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 قدمةـامل
 هللا الرمحن الرحيمم اـبس

احلمد هللا رب العاملني، رب األولني واآلخرين، الرمحن الرحيم، خلق الـسماوات            
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأيـدهم      والشمس والقمر آيات للمتفكرين، و    واألرض  

بالبينات والرباهني، وأنزل التوراة واإلجنيل والفرقان هداية للعاملني، وحجة قائمة علـى            
ني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، الشاهد املبشر األمني،          الثقلني أمجع 

ليـه وسـلم   شفيع اخلالئق صاحب احلوض املورود واملقام احملمود نبينا حممد صلى اهللا ع     
 :أما بعد وعلى آله وصحبه أمجعني،

خـذ النـاس    ال يؤا ومن سننه سبحانه أ    ،تتغري إال بأمره   إن هللا سنناً يف خلقه ال تتبدل وال       ف
بأعماهلم حىت يقيم احلجة عليهم ، فلم يأمرهم بتوحيده وعبادته إال بعد أن أرسل الرسـل                

 .وأنزل الكتب باحلُجج القاطعة والرباهني الساطعةإليهم 
 øŒ : قال تعاىل،فقبل أن خيلقهم أشهدهم على أنفسهم بأنه رم Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ ûÍ_ t/ 

tΠ yŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδy‰pκô−r& uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$s% 4’n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ 

χ r& (#θä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $tΡäτ !$ t/# u 

ÏΒ ã≅ö7 s% $ ¨Ζà2uρ Zπ−ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsù r& $ oÿÏ3 Ÿ≅yèsù tβθè=ÏÜ ö7 ßϑø9   . األعراف〉 ∪⊃∠⊆∩ #$
ال ، قـهمـوأودع فيهم الفطرة السوية تدهلم وتذكرهم ذا العهد الذي أخذه علي

� |Nt :اىلـتع ôÜ Ïù «!$#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# 

ÞΟÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ومالر . 

ومل يقف األمر عند هاتني احلُجتني ، بل من كمال عدله ورمحته أن جعل حججاً عديـدة                 
ال الرسـل وتأييـدهم     ـ ومن أعظمها إرس   ،تدهلم وترشدهم لعبادته كلما ضلوا أو غفلوا      
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 Wξ :باحلُجج والبينات، قـال تعـاىل   ß™•‘ t Î�Åe³t6 •Β t Í‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «! $# 

8π ¤f ãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈النساء. 
 فال يعاقب املسيء حىت ،ويف احملكمة اإلهلية العادلة يوم القيامة يتجلى عدله سبحانه ورمحته

قال اهللا   ومبا يشهد عليه الشهود،، ملا يرى يف صحيفته من أعمال،يوقن باستحقاقه للعذاب
 $̈Βتعاىل r& uρ ôtΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. Ï& Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. ∩⊄∈∪ 

óΟ s9 uρ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ÷µu‹ Î/$|¡ Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ% x. sπ u‹ÅÊ$ s)ø9  .احلاقة 〉 ∪∠⊅∩ #$

املخرج للناس من الوضوح والبيانمنـها ، جج اهللا وبراهينه متتاز خبصـائص كثريةوح 
 uθ: لمات إىل النور، قال تعاىلالظ èδ “Ï%©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿÍνÏ‰ö7 tã ¤M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ / ä3y_ Ì�÷‚ ã‹ Ïj9 

z ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# 4 ¨βÎ)uρ ©!$# ö/ ä3Î/ Ô∃ρâ t� s9 ×Λ Ïm §‘ ∩∪ 〈 احلديد. 
ليمة اليت تعقل ما تراه ذوي األفكار املستقيمة والعقول الس ىلإجج اهللا وبراهينه موجهة  وح

 يقدح يف عقول هؤالء املنكرين ه ولكن،أو تسمعه، فانقسام الناس يف قبوهلا ال يقدح فيها
   :قال تعاىلهؤالء املعاندين، وقلوب  yϑsùr& ÞΟ n=÷ètƒ !$ yϑ‾Ρr& tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 

‘, ptø: $# ôyϑx. uθ èδ #‘yϑôãr& 4 $ oÿ©ςÎ) ã� ©.x‹tGtƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{ $# ∩⊇∪ 〈 الرعد. 

 اليقينية اليت ال وللقرآن منهجه اخلاص يف حماجة الناس وإقامة احلجة عليهم باألدلة العقلية
 ô‰s)s9 : قال تعاىل، عن الشك والظن فضالً،نكارتقبل اإل uρ $ oΨö/u�ŸÑ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ’Îû #x‹≈yδ 

Èβ#u ö�à)ø9 $#  ÏΒ Èe≅ä. 9≅sW tΒ öΝßγ ‾=yè ©9 tβρã� ©.x‹tGtƒ ∩⊄∠∪ $ºΡ#u ö� è% $ ‡ŠÎ/t� tã u�ö� xî “ ÏŒ 8l uθÏã 

öΝßγ ‾=yè ©9 tβθà)−Gtƒ ∩⊄∇∪ 〈  لزمرا.  

 ؛وملا كان القرآن أوثق املصادر اليت ميكن االعتماد عليها يف معرفة حجج اهللا علـى خلقـه                
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وربانية مصدره الذي دل            لقطعية ثبوته بدليل التواتر   وذلك  
إلعجاز، وجب على من أراد احلق أن يبحث فيه، إال أن كثـرة اآليـات يف هـذا                  عليه ا 

املوضوع، وتفرقها يف املصحف، وتنوع األلفاظ القرآنية، وتعدد دالالا، واختالف صورها، 
دون دراسة موضوعية تبني املنهج القرآين،      من  جعل من الصعوبة اإلملام والعلم ذا املوضوع        
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ها، وهذا السبب يدفع إىل دراسة املوضوع والبحث فيه بطريقة علميـة        وتوجيهها ملا يراد من   
 .  منهلناس لتتم الفائدة اىلإمن خالهلا إخراجه سهلة يستطاع 

 فقـد   - مع أنه يف بالغ األمهيـة      -وألين مل أجد رسالةً علميةً أو كتاباً اهتم  ذا املوضوع          
 ." يف القرآن الكرميحجج اهللا على خلقه :" اخترته رسالة للماجستري بعنوان
 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره

احلاجة إىل إبراز منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلُجج على الناس، فال تكاد ختلو سـورة    -١
 . سواء كانت مادية أو عقلية،من القرآن إال وقد تطرقت لذكر حجة أقامها اهللا على عباده

 اهللا على خلقه، وذكر      حقيقة احلُجج اليت أقامها     التمييز بني احلق والباطل بالتعرف على      -٢
 . وشروطهاأنواعها

 . وجود الدراسات والكتب اليت تطرقت هلذا املوضوعقلة -٣
 وتوحيـد   ، وتوحيد األلوهيـة   ،توحيد الربوبية :  تعلق املوضوع بأقسام التوحيد الثالثة     -٤

 .األمساء والصفات
اطعة، وانصرافهم عن االستدالل ببعضها،      انشغال الناس عن هذه احلُجج والرباهني الس       -٥

 . وعدم اختاذها منهجاً قومياً متبعاً للدعوة إىل اهللا
 : أهداف البحث

 .عناها يف القرآن الكرمي، وما جاء مبجةالشرعي للحالوقوف على املعىن اللغوي و -١
 .معرفة احلكمة من إقامة احلجة، واألسباب الداعية إلقامتها، وأسباب ردها -٢
 .ناية الفائقة اليت أوالها القرآن الكرمي يف إقامة احلُجج على الناس إبراز الع -٣
 .فرها فيهااالوقوف على أنواع احلجج، والشروط اليت جيب تو -٤
جة على كل مـن قـرأه أو   وأسلوبه اخلاص يف إقامة احلُالكرمي ن إيضاح منهج القرآ   -٥

 .استمع إليه
 . جج ودالئلها   التعرف على خصائص احلُ-٦
 .جيتها والتدليل عليها باألدلة العقليةجج املذكورة يف القرآن وبيان حرف على احلُالتع   -٧
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إثبات استحقاق اهللا للعبادة دون سواه باألدلة واحلجج اليت نصبها يف الدنيا،واآلخرة،               -٨
 والتوبة والرجوع إىل الصراط املـستقيم الـذي أراده اهللا     ا، والدعوة إىل اإلميان والتصديق   

 .  احلججمن أجله  نصب والذي
 :الدراسات السابقة

بعد البحث عن هذا املوضوع يف مظانه، ومراجعة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات             
مكتبة امللك فهد الوطنية، ومكتبة امللـك       : ومنهااإلسالمية، واجلهات املختصة ذات العالقة      

 أن هذا املوضوع مل يتم طرحه يف  تبني يل،عبد العزيز العامة، واألقسام املختصة يف اجلامعات      
كتاب، أو مناقشته يف رسالة جامعية، وكل ما هو موجود حالياً من رسـائل أو كتـب ال                  

  :وفيما يلي التفصيل . يف العناوين أو يف بعض النقاط العامةاً كونه تقاربويعد
ية علـى   األدلة العقلية النقل  : رسالة ماجستري يف قسم العقيدة جامعة أم القرى بعنوان         -

 .أصول االعتقاد، تأليف سعود بن عبد العزيز العريفي
بعد اإلطالع على هذه الرسالة اتضح اختالفها عن املوضوع املراد حبثه من ناحية املوضـوع          

فالرسالة تناقش موضوع األدلة العقلية النقلية من نظرة عقدية حبتة، أما من ناحية             . واملضمون
 هناك اشتراك بسيط جداً وهو اشتراك طبيعي جلميـع          املضمون فاالختالف كبري، وإن كان    

الرسائل والكتب اليت تتحدث عن الدليل واحلجة والربهان وحنو ذلك، واليت سأتناوهلا مـن              
 .منظور آخر مع إضافة العديد من اخلصائص 

 . حجج القرآن أليب الفضائل أمحد الرازي : بعنوانكتاب- 
حجـج أهـل    :  اشتمل على عدة أبواب منها     وقد  عن حبثي،  الكتاب خيتلف يف مضمونه   و

 .غري ذلكوالتوحيد على وحدانية اهللا من القرآن، حجج اجلربية والقدرية واملرجئة، 
وهناك بعض الكتب اليت تطرقت إىل جزئية يسرية من املوضوع، وحبثي سيكون أوسـع              
 وأمشل بكثري هلذه املواضيع، و بقية مواضيع هذه الكتب ليـست ذات صـلة مباشـرة               

لعبـد  " هدي القرآن الكرمي إىل احلجة والربهان     : " كتاب - :باملوضوع املراد حبثه وهي   
 .اهللا سراج الدين

 .وقد تناول عدة مواضيع تطرق يف جمملها إىل خصائص القرآن الكرمي وبعض وجوه إعجازه
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، لإلمام ناصح الدين عبد الرمحن بن جنم        "استخراج اجلدال من القرآن الكرمي    : "كتاب -
 ".حفظه اهللا"زاهر بن عواض األملعي / ،  حتقيق ا لدكتور"رمحه اهللا" 

 .وقد تناول الكتاب يف الباب األول موضوع اجلدل واحلجة يف سبع صفحات فقط
. ، حملمد علي نوح قوجيـل     "أصول اجلدل وآداب احملاجة يف القرآن الكرمي      : "كتاب -

هلا لنوع واحد من أنواع احلجج والكتاب يف جممله يتحدث عن اجلدل واحملاجة، وتطرق خال   
 .وهو اآليات الكونية املقرونة بالنظر والتدبري لالستدالل على أصول العقائد

 :خطة البحث
 . وخامتةوبابني،من مقدمة، اخلطة تتكون 
ه، والدراسات الـسابقة،    وتشتمل على أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهداف       :املقدمة

 .ه فيوخطة البحث، واملنهج املتبع
 :ثالثة فصول ويتضمن احلُجة وأنواعها وشروطها،  مفهوم:الباب األول �

 : مباحث سبعة وفيهمفهوم احلُجة ومرادفاا،:الفصل األول �
 حقيقة احلُجة ومعناها يف اللغة والشرع: املبحث األول �
 املعاين املرادفة للحجة يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين �
  قامة احلُجةاحلكمة من إ: املبحث الثالث �
  وعدله - سبحانه وتعاىل–تعلق احلجة بكمال اهللا: املبحث الرابع �

 : مطالبستة، وفيه شروط احلُجة: املبحث اخلامس �
o العلم :املطلب األول 
o املوافقة للحق :املطلب الثاين 
o الوضوح والبيان :املطلب الثالث 

o القوة:املطلب الرابع  

o سالمة الثوابت:املطلب اخلامس  

o مراعاة املقام ومقتضى احلال:ادساملطلب الس  

 :جة يف القرآن الكرمي، وهيأنواع احلُ: املبحث السادس �

 .                             الوحي، الفطرة، العقل، الكون
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 :مباحثستة  وفيه على الناس،جة احلُإقامة : الفصل الثاين �
 جة إقامة احلُلزوم :املبحث األول �

  جةمقاصد إقامة احلُ: املبحث الثاين �

 طرق إقامة احلُجة :الثالثاملبحث  �

 أقسام الناس بعد قيام احلُجة: املبحث الرابع �

 أسباب رد الناس للحجة  :اخلامس املبحث  �

 دحض القرآن حلُجج الكفار :  املبحث السادس �

 :انحثمبخصائص حجج اهللا على خلقه ومميزاا، وفيه : الفصل الثالث �

على خلقه، وفيه أربعة خصائص حجج اهللا :   املبحث األول �
 :مطالب

o تعريفها:املطلب األول  

o أنواعها: املطلب الثاين 

o ا: الثالث املطلبمميزا 

o ا: الرابع املطلبتطبيقا  

 منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلُجة:   املبحث الثاين �
 : فصول ثالثة وفيهحجج اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي،: لباب الثاينا �

 :  مباحث متهيد ومخسة، وفيهجج السابقة احلُ:الفصل األول  �
 العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم: املبحث األول �
  إرسال الرسل واألنبياء:املبحث الثاين �

 إنزال الكتب: املبحث الثالث �
 آيات الرسل واألنبياء: املبحث الرابع �

 هالك األمم السابقة: املبحث اخلامس �
 : مباحث متهيد وأربعة، وفيه حجج مستمرة: الفصل الثاين  �

 : مطلبان وفيهأوجه حجية القرآن الكرمي، : املبحث األول �
o املعىن اللغوي والشرعي للقرآن الكرمي:  األولاملطلب  
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o الثايناملطلب  :الكرمي جية القرآنح 

 :مطالبسبعة  وفيه حجج حسية مادية،: املبحث الثاين �
o األدلة الكونية :املطلب األول 
o البصر - القلب–العقل ( أدوات اإلدراك  :ايناملطلب الث – 

 )السمع
o املوت النوم و :املطلب الثالث 

o يف أحنائهاهجرة للاتساع األرض : املطلب الرابع 

o جة اإلنسان على نفسه:املطلب اخلامسح  

o الرباهني اخلَلقية لإلنسان:املطلب السادس  

o ثبات السنن والنواميس: املطلب السابع 

 :ان، وفيه مطلبجج معنويةح: الثالثاملبحث  �
o الفطرة :املطلب األول 

o العلم :املطلب الثاين 
 :انوفيه مطلبغيبية،   حجج:الرابعاملبحث  �

o اطالع اهللا على اخللق :املطلب األول  
o املالئكة الكاتبون: املطلب الثاين  

 :حثا مب مخسة، وفيهحجج يف الدار اآلخرة: الفصل الثالث �
 : القيامة، وفيه مطلبانحجج يف عرصات: املبحث األول �

o نشر الصحف والكتب  :املطلب األول 

o احلساب :املطلب الثاين 

 : الشهادة يوم القيامة، وفيه مخسة مطالب:املبحث الثاين �

o   شهادة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم على         :األولاملطلب 
 أمته

o  شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم علـى         :املطلب الثاين 
  باقي األمم
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o شهادة املالئكة: طلب الثالثامل 

o على أممهمشهادة األنبياء: املطلب الرابع  

o شهادة اجلوارح :املطلب اخلامس  

 :وفيه مطلبان، احلجة على املشركني يوم القيامة: املبحث الثالث �

o مبإبطال إقامة احلجة على املشركني : املطلب األولمعبودا  

o اة وحجية ذلكاحلي يف  إقامة املشركنيمدة: املطلب الثاين  

 احلجة على املنافقني يوم القيامة: املبحث الرابع �

 احلجة على اليهود والنصارى يوم القيامة: املبحث اخلامس �
  :الخاتمة

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات
 :الفهارس

 .فهرس اآليات القرآنية
) ٥ .فهـرس األعـالم   )٤. فهرس الفرق )٣ .فهرس اآلثار )٢ .فهرس األحاديث  )١

 .فهرس املوضوعات) ٧ .ثبت املراجع واملصادر) ٦ .اكن والبلدانفهرس األم
 

 :منهج البحث
  االستقرائي التحليلـي    يف البحث وفق منهج التفسري املوضوعي      - بإذن اهللا  -ترس

 :نهج التايلاملعلى 
 باللفظ ، سواًء كانتباحلُجج ومجعها استقراء اآليات الواردة يف القرآن العظيم، املتعلقة :أوالً

 .باملوضوع، أو هلا عالقة مباشرة باأللفاظ املرادفة له   أونفسه
أثناء عرضها تفسرياً حسب املقاصد القرآنية ، وحتليل ألفاظها، وبيان          يف   تفسري اآليات    :ثانياً

 . عند احلاجة لذلك، واملقارنة بينها وخصائصهامدلوالا
 . ذلك، عند احلاجة إىلوأقوال السلف  تدعيم التفسري بالسنة،:ثالثاً
 مع الترجيح واملناقشة، وعزو ذلك إىل        كالم املفسرين وأهل العلم حول اآليات،      ذكر :رابعاً

 .املصادر األصلية املعتربة، عند احلاجة إىل ذلك



  
 

١٠

 .عزو اآليات يف البحث إىل اسم السورة ورقم اآلية :خامساً
ا اكتفيت بذلك،   أحدمهيف  ريج األحاديث واآلثار، فإن كانت يف الصحيحني أو          خت :سادساً

 . احلكم على األحاديثوإن كانت يف غريمها خرجتها من مظاا، ونقلت أقوال العلماء يف
 .اتوثيق املعلومات املنقولة من مصادره: سابعاً
 .التعريف باألعالم :ثامناً
 . وبيان غريبهاضبط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط :تاسعاً
 .قلي التعليق على ما حيتاج إىل تع:عاشراً

 ، األمر الذي  وأحيانا تداخلها، ومنها كثرة املباحث وتنوعها،وقد واجهتين عدة صعوبات
 عدم وجود  أيضاً، ومن الصعوبات يف الكتابةوالدقةالذهين ملزيد من اجلهد  اىلإيدعو 

 يف  خاصاً جعلين اختذ منهجاً، وهذامباشرشكل املصادر اخلاصة واملتعلقة مبوضوعي ب
 : التايلنحو على الالبحث وهو 

 وأسجل كل النقاط ،عند بداييت ألي مبحث استعني باهللا مث أكتب تصوري اخلاص عنه
 مث أوظفها حبسب النقاط ، مث أمجع اآليات املتعلقة ذا املبحثسائل اليت تدور يف ذهين،وامل

 مث أتأكد من صحة االستدالل عن طريق االعتماد على تفسري اآليات ،واملسائل اليت كتبتها
 وإن ختليت عنها، وإن خالفته ،ذكرت ثبتها  فإن وافقت ما،من التفاسري القدمية واحلديثة

 مث أقر الكتب املتعلقة ذه النقاط ولو كان ،لةاملسأ أكثر يف هذه النقطة أو تاحتملته حبث
 مث ، وقد آخذ من بعض الكتب التقسيماتاً، فإما أن أجد مرادي وإما ال،التعلق بعيد

 مث السلوك النفسي والتربوي وحنو ذلك، املواضيع املتعلقة بالسيماموضوعي وأوظفها على 
بعد ذلك أقوم بصياغة النقاط وترتيبها، وقد أتوقف يف مبحث من املباحث عدة أسابيع ال 

من أولويات يعد ملوضوع  فيها إىل طريقة مناسبة لعرضه؛ ألن عرض اأستطيع الوصول
 ألن موضوع ؛وعدم التكرارالبيان :  للبحث عدة أمور كتابيتحنيعي ا فأنا أر،اهتمامايت

 وأراعي واالهتمام،إىل مزيد من التدقيق ذلك مين حبثي كبري ومتداخل ومتشعب فيحتاج 
 إما عن ؛إبراز كل املباحث وعدم ميش أي منها، وأراعي إضافة اجلديد واملفيد للمبحث

 .ومة  وقبل كل ذلك أراعي صحة املعلاملضمون أو العرض،طريق 
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، فهو سبحانه صاحب الفضل  ويف اخلتام أمحد هللا كرمه ومنه وتيسريه يل يف كتابيت لرساليت
 لرفيق دريب يف حبثي زوجي عبد الرمحن أمحد بالشكر والتقدير،مث أثين والثناء حلمد وأهل ا

 ، كما أشكر قسم القرآن وعلومه يف جامعة اإلمامنيوللوالدي الكرميباسودان حفظه اهللا، 
، وأخص بالشكر مشريف هذه الفرصة يل للدراسة على إتاحة مد بن سعود اإلسالميةحم

ا ـ، كمإشراف وتقومي أو تعليق حبثي من إجنازأثناء يف الدكتور إبراهيم اهلوميل على ما بذله 
 على كتور بدر البدر املشرف على اخلطة، والشكر موصول للدكتور سعيد الفالحأشكر الد

املعتمدة صياغة الحث من مواضيع مهمة فتحت يل أبواب يف املعرفة يف ما أضافه يف خطة الب
كما أشكر كالً من الدكتور يوسف الشبل والدكتور زكي مجعة، اللذين تفضال . للخطة

، وأن  واألجر أن جيزل للجميع املثوبة-عز وجل- سائلة اهللا. مبناقشة هذه الرسالة وتسديدها
 ينتفع به يف حيايت وبعد ممايت، وأن اًل هذه الرسالة علمجيعلها يف موازين أعماهلم، وأن جيع

 . جيعلها حجة يل ال علي، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 هـ١٤٣٠/ ٧/١إميان بنت عبد اإلله باجسري 
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 :صولمفهوم احلجة وأنواعها وشروطها ويتضمن ثالثة ف:     الباب األول
 : مباحث ستة وفيهمفهوم احلجة ومرادفاا:الفصل األول �

 حقيقة احلجة ومعناها يف اللغة والشرع: املبحث األول �
 املعاين املرادفة للحجة يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين �
  احلكمة من إقامة احلجة: املبحث الثالث �
 ه وعدل- سبحانه وتعاىل–تعلق احلجة بكمال اهللا: املبحث الرابع �

 .شروط احلجة: املبحث اخلامس �

  .أنواع احلجة يف القرآن الكرمي: املبحث السادس �
 :مباحثستة  وفيه على الناس،احلجة إقامة : الفصل الثاين �

  إقامة احلجةلزوم :املبحث األول �

  مقاصد إقامة احلجة: املبحث الثاين �

 طرق إقامة احلجة :الثالثاملبحث  �

 يام احلجةأقسام الناس بعد ق: املبحث الرابع �

 أسباب رد الناس للحجة  :اخلامس املبحث  �

 دحض القرآن حلجج الكفار :  املبحث السادس �

 :انحثمبخصائص حجج اهللا على خلقه ومميزاا، وفيه : الفصل الثالث �

 خصائص حجج اهللا على خلقه: املبحث األول �

 منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلجة:  املبحث الثاين �
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 األولالفصل 
 :جة ومرادفاا وفيه سبعة مباحثمفهوم احلُ            
 حقيقة احلُجة ومعناها يف اللغة والشرع: املبحث األول �
 املعاين املرادفة للحجة يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين �
  احلكمة من إقامة احلُجة: املبحث الثالث �
  وعدله- سبحانه وتعاىل–تعلق احلُجة بكمال اهللا: املبحث الرابع �

 .شروط احلُجة: املبحث اخلامس �

  .جة يف القرآن الكرميأنواع احلُ: املبحث السادس �
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 الباب األول
 مفهوم احلُجة وأنواعها وشروطها

 مفهوم احلُجة ومرادفاا
 املبحث األول

 حقيقة احلُجة ومعناها يف اللغة والشرع
 

 :احلُجة لغة
 ما دفع به    : هي احلُجةوقيل  . ٢ برهاناً إلنارا  احلُجة ، ومسيت ١الدليل والربهان :  بالضم احلُجة
  .٤الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة: احلُجة: ٣وقال األزهري. اخلصم

قال  يف كالم العرب ما يقصد ا إثبات املخالف، حبيث ال جيد منه تفصياً، ولذلك ي               احلُجةو
 .٥للذي غلب خمالفه حبجته قد حجه

 

                                                 
 

، ٢/ولسـان العرب، البن منظور، مـادة حـج، ج        . ٣٠٤/ ، ص ١/مادة حجج، ج   انظر الصحاح، للجوهري،     ١
 . ٣١٤/، ص٣/وتـاج العروس من جـواهر القـاموس، حملمد مرتضى، ج. ٢٨/ص

 .٢٣٦/، ص٣/ النسفي، ج،مدارك الترتيل وحقائق التأويل ٢

ب، اهلروي، الشافعي، أبـو     هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن طلحة بن نوح األزهري، اللغوي، األدي             :  األزهري   ٣
منصور، كان رأساً يف اللغة، وله التهذيب يف اللغة، والتقريب يف التفسري، وشرح أيب متام، وغري ذلك، كان عارفـاً                    

، ٥/واألعالم، للزركلـي، ج   . ١٩/، ص ١/انظر  بغية الوعاة، ج    . مات سنة سبعني وثالمثائة   . باحلديث، عايل اإلسناد  
 .٣١١/ص

وتـاج العروس  . ٢٨/، ص ٢/ولسـان العرب، البن منظور، ج    . ٣٩٠/، ص ٣/ة، لألزهري، ج   انظر ذيب اللغ   ٤
 . ٣١٤/، ص٣/من جـواهر القـاموس، حملمد مرتضى، ج

 .٤٧-٤٦/، ص٢/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج٥
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ورجـل  . ت فالناً واعتمدته، قصدته   حججحجه حيجه حجاً قصده و    . قاًواحلَج القصد مطل  
 ، ألن القصد ـا وإليهـا      حجة ألا حتج، أي تقصد؛     احلُجةوإمنا مسيت   . ١حمجوج مقصود 

 .٢ وحجاجحجج احلُجةومجع 
فحج آدم  " : ويف احلديث  .قال حجه حيجه حجاً إذا غلبه على حجته        ي .باحلُجةالغلبة  : واحلَج

 ."٤باحلُجة أي غلبه ٣ىموس
 Wξß™•‘ tÎ�Åe³t6: تعاىل قال ،االحتجاج من االسم: احلُجةو •Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

’ n?tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒ Í•tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 ٥النساء. 
 مبا أتى إذا حاج :قالوي .احتج :قالي مغالطة، ولو حجة يظنه مبا احملتج إتيان االحتجاجو

 öΝs9 :تعاىل قال ،٦حجة يظنه r& t� s? ’n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘  ∩⊄∈∇∪ 〈 البقرة. 

 …çµ :تعاىل قال التخاصم،: والتحاج §_ !% tnuρ … çµãΒ öθ s% 4 tΑ$ s% ’ ÎoΤþθ ’f ‾≈ ptéBr& ’Îû «!  .٧األنعام〉 ∪⊂∇∩ #$

. للدعوى املؤيـد الدليـل وهي ،احلُجة من متصرفة مفاعلة وهي اصمة،املخ: احملـاجةو
 .٨احلُجة يف غلب إذا حج املعروف وإمنا جةحب استدل مبعىن جمرد فعل هلذه يعرف وال

 

                                                 
 

وتـاج  . ١٨٣/صوالقاموس احمليط، للفريوز آبادي،     . ٣٠٣/ ، ص ١/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة حجج، ج      ١
 .٣١٤/، ص٣/العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى، ج

 .٣١٦/، ص٣/ تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى، ج٢

 مرفوعاً بلفظه يف صحيح البخاري، كتاب القدر، باب حتاج آدم -رضي اهللا عنه– جزء من حديث أيب هريرة ٣
 .٦٦١٤/، ح٥٥٣/ عند اهللا، ص-عليهما الصالة والسالم-وموسى 

 .٣١٤/، ص٣/ تاج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى، ج٤

 .١٢٥٤/، ص٣/ انظر مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان احلمريي، ج٥

 .٤٧-٤٦/، ص٢/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج٦

م ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان ومشس العلو. ٣٠٣/، ص١/ر الصحاح، للجوهري، مادة حجج، ج انظ٧
 . ١٢٩٩/، ص٣/احلمريي، ج

 .٢٠٠/، ص٣/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج٨
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 öΝs9: تعاىل ،كقوله١بالباطل املخاصمة معىن يف حاج فعل استعمال وأكثر r& t� s? ’ n<Î) “ Ï%©!$# 

¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡ t� ö/Î) ’Îû ÿÏµÎn/u‘ ∩⊄∈∇∪ 〈 تعاىل وقوله .البقرة : Ÿ≅ ÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# zΝÏ9 šχθ•` !$ ysè? þ’Îû 

tΛ Ïδ≡t� ö/Î) !$ tΒ uρ ÏM s9Ì“Ρé& èπ1u‘ öθ −G9 $# ã≅‹ÉfΡM}$#uρ āω Î) .ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩∉∈∪ 〈 عمرآن آل. 

 .٢الطريق جادة بفتحتني واملَحجة

 .ليل والربهان الذي يقصد منه إقناع اخلصم أو دفعه وإسكاته الد:هي غةليف الاحلُجة ف
 

 :احلُجة يف الشرع
 :احلُجة  يف الشرع ويراد ا عدة معانتطلق 
 :الربهان والدليل القاطع: األول

 يف املعىن اللغوي  احلُجة على هذا املعىن هو استعمال على حقيقته؛ وذلك أن   احلُجةواستعمال  
 .انالدليل والربه

 y7: تعاىل قوله يف احلقيقي معناه على احلُجة لفظ تعملوأُس ù=Ï?uρ !$ uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨøŠs?#u zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) 

4’ n?tã ÏµÏΒ öθ s% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈y_ u‘yŠ  ¨Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ 〈األنعام.  

≅ ö: تعاىل وقوله è% ¬Tsù èπ ¤f çtø: $# èπ tóÎ=≈ t6 ø9 $# ( öθ n=sù u !$ x© öΝä31 y‰yγ s9 tÏèuΗødr& ∩⊇⊆∪ 〈 األنعام. 

 y7: بقوله فاإلشارة ù=Ï?uρ !$uΖçF ¤f ãm !$ yγ≈ oΨøŠs?#u zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) 〈 أوردها اليت احلُجج من تقدم ما إىل 

 حدوث من إبراهيم أوردها اليت واالستدالالت الرباهني تلك أي قومه، على إبراهيم
 ينطق، ال من وعبدوا والكبري، الصغري بني ووااس ذإ وعيبهم والشمس، والقمر، الكوكب،

                                                 
 

 .٢٠٠/، ص٣/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج١

 .٢٧/، ص٢/ولسان العرب، البن منظور، ج. ٣٠٤/، ص١/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة حج، ج٢



  
 

١٧

$ : قوله من وذلك عليهم، احلُجة إياهـم وإلزامه £ϑn=sù £y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ ø‹©9  : قوله إىل 〉 #$

Νèδ uρ tβρß‰tGôγ •Β 〈١. 

≅ ö: وأما قوله تعاىل   è% ¬Tsù èπ ¤f çtø: $# èπ tó Î=≈ t6 ø9 انـة  أي البينة الواضحة، اليت بلغت غاية املت        〉 ) #$

والقوة على اإلثبات، أو بلغ ا صاحبها صحة دعواه، وهي من احلج مبعىن القصد، كأـا                
 .٢تقصد إثبات احلكم وتطلبه

الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا            "�:وقال رسول اهللا    
برهان، والـصرب ضـياء،     متآلن أو متأل ما بني السماوات واألرض، والصالة نور، والصدقة           

 .٣"أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها لك القرآن الكرمي حجةو
 .٥ الربهان الشاهد بصحة الدعوىاحلُجة: ٤قال القونوي

 : املعذرة: الثاين
 بالذنب املؤاخذة عدم تقتضي فهي املعتذر، حقية على يدل مافي احلُجة لفظ يستعمل

 āξ :تعاىل قال ،٦والتقصري y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9$# 4 ∩⊇∉∈∪ 〈 النساء .

 يكرهه ماو ويرضاه، حيبه ما وبني والنذارة، بالبشارة رسله وأرسل كتبه، أنزل تعاىل أنه أي

                                                 
 

 .٦٠/، ص٣/ري زاد املسري، البن اجلوزي، ج تفس١

 .٣٢٦/ص١/، جا�����وي تفسري أنوار الترتيل وأسرار التأويل، لناصر الدين ٢

رضي –، من حديث أيب مالك األشعري       ٢٢٣/، ح ٧١٨/ أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص        ٣
 . مرفوعاً بلفظه-اهللا عنه

بن إمساعيل بن يوسف القونوي، تقدم يف معرفة التفسري، والفقـه، واألصـول،             العالمة عالء الدين علي     :  القونوي ٤
هـ، صنف كتاب شرح احلاوي، واالبتهاج يف انتخاب املنهاج، والتصرف يف           ٧٢٧ويل قضاء الشام سنة     . والتصوف

ين، طبقات املفـسر  انظر  . التصوف، مات سنة تسع وعشرين وسبعمائة، بعد أن مرض أحد عشر يوماً بورم الدماغ             
 . ١٤٩/، ص٢/بغية الوعاة، جو. ٤٠١/ ، ص١/للداوودي، ج

 .٣٩١٢/، ص٨/ فيض القدير، لشمس الدين املناوي، باب الطاء احمللى بال، ج٥

 .٣٩/، ص٦/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج٦



  
 

١٨

 öθ: تعاىل قال كما عذر ملعتذر يبقى لئال ويأباه؛ s9 uρ !$‾Ρr& Νßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& 5>#x‹yè Î/  ÏiΒ Ï&Î#ö7 s% 

(#θ ä9$s)s9 $ uΖ−/u‘ Iω öθs9 |M ù=y™ö‘r& $ uΖø‹ s9Î) Zωθ ß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u ÏΒ È≅ ö7s% βr& ¤ΑÉ‹ ‾Ρ 2”t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈 
  .طه

 Iω: قوله وكذا öθ s9 uρ βr& Νßγ t6ŠÅÁ è? 8πt7ŠÅÁ•Β $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ä9θ à)u‹sù $ oΨ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& 

$ uΖøŠs9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  .١القصص 〉 ∪∠⊇∩ #$

ما أحد أحب إليه : (أنه قال �وىف الصحيح عن النيب ":  قوله-رمحه اهللا- ٢ذكر ابن تيمية
 على اخللق تقوم احلُجةف. ٣)العذر من اهللا، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين

الكتاب والسنة  به الرسول هو الشرع الذي جيب على اخللق قبوله، وإىل بالرسل، وما جاء
أي معذرة يعتذرون ا قائلني لوال : لئال يكون للناس على اهللا حجة .٤يتحاكم مجيع اخللق

وإمنا مسيت حجة مع ... أرسلت إلينا رسوالً فيبني لنا شرائعك ويعلمنا ما مل نكن نعلم 
 سبحانه وتعاىل حجة يف فعل من أفعاله، بل له أن يفعل ما استحالة أن يكون ألحد عليه

يشاء كما يشاء؛ للتنبيه على أن املعذرة يف القبول عنده تعاىل مبقتضى كرمه ورمحته لعبـاده 

                                                 
 

 .٥٨٩/، ص١/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم احلراين، أمده اهللا بكثرة الكتـب    هو شيخ اإلسالم    :  ابن تيمية  ٢
الصارم املسلول، اإلميـان، كتـاب      : وسرعة احلفظ، وقوة اإلدراك والفهم، وبطء النسيان، له مصنفات عديدة منها          

، منهم مائتا ألف من الرجال      هـ، فحضر جنازته مجع غفري من الناس      ٧٢٨االستغاثة، مات معتقال بقلعة دمشق سنة       
، ٦/جشـذرات الـذهب،     و. ٥٢١-٥٢٠/طبقات احلفـاظ، للـسيوطيي، ص     انظر  . ومخسة عشر ألفاً من النساء    

 .٢٤٧-٢٤١/ص

ال : "� يف صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النيب -رضي اهللا عنه- جزء من حديث املغرية بن شعبة ٣
وجزء من حديث املغرية بن شعبة يف صحيح مسلم، . رفوعاً بلفظه، م٧٤١٦/، ح٦١٧/، ص"شخص أغري من اهللا

، من ٢٧٦٠/، ح١١٥٦/، وكتاب التوبة، باب غرية اهللا وحترمي الفواحش، ص١٤٩٩/، ح٩٣٥/كتاب اللعان، ص
 . مرفوعاً بنحوه-رضي اهللا عنه-حديث عبد اهللا بن مسعود 

 .٣٨٣/،ص٣٥/ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، ج٤



  
 

١٩

$ : مبرتلة احلُجة القاطعة اليت ال مرد هلا، ولذلك قال تعاىل tΒuρ $̈Ζä. t Î/Éj‹yè ãΒ 4®L ym y]yèö6tΡ 

Zωθ ß™u‘ ∩⊇∈∪ 〈١"سراءاإل.  

من خلع يداً  ": يقول� أنه مسع رسول اهللا - اهللا عنهمارضي- ٢ عمرعن ابن ويف الصحيح
له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية  حجةال من طاعة لقي اهللا يوم القيامة 

 .٤ له يف فعله وال عذر له ينفعهحجةأي ال . ٣"
 :املخاصمة واادلة: الثالث

≡ š�Ï9: تعاىل قوله يف واادلة املخاصمة مبعىن احلُجة لفظ أُستعمل s% Î#sù äí ÷Š $$ sù ( öΝÉ)tF ó™$#uρ 

!$ yϑŸ2 |Nö� ÏΒ é& ( Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& ( ö≅è%uρ àMΖtΒ#u !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$#  ÏΒ 5=≈tGÅ2 ( ßNö� ÏΒ é&uρ 

tΑÏ‰ôãL{ ãΝä3uΖ÷�t/ ( ª!$# $ uΖš/u‘ öΝä3š/u‘uρ ( !$uΖs9 $ oΨè=≈ yϑôãr& öΝä3s9 uρ öΝà6è=≈ yϑôãr& ( Ÿω sπ¤f ãm $ uΖoΨ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/uρ ( 
ª!$# ßìyϑøg s† $ uΖoΨ÷�t/ ( Ïµø‹ s9Î)uρ ç��ÅÁ yϑø9   Ÿω: -عنهما اهللا رضي- ٥عباس ابن قال .الشورى ∪∋⊆∩〉 #$

                                                 
 

 . ٣٣٠/، ص٢/وح البيان يف تفسري القرآن، إمساعيل الربوسوي، ج ر١

شـديد  هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن، كان جريئا جهرياً،                 :  ابن عمر  ٢
روى العديد  نشأ يف اإلسالم، وهاجر إىل املدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، أفىت الناس ستني سنة، و                ، �االتباع للنيب   

من األحاديث، غزا إفريقية مرتني، كف بصره يف آخر حياته، وهو آخر من مات يف مكة من الصحابة، تـويف سـنة      
 .٢٣٩-٢٠٣/، ص٣/ ، وسري أعالم النبالء، ج٣٤٢-٣٣٦/، ص٣/، جأسد الغابةانظر . هـ٧٣

 وحترمي اخلروج من الطاعة  أخرجه مسلم، كتاب األمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت٣
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-، من حديث ابن عمر ١٨٥١/، ح١٠١٩/ومفارقة اجلماعة، ص

 .٢٤٠/،ص ١٢/بشرح النووي، ج صحيح مسلم ٤

حرب األمة وفقيه .   القرشي اهلامشي املكي األمري�العباس ابن عم الرسول هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن :  ابن عباس٥
وكان مديد القامة مهيبا كامل العقل، زكي       . ولد يف شعب بين هاشم قبل اهلجرة بثالث سنني        . وإمام التفسري العصر،  

وعمره ثالث عشر سنة وكانت وفاته يف        �تويف الرسول   .  باحلكمة �دعا له الرسول    . النفس، من رجال الكمال   
 أعالم  .٢٩٥-٢٩١/،ص٣/أسد الغابة،ج انظر سري . الطائف سنة مثان أو سبع وستني، وقيل عاش إحدى وسبعني سنة          

 .٣٥٩-٣٣١/، ص٣/النبالء، ج



  
 

٢٠

sπ ¤fãm $ uΖoΨ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/uρ 〈 تعاىل وقوله.١وبينكم بيننا خصومة ال : āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 

öΝä3ø‹ n=tæ îπ¤f ãm āω Î) š Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝåκ÷]ÏΒ ∩⊇∈⊃∪ 〈 البقرة. 
 يف هذا املوضع اخلصومة واجلدال، ومعىن الكـالم لـئال       احلُجة: "- رمحه اهللا  -٢قال الطربي 

 هلم عليكم   ، فإن ٣ قريش يكون ألحد من الناس عليكم خصومة ودعوى باطلة، غري مشركي         
  .٤"دعوى باطلة وخصومة بغري حق

 مبعىن احملاجة، اليت هي املخاصمة واادلة، ومساها اهللا         احلُجةو" :- رمحه اهللا  -٥وقال القرطيب 
 .٦" وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمةحجة

 هي اادلة بني اثنني فأكثر، تتعلق باملسائل اخلالفية، حىت يكون كل من اخلصمني              :واحملاجة
احلُــجة علـى   إقامة ل واحد منهما جيتهد يف     فكمه؛  ـيريد نصرة قوله وإبطال قول خص     

 .ذلك

                                                 
 

 . ٥٧٤/، ص٢/ تفسري جماهد، ج١

احلرب البحر اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرخ املفسر اإلمام، صـاحب التفـسري،                  :  الطربي ٢
ما أعلم على األرض أعلم منه،      : ألئمة ابن خزمية  قال إمام ا  . والتاريخ، واملصنفات الكثرية، وكان جمتهداً ال يقلد أحداً       

 انظر. هـ٣١٠ زهد وقناعة، وتويف ببغداد ليومني بقيا من شوال سنة           هـ، وكان ذو  ٢١٤بآمل طربستان، سنة    ولد  
العـرب يف   و. ٨٤-٨٢/  طبقات املفسرين، للسيوطي، ص     انظر .١٩٠-١٧٨/،ص٢/طبقات املفسرين، للداوودي، ج   

 . ٤٥٠/، ص٢/رات الذهب، جشذ. ١٥٢ص/٢خرب من غرب ج

قبيلة من كنانة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم قريش، على ما ذهب إليه مجهور النسابني، و قد صار من                    :  قريش ٣
و هم بنو لؤي بن غالب، و بنو عامر بن لؤي، و بنو عدي كعب بن لؤي، و بنو                : قريش إىل زمن اإلسالم عدة قبائل     

 لؤي، و بنو مجيح، و بنو خمزوم، و بنو تيم بن مرة، و بنو زهرة بن كالب، و سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن
بنو أسد بن عبد العزى، و بنو عبد الدار، و بنو نوفل، و بنو املطلب، و بنو أمية، و بنو هاشم مث تفرق مـن هـؤالء           

 .٣٥٧ – ٣٥٦/ صانظر اية األرب يف معرفة أنساب العرب، للقلقشندي،. بطون اإلسالم، و هم بطون كثرية

 .٦٨٥/، ص٢/ تفسري الطربي، ج٤

هو أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري، اخلزرجي األندلسي، من علماء املالكيـة،      :  القرطيب ٥
اجلامع ألحكـام القـرآن     : "ومن كبار املفسرين، كان إماماً عاملاً، صاحلاً متعبداً، ورعاً، له مصنفات كثرية، أشهرها            

طبقات املفسرين،  انظر  . وغريها، تويف سنة ستمائة وسبعني وواحد     " التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة    "، و "الكرمي
  .٤٧٩-٤٧٨/، ص٥/ شذرات الذهب، جو. ٧٩/للسيوطي، ص

 .١٦٥/، ص٢/القرطيب ، جألحكام القرآن،  اجلامع ٦



  
 

٢١

 احلُجـة  يرد الضال إىل احلق ويقيم       ن تكون باليت هي أحسن بأقرب طريق      واملطلوب منها أ  
عن هذه األمور كانت مماراة     احملاجة  على املعاند، ويوضح احلق، ويبني الباطل، فإن خرجت         

 .١وخماصمة ال خري فيها
 إنكم ختتصمون إيلَّ: " قال � أن رسول اهللا -اهللا عنهارضي - ٢ويف الصحيح عن أم سلمة

   فمن قضيت له حبق أخيه شيئاً بقوله فإمنا أقطع له قطعة            ،جته من بعض  ولعل بعضكم أحلن حب 
 .٣"من النار فال يأخذها

 uθ: قوله تعاىل يف تفسري -رمحه اهللا- ٤يقول اجلصاص èδ uρ ‘$s!r& ÏΘ$ |ÁÏ‚ ø9  :"البقرة 〉 ∪⊇⊂⊅∩ #$

له باملبالغة يف شدة اخلصومة والقتل للخصم ا عن حقه وإحالته إىل جانبه، هو وصف 
 ولعل إنكم ختتصمون إيلَّ (�:ويقال لده عن كذا إذا حبسه، وعلى هذا املعىن قال النيب 

 .٥)"احلديث... جته من بعض حبأحلن بعضكم يكون 

                                                 
 

 . بتصرف يسري.٦٩/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص١

هي أم املؤمنني هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، من املهـاجرات األوائـل،                     :   أم سلمة  ٢
 من الرضاعة أيب سلمة بـن عبـد األسـد           � سنة أربع للهجرة، كانت زوجة أخي الرسول       �تزوجها الرسول   

توفيـت يف   . من مات من أمهات املؤمنني وهلا مجلة أحاديث       كانت من أمجل النساء وأشرفهن نسباً، آخر        . املخزومي
-٢٠١/، ص٢/ للذهيب، ج،سري أعالم النبالءو .٢٧٨/،ص٧/ أسد الغابة،جانظر. شهر ذي القعدة سنة تسع ومخسني

٢١٠ . 

، ٥٨١/ أخرجه البخاري، كتاب احليل، باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت فقضى بقيمة اجلاريـة امليتـة، ص                  ٣
وكتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخـصوم،       .  مرفوعاً بلفظه  -رضي اهللا عنها  –، من حديث أم سلمة      ٦٩٦٧/ح

وكتاب املظامل، باب إمث من خاصم يف باطل وهو يعلمه،          . ، من حديث أم سلمة مرفوعاً بلفظه      ٧١٦٩/، ح ٥٩٧/ص
ب األقضية، باب بيان أن     وأخرجه مسلم، كتا  . ، من حديث أم سلمة مرفوعاً بنحوه وفيه قصة        ٢٤٥٨/، ح ١٩٣/ص

 .، من حديث أم سلمة مرفوعاً بنحوه١٧١٣/، ح٩٨١/حكم احلاكم ال يغري الباطن، ص

أمحد بن علي الرازي، أبو بكر، احلنفي، املعروف باجلصاص، فاضل من أهل الري، فقيـه جمتهـد، ورد        :  اجلصاص ٤
أحكام القـرآن الكـرمي ،      : من تصانيفه . فامتنعبغداد يف شيبته، انتهت إليه رئاسة احلنفية، خوطب بأن يلي القضاء            

معجم املؤلفني، لعمر . ٥٦/ ،ص١/ج طبقات املفسرين،للداوودي،انظر.  سنة٦٥هـ، وله ٣٧٠تويف سنة. وأصول الفقه
 . ٧/، ص٢/رضا كحالة، ج

 .واحلديث سبق خترجيه يف نفس الصفحة. ٣١٨/، ص١/ أحكام القرآن، للجصاص، باب أيام مىن والنفر فيها، ج٥



  
 

٢٢

وأما . ملبكت للمخالف أا ال تطلق إال على الربهان والدليل الناهض ااحلُجةوحقيقة 
:  ومنـه قولـه تعـاىلاحلُجة،إطالقهـا على الشبهة فمجـاز ألـا تورد يف صـورة 

 öΝßγ çF ‾gèo îπŸÒ Ïm#yŠ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ∩⊇∉∪ 〈أو ألنه يف ،١وجماراة هلم بطريقة التهكم ،....الشورى 

 öΝßγ: والقرينة ،٢حجةحسبام وتقديرهم  çF ‾gèo îπŸÒ Ïm#yŠ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ∩⊇∉∪ 〈〈〈〈٣. 

 :احلُجة يف االصطالح
والذي يقتضي صـحة     ،، أي املقصد املستقيم   حجةالداللة املبينة للم  هي  : احلُجة اصطالحاً  

 وإمنا يكون بـني     على صدق دعواه،  الدليل الذي يدل املسوق إليه      واحلُجة   ٤.أحد النقيضني 
هلا فيما يقصد بـه إثبـات        القصد، لذلك غلب استعما    :احلُجة أصلو .٥خمتلفني يف دعوى  

وكل ما يديل به أحد اخلصمني يف إثبات دعواه أو رد دعوى خصمه             . دعوى من الدعاوى  
 حجـة  ألنه يحتج ا على اخلصم إلثبات املطلوب، أو مسيت           حجةمسيت   و .حجةيسمى  

 .٦هلا وإليهاألا حتج أي تقصد ألن القصد 
ملقصد من اادلة واملخاصمة، وهي املقـصد       فهي املقصد من عرض األدلة والرباهني، وهي ا       

  . واملقصود منها إلزام اخلصم وإسكاته.من املعذرة
ومسيت احلُجة   .الدليل والربهان، إلثبات دعوى، أو دفعها     : املعىن املختار اليوم أن احلُجة هي     

 .لة ألجل الدالفلَّؤ ألا تدل على املطلوب، وتسمى استدالالً ألا تهيئ وت،دليالً
 
 

                                                 
 

 .٤٧-٤٦، ص٢/ انظر التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج١

 .٢٨٤/، ص٤/ تفسري الكشاف، للزخمشري، ج٢

 .٤٧-٤٦، ص٢/ التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، ج٣

 .٢١٩/ انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص٤

 .٦٣/، ص٥/، ج انظر التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور٥

 .٣٨ -٣٧/، ص٤/  انظر لسان العرب، ابن منظور، مادة حجج، ج٦



  
 

٢٣

 املبحث الثاين                                   
  املعاين املرادفة للحجة يف القرآن الكرمي

  
مراداً به الدليل، والربهان، والسلطان، واآليـة، والبينـة،         القرآن الكرمي    يف   احلُجةورد لفظ   

ت قوة هـذه   وتتفاو، ولكن يزيد بعضها على بعض،    وهي ألفاظ متقاربة يف املعىن    . والبصرية
وسأذكرها بالتدريج مـن األضـعف إىل       .  وكل منها يستخدم يف مكانه املناسب      ،األلفاظ

 .القرآن الكرمياألقوى حبسب استخدامها يف 
 الدليل: األول

 öΝs9: تعاىلقال أحدمها إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، : الدال والالم أصالن r& t� s? 4’ n<Î) y7 În/u‘ 

y# ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$# öθ s9 uρ u !$x© …çµ n=yèyf s9 $YΨÏ.$ y™ ¢ΟèO $ uΖù=yèy_ }§ôϑ¤±9 $# Ïµ ø‹n=tã Wξ‹ Ï9 yŠ ∩⊆∈∪ 〈 الفرقان. 
 .١واآلخر اضطراب يف الشيء

 
 الظـل  أن على دالة جميئها عند الظل بنسخها الشمس جعلنا أي :"-اهللا رمحه-القرطيب قال

ـ  مبعىن: وقيل الفاعل، مبعىن فعيل والدليل ،...ومعىن شيء  والـدهني،  كالقتيـل،  ول،املفع
 .٢"ويوضحه املشكل يكشف الذي وهو وبرهان، حجة: أي دليل فالشمس .واخلضيب

ما يستدل به، والدليل الدال، واملصدر داللة أو داللة، مث مسي الدال والدليل داللة              : والدليل
 .٣أدالءواجلمع أدلة و  وهو إما عقلي أو شرعي،.لتسمية الشيء مبصدره

 
 
 

                                                 
 

 .٢٥٩/، ص٢/ معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس، ج ١

 .٣٧/ ، ص١٣/ اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، ج٢

. ١٦٩٨/ ، ص٤/والصحاح، للجوهري مادة دل، ج. ١٢٢٢-١٢٢١/، ص٢/ انظر ذيب اللغة، لألزهري، ج٣
 . ٤٠٧/، ص٢/، لسان العرب، البن منظور، ج٢٥٩/، ص٢/اييس اللغة، ألمحد بن فارس، جمعجم مق



  
 

٢٤

أيت مبعىن األمارة والعالمة، ويأيت الفعل منه مبعىن اهلداية واإلرشـاد، قـال واالسم ي

$  $£ϑn=sù :تعـاىل uΖøŠŸÒ s% Ïµø‹ n=tã |Nöθ yϑø9 $# $ tΒ öΝçλ °; yŠ 4’ n?tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ āωÎ) èπ−/!#yŠ ÇÚö‘ F{$# ã≅ à2ù' s? 

…çµ s?r' |¡ΨÏΒ ( $ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ̈�t7 s? ÷Åg ø:$# βr& öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑn=ôètƒ |= ø‹ tóø9 $# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 ’Îû É>#x‹yè ø9 $# ÈÎγ ßϑø9 $# 

 .سبأ〉 ∪⊇⊆∩

$  :وقال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ö≅yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& 4’n? tã ;οt�≈ pgÏB / ä3ŠÉfΖè? ô ÏiΒ A>#x‹tã 8Λ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ 〈 
 .الصف

، سواء كان ذلك بقـصد أو        هو األمارة أو العالمة اهلادية واملرشدة لبيان شيء ما         :فالدليل
 . الطرق ملعرفة احلقيقة  وهو أول قصد،بغري

 
 اآلية: الثاين

 ولـذلك  معان، عدة على تطلق كوا إىل افةباإلض الدليل، لفظ من أقوى مفهومها يف اآلية
 النحـو  على اللغة لسان يف  إطالقاا و. يلالدل من استخداماً أكثر الكرمي القرآن يف كانت

 :اآليت
 ö≅y™ û :اىل، قال تع١املعجزة: أوالً Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) öΝx. Ο ßγ≈oΨ÷�s?#u ô ÏiΒ ¥πtƒ#u 7πuΖÉi�t/ 3  tΒ uρ öΑÏd‰t7 ãƒ 

sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çµ ø?u !% ỳ ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9  .البقرة 〉 ∪⊆⊆⊅∩ #$

 tΑ$s%uρ óΟßγ : قال تعاىل،٢العالمة: ثانياً s9 öΝßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) sπ tƒ#u ÿÏµ Å6ù=ãΒ βr& ãΝà6u‹ Ï?ù' tƒ ßNθ ç/$−G9 $# 

Ïµ‹Ïù ×πuΖŠÅ6 y™ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ×π ¨ŠÉ)t/uρ $£ϑÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 4†y›θ ãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã& é#ÏϑøtrB èπ s3Í≥‾≈ n=uΚ ø9 $# 4 

                                                 
 

 .١٢٤/، ص١/  انظر لسان العرب، البن منظور، ج١

 .١٢٤/،ص١/ انظر املرجع السابق، ج٢



  
 

٢٥

¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ öΝà6 ©9 βÎ) Ο çFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪ 〈 البقرةبِيةُ  "�: ، وقول النآي

 .١"الْإِميان حب الْأَنصارِ وآيةُ النفَاقِ بغض الْأَنصارِ

≡ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9 :العربة، قال تعاىل: ثالثاً sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩∉∠∪ 〈 النحل. 

 ûÉL :األمر العجيب، قال تعاىل: رابعاً ©9 $#uρ ôM oΨ|Á ôm r& $ yγy_ ö� sù $ sΨ÷‚ x�oΨsù $yγŠÏù ÏΒ $ oΨÏmρ•‘ 

$ yγ≈ oΨù=yèy_ uρ !$ yγ oΨö/$#uρ Zπ tƒ#u šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇∪ 〈 األنبياء. 

 ôÏΒ :الربهان والدليل، قال تعاىل: خامساً uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& Νä3s)n=s{  ÏiΒ 5>#t� è? ¢ΟèO !#sŒ Î) Ο çFΡr& 

Ö� t±o0 šχρç�Å³tFΖs? ∩⊄⊃∪ 〈 الروم. 

 .جبماعتهم أي) بآيتهم القوم خرج  (:العرب تقول اجلماعة، :سادساً
 ،، وهي ثاين الطرق لبيان احلقيقة بعد الدليلاًوكلها إطالقات لغوية، وقد يستلزم بعضها بعض

 .واآلية غالباً تكون عالمة مادية حسية. فإذا وجدت تأكد الشخص من صحة هذا الطريق
 

 البينة : الثالث
تضح وبان الشيء يبني بياناً ا    . غريهاداللة و وهو ما يتبني به الشيء من ال       البيان مأخوذة من 

 وتبني وأبـان    استبانتضح وانكشف، فهو بائن ومبني، و     لشيء إذا ا  قوهلم أبان ا  و .فهو بني 

$!  ô‰s)©9 :بني مبعىن واحد، ومنه قوله تعاىلو uΖø9 t“Ρr& ;M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t7 •Β 4  ∩⊆∉∪ 〈 ٢النور. 

 
 

                                                 
 

، وكتاب مناقب األنصار، باب ١٧/، ح٣/ أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة اإلميان حب األنصار، ص١
 . مرفوعاًً بلفظه-رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك ٣٧٨٤/، ح٣٠٧/نصار، صحب األ

ومقاييس . ٢٠٨٣/، ص ١/، والصحاح، للجوهري،مادة بان، ج    ٤٩٥/، ص ١٥/ انظر ذيب اللغة، لألزهري، ج     ٢
 .١٩٨/، ص٢/ولسان العرب، البن منظور،مادة بني، ج. ٣٢٨/، ص١/اللغة، البن فارس، ج



  
 

٢٦

  ٢".اللة الواضحة عقلية كانت أو حمسوسةالبينة هي الد: "١قال الراغب األصفهاين
 #sŒ: اىلـوله تعـ يف تفسري ق- رمحه اهللا-٣ال النسفيـوق Î)uρ 4’ n?÷Gè? óΟ Îγ øŠn=tæ $uΖè?$ tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ � 

 . ٤"، والشاهداحلُجة البينات مجع بينة وهى :"يونس 〉 ∪∋⊆∩

 óΟ: قال تعاىل s9 r& öΝÍκÌEù' tƒ é' t6 tΡ šÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ÏΘ öθ s%uρ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 

É=≈ys ô¹r& uρ št ô‰tΒ ÏM≈ x6 Ï�s?÷σßϑø9 $#uρ 4 öΝßγ ÷Gs?r& Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ ( $yϑsù tβ% Ÿ2 ª! $# öΝßγ yϑÎ=ôà u‹Ï9 

Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝåκ|¦ à�Ρr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ ∩∠⊃∪ 〈 وقال تعاىل .التوبة : (# þθä9$ s% öΝs9 uρr& Û�s? öΝä3ŠÏ?ù' s? 

Νà6 è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$s% 4’n? t/ 4 (#θ ä9$s% (#θ ãã÷Š $$ sù 3 $ tΒ uρ (# àσ‾≈ tãßŠ tÍ� Ï�≈x6 ø9 $# āωÎ) ’ Îû @≅≈n=|Ê ∩∈⊃∪ 〈 

’ 4:  تعاىلوقال .غافر n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) 

…çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$ y_ ×πuΖÍh‹ t/  ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ∩∠⊂∪ 〈 األعراف. 

 .٥ من اهللا على صدق ما جئتكم بهحجةأي قد جاءتكم 
 

                                                 
 

 بن حممد بن املفضل األصفهاين، املعروف بالراغب األصفهاين، أديب مـن احلكمـاء              نياحلس:  الراغب األصفهاين  ١
: من تـصانيفه  . هان سكن بغداد واشتهر حىت كان يقرن باإلمام الغزايل        لماء، لغوي حكيم مفسر، من أهل أصف      والع

انظر األعـالم،   . هـ٥٠٢ تويف سنة    .، وغريمها "الذريعة إىل مكارم الشريعة   "،  "حتقيق البيان يف تأويل القرآن الكرمي     "
 .٥٩/، ص٤/، ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، ج٢/٢٥٥للزركلي، ج

 .١٥٧/ مفردات ألفاظ القرآن، ص٢

السمرقندي احلنفي احلافظ، ذو الفنون، يقال النسفي عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن لقمان :  النسفي٣
بن حممد النوحي ومن بعده، كان فاضالً مفسراً أديباً صنف كتباً يف التفسري والفقه              له مائة مصنف، روى عن إمساعيل       

ونظم اجلامع الصغري حملمد بن احلسن، وقدم بغداد وحدث بكتاب تطويل األسفار لتحصيل األخبار وهو من مجعـه                  
رات الـذهب،  شذو. ٧٦-٧٥/طبقات املفسرين، للسيوطي، ص   انظر  . هـ٥٣٧وروى عنه عامة مشاخيه، تويف سنة       

 . ١١٥ص/٤ج

 .١٣٦/، ص٤/ النسفي، ج،مدارك الترتيل وحقائق التأويل ٤

 .٢٢٩/، ص٢/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٥



  
 

٢٧

 ال قيمـة  ،والبينة شيء مطلوب من كل صاحب دعوة، فكل صاحب دعوة ليس معه بينـة  
 .لدعواه

 ™ ö≅y: تعاىل قال ،احلُجة تقرير يف وقوة ىن،املع يف اًوضوح أعطتها باآلية البينة اقترنت وإذا

û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) öΝx. Ο ßγ≈oΨ÷�s?#u ô ÏiΒ ¥πtƒ#u 7π uΖÉi�t/ 3 ∩⊄⊇⊇∪ 〈 البقرة. 

  #sŒ:تعاىل وقال Î)uρ 4’n? ÷Gè? öΝÍκö� n=tã $oΨçG≈ tƒ#u ;M≈uΖÉi�t/ tΑ$ s% t Ï%©!$# (#ρã�x�x. Èd, ysù=Ï9 $ £ϑs9 öΝèδ u !% ỳ #x‹≈yδ 

Ö� ósÅ™ îÎ7 •Β ∩∠∪ 〈 ججيعين : آياتنا .األحقافعليهم فيما أنزلناه من نا اليت احتججناهاح 
 .١يعين واضحات نريات: ، بينات�كتابنا على حممد 

 .ا تتسم بالوضوح والبيان املزيل للشكثالث الطرق ملعرفة احلقيقة، حيث إوهي 
 

  الربهان: الرابع
 قاطعة للدد   جةيقال برهن يربهن برهنة، إذا جاء حب       نة، الفاصلة البي  احلُجة هو   :الربهان بالضم 

 . ٢احلُجة أقام أي عليه برهن وقد اخلصم، فهو مربهن،

  :اىلقال تع  ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β 

«! $# 4 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. š Ï%Ï‰≈  .النمل 〉 ∪⊇∌∩ ¹|

 على صحة إميـان     حجة لطالب األجر، وقيل هي دليلٌ      أي   ٣"الصدقة برهان : "ويف احلديث 
 .٤صاحبها لطيب نفسه بإخراجها

                                                 
 

 .١١٧/، ص٢١/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج١

 .٢٠١/، ص١/ولسان العرب، البن منظور، ج. ٢٠٧٨/، ص١/  انظر الصحاح، للجوهري، مادة برهن، ج٢

 .١٧ سبق ختريج احلديث، ص ٣

وتاج العروس، . ١١٨٠/والقاموس احمليط، للفريوز آبادي، ص. ٢٠١/، ص١/ انظر لسان العرب، البن منظور، ج٤
 . ٥٥/، ص٢/حملمد مرتضى، ج



  
 

٢٨

، فالربهان ... الن، مثل الرجحانع، وهو فُحجةان بيان للرهالب: قال الراغب األصفهاين
$ : ، قال تعاىل١بداً ال حمالةأوكد األدلة، ويقتضي الصدق أ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Νä.u !% ỳ Ö≈yδö�ç/ 

ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$ uΖø9 t“Ρr& uρ öΝä3ö‹ s9 Î) #Y‘θ çΡ $ YΨ�Î6 •Β ∩⊇∠⊆∪ 〈النساء . 
وهذا يـشمل األدلـة   .  قاطعة على احلق، تبينه وتوضحه، وتبني ضده حججأي قد جاءكم    

 .٢والنفسيةالعقلية والنقلية، واآليات األفقية 
 لوضوحه مثل وضوح الشمس، وهو آخر الطـرق         ؛ويطلق الربهان على القطعي من األدلة     

فإذا ظهر الدليل وبان وكان آيـة بينـة          احلقيقة، فمع وجوده ال جمال للشك،        للتحقق من 
، فعند انكشاف احلق باألدلـة      احلُجة كانت   - الذي هو أعلى درجات اإلثبات       -كالربهان  

 . على املنكر، ولو أبدى عدم اإلقرار حبقيقتهاحجة وكانت ،تصديقوالرباهني وجب ال

 
  السلطان:  اخلامس

 وانشقاق السلطان من السليط،    .  وقد سلطه اهللا عليهم تسليطاً فتسلط عليهم       ،السالطة القهر
احلُـجة والربهان، ولـذلك قيـل       سلطانوهو ما يضاء به، ولذلك قيل للزيت سليط، وال        

 لألمراء 
 .٣احلُجة واحلقوقألم الذين تقام م ؛ سالطني

 
 
 
 

                                                 
 

 .١٢١/ انظر مفردات ألفاظ القرآن ، لألصفهاين، ص١

 .٢١٧/ انظر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص٢

ولسان . ١١٣٣/، ص ٣/والصحاح، للجوهري، مادة سلط، ج    . ١٧٣٢/، ص ٢/ انظر ذيب اللغة، لألزهري، ج     ٣
 . ٣١٨/، ص٣العرب، البن منظور، ج



  
 

٢٩

‰ ô: قوله تعاىل: ١قال الزجاج  s)s9uρ $ uΖù=y™ö‘r& 4 y›θ ãΒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 9≈sÜù=ß™uρ AÎ7 •Β ∩∉∪ 〈 هود ،

 .٢ بينةحجةأي 
 ôM: قال تعاىل s9$s% öΝßγ s9 öΝßγ è=ß™â‘ βÎ) ß øtªΥ āω Î) Ö� t±o0 öΝà6 è=÷VÏiΒ £Å3≈ s9 uρ ©!$# ÷ßϑtƒ 4’ n? tã  tΒ â!$ t±o„ 

ôÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã ( $ tΒ uρ šχ%x. !$ uΖs9 βr& Νä3uŠÏ?ù' ‾Ρ ?≈sÜù=Ý¡ Î0 āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 ’ n? tãuρ «!$# È≅ā2uθ tGuŠù=sù 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9  .إبراهيم 〉 ∪⊆⊆∩ #$

% ¨βÎ) šÏ: وقال تعاىل ©!$# šχθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Î�ö� tó Î/ ?≈sÜù=ß™ öΝßγ9s?r& � βÎ) ’ Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ āωÎ) ×�ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏµŠÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 õ‹ ÏètGó™$$ sù «! $$Î/ ( … çµ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7ø9  .غافر 〉 ∪∌∋∩ #$

$ : اىلوقال تع tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜù=ß™ ∩⊄⊄∪ 〈ا كان له عليهم من أي م ،إبراهيم

$ ¨βÎ) “ÏŠ: اىلحجة، كما قال تع t6 Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκö� n=tã í≈ sÜù=ß™ ∩⊆⊄∪ 〈٣قال الفراء .احلجر :
القرآن  يف سلطانكل : "رضي اهللا عنهما-وقال ابن عباس . ٤احلُجة عند العرب سلطانال

 السلطان مبعىن امللك والقوة، كقوله لفظالقرآن الكرمي وقد ورد يف . ٥"حجةفهو الكرمي 
                                                 

 

إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، عامل بالنحو واللغة، كان فاضـالً دينـاً، حـسن                   هو   : الزجاج ١
  معاين القرآن الكرمي وإعرابه، خلق اإلنسان،:من مصنفاته.جاج مث أحب علم النحواالعتقاد، وكان أول أمره خيرط الز

 .٤٠/، ص١/واألعالم، للزركلي، ج. ٤١٣-٤١١/، ص١/انظر بغية الوعاة، للسيوطي، ج. هـ٣١١تويف سنة 

 .٧٦/، ص٣/ معاين القرآن الكرمي وإعرابه، ج٢

، أبو زكريا، نزيل بغداد موىل بىن أسد املشهور بالفراء، شـيخ  هو حيي بن زياد بن عبد اهللا الكويف النحوي    : الفراء٣ 
رب وأخبارها، مييل إىل النحاة واللغويني والقراء، كان يقال له أمري املؤمنني يف النحو، كان فقيهاً متكلماً، عاملاً بأيام الع

شذرات . ني وهو يف طريقه إىل مكة     سنة سبع ومائت    من كتبه معاين القرآن، واجلمع والتثنية يف القرآن، تويف         االعتزال،  
 .١٤٦-١٤٥/ ، ص٨/واألعالم للزركلي، ج. ٩٨/، ص٢/الذهب، ج

ومقاييس اللغة، . ٦٧١/والقاموس احمليط، للفريوز آبادي، ص. ٣١٨/، ص٣/ انظر لسان العرب، البن منظور، ج٤
 .١٧٣٢/، ص٢/البن فارس، ج

موقوفاً من حديث ابن عباس ، ٤٧٠٨/، ح٣٩٣/، ص أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب سورة بين إسرائيل٥
 .بلفظه



  
 

٣٠

≈ u�|³÷èyϑ: اىلتع tƒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ÈβÎ) öΝçF ÷èsÜ tGó™$# βr& (#ρä‹ à�Ζs? ô ÏΒ Í‘$ sÜ ø%r& ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ (#ρä‹à�Ρ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ à�Ζs? āω Î) 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 ∩⊂⊂∪ 〈 ميت . الرمحناحلُجةوس 
 على أهل العلم واحلكمة اًسلطاناً وذلك ملا يلحق من اهلجوم على القلوب، لكنها أكثر تسلط

وال جيمع ألن  ،٢احلُجة ويؤنث ألنه مبعىن ،لسلطان يذكر ألنه مبعىن الدليل، وا١من املؤمنني
 .٣جمراه جمرى املصدر

 . احلُجة، وذلك أقوى يف إقامة )املبني(مقترناً بوصف القرآن الكرمي والسلطان غالباً يأيت يف 
 ولـذلك   ، كان سـلطاناً    قاهراً غالباً مقتضياً للتسليم    ل إذا ظهر وبان وكان كالربهان     والدلي

 قوية غالبـة    حجة سلطاناً لقوا، وهلذا حتدى اهللا الكفار بأن يأتوا بسلطان أي            احلُجةمسيت  
 البينـة   احلُجةمن قوا أن تقهر القلوب وتتسلط عليها فتنقاد هلا قلوب املؤمنني وتقوم             وبينة  

 .على املعاندين
 

  البصرية: السادس
رية عقيدة القلب، والثبـات يف الـدين، قـال    البصرية احلُجة واالستبصار يف الشيء، والبص    

 .٥البصرية اسم ملا يعتقد يف القلب من الدين، وحتقيق األمر: ٤الليث
 
 

                                                 
 

 .٤٢٠/ انظر مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، ص١

 . ٣١٨/ ، ص٣/ولسان العرب، البن منظور، ج. ١٧٣٢/، ص٢/ انظر مقاييس اللغة، البن فارس، ج٢

 .٣١٨/ص، ٣/ولسان العرب، البن منظور، ج. ١١٣٣/، ص٣/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة سلط، ج٣

هو الليث بن نصر بن سيار اخلرصاين، صاحب العربية، قيل مصنف كتاب العني، كان كاتباً للربامكة، ومل : الليث ٤
 .٢٧٠/، ص٢/انظر بغية الوعاة، للسيوطي، ج. يذكر من ترجم له سنة وفاته

العروس، وتاج . ٢١٣/، ص١/ولسان العرب ،البن منظور، ج . ٥٩٢/ ، ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، ج٥
 .٩٦، ص٦/حملمد مرتضى، ج



  
 

٣١

’ È≅t/ ß≈|¡ΡM}$# 4 :وقال تعاىل n?tã Ïµ Å¡ ø�tΡ ×οu��ÅÁ t/ ∩⊇⊆∪ öθ s9 uρ 4’s+ø9 r& …çνt�ƒ ÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪ 〈 القيامة ،

 .٢ أنت حجة على نفسكجعله هو البصرية كما تقول للرجل: ١قال األخفش

≅ ö: وقوله تعاىل  è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n? tã >οu�� ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ ys ö6 ß™uρ 

«! $# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z ÏΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9  .٣واضحة حجة على اهللا دين إىل أدعوا أي ،يوسف 〉 ∪∇⊂⊆∩ #$

 ô‰s% Νä.u: تعاىل وقوله !% ỳ ã� Í←!$ |Á t/  ÏΒ öΝä3În/§‘ ( ô yϑsù u�|Çö/r& Ïµ Å¡ø�uΖÎ=sù ( ô tΒ uρ }‘Ïϑtã $ yγ øŠn=yèsù 4 

!$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹ n=tæ 7á‹Ï�pt¿2 ∩⊇⊃⊆∪ 〈 األنعام . 

 
 .�٤ الرسول به جاء وما ،الكرمي القرآن عليها اشتمل اليت احلُججو البينات هي: البصائر

ل القاطع عليها كانت بصرية يعتقد ا داخل القلب ولو مل يظهر  إذا قامت بعد الدلياحلُجةف
 القوية الغالبة احلُجة فالقلب يعرف ويصدق حبقيقتها، فكل من قامت عليه ،صاحبها القبول

 (#ρß‰ys : بذلك، ولذلك قال تعاىل بصحتها معتقداًاًكان موقن y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦à�Ρr& 

$ Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  .النمل 〉 ∪⊇⊆∩ #$
 

 

                                                 
 

. هو سعيد بن مسعدة ااشعي بالوالء، البلخي مث البصري، املعروف باألخفش األوسط، أبو احلـسن              :  األخفش   ١
تفسري معاين القرآن "  ، و " كتاب امللوك: "حنوي، لغوي، عروضي، أخذ عن سيبويه، وعن اخلليل بن أمحد، من تصانيفه

/ ، ص٣/واألعالم للزركلـي،ج . ٢٣١/، ص٤/ انظر معجم املؤلفني، لعمر كحالة، ج   . ـه٢١٥تويف سنة ". الكرمي  
١٠٢-١٠١. 

 .٥٩٢/، ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، ج٢

 .٣١٩/، ص١/ انظر تفسري اجلاللني، ج٣

 .٣١٢/ ، ص٣/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٤



  
 

٣٢

 :القرآن الكرميعرض املفردات السابقة على 
-، فكان لفظ اآلية األكثر على اإلطالق القرآن الكرمياختلف تكرار هذه املصطلحات يف 

ضافة إىل كوا تساق  من أن اآلية هلا عدة إطالقات يف اللغة، باإل-وذلك ملا ذكرته سابقاً
 āχ: اىلقال تعابتداًء للتعليم يف أي وقت،  Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈n=ÏF ÷z$#uρ 

È≅øŠ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ 〈 آل عمران. 

 وذلك ؛لسلطان يستعمل مع اآلية ومع السلطان، مث لفظ ااًمث تأيت البينة بعدها لكوا وصف
 ليؤكد اهللا مشروعية اادلة احلُجة؛نزل للتحدي واإلعجاز، مث لفظ القرآن الكرمي ألن 

 ؛ ألنه أعلى درجات اإلثبات، مث لفظ البصرية؛ على املعاندين، مث لفظ الربهاناحلُججوإقامة 
 .دلة وذلك إلمكانية إطالقه على الظين من األ؛ألا ختتص بالقلب، وأخرياً لفظ الدليل

وعلى هذا كله فجميع املفردات السابقة متقاربة لداللتها على مفهوم واحد وهو العالمـة،              
، ولكن كل كلمة منها     احلُجةاملستلزمة إقامة   وواألمارة الدالة، واهلادية على حقيقة شيء ما،        

تزيد يف هذا املعىن  مبا يؤدي إىل القوة، والوضوح، والقطعية، والتـسلط علـى الـنفس،                 
 . امها على اليقني الداخلي حبقيقتهاوإرغ

 :عالقة املفردات بعضها ببعض
وهذا التدرج استعمله اهللا لبيان احلقيقة لعبـاده؛         ،متدرجة يف املعىن  تتسم هذه املفردات بأا     

 عليهم، وهذا ملعرفته التامة سبحانه      احلُجةوذلك يف عرض األدلة والرباهني على الناس إلقامة         
يلني قلبه   على احلقيقة ف   فته ألحوال قلوم، فمن الناس من يسمع ما يدل        خبلقه، ومعر وتعاىل  

 يف اآليات املقامة بني     -ولو لوقت طويل  -، ومنهم من حيتاج إىل التعقل والتفكري        ١فيستجيب
، ومنهم  ٣، ومنهم من ال تكفيه اآلية بل البد أن تكون بينة مقدمة وواضحة            ٢يديه ليستجيب 

                                                 
 

 .ابقون األولون من الصحابةرضي اهللا عنه، والس- ومثل هؤالء كثر، ومنهم أبو بكر ١

 وكثري من الناس حيتاج إىل وقت لالستجابة، وحيتاج إىل التفكري حىت يصل إىل احلق، وخصوصاً عند عدم وجود ٢
 .معجزات حسية، مثل من يدخل اليوم يف اإلسالم من غري العرب

 . كمن آمن بعد رؤية معجزات األنبياء٣



  
 

٣٣

، ومنهم ٢ بالسلطاناحلُجة، ومنهم ال يؤمن حىت تقوم عليه      ١ اطعاًال يؤمن حىت يرى برهاناً س     
 .٣يعرف احلقيقة كلها بقلبه ولكن نفسه تأباها لسبب من األسباب

 بقتال املنكرين مبجرد إعالم لنبوم أنبيائهولذلك مل يرتل اهللا عذابه مبجرد اإلنكار، أو يأمر 
يرتل القرآن الكرمي لتوحيد، و اىلإ يدعو اً مكث يف مكة ثالثة عشر عام�فالرسول . ابتداًء

يف أمور العقيدة وحماجة الكفار، فلما بني اهللا هلم احلق من مجيع جوانبه وطرقه، وقامت 
باحلجة  فإن مل يؤمن هؤالء ،باجلهاد ليظهر احلق � عليهم ومل يستجيبوا، أمر رسوله احلُجة

$  ô‰s)s9: ، قال تعاىلفرمبا بالقهر والسلطان uΖù=y™ö‘r& $ oΨn=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# 

šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ tΠθà)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ ( $ uΖø9 t“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ�≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

zΝn=÷èu‹ Ï9 uρ ª!$# tΒ …çνç�ÝÇΖtƒ … ã& s#ß™â‘uρ Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“tã ∩⊄∈∪ 〈 ففيه اإلشارة  .احلديد

 واهللا تعاىل قد يزع ،، فإن مل تنفع الكتب تعينت الكتائباحلُجةإىل إعمال السيف بعد إقامة 
 .٤القرآن الكرميبالسلطان ما ال يزع ب

 
   :التمثيل من قصص األنبياء على استعمال اهللا هلذه األلفاظ ذا التدرج

قصص األنبياء مع أقوامهم تظهر   لها مع عباده، ف   هللا سبحانه وتعاىل سنن ثابتة ال تتغري، يستعم       
 .لنا سنة اهللا يف التدرج يف عرض األدلة والرباهني، مبا يتناسب مع أحوال البشر

وتكون مبرتلة األدلة علـى     فقبل الرسالة تكون هناك عالمات تدل على صحة ادعاء الرسل،           
 خيتلف عليـه أحـد،      حقيقة ما سيأتون به، كأخالقهم الفاضلة، وصدق حديثهم الذي ال         

عن منهم باإلضافة إىل ما تفرد به كل نيب       . ونسبهم الشريف بني أقوامهم، واشتهارهم بذلك     
 .اآلخر بأدلة تتناسب مع حال قومه املرسل إليهم

                                                 
 

 . وهؤالء مثل سحرة فرعون١

 .ن بعد انتصار املسلمني واستيالئهم على بالده مثل من يؤم٢

 .  كغالب ارمني من الكفرة، كفرعون، وأيب جهل، وغريهم كثر٣

 .٤٦٤/، ص١/ انظر أضواء البيان، للشنقيطي، ج٤
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مث يزودهم اهللا بالعلم ليكون آية على صدق دعوم، مث يعطَون اآليـات البينـات، وهـي                 
  ا أقوامه  املعجزات اليت يتحد على املنكر   احلُجة وتقوم   ،م، مث تنكشف احلقيقة كالربهان    ون 

 . ذلكمل يبدفيبصر احلق بقلبه ولو 
 الذي كان يعد نفسه رباً، ومع ذلك        ١فرعون ترىب يف بيت     -عليه الصالة والسالم  -فموسى

مل يؤمن بربوبية هذا امللك كما آمن به من يف القصر، وكون موسى ترىب حتت نظر فرعون                 
 فرعـون   حيملفهذا دليل   . عون العلم التام حبال موسى، وأخالقه، واهتماماته      فهذا يعطي فر  

 .ابتداًء على اإلميان مبا جاء به موسى
 ، أشده، وأنعم اهللا عليه بالرسالة، وأُمر بـالتبليغ        -عليه الصالة والسالم  –وعندما بلغ موسى  

بل ويقـدم   سئلة فرعون،    أ واألدلة احلسية، فكان جييب عن    ) مالعل(أيده اهللا باألدلة املعنوية     
 فتكلم عن عظمة اهللا وقدرته على اخللق، وذكر بعض خملوقات           اآليات على صحة ما يقول،    

ى مسألة املعـاد  اهللا، ووضح هلم أن الذي يستحق العبادة هو خالقهم وليس فرعون، ونبه عل 

  :قـال تعـاىل    وتعريف موسى بربه ذه الدقة آية واضحة على صدقه،           واملرجع إىل اهللا،  

çν$ uŠÏ?ù' sù Iωθ à)sù $ ‾ΡÎ) Ÿωθ ß™u‘ š�În/u‘ ö≅ Å™ö‘r' sù $ uΖyètΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) Ÿωuρ öΝåκö5Éj‹ yè è? ( ô‰s% y7≈ oΨ÷∞ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ 

 ÏiΒ y7 Îi/¢‘ ( ãΝ≈ n=¡¡9 $#uρ 4’ n? tã Ç tΒ yìt7 ©?$# #“ y‰çλ ù; $  :إىل قولـه تعـاىل ∪∠⊇∩ #$ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_ Ì� øƒéΥ ¸οu‘$ s? 

3“ t� ÷zé& ∩∈∈∪ 〈 األعراف. 

 ô7 :، قال تعاىلمث بعد ذلك قدم اآليات البينات اليت أعطاه اهللا إياها è=ó™$# x8y‰tƒ ’Îû y7 Î6 øŠy_ 

ól ã�øƒrB u !$ ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Î�ö� xî & þθ ß™ öΝßϑôÊ $#uρ š�ø‹ s9 Î) š�yn$uΖy_ z ÏΒ É= ÷δ§�9 $# ( š�ÏΡ≡ x‹ sù Èβ$uΖ≈ yδ ö� ç/ 

ÏΒ š�Îi/¢‘ 4’n<Î) šχöθ tãö� Ïù ÿÏµ 'ƒ Z∼tΒ uρ 4 öΝßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 $ YΒ öθ s% š É)Å¡≈sù ∩⊂⊄∪ 〈 القصص، 
وبعدها جاء الربهان الساطع عند لقاء السحرة مبوسى، بأمر من فرعون، فاستعرض السحرة 

 لقـوا ما عندهم، فأمـر اهللا رسـوله بعرض اآليـات البينـات، من السحر وأما عندهم

                                                 
 

، وهو من -عليه السالم– كان فرعون مصر يف زمان نيب اهللا موسى يل امسه الوليد بن مصعب بن معاوية،ق:  فرعون١
 . ٢٣١/ ،ص١/انظر تاريخ الطربي، ج. بوبية، فأهلكه اهللا بالغرقادعى الر
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, È :قـال تعـاىل ø9 r&uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù=s? $ tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( $ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈y™ ( Ÿωuρ 

ßxÎ=ø�ãƒ ã� Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr& ∩∉∪ 〈 على فرعون وقومه بسجود السحرة احلُجةفقامت  .طه 

’ u  :، قال تعاىلوإميام مبا جاء به موسى Å+ø9 é'sù äοt� ys ¡¡9$# # Y‰‾g àā (# þθ ä9$s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>t�Î/ tβρã�≈ yδ 

4 y›θãΒ uρ ∩∠⊃∪ 〈 طه.  
بعد هذا املشهد العظيم البد أن يدرك فرعون وقومه صدق ما جاء به موسى، لكن 

$ tΑ :، قال تعاىلاالستكبار منع فرعون من االعتراف، واتبعه قومه، فاستحقوا العذاب s% 

ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ t� Í←!$ |Át/ ’ÎoΤÎ)uρ y7 ‘Ζàß V{ 

Üχöθ tãö� Ï�≈ tƒ # Y‘θç7 ÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ yŠ# u‘r' sù βr& Νèδ ¨“ Ï�tGó¡o„ zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# çµ≈ oΨø%t�øîr' sù tΒ uρ … çµyè ¨Β $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊃⊂∪ 

 .اإلسراء 〉

 وغريه من األنبياء، يتضح لنا الفرق بـني الـدليل،           -عليه السالم –فمن خالل قصة موسى     
هـذه األلفـاظ    وكيف أورد اهللا    . احلُجة، والبصرية ربهان، والسلطان، و  واآلية، والبينة، وال  

 .واهللا أعلم. بالتدرج السابق ذكره
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 املبحث الثالث
 احلكمة من إقامة احلُجة

 
 اًمعلومومن احلكم ما كان       فهو أحكم احلاكمني،   ، يف كل شيء   إن هللا سبحانه وتعاىل حكم    

 .ياًكان غائباً خمفومنها ما ، وظاهراً
 للحجج على الناس فهي ظاهرة ومعلومة بينها اهللا لنـا يف كتابـه      اهللا أما احلكمة من إقامة   و

  :هاومنالكرمي، 
 

 :قطع األعذار: احلكمة األوىل
معذرة مـن   ار، يقال اعتذر فالن اعتذاراً، وعذرة و       اليت يعتذر ا، واجلمع أعذ     احلُجة :العذر

معذرة واالسم املعذرة، ويل يف     راً وعذرة وعذرى و   عذره يعذره فيما صنع عذ    دينه فعذرته، و  
 .)١(هذا األمر عذر و عذرى و معذرة أي خروج من الذنب

أحد أحب إليه العذر مـن       وال: "�ه لنفسه سبحانه قال النيب      والعذر خلق حيبه اهللا ويرتضي    
 . )٢("اهللا، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين

هـم  حجج وبعلمه الذي أحاط كل شي، علم أعـذار الكفـار و           وملعرفة اهللا التامة خبلقه،   
 حججـاً  فأقام عليهم    ،الداحضة اليت سيحتجون ا على اهللا يوم القيامة إذا رأوا ما يوعدون           

 . ال ميكن االعتذارواضحة جلية معها 
  :، ومنهصوراً من هذا االعتذار؛ الذي سيعتذر به الكفارالقرآن الكرمي  يف ولقد حكى اهللا

  عدم إرسال الرسل-أ

                                                 
 

 .٥٤٥، ص٤  لسان العرب، مادة عذر، ج١

 .١٨/  سبق خترجيه، انظر ص٢
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 Ÿ≅÷δ:  تعاىلقال r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä.u !% ỳ $uΖä9θ ß™u‘ ßÎi t7 ãƒ öΝä3s9 4’ n?tã ;οu�øIsù zÏiΒ È≅ß™”�9 $# βr& 

(#θ ä9θà)s? $ tΒ $tΡu !% ỳ . ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰s)sù Νä.u !% ỳ ×�� Ï±o0 Ö�ƒÉ‹ tΡuρ 3 ª!$#uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰s% 

∩⊇∪ 〈املائدة. 

 öθ:  تعاىلوقال s9 uρ !$‾Ρr& Νßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& 5>#x‹yè Î/ ÏiΒ Ï& Î#ö7 s% (#θä9$ s)s9 $uΖ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& $uΖø‹ s9 Î) Zωθß™u‘ 

yìÎ7 ®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u ÏΒ È≅ö7 s% βr& ¤ΑÉ‹‾Ρ 2”t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈طه. 

 Iω: قال تعاىلو öθ s9 uρ βr& Νßγ t6ŠÅÁ è? 8πt7ŠÅÁ•Β $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ä9θà)u‹ sù $ oΨ−/u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘r& 

$ uΖøŠs9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  .القصص〉 ∪∠⊇∩ #$

 (#θ :تعاىل وقال ßϑ|¡ ø%r& uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& È⌡s9 öΝèδ u!% ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ ¨ äðθ ä3u‹ ©9 3“y‰÷δ r& ô ÏΒ 

“y‰÷n Î) ÄΝtΒ W{$# ( $ £ϑn=sù öΝèδ u !% ỳ Ö�ƒ É‹tΡ $̈Β öΝèδyŠ# y— āω Î) # �‘θ à�çΡ ∩⊆⊄∪ 〈فاطر. 

 
  عدم إنزال الكتب-ب
#) & βr :تعاىل قال þθ ä9θà)s? !$yϑ‾ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈tGÅ3ø9 $# 4’n? tã È÷ tGx�Í←!$ sÛ  ÏΒ $ uΖÎ=ö7 s% βÎ)uρ $ ¨Ζä.  tã öΝÍκÉJy™# u‘ ÏŠ 

šÎ=Ï�≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ ÷ρr& (#θä9θ à)s? öθ s9 !$ ‾Ρr& tΑÌ“Ρé& $uΖøŠn=tã Ü=≈ tF Å3ø9 $# !$̈Ζä3s9 3“ y‰÷δ r& öΝåκ÷]ÏΒ 4 ô‰s)sù Νà2u !% ỳ 

×π oΨÍh‹ t/ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ “Y‰èδ uρ ×πyϑôm u‘uρ 4 ôyϑsù ÞΟn=øß r& £ϑÏΒ z>¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# t∃y‰|¹uρ $ pκ÷]tã 3 
“Ì“ ôf uΖy™ tÏ% ©!$# tβθ èùÏ‰óÁ tƒ ô tã $ uΖÏG≈ tƒ#u u þθß™ É>#x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ èùÏ‰óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪ 〈األنعام. 

 
  عدم وجود البينات واملعجزات-ج

¡| (#θßϑ: قال تعاىل ø%r& uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝåκøEu !% ỳ ×π tƒ#u ¨ äÏΒ ÷σãŠ©9 $ pκÍ5 4 ö≅è% $ yϑ‾ΡÎ) àM≈tƒ Fψ$# 

y‰ΖÏã «!$# ( $ tΒ uρ öΝä.ã�Ïè ô± ç„ !$ yγ ‾Ρr& #sŒ Î) ôNu !% ỳ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃∪ 〈األنعام. 
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، وأيـدهم    لوال أن اهللا أرسل إليهم الرسل      ؛ اليت احتج ا الكفار كانت مقبولة      احلُججهذه  و
 Wξ : قال تعاىل  بالبينات، ß™•‘ t Î�Åe³t6 •Β t Í‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰÷èt/ 

È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈النساء. 
 رسلي إىل عبادي مبشرين ومنذرين؛ لئال حيتج من كفر يب وعبد األنداد             ة أرسلت ومعىن اآلي 
 مل ما ويعلمنا شرائعك لنا فيبني إلينا رسوالً لوال أرسلت    أو ضل عن سبيلي بقوله       ،من دوين 

فنتبع آياتك من قبـل أن       ،كلياا إدراك عن البشرية القوة لقصور ،أحكامك من نعلم نكن
 احلُجـج  كل مبطل أحلد يف توحيده وخالف أمره جبميع معاين    حجة   فقطع اهللا  نذل وخنزى، 

 .١ البالغة عليهم وعلى مجيع خلقهاحلُجةالقاطعة لتكون هللا 
قال تعاىل،ويوم القيامة يعترف الكفار مبجيء الرسل وإنذارهم إياهم  : !$ yϑ‾=ä. u’Å+ø9 é& $ pκ� Ïù 

Ól öθ sù öΝçλm; r' y™ !$pκçJtΡt“ yz óΟ s9 r& ö/ ä3Ï?ù' tƒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩∇∪ (#θä9$ s% 4’n? t/ ô‰s% $ tΡu !% ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ $ uΖö/¤‹ s3sù $ uΖù=è%uρ $ tΒ tΑ̈“tΡ 

ª!$# ÏΒ > ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& āω Î) ’ Îû 9≅≈n=|Ê 9��Î7 x. ∩∪ 〈امللك. 

#) #$!©% t,‹Å™uρ tÏ: وقوله تعاىل ÿρã� x�Ÿ2 4’ n<Î) tΛ© yγ y_ # �� tΒã— ( #̈L ym #sŒ Î) $ yδρâ!% ỳ ôM ysÏGèù $yγ ç/≡ uθ ö/r& 

tΑ$ s%uρ öΝßγ s9 !$ pκçJtΡt“yz öΝs9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ ÏM≈tƒ#u öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘ É‹Ζãƒ uρ u !$ s)Ï9 

öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ôÅ3≈ s9 uρ ôM ¤)ym èπ yϑÎ=x. É>#x‹ yè ø9 $# ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3ø9  . الزمر〉 ∪⊆∠∩ #$
 .   اهللا عذرون ألحد عندال يكوبذلك 

 

 
 
 
 

                                                 
 

، ارشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي و .٦٩٣/، ص٧/انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج ١
 .٢٥٦/، ص٢/ج السعود، يبأل



  
 

٣٩

 :بيان احلق: احلكمة الثانية
؛ إظهار احلق وهو أمر الزم، وال يكون احلُججإن من احلكم والغايات اليت أقام اهللا من أجلها 

 .إال وفق املنهج الذي أراده اهللا لعباده
≅ ö :قال تعاىل è%uρ u!% ỳ ‘, ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪ 〈اإلسراء. 

فاحلق هو آيات اهللا وبيناته، وكل ما جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم مـن اهلـدى                 
يقـول  .  ولو مل يؤمن به أحد     ،والبيان الذي ال يقوم له شيء، وم زهق الباطل واضمحل         

 يقابله احلق، ولكن    وقد يكون للباطل صولة ورواج، إذا مل      : "-رمحه اهللا – ١الشيخ السعدي 
 ةنذا ال يروج الباطل، إال يف األزم      وهل. عند جميء احلق، يضمحل الباطل، فال يبقى له حراك        

 . ٢"واألمكنة اخلالية من العلم بآيات اهللا وبيناته
 طريقه إنسان كل ليختار ويتبني؛ احلق ويظهر احلجب تنكشف احلُججو والرباهني فباآليات

 š�Î=ôγ :ىلقال تعا وبصرية، بينة على uŠÏj9 ôtΒ š�n=yδ . tã 7π oΨÍh‹t/ 4 z÷ós tƒ uρ ôtΒ �†yr .tã 7πoΨÍh‹t/ 

3 āχÎ)uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ ∩⊆⊄∪ 〈األنفال. 

فاهللا سخر لعباده آياته النفسية، واآلفاقية، والقرآنية الدالة على كـل مطلـوب مقـصود،               
 فيها واملتأمل هلا أدىن شك يف معرفة         للهدى من الضالل، حبيث ال يبقى عند الناظر        املوضحة
 وحييا من حي عـن      ،عن بينة ليهلك من هلك     ؛ع الدالالت ووضح اآليات   بل نو . احلقائق

 إىل التوحيد   انظرف. بينة، وكلما كانت املسائل أجل وأكرب كانت الدالئل عليها أكثر وأيسر          
ة العقلية والنقلية وتنوعت،     كثرت عليها األدل   ،ملا كانت مسألته من أكرب املسائل، بل أكربها       

ه ال ميكن أن تردهـا      حججفآيات اهللا و  . ٣وضرب اهللا هلا األمثال، وأكثر هلا من االستدالل       

                                                 
 

 بن محد آل سعدي ،من قبيلة بين متيم، صرف أوقاته كلها يف التعليم               اهللا هو عبد الرمحن بن ناصر بن عبد      : يالسعد١
واإلفادة والتوجيه واإلرشاد، كان زاهداً ورعاً، كثري احلج، له مؤلفات عدة منها تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم                  

انظر علماء جند خالل مثانية قـرون،       . هـ يف عنيزة  ١٣٧٦ه اهللا عام    تويف رمح . املنان، املواهب الربانية، انتصار احلق    
 . ٢٧٢-٢١٨/،ص٣/عبداهللا آل بسام، ج

 .٤٦٥/، السعدي، صالرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي ٢

 . بتصرف٧٣٤/، السعدي، صالرمحن يف تفسري كالم املنانانظر تيسري الكرمي  ٣



  
 

٤٠

$!  : قال تعاىل  ،العقول السليمة  uΖøŠym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) # y›θ ãΒ ÷βr& È, ø9 r& š‚$ |Á tã ( #sŒ Î* sù }‘Ïδ ß# s)ù=s? $ tΒ 

tβθ ä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ yìs%uθ sù ‘, ptø: $# Ÿ≅ sÜ t/uρ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇∇∪ 〈األعراف. 
وقد حكى . س مقرة بهوالنفلو كانت ولكن إذا كانت العقول معاندة مكابرة فإا ترده، و

$ tΑ : يف حماجته لفرعون فقال-عليه السالم-اهللا ذلك على لسان موسى  s% ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã !$ tΒ 

tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ āωÎ) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤ Î)uρ y7 ‘Ζàß V{ Üχöθ tãö� Ï�≈tƒ # Y‘θ ç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 

 .اإلسراء 〉

  
 :بيان عدل اهللا: احلكمة الثالثة

كل ما خلق اهللا سبحانه وتعاىل من خملوقات فهي تدل عليه، وتدل على صفاته سبحانه، 
 رمحته، وإرسال فخلق السماوات واألرض تدل على عظمته، وتسخري احليوانات تدل على

 ، وقد بني اهللا لنا ذلك يف آيـات عدةاحلُجج والرباهني تدل على عظيم عدله،الرسل وبيان 
$  :قال تعاىل tΒ uρ tβ% Ÿ2 š�•/u‘ š�Ï=ôγ ãŠÏ9 3“t� à)ø9 $# 8Νù=Ýà Î/ $ yγ è=÷δ r&uρ šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ 〈هود .

$ : ال تعاىلوق tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 $JΒ öθ s% y‰÷èt/ øŒ Î) öΝßγ1 y‰yδ 4®L ym šÎit7 ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β 

šχθà)−Gtƒ 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« íΟŠÎ=tæ ∩⊇⊇∈∪ 〈تعاىل وقال .التوبة:  ô‰s)s9 uρ $ uΖ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& 

»ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 〈النحل. 

$  :وقال تعاىل tΒ uρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹ yèãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθß™u‘ ∩⊇∈∪ 〈تعاىل وقال .اإلسراء:  !$ tΒ uρ 

$ uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ >πtƒ ö� s% āω Î) $oλ m; tβρâ‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 〈الشعراء.  



  
 

٤١

≈ !$‾ΡÎ) y7 :تعاىل وقال oΨù=y™ö‘r& Èd,ptø: $$ Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹tΡuρ 4 βÎ)uρ ô ÏiΒ >π̈Β é& āω Î) Ÿξ yz $ pκ� Ïù Ö�ƒ É‹tΡ ∩⊄⊆∪ 

هلك أحداً إال بعد اإلعذار  ال يوأنه اهللا، عدل تبني اليت لك من اآلياتإىل غري ذ  .فاطر〉
 .١واإلنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه

. معانـد  وال ملكـذب  حجة ال فبعدها ،بالبينات الرسل إرسال هي العظمى احلُجة وكانت
 .سبحانه اهللا عدل ظيمع على دليل لبعض بعضها وتصديق وتوافقها وكثرا احلُجج فتتابع

 
 :التفريق بني احلق والباطل: احلكمة الرابعة

من األمور العظام اليت ال يستغين عنها اإلنسان هي معرفة اخلري ومعرفة الشر والتفريق بينهما،               
 .ه والباطل الذي جيب اجتنابهاتباع وما يضره، ومعرفته للحق الواجب هومعرفة ما ينفع

ا من فطرة تفرق بني كل ذلك، ولكن ما يطرأ عليها من مغريات فالنفس مبا أودع اهللا فيه
 وبراهني دالة على احلق، حججاًولذلك أقام اهللا . وأهواء جيعلها حتتار فتتبع اهلوى الذي حتبه

انية تدل على احلق فلو مل يكن هناك أدلة وبراهني رب. حمذرة من الباطل، ومفرقة بينهما
، ولعرض أصحاب الباطل ما يدعون إليه دون أدىن جهد، ختلط احلق بالباطلوتدعو إليه ال

وهذه احلكمة من أعظم النعم على . هم حبسب ما تأمرهم به أهواؤالتمييزوكان على الناس 
 ، فمن كان عنده شيء فليأتالناس لكي ال يتخبطوا يف اختيار احلق، وهي سنة أقرها اهللا

 (#θ  :لوقد أقر اهللا ذلك يف آيات عدة فقا. بدليل وبرهان ä9$ s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψyf ø9 $# āω Î)  tΒ 

tβ% x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅è% (#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ 

$  :وقوله ،البقرة〉 ∪⊆⊆⊆∩ oΨôãt“tΡuρ ÏΒ Èe≅à2 7π ¨Βé& # Y‰‹ Îγ x© $ oΨù=à)sù (#θè?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ (# þθ ßϑÎ=yèsù ¨βr& 

¨, ysø9 $# ¬! ¨≅|Ê uρ Νåκ÷]tã $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρç�tIø�tƒ ∩∠∈∪ 〈القصص. 

 ̈Β: وقوله r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïèãƒ tΒ uρ / ä3è%ã—ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 
ö≅è% (#θ è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. š Ï%Ï‰≈  .النمل〉 ∪⊇∌∩ ¹|

                                                 
 

 . ١٠٦/ ص٢،/أضواء البيان، للشنقيطي، جو .٢٩/، ص٣/جثري، فسري القرآن العظيم، ابن ك تانظر ١



  
 

٤٢

$ tΑ : تعاىلوقوله s% ô‰s% yìs%uρ Νà6ø‹ n=tæ ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ ë= ŸÒ xîuρ (  Í_ tΡθ ä9 Ï‰≈ pgéBr& þ_ Îû 

& !$ yϑó™r& !$ yδθ ßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$t/# u uρ $ ¨Β tΑ̈“tΡ ª! $# $ pκÍ5 ÏΒ 9≈ sÜù=ß™ 4 (# ÿρã� Ïà tFΡ$$sù ’ÎoΤ Î) Νà6 yètΒ zÏiΒ 

šÌ� Ïà tGΨßϑø9  .ألعرافا〉 ∪⊆∠∩ #$

$ :  قال تعاىل:"-رمحه اهللا-الشيخ السعدييقول  ¨Β tΑ̈“tΡ ª! $# $ pκÍ5  ÏΒ 9≈sÜù=ß™ 4 ∩∠⊇∪ 〈  أي من
 وبرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل اهللا فيه من سلطان فهو باطل فاسد ال حجة

علم  للظن من فقد الأنه ال موجب هلم يقتضي ذلك؛ إال اتباعهمواحلال ... يتخذ ديناً
 ô‰s)s9:  وهلذا قال تعاىل،واهلدى uρ Νèδu !% ỳ ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλ ù;$# ∩⊄⊂∪ 〈أي الذي يرشدهم .النجم 

يف باب التوحيد والنبوة ومجيع املطالب اليت حيتاج إليها العباد، فكلها قد بينها اهللا أكمل بيان 
يوجب هلم ولغريهم اتباعه وأوضحه وأدله على املقصود، وأقام عليه من األدلة والرباهني ما 

جة ألحد فلم يبق١..." وال عذر من بعد البيان والربهانح . 

 

 :بيان رمحة اهللا: احلكمة اخلامسة
 ا عم اليت بالرمحة وجل عز الرب اتصاف على تدل اليت الرحيم الرمحن سبحانه أمسائه من

 آثار من كلها نيوالرباه احلُججو واإلحسان والنعم حكمته، تقتضيه ما حبسب الوجود
 ¢Ο :تعاىل قال ،رمحته èO $ oΨ÷�s?#u y›θ ãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $�Β$ yϑs? ’n? tã ü”Ï%©!$# z |¡ ôm r& 

Wξ‹ÅÁ ø�s?uρ Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« “Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷qu‘uρ Νßγ ‾=yè ©9 Ï!$ s)Î=Î/ óΟÎγ În/u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ 〈األنعام. 

 !$tΒ :قال تعاىلو uρ š�≈ oΨù=y™ö‘r& āω Î) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈األنبياء. 

 الذي احلق ليتبعوا بالناس رمحة والرباهني؛ احلُجج من وغريها الكتب وإنزال الرسل فإرسال
 علـى  مفطورون الناسو صراع، يف يعيشون فال ،وأبدام أنفسهم فيوافق ،أجله من خلقوا
 احلق إىل يدعو ما هناك يكن مل فلو ،آدم بين لضعف ؛منهم أقوى هو من إىل واللجوء العبادة

. تبعات من ذلك إليه جير وما السادة ومنهم العبيد منهم فأصبح ،حق أنه يرون ما الناس لعبد
                                                 

 

 .٨٢٠/للسعدي، ص، الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي  ١



  
 

٤٣

 مـن  أول أن نرى ولذلك اً،أحرار خلقهم وقد واملهانة الذل هلم يرض ال بعباده رحيم واهللا
 للـنفس  واسـتقرار  البشر عبودية من راحة لألنبياء اتباعهم ففي  ؛الضعفاء هم األنبياء يتبع

 مـع  تتوافـق  اليت السماوية  الشرائع إنزال يف اهللا رمحة جتلي إىل باإلضافة هذا اهللا، بعبودية
 .وأبدام البشر نفوس

 

 :هداية الناس وإرشادهم: احلكمة السادسة
 فجميع املخلوقات هداها اهللا وفطرهـا إىل        ، دون أن يهديه    مل خيلق شيئاً   اهللا سبحانه وتعاىل  

 . مال تناسب خلقتهاأع
فهداية اهللا للمخلوقات هي هداية عامة، تستطيع ا أن تؤدي الدور الذي خلقت من أجله،               
وهي هداية ختتلف عن هداية اهللا لإلنسان؛ وذلك لتميز اإلنسان عنـها باالختيـار ومحـل       

 .  األمانة
 االختيار  كان عليه عبء، محلهاحتمل مسئولية و،واإلنسان حينما عرضت عليه األمانة

، بل تعاىل يبحث دون مساعدة منهوالبحث عن احلق الذي يوافق فطرته، فلم يتركه اهللا 
$ tΑ: تكفل دايته وإرشاده، قال تعاىل s% $ sÜ Î7÷δ $# $ yγ ÷ΨÏΒ $Jè‹ ÏΗsd ( öΝä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 Aρß‰tã ( $ ¨ΒÎ* sù 

Νà6 ¨Ζt�Ï?ù' tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ Ç yϑsù yìt7 ©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ 〈طه . 

ترسم للناس خط سريهم يف هذه الدنيا، مبا يوافق اليت فأرسل اهللا الرسل، وأنزل الكتب 
 óΟ :، قال تعاىلفطرم وخلقهم، وهلم بعد بيان احلق االختيار s9 r& ≅ yèøg wΥ …ã& ©! È ÷ uΖøŠtã 

∩∇∪ $ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É÷tGx�x© uρ ∩∪ çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ Èø y‰ô∨̈Ζ9   ،البلد〉 ∪⊂⊆∩ #$
$  :وقال تعاىل uΖø‹¤�s%uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 

z ÏΒ Ïπ1 u‘öθ −G9 $# ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥ M}$# ÏµŠÏù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ 

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “Y‰èδ uρ Zπsà Ïãöθ tΒ uρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈〈〈〈املائدة.  
 
 
 



  
 

٤٤

 ¢Ο :وقال تعاىل èO $ oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $�Β$ yϑs? ’ n? tã ü”Ï% ©!$# z|¡ ôm r& Wξ‹ÅÁ ø�s?uρ 

Èe≅ä3Ïj9 & ó x« “Y‰èδ uρ ZπuΗ÷q u‘uρ Νßγ ‾=yè ©9 Ï!$ s)Î=Î/ óΟ ÎγÎn/u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ 〈األنعام. 
د لظلوا يتخبطون يف الضالالت؛ وذلك بسبب اندفاعهم فلو تركوا من غري مرشد وال ها

 Èθ :تعاىل قال ،وراء غرائزهم وشهوام، أو انسياقهم وراء مفاهيم باطلة يظنوا احلق s9 uρ 

yìt7 ©?$# ‘, ys ø9 $# öΝèδ u!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡x�s9 ÝV≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $#uρ  tΒ uρ �∅ÎγŠÏù 4 ö≅t/ 

Νßγ≈ oΨ÷�s?r& öΝÏδ Ì� ò2É‹Î/ óΟ ßγ sù  tã ΝÏδ Ì�ø.ÏŒ šχθàÊ Ì�÷è •Β ∩∠⊇∪ 〈املؤمنون. 

وينقذهم من أفكارهم الزائغة إليه لى رم ويرشدهم يف حاجة إىل من يدهلم عفكان الناس 
 y7: اىل، قال تععن احلق Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $ tΡÌ�øΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? 

$ tΒ Ü=≈tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈yϑƒ M}$#  Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨù=yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/ tΒ â !$ t± ®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 

4 y7 ‾ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊄∪ 〈الشورى. 

 
 :تذكري الناس: احلكمة السابعة

 حتجبـه عـن رؤيـة     اليتضعفال يعلم ما يطرأ على اإلنسان من عوامل     -سبحانه-إن اهللا   
 .، أو حتجزه عن التفكر فيها والرباهنياحلُجج

 قـال ن والغفلة، كما أخربنا اهللا بذلك،واإلنسان حبكم تكوينه معرض للسهو والنسيا
$ : تعاىل oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹ Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡù' sÜ ÷zr& ∩⊄∇∉∪ 〈وقال تعاىل .البقرة : 

χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $̈Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈األعراف. 

على ما يراه من آيات، وقد حيجبه جهلـه          يألف ويعتاد    هذا باإلضافة إىل كون اإلنسان قد     
 تـذكرهم إذا    اء اهللا أن تكون هلم آيات ودالئل      فش .وقصوره عن بلوغ احلق والوصول إليه     
 .نسوا، وترجعهم إىل الصواب إذا زاغوا

 
 



  
 

٤٥

 y7 :قال تعاىل Ï9≡x‹ x.uρ ã≅Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ‾=yès9 uρ šχθãè Å_ ö� tƒ ∩⊇∠⊆∪ 〈األعراف. 

› ö�Åe2x: ، قال تعاىلوالتذكري من وظائف األنبياء والرسل والدعاة إىل اهللا sù !$ yϑsù |MΡr& 

ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ 9 Ïδ% s3Î/ Ÿωuρ Aβθ ãΖøg xΧ ∩⊄∪ 〈الطور. 

 اهللا  حجةمهم وكافرهم، لتقوم     أن يذكر الناس، مسل    �ففي اآلية أمر من اهللا تعاىل لرسوله        
على الظاملني، ويهتدي بتذكريه املوفقون، وأن ال يبايل بقول املشركني املكذبني، وأذيتـهم،             

 وهلذا نفى عنه    - مع علمهم أنه أبعد الناس عنها      -هاتباعوأقواهلم اليت يصدون ا الناس عن       
 .١كل نقص رموه به

سل اهللا من يذكر الناس ل يف كل زمن وأمة ير بمل خيص اهللا به أحداً دون أحد،والتذكري 
قال تعاىلججه وبراهينه،حب  : ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö� ø.ÏŒ tÏΗs>≈ yè ù=Ïj9 ∩⊄∠∪  yϑÏ9 u !$ x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛ É)tGó¡o„ 

∩⊄∇∪ $ tΒuρ tβρâ !$ t±n@ Hω Î) βr& u !$ t±o„ ª!$# �>u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ 〈التكوير. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
 

 .٨١٦/صالسعدي، ،  الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي١



  
 

٤٦

 بعاملبحث الرا
  وعدله- تعاىل–تعلق احلُجة بكمال اهللا 

 
 تعلق احلُجة بكمال اهللا : أوالً

 وال يكون إال هللا     - بكمال اهللا وعدله، فمن حيث الكمال الذي هو ضد النقص          احلُجةتتعلق  
 كاإلحياء واإلماتـة،    - تعاىل - اهللا وبراهينه تتجلى يف أفعاله     حجج فإن   -وحده دون سواه  

 . وغريها كثري.. اخللقوإرسال الرسل، وتدبري 
علـى  مـن اهللا     حجةفاإلحياء واإلماتة هي أفعال كمال لعدم مقدرة غري اهللا عليها، وهي            

 .الناس
وإرسال الرسل هي أفعال دالة على كمال اهللا، لتأييد الرسل بالبينات والرباهني اليت ال يقدر               

 .  على الناسحجةعليها إال اهللا، وهي أيضاً 
على الناس، وأمـر عظـيم ال       من اهللا    حجة هي من كمال اهللا وهي    يتهم  وتدبري اخللق ورعا  
 . -سبحانه–يقدر عليه إال اهللا 

 اهللا وبراهينه يف صفات اهللا، مثل عدله، ورمحته، وعلمه، ورعايته، وفـضله،             حججوتتجلى  
 .وجالل قدره، وعظمته

ـداً إال بعد اإلعذار     يف سنة اهللا أنه ال يعذب أح        أثره فالعدل الذي هو ضـد الظلم، يتجلى     
$!  :، قـال تعـاىل    واإلنذار tΒ uρ $ uΖõ3n=÷δ r&  ÏΒ >π tƒ ö� s% āω Î) $ oλ m; tβρâ‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“ t� ø.ÏŒ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 

t ÏϑÎ=≈ sß ∩⊄⊃∪ 〈الشعراء. 

، ومن عبودية البـشر،     أهوائهمالرمحة اليت هي ضد الغضب يف حترير الناس من          أثر  تجلى  وي
ا زيادة يف اإليضاح والبيانويف تتابع احلُجج، وكثر . 

, ¨βÎ) ’Îû È :تعاىل قال ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Å7 ù=à�ø9 $#uρ ÉL ©9 $# “Ì� øgrB 

’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$̈Β $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{$# y‰÷èt/ 



  
 

٤٧

$ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π−/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈ tƒÌh�9 $# É>$ ys ¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈البقرة. 

 ô‰s)s9 :تعاىل وقال uρ $oΨ÷�s?#u 4 y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ 〈اإلسراء. 
 يف معرفة اهللا ذا املخلوق، ومبا أودعه فيه من القوى ،ضد اجلهلهو العلم الذي أثر ويتجلى 

طبيعته البشرية يف معرفةب يف تكوينه من استعدادات اهلدى والضالل، ووالطاقات، وما رك 
 ¨βÎ) š�−/u‘ uθ: الضعيفة املعرضة للنسيان، قال تعاىل èδ ß,≈ ‾=sƒø: $# ãΛ Î=yè ø9  .حلجرا〉 ∪∌∇∩ #$

 لكون بأكمله هلذا املخلوق، ويئه يف تسخري ا،ضد اهلملهي الرعاية اليت أثر تجلى يو
 uθ: إلمكانية عبادة اهللا فيه، قال تعاىل èδ “Ï% ©!$# Νà6 s)n=s{ ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 7πx�õÜ œΡ §ΝèO ôÏΒ 

7π s)n=tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ì� øƒä† Wξø�ÏÛ §ΝèO (# þθ äó è=ö7tF Ï9 öΝà2£‰ä© r& ¢ΟèO (#θ çΡθ ä3tF Ï9 % Y{θ ãŠä© 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ 

ÏΒ ã≅ö6 s% ( (# þθäó è=ö7 tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β öΝà6‾=yès9 uρ šχθ è=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈خلوق فرعاية اهللا هلذا امل .غافر
 . حىت وفاتهمستمرة منذ كان يف بطن أمه 

له م ليل ار، وتيسري األرزاق يف إمداد اإلنسان بالنعأثره تجلى ي، الفضل الذي هو ضد املنو
! ª :قال تعال ،ما خلق لهلئال ينشغل حباجته اجلسدية ع $# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ 

tΑt“Ρr& uρ š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ yl t�÷zr' sù ÏµÎ/ z ÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 š�ù=à�ø9 $# 

y“Ì� ôf tGÏ9 ’Îû Ì� ós t7ø9 $# ÍνÌ� øΒ r' Î/ ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 t�≈ yγ ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ È ÷t7 Í←!#yŠ 

( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ ∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ  ÏiΒ Èe≅à2 $ tΒ çνθ ßϑçGø9 r' y™ 4 βÎ)uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# 

Ÿω !$ yδθ ÝÁøtéB 3 āχÎ) z≈|¡Σ M}$# ×Πθè=sà s9 Ö‘$ ¤�Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈إبراهيم. 

ضد العجز والضعف، تكمن يف أدلة اهللا وبراهينه املتصفة         هي  القدرة والعظمة اليت    واجلالل و 
 املوافقة إلحساسه، اليت    ،بالكمال والدقة، املبهرة للعقل البشري، املقربة من وجدان اإلنسان        

 .ال ميكن أن تكون إال من خالق عظيم



  
 

٤٨

تجلـى  حججه وبراهينه، فصفة العزة ي    ث  يتجلى فيها الكمال من حي    سبحانه  فجميع صفاته   
، فإن النفس ال جتد بداً من اإلقرار ا واإلذعـان           ه، وأا غالبة ال حمالة    حججيف قوة   أثرها  

 .لسلطاا، واألمثلة يف هذا اجلانب كثرية جداً
 

 : بعدل اهللاحلُجةتعلق : اًثاني
 اهللا جج تعلقاً حب- نظرييف-من صفات كمال اهللا، ولكن لكونه أكثر صفات اهللا      هو  العدل  

 يف مجيع صـفات  اً أساساًهذا باإلضافة إىل كونه مطلب . أفردت له مطلباً خاصاً   فقد  وبراهينه  
وأصالً قائماً برأسه من أصول الدين؛ ألن أكثر األصول مترتبة على هذا األصل             ،  )١(الكمال

فضالً عن . بالقضاء والقدر، ومبحث اإلميان همبعثمو ال سيما مسألة املعاد، وإرسال األنبياء  و
  .أن األمور التكوينية حتتاج يف استقامتها إىل صفة العدل

 أصوله الدين، أبواب مجيع يف دخل األصل وهذا ":-اهللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 وتعـاىل،  تبـارك  يفعله، ما وسائر ومنعه عطائهوإ ورزقه خيلقه، ملا الرب خلق يف وفروعه،

 أحكـم  تعاىل والرب...املعاد يف ودخل عنه، وينهى به يأمر ما ومجيع ويه أمره يف ودخل
 والظلـم  موضـعها،  يف األشياء وضع واحلكمة الرامحني، وخري العادلني، وأعدل احلاكمني،

 . )٢("موضعها غري يف األشياء وضع
 اإلهلي العدل أقسام
 تستحقها ما وأعطاها الكائنات كل خلق وتعاىل سبحانه اهللا أن ويعين: ينالكو العدل - أ

“ ü: تعاىل قال نِعمٍ، من ا وتليق Ï%©!$# z |¡ôm r& ¨≅ ä. > óx« … çµs)n=yz ( r& y‰t/uρ t, ù=yz Ç≈|¡Σ M}$# ÏΒ 

&ÏÛ ∩∠∪ 〈تعاىل وقال. السجدة:  t, n=yzuρ ¨≅ à2 & ó x« … çνu‘ £‰s)sù # \�ƒÏ‰ø)s? ∩⊄∪ 〈الفرقان . 

                                                 
 

 وااللتزام، فالرمحة مثالً من  تعاىل على ذاته وصفاته تكون باملطابقة وبالتضمنواعد الصفات أن داللة أمساء اهللافمن ق ١
صفاته ولكن من الكمال  أن خيص اهللا املؤمنني برمحة فهذا من العدل، وكذلك القوة والغلبة ال تكون صفات كمال                     

واالنتقام ال يكون من صفات الكمال إال إذا كان بالعدل، فعدل اهللا يستلزم االنتقام ليتحقـق                . إال إذا كانت بالعدل   
 .وعده

 .١٤٥-١٤٢/البن تيميه، صالنبوات،  ٢



  
 

٤٩

$ % tΑ$s :وقال تعاىل uΖš/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ä. > óx« …çµ s)ù=yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈طه.  
، وكلها حق  بعضاًيف اآلية للعلماء أوجه ال يكذب بعضها" :- رمحه اهللا- ١قال الشنقيطي

 : وهي باختصار،وال مانع من مشول اآلية جلميعها
 

، أي أعطى كل شيء صالحه مث هداه        أنه أعطى كل شيء نظري خلقه يف الصورة واهليئة          •
 .ىل ما يصلحهإ

 وال البهيمة ، فلم جيعل اإلنسان يف صورة البهيمة، أعطى كل شيء صورته املناسبة له أنه •
 . يف صورة اإلنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل املناسب له، فقدره تقديراً

 أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق املنفعة املنوطة به، كما أعطى العـني                أنه •
ابق اإلبصار، واألذن الشكل الذي يوافق االستماع، وكذلك األنف والرجل   اهليئة اليت تط  

 .٢"واللسان وغريها كل واحد منها مطابق ملا علق به من املنفعة

 
 اليت العادلة بالشريعة أنبيائه أرسل قد وتعاىل سبحانه اهللا أن ويعين: التشريعي العدل - ب
 ومل طاقتها، من أكثر نفساً اهللا يكلف فلم واآلخرة، الدنيا يف اإلنسان سعادة هااتباع يف

$ & ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r: تعاىل قال ،عسرياً والتكاليف األحكام هذه تطبيق جيعل oΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ 

$ uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( $uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ 

Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 zΝn=÷èu‹Ï9 uρ ª! $#  tΒ … çνç�ÝÇΖtƒ …ã& s#ß™â‘uρ Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒÌ“tã ∩⊄∈∪ 

 .احلديد〉

                                                 
 

هو حممد بن األمني الشنقيطي اجلنكي، العالمة األصويل، املفسر اللغوي، طلب العلم وحفظ القـرآن               :   الشنقيطي  ١
الكرمي وهو صغري، وتنقل من أجل طلب العلم، ودرس يف خمتلف علوم الشريعة ، استقر مدرسا يف املدينة املنورة، لـه      

يان يف ايضاح القرآن بالقرآن، دفع إيهـام االضـطراب عـن آي الكتـاب، تـويف                 أضواء الب : عدة مصنفات منها  
 . ٤٥/ ،ص٦/ انظر األعالم، للزركلي، ج. هـ١٣٩٣سنة

 .، بتصرف٣١٨-٣١٧/، ص٤/ انظر أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢



  
 

٥٠

 بصفة وهذا الظامل، من للمظلوم يقتص وتعاىل سبحانه اهللا أن مبعىن: اجلزائي العدل -ج
 ßìŸÒ: تعاىل قال اً،جان أم اً،نإنسا أم اً،حيوان كانأ سواء ،اهللا خلق كل يف عامه tΡuρ 

tÎ—≡ uθ yϑø9 $# xÝó¡ É)ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿξ sù ãΝn=ôà è? Ó§ø�tΡ $\↔ø‹ x© ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 tΑ$s)÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ôÏiΒ 

@ΑyŠ ö� yz $ oΨ÷�s?r& $ pκÍ5 3 4’ s∀x.uρ $ oΨÎ/ š Î7Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ 〈األنبياء. 

 ومجيع أقـسام    ال إلنسان، أمر به عباده ، وكماله حم     فالعدل مطلب رباين أقره اهللا لنفسه و      
،  وحده ضافة إىل احلُجج اخلاصة باإلنسان    العدل اإلهلي تتجلى يف حجج اهللا وبراهينه، باإل       

 :  ي تتصل بالعدل من ثالث جهاتوه
 كـثرية وعـرض      أن منهج اهللا سبحانه وتعاىل هو االختيار، فقد خلق اهللا أجناساً           :األوىل

ر، إما أن تكون مقهورة على طاعته فال عقاب، وإما أن تكون خمتارة، قـال              عليها االختيا 
$ : تعـاىل ‾ΡÎ) $ oΨôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $#uρ š÷ t/r' sù βr& $ pκs]ù=Ïϑøts† 

z ø)x�ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n=uΗxq uρ ß≈ |¡ΡM}$# ( … çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $ YΒθ è=sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ 〈األحزاب. 

إال بعـد   .. نه مل يقر االختيار علـيهم     ال عدل اهللا سبحانه وتعاىل، حيث إ      وهذا من كم  
 .على اختيارهاهللا  أن حياسبه ، ومن اختار كان عدال١ًالعرض، فمن مل يقبل بقي مقهوراً

اآليـات   ف احلُجج والرباهني املتماثلة،    بل أعطاهم مجيعاً   ،أن اهللا مل يفرق بني البشر     : الثانية
 مـن   يدركأدوات اإلدراك اليت    تقوم الساعة، و  الكونية الدالة على وجود اهللا باقية إىل أن         

دراك معطل فإنه يرفـع  موجودة يف كل إنسان، فإذا قدر اهللا لبشر جهاز إهي خالهلا احلق  
 . هذا باإلضافة إىل أن مجيعهم مفطورون على عبادة اهللاعنه التكليف،

 -عليـه الـسالم   - فموسى   ،رباهني ختتلف من أمة ألخرى    ال و ججاحلُ إن :ل قائل وقد يقو 
 ؟القرآن الكرمي  أعطاه �أعطاه اهللا العصا ومعجزة اليد، وحممد 

                                                 
 

 §Ν:  وال تعارض بني هذا الكالم وقوله تعاىل١ èO #“uθ tGó™ $# ’ n< Î) Ï!$uΚ ¡¡9$# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$s) sù $oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9uρ $u‹ ÏKøy $# % �æ öθ sÛ ÷ρr& $\δ ö� x. 

!$tGs9$s% $oΨ÷� s? r& t Ïè Í←!$sÛ ∩⊇⊇∪ 〈تتواىل، والظاهر أن عرض األمانة على السماوات واألرض ، وذلك ألن األحداث فصلت 

رض األمانة اليت مبعىن كان بعد أن قال اهللا تعاىل هلما ائتيا طوعاً أو كرهاً، وهذا وجه حمتمل، وممكن أن يكون ع
 . واهللا أعلم. التكاليف وما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات واألرض واجلبال، واآلية الثانية جمرد الطاعة



  
 

٥١

ـ         احلُجج فإن   اً أما من حيث كوم بشر     :فنقول اً  والرباهني متماثلة، وأمـا يف كـوم أمم
 ، والـرباهني  جـج احلُ من عدل اهللا إعطاء كل أمة ما يناسبها مـن            فالرباهني ختتلف ألن  

فلو جعلت معجزة الرسول يف أمر جيهلـه مـن           قوة فيكون العدل،  لتتساوى يف جانب ال   
عليه -فلو أعطى اهللا موسى ، هلم يف عدم إحسان ما جيهلونه     ًاعذرذلك  أرسل إليهم، لكان    

بالعجمية ملا القرآن الكرمي  ولو كان القرآن الكرمي ملا آمن معه أحد كوم عجماً، -السالم
 .ا وعظموها اشتغلوا ور اليتاألممن  ألنه ليس ؛تفتوا إليهال

،  فهي تتوافق مع زمنهم الذي يعيشون فيه      ،وكذلك األمر يف بقية معجزات األنبياء والرسل      
 tΠθ:  يف تفسري قوله تعاىل-رمحه اهللا-يقول السعدي  à)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/  ∩⊄∈∪ 〈احلديد ":

وهذا دليـل علـى أن       ملصاحلهم اليت ال ميكن حصرها وعدها،        الً بدين اهللا، وحتصي   قياماً
الرسل متفقون يف قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل، حبـسب       

 . ١"األزمنة واألحوال

 ، على الناس اختبـار إلرادـم     احلُجج أن اهللا جيازي كل عامل على عمله، فإقامة          :الثالثة
هم، فمن اتبع اهلدى وتغلب على مغريـات الـنفس          هم أو إخفاق  ، ومعيار جناح  وبالء هلم 

، وسار احلُججواحلياة فقد فاز عند اهللا، وجوزي بالنعيم املقيم، ومن اتبع الباطل مع وجود         
$ : ، قال تعاىل مبيناًخلف شهوات النفس ورغباا عاقبه اهللا وخسر خسراناً ¨Β r' sù tΒ  4xösÛ 

∩⊂∠∪ t� rO#u uρ nο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ Ås pg ø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9 $# ∩⊂∪ $ ¨Β r& uρ ô tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ 

‘yγ tΡuρ }§ø�̈Ζ9 $# Ç tã 3“ uθ oλ ù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψpg ø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9   .النازعات〉 ∪⊆⊇∩ #$

فهل من العدل أن يساوي اهللا بني الكافر واملؤمن وبني البوالفاجر ؟ر  

 
 

                                                 
 

 .٨٤٢/تفسري املنان، للسعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف ١
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 ÷Π: تعاىل قال r& |= Å¡ym tÏ% ©!$# (#θãm u�tIô_ $# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγ n=yè øgªΥ tÏ%©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# [ !#uθ y™ ôΜèδ$ u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑtΒ uρ 4 u !$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øts† ∩⊄⊇∪ 〈اجلاثية. 

 أن كمـا  الكافر، أو الفاسق وبني بينه يساوي وال الثواب، من وعده مبا املؤمن يثيب فاهللا
 وحذرهم هلم ذكرها اليت بالعقوبة والكافرين العاصني يعاقب أن وتعاىل سبحانه عدله من

بل حىت حجج اهللا يف الدار       وحكمة، عدل هو االخرة أو الدنيا يف -سبحانه- فعقابه منها،
اله، وتقر وتشهد   اآلخرة يتجلى فيها عدله، فال يدخل الكافر النار حىت يرى صحيفة أعم           

قاقه للعـذاب،   جوارحه مبا عمل، فيدخل وهو موقن بعدل اهللا، متأكد من صحة اسـتح            
نه ال يدخل اجلنة بعمله، ولكن برمحة اهللا، فيدخلها موقناً بعـدل اهللا             وكذلك املؤمن، إال أ   

 .فالعدل مطلب أساس يف مجيع الرباهني واحلُجج. ممتناً له بفضله وإحسانه عليه
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 املبحث اخلامس
  شـــروط احلُجة

 
 لذاتـه، وكـان     وال يلزم من وجوده وجود وال عدم       ما يلزم من عدمه العدم،        هو :الشرط

 ١.خارجاً عن املاهية
 فإذا عـدمت     يتحقق إال بوجودها، وهذا معلوم،      وال ، ال يصلح إال ا     له شروط،  فأي أمر 

 .الشروط عدم هذا األمر
احلُجـة إال إذا     بل ال تكون     ،فر فيها لتكون مقبولةً، وصاحلةً    اتو شروط ينبغي أن ت    حجةولل

احلُجـة إال بتوافرهـا      بعضها على بعض، وال تستقيم       وجدت شروطها، وهي شروط يبىن    
 .مجيعاً

 
 :العلم: الشرط األول

فاهللا  ، وبه تتفاضل األمم ويعلو شأابه تنكشف احلجب وتظهر احلقائق،العلم حياة ونور، 
اهللا وذلك مبا خصه   آدم أبا البشر، وجعله يف األرض خليفة، وقدمه على املالئكة،تعاىل فضل

 øŒ:  قال تعاىل،من العلمتعاىل به  Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπ x�‹Î=yz ( 
(# þθ ä9$s% ã≅yè øg rBr& $ pκ�Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒ Ïe$!$# ßøtwΥ uρ ßxÎm7 |¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% 

þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ zΝ‾=tæuρ tΠ yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $ yγ ‾=ä. §ΝèO öΝåκyÎz÷tä ’ n? tã Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù 

’ÎΤθ ä↔Î6/Ρr& Ï !$ yϑó™r' Î/ Ï Iω àσ‾≈ yδ βÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖs9 āω Î) $ tΒ !$ oΨtFôϑ‾=tã 

( y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΛ Î=yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:   .البقرة 〉 ∪⊅⊃∩ #$

                                                 
 

  .٤٥٢/ ص ،١/ شرح الكوكب املنري، البن النجار، ج١
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عليـه  - آدم   بفضل ألنه تعاىل ملا أراد إعالم املالئكة        ؛وفضيلتهشرف العلم   وهي داللة على    
علمه األمسـاء مبعانيها حىت أخرب املالئكة ـا، ومل تكن املالئكة علمـت            عليهم   -السالم

 .١فاعترفت له بالفضل ،منهـا ما علمه آدم

 حيث  ؛ فضل العلم  أشارت إىل  �ل اهللا   أول آيات نزلت من الوحي اإلهلي على قلب رسو        و
قــوله  يف  أمرت بالقراءة وهي مفتاح العلم، ونوهت بالقلم وهو أداة نقل العلم، وذلـك              

& ù: اىلتعـ t� ø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡Σ M}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪ ù& t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{ $# 

∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ ‾=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾=tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪ 〈 العلق. 

عن فضل العلم  -رمحه اهللا- ٢سئل سفيان بن عيينة ، فقدوتقدمي العلم على العمل ضرورة
$$ óΟn=÷æ: أمل تسمع قوله حني بدأ به" :فقال sù …çµ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ª!$# ö� Ï�øótGó™$#uρ š�Î7 /Ρs%Î! 

tÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ ∩⊇∪  〈ال فأمر بالعمل بعد العلم وق.حممد : (# þθ ßϑn=ôã$# $ yϑ‾Ρr& äο4θ u‹ysø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Ò=Ïès9 ×θ øλ m;uρ ×π uΖƒ Î— uρ 7� äz$x�s?uρ öΝä3oΨ÷�t/ Ö� èO%s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $#uρ ( ∩⊄⊃∪ 〈   إىل قوله

#) : تعاىل þθ à)Î/$ y™ 4’ n<Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ óΟä3În/§‘ >π ¨Ψy_uρ $pκÝÎö� tã ÇÚö� yèx. Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ôN£‰Ïãé& 

šÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î#ß™â‘uρ 4 ∩⊄⊇∪ 〈 الـوق .احلديد : (# þθ ßϑn=÷æ$#uρ !$ yϑ‾Ρr& öΝà6 ä9≡ uθøΒ r& 

öΝä.ß‰≈ s9 ÷ρr& uρ ×π uΖ÷GÏù ∩⊄∇∪ 〈 المث قـ .األنفال : öΝèδρâ‘x‹÷n $$ sù  ∩⊇⊆∪ 〈 تعاىل قال ،التغابن:   

                                                 
 

 .٣١/، ص١/، جللجصاص القرآن،أحكام   ١

 هو سفيان بن عيينة بن ميمون  اهلاليل، كويف سكن مكة، وكان إمام أهلها يف عصره، وهو أحد                   : سفيان بن عيينة   ٢
شيوخ الشافعي، مسع خالئق من أئمة التابعني، روى عنه األعمش، وخالئق من األئمة كالثوري، وابن جريج، وأمحد                 

اجلامع يف احلديث، والتفسري، تويف مبكة يوم السبت غـرة          :  كتبه من. وغريهم، وكان من أعلم الناس بالقرآن الكرمي      
 . ٣٥٤/، ص١/شذرات الذهب، جو. ١١٩/ طبقات احلفاظ، للسيوطي، صانظر . رجب سنة مثان وتسعني ومائة
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(# þθ ßϑn=÷æ$#uρ $ yϑ‾Ρr& ΝçGôϑÏΨxî  ÏiΒ & ó x« ¨βr' sù ¬! …çµ |¡çΗè~ ∩⊆⊇∪  〈مث أمر بالعمل بعد قوله تعاىل. األنفال :

 ö� Ï�øótGó™$#uρ š�Î7/Ρs% Î! ∩⊇∪ 〈" ١. 

 : قسمانباحلُجةوالعلم 
 ô‰s)s9: كتابه، قال تعاىل ممتدحاً  نفسهااحلُجةالعلم الذي تنبين عليه  -١ uρ Νßγ≈ uΖ÷∞Å_ 

5=≈tGÅ3Î/ çµ≈oΨù=¢Á sù 4’n? tã AΟù=Ïæ “ W‰èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ 〈فهو سبحانه بينه  ،األعراف
 فلتكن مستندة حجةفمن كان لديه . ٢وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بال علم

 حجة كذلك فقدت قيمتها كإىل العلم ال مبنية على جمرد الظن واألوهام، فإن كانت
 اخللق إىل احلق، واهلدى هو هدي: "- رمحه اهللا-بن تيميةيقول شيخ اإلسالم ا. وبرهان

اآليات الدالة على أن وتعريفهم ذلك، وإرشادهم إليه، وهذا ال يكون إال بذكر األدلة و
، وهو إال فمجرد خرب مل يعلم أنه حق، ومل يقم دليل على أنه حق ليس دىهذا هدى، و

 وهي األدلة ،سبحانه إذا ذكر األنبياء نبينا وغريه، ذكر أنه أرسلهم باآليات البينات
 . ٣...."والرباهني املعلومة علماً يقينياً 

 ãΑθ: ، قال تعاىلالظنهم على حججوغالب الكفار املكذبني ألنبيائهم يبنون  à)u‹ y™ tÏ%©!$# 

(#θ ä.u�õ°r& öθs9 u !$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u�õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ §�ym  ÏΒ & ó x« 4 š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹ x. 

šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7s% 4 ®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3  ∩⊇⊆∇∪ 〈 جةهنا انتهت  .األنعامالكفار فرد اهللا ح 

 ö≅è% ö≅yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο :عليهم بقوله ù=Ïæ çνθ ã_ Ì� ÷‚çGsù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθãè Î7 −Gs? āω Î) £©à9$# 

÷βÎ)uρ óΟ çFΡr& āω Î) tβθ ß¹ã�øƒrB ∩⊇⊆∇∪ ö≅ è% ¬Tsù èπ¤f çtø: $# èπ tóÎ=≈ t6 ø9 $# ( öθ n=sù u !$ x© öΝä31 y‰yγ s9 t ÏèuΗødr& ١٤٩ 〈 

 تدفع ا عنهم دعوة الرسل، احلُجة مل تزل األمم املكذبةفأخرب تعاىل أن هذه . األنعام

                                                 
 

 .٢٠٦-٢٠٥/، ص١٦/، للقرطيب، جالقرآن الكرمياجلامع ألحكام  ١

  .٢٢٦/، ص٢/جالبن اجلوزي، دقائق التفسري،  ٢

 .٢٢٢-٢٢١/ات، البن تيمية، صالنبو ٣
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، حىت أهلكهم اهللا، عهم، فلم يزل هذا دأم، ومل تنفوحيتجون ا، فلم جتد فيهم شيئاً
 صحيحةً، لدفعت عنهم العقاب، وملا أحل اهللا م حجةً فلو كانت وأذاقهم بأسه،

 فاسدة، وشبهة كاسدة من عدة حجة فعلم أا ألنه ال حيل بأسه إال مبن استحقه،العذاب، 
 احلُجةأن : ومنها. لعقوبة اهللا من أا لو كانت صحيحة مل حتل م اهما ذكر: أوجه منها

 مستندةً إىل العلم والربهان، فأما إذا كانت مستندةً إىل جمرد الظن حجةًال بد أن تكون 
ه على اخلرص حجج باطلة، ومن بىن  تكون، فإا الذي ال يغين من احلق شيئا١ًواخلرص

 .٢؟والظن، فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد 
 
 وهو شرط خيص من أراد اإلدالء ا ولـيس          ،احلُجةالعلم املتعلق مبن استدل ذه       -٢

 :ومنها فيه، اللوازم بعض حتقق قدر على الشرط هذا ويكمل احلُجة نفسها،شرطاً يف 
 عـن  ينهون وقد: "اهللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ قال.  العلم التام مبا يستدل به     - أ

 أن  عليه فيخاف ،الشبهة وجواب باحلُجة العلم  ضعيف املناظر كان اإذ واملناظرة اادلة
 مـن  قويـاً  ٣علجاً يقاتل أن املقاتلة، يف  الضعيف ذلك ينهى كما املضل، ذلك يفسده
  . ٤ " منفعة  بال املسلمني ويضر يضره ذلك فإن الكفار علوج

 أن يتكلم من احلُجةات فال بد ملن أراد إثب    أن يتمكن من العلم ويقدر على العمل به،        - ب
موقع علم، ال من موقع جهل، وأن يكون لإلنسان برهان على ما يعتقد عند نفـسه،                

 . وال بد أن يكون له برهان على ما ينفيه عن غريه

                                                 
 

 .١٠٣٥/،ص٣/انظر الصحاح، للجوهري، مادة خرص، ج.   اخلرص هو الكذب١

 .٢٧٩-٢٧٨/ ، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن  تيسري الكرمي ٢

انظر لسان العرب،البن منظور، مـادة علـج،        . هو الرجل القوي الضخم من الكفار، وهو محار الوحش        :  العلج ٣
 .٢٤٩/ص، ١٠/ج

 .١٧٢/، ص٧/ درء تعارض العقل والنقل، ج٤
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 نيب لكل الزمني كانا ولذلك ،باحلُجة االستدالل أراد من لكل الزمان الشرطان وهذان
& tΑt“Ρr: � حممد لالرسو يف اهللا قال وقد. اهللا أنبياء من uρ ª!$# š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ 

š�yϑ©=tãuρ $ tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn=÷ès? 4 šχ% x.uρ ã≅ ôÒ sù «!$# y7 ø‹n=tã $ VϑŠÏà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈النساء .   

$  :-عليه السالم-وقال يف حق يوسف  £ϑs9 uρ xtn=t/ ÿ… çν£‰ä© r& çµ≈ oΨ÷�s?#u $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 y7Ï9≡ x‹ x.uρ 

“Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  . يوسف  〉 ∪⊅⊅∩ #$

$  :-عليه السالم-وقال يف حق لوط  »Ûθä9 uρ çµ≈ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $ Vϑù=Ïãuρ çµ≈oΨø‹ ‾gwΥ uρ š∅ÏΒ Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# 

 ÉL©9 $# MtΡ% x. ã≅ yϑ÷è ¨? y]Í× ‾≈ t6 y‚ ø9 $# 3 óΟßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ% x. uΘ öθ s% & öθ y™ t É)Å¡≈sù ∩∠⊆∪ 〈 األنبياء. 

$ : -عليهما السالم-حق داوود وسليمان وقال يف  yγ≈oΨôϑ£γ x�sù z≈yϑøŠn=ß™ 4 ˆξ à2uρ $ oΨ÷�s?#u 

$ Vϑõ3ãm $ Vϑù=Ïãuρ 4 $ tΡö� ¤‚y™uρ yìtΒ yŠ… ãρ#yŠ tΑ$ t7 Éfø9 $# zós Îm7 |¡ç„ u�ö� ©Ü9$#uρ 4 $ ¨Ζà2uρ šÎ=Ïè≈ sù ∩∠∪ 〈 

  .األنبياء

$  :-عليه السالم-وقال يف حق موسى  £ϑs9 uρ xtn=t/ …çν£‰ä© r& #“uθ tGó™$#uρ çµ≈ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 
š�Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  .القصص 〉 ∪⊇⊆∩ #$

فاألصل فيه عدم العلم ظلوماً جهوالً، واإلنسان خلق … ":- رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم 
ل يف حمبته  إىل علم مفصل يزول به جهله، وعدوميله إىل ما يهواه من الشر، فيحتاج دائماً

ه ويعمله حيتاج فيه إىل وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقول
 ظلمه، فإن مل مين اهللا عليه بالعلم املفصل والعدل املفصل وإال كان فيه من اجلهل عدل ينايف

 وبيعة والظلم ما خيرج به عن الصراط املستقيم، وقد قال اهللا تعاىل لنبيه بعد صلح احلديبية
$ ( $‾ΡÎ: الرضوان oΨós tF sù y7 s9 $ [s ÷Gsù $ YΖ�Î7•Β ∩⊇∪ t� Ï�øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰s)s?  ÏΒ š�Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ t� ¨zr' s? 



  
 

٥٨

¢ΟÏF ãƒ uρ …çµ tFyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n=tã y7 tƒ Ï‰öκu‰uρ $WÛ≡ u�ÅÀ $Vϑ‹ É)tF ó¡ •Β ∩⊄∪ 〈فأخرب أنه فعل هذا ليهديه  .لفتحا 
!"؟حاله فكيف حبال غريه فإذا كان هذا ، مستقيماًصراطاً

١
. 

حىت ال يوصم األنبياء بتعلم هذا العلم من غريهـم          ألنبياء هبة من اهللا وليس مكتسباً؛       وعلم ا 
 ô‰s)s9:   قال تعـاىل   ،بأنه أخذ العلم من البشر     كذباً � حممد    النيب من البشر، كما وصم    uρ 

ãΝn=÷ètΡ óΟ ßγ ‾Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ‾ΡÎ) … çµ ßϑÏk=yè ãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ Ïµ øŠs9 Î) @‘Ïϑyf ôãr& 

#x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1t� tã ê Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈بني أقوامهم ويترعرعون ويكربون   هم يولدون   ، ف النحل 
داخل جمتمعام اليت تتصف باجلهل، والبعد الكلي عن منهج احلقيقة، والشواهد كـثرية يف              

 .هذا اجلانب

ومن . رهم مع أقوامهم، وإجابتهم عما أُشكل بكل يسر وسهولةويتجلى علم األنبياء يف حوا
… :  مع قومه-عليه السالم-ذلك حوار إبراهيم  çµ§_ !% tnuρ … çµãΒ öθ s% 4 tΑ$ s% ’ÎoΤþθ’f‾≈ptéBr& ’Îû «!$# ô‰s%uρ 

Ç1y‰yδ 4 Iωuρ ß∃% s{r& $tΒ šχθä.Î�ô³è@ ÿÏµÎ/ Hω Î) βr& u !$ t±o„ ’ În1u‘ $ \↔ø‹ x© 3 yìÅ™uρ ’ În1u‘ ¨≅à2 > óx« $ ¸ϑù=Ïã 

3 Ÿξ sùr& tβρã� ā2x‹tF s? ∩∇⊃∪ 〈،مع -عليه السالم-وجنـد ذلك يف حـوار موسى  األنعام 

$ tΑ: فرعـون s% ãβöθtãö� Ïù $ tΒ uρ �>u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ 

!$ yϑßγ oΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ 〈الشعراء. 

 zÏΒ:  فقال سبحانه،م اهللا اادلة بغري علمولقد ذ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïã 

ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 9≈sÜ ø‹x© 7‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊂∪ 〈احلج . 

 óΟ :تعاىل وقال s9 r& (# ÷ρt� s? ¨βr& ©! $# t� ¤‚ y™ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# xtt7ó™r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ 

…çµ yϑyè ÏΡ Zοt� Îγ≈ sß ZπuΖÏÛ$ t/uρ 3 zÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† †Îû «!$# Î�ö�tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 

                                                 
 

 .٤٠١/ ، ص٢٢/كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، ج  ١



  
 

٥٩

9�� ÏΖ•Β ∩⊄⊃∪ 〈وقال تعاىل. لفمان : ÷ΛäΡr' ‾≈ yδ Ï Iωàσ‾≈ yδ óΟ çFôf yf≈ ym $ yϑŠÏù Νä3s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ zΝÎ=sù 

šχθ•` !$ ysè? $ yϑŠÏù }§øŠs9 Νä3s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ 4 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉∉∪ 〈 آل عمران. 
- فإن اليهود والنصارى حتاجوا يف إبراهيم ، فيما ال علم له بهجوهذا إنكار على من حياج

 بال علم، ولو حتاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديام اليت شرعت هلم -عليه السالم
 فأنكر اهللا عليهم ذلك ، لكان أوىل م، وإمنا تكلموا فيما ال يعلمون�إىل حني بعثة حممد 

م األمور على حقائقها  إىل عامل الغيب والشهادة الذي يعل،وأمرهم برد ما ال علم هلم به
 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ óΟ: اىلال تعذا قاجللية، وهل çFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉∉∪  〈١آل عمران. 

 .علمجة غري مستنده إىل  فما بالك بالذي يأيت حب،علمذم للمجادلة بغري وهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 .٥٨-٥٧/ ، ص٢/العظيم، البن كثري، جالقرآن تفسري  ١



  
 

٦٠

 :للحق املوافقة: الثاين الشرط

. لمحوليس بزائل وال مض    ، وهو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره،      ١ضد الباطل : احلق يف اللغة  
 ويستعمل يف الصدق والصواب ، والشيء احلق الثابت حقيقة،والباطل هو الذاهب املضمحل  

 .٢ وهو اسم من أمساء اهللا تعاىل يقال قول حق وصواب،،أيضاً
 :املوافقة، ويقال على أوجهاملطابقة و: وأصل احلق

 
 اهللا تعاىل هو احلق، قـال   ما تقتضيه احلكمة، وهلذا قيل يفيقال ملوجد الشيء بسبب   : األول

#) : اهللا تعاىل ÿρ–Š â‘uρ ’ n<Î) «! $# ÞΟ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ys ø9  . يونس 〉 ∪⊂⊃∩ #$
 
فعلُ اهللا سبحانه كله حق حنو :  وهلذا يقال،يقال للموجود حبسب مقتضى احلكمة: الثاينو

 uθ: اىلـال تعـاملوت حق والبعث حق، ق: قولنا èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ôϑ¤±9 $# [ !$ u‹ ÅÊ 

t� yϑs)ø9 $#uρ # Y‘θçΡ … çνu‘ £‰s%uρ tΑÎ—$ oΨtΒ (#θ ßϑn=÷ètF Ï9 yŠ y‰tã tÏΖÅb¡9 $# z>$ |¡ Ås ø9 $#uρ 4 $ tΒ t, n=y{ ª! $# š�Ï9≡ sŒ āω Î) 

Èd, ysø9 $$ Î/ 4 ∩∈∪ 〈وقال تعاىل،يونس  : ö≅t/ àM÷è −GtΒ Ï Iω àσ‾≈yδ öΝèδ u!$ t/# u uρ 4®L ym æΛèεu !% ỳ ‘,ptø: $# 

×Αθ ß™u‘uρ ×Î7•Β ∩⊄∪ 〈الزخرف .  
 
اعتقاد : قولنا، ومن ذلك يف االعتقاد للشيء املطابق ملا عليه ذلك الشيء يف نفسه: الثالثو

“ :  قال تعاىل، يف البعث والثواب والعقاب واجلنة والنار حقفالن y‰yγ sù ª! $# šÏ% ©!$# 

u#ΒtΖãθ#( 9Ïϑy$ #$z÷Ft=n�àθ#( ùÏŠµÏ ΒÏz #$9øsy,dÈ /Î*ÎŒøΡÏµÏ ∪⊂⊇⊄∩ 〈البقرة.  
٨#٨ -htm .oqhoqo/٣٨nba/org.annabaa.www://http 

                                                 
 

 .١٧٦/، ص٤/، ولسان العرب، البن منظور، ج١٤٦٠/، ص٤/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة حقق،ج١

 .٢٨٧/ ، ص١/ي، ج التعاريف، حملمد املناو٢

http://www.annabaa.org/nba38/hoqooq.htm


  
 

٦١

 #sŒ: وقال تعاىل Î)uρ (#θ ãè Ïϑy™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθß™§�9 $# #“t� s? óΟßγ uΖãŠôãr& âÙ‹Ï�s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ £ϑÏΒ 

(#θ èùz÷tä z ÏΒ Èd,ys ø9 $# ( tβθ ä9θà)tƒ !$ uΖ−/u‘ $̈ΨtΒ#u $uΖö;çGø.$$ sù yìtΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊂∪ $ tΒ uρ $ uΖs9 Ÿω ßÏΒ ÷σçΡ «!$$ Î/ 

$ tΒ uρ $ tΡu !% ỳ š∅ÏΒ Èd, ys ø9 $# ßìyϑôÜ tΡuρ βr& $ uΖn=Åzô‰ãƒ $ oΨš/z’ yìtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# tÅs Î=≈ ¢Á9   . املائدة〉 ∪⊇∇∩ #$
قدر ما جيب، ويف الوقت الذي جيب، ومن ذلك للفعل والقول حبسب ما جيب، وب: والرابع

 y7: قولك حق، قال تعـاىلفعلك حق و: قولنا Ï9≡x‹ x. ôM¤)ym àMyϑÎ=x. y7În/u‘  ∩⊂⊂∪ 〈يونس  .

 öθs9: وقـال تعـاىل uρ $ oΨø⁄Ï© $ oΨ÷�s?Uψ ¨≅ä. C§ø�tΡ $ yγ1 y‰èδ ô Å3≈ s9 uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9 $#  Íh_ÏΒ ¨βV|øΒ V{ 

zΟ ¨Ψyγ y_ š∅ÏΒ Ïπ̈ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ9 $#uρ šÏèuΗød r& ∩⊇⊂∪ 〈١السجدة. 

 واألديـان    يطلق على األقوال والعقائد    ، هو احلكم املطابق للواقع    :ويف اصطالح أهل املعاين   
  .٢ ويقابله الباطل،واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك

 وما  ، الذي ال يكون صحيحاً بأصله، وما ال يعتد به، وال يفيد شيئاً            وهو ،الباطل احلق وضد
كان فائت املعىن من كل وجه مع وجود الصورة إما النعدام األهلية أو احمللية كبيع احلر وبيع      

 .٣الصيب

 :طرق ثةبثال احلق ويعرف

 احلق، قبول على القلوب فطر وتعاىل سبحانه فاهللا :السليمة الفطرة طريق عن -١
 والنفور والباطل، الكذب بغض على وفطرها وحمبته، إليه، والسكون والطمأنينة له، واالنقياد

 سواه، احلق على آثرت ملا حاهلا لىع الفطر بقيت ولو إليه، السكون وعدم به، والريبة ه،عن
 : تعاىل قال ،٤غريه أحبت وال به، إال اطمأنت وال. إليه إال سكنت وملا yϑsùr& tβ% x. 4’ n? tã 

                                                 
 

 .١٤١-١٤٠/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص١

 .١/١٢٠ التعريفات، لعلي اجلرجاين، ٢

 .١/٦١ املرجع السابق، ٣

  .١٩٧ التفسري القيم، البن القيم، ص٤



  
 

٦٢

7π oΨÉi�t/ ÏiΒ Ïµ În/§‘ çνθè=÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çµ÷ΨÏiΒ ÏΒ uρ Ï&Î#ö7 s% Ü=≈ tF Ï. # y›θãΒ $ YΒ$ tΒÎ) ºπyϑôm u‘uρ 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

ÏµÎ/ 4  tΒ uρ ö� à�õ3tƒ ÏµÎ/ zÏΒ É>#t“ ôm F{$# â‘$ ¨Ψ9 $$ sù … çνß‰Ïãöθ tΒ 4 Ÿξsù à7 s? ’ Îû 7πtƒ ó÷É∆ çµ ÷ΖÏiΒ 4 çµ‾ΡÎ) ‘, ysø9 $# ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ £Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ ∩⊇∠∪ 〈 هود. 

وذلك أن املؤمن عنده من الفطرة ما       : " يف تفسري هذه اآلية    -رمحه اهللا - ١ل اإلمام ابن كثري   قا
ملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن ا،     يشهد للشريعة من حيث اجل    

 .٢" قبلتهااحلُجةفإذا توافقت الفطرة مع 

فإن اهللا تعاىل نصب على احلق األدلة، واألعـالم       : "-رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
ك احلقـائق   إلدرال والظالم، وجعل فطر عباده مستعدة       الفارقة بني احلق والنور، وبني الباط     

النظر واالستدالل وال  ومعرفتها، ولوال ما يف القلوب من االستعداد ملعرفة احلقائق، مل يكن
بالطعام والشراب، ولوال   تعدة لالغتذاء   اخلطاب والكالم، كما أنه سبحانه جعل األبدان مس       

م واملنـايف،   بني الغذاء املالئتفرق ذلك ملا أمكن تغذيتها وتربيتها، وكما أن يف األبدان قوة
 .٣"ذلك ففي القلوب قوة تفرق بني احلق والباطل أعظم من

 
 

                                                 
 

دين، حافظ إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن درع القرشي البصري مث الدمشقي، أبو الفداء  عماد ال     :  ابن كثري  ١
تفسري القرآن العظيم، والبداية والنهايـة،      : مؤرخ فقيه، رحل يف طلب العلم، وله مصنفات كثرية تناقلها الناس، منها           

شذرات الذهب ،البن العمـاد     ، و ١١١/، ص ١/طبقات املفسرين، للداوودي، ج   انظر  . هـ٧٧٤تويف بدمشق سنة    
 . ٢٣١/ ، ص٦/احلنبلي، ج

 .٣١٢/، ص٤/بن كثري، جالقرآن العظيم، التفسري  ٢

  .٦٢/، ص٥تعارض العقل والنقل، ج درء  ٣



  
 

٦٣

وفطرهم أنه  فأولياؤه وخاصته وحزبه ملا شهدت عقوهلم: "...-رمحه اهللا- ١وقال ابن القيم
أهل أن يعبد، وإن مل يرسل إليهم رسوالً، ومل يرتل عليهم كتاباً، ولو مل خيلق جنةً أو ناراً،                  

 عنه، وجاءت  اإلعراض العقول والفطر أحسن من عبادته، وال أقبح من   علموا أنه ال شيء يف    
الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه يف الفطر والعقول من ذلـك وتكميلـه               
وتفضيله وزيادته حسناً إىل حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا، وتوافقا، وظهر أمـا             

 وداعي  ، الشرع ، وداعي ومحدوه بداعي الفطرة  من مشكاة واحدة، فعبدوه وأحبوه وجمدوه       
 .٢"العقل

العقل من أهم وسائل املعرفة والفهم لإلنسان، وهو األداة         : السليمة العقول طريق عن -٢
 وال يزال ينمو حىت يكمل      ،الفاعلة على ذلك، وهو وسيلة للعلم باخلري والشر والتمييز بينهما         

 يقول ابن ،ستنتج احلقائقعرف احلق وت  وبه ي  فظ،، وهو حمل التفكري والتذكر واحل     عند البلوغ 
واحلكمة والعدل والرمحة والعادة تعلم بالعقل، كما عرف من حكمـة         : "-رمحه اهللا –تيمية  

الرب وعدله وسنته، ويستدل بذلك على العلم واخلرب والكتاب، كمـا أن العلـم واخلـرب                
لون مبا علموه من صفات الـرب       وما زال العقالء يستد   . ... والكتاب تعلم بأخبار األنبياء   

. "خشيت على نفسي  ": ملا قال هلا   �  للنيب -رضي اهللا عنها  - ٣كقول خدجية على ما يفعله    

                                                 
 

هللا مشس الدين، أحد كبار العلماء،       أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد ا           هو حممد بن  :  ابن القيم  ١
نتصر له،  وكان ال خيرج عن شيء من أقواله بل ي        _ رمحه اهللا _هـ، وهو تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية        ٦٩١سنةولد  

الفوائد، إغاثة اللـهفان،    :  وسجن معه يف قلعة دمشق، كان حسن اخللق حمبوباً عند الناس، ألف تصانيف كثرية منها              
 .٥٦/، ص٦/ انظر األعالم للزركلي، ج .هـ٧٥١تويف رمحه اهللا يف دمشق سنة . الروح، وغريها

 .١٠١/،ص١/ مفتاح دار السعادة، ج٢

ني يف زماا، أم القاسم، ابنة خويلد ين أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب القرشي هي سيدة نساء العامل:  خدجية٣
 ، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبتت جأشه، ومضت به إىل ابن عمها ورقة                � األسدية، أم أوالد الرسول   

 �أهل اجلنة، وكان النيب     ، ومناقبها مجة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة، جليلة، دينة، كرمية من               بن نوفل 
انظرأسـد  . يثين عليها ويفضلها على أمهات املؤمني، توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني يف رمضان، ودفنت بـاحلجون               

 .١١٩-١٠٩/، ص٢/وسري أعالم النبالء للذهيب، ج. ٨٦-٨٠/ ، ص١/الغابة، ج
 



  
 

٦٤

ـ      اهللا أبداً  كال واهللا ال خيزيك   : قالت ، لَّ، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمـل الكَ
 .٢ "١وتقري الضيف، وتكسب املعدوم، وتعني على نوائب احلق

هللا عنها حبسن عقلها على أن من يكون اهللا قد خلقه ذه األخالق الكرمية فاستدلت رضي ا  
 ، فيفسد الشيطان عقله ودينـه   ، أنه ال خيزيه   -اليت هي من أعظم صفات األبرار املمدوحني      -

ومل يكن معها قبل ذلك وحي تلَع٣ به انتفاء ذلك بل علمته مبجرد عقلها الراجحم. 

› zΝn=÷èu: ىلقـال تعـا: العلم طـريق عن -٣ Ï9 uρ š Ï%©!$# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# çµ‾Ρr& ‘, ys ø9 $# ÏΒ 

š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù ÏµÎ/ |MÎ6 ÷‚ çGsù …ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β 

 .احلج〉 ∪⊇∋∩

أن اهللا منحهم من العلم، ما به يعرفون        و : " يف تفسري هذه اآلية    -رمحه اهللا -يقول السعدي   
احلق املستقر، الذي حيكمـه اهللا،      : احلق من الباطل، والرشد من الغي، فيفرقون بني األمرين        

 . ٤"والباطل العارض الذي ينسخه اهللا، مبا على كل منهما من الشواهد

هـل التـواتر    ومن دالئل النبوة وجود العلم الضروري خبرب أ       : "-رمحه اهللا –يقول ابن تيمية    
 .٥.." فهذا العلم الضروري هو مبرتلة املشاهدة لآليات،الذين أخربوا باآليات

 إيقاظ أراد حينما الكواكب مع -السالم عليه- إبراهيم قصة يف الثالث الطرق هذه وتتجلى
 :النائمة قومه فطر

                                                 
 

& ù: أخرجه البخاري، كتاب التفسري،باب تفسري قوله تعاىل١ t� ø%$# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈ص٤٩٥٣/ ، ح ، /
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنها-من حديث عائشة . ٤٢٨

  .٣٤١/ النبوات، البن تيمية، ص٢

 .١١٨/، ص٢/ دقائق التفسري،البن تيمية، ج٣

 .  ٥٤٢/ ص،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي ٤

 .٣٧٥/ النبوات، ص٥
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≡ š�Ï9: تعاىل قال x‹ x.uρ ü“ Ì�çΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ tβθ ä3u‹Ï9 uρ zÏΒ 

tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £ y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ ø‹©9 $# #u u‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$£ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω �=Ïm é& 

šÎ=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑn=sù #u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ ZîÎ—$t/ tΑ$s% #x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s%  È⌡s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰öκu‰ ’În1u‘ 

āsðθà2V{ z ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t,Îk!!$ āÒ9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# ZπxîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ !#x‹≈yδ 

ç�t9 ò2r& ( !$£ϑn=sù ôMn=sùr& tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∠∇∪ 〈األنعام .   

 شروط ومن ،املعبود اخلالق وجود حبقيقة فطرهم إيقاظ بكالمه -السالم عليه- إبراهيم أراد
 من هلذا القوم يتنبه أن وأراد خلقه، على قيوماً باقياً نفسه، يف عظيماً يكون أن املعبود هذا

 أثـار العرض آخـر ويف واحملبة، الطـاعة له سيصرف الذي إهله اختيـار يف تدرجه خالل
$ tΑ: فقـال عقوهلم s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∠∇∪ 〈 األنعام . 

 هؤالء فليفكر دوام، وال له بقاء ال من يعبد كيف بعقله تنبه -السالم عليه- إبراهيم وكأن
 !!.حلقا إىل للوصول عقوهلم ويستخدموا القوم

 اوهذ برم، النـاس أعرف فاألنبياء العبادة، تحقيس يالذ األحد بالواحد بالتعريف بدأ مث 
 ’ÎoΤ: الفق إياه، اهللا آتاهم الذي العلم هو Î) àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï%©#Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

š⇓ö‘ F{$#uρ $Z�‹ ÏΖym ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9 $# ∩∠∪ …çµ§_ !% tn uρ … çµãΒ öθ s% 4 tΑ$ s% ’ ÎoΤþθ ’f ‾≈ ptéBr& ’Îû 

«!$# ô‰s%uρ Ç1 y‰yδ 4 Iωuρ ß∃%s{r& $tΒ šχθ ä.Î�ô³è@ ÿÏµÎ/ Hω Î) βr& u!$ t±o„ ’ În1u‘ $ \↔ø‹x© 3 yìÅ™uρ ’ În1u‘ ¨≅ à2 

> óx« $̧ϑù=Ïã 3 Ÿξ sùr& tβρã� ā2x‹ tFs? ∩∇⊃∪ y#ø‹ Ÿ2uρ ß∃%s{r& !$ tΒ öΝçGò2u�õ°r& Ÿωuρ šχθèù$ sƒrB öΝä3‾Ρr& 

ΟçGø.u�õ°r& «! $$Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ öΝà6ø‹ n=tæ $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ 4 ‘“r' sù È ÷ s)ƒÌ� x�ø9 $# ‘,ym r& Ç øΒ F{ $$Î/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. 

šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊇∪ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù=Ýà Î/ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ 



  
 

٦٦

tβρß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ y7ù=Ï?uρ !$ uΖçF ¤f ãm !$ yγ≈oΨøŠs?#u zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ  ¨Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) 

š�−/u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ 〈 األنعام. 

 ةالثالث بالطرق قومه وحجاج احلق إحقاق -السالم عليه- إبراهيم استطاع احلوار هذا ويف
 .السابقة

: بقوله والده استثارف ةالثالث الطرق هذه أيضاً استخدم وقومه أبيه مع السالم عليه قصته ويف
 واحملبة الطاعة تصرف فكيف تضر، وال تنفع ال كوا إىل إشارة يف!! التماثيل؟ هذه ما

 يعرفهم السالم عليه وكأنه!! خري؟ جلب أو شر فعد منه اإلنسان يرجو ال ملن والعبودية
' ÏMt/r: تعاىل قال العلم، من اهللا تاهآ مبا برم ‾≈ tƒ ’ÎoΤ Î) ô‰s% ’ÎΤ u !% ỳ š∅ÏΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# $tΒ öΝs9 y7Ï?ù' tƒ 

û Í_÷è Î7̈?$$ sù x8Ï‰÷δ r& $ WÛ≡ u�ÅÀ $ wƒ Èθ y™ ∩⊆⊂∪ 〈 مرمي. 

 قال ،العبادة له يصرف الذي ربه هو من هلم شرحو ،واألرض للسماوات اهللا خلق فذكر
$ tΑ :-السالم عليه- إبراهيم لسان على تعاىل s% ≅ t/ ö/ ä3š/§‘ �>u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ “Ï%©!$# 

�∅èδ t�sÜ sù O$ tΡr&uρ 4’ n?tã / ä3Ï9≡ sŒ z ÏiΒ šÏ‰Îγ≈ ¤±9 هو أي ربكم الذي ال إله غريه،  .األنبياء 〉 ∪∌∋∩ #$
الذي خلق السماوات واألرض وما حوت من املخلوقات الذي ابتدأ خلقهن، وهو اخلالق 

$  Oجلميع األشياء،  tΡr& uρ 4’ n? tã / ä3Ï9≡ sŒ zÏiΒ š Ï‰Îγ≈ ¤±9 وأنا أشهد أنه ال إله غريه أي  〉 ∪∌∋∩ #$
 .١وال رب سواه

 عن إقناعهم أراد ينفع، مل باهللا تعريفهم وأن ،تبدلت بل ،احنرفت قد فطرهم أن رأى وحينما
  باحلقيقة، وإفحامهم الفاعل، عن األكرب سؤال مث ومن لألصنام، كسرهب العقلية احلُجج طريق

 óΟ: تعاىل قال ßγ n=yèyf sù # ¸Œ≡ x‹ã` āω Î) # Z��Î7 Ÿ2 öΝçλ°; óΟßγ ‾=yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãè Å_ ö�tƒ ∩∈∇∪ (#θ ä9$ s%  tΒ 

Ÿ≅ yèsù #x‹≈yδ !$ oΨÏGyγ Ï9$ t↔Î/ …çµ ‾ΡÎ) z Ïϑs9 š ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈∪ (#θ ä9$ s% $ oΨ÷èÏϑy™  \Lsù öΝèδ ã�ä.õ‹tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ… ã&s! 

                                                 
 

 .٣٤٨/، ص٥/ العظيم، البن كثري، ج تفسري القرآن١
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ãΛ Ïδ≡t� ö/Î) ∩∉⊃∪ (#θ ä9$ s% (#θ è?ù' sù ÏµÎ/ #’ n?tã È ã ôãr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝßγ‾=yès9 šχρß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ (# þθä9$ s% |MΡr&u |M ù=yèsù 

#x‹≈yδ $ uΖÏGoλ Î;$ t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ö≅ t/ …ã& s#yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈yδ öΝèδθ è=t↔ó¡sù βÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (# þθ ãèy_ t� sù #’n<Î) óΟ Îγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù öΝä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §ΝèO (#θ Ý¡Å3çΡ 4’n? tã 

óΟÎγ Å™ρâ â‘ ô‰s)s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iω àσ‾≈yδ šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪ 〈 األنبياء.   

 ولكن عنه، يرجع مث له يصلح الذي باحلق اإلنسان يقتنع فكيف ،عظيمة نكسة وهذه
 :تعاىل قال ،قوهلم عن يرجعون لعلهم العلم من ميلك مبا دعوته أكمل -السالم عليه- إبراهيم

 tΑ$ s% šχρß‰ç7÷ètGsùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝà6 ãèx�Ζtƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä.•�ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 

$ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈 األنبياء .  

 املادية احلُجج وكذلك ا، وإفحامهم باحلُجة الناس إلقناع ضروري أمر للحق فاملوافقة
 فلو ،للحق وموافقة ،اًحق كانت موسى فعصا للحق، موافقةً تكون أن من البد احملسوسة

 ر عليه كانت الذي الفريد اإلعجاز ولكن!! السحرة؟ ا آمن هل السحر من ضرباً كانت
 .باطل يف معجزة اهللا جيعل ومل حق، العصا إن مث السحر، أنواع يف تفننوا الذين حرةالس

 

 

 

 

 

 
 



  
 

٦٨

 :ح الوضو: الثالثالشرط 
 وهو شرط من شروط قبول ، وهو يدرك بالعقل واحلواس،١والظهورالبيان  هو :الوضوح

 وذلك إشارة إىل  القرآنية،لسلطان يف العديد من اآلياتلآلية وا وقد جعله اهللا صفة احلُجة،
  اليت ال تتصف ذا الوصفاحلُججأمهيته كشرط الزم فيها، وتنبيه على ضعف اآليات و

 ô‰s)s9 :ىل قال تعاووهنها، uρ $ oΨ÷�s?#u 4 y›θãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ ( ö≅ t↔ó¡sù ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) øŒ Î) 

öΝèδ u !% ỳ tΑ$ s)sù …çµ s9 ãβöθ tãö� Ïù ’ÎoΤÎ) š�‘Ζàß V{ 4y›θ ßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßsó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈،اىلوقـال تعـ  اإلسراء :

 ’ Îûuρ # y›θãΒ øŒ Î) çµ≈oΨù=y™ö‘r& 4’ n<Î) tβöθ tãö� Ïù 9≈sÜù=Ý¡ Î0 &Î7 •Β ∩⊂∇∪ 〈الذاريات . 

 ÷Π : قال تعاىلبيان شرطاً يف التحدي،بل جعل اهللا الوضوح وال r& öΝçλ m; ÒΟ ‾=ß™ tβθ ãèÏϑtGó¡o„ ÏµŠÏù ( 
ÏNù' u‹ ù=sù Νßγ ãè ÏϑtF ó¡ ãΒ 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 AÎ7•Β ∩⊂∇∪ 〈 الطور.  

 قـال حلُجة،ااً لقبول ـالعجيب أن املنكرين أنفسهم جعلوا الوضوح والبيان شرطو
#) : تعـاىل þθ ä9$s% ÷βÎ) óΟçFΡr& āωÎ) ×�|³o0 $ uΖè=÷W ÏiΒ tβρß‰ƒ Ì� è? βr& $ tΡρ‘‰ÝÁ s? $ £ϑtã šχ%x. ß‰ç7÷ètƒ $ tΡäτ!$ t/# u 

$ tΡθ è?ù' sù 9≈sÜù=Ý¡ Î0 &Î7 •Β ∩⊇⊃∪ 〈 إبراهيم. 

اليت ال  والربهان من دون أن يضاف إليهما، وكأنه الصفة الالزمة احلُجةوقد يأيت البيان مبعىن 
 ô‰s)s9:  قال تعاىلوصوف به،ميكن أن تنفك عنهما، حيث استغىن اهللا بذكره عن ذكر امل uρ 

$ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% ¸ξ ß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγ ÏΒ öθ s% Οèδρâ !$yf sù ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $ uΖôϑs)tFΡ$$ sù z ÏΒ tÏ% ©!$# (#θ ãΒ t�ô_ r& ( 
šχ%x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹ n=tã ç�óÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  óΟ :وقال تعاىل ،الروم 〉 ∪∠⊇∩ #$ s9 r& öΝÍκÌEù' tƒ é't6tΡ šÏ%©!$# ÏΒ 

óΟÎγ Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ÏΘ öθ s%uρ tΛ Ïδ≡t� ö/Î) É=≈ ys ô¹r& uρ štô‰tΒ ÏM≈x6 Ï�s?÷σßϑø9 $#uρ 4 öΝßγ ÷Gs?r& 

Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ ( $ yϑsù tβ% Ÿ2 ª! $# öΝßγ yϑÎ=ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝåκ|¦ à�Ρr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ ∩∠⊃∪ 〈التوبة . 

 
 

                                                 
 

 .  ٤١٥/ ص،١/ ج مادة وضح،،الصحاح، للجوهريانظر  ١
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 والرباهني املقبولة واضحة بينة، وهلا مسات ختتص ا، فهي ال تفرق بـني عـامل أو                 احلُججف
 .  أو معرفة بعلم معنياهل، ألا ال حتتاج إىل فك رموز، أو دراسة خاصة،ج

 ،معـاً  ختاطبهما بل،   الوجدان وحده  وال ختاطب  ،وحده العقل ختاطب ال أا  مساا ومن
 على يعتمد أكثرها ألن إليها؛ سبيل الغموضو للخفاء، ليسف السليمة، الفطرة فيهما وحترك

 . اليت ال خالف عليهاالبدهياتاملشاهد اليت تدرك باحلواس، و
 مـن األصـول يف    وجعله أصالً ذه اهللا يف تعريف اخللق برم وإحجاجهم،      وهذا املنهج  اخت   

 .  شرائعهمجيع
وحياولون تغطية باطلهم وتلبيسه؛ ، فاخلفاء والتغطية أمر أولئك الضعفاء الذين ال ميلكون احلق

 وغالب  ، وال سبيل للبيان والوضوح عندهم،      فهو منهجهم  ،كي ال يظهر للناس على حقيقته     
ـ             حجج واضـحة   ال احلُججهم ال توافق العقل السليم؛ ألن مثل هذا العقل حيتاج إىل إقناع ب

 .والنظر املشاهدةو التفكري دون خفية أو غامضة جةحب إنسان يقتنع أن ميكن ال فالظاهرة،
 عدم حجج الغامضة املتلبسةوال يعين انقياد الناس لل  ، احلُججوهذا الشرط شرط رئيس لقبول      
 عقوالً؟؟ أم ال ميلكون احلُجج هلذه اتباعهم أمهية هذا الشرط، وال يعين أيضاً

 وبالوجدان النظر، ناحية من بالعقل مرتبط والتفكري تفكري، إىل حيتاج لقبولا أن فاملعروف
 ذلك يف تبع فقد غامضة جةحب اقتنع من فكل ولذلك الداخلية، الرغبات أو العاطفة حيةنا من

 الشيء ذلك حيب اهلوى لكن ،بالغموض يقبل ال العقل ألن -هواه أي -ورغبته عاطفته
 هواه، متبع أنه الواضحات البينات رؤية بعد كفر من كل عن اهللا يقول ولذلك فيقبل،
* βÎ: تعاىل قـال sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉftF ó¡o„ y7 s9 öΝn=÷æ$$ sù $ yϑ‾Ρr& šχθãè Î7 −Ftƒ öΝèδ u !#uθ ÷δr& 4 ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑÏΒ 

yìt7 ©?$# çµ1uθ yδ Î�ö� tó Î/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 āχ Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ 〈 القصص. 

 يأتون ال الكذابني هؤالء ومثل اهلوى، هو واملتنبئني والدجالني للكذابني الناس اتباع وغالب
ختفيـف  مثالً ذلك ومن فيشرعونه، الناس يهواه ما يتلمسون ولكنهم ،العقول توافق ججحب 

 . كثري ذلك وغري املتعة زواج وإباحة الصالة
 
 



  
 

٧٠

 : بطريقني احلُجج يف والوضوح البيان ويتحقق
 .به ويصدق العقل يقره أمر وهو  املشاهد اليت تدرك باحلواس،طريق عن: األول
 اهللا حجج غالب كانت ولذلك احملسوسة، باألمور ويقتنع يقر فالعقل ،طبيعي أمر وهذا

 قومه تنبيه أراد حينما -السالم عليه- فصاحل واقعةً، وحقيقةً ،ظاهرةً حمسوسةً أموراً وبراهينه
≈› ÍνÉ :بقوله إليها أشار إياها اهللا آتاه اليت البينة اآلية وحوض على yδ èπs%$ tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπtƒ#u ( 

$ yδρâ‘x‹sù ö≅à2ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘r& «!$# ( Ÿωuρ $yδθ �¡yϑs? &þθ Ý¡ Î0 öΝä.x‹ äzù' u‹ sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 〈األعراف.  

 بـه،  جئـتكم  ما صدق على اللّه من حجة جاءتكم قد أي: "-اهللا رمحه– كثري ابن يقول
 صماء  صخرة من هلم خترج بأن عليه واقترحوا بآية، يأتيهم أن صاحلاً سألوا الذين هم وكانوا
 خيرج أن منه فطلبوا الكاتبة، هلا يقال احلجر ناحية يف منفردة صخرة وهي بأنفسهم، عينوها

 .١"متخض عشراء ناقة منها هلم
 ووضـوحها  وبياـا  لظهورها وذلك ردها، وعدم جةاحلُ قبول ينبغي احلالة هذه مثل ويف

 كفر فأي أنظارهم، من مرأى وعلى لطلبهم فقةموا كانت أا خصوصاً الساطعة، كالشمس
 !!.ذلك بعد

 يف تكن مل وإن باحلواس، تدرك اليت وأمثاهلا بنظائرها احلُجج متثيل طريق عن:  الثاين
 ميكن ال أمور وهي ،واحلساب واجلزاء وتامل بعد البعث ومنها ،اًحمسوس اًأمر حقيقتها
 مقبولةً فتصبح احملسوسة، بنظائرها عليها التدليلب وتعرف تدرك ولكنها ،باحلواس إدراكها

 الكرمي القرآن يف البعث حبقيقة االحتجاج جند ولذلك وحمسوسةً، مشاهدةً تكن مل وإن الًعق
 uθ: اىلتع قال ،النبات كدورة احملسوسة، باألشياء بتصويره يكون èδ uρ ”Ï%©!$# ã≅Å™ö� ãƒ 

yx≈tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ ô“ y‰tƒ ÏµÏGuΗ÷q u‘ ( # ¨L ym !#sŒ Î) ôM ‾=s%r& $ \/$ys y™ Zω$ s)ÏO çµ≈ oΨø)ß™ 7$s#t6 Ï9 ;MÍh‹ ¨Β 

                                                 
 

ومل أجد لقصة الناقة اليت ذكرها .  احلوامل من النوق: واملخاض.٤٤٠/، ص٣/ القرآن العظيم، البن كثري، جتفسري  ١
 ،١٧/ يف تفسريه، ج-رمحه اهللا–  دليالً من الكتاب أو السنة، ولكن القصة ذكرها القرطيب-رمحه اهللا–ابن كثري 

 .٥٩٦/ ص،والسعدي يف تفسريه . أيضا١٤٥ً/ص ،٢/جيف تفسريه،  وذكرها الشنقيطي ،١٢٣/ص
 



  
 

٧١

$ uΖø9 t“Ρr' sù Ïµ Î/ u !$yϑø9 $# $ oΨô_ t� ÷zr' sù ÏµÎ/  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x. ßl Ì�øƒéΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 

šχρã�ā2x‹ s? ∩∈∠∪ 〈األعراف.  
 بعد اهللا أحياهم الذين عن حتكي اليت الثابتة بالقصص البعث حقيقة الكرمي القرآن وصور
  :تعاىل قال ،البقرة ببعض ضرب أن بعد اسرائيل بين من اهللا أحياه الذي كقصة ،موم

øŒ Î)uρ óΟçF ù=tF s% $ T¡ø�tΡ öΝè?øℵu‘≡ ¨Š $$ sù $ pκ�Ïù ( ª! $#uρ ÓlÌ� øƒèΧ $ ¨Β öΝçFΖä. tβθãΚ çF õ3s? ∩∠⊄∪ $ uΖù=à)sù çνθ ç/Î�ôÑ $# $pκÅÕ÷èt7 Î/ 4 
y7 Ï9≡ x‹x. Ç‘ós ãƒ ª! $# 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝà6ƒÌ� ãƒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u öΝä3ª=yès9 tβθ è=É)÷ès? ∩∠⊂∪ 〈 الذين املأل وقصة ،البقرة 

  öΝs9 :تعاىل قال ،أحياهم مث اهللا فأمام املوت حذر ديارهم من خرجوا r& t� s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# 

(#θ ã_ t�yz ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ öΝèδ uρ î∃θä9 é& u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# tΑ$ s)sù ÞΟßγ s9 ª! $# (#θ è?θ ãΒ §ΝèO óΟ ßγ≈ u‹ôm r& 4 āχÎ) 

©!$# ρä%s! @≅ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω šχρã� à6ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ 〈 وغريهم ،البقرة. 

 y7 :تعاىل قال اإلنسان خلق من خلقة أعظم فهي األكوان، خبلق البعث حقيقة وصور Ï9≡ sŒ 

Νèδ äτ!#t“y_ öΝßγ ‾Ρr' Î/ (#ρã� x�x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (# þθ ä9$ s%uρ #sŒ Ïr& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈ sàÏã $ ¹G≈ sùâ‘uρ $‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãè ö7yϑs9 $ Z)ù=yz 

# ´‰ƒ Ï‰ỳ ∩∇∪ * öΝs9 uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ î‘ ÏŠ$ s% #’ n?tã βr& t,è=øƒs† 

óΟßγ n=÷VÏΒ Ÿ≅yèy_ uρ óΟ ßγ s9 Wξ y_r& āω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ’n1r' sù tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘θ à�ä. ∩∪ 〈 وقال .اإلسراء 

 óΟs9 :تعاىل uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “ Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ öΝs9 uρ z ÷ëtƒ £Îγ É)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã 

βr& }‘Å↵ øtä† 4’tAöθ yϑø9 $# 4 #’n? t/ … çµ‾ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊂⊂∪ 〈 األحقاف. 
 

 بكـل  العقـل  يقبله أن كنمي وبيناً وواضحاً مقبوالً سوساحمل غري األمر يكون التقريب اوذ
 .سهولة

 
 
 



  
 

٧٢

 :قوة احلُجة: الشرط الرابع
ية مييل الناس    فالقوة فطرة بشر    دليل وبرهان،  هو أمر مطلوب يف كل     و ،١ ضد الضعف  قوةال

 .  احلُجة وهي شرط من شروط إىل صاحبها،
 : تأيت من أمرين احلُجةوقوة 
 . امتالك الدليل: أحدمها
 .  قوة االستدالل:والثاين

 فعندما خيرب األنبياء عن رسالتهم مـن رب العـاملني           احلُجة نفسها،  قوة يف    فامتالك الدليل 
 الناس له أو    من يدعو إىل أمر يريد اتباع      بل كل    ل على ذلك وهذا شائع،    ب منهم الدلي  يطل

 .هجة ودليل تبني صدق ادعائأن يأيت حبمن  فال بد ،إقناعهم
 : تأيت من عدة أمورفأما قوة االستدالل 

جج واهية ال ميلكون هلا  يتميزون حبحجة، فأهل الباطل وهو ضروري يف كل :مالعل .١
ه وقومه  أبا-عليه السالم- إبراهيم عندما سأليقني، ولذلك ى علم وتفسرياً، وال تنبين عل

 øŒ:  يف قوله تعاىلعن سبب العكوف على التماثيل Î) tΑ$s% ÏµŠÎ/L{ ÏµÏΒ öθ s%uρ $ tΒ ÍνÉ‹≈yδ 

ã≅ŠÏO$yϑ−G9 $# û ÉL©9 $# óΟçFΡr& $ oλ m; tβθ à�Å3≈ tã ∩∈⊄∪ 〈أجابوا بقوهلم، األنبياء : (#θ ä9$ s% !$ tΡô‰y` uρ $ tΡu !$ t/# u $ oλ m; 

šÏ‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪ 〈 م مثل  و،األنبياءمجيع األقوام الذين أرسل اهللا إليهم أنبياء كان جوا

 y7 :واب قوم إبراهيم، قال تعاىلج Ï9≡x‹ x.uρ !$ tΒ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö7s% ’ Îû 7πtƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ‾Ρ āω Î) tΑ$ s% 

!$ yδθèùu�øIãΒ $‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u #’n? tã 7π ¨Β é& $ ‾ΡÎ)uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u šχρß‰tF ø)•Β ∩⊄⊂∪ 〈 الزخرف.  

 مافي ن،مقلدو أم األمر يف ما كل بل ا،يعبدو اليت اآلهلة ذه علمهم عدم على يدل وهذا
 .العلم على همحجج يبنون القوية احلُجج أصحاب والسالم الصالة عليهم األنبياء

عليه - كاحملاجة اليت كانت بني إبراهيم ، منها الغري ودحضها بأقوىحججمقارعة  .٢
 مبسألة ، حاجه حماجة ذلك امللك-عليه السالم- فحينما أراد إبراهيم ،١ والنمرود-السالم

                                                 
 

 .٢٤٦٩/ص، ٦/ ج،انظر الصحاح، للجوهري، مادة قوا ١



  
 

٧٣

 öΝs9 :الـاملوت واحلياة اليت هي من أمر اهللا وليس للبشر صلة ا فق r& t�s? ’n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn 

zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï% ©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% 

O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ ∩⊄∈∇∪ 〈 مل يكن رده مقنعاً أو احلُجةوعندما رد النمرود على هذه ، البقرة 
 وآياته  اهللاحججعلم من  جتاوز عن ذلك؛ ألنه -عليه السالم-حىت مقبوالً، ولكن إبراهيم 

$ tΑ: دحض كل متكرب جبار ويرصالشيء الكثري، الذي خي s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χÎ* sù ©!$# ’ÎAù' tƒ 

Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏϑÎ=≈ ©à9  واإلتيان احلُجةفهو ال يستطيع مقارعة هذه  ،فبهت هذا امللك، البقرة 〉 ∪∇∋⊅∩ #$
 .   ثلهامببأقوى منها أو حىت 

رمحه -يقول ابن عطية  ، يزهق الباطل وميحوهاًلكوا حق ، من املعارضةاحلُجةسالمة  .٣
 كان  إمنا جتري فيما يعارض الطب؛ ألن علم الطب-عليه السالم-وآيات عيسى : "٢اهللا

 وحينئذ أثريت فيه العجائب، فلما جاء عيسى عليه شرف الناس يف ذلك الزمان وشغلهم،
 إحياء املوتى وإبراء األكمه تقتضيها األمزجة وأصول الطب، ومنهاالسالم بغرائب ال 

 . ٣" علمت األطباء أن هذه القوة من عند اهللا،واألبرص

                                                                                                                                               
 

بن هو النمرود بن كنعان بن كوشي بن سام بن نوح، وقيل منرود بن فاحل بن عابر بن صاحل بن أرفخشذ                     :  النمرود ١
والبداية والنهاية، ابن كثري،    . ٢٨٧/ ،ص١/انظر تاريخ األمم وامللوك،الطربي،ج   . سام بن نوح، كان أحد ملوك الدنيا      

 .  ١٤٨/ ، ص١/ج

هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، من حمارب قيس، الغرناطي، أبو حممد، مفسر ، :  ابن عطية ٢
ويل القضاء املرية، وكان يكثر الغـزوات يف جيـوش   أدبياً شاعراً ديناً،    فاضالً لغوياً  ه عارف باألحكام واحلديث،   فقي

ـ ٥٤٢احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تويف سنة         : امللثمني، من مصنفاته   طبقـات املفـسرين ،     انظـر   . هـ
 . ٢٨٢/ ، ص٣/األعالم للزركلي، جو. ٢٦٥/ ، ص١/للداوودي،ج

 .٣٠٥/طية، ص احملرر الوجيز، البن ع٣
 



  
 

٧٤

 على رد والسحرة يتضح جلياً عدم مقدرة السحرة -عليه السالم-بني موسى ويف املناظرة 
 فما كان منهم إال اإلميان مبا -عليه السالم- القوية واآلية الدامغة اليت جاء ا موسى جةاحلُ

 .جاء به لظهور احلق وبيانه

 واإللزام احلُجة واهللا تعاىل أعطى الرسل عليهم السالم مجيعاً من قوة ؛اإلفحام واإلقناع .٤
 حبادثة من كذب كل �ما يفحمون ويلزمون به كل من حاججهم، كما حج نبينا حممد 

ألدلة  وذلك مبا ميلكه من افار قريش، أو ممن دخل يف قلبه شك؛اإلسراء واملعراج من ك
  وكانت حادثة اإلسراء واملعراج هي السبيل إلفحام املكذبني،والرباهني اليت رآها بعينه،

آها يف  بأمارات وعالمات ر� حيث أخربهم الرسول والسبيل للتصديق حبادثة املعراج؛
 دقيقاً مما يدل على حقيقة زيارته، بل وصف املسجد األقصى وصفاً ه تدل على صدقه،طريق

ملا كذبين قريش : " يقول� أنه مسع رسول اهللا -رضي اهللا عنهما- ١فعن جابر بن عبد اهللا
فكانت . ٢" أخربهم عن آياته وأنا انظر إليهقمت يف احلجر فجال اهللا يل بيت املقدس فطفقت

 .فحام املكذبني وإقناع كل من يف قلبه شك قوية إلحجةتلك 

اً،  ملك  كانت بدنية، أم    ليس هلا عالقة بقوة املستدل، أي مبا ميلكه من قوة سواءً           احلُجةوقوة  
 فغالب األنبياء عليهم السالم ليس لديهم باحلُجة نفسها،بل هي متعلقة  .  مكانةً أم سلطاناً، أم  

 .ملك، أو سلطان يستمدون منه قوة حجتهم

 

 
                                                 

 

هو الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة،                   :  جابر بن عبد اهللا    ١
اإلمام الكبري اتهد احلافظ، أبو عبد اهللا، من أهل بيعة الرضوان، غزا تسع عشرة غزوة، روى علما كثريا عن الـنيب                     

كان مفيت املدينة يف زمانه، تويف سنة مثان وسبعني وقيل سبع   . يب بكر وغريهم  صلى اهللا عليه وسلم وعن عمر وعلي وأ       
 . ١٩٤-١٨٩/ ، ص٣/سري أعالم النبالء، جو. ٤٩٤-٤٩٢/ ، ص١/أسد الغابة، جانظر . وسبعني للهجرة

وكتـاب  . ، مرفوعاً بلفظه  ٣١٥/، ص ٣٨٨٦/ أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب حديث اإلسراء، ح         ٢
 مرفوعـاً   -رضي اهللا عنهما  -، من حديث جابر بن عبد اهللا        ٣٩٣/، ص ٤٧١٠/، باب سورة بين إسرائيل، ح     التفسري

 من حـديث    ٧٠٨/، ص ٢٧٦/وأخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال، ح           . مبثله
  .  مرفوعاً مبثله-رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا 
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 سالمة الثوابت: الشرط اخلامس

 والثوابت هي األساسيات واألصول اليت تتسم بالثبات، وعدم التغري يف           ،١الثبات ضد الزوال  
 :كل زمان ومكان، وتنقسم إىل ثالثة أقسام

 .السنن اإلهلية -١
 .الثوابت الدينية -٢

 .ثوابت مرجعها الفطرة والعقل -٣

 
 : السنن اإلهلية-١

دل عليه الواقع كون واحلياة واألحياء، وهو أمر مالحظ، يوهي اليت تنظم وحتكم حركة ال
 sπ :الويشهد التاريخ له، وقد قرره اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي فق ¨Ζß™ «!$# †Îû šÏ% ©!$# 

(# öθ n=yz  ÏΒ ã≅ö6 s% ( s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? ∩∉⊄∪ 〈 وقال تعاىل  .األحزاب : ö≅ yγ sù 

šχρã�ÝàΖtƒ āω Î) |M ¨Ψß™ t Ï9 ¨ρF{ $# 4 n=sù y‰Åg rB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? ( s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «!$# ¸ξƒÈθ øtrB 

 .فاطر 〉 ∪⊃⊇∩

 :٢وتنقسم السنن اإلهلية إىل قسمني

 ).الثوابت الكونية(سنن إهلية كونية؛ تنظم الكون : أوالً

 .)ةالثوابت اإلنساني(؛ تنظم حياة البشر  سنن إهلية إنسانية: ثانياً

 

 
                                                 

 

 .٢١٩/، ص١جناوي، حملمد امل التعاريف، ١

 للمزيد انظر) بني السنن الكونية واإلنسانية(  فصل شريف اخلطيب يف كتابه السنن اإلهلية يف احلياة/ ذكر د ٢
 .٨٤-٧٥/ ،ص١/ج



  
 

٧٦

 :١والسنن اإلهلية هلا مسات ثالث

 sπ : قال تعـاىل   أي ال تتبدل وال تتغري    :  الثبات -أ   ¨Ζß™ «! $# † Îû š Ï% ©!$# (# öθ n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( 
 s9 uρ y‰Åg rB Ïπ ¨ΖÝ¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7 s? ∩∉⊄∪ 〈 األحزاب.  

ق أحيانـاً نـصرةً   فالسنن الكونية واإلنسانية ثابتة ال تتحول، إال أن السنن الكونية قد تتخر  
 مبيناً  -رمحه اهللا –يقول ابن تيمية    .  لبعض املؤمنني، أو جنام، أو هالك العصاة، وحنو ذلك        

، ٢وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ويه ووعده ووعيـده          : "ثبات السنن اإلنسانية  
 وغري ذلك   وليست هي السنن املتعلقة باألمور الطبيعية كسنته يف الشمس والقمر والكواكب          

من العادات؛ فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء مبا شاءه من احلكم، كما حبس الشمس علـى      
، وكما مأل السماء بالشهب، وكما أحيا املوتى غري مرة، �، وكما شق القمر حملمد   ٣يوشع

وكما جعل العصا حية، وكما أنبع املاء من الصخرة بعصا، وكما أنبع املاء من بني أصـابع                 
فقد عرف انتقاض عامـة     ... العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة الزمة       .... �الرسول  

العادات، فالعادة يف بين آدم أال خيلقوا إال من أبوين، وقد خلق املسيح من أم، وحواء مـن                  
أب، وآدم من غري أم وال أب، وإحياء املوتى متواتر مرات متعددة، وكذلك تكثري الطعـام                

األنبياء والصاحلني عليهم السالم، وأيضاً فعندكم تغريات وقعت يف         والشراب لغري واحد من     
العامل كالطوفانات الكبار فيها تغيري العادة، وهذا خالف عادته اليت وعد ا وأخرب أـا ال                

                                                 
 

شريف اخلطيب يف كتابه السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية مخس خصائص للسنن اإلهلية ذكرت هنا أمهها ،                 /  ذكر د  ١
 . ٥٨-٤٥/  ص،١/وللمزيد انظر ج

التدافع بني  هداه واإلعراض عنه، سنة اهللا يف سنة اهللا يف اتباع:  وأمره ويه ووعده ووعيدهومن السنن املتعلقة بدينه  ٢
احلق والباطل، سنة اهللا يف الفتنة واالبتالء، سنة اهللا يف الظلم والظاملني، سنة اهللا يف االختالف واملختلفني، سنة اهللا يف    

 .رفني، سنة اهللا يف االستدراج، وغريهاالترف واملت

وقد   . يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل عليهم السالمبن  يوشع بن نون بن أفراثيم  نيب اهللاهو : يوشع٣
عنـه  قـال  و  ،الكهف  )وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه( : قال تعاىل صرح بامسه يف قصة اخلضر،ذكره اهللا تعاىل يف القرآن غري م      

بين إسرائيل ، فتح بيت املقدس مع   )  ) إن الشمس مل حتبس لبشر إال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدس           (  ( :  �رسول اهللا   
ن سنة، فكان مدة بني أظهرهم حيكم بينهم بكتاب اهللا التوراة حىت قبضه اهللا إليه، وهو ابن مائة وسبع وعشريومكث ، 

 .٣٨٠-٣٥٠/،ص١/انظر البداية والنهاية،البن كثري،ج. حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة



  
 

٧٧

تتغري لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه، فإن هذا علم خبربه وحكمته، أما خربه فإنه أخرب بـذلك                
 .١"ي ال خيلف امليعادووعد به وهو الصادق الذ

ألن اخلوارق، واملعجزات، والكرامات هي نفسها      والتغيري يف هذه السنن يعد سنة أيضاً؛        
 .سنة إهلية أخرى

 ،أي أا تشمل كل البشر واخلالئق، دون تفريق، ودون استثناء، وبال حماباة:  العموم-ب 
› }§øŠ©9 öΝä3Íh: قال تعاىل ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒ r& È≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ÷ètƒ # [þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ ∩⊇⊄⊂∪ 

 .النساء〉

 قال ، وجدت الظروف املناسبة مكاناً وزماناً وأشخاصاًأي التكرار، أينما:  االطِّراد-ج 
 ô‰s% ôMn=yz : تعاىل ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% × s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈tã 

tÎ/Éj‹ s3ßϑø9  .آل عمران〉 ∪∠⊃⊆∩ #$

وحقيقة االستدالل بسنته وعادته هو اعتبار : "-رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الشيء بنظريه، وهو التسوية بني املتماثلني، والتفريق بني املختلفني، وهو االعتبار املأمور به 

فق السنن اإلهلية، وهي متواترة ويعرفها واحلُجج املقبولة البد من أن توا .٢"يف القرآن الكرمي
البشر مجيعاً، وأمهيتها تكمن يف حتققها دائماً ليعرف احلق، فعادة اهللا يف أنبيائه واحدة ال 

 عن حال النيب الذي خرج يف -رضي اهللا عنه-تتغري، ولذلك سأل ملك الروم أبا سفيان 
فهل قال هذا :  قالنا ذو نسب،هو في: ٣؟ قال أبو سفيان فيكمه  نسبكيف: مكة،  فقال له

: قالال، :ال، قال فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت : تلقط قبله؟ قأحد  القول منكم
                                                 

 
 .٥٣-٥٢/ رسالة يف لفظ السنة يف القرآن الكرمي، البن تيمية، ص١

 .٣٦٣/صالبن تيمية، النبوات،  ٢

والد يزيد ومعاوية   اُألموي، وهوهو الصحايب اجلليل أَبو سفيان صخر بن حرب بن أُمية القرشي: أبو سفيان ٣
بعشر سنني، وعاش  �، وكان أسن من رسول اهللا  وأشرافهارأس قريش وقائدهم، وهو من دهاة العرب  وغريمها،

، وتويف يف �مع رسول اهللا  ، وشهد حنيناً، وشهد الطائف. بعده عشرين، قاد قريشاً يوم أُحد، أسلم يوم الفتح
سري أعالم و. ١٠-٩/، ص٣/انظر أسد الغابة،البن األثري، ج. ، وقيل غري ذلك٣٣، وقيل ٣٢خالفة عثمان سنة 

 .١٠٧ -١٠٥/، ص٣/النبالء، ج
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: تلأيزيدون أم ينقصون؟ ق: اؤهم، قالبل ضعف: تلراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قفأش
فهل : لقاال، : تلمنهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قفهل يرتد أحد :  قالبل يزيدون،

 وحنن منه ،ال: تلفهل يغدر؟ ق: ، قالال: تلبالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قكنتم تتهمونه 
ومل ميكين كلمة : رضي اهللا عنه-سفيان  أبو  قال-ال ندري ما هو فاعل فيها، يف مدة 

 فكيف كان: نعم، قال: تل؟ قفهل قاتلتموه : قال -غري هذه الكلمة  أدخل فيها شيئاً
 :تلماذا يأمركم؟ ق: منه، قالال نونمنا ال ن ياحلرب بيننا وبينه سجال: تل ققتالكم أياه؟

،  ويأمرنا بالصالةواتركوا ما يقول آباؤكم،، شيئاًأعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به  يقول
فيكم  أنه فذكرت، سألتك عن نسبه : قل له:للترمجانفقال . والصلة، والعفاف، والصدقة

، أحد منكم هذا القول وسألتك هل قال عث يف نسب قومها،فكذلك الرسل تب، ذو نسب
فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، ، فذكرت أن ال

فقلت لو كان من آبائه ملك قلت ، فذكرت أن ال، وسألتك هل كان من آبائه من ملك
فذكرت ، ن يقول ما قالرجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أ

أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا، وسألتك أشراف 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم اتباع الرسل، وسألتك ، الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم

وكذلك أمر اإلميان حىت يتم، وسألتك أيرتد ، فذكرت أم يزيدون، أيزيدون أم ينقصون
وكذلك اإلميان حني خيالط بشاشة ، فذكرت أن ال، طة لدينه بعد أن يدخل فيهأحد سخ

، وكذلك الرسل ال تغدر، وسألتك مبا يأمركم، فذكرت أن ال، القلوب، وسألتك هل يغدر
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن عبادة األوثان، 

فسيملك موضع قدمي هاتني ،  فإن كان ما تقول حقاًويأمركم بالصالة والصدق والعفاف،
وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أخلص إليه لتجشمت 

 .١لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه

                                                 
 
 من حديث �القصة مذكورة يف صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  ١

اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون كتاب اجلهاد والسري، باب دعوة . ٢-١/، ص٧/رضي اهللا عنهما، ح-ابن عباس 
، وكتـاب التفسري. ٢٣٦/، ص٢٩٤٠/ إىل كسرى وقيصـر والدعـوة قبل القتال، ح� ومـا كتب النيبعليه 

≅ ö : قوله تعاىلبـاب è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (# öθ s9$yè s? 4’ n< Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7 ÷ètΡ āω Î) ©!  = آل عمران〉 ∪⊇∌∩ #$



  
 

٧٩

 ويعرفها اهللا، أنبياء من نيب كل يف ثابتة أمور هي الروم ملك عنها سأل اليت األمور وهذه
 رسول يف موجودة األمور هذه أن علم حينما ولذلك ا، العلم على واتواتر بل الناس،
 .   به اإلميان أظهر العرب

  : الثوابت الدينية-٢

والعقائد جيب أن يتوصل إليها بالقطع واليقني، وال يكفي ، هي اليت ختتص بالعقائد والعبادات
 ¨βÎ) £: يف العقيدة الظن والتقليد، قال تعاىل ©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ z ÏΒ Èd,ptø: $# $ º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΛÎ=tæ $ yϑÎ/ 

tβθ è=yè ø�tƒ ∩⊂∉∪ 〈ها الظن تكون غري مقبولة، وال يطلب من الدليل أو  فأي عقيدة منشؤ .يونس
 . فاإلخالل ا ليس إخالالً بالثوابت، ألن أصلها غري ثابتاحلُجة املعروضة أن توافقها؛

 االعتراف بوجود اهللا تعاىل ووحدانيته،      :واليقني لقطعا على بنيت اليت العقدية الثوابت فمن
نبـوة  : وأنه رب هذا الكون وواضع السنن واألصول اليت يسري عليها، و االعتراف بالنبوات     

  والرسل السابقني، واإلميان بالدار اآلخرة، ومثوبة احملـسنني، وعقوبـة            �الرسول حممد   
 .وغري مقبولةكانت حجته مردودة هلذه الثوابت  خمالفة جةفمن جاء حب. املسيئني

 :كون مرجعها الفطرة والعقلي الثوابت اليت -٣

 وهـذه  منطلقات ثابتـة، وقـضايا مـسلَّمة،   هي اليت يكون عليها االتفاق بني البشر على     
يكون مرجعها الفطرة أو العقل، فالثوابت اليت مرجعها الفطـرة          أن  املُسلَّمات والثوابت إما    

 الزواج، والذرية، وكسب املال، والطعام، واحملافظة على الصحة، وغري           النفس إىل  مثل حاجة 
 أو الدليل ختالف هذه الثوابت فإا تكون مردودة ألـا ختـالف             احلُجة فإذا كانت    ك،ذل

 .ثوابت ومسلمات بشرية ال ميكن االستغناء عنها

                                                                                                                                               
 
 إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، � وصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كتاب النيب ٣٧٤/ ، ص٤٥٥٣/ح=

 . ٩٩٢/، ص١٧٧٣/رضي اهللا عنهما، ح-من حديث ابن عباس 
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تجردين من األهواء؛ مثل    أما الثوابت املتعلقة بالعقل فهي اليت ال تقبل النقاش عند العقالء امل           
املُحـسن،  حسنِ الصدق، وقُبحِ الكـذب، وشـكر        من   الرذائل، األخالقية، وأمهات القيم  

 .  وهي صفات تتفق البشرية عليها فال جمال ملخالفتهاومعاقبة املُذنب وغريها،

 ولكن ما ذكرته هي الثوابت األصيلة اليت تناسب         بني دارس وآخر  وقد ختتلف هذه الثوابت     
 ..الفطرة والعقل 
يكون من خالل الدليل العقلي يف العقليات، والدليل التارخيي يف النقليات  فطلب الربهان

  .والدليل التجرييب يف احلسيات واملرويات،
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 مراعاة املقام ومقتضى احلال: الشرط السادس

 بينهما، واضـعةً كـالً    خباصية التوازن بني الثبات والتطور واجلمع   احلُجةأن تتميز   من  البد  
الثبات جيب أن خيلد ويبقى من أصول وكليات، واملرونة فيما          حيح؛ ف منهما يف موضعه الص   

 ذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل شرع املنهج اإلهلي ن يتغري ويتطور من وسائل وأساليب؛ينبغي أ
ختتـل هـذه     ترتقي وتنمو وتتقدم دون أن        كلها، يف مجيع أزماا وأطوارها، حبيث      للبشرية
فللزمان واملكان اعتبار خاص، ولألشخاص وأحواهلم اعتبار خاص أيضاً، وهذا ما            .األصول

وهو االعتبار الذي يستدعي عرض     . يعرف مبراعاة املقام ومقتضى احلال، وهو أمر ضروري       
 . وتتغري بتغري املناسبة واملقام، عل صفة خمصوصة مناسبة للحالاحلُجة

 :ما يليفالواجب عند ذلك مراعاة 
 . من حيث العلم، واجلهل، واملكانة، واالعتقادباحلُجة حال املخاطب -١ 
 .  احلُجة زمن عرض -٢ 
 .احلُجة مكان عرض -٣ 

 يف احلُججفعرض .  متناسبة مع الزمان، واملكان، ومالئمة لألشخاصاحلُجةفال بد أن تكون 
ن واضحاً يف معجزات  وهذا يكوكذلك عرضها على غري أهلها،غري وقتها مضيعة هلا، و

 فعندما برع العرب يف ، فهي تناسب املقام واحلال، وحتدث األقوام مبا برعوا فيه،األنبياء
 على أعلى مستويات البالغة والفصاحة، اليت ال اًمعجزالقرآن الكرمي البالغة والفصاحة جاء 

انت املعجزة  وعندما برع قوم عيسى يف الطب ك العرب أنفسهم أن يأتوا بآية منه،يستطيع
برص الذي ليس له عالج، يشفي بإذن اهللا األيستطيع أن   نبياً-عليه السالم-بإرسال عيسى 

 »ωθ: ، قال تعاىلي املوتى بإذن اهللايحييقدر أن بل وواألكمه،  ß™u‘uρ 4’ n<Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) ’ÎoΤ r& 

ô‰s% Νä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$ t↔Î/  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( þ’ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Νà6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö�©Ü9 $# ã‡à�Ρr' sù Ïµ‹Ïù 

ãβθ ä3u‹sù # M�ö�sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Û Ì̃� ö/é&uρ tµ yϑò2F{ $# š⇑t� ö/F{$#uρ Ä óré& uρ 4’ tAöθ uΚø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Νä3ã⁄Îm;tΡé& uρ 

$ yϑÎ/ tβθ è=ä.ù' s? $ tΒ uρ tβρã� Åz£‰s? ’ Îû öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆∪ 

 .آل عمران 〉



  
 

٨٢

 همسحرجزة اليت رم وكشفت ضعف وملا برع قوم فرعون يف السحر وفنونه جاءت املع
 . حلال األشخاص والزماناحلُجةوذا يتضح جلياً مناسبة  ،١وبطالنه

 حلال -وهي جناته من النار-مة حجته  يتضح لنا مدى مالء-عليه السالم-ويف قصة إبراهيم 
 فعندما أراد قوم إبراهيم عليه السالم إلقاءه يف النار، مل ينجه ،األشخاص، والزمان، واملكان

 بل مكنهم منه حىت ألقوه - وهو القادر على كل شيء-اهللا من أيديهم أو يطفئ نارهم 
 .  وأكثر مراعاةً للمقام ومقتضى احلالاحلُجةفيها، مث أجناه اهللا منها؛ ألن ذلك  أبلغ يف 

 من النار مناسباً حلال األشخاص عبدة األوثان الذين فكانت جناة إبراهيم عليه السالم
حضروا إلقاءه يف النار، بل ساعدوا يف مجع الوقود إلشعاهلا، حيث بان هلم بطالن اعتقادهم 

 الذي -عليه السالم-ما إله إبراهيم  يعبدوا وأا ال تنفع وال تضر، فييف هذه اآلهلة اليت
 . دعاهم لعبادته جناه من النار

 . فال جمال إلخفاء احلقائق أو سترها،ناسبتها للمكان وقوعها على املأل مجيعاًومن م
ر ماأل  يف النار ومكوثه فيها؛-عليه السالم-ومن مناسبتها للزمان وقوعها بعد رمي إبراهيم 

 .  ومن مث خروجه منها سليماً وهي تشتعل، حمققاًالذي جيعل موته
ها كان يف جواب اهللا  كيفية إحيائوية فتساءل عنويف قصة الرجل الذي مر على القرية اخلا

فعندما استبعد هذا الرجل إحياء اهللا هلذه  .ظيمة مراعية للمقام ومقتضى احلال عحجةعليه 
لكيفية،  سأل عن ايشاهد الدليل والربهان بنفسه، فقدالقرية اهلالكة امليتة، ناسب أن 

 ومناسبة للزمان حيث كانت يف التو  فهي مناسبة حلال الشخص،والكيفية تناسب املشاهدة،
 فأماته اهللا وأحياه نفسها اليت تساءل فيها، القرية ن ألا وقعت يفواللحظة، ومناسبة للمكا

 ÷ρr& “É‹©9: ، قال تعاىللريى بنفسه احلق $% x. §�tΒ 4’ n?tã 7π tƒ ö�s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’n? tã $ yγ Ï©ρá�ãã tΑ$ s% 

4’‾Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª!$# y‰÷èt/ $yγ Ï?öθ tΒ ( çµs?$ tΒ r' sù ª!$# sπsy($ ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% 

àM ÷VÎ7 s9 $ �Β öθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M÷VÎ7 ©9 sπ sy($ ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$ yèsÛ š�Î/# u�Ÿ°uρ öΝs9 

                                                 
 

قوامهم من   وقد التقيت امرأة أمريكية من أصل أملاين كان من أسباب إسالمها موافقة معجزات األنبياء ملا برع فيه أ                  ١
 .فنون، فسبحان اهللا عالم الغيوب



  
 

٨٣

÷µ̈Ζ|¡tF tƒ ( ö�ÝàΡ$#uρ 4’n<Î) š‚Í‘$ yϑÏm š�n=yè ôf uΖÏ9 uρ Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$#uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 

$ yδ ã”Å³⊥çΡ §ΝèO $ yδθ Ý¡ õ3tΡ $ Vϑós s9 4 $£ϑn=sù š̈ t7 s? … çµs9 tΑ$ s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©!$# 4’n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% 

∩⊄∈∪ 〈 البقرة. 
 وكالمه يف املهد تتجلى مراعاة اهللا سبحانه للمقام -عليه السالم- وكذلك يف قصة عيسى 

 حتمله أمام قومها فرموها ومقتضى احلال رفقاً وعلماً حبال الناس، وذلك حينما جاءت أمه
عليه -فجعل الدليل والربهان كالم ذلك الرضيع عيسى  يربؤها فأراد اهللا أن بالسوء،
 ولو نطق ذلك الطفل برباءة أمه وأخرب قومها بأنه هبة من عند اهللا وأن أمه بريئة  ،-السالم

 قد جتعل عيسى عليه احلُجة ولكن اهللا يعلم أن تلك اً على براءا، عظيملكان ذلك دليالً
السالم مقدساً عند هؤالء القوم لغرابة وجوده، فناسب أن ينطق هذا الرضيع بالتوحيد 

$ tΑ: -السالم عليه- عيسى لسان على تعاىل قال ،هللاوالعبادة املطلقة  s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# 

z Í_9s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $#  Í_n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪ 〈 فهذه املقولة اليت تناقض ما ادعاه النصارى يف ،مرمي 
عليه - ودليالً على نبوة عيسى حجة كانت وستكون اُأللوهية من -عليه السالم-عيسى 
 . ةواألمثلة يف هذا املوضع كثريته املطلقة هللا، وعبودي -السالم
 وذلـك  مقبولة، لتكون احلُجج يف فرهااتو الواجب هي ذكرها السابق الستة الشروط وهذه

 احتج من صدق على دليالً ولتكون احلُجج، تلك وراء من املنشود اهلدف حتقيق يف ألمهيتها
 .أعلم واهللا جة،احلُ هذه اتبع ملن الداللة ةمبرتل وتكون ا،

 شـروط  مـن  األول الشرط وهو حتقيقها، يف طريق العلم أن نرى الشروط هذه كل ويف 
 .  يف مجيع الشروطرئيساً وعامالً احلُجة،

 احلُجـج  ويذكرنا بأن أصح     احلُجج، أنظارنا إىل مدى أمهيته يف سالمة        وهذا ينبهنا ويوجه  
مل الغيب والشهادة العليم    ا صادرة من عا    اهللا وبراهينه، أل   حججوأقواها على اإلطالق هي     

 .  فال يوجد أعلم منه سبحانه وال أحكماحلكيم،
 
 



  
 

٨٤

 املبحث السادس
  أنواع احلُجة يف القرآن الكرمي

 
 .الوحي، الفطرة، العقل،  الكون: أربعة أنواعالقرآن الكرمي  يف جةحلُا

 وأخرياً ،ة، مث العقل وأقواها الوحي، مث الفطراحلُجج من حيث مصادرها،وختتلف هذه 
 .الكون

 الوحي: النوع األول
 اإلشارة، والكتابة، والرسالة، واإلهلام، والكالم اخلفي، وكل ما ألقيته إىل :الوحي يف اللغة

 أي كتب، وأوحى اهللا إىل أنبيائه،  أيضاًوحى وحياً، وأوحىيقال وحي وأوحيت و ،غريك
 .٢ على فعيل السريع يقال موت وحيحيالووو الوحا السرعة ميد ويقصر،  .١وأوحى أشار

 .٣ خفاء، ذكره الزجاجوأصل الوحي يف اللغة كلها إسرار وإعالم يف
 فجاء مبعىن ، استوعب مجيع املعاين اللغوية للوحيالقرآين الكرميوالوحي يف االستعمال 

 #: اإلشارة يف قوله تعاىل yr÷ρr' sù öΝÍκö� s9 Î) βr& (#θ ßsÎm7 y™ Zοt� õ3ç/ $ |‹ Ï±tãuρ ∩⊇⊇∪ 〈 ،إفادة املقصود  مرمي
 .٤بطريق غري الكالم
 :، وهو يف القرآن الكرمي على ثالثة ضروب٥وجاء مبعىن اإلهلام

$!  : كما يف قوله تعاىل، اإلهلام الفطري لإلنسان/١ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊ ö‘r& ( 
#sŒ Î* sù ÏM ø�Åz Ïµ ø‹n=tã ÏµŠÉ)ø9 r' sù †Îû ÉdΟuŠø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$sƒrB Ÿωuρ þ’ÎΤ t“ øtrB ( $ ‾ΡÎ) çνρ–Š !#u‘ Å7ø‹ s9 Î) çνθ è=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ 

šÎ=y™ö� ßϑø9  .القصص〉 ∪∠∩ #$

                                                 
 
 .٢٥٢٠/، ص٦/لسان العرب، مادة وحي،جانظر  ١

 .٢٥٢٠/، ص٦/ انظر الصحاح، مادة وحي، ج٢

 .٣٨٥٢/ ، ص٣/ذيب اللغة، لألزهري، مادة وحي، جانظر  ٣

 .٣١/، ص٣/ التحرير والتنوير، البن عاشور، ج٤

 .٢٩-٢٨/ن، ص انظر مباحث يف علوم القرآن، ملناع القطا٥



  
 

٨٥

 4‘ym :اإلهلام الغريزي لبقية خلق اهللا، وهو التسخري، كما يف قوله تعاىل/ ٢ ÷ρr& uρ y7•/u‘ ’ n<Î) 

È≅øtª[“ $# Èβr& “É‹ÏƒªB$# z ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $Y?θ ã‹ ç/ zÏΒ uρ Ì� yf¤±9 $# $ £ϑÏΒ uρ tβθ ä©Ì� ÷ètƒ ∩∉∇∪ 〈 وقوله تعاىل. النحل: 

 £ßγ9 ŸÒs)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑy™ ’Îû È ÷ tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’Îû Èe≅ä. >!$ yϑy™ $yδ t� øΒ r& 4 $ ¨Ζ−ƒ y— uρ u !$ yϑ¡¡9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

yxŠÎ6≈ |Á yϑÎ/ $Zà ø�Ïm uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í“yè ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9  .تفصل 〉〉〉〉 ∪⊅⊆∩ #$

 

صل له به العلم بأنه من عند  وهو إيقاع مراد اهللا يف نفس النيب، حياإلهلام اإلهلي لألنبياء،/ ٣
$  :-عليه السالم- على لسان إبراهيم ، قال تعاىل١ ومنه مرائي األنبياءاهللا، ¬Ηs>sù xtn=t/ çµyètΒ 

z ÷ë¡¡9 $# tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘r& ’Îû ÏΘ$ uΖyϑø9 $# þ’ÎoΤ r& y7çtr2 øŒ r& ö� ÝàΡ$$sù #sŒ$ tΒ 2”t� s? 4 tΑ$ s% ÏM t/r'‾≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ 

ã� tΒ÷σè? ( þ’ÎΤ ß‰Éf tF y™ βÎ) u !$ x© ª!$# zÏΒ t Î�É9≈¢Á9  .الصافات 〉 ∪⊅⊂⊆∩ #$

` ≅è% Hω ß‰É: اىلوله تعاء مبعىن اإلسرار واإلعالم يف قوج r& ’Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n<Î) $ �Β §�ptèΧ 4’ n? tã 

5ΟÏã$ sÛ ÿ… çµßϑyè ôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρr& $ YΒ yŠ % �nθ à�ó¡ ¨Β ÷ρr& zΝóss9 9�ƒ Í”∴Åz … çµ‾ΡÎ* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρr& 

$ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Î�ö� tó Ï9 «!$# Ïµ Î/ 4 Ç yϑsù §� äÜôÊ $# u�ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š�−/u‘ Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇⊆∈∪ 〈 

 .وهو أكثر معاين الوحي اخلاصة بالنبوة األنعام،
 y7: وجاء مبعىن الكالم اخلفي يف قوله تعاىل Ï9≡x‹ x.uρ $ oΨù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 @c É<tΡ # xρß‰tã tÏÜ≈u‹x© Ä§ΡM}$# 

ÇdÉf ø9 $#uρ Çrθãƒ öΝßγàÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ t∃ã� ÷zã— ÉΑöθ s)ø9$# # Y‘ρá�äî 4 öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è=yèsù ( öΝèδ ö‘x‹sù 

$ tΒ uρ šχρç�tIø�tƒ ∩⊇⊇⊄∪  〈والوسوسة ضرب من الكالم اخلفي،األنعام . 
 
