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  ِبسِْم َّللاهِ الرهحَْمنِ الرهحِيِم 
 

 املقدمةاملقدمة

 
ــما    ا          ــال ي،  ــً ال ماءم ــً ن ئ ــآ ايف ــعل اع ــهلل ا اي احلم
و ئوالل ي،نًوس كافة يزيهلل اميان املؤمن  ويبعث ع،ى اهلهللى واإلميـان   

ايكـافًين  ووـو مـن اقــهللا مًاو ــــ داعـــهللـ اي،مـــ  وم ءــ         وينع  
ــ ن      ــ ـ واإلع ــًإل وايب  ــال اية ــاين   م ا ــى اييفب ــاس ع، ــا اين جلم 
واي ــًيًـ م ــيفوعي جلم ــا ا فعــال وا عمــال وــامل ي،ــ  وــ  ادــو   

 حماقً ي،فب ح وايًائهلل منها.
ومن خ اء ـ  ان دـهلل ع،ـو  اييفً ـ  واييف ويـآ  ع ـهللـ عـن ايًًدـة         

م املعاوي  ما ان تفو  فًدة  يفً  ه وفق املبان  واملًتكزال اخلاقة وتعهلل
 ها حيفى يبهللو اخل،آ واينفص ف   وتًى اينًوس تعزب عن   وال يبفى من 
ــو ه      ــواوًه وم   كن ــً ا ــً ن وي ه ــة ايف ــ  عامل  ــعل عك ــ  اال اي اييفً 
وييفعاوهلل اشًادة امل،كول ع،ى ضماءً ايعاشفني ويكون منـا ال يـو وا    

حبة   حبــا  املعًفــة اإلهل ــة اي ــاءاة   سئــًا  اي ــماوال وينــ ى  اي ــا
 ايف،وب عن احلجي اي ،مان ة وي آ ايض ية وتبفى حمرت ـ  هللداءق كةً  

 من ك هلل اية مان وشًك  وحباء، .
( 252-252وييفضــمن وعا اجلز  تً   مثان  يال مـن ايفـً ن وـ      

ا   ئــب ،  تعــا  مــن ئــو ـ ايبفــًـ وف ــ  اشــًادة ع،ــى موضــو  اإلنًــا 
كوئــ ،ة اامعــة ييفكم ــآ امل ــ،ـ وتهــعيي اينًــوس مــن م ن ا خــ ا   
واغة ة اييفع،فال اي  حتول مون اإلجنعاب ا  املعةوا  ي كون اإلنًاا 
وئ ،ة يإل تفا    م اال اإلميان ومنوال من عامل ايفهللس وا يفعامال مـن  

م ــة وئــ،مان عــامل ايوــًو   ودهــًال ي،ــنًي ايةـــهوية وايوضــــب ة وايوو
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ــة   ايعــامل اإلن ــان  اي ــو      ــوـ ايعف،  ايفــوى اجل ــم ة وانيف ــا ال ي،ف
ــة      ــة كًمي ــهللين وتًك ــال اي ــًيعة ومفوم ــي اية ــام وحً ــاومة   اجله وم 
يوا ال اي حفة  يفعاوهلل ا خ ا احلم هللـ واي ًً   عامل اييفجًم واينو  
ــ،ة       ــا مـ ميف  ـــهللا ومم ــهلل اي  ــآ ملفاق ــايع،ـ وايعم ــث   ــع  احلث  واي 

 ي،ة مان وانومه.
ويزوو وعا اجلز   يفً    يـة ايكًئـ  تال اي ـ امـ ايفً ن ـة وايعـز      
امل،كوت  اي  تيفضمن انوا  حف فة اييفوح هلل ومًاو ـ دهللئـ ة مـن وائـا    
 محيف  تعا  وم ا  ح اهلهللى وئًاج ايةًاعة ايعل يمًم ظ،مة اي  س 

وتضـً    وايفنوط  وف ها من امسا  اا تعا  احل ـنى مـا يبهـً ايعفـول    
يع ميفها دهللئ ة خاقة وا ية اضاف ة ي،معان  ايفهللئ ة يكآ ائــ منهـا   
وما يهللل ع،   مـن قـًال ح ـن  و هـا   ايـ  وع ـ ـ كتياءـ  تعـا           
واالشا ال ايكًمية ا  ايعال اي  تيف    ايواــوب وايونى ايـعات ني  

ان ييفكون  ةــا ـ ووعـهللال  ملـن ينًـق   ئـب ،  تعـا   ودـهلل و م   اخلـت        
ــواب     ـــ  و ل عمــًان   االضــافة ا  ايث ــة ايكًئـ االئــــ االع ـــ    ي

 ايع  ـ   دًا تها ومنافعها امليفعهللمـ   اينة تني.
ن  ي  تعا  ان تكون دًا ـ وانةوال امل ،ـ   ع،و  اييفً ــ  انًادـال  
  ئب ،  ووديفال معوضال  بهللل واضـافة ا  سيام    ايهللن ا من فض،  تعـا   

 [.      يهَضاِلمه ِلَمْن َي َاءه َوَّللاهه َواِسِل َلِليمِ َوَّللاهه ] 
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  قوله تعاىلقوله تعاىل
ومه الَ َّللاهه الَ ِإَلَه ِإاله ههَو ]  ُّ اْلَقيُـّ

اْلحَي

َتْأخهــهه ه ِســَ َِ َوالَ َنــْوِم َلــهه َ ــا ِفــي 
ْن َذا الهِهي  ي األَْرِض َ  ا ِف السهَمَواتِ َوَ 

مه ــَد ه ِإاله ِبِإْذنِ ــَفله ِل ْ ــَي ْ  ِه َيْعَل
َ ــا َبــيَْن َأْيــِديَِمْ َوَ ــا خَْلَفَهــمْ َوالَ 

ِه ــيهحِيطه  ْن ِلْلِم ٍء ِ 
ْ
َي ا وَن ِب  ِإاله ِبَم

يُّهه السهَمَواتِ َواألَْرضَ َوالَ  َل كهْرِس َاَء َوِس ش

ُّ اْلَعِظيمه 
[  َيئهوده ه حِْفظهَهَما َوههَو اْلَعِلي

 255اآلية 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
اا ال اي  اال وو: ائـ اجل ية مبيفهللس  ال: ناف ة ي،جني  اي : امسهـا  

واجلم،ة اإلمس ة ال اي   ووو مبين ع،ى ايًيفح اال: اماـ ح ً  وو:  هللل 
 اال وو  خت ائـ اجل ية.

احل  ايف و : خت ثان وثايث  وي ح اعًا هما قًيفني ا عزواآ  
 ال ت خعه: ال ناف ة  ت خع: فعآ مضا   وايضم  مًعول   .

 ئنة: فاعآ ت خع.
 ي  ما   اي ماوال  ما: ائـ موقول   حمآ  فا مبيفهللس مؤخً.

ئـ ائيفًها  انكا ل ووو مبيفهللس  تا: ائـ من تا ايعل يةًا: من: ا
اشا ـ  حمآ  فا خت  ايعل: ائـ موقول  هللل  وال ع مون  ة   من 
ع،م : ايواو عاطًة  ال: ناف ة  ع مون: فعآ مضا    ايواو: فاعآ  من 

 ع،م : اا  وجمًو  ميفع،فان مباعوإل قًة ي ي.
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مباعوإل  هللل اال مبا شا : اال: اماـ ح ً  مبا: اا  وجمًو  ميفع،فان 

 من ش  .
وئــا كًئــ  : وئــا: فعــآ مــا   كًئــ  : فاعــآ مضــاإل  اهلــا    
مضاإل اي    اي موال: مًعول  ـ   وا   : ايـواو عاطًـة  ا   :    

 معموإل ع،ى اي ماوال.
ــة  يــؤمه: فعــآ     ــواو: حــًإل عمــ   ال: ناف  وال يــؤمه حً همــا: اي

 مضا    اهلا :   حمآ مًعول   .
إل اي    ووو ايع،  ايع  ـ:  ايـواو:  حً هما: فاعآ  ايضم : مضا

 عاطًة  وو: مبيفهللس  ايع، : خته  ايع  ـ: خت ثان.
ومن امساء  تعا  " ايف و " من دا   ا مً اتا م ًه واح ـن تـهلل  ه   
ووو ئباان  ايفاءـ  ـامو  اخل ءـق واقـ،   د ـوو (  فف،بـا ايـواو يـا         

 :(1 وامغما ما اي ا   دال سم ة  ن ا   اي ،ا
 

 مل خت،ــق اي ــما  واينجــو   
 

 وايةمي معها دمً يعو  *
 
 

 دــــــهلل ه املهــــــ من ايف ــــــو 
 

ـ   * ــ  ــة واينع ــً واجلن  واحلة
 @@اال  مً ش ن  ع  ـ 

  

ــآ       ــا  دب ــهللب   ا عض ــو  ي ــو   ًيف ــهللا  اين ــاس  وا يف ـــنة: اينع واي ـ
                                                           

وو سم ة  ن عبهلل اا ا   اي ،ا  ـن ا ـ     عـة  ـن عمـًو ايثفًـ  مـن حكمـا          ( 1 
ايعًب   ايا  اجلاو، ة ودال ايةعً فاح ن ات اكثً تكً اآلخـًـ ف ـ   ووـو مـن     
اوآ ايماء  وكان مف مال   ايباًين عنهللما ظهً اإلئ   وكـان دـهلل عـزإل عـن     

نً   شًب اخلمً  و عهلل  اوعـ  ا  ايمـاء  مسـا     عبامـ ا وثان وحً  ع،ى
فجا ه   مكة ومسا من   يال ايفً ن وملا  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ  بعثة اينيب 

ان ًإل ئ ييف  دًيش ملعًفيفها حب افة  سي  ففال: اشههلل ان  ع،ى حق  دايوا: فهآ 
ع،ـن  تيفبع   ففال: حيفى ان ً   امًه  وخًج ا  ايةا   وعـام مـن ايةـا  كـ  ي    

ائ م  ويكن  ع،ـ مبفيفآ  اعة    هلل  وف هـ ا نا خال ي   فاجـي عـن نً ـ     
 نعمة اإلئ   ع ب ة  وتوي ا  ايماء  فمال ف ها ئنة مخي ي،هجًـ.
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ائيف  ء  ع،ى ايف،ي  وايوئن: اول اينو   وايكًئ : اي ًيً وعنـوان  
امل،ك  و  اإلقم   وو ايع،ـ واإلحاطة ود آ وو امل،ـك وا ــ  ـني    
ـــا     ـــما ومــا حتـ ـــماوال وا    ومــا   نهـ ــــ  اي ـ ـــًـ حم ـ ــهللل ايعـ ي

 ايثـًى.
ــوم     وسمه ا  ــ  ا ه ــ  من ــ  و ، ــآ ع،  ــاه وثف ــهلله: اتا مو ــؤمه ويا ــً ي م

 واملةفة  واإلم: ايةهللـ.
و  حهلليث ع،ـ  ع، ـ  اي ـ  : " سيـا ايـنيب قـ،ى اا ع، ـ  و يـ          
ــا   فف،ــا: مــا يف ــا  عــهللأل مــن اإلمم وا وم"  واإلمم:    وئــ،ـ   املن

 ايهللواو  ايع ا   وا وم: ايعوج.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
ي ـا فة  ب ــان ع ـ ـ فضـ،  تعـا   ـاينبوـ ع،ـى        يفهلل اا ل اآليـال ا 

ا مـ اي ايًة خ وقال  ين ائًاء آ  ف ص تيفضـمن اإلعجـا  وتفـوم    
ا  اإلدًا   ايً و  ة  ما اييفوك هلل ع،ى اإلنًاا   ئـب آ اا ووـو اـز     
ع،ة ييفاف ق اين ً وايعز يإلئ   ثـ اـا ل وـعه اآليـة ايكًميـة ييفـهللعو      

من معان  اييفوح هلل واي ًال ايً و  ة  فبعهلل  ايناس ا  اإلئ   مبا ف ها
اخيف إل  عض ا مـ ع،ـى انب ـاءهـ اـا ل وـعه اآليـة ييفيفضـمن تةـًيًال        

 ي،م ،مني يهللعوتهـ ي،يفوح هلل.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
ــهلل عمــو      ــة عن ـــًى شــ اعال هلــعه اآلي ـــًل ان تـ ـــا  ايو ــ مــن اإلعجـ

افعهـا  امل ،مني وايكآ يعــًفها  امسها وعًص ع،ى دًا تهـا كمـا ان من  
اكثً من ان حت ــى  ووعا من فـضـــآ ايفً ن ان دـهلل  يـة منـ  هلـا وـعه      
املنزيــة وا ومــ ة ايع  مة  ووـ  مـً ـ  وم ـة  يـال ايفـً ن ا خـًى        
فعكً فضاء،ها ايهللن وية وا خًوية اما ـ ع،ى واوم فضاءآ يكآ  ية من 
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ها تيفضمن معامل ايفً ن وان مل تب،    ايكث  منها ما آلية ايكًئ  كما ان

 ف، ًة اييفوح هلل  ، ان ايع مة واجلتول وايثنا  ع،   تعا .
ـــاءآ وـــعه اآليــة كــث ـ ومنافعهــا    وايةــــواوهلل ايــ  تــــهللل ع،ــى فضـ
ميفعهللمـ ومنب ــمة ع،ى كآ  مان ومكان  واآلية من كنو  املعًفة اإلهل ة 

ة وختيفـيفـ  واحلكمــة امليفعاي ـة  ومـن اعجـا  اآليـة انهـا تبـهللس  ائــ اجل يـ        
 ائــمني مـن ائـــماء  احل ـنى و  نهمـا ثنـا  ومـهلل  و  ـان ملـا ينًـًم  ـ            
وااي ايواــوم من م ـــاوــً ايع مة وامل،ـك املمـــ،ق  انهـا  يـة امل،ـك      
وايفـــــهلل ـ واي ـــــ،مان واجلــبــــًول و يـــة ايًمحـــة وايبةـــا ـ وايوعـــهلل 

 وايوع هلل.

  اآلية سالحاآلية سالح
وكثــًـ وظــاء  ومنــافا  يــة  ال خييف،ــ  اثنــان مــن امل ــ،مني   تعــهللم

ايكًئ  دًا ـ ومح ل وحً الًَ عن ظهً د،ي ووضـعها   ايب ـا  ومـن    
ت،ك ايوظاء  انها حً  وامان وييف،فى ت،ك احلف فة كآ م ـ،ـ وم ـ،مة   

  عني ايًضا وايفبول.
ـــة     ــهلل احلااـ ـــً عن ــز م،كــوت  ومــهللم حاضـ ـــماوية وكن ــة ئـ ووــ  وب

حال ايًخا  ا  ما حتيفاج اي ـ    وايةــهللـ وايضــ ق  وتًى اينًي مت آ  
  ئاعة ايةهللـ ملـا اعـآ اا عنـهلل اإلن ــان مـن حـال اخلـوإل وايًاـا          
وتهللافعها   اينًي االن ان ة حب ـي ايعـوا   واالعيفبـا ال االضـاف ة     
واييفباين حب ي ايمباءا كثافـة و دـة  وغ،بـة ايـنًي املممانـة او ايـنًي       

 ايةهوية وايوضب ة.
ـــا تــ ت  ئـــاعة ا يةــهللـ ييفنــهللفا ايــنًي ا  ايــهللاخآ   حــال  وعنهللمـ

ــهلل        ــة احل ــ ـ   موااه ــان فج ــبح االن  ــزن ي   ـــز  واحل ــوإل وايًـ اخل
وايوادعــة وامل  ــبة ف ةعً  انو ا اي بآ اال ما يًيفاــ  ي  اا عز واآ 
ف ،جــ  اي ــ  طوعــال وانمبادــال ودهــًال  ويــهلل أل املــؤمن احلااــة ا  ايــهللعا   

ن افضآ قــّ   االييفجـا  يـ  تعـا  دـًا ـ  يـة      واي،جو  اي   ئــباان   وم
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ايكًئ   نها ق،ة  ني ايعبهلل وايعًـ ينزوهلـا مـن كنـز حتـا ايعـًـ       

 ييفنزل معها ايتكة واي ــك نة وا مان وايوداية.
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  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ـــاا      ــان وعةـ ـــآ ايعًف ـــة  وـ ـــهلليفة مبا كـ ـــ  حـ ـــة ايكًئـ ــت  ي تعيف

ييفوح هلل وافاضة مساوية يفيفبي منهـا ع،مـا  ايكـ   انـوا ال مـن املعًفـة       ا
 اإلهل ة.

ومن مًاو ـ اآلية اخيف إل اوـآ ايةـًأل وخـًواهـ ع،ـى ا نب ـا        
وحتــعيً مــن يةــًأل  ــاا ويًتكــي املعاقــ   انــ  ال يضــً اال نً ــ   ن  

 اييفوح هلل حف فة ا ي ة ماءمة.
امل ـ،مني  ن ايو،بـة ا عـز    وتبعث اآليـة ا مـآ  اين ـــً   د،ـوب     

واـآ  نهــا فـً  امل،ــك وايفـوـ واييفــهلل    ومتنـا مــن ت ـًب اي ــ س ا       
نًوئهـ وتنهى عن ايفنوط   اينةـ تني  سمـا   ا و  ف،ا ـً ايفـهلل ـ     
وتعاوهلل اخل ءق    تعا   وسما   ايثان ة فبايةًــاعة كباب فيفا  اا عز 

  وف هـا معـوـ ي، ـع    ئـبآ     واآ ي،مؤمنني  محة وفض ل منـ  تعـا   
ايع،ـ واال تفا    منا ل اييفا  آ وايًفعة واي مو   م امين اي    

 واييففوى.
ومــا اـــــا وا فــــفهلل تضــمنا عــهللمال مــن امساءــ  تعــا  يــعا ميكــن   
اعيفــبا وـــــا اكثـــً  يـــــال ايفـــــً ن احيفــــــوا   الئـــــما  اا عـــز واـــآ  

ظ د،ـة عـهللم ك،ماتهـا  ووـ  وفـق      وايضــماءً ايعاءهللـ يـ  خ وقـال  ،اـا   
 ايرتت ي:

ائـ اجل ية  اا(  ومن اإلعجــا  وايهللاليــة ايعــفاءــهلليــة  -1
ان تبهللس اي ــو ـ وا مسا   ائـــ اجل يــة ايعل وــو خاص 
   تعا   ومت آ اي   د،وب ايعا فــني وتنفـمـا اي   ا فــاـهللـ  

 ً ـــ ـــًة مــن اي ـ ـــهلل واتا معــول اا عــز واــآ   ــ ال فـفـ
ئ ييفــ  ئباـان  واظــهًل كـمال ت،ـك اي ـــًـــة واع،نـا    
ـــ    اإلدــًا   هــا  واتا معـــوت   ائــــ اجل يــة ففـــهلل وقـًــيفـ
 جبـم ـا اي ــًال وشــهـهللل ي   ايـً ـو  ــة املمـــ،فــة  يـعا 
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فان دول اإلن ان ال اي  اال اا يع ـ مم  وخيًا  من ايكًـً ا   

 اإلئ  .
  ايًفا املنً آ   توك هلل إلنًًامه تعا   احل اـ وايبفا   وو( ضم -2

وا  هللية وا  ي ة ودهلل اا    ايفـً ن مبعنـاه اي،وـول وفـق مالييفـ       
كائـ مضمً حب ي ما دب،  او ايفًاءن  اال ان جم ا  امسال مفًونال 
 ،عـ املعًفة اإلهل ة  فهـو وحـهلله اإليـ  ووـو املمبـو    ايف،ـوب        

وان وتهللين    اخل ءق ك،ها فايضم   وو( ئو  واملًئو    ا ت
اــاما ي،يففــ  ف ــ  كــآ املوحــهللون   عًقــال احلضــًـ اإلهل ــة    
ومعًفــة تاتهـــ حبف فــة ايعبوميــة واتا د،ــا  يــا وــو( ع،مــا انــ    
احلاضً وحهلله وان غ ه غاءي او معهللو  فهو ضـم  ي،واءـي اال   

 ،ـعـ    اين بة ي  تعا   ن  حاضً يـعا يةـعً  عـض اوـآ ايعًفـان     
احلضو  ح نما يفول  يا وو(  ن  ئباان  وحهلله ي  نهللا  اخلمـاب  
ما ضم  ايواءي  ان  عنوان ايـعكً  اي ـًال احل ـنى ومنائـبة     

 إلئيفاضا  قًال اجل ل واإلكًا .

وايفول  يا وو( شـوا ا  اببـوب واشـا ـ ا  اييفوح ـهلل  اال ان     
ق،ى اا حممهلل وعا اينهللا  مل يًم   ايفً ن وال   احاميث اينيب 

وان امل ثو  وو اينهللا  وايـهللعا   امساءـ  احل ـنى     ع،   و ي  وئ،ـ
ووو ا قآ مثآ  يا  محن  يا  ح ـ  يا غًا   يـا  ب( ت  ـ ال   
ي،عبـام وت ميبــال  وــآ املعًفـة وحثــال ع،ــى ط،ـي امل ــاءآ امليفعــهللمـ    
وانوا  اينعـ وادًا ال  ع  ـ دهلل ت  وئ،مان  ئباان  فكآ ائـ من 

ي،ن ـً ايـهللد ق   اآليـال     امساء  تعا  مهلل ئة و ًوـان ومنائـبة  
ــن      ــال واح  ــًإل املفام ــو اش ــعكً وو ــوال  اي ــاوًال  واإلنة ايب

 ايًياضال.
و م يًي احل  امسال ا تعا  مخي مًال   ايفً ن ث ثة  احل : -3

منها اا ل مفرتنة  ائـ ايف و   و  كـآ منهـا ييففـهلل  يًـي احلـ       



 12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
عال او ع،ى ايف و   ودال ايًا ل  فان د آ احل  معناه ايهلل األ ايً

ايعل ال مييفنا ان يع،ـ ويفهلل   ووعا ايفهلل  ي ي فٍ   مهلل  ع ـ ـ   
فما اي بي   ان تكـًه اا تعـا    معـً  املـهلل  ايع ـ ـ  ان      
املهلل  مل ع آ مبجًم كونـ  ح ـال   ـآ مبجمـو  كونـ  ح ـال د ومـال        
وتيك  ن ايف و  وو ايفاءـ  اق   حال كـآ مـا ئـواه  وتيـك     

  وايفهلل ـ اييفامة  واحل  وو ايهلل األ ايًعـال   الييفـ اال  ايع،ـ اييفا
 ] ففوي  

 
يعين كون  م اكال فعاالل ودوي  "ايف و " يعـين   [ اْلحَي

كون  ما كال جلم ـا املمكنـال فعـاالل جلم ـا ابـهللثال واملمكنـال        
 .(1 فخص املهلل  من وعا ايوا 

وقا ح ان وناأل موضوع ة ي،م  مة امليفكـً ـ   ايفـً ن ي،اـ     
ال انها ال تعين عــهلل  ائـيفف ل ائــ احلـ   ـهللي آ و وم     وايف و  ا

ائـــ  احلــ ( وحــهلله ي كــون  يــة وشــاوهللال ع،ــى ا يوو ــة ومفــا    
ايً و  ة  وايف و  وحهلله شاوهلل ايضال واايفماعهما معال شاوهلل  خً 
م يففآ وعنوان ثنا  اضا  ميفجهللم  ف ًة احل  وحهللوا ع،ى حمآ 

 َوَتوَ ] ايًنا  واييفع،ق وايعةق دال تعا  
 
كهْل َلَلى اْلحَي

وقـًة احل ـاـ ماليـة ع،ـى ايـهللوا        (2 [الهِهي الَ َيمهـوته 
وواوب ايواوم وات ال ايفـهلل ـ وعـهلل  انفماعهـا وانـ  ئـباان       
يع،ـ ويفـهلل   ن ايفـهلل ـ م  مـة ي،ا ـاـ  كمـا تً ـهلل قـًة احل ـاـ         
وايف مومة انعهللا  ايةًيك ونً  املثآ وان املاو ال املخيف،ًة خمايًة 

 يعات  ف  ش   ي اوي  ووو ايفهلليـ وغ ه حمهلل . 

ووـو ايـعل ييفـو  شـؤون   ـا اخل ءـق  اح ـن تـهلل            ايف ـو :  -4
وييفعاوهلل املواومال  ووو داءـ  عاتـ  وم ـيفون عـن غـ ه مفومـال      

                                                           

 .1/134مًات ح ايو ي ( 1 
 .58ئو ـ ايًًدان ( 2 
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 ي،خ ءق   عال   واوموا.

ايضم  اهلا     ال ت خعه( ووو مي آ ع،ى نً  احلواس عن   وما  -5
 ي ،ي ايفهلل ـ ك ل او از  .

السهَمَواتِ  َ ا ِفي له] ايضــم  اهلـا    دــوي  تعـا      -6

] ووعه اي   ي،م،ك كما   دوي  تعا   [ َوَ ا ِفي األَْرضِ 
  ودويـك  ايكيفـاب يزيـهلل( ووـعا     (1 [ َوَأنه اْلَمسَاجَِد لِلِهِ 

ايضم  اخبا  عن امل،ك ة املم،فة ي  تعا  ووو معـوـ ي،جـو  اي ـ     
 واييفوكآ ع،   وط،ي ايً ا وايًضآ من  تعا .

 َ ْن َذا الهِهي َي َْفله ِلْ َد  ]اهلا    دويـ  تعـا     -2
ح ً ي،ةــًاعة و اـوعها اي   ئباان   وتف  هللوا  اتن  تعـا    [

 يً هلل سمًين:

 ح ول ايةًاعة. ا ول:
تودًهــا ع،ــى اتنــ  ئــباان   ود ــهلل اإلتن ــة يؤكــهلل م ــ ية   وايثــان :

 ايةًاعة واحلااة ا  اي،جو  اي   ئباان .
ان تيفـا ا ايضـماءً    [ ِبِإْذِنهِ ِإاله ] ايضم    دوي  تعـا     -8

ايعاءهللـ ي،عال املفهللئة   وعه اآلية انوا  م،كوت ـة يةـا ضـ ا وا    
ع،ى ايف،ــوب اييفاءهـة    هلليا قنع   وتبني اآلية موضوع ة اتنـ   
ئبــــاان   ووــو معــــوـ يإلييفًــال ا   ضـــاه ويــزو  اييفضــً  يــ   

 تعا .

ــ  تعــا    -9 ــ] ايضــم  امل ــيفرت   دوي ــمه َ  ــيَْن َيْعَل ا َب

سل يع،ـ وو ئباان  ما  ني سيهلليهـ  وايضم  اا   [ َأْيِديَِمْ 
م يفرتال  وايع،ـ سمً ظاوً  ني  ييفمـًم اآليـة ايوً،ـة عـن ايف،ـوب      

                                                           

 .18ئو ـ اجلن ( 1 
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وملعًفة ان  تعا  مواوم  يع،ـ كآ مع،و   وكـآ ككـن يًاـا      
ـــ      ــيف،ز  ايع، ــة ي  ـــ  ايع، ــا  وايع، ــ  تع ــا  اي  ــهللا  و ف واــومه ا يف

  املع،ول.

ٍء ]   اهلا    دـوي  تعـا   ايضم  -12
ْ
وَن ِب َـي َوالَ يهحِيطـه

ويهللل ع،ى ايع مة واجلتول واي ،مان وخت،   [ ِ ْن ِلْلِمهِ 
اخل ءــق عــن م أل مــا عــ ـ  ةــ   مــن ع،مــ  تعــا    املو بــال  
وائــًا  اي ــماوال وا    وت هــً املوــايًـ ا، ــة  ــني وااــي  

يعـزب عـن ع،مـ     ايواوم واملمكنـال   ايع،ــ  فانـ  ئـباان  ال     
ش      نما مييفنا عن اخل ءق سل ش   من ع،م  اال ان يةا  اا  
فان د،ا ان اإلن ان ي ما ويًى ويع،ـ  عض احلفاءق وي عى   

 اكيفةاإل شمً كا   عامل ايً،ك وا مو  ايكون ة.

فهآ وعا ايع،ـ ي ي من ع،م  املف وم   وعه اآلية  اجلواب انـ   
منها فهو تعا  يع،ـ  كآ مع،و  ويكن مبة ايف  تعا  يع،ـ ايناس 
 عض اواني ايمب عة وائـًا  ايبـهللن كمًكـي ويـًون ايةـمي      
وايفمً  فهو من اإلتن ايعا  ابهللوم ايعل اتن    تعا  يإلن ان 

َوللـم آدم األَسْـَماَء ] ودـال  منع ان خ،ـق  م   

وما ووب  اا تعا  ي،عبام ال يوام  ا    يكًم    (1 [ كهلهََا
 واومه واح ان  ئباان .

ان  تعا  عامل  ايك، ال واجلزء ال وع،   دول املـيفك،مني وف ـام     
دول شمً من ايً ئًة  عـهلل  ع،مـ  تعـا   اجلزء ـال  وان كـان      

ــان ع   ــايوا   ــ ي مــن   خ فهـــ قــوًويال وانهـــ د ،مــ  تعــا   هــا ي
 اإلح اس واييفخ آ.

ان كثــًـ امساءــ  وايضــماءً ايعاءــهللـ يــ  تعــا    وــعه اآليــة نــو     
                                                           

 .31ئو ـ ايبفًـ  ( 1 
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 تةًي  اضا  يآلية وتوك هلل ييفضمنها ائًا  خاقة.

ايضــم  امل ــيفرت   اجلم،ة ايًع، ة شــا   وا ا  امل ـ،مني ع،ـى    -11
  وانـى  ان  تعا  مًيهلل ووو ئباان  غـ  مو،ـوب  يًعـآ مـا يةـا      

يةا   وك   يًيهلل ووو ايعامل مبا   ايًعآ من اينًا وامل ،اة   
 اـامه.

يب ـان ع ـ ـ ئـ،مان      [ َوِسَل كهْرِسـيُّهه ] ايضم  اهلـا      -12
وئع  م،ك  وعاءهللية ايكًئ  ي  تهللل ع،ى واوم اي انا ودهلل ت  
املم،فــة ووــو معــوـ ي،خةــو  واخلضــو  ي ــ،مان  واي،جــو  اي ــ   
واجلهة منً ـة عنـ  تعـا    ن كـآ تل اهـة مًيففـً ي،مكـان حمـآ         
 ي،اوام  وما كان مًيففًال ي،و  او حم ل ي،اوام  ف، ي  وااي.

ـــــو( توك ــهلل يضـــم  ايواءـــي   ــ وة اييفع ـــ ـ    دويــ  تعــا   وو   -13
واإلا ل واييففا  قهلل  اآلية وخامتيفها  هعا اي،ًي ايكًيـ عنـوان  
تعاوهلله تعا  ي،خ ءق واشًادة ا ي ة آلية ايكًئ  ومي آ ع،ـى  

 شًفها.

ايضــم  اهلــا     وال يــؤمه( مي ــآ ع،ــى دوتــ  ئــباان  وحااــة    -14
نوان امل،ك ة املم،فة ي  اي ماوال وا       فاءها يفهلل ت  ووو ع

 ئباان  وعهلل  ائيفونا  املواومال عن فض، .

وعا اإلئـ معوـ ي،يف هلليق  ايكيفـي اي ـماوية املنزيـة مـن      ايع، : -15
عنهلله تعا  وحث ع،ى ح ن اإلميفثال وان  ئباان  ايعزيز ما نً  

 اجلهة عن  تعا  خب إل دول ا  مة.

 يف   وتبعـث    ان ع ميف  تعا  ترتشح ع،ى ك م  ودهللئ ايع  ـ: -16
اينًي اخلةو  ودعآ اإلن ان ويةعً  عل ك،  فخـً  نـ  ي ـهلل     

 من منا ل ايعبومية.

  التفسريالتفسري
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 [ َّللاهه الَ ِإَلَه ِإاله ههوَ  دوي  تعا  ]

 عهلل تكً د ص ا نب ا  وايهللعوـ ا  اإلنًاا   ئب ،  تعا  اا ل 
ا نب ا  وايًئآ من ااآ وعه اآليــة ييفــؤكهلل معامل اييفوح هلل اي  اــاوهلل 

تثب يفها  وتبــني اآلية اانبال من ائــًا  ف، ــًة اييفوح هلل وتـهللعو امل ـ،مني   
ا  اايفــناب ما كانا ع،    عــض ا مـ من اإلخيف إل ع،ى انب اءهـ كما 
 انها تؤكهلل خ بة وخ ًان وفةآ كآ حماوية ي،خًوج ع،ى احكا  اينبوـ.

وس ملا ف ـها مـن ا خبـا  عـن حفـاءق     فاآليــة تبعث ا مآ   اينــًـــ
ثا يفــــة ا يـ ـــة ويفــهلل  ــهللسل اآليــة  ائــــــ اجل يــة فهــــو ايعنــوان اجلــاما  
 مهال ا مسا  ويوخبا  عن انًًامه ئباان   واوب ايواوم كا يعين 
 م ن عمآ املةًكني واجلاحهللين  ايًئاالل  انها معوـ ي،ناس   عـال  

ايكمــال اي ميفنــاو  واديفبــاس احل ــانة    ي،ًاــو  ا  ايع،ــة ايًاع، ــة و  
واييفوف ق من انوا  ايًئاالل اي  ال ت هلل  اال عن واحـهلل احـهلل ح ـًال    

 وتع  نال.
وا يفهللا  اآلية  امس  تعا   عهلل تكً اإلخيف إل وايهللعوـ ا  اإلنًـاا  
وئ ،ة جلعآ اينًوس تنجعب اي   تعا  ومتيفو حكمة  يف ، مها  اييفوح هلل  

هللمـة ملعًفـة قـًات  تعـا   وملنـا م  ـي ايةـًأل        وي كون وعا اييف ، ـ مف
اخلً    اخل،ـ   اي ًال  ـني اخلـايق واملخ،ـوا  فجـا ل اآليـة اوالل      
يرتئــ خ داعــهللـ ف، ـــً ة وك م ة ثا يفة ووــ  ان قــًات  تعا  ال ين ـً  
ــهللم او       ــال او اييفع ــآ اإلنًع ــ  ال تفب ـــ ة اي ــعال اإلهل ـــاظ اي ــا اال  ،اـ هل

    مة.  ايرتك ي  نها
وي يففًس شًإل اآلية  اإل يفهللا  وموضوع   فاآلية تبهللس  ائــ اجل يـة   
وما ي  من ايهللالالل وايودا وا ثً اينً   فا نما ي ما اإلن ـان ائــ   
اا عز واآ ي و  ميفم،عال ا  اييفب،   وايب ان وا خبا  ف  ت  املوضو  

واييفةًيا وو    عهلله مباشًـ  ب ان داعهللـ ك م ة تفو  ع، ها ف، ًة اخل،ق
اييفوح هلل  ان تكً امس  تعا  وحهلله عنوان اييفوح هلل ويكن اإلت ان  فوي  
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نو  تنب   وانعا  ي،كافًين وو  فخً  [ الَ ِإَلَه ِإاله ههوَ ] تعا  

 وعز ي،م ،مني إلميانهـ وت هلليفهـ.
ووــعه اآليــة معـــوـ حلمـآ يـوا  اييفوح ـهلل واجلهـام   ئـب ،  تعـا         

ا  ايهللن ـــا ومةـاغ،ها ملـا ف هـا مـن اي،ـهو واإلشـوال عـن         وعــهلل  امل ـــآ  
 ايعكً.

وتعيفت اآلية ع،مال م ـيفف ل ملـا ف هـا مـن مضـامني اييفوح ـهلل وايفواعـهلل        
ايك، ة ي،معًفة اإلهل ة وو  مانا م ـيفهلليـ مـن عبـامـ غـ ه فـ  ي ـيفاق       
ايعبامـ اال اا عز واـآ وال ايـ  مواـوم غـ ه  ووـ  معـوـ ي،يففـهلليي        

فا  ايً و  ة وح ن اإلميفثال  وامًه تعا   واآلية عون ع،ى واخلةو  مل
اييف هللل ينزغ اية مان واقوال ايض ية وايةًأل ومنا ييف ًب ايةـك  
ا  اينًوس انهـا  يـة تـهللعو ايـًو  يإلجنـعاب ا  ئـبآ ايًشـام وتمـًم         
ايوون واييفكائآ   ايعبامال  نها تنم  م،كة ايعبومية ا عز واآ   

 اينًوس.
ان اقآ إي  ي ي  اتا حت  فان اآلية دعآ ايعفول ت بح   عامل وكما 

امل،كول معووية يع  ـ خ،ف  ئباان  و هلليا قنع  ييف ،ـ مفهو ـ  ان  ال 
 ي يفاق ايعبامـ  اال وو ئباان .

ومن ع،ما  اييفً   من اي    غًاءي اييفً    ف هلل اييفاعيً منها 
عال وما ي ي ي  مي آ من نفآ و  ان اخلم    اإلعيفمام ع،ى ايًسل واملوضو

  او عفآ او يوة.
كـان يــ   ومنـ  مـا تكــًه ا ـن فــو أل   تً ـ ه يآليــة ايكًميـة ان ا ــًاو ـ      

قهلليق  وقً   ان   د،ب ( فمعنى اآلية سل ي  ـكن وـعا اي ـهلليق ا  وـعه     
 . (1 املةاوهللـ اتا   وا ع انال

ــ  وخــ إل    ــة وال مي ــآ ع،  ــهلل عــن املضــامني ايفهللئــ ة يآلي  ووــو  ع 
                                                           

 .4/222اإلتفان   ع،و  ايفً ن ( 1 



 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
 ا خبا  واين وص ايوا مـ   اآلية.

  حبث حنوي حبث حنوي 
  ال( ت ت  ناف ة وع،ى عهللـ واوه منها: 

انها تعمــآ عمـآ  ان( إل امـ نًـي اجلـني وت ـــمى تتءـة        -1
  نها تنً  احلكـ عن   ا افــًام اني امسها  حنـو دويـ   

وان تكً ل اا  ايرتك ي  [ ُه الَ ِإَلَه ِإاله ههوَ ] 
ْْـِل َأْن ]  حنو دويـ  تعـا   واعماي  وايوا وا  ِ ـْن ََ

يِه َوالَ خهلهَِ َوالَ  ِْل ِف ْوِم الَ َبي َ َي
ْأِتي َي

َّ اال  اا  سو ال حوٌل   (1  [ شََفاَلَِ  وحنو الحولًَ وال دو
ــال   ــو  اعمايـــ    احـــهللاوما  واومـ ال اال ـــاا  وــ وال دـــو

 ا خًى.

ال ويكثً حعإل خـت  ال( ايناف ـة ي،جـني حنـو   ال خـ (        
 شك(   ال  يي(   ال   س(. 

ت ت  ناف ة تعمآ عمآ ي ي  وال يةرتط ف ها اال ت خً ختوا  -2
 وعهلل  انيففاص نً ها  اال.

تكون ناف ـة عاطًـة  ويةـرتط ان ي ـبفها اثبـال او سمـً حنـو         -3
 "ق، ا اي هً ال ايع ً"

ناف ة اوا  ة  حنو  سيا اهل ل  فيففول: ال  وا قـآ ال مل   -4
 يهآ.

اا مــة سل تــ ت  يم،ــي ايــرتأل وختــيفص  املضــا          ناو ــة -5
َوالَ َت سَْوا ]  وتفيفضــ  اــزم  ودــع،  م ــيففب ل حنـو 

 .(2 [ اْلَفْضَل َبيَْ كهمْ 

                                                           

 .254ئو ـ ايبفًـ ( 1 
 .232ئو ـ ايبفًـ ( 2 
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] تكون  اءهللـ وو  اي  تـ ت  ي،يفوك ـهلل كمـا   دويـ  تعـا        -6

اَل َ ا َ َ َعكَ َأاله َتسْجهدَ  ََ ] 1). 

  حبث بالغيحبث بالغي
ايفً ن( واخل وقـ ال ايـ  تكـًل    ومن اعجا  ايفً ن  مًًمال 

يبعض  يال وئو  ايفً ن ومنها  ية ايكًئ  وو  كايفمً  ني ايكواكي 
   وعا ايباب  اين بة يآليال ا خًى تال ايًضآ واخل وق ة.

عن ايةعيب دـال: يفـ  عمـً  ـن اخلمـاب  كبـال   ئـًً  فـ هـ ا ـن          
م عوم  فـ مً  اـ ل ينـاميهـ: مـن ايـن ايفـو   دـايوا: ادب،نـا مـن ايًـ            
ايعم ق  نًيهلل ايب ا ايعيف ق  ففال عمً: ان ف هـ يعاملـال  وسمـً  اـ ل ان    

َّللاهه الَ ِإَلـَه ِإاله ] يناميهـ: سل ايفـً ن سع ــ  فااا ـ  عبـهلل اا     

ُّ اْلَقيُّومه 
دال ناموـ: سل ايفً ن سحكـ  ففال ا ن  [ ههَو اْلحَي

ــعوم:  ــانِ ] م  ــْدِل َواإِلحَْس ــْأ هره ِباْلَع ِإنه َّللاهَ َي

دال: ناموـ: سل ايفً ن س ا   (2 [ َوِإيَتاِء ِذي اْلقهْرَبى

 *َ َفَمْن َيْعَمْل ِ ثَْقاَل َذرهٍة خَيًْرا َيـَر  ] ففـال:  

ففال: ناموـــ   (3 [ ثَْقاَل َذرهٍة شَرًّا َيَر َ ْن َيْعَمْل  ِ 

 (4 [ َ ْن َيْعَمْل سهوًءا يهجَْز ِبهِ ] سل ايفً ن سحزن  ففال: 

ــاموـ: سل ايفــً ن س اــى  ففــال:    ــاِدي ] ففــال ن َْ ــْل َياِل َه

                                                           

 .12ئو ـ االعًاإل ( 1 
 .92ئو ـ ايناآ ( 2 
 (.8-2ئو ـ ايزيزية  ( 3 
 .123ئو ـ اين ا  ( 4 
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اآلية  ففال: اف كـ  (1 [ الهِهيَن َأسَْرفهوا َلَلى َأْنفهِسَِمْ 

 .(2 ا ن م عوم  دايوا: نعـ  اخًا  عبهللايً اا   تً  ه  ناوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـ،ى اا ع، ـ  و يــ    عـن ا ـ   ـن كعـي دـال: دـال  ئـول اا اا        
: "يا ا ا املنع : ال  ية   كيفاب اا اع ــ  د،ـا: اا ال اا اال   ،ـــوئ

فضــًب   قهلل ل  ثـ دال: ي هناك ايع،ـ يـا   و احلــ  ايف ــو   دال: و
ا ا منع  وايعل نًي حممهلل   هلله  ان هلـعه اآليـة ي ـانال وشـًيفني  تفـهللس      

  وك ن ايعل يفًسوا ي بح اا عنـهلل   املـو   (3  امل،ك عنهلل ئاا ايعًـ(
ا ع،ى فه  حتك  حال من يفًسوا وتعكي قوت  وتكًه ففًا تها عًوج 
  عامل امل،كول ونهللا  م مو  مـن دبـآ ايكـًو  ني وامخـا كًيـ ي ـو       

 تيفمايً ف   اي ا  وتكة  اي ًاءً.
وو م   اخلت ان اإلئـ ا ع ـ    ية ايكًئـ  وسول  ل عمـًان    

ومه ]  ُّ اْلَقيُـّ
ود ـآ ان   [ َّللاهه الَ ِإَلَه ِإاله ههَو اْلحَـي

ــ        ا ل ووــو دــول   اإلئـــ ا ع ـــ وــو اا  ودــال قــهلل  ايــهللين اية
 .(4 من و 

ودهلل و م عن اإلما  ع،  ع،   اي   : " ملا كان يو   هلل  دات،ا ش اال 
من ديفال ثـ ااا م ًعال  ن ً ا   ئول اا ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ 
ما فعآ فجاا فااهلله ووو ئااهلل يفـول يـا حـ  يـا د ـو  ال يزيـهلل ع، هـا        

يـك ثــ توبـا ا     فًاعا ا  ايفيفال ثــ ااـا  ووـو ئــااهلل يفـول ت     
                                                           

 .53ئو ـ ايزمً ( 1 
 .4/128اإلتفان   ع،و  ايفً ن ( 2 
 .4/332م يفهلل أل ايوئاءآ ( 3 
 .4/38قهلل  امليف هلني / تً   ايفً ن ايكًيـ ( 4 
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ايفيفال ثـ ااا ووو ئااهلل يفول تيك  ف،ـ يزل يفول تيك حيفـى فـيفح   

 .(1 اا ي 
وميكن ان ينادش ئنهللال ومالية فايًئول ا كً  ق،ى اا ع،   و يـ   
وئ،ـ مل يكن منةو ل ط ،ة ئاعال ايفيفال  اي جوم  آ كان ييفو  د امـ 
املعًكة كما تهللل ع،   ا خبا  واآلثا  وميكن ائـيففًا ه مـن دويـ  تعـا      

  نعــ  (2 [َوَ ا َرَ يَْت ِإْذ َرَ يَْت َوَلِكنه َّللاهَ َرَ ـى]
ميكن ان يكون اينيب ي جهلل  ني احلني واآلخً  وان  كان يكً    يا ح  يا 

 د و (.
 

 دوي  تعا  ] 
ُّ
 [ اْلحَي

ــو        ــى حن ــا  ع، ــ  تع ــاـ   ـــً ي،ا  ــ ( وح ـ ــا   احل ــ  تع ــن امساء م
اإلئيفهللامة وايثبول واحلف فـة  ووـو مـانح احل ـاـ ي،خ ءـق ومـن ائـًا         

نًــخ اا ف ـ  مــن  وحــ     اخل،ـق ان  م  مل تــهللب ف ـ  احل ــاـ اال  عـهلل ان   
واآلية ثنا  ومهلل  ملفا  ايً و  ة وحتهلل  وآ ايةًأل وايعين اختعوا انهللامال 
وشًكا  ا عز واآ  ات   نا ان  تعا  وحهلله احل  ووناأل م  مة  ني 

 احل اـ واملعبوم.
واحل اـ من اي ًال ايثبوت ة ايواومية  ودـال ا شـاعًـ: ان ح اتـ     

ايعال  ودـال  عـض املعيفزيـة  انهـا عبـا ـ عـن       ئباان  قًة  اءهللـ ع،ى 
قاة ات ـاف   ايفـهلل ـ وايع،ــ  واا عـز واـآ دـام  عـامل  فهـو حـ           
 ايضًو ـ وايفهلل ـ وايع،ــ مرتشـاان عـن احل ـاـ وومـا جمـًمان  ومـن        

 يوا   احل اـ.
وتؤكهلل اآليــة ع،ى ان  تعا  دـهلليـ ال اول يـ  عـهلله  بهللايـة  و ـاا ال      

                                                           

 .1/222م يفهلل أل اين  ا و ل ( 1 
 .12ئو ـ االنًال ( 2 
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احلاضــً وا ــهللل ئــًمهللل ال نهايــة يواــومه    نهايــة يواــومه   ايــزمن

 امل يففبآ.
و  مًهو  اآلية اشا ـ ا  املول ايعل ا يف،ى اا عز واآ ايناس    
يب ــان ع ــ ـ دهلل تــ  وف ــ  حــث ي،عفــول إلئيفاضــا  املــاءز  ــني وااــي  
ايواوم واملمكنال فاملول نفص و فة كما ان احل اـ   املمكنال ميفودًة 

  ايو  ويمًس ع، ها اينمو واييفو  ويو  ا ا ـا   ع،ى ايوعا  واحلااة ا
ومن ال ي يفم ا مفا املول عن نً   ف جي ان ال يكون معبومال وع،   ان 

 يكون عا هللال.
وتم،ق احل اـ ع،ى املمكنال  ،ااظ ايوقـ  حبـال امليفع،ـق وييف،ـبي     
ايًو    ايبــهللن واال فان احل اـ   ا قــآ مًتبـــة مـن اييفجــًم  ووـ      

  كمال وشــًإل ي،مخــ،ودــال  وال ــهلل ان تكـــون ايع،ــــة ايًاع، ـة     نــو
ايـــ  تًـــ ض  احل ـــــاـ ع،ـــى املخــــ،ودال مايكـــة ي،ا ـــاـ  ـــامسى وا   

 ايكماالل.
وجمـ   قــًة احل ــاـ مـا ك،مــة اييفوح ــهلل ماليـة ع،ــى موضــوع يفها      

 ايعبامـ واخل،ق وايفهلل ـ وايع،ـ.
 

 [ اْلَقيُّومه دوي  تعا  ] 
وثنا  ي  تعا   عكً  عض امساء  احل نى اي  تً هلل ائيفافاد  مهلل  

ي،عبامـ  وحااة املخ،ودال امل يفهللمية يًضـ،  ئـباان    تعاوـهللوا ومنـا     
فناءها  احلًي واإلق   واييفهلل   ومهللوا  ائباب دوا   فاءها ومميوميفهـا  

 حلكميف  و هلليا قنع .
يفهلل ـ عنهلل ايفوـ ان تعاوهلل املخ،ودال امً ي يف،ز  احل اـ واإلخيف ا  وا

ايًاع، ة وانـ  ئـباان  عًـي ايكاءنـال وا ن مـة ايكون ـة  عنايـة ود،ـ          
وال هلل انها ت هلل  عن كماالل غ  ميفناو ـة ووـ   ًوـان إلثبـال واـوم      

 اي انا وح ات  وع  ـ دهلل ت .
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واآلية تبني حااة املمكنـال   عـال ا  مـن ييفـو  شـؤونها وعًـي       

واضما هلا دبآ  ااهلا  يعا فه  تبني يإلن ان ك اناتها ومينا من  واهلا 
حف فة  ان  كاءن ال ينًك عن اإلحيف اج ايًع،  امليف آ ملن يفو  ي  امو ه  
وان امل ءكة ما ع  ـ خ،فها ام كوا وعا اينفص ايعات  فيفاووا وحت وا 
  قًال وااي ايواوم اجلماي ة واجل ي ة واتعنوا خاضعني ي ،مان  

 واتوت  ئباان .
واآلية ي  ا تع  ال يإلن ان  آ مهللحال ي  ايضـال  ايهللاليـة اإلييفزام ـة     
ومن مًاو ـ ايعز واييفةًي  يبين  م  انهـ حميفااون اي   ئباان    كآ 
ش   و ن د موميف  تعا   محة  هـ وئهلل ينفص ال ي يفم عون اييفو،ـي  

ز واآ ع،    فهلل اتهـ ابهللومـ واآلية  م ع،ى اين ًية ايفاء،ة  ان اا ع
خ،ق ايكون ثـ تًك  وش ن   ات انها تثبا توي   يةؤون ايكـون و اـو    
مفاي هلل ا مو  اي   ئباان   وايواهللان يةههلل  ـان املخ،ودـال وا كـوان    
حتيفاج ا  من عً ها تاتال ومينا من ودو  اي هللا  واييفـزاحـ ف مـا   نهـا    

باان   وال هلل ان وعا احلافي ي  ايفهلل ـ ع،ى تيك  ووو امً حم و     ئ
ووعا ايهللي آ ي مى   ع،ـ ايك    ايتوان اإلن   اإلئيفهللالل من املع،ول 

 ع،ى ايع،ة.
فهو ئباان  املـهلل ً وامليفـوي  يومـو  يـعا فـان ايف مومـة مـن قـًال         
ايًعــآ يواــــوم ميفع،ــق ملًهومهــــا خــــا ج ايــعال فــ  ييف ــــو  واــوم  

ـ    ايف ـو  يـهللل    يوش ا  اال  هللوا  واومه ودهلل ت  وئـ،مان   كمـا ان ائـ
 ايهللالية اإلييفزام ــة ع،ى ايبفا  وايهللوا  ووــو مـن قـًال ايـعال  ف،ــ     
تعكً اآلية احل اـ ي،عال املفهللئـــة ففـ   نها ال تً ــهلل معنى توي  شؤون 
اخل ءق يعا اا  ائـ ايف ـو   عـهلل احلـ  يهللعـــوـ ايعبـام يإلجنـعاب اي ـ         

ئـباان  ويـزو  عبامتـ     وعةق ئبــاال اـــ ي  وام األ مـا ينًـــًم  ـ      
 واخلةو  ي .

وائــ ايف و  يهللل ع،ى اإلئـيفونا  عـن ايوـ  وعـهلل  احلااـة  ووـ        
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قــــًة ينًــــًم  هــا ئــــباان  فمــا ما  كــآ شـــ   عيفــاج اي ــ    واــومه  
وحً ــــ  ف  ــهلل انــ  غــين عــن ايوــ  واال  ئــيف،ز  ايــهللو  ووــو  اطــآ    

ل   عال مًيففـًـ اي ـ    ف ، ،ة احلااال تنيفه  عنهلله ئباان   ن املمكنا
ئوا  كانا اع انال او اعًاضال مامـ او ا ـمال او عفـ ل جمـًمال وا واحـال      
وايف مومة ال تنا ــً  اإل امـ اييفكوينــ ة  ـآ تةـــمآ اييفةــًيع ة ئـوا      
ــً      ــؤثً وا ث ــول سو امل ــة واملع، ــببال او ايع، ــباب وامل  ــانون ا ئ ـــق د وف

 وحنووا.
  ا ا ش ا  عنهلله ئباان  وع،م   ويهللل ائـ  ايف و ( ع،ى حضو 

 ها  فايف مومة قًة الحفة ي،ع،ـ ف  هلل ي،ف و  ان يع،ـ تًاق آ وماو ـة  
 ايفاءـ ع،   وك ً ة حً   وتعاوهلله.

واا ل قــًة ايف ــو  ع،ـى حنـــو اإلطـــ ا كـا يعـــين ائـــيف عا ها       
واملعـهللو    يكافة ا  منــة املفــهلل ـ وغ  املفهلل ـ  وي،ممكــنال املواـــوم 

ــامه       ــباب اـ ــباان    ئ ــهلله ئ ــاـ ييفعاو ــ  احل  ــآ ي ــز وا ــي اا ع ــا كيف فم
 وائيفهللاميف .

