم اًسالم  مهنج اُي اًحُت

 فضائي اُي اًحُت 

 وردث بآيث يف اًلران اًىرمي جضري اىل فضي اُي اًحُت وماكىهتم مفن ذكل 

الَت َوبِٓثنَي  -1 َََِِّة اْلُوىَل َوَبِكْمَن اًعَّ ُِ َُوِحُىنَّ َول ثرََبَّْحَن ثرََبَُّح اًَْجا ُ َ َوَرُسوهَلُ كوهل ثـاىل :  ) َوكَْرَن يِف ت َن اَّللَّ ـْ اَكَت َوَبِظ اًزَّ

ََّما ٍُرًُِد ا ه
ِ
د ٔبن ًذُة اًرحسا َِِّرُُكْ ثَْعِِريًا (   " وملا تني س ححاهَ ٔبهَ ًٍر َي اًَْحُِْت َوًَُع ُْ َة َؾْيُُكُ اًّرِْحَس َب ُِ ْذ َُ ًِ  ُ ؾن ٔبُي  َّللَّ

عِرمه ثعِريا، دؿا اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ٔبكرة ٔبُي تُذَ ؤبؾؼمِم اخذعاظا تَ، ومه: ؿًل، وفاظمة ريض هللا  تُذَ ًو

ص حاة ٔبُي اجلية، عمؽ هللا هلم تني ٔبن كىض هلم ابًخعِري، وتني ٔبن كىض هلم جىٌلل دؿاء اًييب ظىل هللا ؾهنٌل، وس َدي 

ؿَََ وسمل فاكن من ذكل ما دًيا ؿىل ٔبن ٕاذُاة اًرحس ؾهنم وثعِريمه هـمة من هللا، ًُس حغِا ؿَهيم، ورمحة من هللا 

 وفضي مل ًحَغوٌُل مبجرد حوهلم وكوهتم"  

  

ًَِمتي " مث ُذٍ الًٓة مٌحؽ فضائي ٔبُي اًحُت اًيحوي لص امتًِا ؿىل غرر من مبٓثرمه والاؾخياء ثضبهٔنم حِر كال اجن جحر ا

اتخدٔبث إبمناء املفِدت حلرص ٕارادثَ ثـاىل يف ٔبمرمه ؿىل ٕاذُاة اًرحس اذلي ُو إلمث ٔبو اًضم فامي جية إلميان تَ ؾيَ 

 وثعِريمه من سائر ألخالق وألحوال املذمومة"  

اًَْوا هَْدُع َبتْيَاَءاَن َوَبتْيَاَءُكُْ     -2 ـَ َ مْلِ فَُلْي ث ـِ ِد َما َخاَءَك ِمَن اًْ ـْ َ َِ ِمْن ت َم ِفِ يَا كوهل ثـاىل ) فََمْن َحاخَّ  َوِوَساَءاَن َوِوَساَءُُكْ َوَبهُْفس َ

ِ ؿىََل اًْاَكِذِتنَي(  يََت اَّللَّ ـْ ْي ًَ ـَ ْي فٌََْج   َوَبهُْفَسُُكْ مُثَّ هَخهَْتِ

ومه ؿًل وفاظمة واحلس يان ٔلهنا ملا ىًزت دؿامه فاحذضن احلسني ؤبخذ تَد احلسن ومضت فاظمة خَفَ وؿًل خَفٌِل فـمل   

ًس حون ٕاًََ وس حة حصَحة انفـة يف ادلهَا والٓخرت      ٔبهنم املراد من الًٓة ؤبن ٔبولد فاظمة وذٍرهتم ٌسمون ٔبتياءٍ ًو

اًَْوا هَْدُع َبتْيَاَءاَن َوَبتْيَاَءُُكْ( َدؿَا  واخرح مسمل يف حصَحَ ثس يدٍ ؾن سـد جن ـَ َ ٍِ الًَُٓة ) فَُلْي ث ِذ َُ ا ىََزًَْت  ايب وكاص كال " َوًَمَّ