 
 

                                                 
 

 .١٤٢/، ص١٠/بن عاشور، جير، حممد الطاهر  انظر التحرير والتنو١



  
 

٨٦

 :١ منها،صيغ كثرية غري الوحي عرب ا عن الوحيالقرآن الكرمي  يف توقد ورد
 #‘¤)n=tGsù ãΠ:  قال تعاىل:التلقي - yŠ# u ÏΒ Ïµ În/§‘ ;M≈yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµø‹ n=tã 4 … çµ‾ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# 

ãΛ Ïm§�9  . البقرة〉 ∪∠⊃∩ #$

≈ çµ:  قال تعاىل:داةاملنا - oΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡ t� ö/Î* ‾≈tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 الصافات. 

 ô‰s)©9 šX:  قال تعاىل:الرؤيا يف املنام - y‰|¹ ª!$# ã&s!θ ß™u‘ $ tƒ ö ”�9$# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( £ è=äzô‰tGs9 

y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t� ys ø9$# βÎ) u !$ x© ª! $# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ â‘ zƒÎ�Å_Ç s)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$ sƒrB ( 
zΝÎ=yèsù $ tΒ öΝs9 (#θ ßϑn=÷ès? Ÿ≅ yèy∨sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $ [s÷Gsù $ �6ƒÌ� s% ∩⊄∠∪ 〈الفتح . 

$ :  قال تعاىل:يفها املنسوبة إىل اهللا مثل قلنابتصار) قل(كلمة  - uΖù=à)sù ãΠ yŠ$ t↔‾≈ tƒ ¨βÎ) #x‹≈yδ 

Aρß‰tã y7 ©9 š�Å_÷ρt“ Ï9 uρ Ÿξ sù % m„ äl̈Ψy_ Ì�÷‚ ãƒ z ÏΒ Ïπ̈Ψyf ø9 $# #’s+ô±tF sù ∩⊇⊇∠∪ 〈 وقال تعاىل، طه : øŒ Î) tΑ$ s% 

ª!$# # |¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãè Ïù#u‘uρ ¥’n<Î) x8ã�Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 ã≅ Ïã%ỳ uρ tÏ% ©!$# 

x8θ ãèt7̈?$# s− öθ sù š Ï%©!$# (# ÿρã� x�x. 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝà6ãè Å_ ö�tΒ ãΝà6 ômr' sù öΝä3oΨ÷�t/ 

$ yϑŠÏù óΟçFΖä. Ïµ‹Ïù tβθ à�Î=tF ÷‚ s? ∩∈∈∪ 〈عمران آل . 

 ô‰s)s9: اىلقال تع:  العهد- uρ !$ tΡô‰Îγ tã #’ n<Î) tΠ yŠ# u ÏΒ ã≅ ö6 s% z Å¤ oΨsù öΝs9 uρ ô‰Åg wΥ …çµ s9 $YΒ ÷“tã ∩⊇⊇∈∪ 〈 
 .طه
 yŠ…ãρ#yŠ: اىلقال تع:  التفهيم- uρ z≈yϑøŠn=ß™uρ øŒ Î) Èβ$ yϑà6 øts† ’Îû Ï ö̂� ptø: $# øŒ Î) ôMt±x�tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨxî 

ÏΘ öθ s)ø9$# $ ¨Ζà2uρ öΝÎγ Ïϑõ3çtÎ: šÏ‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $ yγ≈ oΨôϑ£γ x�sù z≈ yϑøŠn=ß™ 4 ˆξ à2uρ $ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm 

$ Vϑù=Ïãuρ 4 $ tΡö� ¤‚ y™uρ yìtΒ yŠ… ãρ#yŠ tΑ$ t7 Éfø9 $# zós Îm7 |¡ç„ u�ö� ©Ü9$#uρ 4 $ ¨Ζà2uρ šÎ=Ïè≈ sù ∩∠∪ 〈 األنبياء. 

                                                 
 

 .١٠٥-١٠٢/ ستار األعرجي، ص.نظر الوحي ودالالته يف القرآن الكرمي والفكر اإلسالمي، دا ١



  
 

٨٧

 يف تفسريه لقـوله -رمحه اهللا-  يقول الطربييطلق على اإلرسال،: الوحي يف الشرع
$! : اىلتعـ ‾ΡÎ) !$uΖø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) !$ yϑx. !$ uΖø‹ym ÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr&uρ #’n<Î) 

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6ó™F{ $#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r&uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈yδ uρ 

z≈uΚ ø‹ n=ß™uρ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈إنا أرسلنا إليك يا حممد بالنبوة كما أرسلنا إىل  ": النساء
 . ١"نوح وإىل سائر األنبياء الذين مسيتهم لك من بعده والذين مل أمسهم لك

 y7: قوله تعاىلأيضاً باإلرسال فذكر عند تفسري  الوحي -رمحه اهللا– وعرف القرطيب Ï9≡ sŒ 

ôÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É= ø‹tó ø9 $# ÏµŠÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) 4 $ tΒuρ |MΨä. óΟ Îγ ÷ƒ t$s! øŒ Î) šχθà)ù=ãƒ öΝßγ yϑ≈ n=ø%r& óΟ ßγ •ƒ r& ã≅à�õ3tƒ zΝtƒ ö� tΒ 

$ tΒ uρ |MΨà2 öΝÎγ÷ƒ y‰s9 øŒ Î) tβθ ßϑÅÁ tF÷‚ tƒ ∩⊆⊆∪ 〈اإلحياء هنا اإلرسال إىل النيب " ، آل عمران�، 
 .٢"وإمياًء وغري ذلكيكون إهلاماً والوحي 

لمة اإلهلية اليت تلقى إىل أنبيائه هو الك":  فقال، للوحي تعريفاً-رمحه اهللا–وذكر الراغب 
$ : وذلك أضرب حسبما دل عليه قوله تعاىل. هوأوليائ tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3ãƒ ª! $# āω Î) 

$ �‹ôm uρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$ pg Éo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö�ãƒ Zωθ ß™u‘ z Çrθã‹ sù ÏµÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 …çµ ‾ΡÎ) ;’Í? tã ÒΟŠÅ6 ym 

 .٣" الشورى〉 ∪⊆∋∩

فالتعريف الشرعي للوحي منحدر عن األصل اللغوي يف خصوصية اإلسرار واإلعـالم            
 .٤ عن اآلخرينالسريع، وما يصاحب ذلك من اإلشارة والرمز اللذين خيفيان

 أي أن هذه اللفظـة  تخدمة للفظة الوحي املعىن الشرعي،  واملتعارف عليه اآلن من املعاين املس     
 .خمتصة بكل ما يلقى على األنبياء واملرسلني دون غريهم

   

                                                 
 

 .٦٨٥/، ص٧/ تفسري الطربي، ج١

 .٨٥/، ص٤/لقرطيب، جاجلامع ألحكامالقرآن، ل ٢

 .٨٥٩-٨٥٨/ األصفهاين، ص مفردات ألفاظ القرآن، للراغب٣

 .٢٥/ تاريخ القرآن الكرمي، حملمد الصغري، ص٤



  
 

٨٨

 :أنواع الوحي
- كما كلم اهللا موسى  بكالم يسمعه وال يرى مصدره،١ما يكون مكاملة بني العبد وربه )١

 zΝ‾=x.uρ ª!$# 4 : ، قال تعاىل تكليماً-عليه السالم y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ 〈 النساء. 

ما يكون إهلاماً يقذفه اهللا يف قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري، ال يستطيع له  )٢
 $£ϑn=sù (#θ: ، قال تعاىل٢ شكاًهدفعاً، وال جيد في ç7yδ sŒ ÏµÎ/ (# þθ ãèuΗødr& uρ βr& çνθ è=yè øgs† ’ Îû ÏMt6≈ uŠxî 

Éb=èg ø: $# 4 !$uΖøŠym ÷ρr& uρ ÏµøŠs9 Î) Οßγ ¨Ζt⁄Îm6 t⊥ çF s9 öΝÏδ Ì� øΒr' Î/ #x‹≈yδ öΝèδ uρ Ÿω tβρá�ãè ô±o„ ∩⊇∈∪ 〈يوسف . 

، ٣ما يكون مناماً صادقاً جييء يف حتققه ووقوعه كما جييء فلق الصبح يف تبلجه وسطوعه )٣
 $¬Ηs>sù xtn=t/ çµ: قال تعاىل yètΒ z ÷ë¡¡9 $# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘r& ’ Îû ÏΘ$uΖyϑø9 $# þ’ ÎoΤr& y7 çtr2øŒ r& ö� ÝàΡ$$sù 

#sŒ$ tΒ 2”t� s? 4 tΑ$ s% ÏM t/r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ÷σè? ( þ’ÎΤß‰Éf tF y™ βÎ) u !$x© ª!$# z ÏΒ t Î�É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ 〈 
 .الصافات

عليه السالم، وهو ملك كرمي ذو قوة عند ذي -ما يكون بوساطة أمني الوحي جربيل  )٤
قال ، ٤ وذلك النوع من الوحي هو أشهر األنواع وأكثرها،رش مكني، مطاع مث أمنيالع

≈ ßì‹Ïùu‘ ÏM: تعاىل y_ u‘ ¤$!$# ρèŒ Ä ö̧� yè ø9 $# ’ Å+ù=ãƒ yyρ”�9 $# ôÏΒ ÍνÌ�øΒ r& 4’ n? tã tΒ â !$t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã 

u‘ É‹Ψã‹ Ï9 tΠ öθ tƒ É− Ÿξ −G9  . غافر〉 ∪∋⊆∩ #$

 
 
 
 

                                                 
 

 .٦٠-٥٩/، ص١/ مناهل العرفان، للزرقاين، ج١

 .٦٠-٥٩/، ص١/ج.  املرجع السابق٢

 .٦٠-٥٩/، ص١/ج.  املرجع السابق٣

 .٦٠-٥٩/، ص١/ج.  املرجع السابق٤
 



  
 

٨٩

 :مصدر الوحي
ا  وال العقل، وال اآلفاق، يد فيه، وهو مم        الق العليم مباشرة، فليس للنفس،    الوحي مصدره اخل  

 تطيع اإلنـسان تعلمهـا أو مـشاهدا،       ال شك فيه ملا يف الوحي من علوم ومعارف ال يس          
 باإلضـافة   ق غيبية ال يستطيع العقـل إدراكهـا،       فمعارف الوحي يف أغلبها مرتبطة حبقائ     

 وهي ما أفىن البعض فيها حياته للوصول        البشرية وعالقاا، لتنظيم احلياة   للمعارف األساسية   
 .ة منها، بينما خيرب ا الرسول دون جتارب أوحبوثسري حقيقة يىلإ
 

 :أشكال الوحي
        :منهاللوحي أشكال 

، وأمرهم بتبليغ الناس مبا ه، باألنواع املذكورة سابقاًي اهللا إىل أنبيائوهي وح: النبوة �
$!  :، قال تعاىل جيمع بني كل األنبياء والرسل والوحي أمريريد، ‾ΡÎ) !$uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑx. 

!$ uΖø‹ ym÷ρr& 4’n<Î) 8yθ çΡ z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’ n<Î) zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ 

z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™F{$#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r&uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈yδ uρ z≈uΚ ø‹n=ß™uρ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ 

Wξ ß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨóÁ|Á s% š�ø‹ n=tã  ÏΒ ã≅ö6 s% Wξ ß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγ óÁ ÝÁø)tΡ š�ø‹ n=tã 4 zΝ‾=x.uρ ª!$# 4 y›θ ãΒ 

$ VϑŠÎ=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ 〈النساء . 

ت ودالئل على صدقهم، من بيناهي كل ما جاء على يد الرسل كثرية، و:  آيات األنبياء �
$!  :قال تعاىل uΖøŠym ÷ρr& uρ 4’n<Î) #y›θ ãΒ ÷βr& È,ø9 r& š‚$ |Á tã ( #sŒ Î* sù }‘Ïδ ß# s)ù=s? $ tΒ tβθ ä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ 〈 

≈ ãΝßγ: وقال تعاىل .األعراف oΨ÷è©Ü s%uρ ótL oΨøO$# nοu�ô³tã $ »Û$ t7ó™r& $ VϑtΒ é& 4 !$ uΖø‹ym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) # y›θãΒ ÏŒ Î) 

çµ8s)ó¡oKó™$# ÿ… çµãΒ öθ s% Âχr& >Î�ôÑ $# š‚$ |Á yè În/ t� yf y⇔ø9 $# ( ôM |¡yf t7/Ρ$$ sù çµ ÷ΨÏΒ $ tF t⊥øO$# nοu�ô³tã $ YΖøŠtã ( ô‰s% 

zΝÎ=tæ ‘≅ à2 <¨$ tΡé& öΝßγ t/u�ô³̈Β ∩⊇∉⊃∪ 〈وقال تعاىل . األعراف:  ô‰s)s9 uρ !$ uΖø‹ ym÷ρr& 4’n<Î) # y›θãΒ ÷βr& Î�ó�r& 

“ÏŠ$ t7Ïè Î/ ó>Î�ôÑ$$ sù öΝçλ m; $Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $ T¡t6 tƒ āω ß#≈ sƒrB % Z.u‘yŠ Ÿωuρ 4 ý øƒrB ∩∠∠∪ 〈 طه. 



  
 

٩٠

$!  :سبحانه وقال oΨøŠym ÷ρr' sù Ïµø‹ s9 Î) Èβr& ÆìoΨô¹$# y7ù=à�ø9 $# $ oΨÏ⊥ ãŠôãr' Î/ $oΨÍŠôm uρuρ #sŒ Î* sù u !$ y_ $ tΡâ÷ö∆r& u‘$ sùuρ 

â‘θ ‘Ζ−F9$# � ò�è=ó™$$sù $ pκ� Ïù ÏΒ 9e≅à2 È÷ ỳ ÷ρy— È ÷uΖøO$# š�n=÷δ r&uρ āω Î) tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹n=tã ãΑöθ s)ø9 $# öΝßγ ÷ΨÏΒ ( 
Ÿωuρ Í_ ö7ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû tÏ% ©!$# (# þθ ßϑn=sß ( Νåκ̈ΞÎ) šχθè%{�øó •Β ∩⊄∠∪ 〈 وقال تعاىل، املؤمنون:  !$ oΨøŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) 

# y›θãΒ Èβr& >Î�ôÑ $# x8$ |Á yèÎn/ t� ós t7 ø9$# ( t,n=x�Ρ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ä. 5− ö� Ïù ÏŠ öθ ©Ü9$% x. ÉΟŠÏà yè ø9  . الشعراء〉 ∪⊃∌∩ #$

 إليه اهللا وحيي حيث ،املرسل النيب طريق عن وتكون الوحي أشكال من شكل هيالكتب  �
 y7: قال تعاىل ،الكتاب هذا ادةمب Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $ ºΡ#u ö�è% $ |‹ Î/t�tã u‘ É‹ΨçGÏj9 ¨Π é& 3“ t�à)ø9 $# 

ô tΒuρ $ oλ m;öθ ym u‘ É‹Ζè?uρ tΠ öθ tƒ Æìôϑpg ø:$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù 4 ×,ƒÌ� sù ’Îû Ïπ ¨Ψpgø: $# ×,ƒ Ì�sùuρ ’ Îû Î�� Ïè¡¡9   الشورى،〉 ∪∠∩ #$

$  :وقال تعاىل oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈النساء . 

≈ öΝßγ :عاهلم املتعلقة بالشرع، قال تعاىلأقوال األنبياء وأف  � uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÌ� øΒr' Î/ 

!$ uΖøŠym ÷ρr& uρ öΝÎγ ø‹s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $# uΘ$ s%Î)uρ Íο4θ n=¢Á9 $# u!$ tFƒ Î)uρ Íο4θ Ÿ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x.uρ $ oΨs9 t Ï‰Î7≈tã ∩∠⊂∪ 〈 

$! : وقال تعاىل .األنبياء uΖø‹ ym ÷ρr&uρ 4’ n<Î) 4y›θ ãΒ Ïµ‹Åzr&uρ βr& #u §θ t7 s? $ yϑä3ÏΒ öθ s)Ï9 u�óÇÏϑÎ/ $ Y?θ ã‹ç/ 

(#θ è=yè ô_$#uρ öΝà6 s?θ ã‹ç/ \' s#ö6 Ï% (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# 3 Î�Åe³o0uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 : وقال تعاىل .يونس 〉 ∪∠∇∩ #$

 ö≅ è% βÎ) àM ù=n=|Ê !$ yϑ‾ΡÎ* sù ‘≅ÅÊ r& 4’ n?tã Å¤ ø�tΡ ( ÈβÎ)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $ yϑÎ6 sù û Çrθãƒ ¥’n<Î) ú† În1u‘ 4 … çµ‾ΡÎ) 

Óì‹ Ïϑy™ Ò=ƒ Ì�s% ∩∈⊃∪ 〈وقال تعاىل . سبأ : $tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç tã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āω Î) Öór uρ 4 yrθãƒ 

   .النجم 〉 ∪⊇∩

 :خصائص الوحي
 وأقواها، فاألنبياء والكتب احلُجج ألنه يضم أكثر  على اإلطالق،احلُججأقوى   �

 اليت ال يعاقب اهللا احلُجج وهي ندرج حتت الوحي،تحجج على البشر وواملعجزات هي 
$ : اىل بياا للبشر، قال تعأحـداً إال بعـد tΒ uρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹ yèãΒ 4 ®Lym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™u‘ ∩⊇∈∪ 〈 

 .اإلسراء



  
 

٩١

ويستمد الوحي قوته مبا يأيت به األنبياء من املعجزات والغيبيات اليت ال يقدر عليهـا إال اهللا                 
أن له من   بد  ال عند اهللا، وأن اهللا قد أوحى له          فمن خيرب الناس أنه مرسل من      ىل،سبحانه وتعا 

 . الناسهيأيت باخلوارق اليت ال يستطيع البشر أن يأتوا ا ليصدق
 قال، لربانية مصـدره، سالمته من اخلطـأ والزلل والنقص والعيب والتحيز واهلوى �

% ¨βÎ) tÏ: تعاىل ©!$# (#ρã� x�x. Ì� ø.Ïe%!$$Î/ $£ϑs9 öΝèδ u !% ỳ ( … çµ‾ΡÎ)uρ ë=≈tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# 

.ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ 〈 فصلت. 

ويفصل القول فما من نيب مرسل وال كتاب مرتل إال قادر على كشف الواقع بتمامه،   �
  $»Ûθä9uρ: ، قال تعاىل ويكشف واقعهم، بل حيكيه بكل دقة وتفصيليف حال من جاء إليهم،

øŒ Î) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 tβθ è?ù' s?r& sπ t± Ås≈x�ø9 $# $ tΒ Νä3s)t7 y™ $ pκÍ5 ôÏΒ 7‰tn r& š∅ÏiΒ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝà6 ‾ΡÎ) 

tβθ è?ù' tGs9 tΑ$y_ Ìh�9 $# Zοuθ öκy−  ÏiΒ ÂχρßŠ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅t/ óΟçFΡr& ×Π öθ s% šχθèùÌ� ó¡ •Β ∩∇⊇∪ 〈 األعراف. 

’ 4: تعاىل وقال n<Î)uρ št ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7 øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

…çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$ y_ ×π oΨÉi�t/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? 

}̈ $ ¨Ψ9 $# öΝèδ u !$ u‹ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹Î) 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) 

ΟçFΖà2 š ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪ Ÿωuρ (#ρß‰ãè ø)s? Èe≅à6 Î/ :Þ≡u�ÅÀ tβρß‰Ïãθ è? šχρ‘‰ÝÁ s?uρ tã È≅‹Î6 y™ 

«!$# ôtΒ š∅tΒ#u Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $[_ uθ Ïã 4 (# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹Î=s% öΝà2u�©Ys3sù ( (#ρã� ÝàΡ$#uρ 

y# ø‹x. šχ%x. èπt6 É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  .األعراف 〉 ∪∌∇∩ #$

≈= ãΝÎ :اىلقال تعاملصدر الوحيد للغيبيات،   � tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ 4’n? tã ÿÏµ Î7øŠxî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ 

āω Î) Ç tΒ 4 |Ós?ö‘ $# ÏΒ 5Αθ ß™§‘ … çµ‾ΡÎ* sù à7 è=ó¡o„ . ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ�ù=yz # Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ 〈ن اجل. 

 
 
 



  
 

٩٢

 š�ù=Ï? ô :تعاىل وقال ÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É= ø‹tó ø9 $# !$ pκ� Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγ ßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7ãΒöθs% ÏΒ 

È≅ö6 s% #x‹≈yδ ( ÷�É9 ô¹$$ sù ( ¨βÎ) sπ t6É)≈ yè ø9 $# šÉ)−F ßϑù=Ï9 ∩⊆∪ 〈 ،اإلميان يستلزم بالوحي فاإلميان هود 
 أصلها خفية ظاهرة الوحي ألن وذلك بالوحي؛ اإلميان زميستل بالغيب انواإلمي بالغيب،
 .ا دراية للبشر يكن امل جاء اليت واملعارف واإلعالم، اإلسرار

 
 دورمها، يلغي وال والفطرة العقل قيمة من يرفع طريق الوحي فطريق ،يثري العقل والفطرة  �
 واآلفاق وللفطرة حلق،ا ىلإ لوصولا يف املعروف دوره فللعقل احلق، ىلإ للوصول يثريمها بل

 tβθ: تعاىل قال ،أمهيته منهم ولكل احلق، إثبات يف دورمها ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ 

tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çµtΡθ èùÌh� ptä† . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθè=s)tã öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ 

 .البقرة 〉 ∪∋∠∩

حلـق،   ا ىلإ وذكر اهللا للعقل هنا تنبيه على أمهيته يف التوصل           ليهود مسعوا الوحي مث عقلوه،    فا
وليدلل على أن الوحي هو مصدر إلثارة هذا العقل، وإمنا صدر منهم التحريف بعد املعرفـة            

 çνθالتامة باحلقيقة وليس عن عدم الفهم، ولفظة         è=s)tã  〈       دون غريها تدل على مدى فهمهم 
لعقل؛  اىلإ بل نسب معرفتهم ،فلم يقل سبحانه من بعد ما فهموه، أو علموه   . فة واحلق للمعر

 .عقوهلم ىلإألنه املباشر للمعرفة والفهم، يف كناية عن مدى وصول احلق 

 
 فبما ميلك اإلنسان من حواس ال يستطيع معرفة احلق بكماله، فهو .مصدر العلم واملعرفة  �

معرفة والعلم، يصدقه عقله، وتتطلبه فطرته، وهو طريق يف أشد احلاجة إىل مصدر آخر لل
ال ـول والصدور، قـالوحي الرباين الدقيق الثابت الشامل للعلوم واملعرفة مبا يشفي العق

 y7 :اىلـتع Ï9≡ x‹x.uρ !$uΖø‹ ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô ÏiΒ $tΡÌ� øΒr& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ 

ß≈yϑƒ M}$#  Å3≈ s9 uρ çµ≈oΨù=yèy_ # Y‘θ çΡ “Ï‰öκ̈Ξ ÏµÎ/  tΒ â !$ t± ®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6Ïã 4 y7 ‾ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 

5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊄∪ 〈 الشورى. 



  
 

٩٣

 ßøtwΥ �È :تعاىل وقال à)tΡ y7 ø‹n=tã z|¡ ôm r& ÄÈ |Á s)ø9 $# !$ yϑÎ/ !$ uΖø‹ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) #x‹≈yδ tβ#u ö�à)ø9 $# βÎ)uρ 

|MΨà2  ÏΒ Ï&Î#ö7 s% zÏϑs9 šÎ=Ï�≈ tó ø9  .يوسف 〉 ∪⊃∩ #$

 وقد جاءت   نبياء، ومنبع العلم للبشر مجيعاً،     وهو منبع علم األ    ، على كل البشر   حجةفالوحي  
 وكان التشريع الذي أمر به األنبيـاء        اُأللوهية،الرسل بالعلم البني لتصحيح فكرة الناس عن        

األنبيـاء  يف الكتب السماوية وأوامـر        الذي يتمثل  ح هذا الكون وفق املنهج الرباين     إلصال
  .ونواهيهم هلم.،الشفوية ألقوامهم

 
 ألنه مصدر راحة البشر، فمن آمن به سار مـع عقلـه             ؛يوافق العقل والفطرة والكون     �
 .فطرته وكونه يف سكون وتوافق عجيبو
 

 :حقيقة الوحي
 ألن اإلنسان بوله؛ست مما يعجز العقل عن قالوحي حقيقة ربانية ميكن لإلنسان تصورها، ولي

و إنزال الكتب ليس باألمر  وإرسال الرسل أ بفطرته أن الرب قادر على كل شيء،يعلم
ا جاء به، مل ولذلك كان اإلنكار يف زمن األنبياء يرجع لشخص النيب املوحى إليه أو املعجز،

  :اىلتع الق ؟ فقالوا ملاذا يوحي اهللا إىل بشرة اليت أوحى اهللا ا هلذا النيب،وليس للطريق

tΑ$ s%uρ _|yϑø9 $#  ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t Ï%©!$# (#ρã� x�x. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï !$ s)Î=Î/ Íοt� ÅzFψ$# öΝßγ≈ oΨøùt� ø?r& uρ ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ 

!#x‹≈yδ āω Î) ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ ã≅ ä.ù' tƒ $£ϑÏΒ tβθ è=ä.ù' s? çµ÷ΖÏΒ ÛUt� ô±o„ uρ $ £ϑÏΒ tβθ ç/u�ô³n@ ∩⊂⊂∪ ÷È⌡ s9 uρ Ο çF÷èsÛr& # Z�|³o0 

ö/ ä3n=÷W ÏiΒ ö/ ä3‾ΡÎ) # ]Œ Î) tβρç�Å£≈ y‚  .املؤمنون 〉  ∪⊇⊃∩ 9©

 tΑÌ“Ρâ: ، قال تعاىلوقالوا ملاذا هذا النيب بالذات دون غريه من البشر r& Ïµø‹ n=tã ã� ø.Ïe%!$# .ÏΒ $uΖÏΨ÷�t/ 

4 ö≅t/ öΛèε ’Îû 7e7 x© ÏiΒ “Ì� ø.ÏŒ ( ≅ t/ $ £ϑ©9 (#θ è%ρä‹ tƒ É>#x‹tã ∩∇∪ 〈 ص. 

 
 
 



  
 

٩٤

≅ Ÿ: وملاذا هذا املنهج الذي جاء به النيب، قال تعاىل yèy_ r& sπoλ Î;Fψ$# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn≡ uρ ( ¨βÎ) #x‹≈yδ 

í óý s9 Ò>$yf ãã ∩∈∪ 〈 تعاىل وقال .ص:  tΑ$ s%uρ ãβöθ tãö� Ïù $ yγ •ƒ r' ‾≈tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ àMôϑÎ=tã Νà6s9 ô ÏiΒ 

>µ≈s9 Î) ”Î�ö� xî ô‰Ï%÷ρr' sù ’ Í< ß≈yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã ÈÏeÜ9$# ≅yè ô_ $$sù ’Ík< $[m ÷�|À þ’ Ìj?yè ©9 ßìÎ=©Ûr& #’n<Î) Ïµ≈s9 Î) 

4†y›θ ãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ tÎ/É‹≈s3ø9  .القصص 〉 ∪∇⊃∩ #$

 y7: واقترحوا عدة آيات يعرف ا نبوة هذا النيب، قال تعاىل ‾=yèn=sù 88Í‘$s? uÙ÷èt/ $tΒ #†yrθãƒ 

š�ø‹ s9Î) 7, Í←!$ |Êuρ ÏµÎ/ x8â‘ ô‰|¹ βr& (#θä9θ à)tƒ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµø‹ n=tã î”∴x. ÷ρr& u!$ y_ …çµ yètΒ î7n=tΒ 4 !$ yϑ‾ΡÎ) |MΡr& 

Ö�ƒÉ‹ tΡ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î≅ŠÅ2uρ ∩⊇⊄∪ 〈هود . 

 (#θ :وقال تعاىل ä9$ s%uρ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym t� àf ø�s? $uΖs9 z ÏΒ ÇÚö‘ F{$# % �æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρr& tβθ ä3s? 

š�s9 ×π̈Ψy_  ÏiΒ 9≅ŠÏƒ‾Υ 5=uΖÏãuρ t� Édf x�çGsù t�≈ yγ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=Åz # ��� Éf ø�s? ∩⊇∪ ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u !$yϑ¡¡9 $# $ yϑx. 

|M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $̧�|¡ Ï. ÷ρr& u’ ÎAù' s? «! $$Î/ Ïπx6 Í×‾≈ n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪ ÷ρr& tβθä3tƒ y7s9 ×M øŠt/  ÏiΒ >∃ ã�÷zã— 

÷ρr& 4’n∋ ö� s? ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7ÍhŠÏ%ã� Ï9 4 ®L ym tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $Y7≈ tFÏ. …çνäτ t�ø)‾Ρ 3 ö≅è% tβ$ ys ö7ß™ ’ În1u‘ 

ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθß™§‘ ∩⊂∪ 〈 ،فال حي نفسه مل يكن مصدر تكذيب لألمم،فالو اإلسراء 
جند ديناً من األديان خيلو من فكرة الوحي مهما اختلفت املنازع يف تصويره، فالتخلي عن 

 بل إن الدجالني والكذابني ،١سيما األديان السماويةة الوحي تقويض للدين من أساسه الفكر
  .٢يتخذوا طريقةً ومنهجاً هلم ليصدقهم الناس

 
 
 

                                                 
 

  .٢١ الوحي، حسيب السامرائي، جملة كلية اآلداب، بغداد العدد ١

 ملزيد املعرفة عن الوحي عند األمم واألديان السابقة انظر الوحي ودالالته يف القرآن الكرمي والفكر اإلسالمي، ٢
 .٣٧-٢١/ستار األعرجي، ص.د



  
 

٩٥

 :  احلاجة للوحي
ر املطلوبـة   ال يستطيع اإلنسان بعقله وإحساسه أن يعيش يف احلياة بسعادة ويصل إىل األمو            

 . ألكل والشربإىل ا تهحاج الوحي أكرب من ىلإ منه، لذلك كانت حاجته
 ،والرسالة ضرورية للعباد البـد هلـم منـها        : "- رمحه اهللا  -شيخ اإلسالم ابن تيمية    يقول

 فـأي   ، والرسالة روح العامل ونوره وحياتـه      ،إليها فوق حاجتهم إىل كل شيء     وحاجتهم  
صالح للعامل إذا عدم الروح واحلياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليه مشـس           

 فهو يف   ،الرسالة، وكذلك العبد ما مل تشرق يف قلبه مشس الرسالة ويناله من حياا وروحها             
 : قال تعـاىل   وهو من األموات،     ظلمة tΒ uρr& tβ% x. $ \GøŠtΒ çµ≈ oΨ÷�uŠôm r' sù $ oΨù=yèy_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ  Å´ ôϑtƒ 

Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $#  yϑx. … ã& é#sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8l Í‘$ sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ 4 š�Ï9≡ x‹ x. z Îiƒ ã— t Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 $ tΒ 

(#θ çΡ% x. šχθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄⊄∪ 〈،ن ميتاً يف ظلمة اجلهـل فأحيـاه اهللا         فهذا وصف املؤمن كا    األنعام
بروح الرسالة ونور اإلميان وجعل له نوراً ميشى به يف الناس، وأما الكافر فميت القلـب يف                 

 : والروح إذا عدم فقد فقدت احلياة، قال اهللا تعاىل         ، ومسى اهللا تعاىل رسالته روحاً     ،الظلمات
 y7 Ï9≡ x‹ x.uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒ M}$# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨù=yèy_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ‾ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β 

 .١"الشورى 〉 ∪⊅∋∩

يع النواحي الدينية والدنيوية ومما يشري إىل ضرورة الوحي الفساد العام، واندراس العلم، يف مج
 . لوحي بأشكاله اىلإوهذا دليل على احلاجة املاسة . يف فترات انقطاع الرسل

، العقيدة، والتشريع، واألخالق واملعـامالت،      وأهم ما حيتاج إليه اإلنسان من خالل الوحي       
 :وذلك على النحو اآليت

 
 

 
                                                 

 

 .٩٤-٩٣/، ص١٩/، جتيمية يف الفقهفتاوى ابن  كتب ورسائل و١



  
 

٩٦

 :العقيدة �

 فالعقل مع ما    ملتعلقة ا حيتاج إىل منهج حمدد؛     ل ا ، وحقيقتها، والتفاصي  اُأللوهيةاالعتقاد ب 
كن أن تتفق أودع اهللا فيه من قدرات يعجز عن التصور اإلهلي الدقيق، وعقول البشر ال مي  

 واملسائل العقدية من أهم ما حيتاج إليه اإلنسان ألـا مـصدر           على منهج موحد لإلله،   
 ولذلك جنـد    ، وهي العبادة واخلضوع،   ها اإلنسان  علي فُطرالراحة، وموافقة للجبلة اليت     

ـ         ىلإأكثر الناس إذا مل يهتدوا        وهـذا يف    اً،طريق احلق يتخذون ما حيبونه ويقدسونه إهل
 .حقيقته غري مقبول عند العقالء

ادة، بـل  صرف له العبثابتة يف كل زمان عن اإلله الذي ت  الوحي حييطنا حبقيقة واضحة     و
؛ ضاً ال يستطيع أن يدرك األمور الغيبية بنفـسه         والعقل أي  التعريف به ومقتضيات ذلك،   

 والوحي يدلل علـى  من الدالئل واملعارف، النظر واإلدراك ملا يعقله باحلواس       ألن مهمته 
 . جيعل العقل يقبلهالذياألمور الغيبية مبا يعقله اإلنسان بغاية البيان والوضوح 

-المعليه الس– لسان لوط اء علىوا إىل منهج موحد يف العقيدة، فجاء دعـومجيع األنبي
 : ô‰s)s9 $ uΖù=y™ö‘r& % �nθçΡ 4’n<Î) Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$ s)sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ… çνç�ö� xî þ’ÎoΤ Î) 

ß∃%s{r& öΝä3ø‹ n=tæ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏàtã ∩∈∪ 〈األعراف  .  

’ 4 :-عليه السالم-وجاء على لسان هود  n<Î)uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# 

©!$# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çνç�ö� xî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs? ∩∉∈∪ 〈 األعراف. 

’ 4: قومه خماطباً -السالم عليه- صاحل لسان على وجاء n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ%s{r& $ [s Î=≈ |¹ 3 tΑ$s% 

ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) … çνç�ö� xî ( ∩∠⊂∪ 〈 األعراف. 

% 4’n<Î)uρ štô‰tΒ öΝèδ :-عليه السالم-وجاء على لسان شعيب  s{r& $Y7 øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Νà6 s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( ô ∩∇∈∪ 〈 األعراف. 

 .صدقهم على ةقوي حجةو دليل والرسل األنبياء جلميع املوحد فاالعتقاد
 
 



  
 

٩٧

 :لتشريعا �
العقيدة حتث على العمل وتبعث عليه، ولكن البد من منهج وشـرع حمـدد ملعرفـة                

 وهـذه مـن     صيل الكيفية له بوضوح ودقة وثبـات،      املطلوب من هذا اإلنسان، وتف    
 . وال يكون ذلك إال بالوحي االستقرار واالنتظام على العمل،أساسيات

ة بالغموض والنقص واخلطأ، ويعتريهـا التغـيري        ولذلك جند التشريعات األخرى مليئ    
 . والتبديل

 يف مجيع شئون احلياة، ولذلك نرى اً دقيقاًوالوحي كما هو معلوم يوفر للبشر منهج
نني البشرية الوضعية وختبطها بني إقرار ونبذ، يف حني جند سالمة وثبات إخفاق القوا
  Ÿωr& ãΝn=÷ètƒ ôtΒ: هلم، قال تعاىل ألنه من خالق البشر، والعامل مبا يصلح ؛منهج الوحي

t, n=y{ uθ èδ uρ ß#‹ÏÜ ‾=9 $# ç�� Î7sƒø:  .امللك 〉 ∪⊇⊆∩ #$

� ö: الشرع أمور أنبيائه تبليغ عن خمرباً تعاىل قالو ä.øŒ $#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) 4 …çµ‾ΡÎ) tβ%x. 

s− ÏŠ$|¹ Ï‰ôãuθ ø9 $# tβ% x.uρ Zωθ ß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x.uρ ã� ãΒ ù' tƒ …ã& s#÷δ r& Íο4θ n=¢Á9$$ Î/ Íο4θx.̈“9 $#uρ tβ% x.uρ y‰ΖÏã 

ÏµÎn/u‘ $wŠÅÊ ö� tΒ ∩∈∈∪ 〈 مرمي. 

 
 :األخالق واملعامالت �

ريع الـدقيق   االستقرار للبشر بعد العقيدة الصحيحة، والتش     من أهم ما يوفر السعادة و     
سن التعامـل   ح األخالق واملعامالت ليقَوِم اإلنسان أخالقه، و ي       الشامل ألمور العبادة،  

 بل ليعرف كيفية التعايش مع ما خلقه اهللا له يف األرض من دواب              مع الناس يف احلياة،   
 ألن اهللا هـو أعلـم       ؛ ال يكون إال عن طريق الوحي      وهذا جر وشجر وغري ذلك،   وح

 . واألعلم مبا ينفعهم ويضرهم،جبميع خلقه
 وأمور الشرع، أمروا الناس ومجيع األنبياء صالة اهللا وسالمه عليهم بعد أن بينوا العقيدة

 .باألخالق احلسنة ووهم عن األخالق السيئة



  
 

٩٨

 $»Ûθ :-عليه السالم-فجاء على لسان لوط  ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 tβθè?ù' s?r& sπt±Ås≈x�ø9$# $tΒ  

Νä3s)t7 y™ $ pκÍ5 ôÏΒ 7‰tn r& š∅ÏiΒ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝà6 ‾ΡÎ) tβθè?ù' tGs9 tΑ$y_ Ìh�9 $# Zοuθ öκy−  ÏiΒ 

ÂχρßŠ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ óΟ çFΡr& ×Π öθ s% šχθ èùÌ�ó¡ •Β ∩∇⊇∪ 〈 األعراف. 

 tβθ :-عليه السالم-وجاء على لسان هود  ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ Zπtƒ#u tβθèW t6 ÷ès? ∩⊇⊄∇∪ 

tβρä‹Ï‚ −Gs?uρ yìÏΡ$ |ÁtΒ öΝä3ª=yès9 tβρà$ é#øƒrB ∩⊇⊄∪ 〈 الشعراء. 

 tβθ :- السالمعليه-وجاء على لسان صاحل  ä.u�øIè?r& ’Îû $ tΒ !$oΨßγ≈ yδ šÏΖÏΒ#u ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû 

;M≈̈Ζy_ 5βθ ã‹ ããuρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã— uρ 9≅øƒwΥ uρ $ yγ ãèù=sÛ ÒΟŠÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çGÅs ÷Ζs?uρ š∅ÏΒ ÉΑ$ t6 Éfø9 $# 

$ Y?θ ã‹ç/ tÏδ Ì�≈sù ∩⊇⊆∪ (#θ à)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿωuρ (# þθ ãè‹ÏÜ è? z÷ö∆r& tÏùÎ�ô£ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪ t Ï%©!$# 

tβρß‰Å¡ ø�ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθ ßsÎ=óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ 〈 الشعراء. 

% 4’n<Î)uρ štô‰tΒ öΝèδ :-عليه السالم-وجاء على لسان شعيب  s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% 

ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Νà6 s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6ø?u !$ y_ ×π oΨÉi�t/  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( 
(#θ èù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹x6 ø9 $# šχ#u”� Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ ö7s? }̈ $̈Ψ9 $# öΝèδ u!$ u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? †Îû 

ÇÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹Î) 4 öΝà6 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖà2 šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪ Ÿωuρ 

(#ρß‰ãè ø)s? Èe≅à6 Î/ :Þ≡u�ÅÀ tβρß‰Ïãθ è? šχρ‘‰ÝÁ s?uρ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# ôtΒ š∅tΒ#u ÏµÎ/ 

$ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_uθ Ïã 4 (# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟçFΖà2 Wξ‹Î=s% öΝà2u�©Ys3sù ( (#ρã�ÝàΡ$#uρ y# ø‹x. šχ% x. 

èπ t6É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  .األعراف 〉 ∪∌∇∩ #$

 

 



  
 

٩٩

 :الفطرة: النوع الثاين
: ß‰ôϑptø:  قال تعاىل،االبتداء واالختراع: لغةالفطرة  $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ   〈فاطر. 

$ Ì�ÏÛ: كنت ال أدري ما" : يقول-رضي اهللا عنهما-مسعت ابن عباس :  قال١جماهدعن  sù 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ  〈 أنا :  فقال أحدمها لصاحبهيان خيتصمان يف بئر،حىت أتاين أعراب
 .٢"أنا ابتدأا:  يقولفطرا،

فطره يفطُره  ما فطر اهللا عليه اخللق من املعرفة به، وقد فطرة وال بالكسر اخللقة،فطرةالو
� |Nt:  قال الفراء يف قوله تعاىلبالضم فطراً أي خلقه، ôÜÏù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω 

Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ Ú Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ 〈 

% āωÎ) “Ï: اىل وقوله تع: اخللقة اليت خيلق عليها املولود يف بطن أمه، قالفطرةالالروم،  ©!$# 

’ÎΤ t� sÜsù …çµ‾ΡÎ* sù ÈÏ‰öκu� y™ ∩⊄∠∪ 〈،وكذلك قوله تعاىلأي خلقين  الزخرف ، : $ tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7ôãr& 

“Ï% ©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù Ïµ ø‹s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö�è? ∩⊄⊄∪ 〈 وقيل فطر كل إنسان على معرفته بأن اهللا رب كل . يس
 معناه أن اهللا فطر اخللق على ٤"كل مولود يولد على الفطرة: "� وقول النيب ،٣شيء وخالقه

 .٥اإلميان به
                                                 

 

موىل السائب بن أيب السائب املخزومي اإلمـام  هو التابعي اجلليل  جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي األسود      :  جماهد ١
شيخ القرآء واملفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر وأطنب، وعنه أخذ القرآن الكرمي والتفسري والفقه، مـات وهـو                   

، ٢/، ج طبقات املفسرين، للـداوودي      و .٤٢/انظر طبقات احلفاظ، للسيوطي، ص    . ساجد سنة ثنتني ومئة للهجرة    
 . ٣٠٩-٣٠٥/ص

  .١٧٥/، ص٩/لبيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج جامع ا٢

. ٧٨١/، ص ٢/والصحاح، للجوهري، مادة فطر، ج    . ٢٨٠٣/، ص ٣/ انظر ذيب اللغة، لألزهري، مادة فطر، ج       ٣
 .٥٦/، ص٥/ولسان العرب، مادة فطر، ج

 يف أوالد   ، وباب مـا قيـل     ٤٥٦/، ص ١/، ج ١٢٩٢ أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب، رقم         ٤
، $#�" ا�! ��ة   وأخرجه مسلم، كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولـد           . ٤٦٥/، ص ١/، ج ١٣١٩املشركني، رقم 

  .٢٠٤٧/، ص٤/، ج٢٦٥٨رقم

   . ١٩٧/، ص١١/ انظر لسان العرب، مادة فطر، ج٥



  
 

١٠٠

أصل الفطرة اسم هيئة من الفطر، وهو اخللق، مثل اخللقة كما بينه قوله :  الفطرة اصطالحاً
� |Nt: تعاىل ôÜ Ïù «! $#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $pκö� n=tæ  〈أي جبل الناس وخلقهم عليها، أي ،الروم 

 .١متمكنني منها
اإلنـسان  أا اخللقة واهليئة اليت يف نفس       ): الفطرة(الذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة        و

 .٢اليت هي معدة ومهيأة ألن مييز ا مصنوعات اهللا ويستدل ا على ربه ويعرف شرائعه
 على حمبة اخلري وإيثـاره،       عليها، هي اخللقة اليت خلق اهللا عباده عليها، وجعلهم مفطورين        و

 .٣ واإلخالص هللا، والتقرب إليه،وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول اخلري
حة لفعل ه الشيء وإبداعه على هيئة مترشفطْر اهللا اخللق هو إجياد: ول الراغب األصفهاينيق

� |Nt:  فقوله،من األفعال ôÜÏù «! $# ÉL ©9 $# t� sÜsù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ  〈 هي ما ركز فيه من قوته على

 : ه، وهو املشار إليه بقولمعرفة اإلميان Í. s!uρ Οßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ 

�∅ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ∩⊂∇∪ 〈٤الزمر. 

، يف كل ما يعجز اإلنسان عنه من نفع حيتاج إليه           توجه الوجداين إىل هذا الرب الغييب     هي ال و
 .٥ويعجز عن كسبه، ودفع ضر ميسه، أو خيافه ويراه

لعباده، فالفطرة  فالفطرة ميثاق قدمي، أقدم من الرسل والرساالت، وأصل سوي أراده الرمحن            
 ىلإليست شيئاً حمسوساً، وإمنا هي يئة من اهللا للقلوب، لقبول اهلـدى واحلـق، وحتبيبـه                 

 . سولنفا
 
 
 

                                                 
 

  .٩٠/، ص٨/ التحرير والتنوير، حملمد عاشور، ج١

  .١٤٧٦/بن عطية، صال احملرر الوجيز، ٢

  .٥٩/ة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار بشرح جوامع األخبار، للسعدي، ص ج٣

 .٣٨٢/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص٤

 .٢٦٠/ الوحي احملمدي، حملمد رشيد رضا، ص٥



  
 

١٠١

 : مصدرها
$  <§ø�tΡuρ: مصدر الفطرة النفس، قال تعاىل tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑoλ ù;r' sù $yδ u‘θ ègé� $ yγ1 uθø)s?uρ ∩∇∪ 

ô‰s% yxn=øùr& tΒ $yγ8©.y— ∩∪ ô‰s%uρ z>%s{  tΒ $ yγ9¢™yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 ،أي خلقها سوية مستقيمة على  الشمس

 óΟ: الفطرة القومية، كما قال تعاىل Ï%r' sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ÏΖym 4 |Nt� ôÜÏù «!$#  ÉL ©9 $# t� sÜsù 

}̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# ∩⊂⊃∪ 〈 ١الروم. 

 
 :حقيقة الفطرة

 ملباشرة بالتوحيد، وهو أهم متطلبات الفطرة، وهو األساس فيها؛ عالقتها احقيقة الفطرة هي
 øŒ:  قال تعاىل،ن على ذلك املقام األول، وكل العباد مفطوروفالفطرة التوحيد يف Î)uρ x‹ s{r& 

y7 •/u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ 

¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $̈Ζà2 ôtã #x‹≈ yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈األعراف . 

 ولو كان مشركاً، قـال      ،ومن األدلة على ذلك رجوع اإلنسان هللا يف حال الشدة والتوحيد          

 #sŒ: تعاىل Î)uρ ¡§tΒ z≈ |¡Σ M}$# @�àÑ $ tãyŠ … çµ −/u‘ $ �7�ÏΖãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) §ΝèO #sŒ Î) … çµ s9 §θ yz Zπ yϑ÷è ÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ z Å¤ tΡ $ tΒ 

tβ% x. (# þθ ããô‰tƒ Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ ã≅ ö7 s% Ÿ≅ yèy_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9  tã Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑs? x8Í� ø�ä3Î/ ¸ξ‹ Î=s% ( 
y7 ¨ΡÎ) ô ÏΒ É=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9  . الزمر〉 ∪∇∩ #$

 #sŒ :وقال تعاىل Î)uρ Νåκu� Ï±xî Ólöθ ¨Β È≅n=—à9 $$ x. (# âθ tãyŠ ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# $ £ϑn=sù öΝßγ8‾gwΥ ’n<Î) Îh�y9 ø9 $# 

Νßγ ÷ΨÏϑsù Ó‰ÅÁ tF ø)•Β 4 $ tΒ uρ ß‰ys øgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$t↔Î/ āωÎ) ‘≅ä. 9‘$−F yz 9‘θ à�x. ∩⊂⊄∪ 〈لقمان. 
 

                                                 
 

 .٤١١/، ص٥/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١



  
 

١٠٢

 #sŒ :وقال تعاىل Î* sù (#θ ç7 Å2u‘ ’Îû Å7 ù=à�ø9 $# (# âθ tãyŠ ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ çµ s9 t Ïe$!$# $£ϑn=sù öΝßγ9‾gwΥ ’n<Î) Îh�y9 ø9 $# 

#sŒ Î) öΝèδ tβθä.Î�ô³ç„ ∩∉∈∪ 〈العنكبوت . 

 
 :خصائص الفطرة

�  دف إىل لقد جاء و،ماتوافق الوحي والعقل وتصدق ت الرسل بتشريعات كاملة
يقول الشيخ ، هحتقيق هذه احلماية والرعاية، فهي حترص على اإلنسان وسالمة فطرت

� Iω oν#t:  يف تفسري قوله تعاىل-رمحه اهللا-السعدي  ø.Î) ’Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ 

Äc xöø9 $# 4  yϑsù ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7|¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# Ÿω 
tΠ$ |Á Ï�Ρ$# $ oλ m; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛÎ=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 هذا بيان لكمال هذا الدين اإلسالمي، وأنه  ":البقرة

 واحلكمة، الفطرةلكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين 
 له ال حيتاج إىل الفطرةودين الصالح واإلصالح، ودين احلق والرشد، فلكماله وقبول 

لى ما تنفر عنه القلوب، ويتناىف مع احلقيقة واحلق، اإلكراه عليه؛ ألن اإلكراه إمنا يقع ع
 فإنه قد ،أو ملا ختفى براهينه وآياته، وإال فمن جاءه هذا الدين ورده ومل يقبله فإنه لعناده

 فاهللا وضع يف ، إذا رده ومل يقبلهحجة ألحد عذر وال  فلم يبق،تبني الرشد من الغي
 ومجيع أحكام الشرع، الظاهرة والباطنة، ه، استحسان اإلميان، واستقباح غريعقول الناس
، وإيثار احلق،  فوضع يف قلوم، حمبة احلق يف قلوب اخللق كلهم امليل إليها،قد وضع اهللا

 ١." ومن خرج عن هذا األصل، فلعارض عرض لفطرته، أفسدهاوهذا حقيقة الفطر،
 
   الذي جبلت عليـه     والتوحيد   ، فهي تغذي العقل باإلميان الذي خلقت عليه       تثري العقل،   �

 وإذا فسدت غطت على القلب فـال        ،وإذا سلمت مدت العقل باحلقيقة، وأصبح عامالً      
≅ ö: قال تعاىل عـن املـشركني      ،يعقل شيئاً  t/ |M ö7 Éf tã tβρã� y‚ ó¡o„ uρ ∩⊇⊄∪ #sŒ Î)uρ (#ρã� Ïj.èŒ Ÿω 

                                                 
 

  .، بتصرف١١١/ي، ص، للسعدتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  انظر١



  
 

١٠٣

tβρã� ä.õ‹ tƒ ∩⊇⊂∪ 〈 ب مـن   أي بل عجبت أيها الرسول أو أيها اإلنسان من تكذي          .الصافات
 وهو حقيقة حمـل     ، واألدلة املستقيمة  ،كذب بالبعث بعد أن أريتهم من اآليات العظيمة       

عجب واستغراب ألنه مما ال يقبل اإلنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلـغ منـه أـم                
يسخرون ممن جاء باخلرب عن البعث، فلم يكفهم جمرد اإلنكار حـىت زادوا الـسخرية               

م إذا ذكروا ما يعرفون يف فطرهم وعقوهلم، وفطنوا         بالقول احلق، ومن العجب أيضاً أ     
 ال يذكرون ذلك، فإن كان جهالً فهو من أدل الدالئل على شدة    ،له، ولفت نظرهم إليه   

معلوم بالعقل، ال يقبل اإلشكال،     الفطرة  بالدم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر يف         
 .١وإن كان جتاهالً وعناداً، فهو أعجب وأغرب

 

 øŒ: قال تعـاىل  مية أقدم من الرسل والرساالت،       قد حجة � Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u 

 ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ 

χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈األعراف . 

 

’ : ، قال تعاىل  ال حتتاج إىل إثبات    � Îû r& «! $# A7 x© ∩⊇⊃∪ 〈 فقد رفض الرسل دعوى     .إبراهيم
 ألوهيته سبحانه مما تنكره     وإن الشك يف  ن، بل رفضوا مبدأ الشك الذي ادعوه،        الكافري
ل من قال أول مـا      ليس يف الرس   ":- رمحه اهللا  -يخ اإلسالم ابن تيمية     يقول ش   الفطر،

 فلـم   ،وا واستدلوا حىت تعرفـوه    انظرإنكم مأمورون بطلب معرفة اخلالق ف     : دعا قومه 
يكلفوا أوالً بنفس املعرفة وال باألدلة املوصلة إىل املعرفة، إذ كانت قلوم تعرفه وتقـر               

          اإلنـسـان إذا    و رهـا،به، وكل مولود يولد على الفطرة، لكن عرض للفطرة ما غي
 Ÿωθ:  وهلذا قال اهللا يف خطابه ملوسى  ، ما يف فطرته   ذكر، ذكر  à)sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨÍh‹ ©9 … ã& ©#yè ©9 

ã� ©.x‹ tF tƒ  〈 ،إحسانه ، و يعرف إنعامه عليه  رته من العلم الذي به يعرف ربه، و       ما يف فط   طه

                                                 
 

  .٧٠١/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

١٠٤

افتقاره إليه، فذلك يدعوه إىل اإلميان أو خيشى ما ينذره به من العذاب، فـذلك               ، و إليه
 .  ١" يدعوه إىل اإلميانأيضاً

 
 قال ذات يوم    � أن رسول اهللا     ٢، عن عياض بن محار ااشعي     قابلة للتغيري والتبديل   �

أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمين يومي هذا، كل مـال               : " يف خطبته 
الشياطني فاجتالتـهم   حنلته عبداً حالل، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإم أتتهم           

ن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرم أن أال يشركوا يب ما مل أنزل بـه                 ع
 ". ٣سلطاناً

 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7: تعاىل وقولهوال تعارض بني احلديث  s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4   〈ال املعىن ألن ،الروم 
وإمنا بعثت الرسل " :- رمحه اهللا- يقول ابن تيمية ،٤اخلالق جهة من الفطرة هلذه تبديل

� |Ntال لتغيريها الفطرة لتكميل  ôÜÏù «! $# ÉL ©9 $# t�sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 

 .٥"الروم 〉 ∪⊂⊃∩

فإن اهللا تعاىل فطر عباده على الدين احلنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلـك،                
  .٦فاسدة قد تغري وتبدل مبا يطرأ على العقول من العقائد الالفطرةولكن 

 
 
 

                                                 
 

 .٢٣٨/، ص١٦/، ج يف الفقهفتاوى ورسائل ابن تيميةكتب و ١

هو الصحايب اجلليل عياض بن محار بن أيب محار بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع التميمي :  عياض بن محار٢
 . ٣١٠/، ص٤/انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة، البن األثري، ج. ن البصرةااشعي، صحايب جليل، سك

رضي اهللا عنه، عند مسلم، مرفوعاً بلفظه، كتاب اجلنة، باب الصفات           – جزء من حديث عياض بن محار ااشعي         ٣
 .١١٧٤/، ص٧٢٠٧/اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار، ح

 .٣١/، ص١٤/، للقرطيب، ج انظر أحكام القرآن الكرمي٤

 . ١٠٥/، ص٢١/ كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية يف الفقه، ج٥

  .٣٠٨/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ٦



  
 

١٠٥

 :طرق تغري الفطرة أو تبدهلا
∆ öΝåκ̈Ξz÷ß : قال تعاىل،من أهم أسباب تغري الفطرة وسوسة الشيطان/ ١ Uψuρ āχç�Éi� tó ãŠn=sù 

šYù=yz «! $# ∩⊇⊇∪ 〈معىن هذه اآلية أن الشيطان يأمرهم : قال بعض العلماء.النساء 
أال إن ريب : "�ل رسول اهللا  قا،١اإلسالم اليت خلقهم اهللا عليهابالكفر وتغيري فطرة 

أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمين يومي هذا، كل مال حنلته عبداً حالل، وإين 
عن دينهم، وحرمت الشياطني فاجتالتهم خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإم أتتهم 

 ". ٢عليهم ما أحللت هلم، وأمرم أن أال يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا

 سـواء  ،رة بالتلقي عن طريق الوالدين أو البيئة اليت يعيش فيها اإلنـسان      تتغري الفط / ٢
يف احلديث  ة الفاسدة خطر شديد على الفطرة، و      كان يعيش مع والديه أو غريمها، فالبيئ      

 على يولد مولود كل: "�قال النيب   : رضي اهللا عنه قال   - ٣املتفق عليه عن أيب هريرة    
و ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها         أو ينصرانه أ  يهودانه  فأبواه   الفطرة
  .٤"جدعاء

 .عن طريق اقتراف اآلثام واملعاصي/ ٣
  Ÿωuρ: ، قال تعاىلغياب الدعاةاألمد واجلهل بعد انقطاع الرسل وعن طريق طول / ٤

(#θ çΡθ ä3tƒ t Ï%©!$% x. (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ ã≅ö6 s% tΑ$sÜ sù ãΝÍκö� n=tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è=è% ( ×�� ÏW x.uρ 

öΝåκ÷]ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù ∩⊇∉∪ 〈 أي وال يكونوا : "- رمحه اهللا- قال الشيخ السعدي ،احلديد
كالذين أنزل اهللا عليهم الكتاب املوجب خلشوع القلب، واالنقياد التام، مث مل يدوموا 

                                                 
 

 .٤١٦/ ، ص٢/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١

 . ١٠٤/ سبق خترجيه، انظر ص٢

نشأ يتيماً ضعيفاً  رواية احلديث، كان أكثر الصحابةن بن صخر الدوسي،  الصحايب اجلليل عبد الرمحهو: أبو هريرة ٣
أسلم يف السنة السابعة، ولزم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويل إمرة املدينة مدة، واستعمله عمر على  يف اجلاهلية،

، ٦/ انظر أسد الغابة، ج.٥٧تويف سنة البحرين، فلما رآه مشغوال بالعبادة عزله، وأراده بعد زمن فأىب، وكان يفيت، 
 .   ٣٠٨/ ، ص٣/واألعالم للزركلي، ج. ٣٤٠-٣٣٦/ص

انظر . املراد به العلم بالشيء يريد أا تولد ال جدع فيها، وامنا جيدعها أهلها بعد ذلك ومقطوعة األذن، :جدعاء ٤
 .٩٩/واحلديث سبق خترجيه ص. ٨٥٦/، ص١/البن حجر، ج، البخاريشرح فتح الباري ب



  
 

١٠٦

ل إميام، وزال عليه، ومل يثبتوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرت م الغفلة، فاضمح
فالقلوب حتتاج يف كل وقت إىل أن تذكر مبا أنزل اهللا، وتناطق باحلكمة، وال  ام،إيق

 .١"ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب، ومجود العني

عليهما -ولذلك قال تعاىل ملوسى وهارون  وتكمن وال تزول، ،أا تذبل وال متوت �
 Ÿωθ: السالم à)sù …çµ s9 Zωöθ s% $ YΨÍh‹©9 … ã& ©#yè ©9 ã� ©.x‹tF tƒ  〈 اندرست قد الفطرة كانت ولو ،طه 

… : تعاىل قال ملا متاماً ã&©#yè ©9 ã� ©.x‹ tFtƒ ÷ρr& 4 ý øƒs† ∩⊆⊆∪ 〈 ر يدلنا على وجود  فالتذك،طه
 .شيء سابق

اهللا سبحانه  : "- رمحه اهللا  -يخ اإلسالم ابن تيمية    يقول ش  ؛مصدر للراحة والسعادة   �
أن كل مولود يولد على     :  أحدمها ؛ين آدم بأمرين مها أصل السعادة     قد تفضل على ب   

أن اهللا قد هدى الناس هداية عامة مبا جعل فيهم بالفطرة مـن             : والثاين..... الفطرة
 .٢"املعرفة، وأسباب العلم، ومبا أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل

 
 إمنا ميلؤه       ،لم وال ثقافة وال فلسفةواحلقيقة أن يف فطرة اإلنسان فراغاً ال ميلؤه ع

وستظل هذه الفطرة اإلنسانية حتس بالتوتر، واجلوع، والظمأ حىت  .اإلميان باهللا
جتد اهللا وتؤمن به وتتوجه إليه، هنـاك تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن 

 .٣من خوف
 

 
 
 

                                                 
 

 .٨٤٠/، السعدي، صاملنانيف تفسري كالم الرمحن  الكرمي  تيسري١

 .٣٩٠-٣٨٩/،ص٢/ دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية، ج٢

 .١٣/ اخلصائص العامة لإلسالم، الدكتور يوسف القرضاوي، ص٣



  
 

١٠٧

 العقل: النوع الثالث
، وأصل معىن مادته احلبس عري أعقله عقالًعقلت الب:  هو مصدر عقل يعقل، تقول:لغة

 ألنه يعقله، أي  عقالً-وهو متييزه الذي فارق به مجيع احليوان-واملنع، ومسي عقل اإلنسان 
 احلجر العقلو. مينعه من التورط يف اهللكة، كما يعقل العقال البعري عن ركوب رأسه

 ومسي يه ألنه ينهاه عما  ألنه حيجره عن فعل ما ال يليق،؛، ومسي العقل حجراًوالنهى
 .١يضره

 على سبيل مل يرد على صيغة االسم، وورد بصيغة الفعل املضارعالقرآن الكرمي والعقل يف 
  uθ:اىلاالستفهام، قال تع èδuρ “ Ï%©!$# Ç‘øtä† àM‹Ïϑãƒ uρ ã& s!uρ ß#≈n=ÏG÷z$# È≅ ø‹©9 $# Í‘$ yγ ¨Ζ9 $#uρ 4 Ÿξ sùr& 

šχθè=É)÷ès? ∩∇⊃∪ 〈املؤمنون . 
 

$!  :الترجي، قال تعاىلوعلى  ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& $ ºΡ≡ uö� è% $wŠÎ/t� tã öΝä3‾=yè ©9 šχθè=É)÷ès? ∩⊄∪ 〈يوسف . 

’ ( ¨βÎ:  قال تعاىل،وعلى التقرير Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ 

Å7 ù=à�ø9 $#uρ  ÉL©9 $# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# $yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r' sù 

ÏµÎ/ uÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π −/!#yŠ É#ƒÎ�óÇ s?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9 $# É>$ ys ¡¡9$#uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑø9 $# 

t ÷t/ Ï !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈رة البق.  

$ :  قال تعاىل،والنفي tΒ Ÿ≅yèy_ ª!$# .ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿωuρ 7πt6 Í←!$ y™ Ÿωuρ 7' s#‹ Ï¹uρ Ÿωuρ 5Θ% tn � £Å3≈ s9 uρ 

tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. tβρç�tIø�tƒ ’ n? tã «!$# z>É‹s3ø9 $# ( öΝèδ ç�sYø.r& uρ Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ 〈٢ املائدة  . 

                                                 
 

ب، ولسان العر. ٢٥٢٥/ ، ص٣/ذيب اللغة، لألزهري، جو. ١٣٣٦/  انظر القاموس احمليط، لفريوز آبادي، ص١
  .٤٥٨/، ص١١/البن منظور، ج

 .٥٥/ مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة، حممد اجلوزو، ص٢



  
 

١٠٨

 tβθ: اىلتعله وقوورد بصيغة الفعل املاضي مرة واحدة يف  ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ 

tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çµtΡθ èùÌh� ptä† . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθè=s)tã öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ 

 .البقرة 〉 ∪∋∠∩
، ويبني لنا أن قل دائماًفاستخدام مادة العقل بصيغة املضارع يدلنا إىل ضرورة إعمال الع

ادث الزمنية يف العقل يتأثر مبا يدور حوله، ولذلك ربط اهللا بني العقل واآليات الكونية واحلو
 وعندما وردت لفظة العقل بصيغة الفعل املاضي كانت يف حق اليهود ومل العديد من اآليات،

وذلك   ، ضارع أيضاًأشارت إىل الفعل املفحسب، فيكن املراد اإلشارة إىل الفعل املاضي 
  . لشدة عنادهم وإصرارهم على معصية اهللا

 
 : وهي،وورد العقل على صيغة االسم بألفاظ مرادفة له

≅ ö :احلجر، قال اهللا تعاىل - yδ ’Îû y7Ï9≡ sŒ ×Λ|� s% “Ï% Îk! @�øg Éo ∩∈∪ 〈الفجر . 

- هى، قال اهللا تعاىلالن : (#θ è=ä. (# öθ tãö‘ $#uρ öΝä3yϑ≈ yè ÷Ρr& 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9 $# ∩∈⊆∪ 〈 

 .طه

$ : اىل اللب، قال اهللا تع- oΨö7 yδuρuρ ÿ… ã& s! …ã& s#÷δ r& Νßγ n=÷VÏΒ uρ öΝßγ yè̈Β Zπ tΗôqy‘ $̈ΖÏiΒ 3“t� ø.ÏŒ uρ ’ Í<'ρT{ 

É=≈t7 ø9 F{$# ∩⊆⊂∪ 〈ص . 

 ÷Π: احللم، قال اهللا تعاىل - r& óΟèδ ã� ãΒù' s? Λàι ßϑ≈ n=÷n r& !#x‹≈pκÍ5 4 ÷Π r& öΝèδ ×Π öθ s% tβθäî$ sÛ ∩⊂⊄∪ 〈الطور . 

   
وهو العقل الغريزي الطبيعي . ١أطلق العقل على القوة املتهيئة لقبول العلم: والعقل اصطالحاً

اً ضرورية  و ميتلك هذا العقل معارف فطرية وعلومرق اهللا به بني اإلنسان واحليوان،الذي ف
 ويرتل صاحبه عن ،ط التكليفدونه يسقومن  ، وهو مناط التكليفيستطيع ا العيش بأمان،

 .رتبة العقالء

                                                 
 

 .٥٧٧/  للراغب األصفهاين، صالقرآن،مفردات ألفاظ  ١



  
 

١٠٩

   وهو العقل الكسيب الذي يربيه،١وأطلق العقل على العلم الذي يستفيده اإلنسان بتلك القوة
ريزي ويتصرف صاحبه كمن ال عقل دونه حيجب العقل الغمن  و،اإلنسان ويغذيه باملعارف

 .  وال يسقط التكليف عنهله،
عقل غريزة، وهو أب العلم ومربيه ومثمـره،       : العقل عقالن : "-رمحه اهللا – يقول ابن القيم    

وعقل مكتسب مستفاد، وهو ولد العلم ومثرته ونتيجته، فإذا اجتمعا يف العبد فذلك فـضل               
اهللا يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقد                

 .٢"وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدمهاأحدمها فاحليوان البهيم أحسن حاالً منه، 
فالعقل إذن وسيلة للعلم جبميع املعارف، وال يزال ينمو حىت يكمل عند البلوغ، وهو حمـل                

 .التفكري والتذكر واحلفظ
 

 :مصدر العقل
 (#θ: احلس، قـال تعـاىل: مصدره ä9$s%uρ öθ s9 $̈Ζä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅É)÷ètΡ $ tΒ $̈Ζä. þ’Îû É=≈ ptõ¾r& 

Î�� Ïè¡¡9  .امللك 〉 ∪⊂⊆∩ #$

 óΟ: تعاىل وقال n=sùr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθãèyϑó¡o„ 

$ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Áö/F{ $# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL ©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9  .احلج 〉 ∪∌⊇∩ #$

 . ن احلواس ال يستطيع العمل، ألنه يتلقى املعلومات منهافالعقل بدو
 

 
 
 

 :خصائص العقل
                                                 

 

 .٥٧٧/  للراغب األصفهاين، صالقرآن،مفردات ألفاظ  ١

 .١٤٧/  ص،١/ ج مفتاح دار السعادة، البن القيم،٢
 



  
 

١١٠

العقل من أهم وسائل املعرفة والفهم لإلنسان، وهو األداة الفاعلـة           . ضروري يف املعرفة   �
 ألن العلـوم ثالثـة   راكها حداً تنتهي إليه ال تتعداه؛ وقد جعل اهللا للعقول يف إد      ،على ذلك 

 :أقسام
 :روريةالعلوم الض) أ(

وهي اليت ال ميكن التشكيك فيها، كعلم اإلنسان بوجوده، وأن االثنني أكثر من الواحد، وأن 
 .الضدين ال جيتمعان

 :العلوم النظرية) ب(
نـات   هو املمك: وذلك القسم النظري،-وهي النظريات-  العلم ا وميكن أال يعلم ا     ميكن

الطبية والـصناعية   العلوم  مثل كثري منإخباراً،اليت تعلم بواسطة ال بأنفسها، إال أن يعلم ا     
 . وغريها

 :العلوم الغيبية) ج(
ال ميكن العلم ا، إال أن يعلم ا، أو يجعل له طريق إىل العلم ا، كعلمه مبا يكون يف البلد                    
القاصي عنه، وعلمه مبا يف اليوم اآلخر من بعث وحساب وجزاء، وهذا ال يعلـم إال عـن                  

 . ١العتقاد اليت ال تعرف إال بالوحيويدخل يف هذا القسم كثري من مسائل اطريق اخلرب، 
 

 فالعقل يصدق الوحي بتشريعاته األصلية والفرعية، ويـدرك حـسنها           .  مصدق للوحي  �
 باإلضافة إىل ما يتمتـع بـه         هذا العقل عن اهلوى، وأراد احلق،      وعدهلا وحكمتها إذا جترد   

 . بكل ما جاء بهع العقل السليم تقنالوحي من خصائص 

فأسلوب القرآن الكرمي يف احلديث عن اهللا، وتصوير جالله، وجمده، يتطابق مع ما يوجبـه               
 .٢العقل للخالق  الكبري عن عظمة وتقديس

 tβθãèyϑôÜ: قال تعاىل، فالعقل يفهم الكالم ستنباط،مصدر للفهم واال � tGsùr& βr& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 

öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO … çµtΡθ èùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδ uρ 

                                                 
 

 .، بتصرف٥١٨/، ص٢/، ج االعتصام، للشاطيبانظر ١

 .٥٣/ كائز اإلميان بني العقل والقلب، حممد الغزايل، صر ٢



  
 

١١١

šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 وقال تعاىل.البقرة  : !$ ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& $ ºΡ≡ u ö�è% $ wŠÎ/t�tã öΝä3‾=yè ©9 šχθè=É)÷ès? ∩⊄∪ 〈 
 .تحدثون ذه اللغة فبني أن السبب يف جعله عربياً هو أن يفهمه ويعقله أولئك امل،يوسف

, ¨βÎ) ’Îû È: قال تعاىلويفهم دالالت اآليات الكونية،  ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ 

È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7ù=à�ø9 $#uρ  ÉL ©9 $# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

ÏΒ & !$ ¨Β $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 7π−/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9$# 

É>$ ys¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# t÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈 البقرة. 

� t: وقال تعاىل ¤‚ y™uρ ãΝà6 s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ }§ôϑ¤±9 $#uρ t� yϑs)ø9 $#uρ ( ãΠθàf ‘Ζ9 $#uρ 7N≡ t� ¤‚|¡ ãΒ 

ÿÍνÌ� øΒr' Î/ 3 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊄∪ 〈 النحل. 

¡ z>u�ŸÑ Νä3s9 WξsV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å :قال تعاىل والرباهني، احلُججويفهم  à�Ρr& ( ≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β 

ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ u !% Ÿ2u�à° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø%y— u‘ óΟ çFΡr' sù ÏµŠÏù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒrB öΝà6ÏGx�ŠÏ‚ x. 

öΝä3|¡ à�Ρr& 4 y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Áx�çΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 šχθ è=É)÷ètƒ ∩⊄∇∪ 〈الروم . 

 ≅è% öθ: قال تعاىلو ©9 u !$ x© ª!$# $ tΒ … çµè?öθ n=s? öΝà6ø‹ n=tæ Iωuρ Νä31 u‘÷Š r& Ïµ Î/ ( ô‰s)sù àM÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù 

# \� ßϑãã  ÏiΒ ÿÏ& Î#ö6 s% 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪ 〈يونس . 

ألن اهللا كرم به اإلنسان على سائر املخلوقات، وجعله منوطاً بـالتكليف،            ،   قوية حجة �
 ا من رفع عنه العقل باختالف أحواله وأم على أعماله، اًولذلك كان اإلنسان العاقل حماسب 

 
 أَنَّ  -رضي اهللا عنـها   -١عائشةعن   السنن   يفو ، يكن حماسباً  من نوم، أو صغر، أو جنون، مل      

   ولَ اللَّهسقال �ر " :   ثَلَاثَة نع الْقَلَم عفظَ   : رقيتسى يتمِ حائالن نى يكرب    ،عتغري حالص نعو ، 
 .١"وعن الْمجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
 

 �  هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق، أفقه نساء املسلمني وأعلمهن بالدين واألدب، تزوجها النيب:  عائشة١
 ما رأيت أحداً أعلم بفقه       : ال عروة ق يف السنة الثانية للهجرة، فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه،           



  
 

١١٢

$ : عقل فحرم املسكر واملفتر، قال تعاىلولقد حرم اإلسالم االعتداء على ال pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# 

(# þθ ãΨtΒ#u $ yϑ‾ΡÎ) ã�ôϑsƒø: $# ç�Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù 

öΝä3ª=yès9 tβθ ßs Î=ø�è? ∩⊃∪ 〈 حياسب غري العاقل على القوانني البشرية الوضعية المن وكثري .املائدة 
 . أفعاله

فالعقول بينها اختالف ،  قابل للخطأ، والزلل، والنقص، والعيب، والتناقض، والغفلة �
صة، وطريق خاص يف التفكري كبري يف قوا وقدرا على التفكري، فكل إنسان له قدرة خا

 واخلطأ ،إليها بل العقل الواحد يتغري يف نظره وحكمه حبسب املعارف اليت يتوصل والبحث،
 والتقليد وبعض العقول تسلب االختيار والتمييز فتبدأ بالتبعية  املعرفة وارد،ىلإيف الوصول 

 #sŒ:  قال تعاىل،األعمى Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã 

!$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδ äτ !$t/# u Ÿω šχθè=É)÷ètƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 ينشأ اجلهل و ،البقرة

 ÷Π: اىلقال تععن طريق تعطل وسائل املعرفة، وهو التعطل املعنوي،  r& Ü=|¡øtrB ¨βr& öΝèδu�sYò2r& 

šχθãèyϑó¡o„ ÷ρr& šχθè=É)÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ āω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ( ö≅t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈 ،الفرقان 

ولذلك نرى من علماء الغرب، االختراعات اليت تدل على كرب عقوهلم ومدى تفكريهم، 
 . هاتباعبينما هم ال يستطيعون حتديد الدين الواجب عليهم 

                                                                                                                                               
 

وال بطب وال بشعر من عائشة، ولو مل يكن لعائشة من الفضائل إال قصة اإلفك لكفى ا فضالً وعلو جمد، فإا نزل                      
انظـر اإلصـابة يف متييـز الـصحابة، البـن           . هـ٥٨توفيت باملدينة سنة    . فيها من القرآن ما يتلى إىل يوم القيامة       

 .١٨٩-١٨٦/، ص٧/وأسد الغابة،ج.٣٥٩/ ،ص٤/حجر،ج

، من حديث أم ٢٥٩٩/، ص٢٠٤١/ أخرجه ابن ماجة، كتاب الطالق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم، ح١
وأبو داود، كتاب احلدود، باب يف انون يسرق أو يصيب حداً، . رضي اهللا عنها، مرفوعاً بلفظه-املؤمنني عائشة 

أخرجه الترمذي، كتاب . ، مرفوعاً بنحوه-رضي اهللا عنه-ن أيب طالب ، من حديث علي اب١٥٤٤/، ص٤٤٠٣/ح
رضي اهللا -، من حديث علي ابن أيب طالب ١٧٩٦/،ص١٤٢٣/احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، ح

 .٣٥١٤-٣٥١٢/، ح٦٥٩/، ص١/، مرفوعاً بنحوه، واحلديث صححه األلباين، انظر ج-عنه



  
 

١١٣

ذا فقد هذه امليزة بنقص أو عيب    ، فإ ١والعقل هو القيمة اليت يتميز ا اإلنسان عن سائر اخللق         
لْخنون والصيب  ،والً أمام الشريعة  ي مل يعد مسئ   قالكـرمي  القرآن آيات كانت ولذلك ، كا 

 لفكـر  مالزمة صفة فهي ريالنظ والعيب النقص وأما الدين، بأمور املكلفني العقالء ختاطب
 .به جاء وملا هللا املطلق فالكمال إنسان، كل
 قال ،اهلوى إليه ويشتاق العقل يثبته ما بني االختالف  طـريق عن ينشأ فهوالتناقض  وأما

∆  tβρâ÷ß :تعاىل ù' s?r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh�É9 ø9 $$Î/ tβöθ |¡Ψs?uρ öΝä3|¡ à�Ρr& öΝçFΡr&uρ tβθè=÷Gs? |=≈ tGÅ3ø9 $# 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? 

 .البقرة 〉 ∪⊇⊇∩

 #sŒ :تعاىل وقال Î)uρ (#θ à)s9 tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ Ÿξ yz öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ (# þθ ä9$ s% 

ΝæηtΡθ èOÏd‰ptéBr& $ yϑÎ/ yxtF sù ª!$# öΝä3ø‹ n=tã Νä.θ •_ !$ ysã‹ Ï9 Ïµ Î/ y‰ΨÏã öΝä3În/u‘ 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? ∩∠∉∪   〈البقرة. 

العقل شرط يف معرفة العلوم، وكمال وصالح األعمال، وبه         " :-اهللا رمحه -تيمية ابن يقول
ك لكنه غريزة يف النفس، وقوة فيها مبرتلة قـوة          يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقالً بذل      

كان كنور العني إذا اتصل بـه       القرآن الكرمي   البصر اليت يف العني، فان اتصل به نور اإلميان و         
نور الشمس والنار، وإذا انفرد بنفسه مل يبصر األمور اليت يعجز وحده عـن دركهـا، وإن              

اً حيوانية قد يكون فيها حمبـة ووجـد         عزل بالكلية كانت األقوال واألفعال مع عدمه أمور       
حيصل للبهيمة، فاألحوال احلاصلة مع عدم العقل ناقصة، واألقوال املخالفـة            قدوذوق كما   
 . ٢"بالعقل باطلة

فالتأمالت الذهنية، والنظرات العقلية تثري الفطرة وحتركها فتصدق يثري الفطرة وحيركها،  �
لك أمرنا اهللا يف العديد من اآليات إىل التفكر العقل، وتشده للتصديق، وتدله على احلق، ولذ

, ¨βÎ) ’Îû È: ، قال تعاىلوالتدبر؛ ألن ذلك يدل إىل احلقيقة ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 

É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù=à�ø9 $#uρ  ÉL©9 $# “Ì� øg rB ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ 

                                                 
 

 .١٤٠/  وص٨١-٧٩/ ارم الشريعة، للراغب األصفهاين، ص للمزيد انظر الذريعة إىل مك١

 .٣٣٨/، ص٣/، ج يف الفقهابن تيميةى فتاوكتب ورسائل و ٢



  
 

١١٤

Ï !$ yϑ¡¡9$#  ÏΒ & !$ ¨Β $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π−/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9$# 

É>$ ys¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# t÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈البقرة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكون: رابعالنوع ال



  
 

١١٥

عـىن   وتامة مب  ، وكان ناقصة وحتتاج إىل خرب،     ١كينونةو اًكوناحلدث وقد كان    : الكون لغة 
ن أي  نه فتكـو   وكو نعرفه مذ كان أي مذ خلق،     : حدث ووقع، وال حتتاج إىل خرب، نقول      

 .٢والكون واحد األكوان. أحدثه فحدث
 أجناس ال حيصرها العـدد، وال       ، من هو كل خلق اهللا، مما يقع عليه اسم الشيء        : اصطالحاً

 .٣حييط ا الوصف

واصفاً ما عليها من جبال، وأار، عن املشاهد الكونية األرضية القرآن الكرمي وقد حتدث 
 وحتدث عن املشاهد الكونية السماوية من نبات،وحبار، وما يرتل من أمطار تنبت الزرع وال

  حوادث وتسخري،ري فيها من وحتدث عن األفالك وما جي وقمر، وسحب،جنوم، ومشس،
 uθ: اىلفقال تع èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ ( / ä3©9 çµ÷ΖÏiΒ Ò>#t�x© çµ÷ΖÏΒ uρ Ö�yf x© ÏµŠÏù 

šχθßϑŠÅ¡ è@ ∩⊇⊃∪ àMÎ6 /Ζãƒ / ä3s9 Ïµ Î/ tí ö‘ ¨“9 $# šχθ çG÷ƒ ¨“9 $#uρ Ÿ≅‹Ï‚̈Ζ9 $#uρ |=≈ uΖôãF{$#uρ ÏΒ uρ Èe≅ à2 

ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχρã�¤6 x�tGtƒ ∩⊇⊇∪ t�¤‚ y™uρ ãΝà6 s9 Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ 

}§ôϑ¤±9 $#uρ t�yϑs)ø9 $#uρ ( ãΠθ àf ‘Ζ9 $#uρ 7N≡ t�¤‚ |¡ ãΒ ÿÍνÌ� øΒ r'Î/ 3 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 

šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊄∪ 〈 النحل. 

 : على ذلك فالكون ينقسم إىل ثالثة أقساموبناءًً
كون مشهود كظاهر السماوات، واألرض، والليل، والنهار، والشجر، والـدواب،           •

 . وغريها
 . كاملالئكة واجلنغيبكون  •
 قاع البحـار، واألرض،   هم اآلخر، ومن ذلك     بعضالناس دون   بعض  كون يشاهده    •

 .بعض املخلوقات الدقيقةواألفالك السماوية يف الفضاء، و

                                                 
 

 .٣٦٣/، ص١٣/ لسان العرب، البن منظور، مادة كون، ج١

 .٢١٨٩/، ص٦/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة كون، ج٢

 $tΒ: وله تعاىلذكر هذا التعريف عندما فسر ق. ١٧٦/، ص٢/ الكشاف، للزخمشري، ج٣ uρ t, n= y{ ª! $#  ÏΒ &óx« ÷ ∩⊇∇∈∪ 〈 . 



  
 

١١٦

 . لريشدنا إىل عظيم خلقه، ولو مل نشاهدهاعنها مجيعاً القرآن الكرمي وقد حتدث 

 :مصدر الكون 
هو ما ظهر مـن نـواحي الفلـك          و ،١ وهو مجع أفق، وهو الناحية     :اآلفاقمصدر الكون   

 نواحيه مـا     البيت من بيوت األعراب    أفقوكذلك آفاق السماء نواحيها، و    األرض،  وأطراف
نعه وعجائبـه يف نـواحي      واهللا جل وعال قد بني من غرائب ص        ،٢ ومجعه آفاق  ،دون مسكه 

 .٣مساواته وأرضه، ما يتبني به لكل عاقل أنه هو الرب املعبود وحده
 óΟ: قال تعاىل ÎγƒÎ�ã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦à�Ρr& 4®L ym t ¨ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ‾Ρr& ‘, ptø: $# 3 öΝs9 uρr& 

É# õ3tƒ y7 În/t� Î/ … çµ‾Ρr& 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹ Íκy− ∩∈⊂∪ 〈 فصلت.  

 
 :حقيقة الكون

الكون رغم تبيان مظاهره وترامي أطرافه هو يف احلقيقة منظومة واحدة تسري بدقة متناهية 
 “Ï%©!$# t,n=y{ yìö7 :، قال تعاىلواتفاق عجيب، ال خلل فيه وال عيب y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 

3“t� s? † Îû È,ù=yz Ç≈uΗ÷q §�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ x�s? ( ÆìÅ_ö‘ $$ sù u�|Ç t7ø9 $# ö≅ yδ 3“t� s?  ÏΒ 9‘θ äÜ èù ∩⊂∪ §ΝèO ÆìÅ_ö‘ $# 

u�|Ç t7ø9 $# È ÷ s?§� x. ó= Î=s)Ζtƒ y7 ø‹ s9 Î) ç�|Ç t7ø9 $# $Y∞ Å™% s{ uθ èδ uρ ×��Å¡ym ∩⊆∪ 〈 امللك. 

≅ È: ، قال تعاىلالكون جمال واسع للنظر والتدبر واملعرفةو è% (#ρã�ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 $ tΒuρ  Í_øó è? àM≈tƒ Fψ$# â‘ä‹ –Ψ9 $#uρ  tã 7Θ öθ s% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈يونس . 

، ومـن ذلـك     حجة قوية، يستند إليها الوحي    خلالق، و وهو ترمجة ملا يف الفطر من توحيد ا       
 للنمرود بنظام الكون، ويف جزء يسري منه، وهـو شـروق            -عليه السالم -حماجة إبراهيم   

 .الشمس وغروا

                                                 
 

  .١٤٤٦/، ص٤/انظر الصحاح، للجوهري، مادة أفق، ج ١

 .٦/، ص١٠/ج  لسان العرب، مادة أفق،٢

 .٤٨/، ص٧/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٣



  
 

١١٧

 
 :الكون خصائص 

ظمة اخلالق  فالكون ميشي يف انضباط وثبات عجيب يدل على ع  الثبات والتكرار، �
 ×π :، قال تعاىل إىل التأمل والتدبرسبحانه وتعاىل، ويدعو tƒ#uuρ ãΝßγ ©9 ã≅ø‹ ©9 $# ã‡n=ó¡nΣ çµ ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9 $# 

#sŒ Î* sù Νèδ tβθ ßϑÎ=ôà•Β ∩⊂∠∪ ß§ôϑ¤±9 $#uρ “ Ì�øg rB 9h� s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒÏ‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊂∇∪ 

t� yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4 ®Lym yŠ$ tã Èβθ ã_ ó�ãè ø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ¤±9 $# Èöt7 .⊥ tƒ !$ oλ m; βr& 

x8Í‘ ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿωuρ ã≅ ø‹©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9 $# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû ;7 n=sù šχθßs t7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ 〈 يس. 

يقول، ١ظهر صدق نيب من أنبياء اهللا كمعجزة تصدق ما جاء بهوال ينخرق هذا الثبات إال لي 
 ÏMt/u�tIø%$# èπ ":تعاىل هلقو يف اصاجلص tã$ ¡¡9$# ¨, t±Σ$#uρ ã� yϑs)ø9  صحة على داللة ،القمر 〉 ∪⊆∩ #$

 النيب نبـوة صحة على داللة ليجعله إال مبثله العـادات يقلب ال اهللا ألن ؛� النيب نبـوة
�"٢. 

ُدبريحوادث الكون، ل وتيغقُو ها،وتنيه، من طَور إىل طَور ال مينع ثباته بل يدل عللها ت
، قـال ة تشري إىل ذلك بوضوحالقرآنية الكرمي واآليات حيث إا تتبدل على منط واحد،

“ : تعـاىل t�s?uρ š⇓ö‘ F{$# Zοy‰ÏΒ$yδ !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& $yγ øŠn=tæ u !$yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ ôM tF t6 /Ρr& uρ  ÏΒ 

Èe≅à2 £l ÷ρy— 8kŠÎγ t/ ∩∈∪ 〈التبدل والتغري هو التكرار الذي امتاز به نظام الكون، وهذا  احلج.  

 

’ : ، قال تعاىليثري الفطرة والعقل � Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ#u t ÏΖÏ%θ çΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ 〈 الذاريات . 

                                                 
 

 .٧٦-٧٥/ راجع ص١

 .٤١٤/، ص٣ أحكام القرآن، للجصاص، ج٢



  
 

١١٨

 āχ :وقال تعـاىل   Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ 

É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇⊃∪ 〈  ـ            ،آل عمران ه  فالنظر يف الكون يبعث على التفكري فيه؛ وذلك لعظمـة خلق
 وإذا حترك العقل فإن الفطرة تثار فتخرج احلـق الـذي            وتكامل إبداعه، وهذا دور العقل،    

 .لتثبت للعقل صحة ما وصل إليهبداخلها 

ال يوقعه عليه العمل ارد،      التفكر يوقع صاحبه من اإلميان ما     : "- رمحه اهللا  -يقول ابن القيم  
 .١.."مور وظهورها له ومتيز مراتبها فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق األ

 .لوحي، والعقل، واةفوجود الكون ضرورة تدلل على اخلالق، وصورة مكملة للفطر

ومن اآليات اليت يف األرض مما حيدثه اهللا  ":- رمحه اهللا-، يقول ابن القيم موافق للوحي �
فيها كل وقت، ما يصدق به رسله فيما أخربت به، فال تزال آيات الرسل وأعالم صدقهم، 

 على من مل يشاهد تلك اآليات اليت حجةوأدلة نبوم حيدثها اهللا سبحانه يف األرض، إقامة لل
 قال ما يشاهده األولون أو نظريه، ربت عصر الرسل، حىت كأن أهل كل قرن يشاهدونقا

 óΟ :تعاىل Îγƒ Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈tƒ#u ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& 4 ®Lym t ¨ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ‾Ρr& ‘, ptø:  .فصلت 〉 ∪⊃∋∩ #$
 أهل كل قرن من وهذه اإلرادة ال ختتص بقرن دون قرن، بل البد أن يري اهللا سبحانه

اآليات ما يبني هلم أنه اهللا الذي ال إله إال هو، وأن رسله صادقون، وآيات األرض أعظم مما 
 .٢"ذكر وأكثر

وهلذا سلك طائفة من النظار طريق  ":- رمحه اهللا- يقول ابن القيمضروري يف املعرفة، �
ن الكرمي يف غري القرآ نع، وهو استدالل صحيح قد نبه إليهاالستدالل بالزمان على الصا

, āχÎ) ’Îû È:  كقوله تعاىلموضع، ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏF ÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈tƒ Uψ 

’Í<'ρT[{ É=≈t6 ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ 〈 ٣"آل عمران. 

                                                 
 

 .٢٢١/، ص١/ مفتاح دار السعادة، ج١

 إىل العقوبات اليت أرسلها اهللا على       -رمحه اهللا -يشري  . ١٧٧-١٧٦/ التبيان يف أقسام القرآن الكرمي، البن القيم، ص        ٢
ونرى الرياح .  فنرى البحر يرتفع ويغرق الناس. وكأننا نرى عذام رأي العني. األقوام العصاة يف كل األزمان املاضية

 . واهللا أعلم.  ذلك من اخلسف واهلدم  مما يشهد لصدق الرسلدم البيوت وتقتلع الشجر والناس، وغري

   .١٤/ التبيان يف أقسام القرآن الكرمي، البن القيم، ص٣



  
 

١١٩

 قال ، فجميع الكون مسخر خلدمة اإلنسان ومنفعته، كرامة من اهللاخادم لإلنسان، �
, ª!$# “Ï%©!$# t: سبحانه n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ tΑt“Ρr& uρ š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ yl t�÷zr' sù ÏµÎ/ 

z ÏΒ ÏN≡ t�yϑ̈V9 $# $ ]%ø—Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 š�ù=à�ø9 $# y“Ì� ôf tGÏ9 ’ Îû Ì�ós t7 ø9 $# ÍνÌ�øΒ r' Î/ ( t�¤‚ y™uρ ãΝä3s9 

t�≈ yγ ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ¤±9 $# t�yϑs)ø9 $#uρ È÷ t7Í←!#yŠ ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ ∩⊂⊂∪ 

Νä39 s?#u uρ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑçGø9 r' y™ 4 βÎ)uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB 3 āχÎ) z≈ |¡ΣM}$# 

×Πθ è=sàs9 Ö‘$¤�Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈إبراهيم . 

 
فآيات اهللا يف الكون ظاهرة،      سابقاً متالزمة يصدق بعضها بعضاً،     املذكورة   احلُجةوأنواع  

واإلميان فينا بالفطرة، وللعقل أن يناقش كيف يشاء، وغاية ما يستطيع العقل أن يصل إليـه                
 اهللا  ولكي يعرف الناس ماذا يريد    ... أن هناك خالقاً هلذا الكون وضع هذا النظام البديع        هو  

 . ١منهم، كان البد أن يرسل رسوالً يبني منهجه يف الكون
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 

 .بتصرف يسري. ١٤/، للشيخ حممد متويل الشعراوي، صالقرآن الكرمي معجزة  ١



  
 

١٢٠

 
 

 
 :الفصل الثاين

 :إقامة احلُجة على الناس، وفيه ستة مباحث

 لزوم إقامة احلُجة: املبحث األول �
 مقاصد إقامة احلُجة: املبحث الثاين �

 طرق إقامة احلُجة: املبحث الثالث �

 يام احلُجةأقسام الناس بعد ق: املبحث الرابع �

 أسباب رد الناس للحجة: املبحث اخلامس �

 دحض القرآن الكرمي حلُجج الكفار: املبحث السادس �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول
 لزوم إقامة احلُجة على الناس
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 على الناس ضرورة الزمة، وإذا لزم شيء شيئاً فقد يكون لزومه كلياً عاماً، احلُجة إقامة دتع

أن يكون الربط بينهما واقعاً يف مجيع : اللزوم الكلي العام وضابط ،وقد يكون جزئياً خاصاً
 الكون لإلنسان يف مجيع حجةالتقادير املمكنة، كلزوم  األحوال واألزمنة، وعلى مجيع

 الزمة لزوماً كلياً، ألن االستفادة منها قائمة يف مجيع احلُجةوكانت هذه . األحوال واألزمنة
 .األحوال واألزمنة

دون   أو بعض األزمنة،هو لزوم الشيء للشيء يف بعض األحوال دون بعض: جلزئيواللزوم ا
. ١ األنبياء واملرسلني ومعجزام يف بعض األحوال واألزمنة دون بعضحجة كلزوم ،بعض

ذلك، كتعدد  ىلإواللزوم اجلزئي يقتضي التكرار كلما توافقت األسباب ودعت احلاجة 
احلُجج وغريها الزمة لزوماً  وكانت هذه س عن طريق احلق،لنااألنبياء واملرسلني كلما ضل ا

 : وذلك لعدة أسباب، ألن االستفادة منها ال تكون قائمة يف كل األحوال واألزمنةجزئياً؛
 :اختالف البيئات والظروف -١

البيئات اإلنسانية ليست واحدة، والظروف اليت مير ا اإلنسان متغرية، فلذلك كان البد من 
ف معني قد  فما يناسب بعض الناس يف بيئة معينة أو ظرالختالف بعني االعتبار،ا اأخذ هذ

 فاهللا خلق الناس على شكل شعوب وقبائل متفرقة لكل ال يناسبهم يف بيئة أو ظرف آخر،
 ، البيئات والظروفخمتلف يناسب اً جزيئاً لزوماحلُجة فلزم إقامة ،منها حياته وأسلوبه اخلاص

 عليهم، ولو أنزله بغري لغتهم حجةباللغة العربية على العرب فكان لكرمي القرآن افاهللا أنزل 
 öθ :، قال تعاىل عليهم لعدم فهمهم لهحجةما كان  s9 uρ çµ≈oΨù=yèy_ $ºΡ#u ö� è% $ |‹ Ïϑygõƒr& (#θ ä9$ s)©9 Ÿωöθs9 

ôM n=Å_Áèù ÿ… çµçG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑyg õƒ−#u @’Î1t� tãuρ 3 ∩⊆⊆∪ 〈فصلت. 
كيف : أي! وعريبأأعجمي : زل مفصالً بلغة العرب، وألنكروا ذلك وقالواهال أُن: أي لقالوا

 . ٢على خماطب عريب ال يفهمهأعجمي يرتل كالم 

                                                 
 

 .٢٢٤/ ، ص١/ انظر أنوار الربوق يف أنواع الفروق، شهاب الدين الصنهاجي، ج١

 .١٨٤/، ص٤/ري القرآن العظيم، البن كثري، ج تفس٢
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 احلُجة كما قامت ، على العرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة املعارضةاحلُجةوذا قامت 
 على -عليه السالم-  ومعجزة موسى، على األطباء-عليه السالم-يف معجزة عيسى 

 فإن اهللا سبحانه جعل معجزات األنبياء عليهم السالم بالوجه الشهري أبرع ما يكون السحرة،
 قد انتهى إىل -عليه السالم-يف زمان النيب الذي أراد إظهاره، فكان السحر يف زمان موسى 

 .�١ والفصاحة يف زمن حممد -عليه السالم-يف زمن عيسى الطب  وكذلك ،غايته
  : الناس عقول تطور مدارك -٢

إن مدارك الناس وعقوهلم يف تطور مستمر بسبب التجربة واخلربة اليت يكتسبها اإلنسان 
 . اليت يستفيد منها اإلنسان يف تنمية عقله على مر العصور واألزمنةو ،خالل حياته

 يؤدي ؛ األمر الذي توارثهم هلاعن طريقوهذه اخلربات والتجارب يستفيد منها مجيع البشر 
  .هذا التطور امللحوظإىل 

 .  الزمة لزوماً جزئياً حبسب تطور هذه اإلدراكات املتجددةاحلُجةوهذا التطور جيعل إقامة 
 -لقرآن الكرمي، الذي تضمنت آياته حقائق علمية لونرى ذلك واضحاً يف اإلعجاز العلمي 

 على أن من كان يف العصر األمي، ا يستطيع فهمهبأسلوب ميسر جاءت -حججهي 
 هذه لبني ولو شاء اهللا ،تناسب مع ارتقاء العاملي تعجازها يتجلى كلما تطور الزمان، فهإ

، ولكن علمه سبحانه بعقول خلقه وإمكانية  منذ العصر األول كامالً علمياًاحلقائق بياناً
ة يفهم مقصودها من كان يف يسرإدراكهم ملثل هذه احلقائق جعله سبحانه يصفها بصورة م

  .حتمل يف طياا حقائق علمية يدركها من جاء بعدهم العصر األول و
 Ï:  سبحانهفقوله !$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Å7 ç6 çtø: ، استطاع أهل العصر األول فهمها  الذاريات〉 ∪∠∩ #$

 . وتفسريها من خالل علمهم باللغة

                                                 
 

 .١١٣/، ص١/للقرطيب، ج حكام القرآن ،اجلامع أل ١



  
 

١٢٣

 Ïوقوله تعاىل . يف الرمل وحنوهالطريقة فاحلبك يف اللغة  !$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Å7 ç6 çtø: ذات قالوا  〉  #$
ت املرأة بنطاقها بكحتديه، واحتبك بإزاره احتىب به وشده إىل ي الشد وبكاحلو الطرائق،

 . ١واحلبك اإلحكام وحتسني أثر الصنعة يف الثوب شدته يف وسطها
ه  اللفظة على اإلعجاز حيث إا مقبولة ومفهومة ألهل العصر األول، ودالة هذ فدلت 

 شفت يف العصر احلايل، فعلماء العصر احلايل كشفوا أن للنجومومرشدة للحقائق اليت كُ
والكواكب وارات مسارات، فاألرض مثالً تسري يف مسار بيضاوي حول الشمس طوله 

 مليون كلم تقريباً من دون أن يصطدم ا باليني النجوم؛ ألن يف السماء حبال غري ٩٦٠٠
، وهذه ٢تجعلها تلتزم مبسارات حمددةمرئية تشد ارات والكواكب والنجوم إىل بعض ف

احلقائق لو بينها اهللا يف القرآن الكرمي بياناً كامالً لصعب على الناس إدراكها، فهي حتتاج إىل 
 .مزيد من اخلربات لتفهم

فما كان مرفوضاً باألمس أصبح مقبوالً اليوم، ويف كل يوم يتجلى لنا إعجاز القرآن الكرمي 
 .  وفق تطور عقولناويقيم احلُجة ويلزمنا ا

 : نفسهااحلُجةطبيعة  -٣
ما خلق بعمر  ومنها اً، فمنها ما خلق ليكون دائم، متفاوتة يف القوة والبقاءاحلُججخلق اهللا 

 الزمةً لزومـاً حجة إذن ناسب أن يكون مستمر باستمرار احلياة، فالكون معني مث ينتهي،
 øŒ: ، قال تعاىلكلياً Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπx�‹ Î=yz ( (# þθ ä9$ s% ã≅yè øg rBr& 

$ pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ�Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u !$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥ uρ ßxÎm7|¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $ tΒ 

Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ 〈جةويف هذه اآلية دليل على أن . البقرةالكون موجودة قبل خلق ح 

 #sŒ :ويف قوله تعاىل. اإلنسان Î) â!$ uΚ ¡¡9$# ôM¤)t±Σ $# ∩⊇∪ ôM tΡÏŒ r& uρ $pκÍh5t� Ï9 ôM ¤)ãmuρ ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ ÞÚö‘F{$# 

                                                 
 

، ١٠/لسان العرب، البن منظور، مادة حبك، جو. ١٥٧٨/، ص٤/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة حبك، ج١
 .١٢٠٨/فريوز آبادي، مادة حبك، صلوالقاموس احمليط، ل. ٤٠٨/ص

 .٦٣-٦٢/الثوابت العلمية يف القرآن الكرمي، لعدنان الشريف، ص: آين انظر من علم الفلك القر٢



  
 

١٢٤

ôN£‰ãΒ ∩⊂∪ ôM s)ø9 r& uρ $tΒ $ pκ� Ïù ôM ‾=sƒrBuρ ∩⊆∪ ôM tΡÏŒ r& uρ $pκÍh5t� Ï9 ôM¤)ãm uρ ∩∈∪ 〈 ،دليل على أن   اإلنشقاق
 .باقية حىت يوم القيامة الكون حجة

 الزمةً لزوماً حجة فناسب أن يكونوا ، وليسوا خملدين،وأما الرسل فهم بشر هلم أعمار البشر
$!  :، قال تعاىلذلك ىلإجزئياً كلما دعت احلاجة  tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ 

öΝÍκö� s9 Î) ( (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∠∪ $ tΒ uρ öΝßγ≈ oΨù=yèy_ # Y‰|¡y_ āω 
tβθ è=à2ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tÏ$Î#≈ yz ∩∇∪ 〈 األنبياء. 

 
 :يتاآلعلى النحو فهي لزوماً كلياً وجزئياً  احلُجةإقامة أما أسباب لزوم 

 فيهم من حاجات، وهي ما فطر اهللا عليها العباد من طبائع، وما خلق :الطبيعة البشرية) أ(
طلب الدليل للتصديق، وحاجة العقل ألسباب املعرفة، وحاجة الناس للتذكري ومن ذلك 

 .واإلرشاد
  (#θä9$s%uρ : ، قال تعاىلفطلب الدليل للتصديق هو منهج اختذه اهللا وأقره يف كتبه وشرائعه

 s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# āω Î)  tΒ tβ% x. # �Šθ èδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ ÏΡ$ tΒr& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ ö�ç/ 

βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ%Ï‰≈ يقرر طلب الربهان فاهللا سبحانه يف هذه اآلية وغريها  البقرة،〉 ∪⊆⊆⊆∩ ¹|
 . دعوةةدعاء بأيوالدليل عند اال

 طلب الكفار من مثلفالشك  . إما للتكذيب والشك، وإما لالطمئنان طلب الدليليكونو
 يف طلب ، قال تعاىل لشكهم يف حقيقة ما يقول الرسول أو النيب، وذلكلأنبيائهم الدلي

$ tΑ :فرعون من موسى الدليل s% βÎ) |MΨä. |M ÷∞Å_ 7π tƒ$t↔Î/ ÏNù' sù !$ pκÍ5 βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# 

 .األعراف 〉 ∪∌⊂⊆∩

  (#θ: وقال تعاىل على لسان قوم هود ä9$ s% ßŠθ à‰≈ tƒ $tΒ $oΨoKø⁄Å_ 7πuΖÉi�t7 Î/ $tΒ uρ ß øtwΥ þ’É1 Í‘$ tF Î/ $ oΨÏGyγ Ï9#u 

 tã š�Î9 öθ s% $ tΒuρ ßøtwΥ y7 s9 š ÏΖÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∈⊂∪ 〈هود. 



  
 

١٢٥

$! : ال تعاىل على لسان قوم صاحلوق tΒ |MΡr& āω Î) ×�|³o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ ÏNù' sù >πtƒ$ t↔Î/ βÎ) |MΖä. z ÏΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9  .الشعراء〉 ∪⊇∋⊆∩ #$
 قال ، املائدة-عليه السالم- من عيسى نيلب احلواريطفمنه  طلب الدليل لالطمئنان وأما

 øŒ :تعاىل Î)uρ àMø‹ ym ÷ρr& ’ n<Î) z↵Îiƒ Í‘#uθ ysø9 $# ÷βr& (#θãΨÏΒ#u †Î1 ’Í<θ ß™t� Î/uρ (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u ô‰pκô−$#uρ $ oΨ‾Ρr' Î/ 

tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ øŒ Î) tΑ$ s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ys ø9 $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ö≅yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š�•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ 

$ oΨøŠn=tã Zοy‰Í←!$ tΒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θ à)®?$# ©! $# βÎ) ΝçGΨà2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒ Ì� çΡ βr& Ÿ≅ à2ù' ‾Ρ 

$ pκ÷]ÏΒ ¨ È⌡ uΚôÜ s?uρ $ oΨç/θè=è% zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s% $ uΖtF ø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uηøŠn=tæ z ÏΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9  .املائدة〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$

 øŒ : قال تعاىل، من اهللا رؤية كيفية إحياء املوتى-عليه السالم-طلب إبراهيم اخلليل و Î)uρ 

tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr&  ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’n? t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9 

 É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπyèt/ö‘r& zÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £ èδ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢ΟèO ö≅ yè ô_$# 4’n? tã Èe≅ ä. 9≅t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ # [÷“ ã_ ¢Ο èO 

£ßγ ãã÷Š $# y7oΨ�Ï?ù' tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 البقرة. 

$ :  قال تعاىل، رؤية اهللا عز وجل-عليه السالم-طلب موسى و £ϑs9 uρ u !% ỳ 4 y›θ ãΒ $uΖÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 

…çµ yϑ‾=x.uρ … çµš/u‘ tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡr& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s%  s9  Í_1t� s? ÇÅ3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ$# ’n<Î) È≅ t6 yf ø9 $# ÈβÎ* sù 

§� s)tGó™$# …çµ tΡ$ x6tΒ t∃ öθ |¡sù Í_1 t� s? 4 $ £ϑn=sù 4’©? pg rB …çµ š/u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 …ã& s#yèy_ $y2yŠ §� yzuρ 4 y›θãΒ 

$ Z)Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sùr& tΑ$ s% š�oΨ≈ ys ö6ß™ àMö6 è? š�ø‹ s9 Î) O$ tΡr& uρ ãΑ̈ρr& tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  .األعراف 〉 ∪⊃⊇⊆∩ #$
 

 فال يكاد  وحىت يومنا هذا،-عليه السالم-وطلب الدليل طبيعة بشرية منذ خلق اهللا آدم  
عليه - ومما يدل على ذلك قصة آدم شيء حىت يطلب منه الدليل على ذلك،دعي الداعي بي

نة أباح هلما األكل من كل  مع الشيطان يف اجلنة؛ فحينما أسكن اهللا آدم وزوجه اجل-السالم
ل من مثارها، فأراد الشيطان ار اجلنة عدا واحدة، وأمرمها بعدم القرب منها أو األكمث

أن هذا اإلغواء ليس رمها باخللود الدائم وحتوهلما إىل ملكني، والشيطان يعلم فغمها إغواء



  
 

١٢٦

 فحلف هلما أنه ،ن اهللا قد حذرمها من أكل هذه الشجرة، فقرر تقدمي الدليل القويأل كافياً
̈{ :، قال تعاىل له ما أراده وصدقاه فحصل،ناصح uθ ó™uθ sù $ yϑçλ m; ß≈sÜ ø‹¤±9 $# y“Ï‰ö7 ãŠÏ9 $yϑçλ m; $ tΒ 

y“Í‘… ãρ $ yϑåκ÷]tã ÏΒ $ yϑÎγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s%uρ $ tΒ $ yϑä38uηtΡ $ yϑä3š/u‘ ô tã ÍνÉ‹≈yδ Íοt� yf ¤±9$# Hω Î) βr& $ tΡθ ä3s? 

È ÷s3n=tΒ ÷ρr& $ tΡθ ä3s? z ÏΒ tÏ$Î#≈ sƒø: $# ∩⊄⊃∪ !$ yϑßγ yϑy™$ s%uρ ’ÎoΤ Î) $ yϑä3s9 z Ïϑs9 šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ 〈 

 .األعراف
 

 على صدقه، وذلك من شدة اً قوي دليالًهفَل وجعل ح، الشيطان-السالم عليه–فصدق آدم 
 . فاعتقد أنه ال ميكن أن حيلف باهللا أحد وهو كاذب،تعظيمه هللا

 الدليل لتصديق النيب وإقامة  قصة من قصص األنبياء إال ويظهر فيها طلبوال تكاد ختلو
 . احلُجة

فالعقل   أسباب املعرفة؛ىلإحاجة العقل : احلُجةومن الطبيعة البشرية اليت تلزم إقامة 
البشري حيتاج إىل عامل خارجي مملوء باحلقائق ذات الدالالت اخلاصة ليتواصل معها، فال 

 :ه الكامل على ويعتمد اإلدراك مبعنا للعقل أن يدرك حقيقة غري موجودة،ميكن
 . سالمة العقل واحلواس من العيوب اخلَلقية/ ١
 اهللا اليت حججقوة العوامل اليت تشكل العامل اخلارجي الذي ال يتضمن دالالت أقوى من / ٢

 .جعلها على خلقه
 óΟ :حاجة العقل إىل العامل اخلارجي يف قوله تعاىلالقرآن الكرمي ويقرر لنا  n=sùr& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθè=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# 

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9  .احلج 〉 ∪∌⊇∩ #$
لعقل وا السموات واألرض مثالً ليحصل على املعارف،فاإلدراك حيتاج إىل عامل خارجي ك

حجج الظاهرة أمامه، ولذلك كانت حلقائق دون رؤيته لل اىلإالبشري ال يستطيع الوصول 
 % È≅è: تطيع العقل إدراكها بكل سهولة، قال تعاىلاهرة يسحجج اهللا على خلقه ظالب غ

(#ρã� ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ  ∩⊇⊃⊇∪ 〈 يونس. 



  
 

١٢٧

 الظاهرة احلُججهذه برفض ) ص بعواطف اإلنسان وميوله خيتالذي(ويتحكم العامل الذايت 
 .احلُججرغم إدراك عقله لصحة ب ولذلك يكفر من كفر  وقبوهلا؛يف العامل اخلارجي

 .  اإلنسانيعترينسيان الغفلة الذي : احلُجةومن الطبيعة البشرية اليت تلزم إقامة 
 أو ن من دون أن يبني له احلق،ها اإلنساوهو النسيان الذي يكون بسبب طول املدة اليت ميكث

 مع متام املعرفة ، وليس نسيان الترك والتضييعن الذي يكون بسبب اإللفة والعادة،النسيا

 (#θ : تعاىلباحلُجة القائمة، قال è%ρä‹sù $ yϑÎ/ óΟ çF�Å¡nΣ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ !#x‹≈yδ $ ‾ΡÎ) óΟ à6≈uΖ�Å¡nΣ ( 

(#θ è%ρèŒ uρ šU#x‹ tã Ï$ù#èƒø: $# $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇⊆∪ 〈 يعجز وليس كالنسيان الذي  ،السجدة

على  تعاىل عليه، يقول فهذا ال يؤاخذ اإلنسان ،اإلنسان عن حفظه لقلة احتمال عقله له
$ tΑ: -عليه السالم-لسان فىت موسى  s% |M ÷ƒ u u‘r& øŒ Î) !$ uΖ÷ƒ uρr& ’ n<Î) Íοt�÷‚ ¢Á9 $# ’ ÎoΤÎ* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθ çtø: $# 

!$ tΒ uρ çµ‹Ï⊥9 |¡øΣ r& āω Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÷βr& … çνt� ä.øŒr& 4 x‹ sƒªB$#uρ …ã& s#‹ Î6 y™ ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# $ Y7 pgx” ∩∉⊂∪ 〈 الكهف. 
، أو نسيان ونسيان الغفلة مثل نسيان الشرائع اليت بلغتها الرسل ملن سبق من األمم واألجداد

وعبادم ادهم،  للتوحيد الذي كان عليه أجد-عليه السالم– كنسيان قوم نوح جزء منها،
.  على الناس لبيان احلقاحلُجج ويف مثل هذه األحوال تلزم إقامة ألصنام ال تنفع وال تضر،

؛ ألن طول )كالكون( كلياً لزومها لزوماًيكون  اليت احلُججولذلك مل حياسب اهللا الناس على 
 اً جزئياًلالزمة لزوم ااحلُجج فلزم إقامة جيتها،لفة والعادة جتعل اإلنسان يغفل عن حاملدة واُأل

 .ذلك ىلإكلما دعت احلاجة 
 
 :حتقيق منهج االختيار) ب(

ق منهج  حتقاحلُجج، فكلما رأى اإلنسان احلُجة  إقامةوهو السبب الثاين من أسباب لزوم
 . أمامه، وله أن يكفر ويتبع هواهاً فله أن يؤمن مبا يراه قائماالختيار الذي أراده اهللا،



  
 

١٢٨

  Iω oν#t�ø.Î) ’Îû  :احلُجج، ومنع اإلكراه، قال تعاىلتيار بنصب الدالئل وفاهللا وضع منهج االخ

ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨t6 ¨? ß‰ô© ”�9 $# zÏΒ Äc xöø9 $# 4 yϑsù ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9 $$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtGó™$# 

Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ$# $oλ m; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿxœ îΛ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 البقرة. 
ن  فإنه بي، أي ال تكرهوا أحداً على الدخول يف دين اإلسالم":-رمحه اهللا–يقول ابن كثري 

 .١" ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيه،دالئله وبراهينهواضح جلي 
لكن  أي مل جير اهللا أمر اإلميان على اإلجبار والقسر، و":-رمحه اهللا– ٢ل الزخمشريويقو

 öθs9 :من ذلك قولهعلى التمكني واالختيار، و uρ u!$ x© y7 •/u‘ ztΒ Uψ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝßγ �=à2 

$ �èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4®L ym (#θ çΡθ ä3tƒ š ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∪ 〈 أي لو شاء ربك  ،يونس
 .٣"لقسرهم على اإلميان، ولكن مل يفعل، وبىن األمر على االختيار

 óΟs9 : قال تعاىل اليت أقامها اهللا حتقق منهج االختيار احلُججيع ومج r& ≅ yè øgwΥ …ã& ©! È ÷ uΖøŠtã ∩∇∪ 

$ ZΡ$ |¡Ï9 uρ É÷ tGx�x© uρ ∩∪ çµ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ Èø y‰ô∨̈Ζ9  .البلد 〉 ∪⊂⊆∩ #$
 :ال تعاىلـق، ليستطيع االختيار بني اإلميان والكفر،  اإلدراكحجةاهللا على اإلنسان قد أقام ف
 $ ‾ΡÎ) $ oΨø)n=yz z≈|¡Σ M}$# ÏΒ >πx�ôÜœΡ 8l$ t± øΒr& Ïµ‹Î=tGö6 ‾Ρ çµ≈ oΨù=yèyf sù $ Jè‹Ïϑy™ # ��� ÅÁt/ ∩⊄∪ $ ‾ΡÎ) çµ≈uΖ÷ƒ y‰yδ 

Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) # [�Ï.$ x© $̈Β Î)uρ # �‘θ à�x. ∩⊂∪ 〈 جةذكر اهللا يف هذه اآلية  ، فقداإلنسانالسمع ح 

$  Î :تعاىل إرسال الرسل املتمثلة يف قوله حجة و،والبصر ‾ΡÎ) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 يقول  〉 9$#¡¡
 أي بينا له وعرفناه طـريق اهلدى والضالل ": يف تفسري هذه اآلية-رمحه اهللا–القرطيب 

                                                 
 

 .٦٨٦/، ص١/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١

هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري، العالمة أبو القاسم اخلوارزمي، ولد يف زخمشر من قرى :  الزخمشري٢
مشاركاً يف عدة علوم، برع يف األدب والنحو واللغة، وهو معتزيل العقيدة، خوارزم، كان حنوياً، لغوياً، مفسراً، حمدثاً، 

هـ، انظر ٥٣٨يدعو إىل االعتزال، له عدة مؤلفات منها الكشاف كتاب التفسري، والفائق يف غريب األثر، تويف سنة
معجم و. ٣١٧-٣١٤/، ص٢/طبقات املفسرين، للداوودي، جو. ١٠٥-١٠٤/طبقات املفسرين، للسيوطي، ص

 .١٨٦/، ص١٢/املؤلفني، ج

 .٢٩٩/، ص١/ تفسري الكشاف، للزخمشري، ج٣



  
 

١٢٩

، والرسل تبني احلُجج فاإلنسان يرى ويسمع .١"ري والشر ببعث الرسل فآمن أو كفرواخل
 . الطريق، وتترك االختيار لإلنسان

 

 
 

  
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 

 .١٢٢/، ص١٩/حكام القرآن، القرطيب، جأل اجلامع ١



  
 

١٣٠

 املبحث الثاين
 مقـاصـد إقامة احلُجة

 
 من مصاحل للعبيد يترتب عليها  -سبحانه وتعاىل- هي مجلة ما أراده اهللا احلُجةمقاصد 

 .، وهي حتقق اخلري والسعادة لإلنسانميان بهاإل
 :التصديق: أول هذه املقاصد

 يستلزم القبول حجة، والتصديق لل١احلكم مبطابقة اخلرب للواقع، والتكذيب عكسهوهو 
 .  واإلذعان واإلميان

 واإلميان باهللا يتضمن أربعة ألنه متضمن اإلميان باهللا، احلُجة؛إقامة والتصديق من أهم مقاصد 
 .٢ميان بأمسائه وصفاته، واإلميان بألوهيتهاإلميان بوجوده، اإلميان بربوبيته، اإل: مسائل

 
 :اإلميان بوجوده:املسالة األوىل

فالكون وما حيتويه شاهد على وجود اخلالق، ،  هلااً أن هناك خالقاحلُججه من أهم ما تبين
 رمحه –لوم، يقول ابن تيمية ويتمثل ذلك يف إبداع اخللق، وتدبري شؤوم، وهذا واضح مع

 وال ريب أن اخلالق سبحانه جيب أن يكون موجوداً ال معدوماً، وهذا معلوم ":-اهللا
د مجهور العقالء والنظار، وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالضرورة، ال حيتاج إىل دليل عن

: ، قال تعاىل فاإلميان بوجود اهللا فطري بالدرجة األوىل ال حيتاج إىل إثبات.٣"بالدليل النظري
 ôMs9$ s% óΟ ßγè=ß™â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ (  ∩⊇⊃∪ 〈 أيف وجوده  :أي ،إبراهيم

مشاهدة بوجوده وجمبولة على اإلقرار به، فإن االعتراف به ضروري يف  فإن الفطر ؟شك
 فتحتاج إىل النظر يف الدليل املوصل ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب ،الفطر السليمة

� Ìإىل وجوده، وهلذا قالت هلم الرسل ترشدهم إىل طريق معرفته بأنه  ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
                                                 

 

 .٥٠٤/ ، ص١١/ فتح الباري، البن حجر، ج١

 .١٧/وكتاب القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، ص. ٨٦/، ص٢/ تفسري القرآن العظيم، البن عثيمني، ج٢

 .٤١٢/، ص١/ الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ج اجلواب٣



  
 

١٣١

ÇÚö‘ F{ $#uρ (  ∩⊇⊃∪ 〈هما وابتدعهما على غري مثال سبق، فإن شواهد احلدوث  الذي خلق
واخللق والتسخري ظاهر عليهما، فال بد هلما من صانع وهو اهللا ال إله إال هو خالق كل شيء 

 : ومها٢بطريقتني ذكرمها ابن رشدالقرآن الكرمي  وقد أثبت اهللا وجوده يف ،١وإهله ومليكه
ناية املقصودة به، وباملخلوقات األخرى، وموافقة  ما يراه اإلنسان من العوهو: دليل العناية

 óΟ :مجيع املوجودات لإلنسان على وجه التسخري، قال تعاىل s9 r& (# ÷ρt� s? ¨βr& ©!$# t� ¤‚ y™ Νä3s9 $ ¨Β 

’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# xtt7 ó™r& uρ öΝä3ø‹n=tæ …çµ yϑyè ÏΡ Zοt� Îγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/uρ 3 zÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ 

ãΑÏ‰≈ pg ä† †Îû «!$# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩⊄⊃∪ 〈وموافقة املخلوقات ،لقمان 
،  وهذه املوافقات ال ميكن أن تكون ذه الدقة إال من قاصد لذلك مريدبعضها لبعض،

$‘ x8u :قـال تعاىل t6 s? “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# %[`ρã� ç/ Ÿ≅ yèy_ uρ $pκ� Ïù % [`≡u�Å� # \� yϑs%uρ # Z�� ÏΨ•Β ∩∉⊇∪ 

 .  الفرقان〉

 óΟs9 :قال تعاىلو r& È≅yè øg wΥ uÚö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$ t7Ågø: $#uρ #YŠ$ s?÷ρr& ∩∠∪ ö/ ä3≈ oΨø)n=yzuρ % [`≡ uρø— r& ∩∇∪ 

$ uΖù=yèy_ uρ ö/ ä3tΒ öθ tΡ $Y?$ t7 ß™ ∩∪ $uΖù=yèy_ uρ Ÿ≅ø‹ ©9$# $ U™$ t7Ï9 ∩⊇⊃∪ $ uΖù=yèy_ uρ u‘$ pκ̈]9 $# $V©$ yètΒ ∩⊇⊇∪ $ uΖøŠt⊥ t/uρ 

öΝä3s%öθ sù $ Yèö7 y™ # YŠ#y‰Ï© ∩⊇⊄∪ $uΖù=yèy_ uρ % [`#u�Å� % [`$̈δ uρ ∩⊇⊂∪ $uΖø9 t“Ρr& uρ z ÏΒ ÏN≡ u�ÅÇ÷è ßϑø9 $# [!$ tΒ % [`$ ‾gwR 

                                                 
 

أي ) أ() ا' &% : (  معىن ثانياً لآلية وهو-رمحه اهللا–وقد ذكر . ٥٢٦/، ص٢/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١
 شريك له، أيف إهليته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو اخلالق جلميع املوجودات وال يستحق العبادة إال هو وحده ال

م من اهللا زلفىفإن غالب األمم كانت مقرة بالصانع لكنها تعبد معه غريه من الوسائط اليت يظنوا تنفعهم أو تقر. 

هو حممد بن أمحد بن حممد بن رشد،األندلسي، أبو الوليد، الفيلسوف، له إمامة يف الفقه واخلالف، اعتىن          :  ابن رشد  ٢
ن دمث األخالق حسن الرأي، امه خصومه بالزندقة واإلحلاد، فنفاه املنـصور  كا.بتلخيص كتب أرسطو، عناية تامة  

إىل مراكش،وأحرق بعض كتبه، مث رضي عنه ومسح له بالعودة فعاجلته الوفاة مبراكش ونقلـت جثتـه إىل قرطبـة                    
، ٣/ أصـيبعة، ج   انظر عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب       . افت التهافت، ومنهاج األدلة   : ، من كتبه  ٥٩٥سنة
 .٣١٨/ ، ص٥/واألعالم للزركلي، ج. ١٢٦-١٢٢/ص

 



  
 

١٣٢

∩⊇⊆∪ yl Ì� ÷‚ãΖÏj9 ÏµÎ/ ${7 ym $ Y?$ t7 tΡuρ ∩⊇∈∪ BM≈̈Ζy_ uρ $ ¸ù$ x�ø9 r& ∩⊇∉∪ 〈وقال تعاىل . النبأ : Ì�ÝàΖu‹ ù=sù 

ß≈|¡ΡM}$# 4’n<Î) ÿÏµ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ 〈 عبس. 

 والتدليل ا على وجود ،ما ظهر من اختراع جواهر األشياء املوجودةوهو : دليل االختراع
 $yγ : قال تعاىلخمترع هلا، •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z>Î�àÑ ×≅ sWtΒ (#θãè ÏϑtGó™$$ sù ÿ… ã& s! 4 āχÎ) šÏ% ©!$# 

šχθããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$#  s9 (#θ à)è=øƒs† $ \/$t/èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãèyϑtGô_ $# … çµs9 ( βÎ)uρ ãΝåκö: è=ó¡o„ Ü>$ t/—%!$# $ \↔ø‹x© āω 
çνρä‹É)ΖtF ó¡o„ çµ÷ΨÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# Ü>θ è=ôÜyϑø9 $#uρ ∩∠⊂∪ 〈احلج .  

� Ì :وقال تعاىل ÝàΨu‹ ù=sù ß≈ |¡ΡM}$# §ΝÏΒ t, Î=äz ∩∈∪ t, Î=äz  ÏΒ & !$̈Β 9, Ïù#yŠ ∩∉∪ 〈وقال تعاىل .الطارق: 

 Ÿξ sùr& tβρã� ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹ Ÿ2 ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪ 〈الغاشية .  

’  :وقال تعاىل ÎoΤÎ) àMôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï%©#Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{ $#uρ $Z�‹ ÏΖym ( !$tΒ uρ O$ tΡr& 

š∅ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# ∩∠∪ 〈األنعام . 

شري إىل الداللتني معاً، قال تالقرآن الكرمي آيات أخرى من  -رمحه اهللا-وذكر ابن رشد 
$ : تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ t Ï%©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪ 

“Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{$# $ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ yl t� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ 

ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θ è=yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ 〈١ البقرة. 
 لوجود دالالت أخرى كداللة ا كافيتني ليست-رمحه اهللا- الداللتان اللتان ذكرمها وهاتان

“  :قال تعاىل اإلتقان والتدبري يف اخللق ، Ï%©!$# t, n=y{ yìö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 3“t� s? †Îû 

È, ù=yz Ç≈uΗ÷q §�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ x�s? ( ÆìÅ_ ö‘ $$ sù u�|Çt7 ø9 $# ö≅ yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪ 〈امللك  . 

                                                 
 

 .٦٢-٦٠/  انظر الكشف عن منهاج األدلة يف عقائد امللة، ص١



  
 

١٣٣

� “t :اىلوقال تع s?uρ tΑ$ t7Åg ø: $# $ pκâ:|¡ øtrB Zοy‰ÏΒ% ỳ }‘Éδ uρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ ys ¡¡9 $# 4 yì÷Ψß¹ «! $# ü“Ï%©!$# 

z s)ø?r& ¨≅ä. > óx« 4 … çµ‾ΡÎ) 7�� Î7yz $ yϑÎ/ šχθè=yè ø�s? ∩∇∇∪ 〈 ،باإلضافة إىل داللة الفطرة وما  النمل
 للفطرة وأمهيتها يف إثبات -رمحه اهللا-أشار ابن رشد  اهللا فيها من معرفته سبحانه، وأودع

 دعا هي الصراط املستقيم اليت) إشارة إىل الداللتني السابقتني(فهذه الطريق  ":قالفوجود اهللا 
 .١..."اهللا الناس منها إىل معرفة وجوده نبههم عليه مبا جعل يف فطرم من إدراك هذا املعىن

 وهم قلة، ٢ة ومل ينكره احد منهم إال الدهرينيواإلميان بوجود اهللا أمر شائع بني األمم السابق
 (#θä9$ :قال تعاىل s%uρ $ tΒ }‘Ïδ āωÎ) $ uΖè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ u‹ øtwΥ uρ $ tΒuρ !$ uΖä3Î=öκç‰ āω Î) ã�÷δ ¤$!$# 4 $ tΒ uρ 

Μçλ m; y7Ï9≡ x‹ Î/ ôÏΒ AΟù=Ïæ ( ÷βÎ) öΛèε āωÎ) tβθ ‘ΖÝàtƒ ∩⊄⊆∪ 〈اجلاثية . 

لوهيته وأمسائه وصفاته جناة، فالشيطان جود اهللا دون اإلميان بربوبيته وأوليس ملن آمن بو
 .يشارك الناس يف االعتراف بوجود اهللا

 
 :ميان بربوبيتهاإل :املسالة الثانية

 العلوي والسفلي كله يسري يف دقة عجيبة فالعامل  تظهر ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل،احلُجج
 مدبر قادر عامل، فجميع املوجودات من األرض، والسماوات،  منوتعاقب فريد ال يكون إال

والرياح واحليوانات، واجلمادات من اجلبال والبحار واألار واألشجار والثمار واألزهار 
النهار، يدل على احلكمة والسحاب واألمطار والشمس والقمر والنجوم واختالف الليل و

  . فاهللا احتجب عن األبصار بعظمته، وظهر للبصائر بقوة سلطانه ووضوح برهانه والتدبري،

                                                 
 

 .٦٢/ الكشف عن منهاج األدلة يف عقائد امللة، البن رشد، ص١

قد نقض القرآن هم من ينكرون وجود اهللا ويضيفون التأثري إىل الدهر، كما يفهم من نسبتهم إليه، و:  الدهريون٢
 (#θ :الكرمي قوهلم بأنه ال دليل عليه أصالً، قال تعاىل ä9$s% uρ $tΒ }‘ Ïδ āω Î) $uΖè?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθ ßϑtΡ $u‹ øt wΥuρ $tΒ uρ !$uΖä3 Î= öκ ç‰ āω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 

$tΒ uρ Μçλ m; y7 Ï9≡x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛèε āω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩⊄⊆∪ 〈  يف معرفة عقائد أهل األديان، أليب الفضل اجلاثية، انظر الربهان
 .٨٨/السكسكي، ص



  
 

١٣٤

 بل إن املشركني كانوا يؤمنون بربوبيته لعقل، ويدل عليه ا،واإلميان بربوبية اهللا أمر فطري

 : ، قال تعاىلانهسبح È⌡s9 uρ Οßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ £ ä9θ à)u‹ s9 £ßγ s)n=yz 

â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩∪ 〈الزخرف . 
قال تعاىل على لسان  وقلة من الناس الذين أنكروا ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل كفرعون،

$ tΑ :فرعون s)sù O$tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’n? ôãF{ والنمرود كفرعون أنكر ربوبية اهللا، قال   النازعات،〉 ∪⊇⊅∩ #$

 öΝs9 :تعاىل r& t� s? ’ n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) ’ Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) 

}‘În/u‘ ”Ï% ©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ (  ∩⊄∈∇∪ 〈 إن وهؤالء القلة و . البقرة

  tΑ$s% ô‰s)s9 :قال تعاىل، م يف قرارة أنفسهم يعلمون كذمأكانوا قد أنكروا ربوبية اهللا إال 

|M ÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤÎ)uρ y7 ‘Ζàß V{ Üχ öθ tãö�Ï�≈ tƒ 

# Y‘θ ç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈اء اإلسر. 

 ال ينجي من النار، بل إن صاحبه يسمى كافراًً اُأللوهيةواإلميان بالربوبية دون اإلميان ب
$  :قال تعاىل ،اًمشرك tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ Νèδ ç�sYò2r& «!$$ Î/ āω Î) Νèδ uρ tβθä.Î�ô³•Β ∩⊇⊃∉∪ 〈 ،قال ابن  يوسف
ت؟ ومن خلق من خلق السماوا: من إميام أم إذا قيل هلم": -مارضي اهللا عنه-عباس 

 "١اهللا، وهم مشركون به: األرض؟ ومن خلق اجلبال؟ قالوا
 

 إلميان بأمسائه وصفاته ا: املسالة الثالثة
 تدل على صفات اهللا سبحانه وتعاىل، فالكون يدل على العظمة والقدرة والعلم، احلُججكل 

% ª!$# “Ï: قال تعاىل ©!$# t, n=y{ yìö6 y™ ;N≡ uθ≈ oÿxœ z ÏΒ uρ ÇÚö‘ F{ $# £ ßγ n=÷WÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ â÷ö∆ F{ $# £ åκs]÷�t/ (# þθ çΗs>÷ètF Ï9 

¨βr& ©!$#  4’ n?tã Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ¨βr&uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >ó x« $ RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈الطالق . 

                                                 
 

، ١٣/ أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس،ج١
 .٣٧٣/ص



  
 

١٣٥

، قال احلياةيدل على  وقبل كل ذلك ،وإرسال الرسل وإنزال الكتب يدل على الرمحة والعلم
$! : تعاىل tΒuρ š�≈ oΨù=y™ö‘r& āω Î) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈األنبياء . 

 ، واخللق يستلزم العلم والقدرةعضاً؛ فالعلم يستلزم السمع والبصر،والصفات يستلزم بعضها ب
 .وحنو ذلك

ياء والكتب، وال جمال للعقل أما أمساء اهللا سبحانه فتوقيفية تعرف بالوحي عن طريق األنب
 .١. ميكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األمساء ألن العقل الفيها؛

 ها، وجعل وتقريرها كل ما يتعلق بأمساء اهللا احلسىن وصفاته العلياالوحي اإلهلي ببيانوقد عين 
 . ميان احلقيقيلب اإلمن 

 
 اإلميان بألوهيته: املسالة الرابعة

  املسائل الثالث األوىلبل مجيعاحلُجج،  اهللا هو من أهم األمور اليت تقررها ألوهيةاإلميان ب
آليات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب ألجل أن يعبد اهللا  واتثبته وتدلل عليه،
 ô‰s)s9 :، قال تعاىلوحده كثرية جداً uρ $ uΖ÷W yèt/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# 

(#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# (  ∩⊂∉∪ 〈 النحل.  

 !$tΒ :ىلوقال تعا uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) ûÇrθ çΡ Ïµ ø‹s9 Î) …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$tΡr& 

Èβρß‰ç7 ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈  ،اىلل تعاوقاألنبياء:  ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) # yrθãƒ �†n<Î) !$yϑ‾Ρr& öΝà6 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïm≡ uρ ( 
ö≅ yγ sù Ο çFΡr& šχθßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊃∇∪ 〈ء األنبيا.  

≅ ö :قال تعاىلو t↔ó™uρ ô tΒ $ oΨù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s%  ÏΒ !$ uΖÎ=ß™•‘ $ uΖù=yèy_ r&  ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈uΗ÷q §�9$# Zπ yγ Ï9#u 

tβρß‰t7 ÷è ãƒ ∩⊆∈∪ 〈 الزخرف. 

 

                                                 
 

 .٣٤/ انظر القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن بتصرف ،ص١



  
 

١٣٦

$(ومعلوم أن لفظة  yϑ‾ΡÎ) ( فكأن مجيع ما أوحي إليه منحصر يف معىن ،من صيغ احلصر  ) ال
لوحي يف آية األنبياء هذه يف توحيد العبادة حصر له يف أصله وحصر ا) ....... إله إال اهللا 

ال إله إال ( ضمن معىن كلهم داخلة ألن شرائع األنبياء ؛األعظم الذي يرجع إليه مجيع الفروع
 .١)اهللا 

 اُأللوهية،ب واإلقرار بوجود اإلله مستلزم لإلميان بربوبيته، واملقر بالربوبية يلزمه اإلقرار 
 : يتب سورة الناس على النحو اآلولذلك جند ترتي

 ö≅ è% èŒθ ããr& Éb>t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9  .الناس 〉 ∪⊃∩ #$

 Å7ففي جميء  Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 � Éb>t بعد 〉 #$ Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 تدرج يف التنبيه على تلك املعاين العظام  〉 #$
وه من آثار الربوبية يف اخللق والرزق ومجيع وانتقال بالعباد من مبدأ اإلميان بالرب ملا شاهد

$  : قال تعاىلتلك الكائنات كما تقدم يف أول نداء وجه إليهم، pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 

“Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ tÏ%©!$#uρ  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡t� Ïù 

u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ yl t� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $ ]%ø—Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è=yè øg rB ¬! 
# YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ 〈،كل هذه اآلثار اليت ملسوها وأقروا مبوجبها بأن الذي   البقرة

 هو ،وهي أن ربه الذي هذه أفعاله: ىل الدرجة الثانيةأوجدها هو رم، ومن مث ينتقلون إ
 ومالك ألمر الدنيا ، وملك ألمره ومجيع شؤونه، وهو املتصرف يف تلك العوامل،ملكه

اُأللوهية، وهي املرتبة فإذا وصل بإقراره إىل هذا اإلدراك أقر له ضرورة ب. واآلخرة مجيعاً

 Ïµ≈s9ية ئاالنه Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $  :، قال تعاىلبودهم وهو ما خلقهم إليه أي مألوههم ومع〉 #$ tΒ uρ 

àM ø)n=yz £ Ågø: $# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 〈٢ الذاريات.  
 
 

                                                 
 

 .٦/، ص٣/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

 .٣٦٥/، ص٩/أضواء البيان، للشنقيطي، ج ٢



  
 

١٣٧

 على رتب اإلميان بأحدها متالزم ال ينفك بعضه عن بعض، ويتواإلميان باملسائل األربع
 ولذلك هيته سبحانه؛بألو اهللا وربوبيته دون اإلميان فمن ضعف العقل اإلميان بوجود. اآلخر

عاب اهللا على كفار قريش ومن هم على شاكلتهم اإلميان بتوحيد الربوبية دون توحيد 
، قال  يف العديد من اآلياتاُأللوهية وبني ذلك بالربط بني توحيد الربوبية وتوحيد اُأللوهية،

% ¨βÎ) ÞΟä3−/u‘ ª!$# “Ï: تعاىل ©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tGó™$# ’n? tã 

Ä ö̧� yè ø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t� øΒ F{$# ( $ tΒ ÏΒ ?ì‹ Ï�x© āω Î) .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÏΡøŒ Î) 4 ãΝà6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝà6 š/u‘ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 
Ÿξ sùr& šχρã� ©.x‹s? ∩⊂∪ 〈وقال تعاىل،  يونس:  ãΝà6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθèδ ( ß, Î=≈ yz 

Èe≅à2 & ó_x« çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. & óx« ×≅‹Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 ،فبني اهللا ربوبيته يف  األنعام
 . خلقه وتدبريه جلميع املخلوقات، مث أمر بعبادته بعد بيان استحقاقه لذلك

  uθèδ �†ysø9$# :األمساء والصفات ، فقال تعاىل واُأللوهيةولقد ربط اهللا بني توحيد الربوبية و

Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š $$ sù t ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! š Ïe$!$# 3 ß‰ôϑptø: $# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 فأثبت  غافر، 〉 ∪∋∌∩ #$
 مث قرر توحيده الستحقاقه لذلك كونه يتميز عن مجيع ،اهللا لنفسه اسم احلي وصفة احلياة

 . املني جلميع العاً وسيداًاخللق باحلياة األبدية، وكونه رب
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

١٣٨

 :إقامة الدليل على صحة الدين: املقصد الثاين
 :وينقسم إىل ست مسائل

  
 .إقامة الدليل على التوحيد والصفات اإلهلية: األوىل املسألة

 ، فالفطرة والعقل والكون والوحي تثبت األدلة على توحيد اهللا وصفاتهاحلُججتقام بأنواع 
% öθs9 tβ :، قال تعاىلتوحيد اهللا وصفاته x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλ Î;#u āω Î) ª! $# $ s?y‰|¡x�s9 4 z≈ys ö6 Ý¡sù «! $# Éb>u‘ 

Ä ö̧� yè ø9 $# $ £ϑtã tβθ à�ÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ 〈 ،وقال تعاىل األنبياء : $ tΒ x‹ sƒªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 

…çµ yètΒ ô ÏΒ >µ≈s9 Î) 4 # ]ŒÎ) |= yδ s%©! ‘≅ä. ¥µ≈s9 Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξyès9 uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 z≈ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑtã 

šχθà�ÅÁ tƒ ∩⊇∪ ÄΝÎ=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ 4’ n?≈yètF sù $ £ϑtã šχθà2Î�ô³ãƒ ∩⊄∪ 〈املؤمنون .  
 .فالفطرة جبلت على التوحيد، والعقل والكون يقران بذلك، والوحي جيليه ويثبته

 
 .إقامة الدليل على الرسالة: املسألة الثانية

 : ، قال تعاىل دليل على صحة الرسالة-لقوية ااحلُججوهي من -ات د الرسل باآليتأيي

ãΑθ à)tƒ uρ šÏ% ©!$# (#ρã�x�x. |M ó¡s9 Wξ y™ö� ãΒ 4 ö≅è% 4’ s∀Ÿ2 «!$$ Î/ # J‰‹ Îγ x©  Í_ø‹ t/ öΝà6 uΖ÷�t/uρ ô tΒuρ 

…çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ É=≈tGÅ3ø9 وما أنزل املعجزات، فمن شهادته لرسوله ما أيده به من  ، الرعد〉 ∪⊃⊇∩ #$
 .١عليه من اآليات، ونصره على من عاداه

 

                                                 
 

 .٤٦٧/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

١٣٩

ما من األنبياء نيب إال أُعطي : "�قال رسول اهللا :  قال– رضي اهللا عنه– وعن أيب هريرة 
 إيل فأرجو أين ، وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا،من اآليات ما مثل آمن عليه البشر

 . ١"أكثرهم تابعاً يوم القيامة
 

  .إقامة الدليل على البعث واجلزاء: املسألة الثالثة
 فخلْق الكون وما فيه من العدم أهون أم . يف الكون ما يثبت البعث واجلزاءسبحانه لنا صور

 ãΑθà)tƒ :إعادة اخللق؟ قال تعاىل uρ ß≈ |¡ΡM}$# #sŒ Ï r& $ tΒ ‘M ÏΒ t∃öθ |¡s9 ßlt� ÷zé& $ †‹ym ∩∉∉∪ Ÿωuρr& 

ã� à2õ‹tƒ ß≈|¡ΡM}$# $ ‾Ρr& çµ≈oΨø)n=yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟs9 uρ à7tƒ $ \↔ø‹ x© 〈 ،خر هذا من وجه، والوجه اآل مرمي

 uθ :، قال تعاىلدورة النبات بني حياة وموت تشري إىل البعث واجلزاء èδuρ ”Ï%©!$# ã≅ Å™ö�ãƒ 

yx≈tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ ô“ y‰tƒ ÏµÏGuΗ÷q u‘ ( # ¨L ym !#sŒ Î) ôM ‾=s%r& $ \/$ys y™ Zω$ s)ÏO çµ≈ oΨø)ß™ 7$s#t6 Ï9 ;MÍh‹ ¨Β 

$ uΖø9 t“Ρr' sù Ïµ Î/ u !$yϑø9 $# $ oΨô_ t� ÷zr' sù ÏµÎ/  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x. ßl Ì�øƒéΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 

šχρã�ā2x‹ s? ∩∈∠∪ 〈 ،وعظمة الكون وما فيه يدل على إمكانية حدوث البعث  األعراف

 óΟ :تعاىلقال  لكون خلقه أعظم من خلق اإلنسان، s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t, n=y{ 

ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ öΝs9 uρ z ÷ëtƒ £Îγ É)ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵ øtä† 4’tAöθ yϑø9 $# 4 #’n? t/ …çµ ‾ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ä. 

& óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ 〈٢ األحقاف. 

، وأثبته الوحي،  وأشار الكون إليه،لسليمةأما اجلزاء فقد دل عليه العقل السليم ذو الفطرة ا
فاحلكمة اليت يرتضيها العقل والفطرة والوحي تنفي خلق الكون مبا فيه يف تناسق ونظام 

                                                 
 

، من حديث أيب ٤٩٨١/ ، ح٤٣٢/  أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن الكرمي، باب كيف نزل الوحي، ص١
، � إلميان برسالة نبينا حممدهريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظه، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب وجوب ا

 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة ٢٣٩/، ح٧٠٣/ص

 . ٧٣/واستخراج اجلدل، البن جنم، ص. ٢٦/، ص٢/ انظر الربهان، للزركشي، ج٢



  
 

١٤٠

والعدل الذي يطلبه العقل والفطرة والوحي يستلزم التفريق بني الرب والفاجر؟ !! عجيب عبث
 والضعيف واملتجرب؟ 

اإلنكار على العقول اليت حتكم : األول:  اجلزاء عن طريقنيمبدأالقرآن الكرمي وقد قرر اهللا يف 
≅ ã : قال تعاىل،باملساواة بني املختلفني yèôf uΖsùr& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ $# t ÏΒÌ� ôf çRùQ $% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹ x. 

tβθ ãΚä3øtrB ∩⊂∉∪ 〈 ،وقال تعاىل القلم:  ôΘ r& ã≅yè øg wΥ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# 

tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& ã≅yè øg wΥ tÉ)−Gßϑø9 $# Í‘$ ¤f à�ø9 $% x. ∩⊄∇∪ 〈 ،التفكر عن طريق : والثاين ص

� tÏ%©!$# tβρã: ، قال تعاىليموالنظر يف هذا الكون العظ ä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθ ãèè%uρ 4’n? tãuρ 

öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã� ¤6x�tGtƒ uρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n=yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈t/ 

y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨÉ)sù z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊇∪ 〈 ،قال تعاىل،والتفكر يف خلق اإلنسان نفسه آل عمران  : 

Ü= |¡øts†r& ß≈|¡ΡM}$# βr& x8u�øIãƒ “ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟs9 r& à7 tƒ Zπ x�ôÜçΡ  ÏiΒ %cÍ_ ¨Β 4 o_ôϑãƒ ∩⊂∠∪ §ΝèO tβ%x. Zπs)n=tæ 

t, n=y⇐sù 3“§θ |¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅yèpg m� çµ ÷ΖÏΒ È ÷y_ ÷ρ̈“9 $# t� x.©%!$# # s\ΡW{ $#uρ ∩⊂∪ }§øŠs9 r& y7 Ï9≡ sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã βr& 

}‘Å↵ øtä† 4’tAöθ pR ùQ  . القيامة〉 ∪⊂⊇∩ #$

   .إقامة الدليل على وجود املالئكة: املسألة الرابعة
  $tΒ :، قال تعاىللتبليغ الرسالة للرسل الوحي على وجود املَلك املرسل حجةتدل  uρ tβ%x. 

A�|³u;Ï9 βr& çµyϑÏk=s3ãƒ ª!$# āω Î) $ �‹ôm uρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$ pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘ z Çrθã‹ sù ÏµÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ 

â !$ t±o„ 4 … çµ‾ΡÎ) ;’Í? tã ÒΟŠÅ6 ym ∩∈⊇∪ 〈الشورى . 
لتواطؤ ذكر األنبياء هلم حىت أصبحوا حقيقة ال وقد تواتر خرب وجود املالئكة يف مجيع األمم 

 على لسان ، قال تعاىلينكرها إال قلة، وقد جاء ذكر املالئكة على لسان العديد من األمم
  Iω: قـوم فرعون öθ n=sù u’Å+ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×οu‘ Èθó™r&  ÏiΒ A=yδ sŒ ÷ρr& u !% ỳ çµyètΒ èπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# š ÏΡÎ�tIø)ãΒ 

 öθ :وقال تعاىل على لسان مشركي مكة.  الزخرف〉 ∪⊃∋∩ ©9 $ tΒ $ oΨ�Ï?ù' s? Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $$Î/ βÎ) |MΖä. zÏΒ 

tÏ%Ï‰≈ ¢Á9  .  احلجر〉 ∪∠∩ #$



  
 

١٤١

 . إقامة الدليل على الكتب اإلهلية: املسألة اخلامسة
 فهي ال تظهر إال على أيدي الرسل، الذين أيدهم اهللا ،تدل حجية الوحي على حقيقة الكتب

 قال ،- عليه السالم - فأنزل الصحف على إبراهيميت ميتنع معها التكذيب ا، الباآليات
# É: تعاىل çtà¾ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ ∩⊇∪ 〈عليه السالم-نزلت على موسى  والتوراة أُ، األعلى-،  

  Ο :قال تعاىل èO $oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $ �Β$ yϑs? ’n? tã ü”Ï%©!$# z |¡ôm r& Wξ‹ ÅÁø�s?uρ Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« 

“Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷qu‘uρ Νßγ ‾=yè ©9 Ï !$ s)Î=Î/ óΟ Îγ În/u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ 〈األنعام . 

$ :  قال تعاىل،-عليه السالم-نزل على عيسىواإلجنيل أُ uΖø‹ ¤�s%uρ #’n? tã ΝÏδÌ�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# 

zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ 

$ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “ Y‰èδ uρ Zπsà ÏãöθtΒ uρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪  〈املائدة .  

$  : قال تعاىل-عليه السالم-  نزل على داودالزبور أُو oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈النساء  . 

 …çµ :تعاىل قال � حممدنزل على أُالقرآن الكرمي و ‾ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ 

ßyρ”�9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7 ù=s% tβθ ä3tGÏ9 zÏΒ t Í‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î=Î/ <c’Î1t� tã & Î7•Β ∩⊇∈∪ 〈 

 .الشعراء
فسه ملا حتويه من أوامر ونواه ال يستطيع البشر اإلحاطة ل نو هذه الكتب دليل صدق الرسو

≈› ( #x: القرآن الكرمي، قال تعاىل فضالً عن وجوه اإلعجاز اليت تضمنها ا، yδ ã� ø.ÏŒ tΒ zÉë̈Β 

ã� ø.ÏŒ uρ  tΒ ‘Î=ö7 s% 3 ö≅t/ óΟèδ ç�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ¨,ptø: $# ( Νßγ sù tβθ àÊÌ� ÷è •Β ∩⊄⊆∪ 〈١ن الوزير قال اب، األنبياء 

                                                 
 

 باحث،لـه   هو حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى، املعروف بابن الوزير اليماين، متكلم ناظم، جمتهد              : ابن الوزير ١
انظر معجم  . هـ٨٤٠عدة مصنفات منها إيثار احلق على اخللق، والربهان القاطع يف معرفة الصانع، تويف بصنعاء سنة              

 .٣٠٠/، ص٥/واألعالم، للزركلي، ج. ٢١٠/،ص٨/املؤلفني، ج



  
 

١٤٢

هذه اآلية دالة على أن كتب اهللا ال ختلو من الرباهني احملتاج إليها يف أمر : "-رمحه اهللا–
 .١"الدين

 
 . إقامة الدليل على القضاء والقدر: املسألة السادسة

الكون بكل ما حيصل فيه من حوادث يشري إىل هذه احلقيقة، والعقل يستدل على ذلك، 
 واإلنسان خملوق كباقي اخللق حتت حكمة بته ويبينه أشد بيان،ه، والوحي يثوالفطرة توافق

 من ال يستطيع هو وال غريه أن يرد شيئاًاهللا ومشيئته، فريى أقدار اهللا تقع على مجيع اخللق، و
يد أم مل يؤمنوا بالوحي  ب،باحتجاج الكفار بالقدرالقرآن الكرمي وقد صرح اهللا يف . ذلك

 يدل على إمكانية االعتراف بالقضاء والقدر قبل وهذا ية اهللا،أصالً، ولكنهم يؤمنون بربوب
 . التوحيد

› ãΑθà)u : قال تعاىل y™ tÏ%©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª! $# !$ tΒ $ oΨò2u�õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym  ÏΒ 

& óx« 4  ∩⊇⊆∇∪ 〈األنعام . 
  .حقق إال بعد اإلميان الكامل بالوحيواإلميان بالقضاء والقدر بالصفة الكاملة ال يت

 
ومجيع هذه املسائل تثبتها الفطرة والعقل والكون ويبينها الوحي أوضح بيان، يقول ابن 

أفال ترى كيف ظهر يف العقل الشهادة بدينه وشرعه، وبثوابه : "-رمحه اهللا–القيم 
سمع، وكذلك دينه وعقابه، وهذا يدل على إثبات املعاد بالعقل، كما يدل على إثباته بال

وأمره، وما بعث به من رسله، هو ثابت يف العقول مجلة، مث علم بالوحي، فقد تطابقت 
شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه، والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا 
عباده على ألسنة رسله إىل ما وضع يف العقول حسنه، والتصديق به مجلة، فجاء الوحي 

 .٢"ناً ومقرراً ومذكراً ملا هو مركوز يف الفطر  والعقولمفصالً مبي
 

                                                 
 

 .٦/ إيثار احلق على اخللق، ص١

 ١٦/، ص٢/ مفتاح دار السعادة، ج٢



  
 

١٤٣

 اإلقناع: الثالث املقصد
 .١قنع بنفسه قنعاً وقناعة رضي الرضى، :لغة اإلقناع

 اآلخـر،  علـى  التـأثري  الطـرفني  أحد فيها حياول وشكلية فكرية عمليات هو: اصطالحاً
 .٢ما لفكرة وإخضاعه

 بشرع القبول ليتم باحلُجة؛ احلُجة ومقارعة لرباهنيوا األدلة عرض هو: الشرع يف واإلقناع
� Iω oν#t: تعاىل قال تام، اقتناعو برضا اهللا ø.Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨t6 ¨? ß‰ô©”�9 $# zÏΒ Äc xöø9 $# 4 yϑsù 

ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ÷σãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$|Á Ï�Ρ$# $ oλ m; 3 ª! $#uρ 

ìì‹ Ïÿxœ îΛ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 البقرة.  
 

 ولـو   اقناع واختيار، فاهللا شرع منهج االختيار لإلنسان وبني له اآليات واألدلة، ليعبد اهللا ب           
 يف  ٣ يقول الطاهر بـن عاشـور      وآيات ترغم الناس على اإلميان به،      حججاًأراد اهللا ألنزل    

على إبطال اإلكراه على الدين بـسائر أنواعـه، ألن          وهي دليل واضح    : "تفسري هذه اآلية  
 .٤"اإلميان جيري على االستدالل، والتمكني من النظر، وباالختيار

ولذلك نرى منهج اهللا يف الوحي يراعي مجيع عناصر اإلقناع، الذي قسمه علماء االجتماع 
 :٥إىل ثالثة أقسام

 
 

                                                 
 

 .٢٠٤-٢٠١/ ، ص١٢/، جادة قنع انظر لسان العرب، البن منظور، م١

 .١٥/ كيف تقنع اآلخرين، لعبد اهللا العوشن، ص٢

حممد الطاهر بن عاشور الشاذيل، نقيب أشراف تونس وكبري علمائها يف عهد الباي حممـد الـصادق             :  ابن عاشور  ٣
اجلريح، هدية  شفاء القلب   : ومن كتبه ،  هـ، فنقابة األشراف  ١٢٧٧هـ، مث الفتيا سنه     ١٢٦٧باشا، ويل القضاء سنة   

، ٦/انظر األعالم  للزركلي، ج    . هـ١٢٨٤سنة  يف تونس   تويف  الغيث األفريقي، وتفيسريه التحرير والتنوير،      األريب،  
 .١٧٢/ ص

 .٢٦/،ص٢/الطاهر بن عاشور، جحممد  التحرير والتنوير، ٤

 .٣٣-٢١/ انظر كيف تقنع اآلخرين، لعبد اهللا العوشن، ص٥



  
 

١٤٤

 :ومنها) الرسول(عناصر ختص املصدر-١
  ):الرسول(ذا املصدر  ثقة الناس -أ

، والثقة ال تنبين إال بعد التواصل والتعايش مع ذلك املصدر، وهلذا جند الرسل بعثوا من البشر
 ô‰s)s9 :، قال تعاىل ليتمكنوا من معايشتهم والثقة مبل ويرسلون إىل قراهم وأقوامهم؛ uρ 

!$ oΨ÷�s?#u tΛ Ïδ≡t� ö/Î) …çνy‰ô© â‘ ÏΒ ã≅ö6 s% $ ¨Ζä.uρ Ïµ Î/ t ÏϑÎ=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% ÏµŠÎ/L{ Ïµ ÏΒ öθ s%uρ $ tΒ ÍνÉ‹≈ yδ 

ã≅ŠÏO$yϑ−G9 $# û ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλ m; tβθ à�Å3≈ tã ∩∈⊄∪ 〈األنبياء.  

≅ : � حممدوقال تعاىل على لسان نبيه è% öθ ©9 u !$x© ª!$# $ tΒ … çµè?öθ n=s? öΝà6 ø‹n=tæ Iωuρ Νä31 u‘ ÷Š r& 

ÏµÎ/ ( ô‰s)sù àM÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù # \� ßϑãã ÏiΒ ÿÏ& Î#ö6 s% 4 Ÿξsùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪ 〈هذا تذكري هلم ،يونس 
 وهي حال األمية، أي قد كنت بني ظهرانيكم مدة طويلة، وهي ،بقدمي حاله املعروفة بينهم

 فال ترون فيها حالة تشبه حالة العظمة والكمال ،أربعون سنة، تشاهدون أطوار نشأيت
 . ١ى اهللا إليه بالرسالةاملتناهي الذي صار إليه ملا أوح

 :  يف الوعود واألخبار)الرسول(املصدر  مصداقية -ب

 أو يعدوم بشيء إال ، ال خيربون أقوامهم بشيء- السالمعليهم– فالرسل ؛وهذا واقع وكثري
 øŒ: ، قال تعاىل� عن الرسول حممد - السالمعليه-حتقق كإخبار عيسى  Î)uρ tΑ$ s%  |¤ŠÏã 

ß ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ û Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) ’ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «!$# / ä3ø‹s9 Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# # M�Åe³t6 ãΒ uρ 

5Αθ ß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu !% ỳ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$s% #x‹≈yδ Ö�ós Å™ ×Î7 •Β ∩∉∪ 〈 

  الصف،

                                                 
 

 .١٢٠/، ص٥/لطاهر بن عاشور، جمد ا التحرير والتنوير، حمل١



  
 

١٤٥

  ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö”�9$#: أصحابه بفتح مكة، قال تعاىل � حممد ووعد الرسول

Èd, ysø9 $$ Î/ ( £è=äzô‰tGs9 y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t� ys ø9$# βÎ) u !$ x© ª! $# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ â‘ zƒÎ�Å_Çs)ãΒ uρ 

Ÿω šχθ èù$ sƒrB ( zΝÎ=yèsù $ tΒ öΝs9 (#θ ßϑn=÷ès? Ÿ≅ yèy∨sù  ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡ sŒ $ [s ÷Gsù $�6ƒ Ì� s% ∩⊄∠∪ 〈الصف . 

 :  تنوع أساليب اإلقناع-ج

 منها ما تكون مادية كاملعجزات، ومنها املعنوية املتمثلة يف  يعطيهم اهللا أساليب عدة؛الرسل
، قال خطام ودعوم للناس بالدالئل العقلية العلمية واخلطابات النفسية احملركة للمشاعر

 y7: تعاىل Í×‾≈ s9 'ρé& t Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷�s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $#uρ 4 βÎ* sù ö�à�õ3tƒ $ pκÍ5 ÏIω àσ‾≈ yδ ô‰s)sù 

$ uΖù=©.uρ $ pκÍ5 $ YΒ öθ s% (#θ Ý¡ øŠ©9 $ pκÍ5 šÌ� Ï�≈ s3Î/ ∩∇∪ 〈األنعام . 

 :والقناعات املراد إقناع اآلخرين ا  االلتزام باملبادئ-د

الرسل أنفسهم، وهم أفضل الناس يف حتقيق الرسالة اليت أرسلوا من  وهذا مما يتصف به 
≈ öΝßγ: ، قال تعاىلأجلها uΖù=yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym ÷ρr& uρ öΝÎγ ø‹ s9Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 

uΘ$ s%Î)uρ Íο4θ n=¢Á9 $# u !$ tFƒ Î)uρ Íο4θ Ÿ2̈“9 $# ( (#θ çΡ% x.uρ $oΨs9 tÏ‰Î7≈ tã ∩∠⊂∪ 〈األنبياء . 

 :فال بد أن تكون:  عناصر ختص الرسالة -٢

 ت بهمتيزوهذا مما  ،فهمهاا  واضحة ال غموض فيها، حبيث يستطيع مجهور املخاطبني -أ
 ô‰s)s9:  فالصغري والكبري واجلاهل واملتعلم يفهمها قال تعاىل،دعوة الرسل uρ !$uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) 

¤M≈tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ ( $ tΒ uρ ã� à�õ3tƒ !$ yγ Î/ āω Î) tβθà)Å¡≈ x�ø9 $# ∩∪ 〈البقرة  . 



  
 

١٤٦

لتوحيد  اىلا إ قومه إىل رسالة حمددة ومعروفة يدعوهم  حمددة اهلدف، فالرسول يدعو-ب
 ô‰s)s9: ، قال تعاىلونبذ الشرك uρ $uΖ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( ∩⊂∉∪ 〈النحل .  

 ô‰s)s9: ، قال تعاىل مدعمة باألدلة والرباهني، وهذا حمقق بتأييد اهللا لرسله باملعجزات-ج uρ 

$ oΨ÷�s?#u 4 y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ ( ∩⊇⊃⊇∪ 〈 اإلسراء .  

 ): الرسولمن أرسل إليه (املستقبِل عناصر ختص -٣

هم  بيئتوفق الرسل برساالت تناسب كل أمة  فاهللا أرسل؛ينبغي مراعاة املخاطبني وأحواهلم
$! : وثقافام وديانام، قـال تعاىل tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) Èβ$ |¡ Î=Î/ Ïµ ÏΒöθ s% šÎit7ãŠÏ9 öΝçλm; 

 .إبراهيم〉 ∪⊇∩ )

ك  ومن ذل، ألقوامهم-عليهم السالم- القرآن الكرمي صوراً إلقناع الرسل يف وذكر سبحانه
$ tΑ :-عليه السالم- على لسان نوح ه تعاىلقول s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λä ÷ƒ u u‘r& βÎ) àMΖä. 4’ n? tã 7π oΨÉi�t/  ÏiΒ 

’În1§‘ Í_9s?#u uρ ZπtΗôq y‘ ô ÏiΒ ÍνÏ‰ΖÏã ôMuŠÏdϑãèsù ö/ ä3ø‹ n=tæ $ yδθßϑä3ãΒ Ì“ ù=çΡr& óΟ çFΡr&uρ $ oλm; tβθ èδÌ�≈ x. ∩⊄∇∪ 

ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ Iω öΝà6è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“Ì� ô_ r& āωÎ) ’n? tã «! $# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜ Î/ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 4 
Νßγ ‾ΡÎ) (#θ à)≈ n=•Β öΝÍκÍh5u‘ ûÍo_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘r& $ YΒ öθ s% šχθè=yγ øg rB ∩⊄∪ ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ  tΒ ’ ÎΤã� ÝÁΖtƒ z ÏΒ «! $# βÎ) 

öΝåκ–EŠ{�sÛ 4 Ÿξ sùr& tβρã� ā2x‹ s? ∩⊂⊃∪ Iωuρ ãΑθ è%r& öΝä3s9 “ Ï‰ΨÏã ß É !#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn=÷ær& |=ø‹ tó ø9 $# Iωuρ 

ãΑθ è%r& ’ÎoΤ Î) Ò�n=tΒ Iωuρ ãΑθè%r& šÏ%©#Ï9 ü“Í‘yŠ ÷“s? öΝä3ãΖã‹ôãr&  s9 ãΝåκu� Ï?÷σãƒ ª!$# # ��ö�yz ( ª!$# ãΝn=÷ær& $ yϑÎ/ 

þ’Îû öΝÎγÅ¡ à�Ρr& ( þ’ÎoΤ Î) # ]Œ Î) zÏϑ©9 tÏϑÎ=≈ ©à9  . هود〉 ∪⊆⊃∩ #$
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قومه، ونبذه ملبدأ اإلكراه املتمثل يف  إلقناع -عليه السالم-يات حتكي حماورة نوحوهذه اآل
/ ôMuŠÏdϑãèsù ö :قوله  ä3ø‹ n=tæ $ yδθ ßϑä3ãΒ Ì“ù=çΡr& óΟçFΡr& uρ $ oλ m; tβθ èδ Ì�≈x.  〈 . 

 الفقراء ر اإلقناع، بداللة احتجاج قومه باتباع مع قومه اكتمال عناصهوقد بدا من حوار 
 أن يبعد الضعفاء ويطردهم، وهذا دليل على أم مل جيدوا فاء له، واشتراطهم االميانوالضع

 . يف خطابه ما يرد
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  واملؤمنني السالم عليهمتثبيت الرسل : املقصد الرابع

التثبيت من أهم أسباب االستقامة، والقرار على العقائد والقناعات، وال يكون إال بوجود 
 اليت احلُججولعلم اهللا بأمهية التثبيت، مد رسله ب. راهني تثبت ما يؤمن اإلنسان بهدالئل وب

 . فهم بشر حيتاجون لتثبيت اهللا هلم. تؤيد ما جاءوا به، ولتثبتهم عند الدعوة

 Iω: �قال تعاىل خماطباً الرسول حممد  öθ s9 uρ βr& y7≈oΨ÷G¬;rO ô‰s)s9 £N‰Ï. ß Ÿ2ö� s? óΟÎγ øŠs9 Î) $\↔ø‹ x© 

¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ 〈م ، اإلسراءقال ، وتثبيت الرسل بالرباهني واألدلة ليس لشكهم ولكن لتسكني قلو

 yξ:   يف قوله عز وجل-الزجاج  ä.uρ �È à)‾Ρ y7ø‹ n=tã ô ÏΒ Ï !$ t6/Ρr& È≅ß™”�9 $# $ tΒ àMÎm7sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ#xσèù 4 
x8u !% ỳ uρ ’Îû ÍνÉ‹≈yδ ‘, ysø9 $# ×π sàÏãöθ tΒ uρ 3“t� ø.ÏŒ uρ tÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ 〈تسكني وتثبيت الفؤاد " :هود

 ولكن كلما كان الربهان والداللة أكثر كان القلب ،هنا ليس للشكهاالقلب وهو 
 . ١"وأثبت

 رؤية كيفية إحياء املوتى ليس شكاً يف إحياء اهللا للموتى، -عليه السالم- إبراهيم لبوطَ
  øŒ :ال تعاىلـولكن طلباً لتسكني القلب وتثبيته، ق Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹ Ÿ2 

Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπyèt/ö‘r& zÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# 

£èδ ÷�ÝÇ sù y7ø‹ s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yè ô_ $# 4’n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢ΟèO £ ßγãã÷Š $# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& 

©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 البقرة. 

                                                 
 

 .٨٤/، ص٣/ معاين القرآن الكرمي وإعرابه، للزجاج أيب اسحاق إبراهيم السري، ج١
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 بعد أن رأى سحر ١ فقد ثبته اهللا حينما دب اخلوف يف نفسه-عليه السالم–وأما موسى 
# Ÿω ô ً: وتطمينا تثبيتاًالسحرة البليغ، فقال له y‚ s? š�̈ΡÎ) |MΡr& 4’n? ôãF{$# ∩∉∇∪ 〈 وظهرت ،

 (#θ :اىلـال تعـقاملعجزة العظيمة على يديه ودحضت سحرهم،  ä9$ s% #y›θ ßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& 

u’ Å+ù=è? !$ ¨Β Î)uρ βr& tβθ ä3‾Ρ tΑ̈ρr& ô tΒ 4’s+ø9 r& ∩∉∈∪ tΑ$ s% ö≅t/ (#θà)ø9 r& ( #sŒ Î* sù öΝçλ é;$t7 Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïãuρ ã≅§‹ sƒä† Ïµø‹ s9 Î) 

ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξr& 4 tëó¡n@ ∩∉∉∪ }§y_ ÷ρr' sù ’Îû ÏµÅ¡ ø�tΡ Zπ x�‹Åz 4 y›θ •Β ∩∉∠∪ $uΖù=è% Ÿω ô# y‚ s? š�̈ΡÎ) 

|MΡr& 4’n? ôãF{  . طه〉 ∪∇∌∩ #$

يف ذات اهللا انه وتعاىل، وال ميكن أن يشك  رؤية اهللا سبح- عليه السالم- كما طلب موسى
وهو كليمه، ولكن شوقاً وحباً يف الوصول إىل الرباهني العظيمة اليت تسكن القلب، قال 

$ : تعاىل £ϑs9 uρ u!% ỳ 4 y›θãΒ $uΖÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ‾=x.uρ …çµš/u‘ tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡr& š�ø‹ s9Î) 4 tΑ$ s%  s9 

 Í_1t� s? Ç Å3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ$# ’n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ* sù §�s)tGó™$# …çµ tΡ$ x6 tΒ t∃öθ |¡sù  Í_1t� s? 4 $£ϑn=sù 4’©? pg rB …çµ š/u‘ 

È≅ t7yf ù=Ï9 … ã& s#yèy_ $ y2yŠ §� yzuρ 4y›θ ãΒ $ Z)Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sùr& tΑ$s% š�oΨ≈ ysö6 ß™ àMö6 è? š�ø‹ s9 Î) O$ tΡr& uρ 

ãΑ̈ρr& tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  .األعراف〉 ∪⊃⊇⊆∩ #$

 فالكون بعظمته م بأن الدين الذي اتبعوه هو احلق، تثبت املؤمنني وتطمئن قلواحلُججوهذه 
 واملعجزات اليت تظهر على أيدي الرسل د الصانع العظيم الذي يصفه الرسل،يدل على وجو

 والعقل والفطرة عظمة ما جتعل العقالء يؤمنون ا، فيها من التحدي وال-عليهم السالم-
≅ ö: ، قال تعاىليد ما جاء به األنبياءتؤ è% … çµs9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ Èd, ptø: $$ Î/ |M Îm7s[ ã‹Ï9 

šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u “Y‰èδ uρ 2”t� ô±ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ ßϑù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ 〈النحل. 

 
 

                                                 
 

انظر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،        .  كما هو مقتضى الطبيعة البشرية وإال فهو جازم بوعد اهللا ونصره           ١
 .٥٠٨/السعدي، ص



  
 

١٥٠

  طلبهم-عليه السالم–عيسى آية املائدة اليت ترتل من السماء، عاب ن ووملا سأل احلواري
 øŒ :وذكرهم بالتقوى، قال تعاىل Î) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘#uθ ys ø9 $# |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ 

š�•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨøŠn=tã Zοy‰Í←!$ tΒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θ à)®?$# ©! $# βÎ) ΝçGΨà2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% 

ß‰ƒ Ì� çΡ βr& Ÿ≅à2ù' ‾Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨ È⌡ uΚ ôÜs?uρ $oΨç/θ è=è% zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s% $ uΖtF ø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uηøŠn=tæ zÏΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9$# 

 وال ، ألمر اهللاواالنقياد ،املؤمن حيمله ما معه من اإلميان على مالزمة التقوىف ،املائدة〉 ∪⊃⊆⊆∩
هذا  ليس ما يكون بعدها، فأخرب احلواريون أن مقصودهم درىيات اليت ال ياآليطلب من 

θ#) : وإمنا هلم مقاصد صاحلة ألجل احلاجة إىل ذلك،املعىن ä9$s% ß‰ƒ Ì� çΡ βr& Ÿ≅à2ù' ‾Ρ $ pκ÷]ÏΒ 〈 

 ¨ها يلإوهذا دليل على أم حمتاجون  È⌡ uΚôÜ s?uρ $ oΨç/θ è=è% 〈 باإلميان حني نرى اآليات العيانية 
 ربه أن يريه كيف -عليه الصالة والسالم- كما سأل اخلليل ،حىت يكون اإلميان عني اليقني

 سبحانه على  وهلذا قال،فالعبد حمتاج إىل زيادة العلم واليقني واإلميان كل وقت ،حييي املوتى
$ % zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s :لسام uΖtF ø%y‰|¹ 〈  أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدقu tβθä3tΡuρ 

$ uηøŠn=tæ z ÏΒ t Ï‰Îγ≈  وحيصل زيادة احلُجةلك فتقوم فتكون مصلحة ملن بعدنا نشهدها  〉 ¤±9$#
 ذلك وعلم مقصودهم أجام إىل -عليه الصالة والسالم- فلما مسع عيسى ،الربهان بذلك

$ tΑ : فقال،طلبهم يف ذلك s%  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ¢Οßγ ‾=9 $# !$ oΨ−/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨø‹ n=tã Zοy‰Í←!$ tΒ z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# 

ãβθ ä3s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌ� Åz#u uρ Zπtƒ#u uρ y7ΖÏiΒ ( $oΨø%ã— ö‘ $#uρ |MΡr&uρ ç�ö� yz tÏ%Î—≡  .١املائدة 〉 ∪⊇⊆⊆∩ �9$#§

 بأعظم املعجزات وهو القرآن الكرمي، ولو مل يؤت اهللا �أيد سبحانه رسوله حممداً  و
سالم رسوله إال ذه املعجزة لكانت كافية إلميان الناس، ولكن ليثبت اهللا املؤمنني يف بداية اإل

                                                 
 

 .٢٤٩/ كالم املنان ، السعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري١
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، فهم يف حاجة إىل مزيد من اليقني واالطمئنان، ١مبعجزات كونية كثرية �أيد رسوله 
 .وتأليف القلوب ملن مل يؤمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

للمزيد . ، وحمادثة اجلماد له، وحنني اجلذع، وإبرائه املرضى من اجلنون ومن العمى، وغريها كثريمثل انشقاق القمر ١
 .،البن كثري، ودالئل النبوة، أليب نعيم األصبهاين �معجزات النيب  كتاب انظر  �عن معجزات النيب 
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 : املعاندينحججدحض : املقصد اخلامس

 فمن ،، وتتحدى مجيع العقالء بالدليل والربهانقوا وإعجازها  اهللا تعلن للناسحجج
يعارض برهاا فليتقدم حبجته وبرهانه، وهذا هو املنهج  وأنقض يستطيع أن يردها أو ي

≅ ö:  قال تعاىل، املعاندينحججالرباين املتبع يف دحض  è% (#θè?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟçFΖä. 

šÏ%Ï‰≈  املعاندة، فاهللا غالب يف احلُججوالنتيجة الدحض الكامل جلميع .  النمل〉 ∪⊇∌∩ ¹|
 معارضيه حجج ومجيع ، البالغةاحلُجة وله ، وحجته، وليس مبغلوبقدرته وإرادته وسلطانه

 .داحضة

 :حجج املعاندينومما يدل على ضعف ووهن 

واحد بقوهلم ساحر تخبطهم يف وصف النيب الاحلُجة والربهان كتعريف  ختبطهم يف -١
 حممد فكفار قريش ختبطوا يف وصف النيب وسفيه وشاعر وجمنون وغري ذلك، ضالوجاهل و

 tβθ: اىلقال تع ،� ä9θ à)tƒ uρ $̈ΖÍ←r& (# þθä.Í‘$ tGs9 $ oΨÏGyγ Ï9#u 9�Ïã$ t± Ï9 ¥βθãΖøg ¤Χ ∩⊂∉∪ 〈،وقال   الصافات

#) : اىلتع þθ ç6 Ågx”uρ βr& Μèδ u !% ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s%uρ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# #x‹≈yδ Ö�Ås≈ y™ ë>#¤‹x. ∩⊆∪ 〈ص  .

  ôM : قال تعاىل، بعدة أوصافنبيهمووصف قوم نوح  t/¤‹x. öΝßγ n=ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù 

$ tΡy‰ö6 tã (#θ ä9$s%uρ ×βθ ãΖøg xΧ t� Å_ ßŠ ø—$#uρ ∩∪ 〈،اىلوقال تع القمر:  tΑ$ s% _|yϑø9 $#  ÏΒ ÿÏµÏΒ öθ s% $ ‾ΡÎ) y71u�t∴s9 

’Îû 9≅≈n=|Ê &Î7 •Β ∩∉⊃∪ 〈،افبأوص -عليه السالم- عيسى واوصففقد بنو إسرائيل أما   األعراف 

 ÏM: اىلدة، قال تعع s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “ t�≈|Á ¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/$# «!$# ( 
š�Ï9≡ sŒ Οßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑöθ s% tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2  ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª!$# 4 4’‾Τ r& 

šχθà6 sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ،عاىلقال تو التوبة:  ô‰s)s9 t� x�Ÿ2 š Ï%©!$# (# þθä9$ s% āχÎ) ©!$# uθ èδ 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( ∩∠⊄∪ 〈املائدة . 
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 #sŒ: ، قال تعاىل ا النيبيأيت يف املعجزة الواحدة اليت وختبطهم Î)uρ 4‘n=÷Gè? óΟÎγ ø‹ n=tæ $oΨçF≈tƒ#u (#θä9$s% 

ô‰s% $ oΨ÷è Ïϑy™ öθ s9 â !$ t±nΣ $ oΨù=à)s9 Ÿ≅÷W ÏΒ !#x‹≈ yδ � ïχÎ) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρF{ قال ، واألنفال 〉 ∪⊆⊃∩ #$

 tΑ$s%uρ t: تعاىل Ï%©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1u�tIøù$# …çµ tΡ% tær& uρ Ïµ ø‹n=tã îΠ öθ s% šχρã�yz#u ( ô‰s)sù 

ρâ !% ỳ $Vϑù=àß # Y‘ρã— uρ ∩⊆∪ 〈 ،تعاىلوقال الفرقان :  ö≅t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈n=ôm r& È≅t/ çµ1u�tIøù$# ö≅t/ uθ èδ 

Ö� Ïã$ x© $uΖÏ?ù' uŠù=sù 7πtƒ$ t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅Å™ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρF{$# ∩∈∪ 〈 ،قال تعاىلو األنبياء:  #sŒ Î)uρ 4’n? ÷Gè? öΝÍκö� n=tã 

$ oΨçG≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ tΑ$ s% tÏ%©!$# (#ρã� x�x. Èd, ys ù=Ï9 $ £ϑs9 öΝèδ u!% ỳ #x‹≈yδ Ö� ósÅ™ îÎ7 •Β ∩∠∪ 〈وقال  ، األحقاف

 øŒ: تعاىل Î) tΑ$ s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ö� à2øŒ $# ÉL yϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n=tã 4’ n?tãuρ y7 Ï?t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š�›?‰−ƒ r& 

Çyρã�Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÞΟÏk=s3è? }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ)uρ š�çFôϑ‾=tæ |=≈ tF Å6ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ 

sπ1u‘ öθ −G9 $#uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ( øŒÎ)uρ ß,è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ’ÎΤ øŒÎ* Î/ ã‡à�ΖtF sù $ pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M�ö� sÛ 

’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä—Î�ö9 è?uρ tµ yϑò2F{$# š⇑t� ö/F{$#uρ ’ÎΤ øŒÎ* Î/ ( øŒ Î)uρ ßl Ì�øƒéB 4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ àM ø�x�Ÿ2 û Í_t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) š�Ζtã øŒ Î) Ο ßγ tGø⁄Å_ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ tΑ$ s)sù tÏ%©!$# (#ρã�x�x. öΝåκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ósÅ™ 

ÑÎ7 •Β ∩⊇⊇⊃∪ 〈املائدة  . 

حجة قوم  ك، مبنية على العناد والتكربفهي ، العلم واحلقيقةعنهم حججأقواهلم وبعد  -٢
$ tΑ : قال تعاىل األراذل لهنوح باتباع s)sù _|yϑø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã� x�x.  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% $ tΒ š�1 t� tΡ āω Î) 

# \� t±o0 $oΨn=÷VÏiΒ $ tΒ uρ š�1 t�tΡ š�yèt7̈?$# āω Î) šÏ% ©!$# öΝèδ $ oΨä9 ÏŒ# u‘r& y“ ÏŠ$t/ Ä“ù& §�9$# $ tΒ uρ 3“t� tΡ öΝä3s9 

$ uΖøŠn=tã ÏΒ ¤≅ôÒ sù ö≅t/ öΝä3–ΨÝàtΡ š Î/É‹≈x. ∩⊄∠∪ 〈 ،م  هودوهذا دليل على شدة جهلهم وأ

  : وقد اعترفوا بضعف علمهم حينما قالوالحق فاحلق يعرف بنفسه ال باتباعه،مكابرون ل

ö≅ t/ öΝä3–ΨÝà tΡ š Î/É‹≈x. ∩⊄∠∪ 〈 جج فب احلديث وال يغين من احلق شيئاً،والظن أكذهم ح 
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ء والفقراء  طرد الضعفا� الرسول وطلب كفار قريش من ،وأدلتهم مبنية على الظن والعناد
 وقد رد اهللا حجتهم الواهية وى رسوله عن طرد املؤمنني، بل دعاه من جملسه، ليسمعوا له،
 عن تكرب وعناد ومل يريدوا به  كفار قريش نابعتهم، فما احتج بهإىل احلرص على جمالس

 ÷�É9 :احلق، قال تعاىل ô¹$#uρ y7 |¡ ø�tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ 

…çµ yγ ô_ uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ì�è? sπoΨƒ Î— Íο4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( Ÿωuρ ôìÏÜ è? ô tΒ $ uΖù=x�øîr& …çµ t7ù=s%  tã 

$ tΡÌ� ø.ÏŒ yìt7̈?$#uρ çµ1 uθyδ šχ%x.uρ …çνã� øΒr& $ WÛã� èù ∩⊄∇∪ 〈أي تتزين مبجالسة هؤالء الرؤساء ، الكهف 
 ولكن اهللا اه عن ، أن يفعل ذلك�الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من جملسك ومل يرد النيب 

 وإن كان اهللا أعاذه من ،يحبطن عملك وليس هذا بأكثر من قوله لئن أشركت ل،أن يفعله
  .١الشرك

هم كزوال السحر الذي قام به سحرة فرعون عندما التقفت عصا موسى حجج بطالن -٣
$! : تعاىل قال ،  مجيع سحرهم-عليه السالم- uΖøŠym ÷ρr& uρ 4’n<Î) # y›θãΒ ÷βr& È,ø9 r& š‚$ |Á tã ( #sŒ Î* sù 

}‘Ïδ ß# s)ù=s? $ tΒ tβθä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ yìs%uθ sù ‘, ptø: $# Ÿ≅ sÜt/uρ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇∇∪ 〈 وتكسري  ،األعراف

!» :  قال تعاىل على لسان إبراهيم، لآلهلة دون أن تقاوم-عليه السالم-إبراهيم  $$ s?uρ 

¨βy‰‹ Å2V{ / ä3yϑ≈ uΖô¹r& y‰÷èt/ βr& (#θ —9 uθ è? tÌ� Î/ô‰ãΒ ∩∈∠∪ óΟ ßγ n=yèyfsù # ¸Œ≡ x‹ã` āω Î) # Z�� Î7Ÿ2 öΝçλ °; 

óΟßγ ‾=yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθ ãèÅ_ ö� tƒ ∩∈∇∪ 〈األنبياء . 

 öΝs9: اىل للنمرود، قال تع-عليه السالم- كمحاجة إبراهيم  عند احملاجة،إفحامهم -٤ r& t� s? 

’ n<Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï% ©!$# 

Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ 

                                                 
 

 .٣٩١/، ص١٠/لقرطيب، ج ل، اجلامع ألحكام القرآن ١
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É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì�øóyϑø9 $# |MÎγ ç6 sù “Ï% ©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ 〈 

 . البقرة

 قومه األقوياء اجلبابرة بأن ميسوه -عليه السالم-، كما حتدى هود عند التحديعجزهم  -٥
$ tΑ: بسوء قال تعاىل s% þ’ÎoΤ Î) ß‰Íκô−é& ©!$# (# ÿρß‰pκô−$#uρ ’ÎoΤ r& Ö ü“ Ì�t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∈⊆∪  ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ( 

’ÎΤρß‰‹ Å3sù $YèŠÏΗsd ¢Ο èO Ÿω Èβρã� ÏàΖè? ∩∈∈∪ 〈يء مبثل هذا حتدي اهللا للمشركني العرب ، و هودبا

 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ :تعاىل قال ،أو بسورة منهالقرآن الكرمي  u‘ $£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7 tã 

(#θ è?ù' sù ;οu‘θÝ¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ©9 

(#θ è=yè ø�s? s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$yf Ås ø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& t Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ 〈 

 ÷Π :تعاىل وقال ،البقرة r& šχθä9θ à)tƒ çµ1u�tIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù' sù Î�ô³yè Î/ 9‘uθ ß™ Ï& Î#÷VÏiΒ ;M≈ tƒ u�tIø�ãΒ (#θ ãã÷Š $#uρ 

Ç tΒ Ο çF÷èsÜ tGó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟ çFΖä. t Ï%Ï‰≈ ≅  :تعاىل قال و،هود 〉 ∪⊃⊆∩ ¹| è% ÈÈ⌡ ©9 

ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# ÷Éf ø9 $#uρ #’n? tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#uö� à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ 

šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7Ï9 # Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 تعاىل وقال ،اإلسراء:  ÷Π r& tβθ ä9θ à)tƒ … ã& s!§θ s)s? 4 ≅ t/ āω 
tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪ (#θè?ù' u‹ ù=sù ;]ƒ Ï‰pt¿2 ÿÏ&Î#÷W ÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. š Ï%Ï‰≈  . الطور〉 ∪⊇⊃∩ ¹|

أنه حتداهم : أحدها:  أكرب داللة على صحة نبوة نبينا عليه السالم من وجوهويف اآليات
واحلمية، وأنه كالم موصوف باإلتيان مبثله، وقرعهم بالعجز عنه، مع ما هم عليه من األنفة 

 تعلم اللغة العربية منهم، وعنهم أخذ، فلم يعارضه منهم خطيب � وقد كان النيب بلغتهم،
 وكانت ،هحجج مع بذهلم األموال واألنفس يف توهني أمره وإبطال ،وال تكلفه شاعر

ظهر  فلما ،معارضته لو قدروا عليها أبلغ األشياء يف إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه
 وأنه ليس يف ، شيءهعجزهم عن معارضته دل ذلك على أنه من عند اهللا الذي ال يعجز

 اطري األولني وأنه سحر، ـثله، وإمنا أكرب ما اعتذروا به، أنه من أساإلتيان مبمقدور العباد 
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 (#θ: اىلـال تعـفق è?ù' u‹ù=sù ;]ƒ Ï‰pt¿2 ÿÏ& Î#÷WÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. šÏ%Ï‰≈ ≅ ö: وقال ،〉 ¹| è% (#θè?ù' sù 

Î�ô³yè Î/ 9‘uθ ß™ Ï& Î#÷VÏiΒ ;M≈tƒ u�tIø�ãΒ 〈،  فتحداهم بالنظم دون املعىن يف هذه الصورة وأظهر عجزهم
 .١عنها

 بالناقة، فعندما أفزعهم بطش عند العجز، كما فعل قوم صاحللقوة والهم ل استخدام-٦
 يزول، فاتفقوا لطام أنسعلى  و،صدق هذه اآلية ووضوحها خافوا على دولتهم أن تبيد

� (#ρã:  قال تعاىل، ليتخلصوا من هذا الربهان الذي عجزوا عن ردهعلى قتلها s)yèsù sπs%$ ¨Ψ9 $# 

(# öθ tGtãuρ ô tã Í÷ö∆r& óΟ ÎγÎn/u‘ (#θ ä9$ s%uρ ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKøy$# $yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∠∪ 〈 

 . األعراف

هم، وذلك لعجز أقوامهم عن رد حججرد والرجم عند وضوح وقد هدد األنبياء بالط
$ tΑ: اىل على لسان قوم شعيبقال تع ،احلُجج s% _|yϑø9 $# tÏ%©!$# (#ρç�y9 õ3tF ó™$#  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% 

y7 ¨Ζy_ Ì�÷‚ ãΖs9 Ü= ø‹yè à±≈ tƒ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u y7 yètΒ ÏΒ !$ oΨÏKtƒ ö� s% ÷ρr& ¨βßŠθãètGs9 ’Îû $ uΖÏG‾=ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9 uρr& $ ¨Ζä. 

tÏδ Ì�≈ x. ∩∇∇∪ 〈األعراف . 

$ tΑ :-عليه السالم- إبراهيم وقال تعاىل على لسان أيب s% ë=Ïî#u‘r& |MΡr& ô tã  ÉL yγ Ï9#u 

ãΛ Ïδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ( È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? y7̈ΖuΗäd ö‘V{ ( ’ ÎΤö� àf÷δ $#uρ $|‹ Î=tΒ ∩⊆∉∪ 〈مرمي . 

 ومل تبق هلم ،خاف قومه افتضاح حاهلموا وق -عليه السالم- إبراهيم ومن شدة حجة
عليه – فعدلوا عن احملاجة واملناظرة، وعمدوا إىل القوة والقسر، فأمروا مبوت إبراهيم حجة،
 وقومه بعد حتطيمه -عليه السالم– ما دار بني إبراهيم اىل واصفاً  حرقاً، قـال تعـ-السالم

                                                 
 

 .٣٣/، ص١/للجصاص، ج أحكام القرآن، ١
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  (#θ: أصنامهم ä9$ s% (#θ è?ù' sù Ïµ Î/ #’n? tã È ã ôãr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝßγ ‾=yès9 šχρß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ (# þθ ä9$ s% |MΡr&u 

|M ù=yèsù #x‹≈yδ $ uΖÏGoλ Î;$ t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t� ö/Î*‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ö≅t/ …ã& s#yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθ è=t↔ó¡sù βÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (# þθ ãèy_ t� sù #’n<Î) óΟ Îγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù öΝä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §ΝèO (#θ Ý¡Å3çΡ 4’n? tã 

óΟÎγ Å™ρâ â‘ ô‰s)s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iωàσ‾≈ yδ šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪ tΑ$ s% šχρß‰ç7 ÷ètGsùr& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ 

Ÿω öΝà6 ãèx�Ζtƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä.•�ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃ é& ö/ ä3©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿξ sùr& 

šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ (#θ ä9$s% çνθ è%Ìh� ym (# ÿρç�ÝÇΡ$#uρ öΝä3tGyγ Ï9#u βÎ) ÷ΛäΖà2 šÎ=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖù=è% â‘$uΖ≈ tƒ 

’ÎΤθ ä. # YŠ ö�t/ $̧ϑ≈ n=y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ∩∉∪ (#ρßŠ# u‘r&uρ ÏµÎ/ # Y‰øŠx. ãΝßγ≈ oΨù=yèyf sù šÎ�y£÷zF{$# ∩∠⊃∪ 〈 

 .األنبياء

: اىل، قـال تع بعد أن عجز عن رد ما جـاء به-سالمعليه ال–وقد قرر فرعون قتل موسى 

 tΑ$ s%uρ Üχ öθ tãö�Ïù þ‘ÏΡρâ‘sŒ ö≅ çFø%r& 4 y›θ ãΒ äí ô‰u‹ ø9 uρ ÿ…çµ−/u‘ ( þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{r& βr& tΑÏd‰t7 ãƒ öΝà6 oΨƒÏŠ ÷ρr& βr& 

t� Îγ ôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡x�ø9$# ∩⊄∉∪ 〈غافر . 

من إيذاء عمدوا إىل مضايقته وإيذائه و �وملا عجز كفار قريش عن رد دعوة الرسول حممد 
، قال  فأجناه اهللا من بني أيديهم،شرارهم، وقرروا قتلهسفهاءهم و وسلطوا عليهم ،آمن معه

 øŒ :تعاىل Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7Î/ zƒÏ% ©!$# (#ρã� x�x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠÏ9 ÷ρr& x8θ è=çGø)tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ 

ª!$# ( ª! $#uρ ç�ö� yz t Ì�Å6≈ yϑø9  . األنفال〉 ∪⊂⊃∩ #$

’  :ائل املانعة من مساع احلق، قال تعاىلمجيع الوساستعماهلم  -٧ ÎoΤÎ)uρ $ yϑ‾=à2 öΝßγ è?öθ tãyŠ 

t� Ï�øótGÏ9 óΟ ßγ s9 (# þθ è=yèy_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’ Îû öΝÍκÍΞ#sŒ# u (# öθ t±øótGó™$#uρ öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ•�|À r&uρ (#ρç�y9 õ3tF ó™$#uρ # Y‘$t6 õ3ÏGó™$# 

 أن يسمعوا ما يقوله هلممن  اًوإمنا جعلوا أصابعهم يف آذام واستغشوا ثيام خوف نوح،〉 ∪∠∩
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 نبيهم نوح عليه وعلى نبينا الصالة والسالم من احلق والدعوة إليه، وقال تعاىل يف أمة آخر 
$ tΑ: �األنبياء  s%uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#u ö�à)ø9 $# (# öθtó ø9 $#uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yès9 tβθ ç7 Î=øós? ∩⊄∉∪ 

 فترى بعضهم ينهى بعضاً عن مساعه ويأمرهم باللغو فيه كالصياح والتصفيق املانع فصلت، 〉
 هو الذي ال احلُجة فضعيف ،١من السماع لكراهتهم للحق وحماولتهم أن يغلبوا احلق بالباطل

 .هغريحجج يريد مساع 

 الواهية اليت احلُججيصف القرآن الكرمي ف املعاندين على مر العصور،  تشابه عقول-٨
 ا حججيطرحها املعاصرون الذين شهدوا الرسالة اخلامتة، بأا شبيهة بتلك اليت كان يت

 فربغم مرور الزمن وتطور البشرية ، ولقد عاب اهللا عليهم هذا من األمم السابقة،نواملعاند
مم السابقة، مازال التشابه  األجيال البشرية، وخربا بتعاليم األالذي ينبغي معها زيادة وعي

 وذلك ألن املعاند ال يستخدم عقله لتفهم احلق، ولكن يتبع اهلوى الذي اتبعه كل قائماً؛
$ tΑ : املعاندين على مر العصور السابقة، قال تعاىل s%uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ Ÿω öθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª!$# 

÷ρr& !$ oΨ�Ï?ù' s? ×π tƒ#u 3 š�Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% šÏ% ©!$#  ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟÎγ Ï9 öθ s% ¢ ôM yγ t7≈t±n@ óΟ ßγ ç/θ è=è% 3 ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ 

ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊇⊇∇∪ 〈 قال تعاىل ولذلك،البقرة  : ôM yγ t7≈t±n@ óΟßγ ç/θ è=è% 〈  ومل يقل
 فعواطفهم سيطرت على عقوهلم فلم ألهواء؛ القلب هو مكان العواطف وا ألنعقوهلم؛

  .هم ضعيفة كضعف اعتمادهم على عقوهلمحججتعمل، ونظراً لذلك كانت 

، قـال ٢ه يريد إطفاؤه بفيهم مبن ينفخ نوراً عظيماًحججور اهللا لنا ضعف وقـد ص
 šχρß‰ƒ: اىلتعـ Ì�ãƒ βr& (#θ ä↔Ï�ôÜãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ ÎγÏδ≡ uθ øùr' Î/ †p1ù' tƒ uρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏF ãƒ …çνu‘θ çΡ öθ s9 uρ 

oνÌ� Ÿ2 šχρã�Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊂⊄∪ uθ èδ ü”Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& … ã& s!θ ß™u‘ 3“ y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# … çνt� Îγ ôàã‹ Ï9 ’ n?tã  

 

                                                 
 

 .٣٤١/، ص٥/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

 .٣٣/، ص٥/والبحر احمليط، البن حيان، ج. ٣٥٤/، ص٢/ انظر فتح القدير، للشوكاين، ج٢
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ÇƒÏe$!$# Ï&Íj#à2 öθ s9 uρ oνÌ� Ÿ2 šχθä.Î�ô³ßϑø9 ض احلق فما أراده الكفار من دح ،التوبة 〉   ∪⊃⊃∩ #$
 بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه ، وأم ال يصلون إىل ما أرادوا،بالباطل ال يكون

 .١فيحق احلق ويبطل الباطل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 

 .٢٣٩/، ص٦/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١



  
 

١٦٠

 املبحث الثالث
  طرق إقامة احلُجة

 
 فال يلزم إقامتـها جبميـع    ، ويكفي إقامتها بطريق واحد    ، على الناس بعدة طرق    احلُجةتقوم  

س للشك فيها مدخل، وقد تنوعت هذه الطرق         لي ، يقينية ، مثبتة ، طرق قطعية  وهي الطرق،
الوصـول إىل احلقيقـة،     وتنوع القدرة على التفكري يف       ،باختالف حظوظ الناس من العقل    

 .واختالف العلم الذي ميلكونه
والناس يعتمدون على احلواس يف الوصول إىل احلقيقة، ومن مل يتمكن من رؤيـة الربهـان                

ج إىل النظر واالستدالل العقلي أو االعتماد على        احلسي ألي سبب من األسباب فإنه سيحتا      
 .ما ميلكه من علوم مأثورة أو مستفاضة

 :١باحلس احلُجة إقامة طريق - أ

 :قسمني إىل وينقسم
 :العيانية احلُجة طريق -١
احلواس له، نتيجة تصديق  العقل، بقواطع ثبت الذي ،الوحي من املشاهد الربهان هوو

رآه  فما ،العلم بمرات أعلى من وهو . يقينياً قطعياًهولذلك كان حتصيل العلم من خالل
، والعقل يصدق احلواس، وال يشك يف صحة ما يراه أو اإلنسان ببصره يقوى به علمه

وملعرفة اهللا التامة خبلقه ومدى  .ولذلك كانت احلجة العيانية مطلباً أولياً للتصديق يسمعه،
م رسالً خيربوم عن اهللا، وأيدهم مبعجزات اقتناعهم وإميام بكل ما هو حمسوس، أرسل إليه

 قال. عيانية مشاهدة، ليتمكن كل أحد من الوصول إىل احلق، ومن مث اإلميان به سبحانه
 ô‰s)s9 :فرعون حق يف تعاىل uρ çµ≈oΨ÷ƒ u‘r& $ uΖÏF≈ tƒ#u $ yγ ‾=ä. z>¤‹s3sù 4’n1r& uρ ∩∈∉∪ 〈طه. 

                                                 
 

ي وتارخيي وبرهان   برهان حسي ومسع  : د إليها القرآن الكرمي إىل     قسم الدكتور يوسف القرضاوي الرباهني اليت يرش       ١
 .٢٧٤-٢٧١/ نظر العقل والعلم يف القرآن الكرمي، صا. نظري أو عقلي
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’ ( ¨βÎ: قال تعاىل التوحيد، ئلدال من هفي ما ليرى الكون اهللا خلق ذلك كل وقبل Îû È, ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Å7ù=à�ø9 $#uρ  ÉL©9 $# “ Ì�øg rB ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ 

}̈ $ ¨Ζ9 $# !$tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ 

Èe≅à2 7π−/!#yŠ É#ƒÎ�óÇ s?uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# É>$ys ¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 

tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈 البقرة. 
 والناس ورسله اهللا احتجاج مصدر كان ولذلك احلُجج، طرق أقوى من الطريق وهذا
 .مجيعاً
أن يأتوا مبا هو حمسوس مشاهد يدل على  الكفار طلبه سبحانه من: به اهللا احتجاج ومن

© !$̈Β öΝåκ–E‰uηô :قال تعاىل، ما رفضوا دعوة الرسلبعد صحة اعتقادهم r& t,ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ Ÿωuρ t,ù=yz öΝÍκÅ¦ à�Ρr& $ tΒ uρ àMΖä. x‹Ï‚ −GãΒ t, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰àÒ tã ∩∈⊇∪ 〈 الكهف. 

, #x‹≈yδ ß :قال تعاىلو ù=yz «! $# † ÎΤρâ‘r' sù #sŒ$ tΒ t, n=y{ tÏ%©!$# ÏΒ ÏµÏΡρßŠ 4 È≅t/ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû 

9≅≈n=|Ê &Î7•Β ∩⊇⊇∪ 〈 لقمان. 

≅ ö :قال تعاىلو è% ÷Λä ÷ƒ u u‘r& ãΝä.u !% x.u�à° tÏ% ©!$# tβθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ 

ÇÚö‘ F{ $# ôΘ r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ôΘ r& öΝßγ≈ oΨ÷�s?#u $Y7≈tGÏ. ôΜßγ sù 4’n? tã ;MuΖÉi�t/ çµ ÷ΖÏiΒ 4 ö≅t/ βÎ) ß‰Ïètƒ 

šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ΝåκÝÕ÷èt/ $³Ò ÷èt/ āω Î) # �‘ρá�äî ∩⊆⊃∪ 〈فاطر. 

_ (#θè=yèy :قال تعاىلو  uρ sπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈uΗ÷q§�9 $# $�W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 
Ü= tGõ3çGy™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 الزخرف. 

 ö≅è% ΝçF :قال تعاىلو ÷ƒ u u‘r& $ ¨Β šχθããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ÎΤρâ‘r& #sŒ$tΒ (#θà)n=yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Π r& 

öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( ’ ÎΤθçGøy$# 5=≈tGÅ3Î/  ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖà2 

šÏ%Ï‰≈  .األحقاف 〉 ∪⊇∩ ¹|
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احتج األنبياء به فبينوا ألقوامهم أن رفضهم هلذه احلُجج الواضحة البينة موجب  ولقد
 ô‰s)s9 :للهالك والعذاب، قال تعاىل uρ $ oΨ÷�s?#u 4 y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ ( ö≅ t↔ó¡sù û Í_t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) øŒ Î) öΝèδ u !% ỳ tΑ$s)sù … çµs9 ãβöθ tãö� Ïù ’ÎoΤ Î) š�‘ΖàßV{ 4 y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ tΑ$s% ô‰s)s9 

|M ÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤÎ)uρ y7 ‘Ζàß V{ Üχ öθ tãö�Ï�≈ tƒ 

# Y‘θ ç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈اإلسراء  . 

’ 4 :قال تعاىلو n<Î)uρ yŠθßϑrO öΝèδ% s{r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Νà6 s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) 

…çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$y_ ×πuΖÍh‹ t/  ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ÍνÉ‹≈yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπ tƒ#u ( $ yδρâ‘x‹sù ö≅ à2ù' s? þ’Îû 

ÇÚö‘r& «!$# ( Ÿωuρ $ yδθ�¡yϑs? & þθ Ý¡ Î0 öΝä.x‹ äzù' u‹ sù ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 〈األعراف . 
قال  به فكانوا يطلبون من أنبيائهم حججاً وبراهني عيانية ليؤمنوا، ١احتج الناسولقد 

 øŒ : على لسان بين إسرائيلتعاىل Î)uρ óΟ çFù=è% 4 y›θßϑ≈ tƒ  s9 z ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “ t� tΡ ©! $# Zοt� ôγ y_ 

ãΝä3ø?x‹ yzr' sù èπs)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈∈∪ 〈 ومن جهل بين إسرائيل وتناقض أقواهلم ،البقرة 
 -عليه السالم-مع أفعاهلم، مطالبتهم باحلُجج العيانية ليؤمنوا، يف الوقت الذي جاءهم موسى 

 . حبجج عيانية مشاهدة كثرية تدل على نبوته فلم يؤمنوا ا
بآيات يروا ليؤمنوا به، وبالغوا فيها، وظهر أن يأيت  �وقد طلب كفار قريش من الرسول 

 (#θ :جهلهم وعنادهم كما ظهر يف بين إسرائيل، قال تعاىل ä9$s%uρ  s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®Lym 

t� àf ø�s? $uΖs9 z ÏΒ ÇÚö‘ F{$# % �æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρr& tβθ ä3s? š�s9 ×π̈Ψy_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ‾Υ 5= uΖÏãuρ t� Édf x�çGsù t�≈ yγ ÷ΡF{ $# 

$ yγ n=≈ n=Åz #��� Éf ø�s? ∩⊇∪ ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $ yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $ ¸�|¡Ï. ÷ρr& u’ÎAù' s? «! $$Î/ 

Ïπ x6Í× ‾≈n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪   ÷ρr& tβθä3tƒ y7 s9 ×M øŠt/  ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ö� s? ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $#  s9 uρ š∅ÏΒ÷σœΡ 

                                                 
 

 ومثل هذا االحتجاج باطل، حيث إنه نابع من عناد وكفر، ولكن ذكرته هنا ألبني أن طلب احلُجج املشاهدة ١
 .صحتهمعروف ومعمول به بني الناس بغض النظر عن 
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y7 ÍhŠÏ%ã�Ï9 4 ®L ym tΑÍi”t∴è? $uΖøŠn=tã $ Y7≈tF Ï. …çνäτ t� ø)‾Ρ 3 ö≅ è% tβ$ys ö7 ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪ 〈 

 .اإلسراء
 
 :السمعية احلُجة طريق -٢

 ونواهيه، الرب بأوامر والناطق العقل، بقواطع ثبت الذي ،الوحي من املسموع الربهان وهو
 اجلليل، إرادة ميثل وإمنا نفسه، ميثل ال أنه على الدالة القاطعة باآليات نيب نبوة ثبتت فإذا

 والتحليل والنهي، واألمر تشريع،ال بأمور يتعلق ما كل يف عنه، والتلقي منه، األخذ وجب
 ،١اهللا عند من وعلم بربهان إال هذا من شيء دعوى أحد من يقبل وال وحنوها، والتحرمي،

 أو مكتوب كتاب من كان وما النيب، زمان يف الناس على حجة األنبياء من سمع ما فكل
 بالنيب والتبشري ةابقالس الكتب خالل من العلم مثل بعدهم، من على حجة النيب أثر من علم

 .ذلك وغري به  الالحق
فالعقائد  ،العقل ويصدقه ،حق كله األنبياء فكالم ،مسعها من على قوية احلُجة هذهو

مبا يرى  إما: يقع بأحد أمريناملرء ا إميان و ،والشرائع اليت خيرب ا النيب هي معجزة يف ذاا
لم من الكتب األوىل فيها دالئل  أو يكون عنده عويسمع من دالئل وحقائق من الرسول،

 بالرسول -السالم عليه– عيسى كتبشري علوم من األنبياء قاله وما ،على أنه النيب املبشر به
 .واحلُجج الدالئل تلك له ظهرت ما إذا باإلميان يسارع العاقل جيعل الذي األمر ؛وحنوه �
 ö≅è% (#θ :تعاىل قال ãΖÏΒ#u ÿÏµÎ/ ÷ρr& Ÿω (# þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝù=Ïè ø9 $#  ÏΒ ÿÏ& Î#ö6 s% #sŒ Î) 4‘n=÷F ãƒ 

öΝÍκö� n=tã tβρ”� Ïƒs† Èβ$s%øŒ F|Ï9 # Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ z≈ ys ö6 ß™ !$uΖÎn/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôãuρ $ uΖÎn/u‘ Zωθ ãèø�yϑs9 

∩⊇⊃∇∪ tβρ”� Ïƒs†uρ Èβ$ s%øŒ F|Ï9 šχθä3ö7 tƒ óΟèδ ß‰ƒ Ì“tƒ uρ % Yæθ à± äz ) ∩⊇⊃∪ 〈 اإلسراء.  

 
 
 

                                                 
 

 .٢٧٢/ العقل والعلم يف القرآن الكرمي، يوسف القرضاوي، ص١
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› zΝn=÷èu :وقال تعاىل Ï9 uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# çµ‾Ρr& ‘, ys ø9$#  ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σãŠsù Ïµ Î/ |M Î6÷‚ çGsù 

…ã& s! öΝßγ ç/θè=è% 3 ¨βÎ)uρ ©! $# ÏŠ$ yγ s9 t Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊆∪ 〈 احلج.  
 
 .التفصيل وجه على والشرائع العقائد تعرف به مهم ريقط السمعية احلُجة  طريقو

 املشهودة، العيانية بالدالالت عباده دل سبحانه واهللا": -اهللا رمحه- تيمية ابن يقول
 فأرسل منه، كالمه يسمعوا أن عليهم تعذر عامتهم لكن كالمه، وهي املسموعة، والدالالت

 أرسل منه يسمع أن يتعذر من إعالم صدق إذا واملخلوق ،كتباً عليهم وأنزل ،رسالً إليهم
 كل كان وهلذا ،١"وغريهم األمور ووالة الناس علفي كما ،كتباً إليهم وكتب ،رسالً إليهم

 . اهللا من وحياً شرائع من الرسول به ينطق ما
* ö≅è% βÎ) àMù=n=|Ê !$yϑ‾ΡÎ :تعاىل قال sù ‘≅ÅÊ r& 4’n? tã Å¤ ø�tΡ ( ÈβÎ)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $ yϑÎ6 sù ûÇrθãƒ ¥’n<Î) 

ú†În1u‘ 4 … çµ‾ΡÎ) Óì‹ Ïϑy™ Ò=ƒ Ì� s% ∩∈⊃∪ 〈وقال تعاىل . سبأ : $ tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Ç tã #“ uθoλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) 

Ö óruρ 4yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈 النجم. 