 
 [ الَ َتْأخههه ه ِسَ َِ َوالَ َنْومِ دوي  تعا  ] 

تنزي  ملفا  ايً و  ـة ومـهلل  وثنـا  ي،بـا ل عـز واـآ و  ـان إلنًـًامه         
نزي  واآلية من اي ًال ايفهللئ ة اي ،ب ة  وت انيفًا  ايوً،ة واينعاس عن   

 وتفهلليي عما ينا  ايفهلل .
و ني اي نة واينـو  عمـــو  وخ ـــوص مم،ـق فكـآ نــو  وـو ئـنة         
وي ي ايعكي  واي نة اينعاس ومفهللمة اينـو  فجـا  اييفنزيـ   نًـ  امنـى      
املًاتي عن  كا يعين  ا ويوية عـهلل  طـًو اينـو  ع،ـى ايـعال املفهللئـة        

    ً كـي  ـعكً اي ـنة    ويكن اآلية تكًل اينو  ايضـال ووـو مـن اإلعجـا  امل
وتعفبها  عكً اينو  ييفوك هلل عهلل  ح ول اينو  مم،فـال ئـوا  ايـعل يـ ت      
 عهلل مفهللمة اي ـنة واينعـاس او اينـو  ايـعل يـ ت  ع،ـى حنـو مفعـ  و ـ           
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 مفهللمة.

ودايوا ان ا قآ   ايب غة وو اإل يفهللا  مـن ا دـوى ا  ا ضـع     
افـــ ق يثبـــا     نما  هللسل اآليــة من ا ضـع  ا  ا دـــوى  ويكـن اييف   

عهلل  معا ضــة نص اآليــة ما دواعهلل ايب غة فه  مل تبهللس من ا ضـع   
 آ  ـهللسل مـن ا دـوى  فـاييفنزه واإلميفنـا  عـن اي ــنة اقـعي وادـوى           
فايفوـ  ،ااظ ايعال وايًاعآ ووو ا ن ـي وا ي ـق مـا مفـا  ايً و  ـة      

 وعناوين املهلل  وايثنا .
ًـ    ًم  ـ  وااـي ايواـوم  ووـو     و  اآلية حتهلل وحجة  وتوك ـهلل ملـا ين

 ًوان إلثبال ايضع  وايوون عنهلل اإلن ان  ن  ال ي يفم ا ان يهللفا عن 
نً   ما ا يف ه اا عز واآ    من ايوئن واينو    آ ان ايعفآ وا خبا  
وايواهللان وع،و  ايمي تؤكهلل حااة اإلن ان ا  اينو  وان  نافا ي،بهللن 

 وايعفآ وايًو  ومن ضًو ال اجل هلل.
دال: عن وةا   ن ئامل عن االما  اعًً اي اما ي ا ح و  ا

ان دومال اتوا نب ال هلـ ففايوا: ام  ينا   ك يًفا عنا املول فهللعا هلـ فًفا "
نهـ املول  وكثًوا حيفـى ضـادا  هــ املنـا ل وكثـً      عاا تبا أل وتعا  

اين آ  وكان ايًاآ ي بح ف ايفاج ان يمعـ ا اه وام  واهلله واهلل اهلله 
ــ وه ففـايوا: ئ ــهللوـ  فةو،وا عن ط،ي املعاـ فاتـ هـ وييفعاوــويًض آ ـ

اينا اي  كنا ع، ها ف  ل     عز واآ فًّموـ ا  ــ ّ ك ان يًّمنا ا   ا
  ااهلـ.  

سل ان املول  محة ي،ناس و كن مـن عـامل اييفكـوين و ينـة ي،ا ـاـ      
رتان ايهللن ا ملن يع،ـ ان  مًح،ة انيففال ا  عامل اخل،وم وعـًص ع،ـى ادـ   

 .ايعمآ اي     ايع،ـ واالم األ
وايف مومة ع،ى اخل ءق تـهللل  ايهللاليـة اإلييفزام ـة ع،ـى عـهلل  ايوً،ـة       
اي نة واينو  ويكن اآلية تكًتهما ع،ى حنو اخل وص يب ان ع  ـ قًات  

 تعا  ويمًم ايةك وايوئوئة من اي هللو .
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و ول عن اينيب حممهلل ق،ى اا ع،   و ي  وئـ،ـ انـ  ودـا   نًـي     

وآ ينا  اا تعا  ا  ال  فا ئآ اا اي   م،كال ف  د  ث ثال  ثـ وئى م
اعماه دا و تني   كآ يهلل واحهللـ وامًه  اإلحيفًاظ  همـا  وكـان ييفاـً     
اههلله ا  ان نا     خً ا مً فاقمًفا يـهللاه فانك ـًل ايفا و تـان     

ع،ى حًي فضًب اا تعا  تيك مث ل ي      ان ان  يو كان ينا  مل يفهلل  
 اي ماوال وا   .

 
َلهه َ ا ِفي السهَمَواتِ َوَ ـا ِفـي دويـ  تعـا  ]   

 [ األَْرضِ 
ـــامية   ـــا ـ ا  ا مـــً واخل،ـــق واييفكـــــوين وايعـــــوامل املــ اآليـــة اشـ
وايــعفـــول واينًــوس واملًكبــال واالانــاس واالنــوا  وانهــا تبيفــهلل  منــ   

 وتنيفه  اي  .
وع،ى حنو اإلط ا ايعل تهللل ع،   يً ال وحت ً اآلية امل،ك ة    تعا  

 ما( وكعا اجلما  ني ا    واي ماوال ع،ـى حنـو ايعمـو  ا مـوع      
واإلئيفوًاد   ان  انعا  وحتعيً ي،كافًين واوآ ايهللن ا ايـعين ي نـون ان   
هلـ اية ن وايفًا  واييف ًإل ف ما  ني ايهلليهـ وحتا ئ،مانهـ من املـا   

 وايعهللم وايفوـ وامل،ك.
ايكًمية تنً  م،ك ة غ ه ف  تنمبق ع،ـى املفـا  داعـهللـ اثبـال     واآلية 

ش   ية   ال يهللل ع،ـى نً ـ  عـن غـ ه  ن املوضـو  ووـو اي ـماوال        
وا     ميفاهلل ال يفبآ اييفعهللم واإلثن ن ة وايةًكة   امل،ك ة  وم،ك يفـ   
تعا  اا ل ع،ى حنو اإلط ا ايزمان  ف،ــ تنا ـً  زمـان مون  مـان     

،ى م،ك ة غ ه من اخل ءق ع،ى حنو اإلشيففاا كما   وي ي من مي آ ع
 .(1 [ َفِللهِه اْلِعزهةه جَِميًعا] دوي  تعا  
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ــزهةه ] ودــهلل و م موضــــو  ايعـــزـ   دويــ  تعــا       َولِلِهِ اْلِع

فعزتهـ مةيففة مـن عزتـ  تعـا      (1 [ َوِلَرسهوِلِه َوِلْلمهْؤِ ِ ينَ 
  ًض،  و محيف  و نهـ انوم ي .

 م يًي امل،ك خب وص  ين  م  ئوا  ما ييفع،ق  بعض ا نب ا  نعـ و
واتباعهـ  او   ايكافًين كًًعون  ويكن اي،ًي ال ييفع،ـق  امل،ك ـة  ـآ    
امل،ك مبعنى اي ،مان وايفوـ واحلكـ ف رتشح عنـ  اإلئـيف    ع،ـى املـال     
ــال     ــ  احل ــاب اًي ووــعا اإلئــيف    ال ييفعــهللى اييف ــًإل ووــو امــً ييفعفب

 وانمبادال.
ان اخبا  اآليـة ايكًميـة حب ـً امل،ك ـة  ـ  تعـا  عـول مون ايوـًو          
وايعيفو واإل تهللام وي اعهلل   انكةاإل  ي  ايهللن ا وانها غ  مؤو،ة ي،عههلل 
وامل ثــاا وايًكــون اي هــا  ن مــا ف هــا ال ي ــيفم ا اإلن ــان اميف كــ  وان    

ً ـ   اإل احة ايةًع ة وايعًف ة امنا و  عًض ة غ  ماءم ة  ن اإلن ان ن
وايك و اءآ ومنيففآ ا  عامل  خً ي ي ف   اال احل اب  فاآلية ت ميـي  
وتًف    ايهللين ووـ  مهلل ئـة اخ د ـة متنـا اييفكـت وايرتفـا عـن اينـاس         
  بي امل،ك ة وكثـًـ ا مـوال وتؤكـهلل  ـان اإلن ـان نً ـ  ك،ـوأل ا عـز         

 واآ  وفادهلل اية   ال يعم  .
 ني وااي ايواوم واملمكنال وف ها م وس ك م ة  نها تبني املاءز 

وان ما عهللاه تعا  ككن حمهلل  عيفاج اي     اقآ واومه وائـيفهللاميف    
 وان املم،وأل حمهلل .

ويًــي  مــا( ي ــيفعمآ يوــ  ايعادــآ   ايوايــي ويكنــ  اــا    املفــا  
ي ةــمآ املخ،ودــال   عــال ومنهــا اإلن ــان وامل ءكــة ي،و،بــة واإلطــ ا  

ايضع  واحلااة ايـ  ع، هـا اخل ءـق     و ،ااظ اقآ اخل،ق ويب ان حال
   عال.
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انها معوـ يإلميان واهلهللاية حتبي ا  اينًي اخلضو  واخلةو  اي ـ   
تعا   نها تكة  حف فة اي ،ة  ني املخ،وا وخايف  اي  تيففو   ايعبامـ 

 واخلة ة من  تعا .
 

َ ْن َذا الهِهي َي ْـَفله ِلْ ـَد ه ِإاله دويـ  تعـا  ]   

 [ ِبِإْذِنهِ 
ـــمن اييففًيــً واإلمضــا  ي،ةــًاعة ع،ــى حنــو    ائــيفًها  انكــا ل ييفضـ
املوابة اجلزء ة ووعا من اعجا  ايفً ن وع  ـ  محيفـ  تعـا  فايفـى      
موا م اينً  دهلل شآ  ي ايًمحة واإلئيفثنا  ايـعل تيفج،ـى ف ـ  مضـامني     
ايًمحة وايًضآ اإلهل  واآلية تبني احلااة اي   تعا  سل انها ال تنً آ 

موضــــوعها عــن ايةــــمً اي ــا ق مــن اآليـــة واطــ ا م،ك يفــ  تعــا      
 يوش ا    عال.

وايةــًاعة تبهللس عــامـ من ايةً ا ومبام ت  يضـ ااو  ا  املةًو  
ي  م ـيفثمًال منزييفـ  عنـهلل املةـًو  عنـهلله  فجـا ل اآليـة ييفـبني اانبـال مـن          

ايـهللن ا ففـهلل    نوام ي ايةًاعة   اآلخًـ وانها ختيف،  عما وو ميفعا إل  
يةًا داءهلل او وا ــ  عنهلل اي ــ،مان وامل،ك وييففـًب اي ـ  حب ـن ا مب    
ـــ  ا  وــعا ايفاءــهلل او مــا دهللمــ  مــن    ـــ،مان حاايفـ ـــً اي ـ وايكــ   وين ــ
خهللمال وامكان اإلئيفجا ة ي،ةًاعة او  موا حب ـي ايًـًم ا وــ مـن     

ًعـآ  م ،ايف  وما ينًا موا  حكم  او  ،ااظ موضـو  ايةًاعة ونو  اي
 املةًو    .

امـــا ايةــــًاعة   اآلخـــــًـ فـــ  ختضـــــا ي،م ـــا  واملًائـــــهلل وال  
احلااــال واملنافــــا  فهــو ئــباان  ايوــين عــن ايعبــام يــعا دــهللما اآليــة  
اإلئــــيفًها  إلثبــال حف ــــفة تكــوين ـــة ماءمــة ووــ  ان كــآ املخ،ودــال  

وال ميكـن   حميفااة اي   وان ايةً ا حميفاج ع،ى حنو اإلطـ ا واإلئـيفهللامة  
ت و  احلااة اي ـ   فايةـًاعة  ًوـان ع،ـى وااـي ايواـوم وائـيفوناء         
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 وئًمهللييف .

و  اآلية حتـهلل وتـو  خ  وياـك ايـعين يًاـون ايةـًاعة ويعيفتونهـا        
حيفم ة وقاءًـ  ن ايعين ييفم،عون ا  شًاعيفهـ هلـ منزية عنهلل اا عز 

ضافة ا  املنزية واآ كامل ءكة وا نب ا  فاآلية تضا شًطال ي،ةًاعة  اإل
ووو اتن  تعا   ايةًاعة ووعا اإلتن اعـ من ان ينا ً  ايةً ا سل ان  
يًيفح  ا ال وائعال ي،مباحث ايك م ة اي  تيفع،ق  اتن  تعا   اقآ ايةًاعة 
وايةً ا واملةًو  ي  وموضو  ايةًاعة ومنائبيفها وعهللموا ف مـا خيـص   

 ك ل منهـ واوانها.
ع،ى دبول ايةًاعة فاآلية معوـ ي،جو  اي    واإلتن ال يهللل  ايضًو ـ

  موضو  ايةًاعة ووعا ال مينا من  اا  ايةًاعة من ا نب ا  خ وقال 
وا ءمــة وا وي ــا  اال ان  قـ،ى اا ع، ــ  و يــ  وئـ،ـ   ايًئـول ا كــً   

موضو  ايةًاعة مع،ق ع،ى اتن  ئباان  ي نهللفا ايعبـام ا  اييفواـ  اي ـ     
 يةًاعة.ئباان  ي،يفًضآ  فبول ا

ومن امساء  تعا   ايةً ا( وما ي تن    ئباان  من ايةًاعة امنا وو 
اشيففادال مـن شـًاعيف  و شـاة مـن افاضـات  ع،ـى ايةـً ا واملةـًو  يـ            
واإلتن  ايةًاعة اعـ مـن دبوهلـا  ف،ـ ي كـآ شـًاعة يـؤتن  هـا تكـون         

 مفبوية ويرتتي ع، ها ا ثً اييفا .
فايةـًاعة ال حت ـآ اال  ـاإلتن    ووعا يعين تعهللم املًاحـآ واملًاتـي   

اإلهل  ودهلل ي يفج ي هلا ئباان  او ال ي يفج ي  او دهلل تيف خً اإلئيفجا ة 
ِفي َيْوٍم َكاَن ِ ْقَداره ه َأْلـَم سَـَ ٍَ  ]كفوي  تعـا  

]   نعـ و م تكً حل ـول اينًـا   دويـ  تعـا      (1 [ِ مها َتعهدُّونَ 
 ِلَمْن َأِذَن َلـهه َوالَ َت َفله ال هَفاَلَه ِلْ َد ه ِإاله 
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] 1). 

ووــ   ةـــا ـ و محــة واخبـــا  عــن منـــافا اإلتن ويكنــ  ال يعـــين     
اإلئـــيفجا ة ايكام،ــة ملضــــمون ايةــــًاعة ففــــهلل يكــون اينًــا ع،ــى حنــــو 
املوابـة اجلزء ـة  كـا يعـين حــث ايعبـهلل ع،ـى ات ـان ايًـًاءض واايفنــاب         

ال وح ــن اي ــ اال   ما  احل ــاـ ايــهللن ا واغيفنامهــا إلكيفنــا  اي ــاحل     
 اإلميفثال.

يفــهلل   نــا اآليــة ان ايةــًاعة نعمــة اخًويــة يهبهــا اا عــز واــآ   
اآلخــًـ ملن يةــا  مـن عبـامه  مــًف هـــا ايةـــً ا واملةــًـــو  يـ   فهـ         
معوـ إلئيفثما  احل اـ ايهللن ا يًعآ ما ي ـيفم ا ايعبـهلل ن ـآ وـعه اينعمـة        

ة اوـــ كــا انةـــو،وا  ــ  مــن اآلخــــًـ  ووــعا املباــــث ايك مــ    اآليــــ
اخل إل   احن ا  ايةًاعة  املم ا وح ول ايعًو ي احي ايكـب ـ او  

 عهللم .
فاآلية    ـ   ايهللن ا ومنـا مـن اإلتكـا  ع،ـى ايةـًاعة امليفويـهلل مـن        
ــيفح  ــاب ايةــًاعة وتــهللعو ا  اي ــبآ      ــة  فهــ  ختــت عــن ف ــان  خاطا مب

  ع  ان كانا ايةًاعة اي ــا اة إلئيفثما ه وعهلل  تًوييف  او حماوية تض
دهلل تــًم ع،ى ايعبهلل ا يفهللا  من غ  ئــع  ي  منها ع،ـى حنـو اخل ـوص     
ففهلل ي تن ئـــباان    شــًاعة  ،اـاظ فعـآ او انيفمـا  او وال  مل يعـًإل       
ايعبهلل ان وعا ايًــعآ يؤوـ،  ين ـآ ايةـًاعة   ن اإلتن اإلهلـ    اآليـة     

ــ تن ئباان  ا يفـهللا  وفضـ ل   اعـ من ان يكون ائــيفجا ة ي ــؤاهلا ففهلل ي
 من  تعا .

  حبث بالغيحبث بالغي
ينف ـ اإلطناب ا  د مني   ـ و يامـ  وا ول تعهللم اجلمآ وتكً 

َمَواتِ ] امل اميق  ومن  دوي  تعـا     ِإنه ِفـي خَْلـِ  السـه
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إل امـ اييفً  آ واحن ل اخلماب يوا ال امليفعادبة ع،ى  (1 [ َواألَْرضِ 

 واخيف إل مهللا كهـ.اييفباين   مهللا أل ايناس 
اما اطناب ايزيامـ فهو ع،ى واوه ميفعهللمـ منها ايبهللل ويـ ت  ي،ب ـان   
واييفوك هلل واإلفهـا  ومنـا اجلهايـة وايوـً   وا ايـة اي،ـبي ومفـا ايـووـ         

 [ َ ْن َذا الهِهي َي ْـَفله ِلْ ـَد ه ] فايعل   دوي  تعا  
ك،ـها ائــ    [َ ْن َذا] ئوا  كان اعًا    هللالل او ان  خت  اعيفبا  ان 

ائيفًها  يهللل ع،ى مفا ايووـ وتوك هلل ح ً ايةًاعة    تعا  مـن  ـاب   
اييفاهللل وايتوان وايوع هلل وايوع هلل  ايوعهلل ي،مـؤمنني  اي ـع  ملًضـات     

 تعا  وحت  آ ائباب ايةًاعة وايوع هلل ي،كافًين.
واآليـة معــوـ يــيف،مي واــوه اإلتن ومعًفــة ئــبآ ن ،ــ  ايــ  تيفج،ــى  

ب اي ـ   ايعبـامـ واإلخـ ص وقـهللا اين ـة وعـهلل         مــاعيف  تعا  واييففً
ــة تــهللل    ـــً واخلًــ   ات ان اآلي ـــ   ايةــًأل اي اوـ ـــاب قـ ايًيــا  واايفــنـ
 ايهللالية اإلييفزام ة ع،ى ح ول ايةًاعة وامكانها وعهلل  اميفناعها اال انها 
ميفع،فـة ع،ى اإلتن اإلهلــ   وموضوع ة اإلتن تنًـــ  شـــًاعة ا وثـان    

ن اا كمـا انـ  حمـــجوب عـن اوـآ ايضـ ية وايكــًً         وما يعــبهلل من مو
فاآلية تفما امــآ ايكًـا  ومتـنعهـ مـن اييفمــ،ا ا  ايةـًاعة  ع ـهللال عـن        

  ضاه تعا .
وتهللل اآلية ع،ى ع،م  تعا   ايةً ا واملةًو  ي  وان اعمال ايعبام 

 حتضً معهـ يو  ايف امة.
ًط معني كا يعين يفهلل اا  اإلتن ع،ى حنو اإلط ا من غ  تف  هلل  ة

اييفعــهللم   اــني وشــخص ايةــً ا ف ةــمآ امل ءكــة وايًئــآ وا نب ــا   
 واي احلني وايكيفي املنزية.

دـال  ئـول اا   " :دـال اإلمـا  اي ـاما   عـن   :اي ـكون   ختو   
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ق،ى اا ع،   و ي     حهلليث( إتا اييفب ا ع، كـ ايًـ  كفمـا اي، ـآ    

ومـن اع،ـ      ومـا حـآ م ـهللا    امل ،ـ فع، كـ  ايفً ن فإن  شافا مةـًا 
ووو ايهللي آ يـهللل    ومن اع،  خ،ً  ئاد  إ  اينا   سمام  دامه إ  اجلنة

ووو ايً آ ي ي   ع،ى خ  ئب آ ووو كيفاب ف   تً  آ و  ان وحت  آ
ًه سن ــق ــــظاو  ف ــاوًه حكـــ و اطنــ  ع،ـــ  ويــ  ظهــً و مــن   ــاهلزل

ــ   عم ق   يـ  ن ــو اطن  ـى عجاءبـ  وال   ال حت  جو  وع،ـى جنومـ  جنـو    ـ
ــ ومي آ ع،ـى املع   ف   م ا  ح اهلهللى ومنا  احلكمة   ــى غًاءبــتب، ًفة  ـ

ــ ًة ن ـًه ين ـًه وي ب،ـ  اي ـ  ــآ اال   ـف، ج  ًةــًإل اي ــملن ع   مـن  ـ
  ــ  كما ميةــً ح اـ د،ي ايب ـفإن اييفًك  يــي وييفخ،ص من نةــعم

 . (1 يف،خ،ص ود،ة ايرت صفع، كـ حب ن اي  و ــامل يفن    اي ،مال  اين

نعــ ف هـا تف  ـهلل  ،اـاظ اينـو  وايًعـآ فاعيفبـا  اإلتن اإلهلـ  خيـًج          
ا وثان وما يعبهلل املةًكون من مون اا كما ان  يهللل  ايهللالية اإلييفزام ـة  

 ع،ى احلااة ا  احًا  ما ي يفاق    ايعبهلل وعا اإلتن.
وف هــا نــو  تةــًي  ي،مخ، ــني مــن عبــام اا وانهـــ ئــ نايون يــو  
ايف امــة مًتبة كــًمية   و، يفهـ ي،ةًاعة  ووـعا اإلتن عـز هلــ   ايـهللن ا     
ايضال من خــ ل ما يضــً   ع، هـ مـن ايًخــــً واملاءــز اييفةـــًيً  عـن      
ـــوـ يإل تفــا   ايك ــي واإلايفهــام   ايماعــة     ــاد  اينــاس  ووــ  معــ

ي ع  ايهلل وب حل ـول اإلتن  ايةـًاعة ي،وـ  او ا و، ـة  ن يكـون      وا
قـ،ى  ايعبهلل مةــًوعال ي  فيفا  ،ها وامكان ن آ شًاعة ايًئول ا كـً   

ــ  وئ  ــ  و ي ـــاا ع،  ــ     ،ـ ـ ــ  ع،  ــهلل يوبم ـــا  ي،عب ــة وا تفـ ـــًعا  مًتب وايةـ
 اخل ءق.

 تكـون  وتثبا اآليــة عاءهللية ايةًاعة اي   تعا  وانها تيفـ  فهلل ت  وال
اال   مًه تعا   و   يال ايةــًاعة تيفجــ،ى ايفاعهللـ ايك، ة ايفاء،ـة  ـان   
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ايفــً ن يً ــً  عضــ   عضــال  فآيال ايفً ن ا خًى تهللل ع،ى ح ول 
ايةــًاعة وي ي امكــانها ففـ  كما انها تبني قــًة ايةـً ا  فوي  تعا  

ِ ْن َبْعـِد َأْن الَ تهْغِ ي شََفاَلتهَهْم شَيًْئا ِإاله ] 

وحـهللمل شـًاءـ    (1 [ َيْأَذَن َّللاهه ِلَمْن َي َـاءه َوَيْرََـى
َوالَ َي ْــَفعهوَن ِإاله ِلَمــْن  ]املةــًو  يــ   فويــ  تعــا     

 .(2 [اْرَتَضى
ومضمون اآلية يهللل ع،   حكـ ايعفآ فـ  ت ـح ايةـًاعة مـن غـ       

ايفبــ ح فــان  ضــا ودبــول املةــًو  عنــهلله  ويفاعــهللـ تنزيهــ  ئــباان  مــن 
ايةًاعة من موا م اين ا  ا ح ن وف ها اق   ي،نًوس وا حـوال    
اينة تني  فان اييف ، ـ  ايةًاعة واي ع  هلا فًعا اإلميان واإلدًا   اي و  
اآلخً وو  مهللخآ ي،ـهللعا  واييفوئـآ ا  اا تعـا   ن ـآ احل ـوـ عنـهلله       

 تعا .
يــة م،ك يفهــا يــ  وتؤكــــهلل اآليــة اخيف ــاص ايةــًاعة  ــ  تعــا  وعاءهلل 

ئـــباان   اإلقــاية وع،ى حنـــو ايثبـول فهـــو ايةـــافا احلف فـــ   دـال       
ــْل لِلِهِ ال هــَفاَلَه جَِميًعــا َلــهه  هْلــكه ] تعــا   َه

وانـ     (3 [السهَمَواِت َواألَْرِض ثهمه ِإَليِْه تهْرجَعهـونَ 
 عة.ئــباان  ييفًضآ ع،ــى من يةــا  مــن خاقة عبــامه  ايةــًا

وايةًاعة  اب ي،عز وايًفعة واملفا  ابموم عنهلله تعا   ودهلل و م   
دال: انا ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ قا ح م ،ـ عن اني ان  ئول اا 

اول شً ا   اجلنة مل ي هللا نيب من ا نب ا  ما قهللدا  وان من ا نب ا  
 نب ال مل ي هللد  من اميف  اال  اآ واحهلل.
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ــ  ـنام عـن اـا ً  ـن عبـهلل اا عـن  ئـول اا       واخًج ايب هف   اإلئ

ان  دال: "انا داءهلل املًئ،ني وال فخً  وانا خا  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ 
 .(1 اينب ني وال فخً  وسنا اول شافا ومةًا وال فخً"

َ ْن َذا الهِهي َي َْفله ]وعن ئع هلل  ن اب    دوي  تعا  

  دـال: مـن يــيفك،ـ عنـهلله اال  اتنـ   ويكـن ايةـًاعة اخــص       [ِلْ ـَد ه 
وايك   عمآ ع،ى ظاوًه  اال ان يهللل مي آ ع،ى خ ف  ووو مًفوم   

الَ َيَتكَلهمهوَن  ]املفا   كما ان موضو  ايك   ي   ية اخًى خت   

اَل َصَواًبا  .(2 [ ِإاله َ ْن َأِذَن َلهه الرهحَْمنه وَََ

  حبث كالميحبث كالمي
مباحــث ع،ـــ ايكــ   موضــو  ايةــًاعة وا ــا  ع،مــا   مــن اوـــ 

اإلئــ   ع،ــى امكــان وودـــو  ايةــــًاعة وان اخيف،ًــوا   موضــــوعها   
فمــنهـ مــن دــال ان ايةــًاعة ي،ً ــاا مــن وــعه ا مــة إلئــفاط عفــا هـ  
وايعفاب حق ا عز واآ وي  ان ييفًضآ  ائفاط  عن عب هلله ووو ايوين 

 عن  وعنهـ.
 ئا  املعيفزية ان ايعًـو عـن املعاقـ  دبـ ح     ودال ايكعيب ووو من  

عف ل  ويكن  محيف  تعا  اوئا من ان حت ـ  ها اووا  ايبةً ونوام ي 
ايعفول واينفاـ   ايكتى ان ايعًو ح ـن عفـ ل وع،ـى حنـو اإلطـ ا      
ئوا  كان عـن املعاقـ  او غ وـا  ـآ ان افضـآ م ـاميف  ماكـان عـن         

 املع  ة واي  اة وايعني.
ل ان ايةـــــًاعة ط،ــــي  يـــامـ املنافـــــا ي،مـــؤمنني  ومـــنهـ مـــن دـــا

امل ــيفافني ي،ثواب ون ي وعا ايفول ا  ايوع هلليـة  واشـكآ ايموئـ     
وــ   262(وـ   دًيهلل اإلعيففام وايع مة احل،  امليفـو  ئـنة   592-622 
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ع،ى وعا ايفول  ان  يو كانـا ايةـًاعة تعـين  يـامـ املنـافا ال غـ  يكنـا        

و يــ  اي ــ   ح ــث نم،ــي مــن اا تعــا  ع،ــو    شــافعني   ايــنيب ع، ــ 
ايهلل اال  ويكن وعا اإلشكال ال يكً  إلئفاط وعا ايفول  ن م  ية 

خيـــًج قـــ،ى اا ع، ـــ  و يـــ  وئـــ،ـ ئـــؤال ايـــهلل اال ايع،ـــى ي،ـــنيب 
 اييفخ  ص من موضو  ايةـًاعة  فمــن شــًاءـ ايةــًاعة ان ايةـــافا 

يـًم   ـــ وة ايهللعـــا  كمـا و م      اع،ى من املةــًو  ف    ووعا اي ـــؤال 
"وا عث  املفا  ابموم ايعل وعهللت  "  ثـ ان ايفاءـآ  ـان ايةـًاعة ط،ـي     

قـ،ى   يامـ املنافا ي،مؤمنني مل خيــًج عن اإلاــما    ثبول شــًاعيف  
  سل انــ  ي ــ ل اا عــز واــآ يــو  ايف امــة  يــامـ اا ع، ــ  و يــ  وئــ،ـ

 مؤمنني.ايهلل اة وع،و ايًتبة   اجلنة ي،
نعـــ يةكآ ع،ى وعا ايفول  ان ايةــًاعة اعـ من ان تنا ــً  هعا 
ايواــ   آ ان ودوعها   حق ايع اـ وو م هللاا مهـ مـن م ـــاميفها   

 وايفاءآ حب ً ايةًاعة  زيامـ املنافا ي،مؤمنني ائيفهللل  واوه:
َ ا ِللظهاِلِميَن ِ ْن حَِمـيٍم َوالَ ] دوي  تعـا    -1

  فاآليـة تنًـ  ايةـًاعة عـن اي ـاملني      (1 [ شَِفيلٍ يهطَاعه 
 وايًائق ظامل ف  تناي  ايةًاعة.

 َوَ ا ِللظهاِلِميَن ِ ْن َأنَصـارٍ  ]دويـ  تعـا     -2
 وايةافا ناقً ي،مةًو     وال ت ح ن ًـ اي املني. (2 [

َوالَ َت َفعهََا شَـَفاَلَِ َوالَ ههـمْ ] دوي  تعـا    -3

َيْوً ا اَل َتجْـِزي َواتهقهوا ] (3  [ يه َصرهونَ 
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َفَما َتـْ َفعهَهمْ ]  (1  [َنْفسِ َلْن َنْفسٍ شَيًْئا

 .(2 [ شََفاَلَه ال هاِفِعينَ 

 َوالَ َي َْفعهوَن ِإاله ِلَمْن اْرَتَضى ]دويـ  تعـا     -4
 وايًائق غ  مًض  عنهلله تعا  ف  تةًا ي  امل ءكة. (3 [

 واجلواب ع،ى ايوا  ا ول تو شعبيفني:
ان اآليــــة د ــهللل ايةــــً ا املنًــــ   انــ  مسمــــا  ويــ ي يــو    ا و : 

ــاأل فــًا  ــني ايةــً ا ا ــاب     ـــا  ا  اا تعــا   وون ـــة مــن مـمـ ايف امـ
وايةً ا املما  وال عيفاج ايناس يو  ايف امة اال تًض،  تعا   اإلئيفجا ة 

 ي،ةًاعة.
املوابـة  ان ايةًاعة اعـ من حتفق اإلئيفجا ة هلا ع،ى حنـو   وايثان ة:

ايك، ة ففهلل حت آ ايةًاعة ويكن موضوعها كيفنا او ان ايفا آ ال ي ،ح 
 هلا.

و اين بة ي،واـ  ايثـان  فـان عنـوان  اي ـاملني( مـن ايك،ـ  املةـكك         
ويةــمآ ايكًا  وايعين ظ،ــموا ايوـ  وتعهللوا ع،ى احلًمال دال تعـا   

 .(4  [ َواْلكَاِفرهوَن ههمْ الظهاِلمهونَ ] 
كما ان اإلئيفهللالل  اآلية ال هلل ان يكون  ،ااظ موضوعها ومنائـبيف   

 [ َوَ ا ِللظهاِلِميَن ِ ْن َأْنَصـارٍ ] ففهلل تكً دوي  تعـا   

َربهَ ـا ] مًتني   ايفً ن ك ل منهمـا تيفع،ـق  اوـآ اينـا  دـال تعـا        

ا  هه َوَ  ْد َأخَْزْيَت ْن تهْدخِْل ال هاَر َفَق ِإنهكَ َ 
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َفَقْد حَـرهمَ ] ودال تعا   (1 [ ِ ْن َأْنَصارٍ ِللظهاِلِميَن 

ــا  ــْأَوا ه ال هــاره َوَ  ــِه اْلجَ هــََ َوَ  َّللاهه َلَلْي

فـاملًام مـن اي ـاملني   اآليـيفني      (2 [ ِللظهاِلِميَن ِ ْن َأنَصارٍ 
ايـــعين امخ،ـــوا اينـــا  ومل تـــنًعهـ ايةـــًاعة او انهــــ خـــا اون عـــن  

ــمآ م   ــ  ية ـــ  ص ف ـــيفافادها  اييفخ ــاهلـ   ائـ ــعين تن ــيفني اي ــو  اآلي وض
 ايةًاعة كن مل يهللخآ اينا .

َفَما َتـْ َفعهَهمْ وكعا  اين بة ي،وا  ايثايث فان دويـ  تعـا  ]  

و مل   ا ًمني  عهلل تكعيبهـ  ايهللين  (3  [شََفاَلَه ال هاِفِعينَ 
امـا   (4  [ َ ا سََلكَكهْم ِفي سََقرَ ] وت ا ل اوآ ايـ مني عـنهـ   

َواتهقهوا َيْوً ا الَ َتجْـِزي َنْفـسِ َلـْن ] دوي  تعـا   

  فان اجلزا  اعـ من ايةًاعة وال ييفاــمآ ايةــً ا (5  [َنْفسٍ شَيًْئا
شــ اال كا فعآ املةـًو  يـ   ن موضـو  ايةـًاعة وـو ئـــؤال ايةـــًاعة        

 واييفوئــآ إلئــفاط ايعفــاب وي ي احاييفــ  ع،ى ايوـ .
امــا ايواـــ  ايًا ــا فهــو ائــيفهللالل وا ــ  اال ان موضــو  اآليــة وـــ   

ــة  ــًدا ] امل ءك ــرهحَْمنه َوَل ــَه ال ــالهوا اتهَذ وَََ

َاِد  هكَْر هوَن  ْل ِلْ ْحَاَنهه َب ِْْقهوَنهه  * سْه الَ َيس
َأْ ِرِ  َيْعَملهوَن  اْلَقْوِل َوههمْ ِب ا  * ِب مه َ  َيْعَل

َْفعهوَن ِإاله  َهمْ َوالَ َي  ا خَْلَف ِديَِمْ َوَ  يَْن َأْي َب

 .(6 [ِلَمْن اْرَتَضى َوههمْ ِ ْن خَ ْيَِتِه  ه ِْفقهونَ 
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وايةًعا  اعـ من امل ءكة و  اآلية منـا مـن اإلئـًاإل   ايـعنوب     

 اعيفمامال ع،ى ايةًاعة فه  ال خت،و من ختوي  وانعا .
 ضــاه يـو  ايف امـة عمـا ينةــً مـن وائـا  محيفـ         وال ميكن ف ــآ 

تعا  ففهلل و م   احلـهلليث عـن اإلمـا  ع،ـ  ع، ـ  اي ـ  : "اا  حـ ـ        
 عبامه ومن  محيف  ان  خــ،ق ماءـة  محـة اعـآ منهـا  محـة واحـهللـ         
ــهللوا   وحتــنن      ــهللـ وي ــًحـ ايواي ــاس  وت ــا يرتاحـــ اين ــهـ  فبه ــق ك، اخل،

  فاتا كان يو  ايف امة اضاإل وعه ا مهال من احل وانال ع،ى اوالموا
ايًمحة ا  ت عة وت عني من  محة ف حـ  ها امة حممهلل ق،ى اا ع،   

 .(1 و ي  وئ،ـ"
واحلق ان ايةــًاعة تةمآ  يامـ املنافا ي،مؤمنني وائـفاط ايعفـاب   
عن اوآ املع ــ ة من امل ـ،مني  محـة وعًـوال منـ  تعـا  اال ان وـعا ال      

ع ــ ة ومتاميهـــ ف ها وعــهلل   معهــ عنهـا  ـآ انهـا     يعين اغًا وـــ  امل
  ان يع  ـ  محيف  تعا  و ًوان ي،كماالل املم،فة ووـعه احلف فـة تـهللل    
 ايهللالية اإلييفزام ة ع،ى مبووضـ ة املع ـ ة وحااـة قـاحبها ا  شـًاعة      

 غ ه من املفً ني واحيفمال عهلل  او، يف  ين ،ها.
حممـهلل قـ،ى اا ع، ـ  و يـ      ودهلل و م   احلهلليث املةهو  عن ايـنيب  

 وئ،ـ دوي : "امخًل شًاع   وآ ايكباءً من ام ".
وت ت   يال ايةًاعة اح انال مـا اييفوك ـهلل ع،ـى م،ك ـة اا عـز واـآ       
ــًا       ــو  وائ ـــًايا ا م ــا  خب ـــ  تع ـــماوال وا    وع،مـ ــة ي، ـ املم،ف

فــال اخل ءــق يب ــــان ان ايةــــًاعة فضــــآ وافاضــــة مــــن  تعــا  ويــ ي ح 
ي،ةً ا او املةــًو  ي   فعكً ايةًاعة    يـة ايكًئـ  اـز  مـن ئـ اا      
ـــة   ايثنــا  ع، ــ  ئــباان  و عــث يومــآ   اينًــوس  اغيفنــا  نعمــة    اآليـ
ايةًاعة وما ف ها من مضامني اي،م  وم   ايععاب وا تى يو  احل ًـ 

 ا كت.
                                                           

 .4/122م يفهلل أل ئً نة ايباا  ( 1 
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َيْعَلمه َ ا َبـيَْن َأْيـِديَِمْ َوَ ـا دويـ  تعـا  ]   

 [ ْلَفَهمْ خَ 
 تكًل   اآلية واوه:

مـا كـان دب،ـــهـ مـن     [ َيْعَلمه َ ا َبيَْن َأْيِديَِمْ ]  ا ول:
ما يكون  عهللوـ مـن امـً    [  َوَ ا خَْلَفَهمْ ]امــو  ايهللن ا  

 اآلخًـ  داي  جماوهلل وعما  واي هللل.
يعـين اآلخـًـ  نهــ     [ َيْعَلمه َ ا َبيَْن َأْيِديَِمْ ]  ايثـان : 

ايـهللن ا  انهــ خي،ًونهـا     [  َوَ ا خَْلَفَهـمْ ]يفهللمون ع، ها 
 و ا  ظهو وـ  داي  ايضااأل وايك،يب.

مـن اي ـما  ا    [ َيْعَلمه َ ا َبـيَْن َأْيـِديَِمْ ]  ايثايـث: 
يًيـهلل مـا   اي ـماوال  تكـًه      [ َوَ ا خَْلَفَهمْ ]ا    

َيْعَلمه ] عما  عن ا ن عباس  و  ايهلل  املنثو  عن ا ن عباس 

َوَ ـا ]ما دهللموا من اعماهلـ   [ ْيِديَِمْ َ ا َبيَْن أَ 

 ما اضاعوا من اعماهلـ.[  خَْلَفَهمْ 
 عهلل انفضا  اااهلـ   [ َيْعَلمه َ ا َبيَْن َأْيِديَِمْ ]  ايًا ا:

   سل ما كان من دبآ ان خي،فهـ.[ َوَ ا خَْلَفَهمْ ]
ووعه ايواوه ك،ها مـن م ـاميق اآليـة وال تعـا     نهـا إلحاطيفـ        

 كآ ش   ومنها ايوداءا وا حـهللا  وا فعـال  وتف،بـال     ئباان  ع،مال
ا حــوال ومــا ـــًل   اي، ــآ واينهــا  وف هــا اخبــا   ــان م،ك يفــ  تعــا   
ي، ماوال وا    ي  مها ايع،ــ  ـهللداءق ا مـو   وانهـا ختيف،ـ  عـن       
م،وأل ايهللن ا فان امل،ك ال ي يفم ا ان ع ـ ع،مال  ها ـًل   ك،كيف  وحيفى 

   د ًه.
 ح ان شــمً اآليــة وــعا اــا   عــهلل موضــو  ايةــًاعة وتف  ــهلله وقــا
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 اإلتن اإلهل  اال ان موضــوع  اعــــ ووـو داعـهللـ ك، ـة تكوين ـة و  ـان       
يع،ــم  تعا  املمــ،ق واحـاطيف  جبم ا ا ش ا  وعـهلل  غ ـاب شـ   منهـا     
وان كان معهللومال  او غاءبـال او مةـهو ال او مل عـهلل   عـهلل  ووـو تع، ـآ       

ا مل ت ل اال عــن ع،ـ مــن  تعا   احوال ايةافا واملةًو  ي،ةًاعة  انه
يــ  ومــا عنــهلل ايةــافا مــن اي ــاحلال مــا يؤوــــ،  ي،ةــًاعة  وائــيفافاا  
املةًو  ي  ي،عفاب وايةًاعة اي  حتجي ايعفاب ا خًول عن   ًضـ،   

 ويمً  ئباان .
ويفهلل اا  ايضم     ايهلليهـ( و خ،ًهـ( ع،ى حنو اييفنك  وعيفمآ 

 ال:واوو
 ايةافعون واملةًو  هلـ. -1
 امل ءكة. -2

 ا نب ا  وايًئآ. -3

 اي احلون واي هلليفون. -4

 امل ،مون. -5

املؤمنــون   كـــآ  مــان  ف ةـــمآ ا منــة املاضـــ  واملضـــا       -6
 وامل يففبآ.

 ايع اـ ومًتكبوا ايعنوب. -2

 ايكًا  وعبهللـ ا وثان. -8

 ايناس   عال. -9

 اخل ءق   عال. -12

وعمــآ ايك   ع،ى اإلطــ ا القــاييف  و ن  تعا  عامل  كـآ مـا   
ــعكً      ـــا امل ــم   ـ ــا  واــا  ض ــق   عه ـــمآ اخل ء ـــو  ف ةــ وــو مع،ـ
ي،يفو، ي وملنائـــبة املوضــو  وتع،ق ا مـً  ايـعوال ايعاد،ـة  ا ويويـة      
 و ن اآلية   مفا  ايثنا  واملـهلل  يـ  تعـا  و  ـان قـًال ايً و  ـة ايـ        

خييفص  ها واإلخبا  عن ثبول ايةًاعة ما ع،م  تعا  مبا يًع،ـ  اينـاس   
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فان  تعا  ينةً  محيف  مبا يًوا ت و  اخل ءـق وكمـا   خ،ـق  م  فـان     

ََالهوا َأَتجَْعله ِفيََـا َ ـْن يهْفِسـده ] امل ءكة دايوا 

ِدكَ  ْ حه ِبحَْم ْنه نهَس لد َ اَء َوَنح ِْفكه ا ََا َوَيس ِفي
ــد  ه  ــا الَ  َونهَق ــمه َ  ــي َأْلَل ــاَل ِإن  ــكَ ََ َل

 .(1 [َتْعَلمهونَ 
ففهلل ال ي ــيفاق االن ــان ايةــــًاعة يف ـــا  احلجـــة ع، ـ  واقـًا ه      
ع،ى املع  ة او ان ايعبهلل ال ي يفاق اإل تفا    اجلنـة  وائـمة ايةـًاعة    
 ن م اـــيف  اي  وـو ف هـا مل ين،ـــها عـن ائـــيفافاا  ـآ انهـا اـــا ل         

واي،م  وايًضآ اإلهل   فجا ل وعه اآلية ييفؤكـهلل ان ايةـًاعة     ايعًو
اــا ل ما ع،مـ  تعـا  مبـا فع،ـ  ويًع،ـ  اينـاس وانهـا م ـهللاا يع ـ ـ          
دــهلل ت  وانها من شــؤون اييفةــــًيا اخلاقـة  ـ  تعــا  وال يفـهلل  ع، هـا       

 غ ه.
ــعنوب       ــًاإل   اي ــن اإلئ ــعيًال م ــال وحت ــعا ال وختويً ــا ان ــا ان ف ه كم

ون ا  ايهللن ا وتــًأل اييفو ـة اتكـاالل ع،ـى ايةـًاعة ون ،ـها  سل ان      وايًكــ
اآلية من ا ضهللام ووعا من اعجا  ايفً ن فه   ةا ـ ي،مـؤمنني ومـهلل    
هلـ وت  ي،ً اا وايكـافًين وان فعـآ اي ـاحلال واييفـزوم  ـاييففوى        
ــا ا        ــا واييفم، ــعنوب واخلماي ــًـ  اي ــًوج ا  اآلخ ــن ايع ــ  م ــهللن ا خ اي

 ايةًاعة.
 

ٍْء ِ ْن ِلْلِمِه ِإاله دويـ  تعـا  ]   
َوالَ يهحِيطهوَن ِب َي

 [ ِبَما شَاءَ 
اثبال حلف فة ك م ة و  ان ي،كمال املم،ق ي،عال املفهللئة وئـً مـن   
ائًا  اخل،ق ف  هلل ان املمكن واملخ،وا يعجـز عـن اإلحاطـة مبـا يع،مـ       

عـ ـ   اخلايق  وكآ ككن ميفنـاه  واملع،ومـال غـ  ميفناو ـة فـ  ميكـن ان      
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 امليفناو   و  امليفناو .

واملًام من ع،م  تعا    اآلية وو املع،ومال وا مو  احلاضًـ عنهلله 
 ئباان  وي ي قًيف  تعا .

ويكن وناأل مع،ومال ظاوًـ ي،ع ان وو  اـز  كـا احـاط  ـ  ع،مـال      
ئــباان  فهــآ تةــم،ها اآليــة ا  انهــا خا اــة  اييفخ ــ ص وانهــا ي  ــا  

ــا   ــة او  نه ـــ    مف ــومـ  هللاو ــ ي ايع، ــال وي ــة  اجلزء  ــن واــوه املعًف م
 ايك، ال واملًاو ـ  اجلواب ان اآلية تةم،ها  ن احلواس مل تهلل أل ش اال 
ــهللس وــعا اإلتن  يفع، مــ  تعــا      ـــان   ــ  ئــباان   و  خ،ــق اإلن ـ اال  اتن
ا مسا  آلم  ثـ ع،مها  م  امل ءكة  فما تع،م  اخل ءق امنا وو اشيففاا 

شاال فض،  ئباان  فموضو  اآلية ال ينا ـً  من ع،م  و شاة من  
 ع،و  ايو ي  آ وو اعـ يعا تًى امل ءكة ينًون ايع،ـ عن انً هـ اال ما 

ـــالهوا ] افاضـــ  اا عـــز واـــآ ع،ـــ هـ كمـــا و م   اييفنزيـــآ  ََ

ْحَاَنكَ الَ ِلْلمَ َلَ ا ِإاله َ ا َللهْمَتَ ا  . (1 [سْه
بـا  ا نب ـــا  واهلـــهللاية ا     ومن ايع،ـ احلكمة وايكيفـي املنزيـــة وات  

ئــبآ ايًشــام ومعًفــة ف، ـــــًة ايةـــــًاعة وك ً ــــة اإلنيفـــًا  منهــا         
اينة تني  واإلحرتا  من ايض ية وايًيفنـة وعـهلل  توظ ـ  ايع،ــ ي،ضـً       

 واإلضًا .
نعـ يفهلل حا  امل ءكة وا نب ـا  ايف ــ ا مسـى واحلـي ا وفـً مـن       

و  ايو ي  وكعا امل ،مون مبا   دهـ ايع،ـ إلط عهـ ع،ى ااني من ع،
اا من ايع،و    ثــنايا ايفً ن و يـات  وما ف   من املعا إل اإلهل ة وايكنو  

 وا ئًا   و  اآلية  ةا ـ ومعوـ إلكيفنا  ايع،و  واإل تفا    مًاتبها.
فا ي ايف اس اإلدرتان  فان ع،و  اخل ءق مع،فة ع،ى مة ايف  ووو 

ينيف جـة ان مـا حتـً ه اخل ءـق مـن ايع،ـو    ا ميـام        ايوائا ايكًيـ  وا
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 [َللهَمهه اْلَْيَانَ  * خََلَ  اإِلنسَاَن واطـًام دـال تعـا  ]   

 1). 
ومتنا اآلية من ايـوــًو  ون ــبة اإلن ـان ايع،ــ ا  نً ـ  وئـع         
ئــبآ ايك ـي واييفا ـ آ فـاا عـز واـآ اعـآ ايعفـآ عنـهلل اإلن ـان          

ي  ا ئباب وايوئاءآ ي فهً  ايع،ـ ا مـًا   وئخً ي  ا ش ا  ود ض 
وايب يا وي  ح   عامل اي ـماوال واعمـاا ا    ع ـى ان يوظًهـا     
وفق حكـ ايعفآ واملنمق واحكا  اينبوـ وما اا ل    ايكيفي املنزية من 

 عنهلله تعا .
واآليــة تــعك  واعيفبــا  فمــا ما  ايع،ـــ ايــعل نيفوقــآ  ــ  ا  املنــافا  

تعا   فمن يوا م  ايةكً ي  تعا   ووـعا ايةـكً    واي ــ،مان من عنهلله
 ييفج،ى  ا هى م اميف   يف خ ه خلهللمة ايةًيعة واإلن ان ة.

ان   اآليــة انعا ال وحتعيًال من توظــ   ايع،ـ يوـ  مًضـات  تعـا     
ـــ     ــؤمل ا  ا تًــا  ايع، ــهلل ي ــهللا ين  ود ـــخم    اي ـــؤمل ا  ئــ ــ  يـ  ن

ــال ي،يفمـــامل   املعاقـــ  وحجــــي وئـــاءم  عـــن اينـــاس عفو ـــة   ومنعـ
 واحلًوب.

ومتنا اآلية من اجلاوم فا نما يع،ـ اإلن ان ان كآ ما عنهلله وو من 
اا عز واآ ومل ي ل اال مبة ايف  فان  يزمام خةوعال ا  يعا تًى ا نب ا  
وما ما اميفا وا    عن ايبةً من ايع،و  وـ اكثً ايناس خةوعال وتـعي ل  

ئباان  وادًا س  ًض،   وكانوا عًقون ع،ى ان ما  ا واميفثاالل  وامًه
 عنهللوـ من  تعا .

ومن ع،م  تعا  ايعل تًضآ    ع،ى اوي اء  ايع،ـ  ايةًاعة واي ع  
 إلئيفثما وا واإلنيفًا  منها ي،عال وي،و .

 

 [ َوِسَل كهْرِسيُّهه السهَمَواتِ َواألَْرضَ دوي  تعا  ] 
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ايكًئ  معًوإل ووو اية   ايعل ي نا ي،ج،وس ئوا  كـان مـن   
اخلةي او احلهلليهلل او اًيهلل اينخآ او غ وا  مس     يرتكي  عض  ع،ى 
 عض  ويكن    املفا  ي  مالالل عفاءهللية وك م ة وعًفان ـة فهـو تعـا     
منزه عن اييفج  ـ واييفةب   واجل م ة ف  هلل ان املًام من  مفاقـهلل ئـام ة   

احل نى ويكـن وـعا مل مينـا مـن ايفـول  ايوقـ  املـامل         حب ي قًات 
 ي،كًئ  يعا تكًل   ايكًئ  ادوال:

 ان  ا ـ ع  ـ. -1
 ايكًئ  وو ايعًـ وان ايًا ا   نهما حب ي اي،ااظ. -2

ان ايكًئ  مون ايعًـ وان  فوا اي ـما  اي ـا عة ود ـآ انـ       -3
 حتا ا   .

 وأل.عن ثع،ي: ان ايكًئ  وو ما تعًف  ايعًب من كًائ  امل، -4

وو دهلل ت  تعا  اي  اا   ها مي ك اي ماوال وا     كما  -5
يفال: ااعآ هلعا اجلهللا  كًئ ال  سل ي،ا ،وية مون ودوع  اتا 

 كان ماء ل ي، فوط.

 وو ايع،ـ  اعيفبا  ان ايع،ـ وو املعيفمهلل ع،  . -6

 اي ،مان وامل،ك. -2

 وى ئــع هلل  ــن اــب  عــن ا ــن عبــاس انــ  موضــا ايفــهللمني    -8
ا ـ وتفًيي املعنى  ن اا عز واآ منـزه  وعمآ ع،ى االئيفع

 عن اجل م ة واجلوا   وشؤون املامـ.

وقا ح ان ظاوً ايك   عمآ ع،ى اييفةب   املامل  ايكًئ  
اال ان تنزيه  تعا  عن املامية وائيفونا ه عن ايكًئ  ودًينـة  
اآلية     ان وقـ  ايكًئـ   انـ  ي ـا اي ـماوال وا         

ك   ع،ى اييف ويآ واملعنى ومنهـ من امو  ت ،ح امية حلمآ اي
تكً ايب ا احلًا  كمثال من اهة ن بيف  اي ـ  تعـا  وانـ    يفـ       
ويكن  د اس ما ايًا ا يثبول املامية   ايب ا احلـًا  واملـًام   
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د هلل امل ،مني حلجـ  وايمـواإل  ـ  تفً ـال اي ـ   فايب ـا وضـا        
ــوان امل،ــك وايفــهلل ـ     ي،نــاس وامل ءكــة  امــا ايكًئــ  فهــو عن

 وايع مة.