 ِ يًا َوُحَسًٌُْا فَلَاَل  -ظىل هللا ؿَََ وسمل-َرُسوُل اَّللَّ ًََِّا َوفَاِظَمَة َوَحس َ ُؤَلِء ٔبًُل » ؿَ َُ ُمَّ  َِّ  « اٌَ

 اما يف اًس ية 

 ثريت ىىذفي تحـضِا فالحادًر ن 



ٍُ فَىَِْ  -1 َم فَلَْد َؾَرفٌَْا َْ َ اَلُم ؿََ ا اًسَّ ِ َبمَّ َُ ِكَِي اَي َرُسوَل اَّللَّ ُ َؾْي َرَت َريِضَ اَّللَّ ِة ْجِن جُعْ ـْ َم كَاَل حدًر َن َْ َ اَلُت ؿََ َف اًعَّ

ََْت  َّ ٍد مََكَ َظَ ٍد َوؿىََل بِٓل ُمَحمَّ ُمَّ َظّيِ ؿىََل ُمَحمَّ َِّ ٍد كُوًُوا اٌَ ٍد َوؿىََل بِٓل ُمَحمَّ ُمَّ اَبِرْك ؿىََل ُمَحمَّ َِّ ٌَد َمِجٌَد اٌَ ََّم مَحِ ه
ِ
مَي ا ُِ جَْرا

ِ
ؿىََل بِٓل ا

ٌَد َمِجٌَد"    ََّم مَحِ ه
ِ
مَي ا ُِ ْجَرا

ِ
 مََكَ اَبَرْنَت ؿىََل بِٓل ا

 

ذ ا مذُة ٔبُي اًـمل  اذلٍن ٔبن اًعالت واًسالم ؿىل بٓل محمد ؤبُي تُذَ ثلذيض  ٔبن ٍىوهوا ٔبفضي من سائر ٔبُي اًحَوث ُو

ذا ُو امليلول ؾن ٔبمئة اًِدى  نٌل ذهٍر  ًلوًون تيو ُامش ٔبفضي كٌرش وكٌرش ٔبفضي اًـرة واًـرة ٔبفضي تين بٓدم  ُو

 حرة اًىرماين معن ًلهيم مثي ٔبمحد وٕاحساق وسـَد جن مٌعور وؾحد هللا جن اًزتري اذلَدي وغريمه  

 

2-  ِ د جن ارمق وفَِ كَاَل كَاَم َرُسوُل اَّللَّ ًَْوًما ِفِيَا  -ظىل هللا ؿَََ وسمل-اخرح مسمل يف حصَحَ ثس يدٍ من حدًر ًز

َِ َوَوَؾغَ َوَذنََّر مُثَّ كَ  َْ َ َ َوَبزََْن ؿََ ا تـَْ » اَل َخِعًَحا ِتَماٍء ًُْدَؾى ُُخًّا تنَْيَ َمىََّة َواًَْمِدًيَِة فََحِمَد اَّللَّ ََّما َباَن ثرََشٌ َبمَّ ه
ِ
َا اًيَّاُس فَا ُد َبَل َبُّيُّ

َِ اًَُِْدى َوا ِ ِفِ ًَُُِما ِنَخاُة اَّللَّ خَْمِسُىوا ًُوِصُم َبْن ًبئت َرُسوُل َرّّبِ فَبُِحَِة َوَباَن اَتِرٌك ِفُُِكْ زَلََنَْيِ َبوَّ ِ َواس ْ ًيُّوُر فَُخُذوا ِجِىذَاِة اَّللَّ

 َِ َِ مُثَّ كَاَل  فََحرَّ ؿىََل ِنخَاِة «. ِت ِ َوَرغََّة ِفِ َ يف » اَّللَّ ُرُُكُ اَّللَّ ِي تُيت ُبَذنِّ ُْ َ يف َب ُرُُكُ اَّللَّ ِي تُيت ُبَذنِّ ُْ َ يف َب ُرُُكُ اَّللَّ ُي تُيت ُبَذنِّ ُْ َوَب

