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 (1الُمحارضة ) - العقيدة اإلسالمية دورة
 افعؼقدة ُفغًي واصطالحوً:

ق افتي إمور هي افعؼوئد] .11, صـافعؼقدة ذم اهلل  ظـد يؼقـوً  وتؽون, افُؼُؾوب إفقفو وتطؿئن, افـُُّػوس هبو ُتصدِّ

 [.صّك  ُُيوفطفو وٓ, ريى ُيامزجفو وٓ, أصحوهبو

 ترد مل «ظؼقدة» ـؾؿي ؾنن  , «افعؼوئد»بـ  مؾْ افعِ  هذا دبوحٌ ظـوكوا  وحديثوً  ؿديامً  ادُسؾؿغ افُعؾامء أن   ومع]: ذم اهلومش

 [!☺ رشوفه ُشـ ي وٓ, اهلل ـتوب ذم

  ل اشتخدام ـؾؿي  حػظه اهلل يورس برهوميافشقخ ـ يو افؼرآن ـام ورد ذم «إيامن»و  «كممن»ُيػضِّ ًٓ من افسُّ , بد

 .«ظؼقدة»و  «اظتؼود»أو  «أظتؼد»ـؾامت: 

ة]. 11, صـافعؼقدة ذم اهلل د ,ومزُ افؾُّ  ظذ مدارهو افؾُّغي ذم« َظَؼدَ » مود  ُـّ  [وآشتقثوق. ,وافت ل

 اُل  َواْفَؼوُف  اْفَعْغُ ( َظَؼدَ )] :افؾُّغي مؼويقس ُمعجم ةِ  َصد   َظَذ  َيُدلُّ  َواِحدٌ  َأْصٌل  َوافد   َتْرِجعُ  َوإَِفقْهِ  ,ُوُثوٍق  َوِصد 

ؾَُّفو اْفَبوِب  َؾَرْوعُ  َذا َظَذ  ؿَؾْبَهُ  َوَظَؼدَ . )...( ـُ ءُ  َواْظتََؼدَ . َظـْهُ  َيـِْزعُ  ؾَاَل  ـَ ْ [.َصؾَُى : افق 
[1] 

 هُ : )ؾوكَعَؼدَ  َظْؼداً  َيْعِؼُدهُ  وافَعْفدَ  وافَبقْعَ  احلَْبَل  َظَؼدَ : ]افعروس توج ِذي(. َصد  َح  َواف  يُ  بِهِ  ََص  َؼوِق  َأِئؿ 
 أَن  : آصتِ

 [2][.احلَلِّ  كَِؼقض افَعْؼدِ  أَصَل 

 م ,ظؾقه وظؽف َفِزَمه: يشء ظذ ؿؾَبه ظَؼد: ]ادُعوَصة افعربقي افؾغي ُمعجم ر ,صؿ  . «اإليامن ظذ ؿؾبه ظَؼد» ؿر 

 [3][.ظـه يـحل   أن جيوز مو يشء ظذ وبؾُ افؼُ  اضؿئـون: اظتؼودات ج[: مػرد] اظتؼود)...( 

  

                                                           
 .87و 86, صـ4, دار افػؽر بدمشق, جُمعجم مؼويقس افؾُّغيـه(: 395أبو احلسغ أمحد بن ؾورس افؼزويـي )ت 1

بقدي )ت 2  .394, صـ8, دار اهلدايي, جتوج افعروس من جواهر افؼوموسـه(: 1225أبو افػقض مرته افز 

 .1527و 1526, صـ2, ظومل افؽتى, افط بعي إوػ, جُمعجم افؾُّغي افعربقي ادُعوَصةـه( بؿسوظدة ؾريق ظؿل: 1424د. أمحد خمتور ظبد احلؿقد ظؿر )ت 3
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مُ  َٓ ▬ ـُ م َوَفـِؽن أَجاَْمكُِؽمْ  ذِم  بِوفؾ ْغوِ  الّلُ  ُيَماِخُذ ـُ دتُّمُ  باِمَ  ُيَماِخُذ  [89:  احوئدة] ♂إَجاَْمنَ  َظؼ 

 وفؽن ؾقه, فغوتم بام أجامكؽم من ادممـون, أهيو اهلل, يماخذـم ٓ: إًذا افؽالم ؾتلويل]: افط زي تػسر 

 [4][.ؿؾوبؽم ظؾقه وَظَؼَدت مـفو, أنػسؽم ظذ أوجبتؿوه بام يماخذـم

 [5][.بوفَؼؾْى وؿَْصد ,سونبوفؾِّ  فػظٌ  هو وظؼدهو: ]احووردي تػسر 

 معـى اإليامن:

ِذينَ ▬ الةَ  َويُِؼقُؿونَ  بِوْفَغقِْى  ُيْمِمـُونَ  اف   [3:  افبؼرة♂ ]يُـػُِؼونَ  َرَزؿْـَوُهمْ  َوِِم و افص 

 ق ؾقُْدَظى ,افت صديق: افعرب ظـد اإليامن ومعـى: ]افط زي تػسر  وُيْدظى به, مممـًو ؿوٓ بوفقء ادصدِّ

ق ًَ  َوَمو▬: ثـوؤه جل اهلل ؿول ذفك ومن. مممـًو بِػْعؾه, ؿوَفه ادصدِّ ْ ـ و َوَفوْ  َفـَو بُِؿْمِمنٍ  َأن غَ  ـُ
 شورة] ♂َصودِؿِ

ق أنً ومو: يعـي ,[17: يوشف  تصديق هو افذي ,اإليامن معـى ذم هلل اخلشقي تدخل وؿد. ؿوفـو ذم فـو بؿصدِّ

رَ  جومعيٌ  ـؾؿي واإليامن. بوفعؿل افؼولِ   [6][.بوفػعل اإلؿرار وتصديَق  ,ورشؾِه وـتُبه بوهلل فإلؿرا

  :ؿرؿـدي ؿون أي: ,♂بِوْفَغقِْى  ُيْمِمـُونَ  اف ِذينَ ▬: تعوػ ؿوفه]تػسر افس   ؽوب مو هو: وافغقى. بوفغقى ُيصدِّ

 مأّن   افؼقومي, يوم إػ توبعفم ومن ☺ اهلل رشول أصحوب به أراد وإكام. افؼؾى ذم حمرض وهو افعغ, ظن

 يعـي بوفغقى يممـون: ويؼول. حرامه مونرِّ وُي  حالفه, ونحؾِّ ؾقُ  ,تعوػ اهلل من أنه افؼرآن بغقى ؿونصدِّ يُ 

 [7][.تعوػ بوهلل

 قمُ  اهْلَْؿَزةُ ( َأَمنَ ): ]افؾُّغي مؼويقس
ِ
و: ُمَتَؼوِرَبونِ  َأْصاَلنِ  َوافـُّونُ  َواْد ََموَكيُ  َأَحُدُُهَ ْٕ تِي ا قَوَكِي, ِضدُّ  ِهَي  اف 

 َوَمْعـَوَهو اخْلِ

َخرُ  ,اْفَؼؾِْى  ُشُؽونُ  ْٔ  [8][.افت ْصِديُق  َوا

 ؿَهُ : إِيامكوً  بِهِ  آَمنَ : ]افعروس توج ِذي َوُهوَ  ,افت صِديُق : واإِليامنُ . َصد  خَمَْؼيُّ  بِهِ  َجَزمَ  اف  َػَق  ,إشوسِ  ذِم  افز   وات 