ــ،مان      ــك واي  ــال ي،م، ــا عنوان ـــا  ون ـــ  اـ ــي ايكًئـ ــا دوى ان يً ف
وايفهلل ـ وايع،ــ واجلـتول  ود ـآ يب ـان مخـول ايةـًاعة ضـمن م،كـ          
وئــ،مان  وان  ي ــفـ عمن يةــا  ايعفاب  ف،  امل،ك املم،ـق وال ي ـاآ   
عمــا يًعــآ  كمــا تــهللل اآليــة ع،ــى ايضــبـ ومدــة اين ــا    اي ــماوال   

ــًا     وا     ــي وا ا ــمهللا  ايكواك ــن اق ــا م ــا  مين ــ،مان  تع وان ئ
اي ــماوية وحنــوه كا يــؤمل ا  ايًــنا  وايــزوال  ومن اعجـا  ايفـً ن  
ان ايثنــــا  ع، ــ  تـــعا  تيفــــًً  عنــ  ايبةــــا ال واي ــك نة وامل ـــاءآ        

 ايعفاءهللية.
  ان كثًـ و وم يًي ايعًـ   ايفً ن مي آ ع،ى موضـوع يف  واوم يفـ    

َربُّ اْلَعْرشِ ]عامل اييفكوين  ودهلل و م ايثنا  ع،   تعا    ايفـً ن  

وي ي   ايفً ن اإلضافة ا  ايكًئ  كا يهللل ع،ى  (1  [  اْلَعِظيمِ 
 ان ايعًـ اكت من ايكًئ .

فاآلية حتع  من اي ،ـ واجلاوم ومتنا من ايوًو  وايعيفو واإلغـرتا   
اإلميفثال   اما  ايًًاءض واإلميفنا  عما  ايهللن ا وتهللعو ا  اإلمان وح ن 

نهى عن  تعا   فمـن يعـ ش   م،ـك غـ ه عـًص ع،ـى اايفنـاب مـا ال         
يًض   ووعا ايواـ  مـن ا مـو  ايـ  ــي اإلييفًـال اي هـا   ن ًيـال         
ايفً ن وائًا   يات   اعيفبا  ان  موا  ي،ناس عامة وي،م ،مني ع،ى حنـو  

 اخل وص.
ــ         ــا     ــول ا  ا فه ــًب املعف ــا تف ــً ن انه ــال ايف ــهلليا  ي ــن   وم
ـــ     ـــ،مان  وكــتياءـ ـــ  يب ــان ع ــ ـ ئــ ـــً ايكًئـ ـــا  تكـ ـــوس فجـ اب ــ
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وتهلل  ه يةـــؤون اي ماوال وا    ووـو امـً ال يفـهلل  ع،ـى معةـا ه      
غ ه ئبــاان   وتفما اآليــة ا مآ  ايةًاعة من غ  اتن  ئـباان   سل  

اجلــز  من اآليـــة يهللل  ايهللالية اييفضــمن ة ع،ى احن ـا  ايةًاعة  ان وعا
ــال خاضــعة      ــ   فكــآ شــ   وــو   م،كــ  وان املخ،ود ـــا  و اتن ــ  تعـ  

 ي ،مان .
ومن اي ا ح عن ا ًاو ـ عن ا  ـ  عـن احل ـني  ـن خايـهلل انـ  دـًس        

 اا ال اي  اال وو احل  ايف و  ال ت خعه اإلما  ع،   ن موئى ايًضا 
نة وال نو  ي  مـا   اي ـماوال ومـا   ا    ومـا   نهمـا ومـا حتـا        ئ

ايثًى عامل ايو ي وايةهامـ ايًمحن ايًح ـ من تا ايعل يةًا عنهلله اال 
  اتن (.

ووعا تً   ملا  ـني اي ـماوال وا    و  ـان يع ـ ـ ع،مـ  تعـا        
 واحاطيف   ا مو  وي ي وو دًا ـ اخًى يآلية  وف   نو  اطناب ي،يفوك هلل

 وتثب ا املعنى و  ان  يال االفاا ومفا االيها .
 

 [ َوالَ َيئهوده ه حِْفظهَهَمادوي  تعا  ] 
  وعا ايةمً من اآلية ايكًمية اشا ـ ا  موضو  ايكًئ  وان  اا  
ي،ب ان واييفةب   وتفًيي املعنى وي ي ايوق  املامل املما ف   نها   نا 

ا مـن  واهلمـا مـن ايضـم        ان اا عز واآ وو ايعل عً همـا ومينـ  
  يؤمه( يعوم اي   ئباان .

وحً   تعا  ي، ماوال وا    ظاوً ي،ع ان وتهلل ك  كآ اخل ءق 
يعا اا ل اآلية  نً  اإلاهام او ايثفآ او املةفة   حً هما  ن  تعـا   
منزه عن اجل م ة وتو  احلال امنا حً   هلما  امًه وا امت  ئباان   كما 

ــماوا ــ،مان     ان اي  ــة    ــ ايف   داءم ــيفج بة ملة ــا م  ــا ف هم ل وا    وم
وع  ـ دهلل ت   ود آ ان ايضم  يعوم ا  ايكًئ   اعيفبا  ان اي ماوال 

 وا    ع،ى ايكًئ  وا ول اقح.
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وتهللل اآلية ع،ـى ائـــيفهللامة واـوم اي ـماوال وا    منـ  تعـا        

 عزو ف، ي من تعي او اههلل يؤمل ا  تهللاع هما او  واهلما  آ ان اا
واآ مي ك  هما وييفعاوهللوما ا  ا اآ ابيفو  وايودا املع،ـو   ـامًه   

ِإنهَمـا َأْ ـره ه ِإَذا َأَراَد ] وح ن تـهلل  ه و  اييفنزيـآ   

 .(1 [شَيًْئا َأْن َيقهوَل َلهه كهْن َفيَكهونه 
ــق     ــاوًـ   خ،ـ ــاميف  اي ـ ــن م ـ ــى   اح ـ ــنع  ييفج،ـ ــهلليا قـ ان  ـ

ايـــعل يضـــبـ ئـــ  ايكواكـــي اي ـــماوال وا    واين ـــا  ايـــهللد ق 
وا ف أل كآية خايهللـ ت،ح ع،ى ايناس  اييفًكً   خ،ف  تعا  وتـهللعووـ  

 كآ يو  يإلميان واهلهللاية وييفبفى م هًال من م اوً ع  ـ دهلل ت .
و  اآلية   ـان يع ـ ـ فضـــ،  تعـا  وان ت ـخ  ا شـ ا  ي،نـاس ال        

  مميومــة يكــون اال حبًــي اي ـــــماول وا     ايــعل يعيفــت ا قــآ 
احل اـ وو  مامـ موا  ايعبامـ   ا     وك ن عبامت  تعـا  شـكً يـ     
ع،ـى حًـــي اي ــــماوال وا     وتً ـهلل اآليــة  ا ويويـة  ـان حًــي        
اني اإلن ـــان ال يكــون اال  ًض،  تعا  ومـن غـ  مةـفة او اهـهلل او     

 ثفآ   واومه.
" يًيهلل وال يًوت  واخًج ايمتان  عن ا ن عباس "وال يؤمه حً هما

 ش   كا     اي ماوال وا   .
وتبعث اآلية اي ك نة   اينًي وحتول مون ت ـًب اخلـوإل وايًـز     
ا  اينًوس من احيفمال  وال اي ماوال وا     فانا تًى ايًعي 
ايعل تبعث  ا ئ،اة اينووية واجلًثوم ة عنهلل ايناس   عال ومنهـ  عايا 

تال اثـً ئـ،يب حمـهللوم ومؤدـا ودـهلل ميكـن       ايهللول امل نعة هلا مـا انهـا   
احل ،وية مون  وايوداية من  واملنا من حهللوث  اما اي ماوال وا    فان  
ال ت يفم ا اخل ءق وان اايفمعا حً هما فاا عز واآ وحـهلله ايفـام    
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 ع،ى حً هما ومنا انه ا وما.

وتهللحض اآلية شبهة احهلل ايً ئًة اي ونان ني ايفهللامى ايعل دال ان 
 خ،ق ايعامل ثـ تًك   ات انها تيفضمن ث ثة معان :اا 

 حااة ايعامل واي ماوال وا    وما ف هما ي،اًي. ا ول:
تًض،  تعا  حبًــ هما وضـــبـ ان ـــمة ئــ وما واحل ـاـ      ايثان :
 ف هما.

ان  تعا  ال يثف،  وال ـههلله ش    ن  ئباان  ي ي مبـامـ   ايثايث:
  ز وال تمًس ع،   احلوام .وال عً  وال اووً وغ  ميفا

وتهللل اآلية ع،ى انـ  ئـباان  دـهلليـ  ـاا ال نهايـة يواـومه   ايـزمن        
احلاضــً  وس ــهللل ال  خــً يــ   وانــ  تعــا  مــهلل أل سل عــامل  املــهلل كال  
ــان خل ــاءص وااــي     ــهللل و   ــة م س عفاء ــعل تيفضــمن  اآلي ــا  اي وايثن

 ايواوم وع  ـ دهلل ت .
 

 الْ دوي  تعا  ] 
ُّ
 [ َعِظيمه َوههَو اْلَعِلي

اا ل خامتة اآلية مهللحال يـ  تعـا  وتوك ـهللال ملـا تضـمنيف  مـن م ـاوً        
ايع مة وايفهلل ـ اي  ينًًم  ها ئباان  عما ئواه كما انها ال ختًج عـن  
ئـ اا وقــ   ايثنــا  ايـوا مـ   اآليــة  انهــا عـز ي،مــؤمنني ومــ ت كــًيـ    

يض ية و ًوان ع،ى   و  يف  ئباان  وحجة ماموة ع،ى ايكافًين واوآ ا
 واجلاوم.

و  خامتيفها حتــهلل ماءـ واثبــال يعجز اخل ءق عن م أل كن  حف فيفـ   
او اإلحـاطة  ع  ـ قًات  ات انها تؤكهلل عجزوا عن اإلحاطة  بهلليا قنع  
وعما ف ها  ايعال من اٍ ئًا  واإلعجا  ما ما  ،و  االن ان من مًاتي 

 من ايبهللن وايًو .ايع،ـ مل ي يفما معًفة ائًا  خ،ف  ومزايا تًك ب  
ومن اإلعجا  ان تكون خامتة اآلية تع،  ل ملضـام نها ايفهللئـ ة  فانـ     
ئباان  ال يفً   اينو  ويفبآ ايةًاعة ويعًو عن اي  اال وال يو ي عن 
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ع،م  ش   وان ما وقوً وم،ك  ي يفوعي مـا   اي ـماوال وا      

ه عن اجلهـة   ن  ئباان  ايع،  ايعل ال يًدى اي   ش   ووو ئباان  منز
 واملكان.

ووو ايع،  ايعل ع  فوا كآ ش   ودهً ايعبام  فهلل ت   فايع،و ونا 
ي ي املكان  ييفنزه ئباان  عن املكان واحل ز واجلهة  آ وو امليفعـاي  عـن   
افــك املًرتيــن ووئــاوس املــيفا ين ويــ  كــآ اي ــًال ايعس،ــى وايةــًإل  

 مة واييفجت  ان  وايًفعة وايعز واي ،مان واجلتول  وايع،و ونا من ايع
ايع،  ايعل ال يب،و  ثنا  او مهلل   ووو امليفعاي  عـن ا ضـهللام وا نـهللام    

 وا مثال واملنزه عن اينفص.
واآلية معوـ ي،يفًكً   خم،ودال اا ومعًفة ع ـ ـ دهلل تـ  وئـ،مان     
وم،ك  وكتياء  وا ي  وعهلل  اإلنةوال   اييفًكً   ايعال املفهللئة  ن 

   كن  تات  ئباان .اووا  ايبةً ال تب،
ودهلل و م عن اإلما  ايبادً ع، ـ  اي ـ  : "ال تيفًكـًوا   اا ويكـن     

 تًكًوا   خ،ف ".
سخًج ا ن س ى حا  وس و اية خ   ايع مة واالقبهان    ايرتغ ي و

خًج  ئول اا ق،ى اا ع،   وئ،ـ ع،ى " :عن عبهلل اا  ن ئ   دال
ــال ال    ــًون فف ـــ ييفًك ــاا   وو ــا   سق ــًوا ف م ــن تًك ــًوا   اا ويك تًك

 .(1 "خ،ق
ــن      ــعل ال ميك ــو ايع ــ ـ اي ــ  ايع ــ ـ" وو ــا  "ايع، ومــن قــًات  تع
اإلحاطة حبف فيف  واملنزه عن قًال ا ا ا  كايمول وايعً  وايعمق 
وايك   وا ين وامليفـى وحنووـا مـن املفـوالل ايعةـًـ  وينًـًم ئـباان         

و تع ـ ايعبهلل فان  دب ح ومـعمو    ايع مة وايكتيا  ع،ى حنو احلف فة  وي
 من .

" يفـول   و  احلهلليث ايفهللئ  عن اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئـ،ـ: 
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اا عز واـآ ايكتيـا   ماءـ  وايع مـة إ ا ل فمـن نـا عين   واحـهلل        

 .(1 منهما سيف يف    اهنـ "
ومن ع ميف  تعا  ئعة م،ك  وانًًامه    واحاطة ع،م   كـآ شـ     

ــ،مان  وات  ــة ئ ــي اا    ومميوم ــا    ان ــوـ ي،ًن ــة مع ــ  فاآلي ــ  ودهلل ت وت
واي  احة   عامل قًات  وو  موضو  ييفنم ة م،كة ايعبامـ واي      
اينًوس وتهعيي ا خ ا  اإلنفما  اي   تعا  ونبع املكًووال ايةًع ة 

 وايعف، ة.

  حبث عقائديحبث عقائدي
ـ يفهلل و مل  عض ا خبا  عن اينيب     ق،ى اا ع،   و ي  وئـ،

شًإل وفضآ  عض ئو  ايفً ن منها: فاحتة ايكيفاب افضآ ايفً ن  ومنها 
دـآ وــواا احـهلل تعــهللل ث،ــث ايفـً ن  ويــي د،ـي ايفــً ن  كمــا و مل     
اخبا عن فضآ  عض  يال ايفً ن وو  اكثً خ وق ة فب ان فضآ  يـة  
 اخل وص من  ني  يال ي، و ـ يهللل ع،ى شًإل ت،ك اآلية ويـ ي مـن   

ــا ن ـــوص   ــة و مل ف هـ ــ،ها   يـ ــًفها وفضـ ــى شـ ــهلل ع،ـ ــة وتؤكـ م يفً ضـ
وموضوع يفها كآية ايكًئ   فه  اكثً  يـال ايفـً ن تكـًال   ا خبـا       
وتوا   امل ،مون من ايا  اي اا ة وا  اآلن اين ً  اوم ة ودهللئ ة ا  
 ية ايكًئ   ودهلل ين ى او ي هو شمً من امل ،مني  عض امسـا  ئـو    

ويواظي ع،ى دًا تهـا عـهللم    ايفً ن ويكن اجلم ا يعًفون  ية ايكًئ  
كب  منهـ  ييفيفج،ى معان  اإلحتام واإلت ال  ني اينبوـ وا ا ال اي حفة 
ي،م ،مني  وحضو  اي نة اينبوية ايفوي ة وايًع، ة  ني ظهًان هـ وتنفهلل  
ــا     ــ  ميناه ــة اي ــة  ان ا ويوي ــاتهـ اي وم    اعمــاهلـ ويعيفتونهــا   ح 

يكًئـ  ماليـة ع،ـى اإلييفـزا  اينـوع       امل ،مون     ا  ،هللانهـ آليـة ا 
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 ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـايعا   اي نة  و فا  املناو  اي  وضعها اينيب 

ح ة مؤثًـ  فاإلويفما  ايعا   ايثوا ا اي  اكـهلل ع، هـا ايًئـول ا كـً      
مي آ ع،ى ئ مة ايمًيق ايعل ي ـ،ك  عامـة    ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ

ـ   قـ امل ،مني  يفهلل و م عن ايـنيب   انـ  دـال:  يـة     ،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،
ــو       ــى حن ــة ع، ــو ـ ايًاحت ــً ئ ــان تك ــً ن  واتا ك ــ هللـ  ل ايف ــ  ئ ايكًئ
اخل وص و  ان فض،ها  نها فاحتة ايكيفـاب وتيفضـمن مًـاو ـ اييفوح ـهلل     
وايً و  ة وايثنا  وايةكً ي  تعا  وايـهللالءآ ايعف، ـة ع،ـى يـزو  عبامتـ       

و ـ اييفوح هلل ومعًفة اي انا ما تعا   وئو ـ اإلخ ص ملا ف ها من مًا
ان كآ  ية  آ كآ ك،مة   ايفً ن ي  فضآ وشًإل وخ وق ة وف ها من 
املعا إل ايً ان ة واملفاقهلل اإلهل ة  فـان  يـة ايكًئـ  مـن كنـو  ايعـًـ       

 اع،  اا عز واآ ئ حال مهللخًال عنهلل كآ م ،ـ.

  حتقيق روائيحتقيق روائي
  سل  يـة    ان اينيب ق،ى اا ع،   وئـ،ـ ئـ ي  " :عن س ى  ن كعي

كيفاب اا سع ـ دـال  يـة ايكًئـ  اا ال ايـ  اال وـو احلـى ايف ـو  دـال         
ي هنك ايع،ـ س ا املنع  وايعى نً     ـهلله ان هلـا ي ـانا وشـًيفني تفـهللس      

 .(1 "امل،ك عنهلل ئاا ايعًـ
ويهللل احلهلليث ع،ى ان اينيب ق،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،ـ كـان يـبني      

ميفعـا إل   ـنهـ  وس ام ونـا تثب ـا     القاا   فضآ  ية ايكًئ  وان  سمً 
وــعه احلف فــة  ووــعا اييفثب ــا ال ييفع،ــق  زمــان واشــخاص اي ــاا ة       
فاملف وم ا مة   ا اهلا امليفعادبة  كما ان اي اا ة سنً هـ كانوا ي  يون 

سخًج ايبخا ل   اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ عن سفضآ  ية   ففهلل 
ة   نهلل  ااي  ثفال عن ا ن االئفا تا خي  وايمتان  وس و نع ـ   املعًف
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ايبكًل ان اينيب ق،ى اا ع،   وئ،ـ اا وـ   قًة املهااًين ف  ي  
ان ان سل  ية   ايفً ن سع ـ ففال اينيب ق،ى اا ع،   وئ،ـ اا ال اي  

 .(1  (اال وو احلى ايف و  ال ت خعه ئنة وال نو  حيفى انفضا اآلية
حبــان وس ــو ايةــ خ   ايع مــة   وسخــًج اين ــاء  وس ــو يع،ــى وا ــن 

وايمتان  واحلاكـ وقاا  وس و نع ـ وايب هف  معا   ايهللالءآ عن س ى 
 ن كعي ان  كان ي  اًن ف   متً فكان ييفعاوـهلله فواـهلله يـنفص فاًئـ      
تال ي ،ة فإتا وو  هللا ة شب  ايو   ابيف،ـ دال ف ،ما فًم اي    فف،ا 

ى يهللأل فنـاويين فـإتا يـهللاه يـهلل     ما سنا انى س  ان ى دال انى د،ا ناوين
ك،ي وشعًه شعً ك،ي فف،ا وكعا خ،ق اجلن دال يفهلل ع،ما اجلن ان 
ما ف هـ من وو سشهلل منى د،ا ما مح،ك ع،ى ما قنعا دال  ،وين انك 
 اآ حتي اي هللدة فاحببنا ان ن  ي من طعامك ففال ي  س ى فما ايعى 

ايبفـًـ مـن داهلـا    ـ نا منكـ دال وعه اآلية  ية ايكًئ  اييفـى   ئـو ـ   
حني مي ى سا  منا حيفى ي بح ومن داهلا حـني ي ـبح ساـ  منـا حيفـى      
مي ى ف،ما سقـبح ستـى  ئـول اا قـ،ى اا ع، ـ  وئـ،ـ فـاخته ففـال         

  .(2 قهللا اخلب ث
ان اجلــن يةــرتكون   توك ــهلل سوم ــة  يــة ايكًئــ  واــا ل ايوادعــة 

اجلن  آية ايكًئ   يهللعوـ امل ،مني ع،ى االئيفعاتـ واالحرتا  من شًو  
ودًا تها ال تهللفا ا تى عن قاحبها ففـ  آ تنًا غ ه من مويًـ سو،ـ   
ومن ت ييف  واا وائا كًيـ  كما تنًع  ايض    غ  سوان ايفًا ـ  ففهلل 
يكون    مان حميفااال هلا ويكن  يوًآ عنهـا فـاا عـز واـآ يـنعـ ع، ـ        

  تكاتها.
 تها ئبي ي،يفا  آ واي ـعة  و ية ايكًئ   اب ي،ً ا ايكًيـ ودًا

ع،ى اينًي وايع ال  ووئ ،ة يفضا  احلواء  وتعي آ اي ـعاب وانيفًـا    
                                                           

 .1/322ايهلل  املنثو  ( 2 
 .1/322ايهلل  املنثو  ( 1 



 53ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
 اخلوإل من ايًفً وايًادة.

ان  ئول اا " :سخًج سمحهلل وا ن ايضًيي واهلًوى عن سنيودهلل 
ق،ى اا ع،   وئ،ـ ئ ل  ا  من سقاا   وآ تزواا دال ال وي ي 

دـال    دال  ،ـى   ك دآ وو اا سحهللدال سو ي ي مع  عنهللل ما ستزوج   
  دال   ا ايفً ن  دال  ،ى  سي ي معك دآ يا سيها ايكافًون    ا ايفً ن

سي ي معك إتا اا    دال   ا ايفً ن  دال  ،ى  سي ي معك إتا  يزيا
  دال  ،ى  سي ي معك  ية ايكًئ   دال   ا ايفً ن  دال  ،ى  ن ً اا

 .(1 "فيفزوج  دال   ا ايفً ن
هلليث يهللل ع،ى املنزية ايع  مة آلية ايكًئ   واحلهلليث تكًس  ا واحل

ئو  و ية ايكًئ  وكآ واحهللـ منهاتعهللل    ـا ايفـً ن ف كـون ا مـو      
 مخ ة س  ا  وي ي س  عة س  ا .

وميكن منادةة اخلت ئنهللال وماليـة واحيفمـال ان ايً ـا اخلـامي سمـً      
اي ـو   ووـو   اضا   ع هلل و مبا كان  عال  ني حـهلليثني   فضـآ  عـض    

يهللل ع،ى فضآ  ية ايكًئ  ومنزييفها   ايفـً ن ييفع،ـق احيفمـال ايزيـامـ     
  احهللى اي و  مون  ية ايكًئ .

دـال  ئـول اا   " :وسخًج ايب هفى   شـعي االميـان عـن سنـي دـال     
ق،ى اا ع،   وئ،ـ من دًس   م ً كآ ق ـ مكيفو ة  ية ايكًئ  حًي 

 .(2 "ال نبى سو قهلليق سو شه هللإ  اي  ـ االخًى وال عافي ع، ها ا
ويبني احلهلليث ان دًا تها سمً م يفاي وي ي  وااي  ويكن تعاوهلل 
دًا تها ال ي يفم ع  اال من اميفان اا د،بـ  ي ميـان وا تفـى   م اـال     

 اييففوى  وان دًا تها  ةا ـ ن آ املًاتي ايعاي ة   اجلنة.
ويسفيفآ   ئـب آ  واحلهلليث ال يعين ان من يفًسوا يكون حيفمال شه هللال 

اا  آ ان  يً ا م اة ايةه هلل مبااف يف  عآ دًا ـ  ية ايكًئ  كآ يو  
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مخي مًال  عهللم اي ،وال اي وم ة  ويو   ا ايفا ئ م اة ايةهامـ 
فهآ يبفى ثواب اضا  آلية ايكًئ   اجلـواب: نعــ واا وائـا كـًيـ     

 ويضاع  ملن يةا .
دال  ئـول  " :دال وسخًج ايمتان    نهلل ح ن عن احل ن  ن ع،ى

من دًس  ية ايكًئـ    م ـً اي ـ ـ املكيفو ـة      :اا ق،ى اا ع،   وئ،ـ
 .(1 "كان   تمة اا إ  اي  ـ االخًى

يفهلل تعهللمل االخبا  ايوا مـ عن اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ   
منافا دًا ـ  ية ايكًئ  م ً كآ ق ـ يوم ة  وو  معوـ نبوية ميفكـً ـ  

ا تها وعهلل  ايوً،ة عنها او تًكها تهاونال وو  كموضو  اي واأل ييفعاوهلل دً
ات دال  ئول اا ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ: "يوال ان سشق ع،ـى سمـ    

  مًتهـ  اي واأل عنهلل كآ ق ـ(.
و  االخبا  انها طًيق يهللخول اجلنة ودـهلل سخـًج ايب هفـ   ائـنامه:     

من دًس  ية ايكًئ    م ً كآ  :ان  ئول اا ق،ى اا ع،   وئ،ـ دال"
ق ـ مل يكن   ن  و ـني ان يـهللخآ اجلنـة اال ان ميـول فـإتا مـال مخـآ        

 .(2 "اجلنة
ــني      ــً    ــة وح ــة مساوي ــ  واد  ــة ايكًئ ــى ان  ي ــهلليث ع، ــهللل احل وي
اي  تني كا دهلل ييفعً  ي  االن ان من ايةًو  وا تى  وال ينا ً سثً 

يزيامـ ايً ا واينما    املال   ية ايكًئ   اييفود  واالحرتا   آ و   اب
ان  ا  ستى اينيب قـ،ى اا  " :عن عاءةة وايتكة   ايزام وايمعا   و

ع،   وئ،ـ فةكا إي   ان ما     يف  كاوا من ايتكة ففال سين سنا مـن  
 ية يكًئ  ما ت، ا ع،ى طعا  وال اما  اال سمنى اا  ًكة تيـك ايمعـا    

 .(3 "ما  او
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ى   عمآ اي و  واي، ،ة من طًيق ع،ى  ن احل ني وسخًج ا ن اي ن

ان  ئـول اا قـ،ى اا ع، ـ  وئـ،ـ ملـا منـا       : :عن س    عن سمـ  فاطمـة  
والموا امً س  ئ،مة و يني  نا ااش سن يات ا فاطمة ف فً  عنهللوا  ية 

 .(1 "تاوا  املعوتتنيوايكًئ  وان   كـ اا إ   خً اآلية ويع
ا حااة املًسـ سثنا  ايم،ق آلية ايكًئ  و  احلهلليث عهللـ م اءآ منه

ييف    ايوالمـ ويمًم اجلن ومفا ايب    واحلًص ع،ى مباشًـ املويـوم  
ــ       ــة ايكًئ ــهللن ا  وتةــرتأل  ي ــاـ اي ــ  ا  احل  ــهلل خًوا ــ  عن ــة ايكًئ  آي
ــ       ــة ايكًئ ــًم  ي ــ   وتنً ــوم وسم ــي املوي ــيفعاتـ وحً ــان   االئ واملعوتت

 احلـهلليث حـًص سوـآ ايب ـا     خب ــوق ال ومنافــا عهلليـهللـ  كمـا يـبني    
ع،ــ هـ اي ــ   ع،ــى تعاوــــهلل  يــة ايكًئــ  وف ــ  حــث ي،م ــ،مني ع،ــى   

 االديفهللا   هـ.
مـا س ى  اـ    " :سخًج ايهللي،مى عن ع،ـى  ـن س ـى طايـي دـال     ففهلل 

اا ال اي  اال وو احلى  سم أل عف،    االئ   يب ا حيفى يفًس وعه اآلية 
ويو تع،مون ما ف ها ملا تًكيفمووا ع،ى حال ان  ئول اا ق،ى  (ايف و 

اا ع،   وئ،ـ دال سعم ا  ية ايكًئ  من كنز حتا ايعًـ ومل يؤتها 
نبى دب،ى دال ع،ى فما  ا ي ،ة دـ منع مسعا وعا من  ئول اا ق،ى 

 .(2 "اا ع،   وئ،ـ حيفى سدًسوا
 ـا ي ،ـة دــ     ومـا : "و   واية ايب هف    ايةعي عن  ع، ـ  اي ـ    

حيفى ادًسوا ث   مًال ادً وا   ايـًكعيفني  عـهلل ايعةـا  اآلخـًـ وفـى      
 .(3 "وحني  خع مضجع  من فًاش  لوتً

وال تعا    ني ايـًواييفني مـن اهـة موضـو  ايفـًا ـ  ففـهلل و مل       
ايًواية ا و   ا امـ اجلني واالط ا  وايثان ة  اييفً ـ آ و  ـان عـهللم    
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 املًال.

كان  ئول اا ق،ى اا " :وي  عن ا ن عباس دالوسخًج ا ن مًم
يبفًـ سو  ية ايكًئ  ضاك ودال انهمـا  اع،   وئ،ـ إتا دًس  خً ئو ـ 

من كنز ايًمحن حتا ايعًـ وإتا دًس من يعمـآ ئـوس ــز  ـ  ائـرتاا      
 .(1 "وائيفكان

كا يهللل ع،ى ايةًإل ايع  ـ ايعل ناي  امل ،مون  نزول  ية ايكًئ  
وضعها حتا ايعًـ  وانها نًاة مهللخًـ  مة حممـهلل   ،ااظ م هلل وا وم

ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ  ومن خ هلا تعًإل منزية ايفً ن  ني ايكيفي 
 اي ماوية وع  ـ ايثواب   دًا ت .

سوحـى اا  " :وسخًج ا ن مًموي  عن س ى موئى االشعًل مًفوعـا 
فان  إ  موئى  ن عمًان سن ادًس  ية ايكًئ    م ً كآ ق ـ مكيفو ة 

من يفً وا   م ً كآ ق ـ مكيفو ـة ساعـآ يـ  د،ـي ايةـاكًين وي ـان       
ايعاكًين وثواب اينب ني وسعمال اي ـهلليفني وال يواظـي ع،ـى تيـك اال     

 "نبى سو قهلليق سو عبهلل اميفانا د،ب   االميان سو س يـهلل ديف،ـ    ئـب آ اا   
 .(2 دال ا ن كث  منكً اهللا

  ايب هف  عـن ع،ـ    وعا ودهلل سخًج ا ن االنبا ل   امل اح  و
 . (3 "ومل يعمها سحهلل دبآ نب كـحهلليث: "

فاآلية وبة اخيفص اا  ها  ئوي  ايكًيـ ييفكون م ـ مساوية مهللخًـ 
  د،وب امل ،مني ال تزيهلل دًا تها واالنيفًا  منها اال ات ال و يامـ فض،  

 تعا .
وسخًج ا ن س ى حا  وس و اية خ   ايع مة وا ن مًموي  وايضـ ا   
  املخيفا ـ عن ا ن عباس ان  نى ائًاء آ دايوا يا موئى وآ ينا    ك 
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دال اتفوا اا فناماه     يا موئى ئ يوأل وآ ينا    ك فخع  اـاايفني  
  يهلليك ففـ اي، آ فًعآ موئى ف،ما توي من اي، آ ث،ـث نعـي فودـا    

ثــ انـيفعش فضـبمهما حيفـى إتا كـان  خـً اي، ـآ نعـي ف ــفما         يًكبيف ـ   
ايزااايفان فانك ًتا ففال يا موئـى يـو كنـا سنـا  ي ـفما اي ـموال       
واال   فه،كن كما و،كا ايزااايفان   يهلليك وسنزل اا ع،ى نب    ية 

 .(1 ايكًئ 
وسخًج ا ن االنبـا ل عـن ا ـن عبـاس ان نـافا  ـن اال  ا دـال يـ          

دال اي نة ايوئنان ايعى وو ناءـ وي ي  (ت خعه ئنة ال سختن  عن دوي  
 ناءـ دال ووآ تعًإل ايعًب تيك دال نعــ سمـا مسعـا  وـ   ـن س ـى       

 :ئ،مى ووو يفول
 (2 وال ينا  وما   سمًه فنهلل *  وال ئنة طوال ايهللوً ت خعه

وعن ايهللا م  عن ايفا  ن عبهلل اا ايك غ   دـال: "دـال  اـآ يـا     
يفاب اا اع ـ  دال:  ية ايكًئ   اا ال اي  اال  ئول اا سل  ية   ك

 وو احل  ايف و  ..." احلهلليث.
ـ   ويةــاوهلل   اين وص ت م ة اينيب  هلـا   ق،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،

 آية ايكًئــ  كا يهللل ع،ى ان امسهـا وـعا كـان ميفعا فـال   ايـا  اينبـوـ       
واـوه   وعههلل اي اا ة واخبا  عن ع ـ ـ منزييفهـا واعيفبا وـا وانهـا مـن     

اييفاــهللل ومًــًمال اإلعجــا    ايفــً ن     غيفهــا وف ــاحيفها او        
ــوص     ــا  ن  ــ تني  ان افًامو ــا   اينة ــام نها ومنافعه ــوعها او مض موض
وت م ة خاقة معـوـ نبويـة كًميـة يإلويفمـا   هـا وت،مـي  ًكيفهـا وعـهلل          

 اييفًًيـ  ها.
ــة       ـــ  آلي ــهلل اي ومـ ــى اييفعاو ـــهلل ع، ـــوـ وتوك ـ ـــاميث معـ ــعه ا حـ وو

يكًئ  واإلحــرتا   ها من  فال اي، آ وما خيً   ظ م  وئكون  وغ،بة ا
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اينو  ع،ى اإلن ــان مـن شــــًو  وطــوا ا  فهـ  ئـ   غـ يب وواد ـة        
دً ن ة   اي، آ واينها  ووناأل اخبا  كث ـ   ت  يخ امل ،مني تؤكهلل منافا 

ج  اي   اآلية ونزول ايتكة ومفا ا تى وايك هلل عن دا ءها وانها ح ن ي،
   حال ايًخا  وايةهللـ.
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  بني الكرسي والعرشبني الكرسي والعرش
ان كثًـ و وم ايعًـ   ايفً ن مي آ ع،ـى موضـوع يف  واوم يفـ       

ــً ن     ــا    ايفـ ــ  تعـ ــا  ع، ـ ــهلل و م ايثنـ ــوين  ودـ ــامل اييفكـ َُ َربُّ ]عـ

ويـ ي   ايفـً ن اإلضـافة ا  ايكًئـ  كـا       [اْلَعْرشِ اْلَعِظيمِ 
 يهللل ع،ى ان ايعًـ اكت من ايكًئ .

ــو      ــة   اين ــة ميفباين مــن  ــهلليا قــنع  تعــا  واــوم عــوامل ال ميفناو 
واجلني كآ عايـــ واـــز  منــها يــ  خ ـــوقــ ة وشـــ ن ع ــــ ـ مـن    

   دال تعا  غ  تعـــا   او تزاحـــ   نها   احل ـــز او اجلهــة او ايك
ـَماَء َبَ يَْ اَهــا ِبَأْييــٍد َوِإنهــا ]  َوالسـه

ودهلل و م تكً ايكًئ    ايفً ن مًتني  واحهللـ     (1 [ َلمهوِسعهونَ 
َوَلَقْد َفَت هـا  وعه اآلية ومًـ تع،فا مب،ك ئ، مان دـال تعـا  ]  

 سهَليَْماَن َوَأْلَقيَْ ا َلَلى كهْرِسي ِه جَسًَدا ثهمه َأَنابَ 
 ] 2). 

وعةـــًين مًـ  واحهللـ  ئــيفالاما مامـ  عًـ( ففهلل و مل   ايفً ن 
 ي،يفاف ــقوعةــــًون منهــا و مل   عًشـــــ  تعــا  ومتثـــآ كنــزال ع،م ــال  

واإلئيفنيفاج وائيفنباط ايهلل وس ايعفاءهللية وامل اءآ ايك م ـة تنم،ـق مـن    
َكاَن َلْرشههه َلَلى اْلَمـاِء ِليَْْلهـَوكهمْ ] دوي  تعـا   

 .(3 [  َأيُّكهمْ َأحْسَنه َلَمالً 
وموضوع ة اإل يف   تبهللو   ت خ  اي ماوال وا    ملنًعـة  ـين    
 م   وت،ك املنًعة ال تنا ً  احل اـ ايهللن ا  آ انها تةمآ اآلخًـ من  اب 
ا ويوية ايفمع ة  نها احل اـ ايهللاءمة اخلايهللـ وييفعهللم اينعـ ف هـا وواـوه   
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 ايععاب وطول مهللت .

 ايعًـ   م م،ح ايك   ع،ى ايفول:وعًإل 
 ان  اع،ى اي ماوال. -1
 اي ًيً ايعل حتم،  امل ءكة. -2

ايعًـ وفق معناه اي،وـول ووـو امل،ـك وان املـًام مـن عًشـ         -3
 تعا  وو م،ك .

اجل ـ اب ـ جبم ا ا ا ا  ومسـ   ـ  إل تًاعـ  وان معنـى      -4
 اإلئيفوا  ع،ى ايعًـ وو ائيف   ه تعا  ع،ى امل،ك.

 ايع،ـ ايعل اط،ا اا ع،   انب ا ه و ئ، . ايعًـ وو -5

 .س ى مايك دال ايكًئ  حتا ايعًـاخًج عن  -6

سخًج س و اية خ عن عكًمة دال ايةمي از  من ئبعني ازس  -2
مـن نـو  ايكًئـ  وايكًئـ  اــز  مـن ئـبعني اـزس مـن نــو          

 .ايعًـ

و  املًئآ عن اإلما  اي اما ع،   اي   : "دال ا و ت : يا  ئول 
فضآ مـا انـزل ع، ـك  دـال  يـة ايكًئـ  مـا اي ـماوال اي ـبا          اا ما ا

وا  ضون اي با   ايكًئ  اال كا،فة  ا   ف ـ وان فضآ ايعـًـ  
ع،ى ايكًئ  كًضآ ف ـ ع،ى احل،فة  واخًا  ا ن اًيً وا و ايةـ خ  

  كا يهللل ع،ى ع مة ايعًـ وان  اكت (1   ايع مة وا ن مًموي  وايب هف 
   ايبةً.من ان حت ـ    اووا

ــة ي،عـــًـ   ـــبوة ايع،م ـ ــة واي ــ ـــان  اينو ان ـ ان ايباـــــث عـــن املعــ
وايكًئ  ال متنا من اييففهلليً املامل هلما كجز  من اإلدًا   بهلليا قنع  
تعا  ووو   ان عم،  ملا و م عن اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئـ،ـ:  "ال  

  ايكًئـ   تًكًوا   اا ويكن تًكًوا ف ما خ،ق اا"  فـاييفاف ق مبـا   
ــهـ        ــاس وـع، ــا  اين ــة ام ـــادال ع،م  ـــح  ف ـــًا  يًيفـ ــن ا ئـ ـــًـ م وايعــ
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ي ــ اون   خم،ودات  كمًيق ملعًفة وااي ايواـوم واالدـًا   ايً و  ـة    
واي ــ احة ايعـف،ـــ ة   خـــزاءن دهلل تـ  اي ـاوًـ ي،اـواس ومـا حجـي        

 عنها.
ووما معال فايعًـ سعـ واكت من ايكًئ  ووو حم ـ  عوامل ميفعهللمـ 

 من  هلليا قنع  وع  ـ  يات  تعا .
وعن   ا ـ عن اإلما  اعًً اي اما ع،   اي   : ان ام  املؤمنني 

 َوِسَل كهْرِسيُّهه السهَمَواتِ َواألَْرضَ  ]ئاآ عن دول اا 
ففــال: ان اي ــما  وا    ومــا ف همــا مــن خ،ــق خم،ــوا   اــوإل     [

 ايكًئ  وي  ا  عة ام أل عم،ون   اتن اا.
وعن اإلما  حممــهلل ايبـادً ع، ـ  اي ـ  : مـن دـًس  يـة ايكًئـ  مـًـ         
قًإل اا عن  اي  مكــًوه من مكا ه ايهللن ا  واي  مكًوه من مكـا ه  

واي ـــً مكــًوه اآلخـًـ عـعاب      اآلخًـ  اي ــً مكـًوه ايهللن ـــا ايًفـــً    
 ايفت.

  قوله تعاىلقوله تعاىل  **********
الَ ِإْكَراَ  ِفـي الـد ينِ ََـْد َتَْـيهَن ] 

  َفَمْن َيكْفهْر ِبالطهاغهوتِ 
الرُّشْده ِ ْن الَغي

اْلعهْرَوِة  َكَ ِب ْد اسَْتْمس الِلهِ َفَق َويهْؤِ ْن ِب
 اْلــوهْثَقى الَ انِفَصــامَ َلََــا َوَّللاهه َســِميلِ 

 .256[ اآلية  َلِليمِ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 ال اكًاه: ال: ناف ة ي،جني  اكًاه: امسها.

   ايهللين: اا  وجمًو  ميفع،فان مباعوإل خت  ال(
 دهلل تبني ايًشهلل: دهلل: حًإل حتف ق  تبني: فعآ ما  

 ايًشهلل: فاعآ مًفو   ايضمة.



 62ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
فمن يكًً  ايماغول: ايًا : ايً  اة  من: ائـ شًط اا   ووو 
مبيفهللس  يكًً: فعآ شًط جمزو   وفاع،  ضم  م يفرت يعوم إلئـ ايةًط 

  من(
 ففهلل ائيفم ك: ايًا :  ا مة جلواب ايةًط  دهلل: حًإل حتف ق.
 ائيفم ك: فعآ ما   وايًاعآ ضم  م يفرت يعوم ع،ى  من(

اـز  اـواب ايةـًط  وفعـآ ايةـًط       واجلم،ة املفرتنة  ايًا    حمآ
 واوا   خت  من(

ال انً ا  هلا: ال: ناف ة ي،جني  انً ا : امسها  هلا: اا  وجمًو  
   حمآ خت ال.

 واا مس ا ع، ـ: ايواو ائيفاناف ة وائـ اجل ية مبيفهللس.
مس ا ع، ـ: خت ان  وايماغول و ن الوول ا خ  غ  مف،وب  

وتا ه  اءهللـ  وووكآ معبوم مـن مون   وطاغول مف،وب  ن  من طوى 
 اا ود آ وو اية مان وايكاون و وام ايكًً وايض ية.

ويفا ايماغول ع،ى ايواحهلل واجلما واملـعكً واملؤنـث: طواغ ـا     
وعًوـ ايهلليو وايفهلل : مفبض   يفال: عًى اك،ا املاش ة ايعًوـ  وانةهلل 

 ا ن اي ك ا:
 

 مــــا كــــان اــــًب  عنــــهلل مــــهلل حبــــايكـ
 ال انً ـــــــــــــــا    ايعــــــــــــــــًى ضـــــــــــــــع  خيــــــــــــــــاإل  و  
  

وايوث فة: ا حكا    ا مً ويفال: واخع ا مً  ـا وثق سل ا شـهلل   
 ا حكـ.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
 عهلل تكً اخبا  ا مـ واخيف فهـ ع،ى  ئ،هـ وايهللعوـ ا  اييفوح هلل 
و عهلل  ية ايكًئ  امليفضمنة يهللالءآ اييفوح هلل و م   حهلليث انها ئ هللـ  ل 

  ئ اا ايهللعوـ ا  اإلميان ويكن  ،ااظ عهلل  ايفً ن  اا ل وعه اآلية 
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اإلكًاه واإلابا   ويو شا  اا حلمآ االمـ اي ايًة ع،ى اإلئ   واتبا  

 ايًئآ واالنًاا   ئب ،  تعا .

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
تبني اآلية ائيفونا ه تعـا  عـن اينـاس  وان اخيف ـا وـ اهلـهللى خـ        
 نً هـ وجناـ هلـ من ايعفاب  كما تهللل  ايهللالية اإلييفزام ة ع،ى كمال 
ايهللين  اإلئ   و ،وغ ايناس احلجة  وان اآليال اي  اا   ها ايًئول 

كاف ـة إلخيف ـا  طًيـق اإلميـان     قـ،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،ـ     ا كً  حممهلل 
يف،  املهللا أل وايمبفال وا مـ  ومـن اعجا وـا د،ـ   يـال اهلـهللى      ملخ

وايًشهلل وت  ايكًً وايض ية  واحيفوا وا ع،ىايوعهلل ايكًيـ ايعل ييفًً  
 عن  حث ع،ى اإلميان ووع هلل ع،ى اجلاوم.

  اآلية سالحاآلية سالح
تعيفت اآلية مهلل ئة عفاءهللية حتول مون اإلفًاط   محآ ايناس ع،ى 

تفً ـال ا  اا عزواـآ وحًقـال ع،ـ هـ     اهلهللى واكًاوهـ ع،ى اإلئ   
و عاية مل احلهـ ايهللن وية وا خًوية  ووعا اإلفًاط واييفةهلليهلل ال ميكن 
ان مييفنا عن  املؤمنون امليفام ون   مًضاـ اا وايًااني ع  ـ ثوا   اال 
 آية دً ن ة قًعة فجا ل وـعه اآليـة ايكًميـة ييفخًـ  عـنهـ ويكنهـا مل       

ا   ،ااظ اآليال ا خًى اي  حتث ع،ى ايهللعوـ ت فـ ايهللعوـ متامال  ئو
ايىاإلئ    احلكمة واملوع ة احل نة او مبضمون وعه اآلية وما ف ها من 

   ان منافا اإلميان.

  اسباب النزولاسباب النزول
 تكًل   اآلية ث ثة ادوال:

ان اآلية نزيا    اآ من ا ن ا  يـهللعى ا ـا احل ـني وكـان يـ        -1
ينــة عم،ــون ايزيــا ف،مــا ا اموا  ا نــان ففــهلل  دــا  ايةــا  ا  املهلل 

ايًاو  من املهللينة اتاوـ ا نا ا ا احل ني فـهللعووما ا  اين ـًان ة   
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قـ،ى اا  فيفن ًا ومض ا ا  ايةا  فاخت ا و احل ني  ئول اا 

ففـال  ئـول    فانزل اا تعا  ال اكًاه   ايـهللين   ع،   و ي  وئ،ـ
ـ   اا  ا اول مـن كًـً   : ا عـهللوما اا ومـ  ق،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،

فواهلل ا و احل ني   نً   ع،ـى ايـنيب حـني مل يبعـث   ط،بهمـا      
وكان وعا  (1 ....[َفالَ َوَرب كَ الَ يهْؤِ  هونَ ] فانزل اا 

ــو ـ  ــًا ـ  واه        ــآ ايكيفــاب   ئ ــنيب  فيفــال او ــآ ان يــؤمً اي دب
ايمتئ  عن اي هللل  واخًج دًيبال من  ا ـن ائـاق وا ـن اًيـً     

 عن ا ن عباس.

اآلية نزيا    اآ من ا ن ا  كان ي  غـ   ائـوم يفـال يـ      ان  -2
 قب ح وكان يكًو  ع،ى اإلئ    عن جماوهلل.

ان امــًسـ مــن ا ن ــا  تكــون مف تــال فرتضــا اوالم اي هــوم فجــا    -3
اإلئ   وف هـ  اعة منهـ ف،ما اا، ا  نو اينض  اتا ف هـ اناس 

نا فنزيـا ال اكـًاه   من ا ن ا  ففايوا يا  ئول اا ا نا نا واخوان
  ايهللين  ففال: خ وا اقاا كـ فان اخيفا وكـ فهـ مـنكـ وان  
اخيفا ووـ فاا،ووـ  عن ا ن عباس  وي ي   احلهلليث مـا يـهللل   
ع،ى تع،ق اخلت  ائباب نزول اآلية  واخًج دًيبال من  ايـن اًيـً   

 وا ن املنع  عن جماوهلل.

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
ا  ي،عفاءهلل ع،ى حنو اإلكـًاه  تنهى اآلية ع،ى محآ ايناس ع،ى اإلنيفم

واإلابا  وتبني ان ايهللين من افعال ايف،وب ييففو   اإلخيف ـا   و ن اا  
عز واآ   ا اإلن ان  ئوالل  اطن ال ووو ايعفآ يهيفهللل      اي ،مال 
فان اإلخيف ا  منائبة كًمية إلخيف ـا  ايًشـهلل واإلميـان واايفنـاب ايضـ ية      

  اإلئ   وت  وفضح  وياك وايو   وو  حث ع،ى اإلميان ومعوـ ا
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ايــعين خييفـــا ون اتبـــا  ايةــ مان وف هـــا وعـــهلل كــًيـ  اعانـــة امل ـــ،مني    

 وا شاموـ ا  م ايك اإلميان مبجًم اخيف ا  اإلئ  .

  التفسريالتفسري
 [ الَ ِإْكَراَ  ِفي الد ينِ دوي  تعا  ] 

تعيفت اآلية داعهللـ ك، ة    اب اإلعيففام واإلنيفما  ايهلليين وف ها مالية 
ان ايفً ن وو اول من  فا يوا  حًية ايًكً ويكن وعه احلًية ف ها  ع،ى

 امًان:
انها مف هللـ  ،زو  اخيف ا  اإلميان  اا عز واآ وما اا     ا نب ـا    -1

من عنهلله تعا   ووعا ايف هلل ال خيًج ايفاعهللـ عن مضامني اإلخيف ا  
ويكن يبني مًاو ـ احلًية   اإلئ    و  ما وو ميفعـا إل   وـعا   

يزمان من اإلط ا ف هـا وعـهلل  تف  ـهللوا  ـواعز اخ دـ  او  ام       ا
 عف،  او حكـ شًع .

تع،فها  ا مية اييفً  ، ة واقول ايهللين واقآ اإلنيفما   اعيفبا  ان  -2
 اإلنيفما  ترتتي ع،   احكا  فًع ة واعيففامال اضاف ة وثانوية.

ــناعة       ــى اي  ــال اال ان مفيفض ــا  مم،ف ــة ا ــمون اآلي ــا ح ان مض ف 
ــة  ــًاه     ايك م  ــو  اإلك ــ  ـ ــ ـ  ف ــت واييفف  ــة اي  ــى طًيف ـــ  ع، تًكــ ك

واإلابا  ي نيففال ا  م،آ ايكًً  اما اإلنيفمـا  ا  اإلئـ   فهـو ايـهللين     
احلق ووو خيًج مـن موضـــو  اإلكـــًاه  اييفخــ ص  نـ  ميـن ايًمـًـ        
ايعل ا امه اا تعا  ي،عــبام  فايــعل يم،ي منـ  ايـهللخول   اإلئـ      

ـاءآ ايضـــوـ واييفةــهلليهلل ال يفــال انــ  مكــًه   ــآ ان موضــو   ويــو  وئـــ
اإلكًاه وو اإلابــا   اعيفبا  ان ايًشــهلل موافق ي،عفآ وايًمًـ وي،اكمة 

   اخل،ق.
 و  اآلية واوه:

ان اآلية  محة ي،م ـ،مني مم،فـال ملـا ف هـا مـن ايةـهامـ واإلمضـا          -1
إلئ مهـ فكآ من مخآ اإلئ   يعيفت ائ م  عن اخيف ا  و ضا 
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ومتكن  ووو من اي،م  اإلهل  ويكن  ي ي من  اب تـزيني ا مـً   
وتوــ   املاو ــة واي ــنخ ة واقــآ اإلنيفمــا    ــآ  ن ايــعل ينيفمــ   

اآليال ومضامني ايًشهلل وئبآ اينجاـ يإلئ   طوعال او كًوال  يًى 
ف    ف كون اميان  تهلل ـ ال وي ي مفع ال ومًاتي اإلميان وعه ال ت ت  
 اإلكًاه  ن  ييف،فاوـا مبـا وـو م ـ،ـ  ومنهـا ايًـًاءض واييفكـاي          
كموضو  يإلميان ومهللخآ ي   ف، ي املًام من  ايهللين(   اآلية وو 

 يعف هللـ وايًعآ.اإلنيفما  وا يفهللا  ايهللخول وحهلله  آ يةمآ ا

اآلية مً ـ ي،يفك،     ايهللن ا و  ان  ـان مخـول اإلئـ   ال يكـون      -2
  اإلابا   آ  اإلخيف ا  واييفمكن.

  اإلنيفما  يإلئ   خ  ايهللن ا واآلخًـ ووو امسى مًاتي اي مو  -3
وايًفعــة وايعــز ووــعه املًاتــي ال ي ــيفافها مــن يــهللخآ اإلئــ     

 مكًوال.

ــة  اوــآ ايكيفــاب وعــهلل   -4 ــعا   تيفع،ــق اآلي اكــًاوهـ ع،ــى اإلئــ   ي
شًعا اجلزية وو  مفهللا  مع،و  من املال يهللفعـ  ايكيفـا   ي بفـى    
ع،ى مين  ويكون   تمة اإلئ    خب إل ايوثين غ  ايكيفا   فان 

 اجلزية ال تفبآ من .

  اآليــة اكــًا  ي،م ــ،مني مم،فــال وا ايــة ي،ًــوا ا   ــنهـ  ،اــاظ    -5
اإلكـًاه  ففـهلل يعـً      ايهللخول   اإلئ   مـن اهـة اإلخيف ـا  او   

 عض ا ئًى وايوثن ني ع،ى اي    وخي ون  ني اإلئ   وايفيفآ 
ف خيفا ون اإلئ    فجا ل اآلية ملنا ت م يفهـ  املكًوني ونعـيفهـ  
خب وقـ ة تيفع،ــق  ك ً ــة مخــوهلـ اإلئـ   وتثبــا انهـــ مخ،ــوه   

 مكًوني وعنهلل اخلوإل من  ًيق اي   .