   
 :تعاىل الـق قوته، مدى يبني به اهللا فاحتجاج العيانية، احلُجة طريق يضاهي الطريق وهذا

 óΟs9 r& ô‰yγ ôãr& öΝä3ö‹ s9 Î) ûÍ_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χr& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( …çµ‾ΡÎ) ö/ ä3s9 Aρß‰tã × Î7•Β ∩∉⊃∪ Èβr& uρ 

’ÎΤρß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∉⊇∪ 〈 على إليهم عهده مبا وتعاىل تبارك عليهم فاحتج ،يس 
 من كل على احلُجة قامأ اهللاف ،٢رسله بلغته الذي ويه أمره هو عهده فإن خاصة رسله ألسنة
 . والتحرمي التحليل منه ليقبل مسموعة معلومة جةحب يأيت بأن نفسه تلقاء من وحلل حرم

                                                 
 

 .٢٧٨/ النبوات، ص١

 .٦١/ مفتاح دار السعادة، البن القيم، ص٢



  
 

١٦٥

 sπ :تعاىل قال uŠÏΖ≈ yϑrO 8l≡uρø— r& ( š∅ÏiΒ Èβù' āÒ9$# È ÷ uΖøO$# š∅ÏΒ uρ Ì“ ÷èyϑø9 $# È ÷uΖøO$# 3 ö≅è% È øt� Ÿ2©%!!#u 

tΠ §� ym ÏΘr& È ÷uŠs[ΡW{ $# $̈Β r& ôMn=yϑtGô© $# Ïµ ø‹n=tã ãΠ%tn ö‘r& È÷ uŠs[ΡW{ $# ( ’ÎΤθä↔Îm7 tΡ AΟ ù=Ïè Î/ βÎ) óΟçGΖà2 tÏ%Ï‰≈|¹ 

 .١اهللا كتب من كتاب أو النبوة جهة من بعلم أخربوين أي ،األنعام 〉 ∪⊃⊇⊆∩
 

: تعاىل قال احتجاجهم، على تدل مسموعة حجة إخراج بالقدر احملتجني املشركني اهللا وأمر
 ãΑθ à)u‹ y™ tÏ% ©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u !$x© ª! $# !$ tΒ $ oΨò2u�õ°r& Iωuρ $tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym  ÏΒ & óx« 4 

š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹ x. šÏ%©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s% 4®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3 ö≅è% ö≅yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο ù=Ïæ 

çνθ ã_ Ì�÷‚ çGsù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθ ãè Î7−Gs? āω Î) £©à9$# ÷βÎ)uρ óΟçFΡr& āω Î) tβθß¹ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪ 〈هل أي. األنعام 
 .٢احلُجة تقوم حىت فتبينوه اهللا قبل من علم من عندكم

≅‘  :تعاىل قوله ومثلها  ä. ÏΘ$ yè©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) āωÎ) $tΒ tΠ §� ym ã≅ƒÏℜ u�ó�Î) 4’n? tã 

ÏµÅ¡ ø�tΡ  ÏΒ È≅ ö6s% βr& tΑ̈”t∴è? èπ1u‘ öθ −G9 $# 3 ö≅è% (#θ è?ù' sù Ïπ1u‘ öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθ è=ø?$$ sù βÎ) öΝçGΖä. šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪ 

 ÷Π :تعاىل وقوله ،عمران آل 〉 r& øΛàι≈ oΨ÷�s?#u $ Y7≈tF Å2  ÏiΒ Ï& Î#ö7s% Νßγ sù ÏµÎ/ tβθä3Å¡ ôϑtF ó¡ ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 

 ö≅è% ΝçF :تعاىل هلقوو ،الزخرف ÷ƒ uu‘r& $ ¨Β šχθããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz zÏΒ 

ÇÚö‘ F{ $# ÷Π r& öΝçλm; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( ’ÎΤθçGøy$# 5=≈tGÅ3Î/ ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈yδ ÷ρr& ;οt�≈rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã βÎ) 

÷ΛäΖà2 š Ï%Ï‰≈  .ألحقافا 〉 ∪⊇∩ ¹|
 

 :احلُجة هذه إىل نبيه موجهاً تعاىل فقـال الشرك، إبطال على السمعية باحلُجة األنبياء واحتج
 ÏΘ r& (#ρä‹ sƒªB$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ Zπ oλÎ;#u ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3uΖ≈ yδ ö�ç/ ( #x‹≈yδ ã� ø.ÏŒ tΒ z Éë ¨Β ã�ø.ÏŒ uρ  tΒ ‘Î=ö7 s% 3 

ö≅ t/ óΟèδ ç�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ¨, ptø: $# ( Νßγ sù tβθ àÊÌ� ÷è •Β ∩⊄⊆∪ 〈هاتوا أي  ،األنبياءجتكم ودليلكم ح
 ،مت األدلة القطعية على بطالنه بل قا،ذلك سبيالً ىلإ ولن جيدوا ،على صحة ما ذهبتم إليه

                                                 
 

 .٦٧٠/ احملرر الوجيز، البن عطية، ص١

 .٦٧٤/ احملرر الوجيز، البن عطية، ص٢
 



  
 

١٦٦

 #x‹≈yδ ã�ø.ÏŒ tΒ zÉë: وهلذا قال ¨Β ã� ø.ÏŒ uρ tΒ ‘Î=ö7 s% 〈 أي اتفقت الكتب والشرائع على 
 فهذا كتاب اهللا الذي فيه ذكر كل شيء بأدلته العقلية ،صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك

 .١ وهذه الكتب السابقة كلها براهني وأدلة،والنقلية

 
  (#θä9$s% !$oΨtΒöθs)≈tƒ $‾ΡÎ) $oΨ÷èÏϑy™ $�7≈tFÅ2: قال تعاىلاجلن باحلُجة السمعية على قومهم، واحتج 

tΑÌ“Ρé& . ÏΒ Ï‰÷èt/ 4 y›θãΒ $]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ ü“ Ï‰öκu‰ ’n<Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪  

!$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z Åç# yŠ «! $# (#θ ãΖÏΒ#u uρ Ïµ Î/ ö� Ï�øótƒ Νà6 s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡèŒ Νä.ö� Ågä†uρ ôÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r& 

∩⊂⊇∪   tΒuρ āω ó=Ågä† z Åç#yŠ «! $# }§øŠn=sù 9“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# }§øŠs9 uρ …çµ s9  ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â !$ u‹Ï9 ÷ρr& 4 
š�Í×‾≈ s9 'ρé& ’ Îû 9≅≈n=|Ê AÎ7•Β ∩⊂⊄∪ 〈آمنوا به وذهبوا إىل القرآن الكرمي  فبمجرد مساعهم ، األحقاف

 . عليهمحجة للنيم، ومقي هلمنيصحانو كتاب، هذا الققومهم منذرين حمتجني عليهم بصد
 

 م،ومعجزا األنبياء رؤية كاجتماع انتمعجت ما غالباً: السمعية باحلُجة العيانية احلُجة عالقة
’ 4: تعاىل قال منهم، والشرائع العقائد ومساع n<Î)uρ štô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7 øŠyèä© 3 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$ y_ ×πoΨÉi�t/  ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρr' sù Ÿ≅ø‹ x6ø9 $# 

šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ψ9 $# öΝèδ u !$ u‹ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? †Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹Î) 4 
öΝà6 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖà2 šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪ 〈  األعراف. 

 
 عليه- فموسى صحيح، والعكس السمعية، باحلُجة اإلميان يستلزم العيانية باحلُجة اإلميان و

 وعذابه، باهللا وذكرهم عليهم احلُجةعظهم وأقام وو التحدي قبل السحرة خاطب: -السالم
$ tΑ: تعاىل قـال s% Ο ßγ s9 4 y›θ•Β öΝä3n=÷ƒ uρ Ÿω (#ρç�tIø�s? ’ n?tã «! $# $\/É‹Ÿ2 / ä3tGÅs ó¡ ãŠsù 5>#x‹ yèÎ/ ( 

                                                 
 

 .ري، بتصرف يس٥٢١/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

١٦٧

ô‰s%uρ z>%s{ ÇtΒ 3“ u�tIøù$# ∩∉⊇∪ 〈 تعاىل قال السحرة، آمن التحدي وبعد ،طه : u’Å+ø9 é' sù äοt� ys¡¡9$# 

# Y‰‾g àā (# þθ ä9$s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>t�Î/ tβρã�≈ yδ 4 y›θãΒ uρ ∩∠⊃∪ 〈 فالسحرة هنا آمنوا باحلُجة العيانية فكان طه ،
، وقد أخرب اهللا عن )وهي ختويف موسى هلم من اهللا وعقابه(عية الزماً أن يؤمنوا باحلُجة السم

$!  :إقرارهم بذلك، قال تعاىل ‾ΡÎ) $̈ΖtΒ#u $ uΖÎn/t� Î/ t� Ï�øóu‹ Ï9 $ uΖs9 $ uΖ≈ u‹≈sÜ yz !$ tΒuρ $ oΨtG÷δ t� ø.r& Ïµø‹ n=tã z ÏΒ 

Ì� ósÅb¡9 $# 3 ª! $#uρ ×�ö� yz #’ s+ö/r& uρ ∩∠⊂∪ …çµ ‾ΡÎ)  tΒ ÏNù' tƒ … çµ−/u‘ $ YΒ Ì�øg èΧ ¨βÎ* sù … çµs9 tΛ© yγ y_ Ÿω ßNθ ßϑtƒ $ pκ� Ïù Ÿωuρ 

4 z÷øts† ∩∠⊆∪ tΒ uρ ÏµÏ?ù' tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ ÏΗxå ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝçλ m; àM≈ y_ u‘ ¤$!$# 4’ n?ãè ø9 $# ∩∠∈∪ 

àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 y7 Ï9≡sŒ uρ â !#t“y_  tΒ 4’ª1 t“s? ∩∠∉∪ 〈 طه. 

 
 : احلسية احلُجةخصائص

 وصفها مسع أو بعينه رآها من سواًء ،ظهورها باشر من كل على تقوم احلسية احلُجة  أن-١
 وصف يسمع ولكنه يراها، فال األعمى احلُجة هذه وقوع يباشر أن املمكن فمن. غريه من

 .السمعب أو بالعني إما تكون الرؤيةف كاملعاينة، السمع فيكون هلا، الناس
 : فرعون لسان على تعـاىل قـال الكبري، واجلمع احملـافل يف تظهر مـا -غالباً– أا -٢

 š�̈Ζt�Ï?ù' uΖn=sù 9�ós Å¡ Î0 Ï& Î#÷VÏiΒ ö≅ yè ô_$$ sù $ uΖoΨ÷�t/ y7 uΖ÷�t/uρ # Y‰Ïãöθ tΒ āω …çµ à�Î=øƒéΥ ßøtwΥ Iωuρ |MΡr& $ZΡ% s3tΒ 

“Yθ ß™ ∩∈∇∪ tΑ$ s% öΝä.ß‰Ïãöθ tΒ ãΠ öθ tƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9 $# βr&uρ u�|³øtä† â¨$ ¨Ζ9 $# Y∏àÊ ∩∈∪ 〈 ،وهو عيدهم  طه
 وإمنا سأل موسى ،معون كلهم يف وقت الضحىتجيوالذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم 

 ألن يوم الزينة ووقت الضحى فيه حيصل كثرة االجتماع ورؤية األشياء على حقائقها ؛ذلك
 .١ما ال حيصل يف غريه

 
 
 

                                                 
 
 .٥٠٨/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

١٦٨

 (#θ :يمإبراه قوم لسان على تعاىل وقال ä9$s% (#θè?ù' sù Ïµ Î/ #’ n? tã È ã ôãr& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝßγ ‾=yès9 

šχρß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ 〈  ،ن الناس مجع  طلبوا م-عليه السالم-إبراهيم أن استجوبوا فبعد األنبياء

 (#θä9$ :، قال تعاىل حرقهاحلطب إلحراقه عليه السالم، ومن مث حضورهم ملعاينة s% çνθ è%Ìh� ym 

(# ÿρç�ÝÇΡ$#uρ öΝä3tGyγ Ï9#u βÎ) ÷ΛäΖà2 šÎ=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖù=è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $̧ϑ≈ n=y™uρ #’n? tã zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) 

∩∉∪ 〈األنبياء . 

 اآلية البينة كانت تتجول بني القوم مبا فيها من عظة وبرهان -عليه السالم-وناقة صاحل 
 ÏΘöθ: ورآها القوم برمتهم، قال تعاىل s)≈ tƒ uρ ÍνÉ‹≈yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ#u $ yδρâ‘x‹sù ö≅ à2ù's? 

þ’Îû ÇÚö‘r& «!$# Ÿωuρ $ yδθ�¡yϑs? &þθ Ý¡ Î0 ö/ ä.x‹è{ù' u‹sù Ò>#x‹tã Ò=ƒÌ� s% ∩∉⊆∪ 〈هود . 

عن عبد اهللا بن وثبت يف الصحيحني  ،وآية انشقاق القمر شاهدها املؤمنون والكفار يف مكة
 فقال ". شقتني�قمر على عهد رسول اهللا انشق ال" :قالأنه  -رضي اهللا عنه- ١مسعود

 .٢ اشهدوا:�النيب 
 

وانشقاق  القمر قد عاينوه وشاهدوه، وتواترت به .... :"-رمحه اهللا-يقول ابن تيمية
يقرأ هذه السورة يف اامع الكبار، مثل اجلمع واألعياد، ليسمع  �األخبار، وكان النيب 

                                                 
 

هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل، أبو عبد الرمحن، أحد القراء األربعة، ومن :  ابن مسعود١
كرمي مبكة،وكان السابقني لإلسالم، من علماء الصحابة، هاجر اهلجرتني، وصلى القبلتني، وأول من جهر بالقرآن ال

 باجلنة، تويف سنة اثنتني وثالثني �خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورفيقه يف حله وترحاله، شهد له الرسول 
شذرات و. ٣٨٧-٣٨١/،ص٣/أسد الغابة،البن األثري، جعاماً انظر . للهجرة، ودفن بالبقيع، وعمره نيف وستني

  .٦٥/ ، ص١/الذهب ج

 آية فأراهم انشقاق القمر، �ملناقب، بـاب سؤال املشركني أن يريهم النيب  أخرجه البخاري، كتـاب ا٢
وانشق القمر وإن يروا ( كتاب التفسري، باب .، من حديث عبد اهللا بن مسعود، مرفوعاً بلفظه٢٩٦/ ، ص٣٦٣٦/ح

ب وأخرجه مسلم، كتا. ، من حديث عبد اهللا بن مسعود، مرفوعاً، بنحوه٤١٦/ ، ص٤٨٦٥/، ح)آية يعرضوا 
 .، من حديث عبد اهللا بن مسعود، مرفوعاً مبثله١١٦٦/، ص٧٠٧٠/صفات املنافقني، باب انشقاق القمر، ح



  
 

١٦٩

تبار، وكل الناس يقر ذلك وال ينكره، فعلم أن فيها من آيات النبوة ودالئل االع الناس ما
 .١" عند الناس عامةانشقاق القمر كان معلوماً

 طفالً أمام قومها، -عليه السالم- حاملة عيسى -عليها السالم-ومن أمثلة ذلك جميء مرمي 
' ôMs?r: ومن مث كالمه أمام القوم، قال تعاىل sù ÏµÎ/ $ yγ tΒöθ s% … ã&é#ÏϑøtrB ( (#θä9$ s% ÞΟtƒ ö� yϑ≈ tƒ ô‰s)s9 

ÏM ÷∞Å_ $\↔ø‹ x© $ wƒ Ì� sù ∩⊄∠∪ |M ÷zé' ‾≈tƒ tβρã�≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/r& r& t� øΒ$# & öθ y™ $ tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Βé& $|‹ Éót/ ∩⊄∇∪ 

ôNu‘$ x© r'sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$ s% y# ø‹ x. ãΝÏk=s3çΡ tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «!$# 

z Í_9s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪ 〈مرمي .  
 يف احلسية املعجزات تأيت فقد أن وقت ظهور احلُجة احلسية مرتبط باحلال والزمان، -٣

 ،-السالم عليه– موسى اهللا أعطاها اليت واليد العصا كمعجزة قومه، إىل النيب رسالة بداية
 حسب وذلك سليماً، النار من خرج حينما -السالم عليه- إبراهيم كمعجزة تتأخر وقد

 املناسب، وقتها يف منها واحدة كل ويكون الواحد، للنيب احلسية احلُجج تتعدد دوق ،املوقف
 .خمتلفة أوقات يف وظهورها �النيب  معجزات كتعدد

 أيد كثرية حسية حججاً الكرمي القرآن لنا قص وقد والرسل، األنبياء مجيع ا أيد اهللا أن -٤
 تأييدهم على دل فقد األنبياء بقية من كتابه يف اهللا يذكرهم مل من أما وأنبياءه، رسله ا اهللا

ما من األنبياء : " قال- رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة  � الرسول حديث احلسية باحلُجج
 وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إيل من اآليات ما مثل آمن عليه البشر،نيب إال أُعطي 

 . ٢"فأرجو أين أكثرهم تابعاً يوم القيامة
تأييد اهللا لرسله باحلُجج والرباهني، ولكنه مل يعني طريق احلُجة فكان  �أثبت الرسول وقد 

دخول احلُجج احلسية فيها دخوالً أولياً حلاجة الناس املاسة إليها والسيما أهل األزمنة املاضية 
الذين تعتمد عقوهلم على احلواس، فمع تطور الزمان يتطور العقل، ولذلك جند أعظم حجة 

 .كثرية عقلية حجج على يشتمل الذي الكرمي القرآن هي �لرسوله حممد  ها اهللاآتا
                                                 

 

 .٤١٤/، ص١/ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج١

 .١٣٩/  سبق خترجيه، انظر ص٢
 



  
 

١٧٠

 .وحنوه كتاب من النيب أثر إال منها يبقى وال النيب، مبوت تزول أا -٥
 .ا للتكذيب جمال فال نفسه، املرسل النيب من مباشراً فيها يكون السماع أن -٦
 
 : بالعقل احلُجة إقامة طريق - ب

 طريـق  وعن العقل، يصدقها اليت البدهية القضايا على تقوم اليت العقلية باألدلة ادلةا وهو
 يـصدقها  متكررة قضايا وهذه مثيالا، على نتاجها وعرف العقل جرا اليت األمور قياس

 . هلا احلواس تصديق بعد العقل،
 الغيبية وراألم والسيما للتقريب، احملسوسة األمور على تبىن ما غالباً العقلية واحلُجج
 : تعاىل قال وجوده، على لةاللدل الكرمي القرآن يف العقلية باألدلة اهللا احتج ولقد خاصة،

÷Π r& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θ à)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ 4 ≅ t/ āω 
tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊂∉∪ 〈 الطور. 

$ : تعاىل قال ه،وحدانيت على والداللة  tΒ x‹sƒªB$# ª!$# ÏΒ 7$s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yètΒ ôÏΒ >µ≈s9 Î) 4 
# ]Œ Î) |= yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9 Î) $ yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξ yès9 uρ Νγ àÒ ÷èt/ö 4’n? tã <Ù ÷èt/ 4 z≈ ysö6 ß™ «! $# $£ϑtã šχθ à�ÅÁ tƒ 

∩⊇∪ 〈 ،عبد من مذهب فساد على حيتج سبحانه أنه:" -اهللا رمحه-القيم ابن يقول املؤمنون 
 .١"والعقول الفطر تقبلها اليت العقلية باألدلة غريه

 (#θ: تعاىل قال الولد، عن بترتيهه سبحانه عليهم وحيتج ä9$ s%uρ x‹ sƒªB$# ß≈oΗ÷q §�9$# # V$ s!uρ 3 …çµoΨ≈ysö7ß™ 4 
ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒ t� õ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµtΡθ à)Î7 ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Νèδ uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄∠∪ 〈األنبياء. 

 öθ: تعاىل قال الرسل، وإرسال الكتب إنزال وصحة s9 uρ !$ ‾Ρr& Νßγ≈oΨõ3n=÷δ r& 5>#x‹yè Î/ ÏiΒ Ï& Î#ö7s% 

(#θ ä9$s)s9 $uΖ−/u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘r& $ uΖø‹ s9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u ÏΒ È≅ö7 s% βr& ¤ΑÉ‹‾Ρ 2”t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ 

$ : تعاىل قال زاء،واجل البعث وعلى ،طه〉 yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z ÏiΒ Ï]÷èt7 ø9 $# $ ‾ΡÎ* sù 

                                                 
 

 .١٢/، ص٢/ مفتاح دار السعادة، ج١



  
 

١٧١

/ ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 7πx�õÜ œΡ §ΝèO ô ÏΒ 7π s)n=tæ ¢ΟèO  ÏΒ 7π tóôÒ •Β 7π s)‾=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)‾=sƒèΧ tÎi t7 ãΨÏj9 

öΝä3s9 4 ”� É)çΡuρ ’Îû ÏΘ%tn ö‘ F{$# $tΒ â!$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β §ΝèO öΝä3ã_Ì� øƒéΥ Wξø�ÏÛ ¢ΟèO (# þθäó è=ö7 tF Ï9 

öΝà2£‰ä© r& ( Νà6ΖÏΒ uρ ̈Β 4†‾û uθ tGãƒ Νà6ΖÏΒ uρ  ¨Β –Š t� ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì�ßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹ x6 Ï9 zΝn=÷ètƒ . ÏΒ 

Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ $ \↔ø‹ x© 4 “ t�s?uρ š⇓ö‘ F{$# Zοy‰ÏΒ$ yδ !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& $ yγøŠn=tæ u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ ôM tFt6 /Ρr& uρ 

ÏΒ Èe≅à2 £l ÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ y7 Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©!$# uθ èδ ‘, ptø: $# …çµ ‾Ρr&uρ Ç‘øtä† 4’tAöθ uΚ ø9 $# … çµ‾Ρr& uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« 

Ö�ƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπ tã$¡¡9 $# ×πuŠÏ?#u āω |=÷ƒ u‘ $pκ� Ïù āχ r&uρ ©!$# ß]yè ö7tƒ tΒ ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9  .احلج 〉 ∪∠∩ #$

أنبياءه من واهللا سبحانه يعطي  ألممهم، جمادلتهم ذلك ومن ،العقلية باحلُجج الرسل واحتج
 مع النمرود، قال -عليه السالم- العقلية ما يفحمون ا مكذبيهم، كحجاج إبراهيم جاحلُج
 öΝs9: تعاىل r& t� s? ’n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡ t� ö/Î) ’Îû ÿÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) 

}‘În/u‘ ”Ï% ©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ ÏΒé& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χÎ* sù ©!$# ’ÎAù' tƒ 

Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏϑÎ=≈ ©à9  .البقرة 〉 ∪∇∋⊅∩ #$

$ tΑ : لفرعون حينما سأله عن ربه، قال تعاىل-عليه السالم–وحماجة موسى  s% yϑsù $yϑä3š/§‘ 

4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆∪ tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ä. >ó x« …çµ s)ù=yz §ΝèO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ tΑ$ s% $ yϑsù ãΑ$ t/ 

Èβρã� à)ø9 $# 4’n<ρW{ $# ∩∈⊇∪ tΑ$s% $ yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ ’ Îû 5=≈tGÏ. ( āω ‘≅ ÅÒtƒ ’În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ ∩∈⊄∪ “Ï% ©!$# 

Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρ öΝä3s9 $pκ� Ïù Wξ ç7ß™ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨô_ t�÷zr' sù ÿÏµ Î/ 

% [`≡uρø— r& ÏiΒ ;N$ t7‾Ρ 4®L x© ∩∈⊂∪ (#θè=ä. (# öθ tãö‘ $#uρ öΝä3yϑ≈ yè ÷Ρr& 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9 $# ∩∈⊆∪ 

* $pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n=yz $ pκ� Ïùuρ öΝä.ß‰‹ Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_Ì� øƒéΥ ¸οu‘$ s? 3“ t�÷zé& ∩∈∈∪ ô‰s)s9 uρ çµ≈oΨ÷ƒ u‘r& $ uΖÏF≈tƒ#u $ yγ ‾=ä. 

z>¤‹s3sù 4’ n1r& uρ ∩∈∉∪ 〈طه  . 



  
 

١٧٢

 من ١املؤمن الرجل عن الكرمي القرآن يف اهللا أخرب وقد كثري، العقلية باحلُجج الناس واحتجاج
$ tΑ: تعاىل قال بالعقل، وحياججهم قومه جيادل وهو فرعون آل s%uρ ×≅ã_ u‘ ÖÏΒ ÷σ•Β ôÏiΒ ÉΑ#u 

šχöθ tãö� Ïù ÞΟ çFõ3tƒ ÿ… çµuΖ≈ yϑƒ Î) tβθè=çF ø)s?r& ¸ξ ã_u‘ βr& tΑθ à)tƒ }†În1u‘ ª!$# ô‰s%uρ Μä.u !% ỳ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/  ÏΒ 

öΝä3În/§‘ ( βÎ)uρ à7 tƒ $ \/É‹≈Ÿ2 Ïµø‹ n=yèsù …çµ ç/É‹x. ( βÎ)uρ à7 tƒ $ ]%ÏŠ$ |¹ Νä3ö6 ÅÁ ãƒ âÙ ÷èt/ “ Ï%©!$# öΝä.ß‰Ïètƒ ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ ô tΒ uθ èδ Ô∃Î�ô£ãΒ Ò>#¤‹ x. ∩⊄∇∪ ÉΘ öθ s)≈tƒ ãΝä3s9 à7ù=ßϑø9 $# tΠ öθ u‹ø9 $# zƒÌ� Îγ≈sß ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

 yϑsù $tΡç�ÝÇΖtƒ . ÏΒ Ä ù̈' t/ «!$# βÎ) $ tΡu !% ỳ 4 tΑ$ s% ãβöθ tãö� Ïù !$tΒ öΝä3ƒ Í‘ é& āω Î) !$ tΒ 3“u‘r& !$ tΒ uρ ö/ ä3ƒ Ï‰÷δ r& āω Î) 

Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$ x©§�9 $# ∩⊄∪ tΑ$ s%uρ ü“Ï% ©!$# ztΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& Νä3ø‹n=tæ Ÿ≅÷W ÏiΒ ÏΘ öθ tƒ É>#t“ ôm F{$# ∩⊂⊃∪ 

Ÿ≅÷W ÏΒ É>ù& yŠ ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š% tæuρ yŠθßϑrOuρ tÏ%©!$#uρ . ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª!$# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$ t7Ïè ù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 

ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ö/ ä3ø‹ n=tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠ öθ tƒ tβθ —9 uθ è? tÌ� Î/ô‰ãΒ $ tΒ Νä3s9 z ÏiΒ «!$# ôÏΒ 5ΟÏ¹%tæ 3 
 tΒuρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑsù …çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ ô‰s)s9 uρ öΝà2u !% ỳ ß#ß™θ ãƒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ yϑsù 

÷Λä ø9 Î— ’Îû 7e7 x© $£ϑÏiΒ Νà2u !% ỳ ÏµÎ/ ( # ¨Lym #sŒÎ) š�n=yδ óΟçF ù=è% s9 y]yè ö7tƒ ª! $# .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ Zωθ ß™u‘ 4 
y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 ‘≅ÅÒ ãƒ ª!$# ôtΒ uθ èδ Ô∃ Ì�ó¡ ãΒ ë>$s?ö� •Β ∩⊂⊆∪ šÏ% ©!$# tβθ ä9 Ï‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Î�ö� tó Î/ 

?≈sÜ ù=ß™ öΝßγ9s?r& ( u�ã9 Ÿ2 $ ¹Gø)tΒ y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏãuρ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª!$# 4’n? tã Èe≅à2 

É=ù=s% 9�Éi9 s3tF ãΒ 9‘$ ¬6 y_ ∩⊂∈∪ 〈 غافر. 
 قال الباطل، يف ذلك كان ولو يستعملوا ولذلك الكفار، ا يعتقد العقلية باحلُجج واحملاجة

$ : تعاىل £ϑs9 uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξsW tΒ #sŒ Î) y7 ãΒ öθs% çµ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$s%uρ $ uΖçF yγÏ9≡ r& u î�ö� yz 

ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/u�ŸÑ y7 s9 āω Î) Kωy‰ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθ èδ āω Î) î‰ö7tã $ uΖôϑyè ÷Ρr& 

Ïµø‹ n=tã çµ≈oΨù=yèy_ uρ WξsW tΒ û Í_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ t�ó™Î) ∩∈∪ 〈 الزخرف. 
                                                 

 

انظر التفسري العظيم، . كان ابن عم فرعون: ال السدياملشهور أن هذا الرجل املؤمن كان قبطياً من آل فرعون، ق١
 . ١٤٠/،ص٧/البن كثري، ج



  
 

١٧٣

 :احلُجة هذه خصائص
 والعامة، العقالء ا فيقر عقل، كل يصدقها ومسلمات بدهيات على مبنية حجج أا -١

 متلك ال األصنام بكون حجهم عندما إبراهيم قوم نرى لذلك لتفهم، وقت إىل حتتاج وال
 بظلمهم، وأقروا سريعاً أنفسهم إىل رجعوا تنطق، ال نفسه الوقت يف وهي نفسها عن الدفاع

#) : تعاىل قال þθä9$ s% |MΡr& u |M ù=yèsù #x‹≈yδ $ uΖÏGoλ Î;$ t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅t/ … ã&s#yèsù öΝèδ ç�� Î7Ÿ2 

#x‹≈yδ öΝèδθè=t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (#þθ ãèy_ t� sù #’n<Î) óΟ Îγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù öΝä3‾ΡÎ) ÞΟçFΡr& 

tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ 〈 األنبياء.  
 باحلُجج تدعم ما غالباً العقلية واادلة فاحملاجة احلس، مع العقل فيها يشترك حجة أا -٢

  öΝs9: تعاىل قال احلسية، uρr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7É)≈ tã t Ï%©!$# (#θ çΡ% x.  ÏΒ 

óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 (#θçΡ% x. öΝèδ £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θè% # Y‘$ rO#u uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ãΝèδ x‹s{r' sù ª! $# öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ $tΒ uρ tβ% x. Νßγ s9 

z ÏiΒ «! $# ÏΒ 5−#uρ ∩⊄⊇∪ 〈 تعاىل قال للتقريب، احملسوس على تبىن أو .غافر : $ yϑ‾ΡÎ) ã≅ sWtΒ 

Íο4θ u‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >!$ yϑx. çµ≈uΖø9 t“Ρr& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù ÏµÎ/ ßN$ t6 tΡ ÇÚö‘ F{$# $ £ϑÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

ÞΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ #̈L ym !#sŒ Î) ÏNx‹ s{r& ÞÚö‘ F{$# $yγ sùã� ÷zã— ôM oΨ−ƒ ¨—$#uρ �∅sßuρ !$yγ è=÷δ r& öΝåκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκö� n=tæ 

!$ yγ9s?r& $ tΡâ÷ö∆r& ¸ξ ø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$ pκtΞ $ yγ≈ uΖù=yèyf sù # Y‰ŠÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{$$ Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ã≅ Å_Á x�çΡ 

ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθs)Ï9 tβρã� ¤6x�tGtƒ ∩⊄⊆∪ 〈 لحياة الدنيا ل ففي اآلية ضرب تبارك وتعاىل مثالً ،يونس
مما هو - وما ميكن أن حيصل له قبل حصاده النباتدورة وزينتها وسرعة انقضائها وزواهلا ب

    . كالريح والصاعقة وغري ذلك-معروف عندهم وجمرب
 

 
 :بالسماع احلُجة إقامة طريق -ج

 أحداث عن املوثقة الرواية سأسا على يقوم نبرها وهو بالتواتر، األخبار باستفاضة ويكون
: -اهللا رمحه– تيمية ابن يقول النبوة دالئل من وهو العقل، يصدقه الطريق وهذا سبقت،



  
 

١٧٤

 العلم فهذا باآليات، أخربوا الذين التواتر أهل خبرب الضروري العلم وجود النبوة دالئل ومن"
 .١"لآليات املشاهدة مبرتلة هو الضروري

  .٢التتابع: لغة والتواتر

 . ٣لى ألسنة قوم ميتنع تواطؤهم على الكذب اخلرب الثابت ع: اصطالحاًو
 :٤وشروط التواتر هي

 أن خيرب به مجع عن مجع، وليس هناك عدد معني حيدد الكثرة ولكن ما حصل العلم -١
 .خبربهم

 . ميتنع تواطؤهم على الكذب-٢
  . أن خيرب املخربون عن علم ويقني، ال عن ظن وشك-٣
 . ويكون اخلرب مبنياً على احلس أي مدرك باحلواس-٤

واخلرب املتواتر يفيد العلم اليقيين، وهذا أمر متفق عليه بني العقالء، إذ حصول العلم باخلرب 
 ، والبد أن يكون اخلرب املتواتر مستنداً إىل ٥املتواتر أمر يضطر إليه اإلنسان ال حيلة له يف دفعه

 
 
 
 

،  فاألول يوجب العلم املفيد للقطع الستناده إىل احلس، والثاين ال يوجبهاحلس، ال إىل العقل،
 ألنه تواتر عليه من ، به مقطوعاًالعلم يف املعقوالت لكان قدم العاملولو كان خرب التواتر يفيد 

                                                 
 

 .٣٧٥/ النبوات، ص١

 .٨٤٣/ ، ص٢/، والصحاح ،للجوهري، مادة وتر،ج٢٧٥/، ص٥/ انظر لسان العرب، مادة وتر، البن منظور، ج٢

 .٢٦١/ القرآن، للسيوطي، صواإلتقان يف علوم. ٤٠/  قواعد األصول ومقاصد الفصول، لصفي الدين احلنبلي، ص٣

. ٢٥٧-٢٥٤/، ص١/وروضة الناظر، البن قدامة، ج. ٩٦/، ص١/ انظر الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ج٤
 .٨١/وخمتصر ابن اللحام، البن اللحام، ص

، ٤١/وقواعد األصول ومقاصد الفصول، لصفي الدين احلنبلي، ص. ٢٤٤/، ص١/ روضة الناظر، البن قدامة، ج٥
 .٣٢٦-٣١٧/ ، ص٢الكوكب املنري، الين النجار، جوشرح 



  
 

١٧٥

 فالذين ،مع أن حدوث العامل أمر قطعي ال شك فيه خلق ال حيصيهم إال اهللا، ١الفالسفة
سفة على قدم العامل الذي هو من املعقوالت ال من احملسوسات لو تواتر تواتروا من الفال

 .٢عشرهم على أمر حمسوس ألفاد العلم اليقيين فيه
 

. وقوعه زمن يف مسعه، ومن رآه من على ومقصور العلم، حمدودي طريق باحلس العلم فطريق
 . مديدة رونق مدى على املعرفة الناس من عدد ألكرب يتيح فهو املتواتر الطريق أما

 الناسو قامت، مىت الناس لكل شاملة هي بل ،غريهم دون بأقوام ختتص ال احلُجة وهذه
 .وأحواهلم أحكامهم عليها ويبنون احلُجة هذه يصدقون

≅ ö : تعاىل قال علم، من بأثارة يأتوا بأن الكفار مبحاجة الطريق هذا اهللا قرر وقد è% ΝçF ÷ƒ uu‘r& 

$ ¨Β šχθããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( 
’ÎΤθ çGøy$# 5=≈tGÅ3Î/ ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈yδ ÷ρr& ;οt�≈rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖà2 šÏ%Ï‰≈  . ألحقافا 〉 ∪⊇∩ ¹|

 العلم أهل عن ترووا كمعند بقيت بقية أو: واملعىن الشيء، من البقية: اهلمزة بفتح واألثارة
 . ٣الكتب يف  مسطورة غري السابقني

 
  : تعاىل قال أقوامهم، على ـا واحتجوا هلم منهجاً السماعية احلجة الرسل اختذ بل

ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ Ÿω öΝä3̈ΨtΒ Ì� øgs† þ’Í∋$ s)Ï© βr& Νà6t7ŠÅÁ ãƒ ã≅÷W ÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹r& tΠ öθ s% ?yθ çΡ ÷ρr& tΠ öθ s% >Šθèδ ÷ρr& tΠöθ s% 

8xÎ=≈ |¹ 4 $tΒ uρ ãΠ öθ s% 7Þθ ä9 Νà6ΖÏiΒ 7‰‹ Ïèt7Î/ ∩∇∪ 〈هود. 

                                                 
 

بأا النظر العقلي املتحرر من كل قيد وسلطة تفرض : احلكمة ، ويعرفها أصحاا: كلمة يونانية تعين: الفلسفة  ١
وهي فرقة ملحدة خارجة عن مجيع األديان؛ فال .. عليه، وإذاعة آرائه مهما كان بينها وبني الدين أو العرف من تباين

انظر املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب . يؤمنون باهللا وال مبالئكته وال كتبه وال رسله وال باليوم اآلخر
 .١١٢١-١١١٨/ ، ص٢/املعاصرة، ج

 .بتصرف. ٣٣٧/، ص٧/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢

 .١١/، ص١٠/بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد الطاهر  ٣



  
 

١٧٦

$ tΑ: فرعون آل مؤمن لسان على تعاىل قوله به الناس احتجاج ومن s%uρ ü“Ï% ©!$# z tΒ#u ÉΘöθs)≈tƒ 

þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& Νä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷WÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ ôm F{ $# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷WÏΒ É>ù&yŠ ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š% tæuρ yŠθ ßϑrOuρ tÏ%©!$#uρ . ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$ t7Ïè ù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈 غافر.  
 أصول على ورداً احلُجة، هلذه تقريراً -اهللا رمحه-السعدي الرمحن عبد الشيخ يقول

 ،٢حواسهم حتت دخل ما كل إثبات دعواهم يف كاذبون امللحدين هؤالء إن ":١املالحدة
 ما وشاهدوا هلا، وخضعوا واعترفوا، العظيم، اخللق وشاهدها رسلال آيات تواترت قد فإنه
 وقائع وهذه املكذبة، األمم وإهالك وجنام، واتباعهم الرسل نصر من األرض يف اهللا فعله

 البشر يعترف ومل وتواترها، كاشتهارها شيء ويتواتر يشتهر ومل إحصاؤها، ميكن ال كثرية
 بعد قرناً األمم ونقلتها العني، رأي شاهدوها ألم ا، اعترافهم من أعظم األشياء من بشيء

  ٣."قرن
 تعرضت اليت السابقة األمم آثار مشاهدةك السماعية واحلُجة احلسية احلُجة جتتمع قدو

 إنزال عن بالتواتر اخلرب باستفاضة -لألرض وعمارم قوم على يدل الذي األمر– للعذاب
  öΝs9: تعاىل قال م، اهللا عذاب uρr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©!$# 

(#θ çΡ% x. ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 (#θ çΡ% x. öΝèδ £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θè% # Y‘$ rO#u uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ãΝèδ x‹s{r' sù ª! $# öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ $ tΒ uρ 

tβ% x. Νßγ s9 zÏiΒ «!$#  ÏΒ 5−#uρ ∩⊄⊇∪ 〈 غافر.  
 

 ô‰s)s9 :ىلتعا قال uρ $uΖ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9 $# ( 
Νßγ ÷ΨÏϑsù ô̈Β “y‰yδ ª!$# Νßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β ôM¤)ym Ïµø‹ n=tã ä' s#≈ n=āÒ9$# 4 (#ρç�� Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$ sù 

y# ø‹x. šχ%x. èπt7 É)≈ tã š Î/Éj‹ s3ßϑø9  .النحل 〉 ∪∌⊃∩ #$

                                                 
 

انظر . حلاد، مذهب من ينكر وجود اهللا، وقد يطلق على املتشكك الذي يتظاهر باالقتناع دون عقيدةاإل: املالحدة ١
 . ١٩٢، ١٧٤/ املعجم الفلسفي، ص

 . فمن أصول املالحدة اإلميان مبا كان مدركاً باحلواس فقط٢

 . ٣٩/ األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين، عبد الرمحن السعدي، ص٣



  
 

١٧٧

 :خصائص هذه احلُجة
،  بالضرورةاً جيعل تصديقها معلوماألمر الذي مستمرة يتناقلها قوم بعد قوم، حجةأا  -١

هذه غري :(فإن هؤالء يقولون: " يف رده على من ينكر التواتر-رمحه اهللا-يقول ابن تيمية
وهذا ) معلومة هلمإن معجزات األنبياء غري : (كما يقول من يقول من الكفار) معلومة لنا

لكوم مل يطلبوا السبب املوجب للعلم بذلك، وإال فلو مسعوا ما مسع أولئك، وقرأوا الكتب 
 .١"املصنفة اليت قرأها أولئك حلصل هلم من العلم ما حصل ألولئك

: - رمحه اهللا-، يقول ابن تيمية، فيصدقها العقالء والعامةال حتتاج إىل التفكري أا -٢
قد يشترك فيها عامة الناس، كاشتراك الناس يف ) التجارب(و) بالتواتر(علومة واألمور امل"

وأكثرهم ما -العلم بوجود مكة وحنوها من البالد املشهورة، واشتراكهم يف وجود البحر 
فإن . ، واشتراكهم يف العلم بوجود موسى وعيسى وحممد وادعائهم النبوة، وحنو ذلك-رآه

مة بين آدم، وإن قدر من مل يبلغه أخبارهم فهم يف أطراف هؤالء قد تواتر خربهم إىل عا
 .٢"املعمورة ال يف الوسط

 طريـق  مث العقليـة،  احلُجة طريق مث احلسية، احلُجة طريق فأقواها ،مراتب الطرق وهذه
 .السماعية احلُجة

≅ ö :تعاىل قال رمحته، من وهذا مجيعاً، ا رسله يؤيد -وتعاىل سبحانه-واهللا è% ÷Λä ÷ƒ u u‘r& 

ãΝä.u !% x.u�à° tÏ%©!$# tβθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ôΘ r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ôΘ r& öΝßγ≈ oΨ÷�s?#u $ Y7≈tGÏ. ôΜßγ sù 4’n? tã ;M uΖÉi�t/ çµ÷ΖÏiΒ 4 ö≅ t/ βÎ) ß‰Ïètƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ΝåκÝÕ÷èt/ 

$ ³Ò÷èt/ āω Î) # �‘ρá�äî ∩⊆⊃∪ 〈،جة  فاطرانيةـعقلية عيفطالبهم سبحانه حب،مسيعة شرعيةجة وحب ، 

’  ö : تعاىلفقال ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9  : تعاىلقالو، 〉 ) #$

                                                 
 

 .١١٤/رد على املنطقيني، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مبحث احلد والقضية والقياس، ص ال١

 .١٠٧/ الرد على املنطقيني، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مبحث احلد والقضية والقياس، ص٢



  
 

١٧٨

 ôΘr& öΝßγ≈oΨ÷�s?#u $ Y7≈tGÏ. ôΜßγ sù 4’ n?tã ;M uΖÉi�t/ çµ ÷ΖÏiΒ 4 〈، كما قال هناك:  öè’ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ 

ÇÚö‘ F{ $# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 ’ : مث قال ،〉  ) #$ ÎΤθçGøy$# 5=≈tGÅ3Î/ 〈١.  

’  öè: ويف قوله تعاىل ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( ’ÎΤθ çGøy$# 

5=≈tGÅ3Î/  ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈yδ ÷ρr& ;οt�≈rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖà2 š Ï%Ï‰≈ نفي تضمنت اآلية  〉  ¹|
 .٢ ودحض أقوال الكفار جبميع طرق احلُجة عن األصناماُأللوهيةخصائص 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 املبحث الرابع
 أقسام الناس بعد قيام احلُجة

                                                 
 

 .٤٢٥/، ص٢٠/ الفتاوى، البن تيمية، ج١

 .١٧٠٦-١٧٠٥/ انظر احملرر الوجيز،البن عطية، ص٢



  
 

١٧٩

 من ويسمعون يرون ما مع وتعاملهم عقوهلم إىل نسبة وذلك أقسام ةثالث إىل الناس ينقسم
 : احلُجج

 فيـسلمون  احلُجـة،  عليهم تقام حينما عقوهلم حيكّمون الذين :العقالء: األول القسم
 :نيصنف على وهم هلا، وينقادون

  :احلُجة إقامة بعد مباشرة يؤمن من: األول الصنف
 وحـسنه،  حقيقتـه  دركفي ،فيه راغباً للحق مريداً الوحي ورن مع عقله استعمل ملن وذلك

 .املباشر اإلميان له يحصلل ويهتدي هقلب يشرقف
 بـاهللا،  وذكـرهم  وعظهـم  والسحرة، -السالم عليه- موسى بني قام الذي التحدي ففي

  :عقوهلم وفطنوا لصحته، قـال تعـاىل       أنار كالمه ف اخلداع، من عليه هم ما هلم وكشف

(# þθ ããt“≈ oΨtGsù Νèδ t� øΒ r& óΟ ßγ oΨ÷�t/ (#ρ•�|� r& uρ 3“ uθ ôf ¨Ζ9 $# ∩∉⊄∪ (# þθ ä9$ s% ÷βÎ) Èβ≡ x‹≈ yδ Èβ≡ t� Ås≈ |¡s9 Èβ#y‰ƒ Ì� ãƒ βr& 

Ο ä.% ỳ Ì� øƒä† ô ÏiΒ Νä3ÅÊ ö‘r& $ yϑÏδ Ì� ós Å¡ Î0 $ t7 yδ õ‹ tƒ uρ ãΝä3ÏGs)ƒ Ì� sÜ Î/ 4’ n? ÷W ßϑø9 طه، والنتازع يقتضي  〉 ∪⊃∌∩ #$
 وقائـل   ، فقائل يقول ليس هذا بكالم ساحر إمنا هذا كالم نيب          اختالفاً كان بينهم يف السر،    

 .١ وقيل غري ذلك،هو ساحريقول بل 
 

 مث حصل هلم اإلميان املباشر بعد أن أنار احلق بقية حواسهم، وذلك برؤيتهم للمعجزة الـيت              
 : ، فأشرقت قلوم لإلميان فسجدوا هللا تعاىل، قال تعـاىل         -عليه السالم -آتاها اهللا موسى    

È, ø9 r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù=s? $ tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( $ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßx Î=ø�ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9 $# ß]ø‹ ym 

4’ tAr& ∩∉∪ u’ Å+ø9 é' sù äοt� ys ¡¡9 $# # Y‰‾g àā (# þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>t� Î/ tβρã�≈ yδ 4 y›θ ãΒ uρ ∩∠⊃∪ 〈    طه، فالسحرة هنا 
 .كرهوا معارضة احلق بعد أن عقلوه فاستنارت حواسهم وأشرق القلب ليستقر اإلميان فيه

                                                 
 

 .١٢٥٥/ وتفسري احملرر الوجيز، البن عطية، ص. ١٥٨/، ص٢/ العظيم، البن كثري، ج انظر تفسري القرآن١



  
 

١٨٠

$! :  يف تفسري قوله تعاىل-رمحه اهللا-عدي يقول الس ‾ΡÎ) $ ¨ΖtΒ#u $ uΖÎn/t�Î/ t� Ï�øóu‹ Ï9 $ uΖs9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$tΒuρ 

$ oΨtG÷δ t� ø.r& Ïµø‹ n=tã z ÏΒ Ì� ós Åb¡9$# 3 ª!$#uρ ×�ö� yz #’s+ö/r& uρ ∩∠⊂∪ 〈م غري خمتارين يف " : طههذا دليل على أ
 -عليه السالم–والظاهر واهللا أعلم أن موسى  ،عملهم املتقدم، وإمنا أكرههم فرعون إكراهاً

 öΝä3n=÷ƒ: ملا وعظهم كما تقدم يف قوله uρ Ÿω (#ρç�tIø�s? ’n? tã «!$# $\/É‹ Ÿ2 / ä3tGÅs ó¡ ãŠsù 5>#x‹yè Î/ (  

 وهلذا تنازعوا بعد هذا الكالم واملوعظة، مث إن ، معهم ووقع منهم موقعاً كبرياًر أثَّ〉 ∪⊆∌∩
 وهلذا تكلموا بكالمه السابق قبل ، على املكر الذي أجروهفرعون ألزمهم ذلك وأكرههم

#) : إتيام حيث قالوا þθ ä9$ s% ÷βÎ) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡ t� Ås≈|¡s9 Èβ#y‰ƒ Ì�ãƒ βr& Οä.% ỳ Ì� øƒä† ô ÏiΒ Νä3ÅÊö‘r& 

$ yϑÏδ Ì�ós Å¡ Î0 $t7 yδ õ‹tƒ uρ ãΝä3ÏGs)ƒ Ì� sÜÎ/ 4’n? ÷Wßϑø9 فجروا على ما سنه هلم وأكرههم عليه،  ،〉 ∪⊃∌∩ #$
عل هذه النكتة اليت قامت بقلوم من كراهتهم ملعارضة احلق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على ول

 ."١وجه اإلغماض هي اليت أثرت معهم ورمحهم اهللا بسببها ووفقهم لإلميان والتوبة
 

 أراد أن يأتيه فأىب قومه أن � خمرج النيب هبلغملا إذ أنه  ،٢أكثم بن صيفيومن هذا الصنف 
،  فليأته من يبلغه عين ويبلغين عنه: قال. أنت كبرينا مل تكن لتخف إليه:وا وقال،يدعوه

وهو يسألك من أنت وما  ،أكثم بن صيفي حنن رسل : فقاال�فأتيا النيب  نتدب رجالنفا
 . وأما ما أنا فأنا عبد اهللا ورسوله، أما من أنا فأنا حممد بن عبد اهللا:� فقال النيب ،أنت
� ¨βÎ) ©!$# ã اآلية  مث تال عليهم هذه:قال ãΒù' tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ôm M}$#uρ Ç›!$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1ö� à)ø9 $# 

                                                 
 

 .٥٠٩/، للسعدي، صاملنانيف تفسري كالم الرمحن  تيسري الكرمي ١

هو أكثم بن صيفي بن رياح بن احلارث بن خماشن بن معاوية التميمي، حكيم العرب يف اجلاهلية،                 :  أكثم بن صيفي   ٢
إلسالم ، فمات يف الطريق، ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم من بلـغ املدينـة مـن                    وأحد املعمرين، أدرك ا   

األعالم للزركلـي،   . ٢٧٣-٢٧٢/، ص ١/انظر أسد الغابة، البن األثري، ج     . أصحابه، تويف يف السنة التاسعة للهجرة     
 .٦/، ص٢/ج
 
 
 



  
 

١٨١

4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï !$t± ós x�ø9 $# Ì� x6Ψßϑø9 $#uρ Ä øöt7ø9 $#uρ 4 öΝä3ÝàÏètƒ öΝà6‾=yès9 šχρã� ©.x‹s? ∩⊃∪ 〈 ،النحل 

 أىب أن يرفع نسبه :ال فأتيا أكثم فقا، ردد علينا هذا القول فردده عليهم حىت حفظوه:قالوا
وقد رمى إلينا بكلمات ) أي شريفاً ( يف مضر وسطاً،فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب

،  إين أراه يأمر مبكارم األخالق وينهى عن مالئمها: فلما مسعهن أكثم قال،قد مسعناها
 . ١" وال تكونوا فيه أذناباً،وساًفكونوا يف هذا األمر رؤ

احلق وأدرك حسن املكارم اليت يدعو إليها -رضي اهللا عنه–ي فقد عقل أكثم بن صيف
فأشرق قلبه وحصل له اإلميان املباشر، فقد كان مريداً للحق راغباً فيه، ولذلك  �الرسول 

 . ليعلم احلقيقة �أرسل إىل الرسول 
 

 :من يؤمن بعد تكرر إقامة احلُجة: الصنف الثاين
فقلبه ال  ،٢، ألي سبب من األسباب فيهله أو راغباًً وذلك ملن عقل احلق ولكنه مل يكن مريدا 

 .يشرق له سريعاً، ومع تكرار إقامة احلُجج يشرق قلبه ويفتح اهللا عليه
عليه وعلى  �، فقد أقام الرسول -رضي اهللا عنه-ومن أمثال ذلك أبو سفيان بن حرب 

 . عد الفتحغريه من قريش احلُجج الكثرية وعقلها وأدرك حسنها، ولكنه مل يؤمن إال ب
 

٣ومما يدل على إدراكه للحق واستحسانه له قصته املشهورة مع أيب جهل
واألخنس بن  

 فأخذ كل ،وهو يصلي بالليل يف بيته �أم خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا ، ٤شريق
                                                 

 

، ٤٢١-٤٢٠/، ص٢/أبيـه، ج  بن عمري عـن  أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة، من طريق علي بن عبد امللك ١
 .واحلديث ضعيف اإلسناد

 . كضعف العزمية أو ميل لشهوة معينة أو كسل وغفلة وحنو ذلك٢

بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو من بين خمزوم، كان من أشد الناس عداوة للنيب  وامسه عمرو:   أبو جهل ٣
هـ فشهدها وكان من قتالها، ضـربه       ٢كانت وقعة بدر الكربى سنة      يف صدر اإلسالم، استمر على عناده حىت         �

معاذ بن عمرو بن اجلموح يوم بدر، فقطع رجله، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها، مث ضربه معوذ بن عفراء حىت  
 .٨٧/، ص٥/انظر األعالم، للزركلي، ج. مث تركه وبه رمق؛ واجتز رأسه عبد اهللا بن مسعود أثبته،

العزى بن غرية بـن   ويعرف باألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أيب سلمة بن عبد: شريق أُيب بن ٤
أبياً، وقد أشار على بين زهرة بالرجوع إىل مكة يف وقعة بـدر،    وكان امسه عوف بن ثقيف الثقفي، يكىن أبا ثعلبة،



  
 

١٨٢

 حىت إذا طلع ، فباتوا يستمعون له، وكل ال يعلم مبكان صاحبه، يستمع فيهواحد منهم جملساً
 ال تعودوا فلو رآكم : وقال بعضهم لبعض، حىت إذا مجعتهم الطريق تالوموا، تفرقواالفجر

 حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل ، مث انصرفوا،بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً
 ، ومجعتهم الطريق، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا،رجل منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له

 مث انصرفوا حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل ، أول مرةوال ما قالفقال بعضهم لبعض مث
 فقال بعضهم . فجمعتهم الطريق،رجل جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا

 .١ فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا، ال نربح حىت نتعاهد ال نعود:لبعض

 ويـبغض  حلـق ا فيكره :عقله على عاطفته ويرجح هواه يغلّب من: الثاين القسم
 أكـابر  مـن  يكون ما وغالباً فيه، ويرغب هواه، عليه ميليه ملا وذلك ا، درايته مع احلقائق

 أقسام عدة إىل هؤالء وينقسم أنفسهم، يف لغاية هونفوحير احلق ونعرفي ذينال وسادم القوم
 :هواهم ميل وفق

 
 

 ):املنافق(يكفر باطناً من يؤمن بعد إقامة احلُجة ظاهراً و: الصنف األول
الذي يستر كفره ويظهر إميانه وإن كان أصله يف اللغة معروفاً، يقال نافق ينافق : واملنافق هو

منافقة ونِفاقاً، وهو مأخوذ من النافقاء ال من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستره 
 . ٢كُفره

                                                                                                                                               
 

 مـع املؤلفـة     � زهرة، وأعطاه رسول اهللا       خنس م فسمي األخنس، وكان حليفاً لبين        : فقبلوا منه، ورجعوا، قيل   
 .١٦٧-١٦٦/، ص١/،ج انظر أسد الغابة، البن األثري .  قلوم، وتويف يف أول خالفة عمر بن اخلطاب

من طريق حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، واحلديث         . ١٩٠-١٨٩/، ص ٤/ السرية واملغازي، البن إسحاق، ج     ١
 .الزهري ومن حدث عنهممرسل وفيه انقطاع كبري يف اإلسناد بني 

 .٣٢٧/، ص١٤/ لسان العرب، البن منظور، ج٢



  
 

١٨٣

 وأظهر ا كلمته وأعز اإلسالم وأهله، فيه العظمى اليت أظهر اهللا١بدروالنفاق ظهر بعد وقعة 
 بعضهم اإلسالم خوفاً  فأظهر، املدينةمل يؤمن من أهل وذل من ،اهللا املؤمنني وأعزهم

 ويف ، أم منهمونهرفكانوا بني أظهر املسلمني يظ ،حقن دماؤهم وتسلم أمواهلموخمادعة ولت
 يف وكان رأساً بن سلول،أيب  ومن أمثلة املنافقني رأسهم عبد اهللا بن .٢احلقيقة ليسوا منهم

 وكانوا قد عزموا على أن ميلكوه ، وكان سيد الطائفتني يف اجلاهلية، وهو من اخلزرج،املدينة
 فلما كانت ، يف نفسه من اإلسالم وأهله، فبقيعليهم فجاءهم اخلري وأسلموا واشتغلوا عنه

عه طوائف ممن هو  ودخل م، هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول يف اإلسالم:وقعة بدر قال
 فمن مث وجد النفاق يف أهل املدينة ومن حوهلا ،على طريقته وحنلته وآخرون من أهل الكتاب

  .٣من األعراب

 ،٤هه إبداء كرويبقى قلبه كارهاً له، وال يستطيعدركه حبواسه ي احلق وواملنافق يعرف
  öΝs9: ، قال تعاىلحلقاكره ويتظاهر بالتصديق ويبطن كل العداء ولذلك  r& t� s? ’n<Î) š Ï%©!$# 

(#θ à)sù$ tΡ tβθ ä9θ à)tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡ uθ ÷z\} t Ï%©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ÷È⌡ s9 óΟçF ô_ Ì� ÷zé& �∅y_ ã� ÷‚uΖs9 

öΝä3yètΒ Ÿωuρ ßì‹ÏÜ çΡ óΟä3ŠÏù # ´‰tn r& # Y‰t/r& βÎ)uρ óΟ çFù=Ï?θ è% ö/ ä3‾Ρu�ÝÇΨuΖs9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈ΞÎ) tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊇⊇∪ 

÷ È⌡s9 (#θ ã_ Ì� ÷zé& Ÿω tβθ ã_ã� øƒs† öΝßγ yètΒ  È⌡s9 uρ (#θ è=Ï?θ è% Ÿω öΝåκtΞρç�ÝÇΖtƒ È⌡ s9 uρ öΝèδρç�|Ç‾Ρ �∅—9 uθ ã‹ s9 

t�≈ t/÷ŠF{ $# ¢Ο èO Ÿω šχρç�|ÇΨãƒ ∩⊇⊄∪ óΟ çFΡV{ ‘‰x© r& Zπt6 ÷δ u‘ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ z ÏiΒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθs% 

āω šχθßγ s)ø�tƒ ∩⊇⊂∪ Ÿω öΝà6 tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ $ �èŠÏΗsd āω Î) ’ Îû “\� è% >π oΨ¢Á pt’Χ ÷ρr&  ÏΒ Ï!#u‘uρ ¤‘ ß‰ã` 4 Οßγ ß™ù' t/ 

óΟßγ oΨ÷�t/ Ó‰ƒ Ï‰x© 4 óΟßγ ç6 |¡ øtrB $ Yè‹ ÏΗsd óΟßγ ç/θ è=è%uρ 4 ®L x© 4 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ ×Πöθ s% āω šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊆∪ 〈 
 .احلشر

                                                 
 

 .٢٣١/، ص١/ماء على مثانية وعشرين فرسخاً من املدينة يف طريق مكة، انظر معجم ما استعجم، للبكري، ج:  بدر١

لـسعدي،  ، ا املنان يف تفسري كالم     الرمحنوتيسري الكرمي   . ١٧٨/، ص ١/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج       ٢
 .٤٢/ص

 .١٧٨/، ص١/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٣

 . وإخفاء الكفر يكون إما بسبب اخلوف من احلق وأهله، أو بدواعي املكر واخلداع والعمل يف اخلفاء٤
 



  
 

١٨٤

كره اإلسالم وأهله، واملكر، : ، منهاوقد مجعت هذه اآليات عدة صفات يتصف ا املنافقون   
 .واخلديعة، واجلنب، واخلوف

 
 ):املعرض (فيها ويلغوا احلُجة إقامة عند يعرض من: الثاين الصنف

، كناية عن كراهيتـه     ١أعرض عن الشيء إذا واله ظهره     من   على ويطلق الصد،: اإلعراض
 .لألمر وعدم قبوله له، بل وعدم الرغبة يف مساعه

 Ò=≈tGÏ. ôM :تعاىل قال n=Å_Á èù …çµ çG≈ tƒ#u $ ºΡ#u ö�è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂∪ # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹tΡuρ 

uÚt� ôãr' sù öΝèδç�sYò2r& ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãèyϑó¡o„ ∩⊆∪ 〈 م املشركني عن اهللا ذكر ،فصلتال أ 
 .وجه أكمل على وبياا لآليات تفصيله برغم يسمعون

 قويل، يسمع فلم فالن إىل تشفعت قوهلم من يطيعون، وال قبلون،ي ال أي يسمعون ال ومعىن
 .٢يسمعه مل فكأنه مبقتضاه، يعمل ومل يقبله مل ملا ولكنه مسعه ولقد

 
 وعدم باإلعراض يقاومه فهو ،احلق يريد ال الذي املعاند اجلاحد شأن احلق عن واإلعراض

 هلم، دعوته عند قومه عراضإ عن -السالم عليه– نوح لسان على اهللا أخرب وقد. السماع
’  :تعاىل قال ÎoΤÎ)uρ $ yϑ‾=à2 öΝßγ è?öθ tãyŠ t�Ï�øótGÏ9 óΟßγ s9 (# þθ è=yèy_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû öΝÍκÍΞ#sŒ# u (# öθ t± øótGó™$#uρ 

öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ•�|À r&uρ (#ρç�y9 õ3tF ó™$#uρ # Y‘$ t6 õ3ÏGó™$# ∩∠∪ 〈 م واستغشوا أصابعهم  وإمنا جعلوا ،نوحيف آذا
 .٣-عليه السالم-أن يسمعوا ما يقوله هلم نبيهم نوح من  اً خوف،مثيا
 
  tΑ$s%uρ: ه سبحانهلوقيف وتواصيهم بذلك القرآن الكرمي خيرب تعاىل عن إعراض الكفار عن و

tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#u ö� à)ø9 $# (# öθ tó ø9 $#uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yès9 tβθ ç7Î=øós? ∩⊄∉∪ 〈فقالوا صلت،ف :

                                                 
 

 .١٠٧، ١٠٤/، ص١٠/ولسان العرب، البن منظور، ج. ٦٤٦/ انظر القاموس احمليط، للفريوز آبادي، ص١

 .٣٤٩/، ص١٢/، لأللوسي، ج املعاينتفسري روح ٢

 .٢٤١/، ص٥/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٣



  
 

١٨٥

فلنغط حنن باملكاء والصفري والصباح وإنشاد الشعر واألرجاز حىت خيفي صوته واليقع 
/÷ االستماع منه، وهذا الفعل منهم هو اللغو  ä3ª=yès9 t tβθ ç7Î=øós?  〈  صلى -تطمسون أمر حممد

 .١ ومتيتون ذكره وتصرفون القلوب عنه-اهللا عليه وسلم
ضح احلق ما شهدت به األعداء فإم مل حيكموا بغلبتهم ملن  وأو،وهذه شهادة من األعداء

 ومفهوم كالمهم أم إن مل يلغوا فيه ،جاء باحلق إال يف حال اإلعراض عنه والتواصي بذلك
 .٢بل استمعوا إليه وألقوا أذهام أم ال يغلبون

 
 ):اجلاحد (احلُجة إقامة بعد ويكذب جيحد من: الثالث الصنف
اإلنكار قرار، كاإلنكار واملعرفة، جحده جيحده جحداً وجحوداً، واجلحود نقيض اإلاجلحود 
 معرفته مع به ويكذب جيحده فهو له، مريد غري للحق كارهاً كان ملن يكونو، ٣مع العلم

 .به التامة
 فقال جلحود،ا هذا عنهم اهللا ذكر هود فقوم ،النوع هذا من السابقة املكذبة األمم وغالب
 y7: سبحانه ù=Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ (# öθ |Á tãuρ …ã& s#ß™â‘ (# þθ ãèt7̈?$#uρ z÷ö∆r& Èe≅ä. A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΖtã 

∩∈∪ 〈 تعاىل وقال ،هود:  ô‰s)s9 uρ öΝßγ≈̈Ψ©3tΒ !$yϑ‹ Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù $ uΖù=yèy_ uρ öΝßγ s9 $ Yè øÿxœ 

# \�≈|Á ö/r& uρ Zοy‰Ï↔øùr& uρ !$ yϑsù 4 o_ øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãè øÿxœ Iωuρ öΝèδ ã�≈ |Áö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ > óx« øŒÎ) (#θçΡ% x. 

šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# s−%tn uρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 ،اهللا آتاهم فقد األحقاف 
 .به وابوكذ احلق أنكروا ولكنهم دراكإلوا املعرفة أسباب كل

                                                 
 

 .بتصرف يسري. ١٦٥٢/  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، ص١

 .٧٤٨/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن الكرمي تيسري ٢

. ٧٨/، ص٣/ولسان العرب، البن منظور، ج. ٤٥٢-٤٥١/، ص٢/وهري، مادة جحد، جالصحاح، للجانظر ٣
 .٢٧١/القاموس احمليط، للفريوز آبادي، مادة جحد، صو
 



  
 

١٨٦

 (#ρß‰ys :تعاىل قال ،فرعون قوم ومثلهم y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷F oΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦ à�Ρr& $Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö�ÝàΡ$$ sù 

y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  .النمل 〉 ∪⊇⊆∩ #$

 ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ‾ΡÎ) y7 :تعاىل قال اجلاحدين، من األمة هذه ختل ومل çΡâ“ ós u‹s9 “Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( 
öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗÍ>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρß‰ys øg s† ∩⊂⊂∪ 〈 األنعام. 

 
 ):الطاغي (عليه إقامتها بعد لتزول احلُجج حيارب من: الرابع الصنف

 ، ورؤساؤهم ء الكفار  وهم عظما  ،١ يف الكفر وجاوز القدر يف الشر      طغىمن   هو :الطاغيو
 . وصحته حبقيقته التام معلمه مع ودحضه زواله له،املتمنون رضوناملعا للحق ونكارهال

 وحماربتهم للحق وتغيريهم بل ،احلق تهممعرف بعد وجحودهم الكتاب أهل عن اهللا أخرب وقد
 tβθ :سبحانه بقوله له ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒ Ì�sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 

«!$# ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 البقرة. 

 
 التامة معرفته مع الربوبية وادعى والعناد الكفر يف احلد جاوز الذي فرعون الطغاة أمثلة ومن

 احلق فحارب احلد جاوز بل ،إلنكاراو باجلحود يكتف ومل ،-السالم عليه- موسى بصدق
 موسى على للقضاء جنوده مع خروجه لدفعه وحبه للحق كرهه شدة يبني ومما دفعه، وأراد

 اهللا فأغرقه ،املسلمني من معه ومن موسى من اخلالص وإرادته معه، ومن -السالم عليه-
 ô‰s)s9: تعاىل قال ،وجنوده هو تعاىل uρ $ oΨ÷�s?#u 4 y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ ( ö≅t↔ó¡sù ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) øŒ Î) öΝèδ u !% ỳ tΑ$s)sù … çµs9 ãβöθ tãö� Ïù ’ÎoΤ Î) š�‘ΖàßV{ 4 y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ tΑ$s% ô‰s)s9 

|M ÷ΗÍ>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤÎ)uρ y7 ‘Ζàß V{ Üχ öθ tãö�Ï�≈ tƒ 

# Y‘θ ç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ yŠ# u‘r'sù βr& Νèδ ¨“ Ï�tGó¡o„ zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# çµ≈ oΨø%t� øîr' sù tΒ uρ …çµ yè ¨Β $YèŠÏΗsd ∩⊇⊃⊂∪ 〈 اإلسراء. 
                                                 

 

، ٣/ذيب اللغة، لألزهري، جو. ٤١٢/، ص٣/ج ،أمحد بن فارس انظر معجم مقاييس اللغة، مادة طغى، ١
 .٢١٩٦/ص



  
 

١٨٧

 
القرآن الكرمي  فقرأ عليه �جاء إىل النيب  ٢أن الوليد بن املغرية ١الطربي جرير ابن روى

جيمعوا أي عم إن قومك يريدون أن :  فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال،فكأنه رق له
 قريش قد علمت:  قال.لهب تتعرض ملا ق فإنك أتيت حممداً، يعطونكه قالُ.؟ملَ:  قال.لك ماالً

 : قال. وأنك كاره له، يعلم قومك أنك منكر ملا قال فقل فيه قوالً: قال.أين أكثرها ماالً
 ،وال بقصيدهمين،  وال أعلم برجزه ،ر مين اهللا ما منكم رجل أعلم بالشع فو،فماذا أقول فيه

 ،حلالوة واهللا إن لقوله الذي يقوله ، من هذا واهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً،وال بأشعار اجلن
 : قال. واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه:قال.  وإنه ليعلو وما يعلى،وإنه ليحطم ما حتته

 ’ÎΤ : فرتلت.ه عن غريهرثُهـذا سحر يأْ: الـ ق.ا فكرـفلم. فدعين حىت أتفكر فيه ö‘sŒ 

ô tΒuρ àM ø)n=yz # Y‰‹ Ïm uρ ∩⊇⊇∪ 〈 ٣املدثر.  
 
 

 وكفر به، بل أراد رد النـاس        ،ولكنه جحده  ، عقله  عرف احلق واستقر يف    املغرية بن فالوليد
 .بالسحرالقرآن الكرمي عنه ففكر بدهاء ومكر ووصف 

 
 ):األلد اخلصم (احلُجة إقامة بعد وخياصم جيادل من :اخلامس الصنف

                                                 
 

، عـن   ٣٢٨/، ص ٢/ريه، ج ، من طريق عكرمة وأخرجه عبدالرزاق يف تفس       ٤٢٩/ ،ص٢٣/ أخرجه يف تفسريه، ج    ١
 .، من طريق آخر عن عكرمة٢٣٤/، ص١/معمر عن رجل عن عكرمة، وأبو نعيم يف الدالئل، ج

هو الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم، أبو عبد مشس، كان من قضاة العرب يف اجلاهلية، ومن :  الوليد ٢
 عدل قريش كلها، كانت قريش مجيعها تكسو البيت، والوليد          زعماء قريش، ومن زنادقتها، يقال له العدل ألنه كان        

يكسوه وحده، وكان ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته، أحـد كبـار                    
انظـر  . املستهزئني اخلمسة الذين ذكرهم ابن إسحاق يف السري، هلك كافراً بعد اهلجرة بثالثة أشهر، ودفن باحلجون               

 . ١٢٢/، ص٨/ألعالم، للزركلي، جا

 .٤٢٩/، ص٢٣/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج٣



  
 

١٨٨

اللدد يف اخلصومة والقدرة عليها، وقد جادله جمادلة وجداالً، ورجل جدل ومجدل : اجلدل
 .١دل وهو شدة اخلصومة، واادلة املناظرة واملخاصمةومجدال، واالسم اجل

واجلدال منه احملمود الذي يكون باحلُجة والربهان وعلى علم، ومراده الوصول إىل احلق 
 . ودحض الباطل

وهو بعد رؤية احلُجج جدال مذموم باطل مبين على اجلهل ودحض احلق، وخيلو من احلُجة 
 zÏΒ :تعاىلقال والربهان،  uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «! $# Î�ö� tóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “ W‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 

9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$rO ÏµÏ�ôÜ Ïã ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9  tã È≅‹Î6 y™ «!$# ( …çµ s9 ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz ( …çµ à)ƒ É‹çΡuρ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# z>#x‹tã È,ƒ Í�ptø: $# ∩∪ 〈 احلج. 

 وعاب اهللا فيها على من جيادل بال علم وال ، احملمودشروط اجلدالل انهذه اآلية بيويف  
� Î�ö:  وذلك متمثل يف قوله تعاىل،برهانحجة و tó Î/ 5Ο ù=Ïæ  Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9��ÏΖ•Β 〈 وعاب على ،

’ u  :وذلك يف قوله تعاىلإضالل الناس، ودحض احلق  من اادلة هيكون مرادمن  ÎΤ$rO 

ÏµÏ�ôÜ Ïã ¨≅ ÅÒã‹ Ï9  tã È≅‹Î6 y™ «!  اً أي الوي:ه عطفَاًأي خياصم بالباطل يف حال كونه ثاني 〉 ) #$
 ٢ وإعراضاًه عن قبول احلق استكباراًعنقَ

$  : اليت تريد رد احلق ودحضه، قال تعاىلممواجلدال بالباطل شأن مجيع األ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’Îû 

ÏM≈tƒ#u «!$# āω Î) tÏ%©!$# (#ρã�x�x. Ÿξ sù x8ö‘ ã� øótƒ öΝåκâ: �=s)s? ’Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9 $# ∩⊆∪ ôM t/¤‹Ÿ2 öΝßγ n=ö6 s% ßΘ öθ s% 8yθçΡ 

Ü>#t“ ôm F{$#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( ôM£ϑyδ uρ ‘≅à2 ¥π̈Β é& öΝÏλ Î;θß™t� Î/ çνρä‹è{ù' u‹Ï9 ( (#θ ä9 y‰≈ y_ uρ È≅ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 

(#θ àÒÏm ô‰ã‹ Ï9 Ïµ Î/ ¨, ptø: $# öΝåκèEõ‹ yzr' sù ( y# ø‹ s3sù tβ% x. É>$ s)Ïã ∩∈∪ 〈غافر . 

 

                                                 
 

 .٩٩/، ص٣/ انظر لسان العرب، ج١

 .٢٨٠/، ص٤/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢



  
 

١٨٩

#) :  فأكثروا جداله، قال تعاىل عنهمبالباطل �قريش الرسول ولقد جادل كفار  þθ ä9$ s%uρ 

$ uΖçF yγ Ï9≡r& u î�ö�yz ôΘ r& uθ èδ 4 $tΒ çνθ ç/u�ŸÑ y7 s9 āω Î) Kωy‰ỳ 4 ö≅t/ ö/ ãφ îΠöθ s% tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ 〈الزخرف  .

، ال يعتقدونه متويهاً على عامتهم  مااحلُججفوصفهم اهللا حبب اخلصام وإظهارهم من 
شديد التمسك باخلصومة واللجاج مع ظهور احلق عنده، فهو يظهر : صم بكسر الصادواخل

 .١أن ذلك ليس حبق
 يا: ه، فقال بعظم حائل ففت�  إىل النيب٢ العاص بن وائلجميء  ومن جدال الكفار بالباطل

ار  مث يدخلك ن، مث حيييك، مث مييتك،اهللا هذا  نعم يبعث:أرم؟ قال حممد أيبعث هذا بعد ما

 óΟs9 :تعاىل فرتل قوله. ٣جهنم uρr& t� tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $ ‾Ρr& çµ≈ oΨø)n=yz ÏΒ 7πx�õÜ œΡ #sŒ Î* sù uθ èδ ÒΟ‹ÅÁ yz 

×Î7 •Β ∩∠∠∪ z>u�ŸÑ uρ $oΨs9 Wξ sW tΒ z Å¤ tΡuρ … çµs)ù=yz ( tΑ$ s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% 

$ pκ� Í‹ós ãƒ ü“ Ï%©!$# !$ yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ 〈يس . 
 
 

 Νåκ÷]ÏΒ : عن كفار قريش تعاىلالوق uρ ̈Β ßìÏϑtGó¡o„ y7ø‹ s9 Î) ( $ uΖù=yèy_ uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è=è% ºπ̈ΖÏ.r& βr& 

çνθ ßγ s)ø�tƒ þ’Îû uρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u # \�ø%uρ 4 βÎ)uρ (# ÷ρt� tƒ ¨≅ à2 7π tƒ#u āω (#θãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 4 #̈L ym #sŒ Î) x8ρâ !% ỳ 

y7 tΡθ ä9 Ï‰≈ pgä† ãΑθà)tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™r& t,Î!̈ρF{ فكفار قريش رأوا ، األنعام〉 ∪∋⊅∩ #$

                                                 
 

 .٢٤٠/، ص١٠/بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد الطاهر  ١

د بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ، وكان             هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعي       :  العاص بن وائل   ٢
ذا شرف يف قومه، أحد احلكام يف اجلاهلية، أدرك اإلسالم، وظل على الشرك، وقد ذكره ابن إسحاق مـن عظمـاء               

، واألعـالم،  ٢٦٥،٤٠٩/، ص١/انظر سرية ابن هشام، ج.  تويف قبل اهلجرة بثالث سنني،�املستهزئني برسول اهللا   
 . ٢٤٧/ص، ٣/للزركلي، ج

 أخرجه احلاكم من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس، وقال حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجـاه،                    ٣
، وأخرجه ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس، كما يف تفسري القرآن العظيم، البن                   ٤٦٦/، ص ٢/ج

 .٤٨٧/، ص١٩/ ومل يذكر ابن عباس، ج، وأخرجه ابن جرير، من طريق سعيد بن جبري،٥٣٩/، ص٦/كثري، ج



  
 

١٩٠

 بل ، ومل يكتفوا بذلك،م فضلوا الكفر على اإلميانه ولكن،الكثريالشيء  احلُججمن اآليات و
 .دحض احلقرغبة يف إظهار الباطل و �جادلوا الرسول 

 

 فيميلون االختيار، على القدرة ميلكون وال عقوهلم يعملون ال من: الثالث القسم
 باطل، إىل أو حق إىل دعاهم سواء له مستجيبني تبعوه دعاهم فمن: الغالب القوي مع

 .نيضعفستامل أو تباعاأل من صنفال هذا وغالب

  األتباع :الصنف األول
عه بتتبعه و بعه و أت   و ات  ، سرت يف إثره   :بوعاًعت الشيء ت  بِفعال وت  يف األ   وتباعاً تبع الشيء تبعاً  

 .١عاًته تتبعتتبعه و وكذلك تتب، لهبعاًتبه مقفاه وتطلَّ
 .هو السري على منهج وطريقة املُتبع:  فاالتباع

بينمـا  وغالب األتباع ال يعملون عقوهلم ويعتمدون على عقول غريهم، فينقادون سـريعاً،             
 : أكثر من يف األرض هم من املضلني الذين يتبعون أهوائهم، ليضلوا من تبعهم، قال تعاىل              

βÎ)uρ ôìÏÜ è? u�sYò2r&  tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 βÎ) tβθ ãè Î7 −F tƒ āω Î) £ ©à9 $# ÷βÎ)uρ öΝèδ 

āω Î) tβθ ß¹ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪ 〈األنعام . 
 تصديقهم للمتبوع يف كل ما يقول، ومساعدم له على :نيللَ املضتباعومن صفات األ

ومن شدة اتباع هؤالء اجلهلة ملتبوعهم جيادلون وخياصمون دون أدىن معرفة بل الباطل، 
 z : تعاىلقال اتباعاً ونصرة له،  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «! $# Î�ö�tó Î/ 5Ο ù=Ïã ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 

9≈sÜ ø‹ x© 7‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊂∪  〈،اجلهلة الذين جيادلون  تباعاأل نازلة يف اآلية أهل العلم بعض قال احلج
ومن أكثر األتباع جهالة قوم فرعون  . اإلنس واجلن لرؤسائهم من شياطنياًاتباعبغري علم 

 بالبينات -عليه السالم-فهم مل يعملوا عقوهلم يف معرفة احلقائق بعد أن جاءهم موسى 
                                                 

 

-٢١٠/،ص٢/لسان العرب،البن منظور، مادة تبع، ج و.١١٩٠/، ص٣/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة تبع، ج١
٢١١ . 



  
 

١٩١

قوهلم مل تتحرك ومل تعمل؛ األمر الذي جعل فرعون يتمادى يف ع واحلُجج الكثرية، ولكن
$ tΑ : تعاىلقالغيه وطغيانه فيصدح بألوهيته كلما ظهر احلق،  s%uρ ãβöθ tãö�Ïù $yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ 

àM ôϑÎ=tã Νà6s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) ”Î�ö� xî ô‰Ï%÷ρr' sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È ÏeÜ9$# ≅yè ô_ $$ sù ’Ík< $ [m ÷�|À þ’ Ìj? yè©9 

ßìÎ=©Ûr& #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4† y›θãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ t Î/É‹≈ s3ø9  .القصص〉 ∪∇⊃∩ #$

 u�|³ys:  عنه وقال تعاىل إخباراً sù 3“yŠ$ oΨsù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù O$tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’ n?ôãF{ النازعات، 〉 ∪⊇⊅∩ #$

، ١جابوه سامعني مطيعني هلم بذلك فأ العايل مصرحاًمجع قومه ونادى فيهم بصوتهففرعون 
يتبع  ليثبت أن الفاضل ال -عليه السالم-م أمر نفسه وحقر أمر موسى فعظّ ومتادى

$ 3“yŠ :، قال تعاىلاملفضول tΡuρ ãβöθ tãö� Ïù ’Îû ÏµÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 r& ’Í< à7 ù=ãΒ u�óÇÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ uρ 

ã�≈ yγ÷ΡF{ $# “ Ì�øg rB ÏΒ û ÉL óss? ( Ÿξsùr& tβρç�ÅÇ ö7è? ∩∈⊇∪ ôΘr& O$ tΡr& ×�ö� yz ôÏiΒ #x‹≈yδ “ Ï%©!$# uθ èδ ×Îγ tΒ Ÿωuρ 

ßŠ% s3tƒ ßÎ7 ãƒ ∩∈⊄∪ Iωöθ n=sù u’Å+ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×οu‘ Èθ ó™r& ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρr& u !% ỳ çµyètΒ èπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# šÏΡÎ�tIø)ãΒ 

∩∈⊂∪ £# y‚tGó™$$ sù …çµtΒ öθ s% çνθ ãã$ sÛr' sù 4 öΝßγ ‾ΡÎ) (#θçΡ% x. $ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ 〈 ،ذه امل الزخرفقولة و
وال ،  اليت ال تسمن وال تغين من جوعاستخف فرعون عقوهلم مبا أبدى هلم من هذه الشبهة

 ، وال تروج إال على ضعفاء العقول، على حق وال على باطل وليست دليالً،حقيقة حتتها
  وأي، وأارها جتري من حتته،فأي دليل يدل على أن فرعون حمق يف كون ملك مصر له

 وعدم ، وثقل لسانه،هأتباعلقلة  -عليه السالم–دليل يدل على بطالن ما جاء به موسى 
 فمهما قال اتبعوه ، عندهمعقولمًأل ال  ولكن فرعون لقي ،حتلية أمه له بأساور من ذهب

 öΝßγ من حق وباطل ‾ΡÎ) (#θ çΡ% x. $YΒ öθ s% t É)Å¡≈sù  〈 فرعون يزين هلم  فبسبب فسقهم قيض هلم
  .٢لشرالشرك وا

                                                 
 

 .٢٩١/، ص٢/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 .٧٦٨-٧٦٧/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص٢



  
 

١٩٢

 øŒ :قال تعاىل ، ولذلك كان مصريهم النار؛ عن متبوعيهم وفسقاً ال يقلون شراًتباعفاأل Î)uρ 

šχθ•_ !$ ys tF tƒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à)u‹sù (# àσ‾≈ x�yè ‘Ò9$# šÏ%©#Ï9 (# ÿρç�y9 ò6tF ó™$# $ ‾ΡÎ) $̈Ζä. öΝä3s9 $ Yèt7 s? ö≅ yγ sù 

ΟçFΡr& šχθ ãΨøó •Β $ ¨Ζtã $Y7ŠÅÁ tΡ š∅ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆∠∪ tΑ$ s% š Ï%©!$# (# ÿρç�y9 ò6 tF ó™$# $ ‾ΡÎ) @≅ä. !$yγŠÏù 

āχÎ) ©!$# ô‰s% zΝs3ym š÷ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9  .  غافر〉 ∪∇⊇∩ #$
 

 املستضعفون: الثاين الصنف
 .١، وركبه بسوءه عده ضعيفاًضعفاستضد القوة و:  بفتح الضاد وضمهاضعفال

لكون دفع الشر عن أنفسهم، واملستضعفون هم الضعفاء املقهورون من الناس الذين ال مي
وليس هلم من يعينهم على دفعه، فيدفعهم رؤساؤهم إىل الكفر باحلُجج، فإذا اطمأنت قلوم 

≅ Ÿ: للكفر ورضوا به كانوا هم والرؤساء والقادة سواء يف الكفر، قال تعاىل t7ø%r& uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 

4’ n?tã <Ù÷èt/ tβθ ä9 u !$|¡tF tƒ ∩⊄∠∪ (# þθ ä9$s% öΝä3‾ΡÎ) ÷ΛäΖä. $ uΖtΡθ è?ù' s? Ç tã ÈÏϑu‹ ø9 $# ∩⊄∇∪ (#θ ä9$ s% ≅ t/ óΟ©9 (#θ çΡθ ä3s? 

tÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊄∪ $ tΒ uρ tβ% x. $uΖs9 / ä3ø‹ n=tæ ÏiΒ ¤≈sÜ ù=ß™ ( ö≅ t/ ÷ΛäΖä. $ YΒ öθ s% tÉó≈ sÛ ∩⊂⊃∪ ¨, ys sù $ oΨø‹n=tã ãΑöθs% 

!$ uΖÎn/u‘ ( $ ‾ΡÎ) tβθ à)Í←!#x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝä3≈ uΖ÷ƒ uθ øîr' sù $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. tÈθ≈ xî ∩⊂⊄∪ öΝåκ̈ΞÎ* sù 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ’Îû É>#x‹ yèø9 $# 

tβθ ä.Î�tIô± ãΒ ∩⊂⊂∪ $‾ΡÎ) y7 Ï9≡ x‹x. ã≅ yè ø�tΡ tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $$ Î/ ∩⊂⊆∪ 〈الصافات .  
 

$ . öΝä3‾ΡÎ) ÷ΛäΖä: فقوله تعاىل على لسان األتباع uΖtΡθ è?ù' s? Ç tã ÈÏϑu‹ ø9  بالقوة والغلبة يعنون 〉 #$

≅ ، فردوا رؤساؤهم  ولوال أنتم لكنا مؤمنني،تضلوناف t/ óΟ ©9 (#θ çΡθ ä3s? tÏΖÏΒ ÷σãΒ 〈  أي ما زلتم
ال ـاحلشيء يوجب لومنا؟ و فضلكم علينا؟ وأي  فأي شيء،مشركني كما حنن مشركون

 $tΒ هـأن uρ tβ% x. $uΖs9 /ä3ø‹ n=tæ ÏiΒ ¤≈sÜ ù=ß™ ( 〈فر أي قهر لكم على اختيار الك ، ö≅t/ ÷ΛäΖä. 

                                                 
 

 . ٤٤/، ص٩/لسان العرب، مادة ضعف، ج و.١٣٩٠/، ص٤/وهري، مادة ضعف، ج انظر الصحاح، للج١
 



  
 

١٩٣

$ YΒöθ s% tÉó≈ sÛ 〈متجاوزين للحق  ، ¨, yssù $ oΨø‹ n=tã 〈ًحنن وإياكم فلزمنا مجيعا   ãΑöθ s% !$ uΖÎn/u‘ ( 
$ ‾ΡÎ) tβθ à)Í←!#x‹ s9  〈 ونشترك يف ، إنا وإياكم سنذوق العذاب،ا قدر ربنا وقضاؤهأي حق علين 

≈ öΝä3العقاب، لذا  uΖ÷ƒ uθ øîr' sù  $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. t Èθ≈xî 〈  أي دعوناكم إىل طريقتنا اليت حنن عليها وهي

* öΝåκ̈ΞÎ: اىلومونا ولوموا أنفسكم، قال تع فال تل،الغواية فاستجبتم لنا sù 7‹ Í×tΒ öθ tƒ 〈  أي يوم

’  القيامة Îû É>#x‹yè ø9 $# tβθ ä.Î�tIô± ãΒ  〈 ،م حبسب جرمهم كما ـوإن تفاوتت مقادير عذا

$ : ا على الكفر اشتركوا يف اآلخرة جبزائه وهلذا قالـاشتركوا يف الدني ‾ΡÎ) y7 Ï9≡x‹ x. ã≅ yè ø�tΡ 

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $$ Î/ 〈.١  
عفني املكرهني ولذلك وجب التفريق بني املستضعفني الذين اطمأنت قلوم للكفر، واملستض

على الكفر، ولكن قلوم مؤمنة باحلُجج، فاهللا يعفو عن هؤالء تقصريهم فيما ال يستطيعون 
 . إبداءه لعجزهم عن ذلك

أما املستضعفون الذين يستطيعون الفرار بإميام ال يعذرون يف إبداء الكفر وإخفاء اإلميان؛ 
 الذين مل يهاجروا من بلد الكفر مع ولذلك بني لنا اهللا يف القرآن الكرمي مآل املستضعفني

% ¨βÎ) tÏ: استطاعتهم ذلك، فقال تعاىل ©!$# ãΝßγ9 ©ùuθ s? èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦ à�Ρr& (#θ ä9$ s% zΝŠÏù 

÷ΛäΖä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. tÏ�yè ôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (# þθ ä9$s% öΝs9 r& ôä3s? ÞÚö‘r& «! $# Zπyè Å™≡ uρ (#ρã� Å_$pκçJsù $pκ� Ïù 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ  ∩∠∪ 〈،فيما املستضعفون الذين ال ميلكون  النساء 

 فهم ال يقدرون على التخلص ، عذرهم اهللاأي وسيلة للفرار بدينهم لعجزهم التام عن ذلك
 āω  :قال تعاىل ،قيسلكون الطريكيف  ما عرفوا استطاعوا ولو ،من أيدي رؤسائهم Î) 

tÏ�yè ôÒ tF ó¡ ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9$# Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡ t$ø!Èθ ø9 $#uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡o„ \' s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7 y™ 

∩∇∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù |¤ tã ª!$# βr& uθ à�÷ètƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ%x.uρ ª!$# # ‚θà�tã # Y‘θ à�xî ∩∪ 〈النساء .  

                                                 
 

 .٧٠٢/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

١٩٤

 
عال أهلها وأنه  ه جترب فرعون يف أرض مصر وتكربالقرآن الكرمي خربيف تعاىل وقد ذكر اهللا 

 .١ةيوقهرهم حىت أقروا له بالعبود
 ¨βÎ) šχöθ:  قال تعاىل tãö� Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿ≅yèy_ uρ $ yγ n=÷δ r& $ Yèu‹Ï© ß# ÏèôÒ tGó¡o„ Zπx�Í←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ 

ßxÎn/x‹ ãƒ öΝèδ u !$ oΨö/r& Ä÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδ u !$|¡ ÏΡ 4 … çµ‾ΡÎ) šχ%x. zÏΒ tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 والطائفة . القصص 〉 ∪⊇∩ #$
ق بن إبراهيم ااملستضعفة هي شعب بين إسرائيل الذين هم من ساللة نيب اهللا يعقوب بن إسح

لط عليهم هذا امللك الظامل الغاشم  وقد س، وكانوا إذ ذاك خيار أهل األرض،خليل اهللا
 ها وأدناها ومع هذايف أخس الصنائع واحلرف وأردئخدمهم الكافر الفاجر يستعبدهم ويست

 ßx În/x‹ãƒ  öΝèδ u!$ oΨö/r& Ä ÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδu !$ |¡ ÏΡ 4 …çµ ‾ΡÎ) šχ%x. z ÏΒ tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $# 〈 ٢. 

 ومع ذلك فإم مل ،على مدى ضعفهم وقلة حيلتهمأبناء بين إسرائيل دليل ل فرعون توقَ 
 اهللا نولذلك م وأخفوا اإلميان باهللا؛ أقروا له بذلك ظاهراًف ،دونه هلم يعبيتخذوا فرعون إهلاً

:  وجعلهم وارثني مللك فرعون، قال تعاىل على الناس،سبحانه وتعاىل عليهم بأن جعلهم أئمة
 ß‰ƒ Ì�çΡuρ βr& £ ßϑ‾Ρ ’n? tã šÏ% ©!$# (#θà�Ïè ôÒ çGó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ n=yè øg wΥ uρ Zπ£ϑÍ←r& ãΝßγ n=yè ôf tΡuρ 

šÏOÍ‘≡ uθ ø9  .القصص 〉 ∪∋∩ #$

ومما جيدر التنبيه إليه الفرق بني االتباع واملستضعفني، وهو أن األتباع يتبعون رؤسـاءهم              
القتناعهم بأم على حق، وأن عقول هؤالء الرؤساء وتفكريهم أفـضل مـن عقـوهلم               

 . وتفكريهم، أما املستضعفون فهم مقهورون على االتباع
 

 
 
 
 
 

                                                 
 

 بتصرف يسري. ٢٧/، ص٢٠/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج١

 . ٢٦٨، ص١/ البدابة والنهاية، البن كثري، ج٢



  
 

١٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 املبحث اخلامس
 أسباب رد الناس للحجة

، ويندرج حتته عدة  العلمرد احلُجة مع: األول: ينقسم رد الناس للحجة إىل قسمني
 .اتباع اهلوى، والكرب، واحلسد، وغالباً ما خيتص بالرؤوس والقادة: أسباب، منها

اجلهل، واتباع الشيطان، : ا ويندرج حتته عدة أسباب منه، بال علماحلُجةرد : الثاين
 .والتقليد، وخيتص غالباً باألتباع



  
 

١٩٦

 :  مع العلم١أسباب رد احلُجة
  : الكرب:األول

رمحه -، يقول ابن القيم ومعناه تعاظم اإلنسان يف نفسه وحتقريه لغريه؛هو من املهلكاتو
 فإن الكرب شر من الشرك،: ( يقول-رمحه اهللا-مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية :" -اهللا

 .٢)"املتكرب يتكرب عن عبادة اهللا تعاىل، واملشرك يعبد اهللا وغريه
 فالكرب احلالة اليت خيتص ـا       ،الكرب والتكرب واالستكبار متقارب   " : األصفهاين قال الراغب و

 ، واالسـتكبار الـتعظم    ،٣"أكرب من غريه   وذلك أن يرى نفسه      ،اإلنسان من إعجابه بنفسه   
  .٤ةندعن قبول احلق معااالمتناع و
 .  تعالياً عليه، وانطالقاً من تكبري الذات وتعظيمهار احلقالستكبار حقيقته إنكافا

 من صفات واملرء ال يتكرب إال مىت استعظم نفسه، وال يستعظمها إال وهو يعتقد هلا صفةً
. العلم والعمل:  فالديين هوذلك يرجع إىل كمال ديين أو دنيوي،الكمال، ومجاع 

 .٥سب واجلمال والقوة واملال وكثرة األنصارالن: والدنيوي هو
 
 

 :٦درجات الكرب
 :على اهللا، وهو أشدها، وينقسم إىل ثالثة أقسام التكرب: الدرجة األوىل

 تكرب على ربوبية اهللا، ومنه تكرب فرعون والنمرود، قال تعاىل يف احلوار الذي دار بني -١
$ tΑ :  وفرعون-عليه السالم-موسى  s% ãβöθ tãö� Ïù $ tΒ uρ �>u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% �>u‘ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ !$yϑßγ oΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% ôyϑÏ9 ÿ… çµs9 öθ ym Ÿωr& tβθãè ÉΚ tGó¡n@ 

                                                 
 
 منها، وللمزيد انظر كتاب السنن اإلهلية اً بعضاستقيتب عددأ كبرياً من أسباب الضالل ذكر الدكتور شريف اخلطي ١

 .٢٠٤-١١٣/ ، ص١/ياة اإلنسانية، جيف احل

 .٣٣٢/، ص٢/مدارج السالكني، ج ٢

 .٤٧١/مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص ٣

 .١٢/، ص١٣/ جالبن منظور، مادة كرب،لسان العرب،  و.٨٠٢/، ص٢/انظر الصحاح، للجوهري، مادة كرب، ج ٤

 .٣٤٧/، ص٣/إحياء علوم الدين، للغزايل،ج ٥

 . ٣٤٧-٣٤٥/ ، ص٣/ انظر إحياء علوم الدين للغزايل، ج١



  
 

١٩٧

∩⊄∈∪ tΑ$ s% ö/ ä3š/u‘ �>u‘uρ ãΝä3Í←!$ t/# u tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% ¨βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“ Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟä3ö‹ s9 Î) 

×βθ ãΖôf yϑs9 ∩⊄∠∪ 〈 الشعراء. 

#) ( öΝåκ̈ΞÎ:  قال تعاىل،ه وصفاتهعلى أمسائلوهية اهللا، و تكرب على أ-٢ þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω 
tµ≈s9 Î) āω Î) ª!$# tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ∩⊂∈∪ 〈،وقال تعاىل الصافات  : tΑ$ s%uρ ãβöθ tãö� Ïù $ yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ 

àM ôϑÎ=tã Νà6s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) ”Î�ö� xî ô‰Ï%÷ρr' sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È ÏeÜ9$# ≅yè ô_ $$ sù ’Ík< $ [m ÷�|À þ’ Ìj? yè©9 

ßìÎ=©Ûr& #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4† y›θãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ t Î/É‹≈ s3ø9   القصص 〉 ∪∇⊃∩ #$
 :، ويكون ذلك بأمرينالدرجة الثانية هي التكرب على رسل اهللا 

 (#θ:  بعدم االنقياد هلم، قال تعاىل-١ ä9$ s% ßŠθà‰≈ tƒ $tΒ $ oΨoKø⁄Å_ 7π uΖÉi�t7 Î/ $ tΒ uρ ßøtwΥ þ’ É1 Í‘$tF Î/ $ oΨÏGyγ Ï9#u 

 tã š�Î9 öθ s% $ tΒ uρ ßøtwΥ y7 s9 š ÏΖÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∈⊂∪ 〈هود . 

 öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ:  باحتقارهم واالستهزاء م، قال تعاىل-٢ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ª!$# 

tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θà)tƒ uρ $ ¨ΖÍ←r& (# þθ ä.Í‘$tGs9 $ oΨÏGyγ Ï9#u 9�Ïã$ t± Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ 〈الصافات  
، فيكون ذلك سبباً يف رد احلُجة، إذ تأىب نفس والدرجة الثالثة هي التكرب على عباد اهللا

 . املتكرب مماثلتهم، فضالً عن االنقياد هلم
 

 العنق، واملشي يف األرض مبرح، والترفع باألفعال كتصعري اخلد، ولوي: ويكون التكرب بأمرين
 .على الضعفاء وعدم جمالستهم

 فقال املشركون ،ستة نفر �كنا مع النيب " :قالرضي اهللا عنه  ١سعد بن أيب وقاصعن 
، ١من هذيل مسعود، ورجلبن ا وكنت أنا و: قال،ن علينااطرد هؤالء ال جيترئو :� للنيب

                                                 
 

هو الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبـو                 :  سعد بن أيب وقاص    ١
 سنة، ويل علـى     ١٧لعراق، وأول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، أسلم  وهو ابن             إسحاق، أحد املبشرين باجلنة، فاتح ا     

الكوفة مدة خالفة عمر، وأقره عثمان زمناً مث عزله، فعاد إىل املدينة وفقد بصره، تويف سنة مخس ومخسني للهجرة يف                    
 .٨٧/ ، ص٣/ألعالم، للزركلي، جوا. ٤٥٧-٤٥٢/ ، ص/٢/ أسد الغابة،البن األثري، جالعقيق، انظر 



  
 

١٩٨

ما شاء اهللا أن يقع، فحدث  �  نفس رسول اهللا، ورجالن لست أمسيهما، فوقع يف٢وبالل
 Ÿωuρ ÏŠ: نفسه، فأنزل اهللا عز وجل ã�ôÜ s? t Ï%©!$# tβθ ããô‰tƒ Ο ßγ −/u‘ Íο4ρy‰tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ 

…çµ yγ ô_ uρ ( ∩∈⊄∪ 〈 ٣األنعام. 

$ tΑ :ويكون التكرب باألقوال كاهلمز واللمز، والسخرية، قال تعاىل s)sù _|yϑø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% $ tΒ š�1 t� tΡ āω Î) # \� t±o0 $oΨn=÷VÏiΒ $ tΒ uρ š�1 t� tΡ š�yèt7̈?$# āω Î) š Ï%©!$# öΝèδ $oΨä9 ÏŒ# u‘r& y“ÏŠ$ t/ 

Ä“ù& §�9$# $ tΒuρ 3“t� tΡ öΝä3s9 $ uΖøŠn=tã ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝä3–ΨÝà tΡ šÎ/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 هود. 
 
 

  تكربامل صفات

 #sŒ :، قال تعاىل اآليات عن احلق حني يتلى عليه، كأنه مل يسمععراضاإليل والتو -١ Î)uρ 

4’ n?÷Gè? Ïµ ø‹n=tã $ oΨçG≈ tƒ#u 4’ ‾<uρ # Z�É9ò6 tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $yγ ÷èyϑó¡o„ ¨βr( x. þ’Îû Ïµø‹ tΡèŒ é& # \�ø%uρ ( çν÷�Åe³t6 sù A>#x‹yè Î/ 

AΟŠÏ9 r& ∩∠∪ 〈لقمان . 

 ßìuΚ : تعاىل واإلنكار، قالحوداجل اإلصرار على -٢ ó¡tƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# 4’n? ÷Gè? Ïµ ø‹n=tã §ΝèO •�ÅÇãƒ 

# Z�É9 õ3tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷�Åe³t6 sù A>#x‹yè Î/ 8ΛÏ9 r& ∩∇∪ 〈 اجلاثية . 

                                                                                                                                               
 

هي قبيلة من قبائل احلجاز املهمة، وتنقسم إىل قسمني قسم مشايل ويقع يف أطراف مكة، وقسم آخر يسمى                  :  هذيل ١
 .١٢١٣/ ، ص٣/انظر معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، عمر كحالة، ج. هذيل اليمن

ه محامة، موىل أيب بكر ومـؤذن       ،وأم- رضي اهللا عنه   -هو الصحايب اجلليل بالل بن رباح احلبشي      :  بالل بن رباح   ٢
 وملا تـويف  ،� كان صادق اإلسالم، وعذب يف ذات اهللا أشد العذاب، شهد املشاهد كلها مع الرسول            ،�الرسول  

 أذن بالل ومل يؤذن بعدها، وكان موته بداريا من أرض الشام، وقيل بدمشق سنة عشرين، وعمـره ثـالث    �النيب  
 . ٤٨/ ، ص١/شذرات الذهب، ج، ٤١٨-٤١٥/ ، ص١/أسد الغابة، جانظر . وستون سنة

، ١١٠٣/، ص ٦٢٤١/ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه، ج                ٣
 . موقوفاً-رضي اهللا عنه-من حديث سعد بن أيب وقاص 

 



  
 

١٩٩

 ¨βÎ) š :وأهله، قال تعاىلاالستهزاء باحلق  -٣ Ï%©!$# (#θ ãΒ t�ô_ r& (#θ çΡ% x. z ÏΒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ (#ρ”� tΒ öΝÍκÍ5 tβρâ“tΒ$tótGtƒ ∩⊂⊃∪ #sŒ Î)uρ (# þθ ç7 n=s)Ρ$# #’ n<Î) ÞΟ Îγ Î=÷δr& (#θ ç7n=s)Ρ$# tÎγ Å3sù 

∩⊂⊇∪ #sŒ Î)uρ öΝèδ ÷ρr& u‘ (# þθä9$ s% ¨βÎ) Ï Iωàσ‾≈ yδ tβθ —9 !$ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ !$tΒ uρ (#θ è=Å™ö‘ é& öΝÍκö� n=tã tÏàÏ�≈ ym ∩⊂⊂∪ 〈 

  .املطففني
 ¨βÎ) š :، قال تعاىللباطل اادلة با-٤ Ï%©!$# šχθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# Î�ö� tóÎ/ ?≈ sÜù=ß™ 

öΝßγ9s?r& � βÎ) ’ Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ āω Î) ×�ö9 Å2 $̈Β Νèδ ÏµŠÉó Î=≈ t6 Î/ 4 õ‹ÏètGó™$$ sù «!$$ Î/ ( …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ç�� ÅÁt7 ø9 $# ∩∈∉∪ 〈� z :وقال تعاىل.  *�( ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «!$# Î�ö� tó Î/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ 

Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9��ÏΖ•Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$rO ÏµÏ�ôÜ Ïã ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 tã È≅‹Î6 y™ «!$# ( …çµ s9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Ó“ ÷“Åz ( …çµ à)ƒ É‹çΡuρ 

tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# z>#x‹tã È,ƒ Í�ptø: $# ∩∪ 〈 احلج. 

≈� ¨βÎ) tβρã :ىلقال تعا، ومن أمثلة العصاة املتكربين قارون s% šχ%Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθs% 4y›θãΒ 4xöt7sù 

öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ zÏΒ Î—θ ãΖä3ø9 $# !$ tΒ ¨βÎ) …çµ ptÏB$ x�tΒ é&þθ ãΖtGs9 Ïπ t6 óÁ ãèø9 $$ Î/ ’ Í<'ρé& Íο§θ à)ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% … çµs9 …çµ ãΒöθ s% 

Ÿω ÷y t�ø�s? ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† t ÏmÌ� x�ø9 فقد تكرب على اهللا  وذلك بنسبة الفضل  ،القصص 〉 ∪∌∠∩ #$

$ tΑ: الذي فيه لنفسه ولعلمه، قال تعاىل s% !$ yϑ‾ΡÎ) …çµ çF�Ï?ρé& 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝs9 uρr& öΝn=÷ètƒ 

āχ r& ©!$# ô‰s% y7 n=÷δ r&  ÏΒ Ï& Î#ö7s% š∅ÏΒ Èβρã�à)ø9 $# ô tΒ uθ èδ ‘‰x© r& çµ÷ΖÏΒ Zο§θ è% ç�sYò2r& uρ $Yè ÷Ηsd 4 Ÿωuρ 

ã≅ t↔ó¡ç„  tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθ ãΒÌ� ôf ßϑø9   :قال تعاىلكذم وتكرب على الرسل ف  القصص،〉 ∪∇∠∩ #$

ô‰s)s9 uρ $ uΖù=y™ö‘r& 4 y›θ ãΒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 9≈sÜ ù=ß™uρ BÎ6 •Β ∩⊄⊂∪ 4’ n<Î) šχöθ tãö� Ïù z≈yϑ≈ yδ uρ šχρã�≈ s%uρ 

(#θ ä9$s)sù Ö� Ås≈ y™ Ò>#¤‹Ÿ2 ∩⊄⊆∪ 〈،الصحيحففي ، فجر ثوبه خيالء على عباد اهللا وتكرب  غافر 



  
 

٢٠٠

 اهللا به، خسف بينما رجل جير إزاره،" : قال� أن رسول اهللا -رمحه اهللا– ١عند البخاري
 .٣" يف األرض إىل يوم القيامة ٢فهو يتجلجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اتباع اهلوى: الثاين
$  : قال اهللا عز وجل،حمبة اإلنسان الشيء وغلبته على قلبه هو: اهلوى ¨Β r&uρ ô tΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ 

ÏµÎn/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø�̈Ζ9 $# Ç tã 3“uθ oλ ù;  .٤النازعات 〉 ∪⊂⊇∩ #$
                                                 

 

افظ العامل، صاحب الـصحيح،  اجلعفي موالهم،احل عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية   أبوهو  :  البخاري ١
اشتهر يف عصره باحلفظ والعلم والذكاء، وقـد وقعـت لـه          إمام احلديث واملعمول على صحيحه يف أقطار البلدان،         

 حفظ احلديث وهو يف العاشـرة،       .حوادث كثرية تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة            
 له عـدة    ..شريف، ولينهل من كبار علماء وشيوخ عصره يف خبارى وغريها         وارحتل بني عدة بلدان؛ طلبا للحديث ال      

انظر طبقات احلفـاظ، للـسيوطي،      . هـ٢٥٦األدب املفرد، توفيسنة  -التاريخ الكبري -اجلامع الصحيح : مؤلفات منها 
 .٣٩١/،ص١٢/ وسري أعالم النبالء،ج.٢٥٣-٢٥٢/ص

 ويندفع من شق إىل شق، واجللجلة احلركة مع يتجلجل يف األرض أي يتحرك ويرتل فيها مع اضطراب شديد، ٢
 .٢٥٧٢/، ص٣/انظر فتح الباري، ج. الصوت

، من حديث عبد اهللا بن عمر ٤٩٤/، ص٥٧٩٠/ اخليالء، ج صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من٣
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-

 .١١٥/، ص١٥/ لسان العرب، البن منظور، مادة هوا، ج١



  
 

٢٠١

، واتباع اهلوى ترجيح ما حيسن لدى النفس من النقائص احملبوب، ميل النفس للشهوةفاهلوى 
على ما يدعو إليه احلق والرشد، فاالتباع مستعار لالختيار وامليل واهلوى شاع يف احملبة 

 .١اسرة عاقبتهااملذمومة اخل
≅ È :وهو سبب من أسباب رد الناس للحجة، قال تعاىل t/ yìt7 ©?$# šÏ%©!$# (# þθ ßϑn=sß Νèδ u !#uθ ÷δr& 

Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ (  yϑsù “Ï‰öκu‰ ô tΒ ¨≅|Ê r& ª! $# ( $ tΒuρ Μçλm; ÏiΒ tÎ�ÅÇ≈‾Ρ ∩⊄∪ 〈 وقال تعاىلالروم ، : ¨βÎ) 

sπ tã$¡¡9 $# îπuŠÏ?#u ßŠ% x.r& $pκ� Ï�÷zé& 3“t“ ôf çGÏ9 ‘≅ä. ¤§ø�tΡ $ yϑÎ/ 4të ó¡n@ ∩⊇∈∪ Ÿξ sù y7 ‾Ρ£‰ÝÁ tƒ $ pκ÷]tã  tΒ āω 
ßÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ 3“ yŠ ÷�tIsù ∩⊇∉∪ 〈 طه.  

 |M: وإذا استحكم اهلوى على النفس أصبح إهلاً يعبد من دون اهللا، قال تعاىل ÷ƒ ut� sùr& Ç tΒ 

x‹ sƒªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛs yzuρ 4’ n? tã ÏµÏè øÿxœ Ïµ Î7ù=s%uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’n? tã ÍνÎ�|Ç t/ 

Zοuθ≈ t± Ïî  yϑsù ÏµƒÏ‰öκu‰ .ÏΒ Ï‰÷èt/ «! $# 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©.x‹s? ∩⊄⊂∪ 〈 اجلاثية. 
، وبه وهو تعطيل لدور العقل والفطرة والكون ، اهلوى ضاللة واحنراف عن شرع اهللاواتباع

 Èθ: قق الفساد، قال تعاىل حي s9 uρ yìt7©?$# ‘, ysø9 $# öΝèδ u!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡x�s9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $#uρ  

 
 
 
 
 
 
 

 tΒuρ �∅ÎγŠÏù 4 ö≅ t/ Νßγ≈oΨ÷�s?r& öΝÏδ Ì� ò2É‹Î/ óΟßγ sù  tã ΝÏδ Ì�ø.ÏŒ šχθàÊ Ì� ÷è•Β ∩∠⊇∪ 〈 ،وهو  املؤمنون
 .العبث واللهو والضياع يف حياته يف رغبة الشخص

                                                 
 

 .١٧٧/، ص٤/لطاهر بن عاشور، جوالتنوير، حممد االتحرير  ٢



  
 

٢٠٢

 ÷�É9 : ال تعاىلق ô¹$#uρ y7 |¡ø�tΡ yìtΒ t Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ 

…çµ yγ ô_ uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ì�è? sπoΨƒ Î— Íο4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( Ÿωuρ ôìÏÜ è? ô tΒ $ uΖù=x�øîr& …çµ t7ù=s%  tã 

$ tΡÌ� ø.ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ šχ%x.uρ …çνã� øΒ r& $WÛã� èù ∩⊄∇∪ 〈 الكهف.  

$  ô‰s)s9: واتباع اهلوى كان سبب ضالل اليهود وردهم للحق، فال تعاىل tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) !$ uΖù=y™ö‘r& uρ öΝÍκö� s9 Î) Wξ ß™â‘ ( $uΗ©>à2 öΝèδ u !% ỳ 7Αθ ß™u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“ uθôγ s? öΝåκß¦ à�Ρr& $ Z)ƒ Ì� sù 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 $ Z)ƒ Ì�sùuρ tβθ è=çGø)tƒ ∩∠⊃∪ 〈 وقال تعاىل ،املائدة:  ô‰s)s9 uρ $oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $uΖøŠ¤�s%uρ 

.ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ È≅ß™”�9 $$Î/ ( $ oΨ÷�s?#u uρ |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó÷s∆ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒ r& uρ Çyρã� Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# 3 $ yϑ‾=ä3sùr& 

öΝä.u !% ỳ 7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθ öκsE ãΝä3Ý¡ à�Ρr& ÷Λän ÷�y9 õ3tF ó™$# $Z)ƒ Ì� x�sù ÷Λä ö/¤‹x. $ Z)ƒ Ì�sùuρ šχθ è=çGø)s? ∩∇∠∪ 〈 

  .البقرة
سبباً من أسباب ضالل قريش وكفرها، قـال اتبـاع اهلوى وإيثاره على احلق كان و

 (#θ: تعـاىل ç/¤‹Ÿ2uρ (# þθãèt7̈?$#uρ óΟ èδ u!#uθ ÷δ r& 4 ‘≅à2uρ 9� øΒ r& @�É)tGó¡ •Β ∩⊂∪ 〈 القمر. 

 آتاه اهللا العلم فترك العمل به واتبع هواه فلم الرجل الذيالقرآن الكرمي وقد صور اهللا لنا يف 
≅ ã: قال تعاىل ، يف كل حالالهثاًينفعه علمه؛ فكان كالكلب  ø?$#uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# 

çµ≈oΨø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµyèt7ø?r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% s3sù zÏΒ š Íρ$ tóø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθ s9 uρ $ oΨø⁄Ï© 

çµ≈uΖ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ…çµ̈ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& †n<Î) ÇÚö‘ F{ $# yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ 4 …ã& é#sVyϑsù È≅sVyϑx. É=ù=x6 ø9$# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB 

Ïµø‹ n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµ ò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7Ï9≡ ©Œ ã≅sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# šÏ%©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈÝÁ ø%$$ sù 

}È |Á s)ø9 $# öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ©3x�tF tƒ ∩⊇∠∉∪ 〈األعراف . 

ويف اآلية متثيل حلال املتلبس بالنقائص والكفر بعد اإلميان والتقوى، حبال من كان مرتفعاً عن 
الالهث الكلب األرض فرتل من اعتالء إىل أسفل، واتصافه باحلالة اليت صريته شبيهاً حبال 

أو  إذا تعب يلهثإلخالده إىل األرض واتباع هواه، فصار يف شقاء وعناد كمثل الكلب 



  
 

٢٠٣

اشتد عليه احلر، ويلهث من دون ذلك؛ ألن يف خلقته ضيقاً يف جماري النفس يرتاح له 
 .١باللهث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :احلسد: الثالث

                                                 
 

 . بتصرف١٧٩-١٧٦/، ص٤/لطاهر بن عاشور، جانظر التحرير والتنوير، حممد ا ١



  
 

٢٠٤

ه إذا حسداً، وحسده حسده و يدِسحه يحسد معروف سدواحل . احلُجةهو من أسباب رد
١متين زوال نعمة احملسود إليكمتىن أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما، وهو 

.  
% βÎ)uρ ßŠ: قال تعاىل s3tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. y7 tΡθ à)Ï9 ÷”ã�s9 óΟÏδ Ì�≈ |Á ö/r'Î/ $ £ϑs9 (#θ ãèÏÿxœ t� ø.Ïe%!$# tβθ ä9θ à)tƒ uρ 

…çµ ‾ΡÎ) ×βθãΖôf pR mQ ∩∈⊇∪ 〈 القلم .  

 :للحسد سببان رئيسانو
 øŒ:  قال تعاىل،٢ازدراء احملسود: األول Î)uρ $ uΖù=è% Ïπ x6 Í×‾≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ó™$# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù Hω Î) 

}§ŠÎ=ö/Î) tΑ$ s% ß‰ß∨ó™r&u ô yϑÏ9 |M ø)n=yz $YΖŠÏÛ ∩∉⊇∪ 〈قال تعاىل، اإلسراء:  š�Ï9≡ x‹Ÿ2uρ $ ¨ΨtGsù 

Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ (# þθä9θ à)u‹ Ïj9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& �∅tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn=tæ . ÏiΒ !$ uΖÏΨ÷�t/ 3 }§øŠs9 r& ª!$# zΝn=÷ær' Î/ 

tÌ� Å6≈¤±9 $$ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 كان غالب من اتبعه يف أول بعثته �وذلك أن رسول اهللا  ،األنعام 
فعز .  ومل يتبعه من األشراف إال قليل،ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد واإلماء

يه صاروا إل لو كان ما-ما كان اهللا ليهدي هؤالء إىل اخلري : عليهم ذلك واستنكروا وقالوا
 .٣ ويدعنا-خرياً

،كما قال إبليس معلالً امتناعه عن السجود بأنه خري من آدم ٤ إعجاب احلاسد بنفسه:والثاين
$ tΑ:  قال تعاىل-عليه السالم- s% $ tΒ y7 yèuΖtΒ āωr& y‰àf ó¡n@ øŒ Î) y7è?ó÷s∆r& ( tΑ$ s% O$ tΡr& ×�ö� yz çµ ÷ΖÏiΒ 

 Í_tF ø)n=yz ÏΒ 9‘$‾Ρ … çµtGø)n=yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 تعاىل قالو ،األعراف : (#θ ä9$s%uρ Ÿωöθ s9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈yδ 

ãβ#u ö�à)ø9 $# 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ zÏiΒ È ÷tGtƒ ö� s)ø9 $# ?Λ Ïàtã ∩⊂⊇∪ 〈 القرآن الكرمي يعنون لوال نزل هذا  ،الزخرف

 zعلى رجل عظيم كبري جليل مبجل يف أعينهم  ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s)ø9$# ?〈  الطائف وأ أي من مكة، 

                                                 
 

 .١١٥/، ص٤/ولسان العرب، البن منظور، ج. ٤٦٥/، ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة حسد، ج١

 .١٦٥/،ص٩/للشنقيطي، ج البيان،  أضواء٢

 بتصرف. ٢٦١/، ص٢/ظيم، ابن كثري، ج انظر تفسري القرآن الع٢

 .١٦٥/،ص٩/للشنقيطي، ج البيان، أضواء ٤



  
 

٢٠٥

  وحسداً بغياً، صلوات اهللا وسالمه عليه، كانوا يزدرون بالرسول-قبحهم اهللا-م ألوذلك 
 .١ واستكباراًوعناداً
 :منها أسباب عدة يندرج ومنهما

' öΝçFΡr: تعاىل قال ،والبغضاء العداوة - ‾≈ yδ Ï Iω 'ρé& öΝåκtΞθ ™7 ÏtéB Ÿωuρ öΝä3tΡθ ™6 Ïtä† tβθãΨÏΒ ÷σè?uρ É=≈tGÅ3ø9 $$ Î/ 

Ï& Íj#ä. #sŒ Î)uρ öΝä.θà)s9 (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{ $# z ÏΒ Åáø‹tó ø9 $# 4 ö≅è% (#θè?θ ãΒ 

öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# ∩⊇⊇∪ βÎ) öΝä3ó¡|¡ øÿsC ×πuΖ|¡ym öΝèδ ÷σÝ¡s? βÎ)uρ öΝä3ö7ÅÁ è? 

×π t⁄ÍhŠy™ (#θãm t� ø�tƒ $ yγ Î/ ( βÎ)uρ (#ρç�É9 óÁs? (#θ à)−Gs?uρ Ÿω öΝà2•�ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹ x. $ º↔ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $yϑÎ/ 

šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ ∩⊇⊄⊃∪ 〈 ويف اآلية تصوير رائع يبني شدة العداوة والبغضاء اليت  ،عمران آل
فعل األنامل من عض " :-رمحه اهللا–يقول القرطيب كنها اليهود واملنافقون للمؤمنني، ي

 وهذا العض يدل .٢"املغضب الذي فاته ما ال يقدر عليه أو نزل به ما ال يقدر على تغيريه
هم لشدة عداوم املؤمنني يسؤ  يصيبيظ، فأي فضلعلى شدة ما جيدون يف قلوم من الغ

 .الباطنة
 øŒ :تعاىل قال ،والغرور والتعايل األنفة هيو واحلمية العصبية - Î) Ÿ≅yèy_ š Ï%©!$# (#ρã� x�x. ’ Îû 

ãΝÎγ Î/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑptø: $# sπ ¨ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# tΑt“Ρr' sù ª!$# … çµtGt⊥‹ Å6 y™ 4’ n?tã Ï&Î!θ ß™u‘ ’n? tãuρ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

óΟßγ tΒ t“ ø9 r& uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 3“ uθø)−G9 $# (# þθ çΡ% x.uρ ¨, ym r& $ pκÍ5 $ yγ n=÷δ r&uρ 4 šχ% x.uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ > óx« $ Vϑ‹Î=tã ∩⊄∉∪ 〈  
 قبول عن واالستكبار احلمية هي الكرمي القرآن يف الفجار أو للكفار اهللا أثبتها عزة وأي ،الفتح
% È≅t/ tÏ :تعاىل يقول ،احلق ©!$# (#ρã� x�x. ’ Îû ;ο̈“ Ïã 5−$s)Ï© uρ ∩⊄∪ 〈 ،تعاىل يقولو ص:  #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% 

ã& s! È, ¨?$# ©!$# çµ ø?x‹s{r& äο̈“ Ïè ø9 $# ÉΟøOM}$$ Î/ 4 …çµç7 ó¡ys sù æΛ© yγ y_ 4 }§ø⁄Î6 s9 uρ ßŠ$yγ Ïϑø9   . البقرة〉 ∪∌⊂⊅∩ #$

                                                 
 

 .٣٣٢/، ص٢/  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 .١٨٢/،ص٤/، جاجلامع ألحكام القرآن ٢



  
 

٢٠٦

’ u: اىل، قال تعم على رسالتهاألنبياءأقواماً حسدوا القرآن الكرمي وذكر اهللا يف  Å+ø9 â r& ã�ø.Ïe%!$# 

Ïµø‹ n=tã .ÏΒ $ uΖÏΨ÷�t/ ö≅t/ uθ èδ ë>#¤‹x. ×�Å°r& ∩⊄∈∪ 〈 وقال تعاىل، القمر:  (#θ ä9$ s%uρ Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈yδ 

ãβ#u ö�à)ø9 $# 4’n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È÷ tGtƒ ö� s)ø9 $# ?Λ Ïàtã ∩⊂⊇∪ 〈الزخرف . 

 من عند  وحسداًلكنهم كفروا به بغياً ،صدق دعوتهو � وكان اليهود يعرفون صدق النيب 
 ¨Š :قال تعاىل ،أنفسهم uρ ×��ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# öθ s9 Νä3tΡρ–Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) 

# �‘$ ¤�ä. # Y‰|¡ym ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγ Å¡ à�Ρr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨ t6 s? ãΝßγ s9 ‘, ysø9 $# ( (#θ à�ôã$$ sù (#θ ßs x�ô¹$#uρ 4 ®L ym 

u’ ÎAù' tƒ ª!$# ÿÍνÍ÷ö∆r' Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇⊃∪ 〈 البقرة. 

ه، مع معرفته التامة بصدق � فقد رد احلق الذي جاء به النيب ،احلق حسداً أبو جهلوممن رد 
رضي –ومما يدل على ذلك قصة خروجه يف الليل الستماع القرآن الكرمي ولقائه بأيب سفيان            

 واألخنس بن شريق، فبعد أن تعاهدوا املرة الثالثة على عدم تكـرار اسـتماعهم               -اهللا عنه 
  يا أبا احلكم مـا     :األخنس بن شريق حىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال           للقرآن خرج 

 ،الـشرف عبد منـاف    وبنو   تنازعنا حنن    ، ماذا مسعت  :قالف ؟رأيك فيما مسعت من حممد    
وكنـا   ، حىت إذا جتاثينا علـى الركـب   ،وأعطوا فأعطينا  ، ومحلوا فحملنا  ،أطعموا فأطعمنا 
 واهللا ال نؤمن بـه      ، فمىت ندرك هذه   ، منا نيب يأتيه الوحي من السماء      : قالوا ،كفرسي رهان 

 .١ وتركه وال نصدقه، فقام عنه األخنسأبداً
 
 
 
 
 

                                                 
 

 .١٨٢/سبق احلكم على احلديث، ص .١٩٠/، ص٤/ انظر السرية و املغازي، البن إسحاق، ج١



  
 

٢٠٧

 :علم بال احلُجة رد أسباب
 : اجلهل: األول

 . ١ ضد العلمهلاجل
 ٢.تفاء العلم أو تصور الشيء على خالف حقيقتهان: واجلهل يف االصطالح

 ما رزقه اهللا من أسباب العلم واملعرفة، ومن  ويكتسب العلم من خاللواإلنسان يولد جاهالً
! ª : قال تعاىلخالل تفاعله مع احلياة، $#uρ Νä3y_ t� ÷zr& .ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθßϑn=÷ès? 

$ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈النحل. 
فاألصل فيه عدم ظلوماً جهوالً واإلنسان خلق  ":- رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وعدل يف ، إىل علم مفصل يزول به جهله فيحتاج دائماً،العلم وميله إىل ما يهواه من الشر
ضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله حيتاج فيه إىل حمبته وبغضه ورضاه وغ

 وإال كان فيه من اجلهل ، فإن مل مين اهللا عليه بالعلم املفصل والعدل املفصل،عدل يناىف ظلمه
 .٣"والظلم ما خيرج به عن الصراط املستقيم

  :٤واجلهل ينقسم إىل قسمني
علم جبهله، فهو إذاً غافل عن جهله وال يدري أن جيهل الشيء وهو ال ي:  اجلهل املركب-

ه، ويكون بامتالك املرء موعة من املعلومات، ويعتقد أنه قد بأنه جاهل فريى نفسه عاملاً ب
 . وصل ا إىل أعلى املراتب

 ، وليسوا على شيء،ضرب اهللا مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أم على شيءوقد 
 t : تعاىليقول ،كباجلهل املروهم أصحاب  Ï%©!$#uρ (# ÿρã� x�Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7π yè‹É)Î/ 

                                                 
 
 .١٦٦٣/، ص٤/والصحاح، للجوهري، مادة جهل، ج. ٢٢٨/، ص٣/، ج انظر لسان العرب، مادة جهل١

 .٨٢/، ص٤/طاهر بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد ال ٢

 .٤٠١/، ص٢٢/ رسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، ج٣

 .٢٠٩، ص٤/  انظر بدائع الفوائد، البن القيم، ج٤



  
 

٢٠٨

çµç7 |¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9$# ¹ !$tΒ #̈L ym #sŒ Î) …çνu !$ y_ óΟ s9 çνô‰Ågs† $ \↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9 ©ùuθ sù …çµ t/$|¡ Ïm 3 
ª!$#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊂∪ 〈 ١النور. 

 العلم عند الشخص ن جيهل الشيء وهو عامل جبهله، ويكون بانعدامأ:  اجلهل البسيط-
. لم، وهم من األتباع اهلمج الرعاععرف أو يتعواعترافه جبهله، ومع ذلك ال حياول أن ي

 ÷ρr& ;M≈yϑè=Ýà :ومثل اهللا الكفار اجلُهال اجلهل البسيط بقوله x. ’Îû 9� øtr2 %cÅd√—9 çµ9 t± øótƒ Ól öθ tΒ ÏiΒ 

ÏµÏ%öθ sù Ól öθ tΒ ÏiΒ ÏµÏ%öθ sù Ò>$ ptxā 4 7M≈ yϑè=àß $ pκÝÕ÷èt/ s− öθ sù CÙ ÷èt/ !#sŒ Î) yl t� ÷zr& …çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $ yγ1t� tƒ 

3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøg s† ª!$# … çµs9 # Y‘θ çΡ $ yϑsù …çµ s9  ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ 〈،هنا إىل قسمنيه لكفارفقسم ا  النور: 

 z:  كما ذكرمها يف أول سورة احلج،داعية ومقلد ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «!$# Î�ö�tóÎ/ 5Οù=Ïã 

ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 9≈sÜ ø‹x© 7‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊂∪ 〈، بعده وقال : z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «! $# Î�ö� tóÎ/ 

5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ 〈٢. 

 :٣اجلهل درجات

  .قليل هذا ومثل ،اعتقاداً كميل ال ٤غُفل جاهل: األول

                                                 
 

 .١٩٤/، ص١/بن كثري، جال تفسري القرآن العظيم، ١

≈ 7M:  يف قوله تعاىل-رضي اهللا عنه-وقال أيب بن كعب. ١٩٥/، ص١/بن كثري، جالالقرآن العظيم،  تفسري ٢ yϑè= àß 

$pκ ÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/ 〈  فهو يتقلب يف مخسة من الظلم فكالمه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة وخمرجه ظلمة ومصريه
أنه مثل -رمحه اهللا–وذكر السعدي . ٤٣٤/.، ص٢/ جانظر مستدرك احلاكم،. يوم القيامة إىل الظلمات إىل النار

 .٥٧٠/انظر ص. لبطالن أعمال الكفار

 .١٦٦-١٦٥/  ذكر اإلمام الراغب األصفهاين أربعة أنواع للجهل، انظر الذريعة إىل مكارم الشريعة، ص٣

نظر لسان ا. أي ال حسب له، وقيل هو الذي ال يعرف ما عنده، وقيل هو الذي مل جيرب األمور: ورجل غفل٤
  . ٤٩٩/، ص١١/العرب، مادة غفل، ج



  
 

٢٠٩

 قال انتشاراً، الدرجات أكثر من الدرجة وهذه .فاسداً اعتقاداً ميلك ضال جاهل: والثاين
 ô‰s)s9: تعاىل uρ ¨≅ |Ê öΝßγ n=ö6 s% ç�sYò2r& t,Î!̈ρF{    .الصافات 〉 ∪⊆∠∩ #$

 & öΝßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ£ϑÍ←r :  غريه إليه، قال تعاىلمضل ميلك اعتقاداً فاسداً، ويدعو جاهل: والثالث

šχθããô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω šχρç�|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪ 〈 ،تعاىل وقال القصص:  tÏ% ©!$# 

tβρ‘‰ÝÁ tƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# $ pκtΞθ äó ö7 tƒ uρ % [` uθÏã Νèδ uρ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ tβρã� Ï�≈ x. ∩⊆∈∪ 〈،صدوا ف األعراف
 ، وصدوا غريهم عنها، الناس إليها دعو سبيل الرسل اليت وهي،بأنفسهم عن سبيل اهللا

 $pκtΞθ النار إىلأئمة يدعون فصاروا  äó ö7 tƒ uρ 〈  أي سبيل اهللا % [ ùθ Ïã 〈  أي جيتهدون يف ميلها
 ،١ فيحسنون الباطل ويقبحون احلق،وتشيينها وجينها لتصري عند الناس غري مستقيمة

غريهم كما  يصدونكانوا ع ذلك  وهم م،ن باهللا كانوا مصدودين عن اإلميان بهواملشركو
 ¨βÎ) š: ولهـبقوصفهم اهللا  Ï%©!$# (#ρã� x�x. tβθà)Ï�Ζãƒ óΟ ßγ s9≡ uθøΒ r& (#ρ‘‰ÝÁ u‹ Ï9 tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 
$ yγ tΡθ à)Ï�ΖãŠ|¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟ Îγ ø‹n=tæ Zοt�ó¡ym §ΝèO šχθç7 n=øó ãƒ 3 zƒÏ%©!$#uρ (#ÿρã� x�x. 4’n<Î) zΟ̈Ψyγ y_ 

šχρç�|³øtä† ∩⊂∉∪ 〈٢ األنفال.  

 . نفسه ، لكنه استكرب ومتسك به حلاجة يفعارف بفساد اعتقادهجاهل مستكرب : والرابع
فاجلهل يلحق به؛ ألن كل من كفر باهللا ورسله حىت لو كان يعلم فساد ما هو عليه، فهو يف 

وكل جاهل مضل ضال وليس العكس كذلك؛ ألن . احلقيقة جاهل ألنه قاد نفسه إىل اهلالك
≅ ö: ضل الناس البد من أن يكون ضاالً، قال تعاىلالذي ي è% Ÿ≅ ÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è=øós? ’Îû 

öΝà6 ÏΖƒÏŠ u�ö� xî ÈdYys ø9$# Ÿωuρ (# þθ ãè Î6 ®Ks? u !#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ �=|Ê ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ�=|Ê r& uρ # Z�� ÏVŸ2 (#θ �=|Ê uρ 

 tã Ï !#uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9  مستكرب مضل وليس العكس كذلك؛ فمن  وكل جاهل،املائدة 〉 ∪∠∠∩ #$

                                                 
 

 .٣٧٩/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص١

 .٥٥١-٥٥٠/، ص١٣/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج٢



  
 

٢١٠

استكرب عن احلق سعى إلضالل الناس، والشيطان جاهل مستكرب ووصفه اهللا باملضل، قال 
$ tΑ: -عليه السالم-تعاىل على لسان موسى  s% #x‹≈ yδ ô ÏΒ È≅uΗxå Ç≈sÜ ø‹ ¤±9$# ( …çµ‾ΡÎ) Aρß‰tã @≅ÅÒ•Β 

×Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈،رضت   القصصء اجلهال اختلفت درجة ردهم هلا  على هؤالاحلُججوإذا ع
 . ومتلكه من قلوم،الختالف شدة اعتقادهم

كفار قريش  فقد بنوا علومهم على اجلهل واخلرص الذي ال ميلكون له : ومن أمثلة اجلاهلني
 وأنه من املالئكة، وأن املالئكة ،أن هللا ولداً  فزعمواولقد سيطر اجلهل على عقوهلمدليالً، 

 تعاىل اهللا عما -اجلهل، وتعريفهم للولد الذي وصفوه هللا ذه الدقةإناث، وهذا أعظم 
  : عنهم هذا الزعم يف أكثر من آيةاهللا وقد حكى  يدل على جرأم يف اجلهل،-يصفون

(#θ ä9$s%uρ x‹ sƒªB$# ß≈oΗ÷q §�9$# # V$s!uρ ∩∇∇∪ 〈 ،وقال تعاىلمرمي:  šχθè=yè øg s†uρ ¬! $ tΒ šχθ èδt� õ3tƒ 

ß# ÅÁ s?uρ ÞΟ ßγ çF oΨÅ¡ ø9 r& z>É‹s3ø9 $# āχ r& ÞΟ ßγ s9 4 o_ó¡ çtø: $# ( Ÿω tΠ t� y_ ¨βr& ãΝßγ s9 u‘$̈Ζ9 $# Νåκ̈Ξr& uρ tβθ èÛt�ø�•Β ∩∉⊄∪ 

/ ö :وقال تعاىل، النحل 〉 ä38x�ô¹r' sùr& Νà6 š/u‘ tÏΨt7ø9 $$ Î/ x‹ sƒªB$#uρ z ÏΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# $ �W≈tΡÎ) 4 ö/ä3‾ΡÎ) 

tβθ ä9θà)tGs9 »ω öθ s% $VϑŠÏà tã ∩⊆⊃∪ 〈 سبحانه عليهم بقوله تعاىل  ورد،اإلسراء : (#θè=yèy_ uρ sπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# 

tÏ% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈uΗ÷q§�9 $# $�W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 Ü=tGõ3çGy™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 

ن أن يكون احلكم والبد م، البشر على حقيقة خلق املالئكة من اًمل يطلع أحداهللا  ف،الزخرف
 أو عن طريق الوحي، فأما طريق املشاهدة فمتعذر ألن املالئكة ،ةشاهداملعن طريق إما 

خلقوا قبل البشر، وقد طالب كفار قريش برؤية املالئكة مما يدل على عدم مشاهدم هلا 
  Iωr& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ: الوحي فالوحي مل حيدد جنس املالئكة، قال تعاىلعن طريق أصالً، وأما 

öΝÎγ Å3øùÎ) šχθä9θ à)u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰s9 uρ ª!$# öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀sÜô¹r& ÏN$ oΨt7ø9 $# ’ n? tã tÏΖt6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ 

$ tΒ ö/ ä3s9 y# ø‹ x. tβθãΚ ä3øtrB ∩⊇∈⊆∪ Ÿξ sùr& tβρã� ©.x‹ s? ∩⊇∈∈∪ ÷Π r& ö/ ä3s9 Ö≈sÜ ù=ß™ ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∉∪ (#θè?ù' sù 

óΟä3Î7≈ tF Å3Î/ βÎ) ÷ΛäΖä. tÏ%Ï‰≈  .الصافات 〉 ∪∠∋⊆∩ ¹|

 



  
 

٢١١

 :الشيـطان اتباع: الثاين
،  واخلبيـث ن البعيد عن احلـق  والشاطبعده،ه أَنطَشأَ ودع عنه بنطَشمن : الشيطان يف اللغة  

 .شطَن إذا بعد فيمن جعل النون أصالً  فَيعال منوالشيطان
عـروف  وقيل الشيطان فعالن من شاط يشيط إذا هلك واحترق، واألول أكثر، والشيطان م            

  .١ شيطان وكل عات متمرد من اجلن واإلنس والدوابوهو إبليس،
 مجيع وفرغ ويسجد، اهللا ألمر ميتثل أن أىب حني آدم لبين واإلغواء العداوة قرر الشيطانو

 øŒ: تعاىل قال ،إلضالله اتهإمكان Î)uρ $uΖù=è% Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ó™$# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) 

tΑ$ s% ß‰ß∨ó™r& u ô yϑÏ9 |M ø)n=yz $ YΖŠÏÛ ∩∉⊇∪ tΑ$ s% y7 tG÷ƒ u u‘r& #x‹≈yδ “Ï% ©!$# |M øΒ§� Ÿ2 ¥’ n?tã ÷È⌡ s9 È s∫ ö�̈zr& 

4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# �∅s3ÏΨtF ômV{ ÿ…çµ tG−ƒ Íh‘ èŒ āω Î) WξŠÎ=s% ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ó=yδ øŒ $# yϑsù y7 yèÎ7 s? óΟ ßγ÷ΨÏΒ 

�χÎ* sù zΟ̈Ψyγ y_ ö/ ä.äτ!#t“y_ [ !#t“y_ # Y‘θèùöθ ¨Β ∩∉⊂∪ ø—Ì“ ø�tF ó™$#uρ Ç tΒ |M ÷èsÜtGó™$# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r&uρ 

ΝÍκö� n=tã y7Î=ø‹ sƒ¿2 š�Î=Å` u‘uρ óΟßγ ø.Í‘$ x© uρ ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $#uρ öΝèδ ô‰Ïãuρ 4 $ tΒ uρ ãΝèδ ß‰Ïètƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# 

āω Î) # �‘ρã� äî ∩∉⊆∪ 〈  اإلسراء. 
 

 :٢آدم بين إلغواء الشيطان وسائل
وهي  ،٤ ألنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه؛ السوء سوءاًمسيو ،٣الشر السوء بالسوء، األمر -

وسيلة من وسائل الشيطان إلغواء الناس وإضالهلم، واألمر بالسوء يكون بشكل خطوات 
$ : تبدأ بالصغائر ومتر بالكبائر وتنتهي بالكفر، قال تعاىل yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θ ãè Î6 ®Ks? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 4 …çµ ‾ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã î Î7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ‾ΡÎ) 

                                                 
 

 .٨١/، ص٨/ انظر لسان العرب، البن منظور، مادة شطن، ج١

، ١/انظر السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية، ج ،لبين آدمشريف اخلطيب ست مسائل إلضالل الشيطان / ذكر د ٢
 .مابني أحوال الغاويني والشيطان لبين آدمغواء إلفقسمتها مابني وسائل . ١٢٩-١٢٠/ص

 .٢٩٣/ ، ص٧/ولسان العرب، البن منظور، مادة، ج. ٥٦/، ص١/انظر الصحاح، للجوهري، مادة سوأ، ج ٣

 .١٩٣/، ص٢/ ج،حكام القرآن، القرطيباجلامع أل ٤



  
 

٢١٢

Νä.ã� ãΒù' tƒ Ï þθ �¡9 $$Î/ Ï!$ t± ós x�ø9 $#uρ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∉∪ 〈 ،له تعاىل وقوالبقرة: 

 $ yϑ‾ΡÎ) Νä.ã� ãΒ ù'tƒ Ï þθ �¡9 $$Î/ Ï !$ t± ósx�ø9 $#uρ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n? tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∉∪ 〈 ،أي  البقرة

   فيكون قوله ،يدخل يف ذلك مجيع املعاصيلشر الذي يسوء صاحبه، ويأمركم با

Ï !$ t±ós x�ø9 $#uρ 〈من املعاصي ما تناهى قبحه  ألن الفحشاء؛ من باب عطف اخلاص على العام 

  βr&uρ مما يستفحشه من له عقل ،كالزنا وشرب اخلمر والقتل والقذف والبخل وحنو ذلك

(#θ ä9θà)s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès?  〈 فيدخل يف ذلك القول على اهللا بال علم يف شرعه وقدره 
 أو ن تقرب من عبدها من اهللا،األوثا واألندادأن بزعم ال سواء بوصفه بأوصاف بغري علم، أو

 .١ فقد قال على اهللا بال علم،غري بصريةوحلل بحرم 
لة، واملتناسبة مع طبيعة  وهي من وسائل الشيطان الفعا:الكاذبة واألماين الوعود -

 .اإلنسان
 واملشركني بالنصر  باخلري كوعده للكفار الشيطانووعد ،٢ يستعمل يف اخلري والشروعدالو

 øŒ: ال تعاىلعلى املؤمنني، ق Î)uρ z −ƒy— ÞΟßγ s9 ß≈sÜ ø‹¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ yϑôãr& tΑ$ s%uρ Ÿω |=Ï9$ xî ãΝà6 s9 

tΠ öθ u‹ø9 $# š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# † ÎoΤÎ)uρ Ö‘% ỳ öΝà6©9 ( $£ϑn=sù ÏNu !#t� s? Èβ$ tGt⁄Ï�ø9 $# }È s3tΡ 4’n? tã Ïµ ø‹t7 É)tã tΑ$ s%uρ 

’ÎoΤ Î) Öü“ Ì�t/ öΝà6ΖÏiΒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘r& $tΒ Ÿω tβ÷ρt� s? þ’ÎoΤÎ) Ú’%s{r& ©!$# 4 ª!$#uρ ß‰ƒ Ï‰x© ÅU$s)Ïè ø9 $# ∩⊆∇∪ 〈 

 .، ووعده لإلنسان بطول العمر، واحلصول على ما يشتهياألنفال
 ß≈sÜ : تعاىل ووعده بالشر، يقول ø‹¤±9 $# ãΝä.ß‰Ïètƒ t� ø)x�ø9  فإنه يعدهم إذا أنفقوا  البقرة،〉 ∪∇∌⊆∩ #$

≡ $yϑ‾ΡÎ) ãΝä3Ï9: ل تعاىل، كما قا بالقتل وغريه وخيوفهم إذا جاهدوا،يف سبيل اهللا افتقروا sŒ 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ß∃Èhθ sƒä† … çνu !$ uŠÏ9÷ρr& Ÿξ sù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθèù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. t ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ 〈 عمرانآل، 

                                                 
 

 .بتصرف. ٨١/، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .٥٥١/، ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة وعد، ج٢



  
 

٢١٣

وخيوفهم عند إيثار مرضاة اهللا بكل ما ميكن وما ال ميكن مما يدخله يف عقوهلم حىت يكسلوا 
  .١عن فعل اخلري

 ،٣هي ما يتمناه اإلنسان ويشتهيهاألماين  و،٢ فيهالتمين تشهي حصول األمر املرغوبو
 قالوهلذا ، ٤ األماين الباطلة اليت هي عند التحقيق كالسراب الذي ال حقيقة لهميينوالشيطان 

 öΝèδ:  تعاىل ß‰Ïètƒ öΝÍκ�ÏiΨyϑãƒ uρ ( $ tΒ uρ ãΝèδß‰Ïètƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# āω Î) # �‘ρá�äî ∩⊇⊄⊃∪ 〈 النساء.  
 بالوعود يغتر فاإلنسان جمدية، الوسيلة هذه أن علم آدم ينب يف الطويلة الشيطان وخلربة

 .يهواه ما مع تطابقت إذا خصوصاً ويصدقها واألماين
 الشيطان يعترف ولذلك ،٥احملال وميين الباطل يعد أنه ومتنيته الشيطان وعد بني والفرق

 أو حجة دون أتبعوه الذين اتباعه وسفه حتققه، لوحما وعده، ببطالن القيامة يوم ويصرح
$ tΑ: تعاىل قال هلم، منفعته وعدم منهم، وبراءته دليل، s%uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# $£ϑs9 zÅÓè% ã�øΒF{$# āχÎ) 

©!$# öΝà2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ öΝà6 çF ø�n=÷zr'sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Νä3ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈sÜ ù=ß™ Hω Î) βr& 

÷Λälè?öθ tãyŠ óΟçGö6 yf tGó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ÎΤθãΒθ è=s? (# þθãΒθ ä9 uρ Νà6 |¡à�Ρr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& öΝà6 ÅzÎ�óÇßϑÎ/ !$ tΒuρ Ο çFΡr& 

�†Å�Î�óÇßϑÎ/ ( ’ÎoΤ Î) ßNö� x�Ÿ2 !$ yϑÎ/ Èβθ ßϑçGò2u�õ°r& ÏΒ ã≅ö7 s% 3 ¨βÎ) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝßγ s9 ë>#x‹tã 

ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄⊄∪ 〈 إبراهيم. 
 تورد واليت اخلطرية، الشيطان وسائل من وهو ،٦التحسني هو والتزيني :الباطل نيتزي -

 . خرياً يظنه حىت ويزينه الشر، له فَيحسن يشعر، ال حيث من املهالك، بصاحبها

                                                 
 

 .٢٠٤/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .١٣٩/، ص١٤/  انظر لسان العرب، البن منظور، ج٢

 .٥/ص، ٢/حكام القرآن، القرطيب، جاجلامع أل ٣

 .٢٠٤/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ٤

 . ١١٦/ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم اجلوزية، ص٥

 .٩١/ ، ص٧/ان العرب، البن منظور، ج انظر لس٦



  
 

٢١٤

 غيه يف فيتمادى شر، على أنه يشعر ال اإلنسان ألن اإلغواء؛ سبل أعظم من الوسيلة وهذه
≡ 4 y7Ï9: تعاىل قال احلق، عن ذلك فيصده الناس، أفضل من نفسه ويرى وطغيانه، x‹Ÿ2uρ 

t Éiã— tβöθ tãö� Ï�Ï9 â þθß™ Ï& Î#yϑtã £‰ß¹uρ Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9 $# 4 $ tΒ uρ ß‰ø‹ Ÿ2 šχ öθ tãö�Ïù āω Î) ’Îû 5>$ t6 s? ∩⊂∠∪ 〈 

$ : تعاىل وقال .غافر yγ›?‰ỳ uρ $ yγ tΒ öθ s%uρ tβρß‰àf ó¡o„ Ä§ôϑ¤±=Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# z −ƒy— uρ ãΝßγ s9 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγ n=≈ yϑôãr& öΝèδ £‰|Á sù Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9 $# ôΜßγ sù Ÿω tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 ،تعاىل وقال النمل : 

# YŠ$ tãuρ (#yŠθ ßϑrOuρ ‰s%uρ š̈t7 ¨? Νà6 s9  ÏiΒ öΝÎγ ÏΨÅ6≈|¡ ¨Β ( š̈y— uρ ÞΟ ßγs9 ß≈sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγ n=≈ uΗùår& 

öΝèδ £‰|Á sù Çtã È≅‹Î6 ¡¡9$# (#θçΡ% x.uρ tÎ�ÅÇ ö7tF ó¡ ãΒ ∩⊂∇∪ 〈 العنكبوت.  
 ، أعماهلم ويزينها يف قلوم حىت استحسنوها ورأوها حقاًللناس  حيسنومل يزل الشيطان

 فلذلك رضوا مبا هم عليه من الشر ،وصار ذلك عقيدة يف قلوم وصفة راسخة مالزمة هلم
 فمنهم ،متساوين غري ، ويف باطلهم يترددون، وهؤالء الذين يف الظلمات يعمهون؛والقبائح

 .١القادة والرؤساء واملتبوعون ومنهم التابعون املرؤوسون
 

 :هلم الشيطان إغواء بعد الناس أحوال
 أو ، أو استهامه وحريه، واه وعقله الشيطانذهب الذي وهو :الشيطان استهواه الذي -

 . ٣يقال هوى يهوى إىل الشيء أسرع إليه. ٢زين له هواه
االستهواء على حتكم الشيطان يف هذا اإلنسان، حبيث ال يستطيع ويف مجيع املعاين يدل 

التفريق بني احلق والباطل فصار يف حرية وتيه، واالستهواء ال يكون إال بعد استجابة اإلنسان 
 . لغواية الشيطان، من األمر بالسوء، وتزيني الباطل، وتصديق الوعود واألماين الكاذبة

                                                 
 

 .٢٧٢/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .١٧٣٥/ادي، ص القاموس احمليط، للفريوز آب٢

 .١٨/ ، ص٧/حكام القرآن، القرطيب، جاجلامع أل ٣



  
 

٢١٥

≅ ö :تعاىل قال è% (#θ ããô‰tΡr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω $ oΨãèx�Ζtƒ Ÿωuρ $ tΡ•�ÛØ tƒ –Š t� çΡuρ #’ n? tã $ oΨÎ/$s)ôãr& y‰÷èt/ 

øŒ Î) $ uΖ1 y‰yδ ª!$# “É‹©9 $% x. çµø?uθ ôγ tFó™$# ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβ#u�ö� ym ÿ…ã& s! Ò=≈ys ô¹r& ÿ… çµtΡθ ããô‰tƒ ’ n<Î) 

“y‰ßγ ø9 $# $oΨÏKøy$# 3 ö≅è% āχ Î) “y‰èδ «!$# uθ èδ 3“y‰ßγ ø9 $# ( $ tΡó÷É∆ é& uρ zΝÎ=ó¡ ä⊥ Ï9 Éb>t�Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠⊇∪ 〈 

 çµø?uθومعىن  األنعام، ôγ tF ó™$# ßÏÜ≈u‹  أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه املوصل إىل أي 〉  ¤±9$#

� tβ#u�ö  فبقي،مقصده ym ÿ… ã& s! Ò=≈ys ô¹r& ÿ… çµtΡθ ããô‰tƒ ’ n<Î) “ y‰ßγ ø9 والشياطني يدعونه إىل  〉 #$
، فإم اىل وهذه حال الناس كلهم إال من عصمه اهللا تع،ني حائراًي بني الداعالردى فبق

    متعارضة دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة املستقيمةجيدون فيهم جواذب ودواعٍ

ÿ…çµ tΡθ ããô‰tƒ ’n<Î) “y‰ßγ ø9  ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه ،والصعود إىل أعلى عليني 〉 #$
 .١والنفس األمارة بالسوء يدعونه إىل الضالل والرتول إىل أسفل سافلني

 حوذاً حاذه حيوذهاالستحواذ يف كالم العرب الغلبة، يقال  :الشيطان عليه استحوذ الذي -
، واستحواذ الشيطان امتالكه لإلنسان فال يرى وال ٣واالستحواذ الغلبة واإلحاطة. ٢غلبهأي 

  sŒ :يسمع وال يتكلم إال مبا ميليه شيطانه، قال تعاىل uθ ós tGó™$# ÞΟ Îγ øŠn=tæ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγ9 |¡Σr' sù 

t� ø.ÏŒ «!$# 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# æΛèε tβρç�Å£≈ sƒø: $# ∩⊇∪ 〈 ،ادلةأي  ا
 وكذلك يصنع مبن ،عز وجلأنساهم أن يذكروا اهللا على قلوم الشيطان حىت استحوذ 
 .٦اعه، فاالستحواذ يقتضي أنه صريهم من اتب٥طائفته ورهطهفكانوا ، ٤استحوذ

                                                 
 

 .٢٦١/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .٥٦٣/، ص٢/والصحاح، مادة حوذ، ج. ٤٨٦/، ص٣/ لسان العرب، مادة حوذ، ج٢

 .٢٣٧/ ، ص٢/الطاهر بن عاشور، جحممد  التحرير والتنوير، ٣

 .٥٣/، ص٨/عظيم، ابن كثري، ج تفسري القرآن ال٤

 .٣٠٦/، ص١٧/حكام القرآن، القرطيب، جاجلامع أل ٥

 .٥٥/ ، ص١١/الطاهر بن عاشور، جحممد  التحرير والتنوير،  ٦



  
 

٢١٦

 يكون  املرحلة هذه ويف ،الويل ضد العدوو ،املواالة ضد املعاداة :الشيطان واىل الذي -
 فيحكم ولياً، اختاذه إىل عدواً باختاذه اإلنسان لذلك اهللا أمر حول فهو شديداً، الشيطان فرح

 اهللا من أمر كل خمالفة على فيعمل اهلدى، على أنه ويشعره اإلنسان هذا على سيطرته
$ : تعاىل قال العداء، أشد ويعاديهم بل له،ورس ¸)ƒ Ì� sù 3“y‰yδ $̧)ƒ Ì� sùuρ ¨, ym ãΝÍκö� n=tã ä' s#≈ n=āÒ9 $# 3 

ÞΟßγ ‾ΡÎ) (#ρä‹sƒªB$# tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ «! $# šχθç7 |¡øts†uρ Νåκ̈Ξr& šχρß‰tGôγ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 ،األعراف 

 انسلخوا من والية الرمحن واستحبوا والية  فحنيني،اخلسران املب هي الوالء هلذا والنتيجة
 فخسروا أشد اخلسران ، ووكلوا إىل أنفسهم،الشيطان حصل هلم النصيب الوافر من اخلذالن

 šχθç7 |¡ øts†uρ Νåκ̈Ξr& šχρß‰tGôγ •Β  〈م انقلبت عليهم احلقائق؛واحلق  فظنوا الباطل حقاً، أل 
 .١باطالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التقليد: ثالثال

                                                 
 

 .٢٨٦/، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١
 



  
 

٢١٧

 للحقيقة فيه، من غري نظر وتأمل        اإلنسان غريه فيما يقول أو يفعل معتقداً       هو اتباع  :التقليد
عبارة عن قبول قـول    وهو،كأن هذا املتبع جعل قول الغري أو فعله قالدة يف عنقه        ،يف الدليل 
  .١ وال دليلحجةالغري بال 

 لكُ: "� الرسول قولل ،وأديان شرائع من يعتقدون ما ألوالدهم اآلباء بتلقني التقليد ويبدأ
  .٢"أو ينصرانه أو ميجسانه يهودانه فأبواه  ،الفطرة على يولد مولود

#) / ö≅t  :تعاىل قال ،واإللف بالعادة ومير þθ ä9$s% $‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $ ‾ΡÎ)uρ 

#’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u tβρß‰tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7Ï9≡ x‹ x.uρ !$ tΒ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7Î=ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒ É‹‾Ρ 

āω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùu�øIãΒ $ ‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$t/# u #’n? tã 7π̈Β é& $‾ΡÎ)uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈rO#u šχρß‰tF ø)•Β 

 .الزخرف 〉 ∪⊃⊅∩

 (#θä9$ :تعاىل قالو s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u y7Ï9≡ x‹x. tβθ è=yè ø�tƒ ∩∠⊆∪ 〈 الشعراء.  

 (#θ :تعاىل قال ،العقيدة هلذه والتعصب اجلازم القلب اعتقادب وينتهي ä9$ s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ 

sπ ¨Ψyfø9 $# āω Î)  tΒ tβ% x. # �Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) 

óΟçGΖà2 š Ï%Ï‰≈  (#θ :تعاىل قالو. البقرة 〉 ∪⊆⊆⊆∩ ¹| ä9$ s%uρ (#θ çΡθ à2 # �Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |ÁtΡ 

(#ρß‰tGöκsE 3 ö≅è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) $Z�‹ ÏΖym ( $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Î�ô³ßϑø9  .البقرة 〉 ∪∋⊃⊆∩ #$

قال  احلواس، وبقية العقل عمل وحيجب اهللا، أراده الذي االختيار مبدأ حيجب والتقليد
#) ( öΝåκ̈ΞÎ :تعاىل öθ x�ø9 r& óΟèδ u !$ t/# u t,Îk!!$ |Ê ∩∉∪ ôΜßγ sù #’ n?tã öΝÏδ Ì�≈rO#u tβθ ããt� öκç‰ ∩∠⊃∪  〈،الصافات  

  واملعروف أن أمور االعتقاد حتتاج إىل أدلة وبراهني ليؤمن ،أي يسرعون ويهرولون يهرعونو
 

 فيكون ،ا، وأما اإلسراع واهلرولة فتدل على شدة التقليد الذي يعطل عمل العقل واحلواس
  .اق إىل هالكها مسرعة تسدابة وسط القطيعالصاحبه ك

                                                 
 

 . ٩٠/ التعريفات، للجرجاين، ص١

 .٩٩/صسبق خترجيه،  ٢



  
 

٢١٨

دون  من قلَّد،املُ اعتقاد صحةب املُقلِّد ظن هوو ،لظنا إىل الستناده ؛اجلهل على مبين والتقليد
 #sŒ: قال اهللا تعاىل ، والربهاناحلُجةاملطالبة ب Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7 ®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$s% ö≅t/ ßìÎ6®KtΡ 

!$ tΒ $uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω šχθè=É)÷ètƒ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ 

 #sŒ :وقال تعاىل. البقرة〉 Î)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλ m; (# öθ s9$yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’n<Î)uρ ÉΑθß™§�9 $# (#θ ä9$ s% $uΖç6 ó¡ym $ tΒ 

$ tΡô‰ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 4 öθ s9 uρr& tβ% x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ ∩⊇⊃⊆∪ 〈املائدة. 
ال يقتصر على تقليد اآلباء واألجداد فحسب بل يدخل فيه تقليد الرؤساء من والتقليد 

 (#θ :، قال تعاىلكابر والسادة واملتكربيناأل ä9$s%uρ !$ oΨ−/u‘ !$ ‾ΡÎ) $ uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu !#u�y9 ä.uρ $ tΡθ �=|Ê r' sù 

gŸξ‹Î6 ¡¡9  .  األحزاب〉 ∪∠∌∩ #$

 tΠ : تعاىلقال وتقليد األصحاب، öθ tƒ uρ ÷Ùyètƒ ãΝÏ9$ ©à9 $# 4’ n?tã Ïµ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ Í_ tF ø‹ n=≈tƒ ßNõ‹ sƒªB$# yìtΒ 

ÉΑθ ß™§�9$# Wξ‹Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4 tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ  Í_tF ø‹ s9 óΟ s9 õ‹ÏƒªBr& $ºΡŸξ èù WξŠÎ=yz ∩⊄∇∪ 〈 ،دون من  تباعاوكل الفرقان
 .اًدليل وبرهان حقيقي يسمى تقليداً مذموم

 عدم أسباب بني من التقليد ذكروا ؛نوح قوم آلبائهم تقليداً احلُجة ردوا الذين األقوام ومن
 ô‰s)s9 :تعاىل قال ،-السالم عليه- لنوح تصديقهم uρ $ oΨù=y™ö‘r& % �nθçΡ 4’ n<Î) ÏµÏΒ öθ s% tΑ$ s)sù ÉΘöθ s)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) ÿ…çνç�ö� xî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs? ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù (# àσn=yϑø9 $# tÏ%©!$# (#ρã� x�x. ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% 

$ tΒ !#x‹≈yδ āωÎ) ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ ß‰ƒ Ì�ãƒ βr& Ÿ≅āÒ x�tGtƒ öΝà6 ø‹ n=tæ öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# tΑt“ΡV{ Zπs3Í≥‾≈ n=tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑy™ 

#x‹≈pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ←!$ t/# u t, Î!̈ρF{$# ∩⊄⊆∪ 〈 املؤمنون. 

 حجة لآلباء التقليد وكأن -السالم عليه -هود اهللا نيب إليه دعا مما عاد قوم عجب وقد
 بتقليد متسكهم تأكيد يف زيادة بالعذاب طالبوا بل عليه، يختلف ال واضح وبرهان مسلمة
#)   :تعاىل قال آبائهم، þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_ r& y‰ç7÷èuΖÏ9 ©!$# … çνy‰ôm uρ u‘x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ!$ t/# u ( 
$ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9  .األعراف 〉 ∪⊂∠∩ #$



  
 

٢١٩

 ملا ، سيداً فيهم يكون أن يرجون كانوا أم -السالم عليه– صاحل لنبيهم فقالوا مثود أما
ن هذا رجاحة العقل و مكارم األخالق وحماسن الشيم، فهو من خيار قومه، ولك من ميلك

 لرأيهم نابع من شدة وتغيريهم. ١هم إىل عبادة اهللا وحدهأن دعا  تبدل بعداألمل والرجاء
 حجة وال برهان،كان هذا املنهج ال ينبين على  متسكهم مبنهج آبائهم يف العبادة، حىت لو

 قال شكاً، صحته على واملربهن -السالم هعلي -صاحل اهللا نيب فأصبح احلق الذي دعاهم إليه
 4’n<Î)uρ yŠθ :اىلتع ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( uθèδ 

Νä.r' t±Ρr& z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï�øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θè? Ïµ ø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ 

∩∉⊇∪ (#θ ä9$ s% ßx Î=≈ |Á≈tƒ ô‰s% |MΨä. $ uΖŠÏù # vθ ã_ö� tΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈yδ ( !$ uΖ9 yγ ÷Ψs?r& βr& y‰ç7 ÷è ‾Ρ $tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u 

$ uΖ‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $£ϑÏiΒ !$tΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÍ÷ß∆ ∩∉⊄∪ 〈 هود. 

ت هذه  وكلما اجتمعلى هذه األسباب جمتمعة أو متفرقة، ينبين عحجةورد الناس لل
 .زادت شدة متسكه مبنهجه وصده للحق سباب يف إنسان واحداأل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املبحث السادس
  دحض القرآن الكرمي حلُجج الكفار

                                                 
 

 .٩٥٤/صواحملرر الوجيز، البن عطية، . ٤٥٤/،ص١٢/ن عن تأويل آي القرآن، للطربي، ج انظر جامع البيا١



  
 

٢٢٠

 
 :حجج الكفار

ما إن يظهر النيب إال وحيتج املعاندون حبجج واهية؛ لريدوا على الرسول رسالته، ويشككون 
بأي سبيل  ،دفع احلققصدون منها على الظن واخلرص، ويفيبنون حججهم  من آمن بصدقه،
#) : كان، قال تعاىل þθ ä9$ s%uρ $uΖçF yγ Ï9≡ r& u î�ö�yz ôΘr& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/u�ŸÑ y7 s9 āω Î) Kωy‰ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθs% 

tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ 〈الزخرف .  
 :وحجج الكفار تنقسم إىل قسمني

،  االحتجاج بالقدر:ومنها ،إلميانا يف الدنيا عندما دعتهم رسلهم إىل ا احتجوا حجج
االحتجاج ببشرية الرسول، االحتجاج بتبعية اآلباء، االحتجاج بعدم اإلتيان باآليات 
املقترحة، احتجاج اليهود بالعهد الذي زعموه على ألسنة أنبياء بين إسرائيل، احتجاج الكفار 

ت وعدم البعث، بإمداد اهللا  هلم باألوالد واألموال، االحتجاج بفناء األجساد بعد املو
 . للرسلإتباع األرذلنياالحتجاج بشفاعة األصنام، االحتجاج ب

؛ وهي احتجاجهم بتسلط  سيحتجون ا يف اآلخرة، يريدون ا دفع العذاب عنهمحجةو 
 .سادم وكربائهم

 : الدنياحجج: أوالً
 :١االحتجاج بالقدر -١

فلم ،  فع ا دعوة الرسل وحيتجون ا     مل تزل األمم املكذبة تد    االحتجاج بالقدر حجة قدمية     
 . حىت أهلكهم اهللا وأذاقهم بأسهشيئاً تنفعهم 

 ãΑθ  :قال تعاىل à)u‹ y™ tÏ%©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u !$x© ª!$# !$ tΒ $oΨò2u�õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ §�ym  ÏΒ 

& óx« 4 š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹x. šÏ%©!$#  ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4®L ym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3 ö≅ è% ö≅ yδ Νà2y‰ΖÏã ô ÏiΒ 

5Οù=Ïæ çνθ ã_ Ì�÷‚ çGsù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθãè Î7 −Gs? āωÎ) £©à9 $# ÷βÎ)uρ óΟ çFΡr& āω Î) tβθ ß¹ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪ 〈 األنعام.  

 :احلُجةحترير 
                                                 

 

 .٣٦٨/، ص٢/ انظر دقائق التفسري، البن تيمية، ج١



  
 

٢٢١

 حيب ال سبحانه وتعاىل ، ولو كان اهللا هللا وقدره نابع من مشيئة اهم أن كفرحجتهمومدار 
و ملا عبدناهم؛ ألنه ، ما عبدنا األصنام وال املالئكةلو شاء اهللا قالوا  ف.ملا كفروا بهالكفر 

$ tΑ :تعاىل قال،  فأحلقوا كفرهم بقدر اهللا ومشيئته ورضاهسبحانه قد شاء لنا ذلك، s%uρ 

šÏ% ©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u !$x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã  ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ∅ÏΒ &ó x« ß øtªΥ Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ 

$ oΨøΒ§� ym ÏΒ ÏµÏΡρßŠ  ÏΒ & ó x« 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ÿ≅ yèsù šÏ%©!$#  ÏΒ óΟ ÎγÎ=ö6 s% 4 ö≅ yγ sù ’n? tã È≅ß™”�9 $# āωÎ) 

àt≈ n=t7 ø9$# ßÎ7 ßϑø9  (#θä9$ :وقال تعاىل النحل، 〉 ∪∋⊃∩ #$ s%uρ öθ s9 u !$ x© ß≈oΗ÷q §�9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7 tã 3 $ ¨Β Νßγ s9 

š�Ï9≡ x‹Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïã ( ÷βÎ) öΝèδ āω Î) tβθß¹ã� øƒs† ∩⊄⊃∪ 〈  الزخرف.  
  :احلُجة هلذه الكرمي القرآن دحض

قبول أي فعند  يقرر اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي مبدأ احلُجة املربهن عليها؛ -
حجة مستندة إىل جمرد    الكفار بالقدرالبد من تقدمي الدليل والربهان، واحتجاججاج احت

≅ 3 ö:  واخلرص، وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً، قال تعاىلالظن è% ö≅ yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 

5Οù=Ïæ çνθ ã_ Ì�÷‚ çGsù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθãè Î7 −Gs? āωÎ) £©à9 $# ÷βÎ)uρ óΟ çFΡr& āω Î) tβθ ß¹ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪ 〈األنعام . 

  ال علم عندهم   أنه   مل فلما مل خيرجوه ع    ،ان هلم علم وهم خصوم ألداء ألخرجوه      ـفلو ك 

βÎ) šχθ ãè Î7 −Gs? āω Î) £ ©à9 $# ÷βÎ)uρ óΟ çFΡr& āω Î) tβθ ß¹ã� øƒrB  〈، ججه على اخل ومن بىنرص والظن ح 
 

؟ ولـذلك كانـت   !!١ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد،خاسر فهو مبطل 
 .حجتهم مردودة

 سبحانه فاهللا ؛ورضاه حمبته وبني ئتهومشي اهللا إرادة بني يفرقوا مل هذا بقوهلم الكفار نإ -
 وال يرضاه ال -سبحانه- ولكنه آدم، بين يف وجوده فقدر ،كونية إرادة الكفر يريد وتعاىل

                                                 
 

 .٢٧٨ /، للسعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

٢٢٢

� βÎ) (#ρã: تعاىل قال ،حيبه à�õ3s? �χÎ* sù ©!$# ; Í_xî öΝä3Ζtã ( Ÿωuρ 4 yÌö� tƒ ÍνÏŠ$t7 Ïè Ï9 t� ø�ä3ø9 $# ( βÎ)uρ 

(#ρã� ä3ô±n@ çµ |Ê ö�tƒ öΝä3s9 3 ∩∠∪ 〈 الزمر. 
 ،وجوده على دالئل الكون يف وجعل ،الكتب وأنزل الرسل -سبحانه– أرسل ولذلك
 . والشر اخلري بني التفريق به يستطيع ما اإلنسان وأعطى

مبنية على مبدأ االختيار الذي  اختيارية مسألة احلُجج بيان بعد واإلميان الكفر مسألة -
حتت  اهللا و يف مشيئةوإن كان اجلميع داخالً  كفر،من شاء آمن ومن شاءف. أقره اهللا لعباده

 È≅è%uρ ‘,ys: ، قال تعاىلإرادته ø9 $# ÏΒ óΟä3În/§‘ (  yϑsù u !$ x©  ÏΒ÷σã‹ ù=sù ∅tΒ uρ u !$x© ö� à�õ3u‹ù=sù 4 ! ∩⊄∪ 

 óΟ: قال تعاىل، و الكهف〉 s9 r& ≅ yè øgwΥ … ã&©! È÷ uΖøŠtã ∩∇∪ $ZΡ$ |¡ Ï9 uρ É÷ tGx�x© uρ ∩∪ çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ 

È øy‰ô∨̈Ζ9   . البلد〉 ∪⊂⊆∩ #$
 فأراد أحدهم ألي أحد من هؤالء  حيث لو أساء،تعليق هذه املسألة على القدر ممنوع عقالًو

 . منه هذا االحتجاجيقبل ضاته، مث احتج املسيُء بالقدر ملمقاالذي أُسيَء إليه 
وهي أن يبتليهم أيهم  ؛أجلها من اخللق اهللا خلق اليت احلكمة ينايف االحتجاج بالقدر -

 uθ :، قال تعاىلأحسن عمالً èδ uρ “ Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2uρ 

…çµ ä©ö� tã ’n? tã Ï !$ yϑø9 $# öΝà2uθ è=ö7uŠÏ9 öΝä3•ƒ r& ß|¡ ôm r& Wξ yϑtã 3 ∩∠∪ 〈 هود.  

$   :وقال تعاىل ‾ΡÎ) $ oΨù=yèy_ $ tΒ ’n? tã ÇÚ ö‘F{ $# Zπ oΨƒÎ— $ oλ °; óΟèδ uθ è=ö7oΨÏ9 öΝåκš‰r& ß |¡ôm r& Wξ yϑtã ∩∠∪ 〈 

% “Ï :وقال تعاىل الكهف، ©!$# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# nο4θ u‹ ptø: $#uρ öΝä.uθ è=ö7 u‹Ï9 ö/ ä3•ƒ r& ß |¡ ômr& Wξ uΚ tã 4 uθ èδuρ 

â“ƒ Í•yè ø9 $# â‘θ à�tó ø9   .امللك 〉 ∪⊅∩ #$

   :قال تعاىل ،م السابقةلو كان صحيحاً ملا حلت العقوبة باألم االحتجاج بالقدر -

ãΑθ à)u‹y™ tÏ%©!$# (#θä.u�õ°r& öθ s9 u !$ x© ª! $# !$ tΒ $oΨò2u�õ°r& Iωuρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ §� ym ÏΒ & ó x« 4 
š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹ x. šÏ%©!$#  ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 ®Lym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3  ∩⊇⊆∇∪ 〈 كفر من فهالك ،األنعام 

  .الكفار عن رضاه وعدم للكفر اهللا ةحمب عدم على دليل أكرب اهللا عذابب السابقة األمم من



  
 

٢٢٣

 :١ ببشرية الرسول، وبعدم نزول املالئكةاالحتجاج -٢
 � حىت حممد -عليه السالم-االحتجاج ببشرية الرسل دأب مجيع األمم السابقة، من نوح 

$ tΑ: قال تعاىل s)sù (# àσn=yϑø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% $ tΒ !#x‹≈yδ āω Î) ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ βr& 

Ÿ≅āÒ x�tGtƒ öΝà6 ø‹n=tæ öθs9 uρ u !$ x© ª!$# tΑt“ΡV{ Zπs3Í≥‾≈ n=tΒ $̈Β $uΖ÷è Ïϑy™ #x‹≈pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ←!$ t/# u t, Î!̈ρF{ $# ∩⊄⊆∪ 〈 

 .املؤمنون
البشر، ائص صخب يتمتعون ، من بين البشر جرت السنة اإلهلية على اختيار الرسل رجاالًقدو

  !$tΒuρ: يأكلون، ويشربون، وينامون، وخيالطون الناس، وميوتون كبقية البشر، قال تعاىل فهم

$ uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝÍκö� s9 Î) ( (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖä. Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∠∪ 

$ tΒ uρ öΝßγ≈ oΨù=yèy_ # Y‰|¡y_ āω tβθ è=à2ù'tƒ tΠ$ yè©Ü9 $# $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tÏ$Î#≈ yz ∩∇∪ 〈األنبياء . 

 :احلُجةحترير 
#) 4 :قال تعاىل ،اًاحتج الكفار على رسلهم كوم بشر þθ ä9$ s% ÷βÎ) óΟ çFΡr& āω Î) ×�|³o0 $ uΖè=÷W ÏiΒ 

tβρß‰ƒ Ì� è? βr& $ tΡρ‘‰ÝÁ s? $ £ϑtã šχ%x. ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u $ tΡθ è?ù' sù 9≈sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7 •Β ∩⊇⊃∪ 〈إبراهيم .  
 

$ : وقال تعاىل tΒ uρ yìuΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# βr& (#þθ ãΖÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) æΛèεu !% ỳ #“ y‰ßγ ø9 $# Hω Î) βr& (# þθ ä9$ s% y]yèt/r& ª! $# # Z�|³o0 

Zωθ ß™§‘ ∩⊆∪ 〈〈〈〈 تعاىلوقال، اإلسراء :   tΑ$ s%uρ _|yϑø9 $#  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% t Ï%©!$# (#ρã� x�x. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï !$s)Î=Î/ 

Íοt� ÅzFψ$# öΝßγ≈oΨøùt� ø?r& uρ ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ !#x‹≈yδ āω Î) ×�|³o0 ö/ ä3è=÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑÏΒ tβθ è=ä.ù' s? çµ÷ΖÏΒ 

ÛU t�ô±o„ uρ $£ϑÏΒ tβθç/u�ô³n@ ∩⊂⊂∪ 〈 تعاىلوقال ،املؤمنون :  ôM t/¤‹x. ßŠθßϑrO Í‘ ä‹‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊄⊂∪ (# þθä9$ s)sù 

# Z�|³o0r& $̈ΖÏiΒ #Y‰Ïn≡ uρ ÿ…çµ ãè Î7®K‾Ρ !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) ’Å∀©9 9≅≈n=|Ê @�ãè ß™uρ ∩⊄⊆∪ 〈القمر . 

 (#θ :تعاىل قال، وقالوا لو شاء اهللا ألنزل مالئكة ä9$ s%uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n=tã Ô7n=tΒ ( öθ s9 uρ $ uΖø9 t“Ρr& 

% Z3n=tΒ z ÅÓà)©9 â÷ö∆ F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖãƒ ∩∇∪ 〈 ،وقال تعاىل األنعام :  ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $yϑx. 

                                                 
 

 . ٣٧٨/، ص٢/وأضواء البيان، للشنقيطي،ج. ٣٤/ ، ص١٧/ انظر جامع البيان، للطربي، ج١



  
 

٢٢٤

|M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $ ¸�|¡ Ï. ÷ρr& u’ÎAù' s? «!$$ Î/ Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪ 〈،وقال تعاىل اإلسراء  :  tΑ$ s%uρ 

tÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ ö�tƒ $tΡu !$ s)Ï9 Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& 3“t� tΡ $ oΨ−/u‘ 3 Ï‰s)s9 (#ρç�y9 õ3tGó™$# þ’ Îû 

öΝÎγ Å¡ à�Ρr& öθ tGtãuρ # vθ çGãã # Z�� Î7 x. ∩⊄⊇∪ 〈 الفرقان. 

 (#θ: ، قال تعاىلأو أنزل مع هؤالء الرسل مالئكة  ä9$ s%uρ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ ÉΑθ ß™§�9$# ã≅ à2ù'tƒ 

uΘ$ yè©Ü9 $# Å´ ôϑtƒ uρ †Îû É−#uθó™F{ $# � Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î) Ò�n=tΒ šχθä3uŠsù … çµyètΒ # ��ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ 

 Iω :اىلـال تعـوق. الفرقان〉 öθ n=sù u’Å+ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×οu‘ Èθ ó™r& ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρr& u !% ỳ çµ yètΒ èπx6 Í× ‾≈n=yϑø9 $# 

šÏΡÎ�tIø)ãΒ ∩∈⊂∪ 〈 الزخرف. 
 فليس هلـم ميـزة      ،واحتجوا كون هؤالء الرسل مياثلون البشر يف خصائصهم وحاجام        

، قال  وميوتونوينامون،   ، ويشربون ،نيأكلوهم   ف ،ني بل أفعاهلم كأفعال البشر العادي     ،عليهم
$ tΑ : تعـاىل  s%uρ _|yϑø9 $#  ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. (#θ ç/¤‹ x.uρ Ï !$ s)Î=Î/ Íοt� ÅzFψ$# öΝßγ≈ oΨøùt� ø?r& uρ ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ !#x‹≈ yδ āω Î) ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ ã≅ ä.ù' tƒ $ £ϑÏΒ tβθ è=ä.ù' s? çµ ÷ΖÏΒ ÛU t� ô±o„ uρ $ £ϑÏΒ tβθ ç/u�ô³n@ ∩⊂⊂∪ ÷ È⌡ s9 uρ 

Ο çF ÷èsÛr& # Z�|³o0 ö/ ä3n=÷W ÏiΒ ö/ ä3‾ΡÎ) # ]Œ Î) tβρç�Å£≈ y‚  .املؤمنون 〉 ∪⊇⊃∩ 9©
 
 

 :دحض القرآن الكرمي هلذه احلُجج
، وهذا ا على عبادهاهللا  مين أن جميء الرسل من البشر منةٌالقرآن الكرمي  ذكر اهللا يف -

? ô‰s)s9 £tΒ ª!$# ’n: ، قال تعاىلخالف ما احتج به الكفار tã tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒ Î) y]yèt/ öΝÍκ�Ïù Zωθß™u‘ 

ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡ à�Ρr& (#θ è=÷Gtƒ öΝÍκö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ#u öΝÍκ� Åe2t“ ãƒuρ ãΝßγ ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑò6 Ïtø: $#uρ βÎ)uρ (#θçΡ% x.  ÏΒ 

ã≅ö6 s% ’Å∀s9 9≅≈n=|Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ 〈آل عمران . 
 :، ومنهاأسباب كون الرسل من البشرالقرآن الكرمي  يف  بني اهللا-



  
 

٢٢٥

نهم عالتلقي واألخذ  ويتم  وتوجيههم،أن البشر أقدر على قيادة أمثاهلم من البشر �
وقال ، فيستطيعون خماطبة رسلهم ومراجعتهم، التواصلدون عناء أو جهد لسهولة 

$!  :تعاىل yϑx. $ uΖù=y™ö‘r& öΝà6‹Ïù Zωθß™u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u öΝà6ŠÏj.t“ ãƒ uρ 

ãΝà6 ßϑÏk=yè ãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ Νä3ßϑÏk=yè ãƒ uρ $̈Β öΝs9 (#θçΡθ ä3s? tβθßϑn=÷ès? ∩⊇∈⊇∪ 〈 ،وقال  البقرة

≈ u�|³÷èyϑ :تعاىل tƒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ ÷Áà)tƒ öΝà6 ø‹n=tæ ÉL≈ tƒ#u 

ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈yδ 4 (#θä9$ s% $ tΡô‰Íκy− #’n? tã $ uΖÅ¡ à�Ρr& ( ÞΟ ßγ ø?§÷sïuρ äο4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

(#ρß‰Íκy−uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& óΟ ßγ ‾Ρr& (#θ çΡ% x. š Ì�Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ 〈 ،وقال تعاىل  األنعام:  ô‰s)s9 

öΝà2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡ à�Ρr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n=tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã ëÈƒ Ì�ym Νà6 ø‹n=tæ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm  . التوبة〉 ∪∇⊅⊆∩ ‘§

اليت  مجيع التكاليف م وقبول  من البشر يسهل عملية االقتداءأن كوم رسالً �
 فلو كان الرسول من غري البشر الحتجوا بعدم مقدرم على االقتداء ؛جاءت ا الرسل

 ه الختالفه عنهم، فاالختالف ال حيقق املقصود من القدوة، ولذلك قرر اهللا مفهوم ب

 
 

≅  :املماثلة ليتحقق االقتداء، قال تعاىل è% öθ©9 šχ%x. ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# ×πx6 Í× ‾≈n=tΒ šχθà± ôϑtƒ 

tÏiΨÍ≥yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨”t∴s9 ΟÎγ øŠn=tæ š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# $ Z6n=tΒ Zωθ ß™§‘ ∩∈∪ 〈اإلسراء   .  
 م أل،أن كون الرسل بشراً جيعل تصديق ما يأتون به من آيات ودالئل أسرع �

؟  ذه املعجزات اليت ال يقدر على اإلتيان ا جنس البشرمفمن أين هلوإال  ،بشر مثلهم
ولذلك مل جيد الكفار حجة لرد املعجزات املبهرات اخلارجات عن مقدور البشر إال 

 مقدور البشر، فما من أمة سابقة إال وصفت رسوهلا وصفها بالسحر لكوا خارجة عن
 y7: بالساحر أو انون، قال تعاىل Ï9≡ x‹x. !$tΒ ’ tAr& tÏ%©!$# ÏΒ ΝÎγ Î=ö7 s% ÏiΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) (#θ ä9$ s% 

í� Ïm$y™ ÷ρr& îβθ ãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ (# öθ|¹#uθ s?r& Ïµ Î/ 4 ö≅t/ öΝèδ ×Π öθ s% tβθ äî$sÛ ∩∈⊂∪ 〈الذاريات . 



  
 

٢٢٦

 -هميف خصائصمعهم م بشر ال خيتلفون مع أ- اهللا هلؤالء الرسل بالرسالة أن تفضيل -
؛ فالناس يف حيام منهم امللك ومنهم هو مبين على مبدأ التفضيل الذي سنه اهللا بني عباده

العبد، فلو تعجبوا من تفضيل اهللا هلؤالء الرسل فليتعجبوا من سري احلياة كلها، وهذه سنة اهللا 
 óΟ :اس بني فاضل ومفضول، قال تعاىليف احلياة، فالن èδr& tβθßϑÅ¡ ø)tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ 4 ßøtwΥ 

$ oΨôϑ|¡s% ΝæηuΖ÷�t/ öΝåκtJt±ŠÏè ¨Β ’Îû Íο4θuŠys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 $ uΖ÷èsùu‘uρ öΝåκ|Õ÷èt/ s− öθ sù <Ù÷èt/ ;M≈ y_ u‘yŠ x‹ Ï‚−Gu‹ Ïj9 

ΝåκÝÕ÷èt/ $VÒ ÷èt/ $ wƒ Ì�÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷qu‘uρ y7 În/u‘ ×�ö� yz $ £ϑÏiΒ tβθ ãèyϑøgs† ∩⊂⊄∪ 〈 الزخرف . 

،  اهللامنالوحي و  بالرسالةفكوم من البشر ال ينايف تفضيلهمدوا مبدأ املفاضلة الرسل أكَّو
 ôMs9$ :قال تعاىل s% öΝßγ s9 öΝßγ è=ß™â‘ βÎ) ßøtªΥ āωÎ) Ö� t±o0 öΝà6 è=÷VÏiΒ £Å3≈ s9 uρ ©!$# ÷ßϑtƒ 4’ n?tã tΒ â !$ t±o„ 

ôÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã ( $ tΒ uρ šχ%x. !$ uΖs9 βr& Νä3uŠÏ?ù' ‾Ρ ?≈sÜù=Ý¡ Î0 āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 ’ n? tãuρ «!$# È≅ā2uθ tGuŠù=sù 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9  . إبراهيم〉 ∪⊆⊆∩ #$

أن طلب الكفار بأن يكون الرسول من مالئكة، يدل على ضعف عقوهلم وعدم  -
تها، فضالً عن االختالط م اليت ال يستطيع البشر حتمل رؤي معرفتهم خللقة املالئكة العظيمة

 .والتلقي عنهم
 öθ : وقد رد اهللا هذه احلُجة بقوله s9 uρ çµ≈ uΖù=yèy_ $ Z6 n=tΒ çµ≈oΨù=yèyf ©9 Wξ ã_ u‘ $ uΖó¡t6 n=s9 uρ ΟÎγ øŠn=tæ $ ¨Β 

šχθÝ¡ Î6 ù=tƒ ∩∪ 〈 ،حىت  لكان على هيئة الرجل اًملك أي لو بعثنا إىل البشر رسوالً األنعام
 ألم ال يستطيعون النظر إىل املالئكة من شدة ،االنتفاع باألخذ عنه خماطبته ويتمكنوا من

كذلك اللتبس عليهم األمر كما هم يلبسون على أنفسهم يف قبول صار األمر  ولو ،النور
املالئكة بأوصاف تدل على القرآن الكرمي وقد وصف لنا اهللا يف  ،١رسالة الرسول البشري

 :ومنها ،عظم خلقها

                                                 
 

 .٤٧٢/، ص١/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١



  
 

٢٢٧

% tÏ: عرش الرمحن العظيم، قال تعاىل على محل قدرم  � ©!$# tβθ è=Ïϑøts† z̧ ö� yè ø9 $# ôtΒ uρ 

…çµ s9 ö١θ ym tβθßs Îm7 |¡ ç„ Ï‰ϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ uρ Ïµ Î/ tβρã� Ï�øótGó¡o„ uρ t Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ uΖ−/u‘ |M ÷è Å™uρ 

¨≅à2 &ó x« Zπyϑôm §‘ $ Vϑù=Ïãuρ ö� Ï�øî$$ sù tÏ% ©#Ï9 (#θ ç/$s? (#θ ãèt7̈?$#uρ y7n=‹ Î6 y™ öΝÎγ Ï%uρ z>#x‹tã ËΛÅs pg ø:$# 

 à7n=yϑø9 :وقال تعاىل، غافر 〉 ∪∠∩ $#uρ #’ n?tã $yγ Í←!% ỳ ö‘r& 4 ã≅ Ïϑøts†uρ z̧ ó�tã y7 În/u‘ öΝßγ s%öθ sù 7‹ Í×tΒ öθtƒ 

×π uŠÏΖ≈ oÿsS ∩⊇∠∪ 〈 ومنهم املالئكة ، احلاقةاملوكلون بالنفخ الذي يؤدي إىل موت ميف األرضن  

’   y‡Ï�çΡuρ: ، قـال تعاىلمن شدته Îû Í‘θ ÷Á9$# t, Ïè|Á sù  tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

āω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# ( §ΝèO y‡Ï�çΡ ÏµŠÏù 3“ t� ÷zé& #sŒ Î* sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρã� ÝàΖtƒ ∩∉∇∪ 〈 املالئكة ، ومنهم الزمر

$ : ، قـال تعاىلاملوكلون بالنار pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ ä3|¡à�Ρr& ö/ ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è%uρ 

â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yfÏtø: $#uρ $ pκö� n=tæ îπ s3Í×‾≈ n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t�tΒ r& tβθ è=yè ø�tƒ uρ $ tΒ 

tβρâ÷s∆ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈  التحرمي. 

: ß‰ôϑptø :اىل من ملَك آلخر، قال تعخيتلف عددهاعظيمة أجنحة بهم قل خ � $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ È≅Ïã%ỳ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ¸ξ ß™â‘ þ’Í<'ρé& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ÷V̈Β y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ 4 ß‰ƒ Ì“tƒ ’Îû 

È, ù=sƒø: $# $ tΒ â !$ t±o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊇∪ 〈 فاطر.  

 tβθßs: ل تعاىل ال يصيبهم النصب وال امللل، قا � Îm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9 $#uρ Ÿω tβρç�äIø�tƒ ∩⊄⊃∪ 〈 

* ÈβÎ: ، وقال تعاىلاألنبياء sù (#ρç�y9 ò6 tFó™$# tÏ% ©!$$ sù y‰ΨÏã y7În/u‘ tβθ ßs Îm7|¡ ç„ …çµ s9 È≅ øŠ©9 $$ Î/ Í‘$ pκ̈]9 $#uρ 

öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑt↔ó¡o„  ∩⊂∇∪ 〈 فصلت. 
 ومنهـا إنزال العذاب امها بأعمال يأمرها اهللا ا،قي يتطلب ذكر اهللا أن نزول املالئكة -

$ : بالكفـار، قال تعاىل tΒ ãΑÍi”t∴çΡ sπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# āω Î) Èd, ptø: $$Î/ $ tΒuρ (# þθ çΡ% x. # ]ŒÎ) tÌ� sàΖ•Β ∩∇∪ 〈احلجر  .

                                                 
 

 

 



  
 

٢٢٨

 tΠ :وقال تعاىل öθ tƒ tβ÷ρt� tƒ sπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# Ÿω 3“u�ô³ç/ 7‹Í× tΒ öθ tƒ tÏΒ Ì�ôf ßϑù=Ïj9 tβθ ä9θà)tƒ uρ # \� ôfÏm # Y‘θ àføt¤Χ 

 .  الفرقان〉 ∪⊅⊅∩
القرآن الكرمي ليؤكد امتناع  قرر اهللا اتصاف رسله جبميع خصائص البشر يف -

أليٍ من خصائص اإلله، ومنها دوام احلياة، أو عدم احلاجة إىل الولد أو امتالكهم  ألوهيتهم،
 ô‰s)s9 :قال تعاىلوالزوجة، وحنو ذلك،  uρ $ uΖù=y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $uΖù=yèy_ uρ öΝçλ m; % [`≡ uρø— r& 

Zπ−ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 $tΒ uρ tβ% x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ ÎAù' tƒ >πtƒ$ t↔Î/ āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 Èe≅ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tGÅ2 ∩⊂∇∪ 〈،الرعد  

$!  :وقوله tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ û ÇrθœΡ ΝÍκö� s9 Î) ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& #“t� à)ø9 $# 3  ∩⊇⊃∪ 〈 ،يوسف 

$! : قال تعاىل tΒ uρ $ oΨù=y™ö‘r& š�n=ö6 s% z ÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# HωÎ) öΝßγ ‾ΡÎ) šχθ è=ä.ù' u‹s9 tΠ$ yè ©Ü9$# 

šχθà± ôϑtƒ uρ ’Îû É−#uθ ó™F{ $# 3 $ oΨù=yèy_ uρ öΝà6 ŸÒ ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 ºπuΖ÷F Ïù šχρç�É9 óÁ s?r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7 •/u‘ 

# Z�� ÅÁt/ ∩⊄⊃∪ 〈الفرقان .  
عليه -قال اهللا تعاىل على لسان خليله إبراهيم يقرر سبحانه حاجة هؤالء الرسل إىل اهللا، بل 

% “Ï :-السالم ©!$#uρ uθ èδ  Í_ßϑÏè ôÜ ãƒ ÈÉ)ó¡o„ uρ ∩∠∪ #sŒ Î)uρ àMôÊ Ì� tΒ uθßγ sù ÉÏ�ô±o„ ∩∇⊃∪ “ Ï%©!$#uρ 

 Í_çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ 〈الشعراء . 
 لذلك قال اهللا ، ويتربؤون مما ينسب إليهماُأللوهية، من ال يدعون شيئاًأنفسهم  والرسل

$ : تعاىل tΒ tβ% x. @� t±u;Ï9 βr& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª! $# |=≈ tGÅ3ø9 $# zΝõ3ßs ø9 $#uρ nο§θ ç7–Ψ9 $#uρ §ΝèO tΑθà)tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (#θ çΡθ ä. 

# YŠ$ t6Ïã ’Ík<  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Å3≈ s9 uρ (#θ çΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθ ßϑÏk=yè è? |=≈ tGÅ3ø9 $# $ yϑÎ/uρ óΟçFΖä. 

tβθ ß™â‘ ô‰s? ∩∠∪ 〈 آل عمران. 
 تقرير اهللا لبشرية الرسل مينع الكفار من االقتراحات اليت يقترحوا على الرسل -

≅ 3 ö:  ففي كل مرة يؤكد الرسل ألممهم على بشريتهم، قال تعاىل م؛ليؤمنوا è% tβ$ ys ö7ß™ 

’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪ 〈 ،وقال تعاىل اإلسراء:   tΑ$ s% $yϑ‾ΡÎ) Νä3ŠÏ?ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# βÎ) 

u !$ x© !$ tΒ uρ Ο çFΡr& tÌ“ Éf ÷èßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ 〈،وقال تعاىل  هود:  #sŒ Î)uρ 4’n? ÷Gè? óΟÎγ øŠn=tæ $ uΖè?$ tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ � tΑ$ s% 



  
 

٢٢٩

šÏ% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 ÏMøy$# Aβ#u ö� à)Î/ Î�ö� xî !#x‹≈yδ ÷ρr& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& 
…ã& s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û Å¤ ø�tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ 

z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ 〈 يونس. 

، فقد جاءهم  الكفارجةح على صدقهم ويرد يؤكد تكرار إرسال الرسل من البشر -
: ل تعاىلالعلم بوجود أنبياء ورسل من البشر أرسلوا إىل من قبلهم، وهي سنة إهلية ثابتة، قا

 $ tΒ uρ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨, ym ÿÍνÍ‘ ô‰s% øŒÎ) (#θä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n? tã 9�|³o0 ÏiΒ & ó x« 3 ö≅è% ôtΒ tΑt“Ρr& 

|=≈tGÅ3ø9 $# “Ï%©!$# u !% ỳ Ïµ Î/ 4 y›θãΒ # Y‘θ çΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 (  ∩⊇∪ 〈تعاىل، وقالاألنعام :  !$tΒ uρ 

$ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š�Î=ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ û ÇrθœΡ ΝÍκö�s9 Î) ôÏiΒ È≅÷δ r& #“t� à)ø9 $# 3  ∩⊇⊃∪ 〈،وقال تعاىل يوسف : 

ö≅è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# !$ tΒ uρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yèø�ãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& āωÎ) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) 

!$ tΒ uρ O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β ∩∪ 〈 األحقاف.  
 :١ءآلباا  االحتجاج بتبعية-٣

≅ ö : قال تعاىلمجيع األمم السابقة، كانت دأب احلُجةوهذه  t/ (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ 

$ tΡu !$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Β é& $‾ΡÎ)uρ #’n? tã ΝÏδ Ì�≈rO#u tβρß‰tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7Ï9≡ x‹ x.uρ !$ tΒ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ 

y7 Î=ö7s% ’Îû 7πtƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒÉ‹‾Ρ āω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùu�øIãΒ $‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $ ‾ΡÎ)uρ 

#’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u šχρß‰tF ø)•Β ∩⊄⊂∪ 〈 الزخرف. 

 :احلُجةحترير 
بدين آبائهم الذي اهم الرسل عنه، وجعلوا التقليد مبدأ مسلماً به، احتج الكفار بتمسكهم 

 وإنا على منهاجهم ،ا وجدنا آباءنا على ملة ودين إنيقولون ال يستطيعون عنه حوالً،
  #sŒÎ)uρ: ، قال تعاىل ونعبد ما كانوا يعبدون، كالذي فعلوا، بفعلهم نفعل،وطريقتهم مقتدون

Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& šχ%x. öΝèδäτ !$ t/#u 

                                                 
 

 .١٢/، ص٢/اء البيان، للشنقيطي، ج، أضو٢٢٤/ ، ص٧/القرآن العظيم، البن كثري، جتفسري  انظر ١



  
 

٢٣٠

Ÿω šχθè=É)÷ètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 ،وقال تعاىل البقرة:  #sŒ Î)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟ çλm; (# öθ s9$yès? 4’ n<Î) !$tΒ 

tΑt“Ρr& ª! $# ’n<Î)uρ ÉΑθ ß™§�9 $# (#θ ä9$ s% $ uΖç6 ó¡ym $ tΒ $tΡô‰ỳ uρ Ïµ ø‹n=tã !$ tΡu !$ t/# u 4 öθ s9 uρr& tβ% x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω 
tβθ ßϑn=ôètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGöκ u‰ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 املائدة. 
 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 

ون د،  السابقة من قبول املعتقدات املوروثةالقرآن الكرمي ما شاع يف األمم لقد رفض -
 مبين على تباع، وهومنهجاً قومياً لال يف القرآن الكرمي بل وضع اهللا، برهان يدل على صحتها

 . وإعمال العقل، والربهان، والعلم،الدليل
 فالرسل يدعون أقوامهم إلعمال ،من دعوى رسلهالقرآن الكرمي  وهذا املنهج بينه اهللا يف 

من عكس لى صحة ما جاءوا به، على اللة؛ وهذا يدل عالعقل فيما جاءوا به من آيات وأد
 ،دعى إىل جتميد العقل بل يفاملتبع يقلد كاألعمى، وال يدعى إلعمال عقله، ؛منهج الكفار

 .والسري خلف هذه املوروثات بكل انقياد
 وأن قاد الذي ينبين عليه أمور احلياة، أمهية االعتالقرآن الكرمي على أكد اهللا يف -

وأن الذي ال علم له يف إميانه أعمى،  ان بعقيدة معينة هو العلم، اإلميالطريق املوصل إىل
  :  قال تعاىل،واألعمى ميكن أن يقاد إىل أي اجتاه من أي شخص yϑsùr& ÞΟ n=÷ètƒ !$ yϑ‾Ρr& tΑÌ“Ρé& 

y7 ø‹s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘, ptø: $# ô yϑx. uθ èδ #‘yϑôãr& 4 $ oÿ©ςÎ) ã� ©.x‹tGtƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{ $# ∩⊇∪ 〈 الرعد. 

، م يتبعون آباءهم دون أدىن معرفةهلم شدة جهلهم ومجود عقوهلم حيث إ بني اهللا -
 3 öθ: تعاىلحىت لو كان هؤالء اآلباء ال يعقلون شيئاً وليس لديهم سبل للهداية، قال  s9 uρr& 

šχ%x. öΝèδ äτ !$t/# u Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 ،ىلوقال تعا البقرة:  4 öθ s9 uρr& tβ% x. 

öΝèδ äτ!$ t/# u Ÿω tβθßϑn=ôètƒ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 املائدة. 
وإن رأى هؤالء املتبعون أن يف آبائهم العقل واهلداية، فيجب أال مينعهم ذلك من أن يتبعوا 

 قال من يأيت مبنهج أهدى من منهج هؤالء اآلباء، فالعاقل هو الذي يتبع احلق أينما كان،
 * Ÿ≅≈s% öθs9: تعاىل uρr& Οä3çGø⁄Å_ 3“y‰÷δ r' Î/ $ £ϑÏΒ öΝ›?‰y_ uρ Ïµø‹ n=tã ö/ ä.u !$ t/# u (  ∩⊄⊆∪ 〈الزخرف . 



  
 

٢٣١

 #sŒ: ، قال تعاىل الذي يجهل عواقبهتباع أنكر اهللا عليهم اال- Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ 

tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 4 öθ s9 uρr& tβ%Ÿ2 ß≈sÜ ø‹¤±9 $# öΝèδθããô‰tƒ 4’ n<Î) 

É>#x‹tã Î�� Ïè¡¡9  . لقمان〉 ∪⊆⊅∩ #$
 
 
 
 
 
 

 :املقترحة اآلياتب اإلتيان بعدم االحتجاج -٤
 قـال ،١أقواهلم فتشات للحق ردهم يف الكفار عقول تشابه الكرمي القرآن يف اهللا أكد

$ tΑ: تعـاىل s%uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ Ÿω öθs9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª!$# ÷ρr& !$ oΨ�Ï?ù' s? ×πtƒ#u 3 š�Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% 

šÏ% ©!$#  ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% Ÿ≅÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9 öθ s% ¢ ôM yγ t7≈ t±n@ óΟßγ ç/θ è=è% 3 ô‰s% $̈Ψ̈�t/ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 šχθ ãΖÏ%θãƒ 

 وهذه ،م يؤمنوا حىت آيات إنزال أنبيائهم على اقتراحهم ذلك ومن ،البقرة 〉 ∪∇⊆⊆∩
 حىت جهرة اهللا رؤية اقترحوا إسرائيل فبين. السابقة األمم مجيع دأب كانت االقتراحات

 øŒ: تعاىل قال يؤمنوا، Î)uρ óΟ çFù=è% 4 y›θßϑ≈ tƒ s9 z ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “t� tΡ ©! $# Zοt� ôγy_ ãΝä3ø?x‹ yzr' sù 

èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡr&uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈∈∪ 〈 مزيناً -عليه السالم- موسى يأيت أن فرعون واقترح ،لبقرةا 
ه على دعوته نيشهدون برسالته ويعاونوالذين يأيت باملالئكة أن ، أو ر باحللي واألساوجممالً

 Iω :قال تعاىل ،ويؤيدونه öθn=sù u’Å+ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×οu‘ Èθ ó™r&  ÏiΒ A= yδsŒ ÷ρr& u !% ỳ çµyètΒ èπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# 

šÏΡÎ�tIø)ãΒ ∩∈⊂∪ 〈الزخرف . 

                                                 
 

 .٤٠٢-٤٠١/ ، ص١/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١



  
 

٢٣٢

 عدمو بل وعدائهم، عنادهم على يدل األمرالذي ؛مااقتراح يف العرب مشركو وبالغ
 (#θä9$ : تعاىل قال ،طلبها يف جديتهم s%uρ  s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym t� àf ø�s? $ uΖs9 z ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 

% �æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρr& tβθ ä3s? š�s9 ×π̈Ψy_  ÏiΒ 9≅ŠÏƒ‾Υ 5= uΖÏãuρ t� Édf x�çGsù t�≈yγ ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=Åz # ��� Éf ø�s? ∩⊇∪ ÷ρr& 

xÝÉ)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $ yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $ ¸�|¡ Ï. ÷ρr& u’ÎAù' s? «!$$ Î/ Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪ ÷ρr& tβθ ä3tƒ 

y7 s9 ×MøŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7ÍhŠÏ%ã� Ï9 4 ®L ym tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $Y7≈ tF Ï. 

…çνäτ t� ø)‾Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ys ö7ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪ 〈 اإلسراء.  

 احلُجة حترير
 :وهي مأنبيائه على الكفار اقترحها اقتراحات عدة الكرمي القرآن يف اهللا ذكر

 øŒ: تعاىل قال ،اهللا رؤية اقتراح/ ١ Î)uρ óΟ çF ù=è% 4y›θ ßϑ≈ tƒ s9 zÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4®L ym “t� tΡ ©!$# Zοt� ôγ y_ 

ãΝä3ø?x‹ yzr' sù èπs)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈∈∪ 〈 ،وقال تعاىلالبقرة:  ÷ρr& u’ ÎAù' s? «!$$ Î/ Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ 

¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪  〈 ،تعاىل وقال اإلسراء:   tΑ$ s%uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã 

èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& 3“t� tΡ $ oΨ−/u‘ 3 Ï‰s)s9 (#ρç�y9 õ3tGó™$# þ’ Îû öΝÎγ Å¡ à�Ρr& öθ tGtãuρ # vθ çGãã # Z��Î7 x. ∩⊄⊇∪ 〈 الفرقان. 

%! ÷ρr& u : على لسان فرعونقال تعاىل ،النيب مع املالئكة نزول اقتراح/ ٢ ỳ çµ yètΒ èπ x6Í×‾≈n=yϑø9$# 

šÏΡÎ�tIø)ãΒ ∩∈⊂∪ 〈 ،على لسان مشركي العربوقال تعاىل الزخرف :   ÷ρr& u’ÎAù' s? «!$$ Î/ 

Ïπ x6Í× ‾≈n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪ 〈 تعاىل وقال سراء،اإل:   tΑ$ s%uρ t Ï%©!$# Ÿω šχθã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 Iω öθs9 

tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9  .الفرقان 〉 ∪⊆⊅∩ #$

 (#θ : اقتراح تفجري النيب للينبوع، قال تعاىل/ ٣ ä9$s%uρ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7s9 4®L ym t� àfø�s? $ uΖs9 z ÏΒ 

ÇÚö‘ F{ $# % �æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪  〈 اءاإلسر. 



  
 

٢٣٣

 (ρr& tβθ: تعاىل قال ،واحللي والكرت للجنة النيب امتالك اقتراح/ ٤ ä3s? š�s9 ×π̈Ψy_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ‾Υ 

5= uΖÏãuρ t� Édf x�çGsù t�≈yγ ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=Åz # ��� Éfø�s? ∩⊇∪  〈 ،قال تعاىلو اإلسراء:  Iω öθ n=sù u’ Å+ø9 é& Ïµ ø‹ n=tã 

×οu‘ Èθ ó™r& ÏiΒ A= yδ sŒ ∩∈⊂∪ 〈الزخرف . 

  ÷ρr& tβθä3tƒ y7: تعاىل قال ،زخرف من لبيت النيب امتالك راحاقت/ ٥ s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã—  〈 

 .اإلسراء
#)  :تعاىل قال ،العذاب نزول اقتراح/ ٦ þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_ r& y‰ç7 ÷èuΖÏ9 ©!$# … çνy‰ôm uρ u‘x‹tΡuρ $tΒ tβ% Ÿ2 

ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u ( $ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9   :تعاىل وقال األعراف، 〉 ∪⊂∠∩ #$

(#ρã� s)yèsù sπ s%$ ¨Ψ9$# (# öθ tGtãuρ ô tã Í÷ö∆r& óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$s%uρ ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKøy$# $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ 

tÎ=y™ö� ßϑø9  .األعراف 〉 ∪∠∠∩ #$

 

 (#θ :تعاىل وقال ä9$s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰s% $ oΨtFø9 y‰≈ y_ |N÷�sYò2r' sù $oΨs9≡ y‰Å_ $ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨà2 

z ÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9 #)  :تعاىل قال العذاب بإنزال عاد قوم وطالب هود، 〉 ∪⊅⊃∩ #$ þθ ä9$ s% $ oΨoKø⁄Å_r& 

$ oΨs3Ïùù' tGÏ9 ôtã $ uΖÏF oλÎ;#u $ uΖÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9  كفار واقترح اف،األحق 〉 ∪⊅⊅∩ #$

 øŒÎ)uρ (#θ :تعاىل قال ،السماء من احلجارة إنزال قريش ä9$s% ¢Οßγ ‾=9 $# βÎ) šχ%x. #x‹≈yδ uθ èδ ¨,ys ø9 $# 

ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã ö�ÏÜ øΒ r' sù $ uΖøŠn=tã Zοu‘$ yfÏm z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# Íρr& $ oΨÏKøy$# A>#x‹ yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊄∪ 〈 ،وقال األنفال 

¡ ÷ρr& xÝÉ)ó :ىلتعا è@ u !$yϑ¡¡9 $# $ yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $ ¸�|¡ Ï. ∩⊄∪ 〈 ،ىلتعا وقال اإلسراء:  (#θ ä9$s%uρ 

$ uΖ−/u‘ ≅ Édf tã $ uΖ©9 $uΖ©Ü Ï% Ÿ≅ö7 s% ÏΘ öθ tƒ É>$ |¡ Ïtø:  .ص 〉 ∪∌⊆∩ #$

’ ÷ρr& 4: تعاىل قال ،السماء يف النيب رقي اقتراح/ ٧ n∋ö� s? ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9$#  s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7ÍhŠÏ%ã� Ï9 

4 ®Lym tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $ Y7≈tF Ï. …çνäτ t�ø)‾Ρ 3 ∩⊂∪ 〈 اإلسراء. 
 



  
 

٢٣٤

 :املطالب وهلذه احلُجة هلذه الكرمي القرآن دحض
 إلرضاء وليست ،النيب أييدت هو اآليات إنزال من الغرض أن وتعاىل سبحانه اهللا بني -

 .الناس أهواء
 ألن ؛رض ومن فيهنلفسدت السموات واألء الناس  ألهواكان إنزال اآليات تبعاً ولو

 ؛ الفاسدة وشهوام الباطلة ال ميكن أن يقوم عليها نظام السماء واألرض ومن فيهنأهوائهم
 Èθ: ، قال تعاىل١ بل لو كانت هي املتبعة لفسد اجلميع، واختالفهالك لفساد أهوائهموذ s9 uρ 

yìt7 ©?$# ‘, ys ø9 $# öΝèδ u!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡x�s9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $#uρ  tΒ uρ �∅ÎγŠÏù 4 ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ÷�s?r& 

öΝÏδ Ì�ò2É‹ Î/ óΟ ßγ sù  tã ΝÏδ Ì� ø.ÏŒ šχθàÊ Ì�÷è •Β ∩∠⊇∪ 〈املؤمنون . 

 (#θä9$s%uρ Iωöθs9 š: تعاىل قال ،مااقترح عن تغين ما اآليات من هلم أنزل قد اهللا أن - Ì̂“Ρé& 

Ïµø‹ n=tã ×M≈tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ ( ö≅è% $ yϑ‾ΡÎ) àM≈tƒ Fψ$# y‰ΨÏã «!$# !$ yϑ‾ΡÎ)uρ O$ tΡr& Ö�ƒ É‹tΡ ê Î7•Β ∩∈⊃∪   óΟs9 uρr& 

óΟÎγ Ï�õ3tƒ !$ ‾Ρr& $ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tF Å6 ø9$# 4‘n=÷F ãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 āχÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ Zπ yϑôm t� s9 3“t� ò2ÏŒ uρ 

5Θ öθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ 〈 العنكبوت. 

ما من األنبياء نيب : "�اهللا قال رسول :  قال– رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة يف الصحيح و
 وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إيل ثل آمن عليه البشر،إال أُعطي من اآليات ما م

 . ٢"فأرجو أين أكثرهم تابعاً يوم القيامة
واحلديث يدل على أن النيب البد له معجزة تقتضي إميان من شاهدها بصدقه، واليضره من 

 أي القرآن ملا اشتمل عليه من اإلعجاز "ا كان الذي أوتيته وحياً  وإمن"أصر على املعاندة، 
الواضح، والشتماله على الدعوة واحلجة واإلخبار مبا سيكون، فعم نفعه من حضر ومن 

 وهذه الرجوى قد "فأرجو أين أكثرهم تابعاً يوم القيامة"غاب ومن وجد ومن سيوجد، 
  ٣.حتققت فإنه أكثر األنبياء تبعاً

                                                 
 

 . بتصرف٣٤٢/، ص٥/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

 .١٣٩/ سبق خترجيه، ص١

 .٢١٩٣/، ص٢/ح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر، جفت ٢



  
 

٢٣٥

 
 : وهي،إنزال اآليات املقترحة عدم أسباب الكرمي القرآن يف اهللا ذكر -
$  : ، قال تعاىلعدم إميان األولني ا/ ١ tΒ uρ !$ oΨyèuΖtΒ βr& Ÿ≅Å™ö�œΡ ÏM≈tƒFψ$$Î/ HωÎ) βr& z>¤‹Ÿ2 $pκÍ5 

tβθ ä9 ¨ρF{$# 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠθßϑrO sπs%$ ¨Ζ9 $# Zοu�ÅÇ ö7ãΒ (#θßϑn=sà sù $pκÍ5 4 $ tΒuρ ã≅ Å™ö�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$Î/ āω Î) $ Z�ƒÈθ øƒrB ∩∈∪ 〈 

 !$tΒ ôM: قال تعاىل، واإلسراء uΖtΒ#u Νßγ n=ö6 s%  ÏiΒ >π tƒ ö� s% !$yγ≈ oΨõ3n=÷δ r& ( öΝßγ sùr& šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈 ،األنبياء 

 بل ، مل يؤمنوا، وجاءم رسلهم مبا اقترحوا،يعين أن األمم الذين اقترحوا اآليات من قبلهم
 فلو جاءكم ما ، وعناداً أشد منهم عتواً-مشركي العرب-  وأنتم،متادوا فأهلكهم اهللا

 .١اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا
٢ /فمن رمحة اهللا عدم  ؛ يف العذاب واهلالكأن نزول اآليات املقترحة وتكذيبهم هلا سبب

ان بعيسى ، وقد اقترح احلواريون نزول املائدة من السماء، ال لإلميتلبية ما اقترحوا من آيات
 ولكن لالطمئنان، ومع ذلك هددهم اهللا بالعذاب حني عدم التصديق ا، -عليه السالم–

$ tΑ: قال تعاىل s% ª!$# ’ÎoΤ Î) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹ n=tæ (  yϑsù ö� à�õ3tƒ ß‰÷èt/ öΝä3ΖÏΒ þ’ÎoΤÎ* sù …çµç/Éj‹ tãé& $ \/# x‹tã Hω 
ÿ…çµ ç/Éj‹tãé& # Y‰tn r& z ÏiΒ tÏϑn=≈ yè ø9  . املائدة〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

 رد احلـق     فائدة من نزول اآليات املقترحة؛ ألن اهلـدف مـن طلبـها هـو              أنه ال / ٣
 öθ : ؛ فمهما رأوا من آيات وهم على هذه احلالة فلن يؤمنوا ا، قال تعاىلواالستكبار s9 uρ 

$ uΖø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã $ Y7≈ tF Ï. ’ Îû <¨$ sÛö� Ï% çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ tΑ$ s)s9 t Ï% ©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āω Î) Ö� ós Å™ 

× Î7 •Β ∩∠∪ 〈 ــام ــال. األنع ــاىل وق   öθ: تع s9 uρ $ oΨ‾Ρr& !$ uΖø9 ¨“tΡ ãΝÍκö� s9 Î) sπ x6 Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ÞΟ ßγ yϑ‾=x.uρ 4’ tAöθ pR ùQ $# 

$ tΡ÷�|³ym uρ öΝÍκö� n=tã ¨≅ ä. & ó x« Wξ ç6 è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. (# þθ ãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 Hω Î) βr& u !$ t±o„ ª! $# £ Å3≈ s9 uρ öΝèδ u�sYò2r& 

tβθ è=yγ øg s† ∩⊇⊇⊇∪ 〈،تعاىل وقال األنعام : ¨βÎ) š Ï% ©!$# ôM ¤)ym öΝÍκö� n=tã àM yϑÎ=Ÿ2 y7 În/u‘ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

∩∉∪ öθ s9 uρ öΝåκøEu !% ỳ ‘≅ à2 >π tƒ#u 4 ®L ym (# ãρt� tƒ z>#x‹ yè ø9 $# zΟŠÏ9 F{ $# ∩∠∪ 〈  تعاىل وقوله،  يـونس  : öθ s9 uρ 

                                                 
 

 ١٣٦/، ص٤/ أضواء البيان، للشنقيطي،ج١



  
 

٢٣٦

$ oΨós tF sù ΝÍκö� n=tã $ \/$ t/ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# (#θ �=sà sù ÏµŠÏù tβθ ã_ ã� ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ (# þθ ä9$ s)s9 $ yϑ‾ΡÎ) ôNt� Åj3ß™ $ tΡã�≈ |Á ö/r& ö≅ t/ 

ß øtwΥ ×Π öθ s% tβρâ‘θ ßs ó¡ ¨Β ∩⊇∈∪ 〈احلجر .  
 أيديهم يف وليس ،الرسالة إبالغ هي الرسل ةوظيف أن على الكرمي القرآن يف اهللا أكد -

 على القادر فهو وحده، اخلبري العليم اختصاص من ياتاآل ونزول بشر فهم اآليات، إنزال
 على الرد إىل � نبيه موجهاً تعاىل قال آيات، من عباده يناسب مبا العارف وهو إنزاهلا،

$ ö≅è% tβ : املشركني اقتراحات ys ö7ß™ ’ În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθß™§‘ ∩⊂∪ 〈 اإلسراء. 
 مافكيف أقدر أن أفعل ! نا إال عبد من عبيده من بين آدم هل أ:قل يا حممد هلؤالء املشركني 
 
 
 

 وإمنا أنا رسول أبلغكم ما . وإمنا يقدر عليها خالقي وخالقكم؟سألتموين من هذه األمور
 ال يقدر على ، والذي سألتموين أن أفعله بيد اهللا الذي أنا وأنتم عبيد له،أرسلت به إليكم

 ≅è% Hω ãΑθ: � نبيه لسان على ، قال تعاىل١ذلك غريه è%r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß É!#t“yz «! $# Iωuρ 

ãΝn=ôãr& |= ø‹tó ø9 $# Iωuρ ãΑθè%r& öΝä3s9 ’ ÎoΤÎ) î7n=tΒ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āωÎ) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 ∩∈⊃∪ 〈 ،هذه ويف األنعام 
 لتايلوبا ،عنه حييد أن يستطيع ال الذي اهللا ألمر هاتباع وقوة تهبشري � الرسول يقرر اآلية
 .به اهللا أرسله ما إال ميلك ال فهو
 وجوب على ليؤكد العذاب برتول املطالبني هؤالء مآل عن الكرمي القرآن يف اهللا أخرب -

 y7 :تعاىل قال والعربة؛ العظة أخذ tΡθ è=Éf÷ètGó¡o„ uρ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ|¡ysø9 $# ô‰s%uρ ôM n=yz  ÏΒ 

ÞΟÎγ Î=ö6 s% àM≈n=èVyϑø9 $# 3 ¨βÎ)uρ y7 −/u‘ ρä% s! ;οt� Ï�øótΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 4’n? tã óΟ Îγ ÏΗø>àß ( ¨βÎ)uρ š�−/u‘ ß‰ƒ Ï‰t±s9 É>$ s)Ïè ø9 $# 

 الرعد، 〉 ∪∌∩

                                                 
 

 .١٦٤/، ص١٥/ تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج١



  
 

٢٣٧

 ô‰s%uρ ôMn=yz ÏΒ ÞΟ: وقال تعاىل Îγ Î=ö6 s% àM≈n=èVyϑø9 نا باألمم اخلالية تأي قد أوقعنا نقم 〉 3 #$
  .١ اعربة وعظة ملن اتعظمثْلَةً ووجعلناهم 

 حىت -عليه السالم- عن استعجال الكفار للعذاب من مجيع األمم السابقة من نوح فأخرب اهللا
 (#θä9$ : تعاىل قال �نبينا حممد، s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰s% $ oΨtF ø9 y‰≈ y_ |N÷�sYò2r' sù $ oΨs9≡ y‰Å_ $ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ 

!$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨà2 z ÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9  :تعاىل قال ،العذاب بإنزال عاد قوم وطالب هود، 〉 ∪⊅⊃∩ #$

 (# þθ ä9$ s% $oΨoKø⁄Å_ r& $ oΨs3Ïùù' tGÏ9 ô tã $ uΖÏF oλ Î;#u $ uΖÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊄∪ 〈 

� (#ρã :فقال مثود عن ذلك اهللا وذكر األحقاف، s)yèsù sπs%$ ¨Ψ9 $# (# öθ tGtãuρ ô tã Í÷ö∆r& óΟÎγ În/u‘ (#θä9$ s%uρ 

ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKøy$# $ yϑÎ/ !$tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ tÎ=y™ö� ßϑø9  .األعراف 〉 ∪∠∠∩ #$

 

$  : تعاىل فقال ،-السالم عليه-لوط وقوم  yϑsù šχ%x. šU#uθ y_ ÿÏµ ÏΒöθ s% Hω Î) βr& (#θ ä9$s% $ oΨÏKøy$# 

É>#x‹yè Î/ «!$# βÎ) |MΖà2 zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∪ 〈 ،العذاب تعجيل قريش كفار واقترح العنكبوت 

 øŒ :تعاىل قال أخرى، آيات يف حيددوا ومل آيات، يف نوعه فحددوا Î)uρ (#θä9$ s% ¢Ο ßγ‾=9 $# βÎ) 

šχ%x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ysø9 $# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã ö�ÏÜ øΒ r' sù $ uΖøŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# Íρr& $ oΨÏKøy$# A>#x‹ yè Î/ 

5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊄∪ 〈 ،وقوله األنفال:  ÷ρr& xÝÉ)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9 $# $yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠn=tã $ ¸�|¡ Ï. ∩⊄∪ 〈 ،اإلسراء 

 (#θ :وقوله ä9$s%uρ $ uΖ−/u‘ ≅ Édf tã $ uΖ©9 $ uΖ©ÜÏ% Ÿ≅ö7 s% ÏΘ öθ tƒ É>$ |¡Ïtø:  .ص 〉 ∪∌⊆∩ #$

 لطاليب اهللا استجابة عدم وأن ،مسمى أجل له العذاب أن الكرمي القرآن يف اهللا قرر - 
 قال مسمى، بأجل عنده شيء كل ولكن انه،سبح مقدرته لعدم ليس وقتها يف العذاب

 y7: تعاىل tΡθ è=Éf÷ètGó¡o„ uρ É>#x‹yè ø9 $$ Î/  s9 uρ y#Î=øƒä† ª!$# …çνy‰ôãuρ 4 ∩⊆∠∪ 〈،تعاىل وكقوله احلج : 

                                                 
 

 .٤٣٣/، ص٤/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٢٣٨

y7 tΡθ è=Éf ÷ètGó¡o„ uρ É>#x‹yè ø9 $$ Î/ 4 Iω öθ s9 uρ ×≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β ÞΟ èδ u !$ pg°: Ü>#x‹yè ø9 $# Νæη̈Ψt�Ï?ù' u‹ s9 uρ Zπ tGøót/ öΝèδ uρ Ÿω 
tβρâ÷ßê ô±o„ ∩∈⊂∪ 〈العنكبوت. 