 [9][.وؽِرهم افؾَّغويِّغ ِمن افعؾْمِ  أَْهُل  َظؾَقْهِ 

                                                           
 .525, صـ12, ممشسي افرشوفي, افط بعي إوػ, ججومع افبقون ذم تلويل افؼرآنـه(: 312ط زي )تأبو جعػر حمؿد بن جرير اف 4

 .62, صـ2, دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت, جافـَُّؽً وافُعقُون )تػسر احووردي(ـه(: 452أبو احلسن ظع بن حمؿد احووردي )ت 5

 .235, صـ1, ممشسي افرشوفي, افط بعي إوػ, جافبقون ذم تلويل افؼرآنجومع ـه(: 312أبو جعػر حمؿد بن جرير افط زي )ت 6

ؿرؿـدي )ت 7  .92, صـ1, دار افؽتى افعؾؿقي ببروت, افط بعي إوػ, جبحر افعؾومـه(: 373أبو افؾقٌ كك بن حمؿد افس 

 .133, صـ1بدمشق, ج, دار افػؽر ُمعجم مؼويقس افؾُّغيـه(: 395أبو احلسغ أمحد بن ؾورس افؼزويـي )ت 8

بقدي )ت 9  .186, صـ34, دار اهلدايي, جتوج افعروس من جواهر افؼوموسـه(: 1225أبو افػقض مرته افز 
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 خُص  آمن: ]ادُعوَصة افعربقي افؾُّغي ُمعجم رٌ  بوفؼؾى ويؼغ تصديق: إيامن)...(  وصّدق اظتؼد: افش   وإؿرا

ؿه افؼؾى ذم وؿر مو ,بوجلوارح وظؿٌل  بوفؾسون  [12][.افعؿل وصد 

 اإليامن ظـد افـ صورى:

 و 1:11 افعزاكقغ َؼيُ  َؾُفوَ  اإِلياَمُن, َوَأم   .ُتَرى َٓ  بُِلُمورٍ  َواإِليَؼونُ  ُيْرَجى, ِباَم  افثِّ

يعي؟  ظالؿي افعؼقدة بوفؼ 

 ▬ َع نَ  َفُؽم ََشَ ينِ  مِّ قْـَو َوَمو إَِفقَْك  أَْوَحقْـَو َواف ِذي كُوحوً  بِهِ  َوّص   َمو افدِّ قُؿوا  أَنْ  َوِظقَسى َوُموَشى إِْبَراِهقمَ  بِهِ  َوص 
 أَؿِ

ينَ  َٓ  افدِّ ؿُوا  َو  [13:  افشورى] ♂ؾِقهِ  َتتََػر 

o  ًيعي ُفغًي واصطالحو  افػرق بغ افؼ 

o  يػي َشظه اهلل فـو )افؼع فغًي( ☺ـل مو جوء به افـ بي حمؿد  ذم افؼرآن افؽريم وذم ُشـ ته افـ بويي افؼ 

o )افوصويو وإحؽوم وافعبودات وافطُُّؼوس وادـوشك )افؼع اصطالحًو 

o ع )بودعـى افؾُّغوي( وداخل ذم افعؼقدة بوفط بع ين بوفؽومل = افؼ   افدِّ

 عَ ▬: ؿوفه من ادعـى ؾؽلن: ]احوتريدي تػسر ينِ  ِمنَ  َفُؽمْ  ََشَ  ,عتؼديُ  ومو ادذهى هو: ♂كُوًحو بِهِ  َوّص   َمو افدِّ

ين ذـر وؿد ين :مجؾيً  إديون من فؽم َشع: ؿول ـلنه ؾقؽون ,فؾجـس وأن ه وافالم بوٕفف معرؾًو افدِّ  افذي افدِّ

 إكام مجقًعو وافرشل وإنبقوء فه, وافعبودة - تعوػ - هلل افتوحقد وهو ,إنبقوء من ذـر ومن كوًحو به وّص

, توحقد إػ فؾدظوء بعثوا  ئعفم اختؾػً وإن فه, افعبودة وجعل الل   فُِؽل  ▬: ؿوفه وذفك وأحؽومفم, َشا

َظيً  ِمـُْؽمْ  َجَعؾْـَو [.♂َوِمـَْفوًجو َِشْ
[11] 

  

                                                           
 .124و 122, صـ1, ظومل افؽتى, افط بعي إوػ, جُمعجم افؾُّغي افعربقي ادُعوَصةـه( بؿسوظدة ؾريق ظؿل: 1424د. أمحد خمتور ظبد احلؿقد ظؿر )ت 12

 .111, دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت, افط بعي إوػ, اجلزء افتوشع, صـتلويالت أهل افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333صور حمؿد احوتريدي )تأبو مـ 11
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 ذم ؽويي إُّهقي: وتتـبقف

 افعؼقدة من إظامل افؼؾبقي .1

 صّك افبت ي وفقس ؾقفافعؼقدة جيى أن تؽون يؼقـقي  .2

 !وإرـون اجلوارح ظذ حتامً  طفر افؼؾى ذم اشتؼرّ  مو .3

حقحي ُتدخل صوحبفو اجلـ ي .4 ؾقؿي افص   افعؼقدة افس 

 اإليامن يزيد بوفط وظي ويـؼص بودعصقي! .5

ل افتّويل:  تلم 

 صوبه ؾؼد ِظْؾمٍ  بال ظؿل ؾؿن, افِعؾْم ثؿرة هو احلؼقؼي ذم لؿَ افعَ ]. 22, صـَشح إُُصول افث الثي فؾعثقؿغ 

 [.افقفود صوبه ؾؼد يعؿل ومل ظؾم ومن, افـ صورى

ل هذه إحوديٌ افـ بويي:  تلم 

  َرُشوُل  َؿوَل  
ِ
ِب  ☺ اهلل , بِـَْعَع   اْذَهْى : »   ُهَريَرة ِٕ

ًَ  ؾََؿنْ  َهوَتْغِ  َٓ  أَنْ  َيْشَفدُ  احْلَوئِطَ  َهَذا َوَراءِ  ِمنْ  َفِؼق

ٓ   إَِلَ  هُ  ,ؿَؾْبُهُ  هِبَو ُمْستَقِْؼـًو اهللُ  إِ ْ  (31 ُمسؾم صحقح) «بِوجْلَـ يِ  ؾَبَؼِّ

  َرُشوُل  َؿوَل  
ِ
َٓ ☺: » الل  كَْسونِ  ذِم  َوإِن   أَ ًْ  إَِذا ُمْضَغيً  اإْلِ ؾُّهُ  اجْلََسدُ  َصؾَُح  َصؾَُح  اجْلََسدُ  ؾََسدَ  ؾََسَدْت  َوإَِذا ,ـُ

ؾُّهُ  َٓ  ,ـُ  .(1599, ُمسؾم 52: افُبخوري ظؾقه ُمت ػٌق ) «اْفَؼؾُْى  َوِهَي  أَ

  َرُشوُل  َؿوَل  
ِ
ٓ   إَِلَ  َٓ  أَنْ  أَْصَفدُ »☺:  الل  , َرُشوُل  َوأَّنِّ  اهلُل, إِ