ِي تُيت  ُْ َ «. َب ِي ت ُْ ٍُ ِمْن َب َِ اَي َزًُْد َبًََُْس ِوَساُؤ ُي تَُِْذ ُْ َِ َمْن فَلَاَل هَلُ ُحَعنْيٌ َوَمْن َب ُي تَُِْذ ُْ َِ َوًَِىْن َب ِي تَُِْذ ُْ ٍُ ِمْن َب َِ كَاَل ِوَساُؤ ُِْذ

َفٍر َوبُٓل َؾحَّاٍس . كَاَل ُكُّ  ـْ . كَاَل َوَمْن مُهْ كَاَل مُهْ بُٓل ؿىَِلٍّ َوبُٓل َؾِلٍِي َوبُٓل َح ٍُ َد ـْ َ َدكََة ت ْم. ُحِرَم اًعَّ ـَ َ َدكََة كَاَل ه ُؤَلِء ُحِرَم اًعَّ َُ   

 حُت يف اًخفسري دور اُي اً 

ٔلُي اًحُت ؿَهيم اًسالم دور هحري يف ثفسري اًلران اًىرمي " فبُٔي اًحُت مه مـدن اًـمل ،وهمحط اًويح احذاح اًياس      

اىل ؿَمِم وما احذاحوا اىل احد ،وكد مالوا ادلهَا فلِا وؿٌَل وحدًثا ،اخاتوا ؾن ك مساةل ،وحَوا ك مضلكة ووكفوا اكجلحي 

ثلفون املواُة ، اكًححر اذلي ل ثدرك اؾٌلكَ ول ثحدو سواحهل وما ؿَمِم ُذا الا ؾعارت اًَِة الامش ًًرشو ن املـارف ًو

و هوع من اًـمل اٌدلين او ُو من اًحاة اذلي ؿَمَ رسول هللا ؿََا فـَمَ اتياءٍ اًعاٍُرن  ة ُو ومٌحة رابهَة وخالظة سٌلًو

 ،والكٌُل موُحة من هللا  واحياء اًسٌلء "  

 وكد اوىص رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ثضان اًـرتت اًعاُرت وحـٌَِل حٌة نخاة هللا    

ويف ُذٍ ألحادًر س امي كوهل اهؼروا هَف ختَفوين فهيٌل و ٔبوظَُك تـرتيت خريا و ٔبذهرُك هللا يف اُي تُيت احلر الٔهَد      

حلوكِم اًواحدة وامليدوتة هَف ومه ٔبِشف تُت وخد ؿىل وخَ  ؿىل مودهتم ومًزد إلحسان ٕاٍهيم واحرتاهمم وٕاهراهمم وثبٔدًة

 ألرض خفرا وحس حا ووس حا  

كال ويف كوهل ل ثخلدموٌُل فهتَىوا ول ثلرصوا ؾهنٌل فهتَىوا ول ثـَمومه فٕاهنم ٔبؿمل مٌُك دًَي ؿىل ان من اتُي مهنم ٌَمراثة 

دل هل اًخرص حي تذكل يف ك كٌرش  فبُٔي اًحُت اًيحوي اذلٍن مه غرت فضَِم اًـََة واًوػائف ادلًًِة اكن ملدما ؿىل غرٍي ًو

وحمخد خفرمه واًسخة يف متزيمه ؿىل غريمه تذكل ٔبحرى ؤبحق ؤبوىل    ،    وكِي مسَا زلَني ًثلي وحوة رؿاًة حلوكٌِل مث 

دٍ اخلرب اذلٍن وكؽ احلر ؿَهيم مهنم ٕامنا مه اًـارفون جىذاة هللا وس ية رسوهل ٕاذ مه اذلٍن ل ًفاركون  ًؤ اًىذاة ٕاىل احلوض ًو