 االستجابة الفورية إلنزال العذاب ناتج عن رؤية أن عدم يف القرآن الكرمي  بني اهللا-
 öΝåκ̈ΞÎ) …çµ :اً، قال تعاىل ويراه اهللا قريباً فهم يرون وعد اهللا بعيد،الكفار القاصرة tΡ÷ρt� tƒ #Y‰‹Ïèt/ 

∩∉∪ çµ1t� tΡuρ $Y7ƒ Ì�s% ∩∠∪ 〈املعارج  .  
 متصف وفه ،بعباده اهللا رمحة من نابع العذاب تأخري أن الكرمي القرآن يف اهللا ذكر -

 y7tΡθ :تعاىل قال ،الناس ظلم عن ويتجاوز يعفو جتعله اليت باملغفرة è=Éf ÷ètGó¡o„ uρ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿ≅ö6s% 

Ïπ uΖ|¡ysø9 $# ô‰s%uρ ôMn=yz ÏΒ ÞΟÎγ Î=ö6 s% àM≈n=èVyϑø9 $# 3 ¨βÎ)uρ y7 −/u‘ ρä% s! ;οt� Ï�øótΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 4’ n?tã óΟ Îγ ÏΗø>àß ( ¨βÎ)uρ 

š�−/u‘ ß‰ƒ Ï‰t±s9 É>$ s)Ïè ø9$# ∩∉∪ 〈 الرعد. 

 
 
 
 : احتجاج اليهود بالعهد الذي زعموه على ألسنة أنبياء بين إسرائيل-٥

  عذراً جيدوا افتروا على اهللا فرية حىت� رسل ا حممدملا رأى اليهود اآليات املبهرات اليت أُ
  :بقوهلم فاحتجوا ا جاء اليت اآليات قيمة من وليقللوا  متابعتهم له،لعدم
 šÏ% ©!$# (# þθä9$ s% ¨βÎ) ©! $# y‰Îγ tã !$ uΖøŠs9 Î) āω& š∅ÏΒ ÷σçΡ @Αθ ß™t� Ï9 4®L ym $ oΨt�Ï?ù' tƒ 5β$t/ö� à)Î/ ã&é#à2ù' s? 

â‘$ ¨Ψ9$# 3 ∩⊇∇⊂∪ 〈 عمران آل. 
 :احلُجة حترير

ال يؤمنوا يف كتبهم أونة رسلهم سليهم على ألإ عهد  بأن اهللاحتج اليهود على الرسول
 تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن ترتل نار من ن م أنَّ:لرسول حىت يكون من معجزاته

فجمعوا بني الكذب على اهللا وحصر آية الرسل مبا قالوه من هذا اإلفك  .السماء تأكلها



  
 

٢٣٩

 مطيعون لرم -يف ذلك- النار فهم تأكلهان  بقربيأممل ، وأم إن مل يؤمنوا برسول املبني
  .١ملتزمون عهده

 : احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 
حينما جاءم بالقربان وغريه من   برسلهممبا صنعوهالقرآن الكرمي ر اهللا اليهود يف  ذكّ-

 3 ö≅è% ô‰s% öΝä.u : فقال تعاىل،اآليات !% ỳ ×≅ ß™â‘ ÏiΒ ‘Î=ö7s% ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$ Î/ “ Ï%©!$$ Î/uρ óΟ çF ù=è% zΟ Î=sù 

öΝèδθßϑçF ù=tF s% βÎ) óΟçGΨä. t Ï%Ï‰≈  وبنار ، والرباهنياحلُجج، ب جاءوكمأي آل عمران، 〉 ∪⊃∇⊆∩ ¹|
وقتلتموهم إن كنتم  ، واملعاندة، قابلتموهم بالتكذيب واملخالفة فلم،تأكل القرابني املتقبلة

 .٢صادقني  تتبعون احلق وتنقادون للرسل
 الكرمي هلذه احلُجة كان دحضاً قوياً، حيث إن اهللا مل يرد كذم وافتراءهم ودحض القرآن

مباشرة، بل سلم هلم مبا يقولون، مث دحض زعمهم بتذكريهم بدأم القدمي من تكذيبهم 
وشناعة فعلهم حني قتلوا أنبيائهم، فإن  ألنبيائهم ومبا جاءوا به، ومنه القربان الذي ذكروه،

 !!. بالغريب افتراؤهم وكذم على اهللاكان هذا فعلهم فليس 
فر أسباب ارغم توبالظاملني بعضهم ببعض يف عدم إميام القرآن الكرمي  أحلق اهللا يف -

* βÎ: ، فمهما تكن اآليات ال يؤمنون ا، قال تعاىلاإلميان sù x8θ ç/¤‹ Ÿ2 ô‰s)sù z>Éj‹ä. ×≅ß™â‘ 

ÏiΒ y7Î=ö7 s% ρâ!% ỳ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$Î/ Ì� ç/–“9$#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ Î�� ÏΨßϑø9  .  آل عمران〉 ∪⊇∇⊆∩ #$
 :احتجاج الكفار بإمداد اهللا هلم باألوالد واألموال -٦

وظنهم أن حاهلم يف الدنيا  ، تبني جهل الكفار واغترارهم مبتاع احلياة الدنيااحلُجةهذه 
 .  اهللا عليه يف اآلخرةيستلزم حاهلم يف اآلخرة، فمن أنعم اهللا عليه يف الدنيا كان لزاماً أن ينعم

 :احلُجةحترير 
 أن امتالكهم لألموال واألوالد كان بسبب عن الكفار قوهلم تعاىل يف القرآن الكرمي ذكر اهللا

 & |M÷ƒut�sùr :قال تعاىل ، فهم كما استحقوها يف الدنيا سيستحقوا يف اآلخرة،استحقاقهم هلا

“Ï% ©!$# t� x�Ÿ2 $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tΑ$ s%uρ āys?ρ_{ Zω$tΒ # µ$s!uρuρ ∩∠∠∪ 〈عاىل على لسان وقال ت.  مرمي

                                                 
 

 .١٩٥/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .بتصرف يسري. ١٧٧/، ص٢/سري القرآن العظيم، ابن كثري، ج تف٢



  
 

٢٤٠

$ tΑ :صاحب اجلنة الكافر s% !$ tΒ ÷àß r& βr& y‰ŠÎ6 s? ÿÍνÉ‹≈yδ # Y‰t/r& ∩⊂∈∪ !$tΒ uρ ÷àß r& sπ tã$¡¡9 $# ZπyϑÍ←!$ s% 

 È⌡s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ În1u‘ ¨βy‰É` V{ # Z�ö�yz $yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6 n=s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ 〈الكهف . 

 ؛ مبا حنن عليه من الدين والفضل مل يفضلنا باألموال واألوالد يكن ربنا راضياًلو ملوقالوا 
 (#θ : ، قال تعاىل١ألن من أحسن اهللا إليه فال ميكن أن يعذبه ä9$ s%uρ ßøtwΥ ç�sYò2r& Zω≡ uθ øΒr& 

# Y‰≈ s9 ÷ρr& uρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/¤‹yè ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ 〈سبأ .  
 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 

  فهـو   فإن شاء أعطى وإن شـاء مل يعـط،         ألة بسطه الرزق مبنية على مشيئة اهللا؛      مس -
، وال يشترط رضاه عن املعطى وحمبته له، فاهللا بـسط           املتصرف الفاعل لذلك حبكمته وعدله    

الرزق ألقوام مث أهلكهم، وقدر الرزق ألقوام مؤمنني ابتالء هلم، فـالرزق ال يعـين احملبـة                 
ـ  ـوقوالرضا،    yξ :اىلـال تع ä. ‘‰ÏϑœΡ Ï Iω àσ‾≈ yδ Ï Iω àσ‾≈ yδ uρ ô ÏΒ Ï !$ sÜ tã y7 În/u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. â !$ sÜ tã 

š�În/u‘ # �‘θ Ýà øtxΧ ∩⊄⊃∪ 〈    ،وقال تعاىل  اإلسـراء :  (#θ ä9$ s%uρ ß øtwΥ ç�sYò2r& Zω≡ uθ øΒ r& # Y‰≈ s9 ÷ρr& uρ $ tΒ uρ ß øtwΥ 

t Î/¤‹ yè ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1u‘ äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂∉∪  〈 وال يستطيع أحـد أن      ،فاهللا ميد مجيع الناس بالعطاء كافرهم ومؤمنهم      ،   سبأ 

 . فهو املالك املتصرف،مينع عطاءه
هو الذي يعلم من يستحق ، ف مسألة العذاب والرمحة مسألة غيبية ال يعلمها أحد غري اهللا-

أم أعطاهم ! طلع هؤالء على الغيب ليعلموا امتناع عذام ؟فهل ا. لعذاب ومن ال يستحقا
 |M :  قال تعاىل! بذلك؟اًاهللا عهد ÷ƒ u t�sùr& “Ï% ©!$# t� x�Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ tΑ$ s%uρ āy s?ρ_{ Zω$ tΒ 

# µ$s!uρuρ ∩∠∠∪ yìn=©Ûr& |=ø‹ tó ø9 $# ÏΘ r& x‹ sƒªB$# y‰ΖÏã Ç≈uΗ÷q §�9$# # Y‰ôγ tã ∩∠∇∪ āξ Ÿ2 4 Ü=çGõ3oΨy™ $ tΒ ãΑθ à)tƒ 

‘‰ßϑtΡuρ … çµs9 z ÏΒ É>#x‹yè ø9 $# # t‰tΒ ∩∠∪ 〈من ارتضى اهللا من  إال فالغيب ممتنع عن الناس،.  مرمي
 .دليالً على صدقه وةًآيرسول فإن اهللا ميده به ليكون ذلك 

                                                 
 

 .بتصرف. ٣٠٥/، ص١٤/قرطيب، ج اجلامع ألحكام القرآن، ال ١



  
 

٢٤١

طغيام حىت يزيدوا يف غيهم و  يف استدراج الكفار بإمدادهم باملال والبننيسنة اهللا -
  :فيحل عليهم عذابه، وهم يظنون أن ذلك مسارعة من اهللا هلم باخلريات، فقال هلم تعاىل

Ÿωuρ ¨ t|¡ øts† t Ï%©!$# (# ÿρã� x�x. $ yϑ‾Ρr& ’Í? ôϑçΡ öΝçλ m; ×�ö� yz öΝÍκÅ¦à�ΡX{ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ’Í? ôϑçΡ öΝçλ m; (# ÿρßŠ# yŠ ÷”z� Ï9 $ VϑøOÎ) 4 
öΝçλ m;uρ Ò>#x‹tã ×Îγ •Β ∩⊇∠∇∪ 〈 وقال تعاىلعمران،  آل:  $£ϑn=sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρã� Åe2èŒ Ïµ Î/ $ oΨós tF sù 

óΟÎγ øŠn=tæ z>≡ uθö/r& Èe≅à2 > ó_x« # ¨Lym #sŒ Î) (#θãm Ì� sù !$ yϑÎ/ (# þθ è?ρé& Νßγ≈ tΡõ‹ s{r& ZπtGøót/ #sŒ Î* sù Νèδ tβθ Ý¡ Î=ö7•Β 

 tβθç7 :وقال تعاىل ،األنعام 〉 ∪⊇⊇∩ |¡ øts†r& $ yϑ‾Ρr& / èφ‘‰ÏϑçΡ ÏµÎ/  ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖt/uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$|¡ èΣ öΝçλ m; ’Îû 

ÏN≡ u�ö� sƒø: $# 4 ≅ t/ āω tβρã�ãè ô±o„ ∩∈∉∪ 〈 ،وقال تعاىل املؤمنون:  ö≅è%  tΒ tβ% x. ’Îû Ï' s#≈ n=āÒ9 $# ÷Š ß‰ôϑu‹ ù=sù ã& s! 

ß≈oΗ÷q §�9$# # ƒ‰tΒ 4  ∩∠∈∪ 〈مرمي  . 
 
 
 
 ونعمهم فضة من بيوم جلعل اءش فلو شيئاً، ملكه من ينقص ال للكفار اهللا أعطاه ما أن -

 الذي اآلخرة نعيم يضاهي ال فيها والنعيم ،املقصودة ليست الدنيا فهذه النعيم، أنواع بشىت
 & Iωöθs9uρ βr: تعاىل قال زائل، قليل نعيم من فيها ما على بدنياهم فليفرحوا للمتقني، اهللا أعده

tβθ ä3tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïm≡ uρ $ oΨù=yèyf ©9  yϑÏ9 ã�à�õ3tƒ Ç≈uΗ÷q§�9 $$Î/ öΝÍκÌEθ ã‹ç6 Ï9 $Z�à)ß™ ÏiΒ 7π āÒ Ïù yl Í‘$ yètΒ uρ 

$ pκö� n=tæ tβρã� yγôà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝÍκÌEθ ã‹ ç6Ï9 uρ $ \/≡ uθö/r& # �‘ ç�ß� uρ $pκö� n=tæ šχθä↔Å3−Gtƒ ∩⊂⊆∪ $ ]ùã� ÷zã—uρ 4 βÎ)uρ ‘≅à2 

y7 Ï9≡ sŒ $ £ϑs9 ßì≈ tF tΒ Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 äοt� ÅzFψ$#uρ y‰ΨÏã y7În/u‘ t É)−Fßϑù=Ï9 ∩⊂∈∪ 〈 الزخرف.  
 مـن  كـان  إذا بشي تنفعه وال صاحبها تغين ال وأا واألوالد األموال حقيقة اهللا بني -

 عطاء فهو ذلك عدا ماو الصاحل، والعمل باإلميان تكون قيةاحلقي فاملنفعة ،اجلحيم أصحاب
 ¨βÎ) š :تعـاىل  قال .أعطاه ما حبسب العبد حياسب ال واهللا اهللا، عند من Ï% ©!$# (#ρã� x�x.  s9 



  
 

٢٤٢

š_ Í_ øó è? óΟ ßγ ÷Ψtã óΟ ßγ ä9≡ uθ øΒ r& Iωuρ Ο èδ ß‰≈ s9 ÷ρr& z ÏiΒ «! $# $ \↔ø‹ x© ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ öΝèδ ßŠθ è%uρ Í‘$ ¨Ψ9  آل 〉 ∪⊂⊆∩ #$

 . عمران
$!  :قال تعاىل tΒ uρ ö/ä3ä9≡ uθ øΒ r& Iωuρ / ä.ß‰≈ s9 ÷ρr& ÉL ©9 $$ Î/ ö/ ä3ç/Ìh� s)è? $ tΡy‰ΖÏã #’ s∀ø9 ã— āω Î) ôtΒ z tΒ#u Ÿ≅Ïϑtãuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝçλ m; â !#t“y_ É#÷è ÅeÒ9 $# $ yϑÎ/ (#θ è=ÏΗxå öΝèδ uρ ’Îû ÏM≈sùã� äó ø9 $# tβθ ãΖÏΒ#u ∩⊂∠∪ 〈سبأ . 
/ s9 öΝä3yèx�Ζs? ö :وقال تعاىل ä3ãΒ% tn ö‘r& Iωuρ öΝä.ß‰≈ s9 ÷ρr& 4 tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã≅ ÅÁø�tƒ öΝä3oΨ÷�t/ 4 ª!$#uρ $yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩⊂∪ 〈املمتحنة . 
 
 :اء أجسادهم بعد املوت وعدم بعثهماحتجاج الكفار بفن -٧

 وكأن البعث أمر مستحيل على اخلالق ،تكاد أمة من األمم إال واحتجت ا  الاحلُجةوهذه 
≅ ö :البارئ، قال تعاىل t/ (#θ ä9$s% Ÿ≅÷VÏΒ $ tΒ tΑ$ s% šχθ ä9 ¨ρF{ $# ∩∇⊇∪ (# þθ ä9$ s% #sŒ Ï r& $ uΖ÷FÏΒ $̈Ζà2uρ $\/#t�è? 

$ ¸ϑ≈ sàÏãuρ $ ‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãè ö7yϑs9 ∩∇⊄∪ ô‰s)s9 $ tΡô‰Ïããρ ß øtwΥ $ tΡäτ !$t/# u uρ #x‹≈yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) 

ç�� ÏÜ≈y™r& šÏ9 ¨ρF{  لى اإلنكار يدل على تشابه عقوهلمواتفاق األمم ع املؤمنون، 〉 ∪⊃∇∩ #$
 أو تفكري، ومما يدل على ون تعقلدمن   غريهم الواهية مقلدينحجج وترديدهم لل،١القاصرة

 ô‰s)s9 $tΡô‰Ïããρ ß: ذلك قوهلم øtwΥ $tΡäτ !$ t/# u uρ #x‹≈yδ ÏΒ ã≅ö6 s% ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™r& š Ï9 ¨ρF{$# 

 . فيه مسعوا هذا االحتجاج من آبائهم فقلدوهمفقد 〉
  :احلُجة حترير

/ ö : احتج الكفار باستحالة بعثهم بعد املوت، قال تعاىل ä.ß‰Ïètƒ r& ö/ ä3‾Ρr& #sŒ Î) öΝšF ÏΒ óΟ çFΖä.uρ $\/# t� è? 

$ ¸ϑ≈ sàÏãuρ / ä3‾Ρr& šχθ ã_ t�øƒ’Χ ∩⊂∈∪  |N$ pκö� yδ |N$ pκö� yδ $ yϑÏ9 tβρß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷βÎ) }‘Ïδ āω Î) $oΨè?$ uŠym 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ uŠøtwΥ uρ $ tΒuρ ßøtwΥ tÏOθ ãè ö7yϑÎ/ ∩⊂∠∪ 〈 ،وقال تعاىل املؤمنون:   zΝtãy— tÏ%©!$# (#ÿρã� x�x. 

                                                 
 

 .٤٨٨/ ،ص٥/آن العظيم، البن كثري، ج انظر تفسري القر١



  
 

٢٤٣

βr&  ©9 (#θèVyè ö7 ãƒ 4 ö≅è% 4’ n? t/ ’În1u‘uρ £èVyè ö6 çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7 t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λä ù=ÏΗxå 4 y7Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «!$# ×�� Å¡o„ ∩∠∪ 

 (#θ :، قال تعاىلعلى ذلكاألميان وأقسموا  التغابن،〉 ßϑ|¡ ø%r& uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝÎγ ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& � Ÿω ß]yè ö7tƒ 

ª!$# tΒ ßNθ ßϑtƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ôãuρ Ïµø‹ n=tã $y)ym £Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊂∇∪ 〈 ،النحل  
 z>u�ŸÑ :، قال تعاىلواستخدموا سبل السخرية واالستهزاء بأنبيائهم فضربوا هلم األمثال uρ 

$ oΨs9 Wξ sW tΒ z Å¤tΡuρ … çµs)ù=yz ( tΑ$ s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ 〈يس . 
 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 

 كان ةإىل اإلجياد األول للمخلوقات، فمن أوجدها أول مرالقرآن الكرمي أشار اهللا يف  -
 ö≅è% (#θ :، قال تعاىلإجيادها يف املرة الثانية أهون عليه çΡθ ä. ¸οu‘$ yf Ïm ÷ρr& # ´‰ƒ Ï‰tn ∩∈⊃∪ ÷ρr& 

$ Z)ù=yz $£ϑÏiΒ ç�ã9ò6 tƒ †Îû ö/ ä.Í‘ρß‰ß¹ 4 tβθ ä9θà)uŠ|¡sù tΒ $ tΡß‰‹ Ïèãƒ ( È≅è% “Ï%©!$# öΝä.t� sÜsù tΑ̈ρr& ;ο§�tΒ 4 
tβθ àÒÉó ÷Ζã�|¡sù y7 ø‹s9 Î) öΝåκy�ρâ â‘ šχθä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ uθ èδ ( ö≅ è% # |¤ tã βr& šχθä3tƒ $ Y6ƒÌ� s% ∩∈⊇∪ 〈 

 .اإلسراء
$   :قال تعاىلو yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒ u‘ z ÏiΒ Ï]÷èt7 ø9 $# $‾ΡÎ* sù / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 5>#t�è? §ΝèO 

ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO ô ÏΒ 7πs)n=tæ ¢ΟèO  ÏΒ 7πtó ôÒ •Β 7πs)‾=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)‾=sƒèΧ t Îi t7ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”� É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# $ tΒ 

â !$ t±nΣ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β §ΝèO öΝä3ã_Ì� øƒéΥ Wξø�ÏÛ ¢ΟèO (# þθ äóè=ö7 tFÏ9 öΝà2£‰ä© r& ( Νà6ΖÏΒ uρ ̈Β 4† ‾ûuθ tGãƒ 

Νà6ΖÏΒuρ  ¨Β –Š t�ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì� ßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹x6 Ï9 zΝn=÷ètƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ $\↔ø‹ x© 4  ∩∈∪ 〈 احلج. 

 uθ :وقال تعاىل èδuρ “Ï%©!$# (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=y⇐ø9 $# ¢ΟèO … çνß‰‹ Ïèãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ÷δ r& Ïµø‹ n=tã 4 ã& s!uρ ã≅ sVyϑø9 $# 

4’ n?ôãF{ $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9  .الروم 〉 ∪∠⊅∩ #$
 z>u�ŸÑ :وقال تعاىل uρ $oΨs9 WξsW tΒ z Å¤ tΡuρ …çµ s)ù=yz ( tΑ$ s% tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅è% 

$ pκ� Í‹ós ãƒ ü“ Ï%©!$# !$ yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ 〈 يس. 



  
 

٢٤٤

 }§øŠs9 :وقال تعاىل uρr& “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã βr& t,è=øƒs† Οßγ n=÷W ÏΒ 4 4’ n? t/ 

uθ èδ uρ ß,≈ ‾=y‚ ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9  . يس〉 ∪⊆∇∩ #$

 لق الكون مبا فيه من مساوات وأرض،يف آيات عدة عن عظمة خالقرآن الكرمي  حتدث -
 على خلق هذه خلق هذه السماوات واألرض أعظم من خلق اإلنسان، فمن كان قادراًأن و

≡ y7Ï9  :، قال تعاىلاآليات العظام فهو أقدر على إعادة خلق اإلنسان sŒ Νèδ äτ!#t“y_ öΝßγ ‾Ρr' Î/ 

(#ρã� x�x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#þθ ä9$ s%uρ #sŒ Ï r& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘uρ $ ‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãèö7 yϑs9 $ Z)ù=yz # ´‰ƒ Ï‰ỳ ∩∇∪ * öΝs9 uρr& 

(# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ î‘ ÏŠ$ s% #’n? tã βr& t, è=øƒs† óΟ ßγ n=÷VÏΒ Ÿ≅ yèy_ uρ óΟßγ s9 Wξ y_ r& 

āω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ’n1r' sù tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# āωÎ) # Y‘θà�ä. ∩∪ 〈 قال تعاىل و،اإلسراء :  óΟ s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# 

“Ï% ©!$# t,n=y{ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ öΝs9 uρ z ÷ëtƒ £ ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& }‘Å↵ øtä† 4’tAöθ yϑø9 $# 4 #’n? t/ 

…çµ ‾ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊂⊂∪ 〈األحقاف . 
 
 
حال األرض امليتة وإحياء اهللا هلا بعد موا ببعث اإلنسان القرآن الكرمي  صور اهللا يف -

 uθ : ، قال تعاىلبعد موته èδ uρ ”Ï% ©!$# ã≅ Å™ö�ãƒ yx≈tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ ô“y‰tƒ ÏµÏGuΗ÷q u‘ ( #̈L ym !#sŒÎ) 

ôM ‾=s%r& $ \/$ ysy™ Zω$ s)ÏO çµ≈oΨø)ß™ 7$s#t6 Ï9 ;M Íh‹̈Β $ uΖø9 t“Ρr' sù ÏµÎ/ u !$ yϑø9 $# $ oΨô_ t� ÷zr'sù Ïµ Î/ ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 
š�Ï9≡ x‹x. ßlÌ� øƒéΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 šχρã� ā2x‹s? ∩∈∠∪ 〈 األعراف.  

% ª!$#uρ ü“Ï : قال تعاىلو ©!$# Ÿ≅y™ö‘r& yx≈tƒ Ìh�9$# ç�� ÏWçF sù $ \/$ ptxā çµ≈oΨø)Ý¡sù 4’ n<Î) 7$s#t/ ;M Íh‹̈Β $ uΖ÷�u‹ ôm r' sù ÏµÎ/ 

uÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7Ï9≡ x‹x. â‘θà± –Ψ9 $# ∩∪ 〈 قال تعاىلو ،فاطر :  ô ÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u y7‾Ρr& “ t� s? 

uÚö‘ F{ $# Zπ yèÏ±≈ yz !#sŒÎ* sù $ uΖø9 t“Ρr& $ pκö� n=tæ u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“Ï%©!$# $ yδ$u‹ ôm r& Ç‘ósßϑs9 #’ tAöθ yϑø9 $# 

4 …çµ ‾ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« í�ƒÏ‰s% ∩⊂∪ 〈  فصلت 



  
 

٢٤٥

ة إحياء  كيفيليقرب للناس دلل اهللا على إحياء املوتى مبن أمام يف الدنيا مث أحياهم، -
 øŒÎ)uρ óΟçF : اهللا للموتى يوم القيامة، قال تعاىل ù=è% 4 y›θßϑ≈ tƒ  s9 zÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®Lym “ t�tΡ ©! $# 

Zοt� ôγ y_ ãΝä3ø?x‹ yzr' sù èπs)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ tβρá�ÝàΨs? ∩∈∈∪ §ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6 ‾=yès9 

tβρã� ä3ô±n@ ∩∈∉∪ 〈 قال تعاىلو ،البقرة :  øŒ Î)uρ óΟ çFù=tF s% $T¡ ø�tΡ öΝè?øℵu‘≡ ¨Š $$ sù $ pκ� Ïù ( ª! $#uρ Ól Ì�øƒèΧ $̈Β öΝçFΖä. 

tβθ ãΚçF õ3s? ∩∠⊄∪ $uΖù=à)sù çνθç/Î�ôÑ $# $ pκÅÕ÷èt7 Î/ 4 y7Ï9≡ x‹ x. Ç‘ós ãƒ ª! $# 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝà6ƒÌ� ãƒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u öΝä3ª=yès9 

tβθ è=É)÷ès? ∩∠⊂∪ 〈 ،قال تعاىلو البقرة :  öΝs9 r& t� s? ’n<Î) tÏ% ©!$# (#θ ã_ t�yz  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ öΝèδ uρ î∃θä9 é& 

u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# tΑ$ s)sù ÞΟßγ s9 ª!$# (#θè?θ ãΒ §ΝèO óΟ ßγ≈u‹ ôm r& 4 āχÎ) ©!$# ρä%s! @≅ôÒ sù ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ 

u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω šχρã� à6 ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ 〈البقرة . 

 ÷ρr& “É‹©9 : قال تعاىلو $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρá�ãã tΑ$ s% 4’ ‾Τr& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ 

ª!$# y‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( çµs?$ tΒ r' sù ª!$# sπ sy($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7 s9 $ �Β öθ tƒ ÷ρr& 

uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπsy($ ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/# u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$#uρ 

4’ n<Î) š‚Í‘$ yϑÏm š�n=yè ôf uΖÏ9 uρ Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$#uρ †n<Î) ÏΘ$ sàÏè ø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδã”Å³⊥ çΡ §ΝèO 

$ yδθÝ¡ õ3tΡ $ Vϑós s9 4 $£ϑn=sù š̈t7 s? …çµ s9 tΑ$ s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅à2 & óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄∈∪ 〈البقرة . 
 øŒ : قال تعاىلو Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ós è? 4’tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 

4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9 É< ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπyèt/ö‘r& z ÏiΒ Î�ö�©Ü9$# £èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n?tã Èe≅ä. 

9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ # [÷“ ã_ ¢ΟèO £ßγ ãã÷Š $# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©! $# î“ƒ Í•tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪ 〈البقرة . 
’ »ωθß™u‘uρ 4 : قال تعاىلو n<Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ÎoΤ r& ô‰s% Νä3çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔Î/ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( þ’ ÎoΤr& ß, è=÷zr& 

Νà6 s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö�©Ü9 $# ã‡à�Ρr' sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù # M�ö� sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Û Ì̃� ö/é&uρ tµ yϑò2F{ $# 



  
 

٢٤٦

š⇑t� ö/F{$#uρ Äór é&uρ 4’tAöθ uΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Νä3ã⁄Îm;tΡé& uρ $ yϑÎ/ tβθ è=ä.ù' s? $ tΒ uρ tβρã� Åz£‰s? ’Îû öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖä. š ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊆∪ 〈 آل عمران. 
 .١أن العدل واحلكمة تقتضي البعث واجلزاءالقرآن الكرمي  بني اهللا يف -

 ÷Π : قال تعاىل r& |= Å¡ym tÏ% ©!$# (#θãm u�tIô_ $# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγ n=yè øgªΥ tÏ%©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# [!#uθ y™ ôΜèδ$ u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑtΒ uρ 4 u !$y™ $ tΒ šχθßϑä3øts† ∩⊄⊇∪ 〈 قال تعاىلو. اجلاثية :  

ã≅ yèôf uΖsùr& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ$# tÏΒ Ì�ôf çR ùQ$% x. ∩⊂∈∪ 〈 القلم. 

 
 : االحتجاج بشفاعة األصنام هلم عند اهللا وأا تقرم منه سبحانه-٨

 شفعاء عند وزعموا أن األصنام االحتجاج بشفاعة األصنام حجة اختص ا مشركو العرب،
 .  ويعتقدون فيها النفع والضرسطة بينهم وبني خالقهم يصرفون هلا العبادةاهللا ووا

 
 
 

 :احلُجةحترير 
 ال على احتج الكفار بأن عبادم لألصنام هي على سبيل التقريب والواسطة بينهم وبني اهللا،

 بأا ال ختلق مع علمهم التام ،عندههم إىل اهللا وتشفع هلم  ترفع حوائجفهي سبيل ربوبيتها؛
 šχρß‰ç7÷ètƒ : وال ترزق، قال تعاىل uρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •�ÛØo„ Ÿωuρ óΟ ßγ ãèx�Ζtƒ 

šχθä9θ à)tƒ uρ Ï Iω àσ‾≈ yδ $ tΡàσ‾≈ yèx�ä© y‰ΨÏã «!$# 4  ∩⊇∇∪ 〈،وقال تعاىل  يونس:   šÏ% ©!$#uρ (#ρä‹ sƒªB$# 

∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ āω Î) !$ tΡθ ç/Ìh� s)ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’s∀ø9 ã— ∩⊂∪ 〈 الزمر .  
 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 

                                                 
 

 .، من هذا البحث١٤٠-١٣٩/ للمزيد راجع ص١



  
 

٢٤٧

اهللا يف آيات عدة من القرآن الكرمي وحدانيته واستقالله باخللق والتصرف   قرر-
 ومعىن ، وأنه اهللا الذي ال إله إال هو، وال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك لهوامللك،

 : شركاً خيلد صاحبه يف النار، قال تعاىلدعالعبادة لغريه يذلك أن صرف أي نوع من أنواع 
 ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ�Ÿ° …çµ s9 ( 

y7 Ï9≡ x‹Î/uρ ßNö� ÏΒ é& O$ tΡr& uρ ãΑ̈ρr& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ � ¨βÎ) ©!$# Ÿω ã: وقال تعاىل ،األنعام 〉 ∪⊃∌⊆∩ #$ Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ 

ÏµÎ/ ã� Ï�øótƒ uρ $tΒ šχρßŠ š�Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 â !$t±o„ 4  tΒuρ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪ 

 . النساء〉

 وإن كانوا يقرون ،إن اعتقاد املشركني يف اآلهلة النفع والضر هو اعتراف بربوبيتها -
 يف بعض أفعاله، وقد -سبحانه– هكون هؤالء األصنام معإال أم يشرهللا بتوحيد الربوبية 

: اعترف املشركون على مر الزمان أن اآلهلة تنفع وتضر، قال اهللا تعاىل على لسان قوم هود
 βÎ) ãΑθ à)‾Ρ āω Î) y71u�tIôã$# âÙ÷èt/ $ uΖÏF yγ Ï9#u & þθÝ¡ Î0 3 ∩∈⊆∪ 〈 ،وهذا االعتراف يكذب ما ادعوه هود 

، فالوسيط والشفيع ال يستطيع نفع بينهم وبني اهللاوتقريب واسطة  عبدوها لكوا أم من
 .املشفوع له

  βÎ) ‘≅à2 tΒ:  أكد اهللا يف القرآن الكرمي أن كل من يف األرض عبيد له، قال تعاىل-

’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ Hω Î) ’ÎA# u Ç≈uΗ÷q §�9$# # Y‰ö7 tã ∩⊂∪ 〈 ،فكيف يعبد املخلوق خملوقاً مرمي 
 .مثله
 فكيف جعلوا هذه األصنام شفعاء ومل ؛ أن يكون بإذن الشافع منط البديساختاذ الو -

  : يقر اهللا هلم بذلك، قال تعاىل tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßìx�ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ÏµÏΡøŒ Î* Î/ 4 ∩⊄∈∈∪ 〈،البقرة  

≅ ö :وقال تعاىل è% šχθä↔Îm6 uΖè?r& ©! $# $ yϑÎ/ Ÿω ãΝn=÷ètƒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 … çµoΨ≈ ys ö7ß™ 

4’ n?≈yès?uρ $ £ϑtã šχθä.Î�ô³ç„ ∩⊇∇∪ 〈،وقال تعاىل  يونس:  /x.uρ ÏiΒ 77n=̈Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω Í_ øó è? 



  
 

٢٤٨

öΝåκçJyè≈ x�x© $ º↔ø‹ x© āωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& tβsŒ ù' tƒ ª!$# yϑÏ9 â!$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ ∩⊄∉∪ 〈 ،بون فاملالئكة املقر النجم
 .  اجلماداتمن دون إذن اهللا، فكيف ذه ال تغين شفاعتهم شيئاً

 لشفيع والوسيط يف الدنيا،القرآن الكرمي على عدم حاجة اإلنسان إىل ا أكد اهللا يف -
 #sŒ :قريب من عباده، قال تعاىل فهو سبحانه Î)uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$t6 Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& 

nοuθ ôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒ Î) Èβ$tãyŠ ( (#θ ç6‹Éf tGó¡uŠù=sù ’Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9 uρ ’Î1 öΝßγ ‾=yès9 šχρß‰ä© ö�tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈 البقرة. 
 :باتباع األرذلني للرسلاالحتجاج  -٩

 الكفار، فهي تدل على سخافة عقوهلم وانقضاء احتج ا اليت احلُجج من أوهن احلُجةوهذه 
لكرميالقرآن اجتهم ومع ذلك دحضها اهللا يف ح.  

 :احلُجةحترير 
 الذين نيذلم ونتأسى يف ذلك ؤالء األرولن نتبعك نؤمن لكم لنلرسلهم قال الكفار 

اتباع ف ،نيذلسألوا رسوهلم أن يبعد هؤالء األرو، سفلتنا وضعفاؤناوهم  م وصدقوكماتبعوك
#)  :، قال تعاىلهاتباع له يف زعمهم مانع هلم من نيذلاألر þθ ä9$s% ß ÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7 yèt7̈?$#uρ 

tβθ ä9 sŒ ö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 قال تعاىلو، الشعراء:  tΑ$ s)sù _|yϑø9 $# t Ï%©!$# (#ρã� x�x.  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% $ tΒ š�1 t� tΡ 

āω Î) # \� t±o0 $ oΨn=÷VÏiΒ $ tΒuρ š�1 t� tΡ š�yèt7̈?$# āωÎ) šÏ% ©!$# öΝèδ $ oΨä9 ÏŒ# u‘r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù& §�9$# $ tΒ uρ 3“ t�tΡ öΝä3s9 

$ uΖøŠn=tã ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝä3–ΨÝà tΡ š Î/É‹≈x. ∩⊄∠∪ 〈هود . 

 قال ،املستضعفني والعبيد واإلماء  يعنون، ما سبقنا هؤالء إليه لو كان اإلميان خرياًوقالوا
$ tΑ :تعاىل s%uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 tÏ%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u öθ s9 tβ% x. # Z�ö�yz $̈Β !$ tΡθ à)t7y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 øŒ Î)uρ öΝs9 (#ρß‰tF ôγ tƒ 

ÏµÎ/ tβθ ä9θà)uŠ|¡sù !#x‹≈yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰s% ∩⊇⊇∪ 〈 األحقاف. 
 

 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 



  
 

٢٤٩

 وهذه ، من الضعفاءون الرسل غالباً ما يكوناتباعأن اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي  قرر -
اس  النأشرف � ملك الروم أبا سفيان عن نبينا ١هرقلولذلك ملا سأل  ،سنة متكررة

 ؟ يتبعونه أم ضعفاؤهم
  .٢ الرسلاتباع هم : قال. بل ضعفاؤهم:فقال

ويف املقابل فإن أهل الكفر والفجور غالباً ما يكونون من أصحاب اجلاه واملال، قـال 
$! : تعـاىل tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ’Îû 7π tƒ ö�s%  ÏiΒ @�ƒÉ‹ ‾Ρ āωÎ) tΑ$ s% !$ yδθèùu�øIãΒ $ ‾ΡÎ) !$yϑÎ/ Ο çFù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ tβρã�Ï�≈ x. 

∩⊂⊆∪ (#θ ä9$ s%uρ ßøtwΥ ç�sYò2r& Zω≡ uθ øΒr& # Y‰≈ s9 ÷ρr& uρ $ tΒuρ ßøtwΥ t Î/¤‹ yè ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ 〈سبأ. 

≡ y7Ï9 :وقال تعاىل  x‹ x.uρ !$ tΒ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö7s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹‾Ρ āω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùu�øIãΒ $ ‾ΡÎ) 

!$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$t/# u #’n? tã 7π ¨Βé& $ ‾ΡÎ)uρ #’n? tã ΝÏδÌ�≈ rO#u šχρß‰tF ø)•Β ∩⊄⊂∪ 〈الزخرف . 

فالرسل ليس ؛ على حصر وظيفة الرسل يف البالغاهللا سبحانه يف القرآن الكرمي أكد  -
وذلك ألن احلساب بيد اهللا  .من اختصاصهم البحث والتنقيب يف أحوال املؤمنني قبل إميام

بل من أطاعهم واتبعهم استحق  ني هلم،سبحانه، وليس من وظيفتهم طرد املؤمنني املتبع
  . أو وضيعاًاإلكرام سواء كان شريفاً

                                                 
 

 وسكون القاف، ولقبه قيصر كما يلقب ملك هو ملك الروم، وهرقل امسه، وهو بكسر اهلاء وفتح الراء: هرقل ١
كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  انظر فتح الباري، البن حجر،. الفرس كسرى وحنوه

   .٢٦٧/، ص١/، ج �

من حديث  �القصة مذكورة يف صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  ٢
 كتاب اجلهاد والسري، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون. ٢-١/، ص٧/رضي اهللا عنهما، ح-ابن عباس 

 ، باب اب التفسريوكت. ٢٣٦/، ص٢٩٤٠/إىل كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال، ح �ومـا كتب النيب  عليه

ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (# öθ s9$yè s? 4’ n< Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7 ÷è tΡ āω Î) ©! . ٣٧٤/، ص٤٥٥٣/ ح آل عمران،〉 ∪⊇∌∩ #$
-من حديث ابن عباس . إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم �وصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كتاب النيب 

 . ٩٩٢/، ص١٧٧٣/رضي اهللا عنهما، ح
 



  
 

٢٥٠

 !$tΒ :-عليه السالم–قال تعاىل على لسان نوح  uρ O$ tΡr& ÏŠ Í‘$ sÜÎ/ t Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4 Νßγ‾ΡÎ) (#θà)≈ n=•Β 

öΝÍκÍh5u‘ û Ío_Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘r& $ YΒ öθ s% šχθè=yγ øg rB ∩⊄∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ  tΒ ’ÎΤ ã�ÝÁΖtƒ z ÏΒ «!$# βÎ) öΝåκ–EŠ{�sÛ 4 Ÿξ sùr& 

tβρã� ā2x‹s? ∩⊂⊃∪ 〈 ،تعاىلالوق هود :   tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑù=Ïæ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇⊄∪  ÷βÎ) 

öΝåκæ5$ |¡ Ïm āω Î) 4’ n?tã ’În1u‘ ( öθ s9 tβρã� ãè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠ Í‘$ sÜÎ/ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ 

×Î7 •Β ∩⊇⊇∈∪ 〈الشعراء  . 

يدل على فساد ما   إميان املستضعفني بالرسل وسبقهم ألصحاب الوجاهة واملال ال-
فهم وإن كانوا مستضعفني إال أم ميلكون عقوالً وقلوباً ال تستكرب عن احلق، . آمنوا به

“#  :قـال تعاىل yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ptõ¾r& Å∃#{�ôãF{$# Zω% ỳ Í‘ ΝåκtΞθ èùÍ�÷ètƒ ÷Λàι9 yϑ‹ Å¡Î0 (#θ ä9$s% !$ tΒ 4 o_øîr& 

öΝä3Ζtã ö/ ä3ãè ôϑy_ $ tΒuρ öΝçGΨä. tβρç�É9 õ3tGó¡n@ ∩⊆∇∪ Ï Iω àσ‾≈ yδ r& tÏ% ©!$# óΟ çF ôϑ|¡ ø%r& Ÿω ãΝßγ ä9$oΨtƒ ª!$# >πyϑôm t� Î/ 4 
(#θ è=äz÷Š$# sπ̈Ψpg ø:$# Ÿω ì∃öθ yz ö/ ä3ø‹ n=tæ Iωuρ óΟ çFΡr& šχθçΡt“ øtrB ∩⊆∪ 〈األعراف . 

 (#θä9$ : تعاىلوقوله s%uρ $ tΒ $ uΖs9 Ÿω 3“t� tΡ Zω% ỳ Í‘ $ ¨Ζä. Μèδ‘‰ãètΡ zÏiΒ Í‘#u�õ°F{$# ∩∉⊄∪ öΝßγ≈ tΡõ‹ sƒªBr& 

$ ‡ƒ Ì�÷‚ Å™ ÷Π r& ôM xî#y— ãΝåκ÷]tã ã�≈ |Á ö/F{$# ∩∉⊂∪ 〈 ص.  
فقد قال غري واحد إن الرجال الذين كانوا يعدوم من األشرار هم ضعفاء املسلمني الذين 

على  ويدل ،هم يف دار الدنيا ويزعمون أم أحقر من أن يناهلم اهللا خبريكانوا يسخرون من
≈ ( öΝßγ :تعاىل على لسام قوله ذلك tΡõ‹ sƒªBr& $ ‡ƒÌ� ÷‚ Å™ 〈١.  

وقد أهلك اهللا أمماً كثرية كانت أكثر وجاهة وماالً، وجنى املستضعفني املؤمنني، قـال 
 #sŒ :تعـاىل Î)uρ 4’n? ÷Gè? óΟÎγ øŠn=tæ $ uΖçF≈tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ tΑ$ s% t Ï%©!$# (#ρã� x�x. t Ï%©#Ï9 (# þθ ãΖtΒ#u ‘“ r& È ÷ s)ƒÌ� x�ø9 $# 

×�ö� yz $YΒ$ s)̈Β ß|¡ ôm r&uρ $ wƒÏ‰tΡ ∩∠⊂∪  ö/x.uρ $ uΖõ3n=÷δ r& Νßγn=ö6 s% ÏiΒ Aβö� s% öΝèδ ß |¡ôm r& $ ZW≈rOr& $ Zƒ öÍ‘uρ ∩∠⊆∪ 〈 

 .مرمي

                                                 
 

 .٢٢١/، ص٧/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١



  
 

٢٥١

التقوى، فهداية اهللا وسبق املستضعفني إىل  قرر اهللا يف القرآن الكرمي مبدأ املفاضلة ب-
≡ š�Ï9 :قال تعاىلاخلري ال يكون إال ا،  x‹Ÿ2uρ $ ¨ΨtGsù Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ (# þθä9θ à)u‹Ïj9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& 

�∅tΒ ª! $# Ο Îγ øŠn=tæ .ÏiΒ !$uΖÏΨ÷�t/ 3 }§øŠs9 r& ª!$# zΝn=÷ær' Î/ tÌ�Å6≈¤±9 $$ Î/ ∩∈⊂∪ 〈 قال تعاىلو ،األنعام:  

zƒÏ% ©!$#uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn=ç7 ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©! $# yìyϑs9 t ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∉∪ 〈العنكبوت .  
  نفسه صحيح سواء اتبعه األشراف أمعلى أن احلق يفاهللا يف القرآن الكرمي  أكد -

 إتباعن بل احلق الذي ال شك فيه أ ذل للحق ليس بعار على احلق،ا األراتباع و،األراذل
من والذين يأبونه هم األراذل ولو كانوا والعبيد، فقراء من الاحلق هم األشراف ولو كانوا 

 ÷�É9: ولذلك أمر اهللا رسوله مبالزمة الضعفاء املؤمنني، قال تعاىل. ١غنياءاألشراف واأل ô¹$#uρ 

y7 |¡ ø�tΡ yìtΒ t Ï%©!$# šχθããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tó ø9 $$ Î/ Äc Å ýè ø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ … çµyγ ô_ uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$ uΖøŠtã 

öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ì�è? sπ oΨƒ Î— Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( Ÿωuρ ôìÏÜè? ôtΒ $ uΖù=x�øîr& …çµ t7ù=s%  tã $ tΡÌ� ø.ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ 

šχ%x.uρ … çνã�øΒ r& $ WÛã�èù ∩⊄∇∪ 〈الكهف . 
 

 :حجج يف الدار اآلخرة: ثانياً

م وكربائهماالحتجاج بتسلط ساد: 

هذه احلُجة ال حيتج ا الكفار يف الدنيا، بل حيتجون ا يف اآلخرة، ومع ذلك يرد القرآن 
الكرمي عليهم ويصور حاهلم مع سادم يوم القيامة، ليبني خطر اجلمود العقلي الذي يتمثل 

اضني لشعوب للسادة والكرباء واجلبابرة، وهذا اجلمود جيعل هؤالء األتباع رتبعية ا يف
بتبعيتهم، بل ويقدمون املساعدة هلؤالء الرؤساء، ومل يفرق اهللا بني األتباع والسادة يف بيان 

 y7 : جحودهم، قال تعاىل ù=Ï?uρ ×Š%tæ ( (#ρß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ (# öθ |Á tãuρ … ã& s#ß™â‘ (# þθ ãèt7̈?$#uρ z÷ö∆r& 

                                                 
 

 .٣١٦/، ص٤/يم، ابن كثري، ج تفسري القرآن العظ١
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Èe≅ä. A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΖtã ∩∈∪ 〈،والعصيان للجميع حىت لو كانوا من  فنسب اهللا اجلحود هود 

 ô‰s)s9: األتباع، وقال تعاىل uρ $uΖù=y™ö‘r& 4 y›θ ãΒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 9≈sÜù=ß™uρ AÎ7 •Β ∩∉∪ 4’ n<Î) šχöθ tãö� Ïù 

Ïµ'ƒ Z∼ tΒuρ (# þθãèt7 ¨?$$ sù z÷ö∆r& tβöθ tãö� Ïù ( !$ tΒ uρ â÷ö∆r& šχöθ tãö� Ïù 7‰ŠÏ© t� Î/ ∩∠∪ 〈،وهذه اآلية تبني  هود 
 .ود العقلي الذي يتمتع به قوم فرعون فهم يتبعون أمر فرعون، مع أنه رأي غري رشيداجلم

 :احلُجةحترير هذه 

  عليهم، فهم من  ينسب الكفار كفرهم وعدم إميام لتسلط سادم وكربائهماحلُجةيف هذه 
 (#θ :، قال تعاىل واالنقيادتباعاملستضعفني الذين ال ميلكون إال اال ä9$ s%uρ !$oΨ−/u‘ !$ ‾ΡÎ) $ uΖ÷èsÛr& 

$ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu !#u�y9 ä.uρ $ tΡθ �=|Ê r'sù gŸξ‹Î6 ¡¡9 $ tΑ :قال تعاىلو ،األحزاب〉 ∪∠∌∩ #$ s%uρ šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

 s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ #x‹≈ yγÎ/ Èβ#u ö�à)ø9 $# Ÿωuρ “ Ï%©!$$ Î/ t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 öθ s9 uρ #“t� s? ÏŒ Î) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# 

šχθèùθ è%öθ tΒ y‰ΨÏã öΝÍκÍh5u‘ ßìÅ_ ö�tƒ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) CÙ÷èt/ tΑöθ s)ø9 $# ãΑθ à)tƒ šÏ%©!$# (#θà�Ïè ôÒ çGó™$# 

tÏ% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™$# Iω öθ s9 óΟçFΡr& $̈Ψä3s9 š ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊂⊇∪  〈 سبأ. 

 

 :احلُجةهلذه القرآن الكرمي دحض 

 إال إم تباعمن األفهم وإن كانوا ،  مسؤولية كفرهمتباعاألالقرآن الكرمي   اهللا يف محل-
وقد ساروا يف هذا الضالل ،  اهلدىاتباعيتمتعون جبميع أدوات املعرفة اليت متكنهم من 

 y7: ، فحكى اهللا يف القرآن الكرمي عن قوم عاد، فقالبكامل اختيارهم ù=Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ys y_ 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ (# öθ |Á tãuρ … ã& s#ß™â‘ (# þθ ãèt7 ¨?$#uρ z÷ö∆r& Èe≅ä. A‘$ ¬7y_ 7‰ŠÏΖtã ∩∈∪ 〈 ،اتباعهمفذكر اهللا  هود 
  فقال،يةانهم من اهلدك مث بني يف آية أخرى امتنانه عليهم بإعطائهم كل ما مي،للجبارين

 ô‰s)s9 :تعاىل uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ !$ yϑ‹ Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù $ uΖù=yèy_ uρ öΝßγ s9 $Yè øÿxœ # \�≈ |Áö/r& uρ Zοy‰Ï↔øùr& uρ !$ yϑsù 
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4 o_øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãè øÿxœ Iωuρ öΝèδ ã�≈|Á ö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ > óx« øŒ Î) (#θ çΡ% x. šχρß‰ys øg s† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# 

s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 ،فلم ينتفعوا مبا أعطاهم اهللا فاستحقوا  األحقاف
 .العذاب

مكانية استضعاف اجلبابرة لبعض الناس، ومنعهم من القرآن الكرمي إاهللا يف ذكر  -
، ولكن اهللا احتج عليهم مبقدرم على الفرار بإميام يف أرض اهللا الواسعة، وإذا كانوا اإلميان

% ¨βÎ) tÏ :قال تعاىلطيعون اإلميان سراً، من املستضعفني الذين ال ميلكون حيلة فإم يست ©!$# 

ãΝßγ9©ùuθ s? èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦ à�Ρr& (#θ ä9$s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θ ä9$ s% $̈Ζä. t Ï�yè ôÒtGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 
(# þθ ä9$s% öΝs9 r& ô ä3s? ÞÚö‘r& «!$# Zπyè Å™≡ uρ (#ρã� Å_$pκçJsù $pκ� Ïù 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ���ÅÁ tΒ 

∩∠∪ āω Î) tÏ�yè ôÒ tFó¡ ßϑø9 $# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡ t$ø!Èθ ø9 $#uρ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡o„ \' s#‹ Ïm Ÿωuρ 

tβρß‰tGöκu‰ Wξ‹Î7 y™ ∩∇∪ 〈 النساء. 

 :  فقال تعاىل، بطاعتهم للسادة والكرباءتباعاعتراف األ اهللا يف القرآن الكرمي  ذكر-

(#θ ä9$s%uρ !$ oΨ−/u‘ !$ ‾ΡÎ) $ uΖ÷èsÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu !#u�y9 ä.uρ $ tΡθ �=|Êr' sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ oΨ−/u‘ öΝÍκÌE#u È ÷x�÷è ÅÊ š∅ÏΒ  

É>#x‹yè ø9 $# öΝåκ÷]yè ø9 $#uρ $ YΖ÷ès9 # Z�� Î7 x. ∩∉∇∪ 〈وهو خرب يف الشكاية والتذمر، ومتهيد لطلب  األحزاب ،
ذار والتنصل بأم مغرورون خمدوعون، وهو ومقصود االعت. االنتصاف من سادم وكربائهم

$! : اعتذار مردود عليهم مبا أنطقهم اهللا به من احلقيقة إذ قالوا ‾ΡÎ) $uΖ÷èsÛr& $uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu!#u�y9ä.uρ 〈 
 .٢املعروف أن الطاعة هي موافقة األمر طوعاً و١أطعتموهم حىت يغروكم؟ملاذا :  هلمفيقال

                                                 
 

 .بتصرف.١١٨/، ص٩/لطاهر بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد ا ١

 .١٨٢/ التعريفات، للجرجاين، ص٢
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؛ حيث احلوار الذي سيدور بني املستضعفني واملستكربينالقرآن الكرمي صور اهللا لنا يف  -
يلقي كل منهما اللوم على اآلخر، وذلك ليبني اهللا استحقاقهم للعذاب مجيعاً، وليحذر من 

$ tΑ :لك لنفسه نفعاً، قال تعاىلاتباع من ال مي s%uρ š Ï%©!$# (#ρã� x�x.  s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ #x‹≈yγ Î/ 

Èβ#u ö�à)ø9 $# Ÿωuρ “Ï%©!$$ Î/ t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 öθ s9 uρ #“t� s? ÏŒ Î) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# šχθèùθ è%öθ tΒ y‰ΨÏã öΝÍκÍh5u‘ ßìÅ_ ö� tƒ 

öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n<Î) CÙ÷èt/ tΑöθ s)ø9 $# ãΑθ à)tƒ š Ï%©!$# (#θ à�Ïè ôÒ çGó™$# t Ï%©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™$# Iω öθ s9 óΟçFΡr& $ ¨Ψä3s9 

šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% tÏ%©!$# (#ρç�y9 õ3tGó™$# tÏ%©#Ï9 (# þθ à�Ïè ôÒ çGó™$# ß øtwΥ r& ö/ ä3≈ tΡ÷Š y‰|¹ Ç tã 3“ y‰çλ ù;$# 

y‰÷èt/ øŒ Î) Οä.u !% ỳ ( ö≅ t/ Ο çFΖä. tÏΒ Í�÷g ’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$ s%uρ zƒ Ï%©!$# (#θà�Ïè ôÒ çGó™$# tÏ% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™$# ö≅t/ ã� õ3tΒ 

È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ øŒÎ) !$ oΨtΡρã� ãΒ ù's? βr& t�à�õ3‾Ρ «! $$Î/ Ÿ≅yè øg wΥ uρ ÿ…ã& s! # YŠ# y‰Ρr& 4 (#ρ•�|� r& uρ sπtΒ#y‰̈Ζ9 $# $£ϑs9 (# ãρr& u‘ 

z>#x‹ yèø9 $# $ uΖù=yèy_ uρ Ÿ≅≈ n=øñ F{$# þ’Îû É−$ uΖôãr& t Ï%©!$# (#ρã� x�x. 4 ö≅ yδ tβ÷ρt“ øg ä† āω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊂⊂∪ 〈 

 .سبأ

ذكر القرآن الكرمي طلب املستضعفني من اهللا استحقاق املتبوعني لعذاب مضاعف، قال  و
 (#θä9$: تعاىل s%uρ !$oΨ−/u‘ !$ ‾ΡÎ) $ uΖ÷èsÛr& $uΖs?yŠ$ y™ $tΡu !#u�y9 ä.uρ $ tΡθ �=|Ê r' sù gŸξ‹Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$oΨ−/u‘ öΝÍκÌE#u 

È ÷x�÷è ÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹ yè ø9 $# öΝåκ÷]yè ø9 $#uρ $YΖ÷ès9 #Z�� Î7 x. ∩∉∇∪ 〈،أن ىوبني يف مواضع أخر  األحزاب 

 :  تعاىلاألتباع وال ختفف عنهم من العذاب، قالمضاعفة العذاب للمتبوعني ال تنفع  s9 uρ 

ãΝà6 yèx�Ζtƒ tΠ öθ u‹ ø9 $# Œ Î) óΟ çFôϑn=¤ß ö/ ä3‾Ρr& ’ Îû É>#x‹yè ø9 $# tβθ ä.Î�tIô± ãΒ ∩⊂∪ 〈 ،تعاىلوقال الزخرف :  

öΝåκ̈ΞÎ* sù 7‹Í× tΒ öθtƒ ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# tβθ ä.Î�tIô± ãΒ ∩⊂⊂∪ 〈 ،وقوله الصافات:  tΑ$ s% 9e≅ä3Ï9 ×# ÷è ÅÊ  Å3≈ s9 uρ āω 
tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂∇∪ 〈١ األعراف. 

                                                 
 

 .١٥/، ص٢/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١
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 ،العذاب هلم فشكُ أن بعد اجلميع تصيب اليت واحلسرة الندم لنا الكرمي القرآن وحكى 
�|�• (#ρ :تعاىل قال احلوار، من وداملقص وهو r& uρ  sπ tΒ#y‰̈Ζ9 $# $ £ϑs9 (# ãρr& u‘ z>#x‹yè ø9 $# $ uΖù=yèy_ uρ 

Ÿ≅≈n=øñ F{ $# þ’Îû É−$uΖôãr& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 4 ö≅ yδ tβ÷ρt“ øgä† āω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊂⊂∪ 〈سبأ . 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
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 :ومميزاا، وفيه مبحثانخصائص حجج اهللا على خلقه 

 : اهللا على خلقه، وفيه أربعة مطالبحججخصائص : املبحث األول �

 تعريفها:املطلب األول •

 أنواعها :املطلب الثاين •

 مميزاا: املطلب الثالث •

 تطبيقاا: املطلب الرابع  •
 يف إقامة احلُجةالقرآن الكرمي منهج : املبحث الثاين �

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املبحث األول
جج اهللا على خلقهخصائص ح 

 تعريف حجج اهللا على خلقه: املطلب األول
 
جج اهللا على خلقهح: 

 . هي كل برهان، أثبت اهللا به استحقاقه للعبادة وحده ال شريك له، وقطع به أعذار الناس
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خيرج منه الدليل املبين على الظن واخلرص؛ ألن الربهان ال يطلق إال ": كل برهان"وقولنا 
األدلة، اليت ال تقبل التشكيك والقدح واالعتراض، ولذلك حتدى اهللا على القطعي من 

 ̈Β: الكفار يف أكثر من آية بأن يأتوا بالربهان الدال على صدق ما ادعوه، قال تعاىل r& 

(# äτ y‰ö7 tƒ t,ù=sƒø: $# ¢ΟèO …çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ è% (#θ è?$ yδ 

öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. šÏ%Ï‰≈  . النمل〉 ∪⊇∌∩ ¹|
خيرج منه الرباهني اليت مل يرها الناس، كالرباهني العظيمة املوجودة يف ": أثبت اهللا به"وقولنا 

الفضاء، ولذلك مل يكتف اهللا ا حملاجة الناس، فهي وإن كانت موجودة إال إا غري مثبتة 
 . س والسيما أهل العصور األوىلعند كثري من النا

خيرج منه كل فهم قاصر مبين على الوساطة ": استحقاقه للعبادة وحده ال شريك له"وقولنا 
يف عبادة اهللا، كمن يؤمن برباهني اهللا لكنه يدعو أصحاب القبور من األنبياء  والقرىب

 . والصاحلني
 به قوماً بعينهم، كإرسال لوط خيرج منه كل برهان خص اهللا": قطع به أعذار الناس"وقولنا 

 إىل قومه، فال يقطع بإرساله أعذار من بعده من األقوام، ولذلك كان اهللا إذا -عليه السالم-
فقد كانت رسالته عاملية للجن واألنس،  ،�هلك نيب وذهب أثره أرسل آخر إال حممد 

 إىل يوم القيامة يقطع به واإلميان به وبغريه من األنبياء مربهن عليه يف القرآن الكرمي الباقي
 . أعذار الناس

 
 املطلب الثاين

  أنواعها
 

 :تنقسم احلُجج إىل نوعني باعتبار خصائصها
وهي كل برهان ودليل اختص باخللق والقدرة والتدبري للكون وما فيه :  كونيةحجج -١

. لناسمن خملوقات، ويعرف به استحقاق اهللا للعبادة وحده ال شريك له، ويقطع به أعذار ا
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كالسماوات واألرض، واإلنسان، والنبات، وغري ذلك من الدالئل الكونية العظيمة اليت تشري 
 .إىل وجود اهللا ووحدانيته

 Ÿξ :ويتم اكتشاف هذه الرباهني ومعرفتها عن طريق احلواس والعقل، قال تعاىل sùr& tβρã�ÝàΨtƒ 

’ n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪ ’n<Î)uρ Ï !$ uΚ¡¡9 $# y# ø‹ Ÿ2 ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’n<Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹x. 

ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇∪ ’ n<Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôMys ÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ 〈،فإن اإلنسان يف تلمسه حقيقة   الغاشية 
الظواهر الكونية يعود دائماً إىل منطلق ثابت أكيد، ومينح القلب والعقل راحة وطمأنينة، 

 أسباب غري صحيحة أحياناً، وغري واقعية أحياناً وينقذه من التخبط يف اإلحاالت على
كالعقل والطبيعة، أو اإلحالة إىل كائنات أسطورية كما تفعل الوثنيات وكما تلبست ا 

، فاحلجج الكونية حجج مالزمة لإلنسان طوال حياته تدله وترشده ١كثري من الفلسفات
 ô̈Β: على ألوهية اهللا، قال تعاىل r& t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ tΑt“Ρr& uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# 

[ !$ tΒ $uΖ÷F u;/Ρr' sù ÏµÎ/ t, Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyf ôγ t/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟ ä3s9 βr& (#θ çGÎ6 .⊥ è? !$yδ t� yf x© 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β 

«!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Π öθ s% tβθ ä9 Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪  ¨Β r& Ÿ≅ yèy_ uÚö‘ F{ $# # Y‘#t� s% Ÿ≅ yèy_ uρ !$ yγ n=≈ n=Åz # \�≈ yγ ÷Ρr& Ÿ≅ yèy_ uρ $ oλ m; 

�†Å›≡ uρu‘ Ÿ≅yèy_ uρ š÷t/ Ç÷ƒ t� ós t7ø9 $# # ¹“Å_% tn 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ç�sYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

 . النمل〉 ∪⊆∌∩
وهي كل برهان ودليل اختص بالوحي الذي جاء به األنبياء والرسل، :  شرعيةحجج -٢

وبه يعرف استحقاق اهللا للعبادة وحده ال شريك له، ويقطع به أعذار الناس، كآيات الرسل 
$ tΑ : على لسان فرعون قال تعاىلاحلسية الدالة على صدق ما جاءوا به،  s% ÏNù' sù ÿÏµÎ/ βÎ) 

|MΨà2 š∅ÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ø9 r'sù çν$ |Á tã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO ×Î7 •Β ∩⊂⊄∪ tít“tΡuρ … çνy‰tƒ #sŒ Î* sù 

}‘Ïδ â !$ ŸÒø‹ t/ tÌ�Ïà≈ ¨Ζ=Ï9 ∩⊂⊂∪ 〈الشعراء . 

                                                 
 

 بتصرف. ١١٣/ خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، سيد قطب، ص١



  
 

٢٥٩

 !$tΒ |MΡr& āωÎ) ×�|³o0 $oΨè=÷W : على لسان قوم صاحلقال تعاىلو ÏiΒ ÏNù' sù >πtƒ$ t↔Î/ βÎ) |MΖä. zÏΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ tΑ$ s% ÍνÉ‹≈yδ ×π s%$ tΡ $ oλ °; Ò>÷�Å° ö/ä3s9 uρ Ü>÷�Å° 5Θ öθ tƒ 5Θθ è=÷è̈Β ∩⊇∈∈∪ 〈الشعراء  . 

املتضمنة للمنهج التشريعي الشامل  ومن الرباهني الشرعية الكتب اليت أنزهلا اهللا على رسله
$! : للعقائد والعبادات واألخالق واملعامالت، قال تعاىل uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# t Îit7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ ‾=yès9 uρ šχρã� ©3x�tGtƒ ∩⊆⊆∪ 〈النحل .  
 

 :جج الشرعيةجج الكونية واحلُالعالقة بني احلُ
على احلجج الشرعية؛ ألن أي اعتقاد حيتاج إىل مقدمات مقدمات دالئل واحلجج الكونية  -

، ومنها تقدميه سبحانه خللق السماوات واألرض وكل ما ودالئل متهد لصحته وتدلل عليها
يف الكون من دالئل، على إرسال الرسل وإنزال الكتب الدالة على استحقاق خالقها للعبادة 

 .وحده ال شريك له
؛ ألن االحتجاج باحلجج الكونية احلجج الكونية وسيلة من وسائل إثبات احلجج الشرعية -

 صحته، ومنها احتجاج القرآن الكرمي بدورة النبات على وسيلة يقوم ا الوحي إلثبات
 uθ: البعث والنشور، قال تعاىل èδ uρ ”Ï%©!$# ã≅Å™ö� ãƒ yx≈tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷t/ ô“y‰tƒ Ïµ ÏGuΗ÷q u‘ (  

 
 
 

# ¨Lym !#sŒ Î) ôM‾=s%r& $ \/$ ysy™ Zω$ s)ÏO çµ≈oΨø)ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹̈Β $ uΖø9 t“Ρr' sù ÏµÎ/ u !$ yϑø9 $# $ oΨô_ t�÷zr' sù Ïµ Î/ ÏΒ Èe≅ ä. 

ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 š�Ï9≡ x‹ x. ßl Ì�øƒéΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 šχρã� ā2x‹ s? ∩∈∠∪ 〈األعراف . 
ألن خلقتها ؛ احلجج الكونية تقرر ربوبية اهللا وألوهيته واحلجج الشرعية حتقق ذلك -

 املستحق للعبادة، العظيمة ونظامها البديع الذي تسري فيه يقرر وجود اخلالق العظيم الواحد
وبالوحي يتحقق ذلك من خالل صرف مجيع أنواع العبادة هللا اخلالق العظيم وحده ال 

 ¨βÎ) ÞΟ: شريك له، قال تعاىل ä3−/u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 
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3“uθ tGó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t�øΒ F{ $# ( $tΒ ÏΒ ?ì‹ Ï�x© āω Î) . ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïµ ÏΡøŒ Î) 4 ãΝà6 Ï9≡sŒ ª!$# 

öΝà6 š/u‘ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 Ÿξ sùr& šχρã�©.x‹ s? ∩⊂∪ 〈يونس .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الثالث
 مميزاا
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 :١مميزات احلُجج الكونية
 : ربانية املصدر والداللة-

بربانية املصدر أا ال تنسب ، ونقصد  الكونيةاحلُججوهي من أعظم اخلصائص اليت تتميز ا 
حركة فهو املالك والسيد واملدبر واملريب والقيم واملنعم، الذي ينظم  -سبحانه-إال إىل الرب 

 وحيكمها، ولذلك مل يدعِ أحد خلْق الكون أو التحكم يف حركة الكون واحلياة واألحياء
ىت لو كان ممن ادعى  حوال ميكن أن تنسب هذه احلُجج إال هللا سبحانه، جزء يسري منه،

 :  يف حماجته للنمرود مدعي الربوبية-عليه السالم–، قال تعاىل على  لسان إبراهيم الربوبية

tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) �χÎ* sù ©! $# ’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |MÎγ ç6 sù “Ï% ©!$# 

t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ 〈 البقرة. 
، ولذلك كان خضوع احلياة إىل نظام نعين ا تدليلها على وجود الربأما ربانية الداللة ف

ك ذلك لمي  والية ال ترى، وإرادة مطلقة ال تقهر،وتسلسل معني يثري التساؤل عن قوة خف
 óΟ :، قال تعاىلإال الرب اخلالق هلذا النظام البديع n=sùr& (# ÿρã� ÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y#ø‹ x. 

$ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρ $ tΒ uρ $ oλ m;  ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ uÚö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ $ uΖøŠs)ø9 r&uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρu‘ $ uΖ÷F u;/Ρr& uρ $ pκ� Ïù 

ÏΒ Èe≅ä. £l÷ρy— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ Zοu�ÅÇö7 s? 3“ t� ø.ÏŒ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ•Β ∩∇∪ 〈ق . 
 
 
 
 :  الثبات-

 على مر العصور واألزمان، سواء بنفسها أو        -وهو ضد الزوال  - بالثبات   احلُججتتميز هذه   
 .بدوام جنسها وأمثاهلا، ومنها بقاء نسل اإلنسان واحليوان

                                                 
 

امة لإلسالم استقيت منها بعض مميزات احلُجج، انظر كتاب  ذكر الدكتور يوسف القرضاوي عدد من اخلصائص الع١
 .اخلصائص العامة لإلسالم
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والثبات يشمل املادة ويشمل عملها ومكاا، ومن ذلك دوام جرم الشمس على مر العصور، 
 uθ: ودوام عملها، قال تعاىل èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ôϑ¤±9 $# [ !$ u‹ÅÊ t� yϑs)ø9 $#uρ # Y‘θçΡ …çνu‘ £‰s%uρ 

tΑÎ—$ oΨtΒ (#θßϑn=÷ètF Ï9 yŠ y‰tã tÏΖÅb¡9 $# z>$ |¡ Åsø9 $#uρ 4 $ tΒ t, n=y{ ª!$# š�Ï9≡ sŒ āω Î) Èd, ys ø9 $$Î/ 4 ã≅Å_Á x�ãƒ ÏM≈tƒ Fψ$# 

5Θ öθ s)Ï9 tβθ ßϑn=ôètƒ ∩∈∪ 〈قال تعاىل يونس، و:  ßk Ï9θãƒ Ÿ≅øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ζ9 $# ’Îû È≅ø‹ ©9 $# 

t� ¤‚ y™uρ }§ôϑ¤±9 $# t�yϑs)ø9 $#uρ @≅ à2 “ Ì�øg s† 9≅y_ L{ ‘wΚ |¡ •Β 4 ∩⊇⊂∪ 〈،قال تعاىلو  فاطر:  

ß§ôϑ¤±9 $#uρ “Ì� øg rB 9h�s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 

4 ®Lym yŠ$ tã Èβθ ã_ó�ãè ø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ¤±9 $#  Èöt7.⊥ tƒ !$ oλ m; βr& x8Í‘ ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿωuρ ã≅ø‹ ©9 $# 

ß, Î/$y™ Í‘$pκ̈]9 $# 4 @≅ä.uρ ’Îû ;7n=sù šχθßs t7ó¡o„ ∩⊆⊃∪ 〈 يس . 

هللا وقدرته الكونية، فهي تدل على دوام ا للحججميزات املهمة من اخلصائص واملوالثبات 
 .وقيوميته

 :الشمول والعموم -
 ليست موقوتة بعصر    ، شاملة وعامة لكل األزمان واألجيال     حجج الكونية بأا    احلُججمتتاز  

$ : ، قـال تعـاىل     بانتهائه  ينتهي أثرها  معني أو زمن خمصوص    pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ 

“ Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ t Ï% ©!$#uρ  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚ ö‘ F{ $# $ V©≡ t� Ïù 

u !$ yϑ¡¡9 $#uρ [ !$ oΨÎ/ tΑt“Ρr& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ yl t� ÷zr' sù Ïµ Î/ z ÏΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è=yè øg rB ¬! 
# YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr& uρ šχθ ßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ 〈 اآلية خطاب شامل لعموم النـاس، وقـد     ، ففي هذه  البقرة 

 .خلق اإلنسان، وخلق األرض، وخلق السماء: أشار اهللا فيها إىل ثالث حجج كونية هي
 
 
 :الكثرة والتنوع -

 من هوووتنوعها، وذلك مظهر من مظاهر التيسري ملعرفة اهللا، ، بكثرا الكونية متتاز احلُجج
 فناسب ذلك تنوع ، ومعارفهم خمتلفةلناس متفاوتة، باخللق، فعقول ارمحة اهللا سبحانه وتعاىل



  
 

٢٦٣

 ، ولتتعدد طرق معرفة اهللا سبحانه مبا ال حيصىاحلُجج الكونية واختالفها لتتناسب مع الكل
 . من طرائق وأساليب

 óΟÎγƒ: وقد أقر اهللا ذلك بقوله Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& 4®L ym t ¨ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ‾Ρr& 

‘, ptø: $# 3 öΝs9 uρr& É# õ3tƒ y7 În/t� Î/ … çµ‾Ρr& 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκy− ∩∈⊂∪ 〈فصلت  . 

 : قرب إدراكها وسهولة مباشرا-
هي ، و حتتاج إىل مشقة يف البحث عنهاهي ال ف، الكونية بقرا وسهولة مباشرااحلُججمتتاز 

هي يف السماء واألرض ف ،نما ذهب يراها قريبة منه أي،حميطة بالناظر إليها من كل جانب
� Ÿξsùr& tβρã :، ميسرة للخلق كلهم، قال تعاىلواحليوان ويف نفسه ÝàΨtƒ ’ n<Î) È≅Î/M}$# y# ø‹ Ÿ2 

ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪ ’ n<Î)uρ Ï!$ uΚ ¡¡9 $# y# ø‹Ÿ2 ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ ’n<Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇∪ 〈 لغاشية ا. 

 þ’Îû: وقال تعاىل uρ ö/ ä3Å¡ à�Ρr& 4 Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈 الذاريات. 
 : تفعيلها للحواس-
 مث يعيها احلُجج،هذه   فالسمع والبصر يتلقى، الكونية بأا تفعل عمل احلواساحلُججتميز ت

، ويدرك عظمة خلقها وداللتها، ولذلك كَثُر يف القرآن الكرمي آيات تشد النظر إىل الفؤاد
� È≅è% (#ρã: ن، قال تعاىلالكون واحلياة واإلنسا ÝàΡ$# #sŒ$tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 $ tΒ uρ 

 Í_øó è? àM≈tƒ Fψ$# â‘ä‹ –Ψ9 $#uρ  tã 7Θ öθ s% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈يونس  . 

 uθ :وقال تعاىل èδ uρ “ Ï%©!$# £‰tΒ uÚ ö‘F{ $# Ÿ≅yèy_ uρ $pκ�Ïù z Å›≡ uρu‘ # \�≈pκ÷Ξr& uρ (  ÏΒuρ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 

Ÿ≅ yèy_ $ pκ� Ïù È÷ ỳ ÷ρy— È÷ uΖøO$# (  Å´ øóãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã� ©3x�tGtƒ ∩⊂∪ 〈 

 .الرعد
 
 

 :مميزات احلُجج الشرعية
 : ربانية املصدر والداللة-



  
 

٢٦٤

ية منهج   الشرع احلُجج بربانية املصدر أن منهج   ونعين    الشرعية، احلُججوهي من أهم مميزات     
ئه، وليس مصدره البشر، فليس ألحد أن        ألن مصدره وحي اهللا تعاىل إىل أنبيا       ؛رباين خالص 

 . يأيت بشيء من عنده، أو يزيد عليه أو ينقص منه
 :ومما يدل على ربانية مصدرها

  tíu�Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ: ، قال تعاىلاملنهج الواحد يف الدعوة إىل عبادة اهللا ونبذ الشرك

4 œ»uρ ÏµÎ/ % [nθ çΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ%r& 

tÏe$!$# Ÿωuρ (#θ è%§� x�tGs? ÏµŠÏù 4 u�ã9 x. ’n? tã t Ï.Î�ô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝèδθ ããô‰s? Ïµ øŠs9 Î) 4 ª! $# ûÉ< tFøg s† Ïµø‹ s9 Î)  tΒ â!$ t±o„ 

ü“Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9 Î) tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈 الشورى. 
 ، الشرعية تدل على الرب املتصف بصفات الكمال واجلاللاحلُججونعين بربانية الداللة أن 

 : مبا فيه مصلحة العباد يف العاجل واآلجل، ومما يدل على ربانية داللتها العليم
$ : قال تعاىل يف املنهج التشريعي، انسجام العقل مع الفطرة tΒ x‹ sƒªB$# ª!$#  ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ 

šχ%Ÿ2 … çµyètΒ ôÏΒ >µ≈s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9 Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξ yès9 uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ 4 
z≈ys ö6 ß™ «!$# $ £ϑtã šχθà�ÅÁ tƒ ∩⊇∪ 〈 املؤمنون. 

 Ÿξ :قال تعاىل،  من اهلوى والتخبطوسالمتها sùr& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#u ö� à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã 

Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z��ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈النساء  . 

 #sŒ: ال تعاىل ق ن، باإلميا ها وارتباطها تأثري Î)uρ (#θ ãè Ïϑy™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™§�9 $# #“ t� s? óΟ ßγ uΖãŠôãr& 

âÙ‹ Ï�s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ £ϑÏΒ (#θ èùz÷tä z ÏΒ Èd, ys ø9 $# ( tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨ΨtΒ#u $ uΖö;çGø.$$ sù yìtΒ t Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#  ∩∇⊂ 

 . املائدة 〉



  
 

٢٦٥

 قالت –رضي اهللا عنها - عائشة عن الصحيحيف و ، اسهولة االقتناع بكل ما جاء: 
 t :يرحم اهللا نساء املهاجرات األول ملا أنزل اهللا" ø⌠Î�ôØu‹ ø9 uρ £ ÏδÌ� ßϑèƒ¿2 4’n? tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( ∩⊂⊇∪ 〈 

 .١"ختمرن بهفاشققن مروطهن  النور،
 :البيان والوضوح -

: ، قـال تعاىلالغاية واهلدف فهي واضحة ،بالوضوح يف منهجها العام الشرعية احلُججتتميز 
 Î�óÇyè ø9 $#uρ ∩⊇∪  ¨βÎ) z≈|¡Σ M}$# ’Å∀s9 A�ô£äz ∩⊄∪ āω Î) tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹#uθ s?uρ 

Èd, ysø9 $$ Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ Î�ö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ 〈فغايتها وهدفها واضح ومعروف، وهو جناة اإلنسان  ، العصر
التواصي و ،العمل الصاحلو ،اإلميان: أمورمن اخلسران كما ذكرت السورة، وهو يف أربعة 

  .التواصي بالصربو ،باحلق
≅ ö: قال تعاىل  ومعاملة،، وعبادة، وشريعة،واضحة القواعد واألصول من عقيدةهي و è% 

ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οu��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ys ö6 ß™uρ «!$# !$tΒ uρ O$ tΡr& z ÏΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑø9 وهي الدليل الواضح الذي  ،بصريةفدعوة الرسول دعوة على  ،يوسف 〉 ∪∇⊂⊆∩ #$
 .٢ال لبس يف احلق معه

 :الشمولية -
 والقريب ،العامل واجلاهل، والطائع واجلاحد عية بأا شاملة جلميع البشر الشراحلُججتتميز 

ا، إىل قيام الساعة، وهي سلسلة متكاملة تشمل  والالحق اوالبعيد، واملعاصر لنـزوهل
 .الفرد، والفرد مع األسرة، واألسرة مع اتمع، واتمع مع الكون

 
 

                                                 
 

 tø⌠Î�ôØ: أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب١ u‹ ø9uρ £ Ïδ Ì� ßϑèƒ ¿2 4’ n?tã £ ÍκÍ5θ ãŠ ã_  〈 ،من حديث ٤٠٢/، ص٤٧٥٨/ح ،
 . موقوفاً بلفظه-رضي اهللا عنها-عائشة

 .٤٦٣/ ، ص١/ أضواء البيان، الشنقيطي، ج٢



  
 

٢٦٦

ي عقيدة شاملة لكل القضايا الكربى يف هذا وهي شاملة جلميع جوانب املنهج التشريعي، فه
 .الوجود، فتفسر اُأللوهية، والنبوة، والرسالة، والبعث، واجلزاء، وغري ذلك

اجلانب وهي شريعة شاملة جلميع جوانب احلياة من معامالت، وعبادات، وأخالق، فتراعي 
 .وانب مجيعاًأشبعت تلك اجلكما احلسي، واجلانب العقلي، واجلانب الفطري لدى اإلنسان، 

 : القطعية-
،  يقينية قطعية غري قابلة للشك، فهي يقينية املصادرحجج الشرعية بأا احلُججز يتتم

$ : مصدرها وحي اهللا إىل رسله، قال تعاىل tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö óruρ 

4 yrθãƒ ∩⊆∪ 〈 ،ججللولذلك وصف اهللا املشككني واملنكرين  النجمالشرعية بأوصاف تدل ح 

 ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ: ، قال تعاىلعلى معاندم للحق بعد ظهوره هلم ‾ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “Ï% ©!$# tβθ ä9θà)tƒ ( 
öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρß‰ys øg s† ∩⊂⊂∪ 〈 ،قال تعاىلو األنعام:   

$ ¨Βr' sù ×Š% tæ (#ρç�y9 ò6tGó™$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö� tóÎ/ Èd,ptø: $# (#θ ä9$s%uρ ôtΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο§θ è% ( óΟ s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ āχ r& 

©!$# “Ï%©!$# öΝßγ s)n=yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θè% ( (#θ çΡ% x.uρ $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ šχρß‰ys øg s† ∩⊇∈∪ 〈وقال  فصلت ،

$  :تعاىل tΒuρ ΝÍκ� Ï?ù' s? ôÏiΒ 7π tƒ#u ô ÏiΒ ÏM≈tƒ#u öΝÍκÍh5u‘ āω Î) (#θçΡ% x. $pκ÷]tã t ÅÊÌ� ÷è ãΒ ∩⊆∉∪ 〈يس. 

 الواقعية والسهولة -

والزمان، وواقع املكان  وهي مراعاة واقع الكون ، الشرعية بالواقعيةاحلُججتتميز و
ومتناسبة مع إمكانات الناس وقدرام، ولذلك تنوعت شرائع األمم ومناهجهم  واألشخاص،

$  4 9e≅ä3Ï9: عصور، قال تعاىلعلى مر ال oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 ∩⊆∇∪ 〈املائدة .  
وهي سهلة بال تعقيد، يستطيع كل أحد فهم غاياا ومقاصدها، والقيام مبوجبها، قـال 

 ß‰ƒ: تعاىل Ì� ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9  .  البقرة〉 ∪∋∇⊆∩ #$
 
 
 
 



  
 

٢٦٧

 : الثبات واملرونة-
احلُجج الشرعية ثابتة يف أصوهلا، ال تقبل التغيري والتبديل مطلقاً، فأصول الشرائع واحدة ال 
تتغري وهي اإلميان باهللا وحده ال شريك له، واإلميان مبالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، 

 : مر العصور، قال تعاىلوبالقدر خريه وشره، ولذلك كان الشرك ذنباً ال يغفره اهللا على 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã�Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ Ïµ Î/ ã�Ï�øótƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑÏ9 â!$ t±o„ 4 tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ «! $$Î/ Ï‰s)sù 

#“u�tIøù$# $ ¸ϑøOÎ) $ ¸ϑŠÏàtã ∩⊆∇∪ 〈وهي مرنة يف فروعها تستوعب كل جديد وتساير الزمان .  النساء
اء أتباع األنبياء الذين يستنبطون األمور املتجددة وفق ما واملكان، ولذلك وجِد العلم

 #sŒ: يفهمونه من حكم اهللا، قال تعاىل Î)uρ öΝèδu !% ỳ Ö� øΒr& z ÏiΒ Ç øΒF{ $# Íρr& Å∃öθ y‚ ø9 $# (#θãã#sŒ r& Ïµ Î/ ( 
öθ s9 uρ çνρ–Š u‘ ’n<Î) ÉΑθ ß™§�9$# #†n<Î)uρ ’Í<'ρé& Ì�øΒ F{ $# öΝåκ÷]ÏΒ çµ yϑÎ=yès9 t Ï%©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7 /ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 Ÿω öθ s9 uρ 

ã≅ôÒ sù «!$# öΝà6øŠn=tã … çµçGuΗ÷q u‘uρ ÞΟ çF÷èt6 ¨?]ω z≈sÜ øŠ¤±9$# āω Î) WξŠÎ=s% ∩∇⊂∪ 〈النساء . 
: وتتمثل مرونتها يف مبدأ العطاء على قدر االستطاعة والقدرة وعدم التكليف، قـال تعـاىل

 tΒ t� x�Ÿ2 «! $$Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ oνÌ� ò2é& … çµç6 ù=s%uρ B È⌡ yϑôÜãΒ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Å3≈ s9 uρ  ¨Β 

yy u�Ÿ° Ì�ø�ä3ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟ ÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «!$# óΟ ßγ s9 uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∉∪ 〈النحل  . 

‚ āω É‹Ï :وقال تعاىل −Gtƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ( tΒ uρ ö≅ yèø�tƒ 

š�Ï9≡ sŒ }§øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû > ó x« HωÎ) βr& (#θ à)−Gs? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2â‘Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª! $# … çµ|¡ ø�tΡ 3 
’ n<Î)uρ «!$# ç�� ÅÁ yϑø9  .  آل عمران〉 ∪∇⊅∩ #$

 
إىل ، ومبا أا نسبت حججاً ربانية بصفة عامة كوا ا ومميزاهذه احلُججوأهم خصائص 

 املميزات وبقيةالرب فهي تتصف بالكمال يف كل شيء يتصف به الرب سبحانه، 
 ربانيةمجيعاً خصائص ومميزات لكوا هلا؛ نتائج أكيدة هي األخرى 

 
 



  
 

٢٦٨

 املطلب الرابع
  تطبيقاا

 
 :احتجاج األنبياء باحلُجج الكونية
ال يقل أمهية عن ليهم األنبياء صلوات اهللا وسالمه عاالحتجاج باحلُجج الكونية من قبل 

احتجاجهم باحلُجج الشرعية، وإن كانت احلُجج الشرعية هي اليت توجب اهلالك والعذاب 
على األمم، إال أن احلُجج الكونية حبقائقها تعلن لألمم صدق الرسل واألنبياء، وتبني عظمة 

منه يف بيان وهي منهج أصيل سار عليه األنبياء، واستفادوا . اإلله الذي يدعون إىل عبادته
قدرة اهللا  أنظار قومه إىلا  اًفتالاحتج باحلُجج الكونية -عليه السالم-احلق ألممهم، فنوح 

$  : بعد طور، قال تعاىل خلق اهللا هلم طوراًيفوعظمته  ¨Β ö/ ä3s9 Ÿω tβθ ã_ö� s? ¬! #Y‘$ s%uρ ∩⊇⊂∪ 

ô‰s%uρ ö/ ä3s)n=s{ # �‘#uθ ôÛr& ∩⊇⊆∪ 〈 نوح. 

، وإىل أصل خلقة ىل خلق السماء وما فيها من كواكب فأشار إ،قدرتهعظمة اهللا وم  هلمبيناً 
النبات، مث ذكر هلم  بدورة ذلك  مشبهاً، وسهولة إخراجه وإعادته منها،اإلنسان من األرض

 : قال تعاىل،١منة اهللا عليهم أن خلق هلم األرض ممهدة ليحصلوا على حاجام بسهولة ويسر
 óΟ s9 r& (# ÷ρt� s? y# ø‹x. t, n=y{ ª!$# yìö7y™ ;N≡ uθ≈yϑy™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yèy_ uρ t� yϑs)ø9 $# £Íκ�Ïù # Y‘θ çΡ Ÿ≅ yèy_ uρ 

}§ôϑ¤±9 $# % [`#u�Å� ∩⊇∉∪ ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρr& z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ� Ïù öΝà6 ã_ Ì�øƒä†uρ 

% [`#t�÷zÎ) ∩⊇∇∪ ª!$#uρ Ÿ≅yèy_ â/ ä3s9 uÚö‘ F{$# $WÛ$ |¡ Î0 ∩⊇∪ (#θ ä3è=ó¡tFÏj9 $ pκ÷]ÏΒ Wξ ç7ß™ % [`$y∨Ïù ∩⊄⊃∪ 〈نوح . 
 قال ، األوىل، مبيناً لقومه حقيقة احلياة والنشأة الكونيةاحلُجج ب-عليه السالم-احتج صاحل و

’ 4: تعاىل n<Î)uρ yŠθßϑrO öΝèδ% s{r& $[s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) … çνç�ö�xî ( uθ èδ 

                                                 
 

 .٢٣٤/ ص ،٨/ انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١



  
 

٢٦٩

Νä.r' t±Ρr& z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï�øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θè? Ïµ ø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ 

 . هود〉 ∪⊆∌∩
 فساد عبادم لآلهلة اليت ماحلُجج الكونية ليبني هل على قومه ب-عليه السالم-واحتج إبراهيم 

، قال ١باده باقٍ ال يزول وال يأفل عن ع فهي تغيب وتأفل، واإلله احلق قيوم؛ليس هلا دوام
≡ š�Ï9 :تعاىل x‹x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ tβθ ä3u‹Ï9 uρ zÏΒ tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# 

∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £y_ Ïµ ø‹n=tã ã≅ø‹ ©9$# #u u‘ $Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’ În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s% Iω �=Ïm é& š Î=ÏùFψ$# 

∩∠∉∪ $£ϑn=sù #u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ ZîÎ—$t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s%  È⌡s9 öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰öκu‰ ’ În1u‘ āsðθà2V{ 

z ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t, Îk!!$āÒ9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# ZπxîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ !#x‹≈yδ ç�t9 ò2r& ( !$ £ϑn=sù 

ôM n=sùr& tΑ$s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∠∇∪ ’ÎoΤ Î) àMôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï% ©#Ï9 t� sÜsù 

ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $#uρ $ Z�‹ ÏΖym ( !$ tΒuρ O$ tΡr& š∅ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# ∩∠∪ 〈 األنعام. 

 ،- الكونيةاحلُجج ب-وحدانيتهودل يف ربوبية اهللا  جاالذي، -عليه السالم-وحاج إبراهيم 
 öΝs9: ، فهو منشئ احلياة وموجدها، قال تعاىلقدرة اهللا يف اإلحياء واإلماتةله  فبني r& t� s? ’ n<Î) 

“Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós ãƒ 

àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡ t� ö/Î) �χÎ* sù ©!$# ’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$ Î/ z ÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# 

ÏNù' sù $ pκÍ5 zÏΒ É>Ì�øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# t� x�x. 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ 〈،فلما  البقرة 
 مراوغة هذا امللك أراد حماجته يف أصل اعتقاده الباطل يف حقيقة -عليه السالم-رأى إبراهيم 

، فذكر له قدرة اهللا يف تسيري الشمس من املشرق فإن كان إهلاً فليأت ا من املغرب، ٢الكون
بدة الكواكب  قد رد على هذا امللك ربوبيته، وبني لع-عليه السالم-وبذلك يكون إبراهيم 

 .جهلهم يف عبادة من يتحكم يف سريها غريه
                                                 

 

 .٦٣٨/ انظر احملرر الوجيز، البن عطية، ص١

 .عليه السالم– من يعبد الكواكب، وكانت منتشرة وشائعة يف عهده –عليه السالم –كان يف عهد إبراهيم  ٢



  
 

٢٧٠

 ا على وجود اهللا ووحدانيته مستدالً الكونية احلُجج فرعون ب- عليه السالم-وحاج موسى
 % tΑ$s:  قال تعاىل، وذلك بعد أن سأله فرعون عن الرب الذي يدعو إليه يف رسالته،بالعبادة

ãβöθ tãö�Ïù $tΒ uρ �>u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑßγ oΨøŠt/ ( βÎ) ΛäΖä. 

tÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ôyϑÏ9 ÿ… çµ s9öθ ym Ÿωr& tβθãè ÉΚ tGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$ s% ö/ ä3š/u‘ �>u‘uρ ãΝä3Í←!$ t/# u tÏ9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪ 

tΑ$ s% ¨βÎ) ãΝä3s9θ ß™u‘ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟ ä3ö‹s9 Î) ×βθãΖôf yϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$ s% �>u‘ É−Î�ô³yϑø9 $# É>Ì� øóyϑø9 $#uρ $ tΒ uρ 

!$ yϑåκs]øŠt/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. tβθ è=É)÷ès? ∩⊄∇∪ 〈الشعراء . 

 عندما سأهلما -عليهما السالم- تعاىل يف موضع آخر على لسان موسى وهارون وقال
$  tΑ :فرعون عن رما s% $uΖš/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s)ù=yz §ΝèO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ tΑ$ s% $ yϑsù 

ãΑ$ t/ Èβρã� à)ø9 $# 4’n<ρW{ $# ∩∈⊇∪ tΑ$ s% $ yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ ’ Îû 5=≈ tGÏ. ( āω ‘≅ÅÒ tƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ ∩∈⊄∪ 

“Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# # Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρ öΝä3s9 $ pκ� Ïù Wξ ç7ß™ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨô_ t�÷zr' sù 

ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r&  ÏiΒ ;N$ t7‾Ρ 4 ®Lx© ∩∈⊂∪ (#θ è=ä. (# öθtãö‘ $#uρ öΝä3yϑ≈ yè ÷Ρr& 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9 $# 

 .طه 〉 ∪⊇∋∩

 فأشار إىل خلق اهللا للسماوات  واحلياة واإلنسان، حقيقة الكون-عليه السالم-فبني موسى 
، فاهللا ربه  لينفي ربوبية فرعون،بينهما من خملوقات، ونسب مجيع اخللق هللا واألرض وما

ه املشرق واملغرب يصرفه كيف  بيد،، وهو املالك املتصرف يف الكونورب أبائه األولني
خلقه كل ما حيتاجونه، فأرض ممهدة، وماء من السماء، ونباتات، ونعم ال تعد يشاء، أعطى 

 .١وال حتصى
فقد جاء بأعظم احلُجج على اإلطالق، فكان القرآن الكرمي حجته اليت  � أما نبينا حممد 

  ¨βÎ) ’Îû: تضمنت الكثري من احلُجج الكونية الباهرة، قال تعاىل يف بيان حقيقة الكون واحلياة

È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Å7ù=à�ø9 $#uρ  ÉL©9 $# “Ì� øgrB ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $yϑÎ/ 

                                                 
 

 .٣٦٩/، ص٣/ انظر فتح القدير، للشوكاين، ج١



  
 

٢٧١

ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $#  ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù 

ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒÎ�óÇ s?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9$# É>$ys ¡¡9 $#uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷t/ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒUψ 

5Θ öθ s)Ïj9 tβθè=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈  ،وقال تعاىل يف بيان حقيقة خلق اإلنسانالبقرة:  uθ èδ “Ï%©!$# 

Νà6 s)n=s{ ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs)n=tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ì� øƒä† Wξ ø�ÏÛ §ΝèO (# þθ äó è=ö7 tFÏ9 öΝà2£‰ä© r& 

¢ΟèO (#θçΡθ ä3tF Ï9 % Y{θ ãŠä© 4 Νä3ΖÏΒ uρ  ¨Β 4’ ‾û uθtGãƒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (# þθ äó è=ö7tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β öΝà6 ‾=yès9 uρ 

šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈 ،حيث إن القرآن  ،على سبيل التمثيل ال احلصرهي وهذه اآليات  غافر
 . الكثرية املبهرة الكونيةاحلُجج بالكرمي مفعم

 
لى حقيقة الكون واحلياة  الكونية هي التدليل عاحلُججواحلكمة من احتجاج األنبياء ب

تاج إىل  حي، والبعث واجلزاء،ه، وأمسائ وصفاته، وألوهيته،بربوبية اهللا فاإلميان واإلنسان؛
 فالكون واحلياة واإلنسان شهود على ربوبية اهللا املتمثلة يف فهم هذه احلقائق السابقة،

 ومن مث العناية م، وهم شهود على وحدانيته املتمثلة يف الثبات ،إبداعهم من العدم
عظيم خلقهم  يفاملتمثلة  وصفاته ئه، وهم شهود على أمساوالتنظيم الدقيق ملسار احلياة

، وغري ذلك  وقيوميتههللا على تدبري االدالف شؤون حيام عظمة اهللا، وتصري على الدال
، فبهم تتقرر دورة  على البعث واجلزاء والكون واحلياة واإلنسان شهود أيضاًكثري،

 . املوت واحلياة اليت تتكرر يف الكون بشكل مستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٢٧٢

 :احتجاج األنبياء باحلُجج الشرعية
 وظيفتهم م، فالرسل صلوات ريب عليهوظائف الرسل الشرعية من أعظم احلُججاالحتجاج ب

، وهذه الوظائف حتتاج إىل أدلة وبراهني يثبتون ا صدق البشارة والنذارة بتبليغ أقوامهم
وا عليه إلثبات  ساراًمنهج ا اليت أيدهم اهللا الشرعية احلُججدعواهم، فكان االحتجاج ب

مبيناً هلم صدق  ، الشرعيةاحلُججعلى قومه ب احتج -عليه السالم–هود صدق دعواهم، ف
 الذي أرسله رسوالً إىل قومه وتوكله عليه، فاحتج حبماية اهللادعوته وصحة عقيدته يف إهله، 

 (#θ: وعدم مباالته وخوفه من آهلتهم اليت ال تنفع وال تضر، قال تعاىل ä9$s% ßŠθà‰≈ tƒ $ tΒ $ oΨoKø⁄Å_ 

7π uΖÉi�t7Î/ $tΒ uρ ßøtwΥ þ’É1 Í‘$tF Î/ $oΨÏGyγ Ï9#u  tã š�Î9 öθ s% $tΒ uρ ßøtwΥ y7s9 šÏΖÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩∈⊂∪ βÎ) ãΑθ à)‾Ρ āωÎ) 

y71 u�tIôã$# âÙ÷èt/ $uΖÏF yγ Ï9#u & þθ Ý¡ Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©!$# (# ÿρß‰pκô−$#uρ ’ ÎoΤr& Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∈⊆∪ 

ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ( ’ÎΤρß‰‹ Å3sù $ YèŠÏΗsd ¢Ο èO Ÿω Èβρã� ÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ ÎoΤÎ) àM ù=©.uθ s? ’n? tã «!$# ’În1u‘ Οä3În/u‘uρ 4 $ ¨Β ÏΒ 

>π−/!#yŠ āω Î) uθ èδ 8‹Ï{#u !$pκÉJuŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨βÎ) ’În1u‘ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 8ΛÉ)tGó¡ •Β ∩∈∉∪ βÎ* sù (# öθ©9 uθ s? ô‰s)sù / ä3çGøón=ö/r& !$ ¨Β 

àM ù=Å™ö‘ é& ÿÏµÎ/ óΟ ä3ö‹s9 Î) 4 ß# Î=÷‚ tGó¡o„ uρ ’ În1u‘ $�Β öθ s% ö/ ä.u�ö� xî Ÿωuρ …çµ tΡρ•�ÛØ s? $ º↔ø‹x© 4 ¨βÎ) ’În1u‘ 4’ n? tã Èe≅ä. 

> óx« Ôá‹Ï�ym ∩∈∠∪ 〈هود . 
 أن يتعاونوا مع آهلتهم ليكيدوه سريعاً إن استطاعوا، وقرر -عليه السالم-فأمرهم هود 

مقدرم أمام قوة اهللا وقدرته، فما من كائن حي إال وهو مالك أمره ضعفهم، وعدم 
 .١ومتصرف فيه

 الشرعية يف بطالن عبادة اآلهلة، فاحتج بضعف اآلهلة احلُجج ب-عليه السالم-واحتج إبراهيم 
 تبصر وال تنطق،  عن كوا آهلة، فهي ال تسمع وال فضالً،مميزات املخلوقحىت اليت ال متلك 
 تلك اآلهلة املزعومة، وهي طريقة عملية ليقيم احلُجة على مدى ضعفها التام، فقرر حتطيم

$$!» : -عليه السالم-قال تعاىل على لسان إبراهيم  s?uρ ¨βy‰‹ Å2V{ / ä3yϑ≈ uΖô¹r& y‰÷èt/ βr& (#θ—9uθè? 

                                                 
 

 .١٠٠/، ص١٢/ير، البن عاشور، ج انظر التحرير والتنو١



  
 

٢٧٣

tÌ� Î/ô‰ãΒ ∩∈∠∪ óΟ ßγ n=yèyf sù # ¸Œ≡ x‹ã` āω Î) # Z��Î7 Ÿ2 öΝçλ °; óΟßγ ‾=yès9 Ïµ ø‹s9 Î) šχθ ãè Å_ö� tƒ ∩∈∇∪  (#θä9$ s%  tΒ 

Ÿ≅ yèsù #x‹≈yδ !$ oΨÏGyγ Ï9$ t↔Î/ …çµ ‾ΡÎ) z Ïϑs9 š ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈∪ (#θ ä9$ s% $ oΨ÷èÏϑy™  \Lsù öΝèδ ã�ä.õ‹tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ… ã&s! 

ãΛ Ïδ≡t� ö/Î) ∩∉⊃∪ (#θ ä9$ s% (#θ è?ù' sù ÏµÎ/ #’ n?tã È ã ôãr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝßγ‾=yès9 šχρß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ (# þθä9$ s% |MΡr&u |M ù=yèsù 

#x‹≈yδ $ uΖÏGoλ Î;$ t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡ t�ö/Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ö≅ t/ …ã& s#yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈yδ öΝèδθ è=t↔ó¡sù βÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (# þθ ãèy_ t� sù #’n<Î) óΟ Îγ Å¡ à�Ρr& (# þθ ä9$ s)sù öΝä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §ΝèO (#θ Ý¡Å3çΡ 4’n? tã 

óΟÎγ Å™ρâ â‘ ô‰s)s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iωàσ‾≈ yδ šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪ tΑ$ s% šχρß‰ç7 ÷ètGsùr& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ 

Ÿω öΝà6 ãèx�Ζtƒ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä.•�ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃ é& ö/ ä3©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿξ sùr& 

šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈األنبياء .  
عيةً حسيةً تبني بطالن عبادة األصنام، فلو  عليهم حجة شر-عليه السالم-فقد أقام إبراهيم 

 .كانت آهلة لدافعت عن نفسها على أقل تقدير
 باحلُجج الشرعية حينما كان يف السجن ليبني لصاحبيه صحة -عليه السالم–واحتج يوسف 

عقيدته املبنية على احلق؛ فاحتج بوحدة العقيدة اليت يؤمن ا، فهي عقيدة غري مبتدعة، بل 
$ tΑ: ه وأجداده، قال تعاىلهي ملة آبائ s% Ÿω $ yϑä3‹ Ï?ù' tƒ ×Π$ yèsÛ ÿÏµÏΡ$ s%y— ö� è? āω Î) $yϑä3è?ù' ¬6 tΡ 

Ï& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ Ÿ≅ö6 s% βr& $ yϑä3u‹ Ï?ù' tƒ 4 $ yϑä3Ï9≡ sŒ $£ϑÏΒ  Í_ yϑ‾=tæ þ’ În1u‘ 4 ’ÎoΤ Î) àMø.t� s? s' ©#ÏΒ 7Θ öθ s% āω tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ 

Νèδ uρ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ öΝèδ tβρã� Ï�≈ x. ∩⊂∠∪ àM ÷èt7̈?$#uρ s' ©#ÏΒ ü“Ï !$ t/# u zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) t,≈ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ 4 $ tΒ 

šχ%x. !$ uΖs9 βr& x8Î�ô³�Σ «!$$ Î/ ÏΒ & óx« 4 š�Ï9≡ sŒ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# $ uΖøŠn=tã ’n? tãuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ 

u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβρã� ä3ô±o„ ∩⊂∇∪ 〈يوسف . 
 عبادة عدة آهلةقهر وغلب وال يعبادة إله واحد ال يبني  قارناًمث بني هلم صحة ما قاله م

متفرقة، فمنها األحجار واألشجار، والنجوم، واألموات، وغري ذلك، وهي خملوقة مساها 



  
 

٢٧٤

 Ä: ، قال تعاىل١ وال دليالًحجةً ومل ميلكوا لعبادا ،ها بأمساء مل يقرها اهللاعابدو t<Ås9 |Á≈tƒ 

Çôf Åb¡9 $# Ò>$ t/ö‘r&u šχθè%Ìh� x�tG•Β î�ö� yz ÏΘ r& ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9 $# â‘$ £γ s)ø9 $# ∩⊂∪ $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) 

[ !$ yϑó™r& !$yδθ ßϑçGøŠ£ϑy™ óΟ çFΡr& Νà2äτ !$t/# u uρ !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈sÜ ù=ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9 $# āω Î) ¬! 4 t� tΒ r& 

āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ ß Ïe$!$# ãΝÍh‹ s)ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊃∪ 〈يوسف  . 
 ومنها حتويل ، الشرعيةاحلُجج على فرعون وقومه بالكثري من -عليه السالم-واحتج موسى 

’#  î,‹É)ym: قال تعاىل ، وبياض اليد دون سوء،العصا إىل ثعبان عظيم n? tã βr& Hω tΑθ è%r& ’n? tã 

«!$# āωÎ) ¨, ysø9 $# 4 ô‰s% Νà6 çGø⁄Å_ 7π uΖÉi�t7Î/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ö≅ Å™ö‘r' sù z Éë tΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ∩⊇⊃∈∪ tΑ$ s% βÎ) 

|MΨä. |M÷∞ Å_ 7πtƒ$ t↔Î/ ÏNù' sù !$ pκÍ5 βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∉∪ 4†s+ø9 r' sù çν$ |Á tã #sŒ Î* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO 

×Î7 •Β ∩⊇⊃∠∪ tít“tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒ Î* sù }‘Ïδ â !$ŸÒ ø‹ t/ t Ì�Ïà≈ ¨Ζ=Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈األعراف  . 

 : اليت أيده اهللا ا، قـال تعاىل الشرعية احلُجج على قومه ب-ه السالمعلي-واحتج عيسى 

»ωθ ß™u‘uρ 4’n<Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ÎoΤ r& ô‰s% Νä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( þ’ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Νà6 s9 š∅ÏiΒ 

ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ã‡à�Ρr' sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù # M�ö� sÛ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Û Ì̃� ö/é& uρ tµyϑò2F{ $# š⇑t� ö/F{$#uρ 

Ä óré&uρ 4’tAöθ uΚ ø9 $# ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ( Νä3ã⁄Îm;tΡé& uρ $ yϑÎ/ tβθ è=ä.ù' s? $ tΒ uρ tβρã� Åz£‰s? ’Îû öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ 

Zπ tƒUψ öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖä. š ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊆∪ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 š÷ t/ £“ y‰tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ¨≅ Ïm T{uρ 

Νà6 s9 uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# tΠ Ìh� ãm öΝà6ø‹ n=tæ 4 / ä3çGø⁄Å_ uρ 7πtƒ$ t↔Î/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ (#θ à)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩∈⊃∪ 

¨βÎ) ©! $# †În1u‘ öΝà6 š/u‘uρ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 3 #x‹≈yδ ÔÞ≡ u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊇∪ 〈آل عمران. 

ني من اآليات والرباهني واخلوارق املستغربة اليت ال ميكن لغري األنبياء اإلتيان فأيده اهللا جبنس
 وهذا ، وأنه دين التوراة ودين األنبياء السابقني، والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به،ا

 ،ت به الرسل فإنه لو كان من الكاذبني خلالف ما جاء،أكرب األدلة على صدق الصادقني
                                                 

 

 .١٩٢/، ص٩/ انظر اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب، ج١



  
 

٢٧٥

 ، وأن ما جاء به حق ال ريب فيه، فعلم بذلك أنه رسول اهللا،ولناقضهم يف أصوهلم وفروعهم
 ¨≅Ïm: يقول تعاىل T{ uρ Νà6 s9 uÙ÷èt/ “ Ï%©!$# tΠ Ìh� ãm öΝà6ø‹ n=tæ 4 〈 أي ألخفف عنكم بعض 

 (#θاآلصار واألغالل  à)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩∈⊃∪ ¨βÎ) ©!$# †În1u‘ öΝà6 š/u‘uρ çνρß‰ç6 ôã$$ sù 3 〈 وهذا 
 .١عبادة اهللا وحده ال شريك له وطاعتهممن ما يدعو إليه مجيع الرسل 

 الشرعية احلُججأما نبينا الكرمي فقد حاج الكفار من املشركني وأهل الكتاب بالعديد من 
القرآن الكرمي، الذي يعد املصدر األول للتشريع، وقد احتوى على كثري من احلُجج وأوهلا 

 ô‰s)s9 : قال تعاىللشرعية،ا uρ $ oΨøù§�|À ’ Îû #x‹≈yδ Èβ#u ö�à)ø9 $# Ä¨$̈Ζ=Ï9 ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ 4 tβ% x.uρ 

ß≈|¡ΡM}$# u�sYò2r& & ó x« Zωy‰ỳ ∩∈⊆∪ 〈الكهف . 

القرآن الكرمي يقول عز ذكره ولقد مثلنا يف هذا " :قال الطربي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية
 ليتذكروا حجة واحتججنا عليهم فيه بكل ،ظناهم فيه من كل عظة ووع،للناس من كل مثل

ويرتجروا ، ويعتربوا فيتعظوا،نيبوافي٢"ا هم عليه مقيمون من الشرك باهللا وعبادة األوثان عم. 
 

 الشرعية هو التدليل على صدق ما جاءوا به من احلُججواحلكمة من احتجاج األنبياء ب
، وبذلك يكونون قد رمسوا  وتطبيق كل ما جاءوا بهعهماتبا ليتم ،عقيدة وشريعة وأخالق

طريقاً ومنهجاً حلياة الناس؛ ليسريوا عليه من دون عشوائية وختبط، وهو الصراط 
 .املستقيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 ١٣٠/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١

 .٣٠٠-٢٩٩/، ص١٥/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج٢



  
 

٢٧٦

 املبحث الثاين
 منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلُجة

 

  :منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلُجة
  . ، وحتقيقهللناسالربهان، والدليل  إظهارطريقته يف  وهو أسلوب القرآن الكرمي،

 ةمتكاملاستخدم عدة طرق وأساليب  بل ،مل يقتصر على طريقة واحدة القرآن الكرمي    منهجو
 العقديـة،   قيم الدليل على أخطر القضايا    لعقل والفطرة، وت  اطب ا خت، و حترك احلس والبصرية  

 العقدية جلها من عامل الغيب، ولذلك قرب        وهي أركان اإلميان الستة، وال سيما أن القضايا       
 القرآن الكرمي يف إقامة احلُجـة       ومنهجاهللا لنا األمور الغيبية بأمور حسية ليقيم احلُجة علينا،          

 .ضرب األمثال، ووقص القصص  احلوار،:يتمثل يف أساليب عدة منها
 

 :احلوار: األسلوب األول
  حار إىل الشيء وعنه حوراً،شيءالإىل الرجوع عن الشيء ومن احلَور وهو : لغةر ااحلو

 :التحاور التجاوب وتقول، و ااوبةاورة و احمل وإليه، رجع عنه:وراًؤح وحمارة وحماراًو
 أي ما رد ، وال حويرة وال حمورة وال حواراً وما رجع إيل حويراً،مته فما أحار إيل جواباًكلّ

 .١خاطبة مراجعة املنطق والكالم يف املاورةاحمل، وجواباً
مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني، دون أن يكون بينهما ما يدل : احلوار اصطالحاً

 .٢بالضرورة على اخلصومة
  .بالباطلإذا كان أو ،باحلقوقد يتحول احلوار إىل جدل إذا كان خبصومة ولو كان 

 
 
 

                                                 
 

 .٢٦٤/، ص٤/ لسان العرب، مادة حور، ج١

 .١٧/ألمحد الصويان، ص، نهجية وآدابه السلوكية انظر احلوار أصوله امل٢



  
 

٢٧٧

ورجل جدل ، جداالً، وقد جادله جمادلة و والقدرة عليها،اللدد يف اخلصومة :فاجلدل لغة
 ورجل جدل ، أي غلبته جادلت الرجل فجدلته جدالً: ويقال،جمدال شديد اجلدلوجمدل و

 واالسم اجلدل وهو شدة ،جداالً، وجادله أي خاصمه جمادلة وإذا كان أقوى يف اخلصام
، واجلدل من باب استحكام الشيء يف استرسال يكون فيه، وامتداد اخلصومة ١اخلصومة

 .٢ومراجعة الكالم
هو عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد قوله حبجة وشبهة، وهو ال : جلدل يف االصطالحوا

  .٣يكون إال مبنازعة غريه

 والغرض منه إلزام اخلصم وإقحام من هو ،هو القياس املؤلف من املشهورات واملسلماتو
أو  ، أو شبهةجةدفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبو ،قاصر عن إدراك مقدمات الربهان

ل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار واجلدا ،يقصد به تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة
 .٤املذاهب وتقريرها

 جدل  فكل كان احلوار أوسع داللة من اجلدل،فاجلدل يدخل حتت دائرة احلوار، ولذلك
 ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑöθ : قال تعاىل،ليس كل حوار جدالًحوار و s%  ÉL©9 $# y7ä9 Ï‰≈ pg éB ’Îû $yγ Å_ ÷ρy— 

þ’Å5 tGô±n@uρ † n<Î) «!$# ª! $#uρ ßìyϑó¡tƒ !$yϑä.u‘ ãρ$ ptrB 4 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹ Ïÿxœ î�� ÅÁ t/ ∩⊇∪ 〈 ادلةفذكر سبحانه  .ا
 ومع ذلك قال من زوجها، إليه وشكوها - صلى اهللا عليه وسلم-لرسوللاملرأة جمادلة 

$! ª!$#uρ ßìyϑó¡tƒ:" تعاىل yϑä.u‘ ãρ$ ptrB  "مما يدل على أن اجلدل يدخل ار إليهما مجيعاًفنسب احلو 
 . حتت احلوار

ومن ذلك استخدم اهللا احلوار يف مقام اجلدل يف قصة صاحب اجلنة الكافر، وصاحبه املؤمن، 
…  šχ%x.uρ :يف سورة الكهف، يف قوله تعاىل çµs9 Ö� yϑrO tΑ$ s)sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθ èδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$ ptä† O$tΡr& 

                                                 
 

 .٩٩/، ص٣/ لسان العرب، البن منظور، مادة جدل، ج١

 .٤٣٣/، ص١/مقاييس اللغة، البن فارس، جمعجم  ٢

 .٣٥٣/ كتاب الكليات، أليب البقاء، ص٣

 .١٠١/ التعريفات، للجرجاين، ص٤



  
 

٢٧٨

ç�sYø.r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ –“tãr& uρ # \� x�tΡ ∩⊂⊆∪ 〈 سبحانه احلوار يف حق الكافر مع أنه كان جيادل فذكر اهللا 
 احلوار وهو يف حق املؤمن صحيح ألنه -سبحانه-ذكرو، وبالباطل أيضاً مبا يشعر اخلصومة

$ tΑ :قال تعاىل ،بغري خصومة كان s% … çµs9 …çµ ç7Ïm$ |¹ uθ èδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$ ptä† |Nö� x�x.r& “Ï% ©!$$Î/ y7 s)n=yz 

ÏΒ 5>#t�è? §ΝèO  ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO y71§θ y™ Wξã_ u‘ ∩⊂∠∪ 〈الكهف  . 
 ، وهو النوع احملمود،يراد به دفع الباطل وتقرير احلقالقرآن الكرمي واجلدل املوجود يف 

  .إال ما كان على لسان الكفار واملنافقنيالقرآن الكرمي منه أما املذموم فال يوجد يف 
 

 :أمهية احلوار
، وبيان احنرافها، وبناء املفاهيم  ونقدها العقائد السائدة تصحيحأمهية كبرية يف لحوارل

وهو شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي، ، ودفع الق، وإثبات احلجةالصحيحة، وإقامة احلُ
 .سيلة لإلقناع أو اإللزام واإلفحامو
 

 : باحلوارجةيف إقامة احلُالقرآن الكرمي أساليب 
 الذي يعرض داخل القصص ياحلواراألسلوب وهو : ١وب الوصفي التصويري األسل-أ

وهو كثري يف القرآن الكرمي، ومن ذلك حوار األنبياء مع  مشاهد حوارية حقيقية،ويصور 
 ôM: أقوامهم، قال تعاىل t/¤‹x. ãΠ öθ s% >Þθä9 tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊇∉⊃∪ øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθ äzr& îÞθ ä9 Ÿωr& 

tβθ à)−Gs? ∩⊇∉⊇∪ ’ÎoΤ Î) öΝä3s9 îΑθ ß™u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θ à)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr& uρ ∩⊇∉⊂∪ !$ tΒuρ öΝä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã ô ÏΒ 

@� ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_ r& āω Î) 4’n? tã Éb>u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊆∪ tβθè?ù' s?r& tβ#t� ø.—%!$# zÏΒ tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ 

tβρâ‘x‹ s?uρ $tΒ t, n=y{ ö/ ä3s9 Νä3š/u‘ ôÏiΒ Νä3Å_≡ uρø— r& 4 ö≅ t/ öΝçFΡr& îΠ öθ s% šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ (#θä9$ s% È⌡ s9 óΟ©9 ÏµtF⊥ s? 

äÞθè=≈ tƒ ¨sðθ ä3tGs9 zÏΒ tÅ_ t�÷‚ ßϑø9 $# ∩⊇∉∠∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) /ä3Î=yϑyè Ï9 zÏiΒ t, Î!$ s)ø9 $# ∩⊇∉∇∪ Éb>u‘  Í_ ÅngwΥ ’ Í?÷δ r& uρ 

                                                 
 

جتماعية وصفأ هلا، للوصول بذلك إىل اثبات احلقـائق         هو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو اإل       :  األسلوب الوصفي  ١
 .١٧٩/ ، ص١/ انظر البحث العلمي، لعبدالعزيز الربيعة، ج. العلمية



  
 

٢٧٩

$ £ϑÏΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇∉∪ çµ≈uΖø‹ ¤f uΖsù ÿ…ã& s#÷δ r& uρ t ÏèuΗødr& ∩⊇∠⊃∪ āω Î) #Y—θ ègx” ’Îû tÎ�É9≈ tóø9 .  الشعراء〉 ∪⊆∠⊆∩ #$

 . وسيأيت احلديث عن هذا األسلوب بالتفصيل يف ذكر القصص
 

،  والربهانجة الذي يعرِض احلُياحلواراألسلوب  وهو :١ األسلوب احلجاجي الربهاين-ب
 : هيبعدة طرقالقرآن الكرمي  يف ويأيت
 (#θ: ، قال تعاىل والدليلجة أي طلب الربهان واحلُ: طلب اإلثبات:األول ä9$ s%uρ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ 

sπ ¨Ψyfø9 $# āωÎ) tΒ tβ% x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟçGΖà2 

šÏ%Ï‰≈  . البقرة〉 ∪⊆⊆⊆∩ ¹|
 ،طلوب بإبطال نقيضه، وذلك ألن النقيضني ال جيتمعان وهو إثبات امل:قياس اخللف :الثاين
 ويسمى ، كأن يبطل الفرض ليثبت احلق،٢ كاملقابلة بني العدم والوجود، من أحدمهاخيلووال 

≅  :، قال تعاىلدليل التمانع è% öθ ©9 tβ% x. ÿ…çµ yètΒ ×πoλ Î;#u $ yϑx. tβθ ä9θà)tƒ # ]Œ Î) (#öθ tótGö/̂ω 4’n<Î) “ ÏŒ 

Ä ó̧÷yê ø9 $# Wξ‹Î7 y™ ∩⊆⊄∪ 〈 اإلسراء . 
اختبار تلك األوصاف، إلبطال وهو حصر أوصاف احملل، و :التقسيمالسرب و :الثالث

يبني ألوصاف اليت جيادل فيها اخلصم، و كأن حيصر اادل ا،٣الباطل وإبقاء الصحيح
 ÷Π: ، قال تعاىلبطالا r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö�xî > óx« ÷Π r& ãΝèδ šχθà)Î=≈ y‚ ø9   . الطور〉 ∪∋⊃∩ #$

 
 

                                                 
 

 وهو ما يقوم على اخلصومة بني اثنني أو أكثر، مستنداً يف ذلك على األدلة اليت يتوصل به إىل حفظ الرأي أو هدم ١
 .   ١٨٠/،ص١/ز الربيعة، جانظر البحث العلمي، عبد العزي. رأي اخلصم

 .٧٧/ مناهج اجلدل، زاهر األملعي، ص٢

 .٢٢٢/، ص٥/ البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، ج٣



  
 

٢٨٠

وهي كداللة املخلوق على اخلالق واملوجود على من  :داللة األثر على املؤثر :الرابع
 ô̈Β:، قال تعاىلوجدهأ r& t,n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ tΑt“Ρr& uρ Νà6 s9 š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ 

$ uΖ÷F u;/Ρr' sù Ïµ Î/ t,Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyf ôγ t/ $ ¨Β šχ%Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θçGÎ6 .⊥ è? !$ yδ t� yf x© 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 
ö≅ t/ öΝèδ ×Π öθ s% tβθä9 Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ 〈النمل . 

 كقياس ، وهو قياس اجلديد على األول املشترك معه يف خصائصه:األوىلقياس : اخلامس
$  :قدرة على البعث باإلجياد األول، قال تعاىلامل uΖ�Í‹ yèsùr& È, ù=y⇐ø9 $$ Î/ ÉΑ̈ρF{ $# 4 ö≅t/ ö/ ãφ ’Îû <§ö6 s9 

ôÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊇∈∪ 〈ق .  
 وهو االستفهام عن املقدمات البينة الربهانية اليت ال ميكن :االستفهام التقريري: السادس

، قال ١ وهي تدل املطلوب لتقرير املخاطب باحلق والعترافه بإنكار الباطل،ألحد أن جيحدها
 (#θ: تعاىل è=yèy_ uρ sπ s3Í× ‾≈n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈uΗ÷q§�9 $# $�W≈ tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 Ü= tGõ3çGy™ 

öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθè=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 الزخرف.   
 

 :إقامة احلُجة باحلوار
#)  : ذلك فقال عز وجل اهللا عنهموقد حكى أهل جدال وخصام، ار قريش كفكان þθ ä9$ s%uρ 

$ uΖçF yγ Ï9≡r& u î�ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθç/u�ŸÑ y7 s9 āω Î) Kωy‰ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ 〈〈〈〈  ،الزخرف

 (#θä9  :برهان، قال تعاىلال  وحجةدون اً؛ ألنه بالباطل ومن وكان جداهلم مذموم y‰≈ y_ uρ 

È≅ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ã‹Ï9 ÏµÎ/ ¨,ptø:  . غافر〉 ∪∋∩ #$

                                                 
 

 .٧٦/  مناهج اجلدل، زاهر األملعي، ص١



  
 

٢٨١

 ، ولكن جبدال حممود،ا متيزوا به من جدل مكافئ ملبأسلوب البالغة جج احلُمفأقام اهللا عليه
$  :، قال تعاىل والربهان القاطعجةمبين على احلُ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä.u !% ỳ Ö≈yδ ö�ç/  ÏiΒ öΝä3În/§‘ 

!$ uΖø9 t“Ρr& uρ öΝä3ö‹ s9 Î) #Y‘θ çΡ $YΨ�Î6 •Β ∩⊇∠⊆∪ 〈 ،ججومن تلك احلُ النساء: 
 : باحلواراهللاربوبية جة على  احلُإقامة-١
حوار القرآن الكرمي ذكر اهللا يف ومن ستدالل بداللة األثر على املؤثر،  طريق اال عن-أ

 وآياته،  اهللاآثارب ه على وجود اهللالال استدية وكيف،مع النمرود -عليه السالم-إبراهيم 
 öΝs9 :اىلـال تعـفق r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% 

ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χÎ* sù ©!$# 

’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9$$ Î/ zÏΒ É− Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì�øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ 

tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9  .البقرة 〉 ∪∇∋⊅∩ #$

≡ š�Ï9 :تعاىل قال عن طريق قياس اخللف، -ب x‹x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ tβθ ä3u‹Ï9 uρ zÏΒ t ÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ø‹ ©9$# #uu‘ $Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ ( 
!$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& tΑ$ s% Iω �= Ïm é& šÎ=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $£ϑn=sù #u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ ZîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅sùr& 

tΑ$ s%  È⌡s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰öκu‰ ’În1u‘ āsðθà2V{ zÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t, Îk!!$āÒ9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ }§ôϑ¤±9 $# ZπxîÎ—$t/ 

tΑ$ s% #x‹≈yδ ’În1u‘ !#x‹≈yδ ç�t9 ò2r& ( !$£ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤÎ) 

àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_uρ “Ï%©#Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $Z�‹ ÏΖym ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# ∩∠∪ 〈 ،يؤمن اً يفترض افتراض-عليه السالم-ففي كل مرة كان إبراهيم  األنعام 
وبعد هذا النقض أثبت )  وغيابهوهو امتناع زوال اإلله( ودليل جةبه قومه مث ينقضه حب

 .وبيته ودلل على ذلك بآثاره وآياته وهو وجود اهللا ورب:املطلوب
 
 



  
 

٢٨٢

 :لشريك، باحلوارلد وا اهللا سبحانه، ونفي الوألوهية على جةإقامة احلُ-٢
طالب اهللا الكافرين باحلُجة والربهان على صدق ما ادعوه،  :ثبات عن طريق طلب اإل-أ 

 ÏΘ : تعاىلفقال r& (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ Zπ oλ Î;#u ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3uΖ≈ yδ ö�ç/ ( #x‹≈yδ ã� ø.ÏŒ  tΒ zÉë ¨Β ã�ø.ÏŒ uρ 

 tΒ ‘Î=ö7 s% 3 ö≅t/ óΟ èδç�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ¨,ptø: $# ( Νßγ sù tβθ àÊ Ì�÷è •Β ∩⊄⊆∪ 〈أي برهانكم هاتوا  ، األنبياء
بل قد قامت األدلة ،  ولن جيدوا لذلك سبيالً،جتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليهح

≈› ( #x : وهلذا قال،القطعية على بطالنه yδ ã� ø.ÏŒ  tΒ z Éë̈Β ã� ø.ÏŒ uρ tΒ ‘Î=ö7s% 3 〈 أي قد اتفقت 
 فهذا كتاب اهللا الذي فيه ذكر ، والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشركالكتب

لم  وهذه الكتب السابقة كلها براهني وأدلة ملا قلت وملا ع،كل شيء بأدلته العقلية والنقلية
 ألن ؛لم أنه ال برهان هلم ع،ليهإ والربهان على بطالن ما ذهبوا جةأم قامت عليهم احلُ

 وإن وجد معارضات فإنه شبه ال ، وإال مل يكن قطعياً،طع جيزم أنه ال معارض لهالربهان القا
 .١تغين من احلق شيئاً

  :قال تعاىل :االستفهام التقريري عن طريق -ب ¨Βr& (# äτy‰ö7 tƒ t,ù=sƒø: $# ¢Ο èO …çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ 

/ ä3è%ã— ö�tƒ z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. šÏ%Ï‰≈ |¹ 

 الذي يقرر احلقيقة اليت هم ا مؤمنون،  اهللا اآلية باالستفهام التقريريصدر . النمل〉 ∪⊇∌∩
 فإن كانوا هم يؤمنون بأنه اخلالق والرازق فكيف يشركون معه ،وهي ربوبية اهللا سبحانه

⌡ È : قوله تعاىل مستقرة يف عقوهلم بدليلوهذه احلقيقةغريه؟  s9 uρ Οßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ £ä9θ à)u‹ s9 £ßγ s)n=yz â“ƒ Í“yè ø9$# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ∩∪ 〈 ،ولذلك طالبهم اهللا  الزخرف
 بالتبعات الضرورية القائمة على إميام م اعترافهم لبيان عد؛ الواضحةجةبالربهان واحلُ

 .بالربوبية

                                                 
 

 .٥٢١/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

٢٨٣

 öθ :قال تعاىل :قياس اخللف عن طريق -ج s9 tβ% x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;#u āωÎ) ª!$# $s?y‰|¡x�s9 4 z≈ysö6Ý¡sù 

«!$# Éb>u‘ Ä ö̧� yè ø9 $# $£ϑtã tβθ à�ÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ 〈 ،تعاىلوقال األنبياء :  ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ÿ… çµ yètΒ ×π oλÎ;#u $yϑx. 

tβθ ä9θà)tƒ # ]Œ Î) (# öθ tótGö/̂ω 4’n<Î) “ÏŒ Ä ó̧÷yê ø9$# Wξ‹Î7 y™ ∩⊆⊄∪ 〈  ،وقال تعاىلاإلسراء:  $ tΒ x‹ sƒªB$# ª!$#  ÏΒ 

7$s!uρ $ tΒ uρ šχ%Ÿ2 …çµ yètΒ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξ yès9 uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 

4 z≈ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑtã šχθà�ÅÁ tƒ ∩⊇∪ 〈املؤمنون   . 
 وهو ،من خالل افتراض الفرضاآلهلة تعدد استحالة واآليات السابقة كلها أكدت على 

 يدل على  ومن مث نقضه بدليل عقلي وحمسوس-سبحانه-وجود الشركاء وتعددهم مع اهللا 
 .فساد الفرض

 احلياة وحركة فساد دورة:  منها،ففرض وجود الشركاء مع اهللا يؤدي إىل عدة معضالت
ىل التخاصم الذي ميكن أن يكون من  إيؤدي ذلك التعدد أيضاًالكون وعدم ثباا، كما 

سعوا أن يم على بعض، وه أو أن يعلو بعض،أن يذهب كل إله مبا خلق: نتاجه عدة أمور
  : تعاىل، ولذلك قال ليكونوا شركاء يف كل شيء، ومل يقبلوا أن يكونوا يف مرتبة دون اهللا

# ]Œ Î) (# öθ tótGö/̂ω 4’n<Î) “ ÏŒ Ä ó̧÷yê ø9 $# Wξ‹Î7y™ 〈 هو ثبات فسه؛ ألن الواقعنقض نوهذا الفرض ي 
قهر  وبنسق عجيب يدل على أنه حتت ، وجريانه على نظام واحد على مر العصور،الكون

 املزعومة، وتدين حاهلا ة والواقع يبني حقارة هذه اآلهلإله واحد يتصرف فيه كيف يشاء،
 .قياساً حبال اهللا وقدرته ومتكنه من األمور مجيعاً

، ي والسفلي، وارتباط بعضه ببعضوانتظام أمر العامل العلو ":-هللارمحه ا–يقول ابن القيم 
 .١"، من أدل دليل على أن مدبره واحدى نظام حمكم ال خيتلف، وال يفسدوجريانه عل

 بينهم وبني اًحصر اهللا األوصاف اليت جعلها الكفار عائق : عن طريق السرب والتقسيم-د
 ÷Π :ال تعاىلق، مث اخترب تلك األوصاف فأبطلها ،اإلميان r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö�xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ 

šχθà)Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θ à)n=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ 4 ≅ t/ āω tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝèδ y‰ΖÏã ß É!#t“yz 

                                                 
 

 .٣٧١/  التفسري القيم ، البن القيم، ص١



  
 

٢٨٤

y7 În/u‘ ÷Π r& ãΝèδ tβρã� ÏÜ ø‹|_Á ßϑø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Π r& öΝçλ m; ÒΟ‾=ß™ tβθãè ÏϑtGó¡o„ ÏµŠÏù ( ÏNù' u‹ù=sù Νßγ ãè ÏϑtF ó¡ãΒ 9≈sÜ ù=Ý¡Î0 

AÎ7 •Β ∩⊂∇∪ ÷Π r& ã&s! àM≈oΨt7 ø9$# ãΝä3s9 uρ tβθ ãΖt6 ø9 $# ∩⊂∪ ÷Π r& óΟ ßγ è=t↔ó¡n@ # \� ô_ r& Νßγ sù  ÏiΒ 5Θt� øó ¨Β tβθè=s)÷W •Β ∩⊆⊃∪ 

÷Π r& ÞΟèδ y‰ΨÏã Ü=ø‹ tó ø9 $# ôΜßγ sù tβθ ç7çF õ3tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Π r& tβρß‰ƒ Ì� ãƒ # Y‰øŠx. ( t Ï%©!$$ sù (#ρã�x�x. ç/ èφ tβρß‰‹ Å3yϑø9 $# ∩⊆⊄∪ 

÷Π r& öΝçλ m; îµ≈s9 Î) ç�ö� xî «!$# 4 z≈ys ö6 ß™ «!$# $¬Ηxå tβθ ä.Î�ô³ç„ ∩⊆⊂∪  〈الطور  ،االت صر اهللا مجيع االحتمفح
 فهم إما أن يكونوا قد خلقوا من غري شيء اليت ميكن من أجلها االعتذار للكفار بعدم إميام،

م ميلكون التصرف يف ، أم أ أم أم خلقوا السماوات واألرض،أو أم خلقوا أنفسهم
فإن كان ذلك   به، اهللا وأمريستطيعون من خالله مساع ما قدرهبية، أم هلم سلم شئون الربو

، وهو استفهام  أم هللا البنات وهلم البنونحجة،فليأتوا ذا املستمع ليكون هلم كذلك 
  أم أن من أسباب رفضهم وإعراضهم ثقلإنكاري بعد تعذر مجيع االحتماالت السابقة،

 يعلمون م، أم أ متعذر ألن الرسل ال تأخذ أجراًاألجر الذي يأخذه منهم رسوهلم، وهذا
ا متعذر فال  وهذ، ولذلك يعلمون ماهلم وما عليهم بل ويكتبونه ليسريوا على احلق،الغيب

، وهو  نابع من إرادة مكرهم وكيدهم للرسوليعلم الغيب إال اهللا، أم أن كل فعلهم هذا
، حيث ن ذلك، وهو متعذر فقد نزه اهللا نفسه ع أم هلم إله غري اهللامتعذر بسبب محاية اهللا له،

 . السابقة، واهللا أعلمتعذر األوصاف واالحتماالتبطل الشريك واملثيل بأ
 : باحلوارجة على حقيقة املالئكةإقامة احلُ-٣

املالئكة خلق خلقهم اهللا قبل خلق  :عن طريق طلب اإلثبات واالستفهام التقريري -
 ، يقينياًعلماًالكفار وهذه احلقيقة يعلمها  ،١ عن رؤيتهماً وجعل بصر البشر قاصر،البشر

 (#θ  :قال تعاىلكيف متكنوا من وصف املالئكة باإلناث؟ ف è=yèy_ uρ sπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# tÏ% ©!$# öΝèδ 

ß‰≈ t6 Ïã Ç≈uΗ÷q §�9$# $ �W≈tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 Ü=tGõ3çGy™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 قال و، الزخرف

 ÷Π :تعاىل r& $ oΨø)n=yz sπ x6 Í×‾≈ n=yϑø9 $# $ ZW≈ tΡÎ) öΝèδ uρ šχρß‰Îγ≈ x© ∩⊇∈⊃∪ Iωr& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγ Å3øùÎ) 

                                                 
 

 . من أمر جربيل ملك الوحي مع رسل اهللا إال ما كان١



  
 

٢٨٥

šχθä9θ à)u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰s9 uρ ª! $# öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀sÜ ô¹r& ÏN$ oΨt7ø9 $# ’ n? tã tÏΖt6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $ tΒ ö/ ä3s9 

y# ø‹x. tβθ ãΚ ä3øtrB ∩⊇∈⊆∪ Ÿξsùr& tβρã� ©.x‹s? ∩⊇∈∈∪ ÷Π r& ö/ ä3s9 Ö≈sÜ ù=ß™ Ñ Î7•Β ∩⊇∈∉∪ (#θ è?ù' sù óΟä3Î7≈ tFÅ3Î/ βÎ) 

÷ΛäΖä. tÏ%Ï‰≈  ،ويف هذه اآلية أقر اهللا حقيقة عدم مشاهدم خللق املالئكة، الصافات 〉 ∪∠∋⊆∩ ¹|
ا خلق املالئكة ليتبني  فهم مل يشهدوي يبني البدهيات اليت يؤمنون ا،وذلك باستفهام تقرير

 . ، وهم يؤمنون بربوبية اهللا ومع ذلك ينسبون له ما يكرهونهلم جنسها
 واهللا أن البنات ناقصات والبنني كاملون،نفسهم ببنات، وقد اعترفوا يف أالفكيف جعلوا هللا 

 عادم أن جيعلوا األعظم وكان على...  فاملنسوب إليه كيف جعلوه ناقصاً،كامل العظمة
، ولذلك ١كانوا عليها الفكر والعقل والعادة اليت وا خالفهم، فإذن  للحقري، واألنقصللعظيم

 .وجب تقدمي الربهان والدليل على هذا التناقض
 :إقامة احلُجة على صدق الرسل وما جاءوا به من بينات باحلوار-٤
 ÷Π :قال تعاىل :ريريعن طريق السرب والتقسيم واالستفهام التق- أ r& tβθ ä9θà)tƒ Ö� Ïã$ x© 

ßÈ−/u�tI‾Ρ Ïµ Î/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖyϑø9 $# ∩⊂⊃∪ ö≅ è% (#θ ÝÁ−/t� s? ’ÎoΤÎ* sù Νä3yètΒ š∅ÏiΒ tÅÁ În/u�tIßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ÷Π r& 

óΟèδ ã� ãΒ ù's? Λàι ßϑ≈ n=÷n r& !#x‹≈pκÍ5 4 ÷Π r& öΝèδ ×Π öθ s% tβθäî$ sÛ ∩⊂⊄∪ ÷Π r& tβθ ä9θà)tƒ …ã& s!§θ s)s? 4 ≅t/ āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪ 

(#θ è?ù' u‹ù=sù ;]ƒ Ï‰pt¿2 ÿÏ&Î#÷W ÏiΒ βÎ) (#θ çΡ% x. šÏ%Ï‰≈  . الطور 〉 ∪⊇⊃∩ ¹|
فإما ، الذي جاء به الرسولالقرآن الكرمي فحصر اهللا مجيع االحتماالت املمكنة لعدم إميام ب

ختالف القرآن  وهذا متعذر الاً،شعرالقرآن الكرمي  فيكون اًأن يكون هذا الرسول شاعر
غيب ال يعقوهلم الكبرية تأمرهم مبثل هذا القول الذي الكرمي عن الشعر وبعده عنه، أو أن 

 ميلكون ما فبما أن ذلك متعذر مع !! عن أصحاب العقول واألحالم فضالً،حىت عن اجلهال
 الرسول وأنه من عند  أم ينسبون القرآن الكرمي وما فيه إىل أممن عقول، فهذا هو الطغيان،

مبثل هذا القرآن الكرمي إن كانوا  أي منهم ، فهو بشر مثلهم ومن بالدهم فليأتنفسه
      .صادقني، وهذا اختبار كامل هلذه األوصاف، وهو بيان شامل لبطالا، واهللا أعلم

                                                 
 

 .، بتصرف٢٥٦/ ، ص٢٨/ التفسري الكبري، للرازي، ج١



  
 

٢٨٦

 Ÿξ :قال تعاىل:  عن طريق قياس اخللف-ب sùr& tβρã� −/y‰tFtƒ tβ#uö�à)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî 

«!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈  ،قرر اهللا يف هذه اآلية نسبة القرآن الكرمي إىل النساء
يجة لذلك، وبالتايل إبطال الفرض اهللا عن طريق فرض نسبته إىل غريه، ومن مث بيان النت

ه لكان فيه من االختالف والتناقض من عند غري اهللا سبحانالقرآن الكرمي لو كان ف ونقضه،
 .الشيء الكثري

يدعو أحد الشيئني إىل فساد اآلخر،  اختالف تناقض بأن :االختالف على ثالثة أوجهف 
 وهذان الضربان من ،ساقطاً  وبعضه مرذوالًواختالف تفاوت وهو أن يكون بعضه بليغاً

 ألن كالم سائر الفصحاء ، دالالت إعجازهالقرآن الكرمي، ومها مناالختالف منفيان عن 
ال خيلو من أن خيتلف اختالف القرآن الكرمي والبلغاء إذا طال مثل السور الطوال من 

ف وجوه  يف احلسن كاختالوالثالث اختالف التالؤم هو أن يكون اجلميع متالئماً. التفاوت
 فقد تضمنت اآلية ، واختالف األحكام يف الناسخ واملنسوخ،القراءات ومقادير اآليات
ملا فيه من وجوه الدالالت على احلق الذي يلزم القرآن الكرمي احلض على االستدالل ب

 .١اعتقاده والعمل به
 
 :جة على البعث باحلوارإقامة احلُ-٥
 uθ: قال تعاىل : عن طريق قياس األوىل-أ èδ uρ “Ï% ©!$# (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù=y⇐ø9 $# ¢ΟèO …çνß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ 

Üχ uθ÷δ r& Ïµø‹ n=tã 4 ã& s!uρ ã≅ sVyϑø9 $# 4’ n?ôãF{ $# ’Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# ∩⊄∠∪ 〈 

 tΠ :وقال تعاىل .الروم öθ tƒ “Èθ ôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅Éf Åb¡9 $# É= çGà6 ù=Ï9 4 $yϑx. !$tΡù&y‰t/ tΑ̈ρr& 9,ù=yz 

…çνß‰‹ Ïè œΡ 4 # ´‰ôãuρ !$ oΨøŠn=tã 4 $‾ΡÎ) $ ¨Ζä. š Î=Ïè≈sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈األنبياء. 

                                                 
 

 .١٨٢/، ص٣/ أحكام القرآن، للجصاص، ج١



  
 

٢٨٧

، فإن كان دة اخللق والبعث على اخللق األول إعاسبحانه وتعاىل قاس يف هذه اآلياتاهللا ف
› $uΖ�Í :اىل العدم فأهون عليه إعادة اخللق، يقول تعسبحانه قد أوجدنا من yèsùr& È,ù=y⇐ø9 $$ Î/ 

ÉΑ̈ρF{ $# 4 ö≅t/ ö/ ãφ ’Îû <§ö6 s9 ô ÏiΒ 9, ù=yz 7‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊇∈∪ 〈ق . 
 ومل يعجز عن إجيادهم ، خبلق الناس؛ ألن من مل يعيوهذه اآلية الكرمية من براهني البعث

 ألن اإلعادة ال ميكن أن تكون ؛ ال شك يف قدرته على إعادم وخلقهم مرة أخرى،األول
 .كثرية جداً واآليات الدالة على هذا ،لبدءأصعب من ا

 }§øŠs9 :قال تعاىل :عن طريق االستفهام التقريري -ب uρr& “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{ $#uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& t, è=øƒs† Οßγ n=÷W ÏΒ 4 4’n? t/ uθ èδ uρ ß,≈‾=y‚ ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 ا هو مقرر يف  ومم يس،〉 ∪⊆∇∩ #$
 فخلقها أعظم من إعادة اهللا خللق ، خلق السماوات واألرضه يف الفهم عظمةالعقل ومسلم ب

 .، وهذا دليل وبرهان على إمكانية البعث من جديدالناس وبعثهم
 الضالة وبيان عقيدة نقض العقائدألنه أسلوب يتم به  كثري يف القرآن الكرمي؛واحلوار 

 بقص القصص، ويدخل أيضاً القرآن الكرمي يف أسلوب احلق الواجبة، بل احلوار يدخل
 . وفهمكتاب حوار وإقناع وإفحامالقرآن الكرمي فيف ضرب األمثال، 

 
 :ذكر القصص: األسلوب الثاين

 ôM:  ومنه قوله تعاىل، بعد شيءإذا تتبعت أثره شيئاً ،قصصت الشيء من: القص لغة s9$s%uρ 

ÏµÏG÷zT{ Ïµ‹Å_Á è% ( ôNu�ÝÇ t7 sù Ïµ Î/ tã 5=ãΖã_ öΝèδ uρ Ÿω šχρã�ãè ô±o„ ∩⊇⊇∪ 〈،أي اتبعي  القصص 
 .أثره

أي وقت يف  هو تتبع األثر : وقيل، تتبعها بالليل:تقصصها وصاًصقَ وصها قصاًقص آثارهم يقُ
#  4 : ، قال تعاىلكان £‰s?ö‘ $$ sù #’ n? tã $ yϑÏδ Í‘$ rO#u $ TÁ |Ás% ∩∉⊆∪ 〈،تتبعه: اخلرب وتقصص الكهف. 



  
 

٢٨٨

 اخلرب  :صصالقَ، و  أورده :قصصاً و  خربه يقصه قصاً   قص علي ، و  اخلرب وهو القصص   :القصةو
 .١املقصوص

فهو جمموع الكالم الذي يشتمل على أحداث واقعية تروى بعـد تتبـع             : أما يف االصطالح  
 . احلقيقة وتقصيها

وقد . أخباره عن أحوال األمم املاضية، والنبوات السابقة، واحلوادث الواقعة         :القرآنوقصص  
 وتتبع اريخ األمم، وذكر البالد والديار،لى كثري من وقائع املاضي، وتعالقرآن الكرمي   اشتمل  

 .٢آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة ملا كانوا عليه
 

  :أمهية القصص
إلقناع العقلي والتـأثري    للقصص أثر واضح يف تقريب احلقائق والصور، وهلا تأثري كبري يف ا           

تـصحيح العقائـد    وإزالة الـشبهة، و    البعث، حقائق اإلميان والتوحيد و    ، لتمكني الوجداين
تقومي اخللق والسلوك الفردي واجلماعي، وهذا ظاهر       و وتثبيت العقائد الصحيحة،     ،الفاسدة

 .  ألقوامهم-عليهم السالم–من خالل دعوات الرسل واألنبياء 
 

  :أنواع القصص يف القرآن الكرمي
 .قصص األنبياء: األول
 .قصص حوادث غابرة: الثاين

 .�٣قصص حوادث وقعت يف زمن رسول اهللا : لثالثا
 :  على الناسجةوهذه األنواع الثالثة أقام اهللا ا احلُ

 
 

                                                 
 

والصحاح، للجوهري، مادة قصص، . ١٢١-١٢٠/، ص١٢/ انظر لسان العرب، البن منظور، مادة قصص، ج١
 .١٠٥١/، ص٣/ج

 .٣١٦/ص مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، ٢

 .٣١٧/ املرجع السابق، ص٣



  
 

٢٨٩

 :قصص األنبياءإقامة احلُجة بذكر : األول
 :منهاعليهم،  كثرية أقامها اهللا حججاً  األنبياءوقد تضمنت قصص

الرسل يف القصص إقامة احلُجة والربهان على وحدة العقيدة، من خالل ذكر دعوة  -١
، فالتوحيد كان هو قاعدة كل � وحىت نبينا حممد -عليه السالم-القرآين من أول آدم 

ديانة جاء ا رسول من عند اهللا، والقرآن الكرمي يقرر هذه احلقيقة، ويؤكدها، ويكررها يف 
 ô‰s)s9: ، قال تعاىل١قصة كل رسول، كما يقررها إمجاالً على وجه القطع واليقني uρ $ uΖ÷W yèt/ 

’Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9  . النحل〉 ∪∌⊃∩ ) #$

 ربوبية اهللا، كالقصص اليت حتكي ادعاء الطغاة األوائل للربوبية، ومن مث  علىاحلُجةإقامة  -٢
 öΝs9: رد األنبياء عليهم وتقرير ايتهم، قال تعاىل r& t� s? ’n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& 

çµ9s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡ t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ ( 
tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) �χÎ* sù ©! $# ’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |MÎγ ç6 sù “Ï% ©!$# 

t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9  §ΝèO $uΖù=y™ö‘r& 4†y›θ :وقال تعاىل البقرة، 〉 ∪∇∋⊅∩ #$ ãΒ 

çν$ yzr&uρ tβρã�≈ yδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 9≈ sÜ ù=ß™uρ A Î7•Β ∩⊆∈∪ 4’ n<Î) šχöθ tãö� Ïù Ïµ 'ƒ Z∼tΒ uρ (#ρç�y9 õ3tF ó™$$sù (#θ çΡ% x.uρ $�Β öθ s% 

t, Î!$ tã ∩⊆∉∪ (# þθä9$ s)sù ßÏΒ ÷σçΡr& È ø u�|³t6 Ï9 $ uΖÎ=÷W ÏΒ $yϑßγ ãΒ öθ s%uρ $ uΖs9 tβρß‰Î7≈tã ∩⊆∠∪ $ yϑèδθ ç/¤‹s3sù (#θ çΡ% s3sù 

š∅ÏΒ tÅ3n=ôγ ßϑø9   . املؤمنون〉 ∪∇⊇∩ #$
 ألوهية اهللا، كالقصص اليت حتكي حماجة األنبياء ألقوامهم، وبيان  علىاحلُجةإقامة  -٣

عليه -توحيد اهللا، واستحقاقه للعبادة، وبطالن عبادة ما سواه، قال تعاىل على لسان إبراهيم 
$ tΑ: حماجته لقومه يف -السالم s% tβρß‰ç7 ÷ès?r& $ tΒ tβθ çGÅs ÷Ψs? ∩∈∪ ª!$#uρ ö/ ä3s)n=s{ $ tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? 

∩∉∪ 〈اليت تبطل مزاعم النصارى - السالمماعليه- والدة مرمي للمسيح ةصأو كق. الصافات 

                                                 
 

 .٣٠٩/ خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، سيد قطب، ص١



  
 

٢٩٠

 çµ÷Gn=yϑys :قال تعاىل -عليه السالم-عيسى إلوهية حول  sù ñVx‹ t7oKΡ$$ sù Ïµ Î/ $ ZΡ% s3tΒ $ |‹ ÅÁs% 

∩⊄⊄∪ $ yδ u!% ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’ n<Î) Æí õ‹ É` Ï' s#÷‚ ¨Ζ9 $# ôM s9$ s%  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% #x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ 

$ wŠÅ¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪ $ yγ1 yŠ$oΨsù  ÏΒ !$ pκÉJøtrB āωr& ’ÎΤ t“ øtrB ô‰s% Ÿ≅yèy_ Å7 š/u‘ Å7 tGøtrB $ wƒÎ�|� ∩⊄⊆∪ 〈مرمي  . 
اليت تدل  اتجزكالقصص اليت تذكر اخلوارق واملع ،اهللا وصفاته على أمساء احلُجة إقامة -٤

 % øŒÎ) tΑ$s: ، قال تعاىل-عليه السالم– قصة خلق آدمعلى قدرة اهللا، وسعة علمه، ومن ذلك 

y7 •/u‘ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # Z�|³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù … çµçG÷ƒ §θ y™ àM÷‚ x�tΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ•‘ (#θ ãès)sù 

…çµ s9 t Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ 〈،قال تعاىل-عليه السالم-مولد عيسى قصة  و ص ، : øŒ Î) ÏM s9$s% 

èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Ï8ç�Åe³u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ÷ΖÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $#  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ö� tΒ $YγŠÅ_ uρ ’ Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt�ÅzFψ$#uρ zÏΒ uρ tÎ/§� s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk=x6 ãƒ uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ z ÏΒ uρ 

šÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪ ôM s9$ s% Éb>u‘ 4’ ‾Τr& ãβθä3tƒ ’Í< Ó$ s!uρ óΟ s9 uρ  Í_ó¡|¡ ôϑtƒ ×�|³o0 ( tΑ$ s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª!$# 

ß, è=÷‚tƒ $tΒ â !$ t±o„ 4 #sŒ Î) #|Ó s% # \� øΒ r& $ yϑ‾ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ … çµs9  ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩⊆∠∪ 〈إبراهيموقصة.  آل عمرآن  

 øŒ :الذي أحياه اهللا، قال تعاىل مع الطري -عليه السالم– Î)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& 

y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yèt/ö‘r& 

z ÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £èδ ÷�ÝÇsù y7 ø‹ s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yè ô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã÷Š $# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $ \Š÷èy™ 4 
öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 البقرة. 

 . ô‰s)s9 šχ%x:  وربانية كل ما جاء به، قال تعاىل،� على صدق الرسول احلُجة إقامة -٥

’Îû öΝÎηÅÁ |Á s% ×οu�ö9 Ïã ’Í<'ρT[{ É=≈t6 ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰tn 2”u�tIø�ãƒ  Å6≈s9 uρ t,ƒÏ‰óÁ s? “ Ï%©!$# t ÷t/ 

Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅‹ÅÁ ø�s?uρ Èe≅à2 &ó x« “ Y‰èδ uρ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈يوسف . 

 



  
 

٢٩١

 :ويتبني ذلك بالتايل

 يف تقدمي اآليات والرباهني جهمومنه م دعوباحلديث عن قصص األنبياء، وعن وحدة - أ
$ % ö≅è :�قال تعاىل على لسان رسوله  ألقوامهم، tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z ÏiΒ È≅ß™”�9 $# !$ tΒ uρ 

“Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅yè ø�ãƒ ’Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’n<Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩∪ 〈 

ق بعضهم بعضاً، وآية كل نيب آية جلميع األنبياء، كما أن آيات  يصداألنبياءف. األحقاف
أتباعهم آيات هلم أيضاً، وهذا أيضاً من آيات األنبياء، وهو تصديق بعضهم لبعض، فال 
يوجد من أصحاب اخلوارق العجيبة اليت تكون لغري األنبياء، كالسحرة والكهنة وأهل 

 يف ما يدعو إليه ويأمر به ويعادي الطبائع والصناعات، إال من خيالف بعضهم بعضاً
 .١بعضهم بعضاً

حبقائق وتفصيالت غيبية ال وعن األمم السابقة وحاهلا مع الرسل،  �خبار الرسول بإ - ب
 بعد ذكره لقصص ، قـال تعاىل�  فضال عن أمي مثله،تاب العربيعلمها أحد من كُ

 š�ù=Ï? ô :اءـاألنبي ÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É=ø‹ tóø9 $# !$ pκ�Ïmθ çΡ y7ø‹ s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$yγ ßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7ãΒ öθ s% 

ÏΒ È≅ö6 s% #x‹≈yδ ( ÷�É9ô¹$$ sù ( ¨βÎ) sπ t6 É)≈ yèø9 $# šÉ)−F ßϑù=Ï9 ∩⊆∪ 〈 وقال تعاىل بعد قصة . هود

$  :مع فرعون -عليه السالم-موسى  tΒuρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg ¿2 Çc’Î1ö� tó ø9 $# øŒ Î) !$oΨøŠŸÒ s% 4’ n<Î) y›θ ãΒ 

t� øΒF{ $# $tΒ uρ |MΨä. z ÏΒ šÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊆⊆∪ !$̈ΖÅ3≈ s9 uρ $ tΡù' t±Σr& $ ZΡρã� è% tΑuρ$ sÜ tGsù ãΝÍκö� n=tã ã� ßϑãè ø9 $# 4 
$ tΒ uρ |MΖà2 $ ZƒÍρ$ rO þ_Îû È≅÷δ r& št ô‰tΒ (#θè=÷Gs? öΝÎγøŠn=tæ $ uΖÏF≈ tƒ#u $̈ΖÅ3≈ s9 uρ $ ¨Ζà2 š, Î#Å™ö� ãΒ 

∩⊆∈∪ $tΒ uρ |MΖä. É= ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ ’Ü9$# øŒ Î) $ oΨ÷ƒ yŠ$ tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑôm §‘ ÏiΒ š�Îi/¢‘ u‘ É‹ΖçF Ï9 $ YΒöθ s% !$̈Β 
Νßγ9s?r&  ÏiΒ 9�ƒÉ‹‾Ρ ÏiΒ š�Î=ö6 s% öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ā2x‹tF tƒ ∩⊆∉∪ 〈 القصص. 

                                                 
 

 .١٦٢ النبوات، البن تيمية، ص١



  
 

٢٩٢

على  ١ ووعده ووعيده، وأمره ويه،املتعلقة بدينهالسنن اإلهلية  إقامة احلُجة على مضي -٦
 :السابقني والالحقني، كقصص األنبياء اليت يذكر اهللا فيها

 ô‰s)s9 : إعراض الكفار عن دعوة احلق، قال تعاىل-  أ uρ z>¤‹x. Ü=≈ ptõ¾r& Ì� ôf Ïtø: $# tÎ=y™ö� ßϑø9 $# 

∩∇⊃∪ öΝßγ≈ oΨ÷�s?#u uρ $uΖÏF≈ tƒ#u (#θ çΡ% s3sù $ pκ÷]tã tÅÊ Ì�÷è ãΒ ∩∇⊇∪ 〈احلجر . 

 واملؤمنني، جلالوت -عليه السالم- تدافع احلق والباطل، كذكر قصة مقاتلة داود -ب
$ : وجنوده، قال تعاىل £ϑs9 uρ (#ρã— t�t/ šVθä9$ y∨Ï9 ÍνÏŠθ ãΖã_ uρ (#θä9$ s% !$oΨ−/u‘ ùø Ì�øùr& $ uΖøŠn=tã #Z�ö9|¹ 

ôM Îm7rOuρ $ oΨtΒ#y‰ø%r& $ tΡö�ÝÁΡ$#uρ ’ n?tã ÏΘ öθ s)ø9 $# š Í�Ï�≈ x6 ø9$# ∩⊄∈⊃∪ Νèδθ ãΒ t“yγ sù ÂχøŒ Î* Î/ «!$# 

Ÿ≅ tFs%uρ ßŠ…ãρ#yŠ šVθä9% ỳ çµ9s?#u uρ ª! $# š�ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6 Ïtø: $#uρ …çµ yϑ‾=tãuρ $£ϑÏΒ â!$ t±o„ 3 Ÿω öθ s9 uρ 

ßìøùyŠ «! $# }̈ $ ¨Ψ9 $# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x�©9 Ù⇓ö‘ F{$# £Å6≈s9 uρ ©!$# ρèŒ @≅ ôÒ sù ’ n?tã 

šÏϑn=≈ yè ø9  . البقرة〉 ∪⊆∋⊅∩ #$

$ tΑ:  ابتالء املؤمنني، كقصة بين إسرائيل مع فرعون وتعذيبه هلم، قال تعاىل-ج s%uρ _|pR ùQ $# 

ÏΒ ÏΘöθ s% tβöθ tãö� Ïù â‘x‹ s?r& 4 y›θ ãΒ …çµ tΒ öθ s%uρ (#ρß‰Å¡ ø�ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# x8u‘x‹ tƒ uρ š�tF yγÏ9#u uρ 4 tΑ$ s% 

ã≅ÏnGs)ãΖy™ öΝèδ u!$ uΖö/r& Ä÷∏tGó¡nΣ uρ öΝèδu !$ |¡ ÏΡ $‾ΡÎ)uρ óΟßγ s%öθ sù šχρã� Îγ≈ s% ∩⊇⊄∠∪ tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 

(#θ ãΨ‹ÏètGó™$# «! $$Î/ (# ÿρç�É9 ô¹$#uρ ( āχ Î) uÚö‘ F{$# ¬! $ yγèOÍ‘θ ãƒ tΒ â !$ t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã ( èπ t7É)≈ yè ø9 $#uρ 

šÉ)−F ßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∇∪ (# þθ ä9$ s% $oΨƒ ÏŒρé&  ÏΒ È≅ ö7s% βr& $uΖu‹ Ï?ù' s? .ÏΒ uρ Ï‰÷èt/ $ tΒ $ oΨoKø⁄Å_ 4 tΑ$ s% 4 |¤tã 

öΝä3š/u‘ βr& š�Î=ôγ ãƒ öΝà2̈ρß‰tã öΝà6x�Î=÷‚ tGó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# t�ÝàΖu‹ sù y# ø‹Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ès? 

∩⊇⊄∪ 〈 األعراف. 

                                                 
 

اتباع هداه واإلعراض عنه، التدافع بني احلق والباطل، الفتنة واالبتالء، الظلم والظاملني، االخـتالف              :  ومن سنن اهللا   ١
 .راج، تقليد الغالب للمغلوب، وغريهاواملختلفني، الترف واملترفني، االستد

 



  
 

٢٩٣

وهذا موجود يف اية كل قصة من قصص األنبياء، إما على وجه  ، الظاملني عاقبة-د

 ˆξ  : تعاىلهلوقالتفصيل أو اإلمجال، كما يف  ä3sù $ tΡõ‹s{r& Ïµ Î6 /Ρx‹Î/ ( Νßγ ÷ΨÏϑsù ô̈Β $uΖù=y™ö‘r& 

Ïµø‹ n=tã $ Y6 Ï¹%tn Ο ßγ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β çµ ø?x‹ s{r& èπys øŠ¢Á9 $# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β $ oΨø�|¡yz Ïµ Î/ š⇓ö‘ F{$# 

Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β $ oΨø%t� øîr& 4 $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟßγ yϑÎ=ôà u‹Ï9 Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 óΟ ßγ |¡ à�Ρr& 

šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊆⊃∪ 〈 ،من السننوغري ذلك العنكبوت . 
 

بيعة أعماهلم، ومن ذلك قصة خلق آدم  على وجود املالئكة والشياطني وطاحلُجةإقامة  -٧
 øŒ :قال تعاىل -عليه السالم– Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í× ‾≈n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Zπ x�‹Î=yz ( 

(# þθ ä9$s% ã≅yè øg rBr& $ pκ�Ïù  tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u !$ tΒ Ïe$!$# ßøtwΥ uρ ßxÎm7 |¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% 

þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ 〈 ،وقال تعاىل البقرة:  øŒ Î)uρ $ oΨù=è% Ïπs3Í× ‾≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠ Kψ 

(# ÿρß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) 4’n1r& u�y9 õ3tF ó™$#uρ tβ% x.uρ z ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9  . البقرة〉 ∪⊇⊃∩ #$

 املرسلني، وقصة إرسال العذاب على قوم وقصة ضيف إبراهيم، -عليه السالم-قصة زكريا و
  .حنوها ولوط

 
 :حوادث غابرة إقامة احلُجة بذكر قصص :الثاين

 :ومن ذلك
 :  إقامة احلُجة على البعث، كقصة الرجل الذي أماته اهللا مائة عام مث بعثه، قـال تعاىل-١

÷ρr& “É‹©9 $% x. §� tΒ 4’n? tã 7πtƒ ö� s% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρá�ãã tΑ$ s% 4’‾Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈yδ ª!$# y‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( 
çµ s?$ tΒr' sù ª!$# sπ sy($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM÷VÎ7 s9 $ �Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅t/ 

|M ÷VÎ7 ©9 sπsy($ ÏΒ 5Θ$ tã ö� ÝàΡ$$sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$ yèsÛ š�Î/# u�Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$#uρ 4’ n<Î) š‚Í‘$ yϑÏm 

š�n=yè ôf uΖÏ9 uρ Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö�ÝàΡ$#uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθ Ý¡ õ3tΡ $Vϑós s9 4 



  
 

٢٩٤

$ £ϑn=sù š̈t7 s? … çµs9 tΑ$ s% ãΝn=ôãr& ¨βr& ©!$# 4’ n?tã Èe≅à2 &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄∈∪ 〈،وكقصة أصحاب  البقرة 

 ôΘ: الكهف، قال تعاىل r& |Mö6 Å¡ym ¨βr& |=≈ys ô¹r& É# ôγ s3ø9 $# ÉΟŠÏ%§�9 $#uρ (#θ çΡ% x. ôÏΒ $ uΖÏF≈tƒ#u $ �6 pg xå 

∩∪ øŒ Î) “uρr& èπ u‹÷F Ï�ø9 $# ’ n<Î) É# ôγ s3ø9 $# (#θ ä9$s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u  ÏΒ y7Ρà$©! Zπ tΗôqy‘ ø⋅Äh÷yδ uρ $ oΨs9 ô ÏΒ $ tΡÌ� øΒr& 

# Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪ $oΨö/u�|Ø sù #’n? tã öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u ’ Îû É#ôγ s3ø9 $# š ÏΖÅ™ # YŠ y‰tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖÏ9 ‘“ r& 

È ÷t/÷“ Ïtø: $# 4|Â ômr& $ yϑÏ9 (# þθ èWÎ6 s9 # Y‰tΒ r& ∩⊇⊄∪ 〈الكهف .  
 

إال  إقامة احلُجة على بين إسرائيل وعلى غريهم، بقص القرآن الكرمي لقصص ال يعلمهـا     -٢
 -رضي اهللا عنهما- بن عباساعن أهل الكتاب، مع إضافة التفاصيل إىل ما عندهم من علم، ف

 فقالوا  ،إىل أحبار يهود باملدينة    ٢ وعقبة بن أيب معيط    ١بعثت قريش النضر بن احلارث    " :قال
 ، فـإم أهـل الكتـاب األول   ، وأخربوهم بقوله، سلوهم عن حممد وصفوا هلم صفته   :هلم

 فسألوا أحبار يهـود     ، فخرجا حىت قدما املدينة    ،ا ليس عندنا من علم األنبياء     وعندهم علم م  
 إنكم أهل التوراة وقد جئنـاكم       : وقاال ، ووصفوا هلم أمره وبعض قوله     �عن رسول اهللا    

 فـإن   ، فقالت هلم أحبار يهود سلوه عن ثالث نأمركم ن         : قال ،لتخربونا عن صاحبنا هذا   
 سلوه عن فتيـة     ، فروا فيه رأيكم   ،مل يفعل فالرجل متقول    وإن   ،أخربكم ن فهو نيب مرسل    

 وسلوه عن رجل    ،ذهبوا يف الدهر األول ما كان من أمرهم فإنه قد كان هلم حديث عجيب             

                                                 
 

هو النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بين عبدالدار، صاحب لواء املشركني              : النضر بن احلارث  ١
وملا ظهر اإلسالم استمر على شركه فلم يؤمن،         �يوم بدر، كان من شجعان قريش ووجوهها، وهو ابن خالة النيب            

وك فارس ورستم وإسفنديار، ويقول أنا أحسن من حممد حديثاً، شهد بدراً ، وأسر يوم بدر،                وكان حيدث بأخبار مل   
انظر األعالم للزركلـي،    . بقتله، وقيل إنه امتنع عن الطعام والشراب فمات يف السنةالثانية للهجرة           �مث أمر الرسول    

 . ٣٣/ ، ص٢/ج

 أبيه أبو معيط، كان من  وكنيةعبد مشس، أبو الوليد، نهو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية ب:  عقبة بن أيب معيط٢
أذاه على املسلمني عند ظهور الدعوة، أسره املسلمون يف وقعة بـدر فقتلـوه    مقدمي قريش يف اجلاهلية، وقد اشتد

واألعالم، .  ٢٧/ ،ص٢/ بن األثري،جانظر الكامل يف التاريخ، ال. هـ٢ة أول مصلوب يف اإلسالم قتل سن وهو، وصلبوه
 .٢٤٠/، ص٤/زركلي، جلل
 



  
 

٢٩٥

 فإن أخـربكم    ، وسلوه عن الروح ما هو     ،طواف بلغ مشارق األرض ومغارا ما كان نبؤه       
 .ل فاصنعوا يف أمره ما بدا لكـم        وإن هو مل خيربكم فهو رجل متقو       ،بذلك فإنه نيب فاتبعوه   

 يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما        : فقاال ،فأقبل النضر وعقبة حىت قدما مكة على قريش       
 قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخربوهم ا فجاءوا رسول اهللا              ،بينكم وبني حممد  

 مبا  أخربكم غداً:�  فقال هلم رسول اهللا، أخربنا فسألوه عما أمروهم به  : فقالوا يا حممد   �
 مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا       � فمكث رسول اهللا     .صرفوا عنه  فان ،ومل يستثن سألتم عنه   

 حىت أرجف أهل مكة وقالوا وعـدنا        ،-عليه السالم - وال يأتيه جربائيل     إليه يف ذلك وحياً   
ىت أحـزن    وح ، واليوم مخس عشرة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بشيء مما سألناه عنه            حممد غداً 

 .نه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة مكث الوحي ع�رسول اهللا 
 من اهللا عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه -عليه السالم-مث جاءه جربائيل 
 وقول اهللا عز وجل ، والرجل الطواف، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية،على حزنه عليهم

 .١أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليالًويسألونك عن الروح قل الروح من 
 
  :����اهللا  وقعت يف زمن رسول إقامة احلُجة بذكر قصص حوادث: لثالثا

ه حلوادث ال سبيل له برؤيتـها أو         وذلك بذكر  �  على صدق رسول اهللا    احلُجةإقامة   -١
 : منها ، عن التحدث عنها بالتفصيلمعرفتها فضالً

 š: ة مسجد الضرارفضح املنافقني؛ قال تعاىل يف قص - أ Ï%©!$#uρ (#ρä‹ sƒªB$# # Y‰Éfó¡tΒ #Y‘#u�ÅÑ 

# \� ø�à2uρ $ K)ƒ Ì�ø�s?uρ š÷t/ šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# # YŠ$ |¹ö‘ Î)uρ ôyϑÏj9 šU u‘% tn ©!$# … ã& s!θß™u‘uρ  ÏΒ ã≅ö6 s% 

4 £à�Î=ós uŠs9 uρ ÷βÎ) !$ tΡ÷Š u‘r& āω Î) 4 o_ó¡ ßs ø9 $# ( ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈ΞÎ) šχθç/É‹≈s3s9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 ،وقوله  التوبة

 öΝs9: تعاىل r& t� s? ’n<Î) šÏ% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ tβθ ä9θ à)tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡ uθ ÷z\} t Ï%©!$# (#ρã� x�x. ô ÏΒ È≅÷δ r& 

                                                 
 

، من طريق رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ١٨٣/ أخرجه ابن إسحاق يف السري واملغازي، ص١
 .، واحلديث يف سنده ضعف، لوجود املبهم وهو رجل من مكة-رضي اهللا عنهما-



  
 

٢٩٦

É=≈tGÅ3ø9 $# ÷ È⌡s9 óΟçF ô_ Ì�÷zé& �∅y_ ã�÷‚ uΖs9 öΝä3yètΒ Ÿωuρ ßì‹ ÏÜçΡ óΟä3ŠÏù # ´‰tn r& # Y‰t/r& βÎ)uρ óΟçF ù=Ï?θ è% 

ö/ ä3‾Ρu�ÝÇΨuΖs9 ª! $#uρ ß‰pκô¶tƒ öΝåκ̈ΞÎ) tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊇⊇∪ 〈احلشر .  

 يف دار الندوة فيما يصنعون تشاور املشركنيفضح املشركني؛ كما ذكر اهللا يف قصة  - ب
 وإما أن يقتلوه فيسترحيوا بزعمهم ، إما أن يثبتوه عندهم باحلبس ويوثقوه،�بالنيب 

 øŒ:  قال تعاىل، وإما أن خيرجوه وجيلوه من ديارهم،من دعوته Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒÏ% ©!$# 

(#ρã� x�x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠÏ9 ÷ρr& x8θ è=çGø)tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì�øƒä† 4 tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ ç�ö�yz 

tÌ� Å6≈yϑø9  . األنفال〉 ∪⊂⊃∩ #$

 öΝs9: قال تعاىل ،األفضل فضح اليهود؛ بذكر قصة سؤال املشركني هلم عن -ج r& t�s? ’n<Î) 

šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁtΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ  ÏM ö6 Éf ø9$$ Î/ ÏNθ äó≈©Ü9 $#uρ tβθ ä9θ à)tƒ uρ tÏ%©#Ï9 

(#ρã� x�x. ÏIω àσ‾≈ yδ 3“ y‰÷δ r& z ÏΒ t Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u ¸ξ‹Î6 y™ ∩∈⊇∪ y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝåκs]yès9 ª!$# ( tΒ uρ 

Ç yèù=tƒ ª!$#  n=sù y‰Åg rB …çµ s9 # ��� ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ ÷Π r& öΝçλ m; Ò=ŠÅÁ tΡ zÏiΒ Å7 ù=ßϑø9 $# # ]Œ Î* sù āω tβθ è?÷σãƒ }̈ $̈Ζ9 $# 

# ��� É)tΡ ∩∈⊂∪ ôΘ r& tβρß‰Ý¡ øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’ n?tã !$ tΒ ÞΟßγ9 s?#u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ( ô‰s)sù !$ oΨ÷�s?#u tΑ#u 

tΛ Ïδ≡t� ö/Î) |=≈tGÅ3ø9 $# sπyϑõ3Ïtø: $#uρ Μßγ≈ oΨ÷�s?#u uρ % ¸3ù=•Β $VϑŠÏà tã ∩∈⊆∪ 〈النساء . 
 
 من خالل ذكر القصص اليت تشري إىل علمه سبحانه اء اهللا وصفاته على أمساحلُجةإقامة  -٢

وإحاطته بكل شيء، فهو مسيع بصري عليم، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، قال تعاىل 
 øŒ: على نفسه �يف قصة العسل الذي حرمه الرسول  Î)uρ §�|� r& ÷ É<̈Ζ9 $# 4’ n<Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡ uρø— r& 

$ ZVƒ Ï‰tn $£ϑn=sù ôNr' ¬7tΡ Ïµ Î/ çνt� yγ øßr& uρ ª!$# Ïµø‹ n=tã t∃¡�tã …çµŸÒ ÷èt/ uÚ{�ôãr& uρ .tã <Ù ÷èt/ ( $£ϑn=sù $yδ r' ¬6 tΡ 

ÏµÎ/ ôM s9$ s% ôtΒ x8r' t7 /Ρr& #x‹≈ yδ ( tΑ$ s% u’ÎΤ r'¬7 tΡ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ç��Î6 y‚ ø9  ففي الصحيح عن  التحرمي،〉 ∪⊃∩ #$
زينب بنت  يشرب عسالً عند �كان رسول اهللا " : قالت-رضي اهللا عنها-شة عائ



  
 

٢٩٧

أكلت :  أيتنا دخل عليها فلتقل له عن٢ميكث عندها، فواطأت أنا وحفصة، و١جحش
 بنت عند زينب  ولكين كنت أشرب عسالً. ال:قال ،مغافريإين أجد منك ريح  ٣مغافري

 .٤جحش فلن أعود له وقد حلفت ال ختربي بذلك أحدا
 قدرة اهللا العظيمة  من خالل ذكر القصص اليت تشري إىلاء اهللا وصفاتهأمسوإقامة احلُجة على 

 قـال واحدة، ليلة يف املقدس بيت إىل احلرام اهللا بيت من �كقصة اإلسراء بنبينا حممد 
 z≈ys: تعاىل ö6 ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ u�ó� r& ÍνÏ‰ö7yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# 

$ |Á ø%F{$# “Ï%©!$# $ oΨø.t�≈ t/ … çµs9 öθ ym … çµtƒ Î�ã∴Ï9 ô ÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 …çµ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7ø9     .اإلسراء 〉 ∪⊆∩ #$
 كما ذكر اهللا سبحانه يف قصة غزوة ؛ إقامة احلُجة على وظائف املالئكة وطبيعة خلقهم-٣

 øŒ: وصافهم وعددهم، قال تعاىلبدر، ومساعدم للمؤمنني، وذكر أ Î) tβθ èW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ 

z>$ yf tFó™$$ sù öΝà6 s9 ’ÎoΤ r& Νä.‘‰ÏϑãΒ 7#ø9 r' Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# šÏùÏŠ ó÷ß∆ ∩∪ 〈 ،ال ـوق األنفال

? #’n :اىلـتع t/ 4 βÎ) (#ρç�É9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Νä.θ è?ù' tƒ uρ  ÏiΒ öΝÏδ Í‘öθ sù #x‹≈yδ öΝä.÷Š Ï‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ ôϑsƒ¿2 

7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# tÏΒ Èhθ |¡ ãΒ ∩⊇⊄∈∪ 〈 ،وقال تعاىلآل عمران:   øŒ Î)  Çrθãƒ y7 •/u‘ ’n<Î) Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# 

                                                 
 

ومن املهاجرات، تزوجهـا    ، قدمية اإلسالم،    �هي أم املؤمنني زينب بنت جحش زوج النيب         :  زينب بنت جحش   ١
- ماتت   ، أطول أزواج النيب يداً، ألا كانت تعمل بيدها وتتصدق،         خبرب من السماء بعد زواجه من أم سلمة        �النيب  

 اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجـر،        و.١٢٨-١٢٦/ ، ص ٧/ أسد الغابة، ج   انظر. هـ٢٠ سنة -رضي اهللا عنها  
 .٣١٣/، ص٤/ج

من املهاجرات، وكانت قبل رسـول  ، حفصة بِنت عمر بن اخلطاب من بين عدي بن كعب     هي أم املؤمنني    : حفصة ٢
 وتزوجها بعد عائشة،  . ، سنة ثالث عند أكثر العلماء�حتت خنيس بن حذافة السهمي، وتزوجها رسول اهللا         �اهللا  

، �روت عن النبِـي      . جتك يف اجلنة   إا صوامة قوامة، وإا زو      : وطلقها تطليقة مث ارجتعها، أمره جربيل بذلك وقال       
انظـر أسـد الغابـة،البن األثـري،          . هـ٤٥ سنة    :  وقيل  . هـ٤١سنة   توفيت    . روى عنها أخوها عبد اهللا، وغريه     و

 .٦٨-٦٧/،ص٧/ج

، ٢/انظر فتح الباري، البن حجر، كتاب الطالق، ج       . مفرده املغفور وهو صمغ حلو له رائحة كريهة       :  املغافري مجع  ٣
 .٢٣٤٥/ص

، من حديث ٤٢١/، ص٤٩١٢/، ح)يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك( باب ، كتاب التفسري أخرجه البخاري،٤
 .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنها-عائشة 



  
 

٢٩٨

’ÎoΤ r& öΝä3yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u 4 ’Å+ø9 é' y™ ’Îû É>θ è=è% šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. |=ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù 

s− öθsù É−$oΨôãF{ $# (#θ ç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪ 〈األنفال . 

 
 ، جلمال ألفاظه؛مع ما يتميز به من تأثري يف النفوسالقرآن الكرمي قص القصص يف و

 .جة ا وأقام عليهم احلُ،من أهم العوامل اليت جادل اهللا ا خمالفيهفهو  ،وحسن نظمه

 
 :الضرب األمث: األسلوب الثالث

 طبعه،: ضرباً يضربه الدرهم وضرب ،١الشيء على الشيء إيقاع: اللغة يف الضرب أصل
  .٢الضرب املثالو وصنفه، حنوه أي ذلك ضرب هذا: ويقال األشياء، من الصنف: والضرب

 عبارة عن قول يف شيء يشبه قوالً يف شيء آخر بينهما مشاة ليبني  هو:املثل يف اللغةو
 .٣هأحدمها اآلخر ويصور

هو : ، وضرب املثل٤وهو اعتبار الشيء بغريه ومتثيله بهأي وصف وبني، :  وضرب اهللا مثالً
 ٥.من ضرب الدراهم، وهو ذكر شيء أثره يظهر يف غريه

هو إبراز املعىن يف صورة رائعة موجزة هلل وقعها يف النفس، سواء أكانت  :واصطالحاً
 .٦تشبيها أو قوالً مرسالً

 

 

                                                 
 

 .٢٩٥ مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين،١

 .٢٩-٢٦/، ص٩/ انظر لسان العرب، البن منظور، مادة ضرب، ج٢

 .٤١٦/، ص انظر املصدر السابق٣

 .٢٩-٢٦/، ص٩/ انظر لسان العرب، البن منظور، مادة ضرب، ج٤

 .٢٩٥ مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، ٥

 .٢٩٢/ مباحث يف علوم القرآن مناع القطان، ص٦



  
 

٢٩٩

 :أمهية ضرب األمثال

 ،واحلث ،والوعظ ،التذكري: منها كثرية أمور لتحقيق الكرمي القرآن يف األمثال ضرب جاء
 كونت حبيث ،احملسوس صورةب وتصويره للعقل املراد وتقريب ،والتقرير ،واالعتبار ،والزجر

 .١احلس إىل احملسوس كنسبة لعقلا ىلإ نسبته

فاملثل يصور احلقائق اإلميانية ، اص؛ ألنه علم يعرف من طريق احلواسألمثال تأثري خفل
 تقرير ما كان بواسطة وذلك ستطيع العقل إدراك مغزاها بسهولة،يحبيث  ،بصورة حمسوسة

نظري، وعدم التسوية بني  يف العقول والفطر من احلسن والقبح، وإحلاق النظري بالاًمستقر
 ، من الباطل وحتذيراًسبابه، يف العمل بأ وترغيباً، للحق تقريراًاعتبار املثل باملثل؛، والنقيضني

 ضالل وجاء ضرب األمثال لبيان مدى ، للحقائق الغيبيةوتقريباً من الوقوع فيه، وترهيباً
 . مجيعاً على الناساحلُجةومن مث إقامة  والكافرين، املنافقني

‘ Í :قال تعاىلوقد جعل اهللا ضرب األمثال حجة،  É‹Ρr& uρ }̈ $̈Ψ9 $# tΠ öθ tƒ ãΝÍκ�Ï?ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# 

ãΑθ à)uŠsù tÏ%©!$# (#θ ßϑn=sß !$ oΨ−/u‘ !$ tΡö� ½jzr& #’n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ� s% ó=Åg�Υ y7s?uθ ôãyŠ ÆìÎ7 ®KtΡuρ Ÿ≅ß™”�9 $# 3 öΝs9 uρr& 

(# þθ çΡθ à6s? ΝçF ôϑ|¡ ø%r&  ÏiΒ ã≅ ö6 s% $tΒ Νà6s9  ÏiΒ 5Α#uρy— ∩⊆⊆∪ öΝçGΨs3y™uρ ’Îû Ç Å6≈|¡tΒ tÏ% ©!$# (# þθ ßϑn=sß 

óΟßγ |¡ à�Ρr& š̈ t6 s?uρ öΝà6 s9 y# ø‹ x. $ uΖù=yèsù óΟ Îγ Î/ $ oΨö/u�ŸÑ uρ ãΝä3s9 tΑ$ sVøΒ F{$# ∩⊆∈∪ 〈اهللا فذكر،  إبراهيم 
من ضمن احلُجج املذكورة يف اآلية، وهي إرسال الرسل، وإهالك األمم ضرب األمثال 
  .السابقة وعذام

 
 
 
 

                                                 
 

 .، بتصرف٤٨٧-٤٨٦/، ص١/ الربهان، للزركشي، ج١
 



  
 

٣٠٠

 Ÿωuρ y7 :وقال تعاىل tΡθ è?ù' tƒ @≅sVyϑÎ/ āω Î) y7≈oΨ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$ Î/ z|¡ ôm r&uρ #��� Å¡ ø�s? ∩⊂⊂∪ 〈ويف  ، الفرقان
 إال ، به بالباطلكفار أم ال يأتون مبثل ليحتجوا وبني للة،حجاألمثال هللا اجعل هذه اآلية 

–يقول ابن كثري   للحقائق، وكاشفاً ويكون مفسراً،جاء اهللا باحلق الذي يزهق ذلك الباطل
 Ÿωuρ y7 ":-رمحه اهللا tΡθ è?ù' tƒ @≅ sVyϑÎ/ ā 〈 ١" وشبهةجةأي حب.   

 
 :٢القرآن الكرميأنواع األمثال يف 

بلفظ املثل، أو ما يدل على التشبيه، وهذا كثري يف القرآن الكرمي،  مثل ظاهر مصرح به .١
≅ ã :ومن ذلك قوله تعاىل sVtΒ tÏ% ©!$# (#θ è=Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθè=Ïϑøts† È≅sVyϑx. Í‘$ yϑÅs ø9 $# 

ã≅Ïϑøts† # I‘$ x�ó™r& 4 }§ø♥Î/ ã≅ sW tΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# tÏ% ©!$# (#θç/¤‹ x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏΗÍ>≈ ©à9  . اجلمعة〉 ∪∋∩ #$

 مل يصرح فيه بلفظ املثل أو التشبيه، ويدل على معان رائعة بإجياز، مثال ذلك مثل كامن .٢
$‘ āω ÖÚÍ: قوله تعاىل sù Ÿωuρ í� õ3Î/ 8β#uθtã š÷ t/ y7Ï9≡ sŒ  ∩∉∇∪ 〈،ىلوقوله تعا البقرة :Α$ s%t 

öΝs9 uρr&  ÏΒ÷σè? ( tΑ$ s% 4’n? t/  Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É< ù=s% ∩⊄∉⊃∪ 〈 ىلوقال تعا، البقرة :   tΒ ö≅yϑ÷ètƒ 

# [ þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/ ∩⊇⊄⊂∪ 〈 وقال تعاىل، النساء:  tΑ$ s% ö≅ yδ öΝä3ãΨtΒ#u Ïµø‹ n=tã āω Î) !$ yϑŸ2 öΝä3çGΨÏΒ r& 

#’ n?tã Ïµ‹Åzr& ÏΒ ã≅ ö6 s%  ∩∉⊆∪ 〈 يوسف . 

 # :مثل قوله تعاىل،  جمرى املثلمثل مرسل جار .٣ |¤ tãuρ βr& (#θ èδ t�õ3s? $ \↔ø‹ x© uθ èδ uρ ×�ö�yz 

öΝà6 ©9 ( # |¤ tãuρ βr& (#θ™6 Ås è? $\↔ø‹ x© uθ èδ uρ @�Ÿ° öΝä3©9 ∩⊄⊇∉∪ 〈وقوله تعاىلالبقرة ،:  (¨βÎ) 

ãΝèδ y‰Ïãöθ tΒ ßxö6 ÷Á9$# 4 }§øŠs9 r& ßxö6 ÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/ ∩∇⊇∪ 〈قوله تعاىلو، هود:  Èe≅ä3Ïj9 :* t7 tΡ @� s)tGó¡ •Β 4 

                                                 
 

 .١٠٩/، ص٦/ انظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 .٢٩٣/علوم القرآن ، مناع القطان، ص انظر مباحث يف ٢



  
 

٣٠١

t∃ôθ y™uρ tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉∠∪ 〈قوله تعاىل و،األنعام:  ö≅è% @≅à2 ã≅ yϑ÷ètƒ 4’n? tã ÏµÏF n=Ï.$ x© ∩∇⊆∪ 〈 

 . اإلسراء
أحـوال النـاس مـن كفـار                              عـن  تحدث عن أصول الـدين، و ت هذه األنواع  ومجيع

ولكن النوع األول يعد     جة،تقام احلُ  ا و عن حقائق الكون واحلياة،   ومؤمنني ومنافقني، و  
 . بهاًولذلك كان مصرحأمهها لكثرته، 

 
 :األمثال تقيم احلُجة على أصول الدين

ة هللا،   وتصور صفات الكمال اإلهلي الواجب     ، وربوبيته ، على وحدانية اهللا   احلُجةاألمثال تقيم   
صور حمـسوسة    ونقصه، وذلك من خالل       كل ما يعبد من دون اهللا      وتصور يف املقابل عجز   

 :، ومن ذلك ويقينيةوواقعية
ما استقر يف العقول من تقبيح القبح  من خالل ربوبية اهللاحلُجة باملثل على إقامة  .١

، الذي عجز عن خلق أضعف بيان قبح عبادة العاجز احملتاجوالتنفري منه، وذلك ب
صار من املخلوقات ولو استنفد كل ما لديه من قوة ومجع، بل وعدم مقدرته على االنت

$ : هذا املخلوق الذي سلبه ما ال يستطيع استنقاذه منه، قال تعاىل yγ •ƒ r' ‾≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>Î�àÑ 

×≅ sWtΒ (#θ ãèÏϑtGó™$$ sù ÿ… ã&s! 4 āχÎ) šÏ%©!$# šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$#  s9 (#θ à)è=øƒs† $\/$ t/èŒ Èθ s9 uρ 

(#θ ãèyϑtGô_ $# …çµ s9 ( βÎ)uρ ãΝåκö:è=ó¡o„ Ü>$ t/—%!$# $\↔ø‹ x© āω çνρä‹É)ΖtF ó¡o„ çµ÷ΨÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü=Ï9$ ©Ü9$# 

Ü>θ è=ôÜyϑø9 $#uρ ∩∠⊂∪ 〈 ويف املثل تعريض حبسن عبادة الواحد اخلالق، ولذلك أُتبع احلج ،

$ : املثل بقوله تعاىل tΒ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨, ym ÿÍνÍ‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©!$# :”Èθ s)s9 î“ƒÍ•tã ∩∠⊆∪ 〈 ،وفيه احلج
 فرط العجز عن إجياد أضعف املخلوقات كما هو مشاهد لكل متثيل حلال األصنام يف

 . ١حال

 

                                                 
 

 .٣٤٠، ١٧/بن عاشور، ج التحرير والتنوير، حممد الطاهر ١



  
 

٣٠٢

 :عن طريق باملثل على ألوهية اهللا احلُجةقامة  إ .٢

 وتقبيح ، والترغيب فيه، يف العقول من استحسان احلسناً بيان ما كان مستقر-أ
الذي يعبد من دون اهللا آهلة بصورة   وذلك بتصوير حال الكافر،القبح والتنفري منه

 z>u�ŸÑ ª!$# Wξ: قال تعاىل فرة،من sWtΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !% x.u�à° tβθ Ý¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ 

@≅ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅t/ ÷Λèεç�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊄∪ 〈،وهي صورة  الزمر 
 حاله، ويف املقابل تصوير املشتت الذي يعيش حياة قلقة، ال يطمئن قلبه، وال يستقيم

يقول . حال املؤمن بصورة حسنة، صورة املطمئن املنسجم مع فطرته وعقله وحياته
 فيه شركاء  هلذا الكافر رجالًيقول تعاىل ذكره ضرب اهللا مثالً" :-رمحه اهللا-الطربي 

يقول هو بني مجاعة مالكني متشاكسني يعين خمتلفني متنازعني سيئة أخالقهم من قوهلم 
جل شكس إذا كان سيئ اخللق وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه ر

 لرجل يعين املؤمن املوحد الذي أخلص عبادته  خلوصاً لرجل يقول ورجالً سلماًورجالً
 % ö≅è :ومثل هذا املثل قوله تعاىل، ١"هللا ال يعبد غريه وال يدين لشيء سواه بالربوبية

(#θ ããô‰tΡr&  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω $ oΨãèx�Ζtƒ Ÿωuρ $ tΡ•�ÛØtƒ –Š t� çΡuρ #’n? tã $ oΨÎ/$ s)ôãr& y‰÷èt/ øŒ Î) $ uΖ1 y‰yδ 

ª!$# “ É‹©9 $% x. çµø?uθ ôγ tF ó™$# ß ÏÜ≈u‹ ¤±9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβ#u�ö� ym ÿ…ã& s! Ò=≈ys ô¹r& ÿ…çµ tΡθ ããô‰tƒ ’ n<Î) 

“y‰ßγ ø9 $# $ oΨÏKøy$# 3 ö≅ è% āχÎ) “y‰èδ «! $# uθ èδ 3“y‰ßγ ø9 $# ( $ tΡó÷É∆ é& uρ zΝÎ=ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t� Ï9 š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠⊇∪ 

 .األنعام 〉

≅ ã :اىل تعهلوقو sWtΒ šÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u !$uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑx. ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# 

ôNx‹ sƒªB$# $ \F÷�t/ ( ¨βÎ)uρ š∅yδ ÷ρr& ÏNθ ã‹ç6 ø9 $# àMøŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪ 

 الذي ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً فضالً ، وهذا املثل يبني قبح عبادة الضعيف العنكبوت 〉

                                                 
 

 .١٩٦/، ص٢٠/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، ج١



  
 

٣٠٣

عمن ميلك لغريه النفع والضر، فشبه اهللا ما يعبد من دون اهللا بالعنكبوت احلشرة 
الضعيفة، وشبه االعتماد عليها والتقوي ا كمن اعتمد وتقوى ببيت عنكبوت، والذي 

لذي بيده الضر هو من أوهن البيوت، ويف هذا املثل تعريض حلسن عبادة القوي العزيز ا
والنفع؛ ولذلك جاء املثل بعد ذكره سبحانه ألحوال هالك السابقني الذين منعهم 

 . االستكبار من اإلميان به
شبه تبارك وتعاىل الكفار يف عبادم األصنام وبنائهم : "-رمحه اهللا-يقول ابن عطية 

مىت مسته أدىن مجيع أمورهم على ذلك بالعنكبوت اليت تبين وجتتهد وأمرها كله ضعيف، 
 .١"هامة أو دمهته، وكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل ال قوة له وال معتمد

 z>u�ŸÑ Νä3s9 Wξ: قال تعاىل sV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& ( ≅yδ Νä3©9 ÏiΒ $̈Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ 

u !% Ÿ2u�à° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø%y— u‘ óΟ çFΡr' sù ÏµŠÏù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒrB öΝà6ÏGx�ŠÏ‚ x. öΝä3|¡ à�Ρr& 4 
y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 ã≅ Å_Áx�çΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 šχθè=É)÷ètƒ ∩⊄∇∪ 〈وهذا املثل ضربه اهللا لبيان  ، الروم

قبح الشرك والتنفري منه، بل وأشار فيه إىل حسن عبادته وتوحيده، وذلك بإسناد الرزق 
 . إىل نفسه

م ال يرضى أن يكون عبده نه كراهيتهم للشركاء يف رزقهم، فإذا كان الواحد مبنيف
علون األوثان شركاء هللا يف  مجيع ما عنده فيكف جي له مثل نفسه يفاململوك شريكاً

 .٢عبادته اليت هي حقه على عباده

  āχÎ) Ÿ≅sVtΒ 4|¤ŠÏã:  قال تعاىل تقرير وحدانية اهللا عن طريق إحلاق النظري بالنظري،-ب

y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠ yŠ# u ( …çµ s)n=yz ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$s% …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù ∩∈∪ 〈  آل عمران . 

هما من  منيف التكوين، فكل -عليهما السالم–فأقر اهللا يف هذا املثل أن عيسى نظري آدم 
 .تراب

                                                 
 

 بتصرف يسري. ١٤٦٣/ احملرر الوجيز، البن عطية، ص١

 .٣٩٣/، ص٢/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢



  
 

٣٠٤

فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على األقسام : "-رمحه اهللا–يقول ابن تيمية 
ته حواء من  وخلق زوج،دم من غري ذكر وال أنثى فخلق آ،املمكنة ليبني عموم قدرته
, t: ذكر بال أنثى، كما قال n=yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρy— 〈 ،وخلق املسيح من أنثى بال ذكر، 

 فإن ، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق املسيح،وخلق سائر اخللق من ذكر وأنثى
 وخلق آدم ، وهذا أعجب من خلق املسيح يف بطن مرمي،حواء خلقت من ضلع آدم

 فلهذا شبهه اهللا خبلق آدم الذي هو ، وهو أصل خلق حواء،أعجب من هذا وهذا
 والتراب ليس من ، أن خيلقه من تراب فإذا كان سبحانه قادراً،أعجب من خلق املسيح

 .١"مرأة هي من جنس بدن اإلنسان اإلنسان، أفال يقدر أن خيلقه من اجنس بدن
 
 : أمسائه وصفاته عن طريق عدم التسوية بني النقيضنياملثل على ضرب إقامة احلُجة ب .٣

 z>u�ŸÑ ª!$# ¸ξ: قال تعاىل sVtΒ # Y‰ö6 tã % Z.θ è=ôϑ̈Β āω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã & ó x« tΒ uρ çµ≈oΨø%y— §‘ $̈ΖÏΒ $ »%ø—Í‘ 

$ YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß, Ï�Ζãƒ çµ÷ΨÏΒ # u�Å� # �� ôγ y_uρ ( ö≅ yδ šχ…âθ tGó¡o„ 4 ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅t/ öΝèδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 

 .النحل 〉 ∪∋∠∩
لوب القدرة سامل بيان عدم التسوية بني النقيضني، بعقد مقارنة بني العبد اهللا لوهذا املثل ضربه

 فيه؛ ألنه  فهو حيسن التصرف،احلر الذي رزقه اهللا الرزق احلسنوالتصرف واالختيار، و
 .ميلك القدرة واالختيار
خيرب تعاىل عن جهل املشركني وظلمهم أم يعبدون من : "-رمحه اهللا–يقول الشيخ السعدي 

 فال ، من السموات واألرض واحلال أم ال ميلكون هلم رزقاً،دونه آهلة اختذوها شركاء هللا
 وال ميلكون مثقال ذرة يف ، وال ينبتون من نبات األرض شيئاً، وال رزقاً،يرتلون مطراً

ن غري املالك للشيء رمبا كان له قوة واقتدار  فإ، وال يستطيعون لو أرادوا،السموات واألرض
 فهذه صفة آهلتهم كيف جعلوها ، وهؤالء ال ميلكون وال يقدرون،على ما ينفع من يتصل به

 ، والقوة كلها، واحلمد كله،مع اهللا وشبهوها مبالك األرض والسموات الذي له امللك كله

                                                 
 

 .٣٢٠/، ص١/ دقائق التفسري،البن تيمية، ج١



  
 

٣٠٥

 Ÿξsù (#θال ـوهلذا ق ç/Î�ôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{  #$!© (  ̈βÎ وية بينه وبني خلقهـمنة للتسـتضامل 〉 4 #$

ÞΟ n=÷ètƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθ çΗs>÷ès?  〈" وقال تعاىل.١  :  z>u�ŸÑ uρ ª! $# Wξ sWtΒ È ÷, s#ã_ §‘ !$ yϑèδ ß‰tn r& ãΝx6ö/r& 

Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’n? tã &ó_ x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 4’ n?tã çµ9s9 öθ tΒ $ yϑuΖ÷ƒ r& –µγ Åh_uθ ãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A�ö� sƒ¿2 ( ö≅yδ “Èθ tGó¡o„ 

uθ èδ  tΒuρ ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ � uθ èδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 8Λ É)tF ó¡ •Β ∩∠∉∪ 〈،للعبد األبكم وهذا املثل  النحل 
الذي  والصالح ، والدين،العاجز العالة على سيده، ويف املقابل الرجل السوي ذي الفهم

 .يدعو إىل العدل
، فكيف  والقادر بالضعيف،الق باملخلوقوالغرض من هذا املثل التنبيه على عدم تسوية اخل

 بكل ما ميلك من قدرة وعظمة، وأصنام هي يف األصل ن بني اهللايساوي هؤالء املشركو
؟من خلق اهللا ومن مواد هي من خلق اهللاهي  مصنوعة بأيد! 

 ،عبد من دونهآلهلة اليت تهذا مثل ضربه اهللا تعاىل لنفسه ولو: "-رمحه اهللا–يقول الطربي 
 z>u�ŸÑ:  تعاىل ذكرهفقال uρ ª! $# Wξ sWtΒ È ÷, s#ã_ §‘ !$ yϑèδ ß‰tn r& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n? tã & ó_x« 

 وإما حناس ، ألنه إما خشب منحوت؛ وال ينطق، يعين بذلك الصنم أنه ال يسمع شيئاً〉 ∪∌∠∩

 uθنفع ملن خدمه وال دفع ضر عنه تقدمي  ال يقدر على ،مصنوع èδ uρ <≅Ÿ2 4’n? tã çµ9s9 öθtΒ 〈 

،  على من يعبده فكذلك الصنم كلٌ،بن عمه وحلفائه وأهل واليتها وهو عيال على :يقول
 فهو ، حيمله ويضعه وخيدمه كاألبكم من الناس الذي ال يقدر على شيءإىل من حيتاج فهو

$  على أوليائه من بين أعمامه وغريهم لٌكَ yϑuΖ÷ƒ r& –µγÅh_ uθ ãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A�ö�sƒ¿2 ( 〈 ثما  حي:يقول
 فهو ال ، وال يقدر أن يعرب عن نفسه ما يريد، ألنه ال يفهم ما يقال له؛يوجهه ال يأت خبري

 وال ينطق ، فكذلك الصنم ال يعقل ما يقال له فيأمتر ألمر من أمره،فهم عنه وال ي،يفهم
≅ ö : يقول اهللا تعاىل،فيأمر وينهي yδ “ ÈθtGó¡o„ uθèδ  tΒuρ ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$ Î/ 〈 هل يستوي يعين 

 أمر ـ ومن هو ناطق متكلم ي، الذي ال يأيت خبري حيث توجه، على موالهلُّكم الكَـهذا األب

                                                 
 

 .٤٤٥/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١



  
 

٣٠٦

ال :  يقول، الذي يدعو عباده إىل توحيده وطاعته،باحلق ويدعو إليه وهو اهللا الواحد القهار
 uθ : تعاىل ذكره والصنم الذي صفته ما وصف وقولهيستوي  èδuρ 4’n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É)tF ó¡ •Β 〈 

يقول وهو مع أمره بالعدل على طريق من احلق يف دعائه إىل العدل وأمره به مستقيم ال 
 . ١"يعوج عن احلق وال يزول عنه

 
 :عن طريق  بضرب املثل على صدق رساالت الرسلاحلُجةإقامة  .٤
 :  عدم التسوية بني النقيضني-أ

 tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï :قال تعاىل !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$ |¡sù 8π tƒÏŠ ÷ρr& $ yδ Í‘y‰s)Î/ Ÿ≅ yϑtGôm $$ sù ã≅ ø‹¡¡9 $# # Y‰t/y— 

$ \ŠÎ/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹n=tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u !$ tó ÏGö/$# >πu‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tF tΒ Ó‰t/y— …ã& é#÷W ÏiΒ 4 y7Ï9≡ x‹x. Ü>Î�ôØ o„ ª!$# 

¨, ysø9 $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $#uρ 4 $̈Β r' sù ß‰t/̈“9 $# Ü= yδ õ‹uŠsù [ !$ x�ã_ ( $̈Β r& uρ $tΒ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß]ä3ôϑu‹ sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 
y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î�ôØo„ ª! $# tΑ$ sWøΒ F{ احلق الذي ارنة بني ويف هذا املثل عقد اهللا مق الرعد، 〉 ∪∠⊆∩ #$

الباطل الزائل املضمحل، بتشبيه احلق باحللية اليت ينتفع منها ، ويظهر بدعوة الرسل ويبقى
 وتشبيه الباطل بزبد  األرض من منافع بعد السيول، ومبا ميكث يف،الناس بعد سبكها يف النار

 يذهب ملاء الذي يعلو السيول مث وبزبد ا، مث يزولي خيرج عند صياغتهماذالذهب والفضة ال
 اليت تظهر وتنتصر يف كل مرة بينما ةويف املثل إشارة إىل رسالة األنبياء احلق، جفاء وينتهي

   .يضمحل الشرك والكفر وينتهي عقب كل دعوة للرسل
اطل على أن احلق سيظهر ويعلو وأن البوهذا املثل يدل " :-رمحة اهللا- يقول الشنقيطي 

 وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال احلق ،سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء
 .٢"وإدحاضه بالباطل عن طريق اخلصام واجلدال

                                                 
 

 . ٣١٠-٣٠٩/، ص١٤/ تفسري جامع البيان يف تأويل آي القرآن، الطربي، ج١

 ٣٠٨/، ص٣/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢



  
 

٣٠٧

 z>u�ŸÑ: ، قال تعاىلاعتبار املثل باملثل -ب uρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπtƒ ö� s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u Zπ ¨ΖÍ≥yϑôÜ•Β 

$ yγ‹Ï?ù' tƒ $yγ è%ø— Í‘ # Y‰xîu‘  ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3tΒ ôNt� x�x6sù ÉΟãè ÷Ρr' Î/ «!$# $yγ s%≡ sŒ r' sù ª!$# }̈ $ t6 Ï9 Æíθ àfø9 $# 

Å∃öθ y‚ ø9 $#uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 ل القرية اليت ويف هذا املثل بني اهللا مآ ،النحل
 وذلك ألم أشركوا غريه يف عبادته، فبدل اهللا حاهلم -أي كفرت باملنعم-بأنعم اهللا كفرت 
نان إىل خوف، ومن رغد العيش إىل الضيق واجلوع، وكذلك كل قرية تكفر بأنعم من اطمئ

 z>u�ŸÑ: اهللا، فإن مآهلا العقوبة، لقوله تعاىل  uρ ª!$# ξ sW tΒ 〈 اعتبار الشيء بغريه  فضرب املثل
   .ومتثيله به

 
  : بضرب املثل على البعث، عن طريق إحلاق النظري بالنظرياحلُجةإقامة  -٥

 uθ: تعاىل قال èδ uρ ”Ï%©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# # M�ô³ç0 š÷t/ ô“ y‰tƒ ÏµÏGuΗ÷q u‘ ( # ¨Lym !#sŒ Î) ôM ‾=s%r& 

$ \/$ys y™ Zω$s)ÏO çµ≈oΨø)ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹̈Β $ uΖø9 t“Ρr' sù ÏµÎ/ u !$yϑø9 $# $ oΨô_ t�÷zr' sù ÏµÎ/ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 
š�Ï9≡ x‹x. ßlÌ� øƒéΥ 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 šχρã� ā2x‹s? ∩∈∠∪ 〈 األعراف.                        

 ßl: تعاىل وقال Ì� øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9 $# ßl Ì�øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# zÏΒ Çc‘y⇔ø9 $# Äôvä†uρ uÚ ö‘F{ $# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 
y7 Ï9≡ x‹x.uρ šχθã_ t�øƒéB ∩⊇∪ 〈 الروم. 

 وإخـراج   ،بات من األرض  إمكانية البعث بإحلاق دورة إخراج الن     يبني اهللا   يف هاتني اآليتني    
 فإحياء النباتات امليتة وإخراج     ، بإخراج املوتى من األرض    ، وامليت من احلي   ،احلي من امليت  

 .إخراجهموامليت من احلي واحلي من امليت يناظر إحياء املوتى 

› š�Ï9≡x:  قوله ": يف تفسري آية األعراف-رمحه اهللا-يقول السعدي x. ßlÌ� øƒéΥ 4’tAöθ yϑø9 $# 

öΝä3ª=yès9 šχρã� ā2x‹s? 〈 ا بالنبات كذلك خنرج املوتى منأي كما أحيينا األرض بعد مو 
 فمنكر ؛ فإنه ال فرق بني األمرين، وهذا استدالل واضح، متمزقنيقبورهم بعدما كانوا رفاتاً

 ويف هذا ، من باب العناد وإنكار احملسوسات، له مع أنه يرى ما هو نظريهالبعث استبعاداً



  
 

٣٠٨

 ال بعني الغفلة ،لتذكر والتفكر يف آالء اهللا والنظر إليها بعني االعتبار واالستداللاحلث على ا
  .١"واإلمهال

 
  :عن طريق اعتبار املثل باملثل بضرب املثل على حقيقة احلياة الدنيا،احلُجةإقامة  -٦

$  :قال تعاىل yϑ‾ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# > !$ yϑx. çµ≈ uΖø9 t“Ρr& zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù Ïµ Î/ ßN$ t6 tΡ 

ÇÚö‘ F{ $# $ £ϑÏΒ ã≅ä.ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ #̈L ym !#sŒ Î) ÏNx‹s{r& ÞÚö‘ F{$# $ yγ sùã� ÷zã— ôM oΨ−ƒ̈— $#uρ �∅sß uρ 

!$ yγ è=÷δ r& öΝåκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκö� n=tæ !$ yγ9s?r& $tΡâ÷ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$ pκtΞ $ yγ≈ uΖù=yèyf sù # Y‰ŠÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅øós? 

Ä§øΒF{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ã≅ Å_Á x�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θ öθs)Ï9 tβρã�¤6 x�tGtƒ ∩⊄⊆∪ 〈 وقال تعاىل،يونس  : (# þθ ßϑn=ôã$# 

$ yϑ‾Ρr& äο4θ u‹ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θ øλ m;uρ ×π uΖƒ Î—uρ 7� äz$ x�s?uρ öΝä3oΨ÷�t/ Ö� èO%s3s?uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒF{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $#uρ ( È≅sVyϑx. 

B]ø‹ xî |=yf ôãr& u‘$ ¤�ä3ø9 $# …çµè?$ t7 tΡ §ΝèO ßk‹Íκu‰ çµ1 u�tIsù # v� x�óÁ ãΒ §ΝèO ãβθ ä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm ( ’Îû uρ Íοt� ÅzFψ$# 

Ò>#x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ×οt�Ï�øótΒ uρ zÏiΒ «!$# ×β≡uθ ôÊ Í‘uρ 4 $ tΒ uρ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ u‹÷Ρ‘$!$# āω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9$# ∩⊄⊃∪ 〈 

 ó>Î�ôÑ :قال تعاىلاحلديد، و $#uρ Μçλ m; Ÿ≅ sV̈Β Íο4θ uŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >!$ yϑx. çµ≈oΨø9 t“Ρr& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z$$ sù 

ÏµÎ/ ÛV$t6 tΡ ÇÚö‘ F{ $# yx t7ô¹r' sù $ Vϑ‹Ï±yδ çνρâ‘ õ‹s? ßx≈tƒ Ìh�9 $# 3 tβ% x.uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅ä. & óx« # �‘ Ï‰tGø)•Β 

  .الكهف  〉 ∪∋⊇∩
  وقوة بدورة النبات من إنبات،ل اهللا حال الدنيا الفانية القصريةيف مجيع اآليات السابقة مثَّ

وهشيمٍ، ووخضرة يف حال النبات القوي ، وقد يكون التغري  طبيعيهو تغري، ومن مث صفرة
 الفناء  وكذلك احلال هلذه الدنيا إما أن يكوناملخضر بسبب ريح أو نوع من أنواع اآلفات،

يكون بسبب عذاب أو آفة من اآلفات، والتمثيل بالنبات يدل على أو  ،فيها بسبب طبيعي
ة النبات وضعفه، فهو إن مل يهلك قصر هذه الدنيا وضعفها، وذلك مفهوم من قصر دور

                                                 
 

 .٢٩٢/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ١
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ثل به وهو م لذكره سبحانه للم وصريح واالعتبار يف هذه اآليات واضحطبيعياً أهلك بآفة،
 .احلياة الدنيا

 مث تكـون   ، مث تكتـهل   ، شابة هكذا احلياة الدنيا تكون أوالً    ": - رمحه اهللا  -يقول ابن كثري    
 لـني    طريـاً   وعنفوان شبابه غـضاً     واإلنسان يكون كذلك يف أول عمره      ، شوهاء عجوزاً

 ي مث يكـرب    ، ويفقد بعض قـواه    ، مث إنه يشرع يف الكهولة فتتغري طباعه       ، املنظر األعطاف 
!  ª:  كما قال تعاىل   ، ضعيف القوى قليل احلركة يعجزه الشيء اليسري        كبرياً فيصري شيخاً  $# 

“ Ï% ©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ 7# ÷è|Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ . ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê Zο§θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο§θ è% $ Z�÷è|Ê 

Zπ t7 øŠx© uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ã�ƒ Ï‰s)ø9  على زوال    وملا كان هذا املثل داالً     ،الروم 〉 ∪⊇∋∩ #$
 حذر من أمرها ورغب فيمـا       ،حمالة  وأن اآلخرة كائنة ال    ،حمالة الدنيا وانقضائها وفراغها ال   

’  :ن اخلري فقال  فيها م  Îû uρ Íοt� ÅzFψ$# Ò>#x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰x© ×οt� Ï�øótΒ uρ z ÏiΒ «! $# ×β≡ uθ ôÊ Í‘uρ 4 $ tΒ uρ äο4θ u‹ ys ø9 $# 

!$ u‹ ÷Ρ‘$!$# āω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρã� äó ø9 $#  〈"١ . 
  