ِ
ٓ   ,ؾِقِفامَ  َصوك   َؽْرَ  َظبْدٌ  هِباِمَ  اهللَ  َيؾَْؼى َٓ  اهلل

 إِ

 (27 ُمسؾم صحقح) «اجْلَـ يَ  َدَخَل 

  َرُشوُل  َؿوَل  
ِ
ٓ   إَِلَ  َٓ  أَنْ  َيْشَفدُ  أََحدٍ  ِمنْ  َمو»☺:  الل  ُ  إِ ًدا َوأَن   الل  , َرُشوُل  حُمَؿ 

ِ
ٓ   ,ؿَؾْبِهِ  ِمنْ  ِصْدؿًو الل  َمهُ  إِ  َحر 

 ُ  (128 افُبخوري صحقح) «افـ ورِ  َظَذ  الل 

ل هذه   :أيوتتلم 

▬ ًِ َْظَراُب  َؿوَف ْٕ ْ  ؿُل آَمـ و ا ْشؾَْؿـَو ؿُوُفوا  َوَفِؽن ُتْمِمـُوا  مل 
ياَمنُ  َيْدُخلِ  َوَح و أَ  [14:  احلجرات] ♂ؿُؾُوبُِؽمْ  ذِم  اإْلِ
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َػرَ  َمن▬   ـَ
ِ
ِرهَ  َمنْ  إِٓ   إياَمكِهِ  َبْعدِ  ِمن بِولّل ـْ ن َوَفـِؽن بِوإِلياَمنِ  ُمطَْؿئِن   َوؿَؾْبُهُ  أُ َح  م  نَ  َؽَضٌى  ؾََعؾَقِْفمْ  َصْدراً  بِوْفُؽْػرِ  ََشَ   مِّ

ِ
 الّل

 [126:  افـحل] ♂َظظِقمٌ  َظَذاٌب  َوهَلُمْ 

  ُيْمِمـُونَ  ؿَْوموً  دَمِدُ  َٓ ▬
ِ
ِخرِ  َواْفقَْومِ  بِولل  ْٔ َ  َحود   َمنْ  ُيَوادُّونَ  ا وكُوا  َوَفوْ  َوَرُشوَفهُ  الل  َّنُمْ  أَوْ  أَبْـَوءُهمْ  أَوْ  آَبوءُهمْ  ـَ  أَوْ  إِْخَوا

تََى  أُْوََلَِك  َظِشَرََتُمْ  ياَمنَ  ؿُؾُوهِبِمُ  ذِم  ـَ ـْهُ  بُِروٍح  َوأَج َدُهم اإْلِ َّْنَورُ  ََتْتَِفو ِمن دَمِْري َجـ وٍت  َوُيْدِخؾُُفمْ  مِّ ْٕ  َرِضَ  ؾِقَفو َخوفِِدينَ  ا

 ُ   ِحْزُب  أُْوََلَِك  َظـْهُ  َوَرُضوا  َظـُْفمْ  الل 
ِ
َٓ  الل    ِحْزَب  إِن   أَ

ِ
 [22:  ادجودفي] ♂اْدُْػؾُِحونَ  ُهمُ  الل 

َٓ  َموٌل  َيـَػعُ  َٓ  َيْومَ ▬ ٓ  ( 88) َبـُونَ  َو َ  أَتَى َمنْ  إِ  [افشعراءشورة ] ♂(89) َشؾِقمٍ  بَِؼؾٍْى  الل 

 توحقد ذم افشّك  من افؼؾى شالمي هو: ادوضع هذا ذم افؼؾى شالمي من به ظـي وافذي]: افط زي تػسر 

 [12][.ادامت بعد وافبعٌ ,اهلل

 فربه واخلوفص وافذكوب, أؾوت ظن افسؾقم أو ,افؼك ظن افسومل هو: افسؾقم وافؼؾى]: احوتريدي تػسر 

 [13][.كصقبو وٓ حؼو ؾقه فغره جيعل ٓ

 ؿرؿـدي تػسر  من خوفص بؼؾى: يعـي: »ظبوس ابن وؿول. خؾصادُ  افؼؾى هو: افسؾقم وافؼؾى: ]افس 

 ظز اهلل أن تعؾم أن: ؿول افسؾقم؟ افؼؾى مو» شرين, ٓبن ؿؾً: ؿول ظوف ظن أشومي أبو وروى. «افؼك

. افبوضل اظتؼود من شؾقم: ويؼول , «افؼبور ذم من يبعٌ اهلل وأن ؾقفو, ريى ٓ آتقي افسوظي وأن ,حق وجل

 [14][.وافبدظي واهلوى افـػوق من شؾقم: ويؼول

  آَمـُوا  اف ِذينَ  اْدُْمِمـُونَ  إِك امَ ▬
ِ
ْ  ُثم   َوَرُشوفِهِ  بِولل  هِلِمْ  َوَجوَهُدوا َيْرَتوُبوا  مَل   َشبِقلِ  ذِم  َوأَنُػِسِفمْ  بِلَْمَوا

ِ
 ُهمُ  أُْوََلَِك  الل 

وِدؿُونَ   [15:  احلجرات♂ ]افص 

 ـّ  ؿوفوا  افذين فألظراب ذـره تعوػ يؼول: ]افط زي تػسر  وأهيُّ  ادممـون امإك  : وهبمؾُ ؿُ  ذم اإليامن يدخل ووح   وآم

, مل ثم   ,ورشوفه اهلل صّدؿوا  افذين افؼوم  ,☺ كبقه كبّوة ذم وٓ ,اهلل وحداكقي ذم وا يشؽُّ  مل ثم  : يؼول يرتوبوا

                                                           
 .366, صـ19, ممشسي افرشوفي, افط بعي إوػ, ججومع افبقون ذم تلويل افؼرآنـه(: 312أبو جعػر حمؿد بن جرير افط زي )ت 12

 .66, صـ8, دار افؽتى افعؾؿقي ببروت, افط بعي إوػ, جتػسر احوتريدي )تلويالت أهل افسـي(ـه(: 333صور حمؿد احوتريدي )تأبو مـ 13

ؿرؿـدي )ت 14  .476, صـ2, دار افؽتى افعؾؿقي ببروت, افط بعي إوػ, جبحر افعؾومـه(: 373أبو افؾقٌ كك بن حمؿد افس 
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 ذفك وجوب ذم مـه صّك  بغر اهلل ؾرائض من ظؾقه وجى بام وافعؿل ,رشوفه وضوظي اهلل ضوظي كػسه وأخزم

 [15][.ظؾقه

 آَمـُوا  اف ِذينَ  اْدُْمِمـُونَ  إِك امَ ▬: ويتؿل: ]احوتريدي تػسر  
ِ
ؿوا : أي :♂َوَرُشوفِهِ  بِولل   رًسا  ورشوفه الل   صد 

َٓ  :ـوؾؼغـودُ  فذفك ؿيصدِّ مُ  وهبمؾُ ؿُ  نتؽُ  ومل أطفروا افذين ٓ ,احلؼقؼي ظذ وظالكقي ْ  ُثم  ▬: ؿول هأن   ترى أ  مَل