ع،ــ هـ شخ ــ ال وع،ــى  ووــعا اينعــا   حــال شــ وع  يــؤثً ئــ،بال
ــ   او        ــا  اإلئ ــة    ن ــا كيفهـ ايكام، ــول مون مة ــاءهـ وع ا ن
اإلخيف ا  ي،مناقـي ايًف عـة ووظـاء  ايف ـامـ  كـا يضـً مب ـا         
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اإلئــ    ثـــ ان ايــهللين ال ينا ــً موضــوع  وم ــاء،   اإلنيفمــا    
اإل يفهللاء   آ وو امً منب ـ ع،ى   ا افعال ايعبهلل وايام  واماء  

يعا يةرتط د هلل ايفً ة   ايعبامال كما انها ال تيففو  اال  ي،ًًاءض
 اين ة  فا نما ي ،  من مخآ اإلئ   مكًوال فان  ال يعيفت مكًوال 
وكعا من قا  يوم   واي  ا  فعآ  ني ايعبهلل و ني     وخايص ا 
ــا ااــزل    تعــا   يــعا و م   احلــهلليث ايفهللئــ : "اي ــو  يــ  وان

 .(1 ع،  "
و  هـا ايعبـهلل مـا نً ـ  وال يـًاه اال اا فيفعاوـهلله       فهناأل ئاعال خي،

فًيضــة اي ــ ا  وحًقــ  ع،ــى اماءهــا مي ــآ ع،ــى انيفًــا  موضــو  
اإلكًاه  واحلكـ ييفبا املوضو  ف  ي ح  عهللءع نعيف   اإلكًاه مبعنى 
ان اإلنيفما  يإلئ   احن ي  وييف ي  من اازا   مان ة وفع، ة يكون 

يفكثًـ  واملهللا  ع،ى احلال ايعل اإلنيفما  واحهللال من اازا  طوي ة م
 ف   ايعبهلل فع ل ووو مفيفضى حكـ ايعفآ وايةً  واإلن اإل.

تنهــى اآليــة عــن اإلكــًاه   امل،ــآ ا خــًى  فهنــاأل اخــيف إل  ــني   -6
اإلئـ   وغـ ه مــن امل،ـآ واملـعاوي فمــن ينيفمـ  يإلئـ   يةــعً       

ً  ايًضا وايوبمة  هعا اإلنيفما   اما ايعل يبفى ع،ى ايكًً فان  يةع
 ا ئى واإلنفبا  واحل ًـ يبفاء    منا ل اإلعًا  عن اآليال 
وعهلل  حلود   هللعوـ احلق  فيفمنا اآلية من اإلنف ام ي،نًي ايةهوية 

 وايوضب ة وائباب ايع ب ة.

تنهى اآلية عن د ا    ئا  امل،آ ا خًى مبنا اتباعهـ عن مخول  -2
 اإلئ   ودهلل كانـا دـًيش تضـا ايع ـون وتبعـث  ايًاـال حـول       

ق،ى اا ع،   و ي  املهللينة ملنا ايناس من ايفهللو  ع،ى اينيب حممهلل 
و  ية اآليال ومخول اإلئ    وكان  عض كبا  و عما  وئ،ـ 

اي هوم يبعيون ايوئا   حتًي  قًال نيب  خً ايزمان وي هللون 
                                                           

 .12/392ايوئاءآ ( 1 
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 اقاا هـ عن اإلئ  .

تكً   ت ويآ اآلية ان اإلكًاه ان يفـول امل ـ،ـ ي،كـافً: ان  منـا      -8
ووو  [الَ ِإْكَراَ  ِفي الد ينِ ] اال ديف،يفك ففال تعا  و

ت ويآ ح ن اال ان ايةًيعة   نا وعا احلكـ ع،ى حنو اييفً ـ آ   
فايكيفا   تفبآ من  اجلزية ان اخيفا  ايبفا  ع،ى مين  وعهلل  ايهللخول 
  اإلئ    واملًام من ايكيفا   وـو اي هـومل واين ـًان  واحلـق     

  هما ا وئ .

آ ئــادمال عــنهـ وال يكًوــون ع،ــى اإلئــ     اقــآ ف كــون ايفيفــ
ايةًيعة  اما ايوثين ف،ـ يفآ احهلل  ان اآلية متنا عن  اإلخيف ـا   ـني   
اإلئ   وايفيفآ اال ان يفال ان وعا اييفخ   ي ي من اإلكًاه إلعيفبا  

 عن ً اإلخيف ا  ف  .
اآلية معوـ يهللخول اإلئ    اإلخيف ا  وايعز  واإل امـ  وو  خت،ق  -9

اينًي ك ً ة نً ان ة وت و ال وشودال مؤكهللال حنو احلق وائباب   
 ايًشهلل واهلهللاية.

ق وة اإلكًاه تيفعا   ومًاو ـ اييفك،   ايعل وـو قـبوة احل ـاـ     -12
 ايهللن ا  وااوم وكًً اإلن ان ين يضً اا ش اال.

  اآلية   ان خايهلل يك ً ـة ايـهللعوـ ا  اا عـز واـآ  ونهـ  عـن        -11
 وايو، ة واإلكًاه   اهلهللاية ا  اإلميان.اي،جو  ا  ايف وـ 

ت هً اآلية قهللا ايًئاية اإلئ م ة ملا تهللل ع،    ايهللالية اييفضمن ة  -12
ق،ى   ايهللعوـ ا  اإلئ    اآليال اي  اا   ها ايًئول ا كً  

واعجا  ايفً ن  وح نما ييفعمآ ااني اإلكًاه اا ع،   و ي  وئ،ـ 
ايعف، ة يإلحيفجاج وايتوان ف كون نًـا  ي،ج  امل ،ـ ا  ايوئاءآ 

ايهللعوـ مًكبا ي،نًا اخلاص وايثفة  اينًي و ئوخ اإلميان وادامة 
 ايب نة ع،ى ايو .

تـهللل اآليـة ع،ـى اكــًا  اإلئـ   يكـآ ان ــان واتاحـة ايًًقـة يــ          -13
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 ييفوظ   عف،  وعن ً اإلخيف ا   يفاهلليهلل اإلنيفما  وايوال .

 ضـا افضـآ مـن ايـعل     ايعل يهللخآ اإلئ   عن اميان وت ـ، ـ و  -14
 يهللخ،  عن اكًاه واابا .

اتا  ال اإلكـــًاه مم،فــال   اإلنيفمــا  ا  امل،ــآ وايعفاءــهلل ف ــيفكون   -15
ايو،بة ي،هلليانة احلفة تال اآليال ايباوًال ووـ  اإلئـ   ح ـًال    

 وتع  نال.

اآلية اخبا  و ةا ـ  ان كآ مـن مخـآ اإلئـ   مييف،ـب د،بـ   ضـال        -16
 ين ة وتةًيع ة.مبعا ف  وئنن  وت،ك حف فة تكو

تعيفت االية مهلل ئة ك م ة واخ د ة    اب ايعف هللـ واملعوي وتهللل  -12
ع،ى اكًا  اإلئـ   يإلن ـان واخيف ـا ه مـن غـ  تًـًيـ  ايـهللعوـ        

 حل ن اإلخيف ا  ومخول اإلئ  .

ــق     ــهلل ين(   ايفــً ن حنــو ت ــعني مــًـ وك،ــها تيفع، ودــهلل و م يًــي  اي
هللين  ومل يـ ل يًـي ايـهللين     اإلئ   ومنهـا وقـ  يـو  ايف امـة  و  ايـ     

وقًال  اعيففام ايكافًين اال  آيال ال ييفجاو  عهللموا اقـا ا اي ـهلل ووـعا    
 ايوق  عيفمآ امًين:

ان ايوق  اا  ع،ى حنو احلف فة وان يًـي ايـهللين ي ـهللا ع،ـى      ا ول:
 اعيففاموـ كيفا  ني كانوا او وثن ني.

ـ كما   دوي  تعا  ان  اا  ع،ى حنو ا ا  وايب ان املةا هة واباكا ايثان :
 ِدينِ ] 

َ
 .(1 [ َلكهمْ ِدي هكهمْ َوِلي

وايهللين   اإلقم   وو وضا اهل  يفوم ا  اب ايعفول  اخيف ا وـ 
ا  مــا وــو خــ  حمــض  ووــو ايمًيفــة وايةــًيعة وموضــوع  اإلويفــهللا    
ي،ماعال واايفناب ابًمال  وييفج،ى  كآ ما يهللعو ي  ايًئول ا كً  

 .وئ،ـق،ى اا ع،   و ي  

                                                           

 .6ئو ـ ايكافًون ( 1 
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يفــهلل اــا ل اآليــال مبــهلل  امل ــ،مني ع،ــى ميــنهـ وان ايــهللين وضــا 

َواْدلهو ه  هذِْلِصيَن ] من ــوب ا  اا تعا  كما   دوي  تعا  

]  (2 [ َوَيكهوَن الد ينه كهلُّـهه لِلِهِ  ] (1 [ َلهه الد ينَ 
 .(3 [ َوالَ َتْأخهْهكهمْ ِبََِما َرْأَفَِ ِفي ِدينِ َّللاهِ 

كما اا  ايفً ن  يفف  ـ يهللل ع،ى افامـ معنى ايهللين حف فة  اإلئ   
َوَأْن َأَِْم َوجَََْك ِللد ينِ حَِ يًفا َوالَ َتكهوَننه ] 

 .(4 [ ِ ْن اْلمه ِْرِكينَ 
الَ ِإْكَراَ  ِفي ] وخب وص اآلية حمآ ايباث فان دوي  تعا  

ًاه   ايـهللين  عمآ ع،ى اإلط ا فاتا كان اينه  عـن اإلكـ   [الد ينِ 
  اإلئ   فان  من  اب ا ويوية ينمبق ع،ى غ ه من امل،آ واملـعاوي   
ف، ي هلـ اكًاه ايناس ع،ى ايبفا  ع،ى ميانيفهـ او اإلنيفما  ا  اي هومية 
او اين ًان ة او ا وئ ة  آ ان اآلية ظـاوًـ   وـعا املعنـى  ن ائـيفبانة     

وب اإلميان من غ ه اكًاه ايًشام ووضو  ايً ية ـعآ اإلن ان ييفج  ق
وال يبفــى   م ــايك ايضــ ية اال نيف جــة اإلكــًاه او ايممــا وحنــوه مــن    

 ايكهللو ال اي ،مان ة ومًاو ـ حي ايهللن ا.
 واإلكًاه   ايهللين ي  معن ان  ،ااظ اجلهة:

عهلل  ايهللخول اي ـ    واآلخً:ايهللخول اي    ايف ً واإلابا    ا ول: 
او  اعة من اإلنيفما  ا  اإلئ       بي اإلكًاه  كما يو مينا شخص

واملعنى ايثان  خيًج من   اييفخ  ص تًأل اإلئ   وايهللخول   ا ميـان  
 ا خًى  مًين:

                                                           

 .29ئو ـ االعًاإل ( 2 
 .39ئو ـ االنًال ( 3 
 .1ئو ـ اينو  ( 4 
 .125ئو ـ يوني ( 5 
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ان اإلئ   وو ايهللين احلـق ووـو ايـعل يفبـآ ايـهللخول اي ـ         ا ول:

ومينا من اخلًوج من   ا مية اينف، ة وايعف، ة فهو ايهلليانة اينائخة وايباد ة 
 ف امة.ا  يو  اي

االحكا  اييفك، ً ة وايوضـع ة اخلاقـة  ـاينه  عـن اال تـهللام       ايثان :
 ئوا  كان م، ال او فمًيال.

  حبث كالميحبث كالمي
 ينف ـ ايًاعآ ا  د مني:

ما من  ايواوم ووو ايع،ة اييفامة ي،واوم  ومنا ً  وااي  ا ول:
ايواوم ئباان  فكآ ش     ايواوم ف ض من  تعا   وا امت  ومة ايف  
تعا  و  ايع،ة ايًاع، ة ي،خ ءق  ن واوموـا ا يفـهللا  وائـيفهللامة  ـ مًه     
ومةــ ايف   واملمكنــال   عهــا تنيفهــ    واوموــا اي ــ  تعــا  ويكنــ  ال   

   افعال  ين  م .ي يف،ز  اجلت 
مــا  ــ  ايواــوم: ووــو ايــعل يباشــً ايًعــآ وييف،فــ  ايًــ ض   ايثــان :

وايًضآ اإلهل  ووو املمكن مم،فال ات ان  جمًى ايً ض اإلهل   واملمكن 
وان كان ال مييف،ك ايفهلل ـ ع،ى افاضة ايواوم فانـ  فاعـآ خميفـا   يـعا ال     

 ـ  ايواـوم ووـو     تعا    ني انيفها  ا فعال ا  ا امت  تعا  وات ان مـا 
املمكن ايًاعآ عن اخيف ا  ود هلل  فًعآ ايعبهلل ال ينيفه  اي   تعا  انيفها  
ما    ايواوم مباشًـ ضًو ـ واوم فًا  ني خ،ق اإلن ان ايعل ينيفه  
اي   تعا  ع،ى حنو اإلط ا  وات ان ايعبـهلل ي،ًعـآ ايـعل ييفع،ـق  ف ـهلله      

هلل يــ ي ضــًو ل وتوظ ًـ  ي،عفــآ او تو، بـ  يةــهوت   كمـا ان فعــآ ايعبـ    
ايواوم  يـعا فـان فايعبـهلل غـ  جمبـو  ع،ـى افعايـ  فـاا عـز واـآ او            

 حب نال ايعبهلل  وايعبهلل او     اال نً  .
وما و م   اخلت عن اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ: "ايةـف  مـن   
شف     من ام  واي ع هلل من ئعهلل    من ام "  ففهلل و م   اي ـا ح  



 22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
تً   ي  ملا ئاآ عن  ات دال: "ايةف  مـن  ً عن اإلما  موئى  ن اعً

ع،ـ اا ووو    من ام  ان  ئ عمآ اعمال ا شف ا   واي ع هلل من ع،ـ 
 اا ووو    من ام  ان  ئ عمآ اعمال اي عهللا ".

فاي عامـ وايةـفاوـ يـ ي امـًين تاتـ ني  اإلقـاية ويـ ي ع،ـة تامـة         
ديفضاء  ف  ي،يفز  اجلت ي، ،وأل فايفهلل  امليف فن انهما امن  اب ايعات  اإل

  اإلضافة ا  اآليال واي نة اينبوية اي  تنً  اجلت.
 ووناأل تف  ـ  خً ي،ًاعآ  ،ااظ ايًعآ منها:

ووو ايعل ي هلل  من  ايًعآ ال عن د هلل خاص يعال  ايًاعآ  ايمبا: -1
ايًعــآ  ــآ انــ  يــ ت  م ءمــال يمبعــ  ا قــ،   كايــعل اعيفــام كثــًـ  

عا    ودا حمـهللم ال عـن اـو  او  غبـة      اي مني  او اكآ وابة غ
 وكايعل اعيفام اييفهللخني ما ان  ال يًى سل فاءهللـ ف  .

ايعل يكون ع،م   عات  ئببال يواوم شـ    وع،مـ     ايًاعآ  ايًضا: -2
ــان      ــو ال اإلن  ــا   ت  ــومه كم ــ   وا ــ   تال ع،م ــوم اية  وا

 واح م .

إلخيف ـا    من ي هلل  ايًعـآ منـ   ويـ ي مـن شـ ن  ا      ايًاعآ  ايف ً: -3
ويكون فع،  ع،ـى خـ إل طبعـ  وماو يفـ  كـاحلجً ايـعل ي،فـى ا         

 ا ع،ى.

ايعل ي هلل  ايًعآ عن  مـن غـ  ان مييف،ـك ايفـهلل ـ      ايًاعآ املواي: -4
ع،ى منع  وعهلل  قهللو ه  وي ي ي  ما  ا  احهلل ايمًفني ايًعآ او 
عهللمــ  كاينــا    احًادهــا  وايً ضــان   توم يفــ  ي ــمح ا      

 ض اء . وامل با   

ووو ايعل يؤثً   غ ه و امكان  ان ال يـؤثً وان ال   ايًاعآ املخيفا : -5
 يًعآ وال يً هلل ايواوم.

فاإلن ان ي ي فـاع ل موابـال  ـآ انـ  فاعـآ خميفـا  ومـؤثً   ا مـو          
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وتيك ايًعآ اا  مع،والل خل،فـ  تعـا  يـ  واع،ـ  دـام الع،ى ايًعـآ و        

ةـــً و  ـو ـ حمـهللومـ وي  ـا مم،فـة      طــًيفني ميفباينني ووـما اخل  واي
واال فان شمًال من اوآ اخل  يوم ان يؤتى مـا ـع،ـ  يًعـآ اضـعاإل مـا      
ــا ف، ــًة      ــ  حمــهللومـ  وكــعا  اين ــبة يوشــًا  انه ــ  ويكــن دهلل ات يفــو   
اإلميفاان   اينة ـ ا و   واإلنيفها  ا  ا امت  تعـا  امنـا وـ    فعـآ     

يًاعآ ايفًيي وايًاعآ ايبع هلل  ففهلل اعآ ايعبهلل ال تعين اجلت ي،يفم  ز  ني ا
اا عنهلل ايعبهلل حق اإلخيف ا   وان م  ية ايفضـا  وايفـهلل  ال تعـين اجلـت     

 واإلكًاه.
و   واية ايكـا  واي ـهللوا   اييفوح ـهلل عـن اإلمـا  احل ـني ع، ـ         
اي   : "كان سم  املؤمنني ع،   واي    ااي ال  ايكوفة  عهلل من ًف  من 

فجثا  ني يهللي   ثـ دال: يا سم  املـؤمنني سختنـا عـن     قًني ات سدبآ ش خ
م  نا ا  ايةا  س فضـا  مـن اا ودـهلل ه  ففـال يـ  سمـ  املـؤمنني ع، ـ          
اي   : ساآ يا ش خ  ما ع،و  ت،عة وال وبميفـ  من وام اال  فضا  من 
اا ودهلل ه  ففال ي  اية خ: عنهلل اا سحيف ـي عنـاء  يـا سمـ  املـؤمنني       

م  يا ش خ  فواا يفهلل ع ـ اا يكـ ا اً   م ـ كـ وسنـيفـ    ففال ي :
ئاءًون  و  مفامكـ وسنيفـ مف مون  و  من ًفكـ وسنـيفـ من ـًفون    
ومل تكونوا   ش   من حاالتكـ مكًوني  وال اي   مضمًين  ففال يـ   
اية خ: وك   مل نكن   ش   من حاالتنا مكًوني وال اي   مضمًين  

يفهلل  م  نا ومنف،بنا ومن ًفنا  ففال ي : وت ن ان  كان وكان  ايفضا  وا
دضا   ودهلل ال ال مال انـ  يـو كـان كـعيك يبمـآ ايثـواب وايعفـاب وا مـً         
واينه  وايزاً من اا  وئفـ معنى ايوعهلل وايوع هلل  ف،ــ تكـن الءمـة    
ي،معني  والحممهللـ ي،ما ن ويكان املعني سو   اإلح ان من اب ن  

ــن سو   ــهللـ    ويكــان اب  ــوان عب ــة اخ ــك مفاي ــعني  ت، ــن امل ــة م   ايعفو 
ــ مان  ودهلل يــة وــعه ا مــة       ــما  ايــًمحن  وحــزب اية االوثان وخ 
وجموئها  ان اا تبا أل وتعا  ك،  خت  ال  ونهى حتعيًال  وسعمى ع،ى 
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ايف، آ كث ال  ومل يما مكًوال  ومل مي،ك مًوضال  ومل خي،ق اي ـموال  

مل يبعث اينبـ ني مبةـًين ومنـع ين عبثـا       واال   وما   نهما  اط ل  و
 وتيك ظن ايعين كًًوا  فويآ ي،عين كًًوا من اينا ".

مل يً  ي،ة خ وتفًيي اإلئيفهللالل  هعا اخلت وو ان ام  املؤمنني 
اإلط ا   فهـ ايفضا  وايفهلل  ح نما دال عنهلل اا احيف ي عناء  وك ن 

كـ  ال يبمـآ ايثـواب     امل   سمً حيفم  ودهًل وان ايفضا  ي ي حيفم ـال 
وايعفاب ويكنـ  ال يعـين اييفًـويض  ـآ منزيـة  ـني املنـزييفني  فاإلح ـان         
وايثواب ملن سمى ايًًاءض وايماعال وااوهلل   ئب ،  تعا   وايعفاب 
ملن خت،  عن ايواابال  وا مً ع،ى حنو اإلديفضا  وي ي اإلمضا   و  

 اينبول املةهو : ايفهلل ية جموس وعه ا مة.
ييفةب    ا وس وو اشرتاكهما   ئ،ي اإلخيف ا  عن ايعبهلل  وئبي ا

 فا وس ين بون فعآ اخل  ا  اا تعا   وايةً ا  ا ، ي.
واييفًويض  اطآ  ن اإلن ان حميفاج   افعاي  ا  املبهللس ايً ا  كما 
وو حميفاج ي    حهللوث  وائيفهللامة واومه وائيفف ل ايعبهلل   اعماي  مناإل 
ي، ــ،مان املم،ــق ا تعــا   كمــا انــ  ئــباان  منــزه عــن ايفبــ ح وا مــً  

ان  ئول اا ق،ى  ايًاةا  واملعاق  و  اخلت عن اإلما  اي اما 
اا ع،   و ي  وئ،ـ دال: "من  عـ ان اا ي مً  اي ـو  وايًاةـا  ففـهلل    
كعب ع،ى اا  ومن  عـ ان اخل  وايةً  و  مة اة اا ففهلل اخًج اا 
من ئ،مان   ومن  عـ ان املعاق   و  دـوـ اا ففـهلل كـعب ع،ـى اا      

 ومن كعب ع،ى اا سمخ،  اينا ".
 

ْد َتَْيهَن دوي  تعا  ]  ََ 
 
 [ الرُّشْده ِ ْن الَغي

اآلية حجة مساوية ومالية ع،ى  فعة اإلئ    وظهو  احلق  ود،  
ـ    قهللا نبوـ ايًئـول ا كـً  حممـهلل     و ،ـوغ    قـ،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،

مًتبة ادامة احلجة ع،ى ايناس  واتضا  املاءز ايكب   ني اإلئـ   و ـني   
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ــني امل    ــة   ــآ واملــعاوي  وح ــول ايب نون  ــ،مني وغ وـــ غــ ه مــن امل،

وتةًي  املؤمنني  نعيفهـ   ًة ايًشـهلل واقـا ة اخلـ  وائـباب اهلهللايـة      
ق،ى اا ع،   و ي  وايًو   وف ها ت   عهللا  اإلئ   واجلاحهللين نبوت  

  ودعــآ اآليــة اعيفبــا ال ي،عفــآ وحكمــ    معًفــة احلــق واين ــا   وئــ،ـ
 ا ح ن واخيف ا  اي  مة   اينة تني.

ايًش هلل فهو ايعل ا شهلل اخل،ق ا  منافعهـ ومهلـ  ومن امساء  تعا 
ع،ى م احلهـ   ،مً  و محيف  واح ن كآ ش   خ،ف   و  اآلية مالية 

 ع،ى تًض،   ا شام ايضايني واق حهـ يفبول احلق ومخول اإلئ  .
واآلية داعهللـ ك، ة تيفوةى ايا  احل اـ ايهللن ا منع عههلل اييفنزيآ وتنب ـ 

 عتـ  ايةات اينام   فه  حجة ع،ى ايناس ع،ى ادما  ا    كافة وال
   عال.

وتًــيفح اآليــة ايبــاب ي،هلل ائــال ايعفاءهلليــة   ك ً ــة وضــو  ايًشــهلل 
واهلهللاية وظهو  اييفضام واييفباين واإلخيف إل   ن  و ني ايوـ  وايضـ ية   

 ومن ائباب ح وي :
اعجا  ايفً ن وما ف   من اآليال ايهللاية ع،ـى نزويـ  مـن عنـهلل اا      -1

 ميان   .ويزو  اإل
تكامآ ايةًيعة اإلئ م ة ومـا ف هـا مـن اي ـنن ومنائـبيفها ي،عفـآ        -2

 واحلكمة.

ايهلل ائــة املفا نــة  ــني اإلئــ   وغــ ه مــن ا ميــان وامل،ــآ   ــني    -3
 اينائخ واملن وخ    اب ا ميان وايةًاءا.

اعيفبا  ايعفــآ كاجـة   اييفم  ز وان اآليال وايتاوني ايـ  اـا     -4
كً ،ــة  يفب ــان احلــق اا ع، ــ  و يــ  وئــ،ـ  قــ،ى هــا ايــنيب حممــهلل 

 وظهو ه.

وايوــ  وــو ايضــ ل واخل بــة  ودــال ا ــن اإلعًا ــ  انــ  ايً ــام و   
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احلـهلليث: مــن يمــا اا و ئــوي  ففــهلل  شـهلل ومــن يع ــهما ففــهلل غــوى    

قـ،ى اا ع، ـ  و يـ     فباإلييفزا   احكا  ايفً ن واتبـا  ئـنة ايـنيب حممـهلل     
ــ،ـ  ــاإل  وئ ــة و  ــهلل واهلهللاي ــق ايًش ــ ل  ييفاف ــآ ايض ــا ع  عًا  عنهم

 وايً ام.

واآليــة حتــعيً مــن ايضــ ية وتوك ــهلل ع،ــى افيفضــا  امــً اجلاحــهللين    
ــوان     ـــاوًل وــو اإلنيفمــا  ا  اإلئــ   كعن ـــز ظـ ـــوم ماءـ ــا دني يواـ وامل

 ي،ًشهلل.
كما انهـا مـهلل  وثنـا  ع،ـى امل ــ،مني وحـث ع،ـى ائـيفهللامة اإلميـان          

مــ  ووــ   ةــا ـ ا مــن وايبفــا  ع،ــى اإلئــ   وعــهلل  اييفًــًيـ   احكا 
وا مان   ايـهللا ين ي،م  مـة  ـني اهلهللايـة و ـني ائـباب اينجـاـ امـا           
اآلخًـ ف اوً وال عيفـاج ا  مي ـآ  ن ايـهللن ا مز عـة اآلخـًـ واهلهللايـة       
طــــًيق مبــا أل ا  اجلنــة  وامــا   ايــهللن ا ف،،م  مــة  ــني حكـــ ايعفــآ   

ــث    ــ   وتبع ــهللام واي  ــين اي  ــة تع ــً  وان اهلهللاي ــك نة   واية ــى اي  ع،
 وايمم ن نة.

وتهللل اآلية ع،ى انعهللا  ايت خ  ني اإلميان وايك  ف وائمة   نهما  
وما انً اهلما ح آ اييفباين   نهما واقبح مبفهللو  كآ ان ـان اييفم  ـز   
  نهما ووعا من اعجا  اآلية ومن افًام اإل امـ اييفكوين ة وادامة احلجـة  

ا اييفـبني واييفج،ـ  ت ـه آ    ع،ى ايناس ومن م اميق داعهللـ اي،مـ  فهـع  
يهللخول ايناس ا  اإلئ   واإلدًا    ماوية ايفـً ن  يـعا تـًى امل ـ،ـ     
ي يفوًب ااوم اآلخًين اآليال وتًوييفهـ ايًًقة ايكًميـة  ـاإلعًا    

 عن اإلخنًاط   قًوإل ايًاكعني واي اءمني.
فمن اإلعجا  انك تًى امل ،ـ يزمام اميانال ووهللاية ما تفـام  ا يـا    

  ظ ل اإلئ   واماء  ي،ًًاءض    نمـا تـًى اقـااب املـعاوي     ع،   
ا خًى ي  بهـ اإلحبـاط وايفنـوط مـا ايزمـان اال مـا دـآ كـا امى ا         
ظهـــو  اييفاًيـــ    م،،ـــهـ وكيفـــبهـ   نمـــا تعاوـــهلل امل ـــ،مون ايفـــً ن  
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وايًًاءض  نهـ ييفوا ثونها امة عن امة ويفب،ون ع، ها  ةوا و غبة ومن 

 غ  د ً واجلا .
 

 [ َفَمْن َيكْفهْر ِبالطهاغهوتِ  دوي  تعا  ]
ــً       ــامني ايكً ــن مض ــ  ع ــاغول واييفخ، ــوم  ايم ــة اجلا ــهللما اآلي د
وايضــ ية كمفهللمــة ضــًو ية يإلميــان واإلعيففــام اي ــ، ـ و ن ايكًــً       
 ايماغول م ءـ ي،ًمًـ اإلن ان ة وحكــ ايعفـآ ومًـاو ـ احلكمـة و      

 معنى ايماغول واوه:
وجماوهلل وديفامـ  ودال ايمتئ : ووو املًول  ان  اية مان عن عمً -1

 عن اإلما  اي اما ع،   اي   .
 ايكاون  عن ئع هلل  ن اب . -2

 اي احً. -3

 ا قنا . -4

 مًمـ اجلن واإلني. -5

 كآ  سس   ايض ل. -6

وال تعا    ني وعه ايواوه ف،ًي ايماغول وموضوع  ومواضـع   
ــباب       ــاما  ئ ــوان ا ــ  عن ــ   ن ــا  ايفً ن ــن اإلعج ــً ن م ــً   ايف ايكً

وايض ية واجلاوم ويهللل ع،ى تعـهللم مًـاو ـ ايكًـً ويـزو  احلـع  مـن       
مفهللمال ايض ية وم،يفب ال ا مو   وف   حث ع،ى اايفنـاب ايةـبهال   
ومفوالل ايكًً ومنا ل اجلهآ  ات ان اآلية نو  ع،ــ وتع،ـ ـ ييفوك ـهللوا    
ع،ى ضًو ـ ايكًً  ايماغول ايعل عيفاج ا  حتهلليهلل وتع ني ي،مـاغول  

 ملوادع  ما معًفة ا اي ة  اضًا ه.وتةخ ص 
وائـ ايةًط  من( نو  حث ع،ى تًأل منا ل ايكًً واإل يفعام عـن  
ايماغول ويهللل  ايهللاليـة اييفضـمن ة ع،ـى مـهلل  امل ـ،مني وايثنـا  ع،ـ هـ        
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إلخيف ا وـ اإلئ   وعهلل  اييفًاتهـ ا  املفوالل ايباط،ة وق   اي هلل عن 

 ن اي ماوية.ايةًيعة اينائخة واجلامعة يوحكا  واي ن
ومن معــان  اجلم،ة ايةـًط ة   املفـا  معـوـ ايكًـا  وايضـايني ا      
تًأل   وس ايض ية واملـعاوي ايباط،ـة واايفنـاب اي،جـو  ا  اي ـاًـ      

 واملًمـ.
ودهلل و م تكً ايماغول   مثان ة مواضا من ايفً ن  اثنيفان منهـا    

 ـ منها:ئو ـ ايبفًـ وث ثة   ئو ـ اين ا   وف ها عهللـ مًاو 
 ان ايكًا  ييفخعون ايماغول وي ال. -1
 ت  فًيق من اوآ ايكيفاب إلميانهـ  اجلبا وايماغول. -2

ايكًا  يفات،ون من ااـــآ ايمـــاغول  كمـا تضــمنا وـعه اآليـة        -3
احلــث عــ،ى اايفناب ايماغول وعبامت  ئوا  كان قنمال او م،كال 

ة   مع ـ ة  او كاوــنال  ومن واــوه ايعبـامـ وــنا اإلنف ـام وايماعـ    
 اا.

و  اشيففاا يًـي ايمـاغول د ـآ انـ  مـن ايمو ـان اشـا ـ ا  يـزو          
 وض  واايفنا   واإلييفًال ا  عيفوه وتعهلليـ  واحل ،ويـة مون ظ،مـ  وحنـو     
دوت  واتوت   ف  ي آ ايمواـ ا  منا ل ايفوـ واجلتول واي ،مان اال 

ً   اعانــة اآلخــًين  وي ــخًون اينــاس يضــًب  عضــهـ ايــبعض اآلخــ  
فجا ل اآلية ييفاعيً اجلم ا مـنهـ وايكًـً  هــ ويعـين  ا ويويـة عـهلل        
ايًكون اي هـ او اعانيفهـ ع،ى اي ،ـ وائـيفهللامة ايمو ـان خ وقـال وان    
اإلنف ام هلـ عول مون توا  ايناس يعبامت  تعا  واشواهلـ عـن تكـًه   
ئــباان  وكــعا  اين ــبة ي،جــو  ا  ايكــاون واي ــاحً واي ــن  ع،مهمــا    

 ءا ودهلل تهما ع،ى تو  وا وحتف ق اآلمال ومفا ايناوئة. ايودا

  حبث فقهيحبث فقهي
حتً  ايك هانة وو  امعا  معًفة ا ئًا  واإلخبا  عنها ومـا عـهلل    
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 مب يففبآ ا يا   زعـ ت،ف ها من اجلن.

عً  اي اً عم ل وتع، مال وتع،مال وتك ـبال وئـوا  كـان  كيفا ـة او     و
كان ت ث ه   امل او  عف، ال وتك،ـ او نًث او عفهلل او مخنة او ت ويً  

او  هللن ال او نً  ال او ماي ال  وحبال او  وضال  وي،اق    ت خ  اجلن  واحلق 
ا  وا  ووـو        عض ايًئاءآ ايعم، ة ائيفخهللا  امل ءكـة واحضـا    

 سمً عيفاج ثبوت  ا  مي آ وان كثً امعا ه.
ي يفثنى من حًمة اي اً ما يؤتى    حلآ اي اً وا ماي  وما يكـون  

 ي،ع ج ومفا اإلفيفيفان.
حتً  ايةـعبعـ عمـ ل وتع، مـال وتع،مـال وك ـبال ووـ  م،افـة  اي ـاً         

مل وعبا ـ عن خمًة وئًعة وخما يق وا ا ـ غ  ايوادا وادعال وـعا اتا  
يكن ف ها غً  شًع  قا ح  وال تةـمآ ايةـعبعـ مـا ت ـبب  اآلالل     

 ايكهً اء ة من فعآ ف   ئًعة خا دة او حنووا اال ما د هللوا.
ال  ــ س  اإلخبــا  عــن ايك ــوإل واخل ــوإل وم اــال ايكواكــي و

 و ًواها وادرتان  عضها ما  عض ومنا ل ئ وا وط،وعها وافوهلا.
اءــ  ووئوئــيف   وانــعا  جلم ــا و  اآليــة حتــعيً مــن ايةــ مان واغو

 ايناس ا  يو  ايف امة يعا اا  ايًعآ  يكًً(    وة املضا  .
و  احلهلليث: "من  فا  اية ض ية ف احبها طاغول"  و  ايهللعا : 

 "واعوت  ك من شً كآ  اغ وطاغ".
وئوا  ع،ى ايفول املةهو   ني ايً ئًة  ـان ام األ املاو ـة ييفافـق    

اضها اخلاقة او ع،ى دول املهلل ئة اإلف طون ة  يفجًيهلل ايعات ال عن عو 
ــا وا        ــًمـ او ائيفاض ــاءق ا  ــاس  احلف ــ  واح  ــا  يفج، ــان ام اكه  
ايــعون  فــان اآليــة ايكًميــة حتــع  مــن املًهــو  ايك،ــ  ي،كًــً وايضــ ية  

 واإلنف ام ي،مواغ ا وو  معوـ.
يفهلل اخيف،  ايً ئًة   ايك،  ايمب ع  من اهة واومه   اخلا ج 

ا  ان  املواوم   اخلا ج افًامه  وا قح وو ايثان  ووو املةهو    عات 
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فبا فًام ييفافق ايك،  ايمب ع  فجا ل اآلية ايكًمية ي،نه  عن اييفع،ـق  

  ال م هللاا من م ايق ايكًً وايض ية وحتع  منها جميفمعة وميفعهللمـ.
ففهلل اا  ايكًً  ايماغول     شًط( وع،ى حنو اإلط ا   ايعف هللـ 

ل وايًعآ وايواوم ايعوين  اما اإلميان ففهلل اا    ةًط ال( شًأل وايفو
 وال  يي وال ا تهللام وعهلل  ايكًً مبا اا     ايًئآ من عنهلله تعا .

 

 [ َويهْؤِ ْن ِبالِلهِ دوي  تعا  ] 
  اآلية نكيفة عفاءهللية وو  عهلل  اإلكيفًا   ايكًً  ايماغول وايبفـا   

 اا كما انها تنهى عن ايًيا  واجلما   حال اي  اميان ف  هلل من اإلميان 
  ني ايكًً واإلميان واخل،ـ  ني اي احلال وما ييفنافى معها.

و  نما اا  قهلل  اآلية  ،ة شًط ة ميفضمنة   مالييفها ا مً  ايكًً 
ــآ      ــول وايًع ــهللـ وايف ــق  ايعف  ــ  تيفع، ــهللمـ واي ــاغول امليفع مب ــاميق ايم

ايةمً من اآلية معوـ يإلميان  واإلنف ام وايماعة وتنً ع ا وامً اا  وعا
  اا عز واآ وعهلل  ايةًأل   .

فاآلية نه  عن اإلحلام وايزنهللدة وانكا  اخلايق وواوم اي انا ومن 
واوه اإلميان اييف ، ـ  ايًئاالل واينبوال وايكيفي املنزية وعهلل  تعم آ 
ايكــون او انكــا  احــهللى ضــًو يال ايــهللين كاي ــ ـ وايزكــاـ واي ــو  

 واحل .
 

َفَقـــْد اسَْتْمَســـكَ ِبـــاْلعهْرَوِة دويـــ  تعـــا  ] 

 [اْلوهْثَقى
اآليــة  ةــا ـ وامــان وعهــهلل ماءـــ ويــهللل   مًهومــ  ع،ــى اييفعــًيض  

  ايكافًين واوآ ايض ية وعبهللـ ايماغول.
ان اإلئيفم األ  ايعًوـ ايوثفى ي يف،ز  ايف هلل و ـعل ايوئـا   نبـع    

  واييفمث آ   املفا  ايةًأل و مو ه وعهلل  اإلكيفًا   اين ة وايف هلل ايف،يب
يً هلل ايًو  واي ًً وعهلل  اييفعً  ي،خ ا ـ واييفًًيـ ويعين ان اإلميـان  
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  اا عز واآ ونبع ايماغول وم اميف  حااة من وية واخًوية.

وقًة ايوثفى ونا كافعآ تًض آ ال تعين واوم عًوـ اخـًى امنـى   
منها  تبـة  ف،ـ ي مـن عـًوـ اال عـًوـ واحـهللـ واـا  ايوقـ   ـايوثفى          
اخص مـن املوقـوإل  كمـا يـو د،ـا اكـً  ايعـامل ايعامـآ فـان وقـ            
ايعامــآ اخــص مــن ايعــامل  وانيفًــا  ايف ــهلل عــن املوقــوإل ووــو ايعــًوـ 
يفيفض  انيفًا  طب ع  احلكـ عن   يعهلل  امكان دزءة اإلميان و ن طًيق 

 اينجاـ ميفاهلل وي ي ميفعهللمال.
ن ـان  واآلية وعهلل كًيـ وتًغ ي  اإلميان  ـاا مـا واو ـ  ع،ـى اإل    

 عف ل وشًعال. 
ووــ  حــث ع،ــى ائــيفهللامة اإلميــان وعــهلل  طــًو ايةــك او ح ــول  
اإل تهللام او اإلئيفما  ا  انـوم ايةـ مان ومـا يبثـون مـن ايًيـي ووـ         

ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ معوـ ي،وثوا  اآليال اي  اا   ها اينيب حممهلل 
مة وعهلل  اييفًًيـ  احكا  وئـنن ايفـً ن  وف هـا توك ـهلل ع،ـى دـوـ وئـ        

شًاءا اإلئ   وانها اح ـن وافضـآ ايةـًاءا  نهـا اينائـخة ي،ةـًاءا       
 اي ا فة.

  حبث بالغيحبث بالغي
  اآلية ائيفعا ـ كًمية و  ان املعفول    وة اب وس وف ها اعجـا   
ووو ايوق  مبا يكون م،موئال ومعًوفال يهللى اجلم ا  فعًوـ اإلنا  مـن  

ًب ومل توـي  م يف،زمال ايمبخ واعمال ا ئًـ  وحااـة ا كـآ وايةـ   
 ايعًوـ عن ا وان    اي ناعال احلهلليثة.

ومن اآليال ان اآلية ايفً ن ـة تـعكً  ـايعًوـ وتنبـ  ع،ـى موضـوعها       
وواوموــا وت ــبي   تعاوــهلل امسهــا واإلئيفم ــاأل وــو شــهللـ االإلم ــاأل  
وايفبض وي يف،ز  ايًمنـة واإلييفًـال وايعـز  ا ك ـهلل ويـهللل ع،ـى ح ـن        

تو  ه ووضا امسا  اهلليهللـ هلا  وايوثفى اييفع،ق واإلخيف ا  وحتول مون 
 مؤنث ا وثق.
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 [ الَ انِفَصامَ َلََادوي  تعا  ] 
اآلية توك هلل ي،بةا ـ وتثب ا حلف فة عفاءهللية وحكـ مساول وف ـآ  
ي،معفول عن اب وس امل يفعا  ي،ب ان واإليضا   ن وعهلله تعا  ال يفبآ 

 اينفض او اخل،آ او اينفص.
ــاج   ــً    واإلنً ــا  وــو اعوا ــة  وتك ــ  ا ان ــًه مــن غ ايةــ   او ك 

اإلنً ا  يعين  ا ويوية عهلل  ايك ً او  وال ايعًوـ او انً اهلا ئوا  
عنهلل اإلئيفم األ  ها او مم،فال مبعنى ان ايعًوـ ايوثفى ميف  ًـ ومواومـ 
ماءمة و  ميفناول كآ ان ان ان ي يفم ك  ها ال عجي عنها اال اجلاوم 

 وايً وا وايةًأل.
ا  يبعث ع،ى اي ك نة واإلطمانان سل ان اإلميان  اا وعهلل  اإلنً 

عز واآ واإلعًا  عن ايمـاغول يمـًم اخلـوإل عـن اينًـوس وتـبني       
اآلية ع  ـ ئ،مان  ئباان  وائيفهللامة فض،  ع،ى ايناس ووهللاييف  اينـاس  

 ا  ئبآ ايًشام واإلميان.
واضمً اإلئـ املوقول  اي ( ف،ـ تفآ اآلية ايكًمية ايعًوـ ايوثفى 
اي  ال انً ا  هلا  واكيفًا   ،يفها وايضم  ايبا   ايعاءهلل ع،      هلا( 
ييفوك هلل ان ايعًوـ ايوثفى واحهللـ ال ثان ة هلا وان  ي ي مـن عـًوـ اخـًى    

 ئوا  كانا تنً ـ او ال تنً ـ.
ف  ش   غ  اإلميان  اا ي يفاق وق  ايعًوـ ا هللال    تةويق ا  

ايا  احل اـ ايهللن ا فا ـاـ اإلن ـان  وـ      اإلميان واحلث ع،   وعهلل  تًويا
اإلميان ض ا  وعهلل  ائيففًا  خ وقال وان اإلن ان عيفاج ا  غ ه  ن  
ككن ومًيففً ا  من ي،ج  اي   وي ي مـن م،جـ  وال مـ ت غـ ه ئـباان       
ــي         ــ  وتًغ  ــاتهـ  ،م ــاس ا  حاا ــهللعو اين ــا  ان ي ــ،  تع ــن فض فم

 ةًأل وايض ية.ويكة  هلـ  ي  ايباطآ ويبوض اي هـ اي
و  اآلية اخبـا  عـن  ،ـوغ مًاتـي ايكمـال اإلن ـان   اإلميـان  ـاا         
واييفخ،  عن ايوةاوال اي ،مان ة وائباب ايكهلل  واحلجي ايفامتة اي  
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ت ت  ما ايماغول واتباع   واآلية حًب ع،ى اي ،ــ وايمو ـان وا ايـة    

 وحمو ي،مواغ ا  فما اخيف ا  ايناس يإلميان ينعهلل  ايمواغ ا.
ف ا ح ان ايماغول وق  تات  وائـ  فًام ايعيفو وايض ل فان  
ال ينــال وــعا اإلئـــ اال  ــا عوان وا ن ــا  فاآليــة حتــول مون اايفمــا  
ا تبا  واجلنوم وا موال اي  تنم  حزب ايماغول وت هآ ع،ى ايناس 
ــال      ــون  ً خ ــ  يك ــاغول وحز  ـــوم ايم ــان  ن واـ ـــًيق اإلمي ــا  طـ اخيف 

هـ اي ا ح وايًمًـ اي ، مة اي  ال ختيفـا  اال اإلميـان   وغةاوـ مون ايً
  اا عز واآ.

وتهللل اآلية  ايهللالية اإلييفزام ة ع،ى املعان  ايفهللئ ة ومًاو ـ ايعًوـ 
ايوثفى   عامل ايت خ ويو  ايف امة واإلط ا ايزمان  ملضام نها ويع  ـ 

 اح ان  وح ن ازاء  تعا .
 

 [ َلِليمِ  َوَّللاهه سَِميلِ دوي  تعا  ] 
من امساء  تعا   اي م ا( ووو ي ما املؤمنني ويع،ـ ما يًع،ون من 
اي احلال  و ي ما دول ايكافًين ويع،ـ ااوموـ وك هللوـ  امل ،مني 

 من غ   ية  آ االش ا  واالقوال حاضًـ عنهلله.
ووو ئباان  ايعل ييفعاوهلل اإلميان واو،ـ  وـع،ـهـ ييفنعمـون  ًضـ،      

   ئباان  مت كال  ايعًوـ ايوثفى وئـ مة وحـً ال    تعا   وـعآ اميانهـ
 هلـ   ايهللا ين  وواد ة من ايك هلل واغوا  اية مان واتى اين ان.

واآليـــة داعـــهللـ ك، ـــة واخبـــا  عـــن احاطيفـــ  تعـــا   افعـــال ايعبـــام  
ومعيففهللاتهـ وميفى مـا ام أل اإلن ـان ان اا عـز واـآ يـًاه وي ـما مـا        

،ب  من اإلعيففام واينوايا فان  ـيفههلل   يفول ويع،ـ ما يًعآ وما يضمً   د
تهعيي نً ـ  واقـ   اعمايـ  ائـيفا ا  منـ  تعـا  او ط،بـال ملًضـات  او         

 اايفنا ال ي خم  او ي،ث ثة جميفمعة ات ان  ال تعا   او تزاحـ   نها.
ق،ى اا ع،   و وى عما  عن ا ن عباس ان  دال: "كان  ئول اا 

ب من اي هوم ايعين كانوا حول املهللينة  عي ائ   اوآ ايكيفا و ي  وئ،ـ
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َوَّللاهه ] وكان ي  ل اا تعا  تيك ئًال وع ن ة  وان معنى دويـ  تعـا    

قـ،ى اا ع، ـ    سل ان  ئباان  ي ما معا  ايـنيب   [ سَِميِل َلِليمِ 
واايفهــامه وحًقــ  ع،ــى ائــ مهـ"  ويكــن اآليــة اعـــ     و يــ  وئــ،ـ

 ااظ معان ها او ئ اا اآليال.موضوعها وائباب نزوهلا ئوا   ،
   ايفـً ن اثنـيفني   [ السهِميله اْلَعِليمه ] وو م دوي  تعا  

وث ثــني مــًـ مــا اييفعًيــ   ــا ي  وايــ   وعهللمــ  يب ــان ع ــ ـ دهلل تــ   
وع مة امساء  احل نى  وي،وعهلل ايكًيـ ي،مؤمنني  وايوع هلل واييفخوي  

 ي،كافًين.
وتفويـة ايف،ـوب   ايثبـال    و  اآلية  ةا ـ احلًـي اإلهلـ  ي،مـؤمن    

ع،ى اإلميان ما قهللا اين ة وايعزمية كما انهـا انـعا  مـن دـول وفعـآ مـا       
يؤمل ا  ايكًً وايضـ ية وتعمـ  اآليـة موضـوع ة يإلعيففـام واإلميـان       

 ايف،يب وختت عن ع،م  تعا  مبا ختً  اي هللو .
********** 

 

  قوله تعاىلقوله تعاىل
ُّ الهِهيَن آَ  هوا ] 

يهذِْرجهَهْم ِ ـْن َّللاهه َوِلي

رهوا  ى ال ُّوِر َوالهِهيَن َكَف اتِ ِإَل الظُّلهَم
َاؤهههمْ الطهاغهوته يهذِْرجهوَنَهمْ  ِْن  َأْوِلي
حَابه  كَ َأْص اتِ أهْوَلِئ ى الظُّلهَم ال ُّوِر ِإَل

 .252[ اآلية ال هاِر ههمْ ِفيََا خَاِلدهونَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
ت مًفـو   ايـعين: مضـاإل اي ـ      ائـ اجل ية مبيفهللس مًفو : وي : خـ 

و ،ة  منوا ق،ة املوقول  خيًاهـ: فعـآ وفاعـآ م ـيفرت ومًعـول  ـ       
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 واجلم،ة خت ثان.

 من اي ،مال: اا  وجمًو .
وايعين كًًوا: ايواو: عاطًة  ايعين: مبيفهللس  و ،ـة كًـًوا: قـ،ة    
ــاإل        ــو مض ــو  وو ــهللس مًف ــا  مبيف ــاغول: اوي  ــا وـ ايم ــول  اوي  املوق

   حمآ مضاإل اي  .وايضم   وـ( 
 ايماغول: خت مًفو : واجلم،ة اإلمس ة خت ايعين.

اوياك اقااب اينا : اوياك: مبيفهللس مًفو   اقااب: خت مًفـو   
 ووو مضاإل  اينا : مضاإل اي   جمًو   ايك ًـ  واجلم،ة اإلمس ة حاي ة.

وـ ف ها خايهللون: وـ: مبيفهللس مًفو   ف ها: اا  وجمًو   خايـهللون:  
 ع مة  فع  ايواو  ن   ا معكً ئامل.خت مًفو  و

من امساء  تعا   ايوي ( ودهلل و م امسـال يـ  تعـا    ايفـً ن ووـو      
ايناقً وامليفوي  يةؤون اخل ءق وايفاءـ  ها  فهو ئـباان  خ،ـق ايعـامل    
ومل يرتك  ئهللى  آ انـ  دـاءـ  يفـهلل  ه وائـباب ائـيفهللاميف  ووـو ايكـا          

ايًاع، ـة ومـن امساءـ  تعـا  ايـواي        فايوالية عنوان ايفهلل ـ وايع مة و
 اين ًـ واإلعانة. - ًيفح ايواو وك ًوا  -وايوالية 

وايوي  يـ  معـان ميفعـهللمـ و  اإلقـم   ايعفاءـهللل ييفضـمن معنـى        
َذِلكَ ِبـَأنه َّللاهَ ] ايوالية مايك اية   وامليف ًإل ف   ودـال تعـا    

ــِهيَن آَ  هــوا َوَأنه اْلَكــاِفِريَن الَ   َ ــْوَلى اله

 .(1 [ َ ْوَلى َلَهمْ 
قـ،ى اا  و  حهلليث ايوهلليً امليفواتً عنهلل امل ،مني دال ايـنيب حممـهلل   

 : "من كنا مواله فع،  مواله"  سل من كنا وي  .ع،   و ي  وئ،ـ

    يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
 عهلل نً  اإلكًاه   ايهللين واينه  عنـ  واحلـث ع،ـى اإلميـان ويـزو       

                                                           

 .11ئو ـ حممهلل ( 1 
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توك هللال يآلية اي ا فة واخبا ال عـن  اايفناب ايماغول  اا ل وعه اآلية 

املهللم اإلهل  واعانيف  تعا  ي،مؤمنني وخت،  هـ من ئو  ايعف هللـ وايًعآ 
ووهللاييفهـ ا  ئوا  اي ب آ  وتبني اآلية ايضً  ايًام  ايعل ي بب  اتبا  

 ايماغول ع،ى تعهللم واخيف إل افًامه.

  اعجاز االيةاعجاز االية
اييفكوين ـة وفضـــ،  تعـا       تبني اآلية ايكًميـة اانــبـــال مـن اإل امـ   

 ،وغ شــمً من اينـاس مًاتـــي اإلميـان و سفيفـــ  تعـا   هــ  احـاطيفهـ        
 وادــ ــة وح ـــن وحً  من عمــى ايب  ــًـ وايوةــاوـ ع،ى ايب ــً او 
اي ــــما ويهللفــــا عنهـــــ احل ــــًـ واييفــــًمم ويمــــًم عنهـــــ ايةــــك        

 وايًيــي.
عهلل كًيـ وعههلل تيفج،ى  يات    ايوادا اي وم  ومن اعجا  اآلية انها و

وف ها حث ع،ى ت،مي اآليال وايتاوني وامل اميق اي  تؤكهلل موضو  
وعه اآلية  ةمًي  ئوا   انفـهللا  اينـو  وظهـو  ايعنايـة اإلهل ـة   فعـآ       
املؤمن وما يناي  من اخل   او احلجي اي ،مان ة وايكهللو ال اي  ت  ي 

 .ايكًا  واتبا  ايمواغ ا
ووعه امل اميق تعكً اإلن ان ع،ى حنو يـوم  ميفكـً   هـعه احلف فـة     
ايفً ن ة وايفاعهللـ اييفكوين ة واييفةًيع ة ايثا يفة ئوا  ملا تيفعً  ي  ايعال 
او ايو   ومن اعجا  اآلية انهـا تم،ـي مـن اإلن ـان اإلميـان واإلعيففـام       

 ايف،يب اي ، ـ وتبةًه  اييفوف ق واي هللام من  تعا .
اينو ( ويًي اي ،مـال( مـًتني عك ـ  ي كـون اينـاس      وتكً  يًي 

فًيفني كآ واحهلل منهما ي   وعمآ خب إل اآلخً  كا دهلل يؤمل سح انـال  
واا  يًي اينـو    اآليـة    إ  اييف ام  وايفيفال  ني سوآ اإلميان وايكًا 

مًًمال وو مل ك،مة اينو ( ث ثال وس  عني مـًـ م ـيفف ل ومضـافال مـًـ       
    وة املًًم.ايفً ن ك،ها 

ومل يًم   ايفً ن    وة اجلما سنوا (    نما و م يًي اي ،مال( 



 82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
   وة اجلما   ايفً ن ث ثال وعةًين مًـ  ومل يًم يًي ظ،مة( ي كون 

عـن امل ـ،مني   اييفضام  ني اينو  واي ،مال   ي،ـ  واملاو ـة وي،يفخً ـ     
ينجا  واييفوف ق وتفًيبهـ وايناس   عال ي بآ ايماعة  ب ان سن ايً   وا

سمو  دًيبة منهـ  ن اينو     ـ  وكآ فًم من  ينًا   موضوع  وغ ه  
 و  اينة تني.