 :عن طريق بضرب األمثال على الكفار واملنافقني احلُجةإقامة  -٧
 : منه ما استقر يف العقول من تقبيح القبح والتنفري-أ

 ÷Π  :قال تعاىل r& Ü=|¡ øtrB ¨βr& öΝèδ u�sYò2r& šχθãèyϑó¡o„ ÷ρr& šχθ è=É)÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ āω Î) ÄΝ≈yè ÷ΡF{ $% x. ( 
ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈تمثيله ببصور قبيحة منفرة يف هذا املثل صور اهللا الكافر ،  الفرقان

ه اهللا ا ليميز احلق من  كرممع والعقل اليت السباألنعام يف عدم استعماله ملا ميلك من مواهب
 $yϑsù öΝçλ :قال تعاىلو.الباطل m; Ç tã Íοt� Ï.õ‹−G9 $# tÅÊ Ì� ÷èãΒ ∩⊆∪ öΝßγ ‾Ρr( x. Ö�ßϑãm ×οt� Ï�ΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪ ôN§� sù 

ÏΒ ¥οu‘uθ ó¡s% ∩∈⊇∪ 〈 ر ي، وهو تصو هنا الكفار باحلمر اليت تفر من السباع أو الرماةصور، واملدثر
 .اض الشديد عن احلقهم عليه من اإلعر ى قبح مايدل عل

                                                 
 

 .٢٤/، ص٨/بن كثري، ج تفسري القرآن العظيم، ا١
 



  
 

٣١٠

 ã≅ø?$#uρ öΝÎγøŠn=tæ r't6 :قال تعاىلو tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈oΨø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµyèt7 ø?r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù 

z ÏΒ šÍρ$ tó ø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθ s9 uρ $oΨø⁄Ï© çµ≈uΖ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$s#÷zr& †n<Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7 ¨?$#uρ çµ1uθ yδ 4 
…ã& é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É=ù=x6 ø9 $# βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïµ ø‹n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# 

šÏ% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈ ÝÁø%$$ sù }È|Á s)ø9 $# öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ©3x�tF tƒ ∩⊇∠∉∪ 〈صور .  األعراف
محلت  كل أحواله، فإن ي من طبيعته أن يلهث يف بصورة الكلب الذكافر الذي اتبع هواهال

أنذره ال يستجيب للحق يف كل أحواله سواء أ وكذلك الكافر تركته هلث، هلث وإن عليه
 .١أحد أم مل ينذره

≅ ã :قال تعاىلو sW ¨Β š Ï%©!$# (#ρã� x�x. óΟÎγ În/t� Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& >Š$tΒ t� x. ôN£‰tF ô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh�9$# ’Îû BΘ öθ tƒ 

7# Ï¹%tæ ( āω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑÏΒ (#θ ç7 |¡Ÿ2 4’n? tã & ó x« 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈n=āÒ9 $# ß‰‹ Ïèt7ø9 ،  إبراهيم〉 ∪∇⊆∩ #$

 بالرماد املتطاير من أثر الريح مل ؤالء الكفار يف الدنياهلعمال احلسنة يف هذه اآلية متثيل لألو
قال تعاىلو . له أثريبق:  tÏ%©!$#uρ (# ÿρã�x�Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7πyè‹ É)Î/ çµç7 |¡øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9$# ¹ !$ tΒ 

# ¨Lym #sŒÎ) …çνu !$ y_ óΟ s9 çνô‰Åg s† $\↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθ sù … çµt/$ |¡ Ïm 3 ª!$#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø:$# 

∩⊂∪ ÷ρr& ;M≈yϑè=Ýà x. ’ Îû 9� øtr2 %c Åd√—9 çµ9 t±øótƒ Ól öθ tΒ ÏiΒ ÏµÏ%öθ sù Ólöθ tΒ  ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ò>$ ptxā 4 7M≈yϑè=àß 

$ pκÝÕ÷èt/ s− öθ sù CÙ÷èt/ !#sŒ Î) yl t� ÷zr& … çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t� tƒ 3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅yè øg s† ª!$# … çµs9 # Y‘θ çΡ $ yϑsù … çµs9 

ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ 〈  ،ر لشديد العطش يف  بالسراب الذي يظه أيضاًعمال الكفارومثل أالنور
 يشبه املاء، فيعطي األمل واحلياة ملن رآه فإذا قرب منه تأكد  خمادعاًالصحراء فيعطي شكالً

من عدم وجوده، فهناك يواجه مصريه، وكذلك أعمال الكفار ال ينتفعون ا يف اآلخرة ما 
 ظلمة  بالظلمة اليت يف قاع البحر النامجة عنهممثل علمداموا مصرين على كفرهم، كما 

 ومن شدة الظلمة ال يستطيع ، وظلمة الليل املدجج بالسحب، وظلمة األمواج،قاع البحر
 .أقرب أعضائه إليهيده وهي رؤية 

                                                 
 

 .٧٦٢-٧٦١/ انظر احملرر الوجيز، البن عطية، ص١



  
 

٣١١

ومجيع هذه األمثلة تتفق يف كوا تصور الكافر وأحواله بصور قبيحة منفرة يعرف قبحها 
 .العقل ويقرها

 öΝßγ: وقال تعاىل يف حق املنافقني è=sVtΒ È≅sVyϑx. “ Ï%©!$# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$ tΡ !$ £ϑn=sù ôNu !$ |Ê r& $ tΒ …ã& s!öθ ym 

|= yδ sŒ ª!$# öΝÏδ Í‘θ ãΖÎ/ öΝßγ x.t� s?uρ ’Îû ;M≈ yϑè=àß āω tβρç�ÅÇ ö6 ãƒ ∩⊇∠∪ BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγ sù Ÿω tβθ ãèÅ_ ö� tƒ 

 ،ير هذا املثل أن اهللا سبحانه شبههم يف اشترائهم الضاللة باهلدىوتقرالبقرة، 〉 ∪∇⊆∩
حوله وانتفع ا وأبصر   فلما أضاءت ما مبن استوقد ناراً،بصرة إىل العمىتوصريورم بعد ال

 فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار يف ظالم شديد ال ،تأنس ااسا ما عن ميينه ومشاله و
 لو كان ضياء ملا ، أعمى، أبكم ال ينطق، وهو مع هذا فهو أصم ال يسمع،يبصر وال يهتدي

 فكذلك هؤالء املنافقون يف استبداهلم ، فلهذا ال يرجع إىل ما كان عليه قبل ذلك؛أبصر
 ويف هذا املثل داللة على أم آمنوا ، واستحبام الغي على الرشد، عن اهلدىالضاللة عوضاً

 . ١ كما أخرب تعاىل عنهم يف غري هذا املوضع،مث كفروا
 .هللا هلم بالصم والبكم والعميومما يدل على قبح صنع هؤالء املنافقني تشبيه ا

 
 :  بني النقيضنيعدم التسوية -ب

 tΒ :قال تعاىل uρr& tβ% x. $ \GøŠtΒ çµ≈oΨ÷�uŠôm r' sù $ oΨù=yèy_ uρ … çµ s9 #Y‘θ çΡ  Å´ ôϑtƒ ÏµÎ/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# yϑx. 

…ã& é#sW ¨Β ’ Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$ sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ 4 š�Ï9≡ x‹ x. zÎiƒ ã— tÌ�Ï�≈ s3ù=Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄⊄∪ 

 البون الشاسع بني الكافر واملؤمن، فبدأه اهللا باستفهام هذا مثل ضربه اهللا ليقرراألنعام، 〉
 حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركني، وهي املشبهة :احلالة األوىل: نيتإلنكار متاثل احلال

، وسار يف الطريق املوصلة إىل ضح يف نور وا يف ظلمات فصار حياًحبال من كان مودعاً
 وهي املشبهة حبال من هو يف الظلمات ، حالة املشرك: واحلالة الثانية،ملطلوب بني الناسا

                                                 
 

 .١٨٨/، ص١/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١
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 yϑsùr& yy :ومثل ذلك قوله تعاىل، ١ منها، ألنه يف ظلماتليس خبارجٍ u�Ÿ° ª!$# … çνu‘ ô‰|¹ 

ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 uθ ßγsù 4’n? tã 9‘θ çΡ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπu‹ Å¡≈ s)ù=Ïj9 Νåκæ5θ è=è%  ÏiΒ Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ’Îû 9≅≈n=|Ê 

AÎ7 •Β ∩⊄⊄∪ 〈الزمر . 

$  : تعاىلهلوقو tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôãF{ $# ç��ÅÁ t7 ø9$#uρ ∩⊇∪ Ÿωuρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿωuρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅Ïjà9$# 

Ÿωuρ â‘ρã� ptø: $# ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ “ Èθ tGó¡o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿωuρ ÝV≡uθ øΒ F{ $# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ ç„  tΒ â !$ t±o„ ( !$ tΒ uρ |MΡr& 

8ìÏϑó¡ ßϑÎ/ ̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9  .  فاطر〉 ∪⊅⊅∩ #$

مسيع بصري يف نور ميشي على صراط مستقيم يف الدنيا  فاملؤمن" :-رمحه اهللا–يقول ابن كثري 
 يف ، وأصم،كافر أعمى وال، حىت يستقر به احلال يف اجلنات ذات الظالل والعيون،واآلخرة

 حىت يفضي ، بل هو يتيه يف غيه وضالله يف الدنيا واآلخرة،خروج له منها  ال،ظلمات ميشي
 .٢"به ذلك إىل احلرور والسموم واحلميم

≅  ã :ومثل ذلك قوله تعاىل sWtΒ È÷ s)ƒ Ì� x�ø9 $# 4‘yϑôãF{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹F{$#uρ Î�� ÅÁ t7ø9 $#uρ ÆìŠÏϑ¡¡9 $#uρ 4 ö≅ yδ 

Èβ$ tƒÈθ tF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 Ÿξsùr& tβρã� ©.x‹ s? ∩⊄⊆∪ 〈هود . 

 öΝs9 :فقال تعاىلفر،  لإلميان والك عظيماًوقد ضرب اهللا مثالً r& t� s? y# ø‹x. z>u�ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ 

Zπ yϑÎ=x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;οt�yf t±x. Bπ t7Íh‹ sÛ $ yγ è=ô¹r& ×MÎ/$ rO $ yγ ããö� sùuρ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA÷σè? $ yγ n=à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm 

ÈβøŒ Î* Î/ $ yγ În/u‘ 3 ÛUÎ�ôØ o„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ ‾=yès9 šχρã�ā2x‹ tGtƒ ∩⊄∈∪ ã≅ sVtΒ uρ >πyϑÎ=x. 7πsW�Î7yz 

>οt� yf t±x. >π sV�Î6 yz ôM ¨VçGô_ $# ÏΒ É−öθ sù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $yγ s9 ÏΒ 9‘#t�s% ∩⊄∉∪ 〈إبراهيم  . 

ة اليت أصوهلا ثابتة يف األرض، فكذلك اآليات السابقة بالشجرة الطيب يف شبه اهللا اإلميان
اإلميان ثابت باألدلة والرباهني يرفع أهله، وجتىن مثاره وبركته، ويظهر أثره يف املؤمن، وشبه 

                                                 
 

 .٤٣/، ص٨/ بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد الطاهر  ١

 .٥٤٣/، ص٦/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج٢
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 هلا، ولذلك فهي سهلة القلع، وكذلك الكفر يعتمد جذور بالشجرة اخلبيثة اليت الاهللا الكفر 
 .١هل االندثار والزوالعلى الظن واخلرص، وليس له أصل يعتمد عليه، فهو س

 
 :  اعتبار املثل باملثل-ج

 y7 :قال تعاىل Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï%©!$# (# ãρu�tIô© $# s' s#≈ n=āÒ9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ $ yϑsù M pt¿2 u‘ öΝßγè?t�≈ pgÏkB $ tΒ uρ (#θçΡ% x. 

šÏ‰tGôγ ãΒ ∩⊇∉∪ 〈،املنافقون املوصوفون بتلك الصفات رغبوا يف الضاللة رغبة ف  البقرة
 ؛ وهذا من أحسن األمثلة، يف السلعة اليت من رغبته فيها يبذل فيها األمثان النفيسةاملشتري

 وجعل اهلدى الذي هو غاية الصالح مبرتلة ،فإنه جعل الضاللة اليت هي غاية الشر كالسلعة
 وهذه ، التجارةت فبئس، فهذه جتارم، فبذلوا اهلدى رغبة عنه بالضاللة رغبة فيها،الثمن

 . ٢ الصفقةصفقتهم فبئست
 ÷ρr& 5=ÍhŠ|Á: ومثله قوله تعاىل x. zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈uΚ è=àß Ó‰ôãu‘uρ ×−ö� t/uρ tβθ è=yè øgs† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’ Îû 

ΝÍκÍΞ#sŒ# u z ÏiΒ È, Ïã≡ uθ ¢Á9$# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$Î/ ∩⊇∪ ßŠ% s3tƒ ä−÷�y9 ø9 $# ß# sÜøƒs† 

öΝèδ t�≈|Á ö/r& ( !$ yϑ‾=ä. u !$ |Ê r& Νßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏµŠÏù !#sŒ Î)uρ zΝn=øß r& öΝÍκö� n=tæ (#θãΒ$ s% 4 öθ s9 uρ u !$x© ª!$# |= yδ s%s! 

öΝÎγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝÏδÌ�≈ |Á ö/r&uρ 4 āχÎ) ©! $# 4’n? tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄⊃∪ 〈اهللا هذا املثل يقرر ويف ،  البقرة
 ، وهم قوم يظهر هلم احلق تارة،ب آخر من املنافقنيضر ، فهو يتحدث عناعتبار املثل باملثل

 كمثل املطر نزل من ،م يف حال شكهم وكفرهم وترددهم فقلو،ويشكون تارة أخرى
 وهو ما يزعج القلوب من ، وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد،السماء يف حال ظلمات

بعض األحيان من نور  هو ما يلمع يف قلوب هؤالء الضرب من املنافقني يف والربق ،اخلوف
 tβθ: سبحانه وهلذا قال،اإلميان è=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ# u z ÏiΒ È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 

ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌ� Ï�≈ s3ø9 $$Î/ 〈  ًوهم ، ألن اهللا حميط بقدرته؛أي وال جيدي عنهم حذرهم شيئا 

                                                 
 

 .١٠٦/ ، ص٣/ انظر فتح القدير، حملمد الشوكاين، ج١

 .٤٣/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كرمي املنان، السعدي، ص٢



  
 

٣١٤

% ßŠ:  مث قال،حتت مشيئته وإرادته s3tƒ ä−÷�y9 ø9 $# ß# sÜ øƒs† öΝèδ t�≈|Á ö/r& ( 〈 أي لشدته وقوته يف نفسه، 
 فهم من قوهلم به ،يعرفون احلق ويتكلمون بهفهم  ضعف بصائرهم، وعدم ثباا لإلميان،و

 .١ أي متحريين، فإذا ارتكسوا منه إىل الكفر قاموا،على استقامة
 –Š:ومثل ذلك قوله تعاىل uθ tƒ r& öΝà2ß‰tn r& βr& šχθä3s? …çµ s9 ×π̈Ψy_ ÏiΒ 9≅ŠÏ‚‾Ρ 5>$oΨôãr& uρ 

“Ì� ôf s? ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# …çµ s9 $ yγ‹Ïù ÏΒ Èe≅à2 ÏN≡ t� yϑ̈W9 $# çµ t/$|¹r& uρ ç�y9 Å3ø9 $# … ã& s!uρ ×π−ƒ Íh‘ èŒ â!$ x�yèàÊ 

!$ yγ t/$ |¹r' sù Ö‘$ |Á ôãÎ) Ïµ‹Ïù Ö‘$ tΡ ôMs%u�tIôm $$ sù 3 š�Ï9≡ x‹x. ÚÎi t7 ãƒ ª!$# ãΝà6 s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝä3ª=yès9 

šχρã�©3x�tGs? ∩⊄∉∉∪ 〈،فمثل هذا املنافق املرائي الذي يعمل األعمال الصاحلة ألجل البقرة 
 فأنبتت اجلنة الذي اجتهد وتعب يف حرثها، كمثل صاحب  وليس يف قلبه إميان،الناس،

ها حرث ومع عظم هذه املصيبة فهو ال يستطيع ، مث جاءها اإلعصار فحرقها،النخيل واألعناب
، ومع  فإن أعماله يوم القيامة ال ينتفع ا، املنافقوكذلك. رى لكرب سنه وصغر بنيهمرة أخ

 .٢لدنيا ليعمل األعمال الصاحلة ذلك فهو ال يستطيع العودة إىل ا
 

 على الناس بضرب األمثال يعطي للعقل مـساحة واسـعة           جةفاهللا سبحانه يف إقامته احلُ    
. عهود للنـاس  بتصويره مبا هو مشهود وم    لتحليل املثل عن طريق يئة العقل لفهم املثل         

 ويعطي العقل مساحة واسعة لتطبيق املثل       ،أيها الناس بقه مبا يشعر بأمهيته كالنداء بيا       وس
أو ذاك   املثل    هذا ة واسعة الستخالص اهلدف املستنبط من     على املمثل به، ويعطيه مساح    

 .هبر املبتغى حتقيقه من ضرب املثل واالحتجاج موهو األ
 
 
 

                                                 
 

 .، بتصرف١٩٣-١٩٢/، ص١/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 .٧٠٠/، ص١/وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج. ٢٤٥/ انظر احملرر الوجيز، البن عطية، ص٢



  
 

٣١٥

 
 

 :عاىل يف القرآن الكرمي وفيه ثالثة فصولحجج اهللا ت: لباب الثاينا
 :  مباحث متهيد ومخسة، وفيه احلُجج السابقة:الفصل األول 

 العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم: املبحث األول �
  إرسال الرسل واألنبياء:املبحث الثاين �

 إنزال الكتب: املبحث الثالث �
 آيات الرسل واألنبياء: املبحث الرابع �

 هالك األمم السابقة: ث اخلامساملبح �
 : مباحث متهيد وأربعة، وفيه حجج مستمرة: الفصل الثاين  �

 : مطلبان وفيهأوجه حجية القرآن الكرمي : املبحث األول �
 :مطالبسبعة  وفيه حجج حسية مادية: املبحث الثاين �
 :ان، وفيه مطلبحجج معنوية: الثالثاملبحث  �
 :انمطلبوفيه غيبية،   حجج:الرابعاملبحث  �

 :حثا مب مخسة، وفيهحجج يف الدار اآلخرة: الفصل الثالث �
 .حجج يف عرصات القيامة: املبحث األول �
  . الشهادة يوم القيامة:املبحث الثاين �

 .احلجة على املشركني يوم القيامة: املبحث الثالث �

 .احلجة على املنافقني يوم القيامة: املبحث الرابع �

 ليهود والنصارى يوم القيامةاحلجة على ا: املبحث اخلامس �
 
 
 
 
 



  
 

٣١٦

 
 
 
 
 

 الفصل األول
 :احلُجج السابقة، وفيه متهيد ومخسة مباحث

العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل : املبحث األول �
 خلقهم

 إرسال الرسل واألنبياء: املبحث الثاين �

 إنزال الكتب: املبحث الثالث �
 آيات الرسل واألنبياء: املبحث الرابع �

 هالك األمم السابقة: امساملبحث اخل �
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

٣١٧

 الباب الثاين
 حجج اهللا يف القرآن الكرمي

 الفصل األول
 احلُجج السابقة

 

ثبت اهللا به استحقاقه للعبادة وحده كل برهان، أ هي  اهللا على خلقه كما ذكرنا سابقاًحجج
 .ال شريك له، وقطع به أعذار الناس

 :ة أقساموتنقسم هذه احلُجج يف القرآن، على ثالث
 .حجج سابقة )١
 .حجج مستمرة )٢
  .حجج يف الدار اآلخرة )٣

 
القرآن الكرمي ولكنها ثابتة بالقرآن الكرمي،  على نزولهي الرباهني السابقة :  السابقةججاحلُ

، وقطع ا  للعبادة وحده ال شريك له أثبت اهللا ا استحقاقهحجج، وهي ١والسماع والعقل
 :اآليت وهي متمثلة يف .أعذار الناس

 .العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم •
 .إرسال الرسل واألنبياء •

 .إنزال الكتب •
 .آيات الرسل واألنبياء •

 .هالك األمم السابقة •
 

 

                                                 
 

 .١٧٦-١٥٩/ انظر مبحث طرق إقامة احلُجة، ص١



  
 

٣١٨

 املبحث األول
 العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم

 
فه، وعهِدته مبكان كذا االلتقاء، وعهِد الشيء عهدا عر: والعهد.  األمان:العهد يف اللغة

 . ١أي لَقيته وعهدي به قريب
علي عهد اهللا وميثاقه، : املوثق واليمني حيلف ا الرجل واجلمع كاجلمع، تقول: العهدو

 .٢ويلّ العهد، ألنه ويل امليثاق الذي يؤخذ على من بايع اخلليفة: وقيل
دهوالع :رعاية احلُرفَاظُ وةالوفاُء واحلإيلّ  والعهد. ٣م هِدة، يقال عاين: كذاب الوصي٤ بهأوص  . 

 .٥أُؤمنك منه، ومنه اشتقاق العهدة: أنا أُعهِدك من هذا األمر، أي: والعهد الذِّمة، تقول
دهد الذي يكتب للوالة، واجلمع: العههِد : التقدم للمرء يف الشيء، ومنه العهود، وقد عع

 .٦إليه عهدا
 مث استعمل يف ، هذا أصله، بعد حال حفظ الشيء ومراعاته حاالً:العهد يف االصطالح

 .٧املوثق الذي تلزم مراعاته وهو املراد

 

                                                 
 

، ١٠/ولسان العرب، البن منظور، مادة عهد، ج. ٥١٥/، ص٢/للجوهري، مادة عهد، ج انظر الصحاح، ١
 . ٣١٨/ص

 . ٤٤٢/، ص٢/وتاج العروس، مادة عهد، ج . ٣١٨/ ، ص١٠/ انظر لسان العرب،البن منظور، مادة عهد، ج٢

 .  ٣١٨/، ص١٠/ولسان العرب،البن منظور، مادة عهد، ج. ٤٤٢/، ص٢/  انظر تاج العروس، مادة عهد، ج٣

. ٣١٨/ ، ص١٠/ولسان العرب، مادة عهد، ج. ١٣٥/، ص١/ مادة عهد، ج،لألزهري،  انظر ذيب اللغة٤
 .٥١٥/، ص٢/والصحاح، مادة عهد، ج

 .٣١٨/، ص١٠/ولسان العرب، مادة عهد، ج. ٥١٥/، ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة عهد، ج٥

 . ٤٤٢/، ص٢/ عروس، مادة عهد، جوتاج ال. ٣١٨/ ، ص١٠/ انظر لسان العرب مادة عهد، ج٦

 .٢٠٤/والتعريفات، للجرجاين، ص. ٥٩١/  انظر املفردات يف ألفاظ القرآن، للراغب، ص٧



  
 

٣١٩

 استعماهلا هو اليمني واملوثق والعهد يف، ولكن الغالب كلمة العهد تطلق على عدة معانو
 ينصرف إالّ إىل ذلك، أما احملكم، وتعلق الذمة بشيء أو تعلقه ا، فإذا أطلقت مل يكد

 . املعاين األخرى فال يفسر ا إالّ بقرينة تدل عليها
 øŒ :يف قوله تعاىله اهللا ذكرالعهد الذي أخذه اهللا على بين آدم و Î)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ#u 

ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χr& 

(#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈ yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $tΡäτ !$ t/# u ÏΒ 

ã≅ö7 s% $̈Ζà2uρ Zπ −ƒÍh‘ èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜö7 ßϑø9   . األعراف〉 ∪⊃∠⊆∩ #$
 :على قولني مشهورينالذي أخذه اهللا على بين آدم اختلف العلماء يف هذا العهد و

 وأشهدهم على أنفسهم ، من ظهره،تعاىل استخرج ذرية آدم من صلبه أن اهللا :القول األول
 .وهو قول مجهور املفسرين فعلمت مبا خاطبها را فشهدت ونطقت، ،بلسان املقال

ن على ، شاهدياستخرج ذرية آدم بعضهم من بعض من أصالمتعاىل هللا  أن ا:القول الثاين
بأن بسط هلم  ، واإلشهاد هنا بلسان احلالرم ومليكهم وأنه ال إله إال هو،أنفسهم أن اهللا 

 .وشهدت ا عقوهلم وبصائرهم اليت ركبها اهللا فيهم ،األدلة على ربوبيته

  :أدلة القول األول

 يف -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس : السابقة على ظاهرها تفسري آية األعراف -١
قال أول ما أهبط اهللا آدم أهبطه بدحناء أرض باهلند فمسح اهللا ظهره : تفسري هذه اآلية

اق ـاعة، مث أخذ عليهم امليثـفأخرج منه كل نسمة هو بارئها إىل أن تقوم الس



  
 

٣٢٠

 àM  :دهم على أنفسهمـوأشه ó¡s9 r& öΝä3În/t�Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî  〈١. 

 :األحاديث الواردة يف العهد املوافقة هلذا القول -٢

 -عليه السالم–وردت أحاديث كثرية يف تفسري هذه اآلية، تبني إخراج الذرية من ظهر آدم                    
 يرفعه يف -رضي اهللا عنه– ٢حديث أنس:  ومنها،�ذ امليثاق عليهم، عن الرسول وأخ

 أن اهللا يقول ألهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما يف األرض من شيء كنت ": الصحيحني
فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آدم، أن ال : نعم، قال: تفتدي به، قال

 ":  قال� عن النيب -رضي اهللا عنهما– وعن ابن عباس .٣"تشرك يب، فأبيت إال الشرك 
 فأخرج من صلبه كل ذرية - يعين عرفة - ٤أخذ اهللا تعاىل امليثاق من ظهر آدم بنعمان

’ ( 4 :ألست بربكم قالوا: ذرأها، فنثرهم بني يديه كالذر، مث كلمهم قبالً فقال n?t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ 

                                                 
 

 أخرجه الطربي عن عمرو بن على بن الفالس، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري عن ١
، من ٢٩/، ص١/وأخرجه ابن سعد ج. ٥٤٨/، ص١٠/، جابن عباس، يف تفسري جامع البيان يف تأويل آي القرآن

 . ١٥٨/ ،ص٤/ ، ج١٦٢٣/واحلديث صححه األلباين، السلسلة الصحيحة، ح. طريق عطاء

بن  هو الصحايب اجلليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر:  أنس بن مالك٢
األنصاري اخلزرجي النجاري مـن   علبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثةغنم ابن عدي بن النجار، وامسه تيم اهللا؛ بن ث

خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يتسمى به ويفتخر بذلك، واختلف يف وقت وفاتـه                . بين عدي ابن النجار   
 سـنة   : قيـل  سنة ثالث وتسعني، و :  سنة اثنتني وتسعني، وقيل : وقيل  تويف سنة إحدى وتسعني، : ومبلغ عمره، فقيل

 .٢٤/ ، ص٢/واألعالم للزركلي، ج. ١٣٠/،ص١/انظر أسد الغابة،ج .  تسعني

وكتاب الرقائق ، باب    .  ٢٦٩/، ص ٣٣ ٣٤/ صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،باب خلق آدم وذريته، ح         ٣
 صفة  وباب.   مرفوعاً، بنحوه  -رضي اهللا عنه  -، من حديث أنس     ٥٤٨/ ، ص ٦٥٣٨/ من نوقش احلساب عذب، ح    

وصحيح مـسلم كتـاب     .  مرفوعاً، بنحوه  -رضي اهللا عنه  -، من حديث أنس     ٥٤٩/، ص ٦٥٥٧/ اجلنة والنار، ح  
رضي اهللا  -من حديث أنس      . ١١٦٦/ ، ص ٧٠٨٣/صفات املنافقني، باب طلب الكافر الفداء مبلء األرض ذهبا، ح         

 .   مرفوعاً بنحوه-عنه

 . ١٣١٦/، ص٤/معجم ما استعجم، ج. أدناه ومكة نصف ليلةواد هلذيل على ليلتني من عرفة، بني :  نعمان٤



  
 

٣٢١

χ r& (#θä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî  〈 إىل قـوله:  $ oÿÏ3 Ÿ≅yèsù 

tβθ è=ÏÜö7 ßϑø9 $#  〈  "١ . 

 øŒÎ)uρ x‹s{r& y7 :�قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما–٢عن عبد اهللا بن عمرو •/u‘ .ÏΒ 

û Í_t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ  〈 كما يؤخذ باملشط من أخذوا من ظهره : ، قـالاألعراف

 !$tΡô‰Îγ :الرأس x© ¡ χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $̈Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî  〈 ٣.األعراف  

                                                 
 

، ١/، واإلمام أمحد يف مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، ج٥٤٧/، ص١٠/ أخرجه الطربي يف تفسريه، ج١
، ٢/عليه السالم، ج-واحلاكم يف مستدركه، كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني، باب ذكر آدم . ٢٧٢/ص
أخرجه أمحد : ١٨٩/، ص٧/وقال اهليثمي يف جممع زوائده، ج. وقال حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ٥٩٣/ص

، ٣/، فرجح ابن كثري وقوفه على ابن عباس وذلك يف تفسريه، ج�وقد اختلف يف رفعه للرسول . ورجاله الصحيح
. لى ابن عباس غري سديدحديث ابن عباس صحيح مرفوع وتعليله بالوقف ع: وقال أمحد شاكر. ٥٠٢-٥٠١/ص

احلديث صحيح انظر صحيح اجلامع : وقال األلباين. ١٨٩/انظر شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق أمحد شاكر، ص
 . ١٥٨/، ص٤/، ج١٦٢٣/ لأللباين، ح

هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو             :  عبد اهللا بن عمرو    ٢
 أسلم قبل أبيه، وكان فاضالً  . كعب بن لؤي القرشي السهمي، يكىن أبا حممد، وقيل أبو عبد الرمحن صيص بنبن ه

 يف أن يكتب عنه، فأذن له، شهد مع �وكان كثري العبادة، واستأذن النيب  عاملاً قرأ القرآن الكرمي والكتب املتقدمة،
أسد الغابـة ،  انظر . هـ٦٥تويف سنة أيضاً صفني ، وشهد معهأبيه فتح الشام، وكانت معه راية أبية يوم الريموك، 

 .٦٣/، ص٤/البن حجر، جاإلصابة،و. ٣٤٨-٣٤٥/،ص٣/البن األثري، ج

، من طريق عبد الرمحن بن الوليد شيخ جرير، عن أحد بن طيبة، وهو ٥٥٢/، ص١٠/ أخرجه الطربي يف تفسريه، ج٣
رج له النسائي يف سننه، عن سفيان بن سعيد وهو الثوري، عن حممد اجلرجاين قال عنه أبو حامت يكتب حديثه، وأخ

وقد أخرجه بطرق أخرى عن بشار . األجلح، عن الضحاك، عن منصور، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، مرفوعاً
ا وأيضاً من طريق ابن وكيع وابن محيد، ثن. عن حيىي بن سعيد، عن منصور، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، موقوفاً

وأخرجه الاللكائي يف شرح .٥٥٣-٥٥٢/، ص١٠/جرير، عن منصور، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، موقوفاً، ج
والثقات اليت يعتمد على حفظهم وإتقام حدثوا : وقال الطربي. ٥٦٢/، ص٣/أصول  اعتقاد أهل السنة، موقوفاً، ج

 . ٥٦٤/، ص١٠/رفعوه، جذا احلديث عن الثوري، فوقفوه على عبد اهللا بن عمرو ومل ي



  
 

٣٢٢

 كثرية ويؤيد بعـضها بعـضاً،        -عليه السالم –واألحاديث يف إخراج الذرية من ظهر آدم        
ت األحاديث الـيت ختـتص      ولكين اخترت بعض األحاديث اليت ذكر فيها اإلشهاد، وجتنب        

 .  ١بالقدر
 .٣، وابن عباس وغريمها٢وقد وردت آثار كثرية موقوفة على الصحابة كأيب بن كعب

 :٤ أقوال مجهور املفسرين -٣

واذكر يا حممد ربك إذ استخرج ولد آدم : "يف تفسري هذه اآلية - رمحه اهللا-قال الطربي 
م على بعض شهادم بذلك، من أصالب آبائهم، فقررهم بتوحيده، وأشهد بعضه

 .٥"وإقـرارهم به

خيرب تعاىل أنه استخرج ذرية بين آدم من أصالم، شاهدين : "- رمحه اهللا-وقال ابن كثري
على أنفسهم أن اهللا رم ومليكهم، وأنه ال إله إال هو، كما أنه تعاىل فطرهم على ذلك 

 . ٦"وجبلهم عليه

                                                 
 

، ٢/وموطأ مالك، كتاب القدر، باب النهى عن القول بالقدر، ج. ١١١/، ص٩/الطربي، ج انظر جامع البيان، ١
 .٤٧٠/،ص١٢/وعون املعبود، كتاب القدر ج. ٨٩٨/ص

لنجار معاوية بن عمرو بن مالك بن ا هو الصحايب اجلليل أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن:  أيب بن كعب٢
األنصاري، أبو املنذر وأبو الطفيل، كان قبل اإلسالم حرباً من أحبار اليهود، مطلعاً على الكتب القدمية، وملا أسلم كان 

 ليهنك �وشهد بدرا واملشاهد كلها، قال له النيب  من كتاب الوحي، وسيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية
واألعالم، للزركلـي،  . ١٠٢/، ص١/انظر أسد الغابة،ج. عشرين أو تسع عشرة نةالعلم أبا املنذر، مات يف املدينة س

 . ٨٢/، ص١/ج

، ٢/واملستدرك، ج. ٥٥٧ -٥٤٧/، ص١٠/وتفسري الطربي، ج. ١٣٥/، ص٥/ انظر مسند اإلمام أمحد، ج٣
 . ٥٥٩/وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، ص. ٣٢٣/ص

والشنقيطي انظر . ٦٤/، ص٢/لثعاليب انظر تفسري الثعاليب، جوا. ١٣٤/، ص٦/ كابن عطية انظر احملرر الوجيز، ج٤
 .  ٣٣٦/، ص٢/أضواء البيان، ص

 . ٥٤٧-٥٤٦/، ص١٠/جللطربي، ،  جامع البيان٥

 .٥٠٠/، ص٣/تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج ٦
 



  
 

٣٢٣

ه هلذه اآلية أن هذا القول هو مذهب املفسرين  عند تفسري- رمحه اهللا-١وقد ذكر الرازي
 . ٢ وأهل األثر

عليه الصالة -األنبياء من ظهر آدم أخذ  إن اهللا تعاىل": - رمحه اهللا- ٣يقول سهل التستري
، مث دعاهم مجيعاً إىل ......والسالم، مث أخذ من ظهر كل نيب ذريته كهيئة الذر، هلم عقول

 àM :اإلقرار بربوبيته، لقوله تعاىل ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (〈  وأظهر قدرته حىت (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡〈 ...... ،
  .٤"-عليه السالم– أعادهم يف صلب آدم مث

أن اهللا سبحانه ملا خلق آدم مسح على ظهره : "يف تفسريه - رمحه اهللا-٥قال الشوكاين
احلق الذي ال ، وهذا هو  عليهم العهد، وهؤالء هم عامل الذرفاستخرج منه ذريته وأخذ

 من غريه على اًوموقوف � إىل النيب ينبغي العدول عنه وال املصري إىل غريه، لثبوته مرفوعاً
 .٦"ااز إىل للمصري ملجئ وال الصحابة

                                                 
 

ملفـسر، مـن أئمـة      هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، فخر الدين الرازي، اإلمام ا              :  الرازي ١
هـ، كان متكلماً فقيهاً أصولياً، أقبل الناس على كتبه يف حياته يتدارسوا،صاحب كتاب             ٥٤٤األشاعرة، ولد سنة    

معامل أصول الدين، واآليات البينات، تويف سـنة        : مفاتيح الغيب املسمى بالفتح الكبري وله عدة مصنفات أخرى منها         
 .٢٤٨/ ، ص٤/  جوالوايف بالوفيات، .١٠١-١٠٠/ي، صطبقات املفسرين، للسيوطانظر . هـ٦٠٦

 .٣٩/، ص١٥/ مفاتيح الغيب، للرازي، ج٢

هو سهل بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بن عبد اهللا بن رافع التستري، أبو حممد، أحد أئمة الـصوفية                     :  التستري ٣
ر، وكان رمحه اهللا زاهداً، عابداً، كان وعلمائهم املتكلمني يف علوم اإلخالص والرياضيات وعيوب األفعال، ولد يف تست

على مذهب أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد، له كتاب التفسري العظيم، وكتاب رقائق احملبني، وكانت وفاتـه سـنة                   
والـوايف  . ٤٣٠-٤٢٩/، ص ٢/انظر وفيات األعيان، البن خلكان، ج     . هـ، بتستر ٢٧٣هـ يف احملرم، وقيل     ٢٨٣

 .٢٠٥/، ص١/و شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ج. ٤٠/ والتراث الصويف، ص.١٢-١١/، ص١٦/بالوفيات، ج

 .٦٨/ تفسري القرآن العظيم، للتستري، ص٤

هو حممد بن علي بن عبد اهللا الشوكاين، فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء، ولد جـرة  :  الشوكاين ٥
فتح القدير، البدر الطالع مبحاسن القرن السابع،       : لفاً، منها مؤ١٤٤له  . شوكان، ويل القضاء بصنعاء ومات حاكماً ا      

 . ٢٩٨/، ص٦/، للزركلي، جاألعالمو. ٢٢/، صطبقات فقهاء اليمن، للبجليانظر . هـ١٢٥٠تويف سنة 
 

 .٢٦٣/، ص٢/ فتح القدير، ج٦



  
 

٣٢٤

 :أدلة القول الثاين

 :تفسري بعض املفسرين ذا القول-١

 . ١واملعقوالتذكر الرازي يف تفسري هذه اآلية القول الثاين، ونسبه إىل أرباب النظر  
 بعد قرن وأشهدهم على أنفسهم مبا  إنه أخرج الذرية قرناًقيل ":- رمحه اهللا-قال اجلصاصو

 حىت صاروا مبرتلة من ،املنازعة لكي تقتضي اإلقرار بالربوبية جعل يف عقوهلم وفطرهم من
 àM قيل هلم ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n? t/ 〈 إنه قال هلم ألست  وقيل،قالوا بلى ألست بربكم 

 .٢"أنبيائه بربكم على لسان بعض
هذا باب من التمثيل، ومعىن ذلك أن نصب له األدلة على ربوبيته ووحدانيته : "وقال النسفي

   .٣"وشهدت عقوهلم اليت ركبها فيهم وجعلها مميزة بني اهلدى والضاللة
تناسلون ويتوالدون أي أخرج من أصالم ذريتهم وجعلهم ي: "- رمحه اهللا-قال السعدي

& öΝèδy‰pκô−r : حني أخرجهم من بطون أمهام وأصالب آبائهم بعد قرنقرناً uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& 

àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ 〈  مأي قررهم بإثبات ربوبيته مبا أودعه يف فطرهم من اإلقرار بأنه ر
’  4: وخالقهم ومليكهم قالوا n? t/  〈 تعاىل فطر عباده على الدين  فإن اهللا،قد أقررنا بذلك 

احلنيف القيم فكل أحد فهو مفطور على ذلك ولكن الفطرة قد تبدل مبا يطرأ على غري وت
 .٤"العقول من العقائد الفاسدة

 
  .- اهللامرمحه -٧ وشارح الطحاوية٦ وابن القيم٥وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 
                                                 

 

 .٤١/، ص١٥/ مفاتيح الغيب، الرازي،ج١

 .٢١١-٢١٠/، ص٤/ أحكام القرآن، للجصاص، ج٢

 . ٨٥/، ص١/لترتيل وحقائق التأويل، للنسفي، ج مدارك ا٣

 .٣٠٨/، السعدي، صاملنان يف تفسري كالم الرمحن تيسري الكرمي ٤

  .٤٥١-٤٤٧، ص، ٨/ انظر درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، ج٥

 .٢٦١-٢٦٠/ الروح، البن القيم، ص٦

 .٢٢٢-٢١٦/ انظر شرح الطحاوية، علي بن علي بن أيب العز، ص٧



  
 

٣٢٥

  عشرة وجوه من-رمحه اهللا- ابن القيم فقد ذكر:  عدم داللة اآلية على القول األول-٢
 :نظم اآلية تدل على رجحان هذا القول وهي

 .ÏΒ û :أنه قال: أحدها Í_ t/ tΠ yŠ# u 〈 وبنو آدم غري آدم. آدم: ومل يقل. 

  :أنه قال: الثاين ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß 〈 أو بدل ، وهذا بدل بعض من كل،من ظهر: ومل يقل 
 .اشتمال وهو أحسن

 öΝåκtJ−ƒ : قالأنه: الثالث Íh‘ èŒ 〈 ذريته: ومل يقل. 

 öΝèδ :أنه قال :الرابع y‰pκô−r& uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& 〈فال بد أن ، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم 
 خروجه إىل هذه الدار ال يذكر بعد يذكر شهادته وهو إمنا ، ملا شهد بهيكون الشاهد ذاكراً

 .شهادته قبلها
 عليهم لئال يقولوا يوم جة إقامة احلُ؛ن حكمة هذا اإلشهادأنه سبحانه أخرب أ :اخلامس
 إمنا قامت عليهم بالرسل والفطرة اليت فطروا عليها جةإنا كنا عن هذا غافلني، واحلُ: القيامة

  :تعاىل كما قال ، إمنا قامت عليهم بالرسل والفطرة اليت فطروا عليهاجةحلُ اواكما قال

Wξ ß™•‘ tÎ�Åe³t6 •Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9$# 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ•tã 

$ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 النساء. 

$  :هم بذلك لئال يقولوا يوم القيامةريتذك: السادس ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî 〈  ومعلوم 
يعاً ذلك الوقت، فهذا ال  وإشهادهم مج باإلخراج هلم من صلب آدم كلهمافلونأم غ

 .يذكره أحد منهم
#) & ÷ρr :قوله تعاىل: السابع þθ ä9θà)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$t/# u ÏΒ ã≅ö7 s% $̈Ζà2uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 〈 

  أن ال يدعو: والثانية.و الغفلة أن ال يدع:مهااحد، إفذكر حكمتني يف هذا التعريف واإلشهاد
 .الغافل ال شعور له، واملقلد لغريهالتقليد، ف

$  : تعاىلقوله :الثامن uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè=ÏÜ ö7ßϑø9  أي لو عذم جبحودهم وشركهم 〉 #$
، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم يف  وهو سبحانه إمنا يهلكهم ملخالفة رسله وتكذيبهم،لقالوا ذلك



  
 

٣٢٦

هلكهم مبا فعل املبطلون، أو أهلكهم مع شركهم من غري إقامة احلجة عليهم بالرسل أل
 أنه مل يكن ليهلك القرى بظلم  سبحانه أخربغفلتهم عن معرفة بطالن ما كانوا عليه، وقد

 .، وإمنا يهلكهم بعد اإلعذار واإلنذاروأهلها غافلون
أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليهم ذا اإلشهاد : التاسع

. Í: موضع من كتابه كقولهيف غري  s!uρ Οßγ tF ø9 r' y™ ô̈Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ �∅ä9θà)u‹ s9 

ª!$# 4 ∩⊂∇∪ 〈ا رسله  الزمر ما وذكروهذه احلجة اليت أشهدهم على أنفسهم مبضمو ،

 ôM: بقوهلم s9$ s% óΟßγ è=ß™â‘ ’Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( ∩⊇⊃∪ 〈فاهللا تعاىل ،إبراهيم 
 ومل يذكرهم قط بإقرار سابق على ،إمنا ذكرهم على ألسنة رسله ذا اإلقرار واملعرفة

 . عليهم وال أقام به حجة،إجيادهم
حبيث ال خيتلف  وهي الداللة الواضحة املبينة املستلزمة ملدلوهلا ،أنه جعل اإلشهاد آية: العاشر

مستلزمة فإا أدلة معينة على مطلوب معني  ،ب تعاىل، وهذا شأن آيات الرعنها املدلول
 y7 :تعاىلقال لعلم به، فل Ï9≡x‹ x.uρ ã≅ Å_Áx�çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ‾=yès9 uρ šχθãè Å_ ö� tƒ ∩⊇∠⊆∪ 〈 ،أي األعراف

 ومن الكفر ،مثل هذا التفصيل والتبيني نفصل اآليات لعلهم يرجعون من الشرك إىل التوحيد
  .١إىل اإلميان

 
 
 

: معىن أخذ ذريام من ظهورهم" : يف تفسري هذه اآلية-رمحه اهللا- زخمشريوقال ال
 àM وإشهادهم على أنفسهم، إخراجهم من أصالم نسالً ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ 

 ، ومعىن ذلك أنه نصب هلم األدلة على ربوبيته ووحدانيته،٢ من باب التمثيل والتخييل 〉

                                                 
 

 .٢٦١-٢٦٠/وح، البن القيم، ص الر١

". إطالق التمثيل أحسن، أما إطالق التخييل على كالم اهللا تعاىل فهو مردود، ومل  يرد به مسع: " قال  أمحد بن املنري٢
فأهل الوهم والتخيل هم طائفة أخربت عن األنبياء بأن إخبارهم . ١٧٦/، ص٢/انظر الكشاف وبذيله االنتصاف ج



  
 

٣٢٧

 ا عقوهلم وبصائرهم اليت ركبها فيهم، وجعلها مميزة بني الضاللة واهلدى، فكأنه وشهدت
 àM : وقال هلم،أشهدهم على أنفسهم وقررهم ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ 〈م قالوابلى أنت ربنا : ، وكأ

الم اهللا تعاىل ورسوله ـشهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك، وباب التمثيل واسع يف ك
وأحسن ما تكلم به على : " يف تفسريه-رمحه اهللا– ٢وقال أبو حيان .١"العرب الم ـ وك�

ومعلوم أنه ال قول ثَم وإمنا هو متثيل وتصوير : "مث أتبعه بقوله". هذه اآلية ما فسره الزخمشري
 السبب يف رده للقول األول بعد أن قرر ورود -رمحه اهللا–وقد ذكر أبو حيان ". للمعىن

، وال تلتئم ألفاظه مع ٣وظاهر اآلية ينايف ظاهر ذلك احلديث: "، فقالاحلديث من عدة طرق
 .٤"لفظ اآلية

 :ألحاديث الواردة يف استخراج الذرية من بين آدم على القول األولعدم داللة ا -٣
فاآلثار املروية يف إخراج الذرية تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه 

وميز بني أهل السعادة من أهل الشقاوة، أما اإلشهاد عليهم هناك استخرج أمثاهلم وصورهم 
 .  ٥فإمنا مها حديثان موقوفان على ابن عباس وابن عمرو 

                                                                                                                                               
 

ئكة غري مطابق لألمر يف نفسه، ويراد بذلك إثبات أن مراد األنبياء هو إفهام اجلمهور ظواهر عن اهللا والغيب واملال
 هذه الطريقة بطريقة التبديل، وهي إحدى طرق املبتدعة يف -رمحه اهللا–املسائل اليت تكلموا فيها، ومسى ابن تيمية 

 .٨/، ص١/جانظر تعارض العقل والنقل، . استدالالم الفاسدة من نصوص األنبياء

 .١٧٦/، ص٢/ الكشاف، ج١

هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي األندلسي اجلياين، من كبار العلماء بالعربية                 :  أبو حيان  ٢
والتفسري واحلديث والتراجم واللغات، ولد يف غرناطة، وأقام يف القاهرة، وتويف ا بعد أن كف بصره، واشـتهرت                  

طبقـات  انظـر  . هـ٧٤٥تويف سنة . البحر احمليط،  طبقات حناة األندلس  : من كتبه . قرئت عليه تصانيفه يف حياته و   
 .١٥٢/ ، ص٧/األعالم للزركلي، جو. ٢٩١-٢٨٧/ ، ص٢/املفسرين للداوودي، ج

، أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب التفسري، باب ......"ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره : "� يقصد قول الرسول ٣
 مرفوعاً، وقال حديث حسن -رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة ١٩٦٢/، ص٣٠٧٦/، ح" األعرافومن سورة"

 . �صحيح وقد روي من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب 

 .٤١٩/ ، ص٤/ البحر احمليط، أليب حيان، ج٤

 . ٣٧١/، ص١/ شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز الدمشقي، ج٥



  
 

٣٢٨

وأما أنه تعاىل خيرج كل تلك الذرية من : "ويقول الرازي بعد بيانه لألقوال يف هذه اآلية
ا يدل على بطالنه، إال  وليس يف اآلية م،صلب آدم، فليس يف لفظ اآلية ما يدل على ثبوته

أن اخلرب قد دل عليه، فثبت إخراج الذرية من ظهور بين آدم بالقرآن، وثبت باخلرب، وعلى 
واخلرب ، صونا لآلية ال منافاة بني األمرين وال مدافعة، فوجب املصري إليهما معاً: هذا التقدير

 .١"من الطعن بقدر اإلمكان

 بيان، فالقول األول يرجحه آية األعراف حيتاج إىل ولكنه ، قول جيدباجلمعوالقول 
وتفسريها على ظاهرها أوىل من التأويل، ويدعمه أيضاً األحاديث املروية واخلاصة باإلشهاد، 

فاهللا   والقول الثاين هو حقيقة موجودة،. يف الصحيحني-رضي اهللا عنه-وأمهها حديث أنس 
  .بصائرهم اليت ركبها اهللا فيهموشهدت ا عقوهلم و ،بسط لبين آدم األدلة على ربوبيته

 بل إن القول األول يقرر ،اال منافاة بني القولني وميكن اجلمع بينهموالذي تبني يل أنه 
فاإلشهاد حدث بلسان املقال قبل خلق اخللق كما دلت عليه اآلية القول الثاين، 

 سبحانه، فوقوعه يف احلقيقة أمر مقبول عقالً، لعظيم قدرة اهللا  واآلثار،واألحاديث
 فالفطرة هي تقرير ،)الفطرة(ولوجود أثر هذا اإلشهاد يف نفس اإلنسان بعد والدته 

 .السابقلذلك اإلشهاد 
 ،ق اإلنسانلْخواآلثار املوجودة يف الدنيا بعد بداللة اآليات بلسان احلال وقع اإلشهاد و

 فذكرت هذه ،فتوافقت الفطرة مع ما يف األرض من آيات وبينات تدل على ربوبية اهللا
، وال يلزم أن يتذكر اإلنسان املوقف الذي حدث فيه أخذ العهد، ويكفي اآليات بالعهد

 مث أرسل اهللا الرسل فكان متام البيان والكمال .أن جيد يف نفسه ما يدل على ذلك
ولذلك ال جند يف دعوة الرسل حديثاً عن إثبات الربوبية؛ إال ما كان يف  ،بتفاصيل الشرع
وقومه والنمرود، وهم يف حقيقة األمر جيحدون بالربوبية وهي مقررة يف حق  فرعون 

نفوسهم، ومعروفة لديهم، ولذلك كان حديث الرسل معهم على سبيل إقامة احلُجة 
 . وإلزام اخلصم

                                                 
 

 . ٤٣/ ، ص١٥/ ج مفاتيح الغيب، للرازي،١



  
 

٣٢٩

 احلوار الذي دار بني فرعون وقومه مما يؤكد علم فرعون وقومه  بوجود اهللا وربوبيتهو
$ tΑ: ىل، قال تعاوبني الرجل املؤمن s%uρ ×≅ã_ u‘ ÖÏΒ ÷σ•Β ô ÏiΒ ÉΑ#u šχ öθ tãö�Ïù ÞΟçF õ3tƒ ÿ…çµ uΖ≈ yϑƒ Î) 

tβθ è=çF ø)s?r& ¸ξã_ u‘ βr& tΑθ à)tƒ }† În1u‘ ª! $# ô‰s%uρ Μä.u !% ỳ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/  ÏΒ öΝä3În/§‘ ( βÎ)uρ à7 tƒ $ \/É‹≈Ÿ2 

Ïµø‹ n=yèsù … çµç/É‹ x. ( βÎ)uρ à7 tƒ $ ]%ÏŠ$ |¹ Νä3ö6 ÅÁ ãƒ âÙ÷èt/ “Ï%©!$# öΝä.ß‰Ïètƒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ ôtΒ uθ èδ 

Ô∃Î�ô£ãΒ Ò>#¤‹ x. ∩⊄∇∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ ãΝä3s9 à7 ù=ßϑø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# zƒÌ� Îγ≈ sß ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  yϑsù $ tΡç�ÝÇΖtƒ .ÏΒ Ä ù̈' t/ 

«!$# βÎ) $ tΡu !% ỳ 4 tΑ$ s% ãβöθ tãö� Ïù !$ tΒ öΝä3ƒ Í‘ é& āω Î) !$tΒ 3“u‘r& !$ tΒ uρ ö/ ä3ƒ Ï‰÷δ r& āω Î) Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$x© §�9$# ∩⊄∪ 

tΑ$ s%uρ ü“ Ï%©!$# z tΒ#u ÉΘ öθs)≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& Νä3ø‹ n=tæ Ÿ≅÷W ÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ ôm F{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅÷W ÏΒ É>ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 

7Š% tæuρ yŠθßϑrOuρ t Ï%©!$#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$t7 Ïè ù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& 

ö/ ä3ø‹ n=tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠ öθ tƒ tβθ—9 uθ è? tÌ� Î/ô‰ãΒ $ tΒ Νä3s9 zÏiΒ «!$# ôÏΒ 5ΟÏ¹%tæ 3 tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# 

$ yϑsù …çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ ô‰s)s9 uρ öΝà2u !% ỳ ß#ß™θ ãƒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ yϑsù ÷Λä ø9 Î— ’Îû 7e7x© $ £ϑÏiΒ 

Νà2u !% ỳ Ïµ Î/ ( # ¨Lym #sŒ Î) š�n=yδ óΟçF ù=è% s9 y]yè ö7 tƒ ª!$# .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ Zωθß™u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒ ãƒ 

ª!$# ôtΒ uθ èδ Ô∃Ì� ó¡ãΒ ë>$ s?ö� •Β ∩⊂⊆∪ 〈غافر   . 

 منهم ولذلك كان اًفهذا احلوار دار بني فرعون وبني املأل من قومه وكان الرجل املؤمن واحد
فذكرهم الرجل  .ء واملقربني وليس من عامة الناساحلوار يف منتهى الوضوح فهم من الوزرا

م ، وهفقد كانوا على علم بذلك ، ومبا حل م بعد كفرهم،بأخبار األقوام السابقنياملؤمن 
ا  فهم مل يكذبو، وهذا واضح من سياق اآليات-عليه السالم- بنبوة يوسف يعلمون أيضاً

ذلك  وإقرارهم باألمر الذي يدل على إقرارهم بذلك، الرجل املؤمن يف كل ما أخرب به؛
 . يان فرعون وملَئه منعهم من التصريح بذلك ولكن طغيستوجب اإلميان بربوبية اهللا،

 
 :ذه اهللا على بين آدمحجية العهد الذي أخ

 والرباهني اليت نصبها اهللا جج جلميع احلُ فهو عهد شامل؛ هذا العهد تؤخذ من حقيقتهحجيةو
 ولكنه يتقرر ،سابق خللق الناسحقيقي كائن  فهو عهد ، على الناسجة ليقيم احلُ؛يف األرض



  
 

٣٣٠

قرر بلسان املقال  فهو متخرة؛يف الدار اآلستكون  واليت ، واملستمرة، السابقةجججبميع احلُ
 ب يف األرض من دالئلص ومتقرر بلسان احلال جلميع ما ن،لوجود أثره يف نفس اإلنسان

 . ورسل
 

 :حجية العهد من القرآن الكرمي
جيتهومن اآليات الدالة على ح: 

› øŒÎ)uρ x: االحتجاج بقوله تعاىل -١ s{r& y7•/u‘ .ÏΒ û Í_t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ 

öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t�Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) 

$ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t,Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# þθ ä9θ à)s? !$oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$ t/# u  ÏΒ ã≅ ö7s% $ ¨Ζà2uρ Zπ−ƒ Íh‘ èŒ .ÏiΒ 

öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7ßϑø9  . األعراف〉 ∪⊃∠⊆∩ #$

ئهم ، ومل يكن تقليدهم آلبايوم القيامة هم من العذابغفلة الكفار تغنيمل تكن ولذلك 
 فإن كانت فطرهم قد تغريت فالكون كله دال على وحدانية وضعفهم مانعاً هلم من العذاب،

بالبينات والرباهني املانعة من فوا هذا الكون، فإن الرسل قد جاءوااهللا، وإن كانوا قد أل 
 . لغفلة والتقليد للضالل والكفرا

ونسيام ال يسقط االحتجاج بعد أن أخرب اهللا تعاىل بذلك على لسان النيب الصادق، وإذا 
  .١ثبت هذا بقول الصادق، قام يف النفوس مقام الذكر، فاالحتجاج به قائم

 

 tÏ%©!$# tβθàÒ:  هذا امليثاق قوله تعاىلحجيةومن اآليات الدالة على  -٢ à)Ζtƒ y‰ôγ tã «!$# .ÏΒ 

Ï‰÷èt/ Ïµ É)≈sWŠÏΒ tβθ ãèsÜ ø)tƒ uρ !$ tΒ t�tΒ r& ª!$# ÿÏµ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θ ãƒ šχρß‰Å¡ ø�ãƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 š�Í×‾≈ s9 'ρé& 

ãΝèδ šχρç�Å£≈ y‚ ø9  . البقرة 〉 ∪∠⊅∩ #$

                                                 
 

انظر زاد املسري البن . ، وذلك عن املفسرين)إنا كنا: (  ذكر هذا القول ابن اجلوزي يف معرض تفسريه يف قوله تعاىل١
 .   ٢٨٥/، ص٣/اجلوزي، ج



  
 

٣٣١

العهد الذي : قيل: -رمحهم اهللا–قال الطربي والقرطيب وابن عطية وابن كثري والشوكاين 
 هو العهد الذي أخذه عليهم حني أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه  عز وجلذكره اهللا

 øŒ: تعاىلقوله يف  Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠ yŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’n? tã 

öΝÍκÅ¦ à�Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡  ∩⊇∠⊄∪ 〈١اف األعر. 

 

 $tΒ:  وقال تعاىل يف سورة احلديد-٣ uρ ö/ ä3s9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «! $$Î/ � ãΑθ ß™§�9$#uρ ö/ ä.θããô‰tƒ (#θãΖÏΒ ÷σçGÏ9 

ö/ ä3În/t� Î/ ô‰s%uρ x‹ s{r& ö/ ä3s)≈ sV‹ ÏΒ βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∪ 〈احلديد  .  

 .٢معليه السالم يف ظهر آدم  هو امليثاق األول الذي كان وه: جماهد قال
وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم يف صلب آدم بأن اهللا ربكم ال إله : عىن بذلك: وقال الطربي

 .٣لكم سواه
 -عليه السالم- األخذ كان حني اإلخراج من ظهر آدم وهذا" :- رمحه اهللا-وقال ابن عطية

 .٥"، وذكر مثل ذلك الطاهر ابن عاشور يف تفسريه٤على ما مضى يف غري هذه السورة
 

 :  هذا العهد بداللة العقلحجية
وتؤخذ حجية العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم بداللة العقل الصحيح، من طريق داللة 

 يف نفس امليثاقوجود أثر هذا  وأقصد به داللة ،هو طريق عقلي صحيحو: األثر على املؤثر
ة، فالفطرة تدل اإلنسان عند والدته مباشرة ومعرفته لوجود اخلالق، واملقصود به هنا الفطر

                                                 
 

، ١/القرطيب، جألحكام القرآن،   واجلامع.٤٣٦/، ص١/جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي، جانظر  ١
، فتح ٢١٣/ ، ص١/وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج. ٦٨/ صالبن عطية، الوجيز،واحملرر. ٢٤٦/ص

 .٥٨/، ص١/ جللشوكاين،القدير،

 واجلامع. ٣٩٠/، ص٢٢/جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي ، ج و. ٦٥٦/ ، ص٢/ تفسري جماهد، ج٢
 .٢٣٨/، ص١٧/القرطيب ، جألحكام القرآن، 

 .٣٩٠/، ص٢٢/ الطربي، ج،أويل آي القرآنجامع البيان عن ت انظر ٣

 .١٨٢٠/ احملرر الوجيز، ص٤

 .٣٧٠/ ص ،٢٧/حممد الطاهر بن عاشور، ج  انظر التحرير والتنوير، ٥



  
 

٣٣٢

على هذا امليثاق؛ وذلك إلقرار اإلنسان يف نفسه بوجود اهللا، وكأنه يف هذه احلال يتذكر 
العهد الذي أخذه اهللا عليه بلسان املقال وال حاجة كما ذكرنا سابقاً من تذَكُّر املوقف الذي 

لي جيد أيضاً فيه بوجود أثره الدال عليه، وهو استدالل عق حدث فيه األخذ، إمنا يكْتفى
لعهد الذي أخذه اهللا ليتقرر بذلك ا ؛يف الكون من دالئل على اخلالق سبحانه  ماعلى نسبة 

 .على بين آدم بلسان احلال

 
 جج، وذلك ملا بقية احلُحجية هذا العهد وامليثاق إال بعد بيان حجيةوال يكتمل البيان يف 

 .  والرباهنيججميع احلُمن أن هذا العهد شامل ومتقرر جب ذكرت سابقاً
 

 
 
 
 
 

 
 املبحث الثاين

 إرسال الرسل واألنبياء

 
 ويقال جاءت اإلبل أرساالً إذا جاء       .اسم من أَرسلت وكذلك الرسالة     :الرسول يف اللغة  

 الرسول رسوالً؛   وسمي،  رسول يف رسالة فهو مرسل و     أرسلت فالناً و منها رسلٌ بعد رسل،   
 . ١َألنه ذو رسالة

                                                 
 

 .١٥٣/، ص٦/ لسان العرب، مادة رسل، ج١



  
 

٣٣٣

ــاىل  ــال تع $  ô‰s)s9 :ق tΡõ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) !$ uΖù=y™ö‘r& uρ öΝÍκö� s9 Î) Wξ ß™â‘ ( $ uΗ©>à2 öΝèδ u !% ỳ 

7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθ ôγ s? öΝåκß¦ à�Ρr& $ Z)ƒ Ì� sù (#θ ç/¤‹ Ÿ2 $ Z)ƒ Ì� sùuρ tβθ è=çGø)tƒ ∩∠⊃∪ 〈املائدة .  
منبعثة : سري، وإبل مراسيل  سهلة ال : ناقة رسلة :  ويقال ،االنبعاث على التؤدة  : وأصل الرسل 

على رسلك، إذا أمرته    : الرسول املنبعث، وتصور منه تارة الرفق، فقيل      : ، ومنه  سهالً انبعاثاً
. ، وهو فعول من الرسالة    أي مرسالً " رسول"، و وتارة االنبعاث فاشتق منه الرسول    بالرفق،  

 . ١التوجيه: اإلرسالو
 إنسان بعثـه اهللا     ، والرسول التسليم أو القبض  والرسول هو الذي أمره املرسل بأداء الرسالة ب       

 .٢إىل اخللق لتبليغ األحكام
 

 .يؤخذ من املعىن اللغوي، فهو املأمور بتبليغ الرسالة بالرفق واللني :الرسول يف االصطالح
 :النيب يف لغة العرب مشتق من :النيب يف اللغة

 وهو ، عن اهللانبأ ألنه أ؛ ومنه النيب،أخرب أي نبأأ وأبن وأبناخلرب يقال :  وهو من النبأ:أوالً
نبأ أي مخبر من اهللا، أ، منبِِئ أي خمرب عن اهللا، ومنبل فهو منبِِئ ومعفْ وم.فعيل مبعىن فاعل

  ôMs9$: قال تعاىل s% ô tΒ x8r' t7 /Ρr& #x‹≈yδ ( tΑ$ s% u’ÎΤ r' ¬7tΡ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ç��Î6 y‚ ø9 ⋅ ø :وقال ،التحرمي 〉 ∪⊃∩ #$ Ém<tΡ 

ü“ÏŠ$ t6 Ïã þ’ÎoΤ r& $ tΡr& â‘θ à�tó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊆∪ 〈 النيب هو الذي : "-رمحه اهللا–، قال ابن تيمية ٣احلجر
 ٤"ينبئه اهللا، وهو ينبئ مبا أنبأ اهللا به

 . ٥مشتقاً من النباوة، وهي الشيء املرتفع  وإما أن يكون لفظ النيب:ثانياً
                                                 

 

. ١٥٣-١٥٢/، ص٦/ولسان العرب، مادة رسل، ج. ٣٩١/، ص١٢/رسل، جذيب اللغة، لألزهري، مادة  ١
 .٣٥٢/ فاظ القرآن، للراغب، صومفردات أل

 .١٤٨/ التعريفات، للجرجاين، ص٢

. ١٦٩-١٦٨/، ص١٤/ولسان العرب، مادة نبأ، ج. ٧٤/، ص١/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة نبأ، ج٣
 .٧٩٠/ومفردات ألفاظ القرآن، ص

 .٢٤٨/ النبوات، ص٤

 .١٦٩-١٦٨/، ص١٤/ لسان العرب، ج٥



  
 

٣٣٤

 .١ الواضحالطريق:  النيبء وإما أن يكون مأخوذاً من:ثالثاً
 .ومجيع هذه االشتقاقات تناسب النيب يف االصطالح

 
يخبر من اهللا، وهو الذي يخبِر  يؤخذ من تعريفه اللغوي، فهو الذي :والنيب يف االصطالح

 لرفعة ومسي النيب نبياً، وطريقه هو الطريق الواضح، الناس أي يبلغهم أمر اهللا ويه ووحيه
 . الهتداء اخللق به كالطريقمسي الرسول نبياً، والناسحمله عن سائر 

 ويبشرون ن بين البشر حيملون دعوته لعباده،واألنبياء والرسل هم الذين اصطفاهم اهللا م
 وينذرون من كفر واملكافأة يف احلياة الدنيا، حبسن الثواب من آمن منهم وعمل صاحلاً

 .٢ سيئاً بالعقاب وسوء املصريوعمالً
 

 : النيب والرسولالفرق بني

 :اختلف العلماء يف الفرق بني النيب والرسول على أقوال
$!   :تعـاىل  أما لفظان مترادفان، قـال:القول األول tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s%  ÏΒ 5Αθ ß™§‘ 

Ÿωuρ @c É< tΡ ∩∈⊄∪ 〈 ،وال يكـون الـنيب إال رسـوالً؛ وال    : قالوا فأثبت هلما معاً اإلرسال،  احلج
 .  نبياًسول إالالر

 علـى ذلـك     ويدل ،فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوالً        أن بينهما فرقاً،   :القول الثاين 
مئة ألف  : "قلت يا رسول اهللا كم األنبياء؟ قال      :  أن قال  - رضي اهللا عنه     - ٣أيب ذر حديث  

ثالث مئة وثالثة عشر    : "كم الرسل منهم؟ قال   : قلت يا رسول اهللا   ". وأربعة وعشرون ألفاً  

                                                 
 

 ١٦٩-١٦٨/، ص١٤/ج.  املرجع السابق١

 . ١١/مع األنبياء يف القرآن، لعفيف طبارة، ص ٢

هو الصحايب اجلليل، جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بين غفار، من كنانة بن خزمية، قدمي اإلسالم                   :  أبو ذر  ٣
وهو أول من حيا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتحية اإلسالم، هاجر بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل باديـة                      

ام، مت سكن دمشق وكان ديدنه حتريض الفقراء على مشاركة األغنياء يف أمواهلم، فأمره عثمان بالرحلة إىل الربذة،             الش
 .  ١٤٠/ ، ص٢/ األعالم، للزركلي،جو. ٥٦٥ -٥٦٢/ ، ص١/  أسد الغابة، جانظر . هـ٣٢فمات فيها سنة 



  
 

٣٣٥

نيب مرسـل؟  : قلت يا رسول اهللا. آدم: من كان أوهلم؟ قال :قلت يا رسول اهللا     ". مجاً غفرياً 
أربعـة  : نعم خلقه اهللا بيده، مث نفخ فيه من روحه، مث سواه قبيالً، مث قال يا أبـا ذر                 : قال

سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، وأربعـة مـن                
وشعيب ونبيك يا أبا ذر، وأول نيب من بين إسرائيل موسى وآخـرهم             العرب هود وصاحل    

 .١عيسى
: قلت". آدم: "قال أول؟ كان األنبياء أي اهللا رسول يا قلت: قال أنه -عنه اهللا رضي- عنهو
: قال املرسلون؟ كم اهللا، رسول يا: قلت". مكلم نيب نعم،: "قال كان؟ ونيبأ اهللا، رسول يا
 . ٢"غفرياً اًمج عشر، وبضعة ثالمثائة"

 

 :يةتلألسباب اآلوذلك والراجح يف املسألة أن بينهما فرقاً 

 مها،مفهمو بتغاير يشعر مبا واحدة؛ آية يف اآلخر على الوصفني أحد عطف اهللا نأ: األول
� ö :تعاىل اهللا قال ä.øŒ $#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# # y›θãΒ 4 …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $TÁ n=øƒèΧ tβ% x.uρ Zωθß™u‘ $ |‹Î;‾Ρ ∩∈⊇∪ 〈 مرمي. 

 !$tΒ: أيضاً تعاىل قولهو uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ @c É<tΡ Hω Î) #sŒ Î) #©_ yϑs? ’ s+ø9 r& 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# þ’Îû ÏµÏG̈�ÏΖøΒ é& ã‡|¡Ψu‹sù ª!$# $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ¢ΟèO ãΝÅ6 øtä† ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ#u 3 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÅ3ym ∩∈⊄∪ 〈  القرآن، يف الشيء على الشيء عطف ":-اهللا رمحه -اإلسالم شيخ قال. احلج 

                                                 
 

و إسـناده  . مرفوعا-رضي اهللا عنه–من حديث أيب ذر . ٣٦١/، ح٧٦/، ص٢/حبان يف صحيحه، ج  أخرجه ابن١
قال : ضعيف، وقال اجلوزي: وقال املديين   . كذاب: ضيف، فيه إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين ، قال عنه أبو حامت            

 . ٢١٨/ ، ص١/انظر لسان امليزان، البن حجر، ج. كذاب: أبو زرعة

 -رضي اهللا عنه  –من حديث أيب ذر     . ٢١٥٨٦/ ، ح ١٧٨/، ص ٥/ أخرجه اإلمام أمحد، مسند أيب ذر الغفاري، ج        ٢
رمحـه  -وذكر األلباين . ٣٦٠-٣٥٩/ ، ص٦/ج.٢٦٦٨مرفوعاً مبثله، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، رقم       

 . رضي اهللا عنه-وللحديث شواهد ومتابعات من طريق أيب أمامة .  أن حديث أيب ذر بطرقه الثالثة صحيح لغريه-اهللا



  
 

٣٣٦

 واملعطوف املعطوف اشتراك مع عليه، واملعطوف املعطوف بني مغايرة يقتضي الكالم وسائر
 .١"هلما ذُكر الذي احلكم يف عليه

 الصالة عليهم الرسل وعدد األنبياء عدد بني تفرق اليت- النبوية األحاديث تأييد :الثاين
  .املتقدم -عنه اهللا رضي- الغفاري ذرٍ أيب كحديث القول، هلذا -والسالم

 :وقد اختلف أصحاب هذا القول يف حتديد الفرق بني النيب والرسول على عدة أقوال

وحي إليه  أُ من أُوحي إليه ومل يؤمر بتبليغه، والرسوللنيب التفريق بينهما يف البالغ، فا-أ
 رسول،وال النيب بني فروقاً ذكروا وقد:" -اهللا رمحه -٢احلنفي العز أيب بنا قال ،وأمر بتبليغه

 يأمره مل وإن ،رسول نيب فهو غريه، يبلغ أن أمره إن ،السماء خبرب اهللا نبأه من أن: وأحسنها
 كل وليس نيب، رسول فكل النيب، من أخص فالرسول ،برسول وليس نيب فهو ،غريه يبلغ أن
 تتناول الرسالة إذ ،الرسالة من جزء فالنبوة نفسها، جهة من أعم الةالرس ولكن ،رسوالً نيب

. بالعكس األمر بل ،وغريهم األنبياء يتناولون ال فإم ،الرسل خبالف ،وغريها النبوة
 .٣"أهلها جهة من وأخص ،نفسها جهة من أعم فالرسالة

 :أوجه عدة من مردود الكالم وهذا
$!  :تعاىل قال ،غبلي النيب أن على تدل آيات وجود - tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ 

@c É<tΡ HωÎ) #sŒ Î) #©_ yϑs? ’s+ø9 r& ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# þ’Îû ÏµÏG̈�ÏΖøΒ é& ã‡|¡Ψu‹ sù ª!$# $tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6 øtä† 

ª!$# ÏµÏG≈ tƒ#u 3 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈⊄∪ 〈منهما مرسل، ولفظ  أن كالًواآلية تدل على ، احلج 
ومل نرسل يا حممد :" - رمحه اهللا-يقول الطربي.  للبالغجود ما يدعواإلرسال يدل على و

                                                 
 

 .١٦٣/ كتاب اإلميان، ص١

هو علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي الدمشقي، فقيه، وقاضي القضاة بدمشق مث بالديار   : ابن أيب العز احلنفي   ٢
املصرية مث بدمشق، امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة البن أبيك الدمشقي، له كتب منها التنبيه علـى مـشكالت                   

شذرات الذهب، البـن    انظر  . هـ١٣٩٠تويف سنة . ح الطحاوية اهلداية، والنور الالمع فيما يعمل به يف اجلامع، وشر        
 .٣١٣/، ص٤/األعالم، للزركلي، جو. ٣٢٦، ٦/العماد، ج

 .٢٣٩/، ص١/ شرح الطحاوية، ج٣



  
 

٣٣٧

والتحديث ، ١"من قبلك من رسول إىل أمة من األمم، وال نيب حمدث ليس مبرسل، إال إذا متىن
 .يكون للبالغ

 عن -رضي اهللا عنهما-اس بن عبى أن النيب يبلغ، ومنها حديث اوردت أحاديث تدل عل -
ومعه الرجل  والنيب ،٢ األمم فرأيت النيب ومعه الرهيطعرضت علي" : قال�النيب 

 فاحلديث يدل على وجود أتباع لألنبياء مما  .٣احلديث.."  والنيب ليس معه أحد،والرجالن
  .يدل على البالغ

  ويفوال يأمره بتبليغه،إىل أحد بشيء،  كيف يوحي اهللا سبحانه وتعاىل النظر ناحية من -
 وهو نشر احلق وإظهار الدين واألمر باملعروف والنهي عن ، ملنهج اهللا يف األرضةخمالفهذا 

 .املنكر
 

- جربيل بإرسال اخللق إىل أرسل الذي الرسولف الوحي، طريقة يف بينهما التفريق -ب
قال  :"- رمحه اهللا-طيب القرقال ،مناماً أو إهلاماً نبوته تكون الذي والنيب ،-السالم عليه

 والنيب الذي ، إليه عياناً-عليه السالم-رسل إىل اخللق بإرسال جربيل الرسول الذي أُ: (الفراء
ولقد رجح هذا . ٤)" وليس كل نيب رسوالً، فكل رسول نيب، أو مناماًتكون نبوته إهلاماً

 .٦ يف تفسريه-رمحه اهللا- ٥ونقله األلوسي -رمحه اهللا–القول الرازي 
 

 :وهذا القول مردود بوجوه

                                                 
 

 .٦٠٩/، ص١٦/تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج ١

�ح ا�A@وي $#" ص<�= م;#:. �789� ا��ه6 وه) ا��34$2 دون ا�/.�ة:  الرهيط٢& �CD٩٣/،ص٣/،جا. 

، ٥٢٧/ أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب، ح٣
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنهما-، من حديث ابن عباس ٧١٨/ص

 . ٨٠/، ص١٢/ أحكام القرآن، للقرطيب، ج٤

دين أبو الثناء، مفسر، حمدث، أديب، يعتربه الـبعض  حممود بن عبد اهللا احلسني اآللوسي امللقب بشهاب ال        : األلوسي٥
سافر خالل حياته لآلستانه عاصمة الدولة . من اددين، وهو من أهل بغداد تقلد اإلفتاء ببغداد، فعزل فانقطع للتأليف

ـ           لفـات  ، وغريه من املؤ   »روح املعاين «العثمانية، وبقي هناك قرابة السنتني، وهو صاحب التفسري املشهور املعروف ب
 .٢١/ص حملمد جت األثري ،أعالم العراقانظر . هـ١٢٧٠وتويف سنة. اجلليلة

 .١٧٣/ ، ص١٧/ ، جوروح املعاين. ١٦٥/، ص٦/ الكبري، ج انظر تفسري الفتح٦



  
 

٣٣٨

$!  :تعاىل قوله القول هذا ويرد-  ‾ΡÎ) !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) !$ yϑx. !$uΖø‹ ym ÷ρr& 4’n<Î) 8yθ çΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ . ÏΒ 

ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’ n<Î) zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™F{$#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r& uρ 

}§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈ yδuρ z≈uΚ ø‹n=ß™uρ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θç/y— ∩⊇∉⊂∪  Wξ ß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈oΨóÁ |Á s% š�ø‹ n=tã ÏΒ 

ã≅ö6 s% Wξ ß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁ ÝÁ ø)tΡ š�ø‹n=tã 4 zΝ‾=x.uρ ª!$# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪  〈 في هذه ف .النساء
 وإن اختلفت أنواعه اشتراك األنبياء يف طريق الوحي إىل -سبحانه وتعاىل– اهللا يشري اآليات

$ : املذكور يف قوله تعاىل tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3ãƒ ª!$# āωÎ) $ �‹ôm uρ ÷ρr&  ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$ pg Éo ÷ρr& 

Ÿ≅Å™ö� ãƒ Zωθ ß™u‘ z Çrθã‹ sù ÏµÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 …çµ‾ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪ 〈،يستثنِ من  ومل الشورى 
 وهذا يدل على أن بقية -عليه السالم-أنواع الوحي إال التكليم مباشرة فخص به موسى

عليه -أنبياء من ولد يعقوب فاألسباط  الرسل واألنبياء يوحى إليهم جبميع الطرق واهللا أعلم،
ى ، ومع ذلك كان يوح ألم كثريونإمجاالًوقد ذُكروا  وكانوا يف بين إسرائيل، -السالم

 . وببقية الطرق كما يوحى إىل الرسل الكبار-عليه السالم-إليهم جبربيل

 ö�ä.øŒ: تعاىل قوله أيضاً القول هذا ويرد - $#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝtƒ ö�tΒ ÏŒ Î) ôNx‹ t7oKΡ$# ôÏΒ $yγÎ=÷δr& $ZΡ%s3tΒ 

$ wŠÏ%÷�Ÿ° ∩⊇∉∪ ôNx‹ sƒªB$$ sù ÏΒ öΝÎγ ÏΡρßŠ $\/$ pg Éo !$ oΨù=y™ö‘r' sù $ yγ øŠs9 Î) $oΨymρâ‘ Ÿ≅̈VyϑtF sù $ yγ s9 # Z�|³o0 $ wƒÈθ y™ ∩⊇∠∪ 〈 

 كل فليس -السالم اعليه- ١مرمي إىل اهللا هبعث قدو -السالم عليه- جربيل هو والروح .مرمي
  .رسوالً كان إليه أرسل من

                                                 
 

أن النبوة قد تكون يف النساء، كمرمي بنت : أبو احلسن األشعري، والقرطيب، وابن حزم:  قال بعض العلماء وهم١
والراجح أن النبوة ال تكون إال يف . وآسيا زوجة فرعون وغريهن: -عليه السالم-زوجة إبراهيمعمرآن، وسارة 

 šUu�ŸÑ: للمزيد انظر فتح الباري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قـوله تعاىل. الرجال uρ ª! $# Wξ sV tΒ šÏ%©# Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u 

|N r& t� øΒ $# šχ öθ tãö� Ïù 〈 إىل قوله :  zÏµÎ7 çF ä. uρ ôM tΡ% x. uρ z ÏΒ t ÏF ÏΖ≈ s) ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈١٥٧١/، ص٢/، ج. 



  
 

٣٣٩

 إىل تعاىل اهللا رسل فهم بالعبادات الرسل وبعثة النبوات جواز ثبت فإذا: "١املاوردي قال
 أنبياء صاروا: قالوا أم قوم عن نقل مث ... مرتل ملك بسفارة أو مسموع بخبطا إما خلقه

 يف املعارف إهلام به بطل ما أن أحدمها: وجهني من فاسد وهذا: قال مث ،بالوحي ال باإلهلام
 احملق يدعيه غامض خفي اإلهلام أن والثاين ،أحق النبوة يف به املعارف إبطال كان التوحيد
٢"اإلهلام يبطل دليل فذلك اإلهلام عن عدلوا وإن أمارة طلبت بينه ميزوا فإن واملبطل

. 

 

 الزخمشري قال ،ليس معه كتاب والرسول معه كتاب ، فالنيب التفريق بينهما بالكتاب-ج
 غري والنيب عليه، املرتل الكتاب املعجزة إىل مجع من األنبياء من الرسول: "-اهللا رمحه -

 - النسفي وقال ،٣"قبله من ةعيشر إىل يدعو أن أمر وإمنا ،كتاب عليه يرتل مل من الرسول
 :فقيل ".ألفاً وعشرون وأربعة ألف مائة" :فقال األنبياء عن � النيب سئل"  :-اهللا رمحه
 إىل مجع من الرسول أن بينهما والفرق ".عشر وثالثة ثالمثائة" :فقال ؟منهم الرسل فكم

 من شريعة إىل يدعو أن أمر وإمنا ،كتاب عليه يرتل مل من والنيب ،عليه املرتل الكتاب املعجزة
 .٤"غريه شرع حافظ والنيب شرع واضع الرسول وقيل ،قبله

 ومع ذلك ، العزمويل فهو من الرسل الكبار ومن أ-عليه السالم-ويرد هذا القول حال نوح 
 .  مل يذكر اهللا لنا أنه أنزل إليه كتاب

 
 والرسول ،جمدداً لشرع رسول قبله فالنيب يأيتيف التشريع اجلديد، التفريق بينهما  -د

  .يأيت بشرع جديد

                                                 
 

هو علي بن حممد بن حبيب القاضي، أبو احلسن املاوردي البصري الشافعي، أقضى قضاة عـصره، مـن                 : املاوردي١
أدب : العلماء الباحثني، كان حافظاً للمذهب، عظيم القدر، مقدماً عند السلطان، له مصنفات كثرية يف كل فن منها                

واألعـالم  . ٧٢-٧١/ انظر طبقات املفـسرين، للـسيوطي، ص      . هـ٤٥٠دين، أعالم النبوة، تويف سنة      الدنيا وال 
 .٣٢٧/، ص٤/للزركلي، ج

 . ٣٨/ أعالم النبوة، للماوردي، ص٢

 .١٦٤/، ص٣/ الكشاف، ج٣

 .١٠٨١/ ، ص٢/ النسفي، ج،مدارك الترتيل وحقائق التأويل٤



  
 

٣٤٠

 يأيت أن الرسول شرط من وليس: "فقال القول هذا -اهللا رمحه– اإلسالم شيخ رد وقد
 عليه– إبراهيم ملة على وكان ،رسوالً كان -السالم عليه– يوسف نفإ جديدة، بشريعة
 قال ،التوراة شريعة على وكانا ،رسولني كانا -السالم عليهما– وسليمان وداود ،-السالم

 ô‰s)s9: فرعون آل مؤمن عن تعاىل uρ öΝà2u !% ỳ ß# ß™θ ãƒ  ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ yϑsù ÷Λä ø9Î— ’Îû 

7e7 x© $£ϑÏiΒ Νà2u !% ỳ Ïµ Î/ ( # ¨L ym #sŒ Î) š�n=yδ óΟ çF ù=è%  s9 y]yè ö7 tƒ ª!$# .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ Zωθ ß™u‘ 4 ∩⊂⊆∪ 〈 

$!  :تعاىل الوق غافر، ‾ΡÎ) !$ uΖø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) !$ yϑx. !$ uΖø‹ ym÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ 

#’ n<Î) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6ó™F{ $#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r& uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈ yδ uρ 

z≈uΚ ø‹ n=ß™uρ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈 ١"النساء.  

 كافرين خمالفني لقوم بعث من الرسولف إليه، املرسل حبسب بينهما التفريق -هـ
 عليهم، وال يشترط ويكون بينهم وبينه التكذيب والرد، حىت ينصره اهللا، به ومكذبني

ول اً لشريعة الرسجمددويكون  ،مؤمنني موافقني لقوم بعث من والنيب ،التشريع اجلديد
 .الذي قبله، ويصحح ما علق ا

 فإن ،به اهللا أنبأ مبا ينبئ وهو ،اهللا ينبئه الذي هو فالنيب: " -اهللا رمحه– اإلسالم شيخ قال 
 إمنا كان إذا وأما ،رسول فهو إليه اهللا من رسالة ليبلغه اهللا أمر خالف من إىل ذلك مع أرسل
 ،برسول وليس نيب فهو رسالة اهللا عن يبلغه أحد ىلإ هو يرسل ومل ،قبله بالشريعة يعمل

$!  :تعاىل ـالق tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s%  ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ @c É< tΡ Hω Î) #sŒ Î) # ©_ yϑs? ’ s+ø9 r& ß≈sÜ ø‹¤±9 $# þ’Îû 

ÏµÏG̈�ÏΖøΒ é& ã‡|¡Ψu‹ sù ª!$# $ tΒ ’Å+ù=ãƒ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6øtä† ª!$# Ïµ ÏG≈ tƒ#u 3 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈⊄∪ 〈 

  :وقوله احلج، ÏΒ 5Αθ ß™§‘ Ÿωuρ @c É<tΡ HÎ 〈 النيب أن على دليل وفيها ،النوعني يعم إرساالً فيه ذكر 

                                                 
 

 .٢٥٠/ النبوات، ص١



  
 

٣٤١

 يأمر كان بل يعرفونه، ال مبا قوم إىل يرسل مل ألنه اإلطالق، عند رسوالً يسمى وال مرسل،
 .١"األنبياء ورثة العلماء " :� الرسول قال وهلذا كالعامل، احلق أنه يعرفونه مبا

 بتبليغ أمره الذي املطلق الرسول هو هذا نإف ،رسول بأنه أحدمها اآلية يف اهللا خص وقد
 وهم ،وخربه ويه بأمره فيخربهم اهللا ينبئهم األنبياءو ... كنوح اهللا خالف من إىل رسالته
 يدعوم كفار إىل أرسلوا فإن ،والنهي واألمر ،اخلرب من به اهللا أنبأهم ما م املؤمنني ينبئون

 الـق ،ومـق الرسلَ بيكذِّ أن بد وال ،له شريك ال وحده وعبادته اهللا توحيد إىل
 y7 :اىلـتع Ï9≡ x‹x. !$ tΒ ’tAr& tÏ% ©!$# ÏΒ ΝÎγ Î=ö7s% ÏiΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) (#θä9$ s% í� Ïm$ y™ ÷ρr& îβθãΖøg xΧ ∩∈⊄∪ 

$ : وقال .الذاريات〉 ¨Β ãΑ$ s)ãƒ y7 s9 āωÎ) $tΒ ô‰s% Ÿ≅‹Ï% È≅ß™”�=Ï9  ÏΒ y7Î=ö7 s% 4 ¨βÎ) y7−/u‘ ρä% s! ;οt� Ï�øótΒ 

ρèŒ uρ A>$ s)Ïã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊆⊂∪ 〈 م خمالفني إىل ترسل الرسل نفإ ،الزخرفوقال بعضهم، فيكذ 

$! : تعاىل tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6 s% āω Î) Zω%ỳ Í‘ û ÇrθœΡ ΝÍκö� s9 Î) ôÏiΒ È≅÷δ r& #“t� à)ø9 $# 3 óΟn=sùr& (#ρç�� Å¡o„ 

†Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΖuŠsù y# ø‹ x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 3 â‘#t$ s!uρ Íοt�ÅzFψ$# ×�ö�yz šÏ%©#Ïj9 

(# öθ s)̈?$# 3 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? ∩⊇⊃∪ # ¨L ym #sŒ Î) }§t↔ø‹ tF ó™$# ã≅ ß™”�9 $# (# þθ ‘Ζsßuρ öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θç/É‹ à2 ôΜèδ u !$y_ 

$ tΡç�óÇtΡ z Édf ãΖsù tΒ â !$ t± ®Σ ( Ÿωuρ –Š t�ãƒ $uΖß™ù' t/ Çtã ÏΘ öθs)ø9 $# t ÏΒÌ� ôf ßϑø9   :تعاىل وقال يوسف، 〉 ∪⊂⊆⊆∩ #$

$ ‾ΡÎ) ç�ÝÇΖoΨs9 $ oΨn=ß™â‘ šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγ ô©F{  .٢"غافر 〉 ∪⊆∋∩ #$
 

 الرسولبلفظ ومما يدل عليه ارتباط لفظ التكذيب  ،والراجح يف املسألة هو القول األخري
 كعمل يعمل والرسول .-رمحه اهللا–اإلسالم كما ذكر ذلك شيخ القرآن الكرمي يف 

 .قومه من آمن ملن األنبياء

                                                 
 

رضي -جزء من حديث أيب الدرداء . ١٤٩٣/، ص٣٦٤١/ب العلم، باب فضل العلم، ح أخرجه أبو داود، أول كتا١
 .واحلديث ضعيف اإلسناد وضعفه الدارقطين يف العلل.  مرفوعاً بلفظه-اهللا عنه

 .بتصرف.٢٥٠-٢٤٨/ النبوات، ص٢



  
 

٣٤٢

 .٢"رسوالً نيب كل وليس نيب رسول كل ألن النيب، من أخص الرسول:" ١األثري ابن قال

  . وخيتلفون يف املرسل إليه الوحي ويف التبليغ ويف اإلرسال،ن يفوالنيب والرسول يشتركا
 

 :يتفاضلون والرسل واألنبياء
 ô‰s)s9 : فقال تعاىلت اهللا التفاضل بني األنبياء، أثبوقد uρ $ uΖù=āÒ sù uÙ ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’n? tã <Ù ÷èt/ ( 

$ oΨ÷�s?#u uρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θç/y— ∩∈∈∪ 〈اإلسراء . 

 y7ù=Ï? ã≅ß™”�9 :وثبت التفاضل بني الرسل، قال تعاىل $# $ oΨù=āÒ sù öΝßγ ŸÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ ¢ Νßγ ÷ΨÏiΒ 

̈Β zΝ‾=x. ª!$# ( yìsùu‘uρ óΟ ßγ ŸÒ÷èt/ ;M≈ y_u‘yŠ 4 ∩⊄∈⊂∪ 〈 البقرة . 

 
 

 tíu�Ÿ° Νä3s9 z : املذكورون يف قوله تعاىل٣وأفضل الرسل أولو العزم ÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ 

% [nθçΡ ü“ Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) 4y›θ ãΒ uρ # |¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ%r& t Ïe$!$# Ÿωuρ 

(#θ è%§� x�tGs? ÏµŠÏù 4 u�ã9 x. ’ n?tã tÏ.Î�ô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝèδθ ããô‰s? ÏµøŠs9 Î) 4 ª!$# û É<tF øg s† Ïµ ø‹s9 Î)  tΒ â !$t±o„ ü“Ï‰öκu‰uρ Ïµ ø‹s9 Î) 

 tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈الشورى . 

                                                 
 

وصلي، القاضي العالمة جمد هو املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري امل: ابن األثري١
جامع األصـول يف أحاديـث      :الدين أبو السعادات، قرأ احلديث والعلم واألدب وكان رئيساُ مشاوراُ، من تصانيفه             

/ طبقات احلفاظ للسيوطي، ص   انظر  . تويف سنة ست وست مئة باملوصل     . الرسول، والنهاية يف غريب احلديث واألثر     
 . ٤٩١-٤٨٨/، ص٢١/سري أعالم النبالء، جو. ٤٩٥

 .٣/ ، ص٥/ النهاية يف غريب احلديث واألثر،  ج٢

 .٨١٠/ ، ص٢/  شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج٣



  
 

٣٤٣

بني أنبياء ال تفضلوا " :� عن التفضيل بني األنبياء، ومنها قوله وقد وردت آثار عدة تنهى
إمنا التفضيل بني األنبياء  عن �قال العلماء يف يه ": -اهللا رمحه - ٢حجر ابن قال. ١"اهللا

 أو من يقوله حبيث يؤدي إىل تنقيص ، من يقوله بدليلى عن ذلك من يقوله برأيه ال
اع الفضائل حبيث ال  أو املراد ال تفضلوا جبميع أنو، أو يؤدي إىل اخلصومة والتنازع،املفضول

:  تعاىلإمنا هو يف حق النبوة نفسها يقولوقيل النهي عن التفضيل ...يترك للمفضول فضيلة
 Ÿω ä− Ìh� x�çΡ š÷ t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï&Î#ß™•‘ 4 ∩⊄∇∈∪ 〈 البقرة،عن تفضيل بعض الذوات على  ومل ينه 

 y7ù=Ï? ã≅ß™”�9 :بعض لقوله $# $ oΨù=āÒ sù öΝßγ ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ ¢4 ∩⊄∈⊂∪ 〈 ٣". البقرة. 
 
 
 

 :خصائص النبوة
’# #$!© ( ¨βÎ : قال تعاىلالنبوة فضل وهبة وعطاء من اهللا سبحانه وتعاىل، - s∀sÜô¹$# tΠ yŠ# u 

% [nθçΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡ t�ôϑÏã ’n? tã tÏϑn=≈ yè ø9 ! ª : وقال تعاىل،آل عمران 〉 ∪⊃⊃∩ #$ $# 

’Å∀sÜ óÁ tƒ š∅ÏΒ Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# Wξ ß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 āχÎ) ©!$# 7ì‹ Ïϑy™ ×��ÅÁ t/ ∩∠∈∪ 〈 احلج، 

 وال تدرك  وهي ال تنال بالعقل،،النبوة ال تكون من طريق اإلرث، فهي ليست موروثةف
 .  بل هي مبحض الفضل اإلهلي واالصطفاء الرباينبالكسب وكثرة الطاعات،

                                                 
 

 :مرفوعاً يف صحيح البخاري،كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىل-رضي اهللا عنه- جزء من حديث أيب هريرة ١

¨β Î)uρ }§ çΡθ ãƒ z Ïϑs9 t Î= y™ ö� ßϑø9$# 〈عليه –وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى . ٢٧٨/ ، ص٣٤١٤/، ح
 . مرفوعاً مبثله-رضي اهللا عنه–من حديث أيب هريرة . ١٠٩٥/ ، ص٦١٥١/ السالم، ح

هو أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، من أئمة العلم والتاريخ،  كان فصيح اللسان ،             : ابن حجر ٢
: رفاً بأيام املتقدمني وأخبار املتأخرين، ويل قضاء مصر عدة مرات مث اعتزل، له عدة مصنفات منـها                راوية للشعر، عا  

طبقـات احلفـاظ،    انظـر   . هـ٨٥٢لسان امليزان، تقريب التهذيب ، وفتح الباري شرح البخاري، وغريها،  تويف             
 .١٧٨/ ، ص١/ألعالم، جو. ٥٥٣-٥٥٢/للسيوطي،ص

 .١٥٧١/، ص٢/ وذكره بعده، ج-عليه السالم–نبياء، باب وفاة موسى  فتح الباري، كتاب أحاديث األ٣



  
 

٣٤٤

 قـال ،٢واملتصوفة ١املتفلسفة يقوله ما خبالف بشر، يناهلا درجة أفضل هي النبوة -
’ #$! ª: تعـاىل Å∀sÜóÁ tƒ š∅ÏΒ Ïπ x6 Í×‾≈ n=yϑø9 $# Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 āχ Î) ©! $# 7ì‹ Ïϑy™ 

×�� ÅÁt/ ∩∠∈∪ 〈 تعاىل وقال. احلج:  y7 ù=Ï?uρ !$ uΖçF ¤f ãm !$yγ≈ oΨøŠs?#u zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’n? tã ÏµÏΒ öθ s% 4 ßìsùö� tΡ 

;M≈y_ u‘yŠ  ¨Β â !$t± ®Σ 3 ¨βÎ) š�−/u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yδ uρuρ ÿ… ã& s! t,≈ ysó™Î) z>θ à)÷ètƒ uρ 4 ˆξ à2 

$ oΨ÷ƒ y‰yδ 4 $ �mθçΡuρ $ oΨ÷ƒ y‰yδ  ÏΒ ã≅ö6 s% ( ÏΒ uρ Ïµ ÏG−ƒ Íh‘ èŒ yŠ…ãρ#yŠ z≈ yϑø‹n=ß™uρ šUθ•ƒ r& uρ y# ß™θ ãƒ uρ 4 y›θ ãΒuρ 

tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹x.uρ “Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒ Ì�x.y— uρ 4z÷øts†uρ 4 |¤ŠÏãuρ }̈ $ u‹ø9 Î)uρ ( @≅ä. zÏiΒ 

šÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î)uρ yì|¡uŠø9 $#uρ }§çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ 4 yξà2uρ $ oΨù=āÒ sù ’n? tã t Ïϑn=≈ yè ø9 $# 

 .األنعام 〉 ∪∌∇∩

 صادق، فهو خمرب به أخرب إذا ثابت حق فكل ،متالزمان ا أخرب من وصدق النبوة ثبوت -
 اخلرب صدق من يلزم متالزمان، وخمربه هو الصادق كاخلرب خمربه حتقق فقد صادق خرب وكل
 يف متحقق صدقه فإن اهللا من رسول أنه أخرب من حقيقة على األدلة دلت فإذا. ٣خمربه حتقق
 . اهللا عن به خيرب ما كل

خبالف امللك فهو يعطى للمؤمن  فهي ال تعطى لكافر، ،النبوة ال تعطى إال لرجل مؤمن -
 .مثل فرعون والنمرودوللكافر 

$!  : قال تعاىل،النبوة خاصة بالرجال وال تكون للنساء أبداً - tΒuρ $ uΖù=y™ö‘r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% 

āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκö� s9Î) 4 (# þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθ çΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪ 〈 النحل. 

                                                 
 

 .٢٤٤-٢٤١/انظر النبوات، ص.  فالفارايب يفضل الفيلسوف على النيب، ويعتقد أن النبوة من جنس املنامات فقط١

ل الـذي يف    ويعتقد أن املَلك الذي يأيت بالوحي هو من جنس اخليا         . إن األولياء أفضل من األنبياء    :  يقول ابن عريب   ٢
 .٢٤٨-٢٤٧/انظر النبوات، ص.  فالنيب يأخذ عن هذا اخليال ما يسمعه من الصوت يف نفسه. النفس، وهو تابع للعقل

 .٢٩٣/صابن تيمية،  النبوات، ٣



  
 

٣٤٥

 على اآلخرة وإيثار اآلخر، باليوم واإلميان وجلَّ عز باهللا اإلميان األساسية دعوا النبوة -
 .الفانية الدنيا احلياة

 بأخبار قيتعل وما األنبياء علمل السبيل ألنه بالوحي؛ مرتبطة فالنبوة ،وحي بدون نبوة ال -
 عن إال ذلك إثبات إىل سبيل وال والنار، واجلنة كاحلساب الناس، حبإصال يرتبط وما الغيب
 .السالم عليهم واألنبياء الرسل وهم الغيب، بعامل املتصلني طريق

 :دالئل النبوة
وكما أن اآليات اليت هي . هي آيات من اهللا، وعالمات منه، تدل على أنه أرسل الرسول

 إخباره لعباده وأمره هلم، ففيها اإلعالم واإللزام، فكذلك دالئل النبوة هي كالمه تتضمن
 .١آيات منه تتضمن إخباره لعباده بأن هذا رسوله وأمره هلم بطاعته، ففيها اإلعالم واإللزام

 فيها الظاهر البني لكل أحد كاحلوادث املشهودة ؛ دالئل الربوبيةودالئل النبوة من جنس
وفيها ما خيتص به من عرفه .  وغري ذلكوالنبات والسحاب وإنزال املطران  خلق احليو:مثل
لق حمتاجون إىل اإلقرار ، فإن اخلمقادير الكواكب وحركتها وغري ذلك دقائق التشريح و:مثل

 فإن اهللا جيود به على عباده ،، واإلقرار برسله وما اشتدت احلاجة إليه يف الدين والدنياباخلالق
 .٢ ميسراً عاماًجوداً

وآيات النبوة وبراهينها تكون يف حياة الرسول وقبيل مولده، وبعد مماته، ال ختتص حبياته، 
، بل ٣فضالً عن أن ختتص حبال دعوى النبوة أو حال التحدي، كما ظنه بعض أهل الكالم

 .٤البد من آيات يف حياته تدل على صدقه تقوم ا احلُجة، وتظهر ا احملجة
 

                                                 
 

 .٢٢٨/  النبوات، ابن تيمية، ص١

 .٣٤٤/، ص٢/ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ابن تيمية، ج٢

من ) ما سوى اهللا  (وأحوال املمكن   ) اهللا(بعلم الكالم، وهو البحث عن أحوال الواجب        وهم املهتمون   :  أهل الكالم  ٣
وهو علم يقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد احلُجج ودفع الشبه، وقد ذم السلف علم الكـالم    . حيث املبدأ واملعاد  

سنة، ومل يتكلم فيها الصحابة والتابعون، وهو واملشتغلني به؛ ألنه أدخل فيه دالئل ومسائل مل تأت يف الكتاب وال يف ال
 .١١٠٨-١١٠٦/، ص٢/انظر املوسوعة امليسرة، ج. يورث احلرية والشك

 ..٤٨١/، ص٢/اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ابن تيمية ، ج ٤



  
 

٣٤٦

 : ، وهي أدلة نقلية صحيحة وعقلية واضحة، ومن ذلك١سل كثريةواألدلة على نبوة الر
 :داللة األحوال واألوصاف -

 نبوته، وتدل على صدق ما ويقصد ا كل ما خيص النيب من أحوال وأوصاف تدل على
جاء به من عقيدة وشريعة، وهي النظر يف أحوال األنبياء قبل النبوة وبعدها؛ حبيث يتحقق 

وهذه داللة واضحة ومشتركة بني مجيع األنبياء، ومن  شخص أرسله اهللا،الناظر من أن هذا ال
 :ذلك

 ومل ،فجميع األنبياء ينحدرون من أصول عريقة وكرمية:  وطهارتهسالمة نسب األنبياء -أ
؛ لرفعتها هم الطعن يف أنسامتطع أعداؤ ومل يس أنسام ما يشني من سفاح أو زىن،يكن يف

أنساب األنبياء  -رمحه اهللا– وقد ذكر ابن كثري ،بياء معروفة وأنساب األنووضوح شرفها،
 :منهافذكر 

  بن يرد بن مهالييل) إدريس(هو نوح بن المك بن متشوحل بن خنوخ  :نوح عليه السالم
 .٢بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم

غ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فال) آزر (سارخهو إبراهيم بن ت :إبراهيم عليه السالم
 .٣ أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالمبنبن عابر بن شاحل 

 هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوي بن يعقوب بن :موسى عليه السالم
 .٤إسحق بن إبراهيم اخلليل

شم بن أمون بن وهو املسيح عيسى بن مرمي بنت عمران بن با: عيسى بن مرمي عليه السالم
 مومث بن عزازيا بن امصيا بن ياوش ين احريهو بن يازم بن حريق بنميشا بن حزقيا بن أ

يهفاشاط بن ايشا بن إيان بن رحبعام بن سليمان بن داوود بن إيشار بن عويد بن عابر بن 

                                                 
 

 .صبهاينللمزيد انظر كتاب دالئل النبوة، لأل. ٧٨٠/ ، ص٢/  انظر شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج١

 .١١٣/، ص١/ البداية والنهاية، ابن كثري، ج٢

 .١٦٠/، ص١/  البداية والنهاية، ابن كثري، ج٣

 .٢٧٢/، ص١/ البداية والنهاية، ابن كثري، ج٤



  
 

٣٤٧

سلمون بن حنشون بن عميناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
 .١إسحق بن إبراهيم اخلليل

بن هاشم بن ) شيبة(هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب : رسلني خامت األنبياء وامل�حممد 
ب بن فهر بن مالك بن لعبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غا

ار بن ة بن إلياس بن عدنان بن مضر بن نزبن كنانة بن خزمية بن مدرك) قريش(النضر 
 .٢عدنان من نسل إمساعيل عليه السالم بن إبراهيم اخلليل

 
 بعقول -عليهم السالم–يتمتع مجيع األنبياء  :همأعضائ كمال عقول األنبياء وسالمة -ب

 öΝs9: ، قال تعاىلسليمة صحيحة uρr& (#ρã�©3x�tGtƒ 3 $tΒ ΝÍκÈ: Ïm$ |ÁÎ/ ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö�ƒ É‹tΡ 

îÎ7 •Β ∩⊇∇⊆∪ 〈األعراف  . 

 س عقالً وأكملهم أعضاًء وجسماً،كان من أكثر النا �كانت قريش تعلم أن النيب 
 ومل يعرف اتباعهم العقالء وأصحاب احلكمة، ولذلك كان من ،نوكذلك األنبياء السابقو

، بل كل ما ورد عنهم من صفات خلقية  كان فاقداً حلاسة من احلواسعن نيب من األنبياء أنه
 . مدى حسنهم يف الوجه وكماهلم يف اجلسم تبني

عليه –عرض علي األنبياء فإذا موسى :"  قال� أن رسول اهللا -نهرضي اهللا ع– ٣عن جابر
عليه -ورأيت عيسى بن مرمي . ٥كأنه من رجال شنوءة ٤ضرب من الرجال -السالم

                                                 
 

 .٦٧/، ص٢/ البداية والنهاية، ابن كثري، ج١

ظر صحيح البخاري، ان.  حممد بن عبد اهللا، وذكر بقية النسب�  باب مبعث النيب-رمحه اهللا– قال البخاري ٢
 .، كتاب مناقب األنصار٣١٢/ص

هو الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سـلمة،  :  جابر بن عبد اهللا  ٣
اإلمام الكبري اتهد احلافظ، أبو عبد اهللا، من أهل بيعة الرضوان، غزا تسع عشرة غزوة، روى علماً كثرياً عن الـنيب                     

لى اهللا عليه وسلم وعن عمر وعلي وأيب بكر وغريهم، كان مفيت املدينة يف زمانه، تويف سنة مثان وسبعني وقيل سبع            ص
 . ١٠٤/، ص٢/األعالم للزركلي، ج. ١٩٤-١٨٩/، ص٣/انظر سري أعالم النبالء، ج. وسبعني للهجرة

 .٥٤١/غريب احلديث، صانظر النهاية يف . هو اخلفيف اللحم املمشوق املستدق:  ضرب من الرجال٤

بفتح املعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها مهزة مث هاء تأنيث حي من اليمن ينسبون إىل شنوءة وهـو                   :  شنوءة ٥
بينها وبني صنعاء اثنان وأربعون فرسخا تنسب إليها قبائل         ،  عبد اهللا بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد            



  
 

٣٤٨

صلوات اهللا -، ورأيت إبراهيم ١ فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود-السالم
 -عليه السالم-ورأيت جربيل ،  رأيت به شبهاً صاحبكم يعين نفسه فإذا أقرب من-عليه

 . ٣"، ويف رواية ابن رمح دحية بن خليفة٢فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية
 بسمو أخالقهم كالصدق، ونصرة معرف األنبياء قبل نبو: مسو أخالق األنبياء-ج

 ( ¨βÎ) tΛÏδ≡t�ö/Î: ، قال تعاىل والعفة، وغري ذلك،املظلوم، والشجاعة، واألمانة، وإكرام الضيف

îΛ Î=y⇔s9 ×ν≡ ¨ρr& Ò=ŠÏΨ•Β ∩∠∈∪ 〈هود. 

$ tΑ :-عليه السالم-ال تعاىل يف حق يوسفوق s% $ tΒ £ ä3ç7ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Š uρ≡ u‘ y# ß™θãƒ  tã 

ÏµÅ¡ ø�‾Ρ 4 š∅ù=è% |·≈ ym ¬! $ tΒ $uΖôϑÎ=tæ Ïµ ø‹n=tã ÏΒ &þθ ß™ 4 ÏM s9$s% ßNr&t� øΒ $# Í“ƒÍ•yè ø9 $# z≈ t↔ø9 $# }È ysóÁ ym 

‘, ysø9 $# O$ tΡr& …çµ ›?Šuρ≡ u‘  tã Ïµ Å¡ ø�‾Ρ … çµ‾ΡÎ)uρ z Ïϑs9 šÏ%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∈⊇∪ 〈 يوسف . 

 ôM: -عليه السالم–وقال تعاىل على لسان ابنة العبد الصاحل يف وصفها ملوسى  s9$ s% 
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، ٣/انظر معجم البلدان، لياقوت احلموي، ج     ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبني أهله،        .من األزد يقال هلم أزد شنوءة     
كلـم اهللا  (و) وهل أتاك حديث موسـى (وانظر فتح الباري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل    . ٣٦٨/ص

 . ١٥٦٤/ ،ص٢/، ج)موسى تكليما

إنـه  : ب الثقفي، كان كبرياً يف قومه بالطائف، قيل       هو الصحايب اجلليل عروة بن مسعود بن معت       : عروة بن مسعود  ١
وملا أسلم استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجـع إىل قومـه              " على رجل من القريتني عظيم    : "املراد بقوله تعاىل  

 لو وجدوين نائما ما أيقضوين  فأذن له ، فرجع، فدعاهم إىل           : قال. أخاف أن يقتلوك    : يدعوهم إىل االسالم ، فقال      
األعـالم  و. ٣١-٣٠/، ص ٤/انظر أسد الغابة، ج   . بسهم فقتله سنة تسع للهجرة    اإلسالم ، فخالفوه، ورماه أحدهم      

 .       ١٨/ ، ص٥/ ،ج

هو الصحايب اجلليل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن اخلزرج، الكليب،                  :  دحية الكليب  ٢
يدعوه إىل اإلسالم،  أول مشاهده اخلندق وقيل أحد، وكان يضرب به املثـل يف                برسالته إىل قيصر     �بعثه الرسول   

. الم يرتل يف صورته، وقد شهد الريموك وعاش إىل خالفة معاوية رضي اهللا عنه             السحسن الصورة، وكان جربيل عليه      
 . ١٩٨-١٩٧/ ، ص٢/ وأسد الغابة، ج. ١٦٢-١٦١/ ، ص٢/انظر اإلصابة يف متييز الصحابة، ج

. ٧٠٧/، ص٤٢٣/ إىل السماوات وفرض الصلوات، ح �يح مسلم ، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهللا           صح ٣
 .٤٩-٤٤/، ص٢/وللمزيد يف صفات األنبياء انظر سرية ابن هشام، ج.  من حديث جابر رضي اهللا عنه مرفوعاً



  
 

٣٤٩

? y7‾ΡÎ)uρ 4’n: �  يف حق الرسولوقال تعاىل yès9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ 〈 ،له اًكان مشهودو القلم 
كال  ":قالت يف احلديثرضي اهللا عنها ه خدجية  قبل بعثته، بشهادة زوجخالقمبكارم األ

 ،لَّ وحتمل الكَ، وتصدق احلديث، فواهللا إنك لتصل الرحم،أبداًال خيزيك اهللا أبشر فواهللا 
وكذلك شهادة قومه له  ."١ وتعني على نوائب احلق، وتقري الضيف،وتكسب املعدوم

‘ öملا نزلت :  قال-رضي اهللا عنهما-بن عباس ا عن ،بالصدق É‹Ρr&uρ y7 s?u��Ï±tã šÎ/t�ø%F{$# 

 لبطون ٤ يا بين عدي٣يا بين فهر: " فجعل ينادي٢ على الصفا�صعد النيب  الشعراء،〉 ∪⊇⊆⊅∩
 فجاء . لينظر ما هو رسوالًاجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسلقريش حىت 

 بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً" : وقريش فقال٥أبو هلب
فإين نذير لكم بني يدي عذاب " : قال، نعم ما جربنا عليك إال صدقاً: قالوا"؟مصدقي

 ôM فرتلت ،سائر اليوم أهلذا مجعتنا لك تباً أبو هلب : فقال".شديد ¬7 s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ 

∩⊇∪ !$ tΒ 4o_ øîr& çµ ÷Ψtã … ã&è!$ tΒ $ tΒ uρ |=|¡ Ÿ2 ∩⊄∪ 4’ n?óÁ u‹ y™ # Y‘$ tΡ |N#sŒ 5= oλm; ∩⊂∪ 〈 ضربوا وقد ،٦املسد 
 مالك على دليل بالنبوة وصفهم وجمرد ذلك، وغري والكرم، واحللم، الصرب، يف األمثال أروع

 . مجيعاً اخللق صفوة فهم أخالقهم
 

                                                 
 

� ù&t : أخرجه البخاري، كتاب التفسري،باب تفسري قوله تعاىل١ ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈ص٤٩٥٣/ ، ح ، /
 .من حديث عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاً بلفظه . ٤٢٨

مكان مرتفع من جبل أيب قبيس، بينه وبني املسجد احلرام عرض الوادي، ومن وقف على الصفا كان حبذاء :  الصفا٢ 
 .٤١١/ ، ص٣/ان،جانظر معجم البلد. احلجر األسود واملشعر احلرام بني الصفا واملروة

  .بطن من بين كنانة، وهو فهر بن غالب بن مالك بن النضر بن كنانة، ويقال لبين فهر من قريش الظواهر          :  بنو فهر  ٣
 .٤٤٤/انظر اية األرب يف معرفة أنساب العرب، للقلقشندي ص

ين كعب بن لؤي من بطن من لوي بن غالب من العدنانية وهم بنو عدي بن كعب بن مرة، ويقال لب:  بنو عدي٤
 .٣٥٧/ وص٢٩٣/انظر اية األرب يف معرفة أنساب العرب، للقلقشندي، ص.  قريش البطاح

هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم من قريش، عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان من أشد من آذى :  أبو هلب٥
 السنة الثانية للهجرة، بعد وقعة بدر، بأيام ومل ، هلك يف)تبت يدا أيب هلب(، كان غنياً عتياً نزلت فيه � النيب

 ..١٢/ ، ص٤/ انظر األعالم، للزركلي، ج. يشهدها

‘ ö  أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب٦ É‹Ρ r&uρ y7 s? u�� Ï±tã š Î/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ 〈٤٠٣/، ص٤٧٧٠/  ألن جانبك، ح .
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما-من حديث ابن عباس 



  
 

٣٥٠

فعلى الرغم من  قبل نبوم، ابتعاد األنبياء عن الشرك، وعدم ميلهم لعبادة غري اهللا-د
ولذلك ،  إال أم مل يعرف عنهم أم عبدوا غري اهللا،كون الوحي مل يكن يرتل على األنبياء

ذ نعومة أطفارهم كانوا يكرهون ومن، مل يكن يعريهم أقوامهم بأم كانوا معهم يف الضالل
 -وهو غالم- � مع الرسول ١ىحبري ومن ذلك قصة الراهب ،كل ما يعبد من دون اهللا

 الراهب الغمامة اليت كانت تظلل الرسول  فرأى،٢عمه أبو طالبحينما سافر إىل الشام مع 
  فأراد أن يتأكد �

يا : له قال �ما رأى الرسول فل، من أنه الرسول املذكور يف كتبهم، فأعد وليمة ودعاهم
ال تسألين بالالت ":  فقال له،غالم أسألك حبق الالت والعزى إال أخربتين عما أسألك عنه

 فباهللا أال ما أخربتين عما :فقال له حبريى، " قط بغضهمااهللا ما أبغضت شيئاً  فووالعزى شيئاً
 حاله من نومه وهيئته يف  فجعل يسأله عن أشياء،"سلين عما بدا لك" : فقال له،أسألك عنه

 . ٣ فوافق ذلك ما عند حبريى من صفته، خيربه� فجعل رسول اهللا ،وأموره

                                                 
 

 .٣١٤/، ص١/انظر الروض األنف، للسهلي، ج. كان حرباً يهودياً من يهود تيما: حبريى١ 

 رضي  -هو عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم من قريش ، عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووالد علي                  :  أبو طالب  ٢
اشم ورؤسائهم، ومـن   بعد وفاة جده عبد املطلب ورعاه وقام على تنشئته، من أبطال بين ه   � ، كفل النيب  -اهللا عنه 
العقالء األباة، دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم فامتنع خوفاً من أن تعريه العرب بترك دين آبائـه،                      اخلطباء

 . ٣١٥/، ص٣/انظر األعالم، للزركلي، ج.م٦٢٠تويف سنة

اب ما جاء يف بدء نبوة      واحلديث أخرجه الترمذي، كتاب املناقب، ب     . ٥٤-٥٣/، ص ٢/ انظر سرية ابن إسحاق، ج     ٣
، من حديث أيب موسى الألشعري عن أبيه، ولقد اختلف بعض أهل العلم يف هذا               ٢٠٢٥/، ص ٣٦٢٠/، ح �النيب  

وبعضهم فندها ومنهم  ابن  منهم من قال بأا منكرة وموضوعه ومنهم الذهيب رمحه اهللا، :األول: اخلرب، على طريقني
: تصحيح اخلرب، ولكن قالوا  من ذهب إىل :والثاين . ٧٧-٧٦/، ص١/ححه، جالقيم رمحه اهللا يف زاد املعاد ومل يص

ومنهم احلاكم فقد قال على شـرط الـشيخني   . احلديث صحيح إن ذكر أبا بكر وبالل خطأ يف الرواية وعليه فباقي
ال وصححها ابن حجر رمحه اهللا وق .نفسه قال حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه ، والترمذي٦١٦/، ص٢/ج

ومن املتأخرين الشيخ األلباين رمحه اهللا يف       . ١٩٦/،ص١/رجاله ثقات يف اإلصابة على شرح الزرقاين على املواهب ج         
 .١/٧٦حاشية زاد املعاد  ، واألرناؤطيني يف٦٦/تعليقه على فقه السرية للغزايل ص



  
 

٣٥١

 أنه كان حيب العزلة فيذهب إىل غار حراء يتعبد فيه الليايل ذوات �وقد عرف عن النيب 
 ١.العدد حىت نزل عليه الوحي

 
 من القتل وهو - السالمعليه-كحفظ اهللا ملوسى حفظ اهللا هلم من اهلالك قبل نبوم -هـ

 ومنعه ، ووصوله إىل عدوه، ومن مث حفظ اهللا له،ليماقذفه يف ، واإلهلام إىل أمه بأن ترضيع
$! : ، قال تعاىلمن قتله uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊö‘r& ( #sŒ Î* sù ÏMø�Åz Ïµø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9 r' sù † Îû 

ÉdΟ uŠø9 $# Ÿωuρ ’Îû$ sƒrB Ÿωuρ þ’ÎΤ t“ øtrB ( $ ‾ΡÎ) çνρ–Š !#u‘ Å7 ø‹s9 Î) çνθ è=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ š Î=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∪ ÿ… çµsÜ s)tGø9 $$ sù 

ãΑ#u šχöθ tãö� Ïù tβθà6 u‹ Ï9 óΟßγ s9 # xρß‰tã $ ºΡt“ym uρ 3 āχÎ) šχ öθ tãö�Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 š Ï↔ÏÜ≈yz ∩∇∪ ÏM s9$s%uρ ßNr&t� øΒ $# šχöθ tãö� Ïù ßN§� è% & ÷tã ’ Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθ è=çF ø)s? #|¤ tã 

βr& !$ oΨyèx�Ζtƒ ÷ρr& … çνx‹Ï‚ −GtΡ # V$s!uρ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ ∩∪ 〈القصص . 
 من بين رجلٍلذي كان يدافع عن اومنع فرعون من عقابه حني قتل الرجل الفرعوين 

 u: ، قال تعاىلإسرائيل !% ỳ uρ ×≅ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Á ø%r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4 tëó¡o„ tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ āχ Î) V|yϑø9 $# 

tβρã� Ïϑs?ù' tƒ y7 Î/ x8θ è=çF ø)u‹ Ï9 ólã� ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7 s9 zÏΒ š Ï⇔ÅÁ≈̈Ψ9 $# ∩⊄⊃∪ ylt� sƒm� $ pκ÷]ÏΒ $ Z�Í←!% s{ Ü= ©%u�tItƒ ( 
tΑ$ s% Éb>u‘ Í_ Ång wΥ zÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9  . القصص〉 ∪⊆⊅∩ #$

 من مكر إخوته، وجنّاه من البئر، ومكَّنه يف األرض، -عليه السالم– وقد حفظ اهللا يوسف 
≡ çν÷ρu�Ÿ°uρ ¤∅yϑsVÎ/ <§øƒr2 zΝÏδ: قال تعاىل u‘yŠ ;οyŠρß‰÷ètΒ (#θ çΡ% Ÿ2uρ ÏµŠÏù zÏΒ š Ï‰Ïδ≡ ¨“9$# ∩⊄⊃∪ 

tΑ$ s%uρ “Ï% ©!$# çµ1u�tIô© $# ÏΒ u�óÇÏiΒ ÿÏµ Ï?r& t�øΒ eω ’ ÍΓÌ� ò2r& çµ1 uθ ÷WtΒ #|¤ tã βr& !$ oΨyèx�Ψtƒ ÷ρr& …çνx‹ Ï‚ −GtΡ # V$s!uρ 

                                                 
 

إنا (   وقول اهللا جل ذكره � انظر صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا ١
رضي اهللا عنـها    -، من حديث أم املؤمنني عائشة       ١/، ص ٣/، ح )أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده        

 . مرفوعاً بلفظه 
 



  
 

٣٥٢

4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2uρ $̈Ψ©3tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# …çµ yϑÏk=yè ãΨÏ9 uρ ÏΒ È≅ƒ Íρù' s? Ï]ƒ ÏŠ$ ymF{ $# 4 ª!$#uρ ë=Ï9% yñ #’n? tã 

ÍνÌ� øΒr& £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊄⊇∪ 〈يوسف . 
 من اليهود حني جعل الراهب حبريى يوصي عمه بأن يرجع به � وقد حفظ اهللا الرسول 

 .١إىل مكة وحيذره من مكر اليهود إذا رأوه
 
فجميع األنبياء كانوا قبل نبوم جيهلون املعارف ، جهلهم باملعارف البارزة يف عصرهم -و

. لسحر بل مل خيالط السحرة أصالًلم امل يتع -عليه السالم– فموسى ؛اليت يشتهر ا أقوامهم
ال  القراءة وفمل يكن يعر�  وحممد، قبل نبوتهمل يكن طبيباً -عليه السالم– وعيسى
$ : ، قال تعاىل ومل يقل الشعر أبداً،الكتابة tΒ uρ |MΖä. (#θè=÷F s? ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB 

š�ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s?ö‘ ^ω šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9  .  العنكبوت〉 ∪∇⊇∩ #$
 
فون بزهدهم يف واملعروف أن األنبياء مجيعهم معر قبل نبوم وبعدها، زهدهم يف الدنيا-ز

 واملظاهر، بل كان مجيعهم يعملون بأيديهم ليكسبوا  وعدم حبهم للمال والوجاهة،الدنيا
لى مجيع ما يف وقد عرضت عليهم الدنيا مقابل التخلي عن دعوم، ففضلوا الدعوة ع املال،

الدنيا من أمالك، فهم ال يطلبون من الناس الذين يدعوم أجراً وال ماالً، وقد أجرى اهللا 
هذه املقولة على لسان األنبياء، كما جاء يف القرآن الكرمي عن نوح وهود وصاحل ولوط 

$! :  قال تعاىل-عليهم الصالة والسالم-وشعيب  tΒ uρ öΝä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã ô ÏΒ @�ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& āωÎ) 

4’ n?tã Éb>u‘ tÏϑn=≈ yè ø9  .٢ الشعراء〉  #$

مقولة ضرب ا أروع األمثال على زهده يف الدنيا وطلبه ملا عند  �وقد كان لرسول اهللا  
اهللا، وذلك حينما كلمه عمه يف شأن قريش وعرضهم عليه امللك والسيادة واألموال مقابل 

                                                 
 

 . ٣٥١/تقدم خترجيه ص. ٥٥/، ص٢/سرية ابن إسحاق، ج١

 .١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩ اآليات رقم ٢



  
 

٣٥٣

 أن على يساري يف والقمر مييين يف الشمس وضعوا لو واهللا عم يا: "�تركه لدعوته فقال 
  . ١"تركته ما فيه أهلك أو اهللا يظهره حىت األمر هذا أترك

ومما يدل وحىت عند متكن األنبياء من الدنيا مل تتغري طريقتهم يف الزهد واإلقبال على اهللا، 
–أم املؤمنني عائشة وقد قالت  ، يرثه من بعدهمعلى زهدهم يف الدنيا عدم تركهم ورثاً

 .٢"ما ترك رسول اهللا ديناراً وال درمهاً وال شاةً وال بعرياً وال أوصى بشيء: "رضي اهللا عنها
 
 
 
 
 
 
 
  داللة اآليات واملعجزات-

 .، ويدخل فيها إخبارهم عن الغيبسيأيت احلديث عنها بالتفصيل
 
  داللة النصرة والعاقبة-
 ومما يدل ،ى وجود اإلله الذي يدعون الناس لعبادته يدل علوهذا،  الرسلدعاءاستجابة  -أ

% :  قال تعاىل-عليه السالم–ومن ذلك دعاء نوح  ،على صدقهم tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ’ÎoΤ r& Ò>θ è=øótΒ 

÷�ÅÇtGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪ !$oΨós tF x�sù z>≡ uθ ö/r& Ï !$ yϑ¡¡9$# & !$ oÿÏ3 9� ÉΚpκ÷]•Β ∩⊇⊇∪ 〈 ،ودعاء إبراهيم اخلليل يف  القمر

                                                 
 

، واحلديث مرسل لوجود االنقطاع بني يعقوب بن عتبة بن املغرية ١٤٨/ يل زكار، ص سرية ابن إسحاق، حتقيق سه١
بن األخنس وبني من حدث عنهم، فهو وإن كان ثقة إال إنه مل يدرك أحدا من الصحابة فهو تابعي التابعني ، تويف سنة 

 .١١٤/ هـ ، واحلديث ضعفه األلباين يف فقه السري حملمد الغزايل، ص١٢٨

-من حديث عائشة . ٩٦٤/، ص٤٢٢٩/ لم، كتاب، باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي فيه، ح أخرجه مس٢
 . موقوفاً بلفظه-رضي اهللا عنها



  
 

٣٥٤

كان آخر قول إبراهيم حني ألقي يف النار : "قال -رضي اهللا عنهما- ابن عباس الصحيح عن
 (#θä9$: ، قال تعاىل١"حسيب اهللا ونعم الوكيل s% çνθ è%Ìh� ym (# ÿρç�ÝÇΡ$#uρ öΝä3tGyγ Ï9#u βÎ) ÷ΛäΖà2 

šÎ=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖù=è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $ ¸ϑ≈ n=y™uρ #’ n? tã zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ∩∉∪  〈 ما ومن ذلك أيضاً. األنبياء 
 كان يصلي عند �أن النيب  -رضي اهللا عنه– عبد اهللا بن مسعودروي يف الصحيح عن 

 أيكم جييء بسلى جزور بين :البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض
 فجاء به فنظر حىت سجد النيب ، فانبعث أشقى القوم،فالن فيضعه على ظهر حممد إذا سجد

 فجعلوا : قال، لو كان يل منعة، ال أغري شيئاًانظر وأنا ،وضعه على ظهره بني كتفيهف �
 ساجد ال يرفع رأسه حىت جاءته �يضحكون وحييل بعضهم على بعض ورسول اهللا 

 فشق "بقريش ثالث مراتاللهم عليك : " مث قال، فطرحت عن ظهره فرفع رأسه٢فاطمة
اللهم  : مث مسى،أن الدعوة يف ذلك البلد مستجابة وكانوا يرون : قال.عليهم إذ دعا عليهم

 وأمية بن خلف ٥ والوليد بن عتبة٤ وشيبة بن ربيعة٣بن ربيعةابأيب جهل وعليك بعتبة عليك 

                                                 
 

، من حديث ابن عباس ٣٧٥/، ص٤٥٦٣/ح، )إن ا��Aس IJ ج3/@ا �F�) :G.@ه:( أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ١
 . موقوفا بلفظه-رضي اهللا عنه–

، وأصغر بناته، وزوجة أمري املؤمنني      � نساء العاملني فاطمة الزهراء، بنت إمام املتقني رسول اهللا           هي سيدة :  فاطمة ٢
كان مولدها ، � وكانت فاطمة تكىن أم أبيها، وكانت أحب الناس إىل رسول اهللا، علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه  

 .١٦٠-١٥٧/، ص٨/اإلصابة، جو. ٢١٦-٢١٦/،ص٧/أسد الغابة، جانظر .  هـ١١قبل البعثة بقليل، توفيت سنة 

هو عتبة ربيعة بن عبد مشس، أبو الوليد، كبري قريش وأحد ساداا، كان موصوفا بالرأي واحللـم                 :  عتبة بن ربيعة   ٣
والفضل، خطيباً، نافذ القول، وكان يقال مل يسد من قريش مملق إال عتبة وأبو طالب، أدرك اإلسالم وشهد بدراً مع                    

انظـر األعـالم،   . ه فيها  علي بن أيب طالب ومحزة وعبيدة بن احلارث، وذلك يف السنة الثانية للهجرة           املشركني وقتل 
 .٢٠٠/، ص٤/ج

هو شيبة بن ربيعة بن عبد مشس، من زعماء قريش يف اجلاهلية أدرك اإلسالم، وقتل على الوثنيـة،                  :  شيبة بن ربيعة   ٤
انظر األعالم، .  ، قتل يف غزوة بدر يف السنة الثانية للهجرة"قتسمنيكما أنزلنا على امل" وهو أحد الذين نزلت فيهم اآلية

 .١٨١/ ، ص٣/ ج

هو الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، شهد بدراً مع والده وفتل كافراً فيها يف الـسنة الثانيـة        :  الوليد بن عتبة   ٥
 . ٣١٩/ ص، ٢/انظر السرية النبوية البن هشام، ج. للهجرة على يد على بن أيب طالب
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الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين  فو:  قال،"وعقبة بن أيب معيط وعد السابع فلم حنفظه١
ع٣. قليب بدر٢ صرعى يف القليب� رسول اهللا د 
 
 ،فاستمرار نصر األنبياء، وحصول العاقبة هلم والتباعهم، نصرة الرسل على أعدائهم -ب

، وإهالك أعدائهم  داللة واضحة على صدق ما جاءوا بهاتباعهم، وسالمة ،وإهالك أعدائهم
$  $‾ΡÎ) ç�ÝÇΖoΨs9:قال تعاىل.  اهللا به غريهمعن أي إهالك يهلكيتميز  oΨn=ß™â‘ šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 

’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθtƒ uρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγ ô©F{  فإن ما يفعله اهللا من اآليات والعقوبات . غافر〉 ∪⊆∋∩ #$
قد مييت اهللا الناس بأنواع معتادة من البأس مبكذيب الرسل جنس مل يعذب به  إال مكذبيهم، ف

ب اهللا به مكذيب ذمعتاد لغري مكذيب الرسل، أما ما عهذا حنوها،  وكأنواع الطواعني و
 ومن ذلك إهالك .٤م، وهلذا كان من آيات اهللا الدالة على صدق أنبيائهتص خمالرسل فهو 

قوم هود بالريح، وقوم صاحل بالصيحة، وقارون باخلسف، وقوم فرعون مجيعاً بالغرق، قال 
 ˆξ: تعاىل ä3sù $tΡõ‹ s{r& ÏµÎ6 /Ρx‹ Î/ ( Νßγ ÷ΨÏϑsù ô̈Β $uΖù=y™ö‘r& Ïµø‹ n=tã $ Y6Ï¹%tn Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β çµ ø?x‹ s{r& 

èπ ysøŠ¢Á9 $# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β $ oΨø�|¡yz ÏµÎ/ š⇓ö‘ F{$# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β $oΨø%t� øîr& 4 $ tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª!$# 

óΟßγ yϑÎ=ôà u‹ Ï9  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 óΟ ßγ |¡ à�Ρr& šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊆⊃∪ 〈العنكبوت .  
                                                                             

  داللة مضمون الرسالة-
                                                 

 

هو أمية بن خلف بن وهب، من بين لؤي، أحد جبابرة قريش يف اجلاهلية، ومـن سـادام، أدرك        :  أمية بن خلف   ١
 يوم  -رضي اهللا عنه  –رضي اهللا عنه، أسره عبد الرمحن بن عوف         –اإلسالم ومل يسلم، وهو الذي عذب بالالً احلبشي         

 .٢٢/ ، ص٢/ السنة الثانية للهجرة انظر األعالم، جوذلك يف. بدر فرآه بالل فصاح بالناس حيرضهم فقتلوه

، وقال الـرازي يف خمتـار       ٢٠٦/ ، ص ١/انظر الصحاح، للجوهري، مادة قلب، ج     . البئر قبل أن تطوى   :  القليب ٢
 .٢٥٨/أي قبل أن تبىن باحلجارة وحنوها، انظر ص:الصحاح 

، ٢٤٠/ر أو جيفة مل تفسد عليه صالته، ح أخرجه البخاري، كتاب الطهارة، باب إذا ألقي على ظهر املصلي قذ٣
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-، من حديث عبد اهللا بن مسعود ٢٢/ص

 .بتصرف . ١٥٢-١٥١/ انظر النبوات، البن تيمية، ص٤
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، فجميعهم اتفاق دعوة األنبياء على التوحيد وأمهات العقائد والشرائع واألخالق -أ
 ‘§™  ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß :قال تعاىل، شريك له  إىل عبادة اهللا وحده اليدعون

Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ∩⊂∉∪ 〈ومجيعهم يقرر اإلميان بالرسل،  النحل ،

$ : ، قال تعاىل واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشرهالكتب واملالئكةو pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθãΨtΒ#u 

(#θ ãΨÏΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ É=≈tF Å3ø9 $#uρ “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™u‘ É=≈tF Å6ø9 $#uρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

4 tΒ uρ ö� à�õ3tƒ «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í× ‾≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çFä.uρ Ï& Î#ß™â‘uρ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅|Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 

 وهذه املبادئ ال خيتلف عليها رسول، فهي أصول الدين احلق الذي من أجله بعث . النساء〉
ن يف أمهات الشرع كالصالة والزكاة، ولكن التشريع اهللا الرسل، ومجيع األنبياء متفقو

 $yγ :خيتلف بسبب اختالف الزمان واملكان، قال تعاىل •ƒ r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏGä. ãΝà6ø‹ n=tæ 

ãΠ$ u‹Å_Á9 $# $ yϑx. |=ÏGä. ’ n?tã šÏ% ©!$#  ÏΒ öΝà6Î=ö7 s% öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ 〈وقال تعاىل البقرة ، : 

!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# $ �ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n=tã ( 
Νà6 ÷n$$ sù Οßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $oΨù=yèy_ 

öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$ yγ÷ΨÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u!$ x© ª!$# öΝà6 n=yèyf s9 Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ öΝä.uθ è=ö7uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ öΝä38s?#u 

 . أما أمهات األخالق فجميع الرسل يدعون إىل أحسن األخالق وأفضلها. املائدة〉 ∪∇⊇∩ )
 

  øŒÎ)uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒó�tΒ ûÍ_t6≈tƒ :قال تعاىل اعتراف كل نيب مبن سبقه من األنبياء، -ب

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3ø‹ s9 Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# # M�Åe³t6 ãΒuρ 5Αθß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ 

.ÏΒ “Ï‰÷èt/ ÿ…çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !% ỳ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$Î/ (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ ×Î7•Β ∩∉∪ 〈 ،احلشر 

عليه - دليل على اعترافه بنبوة موسى ، وتصديقه هلا،بالتوراة -عليه السالم–اعتراف عيسى ف
  ÷Π :وقال تعاىل .-السالم r& öΝçGΨä. u!#y‰pκà− øŒÎ) u�|Øym z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 $# øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 



  
 

٣٥٧

tβρß‰ç7 ÷ès? . ÏΒ “ Ï‰÷èt/ (#θ ä9$s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈s9 Î)uρ y7Í←!$ t/# u zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ys ó™Î)uρ $Yγ≈ s9 Î) 

# Y‰Ïn≡ uρ ß øtwΥ uρ …ã& s! tβθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ 〈ويف اآلية داللة على اعتراف كل نيب من هؤالء مبن لبقرة،  ا
آيات كثرية تدل على وجوب اإلميان القرآن الكرمي وقد جاء يف وتعريف أوالده ذا،  ،قبله

#)  :جبميع األنبياء السابقني قال تعاىل þθ ä9θè% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$t6 ó™F{ $#uρ !$ tΒuρ u’ÎAρé& 4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏãuρ !$ tΒuρ u’ ÎAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $#  ÏΒ 

óΟÎγ În/§‘ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t ÷t/ 7‰tn r& óΟßγ ÷ΨÏiΒ ß øtwΥ uρ …çµ s9 tβθ ãΚ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 〈البقرة . 
 
ينطق به األنبياء يدل على احلق يع ما ، فجم والعقل تالزم النبوة مع احلكمة واحلق-ج
 أو أن يصفوهم ،يثبتوا يف حقهم كذبة واحدة، ولذلك ال يستطيع خمالفوهم أن احلكمةو

فإنه ميتنع أشد االمتناع يف حكم العقل أن يكون صاحب احلكمة واحلق متقوالً على . باجلهلة
$! % ö≅è: قال تعاىل اهللا yϑ‾ΡÎ) Νä3Ýà Ïãr& >οy‰Ïm≡ uθ Î/ ( βr& (#θ ãΒθà)s? ¬! 4 o_÷W tΒ 3“yŠ≡ t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6x�tGs? 4 
$ tΒ / ä3Î6 Ïm$|Á Î/  ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ Νä3©9 t ÷t/ ô“y‰tƒ 5>#x‹ tã 7‰ƒ Ï‰x© ∩⊆∉∪ 〈سبأ . 

 
 
 الرسل من اتباع ولذلك كان أكثر ،األنبياء ال يأمرون إال مبصاحل العباد يف املعاش واملعادو

 ألم جيدون يف دين هؤالء األنبياء العدل واملساواة اليت مل يشعروا ا من ؛والفقراءالضعفاء 
 ومنهجهم للتوحيد فدعوة الرسل ؛ لهةقبل، وموافقة العقول السليمة والفطر الصحيح

داخل اإلنسان وتوافق عقله فيشعر هي يف الشرعي لعبادة اهللا تتناسب مع الفطرة اليت 
   .بالراحة

  وذلك عندما؛قل مع أىب سفيان أروع الداللة على متيز األنبياء بدالئل ختصهمويف قصة هر
 :وهي، � ثبت بعد اإلجابة عليها نبوة النيب حممدئلة أسأله عدة أس

: كيف نسبه فيكم؟ قلت:  كان أول ما سألين عنه أن قال-رضي اهللا عنه–قال أبو سفيان 
 .هو فينا ذو نسب
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 .ال: أحد قط قبله؟ قلتالقول منكم  فهل قال هذا: قال

 .ال :فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال

 .بل ضعفاؤهم: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: قال

 .بل يزيدون: أم ينقصون؟ قلت أيزيدون: قال

 .ال: قلت فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟: قال

 .ال: ل ما قال؟ قلتفهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقو: قال

 .ال، وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها: فهل يغدر؟ قلت :قال

 .ومل متكين كلمة أدخل فيها شيئاً غري هذه الكلمة: قال أبو سفيان

 .نعم: فهل قاتلتموه؟ قلت: قال هرقل

 .منه احلرب بيننا وبينه سجال، ينال منا، وننال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: قال
اعبدوا اهللا وحده، وال تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول          : يقول: ماذا يأمركم؟ قلت  : قال

 .آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة
 قل له سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث: للترمجان فقال

 .يف نسب قومها
هـذا   لو كان أحد قـال : هذا القول، فذكرت أن ال، فقلتهل قال أحد منكم : وسألتك

 . قبله، لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبلهالقول
 ملك، فذكرت أن ال، قلت فلو كان من آبائه مـن ملـك   هل كان من آبائه من: وسألتك

 .قلت رجل يطلب ملك أبيه
أعرف أنه  قدهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، ف: وسألتك

 . يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللامل
أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهـم اتبـاع             : وسألتك

 .الرسل
 .أم ينقصون؟ فذكرت أم يزيدون، وكذلك أمر اإلميـان حـىت يـتم    أيزيدون: وسألتك

 ذكرت أن ال، وكذلك اإلميان حنيسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ف أيرتد أحد: وسألتك
 .ختالط بشاشته القلوب
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 .هل يغدر؟ فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر: وسألتك
 يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن مبا: وسألتك

 .عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف
 أي( قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنـه خـارج    فسيملك موضعفإن كان ما تقول حقاً 

، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنـت                 )مبعوث
 ١.عنده لغسلت عن قدمه

 
 :حجية الرسل والرساالت

  اليت حيتج اهللا ا، وهيجج فهي من أعظم احلُ؛من أمهيتها  تؤخذ الرسل والرساالتحجيةو
وهالك  كآيات الرسل واألنبياء، وإنزال الكتب، املتعلقة بالوحي ججأساس للعديد من احلُ

 .األمم السابقة، وا حترك العقول والفطر
 :حجية الرسل والرساالت من القرآن

  : ذكرت حجية الرسل والرساالت يف آيات كثرية منها
 $tΒ :قوله تعاىل uρ $ ¨Ζä. t Î/Éj‹yè ãΒ 4 ®Lym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™u‘ ∩⊇∈∪ 〈وقوله تعاىل . اإلسراء:  öθ s9 uρ !$ ‾Ρr& 

Νßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& 5>#x‹yè Î/  ÏiΒ Ï& Î#ö7s% (#θ ä9$ s)s9 $ uΖ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& $uΖø‹ s9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u  ÏΒ 

È≅ö7 s% βr& ¤ΑÉ‹‾Ρ 2”t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈 وقوله تعاىل .طه:  Iω öθ s9uρ βr& Νßγt6ŠÅÁè? 8πt7ŠÅÁ•Β $yϑÎ/ ôMtΒ£‰s% 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ä9θ à)u‹sù $ oΨ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& $uΖøŠs9 Î) Zωθ ß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ÏΒ 

                                                 
 

من حديث  �القصة مذكورة يف صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا          ١
كتاب اجلهاد والسري، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون          . ٢-١/، ص ٧/ عنهما، ح  رضي اهللا -ابن عباس   

، وكتـاب التفـسري . ٢٣٦/، ص٢٩٤٠/ إىل كسرى وقيصـر والدعـوة قبل القتال، ح       �ومـا كتب النيب    عليه  
ـــاب  ≅ öبـ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (# öθ s9$yè s? 4’ n< Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7 ÷è tΡ āω Î) ©! ــران〉 ∪⊇∌∩ #$ ، ٤٥٥٣/، ح آل عمـ

من حديث ابن   .  إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم     �وصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كتاب النيب         . ٣٧٤/ص
 .٩٩٢/، ص١٧٧٣/رضي اهللا عنهما، ح-عباس 



  
 

٣٦٠

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 ≡ š�Ï9 :وقوله تعاىل .القصص〉 ∪∠⊇∩ #$ sŒ βr& öΝ©9  ä3tƒ y7 š/§‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“ t� à)ø9 $# 5Οù=Ýà Î/ 

$ yγ è=÷δ r&uρ tβθè=Ï�≈ xî ∩⊇⊂⊇∪ 〈األنعام. 

 Wξ :وقوله تعاىل ß™•‘ tÎ�Åe³t6 •Β tÍ‘ É‹ΨãΒuρ āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $# 4 
tβ% x.uρ ª! $# # ¹“ƒÍ•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 وقوله تعاىل .النساء:  Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% öΝä.u !% ỳ $uΖä9θ ß™u‘ 

ß Îit7 ãƒ öΝä3s9 4’n? tã ;οu�øIsù zÏiΒ È≅ß™”�9 $# βr& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ $ tΡu !% ỳ .ÏΒ 9��Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰s)sù Νä.u !% ỳ ×��Ï±o0 

Ö�ƒÉ‹ tΡuρ 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊇∪ 〈 وقوله تعاىل .املائدة:  #x‹≈yδ uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ 

çνθ ãè Î7̈?$$ sù (#θ à)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇∈∈∪ βr& (# þθ ä9θà)s? !$yϑ‾ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 4’n? tã È÷ tGx�Í←!$ sÛ ÏΒ 

$ uΖÎ=ö7 s% βÎ)uρ $ ¨Ζä.  tã öΝÍκÉJy™# u‘ ÏŠ šÎ=Ï�≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ ÷ρr& (#θ ä9θ à)s? öθ s9 !$ ‾Ρr& tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã Ü=≈tF Å3ø9 $# !$ ¨Ζä3s9 

3“y‰÷δ r& öΝåκ÷]ÏΒ 4 ô‰s)sù Νà2u !% ỳ ×πoΨÍh‹ t/  ÏiΒ öΝà6În/§‘ “Y‰èδ uρ ×πyϑôm u‘uρ 4  ∩⊇∈∠∪ 〈 األنعام .  

$! )  :وقوله تعاىل yϑ‾=ä. u’ Å+ø9 é& $ pκ� Ïù Ól öθ sù öΝçλm; r' y™ !$ pκçJtΡt“yz óΟ s9 r& ö/ ä3Ï?ù' tƒ Ö�ƒ É‹tΡ ∩∇∪ (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ô‰s% 

$ tΡu !% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $uΖö/¤‹ s3sù $ uΖù=è%uρ $tΒ tΑ̈“tΡ ª! $#  ÏΒ > óx« ÷βÎ) óΟ çFΡr& āω Î) ’ Îû 9≅≈n=|Ê 9��Î7 x. ∩∪ 〈امللك . 

≈ u�|³÷èyϑ :له تعاىلوقو tƒ ÇdÅg ø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ÷Á à)tƒ öΝà6 ø‹n=tæ  ÉL≈ tƒ#u 

ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈yδ 4 (#θ ä9$ s% $tΡô‰Íκy− #’ n?tã $ uΖÅ¡à�Ρr& ( ÞΟßγ ø?§÷sïuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

(#ρß‰Íκy−uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& óΟ ßγ ‾Ρr& (#θçΡ% x. šÌ� Ï�≈Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ 〈 ،وقوله تعاىلاألنعام: t,‹Å™uρ tÏ% ©!$# 

(# ÿρã� x�Ÿ2 4’n<Î) tΛ© yγ y_ # �� tΒ ã— ( #̈L ym #sŒÎ) $ yδρâ !% ỳ ôM ysÏGèù $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s%uρ öΝßγ s9 !$ pκçJtΡt“yz öΝs9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ 

×≅ß™â‘ ö/ ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ ÏM≈ tƒ#u öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘ É‹Ζãƒ uρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ô Å3≈ s9 uρ 

ôM ¤)ym èπyϑÎ=x. É>#x‹ yèø9 $# ’n? tã tÍ�Ï�≈ s3ø9  . الزمر〉 ∪⊆∠∩ #$

 
 :ويف اآليات السابقات عدة مسائل



  
 

٣٦١

ا ثرية يف هذواآليات ك  من احلُجج،الرسل دون غريهاعلى  جةاحلُحصر : املسألة األوىل
 : اجلانب ومنها

 Wξ :قوله تعاىل ß™•‘ t Î�Åe³t6 •Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $# 4 
tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 فصرح بأن الذي : "-رمحه اهللا– يقول الشنقيطي .النساء

 هو إنذار الرسل ال نصب األدلة واخللق على ، وينقطع به عذرهم، على الناسجةتقوم به احلُ
 . ١ "الفطرة

 وال ،فبدوم ال ميكن الوصول إىل اهللا، لعظمة أمرهم على الرسل هي بيان جة احلُحصرو
ب اهللا، وما  بل بينوا ما حيالرسل مل يدلوا على التوحيد فحسب؛و ،يصح سلوك الطريق إليه

 وال ، وال العقل،فال الكونون إال م، بيان الشرع ال يك ويكرهه، وبشروا، وأنذروا،
 . األحكام الشرعية وأحوال القيامة اإلخبار عن باستطاعتهم ،الفطرة

 ، فمن فضله مل جيعل الكون، لرمحة اهللا وعدلهاً على الرسل بيانجةن يف حصر احلُإ بل
 ،ب والعقل خيطئ ويصي،ألفه الناسي فالكون الناس، يعاقب عليها حجة والفطرة ،والعقل

 .والفطرة تتبدل وتتحول
وهذا احلصر املقرر يف اآلية ال يدل على إقصاء بقية احلُجج بل إا تدخل فيه دخوالً أولياً، 
بل كانت من دالئل تصديق الرسل؛ لداللتها على ما دلت عليه الرسل من توحيد اهللا 

  .ووجوب إخالص العبادة له
 

$  :عاىلتاملقصود بالعذاب يف قوله  :املسألة الثانية tΒ uρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹yè ãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™u‘ 

 :اختلف املفسرون على قولني .اإلسراء 〉 ∪∋⊆∩
يف   الدنيا وال يف ال من خلقه ال يعذب أحداً-جل وعال-أن اهللا أن املقصود به : األول

 قوله ، ومما يؤيد هذا القول عدة آيات، منها ينذره وحيذرهاآلخرة حىت يبعث إليه رسوالً

                                                 
 

 .٤٣/ ، ص٢/ أضواء البيان، ج١



  
 

٣٦٢

$! )  :تعاىل yϑ‾=ä. u’ Å+ø9 é& $ pκ� Ïù Ól öθ sù öΝçλ m;r' y™ !$ pκçJtΡt“yz óΟ s9 r& ö/ ä3Ï?ù' tƒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩∇∪ (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ô‰s% $ tΡu !% ỳ 

Ö�ƒÉ‹ tΡ $uΖö/¤‹ s3sù $ uΖù=è%uρ $tΒ tΑ̈“tΡ ª!$#  ÏΒ > ó x« ÷βÎ) óΟ çFΡr& āω Î) ’ Îû 9≅≈n=|Ê 9��Î7 x. ∩∪ 〈امللك .  

≈ u�|³÷èyϑ :وقوله تعاىل tƒ ÇdÅg ø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ÷Á à)tƒ öΝà6 ø‹n=tæ  ÉL≈ tƒ#u 

ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈yδ 4 (#θ ä9$ s% $tΡô‰Íκy− #’ n?tã $ uΖÅ¡à�Ρr& ( ÞΟßγ ø?§÷sïuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

(#ρß‰Íκy−uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& óΟ ßγ ‾Ρr& (#θ çΡ% x. šÌ� Ï�≈Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ 〈األنعام. 

 öΝèδ :قوله تعاىلو uρ tβθäzÌ� sÜóÁ tƒ $ pκ� Ïù !$ uΖ−/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ö≅ yϑ÷ètΡ $�s Î=≈ |¹ u�ö� xî “Ï% ©!$# $ ¨Ζà2 

ã≅ yϑ÷ètΡ 4 óΟs9 uρr& Νä.ö� Ïdϑyè çΡ $ ¨Β ã� ā2x‹tGtƒ ÏµŠÏù tΒ t� ©.x‹s? ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9 $# ( (#θ è%ρä‹ sù $ yϑsù tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 

ÏΒ A�� ÅÁ ‾Ρ ∩⊂∠∪ 〈فيها تصوير حلال الكفار يف اآلخرة، وقطع اهللا فهذه اآليات اطر،  ف
 .ألعذارهم حبجة إرسال الرسل، فاستحقاقهم العذاب نابع من كفرهم بالرسل

 
من  أحداًاهللا ال يهلك بأ أن املقصود به العذاب الذي يصيب األمم الكافرة يف الدنيا،: الثاين

 واجلمهور -وسالمهعليهم صلوات اهللا -لسنة الرسل عذار واإلنذار على أاألمم، إال بعد اإل
 öθ :، ومما يؤيد ذلك قوله تعاىل١القرطيبعلى هذا القول، حكاه  s9 uρ !$ ‾Ρr& Νßγ≈oΨõ3n=÷δr& 5>#x‹yèÎ/ 

ÏiΒ Ï& Î#ö7s% (#θ ä9$ s)s9 $uΖ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ö‘r& $uΖø‹ s9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u  ÏΒ È≅ö7 s% βr& ¤ΑÉ‹‾Ρ 

2”t“ øƒwΥ uρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈 طه. 

 Iω :وقوله تعاىل öθ s9 uρ βr& Νßγ t6ŠÅÁ è? 8πt7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& (#θä9θ à)u‹ sù $ oΨ−/u‘ Iω öθ s9 |Mù=y™ö‘r& 

$ uΖøŠs9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖsù y7ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9  . القصص〉 ∪∠⊇∩ #$

 š�Ï9≡sŒ βr& öΝ©9 ä3tƒ y7 :تعاىل وقوله š/§‘ y7 Î=ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 5Ο ù=ÝàÎ/ $ yγè=÷δ r& uρ tβθè=Ï�≈ xî ∩⊇⊂⊇∪ 〈األنعام . 

                                                 
 

واجلمهور على أن هذا يف حكم الدنيا، أي أن اهللا ال يهلك أمة ": كام القرآنحأل  اجلامع قال القرطيب يف تفسريه١
 .٢٣١/، ص١٠/  انظر ج". بعذاب إال بعد الرسالة إليهم واإلنذار



  
 

٣٦٣

$!  :تعاىل وقوله tΒuρ $ uΖõ3n=÷δ r&  ÏΒ >π tƒ ö�s% āω Î) $ oλ m; tβρâ‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“t� ø.ÏŒ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 tÏϑÎ=≈ sß ∩⊄⊃∪ 

 .الشعراء 〉

 الدنيا، يف والعذاب لعقوبةبا اًأحد اجليع ال أنه يبني اآليات هذه يف -وتعاىل سبحانه– فاهللا
 . الشرك من وينذرهم التوحيد، عن ينبئهم رسوالً إليهم ثيبع حىت

 ال أي الدنيا، حكم يف العذاب هذا أن إىل اجلمهور وذهب:" -اهللا رمحه- حيان أبو يقول
 .١"واإلنذار إليهم الرسالة بعد إال بعذاب أمة يهلك

ين، وأن هذا العذاب خاص بإهالك األمم املكذبة لرسلها يف والذي أميل إليه هو القول الثا
 :الدنيا؛ وذلك لعدة أسباب منها

 !#sŒ: داللة السياق وقرينة العطف يف اآليتني التاليتني، قال تعاىل: األول Î)uρ !$ tΡ÷Š u‘r& βr& y7Î=öκ–Ξ 

ºπ tƒö� s% $ tΡö� tΒ r& $pκ� Ïùu�øIãΒ (#θà)|¡x�sù $pκ� Ïù ¨,y⇔sù $ pκö� n=tæ ãΑöθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡö�̈Β y‰sù # Z�� ÏΒô‰s? ∩⊇∉∪ öΝx.uρ $ uΖõ3n=÷δ r& 

š∅ÏΒ Èβρã� à)ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8yθçΡ 3 4’s∀x.uρ y7 În/t� Î/ É>θ çΡä‹Î/ ÍνÏŠ$ t6 Ïã # M�� Î7 yz # Z��ÅÁ t/ ∩⊇∠∪ 〈 اإلسراء . 

وفيه مثال . ب الذي من املمكن أن يصيب مكذيب الرسليف اآليتني السابقتني بيان للعذا
 ، وأصحاب الرس، ومثود، كقوم عاد-عليه السالم-القرى املكذبة من بعد قوم نوحإلهالك 
 .وغريهم

أن هذه اآليات جاءت يف سياق اخلطاب ألهل مكة، وهو يف صيغة التهديد بقرب : الثاين
 .الوعيد منهم، إن هم كفروا برسوهلم، كما حدث لسابقيهم

 
 

 .نفاد حجة الكفار يف اآلخرة  تدل علىأن اآليات املستشهد ا يف القول األول: الثالث
 .اعتبار بعض األحكام املترتبة على هذا القول كالقول يف أهل الفترة وحنو ذلك: الرابع 

 

                                                 
 

 .١٥/، ص٦/جأليب حيان،  البحر احمليط، ١



  
 

٣٦٤

  Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# ô‰s% öΝä.u!%ỳ $uΖä9θß™u‘ ßÎit7ãƒ :يف قوله تعاىلالفترة ب املقصود :املسألة الثالثة

öΝä3s9 4’ n?tã ;οu�øIsù zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# βr& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ $ tΡu !% ỳ .ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰s)sù Νä.u !% ỳ ×�� Ï±o0 

Ö�ƒÉ‹ tΡuρ 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊇∪ 〈 املائدة.  
 ، وملفيه االنقطاع بني رسولني، فلم يدخل أهلها يف رسالة األولالزمن الذي يكون  هي

. الذين يعيشون يف وقت مل تبلغهم فيه دعوة رسول ويدخل يف ذلك .يدركوا رسالة الثاين
 .�  حممد ونبوة-عليه السالم– املدة الفاصلة بني نبوة عيسى ومن ذلك

 أوىل الناس بابن انأ: " قال�رسول اهللا أن  -رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة في الصحيح ف 
 . ١" بيين وبينه نيب اله ألن؛مرمي
 أا -اهللا رمحه– البخاري ذكر وقد الفترة، هذه مقدار يف اختلف لقد :ة مقدار هذه الفتر-

 .٢ست مئة سنة
 

 :األحكام املترتبة على هذا االنقطاع هي :املسألة الرابعة
  هل كان مشركو العرب أهل فترة؟-

، ولكن من حيث احلكم فال؛ فقد كان عند كفار قريش بقية من حيث الفترة الزمنية فنعم
 ،-عليه السالم– وكان منهم من يؤمن باحلنفية ملة إبراهيم -عليه السالم–هيم من دين إبرا

 
وكان لكفار قريش عالقات بأهل الكتاب، . ٢، وقس بن ساعدة١كزيد بن عمرو بن نفيل 

 .وكانوا يقرون بربوبية اهللا

                                                 
 

، من ٢٨١ /، ص٣٤٤٢/ح). واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها( أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ١
، -عليه السالم-ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة 

 . مرفوعاً مبثله، وفيه زيادة وهي األنبياء أوالد عالت-رضي اهللا عنه–، من حديث أيب هريرة ١٠٩٣/ ، ص٦١٣٠/ح

، من حديث ٣٢٢/، ص٣٩٤٧/ ح-رضي اهللا عنه- انظر صحيح البخاري، كتاب باب إسالم سلمان الفارسي ٢
 .  موقوفاً-رضي اهللا عنه–سلمان الفارسي 



  
 

٣٦٥

 بل كانوا خيلصون الدعاء هللا عند الشدائد واألزمات، وهذا يدل على معرفتهم بالتوحيد 
* #sŒÎ: لذي هو أساس كل دين مساوي قال تعاىلا sù (#θ ç7Å2u‘ ’ Îû Å7ù=à�ø9 $# (# âθ tãyŠ ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ 

çµ s9 tÏe$!$# $ £ϑn=sù öΝßγ9‾g wΥ ’n<Î) Îh�y9 ø9 $# #sŒ Î) öΝèδ tβθ ä.Î�ô³ç„ ∩∉∈∪ (#ρã� à�õ3u‹ Ï9 !$yϑÎ/ öΝßγ≈uΖ÷�s?#u (#θ ãè−F yϑtF u‹ Ï9 uρ ( 
t∃öθ |¡sù šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∉∪ 〈العنكبوت  . 

استأذنت ريب أن " :� قال رسول اهللا :قال -رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة و يف الصحيح 
 -رضي اهللا عنه–عن أنس و. ٣"فأذن يل واستأذنته أن أزور قربها ،أستغفر ألمي فلم يأذن يل

يف أباك أيب وإن " : دعاه فقالفلما قفا". يف النار" : قال؟ يا رسول اهللا أين أيب: قالأن رجالً
 ٤".النار

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 

هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، وهو ابن عم عمر بن اخلطاب، كـان                   :  زيد بن عمرو   ١ 
بعداء األصنام فتألب عليه مجـع  على ملة إبراهيم اخلليل عليه السالم، مل يدرك اإلسالم، نصر املرأة يف اجلاهلية، جاهر      

 .٦٠/، ص٣/انظر األعالم، ج. هـ.ق١٧خبمس سنني، سنة  �من قريش فأخرجوه من مكة، تويف قبل مبعث النيب 

هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، من بين إياد، أحد حكماء العرب، ومن كبـار                   :  قس بن ساعدة   ٢
: � قبل نبوته وسئل عنه بعد ذلك فقال رسول اهللا           �، أدرك النيب    خطبائهم، كان أسقف جنران، وهو من املعمرين      

 .١٩٦/، ص٥/األعالم، للزركلي، جو. ٣٨٤/، ص٤/أسد الغابة، جانظر . م٦٠٠تويف عام " حيشر أمة وحده"

من . ٨٣١/ ، ص٢٢٥٨/ ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه، ح� صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب استئذان النيب ٣
 . مرفوعاًً بلفظه-رضي اهللا عنه–ريرة حديث أيب ه

 صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة ٤
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-من حديث أنس . ٧١٦/، ص٥٠٠/ املقربني، ح



  
 

٣٦٦

جير  ١ بن عامر اخلزاعيعمراً رأيت :"�قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–عن أيب هريرة 
 ".٣ يف النار كان أول من سيب السوائب٢هبصقُ

 .فهذه األحاديث تدل على عدم معذرة اهللا للمشركني يف زمن الفترة
أن من مات على الكفر  فيه": ألول اديث معلقاً على احل–اهللارمحه – ٤اإلمام النوويقال 

الفترة على ما كانت عليه   وفيه أن من مات يفني، وال تنفعه قرابة املقرب،فهو من أهل النار
قبل بلوغ الدعوة، فإن هو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة  ف،العرب من عبادة األوثان

 اهللا صلوات–نبياء وغريه من األ -عليه السالم–هؤالء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم 
 . ٥"–وسالمه عليهم

 :ينقسم أهل الفترة إىل قسمني:  حكم  من مات يف تلك الفترة-
 ، فآمن ا كان من أهل التوحيد بال نزاع، فعن أمساء بنت أيبمن بلغته دعوة نيب سابق -

وهو مسند ظهره إىل  رأيت زيد بن عمرو بن نفيل:  أا قالت-رضي اهللا عنها- ٦بكر
إهلي إله : وكان يقول ، اليوم أحد على دين إبراهيم غرييما منكم: ، وهو يقولالكعبة

                                                 
 

ا البيت بعد جرهم، فلما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم هو أحد رؤساء خزاعة الذين ولو:  عمرو بن عامر اخلزاعي١
نزلوا بئر مازن على ماء يقال له غسان فمن أقام به منهم فهو غساين واخنزعت منهم بنو عمرو بن حيىي عن قـومهم                       
فرتلوا مكة وما حوهلا فسموا خزاعة، وكان أول من سيب السوائب أي أول من سن عبادة األصنام مبكة، وجعل ذلك 

انظـر فـيض القـدير      . اً، ومحلهم على التقرب إليها بتسيب السوائب أي إرساهلا تذهب وجتيء كيف شـاءت             دين
 .٩/،ص٤/للمناوي،ج

 .٢٠٨/، ص٦/هو بضم القاف وإسكان الصاد، وهي األمعاء، انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج:  قصبه٢

رضي اهللا –من حديث أيب هريرة . ٢٨٧/ ، ص٣٥٢١/ صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب قصة خزاعة، ح٣
وصحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها .  مرفوعاً بلفظه-عنه

 .مرفوعاً بلفظه_ رضي اهللا عنه–، من حديث أيب هريرة ١١٧٣/، ص٧١٩٣/الضعفاء، ج

 كان إماماً بارعاً حافظاً متقناً، اتقن       ريا، صاحب املصنفات،  حيىي بن شرف الدين النووي الشافعي، أبو زك       : النووي٤
من أشهر تصانيفه شرحه لصحيح مـسلم،       ومل يتزوج،    ، مولده ووفاته يف نوى، طلب العلم يف دمشق،           علوماً شىت، 

 .٥١٤-٥١٣/  انظر طبقات احلفاظ، للسيوطي، ص.هـ٦٧٦واموع شرح املهذب، ، وتويف عام 

 . ٧٩/، ص٣/  شرح صحيح مسلم، ج٥

 صحابية جليلة أسلمت قدمياً يف مكة، وهي -رضي اهللا عنها– أمساء بنت أيب بكر الصديق، والدة عبد اهللا بن الزبري      ٦ 
، وهاجرت وهي حامل بعبد اهللا، ولقبت بذات النطاقني؛ ألا هيأت للرسول            -رضي اهللا عنه  –زوجة الزبري بن العوام     

بلغت أمساء مائـة  :  ما تشدها به فشقت مخارها نصفني، وقال هشام بن عروة       ملا أراد اهلجرة سفرة فاحتاجت إىل      �
 وأسد الغابة،   .٨-٧/، ص ٧/انظر اإلصابة، ج  . -رضي اهللا عنها وأرضاها   -عام مل يسقط هلا سن، ومل ينكر هلا عقل          

 .٩-٧/ ، ص٧/ج



  
 

٣٦٧

يبعث يوم القيامة أمة وحده بيين  ":ل فقا�وذكره النيب : إبراهيم، وديين دين إبراهيم، قال
 لقي زيد بن عمرو � أن النيب -رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر عن و. ١"ىوبني عيس

 سفرة فأىب أن � الوحي فقدمت إىل النيب �ل أن يرتل على النيب  قب٢بن نفيل بأسفل بلدح
زيد إين لست آكل مما تذحبون على أنصابكم وال آكل إال ما ذكر اسم " :يأكل منها مث قال

 ، الشاة خلقها اهللا: ويقول، وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم،"اهللا عليه
 لذلك  مث تذحبوا على غري اسم اهللا إنكاراً، من األرض وأنبت هلا،وأنزل هلا من السماء املاء

 ٣". لهوإعظاماً
 تنصر امرأً كان ،-رضي اهللا عنها– بن عم خدجيةا ،ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزىو

 وكان يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن ،يف اجلاهلية
 فقال ،بن أخيكا يا بن عم امسع من : فقالت له خدجية، عمي قد كبرياً وكان شيخاً،يكتب

 هذا : فقال له ورقة، خبرب ما رأى� فأخربه رسول اهللا ؟بن أخي ماذا ترىا يا :له ورقة
 . إذ خيرجك قومك ليتين أكون حياً، يا ليتين فيها جذع،ل اهللا على موسىالذي نزالناموس 

 رجل قط مبثل ما جئت به إال مل يأتعم ن:  قال".أو خمرجي هم" :�فقال رسول اهللا 
ع٤ مؤزراً وإن يدركين يومك أنصرك نصراًودي. 

                                                 
 

رضي اهللا  –نت أيب بكر    من حديث أمساء ب   . ٥٤/، ص ٥/ أخرجه النسائي، كتاب املناقب، باب عمرو بن نفيل، ج         ١
 .وإسناده صحيح.  مرفوعاً-عنهما

هو واد قبل مكة : هو مكان يف طريق التنعيم، بفتح املوحدة واملهملة بينهما الم ساكنة وآخره مهملة، ويقال       :  بلدح ٢
وفتح الباري، كتاب مناقب األنصار، باب زيد عمرو بـن          . ٤٨٠/ ،ص١/انظر معجم البلدان، ج   . من جهة املغرب  

انظر فتح الباري، كتاب مناقب األنصار، باب زيد بن عمـرو بـن نفيـل،               .١٧٠٩/ ، ص ٢/، ج ٣٨٢٦/ل، ح نفي
 .١٧٠٩/، ص٢/، ج٣٨٢٦/ح

، من ٣١١-٣١٠/، ص٣٨٢٦/  أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ح٣
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما–حديث عبد اهللا بن عمرو 

من حديث . ١/، ص٣/، ح�جه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  أخر٤
/ ، ص٤٠٣/، ح�وصحيح مسلم، كتاب باب بدء الوحي إىل رسول اهللا .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنها-عائشة 

 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنها-، من حديث عائشة ٧٠٥-٧٠٤



  
 

٣٦٨

ومن ذلك حديث والد  الدعوة فلم يؤمن ا، فهو من أهل النار، وإن كان ممن بلغته -
عمرو بن عامر  لالستغفار ألمه، وحديث �، وحديث استئذان الرسول �الرسول 
 . السابقاخلزاعي

 :قوالن مشهوران بالنار لغه دعوة نيب ففي احلكم عليه أما من مل تب-
قال به  -رمحه اهللا– ٢حنيفة أيبجه يف مذهب و و،١، وهو قول املعتزلة أنه يف النار:األول

 .٣بعض أصحابه املاتريدية
ة، وابن القيم، وابن األئمة األربعة، وابن تيميك وهو قول مجهور السلف، ،أنه ناجٍ: الثاين
 .، وغريهمكثري

، لعدة ٤والراجح هو قول اجلمهور وهو جناة الذين مل تبلغهم دعوة الرسل على أي حال
 :أسباب منها

ما أحد أحب إليه العذر من اهللا، : " أنه قال�وىف الصحيح عن النيب   حمبة اهللا للعذر،-
  .٥"من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين

 
                                                 

 

ية نشأت يف أواخر العصر األموي، وقد اعتمدت على العقل ارد يف فهم العقيدة لتأثرها ببعض فرقة إسالم:  املعتزلة١
الفلسفات املستوردة، األمر الذي أدى إىل احنرافها عن عقيدة السلف، وسبب تسميتهم باملعتزلة؛ نسبة العتزال واصل 

ول بأن مرتكب الكبرية ال مؤمن وال كافر، إنكار مجيع الصفات، والق: بن عطاء حللقة احلسن البصري، من عقائدهم
 .٦٩/ ،ص١/ج. انظر املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة. والقول خبلق القرآن، وغريها

هو النعمان بن ثابت، التيمي بالوالء، الكويف، إمام احلننفية الفقيه اتهد احملقق، كان قوي احلجة حسن                :  أبو حنيفة  ٢
ق، كرمي اخللق، أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، قيل أصلة من فارس وولد ونشأ يف الكوفة، وكان يبيع اخلـز          املنط

ـ ١٥٠ودعي للقضاء لكنه رفض، فحبس، مات سنة        . ويطلب العلم يف صباه، مث انقطع للتدريس واإلفتاء        مـن  . هـ
ذيب التهذيب، البن حجـر،     . ٨١-٨٠/ اظ، ص طبقات احلف انظر  . املسند يف احلديث، املخارج يف الفقه     : مؤلفاته

 . ٢٢٨/، ص٤/ج

فرقة كالمية، تنسب إىل أيب منصور املاتريدي السمرقندي، قامت على استخدام الرباهني والدالئل العقلية :  املاتريدية ٣
من عقائدها . والكالمية يف حماجة خصومها، من املعتزلة واجلهمية وغريهم، إلثبات حقائق الدين والعقيدة اإلسالمية

يثبتون األمساء هللا ويثبتون مثاين صفات من صفاته سبحانه، ويقولون خبلق القرآن، أثبتوا رؤية اهللا يف اآلخرة ونفوا احلهة 
 .٩٩/، ص١/انظر املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، مانع اجلهين، ج. واملقابلة

 .ة الرسل فلم تبلغه،، أو كان جمنوناً، أو كان فاقداً حلواسه سواء عاش يف مكان بعيداً عن دعو٤

 .١٨/  سبق خترجيه، انظر ص٥



  
 

٣٦٩

 .ال بعد اإلنذار فكيف يعذبه يف اآلخرة عدله سبحانه فهو ال يعذب أحداً يف الدنيا إ-
 . !$yϑ‾=ä : إقرار مجيع من يف النار يوم القيامة بإرسال اهللا هلم رسالً ينذروم، قال تعاىل -

u’ Å+ø9 é& $ pκ� Ïù Ól öθ sù öΝçλ m; r' y™ !$ pκçJtΡt“yz óΟs9 r& ö/ ä3Ï?ù' tƒ Ö�ƒ É‹tΡ ∩∇∪ (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ô‰s% $ tΡu !% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $ uΖö/¤‹ s3sù 

$ uΖù=è%uρ $tΒ tΑ̈“tΡ ª!$#  ÏΒ > óx« ÷βÎ) óΟ çFΡr& āωÎ) ’Îû 9≅≈n=|Ê 9�� Î7x. ∩∪ 〈  ،وإنذار الرسل يتحقق امللك
     :" يف تفسري هذه اآلية  -رمحه اهللا–قال أبو حيان بوجودهم، ومبا ورثوه من علم بعدهم، 

(!$ yϑ‾=ä.  〈 ذلك قوله جل وعال ومن .١" تدل على عموم أزمان اإللقاء فتعم امللقني: t,‹Å™uρ 

tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�Ÿ2 4’n<Î) tΛ© yγ y_ # ��tΒ ã— ( # ¨L ym #sŒ Î) $yδρâ !% ỳ ôM ysÏGèù $yγ ç/≡ uθ ö/r& tΑ$ s%uρ öΝßγ s9 !$pκçJtΡt“yz öΝs9 r& 

öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹ n=tæ ÏM≈tƒ#u öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘ É‹Ζãƒ uρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’n? t/ 

ôÅ3≈ s9 uρ ôM ¤)ym èπ yϑÎ=x. É>#x‹yè ø9 $# ’n? tã tÍ� Ï�≈s3ø9  t,‹Å™uρ :اآلية هذه يف وقوله . الزمر〉 ∪⊆∠∩ #$

tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�Ÿ2 〈 ٢الكفار جلميع عام. 
يبلغه مل من  يدل على أنه مل يدخل النار وهذا ،فكل من يف النار أقروا مبجيء الرسول

 .رسول دعوة
 أن الكفر معناه التغطية والستر، ومثل هؤالء مل تبلغهم أصالً دعوة الرسل ليغطوا -

 .ويستروا احلق
 : على قولنيواختلف اجلمهور يف دخول أهل الفترة اجلنة

 . دخول اجلنة دون امتحان: األول
خلها ن د، فمبدخوهلا ، فيؤمرون عرصات القيامة، فيؤجج هلم نارميتحنون يفأم : الثاين

 . فيدخله اهللا فيها ،كانت عليه برداً وسالماً، ومن مل يدخلها فقد عصى اهللا

                                                 
 

 .١٥/، ص٦/جأليب حيان،  البحر احمليط، ١

 .٧٦/، ص٣/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢
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 -رمحه اهللا– ٢ عند أمحد-رضي اهللا عنه– ١حديث األسود بن سريعوسبب خالفهم 
، ورجل رجل أصم ال يسمع شيئاً، ورجل أمحق، ورجل هرم: يوم القيامة أربعة: "مرفوعاً

: أما األمحق فيقول، و لقد جاء اإلسالم وما أمسع شيئاًريب: فأما األصم فيقول ،مات يف فترة
وما  رب لقد جاء اإلسالم: اإلسالم والصبيان حيذفوين بالبعر، وأما اهلرم فيقوللقد جاء  رب

م مواثيقه ، فيأخذرب ما أتاين لك رسول: أعقل شيئاً، وأما الذي مات يف الفترة فيقول
لو دخلوها لكانت  الذي نفس حممد بيدهفو : قال" وا النارأن ادخل: لَيطيعنه، فريسل إليهم

  ".٣عليهم برداً وسالماً
ومنهم من مل .  وابن تيمية وابن القيم وغريهمكابن كثري العلماء من أخذ ذا احلديث ومن

 . ى أخر ومتابعات وله شواهد٤األلباينواحلديث صححه . يأخذ به كالقرطيب
 .  فهو من العلوم اليت ال ينتفع ا املؤمن واهللا أعلموالتوقف عندي يف الترجيح أوىل،

                                                 
 

�MN     هو  : األسود بن سريع  ١�O PQ د@ORبن محـري  من بىن مرة بن عبيد السعدي التميمي، كنيته أبو عبد اهللا وسريع هو  ا 
ابن عبادة بن الرتال بن مرة عداده يف البصريني وكان شاعراً، وهو أول من قص يف مسجد اجلامع بالبصرة، واألحنف                    

�MN       بن قيس بن عمه، ومات      �O P�Q د@�ORانظـر  . بعد يوم اجلمل سنة ست وثالثني، وقيل إنه بقى إىل بعد األربعـني            ا
 .٨/،ص٣/الثقات، ابن حبان، ج

 هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ، إمام أهل السنة واجلماعة، أبو عبد اهللا، إمام املذهب احلنبلي،                 : أمحد بن حنبل   ٢
وطلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة، ومجع املعرفة باحلـديث والفقـه             . هـ١٦٤وأحد األئمة األربعة، ولد سنة      

املسند، والناسخ  : مون، وله مؤلفات كثرية منها    والورع والزهد والصرب، سجن وامتحن خبلق القرآن الكرمي يف عهد املأ          
، ١١/سري أعالم النبالء، للـذهيب، ج     و. ١٨٩/ انظر طبقات احلفاظ، للسيوطي، ص    . هـ٢٤١واملنسوخ، مات سنة    

 . ١٧٧/ص

من حديث األسود بن سريع . ٢٤/، ص٤/، ج١٦٣٤٤/ أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، مسند األسود بن سريع، ح٣
، بسند صحيح عن قتادة عن األحنف بن قيس عن ٧٩/، ص٢/وأخرجه الطرباين، ج. مرفوعاً بلفظه -رضي اهللا عنه–

. باإلسناد نفسه، ولكن سقط منه قتادة. ١٨٢٧/وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، ص. األسود بن سريع مرفوعاً بنحوه
 .٤١٨/، ص٣/، ج١٤٣٤/وصححه األلباين، السلسلة الصحيحة، ح

احلديث، و من  الشيخ حممد ناصر الدين بن نوح األلباين، أحد أبرز العلماء املسلمني يف العصرالعالمة : :  األلباين٤
عاصمة دولة ألبانيا، هاجر هو  والتعديل ومصطلح احلديث،ولد يف علماء احلديث البارزين املتفردين يف علم اجلرح

 من احلاقدين ، توىل التدريس للحديث ووالده إىل دمشق لإلقامة الدائمة،اعتقل ملدة ستة أشهر يف دمشق لوشاية
السبيل،  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار: وعلومه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من مؤلفاته و حتقيقاته 

انظر . هـ١٤٢٠واملوضوعة، تويف يف مجادى اآلخرة  وسلسلة األحاديث الصحيحة ، سلسلة األحاديث الضعيفة
 .٦٦-١٩/ياة اإلمام حممد األلباين، لعطية بن صدقي، جصفحات بيضاء من ح
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 ô‰s)s9 :قال تعاىل، م إىل الناس إرساهلكثرة الرسل وتتابع :املسألة اخلامسة uρ $oΨ÷�s?#u 

 y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $ uΖøŠ¤�s%uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ È≅ ß™”�9$$ Î/ ( $ oΨ÷�s?#u uρ  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó÷s∆ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒ r&uρ 

Çyρã�Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# 3 $ yϑ‾=ä3sùr& öΝä.u !% ỳ 7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθ öκsE ãΝä3Ý¡ à�Ρr& ÷Λän ÷�y9 õ3tF ó™$# $ Z)ƒ Ì� x�sù ÷Λä ö/¤‹x. 

$ Z)ƒÌ� sùuρ šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪ 〈وقال تعاىل.  البقرة:  ô‰s)s9 $ tΡõ‹ s{r& t,≈sV‹ ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) !$uΖù=y™ö‘r& uρ 

öΝÍκö� s9 Î) Wξß™â‘ ( $ uΗ©>à2 öΝèδ u !% ỳ 7Αθ ß™u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ ôγ s? öΝåκß¦ à�Ρr& $ Z)ƒ Ì� sù (#θ ç/¤‹Ÿ2 $ Z)ƒÌ� sùuρ 

tβθ è=çGø)tƒ ∩∠⊃∪ 〈قال تعاىل.  املائدة:  ó>Î�ôÑ $#uρ Μçλ m; ¸ξsW ¨Β |=≈ ptõ¾r& Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# øŒÎ) $ yδ u!% ỳ tβθ è=y™ö�ßϑø9$# 

∩⊇⊂∪ øŒ Î) !$ uΖù=y™ö‘r& ãΝÍκö� s9 Î) È ÷uΖøO$# $ yϑèδθ ç/¤‹s3sù $ tΡø—̈“yèsù ;]Ï9$ sVÎ/ (# þθ ä9$ s)sù !$ ‾ΡÎ) Νä3ø‹ s9 Î) tβθ è=y™ó÷‘∆ ∩⊇⊆∪ 

 .يس〉

 لزوماً جزئياً كلما دعت احلاجة  لزومها إرسال الرسلحجةلزوم يف  سابقاً مما ذكرو
 ŸŸ :يف جنمع بني ذلك وقوله تعاىل، فك١لذلك ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ää ää9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;οοοο uu uu���� øø øøIIII ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 

ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ؟ املائدة 
د يرسل الرسول انه ق احلاجة إىل ذلك، بل إن اهللا سبح تلزم كلما دعتججاحلُنقول إن 

 وفترة انقطاع الرسل رمبا كانت فترة مل يكن  القوم لوجود احلاجة،ىلإوالرسولني والثالثة 
الداعني للناس، ممن هم ئمني بأوامر األنبياء السابقني و لوجود القا،لرسالة اىلإفيها حاجة 

جود من مل ع ذلك من و وال مين،-عليهم السالم-و عيسى أو إبراهيم على شريعة موسى أ
لغه دعوة الرسل إلرادة اهللا لذلك، فاحلُجة قد تقوم يف زمن دون زمن، ويف مكان دون بت

دم وصول البالغ فع .مكان، وعلى شخص دون آخر، حىت لو كانوا يقطنون يف املكان نفسه
فاقدي العقل، ومن هم على شاكلتهم كفاقدي حاسيت السمع متحقق يف كل زمن لوجود 

 .، والشيخ اهلرم، وهؤالء مجيعاً ممن عذرهم اهللا سبحانه وتعاىل، واهللا أعلمدةمنذ الوالوالبصر 
                                                 

 

 . من هذا البحث١٢٨ -١٢٠/ انظر ص١
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وذلك جبعلهم حجة على بيان عصمة األنبياء فيما يبلغونه عن اهللا،  :املسألة السادسة
 Wξß™•‘ tÎ�Åe³t6 :الناس، األمر الذي يشري إىل عصمتهم قال تعاىل •Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9$# 4 tβ% x.uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 ،وقد أمجعت  النساء

 $tΒ :األمة على عصمة األنبياء يف البالغ عن اهللا، قال تعاىل uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ 
āω Î) Ö óruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ 〈رياً أو تبديالً أو حتويراً أو تعديالً فال يستطيع النيب أن حيدث تغي  .النجم

 #sŒ :يف أحكام اهللا وأوامره وقد قال اهللا تعاىل لرسوله Î)uρ 4’n? ÷Gè? óΟ ÎγøŠn=tæ $uΖè?$ tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ � tΑ$ s% 

šÏ% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 ÏMøy$# Aβ#u ö� à)Î/ Î�ö� xî !#x‹≈yδ ÷ρr& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& 
…ã& s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û Å¤ ø�tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ 

z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹Ïàtã ∩⊇∈∪ 〈 ،واألنبياء ال ينسون شيئاً مما أوحاه اهللا إليهم، قال تعاىل يونس:  

š�èyÎ� ø)ãΖy™ Ÿξ sù #|¤Ψs? ∩∉∪ 〈 ،وهم معصومون من الكبائر، ولكن قد تقع منهم األعلى 
الصغرية إلثبات بشريتهم، ولالقتداء م يف سرعة التوبة واالستغفار والندم، فاهللا ال يقرهم 
على اخلطأ بل ينبههم عليه ويعاتبهم أحياناً ويوفقهم إىل التوبة حىت ال يقتدي م أحد يف 

 . مثل ذلك اخلطأ
 

 كما هو احلال عند أئمة الشيعة،  غريهمعنامتناع العصمة  الرسل دليل على حجيةويف 
راثناإل  فهم يزعمون أن أئمتهم هؤالء معصومون عن اخلطأ وهم كاألنبياء يف ١ عش

 .عصمتهم

                                                 
 

فرقة من املسلمني الذين زعموا أن علياً هو األحق يف وراثة اخلالفة دون الشيخني :  الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية١
لوا من اإلمامة القضية األساسية اليت تشغلهم، وقد أطلق عليهم اإلمامية؛ ألم جع. -رضي اهللا عنهم أمجعني-وعثمان 

 وسموا باالثين عشرية؛ ألم قالوا باثين عشر إماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم، كما أم القسم
انظر . ألهل السنة واجلماعة يف فكرهم وآرائهم ، وهم يعملون على نشر مذهبهم ليعم العامل اإلسالمي= =املقابل

 .٥٥/ ،ص١/ج. وسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةامل
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 يف وقد كان علي وابناه وغريهم خيالف بعضهم بعضاً: "- رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم  
 ولو كانوا معصومني لكان خمالفة ،ضهم بعضاً كما خيالف سائر أهل العلم بع،العلم والفتيا

 أن من ادعى عصمة هؤالء السادة املشهود هلم واملقصود ... ممتنعةاملعصوم للمعصوم 
 ومل يقل هذا القول من له يف األمة ،باإلميان والتقوى واجلنة هو يف غاية الضالل واجلهالة

 ،من ظهرت عنه الفواحش العصمة فكيف يدعي...  بل وال من له عقل حممود،لسان صدق
 واالطمئنان ، والعداوة ألهل الرب والتقوى من األمة، والعدوان، والبغي، والظلم،واملنكرات

 العصمة يف النفاق ي وما يدع،فسق الناس ومن أكفر الناس، فهم من أأهل الكفر والنفاق ىلإ
 .١"والفسوق إال جاهل مبسوط اجلهل أو زنديق يقول بال علم

 
 :وللعلماء يف هذه املسألة قوالن هل كان الرسل من اإلنس فقط؟ :بعةاملسألة السا

وجود رسل من اإلنس بعثوا إىل اإلنس، ورسل من اجلن بعثوا إىل اجلن، واستدلوا : األول
≈ u�|³÷èyϑ  :بقوله تعاىل tƒ ÇdÅg ø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ ÷Á à)tƒ öΝà6 ø‹n=tæ ÉL≈ tƒ#u 

ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈yδ 4  ∩⊇⊂⊃∪ 〈األنعام.    
 ن نذُرهم الذيناملراد بالرسل من اجل و،أن الرسل إمنا كانوا يف اإلنس خاصة دون اجلن: الثاين

 ويشهد هلذا أن اهللا ذكر أم منذرون لقومهم يف ،يسمعون كالم الرسل فيبلغونه إىل قومهم
 øŒ :قوله Î)uρ !$ oΨøùu�|À y7 ø‹s9 Î) # \� x�tΡ zÏiΒ Çd Éfø9 $# šχθ ãè ÏϑtGó¡o„ tβ#u ö�à)ø9 $# $ £ϑn=sù çνρç�|Ø ym (# þθ ä9$ s% 

(#θ çFÅÁΡr& ( $ £ϑn=sù z ÅÓè% (# öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο Îγ ÏΒöθ s% zƒÍ‘ É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θ ä9$s% !$ oΨtΒ öθ s)≈tƒ $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ �7≈tF Å2 tΑÌ“Ρé& 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ 4y›θ ãΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’ n<Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 8Λ É)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 

  .األحقاف
رمبا أطلق فيه اموع القرآن الكرمي بأن وأجاب أصحاب القول الثاين على القول األول 

 :  تعاىل كقوله واملقصود به اإلنس دون اجلن،〉  öΝä3ΖÏiΒ، فقال سبحانه  بعضهمراداً

                                                 
 

 .١٢٧-١٢٥/، ص٣٥/ فتاوى ابن تيمية، ج١
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çνθ ç/¤‹s3sù $ yδρã� s)yèsù tΠ y‰øΒ y‰sù óΟ ÎγøŠn=tæ Οßγ š/u‘ öΝÎγ Î6 /Ρx‹ Î/ $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ 〈 العاقر  مع أن ،الشمس

#) : واحد منهم كما بينه بقوله ÷ρyŠ$ uΖsù ÷Λàι t7 Ïm$ |¹ 4‘sÛ$ yètGsù t� s)yèsù ∩⊄∪ 〈القمر . 
 

 : الرسالة خاصة يف اإلنس دون اجلن، لعدة أسبابأن -واهللا أعلم-والراجح 
  أن القرآن الكرمي كتاب للجن واإلنس، ومل يذكر اهللا فيه رسوالً من اجلن، كما ذكر-

الرسل من اإلنس يف كثري من اآليات، وكذلك نيب الرمحة مرسل للثقلني ومل يتحدث عن 
 . رسل من اجلن

قوله تعاىل عن يف يف ذريته  -عليه السالم–حصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم أن اهللا  -
_ $uΖù=yèy: إبراهيم uρ ’Îû ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο§θ ç7 –Ψ9 $# |=≈tGÅ3ø9 $#uρ ∩⊄∠∪ 〈،مل يقل أحد من الناس أن  و العنكبوت

 .النبوة كانت يف اجلن قبل إبراهيم اخلليل مث انقطعت عنهم ببعثته
 øŒ : عن اجلنقال تعاىل إخباراًو - Î)uρ !$ oΨøùu�|À y7 ø‹s9 Î) # \� x�tΡ zÏiΒ Çd Éfø9 $# šχθãè ÏϑtGó¡o„ tβ#uö� à)ø9 $# 

$ £ϑn=sù çνρç�|Ø ym (# þθ ä9$s% (#θçF ÅÁΡr& ( $£ϑn=sù z ÅÓè% (# öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο ÎγÏΒ öθ s% zƒ Í‘É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨtΒöθ s)≈ tƒ $ ‾ΡÎ) 

$ oΨ÷è Ïϑy™ $ �7≈tF Å2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ 4 y›θãΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’n<Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 

8Λ É)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 م كانوا يتبعون دينعلى  ويف ذلك دليل ،األحقافعليه السالم- موسى أ- 
 وا منذرين وليسولذلك ولوا إىل قومهم من اإلنس،وأنه معتاد لديهم اإلميان برسل اهللا 

عليه -عدم ذكرهم لنيب اهللا عيسى  أن - رمحه اهللا-متعجبني، وذكر ابن كثريمتسائلني 
 ،مينزل عليه اإلجنيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحر ألن عيسى أُ-السالم

 فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى ؛ فالعمدة هو التوراة،وهو يف احلقيقة كاملتمم لشريعة التوراة
 -عليه الصالة والسالم- بقصة نزول جربيل �وهكذا قال ورقة بن نوفل حني أخربه النيب 

 .١ يا ليتين أكون فيه جذعاً، بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأيت موسى:أول مرة فقال

                                                 
 

 .٣٠٣-٣٠٢/، ص٧/  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٣٧٥

تشريع الذي يستطيع اإلنس القيام به هو يف حق اجلن أيسر؛ ملا ميلكون من مواهب  أن ال-
تفوق اإلنس، وهذا األمر جيعل جميء الرسول من اإلنس إىل اجلن ليس مبشكل، كما لو كان 

 .الرسول من اجلن لإلنس
إلنس؛ ألن  أن اإلنس أفضل من اجلن وجميء رسول من اجلن فيه تفضيل اهللا للجن على ا-

 * ô‰s)s9: طفاء الرسل منة وفضل، قال تعاىلاص uρ $ oΨøΒ §�x. ûÍ_ t/ tΠ yŠ# u öΝßγ≈oΨù=uΗxq uρ ’Îû Îh�y9ø9$# Ì�óst7ø9$#uρ 

Νßγ≈ oΨø%y— u‘uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖù=āÒ sùuρ 4’n? tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑÏiΒ $ oΨø)n=yz WξŠÅÒ ø�s? ∩∠⊃∪ 〈االسراء .  
 

إرسال الرسل، قال اهللا ب قامت على الناس جةألن احلُة، ليس حبج القدر :املسألة الثامنة
 Wξ: تعاىل ß™•‘ tÎ�Åe³t6 •Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ 

ª!$# # ¹“ƒÍ•tã $ VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪ 〈 ومن احتج بالقدر من الكفار أو من أهل البدع فلن ينفعه النساء ،
ا االحتجاج؛ ألن اهللا حصر االحتجاج على إرسال الرسل، وكل ما يعني على حتقيق هذ

مهمة الرسل من عقل وفطرة وكون، واإلميان بالقدر ركن من أركان اإلميان، وال يتحقق إال 
 ! باإلميان باهللا، فكيف حيتج به الكفار على كفرهم وأهل البدع على بدعهم؟

% ¨βÎ) tÏ: ن أفعال العباد املضافة إليهم قال تعاىلواإلميان بالرسل والكفر م هو م ©!$# 

šχρã�à�õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθè=çGø)tƒ uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î�ö�tó Î/ 9aYym šχθè=çGø)tƒ uρ šÏ% ©!$# 

šχρã�ãΒ ù' tƒ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Οèδ ÷�Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ AΟŠÏ9 r& ∩⊄⊇∪ 〈 ،وقال تعاىل آل عمرآن:  

tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ 〈البقرة  . 

احلق يف أفعال العباد أن اهللا سبحانه يف مجيع تصرفاته يف عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل و
 . والعبد ضالحقيقة، فاهللا هادي والعبد مهتد، واهللا يضل من يشاء 

 



  
 

٣٧٦

ومن أضافهما كالمها إىل اهللا . ١فمن أضاف الفعل واالنفعال كالمها إىل املخلوق كفر
واملعىن أن للعباد قدرة على أعماهلم وهلم مشيئة، واهللا تعاىل خالقهم وخالق قدرم . ٢كفر

ة وليست مشيئتهم وإرادم وقدرم وأفعاهلم هي عني مشيئ ومشيئتهم وأقواهلم وأعماهلم،
، فاهللا أراد الكفر إرادة كونية فالبد من وجوده، ومل يرده ٣اهللا تعاىل وإرادته وقدرته وفعله

 . إرادة شرعية، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل آثاره تدل عليه يف الكون
 

إىل غري الرسل حاجة بطالن قول أهل األهواء والبدع يف جعل احلاجة  :املسألة التاسعة
قال شيخ  ،كاملتفلسفة  على الناس قبل إرسال الرسلجة أو من أقام احلُعامة كاألئمة،

 اًاتباع ما سواه اتباعفصل يف االكتفاء بالرسالة واالستغناء بالنيب عن " :-رمحه اهللا–اإلسالم 
› !$‾ΡÎ) !$uΖø:  على خلقه برسله فقال تعاىلجة وأقام اهللا احلُ،عاماً ym ÷ρr& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑx. !$ uΖø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) 

8yθçΡ z↵Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 ∩⊇∉⊂∪ 〈 إىل قوله  : āξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ 

È≅ß™”�9 فدلت هذه اآلية على أنه ال حجة هلم بعد الرسل حبال، وأنه قد يكون  .النساء 〉 ∪∋∌⊆∩ 4 #$
 . ٤"الرسلاهلم حجة قبل 

 فقد ضل  أو حاالً اعتقاداً فأوجب طاعته مطلقاًمن نصب إماماًأن  " :-رمحه اهللا–مث قال 
اإلمامية، حيث جعلوا يف كل وقت إماماً معصوماً جتب الضالل الرافضة كأئمة ذلك يف 

 عينوهم طاعته، فإنه ال معصوم بعد الرسول، وال جتب طاعة أحد بعده يف كل شيء، والذين
لفاء قبله، وهو علي، جتب طاعته كطاعة اخل من أهل البيت منهم من كان خليفة راشداً

 ومنهم دون ظرائهم من أئمة العلم والدين،  العلم والدين جيب هلم ما جيب لنومنهم أئمة يف

                                                 
 

 . وهم القدرية القائلون بأن العبد خيلق أفعاله١

 .ر مقسور على أفعاله وهم اجلربية ومن تبعهم من األشاعرة القائلون بأن العبد جمبو٢

 .بتصرف. ٩٤٣-٩٤٠/، ص٣/ معارج القبول، للحكمي، ج٣

 .٧١-٦٦/، ص١٩/ جمموع فتاوى ابن تيمية، ج٤



  
 

٣٧٧

 والكالم من أهل الفلسفة  وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقاً... ذلك
 فإنه ،سفة والتصوف بني يدي الرسول من أهل الكالم والرأي والفل أو قدمه١والتصوف

 ٢" وعدماً املطلق دائر مع الرسول وجوداًتباع فاال،مبرتلة من نصب شخصاً

 فبني أن هذا اجلنس من الناس معروف قد  إثبات جنس األنبياء ووجودهم،:املسألة العاشرة
تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد يف اآلدميني، وإن كان قليالً فيهم، وأما من جاءهم رسول 

رفون قبله رسوالً كقوم نوح فهذا مبرتلة ما يبتديه اهللا من األمور وحينئذ فهو يأيت مبا ما يع
خيتص به مما يعرفون أن اهللا صدقه يف إرساله، فهذا يدل على النوع والشخص، وإن كانت 

فاملقصود أن آيته وبرهانه البد . آيات غريه تدل على الشخص، إذ النوع قد عرف قبل هذا
 ذا النوع، ال جيب أن خيتص بواحد من النوع، وال جيوز أن يوجد لغري أن يكون خمتصاً

% . ö≅è% $tΒ àMΖä :ال تعاىلـق، ٣النوع Yæô‰Î/ z ÏiΒ È≅ß™”�9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ÷Š r& $tΒ ã≅yè ø�ãƒ ’Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( 
÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩∪ 〈 وقال تعاىلقاف، األح:  $ tΒ uρ î‰£ϑptèΧ 

āω Î) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4  'Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ÏF è% ÷Λäö6 n=s)Ρ$# #’n? tã öΝä3Î6≈ s)ôãr& 4  tΒ uρ 

ó=Î=s)Ζtƒ 4’n? tã Ïµ ø‹t6 É)tã  n=sù §�ÛØtƒ ©! $# $\↔ø‹ x© 3 “Ì“ ôf u‹ y™uρ ª!$# tÌ� Å6≈¤±9   .رانآل عم  〉 ∪⊇⊇⊆∩ #$

                                                 
 

حركة دينية انتشرت يف العامل اإلسالمي، يف القرن الثالث اهلجري، كنـزعات فردية تدعو إىل الزهـد                :  التصوف ١
مث تطورت تلك الرتعات بعد ذلك حىت صارت طرقـاً          ، اريوشدة العبادة كرد فعل مضاد لالنغماس يف الترف احلض        

مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى املتصوفة تربية النفس والسمو ا بغية الوصول إىل معرفة اهللا تعـاىل بالكـشف                
: يـة واملشاهدة ال عن طريق اتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا يف املسار حىت تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثن   

إن الزهد  : ويالحظ أن هناك فروقاً جوهرية بني مفهومي الزهد والتصوف أمهها         . اهلندية والفارسية واليونانية املختلفة   
انظر املوسوعة امليـسرة يف األديـان       . مأمور به، والتصوف جنوح عن طريق احلق الذي اختطه أهل السنة واجلماعة           

 .٢٥٣/، ص١/واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ج

 .٧١-٦٦/، ص١٩/موع فتاوى ابن تيمية، ج جم٢

 .٣٠/ النبوات، البن تيمية، ص٣



  
 

٣٧٨

هذا الناموس : بن نوفل  وغريمها القرآن، قال ورقة١وهلذا ملا مسع ورقة بن نوفل والنجاشي
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة  إن هذا والذي: الذي كان يأيت موسى، وقال النجاشي

واحدة، فكان عندهم علم مبا جاء به موسى فاعتربوا به، ولوال ذلك مل يعلموا هذا، وكذلك 
#) : عت القرآناجلن ملا مس öθ ©9 uρ 4’n<Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% zƒÍ‘ É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨtΒöθ s)≈ tƒ $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ �7≈tF Å2 

tΑÌ“Ρé& . ÏΒ Ï‰÷èt/ 4 y›θãΒ $]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ü“ Ï‰öκu‰ ’n<Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 

$! : قال � حممد به جاء ما جنس رتقري سبحانه أراد وملا ،األحقاف ‾ΡÎ) !$ uΖù=y™ö‘r& óΟä3ö‹ s9 Î) 

Zωθ ß™u‘ # ´‰Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹n=tæ !$ uΚ x. !$ uΖù=y™ö‘r& 4’ n<Î) šχöθ tãö� Ïù Zωθß™u‘ ∩⊇∈∪ 4|Â yèsù ãβöθtãö� Ïù tΑθ ß™§�9$# 

çµ≈tΡõ‹ s{r' sù # Z‹÷{r& Wξ‹Î/uρ ∩⊇∉∪ 〈 ،يف كما ابتداء األنبياء جنس وجود يثبت سبحانه فهو املزمل 
 ٢ "خالفه  من وشقاء اتبعه، من وسعادة اجلنس، هذا وجود يثبت حىت املكية السور

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

هو أصحمة ملك احلبشة معدود يف الصحابة رضي اهللا عنهم، وكان ممن حسن إسالمه ومل يهاجر وال له                  :  النجاشي ١
 ومل يثبت    فصلى عليه بالناس صالة الغائب،     �رؤية، فهو تابعي من وجه صاحب من وجه، وقد تويف يف حياة النيب              

 صلى على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بني قوم نصارى ومل يكن عنده من يصلي عليه؛ ألن الـصحابة    �أنه  
. مات يف شهر رجب سنة تسع من اهلجرة .الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إىل املدينة عام خيرب           

  ٤٤٣-٤٢٨/ ، ص١/سري أعالم النبالء، ج

 .٣٦/ن تيمية، ص النبوات، اب٢



  
 

٣٧٩

 :حجية الرسل والرساالت بداللة العقل
 : قبول العقل إلرسال اهللا الرسل للبالغ وذلك لآليت

تـصال ـذا     أن اإلميان بربوبية اهللا املتقرر عند الكفار جييز عقالً قدرة اهللا البالغة على اال              -
: -رمحه اهللا–الرسول وإبالغه األوامر والنواهي، فهو اخلالق الرازق املدبر، قال شيخ اإلسالم      

إن إرسال رسول من البشر يبلغهم رساالت رم ويهديهم إىل صراط مـستقيم، أبلـغ يف          "
قدرة الرب ورمحته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباتاً للكمال من كون ذلك غري ممكن له               

 .١"ومن امتناعه عن فعله
 أن إرسال الرسل أمر معهود ومعروف بني البشر، فامللوك لعظمة مكانتها ال تذهب لتبلغ -

الناس مبا تريد بل إا ترسل الرسل ليبلغوا عنها ما تريد كإرسال عزيز مصر رسوالً ليوسف 
$ tΑ:  يف السجن يبلغ عن امللك، قال تعاىل-عليه السالم– s%uρ à7 Î=pR ùQ $# ’ ÎΤθçGøy$# Ïµ Î/ ( $ £ϑn=sù 

çνu !% ỳ ãΑθ ß™§�9$# tΑ$s% ôìÅ_ ö‘ $# 4’ n<Î) š�În/u‘ ã& ù#t↔ó¡sù $ tΒ ãΑ$ t/ Íοuθ ó¡ ÏiΨ9 $#  ÉL≈©9 $# z ÷è ©Üs% £åκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 ¨βÎ) ’În1u‘ 

£Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×Λ Î=tæ ∩∈⊃∪ 〈واإلرسال يف حق الرب أبلغ وأكمل لعظمته، فالرب ال يبلغ  يوسف ،
 .  بل يرسل إليهم رسالً منهم ليبلغوا عنهالناس بنفسه

 أن التعليم أمر مقرر عند البشر، والنبوة ضرب من التعليم، بل هي حتوي أشرف العلوم -
على اإلطالق، وتعليم اهللا للبشر أمر معهود ومعروف، فاإلنسان خيرج من بطن أمه جاهالً ال 

عارف، ومن كان قادراً على تعليم الناس يعلم شيئاً، مث يكون عاملاً ومسيعاً وناطقاً بأنواع امل
فإن جعل اإلنسان : "-رمحه اهللا–هذه العلوم كان أقدر على ذلك التعليم، قال شيخ اإلسالم 

نبياً، ليس بأعظم من جعل العلقة إنساناً حياً عاملاً ناطقاً مسيعاً بصرياً متكلماً، قد علم أنواع 
 .٢"املعارف

 
 

                                                 
 

 .٢٤/ ، ص١٠/ درء تعارض العقل والنقل، ج١

 .٢٦٣/ ، ص١٦/  جمموع فتاوى ابن تيمية، ج٢



  
 

٣٨٠

 :سلضرورة إرسال الرإقرار العقل ب
 ،األكل والشربإىل اجة احلعن اهللا حاجة ضرورية تفوق  ليبلغوا لرسل اىلإفحاجة الناس 

 :اآليت ، وذلك بسببوهو مما يعرف عقالً
يف مجيع والضياع قبل جمي الرسل إليها من الفساد اليت تعيشها األمم زرية امل  احلالة-

% tβ: ، قال تعاىلالنواحي x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yèt7 sù ª! $# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# š Ì� Ïe±u;ãΒ tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ 

tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4 ∩⊄⊇⊂∪ 〈 البقرة . 

لكانت هلية، وتعاليم اإل، لعمت اخلرافات واالحنرافات واجلهل بالاألمم من الرسل تلو خلف
وبقاء  الرسل عن طريق جةن اهللا يبطل هذه احلُكفروا، لذلك فا الذين حيتج ا حجة خري

 .آثارهم ومن دعا بدعوم
، الذين زعموا أن العقل ١ عدم استغناء العقل عن الرسل والرساالت، وذلك خالفاً للربامهة-

 . ات املنحرفةيغين عن الوحي، فتخبطوا يف دينهم، واجنرفوا خلف اآلراء املتناقضة والفرضي
فالعقل يدرك حسن احلسن وقبح القبح، لكنه ال يستطيع حتديد القبيح واحلسن بنفسه، 
فالعقل له ميدانه اخلاص الذي يعمل فيه، وتكليفه ماال يستطيع جيره إىل الشطحات 

 . والسخافات اليت ال تغين وال تسمن من جوع
 
 
 
 
 

                                                 
 

هي االسم اآلخر للهندوسية، يعتنقها معظم أهل اهلند، وهي نسبة إىل الربامها  الذين يعتقدون أن اإلله :  الربامهة١
اجلميع يف حاالت الزواج والوفاة، وال جيوز تقدمي القرابني منهم املعلم والكاهن، والقاضي، وهلم يلجأ : خلقهم من فمه

ما يشاؤون، " شودر"إال يف حضرم، و هم صفوة اخللق، وقد أحلقوا باآلهلة، وهلم أن يأخذوا من أموال عبيدهم 
سخ والربمهي هو الذي يكتب الكتاب املقدس وهو رجل مغفور له ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبه، ويعتقدون بتنا

 .٧٣١-٧٢٤/ ، ص٢/ انظراملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ج. األرواح، وبوحدة الوجود
 



  
 

٣٨١

 املبحث الثالث
 إنزال الكتب

 
الالم كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونـزل عـن         و زايالنون وال  :اإلنزال

 .١دابته نزوالً، ونزل املطر من السماء نزوالً
حط رحله :  ونزل يف مكان كذانزل عن دابته،: ال يقاحنطاط من علو،: الرتول يف األصلو

≅  :، قال تعاىلفيه، وأنزله غريه è%uρ Éb>§‘ Í_ ø9 Ì“Ρr& Zωu”∴ãΒ % Z.u‘$ t7 •Β |MΡr& uρ ç�ö�yz t, Î!Í”∴ßϑø9 $# ∩⊄∪ 〈 

 . ٣والرتول هو احللول .٢املؤمنون
 

كتابة  وكتاباً واًكتبه كتب ي الشيءكتبو ،كتب واجلمع الكتاب هو ما كتب فيه، :الكتب
 .  ٤ه خطهكتبو

مجعت بني شفريها : السقاء، وكتبت البغلةكتبت : ضم أدمي إىل أدمي باخلياطة، يقال: الكتب
ف ضم احلروف بعضها إىل بعض باخلط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها يارحبلقة، ويف التع

النظم باخلط لكن يستعار كل واحد لآلخر، وهلذا : إىل بعض باللفظ، فاألصل يف الكتابة
≡ $Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9:  كقوله كتاباً- وإن مل يكتب -مسي كالم اهللا  sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ 

“W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 〈 وقولهالبقرة ،:  tΑ$s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9s?#u |=≈tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪ 

، والكتاب يف األصل اسم والكتاب يف األصل مصدر، مث مسي املكتوب فيه كتاباً، مرمي 〉

 š�è=t↔ó¡o„ ã≅÷δ: للصحيفة مع املكتوب فيه، ويف قوله r& É=≈ tGÅ3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö� n=tã $ Y7≈ tFÏ. zÏiΒ 

                                                 
 

 ٤١٧/، ص٥/مقاييس اللغة، ابن فارس، باب النون، جمعجم  ١

 .٧٩٩/ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، ص٢

 .١٨٢٩/، ص٥/ الصحاح، للجوهري، مادة نزل، ج٣

 .١٧/ ، ص١٣/ن منظور، مادة كتب، ج لسان العرب، الب٤



  
 

٣٨٢

Ï !$ yϑ¡¡9$# 4 ∩⊇∈⊂∪ 〈 فإنه يعين صحيفة فيها كتابة، وهلذا قال، النساء:  öθs9 uρ $uΖø9̈“tΡ y7ø‹n=tã $Y7≈tFÏ. ’Îû 

<¨$ sÛö� Ï% çνθ Ý¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ tΑ$ s)s9 tÏ%©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āω Î) Ö� ós Å™ × Î7•Β ∩∠∪ 〈 األنعام. 
 عن اإلثبات والتقدير واإلجياب والفرض والعزم بالكتابة، ووجه ذلك أن الشيء يراد، ويعرب

 مث يعرب عن املراد الذي هو املبدأ إذا أريد ، فاإلرادة مبدأ، والكتابة منتهى،مث يقال، مث يكتب
 |=tF : تعاىلتوكيده بالكتابة اليت هي املنتهى، قال Ÿ2 ª! $# āt Î=øîV{ O$ tΡr& þ’Í? ß™â‘uρ 4 āχÎ) 

©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í•tã ∩⊄⊇∪ 〈 ادلةوقال تعاىلا ،:  ≅è% ©9 !$ uΖu;‹ ÅÁ ãƒ āωÎ) $ tΒ |=tF Ÿ2 ª!$# $ uΖs9 uθ èδ 

$ uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’ n?tãuρ «! $# È≅ā2uθ tGuŠù=sù šχθ ãΖÏΒ÷σßϑø9  .التوبة 〉 ∪⊆∋∩ #$

 zÏΒ : قوله تعاىل الثابتة من جهة اهللا حنوجةويعرب بالكتاب عن احلُ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’ Îû 

«!$# Î�ö� tóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ 〈 وقوله تعاىل،احلج :  ÷Πr& øΛàι≈ oΨ÷�s?#u $Y7≈ tFÅ2 

ÏiΒ Ï&Î#ö7 s% Νßγ sù Ïµ Î/ tβθ ä3Å¡ ôϑtF ó¡ ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 ١.الزخرف  
 

 :إنزال الكتب
من  من وراء حجاب نه املسموع فم على رسله على الوجه الذي أراد،هو إنزال كالم اهللا

 ما  ومنه ما يسمعه الرسول امللكي ويأمره بتبليغه منه إىل الرسول البشري، ومنهدون واسطة،
 . خطه اهللا بيده عز وجل

، وجاء فيه  بإفراده بالعبادة-سبحانه-وكالم اهللا املرتل يف الكتب جاء فيه حتقيق توحيده  
  .  األرض واإلفساد يفنهي عن احملرمات األمر بعمل الصاحلات وعمارة األرض وال

 
 
 
 

                                                 
 

 .٧٠١-٦٩٩/، ص األصفهاين مفردات ألفاظ القرآن، الراغب١



  
 

٣٨٣

 :حجية هذه الكتب 
تؤخذ من ارتباطها املباشر حبجية الرسل، فمن صدق بالرسل لَزِمه  هذه الكتب حجية

التصديق بالكتب، فهي املنهج والطريق الذي يسري عليه الرسل وأتباعهم، وا يتبني صدق 
شريعات يقر العقل حبسنها، ويشهد بكماهلا كل من الرسول ملا احتوت عليه من عقائد وت

 øŒ: عمل مبوجبها، فهي مصدر للهداية والراحة والرغد يف العيش، قال تعاىل Î)uρ $ oΨ÷�s?#u 

 y›θãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# tβ$s%ö� à�ø9 $#uρ öΝä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩∈⊂∪ 〈،وقال تعاىل البقرة  : öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$s%r& 

sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö� s9 Î) ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θ è=Ÿ2V{  ÏΒ óΟ Îγ Ï%öθsù  ÏΒ uρ ÏM øtrB ΟÎγ Î=ã_ ö‘r& 4 
öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×οy‰ÅÁ tF ø)•Β ( ×�� ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u !$ y™ $ tΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∉∉∪ 〈 ولذلك كانت الكتب من املائدة ،

 . دالئل نبوة األنبياء
 

 : من القرآن الكرميحجية هذه الكتب
 :ذكر اهللا يف القرآن الكرمي الكثري من اآليات الدالة على حجية الكتب السماوية، ومنها

› tΑ̈“tΡ š�ø : تعاىلهلقو n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr& uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ 〈آل عمرآن . 