وا  مل: أي ♂َوَجوَهُدوا َيْرَتوُبوا  : شبقل ذم وأنػسفم بلمواهلم جوهدوا بل افوؿً: حودث ذم يشؽُّ  إطفوًرا الل 

 الل   رشول مع اجلفود ظن ػوا وختؾ   ,إيامّنم ذم وا وصؽُّ  ارتوبوا  افذين ـودـوؾؼغ وفقسوا  ,وصدؿه اإليامن فتحؼقق

 [16][.أظؾم والل   ,☺

وحِلَوَت  ِمنَ  َيْعَؿْل  َوَمن▬ رٍ  ِمن افص  ـَ  [124:  افـسوء] ♂كَِؼراً  ُيظْؾَُؿونَ  َوَٓ  اجْلَـ يَ  َيْدُخؾُونَ  ؾَلُْوَفـئَِك  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  أُنثَى أَوْ  َذ

  :وإكوثؽم, ذـورـم من افصوحلوت من يعؿل من أخرة, ذم ؾقفو ويـعم ياجلـ  يدخل إكام]تػسر افط زي 

ق ,حمؿدٍ  وبرشويل ب مممن وهو وإكوثفم, ظبودي وذـور  من به جوء وبام ,☺ حمؿدٍ  وبـبّوة ,بوحداكقتي ُمصدِّ

و أنتم ٓ, ظـدي بون ,ب ادُؼـون أهيُّ  ,ب ادممـغ حمل   ,ـػور وأنتم ,َتؾّوا  أن تطؿعوا  ؾال ,ُرُشويل ادُؽذِّ

بون وأنتم ,افؼقومي ذم مداخؾفم وتدخؾوا   [17][.بُرُشويل ُمؽذِّ

 عدي تػسر  يـدؾع وٓ وابافث   ظؾقفو ىيست   وٓ ؼبلتُ  وٓ صوحلي تؽون ٓ ,إظامل جلؿقع َشط وهذا: ]افس 

ٓ   ؼوبافعِ  هبو  احوء, موج ظذ بـي وـبـوء أصؾفو ؿطع صجرة ـلؽصون اإليامن بدون ؾوٕظامل. بوإليامن إ

 َظَؿل ـّل  ذم فه افت ػطُّن يـبغي افؼقد وهذا ,يشء ـل ظؾقه يبـى افتي وافؼوظدة وإشوس إصل هو ؾوإليامن

 [18][.به ُمؼق د ؾنك ه ,أضؾق

  :ذم صوحلي أظامل من مؿد   مفام افؽوؾر ٕن   ,ادممن ؽر إلخراج ؿقدٌ  ♂ُمْمِمنٌ  َوُهوَ ▬ :وؿوفه]تػسر ضـطووي 

[.احلق ينبوفدِّ  ـػره بسبى أخرة ذم تـػعه فن وؾنّن   ,كقوافدُّ 
[19] 

  َوْجَفهُ  أَْشؾَمَ  َمنْ  َبَذ ▬
ِ
ّ
ِ
 [112:  افبؼرة] ♂َيَْزُكونَ  ُهمْ  َوَٓ  َظؾَقِْفمْ  َخْوٌف  َوَٓ  َربِّهِ  ِظـدَ  أَْجُرهُ  ؾَؾَهُ  حُمِْسنٌ  َوُهوَ  لل

                                                           
 .318, صـ22, ممشسي افرشوفي, افط بعي إوػ, ججومع افبقون ذم تلويل افؼرآنـه(: 312فط زي )تأبو جعػر حمؿد بن جرير ا 15

 .342, صـ9, دار افُؽُتى افعؾؿقي ببروت, افط بعي إوػ, اجلزءتلويالت أهل افسـي )تػسر احوتريدي(ـه(: 333أبو مـصور حمؿد احوتريدي )ت 16

سي افرشوفي, افط بعي إوػ, ججومع افبقون ظن تلويل آي افؼرآن )تػسر افطزي(ـه(: 312أبو جعػر حمؿد بن جرير افطزي )ت 17  .248, صـ9, ممش 

الم ادـونـه(: 1376ظبد افرمحن بن كوَص افسعدي )ت 18  .225, ممشسي افرشوفي, افط بعي إوػ, صـتقسر افؽريم افرمحن ذم تػسرـ 

 .322, صـ3, دار ّنضي مك, افط بعي إوػ, جافتػسر افوشقط فؾؼرآن افؽريمـه(: 1431ؿد شقد ضـطووي )تحم 19
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ن َصوحِلوً  َظِؿَل  َمنْ ▬ رٍ  مِّ ـَ ْ  َمو بِلَْحَسنِ  أَْجَرُهم َوَفـَْجِزَيـ ُفمْ  ضَقِّبَيً  َحقَوةً  ؾَؾَـُْحقِقَـ هُ  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  أُنثَى أَوْ  َذ وكُوا  ♂َيْعَؿؾُونَ  ـَ

 [97:  افـحل]

ونَ  ؾَلُوََلَِك  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  َشْعقََفو هَلَو َوَشَعى أِخَرةَ  أََرادَ  َوَمنْ ▬ ْشُؽوراً  َشْعقُُفم ـَ ء] ♂م   [19:  اإلرسا

وحِلَوِت  ِمنَ  َيْعَؿْل  َوَمن▬ َٓ  طُؾاْمً  َُيَوُف  ؾَاَل  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  افص   [112:  ضه] ♂َهْضامً  َو

وحِلَوِت  ِمنَ  َيْعَؿْل  ؾََؿن▬ نَ  ؾَاَل  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  افص  ْػَرا وتِبُونَ  َفهُ  َوإِك و فَِسْعقِهِ  ـُ  [94:  إنبقوء] ♂ـَ

ٓ   جُيَْزى ؾَاَل  َشقِّئَيً  َظِؿَل  َمنْ ▬ ن َصوحِلوً  َظِؿَل  َوَمنْ  ِمثْؾََفو إِ رٍ  مِّ ـَ  ؾِقَفو ُيْرَزؿُونَ  اجْلَـ يَ  َيْدُخؾُونَ  ؾَلُْوََلَِك  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ُأنثَى أَوْ  َذ

 [42:  ؽوؾر] ♂ِحَسوٍب  بَِغْرِ 

 ظـد افـ صورى:

 إِنْ  َأجًْضو, اإِلياَمنُ  هَؽَذا 17) 2 يعؼوب  ْ ْظاَمٌل  َفهُ  َيُؽنْ  مَل
ًٌ  ,أَ هِ  ذِم  َمقِّ

ًَ » :َؿوئٌِل  َيُؼوُل  فِؽنْ  18. َذاتِ  َوَأنَو إِياَمٌن, َفَك  َأنْ

ًَ  19. إِياَمِّن  بِلَْظاَميِل  أُِريَك  َوَأنَو َأْظاَمفَِك, ِبُدونِ  إِياَمَكَك  َأِرِّن  «َأْظاَمٌل  يِل  . َتْػَعُل  َحَسـًو. َواِحدٌ  اهللَ  َأن   ُتْمِمنُ  َأنْ

قَوضِغُ  ونَ  ُيْمِمـُونَ  َوافش  ! َوَيْؼَشِعرُّ
َو َتْعَؾمَ  َأنْ  ُتِريدُ  َهْل  َوفِؽنْ  22 ُل  اإِلْكَسونُ  َأهيُّ