اًساتق ول ثـَمومه فٕاهنم ٔبؿمل مٌُك ومتزيوا تذكل ٔلهنم ؾن تلِة اًـٌَلء ٔلن هللا ٔبذُة ؾهنم اًرحس وظِرمه ثعِريا وِشفِم 

خت ُذا ابًىراماث اًحاُرت واملزااي املخاكثرت وكد مر تـضِا وس َبئت اخلرب اذلي يف كٌرش ثـَموا مهنم فٕاهنم ٔبؿمل مٌُك فٕاذا ز 

اًـموم ًلٌرش فبُٔي اًحُت مهنم ٔبوىل مهنم تذكل امذازوا ؾهنم خبعوظَاث ل ٌضاروِم فهيا تلِة كٌرش   ويف ٔبحادًر احلر 

ِذا  ؿىل اٍمتسم تبُٔي اًحُت ٕاصارت ٕاىل ؿدم اهلعاع مذبُٔي مهنم ٌَمتسم تَ ٕاىل ًوم اًلِامة نٌل ٔبن اًىذاة اًـٍزز نذكل ًو

ضِد ذلكل اخلرب اًساتق يف ك خَف من ٔبميت ؿدول من ٔبُي تُيت ٕاىل بٓخٍر   مث ٔبحق اكهوا ٔبماان ٔلُي ألرض نٌل  ًبئت ٌو

د ؿَمَ ودكائق مس خًدعاثَ"     من ٍمتسم تَ مهنم ٕاماهمم وؿاملِم ؿًل جن ٔبيب ظاًة هرم هللا وهجَ ملا كدمٌاٍ من مًز

 مهنج اُي اًحُت يف اًخفسري 

ة ٔلُي اًحُت ؿَهيم اًسالم ذلكل س يلذرص احلدًر ؾن احد ل ميىن ًيا يف ُذٍ اًـجاةل ان هخـرض اىل  عمَؽ املياجه اًخفسرًي

 اؿالم اُي اًحُت ُو س َدان ؿًل ؿَََ اًسالم 

 

ُو ٔبتو احلسن، ؿىّل جن ٔبّب ظاًة جن ؾحد املعَة، اًلريش اًِامشي، اجن مع رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل، وظٍِر     

هللا ؿَََ وسمل مهنا. ُبمَ فاظمة تًت ٔبسد جن ُامش. وىزل فَِ كوهل ثـاىل: }َوِمَن ?ًيَّاِس َمن ؿىل اتًذَ فاظمة، وُذّرًِخَ ظىل 

{ .. وكد صِد ؿىّل املضاُد لكِا ٕال ثحوك، فٕان رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل خََفَ ِ َُ ? تِْخغَبَٓء َمْرَضاِث ?َّللَّ ؿىل  ٌرَْشِي هَْفَس

وسمل اٌَواء يف مواظن نثريت، وكال ًوم خِرب: "ٔلؾعنيَّ اًراًة رخاًل ًفذح هللا ؿىل  ٔبُهل وكد ٔبؾعاٍ اًرسول ظىل هللا ؿَََ

ًدًَ، حُية هللا ورسوهل، وحُيحَ هللا ورسوهل"، مث ٔبؾعاُا ًـىّل رىض هللا ؾيَ، وكد ثوىف رمحَ هللا يف رمضان س ية ٔبرتـني 

 وس خون س ية  من اًِجرت، ملذوًل تَد ؾحد اًرمحن جن مَجم اخلارىج، ومعٍر زالج

 ماكهة س َدان ؿًل يف اًخفسري 

( "اص هتر ابًخفسري من اًعحاتة ؾرشت اخلَفاء ألرتـة واجن مسـود واجن ؾحاس ؤبيب جن وـة وزًد 111كال اًس َوظي )ث:

جن اثتت ؤبتو موىس ألصـري وؾحد هللا جن اًزتري ٔبما اخلَفاء فبٔنرث من روي ؾيَ مهنم ؿًل جن ٔبيب ظاًة واًرواًة ؾن 