$ ( !$‾ΡÎ  :قال تعاىلو uΖø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# tÏ% ©!$# (#θ ßϑn=ó™r& 

tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/§�9 $#uρ â‘$ t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ Ýà Ï�ósçGó™$#  ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµ ø‹n=tã u !#y‰pκà− 4 
Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβöθ t± ÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@ ÉL≈ tƒ$t↔Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4 tΒ uρ óΟ ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9  . املائدة〉 ∪⊇⊇∩ #$

$   : تعاىلوقال tΒ uρ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰s% øŒ Î) (#θä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’n? tã 9�|³o0 ÏiΒ & óx« 3 ö≅è% 

ô tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# “Ï%©!$# u !% ỳ ÏµÎ/ 4 y›θãΒ #Y‘θ çΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( …çµ tΡθ è=yè øgrB }§ŠÏÛ#t� s% $ pκtΞρß‰ö6 è? 

tβθ à�øƒéBuρ # Z��ÏW x. ( Ο çF ôϑÏk=ãæuρ $ ¨Β óΟ s9 (# þθ çΗs>÷ès? óΟ çFΡr& Iωuρ öΝä.äτ !$t/# u ( È≅è% ª!$# ( ¢Ο èO öΝèδ ö‘sŒ ’Îû öΝÍκÅÎöθ yz 



  
 

٣٨٤

tβθ ç7yè ù=tƒ ∩⊇∪ #x‹≈yδ uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6ãΒ ä−Ïd‰|Á •Β “Ï% ©!$# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ u‘ É‹ΖçFÏ9 uρ ¨Π é& 3“ t�à)ø9 $# ô tΒuρ 

$ oλ m;öθ ym 4 tÏ% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ ( öΝèδ uρ 4’n? tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ ptä† ∩⊄∪ 〈األنعام . 

$  ¢ΟèO  :قال تعاىلو oΨ÷�s?#u  y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $�Β$ yϑs? ’ n?tã ü”Ï% ©!$# z |¡ôm r& Wξ‹ ÅÁø�s?uρ Èe≅ä3Ïj9 

& óx« “Y‰èδ uρ ZπuΗ÷q u‘uρ Νßγ ‾=yè ©9 Ï !$ s)Î=Î/ óΟ ÎγÎn/u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ #x‹≈yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ 

çνθ ãè Î7̈?$$ sù (#θ à)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇∈∈∪ βr& (# þθ ä9θà)s? !$yϑ‾ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tGÅ3ø9 $# 4’n? tã È÷ tGx�Í←!$ sÛ ÏΒ 

$ uΖÎ=ö7 s% βÎ)uρ $̈Ζä.  tã öΝÍκÉJy™# u‘ ÏŠ š Î=Ï�≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ 〈 ١.األنعام 

 
 :مسائل متعلقة باآليات الدالة على حجية الكتب السماوية

 :تب ووجودهاإثبات إنزال الك :املسألة األوىل
  $oΨö7yδuρuρ :تعاىلقوله ومنها  ،على وجه اإلمجالاهللا جنس الكتب يف القرآن الكرمي  أثبت

ÿ…ã& s! t,≈ys ó™Î) z>θà)÷ètƒ uρ $ uΖù=yèy_ uρ ’ Îû ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο§θ ç7–Ψ9 $# |=≈ tGÅ3ø9 $#uρ çµ≈oΨ÷�s?#u uρ …çνt� ô_ r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( …çµ ‾ΡÎ)uρ 

’Îû Íοt�ÅzFψ$# zÏϑs9 tÅs Î=≈ ¢Á9  . العنكبوت〉 ∪∠⊅∩ #$

 ô‰s)s9 :وقوله تعاىل uρ $oΨ÷�s?#u û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜt� ó™Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7 ‘Ζ9 $#uρ Νßγ≈ oΨø%y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# 

÷Λàι≈ oΨù=āÒ sùuρ ’n? tã tÏϑn=≈ yè ø9  .اجلاثية〉 ∪∌⊆∩ #$

 ô‰s)s9 :وقوله تعاىل uρ $ uΖù=y™ö‘r&  % [nθçΡ tΛ Ïδ≡t� ö/Î)uρ $oΨù=yèy_ uρ ’ Îû $ yϑÎγ ÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο§θ ç7 –Ψ9 $# |=≈tGÅ6 ø9 $#uρ ( 
Νåκ÷]Ïϑsù 7‰tF ôγ •Β ( ×�� ÏWŸ2uρ öΝåκ÷]ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù ∩⊄∉∪ 〈احلديد. 

 
 

                                                 
 

، وسورة  ٩٢، وسورة األنعام رقم   ٦٨، ورقم ٦٦، ورقم ٤٦، سورة املائدة رقم   ٣ للمزيد انظر سورة آل عمران رقم        ١
-١٨، وسورة األعلى رقم     ٥، وسورة اجلمعة رقم   ٣٦، وسورة النجم رقم     ٢٧، وسورة احلديد رقم   ١٠٥األنبياء رقم 

١٩ . 



  
 

٣٨٥

 :وأثبت سبحانه جنس بعض الكتب على وجه التفصيل، فذكر منها
وهذه  القرآن، يف ا اهللا أخربنا اليت الكتب من نزل ما أول وهي: إبراهيم صحف-أ

 وهيالقرآن الكرمي والسنة،  وال يعرف منها شيء إال ما جاء ذكره يف ،الصحف مفقودة
 ÷Π :منها شيءب الكرمي القرآن جاء وقد ووصايا، حكم عن عبارة r& öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ ’Îû É# ßsß¹ 

4 y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î)uρ “Ï%©!$# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ āωr& â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 

āω Î) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ …çµ uŠ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“t� ãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çµ1t“ øgä† u !#t“yf ø9 $# 4’ nû÷ρF{  .النجم〉 ∪⊆⊇∩ #$

 ô‰s% yx: أيضاً وجاء n=øùr&  tΒ 4’ª1 t“s? ∩⊇⊆∪ t� x.sŒ uρ zΟó™$# ÏµÎn/u‘ 4’ ©? |Ásù ∩⊇∈∪ ö≅t/ tβρã� ÏO÷σè? nο4θ uŠys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $ ∩⊇∉∪ äοt� ÅzFψ$#uρ ×�ö� yz #’ s+ö/r&uρ ∩⊇∠∪ ¨βÎ) #x‹≈ yδ ’Å∀s9 É# ßs ÷Á9$# 4’n<ρW{ $# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 

4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪ 〈 األعلى.  
 وإمنا هو على ،مل يرد أن هذه األلفاظ بعينها يف تلك الصحف:"- رمحه اهللا-قال القرطيب

 .١"الكالم وارد يف تلك الصحف أي إن معىن هذا ،املعىن
 

 ،سيناء طور عند -السالم عليه- موسى على اهللا أنزله الذي الكتاب هي: التوراة - ب
 ÷Π: تعاىل قوله يف اهللا ذكرها اليت الصحف ويتضمن r& öΝs9 ù' ¬6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ ’Îû É#ßs ß¹ 4 y›θãΒ ∩⊂∉∪  

 ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1 :وقوله ،النجم 〉 t“s? ∩⊇⊆∪ t� x.sŒ uρ zΟ ó™$# ÏµÎn/u‘ 4’ ©?|Á sù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρã� ÏO÷σè? nο4θ uŠys ø9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $ ∩⊇∉∪ äοt� ÅzFψ$#uρ ×�ö� yz #’ s+ö/r&uρ ∩⊇∠∪ ¨βÎ) #x‹≈ yδ ’Å∀s9 É# ßs ÷Á9$# 4’n<ρW{ $# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 

4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪ 〈 األعلى. 

 $oΨö;tF: تعاىل قال األلواح أيضاً تتضمن والتوراة  Ÿ2uρ … çµs9 ’ Îû Çy#uθ ø9 F{$#  ÏΒ Èe≅à2 & ó x« 

Zπ sàÏãöθ ¨Β Wξ‹ÅÁ ø�s?uρ Èe≅ ä3Ïj9 & óx« $ yδõ‹ ä⇐sù ;ο§θà)Î/ ö�ãΒ ù& uρ y7 tΒöθ s% (#ρä‹è{ù' tƒ $ pκÈ]|¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρé' y™ u‘#yŠ 

                                                 
 

 .٢٤/، ص٢٠/ أحكام القرآن، ج١



  
 

٣٨٦

tÉ)Å¡≈ x�ø9  العقيدة على مشتملة وألواح صحف من تضمنت مبا والتوراة األعراف، 〉 ∪∋⊇⊆∩ #$

 !$‾ΡÎ) $uΖø9: تعاىل قال إسرائيل، لبين اهللا شرعها اليت عةوالشري t“Ρr& sπ1 u‘ öθ−G9 $# $pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 
ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# tÏ% ©!$# (#θßϑn=ó™r& tÏ%©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈−/§�9 $#uρ â‘$t6 ôm F{$#uρ $ yϑÎ/ (#θ Ýà Ï�ósçGó™$# 

ÏΒ É=≈tF Ï. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u !#y‰pκà− 4∩⊆⊆∪ 〈قال ،� حممد بالنيب البشارة وفيها ،املائدة 

 tÏ%©!$# šχθãè: تعاىل Î7−F tƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{ $# “Ï% ©!$# … çµtΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû 

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊇∈∠∪ 〈 ،ىلتعا قال -عنهم اهللا رضي- الصحابة صفة وفيها األعراف : 

Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 tÏ% ©!$#uρ ÿ… çµyètΒ â !# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤�ä3ø9 $# â !$ uΗxqâ‘ öΝæηuΖ÷�t/ ( öΝßγ1 t� s? $ Yè ©.â‘ # Y‰£∨ß™ 

tβθ äótGö6 tƒ WξôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊÍ‘uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθ ã_ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθ àf �¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è=sVtΒ 

’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àSè=sVtΒ uρ ’ Îû  ∩⊄∪ ≅ŠÅgΥM}$# 〈الفتح.  

 ô‰s)s9 :فقال فرقاناً التوراة اهللا مسى وقد uρ $ oΨ÷�s?#u 4 y›θãΒ tβρã�≈yδ uρ tβ$s%ö� à�ø9 $# [ !$ u‹ÅÊ uρ # [� ø.ÏŒ uρ 

šÉ)−F ãΚ ù=Ïj9 ∩⊆∇∪ 〈 األنبياء.  
 
  y7š/u‘uρ: تعاىل قال ،-مالسال عليه- داوود على اهللا أنزله الذي كتابال وهو :الزبور - ج

ÞΟ n=ôãr& yϑÎ/ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ô‰s)s9 uρ $ uΖù=āÒ sù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( $ oΨ÷�s?#u uρ 

yŠ…ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩∈∈∪ 〈 ،تعاىل قوله يف ورد ما إال فيه، ورد مما شيء القرآن يف يرد ملو اإلسراء : 

ô‰s)s9 uρ $ oΨö;tF Ÿ2 ’Îû Í‘θ ç/̈“9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì�ø.Ïe%!$# āχr& uÚö‘ F{$# $yγ èOÌ� tƒ y“ ÏŠ$t6 Ïã šχθ ßs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪ 

 .  ألنبياءا 〉
 
 جاء وقد ،-السالم عليهما- مرمي بن عيسى على اهللا أنزله الذي الكتاب وهو :اإلجنيل - د

› $uΖø: تعاىل قال التوراة، من قبله ملا مصدقاً ¤�s%uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ 



  
 

٣٨٧

$ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ 

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “Y‰èδ uρ Zπsà Ïãöθ tΒuρ t É)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈 أحكام، من فيها كان ما لبعض وناسخاً ،املائدة 

$ : تعاىل قـال ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 š÷t/ £“ y‰tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ¨≅ ÏmT{ uρ Νà6 s9 uÙ÷èt/ “ Ï%©!$# 

tΠ Ìh� ãm öΝà6ø‹ n=tæ 4 /ä3çGø⁄Å_ uρ 7π tƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ (#θ à)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∈⊃∪ 〈 عمران آل. 

 øŒ: تعاىل قال ،� حممد بالنيب ومبشراً Î)uρ tΑ$ s%  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™u‘ 

«! $# / ä3ø‹ s9 Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t ÷ t/ £“ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# # M�Åe³t6 ãΒ uρ  Αθ ß™t� Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ… çµ èÿôœ$# 

ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !% ỳ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ × Î7 •Β ∩∉∪ 〈الصف. 
 

 على اهللا أنزله وقد اهللا، عند من املرتلة السماوية الكتب آخر وهو :الكرمي القرآن -هـ
 ô‰s)s9 :تعاىل قال ،� حممد ورسله أنبيائه خامت uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™ z ÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ#u ö�à)ø9 $#uρ 

tΛ Ïàyè ø9 % ¨βÎ) tÏ: تعاىل وقال ،احلجر〉 ∪∠∇∩ #$ ©!$# (#ρã� x�x. Ì� ø.Ïe%!$$ Î/ $ £ϑs9 öΝèδ u !% ỳ ( … çµ‾ΡÎ)uρ ë=≈tGÅ3s9 

Ö“ƒ Ì“tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ 〈 

 يدةالعق يف ومكان زمان لكل صاحلاً خالداً تشريعاً فيه اهللا وأنزل ،بالتوحيد جاء وقد فصلت،
 .واملعامالت والعبادات

 
إمجاالً فيما أمجل، وتفصيالً فيما  فنؤمن ا ،واإلميان بالكتب املرتلة أصل من أصول الدين

 .فصل
 
 
 
 
 



  
 

٣٨٨

 :-سبحانه وتعاىل–إثبات صفة العلو هللا : املسألة الثانية
. ١يهابكل معانثبات صفة العلو يتقرر إ ) الكتبحجيةاليت تبني ( ةومن داللة اآليات السابق

   tΑ̈“tΡ: ، قال تعاىلعلى خلقهيتقرر علو ذات اهللا إخبار اهللا لنا برتول الكتب من السماء ف

š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr& uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ 〈آل عمرآن . 
 كان ابتداء الرتول والترتيل منه دل ذلك فإذا ،االحنطاط من علوهو  واملعروف أن الرتول

قه سبحانه فوق العرش وفوق  على خلعلى علوه سبحانه، وهو الثابت شرعاً، فهو عالٍ
 يرتل به إىل  مث-عز وجل- من اهللا  كان يسمع الكالم-عليه السالم-ربيل جاملخلوقات، و

 .م يف األرضسالال وةصالعليهم ال الرسل
بثنائه سبحانه على كتبه ووصفها بالنور واهلدى،   نقص وعيبويتقرر علوه وتعاليه عن كل

$ : قال تعاىل uΖø‹ ¤�s%uρ #’n? tã ΝÏδÌ�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( 
çµ≈oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥ M}$# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “Y‰èδ uρ Zπsà Ïãöθ tΒuρ 

tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈وقال تعاىل ، املائدة : !$ ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “ W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 

šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# t Ï%©!$# (#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈ −/§�9$#uρ â‘$ t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏ�ós çGó™$# ÏΒ É=≈tF Ï. 

«!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u !#y‰pκà− 4 Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9$# Èβöθ t±÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@  ÉL≈tƒ$ t↔Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4 
 tΒuρ óΟ ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈s3ø9 ويتقرر علو قهره بال . املائدة 〉 ∪⊇⊇∩ #$

الب وال منازع بتحديه سبحانه خللقه بأن يأتوا مبثل ما يف هذه الكتب من براهني وشرائع مغ
≅ : يعجز البشر عنها، قال تعاىل è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# ÷Éf ø9 $#uρ #’ n?tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ 

#x‹≈yδ Èβ#u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ Ï& Î#÷WÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7Ï9 # Z��Îγ sß ∩∇∇∪ 〈اإلسراء . 

                                                 
 

هي علو القهر بال مغالب، وعلو الشأن بتعاليه عن كل نقص وعيب ينايف ألوهيته، :  واملعاين املتضمنة لصفة العلو١
 هراس، انظر شرح العقيدة الواسطية البن تيمية، حممد. وعلو الفوقية فاهللا عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه

 .٨٧/ ص



  
 

٣٨٩

 :إثبات صفة الكالم هللا وإثبات نسبة ما يف الكتب من كالم هللا: املسألة الثالثة
الكتب فسبحانه وتعاىل،  الكتب إثبات صفة الكالم هللا حجيةويتقرر من اآليات الدالة على 

شاء وعلى الوجه اهللا تعاىل تكلم ا حقيقة كما ، وهي كالم اهللا عز وجل ال كالم غريه
خبالف الفالسفة الذين ال يصفون اهللا بالكالم، فال تكلم وال يتكلم، وال قال وال  ،الذي أراد

يقول، وخبالف املعتزلة وغريهم النافون لصفات اهللا ومنها الكالم؛ ولذلك قالوا خبلق القرآن، 
 :ومما يثبت صفة الكالم هللا ونسبة ما يف الكتب من كالم له ما يأيت

 : لة النقليةاألد
 :  سبحانهتصريح اهللا بنسبة ما يف الكتب من كالم له -

  tβθ :قال تعاىل ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θ ãΖÏΒ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO 

…çµ tΡθ èùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 البقرة. 
ماع اليهود كالم اهللا هو مساع الوحي بواسطة الرسول إن كانوا من الذين يف زمن فس

، أو بواسطة النقل إن كانوا من الذين جاءوا من بعده، أما مساع كالم -عليه السالم-موسى
 . ١اهللا مباشرة فلم يقع إال ملوسى عليه السالم

 ÷βÎ)uρ Ó‰tn :وقوله تعاىل r& z ÏiΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tF ó™$# çνö�Å_ r' sù 4 ®Lym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. «!$# ¢ΟèO 

çµøó Î=ö/r& … çµuΖtΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈  رمحه اهللا–التوبة، قال ابن كثري-: 
 من أمر الدين تقيم به  وتذكر له شيئاً،تقرؤه عليهالقرآن الكرمي أي يسمع كالم اهللا ىت ح"

 .٢"اهللا حجةعليه 
 : عن مباشرته لكتابة التوراة-سبحانه– إخبار اهللا -

 :كقولهالقرآن الكرمي فمن ذلك ماورد يف 

                                                 
 

 .٥٦٨/، ص١/بن عاشور، جلطاهر االتحرير والتنوير، حممد  ١

 . ١١٣/ ، ص٤/تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٢



  
 

٣٩٠

 $oΨö;tF :قال تعاىل x.uρ öΝÍκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨βr& }§ø�̈Ζ9 $# Ä§ø�̈Ζ9 $$ Î/ š÷ yè ø9 $#uρ È ÷yè ø9 $$ Î/ y#ΡF{ $#uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒ W{ $#uρ ÈβèŒW{ $$ Î/ £ Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρã� àf ø9 $#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4  yϑsù šX £‰|Á s? ÏµÎ/ uθ ßγ sù ×οu‘$¤�Ÿ2 

…ã& ©! 4  tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪ 〈 املائدة. 

$ : وقال تعاىل oΨö;tF Ÿ2uρ …çµ s9 ’Îû Çy#uθø9 F{ $# ÏΒ Èe≅à2 & óx« Zπ sàÏãöθ ¨Β Wξ‹ÅÁ ø�s?uρ Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« 

$ yδ õ‹ä⇐sù ;ο§θà)Î/ ö�ãΒ ù& uρ y7 tΒ öθ s% (#ρä‹ è{ù' tƒ $ pκÈ]|¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒÍ‘ 'ρé' y™ u‘#yŠ tÉ)Å¡≈ x�ø9  . األعراف 〉 ∪∋⊇⊆∩ #$
:  قال�عن النيب  -رضي اهللا عنه–هريرة  عن أيب ومنه ما ورد يف السنة ومن ذلك ما ورد 

 : قال له آدم،بتنا وأخرجتنا من اجلنة يا آدم أنت أبونا خي:احتج آدم وموسى فقال له موسى"
يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين 

 .١"موسى ثالثا فحج آدم موسى فحج آدم  ،بأربعني سنة
 :لكتبه يف القرآن الكرمي بترتيله لخبارإ -

 مرتلة من عنده تثبت أا كالمه واآليات يف هذا كثرية جداً، ووصف اهللا للكتب أا
 .سبحانه ال كالم غريه

 #x‹≈yδ: تعاىل قال uρ ë=≈tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθãè Î7 ¨?$$ sù (#θ à)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇∈∈∪ 〈 األنعام . 

 ×≅ƒ :تعاىل وقال Í”∴s? zÏiΒ Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9  .فصلت 〉 ∪⊅∩ #$

› tΑ̈“tΡ š�ø :تعاىل وقال n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr& uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ 〈آل عمرآن . 

$!  :تعاىل وقال ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ∩⊆⊆∪ 〈املائدة . 

                                                 
 

، من حديث أيب هريرة ٥٥٣/، ص٦٦١٤/ أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب حتاج آدم وموسى عند اهللا، ح١
، من ١١٤٠/، ص٦٧٤٢/دم وموسى عليهما السالم، حوأخرجه مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آ. مرفوعاً بلفظه

كتب لك : خط وقال اآلخر: حديث أيب هريرة مرفوعا بلفظه، وقال يف حديث ابن أيب عمر وابن عبدة، قال أحدمها
 . التوراة بيده



  
 

٣٩١

 #x‹≈yδ  :تعاىل وقال uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7̈?$$ sù (#θ à)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθ çΗxq ö�è? ∩⊇∈∈∪ βr& 

(# þθ ä9θà)s? !$ yϑ‾ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈tGÅ3ø9 $# 4’n? tã È ÷ tGx�Í←!$ sÛ ÏΒ $ uΖÎ=ö7 s% βÎ)uρ $ ¨Ζä.  tã öΝÍκÉJy™# u‘ ÏŠ šÎ=Ï�≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ 

 .األنعام 〉

 :رسلهه يف آيات عدة عن إتيانه الكتب لذكر -
 :-سبحانه– ألا عطاء لألنبياء من عنده ؛يف الكتب من كالم هللا سبة ماوهذا يدل على ن

 ¢ΟèO $oΨ÷�s?#u y›θ :قال تعاىل ãΒ |=≈tGÅ3ø9 $# $ �Β$ yϑs? ’ n? tã ü”Ï% ©!$# z|¡ ôm r& Wξ‹ÅÁ ø�s?uρ Èe≅ä3Ïj9 & ó x« 

“Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷q u‘uρ Νßγ‾=yè ©9 Ï !$ s)Î=Î/ óΟÎγ În/u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ 〈 قال تعاىلو ،األنعام:  $ uΖø‹¤�s%uρ #’n? tã 

ΝÏδ Ì�≈rO#u |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù 

“W‰èδ Ö‘θçΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “Y‰èδ uρ Zπ sàÏãöθ tΒ uρ t É)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈 ،املائدة 

 ô‰s)s9 :وقـال تعـاىل uρ y7≈oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ÎΤ$ sVyϑø9 $# tβ#u ö�à)ø9 $#uρ tΛ Ïà yè ø9 قال و  احلجر،〉 ∪∠∇∩ #$

 ô‰s)s9 :تعاىل uρ $ oΨ÷�s?#u ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) |=≈tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø: $#uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $#uρ Νßγ≈oΨø%y— u‘uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# 

÷Λàι≈ oΨù=āÒ sùuρ ’n? tã tÏϑn=≈ yè ø9  . اجلاثية〉 ∪∌⊆∩ #$

 :األدلة العقلية
وهذا يدل على أن  ،توافق الكتب يف العقائد وأمهات الشرائع والفضائل وتاريخ األمم -

،  خمتلفةةن، ويف أزم واملعروف أن األديان السماوية جاءت على يد أنبياء عدةاملصدر واحد،
وا على ما جاءوا به؟ فهذا من األدلة العقلية الواضحة اليت تدل فكيف هلم أن يتفقوا ويتوافق

 .كالم اهللا ال كالم غريه من الرسلعلى أن الكتب هي 
  ö≅t↔ó™uρ ôtΒ : وقد ظهر التوافق يف العديد من اآليات، فمن التوافق العقدي قوله تعاىل

$ oΨù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$ uΖÎ=ß™•‘ $ uΖù=yèy_ r&  ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# Zπ yγ Ï9#u tβρß‰t7 ÷è ãƒ ∩⊆∈∪ 〈الزخرف. 



  
 

٣٩٢

 ô‰s)s9: وقوله تعاىل uρ z Çrρé& y7ø‹ s9 Î) ’n<Î)uρ tÏ%©!$#  ÏΒ š�Î=ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø.u�õ°r& £sÜ t6ós u‹ s9 y7è=uΗxå 

£ tΡθ ä3tGs9 uρ zÏΒ zƒÎ�Å£≈ sƒø: * βÎ: وقوله تعاىل،  الزمر〉 ∪∋∌∩ #$ sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖø9 t“Ρr& š�ø‹ s9Î) 

È≅ t↔ó¡sù š Ï%©!$# tβρâ t�ø)tƒ |=≈tF Å6 ø9 $#  ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 ô‰s)s9 š‚u!% ỳ ‘,ys ø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ Ÿξsù £ tΡθ ä3s? 

z ÏΒ t Î�tIôϑßϑø9 $# ∩⊆∪ 〈 ،وقوله تعاىل يونس : øŒ Î)uρ tΑ$ s%  |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) ’ ÎoΤÎ) 

ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3ø‹ s9 Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t ÷t/ £“ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# # M�Åe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰÷èt/ 

ÿ…çµ èÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !% ỳ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9 $$Î/ (#θä9$ s% #x‹≈yδ Ö� ós Å™ ×Î7 •Β ∩∉∪ 〈 ،وقوله تعاىل الصف : 

$ uΖø‹¤�s%uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ 

Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “ Y‰èδ uρ Zπ sàÏãöθ tΒ uρ t É)−Gßϑù=Ïj9 

 . املائدة〉 ∪∌⊇∩

 tÏ%©!$# šχθãè: ومن التوافق التشريعي قوله تعاىل Î7 −Ftƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï%©!$# 

…çµ tΡρß‰Åg s† $¹/θ çGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã� ãΒ ù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç tã 

Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠ Ìh� ptä†uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y]Í× ‾≈ t6 y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈ n=øñF{ $#uρ 

 ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn=tæ 4 š Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“tãuρ çνρã� |Á tΡuρ (#θ ãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& 

ÿ…çµ yètΒ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ ßs Î=ø�ßϑø9 © ¨βÎ) ©!$# 3“u�tIô: وقوله تعاىل األعراف، 〉 ∪∠∋⊆∩ #$ $# š∅ÏΒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ à�Ρr& Νçλ m;≡uθ øΒ r&uρ �χr' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ̈Ψyf ø9 $# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# tβθè=çGø)uŠsù 

šχθè=tF ø)ãƒ uρ ( # ´‰ôãuρ Ïµø‹ n=tã $y)ym †Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Éβ#uö� à)ø9 $#uρ 4 ô tΒ uρ 4†nû ÷ρr& ÍνÏ‰ôγ yè Î/ 

š∅ÏΒ «! $# 4 (#ρç�Å³ö6 tF ó™$$ sù ãΝä3Ïè ø‹ u;Î/ “Ï%©!$# Λä ÷ètƒ$t/ Ïµ Î/ 4 š�Ï9≡ sŒuρ uθ èδ ã— öθx�ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 

 .التوبة
 

 



  
 

٣٩٣

، فجميعها تتمتع يثبت أا كالم اهللالسماوية الذي  للكتب  اإلعجاز التشريعي-
 :، ومن ذلك وهي كالم رب العاملني؟وكيف الالتشريع، نواحي باإلعجاز يف مجيع 

 ؛ األمر الذيالزمان واملكانمناسبة التشريع ألحوال األمم واختالفه باختالف األمة و -
≅ 9e: ، قال تعاىلالق العليميؤكد نسبتها إىل اخل ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° %[`$ yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 ö∩⊆∇∪ 〈 

  .املائدة

 وبيان األثر الطيب ،وصالحية العمل امن تشريعات،  الكتب حتسني العقل ملا جاءت به -
وحتليل وسواها، حلم اخلرتير والزىن فتحرمي اخلبائث ومنها . من عمل مبوجبهاعلى كل 

 فمهما ، تؤكد نسبتها إىل اهللا،القصاص، وأحكام الزواج والطالق وغريها، وأحكام باتالطي
 . بلغ املخلوق من علم ومعرفة ال يستطيع اإلحاطة جبميع العلوم واملعارف

ومنها تبشري ، ك ملا حوت الكتب من أخبار الغيوب اإلعجاز الغييب للكتب، وذل-
، وهذا ال يكون إال عن طريق إعالم  بقرونعثقبل أن يب � الكتب السابقة بنبوة حممد

  .فالبشر مهما كانوا ال يستطيعون معرفة الغيب. اهللا
 

 :١ السابقةإثبات حتريف الكتب السماوية: املسألة الرابعة
 حتريف الكتب السماوية السابقة على أيدي من نزلت عليهمالقرآن الكرمي أثبت اهللا يف 

  :، ومن ذلك بكالم البشراهللا فاختلط فيها كالمبعد وفاة الرسل، 
 :التوراة حتريف -

 وجعلوها ،األحبار حرفها قدو، � حممد بالنيب البشارة وفيه وتشريع، توحيد كتاب وهو
≅ ö :تعاىل قال كثرياً، وخيفون ،منها أهوائهم يوافق ما يبدون قراطيس è% ô tΒ tΑt“Ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

“Ï% ©!$# u !% ỳ ÏµÎ/ 4y›θ ãΒ # Y‘θ çΡ “ Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( …çµ tΡθ è=yè øgrB }§ŠÏÛ#t�s% $ pκtΞρß‰ö6 è? tβθ à�øƒéBuρ # Z�� ÏW x. ( 
                                                 

 

/ ص انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، فصل ثبوت االختالف والتغيري يف نسخ اهل الكتاب، البن تيمية،                   ١
٣٥١-٣٥٠. 



  
 

٣٩٤

ΟçF ôϑÏk=ãæuρ $ ¨Β óΟ s9 (# þθ çΗs>÷ès? óΟ çFΡr& Iωuρ öΝä.äτ !$ t/# u ( È≅è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝèδö‘sŒ ’ Îû öΝÍκÅÎöθ yz tβθ ç7yè ù=tƒ ∩⊇∪ 

  . األنعام〉
وليس كل ما فيها من كالم  حرفت وبدلت، -عليه السالم- على موسى التوراة احلق املرتلةف

ويف أزمان خمتلفة، ودخل عليها بأكثر من لغة  فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب، اهللا،
 tβθãèyϑôÜ: ، قال تعاىل١التحريف والتبديل tGsùr& βr& (#θ ãΖÏΒ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒÌ� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ 

tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈،وقال البقرة 

% zÏiΒ tÏ :تعاىل ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $# tã Ïµ ÏèÅÊ#uθ̈Β tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ oΨ÷èÏÿxœ $ uΖøŠ|Á tãuρ ôìoÿôœ$#uρ 

u�ö� xî 8ìyϑó¡ ãΒ $uΖÏã≡ u‘uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJt⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ÷èsÛuρ ’ Îû ÈÏd‰9  .النساء 〉 ∪∌⊇∩ 4 #$
 
 :حتريف اإلجنيل -

وبالوصايا اإلهلية  بالتوحيد، -عليه السالم–وقد جاء اإلجنيل الذي أنزل على عيسى 
 عيسى، وإمنا كان ذلك ألوهية، أو وليس فيه ما يدل على التثليث ،احلكيمة، وبالتشريعات

 š∅ÏΒ :، قال تعاىلمن التحريف الذي أُحدث فيها uρ š Ï%©!$# (# þθä9$ s% $ ‾ΡÎ) #“t�≈ |ÁtΡ $ tΡõ‹ yzr& 

óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨsù $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2èŒ Ïµ Î/ ∩⊇⊆∪ 〈 املائدة. 
، -عز وجل-اهللا   اإلجنيل وبدلوا فيه، ومل يبق على حالته كما أنزلهوقد حرف النصارى

 . أمساؤهم عليها، وهلا مؤلفون كُتبت٢ أربعة أناجيل خمتارة من أناجيل كثريةاليومفهي 
 
 
 

                                                 
 

 .١٨-١١/ انظر األناجيل دراسة مقارنة، ألمحد طاهر، ص١

اإلجنيل دراسة (وللمزيد انظر .  وهذه األناجيل األربعة هي األناجيل املنسوبة إىل مىت، ومرقص، ولوقا، ويوحنا٢
 . ٣٦-٢٣/، أمحد طاهر، ص)مقارنة



  
 

٣٩٥

 :١صور حتريف الكتب السماوية
≅ Ÿ: قال تعاىل: إخفاء اآليات ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9 $# ô‰s% öΝà2u !$y_ $ oΨä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝä3s9 

# Z�� ÏWŸ2 $£ϑÏiΒ öΝçFΨà2 šχθà�øƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# (#θà�÷ètƒ uρ ∅tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2u !% ỳ 

š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈tGÅ2uρ ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 املائدة. 
 ¨βÎ)uρ óΟ: قال تعاىل: التأويل اخلاطئ لآليات ßγ÷ΖÏΒ $Z)ƒ Ì� x�s9 tβ…âθ ù=tƒ Οßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈tF Å3ø9 $$ Î/ 

çνθ ç7|¡ ós tGÏ9 z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9 $# šχθä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# $ tΒuρ uθ èδ 

ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# tβθ ä9θ à)tƒ uρ ’ n?tã «!$# z>É‹ s3ø9 $# öΝèδ uρ tβθßϑn=ôètƒ ∩∠∇∪ 〈آل عمران . 
 zÏiΒ t: قال تعاىل :نقل اآليات من أماكنها Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $#  tã Ïµ Ïè ÅÊ#uθ ¨Β 

tβθ ä9θà)tƒ uρ $ oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tãuρ ô ∩⊆∉∪ 〈 النساء. 
 ×≅÷ƒ: قال تعاىل: إضافة شيء ليس من الكتاب uθ sù t Ï%©#Ïj9 tβθ ç7 çFõ3tƒ |=≈tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §ΝèO 

tβθ ä9θà)tƒ #x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# (#ρç�tIô±uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $ £ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& 

×≅÷ƒ uρuρ Νßγ ©9 $£ϑÏiΒ tβθç7 Å¡ õ3tƒ ∩∠∪ 〈البقرة . 
 

 :تب السماويةهذه الكومن األدلة  على حتريف 
 ÏM: تعاىل قال ،٢-سبحانه- به تليق ال بصفات الكتب هذه يف اهللا وصف - s9$s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# 

ß‰tƒ «! $# î's!θ è=øótΒ 4 ôM ‾=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨÏèä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß,Ï�Ψãƒ y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 
āχ y‰ƒ Í”z�s9 uρ # Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ # \� ø�ä.uρ 4 ∩∉⊆∪  〈 املائدة . 

! ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª :تعاىل قالو $# tΑöθ s% š Ï%©!$# (# þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥ uρ â !$ u‹ÏΖøîr& ¢ Ü=çGõ3oΨy™ $ tΒ 

(#θ ä9$s% ãΝßγ n=÷F s%uρ u !$uŠÎ;/ΡF{ $# Î�ö� tóÎ/ 9d, ym ãΑθ à)tΡuρ (#θ è%ρèŒ šU#x‹tã È,ƒÍ� y⇔ø9  .عمرآن آل〉 ∪⊆∇⊆∩ #$

                                                 
 

 .٣١٢/ ، ص٢/ حممد احلاج، ج. حتقيق د انظر هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، البن القيم، ١

 .١٣٤-١٣١/  انظر حول موثوقية األناجيل والتوراة، حممد السعدي، ص٢



  
 

٣٩٦

 öΝÏδ: تعاىل قال ،١اهللا أنبياء قذفهمو Ì�ø�ä3Î/uρ öΝÎγ Ï9 öθ s%uρ 4’ n?tã zΟ tƒö� tΒ $ �Ζ≈ tF öκæ5 $VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪ 〈 النساء. 
 قـال ،٢األمم وتاريخ والتشريع االعتقاد يف النسخ بني احلاصل والتناقض االختالف -

 ô‰s)s9: تعاىل uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# y# Î=çG÷z$$ sù ÏµŠÏù 4 Ÿω öθ s9 uρ ×πyϑÎ=x. ôM s)t7 y™ ÏΒ y7Îi/¢‘ 

z ÅÓà)s9 öΝæηuΖ÷�t/ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ ’Å∀s9 7e7x© çµ÷ΖÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 ،تعاىل وقال هود:  $ tΒ uρ (# þθ è%§� x�s? āω Î) . ÏΒ 

Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u!% ỳ ãΝù=Ïè ø9$# $ J‹øót/ öΝæηuΖ÷�t/ 4 Ÿω öθ s9 uρ ×πyϑÎ=x. ôM s)t7 y™  ÏΒ y7 Îi/¢‘ #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β z ÅÓà)©9 

öΝæηuΖ÷�t/ 4 ¨βÎ)uρ zƒ Ï%©!$# (#θ èOÍ‘ρé& |=≈tGÅ3ø9 $# . ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ’Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΨÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ ∩⊇⊆∪ 〈 الشورى. 

 ãΝÏδ: تعاىل قال ،٣واملنحلة اجلائرة التشريعات - É‹÷{r& uρ (# 4θ t/Ìh�9 $# ô‰s%uρ (#θ åκçΞ çµ ÷Ζtã öΝÎγ Î=ø.r&uρ tΑ≡uθøΒr& 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈t7 ø9 $$Î/ 4 $ tΡô‰tGôãr& uρ tÌ� Ï�≈s3ù=Ï9 öΝåκ÷]ÏΒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊇∉⊇∪ 〈النساء . 

 ôÏΒ :تعاىل وقال uρ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷ΖtΒ ù' s? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒ ù' s? 

9‘$ oΨƒÏ‰Î/ āω ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹s9 Î) āω Î) $ tΒ |MøΒ ßŠ Ïµ ø‹ n=tã $ VϑÍ←!$ s% 3 y7Ï9≡ sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ (#θ ä9$ s% }§øŠs9 $uΖøŠn=tã ’ Îû 

z↵ÍhŠÏiΒ W{ $# ×≅‹Î6 y™ šχθ ä9θà)tƒ uρ ’n? tã «! $# z>É‹ s3ø9 $# öΝèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 عمرآن آل . 

 øŒ:  قال تعاىل،٤واإلفسادالدعوة إىل الفساد  - Î)uρ $tΡõ‹ s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθ ä3Ï�ó¡n@ öΝä.u !$tΒ ÏŠ 

Ÿωuρ tβθ ã_ Ì�øƒéB Νä3|¡ à�Ρr& ÏiΒ öΝä.Ì�≈ tƒ ÏŠ §ΝèO ÷Λän ö‘t�ø%r& óΟçFΡr& uρ tβρß‰uηô±n@ ∩∇⊆∪ §ΝèO öΝçFΡr& ÏIω àσ‾≈ yδ 

šχθè=çGø)s? öΝä3|¡ à�Ρr& tβθ ã_ Ì�øƒéBuρ $ Z)ƒ Ì�sù Νä3ΖÏiΒ ÏiΒ öΝÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ tβρã� yγ≈ sàs? ΝÎγ øŠn=tæ ÄΝøOM}$$ Î/ 

                                                 
 

 .١٣٦-١٣٤/ انظر املصدر السابق، ص١

وانظر حول . ١٥٨-١٥٦، ٧٤-٧٣/ انظر هداية احليارى يف الرد على اليهود والنصارى، اإلمام ابن القيم، ص٢
 .١٢٣ -١١١، ٨٦-٦٦، ٤٤-٣٩/مد السعدي صموثوقية األناجيل والتوراة، حم

 .١٣٩-١٣٦/ انظر حول موثوقية األناجيل والتوراة، حممد السعدي، ص٣

 .١٤٠-١٣٩/  انظر حول موثوقية األناجيل والتوراة، حممد السعدي، ص٤



  
 

٣٩٧

Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ βÎ)uρ öΝä.θ è?ù' tƒ 3“t�≈ y™é& öΝèδρß‰≈ x�è? uθ èδuρ îΠ §� ptèΧ öΝà6 ø‹ n=tã öΝßγ ã_#t� ÷zÎ) 4 tβθ ãΨÏΒ÷σçGsùr& 

ÇÙ÷èt7 Î/ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχρã� à�õ3s?uρ <Ù ÷èt7Î/ 4  ∩∇∈∪ 〈 البقرة. 
 أقوال من أا يبني وهذا احلديث، العلم ياتمعط مع تتفق ال اليت علميةال خطاءاأل وجود -

 .١القاصرة العقول أصحاب البشر
 من العديد يف الكرمي القرآن توافق واليت ،٢الكنيسة يف ا معترف غري النسخ بعض وجود -

 وعال، جل للرب وبنوته -السالم عليه- عيسى ألوهية أنكر الذي برنابا، كإجنيل القضايا
 : تعاىل قال ،٣ذلك وحنو � حممد بالنيب البشارة فيه وتكرر ح،املسي بصلب القول وأنكر

βÎ* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$uΖø9 t“Ρr& š�ø‹ s9 Î) È≅t↔ó¡sù š Ï%©!$# tβρâ t� ø)tƒ |=≈ tF Å6ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 ô‰s)s9 

š‚u !% ỳ ‘, ysø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ Ÿξ sù £ tΡθä3s? z ÏΒ tÎ�tIôϑßϑø9 $# ∩⊆∪ 〈يونس . 
 
 :هيمنة القرآن الكرمي على مجيع الكتب السابقة: ملسألة اخلامسةا

 يف الكتب -عز وجل-الصة التعاليم اإلهلية اليت أنزهلا اهللا  خاًجاء القرآن الكرمي متضمن
  ما دخل عليها من حتريف وتبديل، وناسخاًاً ومبين للحق الذي جاء فيها،السابقة، ومؤيداً

 يتعدى التصديق واحلكم والشهادة إذ هو يتضمن ذلك كله،، فوهذا هو مفهوم اهليمنة. هلا
  :، قال تعاىلدون الكتب السابقةمن ا القرآن الكرمي  خصة صف وهي ،إىل النسخ

!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# $ �ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n=tã ( 
   . املائدة〉 ∪∇⊇∩

                                                 
 

 .١٢٦-١٢٣، ٥٩ -٥٢/  انظر حول موثوقية األناجيل والتوراة، حممد السعدي، ص١

 .٣٣ / انظر املصدر السابق، ص٢

 . انظر إجنيل برنابا، حتقيق سيف اهللا أمحد فاضل٣



  
 

٣٩٨

هيمن  وهو امل،مهيمن حبفظه وسالمته من التحريف والتبديل، مهيمن بإعجازهوالقرآن الكرمي 
الوحيد للتشريع  ولذلك استحق أن يكون خامت الكتب واملنبع بدوامه إىل أن تقوم الساعة،

 .املعترب يف الدين
 ¨βÎ) #x‹≈yδ tβ#u :والقرآن الكرمي فصل ملا اختلف فيه بني الكتب السابقة، قال تعاىل ö�à)ø9 $# 

�Èà)tƒ 4’n? tã û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) u�sYò2r& “Ï% ©!$# öΝèδ ÏµŠÏù šχθà�Î=tGøƒs† ∩∠∉∪ 〈النمل. 
 فاألناجيل املعتمدة عندهم تقر -عليه السالم- ومن ذلك اختالفهم يف قضية صلب املسيح 

، قال -عليه السالم- الصلب، فيما القرآن الكرمي يقول إن من صلب مل يكن عيسى هذا
 öΝÎγ: تعاىل Ï9 öθ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ $#  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθ ß™u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ tΒ uρ çνθç7 n=|¹ 

Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝçλ m; 4 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟù=Ïæ āω Î) tí$t7 Ïo?$# 

Çd©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ 〈 النساء. 

≅ Ÿ :والقرآن الكرمي مظْهِر ملا كان خمفياً من تلك الكتب، قال تعاىل  ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9 $# ô‰s% 

öΝà2u !$ y_ $ oΨä9θ ß™u‘ ÚÎit7ãƒ öΝä3s9 # Z�� ÏWŸ2 $ £ϑÏiΒ öΝçFΨà2 šχθà�øƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9$# (#θ à�÷ètƒ uρ 

∅tã 9�� ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2u !% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈tGÅ2uρ Ñ Î7•Β ∩⊇∈∪ 〈 املائدة. 
 ببشريته، وهو يف املهد، قال -عليه السالم- ومن ذلك إخفاء النصارى اعتراف عيسى 

$‘ ôNu :تعاىل x© r' sù Ïµ ø‹s9 Î) ( (#θ ä9$ s% y# ø‹ x. ãΝÏk=s3çΡ  tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã 

«!$# z Í_9s?#u |=≈tGÅ3ø9 $#  Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪ 〈 مرمي. 
مصحح ومصوب ملا جاء يف الكتب السابقة من أخطاء ليست من أصل القرآن الكرمي و

األخطاء العقدية اليت ختص صفات ومنها  ث بعد ذلك من حتريف،حد ولكنها مما أُ،الكتب
تعاىل اهللا عما -وغري ذلك ، والبخل  والتعب،فهم هللا بالنوموص ومن ذلك -جل وعال-اهللا 

 ÏM :، قال تعاىل- علواً كبرياًيقولون s9$ s%uρ ßŠθåκu� ø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è=øótΒ 4 ôM ‾=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 

(#θ ä9$s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß,Ï�Ψãƒ y# ø‹x. â !$ t±o„ 4 āχ y‰ƒ Í”z�s9 uρ # Z��ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ 



  
 

٣٩٩

y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹ øó èÛ # \�ø�ä.uρ 4 $ uΖøŠs)ø9 r& uρ ãΝæηuΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u !$ ŸÒ øót7ø9 $#uρ 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 !$ yϑ‾=ä. (#ρß‰s%÷ρr& # Y‘$ tΡ 

É>ö� ysù=Ïj9 $ yδ r' x�ôÛr& ª!$# 4 tβöθ yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# # YŠ$|¡sù 4 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  املائدة، 〉 ∪⊇∌∩ #$

≡ y7Ï9 : قال تعاىل،واألخطاء العقدية والتارخيية الواقعة يف قصص األنبياء sŒ |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒö�tΒ 4 
š ö̂θ s% Èd, ys ø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρç�tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ 〈قال تعاىل مرمي، و:  ¨βÎ) #x‹≈yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Ás)ø9 $# ‘,ys ø9 $# 4 
$ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈s9 Î) āωÎ) ª!$# 4 āχÎ)uρ ©! $# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9  .  آل عمرآن〉 ∪⊅∌∩ #$

يف الكتب السابقة شارح وموضح ومفصل للحقائق واألحداث املذكورة القرآن الكرمي و
�  : قال تعاىل ، إىل اللبسبطريقة ال تدعو !9# 4 ë=≈tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ#u §ΝèO ôM n=Å_Áèù  ÏΒ ÷βà$©! 

AΟŠÅ3ym A�� Î7 yz ∩⊇∪ 〈 ،وقال تعاىلهود:  Ò=≈tGÏ. ôMn=Å_Á èù …çµ çG≈ tƒ#u $ºΡ#u ö� è% $ |‹Î/t� tã 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ßϑn=ôètƒ 

 . هود〉 ∪⊃∩

 مرجع أوسع داللة وأكثر استيعاباً ملا يف الكتب السابقة من شرائع، متجاوزاًالقرآن الكرمي و
 t: ال تعاىلما هو خري منها وأكمل وأمت وأيسر، قات الزمنية واملكانية إىل ياخلصوص Ï%©!$# 

šχθãè Î7 −Ftƒ tΑθ ß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï%©!$# … çµtΡρß‰Åg s† $ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ 

Νèδ ã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅ Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠÌh� ptä†uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y]Í×‾≈ t6 y‚ ø9 $# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñ F{ $#uρ  ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠn=tæ 4 šÏ% ©!$$sù (#θãΖtΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“tãuρ 

çνρã� |Á tΡuρ (#θãèt7 ¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ… çµyètΒ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9  . األعراف〉 ∪∠∋⊆∩ #$

 ¨βÎ) #x‹≈yδ tβ#u :وقال تعاىل ö�à)ø9 $# “Ï‰öκu‰  ÉL ‾=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθ ø%r& ç�Åe³u;ãƒ uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# tÏ% ©!$# tβθ è=yϑ÷ètƒ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; # \�ô_ r& # Z�� Î6x. ∩∪ 〈  اإلسراء. 

 
 
 



  
 

٤٠٠

 : صالحية الكتب السماوية السابقة وعدم حتريفها شبهة: املسألة السادسة
لتبديل،  وعدم تعرضها للتحريف واتهاة كتبهم وصحأكد اليهود والنصارى على سالم

 :واستدلوا على ذلك باآليت
 ووصفه هلما باهلدى القرآن الكرمي،دح اهللا للتوراة واإلجنيل يف استدلوا مب: األول -

$!  : تعاىلهليف قو ،١والنور ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ−G9 $# $ pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $# t Ï%©!$# 

(#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈ −/§�9$#uρ â‘$ t6ôm F{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏ�ós çGó™$# ÏΒ É=≈tF Ï. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã 

u !#y‰pκà− 4 Ÿξ sù (# âθt± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t±÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@  ÉL≈tƒ$ t↔Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4 tΒ uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑÎ/ 

tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9  . املائدة〉 ∪⊇⊇∩ #$

$  : تعاىلهلوقو uΖø‹¤�s%uρ #’ n? tã ΝÏδÌ�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# 

( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ $]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘öθ −G9 $# “Y‰èδ uρ Zπ sàÏãöθ tΒ uρ 

tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈املائدة  . 

 :حترير الشبهة
 ،لحقا باهلدى ليصفهمالقرآن الكرمي  و،كيف تكون التوراة واإلجنيل حمرفة وغري معتمدة

 والنور الذي يستضاء به يف إزالة الشبهات وحل املشكالت؟
 :الرد

م اهللا املرتل  إن التوراة واإلجنيل من الكتب السماوية اليت نزلت هلداية البشر، وهي كال-
باحلق، وأثىن اهللا على أصل هذه الكتب، وما جاء فيها من أصول وعقائد مساوية دي إىل 

سبحانه -احلق، والثناء على أصل الشيء ولو بدل يعد أمراً سائغاً ومعروفاً، خصوصاً أن اهللا 
يزيل   بني يف آيات عدة تعرض األصل للتحريف وعدم صالحيته للحكم األمر الذي-وتعاىل

  .اللبس يف ذلك

                                                 
 

 .٢٦١-٢٦٠ ورقم ٢٤٢/ ، ص١/  انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ج١



  
 

٤٠١

 إن الثناء الوارد يف اآليات السابقة للتوراة واإلجنيل خيتص بوقت نزوهلا حيث حكم ا -
 . وقبل حتريفها-عليه السالم-األنبياء قبل رفع عيسى 

   
 هلوقيف  ،١التوراة واإلجنيلاستدلوا بدعوة اهللا لليهود والنصارى أن يتحاكموا إىل : الثاين
$ ( !$‾ΡÎ :تعاىل uΖø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $# tÏ% ©!$# (#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 

(#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/§�9 $#uρ â‘$ t6ôm F{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏ�ós çGó™$#  ÏΒ É=≈tF Ï. «! $# (#θçΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u !#y‰pκà− 4 Ÿξ sù 

(# âθ t± ÷‚s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t±÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@  ÉL≈tƒ$ t↔Î/ $YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4 tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã�Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊆⊆∪ $ oΨö;tF x.uρ öΝÍκö� n=tã !$ pκ� Ïù ¨βr& }§ø�̈Ζ9 $# Ä§ø�̈Ζ9 $$Î/ š÷yè ø9 $#uρ È ÷ yèø9 $$ Î/ 

y#ΡF{ $#uρ É#ΡF{ $$Î/ šχèŒ W{ $#uρ ÈβèŒ W{$$ Î/ £ Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρã�àf ø9 $#uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4  yϑsù šX£‰|Á s? 

ÏµÎ/ uθ ßγ sù ×οu‘$¤�Ÿ2 …ã& ©! 4  tΒuρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪ 

$ uΖø‹¤�s%uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u  |¤ŠÏè Î/ È ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ 

Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# “ Y‰èδ uρ Zπ sàÏãöθ tΒ uρ t É)−Gßϑù=Ïj9 

∩⊆∉∪ ö/ ä3ós u‹ ø9 uρ ã≅÷δ r& È≅ŠÅgΥM}$# !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# ÏµŠÏù 4  tΒ uρ óΟ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù 

ãΝèδ šχθà)Å¡≈ x�ø9  .  املائدة〉 ∪∠⊇∩ #$

 ö≅è% Ÿ≅÷δ :وقوله تعاىل r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÷Λä ó¡s9 4’ n? tã > ó x« 4®L ym (#θßϑŠÉ)è? sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ 

tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î)  ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3 āχ y‰ƒ Í”z�s9 uρ # Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # \� ø�ä.uρ ( 
Ÿξ sù }̈ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s)ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9  . املائدة〉 ∪∇∌∩ #$

 
 

                                                 
 

 .٢٦٨/ ، ص١/  انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ج١



  
 

٤٠٢

 öθ :وقوله تعاىل s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$s%r& sπ1 u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö� s9 Î) ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θ è=Ÿ2V{ ÏΒ 

óΟÎγ Ï%öθ sù ÏΒ uρ ÏM øtrB Ο Îγ Î=ã_ ö‘r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×οy‰ÅÁ tF ø)•Β ( ×��ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u !$y™ $ tΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩∉∉∪ 〈املائدة . 
 

 :حترير الشبهة
 � والرسول  وإقامتها إىل كتبهمود والنصارىلتحاكم اليهالقرآن الكرمي ن دعوة اهللا يف إ

 .موجود دليل على صحة كتبهم وخلوها من التحريف
 :الرد

 لضرورة التحاكم إىل التوراة ذكر جزءاً من احلق الذي جاء فيها -سبحانه-كره  عند ذ-
$ : وهي قوله تعاىل oΨö;tF x.uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø�̈Ζ9 $# Ä§ø�̈Ζ9 $$ Î/ š÷ yè ø9 $#uρ È ÷ yèø9 $$ Î/ y#ΡF{$#uρ 

É#ΡF{$$ Î/ šχèŒ W{ $#uρ ÈβèŒW{ $$ Î/ £ Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4  yϑsù šX £‰|Á s? ÏµÎ/ uθ ßγ sù 

×οu‘$ ¤�Ÿ2 …ã&  : مث أتبع ذلك احلق الذي جاء فيها بقوله 〉 ∪∋⊇∩ 4 !© tΒuρ óΟ©9 Νà6 øts† !$yϑÎ/ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 〈 ،وهذا يشري إىل أن التحاكم يكون باحلق الذي  املائدة
 .الذي أحدث فيما بعدكان مكتوباً فيها، وليس بالباطل 

وعند ذكره اإلجنيل اشترط سبحانه للتحاكم به، أن يكون باحلق الذي كان مكتوباً فيه، 
ليؤمن أهل اإلجنيل جبميع ما فيه، وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما : "-رمحه اهللا-يقول ابن كثري 

يه ومما جيب عليهم ا ففهذا مم-ه، وتصديقه إذا وجد اتباع، واألمر ب�البشارة ببعثة حممد  فيه
≅ ö : قال اهللا تعاىل-أن يقيموه è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ÷Λä ó¡s9 4’n? tã > ó x« 4®L ym (#θ ßϑŠÉ)è? sπ1 u‘ öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î)  ÏiΒ öΝä3În/§‘ ∩∉∇∪ 〈 وقال تعاىل،املائدة :  tÏ%©!$# šχθãè Î7−F tƒ 

tΑθ ß™§�9$# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çµ tΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Νèδ ã�ãΒ ù' tƒ 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠ Ìh� ptä†uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ y]Í× ‾≈ t6 y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ 



  
 

٤٠٣

öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈ n=øñ F{$#uρ  ÉL ©9$# ôMtΡ% x. óΟÎγ øŠn=tæ 4 šÏ% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“tãuρ çνρã� |Á tΡuρ 

(#θ ãèt7̈?$#uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ… çµyètΒ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9  . ١ "األعراف 〉 ∪∠∋⊆∩ #$
 :-رمحه اهللا- ابن كثرييقول  أن ذكره سبحانه للتحاكم ذه الكتب خاص بوقت نزوهلا، -
ه، ومدحها وأثىن كليم -عليه السالم–ملا ذكر اهللا تعاىل التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى "

 وذكر اإلجنيل ذا القيد يعين يف وقتها،هتباع،  حيث كانت سائغة اال،هااتباععليها، وأمر ب
 . ٢"أمر أهله بإقامته، واتباع ما فيهومدحه و

 أن اهللا عند ذكره للتحاكم أشار سبحانه إىل الترتيب الزمين للكتب، وبني عدم صالح -
ت حقاً حىت جاء اإلجنيل فنسخ بعض أحكامها، وبني كل منها يف وقت اآلخر، فالتوراة كان

$ : بعضها، ويف ذلك إبطال جلزء منها، قال تعاىل ]%Ïd‰|Á ãΒ uρ $ yϑÏj9 š÷ t/ £“ y‰tƒ š∅ÏΒ 

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ¨≅Ïm T{ uρ Νà6 s9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# tΠ Ìh� ãm öΝà6 ø‹ n=tæ 4 /ä3çGø⁄Å_ uρ 7πtƒ$ t↔Î/  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ (#θ à)̈?$$ sù 

©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∈⊃∪ 〈 ،وقال تعاىل آل عمرآن:  $ £ϑs9 uρ u !% ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰s% Ο ä3çGø⁄Å_ 

Ïπ yϑõ3Ås ø9$$ Î/ tÎi t/T{ uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “Ï%©!$# tβθ à�Î=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θ à)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr& uρ ∩∉⊂∪ 〈الزحرف  .  
فأبطل التحاكم إليها بغض النظر عن مث جاء القرآن الكرمي فهيمن على مجيع الكتب 

 !$uΖø9 :صالحيتها، قال تعاىل t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) |=≈tGÅ3ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ 

É=≈tGÅ6 ø9 $# $�ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n=tã ( ∩⊆∇∪ 〈،ففي كل مرة يذكر سبحانه التحاكم إىل التوراة   املائدة
 . يعطف عليها ما أنزل إليهم من رم وهو القرآن الكرميواإلجنيل وإقامتها 

 
 
 

                                                 
 

 .١٢٧-١٢٦/، ص٣/ انظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 .١٢٧/، ص٣/نظر املصدر السابق، ج ا٢

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000015


  
 

٤٠٤

لرجوع إىل كتب اليهود والنصارى عند  ل�اهللا للرسول استدلوا بدعوة  :الثالث
*  βÎ : تعاىلوذلك يف قوله ،١حتاكمهم إليه sù x8ρâ !$ y_ Νä3÷n $$ sù öΝæηuΖ÷�t/ ÷ρr& óÚÍ�ôãr& öΝåκ÷]tã ( βÎ)uρ 

óÚÌ� ÷è è? óΟ ßγ ÷Ψtã  n=sù x8ρ•�ÛØo„ $ \↔ø‹x© ( ÷βÎ)uρ |M ôϑs3ym Νä3÷n$$ sù ΝæηuΖ÷�t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† 

tÏÜ Å¡ ø)ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪ y# ø‹ x.uρ y7 tΡθ ãΚÅj3ptä† ÞΟèδ y‰ΖÏãuρ èπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù ãΝõ3ãm «! $# ¢Ο èO šχöθ ©9 uθ tGtƒ .ÏΒ 

Ï‰÷èt/ š�Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ ∩⊆⊂∪ 〈املائدة .  
 :حترير الشبهة

كم بني أهل الكتاب مبا جاء يف كتبهم دليل على صالحية حلي � إن دعوة اهللا لرسوله 
  . وعدم عاملية الرسالة،كتبهم وعلى عدم هيمنة القرآن

 :الرد
 أن التحاكم للتوراة واإلجنيل خاص مبا مل ينسخ فيها، وكان موافقاً ملا كان مشروعاً عندنا -

 .الكرمييف القرآن 
 كان موعة من اليهود الذين مل يكونوا � أن التخيري يف التحاكم املأمور به الرسول -

اخليار للحكم بينهم، أو اإلعراض عنهم، فهم مل  �ذميني وال معاهدين، فكان للرسول 
يكونوا حتت سلطان الدولة اإلسالمية ليحكم بينهم بالقرآن الكرمي، ولذلك أمره اهللا باحلكم 

 .م مبا كان سائغاً عندهم من تشريعاتبينه
 واحلال أم منكرون لنبوته أصالً � أن اهللا عاب عليهم أن يتحاكموا بينهم إىل الرسول -

وعندهم كتبهم اليت يعتمدوا، فكيف يطلبون التحاكم ممن يكذبونه، وهذا يشري إىل 
 .التناقض يف أقواهلم مع أعماهلم

 
عليه - بعيسى  مرةً،أن اليهود كفروا مرتني على هؤالء ومما جيدر التنبيه إليه يف الرد

 فكفر اليهود باإلجنيل فلم  يف التوراةفاإلجنيل نسخ بعض ما ،� والثانية مبحمد -السالم

                                                 
 

 .٢٦٨/ ، ص١/  انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ج١



  
 

٤٠٥

فيها ما كان  اهللا بالتحاكم إىل التوراة ويقيموا ما نسخه اإلجنيل من أحكام فكيف يأمرهم
 .ود وعدم صالحية كتام، والنصارى يعلمون بكفر اليه أصالًاًمنسوخ

،  فهي دعوة خاصة م،القول خبصوصية التوراة واإلجنيل ببين إسرائيل والشيء اآلخر
 »ωθ :قال تعاىل ß™u‘uρ 4’ n<Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ∩⊆∪ 〈عامة كرسالة النيب  رسالةوليست،  آل عمرآن 

أعطيت " :����اهللا  قال رسول :قال -رضي اهللا عنهما–جابر بن عبد اهللا فعن  ����حممد 
 وجعلت يل األرض ، نصرت بالرعب مسرية شهر: مل يعطهن أحد من األنبياء قبليمخساً

 وكان ، وأحلت يل الغنائم،أميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، ف وطهوراًمسجداً
  والنصارى .١"أعطيت الشفاعةوكافة  الناس النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل

 .وه من دعوة خاصة إىل دعوة عامةنقلوا هذه الدع
 بداللة األحداث والوقائع  بوضعها احلايلفيتبني من ذلك بطالن التحاكم إىل هذه الكتب

 .اليت يعرفوا ويعترفون ا
 

 :كفر اليهود والنصارى: املسألة السابعة
من خالل وذلك  ؛كفر اليهود والنصارىمن خالل اآليات الدالة على حجية الكتب تبني ي

، والذي خيرجها من كوا كتباً مساوية ومنهجاً يف كتبهماحلاصل لتبديل إثبات التحريف وا
ربانياً معتمداً على األساطري اليت اكتتبها بعض البشر وبدلوا وحرفوا فيها وفق ما واه 
أنفسهم وإن كان فيها بعض من احلق الباقي، ويتبني كفرهم من خالل عاملية الرسالة احملمدية 

 .لدة والقرآن الكرمي املهيمن مبا فيه من أصول وشرائع على مجيع الكتب السابقةاخلا
 
 

                                                 
 

، من ٣٧/، ص٤٣٨/ جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، ح� أخرجه البخاري، كتاب الصالة، باب قول النيب ١
 كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب وأخرجه مسلم،.  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما-حديث جابر بن عبد اهللا 

 . مرفوعاً بنحوه-رضي اهللا عنه-، من حديث جابر بن عبد اهللا ٧٥٩/، ص١١٦٣/ املساجد ومواضع الصالة، ح
 



  
 

٤٠٦

 :وقد جاءت األدلة النقلية بكفرهم فمن القرآن
$  ¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3: قول اهللا سبحانه وتعاىل tΒ uρ y# n=tF ÷z$# šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# āωÎ) . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9$# $ J‹ øót/ óΟ ßγ oΨ÷�t/ 3  tΒuρ ö�à�õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# �χÎ* sù ©!$# 

ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊇∪ 〈،تعاىلوقوله سبحانه و  آل عمران:  $ tΒ tβ% x. ãΝŠÏδ≡t� ö/Î) $ wƒ ÏŠθ åκu‰ Ÿωuρ 

$ |‹ÏΡ#u�óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $ Z�‹ÏΖym $ VϑÎ=ó¡ •Β $ tΒuρ tβ% x. z ÏΒ t Ï.Î�ô³ßϑø9 قوله ، و آل عمران〉 ∪∠∌∩ #$

≅ ö :تعاىل è% Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# (# öθ s9$yès? 4’ n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ÷�t/ ö/ ä3uΖ÷�t/uρ āωr& y‰ç7 ÷ètΡ āω Î) ©!$# Ÿωuρ 

x8Î�ô³èΣ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚ −Gtƒ $ uΖàÒ÷èt/ $ ³Ò÷èt/ $ \/$t/ö‘r&  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θä9θ à)sù (#ρß‰yγ ô© $# 

$ ‾Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪ 〈آل عمرآن . 

 Ÿ≅÷δ : تعاىلوقوله r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχρã�à�õ3s? ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# ÷ΛäΡr&uρ šχρß‰yγ ô±n@ ∩∠⊃∪ 〈آل  

  .عمرآن

  :وقوله تعاىل tΒuρ ÆttGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθ èδuρ ’Îû Íοt�ÅzFψ$# z ÏΒ zƒÌ� Å¡≈y‚ ø9 $# 

 . آل عمران〉 ∪∋∇∩

� ô‰s)s9 t :تعاىلوقوله سبحانه و x�Ÿ2 š Ï%©!$# (# þθ ä9$ s% āχÎ) ©! $# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß ø⌠$# zΟ tƒó�tΒ ( 
tΑ$ s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝà6 −/u‘uρ ( … çµ‾ΡÎ)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym 

ª!$# Ïµø‹ n=tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $tΒ uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈املائدة . 

 ô‰s)©9 t�x�Ÿ2 t: وقوله تعاىل Ï%©!$# (# þθä9$ s% āχÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈n=rO ¢ $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 
βÎ)uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θ à)tƒ £¡¡yϑu‹ s9 š Ï%©!$# (#ρã� x�x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 〈 

 .املائدة
% ¨βÎ) tÏ: وقوله تعاىل ©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# tÏ.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ̈Ψyγ y_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 4 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝèδ •�Ÿ° Ïπ−ƒ Î�y9 ø9  .البينة 〉 ∪∌∩ #$



  
 

٤٠٧

 :ومن السنة
والذي نفس حممد بيده، ال  ":قالأنه  �  عن رسول اهللا-رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة 

مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال  يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين
 .١"كان من أصحاب النار

 
 :٢إبطال مبدأ وحدة األديان: املسألة الثامنة

بصحة مجيع املعتقدات الدينية، وصواب مجيع العبادات، وأا طرق إىل غاية االعتقاد  وهو
 :وينقسم هذا املبدأ إىل قسمني . ٣"واحدة

عليه - وتسمى الدين اإلبراهيمي وهي األديان اليت تعلن انتماءها إىل إبراهيم :وحدة صغرى
ن الوحدة الدعوة وتفرع عن هذا القسم م. ٤، وهي اإلسالم واليهودية والنصرانية-السالم
والتوراة القرآن الكرمي  والدعوة إىل طباعة ، ومعبد يف حميط واحدمسجد وكنيسة : إىل بناء

 .٥واإلجنيل يف غالف واحد
 تلكم جبامع أن، بل وامللحدة، يان وامللل الوثنية وهذا شامل جلميع األد:وحدة كربى

 وهذه ٦.وأن للحياة معىن ،ن وأن امللحدين يؤمنون باإلنسا،الوثنيات آثار نبوات سابقة

                                                 
 

، ٣٨٦/  إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته، ح� أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد ١
 .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–رة ، من حديث أيب هري٧٠٣/ ص

 وهي دعوة ماكرة خبيثة تدعو إىل تقارب األديان فيما بينها وصهرها يف قالب واحد خللط احلق بالباطل، وهدم ٢
" و" االحتاد"و" وحدة الوجود"اإلسالم وتقويض دعائمه، وجر أهله إىل ردة شاملة، وهي دعوة قدمية دعا إليها دعاة 

 من املنتسبني إىل اإلسالم من مالحدة الصوفية كابن عريب، وللمزيد انظر اإلبطال لنظرية اخللط بني وغريهم" احللول
 .٢٨-٢٣، ١٣-١٢/لبكر أبو زيد، ص، دين اإلسالم وغريه من األديان 

  .٣٣٩/، ص١/ دعوة التقريب بني األديان، أمحد القاضي، ج٣

 .٣٤١/، ص١/ املصدر السابق، ج٤

 .٥٨-٥٧/لبكر أبو زيد، ص، ية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األدياناإلبطال لنظر انظر ٥

 .٣٤٢/ ، ص١/  دعوة التقريب بني األديان، أمحد القاضي، ج٦



  
 

٤٠٨

الوحدة ال حتتاج إىل إبطال ورد، فبطالا واضح لكل أحد، فكيف جتتمع حتت مسمى 
 !!.  واحد وليس بينها أدىن اشتراك وال تتفق يف أصل واحد من أصوهلا

 ):الوحدة الصغرى(إبطال مبدأ وحدة األديان السماوية 

ح يف  الرسول النيب األمي وحصر الفالاتباعبداللة ما أنزل عليهم يف كتبهم من األمر ب -
 tÏ%©!$# šχθãè: أتباعه قال تعاىل Î7−F tƒ tΑθß™§�9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©!$# … çµtΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ 

öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥ M}$#uρ Νèδ ã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψßϑø9 $# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 

ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh� ptä†uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ ø9 $# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈n=øñ F{$#uρ ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn=tæ 4 
šÏ% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“tãuρ çνρã� |ÁtΡuρ (#θ ãèt7̈?$#uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yètΒ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

šχθßs Î=ø�ßϑø9  . األعراف〉 ∪∠∋⊆∩ #$

 اتفاقهم يف نسبتهم إىل احلنيفية  بداللة تعرض كتبهم للتحريف والتبديل الذي ينايف-
  øŒÎ)uρ  : وهم يشركون مع اهللا، قال تعاىل، اآلمرة بتوحيد اهللا،السماوية النابذة للشرك

tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹Î/L{ ÿÏµÏΒ öθ s%uρ  Í_ ‾ΡÎ) Ö !#t�t/ $£ϑÏiΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ āω Î) “Ï%©!$# ’ÎΤ t�sÜ sù … çµ‾ΡÎ* sù ÈÏ‰öκu� y™ 

  .الزخرف〉 ∪∠⊅∩

 ¨(#θ :تعاىلوقال  ä9$ s%uρ (#θ çΡθ à2 # �Šθ èδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ (#ρß‰tGöκsE 3 ö≅ è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) $ Z�‹ ÏΖym ( $tΒ uρ 

tβ% x. z ÏΒ tÏ.Î�ô³ßϑø9 %  $tΒ tβ :وقال تعاىل، البقرة 〉 ∪∋⊃⊆∩ #$ x. ãΝŠÏδ≡t� ö/Î) $ wƒ ÏŠθåκu‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ#u�óÇ nΣ 

Å3≈ s9 uρ šχ%x. $ Z�‹ ÏΖym $VϑÎ=ó¡ •Β $tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Î�ô³ßϑø9  . آل عمران〉 ∪∠∌∩ #$

 ÏMs9$:  قال تعاىل،واليهود والنصارى يشركون مع اهللا s%uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# í�÷ƒ t“ ãã ß ø⌠$# «!$# ÏM s9$ s%uρ 

“t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/$# «!$# ( š�Ï9≡ sŒ Οßγ ä9 öθ s% óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑöθ s% t Ï%©!$# 

(#ρã� x�Ÿ2 ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’‾Τ r& šχθà6sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈التوبة.  



  
 

٤٠٩

قـال :  بداللة هيمنة القرآن الكرمي النقلية والعقلية على مجيع الكتب السماوية-
 !$uΖø9: تعـاىل t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ $]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# 

$ �ΨÏϑø‹yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n=tã ( Νà6 ÷n$$ sù Οßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd, ys ø9 $# 

4 9e≅ä3Ï9 $ oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u!$ x© ª! $# öΝà6n=yèyf s9 Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ öΝä.uθ è=ö7 uŠÏj9 

’Îû !$ tΒ öΝä38s?#u ( (#θà)Î7 tF ó™$$sù ÏN≡ u�ö�y‚ ø9 $# 4 ’n<Î) «!$# öΝà6ãè Å_ ö�tΒ $Yè‹ Ïϑy_ Νä3ã∞ Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑÎ/ óΟçGΨä. ÏµŠÏù 

tβθ à�Î=tF øƒrB ∩⊆∇∪ 〈،يمنة هذا الدين على األديان السابقة  املائدة فلو مل تكن هذه ،فاهللا أخربنا 
 . هذا الدين املهيمناتباعاألديان قد حرفت لكان أهلها أوىل الناس ب

 بداللة شهادة الفطرة والعقل والكتب السابقة على كمال هذا الدين وفساد غريه قال -
  :تعاىل yϑsùr& tβ% x. 4’ n?tã 7π oΨÉi�t/ ÏiΒ Ïµ În/§‘ çνθ è=÷Gtƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çµ÷ΨÏiΒ  ÏΒuρ Ï& Î#ö7s% Ü=≈tF Ï. # y›θ ãΒ $ YΒ$tΒ Î) 

ºπ yϑôm u‘uρ 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ 4  tΒuρ ö� à�õ3tƒ ÏµÎ/ z ÏΒ É>#t“ ôm F{$# â‘$̈Ψ9 $$ sù … çνß‰Ïãöθ tΒ 4 Ÿξsù à7 s? ’ Îû 

7π tƒó÷É∆ çµ÷ΖÏiΒ 4 çµ‾ΡÎ) ‘, ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/¢‘ £Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ ∩⊇∠∪ 〈 هود. 
 

 اإلميان باهللا ورسله يستلزم اإلميان بالكتب: املسألة التاسعة

األوامر والنواهي اليت يريدها  فهي مصدر التشريع و،كتبهببرسله باإلميان وربط اهللا اإلميان به 
$ : ؛ ولذلك قال سبحانه وال يؤمن بكتبه ورسله، فكيف يؤمن اإلنسان باهللاهللا لعباده tΒ uρ 

(#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰s% øŒ Î) (#θ ä9$s% !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 9�|³o0 ÏiΒ &ó x« 3  ∩⊇∪ 〈فاإلميان  ، األنعام
 ،ما يف الكتب من أحكام اهللاو من خيرب ع ألن الرسول ه؛١بالرسل يستلزم اإلميان بالكتب

 من أركان اً ولذلك كان اإلميان بالكتب ركنتكذيب الكتب هو تكذيب هللا ولرسله،و
' $pκš‰r : فمن مل يؤمن ا فقد كفر قال تعاىل،اإلميان ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãΨÏΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ 

                                                 
 

 .٤١ انظر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص١



  
 

٤١٠

É=≈tF Å3ø9 $#uρ “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ 4’ n? tã Ï& Î!θ ß™u‘ É=≈ tFÅ6 ø9 $#uρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr&  ÏΒ ã≅ö6 s% 4  tΒ uρ ö� à�õ3tƒ «! $$Î/ 

ÏµÏF s3Í× ‾≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çF ä.uρ Ï& Î#ß™â‘uρ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n=|Ê # ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 〈 النساء. 

 :حجية الكتب بداللة العقل

 :إقرار العقل بإمكانية إنزال الكتب -

: إنزال الكتب كان أمراً معروفاً ومقرراً، يطلبه أهل الكفر آية على صدق نبيهم، قـال تعاىل
 š�è=t↔ó¡o„ ã≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö� n=tã $ Y7≈tF Ï. z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 4 ô‰s)sù (#θ ä9 r'y™ # y›θ ãΒ u�y9 ø.r&  ÏΒ 

y7 Ï9≡ sŒ (# þθ ä9$ s)sù $ tΡÍ‘r& ©!$# Zοt� ôγ y_ ÞΟßγ ø?x‹ yzr' sù èπs)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝÎγ Ïϑù=Ýà Î/ 4 ¢Ο èO (#ρä‹sƒªB$# Ÿ≅ôf Ïè ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

$ tΒ ÞΟ ßγ ø?u !% ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9 $# $tΡöθ x�yèsù  tã y7 Ï9≡sŒ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ 4 y›θãΒ $ YΖ≈ sÜù=ß™ $ YΖ�Î7 •Β ∩⊇∈⊂∪ 〈،وقال   النساء

 ÷ρr& tβθ: تعاىل ä3tƒ y7 s9 ×M øŠt/  ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’n∋ ö� s? ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $#  s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7ÍhŠÏ%ã� Ï9 4®L ym 

tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $Y7≈ tFÏ. …çνäτ t� ø)‾Ρ 3 ö≅è% tβ$ ys ö7ß™ ’ În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³o0 Zωθß™§‘ ∩⊂∪ 〈 اإلسراء.   

 :، وذلك ملا يأيتلةاسة لوجود الكتب املرت حاجة الناس امل-

ويكون امليه،  بوفاة حمع مرور الزمن ألن العلم املسموع يندرس ؛أمهية العلم املدون -
 . عرضة للتغيري والتبديل

، قـال من بعده ليكون الكتاب املرتل على الرسول هو املرجع ألمته، حيتكمون إليه -
% tβ: تعـاىل x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ y]yèt7 sù ª! $# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÌ� Ïe±u;ãΒ tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ 

|=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4 $ tΒ uρ y# n=tG÷z$# ÏµŠÏù āωÎ) tÏ% ©!$# çνθ è?ρé& 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u !% ỳ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# $JŠøót/ óΟ ßγ oΨ÷�t/ ( “y‰yγ sù ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u $ yϑÏ9 (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 

z ÏΒ Èd,ys ø9 $# Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 3 ª!$#uρ “Ï‰ôγ tƒ tΒ â!$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ ?Λ É)tGó¡ •Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 البقرة.  



  
 

٤١١

$  ô‰s)s9 :ل تعاىلوقا uΖù=y™ö‘r& $ oΨn=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# šχ#u”� Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹Ï9 

â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( $uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 zΝn=÷èu‹Ï9 uρ ª!$# tΒ 

…çνç�ÝÇΖtƒ … ã& s#ß™â‘uρ Í= ø‹ tóø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“tã ∩⊄∈∪ 〈احلديد .  

 .  يسعهم خمالفتها وال اخلروج عنها اهللا على خلقه، الحجةلتكون هذه الكتب  -

وهلا، سواء حرفت فيما  على الناس يف زمن نزحجةوالشك أن الكتب السماوية مجيعها 
لدة مستمرة خاعدى زمن نزوهلا، فهو حجة تت حجةفهو القرآن الكرمي  إال بعد أو بقيت،

  .معتربة على مر السنني والعصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

٤١٢

 املبحث الرابع

 آيات الرسل واألنبياء 
 

 : لكل نيب من األنبياء آيتان
شهداء، والصاحلني، ومن جيري  وال، عقلية يعرفها أولو البصائر من الصديقني:إحدامها

الزكية، وصورهم املُرضية، وعلومهم الباهرة، ودالئلهم جمراهم، وهي ما لألنبياء من األصول 
، ١املتقدمة عليهم واملستصحبة هلم، وأنوارهم الساطعة اليت ال ختفى على أويل األبصار

 .٢واملقصود ا داللة األحوال واألوصاف، وداللة النصرة والعاقبة، وداللة مضمون الرسالة
 ا داللة آيات الرسل واألنبياء،  واملقصودامة،ة يدركها أولو األبصار من الع حسي:والثانية

إما ناقص املعرفة فيحتاج إىل ما : وهي اآلية اليت تدركها احلواس، ويطلبها أحد رجلني
 . ٣يدركه حبسه لقصوره عن إدراك اآلية العقلية، وإما معاند يقصد بطلبه العناد

 : آيات الرسل واألنبياء

  تصديقاً، اليت أجراها اهللا على أيدي أنبيائه ورسلهبيناتهي الدالئل والرباهني والعالمات ال
هم، يعجز اإلنس واجلن على اإلتيان مبثلها أو معارضتها،  على احلق الذي معهلم، وبرهاناً

 .أي عالمات دالة على صدقهم) آيات(وهلذا مساها اهللا يف كتابه 
 ô7: ومسيت آيات األنبياء يف القرآن الكرمي بالرباهني، قال تعاىل è=ó™$# x8y‰tƒ ’Îû y7Î6øŠy_ ólã�øƒrB 

u !$ ŸÒø‹ t/ ô ÏΒ Î�ö� xî & þθ ß™ öΝßϑôÊ $#uρ š�ø‹ s9 Î) š�yn$uΖy_ z ÏΒ É= ÷δ §�9$# ( š�ÏΡ≡ x‹sù Èβ$ uΖ≈ yδ ö�ç/ ÏΒ 

š�Îi/¢‘ 4’ n<Î) šχ öθ tãö� Ïù ÿÏµ 'ƒ Z∼tΒ uρ 4 öΝßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ$Ÿ2 $ YΒöθ s% š É)Å¡≈sù ∩⊂⊄∪ 〈 ووصفت  ،القصص

                                                 
 

 . ١٢٦/ الذريعة إىل مكارم الشريعة، للراغب األصفهاين، ص١

 .، من هذا البحث٣٥٤-٣٤١/  سبق ذكرها ص٢

 .بتصرف١٢٧-١٢٦/  املصدر السابق، ص٣



  
 

٤١٣

$ : عاىلبالبينات قال ت £ϑn=sù öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ (#θ ãmÌ� sù $ yϑÎ/ Νèδ y‰ΨÏã zÏiΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# 

šX%tn uρ ΝÎγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩∇⊂∪ 〈غافر، قال تعاىل:  ô‰s)s9 $ uΖù=y™ö‘r& $ oΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ 

 . احلديد〉 ∪∋⊅∩

كتابه إال آيات وبراهني، فإن ذلك اسم يدل على مقصودها وخيتص ومل يطلق اهللا عليها يف 
ا، ال يقع على غريها،مل يسمها معجزة أو خرق عادة، وإن كان ذلك من بعض صفاا، 

 . ١تكون آية وبرهاناً حىت تكون قد خرقت العادة وعجز الناس عن اإلتيان مبثلها  فهي ال
 
 :آيات األنبياء جنسان 

ع العلم وهو ما اختص به النيب من العلم، خارج عن قدرة اإلنس جنس يف نو :األول
 .واجلن
جنس يف نوع القدرة والتأثري وهو ما اختص به النيب من املقدورات خارج قدرة  :الثاين

 .٢اإلنس واجلن
 : فإن آيات األنبياء تنقسم إىل قسمني،وعلى ذلك

سل واألنبياء خبرقها للعادة وهي األدلة والعالمات املستلزمة لصدق الر: آيات كونية-١
 . ونقضها للسنن والقوانني الكونية، ومن ذلك انشقاق القمر وانقالب العصا حية

وهي األدلة والعالمات املستلزمة لصدق الرسل واألنبياء باإلخبار عن األمور : آيات غيبيه-٢
 :الغيبية اليت ال يعلمها إال اهللا، وتنقسم إىل ثالثة أقسام

 . رب ا الرسول عن اهللا ومالئكته واليوم اآلخر آيات غيبية خي-
 . آيات غيبية خيرب ا الرسول عن األمور الغيبية املاضية-
 . آيات غيبية خيرب ا الرسول عن أمور مستقبلية وتظهر وفق ما أخرب به-
 

                                                 
 

 .٣٠٣/  النبوات، البن تيمية، ص١

 .١٢/ النبوات، البن تيمية، ص٢



  
 

٤١٤

 :١شروط آيات الرسل واألنبياء
 : وهي، لآليات ال تنفك عنها أبداًاً حدودوهذه الشروط تعد

؛ فاآليات ال تظهر على يد غريهم، أما اخلوارق فقد ٢نيب مرسل من اهللالتكون إال  ال أا -١
تظهر على أيدي غريهم، كاألولياء أو السحرة والكهان، فما ظهر مع النبوة تارة ومع غريها 

ألدلة هي ا: " يف تعريف آيات األنبياء والرسل-رمحه اهللا-يقول ابن تيمية  تارة مل يكن آية،
،  والدليل ال يكون إال مستلزماً للمدلول عليهلعالمات املستلزمة لصدق الرسل واألنبياء،وا

فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة ... خمتصاً به، وال يكون مشتركاً بينه وبني غريه
 . ٣"تارة، مل يكن دليالً على النبوة

 الناس عليه من سنن الكون والظواهر أي على غري ما اعتاد للعادة؛ اً خارقاًأمر أا تكون -٢

 وذلك ، يف قوانني الكون وأنظمته الدائمة فليست بآيةق العادةإذا مل يتحقق خرو، الطبيعية
إن آية صدقي طلوع الشمس من املشرق، فهو بقوله هذا يساير سنن  :كقول مدعي النبوة

 .الكون وال خيرقها
، ويعجز كل من عرضت عليه من املعارضةساملة فهي  ،ال يقدر عليها أحد غري اهللا أنه -٣

 . أن يأيت مبثلها؛ لتكون مضاهية لألفعال اإلهلية فيعلم أا من اهللا

 . أن تكون موافقة ملا يدعو إليه من احلق، كداللة اآليات على اهللا وتوحيده وقدرته-٤
والكهانة،  الغاية ال تضر أحداً، طيبة الوسيلة ال تكون خببيث، كالسحر نافعةتكون  أن  -٥

  .فال خيفى على الناس الشر الذي حيدثه، وال خيفى خباثة وسائله
 وهو أساس  دعوة .اهلدف منها اإلميان باهللا وحده وحتقيق أصول الدينأن يكون  -٦

 . الرسل

                                                 
 

 .٧٢٨-٦٩/ ، ص١/  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج١

 . ٣٥٩-٣٤٦/، انظر ص ولألنبياء دالئل وعالمات يعرفون ا  ذكرا يف مبحث األنبياء والرسل٢

 .٤٣/نبوات، البن تيمية، ص ال٣



  
 

٤١٥

ن شروط اآليات أن تكون للتحدي، وهو شرط ال يشمل مجيع آيات األنبياء، ومن وذكر م
وحنوها، فهي مل تكن للتحدي؛ ٢، وتكثريه الطعام ١ع الرسولذلك نبع املاء من بني أصاب

 . ولذلك ال يكون التحدي شرطاً معترباً يف اآليات

والبد أن تكون مجيع هذه الشروط جمتمعة العتبارها حدوداً لآليات، فتكون من نيب، 
لة، وتكون خارقة للعادة، وساملة من املعارضة، وموافقة للحق، ونافعة الغاية وطيبة الوسي

واختالل شرط واحد فقط خيرجها من كوا آية  .وهدفها اإلميان باهللا وحتقيق أصول الدين
 ممكن أن -لو جتاوزنا عن دالئل النبوة اليت يعرف ا النيب من غريه-فمدعي النبوة  .من اهللا

ويسلم من معارضتها جلهل من حوله مبا يفعل، ) بسحر أو كهانه(يأيت مبا هو خارق للعادة 
وافق ما يفعله ملا يدعو إليه، ولكن دعوته ال ميكن أن تكون نافعة الغاية وال طيبة الوسيلة، وت

وال ميكن أن يكون اهلدف منها اإلميان باهللا وحتقيق أصول الدين؛ ألن كل من ادعى النبوة 
أم  كافر يفتري على اهللا، يبتغي بكذبه حاجة دنيوية، ولذلك كان الرسل يشريون دائماً إىل

 ÉΘ :  يريدون بدعوم إال حتقيق اإلميان، فهم ال يسألون الناس أجراً، قال تعاىلال öθ s)≈ tƒ Iω 
ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµ ø‹n=tã # ��ô_ r& ( ÷βÎ) š”Ì� ô_r& āω Î) ’n? tã “ Ï%©!$# þ’ÎΤ t� sÜsù 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? ∩∈⊇∪  〈 هود. 

ة الختالل الشرط األول ولو حتققت هذه الشروط لويل من األولياء فهي كرامة وليست آي
 .  وهو أا ال تكون إال لنيب، فلو ادعى الويل أنه نيب ألذهب اهللا عنه هذه الكرامة

 
 :حجية آيات الرسل واألنبياء

الرتباطها املباشر حبجية الرسل والرساالت، فهي داللة صدقهم  القوية ججمن احلُهي 
 يقول  واألنبياء من أعظم دالئل النبوة،وآيات الرسل. وبرهان  دعوم اليت يبلغوا للناس

وهذه الطريقة من أقوى " :خلالق بآيات األنبياء يف االستدالل على ا-رمحه اهللا- ابن القيم
وارتباط أدلة هذه الطريق مبدلوالا . الطرق وأصحها، وأدهلا على الصانع وصفاته وأفعاله

                                                 
 

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك٣٥٧٣/، ح٢٩٠/  انظر صحيح البخاري، ص١

 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك٣٥٧٨/، ح٢٩١/ انظر صحيح البخاري،ص٢



  
 

٤١٦

ا مجعت بني داللة احلس والعقل، أقوى من ارتباط األدلة العقلية الصرحية مبدلوالا فإ
 . ١"وداللتها ضرورية بنفسها، وهلذا يسميها اهللا سبحانه بينات

 
 :حجية آيات الرسل واألنبياء من القرآن الكرمي

 ô‰s)s9 :قال تعاىل uρ !$ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹s9 Î) ¤M≈tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ ( $ tΒuρ ã� à�õ3tƒ !$ yγ Î/ āω Î) tβθà)Å¡≈ x�ø9 $# ∩∪ 〈ة البقر . 

 øŒ: وقال تعاىل Î) tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ö� à2øŒ $# ÉL yϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’n? tãuρ y7 Ï?t$ Î!≡ uρ øŒ Î) 

š�›?‰−ƒ r& Çyρã�Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÞΟ Ïk=s3è? }̈ $ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ)uρ š�çF ôϑ‾=tæ |=≈tF Å6ø9 $# 

sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $#uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ( øŒ Î)uρ ß,è=øƒrB zÏΒ È ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ã‡à�ΖtF sù $pκ� Ïù ãβθä3tF sù 

# M�ö� sÛ ’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä— Î�ö9è?uρ tµ yϑò2F{$# š⇑t�ö/F{ $#uρ ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ 

àM ø�x�Ÿ2 û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) š�Ζtã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ tΑ$ s)sù tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝåκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ 

āω Î) Ö� ós Å™ Ñ Î7•Β ∩⊇⊇⊃∪ 〈املائدة . 

 ÆìoΨô¹$#uρ y7: وقال تعاىل ù=à�ø9 $# $uΖÏ⊥ ã‹ ôãr' Î/ $ oΨÍŠôm uρuρ Ÿωuρ  Í_ ö7ÏÜ≈sƒéB ’Îû tÏ% ©!$# (# þθ ßϑn=sß 4 Νåκ̈ΞÎ) 

tβθ è%t� øó•Β ∩⊂∠∪ 〈هود . 

 ÏΘöθ :وقال تعاىل s)≈ tƒ uρ ÍνÉ‹≈yδ èπs%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ#u $ yδρâ‘x‹ sù ö≅ à2ù' s? þ’Îû ÇÚö‘r& «!$# Ÿωuρ 

$ yδθ�¡yϑs? & þθ Ý¡Î0 ö/ ä.x‹è{ù' u‹ sù Ò>#x‹tã Ò=ƒÌ� s% ∩∉⊆∪ 〈هود . 

 ô‰s)s9 :قال تعاىلو uρ $ oΨ÷�s?#u 4y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ ( ö≅ t↔ó¡sù û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) øŒÎ) öΝèδ u !% ỳ 

tΑ$ s)sù …çµ s9 ãβöθ tãö� Ïù ’ ÎoΤÎ) š�‘ΖàßV{ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈اإلسراء .  

 
 

                                                 
 

 .١١٩٧، ٣/ الصواعق املرسلة، ج١



  
 

٤١٧

$‘ $uΖù=è% â: وقال تعاىل uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $ ¸ϑ≈ n=y™uρ #’n? tã zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ∩∉∪ 〈األنبياء . 

 ÏMt/u�tIø%$# èπ: وقال تعاىل tã$ ¡¡9$# ¨,t±Σ $#uρ ã�yϑs)ø9  .١ القمر〉 ∪⊆∩ #$

 
 :آيات الرسل واألنبياء من القرآن الكرميمسائل متعلقة حبجية 

 : يف القرآن الكرمي تأييده جلميع الرسل واألنبياء باآلياتأثبت اهللا: املسألة األوىل
 ôô‰s)s9 :ل تعاىلقا، فذكر ذلك على وجه اإلمجال uρ óΟ ßγ ø?u !$ y_ $ uΖè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ ¢ΟèO ¨βÎ) # Z�� ÏWx. 

Οßγ ÷ΨÏiΒ y‰÷èt/ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχθèùÎ�ô£ßϑs9 ∩⊂⊄∪ 〈دةئ املا. 

 ô‰s)s9 :ل تعاىلوقا uρ $ uΖõ3n=÷δ r& tβρã�à)ø9 $#  ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% $ £ϑs9 (#θßϑn=sß � öΝåκøEu !% ỳ uρ Ο ßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ 

$ tΒ uρ (#θ çΡ% x. (#θãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 4 y7Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øgwΥ tΠ öθ s)ø9 $# tÏΒ Ì�ôf ßϑø9  . يونس〉 ∪⊃⊆∩ #$

 óΟ :ل تعاىلوقا s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ š Ï%©!$#  ÏΒ ôΜà6Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ š Ï%©!$#uρ 

.ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) ª! $# 4 öΝßγø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ (#ÿρ–Š t� sù óΟ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& 

(# þθ ä9$s%uρ $ ‾ΡÎ) $tΡö� x�x. !$ yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $‾ΡÎ)uρ ’ Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ 〈إبراهيم. 

 ô‰s)s9 :ل تعاىلوقا uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγ ÏΒ öθ s% Οèδρâ !$ yf sù ÏM≈uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ uΖôϑs)tFΡ$$ sù 

z ÏΒ tÏ%©!$# (#θ ãΒt� ô_ r& ( šχ%x.uρ $̂)ym $ oΨø‹ n=tã ç�óÇnΣ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9   .الروم〉 ∪∠⊇∩ #$

$ &  ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r: ل تعاىلوقا oΨn=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ $ uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ tΠθ à)u‹ Ï9 

â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ ( $uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 zΝn=÷èu‹Ï9 uρ ª!$# tΒ 

…çνç�ÝÇΖtƒ … ã& s#ß™â‘uρ Í= ø‹ tóø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“tã ∩⊄∈∪ 〈احلديد.  

                                                 
 

 .٣٦ و ٣٢، القصص ٢٣-١٧،طه ١سراء ، اإل٥٥، هود ١٣٢ و ١٣٠، األعراف ٢١١ البقرة ١



  
 

٤١٨

’ 4: -عليه السالم– ومن ذلك قوله تعاىل عن معجزة صاحل :وعلى وجه التفصيل n<Î)uρ yŠθßϑrO 

öΝèδ% s{r& $ [sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö�xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$y_ ×πuΖÍh‹ t/ 

ÏiΒ öΝä3În/§‘ ( ÍνÉ‹≈ yδ èπs%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ#u ( $yδρâ‘x‹ sù ö≅à2ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘r& «!$# ( Ÿωuρ $ yδθ�¡yϑs? 

& þθ Ý¡Î0 öΝä.x‹äzù' u‹ sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 〈األعراف .  

  4†s+ø9 :-عليه السالم- تعاىل عن معجزة موسى هلوقو r' sù çν$ |Átã #sŒ Î* sù }‘Ïδ ×β$ t7 ÷èèO ×Î7 •Β 

∩⊇⊃∠∪ tít“tΡuρ …çνy‰tƒ #sŒ Î* sù }‘Ïδ â !$ŸÒ ø‹ t/ t Ì�Ïà≈̈Ζ=Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈 األعراف . 

عن أيب ، ويؤكد ذلك ما جاء ويف كل اآليات السابقة يقرر اهللا تأييده لرسله باآليات البينات
ما من األنبياء نيب إال أُعطي من : "�قال رسول اهللا : قالأنه  – رضي اهللا عنه–هريرة 
يته وحياً أوحاه اهللا إيل فأرجو أين  وإمنا كان الذي أوت، ما مثله آمن عليه البشراآليات

 .١"أكثرهم تابعاً يوم القيامة
 -عليه السالم-ا انفرد واختص به نيب على غريه، كاختصاص موسى وآيات األنبياء منها م
 W4 zΝ‾=x.uρ ª!$# 4y›θ: بكالم اهللا، قال تعاىل ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ 〈النساء. 

$$ ôNx‹sƒªB: من دون أب، قال تعاىل بالوالدة -عليه السالم- واختصاص عيسى  sù ÏΒ 

öΝÎγ ÏΡρßŠ $ \/$ pgÉo !$ oΨù=y™ö‘r' sù $ yγ øŠs9 Î) $ oΨymρâ‘ Ÿ≅̈VyϑtF sù $yγ s9 # Z�|³o0 $wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ ôM s9$s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθ ããr& Ç≈ uΗ÷q§�9 $$ Î/ 

y7ΖÏΒ βÎ) |MΖä. $ |‹ É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ‾ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/u‘ |= yδL{ Å7 s9 $Vϑ≈ n=äñ $ |‹Å2y— ∩⊇∪ ôMs9$ s% 

4’‾Τ r& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n=äî öΝs9 uρ  Í_ ó¡|¡ ôϑtƒ ×�|³o0 öΝs9 uρ à8r& $|‹ Éót/ ∩⊄⊃∪ 〈مرمي. 

 ô‰s)s9 : بالقرآن العظيم، قال تعاىل� واختصاص نبينا حممد  uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# 

tβ#u ö�à)ø9 $#uρ tΛ Ïàyè ø9  . احلجر〉 ∪∠∇∩ #$

 
 

                                                 
 

 .١٣٩/ سبق خترجيه ، انظر ص١ 



  
 

٤١٩

ها ما يشترك فيه بعضهم دون البعض، ومن ذلك اشتراك بعض األنبياء برتول الكتب ومن
* βÎ: عليهم، قال تعاىل sù x8θ ç/¤‹Ÿ2 ô‰s)sù z>Éj‹ä. ×≅ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% ρâ !% ỳ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9 $$Î/ Ì�ç/–“9 $#uρ 

É=≈tGÅ3ø9 $#uρ Î�� ÏΨßϑø9 ك اشتراك األنبياء يف  ومنها ما يكون هلم كلهم، ومن ذل آل عمرآن،〉 ∪⊇∇⊆∩ #$

≈= ãΝÎ: اآليات الغيبية، قال تعاىل tã É=ø‹ tó ø9$# Ÿξ sù ã� Îγ ôàãƒ 4’ n? tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰tn r& ∩⊄∉∪ āω Î) Ç tΒ 4|Ós?ö‘$# 

ÏΒ 5Αθß™§‘ …çµ ‾ΡÎ* sù à7è=ó¡o„ . ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ�ù=yz # Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ 〈اجلن .  
 

القرآن الكرمي العديد من آيات األنبياء واملرسلني ذكر اهللا يف : املسألة الثانية
 : وهي١الكونية احلسية

 : نوح عليه السالماتآي-أ
 بأمر من اهللا -عليه السالم-بناها نوح اليت كمة الصنع احملعظيمة السفينة ال :اآلية األوىل

يم عظ لتحميهم من الطوفان ال؛ ليحمل عليها املؤمنني ومن كل دابة زوجني اثنني؛وبوحيه
- وهذا يدل على كرب حجمها وقوة صنعها، ومل يكن نوح الذي سيغرق األرض مبن عليها،

ولكنها ومل يكن يف منطقة فيها حبر وال ر،  ، ومل يصنع سفينة من قبل جناراً-عليه السالم
 ÆìoΨô¹$#uρ y7 :، قال تعاىلآية بينة تبني لقومه صدق نبوته ورسالته ù=à�ø9 $# $ uΖÏ⊥ ã‹ôãr' Î/ $oΨÍŠôm uρuρ Ÿωuρ 

 Í_ö7 ÏÜ≈sƒéB ’Îû t Ï%©!$# (# þθßϑn=sß 4 Νåκ̈ΞÎ) tβθè%t� øó •Β ∩⊂∠∪ 〈 هود.  

≅ ã : قال تعاىلوآهلتهم أن يضروه بشيء، لقومه -عليه السالم- هحتدي: اآلية الثانية ø?$#uρ 

öΝÍκö� n=tã r' t6tΡ ?yθçΡ øŒ Î) tΑ$ s% ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ βÎ) tβ% x. u�ã9 x. / ä3ø‹ n=tæ ’ÍΓ$ s)̈Β “ Î��Ï.õ‹ s?uρ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# 

                                                 
 

 سأستثين من هذه اآليات الكتب السماوية؛ ألنه سبق أن حتدثت عنها، وهالك اهللا لألمم السابقة؛ ألين سأحتدث ١
 من -عليه السالم– عليه السالم، وجناة يونس–عنها، وسأستثين اآليات اليت مل يراها الناس ومنها إحياء الطري إلبراهيم 

 . بطن احلوت، وسأستثين اآليات غري املذكورة يف القرآن الكرمي



  
 

٤٢٠

’ n?yèsù «!$# àM ù=ā2uθ s? (# þθ ãè ÏΗdr' sù öΝä.{�øΒ r& öΝä.u !% x.u�à°uρ ¢ΟèO Ÿω ô ä3tƒ öΝä.á�øΒ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ Zπ£ϑäî ¢ΟèO 
(# þθ àÒø%$# ¥’n<Î) Ÿωuρ Èβρã�ÏàΖè? ∩∠⊇∪ 〈فلم ميسوه بأي أذى. يونس.  

 :عليه السالم آية هود -ب
يدهم ويصيبوه بسوء، ألقوياء اجلبارين وما يعبدون من دون اهللا أن جيمعوا كحتديه لقومه ا

 #$ βÎ) ãΑθà)‾Ρ āωÎ) y71u�tIôã : قال تعاىل،ع قومه أن ميسوه بأي أذىومع قوم وكثرم مل يستط

âÙ÷èt/ $ uΖÏF yγÏ9#u &þθ Ý¡ Î0 3 tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©!$# (#ÿρß‰pκô−$#uρ ’ ÎoΤ r& Öü“ Ì�t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∈⊆∪  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ 

( ’ ÎΤρß‰‹ Å3sù $YèŠÏΗsd ¢ΟèO Ÿω Èβρã� ÏàΖè? ∩∈∈∪ 〈 هود. 

 : آية صاحل عليه السالم-ج
قومه مثلها من قبل، فهي ذات منظر هائل تدل على قدرة هي ناقة عظيمة عشراء مل ير 

  : تعاىل قال،-عليه السالم-دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صدق صاحل هي باهرة، و

ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# öΝà6 s9 Zπ tƒ#u $ yδρâ‘x‹ sù ö≅à2ù' s? þ’Îû ÇÚö‘r& «! $# Ÿωuρ $ yδθ�¡yϑs? &þθ Ý¡ Î0 

ö/ ä.x‹è{ù' u‹ sù Ò>#x‹tã Ò=ƒÌ� s% ∩∉⊆∪ 〈 هود. 

 :آية إبراهيم عليه السالم-د
 -عليه السالم- راهيملنار، وجعلها برداً وسالماً على إبخلاصية اإلحراق باوهي تعطيل اهللا 

 على مشهد  منها ساملاً معاىفً-عليه السالم- قومه يف هذه النار العظيمة، فخرج بعد أن ألقاه
 (#θ: ، قال تعاىلمن قومه ä9$ s% çνθ è%Ìh�ym (# ÿρç�ÝÇΡ$#uρ öΝä3tGyγ Ï9#u βÎ) ÷ΛäΖà2 š Î=Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖù=è% 

â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθä. # YŠ ö� t/ $ ¸ϑ≈ n=y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ∩∉∪ 〈 األنبياء. 

 : آيات موسى عليه السالم-هـ
$!  :ىلا قال تعحية تسعى، تبتلع مجيع سحر السحرة،ه انقالب عصا: اآلية األوىل uΖøŠym ÷ρr& uρ 

4’ n<Î) # y›θãΒ ÷βr& È,ø9 r& š‚$ |Á tã ( #sŒ Î* sù }‘Ïδ ß# s)ù=s? $ tΒ tβθ ä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ 〈 األعراف.  



  
 

٤٢١

 (#θ :وقال تعاىل ä9$ s% #y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨ΒÎ) βr& u’ Å+ù=è? !$ ¨ΒÎ)uρ βr& tβθ ä3‾Ρ tΑ̈ρr& ôtΒ 4’ s+ø9 r& ∩∉∈∪ tΑ$ s% ö≅ t/ (#θà)ø9r& 

( #sŒ Î* sù öΝçλ é;$t7 Ïm öΝßγ –ŠÅÁÏãuρ ã≅ §‹sƒä† Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξr& 4 tëó¡n@ ∩∉∉∪  }§y_ ÷ρr' sù ’ Îû Ïµ Å¡ø�tΡ 

Zπ x�‹Åz 4 y›θ •Β ∩∉∠∪ $ uΖù=è% Ÿω ô# y‚ s? š�̈ΡÎ) |MΡr& 4’ n? ôãF{ $# ∩∉∇∪ È,ø9 r& uρ $ tΒ ’Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù=s? $ tΒ 
(# þθ ãèuΖ|¹ ( $yϑ‾ΡÎ) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈y™ ( Ÿωuρ ßx Î=ø�ãƒ ã�Ïm$ ¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr& ∩∉∪ 〈طه . 

 ö≅Åz÷Š : قال تعاىل،إدخال يده يف جيبه مث إخراجها بيضاء من غري سوء: اآلية الثانية r&uρ 

x8y‰tƒ ’Îû y7 Î6ø‹ y_ ól ã�øƒrB u !$ ŸÒø‹ t/ ô ÏΒ Î�ö�xî &þθ ß™ ( ’Îû Æìó¡ Î@ BM≈ tƒ#u 4’ n<Î) tβöθ tãö� Ïù ÿÏµÏΒ öθ s%uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ) 

(#θ çΡ% x. $ YΒöθ s% tÉ)Å¡≈sù ∩⊇⊄∪ 〈ل النم. 

 ô‰s)s9 : قال تعاىل اليت أهلك اهللا ا فرعون وقومه، اآليات:اآلية الثالثة uρ !$ tΡõ‹s{r& tΑ#u 

tβöθ tãö� Ïù tÏΖÅb¡9 $$ Î/ <Èø)tΡuρ zÏiΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# óΟßγ ‾=yès9 tβρã� ā2¤‹tƒ ∩⊇⊂⊃∪ 〈األعراف.  

$  :قال تعاىلو uΖù=y™ö‘r' sù ãΝÍκö� n=tã tβ$ sùθ ’Ü9 $# yŠ# t�pg ø: $#uρ Ÿ≅ £ϑà)ø9 $#uρ tí ÏŠ$ x�āÒ9$#uρ tΠ ¤$!$#uρ ;M≈tƒ#u 

;M≈n=¢Á x�•Β (#ρç�y9 ò6 tGó™$$ sù (#θ çΡ% x.uρ $ YΒ öθ s% šÏΒ Í� ÷g’Χ ∩⊇⊂⊂∪ 〈األعراف. 

لق فكان على انفبعصاه، حيث لبحر اضرب  ب-عليه السالم-موسى قيام  :اآلية الرابعة
 البحر بسالم  إسرائيل عبور بنو فاستطاع ومعهشقني، وكان كل شق كاجلبل العظيم،

 !$oΨøŠym :، قال تعاىلقهماغروإق املاء على فرعون وجنوده اوأمان، ومن مث انطب ÷ρr' sù 4’ n<Î) 

# y›θãΒ Èβr& >Î�ôÑ $# x8$ |Á yè În/ t� ós t7ø9 $# ( t,n=x�Ρ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ä. 5−ö� Ïù ÏŠ öθ ©Ü9$% x. ÉΟŠÏà yè ø9$# ∩∉⊂∪ $ oΨø�s9 ø— r&uρ 

§ΝrO tÌ� yzFψ$# ∩∉⊆∪ $ uΖøŠpgΥ r&uρ 4 y›θ ãΒ tΒ uρ ÿ…çµ yè̈Β t ÏèuΗødr& ∩∉∈∪ ¢ΟèO $ oΨø%t�øîr& t Ì�yzFψ$# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’ Îû 
y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ ( $tΒ uρ tβ% x. Νèδç�sYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∉∠∪ 〈 الشعراء. 

 
 
 
 



  
 

٤٢٢

 :موسى يف أيام التيه، وهي اآليات اليت آتاها اهللا :اآلية اخلامسة
  $oΨù=‾=sßuρ : قال تعاىل،ذات الشمس احلارقةسيناء ء صحرا الغمام الذي أظل مجيع القوم يف -

ãΝà6 ø‹n=tæ tΠ$ yϑtó ø9  .البقرة 〉 ∪∠∋∩  #$

$   : قال تعاىل، عليهم من السماء١إنزال املن والسلوى - uΖø9 t“Ρr& uρ ãΝä3ø‹n=tæ £ yϑø9 $# 3“uθ ù=¡¡9 $#uρ ( 
(#θ è=ä. ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø%y— u‘ ( $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑn=sß  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝßγ |¡ à�Ρr& tβθßϑÎ=ôà tƒ ∩∈∠∪ 〈 البقرة. 

 ÏŒ :، قال تعاىلالذين كانوا معهانفجار املاء من احلجر ليشرب كل بين إسرائيل  - Î)uρ 

4’ s+ó¡oKó™$# 4†y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθs)Ï9 $ oΨù=à)sù >Î�ôÑ $# š‚$|Á yè În/ t� yfy⇔ø9 $# ( ôNt� yf x�Ρ$$ sù çµ÷ΖÏΒ $ tFt⊥ øO$# nοu�ô³tã 

$ YΖøŠtã ( ô‰s% zΟ Î=tã ‘≅à2 <¨$ tΡé& óΟßγ t/u�ô³̈Β ( (#θ è=à2 (#θ ç/u�õ°$#uρ  ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? †Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰Å¡ ø�ãΒ ∩∉⊃∪ 〈البقرة. 
 øŒ : قال تعاىل،رفع اجلبل فوق بين إسرائيل كأنه ظله حىت ظنوا أنه سيقع عليهم - Î)uρ 

$ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ ÏΒ $ uΖ÷èsùu‘uρ ãΝä3s%öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρä‹ è{ !$ tΒ Νä3≈ oΨ÷�s?#u ;ο§θà)Î/ (#ρã� ä.øŒ $#uρ $ tΒ ÏµŠÏù öΝä3ª=yès9 

tβθ à)−Gs? ∩∉⊂∪ 〈 البقرة . 

 øŒ :وقال تعاىل Î)uρ $uΖø)tGtΡ Ÿ≅ t6 pgø: $# ôΜßγ s%öθ sù …çµ ‾Ρr( x. ×' ©#àß (# þθ ‘Ζsßuρ … çµ‾Ρr& 7ìÏ%#uρ öΝÍκÍ5 (#ρä‹è{ !$ tΒ 
Νä3≈ oΨ÷�s?#u ;ο§θ à)Î/ (#ρã� ä.øŒ$#uρ $ tΒ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∠⊇∪ 〈 األعراف. 

من مر اهللا أن تذبح، ليحيا وخيرب عإحياء قتيل بين إسرائيل بضربه ببعض أجزاء البقرة اليت أ -
 øŒ :، قال تعاىلقتله Î)uρ óΟ çFù=tF s% $T¡ ø�tΡ öΝè?øℵu‘≡ ¨Š $$ sù $ pκ� Ïù ( ª!$#uρ Ól Ì�øƒèΧ $ ¨Β öΝçFΖä. tβθ ãΚ çFõ3s? ∩∠⊄∪ $uΖù=à)sù 

çνθ ç/Î�ôÑ $# $ pκÅÕ÷èt7Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ç‘ós ãƒ ª!$# 4’tAöθ yϑø9 $# öΝà6ƒÌ� ãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝä3ª=yès9 tβθ è=É)÷ès? ∩∠⊂∪ 〈 

 .البقرة
 
 

                                                 
 

طائر وقيل : السلوى.  ١٣٦/،ص١٤/انظر لسان العرب، مادة منن، ج. شراب كالعسل وقيل إنه الترجنبني: املن١
 .٢٤٨/، ص٧/طائر أبيض مثل السمان، وقيل العسل انظر لسان العرب مادة سال، ج



  
 

٤٢٣

 :-عليه السالم– آيات داود -و
$  :تسبيح اجلبال والطري معه،  قال تعاىل: اآلية األوىل tΡö�¤‚ y™uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$t7Éf ø9 $# z ósÎm7|¡ç„ 

u�ö� ©Ü9$#uρ 4 $̈Ζà2uρ š Î=Ïè≈ sù ∩∠∪ 〈  وقال تعاىل .األنبياء:  ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷�s?#u yŠ…ãρ#yŠ $ ¨ΖÏΒ WξôÒ sù ( 
ãΑ$ t7Éf≈ tƒ ’Î1Íiρr& … çµyètΒ u�ö� ©Ü9$#uρ  ∩⊇⊃∪ 〈 سبأ. 

  :ل تعاىل قا،دون نارومن  قٍردون طَمن قدرته على تشكيل احلديد بيديه : اآلية الثانية

$ ¨Ψs9 r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ptø: $# ∩⊇⊃∪ Èβr& ö≅uΗùå$# ;M≈ tóÎ7≈ y™ ö‘ Ïd‰s%uρ ’Îû ÏŠ ÷�œ£9 $# ( (#θ è=yϑôã$#uρ $ �s Î=≈ |¹ ( ’ÎoΤ Î) $yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷ès? ×�� ÅÁ t/ ∩⊇⊇∪ 〈 سبأ. 

 :-عليه السالم- سليمان آيات -ز
 š∅ÏΒ :، قال تعاىلتسخري اجلن بأمره - uρ ÈÏÜ≈u‹ ¤±9$#  tΒ šχθß¹θ äótƒ …çµ s9 šχθè=yϑ÷ètƒ uρ 

Wξ yϑtã tβρßŠ š�Ï9≡ sŒ ( $̈Ζä.uρ öΝßγ s9 šÏà Ï�≈ ym ∩∇⊄∪ 〈 األنبياء. 

› z≈yϑø :، قال تعاىلتسخري الريح - n=Ý¡ Ï9 uρ tw†Ìh�9$# Zπ x�Ï¹%tæ “Ì� øgrB ÿÍνÌ�øΒ r' Î/ ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{ $#  ÉL©9 $# 

$ uΖø.t�≈ t/ $pκ� Ïù 4 $ ¨Ζà2uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« tÏϑÎ=≈ tã ∩∇⊇∪ 〈  األنبياء. 

 ŷ :، قال تعاىلمعرفته للغة الطري واحليوان - Í‘uρuρ ß≈yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ#yŠ ( tΑ$ s%uρ $ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

$ oΨôϑÏk=ãæ t, ÏÜΖtΒ Î�ö� ©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ä. > ó x« ( ¨βÎ) #x‹≈yδ uθ çλ m; ã≅ôÒ x�ø9 $# ßÎ7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ u�Å³ãm uρ 

z≈yϑø‹ n=Ý¡ Ï9 …çνßŠθ ãΖã_ zÏΒ ÇdÉf ø9 $# Ä§ΡM}$#uρ Î�ö� ©Ü9$#uρ ôΜßγ sù tβθ ããy—θãƒ ∩⊇∠∪ # ¨L ym !#sŒ Î) (# öθ s?r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ 

È≅ôϑ̈Ψ9 $# ôM s9$ s% ×' s#ôϑtΡ $yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ ã≅ôϑ̈Ψ9 $# (#θ è=äz÷Š $# öΝà6 uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3̈ΖyϑÏÜ øts† ß≈yϑøŠn=ß™ … çνßŠθãΖã_ uρ 

óΟèδ uρ Ÿω tβρã�ãè ô±o„ ∩⊇∇∪ 〈  النمل. 

 
 
 
 



  
 

٤٢٤

 :-عليه السالم- آية زكريا -ح
اقر ال  وهو شيخ طاعن يف السن، وزوجته عحيىي -عليه السالم–  وهب اهللا لزكريا-

 !$−ƒ :، قال تعاىلتنجب Ì� Ÿ2t“≈ tƒ $ ‾ΡÎ) x8ç�Åe³u;çΡ AΟ≈n=äó Î/ … çµßϑó™$# 4z÷øts† öΝs9 ≅ yè øgwΥ …ã& ©! ÏΒ ã≅ ö6 s% 

$ wŠÏϑy™ ∩∠∪ tΑ$ s% Éb>u‘ 4’‾Τr& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ÏM tΡ$ Ÿ2uρ ’ ÎAr& t�øΒ $# # \� Ï%% tæ ô‰s%uρ àM øón=t/ zÏΒ Î�y9 Å6 ø9 $# 

$ |‹ÏF Ïã ∩∇∪ tΑ$ s% š�Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% š�•/u‘ uθ èδ ¥’n? tã ×Îi yδ ô‰s%uρ š�çGø)n=yz  ÏΒ ã≅ö6 s% óΟs9 uρ Û�s? 

$ \↔ø‹x© ∩∪ 〈 وقال تعاىل ،مرمي:  tΑ$s% Éb>u‘ 4’ ‾Τr& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰s%uρ z Í_tón=t/ ç�y9 Å6 ø9$# ’ÎAr& t� øΒ$#uρ 

Ö� Ï%$ tã ( tΑ$ s% š�Ï9≡ x‹x. ª!$# ã≅ yèø�tƒ $ tΒ â !$ t±o„ ∩⊆⊃∪ 〈 عمران آل. 

  :-عليه السالم-آيات عيسى -ط
› ôNx : قال تعاىل،والدته من غري أب، وكالمه يف املهد: اآلية األوىل sƒªB$$ sù  ÏΒ öΝÎγÏΡρßŠ $\/$pgÉo 

!$ oΨù=y™ö‘r' sù $yγ øŠs9 Î) $ oΨymρâ‘ Ÿ≅̈VyϑtF sù $ yγ s9 # Z�|³o0 $ wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ ôM s9$s% þ’ÎoΤ Î) èŒθ ããr& Ç≈ uΗ÷q§�9 $$Î/ y7ΖÏΒ βÎ) |MΖä. 

$ |‹É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$yϑ‾ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7 În/u‘ |= yδ L{ Å7s9 $ Vϑ≈ n=äñ $ |‹Å2y— ∩⊇∪ ôMs9$ s% 4’‾Τr& ãβθ ä3tƒ ’Í< 
ÖΝ≈ n=äî öΝs9 uρ Í_ ó¡|¡ôϑtƒ ×�|³o0 öΝs9 uρ à8r& $|‹ Éót/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7 Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% Å7 š/u‘ uθ èδ ¥’n? tã × Îi yδ ( 

ÿ…ã& s#yè ôf uΖÏ9 uρ Zπtƒ#u Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 Zπ uΗ÷q u‘uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 šχ%x.uρ # \�øΒ r& $|‹ ÅÒ ø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈 مرمي  . 

$‘ ôNu :وقال تعاىل عن كالمه يف املهد x© r' sù Ïµ ø‹s9 Î) ( (#θ ä9$s% y# ø‹x. ãΝÏk=s3çΡ tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# 

$ wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# zÍ_9s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $#  Í_ n=yèy_ uρ $wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪ Í_ n=yèy_ uρ % º.u‘$ t7ãΒ tø r& $tΒ 
àMΖà2 Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θ n=¢Á9 $$ Î/ Íο4θŸ2̈“9 $#uρ $tΒ àM øΒßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/uρ ’ÎAt$ Î!≡ uθ Î/ öΝs9 uρ  Í_ù=yè øg s† # Y‘$ ¬7y_ 

$ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n=¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠ öθ tƒ ‘N$Î!ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪ 〈مرمي . 

 .طرياً بإذن اهللاتصويره للطني كهيئة الطري والنفخ فيه فيكون :  اآلية الثانية
 .فيزول عماه بإذن اهللا) من ولد أعمى(مسحه على األكمه :  ةاآلية الثالث

 
 



  
 

٤٢٥

 .مسحه على األبرص فيشفى بإذن اهللا: ةاآلية الرابع
 . ملوتى بإذن اهللاإحياؤه ا: اآلية اخلامسة

 .تنبؤه  للناس مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم: سةآلية السادا
 .  إسرائيل صلبه إىل السماء بعد أن أراد بنو رفعه:ةاآلية السابع

$ øŒÎ) tΑ :قال اهللا تعاىل s% ª!$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ ö� à2øŒ $# ÉL yϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n=tã 4’ n?tãuρ y7 Ï?t$Î!≡ uρ øŒ Î) 
š�›?‰−ƒ r& Çyρã�Î/ Ä ß̈‰à)ø9 $# ÞΟ Ïk=s3è? }̈ $ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ)uρ š�çF ôϑ‾=tæ |=≈tF Å6ø9 $# 

sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $#uρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ( øŒ Î)uρ ß,è=øƒrB zÏΒ È ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ã‡à�ΖtF sù $pκ� Ïù ãβθä3tF sù 

# M�ö� sÛ ’ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä— Î�ö9è?uρ tµ yϑò2F{$# š⇑t�ö/F{ $#uρ ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤøŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ 

àM ø�x�Ÿ2 û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) š�Ζtã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ tΑ$ s)sù tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝåκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ 

āω Î) Ö�ós Å™ ÑÎ7 •Β ∩⊇⊇⊃∪ øŒ Î)uρ àM ø‹ym ÷ρr& ’ n<Î) z↵Îiƒ Í‘#uθ ys ø9 $# ÷βr& (#θ ãΨÏΒ#u †Î1 ’Í<θ ß™t� Î/uρ (# þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u 

ô‰pκô−$#uρ $ oΨ‾Ρr' Î/ tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 املائدة.  

 öΝÎγ :قال تعاىلو Ï9 öθ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡pR ùQ $#  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθß™u‘ «! $# $tΒ uρ çνθ è=tF s% $tΒ uρ 

çνθ ç7n=|¹  Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλ m; 4 ¨βÎ)uρ tÏ% ©!$# (#θ à�n=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) 

tí$ t7Ïo?$# Çd ©à9$# 4 $ tΒ uρ çνθè=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪  ≅t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒ Í•tã $ \ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪ 〈 

 .النساء

 :�آيات النيب حممد-ي

 تلبية لطلب  فلقة من دون اجلبل، وفلقة من خلف اجلبل؛:فلقتني  انشقاق القمر:آلية األوىلا
 ÏM : قال تعاىل،نياملشرك t/u�tIø%$# èπ tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ$#uρ ã�yϑs)ø9  وثبت يف الصحيحني ،القمر 〉 ∪⊆∩ #$



  
 

٤٢٦

 �انشق القمر على عهد رسول اهللا : " أنه قال-رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود 
١ اشهدوا:�فقال النيب ". شقتني

. 

 املقدس، مث عرج به  مكة إىل بيت، يف ليلة واحدة من� اهللا بنبيه حممد إسراء: اآلية الثانية
، ومل يكن من املمكن ألحد يف ذلك الزمان قطع إىل السماء، مث عاد فأصبح يف مكة املكرمة

، وشهر إياباً، فوصف ان ذهاباًهذه املسافة من مكة إىل بيت املقدس إال يف حنو شهر من الزم
 -امرضي اهللا عنه- جابر بن عبد اهللاعن  بيت املقدس ووصف هلم طريقه، �هلم الرسول 

 ولَ اللَّهسر عمس هلَىيقول ملَّ ":�أَنرِ فَججي الْحت فقم شينِي قُرتا كَذَّب تيي بل اللَّه 
 ميكن  وألن آية اإلسراء آية بينة ال،"٢ إِلَيهأنظرالْمقْدسِ فَطَفقْت أُخبِرهم عن آياته وأَنا 

 ألن من يصدق بإسراء الرسول ؛ يف ليلة واحدة اإلسراء واملعراج الرحلتنيتكذيبها جعل اهللا
 z≈ys:  قال تعاىل،املعراج �إىل بيت املقدس يف ساعات يوقن بصدقه  � ö6 ß™ ü“ Ï%©!$# 

3“u�ó� r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t�ys ø9 $# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $|Á ø%F{ $# “ Ï%©!$# $ oΨø.t�≈t/ …çµ s9 öθ ym 

…çµ tƒ Î�ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 … çµ‾ΡÎ) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9  ô‰s)s9: وقال تعاىل، اإلسراء 〉 ∪⊆∩ #$ uρ çν#uu‘ »'s!÷“tΡ 

3“t� ÷zé& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íοu‘ ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰ΨÏã èπ̈Ζy_ #“uρù' pR ùQ$# ∩⊇∈∪ øŒÎ)  ý øótƒ nοu‘ ô‰Åb¡9 $# $tΒ 
4 ý øótƒ ∩⊇∉∪ $ tΒ sø# y— ç�|Çt7 ø9 $# $ tΒ uρ 4 xösÛ ∩⊇∠∪ ô‰s)s9 3“r& u‘ ôÏΒ ÏM≈ tƒ#u ÏµÎn/u‘ #“ u�ö9ä3ø9  .نجمال 〉 ∪∇⊆∩ #$

 

 

 

                                                 
 

 .١٦٨/ه ص سبق خترجي١

، من حديث جابر ٣١٥/، ص٣٨٨٦/ أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب حديث اإلسراء واملعراج، ح٢
 .، مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما-ابن عبد اهللا 



  
 

٤٢٧

 :لكفارا يف قتال �آيات الرسول : اآلية الثالثة

 øŒ :، قال تعاىلن، ويغتر الكفار بقومفريق يف نظر اآلخر ليطمئن املؤمنو كل تقليل - Î)uρ 

öΝèδθßϑä3ƒ Ì� ãƒ ÏŒ Î) öΝçGøŠs)tGø9 $# þ’Îû öΝä3ÏΖã‹ ôãr& WξŠÎ=s% óΟà6 è=Ïk=s)ãƒ uρ þ’Îû öΝÎγ ÏΖãŠôãr& zÅÓø)u‹ Ï9 ª!$# # \� øΒ r& 

šχ%Ÿ2 Zωθãè ø�tΒ 3 † n<Î)uρ «! $# ßìy_ ö�è? â‘θãΒ W{$# ∩⊆⊆∪ 〈 األنفال. 

 ملا كان يوم : قال-$SAرضي اهللا - إنزال املالئكة للقتال مع املؤمنني، فعن عمر بن اخلطاب -
 ، إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجال�  اهللابدر نظر رسول
 اللهم آت ، القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين�فاستقبل نيب اهللا 

 فما زال يهتف . اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض،ما وعدتين
 فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه :ديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه يبربه ماداً

 يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما : وقال،على منكبيه مث التزمه من ورائه
 øŒ: قوله  فأنزل اهللا عز وجل،وعدك Î) tβθ èW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yf tFó™$$ sù öΝà6 s9 ’ÎoΤ r& Νä.‘‰ÏϑãΒ 

7# ø9 r'Î/ z ÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# š ÏùÏŠ ó÷ß∆ ∩∪ 〈١ فأمده اهللا باملالئكة، األنفال
وقال تعاىل يف إمداده  ،

 øŒ :لرسوله باملالئكة Î)  Çrθãƒ y7 •/u‘ ’n<Î) Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3yètΒ (#θ çGÎm;sW sù šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 
’Å+ø9 é' y™ ’Îû É>θè=è% šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ $$sù s− öθsù É−$ oΨôãF{$# (#θç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 

5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪ 〈 األنفال. 

 ألن اخلائف الفزع ال ؛ليجعل قلوم آمنة غري خائفة من عدوها  إلقاء النعاس على املؤمنني-
 øŒÎ) ãΝä3ŠÏe±tó: ، قال تعاىل٢يغشاه النعاس ãƒ }̈ $ yè ‘Ζ9 $# ZπuΖtΒ r& çµ÷ΨÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹ n=tæ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

                                                 
 

، ٩٩٠/، ص٤٥٨٨/  أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم، ح١
 .، مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب من حديث 

 .٥٠/، ص٢/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢



  
 

٤٢٨

[ !$ tΒ Νä.t�Îdγ sÜ ã‹Ïj9 ÏµÎ/ |=Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ ä3Ζtã t“ ô_Í‘ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# xÝÎ/÷�z� Ï9 uρ 4’n? tã öΝà6Î/θ è=è% |M Îm7 sWãƒ uρ ÏµÎ/ 

tΠ#y‰ø%F{ كنت ممن أصابه النعاس يوم : "-رضي اهللا عنه- ١فقد قال أبو طلحة  األنفال،〉 ∪⊆⊆∩ #$
  .٢"د سقط السيف من يدي مراراً، يسقط وآخذه، ولقأحد

$  : قال تعاىل،بالريح واملالئكة يف غزوة األحزاب �  نصرة اهللا لرسوله- pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#ρã�ä.øŒ $# sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) öΝä3ø?u !% ỳ ×Šθ ãΖã_ $ uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã $\t†Í‘ # YŠθ ãΖã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρt� s? 

4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # ��� ÅÁ t/ ∩∪ 〈با" : �  قال النيب،ألحزاباصرت بالصوأهلكت ٣ن 
  .٥"٤عاد بالدبور

 :  عصمته من الناس، فكل ما أراد به الكفار سوءاًً محاه اهللا منهم قال تعاىل:اآلية الرابعة

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õtÏk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅yè ø�s? $ yϑsù |Møó ‾=t/ … çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ 

š�ßϑÅÁ ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t Í�Ï�≈ s3ø9 ني عن ففي الصحيحاملائدة، 〉 ∪∠∌∩ #$
                                                 

 
 كـان   ،�وشهد املشاهد كلها مع رسول اللّه  ، مسه زيد بن سهيل األنصاري النجاري  صحايب جليل ا    : أبو طلحة  ١

حنرِي  "   : اهللا عليه وسلم ويقولصلى � بنفسه، ويرمي بني يديه، ويتطاول بصدره ليقي رسول اهللا           �يقي رسول اهللا    
صوت أَبِي طَلحةَ في اجليش خري من        "   :  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         . دون حنرك، ونفسي دون نفسك    

ـ    .  سنة أَربع وثالثني، وهو ابن سبعني سنة        :  وقيل  . تويف باملدينة سنة إِحدى وثالثني      ،" مائة رجل  ن انظر أسد الغابة، الب
  . ١٧٨/،ص٦/األثري،ج

، من ٣٣٣/، ص٤٠٦٨/، ح..)مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً نعاساً ( باب ،كتاب املغازي  أخرجه البخاري، ٢
 .، موقوفاً بلفظه-رضي اهللا عنه-حديث أيب طلحة 

.  يف غزوة اخلندق� بفتح املهملة وختفيف املوحدة وهي الريح الشرقية، وهي الريح اليت نصر ا رسول اهللا:  الصبا٣
 uθ: ، وباب ما جاء يف قوله تعاىل٧٢٧/، ص"نصرت بالصبا:" � انظر فتح الباري، باب قوله èδ uρ ”Ï%©! $# ã≅ Å™ ö� ãƒ 

yx≈ tƒ Ìh�9$# # M�ô³ ç0 š÷ t/ ô“y‰ tƒ ÏµÏGuΗ ÷q u‘ ∩∈∠∪ 〈١٥٠٩/، ص. 

انظر فتح الباري،باب .  ا قوم عادبفتح أوله وختفيف املوحدة املضمومة، وهي الريح الغربية اليت أهلك:  الدبور ٤
 uθ: ، وباب ما جاء يف قوله تعاىل٧٢٧/ ،ص"نصرت بالصبا:" � قوله èδ uρ ”Ï%©! $# ã≅ Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# # M�ô³ ç0 š÷ t/ ô“y‰ tƒ 

ÏµÏG uΗ ÷q u‘ ∩∈∠∪ 〈١٥٠٩/، ص. 

، ١٠٣٥/  بالصبا، حنصرت:  أخرجه البخاري، كتاب االستسقاء، باب قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ٥
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما–، من حديث ابن عباس ٨١/ص



  
 

٤٢٩

 :قال ؟وجهه بني أظهركمهل يعفر حممد  : قال أبو جهل:قال -رضي اهللا عنه-أيب هريرة 
 أو ألعفرن وجهه ، والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته: فقال.فقيل نعم
 فما فجئهم منه : قال. وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته� فأتى رسول اهللا : قال،يف التراب

 من  إن بيين وبينه خلندقاً: فقال؟ فقيل له مالك: قال.إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه
قال  " عضواًلو دنا مين الختطفته املالئكة عضواً" :� فقال رسول اهللا ، وأجنحة وهوالًنار

 Hξ :فأنزل اهللا عز وجل ال ندري يف حديث أيب هريرة أو شيء بلغه x. ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# #xöôÜuŠs9 

∩∉∪ βr& çν#u§‘ #o_ øótGó™$# ∩∠∪ ¨βÎ) 4’ n<Î) y7 În/u‘ # tëô_ ”�9$# ∩∇∪ |M÷ƒ u u‘r& “Ï% ©!$# 4‘sS÷Ζtƒ ∩∪ # ´‰ö7 tã #sŒ Î) 

#’©? |¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u u‘r& βÎ) tβ% x. ’ n? tã #“ y‰çλ ù;$# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& t� tΒr& #“uθ ø)−G9 $$ Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒ u u‘r& βÎ) z>¤‹ x. #’ ‾<uθ s?uρ 

∩⊇⊂∪ óΟ s9 r& Λs>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©!$# 3“t� tƒ ∩⊇⊆∪ āξ x.  Í. s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ $ Jèx�ó¡oΨs9 ÏπuŠÏ¹$ ¨Ζ9 $$ Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠÏ¹$ tΡ >πt/É‹≈x. 

7π y∞ÏÛ%s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰u‹ù=sù …çµ tƒ ÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰uΖy™ sπ u‹ ÏΡ$ t/̈“9 $# ∩⊇∇∪ āξ x. Ÿω çµ÷è ÏÜè? ô‰ß∨ó™$#uρ >Î�tIø%$#uρ ∩⊇∪ 

 ". ١العلق〉

 :ة اليت أيد اهللا ا رسله واملذكورة يف القرآنياآليات الغيب: املسألة الثالثة
 :اإلخبار عن اهللا ومالئكته واليوم اآلخر -١

  لسان نوحى لسان أكثر األنبياء، قال علىوقد حكاه اهللا لنا علالقرآن الكرمي،  وهو كثري يف 
≅ È :عليه السالم– Å™ö�ãƒ u !$ yϑ¡¡9$# /ä3ø‹ n=tæ # Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ / ä.÷Š Ï‰ôϑãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒr' Î/ t ÏΖt/uρ ≅ yè øgs†uρ ö/ ä3©9 

;M≈̈Ζy_ ≅ yèøg s†uρ ö/ ä3©9 # \�≈pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β ö/ ä3s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! # Y‘$ s%uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s%uρ ö/ ä3s)n=s{ # �‘#uθôÛr& ∩⊇⊆∪ 

óΟ s9 r& (# ÷ρt� s? y#ø‹ x. t,n=y{ ª! $# yìö7y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $ ]%$t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yèy_ uρ t�yϑs)ø9 $# £ Íκ� Ïù # Y‘θçΡ Ÿ≅ yèy_uρ 

}§ôϑ¤±9 $# % [`#u�Å� ∩⊇∉∪ ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρr& z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ� Ïù öΝà6 ã_ Ì�øƒä†uρ 

                                                 
 

/ ، ص٧٠٦٥/ ، ح) إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن(  أخرجه مسلم، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب قوله ١
 .   ، من حديث أيب هريرة مرفوعاً بلفظه١١٦٥

 



  
 

٤٣٠

% [`#t�÷zÎ) ∩⊇∇∪ ª!$#uρ Ÿ≅yèy_ â/ ä3s9 uÚö‘ F{$# $WÛ$ |¡ Î0 ∩⊇∪ (#θ ä3è=ó¡tFÏj9 $ pκ÷]ÏΒ Wξ ç7ß™ % [`$y∨Ïù ∩⊄⊃∪ 〈،نوح  
يستطيع هو معرفتها إال عن ال  بل ، أخربهم بأمور غيبية ال يعرفوا-عليه السالم-فنوح 

 من الطني،  وأصل خلقتهم، ووجود سبع مساوات، كخلق اإلنسان على أطوار،طريق الوحي
 .وبعثهم بعد املوت

/ ö: وقال تعاىل على لسان قوم صاحل ä.ß‰Ïètƒ r& ö/ ä3‾Ρr& #sŒ Î) öΝšF ÏΒ óΟ çFΖä.uρ $ \/# t�è? $ ¸ϑ≈ sàÏãuρ / ä3‾Ρr& 

šχθã_ t� øƒ’Χ ∩⊂∈∪ * |N$ pκö� yδ |N$ pκö� yδ $ yϑÏ9 tβρß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷βÎ) }‘Ïδ āω Î) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ 

$ uŠøtwΥ uρ $ tΒuρ ß øtwΥ t ÏOθãè ö7 yϑÎ/ ∩⊂∠∪ ÷βÎ) uθ èδ āω Î) î≅ã_ u‘ 3“u�tIøù$# ’ n? tã «! $# $ \/É‹Ÿ2 $tΒ uρ ßøtwΥ …çµ s9 

šÏΖÏΒ ÷σßϑÎ/ ∩⊂∇∪ 〈 ،ا -عليه السالم-فصاحل املؤمنونحدث قومه عن أمور غيبية ال يعلمو 
 .وهي البعث بعد املوت

 مقرراً فيها احلياة بعد املوت واجلزاء -عليه السالم- وقـال تعاىل على لسان إبراهيم
% “Ï: واحلساب ©!$#uρ  Í_ çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï%©!$#uρ ßìyϑôÛr& βr& t� Ï�øótƒ ’Í< ÉL t↔ÿ‹ ÏÜyz uΘöθ tƒ 

ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪ 〈وقال تعاىل. الشعراء:  Ÿωuρ ’ ÎΤÌ“ øƒéB tΠ öθ tƒ tβθèW yè ö7ãƒ ∩∇∠∪ tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ 

tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ āω Î) ôtΒ ’ tAr& ©!$# 5= ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪ 〈الشعراء . 

$  tΑ$s%uρ : وهو خياطب قومه-عليه السالم-وقال تعاىل على لسان إبراهيم   yϑ‾ΡÎ) Οè?õ‹ sƒªB$# 

ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# $YΖ≈ rO÷ρr& nο̈Š uθ ¨Β öΝä3ÏΨø‹t/ ’ Îû Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢ΟèO uΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã�à�õ3tƒ Νà6 àÒ÷èt/ 

<Ù÷èt7 Î/ Ú∅yèù=tƒ uρ Νà6 àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ãΝä31 uρù' tΒuρ â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νà6 s9  ÏiΒ šÎ�ÅÇ≈‾Ρ ∩⊄∈∪ 

 . العنكبوت〉

  (#ρã�Ï�øótGó™$#uρ:  فيها أمساء وصفات هللامقرراً -عليه السالم–ل تعاىل على لسان شعيب وقا

öΝà6 −/u‘ §ΝèO (# þθ ç/θ è? Ïµø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) †În1u‘ ÒΟŠÏm u‘ ×ŠρßŠ uρ ∩⊃∪ 〈اىلـال تعـوق.  هود:  tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ  

 



  
 

٤٣١

þ‘ÏÜ ÷δu‘r& –“tãr& Νà6 ø‹n=tæ zÏiΒ «!$# çνθßϑè?õ‹ sƒªB$#uρ öΝä.u!#u‘uρ $ ‡ƒÌ� ôγ Ïß ( āχ Î) ’ În1u‘ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ÔÝ‹ ÏtèΧ 

∩⊄∪ 〈 ،مقرراً اليوم اآلخر-عليه السالم-وقال تعاىل على لسان شعيب هود  : 4’n<Î)uρ 

štô‰tΒ öΝèδ%s{r& $ Y7øŠyè ä© tΑ$ s)sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ã_ ö‘ $#uρ tΠ öθ u‹ø9 $# t� ÅzFψ$# Ÿωuρ (# öθ sW ÷ès? ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# tÏ‰Å¡ ø�ãΒ ∩⊂∉∪ 〈العنكبوت . 

$ tΑ:  حينما سأله فرعون عن ربه-عليه السالم–وقال تعاىل على لسان موسى  s%  yϑsù 

$ yϑä3š/§‘ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊆∪ tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“Ï%©!$# 4‘sÜôãr& ¨≅ ä. > ó x« … çµs)ù=yz §ΝèO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ tΑ$ s% $yϑsù 

ãΑ$ t/ Èβρã� à)ø9 $# 4’n<ρW{ $# ∩∈⊇∪ tΑ$ s% $ yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ ’ Îû 5=≈ tGÏ. ( āω ‘≅ÅÒ tƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ ∩∈⊄∪ 

“Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# # Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρ öΝä3s9 $ pκ� Ïù Wξ ç7ß™ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨô_ t�÷zr' sù 

ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r&  ÏiΒ ;N$ t7‾Ρ 4 ®Lx© ∩∈⊂∪ (#θ è=ä. (# öθtãö‘ $#uρ öΝä3yϑ≈ yè ÷Ρr& 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9 $# 

∩∈⊆∪ * $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n=yz $ pκ� Ïùuρ öΝä.ß‰‹ Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_Ì� øƒéΥ ¸οu‘$ s? 3“ t� ÷zé& ∩∈∈∪ 〈،وقد عرف  طه 
 .أصل اخللق ومن مث اإلعادة والبعثذكر  مث ، بليغاً موجزاًبربه تعريفاً -عليه السالم-موسى 

$ tΑ : مقرراً للبعث وما فيه من حساب-عليه السالم–قال تعاىل على لسان عيسى  s%uρ 

ßxŠÅ¡yϑø9 $# ûÍ_ t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6 −/u‘uρ ( … çµ‾ΡÎ) tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym ª!$# 

Ïµø‹ n=tã sπ̈Ψyf ø9 $# çµ1 uρù' tΒuρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ،وقال تعاىل املائدة:  

ãΝ≈ n=¡¡9 $#uρ ¥’ n? tã tΠ öθ tƒ ‘N$ Î!ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒr& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/é& $ |‹ ym ∩⊂⊂∪ 〈مرمي . 

قد جاء القرآن الكرمي مقرراً ألمساء اهللا وصفاته ومالئكته واليوم اآلخر، ، ف�أما نبينا حممد 
$ : واآليات يف ذلك كثرية جداً، ومن ذلك حديث القرآن عن املالئكة، قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ ä3|¡ à�Ρr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$yf Ïtø: $#uρ $ pκö� n=tæ îπs3Í× ‾≈ n=tΒ Ôâ Ÿξ Ïî 



  
 

٤٣٢

×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t�tΒ r& tβθ è=yè ø�tƒ uρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈 ،وسيأيت بيان ذلك  التحرمي
  .بإذن اهللالقرآن الكرمي  حجيةبالتفصيل يف مبحث 

 

  :اضرةاإلخبار بالغيبيات احل-٢
ثوا من بعده حينما كان يف ميقات لقومه مبا أحد: -عليه السالم-ومن ذلك إخبار موسى 

$ tΑ: ربه، قال تعاىل s% $ ‾ΡÎ* sù ô‰s% $ ¨ΖtF sù y7 tΒ öθ s% .ÏΒ x8Ï‰÷èt/ ãΛàι ‾=|Ê r&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9 $# ∩∇∈∪ yìy_ t�sù 

# y›θãΒ 4’ n<Î) Ïµ ÏΒ öθs% z≈t7 ôÒ xî $ Z�Å™r& 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝs9 r& öΝä.ô‰Ïètƒ öΝä3š/u‘ # ´‰ôãuρ $ �Ζ|¡ym 4 tΑ$ sÜ sùr& 

ãΝà6 ø‹n=tæ ß‰ôγ yè ø9 $# ÷Π r& öΝ›?Šu‘r& βr& ¨≅Ïts† öΝä3ø‹ n=tæ Ò=ŸÒ xî ÏiΒ öΝä3În/§‘ Λä ø�n=÷zr' sù “ Ï‰Ïãöθ ¨Β ∩∇∉∪ 〈طه . 

 لقومه مبا كانوا يأكلون ومبا كانوا يدخرون يف بيوم، قال -عليه السالم-وإخبار عيسى 
& Νä3ã⁄Îm;tΡé: تعاىل uρ $ yϑÎ/ tβθ è=ä.ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰s? ’ Îû öΝà6 Ï?θã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ öΝä3©9 βÎ) 

ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆∪ 〈آل عمرآن . 

 : املاضيةاإلخبار بالغيبيات-٣

 . البعد الزمينعلى امتداد عن قصص األمم السابقة بكل تفاصيلها �إخبار نبينا حممد ومنها 

 :اإلخبار بالغيبيات املستقبلية-٤
 ووقوع ذلك، قال تعاىل على هلالكاستحقاقهم انبياء ألقوامهم بإخبار الرسل واألومنها 

� $yδρã: -عليه السالم-لسان صاحل  s)yèsù tΑ$ s)sù (#θãè −Gyϑs? ’ Îû öΝà2Í‘#yŠ sπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& ( š�Ï9≡ sŒ 

î‰ôãuρ ç�ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈هود . 

$ tΑ :لفرعون الكه قال تعاىل -عليه السالم-وإخبار موسى  s% ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã !$tΒ tΑt“Ρr& 

Ï Iω àσ‾≈yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤ Î)uρ y7 ‘ΖàßV{ Üχöθ tãö� Ï�≈ tƒ # Y‘θç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ yŠ# u‘r' sù 

βr& Νèδ ¨“Ï�tGó¡o„ z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# çµ≈ oΨø%t� øîr' sù  tΒ uρ … çµyè ¨Β $ YèŠÏΗsd ∩⊇⊃⊂∪ 〈اإلسراء. 



  
 

٤٣٣

 øŒ: ، قال تعاىل� بنبوة حممد -معليه السال–وإخبار عيسى  Î)uρ tΑ$s%  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ 

û Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3ø‹ s9 Î) $]%Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# # M�Åe³t6 ãΒ uρ 5Αθß™t� Î/ 

’ÎAù' tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ… çµèÿôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !% ỳ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β ∩∉∪ 〈 الصف. 

$ �: الك املستهزئني بالرسول القرآن الكرمي إخبار اهللا يف و ‾ΡÎ) y7≈ oΨø‹ x�x. šÏ Ì“ öκtJó¡ ßϑø9 $# 

∩∈∪ 〈وقوع وحتقق والكربى، الصغرى الساعة عالمات عن � حممد النيب وإخبار. احلجر 
 .١الصغرى العالمات من � لرسولا عنه أخرب الذي من العديد

 
ذكر اهللا يف اآليات الدالة على حجية آيات الرسل واألنبياء : املسألة الرابعة

 :العديد من خصائصها
 : أا كثرية ومتنوعة-١

تنوع اآليات والرباهني الدالة عليه، :  خللقه طرق معرفته-تعاىل–ومن مظاهر تيسري اهللا 
بل إن اهللا يؤيد النيب  ،آيات األنبياء كثرية جداًف. ٢ى كثرةوتعدد طرق معرفتها مبا ال حيص

 ô‰s)s9 :الواحد بأكثر من آية، قال تعاىل uρ $oΨ÷�s?#u 4 y›θãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi�t/ ( ö≅ t↔ó¡sù ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) øŒ Î) öΝèδ u !% ỳ tΑ$ s)sù …çµ s9 ãβöθ tãö� Ïù ’ ÎoΤÎ) š�‘ΖàßV{ 4 y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßsó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈اإلسراء  . 

وهي متنوعة تناسب حال املرسل إليهم لتكون أبلغ يف اإلقناع واإلفحام، فتكون من جنس 
 :ما اشتهر به املرسل إليهم، ومن ذلك

 #sŒ: حينما اشتهر قوم عاد بالقوة والبطش قـال تعـاىل عنهم Î)uρ Ο çGô±sÜt/ óΟ çF ô±sÜ t/ 

tÍ‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ 〈 ،مجيعاً بكل ما ميلكون  أن حتداهم -عليه السالم–ة هود جعل اهللا آيف الشعراء 

  3: -عليه السالم-، قال تعاىل على لسان هود بسوءوحده أن ميسوه من قوة وبطش وكيد 
                                                 

 

 .٢٣١-٧٩/ص للمزيد انظر أشراط الساعة، يوسف الوابل، ١

 .١٣٦/ ، ص٢/ املطالب العالية، للفخر الرازي، ج٢



  
 

٤٣٤

tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) ß‰Íκô−é& ©!$# (# ÿρß‰pκô−$#uρ ’ÎoΤ r& Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∈⊆∪ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ( ’ÎΤρß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗsd ¢ΟèO 

Ÿω Èβρã� ÏàΖè? ∩∈∈∪ 〈هود . 
عليه - فجعل اهللا آية موسى ،ومن ذلك أيضاً اشتهار قوم فرعون بالسحر والتفنن فيه

, È :قال تعاىلوتتحداهم أن يأتوا مبثلها،  حية تبتلع كل أسحارهم -السالم ø9 r&uρ $ tΒ ’Îû 

y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s)ù=s? $ tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( $ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãèoΨ|¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈y™ ( Ÿωuρ ßxÎ=ø�ãƒ ã� Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr& ∩∉∪ 

 .طه〉
  كبرياً وبلوغهم مبلغاً-عليه السالم- بين إسرائيل يف الطب يف عهد عيسى  اشتهارومنه أيضاً

عالج األكمه  ك، ومن ذل يف أمور يعجز الطب عن عالجها-عليه السالم- آيته فكانت ،فيه
 »ωθ  :، قال تعاىلواألبرص وإحياء املوتى بإذن اهللا ß™u‘uρ 4’n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ ÎoΤ r& ô‰s% Νä3çGø⁄Å_ 

7π tƒ$t↔Î/  ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( þ’ ÎoΤr& ß, è=÷zr& Νà6s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ã‡à�Ρr' sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù # M�ö� sÛ 

ÈβøŒ Î* Î/ «!$# ( Û˜ Ì�ö/é& uρ tµ yϑò2F{$# š⇑t� ö/F{$#uρ Äór é& uρ 4’ tAöθ uΚ ø9$# ÈβøŒ Î*Î/ «!$# ( Νä3ã⁄Îm;tΡé& uρ $ yϑÎ/ tβθ è=ä.ù' s? 

$ tΒ uρ tβρã� Åz£‰s? ’Îû öΝà6 Ï?θ ã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆∪ 〈آل عمرآن . 
 أرفع املنازل يف الفصاحة والبالغة يف عهد رسول  وخصوصاً قريشومن ذلك بلوغ العرب

وحتدى اهللا به العرب أن يأتوا  بل ، أرفع املنازلقرآن الكرمي الذي حازالفكانت آيته  �اهللا 
’  βÎ)uρ öΝçFΖà2 : قال تعاىل، من مثلهبسورة Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ 

ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χÎ) öΝçFΖä. t Ï%Ï‰≈  .  البقرة〉 ∪⊃⊅∩ ¹|
 
 :  أا ال تنال بالكسب والعلم-٢

، بل إن األنبياء ة، وملا ظهرت عليه فجأولو كانت كذلك الشتهر ا النيب قبل أن يرسله اهللا
 يكونون من أجهل الناس بالعلوم واملعارف البارزة يف عصورهم، فالنيب -عليهم السالم–



  
 

٤٣٥

$ : فظ شيئاً منه أبداً، قال تعاىلمل يقل شعراً ومل يروه، بل مل يكن حي�حممد  tΒuρ çµ≈oΨôϑ‾=tæ 

t� ÷è Ïe±9$# $tΒ uρ  Èöt7.⊥ tƒ ÿ… ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö� ø.ÏŒ ×β#u ö� è%uρ × Î7•Β ∩∉∪ u 〈يس . 

 
 :بالعقل أن داللتها تعلم -٣

حسية يستطيع الناس أن يتحققوا من  -عليهم السالم-ولذلك كانت أغلب آيات األنبياء 
 ومن ، بل حىت اآليات الغيبية يستطيع العقل فهمها وإدراكهاظروا ويتأملوا فيها،صحتها وين
تعريف النيب  املباشر باآليات احلسية لتؤكدها، ومنها  من ارتباطها، وهي ال ختلومث تصديقها
. لك وحنو ذ، أو انشقاق القمر،إحياء املوتى، ومنها  مث تأكيده لذلك بآية حسية،بصفات اهللا

 اهلوى مع التصديق ا يف قرارة اتباع عن اًتكذيب األمم لآليات احلسية صادرولذلك كان 
 (#ρß‰ys : قال تعاىل،النفس y_ uρ $pκÍ5 !$ yγ ÷F oΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦ à�Ρr& $Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. tβ% x. 

èπ t7É)≈ tã t Ï‰Å¡ ø�ßϑø9    . النمل〉 ∪⊇⊆∩ #$
 
 :امأا تتضمن اإلعالم واإللز-٤
 وأنه مرسل من اهللا بداللة تأييد اهللا له بآية جاء به، جميع صدق النيب يف كل ماللن تعلهي ف

 إلزاماً  النيب املرسلاتباع بوجوب ها أو مسعها وتلزم كل من شاهدإهلية ال يقدر عليها غريه،
ن اجلاحدين ال إكراهاً، فتلزمه داخلياً باإلقرار بوجوب اتباع ذلك النيب، وإال كان من الكافري

آليات اهللا، فاألنبياء يعلنون ألقوامهم أن الكفر مبا جاءوا به موجب للعذاب وال يكرهوم 
' çν$uŠÏ?ù: -عليهما السالم-على اإلميان، قال تعاىل يف قصة موسى وهارون  sù Iωθà)sù $ ‾ΡÎ) 

Ÿωθ ß™u‘ š�În/u‘ ö≅Å™ö‘r' sù $ uΖyètΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) Ÿωuρ öΝåκö5Éj‹ yè è? ( ô‰s% y7≈oΨ÷∞ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ ( 
ãΝ≈ n=¡¡9 $#uρ 4’ n?tã ÇtΒ yìt7©?$# #“y‰çλ ù; $# ∩⊆∠∪ $ ‾ΡÎ) ô‰s% z Çrρé& !$ uΖøŠs9 Î) ¨βr& z>#x‹yè ø9 $# 4’ n? tã  tΒ šU¤‹Ÿ2 

4’‾<uθ s?uρ ∩⊆∇∪ 〈طه . 
 
 



  
 

٤٣٦

 : أا ال حتدث إال بتقدمي النيب للسبب-٥
ينفلق البحر حىت ضربه  ومل ، اية حىت رمى ح-عليه السالم–موسى فلم تنقلب عصا 

مل ترتل السفينة ، و-عليه السالم–مسح عليه عيسى ألكمه حىت ، ومل يربأ األبرص وابعصاه
 . بنفسه-عليه السالم-من السماء بل بناها نوح 

آية من النيب، فتحدث أمامهم بعد استجابة طلب الكفار ك إال ما كان على سبيل الطلب
أهل مكة ن إ: " قال-رضي اهللا عنه-فعن أنس بن مالك  ،مثل انشقاق القمر النيب لطلبهم،

وهذه . ١" فأراهم القمر شقتني حىت رأوا حراء بينهما، أن يريهم آية�رسول اهللا سألوا 
بأقوى الدالالت،  اخلاصية مهمة جداً حيث إا تفسر ارتباط النيب باآلية، وتبني انتساا إليه

  .لشكال يكون فيها جمال لف
 
 : أا ال تظهر إال عقب دعوى النيب-٦

 فما كان قبل النبوة من آيات فإا تسمى إرهاصات . للرسالة وتصديقاًوذلك تأكيداً لدعوته
تدل على النبوة، ولكن اآليات اليت يؤيد ا رسله بعد مبعثهم ال تكون إال بعد بيان نبوم 

إىل اإلميان باهللا مل يقدم اآلية إال بعد أن  حينما دعا فرعون -عليه السالم-للناس، فموسى 
$ : بني أنه رسول من اهللا وبني دعوته، قال تعاىل u‹Ï?ù' sù šχ öθ tãö�Ïù Iωθ à)sù $ ‾ΡÎ) ãΑθ ß™u‘ Éb>u‘ 

tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∪ ÷βr& ö≅Å™ö‘r& $ uΖyètΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) ∩⊇∠∪ 〈الشعراء . 

 أجاب عن مجيع تساؤالت فرعون عن اهللا  مل خيرج آيته حىت-عليه السالم–بل إن موسى 
$tΑ :الذي أرسله، وحينما صرح فرعون بتكذيبه، قال تعاىل s% tΑ$ s% ÈÍ. s! |Nõ‹ sƒªB$# $�γ≈s9Î) “Î�ö�xî 

y7 ¨Ζn=yè ô_ V{ z ÏΒ šÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄∪ öθ s9 uρr& y7 çGø⁄Å_ &ó ý Î/ &Î7•Β ∩⊂⊃∪ tΑ$ s% ÏNù' sù ÿÏµÎ/ βÎ) 

|MΨà2 š∅ÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ø9 r'sù çν$ |Á tã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO ×Î7 •Β ∩⊂⊄∪ tít“tΡuρ … çνy‰tƒ #sŒ Î* sù 

}‘Ïδ â !$ ŸÒø‹ t/ tÌ�Ïà≈ ¨Ζ=Ï9 ∩⊂⊂∪ 〈الشعراء. 

                                                 
 

، ٣٦٣٧/ آية فأراهم انشقاق القمر، ح�  أخرجه البخاري، كتاب املناقب، باب سؤال املشركني أن يريهم النيب١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك ٢٩٦/ص



  
 

٤٣٧

فلو ادعى أحد املشعبذة ، يقوم به  اهللا أن خيزي كل من ادعى النبوة ببطالن ماومن رمحة
 ألعجزه اهللا ، للعادة ليكون داللة على صدق مقالتههو ناقض  وأراد إجياد ما،والسحرة النبوة

ه عن أن يعارضها ججعن إظهار ناقض للعادة وأبطل سحره وكيده يف هذه احلالة صيانة حلُ
   .١باطل أو يقاومها فاسد

 
 : أن من تظهر عليه ال يكون إال صادقاً معروفاً بصدقه-٧

 & ö≅yδ öΝä3ã⁄Îm;tΡé:  فقال تعاىل،والكاهنولذلك جعل اهللا الصدق فارقاً بني النيب وبني الساحر 

4’ n?tã tΒ ãΑ̈”t∴s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴s? 4’ n?tã Èe≅ä. >8$©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à)ù=ãƒ yìôϑ¡¡9 $# öΝèδ ç�sYò2r& uρ 

šχθç/É‹≈x. ∩⊄⊄⊂∪ 〈الشعراء. 
 

 :أسباب تأييد األنبياء والرسل باآليات: املسألة اخلامسة
 :، منها أسبابيف القرآن الكرمي عدةر اهللا لنا ذك

 #$! ª: أن اهللا يؤيد ا النيب ليثبت قدرته سبحانه وإحاطته بكل شيء، قال تعاىل: األول

“Ï% ©!$# t,n=y{ yìö6 y™ ;N≡ uθ≈oÿxœ z ÏΒuρ ÇÚö‘ F{$# £ßγ n=÷W ÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ â÷ö∆ F{ $# £ åκs]÷�t/ (# þθ çΗs>÷ètF Ï9 ¨βr& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. 

& óx« Ö�ƒ Ï‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ä3Î/ > ó x« $RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈،إرسال  وترتل األمر يدخل فيه الطالق 
  .الرسل باآليات والبينات الدالة على قدرته وإحاطته بكل شيء

? î,‹É)ym #’n: أن اهللا يؤيد ا النيب ليثبت صدقه، قال تعاىل: الثاين tã βr& Hω tΑθè%r& ’n?tã «!$# āωÎ) 

¨, ysø9 $# 4 ô‰s% Νà6çGø⁄Å_ 7πuΖÉi�t7Î/  ÏiΒ öΝä3În/§‘ ö≅ Å™ö‘r' sù z ÉëtΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ∩⊇⊃∈∪ tΑ$ s% βÎ) |MΨä. |M÷∞ Å_ 

7π tƒ$t↔Î/ ÏNù' sù !$pκÍ5 βÎ) |MΨä. zÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∉∪ 4†s+ø9 r' sù çν$ |Á tã #sŒ Î* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷è èO ×Î7•Β ∩⊇⊃∠∪ 

tít“tΡuρ … çνy‰tƒ #sŒ Î* sù }‘Ïδ â !$ ŸÒø‹ t/ tÌ� Ïà≈̈Ζ=Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈األعراف . 

                                                 
 

 .٤٧٨/، ص١/ ج تبصرة األدلة يف أصول الدين، مليمون النسفي،١



  
 

٤٣٨

 % øŒÎ)uρ tΑ$s: ، قال تعاىلويزداد يقيناًه  ليطمئن قلبأن اهللا يؤيد ا النيب بناء على طلبه :الثالث

ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr&  ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’n? t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥yϑôÜ uŠÏj9  É<ù=s% ( 
tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yèt/ö‘r& zÏiΒ Î�ö�©Ü9$# £ èδ÷�ÝÇ sù y7 ø‹s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢ΟèO 

£ßγ ãã÷Š $# y7 oΨ�Ï?ù' tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 ،وقال تعاىلالبقرة:  $£ϑs9 uρ u !% ỳ 

4 y›θãΒ $ uΖÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 …çµ yϑ‾=x.uρ …çµ š/u‘ tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö�ÝàΡr& š�ø‹ s9Î) 4 tΑ$s%  s9  Í_1t� s? ÇÅ3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ$# ’ n<Î) 

È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ* sù §� s)tGó™$# … çµtΡ$ x6 tΒ t∃öθ |¡sù  Í_1t� s? 4 $ £ϑn=sù 4’©? pgrB … çµš/u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 …ã& s#yèy_ $ y2yŠ §�yzuρ 

4 y›θãΒ $ Z)Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$ sùr& tΑ$ s% š�oΨ≈ ysö6 ß™ àM ö6è? š�ø‹ s9Î) O$ tΡr& uρ ãΑ̈ρr& tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ 〈 

  .األعراف
$ tΑ: ، قال تعاىلل رسالته أن اهللا يؤيد ا النيب تقوية ودعماً له ليكم:الرابع s% ö≅ t/ (#θ à)ø9 r& ( 
#sŒ Î* sù öΝçλ é;$t7 Ïm öΝßγ –ŠÅÁÏãuρ ã≅§‹ sƒä† Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌ� ós Å™ $ pκ̈Ξr& 4 tëó¡n@ ∩∉∉∪ }§y_ ÷ρr' sù ’ Îû Ïµ Å¡ø�tΡ Zπx�‹Åz 

4 y›θ•Β ∩∉∠∪ $uΖù=è% Ÿω ô# y‚ s? š�̈ΡÎ) |MΡr& 4’ n?ôãF{  . طه〉 ∪∇∌∩ #$

 y7: ، قال تعاىل على الناسحجةلتكون  أن اهللا يؤيد ا النيب :اخلامس ù=Ï? 3“t� à)ø9 $# �Èà)tΡ 

y7 ø‹n=tã ôÏΒ $ yγ Í←!$ t6 /Ρr& 4 ô‰s)s9 uρ öΝåκøEu !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7ø9 $$ Î/ $ yϑsù (#θçΡ$ Ÿ2 (#θãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 $ yϑÎ/ (#θ ç/¤‹Ÿ2 

∅ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 š�Ï9≡ x‹x. ßìt7ôÜ tƒ ª!$# 4’ n? tã É>θ è=è% tÍ� Ï�≈ x6ø9   :قال تعاىلاألعراف، و〉 ∪⊆⊂⊆∩ #$

ô‰s)s9 uρ $ uΖõ3n=÷δ r& tβρã� à)ø9 $#  ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% $£ϑs9 (#θ ßϑn=sß � öΝåκøEu !% ỳ uρ Οßγ è=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

(#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 4 y7 Ï9≡ x‹x. “ Ì“ øgwΥ tΠ öθ s)ø9 $# tÏΒ Ì� ôf ßϑø9  . يونس〉 ∪⊃⊆∩ #$
 
 
 



  
 

٤٣٩

≅ : ، قال تعاىللكفارأن اهللا يؤيد ا النيب حتدياً ل: السادس è% È È⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# 

÷Éf ø9 $#uρ #’ n?tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè?ù' tƒ Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 

# Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 اإلسراء  

 z≈ys:  قال تعاىل، ملرتلته له وإظهاراًد ا النيب تكرمياًأن اهللا يؤي: السابع ö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“u�ó� r& 

ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# ’n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Á ø%F{ $# “Ï% ©!$# $ oΨø.t�≈t/ … çµs9 öθ ym … çµtƒ Î�ã∴Ï9 

ôÏΒ !$oΨÏG≈ tƒ#u 4 … çµ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7ø9   .اإلسراء  〉 ∪⊆∩ #$

$  : قال تعاىل، للكافرين إنذاراًأن اهللا يؤيد ا النيب :الثامن tΒuρ !$ oΨyèuΖtΒ βr& Ÿ≅Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$Î/ 

Hω Î) βr& z>¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθ ä9 ¨ρF{ $# 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠθ ßϑrO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zοu�ÅÇ ö7ãΒ (#θßϑn=sà sù $pκÍ5 4 $tΒ uρ ã≅ Å™ö�çΡ 

ÏM≈tƒ Fψ$$ Î/ āωÎ) $ Z�ƒÈθ øƒrB ∩∈∪ 〈اإلسراء .  

 øŒ : قال تعاىل، للغافلني تنبيهاًأن اهللا يؤيد ا النيب :التاسع Î)uρ $ uΖø)tGtΡ Ÿ≅ t6 pgø: $# ôΜßγ s%öθ sù …çµ ‾Ρr( x. 

×' ©#àß (# þθ ‘Ζsß uρ … çµ‾Ρr& 7ìÏ%#uρ öΝÍκÍ5 (#ρä‹è{ !$ tΒ Νä3≈ oΨ÷�s?#u ;ο§θà)Î/ (#ρã�ä.øŒ $#uρ $ tΒ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∠⊇∪ 〈 

 .األعراف
 ÏŒ : قال تعاىل، للمؤمنني إكراماًأن اهللا يؤيد ا النيب: العاشر Î)uρ 4’ s+ó¡oKó™$# 4†y›θãΒ ÏµÏΒöθs)Ï9 

$ oΨù=à)sù >Î�ôÑ$# š‚$ |Á yèÎn/ t� yf y⇔ø9 $# ( ôNt� yf x�Ρ$$ sù çµ÷ΖÏΒ $ tFt⊥ øO$# nοu�ô³tã $YΖøŠtã ( ô‰s% zΟ Î=tã ‘≅à2 <¨$ tΡé& 

óΟßγ t/u�ô³̈Β ( (#θ è=à2 (#θç/u�õ°$#uρ  ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθ sW÷ès? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# t Ï‰Å¡ ø�ãΒ ∩∉⊃∪ 〈البقرة.  
 
 
 
 
 



  
 

٤٤٠

 :حجية آيات الرسل واألنبياء بداللة العقل
 من  بل هو، عقالًاًسائغيعد أمراً ن استدالل األنبياء باآليات على صحة ما جاءوا به إ -

أن من البد فكل دعوى البد هلا من دليل، و  العقلية الدالة على صحة االدعاء،الواجبات
 وملا كانت آيات األنبياء تدل على ، مع الدعوى ليكون االستدالل صحيحاً الدليليتناسب

  .اخلالق العظيم ناسب أن تكون مبا هو خارج عن قدرة اإلنس واجلن
 فكل ما يعجز عن فعله قوة اإلله املتصرف ،وبني رق  كل أمر خا العقلي بنيرتباط اال-

 نسبة اآليات  ولذلك كانت األنبياء تؤكد دائماًاُأللوهية،لتقديس و اىلإالعباد مييل صاحبه 
دة آيات أمره اهللا بأن يقول هلم ع � وحينما اقترح كفار قريش على النيب ،هللا وحدهإىل ا

 ÷ρr& tβθ: ، قال تعاىلنه بشر وأن اآليات بيده سبحانهإ ä3tƒ y7 s9 ×MøŠt/  ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ ö�s? ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$#  s9 uρ š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ%ã� Ï9 4 ®L ym tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn=tã $ Y7≈ tF Ï. … çνäτ t�ø)‾Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ys ö7ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. 

āω Î) # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪ 〈اإلسراء . 
 فهي ليست ضرباً كل اخلوارق املتعارفة بني البشر، ومما يعلم عقالً اختالف اآليات عن -

من السحر وليست كهانه وال علماً جديداً، ولو كانت كذلك لكانت مما ينال بالكسب 
 .والتعليم

فلعظمة هذه اآليات  ه، عظيم البد من أن يبقى أثره بعد فنائ أن كل ومما يعلم عقالً-
حيحة كالتواتر، وكنص الكتب املقدسة على كان أثرها باقياً يتناقله الناس بطرق صالبينات 
 .حقيقتها

 ، فال يظهر نيب إال وقد أيده اهللا بآيةستدالل باآليات أمر متعارف عليه بني الناس،اال أن -
$! : ، قال تعاىلولذلك كان الكفار يطلبون من نبيهم تقدمي اآلية الدالة على صحة نبوته tΒ 

|MΡr& āω Î) ×�|³o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ ÏNù' sù >π tƒ$ t↔Î/ βÎ) |MΖä. zÏΒ š Ï%Ï‰≈ ¢Á9  .الشعراء 〉 ∪⊇∋⊆∩ #$
 ولذلك كانت تلك ، والرسل هي من أعظم دالئل النبوةوال شك أن آيات األنبياء

 . بني احلق والباطل ارقالدالئل لكل نيب من األنبياء، يف
 
 



  
 

٤٤١

 املبحث اخلامس
 هالك األمم السابقة

 
 :اهلالك لغة

ة كَلُهتكسرها وضمها و بفتح الالم واًلكهم ووكاًلُه وكاً بالكسر هالهلك ي: الشيءهلك
يدلُّ على : والكاف اهلاء والالم :ويف معجم مقاييس اللغة ،١ بالضمكلْبضم الالم واالسم اهلُ

 .٢السقوط، ولذلك يقال للميت هلَك: منه اهلالكو كَسرٍ وسقوط،
 

 :يأيت اهلالك يف القرآن الكرمي على عدة أوجه
 y7: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غريك موجود، قال تعاىل: ولاأل n=yδ  Íh_ tã ÷µ uŠÏΖ≈ sÜù=ß™ ∩⊄∪ 

 .احلاقة 〉

 #sŒ: قال تعاىل هالك الشيء باستحالة وفساد،: الثاين Î)uρ 4’ ‾<uθ s? 4 tëy™ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰Å¡ ø�ã‹ Ï9 

$ yγŠÏù y7 Î=ôγ ãƒ uρ ŷ ö� ys ø9 $# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9 $#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω �= Ïtä† yŠ$ |¡x�ø9  .البقرة 〉 ∪∋⊂⊅∩ #$

 y7: قال تعاىل املوت: الثالث tΡθ çF ø�tGó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ÏF ø�ãƒ ’Îû Ï' s#≈ n=s3ø9 $# 4 ÈβÎ) (# îτ â÷ö∆ $# y7 n=yδ 

}§øŠs9 … çµs9 Ó$s!uρ ÿ… ã&s!uρ ×M ÷zé&  ∩⊇∠∉∪ 〈 وقال تعاىل ،النساء : (#θä9$ s%uρ $ tΒ }‘Ïδ āω Î) $ uΖè?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

ßNθ ßϑtΡ $ u‹ øtwΥ uρ $tΒ uρ !$ uΖä3Î=öκç‰ āω Î) ã�÷δ ¤$!$# 4 $ tΒuρ Μçλ m; y7 Ï9≡ x‹Î/ ôÏΒ AΟù=Ïæ ( ÷βÎ) öΛèε āω Î) tβθ ‘ΖÝàtƒ ∩⊄⊆∪ 〈  
  .اجلاثية
  Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ «!$# $�γ≈s9Î) t�yz#u ¢ Iω: قال تعاىل بطالن الشيء من العامل وعدمه رأساً،: الرابع

tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ 4 ‘≅ä. > óx« î7Ï9$ yδ āω Î) … çµyγ ô_ uρ 4 ã& s! â/ õ3çtø: $# Ïµø‹ s9 Î)uρ tβθãèy_ ö� è? ∩∇∇∪ 〈 القصص.  
                                                 

 

 .١٦١٧/، ص٤/ الصحاح ،للجوهري، مادة هلك، ج١

 . ٦٢/، ص٦/ معجم مقاييس اللغة، البن فارس، باب اهلاء، ج٢
 



  
 

٤٤٢

 Νx.uρ : قال تعاىل العذاب، واخلوف، والفقر،: اخلامس ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈ uΖõ3n=÷δ r& $yδ u !$ y∨sù $ uΖß™ù' t/ 

$ ¹G≈ u‹ t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ 〈 قال تعاىل ،األعراف :  Éir( s3sù  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈ oΨõ3n=÷δ r& š†Éφ uρ 

×π yϑÏ9$sß }‘Îγ sù îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρã�ãã 9�ø♣Î/uρ 7' s#©Ü yè •Β 9�óÇs%uρ >‰‹Ï± ¨Β ∩⊆∈∪ 〈 ١احلج . 
 

 :  على ضربنييات اليت آتاها اهللا رسله، ألن اآلياتوهالك األمم هو ضرب من اآل
عليه - وجناة إبراهيم-سالمعليه ال-عصى موسىومنها أدلة يف دار التكليف، و آيات -

 . وغري ذلك، من النار-السالم
إذا جاءت ارتفع التكليف، ذر، ويقع عندها العلم الضروري، وآيات ينقطع عندها الع -

 óΟ : قال تعاىل،ووجب اإلهالك n=sù à7 tƒ öΝßγ ãèx�Ζtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑs9 (# ÷ρr& u‘ $ uΖy™ù' t/ ( |M ¨Ψß™ «! $#  ÉL ©9$# 

ô‰s% ôM n=yz ’Îû ÍνÏŠ$t7 Ïã ( u�Å£yzuρ y7Ï9$ uΖèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9  . ٢ غافر〉 ∪∋∇∩ #$
هو العذاب الذي أصيب به من سبقنا من األمم، فقضى عليها القرآن الكرمي وهالك األمم يف 

 . كلها، أو قضى على بعض أفرادها
 

 :حجية هالك األمم السابقة
 احلسية من عمران وأطالل ملادية سواء اآلثار ا، األمم املهلكةوتؤخذ هذه احلُجة من آثار

≈ öΝçGΨs3y™uρ ’Îû ÇÅ6: ومتاع ومعامل تدل على مواقع إقامتهم، قال تعاىل |¡tΒ tÏ% ©!$# (# þθ ßϑn=sß 

óΟßγ |¡ à�Ρr& š̈t6 s?uρ öΝà6s9 y# ø‹x. $ uΖù=yèsù óΟÎγ Î/ $ oΨö/u�ŸÑ uρ ãΝä3s9 tΑ$ sVøΒ F{  اآلثار أو  إبراهيم،〉 ∪∋⊇∩ #$
اليت ذُكرت يف الكتب السماوية وكتب التاريخ وتناقلها البشر على مر السماعية املتواترة 
 óΟs9: العصور، قال تعاىل r& öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ šÏ%©!$# ÏΒ ôΜà6 Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ 

                                                 
 

 .٥٣٨/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص١

 .بتصرف يسري. ١١/ إعجاز القرآن، للباقالين، ص٢



  
 

٤٤٣

šÏ% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) ª! $# 4 ö ∩∪ 〈مم وفناؤها يلفت ، وهالك هذه األإبراهيم
النظر ويثري التساؤل عما جرى ألصحاا؟ ولذلك كانت حجة قوية احتج ا األنبياء 

 ÏΘ :-عليه السالم-والصاحلون، قال تعاىل على لسان شعيب  öθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝä3̈ΨtΒ Ì�øg s† þ’Í∋$s)Ï© 

βr& Νà6t7ŠÅÁãƒ ã≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹r& tΠ öθs% ?yθçΡ ÷ρr& tΠ öθ s% >Šθ èδ ÷ρr& tΠ öθ s% 8xÎ=≈ |¹ 4 $ tΒ uρ ãΠ öθ s% 7Þθ ä9 

Νà6ΖÏiΒ 7‰‹ Ïèt7Î/ ∩∇∪ 〈هود. 

$ tΑ :فرعون آل مؤمن لسان على تعاىل قالو  s%uρ ü“ Ï%©!$# z tΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& Νä3ø‹ n=tæ 

Ÿ≅÷W ÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ ôm F{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅÷W ÏΒ É>ù&yŠ ÏΘ öθ s% 8yθçΡ 7Š% tæuρ yŠθ ßϑrOuρ tÏ%©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª!$# 

ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$ t7Ïè ù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈 غافر. 
 

 :حجية هالك األمم السابقة من القرآن الكرمي
 :١واآليات يف هذا كثرية جداً، ومنها

$  öΝx.uρ :قال تعاىل uΖõ3n=÷δ r& š∅ÏΒ Èβρã�à)ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8yθçΡ 3 4’ s∀x.uρ y7 În/t� Î/ É>θ çΡä‹Î/ ÍνÏŠ$ t6 Ïã 

# M�� Î7yz # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∠∪ 〈اإلسراء . 

 öΝx.uρ $oΨõ3n=÷δ :ال تعاىلـقو r& Ο ßγ n=ö6 s%  ÏiΒ Aβö� s% ö≅yδ �§ÏtéB Νåκ÷]ÏΒ ôÏiΒ >‰tn r& ÷ρr& ßìyϑó¡n@ öΝßγ s9 # K“ ø.Í‘ 

∩∇∪ 〈مرمي. 

 öΝn=sùr& Ï‰öκu‰ öΝçλ :وقال تعاىل m; öΝx. $ uΖõ3n=÷δ r& Νßγ n=ö7s% zÏiΒ Èβρã�à)ø9 $# tβθ à± øÿs‡ ’Îû öΝÍκÈ]Å3≈ |¡tΒ 3 ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9  .طه〉 ∪∇⊅⊆∩ #$

                                                 
 

، ٧٤، ومرمي آية ٤، واحلجر آية ١٣آية ، ويونس ٤، واألعراف آية ٦ ومن ذلك ما ذكر يف سورة األنعام آية ١
 .٥٢، النمل آية ٣٨،  العنكبوت آية ٤٣، القصص آية ٢٠٨الشعراء آية 



  
 

٤٤٤

 Éi: تعاىل وقال r( s3sù  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈ oΨõ3n=÷δ r& š†Éφ uρ ×π yϑÏ9$ sß }‘Îγ sù îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγ Ï©ρã� ãã 9�ø♣ Î/uρ 

7' s#©Ü yè•Β 9�óÇs%uρ >‰‹ Ï±̈Β ∩⊆∈∪ óΟ n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θè=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u 

tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $# ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9  . احلج〉 ∪∌⊇∩ #$

$  öΝx.uρ :وقال تعاىل uΖò6 n=÷δ r&  ÏΒ ¥πtƒ ö� s% ôNt� ÏÜt/ $ yγ tGt±ŠÏètΒ ( š�ù=ÏF sù öΝßγ ãΨÅ3≈ |¡tΒ óΟs9  s3ó¡è@ . ÏiΒ 

óΟÏδ Ï‰÷èt/ āω Î) Wξ‹Î=s% ( $̈Ζà2uρ ßøtwΥ šÏOÍ‘≡ uθ ø9  .القصص〉 ∪∇∋∩ #$

 
 :مسائل متعلقة حبجية هالك األمم السابقة من القرآن الكرمي

 :أثبت اهللا يف القرآن الكرمي هالك األمم السابقة على وجهني: املسألة األوىل
 óΟs9: ك قوله تعاىل، ومن ذلوجه اإلمجال - r& (# ÷ρt� tƒ ö/x. $ uΖõ3n=÷δ r& Νßγn=ö6 s% š∅ÏiΒ Èβρã�à)ø9 $# öΝåκ̈Ξr& 

öΝÍκö� s9 Î) Ÿω tβθãè Å_ ö� tƒ ∩⊂⊇∪ 〈،تعاىلهلوقو  يس :  ö/x. $ uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ ΝÎγ Î=ö7 s%  ÏiΒ 5βö� s% (#ρyŠ$ oΨsù |NŸω ¨ρ 

tÏm <É$uΖtΒ ∩⊂∪ 〈 ،تعاىلهلوقو ص :  ô‰s)s9 uρ $oΨõ3n=÷δ r& $ tΒ / ä3s9 öθ ym z ÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖøù§�|À uρ 

ÏM≈tƒ Fψ$# öΝßγ ‾=yès9 tβθ ãè Å_ö� tƒ ∩⊄∠∪ 〈 ،تعاىلهلوقو األحقاف :  öΝx.uρ $ uΖò6 n=÷δ r& Νßγ n=ö6 s%  ÏiΒ Aβö�s% öΝèδ 

‘‰x© r& Νåκ÷]ÏΒ $ W± ôÜt/ (#θ ç6¤)uΖsù ’Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ö≅ yδ ÏΒ CÈ‹Ït¤Χ ∩⊂∉∪ 〈 ق. 

›¤/ ôMt: اء األمم املهلكة، ومنها قوله تعاىل، فذكر أمسوجه التفصيل - x. öΝßγ n=ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ 

×Š% tæuρ ãβöθ tãö� Ïùuρ ρèŒ ÏŠ$ s?÷ρF{ $# ∩⊇⊄∪ ßŠθ ßϑrOuρ ãΠöθ s%uρ 7Þθä9 Ü=≈ptõ¾r& uρ Ïπs3ø‹ t↔ø9 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü>#t“ ôm F{$# ∩⊇⊂∪ 

βÎ) <≅ ä. āω Î) z>¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# ¨, ys sù É>$ s)Ïã ∩⊇⊆∪ 〈 ،اىلوقال تع ص:  $]%ø— Íh‘ ÏŠ$ t6 Ïèù=Ïj9 ( $ uΖ÷�u‹ôm r& uρ 

ÏµÎ/ Zοt$ ù#t/ $ \Gø‹̈Β 4 y7 Ï9≡ x‹x. ßlρã�èƒø: $# ∩⊇⊇∪ ôM t/¤‹x. óΟ ßγ n=ö7s% ãΠ öθ s% 8yθçΡ Ü=≈ ptõ¾r& uρ Äb §̈�9 $# ßŠθßϑrOuρ ∩⊇⊄∪ 

×Š% tæuρ ãβöθ tãö� Ïùuρ ãβ≡ uθ÷zÎ)uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪ Ü=≈ptõ¾r& uρ Ïπ s3÷ƒ F{ $# ãΠ öθ s%uρ 8ì¬7è? 4 @≅ä. z>¤‹ x. Ÿ≅ß™”�9 $# ¨, ptm� 

Ï‰‹ Ïãuρ ∩⊇⊆∪ 〈 ق. 



  
 

٤٤٥

 ôM :قوله تعاىل كل أمة وعذاا، ومن ذلك -سبحانه–ذكر و  t/¤‹x. ßŠθßϑrO 7Š% tæuρ Ïπ tãÍ‘$s)ø9$$Î/ 

∩⊆∪ $ ¨Β r'sù ßŠθßϑrO (#θ à6Î=÷δ é' sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9 $$Î/ ∩∈∪ $ ¨Β r& uρ ×Š$tã (#θ à6Î=÷δ é' sù 8xƒ Ì�Î/ A�|À ö� |¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈 

 tΠ :وقوله تعاىل، احلاقة öθ s%uρ 8yθçΡ $ £ϑ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# öΝßγ≈ oΨø%t� øîr& öΝßγ≈oΨù=yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u ( 
$ tΡô‰tGôãr& uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ 〈 ،وقوله تعاىل الفرقان:  ôM t/¤‹x. ãΠ öθs% ¤Þθä9 

Í‘ ä‹‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& öΝÍκö� n=tã $�7 Ï¹%tn Hω Î) tΑ#u 7Þθä9 ( Νßγ≈oΨø‹ ‾gªΥ 9�ys |¡ Î0 ∩⊂⊆∪ 〈 ،وقوله القمر

$  :تعاىل £ϑs9 uρ u !$ y_ $ tΡã�øΒ r& $uΖøŠ‾g wΥ $ Y6ø‹ yè ä© t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ 7πuΗ÷q t�Î/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yzr& uρ tÏ% ©!$# 

(#θ ßϑn=sß èπys øŠ¢Á9 $# (#θ ßs t7ô¹r' sù ’Îû öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ šÏϑÏW≈ y_ ∩⊆∪ 〈 ،وقوله تعاىل هود:  öΝåκyét7 ø?r' sù 

ãβöθ tãö�Ïù ÍνÏŠθ ãΨèg¿2 Νåκu� Ï±tósù zÏiΒ ËoΛt ø9 $# $tΒ öΝåκu� Ï±xî ∩∠∇∪ ¨≅ |Êr& uρ ãβöθ tãö�Ïù … çµtΒ öθ s% $ tΒ uρ 3“y‰yδ ∩∠∪ 〈 

 . طه
 

 :أنواع اهلالك: املسألة الثانية
  :ينقسم هالك األمم السابقة إىل نوعني

لرسل، ومن آمن معهم، إال ا د األمة بأكملها، فال يبقى منها أحدحيث تبا : هالك عام-
$  öΝx.uρ: قال تعاىل oΨõ3n=÷δ r& Οßγ n=ö6 s%  ÏiΒ Aβö� s% ö≅ yδ �§ÏtéB Νåκ÷]ÏΒ ô ÏiΒ >‰tn r& ÷ρr& ßìyϑó¡n@ öΝßγ s9 # K“ø.Í‘ 

∩∇∪ 〈 ،ي اهللا على آثارهم وديارهم، ومرميقبقال تعاىل ي:  š�ù=ÏF sù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπtƒ Íρ% s{ $yϑÎ/ 

(# þθ ßϑn=sß 3 āχÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∈⊄∪ 〈،وقال تعاىل النمل : §ΝèO $ tΡö� ¨ΒyŠ 

tÌ� yzFψ$# ∩⊇⊂∉∪ ö/ ä3‾ΡÎ)uρ tβρ”� ßϑtF s9 ΝÍκö� n=tã t ÅsÎ6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9 $$ Î/uρ 3 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇⊂∇∪ 〈 

 .الصافات

 :  لقوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وقروناً بني ذلك كثري، قال تعاىل ومن ذلك إهالك اهللا

tΠ öθ s%uρ 8yθ çΡ $ £ϑ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# öΝßγ≈ oΨø%t� øîr& öΝßγ≈ oΨù=yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u ( $ tΡô‰tGôãr& uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 

$ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ # YŠ% tæuρ (#yŠθ ßϑrOuρ |=≈ ptõ¾r& uρ Äb §̈�9 $# $ OΡρã� è%uρ t ÷t/ š�Ï9≡ sŒ # Z��ÏVx. ∩⊂∇∪  yξà2uρ 



  
 

٤٤٦

$ uΖö/u�ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sWøΒ F{ $# ( yξ à2uρ $tΡ÷�£9 s? # Z�� Î6 ÷Gs? ∩⊂∪ ô‰s)s9 uρ (# öθs?r& ’n? tã Ïπ tƒ ö�s)ø9 $# ûÉL ©9 $# ôNt� ÏÜ øΒé& t� sÜ tΒ 

Ï öθ ¡¡9$# 4 öΝn=sùr& (#θçΡθ à6 tƒ $ yγ tΡ÷ρt� tƒ 4 ö≅ t/ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχθã_ ö� tƒ # Y‘θ à±èΣ ∩⊆⊃∪ 〈،وهذا   الفرقان
: -رمحه اهللا- يقول شيخ اإلسالم -عليه السالم- على موسىالنوع انتهى بعد نزول التوراة

وكان قبل نزول التوراة يهلك اهللا املكذبني للرسل بعذاب االستئصال، عذاباً عاجالً يهلك "
قوم اهللا به مجيع املكذبني، كما أهلك قوم نوح، وكما أهلك عاداً ومثود، وأهل مدين و

 ô‰s)s9 :، قـال تعاىل......لوط، وكما أهلك قوم فرعون uρ $oΨ÷�s?#u y›θ ãΒ |=≈tF Å6 ø9 $# .ÏΒ 

Ï‰÷èt/ !$ tΒ $ uΖõ3n=÷δ r& šχρã� à)ø9 $# 4’n<ρW{ $# t� Í←!$ |Á t/ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ öΝßγ ‾=yè ©9 tβρã� ©.x‹tGtƒ ∩⊆⊂∪ 〈 

ن من الكفر واملعاصي، يعذب بعضهم  بل كان بنو إسرائيل ملا يفعلون ما يفعلو،القصص
ويبقى بعضهم، إذ كانوا مل يتفقوا على الكفر، وهلذا مل يزل يف األرض أمة من بين إسرائيل 

 ". ١باقية
  اهللا على من خالف دينه، وخرج عن أمر العقوبات املختلفة اليت يرتهلاوهو:  هالك جزئي-

، والكوارث من الطوفانومن ذلك  رسله، ويكون اهلالك فيها لبعضهم دون بعضهم اآلخر،
فرعون وبين إسرائيل، وهذا النوع من العذاب ال قوم اهللا به  وقد عذبخسف ومسخ، 

 š�è=t↔ó¡o„ ã≅÷δ: ، قال تعاىلبرمتها يؤدي إىل فناء األمة املعذبة r& É=≈tGÅ3ø9 $# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö� n=tã 

$ Y7≈tF Ï. zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# 4 ô‰s)sù (#θ ä9 r' y™ # y›θ ãΒ u�y9 ø.r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ (# þθ ä9$ s)sù $tΡÍ‘r& ©!$# Zοt� ôγ y_ ÞΟßγ ø?x‹ yzr'sù 

èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝÎγ Ïϑù=Ýà Î/ 4 ¢Ο èO (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø?u !% ỳ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# $ tΡöθ x�yèsù tã y7 Ï9≡sŒ 4 
$ oΨ÷�s?#u uρ 4 y›θ ãΒ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ YΖ�Î7 •Β ∩⊇∈⊂∪ 〈،م الصاعقة هم السبعو والذينالنساءن الذين  أخذ

ه بين سبحان ومل يهلك ،وهم خيار بين إسرائيل، مليقات ربه -عليه السالم–اختارهم موسى 
$‘ u: ، قال تعاىل بل أهلك السبعني الذين طلبوا رؤية اهللا،إسرائيل مجيعهم tG÷z$#uρ 4 y›θãΒ 

…çµ tΒ öθ s% tÏè ö7 y™ Wξ ã_ u‘ $ oΨÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$ £ϑn=sù ãΝåκøEx‹ s{r& èπ x�ô_ §�9$# tΑ$s% Éb>u‘ öθ s9 |M ø⁄Ï© Οßγ tF õ3n=÷δ r&  ÏiΒ 

                                                 
 

 .٥٠٥-٥٠٤/، ص٢/ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج١



  
 

٤٤٧

ã≅ö6 s% }‘≈ −ƒ Î)uρ ( $ uΖä3Î=öκèEr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù â !$ yγ x��¡9$# !$̈ΖÏΒ ( ÷βÎ) }‘Ïδ āωÎ) y7çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ÅÒ è? $ pκÍ5  tΒ â!$ t±n@ 

”Ï‰öκsEuρ tΒ â !$ t±n@ ( |MΡr& $ oΨ•‹Ï9 uρ ö� Ï�øî$$sù $ uΖs9 $uΖ÷Ηxq ö‘ $#uρ ( |MΡr&uρ ç�ö� yz tÌ� Ï�≈ tó ø9  . األعراف〉 ∪∋∋⊆∩ #$

 % ¨βÎ) tβρã�≈s :، قال تعاىل إهالك اهللا لقارون وحده وهو من بين إسرائيل:ومن اهلالك اجلزئي

šχ%Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθ s% 4y›θ ãΒ 4 xöt7 sù öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ zÏΒ Î—θãΖä3ø9 $# !$ tΒ ¨βÎ) … çµ ptÏB$ x�tΒ é& þθãΖtGs9 

Ïπ t6óÁ ãè ø9 $$Î/ ’Í<'ρé& Íο§θ à)ø9 $ : وقال اهللا يف هالكهقصص،  ال〉 ∪∌∠∩  #$ oΨø�|¡sƒm� ÏµÎ/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚö‘ F{$# 

$ yϑsù tβ% Ÿ2 … çµs9 ÏΒ 7πt⁄Ïù …çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΒ uρ šχ%x. z ÏΒ zƒÎ�ÅÇ tGΨßϑø9 $# ∩∇⊇∪ 〈 

 .القصص
 ô‰s)s9:  ألصحاب السبت قردةً، قال تعاىل-سبحانه–ومنه أيضاً مسخه  uρ ãΛä÷ΗÍ>tã tÏ% ©!$# 

(# ÷ρy‰tF ôã$# öΝä3ΨÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9$# $ oΨù=à)sù öΝßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸οyŠ t� Ï% tÏ↔Å¡≈ yz ∩∉∈∪ $ yγ≈ uΖù=yèpg m� Wξ≈ s3tΡ $ yϑÏj9 t ÷ t/ 

$ pκö‰y‰tƒ $ tΒ uρ $yγ x�ù=yz Zπsà Ïãöθ tΒ uρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩∉∉∪ 〈البقرة . 
مره ويتعدى حدوده،  على من خيالف أ يرتله اهللا، حىت اآلنوهذا النوع مازال موجوداً

وكان من حكمته ورمحته سبحانه وتعاىل ملا أرسل حممداً : "-رمحه اهللا– يقول شيخ اإلسالم
م قبلهم، بل عذب بعضهم بأنواع ال يهلك قومه بعذاب االستئصال، كما أهلكت األمأ

 :ذاب، كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب، كاملستهزئني الذين قال اهللا فيهمالع
 $ ‾ΡÎ) y7≈ oΨø‹ x�x. šÏ Ì“ öκtJó¡ ßϑø9 $# ∩∈∪ š Ï%©!$# tβθ è=yè øgs† yìtΒ «! $# $ �γ≈s9 Î) t� yz#u 4 t∃öθ |¡sù 

šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈 ١"احلجر.  

 :٢أسباب استحقاق األمم السابقة للهالك: املسألة الثالثة
 : وتكذيب الرسلوالظلمالكفر : السبب األول

                                                 
 

 .٥٠٥/ ، ص٢/ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج١

 .٣٣٧-٣٢٢/، ص٢/ للمزيد انظر السنن اإلهلية يف احلياة، للشريف اخلطيب، ج٢



  
 

٤٤٨

 øŒ:  قال اهللا،أعظمها الشرك  جتاوز احلد، وله صور والظلم هو، ضد اإلميان:الكفر Î)uρ tΑ$ s% 

ß≈yϑø)ä9 ÏµÏΖö/eω uθ èδ uρ … çµÝà Ïètƒ ¢ o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8Î�ô³è@ «!$$ Î/ ( āχÎ) x8÷�Åe³9 $# íΟù=Ýà s9 ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊂∪ 〈لقمان  ،
أعظم وهو من والكفر والظلم وتكذيب الرسل سبب رئيس يف إهالك األمم وفنائها، 

 أعظم الذنوب على ه وذلك ألن؛فاألصل يف اإلهالك هو الكفر وما بعده تبع له، األسباب
 ô‰s)s9 :، قال تعاىلاإلطالق uρ $ oΨõ3n=÷δ r& $ tΒ / ä3s9 öθ ym zÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖøù§�|À uρ ÏM≈tƒ Fψ$# öΝßγ ‾=yès9 

tβθ ãè Å_ö� tƒ ∩⊄∠∪ Ÿω öθ n=sù ãΜèδ u�|ÇnΣ tÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB$#  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/ö� è% Oπoλ Î;#u ( ö≅ t/ (#θ �=|Ê óΟßγ ÷Ψtã 4 
y7 Ï9≡ sŒuρ öΝßγ ä3øùÎ) $ tΒuρ (#θ çΡ% x. šχρç�tIø�tƒ ∩⊄∇∪ 〈األحقاف. 

 ô‰s% ôMn=yz ÏΒ öΝä3Î=ö6 :قال تعاىلو s% ×s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt6 É)≈ tã 

tÎ/Éj‹ s3ßϑø9  Éi :عاىلوقال ت . آل عمرآن〉 ∪∠⊃⊆∩ #$ r( s3sù ÏiΒ >π tƒ ö�s% $ yγ≈oΨõ3n=÷δ r& š†Éφ uρ ×π yϑÏ9$ sß }‘Îγ sù 

îπ tƒÍρ% s{ 4’n? tã $ yγÏ©ρã� ãã 9�ø♣ Î/uρ 7' s#©Ü yè•Β 9�óÇs%uρ >‰‹ Ï±̈Β ∩⊆∈∪  〈 احلج. 

≅ ö :قال تعاىلو è% (#ρç��Å™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ% x. 

Οèδ ç�sYò2r& t Ï.Î�ô³•Β ∩⊆⊄∪ 〈الروم . 

 أي بسبب ؛ من القرى يف حال كوا ظاملةفبني تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه أهلك كثرياً
 فصارت بسبب اإلهالك والتدمري ديارها ، وتكذيب رسله، وهو الكفر باهللا،ذلك الظلم

 .١نهين كانوا يستقون م ال يسقي منها شيء إلهالك أهلها الذ، وآبارها معطلة،متهدمة
 

تلك األمم الكفر باهللا وتكذيب  إهالك  يف آيات كثرية أن سبب-جل وعال-وقد ذكر 
 óΟ: يقول تعاىلرسله  s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ šÏ%©!$# ÏΒ ôΜà6 Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ 

šÏ% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγßϑn=÷ètƒ āω Î) ª!$# 4 öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ (# ÿρ–Š t� sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû 

                                                 
 

 .٢٦٩/ ، ص٥/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١



  
 

٤٤٩

óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθ ä9$ s%uρ $‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. !$yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ 

 ،إبراهيم〉

›¤/ ôMt: تعاىلل ويقو x. ×Š% tæ y#ø‹ s3sù tβ% x. ’Î1# x‹ tã Í‘ ä‹ çΡuρ ∩⊇∇∪ !$‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& öΝÍκö� n=tã $ \t†Í‘ # Z�|À ÷�|À 

’Îû ÏΘöθ tƒ <§øtwΥ 9h� ÏϑtGó¡ •Β ∩⊇∪ äí Í”∴s? }̈ $ ¨Ζ9 $# öΝåκ̈Ξr( x. ã—$yf ôãr& 9≅ øƒwΥ 9� Ïès)Ψ •Β ∩⊄⊃∪ 〈القمر، 

 É>ù&y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβöθ: قوم فرعون وغريهم ل عنيقوو tãó�Ïù tÏ%©!$#uρ  ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% 4 (#θ ç/¤‹x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ãΝèδ x‹s{r' sù ª!$# öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ 3 ª! $#uρ ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9   .آل عمرآن 〉 ∪⊆⊆∩ #$
 
 :الفساد: لسبب الثاينا

مجيع الذنوب واملعاصي من عمل الفواحش، تضمن ، فلذلك ١ضد الصالح :والفساد
 .وتطفيف املوازين، وظلم الناس، واستعبادهم، وغري ذلك مما حرم اهللا

 ظلم من الفساد من األرض يف أحدثوا ما وبسبب ،كفرهم بسبب فرعون قوم اهللا أهلك وقد
 tβöθ :تعاىل قال إسرائيل، بين tãö� Ïùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρF{$# ∩⊇⊃∪ t Ï%©!$# (# öθ tósÛ ’Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ∩⊇⊇∪ (#ρã� sVø.r' sù 

$ pκ� Ïù yŠ$ |¡x�ø9  (#ρß‰ys :وقال تعاىل، الفجر 〉 ∪⊅⊆∩ #$ y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷F oΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦ à�Ρr& $ Vϑù=àß # vθè=ãæuρ 4 
ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  §ΝèO $oΨ÷W  : وقال تعاىل،النمل〉 ∪⊇⊆∩ #$ yèt/ . ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷èt/ 

4 y›θ•Β !$ oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/ 4’n<Î) tβöθ tãö� Ïù Ïµ'ƒ Z∼ tΒuρ (#θ ßϑn=sà sù $ pκÍ5 ( ö� ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. šχ%x. èπt7 É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $# 

 . األعراف〉 ∪⊃⊂⊆∩

 4’n<Î)uρ št: -عليه السالم-تعاىل عن قوم شعيب قال و ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$ y_ ×πoΨÉi�t/  ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( (#θ èù÷ρr' sù Ÿ≅ø‹ x6ø9 $# 

šχ#u”�Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ψ9 $# öΝèδ u !$ u‹ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? †Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹Î) 4 
                                                 

 

 .١٨٠/، ص١١/ لسان العرب، البن منظور، ج١



  
 

٤٥٠

öΝà6 Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 š ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩∇∈∪ Ÿωuρ (#ρß‰ãè ø)s? Èe≅ à6Î/ :Þ≡ u�ÅÀ tβρß‰Ïãθ è? 

šχρ‘‰ÝÁ s?uρ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# ô tΒ š∅tΒ#u Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 (# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟ çFΖà2 

Wξ‹Î=s% öΝà2u�©Ys3sù ( (#ρã� ÝàΡ$#uρ y# ø‹ x. šχ% x. èπ t6 É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  . األعراف〉 ∪∌∇∩ #$

 $»Ûθ: -عليه السالم-تعاىل على لسان لوطوقال  ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿÏµÏΒ öθ s)Ï9 öΝà6 ‾ΡÎ) tβθè?ù' tGs9 

sπ t±Ås≈ x�ø9 $# $ tΒ Νà6 s)t6 y™ $ pκÍ5 ô ÏΒ 7‰ym r& š∅ÏiΒ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∇∪ öΝä3§ΨÎ←r& šχθ è?ù' tF s9 tΑ% ỳ Ìh�9 $# 

tβθ ãèsÜø)s?uρ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# šχθ è?ù' s?uρ ’Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$tΡ t� x6Ζßϑø9 $# ( $ yϑsù šχ%x. šU#uθ y_ ÿÏµÏΒ öθ s% Hω Î) βr& 

(#θ ä9$s% $ oΨÏKøy$# É>#x‹yè Î/ «!$# βÎ) |MΖà2 zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∪ tΑ$ s% Å_U u‘ ’ÎΤ÷�ÝÇΡ$# ’ n?tã ÏΘ öθ s)ø9 $# 

šÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  . العنكبوت〉 ∪⊂⊃∩ #$

 
 :٢ والتكرب١الطغيان: السبب الثالث

 وغري القوة والسلطان واحلضارة مبا متلك هذه الشعوب من مواهب نالطغيان والتكرب يكو
 ¨βÎ) šχöθ :ذلك، قال تعاىل tãö� Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿ≅yèy_ uρ $ yγ n=÷δr& $ Yèu‹Ï© ß# Ïè ôÒtGó¡o„ Zπx�Í←!$ sÛ 

öΝåκ÷]ÏiΒ ßxÎn/x‹ãƒ öΝèδ u !$ oΨö/r& Ä÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδ u!$ |¡ ÏΡ 4 … çµ‾ΡÎ) šχ%x. z ÏΒ tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  . القصص〉 ∪⊇∩ #$

≈� ¨βÎ) tβρã :وقال تعاىل s% šχ%Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθ s% 4 y›θ ãΒ 4 xöt7 sù öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ zÏΒ Î—θãΖä3ø9 $# !$ tΒ 

¨βÎ) …çµ ptÏB$ x�tΒ é&þθ ãΖtGs9 Ïπ t6 óÁãè ø9 $$Î/ ’ Í<'ρé& Íο§θà)ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% …çµ s9 …çµ ãΒöθ s% Ÿω ÷y t� ø�s? ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† 

tÏm Ì� x�ø9 $# ∩∠∉∪ ÆttGö/$#uρ !$ yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( Å¡ ôm r&uρ !$ yϑŸ2 z |¡ôm r& ª!$# š�ø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Ætö7 s? yŠ$ |¡x�ø9 $# ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† 

tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $# ∩∠∠∪ tΑ$ s% !$ yϑ‾ΡÎ) …çµçF�Ï?ρé& 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝs9 uρr& öΝn=÷ètƒ āχ r& ©!$# ô‰s% y7 n=÷δ r& ÏΒ 

                                                 
 

 .١٨٤/  سبق تعريفه، ص١

 .١٩٣/  سبق تعريفه، ص٢



  
 

٤٥١

Ï& Î#ö7s% š∅ÏΒ Èβρã�à)ø9 $# ô tΒ uθèδ ‘‰x© r& çµ ÷ΖÏΒ Zο§θ è% ç�sYò2r& uρ $Yè ÷Ηsd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ ç„ tã ÞΟ Îγ Î/θçΡèŒ 

šχθãΒ Ì� ôfßϑø9 $# ∩∠∇∪ yl t� y‚ sù 4’n? tã ÏµÏΒ öθ s% ’Îû Ïµ ÏF t⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% šÏ% ©!$# šχρß‰ƒ Ì� ãƒ nο4θ uŠys ø9 $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# |M ø‹n=≈ tƒ $ oΨs9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρé& ãβρã�≈s% …çµ ‾ΡÎ) ρä% s! >eáym 5ΟŠÏàtã ∩∠∪ tΑ$ s%uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& 

zΝù=Ïè ø9 $# öΝà6n=÷ƒ uρ Ü>#uθ rO «!$# ×�ö� yz ô yϑÏj9 š∅tΒ#u Ÿ≅ Ïϑtãuρ $ [sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ !$ yγ9 ¤)n=ãƒ āω Î) šχρç�É9≈¢Á9 $# 

∩∇⊃∪ $ oΨø�|¡sƒm� Ïµ Î/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚ ö‘F{ $# $ yϑsù tβ% Ÿ2 …çµ s9  ÏΒ 7πt⁄Ïù … çµtΡρç�ÝÇΖtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒuρ 

šχ%x. z ÏΒ zƒÎ�ÅÇ tGΨßϑø9  . القصص〉 ∪⊆∇∩ #$

 $̈Β :قال تعاىلو r' sù ×Š% tæ (#ρç�y9 ò6 tGó™$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö� tóÎ/ Èd,ptø: $# (#θ ä9$s%uρ ô tΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο§θ è% ( óΟs9uρr& 

(# ÷ρt� tƒ āχr& ©!$# “Ï% ©!$# öΝßγ s)n=yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θ è% ( (#θ çΡ% x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ šχρß‰ys øg s† ∩⊇∈∪ 〈 

 .فصلت

… ÿ:  قال تعاىل، سبب هالكهمالكرب والطغيانفكان  çµ‾Ρr& uρ y7 n=÷δ r& # �Š% tæ 4’ n<ρW{ $# ∩∈⊃∪ (#yŠθ ßϑrOuρ 

!$ yϑsù 4’s+ö/r& ∩∈⊇∪ tΠ öθ s%uρ 8yθ çΡ ÏiΒ ã≅ö6 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn=øß r& 4xöôÛr& uρ ∩∈⊄∪ 〈النجم . 

 
 :بالدنياالترف والغرور : السبب الرابع

وعمارة األرض   ، واالنشغال بأمور الدنيا، واإلقبال على امللذات،هلوى هو إرضاء ا:الترف
 .، واالستخفاف بالعاقبة وإضاعة اجلانب الديين،بقصد اخللود فيها

 
  

 tβθ : وهو خياطب قومه-عليه السالم-قال اهللا تعاىل على لسان هود  ãΖö6 s?r& Èe≅ä3Î/ ?ìƒÍ‘ Zπ tƒ#u 

tβθ èWt6 ÷ès? ∩⊇⊄∇∪ tβρä‹Ï‚ −Gs?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3ª=yès9 tβρà$ é#øƒrB ∩⊇⊄∪ 〈تعاىل على لسان وقال  ، الشعراء

 tβθ : وهو خياطب قومه-عليه السالم-صاحل  ä.u�øIè?r& ’Îû $ tΒ !$ oΨßγ≈ yδ š ÏΖÏΒ#u ∩⊇⊆∉∪ ’Îû 



  
 

٤٥٢

;M≈̈Ζy_ 5βθ ã‹ããuρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã— uρ 9≅øƒwΥ uρ $ yγ ãè ù=sÛ ÒΟŠÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθçGÅs ÷Ζs?uρ š∅ÏΒ ÉΑ$ t6 Éfø9 $# $ Y?θ ã‹ç/ 

tÏδ Ì�≈ sù ∩⊇⊆∪ 〈الشعراء . 

انصرفت مهتهم إىل التعاظم واللهو واللعب، فمن شدة تعلق هذه األمم بالدنيا واغترارهم ا 
عبثاً وهلواً وحباً يف إظهار القوة، منكرين البعث يبنون املباين العظيمة القوية الشاخمة فكانوا 

 .كافرين مبا رزقهم اهللا من مواهب
 

 أمة واحدة فتستحق العقاب مع سببان أو أكثر مع الكفر وتكذيب الرسل يفوقد جيت
وهو الغالب يف األمم املُهلكة، فقوم فرعون كان الفساد والطغيان والتكرب إىل  الشديد،

 . جانب الكفر والظلم هو سبب هالكهم
 

 :احلكمة من إهالك اهللا لألمم السابقة: املسألة الرابعة
  ô‰s% ôMn=yz : ، قال تعاىلثابتة ال تتبدل وال تتحول وأا ،يف املكذبني اهللاسنة ن ابي: األوىل

ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% × sß™ (#ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9 ،  آل عمران〉 ∪∠⊃⊆∩ #$

 sπ: وقال تعاىل ¨Ζß™ «! $# †Îû š Ï%©!$# (# öθ n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% (  s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7s? ∩∉⊄∪ 〈 

 .األحزاب
، وينتصر الرسل وأتباعهم، اخلبيث من الطيب فيميز ق اهللا بني احلق والباطل،يفرت: الثانية

 ¨,Ås: قال تعاىل ãŠÏ9 ¨,ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜö7 ãƒ uρ Ÿ≅ÏÜ≈t7 ø9 $# öθ s9 uρ oνÌ� x. šχθãΒ Ì� ôfßϑø9  .  األنفال〉 ∪∇∩ #$
 
≅ ö: قال تعاىلو yγ sù šχρã�Ïà tG⊥ tƒ āω Î) Ÿ≅÷W ÏΒ ÏΘ$−ƒ r& šÏ%©!$# (# öθ n=yz  ÏΒ óΟÎγ Î=ö6 s% 4 ö≅ è% (# ÿρã� ÏàtGΡ$$ sù 

’ÎoΤ Î) Νä3yètΒ š∅ÏiΒ šÌ� Ïà tGΖßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ¢ΟèO Édf uΖçΡ $ oΨn=ß™â‘ š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 4 y7 Ï9≡x‹ x. $ ˆ)ym 

$ uΖøŠn=tã ÆkΨçΡ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9   . يونس〉 ∪⊃⊂⊆∩ #$



  
 

٤٥٣

%  :وقال تعاىل �nθçΡuρ øŒ Î) 3“yŠ$ tΡ ÏΒ ã≅ ö7s% $uΖö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 çµ≈uΖø‹ ¤f uΖsù … ã& s#÷δ r&uρ š∅ÏΒ É>ö� x6ø9 $# 

ÉΟŠÏàyè ø9 $# ∩∠∉∪ çµ≈tΡ÷�|Ç tΡuρ zÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# šÏ% ©!$# (#θç/¤‹x. !$ oΨÏF≈ tƒ$t↔Î/ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tΠ öθ s% & öθ y™ 

öΝßγ≈ oΨø%t�øîr' sù tÏèuΗød r& ∩∠∠∪ 〈بياء األن. 

 øŒ :، قال تعاىل فيكون اجلزاء من جنس العمل عدله سبحانه،جتلي: الثالثة Î)uρ šχ ©Œ r' s? 

öΝä3š/u‘  È⌡ s9 óΟ è?ö� x6x© öΝä3‾Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡ s9 uρ ÷Λän ö� x�Ÿ2 ¨βÎ) ’Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪ 〈 إبراهيم.   

$ :  قال تعاىلأخذ العظة والعربة مما أصاب األمم الكافرة،: الرابعة oΨø.t�s?uρ !$pκ�Ïù Zπtƒ#u tÏ%©#Ïj9 

tβθ èù$ sƒs† z>#x‹ yè ø9$# tΛ Ï9 F{$# ∩⊂∠∪ 〈،وقال تعاىلالذاريات :    Éir( s3sù ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈oΨõ3n=÷δ r& š† Éφuρ 

×π yϑÏ9$sß }‘Îγ sù îπ tƒÍρ% s{ 4’n? tã $ yγ Ï©ρã� ãã 9�ø♣ Î/uρ 7' s#©Üyè •Β 9�óÇ s%uρ >‰‹ Ï±̈Β ∩⊆∈∪ óΟ n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

tβθ ä3tGsù öΝçλm; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{$#  Å3≈ s9 uρ 

‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9 �� öΝn=sùr& (#ρç: قال تعاىل و احلج،〉 ∪∌⊇∩ #$ Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 

(#ρã� ÝàΖu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt6 É)≈ tã š Ï%©!$#  ÏΒ öΝÎγ Î=ö7s% 4 (# þθ çΡ% x. u�sYò2r& öΝåκ÷]ÏΒ £‰x© r&uρ Zο§θ è% # Y‘$ rO#u uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{ $# !$ yϑsù 4 o_ øîr& Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∇⊄∪ 〈 قال تعاىلو، غافر:  yξ ä.uρ �Èà)‾Ρ y7 ø‹ n=tã 

ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& È≅ ß™”�9 $# $ tΒ àM Îm7 sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù 4 x8u !% ỳ uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ ‘, ysø9 $# ×πsà Ïãöθ tΒ uρ 3“ t� ø.ÏŒ uρ 

tÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ 〈هود . 
ال تدخلوا :  باحلجر قال�ملا مر النيب : " قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر يف الصحيح و

ه الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصام إال أن تكونوا باكني، مث قنع رأسمساكن 
 . ١"وأسرع السري حىت أجاز الوادي

                                                 
 

رضي -، من حديث ابن عمر ٣٦٣/، ص٤٤١٩/احلجر، ح � أخرجه البخاري،كتاب املغازي، باب نزول النيب ١
 . مرفوعاً بلفظه-اهللا عنهما



  
 

٤٥٤

ينبغ له أن   أن من مر بديار املغضوب عليهم واملعذبني، مل:"- رمحه اهللا-قال ابن القيم
يدخلها، وال يقيم ا، بل يسرع السري ويتقنع بثوبه حىت جياوزها، وال يدخل عليهم إال 

  .١"رباًباكياً معت
 % (#þθä9$s : -عليه السالم- على لسان قوم هود  قال تعاىل على حتدي الكفار، الرد:ةاخلامس

$ uΖoK÷∞ Å_ r& y‰ç7 ÷èuΖÏ9 ©!$# … çνy‰ôm uρ u‘x‹ tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7÷ètƒ $ tΡäτ !$t/# u ( $ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ 

tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∠⊃∪ tΑ$ s% ô‰s% yìs%uρ Νà6ø‹ n=tæ  ÏiΒ öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ ë=ŸÒ xîuρ ( Í_ tΡθ ä9 Ï‰≈ pgéBr& þ_ Îû 

& !$ yϑó™r& !$ yδθ ßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡr& Νä.äτ !$t/# u uρ $ ¨Β tΑ̈“tΡ ª! $# $ pκÍ5 ÏΒ 9≈ sÜù=ß™ 4 (# ÿρã� Ïà tFΡ$$sù ’ÎoΤ Î) Νà6 yètΒ zÏiΒ 

šÌ� Ïà tGΨßϑø9 $# ∩∠⊇∪ çµ≈uΖø‹ pgΥ r' sù šÏ%©!$#uρ …çµ yètΒ 7π uΗ÷q t�Î/ $ ¨ΨÏiΒ $ oΨ÷èsÜs%uρ t�Î/# yŠ t Ï%©!$# (#θç/¤‹Ÿ2 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ( $ tΒuρ (#θ çΡ% x. š ÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ 〈األعراف  . 