ًٌ  أَْظاَمل بُِدونِ  اإِلياَمنَ  َأن   اْفَبوضِ  ؟َمقِّ

رْ  َأخَمْ  21 مَ  إِذْ  ,بِوَْٕظاَملِ  أَبُوكَو إِْبَراِهقمُ  َيتََز  ْشَحوَق  َؿد 
ْذَبِح؟ َظَذ  اْبـَهُ  إِ ى 22 اْدَ  ,أَْظاَمفِهِ  َمعَ  َظِؿَل  اإِلياَمنَ  أَن   ؾََسَ

ِؿَل  َوبِوَْٕظاَملِ  ـْ   ِإْبَراِهقمُ  َؾآَمنَ » :اْفَؼوِئُل  اْفِؽَتوُب  َوَتم   23 ,اإِلياَمنُ  أُ
ِ
ا  َفهُ  َؾُحِسَى  بِولل قَل  َوُدِظَي  «بِرًّ

  َخؾِ
ِ
 24. اهلل

رُ  بِوَْٕظاَملِ  أَن هُ  إًِذا َتَرْونَ  . َوْحَدهُ  َٓ بِوإِلياَمنِ  ,اإِلكَْسونُ  َيتََز 
ذفَِك  25 قَيُ  َراَحوُب  ـَ

كِ ا َرْت  َأَمو َأجًْضو, افز   ِبوَْٕظاَمِل, َتَز 

ًِ  إِذْ  ُشَل  َؿبَِؾ  آَخَر؟ َضِريق ذِم  َوَأْخَرَجْتُفمْ  افرُّ
اَم  َٕن هُ  26 , ُروٍح  بُِدونَ  اجْلََسدَ  َأن   ـَ ًٌ  ِبُدونِ  َأجًْضو اإِلياَمنُ  هَؽَذا َمقِّ

ًٌ  َأْظاَمل  (.َمقِّ

ل  :أيوت افتوفقي تلم 

 ▬ ْـتُمْ  باَِم  أُوِرْثتُُؿوَهو اجْلَـ يُ  تِؾُْؽمُ  أَن َوكُوُدوا  [43:  إظراف] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ََظؾَقُْؽمُ  َشالمٌ  َيُؼوفُونَ  ضَقِّبِغَ  اْدًَئَِؽيُ  َتتََوؾ وُهمُ  اف ِذين  ْ ـتُمْ  باِمَ  اجْلَـ يَ  اْدُخؾُوا  [32:  افـحل] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬قِّئَيِ  َجوء َوَمن ًْ  بِوفس  ٓ   دُمَْزْونَ  َهْل  افـ ورِ  ذِم  ُوُجوُهُفمْ  ؾَُؽب  ـتُمْ  َمو إِ  [92:  افـؿل] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ََوِمن َؾْوؿِِفمْ  ِمن اْفَعَذاُب  َيْغَشوُهمُ  َيْوم  ًِ ـتُمْ  َمو ُذوؿُوا  َويَُؼوُل  أَْرُجؾِِفمْ  ََتْ  [55:  افعـؽبوت] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ
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 ▬ مْ  إِك و َهَذا َيْوِمُؽمْ  فَِؼوء كَِسقتُمْ  باِمَ  ؾَُذوؿُوا ـُ ـتُمْ  باِمَ  اخْلُؾْدِ  َظَذاَب  َوُذوؿُوا  َكِسقـَو  [14:  افسجدة] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ََصقْئوً  كَْػٌس  ُتظْؾَمُ  َٓ  ؾَوْفقَْوم  َٓ ٓ   دُمَْزْونَ  َو ـتُمْ  َمو إِ  [54:  يس] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬دُمَْزْونَ  َوَمو   ٓ ـتُمْ  َمو إِ  [39:  افصوؾوت] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ـتُمْ  باِمَ  أُوِرْثتُُؿوَهو اف تِي اجْلَـ يُ  َوتِؾَْك  [72:  افزخرف] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ل   َوَتَرى يٍ  ـُ لُّ  َجوثِقَيً  أُم  يٍ  ـُ ـتُمْ  َمو دُمَْزْونَ  اْفقَْومَ  ـِتَوهِبَو إَِػ  ُتْدَظى ُأم   [28:  اجلوثقي] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬وا اْصؾَْوَهو وا َٓ  أَوْ  َؾوْصِزُ ء َتْصِزُ ـتُمْ  َمو دُمَْزْونَ  إِك امَ  َظؾَقُْؽمْ  َشَوا  [16:  افطور] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ؾُوا ُبوا  ـُ ـتُمْ  باِمَ  َهـِقئوً  َواَْشَ  [19:  افطور] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬َو َيو َػُروا اف ِذينَ  أَهيُّ ـتُمْ  َمو دُمَْزْونَ  إِك اَم  اْفقَْومَ  َتْعتَِذُروا َٓ  ـَ  [7:  افتحريم] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

 ▬ ؾُوا ُبوا  ـُ ـتُمْ  باِمَ  َهـِقئوً  َواَْشَ  [43:  ادرشالت] ♂َتْعَؿؾُونَ  ـُ

وت: ل أجضوً هذه أيوت افبقِـّ  تلم 

 ▬قَْف  ؾَوكظُرْ  َوُظؾُّواً  طُؾاْمً  أَنُػُسُفمْ  َواْشتَقَْؼـَتَْفو هِبَو َوَجَحُدوا ونَ  ـَ بَيُ  ـَ
 [14:  افـؿل] ♂اْدُْػِسِدينَ  َظوؿِ

 ▬ َفَؼدْ  َؿوَل  ًَ اَمَواِت  َربُّ  إِٓ   َهـُمٓء أَنَزَل  َمو َظؾِْؿ ء] ♂َبَصآئِرَ  َوإَْرضِ  افس   [122:  اإلرسا

 ادشفور: ☺حديٌ افـ بي حمؿد 

  َْرُشوُل  َؿوَل : َؿوَل  ,   ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظن  
ِ
َي  َفنْ : »☺ الل  ًَ  َوَٓ »: َؿوُفوا  «َظَؿؾُهُ  ِمـُْؽمْ  أََحًدا ُيـَجِّ ْ  َرُشوَل  َيو أَن

؟
ِ
ٓ   أَنَو, َوَٓ : »َؿوَل  ,«الل  َدِّن  أَنْ  إِ ُ  يَتََغؿ   (2816 ُمسؾم, 6463 افبُخوري ُمت ػٌق ظؾقه:) «بَِرمْحَيٍ  الل 

  َْرُشوَل  َأن  : ▲ َظوئَِشيَ  َظن  
ِ
ُدوا: »َؿوَل  ☺ الل  , َشدِّ مْ  ُيْدِخَل  َفنْ  أَنْ  َواْظؾَُؿوا  َوؿَوِرُبوا ـُ  اجلَـ َي, َظَؿؾُهُ  أََحَد

  إَِػ  إَْظاَملِ  أََحى   َوأَن  
ِ
 (6464 افبُخوري) «ؿَل   َوإِنْ  أَْدَوُمَفو الل 

 مو افذي ُيدخل اإلكسون اجلـ ي؟

 !ؿي بوٕؾعول افظوهرة ظذ اجلوارح وإرـون  اإليامن وافعؼقدة ادوؿورة ذم افؼؾى ادُصد 
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ل أجضوً هذه أيوت:  تلم 