ثالزة ىزرت خدا ؤكن اًسخة يف ذكل ثلدم وفاهتم نٌل ٔبن ذكل ُو اًسخة يف كةل رواًة ٔبيب جىر ريض هللا ؾيَ ٌَحدًر اً 

ول ٔبحفغ ؾن ٔبيب جىر ريض هللا ؾيَ يف اًخفسري ٕال بآثرا كََةل خدا ل حاكد جتاوز اًـرشت ؤبما ؿًل فروى ؾيَ اًىثري وكد 

و ًلول ) سَوين فو هللا ل جسبًٔوين ؾن روى مـمر ؾن وُة جن ؾحد هللا ؾن ٔبيب ا ًعفِي كال صِدث ؿََا خيعة ُو

يشء ٕال ٔبخربحُك وسَوين ؾن نخاة هللا فو هللا ما من بًٓة ٕال ؤبان ٔبؿمل ٔبتََي ىًزت ٔبم جهنار ٔبم يف سِي ٔبم يف حدي ( 

ٕال وهل ػِر وتعن وٕان ؿًل  ؤبخرح ٔبتو هـمي يف احلََة ؾن اجن مسـود كال ٕان اًلربٓن ٔبىزل ؿىل س حـة ٔبحرف ما مهنا حرف

ق ٔبيب جىر جن ؾَاش ؾن هعري جن سَامين ألمحيس ؾن  جن ٔبيب ظاًة ؾيدٍ مٌَ اًؼاُر واًحاظن ، ؤبخرح ٔبًضا من ظًر

ساان س ئول"    ٔبتََ ؾن ؿًل كال وهللا ما ىًزت بًٓة ٕال وكد ؿَمت فمي ٔبىًزت ؤبٍن ٔبىًزت ٕان ريب وُة يل كَحا ؾلول ًو

ة ؾن اخلَفاء اًثالزة ريض هللا ؾهنم فلال " ٔبما ؿىّل )ث: وكال اذلُيب  مـَلا  ( جن ٔبيب 44ؿىل هدرت اًرواايث اًخفسرًي

ظاًة رىض هللا ؾيَ، فِو ٔبنرث اخلَفاء اًراصدٍن رواًة ؾيَ يف اًخفسري، واًسخة يف ذكل راحؽ ٕاىل ثفرغَ ؾن همام اخلالفة 

ةل، دامت ٕاىل هناًة خالفة ؾامثن رىض هللا ؾيَ،  وثبٔخر وفاثَ ٕاىل زمن نرثث فَِ حاخة اًياس ٕاىل َمن ًُفرّسِ هلم ما مدت ظًو



خفى ؾهنم من مـاىن اًلربٓن، وذكل انصئ من اجساع ركـة إلسالم، ودخول نثري من ألؿامج يف دٍن هللا، مما اكد ًذُة 

 خبعائط اٌَغة اًـرتَة " 

 وٕاِشاق اًلَة مث ٔبضف ٔبًضا س حق اص خغاهلم مبِام ٔبضف ٕاىل ذكل ما امذاز تَ إلمام من خعوتة اًفىر وغزارت اًـمل     

 اخلالفة وثرصًف احلُك دوهَ 

ة، سَمي الاس خًداط، ُبوِِتَ احلغ ألوفر من اًفعاحة       وكال اذلُيب " اكن ؿَََ اًسالم  حبرًا يف اًـمل، واكن كوى احلُجَّ

ُلمور، ونثريا ما اكن ٍرحؽ ٕاًََ اًعحاتة يف فِم ما واخلعاتة واًضـر، واكن ذا ؾلي كضايئ انجض، وتعريت انفذت ٕاىل تواظن ا

خفى واس خجالء ما ٔبصك، وكد ولٍ رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل كضاء اٍمين، ودؿا هل تلوهل: "اٌَِّم زخِّت ًساهَ واُد 