$% (#ρã�s)yèsù sπs :-عليه السالم-وقال تعاىل عن قوم صاحل  ¨Ψ9 $# (#öθ tGtãuρ ôtã Í÷ö∆r& óΟÎγ În/u‘ (#θ ä9$ s%uρ 

ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $ oΨÏKøy$# $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. zÏΒ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∠∪ ÞΟßγ ø?x‹ s{r'sù èπx�ô_ §�9 $# (#θ ßs t7ô¹r' sù ’Îû 

öΝÏδ Í‘#yŠ tÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 〈األعراف . 

 

* ÷βÎ:  قال تعاىلختويف وديد للكفار،: ةالسادس sù (#θàÊ t� ôãr& ö≅à)sù ö/ ä3è?ö‘x‹Ρr& Zπs)Ïè≈|¹ Ÿ≅÷WÏiΒ 

Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθ ßϑrOuρ ∩⊇⊂∪ 〈 وقال تعاىل،فصلت  : óΟ n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã� ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. 

tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4 t� ¨ΒyŠ ª!$# öΝÍκö� n=tã ( zƒÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 uρ $ yγè=≈ sVøΒ r& ∩⊇⊃∪ 〈حممد .  

$ : قال تعاىلو £ϑn=sù u !$ y_ $ tΡâ÷ö∆r& $ oΨù=yèy_ $ yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™ $ tΡö� sÜøΒ r&uρ $ yγ øŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm  ÏiΒ 9≅ŠÉdfÅ™ 

7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ ºπtΒ §θ |¡•Β y‰ΖÏã š�În/u‘ ( $tΒ uρ }‘Ïδ z ÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# 7‰‹ Ïèt7Î/ ∩∇⊂∪ 〈هود . 

                                                 
 

 .٥٦٠/، ص٣/اد املعاد، البن القيم، ج ز١



  
 

٤٥٥

 tΠ:  قال تعاىل اهللا على خلقه،إظهار حجة: ةالسابع öθ s%uρ 8yθ çΡ $£ϑ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# 

öΝßγ≈ oΨø%t�øîr& öΝßγ≈ oΨù=yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπtƒ#u ( $ tΡô‰tGôãr& uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ 〈قال و ، الفرقان

$  :تعاىل ‾ΡÎ) šχθä9 Í”∴ãΒ #’n? tã È≅÷δ r& ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒ ö� s)ø9 $# #Y“ ô_ Í‘ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

šχθà)Ý¡ ø�tƒ ∩⊂⊆∪ ‰s)s9 uρ $ uΖò2t� ¨? !$ yγ ÷ΨÏΒ Oπtƒ#u Zπ oΨÉi�t/ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθè=É)÷ètƒ ∩⊂∈∪ 〈وقال  ،العنكبوت

 tΠ : عن فرعونتعاىل öθ u‹ ø9 $$ sù y7ŠÉdfuΖçΡ y7ÏΡy‰t7 Î/ šχθ ä3tGÏ9 ô yϑÏ9 y7x�ù=yz Zπ tƒ#u 4 ¨βÎ)uρ # Z�� ÏVx. zÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# ôtã $ uΖÏG≈ tƒ#u šχθ è=Ï�≈ tós9 ∩⊄∪ 〈 ،وقال تعاىليونس:  óΟ s9 r& (# ÷ρt� tƒ ö/x. $ uΖõ3n=÷δ r& Νßγn=ö6 s% 

š∅ÏiΒ Èβρã� à)ø9 $# öΝåκ̈Ξr& öΝÍκö� s9 Î) Ÿω tβθ ãè Å_ö� tƒ ∩⊂⊇∪ βÎ)uρ @≅ä. $£ϑ©9 ÓìŠÏΗsd $ uΖ÷ƒ t$©! tβρç�|Ø øtèΧ ∩⊂⊄∪ 〈  ،يس

 öΝs9 :وقال تعاىل r& (# ÷ρt� tƒ öΝx. $ uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ ΟÎγ Î=ö7 s% ÏiΒ 5βö�s% öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# $ tΒ óΟs9 

Åj3yϑçΡ ö/ ä3©9 $ uΖù=y™ö‘r& uρ u!$ yϑ¡¡9 $# ΝÍκö� n=tã # Y‘#u‘ô‰ÏiΒ $ uΖù=yèy_ uρ t�≈ yγ ÷ΡF{$# “Ì� øg rB ÏΒ öΝÍκÉJøtrB Νßγ≈uΖõ3n=÷δ r' sù 

öΝÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ $ tΡù' t±Σ r&uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ $ºΡö� s% tÌ� yz#u ∩∉∪ 〈األنعام . 

$ : قال تعاىل إجناز اهللا لوعده ووعيده، :ةالثامن £ϑn=sù u!% ỳ tΑ#u >Þθä9 tβθ è=y™ö� ßϑø9 $# ∩∉⊇∪ tΑ$ s% 

öΝä3‾ΡÎ) ×Πöθ s% tβρã� x6Ζ•Β ∩∉⊄∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ y7≈ oΨ÷∞Å_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù šχρç�tIôϑtƒ ∩∉⊂∪ y7≈ oΨ÷�s?r& uρ 

Èd, ysø9 $$ Î/ $ ‾ΡÎ)uρ šχθè%Ï‰≈ |Á s9 ∩∉⊆∪ Î�ó� r' sù y7 Ï=÷δr' Î/ 8ìôÜÉ)Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# ôìÎ7̈?$#uρ öΝèδ t�≈t/÷Š r& Ÿωuρ ôMÏ�tGù=tƒ 

óΟä3ΖÏΒ Ó‰tn r& (#θ àÒ øΒ $#uρ ß]ø‹ ym tβρã� tΒ ÷σè? ∩∉∈∪ !$ oΨø‹ŸÒ s%uρ Ïµø‹ s9 Î) y7Ï9≡ sŒ t� øΒF{ $# āχr& t� Î/# yŠ ÏIω àσ‾≈ yδ 

×íθ äÜø)tΒ t ÅsÎ6 óÁ •Β ∩∉∉∪ 〈احلجر . 
 

 األمم اليت أصيبت باهلالك : املسألة اخلامسة
 : وهم، من األمم اليت أصيبت باهلالكاًد اهللا لنا يف القرآن الكرمي عدذكر

 :قوم نوح عليه السالم



  
 

٤٥٦

فيهم ومه يعبدون األصنام، وقد لبث  هو أول رسول أرسله اهللا، وكان ق-عليه السالم-نوح 
 ô‰s)s9: وحده، قال تعاىلهللا عبادة إخالص ال يدعوهم إىل  طويالًزمناً uρ $ uΖù=y™ö‘r& % �nθçΡ 4’ n<Î) 

ÏµÏΒ öθ s% y]Î7 n=sù öΝÎγ‹Ïù y# ø9 r& >π uΖy™ āω Î) šÅ¡ ÷Ηs~ $YΒ% tæ ãΝèδ x‹ s{r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß 

 ، وتكربوا وأصروا على الكفرا فقد عتوالكثري، فلم يؤمن به إال القليل، أما العنكبوت 〉 ∪⊇⊆∩

 (#θ: قال تعاىل ä9$s%uρ Ÿω ¨βâ‘x‹s? ö/ ä3tGyγ Ï9#u Ÿωuρ ¨βâ‘x‹s? # tŠ uρ Ÿωuρ % Yæ# uθ ß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θ ãètƒ uρ 

# Z�ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ 〈 قال تعاىل ، فهددهم نوح بعذاب اهللا فلم خيافوا بل حتدوه،نوح : (#θä9$s% ßyθãΖ≈tƒ 

ô‰s% $oΨtF ø9 y‰≈ y_ |N÷�sYò2r' sù $ oΨs9≡ y‰Å_ $ oΨÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨà2 zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9  .هود 〉 ∪⊅⊃∩ #$

 tΠ:  قال تعاىلفأهلكهم اهللا مجيعاً öθ s%uρ 8yθçΡ $ £ϑ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# öΝßγ≈oΨø%t� øîr& öΝßγ≈ oΨù=yèy_ uρ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u ( $ tΡô‰tGôãr& uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ 〈الفرقان .  
 

 : ود عليه السالمعاد قوم ه
عاد قبيلة من قبائل العرب العاربة البائدة، غلب عليها اسم أبيهم، وكانـت منـازهلم                قوم

هم أول من عبد األصنام بعـد الطوفـان،         و. ٢، وكان أبوهم أول ملوك العرب     ١األحقافب
 :  قال تعـاىل   ، عليه السالم فدعاهم إىل توحيد اهللا وإخالص العبادة        فبعث اهللا إليهم هوداً   

ö� ä.øŒ $#uρ % s{r& >Š% tæ øŒ Î) u‘x‹Ρr& … çµ tΒ öθ s% Å∃$ s)ôm F{ $$ Î/ ô‰s%uρ ÏM n=yz â‘ ä‹ –Ψ9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒ uρ ÿÏµ Ï�ù=yz 

āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? āω Î) ©! $# þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ ä3ø‹ n=tæ z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊄⊇∪ 〈 األحقاف. 

                                                 
 

: األحقاف رمل فيما بني عمان إىل حضرموت، وقال قتادة        : واد بني عمان وأرض مهرة قال ابن اسحاق       : األحقاف١
   رمال يف أرض اليمن: األحقاف رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن، وهذه األقوال غري خمتلفة فاألحقاف        

 هي حاليا تتضمن األجزاء الـشرقية مـن         .١١٥/ ص١/ظر معجم البلدان، ياقوت احلموي ، ج      ان. كانت عاد ترتهلا  
 .حضرموت و حمافظة املهرة و حمافظة ظفار

 .٤١/ص، سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب، أيب الفوز، حممد أمني البغدادي٢



  
 

٤٥٧

$ tΑ: قال تعاىل ، والكذبهفوصفوه بالسف s% _|yϑø9 $# š Ï%©!$# (#ρã� x�x.  ÏΒ ÿÏµ ÏΒ öθs% $‾ΡÎ) 

š�1 u�t∴s9 ’ Îû 7π yδ$x�y™ $‾ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝàuΖs9 š∅ÏΒ š Î/É‹≈s3ø9  وأصروا على الكفر ،األعراف 〉 ∪∌∌∩ #$

 (#θ: قال تعاىل ،والتكذيب وحتدوه ä9$s% í !#uθ y™ !$ oΨø‹ n=tã |M ôàtãuρr& ôΘ r& óΟ s9 ä3s? zÏiΒ šÏà Ïã≡ uθ ø9 $# 

∩⊇⊂∉∪ ÷βÎ) !#x‹≈yδ āωÎ) ß,è=äz t Ï9̈ρF{ $# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒuρ ßøtwΥ t Î/¤‹yè ßϑÎ/ ∩⊇⊂∇∪ 〈 فأهلكهم اهللا وجناه ،الشعراء 

 $£ϑs9 :ىلا قال تع،ومن آمن معه uρ u !% ỳ $tΡâ÷ö∆r& $ oΨøŠ‾gwΥ # YŠθ èδ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ 7πyϑôm t� Î/ $ ¨ΖÏiΒ 

Λèι≈ oΨ÷Š‾g wΥuρ ôÏiΒ A>#x‹tã 7áŠÎ=xî ∩∈∇∪ 〈 هود.  
 

 :مثود قوم صاحل عليه السالم
، وادي  ١مثود قوم من العرب العاربة البائدة اشتهرت باسم أبيها، وكانت مساكنهم باحلجر           

 yŠθ :قال تعاىل . ٢بني القرى بني احلجاز والشام       ßϑrOuρ t Ï% ©!$# (#θ ç/% ỳ t� ÷‚ ¢Á9 $# ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ ∩∪ 〈 

ـ  -عليه السالم – اًه صاحل ألصنام، فأرسل اهللا إليهم نبي     ا ، وكانوا يعبدون  الفجـر  دعوهم إىل   ي
’ 4 : قال تعاىل  ،عبادة اهللا وحده   n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3s9 

ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( uθ èδ Νä.r' t±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï�øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) 

’ În1u‘ Ò=ƒ Ì� s% Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪ 〈 ـ       فكذبوه وطلبوا من   ،هود  ،شراءه آية ليصدقوه فكانت آيتهم ناقة ع

#)  :اىلـال تع ـق þθ ä9$ s% !$ yϑ‾ΡÎ) |MΡr& z ÏΒ t Ì� −s |¡ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡr& āω Î) ×�|³o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ ÏNù' sù >π tƒ$ t↔Î/ 

βÎ) |MΖä. z ÏΒ š Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ tΑ$ s% ÍνÉ‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ °; Ò>÷�Å° ö/ ä3s9 uρ Ü>÷�Å° 5Θ öθ tƒ 5Θθ è=÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ 

Ÿωuρ $ yδθ �¡yϑs? & þθ Ý¡ Î0 öΝä.x‹ è{ù' u‹ sù Ü>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊇∈∉∪ 〈 هم اهللا ك فعقروها فأهل  ،الشعراء ،

ــاىل  ــال تع � (#ρã :ق s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ ∩∈⊃∪ ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. 

                                                 
 

 انظر .ديدي احلجازي يف منطقة جبيليةمدائن صاحل، تقع يف منطقة احلجاز يف مشال العال على الطريق احل: احلجر ١
 .١٤٧/، ص١/مشال احلجاز اآلثار، محود بن ضاوي القثامي، ج

 .٣٨/ص، سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب، أيب الفوز، حممد أمني البغدادي ٢



  
 

٤٥٨

šχ% Ÿ2 èπ t7 É)≈ tã öΝÏδ Ì� õ3tΒ $ ‾Ρr& öΝßγ≈ tΡö� ¨Β yŠ öΝßγ tΒ öθ s%uρ t ÏèuΗød r& ∩∈⊇∪ š�ù=ÏF sù öΝßγ è?θ ã‹ ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑÎ/ 

(# þθ ßϑn=sß 3 āχ Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∈⊄∪ 〈 النمل.  
 

 :م لوط عليه السالماملؤتفكات قو
 ،٢يسكنون قرية سدوم، وكانوا ١وممن نزل حوهلم) أهل فلسطني(هم خليط من الكنعانيني 

ون يف ناديهم ت ويأ،يقطعون الطريقهم فوأكثرهم فساداً؛  ، وأكفرهم،وكانوا من أفجر الناس
 - السالمعليه– اً فأرسل اهللا إليهم لوط،وا يأتون الرجال شهوة من دون النساءن وكا،املنكر

$  : قال تعاىل،فكذبوه وحتدوه »Ûθ ä9 uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµÏΒ öθ s)Ï9 öΝà6‾ΡÎ) tβθ è?ù' tGs9 sπ t±Ås≈ x�ø9 $# $ tΒ 

Νà6 s)t6 y™ $ pκÍ5 ô ÏΒ 7‰ym r& š∅ÏiΒ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∇∪ öΝä3§ΨÎ←r& šχθè?ù' tF s9 tΑ% y` Ìh�9$# tβθ ãèsÜ ø)s?uρ 

Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# šχθ è?ù' s?uρ ’ Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ t� x6Ζßϑø9 $# ( $ yϑsù šχ%x. šU#uθ y_ ÿÏµÏΒ öθ s% Hω Î) βr& (#θ ä9$ s% $ oΨÏKøy$# 

É>#x‹yè Î/ «!$# βÎ) |MΖà2 zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∪ 〈 فأهلكهم اهللا قال تعاىل.العنكبوت :  ¨βÎ)uρ 

$ WÛθ ä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒ Î) çµ≈oΨø‹ ‾gwΥ ÿ… ã&s#÷δ r& uρ š ÏèuΗød r& ∩⊇⊂⊆∪ āω Î) # Y—θ ègx” ’ Îû tÎ�É9≈ tó ø9 $# ∩⊇⊂∈∪ 

§ΝèO $ tΡö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ$# ∩⊇⊂∉∪ ö/ ä3‾ΡÎ)uρ tβρ”� ßϑtF s9 ΝÍκö� n=tã tÅs Î6 óÁ•Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9 $$ Î/uρ 3 Ÿξsùr& šχθè=É)÷ès? 

 .الصافات  〉 ∪∇⊃⊆∩
 

 :أصحاب األيكة قوم شعيب

                                                 
 

 .١٣٣،١٣٧/هدى الطويل، ص. انظر أنبياء يف القرآن تركوا آثاراً، د١

 حبرية طربية، وتتوسطها أربعة ممالك، وأنشأت فيما بينها حلفاً  تقع على ضفاف مدينة كبرية عامرة،كانت:  سدوم٢
 .١٢٣/، ص١٣/انظر اية األرب، للنويري، ج. برئاسة ملك سدوم



  
 

٤٥٩

ديارهم جتاور ومدين قبيلة من بين إبراهيم غلب عليهم اسم أبيهم، وكانت           ،  ١يسكنون مدين 
وكانوا ال يؤمنـون    ،  ٢أرض معان من أطراف الشام مما يلي احلجاز قريباً من أرض قوم لوط            

عليـه  - اً فبعث اهللا فيهم شـعيب     وينقصون الكيل وامليزان يف البيع،     ، ويعبدون األصنام  ،باهللا
’ 4 :نهاهم عن الغش قـال تعـاىل      ي يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده و      -السالم n<Î)uρ št ô‰tΒ 

öΝèδ% s{r& $ Y7 øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Νà6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( ô‰s% Νà6 ø?u !$ y_ ×π oΨÉi�t/  ÏiΒ 

öΝà6 În/§‘ ( (#θ èù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# šχ#u”� Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θ Ý¡y‚ ö7 s? }̈ $ ¨Ψ9 $# öΝèδ u !$ u‹ ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? † Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ yγ Ås≈ n=ô¹Î) 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖà2 š ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∈∪ 〈 ــراف ، األعــ

 (#θ :قال تعاىل اتباعه،   ليصدوا الناس عن     ؛ وقعدوا يف الطرق   ،فكذبوه وهددوه بالرجم   ä9$ s% 

Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ $ tΒ çµ s)ø�tΡ # Z�� ÏVx. $ £ϑÏiΒ ãΑθ à)s? $ ‾ΡÎ)uρ y71 u�t∴s9 $ uΖŠÏù $ Z�‹ Ïè|Ê ( Ÿω öθ s9 uρ y7 äÜ ÷δ u‘ y7≈ oΨ÷Ηsd t� s9 ( !$ tΒ uρ 

|MΡr&  $ uΖøŠn=tã 9“ƒ Ì“yè Î/ ∩⊇∪ 〈ــود ــاىل و،ه ــال تع  Ÿωuρ (#ρß‰ãè :ق ø)s? Èe≅ à6 Î/ :Þ≡ u�ÅÀ tβρß‰Ïãθ è? 

šχρ‘‰ÝÁ s?uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ô tΒ š∅tΒ#u Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äó ö6 s?uρ $ [_ uθ Ïã 4 (# ÿρã� à2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟ çFΖà2 

Wξ‹ Î=s% öΝà2u�©Ys3sù ( (#ρã� ÝàΡ$#uρ y# ø‹ x. šχ% x. èπ t6 É)≈ tã t Ï‰Å¡ ø�ßϑø9 كهم اهللا  ، فـأهل  األعراف 〉 ∪∌∇∩ #$

$ : قال تعاىل £ϑs9 uρ u !$ y_ $ tΡã� øΒ r& $ uΖøŠ‾g wΥ $ Y6 ø‹ yè ä© t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµ yètΒ 7π uΗ÷q t� Î/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹ yzr& uρ t Ï%©!$# 

(#θ ßϑn=sß èπ ys øŠ¢Á9 $# (#θ ßs t7 ô¹r' sù ’ Îû öΝÏδ Ì�≈ tƒ ÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩⊆∪  〈 هود. 
 

  :فرعون وقومه

                                                 
 

اسم ملوضع البئر الىت استقى منها موسى ويطلق عليها اليوم البدع ومتتد مملكة مدين من العال جنوباً إىل آيلة                   : مدين ١
 ٣٠٠/ ،ص١/انظر مشال احلجاز اآلثار، محود بن ضاوي القثامي، ج.  شرقاً إىل رأس الشيخ محد غرباً    مشاالً ومن تبوك  

 .٧٧/ ،ص٥/، ومعجم البلدان، لياقوت احلموي، ج٣٠١-

 .٥٠-٤٩/ صسبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب أيب الفوز، حممد أمني البغدادي، انظر ٢



  
 

٤٦٠

“ 3 : قال تعاىل،١حيكم مملكة عظيمة يف مصرفرعون هو أحد ملوك مصر، وكان  yŠ$tΡuρ 

ãβöθ tãö�Ïù ’Îû ÏµÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§øŠs9 r& ’ Í< à7 ù=ãΒ u�óÇÏΒ ÍνÉ‹≈yδ uρ ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# “Ì� øgrB  ÏΒ ûÉL ós s? ( Ÿξsùr& 

tβρç�ÅÇö7 è? ∩∈⊇∪ ô〈 ستعبد بين إسرائيل فيتخذ رجاهلم خدماًا، و، وقد ادعى الربوبيةالزخرف، 

 (#θ : قال تعاىل، ويستحي نساءهم،ويذبح أبناءهم è=÷GtΡ š�ø‹ n=tã ÏΒ Î* t7‾Ρ 4 y›θãΒ šχ öθ tãö�Ïùuρ 

Èd, ysø9 $$ Î/ 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) šχ öθtãö� Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_ uρ $ yγ n=÷δr& $Yèu‹ Ï© 

ß# Ïè ôÒtGó¡o„ Zπx�Í←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ ßxÎn/x‹ ãƒ öΝèδ u !$oΨö/r& Ä ÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδ u!$ |¡ ÏΡ 4 … çµ‾ΡÎ) šχ%x. zÏΒ tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $# 

 بالبينات فكذبومها -عليهما السالم–ل اهللا إليهم موسى وهارون ، فأرسالقصص 〉 ∪⊇∩

 (#θä9$ : فقال تعاىل،وامومها بالسحر s%uρ $ yϑôγ tΒ $ uΖÏ?ù' s? ÏµÎ/ ôÏΒ 7πtƒ#u $ tΡt� ys ó¡tF Ïj9 $ pκÍ5 $ yϑsù ß øtwΥ 

y7 s9 š ÏΖÏΒ÷σßϑÎ/ ∩⊇⊂⊄∪ 〈 قال تعاىل، فأهلك اهللا بعضهم بأنواع العذاب،األعراف :  $uΖù=y™ö‘r'sù 

ãΝÍκö� n=tã tβ$ sùθ ’Ü9$# yŠ# t� pgø: $#uρ Ÿ≅£ϑà)ø9 $#uρ tí ÏŠ$x�āÒ9 $#uρ tΠ ¤$!$#uρ ;M≈ tƒ#u ;M≈ n=¢Áx�•Β (#ρç�y9 ò6 tGó™$$ sù (#θ çΡ% x.uρ 

$ YΒöθ s% šÏΒ Í�÷g ’Χ ∩⊇⊂⊂∪ $ £ϑs9 uρ yìs%uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ â“ ô_ Ìh�9 $# (#θä9$ s%  y›θßϑ≈ tƒ äí÷Š $# $ uΖs9 y7−/u‘ $ yϑÎ/ y‰Îγ tã 

x8y‰ΖÏã ( ∅Í× s9 |Mø�t±x. $ ¨Ψtã t“ ô_ Ìh�9$# ¨ sÏΒ ÷σãΖs9 y7 s9 £ n=Å™÷�ã∴s9 uρ š�yètΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) ∩⊇⊂⊆∪ $£ϑn=sù 

$ oΨø�t± Ÿ2 ãΝåκ÷]tã t“ ô_ Ìh�9 $# #’ n<Î) @≅y_ r& Νèδ çνθäó Î=≈ t/ #sŒ Î) öΝèδ tβθ èVä3Ζtƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 وبعد أن ،األعراف 

 u�y9 : قال تعاىلوا إىل كفرهم فأهلكهم اهللا مجيعاً،كشف اهللا عنهم العذاب عاد õ3tF ó™$#uρ uθ èδ 

…çνßŠθ ãΖã_ uρ †Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö�tó Î/ Èd,ys ø9 $# (# þθ ‘Ζsß uρ öΝßγ‾Ρr& $ uΖøŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ ö�ãƒ ∩⊂∪ çµ≈ tΡõ‹yzr' sù 

…çνyŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’ Îû ÉdΟuŠø9 $# ( ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. šχ%Ÿ2 èπ t7É)≈ tã šÏϑÎ=≈ ©à9  .القصص 〉 ∪⊂⊇∩ #$
  

                                                 
 

 ليبيا، ومن ساحل البحر املتوسط حىت احلبشة، وتعترب أصوهلم مـزيج مـن             كانت مملكة الفراعنة متتد من الشام إىل       ١
انظر أنبياء يف القرآن تركوا آثاراً، هـدى الطويـل،          . أصول نوبية وحبشية وليبية وآسيوية سامية من اجلزيرة العربية        

 .١٩٨/ص



  
 

٤٦١

 :١أصحاب الرس
 قرية الرس": قال -رضي اهللا عنهما– فعن ابن عباساختلف املفسرون يف أصحاب الرس، 

دود هم أصحاب األخالرس أن املراد بأصحاب  -رمحه اهللا–وذكر ابن جرير ، ٢"من مثود
 . ٣ربوجالذين ذكروا يف سورة ال

 tΠ: ومل يرد يف القرآن الكرمي شيء من خربهم إال أم أُهلكوا، قال تعاىل öθ s%uρ 8yθ çΡ $ £ϑ©9 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# öΝßγ≈ oΨø%t� øîr& öΝßγ≈ oΨù=yèy_ uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Zπtƒ#u ( $ tΡô‰tGôãr& uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& 

∩⊂∠∪ # YŠ% tæuρ (#yŠθ ßϑrOuρ |=≈ ptõ¾r& uρ Äb §̈�9 $# $ OΡρã� è%uρ t ÷ t/ š�Ï9≡ sŒ #Z�� ÏVx. ∩⊂∇∪ yξ à2uρ $ uΖö/u�ŸÑ ã& s! 

Ÿ≅≈sW øΒ F{$# ( yξ à2uρ $tΡ÷�£9 s? # Z�� Î6÷Gs? ∩⊂∪ 〈الفرقان . 

  
 : إسرائيلبنو

 :ذكر اهللا لنا يف القرآن الكرمي أنه أهلك من بين إسرائيلو
≈� ¨βÎ) tβρã: ، قال تعاىل األموال الكثريةصاحبقارون  - s% šχ%Ÿ2 ÏΒ ÏΘ öθ s% 4y›θ ãΒ 4 xöt7sù 

öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈oΨ÷�s?#u uρ zÏΒ Î—θ ãΖä3ø9 $# !$ tΒ ¨βÎ) …çµ ptÏB$ x�tΒ é&þθ ãΖtGs9 Ïπ t6 óÁ ãèø9 $$ Î/ ’ Í<'ρé& Íο§θ à)ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% … çµs9 …çµ ãΒöθ s% 

Ÿω ÷y t�ø�s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† t ÏmÌ� x�ø9 $ tΑ: تعاىل قال ، فكفر وبغى وتكرب،القصص 〉 ∪∌∠∩ #$ s% 

!$ yϑ‾ΡÎ) … çµçF�Ï?ρé& 4’ n? tã AΟù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝs9 uρr& öΝn=÷ètƒ āχ r& ©! $# ô‰s% y7 n=÷δ r& ÏΒ Ï& Î#ö7s% š∅ÏΒ Èβρã� à)ø9 $# 

ô tΒ uθ èδ ‘‰x© r& çµ ÷ΖÏΒ Zο§θ è% ç�sYò2r& uρ $ Yè ÷Ηsd 4 Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ ç„  tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθ ãΒÌ� ôf ßϑø9 . القصص〉 ∪∇∠∩ #$

                                                 
 

ريق الرئيسي املؤدي إىل تبوك قرية قدمية ذات حضارة، وقراها هي احلجر والبترا ومدين، وتقع يف جنوب الط: الرس ١
 .٢٠٦/، ص١/انظر مشال احلجاز اآلثار، محود بن ضاوي القثامي، ج. إىل حقل والبدع ومدن وقرى الساحل

، من طريق ابن جريج، وأخرجه ابن كثري من طريق ابن جريج ومل يذكر ابـن                ٤٥٢/، ص ١٧/ أخرجه الطربي، ج   ٢
   .١١١/، ص٦/ انظر جعباس،

: هم قوم كانوا على بئر وذلك أن الرس يف كالم العرب: لصواب من القول يف ذلك قول من قالوا:  قال أبو جعفر٣
وال أعلم قوماً كانت هلم قصة بسبب حفرة، ذكرهم اهللا يف كتابه، إال ... كل حمفور مثل البئر والقرب وحنو ذلك 

 .٤٥٤-٤٥٣/، ص١٧/انظر تفسري الطربي، ج. أصحاب األخدود



  
 

٤٦٢

‘ $oΨø�|¡sƒm� ÏµÎ/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚö : قال تعاىل األرض، بهاهللاخسف ف F{$# $ yϑsù tβ% Ÿ2 … çµs9  ÏΒ 7πt⁄Ïù 

…çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ uρ šχ% x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇtGΨßϑø9  . القصص〉 ∪⊆∇∩ #$

 ô‰s)s9: قال تعاىل،  أصحاب السبت- uρ ãΛä ÷ΗÍ>tã tÏ% ©!$# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝä3ΨÏΒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9 $# $ oΨù=à)sù öΝßγ s9 

(#θ çΡθ ä. ¸οyŠ t� Ï% t Ï↔Å¡≈yz ∩∉∈∪ 〈 البقرة. 
هي قرية : "يف أصحاب السبت، فقالبن عباس  يف تفسريه قول ا-رمحه اهللا–ذكر ابن جرير 

 فحرم اهللا عليهم احليتان يوم سبتهم "١أيلة"على شاطئ البحر بني مكة واملدينة يقال هلا 
 يف ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت مل يقدروا  شرعاًفكانت احليتان تأتيهم يوم سبتهم

 مث إن طائفة منهم أخذوا احليتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة ،عليها فمكثوا بذلك ما شاء اهللا
 وجعلت ، وعتواً فلم يزدادوا إال غياً؟ تأخذوا وقد حرمها اهللا عليكم يوم سبتكم:وقالوا

 تعلمون أن هؤالء قوم : قالت طائفة من النهاة فلما طال ذلك عليهم،طائفة أخرى تنهاهم
 هللا من الطائفة  وكانوا أشد غضباً،قد حق عليهم العذاب مل تعظون قوما اهللا مهلكهم

 (#θ : فقالوا،األخرى ä9$ s% ¸οu‘ É‹÷ètΒ 4’ n<Î) óΟ ä3În/u‘ óΟ ßγ ‾=yès9 uρ tβθà)−Gtƒ 〈 فلما ،وكل قد كانوا ينهون 
 والذين قالوا ) اهللا مهلكهممل تعظون قوماً(ان اللتان قالوا وقع عليهم غضب اهللا جنت الطائفت

  .٢" وأهلك اهللا أهل معصيته الذين أخذوا احليتان فجعلهم قردة وخنازير،)معذرة إىل ربكم(
 öΝßγ: وقال تعاىل ù=t↔ó™uρ Çtã Ïπ tƒö� s)ø9 $#  ÉL©9 $# ôM tΡ$ Ÿ2 nοu�ÅÑ% tn Ì�ós t7 ø9$# øŒ Î) šχρß‰÷ètƒ ’Îû ÏM ö6¡¡9 $# 

øŒ Î) óΟÎγŠÏ?ù' s? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠ öθ tƒ öΝÎγÏF ö;y™ $ Yã§� ä© tΠ öθ tƒ uρ Ÿω šχθçF Î6ó¡o„ � Ÿω óΟ Îγ‹Ï?ù' s? 4 y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 

Νèδθè=ö6 tΡ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ à)Ý¡ ø�tƒ ∩⊇∉⊂∪ øŒ Î)uρ ôMs9$ s% ×π̈Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ Ýà Ïès? $ �Β öθs% � ª!$# öΝßγ ä3Î=ôγãΒ ÷ρr& 

öΝåκæ5Éj‹ yè ãΒ $ \/# x‹tã # Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θä9$ s% ¸οu‘ É‹÷ètΒ 4’ n<Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ‾=yès9 uρ tβθ à)−Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ $ £ϑn=sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ 

                                                 
 

وتقع يف اية اخلليج املسمى خبليج العقبة، مشاال من البحر احلمر، وه امليناء الوحيد لألردن، وكانت هي العقبة، : أيلة ١
 . ٢٣٩/انظر انظر مشال احلجاز اآلثار، محود بن ضاوي القثامي، ص. تعرف قدميا بأيلة، وهو أسم عرباين أو سريياين

. موقوفاً بلفظه. عبد اهللا ثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ، من طريق املثىن ثنا ٢
 .، من طريق أيب صاحل خمتصرا١٦٠٢ً/ ، ح١٥٩٩/، ص٥/وأخرجه ابن أيب حامت، ج. ٥١٣-٥١٢/، ص١٠/ج



  
 

٤٦٣

(#ρã� Åe2èŒ ÿÏµ Î/ $uΖøŠpgΥ r& tÏ% ©!$# šχöθ pκ÷]tƒ Ç tã Ïþθ �¡9 $# $tΡõ‹s{r& uρ šÏ% ©!$# (#θßϑn=sß ¥>#x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔t/ 

$ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθà)Ý¡ ø�tƒ ∩⊇∉∈∪ $ £ϑn=sù (# öθ tGtã  tã $ ¨Β (#θåκçΞ çµ ÷Ζtã $ uΖù=è% öΝçλ m; (#θçΡθ ä. ¸οyŠ t�Ï% š Ï↔Å¡≈yz 

 . األعراف〉 ∪∌∌⊆∩

 
 :أصحاب القرية

، وكان أهلها يعبدون األصنام فأرسل ٢نطاكية أن هذه القرية هي أ١وذكر يف تفسري الطربي
  ó>Î�ôÑ$#uρ :هم مجيعاً، قال تعاىلفكذبومها فأرسل اهللا هلم ثالث فكذبو اهللا إليهم رسولني

Μçλ m; ¸ξ sW ¨Β |=≈ ptõ¾r& Ïπ tƒö� s)ø9 $# øŒ Î) $ yδ u!% ỳ tβθ è=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$uΖù=y™ö‘r& ãΝÍκö� s9 Î) È ÷uΖøO$# $ yϑèδθ ç/¤‹s3sù 

$ tΡø— ¨“yèsù ;]Ï9$ sVÎ/ (# þθä9$ s)sù !$ ‾ΡÎ) Νä3ø‹ s9 Î) tβθ è=y™ó÷‘∆ ∩⊇⊆∪  (#θ ä9$ s% !$ tΒ óΟçFΡr& āω Î) ×�|³o0 $ oΨè=÷W ÏiΒ !$tΒ uρ tΑt“Ρr& 

ß≈oΗ÷q §�9$#  ÏΒ > ó x« ÷βÎ) óΟ çFΡr& āωÎ) tβθ ç/É‹õ3x? ∩⊇∈∪ 〈، اتباع منهم بفنصحهم رجل مؤمن  يس 

 u:  قال تعاىلاملرسلني فقتلوه، !% ỳ uρ ôÏΒ $ |Áø%r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 tëó¡o„ tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θ ãèÎ7 ®?$# 

šÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊄⊃∪ (#θãè Î7 ®?$# tΒ āω ö/ä3é=t↔ó¡o„ # \� ô_ r& Νèδ uρ tβρß‰tGôγ •Β ∩⊄⊇∪ 〈. قال  فأهلكهم اهللا ،

$!  :تعاىل tΒuρ $ uΖø9 t“Ρr& 4’ n?tã ÏµÏΒ öθ s% . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/  ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ $ ¨Ζä. t, Î!Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ 

βÎ) ôM tΡ% x. āω Î) Zπ ysø‹ |¹ Zοy‰Ïn≡ uρ #sŒ Î* sù öΝèδ tβρß‰Ïϑ≈ yz ∩⊄∪ 〈 يس. 

 
 :٣لكة سبأمم

                                                 
 

 .٤١٤-٤١٣/، ص١٩/ انظر تفسري الطربي، ج١

روم بن اليقن بن سام بن نوح،       قصبة العواصم من الثغور الشامية، أول من بناها وسكنها أنطاكية بنت ال           :  أنطاكية ٢
، ومعجـم مـا     ٢٦٧-٢٦٦/ ،ص١/انظر معجم البلدان، لياقوت احلموي، ج     . وبينها وبني حلب مسرية يوم وليلة     

 .٢٠٠/، ص١/استعجم للبكري، ج

أرض باليمن، مدينتها مأرب، بينها وبني صنعاء مسرية ثالثة أيام، ومسيت بذلك ألا منازل سبأ بن يشجب                 : سبأ ٣
 .  ١٨١/، ص٣/ معجم البلدان، ياقوت احلموي، ج. ب بن قحطان، مسي سبأ ألنه أول من سىب السيببن يعر

 



  
 

٤٦٤

جنتان عن ميني ومشال  ،وكانت مساكنهم يف اليمن، وكانت حتفها اخلريات من كل مكان
% ô‰s)s9 tβ :وكأا آية من كثر النعم، قال تعاىل x. :* t7 |¡ Ï9 ’Îû öΝÎγ ÏΨs3ó¡tΒ ×πtƒ#u ( Èβ$ tG̈Ψy_  tã 

&Ïϑtƒ 5Α$ yϑÏ©uρ ( (#θè=ä. ÏΒ É− ø— Íh‘ öΝä3În/u‘ (#ρã� ä3ô© $#uρ … çµs9 4 ×οt$ ù#t/ ×π t6 Íh‹sÛ ;>u‘uρ Ö‘θ à�xî ∩⊇∈∪ 〈 ،سبأ

  : قال تعاىل،وشتت مشلهموأمواهلم،  ،فأهلك اهللا زروعهموكفروا باهللا ونعمه  فأعرضوا

(#θ àÊt� ôãr' sù $ uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠ Ì�yè ø9 $# Νßγ≈ oΨø9 £‰t/uρ öΝÍκö� oK̈Ζpg ¿2 È ÷ tF̈Ζy_ ö’tA# uρsŒ @≅ à2é& 7Ý÷Ηs~ 9≅øOr& uρ 

& óx«uρ  ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ=s% ∩⊇∉∪ y7 Ï9≡ sŒ Νßγ≈ oΨ÷ƒ t“y_ $ yϑÎ/ (#ρã� x�x. ( ö≅ yδuρ ü“Ì“≈ pg éΥ āω Î) u‘θ à�s3ø9 $# ∩⊇∠∪  〈 

 .سبأ
 :أصحاب الفيل

 ، نصارى وكانوا قوماً، أبرهة احلبشي األشرم، وكان يدعى ملكهمكانوا يسكنون اليمن
 وقد عزموا على ،ه قريش من عبادة األوثان عليت مما كانوكان دينهم إذ ذاك أقرب حاالً

  óΟs9r& t�s? y#ø‹x. Ÿ≅yèsù : من الوجود، فأبادهم اهللا وأهلكهم، قال تعاىل وحمو أثرها،هدم الكعبة

y7 •/u‘ É=≈ptõ¾r' Î/ È≅‹ Ï�ø9$# ∩⊇∪ óΟs9 r& ö≅yè øg s† ö/ èφ y‰øŠx. ’ Îû 9≅‹Î=ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘r&uρ öΝÍκö� n=tã # ��ö� sÛ Ÿ≅‹Î/$ t/r& 

∩⊂∪ ΝÎγ‹ÏΒ ö� s? ;οu‘$ y∨Ït¿2  ÏiΒ 9≅ŠÅd∨Å™ ∩⊆∪ öΝßγ n=yèpg m� 7#óÁ yèx. ¥Αθ à2ù' ¨Β ∩∈∪ 〈الفيل . 
بني هذه  كثرية أهلكوا قد بني اهللا لنا أن هناك قروناًف ،ومل تكن هذه كل األمم املهلكة

#  :، قال تعاىلهللا سبحانهإىل اولكن مرد علمها األمم،  YŠ% tæuρ (#yŠθ ßϑrOuρ |=≈ptõ¾r& uρ Äb §̈�9$# 

$ OΡρã� è%uρ t ÷t/ š�Ï9≡ sŒ # Z��ÏVx. ∩⊂∇∪ yξà2uρ $ uΖö/u�ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈sW øΒ F{$# ( yξ à2uρ $ tΡ÷�£9 s? # Z�� Î6÷Gs? ∩⊂∪ 〈 

 óΟ:  وقال تعاىلالفرقان، s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ šÏ%©!$# ÏΒ ôΜà6Î=ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tãuρ yŠθßϑrOuρ ¡ 

šÏ% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγßϑn=÷ètƒ āω Î) ª!$# 4 öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$Î/ (# ÿρ–Š t� sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû 

óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθ ä9$ s%uρ $‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. !$yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ 

 . إبراهيم〉
 

 :أشكال العذاب املرتل على األمم السابقة: املسألة السادسة



  
 

٤٦٥

 تنويعه على ألوان بل جرت سنة اهللا تعاىل يف وال لون معني، هالك األمم ليس بنوع واحد
 ، أو خسفاً، أو رحياً،أو يكون فيضاناً  أو بغرق،،فقد يكون اهلالك بصاعقة ،خمتلفة متنوعة
م يرجع إىل اختالف جرائمهم أصاب األم  الذيالتنوع يف العذاب وها،وحنوأو حاصباً، 

 ˆξ : قال تعاىل،وعصيام هللا عز وجل ä3sù $tΡõ‹ s{r& ÏµÎ6 /Ρx‹ Î/ ( Νßγ ÷ΨÏϑsù ô̈Β $ uΖù=y™ö‘r& Ïµø‹ n=tã 

$ Y6 Ï¹%tn Ο ßγ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β çµø?x‹ s{r& èπ ysøŠ¢Á9 $# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β $ oΨø�|¡yz Ïµ Î/ š⇓ö‘ F{$# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β 

$ oΨø%t� øîr& 4 $ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# óΟßγ yϑÎ=ôà u‹ Ï9  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 óΟßγ |¡ à�Ρr& šχθ ßϑÎ=ôà tƒ ∩⊆⊃∪ 〈 

 .العنكبوت
 األمة الواحدة بأكثر من عذاب فقد عذب قوم عاد بالريح والصيحة،  اهللاعذب قدو

، وعذب قوم شعيب  وبالصيحةوعذب قوم لوط باحلاصب وبقلب قريتهم وبالرجفة
 .بالصيحة والرجفة والظلة

 
  

 ، فقدوقد اجتمع عليهم ذلك كله" : يف وصف عذاب قوم شعيب-رمحه اهللا-  ابن كثريقال
 مث ، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار وهلب ووهج عظيمالظلة أصام عذاب يوم 
 فزهقت األرواح ، السماء ورجفة من األرض شديدة من أسفل منهمجاءم صيحة من

 .١"جسام وفاضت النفوس ومخدت األ
 

 :ملذكور يف القرآنومن العذاب ا

الطوفان هو املاء الكثري املنهمر من السماء الذي يغرق األرض أو املاء  :الطوفان والغرق -
$! : املتفجر من األرض، أو كالمها كما حدث لقوم نوح، قال تعاىل oΨós tF x�sù z>≡uθö/r& Ï!$yϑ¡¡9$# 

& !$ oÿÏ3 9� ÉΚ pκ÷]•Β ∩⊇⊇∪ $ tΡö� ¤f sùuρ uÚö‘ F{ $# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+tGø9 $$ sù â!$ yϑø9 $# #’n? tã 9�øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ 〈 ،وهو  القمر
                                                 

 

 .٤٤٩/، ص٣/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٤٦٦

 ô‰s)s9 :قال تعاىل حىت أهلكوا به مجيعاً، الكافرين من قوم نوح أول عذاب عذب اهللا به uρ 

$ uΖù=y™ö‘r& % �nθçΡ 4’ n<Î) Ïµ ÏΒöθ s% y]Î7 n=sù öΝÎγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖy™ āωÎ) š Å¡÷Ηs~ $ YΒ% tæ ãΝèδ x‹s{r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9$# 

öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈وقال تعاىلالعنكبوت ،:  tΠöθ s%uρ 8yθ çΡ $ £ϑ©9 (#θ ç/¤‹Ÿ2 Ÿ≅ß™”�9 $# öΝßγ≈ oΨø%t� øîr& 

öΝßγ≈ oΨù=yèy_ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Zπ tƒ#u ( $ tΡô‰tGôãr& uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ 〈  ،وأرسل اهللا الفرقان
 فأهلك اهللا به بعضهم دون اآلخر  مستأصالًالكاًالطوفان إىل فرعون وقومه ولكن مل يكن ه

$  :قال تعاىل، ليتعظوا uΖù=y™ö‘r' sù ãΝÍκö� n=tã tβ$ sùθ ’Ü9$# yŠ# t� pgø: $#uρ Ÿ≅£ϑà)ø9 $#uρ tí ÏŠ$x�āÒ9 $#uρ tΠ ¤$!$#uρ ;M≈ tƒ#u 

;M≈n=¢Á x�•Β (#ρç�y9 ò6tGó™$$ sù (#θ çΡ% x.uρ $YΒ öθ s% šÏΒ Í�÷g ’Χ ∩⊇⊂⊂∪ 〈األعراف  . 

$  !$£ϑn=sù :قال تعاىل ،بالغرق يف اليمواستأصلهم عون وجنوده وعذب اهللا فر tΡθ à�y™# u 

$ oΨôϑs)tGΡ$# óΟßγ ÷ΨÏΒ öΝßγ≈ oΨø%t�øîr' sù š ÏèuΗødr& ∩∈∈∪ 〈 ،وقال تعاىلالزخرف:  $ uΖôϑs)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ 

öΝßγ≈ oΨø%t�øîr' sù ’ Îû ÉdΟuŠø9 $# öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θ ç/¤‹x. $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θçΡ% Ÿ2uρ $ pκ÷]tã šÎ=Ï�≈ xî ∩⊇⊂∉∪ 〈األعراف .  

قال فتفرق أهلها، وتركوا ديارهم، وذهبت زروعهم، لكة سبأ مم كما عذب اهللا بالسيل
 (#θ  :تعاىل àÊ t�ôãr' sù $uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠ Ì�yè ø9 $# Νßγ≈ oΨø9 £‰t/uρ öΝÍκö� oK̈Ζpg ¿2 È÷ tF ¨Ζy_ ö’ tA# uρsŒ @≅à2é& 

7Ý÷Ηs~ 9≅ øOr&uρ & ó x«uρ  ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ=s% ∩⊇∉∪ 〈سبأ . 

 
هي متوج قوي يف اهلواء يقتلع األشياء من شدته، وله دوي وصرصرة قوية من  : الريح-

$  :  قال تعاىل، الكافرين من قوم عادقد عذب اهللا بهوسرعة تنقله،  uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã $\t†Í‘ 

# Z�|À ÷�|À þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N$ |¡ ÏtªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z>#x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒø: $# ’Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( Ü>#x‹yès9 uρ Íοt�ÅzFψ$# 

3“t“ ÷zr& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρç�|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈،وقال تعاىل فصلت:  $ £ϑn=sù çν÷ρr& u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅Î6 ø)tGó¡ •Β öΝÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr& 



  
 

٤٦٧

(#θ ä9$s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡã� ÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθèδ $ tΒ Λä ù=yf ÷ètGó™$# ÏµÎ/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκ� Ïù ë>#x‹tã ×Λ Ï9 r& ∩⊄⊆∪ 

$  :وقال تعاىل. األحقاف〉 ¨Β r&uρ ×Š$ tã (#θ à6Î=÷δ é' sù 8xƒÌ� Î/ A�|À ö� |¹ 7πuŠÏ?% tæ ∩∉∪ 〈احلاقة .  

 
كما قال الذي خيلع القلب هي الصياح والصوت العايل  و١رفع الصوتالصيحة  :الصيحة -

اللة على قوا حيث إا واحدة فقط غري ، وقد وصفها اهللا بالواحدة د٢تفسريه القرطيب يف
 الصاعقة :اظ أخرىبألفالقرآن الكرمي  يف  الصيحة وقد ذكرتأا أهلكت القوم مجيعاً،

غشي عليه وذهب عقله من صوت وهي الصوت الشديد من الرعدة، وصعق اإلنسان 
 . ٤صيحة العذابهي و والطاغية ،٣يسمعه كاهلدة الشديدة

 
$  :قال تعاىل صاحل، وقد عذب اهللا ا قوم ¨Βr& uρ ßŠθ ßϑrO öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tFó™$$ sù 4‘yϑyè ø9 $# ’ n?tã 

3“y‰çλ ù; $# öΝåκøEx‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈|¹ É>#x‹ yèø9 $# Èβθ çλ ù;$# $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩⊇∠∪ 〈 ،ال تعاىلـوق فصلت: 

 ’Îû uρ yŠθßϑrO øŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (#θ ãè −Fyϑs? 4 ®L ym &Ïm ∩⊆⊂∪ (# öθ tGyèsù ôtã Ì�øΒ r& öΝÍκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# 

öΝèδ uρ tβρã� ÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑsù (#θ ãè≈ sÜtGó™$#  ÏΒ 5Θ$uŠÏ% $ tΒuρ (#θ çΡ% x. t Î�ÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈 ،وقال تعاىلالذاريات: 

 $ ¨Β r'sù ßŠθ ßϑrO (#θ à6Î=÷δ é' sù Ïπ u‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ 〈 احلاقة . 

* ÷βÎ : قال تعاىل، عادوعذب اهللا ا قوم sù (#θàÊ t� ôãr& ö≅ à)sù ö/ ä3è?ö‘x‹Ρr& Zπs)Ïè≈ |¹ Ÿ≅÷W ÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 

7Š$ tã yŠθ ßϑrOuρ ∩⊇⊂∪ 〈فصلت . 

                                                 
 

 .٣٠٦/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص١

 .٥٧/،ص١٧/، و ج٦١/، ص٩/ انظر أحكام القرآن، للقرطيب، ج٢

 .٢٤٢/، ص٨/عق، ج لسان العرب، البن منظور، مادة ص٣

 .١٢٣/، ص٩/ لسان العرب، مادة طغى، ج٤



  
 

٤٦٨

$ : وعذب اهللا ا قوم شعيب، قال تعاىل £ϑs9 uρ u !$ y_ $ tΡã� øΒ r& $ uΖøŠ‾gwΥ $Y6 ø‹ yè ä© tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµyètΒ 

7π uΗ÷qt� Î/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹ yzr&uρ tÏ%©!$# (#θ ßϑn=sß èπ ys øŠ¢Á9$# (#θßs t7 ô¹r' sù ’Îû öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩⊆∪ 〈هود . 

› ãΝåκøEx: وعذب اهللا ا قوم لوط، قال تعاىل s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# tÏ%Î�ô³ãΒ ∩∠⊂∪ 〈احلجر. 

› ãΝåκøEx : قال تعاىل، آخرين مل يصرح اهللا ااًوعذب اهللا ا أمم s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9 $$Î/ 

öΝßγ≈ oΨù=yèyf sù [ !$ sVäî 4 # Y‰÷è ç7 sù ÏΘ öθ s)ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈ ©à9  .  املؤمنني〉 ∪⊆⊇∩ #$

$!  : قال تعاىلاهللا ا أصحاب القرية،وعذب  tΒ uρ $ uΖø9 t“Ρr& 4’ n? tã ÏµÏΒ öθ s% .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ ÏΒ 7‰Ζã_ 

š∅ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ $ ¨Ζä. t, Î!Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ βÎ) ôM tΡ% x. āω Î) Zπ ys ø‹|¹ Zοy‰Ïn≡uρ #sŒ Î* sù öΝèδ tβρß‰Ïϑ≈ yz ∩⊄∪ 

 .يس 〉

قد عذب  ، فتصيب األرض وتزلزل كل من عليها، و١هي االضطراب الشديد :الرجفة -
 ÞΟßγ: اهللا ا الكافرين من قوم صاحل، قال تعاىل ø?x‹ s{r'sù èπ x�ô_§�9 $# (#θ ßs t7ô¹r' sù ’Îû öΝÏδ Í‘#yŠ 

tÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ا الكافرين من قوم شعيب، قال تعاىلو  . األعراف عذب اهللا : ãΝåκøEx‹ s{r' sù 

èπ x�ô_ §�9 $# (#θ ßs t7ô¹r' sù ’Îû öΝÏδÍ‘#yŠ š ÏϑÏW≈y_ ∩⊇∪ 〈األعراف .  

$‘ u :وعذب اهللا ا السبعني من بين إسرائيل، قال تعاىل tG÷z$#uρ 4 y›θ ãΒ …çµ tΒöθ s% tÏè ö7y™ Wξ ã_u‘ 

$ oΨÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$ £ϑn=sù ãΝåκøEx‹ s{r& èπ x�ô_ §�9 $# s∩⊇∈∈∪ 〈  ا الكافرين من قوم لوط، األعراف وعذب اهللا ،

 çνθ: قال تعاىل ç/¤‹ x6 sù ãΜßγ ø?x‹ yzr'sù èπx�ô_ §�9 $# (#θßs t7ô¹r' sù †Îû öΝÏδ Í‘#yŠ šÏϑÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 

 . العنكبوت〉

                                                 
 

 .٢٠٦/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص١



  
 

٤٦٩

لسماء ، فكانت ترتل من ا١حتمل التراب واحلصباءاليت شديدة الريح ال هو : احلاصب-
وهو العذاب الذي عذب اهللا به حجارة من طني يابس متتابعة كاملطر معلمة لك صاحبها، 

 ôM:  لوط، قال تعاىلقوم t/¤‹x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ä‹ ‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ö‘r& öΝÍκö� n=tã $ �7Ï¹%tn HωÎ) tΑ#u 

7Þθä9 ( Νßγ≈ oΨø‹ ‾gªΥ 9� ys |¡ Î0 ∩⊂⊆∪ 〈 اً للحاصب مفسر تعاىل، وقالالقمر : $£ϑn=sù u!$ y_ $ tΡâ÷ö∆r& $oΨù=yèy_ 

$ yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™ $ tΡö� sÜøΒ r&uρ $ yγ øŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm  ÏiΒ 9≅ŠÉdf Å™ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ ºπtΒ §θ |¡ •Β y‰ΖÏã š�În/u‘ ( 
$ tΒ uρ }‘Ïδ zÏΒ š ÏϑÎ=≈ ©à9$# 7‰‹ Ïèt7 Î/ ∩∇⊂∪ 〈 هود. 

 óΟs9 :  تعاىلوقد عذب اهللا أبرهة احلبشي وجيشه باحلاصب، قال  r& t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 •/u‘ 

É=≈ptõ¾r' Î/ È≅‹Ï�ø9 $# ∩⊇∪ óΟ s9 r& ö≅ yè øgs† ö/èφ y‰øŠx. ’Îû 9≅‹Î=ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅y™ö‘r& uρ öΝÍκö� n=tã # ��ö� sÛ Ÿ≅‹Î/$ t/r& ∩⊂∪ 

ΝÎγ‹ÏΒ ö� s? ;οu‘$ y∨Ït¿2  ÏiΒ 9≅ŠÅd∨Å™ ∩⊆∪ öΝßγ n=yèpg m� 7# óÁ yèx. ¥Αθ à2ù'̈Β ∩∈∪ 〈الفيل . 

 أي غاب به اًخسف اهللا به األرض خسفو ، املكان ذهب يف األرضسفخ : اخلسف-
$ : وقد عذب اهللا ا قارون، قال تعاىل  ،٢فيها oΨø�|¡sƒm� Ïµ Î/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚö‘ F{ $# $ yϑsù tβ% Ÿ2 

…çµ s9  ÏΒ 7π t⁄Ïù …çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ uρ šχ%x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇtGΨßϑø9  .القصص 〉 ∪⊆∇∩ #$
به أصحاب السبت من وقد عذب اهللا ، ٣حتويل صورة إىل صورة أقبح منها هو :املسخ -

 ô‰s)s9 :، قال تعاىلبين إسرائيل uρ ãΛä÷ΗÍ>tã tÏ%©!$# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝä3ΨÏΒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9 $# $ oΨù=à)sù öΝßγ s9 (#θçΡθ ä. 

¸οyŠ t� Ï% tÏ↔Å¡≈yz ∩∉∈∪ 〈 تعاىلوقال ،البقرة  : ö≅è% ö≅ yδ Νä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ºπ t/θ èWtΒ y‰ΨÏã «!$# 4 

                                                 
 

 .١٣٧/، ص٤/ لسان العرب، البن منظور، مادة حصب، ج١

، ٥/ولسان العرب، البن منظور، مادة خسف، ج. ١٣٥٠/، ص٤/ الصحاح، للجوهري، مادة خسف، ج٢
 .٦٦/ص

 .٧١/ص، ١٤/ لسان العرب، مادة مسخ، ج٣



  
 

٤٧٠

 tΒ çµ uΖyè ©9 ª!$# |=ÅÒ xîuρ Ïµ ø‹n=tã Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝåκ÷]ÏΒ nοyŠ t� É)ø9 $# t�ƒ Î—$uΖsƒø: $#uρ y‰t7 tãuρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& @�Ÿ° 

$ ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r&uρ tã Ï !#uθ y™ È≅‹Î6  .املائدة〉 ∪⊂∌∩ 9$#¡¡

$ : افلها، وقد عذب اهللا ا قوم لوط، قال تعاىل وهي جعل عاليها س:قلب القرى - £ϑn=sù 

u !$ y_ $ tΡâ÷ö∆r& $ oΨù=yèy_ $yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™ $tΡö� sÜ øΒ r&uρ $ yγ øŠn=tã Zοu‘$ yfÏm ÏiΒ 9≅ŠÉdf Å™ 7ŠθàÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ 〈هود  .

 sπs3Ï�s?÷σßϑø9 :وقال تعاىل $#uρ 3“uθ ÷δ r& ∩∈⊂∪ 〈،در من تقول العرب هوى الشيء إذا احن  النجم
 ،لك رفع قراهم مث أهواها ألن املَ؛سفل وأهواه غريه إذا ألقاه من العلو إىل األ،عال إىل أسفل

 .١أي ألقاها وى إىل األرض منقلبة أعالها أسفلها
وقد عذب اهللا ا . ٢وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار وهلب ووهج عظيم :الظلة -

 çνθ : قال تعاىل،الكافرين من قوم شعيب ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yzr' sù Ü>#x‹tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. 

z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠÏà tã ∩⊇∇∪ 〈الشعراء .  
 

 :أحوال العذاب كما ذكر يف القرآن الكرمي: املسألة السابعة
ها اهللا  فمن األمم من أهلك،أمةإىل  من أمة ه ختتلف أحوالكما اختلفت أشكال العذاب فإن

$  :اىلقال تعبغتة،  £ϑn=sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρã� Åe2èŒ ÏµÎ/ $ oΨós tF sù óΟ ÎγøŠn=tæ z>≡ uθ ö/r& Èe≅à2 > ó_x« # ¨L ym 

#sŒ Î) (#θ ãm Ì� sù !$ yϑÎ/ (# þθ è?ρé& Νßγ≈ tΡõ‹ s{r& ZπtGøót/ #sŒ Î* sù Νèδ tβθÝ¡ Î=ö7•Β ∩⊆⊆∪ 〈األنعام . 

$  :اً، قال تعاىل أيامومنها من أمهلتها رسلها yδρã� s)yèsù tΑ$ s)sù (#θãè −Gyϑs? ’Îû öΝà2Í‘#yŠ sπ sW≈n=rO 

5Θ$−ƒ r& ( š�Ï9≡ sŒ î‰ôãuρ ç�ö� xî 5>ρä‹õ3tΒ ∩∉∈∪ 〈هود . 

                                                 
 

 .٤٧٥/، ص٧/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

 .١٦١/، ص٦/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٢



  
 

٤٧١

$!  : قال تعاىل، من أهلكها اهللا ليالًومنها من أهلكها اهللا اراً، ومنها oΨø‹ ŸÒ s%uρ Ïµø‹ s9 Î) y7Ï9≡ sŒ 

t� øΒF{ $# āχ r& t� Î/# yŠ Ï Iω àσ‾≈ yδ ×íθ äÜø)tΒ t ÅsÎ6 óÁ •Β ∩∉∉∪ 〈قال تعاىلو ، احلجر:  Νx.uρ ÏiΒ >π tƒö� s% 

$ yγ≈ uΖõ3n=÷δ r& $yδ u !$ y∨sù $uΖß™ù' t/ $ ¹G≈ u‹ t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ 〈قال تعاىلوعراف،  األ:   (#θ ä9$ s% 

äÞθè=≈ tƒ $ ‾ΡÎ) ã≅ß™â‘ y7 În/u‘  s9 (# þθè=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î�ó� r' sù š�Ï=÷δ r' Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹ ©9$# Ÿωuρ ôMÏ�tGù=tƒ 

öΝà6ΖÏΒ î‰tn r& āω Î) y7s?r& z÷ö∆ $# ( …çµ ‾ΡÎ) $ pκâ:�ÅÁ ãΒ !$ tΒ öΝåκu5$ |¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰Ïãöθ tΒ ßxö6 ÷Á9 $# 4 }§øŠs9 r& 

ßxö6 ÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/ ∩∇⊇∪ 〈هود . 

وقد حكى اهللا لنا أحوال العذاب ليبني لنا أن العذاب يأيت على عدة أحوال، فال يدري 
 .ال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرونارمون مىت حيل م العذاب، و

 
 : اعتراف األمم باستحقاقها للعذاب: املسألة الثامنة

، تعترف باستحقاقها لهعلى األمم الظاملة  العذاب ذكر اهللا لنا يف القرآن الكرمي أنه عند نزول
 öΝx.uρ $oΨôϑ|Á :قال تعاىل s%  ÏΒ 7πtƒ ö� s% ôM tΡ% x. Zπ yϑÏ9$ sß $ tΡù' t±Σ r&uρ $yδ y‰÷èt/ $�Β öθ s% šÌ� yz#u ∩⊇⊇∪ 

!$ £ϑn=sù (#θ �¡ymr& !$ uΖy™ù' t/ #sŒ Î) Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ tβθàÒ ä.ö� tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿω (#θ àÒ ä.ö� s? (# þθ ãèÅ_ ö‘ $#uρ 4’n<Î) !$ tΒ ÷ΛäøùÌ� ø?é& Ïµ‹Ïù  

 
 
 

öΝä3ÏΖÅ3≈ |¡tΒ uρ öΝä3ª=yès9 tβθ è=t↔ó¡ è? ∩⊇⊂∪ (#θ ä9$ s% !$ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ $‾ΡÎ) $ ¨Ζä. tÏϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ $ yϑsù M s9#y— š�ù=Ïo? 

öΝßγ1 uθ ôãyŠ 4 ®Lym öΝßγ≈ uΖù=yèy_ # ´‰‹ ÅÁ ym tÏ‰Ïϑ≈ yz ∩⊇∈∪ 〈تعاىل وقال ،األنبياء : Νx.uρ ÏiΒ >π tƒö� s% 

$ yγ≈ uΖõ3n=÷δ r& $yδ u !$ y∨sù $ uΖß™ù' t/ $ ¹G≈ u‹ t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$ s% ∩⊆∪ $ yϑsù tβ% x. óΟ ßγ1uθ ôãyŠ øŒÎ) Νèδ u !% ỳ !$uΖß™ù' t/ 

Hω Î) βr& (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) $̈Ζä. tÏΗÍ>≈ sß ∩∈∪ 〈 األعراف . 

⌡ È :تعاىل وقال s9 uρ óΟ ßγ ÷G¡¡ ¨Β ×π ys ø�tΡ ôÏiΒ É>#x‹tã y7 În/u‘ �∅ä9θ à)u‹ s9 !$uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 

šÏϑÎ=≈ sß ∩⊆∉∪ 〈تعاىل وقال ،األنبياء : $ tΡø— uθ≈ y_ uρ û Í_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) t� ós t7 ø9$# óΟßγ yèt7ø?r' sù ãβöθ tãö�Ïù 



  
 

٤٧٢

…çνßŠθ ãΨã_ uρ $ \‹ øót/ # �ρô‰tãuρ ( # ¨Lym !#sŒÎ) çµŸ2u‘ ÷Š r& ä− t�tó ø9 $# tΑ$ s% àMΖtΒ#u … çµ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ü“Ï%©!$# 

ôM uΖtΒ#u ÏµÎ/ (# þθãΖt/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) O$tΡr& uρ zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ∩⊃∪ 〈 يونس. 

 اعتراف كان بل لنفسها، بظلمها اعترفت العذاب رأت حينما املهلكة األمم فهذه
 األدلة أكثر من اوهذ هلكوا، حىت وكرروه به انشغلوا التووي دعاء بالظلم أفرادها
    .للعذاب واستحقاقهم للحق، معرفتهم على وضوحاً

 
 :حجية هالك األمم السابقة بداللة العقل

 ما يضر منها،إن من وظائف العقل االستفادة من جتارب اآلخرين وجتنب الوقوع في -
يء ولذلك مل ترتبط الكثري من اآليات الدالة على هالك األمم السابقة بلفظ التعقل ألنه ش

بدهي يعرفه العقل، وقد جاءت بعض اآليات بالتعقل ملن كانت عقوهلم كاألنعام، ولذلك 
� §ΝèO $tΡö: قال تعاىل جاءت يف صيغة االستفهام اإلنكاري، ¨Β yŠ t Ì�yzFψ$# ∩⊇⊂∉∪ ö/ ä3‾ΡÎ)uρ tβρ”�ßϑtFs9 

ΝÍκö� n=tã tÅs Î6 óÁ•Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9 $$ Î/uρ 3 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇⊂∇∪ 〈افات الص. 

 
 
 
 
 

 Éi :قال تعاىل و r( s3sù  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $ yγ≈oΨõ3n=÷δ r& š†Éφ uρ ×π yϑÏ9$sß }‘Îγ sù îπ tƒ Íρ% s{ 4’n? tã $ yγ Ï©ρã� ãã 9�ø♣ Î/uρ 

7' s#©Ü yè•Β 9�óÇs%uρ >‰‹ Ï±̈Β ∩⊆∈∪ óΟ n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θè=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u 

tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $# ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9   . احلج〉 ∪∌⊇∩ #$
  فقالإىل ذلك، وقد نبه اهللا ،ن العقل يؤمن بأن متاثل األسباب يؤدي إىل متاثل النتائجإ -

�� óΟn=sùr& (#ρç: سبحانه Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΨu‹sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7s% 4 t� ¨ΒyŠ ª! $# 

öΝÍκö� n=tã ( zƒ Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 uρ $ yγ è=≈sVøΒ r& ∩⊇⊃∪ 〈  ،قال تعاىلوحممد : $£ϑn=sù u!$ y_ $ tΡâ÷ö∆r& $ oΨù=yèy_ $ yγ uŠÎ=≈ tã 



  
 

٤٧٣

$ yγ n=Ïù$ y™ $ tΡö� sÜ øΒr& uρ $yγ øŠn=tã Zοu‘$ yfÏm ÏiΒ 9≅ŠÉdfÅ™ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ ºπ tΒ§θ |¡ •Β y‰ΖÏã š�În/u‘ ( $ tΒ uρ }‘Ïδ 

z ÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9 $# 7‰‹ Ïèt7Î/ ∩∇⊂∪ 〈هود . 
 كان تصديق ولذلكإن الرؤية والسماع املتواتر من أهم املصادر املوثوقة عند العقل،  -

 حصر وتكذيبه يدل على نقص يف العقل، ولذلك. العقل هلالك أمم سبقت أمراً سهالً يسرياً
 $‾ΡÎ) šχθ :قال تعاىلى هذه احلُجة فينتفع ا، اهللا العقل يف كل من ير ä9 Í”∴ãΒ #’ n? tã È≅÷δ r& 

ÍνÉ‹≈yδ Ïπ tƒö� s)ø9 $# # Y“ ô_ Í‘ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. šχθà)Ý¡ ø�tƒ ∩⊂⊆∪ ‰s)s9 uρ $ uΖò2t� ¨? !$ yγ ÷ΨÏΒ Oπtƒ#u 

Zπ oΨÉi�t/ 5Θ öθs)Ïj9 šχθè=É)÷ètƒ ∩⊂∈∪ 〈العنكبوت . 
 

 y7 : هالك األمم السابقة يف قوله تعاىلحجيةوقد مجع اهللا ثبوت  Ï9≡ sŒ ôÏΒ Ï !$t6 /Ρr& 3“ t�à)ø9 $# 

…çµ ÷Á à)tΡ š�ø‹ n=tã ( $ pκ÷]ÏΒ ÒΟ Í←!$ s% Ó‰‹ ÅÁym uρ ∩⊇⊃⊃∪ $tΒ uρ öΝßγ≈ oΨôϑn=sß  Å3≈ s9 uρ (# þθßϑn=sß öΝåκ|¦ à�Ρr& ( !$ yϑsù 

ôM uΖøîr& öΝåκ÷]tã ãΝåκçJyγ Ï9#u ÉL ©9 $# tβθ ããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÏΒ & óx« $ £ϑ©9 u !% ỳ â÷ö∆r& y7 În/u‘ ( $ tΒuρ öΝèδρßŠ# y— 

u�ö� xî 5=ŠÎ7 ÷Gs? ∩⊇⊃⊇∪ š�Ï9≡ x‹ x.uρ ä‹÷{r& y7În/u‘ !#sŒ Î) x‹s{r& 3“t� à)ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗÍ>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ…çνx‹ ÷{r& ÒΟŠÏ9 r& 

î‰ƒ Ï‰x© ∩⊇⊃⊄∪ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ôyϑÏj9 t∃%s{ z>#x‹ tã Íοt� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×Π öθtƒ ×íθ ßϑøg¤Χ çµ©9 â¨$ ¨Ψ9 $# 

y7 Ï9≡ sŒuρ ×Π öθ tƒ ×Šθ ßγ ô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈هود ،  
 يبق فبني أن آثار هذه األمم منها القائم الباقي املشاهد، ومنها احلصيد املقطوع الذي مل

هللا، فلم تنفعهم سبب كفرهم واختاذهم الشركاء من دون امن أثره شيء؛ وما ذلك إال ب
 فيه حجة وهذا احلال الذي مر به األقوام السابقني آهلتهم، ومل تنجهم من عذاب اهللا،

 . كل من آمن باهللااعالمة ظاهرة على مر األزمان ينتفع بينة، و
 

 
 
 
 
 
 



  
 

٤٧٤

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين                                 
 :حجج مستمرة، وفيه  متهيد وأربعة مباحث            

 : مطلبان وفيهأوجه حجية القرآن الكرمي : املبحث األول �

   والشرعي للقرآن الكرمياملعىن اللغوي:  األولاملطلب •

 الكرمي حجية القرآن:  الثايناملطلب •

 :مطالبسبعة  وفيه حجج حسية مادية: املبحث الثاين �



  
 

٤٧٥

 األدلة الكونية :املطلب األول •
 - القلب–العقل ( أدوات اإلدراك  :املطلب الثاين •

 ) السمع–البصر 
 املوت النوم و :املطلب الثالث •

 يف أحنائهارة هجللاتساع األرض : املطلب الرابع •

  حجة اإلنسان على نفسه:املطلب اخلامس •

  الرباهني اخلَلقية لإلنسان:املطلب السادس •

 ثبات السنن والنواميس: املطلب السابع •

 :ان، وفيه مطلبحجج معنوية: الثالثاملبحث  �
 الفطرة :املطلب األول •

 العلم :املطلب الثاين •
 :انوفيه مطلبغيبية،   حجج:الرابعاملبحث  �

  إطالع اهللا على اخللق : األولاملطلب •
 املالئكة الكاتبون: املطلب الثاين •

 
 

 
 الفصل الثاين

 احلُجج املستمرة
 

حقاقه للعبادة وحده ال شريك  أثبت اهللا ا استالدائمة اليت  هي الرباهني:احلُجج املستمرة
 داللتها الناس، وإن دوام هذه احلُجج واستمرارها يدل على أمهيتها يفوقطع ا أعذار له، 

على اهللا، وهي تدل على مدى رمحة اهللا بعباده حيث جعل حججه مالزمة حلياة اإلنسان 
 :تدله يف كل وقت على خالقه، وتتمثل يف اآليت



  
 

٤٧٦

 :وهي مرتبة على النحو اآليت. احلُجج احلسية املادية، واحلُجج املعنوية، واحلُجج الغيبية
 : حجج حسية مادية-

 القرآن الكرمي -
 الكونيةاألدلة  -
 ) السمع– البصر - القلب–العقل ( أدوات اإلدراك  -
 املوتالنوم و -

 يف أحنائهاهجرة للاتساع األرض  -

 حجة اإلنسان على نفسه -

 الرباهني اخلَلقية لإلنسان -

 ثبات السنن والنواميس -
 : حجج معنوية-

 الفطرة -
 العلم -

 :غيبية حجج-
  اطالع اهللا على اخللق -
  املالئكة الكاتبون -

 
 األولاملبحث 

 أوجه حجية القرآن الكرمي 
 املعىن اللغوي والشرعي للقرآن الكرمي :املطلب األول

 
 : القرآن الكرمي لغة

 :يف اللغة على أقوال) قرآن(اختلف العلماء  يف حتقيق لفظ 



  
 

٤٧٧

 .١ فهو اسم لكتاب اهللا املرتل على رسوله، كالتوراة واإلجنيل،نه اسم علم غري مشتقإ: األول
 :اختلف يف هذا االشتقاق على أقوال و، مصدر مشتقنهإ:  الثاين

وقد حتذف  ، يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، من القراءة نفسهاإما أن يكون مشتقاً:  فقالوا
 .٢منه ختفيفاًاهلمزة 

القرآن الكرمي مي وس ،كل شيء مجعته فقد قرأتهف أو يكون مشتقاً من القرء أي اجلمع،
 بعضها إىل ، واآليات والسور، والوعد والوعيد،ألمر والنهي وا، ألنه مجع القصص؛قرآناً
 .٣ وهو مصدر كالغفران والكفران،بعض

 .٤أو يكون مشتقاً من القرائن مجع قرينة؛ ألن آياته يشبه بعضهاً بعضاً
 .٥أو مشتقاً من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه

 
 ءة ألنه لفظ جامع للقرا؛ اسم مشتق من الفعل قرأ: أن قرآن-واهللا أعلم-والراجح 
 ، وألنهو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بقراءتهالقرآن الكرمي  ألن ؛لجمعنفسها، ول

¨¨ :  كما هو احلال يف القرآن، قال تعاىلالقراءة هي ضم احلروف إىل احلروف ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã 

………… çç ççµµµµ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ssdddd ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& tt tt���� ss ss%%%% ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ$$$$ uu uuŠŠŠŠ tt tt//// ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  〈〈〈〈القيامة . 
رتل كالتوراة ال مينع من كونه اسم علم على كتاب اهللا املالقرآن الكرمي واشتقاق لفظ 

 .   ألن غالب األمساء يف العربية مشتقة من أفعال؛جنيلواإل
 

 :القرآن الكرمي يف االصطالح

                                                 
 

 .٢٩٨/، ص٢/حكام القرآن الكرمي عن الشافعي، جاجلامع أل حكاه القرطيب يف ١

 .٨٧/ ، ص١/ قاله طائفة، ومنهم اللحياين، انظر اإلتقان، ج٢

 .٣٠/، ص٤/ يف غريب األثر، ج قاله طائفة، ومنهم الزجاج، انظر النهاية٣

 . ٨٧/ ، ص١/  انظر اإلتقان، ج قاله الفراء وطائفة معه٤

 .٢٧٨/، ص١/ قاله األشعري وطائفة معه ، انظر الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، ج٥



  
 

٤٧٨

 .١هملعجز بنفسه املتعبد بتالوتا �هو كالم اهللا تعاىل املرتل على حممد 
 :حمترزات التعريف

اللفظ (على وجه احلقيقة سبحانه كالمه ، وخيرج منه كالم غريه من اإلنس واجلن: كالم اهللا
uρ Ó‰tn( ÷βÎ:  قال تعاىل،)واملعىن r& z ÏiΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yftF ó™$# çνö�Å_ r' sù 4 ®Lym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. 

«!$# ¢ΟèO çµøó Î=ö/r& … çµuΖtΒ ù' tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈 التوبة.  
خيرج منه كالم اهللا الذي تكلم به يف غري القرآن الكرمي، كالذي استأثر به يف نفسه، : املرتل

فالقرآن  ، فليس كل كالم اهللا مرتل،-عليه السالم–وكالمه مع مالئكته، وكالمه مع موسى 
 öθ:  وهو قليل من كثري، قـال تعاىلالكرمي كالم اهللا s9 uρ $ yϑ‾Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈n=ø%r& 

ã� ós t7ø9 $#uρ …çν‘‰ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ èπ yè ö7y™ 9�çtø2 r& $ ¨Β ôNy‰Ï�tΡ àM≈yϑÎ=x. «! $# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∠∪ 〈 

% ≅è% öθ©9 tβ: ، وقال تعاىللقمان x. ã�ós t7 ø9$# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’În1u‘ y‰Ï�uΖs9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ö7 s% βr& y‰x�Ζs? 

àM≈yϑÎ=x. ’ În1u‘ öθ s9 uρ $ uΖ÷∞Å_ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ # YŠ y‰tΒ ∩⊇⊃∪ 〈 الكهف. 
 خيرج منه كالمه املرتل على رسله السابقني، كالتوراة املرتلة على موسى، :�على حممد 

 . -عليهما السالم–واإلجنيل املرتل على عيسى 
 . ه اآليات املنسوخة لفظاً واألحاديث القدسيةخترج من: تعبد بتالوتهامل

 خيرج منه األحاديث القدسية؛ حيث إن القرآن الكرمي معجز بلفظه ومعناه، :املعجز بنفسه
 . واألحاديث القدسية معجزة مبعناها

ه على رسوله والقرآن كالم اهللا، منه بدا بال كيفية قوالً، وأنزل: " يرمحه اهللا–قال الطحاوي 
 باحلقيقة، ليس ملخلوق -تعاىل–وحياً وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كالم اهللا 

 .٢"ككالم الربية
 

 
                                                 

 

 .٧٠/وخمتصر ابن حلام، ص. ٧،٨/، ص٢ شرح الكوكب املنري، ج١

 .٧١٤/ ، ص٢/  شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج٢



  
 

٤٧٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 املطلب الثاين
 حجية القرآن الكرمي

 
 :حجية القرآن الكرمي من القرآن الكرمي



  
 

٤٨٠

ومن اآليـات   . وأمر به دل عليه   على صحة كل ما     الدال  الدليل والربهان   هي  حجية القرآن   
 :١الدالة على حجيته

 y7 :قوله تعاىل Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 〈 البقرة. 

≅ ö :وقوله تعـاىل  è% ‘“ r& > ó x« ç�t9 ø.r& Zοy‰≈ pκy− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹ Íκy−  Í_ øŠt/ öΝä3oΨ÷�t/uρ 4 z Çrρé& uρ ¥’ n<Î) #x‹≈ yδ 

ãβ#u ö� à)ø9 $# Νä.u‘ É‹ΡT{ Ïµ Î/ . tΒ uρ xtn=t/ 4 öΝä3§ΨÎ←r& tβρß‰pκô¶tF s9 āχ r& yìtΒ «! $# ºπ yγ Ï9#u 3“ t� ÷zé& 4 ≅ è% Hω 
ß‰pκô−r& 4 ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) uθ èδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ  Í_ ‾ΡÎ)uρ Ö ü“ Ì� t/ $ ®ÿÊeΕ tβθ ä.Î�ô³è@ ∩⊇∪ 〈األنعام . 

$  :قوله تعاىل و tΒ uρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#u ö� à)ø9 $# βr& 3“ u�tIø�ãƒ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $#  Å3≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©!$# 

t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅ŠÅÁ ø�s?uρ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù  ÏΒ Éb>§‘ t ÏΗs>≈ yè ø9   :وقـوله تعاىل .  يونس 〉 ∪∠⊃∩ #$

x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ tβ$ s%ö� à�ø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tã tβθ ä3u‹ Ï9 š Ïϑn=≈ yè ù=Ï9 # ��ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪ 〈الفرقان. 
 

 :مسائل تتعلق حبجية القرآن الكرمي من القرآن
أثبت اهللا حجية القرآن الكرمي بنسبة الكفر لكل من أنكـره أو            : املسألة األوىل 

 :جادل فيه
$ : قال تعـاىل   tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «! $# āω Î) t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. Ÿξ sù x8ö‘ ã� øótƒ öΝåκâ: �=s)s? ’ Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9 $# ∩⊆∪ 

ôM t/¤‹ Ÿ2 öΝßγ n=ö6 s% ßΘ öθ s% 8yθ çΡ Ü>#t“ ôm F{ $#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( ôM £ϑyδ uρ ‘≅ à2 ¥π ¨Β é& öΝÏλ Î;θ ß™t� Î/ 

çνρä‹ è{ù' u‹ Ï9 ( (#θ ä9 y‰≈ y_ uρ È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ã‹ Ï9 Ïµ Î/ ¨, ptø: $# öΝåκèEõ‹ yzr' sù ( y# ø‹ s3sù tβ% x. É>$ s)Ïã ∩∈∪  

y7 Ï9≡ x‹ x.uρ ôM ¤)ym àM yϑÎ=x. š�În/u‘ ’ n? tã t Ï% ©!$# (# ÿρã� x�x. öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 يقـول   ، غافر 〉 ∪∌∩ #$
 اهللا وأدلته على وحدانيته باإلنكار هلا إال الـذين جحـدوا            حججتعاىل ذكره ما خياصم يف      

                                                 
 

 ١٥٧-١٥٥ سورة املائدة، وآية ٤٨سورة البقرة، آية ١٨٥ ومن اآليات الدالة على حجية القرآن الكرمي أيضاً، آية ١
 .سورة األنعام



  
 

٤٨١

، والقرآن الكرمي كتاب توحيد وهو آية من آيات اهللا، بل هو أعظم آية أعطاها اهللا                ١توحيده
الـبني  لنيب، وجمرد اجلدال يف صدقه يوجب العقوبة واخللود يف النار؛ ألن اادل يف احلـق                

 ¨βÎ) š: ومن ذلـك قولـه تعـاىل       الظاهر يقصد جبداله الطعن يف احلق ودحضه،       Ï% ©!$# 

šχθ ä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «! $# Î�ö� tó Î/ ?≈ sÜ ù=ß™ öΝßγ9 s?r& � βÎ) ’ Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ āω Î) ×�ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ  ÏµŠÉóÎ=≈t6Î/  4 
õ‹ ÏètGó™$$ sù «! $$ Î/ ( … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9  óΟ :وقولـه تعـاىل   ،   غافر 〉 ∪∌∋∩ #$ s9 r& t� s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# 

tβθ ä9 Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «! $# 4’ ‾Τ r& tβθ èùu�óÇ ç„ ∩∉∪ t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ Ÿ2 É=≈ tF Å6 ø9 $$ Î/ !$ yϑÎ/uρ $ uΖù=y™ö‘r& Ïµ Î/ 

$ oΨn=ß™â‘ ( t∃ öθ |¡sù šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∠⊃∪ 〈 وقوله تعـاىل  ،  غـافر:  ¨βÎ) t Ï% ©!$# tβρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u Ÿω 
tβöθ x�øƒs† !$ uΖø‹ n=tã 3  yϑsùr& 4’ s+ù=ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# î�ö� yz Π r&  ¨Β þ’ ÎAù' tƒ $ YΖÏΒ#u tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 (#θ è=uΗùå$# $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( 
… çµ ‾ΡÎ) $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? î�� ÅÁ t/ ∩⊆⊃∪ 〈 جة   ولو مل يكن     ، فصلتعظيمة ملا ترتـب     القرآن الكرمي ح 

 .أو اجلدال فيه كفر ووعيد شديدعلى إنكاره 
 

 : أثبت اهللا يف القرآن الكرمي أن مساع القرآن الكرمي حجة:املسألة الثانية
 ÷βÎ)uρ Ó‰tn:             قال تعاىل r& zÏiΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tFó™$# çνö�Å_ r' sù 4 ®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. «!$# ¢Ο èO 

çµøó Î=ö/r& … çµuΖtΒ ù' tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈جةفلوال أن مساعه إياه  ، التوبةعليه مل ح 

  : ، ومن ذلك قـوله تعـاىل٢ إال وهو معجزةحجةيوقف أمره على مساعه، وال يكون 

tΑ$ s%uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#u ö� à)ø9 $# (#öθ tó ø9 $#uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yès9 tβθ ç7Î=øós? ∩⊄∉∪ £ s)ƒ É‹ãΖn=sù 

tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. $ \/# x‹tã # Y‰ƒ Ï‰x© öΝåκ̈]tƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ r& uθó™r& “Ï%©!$# (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊄∠∪ 〈وهذه  ، فصلت
 فإم مل حيكموا بغلبتهم ملن جاء ، وأوضح احلق ما شهدت به األعداء،شهادة من األعداء

                                                 
 

 .٢٧٩/، ص٢٠/ الطربي، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١

 .٩/إعجاز القرآن، الباقالين، ص٢



  
 

٤٨٢

، وهذا يدل على علمهم حبجية القرآن ١راض عنه والتواصي بذلكباحلق إال يف حال اإلع
 كان يدعو اآلحاد إىل اإلسالم حمتجاً �الكرمي ومدى تأثريه يف النفوس، واملعلوم أن النيب 

عليهم بالقرآن الكرمي، فكان يقرأ عليهم القرآن الكرمي فمن كانت بصريته أقوى، ومعرفته 
ومن كان يف قلبه مرض من كرب أو غل أو حنومها كان إىل ، ٢أبلغ، كان إىل القبول منه أسبق

ومما يدل أيضاً على أن مساع القرآن الكرمي حجة، إميان اجلن مبجرد مساعه، قال  رده أسرع،
≅ ö: تعاىل è% z Çrρé& ¥’n<Î) çµ‾Ρr& yìyϑtGó™$# Ö�x�tΡ z ÏiΒ Çd Ågø: $# (# þθ ä9$ s)sù $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïÿxœ $ ºΡ#u ö�è% $Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“ Ï‰öκu‰ 

’ n<Î) Ï‰ô©”�9 $# $ ¨ΖtΒ$ t↔sù ÏµÎ/ ( s9 uρ x8Î�ô³�Σ !$uΖÎn/t� Î/ # Y‰tn r& ∩⊄∪ 〈 ،وقال تعاىلاجلن:  øŒ Î)uρ !$ oΨøùu�|À y7ø‹ s9 Î) 

# \� x�tΡ z ÏiΒ ÇdÉf ø9 $# šχθãè ÏϑtGó¡o„ tβ#u ö� à)ø9$# $£ϑn=sù çνρç�|Ø ym (# þθ ä9$s% (#θçF ÅÁΡr& ( $ £ϑn=sù zÅÓè% (#öθ ©9 uρ 4’n<Î) 

ΟÎγ ÏΒ öθ s% zƒÍ‘ É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$oΨtΒ öθ s)≈ tƒ $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ �7≈tF Å2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ 4 y›θ ãΒ $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 

t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’ n<Î) Èd,ys ø9 $# 4’n<Î)uρ 9,ƒ Ì�sÛ 8Λ É)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_r& z Åç# yŠ «!$# (#θãΖÏΒ#u uρ 

ÏµÎ/ ö�Ï�øótƒ Νà6s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡèŒ Νä.ö� Ågä†uρ ô ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪ 〈األحقاف .                                      
 
 
 
 

 :أوجه حجية القرآن الكرمي: املسألة الثالثة
 :حجة يف ثبوته؛ وذلك من نواحٍ ثالث هي: الوجه األول

مما كتبه هو : كفار اختلفوا يف مصدر القرآن الكرمي فقالوافال : مصدره من اهللاثبوت) ١
#) : ، قال تعاىلعه وأخذه من تلك األساطري مج� وأن النيب ،وسطره األولون þθ ä9$ s%uρ ç��ÏÜ≈y™r& 

šÏ9 ¨ρF{ $# $ yγ t7 oKtGò2$# }‘ÏSsù 4’ n?ôϑè? Ïµ ø‹n=tã Zοt� ò6ç/ Wξ‹ Ï¹r&uρ ∩∈∪ 〈 ،ن النيب إ: وقالوا الفرقان� 
                                                 

 

 .٧٤٨/ن، السعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنا١

 .بتصرف. ٢٥/ إعجاز القرآن، الباقالين، ص٢



  
 

٤٨٣

 ô‰s)s9: تعلمه من غريه، قال تعاىل uρ ãΝn=÷ètΡ óΟ ßγ ‾Ρr& šχθä9θ à)tƒ $ yϑ‾ΡÎ) … çµßϑÏk=yè ãƒ Ö� t±o0 ∩⊇⊃⊂∪ 〈،النحل 

 : تعاىل قال ،آخرون قوم عليه وأعانه نفسه من الرسول افتراه الكرمي القرآن هذا نإ: وقالوا

tΑ$ s%uρ t Ï%©!$# (# ÿρã� x�x. ÷βÎ) !#x‹≈yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1 u�tIøù$# … çµtΡ% tær& uρ Ïµ ø‹n=tã îΠ öθ s% šχρã� yz#u ( ô‰s)sù ρâ !% ỳ 

$ Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ ∩⊆∪ 〈قال ،مهأنه كالالقرآن الكرمي  يف -سبحانه– بينما يصرح اهللا ن،الفرقا 

 ÷βÎ)uρ Ó‰tn :تعاىل r& z ÏiΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tF ó™$# çνö� Å_ r' sù 4 ®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. «! $# ¢ΟèO çµøó Î=ö/r& 

…çµ uΖtΒ ù' tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈 التوبة.  

 y7 : قال تعاىل،من عنده �تاه الرسول نه آوصرح اهللا أ Ï9≡ x‹x. �Èà)tΡ y7ø‹ n=tã ô ÏΒ Ï !$t7 /Ρr& $ tΒ 

ô‰s% t, t7y™ 4 ô‰s%uρ y7≈oΨ÷�s?#u ÏΒ $ ‾Ρà$©! # \� ò2ÏŒ ∩∪ 〈طه . 
ال ميلك  �أي يد فيه، بل إنه  �ه، وليس للرسول وحي منالقرآن الكرمي  وصرح اهللا أن

 #sŒ : قال تعاىلحىت تبديله، Î)uρ 4’ n?÷Gè? óΟ Îγ øŠn=tæ $ uΖè?$ tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ � tΑ$ s% šÏ% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ 

$ tΡu !$ s)Ï9 ÏM øy$# Aβ#u ö�à)Î/ Î�ö� xî !#x‹≈yδ ÷ρr& ã&ø!Ïd‰t/ 4 ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& … ã& s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û Å¤ ø�tΡ ( 
÷βÎ) ßìÎ7 ¨?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ 〈يونس .  
 
 
 
 
 :ه، وذلك ملا يأيت ال من عند غريهو من عند اهللا قطعاًالقرآن الكرمي ف

 : قال تعاىل ، عادة من اهللا يرتهلا على رسله أن هذا الكتاب له أشباه ونظائر سابقة، وهي-

ôΘ r& tβθ ä9θ à)tƒ çµ1 u�tIøù$# ( ö≅ è% ÈβÎ) …çµ çG÷ƒ u�tIøù$# Ÿξ sù šχθä3Î=ôϑs? ’Í< z ÏΒ «! $# $ º↔ø‹ x© ( uθ èδ ÞΟn=÷ær& $ yϑÎ/ 

tβθ àÒ‹Ï�è? ÏµŠÏù ( 4’ s∀x. ÏµÎ/ # J‰‹ Íκy−  Í_ øŠt/ ö/ ä3uΖ÷�t/uρ ( uθ èδuρ â‘θ à�tó ø9$# ÞΟŠÏm §�9$# ∩∇∪ ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ 

z ÏiΒ È≅ ß™”�9$# !$ tΒuρ “ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅yè ø�ãƒ ’Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& āω Î) $tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ 



  
 

٤٨٤

×Î7 •Β ∩∪ ö≅è% óΟçF ÷ƒ u u‘r& βÎ) tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Λän ö�x�x.uρ ÏµÎ/ y‰Íκy−uρ Ó‰Ïδ$ x© .ÏiΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) 

4’ n?tã Ï& Î#÷VÏΒ ztΒ$ t↔sù ÷Λän ÷�y9 õ3tGó™$#uρ ( āχÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ 〈 ،وقال  األحقاف

$!  :تعاىل ‾ΡÎ) !$ uΖø‹ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) !$yϑx. !$ uΖø‹ym ÷ρr& 4’n<Î) 8yθçΡ z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) 

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6ó™F{ $#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r&uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈yδ uρ 

z≈uΚ ø‹ n=ß™uρ 4 $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ Wξß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨóÁ |Ás% š�ø‹ n=tã  ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™â‘uρ öΝ©9 

öΝßγ óÁ ÝÁø)tΡ š�ø‹ n=tã 4 zΝ‾=x.uρ ª!$# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ 〈 النساء. 
 . وسيأيت ذلك بالتفصيل،إعجاز اإلنس واجلن عن التكلم مبثله -
كرمي جاء به رسول أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة، ومل يدرس العلوم  أن هذا القرآن ال-

$ : بتاتاً، قال تعاىل tΒ uρ |MΖä. (#θ è=÷F s?  ÏΒ Ï& Î#ö7 s%  ÏΒ 5=≈tGÏ. Ÿωuρ …çµ ’ÜèƒrB š�ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) z>$s?ö‘̂ω 

šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9  .العنكبوت 〉 ∪∇⊇∩ #$
 فقد لبث قبل الوحي ،مه لتكلم به من قبل وأنه لو كان كال،بأنه مبلغ �إقرار الرسول  -

 #sŒ: ، قال تعاىل ومل خيرج هذا العلم، ومل يتكلم مبثل هذا الكالم،أربعني سنة Î)uρ 4’n? ÷Gè? 

óΟÎγ øŠn=tæ $uΖè?$ tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ � tΑ$ s% šÏ%©!$# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 ÏM øy$# Aβ#uö� à)Î/ Î�ö�xî !#x‹≈yδ ÷ρr& ã& ø!Ïd‰t/ 4 
ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& … ã&s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û Å¤ø�tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& āω Î) $ tΒ # yrθãƒ �†n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& 

÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’În1u‘ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ ≅ è% öθ©9 u !$ x© ª!$# $ tΒ …çµ è?öθ n=s? öΝà6ø‹ n=tæ Iωuρ Νä31 u‘÷Š r& 

ÏµÎ/ ( ô‰s)sù àM÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù #\� ßϑãã ÏiΒ ÿÏ&Î#ö6 s% 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪ 〈ولو كان الرسول .يونس
نسبه لنفسه لترتفع مكانته  لكان من الشرف أن يميلك التكلم ذا الكالم من عند نفسه �

 .  بني قومه

ت تواتره من ؛ ألنه قد ثبحجة القرآن الكرميف :�  نسبته إىل عصر الرسولثبوت) ٢
 وت نسبته إىل اهللا عز وجل، وثب إىل عصرنا هذا، وهذا يوجب القطع بثبوته،�الرسول 

انوا حيفظونه ويتنافسون يف فك � مسعه الصحابة من الرسول ؛ثابت بالتواترالقرآن الكرمي و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85


  
 

٤٨٥

 عن ، ففي  الصحيحالعديد من احلفاظ، فربز منهم فهمهويتسابقون إىل مدارسته وحفظه 
، ١أبو الدرداء: غري أربعةالقرآن الكرمي النيب ومل جيمع مات :"  قال -رضي اهللا عنه-أنس 

 . ٥"وحنن ورثناه:" قال ". ٤، وأبو زيد٣، وزيد بن ثابت٢ومعاذ بن جبل
 

عاذ بن جبل وزيد بن  أربعة كلهم من األنصار أيب بن كعب وم: قالويف حديث آخر أنه
    ٦.ثابت وأبو زيد

 لوجود العديد من حفاظ القرآن  احلصر-رضي اهللا عنه-ويف كال احلديثني ال يقصد أنس 
 يف احلديث بن كعبيب أُبدالً عن  الدرداء ذكر أبو ولذلك ،�النيب  الكرمي على عهد

 الثاين، 
؛ وذلك  كانوا قريبني منهنن يعرف عنهم احلفظ مم رمبا ذكر من كا-رضي اهللا عنه-فأنس 

 . لكثرة الصحابة رضي اهللا عنهم وتفرقهم يف األمصار
                                                 

 

 كان تـاجراً يف     ،وكان فقيهاً عاقالً حكيماً   ،  عومير بن مالك األنصاري اخلزرجي    هو  الصحايب اجلليل     : أبو الدرداء ١
�Tن الذين مجعوا   املدينة قبل البعثة، مث انقطع للعبادة، واله معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن اخلطاب، وهو أحد                  �Uا� 

 . ٩٨/، ص٥/ األعالم للزركلي، ج/.، ص/ابة،ج أسد الغانظر. هـ٣٢ سنة ا�.�متويف يف . .  حفظاً�على عهد النيب

هو الصحايب اجلليل  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، يكىن أيب عبد الرمحن، وأسلم وهو ابن مثاين                   :  معاذ بن جبل   ٢
 ،  �عشرة سنة، شهد بدرا واملشاهد كلها مع رسول اهللا، وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن الكرمي يف عهد الـنيب                   

انظر . هـ١٨  مث عاد إىل املدينة، تويف سنة         �  قاضياً ومرشداً ألهل اليمن، فبقي فيها إىل أن تويف النيب           �يب  بعثه الن 
 . ٢٥٨/، ص٧/األعالم للزركلي، جو. ١٩٠-١٨٧/ ، ص٥/أسد الغابة، البن األثري، ج

لوحي، هاجر وعمره   هو الصحايب اجلليل زيد بن ثابت بن الضحاك، األنصاري اخلزرجي، كاتب ا           :  زيد بن ثابت   ٣
سنة، كان رأساً يف القضاء والفتوى والقراءة والفرائض يف املدينة، وهو أحد الذين مجعوا املصحف يف عهد أيب                  )١١(

. ٣٤٦/  ،ص٢/ أسد الغابـة، ج انظر . هـ٤٥بكر، مث يف عهد عثمان حني جهز املصاحف إىل األمصار، تويف سنة             
 . ٥٧/، ص٣/األعالم للزركلي، ج

وكان رجالً  : إن أبا زيد الذي مجع القرآن الكرمي امسه قيس بن السكن، قال           : عن أنس رضي اهللا عنه قال     :  أبو زيد  ٤
، ٢/انظر فتح الباري، البن حجـر، ج      . منا من بين عدي بن النجار أحد عموميت، ومات ومل يدع عقباً وحنن ورثناه             

 .٤٠٦/،ص٤/ وأسد الغابة، ج.٢٢١٢/ ص

، من حديث ٤٣٤/، ص٥٠٠٤/ ، ح�ل القرآن، باب القراء من أصحاب النيب  أخرجه البخاري، كتاب فضائ٥
 .أنس بن مالك رضي اهللا عنه موقوفاً بلفظه

، من حديث ٤٣٤/، ص٥٠٠٣/ح  ،� أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النيب ٦
 .أنس بن مالك رضي اهللا عنه موقوفاً بلفظه



  
 

٤٨٦

 ونقلوه بالتواتر إىل  حفظ القرآن الكرمي اآلالف من الصحابة،�وفاة الرسول مث بعد 
، وعظمتهالقرآن الكرمي  وهذا من شرف قله التابعون إىل من بعدهم مشافهة، ون،التابعني

يف عهد مرتباً يف مصحف واحد مث مجع مرتني  � هد الرسولمع كونه قد كتب كله يف عو
 ويعتمدون  دقيقاً إال إن الصحابة كانوا حيفظونه حفظاً-رضي اهللا عنهما-  بكر وعثمانأيب

 سماع معالتواتر يف الاملعروف أن من أعلى درجات التواتر اجتماع  و،على حفظهم يف نقله
دقيقة اليت  بالسماع وبالكتابة ال قوياً ثبوتاًثابتاًرمي القرآن الك كان وذا التواتر يف الكتابة،

 . ليدونوه وقراءةًة حفظاًاختري هلا أكثر الصحاب
 
القرآن الكرمي بعد لقد أعلن اهللا يف كتابه العظيم كفالته حبفظ  : اهللا حبفظهتكفل ثبوت) ٣

$ :  إىل يوم الدين، قال تعاىل حمفوظاًه مصوناًترتيله وإبالغه وبقائ ‾ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾ΡÎ)uρ 

…çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ptm: ∩∪ 〈احلجر . 

' āω Ïµ‹Ï?ù: ، قال تعاىلمن أن يزاد فيه أو ينقص أو يبدلالقرآن الكرمي فظ  حفاهللا tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# 

.ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ 〈 ،عاىلوقال تفصلت : Ÿω 
õ8Ìh� ptéB ÏµÎ/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷ètGÏ9 ÿÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã …çµ yè÷Ηsd … çµtΡ#u ö� è%uρ ∩⊇∠∪ #sŒ Î* sù çµ≈ tΡù& t�s% ôìÎ7̈?$$ sù 

…çµ tΡ#u ö� è% ∩⊇∇∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn=tã …çµ tΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ 〈القيامة . 
الشياطني، قال استراق  كان حمفوظاً منفي حال إنزاله ف :الهواحلفظ يكون يف كل أحو

$ : تعاىل tΒ uρ ôM s9 ¨”t∴s? Ïµ Î/ ß ÏÜ≈u‹ ¤±9$# ∩⊄⊇⊃∪ $ tΒuρ Èöt7 .⊥ tƒ öΝçλ m; $ tΒ uρ šχθ ãè‹ÏÜ tGó¡o„ ∩⊄⊇⊇∪ óΟ ßγ ‾ΡÎ) Ç tã 

Æìôϑ¡¡9 $# tβθ ä9ρâ“ ÷èyϑs9 ∩⊄⊇⊄∪ 〈الشعراء . 
تغيري  وحفظ ألفاظه من ال،يف قلوب أمته واستودعه ،وبعد إنزاله أودعه اهللا يف قلب رسوله

 فال حيرف حمرف معىن من معانيه إال وقيض اهللا ، ومعانيه من التبديل،فيها والزيادة والنقص



  
 

٤٨٧

 ومن حفظه أن ، وهذا من أعظم آيات اهللا ونعمه على عباده املؤمنني،له من يبني احلق املبني
 .١ جيتاحهماهللا حيفظ أهله من أعدائهم وال يسلط عدواً

 
 :وهذا احلفظ يشمل ثالثة أمور

، قال  وسالمتها من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان٢ حفظ حروفه وكلماته كاملة-
 ö≅t/ uθ:تعاىل èδ 7M≈tƒ#u ×M≈oΨÉi�t/ ’ Îû Í‘ρß‰ß¹ šÏ%©!$# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# 4 $ tΒuρ ß‰ys øg s† !$ uΖÏF≈tƒ$ t↔Î/ āω Î) 

šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∪ 〈العنكبوت  . 
، قال  ببيان حدوده وأحكامه وفرائضه٣ يف السنة النبوية� ل حفظ بيانه الذي بينه الرسو-

$! : تعاىل uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) t� ò2Ïe%!$# t Îi t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ ‾=yès9 uρ šχρã�©3x�tGtƒ ∩⊆⊆∪ 

$ ( ¨βÎ :وقال تعاىل. النحل〉 uΖøŠn=tã …çµ yè ÷Ηsd …çµ tΡ#u ö�è%uρ ∩⊇∠∪ #sŒ Î* sù çµ≈tΡù& t� s% ôìÎ7 ¨?$$ sù …çµ tΡ#u ö� è% ∩⊇∇∪ §ΝèO ¨βÎ) 

$ uΖøŠn=tã …çµ tΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ 〈القيامة . 

-قال تعاىلجيته حفظ داللته وح ، : … çµ‾ΡÎ)uρ Ö�ø.Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9 uρ ( t∃ôθ y™uρ tβθ è=t↔ó¡ è? ∩⊆⊆∪ 〈 

 .الزحرف
 

 : أسباب تكفل اهللا حبفظ القرآن
 �  حممده نزل على ألن؛آخر الكتب السماويةلكرمي القرآن اف : ألنه آخر الكتب املرتلة-

$ : ، قال تعاىلآخر األنبياء واملرسلني ¨Β tβ% x. î‰£ϑptèΧ !$ t/r& 7‰tn r&  ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™§‘ 

«!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ%x.uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ > ó x« $ VϑŠÎ=tã ∩⊆⊃∪ 〈،قة وملا كانت الكتب الساب  األحزاب
قد تعرضت للتبديل والتحريف؛ كان اهللا يرسل الرسل ويتابعهم ليبينوا للناس التبديل 

                                                 
 

 . بتصرف يسري٤٢٩/  تفسري كالم املنان، السعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف١

 .١٩٥/  هدي القرآن الكرمي إىل احلجة والربهان، لعبداهللا سراج الدين، ص٢

 .١٩٥/  انظر هدي القرآن الكرمي إىل احلجة والربهان، لعبداهللا سراج الدين، ص٣



  
 

٤٨٨

مصدر من مصادر البالغ وأساس التشريع فقد تكفل  والتحريف، وألن القرآن الكرمي آخر
 . اهللا حبفظه، وتوكيل حفظه للناس يعرضه للتحريف والتبديل كما حدث لألمم السابقة

 وبني فيه ، به الدين اإلسالميهللاكتاب تشريع شرع االقرآن الكرمي  : ألنه عاملي الرسالة-
ختتص  خبالف الكتب السابقة اليت كانت الته عاملية للثقلني اإلنس واجلن، وجعل رسه،أصول

، وكونه عاملياً فتوكيل حفظه للناس يعرضه للتحريف والتبديل لكثرة خرىبأمة دون األ
 .حبفظهالناس واختالفهم، ولذلك تكفل اهللا 

على سائر اآليات بأنه آية بينة على القرآن الكرمي  وميتاز : ألنه مجع بني التشريع واإلعجاز-
القرآن الكرمي دعوة ودين يرافقه شهادة ، فكتاب تشريعإىل جانب كونه  �صدق الرسول 

دليل  نفسه هو يف الوقتي تستقى منه أصول الدين والشرع، وفهو الكتاب الذمن نفسه، 
ما من نيب من األنبياء إال وأويت ": إىل ذلك بقوله � وقد أشار الرسول هد بصدقه،تشآية و

 من اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحي إيلّ، فأنا أرجو أن
 يوم األنبياء تابعاً  أكثريكون أن �ورجاء الرسول . ١"أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة

وملا كان  القرآن الكرمي كونه مجع بني التشريع واإلعجاز، إىل  قوة داللة هذا القيامة يشري
القرآن الكرمي كذلك فقد تكفل اهللا حبفظه ومل يوكله لغريه، فهو آية بينة تدل على صدق 

 . دعوته وهو يف الوقت نفسه كتاب تشريع
القرآن ، ووت النيبعدمت مبانتهت بانتهاء زماا و سائر آيات الرسل : ألنه كتاب خالد-

والقرآن الكرمي جاء بآخر ، وال تضمحلدالئله آية باقية ال تبيد وال تنقطع، وتتجدد الكرمي 
منهج رباين يعمل به إىل يوم الدين، فال يقبل غريه إىل يوم القيامة، فقد جاء مبنهج خالد، قال 

 tΒ: تعاىل uρ ÆttGö;tƒ u�ö�xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’Îû Íοt�ÅzFψ$# z ÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

 وهي مدة طويلة قد يتعرض هلا القرآن الكرمي للضياع والنسيان وغري ذلك،  آل عمرآن،〉
  .ولذلك تكفل اهللا حبفظه

                                                 
 

 .١٣٩/ سبق خترجيه، انظر ص١



  
 

٤٨٩

فهي عن معجزة عامة، عمت القرآن الكرمي فأما داللة : "- رمحه اهللا-١يقول الباقالين
ىل يوم القيامة على  ا يف أول وقت ورودها إجة، ولزوم احلُالعصرين الثقلني، وبقيت بقاء

  ٢".حد واحد
 :حجة يف إعجازه: الوجه الثاين
أعجز يعجز إعجازاً، واسم الفاعل : مصدر، وفعله رباعي هو أعجز، تقول: اإلعجاز لغة

وجدته إذا : معجز، وأعجزه األمر إذا حاول القيام به فلم تسعه قدرته، وأعجزت فالناً
 .٣عاجزاً أو جعلته عاجزاً

، ٤هو أن يؤدى املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق: واإلعجاز يف االصطالح
هو أن يرتقي الكالم يف بالغته إىل أن خيرج عن طوق البشر ويعجزهم عن  اإلعجاز وحد

 . ٥معارضته
 

ز  بصدقه واملثبتة لعجن اآليات املبهرات الشاهدات هو كل ما فيه م:وإعجاز القرآن
 . اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثله

 (#θ: والقرآن الكرمي من أعظم اآليات وأكربها على اإلطالق، قال تعاىل ä9$ s%uρ Iω öθ s9 š Ì̂“Ρé& 

Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ#u  ÏiΒ ÏµÎn/§‘ ( ö≅è% $yϑ‾ΡÎ) àM≈tƒ Fψ$# y‰ΨÏã «!$# !$ yϑ‾ΡÎ)uρ O$ tΡr& Ö�ƒ É‹tΡ êÎ7 •Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρr& 

                                                 
 

 جعفر، أبو بكر، قاض من كبار علماء الكالم، انتهت إليه الرياسـة يف              هو حممد بن الطيب بن حممد بن      :  الباقالين ١
مذهب األشاعرة، كان جيد االستنباط، سريع اجلواب، جرت له مناظرات عديدة مع علماء النصرانية بني يدي ملكها، 

، ٥/جادي،   ، للخطيب البغد   تاريخ  بغداد  انظر  . هـ٤٠٣إعجاز القرآن، واإلنصاف، تويف يف بغداد سنة        : من كتبه 
 . ١٧٦/، ص٦/األعالم للزركلي، جو. ٣٨٣-٣٧٩/ص

 .٨/ إعجاز القرآن، للباقالين، ص٢

ولسان العرب، . ٣٩٤-٣٩٣/  ص،أمحد بن حممد بن علي الفيومي  انظر املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،٣
 .٤٣-٤٢/، ص٩/البن منظور، ج

 .٤٧/ التعريفات، للجرجاين، ص٤

 .١١٢/ين، ص التعريفات، للجرجا٥



  
 

٤٩٠

óΟÎγ Ï�õ3tƒ !$ ‾Ρr& $ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈tF Å6 ø9$# 4‘n=÷F ãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 āχÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ Zπ yϑôm t� s9 3“t� ò2ÏŒ uρ 

5Θ öθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ 〈 العنكبوت. 
         فأخرب أن الكتاب آية من آياته، وعلم من أعالمه، وإن ذلك يكفي يف الداللة، ويقوم مقام  

 .١ من األنبياء صلوات اهللا عليهمآيات سواهريه ومعجزات غ
 
 :منها و،٢القرآن الكرمي يتميز بوجوه كثرية من اإلعجازو

 فهو ،بالبالغة والفصاحةالقرآن الكرمي يتميز  :اإلعجاز اللغوي والبياين :الوجه األول
ينطوي على نظم بديع ال هو بالشعر وال بالنثر، مع أسلوب رائع يصل إىل كل فئات الناس 
من أرباب الفصاحة والبالغة وغريهم من العوام حىت عجز مجيع أرباب البالغة والبيان منذ 

سان نيب  ومما يزيد من اإلعجاز  أنه جاء على ل إىل اليوم عن اإلتيان مبثله،�عصر النيب 
ومع ذلك مل يستطيعوا معارضة شيء  ،بلغاء بلغوا أعلى املراتبأمي، ويف قوم عرب فصحاء 

 : ٣ومن صور إعجازه اللغوي والبياين ،وا يتنقلون من عجز إىل عجزمنه، بل كان
ام وانسجام  حروفه وكلماته وآياته وسوره وقصصه بانتظ حسن تأليفه من حيث تركيب-

 .وترابط بالغ يف اإلحكام
 . فيجمع احلق واجلمال معاً،  أسلوبه اخلالب الرائع الذي خياطب العقول والقلوب معاً-
لعامة واخلاصة، فهو كتاب للبشر كافة، من أصحاب العقول الكبرية  لوضوح معانيه -

 .واملتواضعة على حد سواء
 . مجعه بني اإلمجال والبيان كل حسب حمله -
القرآن الكرمي بأقل عدد من الكلمات عن إذ يعرب  قصده يف األلفاظ مع وفائه باملعىن، -

طويلةرية يصعب التعبري عنها يف العادة إالَّ جبملث كمعان .   
 

                                                 
 

 .١٤/ إعجاز القرآن، للباقالين، ص١

 .٧٨-٧٣/، ص١/ انظر اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج٢

 .٢٦٢-٢٤٦/، ص٢/وانظر مناهل العرفان، للزرقاين، ج. ٣٤-٣٣/  انظر اعجاز القرآن، للباقالين، ص٣



  
 

٤٩١

 وهو ذكر القرآن الكرمي حلوادث غيبية ال يستطيع الرسول :١اإلعجاز الغييب: الوجه الثاين
 �معرفتها بنفسه من دون إخبار اهللا، فهي إما أحداث ماضية سابقة لعهد الرسول  �

كحديث القرآن الكرمي عن قصص األنبياء وغريهم، وبأدق التفاصيل اليت ال يعلمها حىت من 
$ : ليهم الكتب، قال تعاىلنزلت ع tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg ¿2 Çc’ Î1ö� tó ø9$# øŒ Î) !$ oΨøŠŸÒ s% 4’ n<Î) y›θãΒ t�øΒF{$# $tΒuρ 

|MΨä. z ÏΒ š Ï‰Îγ≈  š�ù=Ï? ô: وقال تعاىل ،لقصصا 〉 ∪⊇⊇∩ ¤±9$# ÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É=ø‹ tó ø9 $# !$pκ� Ïmθ çΡ 

y7 ø‹s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$yγ ßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7 ãΒ öθ s% ÏΒ È≅ö6 s% #x‹≈yδ ( ÷�É9 ô¹$$ sù ( ¨βÎ) sπ t6 É)≈yè ø9 $# šÉ)−F ßϑù=Ï9 

∩⊆∪ 〈هود . 
لرؤيتها أو معرفتها فضالً عن التحدث  � ومنها أحداث يف احلاضر اليت ال سبيل للرسول 

: #sŒا، ومن ذلك احلديث عن املنافقني وفضحهم، قال تعاىل Î)uρ !$ tΒ ôMs9 Ì“Ρé& ×οu‘θß™ t� sà ‾Ρ 

óΟßγ àÒ ÷èt/ 4’n<Î) CÙ÷èt/ ö≅yδ Νà61t� tƒ ï∅ÏiΒ 7‰tn r& §ΝèO (#θ èùt� |ÁΡ$# 4 š’ u�|À ª! $# Νåκu5θ è=è% öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθs% 

āω tβθ ßγ s)ø�tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈،وقال تعاىلالتوبة  : öΝs9 r& t� s? ’n<Î) t Ï%©!$# (#θåκçΞ Çtã 3“uθ ôf ¨Ζ9 $# §ΝèO tβρßŠθ ãètƒ 

$ yϑÏ9 (#θåκçΞ çµ÷Ζtã šχ öθ yf≈oΨoKtƒ uρ ÉΟ øOM}$$ Î/ Èβ≡uρô‰ãè ø9 $#uρ ÏM u‹ ÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθ ß™§�9$# #sŒ Î)uρ x8ρâ !% ỳ x8öθ §‹ ym 

$ yϑÎ/ óΟs9 y7ÍhŠptä† ÏµÎ/ ª!$# tβθä9θ à)tƒ uρ þ’Îû öΝÍκÅ¦ à�Ρr& Ÿω öθ s9 $ uΖç/Éj‹yè ãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθ à)tΡ 4 öΝßγ ç6 ó¡ym æΛ© yγ y_ 

$ pκtΞöθ n=óÁ tƒ ( }§ø♥Î7 sù ç��ÅÁ yϑø9  . اادلة〉 ∪∇∩ #$
معرفتها، ال بفراسة، وال بكهانة، وال  �ومنها أحداث يف املستقبل ال ميكن للرسول  

بذكاء، ومن ذلك حديث القرآن الكرمي عن انتصار الروم على الفرس ومن مث انتصار 
 $Ο: املسلمني على الروم، وقد حدد القرآن الكرمي الزمان فقال تعاىل !9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î=äñ ãΠρ”�9 $# 

∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Š r& ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ ÎγÎ6 n=yñ šχθç7 Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ š ÏΖÅ™ 3 ¬! 

                                                 
 

 .٤٧-٣٥/  للمزيد انظر اعجاز القرآن، للباقالين، ص١



  
 

٤٩٢

ã� øΒF{ $# ÏΒ ã≅ö6 s% . ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 4 7‹Í≥tΒ öθ tƒ uρ ßy t� ø�tƒ šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ Î�óÇ uΖÎ/ «!$# 4 ç�ÝÇΖtƒ ∅tΒ â!$ t±o„ ( 
uθ èδ uρ â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÏm  .الروم〉 ∪∋∩ �9$#§

 #$! y‰tãuρ ª: القرآن الكرمي بتمكني املسلمني يف األرض ونصرهم، قال تعاىل ومنها إخبار 

tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟßγ ¨Ζx�Î=ø⇐tGó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™$# 

šÏ% ©!$#  ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% £ uΖÅj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ”Ï% ©!$# 4 |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγ Ïùöθ yz 

$ YΖøΒ r& 4  Í_tΡρß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Î�ô³ç„ ’Î1 $ \↔ø‹x© 4  tΒuρ t�x�Ÿ2 y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ x�ø9 $# 

 . ١النور 〉 ∪∋∋∩
 

عصر ومصر،  القرآن الكرمي وفَّى حباجات البشر يف كل :٢اإلعجاز التشريعي:الوجه الثالث
فجاء مبطالب الروح واجلسد، ومطالب الدنيا واآلخرة، فأصلح العقيدة وبينها للناس بياناً 

! z>u�ŸÑ ª: شافياً مثبتاً باألدلة والرباهني، ومساقاً باألمثلة، قال تعاىل $# Wξ sW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠÏù 

â !% x.u�à° tβθ Ý¡ Å3≈ t±tFãΒ Wξ ã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèεç�sYø.r& Ÿω 
tβθ ßϑn=ôèƒ ∩⊄∪ 〈 ،ن العبادات ورغب الزمرومل يقف القرآن الكرمي عند العقيدة فحسب بل بي

$! #$? ã≅ø: إما بإظهار مثرا أو بعرض ثواا، أو بيان عقاب تاركها، قال تعاىل: فيها tΒ z Çrρé& 

y7 ø‹s9 Î) š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# ( āχ Î) nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï !$ t± ós x�ø9 $# Ì� s3Ζßϑø9 $#uρ 3 
ã� ø.Ï%s!uρ «!$# ç�t9 ò2r& 3 ª! $#uρ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ tβθ ãèoΨóÁ s? ∩⊆∈∪ 〈 العنكبوت  . 

إما يف حثه عليها، أو : والقرآن الكرمي كتاب أخالق سامية رفيعة تظهر يف كثري من مواضعه
ها؛ وذلك بضرب األمثال، وذكر القصص، أو األمر والنهي املباشر، فبعد ذكر قصة تنفريه من

                                                 
 

 .٥٠-٤٨/ قرآن، للباقالين، ص للمزيد انظر اعجاز ال١

 .٣٥٠-٣٤٤/  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ص٢



  
 

٤٩٣

$ : الثالثة الذين خلفوا قـال تعـاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ 

šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇∪ 〈التوبة  . 
 فهي إما معاملة بني اثنني كأمور أما املعامالت البشرية فكان هلا نصيب يف القرآن الكرمي،

 ß,≈n=©Ü9: الزواج والطالق وأحكامهما قال تعاىل $# Èβ$ s?§÷s∆ ( 88$|¡ øΒ Î* sù >∃ρá�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 

9≈|¡ ôm Î* Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅Ïts† öΝà6 s9 βr& (#ρä‹ è{ù' s? !$ £ϑÏΒ £èδθ ßϑçF ÷�s?#u $ º↔ø‹ x© Hω Î) βr& !$ sù$ sƒs† āωr& $yϑŠÉ)ãƒ 

yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λä ø�Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù yy$oΨã_ $ yϑÍκö� n=tã $ uΚ‹Ïù ôNy‰tGøù$# ÏµÎ/ 3 y7ù=Ï? 

ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $ yδρß‰tG÷ès? 4  tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «! $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθãΚ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊄∪ 〈 أو  البقرة ،
يف دعوم إىل توحيد صفوفهم وحمو العصبيات وإزالـة معاملة بني جمموعة من أفراد اتمع 

$ : الفوارق، قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $\/θ ãè ä© 

Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×�� Î7yz ∩⊇⊂∪ 〈أو  احلجرات ،
املعاملة بني الدول واملتمثلة يف أمور السلم واحلرب والتعامل مع أهل الكتاب وغريهم، قال 

/ āω â: تعاىل ä38yγ ÷Ψtƒ ª! $# Ç tã t Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû ÈÏd‰9 $# óΟs9 uρ / ä.θ ã_Ì� øƒä† ÏiΒ öΝä.Ì�≈tƒ ÏŠ βr& 

óΟèδρ•�y9 s? (# þθ äÜÅ¡ ø)è?uρ öΝÍκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ ø)ßϑø9  .  املمتحنة〉 ∪∇∩ #$
 

وهو وجه من وجوه اإلعجاز، ويعد من الوجوه اليت : اإلعجاز العلمي: الوجه الرابع
ظهرت للناس حديثاً األمر الذي يزيد يف إعجاز هذا القرآن الكرمي بأنه كتاب ال تنقضي 

 منذ العصور األوىل إلملام الناس ذه العلوم فاإلعجاز اللغوي والتشريعي ظهر. عجائبه
وألن القرآن الكرمي كتاب خالد فقد جعل  ومقدرم على فهمها واستخراجها من القرآن،

اهللا إعجازه مستمراً ينكشف مع تطور الزمان، واملعروف أن العلوم تكون خاضعة لالرتقاء 
 كتاب علمي خالص، لكنه والتطور من عصر إىل آخر، وال يعين ذلك أن القرآن الكرمي

ينطوي على حقائق علمية عديدة تبني إعجازه، فالبحث والنظر يف علوم األرض أموراً 
أوكلها اهللا للبشر ليبحثوا فيها وينتفعون منها، خبالف التشريع والغيب، فالقرآن الكرمي أُنزِل 



  
 

٤٩٤

� È≅è% (#ρã: ألجل بياا، قال تعاىل ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 $tΒ uρ  Í_øó è? àM≈tƒ Fψ$# 

â‘ ä‹–Ψ9 $#uρ tã 7Θ öθs% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈يونس  . 
والقرآن الكرمي مما يعلم الناس :"  هذه الوجوه فقال-رمحه اهللا–وقد ذكر شيخ اإلسالم 

 عرم وعجمهم أنه مل يوجد له نظري، مع حرص العرب وغري العرب على معارضته،
 .١.."، وإخباره بالغيوب آية، وأمره ويه آيةفلفظه ونظمه آية

 
 :عجز الثقلني عن اإلتيان مبثلهومما يبني 

 :واملستمرالتحدي القائم  -
 :فالتحدي ذكر يف القرآن الكرمي على نوعني

≅  :قال تعاىل  وهو التحدي الذي كان اخلطاب فيه موجهاً للثقلني عامة،         :التحدي العام  è% 

È È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# ÷ Éf ø9 $#uρ #’ n? tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ#u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ 

šχ% x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 # Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 اإلسراء. 
فلم جند إىل اليوم من استطاع أن يطعن يف بالغة ، يشمل مجيع العصور واألزمانوهو حتد 

 ألن القرآن الكرمي؛ن هذا التحدي يشمل كل وجوه إعجاز بل إالقرآن الكرمي وفصاحته، 
 كما هو شامل للثقلني وليس للعرب ،حيتويه القرآن يع مام واخلطاب شامل جل،اللفظ عام

 . ٢فقط
وهو التحدي الذي كان اخلطاب فيه موجهاً للعرب خاصة، فعندما عرض  :التحدي اخلاص

ية الدعوة مل يطعنوا يف بالغته وبيانه، ولكنهم القرآن الكرمي على الكفار يف بدا �الرسول 
 #sŒ: إن باستطاعتهم أن يأتوا مبثله، قال تعاىل: قالوا Î)uρ 4‘n=÷Gè? óΟ Îγ ø‹n=tæ $ oΨçF≈ tƒ#u (#θ ä9$s% ô‰s% 

$ oΨ÷è Ïϑy™ öθ s9 â!$ t±nΣ $ oΨù=à)s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !#x‹≈yδ � ïχ Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™r& tÏ9 ¨ρF{  . األنفال〉 ∪⊆⊃∩ #$

                                                 
 

 .١٦٤/ النبوات، ص١

 .٣٤٤-٣٤٣/  انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، ص٢



  
 

٤٩٥

 ÷Π: إنه كالم بشر، قال تعاىل: وقالوا r& tβθ ä9θà)tƒ …ã& s!§θ s)s? 4 ≅t/ āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪ 〈،وقال الطور 

 ô‰s)s9: تعاىل uρ ãΝn=÷ètΡ óΟßγ ‾Ρr& šχθä9θ à)tƒ $yϑ‾ΡÎ) …çµ ßϑÏk=yè ãƒ Ö�t±o0 3 Üχ$|¡ Ïj9 “Ï%©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ 

ÏµøŠs9 Î) @‘Ïϑyf ôãr& #x‹≈yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?†Î1t� tã êÎ7 •Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈النحل . 

، فإن كان حممد أو غريه من البشر قادراً على التكلم مبثله فهم فتحداهم اهللا بأن يأتوا مبثله
 (#θ: أقدر على ذلك؛ ألم مجاعة وفيهم البلغاء والفصحاء، قال تعاىل è?ù' u‹ù=sù ;]ƒ Ï‰pt¿2 ÿÏ& Î#÷W ÏiΒ 

βÎ) (#θçΡ% x. š Ï%Ï‰≈ عنهم اهللا خفف عجزهم عن اإلتيان مبثله، ، وعند بيان الطور〉 ∪⊇⊃∩ ¹|

 ÷Π: قال تعاىل ،فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله r& šχθ ä9θà)tƒ çµ1 u�tIøù$# ( ö≅ è% (#θ è?ù' sù Î�ô³yè Î/ 

9‘uθ ß™ Ï& Î#÷VÏiΒ ;M≈ tƒu�tIø�ãΒ (#θ ãã÷Š $#uρ ÇtΒ ΟçF ÷èsÜtGó™$#  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖä. tÏ%Ï‰≈ هود، 〉 ∪⊃⊆∩ ¹|

، ومل يتم حتديد حتداهم بأن يأتوا بسورة مثلهف عنهم و فخف،عجزهم مرة أخرى بداف
 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒ: السورة ليكون التحدي شامالً ولو ألقل السور حروفاً، قال تعاىل u‘ 

$ £ϑÏiΒ $uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Νä.u !#y‰yγ ä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# χ Î) 

öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θ è=yè ø�s?  s9 uρ (#θ è=yè ø�s? (#θ à)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL©9 $# $ yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äοu‘$ yf Åsø9 $#uρ ( ôN£‰Ïãé& tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 ∩⊄⊆∪ 〈١البقرة. 

هد املكي، أما وهذا التحدي كان يف أزمنة متباعدة، فالتحدي األول والثاين كانا يف الع
 : يف اإلعجاز التشريعي، فقال تعاىل وقد حتدى اهللا العرب أيضاًالثالث فكان يف العهد املدين،

 ö≅è% (#θ è?ù' sù 5=≈tGÅ3Î/ ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã «! $# uθ èδ 3“y‰÷δ r& !$ yϑåκ÷]ÏΒ çµ÷è Î7̈?r& βÎ) óΟçFΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ 

بكتاب تشريعي شامل جلميع جوانب  ومع ذلك مل يستطع أحد إىل اآلن أن يأيت القصص،〉
 .احلياة، ويف الوقت نفسه يكون صاحلاً لكل زمان ومكان، وال حيتاج إىل زيادة أو نقصان

                                                 
 
 .٣٤٠-٣٣٨واجلواب الصحيح ، البن تيمية، . ٤٠٢-٣٩٨/ ، ص١/ انظرجامع البيان ،الطربي، ج١



  
 

٤٩٦

القرآن والذي يدل على أم كانوا عاجزين عن اإلتيان مبثل : "-رمحه اهللا–يقول الباقالين 
نبوته، وتضمن أحكامه أنه حتداهم إليه حىت طال التحدي، وجعله داللة على صدقه والكرمي 

 فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا، وتوصلوا إىل يتهم،استباحة دمائهم وأمواهلم وسيب ذر
 ومألوف من ، بأمر قريب هو عادم يف لسامختليص أنفسهم وأهليهم وأمواهلم من حكمه

ء عن خطام، وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال، وإكثار املراء واجلدال، وعن اجلال
مل حيصل هناك معارضة منهم، علم أم  وعن تسليم األهل والذرية للسيب، فلما األوطان،

 .١"عاجزون عنها
 
 :وجود الدافع لرد التحدي -
القرآن  ف خاصة وعند غريهم من الكفار عامة، عند العربكان معلوماًن الدافع لرد التحدي إ

 ني قلة عقول أصحاا، وب، احنرافها وبني،دين جديد أبطل مجيع األديان السابقةالكرمي 
 لريدوا ؛ وكانوا يف أشد احلاجة لرده والسخرية منه،فعاداه الكثري من أهل التكرب والعصيان

رامتهم ويستمروا يف بغيهم وعتوهم، فكان شغلهم الشاغل ومههم الوحيد هو معارضته ك
 .وبيان بطالنه بأي وسيلة كانت

) القرآنأي  (ن الكفار من أحرص الناس على إبطال قولهكا" :-رمحه اهللا– قال ابن تيمية 
جمتهدين بكل طريق ميكن، تارة يذهبون إىل أهل الكتاب فيسألوم عن أمور الغيب، حىت 

واليوم نرى  . ٢..."يسألوه عنها، كما سألوه عن قصة يوسف، وأهل الكهف، وذي القرنني
يقة، ومن مث الطعن فيه بأمور دراسة دقالقرآن الكرمي الكفار جيتهدون يف رد التحدي بدراسة 

 . فالدافع قائم ما دام هناك كفار موجود على ظهر األرض، تدل على جهلهمتافهة

 :انتفاء املانع ملقابلة التحدي -

، والدليل أم قالوا لو هونبشيء ال ميلكالتحدي مل يكن دى القرآن الكرمي العرب حينما حت
عريب فصيح القرآن الكرمي  و،ايء حبديث مثل القرآنفالتحدي كان يف . نشاء لقلنا مثله

                                                 
 

 .٢٠/جاز القرآن، ص إع١

 .٣٤٠/ ،ص٢/ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج٢



  
 

٤٩٧

فكان التحدي من جنس ما برعوا فيه من العلم، وعندما  ، وهم أهل البالغة والفصاحة،بليغ
 ، بل كانوا أهل حكمة ورسوخ،مل يكونوا من سفهاء القومحتداهم مبا فيه من تشريع 

 بل دعاهم إىل االستعانة مبن ،معني أو زمن ،مل يقتصر على فرد معنيالقرآن الكرمي وحتدي 
 أرادوا، فلم يكن لديهم أي مانع من مقابلة التحدي إال عجزهم أمام شاءوا ويف أي وقت

 öθ:  يف قوله تعاىل-رمحه اهللا–هذا الربهان العظيم واآلية احملكمة، يقول الباقالين  s9 uρ çµ≈oΨù=yèy_ 

$ ºΡ#u ö�è% $ |‹ Ïϑygõƒr& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑygõƒ−#u @’Î1t� tãuρ 3 ö ∩⊆⊆∪ 〈فأخرب أنه لو :" فصلت
إما بأن ذلك خارج عن خطام، وكانوا يعتذرون : كان أعجمياً لكانوا حيتجون يف رده

بذهام عن معرفة معناه، وبأم ال يبني هلم وجه اإلعجاز فيه، ألنه ليس من شأم وال من 
من األمور، وأنه إذا حتداهم إىل ما هو من لسام وشأم فعجزوا عنه لسام، أو بغري ذلك 

 .١" عليهم بهجةوجبت احلُ

 مبعىن أن اهللا صرف البشر عن معارضة القرآن ٢بالصرفةوهذا يدل على بطالن من قال 
الكرمي مع قدرم عليها، وخلق فيهم العجز عن حماكاته يف أنفسهم وألسنتهم، ولوال أن اهللا 

عن ذلك الستطاعوا أن يأتوا مبثله، ومما يرد على هذا القول تعجب وإعجاب فحول صرفهم 
اخلطباء والشعراء ذا القرآن، والعجب واإلعجاب ال يكون من شيء معتاد عليه، ولصرحوا 
أم يف السابق كانوا يستطيعون القول مبثله، وأن عجزهم اآلن نابع من سحر حممد هلم، 

قول أبداً، بل إننا قرأنا مادون التاريخ لنا من ثناء رؤوس الكفر على ولكننا مل نسمع ذا ال
 .هذا القرآن الكرمي مبجرد مساعه، ومنهم الوليد بن املغرية

ومن أضعف األقوال قول من يقول من أهل الكالم إنه معجز : "رمحه اهللا– قال ابن تيمية 
ة، أو بسلبهم القدرة املعتادة يف بصرف الدواعي، مع متام املوجب هلا، أو بسلب القدرة التام

 tΑ$s% Éb>u‘ ≅yè: مثله سلباً عاماً، مثل قوله تعاىل ô_ $# þ’Ík< Zπ tƒ#u 4 tΑ$s% y7çGtƒ#u āωr& zΝÏk=s3è? 

                                                 
 

 .١٣/ إعجاز القرآن الكرمي للباقالين، ص١

 والصرفة عزاها بعضهم إىل أيب إسحاق اإلسفراييين، من أهل السنة، وأيب إسحاق النظام من املعتزلة، واملرتضى من ٢
 . ٣٣٢/،ص٢/انظر مناهل العرفان، ج. الشيعة



  
 

٤٩٨

šZ$̈Ψ9 $# y]≈ n=rO 5Α$ uŠs9 $ wƒ Èθ y™ ∩⊇⊃∪ 〈وإذا قدر أن هذا الكالم يقدر الناس على اإلتيان .....  مرمي
ن املعارضة، مع قيام الدواعي العظيمة إىل املعارضة، من أبلغ مبثله، فامتناعهم مجيعهم ع

 . ١"اآليات اخلارقة للعادات

 من البلغاء والفصحاء، ولن ختلو األرض من ، فلن ختلوو انتفاء املانع قائم إىل قيام الساعة
 اً قائم، ويبقى التحديسيبقى ببقاء الدنياالقرآن الكرمي  والدافع لرد ،احلكماء والعلماء

   .ىل أن تقوم الساعةإ

 

 

 

 

 

 

 

 :حجية القرآن الكرمي بداللة العقل
 :منهجه ارتباط القرآن الكرمي بالدالئل العقلية يف نزوله، ويف تبليغه، ويف

رتوله كان بطريق معروف عند الناس ، فارتبط بالدالئل العقلية يف كل وجوههالقرآن الكرمي  
 على حسب الوقائع  مفرقاً ونزل منجماً،كن عقالً أنه مم وقد ذكرنا سابقاً،وهو طريق الوحي

؛ ألحداث يف جتددها وتطورها مبسايرته ل يشري إىل نسبته إىل العليم اخلبريوهذا ،والدواعي

                                                 
 

 .٣٤١/، ص٢/واب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج اجل١



  
 

٤٩٩

يف وتتجلى حجيته  ،جييب عن أسئلة السائلني وحيل ما وقع فيه الناس من مشكالتحيث 
 وعشرين سنة، قال لى مدى ثالثاً ع منجماًرغم نزوله مفرقباتصاله وترابطه وانسجامه 

 Ÿξ :تعاىل sùr& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#u ö�à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏWŸ2 

 .النساء〉 ∪⊅∇∩
وأما يف تبليغه فالقرآن الكرمي نزل به الروح األمني جربيل على الصادق األمني ليبلغه إىل 

لبشر الصحابة الكرام العدول ليبلغوه ملن بعدهم وذلك بعد أن دون واعتمد، وهكذا خيار ا
وهذه السلسة ال يستطيع العقل الطعن فيها ألا سلسلة . تناقله اخليار إىل وقتنا احلاضر

متواترة جبماعات ال ميكن تواطؤهم على الكذب؛ وألن املبلغني هم ممن ذكر التاريخ أمانتهم 
 . دالتهموصدقهم وشهد بع

ذو منهج واضح مربهن بالدالئل العقلية القرآن الكرمي أما يف منهجه فال خيفى على أحد أن 
بيضاء نقية سهلة غري معقدة القرآن الكرمي  فالعقيدة يف ،اليت يستطيع استيعاا كل األفراد

 إىل دالئل يشري يف كثري من آيات العقائدالقرآن الكرمي  ولذلك جند ؛مثبتة بالدالئل والرباهني
 ولو قارن العقل بني ما  خلق السماوات واألرض،إشارته إىلومنها  ،حسية معروفة معقولة

ى به القرآن من عقائد وبني غريه لتبني البون الشاسع بني احلق الذي أتالقرآن الكرمي جاء به 
 .الكرمي وبني الباطل يف غريه

ملها العقل وتفكر لتبني له نسبتها أما الشرائع فال تناقض وال تضارب وال اختالف، ولو تأ
 . فهي صاحلة لكل البشر وعلى مر العصورلعالم اخلبري،إىل ا

 بل أما األخالق فالقرآن الكرمي من أوله إىل آخره مل يدعو إال إىل أحسن األخالق وأقومها،
 . وهذا يتبني من خالل القراءة األوىل له،هو كتاب تعليم وتقومي للسلوك اإلنساين

 .ة أن القرآن الكرمي جمال خصب لتدوير العقل للوصول إىل احلقواحلقيق
 :القرآن الكرمي حجة عقلية

والتفكر  إىل التعقل ة من سور القرآن الكرمي إال وتضمنت آيات تدعو سورال تكاد ختلو
  .والنظر الباعث على االستدالل على حجيته

 فاإلميان به يتطلب ،لتصديق ا ارتضت العقل حكماً يف فهمها ويف االقرآن الكرمي حجةف
، أما إلميان به، والنظر العقلي وسيلة ا ومن مث التصديق به،إعمال العقل إلدراك معانيه
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ل ألا خرى اليت أعطاها اهللا ألنبيائه فهي آيات حسية ال حتتاج إلعمال العقاآليات األ
 .آيات ظاهرة ال جمال إلنكار العقل هلا

 فيقر عقل، كل يصدقها ومسلمات بدهيات على مبنية عقلية جةح الكرمي القرآن أن واحلق
 أصحاب من غريهم على الراجحة العقول أصحاب بني فرق فال والعامة، العلماء ا

 .معانيه يف والتقلب إعجازه بيان يف إال املتواضعة، العقول
 ما باًغال العقل إعمال فآيات احلس، مع العقل فيها يشترك عقلية حجة الكرمي والقرآن

  . احلسية باحلُجج تدعم
 
 ،نفسه الكافر يف قدح ا والكفر بينة، إىل حتتاج ال ظاهرة الكرمي القرآن حجيةو

 احلال مادام أخرى آية بأي يؤمنون ال الكافرين أن الكرمي القرآن يف اهللا قرر ولذلك
 öö :تعاىل قال ،العظيمة اآلية ذه كفروا أم ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû << <<¨̈̈̈$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö öö���� ÏÏ ÏÏ%%%% 

çç ççννννθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈وقال ،األنعام 

 öö :تعاىل ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ �� ��==== ss ssàààà ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ôô ôôNNNN tt tt���� ÅÅ ÅÅ jj jj3333 ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈احلجر.    
 
 
 
 

 
 

 املبحث الثاين
 احلُجج احلسية املادية

 األدلة الكونية: املطلب األول
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 حيتج ا على ربوبية  ، وبراهني، وعالمات،يف الكون من دالئل هي كل ما :األدلة الكونية
 وهي دالئل وآيات مستمرة دائمة بدوام ك له،ستحقاقه للعبادة وحده ال شرياهللا سبحانه وا

 . الدنيا
 :حجية األدلة الكونية من القرآن الكرمي
 :اآليات يف حجية األدلة الكونية كثرية ومنها

, ¨βÎ) ’Îû È : تعاىلقال ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Å7 ù=à�ø9 $#uρ ÉL ©9 $# “Ì� øgrB 

’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$̈Β $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{$# y‰÷èt/ 

$ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π−/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈ tƒÌh�9 $# É>$ ys ¡¡9 $#uρ Ì�¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈البقرة.  

: ß‰ôϑptø: قال تعاىلو $# ¬! “ Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ Ÿ≅ yèy_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9 $#uρ ( ¢Ο èO 

tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ šχθä9 Ï‰÷ètƒ ∩⊇∪ 〈األنعام . 

 ¨βÎ) ÞΟ  :قال تعاىلو ä3−/u‘ ª! $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“uθ tGó™$# 

’ n?tã Ä ö̧�yè ø9 $# ( ã� În/y‰ãƒ t� øΒ F{ $# ( $ tΒ  ÏΒ ?ì‹Ï�x© āω Î) .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÏΡøŒ Î) 4 ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝà6š/u‘ 

çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 Ÿξ sùr& šχρã�©.x‹s? ∩⊂∪ Ïµø‹ s9 Î) öΝä3ãè Å_ö� tΒ $ YèŠÏΗsd ( y‰ôãuρ «!$# $ ˆ)ym 4 …çµ ‾ΡÎ) (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# 

¢ΟèO … çνß‰‹Ïè ãƒ y“Ì“ ôf u‹Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ 4 tÏ% ©!$#uρ (#ρã� x�Ÿ2 óΟ ßγ s9 

Ò>#u�Ÿ° ô ÏiΒ 5ΟŠÏΗxq ë>#x‹ tãuρ 7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχρã�à�õ3tƒ ∩⊆∪ uθ èδ “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ôϑ¤±9 $# 

[ !$ u‹ÅÊ t� yϑs)ø9 $#uρ # Y‘θçΡ … çνu‘ £‰s%uρ tΑÎ—$oΨtΒ (#θ ßϑn=÷ètF Ï9 yŠ y‰tã tÏΖÅb¡9 $# z>$ |¡ Ås ø9 $#uρ 4 $ tΒ t,n=y{ ª!$# š�Ï9≡ sŒ 
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āω Î) Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 ã≅Å_Á x�ãƒ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 tβθ ßϑn=ôètƒ ∩∈∪ ¨βÎ) ’Îû É#≈ n=ÏG÷z$# È≅ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ $ tΒ uρ t,n=yz ª! $# 

’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχθà)−Gtƒ ∩∉∪ 〈١يونس. 

 
 :مسائل متعلقة حبجية األدلة الكونية من القرآن الكرمي

 : حالتا األدلة الكونية: املسألة األوىل
ئمة،  من قوانني وأنظمة ختتص باألدلة الكونية الدا ومعهوداً هو ما كان مألوفاً: ثباتحال

 . وحنو ذلك،ثبات اجلبالومن ذلك جريان الشمس والقمر يف الفلك، و
، وهذا التغري يكون  وأنظمتها لقوانني األدلة الكونيةخرق وتغري وهو كل :ريتغو حال خرق

 :بطريقني
؛ ومن ذلك انشقاق القمر  على صدق الرسول بينةًآيةًون كليخرق النظام والقانون  -

 .وانفالق البحر
لقانون إلنزال العذاب، وإهالك األقوام، أو ختويفهم وإنذارهم؛ ومن ذلك خرق النظام وا -

 .والزلزال وحنومها الطوفان
 

: وكال احلالني نص عليهما القرآن الكرمي، قال تعاىل مبيناً حجية األدلة الكونية يف حال ثباا
  ô ¨Βr& t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ tΑt“Ρr& uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ uΖ÷F u;/Ρr' sù ÏµÎ/ t, Í←!#y‰tn 

šV#sŒ 7π yfôγ t/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θ çGÎ6 .⊥ è? !$ yδ t�yf x© 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθ ä9 Ï‰÷ètƒ 

∩∉⊃∪  ¨Β r& Ÿ≅yèy_ uÚö‘ F{$# # Y‘#t� s% Ÿ≅ yèy_ uρ !$yγ n=≈ n=Åz # \�≈yγ ÷Ρr& Ÿ≅ yèy_uρ $ oλ m; �†Å›≡ uρu‘ Ÿ≅ yèy_ uρ š÷ t/ 

Ç÷ƒ t� ós t7ø9 $# # ¹“ Å_%tn 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδç�sYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉⊇∪ 〈 النمل . 

                                                 
 

  ٩٩وآية .  إبراهيم ٣٣ -٣٢وآية.  يوسف١٠٥وآية .  يونس١٠١وآية.  األعراف١٨٥آية :  ومن اآليات الدالة١
 . األحقاف ٤،٣٣وآية .  الروم٩-٨وآية .  النمل٦١-٦٠وآية . اإلسراء



  
 

٥٠٣

$!  :ها وخرقهاتغريدلة الكونية يف حال  األحجية قال تعاىل مبيناًو oΨøŠym ÷ρr' sù 4’ n<Î) #y›θ ãΒ Èβr& 

>Î�ôÑ $# x8$ |Áyè În/ t� ós t7ø9 $# ( t, n=x�Ρ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−ö� Ïù ÏŠ öθ©Ü9$% x. ÉΟŠÏàyè ø9 $# ∩∉⊂∪ $ oΨø�s9 ø—r& uρ §ΝrO tÌ� yzFψ$# 

∩∉⊆∪ $ uΖøŠpgΥ r&uρ 4 y›θ ãΒ tΒ uρ ÿ…çµ yè ¨Β tÏèuΗødr& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $ oΨø%t� øîr& t Ì� yzFψ$# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( 
$ tΒ uρ tβ% x. Νèδ ç�sYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∉∠∪ 〈 ،يف وقد بني اهللا يف القرآن الكرمي أن اخلرق والتغري  الشعراء

 ö≅è% óΟçG÷ƒ : على ألوهيته، قال تعاىلحجةأي من آيات الكون  u u‘r& βÎ) Ÿ≅yèy_ ª! $# ãΝà6ø‹ n=tæ 

Ÿ≅ø‹ ©9 $# # ´‰tΒ ÷�|� 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô tΒ îµ≈s9 Î) ç�ö� xî «!$# Νà6‹Ï?ù' tƒ > !$ u‹ÅÒ Î/ ( Ÿξ sùr& šχθãèyϑó¡n@ ∩∠⊇∪ 

 . القصص〉

 
  :أوجه حجية األدلة الكونية: املسألة الثانية

 :األدلة الكونية حجة، وذلك من ثالثة أوجه
 :اللتها على وجود اهللا وربوبيته وألوهيته من جهة د -١

األدلة الكونية بعظمتها ونظامها وترابط بعضها مع بعض يف نسق بديع تشري إىل وجود 
خالق عظيم قادر على إدارة شئون هذا الكم اهلائل من املخلوقات، وإذا نظر اإلنسان 

، والشك أن سوى اهللاحوله فلن جيد من يستحق أن يكون خالقاً لكل هذه املخلوقات 
نظرة العاقل املتأمل يف هذا الكون، سترشده إىل اتباع ما متليه عليه فطرته من وجود اهللا 
وربوبيته، واعتراف اإلنسان بوجود اهللا وربوبيته هلذه املخلوقات يوجب عليه إفراده 
بالعبادة دون غريه لتفضله عليهن ولذلك كان القرآن الكرمي يف آيات عدة حيث على 

 :والتأمل يف هذا الكونالتدبر 
 Ÿξ :  قال تعاىل sùr& tβρã� ÝàΨtƒ ’ n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹ Ÿ2 ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪ ’ n<Î)uρ Ï!$ uΚ ¡¡9 $# y# ø‹Ÿ2 

ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n<Î)uρ ÉΑ$ t6Åg ø:$# y# ø‹x. ôM t6ÅÁ çΡ ∩⊇∪ ’n<Î)uρ ÇÚö‘ F{ $# y# ø‹x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ 〈 ،الغاشية 
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��  ö≅è% (#ρç :وقال تعاىل Å™ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹Ÿ2 r& y‰t/ t, ù=y⇐ø9 $# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅ Å´Ψãƒ 

nοr' ô± ¨Ψ9$# nοt�ÅzFψ$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅à2 & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄⊃∪ 〈،ويعيب يف آيات أخرى  العنكبوت 

 óΟs9 :قال تعاىلعلى من يرى ما يف الكون من دالئل ومع ذلك ال يعملُ النظر فيها،  uρr& 

(#ρã� ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ t,n=y{ ª!$#  ÏΒ &ó x« ÷βr& uρ # |¤tã βr& tβθä3tƒ 

Ï‰s% z>u�tIø%$# öΝßγ è=y_ r& ( Äd“ r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰tn …çνy‰÷èt/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∈∪ 〈وقال تعاىل. األعراف : óΟn=sùr& 

(# ÿρã� ÝàΖtƒ ’n<Î) Ï !$ yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y# ø‹x. $ yγ≈oΨø‹ t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρ $ tΒuρ $ oλ m; ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ uÚö‘ F{$#uρ 

$ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ $ uΖøŠs)ø9 r& uρ $pκ� Ïù z Å›≡ uρu‘ $uΖ÷F u;/Ρr& uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ 〈ق . 

  ليدرك القلب حقيقة ما؛أي البصر مع إعمال العقل ،فالنظر املراد هو النظر بعني البصرية
 املراد بالنظر البصر ارد، الذي ال يرى هذه الدالئل على إا براهني س ولييرى،

  : ، ولذلك قال تعاىل١وآيات Éir( Ÿ2uρ ôÏiΒ 7π tƒ#u ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ šχρ”�ßϑtƒ 

$ pκö� n=tæ öΝèδ uρ $ pκ÷]tã tβθ àÊÌ� ÷è ãΒ ∩⊇⊃∈∪ 〈يوسف  . 
 :من جهة كوا آية يف يد النيب -٢

كونية حجة من جهة كوا آيةً وبرهاناً يف يد النيب، واملقصود هنا الدالئل األدلة ال
الكونية املتغرية؛ فعندما يسري الكون يف نظام بديع وثبات عظيم مث يأيت النيب البشري 
الذي يدعو إىل عبادة اهللا وحده مبا يغري هذا النظام البديع حينها البد أن تكون احلُجة قد 

ن بربوبية اهللا لكنه ال يوحده فإنه سيعلم بشكل قطعي أن هذا النيب وقعت، فمن كان يؤم
 .مرسل من عند ربه؛ لكونه بشراً مثلهم ال ميلك التحكم يف نظام الكون

ومن كان ال يؤمن بوجود اهللا فإنه سيسلم عقله بوجوده ملا يراه من خرق هلذا النظام، 
-عليه السالم-إبراهيم ج حوعلى يد بشر مثله فيما هو ال يستطيع فعل ذلك، كما 

النمرود عندما طلب منه أن يغري نظام آية واحدة من آيات الكون وهي الشمس فَبهِت، 

                                                 
 

 .٧٦٥/ ة، ص انظر احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطي١
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 öΝs9: قال تعاىل r& t�s? ’n<Î) “Ï% ©!$# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) ’Îû ÿÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% 

ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χÎ* sù ©!$# 

’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z ÏΒ É− Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |MÎγ ç6 sù “ Ï%©!$# t� x�x. 3 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ 

tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9  . البقرة〉 ∪∇∋⊅∩ #$
هلم ليدللوا ا على  والرسل صلوات ريب عليهم خيرقون مثل هذا النظام بآيات يعطيها اهللا

 ÏM: قال تعاىل ،�صدق ما جاءوا به، ومن ذلك انشقاق القمر للرسول  t/u�tIø%$# 

èπ tã$¡¡9 $# ¨, t±Σ$#uρ ã� yϑs)ø9   . القمر〉 ∪⊆∩ #$
 : من جهة القياس والتقريب للعامل الغييب-٣

، ويكون ذلك حينما يقاس  من جهة القياس والتقريب للعامل الغييبحجةية  الكوناألدلة
 uθ: تعاىل قال ،املعاد والبعث على إحياء اهللا لألرض امليتة èδuρ ”Ï%©!$# ã≅Å™ö� ãƒ yx≈tƒ Ìh�9 $# 

# M�ô³ç0 š÷ t/ ô“ y‰tƒ ÏµÏGuΗ÷q u‘ ( #̈L ym !#sŒÎ) ôM ‾=s%r& $ \/$ ys y™ Zω$s)ÏO çµ≈ oΨø)ß™ 7$ s#t6 Ï9 ;MÍh‹ ¨Β $ uΖø9 t“Ρr' sù ÏµÎ/ 

u !$ yϑø9 $# $ oΨô_ t�÷zr' sù ÏµÎ/ ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# 4 š�Ï9≡ x‹ x. ßl Ì�øƒéΥ 4’tAöθ yϑø9 $# öΝä3ª=yès9 šχρã�ā2x‹ s? 

  .األعراف〉 ∪∠∋∩
 الكون هذا خلق من يكون فكيف األكوان، خلق عظيم على أيضاً البعث ويقاس
 öΝs9 :تعاىل قال اإلنسان، خلق إعادة على يقدر ال بعظمته uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “Ï% ©!$# t, n=y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ î‘ ÏŠ$s% #’n? tã βr& t,è=øƒs† óΟßγ n=÷VÏΒ Ÿ≅yèy_ uρ óΟßγ s9 Wξy_ r& āω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ’n1r' sù 

tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# āω Î) # Y‘θà�ä. ∩∪ 〈 تعاىل وقال ،اإلسراء:  óΟs9 uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©!$# “Ï% ©!$# t,n=y{ 

ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ öΝs9 uρ z ÷ë tƒ £ Îγ É)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθ yϑø9 $# 4 #’n? t/ …çµ ‾ΡÎ) 4’ n?tã 

Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ 〈 األحقاف. 



  
 

٥٠٦

وقد قرب اهللا احلقائق الغيبية كأهوال يوم القيامة مبا يف الكون من دالئل متغرية من زلزلة 
 #sŒ: رض وتفتت اجلبال وسقوط الكواكب وحنوها، قال تعاىلاأل Î) ÏM s9 Ì“ ø9 ã— ÞÚö‘ F{$# 

$ oλ m;#t“ ø9 Î— ∩⊇∪  〈قال تعاىل الزلزلة، و : #sŒ Î) ÏM yès%uρ èπyè Ï%#uθ ø9 $# ∩⊇∪ }§øŠs9 $ pκÉJyè ø%uθ Ï9 îπ t/ÏŒ% x. ∩⊄∪ 

×πŸÒ Ïù%s{ îπyè Ïù#§‘ ∩⊂∪ #sŒ Î) ÏM §_ â‘ ÞÚö‘ F{ $# % w` u‘ ∩⊆∪ ÏM¡¡ ç0uρ ãΑ$t6 Éf ø9 $# $ r¡o0 ∩∈∪ 〈الواقعة . 

شهادة على كل ما أخرب به الوحي من السماوات السبع وما فوقها من واألدلة الكونية 
 .قياس الشاهد على الغائب ال نراه، ومنها املالئكة والعرش، وذلك بعامل
 

 :عالقة األدلة الكونية باألدلة الشرعية : املسألة الثالثة
 الشرعية ويدلل األدلة فإما أن تذكر ،ية واألدلة الشرعية عالقة تالزمالعالقة بني األدلة الكون

/ ö : تعاىل، قالعليها باألدلة الكونية ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ ß≈ yϑôm §�9$# ÞΟŠÏm §�9$# 

∩⊇∉⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû È,ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù=à�ø9 $#uρ  ÉL ©9 $# “Ì� øgrB ’ Îû 

Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$#  ÏΒ & !$̈Β $uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ 

£]t/uρ $ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅à2 7π −/!#yŠ É#ƒ Î�óÇs?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9 $# É>$ ys ¡¡9$#uρ Ì� ¤‚ |¡ßϑø9 $# t÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 

;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈البقرة  . 

! ª: وإما أن تذكر األدلة الكونية ويدلل عليها باألدلة الشرعية، قـال تعاىل $# “ Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ 

ãΝä3s9 Ÿ≅øŠ©9 $# (#θãΖä3ó¡oKÏ9 Ïµ‹Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ # �� ÅÁ ö6ãΒ 4 āχ Î) ©! $# ρä%s! @≅ôÒ sù ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω šχρã� ä3ô±o„ ∩∉⊇∪ ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ß, Î=≈ yz Èe≅à2 &ó x« Hω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4’ ‾Τr' sù 

tβθ ä3sù÷σè? ∩∉⊄∪ 〈غافر  . 

فالدليل الشرعي يف اآليات السابقات هو ذكره سبحانه لوحدانيته، والدليل الكوين هو ذكره 
  املختلفة، وعالقة التالزم تقتضي ذكر الدليلني، وهو منهج سار عليه لدالئل الكونيةسبحانه ل

 



  
 

٥٠٧

$  :األنبياء يف بيان دعوم، قال تعاىل على لسان نوح عليه السالم ¨Β ö/ ä3s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! 
# Y‘$ s%uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s%uρ ö/ ä3s)n=s{ # �‘#uθ ôÛr& ∩⊇⊆∪  óΟ s9 r& (# ÷ρt� s? y# ø‹ x. t, n=y{ ª!$# yìö7y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ 

Ÿ≅ yèy_uρ t�yϑs)ø9 $# £Íκ� Ïù # Y‘θ çΡ Ÿ≅ yèy_uρ }§ôϑ¤±9$# % [`#u�Å� ∩⊇∉∪ ª!$#uρ / ä3tF u;/Ρr& z ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7 tΡ ∩⊇∠∪ 

§ΝèO ö/ ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ� Ïù öΝà6 ã_Ì� øƒä†uρ % [`#t�÷zÎ) ∩⊇∇∪ ª!$#uρ Ÿ≅yèy_ â/ ä3s9 uÚö‘ F{ $# $WÛ$ |¡ Î0 ∩⊇∪ (#θä3è=ó¡tF Ïj9 

$ pκ÷]ÏΒ Wξ ç7 ß™ % [`$y∨Ïù ∩⊄⊃∪ 〈نوح . 

% 4’n<Î)uρ yŠθßϑrO öΝèδ: قال تعاىلو s{r& $ [sÎ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) …çνç�ö� xî ( 
uθ èδ Νä.r' t±Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã�Ï�øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒ Ì�s% Ò=‹Åg’Χ 

 . هود〉 ∪⊆∌∩

 
 :حجية األدلة الكونية من دون حجية الوحي: املسألة الرابعة

 داللة قوية  ففيهاسها، ولكنها ال تستقيم من دون الوحي، مستقلة بنفحجة الكونية األدلة
 عاب اهللا يف ولذلك ،على ربوبية اهللا وألوهيته، فال يعذر من يكفر أو يشرك بعد أن يراها

 % ö≅è :قال تعاىلبية اهللا  التام بربوهم عبادم األصنام مع علمالقرآن الكرمي على املشركني

 tΒ �>§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# �>u‘uρ Ä ö̧� yè ø9 $# ËΛ Ïàyè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& 

šχθà)−Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% . tΒ ÍνÏ‰u‹ Î/ ßNθ ä3w=tΒ Èe≅à2 &ó x« uθ èδ uρ ç��Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pgä† Ïµø‹ n=tã χÎ) óΟ çFΖä. 

tβθ çΗs>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% 4’ ‾Τr' sù šχρã� ys ó¡ è@ ∩∇∪ ö≅t/ Νßγ≈oΨ÷�s?r& Èd, ysø9 $$ Î/ óΟ ßγ ‾ΡÎ)uρ 

tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊃∪ 〈املؤمنون . 

  :وقال تعاىل È⌡s9 uρ Νßγ tF ø9 r' y™ ô̈Β t,n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ t� ¤‚ y™uρ }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ 

£ä9θ à)u‹ s9 ª!$# ( 4’ ‾Τr' sù tβθä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ 〈وقال تعاىل،  العنكبوت:   Í. s!uρ Οßγ tF ø9 r' y™ ̈Β tΑ̈“ ‾Ρ š∅ÏΒ 

Ï !$ yϑ¡¡9$# [ !$ tΒ $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{ $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ £ä9θ à)u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ôϑys ø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ 



  
 

٥٠٨

óΟèδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩∉⊂∪ 〈لوحي لبيان على ا هذه الدالئل عتمدومع ذلك ت،  العنكبوت
  .منهج العبادة واحلياة

 

 :حجية األدلة الكونية بداللة العقل
 : حجية األدلة الكونيةتعرف 

ال تقتصر داللة األثر على إثبات و يستدل ا على وجود املؤثر، و:بداللة األثر على املؤثر
 . املؤثرقط، بل هلا داللة أخرى، وهي الداللة على خصائص فوجود املؤثر

 الكونية أثر بالغ يف العظمة والنظام والتناسب، وهذا األثر العظيم البد له من مؤثر له األدلةف
 فالبد من أن يكون هذا املؤثر عظيماً قديراً مهيمناً األدلة،خصائص تعرف من عظمة هذه 

 ذه العظمة وتدبري األدلةات اليت متكنه من خلق هذه عدالً قوياً إىل غري ذلك من الصف
 ô: شئوا بنسق وتناسب عجيب، قال تعاىل ¨Β r& t,n=y{ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ tΑt“Ρr& uρ Νà6s9 

š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ $ uΖ÷F u;/Ρr' sù Ïµ Î/ t,Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyf ôγ t/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θ çGÎ6 .⊥ è? 

!$ yδ t�yf x© 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθ ä9 Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ 〈النمل .  
 

 فإن كان ، يستدل على املؤثر نفسهوبداللة التسوية بني املتماثلني، والتفرقة بني املختلفني
 يعلم أنه اهللا؛ ، فبداللة التسوية بني املتماثلني، والتفرقة بني املختلفني؛بداللة األثر علم وجوده

, yϑsùr& ß :، قـال تعاىلسوى اهللا خملوقكل ما ن أل è=øƒs†  yϑx. āω ß,è=øƒs† 3 Ÿξ sùr& 

šχρã�ā2x‹ s? ∩⊇∠∪ 〈 وقال تعاىل.النحل  : ö≅ è% ö≅ yδ  ÏΒ / ä3Í←!% x.u�à°  ¨Β ü“Ï‰öκu‰ ’ n<Î) Èd,ysø9$# 4 È≅è% 

ª!$# “ Ï‰öκu‰ Èd,ys ù=Ï9 3  yϑsùr& ü“Ï‰öκu‰ ’ n<Î) Èd, ys ø9 $# ‘,ym r& χ r& yìt6 −Gãƒ  ¨Βr& āω ü“Ïd‰Íκu‰ Hω Î) βr& 3“y‰öκç‰ ( 
$ yϑsù ö/ ä3s9 y# ø‹ x. šχθ ßϑä3øtrB ∩⊂∈∪ 〈يونس .  

  
 
 



  
 

٥٠٩

 فهل من املمكن :يستدل على املطلوب الغاية من إجياد هذا األثراهلدف ووبداللة العلة و
$ : ىلأن يوجِد هذا املؤثر هذا األثر عبثاً خاصة إذا كان األثر ذه العظمة؟، قال تعا tΒuρ 

$ oΨø)n=yz u !$ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $tΒ uρ $ yϑåκs]÷�t/ tÎ7 Ïè≈s9 ∩⊇∉∪ öθ s9 !$ tΡ÷Š u‘r& βr& x‹ Ï‚−G‾Ρ # Yθ øλ m; çµ≈tΡõ‹ sƒªB̂ω ÏΒ 

!$ ‾Ρà$©! βÎ) $ ¨Ζà2 t, Î#Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ 〈وقال تعاىل األنبياء ، : t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ Èd, ysø9$$Î/ 4 
4’ n?≈yès? $£ϑtã šχθä.Ì� ô± ç„ ∩⊂∪ 〈النحل  . 

  
. اهللا لوضوحها لكل اخللقألوهية لتها على جيتها ودالختلف يف ح الكونية ال يواألدلة

 ه دليل على اخلالق املدبر الواحد، لكل البشر، وكل شيء فيلكون كله كتاب مفتوحفا
عامل وال ، القارئ واألمي،رى تلك احلُجج ويعقلها كل واحد من البشري يستطيع أنو

 .القليل الذي ال حيتاج إىل جهد جهيد مبجرد التأملوذلك واجلاهل، 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

٥١٠

 املطلب الثاين
 )العقل، القلب، البصر، السمع(أدوات اإلدراك 

 ،بواسطتها العامل اخلارجي مصطلح يطلق على العملية العقلية اليت نعرف  هو:اإلدراك
د إدراك  اإلدراك علـى جمـر    هذا  اليقتصر   و ،وذلك عن طريق املثريات احلسية املختلفة     

اين والرموز اليت تشري إليهـا  املع  دالالت يشمل إدراكاخلصائص الطبيعية لألشياء، بل
، فاإلدراك عملية متكاملة تربط بني احملسوسات اخلارجية والعلوم         ١هذه املثريات احلسية  

 . وتفسري واختياروالتجارب السابقة واالجتاهات وامليول الداخلية، فهي عملية تلقٍ 

 tβθ :تعاىل قال واإلدراك يطلق عليه يف القرآن الكرمي لفظ التعقل،        ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒ Ì� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! $# ¢Ο èO … çµ tΡθ èùÌh� ptä† . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã 

öΝèδ uρ šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈 البقرة.                                                    

:                                                                                                                                                                                           حجية أدوات اإلدراك
الصحيح للرباهني اإلهلية اليت أثبت كا وهو اإلدر،جيتها من خالل ارتباطها بالتعقل تبني ح 

 .  وقطع ا أعذار الناس،شريك له  استحقاقه للعبادة وحده الاهللا ا

 :حجية أدوات اإلدراك من القرآن الكرمي

! ª  :قال تعاىل $#uρ Νä3y_ t� ÷zr& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 

yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈تعـاىل  وقال. النحل:  ô‰s)s9 uρ 

$ tΡù& u‘sŒ zΟ ¨Ψyγ yf Ï9 # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλ m; Ò>θ è=è% āω šχθ ßγ s)ø�tƒ $ pκÍ5 öΝçλ m; uρ 

                                                 
 

وانظر علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم، حممد . بتصرف. ٧٩/ علم النفس العام، عبد الرمحن عيسوي، ص ١
 .٣٠٣/حممود، ص



  
 

٥١١

× ã ôãr& āω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ $ pκÍ5 öΝçλ m; uρ ×β#sŒ# u āω tβθ ãèuΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 
y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è=Ï�≈ tó ø9 $# ∩⊇∠∪ 〈 تعاىل وقال .األعراف:  uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# r' t±Σ r& â/ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ä3ô±n@ ∩∠∇∪ 〈تعاىل وقال .املؤمنون : ¢Ο èO çµ1 §θ y™ y‡x�tΡuρ 

ÏµŠÏù  ÏΒ Ïµ Ïmρ•‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã� à6 ô±n@ 

∩∪ 〈السجدة. 

 :مسائل متعلقة حبجية أدوات اإلدراك من القرآن الكرمي

 :الكرمي القرآن يف ١اإلدراك مراتب: املسألة األوىل

 :اآليت النحو على تتفاوت الكرمي القرآن يف اإلدراك مراتب

 :اىلـتع الـق ،يقينياً إال ونـيك وال ،٢للواقع املطابق ازماجل اإلدراك وهو :العلم -
 š�ù=Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{ $# $ yγ ç/Î�ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è=É)÷ètƒ āω Î) tβθ ßϑÎ=≈ yè ø9  .العنكبوت 〉 ∪⊃⊇∩ #$

فالظن شك ويقني إال أنه  ،مدركيه من الراجح الطرف رجحان إدراك وهو :الظن -
 قـال  ،٣ فأما يقني العيان فال يقال فيه إال علـم         ، يقني تدبر  إمنا هو و اً،ليس بيقني عيان  

 βÎ)uρ ôìÏÜ :تعاىل è? u�sYò2r&  tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 βÎ) tβθ ãè Î7 −F tƒ āω Î) 

£ ©à9 $# ÷βÎ)uρ öΝèδ āω Î) tβθ ß¹ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪ 〈 تعـاىل  قالو. األنعام: $ tΒ uρ Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( βÎ) 

tβθ ãè Î7 −F tƒ āω Î) £ ©à9 $# ( ¨βÎ)uρ £ ©à9 $# Ÿω  Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $ \↔ø‹ x© ∩⊄∇∪ 〈 النجم. 

                                                 
 

 . ١٨/مد بن عثييمني، وزاد عليها الوهم، صللعالمة حمصول، األ انظر شرح ثالثة ١

 .٣٦/ انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص٢

 .١٩٦/ ، ص٩/البن منظور، مادة ظنن، ج نظر لسان العرب، ٣



  
 

٥١٢

 األمارة لعدم أو متساويتني، أمارتني لوجود الطرفني تساوي إدراك وهو :الشك -
 ô‰s)s9 :تعاىل قال ،١فيهما uρ $ oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ |=≈tF Å6 ø9$# y# Î=çG÷z$$ sù ÏµŠÏù 4 Ÿω öθ s9 uρ ×πyϑÎ=x. 

ôM s)t7y™ ÏΒ y7 Îi/¢‘ z ÅÓ à)s9 öΝæηuΖ÷�t/ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈هود . 

— $tΡø :تعاىل قال ،٢للواقع املغاير اجلازم اإلدراك وهو :اجلهل - uθ≈ y_ uρ ûÍ_ t7Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) 

t� ós t7ø9 $# (# öθ s?r' sù 4’n? tã 7Θ öθ s% tβθ à�ä3÷ètƒ #’ n? tã 5Θ$oΨô¹r& öΝçλ °; 4 (#θ ä9$s%  y›θ ßϑ≈ tƒ ≅yè ô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈s9 Î) 

$ yϑx. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u 4 tΑ$ s% öΝä3‾ΡÎ) ×Π öθs% tβθ è=yγ øgrB ∩⊇⊂∇∪ 〈 األعراف. 

ينية يق براهني هي للعبادة واستحقاقه اهللا وحدانية على الدالة والرباهني واآليات
ف الناس يف إدراكها قدح يف  اجلهل، وال الظن، وال الشك، واختال ال تقبل،قطعية

 .عقوهلم ونفوسهم

 :اإلدراك أدوات: الثانية املسألة

_ ª!$#uρ Νä3y  : تعاىلواألصل يف حقيقة إدراك األشياء قوله t� ÷zr& .ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& 

Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹x© Ÿ≅yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈|Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã�ä3ô±s? 

فاإلنسان عند والدته يكون خالياً من العلوم، وقابالً الستقباهلا بواسطة ، النحل 〉 ∪∇∠∩
 :حصر اهللا وسائل اإلدراك يف ثالثة أمورقد  واهللا له،األدوات اليت وهبها 

 .، ومل يذكر سبحانه العقل؛ ألنه أساس عملية اإلدراك ونتاجها، والفؤادالسمع، والبصر
 

 

                                                 
 

  .٢٨٣/ انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص١

  .١١٥/ انظر مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص٢



  
 

٥١٣

 ظواهر من اخلارجي العامل يف احملسوسة األمور بإدراك ختتصان أداتان البصرو فالسمع
 óΟ :، قال تعاىلاألشياء s9 uρr& (#ρã� ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3n=tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒuρ t, n=y{ ª! $# ÏΒ 

& óx« ÷βr& uρ # |¤ tã βr& tβθ ä3tƒ Ï‰s% z>u�tIø%$# öΝßγ è=y_ r& ( Äd“r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰tn … çνy‰÷èt/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∈∪ 〈 

#) & óΟn=sùr: وقـال تعـاىل األعراف، ÿρã� ÝàΖtƒ ’n<Î) Ï !$ yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y# ø‹ x. $yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ−ƒy— uρ $ tΒ uρ $ oλ m; 

ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪ 〈وقال تعاىل. ق: ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅ ä3Ïj9 >8$ ©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈tƒ#u «!$# 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n=tã §ΝèO 

•�ÅÇãƒ # Z�É9õ3tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ ©9 $ yγ ÷èyϑó¡o„ ( çν÷�Åe³t6 sù A>#x‹yè Î/ 8ΛÏ9 r& ∩∇∪ 〈اجلاثية  . 

 
، وهي االجتاهات وامليول  أداة ختتص بإدراك األمور الداخلية الشعورية يف النفس،القلبو

فاً ، قـال تعـاىل واصحنو ذلكالبغض، والرجاء، واخلوف، و و،احلبومن ذلك اإلرادة، و
  óΟ :اليهود ßγ ç6 |¡øtrB $ Yè‹ÏΗsd óΟßγ ç/θ è=è%uρ 4 ®Lx© 4 y7 Ï9≡ sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθè=É)÷ètƒ ∩⊇⊆∪ 〈 احلشر ،

 z: قال تعاىلو ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# tΒ y7 ç6Éf ÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’Îû 
ÏµÎ6 ù=s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$|Á Ï‚ ø9 $!  :قال تعاىلالبقرة، و 〉 ∪⊇⊂⊅∩ #$ uΖ−/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖs3ó™r& ÏΒ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ 

Î�ö� xî “ ÏŒ ?í ö‘y— y‰ΨÏã y7 ÏF÷�t/ ÇΠ§� ys ßϑø9 $# $uΖ−/u‘ (#θ ßϑ‹É)ã‹ Ï9 nο4θ n=¢Á9$# ö≅yè ô_ $$ sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

ü“Èθ öκsE öΝÍκö� s9 Î) Νßγ ø%ã— ö‘ $#uρ zÏiΒ ÏN≡ t� yϑ̈W9 $# óΟ ßγ ‾=yès9 tβρã� ä3ô±o„ ∩⊂∠∪ 〈 إبراهيم. 

 

 أداة ختتص بإدراك الناتج من إدراك األمور احملسوسة واألمور النفـسية الـشعورية،              العقلو
فريتبها العقل، ويفصلها، ويقضي فيها بناًء على ما ميلك من علوم نظرية بدهيـة أو علـوم                 

 . العقلمكتسبة، ويبدأ عمل اإلدراك بالسمع والبصر، مث القلب و
 فالعقل أداة ترمجة للمحسوسات اخلارجية، وأداة ترمجة للمحسوسات الداخلية، وبه تتقرر 

 اخلايل من التـأثريات هو اإلدراك :العقلالنتائج؛ لذلك جند يف القرآن الكرمي أن املراد من 
 



  
 

٥١٤

 š�ù=Ï?uρ ã≅≈sVøΒ :تعاىل قال  النفسية والشعورية اخلاطئة، F{ $# $ yγ ç/Î�ôØnΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( $tΒuρ !$yγè=É)÷ètƒ āωÎ) 

tβθ ßϑÎ=≈ yè ø9 ≡ š�Ï9: وقال تعاىل العنكبوت، 〉 ∪⊃⊇∩ #$ x‹x. ß Îit7 ãƒ ª!$# öΝà6 s9 ÏµÏG≈ tƒ#u öΝä3ª=yès9 

tβθ è=É)÷ès? ∩⊄⊆⊄∪ 〈البقرة . 

# Ÿωuρ ß  : للعلم ولذلك قال تعاىلومجيع هذه األدوات طريقة ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 
¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ä. y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 وطلب العلم  ،اإلسراء

  .بغري هذه األدوات أمر حمال
 

 :١اإلدراك حدوث شروط :الثالثة املسألة

 óΟ : قال تعاىل،فاق وجود اآليات يف األنفس واآل ومنها،وجود املثري - ÎγƒÎ�ã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû 
É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& 4®L ym t ¨ t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ‾Ρr& ‘, ptø: $# 3 öΝs9 uρr& É#õ3tƒ y7În/t� Î/ …çµ ‾Ρr& 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« 

î‰‹ Íκy− ∩∈⊂∪ 〈 فصلت. 

 ،)السمع والبصر والقلب(  ويتمثل يف األدوات الكاشفة عن هذا املثري اإلحساس باملثري-
_ ª!$#uρ Νä3y  :قال تعاىل t� ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹x© Ÿ≅yèy_ uρ ãΝä3s9 

yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã�ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈 النحل. 

 إدراك العقل ملا عرض عليه من إدراكات السمع،  ويتمثل يف املثري  التعرف على-
 .  وما مر به من جتارب،خرباته اإلدراكية السابقةلى بعرضها ع والبصر، والقلب

≡ š�Ï9: قال تعاىل x‹ x. ß Îi t7ãƒ ª! $# öΝà6 s9 ÏµÏG≈ tƒ#u öΝä3ª=yès9 tβθè=É)÷ès? ∩⊄⊆⊄∪ 〈البقرة . 
  ويتحكم بذلك القلب ،وتتمثل يف الوصول إىل نتيجة تعمل اجلوارح مبوجبها االستجابة -
 

                                                 
 

 .٣٠٦، ٣٠٥/  انظر علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم، حممد حممود، ص١



  
 

٥١٥

 óΟ :، قال تعاىل فيغلب أحدمها على اآلخر،ن خيتلفا، فإما يتفقان أووالعقل n=sùr& (#ρç��Å¡o„ ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθ è=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? 

ã�≈ |Áö/F{ $#  Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9 $#  ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰÷Á9  .احلج〉 ∪∌⊇∩ #$

آيات الرسل واألنبياء (ومثال ذلك املثري  ،فر مجيع الشروط ليتم اإلدراكا تووالبد من
ميكن ال فال ميكن أن تتم عملية إدراكها من دون وجودها، و) الدالة على عبادة اهللا

إال بوجود  على داللتهاتعرف ، وال ميكن الحساس ا إال عن طريق أدوات اإلدراكاإل
اإلدراك  بتغليب ي وإما العقل اإلدراكإما بتغليبكون فتاالستجابة العقل السليم، أما 

 باتباع باء واألجدادومن ذلك الشعور بوجوب الوفاء لآلالقلب يف  الوجداين املتمثل
’’’’ : هم مثالً، قال تعاىلدين ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÉÉ ÉÉ)))) ùù ùù==== yy yyzzzz $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘]]]] çç çç6666 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

ÉÉ ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉ####ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ nn nn@@@@ uu uuρρρρ ËË ËËxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ7777 ss ssùùùù 

¤¤ ¤¤]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 >> >>8888$$$$ ©© ©©ùùùù rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO rr rr&&&& ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ßß ßßìììì uu uuΚΚΚΚ óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷GGGG èè èè???? 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO •• ••���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ ãã ããƒƒƒƒ #### ZZ ZZ���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ββββ rr rr(((( xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ (( (( çç ççνννν���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 88 88ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈اجلاثية . 

 

 :١العوامل املؤثرة يف عملية اإلدراك: املسألة الرابعة
 :اإلدراك إىل قسمنيعملية مل املؤثرة يف تنقسم العوا

 : ، ومنهاختتص بالسمع والبصر:  عوامل خارجية-١

                                                 
 

بناء النفسي يف اإلنسان، محدي وال. ١٠١-٩٨/ انظر املرجع يف علم النفس احلديث، عبد الرمحن عيسوي، ص ١
 .٢٤٨-٢٤٤/الفرماوى، ص



  
 

٥١٦

 ولذلك احتج ؛ يكون أسهل وأسرعاً فإدراك ما كان متقارب:التقارب يف الزمان واملكان -
:  بالقرب الزماين واملكاين بني قومه وقوم لوط، قال تعاىل قومهعلى -عليه السالم-شعيب 

 ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝä3̈ΨtΒ Ì� øgs† þ’Í∋$s)Ï© βr& Νà6 t7ŠÅÁãƒ ã≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹r& tΠ öθ s% ?yθ çΡ ÷ρr& tΠ öθ s% >Šθ èδ ÷ρr& 

tΠ öθ s% 8xÎ=≈ |¹ 4 $ tΒ uρ ãΠ öθ s% 7Þθä9 Νà6ΖÏiΒ 7‰‹Ïèt7 Î/ ∩∇∪ 〈قيل املراد يف الزمان يعين إمنا هلكوا  ، هود
فقوم شعيب يعلمون عن طريق  ،١ وحيتمل األمران، وقيل يف املكان،بني أيديكم باألمس

اخلرب هالك قوم لوط بعد تكذيبهم لنبيهم، بل إم ميرون على ديارهم ويروا فكيف ال 
 إىل ذلك يف كالمه، إال أن سبب تكذيبهم له -عليه السالم-يتعظون، وقد أشار شعيب 

يقة وعزوا برغم احلقائق الواضحة هو حتاملهم عليه وعداوم له، وقد أنكر قومه هذه احلق
 (#θä9$: تكذيبهم إىل عدم فهمهم وإدراكهم ملا يقول، قال تعاىل s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ $ tΒ çµs)ø�tΡ # Z��ÏVx. 

$ £ϑÏiΒ ãΑθ à)s? $ ‾ΡÎ)uρ y71u�t∴s9 $uΖŠÏù $Z�‹ Ïè|Ê ( Ÿω öθ s9 uρ y7 äÜ÷δ u‘ y7≈ oΨ÷Ηsdt� s9 ( !$tΒ uρ |MΡr& $ uΖøŠn=tã 9“ƒ Ì“yè Î/ ∩⊇∪ 〈 

    . هود
، فاألشياء املتشاة واملتماثلة يسهل إدراكها، وهي  عملية اإلدراك يسهلالذي :التشابه -

طريقة ومنهج صحيح اختذه القرآن، فتراه يشري دائماً إىل التشابه بني دورة النبات وما فيها 
� ßlÌ :قال تعاىلمن حياة وموت، وحياة اإلنسان ومماته وبعثه،  øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌ�øƒä†uρ 

|M Íh‹yϑø9 $# zÏΒ Çc‘y⇔ø9 $# Ä ôvä†uρ uÚö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x.uρ šχθã_ t� øƒéB ∩⊇∪ 〈،وقال تعاىل الروم :

 tΑ$ s% $pκ� Ïù tβöθ u‹øtrB $ yγ‹Ïùuρ tβθ è?θ ßϑs? $pκ÷]ÏΒ uρ tβθ ã_ t�øƒéB ∩⊄∈∪ 〈األعراف. 

يف كون  بني السحر واآلية الًط مثلَخيؤثر التشابه والتقارب سلباً يف عملية اإلدراك في وقد
حال الساحر املعتدلة تعرف الفرق بني العاطفة كالمها خارقاً للعادة، ولكن العقل السليم و

أفعال النيب وحنو  ىلإ أفعال الساحر ويطمئن ننفر القلب م الصادق، فيحال النيبالكاذب و
 .ذلك

 
                                                 

 

 .٣٤٦/، ص٤/ انظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٥١٧

 :  ختتص بالعقل والقلب: عوامل داخلية-٢

 وهي مما يعني على تسهيل عملية اإلدراك، وقد : السليمةالسابقةالعلوم والتجارب  -
 ô‰s)s9: احتج مؤمن آل فرعون خبربة أهل مصر بوجود النيب احلامل للبينات، قال تعاىل uρ 

öΝà2u !% ỳ ß# ß™θ ãƒ ÏΒ ã≅ö6 s% ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $yϑsù ÷Λä ø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $ £ϑÏiΒ Νà2u !% ỳ ÏµÎ/ ( # ¨L ym #sŒ Î) 

š�n=yδ óΟçF ù=è% s9 y]yè ö7 tƒ ª!$# .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ Zωθß™u‘ 4 y7Ï9≡ x‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# ôtΒ uθ èδ Ô∃Ì� ó¡ãΒ 

ë>$ s?ö� •Β ∩⊂⊆∪ 〈 غافر.  

   :تعاىل قال اخلاطئة فإا تعيق عملية اإلدراك السليمة، العلوم والتجارب السابقةأما 

ö≅ t/ (# þθä9$ s% $‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$ t/# u #’n? tã 7π ¨Β é& $ ‾ΡÎ)uρ #’n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u tβρß‰tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ 

y7 Ï9≡ x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö7 s% ’ Îû 7πtƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒÉ‹ ‾Ρ āωÎ) tΑ$ s% !$ yδθ èùu�øIãΒ $‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ 

$ tΡu !$ t/# u #’ n? tã 7π̈Β é& $ ‾ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì�≈ rO#u šχρß‰tF ø)•Β ∩⊄⊂∪ 〈 الزخرف  . 

 y7 : قال تعاىلإما سلباً أو إجياباً،يف عملية اإلدراك  تؤثر :د واجتاهاتهعقائد الفر - Ï9≡ x‹x.uρ 

!$ tΒ $uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7Î=ö7 s% ’ Îû 7πtƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒ É‹‾Ρ āω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èùu�øIãΒ $ ‾ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $tΡu !$ t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $ ‾ΡÎ)uρ 

#’ n?tã ΝÏδÌ�≈ rO#u šχρß‰tF ø)•Β ∩⊄⊂∪ 〈وقال تعاىل عن القسيسني النصارى، رفالزخ:  #sŒ Î)uρ 

(#θ ãè Ïϑy™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™§�9 $# #“t� s? óΟ ßγ uΖãŠôãr& âÙ‹Ï�s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $ £ϑÏΒ (#θ èùz÷tä zÏΒ Èd, ys ø9 $# ( 
tβθ ä9θà)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨ΨtΒ#u $ uΖö;çGø.$$ sù yìtΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9  . املائدة〉 ∪⊃∇∩ #$

ال ـ ق،فاحلب والكره مثالً من األسباب املؤثرة يف عملية اإلدراك :باته ميول الفرد ورغ-
$¨ š∅ÏΒuρ Ä :تعاىل ¨Ζ9 $# tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßs x. «!$# ( tÉ‹ ©9$#uρ 

(# þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& ${6 ãm °! ∩⊇∉∈∪ 〈 قال تعاىلو. البقرة:  yϑsùr& tβ% x. 4’n? tã 7π oΨÉi�t/  ÏiΒ ÏµÎn/§‘  yϑx. z Îiƒ ã— 

…çµ s9 â þθ ß™ Ï& Î#uΗxå (# þθ ãèt7̈?$#uρ Λèεu !#uθ ÷δ r& ∩⊇⊆∪ 〈حممد . 



  
 

٥١٨

 :وظائف أدوات اإلدراك: املسألة اخلامسة

عليه -قـال تعاىل على لسان إبراهيم  ،االستدالل على وجود اهللا ووحدانيته  -
$ tΑ : -السالم s% šχρß‰ç7 ÷ètGsùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝà6 ãèx�Ζtƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä.•�ÛØtƒ 

∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ä3©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈 ،فاستنكراألنبياء 
 .رغم امتالكهم ألدوات اإلدراكب عبادم لألوثان -عليه السالم-إبراهيم 

 سواء ، الدالة على اهللاججلرباهني واحلُإدراك امن خالل  حتقيق منهج االختيار  -
 óΟs9: قال تعاىل ، الكونية أو الشرعيةججاحلُ r& ≅yè øg wΥ …ã& ©! È ÷uΖøŠtã ∩∇∪ $ZΡ$ |¡ Ï9 uρ 

É÷tGx�x© uρ ∩∪ çµ≈oΨ÷ƒ y‰yδ uρ È ø y‰ô∨̈Ζ9  . البلد〉 ∪⊂⊆∩ #$

_ ª!$#uρ Νä3y : تعاىل ، قالاستطاعة العيش والتكيف مع الكون  - t�÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ 

öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 

šχρã�ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈 النحل. 

 tβθ : قال تعاىل،املعرفة والفهم - ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒ Ì�sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ 

tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢Ο èO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ çνθ è=s)tã öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈البقرة . 

 :الفرق بني إدراك اإلنسان وإدراك األنعام :املسألة السادسة

 فإدراكها ، ولكن يف نطاق ما خلقت ألجله،حوهلا درك مات بأنواعها تستطيع أن  األنعام-
ميز بإدراك واسع وشامل ملعيشته ومعيشة  أما اإلنسان فيتنطاق معيشتها فقط،حمدود على 

 .غريه
وال يؤثر القلب يف هي السمع والبصر والعقل احملدود، دوات اإلدراك عند األنعام ثالثة  أ-

                  وال تستطيع ،اـس عند األنعام غريزية جمبول عليهـ ألن املشاعر واألحاسيعملية اإلدراك؛
 



  
 

٥١٩

 ¨βÎ) §�Ÿ° Éb>!#uρ£‰9 : اىل، قال تعاألنعام أن تتحكم فيها $# y‰ΖÏã «!$# •Μ÷Á9 $# ãΝõ3ç6 ø9 $# š Ï%©!$# 

Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊄⊄∪ 〈بل ، الكفار باألنعام حملدودية إدراكهمه ولذلك كان اهللا يشب،األنفال م إ
 أم ىلإ باإلضافة ، وهم خالف ذلك، ألن األنعام تدرك ما خلقت ألجله وتعمل به؛أضل

 ÷Π  :دراك أكثر من األنعام، قال تعاىلكون أدوات إميتل r& Ü= |¡øtrB ¨βr& öΝèδ u�sYò2r& 

šχθãèyϑó¡o„ ÷ρr& šχθè=É)÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ āω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈 الفرقان .

          

 :نفي اإلدراك عن اجلماد والكفار: املسألة السابعة
% zƒÏ :ه عن األوثان اليت تعبد من دوندم إدراك اجلماد فقالبني اهللا يف القرآن الكرمي ع ©!$#uρ 

tβθ ããô‰s? ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω šχθãè‹ ÏÜtGó¡o„ öΝà2u�óÇ tΡ Iωuρ öΝåκ|¦à�Ρr& šχρç�ÝÇΨtƒ ∩⊇∠∪  βÎ)uρ 
öΝèδθããô‰s? ’ n<Î) 3“y‰çλ ù;$# Ÿω (#θ ãèyϑó¡o„ ( öΝßγ1t� s?uρ tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) öΝèδ uρ Ÿω tβρç�ÅÇö7 ãƒ ∩⊇∇∪ 〈 

أي يقابلونك بعيون مصورة كأا ناظرة وهي مجاد وهلذا عاملهم معاملة من يعقل؛  ،األعراف
 ( öΝßγ1 :، قال تعاىلألا على صور مصورة كاإلنسان t� s?uρ tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) 〈  فعرب عنها

 ايل فهي ال وبالت،بصرن املعبودة من دون اهللا مجاد ال تسمع وال تفاألوثا ،١بضمري من يعقل
  .تعقل

ونعدم استجابته للحق مع قدرته على اإلدراك مبا يف  إلدراك عن الكافر هو متثيل حلاله افي
 ã≅sVtΒ: قال تعاىل من أدوات، وهبه اهللا به uρ tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 È≅sVyϑx. “Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿÏ3 Ÿω 

ßìyϑó¡tƒ āωÎ) [ !$ tãßŠ [ !#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã óΟßγ sù Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪ 〈 فمثل الذين  ،البقرة
  يف حال دعائهم إىل اإلميان كمثل األنعام إذا دعاها راعيها ال تسمع إال صوته والكفروا
≅ ö : وهلذا قال يف هؤالء،يقول ماتفقه  t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 〈 ا قد تستجيبأي من الدواب أل 

                                                 
 

 .٥٣٠/، ص٣/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج ١



  
 

٥٢٠

 ،خلقت له  وألا تفعل ما، خبالف هؤالء،ن مل تفقه كالمها وإ ١ها، إذا أَبسمع ذلك لراعي
 فكفر باهللا ،نه إمنا خلق ليعبد اهللا ويوحده، خبالف الكافر فإإما بطبعها وإما بتسخريها

ومن  ، وهلذا من أطاع اهللا من البشر كان أشرف من مثله من املالئكة يف معاده،وأشرك به
× y7Í  :هلذا قال تعاىل و،كفر به من البشر كانت الدواب أمت منه ‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ö≅t/ öΝèδ 

‘≅ |Êr& 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è=Ï�≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ 〈 ٢األعراف.  
 

 :أمهية السمع والبصر يف عملية اإلدراك: املسألة الثامنة
 العامل يف احملسوسة األمور بإدراك ختتصان مها أداتان -كما ذكرنا سابقاً-السمع والبصر 

.  ويف حالة فقد اإلنسان إلحدامها ميكن أن يعوض اآلخر عنها، ظواهر األشياءمن خلارجيا
 Νåκ÷]ÏΒ: أما إذا فقد كالمها فإن عملية اإلدراك ال ميكن أن تتم، قال تعاىل uρ ̈Β tβθãè ÏϑtGó¡o„ 

y7 ø‹s9 Î) 4 |MΡr'sùr& ßìÏϑó¡ è@ §Μ÷Á9 $# öθ s9 uρ (#θ çΡ% x. Ÿω šχθè=É)÷ètƒ ∩⊆⊄∪ Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β ã� ÝàΖtƒ š�ø‹ s9 Î) 4 |MΡr' sùr& 

”Ï‰öκsE }‘ôϑãè ø9 $# öθ s9 uρ (#θ çΡ% x. Ÿω šχρç�ÅÇ ö7ãƒ ∩⊆⊂∪ 〈،ولذلك يصف اهللا الكفار يف القرآن  يونس 
الكرمي بالصمِ والعمي؛ ألن تعطيل عمل السمع والبصر املتعمد تعطيل كامل لعملية اإلدراك، 

›¤/ tÏ%©!$#uρ (#θç :قال تعاىل x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ @Οß¹ ÖΝõ3ç/uρ ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# 3  tΒ Î* t±o„ ª!$# ã& ù#Î=ôÒ ãƒ tΒ uρ ù' t±o„ 

çµù=yè øg s† 4’n? tã :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊂∪ 〈وقال تعاىل.  األنعام : š Ï%©!$#uρ #sŒ Î) (#ρã� Åe2èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ 

óΟÎγ În/u‘ óΟ s9 (#ρ”� Ïƒs† $ yγ øŠn=tæ $tϑß¹ $ ZΡ$ uŠôϑããuρ ∩∠⊂∪ 〈ومل يذكر سبحانه يف هذه اآلية العمى ، الفرقان
 بالبكم فهو نتيجة ضرورية ينما وصفه سبحانه للكافروجود الظلمات املانعة من اإلبصار، أل
 . صمم كما هو معروفلل
 
 

                                                 
 

 .٩٠٣/، ص٣/أي دللته وحقرته وكسرته، الصحاح، اجلوهري، مادة أبس، ج: أبست به تأبيساً:  أبس١

 .٥١٤/، ص٣/ البن كثري، جتفسري القرآن العظيم، ٢



  
 

٥٢١

والسمع املنصت واإلبصار الفاحص له أثر كبري يف عملية اإلدراك، فكلما كان السمع بوعي 
 . نسان يف إدراكه إىل نتائج أفضلوإنصات والنظر بتأمل فاحص وصل اإل

 ö≅è% z: فمن السمع املنصت يف القرآن الكرمي قوله تعاىل حكاية عن اجلن Çrρé& ¥’ n<Î) çµ ‾Ρr& 

yìyϑtGó™$# Ö�x�tΡ zÏiΒ ÇdÅg ø:$# (# þθ ä9$ s)sù $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïÿxœ $ ºΡ#u ö�è% $ Y7 pgx” ∩⊇∪ 〈 ،فهذا السمع املنصت قاد  اجلن
 خبالف مسع الكفار الذين منعوا أنفسهم من اإلنصات خشية ريع بالقرآن،الساجلن إىل اإلميان 

$ tΑ : اهللا عنهمقالف احلق اتباع s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� x�x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#uö� à)ø9 $# (# öθ tó ø9 $#uρ ÏµŠÏù 

÷/ ä3ª=yès9 tβθ ç7 Î=øós? ∩⊄∉∪ 〈فصلت .  

 Ÿξ: ومن النظر الفاحص املتأمل قوله تعاىل sùr& tβρã� ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôM s)Î=äz ∩⊇∠∪ 〈 

فهي دعوة من اهللا إىل النظر بعني التأمل والفحص وليس كمن مير على آيات اهللا يف الغاشية، 
 Éi : قال تعاىل، ألنه كان ينظر بعني الهية؛األرض ويراها يف السماء فال تؤثر فيه r( Ÿ2uρ 

ôÏiΒ 7πtƒ#u ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ šχρ”�ßϑtƒ $ pκö� n=tæ öΝèδ uρ $ pκ÷]tã tβθ àÊÌ� ÷è ãΒ ∩⊇⊃∈∪ 〈يوسف .  
 

  :عالقة القلب بالعقل يف عملية اإلدراك: املسألة التاسعة
ً شافياً يف املسألة فقال-رمحه اهللا-ذكر ابن تيمية   الدماغ، مبدأ الفكر والنظر يف: " بيانا

فالعلم والعمل االختياري  ،ه العلم ويراد به العملقل يراد بوالع ،ومبدأ اإلرادة يف القلب
أصله اإلرادة، وأصل اإلرادة يف القلب، واملريد ال يكون مريداً إال بعد تصور املراد، فال بد 

 . ١"أن يكون القلب متصوراً، فيكون منه هذا وهذا
د للعقل أن ، مث أرا إال إذا أدركه القلب ووعاه، ولكنه ال يدرك شيئاًفالعقل مكان التفكري

 óΟ  :، ودليل ذلك نسبة التعقل إىل القلب يف القرآن، قال تعاىليدركه n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# tβθ ä3tGsù öΝçλ m; Ò>θ è=è% tβθè=É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈|Á ö/F{$# 

                                                 
 

 .٣٠٣/، ص٩/ جمموع فتاوى ابن تيمية، ج١



  
 

٥٢٢

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θè=à)ø9 $#  ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰÷Á9 ’ ( ¨βÎ:  وقوله،احلج〉 ∪∌⊇∩ #$ Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ t�ò2Ï% s! 

 yϑÏ9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù=s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yìôϑ¡¡9 $# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγx© ∩⊂∠∪ 〈 ق. 
  وتتم االستجابة عن طريق اجلوارح، ولكن بعد أن يغلب قرار أحد األداتني على اآلخر،

فإن الشخص املنقول إليه ال يتغري  ،ولذلك إذا نقل القلب من شخص إىل شخص آخر
 وال يتأثر إميانه بوجود القلب اجلديد، وذلك لكون القلب اجلديد قد انفصل عن  سلوكه

العقل الذي سجل فيه وقائع وإدراكات خارجية وداخلية، وارتبط بعقل جديد يعرض عليه 
 .إدراكات ووقائع أخرى

  عرض على القلب وإذا أراد، القلبن إدراك العقل ال يكون إال بعد أن يريدواخلالصة أ
 أما إذا اختار القلب اإلعراض فإن العقل ال يغين العقل ما حيمل من مشاعر وأحاسيس،

، ولذلك مل  فقلوم منكرة معرضة للحق، كما هو احلال عند الكفار،عن اإلنسان شيئاً
  ô‰s)s9uρ öΝßγ≈̈Ψ©3tΒ !$yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈̈Ψ©3̈Β ÏµŠÏù $uΖù=yèy_uρ öΝßγs9  : قال تعاىل، عنهم عقوهلم شيئاًتغنِ
$ Yè øÿxœ # \�≈|Á ö/r& uρ Zοy‰Ï↔øùr& uρ !$ yϑsù 4 o_øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγãè øÿxœ Iωuρ öΝèδ ã�≈ |Áö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ > ó x« øŒ Î) 

(#θ çΡ% x. šχρß‰ys øg s† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# s−%tn uρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈،ولذلك  األحقاف

  ª!$#uρ  :تعاىليف عملية اإلدراك الواجبة يذكر اهللا القلب بعد السمع والبصر كقوله 

Νä3y_ t� ÷zr& .ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{$#uρ 

nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã�ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈 النحل . 

 تبعها ختم من اهللا ذكر اهللا القلـب قبـل الـسمع             ما يف عملية اإلعراض الكامل اليت     أ
  يف عدم إدراك السمع والبصر والعقل ألي شيء  ألن اختيار الكفر كان سبباً؛والبصر

 

 



  
 

٥٢٣

 zΝtF :قال تعاىل  آخر، yz ª! $# 4’ n? tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’ n? tãuρ öΝÎγ Ïè ôϑy™ ( #’ n? tãuρ öΝÏδ Ì�≈ |Á ö/r& ×οuθ≈ t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ 

ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩∠∪ 〈البقرة . 

   ولذلك إذا  ض عليه الوقائع املسجلة يف العقل،     أما إدراك القلب فال يكون إال بعد أن تعر        
تعطل العقل عن العمل فإن التكليف يرفع عن اإلنسان، وإذا ماتت اخلاليا يف الـدماغ               

 ى،خـر  األداتني مكملة لأل   فكال اً عليه باملوت برغم أن قلبه ينبض،      اإلنسان حمكوم   صار
 . ىخرامها العمل من دون األحدتستطيع إ  وال

 

 :حجية أدوات اإلدراك بداللة العقل
ومن  من املعلوم عقالً أن من حجب عنه اإلدراك ألي سبب من األسباب مينع معاقبته، -

ومن املعلوم  ، عند ارتكام للخطأ، والنائم، وانون،امتناعنا عن معاقبة الصغريأمثلة ذلك 
 حجةولذلك كانت هذه األدوات لعاقل املدرك للخطأ يعرضه للعقاب،  أن ارتكاب اعقالً
 للخطأ ووقوعنا فيه نابع  واختيارنا، ألا تعطينا التصور الصحيح عن اخلطأ والصواب؛علينا

  .رغم معرفتنا للصواببا من خمالفتنا هل
، ولذلك ال يعذر ذو العقل ف معها إدراكات الناس الرباهني والعلوم القطعية اليقينية ال ختتل-

واملعلوم أن اآليات .  من اجلهل أو الظن أو الشك يف أن اجلزء أصغر من الكلالسليم
والرباهني الدالة على وجود اهللا ووحدانيته واستحقاقه للعبادة براهني قطعية يقينية ال خيتلف 

 .فيها
 
 
 
 
 
 

 



  
 

٥٢٤

 املطلب الثالث
  النـوم واملـوت

 
 فهو نائم، ومجعه نيام ومجع النائم نوم على األصل ونِيم نام ينام النعاس، وقد :نوم لغةال

 . ١على اللفظ
هو أن :  استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه، وقيل:النوم اصطالحاً

 ª!$# ’®û:  تعاىلقاليتوىف اهللا النفس من غري موت،  uθ tGtƒ }§à�ΡF{$# t Ïm $yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟs9 

ôM ßϑs? ’Îû $ yγ ÏΒ$oΨtΒ ( Û�Å¡ôϑçŠsù ÉL ©9 $# 4|Ó s% $pκö� n=tæ |Nöθ yϑø9 $# ã≅Å™ö� ãƒ uρ #“ t�÷zW{ $# #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘‡Κ|¡ •Β 4 
¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχρã� ©3x�tGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈٢الزمر. 

 
ى السكون، ماتت الريح ركدت واملوت يف كالم العرب يطلق عل ، ضد احلياة:لغة املوت

 وقوم موتى وأموات وميتون الذي مل ميت بعد،: الذي مات، واملائت: وامليتوسكنت، 
 .٣ ويستوي فيه املذكر واملؤنث، وخمففاًتون مشدداًيمو

 : ٤ أنواع احلياة يقع على أنواع وفقوتوامل
#)  : تعاىلنبات قالملوجودة يف احليوان والمنها ما هو بإزاء القوة النامية ا - þθ ßϑn=ôã$# ¨βr& ©! $# 

Ä ôvä† uÚ ö‘F{ $# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝä3ª=yès9 tβθ è=É)÷ès? ∩⊇∠∪ 〈احلديد . 

                                                 
 

 . ٢٠٤٦/، ص٤/ انظر الصحاح، اجلوهري، مادة نوم، ج ١

 .٥٢٩/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص ٢

 .١٤٨-١٤٧/ ، ص١٤/ انظر لسان العرب، ابن منظور، مادة موت، ج٣ 

 .يسريبتصرف . ٤٩٦-٤٩٥/مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص ٤



  
 

٥٢٥

 ôM:  تعاىل منها زوال القوة احلسية، قال- s9$ s%  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ 

$ wŠÅ¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪ 〈 رميم.  

 :  تعاىل، قالمنها زوال القوة العاقلة وهي اجلهالة - tΒuρr& tβ% x. $ \GøŠtΒ çµ≈ oΨ÷�uŠôm r' sù $oΨù=yèy_uρ …çµs9 

# Y‘θ çΡ  Å´ ôϑtƒ ÏµÎ/ †Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# yϑx. … ã&é#sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8l Í‘$ sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ 4 š�Ï9≡ x‹x. z Îiƒ ã— 

tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 $tΒ (#θçΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄⊄∪ 〈،تعاىل وقوله  األنعام : y7̈ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’tAöθ yϑø9 $# Ÿωuρ 

ßìÏϑó¡ è@ §Μ÷Á9$# u !% tæ‘$!$# #sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì�Î/ô‰ãΒ ∩∇⊃∪ 〈 النمل.  

… :  تعاىل، قالمنها احلزن واخلوف املكدر للحياة - çµãã§� yf tF tƒ Ÿωuρ ßŠ% x6 tƒ …çµ äóŠÅ¡ç„ Ïµ‹Ï?ù' tƒ uρ 

ßNöθ yϑø9 $# ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $ tΒ uρ uθ èδ ;M Íh‹ yϑÎ/ ( ∅ÏΒ uρ ÏµÍ←!#u‘uρ ë>#x‹ tã ÔáŠÎ=yñ ∩⊇∠∪ 〈إبراهيم.  

 ª!$# ’®û: منها املنام كقوله تعاىل - uθ tGtƒ }§à�ΡF{$# tÏm $yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟs9 ôM ßϑs? ’ Îû $ yγ ÏΒ$oΨtΒ ( 
Û�Å¡ ôϑçŠsù  ÉL©9 $# 4 |Ós% $ pκö� n=tæ |Nöθ yϑø9 $# ã≅ Å™ö�ãƒ uρ #“ t�÷zW{$# #’n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡ •Β 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ 

;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχρã� ©3x�tGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈،النوم الثقيلوتامل اخلفيف ووتوقد قيل املنام امل الزمر .  
 الفقر والذل والسؤال واهلرم واملعصية وغري ك، ومن ذل لألحوال الشاقةوتوقد يستعار امل -

 .١ذلك

،  خروج الروح من اجلسد بواسطة ملك من املالئكة هو ملك املوتهواملوت حقيقة و
≅ ö  :قال اهللا تعاىل è% Νä39 ©ùuθ tGtƒ à7n=̈Β ÏNöθ yϑø9 $# “ Ï%©!$# Ÿ≅Ïj.ãρ öΝä3Î/ ¢Ο èO 4’ n<Î) öΝä3În/u‘ šχθãèy_ö� è? 

 uθ  :ويساعده جمموعة من املالئكة، قال تعاىلالسجدة، 〉 ∪⊆⊆∩ èδ uρ ã� Ïδ$s)ø9 $# s−öθ sù ÍνÏŠ$t6 Ïã ( 
ã≅Å™ö� ãƒ uρ öΝä3ø‹ n=tæ ºπ sà x�ym # ¨L ym #sŒ Î) u !% ỳ ãΝä.y‰tn r& ÝVöθ yϑø9 $# çµ ÷F ©ùuθ s? $ uΖè=ß™â‘ öΝèδ uρ Ÿω tβθ èÛÌh�x�ãƒ 

  . األنعام 〉 ∪⊆∌∩

                                                 
 

 .٣٩٦/ ، ص٤/ النهاية يف غريب األثر، البن اجلزري، ج ١



  
 

٥٢٦

 :حجية املوت والنوم
املوت والنوم سنتان ثابتتان ومطردتان ومستمرتان مادام اخللق يف هذه الدنيا، ومها ينطويان 

دقائق حكيمة تدعو إىل التفكر والنظر، وتتمثل احلُجة يف كوما حالتني تسلب فيهما على 
قدرة أي كائن حي مهما كانت قوته وعظمته، فإن كان ذلك كذلك فمن السالب لقدرة 

 .  إذن مها حجتان على تفرد اهللا تعاىل بالربوبية واُأللوهية! هذه األنفس؟
 

 :١ها ومنحجية املوت والنوم من القرآن
$ % ö≅è :قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) ÷ΛäΖä. ’Îû 7e7 x© ÏiΒ  Í_ƒÏŠ Iξ sù ß‰ç6 ôãr& t Ï%©!$# tβρß‰ç7 ÷ès?  ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ç6 ôãr& ©! $# “ Ï%©!$# öΝä38©ùuθ tGtƒ ( ÝV ö�ÏΒ é& uρ ÷βr& tβθä.r& z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 يونس، 〉 ∪⊇⊂⊆∩ #$

/ ª!$#uρ ö :قال تعاىلو ä3s)n=s{ ¢ΟèO öΝä39©ùuθ tGtƒ 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β –Š t�ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì� ßϑãè ø9 $# ö’ s5Ï9 Ÿω zΟ n=÷ètƒ 

y‰÷èt/ 5Οù=Ïæ $ º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒÏ‰s% ∩∠⊃∪ 〈 ،قال تعاىلو النحل:  $ yϑoΨ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ 

ÝVöθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 8lρã� ç/ ;οy‰§‹ t±•Β 3 ∩∠∇∪ 〈قال تعاىلو،  النساء:  y# ø‹x. šχρã�à�õ3s? «!$$ Î/ 

öΝçGΨà2uρ $ Y?≡ uθøΒ r& öΝà6≈ uŠôm r' sù ( §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹ Í‹øtä† §ΝèO ÏµøŠs9 Î) šχθãèy_ ö�è? ∩⊄∇∪ 〈البقرة  . 

 
 :مسائل على حجية النوم واملوت من القرآن الكرمي

 :الزمتان يف حدوثهماالنوم واملوت حجتان : املسألة األوىل
، وإذا جاءه ال يستطيع إنسان مهما كانت قوته وعظمته أن يعيش دون أن ينام ملدة أيام

 ôÏΒ: وحصوهلما أمر ضروري برغم أنف أي إنسان، قال تعاىل املوت ال يستطيع رده، uρ 

ÏµÏG≈ tƒ#u / ä3ãΒ$ uΖtΒ È≅ø‹ ©9$$ Î/ Í‘$ pκ̈]9 $#uρ Νä.äτ !$ tóÏGö/$#uρ ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 āχ Î) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 

                                                 
 

-٢٣   الروم -٤٧ الفرقان -٩٩ملؤمنون _ ١٤٥آل عمرآن :  ومن اآليات الداالت على حجية النوم واملوت١
 .٩ النبأ -١٠ املنافقون -٥٧العنكبوت -١١السجدة 



  
 

٥٢٧

šχθãèyϑó¡o„ ∩⊄⊂∪ 〈قال تعاىلالروم، و:  uθ èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# $ U™$ t7Ï9 tΠ öθ ¨Ζ9 $#uρ $Y?$ t7 ß™ 

Ÿ≅ yèy_uρ u‘$ pκ̈]9 $# # Y‘θ à±èΣ ∩⊆∠∪ 〈قال تعاىل الفرقان، و:  $ uΖù=yèy_ uρ ö/ ä3tΒ öθtΡ $ Y?$ t7 ß™ ∩∪ 〈قال  النبأ، و

≅‘  :تعاىل ä. <§ø�tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθ yϑø9 $# ( §ΝèO $ uΖø‹ s9 Î) šχθ ãèy_ö� è? ∩∈∠∪ 〈،وقال تعاىل العنكبوت :   

$ yϑoΨ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝVöθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 8lρã� ç/ ;οy‰§‹ t± •Β 3 ∩∠∇∪ 〈النساء . 

 uθ :تعاىلقوله   فالنوم قهر واملوت قهر، ولذلك أتبع اهللا èδ uρ “Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$ Î/ 

ãΝn=÷ètƒ uρ $ tΒ Ο çFôm t� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$Î/ §ΝèO öΝà6 èW yèö7 tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹ Ï9 ×≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµ ø‹s9 Î) öΝä3ãè Å_ ó�tΒ §ΝèO 

Νä3ã⁄Îm;oΨãƒ $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩∉⊃∪ 〈 ،بقوله تعاىل األنعام : uθ èδ uρ ã�Ïδ$ s)ø9 $# s− öθ sù ÍνÏŠ$ t6Ïã ( ã≅ Å™ö�ãƒ uρ 

öΝä3ø‹ n=tæ ºπ sàx�ym #̈L ym #sŒ Î) u !% ỳ ãΝä.y‰tn r& ÝVöθ yϑø9 $# çµ÷F ©ùuθ s? $ uΖè=ß™â‘ öΝèδ uρ Ÿω tβθ èÛÌh�x�ãƒ ∩∉⊇∪ 

 . األنعام〉

يقة واقعة يف حق أفضل اخللق، كما هي حقيقة واقعة يف واملوت ال يفرق بني األحياء فهو حق
 y7: �لنبيه حممد حق أسوأ اخللق، قال تعاىل  ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθ çF Íh‹̈Β ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO öΝä3‾ΡÎ) tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# y‰ΖÏã öΝä3În/u‘ šχθ ßϑÅÁ tGøƒrB ∩⊂⊇∪ 〈الزمر .  
 

 :أصناف الناس يف اإلميان باحلياة بعد املوت: املسألة الثانية
كنهم خيتلفون يف اعتقاد يعلم البشر مجيعاً أن مصريهم املوت، ويعترفون ذه احلقيقة، ل

 (#θä9$: ، قال تعاىللدنيا بعد موتهودته إىل افمنهم من يعتقد بع مصريهم بعد املوت، s%uρ $ tΒ 

}‘Ïδ āω Î) $ uΖè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ßNθ ßϑtΡ $ u‹ øtwΥ uρ $ tΒ uρ !$uΖä3Î=öκç‰ āω Î) ã�÷δ ¤$!$# 4 $ tΒ uρ Μçλ m; y7 Ï9≡ x‹Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ ( ÷βÎ) 

öΛèε āω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩⊄⊆∪ 〈اجلاثية. 

#) : ، قال تعاىلومنهم من ينكر احلياة بعد املوت  þθä9$ s%uρ ÷βÎ) }‘Ïδ āω Î) $oΨè?$ uŠym $u‹÷Ρ‘‰9$# $tΒuρ ßøtwΥ 

tÏOθ ãè ö7 yϑÎ/ ∩⊄∪ 〈قال تعاىلاألنعام، و : (#þθ ä9$ s% #sŒ Ï r& $ uΖ÷F ÏΒ $ ¨Ζà2uρ $ \/# t�è? $ ¸ϑ≈ sà Ïãuρ $‾ΡÏ r& 



  
 

٥٢٨

tβθ èOθ ãèö7 yϑs9 ∩∇⊄∪ 〈ومنهم من يعترف باحلياة بعد املوت، ولكنها احلياة األخروية ؤمنون، امل 

$ : تعاىلوهم املؤمنون، قال  oΨ−/u‘ ö� Ï�øî$$ sù $ uΖs9 $oΨt/θ çΡèŒ ö�Ïe�Ÿ2uρ $ ¨Ψtã $ oΨÏ?$ t↔Íh‹y™ $ oΨ©ùuθ s?uρ yìtΒ 

Í‘#t� ö/F{$# ∩⊇⊂∪ $oΨ−/u‘ $ oΨÏ?#u uρ $ tΒ $ oΨ̈?‰tãuρ 4’ n? tã y7 Î=ß™â‘ Ÿωuρ $ tΡÌ“ øƒéB tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 y7 ¨ΡÎ) Ÿω ß# Î=øƒéB 

yŠ$ yèŠÎRùQ $# ∩⊇⊆∪ 〈آل عمرآن . 