ْ  ؿَدْ  افـ وَس  إِن   افـ وُس  هَلُمُ  ؿَوَل  اف ِذينَ ▬ ْ  إِياَمكوً  ؾََزاَدُهمْ  ؾَوْخَشْوُهمْ  َفُؽمْ  مَجَُعوا  ♂اْفَوـِقُل  َوكِْعمَ  الّلُ  َحْسبُـَو َوَؿوُفوا

 [173:  ظؿران آل]

ًْ  الّلُ  ُذـِرَ  إَِذا اف ِذينَ  اْدُْمِمـُونَ  إِك اَم ▬ ًْ  َوإَِذا ؿُؾُوهُبُمْ  َوِجؾَ ِمْ  َوَظَذ  إِياَمكوً  َزاَدَْتُمْ  آَيوتُهُ  َظؾَقِْفمْ  ُتؾِقَ ؾُونَ  َرهبِّ ـ   ♂يَتََو

 [2:  إنػول]

ًْ  َمو َوإَِذا▬ ن ؾَِؿـُْفم ُشوَرةٌ  أُنِزَف   َزاَدْتهُ  أَجُُّؽمْ  َيُؼوُل  م 
و إِياَمكوً  َهـِذهِ ْ  اف ِذينَ  ؾَلَم  َدَْتُمْ  آَمـُوا ونَ  َوُهمْ  إِياَمكوً  ؾََزا  (124) َيْستَبِْؼُ

و َرٌض  ؿُؾُوهِبِم ذِم  اف ِذينَ  َوأَم  َدَْتُمْ  م  ْ  ِرْجِسِفمْ  إَِػ  ِرْجسوً  ؾََزا وؾُِروَن  َوُهمْ  َوَموُتوا  [125:  افتوبي] ♂(125)ـَ

 [17:  حمؿد] ♂َتْؼواُهمْ  َوآَتوُهمْ  ُهًدى َزاَدُهمْ  اْهتََدْوا َواف ِذينَ ▬

ِؽقـَيَ  أَنَزَل  اف ِذي ُهوَ ▬ عَ  إِياَمكوً  فِقَْزَداُدوا اْدُْمِمـِغَ  ؿُؾُوِب  ذِم  افس   [4:  افػتح] ♂إِياَمِّنِمْ  م 

 

 افعؼقدة اإلشالمقي: خصوئص

 افت وحقد 

 افت وؿقف 

 ؾقؿي  مواؾؼي افػطرة افس 

 ؿوفقي  افشُّ

 افت شوبه وظدم افت ـوؿض 

 افوشطقي 

وفقي) ثامر افعؼقدة اإلشالمقي:  (َتؼقق افـِّؼوط افت 

 ق فؾؿخؾوؿغ ر من افرِّ  افُعُبوديي وافت حرُّ

  بوع وآكعتوق  من افبدظيآتِّ

 افراحي افـ ػسقي وافط ؿلنقـي افؼؾبقي 
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 المي من افت ـوؿض واخلُراؾي  افؼـوظي افػؽريي وافس 

حقحي وافعؼقدة افػوشدة:  افعؼقدة افص 

  حقحي هي ادواؾؼي حو جوء ذم يػيو افؼرآن افؽريمافعؼقدة افص  ـ ي افـ بويي افؼ   افسُّ

  حقحي هي مو اظتؼده وآمن  ╚ أصحوبهو ☺افـ بي حمؿد به افعؼقدة افص 

طَ  اهِدَكــــو▬ ا َ اطَ ( 6) ادُستَِؼقمَ  افكِّ ًَ  اف ِذينَ  َِصَ وفِّغَ  َوَٓ  َظؾَقِفمْ  ادَغُضوِب  َؽرِ  َظؾَقِفمْ  أَنَعؿ  [افػوَتي] ♂(7) افض 

ُشوَل  الّلَ  ُيطِعِ  َوَمن▬ نَ  َظؾَقِْفم الّلُ  أَنَْعمَ  اف ِذينَ  َمعَ  ؾَلُْوَفـئَِك  َوافر  غَ  افـ بِقِّغَ  مِّ
يؼِ دِّ َفَداء َوافصِّ غَ  َوافشُّ

وحِلِ  َوَحُسنَ  َوافص 

 [69:  افـسوء] ♂َرؾِقؼوً  ُأوَفـئَِك 

َذفَِك ▬ ـَ نْ  ُروحوً  إَِفقَْك  أَْوَحقْـَو َو ًَ  َمو َأْمِركَو مِّ ـ َٓ  اْفِؽتَوُب  َمو َتْدِري ـُ ياَمنُ  َو ِْدي كُوراً  َجَعؾْـَوهُ  َوَفِؽن اإْلِ  ِمنْ  ك َشوء َمنْ  بِهِ  ّن 

طٍ  إَِػ  َفتَْفِدي َوإِك َك  ِظبَودِكَو ا ْستَِؼقمٍ  َِصَ  [52:  افشورى] ♂مُّ

طٍ  إَِػ  َربِّ  َهَداِّن  إِك ـِي ُؿْل ▬ ا ْستَِؼقمٍ  َِصَ يـوً  مُّ
ؾ يَ  ؿِقاَمً  دِ ونَ  َوَمو َحـِقػوً  إِْبَراِهقمَ  مِّ ـِغَ  ِمنَ  ـَ  [161:  إنعوم] ♂اْدُْؼِ

عَ ▬ نَ  َفُؽم ََشَ ينِ  مِّ قْـَو َوَمو إَِفقَْك  أَْوَحقْـَو َواف ِذي كُوحوً  بِهِ  َوّص   َمو افدِّ قُؿوا  أَنْ  َوِظقَسى َوُموَشى إِْبَراِهقمَ  بِهِ  َوص 
ينَ  أَؿِ  افدِّ

 َٓ ؿُوا  َو ُزَ  ؾِقهِ  َتتََػر  ـِغَ  َظَذ  ـَ ُ  إَِفقْهِ  َتْدُظوُهمْ  َمو اْدُْؼِ  [13:  افشورى] ♂ُيـِقُى  َمن إَِفقْهِ  َوهَيِْدي َيَشوءُ  َمن إَِفقْهِ  جَيْتَبِي الل 

ُشوَل  ُيَشوؿِِق  َوَمن▬ َ  َمو َبْعدِ  ِمن افر   ♂َمِصراً  َوَشوءْت  َجَفـ مَ  َوكُْصؾِهِ  َتَوػ   َمو كَُوفِّهِ  اْدُْمِمـِغَ  َشبِقلِ  َؽْرَ  َوَيت بِعْ  اهْلَُدى َفهُ  َتبَغ 

 [115:  افـسوء]

ـتُمْ  إِن ُؿْل ▬ بُّونَ  ـُ
ِحقمٌ  َؽُػورٌ  َوالّلُ  ُذكُوَبُؽمْ  َفُؽمْ  َوَيْغِػرْ  الّلُ  ُيْبِبُْؽمُ  ؾَوت بُِعوِّن  الّلَ  َُتِ ُشوَل  الّلَ  أَضِقُعواْ  ُؿْل ( 31) ر   َوافر 