دًا، فِعاًل يف املـضالث، حىت رُضِة تَ املثي فلِي: "كضَة ول ٔباب ح  سن ًِا"، ول جعة، فلد كَحَ"، فاكن ُموفَّلًا وُمسدَّ

ا. روى ؿَلمة ؾن اجن مسـود كال: نيا هخحدج ٔبن ٔبكىض  ى تَحان مـارفِا، ومَعَّخَ مضاكت ٔبهواُر حرّب يف تُت اًيحوت، وثغذَّ

ٔبُي املدًية ؿىّل جن ٔبّب ظاًة. وكِي ًـعاء: ٔباكن يف ٔبحصاة محمد ٔبؿمل من ؿىّل? كال: ل، وهللا ل ٔبؿَمَ، وروى سـَد جن 

". واذلى ٍرحؽ ٕاىل ٔبكضَة ؿىّل رىض هللا ؾيَ حدري ؾن  اجن ؾحاس كال: "ٕاذا زخت ًيا اًيشء ؾن ؿىّل مل هـدل ؾيَ ٕاىل غرٍي

َة ؾلاًل انجضًا، وتحعريت انفذت، وحؼًا وافرًا من اًـمل وكوت اًحَان"   ُِ  وخعحَ ووظاايٍ، ٍرى ٔبهَ كد ُو

 

 ثفسري س َدان ؿًل وؿَمَ يف اًخفسري ًحـغ الآيث  

وكد دخي ؿَََ حذًفة فسبهٔل: هَف ٔبظححت?. ٔبخاة حذًفة: ٔبظححت ٔبحة اًفذية  -ريض هللا ؾيَ  -ان معر ؾن س َد

ول دخول س َدان ؿًل جن ٔبيب  ؤبهٍر احلق ؤبظًل تغري وضوء ويل يف ألرض ما ًُس يف اًسٌلء. وغضة س َدان معر، ًو

اي ٔبمري املؤمٌني?. كال معر: سبًٔت حذًفة هَف  ظاًة ًاكن ًس َدان معر صبٔن بٓخر مؽ حذًفة. وسبٔل ؿًلٌّ معر: ما ًغضحم

: هـم اي ٔبمري املؤمٌني، ٔبظحح حية اًفذية، ٔبي حية ماهل وودلٍ، فاحلق -ؿَََ اًسالم   –ٔبظححت فلال نذا ونذا. فلال ؿًل 

و ٍىٍر املوث واملوث حق من فِيا حيحَ اي  ََّمبٓ َبْمَواًُُُكْ َوَبْوَلُدُُكْ ِفْذيٌَة } ، ُو ه
ِ
و ًعًل تغري وضوء ؿىل كال: { ا ٔبمري املؤمٌني? ُو

و ما ًُس هلل يف اًسٌلء   ومهنا ثفسرٍي ًلوهل ثـاىل    )  اًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل، وهل يف ألرض زوخة وهل ودل ُو

اِراَيِث َذْرًوا (   َواذلَّ

و ؿىل مٌرب اًىوفة  -ًلول  -رىض هللا ؾيَ  -فـن ٔبّب اًعفِي ٔبهَ مسؽ ؿََا  ًوين ؾن بًٓة يف نخاة هللا ، ول : ل جسبٔ  -ُو

: } واذلارايث  -ثـاىل  -ؾن س ية رسول هللا ، ٕال ٔبهحبٔحُك تذكل ، فلام ٕاًََ اجن اًىواء فلال : اي ٔبمري املؤمٌني . ما مـَن كوهل 

و ًلول: سَوين و خيعة ُو ًَا ُو . َذْروًا { كال : اًرحي .      ويف رواًة من وخَ بٓخر ؾن ٔبّب اًعفِي كال: صِدث ؿَ

 وسَوين ؾن نخاة هللا، فو هللا ما من بًٓة ٕال ؤبان ٔبؿمل ٔبتََي ىًزت ٔبم جهنار ٔبم يف سِي ٔبم يف حدي   