واا ل واليـة اا عـز واـآ ي،م ـ،مني وامل ـ،مال   عـال    نمـا        
تكًل اآلية والية ايماغون ي،كًا     وة اجلما سوي ـا وـ ايمـاغول(   

 ووو كآ ما عبهلل من مون اا  يب ان (1  وايماغول فع،ول من ايمو ان(
ِإنهَما إحتام امل ،مني وعهلل  ح ول ايًًدة وايةفاا   نهـ دال تعـا ] 

ــَوةِ    فــإن د،ــا م حت ــآ   ــنهـ خ ــومة  (2 [اْلمهْؤِ  هــوَن ِإْخ
 وإديفيفال.

واجلواب إن والية ون ًـ وإعانة اا عز واآ هلـ ئب آ وداية مـن  
واخل إل  ومن اآليال سن كآ م ،ـ تنًً  ثا  سو إئيفهللامة ت،ك اخل ومة 

نً   من اخل ومة اي  حت آ  ني امل ،مني  ويًى يزو  إايفنا ها  ووعه 
َواْلَتِصمهوا ِبحَِْْل َّللاهِ جَِميًعا اآلية من عمومال دوي  تعـا ] 

وا     .(3 [َوالَ َتَفرهَه

  اآلية سالحاآلية سالح
وحتع  ايكافًين تبعث اآلية اي ك نة وايمم ن ن    نًوس اوآ اإلميان 

واجلاحهللين وتنع وـ من اخل،وم   اينا  ووعا اإلنعا    مًهوم  عـون  
 ي،م ،مني وواد ة ومامـ ي، ت ع،ى اتى ايكافًين.

وآ اينو  ايعل خيًج إي   امل ،مون حف فـة سو جمـا ال  اجلـواب وـو      

                                                           

 .1/599كيفاب ايك، ال (1 
 .12ئو ـ احلجًال (2 
 .123 ل عمًان ئو ـ (3 



 88ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
ا  ا ول  إل امـ احلف فة   ايك   ايعً   إال ما ايفًينة اي ا فة إ  ا 

ود هلل احلف فة   اآلية ال ييفعا   ما معنى ا ـا  ف هـا سيضـال ووـو مـن      
ايةــواوهلل ع،ــى اإلقــم   ايــعل سئ ــناه   وــعا اييفً ــ  ووــو املعنى  
ا عـ( ي،اف فة وا ا    اي،ًـي ايفً نـ   ووـو مـن إعجـا ه ومالالل      
مسوه وإخيف اق   ًًاءـهلل ميفجـهللمـ   ع،ومهـا وحتـهلليها ومـن م ـاميق       

 واوه: ل خيًج اا امل ،مني ي اينو  ايع
 اإلميان واييفنزه من ايكًً. ا ول:
 إخيف ا  احلق وتًأل ايباطآ. ايثان :

 سما  ايًًاءض وإايفناب املع  ة. ايثايث:
اينجاـ من ظ،مال ايععاب   اآلخًـ  وايًو   اي،بث ايهللاءـ  ايًا ا:

   اينع ـ.
ــو  وضــ ا  ميــو ايف،ــي واجلــوانح      اخلــامي: اينمــق  ايةــهامتني ن

 .ويً ض ع،ى اجلوا   وا  كان   ئباب اييففوى

  مفهوم اآليةمفهوم اآلية
دما وعه اآلية  ـني ايبةـا ـ واإلنـعا   وايوعـهلل وايوع ـهلل  وا مـآ       
واييفخوي   وتبني اي ًا    ايـهللن ا  ـني احلـق وايباطـآ وتعمـ  ي،اـق       

ــو  وا  ــو  فيفنجــعب اينًــوس ي،ن حلــق  عــً  واحــهلل  فاعمــال  قــًة اين
اي    واما  ايعبامال   حف فيفها نو  ميو اجلوانح وتة ا  ها اعمـاا  
اينًي اإلن ان ة وتكون ي احبها ض ا  يهيفهللل      خميف،  احواي   اما 
ايض ية وايكًً فانها دعآ ايف،ي يعيف ـً املـال   مفهللمـة يـب   اآلخـًـ       

 حيفى   حال ايكًً وايض ية. واييفعك      محة من  تعا  ع،ى ايعبهلل
يفهلل  هللسل اآليـة  ائــ اجل يـة واإلخبـا  عـن والييفـ  ي،مـؤمنني و         
ق وة اخل  ي،يفوك هلل وحتًيض ايناس ع،ى مخول اإلئ   واي ع  ين ـآ  
والييف  وحمبيفـ  وايًـو   ًضـاه واايفمـا  ائـباب اهلهللايـة واإلحـرتا  مـن         

 اينو  ي ي وو ا مً ايض ية  واخًاا  تعا  املؤمنني من اي ،مال ا 
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ايوح هلل ملوضو  ايوالية  آ ان  اا  من  اب ايب ان واملثال كًًم ضًو ل 

 واك هلل وثا ا من افًام وم اميق والييف  تعا .
ومن واوه ايوالية اين ًـ واإلح ان وايً ا ايكـًيـ وايـهللفا عـن    
املؤمنني وايوداية من ايًاو  ا  املعاقـ  واي ـ اال  واييفوث ـق ين ـح     

ة اآلخًين  ووو ئباان  امليفوي   مو  املؤمنني وحاايفهـ وايفاءـ ووهللاي
 ها  ن  ئباان  ي ـما معـا وـ حـني ييفواهـون اي ـ  مب ـاء،هـ اخلاقـة        

 وايعامة.
ومن امساء  تعا  "ايواي " فهو مايك ا ش ا    عال وامليف ًإل  ها 
ووو تعا  ايعل يكً  امل ،مني امو وـ ويهلل ً احـواهلـ  ومـن معـان     

يوي  احل،   ايعل ينضـ اي ك ف كون عزأل من عزه ومنعيفك من منعيف   ا
وو م  (1  [ َفِللهِه اْلِعزهةه جَِميًعـا] ودهلل و م دويـ  تعـا    

وِلِه َوِلْلمهـْؤِ ِ ينَ ] دوي  تعـا     َولِلِهِ اْلِعزهةه َوِلَرسـه
] 2). 

  التفسريالتفسري
ُّ الهِهيَن آَ  هوادوي  تعا  ] 

 [ َّللاهه َوِلي
من ايثوا ا   ع،ـ ايك   ان  تعا  ييفعاوهلل املخ،ودال كافة  اييفهلل   
وايعناية واإلق   ومنها املؤمنون ويكن وعه اآلية ن با والييفهـ ع،ى 
حنو اخل وص ي  تعا  وف ها تةًي  واكًا  هلـ اال انها تيفعهللى حهللوم 

ة اييفةًي  وا عام اإلكًا  ييفيفج،ى عنها مهللا س ك م ة مهمة  فه  وث ف
دً ن ة ختت عن ع  ـ دهلل ت  وئ،مان  وان  يًعآ ما يًيـهلل وال ي ـاآ عمـا    
يًعآ ئوا  ائيفاق املؤمنون وعه ايوالية ا  اا ل فض ل منـ  تعـا  اال   
ان تًت ي احلكـ ع،ى ايوق  مةعً  كون ايوق  ع،ة يعيك احلكـ  
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وان كانا وعه ايفاعـهللـ ي  ـا مم،فـة    ـاب املعـا إل اإلهل ـة يع ـ ـ        

عا  وينزول ايً ا منـ  تعـا  ا يفـهللا  فهـو ئـباان  ايـعل يهـهللل        فض،  ت
 ايعبهلل ا  اإلميان ثـ تيفوةاه والييف  ون ًت  تعا .

وإلئيفااية خت،  املع،ول عن ع،يف  ويع  ـ دهلل ت  وئ،مان  عز واآ 
فان اآلية إخبا  عن املفامال اي ام ة اي  ييفبو وا املؤمنون   ايهللا ين  

خًـ وحهلله وان كان ا وـ  آ تةمآ احل اـ ايهللن ا فاآلية ال ختص عامل اآل
 ايضال إلقاية اإلط ا و ن  ئباان  يعم   ا وفى وا   وا كمآ.

وتنً  اآلية ايكًمية ايوائمة  ني اا عز واآ واملـؤمنني   اشـًإل   
موضو  ووو ايوالية  كـ ن اإلميـان ـعـآ احلـوااز ايفهللئـ ة  ـني ايعبـهلل        

اإلميان مًيفا  م،كوت  يًيفح ا  واب ي كون املؤمن وخايف  تيفباعهلل او ان 
  حضًـ ايفـهللس  و  اآليـة ماليـة ع،ـى دـًب املـؤمن منـ  تعـا  وانـ           
ئباان  يفض  حاايفـ  وـ بـ  اتا معـاه فً هـا نـو  حتـعيً وختويـ  مـن         

 اييفعهللل ع،   وع،ى ماي  وعًض  وحًمان .
يعزـ ت ت هـ ومن والييف  تعا  ح ول ايعز وايًفعة ي،مؤمنني ات ان ا

 ايعً  وو  من  شاال فض،  ع، هـ الخيف ـا وـ االميـان واهلهللايـة     
] ومنهـــا ظهـــو  قـــ   املـــومـ واببـــة  ـــني املـــؤمنني  دـــال تعـــا          

َاءه  َواْلمهْؤِ  هوَن َواْلمهْؤِ  َاته َبْعضهَهمْ َأْوِلي

ييفكون وـعه اآليـة مـن اعانيفـ  ون ـًت  هلــ و ا ـال ينجـاتهـ          (1 [ َبْعضٍ 
ايثــواب فــاملؤمن انــهللل مــن انــوم احلــق  ومنهــا و اثــيفهـ   واحــًا وـ

 ي    وي نب ا    االحكا  وافعال ايعبامـ وايماعة ي  تعا .
سل ان  [ الهِهيَن آَ  هـوا ]واا ل اآلية    وة اجلمـا  

موضــوعها اعـــ مــن ايفضــ ة ايةخ ــ ة وان ايواليــة تةــمآ املــؤمنني   
واهلـ وت ا يهـ  فًـ  وـعه   موييفهـ وائًوـ ومسعيفهـ ومنيفهللياتهـ وام
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اآلية عز ايـهللن ا واآلخـًـ  انهـا تنبـب عـن ئـ،مان ي،مـؤمنني ئـوا  ع،ـى          

 اينًوس او   املناقي واية ن ايًف ا.
وف هــا تًغ ــي  اإلميــان ومعــوـ ا  عــهلل  اييفًــًيـ  ايواليــة اإلهل ــة   
واملعا إل ايفهللئ ة فاآلية وان كانا  ،ة ختية اال انهـا خمـاب يناـآ    

 ا  د مني:
  ةا ـ وئك نة ميفواهة ي،م ،مني. ا ول:
انعا  ووع هلل ي،كافًين وتًغ ـي هلــ  اإلميـان وحجـة ع،ـ هـ         ايثان :

 ايهللن ا واآلخًـ.
عيفمآ واهني  [ الهِهيَن آَ  هوا ]واإلميان   دوي  تعا  

عامال وخاقال  اما ا ول فهو اإلميان  ًئاية اينيب حممهلل قـ،ى اا ع، ـ    
املناففني وحنووـ كن ينمق  ايةـهامتني كمـا   دويـ      و ي  وئ،ـ ويةمآ

َياَأيََُّا الهِهيَن آَ  هوا كهِتـََ َلَلـيْكهمْ ] تعـا   

ِْْلكهمْ  ْن ََ ى الهِهيَن ِ  ََ َلَل ا كهِت الص يَامه َكَم

فكآ م ـ،ـ ــي ع، ـ  اي ـ ا  امـا ايواـ         (1 [ َلَعلهكهْم َتتهقهونَ 
 ان ة  اإلضافة ا  اإلدًا   اي، ان.اخلاص فهو اييف هلليق  ايف،ي  ايوحهلل

قـ،ى اا ع، ـ  و يـ     عـن ايـنيب حممـهلل    و  اخلت عن اإلمـا  ع،ـ    
 : "اإلميان معًفة  ايف،ي  وادًا   اي، ان  وعمآ  ا  كان".وئ،ـ

 ووناأل ادوال   اإلميان منها:
 اإلدًا   اي، ان  عن ايكًام ة. -1
 وو املعًفة ففـ  عن اجلهم ة. -2

ت هلليق ايًئول  كـآ مـا ع،ــ جم اـ   ـ   احلـهللوم واحلفـاءق          -3
 ي،مًتضى.

  ا ايماعال وايواابال ما اايفناب ايكبـاءً  دايـ   عـض     -4
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 املعيفزية.

 خ ،ة من خ ال ايهللين وايةًيعة وامل،ة  عن ا شعًية. -5

 وو اييف هلليق  ايف،ي واي، ان وايعمآ  اجلوا    عن املً هلل. -6

 ن املًااة.وو اييف هلليق  ايف،ي واي، ان معال ع -2

دال  عض اخلوا ج ان اإلميان وـو ايماعـة ودـال  اعـة مـن       -8
ا شاعًـ ان اخلوا ج دايوا ان اإلميان اعيففام  ايف،ي وادـًا   

معهما اإلايفناب عن  -سل اخلوا ج  - اي، ان كما د،نا و اموا 
 ايعنوب ا ا.

 ن ي ا   عض ايفهللما  ان  املعًفة  ايف،ي واإلدًا   ها. -9

  ايف،ي عن ا   احل ن ا شعًل.وو اييف هلليق  -12

ووناأل ادوال كث ـ اخًى مفا  ة هلا  وت،يفف  وعه ا دوال   اجلم،ة 
  يفعًي  اإلميان  ان  ت هلليق  ايف،ي.

واملـًام مـن اآليـة وــو ايواـ  ا ول وا امـ امل ـ،مني   عـال ويــ ي       
املؤمنني منهـ ففـ  يإلط ا وع  ـ فض،  تعا  وملضمون اآلية وتًض،  

 ن   اخًااهـ من اي ،مال.ئباا
وائيفهللل االشاعًـ  هعه اآلية  ان يمً  تعا    حق املؤمن اكثً من  
  ايكــافً   نهــا تــهللل ع،ــى والييفــ  تعــا  ي،مــؤمنني ع،ــى حنــو اييفعــ ني   
واييفخ  ص كما اع،ووا شاوهللال ع،ى  م ن دول املعيفزيـة  انـ  ئـباان     

 ق ثـ تكًوا واووال ا  عة ئاوى  ني املؤمنني وايكًا    اهلهللاية واييفوث
 ييف ويآ اييفخ  ص وايوالية ايوا مـ   وعه اآلية وو   اخيف ا :

  يامـ اي،م  اإلهل  ي،مؤمنني. -1
 ثواب املؤمنني   اآلخًـ  واخل،وم   اينع ـ. -2

ان  تعا  وي  ايناس   عال  ويكن املؤمنني وـ ايعين ينيفًعون  -3
 من وعه ايوالية.

 تعا  ي،مؤمنني.ان ايوالية ونا مبعنى حب   -4
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ودهلل  م ا شاعًـ ع،ى وعه ايواوه اي  محآ ع، ها املعيفزية معنـى  
ايوالية  وال تعا    ني دوي هما واينزا    نهما قـوًول  ويكـن اآليـة    
اعـ   موضوعاتها ومالييفها كما ان معناوا ظاوً ووو ان ايوالية   وعه 

   وايماف  ئباان  اآلية اا ل حب ة  اءهللـ وو  اإلميان واخيف ا  ايعبهلل ي
 املؤمن اكثً كنو  اـزا  وفضـآ منـ  كمـا ان وـعه اإليمـاإل ال تنا ـً        
 ةؤون ايهللين  ـآ تةـمآ كـآ اوانـي احل ـاـ ايـهللن ا واملنزيـة ايًف عـة           

 اآلخًـ.
ــا      ــال  يفــهلل  كـ وايف  ــوي  مــن كــان ميفافف و  ت،خــ ص ايةــا : "اي

  امو كـ  ودي طاعيف  ع، كـ".
حث ي،مؤمنني ع،ى اييفف هلل  احكا  ايًًاءض  وع،ى وعا املعنى فاآلية

وايماعال وتنب   ي،كافًين ي   ئوا من املؤمنني وييفجنبوا ايعا وـ   بي 
 اماءهـ ي،منائك وايعبامال.

وتبني االيــة ما مييفــا     املؤمنــون من ايوالية واييفوف ـــق ومـا يًيففـً    
مـن اين ـًـ وايعـون    اي   ايكافًون  كا ال ي ــيفم عــون اإلئــيفونا  عنــ  

 ن اإلحيف اج مـ    يإلمكـان واإلن ـان ككـن ا مـً ايـعل ـع،ـهـ          
َوالظهاِلمهوَن َ ا َلَهمْ ِ ْن ] ضــ ا  وت   وح ـ دال تعـا   

 َوالَ َنِصيرٍ 
ٍّ
 .(1 [َوِلي

واآلية عز ودوـ ومنعة ي،م ـ،مني ييفعـهللم مًـاو ـ ايواليـة وانب ـاطها      
َوَكَفى ِبـالِلهِ ] ع،ى املعا إل وايع،و وايًفعة واية ن  دـال تعـا    

 .(2 [ َوِليًّا َوَكَفى ِبالِلهِ َنِصيًرا
 

يهْذــِرجهَهمْ ِ ــْن الظُّلهَمــاتِ ِإَلــى دويـ  تعـا  ]   

                                                           

 .8ئو ـ ايةو ى ( 1 
 .45ئو ـ اين ا  ( 2 
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 [ ال ُّورِ 

 ادوال:و  ائباب نزول اآلية تكًل 
ودو  كًـًوا  ـ  ف،مـا  عـث اا     انها نزيا   دو   منوا  ع  ى  ا ول:

 من    من كًً  ع  ى وكًً  ـ   ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ حممهللال 
 من  من  ع  ى ع،   اي   .

ع،ــى طًيفــة اين ــا ى  وايفــول نزيــا   دــو   منــوا  ع  ــى  ايثــان :
  اإلحتام ثـ اقباوا م ،مني 

ق،ى اا ع،   و ي  نزيا   كآ كافً ائ،ـ و من  ًئاية حممهلل  ايثايث:
 .وئ،ـ

واآلية اعـ   موضوعها وو  وعهلل كًيـ يكـآ مـؤمن وحـث ع،ـى     
ــًاءض       ــال وايً ــن ايوااب ــان م ـــهلل اإلمي ــا  ـعـ ــة مل ـــهلل  اإلعان ــان وعهـ اإلمي
ــق       ــاءً ومم، ــً وايكب ــن ايكً ــرتا  م ــة واإلح ــباب ايوداي ــآ و ئ واينواف

اي ،مال ايضال واا ل اآلية   ـــًة اإلميـان سل انهـا     املو فال  نها من
مم،فة  وض اين ً عما ئـبق ح اـ اإلميان ووآ ايعبهلل كان كافًال ثـ  من 
ا  ان  ويهلل ع،ى اإلميان وايًمًـ  و  وعا اإلط ا نو  تةًي  واكـًا   
ي،مؤمن ويهللل  ايهللالية اييفضمن ة ع،ى عًوه و محيف  وموًًت   واإٍلئ   

  .ـي ما دب،
كما انها تةمآ عامل اآلخًـ وو   ةا ـ جناـ املؤمن مـن اينـا  ففـهلل    
ي يفاق املؤمن  عم،  ايععاب وايعفاب ويكن  تعا  ينج   ويهللخ،  اجلنة 

  ًض، .
كما تةمآ اآلية اي ،مال املامية   احل اـ ايـهللن ا وم،يفب ـال ا مـو     

ف ـ ـ  وايةبهال وحاالل ايض ق واحلـًج واإلفيفيفـان واإل ـيف   وميكـن ت    
اي ،مال ا  د مني د ـ يكون اإلجنا  ف   عامال فض ل من  تعا  كما   
مفــا املهايــك واملًــاو  وا و اــة وايً اضــال وئــاعال ايةــهللـ  نــ  وــو 
ايًمحن وكما مين ع،ى املؤمن مين ع،ـى ايكـافً ائـيفهلل ااال او امـ   او     
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ــ] م ئــال وتــعك ال واعيفبــا ال ومنائــبة ي،يفو ــة دــال تعــا    ــْل َ  ْن َه

هه  ِْر َتْدلهوَن اتِ اْلَْر  َواْلَْح ْن ظهلهَم يهَ ج يكهمْ ِ 

 .(1 [َتَضرًُّلا َوخهْفيًََ 
اما ايف ـ اآلخً فه  اي ،مال ايعفاءهللية وواـوه ايضـ ية وايوً،ـة    

ههَو الهـِهي يهَ ـز له  ]واإلجنا  ف   خاص  املؤمنني دال تعا  

ِْدِ  آيَاتٍ َبي  َاتٍ  ِْرجَكهمْ  ِْن َللَى َلْ ِليهذ

 .(2 [الظُّلهَماتِ ِإَلى ال ُّورِ 
خت ثان ي،مبيفهللس ووو ائـ اجل ية  وك نها  [ يهذِْرجهَهمْ ] و ،ة

 من عم  اخلاص ع،ى ايعا .
ــ  تعــا     ــايوا ان دوي ــْن ] و  ع،ـــ ايب غــة د ــِرجهَهمْ ِ  يهْذ

مـن االئـيفعا ـ اييف ـًع ة واملـًام      [الظُّلهَماتِ ِإَلى ال ُّورِ 
يض ل واهلهللى  ويكن ايك   عمآ ع،ى ظاوًه اال مـا ايفًينـة ع،ـى    ا

ان ًاف  عنها ا  ا ا  واالئيفعا ـ  وال مالية ع،ى ح ً املعنى  ـ  ونـا   
المكان محآ يًي اينو  ع،ى مًاوــ م  اي،وــوية وايعفاءهلليـة   االضـافة   

 عـ ا  داعهللـ املعنى ا عـ اي  تعين محآ اي،ًي ايفً ن  ع،ى معناه ا
 ومًهوم  االوئا واالكثً مشوالل.

 ال ُّورِ ]    وة اجلما ويًي  [ الظُّلهَماتِ ] يفهلل و م يًي 

   وة املًًم ووو من مًاو ـ والييفـ  تعـا  واثبـال هلـا  فـان انـوا         [
ايض ية ميفعهللمـ وا واب ايعنوب كث ـ  واا ل اآلية ي خبا   ان  تعا  

تعهللمل وانومي ف ها  فان  ئباان   ينج  وعًي وخيًج املؤمن منها وان
 ال ت يفع   ع،   م  ية.

ان ق وة اجلما ي، ،مال  ةا ـ وئك نة وطًم ي، ـ س ايفنـوط مـن    
                                                           

 .63ئو ـ االنعا  ( 1 
 .9ئو ـ احلهلليهلل ( 1 
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 محيف  تعا  فهو ئباان  ما عبهلله املـؤمن   كـآ احوايـ  وخي، ـ  مـن      

 ايةهللاءهلل.
ان اا عز واآ يهعب نًي املؤمن ويهللفع  عمـا ي ـبي ايبعـهلل عـن     

ب ات ان ايًًاءض واحًا  اي احلال  ويمًم عن   محيف   ويه   ي  ائبا
ائباب ايةفا  وـعآ نً   مت آ ا  ايماعال وتنًً من ايةهوال و ينة 

 ايهللن ا وما ف ها من ايوًو .
وتيفضمن اآلية ايوعهلل منمودالس وايوع هلل مًهومال فوالييف  تعا  ي،مؤمنني 

و ب ـة    وعهلل وحث كًيـ ع،ى م ائة وتب ان منافا اإلميان وا ئباب اي
حًي امل ،ـ وتعاوهلله   نً   وويهلله وماي  وعًض  وماي  ومناو  ح ات  
ــ        ــة اي  ــة م،ك ــاءز ييفنم  ــام وايًك ــا كا وت ــًاءض ف ه ــون ايً ــ  تك اي
وايًــ    ووــ  وع ــهلل ي،كــافًين وحتــهلل هلـــ ملــا ف هــا مــن املــهلل  وايثنــا   

 وايًضآ اإلهل  ع،ى املؤمنني.
ايكـافًين ونفمـيفهـ مـن امل ـ،مني     و مبا يفـال ان االيـة ئـبي حل ـهلل     

واجلواب ان  تعا  ضمن جنـاـ امل ـ،ـ مـن وـعا احل ـهلل ومـا عيفمـآ مـن         
ــن        ــ  م ــاميق اخًاا ــن م  ــهللاا م ــًم وم  ــاـ ف ــعه اينج ــهلل  وان و ايك 
اي ،مال  ات ان اإلخًاج اعـ من ان ييفع،ق  امل ،ـ  ايعال و ،ااظ دوي  

واإلحرتا  ومفا  وفع،   آ يةمآ طًم ائباب ا تى وته اة ئبآ ايوداية
ايةـًو  وايك ـهلل واملكـً خ وقـال وان احل ـهلل وايك ـهلل امـو  دـهلل ت ـبي          

 يإلن ان ا  اكال   ح ات  ومتنع  من ايً ية اي ، مة.
ــا        ــني ايكً ـــوى   ـــا  ئـ ــ  تع ـــة ان ـــهلل املعيفزيـ ـــًا ل: وعنـ ـــال ايـ ود
ــة      ــة مبم، ــعه اآلي ــا و ــاإل  فكان ــق واإليم ــة واييفوف  ــؤمنني   اهلهللاي وامل

 .(1 يفوهلـ
وال تعا    ني دول املعيفزية ودول ايًا ل ي،يفباين املوضوع    نهما  
ف اوً ك   املعيفزية خ وص ائباب اهلهللاية واييفوف ق اإل يفهللاء ة ي،ناس 

                                                           

 .2/12مًات ح ايو ي ( 1 
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  عال مبا وـ خ،ق وعب ـهلل ا تعـا  ومـن امل ـاواـ واإلشـرتاأل     يـة       

 ـان   يال اآلفاا وتال اإلن ان واآليال ايةخ  ة اي  تيفج،ى يكآ ان
وت ت  تنب هال وتعك الس وحتعيًال ويمًال من  تعا  فان  ئباان  يفـًب عبـامه   

 ا  طاعيف  ع،ى حنو ايعمو .
اما اييفباين   ائباب اهلهللاية ف يفع،ق حبال ما  عهلل اخيف ا  اإلميـان سل  
ان اآليال تـ ت  ي،نـاس   عـال  فمـن  مـن تيفنـزل ع، ـ  ائـباب اضـاف ة          

خيف ا ه اإلميان  اا تعا  و ًئ،   فً  اآلية ي،ههللاية واييفوف ق وايًشام إل
شكً من  تعا  ي،عبهلل وييفج،ى وـعا ايةـكً  يفثب ـا ادهللامـ  ع،ـى اإلميـان       
ومنع  من اإل تهللام او ايًاو  ا  مواطن ايكًً ووو احهلل افًام اخلًوج 
من اي ،مال ثـ نف،  ا  منا ل اإلميان وته اة مفهللمال ا تفاء    مًاتب  

اــال املــيففني  ات ان اينــو  ايــوا م   اآليــة مــن ايك،ــ    وقــوالل ا  م 
 املةكك وي  مًاتي ميفًاوتة دوـ وضعًال فمن مًاتب :

 ايثبال ع،ى اإلميان. -1
  يامـ ايب  ـ   ايهللين. -2

 اإلنًاا   ئب ،  تعا . -3

 اهلجًـ   ئب ،  اا. -4

ِإن ي ] وئوا  كانا اهلجًـ ي،نجاـ   ايهللين كما   وجـًـ يـوط   

  ومنهـا وجـــًـ اعًـــً    (1 [ ِإَلى َرب ي سَـيََِْدينِ َذاِهَِ 
ايمــ ا  ونًــً من امل ،مني ا  احلبةة  او اهلجًـ ي،جهام   ئب ،  تعا  
كما   وجًـ ايًئول ا كً  ق،ى اا ع،   و ي  وئـ،ـ واقـاا   مـن    
ـــهللل ع،ــى اإلعجــا  ايعم،ــ        ـــًـ ايــ  ت مكــة ا  يثــًب  ت،ــك اهلجـ

نًًم    من اخل اءص ايعفاءهللية و نها غ ل جمًى اييف  يخ اإلئ   ملا ت
وئ  ا حهللا    ايعامل ا  يو  ايف امة  كما انها مل تكن  عاتها    مة 
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وئه،ة  آ كانا اهامال شادال تيفكة  من خ هلا خ ـوط ا مـآ واينـو     
ايعل و م   وعه اآلية ايكًمية ات انهـ خًاوا من ظ،مال مكة وما ف ها 

ه ايكًــً وايةــفاا وايضــ ية وايــب   ا  نــو  اهلهللايــة وحكـــ مــن واــو
 اإلئ   وعز اإلميان.

ــة تيفع،ــق  ايفضــ ة    واــا ل   ــ وة اجلمــا  خيــًاهـ( ووــ  احن ي 
ايةخ  ة و ايعمو  ا موع  واإلئيفوًاد   فكآ مؤمن ينيفًا من اآلية 
ــا ه اــز  وفــًمال مــن جميفمــا اإلميــان ومعاشــً     ع،ــى حنــو شخ ــ   اعيفب

 وكما ينيفًا امل ،مون عامة مـن وـعه اينعمـة وايًـ ض اإلهلـ        امل ،مني
واإلخــًاج مــن اي ،مــال يكــون ع،ــى واــوه و  ــ   ميفعــهللمـ و ــآالل   
ووئاءآ خميف،ًة من غ  تعا     نها واا ئباان  وائا كًيـ  وحتـث  
اآلية ع،ى اإلميان وت هً ايوعهلل ايكًيـ ع،   فما ان ييفج  اإلن ان قوب 

ا ن يف  وييفخ،ى عن مًاو ـ ايكًـً حيفـى يـًى عونـ      منا ل اإلميان وي هلل
تعا  وائباب اي،م  واهلهللاية ومنهـ من د ـ املؤمنني  ،ااظ اخًااهـ 

 من اي ،مال ا  اينو  ا  ث ثة اد ا :
عوا  املؤمنني ايعين خيًاهـ اا من ظ،مـال ايكًـً وايضـ ية     ا ول: 

 ا  نو  اإلميان واهلهللاية.
اا من ظ،مال اي ًال اينً ان ة واجل مان ة  اخلواص خيًاهـ ايثان :

 ا  نو  ايًوحان ة وايً ان ة.
خواص اخلواص خيًاهـ من ظ،مال حهللو  اخل،فة ايًوحان ة  ايثايث:

 ا  نو  د،  قًات  تعا .
وال مي آ ع،ى وعا اييفف  ـ  واآلية سعـ ويـ ي مـن تبـاين   افـًام     

وان كان من ايك،  املةـكك  وواومال اينو  ايعل ينيففآ اي   املؤمنون 
ايعل ييفباين   دوت  وضعً  ويكن  دهلل يكون عنـهلل  عـض عـوا  املـؤمنني     

 اكثً من غ ه  ،ااظ ايًمًـ وادباي  ع،ى طاعة اا واايفناب حما م .
 تسْبعًَـثس  َسْو اَ ْوـوًَا    َسْوآس يسْبعًَثس: "َدالًَ خًَاي هلٍل  ْ ِن َسيُّوبًَو اإلئنام عن 
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ً يفًَنس   وًَوًَاهس َكانًَ وًَمًَْن مسض  اًَةل   ًَْ ضًَا ًَ ف يْفنًَيفس س َكانًَْا اإِلميًَانس  وًَوًَاهس انًََك َفمًَْن اْي
ًس  ًْ َّ مسْ ، مًَةل  ئًَْومًَا ًَ ف يْفنًَيفس س َكانًَْا اْيك  ًََس ثس  ايَّـع ينًَ  وًَي ـ ُّ  اي،َّـ س : "اآليًَـةَ  وًَـع ه   َد

ـْ  مًَنسوا ًِاسهس  إشكال من واوه:   وف  (1 (اينُّوِ  ِإَيى اي ُّ، مًَال  م نًَ يسْخ
مضامني اآلية سعـ وتبهللس م اميق اينو   اييف هلليق  نبوـ حممهلل  ا ول:

 ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ ومخول اإلئ   وإت ان ايواابال.
اــا ل اآليــة  اإلخبــا  عــن فضــآ اا ع،ــى امل ــ،مني وسنــ    ايثــان :

 ئباان  وو ايعل خيًا  من اي ،مال إ  اينو .
عمة اخلًوج إ  اينو    ايهللن ا سو   اآلخًـ يو شككنا سن ن ايثايث:

سو ف ها معال  فاي ا ح وو ايثايث  ف، ي مـن  ـً خ سو تـ خ    فضـآ     
َّللاهه نهـــوره اا   إخــًاج امل ـــ،مني إ  نـــو  اييفوح ــهلل دـــال تعـــا ]  

 .(2 [السهَمَواتِ َواألَْرضِ 
جمــ   اآليــة  اإلخبــا  عــن إغــوا  ايمــاغول ي،كًــا   دــال    ايًا ــا:

 .(3 [شَيَاِطيَن اإِلنسِ َواْلجِن  عا ]ت

  حبث فلسفيحبث فلسفي
يفهلل خ،ق اا عز واآ  م  ا ا ايبةً من غ  وائمة ونًـخ ف ـ  مـن    
 وح   ثـ تًضآ وخ،ق افعاي   ايوائمة و اهلهللاية واييفوف ق واعآ عنهلله 
م،كال حمهللومـ وائيفف ل حمهللوم  ي كون مع،ول ايع،ة ع،ة ايضال  وي بفى 

وائــيفهللاميف  مع،ــوالل يفهلل تــ  ئــباان  وتنا ــً اخلايف ــة ايعــامل   خ،فــ  
واإلئيفف ي ة احلف ف يفان    تعا   فكآ مواـوم مًيففـً اي ـ  ئـباان  وال     

 ي يفم ا اإلئيفونا  عن    واومه وافعاي  وخميف،  شؤون .
وتهللل وعه اآلية ع،ى ايرتا ـ   اين ا  ايكـون  وتع،ـق املواـومال    
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ن ـان ي،ـيفو  حنـو ا قـ،ح وا فضـآ       عضها  ايبعض اآلخـً ودا ، ـة اإل  

ووعا اييفو  ييفـ  افاضة مـن ايـعال اإلهل ـة املفهللئـة مـن غـ  ان يكـون        
اإلن ان جمتال   افعاي  واخيف ا ات  او ان ايًعآ ايواحهلل ي هلل  من فاع،ني 
يعمومال امية اييفك،   و ن اإلن ان يكيف ي واومه وتـهلل  ه يةـؤون    

وم  يـعا و م   اخلـت " ال اـت وال    وافعاي  اإلخيف ا ية من وااي ايوا
 تًويض  آ سمً  ني ا مًين".

فاا عز واآ يً ض ع،ى ايعبهلل وخيًا  من اي ،مـال  عـهلل اخيف ـا     
ايعبهلل يإلميان واملعًفة  ايف،ي واإلدًا   اي، ان واييف ، ـ ا و ئ،  ف ما 
اا وا    من عنهلل اا ومنها ايًًاءض ووـ  عنـوان اخلضـو  ا تعـا       

اإلخيف ا  ي يفاق ع،   ايعبهلل ايثنا  ووو مي آ ايع،ـ واا عز واآ  ووعا
ـا ل ع، ـ    ايـهللن ا واآلخـًـ  ومـن م ـاميق اجلـزا  تًضـ،  ئـباان          

  اخًاا  من اي ،مال ا  اينو .
وال ينا ً موضو  اآلية  احل اـ ايهللن ا  آ يةـمآ اآلخـًـ ات ينجـ     

اجلنة  واإلخـًاج يكـون   اا املؤمنني ويف هـ من ععاب اينا  ويهللخ،هـ 
ههَو الهِهي يهَ ـز له َلَلـى ]  اينبوـ وائباب اهلهللاية دال تعا  

اتِ  ْن الظُّلهَم ِْرجَكهمْ ِ  اتٍ ِليهذ اتٍ َبي َ  ِْدِ  آَي َلْ

 .(1  [ِإَلى ال ُّورِ 
واينو  ك ً ة ظاوًـ  نً ها  م هًـ يو وا  كما يكون اينـو  ضـو    
عا ض ال  ويكن اينو    اآلية سعـ وسكت فهو وعا  م،كوت  و ية مبا كة 

َمَواتِ َواألَْرضِ ] وئ   وحً  دال تعـا     َّللاهه نهـوره السـه
وان املؤمن ي يفض    نو ه تعا  ويهيفهللل  ض ا  احلكمة ومـا اـا     (2 [

َفـمِ  هوا ِبـالِلهِ ] ايفـً ن مـن احكـا  وئـنن دـال تعـا             

ا  ا َوَّللاهه ِبَم َوَرسهوِلِه َوال ُّوِر الهِهي َأنَزْلَ 
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 . (1 [ َتْعَملهوَن خَِْيرِ 

 وتكًل اآلية  اي ،مال(    وة اجلما وف   امو  ث ثة:
ميفع،ق  ع  ـ دهلل ت  تعا  واح ان  امليف آ ع،ى املؤمنني  فاآلية  ا ول:

تهللل ع،ى ائيفمًا  اجنا  املؤمن وخت،    مـن املهايـك وائـيفمًا     
 فيفح  اب اييفو ة وووايوائا ايكًيـ.

تال ايعبهلل وامكان نف،  من ايوادا ايًائهلل وت ا ح اعماي  وان  ايثان :
 توةاوا اخلم .

تهـا  ومشوهلـا مل ـامين ميفعـهللمـ كاإلعيففـام      اي ،مال تاتها وكثً ايثايث:
وايًعآ ووو اـام اية   وايعمـآ ووـو اــام ا ثـً   ايةـ         
وتهللل ق وة اجلما ع،ى ان كآ فًم مـن افـًام ايضـ ية واجلهـآ     

 وايوً،ة ظ،مة وض ا  ومانا من ايً ية واإلم األ.
ــاظ عوا ضـــها      ـــا وماو ــــاتها او  ،اـ ـــال  اعيفبـــا  تواتهــ واي ،مــ

ــافيفه ــوا     واض ــوا   ايً  ــن ايع ــآ  وم ــً واجله ــعوال ايكً ــن اي ا  وم
وايوً،ة  واآلية ال تنا ً   يا  ايبعثة اينبوية ايةًيًة وما  عهللوا من ايا  
احل اـ ايهللن ا ال انها ال ختيفص  امل ،مني  آ و  ا امـ تكوين ة ثا يفة تةمآ 
امل ،مني ع،ى حنو ايعمو  اإلئيفوًاد  منع ان خ،ق اا تعـا   م  ع، ـ    

 اي   .
ق،ى اا ومن اإلخًاج من اي ،مال اميان ايناس  ًئاية اينيب حممهلل 

وادًا وـ مبا اا     من عنهلل اا عز واآ وان ايفـً ن   ع،   و ي  وئ،ـ
 كيفاب مساول ووح  وتنزيآ.

 
ــاؤهههمْ دويــ  تعــا  ]  ــرهوا َأْوِلَي ــِهيَن َكَف َواله

 [ الطهاغهوته 
                                                           

 .8ئو ـ اييفوا ن ( 1 
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ا  ي،عين  منوا  اما  اين بة ي،كًا   هللسل اآلية  اإلخبا  عن والييف  تع

ــة      ـــ تفــآ اآلي ــعكً ايمــاغول ف، ــآ ان ي فــعكًوا كموضــو  م ــيففآ ودب
وايماغول وي  ايعين كًًوا  تنزيهال ملفا  ايً و  ة و ن املوضو  ييفع،ق 
 ايناس ووع هـ وحتعيًوـ وانعا وـ  ويب ان ان ايوالية  ني ايماغول 

ــا وـ وا امت   ــ   اخيف  ــا و ــافًين امن ــاغول   وايك ــا  ايم ــ ي  اخيف  ـــ وي ه
خ وقال وان اي نـ وايوثن من م اميق ايماغول ووما  ام ال ا امـ 
يــ   وحيفــى اي ــ،مان اجلــاءً فانــ  ال ي ــيفم ا اييفــ ث  ع،ــى د،ــوب اتباعــ  
ايكث ين  كما اا ل اآلية يع  ايعين كًًوا و  ان ائباب خت،ًهــ عـن   

وما يرتتي ع،   من اآلثا    اإلميان واظها  املاءز  ني املؤمنني وايكافًين 
 اينة تني.

ومـــن اإلعجـــــا    اآليـــة ان موضـــوعها ييفع،ـــق  ايواليـــة واينـــو   
واإلخًاج من   مون غ ه من ائـباب ايـً ا واي ـاة واملـال وا والم     
ــزو         ــاس وي ــة اين ــ  عبومي ــة ال تنً ــااً فاآلي ــت وايً ـــً ا اي ــان اا ي ف

ـ  ايناس  وافاضال  سفيف  خةوعهـ وطاعيفهـ ا تعا  وان  تعا   ح 
ــو  ويكــنهـ اخًاــوا     ــا ل اين ـــى اينــاس   عــال ات اع،ــيفهـ   من تيفوةـ

 انً هـ منها.
فان د،ا: ملاتا املؤمنون خيًاون من اي ،مال وال يكونون اق ل   
اينو   وكعا ايكافًون ملاتا ال يكونون اق ل   اي ،مال وي ت  ايماغول 

 ي ثبيفهـ ع،ى حاهلـ.
ية اا ل  فواعهلل ك، ة تبني اد ى حاالل ايًعآ واييف ث  د،ا: ان اآل

ـــ ان      ــافً ث ــؤمن وايك ــني امل ــايز   ــول اييفم ــة   ح  ــن ايع،  ــا  ع ويإلخب
اي ،مال من ايك،ـ  املةـكك وتـهللخآ ف ـ  ا  اانـي ايكًـً وايضـ ية        
اجلهاية وايًيا  وحـي ايـهللن ا واتبـا  ايةـهوال ود ـاوـ ايف،ـي واي ،ــ        

 وحنووا من ا خ ا ايعم مة.واإلئيفكبا  وتًأل املًو ـ 
و  اآليــة حجــة ع،ــى ايكــافًين وائــيفافادهـ ايعــعاب مبــا ك ــبا   
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ايهلليهـ وان اا عز واآ يـ ي عـهللووـ مبعنـى ان اا عـز واـآ ين ـً       
املــؤمنني ويفــ ض هلـــ ا ئــباب ايــ  يًتفــون معهــا   منــا ل اييففــوى   

وـعه   وت ودهـ حنو اي عاـ ا  هللية ويكن ايكـافًين حًمـوا انً ـهـ مـن    
 اينعمة ايع  مة  اتباعهـ ايماغول.

 وال تعا    ني وعه اآلية و ني اخبا  ايم نة وامل ثاا.
: "ان خ،ــق قــ،ى اا ع، ــ  و يــ  وئــ،ـودــهلل  ول عــن  ئــول اا 

احهللكـ ـما    من ام  ا  عني يومال نمًة  ثـ يكون ع،فة مثـآ تيـك    
 ا كمال ف كيفـي  ثـ يكون مضوة مثآ تيك  ثـ يبعث اا اي   م،كال  ا 

 .(1 عم،  واا،  و  د  وشف  او ئع هلل"
 فاخبا  ايم نة اخبا  عما ئ  آ اي   اإلن ان   عم، .

ودال املعـيفـزية  ان وــعه اآلية تهللل ع،ـى   وتيفع،ــق اآلية  ايماغــول 
ان ايكًً ي ي من اا  نـ  تعـا  اضـاإل ايكًـً ا  ايمـاغول  ويكـن       

ايماغـول واحكـا  اييفك، ـ  يـبين  م  ي هـً ان     ائــيفاضا  املــًام من 
وعه اإلضافة ي  ا مـن  ـاب احلف فـة  ـآ ان ايكـافً  نً ـ  تـًأل ئـب آ         

 االميان.
ون بة فعآ اإلخًاج ا  ايماغول فمث ل اتا كان املًام من ايماغول 
وو ايوثن فمن ايبهلليه  ان  فادهلل ي ،مان اييف ث  وال مييف،ك ايفـوـ وايًعـآ   

فهـ اإلخًاج  فًا ـ منائبة وال ت آ اينو ة ا  ت وي،ـ   ف  هلل ح ناع من 
فاإلخًاج ونا يعين انهـ مامـ اإلخًاج وئبي اإلفيفيفان واإلنةـوال عـن   
تكــً اا  كايــعل يــهللاو  ع،ــى عبــامـ ايــوثن  فــان ايــوثن ال تــ ث  يــ    
اخًاا  من منا ل اإلميان ويكن  قا  ئببال مبعنى ان اآلية   حف فيفها ال 

ن بة اإلخًاج ا  ايماغول  آ انها ختـت عـن مـامـ اإلخـًاج     تهللل ع،ى 
وموضوع  ما ن بة اإلخًاج شًعال وعف ل ا  ايكافً نً    ن  اعـً   
عــن تكــًه تعــا  وادــ  ا  اعــهللا  ايــهللين وائــباب ايةــًأل وايضــ ية    
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َرب  ِإنهَهنه َأََْلْلَن َكِثيـًرا ]وكعيك يً ــً دـــوي  تعـا    

 .(1 [ِ ْن ال ها ِ 
ان ا قنا  مامـ ي،كًً وايض ية وي ي هلا ت ث  مباشً ع،ى اإلن ان 

   اخيف ا ه وا امت  وفع، .
واخلــ إل قــوًول ات ان اإل ــا  ع،ــى اعيفبــا  وــعه اإلضــافة مــن 
ا ا   يعيك تـًى شـمً اآليـة  ـهللس  ايـعين كًـًوا  مبعنـى انهــ اختـعوا          

ئببال   اخل ـا ـ وايووايـة   ايماغول وي ال فكانا وعه ايوالية واإلخيف ا  
اما   احلاالل اي  يكون املًام من ايماغول وو   ئا  ايضـ ية كمـا   
عن جماوهلل فان  يكـون اـز  مـن اإلخـًاج كمـا يـو كـان يفـوم ايكـافًين          
با  ة امل ،مني ئوا  ايا  ا نب ا  اي ا فني ا   عهلل ايبعثة اينبوية املبا كة  

باب ض ية اتباع   يعا فان  يبو   امث  فهعا ايماغول ييفامآ د مال من ائ
وامثهـ  وحيفى   وعه اي و ـ يعوم اإلخًاج ا يفـهللا  ا  املك،ـ  نً ـ     

 واخيف ا ه ايًكون ا  اي امل واإلنف ام اي  .
و   اب ايًف  اجلناء  ييفامآ اإلثـ واجلزا  املباشً ي،جنايـة ويـ ي   

فـً  حتمـآ    اي بي  اال ان يكون ي، بي ت ث    ودوعها فايفـى ع،ـى  
ايماغول د مال من م ؤوي ة ض ية اتباع  فان اإلتبـا  يؤاخـعون ع،ـى    
ئو  اخيف ا وـ  ويو خت،وا عن  او انهـ مل يؤا  وه ويناقًوه ملا ائيفما  

 ان ي بح ميف ،مال ظاملال  ن  ح ناع ئايبة  انيفًا  املوضو .
ان اآلية حتكـ  اييفف ـ ـ ايعفاءـهللل ي،نـاس وائـبا   ونيفاءجـ  وحتـهللم        

نا ل ايناس   اينة ـ ا خًـ ومتنا من اجلهاية وايض ية وايوً  فاآلية م
 وان اا ل    وة اخلت اال انها تيفضمن اإلنعا  واييفخوي .

كما حتع  اآلية من ايعمى   ايب  ـ وايب ـً وتـهللعو ا  ايـيفخ،ص    
من ظ،مال ايـنًي كايوضـي وايةـهوـ وايممـا وحنووـا مـن ا خـ ا        
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 اة ايـ  تكـون حـاازال مون   يـة نـو  اهلهللايـة       ايعم مة واي ًال ايفب

وئبآ اينجاـ و  اآلية ت   وي ا  اية مان وحتعيً من  وما يـهللعون اي ـ    
من ايًتاءآ    اب ايًكً وا خ ا وا فعال  وو  معوـ ا  اييفا،ـ   
 اي ًال ايًوحان ة احلم هللـ  ووهللاية ا  احل اـ ا  هللية وايًنـا    تال  

عامل امل،كول وانوا  ايع،ـ وايكمال واال شام الخيف ا   اا واي  احة  
 اإلميان واتبا  ايًئول ا كً .

فما اخيف ا  اإلميـان ييفخ،ص اإلن ان من ميفع،فال ايهللن ا وما ف ها من 
اي ،مال وايكثافة وايف اوـ ويةعً  اإلنً ال عـن ايمـاغول وائـباب    

وتيفو  قًا   ايض ية كا يعين ح ول حاية اهلليهللـ تيفنائي ما ايًمًـ 
ويمافة شودال ي،معًفة اإلهل ة وائـيفعهللامال يفبـول ايـهللي آ وايتوـان ع،ـى      
واوم اي ـانا ويـزو  اإلنف ـام يونب ـا  واملًئـ،ني واإلنيففـال ا  منـا ل        
ايعمآ ايعل يعين اإل تفا    مًاتي اينو  واهلهللاية واخلًوج من اينفص 

 خ ا ايً و  ة.ود و  ايعال ا  ايكمال وقًال اقااب اي مني وا
وتعيفت اآلية م زانال ييفف  ـ ايناس ومعًفة منا هلـ وم اـاتهـ وف هـا   
عــ ج يكــهللو ال ايضــ ية واجلهايــة  ــاي،جو  ا  اإلميــان ودايــة مــن       
ايمواغ ا وئببال ي،ههللاية واينجاـ يعا و م   ئو ـ ايًاحتة اي  يكً وا 

ــو    قــ ت    ــ ]امل ــ،ـ كــآ ي ــده َوِإيه ْه ــاكَ َنْع اكَ ِإيه

ثـ اـا  تً ـ  اإلئـيفعانة   اانـي منهـا وشـمً مـن         (1 [ َنسَْتِعينه 
ــا   ــة هلـ ــة اييفاي ـ ــ عها   اآليـ ـــَرا َ ] مواضـ ـــِدَنا الص  اْه

 فاإلئيفعانة مهللخآ ي،ههللاية. (2 [ اْلمهسَْتِقيمَ 
و م يًي ظ،مال   ايفً ن ث   وعةًين مًـ ي،يفاـعيً منهـا  امـا    
يًي اينو  ففهلل و م حنو ث   وا  عني مًـ      ان يو،بة اينـو  و حًـ    
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ع،ى اي ،مال وات ا  طًد  وكثًـ ا وا   ومهللاخ،ـ  ان خـًوج اإلن ـان    
من اي ،مال ا  اينـو  اي ـً وائـهآ ع، ـ  مـن اخلـًوج مـن اينـو  ا          

نائبة اينو  ا  ايعفول و ن اا عز واآ وو ايـعل خيـًج   اي ،مال  مل
 اإلن ان ا  اينو  ويههللي  ا  ئب،  وم ايك .