ْ  ؾنِن  [ظؿران آل(♂ ]32) اْفَؽوؾِِرينَ  ُيِىُّ  َٓ  الّلَ  ؾَنِن   َتَوف ْوا

ٌَ  إِذْ  اْدُمِمـِغَ  َظَذ  الّلُ  َمن   َفَؼدْ ▬ نْ  َرُشوًٓ  ؾِقِفمْ  َبَع قِفمْ  آَيوتِهِ  َظؾَقِْفمْ  َيتْؾُو أَنُػِسِفمْ  مِّ ِـّ ْؽَؿيَ  اْفِؽتَوَب  َوُيَعؾُِّؿُفمُ  َوُيَز
 َوإِن َواحْلِ

 ْ وكُوا بِغٍ  َضاللٍ  َفِػي ؿَبُْل  ِمن ـَ  [ظؿران آل(♂ ]164) مُّ

  ُحُدودُ  تِؾَْك ▬
ِ
( 13) اْفَعظِقمُ  اْفَػْوزُ  َوَذفَِك  ؾِقَفو َخوفِِدينَ  إَّْنَورُ  ََتْتَِفو ِمن دَمِْري َجـ وٍت  ُيْدِخؾْهُ  َوَرُشوفَهُ  الّلَ  ُيطِعِ  َوَمن الّل

ِفغٌ  َظَذاٌب  َوَفهُ  ؾِقَفو َخوفِداً  كَوراً  ُيْدِخؾْهُ  ُحُدوَدهُ  َوَيتََعد   َوَرُشوفَهُ  الّلَ  َيْعصِ  َوَمن  [افـِّسوء(♂ ]14) مُّ
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َو َيو▬ ْ  اف ِذينَ  أَهيُّ ْ  آَمـُوا ُشوَل  َوأَضِقُعواْ  الّلَ  أَضِقُعوا ءٍ  ذِم  َتـَوَزْظتُمْ  ؾَنِن ِمـُؽمْ  إَْمرِ  َوأُْويِل  افر  وهُ  يَشْ   إَِػ  ؾَُردُّ
ِ
ُشولِ  الّل  إِن َوافر 

ـتُمْ    ُتْمِمـُونَ  ـُ
ِ
 [افـِّسوء] ♂(59) َتلِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْرٌ  َذفَِك  أِخرِ  َواْفقَْومِ  بِولّل

نْ ▬ ُشوَل  ُيطِعِ  م  ِـّسوء(♂ ]82) َحِػقظوً  َظؾَقِْفمْ  أَْرَشؾْـَوكَ  ؾاَمَ  َتَوػ   َوَمن الّلَ  أَضَوعَ  ؾََؼدْ  افر   [اف

ْ  ؾَنِنْ ▬ إِن اْهتََدواْ  ؾََؼدِ  بِهِ  آَمـتُم َمو بِِؿثْلِ  آَمـُوا  [137:  افبؼرة] ♂ِصَؼوٍق  ذِم  ُهمْ  ؾَنِك امَ  َتَوف ْواْ  و 

 :ؿرؿـدي  ,♂بِهِ  آَمـْتُمْ  مو بِِؿثْلِ ▬ وافـصورى افقفود يعـي ,♂آَمـُوا  ؾَنِنْ ▬ فؾؿممـغ تعوػ ؿول ثم  ] تػسر افس 

الفي من اْهَتَدْوا َؾَؼدِ  ,☺ حمؿد أصحوب به يعـي  [22][.افض 

  :ين افغزكوي ـغ اْفؽتوب أهل َأن َيْعـِي]اإلموم مجول افدِّ د بِهِ  آمن باَِم  آمـُوا  هم إِن َواْدُْؼِ ؿ   َوَأْصَحوبه☺  حُمَ

, َفو اْدُْؼـغ إِياَمن َأن َؾدل   اهتدوا, ؾؼد╚  ـُوا َحوَبي وإيامن☺  افـ بِي أَن وإيامن اْفؽتوب, َوأهل آم  افص 

ء  [21][.َشَوا

وكَ  ؾَننْ ▬ ًُ  ؾَُؼْل  َحآجُّ   َوْجِفَي  أَْشؾَْؿ
ِ
ّ
ِ
بََعنِ  َوَمنِ  لل قِّغَ  اْفِؽتَوَب  أُْوُتواْ  فِّؾ ِذينَ  َوؿُل ات   ؾََؼدِ  أَْشؾَُؿواْ  ؾَنِنْ  أَأَْشؾَْؿتُمْ  َوإُمِّ

إِن اْهتََدواْ  ْ  و   [22:  ظؿران آل] ♂بِوْفِعبَودِ  َبِصرٌ  َوالّلُ  اْفبَالَغُ  َظؾَقَْك  ؾَنِك امَ  َتَوف ْوا

وبُِؼونَ ▬ ُفونَ  َوافس  بَُعوُهم َواف ِذينَ  َوإَنَصورِ  اْدَُفوِجِرينَ  ِمنَ  إَو  ِضَ  بِنِْحَسونٍ  ات  ْ  َظـُْفمْ  الّلُ  ر   َجـ وٍت  هَلُمْ  َوأََظد   َظـْهُ  َوَرُضوا

 [122:  افتوبي♂ ]اْفَعظِقمُ  اْفَػْوزُ  َذفَِك  أَبَداً  ؾِقَفو َخوفِِدينَ  إَّْنَورُ  ََتْتََفو دَمِْري

  :ُرهُ  َتَعوَػ  َيُؼوُل ]تػسر افط زي ـْ ًٓ  افـ وَس  َشبَُؼوا  َواف ِذينَ : ِذ ياَمنِ  إَِػ  أَو    اإْلِ
ِ
ِذينَ  اْدَُفوِجِرينَ  ِمنَ  َوَرُشوفِهِ  بِولل   اف 

َنَْصورِ  َوَأْوَضوَّنُْم, َمـَوِزهَلُمْ  َوَؾوَرُؿوا  َوَظِشَرََتُمْ  َؿْوَمُفمْ  َهوَجُروا ْٕ ِذينَ  َوا وا اف    َرُشوَل  َكَكُ
ِ
 َأْظَداِئهِ  َظَذ ☺  الل 

  اْفُؽْػرِ  َأْهلِ  ِمنْ 
ِ
بَُعوُهمْ  َواف ِذينَ . ▬َوَرُشوفِهِ  ِبولل  ياَمنِ  ذِم  َشبِقؾَُفمْ  َشؾَُؽوا  َواف ِذينَ : َيُؼوُل  ♂بِنِْحَسونٍ  ات    اإْلِ

ِ
 بِولل 

ْشاَلِم, َدارِ  ِإَػ  احْلَْرِب  َدارِ  ِمنْ  َواهْلِْجَرةِ  َوَرُشوفِهِ  , َرِضَ  َضَؾَى  اإْلِ
ِ
ُ  َرِضَ ▬ الل   [22][♂.َظـْهُ  َوَرُضوا  َظـُْفمْ  الل 

ُ  َرِضَ  َفَؼدْ ▬ ًَ  ُيبَويُِعوكََك  إِذْ  اْدُْمِمـِغَ  َظنِ  الل    ََتْ
َجَرةِ ِؽقـَيَ  ؾَلَنَزَل  ؿُؾُوهِبِمْ  ذِم  َمو ؾََعؾِمَ  افش   ♂ؿَِريبوً  ؾَتْحوً  َوأَثَوهَبُمْ  َظؾَقِْفمْ  افس 