ِ ـْن الظُّلهَمـاتِ  ]ودال ايوادهللل: كآ ما كـان   ايفـً ن   

فانـ  ا ام  ـ  ايكًـً واإلميـان  غـ  دويـ  تعـا            [ ِإَلى ال ُّورِ 
فان  يعين  (1 [ ورَ َوجََعَل الظُّلهَماتِ َوال ُّ  ]ئو ـ ا نعا  

 .(2    اي، آ واينها 
ــال      ـــ يآليـ ــى ا عـ ــ إل املعنـ ــهلل وخـ ــ  مف ـ ــن غـ ـــ هلل مـ ــ  تف ــ ويكنـ
وموضوعاتها ومالييفها  وكآ  ية ين ً هلـا ع،ـى حنـو اإلئـيفف ل تً ـ ال      

 وت وي ل.
ًّ ع،ـى ايكًـً و فـض اإلئـيفجا ة      واآلية تو  خ وتفب ح يكآ من اق

وما  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـيهللعوـ ايفً ن  اتبا  ايًئول ا كً  حممهلل 
اا     من عنهلله تعا   واآليال اي  اا   ها ايفً ن نو  ووـهللى مبعنـى   
 حيفى ايعين مل يوام  منا ل ايكًً واجلاوم فان اينو  انفهلل    د،ب   نـال 

قـ،ى اا  ما وعنهلل حل ة   ية اآليال وايتاوني ايهللاية ع،ى قهللا نبوت  
ويكن انف امه ا  ايمواغ ا حجي عن  ت،ف  نو  اإلميان  ع،   و ي  وئ،ـ

 ودبول اهلهللاية واييفج  ا  اي ،مال.
واتا كان اإلميان ع،ى د مني م يففً وميفزيزل  فان ايكًً د ـ واحهلل 

ضـع ًال شـاكال مضـمً ال يةـعً مبـواطن       ميفزيزل غ  م يففً ف كون ايكافً
اخل،آ   اخيف ا ه وفع،  كما ان اي ،مال ئه،ة اإلخرتاا او خ ـ ضا آ 

 من اينو  ييفج،ى ف ها ض ا  وهللى ويبعث   اينًي اي ًو  وا مآ.
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اما اينو  فان ايكث  من ق   اي ،مة ال تؤثً   تو   عنوان  وقهللا 

تـوا ن  ـني اينـو  واي ،مـال     موضو  اينو  ع،    سل ي ي من تعامل و
فـاينو  ادـوى ثباتـال واكثـً منعـة واطــول ااـ ل فـاتا ماوــ اينـو  اي ،مــة          
انزاحا من مودعها وتًااعا وانكةـًا و ـان ع بهـا  امـا اينـو  فانـ        
مييفص كث ال من ا يوان ايفامتة  يعا فان ايعني ايعل يفرتف  املؤمن ال يو  

وايعفاب  ويكن يبفى  ـاب اييفو ـة   من عنوان اإلميان وان ائيفاق اإلثـ 
ــهللا أل      ــيفوًا  واييف ــ   اإلئ ــهلله ئ ــآ عن ــز وا ــآ اا ع ــ  واع ــال ي مًيفوح

 واإل هللال سل ا هللال اي  اة  احل نة.
ويو اا  ايكافً  احل نة ف  تفبآ من  يًفهلله د هلل ايفً ة ون ة ايًاا  
وا اً وايثواب ووو  اا   اي ،مال وان فعآ احل نة اال ان يةا  اا  

ؤمن  اا   اينو  وان ادرتإل اي  اة وان كانا مًتبيف  امنـى   ـآ ان   وامل
اآلية ختت   مًهومها عن فض،  تعا    خت،ـ ص املـؤمنني مـن اي ـ اال     
وحجبها عنهـ  وميفى ما اعيفام اإلن ان ع،ى ح ـاـ اينـو  وايب ـ ـ فانـ      
ينًً من ق   اي ،مة وما يبعـث   ايـنًي ايوحةـة وتكـون عنـهلله منعـة       

 ة خاقة ي،وداية من اييفعهللل واي ،ـ وايكًً واجلاوم.تات 
يهذِْرجهــوَنَهمْ ِ ــْن ال ُّــوِر ِإَلــى ] ودويـ  تعــا   

ال يعـين اإلطـ ا واإلئـــيفهللامة وايثبـــال   منـا ل       [الظُّلهَماتِ 
اي ،مة  ف  يكون وعا اإلخًاج م يفهللميال ماءمـال  ن ايبفـا    اي ،مـال    

يهذِْرجهَهْم ِ ـْن الظُّلهَمـاتِ ] سمً ميفزيزل  و ن دوي  تعا  

سمـً ماءــ وم ـيفهلليـ  سل ان امخـآ ايمواغ ـا       [ ِإَلى ال ُّورِ 
شمًال من ايناس   اي ،مال فان اا عز واآ خيًاهـ ا  نو  اهلهللاية 
وا مآ واي عامـ ال ي ـيف،ز  تيـك مـنهـ اال اإلدـًا   اييفوح ـهلل واإلميـان       

  ايًئاية.
نعـ ايــ  تــ ت  مــا اإلميــان    وي هــً مــن مضــمون اآليــة ع ــ ـ ايــ 



 128ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
اينة تني وا تى وايب   ايعل يًم ع،ى اوآ اجلاـوم وايكًـً   ايـهللن ا    
واآلخًـ يف و وـ وعيفووـ وظ،مهــ  اإلميفنـا  عـن اإلميـان  فباإلميـان      
تنفــهلل  ايب ــــ ـ وتــزول ايوةــــاوـ عــن ا   ــــا  ويــ ت  املــهللم اإلهلــ   

ــ       اال واعانيفــ  ع،ــى ات ــان   وحتضــــً اآليــــال ي ــــهلل املــؤمن عــن اي ـ
َوَلَقْد َهمهْت ِبِه َوَهمه ِبََا ] اي احلال كما   دوي  تعـا   

 .(1 [ َلْوالَ َأْن َرَأى بهْرَهاَن َرب هِ 
فايتوان وان اا    اآلية اعانة ومهللمال ينيب من انب ا  اا عز واآ 

هـ اال انــ   ـــ ان يع ــ ـ فضــ،  تعــا  ع،ــى املــؤمنني وانــ  حاضــً ينجــهللت 
ــن      ــًاج م ــال وان اإلخ ــب    خ وق ــان واي ــواطن اإلفيفيف ــن م ـــ ع ومفعه
اي ،مال ا  اينو  يكون   ايوايي  ا ئباب املامية اي اوًية و ايواعز 
ايًوح  وتنم ة امل،كة وايفــوـ ايعات ـة ع،ـى اييفم  ـز  ـني احلـق وايباطـآ       

 ونًات ايب  ـ.
ـــهً تعــ     ــونهـ( ت  ـــًاج  خيًا ـــا   اإلخـ ــة اجلمـ ــواطن ان يو هللم م

اإلفيفيفان وان اإلخًاج اليكون ع،ى حنو ايفض ة ايةخ  ة فا ي   ـآ  
ــهللل        ـــ واييفع ــى اي ، ــآ  ون ع، ــافًين ييف ــرتى ايك ــال ف ــالس ايض ــون نوع  يك
وـيفهــهللون   ئــبآ ايوـــ   وكمـا يكـون كـآ مـؤمن  يـة مبا كـة ينفـآ         
املــؤمن اآلخــً ا  منــا ل اكثــً  فعــة وا تفــا    مًاتــي اييففــوى  فــان  

ــ ــا        ايك ــى اتب ــاءهـ ع، ــً إلييفف ــايبعض اآلخ ــ،بال   ــؤثً ئ ــهـ ي افًين  عض
ايمــاغول  مبعنــى ان خــًوج املــؤمن ا  اينــو  ينًعــ  وينًــا غــ ه مــن   
املــؤمنني وغ وـــ  امــا مخــول ايكــافً   اي ،مــال فانــ  يضــًه ويضــً   
ايكافًين اآلخًين ويكن  ال يضً املؤمنني  ن اا عز واآ اخًاهـ ا  

ـ احل انة مـن ايًاـو  ا  اي ،مـال وم وب ايوـ      اينو  واعآ عنهللو
 وم ايك اييف  .

                                                           

 .24ئو ـ يوئ  ( 1 
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  حبث بالغيحبث بالغي
ــْن ]   ع،ـــ ايب غــة تكــً   دويــ  تعــا   يهذِْرجهــوَنَهمْ ِ 

ان  من نً  اية    اـا ـ   وان   [ال ُّوِر ِإَلى الظُّلهَماتِ 
اينً     اطن ايك   وو ايعل اثبيف   فايعين كًًوا مل يكونـوا يومـال     
نو  ووهللاية ك  ي هللا ع، هـ انهـ خًاوا من   وان املًام من اآلية نً  

 اينو  عنهـ اق ل وتكً مث ل دول س   ايم ي امليفنيب:
 

ًَفن  هـــــا ـٍ مـــــا عًَـــــ  سفـــــهللل ظ بـــــا ًَ فـــــ 
ــ     ــي مضــ ــب  احلواا ــ ــ   وال قــ  ايكــ
 وال  ــــــــً ن مــــــــن احلّمــــــــا  ماث،ــــــــة 
ــي    ــف  ل  ايعًاد ـــــــــــــــــــــــ ــّن قـــــــــــــــــــــــ  او اك هســـــــــــــــــــــــ
  

ف اوً ايك   انهن  ً ن من احلما  ويكن يـ ي  هـعه ايك ً ـة ومـا     
 ف ها من اييفك، .

وائـيفهللل  ــايعًإل كمــا يـو سنًــق ا ب   ــا مايـ  ف فــول يــ  اإل ــن    
ش اال  ما ان  مل يكـن يـ  ف ـ      اخًايفين من مايك( سل مل دعآ ي  ف   

 ح ة ثـ اخًج من .
ـــي ايفــــً ن  عمــآ ع،ــى حفـــ فيف  وال ت ــآ اينو ــة ا     ويكــن اي،ًـ
ايكناية واالئيفعا ـ اال ما ايفًينة اي ا فة  فـاالخًاج مـن اينـو  يؤكـهلل     
حف فة وو  ان اناس ويهللوا ع،ى ايًمًـ واهلهللاية ويكن ايووايـة واتبـا    

ا  اخلــًوج مــن نــو  ايًمــًـ واالميــان      ايةــ مان وايمواغ ــا يــؤمل  
اال يفهللاء   ف مكن تةًيا داعهللـ ك م ة وو : االقـآ وـو االميـان وامنـا     

 يكون ايكًً عًضال.
وان د،ا: ان وقول املؤمنني ا  اينو  ي ت   اإلخًاج من اي ،مال 

 ايضال.
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 د،ا: املًام جناتهـ من املعاق  وايض ية وائباب اهل،كة.

االحوال وسشهللوا  ثـ ان اي ،مال عنوان ااما  وتبني اآلية اد ـى
ال ينا ــً  ايضــ ية  ــآ يةــمآ االتى واملكــً وايك ــهلل وظ،ـــ اي ــ،مان  
وايًفً وايةـهللـ وضـومة ايفـت وعـعاب ايـت خ واوـوال اآلخـًـ وشـهللـ         

 احل اب.
وال مانا من اين ً ي،ًي ايفً ن    واوه ايب غة واالئيفعا ـ وا ا  

ج ايهلل   ايعف، ة وايع،م ة وايهللالالل ايعفاءهللية وائيفنباط ايع،و  وائيفخًا
من كنو  ايفً ن و  غيف  وما ف   من االئيفعا ـ وا ا   و ني ا امـ املعنى 
اي اوً وما ييفبام  ا  ايعون من اي،ًي و ني املعنى ا ا ل  ووعا ايعل 
اط،فنا ع،   اقم    اجلاما  ني احلف فـة وا ـا (  اعيفبـا ه  ا ـا  ع،م ـال      

 يفا     اي،ًي ايفً ن .مي
ان اين ً يآلية ايفً ن ة  ،ااظ االئيفعا ـ وا ا  ـي ان ال يؤمل ا  
تًأل املعنى احلف ف   وسنكً  عضهـ واـوم ا ـا    ايفـً ن  واحلـق ان     
ا ا  مواوم   ايفً ن ويكن ي ي  هللي ل عن املعنى احلف ف   ـآ وـو     

ا   مع   وف   اشًادال مـن  طوي  واميفهللامه من غ  ان يزامح  او ييفع
 املعا إل اإلهل ة.

ود آ:  ففهلل يووـ ظـاوً ايكـ   ينـ  كـان هلــ نـو    االقـآ  ثــ         
 خًاوا من (.

ويكن ظاوً ايك   خيت عن اخًااهـ من اينو   واآليـة مل تضـ    
اينو  اي هـ او سن  كان هلـ نـو   ـآ سخـتل عـن كـونهـ كـانوا   نـو          

  ايواية كما يةمآ اينو  ا  ااني اهلهللاية فاًإل اجلً  من( اا  ال يفهللا
اي عامـ واييفنعـ  م بال ايـهللن ا   ن ايكًـً ي ـاحب  اخلـوإل وايواـآ       
 فاينو  ئو  ااما ووعا  وافاضة تةمآ ايناس   عال ويكـن ايكـافًين  

 اخيفا وا موام ت .
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أهْوَلِئكَ َأْصحَابه ال هاِر ههمْ ِفيََا دويـ  تعـا  ]   

 [ خَاِلدهونَ 
ائـ اشا ـ ي،بع هلل  اا  ونا ع،ى حنو ايع  واييففب ح  [ َلِئكَ أهوْ ] 

  مالية ع،ـى نًـ  تـ ث وـ ع،ـى املـؤمنني  فمـن واـوه اخًااـ  تعـا           
ي،مؤمنني من اي ،مال ان ـعآ هلـ واد ة من ايكافًين وت ث وـ  فائـ 
اإلشا ـ وعا  ةا ـ ا من واي  مة من ائيفهلل اج ايكافًين وحمـاوالتهـ  

ــ  املــ  ــا    ييفخ، ــ  تع ــامه  ودوي ــن اعيفف ــوَن  ]ؤمن ع َوالَ َيَزاله

يِ كهمْ ِإْن  ْن ِد رهدُّوكهمْ َل اِتلهوَنكهمْ حَتهى َي يهَق

ميثآ وعا ايفيفال اي ،مال واينو   وـ يفات،ون من  (1 [ اسَْتطَالهوا
منا ل ايكًً واي ،مة واجلاوم وإلكًاه امل ،مني ع،ى ايهللخول معهـ   
غ هـ  وامل ،مون يفـات،ون مـن ااـآ ايبفـا    منـا ل اينـو  واهلهللايـة         

 واآلية تبني ان ايكًا  وـ ايعين يفومون  ايفيفال واييفعهللل.
حمآ ايباث يؤكهلل خ بيفهـ وخ ـا تهـ   واجلما  ني وعه اآلية واآلية

ايفيفال وعهلل  ف حهـ   ن آ  و يفهـ  ن اا عز واآ خ  حاف ـال ووـو   
اْليَْوَم َيِئسَ ] ايعل ييفو  املؤمنني وييفعاوهللوـ  عناييف  دال تعا  

 .(2 [ الهِهيَن َكَفرهوا ِ ْن ِديِ كهمْ 
افًين ومن اعجا  ايفً ن ان اآلية مل تكيف   اإلخبا  عن حـال ايكـ  

 آ   نا جب   ووضو  ئو  عادبيفهـ وخ ا تهـ ا  هللية وخ،ـوموـ    
اجلا ـ  فك ن ظ،مال ايهللن ا واييف     ايوواية واتبا  ايةهوال واإلعانة 
ع،ى اوآ اإلميان مفهللمة ي، ،مة ايفامتة واحلزن ايهللاءـ واحل ًـ امل  مـة  

 هلـ.
ومعــوـ هلـــ  ان يوــــة اإلنـــعا  وايوع ــهلل متثــآ احــرتا ال ي،مــؤمنني     

                                                           

 .212ئو ـ ايبفًـ ( 1 
 .3املاءهللـ  ئو ـ( 2 
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ـــاب ئـــبآ ايووايــة وم ــايك ايكــافًين  فخامتــة اآليــة اــز  مــن    إلايفنـ
اخــًاا  تعــا  ي،مؤمنــني من اي ،مال وئـب آ إلمخاهلـ اجلنة مبعنـى  
ان  من وئـاءآ اهلهللاية وايهللالية ع،ـى منـا ل اينـو  ت  ايكـافًين و  ـان      

ايهللا  اآلخًـ ئو  عادبيفهـ وخ ا تهـ   ايهللا  اآلخًـ  واملؤمن يع،ـ ان 
و  ا  هللية وان  ي عى ي،ا ول ع،ـى اينعـ ـ ف هـا وايًـو   اجلنـة ومـن       
ائــباب ايًــو  ايثبــال ع،ــى اإلميــان واهلهللايــة  واآليــة معــوـ ي،مــؤمنني  
ي  يفعــام عــن ايكــافًين وعــهلل  حماكــاتهـ   ئــجاياوـ وخمــايًيفهـ         

 اينًـًـ  عاماتهـــ واايفنــاب نواميهــ  كما انهــا تبعث   نًي املـؤمنني 
من ايكافًين وا مال ئاًوـ وغواييفهـ وانكةاإل خهللاعهـ و يـ  مـا   

 وـ ف  .
واآلية شاوهلل قهللا ع،ى ان ايكافًين   اي ،مال وحيفى ع،ى فً  
ن ًـ ايناس ا  نع ـ ايهللن ا  ان  ئعامـ وغبمة وان ايونى ف ها افضآ من 

 ش وحاية ايًفً فان اآلية دعآ امل ،ـ يًى ما ف   ايكافً من حببوحة ايع
ئًيعة ايزوال وفع ل تًى كث ال من اينعـ اي  ييفميفا  ها ايكافًون عنهـا  
  ايهللن ا دبآ اآلخًـ ف  ت يفهلليـ عنهللوـ واح انال تًاوا ختيفً    ًعة ما 
تية وووان كمفهللمة وقو ـ من وية من ح اب اآلخـًـ وتـعك  خبـوات ـ    

انـال وييفم ـك   ا عمال ومعوـ ي،ههللايـة وايًشـام ويكـ  يـزمام املـؤمن امي     
 مبواطن اي ك نة اي  يبعثها نو  اهلهللاية.

 واآلية مًكبة من امو :
 ائـ اإلشا ـ ي،ع  واييففب ح وايبعهلل. ا ول:
انهـ اقااب اينا   واي ابة امل  مة ي،ة   ئوا  كان امل     ايثان :

ان ــانال او ح وانـــال او مكانـــال او  مانـــال  وا قـــآ ف ـــ  ان تكـــون  
كما وو   املفا   فاآلية تبني م  مة وموا  ئكن  امل احبة  ايبهللن

وادامة ايكافًين   اينا   وح ً قابة اينا   ايكافًين ووقًهـ 
 انهـ اقاا ها   ةا ـ جناـ امل ،مني منها ملا تـهللل ع، ـ  اي ـابة    
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 من املعان .

خ،وموـ   اينا  وايععاب وايةهللـ واينا  اوـ م اميق وافًام  ايثايث:
اي ،مــال  فــان د،ــا: ان اينــا  ضــ ا  وهلــي  د،ــا: تعيفــت مــن  

 اي ،مال ملا ف ها من ايععاب وايعفاب.
و  حــهلليث اي ــ ـ: "دومــوا ا  ن انكـــ ايــ  اودــهللمتووا ع،ــى       

ًام حمو ظهو كـ فاطًؤوا  اي  ـ"  واين ان  ا نا  وو  مؤنثة  وامل
اثً ايعنوب وا عمال ايفب اة اي  و  ئبي حل ول ايعفاب من اط ا 
امل بي وا امـ اي بي  ومنهـ من محآ اي،ًي ع،ى حف فيفـ  وان املـًام   
 اين ان احلف ف ة  ن عمآ اإلن ان و ،ااظ ايعادبة يكون   حف فيف  انة 

 او نا ال اال انهما ال يهلل كان اال  عهلل املًا دة.
 مفـا  ايوعـهلل وايعهـهلل وكمـا انـ  ئـباان  اتا اعمـى اعمـى         واآلية  

 ا وفى  فان  اتا وعهلل يعهلل  ا   وا كمآ  واتـى يًـي ]اينـو [ يب ـان     
وحهللـ طًيق احلق واملنا من احل هلل  ني املؤمنني واالخبا   ـانهـ   عـال   

   والييف  ونو  وهللاييف  وع  ـ  محيف .
 ني ايضـ ية واهلهللايـة     وتنً  اآلية ايت خ ة  ني اي ،مال واينو  

 ةا ـ ي،م ،مني وخزل وفضح ي،كافًين  وعهلل  ايًضـا عـن ايكـافًين    
 االميان ع،ـى حنـو ازءـ  كمـا يـو دـايوا  انـا نـؤمن  ـبعض ايًئـآ مون           
ايبعض اآلخً  او ن خع من ايعبامال شمًال منها ونرتأل شـمًال  خـً مـا    

 االدًا   انها واابال وفًاءض اا   ها ايفً ن.
  ائـ اجل ية   اآلية واا  اخبا وا  ان  وي  ايـعين  منـوا   وات تفهلل

تةًيًال وتوك هللال حلف فـة ثا يفـة   نـوام ي ايـهللن ا واآلخـًـ  فانهـا دـهللما        
ايعين كًـًوا ع،ى ايماغول ومل ختت  ان ايماغول وي  ايـعين كًـًوا   
ــال   ن      ــعين اختــعوا ايمــاغول وي  ــًوا وـــ اي ــعين كً ــآ تكــًل ان اي  

هلا ئ،مان ع،ـى  ـين  م  او اييفعـهللل ع،ـى مواـومال       ايمواغ ا ي ي
ك،كيف  ئباان  واييف ًإل   اشًإل خم،ودات  ووو االن ان  ويكن ايعين 
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كًًوا وـ ايعين اخيفا وا والية ايماغول ومايوا اي    واميفنا  ايكًا  عن 
االميان واهلهللى  االخيف ا  ال ينا  اخيف ا وـ ايماغول وي ال  يعا و م دوي  

ِلكَ ِبَأنه َّللاهَ َ ْوَلى الهِهيَن آَ  هوا َوَأنه ذَ ] تعـا   

 .(1  [ اْلكَاِفِريَن الَ َ ْوَلى َلَهمْ 
 وال تعا    ني اآلييفني من واوه:

 ان ايكافًين وـ ايعين اخيفا وا وعه ايوالية. -1
ال دـهلل ـ ي،مــاغول ع،ـى ايواليــة ويـ ي يــ  م،ـك او تــهلل   او      -2

 ك،كة.

هلــا وال ت ث ـــً ع،ــى االن ــان   ان واليــــة ايمــاغول ال وادــــا -3
ويكن ايكافً تو،ي ع،   اينًي ايةهوية وايوضب ة وينفما ا  

 ايهللن ا.

ـــة ان ايكافــــً اخيفــا  اجلاــــوم وايوــًو  واتبــا  اهلــوى   وتــبني اآليـ
ف خــ،  اا   ـن  و ني ايةــ مان  اما املؤمن فان اا عز واـآ ييفكً،ـ     

ــ  ت   ــن والييف ـــة ع ـــًل اآليـ ــعا سخبـ ــة   ي ــنال ووداي ــون ح  ــهللا   ييفك ــا  ا يف ع
 ي،مؤمنني.

ومن مًاو ـ اآلية انها مفهللمة ملفات،ة ايكافًين واخبا  عن االنيف ـا   
ع، هـ ومحًوـ  وف ها   ان عن ضعًهـ وخعالنهـ وعهلل  واوم ناقً 
ــؤمنني ع،ــى موااهــة ايكــافًين وعــهلل       ـــث امل ــة حتـ او معــني هلـــ  فاآلي

ـ  وايودـاءا وايةـواوهلل اييف  خي ـة    خة يفهـ وتؤكـهلل ئـــهوية ايو،بـة ع،ـ ه    
تةههلل  يفاف ق ن ــً امل ،مني   ــهوية وي ـً  ووـعا اين ـً مل ينا ـً      
  يا  ايبعثة اينبوية  آ يةمآ واومال وافًام ايزمان ك،ـها  ودـهلل تفـهلل     
دبآ  ضا  يال ك   ان املؤمنني من  ين ائًاء آ انيف ـًوا ع،ـى ايفـو     

َفَََز هوههْم ِبِإْذنِ َّللاهِ ] اي املني ما دوتهـ و مةـهـ دـال تعـا     

                                                           

 . 11حممهلل ئو ـ ( 1 
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َتَل َداوهوده جَالهوتَ   .(1 [ وَََ

ــهلل        ــو توك  ــافًين وو ــة ايك ــو  عادب ــن ئ ــا  ع ــة  اإلخب ــا ل اآلي وا
خل ًانهـ وخل،وموـ   اشهلل م اميق اي ،مال  مانال ومكانال وموضوعال 

 وحكمال  فما اييفاعيً من ايماغول اا  ايوع هلل واييفخوي  واإلنعا .
ايكًا  ا  وـ وايماغول معال  تعيفت  [ أهْوَلِئكَ ] ووآ املًام  ـ

اقاية اإلطـ ا نعــ ميكـن تف ـ ـ ايمواغ ـا ا  اد ـا  فمنهـا   ئـا          
ايض ية فاوياك   نا  اهنـ  ود ـ ييفع،ق  احلجا ـ وايوثن فهعا ايف ـ 

ودهَهــا ال هــا ه ] ايضــال   اينــا   ــهللي آ دويــ  تعــا       وََه

وح ناع يكون يًي اوياك ي،وايي و ن اقااب  (2 [ َواْلحِجَاَرةه 
اينا  وـ ايكًا  وايماغول فًم من ايكًا  ايضال فهو يهللخآ اينا ككافً 

 ييفامآ تنو   وتنوب من كان ئببال   اغواءهـ وض ييفهـ.
وتبني االية   مًهومها حيفم ة انيف ا  اإلئ   وخـزل ايكـافًين     

 ايعًوـ ايوثفى وين يضآ وين ايهللا ين فمن كان وي   اا ففهلل ائيفم ك 
خي ً ومن اعً  عن والييف  تعا  ومل ي ا ين ًت  ومل ي،ج  ا  كنً  

 ففهلل خ ً اخل ًان املبني وت دًيف  سيامل ايض ية واعوان اية اطني.
فاآلية  ةا ـ اين ً واي ًً وف ها حث ع،ى اييفف هلل  احكا  اإلئـ    

 وان  ايمًيق ايوح هلل ي،نجاـ وايًو .
************ 

 

  
  قوله تعاىلقوله تعاىل
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ــ  ] ــِهي َح ــى اله ــَر ِإَل ــمْ َت اجه ـَأَل

كَ  ا ه َّللاهه اْلمهْل ي َرب ِه َأْن آَت َراِهيمَ ِف ِإْب
ِي  َراِهيمه َرب ي الهِهي يهحْي اَل ِإْب ََ ِإْذ 
اَل  ََ يته  ِي َوأهِ  ا أهحْي اَل َأَن ََ يته  َويهِم

ْأِتي  ِإنه َّللاهَ َي َراِهيمه َف ْن ِإْب ِبال هْمسِ ِ 
ََِت  ْه ِربِ َف ْن اْلَمْغ ََا ِ  ْأتِ ِب ِْرِق َف اْلَم 
الهــِهي َكَفــَر َوَّللاهه الَ َيَْــِدي اْلَقــْومَ 

 258[ اآلية  الظهاِلِمينَ 
 

  اإلعراب واللغةاإلعراب واللغة
 سمل: اهلمزـ يإلئيفًها  اييفعجيب  مل: حًإل نً  ود،ي واز .

  وايًاعآ تً: فعآ مضا   جمزو  وع مة ازم  حعإل حًإل ايع،ة
 ضم  م يفرت تفهلليًه انا.

ا  ايعل: اا  وجمًو   وال ـهلل مـن تفـهلليً مضـاإل سل موضـو  سو      
 م  ية ايعل حاج إ ًاو ـ.

 حاج إ ًاو ـ: حاج: فعآ ما   وايًاعآ ضم  م يفرت تفهلليًه وو  
 إ ًاو ـ: مًعول   .

ان اتاه اا امل،ك: ان: حًإل م هلل ل ون ي   تاه: فعآ مـا     
 ا : مًعول     ائـ اجل ية: فاعآ.حمآ ن ي  اهل

 امل،ك: مًعول    ثان.
 ات: ظًإل ملا مضى من ايزمن.

    ايعل:  ب مبيفهللس  ووو مضاإل  وايبا  مضـاإل اي ـ   واإلئــ    
 املوقول خت  و ،ة ع   ق،ة املوقول ال حمآ هلا من اإلعًاب.

فان اا ي ت   ايةمي: ايًا : ف  اة  وو  ايوادعة   اواب شًط 
 فهلل    وائـ اجل ية: ائـ ان  و ،ة ي ت : ختوا.م

فبها ايعل كًً: ايًا  عاطًة   ها: فعآ ما  مـبين ي،مجهـول    
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ايــعل: ناءــي فاعــآ يً ــال  وفاعــآ  ،اــاظ املعنــى  كًــً: فعــآ مــا     
وايًاعآ: ضم  م يفرت واا ال يههللل ايفو  اي املني  ايـواو: ائـيفاناف ة    

فعـآ مضـا    وايًاعـآ ضـم  يعـوم ا        اا: مبيفهللس  ال: ناف ة  يهـهللل: 
وااي ايواوم  واجلم،ة خت املبيفهللس  ومعنى  ها: انفما وحت  وموش 

 وغا ا عن  ايب نة.
 ايفو : مًعول     اي املني: قًة.

  يف سياق اآلياتيف سياق اآليات
 عــهلل ان اــا ل اآليــة اي ــا فة  ب ــان ومفا نــة حلــال اإلميــان وايكًــً 

ــً     ــهللمها وائــباب اين  ــو  ايواليــة وع ــًا ايًشــام   وموض واي ًــً وط
وايض ل وايهللعوـ ا  اا واحلث ع،ى اإلتكال ع،    اا ل وعه اآلية 
ييفبني م هللادال من م اميق ايوالية وعهللمها مبواث ق اينبوـ وعههلل ايًئاية 
وك   ان ايعل يكون اا وي   ينيف ً ووو اعزل ع،ـى ايكـافً قـاحي    

 ايبمش وايب س واي ،مان.
اا ل وعه االية ييفوكهلل واهال من واـوه   و عهلل  يال اجلهام وايفيفال

 اجلهام      احلكمة واملوع ة.

  اعجاز اآليةاعجاز اآلية
  تبني اآلية يوة اإلحيفجاج وادامة ايتوان اي  اعيفمهللوا إ ًاو ـ 

محً ايمـاغول وا مـال حجيفـ   ووـ  مهلل ئـة   اجلـهللال واإلحيفجـاج        
وتع، مهـ ق   داءمة ا  يو  ايف امة اا ل ييف ميي امل ،مني وا شاموـ 

نةً اإلئ   وتثب ا ا كان اييفوح هلل وت هً اآلية واهال من واوه والييف  
ون ًه  نب اء  وي،مؤمنني وتهللعو امل،وأل واحلكا  ا  اييفوح هلل وخ،ا  ما  

 ايكت.
انهــا منائــبة وحل ــة   اجلهــام واي ــع    ئــب ،  تعــا  يكيفــي هلــا 

نوانال ي،    وايًشـام   اخل،وم  وائمة اييفنزيآ ييفكون منا ال وض ا  وع
ومن اإلعجا  ايو ل يآلية انها منعا من امعا  ايمواغ ا ايً و  ـة    
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 كايك ا    امليفباينة.

ويمكن أن نسمي هه  اآليَ آيَ)إبراهيم( 
يَ هي اآل سمه  و َا إ تي  دد في يدة ال الوح

ثالث  رات، ولم يرد إسم نْي ثالث  رات في 
سور جاءت  لت  فإن َ قرآن،  يَ  ن ال في آ ة 

 القرآن بأسم)سورة إبراهيم( 
سورة  سمى  ليس  ن  انل أن ت جواب  وال

لعظيم   زلته ل د َّللا، وآيَ بأسم إبراهيم 
َال  حدة  رتين  يَ وا في آ كر   َد ورد ذ و

َواتهََْل ِ لهََ ِإْبَراِهيَم حَِ يًفا َواتهذََه َّللاهه ]تعالى

  .(1 [ِإْبَراِهيمَ خَِليالً 

  اآلية سالحاآلية سالح
ــة  ــال   اآلي ــة اإلحيفجــاج واإلييفًــال ا  اآلي ــان مهلل ئ معــوـ ا  اتف

اآلفاد ة و هلليا قنع  تعا    اي ما  وا    واإلط   ع،ى م،كـول  
اي ما  من خـ ل ايعفـآ واينيفـاء  ايع،م ـة وتوظ ـ  احلـواس   عـامل        
ايتوان  واآلية فخً وعـز ي،م ـ،مني ون ـً خايـهلل وثفـ  ايفـً ن ي كـون        

 .عفاءهلليال ض ا  ونتائال ومًتكزال

  مفهوم اآلية مفهوم اآلية 
كما تيفضمن اآلية ايبةـا ـ واي ـك نة ي،مـؤمنني فانهـا تنـزل  اإلنـعا        
وايوع ــهلل ي،كــافًين واجلاحــهللين وتبعــث   نًوئــهـ ايًــز  واخلــوإل       
وايًعي وايةـعو   اخل،ـآ وايـنفص خ وقـال وان اإلن ـان مـن افـًام        

 املمكنال وكآ ككن نادص وحميفاج يوااي ايواوم.
ن اييف ـهللل  وـآ اإلميـان   معـوتهـ ا عـز واـآ       وتنهى اآليـة عـ  

وحجي اآلخًين عن اإلن ال واإلئيفما  هلـ  فاآلية وان اختل عن 
متامل منًوت  ايو  وايض ية اال اتا اثبيفا حف فة ت  خي ة وو  ان ا نب ا  
ال يرتممون   اع ن ك،مـة اييفوح ـهلل ويـو   حضـًـ اعيفـى اي ـاملني  مل       

                                                           

 .125ئو ـ اين ا  (1 
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عوـ اي ــًية ومل يبــق عنــهللوا  ــآ اخيفــا  اإلعــ ن ييفجــ  إ ــًاو ـ ا  ايــهلل

 واجلهً  ها.
 اع ن ايهللعوـ  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـودهلل دا   ئول اا حممهلل 

ا  اا   مكة ثـ اضمً ا  اهلجًـ وتًأل ايوطن واوا  ايب ا احلًا  
 ا  ح ث ايناقً وامل يفج ي يهللعوت .

ومل يـــزاحـ  توك ــهلل دهلل تــ  وع ميفــ  تعــا      يفــهلل ا ام إ ــًاو ـ   
ايماغول   م،كـ  وئـ،مان  ومل يهللعـ  ي،يفناـ  ومل عم،ـ  كًوـال ع،ـى        
اإٍلئ    ونفآ اي    ئاية    مة ي  ا مًكبـة ووـ  ان احل ـاـ واملـول     

ويكن ايمـاغول ا ـى اال ايعنـام واجلاـوم  ووـعا اجلاـوم          هلله تعا  
   بي امل،ك واية ن واي ،مان.

مًه تعـا  وان اا عـز واـآ مل    و  اآلية توك هلل ع،ى ئ  ايً،ك  ا
ييفخآ عن ايعامل  عهلل ان خ،ف   ـآ ال  ال ييفعاوـهلله وعً ـ  ويـ مًه يـعا      

وتـبني اآليـة    [َيْأِتي ِبال هْمسِ ]تًى اآلية اا ل    وة املضـا    
 امكان ادامة احلجة ع،ى ايكافًين وك ً ة ايو،بة ع، هـ وا مال ئاًوـ.

ي،ـهللعوـ ا  اييفوح ـهلل وايهللاليـة    قـ وة املنـاظًـ   يفهلل اعيفمهلل إ ًاو ـ 
ع،ى اثبال اي انا واإل شام ا  نبوت   وت،ك اي  وة اخمً وئ ،ة ع،ى 
ح ات  كما ي هً من  م فعآ منًوت ود وت  و مة  وعزمـ  ع،ـى احـًاا    
إ ًاو ـ ع،   اي     ويكن اا عز واآ قًإل عن  ا تى وحال مون 

وائيفا ال هلا وو   ديف،   واآلية حًب ع،ى معوى ايمواغ ا ايً و  ة
    مًهومها تثب ا   كان اييفوح هلل   ا   .

  التفسريالتفسري
َأَلْم َتَر ِإَلى الهِهي حَاجه ِإْبـَراِهيمَ دوي  تعا  ]

 [ ِفي َرب هِ 
سخيف،ــ    سوان املنــاظًـ وإدامــة إ ــًاو ـ احلجــة ع،ــى منــًوم ع،ــى  

 واوه:
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 عــهللما سخــًج إ ــًاو ـ مــن اي ــجن إل امـ حًدــ    اينــا     ا ول:

ْلَ ا َياَنـاره كهـوِني َبـْرًدا وئ ميف  منها  فوي  تعـا ]  َه

 دـال  إي ـ    تـهللعونا  ايـعل    ـك  مـن دال منًوم إل ـًاو ـ    (1 [َوسالًَ ا
 وتيك اينا    إيفاء   عهلل وعا كان:  ود آ ومي ا ع   ايعل     إ ًاو ـ

 عنــهلله مــن مييفــا ون اينــاس وكــان   منــًوم عهــهلل ع،ــى دامــوا اينـاس  سن
   ك  من ئ ي  مييفا  سحهلل ستاه إتا فكان ايمعا 

 ايمعا   و،  مييفا  إي   اي    ع،   إ ًاو ـ فخًج ف م ه سنا ف فول
 وسم ـا  سح   سنا دال ومي ا ع   ايعل     دال   ك من ي  ففاي  ف تاه
 املوـًب  مـن   هـا  فـ ل  املةـًا  مـن   ايةـمي  ي ت  اا فإن: إ ًاو ـ دال

 كث ي ع،ى فمً سو،  إ  إ ًاو ـ فًاا طعا   و  فًمه كًً ايعل فبها
 سو،ـ   ستـى  ف،مـا  ع، هـ مخآ إتا سو،  يف،وب تم  بال من  ف خع سعًً  مآ

 نا  ثـ ميفاع  وضا
   ه مـا  ساـوم  طعـا   وـو  فإتا فًيفايف   ح،  إ  ئا ـ  وايف  ففاما

 وعا  سين من إ ًاو ـ هلا ففال إي   دً يف  انيفب  ف،ما خبزال من  ف نعا سحهلل
  ـ   ااـا  ايـعل  ايمعـا   من ففايا طعا  عنهللوـ وي ي سو،  عههلل وكان
 إ   عث تعا  اا إن ثـ: تعا  اا فامهلل   د  دهلل اا سن إ ًاو ـ فع،ـ

   وستًكـك   ـ    مـن  سن يـك  يفـول    ـك  إن يـ   ففال م،كال اجلبا  منًوم
 ايثايثة ستاه ثـ تيك مثآ ي  ففال ايثان ة فجا ه غ ل  ب ووآ دال م،كك

 تيك مثآ ع،   فًم
 امل،ـك  اا ف مً  وع  اجلبا  فجما  وعك س ا امل،ك ي  ففال

ـ  ايةمي ئرتل حيفى ايبعو  من  ا ال ع،   فًيفح  اا فبعثهـا  يًووـا  ف،ـ
 ين ً ومنًوم ايع ا  إاّل يبق ف،ـ مما وـ وشً ا حلومهـ ف ك،ا ع، هـ

 منخـًه    فـهللخ،ا   عوضـة  ع، ـ   اا  عث ثـ تيك من ش   ي ب  ومل
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 .(1 (ئنة س  عماءة  سئ    فمكثا

ي هــً اإلعجــا  املًكــي امليفعــهللم   وــعه اآليــة ات انهــا تبــهللس   ــ وة   
اييفعجـي ايــ  تيفع،ـق  ايــعال وايعـً   ومــن ا ول ان اإلن ـان تاتــ      

اييفوح ـهلل ع،ـى ايًمـًـ    خم،وا ا عـز واـآ ودـهلل  تـاه ايعفـآ ووـهللاه ا        
ون ي يـ  ايـهللالءآ وايـتاوني   نً ـ  و  اآلفـاا ع،ـى يـزو  اإلدـًا          

  ايً و  ة ا تعا  ايعل ا ئآ ا نب ا  وايًئآ مبةًين ومنع ين.
و ايعً  ان اجلاحهلل مل يكن فف ال  اء ال  آ ان اا عز واآ د ض 

يكون شـاكًال   ي  ائباب امل،ك ومكن  من اإلئيفاوات ع،   فا و     ان
ــ  او     ــً  ةخ  ــومه ال تنا  ــًه واا ــًا  كً ــا ان اض ــآ  كم ا عزوا
  ئًت   آ انها عامة تةمآ ا عوان واجلنوم وايًع ة  وتههللم    امـ د ـ 

 ومًاو ـ ايكًً وعبامـ ايًًم وش و  ايض ية وايًجو .
ان يوة اإلئيفًها  اإلنكا ل واييفعجي   اآلية تعك  ي،م ،مني حبال 

اي ايًة وتًمل احوال ايناس ايعفاءهللية واداوهـ  اعال وموالل ا مـ 
حنو ايكًً واجلاوم وحاايفهـ ا  اإلئ    كما انها تبني او، ة امل ،مني 
يو اثة ا      تثب ا ا كان ايهللين وت ئ ي ايك انال ايعفاءهللية املانعة 
من ت ًب ايكًً ا  جميفمعاتهـ  آ وا  اوآ ا    فباإلئ   اقـبح  
ايكًــً حماقــًال مًضــوحال ال ي ــيفم ا ان مييفــهلل ويمــال  ــ م امل ــ،مني او   
ت ا يهـــ وكانــا احكــا  ايــًمـ وعفو اتهــا نــو   ام  هلـــ ومانعــال مــن  
تعهلليهـ ع،ى امل ،مني او ايمما   ت ـًب افكـا  ايضـ ية ا  نًوئـهـ     

 واا اهلـ اي حفة.
 عل ايوئا وتعم  اآلية م ئال   يزو  اييفوا  ا  امل،وأل واحلكا  و

  وع هـــ وحتــعيًوـ ونهــ هـ عــن اييفمــامل   ايوــ  وائــباب ايكًــً   
واجلاوم ملا ترتتي ع،ى ف ـاموـ مـن ا ضـًا  ايعامـة ايـ  ال تنا ـً       
 زمانهـ  آ متيفهلل ا  ا ا ال ا خًى ئوا   عاتها ا  مبـا يضـ   ع، هـا    

                                                           

 .1/282تً   اخلا ن (1 



 122ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
امل،وأل اي حفـون وشـ و  قـ   ايكًـً واإلنومـاس   ايضـ ية  وادـاه        

ناس حنو اإلنةـوال  ايـهللن ا وا ضـا  امل،ـوأل واملـو ووجـًان ايعبـامال        اي
وايًًاءض  و  حني تكـًل اآليـة ايكـافً  ايكنايـة واإل هـا  واإلشـا ـ       

 اإلئــ تةـًيًال وثنـا  ع، ـ        احيففا ال وا م ا  ي   اا  تكً إ ًاو ـ 
 اهامه ويب ان ع  ـ منزييف  عنهلل اا.

واــ  ا  ايعامــة   اييفب، ــ     عــهلل  ح ــً اييف  يفــهلل ام أل إ ــًاو ـ   
إلنف اموـ ي،م،ك وو منيف  ع،ـى احلايـة ايًكًيـة ي،مجيفمعـال وال ئـب آ      
ــاس       ــ  اين ــمة ييفب،  ــك وائ ــع امل، ــى ان ييفخ ــمة  مبعن ــ وهـ اال ايوائ ييفب،
ومعوتهـ ي،يفوح هلل ويكن وعا ايمًيق يؤمل ا  املول وايفيفـآ فاخيفـا ه   

ينبوـ وال مي آ ع،ى عةفال يوااي ايواوم واخ قال يوظاء  اإ ًاو ـ 
ان  ا ام اخيف ا  ايمًيق واييفوا  مباشـًـ ا   سس ايضـ ية خ وقـال    
وان اي ت من مسب ا نب ا  ودـهلل اوقـوا  ـ  وان مل يكـن ييفعـا   مـا       
اجلهام   ئب ،  تعا  واييفضا ة  اينًي واملال إلثبـال ك،مـة اييفوح ـهلل     

 هلل اال مبخاطبة ام أل ان ال ئب آ ا  اع ن ك،مة اييفوحويكن إ ًاو ـ 
امل،ـك نً ــ  وادامــة احلجــة ع، ــ  وفضـا  امــا  ايــو  ا  وايفــوام واملــو   
واخلاقة  عهلل ان  عل ايوئا ما غ ه من عامة ايناس  كمـا ان ايـهللعوـ   
ــع شخ ــ ة   ظاوًوــا ويكنهــا عامــة   ايوادــا واخلمــاب     تكــون ح نا

 ،ة ينةً واإلنعا  ف ها موا  ا  كآ ئاما   اإلضافة ا  اختات امل،ك وئ
ايهللعوـ خ وقال عنهلل ادامة احلجة ع،ى امل،ـك واثبـال عجـزه عـن ايـًم      
وان كان وعا ايعجز منائبة إلثـا ـ ايـًو  ايوضـب ة عنـهلله ومبام تـ  ا       
ايبمش وايًيفك  ا ًاو ـ و اتباع  ايضال يو كان ي  اتبا  فا تبا  معًضون 

 نً ـ  وحتمـآ   يإلنيففا  حاملا ي هً امً ايهللعوـ ف،عا د هلل إ ـًاو ـ امل،ـك   
 اعبا  وتبعال اإلحيفجاج.

وخيةى امل،وأل خًوج  عض امليفمًمين وايثوا  ع، هـ   احنا  وثوو  
املم،كة  اما ان ي ت  نـيب او م ـ،ح يـهللعوتهـ يإلئـ   فـ  ي ـيفم عون       
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ام األ ماو ة ايهللعوـ وانها تههللم ان ميفهـ   و ـ وك ً ة اخمً واكت من 

 ـًاو ـ  ةخ ـ  مـن غـ  اعـوان      تههلليهلل ايثو ال ايهللاخ، ـة  ففـهلل اـا  إ   
واتبا  وي ي عنهلله ئ    كا يوح    هوية ا مً اال ان وعا اإلحيفجاج 
حتهلل من نو  اهلليهلل عمآ اإلنعا   ههلل  ا كان م،ك ايكًً وتًًا ا ن ا  
و عث  و  ايًز  واخلوإل   نًي من يبفى ما امل،ك إلنكةـاإل  يـ    

 ــا  امل،ــك وافيففــا ه ا  ايكًــً وانعــهللا  ايفواعــهلل ايعف، ــة وا خ د ــة ين
ائباب ايبفـا  واإلئـيفهللامة ووـ  اإلدـًا   اييفوح ـهلل واإلعـرتاإل  واـوم        
ــان       ــنعـ  ات  ــى اي ــكً ع، ــال واية ــا    املهم ــ  تع ــو  اي  ــانا واي،ج اي 
ايعبامال كآ حب ي نبوـ  مان  وايةًيعة اي اءهللـ واييفم،ـا ا  ايًئـاية   

   ووو ايفً ن.ايكام،ة وايكيفاب اي ماول اجلاما ي،ةًاءا وا حكا
وت هً اآلية اييفوظ   احل ن ي،مناظًـ وعهلل  ا امـ اوآ اإلميان  ها 
 آ يف هلل  ها اوـآ ايكًـً وايضـ ية ييفاـهلليهـ واظهـا  مـاوـ ع، ـ  مـن         
ايباطآ وايكعب وتنب   ا عوان ملواطن اينًاا اي  اخيفا ووا  نً هـ  

عـن   وخيًج مـن اي ،مـال ايـعين يهيفـهللون ا  ئـبآ اإلميـان وايبـاحثون       
احلف فة وائًا  اخل،ق  واا  اإلحيفجاج يـهللحً ايمـاغول ايـعل خيـًج     
ايناس من اينو  ا  اي ،مال  ووضـا حـااز عف،ـ  وعـً    نـ  و ـني       
ــني      ــك  ع ــق واين ــً ا  امل، ــهلل ً واخل، ـــ  اييف ــة ايًًقــة هل ــاس واتاح اين

 اإلن ان ة واإلمكان وايضع  وايودو  احليفم  ي،مول ع،  .
قـ،ى اا  ( موا  ا  اينيب حممـهلل  َلمْ َترَ أَ واخلماب   اآلية  

وي،م ،مني من خ ي   آ اينـاس   عـال ييفبفـى منـاظًـ     ع،   و ي  وئ،ـ 
خايهللـ ينيفًا منها ايت وايًااً ويب ان منـافا اجلهـام   ئـب ،     إ ًاو ـ 

 تعا  واوم ة ايهللعوـ عنهلل اي ،مان ايكافً.
واييفعجي ايعل تهللل ع،   يوة اآلية يبعث ايةوا   اينًي ي،يف مآ   
اإلحيفجاج وميفا عة ايف ة وتًاق ،ها يعا ال هلل ان تكـون نيف جيفهـا  ةـا ـ    
وئك نة  ي،مؤمنني وواعزال ي،ههللاية واخبا ال عن ا من واي  مة  وتـبني  
اآليــة ايزاــً واينهــ  عــن ايةــك   ايــعال املفهللئــة وايــرتمم   واــوم 
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انا واييفاعيً منـ  ات ان اييفعجـي ايفً نـ  يعـين   مًهومـ  ايوع ـهلل       اي 

واييفخوي  واإلنعا   زوال امل،ك وائيفافاا ايبمش اإلهل    ن امل،ك 
من عنهلله تعا  فما ايكًً واجلاوم ينيفً  امل،ـك عـن عـهللو اا يواـوم     
املفيفض  وففهلل املانا واي اوً ان  از  من ف، ًة خ،ق اإلن ـان ومميومـة   

  ا    فمن  محيف  تعا   ايناس  وال م،ك ايض ية وايكًً  احل اـ
كــ  ال يكــون  يــة يوغــوا  اينــوع  ايعــا  ي،نــاس وغ،بــة مبــامئ ايكًــً   
واجلاوم ع،ى اكثً حاالل ا يفمعال وانيفةا  مناو  اجلهاية وايوواية  
نعـ يفهلل اعآ اا عز واآ احل اـ ايهللن ا ما  ا يف   واميفاان وقًا   ني 

وايكًــً ويكنــ  اليعــين ائــيفهللامة طو ــان ايكًــً وتوي ــ  يةــؤون    اإلميــان
اي ،منة    فا  ا     وانا تًى ايةواوهلل وا  يومنا وعا فيفا ـ تت  
موية اميان وتا ـ موية كًً وتا ـ  ً خ   نهما وكآ من وعه ايث   ع،ى 
مًاتي تةك ك ة ميفًاوتة ويكن اضعًها واوونها موية ايكًً  وتًى من 

عا  نو  اإلميان يم،ـي اإلت ـا  واإلنيفةـا   واينـو  وان كـان      ماخ،ها ش
خ مال ضع ًال فان  يكـون   نـال ظـاوًال  ه ـال وئــ اي ـ   ــعب ايف،ـوب         

ففهلل كان ثو ـ وئـ ايـب ط   وي،ًا ا ن ا  كعيك احيفجاج إ ًاو ـ 
 ونتائال ومعوـ يفامـ وواها  املم،كة ي،ًاو  ا  احلق ونبع ايكًً.

اآلية ع،ى ت ث  ايمواغ ا ع،ى اينًوس ومنعا من يفهلل دضا وعه 
ظهو  ايفول  ايً و  ة   ا     ونها عن اإلنف ام ملن عاول اخلًوج 

 عن مًاو ـ ايعبومية وما ي  مها من اإلمكان واينفص واحلااة.
وو منًوت  ن كنعان وان  اول من دت وتكً ان ايعل حاج إ ًاو ـ 
كنا ما " :دالعن اإلما  ع،  ئًا  وامعى ايً و  ة  و  حهلليث اإل

 ئول اا ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ قب اة يو  اي، ،ة اي  ائًل    
ف ها ووو  احلجً ي ،  ف،ما دضى ق ت  ودض ا ق ت  مسعا  نة 
شهلليهللـ فف،ا يا  ئول اا ما وـعه ايًنـة  دـال: اال تع،ــ  وـعه  نـة       

يي من ان يعبهلل   وعه آ  فاية مان ع،ـ ان  ائًل    اي، ،ة ا  اي ما
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 ."ا   

يفهلل اا  اإلئ   ي فض  ع،ى معوى ايً و  ة   ا    ا  ا  هلل 
ومينا اإلن ان من اتبا  اية مان   اغواء  ي،يفجت وامعا  مـا خيًاـ    
عن اإلمكان واينفص وايضع  واحلااة ومفامال ايعبوميـة  ودمـا   

 اية مان واحلهلل من ئ،مان  ع،ى اينًي اإلن ان ة.
ــهلل:   ــن جماو ــًوموع ــن سن من ــان   ــو و كنع ــن سول و ــت م ــى و د  امع

اي،مـ  اإلهلـ   ايعبـام     وع،ى وعا ايفول تيفج،ى  ية من  (1 (ايً و  ة
 ي،ناس   عال  فعنهللما ي هً ايكًً وي وم اجلاوم  وتوة   محة اا

بعث اا عز واآ  ئوالل  آيال ويوي يفوي  ايكافً امليفجت ع،ى احلكـ 
اييفخ، ـة  ـني   إئـيفهللامة  داوًـ  ييف ك هلل دانون م ـيفهلليـ   ا    ووـو   

 ايناس واييفهلل ً    يال اا وإم األ حف فة يزو  عبامت .
فإن د،ا وعا   سيا  اينبوـ وايـ  إنفمعـا  إنيففـال ايـنيب حممـهلل      
قــ،ى اا ع، ــ  و يــ  وئــ،ـ إ  ايًف ــق ا ع،ــى  فك ــ  يــو ح ــآ  

 إئيفاوات ابا  ع،ى احلكـ   ا  منة اي حفة.
وسمًال  واجلواب يفهلل سقبح وعا اإلئيفاوات ئايبة  إنيفًا  املوضو 

ونزول ايفـً ن     عهلل  عثة اينيب حممهلل ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ كيفنعال
حجة عف، ة ماءمة   ا    وواوم سمة مؤمنـة تـهللعو اا وتًضـح    

اا  املال واينًـوس إلعـ   ك،مـة     ايكًً ومًاو م   وداوهلل   ئب آ
اِتلهوههمْ  اييفوح هلل  ودهً ايكًً ومًاو ـ ايض ية  دال تعا ] وَََ

 .(2 [حَتهى الَ َتكهوَن ِفْتَ َِ َوَيكهوَن الد ينه لِلِهِ 
ــاوكــافًان مؤمنــان ا    م،ــكوعــن جماوــهلل دــال:   املؤمنــان   ف ّم

ً  وخبـا  فنمًوم ايكافًان ايفًنني  وسّما وتو ماوم  ن ف ، مان   (3 (ن ـ
                                                           

 . 1/362جمما ايب ان (1 
 . 193ئو ـ ايبفًـ (2 
 .2/23ايكة  وايب ان (3 
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وعيفاج وعا احل ً إ  مي آ من كيفاب سو ئنة سو ت  يخ معيفت  وإال فإن 

حكمــا ا    وتنــاوب ع،ــى احلكـــ اي ــاحلون     شــيفى املــعاوي  
واجلبا ون  إ  سن قا ل  عثة اينيب حممهلل ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ 

 حااة  وآ ا   .

  حبث عقائديحبث عقائدي
 واهان:اما اهلا        فً  عاءهللييف  

 ان  يعوم ا  إ ًاو ـ ع،   اي   . -1
 ان  يعوم ا  منًوت. -2

يفهلل و م يًي     (  اإلضافة ا  املًًم ايواءـي   ايفـً ن ئـا    
وئبعني مًـ  منها ا  ا وث ثون مـًـ   انب ـا  اا  ومـن ضـمنها مـا      

وايباد  خما ال تك، ً ة عامة  وي ي ف ها تع،ق موضوع   ا ًاو ـ 
خل وص شخص معني من ايكًا   نعـ و م ع،ى حنو ايع  يًي     ( 

َوَ ـْن واييففب ح ي، امل وايكـافً  ـا امـ اينـو  كمـا   دويـ  تعـا  ]      

ودويـ    (1 [ َأظَْلمه ِ مهْن ذهك َر ِبمَياتِ َرب ِه َفَأْلَرضَ َلْ ََا
 .(2  [َوَكاَن اْلكَاِفره َلَلى َرب ِه َظَِيًراتعا  ]

وف   مالية ع،ى ثبال   يعوم ا  إ ًاو ـ يعا فا دوى ان ايضم
وئـ ئ،مان  و مش ايكافً واعوان  وانهلله اإلميان   د،ي إ ًاو ـ 

وان ا ه  واخبا  عن عهلل  طًو ايةك وايرتمم ع،ـى د،بـ  او ظهـو     
اخلعالن ع،ـى ي ـان  او فع،ـ  و ـعا تيفج،ـى معـان  عفاءهلليـة ومًـاو ـ         

ينا ً ا مً  ايفًا ـ اي،ووية اهامية   ن بة ايضم  ا  إ ًاو ـ وال 
 ي،اًإل وايودوإل عنهلل امليفع،ق وفق اإلقم   ايناول.

ان  من اعجا  ايفً ن واحاطة ك،مات  ابهللومـ   اي حمهللوم  وتعهللم 

                                                           

 .22ئو ـ اي جهللـ ( 1 
 .55ئو ـ ايًًدان ( 2 
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فًو  املعًفة اإلهل ة من احلًإل ايفً ن  ف  غًا ة من ايفول  ان   كآ 

ايواحهلل وما  ك،مة من ايفً ن اعجا ال   آ ييفج،ى ونا  احلًإل ايفً ن 
ف   من ايهللالالل  فان ا امـ إ ًاو ـ  ايضم  اهلا  تهللل ع،ـى انيفهـا    
اإلحيفجاج خيزل ايماغول و فا  إ ًاو ـ عزيزال شاخمال   منا ل اإلميان 
ودهلل مي آ ايماغول واعوان  ا  حآ وئـ  وتهللا أل ونو   ً خ ة  ني 

ى مـا  ايمًفني عًي ي،م،ك  عض ش ن  واعيفهللامه  كًئ   وتو يـة ع،ـ  
يهللع   من ايً و  ة ويكن ن بة اخل،ـق وا مـً يـ  تعـا  ينًـ  احل،ـول       
ايوئــم ة ومينــا مــن ايت خ ــة ويكةــ  ايومــا  عــن ايباطــآ ويــهللعو 
املــؤمنني ا  اجلهــام  ك،مــة احلــق وايــهللعوـ ا  اا عزواــآ  احلجــة 

 وايب نة من غ  خوإل او واآ او تًمم.
ثبـال ع،ـى اإلميـان عنـهلل     وتعم  اآلية اويوية ي،ب ـ ـ واييفًفـ  واي  

ويـوج م ـامين اإلحيفجــاج او اجلهـام وتـهللل  ايهللاليــة اإلييفزام ـة ع،ــى      
احلااة ا  اي ت   مواطن اإل يف   واإلفيفيفان ما ح ن اييفوكآ ع،ى 
اا   املهمال  واي ع  ا  املوايبة وط،ي اين ً  ايفول او ايًعآ ما 

ان ما  ع،ـ   عن اإلاإلئيفعهللام ييفامآ ا تى و  حهلليث اإلئًا   
اينيب ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـ دال: ملا ائًل    مًل     اءاة ط بة 
فف،ــا يــا اتيــآ مــا وــعه ايًاءاــة ايم بــة  دــال: ماشــمة  نــا فًعــون  

  ففايـا   ــ اا    ف ـفـ املةــ مـن يـهللوا      كانـا متةـمها    اوالمواو
يك سدايا:     كسففايا ا نة فًعون: ا    دايا  آ     و  ك و ب 

    دايـا: نعــ فاختتـ     س    دايا نعـ دايا: فاخت  عيك س ب غ  
يك  ب غ ل  دايـا: نعــ   ـ  و  ـك اا ايـعل        سففال:   فهللعاوا

مً  هـا ييف،فـى ف هـا واوالموـا     ساي ما  فامً  بفًـ من حناس فامح ا ثـ 
دايا ان اي ك حااة دال وما و   دايا دمـا ع ـام  وع ـا  ويـهللل     

فوا واحهللال واحـهللال  يحق فامن ال  دال تيك يك ملا يك ع، نا فيفهللفنها   ع
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 (1 حيفى  ،   ض عال ف هـ دال دع  يا امـة وال تفاع ـ  فـعاأل ع،ـى احلـق     

 (.فايف ا و  وويهللوا
ومتنا اآلية من ايفنوط واإل  األ وايعجز عنهلل   ية من ـامل   اا 

ايـ    ويًتهللل ايكتيا  واجلاوم  فهعه ايةـواوهلل ايفً ن ـة مـن ايف ـص    
اخت عنها ايفً ن    نها سح ن ايف ص ووعا احل ن ال ييفع،ـق  ايـعال   

  اينة تني وكا يؤيهلل وعا ايفول  فا ي  آ  هللالييفها و ثا وا ونيفاءجها 
[ ايعل يناآ  عهللم امل ،مني َأَلمْ َترَ اخلماب ايفً ن    اآلية  ]

ون ويهللعووـ ا  اجلهام ضهلل ايباطآ كما ان  موا  ي،ناس   عال ي ك
واد ة هلـ من ئ،مان ايوواية وت ث  ايمواغ ا  فايماغول ال ينال وعه 
اي ًة وايعنوان اال  ايًاال واملال  فاآلية تفما عن  موا مه وائباب 
ح ول ئـ،مان  ومعوتـ  ايً و  ـة وغايبـال مـا تـ ت  مفـهللمال معـوى         
ــ ـ      ــة اييفًخ ــاميهـ  ،و ــا  ومت ــوان وا ن  ــن ا ع ــت م ــة واييفج ايً و  

ي،ماغول  اا  نواي  و و ة احل ول ع،ـى منـافا شخ ـ ة     واييفع  ـ
حمهللومـ ف   اون  نً هـ ويوا ال ويرتكون نهلل ة ئوما    اييف  يخ 
وي اومون    ث مًاو ـ ايكًً واجلاوم ويكونون ئـببال   ضـع    
ايعفاءهلل ايهللين ة عنهلل ايناس واييفخ،  عن اما  ايًًاءض وامل يفابال  

نب ا  وايًئآ مبةـًين ومنـع ين كـآ    ف يفًضآ ئباان   نعمة  عث ا 
 حب ي تك، ً  و مان  وما عيفاج اي   من م يف،زمال اجلهام.

 

 [َأْن آَتا ه َّللاهه اْلمهْلكَ دوي  تعا  ]
اخيف،  املً ًون   ميفع،ق اهلا     تاه  فمنهـ من دال ان  عاءهلل 

 ا  إ ًاو ـ  احيف  ع،    واوه وو :
 ايضم  ا  ا دًب ووو إ ًاو ـ.املًهو  اي،وول وعومـ ا ول: 
َفَقــْد آَتيَْ ــا آَل ِإْبــَراِهيمَ دويــ  تعــا  ] ايثــان :

                                                           

 .3/15ا ن كث   ( تً  1  



 129ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
 (1  [اْلِكَتاَب َواْلحِكَْمََ َوآَتيَْ اههْم  هْلكًا َلِظيًمـا

 وان امل،ك ونا اينبوـ واإلمامة.
 عهلل  اوا  ات ان  تعا  امل،ك ي،كافً ايعل يهللع  ايً و  ة.ايثايث: 

ى وــعه ايواــوه  امــا ا ول فهــو قــا ح اتا وميكــن اإلاا ــة ع،ــ
انعهللما ايفًينة اي ا فة ا  غ ه  وايفًاءن اي ا فة   املفا  عهلليهللـ 
منها ان ايـعل حـاج إ ـًاو ـ كـان م،كـال  وان اييفعجـي واإلئـيفًها         

 اإلنكا ل   بي ااومه يع  ـ اينعـ اي    د  اا اياوا. 
ايعل  تاه اا  ل إ ًاو ـ  اما ايوا  ايثان  فان اآلية ختت عن امل،ك

وي ي شخص إ ًاو ـ   اإلضافة ا  ان امل،ك ايع  ـ اعـ من احلكـ 
وكًئ  احلكـ وحهلله  فًينة ايكيفاب واحلكمة  نعـ ميكن ايـًم ع،ـى   
وعا اإلشكال  ان امل،ك يكون إل ًاو ـ ح ناع من  اب ا ويوية ئوا  

،ـك ع، ـ  مـن    ان م،ك  ل إ ًاو ـ تًً  عن م،ك  او تًشح عنوان امل
خ ل اينبوـ وا  وـ واين ي وا ييف اا  او ان م،ك  ل إ ًاو ـ يعين 
م،ك  ايضال وي هللا ع،   مـن غـ  اي،جـو  ا  مًهـو  اإلئيف ـااب      
ايفهفًل ح ي اقم   ع،ـ ا قول  وان ن بة احلكـ آلل إ ًاو ـ 

  امل،ك سل انهـ نايوا امل،ـك    اآلية تً هلل نو  خ وق ة إل ًاو ـ 
هـ ا نا  إ ًاو ـ و ي  ومن ت ييف  ئوا  ع،ى حنو اإلط ا او املوابة  ن

 اجلزء ة و  اكًامال من  تعا  إل ًاو ـ او  هللعاء .
اما خب وص ايوا  ايثايث فان امل،ك مم،فال ال ينايـ  شـخص اال   
 اتن من  تعا   ووو ي،م ،ـ واملؤمن ومن عكـ مبا انـزل اا فضـآ   
ويم     و ايناس ايضال ئـوا   ع ـة ك،كيفـ  او غ وــ  امـا  اين ـبة       
ي،كافً ومن عكـ  و  ما انزل اا تعا  فان  ائيفهلل اج وا يف   و اب 

نيففا  من امل،ك وغ ه ان مل يكن عاا لًَ فآا ل  ووو  اين بة ي،ًيفنة واإل
ي،مؤمنني اي ا ًين  اب يإلميفاان وايثواب وتً هلل اآلية ح ـً ايع،ـة   

                                                           

 .55ئو ـ اين ا  ( 1 
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ايًاع، ة    تعا   وان امل،ك ال يكـون اال منـ  تعـا  و ا امتـ  واتنـ       

 ئباان .
واملخيفا  ان اهلا  تعوم ا  امل،ك ووو منـًوت مـن خـ ل ايفـًاءن     

ين وص وا خبا   ودهلل احن ً حبث ع،ما  اييفً     عاءهللية اهلا  وا
    تاه( وو  م  ية قوًوية اما ايكتى فه  ايعت وايهلل وس ايـ   

 ت يففًس من وعه اين بة وف ها م اءآ:
انها انعا  وحتعيً وي، املني واءمة ايكًً وايمواغ ا وان  -1

 ن ،هـ امل،ك ي ي  فهلل تهـ او   ،مانهـ.
ي، م،مني  ان ايكافً ييفو  احلكـ اخيفبـا ال   ف ها موع ة -2

 وفيفنة.

ــ      -3 ــام اي  ــا  ايمــاغول اواإلنف  انهــا حتــعيً هلـــ مــن اتب
 اواإلدًا     ومب،ك  وئ،مان  ايزاءآ.

ان امل،ك ال ينال  ا ئباب املامية اي اوًية   آ ان  فضآ  -4
 من  تعا  او نفمة وععاب.

امل،ك من  وعه اين بة معوـ ي،م ،مني  اييفوا  ا  ط،ي  -5
تعا   ووعا اييفوا  ال ييفعا   ما اختات ايوئاءآ وا ئباب ييفاف ق 

 ايبو ة وايوقول ا  ايواية.

اإلعيفبا  واييفهلل ً ما ما  وقول ايكافً ا  امل،ـك  ـامًه    -6
 تعا  ف  هلل ان واومه حلكمة اهل ة  وي فض  اا امًالس كان مفض ال.

 ـان ال يكـون   ان امل،ك فً  اخل،ق واحل اـ مبعنى ان اإلن -2
م،كال اال ان يكون خم،ودال وح ال  واخل،ق واحل اـ  فهلل ت  تعا   فاإلت ان 

 ونا  ايوائمة وما ي مى   املنمق  ايًمًيال.

احلث ع،ى اي ت واييفامآ   اني اا  وان ايب   اتا  -8
كان نا الل من عنهلله تعـا  فانـ  يهـون  نـ  تعـا  خيًـ  وط تـ  ع،ـى         

 ائيفمًا ه ويعجآ    واي  و فع .امل ،مني ومينا من 

ان امل،ك واملن ي واجلاه وايونى   ايهللن ا ي  ا م  مة  -9
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 يإلميان ففهلل يناهلا ايكافً وايًائق واي امل.

اآلية حتعيً من اإلنف ام ي،م،وأل ف ما يهللعون او يًع،ـون   -12
ف جــي ان يكــون م ــزان ا عمــال وــو تفــوى اا واي ــ   وا مــً   

 نكً. املعًوإل واينه  عن امل

 ي ت  امل،ك ع،ى واوه ميفعهللمـ منها:
 ايو اثة كما يو خ،  اإل ن ا اه   امل،ك  او ا خ اخاه. ا ول:
اي موـ وايبمش واختـات ايفـوـ إل احـة امل،ـك اي ـا ق او       ايثان :

 إلئيفاهللا  ك،كة او ئ،منة.
اخيف ا  املو او اخيف ا  عامة ايناس وايعل ي مى اإلنيفخاب  ايثايث:

  ايوا  ا ول ي ن امل،ك ان  اخع حف  وي ي  حهلل املنة واإلدرتا   و
 ع،     امل،ك امنا اا ه عن ا    اواخ   حفال مو وثال وتًكة حم و ـ   .

و  ايوا  ايثان  ي ن ان  انيفزع   فوت  ومعونـة انـومه وان ـا ه    
 واشرتاه  ايهلل  واييفضا ة.

خيفـا ه  و  ايثايث يعيففهلل امل،ك او احلاكـ ان ايةـعي وـو ايـعل ا   
ووعا اإلخيف ا  يهللل ع،ى اميف ك  ملؤو ل خاقة ينًًم  ها مون غ ه 
من  ني امل يني من ا نا  شعب  ووعه اي نون جميفمعـة ومنًـًمـ  تـهللفا    
امل،ك ا  ايعيفو وايوًو  ان مل يكن ميف ،اال       اإلميان وضوا ـ 

فهو  ودوانني مع نة  فجا ل اآلية ييفوك هلل ن بة اعما  امل،ك من  تعا  
ايعل ين ـي امل،ـوأل وان كـان  ا ئـباب وايوئـاءـ اي اوًيـة ومـن        
اآليال   املفا  ان امل،ك ي آ اح انال مـن ال ييفودعـ   او مـن ال ي ـن     

 ايناس ان  ئ كون م،كالس او  ء  ال ومن كان مومو ال وم يفضعًال.
واتا اا  امل،ك ا  اي امل وايكافً ما ن بيف  اي   تعا  فان  اعيفبا  

ًـ وحجة مًكبة  حجة ع،ى ايكافًين واي املني وع،ى امل،ك نً   وتعك
وحجــة ي،م ــ،مني  ــان ينهضــوا  ايوظــاء  ايةــًع ة ضــمن املمكــن   
وي يفعهللوا ييف،ف  ايب   وا تى   اني اا ما ايثواب كما ان وـعه  
اين ــبة معــوـ ي،م،ــوأل وا مــًا  وايفــامـ واقــااب املناقــي ايع، ــا  
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امل،ك ي ي جبهوم شخ  ة او  اع ـة  ي،    واييففوى وام األ ان 

 آ ان  فضآ من  تعا   ووـو منائـبة يإلميفاـان واإلخيفبـا  يـعا تـًى       
 عض امل،وأل    خً ايام  او عنهللما يناى عن امل،ك ييفمنى يو مل يكن 
دهلل تً ا ع،ى كًئ  احلكـ وحتمآ اعبا ه واو ا  غ ه مـن ا عـوان   

  فا نمــا يفــرتب واجلنــوم ايــعين يــ متًون ويعم،ــون  امســ  وئــ،مان 
اإلن ان من حافة ايفت ويهللنو من  ا اآ ييفمنى ان يوام  ايهللن ا من غ  
تبعال و ثا  وائا ـ ي،و  عايفة  ةخ   وامسـ  ومسعيفـ   واملـؤمن    
ييفمنى تيك ايضال اال ان  يًاو  محة     وخيةى عفا    فجا ل اآلية 

امل،ك ثوب ي،ب    ييفنب   اإلثنني معال ئوا  كانا م،كني او من ايًع ة وان
اا عزواآ من يةا  ا يف   واميفاانال   محة او ععا ال  ووو   كـآ  
ا حوال عتـ وموع ة وم س كما ان ن بة امل،ـك اي ـ  تعـا  معـوـ     
وا شــام ي،مــؤمنني يم،بــ  منــ  تعــا   ايــهللعا  واييفضــً  مــن غــ  ان   
ــعل ايوئــا وائــيفثما  ايًــًص     ــزو  اي ــع  و  ييفعــا   وــعا مــا ي

ايوئاءآ ع،ى ايوا  ا ح ن  وف   توك هلل يفًب امل،ك من  وائيفعمال
املؤمن من  اب ا ويوية  ومعوـ إلختات املفهللمال ايةـًع ة وايعف، ـة   
وايعًف ة وعهلل  تًأل املفهللمال املًوتة وته اة ايًًقة ي،كافً واي امل ان 
ي آ ا  كًئ  احلكـ ثـ عاا    اا عز واآ  ووعا اإلحيفجاج 

ل ا ئـو  ويـ ي احل ـً  مبعنـى انـ  ح نمـا ييفجـًس        اا  من  اب املثا
ويع،ن احيفجاا  وااومه وعنامه فان   ا ويوية ال ييفو   عـن ايـعا    
ايناس وظ،مهـ  ا حكا  وايفوانني وا فعـال فـرتاه يفـوم  ع يفـ  ا      
حًوإل طاحنة  و ة توئعة ك،كيف  وضـ ا اض  ومهللن اخًى هلا  او 

يفهـ     دهـ وك بهـ ومينا ان  عم،هـ ع،ى مفا ايضًاءي ومةا ك
من تع  ـ ايةعاءً واما  املنائك  ووو فاوى ا حيفجاج وما ف   من 

اـام موضا دهلل  اييفجًس واييفعهللل واظها  اجلاوم يفهلل ا ام إ ًاو ـ 
يإلئ     املم،كة واظها  مًاو ـ اييفوح هلل فيف هللى ي  امل،ك  نً    

  سس ايض ية وظاوً فكانا جما هة  ني ايفمبني  ني  سس اإلميان و ني
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كا يعين انها ضًو ـ وحااة وخـا ج  املناظًـ انها  اخيف ا  إ ًاو ـ 

 موضو  اييفف ة وخة ة اي املني  ووعا اخلًوج ي  واهان:
ا من واإلطمانان وعهلل  خة ة ايضـً  مـن اإلحيفجـاج     -1

 واع ن اإلميان.
اختات املناظًـ ق وة ي،جهام   ئب ،  تعا   واي اوً وو  -2

ملا   اإلحيفجاج من يوة اييفاهللل واملوااهة ايًكًية ووو ايعل ايثان  
يهللل ع،   ايعفآ واا ل ا خبا   نيفاءج   كا يبني حف فة عفاءهللية وو  
عنهلل ش و  ايكًً وطو ان ايةًأل ووجًان مبامئ اييفوح هلل ف  هلل ي،عامل 
من اخًاج ع،م  واينهللا   اع،ى قول  اييفوح هلل وائـيفثما  ايوئـاءآ   

ة ملنا اييفمامل   ايًجو   واإلنيفًا  من وئاءآ اإلع   ايةًع ة املمكن
جلعب ايناس ي،ههللاية و  ان مـا ف هـا مـن احلـ وـ وايععو ـة وم ءمـة       

 اإلئ   إلم األ ايعفآ.

عًـ امل،ـك منـتال يفـول احلـق واإلعـرتا       يفهلل اعآ إ ًاو ـ 
 ع،ى منهج  وتوك هلل خم  مبناه وض ية ايناس  انف اموـ واتباعهـ ي .

ان ينهض  ا مة وعً وا مـن  ا ام اا عز واآ إل ًاو ـ  يفهلل
غ  وطو ان املخ،وا وخيًج  ها ا  عز عبامـ اخلايق  واحن ً اييفب،   
 انعا  امل،ك نً ـ  ومـن خ يـ  اينـاس   عـال  وال خييف،ـ  اثنـان ان        

 يعً  نً    هعا اييفب،   ي،فيفآ.إ ًاو ـ 
واظهً  اإلحيفجاج اإلئيفعهللام ي،يفضا ة   ئب آ اا  وتا ـ يهللخآ 
امل ـ،مون   املعًكـة ي،فيفـال   ئـب ،  تعـا  وف ـ  تعـً  ا  املـول         

اكثً دً ال من املول  فايعل يـهللخآ  وايةهامـ  ويكن حاية إ ًاو ـ 
املعًكة يًو   احهللى احل ن ني اما اين ً واما ايةهامـ  واحيفمال ايفيفآ 

كة او اجلهام مم،فال من ايك،  املةكك وتيفباين م اات  حب ي   املعً
احلال وايك ً ة وا ئباب واملفهللمال فمن ييففهلل  ي،مبا  ـ ايةخ ـ ة  
اكثً عًضـة ي،فيفـآ كـن يـ ت    عامـة اجلـ ش  ومـن يبـام  ي،ـهجو           
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واملبا  ـ يعً  نً   يإلقا ة اكثـً مـن املـهللافا   موضـع   ويكـن      

،ك وا هيفـ  وعهللتـ  وانـومه ويـ ي معـ  اال      حتهللى  نً   املإ ًاو ـ 
ئ   اإلميان ييفبني ينا املناظًـ واهال مـن واـوه ايفـوـ وايعـز   وان     
ايفوـ ي  ا  اي    وحهلله  آ  ايعف هللـ واإلميان يعا اعآ اا عزواآ 

وامل ،مني ئ حال ماءمال ينًع  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـعنهلل اينيب حممهلل 
عفول ويهللعو اينًوس ا  نبـع اهلـوى   ا  شواإل ايف،وب وخياطي اي

 واايفناب نزغ اية مان.
  

اَل ِإْبَراِهيمه َرب ي الهِهي يهحْيِي دوي  تعا  ] ِإْذ ََ

 [َويهِميته 
كا يعين ان  وو ايعل  هللسل املناظًـ واإلحيفجاج  فول إ ًاو ـ 

افيفيفح املناظًـ واخيفا  اإلحيفجاج واجلهام   ودهلل و م عن اينيب حممهلل 
من  سى منكـ منكًا ف،ـ و ه   ـهلله   " دوي : ع،   و ي  وئ،ـق،ى اا 

 ".(1 فان مل ي يفما فب، ان  فان مل ي يفما فبف،ب  وتيك اضع  االميان
فهآ يعيفت احيفجاج إ ًاو ـ من اي ع  ي،يفو    اي ـهلل او  اي، ـان    
اجلواب انـ   اي ـهلل وايبـهللن وايـنًي  نهـا تـؤمل ا  ايفيفـآ وان كـان         
اإلحيفجاج  اي، ان  كما ان  مل ي ل م يفف ل ومنعزالل  فمن اجلهام  اي هلل 

ائيفما  ان خيرتا احلوااز واحلجي وي آ ا    املفا  ان إ ًاو ـ 
ما معًفيفهـ  اميان  و فض  ينه  امل،ك وما يهللع   من ايً و  ة  امل،ك 

 ي،وقول ا  امل،ك ومناظًت  من اجلهام  اي هلل.ان ئع  إ ًاو ـ 
انها مهلل ئـة اينبـوـ    ـاب اجلهـام واييفضـا ة  فـ  ينيف ـً ايـنيب         
ان ا ال واعوانال وانومال خيًج  هـ ع،ى اي ،مان عنهللما ييفع،ـق ا مـً   

اييف هللل ية و  ايض ية خ وقال ما احيفمال نهلل ـ  اييفوح هلل وضًو ـ 
اجلنــوم وعــهلل  واــوم ا تبــا   ن اجلم ــا ييفبعــون ا ع ــان واملــو    
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اإلنف ام ي،م،ك وايماغول  فاتا واهلل اينيب اعوانال فانهـ افـًام ويـن   

ا  اعب ا ن ا  وا عـوان  يو وا من ايوادا ش اال فاد  إ ًاو ـ 
حجيف  واظهـا  عجـزه  كمـا ان موئـى      من خ ل امل،ك نً    ا مال

 ح نما ا ام اا ان ي هًه احيفضن  فًعون و وايف   ئ ا   ودا كان
فًعون يفيفآ من يويهلل من ا نا  اي هوم  ن ايكهنة اختوه  ان  ئـ ويهلل  

 ف هـ من ي ت  ع،ى م،ك .
 آ ان إ ًاو ـ نً   اخًيف  ام     عض املواضا  ن منًوت ا ام ان 

ما امل مون خب وص ا نب ا  دال: ملا   اإلما  ايًضا يفيف،   و  حوا
اخًج إ ًاو ـ من اي ًب ايعل اخً  ف   ف،ما ان ع،   اي، ـآ  سى  
ايزوًـ ففال: وعا      ع،ى ئب آ اإلنكا  واإلئيفخبا  ايعل يفوم ا  

 ايتوان ايعف،  وفق دوانني ايع،ة واملع،ول واي بي وامل بي.
  ا نب ا  ا مثآ فا مثآ  ف،فهلل كان و  احلهلليث: اشهلل ايناس   

 ا مة اكثً من    منًوت  ـن كنعـان  فنمـًوت طاغ ـة     ا يف   إ ًاو ـ 
يًيهلل اإلئيفاوات ع،ى امل،ك ومواق،ة اييفًًم     ايعيفو ويكن دوم  ع،ى 
ض ية وشًأل   اتباع  ووجًانهـ ايوظاء  ايعبامية ايضًو ية يهللوا  

َ ا خََلْقته اْلجِنه َواإِلنـسَ وَ احل اـ ع،ى ا    دال تعا  ]

ْهدهونِ   .(1 [ِإاله ِليَْع
يفهلل احن ً طًيق اجلهام  هعه املناظًـ ود ض اا عز واآ ائبا ها 
ووقول إ ـًاو ـ ا  منـًوت  ات ان وقـول ان ـان مـن عامـة اينـاس        
ويعًإل  ان  معا   ي،اكـ امً ي ي ئه ل يوال ايعناية اإلهل ة  يفه اة 

   وح ول املناظًـ.مفهللمال وعا اي،فا

  حبث منطقيحبث منطقي
ايتوان وو د اس مؤي  من يف ن ال ودضايا وااي دبوهلا وغاييف  
مت  ز احلق عن ايباطآ ف  يؤمل ايتوان اال ا  اي هللا واحلق  يـعا  
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يعيفمهلل ا نب ا  وايًئآ ايتوان يب ـان احلـق واعـ ن احلفـاءق واجلهـً      

مفهللميفني يف ن يفني   املبامئ   ن ايتوان عبا ـ عن حجة مرتشاة عن
وك ن اينيف جة مع،ول يع،يف  ف  ييفخ،  يـعا دـايوا  ـان نيف جـة ايتوـان      

 ضًو ية.
 وينف ـ ايتوان ا  د مني:

م خوت مـن ك،مـة مل  ووـو     – يفةهلليهلل امل ـ  – ًوان مل   -1
 اإلئيفهللالل من ايع،ة إلثبال املع،ول او  عهلل  ايع،ة إلثبال عهلل  املع،ول.

مـن احلـًإل املةـب   ايًعـآ      ايتوان اإلن : ووو مـ خوت  -2
 ان( ايعل يهللل ع،ـى ايثبـول  ووـو اإلئـيفهللالل ع،ـى املع،ـول ع،ـى        

 ايع،ة  و عهلل  املع،ول ع،ى عهلل  ايع،ة.

د ـم  ايتوـان   م ـ ية واحـهللـ  و ـعا      ويفهلل  ا إ ًاو ـ  
ت هً ق   اإلعجا  وايوح    ك   ا نب ا  ومنـاظًتهـ وف ـ  حـث    

 ها من ايع،و  وايبهلليه ال ووئاءـ ع،ى م ائة د ص ا نب ا  وما ف
اإلثبال وايثبول  وتثبا داو  ائي اييفف  ـ اإلئـيففًاء  ايعف،ـ     

 ًوـان ملـ     [َرب ي الهِهي يهحْيِي َويهِميـته ]ففول إ ًاو ـ 
وإنــ   فهــو  ًوــان ع،ــى اثبــال اي ــانا مــن خــ ل ظهــو  دهلل تــ    

 خم،ودات   ا ح ا  واإلماتة.
احل ـاـ  املعـهللو  واماتـة احلـ  امـًان       ووو  ًوان إن   ن  عث 

واوميان ومع،والن وال هلل هلما من ع،ة  ووعا ايع،ة منا ًـ  ـامًه  
وا امت  تعـا   فا ح ـا  واإلماتـة مـن اوــ ا مـو  ايـ  تـهللل ع،ـى          

 ن احلـهلل ا وئــ ف ـ  يكـون     وااي ايواـوم  واخيفـا ه إ ـًاو ـ    
وقول ا  اينيف جة وائمة   اإلثبال ووائمة   ايثبول وي اعهلل   اي

واملم،وب من غ  تًك ي او تعف هلل  وف   ايضال انعا  وختوي  ووع هلل 
ي،م،ك  انك م ا وان اا عزواآ ئ نيففـ منك كمـا ان ف ـ  تـعك ال    
خب،ف  وان اإلن ان ي ي ي  اإل امـ   خ،ق نً ـ  واي هـو  ا  عـامل    



 132ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
 املواومال.

و هللايـة اخل،ـق  ـآ    ال ينا ـً  اإلــام   [ يهحْيِي]ودويـ  تعـا    
يةمآ ائيفهللامة احل اـ فيفكون ف   حجة مًكبة ع،ى منًوت ميفكونـة مـن   
خ،ف  وائيفهللامة ح ات   ًض،  ودهلل ت  تعا  كا يعين  ايضًو ـ ان امل،ك 
ايعل ييفنعـ    منًوت من  تعا   ن ا قآ ووو خ،ف  وائيفهللامة ح ات  

 من  تعا .
اإلضافة ا  تعاوـهلله  ( فبيهحْيِيواا ل اآلية    وة املضا     

ي،مخ،ودال  ائيفهللامة احل ـاـ  فانـ  ئـباان  يبعـث احل ـاـ   املعـهللو        
وخي،ق من ي ت  ع،ى م،ك منـًوت ويزعـ  عـن اي ـ،منة  ومـن واـوه       
ــة ايباطــآ وايكًــً  سل ان    ــا  منــا   و  اإلميــان وامات ــا    املف ا ح 

ة واي اوً س ام توا   اإلنعا  ينمًوت  ان موية اإلميان داممإ ًاو ـ 
ـ    ان  ية  ونا ا   عثة اينيب حممـهلل   ومويـة   قـ،ى اا ع، ـ  و يـ  وئـ،

اإلئ   وئ امـ احكا  ايةًيعة واحلن ً ـة اي ـماا  وانيفهـا  معـوى     
ايً و  ة  ةًوا ايةهامتني ووو مضمون معاء  كمـا و م   اييفنزيـآ   

 َربهَ ا َواْبَعْث ِفيَِْم َرسهوالً ِ  َْهْم َيْتلهو َلَلْيَِمْ ]

 .(1  [آَياِتكَ َويهَعل مهَهمْ اْلِكَتاَب َواْلحِكَْمََ 
وقا ح ان منًوت فهـ ا ح ا  مبعناه اي اوً اال ان دـول ا نب ـا    
اعـ واوئا واكثً مشوالل وتو معان ميفعهللمـ وي  ت وي ل خميف،ًة تعًإل 
 ايفًاءن واملًهو  و يال ايفً ن ا خًى ات ان ايفً ن يةههلل  عض  ع،ى 

 عض   يف ويآ وتً   ايبعض اآلخً  وعجز منًوت عـن    عض وينمق
وعا املعنى مي ـآ ع،ـى عـهلل  او، يفـ  ي،م،ـك فضـ ل عـن  يـ  امعاءـ           
ايً و  ة  ووعا املعنى وان مل جنهلله   عامل اييفً   اال ان  ي ي  بع هلل  

وعا ويكن  ت اوً  عهلل  ووآ عيفمآ ان منًوت فهـ مف وم إ ًاو ـ 
ان   ع هلل عن اتوان امل يفمعني واملو كـن  ا امـ وعا ايوا  خ وقال و
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حوي   ا دوى ال  يف و    ايً ية وعجز   ايب  ـ وغةاوـ ع،ى 
ايب ً  وف ها حجة ع،   واثبال يعهلل  او، يف  ي،م،ك  ومن مـؤو ل  
امل،ك ان يهلل أل اي بي ايو يب و ا  وقوي  ا  كًئ  احلكـ وان  مل 

 قول وعنهلل ايعف   ان شكً ييفـ اال  اتن  تعا   ودهلل ثبا   ع،ـ ا
املنعـ وااي  وشكًه تعا  ييفج،ى  اإلدًا  يـ   ايعبوميـة واخلةـو     

 واييف ، ـ.
ان اع ن دهلل ت  تعـا  ع،ـى  عـث احل ـاـ يـهللل  ًاـوى اخلمـاب        
وا ويوية ع،ى دهلل ت  تعا  ع،ى  عث ا نب ا  وايًئآ واإلعا  اي هـ  

امل،ك ان  ما مفام  وش ن  مل ييفوك هلل ان إ ًاو ـ نيب ويهللفا ووـ عنهلل 
 ي ت  ايوح  ف  هلل ان من وو امنى من  ال يوحى اي    ا ويوية.

ومن معان  احل ـاـ   املفـا  اإلميـان واإلئـ   يعمومـال دويـ         
َأَوَ ْن َكاَن َ يًْتا َفَأحْيَيَْ ا ه َوجََعْلَ ا َلـهه ]تعـا   

يًاـو   وان إ ـًاو ـ   (1  [نهوًرا َيْمِ ي ِبِه ِفي ال هـا ِ 
ائ   املو من دو  منًوت ومل ي  س من إئ   منًوت نً     اواب 
ع،ى ئؤال مفهلل  ووو ما ايًاءهللـ من وعه املنـاظًـ وايمـاغول م ـً    
ع،ى ااومه وعنامه  فباب اييفو ة مًيفو  يكـآ ان ـان وان مل ينيفًـا    

عل مسا امل،ك من اإلحيفجاج واملناظًـ فان غ ه دهلل ينيفًا من  ئوا  اي
مباشًـ من إ ًاو ـ وحضً املناظًـ او ايعل نفآ اي   موضوعها ووو 
عا  يةمآ  ،هلل و مان امل،ك وايب،هللان ا خًى ا  منة اي حفـة وا   
يو  ايف امـة  تكـة توث ـق ايفـً ن وتثب يفـ  هلـعه املنـاظًـ وك ً ـة ادامـة          
ايتوــان  كمــا ان ا مــً ال ينا ــً  ههللايــة ايضــال  هــعا اإلحيفجــاج  

يعال  آ ان  مهلل ئة ي،مؤمنني وا اوهللين   ك ً ة اإلحيفجاج وادامة  ا
 ايهللي آ.

ووو ال مينا من اإلنهللفا    ئبآ اجلهام وف    اً عن اإلنيففال ا  
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ــهلل نًــات وئــاءآ اين ــح واإل شــام    اجلهــام  اي ــ   مــن  سس اال عن

 واإلحيفجاج وعهلل  ح ول اينًا من .
خيفا  ايفيفال  اي    ملا واهلل ف،و مل ييفج  إ ًاو ـ ا  املناظًـ وا 

ا ن ا  وخلًج  نً     واايفمعوا ع،ى ديف،   ائيفكبا  واقًا  ع،ى 
ايباطآ  ويكن  اد  ا  خماطبة ايعفول  و  وعه املناظًـ ي هً فضآ 

ا، ال واضاال ات ان  ائيفما  ان  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـاينيب حممهلل 
قااب مـن املهـااًين   يناظً دًيش ويف ـ ع، هـ احلجة ثـ ـما ا 

وا ن ا  ي فض  ع،ى حكمهــ ويزيـآ ئـ،مانهـ وييفواـ   اخلمـاب      
اإلئ م  وايهللعوـ ا  ك ًى ود  ً  ، ان اينبوـ ومن مودا احلكـ 

 وايًءائة.
املول وئ ،ة اخبا  عن اختات إ ًاو ـ  [َويهِميته ]ودوي  تعا  

ف  هلل ان إلثبال اي انا  ن اإلماتة خا اة عن دهلل ـ اإلن ان كممكن 
مواومال  خًال يؤثً  اإلن ان وـعآ  وح  توام  اجل ـهلل وينيففـآ ا    

 عامل اآلخًـ.
واإلماتة ونا امً واومل وي ي عهللم ال وف   اشا ـ ي،ا اب  عهلل 
املول  واا  اإلح ا  مفهللمال ع،ى اإلماتة   اآلية ايكًمية  وال هلل ان ي  

 ائًا ال ومالالل منها:
اإلن ان ي ت  دبآ املول  وايًنـا    ايرتت ي وان ا ح ا  وخ،ق -1

 فاييففهلليـ ونا  ،ااظ ايًتبة ايزمان ة.
احل ـاـ افضــآ مــن املـول  وايواــوم اشــًإل مـن ايعــهلل  ف،ــعا     -2

 ا يفهللسل اآلية  ا فضآ وا ح ن.

اآلية تًغ ي  اإلميان وحث ع،ى اهلهللاية واايفناب ي،نًًـ مـن  -3
 ايهللعوـ ا  اا عزواآ.

 نها  هللسل  احل اـ وماتعن   من تبعث اآلية ا مآ عنهلل اي اما  -4
 مضامني ايعمآ وايًكً وحتف ق ايوايال ايفًيبة وايبع هللـ.

تبهللس اآلية  ايفًيي وايوادا اب وس  فايفاءـآ واملخاطـي      -5
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احل اـ ايهللن ا وييفنعمان  آية ا ح ا   فااليـة مـن عمومـال دويـ  تعـا       

مْ سَ هِريَِْم آَياِتَ ا ِفي اآلَفـاِق َوِفـي َأْنفهِسـَِ ]

 .(1  [حَتهى َيَتَْيهَن َلَهمْ َأنههه اْلحَ ُّ 

اآلية تعك   نعمة احل اـ ومميوميفها وملا ثبا   ع،ـ ا قول  ان  -6
 شكً املنعـ وااي.

اآلية تًغ ي  اإلميان ملـا يعن ـ  اإلح ـا  مـن اهلهللايـة واييفوف ـق        -2
 وايًشام.

   اآلية  ةا ـ موا  اي ،مان ي،م،ك ان  من ما احيفمال تعادي -8
 ت ييف  ع،  .

اإلح ا  امً ك،  م يفهلليـ ال ييفع،ق   و  او مهللـ حم و ـ  فاآلية  -9
 تعك  حبااة اإلن ان يًمحيف  ودهلل ت  تعا    ائيفهللامة احل اـ.

  اآلية اخبا  ضمين  انًيفا  ا واب احل ـاـ ع،ـى امل،ـك     -12
 اميان   وما ييفع،ق  امل،ك منها توئعة م،ك  وحتب ي حكم  ا  د،ـوب  

 ايثواب وا اً. ايناس  وح هلل

من اإلح ا  اينع ـ اخلايـهلل   اآلخـًـ  فاآليـة معـوـ ا       -11
 احل اـ اخلايهللـ   نع ـ اآلخًـ.

اإل يفهللا   اإلح ا  وي هً يوة اي،م  واييفومم اي  خياطي  -12
 ها ا نب ا  ايناس وايوئ ،ة اي  ييفخعونها يهللعوتهـ ا  اإلئ    ان 

اينًي  ومل يوا  ي،م،ك  يبهللس  عكً ا مً احل ن وايعل تنجعب اي  
يومال ع،ى ايكًً وايةًأل وااوم وع  ـ اينعمة  امل،ك  آ تكً م  ية 
عف، ة ك م ة ان  ئباان  ع   ومي ا وتهللل   مًهومها ع،ى ان مفاي هلل 

 ا مو    هلله تعا .

اإل يفهللا   اإلح ا  ال يعين احن ا  احل اـ  ايا  اإلن ان    -13
ي ت   عهلل املول  فاآلية انعا  وحتعيً ايهللن ا خ وقال وان اإلح ا   عث 
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من عامل ما  عهلل  ووا ايًو  ومعوـ يإلئيفعهللام     اإلميان واعـ ن  

َوههَو الهِهي َأحْيَاكهْم ثهمه يهِميتهكهمْ ]اييفوح هلل  دال تعـا   

 .(1  [ثهمه يهحْيِيكهمْ ِإنه اإِلنسَاَن َلكَفهورِ 

اثـن   حنـو   [يهحْيِي َويهِميـته ]يفهلل و م دوي  تعا   -14
عةًـ مـًـ ييففـهلل  ف هـا اإلح ـا  ع،ـى اإلماتـة  واإلح ـا  اشـًإل مـن          

 اإلماتة.

 دهلل ت  تعا  ع،ى اإلماتة وف   م اءآ:ثـ تكً إ ًاو ـ 
 ان   خً تكً اإلماتة  نها ت ت  ميفعفبة ي،ا اـ. -1
ف ها اخبا  ي،م،ك  ان املول ينيف ًه وال هلل ان  قاءً اي   فع،    -2

 ا  عامل اآلخًـ. ان ي يفعهلل ي  كًاية وانيففال

 اآلية انعا  وحتعيً من عوادي املول ع،ى ايكًً واجلاوم. -3

دهلل و مل اين وص  ائيفاباب ائيفعكا  املول وف   م س  -4
وموع ة  ووعا اإلئيفعكا  عيفاا  املؤمن وايكافً  فهو منائبة يزيامـ 

 اميان امل ،ـ  وعتـ وموع ة ي،كافً ومعوـ يإلئ  .

هلل اإلح ا  ووو سمً ال يفهلل  ع،   من ف، ًة اخل،ق اإلماتة  ع -5
 اإلماتة إلثبال واـوم اي ـانا ويـزو     اال اا  وائيفهللالل إ ًاو ـ 

 عبامت .

اإلماتة دهً يإلن ان وتعين موام ت  ي،ا اـ ايهللن ا من غ  اتن   -6
ومــن مل ي ــيفما ان يــيفاكـ  ــاوـ افــًام حاااتــ  ايعات ــة ومفومــال  

 واومه او  ي  ان خيةا وخيضا ملواله.

  اآلية ايت خ ة  ني ايًب واملً وب  واخلايق واملخ،وا تنً -2
وامليفو  وامليفوفى وختت عن دهلل ت  تعا  املم،فة ع،ى ايعبهلل  ومبا ان اا 
عز واآ وو ايعل ع   ومي ا  ف  هلل ان منًوت واقاا   كن مي يفهـ 

 اا وت خً اا،هـ ا  حني امنا وو  اتن  تعا .

                                                           

 .66ئو ـ احل  ( 1 
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وة اييفنك  وعهلل  احل ً  ف،ـ يفآ      يفهلل و م ك   إ ًاو ـ 

َوههَو الهـِهي ]    اا ايعل ع   ومي ا ( كما و م دوي  تعا  

يهحْيِ َويهِميته َوَلهه اخِْتالَفه اللهيْلِ َوال هََاِر َأَفالَ 

 آ اخـت  انـ  تعـا  ع ـ  ومي ـا ويعـآ ف ـ  اغـًا            (1 [َتْعِقلهونَ 
َأَنــا ]تال موضــو  ودــال ي،موــًو  امليفكــت  ــان اشــًأل نً ــ    

ائيفهلل ا  ا  ايتوـان ايفمعـ    فك ن إ ًاو ـ  [أهحْيِي َوأهِ يته 
 وادا  احلجة ع،  .

 

اَل َأَنا أهحْيِي َوأهِ يته دوي  تعا  ]  ََ] 
وحجيف  كان امام  عهللـ خ ا ال ح نما مسا امل،ك ك   إ ًاو ـ 

 منها:
 اإلدًا  مبا داي  إ ًاو ـ ع،   اي   . -1
 دال واايفناب ايًم مم،فال ئ،بال او اـا ال. اي كول عما -2

 ايهللخول   حوا  ما إ ًاو ـ خب وص ما داي . -3

 ئؤال إ ًاو ـ عن د هلله من دوي  واع ن . -4

 حبف    عبامـ    .اخبا  إ ًاو ـ  -5

 ا مً  اخًاج ا ًاو ـ من حضًت . -6

اييفوا  ا  املو واحلاش ة كن حوي  وئؤاهلـ عن  سيهـ  -2
 ا  و اة من ا كان حكم .  او احاية إ ًاو ـ ف ما يفول إ ًاو ـ

مل تكن از  من وظ ًة امل،ك  نها ال تيفع،ق ان مناظًـ إ ًاو ـ 
مبواض ا احلكـ  ويكن   ام  ا  ايًم    وة املوايمة واجلهللل  وظـن  

مي ،ون امكان  م إ ًاو ـ حبجة ظاوًـ تنم،  ع،ى عفول ايناس ايعين 
اي ،مان وو بة امل،ك واعيف ام اتباع  واإلنيفًا  ا  دوي  ملوضوع ة واعيفبا  

 امليف آ من  وعهلل  تك،  ايعامة ي،هللخول   خ إل ما اي ،مان.

                                                           

 .82ئو ـ املؤمنون ( 1 
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ان ايوًو  وايعيفو وامعا  ايً و  ة امو  حتً  امل،ـك ع،ـى ايـًم    
ع،ى إ ًاو ـ  اجلاوم واييف هللل يهللعوت  ومنا ت ث ه ع،ى ايناس  ففال 

ودـا منـًوت نً ـ    و طـة ال     امل،ك انا ايضال اح   وام ا  و ـعيك ا 
ي يفم ا ان خي،ق نً   منها  ن ايعل حاو ه نيب و ئـول مـن عنـهلله    
تعا  وتكً انـ  امـً حبضـو   ا،ـني  فـاط،ق ئـًا  احـهللوما وديفـآ         
اآلخً  يفهلل ا ام من فع،  وعا اظها  دهلل ت  ع،ى حنو وادع  وفع،ـ    

ـــوي   اكيفًى  ايهللعوى وايفول  اما منـًوت فانـ  دـًن د   وك ن إ ًاو ـ 
 ايًعــآ وا ئبـــاب ايعل خيهلل     اعــوان     هللعيفـ   وعـافي ع،ـى     

 مل ي كا عنها.اتباعهــ ي  ف  هلل ان إ ًاو ـ 
يفــهلل ا ام منــًوت اينجــاـ مــن ايًضــ اة واثبــال ايعجــز وعًــي    

ئــ،مان   ايباطــآ فادــ  ا  املوايمــة  وئــعى ا  مهللافعــة إ ــًاو ـ       
 مامية ظاوًية وحاول نفض ك   واحًاا  وا  اك   اووا  وائباب

إ ًاو ـ واإليها  واثا ـ ايةبهة واملوايمة  وان املول دًيي منـ  وان  
 كان م،كال.

مل يف  عنـهلل تال امل ـ ية وييف ـ  معـ        وما وعا فان إ ًاو ـ 
قناعة اجلهللل وعاول ا مال موايميف  ف،ـ يفآ ي  ان وعا ايعل فع،  من 

ى حنـو ايفضـ ة ايةخ ـ ة     اط ا شـخص وديفـآ اآلخـً امنـا وـو ع،ـ      
وايفض ة   وادعة ع،ى حنو اييفعهللل واا عز واآ ع   ومي ا  فهلل ت  
ع،ــى حنــو م ــيفهلليـ وكــآ  اا،ــ   او انــك وائــمة و يــة وان ا ح ــا   
واإلماتة يًاعان اي   تعا  وامنا انا ايها امل،ك ئبي ييفنً ع امً اهل  

متول واا عز مكيفوب   اي ما  وان املول ينيف ًأل وانك ال هلل وان 
 واآ ح  ال ميول.

فهعا ايك   ال ينًا ما اجلاحهلل ايعل يهللع  ايً و  ة وعكـ  و  
ييفجًس ع،   ـامل   تال املوضو  ما انزل اا  ويو ائيفمً ا ًاو ـ 

ايفو  ودا ،وه  اي خًية واإلئيفهزا  واع،نوا ن ًوـ مل،كهـ ووـ ي هللون 
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اإلنيففــال ا  اخيفـا  ا ـًاو ـ    تانهــ عـن معــوـ ا ـًاو ـ وانعا اتـ   ــآ     

موضو   خً  ع هلل عن ايووـ واي،بي واحل ،ة  ال تيفكً  افًامه واشخاق   
انيففآ ا  عامل ايً،ك ومواومال ايعامل ايع،ـول ايـ  ئـخًوا اا عـز     

 واآ يإلن ان ويةعً كآ فًم حباايف  اي وم ة هلا.
ه  وامل،ك عيفاج ايةمي اكثً من غ ه  ف ها يعًإل قهلليف  مـن عـهللو  

وعافي ع،ى سمن موييف   وتم،ي معها املعايش  وت ،ح اإل ـهللان وتنمـو   
املز وعال  وتزموً اييفجا ـ واملكائي  يعا فـان اإلحيفجـاج اشـا ـ ا     
يزو  شكًه تعا  ع،ى ائيفهللامة امل،ك  اآليال ايكون ة وايكواكي وف     ان 

 يضع  ايإلن ان وعجزه عن اييف ًإل  عامل ايً،ك.
امل،ــك  آيــة حاضــًـ     مه ع،ــى تماويــ   يفــهلل حتــهللى ا ــًاو ـ

وات ان  مبا ي،بي ع،ى ايناس   موضو  اإلح ا  واإلماتة  فمن مًاو ـ 
ان كنا قامدال فـال  ايةـمي مـن املوـًب اآلن     احيفجاج ا ًاو ـ 

واي اوً ان ايك   واإلحيفجاج ح آ عنهلل اي با  وان اييفاهللل ي ي 
فمـا ممـا دـهلل امع ـا      مم،فال مبعنـى  ل  هـا   سل ودـا او سل يـو     

اإلح ا  واإلماتة مبثال فع،   ن  فيف ًإل   ايكون ان كنا قامدال   
 امعاءك ايً و  ة.

ف،ـ يف  ا ًاو ـ عنهلل م  ية اإلح ـا  واإلماتـة ومل يًاـا اي هـا      
ا  منًوت نً    ويو اااب خب وص م  ية ايةمي ينف،  ا ًاو ـ 

ئيفخًاإل    من دبآ  ع يف   ًوان اكثً   انال وحجة ماموة تؤمل ا  اإل
 وت ً   دوي  وم،ك .

ان كــ   امل،ــك وث فــة مساويــة متنــا مــن اييفخً ــ  مــن ا وم ــة   
اييف  خي ــة ي،منــاظًـ  وحتــول مون امعــا  ان امل،ــك كبــاد  ايكًــا        
واجلاحهللين  ات ان اآلية تهللل   ظاوًوا ع،ـى امعـا  امل،ـك ي،ً و  ـة     

معـ   منـاظًـ ا ـًاو ـ    وايفهلل ـ ع،ى اييف ًإل   اخل،ق كا يعـين ان 
اهام  اينًي واي، ان وموااهة خلمً ش و  ايضـ ية وتوا ثهـا وان   
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اظها  ايع،ـ واييف هلليق ي،باطآ اقبح واابال ع ن ال ع،ى ا ًاو ـ ف، ي 
ف   ايفا  ي،نًي   اييفه،كـة  واختـع مـن عـًـ امل،ـك منـتال ومنائـبة        

ا  املو ي،هللعوـ ا  اا عزواآ وائيفما  ان يوقآ قول اإلئ   
وايو  ا  ويزيزل موادعهـ وـع،هـ ييفًكًون   خمـ وـ وضـ ييفهـ   

  اإلنف ام ا  منًوت.
ودول منًوت  ان  ع   ومي ا وات ان  امل هللاا ايعم،  يًع،  وعا ف   

فهو يهللعوه ا  ود  معوت  واحيفجااـ   تًغ ي وتًو ي إل ًاو ـ 
 .ويههللمه  ايفيفآ ان واقآ ابااجة وايهللعوـ ا  اا

 

ْمسِ ِ ـْن اْلَم ْـِرِق دوي  تعـا  ]  َفِإنه َّللاهَ َيْأِتي ِبال ـه

 [َفْأتِ بََِا ِ ْن اْلَمْغِربِ 
ع،ـ ا ًاو ـ ان ايةبهة اي  اا   ها منًوت ئبي  غوا  اتباع  ات 
تعيفت عنهللوـ نفضال حلجيف  ما ماما ايوةاوـ ع،ى ا  ا وـ ف،ـ ينةوآ 

مي آ  خً اكثً وضوحال ومنعة من  اإلنيففال ا   ائفاطها  آ  ام  
ايةبهة  وا عهلل عن يبي اجلاحـهللين ي كـون حجـة ع،ـى امل،ـك وع،ـى       
اتباع  واـا  ايفـً ن ي جع،ـها حجـة ع،ـى ايكـافًين ا  يـو  ايف امـة         
وم ئال اهاميال ومعوـ ي،ناس   عال ي،يفهلل ً    يال اآلفاا  فاحيفجاج 

 ال.ا ًاو ـ  ية ح  ة اا  ايفً ن ي ،ب   يبائال عف، 
ووعه اآلية ت هً وظاء  اينبوـ وع  ـ  ًكة ا ًاو ـ   ح اـ امل، ني 
وا  يو  ايف امة  وضًو ـ واوم ايفـً ن وحً ـ  وتوث فـ  يف ـص     
ا نب ا  ييفكون ض ا  وشـاوهللال ع،ـى توظ ـ  اآليـال ايكون ـة إلم األ      
ايك، ال واإلميان  ايو ي  ودهلل و م   معا  اإلما  اي جام   اي  ـ 

ا  ايًئآ: "اي،هـ واتبا  ايًئآ وم هللدووـ من اوآ ا    ع،ى اتب
 ايو ي عنهلل معا ضة املعانهللين هلـ  اييفكعيي  واإلشيف اا ا  املًئ،ني 
حبفاءق اإلميان   كآ موً و مان ا ئ،ا ف    ئـوالل وادمـا  و،ـ     
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 ".ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـمي  ل من يهللن  م  ا  حممهلل 

ا اـً وايثــواب    ـاب قــابة    يفـهلل ا ام اا عـز واــآ ي،نـاس   
ا نب ا  واتباعهـ ف، ي يإلن ان ان يفول امنا فا  اقااب اينيب إلتًاا 
 مانهـ ما  مان  ووهللاييفهـ يإلميان  فباب اييف هلليق  ا نب ا  مًيفو  ا  
يو  ايف امة ووو ئباان  اتا فيفح  ا ال من ايًمحة وايًضآ ال يو،ف   آ 

 ون وط ب احلف فة.يبف   مًيفوحال ينهآ من  املؤمن
يفــهلل اعــآ ايفــً ن احيفجــاج ا ــًاو ـ  اآليــال اآلفاد ــة وايــهللالءآ 
ايكون ــة ح ــال ميف ــ ل ماءمــال وف ــ  ت ميــي و م  يكــآ مــن ا ام ايعيفــو  

 ـعال اإلحيفجـاج ويكـن عـت ايفـً ن      وايمو ان إت يوااه  ا ًاو ـ 
 .ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـو عثة ايًئول ا كً  حممهلل 
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فايفً ن ايوئ ،ة اي ماوية املبا كة يرتئ خ اإلميان   ا    وات ال 
انيفًا  ا ا ال امليفعادبة من اهام وئ ـ ا نب ا  مم،فال  ووعا من ائًا  

ع،ى  اد  ا نب ا   فببعثيف   ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـافض، ة اينيب حممهلل 
من اتبا  هـ ويفيفهللون  هـ  يفهلل ا ام ا ًاو ـ وسميف  ييفعاوهلل ايناس ئ ت

منًوت اييفوقآ ا  ائيفنيفاج عف،   ان امل،ك ال خييف،  عنهـ   حاايف  ا  
 ما ئخًه اا ي،ناس من اآليال ايكون ة ومنها ايةمي وايفمً.