 [18:  افػتح]

                                                           
 .97صـ, 1ج, ببروت افػؽر دار, افعؾوم بحر(: ـه 373 ت) افسؿرؿـدي حمؿد بن كك افؾقٌ أبو 22

ينـه(:  593مجول افدين أمحد بن حمؿد بن شعقد افغزكوي )ت 21  .266دار افبشوئر اإلشالمقي ببروت, افطبعي إوػ, ـص ,ـتوب أُُصول افدِّ

 .637, صـ11, دار هجر فؾطبوظي, افطبعي إوػ, ججومع افبقون ظن تلويل آي افؼرآنـه(:  312أبو جعػر حمؿد بن جرير افطزي )ت  22
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 مْ  ذِم  َمو َؾَعؾِمَ ▬ وؿوفه: ]افط زي تػسر  من ادممـغ وبؾُ ؿُ  ذم مو حمؿد يو كربّ  ؾعؾم: ذـره تعوػ يؼول ♂ُؿُؾوهِبِ

 ؾَلَنزَل ▬ معك وافصز ,ظؾقه يبويعوكك بام وافوؾوء ,افـِّق ي صدق من ,افشجرة َتً يبويعوكك إذ أصحوبك

ِؽقـَيَ   افذي بوحلّق  بصرَتم وُحسن ديـفم من ظؾقه هم مو ظذ وافثبوت افطؿلنقـي, ؾلنزل: يؼول ♂َظؾَقِْفمْ  افس 

 [23][.فه اهلل هداهم

هِلِمْ  دِيوِرِهمْ  ِمن أُْخِرُجوا  اف ِذينَ  اْدَُفوِجِرينَ  فِؾُْػَؼَراء▬ نَ  ؾَْضالً  َيبْتَُغونَ  َوأَْمَوا   مِّ
ِ
كوً  الل  ونَ  َوِرْضَوا َ  َوَيـُكُ  َوَرُشوفَهُ  الل 

ودِؿُونَ  ُهمُ  ُأْوََلَِك  ُؤوا َواف ِذينَ ( 8) افص  ارَ  َتبَو  ياَمنَ  افد  َٓ  إَِفقِْفمْ  َهوَجرَ  َمنْ  ُيِبُّونَ  ؿَبْؾِِفمْ  ِمن َواإْلِ  ُصُدوِرِهمْ  ذِم  جَيُِدونَ  َو

ونَ  َوَفوْ  أَنُػِسِفمْ  َظَذ  َوُيْمثُِرونَ  ُأوُتوا  ِمِّ و َحوَجيً  ِذينَ ( 9) اْدُْػؾُِحونَ  ُهمُ  ؾَلُْوََلَِك  كَْػِسهِ  ُصح   ُيوَق  َوَمن َخَصوَصيٌ  هِبِمْ  ـَ  َواف 

ـَو َيُؼوفُونَ  َبْعِدِهمْ  ِمن َجوُؤوا كِـَو َفـَو اْؽِػرْ  َرب  ْخَوا ياَمنِ  َشبَُؼوكَو اف ِذينَ  َوإِلِ َٓ  بِوإْلِ ـَو آَمـُوا  فِّؾ ِذينَ  ِؽالًّ  ؿُؾُوبِـَو ذِم  دَمَْعْل  َو  إِك َك  َرب 

ِحقمٌ  َرُؤوٌف    [12-8:  احلؼ♂ ](12) ر 

ْ  َواف ِذينَ ▬   َشبِقلِ  ذِم  َوَجوَهُدواْ  َوَهوَجُرواْ  آَمـُوا
ِ
واْ  آَوواْ  َواف ِذينَ  الّل كََكُ ُم َحّؼوً  اْدُْمِمـُونَ  ُهمُ  أُوَفـئَِك  و  ْغِػَرةٌ  هل  ِريمٌ  َوِرْزٌق  م   ـَ

ْ  َواف ِذينَ ( 74) ْ  ِمـُؽمْ  ؾَلُْوَفـئَِك  َمَعُؽمْ  َوَجوَهُدواْ  َوَهوَجُرواْ  َبْعدُ  ِمن آَمـُوا  ـِتَوِب  ذِم  بِبَْعضٍ  أَْوَػ  َبْعُضُفمْ  إَْرَحومِ  َوأُْوُفوا

 
ِ
ءٍ  بُِؽلِّ  الّلَ  إِن   الّل  [75-74:  إنػول♂ ](75) َظؾِقمٌ  يَشْ

دٌ ▬ َؿ  ُشوُل  حمُّ   ر 
ِ
اء َمَعهُ  َواف ِذينَ  الل  عوً  َتَراُهمْ  َبقْـَُفمْ  ُرمَحَوء اْفُؽػ ورِ  َظَذ  أَِصد  ـ  داً  ُر نَ  ؾَْضالً  َيبْتَُغونَ  ُشج    مِّ

ِ
كوً  الل   َوِرْضَوا

نْ  ُوُجوِهِفم ذِم  ِشقاَمُهمْ  ُجودِ  أَثَرِ  مِّ   ذِم  َمثَؾُُفمْ  َذفَِك  افسُّ
كِجقلِ  ذِم  َوَمثَؾُُفمْ  افت ْوَراةِ َزْرعٍ  اإْلِ  ؾَوْشتَْغؾَظَ  ؾَآَزَرهُ  َصطْلَهُ  أَْخَرَج  ـَ

اعَ  ُيْعِجُى  ُشوؿِهِ  َظَذ  ؾَوْشتََوى ر  ورَ  هِبِمُ  فِقَِغقظَ  افزُّ ُ  َوَظدَ  اْفُؽػ  وحِلَوِت  َوَظِؿؾُوا  آَمـُوا  اف ِذينَ  الل  ْغِػَرةً  ِمـُْفم افص   َوأَْجراً  م 

 [29:  افػتح♂ ]َظظِقامً 

ُشوَل  َيت بُِعونَ  اف ِذينَ ▬ ي   افـ بِي   افر    ذِم  ِظـَدُهمْ  َمْؽتُوبوً  جَيُِدوكَهُ  اف ِذي إُمِّ
 َظنِ  َوَيـَْفوُهمْ  بِوْدَْعُروِف  يَلُْمُرُهم َواإِلكِْجقلِ  افت ْوَراةِ

مُ  افط قِّبَوِت  هَلُمُ  َوُيِلُّ  اْدُـَؽرِ  ٌَ  َظؾَقِْفمُ  َوُيَرِّ
ُهمْ  َظـُْفمْ  َوَيَضعُ  اخْلَبَآئِ ًْ  اف تِي َوإَْؽالََل  إَِْصَ وكَ  بِهِ  آَمـُواْ  ؾَوف ِذينَ  َظؾَقِْفمْ  ـَ

ُروهُ  وهُ  َوَظز  ْ  َوكََكُ بَُعوا  [157:  إظراف♂ ]اْدُْػؾُِحونَ  ُهمُ  أُْوَفـئَِك  َمَعهُ  أُنِزَل  اف ِذَي  افـُّورَ  َوات 

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصوحلوت

                                                           
 .228, 227, صـ22افرشوفي, افط بعي إوػ, ج, ممشسي جومع افبقون ذم تلويل افؼرآنـه(: 312أبو جعػر حمؿد بن جرير افط زي )ت 23
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