 ايةـمي مـن  ـاب املثـال   اآليـال ايكون ـة       وائيفهللالل ا ًاو ـ 
يفمً وئ  ايكواكي وحًكة ايًيح وي ي احل ً فان ا مً ينمبق ع،ى ا

واوان نزول املمً وحهللو  ايزال ل واي واعق   مكان مون  خً  سل 
وائًا  ايكون وعـامل ايو ـي     اآليالان ا ًاو ـ فيفح  اب اإلئيفهللالل 

 وامل،كول.
واخيف،    انيففال ا ًاو ـ يإلئيفهللالل  ايةمي وـآ وـو مـن  ـاب     

  مي آ فع،ى ا ول يكون كآ اإلنيففال من مثال ا  مثال  او من مي آ ا
من ا ح ا  واإلماتة وم   ايةمي واداوها مثاالل ع،ـى ع ـ ـ دهلل تـ     

 تعا   وع،ى ايثان  يكون كآ منها مي  ل م يفف ل.
ن ي ايًا ل ا ول ا  ابففني ومال اي    ون ي ايثان  ا  اكثـً  

 املً ًين.
ففهلل ييفهللاخ ن وك وما قا ح وي ي من تعا    ني ايهللي آ واملثال 

ويكون املثال مي  ل يناآ  اإلمث،ة ا  عهللـ امية خ وقال مـا ايةـواوهلل   
واآليال اي اوًـ وواوم اخيف إل اه   ني كآ مثال و خً  وايهللي آ 
وو اي بي ايعف،  ايعل ييفوقآ ف   ا  معًفة ايواءي عن احلواس وما 

ا   ين ي من اإلما ال يكة  احلفاءق وما يًشهلل ا  املم،وب ويًض 
ايع،ـ وما ي،ز  من ايع،ـ    ايع،ـ  املهلليول وما يً هلل انيففال ايـعون مـن   

 املع،ول ا  ايع،ة.
سَ هِريَِْم آَياِتَ ا ِفي اآلَفاِق َوِفـي ]و  دوي  تعا  
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اــا  تكــً اآليــال   ــ وة اجلمــا ايــ  تعــين اييفعــهللم   (1 [َأْنفهِســَِمْ 

 عهللـ سمية و ًاوني. وايكثًـ   اإلضافة ا  ان موضو  كآ  ية ينةمً ا 
ويو تنزينا ود،نا ان  انيففال من مثال ا  مثال فان كآ مثال مي آ  آ ان  

 مي آ مًكي  فاإلح ا  وحهلله مي آ واإلماتة وحهللوا مي آ.
 تكً احهلل كبا  املً ًين مخي اشكاالل او مووا ع،ى اآلية وو :

"ان قاحي ايةبهة اتا تكً ايةبهة  وودعا ت،ك  اإلشكال ا ول:
بهة   ا مسـا  واـي ع،ـى ابــق ايفـام  ع،ـى اجلـواب ان يــعكً       ايةـ 

اجلواب   احلال ا اية يعيك اييف،بي واجلهآ عن ايعفـول  ف،مـا طعـن    
امل،ــك ايكــافً   ايــهللي آ ا ول  او   املثــال ا ول  يف،ــك ايةــبهة كــان  
اإلشيفوال  ا اية ت،ك ايةبهة واابال مض فال  فك   ي، ق  املع و  ان يرتأل 

 .(2 وااي"تيك اي
 واوا نا ع،ى وعا اإلشكال ان اينفاـ   ايكتى من واوه: 

 ودو  ت،ك ايةبهة   ا مسا . -1
 اإلشيفوال  ا اية ت،ك ايةبهة وااي مض ق. -2
 يزو  عهلل  تًأل املع و  ي،وااي. -3

و اين بة يوول فان ودو  ايةبهة   ا مسا  اعـ من اييف هلليق  ها  
وي ي كآ ما يفـا   ا مسـا  ييفويـهلل عنـ  ت ـهلليق ك،ـ  او ازءـ   ـآ         
ــايعكي ففــهلل يكــون ئــببال ي،يفكــعيي وايًضــح سل ان ايةــبهة تًضــح     
قاحبها وت هً عجزه وضـعً  فايضـع  يـ ي م  مـال ي، ـكول  وال      

ال اتا كـان ايكـ   شـبهة  فا نمـا يفـً      ايتوان م  مال ي،ك    خ وق
قاحي اإلشكال  ان ك   منًوت شبهة فان  يعرتإل ضمنال  عهلل  ائيفافاد  

 اجلواب ماءمال.
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 ثـ ان اي اما ع،ى مًاتي:

اعوان امل،ك كـن حويـ  وحاشـ يف  ووـؤال  ييفبعونـ  ع،ـى        ا ول: 
 ايباطآ  وال ي،يفًيفون ا  معوـ احلق اال ان يههلليهـ اا عزواآ.

 عايا املم،كة ووؤال  ادًب ا  اييف مآ   كـ   ا ـًاو ـ    ايثان :  
 وتهلل ًه.

ايكًا  مم،فال  وا  اآلن مل ي يفهللل احهلل من ايكًا   فول  ايثايث:  
 منًوت وعا  ما ان ايفً ن يعًض  ي،ناس   عال  يفنزيآ م،كوت .

امل ،مون من  مان ا ًاو ـ ا  ايا  ايبعثة اينبوية املبا كة  ايًا ا:  
 وحيفى يومنا وعا.

واجلم ا يعًفون  م ن شبهة منًوت وان موضوعها خميف،  عن مي آ 
ا ـًاو ـ ع، ـ  اي ــ    وحيفـى ايكًـا  يــهلل كون مـن ظـاوً املنــاظًـ ان       

  ا ام اح ـا  اينـاس وامـاتيفهـ  ـايفوـ ايو ب ـة وا مـً اإلهلـ        ا ًاو ـ 
فاملول امً عا   وميفودا يكآ ان ان   سل حل ة من غ  ع،ة او ئبي 
مامل  فةبهة منًوت ويهللل م يفة ف  ت يفاق اإلاا ة  فال ان ان يـهلل أل  

ع،ـى حاهلـا    امنى ت مآ ومت  ز  م نها و يًها  و فا  حجـة ا ـًاو ـ   
مي آ ع،ى واوم اي انا  ويعآ   اإلاا ة ع،ى ايةبهال تض  عال يودا 

 ة منائبة.وفًق
و اإلضافة ا  اعيفبا  ايفًاءن احلاي ة واملفاي ة فـان حمـاو ـ وحمامثـة    
ــة      ــهللـ املفا ، ــهللال مل ــا حتهللي ــًى ف ه ــة  وت ــوا ـ و ماب خاق ــا ض ــوأل هل امل،
وموضو  ايزيا ـ ووااوة ائبا ها وواوم املفيفض   واييفاعيً من  عض 

 ا مو  إلايفنا ها.
ثبا ان ايًم ع، ها ي ي ايًم ع،ى وعه ايةبهة فا نما تًأل ا ًاو ـ 

 وااي  ئوا  انها ال ت يفاق ايًم كما ي هً او  ن ايفًاءن وا ئباب 
واحلال ال ت مح  اإلطاية واييفً  آ   اإلضافة ا  احلااة ييفعهللم ايهللي آ 
فان اإلنةوال  هللي آ واحهلل دهلل ثبـا مبجـًم تكـًه امـً مًاـو   اين ـبة       
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ن ايـًم ع، ـ   ةـبهة    ييفعهللم ايهللي آ وجم   مي آ اضا  يعجز اجلاحـهلل عـ  

 وحنووا.
"ان  ملا او م املبمــآ تيك اي ــؤال  فاتا تًأل ابق  اإلشكال ايثان :

ايكــــ   ا ول وانيففــآ ا  كــــ    خــً  سووـــــ ان ك مــ  ا ول كــان  
ضــع ًال ئــادمــال  وان  ما كان عـاملال  ضــعً   وان تيك املبمآ ع،ـ واــ  

ال  وان  ك نــ  عاملال  ضــعً  فنــب  ع،    ووعا  مبا ضــعً  وكــون  ئــادـمـ
 .  (1 يواي ئفوط ودا ايًئول وحفا ـ ش ن  وان  غ  ااءز"

واجلــواب ان اإلنيففــال ا  كــ    خــً يعــًإل مــن خــ ل موضــوع  
وائبا   وغايات  ووآ وو تًأل ي،ك   ا ول او عجز عن ا يًم ا  توك هلل 

 يوول واثبال ي .
ينيففآ ا  ك    خً مباين وخميف،  عن ايك   ا ول مل وا ًاو ـ 

 آ اا  ما يؤكهلل ك م  ا ول  ن ايواية واحهللـ وو  اثبال اي انا ف  
مانا من اإلكثا  من ا مية ييفا  آ ايواية  فبني  ًوان اإلح ا  واإلماتة 
و ًوان ايةمي عمو  وخ وص من وا   فمامـ اإلييففا  و  ايوايـة  

ح امل،ك   معواه  اما مـامـ اإلفـرتاا فًـ  ا ول    واثبال اي انا وفض
مي آ اإلح ا  واإلماتة  و  ايثان  اآلية ايكون ـة جبهـة شـًوا ايةـمي     

 واداه م  وا.
ان تًأل ئؤال وشبهة منـًوت مي ـآ ع،ـى داو،ـها واإلعـًا  عنهـا       

  ت،ك اي اعة وو امل،ك ووعا وعهلل  نهوضها ي،اجة  وك ن ا ًاو ـ 
ايــ  تيفوةــى ا نب ــا  واملــؤمنني   ئــاعال املوااهــة  مــن واــوه ايعــز 

 واييفاهللل.
ان اين ً ا  ايهللي آ ا ول ع،ى حنو م يففآ خ إل اإلن اإل ف  هلل 
من اين ً ا  جممو  املناظًـ كوحهللـ ميفكام،ة ينعكي اثً  عضـها ع،ـى   
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ايبعض اآلخً  وال ينً آ اييفاي  منها ع،ى امليففهلل   فاإلنيففال ا  مي آ 

  تثب ا ايهللي آ ا ول  وتوك هلل عهلل  قاة ااا ة منًوت  ن  خً يًام من
امل أل وو اثبال واوم اي انا واحن ا  ايفهلل ـ املم،فة    تعا  فايهللي آ 
ايثان  مل يم،ي يعات  ففـ  آ ينً   ويو ه واا  ييفوك هلل  م ن ااا ـة  
منًوت ع،ى ا ول  ثـ ان ا ًاو ـ مل ـي منًوت ع،ى ئؤاي  اال  ـايًام  

يهللي آ  مبعنى ان مي آ ايةمي  م ضـمين ع،ـى ئـؤال منـًوت  و     وعا ا
ييفضمن معنى اإلح ا  ايضال كما ئـ  ت     منـا اييفـاي  ع،ـى اإلشـكال      

 ايثايث.
"ووــو ان  وان كان ع ــن اإلنيفـفـال من مي آ ا   اإلشكال ايثايث:

مي آ  او من مثال ا  مثال  يكنـ  ــي ان يكـون املنيففـآ اي ـ  اوضـح       
ووهنا ي ي ا مً كعيك   ن اني اإلح ـا  ال دـهلل ـ ي،خ،ـق     وادًب 

ع،    واما اني حتًيـك ا ا ـا   ف،،خ،ـق دـهلل ـ ع، ـ   وال يبعـهلل         
ايعفآ واوم م،ك ع  ـ   اجلــثـة اع ـ من اي ماوال  وان  وو ايعل 
يكون حمًكال ي، ماوال  وع،ى وعا اييففهلليً اإلئيفهللالل  اإلح ا  واإلماتة 

نا اظهً وادوى من اإلئيفهللالل  م،ـو  ايةـمي ع،ـى    ع،ى واوم اي ا
واوم اي انا فك    ـاينيب املع ــو  ان ينيففـآ مـن ايـهللي آ ا وضـح       

 .(1 ا ظــهً ا  ايهللي آ اخلً  ايعل ال يكون   نًي ا مً دويال"
واجلواب ان ايوضو  وايفًب   كـ  ايـهللي ،ني ظـاوً وان حتًيـك     

ل اإلدًا   فهلل ت  تعا  وان ا ا ا  مي آ ع،ى واوم اي انا من خ 
ا ش ا    عال م يفج بة ي  ئباان   واط ا م  ية حتًيك ا ا ا    
املفا  ال خت،و من ايها  وخمايًة ملوا ين ايعفآ  ي،يف امل  ـني ايبةـً عـن    
عجزوـ   اييف ث    عامل ا ف أل  كما ان املًام من اإلت ان   اآلية اعـ 

 من اييفاًيك  آ يةمآ:
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   خ،ق ايةمي.ا يفهللا -1
  عثها ي،ض ا  واينو . -2
 مدة ئ وا. -3
املنا ل واملوادا اي  ت    ها  و  اخلت ان ي،ةمي ث مثاءة وئيفني  -4

  ًاال.
فهعا ايهللي آ ييفضمن اإلح ا  واييفاًيك وائيفهللامة احل اـ وعهلل  دهلل ـ 
اإلن ان نً   ع،ى تو   م ا  ايةمي فض ل عن حمووا كآية  واتا عجز 

حتًيك ايةمي او ود  ئ وا ون امها فمن  اب او  ان  اإلن ان عن 
 عااز عن اييف ًإل ف ها وان معواه   اإلح ا  واإلماتة ال اقآ هلا.

ا  ايناس واتبا  منًوت وخاطي عفوهلـ  هعه ودهلل توا  ا ًاو ـ 
اآليــة وايتوان يهلل   شبهة منًوت ا و   ودواعهلل ايتوــان مل ت ــآ ا  

 ايعل ييفــجــ،ى   اهــام ا نبـ ـا . وعا اإل تفــا 
اع،  اا عزو اآ  ية مـن  يـال   ان ايهللي آ ايعل او مه ا ًاو ـ 

ايكيفاب اي ماول اخلايهلل   ا    ووو ايفـً ن كـا يعـين ان مضـمون     
ـــا  هـ     ــى اخــيف إل مةـ ــاس ع، ــة وي،ن ــال امليفعادب ــهللي آ خمــاب يوا  اي

هلليثة وانكةاإل شمً من وانيفما اتهـ وتيفج،ى موضوع يف  ما ايع،و  احل
 1424928ائًا وا مثآ حجمها ايعل يعيفت اكت من حجـ ا    حنو 

 مًـ. 112مًـ  ون   دمًوا اكت من ن   دمً ا    
نفآ ا توان ا  عامل اينجو  اي احبة   ايًضا  يفهلل ا ام ا ًاو ـ 

وايكواكــي اي ــ ا ـ وان اآليــال   اآلفــاا تيفعــهللى دــهلل ـ ايبةــً ووــعا 
الل ي ي منً  ل عن ائيفهللالي  ع،ـى عـهلل  او، ـة ايفمـً ي،عبـامـ      اإلئيفهلل

اَل َهَها َرب ي َفَلمها ] َفَلمها َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا ََ

َِْدِني َرب ي ألَكهوَننه  ِْن  مْ َي ِئْن َل اَل َل ََ َل  َأَف
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   (1 [اْلَقْوِم الضهال ينَ 

ن طايا ايامــ  وح ث ان اإلن ــان ميول وال يبفى ع،ى د هلل احل اـ وا
   ايهللن ا فــان   فآ وا   وال ف  يكـون مؤو ل ي،ً و  ة وايعبامـ.

واا  وعا اإلئــيفهللالل  ان ئ  ايكواكي عيفاج ا  ايفام  واي ــانا 
ووو امــً ينا ـً    ئــــباان  مبا ال يبي ف    و يــات  ئــباان  ميفعهللمـ 

يــهلل   شبهة منًوت مبا يعجز  احيفاجواكثً من ان حت ــى ويكن ا ًاو ـ 
عن وضا نً   كفام  ع،ى اييف ــًإل واييفو    فعكً ا ـًاو ـ حـــًكة   
وادــاه ايةمي إلثبال  م ن شــبهيف  ا و   فمـن اآليـال ان وظ ًـة    
وعا ايهللي آ مًكبة من   ــان دهلل ت  تعا    حًكة ايةمي ومن توك ـهلل  

واإلــماتة    تعا  وئ يفضح  قهللا ا ًاو ـ   اثبــال احن ـــا  اإلح ا 
  تً    فبها( سل اظـهً عجــزه عـن ايثـان  وادـــً  ـبم ن ئـــؤاي       

 وشبهيف  ع،ى ا ول.
"ان مالية اإلح ـا  واإلماتـة ع،ـى واـوم اي ـانا      اإلشكال ايًا ا: 

ادوى من مالية ط،و  ايةمي ع، ـ  وتيـك  نـا تـًى   تال اإلن ـان      
يفبهللل دوى ايهللالية ع،ى احلااة ا  املؤثً وقًات  تبهللي ل واخيف فال واي

ايفام   اما ايةمي ف  تًى   تاتها تبهللالل  وال   قًاتها تبهللالل  وال   
منه  حًكاتها تبهللالل ايبيفة  فكانا مالية اإلح ا  واإلماتة ع،ى اي ـانا  
ادوى فكان ايعهللول من  ا  ط،و  ايةمي انيففاالل من ا دوى ا ا،ى ا  

 .(2   وان  ال ـو "ا خًى ا ضع
اجلواب ان املفا  ي ي من  اب املفا نة وا كثً اوم ة  آ كآ  ية و  
ا وـــ ع،ــى حنــو اإلئــيفف ل وايةــ ن اخلــاص  ويــو كــان ا مــً ييفع،ــق 
مبوضــو  واحهلل يكون اح ا ه واماتيف  سوـ من حتًيك   اما ح نما خييف،  
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ــة     ــا  واإلمات ــان اإلح  ــق  ًو ــو  وييفع، ــهللم املوض ــان  وييفع ــ    و ًو  ة

اييفاًيك  ة    خً ف  ئب آ ي،مفا نـة ي،يفبـاين املوضـوع  واخـيف إل     
احل ث ال واخل وق ال  كما ي هً   وعا املثال ف، ي ا مً مفا نة  ني 
حتًيك تال اية   واح اء  واماتيف  كمـا   ايةـخص ايواحـهلل   ـآ ان     

 اييفاًيك يفا ع،ى اً  ع  ـ يعجز اإلن ان حيفى عن اين ً اي  .
يعآ   اآلية اشا ـ ا  عامل اإلئيفن ـاخ ايبةـًل   وـعا ايزمـان     و

فجا  ايتوان ميفعهللمال وييفخمى م ـ ية اح ـا  اإلن ـان نً ـ   وان كـان      
ا ًاو ـ اا   توان اإلح ا  واإلماتة ع،ى حنو اإلط ا وعـهلل  ح ـًه   
 ةخص معني مبعنـى ان شـبهة منـًوت ال تـنهض ملعا ضـة مي ،ـ  اال انهـا        

ملوايمة فعكً مي آ ايةمي ي ي انيففاالل من ا دوى ا  اا ل ي،بي وا
ــ       ــان ا ول  اط د ــال ي،تو ــق واثب ــيفمًا  وتوث  ــ  ائ ــآ ان ــع    ا ض
وحف فيف   وكآ  ًوان ا ول وايثان  كان وـو ا دـوى وا ا،ـى  عاتـ      
وموضــوع  ومنائــبيف   مبعنــى ان ا ــ    توــان اإلح ــا  واإلماتــة اوالل 

ان ــال والحفــال يــ  مالالل وف ــ  حجــة اضــاف ة وا ــ    توــان ايةــمي ث
ومنائبة إلئكال وتبك ا اخل ـ وايعفآ يهلل أل اوم ة ودوـ  ًوان ئ  

 ايةمي  هللي آ ظهو  عجز ايكافً.
ان منائــبة ايتوــان ختيف،ــ  عــن ا ول  ــ مً اضــا  اعيفبــا ل ووــو 
مخول منًوت مبوايمة وما ي مى   اقم   ع،ـ املنمـق  عنـامَا( ووـو    

ع،ى ايباطـآ واظهـا  ايعنـام ملهللافعـة وتعج ـز اخل ــ  فـا ام        اإلقًا  
ا ًاو ـ توك هلل ايهللي آ ا ول واثبال واوم اي انا وفضح ايكافً  يفاهللي  
مبا وو اكـت مـن ان تنايـ  يـهلل اإلن ـان ويعجـز ف ـ  عـن احل ،ـة وايبهيفـان           
وحماوالل توم ة اينفص وئرت ايًفـً واحلااـة ا  ايوـ  ايـ  وـ  مـن       

 م،فا.قًال املمكن م
يفهلل كان اإلنيففال ا   ًوـان ثـان خت،  ـال ي،نـاس واتبـا  امل،ـك مـن        

 موايمة وشبهة امل،ك.
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"ان منــًوت ملــا مل ي ــيفح مــن معا ضــة ا ح ــا   اإلشــكال اخلــامي:

واإلماتة اي ام ين عن اا تعا   ايفيفآ واييفخ، ة  فك   يؤمن من  عنهلل 
من املةًا منى  ائيفهللالل ا ًاو ـ ط،و  ايةمي ان يفول: ط،و  ايةمي

 فان كان يك اي  ففآ ي  حيفى يم،عها من املوًب.
وعنهلل تيك اييفز  ابففون من املً ًين تيك ففايوا: ان  يو سو م وعا 
اي ؤال يكان من ايوااي ان تم،ا ايةمي من املوًب ومن املع،و  ان 
اإلشيفوال  اظها  ف ام ئؤاي    اإلح ا  واإلماتة ائهآ  كث  من اييفزا  

  ايةــمي مــن املوــًب  فبيففــهلليً ان ع ــآ ط،ــو  ايةــمي مــن  اطــ 
املوًب  اال ان  يكون ايهللي آ ع،ى واوم اي انا وو ط،و  ايةمي من 
املوًب  وال يكون ط،و  ايةمي من املةًا مي  ل ع،ى واوم اي انا  

 وح ناع ي   مي ،  ايثان  ضاءعال كما قا  مي ،  ا ول ضاءعال.
ع،ى تًأل ايوااي عن تيك آ ا ًاو ـ وايضال فما ايهللي آ ايعل مح

اي ؤال ايًك ك واييفز  اإلنفما  واعرتإل  احلااة ا  اإلنيففال ا  مت ك 
 هللي آ ال ميكن  متة يف  اال  اييفزا  ط،و  ايةمي من املوًب  و يففهلليً ان 

 .(1 ي ت   اط   ايةمي من املوًب فان  يض ا مي ،  ايثان "
ما ايًا ا  ففهلل امعى منًوت  واجلواب ع،ى وعا اإلشكال ان  د اس

ان  ع   ومي ا ايضال  ف امـ   فيفـآ شـخص وخت، ـة  خـً فـ  ام ا ـًاو ـ        
اإلئيفهللالل  ان اإلح ا  واإلماتة ايعين ا اموما غ  ما فع،  منًوت  وان 
اا عز واآ ع   ا يفهللا  ومن غ  وائمة ومي ا فج ـ ودهًال ومن غ  

يفـ ث    ا شـ ا  اخلا ا ـة ف، ـ ل     غ،بة يو ه  فاتا كان ي  ئـ،مان   اي 
 مب هللاا.

ووعا امل هللاا ييفج،ى  يفف  هلل حًكة ايةمي وف   ائفاط ي ن  وا مال 
يزعم   ان اييفخ، ة وايفيفآ اح ا  واماتة  فمفيفضى اقول املناظًـ ان ي ت  
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 ها منـًوت مـن املوـًب ان ائـيفما   نـ  امعـى اإلح ـا  واإلماتـة فكـان          

ـ منًوت وا امت  وت خ ه يوش ا   سل موضو  اييفاهللل ووو اثبال دهلل 
ان وعا ايتوان اا  ع،ى ضو  امعا  منًوت ويًضـا  وتكب يفـ  واثبـال    
عجزه  ففوهلـ ان  يو  م اي ؤال خ إل ئ  املناظًـ ودواعهللوا ايعف، ة 

 وايعًف ة.
ا  ايتوان ايثان  ي،يفةن ا ع،ى و عا ت هً ضًو ـ انيففال ا ًاو ـ 

منًوت ح نما دال انا اح   وام ا اودا نً      امل،ك و ني عجزه سل ان
و طة وائيفاق اإلئيفهزا     وفضـا   ـني اعوانـ  وان ـا ه فـاتا ثبـا       
عجزه عن تو   م ا  ايةمي فان  يعين عجزه عن اإلح ـا  واإلماتـة    

 يثبول عهلل  املفهلل ـ.
وي ي   مفهللو  منًوت ان يفول انا سست   ايةمي من املةًا ي هً 

اييف امل ع،ى عهلل  او، ة اإلن ان هلعا ايًعآ ايع  ـ  عجزه عن تيك و
وع،ى فً  ان  داي  فان موضو  اييفاهللل وـو اإلثبـال ايـوادع  اآلنـ      
يفوي  وامعاء   فكما دا  مبااوية اييفخ، ة وايفيفآ ايةخ  ة كان ع،   ان 

 يفو   ًعآ  ن  يهللل ع،ى قهللا دوي .
ايًعآ واإل امـ  يفهلل احن ً مهللا  املناظًـ ع،ى اثبال دهلل ـ منًوت ع،ى

واخل،ق وان  وو ايعل اداـ نً    ها  ف، ي ي  ان يفول ي  ل  ها   ك 
من املوًب  ن  ايضال ت ، ـ يعجزه وضعً  ح نما  م،ا معـوى منـًوت   

  ايً و  ة واخل،ق.
تنا ً ايً و  ة واخل،ق    تعا  ووو املم،وب  يفهلل كـان موضـو    

 و  ة  واوه:احيفجاج ا ًاو ـ وو ا مال معوى منًوت ايً 
 اع ن اييفوح هلل. -1
   ان اآليال   اينًي واآلفاا. -2
 ا مال معوى منًوت ايً و  ة. -3

وعنهللما اع،ن اييفوح هلل وا يفهللس  عكًه تعا  ما   ان شمً من اآليال 
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اـا ل املوايمـة    [َرب ي الهِهي يهحْيِي َويهِميـته ]ودـال  

واي،بي من منًوت ااومال وعنامال حًاظال ع،ى م،ك   تكً ا ًاو ـ اآليال 
ا خًى إل مال معوى منًوت وحتمآ ايناس ع،ـى ايًاـو  ا  اآليـال    

 واييفهلل ً واييفًك  ف ها.
وكــان ا و  ان تيفنــزه كيفــي اييفً ــ  مــن وــعه اإلشــكاالل يعــهلل    

ع، ها  وما قهللو وا منع اكثً  موضوع يفها واخل،آ   مبناوا او اييفعف ي
من مثامناءة عا  اا  ا ماهلا ونا يب ان ئ مة نه  اينيب وقاة عم،   ات 
ان مهللا  ايباث ـي ان يًتكـز ا  داعـهللـ ووـ  ع ـمة ايـنيب وعـهلل        
اخلم    دوي  وفع،  وان دول ا ًاو ـ   املفا  حجة وحنن ادـآ مـن ان   

 نهلل أل ا عامه ومضام ن  ومًاو م .
ينا ود،نا ان منًوت  م ئؤال وحتهللل ا ًاو ـ  م،ي وئـؤال  ويو تنز

فهو مي آ ع،ى عجزه وانيففاي  ا  مفا  اي اءآ وامل يفً  كما كان اي هوم 
عن قــهللا  ق،ى اا ع،   و ي  وئ،ـوكبا  املةًكني ي  يون اينيب حممهلل 

نبوت  فهعا اي ــؤال يعين  ايهللاليـة اإلييفزام ة اإلدًا   اخلايق عـز واـآ   
ان اي ؤال يهللو  حول اينبوـ و عض م اميق ايفهلل ـ ويكـن منـًوت ال   و

 يًيهلل  ية تهللل ع،ى ايً و  ة  آ ان  يهللع  ينً   ايً و  ة وايفهلل ـ.
كان   ت،ك اي ـاعة ال مـال   و  ـة منـًوت ونفـآ      فجهام ا ًاو ـ 

ايناس ا  منا ل اييفوح هلل وايـعل ييفـبني جبـ     عجـز منـًوت وفضـا        
 عما ييفعهللى امل اءآ ايةخ  ة ودًا  احلكـ. واثبال عهلل  دهلل ت 

نفآ نً   ا  حاية ايهللفا  واخ،ـها  ان منًوت  ًمه يتوان ا ًاو ـ 
  و طة وائيف،ز  من  ا مً اثبـال  ًوـان ايفـهلل ـ وايً ـــو  ة فيفاـــهللاه      

 مبا يبمــآ دوي  وـع،  عاازال.ا ًاو ـ 
 و  ة ويكن  ا ام ووآ ميــكن حــمآ دــول منـًوت ع،ى ان  مل يهلل  ايً

ايفــول  ان اإلحــ ا  واإلمـــاتة ال يهللالن ع،ى اإلنًًام  ايً و  ة وان حجة 
ي  ا كاف ة إلثبال واوم اي انا ودــهلل ت  املمــ،فــة كما يو ا ًاو ـ 



 158ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42معامل اإلميان ج/
كان شـخص يهللع  اييفًوا    اب من ا واب اي ــناءـــا ف فـال يـ  ان    

 ا ايوح هلل ايعل تيف   ف نال مث،ك ووو حاقآ ع،ى ايعل عنهللأل وي
 هعه اخل اءص  اجلواب: ال   هللي ــآ خامتة اآليـــة وان ايكافـــً  هـا    
وظهً عجــزه وضعــً   ف،و د هلل ايباث عن ايهللي آ ايعل يثبا واوم 

ح نما حتهللاه  توان ايةمي وملا  ف  اي انا  ئيفا ن دول ا ًاو ـ 
 حبال املو،وب ايعي آ.

وت مًكبال من امًين من ايهللعوـ ا  ما منًيفهلل كان اهام ا ًاو ـ 
اا عز واآ وا مال معوى منًوت ايً و  ة و عا تيفضح منزيـة ا ـًاو ـ   

  ني ا نب ا  وي هً ان  ت هللى إلمعا  ايً و  ة ومّههلل يونب ا  من  عـهلله 
قـ،ى اا ع، ـ  و يـ       مناظًتـ  مـا فًعـون  و ئـول اا     كموئى 

ـ ا قـنا  يـعا ت هـً افضـ، ة       ت ـهللي  ي،كًـً وايضـ ية وعبـام     وئ،ـ
اإلنيففال من مي آ ا   خـً ويؤكـهلل نيف جـة وـعا اإلنيففـال واقـا ة امل،ـك        

  ايهللوةة واييفا .

  حبث بالغي حبث بالغي 
من اب نال املعنوية واي،ووية املما فة او ايمباا ووو اجلما  ني يً ني 

ههـَو األَوهله ] ميففا ،ني   املعنى  ويكونان امسني كما   دوي  تعا  

او فع،ني ميففا ،ني كمـا     (1 [ َواآلخِره َوالظهاِهره َواْلَْاِطنه 
وعه اآلية ات ان احل اـ واملول ضهللان ينا  احهللوما اآلخً وال ـيفمعـان    
حمآ او  مان واحهلل  واييفنا    نهما  ايعال يعا فان اآلية تبني دهلل ت  تعا  

 ع،ى امليفضامين وامليففا ،ني وامليفنادضني.
ى د ـمني حف ف  وجما ل  وايثان  ي مى اييفكافب  ووعه وايمباا ع،

اآلية دما  ني احلف ف  وا ا ل  اما احلف ف  فهو دول ا ًاو ـ وان اا عز 
واآ ع   ومي ا ع،ى حنو احلف فـة وايوادـا  ومـن ايمبـاا ا ـا ل دويـ        

                                                           

 .3ئو ـ احلهلليهلل  (1 
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سل كان ضـاالل   (1 [ َأَوَ ْن َكاَن َ يًْتا َفَأحْيَيَْ ا ه ] تعا  

 ه اا يإلميان.فههللا
وميكن ان نضــ   د مال  خًال ووو ايووم  ايعل ال يًدى ا  ا ا  ا  

َأَنا أهحْيِـي ] احلف فة  ا ويوية ايفمع ة  ومن ايووم  دول منـًوت  

  .[َوأهِ يته 
  حبث بالغي آخرحبث بالغي آخر

من  هللاءا ايفً ن املزج واييفهللاخآ  ني ايب غـة وع،ــ ايكـ   وتعضـ هلل     
ييفج،ى  آيال اإلحيفجاج وق   ايتوان ايعف،   ك ن احهللوما يآلخً ايعل 

ي ت  اينيب حبجة ماموة و ية  اوًـ او يعكً مفهللمال تؤمل ا  نيف جة تً ـهلل  
املم،وب ع،ى حنو ايفما واييفب ان  كما   وعه اآلية ي هو  مفهللمات  وائبا   
ع،ى وا  احلف فة ويهلل أل  ايواهللان  ويب ـان  مـ ن مـا امعـاه منـًوت  انـ        

مي ا   ن ال م   اطآ ووـو دهلل تـ  ع،ـى اإلح ـا  واإلماتـة  فكـعا       ع   و
 امل،زو  ووو امعا ه ايً و  ة.

ووعا اينو  من اب ــنال اينوع ة وايةـواوهلل ايب غ ة ي مى "املعوي 
ايك م " إلعيفمامه دواعهلل ع،ــ ايكـ   وايـتاوني ايعف، ـة إلثبـال واـوم       

 اي انا.
   

ْهََِت الههِ دوي  تعا  ]   [ ي َكَفرَ َف
يفهلل موش وحت  امل،ك وانفمعا موايميف  وائيفبان  م ن ايةبهة اي  
اا   ها  اإلح ا  واإلماتة ايةخ  ني كا يهللل ع،ى دوـ  ًوـان ا ـًاو ـ   

  وح ن اخيف ا ه ملواض ا املناظًـ وان ايواية كانا اثبال عجز امل،ـك
ي،خزل وام األ وت هً اآلية ئًعة انيفها  املناظًـ ووزمية امل،ك وتعًض  

 اجلم ا وزمييف  وضعً  وووان .
                                                           

 .122ئو ـ ا نعا  ( 1 
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ومن اإلعجا    اآلية انها اا ل    هللاييفها  ًما  احلكـ واي ،منة 

 وامل،ك اما ونا ففهلل نعا  ايكافً وف   مالالل منها:
ان  ئكا وعجز وكعا ش ن ايكافًين عنهلل ظهو  احلجة واتضـا    -1

 ايب نة.
 ه و م ن حجيف .ان املو من دوم  ام كوا عجزه وكع   وافرتا  -2
كانا املناظًـ  ني اإلميـان وايكًـً  وان نيف جـة ايكًـً وـ  احلـ ـ        -3

 وايهللوةة واخل ا ـ.
ــ ـ وا شــام يك ً ــة        -4 ــك نة ي،مــؤمنني  وف هــا تع، ــة  ةــا ـ وئ اآلي

 اإلحيفجاج ع،ى ايكافًين.
 قا  امل،ك اي امل ضع ًال ميفا ال اما  ئ،مان احلق وايتوان. -5
غ ا و  ئا  ايض ية وايةـًأل  ن    اآلية حتعيً وختوي  ي،موا -6

 ايتوان ع،ى  م ن امعاءهـ دًيي وظاوً.
  ك،ميفني انهـا ل حجة امل،ك واضمً ا  اي ما مفهو ال مو،و ال. -2
ت هً اآلية دًب ايتوان وح ن اإلنيففـال مـن مي ـآ ا   خـً  ن      -8

 اييفعهللم يزيهلل   اظها  اآليال ووضو  ايب نال.
نعا امل،ــك   ايــــعل كًً( تفب ح يًعــ،  وائــيفهزا     وف   شــًا   -9

ي هللو  املؤمنني واـام حاية من اييف و  ايعوين ملا مخآ ايفو  من 
اي خًية    وتويهلل حاية اهلليهللـ من اييفًك  اجلهللل  ،ــزو  عبامتـ   

 ف ما اا      ف  غــًا ــة ان يبـام  امل،كتعــا  واتبا  ا ًاو ــ 
 .ع،   اي   ا   ــا احلمــي حلًا ا ًاو ـ 

اآلية منائبة إلئيفاهللا  م ائال اخ د ة ونً  ة تبني اثً ايتوان  -12
كاي اعفة اي  وزل ا كان ع،ى ايكًا  ففهلل كان حتهللل ا ًاو ـ 

 عًش .
موضــو  ايبهــا واإلنفـمــا  اعـــ من ان خييفص  امل،ك  آ يةــمآ  -11

 ات ان احل ـ وايهللوةة توةا اجلم ا. اعــوانــ  واتـبــاعــ  
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 تبني اآلية دبح يباس ايكًً واييفجاوً   . -12
اآلية حجة ع،ى ايكافًين ا  يو  ايف امـة  ومـن يـهللع  ايً و  ـة      -13

ت ت   وعه اآلية ميفاهللية فاضاة يزي  دوي  كما انها متنا من واوم 
ا عــوان وا ن ــا  وت ــهللس اينــاس عــن اتباعــ  وت ي ــهلله وت ــهلليق   

 معواه.
ية تزاًه وتنهاه عن اييفمامل   ض ييف  وغًو ه وامعا  ايً و  ة اآل -14

وان كان م،كال وئـ،مانال  فا نمـا عـاول ايـيفًك   امعـا  ايً و  ـة       
ي يفاضً موضو  اآليال ايكون ة ف  اب  ايهللوةة واحل ـ ومييفنا 
او يرتااا عن امعا  ما ي ي ي   كمـا ان اآليـة تـًم  اوـآ ايًيـا       

ا  امل،ــك  اخًااــ  مـن قــًة ايعبوميــة ا    واملنـافا عــن اييففـًب  
املعبومية واييف ي   وات اا  احيفجاج ا ًاو ـ   ك،كة مع نة و  وادعة 
خم وقة فان ايفً ن ايب ها يباس ايعامل ة وايهللوا  واييفوث ـق   ن  
 ايفً ن عامل  ايوظ ًة ووو  اا ا  يو  ايف امة وما ف   حق وقهللا.

ًً  عهلل ابااــجة اشــا ـ ا  د،ة شـ ن   و  نعــا امل،ك   ــًة ايكـ
عنـهلل املو ودومــ  ووكعا شــ ن امليفا  ايعل ي هً عجزه عن ايًم  كـا  
يعين ته   منائــبة يبث مًاو ـ اييفوحـ هلل وايهللعوـ ا  اإلئ    ني املو 
وئامـ ايفو  ووؤال  ئ كونون  ئآ اييفوح هلل ا  مـن خ،ًهــ وان مل   

ات ان  يكً    ايًئـاية   املفـا  نفـآ    ا ًاو ـ  يكونوا مؤمنني مبا داي 
 ابااة و  ان وداءعها وسمية ا ًاو ـ وغ،بيف  وعجز امل،ك عن ايًم.

ان اآلية حتك  خامتة ابااة  اقهللا وق   فبعـهلل ابااـة توبـا    
و بة امل،ك وان ،خا عن  اهلاية اي  اع،ـها حويـ   هيفانـال و و ال ييفبـهللس     

ايعفاءـهللل   نـ  و ـني ا ـًاو ـ  ات ان وـعه      مًح،ة اهلليـهللـ مـن اي ـًا     
ابااة تعيفت حبق منا ية اإلميان وايكًً  واملعًكة ايًاقـ،ة   نهمـا ودـهلل    
احن ًل   ًعة ي ا  احلق وايعفـآ  وتـًى ف هـا د،ـة ايك،مـال ايـ        

ما ان مفا  امل،ك وا يـة شـ ن  وو بيفـ   ـني دومـ       ائيفعم،ها ا ًاو ـ 
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نفض واإل ــًا  طــًمال وعك ــال  وايب ــان ت ــيف،ز  ايعنايــة واييفً ــ آ وايــ

 املنائي ي،اال واملفا .
خ وقال وان خماطبة امل،وأل هلا يوة خاقة ملنا نًًتهـ او ائيف اءهـ  
ويزو  اايفناب احًااهـ واإلئا ـ اي هـ قـًاحة او كنايـة او تعًيضـال    
خة ة  مةهـ  ومـن ااـآ اإلنيفًـا  مـنهـ واي ـال امل ـ ية هلــ  ـ مب         

و ـ ع،   اي ـ   كـان خ ـمال ي،م،ـك واخـعه  فـوـ       ويم   ويكن ا ًا
ووااــهة  احلجــة ايهللاموة  نـ  جباـومه اخيفـا  ففـهلل اهل بـة ونـز   ما        
ايودا   و ن ا وـ وــو املوع ــة واين ـح وايعكًى  وتكون ا ،ـ     
نً   ونًوس املـو مـن دومـ  اتا اـا ل  ، ـان مـبني  و  احلـهلليث: "        

 .(1   اا من املؤمن ايضع   و  كآ خ "املؤمن ايفول خ  وسحي ا
ان اإلحيفجــاج انــعا  عــا  وعفو ــة عاا،ــة ي،م،ــك وم س تــ مييب  
واخبا   ان ات ان  تعا  امل،ك يبعض ايعبام ال يعين اط ا يهلله   ايفول 
وايًعآ وموا ين احلكـ  وان  اتا احنًإل عن اامـ احلق احنًافال فامحال 

واإل يف     م،ك  او نً ـ  وقـايف  ي عيفـت ويـيفعي     وضا ال ي ت   اإلنعا  
 ويًاا عن عنامه وااومه.

ان ئكول وحت  امل،ك ن ً يإلئ   ومعوـ  عوان   اييفخ،  عنـ   
 وخهللالن .

وـي ان ال ين ً ا  ابااـة ع،ـى حنـو م ـيففآ وخـاص  املنائـبة       
واشخاقها   آ و  معوـ ا  اا ا  يو  ايف امة ونهللا  حاضً وقًخة 

حيفجاج ضهلل ايكًً وحـًب ع،ـى ايمواغ ـا و  ئـا  ايضـ ية  و م      ا
واواب امل،ك يبهللو  م ن  وعهلل  قايف  يكآ تل عفآ  وإنيففال ا ًاو ـ 
ا   يـة اهـة ط،ـو  ايةـمي حجـة ع،ـى امل،ـك ومعـوـ ي،نـاس   عـال           

 يإلئ   ف  موضوع ة إلل من اإلشكاالل اخلمي امليففهللمة.

                                                           

 .16/215قا ح م ،ـ ( 1 
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يفبهللال   امل،ك ــن ابا ال م منًوت  ن كنعان  ن كوـ كا ناو تكً

   ا آ مل ييفـو   عـن امعـا  ايً و  ـة  ف،مـا نـا   اا   ئـ،مان         
تعً  ي ، ،ة من انوا  اال يف   وايوع هلل واالنعا  واييفاعيً كان 
اوهلــا ان  سى   منامــ  كــ ن كوكبــال ط،ــا فــعوي  ضــو  ايةــمي  

 .وايفمً حيفى مل يبق هلما ضو   فًز  من تيك فزعال شهلليهللال
و   واية اي هللل ان  معا اي اًـ ايكهنة وايفاّفـة ووــ ايـعين    
خيمون   اال   وميةون ف  هلـ عن تيك ففايوا: وو مويوم يويهلل 
  ناح يفك وعه اي نة يكون و كك وو أل اوآ   يفك ع،ى يهللي   

ن د ة ــنيفها وكان مــهلل   ت،ك ايناح ة ئــ   يويـً  ع ح كآ غــف م
 اـ.ــال ي،نجـ  حجبــنة ان اعآ اا ع، ــ ت،ك اي وم  ـــ املويـا ًاو 

 

 [َوَّللاهه الَ َيَِْدي اْلَقْومَ الظهاِلِمينَ دوي  تعا  ] 
خامتة اآلية داعهللـ ك، ة ومهلل ئــة دً ن ة تبني ئـنة ثا يفة   املعًفة 
اإلهل ة ودهلل و مل   ايفً ن مثان مًال  ومن اآليال ان ت ت  ماءمال 
  ــًة ايفو  ومل ت ل جمـًمـ من تكً ك،مة ايفو  ف، ي   ايفً ن 

 .اي املني( ان اا ال يههللل( او  واا ال  ههللل اي املني 
وعا ايف هلل واينعا  اي اوً ان املـًام وـو   ـان تعـاونهـ     ف،ماتا 

ع،ى اي ،ـ واشرتاكهـ ف ـ  واايفمـاعهـ    مـان وموضـا واحـهلل      
يكون منائبة ييفعاط  اي ،ـ واييفعهللل  وإلخًاج اي ،ـ ايةخ   
وايفض ة ايًًمية ففهلل يهلل أل ايةخص اينهلل  وي عى ا  اييفو ة  نـ   

ملني فان  عضهـ عث ويؤا   ينًًم مبع ــ ة  اما اتا كان ايفــو  ظا
ايبعض اآلخً ع،ى ظ،م   ال ادآ   اداميف  ع،ى اي ،ـ ومواقـ،يف   

 اييفعهللل.
ويوة اجلما   املفا  تً هلل ايع  يفو  منًوت ايضال وف ها اشا ـ ا  
اقًا وـ ع،ى ايكًً حيفى  عهلل ظهو  احلق  هعا اإلحيفجـاج ووـو   
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عهلل  ائـيفجا ة  معوـ ي،مؤمنني يعهلل  ايفنوط او اي  س عنهللما يًون 

 ايكًا  يآليال وايتاوني.
و  اآلية اخبـا  عـن ح ـول مفـهللمال ايـعا  ا ـًاو ـ وئـع         
اي املني ي،بمش    ومؤاخعت  ع،ى احيفجااـ   فـان د،ـا اتا كـان     
اإلحيفجاج مل ينًا   اييف ث  ع،ـى امل،ـك واعوانـ  فمـا وـ  فاءهللتـ        
خ وقال وان واوم امل يفما واملنيفًا من شًاءـ ا مـً  ـاملعًوإل   

نً   ل وعه ان عًي ا ًاو ـ واينه  عن املنكً وان ا و  واحلا
وينيف ً فًقة اخًى ئاحنة إلع ن اييفوح هلل او ايف ا   مًا ووئاءآ 

 اخًى ي،جهام.
اجلواب: ان تب،   ا نب ا  اعـ من ا مً  املعًوإل واينه  عـن  
ــً      ــة احلجــة  وت ــهلل ي،كً ــ  وادام ــعا  و ةــا ـ وتب،  ــ  ان املنكــً فان

يفعهللمـ ومًكبـة  امـا   واإلحيفجاج وال خي،و من فواءهلل ومنافا وو  م
املنافا اآلا،ة فيفًوا حهلل اإلح ا   يفهلل فيفح ا ًاو ـ  ا ـال ي،جهـام   
وئاوـ   منا امل،وأل من امعـا  ايً و  ـة وامـا ايعاا،ـة فانـ  ادـا        
احلجة ع،ى ايكافًين  وامى  ئاييف   يفب،ـ وهـ ومعـا مـن خ هلــ     

 ا مة ا  اهلهللى وايًشام.
هللاية ويكنها تف هلله  اي ،ـ وتيفضمن اآلية ما يً هلل اط ا عهلل  اهل

واييفعهللل وي ي اوآ املم،كة ك،هـ ظاملني  كما انها خاي ة كـا يً ـهلل   
غ،ق  اب اهلهللاية عن ايناس   عال مبا   تيك اي املني إلط دال 
 محيف  و سفيف  تعا  وانًيفا   اب اييفو ة ي،ناس   عال  ويكن ايفهلل  

ملني حـال ت،ب ـهـ   امليف فن منها ان اا عـز وج ال يهـهللل ايفـو  اي ـا    
 ـاي ،ـ واييفعـهللل  يـعا اـا ل خامتـة اآليـة ييفخـت عـن  فـا  منـًوت           
وانومه ع،ى غ هـ وكًًوـ فاجبوا عن انً هـ نعمة اهلهللاية وما 

 يفً هـ من منا ل اييففوى واإلعيفبا   اآليال وايتاوني.
واالية شاوهلل ع،ى يزو  اجلهام   ئب ،  تعا   احلكمة واملوع ة 
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ايتوــان وان مل ي ــيفجي ايمــاغول ينــهللا  اإلميــان احل ــنة وادامــة 

ومعــوـ اي ــ   وايةــكً يــ  تعــا  ع،ــى ا  ئــبآ اجلنــة واملوًــًـ 
 واييفو ة  نهـ اغ،فوا ع،ى انً هـ م و ها و كبوا اامـ ايعنام.

و  اآلية اخبا  عن خ ا ـ ايكافًين يإلحيفجاج واملباو،ة وعهلل  
ة ال تعين اي ًفة  وان دهلل تهـ ع،ى ا مال امية اييفوح هلل  ووعه اآلي

اا عز واآ ي ًفهـ عن نيف جة االحيفجاج وئ،وأل طًيق اهلهللاية  
 آ  نهـ اقـباوا  اخيف ـا وـ عـاازين عـن  ،ـوغ منـا ل اإلميـان        
ي هللوـ ايع اءا ع،ى انً هـ واميفناعهـ عن اـام مفهللمال اهلهللاية 

 وايًشام.
ان منًوت ي يفاق وقًال اشهلل من اي امل فهو كافً ااحـهلل مـهلل    

،ً و  ة كما ان  ي ي مبنزية واحهللـ   اي ،ـ ما دوم   آ وـ ع،ـى  ي
م اال  ن  يبو   آثام  وسو ا  اآلخـًين كـن اتبعـ   ويكـن اآليـة      
اا ل اامعة وغ  مانعة  اامعة  ،ااظ قًة اي ،ـ ومل متنا من 

 مخول غ وـ معهـ كن وو امنى   مًاتي اي ،ـ وايكًً.
ية اي ًا   ني اإلميان وايكًً  وف ها كما تبني خامتة اآلية عهلل  نها

ق،ى اا ع،   و ي  اشا ـ ا  احلااة ا  اي    و عثة اينيب حممهلل 
ييفثب ـا ئـنن اييفوح ـهلل   ا    ومنـا اإل تـهللام وايباطـآ        وئ،ـ

وش و  اي ،ـ وامعا  ايً و  ة  فما ايب نة وايتوان ايفاطا وايهللي آ 
جا ة من امل،ـك وال مـن   مل ت هً ائيفايهللام  ايعل ادام  ا ًاو ـ 

املو من دوم   ومل حتك ا خبا  م آ  اعة من اقااب امل،ك ا  
اهة ا ًاو ـ ئًال اوع،نال  فاختل اآلية عن عهلل  وهللاييفهـ ويـزو   

 اإلق    وئاءآ اخًى اكثً ت ث ال من اإلحيفجاج.
فان د،ا ان اآلية ختت عن حف فة تكوين ة ثا يفة وو  عهلل  وهللاية 

انــ  حيفــى   حــال ائــيفعمال اي ــ   فــانهـ يبفــون ع،ــى  اي ــاملني ف
 حاهلـ.
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وئاءآ اجلهام املخيف،ًة وامليفعهللمـ متنا من مفومال  نإاجلواب: 

اي ،ـ وتًم  ايناس عن اييفعهللل  ومن واوه وعا املنا انهـا حتـول   
ــ  ا عــوان ويــهللع     مون وقــول طــاغول ا  احلكـــ ـمــا حوي

  وا عـوان ايـعين   ايً و  ة  ومن ئعى   تيـك ف،ـن ــهلل ا ن ـا    
ي يفم ا ان يضمههلل ايناس  هـ كما ان املفاومة واييف هللل ي    ظ،م  
و ي  امعا ات  يةا أل ف   شمً من ايناس ودهلل اينًوس مت آ ا  

 فكًـ حما  يف .
ــا       ــ  وافكــا ه وض ــ   وشــ و  مبامء ــزوغ مشــي اإلئ ان  
ا    ثوا ا عامل ة ي،يفوح هلل وئاوـ   تهعيي اينًـوس وانيفًـا    
ايكًً و وال ئ،مان  من ع،ى وا  ا    ا  يو  ايف امة  و فى 
 وامه ع،ى خوإل وواآ ت ،هـ اآليال وتفا  ع، هـ احلجـة كـآ   
يو  ئوا   اييفـعك   اآليـال او  ً يـة املنائـك وا فعـال ايعباميـة       
واخعل  عض معاوي ايض ية تهللع  ادًا وا  اييفوح هلل وايعبومية 

 ،ص من م اوً ايةًأل.ا تعا  وت عى سح انال ي،يفخ

 
 