 óΟ :وقد رد اهللا على الصنف األول بقوله تعاىل  s9 r& (#÷ρt� tƒ ö/x. $ uΖõ3n=÷δ r& Νßγ n=ö6 s% š∅ÏiΒ Èβρã�à)ø9 $# 

öΝåκ̈Ξr& öΝÍκö� s9 Î) Ÿω tβθ ãè Å_ö� tƒ ∩⊂⊇∪ 〈 ،ىلورد على الصنف الثاين بقوله تعا يس:  óΟ s9 uρr& t� tƒ ß≈|¡ΡM}$# 

$ ‾Ρr& çµ≈oΨø)n=yz  ÏΒ 7π x�õÜœΡ #sŒ Î* sù uθ èδ ÒΟ‹ÅÁ yz ×Î7 •Β ∩∠∠∪ z>u�ŸÑ uρ $oΨs9 WξsW tΒ z Å¤ tΡuρ … çµs)ù=yz ( tΑ$ s% 

 tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $ pκ� Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù=yz 

íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ 〈يس . 

 
 :العالقة بني النوم واملوت: املسألة الثالثة

 قة بني النوم واملوت من حيث إن الوفاة حتدث يف كليهما،هناك عالذكر القرآن الكرمي أن 
 يقظته وإرادته وحركته، غري  يفقد فيها،من حالة اليقظة إىل حالة أخرىفيهما ينتقل اإلنسان 

’ #$! ª: قال تعاىل ، املوتالنوم، ودائماً يف حال ون مؤقتاًً يف حالاالنتقال يك أن هذا ®û uθ tGtƒ 

}§à�ΡF{ $# t Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9 $#uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’ Îû $ yγ ÏΒ$oΨtΒ ( Û�Å¡ôϑçŠsù ÉL ©9 $# 4|Ó s% $ pκö� n=tæ |Nöθ yϑø9 $# 

ã≅Å™ö� ãƒ uρ #“t� ÷zW{$# #’n<Î) 9≅y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨βÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχρã� ©3x�tGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈الزمر . 

 uθèδ :وقال تعاىل uρ “Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tGtƒ È≅ø‹ ©9$$ Î/ ãΝn=÷ètƒ uρ $tΒ ΟçF ôm t�y_ Í‘$pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6 èWyè ö7 tƒ ÏµŠÏù 

# |Óø)ã‹ Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢ΟèO Ïµ ø‹ s9Î) öΝä3ãè Å_ ó�tΒ §ΝèO Νä3ã⁄Îm;oΨãƒ $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩∉⊃∪ 〈األنعام  . 
 
 
 



  
 

٥٢٩

إذا أوى أحدكم إىل : "� قال النيب :قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة ويف الصحيح 
 مث يقول بامسك ريب ، فإنه ال يدري ما خلفه عليه،فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره

إن أمسكت نفسي فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به وبك أرفعه وضعت جنيب 
كان النيب  ":قال -رضي اهللا عنه– ٢عن حذيفة بن اليمانويف الصحيح  .١"حلنيعبادك الصا

احلمد هللا الذي أحيانا :"  وإذا قام قال،"وأحيا بامسك أموت :" إذا أوى إىل فراشه قال�
  .٣"وإليه النشورما أماتنا بعد
 

 :االستدالل على البعث والنشور بالنوم واملوت: املسألة الرابعة
مـا  ه، ف االرتباط بني حصول املوت وحـصول البعـث       القرآن الكرمي   نه يف   قرر اهللا سبحا  

≅ ö: ا، قـال تعـاىل    ممفـر منـه     ال حقيقتان è% ¨βÎ) |Nöθ yϑø9 $# “ Ï% ©!$# šχρ”� Ï�s? çµ ÷ΖÏΒ … çµ ‾ΡÎ* sù 

öΝà6‹ É)≈ n=ãΒ ( ¢Ο èO tβρ–Š t� è? 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ Νä3ã⁄Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩∇∪ 〈 

 . اجلمعة
 :ومع ذلك دلل عليهما بعدة استدالالت منها

 استدالل اهللا يف القرآن الكرمي على البعث بتشبيه حال امليت حبال النائم يف نومه ويف -
 uθ :شبيه املوت واإلفاقة شبيهة البعث، قال تعاىلالنوم ف. استيقاظه èδ uρ “Ï%©!$# Νà69©ùuθ tGtƒ 

È≅ø‹ ©9 $$ Î/ ãΝn=÷ètƒ uρ $ tΒ ΟçF ôm t� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6 èWyè ö7 tƒ ÏµŠÏù #|Ó ø)ã‹Ï9 ×≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢ΟèO Ïµø‹ s9 Î) 

                                                 
 

-، من حديث أيب هريرة ٥٣٢/، ص٦٣٢/.، حأخرجه البخاري،كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم ١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه

 هو الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي أبوه صحايب جليل،اشتشهد والده يوم أحد، قتلـه بعـض                    ٢
فر ، ومن أشار حب   �الصحابة خطأ،شارك يف مجيع الغزوات ماعدا بدر، مننجباء الصحابة، وهو صاحب سر الرسول            

 -رضي   اهللا عنـه - بقي فيها إىل مقتل عثمان-رضي   اهللا عنه-اخلندق يوم األحزاب، ويل إمرة املدائن يف عهد عمر   
. ٢٤٨/ ، ص ١/انظر أسد الغابـة،البن األثـري، ج      . هـ٣٦  بأربعني ليلة، سنة      -رضي   اهللا عنه    -تويف بعد عثمان    

 .٣١٦/ ،  ص١/واإلصابة، البن حجر، ج

-، من حديث حذيفة بن اليمان ٥٣١/، ص٦٣١٢/ كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام، حأخرجه البخاري، ٣
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه



  
 

٥٣٠

öΝä3ãè Å_ ó�tΒ §ΝèO Νä3ã⁄Îm;oΨãƒ $yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩∉⊃∪ 〈،ة املقصود به االستيقاظ  فالبعث يف اآلي األنعام
، قـال  شاع يف إحياء امليت)بعثلا( ألن ؛والبعث مستعار لإلفاقة من النوم من النوم،

#) : تعـاىل þθä9$ s%uρ #sŒ Ï r& $̈Ζä. $ Vϑ≈ sàÏã $ ¹G≈ sùâ‘uρ $‾ΡÏ r& tβθ èOθ ãèö7 yϑs9 $ Z)ù=yz # Y‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊆∪ 〈،اإلسراء  
 لكيفية البعث اليت حارت  كوا مبنية على استعارة التويف للنوم تقريباًوحسن هذه االستعارة

 شبيهة ليبني سبحانه أن هذه احلال و.١رتني مرشح لألخرىفيها عقوهلم، فكل من االستعا
هلم  ختم اآلية برجوع الناس إىل اهللا بعد موم وإخبارهم بأعما،حبال املوت ومن مث البعث

 .اليت اكتسبوها يف حال حيام
 فاملوت ليس بعث مبوت النبات وحياته مرة أخرى،على الالقرآن الكرمي  استدالل اهللا يف - 

يف  مشهد متكرر يراه اإلنسان دائماً إلنسان حيث إن املوت واحلياةاألخرية من حياة ااملرحلة 
 ô :، قال تعاىل النباتحياة ÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u y7 ‾Ρr& “t� s? uÚö‘ F{$# Zπyè Ï±≈ yz !#sŒ Î* sù $uΖø9 t“Ρr& $ pκö� n=tæ 

u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“Ï% ©!$# $ yδ$u‹ ôm r& Ç‘ós ßϑs9 #’ tAöθ yϑø9 $# 4 … çµ‾ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« í�ƒÏ‰s% ∩⊂∪ 

 . فصلت〉
يف القرآن الكرمي على البعث حبقيقة سبق املوت للحياة يف كل الكائنات   استدالل اهللا-

 uθ: احلية، قال تعاىل èδuρ ü”Ï% ©!$# öΝà2$u‹ ôm r& §ΝèO öΝä3çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøtä† 3 ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# 

Ö‘θ à�x6s9 ∩∉∉∪ 〈 ،وقال تعاىل احلج:  y# ø‹ x. šχρã� à�õ3s? «! $$Î/ öΝçGΨà2uρ $Y?≡ uθ øΒ r& öΝà6≈ uŠôm r' sù ( 
§ΝèO öΝä3çG‹ Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹ øtä† §ΝèO Ïµ øŠs9 Î) šχθãèy_ ö�è? ∩⊄∇∪ 〈 ،قال تعاىلو البقرة:  #sŒÎ)uρ 4’ n? ÷Gè? öΝÍκö� n=tã 

$ oΨçF≈tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/ $ ¨Β tβ% x. öΝåκtJ¤f ãm Hω Î) βr& (#θ ä9$ s% (#θ çGøy$# !$ oΨÍ←!$ t/$ t↔Î/ βÎ) óΟçFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ È≅è% ª!$# 

ö/ ä3‹ÍŠøtä† §ΝèO óΟ ä3çF‹Ïϑãƒ §ΝèO ö/ ä3ãèyϑøg s† 4’ n<Î) ÇΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
tβθ çΗs>ôètƒ ∩⊄∉∪ 〈اجلاثية . 

  
                                                 

 

 .٢٧٧/ ، ص٧/بن عاشور، جلطاهر ا التحرير والتنوير، حممد  ١



  
 

٥٣١

 : ربوبية اهللا وألوهيته بالنوم واملوتاالستدالل على: املسألة اخلامسة
قال اختذه اهللا يف القرآن الكرمي، االستدالل على ربوبية اهللا وألوهيته بالنوم واملوت منهج قومي 

 ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ ¢Ο  :تعاىل èO öΝä39 ©ùuθ tGtƒ 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β –Š t� ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì�ßϑãè ø9 $# ö’ s5Ï9 Ÿω zΟ n=÷ètƒ y‰÷èt/ 

5Οù=Ïæ $ º↔ø‹x© 4 ¨βÎ) ©! $# ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒ Ï‰s% ∩∠⊃∪ 〈 ،قال تعاىلو النحل:   y# ø‹x. šχρã�à�õ3s? «!$$ Î/ 

öΝçGΨà2uρ $ Y?≡ uθøΒ r& öΝà6≈ uŠôm r' sù ( §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹ Í‹øtä† §ΝèO ÏµøŠs9 Î) šχθãèy_ ö�è? ∩⊄∇∪ 〈البقرة . 

' ö≅è% $pκš‰r  :قال تعاىل ،�وعلمه اهللا لنبيه حممد  ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) ÷ΛäΖä. ’Îû 7e7 x©  ÏiΒ Í_ƒ ÏŠ Iξ sù 

ß‰ç6 ôãr& t Ï%©!$# tβρß‰ç7÷ès?  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ç6 ôãr& ©!$# “Ï% ©!$# öΝä38©ùuθ tGtƒ ( ÝVö� ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθ ä.r& 

z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 اً عنه، رغم إدراكه سلب اإلنسان فيهمافالنوم واملوت حالتان ييونس، 〉 ∪⊇⊂⊆∩ #$
 على وجود إله قوي يتصرف يف هذه الكائنات احلية فيسلبها إدراكها ان قوين دليالفهما

 .  بالتصرف يف هذه الكائنات دليل استحقاقه للعبادة دون غريهانفرادهو ،وقت ما يشاء
 

 :حجية النوم واملوت بداللة العقل
 فيهما سلب ياإلنسان ألن من املعلوم عقالً أن نوم اإلنسان وموته هو دليل ضعف؛ -

دون اختيار منه، وإذا كان اإلنسان ذا الضعف من  و،رغم قوته وشبابهب ،حركته وإرادته
 يف الكون تتعرض ملثل  وأكثر املخلوقات عنه،تقرر وجود القوي الذي يسلبه حياته رغماً

ل من  يتحكم يف هذا الكم اهلائاألمر الذي يبني وجود خالق ذي نفوذ واسع ذلك العارض؛
 . املخلوقات أال وهو اهللا سبحانه

فإن كانت احلياة ترد على صاحبها بعد النوم، فإنه من  ؛ النوم دليل قياسي على البعث-
 . املمكن عقالً رجوع احلياة بعد املوت، وذلك بإحلاق النظري بنظريه

  اختالف أحوال املوت واختالف أوقاته عند البشر يدل على وجود حياة أخرى يتقرر-
، إىل غري ذلك،  وهذا يقتلاً، وهذا ميوت مريضاً،فهذا ميوت صغريفيها حتقيق مبدأ العدل، 

ومعيشة اإلنسان من دون اإلقرار بالبعث جتعل حياته غري مستقرة، وجتعل جل تفكريه يف 
 .مصريه؛ فيصرف عن معيشته وحياته



  
 

٥٣٢

 املطلب الرابع
 اتساع األرض للهجرة يف أحنائها

 
 ومها صرمه، وهجراناً هجراً يهجره هجره الوصل، ضد اهلجر من :اللغة يف اهلجرة

 أرض إىل أرض من اخلروج على استعماهلا غلب مث اهلجرة، واالسم ويتهاجران، يهتجران
 . ٢غريه عن إليه االنتقال الشيء إىل واهلجرة الترك واهلجرة ،١الثانية إىل األوىل وترك

 : يف اإلسالم على وجهني اهلجرة وقد وقعت،هي ترك ما ى اهللا عنه: اهلجرة يف الشرع
من  اهلجرة  احلبشة وابتداءهجرتا ومن ذلك االنتقال من دار اخلوف إىل دار األمن، : األول

 . مكة إىل املدينة
 باملدينة وهاجر �من دار الكفر إىل دار اإلميان، وذلك بعد أن استقر النيب  اهلجرة :الثاين

إذ ذاك ختتص باالنتقال إىل املدينة إىل أن  اهلجرة  وكانتني،ا من أمكنه ذلك من املسلمإليه
فهي  ،٣فتحت مكة فانقطع االختصاص وبقي عموم االنتقال من دار الكفر ملن قدر عليه باقياً

 . الفرار بالدين للقدرة على القيام بواجبات اهللا
 

 :حجية اتساع األرض للهجرة يف أحنائها
إمكانية اهلجرة يف أحناء أرض اهللا،        والكون، واملقصود ا   هي حجة مستمرة باستمرار احلياة    

 أن أرض اهللا واسعة فحيثما كان العبد يف حمل ال يتمكن فيه             -عند كل أحد  -تقرر  فإنه قد   
  . وفسحة من األرض يتمكن فيها من عبادة اهللامن إظهار دينه فإن له متسعاً

 
 

                                                 
 

والنهاية يف غريب .  ٣٤/، ص٦/ومعجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج. ٢٣/، ص١٥/لسان العرب، مادة هجر، ج ١
 .٢٤٣/، ص٥/األثر، ج

 .٢٥٩/، ص١/فتح الباري، البن حجر، ج ٢

 .٢٥٩/، ص١/فتح الباري، البن حجر، ج ٣



  
 

٥٣٣

 :لكرميحجية اتساع األرض للهجرة يف أحنائها من القرآن ا
 ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθ :قال تعاىل s? èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦ à�Ρr& (#θ ä9$s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( 

(#θ ä9$s% $ ¨Ζä. tÏ�yè ôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 (# þθ ä9$ s% öΝs9 r& ô ä3s? ÞÚö‘r& «!$# Zπyè Å™≡ uρ (#ρã�Å_$ pκçJsù 

$ pκ� Ïù 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ���ÅÁ tΒ ∩∠∪ 〈 النساء.  

 tΒ :قال تعاىلو uρ ö�Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ô‰Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ Vϑxî≡ t� ãΒ # Z��ÏW x. Zπ yèy™uρ 4  tΒ uρ ól ã� øƒs† 

.ÏΒ ÏµÏF ÷�t/ # �� Å_$yγ ãΒ ’ n<Î) «!$# Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO çµø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pR ùQ $# ô‰s)sù yìs%uρ … çνã�ô_ r& ’ n?tã «!$# 3 tβ% x.uρ 

ª!$# # Y‘θ à�xî $ VϑŠÏm  .النساء 〉 ∪⊂⊂⊆∩ ‘§

“ y :قال تعاىلو ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘r& ×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρß‰ç7 ôã$$ sù ∩∈∉∪ 〈 العنكبوت. 

≅ ö :قال تعاىلو è% ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ zƒÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# öΝä3−/u‘ 4 tÏ% ©#Ï9 (#θãΖ|¡ ôm r& ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

×π uΖ|¡ym 3 ÞÚ ö‘r&uρ «!$# îπyè Å™≡ uρ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ’®û uθ ãƒ tβρç�É9≈ ¢Á9 $# Νèδ t�ô_ r& Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 الزمر . 

 
 :الكرمي القرآن منللهجرة يف أحنائها  األرض اتساع حبجية متعلقة مسائل
 :نيوالصاحل األنبياء دأب اهلجرة: األوىل املسألة

 :منهم ،بلدام من هاجروا أنبياء الكرمي القرآن يف لنا اهللا ذكر
 :السالم عليه إبراهيم -

 كان فقد الشام، إىل هاجر منها اهللا جناه اليت العظيمة النار يف به وألقوا قومه كذبه أن فبعد
 عليهم احلُجة قامت أن بعد للدعوة، صاحلة بيئة عن والبحث منهم بدينه الفرار عليه الزماً

# (#ρßŠ :تعاىل قال ا، اهللا أرسله اليت الرسالة وبلغهم u‘r' sù ÏµÎ/ # Y‰ø‹ x. ãΝßγ≈oΨù=yèpg m� t,Î#x�ó™F{$# ∩∇∪ 

tΑ$ s%uρ ’ÎoΤ Î) ë= Ïδ#sŒ 4’n<Î) ’În1u‘ ÈÏ‰öκu� y™ ∩∪ 〈 الصافات. 

 ذلك  والعزلة، وأول من فعلاهلجرةهذه اآلية أصل يف : "-رمحه اهللا -وقال القرطيب  
أي مهاجر من . إين ذاهب إىل ريب: قال.  حني خلصه اهللا من النار -عليه السالم-إبراهيم 



  
 

٥٣٤

 ،١" فيما نويت إىل الصواببلد قومي ومولدي إىل حيث أمتكن من عبادة ريب فإنه سيهديين
 çµ≈oΨø‹‾g :تعاىل وقال wΥ uρ $ »Ûθ ä9 uρ ’ n<Î) ÇÚö‘ F{$# ÉL ©9 $# $ uΖø.t�≈ t/ $ pκ� Ïù šÏϑn=≈ yè ù=Ï9 ∩∠⊇∪ 〈 األنبياء. 

 :السالم عليه لوط -
 يبعثه أن قبل وذلك الشام، إىل معه وهاجر به فآمن -السالم عليه - إبراهيم قوم من وكان 

 z : تعاىل قال ،نبياً اهللا tΒ$t↔sù … çµs9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$ s%uρ ’ ÎoΤÎ) í� Å_$yγ ãΒ 4’ n<Î) þ’ În1u‘ ( …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ptø: $# 

 . العنكبوت 〉 ∪∌⊅∩
 :السالم عليه موسى -

 أن يسري م يف ، حني أىب فرعون أن يرسل معه بين إسرائيل-عليه السالم-موسى اهللا أمر 
 أصبحوا وليس -عليه السالم-موسى م  فلما خرج ،دية فرعونليتخلصوا من عبوالليل 

-مث أكمل موسى  فأتبعهم وجنوده فأغرقهم اهللا يف البحر، فغضب فرعون ،منهم مبصر أحد
 ô‰s)s9: ، قال تعاىل وبين إسرائيل هجرم إىل الشام-عليه السالم uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) # y›θ ãΒ ÷βr& 

Î�ó� r& “ ÏŠ$t7 Ïè Î/ ó>Î�ôÑ $$sù öΝçλ m; $Z)ƒ Ì� sÛ ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ T¡t6 tƒ āω ß#≈ sƒrB % Z.u‘yŠ Ÿωuρ 4 ý øƒrB ∩∠∠∪ öΝåκyét7 ø?r' sù 

ãβöθ tãö�Ïù ÍνÏŠθ ãΨèg¿2 Νåκu� Ï±tósù zÏiΒ ËoΛtø9 $# $ tΒ öΝåκu� Ï±xî ∩∠∇∪ 〈 طه. 
  :� حممد -

� āωÎ) çνρã :تعاىل قال قومه، آذاه عندما ةاملدين إىل مكة من � النيب هاجر ÝÁΖs? ô‰s)sù çνt� |Á tΡ 

ª!$# øŒ Î) çµ y_t� ÷zr& tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 š† ÎΤ$rO È ÷ oΨøO$# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tóø9 $# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω 
÷βt“ øtrB āχÎ) ©!$# $ oΨyètΒ ( tΑt“Ρr' sù ª!$# …çµtGt⊥‹ Å6 y™ Ïµ ø‹ n=tã … çνy‰−ƒ r& uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρt� s? Ÿ≅ yèy_ uρ 

sπ yϑÎ=Ÿ2 šÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 4’n? ø��¡9$# 3 èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $ u‹ ù=ãè ø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪ 〈 

 .التوبة
 
 

                                                 
 

 .٩٧/ ، ص١٥/حكام القرآن، القرطيب، جاجلامع أل ١



  
 

٥٣٥

  :الصاحلني من الكرمي القرآن يف جرها وممن
 ÏŒ: تعاىل قال بدينهم، وفروا قومهم اعتزلوا الذين الكهف أصحاب - Î)uρ öΝèδθ ßϑçGø9 u”tIôã$# $tΒuρ 

šχρß‰ç6 ÷ètƒ āω Î) ©!$# (#ÿ… ãρù' sù ’ n<Î) É# ôγ s3ø9 $# ÷�à³⊥ tƒ ö/ ä3s9 Νä3š/u‘  ÏiΒ ÏµÏGyϑôm §‘ ø⋅Äh÷yγ ãƒ uρ / ä3s9 ô ÏiΒ / ä.Ì�øΒ r& 

$ Z)sùö� ÏiΒ ∩⊇∉∪ 〈 الكهف. 
 وأمواهلم، أوطام تاركني بدينهم فراراً املدينة إىل مكة من هاجروا الذين الكرام الصحابة -

� Ï!#t: تعاىل قال s)à�ù=Ï9 tÌ� Éf≈yγ ßϑø9 $# tÏ%©!$# (#θ ã_Ì� ÷zé&  ÏΒ öΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r& uρ tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒ sù 

z ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘uρ tβρç�ÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4 š�Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ è%Ï‰≈ ¢Á9  .احلشر 〉 ∪∇∩ #$
 

 :حقيقة اتساع األرض: املسألة الثانية
القرآن الكرمي حقيقة اتساع األرض، فاملعيشة فيها ال تقتصر على مكان املولد قرر اهللا يف 

يف رية  عن احل إليها حبثاًرض واسعة ميكن اهلجرةفاأل، اليت يسيطر عليها املستكربون والنشأة
#)  4 :، قال تعاىلالعقيدة واملنهجالتزام  þθ ä9$ s% öΝs9 r& ô ä3s? ÞÚö‘r& «!$# Zπyè Å™≡ uρ (#ρã� Å_$pκçJsù 

$ pκ� Ïù 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ���ÅÁ tΒ ∩∠∪ 〈 النساء. 

$ y“ÏŠ  :قال تعاىلو t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ)  ÅÌö‘r& ×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρß‰ç7 ôã$$ sù ∩∈∉∪ 〈 العنكبوت. 

& 3 ÞÚö‘r :قال تعاىلو uρ «!$# îπ yè Å™≡ uρ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ’®û uθ ãƒ tβρç�É9≈ ¢Á9 $# Νèδ t� ô_r& Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 الزمر.  
 

 : اهلجرة أحكام: الثالثة املسألة
ب عليه وهو من يقدر عليها وال ميكنه فالناس يف اهلجرة على ثالثة أضرب أحدها من جت

 قولهل  ،وال ميكنه إقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفار فهذا جتب عليه اهلجرةإظهار دينه 
 ¨βÎ) tÏ%©!$# ãΝßγ9©ùuθ: تعاىل s? èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦à�Ρr& (#θ ä9$ s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θä9$ s% 

$ ¨Ζä. tÏ�yè ôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 (# þθ ä9$ s% öΝs9 r& ôä3s? ÞÚö‘r& «! $# Zπyè Å™≡ uρ (#ρã� Å_$pκçJsù $pκ� Ïù 4 



  
 

٥٣٦

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ ∩∠∪ 〈 وهذا وعيد شديد يدل على  ،النساء
الوجوب وألن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه واهلجرة من ضرورة الواجب 

 .تتمته وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبو
الثاين من ال هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما ملرض أو إكراه على اإلقامة أو ضعف مـن                   

 āω  :قال تعـاىل  ،النساء والولدان وشبههم فهذا ال هجرة عليه  Î) t Ï�yè ôÒ tF ó¡ ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#uρ Èβ≡ t$ ø!Èθ ø9 $#uρ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡o„ \' s#‹ Ïm Ÿωuρ tβρß‰tGöκu‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù  |¤ tã 

ª! $# βr& uθ à�÷ètƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ% x.uρ ª! $# # ‚θ à�tã # Y‘θ à�xî ∩∪ 〈 ـا      . النساءوال توصف باستحباب أل
والثالث من تستحب له وال جتب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن              ،غري مقدور عليها  

وإقامته يف دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكـثري املـسلمني             ر دينه   إظهامن  
 .١ويتخلص من تكثري الكفار ومعونتهم

 
 :األرض اتساع حجية داللة: الرابعة املسألة

 حتقيق من أفضل الظاهر، يف شرعه وإقامة اهللا، عبودية حتقيق أن على جةاحلُ هذه تدل -
 uθ: تعاىل قال دينه، ليظهروا الرسل بعث فاهللا خلفاء،ا يف شرعه وإقامة اهللا عبودية èδ 

ü”Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& … ã& s!θ ß™u‘ 3“y‰ßγ ø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd, ys ø9 $# … çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’n? tã ÇƒÏe$!$# Ï& Íj#à2 öθs9 uρ oνÌ� Ÿ2 

šχθä.Î�ô³ßϑø9  . التوبة 〉 ∪⊃⊃∩ #$
 من الظلم واالستعباد، لعبادختليص ا على وحرصه الشرع اهتمام على احلُجة هذه تدل -
 ( ¨βÎ: ، قال تعاىل على اخلروج والفراراًعدم الرضوخ والتسليم للباغي مادام اإلنسان قادرب

tÏ% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦ à�Ρr& (#θ ä9$ s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. 

                                                 
 

 .٢٣٧ -٢٣٦/، ص٩/ املغين، البن قدامة، ج١



  
 

٥٣٧

tÏ�yè ôÒ tGó¡ ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 (# þθ ä9$ s% öΝs9 r& ôä3s? ÞÚö‘r& «!$# Zπ yè Å™≡ uρ (#ρã� Å_$pκçJsù $ pκ� Ïù 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝßγ1 uρù' tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ ∩∠∪ 〈 النساء. 

 
 :آثار اهلجرة: املسألة اخلامسة

د مراغماً يف األرض وسعة، فاملراغم  من هاجر يف سبيله ابتغاء مرضاته أنه جي وعد اهللا-
على مشتملة  والسعة  بالتمنع الذي يتحصن به ويراغم به األعداء، الدين على مصاحلةمشتمل

  :، قال تعاىل١ من الرزق، واالنتقال من القلة إىل الغىنمصاحل الدنيا tΒ uρ ö� Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# ô‰Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Vϑxî≡ t� ãΒ #Z�� ÏW x. Zπyèy™uρ 4 ∩⊇⊃⊃∪ 〈اهللا املهاجر ، أما يف اآلخرة فقد وعد  النساء

 t :يف سبيله باألجر الكبري، واملغفرة، والرمحة، قال تعاىل Ï%©!$#uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû «!$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

(#θ çΗÍ>àß öΝßγ ¨ΖsyÈhθ t7 ãΨs9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ|¡ym ( ã� ô_V{ uρ Íοt�ÅzFψ$# ç�t9 ø.r& 4 öθ s9 (#θçΡ% x. tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊆⊇∪ 〈النحل  ،

 ¢Ο: وقال تعاىل èO āχ Î) š�−/u‘ šÏ%©#Ï9 (#ρã� y_$ yδ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ (#θãΖÏF èù ¢Ο èO (#ρß‰yγ≈ y_ (# ÿρç�y9 |¹uρ 

āχÎ) š�−/u‘ . ÏΒ $ yδ Ï‰÷èt/ Ö‘θ à�tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈،وقال تعاىل النحل:  šÏ% ©!$#uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû 

È≅‹Î6 y™ «!$# ¢ΟèO (# þθ è=ÏF è% ÷ρr& (#θ è?$ tΒ ãΝßγ̈Ψs%ã— ö� uŠs9 ª!$# $ »%ø—Í‘ $ YΖ|¡ym 4 āχ Î)uρ ©!$# uθ ßγ s9 ç�ö� yz šÏ%Î—≡ §�9$# 

 .احلج〉 ∪∇∋∩

 
 :حجية اتساع األرض واهلجرة يف أحنائها بداللة العقل

 من والصراع احلياة يف اهللا سنن إحدى وهي ،كونية ظاهرة أن اهلجرة  من املعلوم عقالً-
 وكما هي ثابتة يف حق اإلنسان ،الذ الوحيد للتخلص من ضيق العيشإذ هي امل البقاء، جلأ

 فنرى بعض احليوانات اليت تفتقد يف بيئتها ما يتناسب معها تة أيضاً يف حق احليوان،ثاب يفه
اجر حبثاً عن املكان الذي يناسبها فتصارع العناء يف هجر اا من أجل البقاء لتعيش فإ

 . عماً فاإلنسان أوىل بذلك وإذا كان احليوان حيب أن يعيش كرمياً منوالتمتع حبريتها،
                                                 

 
�، ج١�Wآ PQY ، :�C/ن ا�T�Uا� �8�ف. ٣٩٢/ ، ص٢/ 9!;�[Q. 



  
 

٥٣٨

 وال تكتمل هذه العزة إال بإظهار املؤمن عبوديته ، لكل مؤمناً مالزماًجعل اهللا العزة أمر -
!¬ :هللا قال تعاىل uρ äο̈“ Ïè ø9 $# Ï& Î!θ ß™t�Ï9 uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ ∩∇∪ 〈 املنافقون. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٥٣٩

  املطلب اخلامس
 حجة اإلنسان على نفسه

 
حجية اإلنسان على نفسه متمثلة يف إمكانية اختيار اإلنسان ألعماله بإرادته، وبكامل قدرته 
العقلية واإلدراكية، فاألعمال اليت يقوم ا هي من اختياره، وهو عليم ا عارف هلا، ولذلك 

 .   حياسبه اهللا عليها
 

 :حجة اإلنسان على نفسه من القرآن الكرمي
 ¨≅ä.uρ ?≈|¡Σ  :قال تعاىل Î) çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& … çνu�È∝‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßlÌ� øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈tF Å2 

çµ9s)ù=tƒ # �‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø%$# y7 t6≈tGÏ. 4’s∀x. y7Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈  اإلسراء. 

 yìÅÊ :قال تعاىلو ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “u�tIsù tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# t É)Ï�ô±ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ 

ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Áôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè=Ïϑtã 

# Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î=ôàtƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف. 

 $tΒ :قال تعاىلو uρ óΟçFΖä. tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹ n=tæ ö/ ä3ãè øÿxœ Iωuρ öΝä.ã�≈ |Áö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθè=ã_ 

Å3≈ s9 uρ óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟ n=÷ètƒ # Z��ÏW x. $ £ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ 〈 فصلت. 

≅‘  4 :قال تعاىلو ä. ¤›Í÷ö∆ $# $ oÿÏ3 |= |¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ 〈الطور . 

? È≅t/ ß≈|¡ΡM}$# 4’n :قال تعاىلو tã Ïµ Å¡ø�tΡ ×οu�� ÅÁ t/ ∩⊇⊆∪ öθs9 uρ 4’ s+ø9 r& … çνt�ƒ ÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪ 〈القيامة . 
 
 
 
 
 



  
 

٥٤٠

 :مسائل على حجية اإلنسان على نفسه من القرآن الكرمي
 :١مسألة املشيئة واالختيار يف أفعال اإلنسان: املسألة األوىل

حلق أا مبينة يف كتاب يكثر احلديث عنها واالحتجاج ا، واهذه املسألة من املسائل اليت 
 & yϑÏ9 u!$x© öΝä3ΖÏΒ βr :قال تعاىل ،ااهللا، فاهللا بني أن لإلنسان مشيئة وإرادة خاصة يتحكم 

tΛ É)tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒ uρ tβρâ !$ t±n@ Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# �>u‘ šÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ 〈 ،وقال تعاىلالتكوير:  4 
šχρß‰ƒ Ì�è? uÚ t�tã $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª!$#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nοt� ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ 〈،فجعل له األنفال 

فعال كلها املشيئة وهذا االختيار وهذه اإلرادة وهذه األ  ولكن هذهإرادة، وجعل له مشيئة،
$  : ال خيرج عن قدر اهللا، قال تعاىلفهو مع مشيئته واختياره وأفعاله،، بقدر ‾ΡÎ) ¨≅ä. > ó x« 

çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆∪ 〈ولذلك قدر  من أفعال؛بق علم بكل ما سيفعله عبادهسا فلله ،القمر 

 Ÿωr& ãΝn=÷ètƒ ô :، قال تعاىلاألقدار قبل خلقهم tΒ t, n=y{ uθ èδ uρ ß#‹ÏÜ ‾=9 $# ç�� Î7sƒø:   امللك، 〉 ∪⊇⊆∩ #$
 : ذلكيدل علىفاإلنسان خمري فيما يسر له من قدر اهللا،  
إلنسان لألمانة وهي االختيار، ورفض السماوات واألرض حتملها  ذكره سبحانه لتحمل ا-

$ : وخوفهم منها، قال تعاىل ‾ΡÎ) $ oΨôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n?tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ 

š÷t/r' sù βr& $pκs]ù=Ïϑøts† zø)x�ô© r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $yγ n=uΗxq uρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $ YΒθ è=sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ 〈 

 .األحزاب
 çµ≈oΨ÷ƒ:  ذكره سبحانه للطريقني اللذين بينهما لإلنسان قال تعاىل- y‰yδ uρ È øy‰ô∨̈Ζ9 $# ∩⊇⊃∪ 〈 

 .البلد
$  §ΝèO : نسبة األفعال إىل العباد، ومنها الكفر والظلم واجلحد وغري ذلك، قال تعاىل- oΨ÷Wyèt/ 

.ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 y›θ •Β !$ oΨÏF≈ tƒ$t↔Î/ 4’n<Î) tβöθ tãö� Ïù Ïµ'ƒ Z∼tΒ uρ (#θ ßϑn=sà sù $ pκÍ5 ( ö�ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. šχ%x. èπ t7É)≈ tã 

tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9  .  األعراف〉 ∪⊃⊂⊆∩ #$

                                                 
 

 .٤٨٧، ٤٤١، ٣٩٠، ٣٨٩، ١٣٥، ١٣٤، ١١٣/ ، ص٨/ن تيمية، ج انظر جمموع الفتاوى، الب١



  
 

٥٤١

 y7 :قال تعاىلو ù=Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ öΝÍκÍh5u‘ (# öθ |Á tãuρ … ã& s#ß™â‘ (# þθ ãèt7̈?$#uρ z÷ö∆r& Èe≅ä. A‘$¬7 y_ 

7‰ŠÏΖtã ∩∈∪ 〈هود .  

≡ y7Ï9:  تعاىلوقال sŒ … çµ‾Ρr' Î/ M tΡ% x. öΝÍκ� Ï?ù' ¨? Ο ßγ è=ß™â‘ ÏM≈oΨÉi�t6 ø9 $$ Î/ (# þθ ä9$s)sù ×�|³o0r& $ oΨtΡρß‰öκu‰ (#ρã�x�s3sù 

(#θ ©9 uθ s?uρ 4  o_ øótGó™$# ¨ρ ª! $# 4 ª!$#uρ ;Í_ xî Ó‰‹ÏΗxq ∩∉∪ 〈 التغابن . 

? ’n : تعليقه سبحانه للثواب واحلساب على أفعال العباد، قال تعاىل- tãuρ šÏ% ©!$# (#ρßŠ$ yδ 

$ oΨøΒ§� ym ¨≅à2 “ÏŒ 9� à�àß ( š∅ÏΒ uρ Ì�s)t7 ø9 $# ÉΟoΨtó ø9 $#uρ $ oΨøΒ §� ym öΝÎγ ø‹ n=tæ !$ yϑßγ tΒθ ßsä© āω Î) $ tΒ ôM n=yϑym 

!$ yϑèδ â‘θßγ àß Íρr& !$ tƒ#uθ ys ø9 $# ÷ρr& $ tΒ xÝn=tG÷z$# 5Οôà yè Î/ 4 y7 Ï9≡sŒ Οßγ≈ oΨ÷ƒ z•y_ öΝÍκÈ� øót7Î/ ( $ ‾ΡÎ)uρ tβθ è%Ï‰≈ |Á s9 ∩⊇⊆∉∪ 

‘ $uΖøOu :وقال تعاىل األنعام،〉 ÷ρr& uρ tΠ öθ s)ø9 $# š Ï%©!$# (#θ çΡ% x. šχθ à�yè ôÒtF ó¡ ç„ šXÍ�≈ t±tΒ ÇÚö‘ F{ $# 

$ yγ t/Ì�≈tótΒ uρ  ÉL©9 $# $ uΖø.t�≈t/ $ pκ� Ïù ( ôM£ϑs?uρ àMyϑÎ=x. š�În/u‘ 4 o_ ó¡ßs ø9 $# 4’n? tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó� Î) $ yϑÎ/ (#ρç�y9 |¹ ( 
$ tΡö� ¨ΒyŠ uρ $ tΒ šχ%x. ßìuΖóÁ tƒ Üχ öθtãö� Ïù …çµ ãΒöθ s%uρ $ tΒuρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθä© Ì� ÷ètƒ ∩⊇⊂∠∪ 〈 ،األعراف

 (#θ: وقال تعاىل àÊ t�ôãr' sù $ uΖù=y™ö‘r' sù öΝÍκö� n=tã Ÿ≅ø‹ y™ ÇΠ Ì� yè ø9$# Νßγ≈ oΨø9 £‰t/uρ öΝÍκö� oK̈Ζpg ¿2 È ÷tF ¨Ζy_ ö’tA# uρsŒ 

@≅à2é& 7Ý÷Ηs~ 9≅ øOr& uρ & ó x«uρ ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ=s% ∩⊇∉∪ y7 Ï9≡ sŒ Νßγ≈ oΨ÷ƒ t“y_ $ yϑÎ/ (#ρã� x�x. ( ö≅ yδ uρ ü“ Ì“≈ pgéΥ 

āω Î) u‘θ à�s3ø9  .  سبأ〉 ∪∠⊆∩ #$

 Ÿ≅÷δ: وقوله تعاىل إرساله سبحانه للرسل وإنزال الكتب وبقية احلُجج - r' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# ô‰s% 

öΝä.u !% ỳ $ uΖä9θß™u‘ ßÎi t7 ãƒ öΝä3s9 4’ n? tã ;οu�øIsù z ÏiΒ È≅ß™”�9 $# βr& (#θ ä9θà)s? $ tΒ $ tΡu !% ỳ .ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( 
ô‰s)sù Νä.u !% ỳ ×�� Ï±o0 Ö�ƒ É‹tΡuρ 3 ª! $#uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊇∪ 〈املائدة.  

 
 
 
 



  
 

٥٤٢

 $yγ:  أمره سبحانه للناس بالتوحيد واإلميان واالستعانة به، قال تعاىل- •ƒ r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ ãΨ‹ÏètGó™$# Î�ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο4θ n=¢Á9 $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ t Î�É9≈¢Á9  (#θ: وقال تعاىل البقرة، 〉 ∪⊃∋⊆∩ #$ ãΨÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ 

Ï& Î#ß™â‘uρ 4 βÎ)uρ (#θ ãΨÏΒ ÷σè? (#θà)−Gs?uρ öΝä3n=sù í� ô_ r& ÒΟŠÏà tã ∩⊇∠∪ 〈،آل عمرآن   

  (#ρß‰ç6: ، قال تعاىليه سبحانه عن الكفر والشرك - ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä.Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( ∩⊂∉∪ 

 .  النساء〉

� Iω oν#t :، قال تعاىل منعه سبحانه لإلكراه يف الدين- ø.Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨ t6̈? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ 

Äc xöø9 $# 4 yϑsù ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒuρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ$# 

$ oλ m; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈البقرة . 
 باإلميان، قال اً معذرته سبحانه للمكره ابور على فعله، وعدم معاقبته مادام قلبه مطمئن-

� tΒ t: تعاىل x�Ÿ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ oνÌ� ò2é& …çµç6 ù=s%uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ 

Å3≈ s9 uρ ̈Β yy u�Ÿ° Ì�ø�ä3ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn=yèsù Ò=ŸÒ xî š∅ÏiΒ «!$# óΟ ßγ s9 uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∉∪ 〈 

 .النحل

 
 :اإلنسان بصري بأفعاله: املسألة الثانية

 فهو شهيد على ن مبشيئة وإرادة خاصة به يستلزم علمه التام بأفعاله،ن خلق اهللا لإلنسا إ
≈ È≅t/ ß : ، قال تعاىلعله ولو اعتذر وأنكر عامل مبا ف،نفسه |¡ΡM}$# 4’n? tã ÏµÅ¡ ø�tΡ ×οu�� ÅÁ t/ ∩⊇⊆∪ 

öθ s9 uρ 4’s+ø9 r& …çνt�ƒ ÏŒ$yètΒ ∩⊇∈∪ 〈عمليات نفسية التصديق وإنكار احلقائق هي فمسألة  ، القيامة
ة بعد وضوح اآليات واألدل، ف١ فهو البصري العامل بنفسه، ال يعلم ا سوى صاحبها،داخلية

 : ، قال تعاىلمبا يفعلهوبينة جج اليت ال جمال معها للشك يكون اإلنسان على علم واحلُ

                                                 
 

 .١٠٠/ ، ص١٩/  انظر اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج١



  
 

٥٤٣

š�Î=ôγ uŠÏj9 ô tΒ š�n=yδ . tã 7π oΨÍh‹ t/ 4 z÷ós tƒ uρ ô tΒ �†yr .tã 7π oΨÍh‹t/ 3 āχÎ)uρ ©! $# ìì‹Ïϑ|¡s9 íΟŠÎ=tæ ∩⊆⊄∪ 

النه، فال يبقى وجزم ببط ةبصري  فيختار الكفر على،جة وبينةفيكون هالكه على ح  األنفال،〉
 ،١ مبا أرى اهللا الطائفتني من أدلة احلق وبراهنيويقيناً بصرية يزداد املؤمنله عذر عند اهللا، و

 tβθ: ، قال تعاىل٢ ألنه يستر ويغطي احلق؛الكافر كافراً  ولذلك مسى اهللا ãèyϑôÜtGsùr& βr& 

(#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s%uρ tβ% x. ×,ƒ Ì� sù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! $# ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌh� ptä† .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çνθ è=s)tã 

öΝèδ uρ šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∈∪ 〈،٣ألنه يستر كفره ويظهر خالفه وكذلك مسي املنافق منافقاً  البقرة ،

 #sŒ :قال تعاىل Î) x8u !% ỳ tβθà)Ï�≈ uΖßϑø9 $# (#θ ä9$s% ß‰pκô¶tΡ y7̈ΡÎ) ãΑθ ß™t� s9 «! $# 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) 

…ã& è!θ ß™t� s9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) tÉ)Ï�≈ uΖßϑø9 $# šχθç/É‹≈s3s9 ∩⊇∪ 〈دائماً اإلميان باهللا وحقيقة  . املنافقون

’ ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ: ، قال تعاىل على بصرية وعلممبنية تكون Í?ŠÎ6 y™ (# þθãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’n? tã >οu��ÅÁ t/ 

O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ ysö6 ß™uρ «! $# !$ tΒuρ O$ tΡr& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9  والنفاق والكفر  يوسف،〉 ∪∇⊂⊆∩ #$

$ tΑ :تعاىلوعلم، قال  على بصرية  ما يبنيانغالباً s% ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã !$tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ āω Î) �>u‘ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ÎoΤÎ)uρ y7‘Ζàß V{ Üχ öθ tãö� Ï�≈ tƒ # Y‘θ ç7÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈وقال تعاىل اإلسراء ، :

 (#ρß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷F oΨs)ø‹ oKó™$#uρ öΝåκß¦à�Ρr& $Vϑù=àß #vθ è=ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ‰Å¡ ø�ßϑø9 $# 

، ويكون يف ريبة وشك، فال يطمئن اإلنسان بفعله شكالظن وال على بنيانوقد ي النمل، 〉 ∪⊇⊆∩

 öΝÎγ :قال تعاىل Ï9 öθ s%uρ $‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ $#  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $tΒ uρ çνθ è=tF s% $tΒ uρ çνθ ç7n=|¹ 

Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝçλ m; 4 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟù=Ïæ āω Î) tí$t7 Ïo?$# 

Çd©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ 〈النساء. 

                                                 
 

 .٣٢٢/تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص ١

 .٨٠٧/،ص٢/ انظر الصحاح، للجوهري، مادة كفر، ج ٢

 .٩٧/ ، ص٥/والنهاية يف غريب األثر، ابن األثري، ج. ٣٢٧/، ص١٤/ج،  لسان العرب، البن منظور، مادة نفق ٣



  
 

٥٤٤

 :حجية اإلنسان على نفسه سنة مطردة نبه اهللا عليها مجيع األمم: املسألة الثالثة
 |M÷ƒ :قال تعاىل u t� sùr& “ Ï%©!$# 4’ ‾<uθ s? ∩⊂⊂∪ 4‘sÜôãr& uρ Wξ‹ Î=s% #“y‰ø.r& uρ ∩⊂⊆∪ … çνy‰ΖÏãr& ÞΟù=Ïæ É= ø‹tó ø9 $# 

uθ ßγ sù #“t� tƒ ∩⊂∈∪ ÷Π r& öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ ’Îû É# ßs ß¹ 4 y›θ ãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î)uρ “ Ï%©!$# #’®û uρ ∩⊂∠∪ āωr& â‘ Ì“s? 

×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡Σ M∼Ï9 āω Î) $ tΒ 4 tëy™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ … çµuŠ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“ t�ãƒ ∩⊆⊃∪ 

أخرى، فكل إنسان  سنة اهللا عدم حتمل أي نفس جريرة نفس فبني القرآن الكرمي أن ،النجم 〉
  فكما أنه فعل ما فعل باختياره وعلمه فمن العدل أن جيازى على، وافياًجماز على عمله جزاًء

≅¨  :فعله وحده، وهذا منهج قومي بينه اهللا يف العديد من اآليات، قال تعاىل ä.uρ ?≈ |¡ΣÎ) 

çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßl Ì� øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈tF Å2 çµ9s)ù=tƒ # �‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø%$# 

y7 t6≈ tGÏ. 4’s∀x. y7Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈  اإلسراء. 

 yìÅÊ: وقال تعاىل ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “u�tIsù tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# t É)Ï�ô±ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ 

ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Áôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè=Ïϑtã 

# Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î=ôàtƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف. 

∆ 4 ‘≅ä. ¤›Í÷ö :قال تعاىلو  $# $ oÿÏ3 |= |¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ 〈الطور . 

 
 :حجية اإلنسان على نفسه بداللة العقل

أدوات اإلدراك اليت يستطيع من خالهلا توجيه نفسه  أن اإلنسان مزود بعروف عقالًمن امل -
 .دون ضغط من أحد، وإال عد مكرهاًوفق ما يريد من ملا يرغب، 

ملن ميلك حرية  يتوجب عقالً توجيه أمر التكليف الذي يتوجب عليه اجلزاء والثواب -
 .مل مل تكن له إرادة يف اختيارهإال كيف سيحاسب على ع و، اختيار عمله يفاإلرادة

 
 
  



  
 

٥٤٥

 اختبار من ال ميلك حرية اإلرادة ومن مث جمازاته على مـا              ليس من العدل املعروف عقالً     -
 . عليهكان جمبوراً

 فهو يف حق اإلله الذي ميلك صفات الكمال         ، عند البشر  وإن كان ما سبق يستحيل عقالً     
 . أوىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٥٤٦

 املطلب السادس
 لرباهني اخللقية لإلنسانا

 
هي اآليات البينات الشاهدات على عظمة خلق هذا اإلنسان،  :لقية لإلنسانالرباهني اخل

فالدليل هو خلق  ، الدليل من ذاتية املستدلفبها يقاموعلى استحالة وجوده من دون خالق، 
 .اإلنسان واملستدل به هو اإلنسان نفسه

’ þ :تعاىل قال  Îû uρ ö/ä3Å¡ à�Ρr& 4 Ÿξsùr& tβρç�ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈فيستدل لنفسه من نفسه على ،  الذاريات 
 .١قدرة خالقه سبحانه

 
جية الرباهني اخللقية لإلنسانح : 

 وأقوى وأقرب برهان ،فهو أوضح صورةبنفسه كموضوع للتأمل واالعتبار، اإلنسان أوىل 
اخللقية لإلنسان أكرب شاهد فالصورة ه حبواسه لالحتجاج على وجود اهللا،  ويلمس،يراه أمامه

فيستدل بالنظر يف نفسه على وجوب وجود  ،على وجود اخلالق الذي أبدع هذه الصورة
 . بنفسهصانعه الستحالة إجياد الشخص نفسه

 
جية الرباهني اخل٢لقية لإلنسان من القرآن الكرميح: 

تها فقد تكررت ات خلق اإلنسان وإبداعه يف القرآن الكرمي لقيت عناية خاصة، وألمهييآ
 #$!©% ª!$# “Ï: قوله تعاىل كثرياً،  وجاءت بصورة اإلمجال والتفصيل، فعلى وجه اإلمجال،

Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 uÚö‘ F{$# # Y‘#t� s% u !$ yϑ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ öΝà2u‘ §θ |¹uρ z |¡ ôm r'sù öΝà2u‘uθß¹ Λäls%y— u‘uρ zÏiΒ 

ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# 4 ãΝä3Ï9≡ sŒ ª!$# öΝà6 š/u‘ ( š‚u‘$t6 tGsù ª! $# �U u‘ šÏϑn=≈ yè ø9  . غافر〉 ∪⊇∌∩ #$
                                                 

 

 .١٧/، ص٩/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج ١

 . العلق٣ التني، ورقم ٤ الواقعة، ورقم ٥٩ النجم، ورقم ٤٦ فاطر، ورقم ١١ النحل، ورقم ٤ ومن ذلك اآلية رقم ٢



  
 

٥٤٧

$ :  وقال تعاىل ¨Β ö/ ä3s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! # Y‘$ s%uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s%uρ ö/ ä3s)n=s{ # �‘#uθ ôÛr& ∩⊇⊆∪ 〈 نوح . 

' $pκš‰r: وقال تعاىل ‾≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $tΒ x8¡�xî y7 În/t� Î/ ÉΟƒÌ� x6 ø9 $# ∩∉∪ “Ï%©!$# y7 s)n=yz y71§θ |¡sù 

y7 s9 y‰yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;οu‘θ ß¹ $̈Β u !$ x© š�t7 ©.u‘ ∩∇∪ 〈  اإلنفطار.  

 ô‰s)s9: أما على وجه التفصيل فقد قال تعاىل uρ $oΨø)n=yz z≈|¡Σ M}$#  ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO 

çµ≈oΨù=yèy_ Zπx�ôÜ çΡ ’Îû 9‘#t� s% & Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖø)n=yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖø)n=y‚ sù 

sπ tóôÒ ßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $Vϑøtm: ¢ΟèO çµ≈ tΡù' t±Σ r& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7 tFsù ª!$# ß |¡ ôm r& 

tÉ)Î=≈ sƒø:  .  املؤمنون〉  ∪⊇⊆∩ #$

 uθ: قال تعاىلو èδ “Ï%©!$# Νà6 s)n=s{  ÏiΒ 5>#t�è? §ΝèO  ÏΒ 7πx�õÜ œΡ §ΝèO ô ÏΒ 7πs)n=tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ì� øƒä† 

Wξ ø�ÏÛ §ΝèO (# þθ äó è=ö7tF Ï9 öΝà2£‰ä© r& ¢Ο èO (#θ çΡθ ä3tF Ï9 % Y{θ ãŠä© 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (# þθ äó è=ö7tF Ï9 uρ 

Wξ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β öΝà6 ‾=yès9 uρ šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈غافر   . 
 
 :لقية لإلنسانسائل متعلقة حبجية الرباهني اخلم
 :لقية املذكورة يف القرآن الكرمي بعدة صورتتمثل الرباهني اخل: سألة األوىلامل
 : يف بطن أمهخلق اإلنسانأطوار : الصورة األوىل -

على ربوبية اهللا الدالئل  ا من أقوى، حيث إوهي من أكثر ما ركز عليه القرآن
إلنسان مل تكن  خلق االيت ذكرها القرآن الكرمي عن وهذه احلقائق وألوهيته وأحسنها،
خمتلفة تدرج فيها   دفعة واحدة وإمنا مر مبراحلمل خيلقاإلنسان فبعد،  البشرية قد عرفتها
 :يتاآلالقرآن الكرمي بالتفصيل وذلك على النحو وقد بينها اهللا يف  حىت اكتمل خلقه،

 
 

 



  
 

٥٤٨

 ô‰s)s9 : قال تعاىل ،ساللة من طنيال وهي بيان حقيقة أصل اإلنسان - uρ $ oΨø)n=yz 

z≈|¡Σ M}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & ÏÛ  〈 ،ا املراد و املؤمنون أما ذريته -عليه السالم-خلق آدم 

  :أصل الساللة يف قوله تعاىل اهللا يف القرآن الكرمي وبني ،١ن من نطفةوفهم خملوق

/ ä3s)n=s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ §ΝèO Ÿ≅ yèy_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy—  ∩∉∪ 〈الزمر . 

$ : ة ختلق النطفة بتزاوج ذكر وأنثى، قال تعاىلبيان بداي - pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz 

ÏiΒ 9�x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $\/θ ãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 
¨βÎ) ©! $# îΛ Î=tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪ 〈 ىل، وقال تعااحلجرات:  $ ‾ΡÎ) $oΨø)n=yz z≈|¡Σ M}$#  ÏΒ >π x�ôÜ œΡ 8l$ t±øΒ r& 

Ïµ‹Î=tGö6 ‾Ρ çµ≈oΨù=yèyf sù $Jè‹ Ïϑy™ # ��� ÅÁt/ ∩⊄∪ 〈 اإلنسان. 
 ففي أول طور تصير.  بيان  أطوار منو اجلنني يف بطن أمه بصورة دقيقة معجزة -

ة وهي  وهي املاء الدافق الذي خيرج من صلب الرجل وهو ظهره وترائب املرأ:النطفة
مث صريت محراء على شكل العلقة مستطيلة علقة  ام صدرها مابني الترقوة إىل الثندوة،عظ

مث تشكيلها  ،ختطيط شكل فيها وال  وهي قطعة كالبضعة من اللحم ال:مضغةإىل 
 على ذلك ما يستره  أي جعلناحلماً العظام مث كسوة ، ذات رأس ويدين ورجلنيبالعظام

  آخر ذا مسع وبصر وإدراكفتحرك وصار خلقاًفيه  روحنفخ المث  ويشده ويقويه،
 ô‰s)s9 : ، قال تعاىل٢وحركة واضطراب uρ $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO 

çµ≈oΨù=yèy_ Zπ x�ôÜçΡ ’Îû 9‘#t�s% & Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $ uΖø)n=yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $ uΖø)n=y‚ sù sπ s)n=yè ø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ 

$ uΖø)n=y‚ sù sπ tó ôÒßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈tΡù' t±Σ r& $̧)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7tF sù ª! $# 

ß |¡ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø:  . املؤمنون〉  ∪⊇⊆∩ #$

                                                 
 

 .٤٦٥/، ص٥/ انظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج ١ 

وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، . ٤٦٧-٤٦٦/ ، ص٥/سري القرآن العظيم، ابن كثري، ج انظر تف ٢ 
 .٥٤٩/ السعدي، ص



  
 

٥٤٩

 ،ظلمة الرحم : ثالث وهيظلماتبال بيان املكان اليت حيصل فيه التخلق ووصفه -
  :اىلـال تعـ ق،١ وظلمة البطن،كالغشاوة والوقاية على الولدوظلمة املشيمة اليت هي 

öΝä3à)è=øƒs† ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Βé& $ Z)ù=yz . ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’Îû ;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 ãΝä3Ï9≡ sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ 

çµ s9 à7ù=ßϑø9 $# ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4’‾Τr' sù tβθèùu�óÇ è? ∩∉∪ 〈 الزمر  . 

 : الصورة اخلارجية لإلنسان: رة الثانيةالصو -
ه اليت صور اهللا فيها شكله اخلارجي املتميز عن سائر املخلوقات،  وتراكيبأعضاؤه وأجزاؤه

واليت بني اهللا ا قدرته وعظمته وكمال إحسانه، وهذا التصوير يكون يف داخل األرحام 
 uθ:  قال تعاىلحسبما يشاء اهللا، وهذا يدل على كمال قيوميته وعظيم قدرته، èδ “Ï%©!$# 

óΟà2â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# y# ø‹x. â !$t±o„ 4 Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9  .آل عمران 〉 ∪∌∩ #$
وقد ذكر تعاىل حسن صورة اإلنسان، فهي األمجل واألكمل واألعدل بني جنس املخلوقات، 

 ô‰s)s9 $uΖø)n=y{ z≈|¡Σ: قال تعاىل M}$# þ’Îû Ç |¡ôm r& 5ΟƒÈθ ø)s? ∩⊆∪ 〈 وذكر تسوية خلقته  ،التني

$ : فقال تعاىل ،وهي غاية يف الداللة على القدرة والكمال والعلم وعدهلا pκš‰r' ‾≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $tΒ 

x8¡�xî y7În/t� Î/ ÉΟƒÌ� x6 ø9 $# ∩∉∪ “ Ï%©!$# y7 s)n=yz y71 §θ |¡sù y7 s9 y‰yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“ r& ;οu‘θ ß¹ $ ¨Β u!$ x© 

š�t7 ©.u‘ ∩∇∪ 〈،وذكر تصنيف ألوان الناس وأجناسهم، فقال تعاىل اإلنفطار  : ô ÏΒuρ ÏµÏG≈ tƒ#u 

ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n=ÏG÷z$#uρ öΝà6ÏGoΨÅ¡ ø9 r& ö/ ä3ÏΡ≡ uθ ø9 r&uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ t ÏϑÎ=≈ yè ù=Ïj9 

   . الروم〉 ∪⊅⊅∩
 :نسان اإلمراحل حياة:  الصورة الثالثة-

، ليبني بني ضعف وقوة يتقلب فيها اإلنسان يف حياته األحوال اليتالقرآن الكرمي ذكر اهللا يف 
 #$! ª :، فهو يف كل حال حمتاج إىل خالقه، قال تعاىل خملوق يعتريه النقص والضعفهأن

                                                 
 

 .٨٦/، ص٧/  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج ١



  
 

٥٥٠

“Ï% ©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ 7#÷è|Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê Zο§θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο§θ è% $ Z�÷è|Ê 

Zπ t7øŠx© uρ 4 ß, è=øƒs† $ tΒ â !$t±o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ã�ƒ Ï‰s)ø9  . الروم 〉 ∪⊇∋∩ #$

 uθ :وقال تعاىل èδ “Ï%©!$# Νà6 s)n=s{  ÏiΒ 5>#t�è? §ΝèO  ÏΒ 7πx�õÜ œΡ §ΝèO ô ÏΒ 7πs)n=tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ì� øƒä† 

Wξ ø�ÏÛ §ΝèO (# þθ äó è=ö7tF Ï9 öΝà2£‰ä© r& ¢Ο èO (#θ çΡθ ä3tF Ï9 % Y{θ ãŠä© 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (# þθ äó è=ö7tF Ï9 uρ 

Wξ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β öΝà6 ‾=yès9 uρ šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈غافر .  
 : اإلنساناليت يدرك ادوات األ: الصورة الرابعة-

 يسمو به الذي بالعقل املخلوقات سائر على وكرمه صورة، أحسن يف اإلنسان اهللا خلق
 ويتدبر ،حوله من وقاتاملخل ويف نفسه، يف يفكرل ،املخلوقات من غريه يدركه ماال ركيدو

 وفق ومعيشته حياته أمور ويدير ،وتعاىل سبحانه ربه فيعرف وعظمته، الكون هذا إبداع
 . ذلك
_ ª!$#uρ Νä3y : تعاىل قال t� ÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏF≈yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $ \↔ø‹x© Ÿ≅yèy_ uρ ãΝä3s9 

yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã�ä3ô±s? ∩∠∇∪ 〈النحل. 

 
 :االستدالل خبلق اإلنسان على ربوبية اهللا: املسألة الثانية

 الصانع، على تدل فالصنعة وبوحدانيته، وبكماله، هللا،ا بوجود ينطق اإلنسان خلق إن
 :-اهللا رمحه– تيمية ابن يقول ،القدير على تدل والقدرة ،احلكيم على تدل واحلكمة

 وهي طريقة عقلية ،االستدالل على اخلالق خبلق اإلنسان يف غاية احلسن واالستقامة"
ا وأرشد ـها وبينهـعليها وهدى الناس إليالقرآن الكرمي  وهي شرعية دل ،صحيحة

’ †  4 öΝä3à)è=øƒs :، قال تعاىل١"إليها Îû Èβθ äÜç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Β é& $Z)ù=yz .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’Îû ;M≈ yϑè=àß 

;]≈ n=rO 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çµ s9 à7 ù=ßϑø9 $# ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4’‾Τ r' sù tβθèùu�óÇ è? ∩∉∪ 〈 الزمر، وقال تعاىل :

                                                 
 

 .٧٠/ النبوات، البن تيمية، ص ١



  
 

٥٥١

  ô‰s)s9 uρ $ oΨø)n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈oΨù=yèy_ Zπx�ôÜ çΡ ’Îû 9‘#t� s% & Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 

$ uΖø)n=yz sπ x�ôÜ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $ uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπtó ôÒ ãΒ $ uΖø)n=y‚ sù sπtó ôÒ ßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈sà Ïè ø9$# 

$ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡù' t±Σr& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7 tF sù ª! $# ß |¡ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø: مد حميقول   املؤمنون،〉  ∪⊇⊆∩ #$
وهذا شروع يف االستدالل على انفراد اهللا تعاىل باخللق  ":- رمحه اهللا-عاشورالطاهر بن 

وعظيم القدرة اليت ال يشاركه فيها غريه، وعلى أن اإلنسان مربوب هللا تعاىل وحده، 
 .١"واالعتبار مبا يف خلق اإلنسان وغريه من دالئل القدرة ومن عظيم النعمة 

  
 :تدالل خبلق اإلنسان على ألوهية اهللاالس: املسألة الثالثة

 وال ينكرها ، إذ إن ربوبية اهللا ظاهرة لكل أحد،وهو املقصود األول من ذكر خلق اإلنسان
استحقاقه للعبادة وبني خلق اإلنسان يف العديد من اآليات، قـال  ، وربط اهللا بنيإال القليل

$  :تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ tÏ% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊄⊇∪ 

 uθ : ، وقال تعاىلالبقرة 〉 èδ “ Ï%©!$# óΟ à2â‘Èhθ |Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘ F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ 

â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ys ø9 انوا أو وهو منهج صحيح استدل به الدعاة أنبياء ك ، آل عمران〉 ∪∌∩ #$

 4’n<Î)uρ yŠθ :صاحلني، قال تعاىل ßϑrO öΝèδ%s{r& $[s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) 

…çνç�ö� xî ( uθ èδ Νä.r' t±Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï�øótFó™$$ sù ¢Ο èO (# þθç/θ è? Ïµø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ 

Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ 〈 وقال تعاىلهود ،:  tΑ$ s% … çµs9 …çµ ç7Ïm$ |¹ uθ èδuρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ptä† |Nö� x�x.r& “Ï% ©!$$Î/ 

y7 s)n=yz  ÏΒ 5>#t�è? §ΝèO  ÏΒ 7π x�õÜœΡ §ΝèO y71 §θ y™ Wξ ã_u‘ ∩⊂∠∪ O$ ¨ΨÅ3≈ ©9 uθ èδ ª!$# ’ În1u‘ Iωuρ à8Î�õ°é& þ’ În1t� Î/ 

# Y‰tn r& ∩⊂∇∪ 〈 الكهف.  
 
 

                                                 
 

 .٢١/، ص١٨/بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حممد الطاهر ١



  
 

٥٥٢

القرآنية الدالة على إقامة هذا الربهان القاطع املذكور على توحيده جل ومن كثرة اآليات 
من يستحق العبادة وبني من ال بني العالمة الفارقة أن القرآن الكرمي وعال علم من استقراء 

 ومن كان ال يقدر ، لغريه فهو املعبود حبق فمن كان خالقاً، لغريهيستحقها هي كونه خالقاً
 .١ق حمتاج ال يصح أن يعبد حبالعلى خلق شيء فهو خملو

 
 :االستدالل خبلق اإلنسان على البعث: املسألة الرابعة

،  الثاين، على اإلجياداإلجياد األولإن من أعظم الدالئل والرباهني على البعث، االستدالل ب
 Ïµ: ، قال تعاىلذلك يف آيات كثريةاهللا  وقد أوضح وهو البعث، ø‹s9 Î) öΝä3ãè Å_ö�tΒ $YèŠÏΗsd ( y‰ôãuρ 

«!$# $ ˆ)ym 4 … çµ‾ΡÎ) (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù=sƒø: $# ¢ΟèO … çνß‰‹ Ïèãƒ  ∩⊆∪ 〈،تعاىلقوله و يونس : $ yϑx. !$ tΡù& y‰t/ tΑ̈ρr& 9,ù=yz 

…çνß‰‹ Ïè œΡ 4 ∩⊇⊃⊆∪ 〈 ،تعاىلقولهواألنبياء  : ÷rtβθ ä9θ à)uŠ|¡sù  tΒ $ tΡß‰‹ Ïè ãƒ ( È≅è% “Ï% ©!$# öΝä.t� sÜsù tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ  

 z>u�ŸÑ: وقوله تعاىل ء،اإلسرا〉 ∪⊆∋∩ uρ $ oΨs9 Wξ sW tΒ z Å¤ tΡuρ … çµs)ù=yz ( tΑ$s%  tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9 $# }‘Éδ uρ 

ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $ pκ� Í‹ós ãƒ ü“Ï% ©!$# !$ yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§�tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @, ù=yz íΟŠÎ=tæ ∩∠∪ 〈 قوله و، يس

$ : تعاىل yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) óΟçFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z ÏiΒ Ï]÷èt7ø9 $# $ ‾ΡÎ* sù / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 5>#t�è? §ΝèO ÏΒ 

7π x�õÜ œΡ §ΝèO ô ÏΒ 7πs)n=tæ ¢ΟèO ÏΒ 7π tó ôÒ•Β 7π s)‾=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)‾=sƒèΧ tÎi t7ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”�É)çΡuρ ’Îû ÏΘ%tn ö‘ F{$# $ tΒ 

â !$ t±nΣ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡ •Β §ΝèO öΝä3ã_Ì� øƒéΥ Wξø�ÏÛ ¢ΟèO (# þθ äóè=ö7 tFÏ9 öΝà2£‰ä© r& ( Νà6ΖÏΒ uρ ̈Β 4† ‾ûuθ tGãƒ 

Νà6ΖÏΒuρ  ¨Β –Š t�ãƒ #’n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì� ßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹x6 Ï9 zΝn=÷ètƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ $\↔ø‹ x© 4 ∩∈∪ 〈 احلج . 
أطوار يف  مث خلقه أخرجه من تراب، مث كونه من ماء،فالذي خلق اإلنسان من عدم و

يف أحوال جسمه ويف أحوال عقله وإدراكه، قادر على إعادة خلقه بعد عجيبة، إىل أن يتوفاه 
 .٢فنائه

                                                 
 

 .٢٠٨/، ص٧/طي، جأضواء البيان، للشنقي ١

 .١٩٦/، ص١٧/الطاهر بن عاشور، جحممد  التحرير والتنوير،  ٢



  
 

٥٥٣

 :حجية خلق اإلنسان بداللة العقل
دنا إىل هية يف التفكري يف خلق اإلنسان تقود العقل على العلوم الضرورية البداعتما

 . ، وهو اهللا هلذا املخلوقضرورة وجود اخلالق املبدع
صر مجيع احتماالت اخللق مث اختيار الصحيح املوافق للعقل وليتبني ذلك لإلنسان عليه ح

 وهذا نفسه؟ خلق أنه أو حمال، وهذا شيء؟ غري من وجد قد يكون أن ميكن فهلالسليم، 
 وبذلك يتبني لنا بطالن عدة افتراضات جاء ا اإلنسان خالق، خلقه أنه ويبقى أيضاً، حمال

 :  على فطرة سليمة، وذلك مثلال تنبين على علوم ضرورية أو مكتسبة أو حىت
 يوجد ال ف يشري إىل أن اخلالق حادث خملوق يف سلسلة ال اية هلا،وهو ، قوهلم بالتسلسل-

 وهكذا ،خلالق حيتاج وخالقه خلالق، حيتاج املخلوق خالق ألن خالق؛ وال خملوق ال حينئذ
 أن العقل بضرورة ومعلوم": التسلسل هذا رد يف -اهللا رمحه– تيمية ابن يقول ،اية ال ما إىل

 ال الواحد احملدث أن ومعلوم... احملدثات تسلسل ميتنع وأنه حمدث، من له البد احملدث
 وكلها أوىل، احملدث إىل احتياجها كان وتسلسلت، احلوادث كثرت فإذا مبحدث، إال حيدث

 هو بل غريه، إىل حيتاج ال مبحدث إال يزول ال وذلك حمدث، إىل حمتاجة فكلها حمدثات،
 . ١"-وتعاىل سبحانه-بنفسه أزيل قدمي

 ليس املخلوق هذا فوجود معني، حلادث والسبب العلة نفي إىل تشري وهي ،بالصدفة قوهلم -
 إن يقولون ولكنهم ا، يقرون أو السببية، فينكرون له، خالق بإجياد يكون أن بالضرورة

 املخلوق هذا لعظمة عقالً ميتنع مما ذاوه مقصوداً، يكن مل املخلوق هذا إجياد يف السبب
 على األثر بداللة نهيتعي لزمه حادث، من اإلنسان حبدوث العقل أقر وإذا حدوثه، وتكرر

 اإلله يف املتمثلة وكماله خالقه عظمة على سيستدل فإنه عظمة خلقه يف يرى كان فإن ،املؤثر
 . اهللا وهو األوحد

 
 
 

                                                 
 

 .٤٤٥/، ص١٦/ الفتاوى، البن تيمية، ج ١



  
 

٥٥٤

 املطلب السابع
 سثبات السنن والنوامي

 
 :السنن والنواميس

الطريقة  واألصل يف هذا اللفظ ،١، حسنة كانت أو قبيحة تعين السرية:السنة يف اللغة
 .٢والسري

، وهلذا ه األوليف الثاين مثل ما فعل بنظريالعادة اليت تتضمن أن يفعل  :والسنة يف االصطالح
 . ٤ األمموسنة اهللا طريقته وعادته اليت مضت يف  ،٣أمر اهللا تعاىل باالعتبار

 وقيل ساره،: س صاحبه منامسة، ومناساً و ناممنس ينمس منساً، :الناموس يف اللغةو
 . ٥ السرناموسال

 .  هو السنة والعادة املتكررة: والناموس يف االصطالح

ني ثابتة ومطردة  يف تسيري الكون واحلياة بقوان هي منهج اهللا:والسنن والنواميس اإلهلية
 . لوقاتوشاملة جلميع املخ

 
 :حجية ثبات السنن والنواميس

 من خالل منهج اهللا الثابت يف الكون ونظامه، واإلنسان  ثبات السنن والنواميسحجيةتتبني  
وسلوكه، برباهني إهلية أثبت اهللا ا استحقاقه للعبادة وحده ال شريك له وقطع ا أعذار 

 . الناس
 

                                                 
 

 .٢٨٠/، ص٧/ لسان العرب، البن منظور، ج١

 .٤٠٩/، ص٢/ النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، ج٢

 .٦٩/، ص١٣/ جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ج٣

 .٥١/، ص٥/ فتح القدير، للشوكاين، ج٤

 .٣٥٩/، ص١٤/ العرب، البن منظور، ج لسان٥



  
 

٥٥٥

 :ميحجية ثبات السنن والنواميس من القرآن الكر
 sπ :قال تعاىل ¨Ζß™ tΒ ô‰s% $ uΖù=y™ö‘r& š�n=ö6 s%  ÏΒ $ oΨÎ=ß™•‘ ( Ÿωuρ ß‰Åg rB $oΨÏK̈ΨÝ¡ Ï9 ¸ξƒ ÈθøtrB ∩∠∠∪ 〈 

 .اإلسراء
$  :قال تعاىلو ¨Β tβ% x. ’ n?tã Äc É<̈Ψ9 $# ôÏΒ 8l t�ym $ yϑŠÏù uÚt� sù ª! $# … çµs9 ( sπ ¨Ζß™ «!$# ’Îû tÏ% ©!$# (# öθ n=yz 

ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ% x.uρ ã� øΒr& «! $# # Y‘y‰s% # �‘ρß‰ø)̈Β ∩⊂∇∪ 〈األحزاب . 

 sπ :قال تعاىلو ¨Ζß™ «! $# †Îû š Ï%©!$# (# öθ n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% (  s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7s? ∩∉⊄∪ 〈 

 .األحزاب

 sπ̈Ζß™ «!$#  :قال تعاىلو ÉL ©9 $# ô‰s% ôM n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% (  s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? ∩⊄⊂∪ 〈الفتح . 
 

 :مسائل متعلقة حبجية ثبات السنن والنواميس من القرآن
 :أمهية االحتجاج بثبات السنن والنواميس: املسألة األوىل

 ومن مث ، وكشف أسباب حدوثهاني السنن والنواميس،آيات عديدة تأمر باستنباط قوان
:  تارة بالصيغة الصرحية، قال تعاىلفجاءت ته، ملعرفة ربوبية اهللا وألوهي؛االعتبار واالنتفاع ا

 ô‰s% ôMn=yz ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% ×s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã tÎ/Éj‹s3ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪ 

 . آل عمران〉

 ô‰s)s9 : وتارة بصيغة اإلرادة الكونية، قال تعاىل uρ $oΨö;tF Ÿ2 ’Îû Í‘θ ç/̈“9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& 

uÚö‘ F{ $# $ yγ èOÌ� tƒ y“ÏŠ$ t6 Ïã šχθßs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈األنبياء. 

$ :  وتارة بالصيغة الشرطية، قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u βÎ) (#ρç�ÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷�ÝÇΖtƒ ôMÎm6s[ãƒuρ 

ö/ ä3tΒ#y‰ø%r& ∩∠∪ 〈 حممد. 

 ô‰s)s9:  وتارة بالصيغة اخلربية، قال تعاىل uρ $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7' s#≈ n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO 

çµ≈oΨù=yèy_ Zπx�ôÜ çΡ ’Îû 9‘#t� s% & Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖø)n=yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖø)n=y‚ sù 



  
 

٥٥٦

sπ tóôÒ ßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $Vϑøtm: ¢ΟèO çµ≈ tΡù' t±Σ r& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7 tFsù ª!$# ß |¡ ôm r& 

tÉ)Î=≈ sƒø: $# ∩⊇⊆∪ §ΝèO / ä3‾ΡÎ) y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθ çF Íh‹yϑs9 ∩⊇∈∪ 〈املؤمنون . 

 
 :١تنقسم السنن والنواميس إىل قسمني: املسألة الثانية

 ( ¨βÎ : سنن كونية تتعلق حبركة الكون ونظامه، قال تعاىل مبيناً سنته يف الشمس والقمر-

’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏG÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ Å7 ù=à�ø9 $#uρ  ÉL ©9$# “Ì� øgrB ’Îû Ì� ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ 

ßìx�Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $#  ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ� Ïù 

ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒÎ�óÇ s?uρ Ëx≈tƒ Ìh�9$# É>$ys ¡¡9 $#uρ Ì� ¤‚ |¡ ßϑø9 $# t ÷t/ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒUψ 

5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪ 〈 البقرة . 

� ß§ôϑ¤±9$#uρ “Ì:قال تعاىلو øg rB 9h� s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑs)ø9 $#uρ 

çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨtΒ 4 ®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ó�ãè ø9 $% x. ÉΟƒÏ‰s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ¤±9 $# Èöt7 .⊥ tƒ !$ oλ m; βr& x8Í‘ ô‰è? t� yϑs)ø9 $# 

Ÿωuρ ã≅ø‹ ©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$pκ̈]9 $# 4 @≅ä.uρ ’Îû ;7 n=sù šχθßs t7ó¡o„ ∩⊆⊃∪ 〈يس  .  

 % ô‰s:  سنته يف املكذبني سنن إنسانية تتعلق بأفعال البشر وسلوكهم، قال تعاىل مبيناً-

ôM n=yz ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% × s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt6 É)≈ tã tÎ/Éj‹ s3ßϑø9  آل 〉 ∪∠⊃⊆∩ #$

$!  :وقال تعاىل. عمران oΨõ3n=÷δ r' sù £‰x© r& Νåκ÷]ÏΒ $W± ôÜ t/ 4 |ÓtΒ uρ ã≅sVtΒ šÏ9 ¨ρF{  . الزخرف〉 ∪∇∩ #$

 
 
 

                                                 
 

األمم انظر السنن اإلهلية يف . عبد الكرمي زيدان األحداث الكونية املادية واألحداث اإلجتماعية/  وقد أطلق عليها د١
 .  ٢٤/ واجلماعات واألفراد، ص



  
 

٥٥٧

 :اإلنسانيةو السنن الكونية والفرق بني
الشمس حتديدنا لوقت غروب ، ومنها  حتديد ظهورها وحدوثهاميكنالسنن الكونية أن  -

، ومن ذلك  حتديد وقت ظهورهاميكن أما اإلنسانية فإننا جنزم حبدوثها ولكن ال وشروقها،
 . ١جزمنا الك األمة الظاملة ولكننا ال نستطيع حتديد وقت هالكها

-  PA;قا���G9 �3A�c �dJ@ن �A� 2NT) أو G9 �3A�c@ن $bاQً� مYًaA، أم� ا�;PA ا`�U9 _) 2�D�;D^ ا�[F PG3N 2�D@Gا�.   
 :أدلة ثبات السنن والنواميس: املسألة الثالثة

 :٢االطراد والعموم:  الدليل األول-
 أينما وجدت الظروفحدوث السنن كرار االطراد والعموم دليل ثبات هذه السنن، فت

مظهر   مبا فيه من اخلالئق دون استثناء،لكل الكونا مشوهلسبة مكاناً وزماناً وأشخاصاً، واملنا
 .من مظاهر ثباا

ومن ذلك ،  ومن أمثلة ذلك االطراد والعموم ثبات ما يف الكون من احلوادث والظواهر
ة عام يف واطراد هذه الظاهر لما نزل املطر ومن مث خروج النبات منها،كحياةحياة األرض 

�  “t :مجيع أحناء األرض، قال تعاىل s?uρ š⇓ö‘ F{$# Zοy‰ÏΒ$ yδ !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& $ yγ øŠn=tæ u !$ yϑø9 $# 

ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ ôM tF t6 /Ρr& uρ ÏΒ Èe≅à2 £l ÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ 〈 احلج. 
متاثلت دون حماباة وال متييز كلما كل البشر من أمثلة ذلك أيضاً سريان أحكام السنن على و

$ }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ: األسباب، قال تعاىل tΒ r' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# 3  tΒ ö≅yϑ÷ètƒ # [ þθß™ t“ øg ä† 

ÏµÎ/ ∩⊇⊄⊂∪ 〈النساء. 

 : عدم قبوهلا للتبديل والتحويل: الدليل الثاين-
 أو حتويل وهو من أعظم األدلة على ثبات السنن والنواميس، فال يستطيع أي كان تغيري 

≅ ö :شيئٍ بسيط منها، وهو أمر قرره اهللا ويعرفه البشر، قال تعاىل yγ sù šχρã�ÝàΖtƒ āωÎ) |M̈Ψß™ 

tÏ9 ¨ρF{ $# 4  n=sù y‰ÅgrB ÏM̈ΨÝ¡ Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? ( s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨ΨÝ¡ Ï9 «! $# ¸ξƒÈθ øtrB ∩⊆⊂∪ 〈 وقال تعاىل فاطر ،

                                                 
 
 .٢٤/عبد الكرمي زيدان، ص/ األفراد، دانظر السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات و ١

 .١٤/عبد الكرمي زيدان، ص/  انظر السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد، د٢



  
 

٥٥٨

$ tΑ :جه النمرود عندما حا-عليه السالم-على لسان إبراهيم  s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) �χÎ* sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ 

Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì� øóyϑø9 $# |M Îγ ç6 sù “Ï%©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# 

tÏϑÎ=≈ ©à9  . البقرة 〉 ∪∇∋⊅∩ #$

 :وقت اطرادها وحدوثها: املسألة الرابعة
 :السنن والنواميس وحدوثها بعدة قواننييرتبط اطراد وحدوث 

 غاية الدقة  على حنو هو يف، والنتائج مبقدماا، أي ربط املسببات بأسباا:١ قانون السببية-
 قال شيخ اإلسالم ابن ن يشمل السنن الكونية واإلنسانية، وهذا القانووالصرامة واالطراد،

، واهللا خالق األسباب ء إال بسبب يف الدنيا واآلخرة شيفليس: "- رمحه اهللا-تيمية 
 حىت لو توافقت ، وانتفاء املوانع، حتقق الشروط:ويقف هذا القانون على. ٢"واملسببات

فكل سبب فهو موقوف على وجود : "-رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية و ،األسباب
، وكل ذلك بقضاء بد من متام الشروط وزوال املوانعفال : "وقال. ٣"الشروط وانتفاء املوانع

من انضمام أسباب أخرى  بل ال بد ،، وليس شيء من األسباب مستقالً مبطلوبهاهللا وقدره
، فاملطر وحده ال واملعارضات عنه حىت حيصل املقصود وال بد أيضاً من صرف املوانع ،إليه

تصرف ىت  مث الزرع ال يتم حإليه من اهلواء والتراب وغري ذلك، إال مبا ينضم ،ينبت النبات
والطعام والشراب ال يغذي إال مبا جعل اهللا يف البدن من األعضاء عنه اآلفات املفسدة له، 

 . ٤"والقوى
 Èθ: فمىت حتقق الشرط وانتفى املانع حتقق اجلزاء، قال تعاىل ©9 r&uρ (#θßϑ≈ s)tF ó™$# ’ n?tã Ïπ s)ƒ Ì�©Ü9 $# 

Νßγ≈ oΨø‹s)ó™V{ ¹ !$̈Β $ ]%y‰xî ∩⊇∉∪ 〈وقال تعاىل،اجلن  : āχÎ) ©! $# Ÿω ç�Éi� tóãƒ $ tΒ BΘ öθs)Î/ 4®L ym 

                                                 
 
 .٣٣-٢١/عبد الكرمي زيدان، ص/ انظر السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد ، دللمزيد عن هذا القانون  ١

 .٧١/، ص٨/ جمموع فتاوى ابن تيمية، ج٢

 .١٣٣/، ص٨/س املصدر السابق، ج نف٣

 .١٦٧/، ص٨/ نفس املصدر السابق، ج٤



  
 

٥٥٩

(#ρç�Éi� tó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr' Î/ 3 !#sŒ Î)uρ yŠ# u‘r& ª!$# 5Θ öθ s)Î/ # [ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Š t�tΒ … çµs9 4 $tΒ uρ Οßγ s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ 

@Α#uρ ∩⊇⊇∪ 〈 الرعد. 

 أي الذي وقع ،نظريه املاضيو فيها بني الشيء سويةالت أي :١ قانون التماثل بني املتماثلني-
 óΟs9 :األحكام حبسب سنن اهللا العامة، قال تعاىليف  قبله r& Å7 Î=öκçΞ tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇∉∪ §ΝèO ãΝßγ ãè Î7 ÷KçΡ 

šÌ� ÅzFψ$# ∩⊇∠∪ y7 Ï9≡ x‹x. ã≅ yèø�tΡ tÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $$Î/ ∩⊇∇∪ 〈املرسالت  .  
حبسب سنن اهللا  األحكام يفاألضداد أي التفرقة بني  :٢ قانون االختالف بني املختلفني-

 ÷Π :العامة، قال تعاىل r& |= Å¡ym t Ï%©!$# (#θ ãm u�tIô_ $# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγ n=yè øgªΥ t Ï%©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# [ !#uθ y™ ôΜèδ$ u‹ øt¤Χ öΝåκèE$ yϑtΒ uρ 4 u !$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øts† ∩⊄⊇∪ 〈 اجلاثية. 
وهو سبحانه وتعاىل كما يفرق بـني األمـور         : "-محه اهللا  ر -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

، يف الشيء خلقاً وأمراً حبكم مثلـه  فيحكم ،املختلفة، فإنه جيمع ويسوي بني األمور املتماثلة      
، بل إن كانا خمتلفني متضادين مل       وال يسوي بني شيئني غري متماثلني     فال يفرق بني املتماثلني     

 . ١"يسو بينهما 

 :حقيقة االستدالل بثبات السنن والنواميس: ةاملسألة اخلامس
وحقيقة االستدالل بسنته وعادته هو اعتبار : "-رمحه اهللا–يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الشيء بنظريه، وهو التسوية بني املتماثلني، والتفريق بني املختلفني، وهو االعتبار املأمور به 
 .٣"القرآن الكرمييف 

 #: سنن ما ختتم باالعتبار، قال تعاىلولذلك جند أن من آيات ال ¨Lym #sŒ Î) }§t↔ø‹ tFó™$# ã≅ ß™”�9$# 

(# þθ ‘Ζsß uρ öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θ ç/É‹à2 ôΜèδ u !$y_ $ tΡç�óÇtΡ zÉdf ãΖsù  tΒ â !$ t± ®Σ ( Ÿωuρ –Š t� ãƒ $ uΖß™ù' t/ Ç tã ÏΘöθ s)ø9 $# 

                                                 
 
 .١٨٧-١٦٣/عبد الكرمي زيدان، ص/ انظر السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد ، د للمزيد عن هذا القانون ١

 .١٦١-١٣٥/دان، صعبد الكرمي زي/ انظر السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد ، دللمزيد عن هذا القانون ٢ 

 .  وما بعدها١٩/، ص١٣/ جمموع فتاوى ابن تيمية، ج١

 .٣٦٣/ النبوات، البن تيمية، ص٢



  
 

٥٦٠

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# ∩⊇⊇⊃∪ ô‰s)s9 šχ%x. ’Îû öΝÎηÅÁ |Á s% ×οu�ö9 Ïã ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰tn 2”u�tIø�ãƒ 

Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “Ï%©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ Ÿ≅‹ÅÁø�s?uρ Èe≅à2 & óx« “ Y‰èδ uρ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

' çνx‹s{r :فرعونهالك وقال تعاىل عن  .يوسف 〉 ∪⊆⊆⊆∩ sù ª!$# tΑ% s3tΡ Íοt� ÅzFψ$# #’ n<ρW{ $#uρ ∩⊄∈∪ ¨βÎ) 

’Îû y7Ï9≡ sŒ Zοu�ö9 Ïès9 yϑÏj9 # ý øƒs† ∩⊄∉∪ 〈النازعات  . 

= Ü : قال تعاىل،و قد ذكر اهللا االعتبار بعد السنن الكونية Ïk=s)ãƒ ª! $# Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $#uρ 4 ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zοu�ö9 Ïès9 ’ Í<'ρT[{ Ì�≈|Á ö/F{  . النور〉 ∪⊇⊇∩ #$

 
 العديد من السنن والنواميس، ذكر اهللا يف القرآن الكرمي: املسألة السادسة

 :منهاو
 ß§ôϑ¤±9:  جريان الشمس والقمر، قال تعاىل- $#uρ “Ì� øgrB 9h� s)tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ø)s? 

Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊂∇∪ t� yϑs)ø9 $#uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4®L ym yŠ$ tã Èβθã_ ó�ãè ø9 $% x. ÉΟƒÏ‰s)ø9 $# ∩⊂∪ 〈يس . 

≈# ¨βÎ) ’Îû É: لليل والنهار، قال تعاىل اختالف ا- n=ÏG÷z$# È≅ ø‹©9 $# Í‘$pκ̈]9 $#uρ $ tΒ uρ t,n=yz ª!$# ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθs)Ïj9 šχθ à)−Gtƒ ∩∉∪ 〈 ،وقال تعاىليونس:  ö≅è% óΟ çG÷ƒ u u‘r& βÎ) 

Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6ø‹ n=tæ Ÿ≅ø‹ ©9 $# # ´‰tΒ ÷�|� 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# Νà6‹Ï?ù' tƒ > !$ u‹ ÅÒÎ/ ( 
Ÿξ sùr& šχθãèyϑó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅ è% óΟçF ÷ƒ u u‘r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6 ø‹n=tæ u‘$ pκ̈]9 $# # ´‰tΒ ö� y™ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ô tΒ îµ≈s9 Î) ç�ö� xî «!$# Νà6‹ Ï?ù' tƒ 9≅ ø‹n=Î/ šχθãΨä3ó¡n@ ÏµŠÏù ( Ÿξ sùr& šχρç�ÅÇö7 è? ∩∠⊄∪ 〈القصص . 

 ×πtƒ#u : جريان الفلك يف البحر، قال تعاىل- uρ öΝçλ°; $‾Ρr& $ uΖù=uΗxq öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ ’Îû Å7ù=à�ø9 $# Èβθßs ô±yϑø9 $# 

% “Ï :قال تعاىلو يس، 〉 ∪⊆⊇∩ ©!$#uρ t,n=y{ yl≡ uρø— F{$# $ yγ ‾=ä. Ÿ≅yèy_ uρ / ä3s9 z ÏiΒ Å7 ù=à�ø9 $# ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ $ tΒ 

tβθ ç6 x.ö�s? ∩⊇⊄∪ 〈الزخرف . 



  
 

٥٦١

 ô:  إحياء األرض امليتة، قال تعاىل- ÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u y7 ‾Ρr& “ t� s? uÚö‘ F{$# Zπ yè Ï±≈yz !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& 

$ pκö� n=tæ u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“Ï% ©!$# $ yδ$ u‹ôm r& Ç‘ós ßϑs9 #’tAöθ yϑø9 $# 4 …çµ ‾ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ä. & ó x« í�ƒ Ï‰s% 

∩⊂∪ 〈فصلت. 
 uθ:  مراحل خلق اإلنسان وحياته، قال تعاىل- èδ “Ï%©!$# Νà6s)n=s{  ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 

7π x�õÜ œΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs)n=tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ì�øƒä† Wξø�ÏÛ §ΝèO (# þθ äó è=ö7tF Ï9 öΝà2£‰ä© r& ¢ΟèO (#θ çΡθ ä3tF Ï9 % Y{θ ãŠä© 4 
Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (# þθ äó è=ö7tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β öΝà6 ‾=yès9 uρ šχθ è=É)÷ès? ∩∉∠∪ 〈غافر  . 

 
 :١ومن السنن والنواميس اإلنسانية

$  ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã :اهللا فيمن اتبع هداه وفيمن أعرض عنه، قال تعاىل سنة - [sÎ=≈ |¹  ÏiΒ 

@� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt�Í‹ós ãΖn=sù Zο4θ u‹ym Zπ t6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôfuΖs9 uρ Νèδ t�ô_ r& Ç |¡ ôm r'Î/ $ tΒ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∠∪  〈  ،وقال تعاىلالنحل: tΑ$ s% $ sÜÎ7 ÷δ$# $yγ ÷ΨÏΒ $ Jè‹ÏΗsd ( öΝä3àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 

Aρß‰tã ( $ ¨Β Î* sù Νà6̈Ζt�Ï?ù' tƒ  Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑsù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒ uρ 

uÚt� ôãr& tã “ Ì�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã& s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê … çνã�à± øtwΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪ 〈 ،طه 

 tΒ :وقال تعاىل uρ ß·÷ètƒ  tã Ì�ø.ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ôÙÍh‹ s)çΡ … çµs9 $ YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγ sù …çµ s9 ÖƒÌ� s% ∩⊂∉∪ öΝåκ̈ΞÎ)uρ 

öΝåκtΞρ‘‰ÝÁ u‹ s9 Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9 $# tβθ ç7|¡ øts†uρ Νåκ̈Ξr& tβρß‰tGôγ •Β ∩⊂∠∪ 〈الزخرف .  

  ô‰s)s9uρ :قال تعاىل ،مكذبني املعاندين واهلزمية لل سنة اهللا يف أن عاقبة املؤمنني النصر-

ôM s)t7y™ $ oΨçGuΗÍ>x. $ tΡÏŠ$ t7Ïè Ï9 t Î=y™ö�ßϑø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ̈ΞÎ) ãΝßγ s9 tβρâ‘θ ÝÁΨyϑø9 $# ∩⊇∠⊄∪ ¨βÎ)uρ $tΡy‰Ζã_ ãΝßγ s9 

tβθ ç7Î=≈ tó ø9  ô‰s)s9 :وقوله تعاىل ،الصافات〉 ∪⊃∠⊆∩ #$ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ y7Î=ö6 s% ¸ξ ß™â‘ 4’n<Î) öΝÎγ ÏΒöθ s% 

Οèδρâ !$ yf sù ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $ uΖôϑs)tFΡ$$ sù zÏΒ tÏ% ©!$# (#θ ãΒ t� ô_r& ( šχ%x.uρ $ ˆ)ym $oΨø‹ n=tã ç�óÇnΣ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 

                                                 
 

 .عبد الكرمي زيدان/  وللمزيد عن السنن أنظر كتاب السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد، د١



  
 

٥٦٢

 öθ :قال تعاىلو الروم،〉 ∪∠⊇∩ s9 uρ ãΝä3n=tF≈ s% tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (# âθ ©9 uθ s9 t�≈ t/÷Š F{$# §ΝèO Ÿω šχρß‰Ågs† $ |‹Ï9 uρ 

Ÿωuρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ sπ ¨Ζß™ «! $# ÉL ©9 $# ô‰s% ôMn=yz ÏΒ ã≅ö6 s% ( s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7s? ∩⊄⊂∪ 

=|  :قال تعاىلو الفتح،〉 tF Ÿ2 ª!$# āt Î=øîV{ O$ tΡr& þ’Í? ß™â‘uρ 4 āχÎ) ©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Í•tã ∩⊄⊇∪ 

  .اادلة〉
وهذه السنة من الوضوح حبيث ال حتتاج إىل تعليق، حيث :  املؤمنني ابتالء اهللا يف سنة-

والسنة، وحيث الوقائع والتجارب يف حياة القرآن الكرمي تواردت ا األدلة الكثرية من 
=|  :قوله تعاىلمن ذلك  ويكفي اتباعهم تشهد بذلك،األنبياء و Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# βr& (# þθ ä.u�øIãƒ 

βr& (# þθä9θ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø�ãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9 uρ $̈ΖtF sù tÏ%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% ( £ yϑn=÷èu‹ n=sù ª! $# 

šÏ% ©!$# (#θ è%y‰|¹ £yϑn=÷èu‹ s9 uρ t Î/É‹≈s3ø9  ÷Π :وقوله تعاىل، العنكبوت〉 ∪⊃∩ #$ r& óΟçF ö6 Å¡ym βr& 

(#θ è=äzô‰s? sπ̈Ψyf ø9 $# $ £ϑs9 uρ Νä3Ï?ù' tƒ ã≅sW ¨Β tÏ% ©!$# (# öθ n=yz ÏΒ Νä3Î=ö6 s% ( ãΝåκ÷J¡¡ ¨Β â !$y™ù' t7ø9 $# â !#§�œØ9 $#uρ 

(#θ ä9 Ì“ ø9ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à)tƒ ãΑθ ß™§�9 $# t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yètΒ 4tL tΒ ç�óÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) u�óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌ� s% 

 .البقرة 〉 ∪⊇⊆⊅∩

 āχ: تعاىلهلقوو âθ n=ö7çF s9 þ’Îû öΝà6 Ï9≡ uθøΒ r& öΝà6Å¡ à�Ρr& uρ �∅ãèyϑó¡tF s9 uρ z ÏΒ zƒÏ% ©!$# (#θè?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝà6Î=ö6 s% z ÏΒ uρ šÏ% ©!$# (#þθ ä.u�õ°r& ”]Œ r& # Z�� ÏWx. 4 βÎ)uρ (#ρç�É9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ ¨βÎ* sù 

š�Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏΘ÷“tã Í‘θ ãΒW{  . آل عمران〉 ∪∌∇⊆∩ #$

¡|¡ βÎ) öΝä3ó : قال تعاىليف تداول الرخاء والشدة بني الناس، سنة اهللا - ôϑtƒ Óyö�s% ô‰s)sù 

¡§tΒ tΠ öθ s)ø9 $# Óyö� s% …ã& é#÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒ F{ $# $ yγ ä9 Íρ#y‰çΡ t ÷ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# zΝn=÷èu‹ Ï9 uρ ª!$# šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

x‹Ï‚ −Gtƒ uρ öΝä3ΖÏΒ u!#y‰pκà− 3 ª! $#uρ Ÿω �=Ïtä† tÉΚÎ=≈ ©à9  . آل عمران 〉 ∪⊂⊇⊆∩ #$
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وقد تقرر زوال هذه األمم الظاملة يف العديد من  ،ايار األمم الظاملة وزواهلاسنة اهللا يف  -
 ö≅è% öΝä3tF : تعاىلهلاآليات ويشهد لذلك قو ÷ƒ uu‘r& ÷βÎ) öΝä39s?r& ÛU#x‹ tã «!$# ºπ tGøót/ ÷ρr& ¸οt�ôγ y_ 

ö≅ yδ à7n=ôγ ãƒ āω Î) ãΠ öθ s)ø9 $# šχθßϑÎ=≈ ©à9  ô‰s)s9 : وقال تعاىل.األنعام〉 ∪∠⊇∩ #$ uρ $uΖõ3n=÷δ r& tβρã� à)ø9 $# 

ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% $ £ϑs9 (#θ ßϑn=sß � öΝåκøEu !% ỳ uρ Ο ßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ $ tΒuρ (#θçΡ% x. (#θãΖÏΒ ÷σã‹ Ï9 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øg wΥ 

tΠ öθ s)ø9 $# tÏΒ Ì�ôf ßϑø9  š�ù=Ï?uρ #”t�à)ø9 : تعاىلوقال ، يونس〉 ∪⊃⊆∩ #$ $# öΝßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& $ £ϑs9 (#θçΗs>sß 

$ uΖù=yèy_ uρ ΝÎγÅ3Î=ôγ yϑÏ9 # Y‰Ïãöθ ¨Β ∩∈∪ 〈 قال تعاىلو ،الكهف :  ˆξä3sù $ tΡõ‹ s{r& ÏµÎ6 /Ρx‹ Î/ ( Νßγ ÷ΨÏϑsù 

ô̈Β $ uΖù=y™ö‘r& Ïµø‹ n=tã $ Y6Ï¹%tn Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β çµø?x‹ s{r& èπ ysøŠ¢Á9 $# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β $ oΨø�|¡yz ÏµÎ/ 

š⇓ö‘ F{$# Οßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β $oΨø%t� øîr& 4 $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟ ßγ yϑÎ=ôà u‹Ï9 Å3≈ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 óΟ ßγ |¡ à�Ρr& 

šχθßϑÎ=ôà tƒ ∩⊆⊃∪ 〈يارها ، العنكبوتعند تفشي ويدل الواقع على زوال األمم الظاملة وا 
 .الظلم واجلربوت فيها

قال  ، هلماًاالنتقام منهم استدراج وعدم ،بإمهال اهللا للكفار  وذلكاهللا يف اإلمالء،سنة  -
 Ÿωuρ ¨ :اهللا تعاىل t |¡øts† tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. $yϑ‾Ρr& ’Í? ôϑçΡ öΝçλ m; ×�ö� yz öΝÍκÅ¦ à�ΡX{ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ’ Í?ôϑçΡ öΝçλ m; 

(# ÿρßŠ# yŠ ÷”z� Ï9 $ VϑøOÎ) 4 öΝçλm; uρ Ò>#x‹tã × Îγ•Β ∩⊇∠∇∪ 〈 تعاىل قالو. آل عمران : ô‰s)s9 uρ !$ uΖù=y™ö‘r& #’ n<Î) 5Ο tΒé& 

ÏiΒ y7 Î=ö6 s% Ο ßγ≈ tΡõ‹s{r' sù Ï !$ y™ù' t7ø9 $$ Î/ Ï!# §�œØ9 $#uρ öΝßγ ‾=yès9 tβθ ãã§�|ØtGtƒ ∩⊆⊄∪ Iωöθ n=sù øŒ Î) Νèδ u !% ỳ $ uΖß™ù' t/ 

(#θ ãã§�|Øs? Å3≈ s9 uρ ôM |¡s% öΝåκæ5θ è=è% z −ƒ y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ $ £ϑn=sù 

(#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρã� Åe2èŒ Ïµ Î/ $ oΨós tF sù óΟÎγ øŠn=tæ z>≡ uθ ö/r& Èe≅ à2 > ó_x« # ¨L ym #sŒ Î) (#θ ãm Ì� sù !$ yϑÎ/ (# þθ è?ρé& 

Νßγ≈ tΡõ‹s{r& ZπtGøót/ #sŒ Î* sù Νèδ tβθ Ý¡Î=ö7 •Β ∩⊆⊆∪ 〈 قال تعاىلو .األنعام:   ’ÎΤ ö‘x‹sù  tΒ uρ Ü>Éj‹s3ãƒ #x‹≈ pκÍ5 

Ï]ƒ Ï‰ptø: $# ( Ο ßγã_ Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊆⊆∪ ’ Í?øΒ é& uρ öΝçλ m; 4 ¨βÎ) “Ï‰ø‹ x. îÏGtΒ ∩⊆∈∪ 〈 

 . القلم
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 Νèδθ:  قال تعاىل، سنة التدافع، والصراع بني احلق والباطل- ãΒt“yγ sù ÂχøŒ Î* Î/ «!$# Ÿ≅ tF s%uρ 

ßŠ…ãρ#yŠ šVθä9% ỳ çµ9 s?#u uρ ª!$# š�ù=ßϑø9 $# sπyϑò6 Ïtø: $#uρ …çµ yϑ‾=tãuρ $ £ϑÏΒ â !$ t±o„ 3 Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ «!$# 

}̈ $ ¨Ψ9 $# Ο ßγ ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡x�©9 Ù⇓ö‘ F{$# £Å6≈s9 uρ ©! $# ρèŒ @≅ôÒ sù ’ n? tã šÏϑn=≈ yè ø9 $# 

  Ÿωuρ tβθ :وقال تعاىل. البقرة 〉 ∪⊆∋⊅∩ ä9#t“tƒ öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ 4®L ym öΝä.ρ–Š ã� tƒ  tã öΝà6 ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) 

(#θ ãè≈sÜ tGó™$# 4 ∩⊄⊇∠∪ 〈تعاىلوقال . البقرة : tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( tÏ% ©!$#uρ (#ρã�x�x. 

tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ ÏNθ äó≈ ©Ü9$# (#þθ è=ÏG≈ s)sù u !$ u‹Ï9 ÷ρr& Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰øŠx. Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. $ ¸�ŠÏè|Ê ∩∠∉∪ 

 ¨βÎ) š :وقال تعاىل.  النساء〉 Ï%©!$# (#ρã� x�x. tβθ à)Ï�Ζãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒr& (#ρ‘‰ÝÁ u‹ Ï9  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 
$ yγ tΡθ à)Ï�ΖãŠ|¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟ Îγ ø‹n=tæ Zοt�ó¡ym §ΝèO šχθç7 n=øó ãƒ 3 zƒÏ%©!$#uρ (#ÿρã� x�x. 4’n<Î) zΟ̈Ψyγ y_ 

šχρç�|³øtä† ∩⊂∉∪ 〈األنفال .  

% tÏ: وقال تعاىل ©!$# (#θ ã_Ì� ÷zé&  ÏΒ ΝÏδ Ì�≈tƒ ÏŠ Î�ö� tó Î/ @d, ym Hω Î) χr& (#θ ä9θ à)tƒ $ oΨš/u‘ ª! $# 3 Ÿω öθ s9 uρ ßìøùyŠ 

«!$# }̈ $ ¨Ζ9 $# Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôM tΒÏd‰çλ °; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óìu‹ Î/uρ ÔN≡ uθ n=|¹uρ ß‰Éf≈|¡tΒ uρ ã�Ÿ2õ‹ãƒ $pκ� Ïù ãΝó™$# 

«!$# # Z��ÏVŸ2 3 āχu�ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $#  tΒ ÿ…çνç�ÝÇΨtƒ 3 āχÎ) ©!$# :”Èθ s)s9 î“ƒ Ì“tã ∩⊆⊃∪ 〈 جاحل.  

 Ÿω :قال تعاىلو، الترف واملترفنييف  سنة اهللا - öθ n=sù tβ% x. z ÏΒ Èβρã�à)ø9 $# ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% (#θä9 'ρé& 

7π̈ŠÉ)t/ šχ öθpκ÷]tƒ Ç tã ÏŠ$|¡x�ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# āω Î) WξŠÎ=s% ô£ϑÏiΒ $ uΖøŠpgΥr& óΟ ßγ ÷ΨÏΒ 3 yìt7̈?$#uρ šÏ% ©!$# 

(#θ ßϑn=sß !$ tΒ (#θèùÌ� ø?é& Ïµ‹Ïù (#θ çΡ% x.uρ š ÏΒÌ� øg èΧ ∩⊇⊇∉∪ 〈  وقال تعاىل ،هود : !#sŒ Î)uρ !$ tΡ÷Š u‘r& βr& y7 Î=öκ–Ξ 

ºπ tƒö� s% $tΡö� tΒ r& $ pκ� Ïùu�øIãΒ (#θ à)|¡x�sù $ pκ�Ïù ¨, y⇔sù $pκö� n=tæ ãΑöθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡö� ¨Βy‰sù #Z�� ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ 〈اإلسراء  . 

  χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $tΒ  :ل تعاىلوقا ، سنة اهللا يف تغري أحوال الناس إذا تغريت أنفسهم-
BΘ öθ s)Î/ 4 ®L ym (#ρç�Éi� tó ãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦à�Ρr' Î/ 3 !#sŒ Î)uρ yŠ# u‘r& ª! $# 5Θöθ s)Î/ # [þθ ß™ Ÿξ sù ¨Š t� tΒ … çµs9 4 $ tΒuρ Ο ßγ s9 ÏiΒ 

ÏµÏΡρßŠ  ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪ 〈 قال تعاىل، الرعد:  z>u�ŸÑ uρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπtƒ ö� s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u 
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Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù' tƒ $ yγ è%ø—Í‘ # Y‰xîu‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôNt� x�x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρr' Î/ «!$# $ yγ s%≡ sŒ r' sù ª! $# }̈ $ t6 Ï9 

Æíθ àfø9 $# Å∃ öθy‚ ø9 $#uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 النحل . 

 :حجية ثبات السنن والنواميس بداللة العقل

بالبدهيات املعروفة اليت يستطيع العقل  والنواميس ن العقل يستطيع استنتاج ثبات السننإ
والتأمل والنظر فيها بعني  الوقائع واحلوادث املتماثلة ببعض، إدراكها، وذلك من خالل ربط

 :الفاحص، والتجرد من التقليد والظن، ومما يدلل على سنيتها

 فهالك قوم ،ررغم اختالف البيئات والعصوب األسباب ويف املصري  متاثل هذه الوقائع يف-
 ويف ، وأحداث متماثلة يف سبب اهلالكوم صاحل وغريهم من األقوام وقائعقنوح وقوم هود و

عليه –، قال تعاىل على لسان نيب اهللا شعيب املصري، مع اختالف العصر واختالف البيئات
 ÏΘ: -السالم öθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝä3̈ΨtΒ Ì�øg s† þ’Í∋$s)Ï© βr& Νà6 t7ŠÅÁãƒ ã≅÷W ÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹r& tΠ öθ s% ?yθçΡ ÷ρr& tΠ öθ s% 

>Šθ èδ ÷ρr& tΠ öθ s% 8xÎ=≈ |¹ 4 $ tΒuρ ãΠ öθ s% 7Þθä9 Νà6ΖÏiΒ 7‰‹Ïèt7 Î/ ∩∇∪ 〈 ،وقال تعاىل عل لسان مؤمن  هود

$ tΑ :آل فرعون s%uρ ü“Ï%©!$# z tΒ#u ÉΘ öθs)≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& Νä3ø‹ n=tæ Ÿ≅÷W ÏiΒ ÏΘ öθ tƒ É>#t“ ômF{ $# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷WÏΒ 

É>ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š% tæuρ yŠθ ßϑrOuρ tÏ% ©!$#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª!$# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$ t7Ïè ù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈غافر .   

 ومنها فساد األمم واألقوام بسبب املترفني، ومن ،تكرار هذه احلوادث بشكل ملحوظ -
 !#sŒ: مث تعرض هذه األمة للهالك، قال تعاىل Î)uρ !$ tΡ÷Š u‘r& βr& y7 Î=öκ–Ξ ºπtƒ ö� s% $ tΡö� tΒ r& $pκ� Ïùu�øIãΒ (#θ à)|¡x�sù 

$ pκ� Ïù ¨, y⇔sù $ pκö� n=tæ ãΑöθs)ø9 $# $ yγ≈ tΡö� ¨Β y‰sù # Z��ÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ 〈 النحل.  

 ومن ذلك تنبؤ  عند وجود األسباب،استطاعة العقل التنبؤ بوقوع السنة قبل حدوثها -
بت مع املؤمنني الذين تنبؤوا العقل الك األمم الظاملة قبل هالكها، منها قصة أصحاب الس

 øŒ: باستحقاق العصاة عذاب اهللا قبل نزوله، قال تعاىل Î)uρ ôMs9$ s% ×π̈Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθÝàÏès? $�Βöθs% � 
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ª!$# öΝßγ ä3Î=ôγ ãΒ ÷ρr& öΝåκæ5Éj‹ yè ãΒ $ \/# x‹tã # Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸οu‘ É‹ ÷ètΒ 4’ n<Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ‾=yès9 uρ tβθà)−Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ $ £ϑn=sù 

(#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρã�Åe2èŒ ÿÏµÎ/ $ uΖøŠpgΥr& tÏ% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç tã Ï þθ �¡9$# $tΡõ‹ s{r& uρ šÏ% ©!$# (#θ ßϑn=sß 

¥>#x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔t/ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθà)Ý¡ ø�tƒ ∩⊇∉∈∪ 〈األعراف . 
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 املبحث الثالث
  حجج معنوية 

 الفطرة: املطلب األول
 

 ،ورسله لشرعه واالنقياد له، شريك ال وحده لعبوديته للنفس، اهللا من يئة هي :١ةالفطر
 كما. النفس داخل من التوحيد على وبرهان حجة فهي وحمبته؛ إليه، والسكون والطمأنينة

 احلق، لطلب النفس يئة وهي بدهية، ضرورية بعلوم واالستدالل للنظر النفس يئة أا
 . الضار وكره لنافع،ا وحب الباطل، ودفع

 
 :حجية الفطرة من القرآن الكرمي

 øŒ: ال تعاىلق Î)uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ û Í_t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& 

àM ó¡s9 r& öΝä3În/t�Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $̈Ζà2 ô tã #x‹≈yδ t,Î#Ï�≈ xî 

 .عراف األ〉 ∪⊅∠⊆∩

� |Nt: تعاىلوقال  ôÜ Ïù «!$#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# 

ÞΟÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ 〈 الروم. 

. Í: قال تعاىلو s!uρ Ο ßγ tFø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ �∅ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ∩⊂∇∪ 〈الزمر. 

$  <§ø�tΡuρ: قال تعاىلو tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑoλ ù; r'sù $ yδu‘θ ègé� $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n=øùr&  tΒ $ yγ8©.y— 

∩∪ ô‰s%uρ z>%s{  tΒ $ yγ9¢™yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 الشمس 

 
 

                                                 
 

 .، من هذا البحث١٠٠-٩٩/ انظر ص١



  
 

٥٦٨

 :لفطرة من القرآن الكرميمسائل على حجية ا
 :الفطرة أصل يف االستدالل والنظر واخلطاب والكالم: املسألة األوىل

إدراك احلقائق ومعرفتها، ولوال ما يف القلوب من االستعداد ملعرفة عباده على اهللا فطر 
 . ١النظر واالستدالل وال اخلطاب والكالم احلقائق، مل يكن

، ومن ذلك التسوية امقراً البدهية الضرورية اليت يلد اإلنسان العلوم  واملعرفة الفطرية تتناول
بني املتماثلني، والتفرقة بني املختلفني، وداللة األثر على املؤثر، وحنوها؛ ولذلك حياجج اهللا 

 .البدهياتالناس يف القرآن الكرمي ذه 
≅ ã:  قال تعاىل yèôf uΖsùr& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ $# t ÏΒÌ� ôf çRùQ $% x. ∩⊂∈∪ 〈 فأخرب أن هذا حكم باطل يف  ،القلم

 ÷Π :وقال تعاىل ، سبحانه اهللاليق نسبته إىلت والعقول ال الفطر r& |= Å¡ym tÏ% ©!$# tβθ è=yϑ÷ètƒ 

ÏN$ t↔Íh‹¡¡9 $# βr& $ tΡθ à)Î7 ó¡o„ 4 u!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øts† ∩⊆∪ 〈،وقال تعاىل العنكبوت :  ôΘ r& ã≅yè øg wΥ tÏ%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# t Ï‰Å¡ ø�ßϑø9 $% x. ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅ yè øgwΥ tÉ)−Gßϑø9 $# Í‘$ ¤fà�ø9 $% x. ∩⊄∇∪ 

 من إعطاء النظري حكم نظريه  مبا أودع فيهاالفطرذكر العقول ونبه  أفال تراه كيف ،ص〉
 .٢وعدم التسوية بني الشيء وخمالفه يف احلكم

 
 :الغريزة والفطرة: املسألة الثانية

 .٣الطبيعة والقرحية والسجية من خري أو شر: يزة يف اللغة هيالغر
 أشياء  يدرك وينتبه إىلاستعداد فطري نفسي جسمي يدفع الفرد إىل أن: ويف االصطالح هي

  .٤، وأن يسلك حنوها مسلكاً خاصاًأن يشعر بانفعال خاص عند إدراكها، ومن نوع معين

                                                 
 

 .٦٢/، ص٥/ة، جتعارض العقل والنقل، البن تيمي    درء ١

 .١٨٤/، ص٤/  أضواء البيان، للشنقيطي، ج ٢

 .٣٥/، ص١١/و لسان العرب، مادة غرز، ج. ٨٨٨/، ص٣/  انظر الصحاح، للجوهري، مادة غرز، ج ٣

 .٥٩/    منهج التربية أساسياته ومكوناته، الدكتور علي أمحد مدكور، ص٤
 



  
 

٥٦٩

 بيئته اليت تطيع من خالله العيش والتكيف مع هي استعداد فطري يف املخلوق يس:الغريزةو
 . مع احليوان يف العديد من هذه الغرائز اإلنسانيتفقو خلقها اهللا عليها،

& 4‘ym÷ρr : قال تعاىل uρ y7 •/u‘ ’n<Î) È≅øtª[“$# Èβr& “É‹ ÏƒªB$# z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø:$# $ Y?θ ã‹ ç/ zÏΒ uρ Ì� yf ¤±9$# $£ϑÏΒ uρ 

tβθ ä©Ì� ÷ètƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’ Í?ä.  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡ t� yϑ̈W9 $# ’Å5 è=ó™$$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξä9 èŒ 4 ßlã� øƒs† . ÏΒ $yγ ÏΡθ äÜ ç/ 

Ò>#u�Ÿ° ì#Î=tF øƒ’Χ …çµ çΡ≡ uθ ø9 r& ÏµŠÏù Ö !$ x�Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3x�tGtƒ ∩∉∪ 〈النحل ، 
ومن ذلك البهائم ... اء من غري سبب واملقصود باإلهلام هو ما خيلقه اهللا تعاىل يف القلب ابتد

 وهو ما ،١ منافعها واجتناب مضارها وتدبري معاشهادركوما خيلق اهللا سبحانه فيها من 
 . يسمى بالغريزة

 يندرج حتتهما العديد من غريزة حب احلياة وكره املوت؛ ألنه وتتمثل مجيع الغرائز يف
=| : قال تعاىلنفس من اهلالك،  على الغريزة اخلوف ، ومنهاالغرائز ÏGä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΑ$ tF É)ø9 $# 

uθ èδ uρ ×νö�ä. öΝä3©9 ( # |¤ tãuρ βr& (#θèδ t� õ3s? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ ×�ö� yz öΝà6 ©9 ( # |¤ tãuρ βr& (#θ™6 Ås è? $\↔ø‹ x© uθ èδ uρ @�Ÿ° 

öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊇∉∪ 〈قال  املالريزة حب، والغريزة اجلنسية وغالبقرة ،

 zÎiƒ: تعاىل ã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9$# š∅ÏΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# tÏΖt6 ø9 $#uρ Î�� ÏÜ≈oΨs)ø9 $#uρ Íοt� sÜΖs)ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

É= yδ©%!$# ÏπāÒ Ï�ø9 $#uρ È≅ø‹ y‚ ø9$#uρ ÏπtΒ §θ |¡ßϑø9 $# ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ Ï^ ö� ys ø9$#uρ 3 š�Ï9≡ sŒ ßì≈tF tΒ Íο4θ u‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( 
ª!$#uρ …çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ ãm É>$ t↔yϑø9 …   :وقال تعاىلآل عمرآن، 〉 ∪⊇⊆∩ #$ çµ‾ΡÎ)uρ Éb=ßs Ï9 Î�ö� sƒø: $# î‰ƒ Ï‰t±s9 

، اخلريحدوث املنع عند غريزة  وكراهية املكروه واجلزع من حدوثه،غريزة ، و العاديات〉 ∪∇∩

  ¨βÎ) z≈|¡Σ: قال تعاىل M}$# t,Î=äz % �æθ è=yδ ∩⊇∪ #sŒ Î) çµ¡¡tΒ •�¤³9 $# $ Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ #sŒ Î)uρ çµ¡¡tΒ ç�ö�sƒø: $# 

$ ¸ãθ ãΖtΒ ∩⊄⊇∪ 〈وغريزة حب الطعام والشراب، املعارج . 
 
 

                                                 
 

 ١٣٣/، ص١٠/ أحكام القرآن، للقرطيب، ج ١



  
 

٥٧٠

 :الفرق بني الفطرة والغريزة
الغريزة جمبول عليها اإلنسان ، و وال تكون جرباً،الفطرة دعوة وشهادة من داخل النفس -

 .مدفوعاً إليها
 ولد على فطرة اإلسالم، أو خلق حنيفاً وحنونه إ: وإذا قيل: "-رمحه اهللا–قال ابن تيمية  

ذلك، فليس املراد به أنه حني خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن اهللا تعاىل 
! ª :يقول $#uρ Νä3y_ t�÷zr& . ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© ∩∠∇∪ 〈ولكن النحل ،
ته وحمبته، فنفس الفطرة تستلزم اإلقرار خبالقه مقتضية موجبة لدين اإلسالم، ملعرف فطرته
وإخالص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها حتصل شيئاً بعد شيء، حبسب كمال  وحمبته
 .١"إذا سلمت عن املعارض الفطرة

 يعبد اهللا أو فمثالً حاجة اإلنسان إىل العبادة غريزة جمبول عليها اإلنسان وال فرق بني أن
 . والفطرة توجه هذه الغريزة إىل عبادة اهللا وحده ال شريك لهوها،صنماً أو ناراً وحن

 (#þθ: ، قال تعاىلالفطرة ال تكون إال نافعة ألا تدل على احلق - ßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθ ß™u‘ 

«!$# 4 öθ s9 ö/ ä3ãè‹ÏÜãƒ ’Îû 9�� ÏWx. zÏiΒ Í÷ö∆ F{$# ÷Λ— ÏΨyès9 £ Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3ø‹s9 Î) z≈ yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû 

ö/ ä3Î/θ è=è% oν§� x.uρ ãΝä3ø‹s9 Î) t�ø�ä3ø9 $# s−θ Ý¡à�ø9 $#uρ tβ$ uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡ §�9$# ∩∠∪ 〈 

 .احلجرات

≈ ¨βÎ) z:  الضار، قال تعاىلالغريزة منها النافع ومنها و |¡ΣM}$# t, Î=äz % �æθ è=yδ ∩⊇∪ #sŒ Î) çµ¡¡tΒ 

•�¤³9 $# $ Yãρâ“y_ ∩⊄⊃∪ #sŒ Î)uρ çµ¡¡tΒ ç�ö� sƒø: $# $ ¸ãθ ãΖtΒ ∩⊄⊇∪ 〈املعارج .  
 ؛وتتفق الفطرة والغريزة عند اإلنسان يف أن كالً منهما قد يتعرض لالحنراف والتغيري

 كتغري غريزة ميل كذلك،الغريزة و.  قابلة لالحنراف والتغيري-كما ذكرت سابقاً-الفطرة ف
$  : قال تعاىل، إىل ميل كل جنس إىل نفسهكل من اجلنسني من ذكر وأنثى لآلخر »Ûθä9 uρ 

                                                 
 

 .٣٨٣/، ص٨/ العقل والنقل، البن تيمية، جدرء تعارض ١



  
 

٥٧١

øŒ Î) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 tβθ è?ù' s?r& sπ t± Ås≈x�ø9 $# $ tΒ Νä3s)t7 y™ $ pκÍ5 ôÏΒ 7‰tn r& š∅ÏiΒ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝà6 ‾ΡÎ) 

tβθ è?ù' tGs9 tΑ$y_ Ìh�9 $# Zοuθ öκy−  ÏiΒ ÂχρßŠ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅t/ óΟçFΡr& ×Π öθ s% šχθèùÌ� ó¡ •Β ∩∇⊇∪ 〈األعراف  . 

 :يف الفطرة والتغيري يف الغريزة هي نفسهاأسباب االحنراف و
 öΝßγ :قال تعاىل ،وسوسة الشيطان - ¨Ψ‾=ÅÊ_{ uρ öΝßγ ¨Ψt�ÏiΨtΒ _{uρ öΝßγ‾Ρt� ãΒ Uψuρ £à6 ÏnGu;ã‹ n=sù šχ#sŒ# u 

ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# öΝåκ̈Ξz÷ß∆ Uψuρ āχ ç�Éi� tóãŠn=sù šYù=yz «!$# 4  tΒ uρ É‹Ï‚ −F tƒ z≈ sÜø‹ ¤±9$# $ wŠÏ9 uρ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 

ô‰s)sù t� Å¡yz $ ZΡ#t� ó¡äz $YΨ�Î6 •Β ∩⊇⊇∪ 〈 النساء. 
  .البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان -
 .اقتراف اآلثام واملعاصي -
 . غياب الدعاةاألمد واجلهل بعد انقطاع الرسل وطول  -
 

 :احليوان و اإلنسانالفطرة بني
 اهللا إرادةً وإدراكاً ليعمل مبوجبهما، فيوجد الطائع ويعطيه ،الفطرة تكون يف اإلنسان يئة

 ¬!uρ ß‰àf :والكاره، قال تعاىل ó¡o„ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $\δ ö�x.uρ Νßγ è=≈ n=Ïßuρ 

Íiρß‰äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ∩⊇∈∪ 〈 الرعد.  

!¬ : ، قال تعاىلغريزة جمبول عليهافهي  يف احليوان أما uρ ß‰àf ó¡o„ $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ 

†Îû ÇÚ ö‘F{ $#  ÏΒ 7π−/!#yŠ èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ öΝèδuρ Ÿω tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ∩⊆∪ 〈النحل .  
 

 :دالئل وجود الفطرة من القرآن الكرمي: املسألة الثالثة
 : دالئل شرعية-أ

 øŒÎ)uρ x‹s{r& y7 :تعاىل دل القرآن الكرمي على وجود الفطرة يف عدة آيات، منها قوله •/u‘ .ÏΒ 

û Í_t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô−r& uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& àM ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ 



  
 

٥٧٢

χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈 ،أصل أن فبني  األعراف
وقد تقرر بلسان احلال عن  ، اإلشهاد الذي أشهد اهللا عليه مجيع اخللق بلسان املقال:طرةالف

 اإلشهاد السابقطريق آيات اهللا وبراهينه يف الكون، فكانت الفطرة خري شاهد على هذا 
 óΟ: وقال تعاىل .ومقررة آليات اهللا وبراهينه الدالة عليه Ï%r' sù y7 yγô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ÏΖym 4 |Nt� ôÜÏù 

«!$# ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ 

u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ،جاء به   اليت توافق مافصرح سبحانه بوجود الفطرةالروم
سنة و ،قرر يف كل عباد اهللافالفطرة أمر م ،ة اليت هي توحيد اهللا ونبذ الشركالنيب من احلنيفي

 .ال تتبدل وال تتغري
أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما ": �ودلت السنة على وجود الفطرة فقال 

علمين يومي هذا، كل مال حنلته عبداً حالل، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإم أتتهم 
 أال يشركوا يب ما مل يهم ما أحللت هلم، وأمرمت علعن دينهم، وحرمالشياطني فاجتالتهم 

أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه  الفطرة على يولد مولود كل: "�وقال . ١"أنزل به سلطاناً
 .٢"ميجسانه 

 
 :  دالئل عقلية-ب
 منع الرسل والدعاة من إكراه الناس على اإلميان باهللا دليل عقلي على وجود الفطرة، قال -

� Iω oν#t: تعاىل ø.Î) ’Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨t6 ¨? ß‰ô©”�9 $# z ÏΒ Äc xöø9 $# 4 yϑsù ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ 

«!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$Î/ 4’s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ$# $oλ m; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛ Î=tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 البقرة، 
ج إىل اإلكراه عليه؛ ألن اإلكراه إمنا يقع على ما تنفر  له ال حيتاالفطرةوقبول  كمال الدينفل

 .٣ مع احلقيقة واحلق، أو ملا ختفى براهينه وآياتهعنه القلوب، ويتناىف
                                                 

 

 .١٠٤/ سبق خترجيه، انظر ص ١

 .٩٠/ سبق خترجيه، انظر ص ٢

  .بتصرف يسري،١١١/ ، للسعدي، ص الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي انظر٣



  
 

٥٧٣

 تصوير االستدالل على وجود اهللا وربوبيته بصورة املعارف البدهية الضرورية اليت ال حتتاج -
لتنبيه، ومن ذلك قوله تعاىل ملوسى إىل برهان، وأكثر ما ميكن فعله حياهلا هو التذكري وا

$! : -عليهما السالم-وهارون  t6 yδ øŒ $# 4’ n<Î) tβöθ tãö�Ïù … çµ‾ΡÎ) 4 xösÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθà)sù …çµs9 Zω öθ s% $YΨÍh‹ ©9 … ã& ©#yè ©9 

ã� ©.x‹tF tƒ ÷ρr& 4 ý øƒs† ∩⊆⊆∪ 〈 ،وهية إال لومع أن فرعون قد جترب وطغى حىت ادعى الربوبية واأل طه
 .وتنبيهه فلعل فطرته تستيقظ  فيخشىبتذكريه  -عليهما السالم–سى وهارون أن اهللا أمر مو

 
 االستفهام التعجيب واالستنكاري الشديد على منكري ألوهية اهللا بعد إقرارهم بربوبيته اليت -

هي جزء من الفطرة، حيث إن الفطرة ال تكمل إال باإلميان بألوهيته سبحانه، فإن كانوا قد 
ليه فطرهم من اإلميان بربوبية اهللا فالواجب عليهم اإلميان بألوهيته اليت هي أقروا مبا متليه ع

 ö≅è% : أصل الفطرة، قال تعاىل tΒ Νä3è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ̈Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Áö/F{ $#uρ  tΒ uρ ßl Ì�øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒä†uρ |M Íh‹yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $#  tΒ uρ ã� În/y‰ãƒ z÷ö∆ F{ $# 4 
tβθ ä9θà)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθà)−Gs? ∩⊂⊇∪ 〈قال تعاىليونس، و:   È⌡ s9 uρ Νßγ tF ø9 r' y™ ô̈Β t, n=y{ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ t�¤‚ y™uρ }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ £ ä9θ à)u‹ s9 ª!$# ( 4’‾Τ r'sù tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ ª! $# äÝÝ¡ ö6 tƒ 

s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 â !$ t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ÿ… ã& s! 4 ¨βÎ) ©! $# Èe≅ä3Î/ > ó x« ÒΟŠÎ=tæ ∩∉⊄∪ Í. s!uρ Ο ßγtF ø9 r' y™ ̈Β 

tΑ̈“ ‾Ρ š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ $ uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ £ä9θ à)u‹ s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ôϑys ø9 $# ¬! 4 
ö≅ t/ óΟèδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩∉⊂∪ 〈العنكبوت .  
 
 :  دالئل حسية-ج
 يدل على أنه -ولو كان مشركاً-ضيق هللا يف حال الشدة واللتوحيد ارجوع اإلنسان  -

 #sŒ: مفطور على توحيد اهللا، قال تعاىل Î)uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΣM}$# @�àÑ $ tãyŠ …çµ −/u‘ $�7�ÏΖãΒ Ïµø‹ s9 Î) §ΝèO #sŒ Î) 

…çµ s9 §θ yz Zπ yϑ÷è ÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ z Å¤ tΡ $ tΒ tβ% x. (# þθ ããô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ã≅ö7 s% Ÿ≅yèy_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9  tã 



  
 

٥٧٤

Ï& Î#‹Î7 y™ 4 ö≅è% ôì−Gyϑs? x8Í� ø�ä3Î/ ¸ξ‹ Î=s% ( y7̈ΡÎ) ôÏΒ É=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9  #sŒ :وقال تعاىل ، الزمر〉 ∪∇∩ #$ Î)uρ 

Νåκu� Ï±xî Ól öθ ¨Β È≅ n=—à9$$ x. (# âθtãyŠ ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# $£ϑn=sù öΝßγ8‾gwΥ ’ n<Î) Îh�y9 ø9 $# Νßγ ÷ΨÏϑsù Ó‰ÅÁ tF ø)•Β 4 
$ tΒ uρ ß‰ys øg s† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔Î/ āω Î) ‘≅ä. 9‘$−F yz 9‘θ à�x. ∩⊂⊄∪ 〈وقال تعاىل ،لقمان:  #sŒ Î* sù (#θç7 Å2u‘ ’Îû 

Å7 ù=à�ø9 $# (# âθ tãyŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ çµ s9 t Ïe$!$# $£ϑn=sù öΝßγ9 ‾gwΥ ’n<Î) Îh�y9 ø9 $# #sŒ Î) öΝèδ tβθ ä.Î�ô³ç„ ∩∉∈∪ 〈العنكبوت . 
 

ع مللمضطر عند توجهه إليه، يزيد من دعم الدافع الفطري بوجود إله يساهللا استجابة  -
 : ويرى وجييب قال تعاىل ¨Βr& Ü=‹Ågä† §� sÜôÒ ßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ u þθ �¡9$# öΝà6 è=yè ôftƒ uρ 

u !$ x�n=äz ÇÚö‘ F{ $# 3 ×µ≈s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã�ā2x‹s? ∩∉⊄∪ 〈النمل. 
 

لكل من آمن باهللا وعبده، ملوافقة اإلميان باهللا وحده لنفس هذا املخلوق االستقرار النفسي  -
املفطور عليها؛ ولذلك يشعر اإلنسان بالراحة والسعادة عند اإلميان باهللا أو عمل الصاحلات، 

 :  ذلك، قال تعاىلويشعر بالضيق واهلم يف غري yϑsù ÏŠ Ì�ãƒ ª!$# βr& …çµ tƒÏ‰ôγ tƒ ÷y u�ô³o„ …çνu‘ ô‰|¹ 

ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 (  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& … ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅yè øg s† … çνu‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ t̀� ym $ yϑ‾Ρr' Ÿ2 ß‰̈è ¢Á tƒ ’Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 
š�Ï9≡ x‹Ÿ2 ã≅yè øgs† ª! $# }§ô_ Íh�9$# ’n? tã š Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∈∪ 〈األنعام  . 

 

 :إمكانية وجود الفطرة مع ظهور الكفر والشرك: املسألة الرابعة
ال يوجد تعارض بني وجود الفطرة الدالة على توحيد اهللا يف نفوس كل البشر ووجود 

، ومع ذلك فإا ال تندرس بل ١الشرك باهللا؛ ألن الفطرة قابلة للتبديل والتغيري بعوامل كثرية
نفوس الكافرة تستيقظ إذا نبِهت أو ذُكرت، واختيار اإلنسان للشرك هو تبقى كامنة داخل ال

عن طريق اخلطأ فإذا ذُكر تنبه، وإما عن ذلك يكون أن فإما اختيار مبين على خمالفة فطرته 

                                                 
 

 .٩٥/ صانظر ١



  
 

٥٧٥

 #$™ tΑ$s% _|yϑø9$# tÏ%©!$# (#ρç�y9ò6tFó: ، قال تعاىل ذُكر جترب وتكرباطريق القصد واالختيار فإذ

∅ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% tÏ%©#Ï9 (#θà�Ïè ôÒ çGó™$# ô yϑÏ9 z tΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ šχθ ßϑn=÷ès?r& āχ r& $[s Î=≈ |¹ ×≅y™ó÷‘∆ ÏiΒ 

ÏµÎn/§‘ 4 (# þθä9$ s% $‾ΡÎ) !$ yϑÎ/ Ÿ≅Å™ö‘ é& ÏµÎ/ šχθãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ tΑ$ s% š Ï%©!$# (# ÿρç�y9 ò6 tFó™$# $‾ΡÎ) ü“Ï% ©!$$ Î/ 

ΝçGΖtΒ#u ÏµÎ/ šχρã� Ï�≈x. ∩∠∉∪ 〈من قوم فباعث الفطرة حترك وتنبه عند املستضعفني، األعراف 
كفروا فاستكربوا واختاروا   فاختاروا موافقته، وحترك عند الذين-عليه السالم–صاحل 
 .خمالفته

 
 :دالئل حجية الفطرة من العقل

ها ما يدفعها إىل قبول احلق ورفض الباطل، لوم عقالً أن كل نفس بشرية يوجد فيمن املع -
 .لى وجود دافع يف النفس لطلب احلق وترجيحه على غريه وهي الفطرة يدل عهذا

التزام دين معني طابع  ولذلك كان  يف الغالب،يرفض اإلحلاد وميقتهالسوي عقل اإلنسان  -
 . شاهداً على وجود هذه الفطرةاحلق البحث عن الدين كان وكثريٍ من الناس، 

موجد الكون واحلياة واإلنسان، وال ترتاح  عليه تساؤالت كثرية عن درِاإلنسان ت عقل -
 .  ، هذا يدل على وجود الفطرةنفسه إال بوجود إجابات شافية

قبول ما جاءت به الرسل من عقائد وشرائع،   وفطرهم على األسوياءاتفاق عقول الناس -
  .، يدلل على الفطرةوالنفور مما ت عنه الرسل

ولة البحث عن دين آخر، واالستقرار الديين الكامل  عدم االستقرار الديين عند الكافر وحما-
 .عند املؤمن يدلل على الفطرة

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٥٧٦

 املطلب الثاين
 العلم

 

 : وذلك ضربان،هو إدراك الشيء حبقيقته :العلم 
 .إدراك ذات الشيء:  أحدمها

 .١احلكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه: والثاين
 

 : ال خيرج عن ثالث٢علموحتصيل ال
 .٣)الضروريالعلم البدهي (  علم يتحصل عليه اإلنسان بفطرته -
 ).العلم املكتسب(  علم يتحصل عليه اإلنسان حبواسه -
 ).العلم الغييب(  علم يتحصل عليه اإلنسان من غريه بدالئل تشهد له -

والثاين يكتسبه بأدوات .  العلومفاألول يولد به اإلنسان مقراً به جاعالً إياه منهجاً لقبول بقية
والثالث يقبله اإلنسان إذا . اإلدراك اليت معه وهو املطلوب من اإلنسان واملأمور بتحصيله

وافق األول والثاين، وهذا العلم ال يطلب من اإلنسان البحث عنه والسعي يف طلبه؛ ألنه 
 .مهما سعى يف طلبه فلن يبلغه

 
 :حجية العلم

القرآن كل سلطان يف ": مارضي اهللا عنه-، قال ابن عباس علمية سلطاناً الاحلُجةمسى اهللا 
 (#θ :وهذا كقوله تعاىل" الكرمي حجة ä9$ s% x‹ y‚ ¨?$# ª!$# # Y‰s9 uρ 3 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ ( uθ èδ ÷ Í_ tóø9 $# ( … çµs9 $ tΒ 

†Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 ÷βÎ) Νà2y‰ΖÏã ÏiΒ ¤≈sÜ ù=ß™ !#x‹≈pκÍ5 4 šχθä9θ à)s?r& ’n? tã «!$# 

                                                 
 

 .٣٦١/  مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، ص ١

 .١٧٠/ انظر الذريعة يف أحكام الشريعة، ص. ربعة أضرب لتحصيل العلم ذكر الراغب األصفهاين أ٢

  .١٦٩-١٦٨/ للمزيد انظر الذريعة يف أحكام الشريعة، للراغب األصفهاين، ص٣



  
 

٥٧٧

$ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∉∇∪ 〈 جة مبا قلتمما عندكم من : يعين،  يونسإن هو إال قول على اهللا بال ح ،

 ÷βÎ) }‘Ïδ Hω : وقال تعاىل،علم Î) Ö!$ oÿôœr& !$ yδθ ßϑçGø‹ ®ÿxœ öΝçFΡr& / ä.äτ !$t/# u uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5  ÏΒ 

?≈sÜ ù=ß™ 4 βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ āωÎ) £©à9 $# $ tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§à�ΡF{ $# ( ô‰s)s9 uρ Νèδ u!% ỳ  ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“y‰çλ ù; $# ∩⊄⊂∪ 

 ...، بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكمبرهاناً  والحجةما أنزل اهللا : ، يعينالنجم  〉
 ألا توجب تسلط صاحبها واقتداره فله ا ؛ سلطاناًاحلُجةواملقصود أن اهللا مسى علم 

   .١جلاهلني، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدالى سلطان ع

 
 :حجية العلم من القرآن الكرمي

 :اآليات الواردة يف حجية العلم من القرآن الكرمي كثرية جداً، منها
 y‰Îγ :قال تعاىل x© ª! $# … çµ‾Ρr& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9 'ρé&uρ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ 4 Iω 

tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ â“ƒ Í–yê ø9 $# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9   .عمران آل〉 ∪∇⊆∩ #$

 Ç :قال تعاىلو Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §�9$# ’Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# öΝåκ÷]ÏΒ tβθ ãΨÏΒ÷σçR ùQ $#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒuρ 

tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 tÏϑŠÉ)çR ùQ$#uρ nο4θ n=¢Á9 $# 4 šχθè?÷σßϑø9 $#uρ nο4θ Ÿ2̈“9$# tβθ ãΖÏΒ÷σçR ùQ $#uρ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ$# y7Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝÍκ� Ï?÷σãΨy™ # �� ô_ r& $ �Κ‹Ïà tã ∩⊇∉⊄∪ 〈 النساء. 

≈ sπuŠÏΖ :قال تعاىلو yϑrO 8l≡uρø— r& ( š∅ÏiΒ Èβù' āÒ9$# È÷ uΖøO$# š∅ÏΒ uρ Ì“ ÷èyϑø9 $# È÷ uΖøO$# 3 ö≅è% Èø t� Ÿ2©%!!#u 

tΠ §� ym ÏΘr& È ÷uŠs[ΡW{ $# $̈Β r& ôMn=yϑtGô© $# Ïµ ø‹n=tã ãΠ%tn ö‘r& È÷ uŠs[ΡW{ $# ( ’ÎΤθä↔Îm7 tΡ AΟ ù=Ïè Î/ βÎ) óΟçGΖà2 tÏ%Ï‰≈|¹ 

 .األنعام 〉 ∪⊃⊇⊆∩

 zΝn=÷èu‹Ï9 :قال تعاىلو uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# çµ ‾Ρr& ‘, ys ø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù ÏµÎ/ |M Î6 ÷‚ çGsù 

…ã& s! öΝßγç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊆∪ 〈 احلج. 

                                                 
 

 .٧٧-٧٦/، ص١/مفتاح دار السعادة، البن القيم، ج ١



  
 

٥٧٨

 :مسائل متعلقة بالعلم من القرآن الكرمي
 :فضل العلم: املسألة األوىل

 :منهامن املواضع، بالعلم وأهله وحث عليه وبني فضله يف العديد القرآن الكرمي أشاد 
� ù&t: حتث على العلم وتعلمه، قال تعاىل �على النيب آيات أنزلت أن أول  - ø%$# ÉΟó™$$ Î/ 

y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ôÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& t�ø%$# y7š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ ‾=tæ 

ÉΟ n=s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾=tæ z≈|¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪ 〈 العلق. 

 úχ 4 ÉΟ: قال تعاىل  أداة العلم،القلمأن اهللا أقسم ب - n=s)ø9 $#uρ $ tΒ uρ tβρã� äÜó¡o„ ∩⊇∪ 〈 القلم . 

$  3 :قال تعاىل ،العلمته وبني خشياهللا بني ط  رب- yϑ‾ΡÎ)  ý øƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$ t6 Ïã (# àσ‾≈ yϑn=ãè ø9 $# 3 
āχÎ) ©!$# î“ƒÍ•tã î‘θ à�xî ∩⊄∇∪ 〈 فاطر . 

 Ÿω: تعاىلقال  ، األنبياء بالعلم اهللال فض- öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «!$# y7 ø‹ n=tã … çµçGuΗ÷q u‘uρ M £ϑoλ m; ×πx�Í←!$ ©Û 

óΟßγ ÷ΨÏiΒ χ r& x8θ �=ÅÒãƒ $ tΒ uρ šχθ �=ÅÒãƒ Hω Î) öΝåκ|¦à�Ρr& ( $ tΒ uρ š�tΡρ•�ÛØ o„  ÏΒ & óx« 4 tΑt“Ρr& uρ ª!$# 

š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑõ3Ïtø: $#uρ š�yϑ©=tãuρ $ tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn=÷ès? 4 šχ%x.uρ ã≅ôÒ sù «!$# y7 ø‹n=tã $ VϑŠÏà tã 

 $»Ûθ :قال تعاىل و،النساء 〉 ∪⊃⊆⊆∩ ä9 uρ çµ≈oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $ Vϑù=Ïãuρ çµ≈ oΨø‹‾g wΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒ ö� s)ø9 $# ÉL ©9 $# 

M tΡ% x. ã≅yϑ÷è ¨? y]Í×‾≈ t6 y‚ ø9 $# 3 óΟßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ% x. uΘ öθ s% & öθ y™ tÉ)Å¡≈ sù ∩∠⊆∪ 〈 وقال تعاىل عن  ،األنبياء

 $£ϑs9 :-يه السالمعل-موسى uρ xtn=t/ …çν£‰ä© r& #“ uθ tGó™$#uρ çµ≈oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 š�Ï9≡ x‹x.uρ 

“Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  ô‰s)s9 :وقال تعاىل ،القصص 〉 ∪⊇⊆∩ #$ uρ $ oΨ÷�s?#u yŠ…ãρ#yŠ z≈ yϑø‹n=ß™uρ $Vϑù=Ïã ( Ÿω$s%uρ 

ß‰ôϑptø: $# ¬! “Ï%©!$# $ uΖn=āÒ sù 4’ n?tã 9��ÏW x. ô ÏiΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇∈∪ ŷ Í‘uρuρ ß≈yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ#yŠ ( tΑ$ s%uρ 

$ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ oΨôϑÏk=ãæ t, ÏÜΖtΒ Î�ö� ©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé& uρ ÏΒ Èe≅ä. >ó x« ( ¨βÎ) #x‹≈yδ uθçλ m; ã≅ôÒ x�ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ 

  .النمل 〉



  
 

٥٧٩

كما نفى التسوية بني أصحاب اجلنة وأصحاب غريهم، اهللا التسوية بني أهل العلم نفى  -
 ô :، قال تعاىلالنار ¨Βr& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# # Y‰É`$ y™ $ VϑÍ←!$ s%uρ â‘x‹øts† nοt�ÅzFψ$# (#θ ã_ö� tƒ uρ sπuΗ÷qu‘ 

ÏµÎn/u‘ 3 ö≅è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡o„ t Ï%©!$# tβθ çΗs>ôètƒ tÏ%©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ã� ©.x‹ tGtƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈t7 ø9 F{$# ∩∪ 

 .الزمر 〉

$!   yϑsùr& ÞΟn=÷ètƒ: قال تعاىل هل اجلهل بالعمى،صور اهللا أ - yϑ‾Ρr& tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ ‘,ptø: $# 

ô yϑx. uθ èδ #‘yϑôãr& 4 $oÿ©ςÎ) ã� ©.x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊇∪ 〈 م إال عامل أو أعمى فما ثَ.الرعد.  

' $pκš‰r: ، قال تعاىلرب اهللا عن رفعة درجات أهل العلم واإلميان خاصةأخ - ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 

#sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θßs ¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈yf yϑø9 $# (#θ ßs |¡øù$$ sù Ëx|¡ ø�tƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ $# 

(#ρâ“ à±Σ$$ sù Æìsùö� tƒ ª!$# tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ tÏ% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? 

×�� Î7yz ∩⊇⊇∪ 〈ادلةا . 
  øŒ: ، قال تعاىلآدم على املالئكة بالعلماهللا فضل  - Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í× ‾≈n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# Zπ x�‹Î=yz ( (# þθ ä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ�Ïù tΒ ß‰Å¡ ø�ãƒ $pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„ uρ u!$ tΒ Ïe$!$# ß øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 

â Ï̈d‰s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ zΝ‾=tæuρ tΠ yŠ# u u!$ oÿôœF{ $# $ yγ ‾=ä. §ΝèO öΝåκyÎz÷tä ’ n? tã 

Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# tΑ$s)sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρr& Ï!$ yϑó™r' Î/ Ï Iω àσ‾≈ yδ βÎ) öΝçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ 

!$ uΖs9 āω Î) $ tΒ !$ oΨtFôϑ‾=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ=yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:  .البقرة 〉 ∪⊅⊃∩ #$

 : قال تعاىل ، وصور اجلهل باملوت والظلمة،صور اهللا العلم باحلياة والنور - tΒuρr& tβ% x. 

$ \GøŠtΒ çµ≈ oΨ÷�uŠôm r' sù $ oΨù=yèy_ uρ … çµ s9 # Y‘θçΡ  Å ốϑtƒ ÏµÎ/ †Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $#  yϑx. …ã& é#sW ¨Β ’Îû ÏM≈yϑè=—à9 $# }§øŠs9 

8l Í‘$sƒ¿2 $pκ÷]ÏiΒ 4 š�Ï9≡ x‹ x. z Îiƒ ã— tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄⊄∪ 〈 ١األنعام. 

                                                 
 

 .٢٠٠-٦٤/، ص١/م، جولالستزادة يف موضوع فضل العلم وأهله انظر كتاب مفتاح دار السعادة، البن القي ١



  
 

٥٨٠

 :العلم الذي حيتج به: املسألة الثانية
 واملبين على الدالئل القطعية ،املطابق للواقعالنافع  ليقييناالعلم الذي حيتج به هو العلم 

 .، فليس كل علم حيتج بهاألكيدة
وقولنا العلم اليقيين خيرج منه العلم الذي يبىن على الظن، وهو الذي يتم به الترجيح عن 
طريق الشخص نفسه فال يرتفع لدرجة العلم اليقيين؛ ألنه قد يصيب وقد خيطئ، واخلطأ فيه 

 βÎ)uρ ôìÏÜ: ، قال تعاىلأكثر è? u�sYò2r& tΒ † Îû ÇÚö‘ F{ $# x8θ �=ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 4 βÎ) 

tβθ ãè Î7−F tƒ āω Î) £©à9 $# ÷βÎ)uρ öΝèδ āω Î) tβθ ß¹ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪ 〈،وإذا كان سينبين على هذا العلم األنعام 

 ãΑθ: عقائد فإنه سيكون مرفوضاً متاماً، قال تعاىل à)u‹y™ tÏ%©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u !$ x© ª! $# !$ tΒ 

$ oΨò2u�õ°r& Iωuρ $tΡäτ !$ t/# u Ÿωuρ $ uΖøΒ §�ym  ÏΒ & ó x« 4 š�Ï9≡x‹Ÿ2 z>¤‹ x. šÏ%©!$#  ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 4®L ym 

(#θ è%#sŒ $ uΖy™ù' t/ 3 ö≅è% ö≅ yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο ù=Ïæ çνθ ã_ Ì� ÷‚ çGsù !$uΖs9 ( βÎ) šχθ ãèÎ7 −Gs? āω Î) £ ©à9$# ÷βÎ)uρ 

óΟçFΡr& āωÎ) tβθ ß¹ã�øƒrB ∩⊇⊆∇∪ 〈،قال تعاىل، وخيرج منه العلم املبين على الشك األنعام :  óΟ s9 r& 

öΝä3Ï?ù' tƒ (# àσt6 tΡ š Ï%©!$#  ÏΒ ôΜà6 Î=ö6 s% ÏΘ öθs% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθ ßϑrOuρ ¡ š Ï%©!$#uρ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω 
öΝßγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) ª! $# 4 öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ (# ÿρ–Š t� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’Îû óΟÎγ Ïδ≡ uθ øùr& (# þθä9$ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ tΡö� x�x. 

!$ yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $ ‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 7e7 x© $ £ϑÏiΒ !$ oΨtΡθ ããô‰s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ ∩∪ 〈إبراهيم.  

 (#θ: وقولنا النافع خيرج منه العلم الضار كالسحر والكهانة والتنجيم، قال تعاىل ãèt7 ¨?$#uρ $tΒ 

(#θ è=÷Gs? ßÏÜ≈u‹ ¤±9$# 4’n? tã Å7 ù=ãΒ z≈yϑø‹ n=ß™ ( $ tΒ uρ t� x�Ÿ2 ß≈ yϑø‹ n=ß™ £Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈u‹ ¤±9 $# (#ρã� x�x. 

tβθ ßϑÏk=yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# t�ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n? tã È÷ x6 n=yϑø9 $# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑÏk=yè ãƒ 

ôÏΒ >‰tn r& 4 ®L ym Iωθà)tƒ $yϑ‾ΡÎ) ß øtwΥ ×π oΨ÷GÏù Ÿξsù ö� à�õ3s? ( tβθ ßϑ‾=yètGuŠsù $ yϑßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è%Ìh� x�ãƒ ÏµÎ/ t ÷ t/ 

Ï ö�yϑø9 $# ÏµÅ_ ÷ρy— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ tÍh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& āω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 tβθ çΗ©>yètGtƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”�àÒ tƒ Ÿωuρ 



  
 

٥٨١

öΝßγ ãèx�Ζtƒ 4 ô‰s)s9 uρ (#θ ßϑÎ=tã Ç yϑs9 çµ1u�tIô© $# $ tΒ … çµs9 ’Îû Íοt� ÅzFψ$# ï∅ÏΒ 9,≈ n=yz 4 š[ø♥Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρt� x© 

ÿÏµÎ/ öΝßγ |¡à�Ρr& 4 öθ s9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈البقرة  . 
 خيرج منه العلم الذي يبىن على اجلهل؛ ألنه علم مغاير للواقع، قال للواقعاملطابق وقولنا 

$ : تعاىل tΡø— uθ≈y_ uρ û Í_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) t� ós t7ø9 $# (# öθs?r' sù 4’ n? tã 7Θöθ s% tβθ à�ä3÷ètƒ #’ n?tã 5Θ$oΨô¹r& öΝçλ °; 4 (#θ ä9$s% 

 y›θßϑ≈ tƒ ≅ yèô_ $# !$uΖ©9 $ Yγ≈s9 Î) $ yϑx. óΟ ßγ s9 ×πyγ Ï9#u 4 tΑ$ s% öΝä3‾ΡÎ) ×Π öθ s% tβθ è=yγ øgrB ∩⊇⊂∇∪ ¨βÎ) Ï Iω àσ‾≈ yδ ×�£9 tGãΒ 

$ ¨Β öΝèδ ÏµŠÏù ×≅ ÏÜ≈t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ% x. šχθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊂∪ tΑ$ s% u�ö�xîr& «!$# öΝà6‹Éó ö/r& $ Yγ≈ s9Î) uθ èδ uρ 

öΝà6 n=āÒ sù ’ n?tã šÏϑn=≈ yè ø9   . األعراف〉 ∪⊂⊇⊆∩ #$
 ألن العلم املطابق للواقع إذا تواردت ؛يقينيته لوقولنا املبين على الدالئل القطعية األكيدة تأكيد

 .  يقينياًدقه اآليات البينات صار علماًعليه األدلة وتكاثرت على ص
قال تعاىل،جج اهللا مجيعها مبنية على العلم اليقيين املطابق للواقعوح :  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy#### nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

�� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||���� ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈  وإمنا احلق أن أهل الكتاب يعلمون أخربفاهللا   ،عمرآنآل 
 وإال فقد جاءهم العلم املقتضي لعدم االختالف املوجب ، وبغياًاختلفوا فاحنرفوا عنه عناداً

 tΒ: ه، ولذلك عقب اهللا يف اية اآلية بقول١للزوم الدين احلقيقي uρ ö�à�õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# 〈 
 .ألن العلم الذي جاءهم علم يقيين مدعم باآليات والرباهني

  
 
 
 
 

                                                 
 

 .١٢٤/  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص ١



  
 

٥٨٢

 :العلم واإلميان: املسألة الثالثة

غاية  ىلتوجهان إ ليبني أن العلم واإلميان أمران ي؛ربط اهللا بني العلم واإلميان يف عدة آيات
$$ óΟn=÷æ :قال تعاىل ، فالعلم دليل اإلميان،واحدة sù …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ª!$#  ∩⊇∪ 〈قال و ،حممد

$ tΑ :تعاىل s%uρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# z≈yϑƒ M}$#uρ ô‰s)s9 óΟ çFø[ Î6 s9 ’Îû É=≈tF Ï. «! $# 4’n<Î) ÇΠ öθ tƒ Ï]÷èt7ø9 $# ( 
#x‹≈yγ sù ãΠ öθ tƒ Ï]÷èt7ø9 $# öΝà6 ¨ΖÅ3≈ s9 uρ óΟ çFΖä. Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∈∉∪ 〈وقال تعاىل ،الروم:  zΝn=÷èu‹ Ï9 uρ 

šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# çµ ‾Ρr& ‘, ys ø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù ÏµÎ/ |M Î6 ÷‚çGsù … ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# 

ÏŠ$ yγ s9 tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 4’n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊆∪ 〈فكل علم يقيين يتعلمه اإلنسان يقوده  ،احلج
كان من العلوم الدنيوية؛ ألا تقوده إىل حقائق يف الكون واحلياة ال إىل اإلميان باهللا ولو 

ميكن أن يفسرها العلم مهما بلغ اإلنسان منه، وبالتايل إن مل يؤمن بوجود خالق عظيم مدبر 
هلا مستحق للعبادة فسينسبها إىل خرافات وجهاالت ال يقبلها العقل السليم كالقول بالصدفة 

 .   وحنوها

بأن أكثر الناس خشية هللا العلماء؛ ألم القرآن الكرمي نا حقيقة أشار إليها وهذا يبني ل
كل من كان باهللا أعلم و ،وعظيم صفاتهئل وحدانية اهللا تعلموا أكثر ظهر هلم دالكلما 

  .كان أكثر له خشية
 ،ولذلك صور اهللا أهل العلم يف العديد من اآليات بصورة املؤمن التقي العارف حبقيقة األمور

#)  ö≅è% (#θãΖÏΒ#u ÿÏµÎ/ ÷ρr& Ÿω :قال تعاىل þθ ãΖÏΒ÷σè? 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# ÏΒ ÿÏ& Î#ö6 s% #sŒ Î) 4‘n=÷F ãƒ 

öΝÍκö� n=tã tβρ”� Ïƒs† Èβ$ s%øŒ F|Ï9 # Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ 〈قال تعاىلو، اإلسراء:  zΝn=÷èu‹ Ï9 uρ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# 

çµ‾Ρr& ‘,ys ø9 $#  ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σãŠsù Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚çGsù … ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©! $# ÏŠ$ yγ s9 tÏ%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u 4’n<Î) 

:Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊆∪ 〈 قال تعاىلو ،احلج:  tΑ$ s%uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# öΝà6 n=÷ƒ uρ Ü>#uθ rO 

«!$# ×�ö� yz ô yϑÏj9 š∅tΒ#u Ÿ≅Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ Ÿωuρ !$yγ9 ¤)n=ãƒ āω Î) šχρç�É9≈¢Á9 قال و  القصص،〉 ∪⊂∇∩ #$



  
 

٥٨٣

 ¢ΟèO tΠ :تعاىل öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# óΟÎγƒ Ì“ øƒä† ãΑθ à)tƒ uρ tø r& š”Ï !$ Ÿ2u�à° t Ï%©!$# óΟçGΨä. šχθ’)‾≈ t± è@ öΝÍκ�Ïù 4 
tΑ$ s% š Ï%©!$# (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# ¨βÎ) y“÷“ Ï‚ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# u þθ �¡9$#uρ ’n? tã t Í�Ï�≈ x6 ø9  . النحل〉 ∪∠⊅∩ #$

$ tΑ  :قال تعاىلو s%uρ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9$# z≈ yϑƒ M}$#uρ ô‰s)s9 óΟ çF ø[Î6 s9 ’Îû É=≈ tFÏ. «! $# 4’ n<Î) ÇΠ öθ tƒ Ï]÷èt7 ø9 $# 

( #x‹≈yγ sù ãΠöθ tƒ Ï]÷èt7ø9 $# öΝà6 ¨ΖÅ3≈ s9 uρ óΟçFΖä. Ÿω tβθ ßϑn=÷ès? ∩∈∉∪ 〈الروم  . 
 فسرياها بواقع ، اإلنسان مهما رأى من حقائقوأحد أسبابه؛ ألنهل رديف الكفر واجل

 : ، قال تعاىل ولقد ذم اهللا اجلاهلني يف العديد من اآليات، وبالتايل لن يستفيد شيئاً،مغاير

ö≅è% u�ö� tósùr& «!$# þ’ÎoΤ ÿρã� ãΒù' s? ß‰ç7 ôãr& $ pκš‰r& tβθ è=Îγ≈ pgø: #)  :قال تعاىلوالزمر، 〉 ∪⊇∌∩ #$ þθ ä9$ s% $oΨoKø⁄Å_ r& $ oΨs3Ïùù' tGÏ9 

ô tã $ uΖÏF oλ Î;#u $ uΖÏ?ù' sù $ yϑÎ/ !$tΡß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊄∪ tΑ$s% $ yϑ‾ΡÎ) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «!$# 

/ ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àMù=Å™ö‘ é& Ïµ Î/ û Ío_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘r& $ YΒöθ s% šχθè=yγ øgrB ∩⊄⊂∪ 〈 األحقاف.  
 فمع ما ميلك الكفار من علوم ،قي هو العلم املرتبط باإلميان باهللاولذلك كان العلم احلقي

 (#θ :، قال تعاىلكثرية إال أن اهللا وصفهم بعدم العلم ä9$ s%uρ Ÿω öθ s9 tΑÌh“çΡ Ïµø‹n=tã ×πtƒ#u ÏiΒ ÏµÎn/§‘ 4 
ö≅è% āχÎ) ©!$# î‘ ÏŠ$ s% #’n? tã βr& tΑÍi”t∴ãƒ Zπ tƒ#u £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u�sYò2r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂∠∪ 〈ال ـق، واألنعام

 ÷βÎ)uρ Ó‰tn :اىلـتع r& z ÏiΒ šÏ.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tFó™$# çνö� Å_r' sù 4®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. «!$# ¢Ο èO çµ øóÎ=ö/r& 

…çµ uΖtΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ 〈العلوم الدنيوية اليت ال ترتبط باإلميان  ف، التوبة

  y‰ôãuρ «!$# ( Ÿω :وم سطحية تم بظاهر احلياة مهما تعمق العلماء فيها، قال تعاىلهي عل
ß# Î=øƒä† ª! $# …çνy‰ôãuρ £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ ∩∉∪ tβθ ßϑn=ôètƒ # \� Îγ≈ sß zÏiΒ Íο4θ uŠptø: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# öΝèδ uρ Çtã Íοt�ÅzFψ$# ö/ ãφ tβθ è=Ï�≈ xî ∩∠∪ 〈 وقوله" :ال الزخمشريق، الروم: )βθ ßϑn=ôètƒ ( بدل 
 
 
 
 



  
 

٥٨٤

ويف هذا اإلبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله حبيث يقوم مقامه  )ال يعلمون( :من قوله
ويسد مسده ليعلمك أنه ال فرق بني عدم العلم الذي هو اجلهل وبني وجود العلم الذي ال 

 y7  :وقال تعاىل.١"يتجاوز الدنيا Ï9≡sŒ Οßγ äón=ö7 tΒ zÏiΒ ÄΝù=Ïè ø9 $# 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθ èδ ãΝn=÷ær& yϑÎ/ ¨≅|Ê  tã 

Ï& Î#‹Î7 y™ uθ èδ uρ ÞΟn=÷ær& ÇyϑÎ/ 3“y‰tF ÷δ  .النجم 〉 ∪⊂⊃∩ #$

 ا
 :العلم ولزوم اهلداية: ملسألة الرابعة

 فمن عرف احلق بعلم حقيقي لزمه االهتداء إليه -ملن أراد احلق-العلم يستلزم اهلداية 
�t“: تعاىل قال ،بهواإلميان  tƒ uρ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î) ÏΒ š�Îi/¢‘ uθ èδ 

¨, ysø9 $# ü“ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) ÅÞ≡ u�ÅÀ Í“ƒ Í•yè ø9 $# Ï‰‹Ïϑptø: › zΝn=÷èu :وقال تعاىل، سبأ 〉 ∪∌∩ #$ Ï9 uρ šÏ% ©!$# 

(#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# çµ ‾Ρr& ‘, ysø9 $# ÏΒ š�Îi/¢‘ (#θ ãΖÏΒ÷σãŠsù Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚ çGsù …ã& s! öΝßγ ç/θ è=è% 3 ¨βÎ)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 tÏ% ©!$# 

(# þθ ãΖtΒ#u 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∈⊆∪ 〈 القطعي املربهن بالدالئل ال ميكن فالعلم احلقيقي ، احلج
 .  ودليل مستلزم للهدايةحجة ألنه ؛رده والشك فيه

وغالب الكفار !!  يوجد يف الناس من ال يؤمن بهومع قوة حجية العلم وقوة داللته على احلق
% tβ : ، قال تعاىلمن هذا النوع x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yèt7 sù ª!$# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÌ� Ïe±u;ãΒ 

tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ |=≈tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $yϑŠÏù (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4 $ tΒ uρ 

y# n=tG÷z$# ÏµŠÏù āωÎ) tÏ%©!$# çνθ è?ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u !% ỳ àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# $ JŠøót/ óΟ ßγ oΨ÷�t/ ( “ y‰yγ sù ª!$# 

šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $yϑÏ9 (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù zÏΒ Èd,ys ø9 $# ÏµÏΡøŒ Î* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ôγ tƒ tΒ â!$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 

?Λ É)tGó¡ •Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 ،ا  ومع وضوحه،فاهللا أرسل األنبياء وزودهم بالعلوم احلقيقية اليقينية البقرة
هم مبا ءانلنصارى يعرفون احلق كما يعرفون أبااليهود وفقد اختلف الناس يف التصديق ا، و

                                                 
 

 .٤٦٧/ ، ص٣/ الكشاف، للزخمشري، ج١



  
 

٥٨٥

% tÏ : قال تعاىل، منهم، ومع ذلك مل يؤمن كثريلديهم من العلم املوروث يف كتبهم ©!$# 

ãΝßγ≈ uΖ÷�s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# … çµtΡθ èùÌ� ÷ètƒ $ yϑx. tβθ èùÌ� ÷ètƒ öΝèδ u!$ oΨö/r& ( ¨βÎ)uρ $Z)ƒ Ì� sù öΝßγ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑçGõ3u‹ s9 ¨, ys ø9 $# 

öΝèδ uρ tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊇⊆∉∪ 〈البقرة . 
فلما بعث بنفس  م خبروج النيب اخلامت،علمهود كانوا حيتجون على املشركني ببل إن اليه

 $£ϑs9 :قال تعاىلتبهم كفروا به، الوصف الذي وصف به يف ك uρ öΝèδ u!% ỳ Ò=≈tGÏ. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã 

«!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yètΒ (#θçΡ% x.uρ ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßsÏF ø�tGó¡tƒ ’ n? tã tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. $ £ϑn=sù Νèδ u!$ y_ $ ¨Β 

(#θ èùt� tã (#ρã�x�Ÿ2 ÏµÎ/ 4 èπuΖ÷èn=sù «!$# ’n? tã šÍ� Ï�≈ s3ø9 $# ∩∇∪ 〈  ،فدل كفر من كفر على أن البقرة
من العلم احلقيقي يستلزم االهتداء به عند إرادة احلق، وميتنع مادام يف النفس مانع مينع احلق 

على ذلك القرآن الكرمي  واآليات يف مقصود،إعراض  وأ، طاغاستكبار  وأ  جمحف،عناد
$ tΑ: -عليه السالم– قال تعاىل على لسان موسى ة،كثري s% ô‰s)s9 |M ÷ΗÍ>tã !$tΒ tΑt“Ρr& Ï Iω àσ‾≈ yδ 

āω Î) �>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ t� Í←!$ |Á t/ ’ ÎoΤÎ)uρ y7 ‘ΖàßV{ Üχ öθ tãö�Ï�≈ tƒ # Y‘θç7 ÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈اإلسراء ، 

 $¬Ηs>sù öΝåκøEu: وقال تعاىل عن قوم فرعون !% ỳ $ oΨçG≈ tƒ#u Zοu�ÅÇö7 ãΒ (#θ ä9$s% #x‹≈yδ Ö� ós Å™ Ñ Î7•Β ∩⊇⊂∪ 

(#ρß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷F oΨs)ø‹ oKó™$#uρ öΝåκß¦à�Ρr& $Vϑù=àß # vθ è=ãæuρ 4 ö�ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï‰Å¡ ø�ßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ 

  . النمل〉
ع ذلك كفـروا بـه اسـتكباراً    فالعلم الذي جاءهم به موسى علم يقيين مدلل بالرباهني وم   

قته يكفي اية؛ ألن إقرار النفس حبقيومع كفر الكافرين يبقى العلم حجة مستلزمة للهد وعلواً،  
 .  السواء ظهر ذلك اإلقرار أم

 :والكفار بعد بلوغ العلم املستلزم للهداية إليهم على أربعة أحوال
≅ Ÿ : قال تعاىل، من يكتم العلم ويلبسه بالباطل    - ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχρã� à�õ3s? ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# 

÷ΛäΡr& uρ šχρß‰yγ ô±n@ ∩∠⊃∪ Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝÏ9 šχθ Ý¡ Î6 ù=s? ¨, ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ tβθ ßϑçGõ3s?uρ ¨, ys ø9 $# 



  
 

٥٨٦

óΟ çFΡr& uρ tβθ ßϑn=÷ès? ∩∠⊇∪ 〈  وحتريف فقد كان أهل الكتاب جبهـة تـضليل النـاس،          . آل عمرآن
 .١ ومناصبة العداء، بدافع احلسد، كل ذلك عن قصد وعلم، وتلبيس للحق بالباطل،للكتاب

 

$ tΑ:  قال تعاىل على لسان والد إبراهيم، دفع العلم ورده بالقوة من حياول- s% ë= Ïî#u‘r& |MΡr& 

ô tã  ÉLyγ Ï9#u ãΛÏδ≡ t� ö/Î* ‾≈ tƒ (  È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? y7̈ΖuΗäd ö‘ V{ ( ’ÎΤö� àf ÷δ$#uρ $ |‹Î=tΒ ∩⊆∉∪ 〈،وقال تعاىل  مرمي : 

tΑ$ s% _|yϑø9 $# tÏ% ©!$# (#ρç�y9 õ3tF ó™$#  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% y7̈Ζy_ Ì� ÷‚ ãΖs9 Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ t Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u y7 yètΒ  ÏΒ 

!$ oΨÏKtƒ ö� s% ÷ρr& ¨βßŠθ ãètGs9 ’Îû $ uΖÏG‾=ÏΒ 4 tΑ$ s% öθ s9 uρr& $ ¨Ζä. tÏδ Ì�≈x. ∩∇∇∪ 〈فعادة الكفار املتعصبني  .األعراف
 .٢وا إىل استعمال القوةجلؤألصنامهم كلما أفحموا باحلجة القاطعة 

  

$ :  قال تعاىل،العلم الذي علمه من حياول جتاهل - £ϑs9 uρ öΝèδ u!$ y_ ×Αθ ß™u‘ ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 

×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yètΒ x‹ t6 tΡ ×,ƒ Ì� sù z ÏiΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# |=≈ tF Å2 «!$# u !#u‘uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß öΝßγ ‾Ρr( x. 

Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈ونقضوا ميثاقه الذي أخذ ،عوه أمر اهللا وضي فترك أهل الكتاب. البقرة 
 .٣ً واشتروا به مثنا، وكذبوا بك، فكتموا أمرك،عليهم بذلك

 

$ :  قـال تعـاىل    ، من يستغين عن العلم ويفرح مبا لديه من العلم         - £ϑn=sù öΝßγ ø?u !% ỳ Νßγ è=ß™â‘ 

ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì� sù $ yϑÎ/ Νèδ y‰ΨÏã z ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# šX% tn uρ ΝÎγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Ì“ öκtJó¡o„ ∩∇⊂∪ 〈 

فلما جاءت الرسل بالبينات واحلجج القاطعات والرباهني الدامغات لألمم الـسابقة مل             .غافر

                                                 
 

 .٢٤/ ، ص٨/  أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

 .٤٢٧/ ، ص٣/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج٢

 .٢٩٤-٢٩٣/، ص٤/ جامع البيان، للطربي، ج٣



  
 

٥٨٧

 واستغنوا مبا عندهم من العلم يف زعمهم عما جـاءم بـه             ، وال أقبلوا عليهم   ،يلتفتوا إليهم 
   .١الرسل

 
 : ر واملعرفة من الكفا٢سلب العلم: املسألة اخلامسة

 اهللا الفقه  اليقيين الدال على وحدانية اهللا فأعرض الكفار عنه وصدوا، سلبهمغ العلمإذا بل
فيتمثلون بصورة الدواب اليت ال يهديها مسعها وبصرها إىل فهم ما يراد  األبد، إىل بهواملعرفة 

 ¨βÎ) §�Ÿ° Éb>!#uρ£‰9 :منها، قال تعاىل $# y‰ΖÏã «! $# •Μ÷Á9 $# ãΝõ3ç6 ø9 $# šÏ%©!$# Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ∩⊄⊄∪ öθ s9 uρ 

zΝÎ=tæ ª!$# öΝÍκ� Ïù #Z�ö� yz öΝßγyèyϑó™̀{ ( öθ s9 uρ öΝßγ yèyϑó™r& (#θ ©9 uθ tGs9 Νèδ̈ρ šχθàÊ Ì� ÷è •Β ∩⊄⊂∪ 〈،بل  األنفال 
إن اهللا يطبع على قلوب أولئك املعرضني املنكرين للعلم اليقيين حىت يعيشوا كالبلهاء الغافلني، 

× š�Í: قال تعاىل ‾≈s9 'ρé& šÏ% ©!$# yìt7 sÛ ª!$# 4’n? tã óΟÎγ Î/θ è=è% óΟ Îγ Ïè ôϑy™uρ öΝÏδ Ì�≈ |Á ö/r&uρ ( š�Í× ‾≈ s9'ρé& uρ 

ãΝèδ šχθè=Ï�≈ tó ø9  . النحل〉 ∪∇⊂⊆∩ #$

إعراضهم  يدل على وهذا ،وقد وصف اهللا الكفار واملنافقني بعدم الفقه يف العديد من اآليات
 ô‰s)s9: بعد وصول العلم إليهم، قال تعاىل uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ̈Ψyγ yf Ï9 #Z�� ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( 

öΝçλ m; Ò>θ è=è% āω šχθßγ s)ø�tƒ $ pκÍ5 öΝçλ m;uρ × ã ôãr& āω tβρç�ÅÇö7 ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u āω tβθ ãèuΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è=Ï�≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ 〈 ،قال تعاىلو األعراف:   

(#θ àÊu‘ βr' Î/ (#θçΡθ ä3tƒ yìtΒ É# Ï9#uθ y‚ø9 $# yìÎ7 èÛuρ 4’n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% óΟßγ sù Ÿω šχθßγ s)ø�tƒ ∩∇∠∪ 〈 ،التوبة 

 #sŒ :قال تعاىلو Î)uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρé& ×οu‘θ ß™ t� sà‾Ρ óΟßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) CÙ÷èt/ ö≅yδ Νà61t� tƒ ï∅ÏiΒ 7‰tn r& §ΝèO 

(#θ èùt� |ÁΡ$# 4 š’u�|À ª!$# Νåκu5θ è=è% öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω tβθ ßγ s)ø�tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈 ،وللمنافقني النصيب األكرب التوبة
                                                 

 

 .١٦٠/  ص،٧/ تفسري القرآن العظيم، ج١

 والعقل ، ولذلك جند القرآن الكرمي يثبت للكفار هذه  واخلرب الصادق احلواس السليمة: ثالثةوطرقهالعلم أسباب  ٢
-١٥/، ص١/الطرق ولكنه ينفي إعماهلم هلا، للمزيد عن طرق العلم واملعرفة انظر تبصرة األدلة، أليب معني النسفي، ج

٢١. 
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يف وصف اهللا هلم بعدم الفقه الرتباطهم املباشر باملؤمنني، ورؤيتهم للحقائق بصور كثرية، 
 .  ومع ذلك يبطنون الكفر ويظهرون اإلميان

 
 :العلم واجلدل: املسألة السادسة

 : ينبه القرآن إىل فساد اادلة بغري علم ومعرفة، وهذا يدل على حجية العلم، قال تعاىل

z ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’Îû «!$# Î�ö�tó Î/ 5Οù=Ïã ßìÎ6 ®Ktƒ uρ ¨≅à2 9≈sÜ ø‹ x© 7‰ƒ Ì�̈Β ∩⊂∪ 〈 أي بال  ،احلج
دل ومينع التنازع؛ فالعلم يقطع اجل. ١ عقل صحيح وال نقل صريح بل مبجرد الرأي واهلوى

 tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï: ألنه احلقيقة اليت ال ميكن معارضتها قال تعاىل !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒ ÏŠ ÷ρr& 

$ yδ Í‘y‰s)Î/ Ÿ≅ yϑtGôm $$ sù ã≅ ø‹¡¡9 $# # Y‰t/y— $ \ŠÎ/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θ ãƒ Ïµ ø‹n=tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u !$ tó ÏGö/$# >π u‹ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tF tΒ 

Ó‰t/y— … ã& é#÷WÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹x. Ü>Î�ôØo„ ª!$# ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $#uρ 4 $ ¨Β r' sù ß‰t/̈“9 $# Ü=yδ õ‹ uŠsù [ !$ x�ã_ ( $ ¨Βr& uρ $tΒ ßìx�Ζtƒ 

}̈ $ ¨Ζ9 $# ß]ä3ôϑu‹ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 4 y7Ï9≡ x‹ x. Ü>Î�ôØo„ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# ∩⊇∠∪ 〈 الرعد. 

 
 :حجية العلم من العقل

املقصود ال يتطلب غري  به، واجلهل م بالشيء يتطلب االلتزامالبشر على أن العل تعارف -
  .ذلك، ولذلك كان العلم حجة

لتنازع والشقاق، ومنها حقيقة التصديق نع اعلوم احلقيقية املقررة بني الناس ميال التصديق ب-
 ôMs9$: بوجود اهللا، قال تعاىل s% óΟßγ è=ß™â‘ ’Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( ö ∩⊇⊃∪ 〈 

 .إبراهيم
 . به ومسلماً باألدلة ليكون مقبوالًاً مدعماً يقينياً حقيقياًاجلدال احلقيقي يتطلب علم -
 

 

                                                 
 

 .٣٩٩/ ، ص٥/، ج نفسري القرآن العظيم، البن كثري١



  
 

٥٨٩

 املبحث الرابع
  حجج غيبية

 
.  سواء كان حمصالً يف القلوب أو غري حمصل        ، عن العيون  غابهو كل ما     :الغيب يف اللغة  

 .١بطن: اً ومغيباً، وتغيبغابغَيبةً وغَيبوبةً وغُيوباً وم عين األمر غَيباً وغياباً وغابو 
 

هو ماال يقع حتت احلواس وال تقتضيه بداية العقول، وإمنا يعلم خبـرب              :الغيب يف الشرع  
 .٢األنبياء عليهم السالم، وبدفعه يقع على اإلنسان اسم اإلحلاد

% tÏ: اىلقال تع ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tóø9 $$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪ tÏ%©!$#uρ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íοt� ÅzFψ$$ Î/uρ ö/ ãφ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& 4’n? tã “W‰èδ 

ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=ø�ßϑø9  .البقرة〉 ∪∋∩ #$

 فمن أركان اإلميان الواجب اإلميان باهللا       ، من أصول الدين    اإلميان باألمور الغيبية أصالً    ويعد
 . وهي أمور غيبية ال تدركها حواسنا،ومالئكته واليوم اآلخر والقدر

 
 :احلُجج الغيبية

ـ         ة وحمـسوسة،  هي كل الرباهني الغيبية املتعلقة بأعمال العباد يف الدنيا، واملثبتة بأمور معلوم
واملسموعة خبرب األنبياء عليهم السالم، واليت اثبت اهللا ا استحقاقه للعبادة وحده ال شريك              

 .له، وقطع ا أعذار الناس
 .املالئكة الكاتبني و اهللا على خلقهاطالع: وتتمثل يف

                                                 
 

، ١١/لسان العرب، البن منظور، مادة غيب، ج و.١٩٦/، ص١/انظر الصحاح، للجوهري، مادة غيب، ج١
 . ١٠٥/ص

 .٣٨٤/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص٢
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 اطالع اهللا على اخللق: املطلب األول
 

 طلع على األمر ي   طَلع و لى الشيء إذا علمه،   سم من اطَّلع ع   ا:  بالكسر الطِّلع :االطالع لغة 
: ، قال تعاىل  علمه، وطالعه إياه فنظر ما عنده     : هطلعه وت طلعاً وا اطالع عليهم   طلعطلوعاً، وا 

 tΑ$ s% ö≅ yδ Ο çFΡr& tβθ ãè Î=©Ü •Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û$$ sù çν#u t� sù ’ Îû Ï !#uθ y™ ÉΟŠÅs pg ø:  طالع واال ،١ الصافات 〉 ∪∋∋∩ #$
 .بالسماعيكون إما بالرؤية أو 

 . بكل ما يفعله خلقه-سبحانه-احمليط الشامل  اهللا على خلقه هي علمه اطالعو
$ tΑ$s% Ÿω !$sù: فعلمه ال يقتصر على السماع والرؤية الظاهرة، قال تعاىل sƒrB (  Í_‾ΡÎ) !$ yϑà6 yètΒ 

ßìyϑó™r& 2”u‘r&uρ ∩⊆∉∪ 〈قال تعاىل الصدورما تكنهعلم اهللا بل ي،  طه ،:  Iωr& öΝåκ̈ΞÎ) tβθãΖø[ tƒ 

óΟèδ u‘ρß‰ß¹ (#θà�÷‚ tF ó¡u‹Ï9 çµ÷ΖÏΒ 4 Ÿωr& tÏm tβθ à± øótGó¡o„ óΟßγ t/$ uŠÏO ãΝn=÷ètƒ $ tΒ šχρ•�Å£ãƒ $ tΒ uρ tβθãΨÎ=÷è ãƒ 4 
…çµ ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9  .هود〉 ∪∋∩ #$

  óΟ: ، قال تعاىل كان وما سيكون لو كان كيف يكونويعلم اهللا الغيب مبا s9 r& (#þθçΗs>÷ètƒ āχr& 

©!$# ãΝn=÷ètƒ óΟ èδ§�Å� óΟßγ1 uθ ôf tΡuρ āχr& uρ ©! $# ÞΟ≈‾=tã É>θ ã‹äó ø9  . التوبة〉 ∪∇∠∩ #$
 

 :حجية اطالع اهللا على خلقه
 فكل معبود يعبد البد اً مبا يعملون، عارف، عل خلقهاً أن يكون مطلعالبد ملستحق اُأللوهية

 على خلقه حجة ثابتة  اهللاواطالع ، خلقه واملعرفة مبا يفعلهطالعفر فيه شرط االاأن يتومن 
 : يف القرآن الكرمي، وتقتضي العلم التام واإلحاطة الشاملة بكل ما يفعله اخللق، قال تعاىل

°! $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝà6 Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚ è? Νä3ö7 Å™$y⇔ãƒ 

                                                 
 

 .١٣٣/ ، ص٩/  انظر لسان العرب،البن منظور، مادة طلع، ج١
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ÏµÎ/ ª!$# ( ã� Ï�øóu‹ sù  yϑÏ9 â!$ t±o„ Ü>Éj‹ yè ãƒ uρ  tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 &ó x« í�ƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪ 〈،البقرة 
 .وهذه احلُجة الغيبية من أقوى احلُجج على اإلطالق، وعليها تنبين أصول الدين

 
 : الكرميحجية اطالع اهللا على اخللق من القرآن

ومنها ما ١كثرية جداًالقرآن الكرمي خللق من  اهللا على ااطالعجية اآليات الداالت على ح ،
 Ÿωuρr& tβθ : كقوله تعاىل،جاء بطريق العموم ßϑn=ôètƒ ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ šχρ”� Å¡ ç„ $ tΒ uρ tβθãΨÎ=÷è ãƒ 

  . البقرة〉 ∪∠∠∩

 Ö :تعاىله لقوو !#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô̈Β §�|� r& tΑöθ s)ø9$#  tΒuρ t� yγ y_ Ïµ Î/ ô tΒ uρ uθ èδ ¥# ÷‚ tGó¡ ãΒ È≅ øŠ©9 $$Î/ 

7>Í‘$ y™uρ Í‘$ pκ̈]9 $$ Î/ ∩⊇⊃∪ 〈تعاىلهل وقو. الرعد :  ôyϑsùr& uθ èδ íΟ Í←!$ s% 4’n? tã Èe≅ ä. ¤§ø�tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 3  

 .الرعد〉 ∪⊃⊃∩

 ÞΟn=÷ètƒ $tΒ t÷ : تعاىلهلوقو t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x�ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪ 〈طه. 

� ô‰s% 3“t : بطريق اخلصوص، يقول تعاىل ما جاءومن اآليات tΡ |= �=s)s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ( 
y7 ¨ΨuŠÏj9 uθ ãΨn=sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9|Ê ö� s? 4 ÉeΑuθ sù y7yγ ô_ uρ t�ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ysø9 $# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ—9 uθ sù 

öΝä3yδθ ã_ãρ …çνt� ôÜx© 3 ¨βÎ)uρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθ ßϑn=÷èu‹ s9 çµ‾Ρr& ‘, ysø9 $#  ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# 

@≅Ï�≈ tó Î/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈البقرة . 

× y7Í:  تعاىلقولوي ‾≈ s9 'ρé& šÉ‹ ©9 $# ãΝn=÷ètƒ ª! $# $ tΒ ’ Îû óΟÎηÎ/θ è=è% óÚÌ� ôãr' sù öΝåκ÷]tã öΝßγ ôàÏãuρ ≅ è%uρ öΝçλ°; 

þ_Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρr& Kωöθ s% $ ZóŠÎ=t/ ∩∉⊂∪ 〈النساء.  

                                                 
 

 . ٢١٩، الشعراء ١٨، األحزاب ٦٣ة النور، آية ، سور٥، سورة هود، آية ٣٣ ومن اآليات سورة األنعام، آية ١
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$ :  تعاىلليقوو tΒ uρ ãβθ ä3s? ’Îû 5βù' x© $ tΒ uρ (#θ è=÷Gs? çµ÷ΖÏΒ ÏΒ 5β#u ö� è% Ÿωuρ tβθ è=yϑ÷ès? ô ÏΒ @≅yϑtã āω Î) 

$ ¨Ζà2 ö/ ä3ø‹ n=tæ # �Šθ åκà− øŒ Î) tβθ àÒ‹Ï�è? Ïµ‹Ïù 4 $ tΒ uρ Ü>â“ ÷ètƒ tã y7 Îi/¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s)÷WÏiΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# 

Ÿωuρ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Iωuρ t�tó ô¹r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iωuρ u�y9 ø.r& āωÎ) ’Îû 5=≈ tGÏ. AÎ7•Β ∩∉⊇∪ 〈يونس .  

 óΟ:  تعاىلقولوي s9 r& Λs>÷ètƒ ¨βr' Î/ ©!$# 3“ t�tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 العلق. 
 

 :مسائل على حجية اطالع اهللا على خلقه من القرآن الكرمي
 : باطالع اهللا على خلقهاإلميان بأصول الدين يستلزم اإلميان: املسألة األوىل

 -سبحانه–؛ ولذلك يربط خلقه علمه مبا يفعلهرؤية اهللا واإلميان بستلزم ي وعبادتهتوحيد اهللا ف
 È≅è% §Νßγ:  قال تعاىل،هاطالعيف العديد من اآليات بني توحيده وبني علمه و ‾=9 $# t� ÏÛ$sù 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ pκ¤¶9 $#uρ |MΡr& â/ ä3øtrB t÷ t/ x8ÏŠ$ t6 Ïã ’Îû $ tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù 

šχθà�Î=tGøƒs† ∩⊆∉∪ 〈 ،وقال تعاىلالزمر:  uθ èδ ª!$# “ Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9 $# 

Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ ( uθ èδ ß≈oΗ÷q§�9 $# ÞΟŠÏm§�9 $! : تعاىل قالو، احلشر〉 ∪⊅⊅∩ #$ yϑ‾ΡÎ) ãΝä3ßγ≈ s9 Î) ª!$# “ Ï%©!$# Iω 
tµ≈s9 Î) āωÎ) uθ èδ 4 yìÅ™uρ ¨≅à2 > ó x« $ Vϑù=Ïã ∩∇∪ 〈،تعاىل قالو طه:  āωr& (#ρß‰àf ó¡o„ ¬! “Ï%©!$# 

ßl Ì�øƒä† uó= y‚ ø9 $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ÞΟn=÷ètƒ uρ $ tΒ tβθ à�øƒéB $tΒ uρ tβθ ãΖÎ=÷è è? ∩⊄∈∪ ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) 

uθ èδ �>u‘ Ä ö̧�yè ø9 $# ÉΟ‹ Ïàyè ø9  .النمل〉 ∪∌⊅∩ #$
فإذا علم املخلوق بذلك واعتقد اعتقاداً جازماً بأن اهللا يراه يف كل حال، وعلى كل حـال،                 
ويف كل زمان، ومكان، فإن ذلك يردعه ومينعه عن أن يقدم على ما ال حيل له، أو يتأخر عن  

 .الواجب
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ى إحاطته وعلمه   التدليل عل هي  ؛   يف القرآن الكرمي     ذكر اهللا ألمسائه وصفاته   ومن أسباب   
ذكر آيات عديدة تبني أمساء     القرآن الكرمي   التام والشامل بأحوال خلقه، ولذلك جند أن        

 :١ ومنها،ه على خلقهاطالعاهللا وصفاته املتعلقة ب
 uθ : قال تعاىل،العليم - èδ ãΑ̈ρF{ $# ã�ÅzFψ$#uρ ã� Îγ≈©à9 $#uρ ßÏÛ$ t7 ø9 $#uρ ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« îΛ Î=tæ ∩⊂∪ 〈 

ل شيء فال ختفى عليه خافية وال تغرب عن علمه قاصية وال احمليط علمه بك:  والعليمحلديد،ا
 .دانية، أحاط علمه الظاهر والباطن واجللي واخلفي

 . :قال تعاىل ،السميع - yϑsù …ã& s!£‰t/ $ tΒ y‰÷èt/ … çµyè Ïÿxœ !$ uΚ ‾ΡÎ* sù …çµßϑøOÎ) ’ n?tã tÏ%©!$# ÿ… çµtΡθ ä9 Ïd‰t7 ãƒ 4 ¨βÎ) 

©!$# ìì‹Ïÿxœ ×ΛÎ=tæ ∩⊇∇⊇∪ 〈 ،والسميع أحاط مسعه جبميع املسموعات الظاهرة والباطنة واخلفية  البقرة
 والسر والعالنية ، والقريب والبعيد، وال ختفى عليه اللغات،واجللية، فال ختتلط عليه األصوات

 .عنده سواء
!© ( ¨βÎ: قال تعاىل ،البصري - $# ÞΟ n=÷ètƒ |= øŠxî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ª!$#uρ 7�� ÅÁt/ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? 

 بصرات يف أقطار السماوات واألرض هو الذي أحاط بصره جبميع امل:والبصرياحلجرات، 〉 ∪∇⊆∩
 .ها وبواطنها وال ختفى عليه خافيةفريى ظواهر األشياء وحقائق

 Ÿωuρ (#θ : قال تعاىل،احمليط - çΡθ ä3s? tÏ% ©!$% x. (#θã_ t� yz  ÏΒ ΝÏδ Ì�≈ tƒ ÏŠ # \� sÜ t/ u !$ syÍ‘uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ètƒ ÔÝ‹ ÏtèΧ ∩⊆∠∪ 〈 ،هو العامل: طواحملي األنفال 
 قبضة يده ال يعزب عنه مثقال ذرة يف جميعهم يففالقادر عليهم،  ، علماً وقدراً وكتابةخبلقه

 .أكرب إال يف كتاب مبنياألرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال 
≅‘  āω : قال تعاىل، الرقيب- Ïts† š�s9 â !$ |¡ÏiΨ9 $# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7 s? £ ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡ uρø— r& öθ s9 uρ 

š�t7 yfôãr& £ åκß]ó¡ ãm āω Î) $tΒ ôM s3n=tΒ y7ãΨŠÏϑtƒ 3 tβ% x.uρ ª! $# 4‘n=tã Èe≅ ä. & ó x« $ Y7ŠÏ%§‘ ∩∈⊄∪ 〈األحزاب ، 
 
 

                                                 
 

 . ١٨٧-٦٧/ انظر موسوعة أمساء اهللا احلسىن، شاهر ذيب أبو شريخ، ص١
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 فهو القائم على كل نفس مبا كسبت،        لذي ال خيفى عليه شيء من أفعال العباد        ا :والرقيب 
 . واحلفيظ الذي ال يغفل، وهو احلاضر الذي ال يغيبفال يغفل عن صغرية وال كبرية،

 Ç : قال تعـاىل   ، الشهيد - Å3≈ ©9 ª! $# ß‰pκô¶tƒ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& š�ø‹ s9 Î) ( … ã& s!t“Ρr& Ïµ Ïϑù=Ïè Î/ ( èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ 

tβρß‰yγ ô±o„ 4 4’ s∀x.uρ «! $$ Î/ # ´‰‹ Íκy− ∩⊇∉∉∪ 〈 هو الذي يعلم كل شـيء باملعاينـة         :والشهيد ،النساء 
 .اً، وال خيفى عليه سراً وليس غيب، فكل شيء عنده مشهود،والرؤية

 yìÅÊ : قال تعـاىل   ،احملصي - ãρuρ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# “ u�tIsù t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# t É)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθ ä9θ à)tƒ uρ 

$ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7 x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ 

(#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 ،هو العامل جبميع املوجودات    :  واحملصي  الكهف
 .ا والباطن، وهو احملصي حبساب األشياءاحمليط ا علماً وإدراكاً، الظاهر منه

!© ( ¨βÎ:  قال تعاىل  ، احلسيب - $# tβ% x. 4’ n? tã Èe≅ ä. > ó x« $ �7ŠÅ¡ym ∩∇∉∪ 〈   ،هو : واحلسيب النساء
 . عليها وحياسبهم،الذي حيفظ أعمال عباده من خري وشراحملاسب 

 ذلك االسـم؛ ألن  حتقق وصف اهللا مبقتضى : املعلوم أن أمساء اهللا تدل على حتقق الصفة، أي        
 :١االسم له ثالث دالالت

 .داللة على الذات، وتسمى داللة املطابقة: األوىل
 .داللة على الصفة املشتقة، وتسمى داللة تضمن: الثانية
 .داللة على بقية الصفات، وتسمى داللة التزام: الثالثة

 العليم مشتق مـن     فاسم العليم مثالً يدل على ذات اهللا، ويدل على صفة العلم تضمناً؛ ألن            
العلم، ويدل على بقية الصفات بااللتزام؛ ألنه إذا كان عليماً استلزم أن يكون مسيعاً بـصرياً                

 .حياً، وغري ذلك
 

                                                 
 

 .٣٠/صاحل العثيمني، صمساء اهللا وصفاته احلسىن، حممد بن  انظر  القواعد املثلى يف أ١



  
 

٥٩٥

اإلميان بالرسل والرساالت، وهي تستلزم اإلميان بإحاطة اهللا واطالعه         : ومن أصول الدين  
 :ولذلك يؤكد الرسل دوماً على هذه املسألة

’ 4 :قال تعاىل  n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( 
uθ èδ Νä.r' t±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï�øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒ Ì� s% Ò=‹Åg’Χ 

 . هود〉 ∪⊆∌∩

$ tΑ :-عليه الـسالم  –ىل على لسان شعيب     قال تعا و  s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ þ‘ÏÜ ÷δ u‘r& –“tãr& Νà6 ø‹ n=tæ z ÏiΒ 

«! $# çνθ ßϑè?õ‹ sƒªB$#uρ öΝä.u !#u‘uρ $ ‡ƒ Ì� ôγ Ïß ( āχ Î) ’ În1u‘ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ÔÝ‹ ÏtèΧ ∩⊄∪ 〈هود . 

ها عابدوما يقوم به عدم متكنها من رؤية اء بعدم صالحية األوثان للعبادة لوحيتج األنبي
� ö : قال تعاىلمساعهم،و ä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) 4 …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $ †‹Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% 

Ïµ‹Î/L{ ÏM t/r'‾≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ç7 ÷ès? $ tΒ Ÿω ßìyϑó¡tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7ãƒ Ÿωuρ  Í_øó ãƒ y7Ψtã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 〈 ،مرمي. 

≅ ã :وقال تعاىل  ø?$#uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t7 tΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) ∩∉∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹Î/L{ ÏµÏΒ öθ s%uρ $tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠⊃∪ (#θ ä9$ s% 

ß‰ç7 ÷ètΡ $ YΒ$ uΖô¹r& ‘≅ sàoΨsù $ oλ m; tÏ�Å3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ ä3tΡθ ãèyϑó¡o„ øŒ Î) tβθ ããô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρr& öΝä3tΡθ ãèx�Ζtƒ 

÷ρr& tβρ•�ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu !$t/# u y7Ï9≡ x‹ x. tβθ è=yè ø�tƒ ∩∠⊆∪ 〈الشعراء . 

 
، وهو يستلزم اطالع اهللا على      )البعث واحلساب (اإلميان باليوم اآلخر    : ومن أصول الدين  

خلقه؛ ألنه سبحانه جيازي كالً على حسب عمله بالعدل، ووفق ما عمل العبد، وال يظلم               
 .ربك أحداً
 uθ :قال تعاىل èδ uρ “Ï%©!$# Νà69©ùuθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$ Î/ ãΝn=÷ètƒ uρ $ tΒ Ο çFôm t� y_ Í‘$ pκ̈]9 $$ Î/ §ΝèO öΝà6 èWyè ö7 tƒ ÏµŠÏù 

# |Óø)ã‹ Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β ( ¢ΟèO Ïµ ø‹ s9Î) öΝä3ãè Å_ ó�tΒ §ΝèO Νä3ã⁄Îm;oΨãƒ $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩∉⊃∪ 〈األنعام. 

 
 
 



  
 

٥٩٦

  :وقال تعاىل  tΒ u !% ỳ ÏπoΨ|¡ys ø9 $$Î/ …ã& s#sù ×�ö� yz $ pκ÷]ÏiΒ (  tΒuρ u !$ y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξ sù “t“ øg ä† šÏ%©!$# 

(#θ è=ÏΗxå ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# āωÎ) $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è=yϑ÷ètƒ ∩∇⊆∪ 〈القصص. 
اإلميان بالقدر، وأصل القدر هو اإلميان بعلم اهللا القدمي احمليط جبميـع         : ومن أصول الدين  

ال مطابق ملا علمه اهللا وكتبه      األشياء قبل أن خيلقها، فكل ما حيدث على األرض من أحو          
$  :، قال تعاىل١يف اللوح احملفوظ ‾ΡÎ) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆∪ 〈القمر. 

لسماوات واألرض خبمسني ألـف سـنة،   اخلالئق قبل أن خيلق ا قدر اهللا مقادير   ":�قال  و
 .٢"عرشه على املاءو :قال
 

 : احلاكماالطالع صفة من صفات الرب: ةالثاني املسألة
$  :ال تعاىلضح ا صفات من  له احلكم واألمر، فقآيات أوالقرآن الكرمي ذكر اهللا يف  tΒuρ 

÷Λä ø�n=tG÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ &ó x« ÿ… çµßϑõ3ßs sù ’ n<Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’ În1u‘ Ïµø‹ n=tã àM ù=ā2uθ s? Ïµø‹ s9 Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩⊇⊃∪ 

ã� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& $ [_≡ uρø— r& z ÏΒ uρ ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $# $[_≡ uρø— r& ( 
öΝä.äτ u‘ õ‹tƒ ÏµŠÏù 4 }§øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7ø9 $# ∩⊇⊇∪ …çµ s9 ß‰‹ Ï9$s)tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ( äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø—Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 … çµ‾ΡÎ) Èe≅ä3Î/ > óx« ×Λ Î=tæ ∩⊇⊄∪ 〈الشورى  . 

 : واألمر هو صفات من يستحق أن يكون له احلكمفبني تعاىل أن من
 . الذي تفوض له األمور فينفع ويضر ويتوكل عليه-
 لبشر أزواجاً اخلق  ذي  على غري مثال سابق، وال    وفطًرها  السماوات واألرض   ذي خلق    ال -

وحتقـق للبـشر     ، وأنثى لتبقى وتنمو   اذكرأزواجاً   ألنعاموخلق ا ،  ليحصل السكن والراحة  
 .م الكثريةمنافعه

                                                 
 

 .١٠٦٢/، ص٢/ انظر شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج١

، من حديث ١١٤٠/، ص٦٧٤٨/، ح-عليهما السالم- ، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى  أخرجه مسلم٢
 .  مرفوعاً بلفظه–رضي اهللا عنهما –عبد اهللا بن عمرو بن العاص 



  
 

٥٩٧

ال يف ذاته وال يف أمسائـه وال يف صـفاته وال يف              ،الذي ليس له شبيه وال نظري يف اخللق        -
 .أفعاله

 .ال خيفى عليه شيء فطلع على اخلالئق بسمعه وبصرهالذي ي -
 ملك السموات صاحب ،وقاتخملتحكم يف تسيري الكون مبا فيه من ويتصرف ذي ي ال-

 يف ة والباطنة، فكل اخللق مفتقرون إليهبيده مفاتيح الرمحة واألرزاق والنعم الظاهر، واألرض
 .ودفع املضار صاحلاملجلب 

 ما يليق حبكمتـه وتقتـضيه        فيعطي كالً  ،فيعلم أحوال عباده   ، الذي علمه ليس له حدود     -
 .مشيئته

تـه   يف إثبا   األوىل :مـرتني هذه الصفة   ذكرت  فقد  كم   يف الربوبية واحل   طالعالاوألمهية شرط   
 .يف ذكره لعلمه احمليط ة والثاني،مسي السميع والبصريال
 

 :حجية اطالع اهللا على خلقه تقتضي معية اهللا: الثالثةاملسألة 
 :أثبت اهللا يف القرآن الكرمي معيته خللقه يف العديد من اآليات منها

$ tΑ: قوله تعاىل s% āξx. ( $ t6 yδ øŒ $$sù !$ oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/ ( $ ‾ΡÎ) Νä3yètΒ tβθ ãèÏϑtGó¡ •Β ∩⊇∈∪ 〈الشعراء . 

 Ÿξsù (#θ: وقوله تعاىل ãΖÎγ s? (# þθ ããô‰s?uρ ’ n<Î) ÉΟù=¡¡9 $# ÞΟçFΡr& uρ tβöθ n=ôãF{ $# ª! $#uρ öΝä3yètΒ  s9 uρ óΟä.u�ÏItƒ 

öΝä3n=≈ uΗùår& ∩⊂∈∪ 〈حممد . 

 u( uθ :قوله تعاىلو  èδ uρ óΟä3yètΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=uΚ ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈وقوله ،  احلديد

$ tΑ :تعاىل s% Ÿω !$sù$ sƒrB (  Í_‾ΡÎ) !$ yϑà6yètΒ ßìyϑó™r& 2”u‘r& uρ ∩⊆∉∪ 〈 طه. 

 الثابتة له حقيقية على وجه يليق به وال تـشبه            حق اهللا تعاىل كسائر صفاته     وصفة املعية يف  
   وسلطاناً وبصراً وقدرة ومسعاً تقتضي اإلحاطة باخللق علماً سبحانه، فمعيتهصفات املخلوقني

 
 



  
 

٥٩٨

 يف أمكنتـهم، وهـي ال      باخللق أو حاالً    وهي ال تقتضي أن يكون اهللا تعاىل خمتلطاً        ،وتدبرياً
 .١تناقض ما ثبت هللا من علوه على خلقه واستوائه على عرشه

 
 :اعتقاد الكفار يف اطالع اهللا على أعماهلم: ةاملسألة الرابع

 : إىل ثالثة أقسامينقسم الكفار يف اعتقادهم باطالع اهللا عليهم

 . $tΒuρ óΟçFΖä:  تعاىلهل قسم يعتقد بأن اهللا ال يطلع على كثري من أعماهلم ويشهد لذلك قو-

tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹ n=tæ ö/ ä3ãè øÿxœ Iωuρ öΝä.ã�≈|Á ö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθè=ã_ Å3≈ s9 uρ óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω 
ÞΟ n=÷ètƒ # Z��ÏW x. $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ ö/ ä3Ï9≡ sŒ uρ â/ ä3–Ψsß “ Ï%©!$# Ο çG⊥ uΖsß ö/ ä3În/t� Î/ ö/ ä31 yŠ ö‘r& ΝçGós t6 ô¹r' sù zÏiΒ 

zƒÎ�Å£≈ sƒø:  :أي تقول هلم األعضاء واجللود حني يلوموا على الشهادة عليهم فصلت،〉 ∪⊃⊅∩ #$
 وال تبالون ، بل كنتم جتاهرون اهللا بالكفر واملعاصي،نهما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلو

  : وهلذا قال تعاىل؛ ألنكم كنتم ال تعتقدون أنه يعلم مجيع أفعالكم،منه يف زعمكم Å3≈ s9 uρ 

óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟn=÷ètƒ # Z�� ÏWx. $ £ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ö/ ä3Ï9≡ sŒ uρ â/ ä3–Ψsß “ Ï%©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ ä3În/t� Î/ ö/ä31 yŠ ö‘r& 〈 

 هو الذي - مما تعملونوهو اعتقادكم أن اهللا تعاىل ال يعلم كثرياً- هذا الظن الفاسد :أي
 ΝçGós أتلفكم وأرداكم عند ربكم t6 ô¹r' sù zÏiΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# 〈٢. 

أي اعتقدوا اعتقاداً كانوا منه يف  :"، يقول الراغب يف هذه اآليةوالظن هنا يف درجة اليقني 
 .٣"حكم املتيقنني

 
 
 
 

                                                 
 

 .١٦٨-١٥٨/ انظر القواعد املثلى يف أمساء اهللا وصفاته احلسىن، حممد صاحل العثيمني، ص١

 .١٧٢/، ص٧/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج٢

 .٣٣٥/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، مادة ظن، ص٣



  
 

٥٩٩

بن مسعود فعن عبد اهللا شك من ذلك،   وقسم ال يصل ظنهم إىل درجة اليقني بل هم يف-
أو رجالن من  - هلما من ثقيف ١كان رجالن من قريش وخنت :قال -رضي اهللا عنه -

 ؟ أترون أن اهللا يسمع حديثنا: فقال بعضهم لبعض،وخنت هلما من قريش يف بيت-ثقيف 
 : فأنزلت، لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله:قال بعضهم و، يسمع بعضه:قال بعضهم

 $ tΒuρ óΟçFΖä. tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹ n=tæ ö/ ä3ãè øÿxœ Iωuρ öΝä.ã�≈ |Á ö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθ è=ã_ Å3≈ s9 uρ óΟçF⊥ oΨsß 

¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟn=÷ètƒ # Z��ÏW x. $ £ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ 〈٢فصلت.  
 

 #sŒ : جازماً باطالع اهللا عليه، ويشهد لذلك قوله تعـاىل          وقسم يعتقد اعتقاداً   - Î)uρ x8ρâ !% ỳ 

x8öθ §‹ ym $ yϑÎ/ óΟ s9 y7 ÍhŠptä† Ïµ Î/ ª! $# tβθ ä9θ à)tƒ uρ þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à�Ρr& Ÿω öθ s9 $ uΖç/Éj‹ yè ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ ãΑθ à)tΡ 4 öΝßγ ç6 ó¡ym 

æΛ© yγ y_ $ pκtΞöθ n=óÁ tƒ ( }§ø♥Î7 sù ç�� ÅÁ yϑø9  يفعلون هذا ويقولون ما حيرفـون مـن         أي  اادلة، 〉 ∪∇∩ #$
لو كان هـذا    : ومع هذا يقولون يف أنفسهم    ،  إمنا هو شتم يف الباطن    ،  الكالم وإيهام السالم  

 ألوشك   حقاً فلو كان هذا نبياً   ،  ألن اهللا يعلم ما نسره    ،   لعذبنا اهللا مبا نقول له يف الباطن       نبياً
 . اعتقاداً جازماً بعلم اهللا احمليط بأعماهلم، فهم يعتقدون٣أن يعاجلنا اهللا بالعقوبة يف الدنيا

 
 :داللة العقل على حجية اطالع اهللا على خلقه

طالع واملعرفة مبا يقوم بـه    ملن ال ميلك القدرة على اال      اُأللوهية  العقل ال يقبل باستحقاق       -
 .هعابدو

                                                 
 

، اخلنت أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من ١/٢٦٤زوج البنت غريب احلديث البن اجلوزي :  اخلنت١
 . ٢٠/، ص٥/لسان العرب، ج.انظر. امرأته.قبل

 $tΒ:  رواه البخاري ، كتاب التفسري، باب قوله٢ uρ óΟ çFΖä. tβρ ç�ÏItGó¡n@ β r& y‰ pκ ô¶ tƒ öΝ ä3 ø‹n= tæ ö/ä3 ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ ä. ã�≈ |Á ö/ r& Ÿω uρ öΝ ä. ßŠθ è= ã_ 

 Å3≈ s9uρ óΟ çF⊥ oΨsß ¨β r& ©! $# Ÿω ÞΟ n= ÷è tƒ # Z�� ÏW x. $£ϑÏiΒ tβθ è= yϑ÷è s? 〈،رضي اهللا عنه–، من حديث ابن مسعود ٤١٠/، ص٤٨١٦/  ح- 
 . مرفوعاًً بلفظه

 .٤٤-٤٣/، ص٨/ري، ج تفسري القرآن العظيم، ابن كث٣



  
 

٦٠٠

واحليـاة   الذي يدل على العلم      طالع يتصف اإلله املعبود بصفات الكمال، ومن أمهها اال        -
 .والسمع والبصر وحنوها

 اطالع اهللا على خلقه     اطالع و ،ديهابعالبد أن ميلك صفات ال تشبه صفات         اإلله املعبود    -
ويف كـل   ،  لكل املخلوقات شامل  حميط  ال يقدر عليه اخللق مهما بلغوا من القدرة، فاطالعه          

 .، ويف نفس الوقت وعلى أي حال،زمان
 ملعرفة شرط من شروط احلساب واجلزاء املعلوم عقالً أن االطالع وا-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

٦٠١

 املطلب الثاين
 املالئكة الكاتبون

 
 .ن حبفظ أعمال بين آدم من خري وشرهم املالئكة املوكلو :املالئكة الكاتبون

 :حجية املالئكة الكاتبني
 يفرق به   اناًالئكة ألعمال بين آدم، وجعل ذلك فرق       امل ابةكتجية  حاهللا يف القرآن الكرمي     قرر  

مـن أخـذها     ف ،عند نشرها وعرضها على أصحاا    وذلك   ،رافن والك يوم القيامة بني املؤم   
 كان من أهل الكفر      من وراء ظهره    ومن أخذها بشماله   ،ان واخلري بيمينه كان من أهل اإلمي    

 . والشر
 $̈Β :قال تعاىل r' sù ô tΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù Ü=y™$ ptä† $\/$ |¡ Ïm # Z��Å¡o„ ∩∇∪ 

Ü=Î=s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) Ï&Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ $ ¨Βr& uρ ôtΒ u’ ÎAρé& … çµ t7≈tGÏ. u!#u‘uρ ÍνÌ� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ 

# Y‘θ ç6èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ … çµ‾ΡÎ) tβ% x. þ’Îû Ï& Î#÷δ r& # �‘ρç�ô£tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ‾ΡÎ) £ sß βr& ©9 u‘θ çts† ∩⊇⊆∪ 

#’ n?t/ ¨βÎ) …çµ −/u‘ tβ% x. ÏµÎ/ # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∈∪ 〈اإلنشقاق . 
 

 :حجية املالئكة الكاتبني من القرآن الكرمي

 :دل على حجيتهم العديد من اآليات منها
$ (  ¨βÎ: قوله تعاىل oΨn=ß™â‘ tβθ ç7çF õ3tƒ $ tΒ šχρã� ä3ôϑs? ∩⊄⊇∪ 〈يونس  . 

≈ ¨≅ä.uρ ?: وقوله تعاىل |¡ΣÎ) çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßl Ì�øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $Y7≈ tFÅ2 

çµ9s)ù=tƒ # �‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø%$# y7 t6≈tGÏ. 4’ s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n=tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈 االسراء. 

 (#θ: وقوله تعاىل ßsôϑtƒ ª!$# $ tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏãuρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ∩⊂∪ 〈 الرعد. 



  
 

٦٠٢

“ 3: وقوله تعاىل t�s?uρ ¨≅ ä. 7π ¨Βé& Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π̈Β é& # tçô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ÷ρt“ øg éB $ tΒ ÷ΛäΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈اجلاثية . 

 ÷Π: وقوله تعاىل r& tβθ ç7 |¡øts† $ ‾Ρr& Ÿω ßìyϑó¡nΣ öΝèδ §�Å� Οßγ1 uθ øg wΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè=ß™â‘uρ öΝÍκö‰y‰s9 tβθ ç7çF õ3tƒ 

 .الزخرف 〉 ∪⊂∇∩

 ô‰s)s9: وقوله تعـاىل   uρ $ uΖø)n=yz z≈ |¡Σ M}$# ÞΟ n=÷ètΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™uθ è? Ïµ Î/ … çµ Ý¡ ø�tΡ ( ß øtwΥ uρ Ü>t� ø%r& Ïµ ø‹ s9 Î) 

ô ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9 $# ∩⊇∉∪ øŒ Î) ’ ¤+n=tGtƒ Èβ$ u‹ Ée)n=tGßϑø9 $# Ç tã È Ïϑu‹ ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# Ó‰‹ Ïès% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏ�ù=tƒ 

 ÏΒ @Αöθ s% āω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈 ق.  

ــاىل ــه تع › ¨βÎ)uρ öΝä3ø: وقول n=tæ t Ïà Ï�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#t� Ï. t Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s? ∩⊇⊄∪ 〈 

 .اإلنفطار
 

 :مسائل متعلقة حبجية املالئكة الكاتبني
  :١صفات املالئكة الكاتبني: ة األوىلاملسأل

 : وهي،يشترك املالئكة الكاتبون مع املالئكة يف صفام العامة
$ :  ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعاىل- pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% 

ö/ ä3|¡ à�Ρr& ö/ ä3‹Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yf Ïtø: $#uρ $ pκö� n=tæ îπ s3Í×‾≈ n=tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ ÷ètƒ 

©!$# !$ tΒ öΝèδ t�tΒ r& tβθ è=yè ø�tƒ uρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σãƒ ∩∉∪ 〈التحرمي. 

: ß‰ôϑptø: قال تعاىل  هلم أجنحة،- $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ È≅ Ïã%ỳ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ¸ξ ß™â‘ 

þ’Í<'ρé& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ÷V̈Β y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ 4 ß‰ƒ Ì“tƒ ’Îû È, ù=sƒø: $# $ tΒ â !$t±o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇∪ 

 . فاطر〉

                                                 
 

 .٦٩٢-٦٨٥/  للمزيد عن صفات املالئكة، انظر شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ص١
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 (#θ:  ال يوصفون بالذكورة أو األنوثة، قال تعاىل - è=yèy_ uρ sπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# t Ï%©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã 

Ç≈uΗ÷q §�9$# $ �W≈tΡÎ) 4 (#ρß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù=yz 4 Ü= tGõ3çGy™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è=t↔ó¡ ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 الزحرف . 

 :  ال تقاس أفعاهلم بأفعال البشر، فلهم قدرات عظيمة خصهم اهللا ا، قال تعاىل -

ÏM ¤)t±Ρ$#uρ â !$ yϑ¡¡9 $# }‘ÏS sù 7‹Í× tΒ öθ tƒ ×πuŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪ à7n=yϑø9 $#uρ #’n? tã $ yγ Í←!% ỳ ö‘r& 4 ã≅ Ïϑøts†uρ z̧ ó�tã y7 În/u‘ 

öΝßγ s%öθ sù 7‹Í× tΒöθ tƒ ×π uŠÏΖ≈ oÿsS ∩⊇∠∪ 〈احلاقة. 

≅ ö:  ال يأكلون وال يشربون، قال تعاىل - yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym É#øŠ|Ê tΛ Ïδ≡t� ö/Î) šÏΒ t� õ3ßϑø9 $# 

∩⊄⊆∪ øŒ Î) (#θ è=yzyŠ Ïµø‹ n=tã (#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈n=y™ ×Π öθ s% tβρã�s3Ψ•Β ∩⊄∈∪ sø# t�sù #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& u !$ y∨sù 

9≅ôf Ïè Î/ &Ïϑy™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµt/§� s)sù öΝÍκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθ è=ä.ù' s? ∩⊄∠∪ }§y_ ÷ρr' sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπx�‹ Åz ( (#θ ä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? ( çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪  〈الذاريات . 

 tβθ :قال تعاىل  ال ميلون وال يتعبون، - ßsÎm7 |¡ ç„ Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ Ÿω tβρç�äIø�tƒ ∩⊄⊃∪ 〈األنبياء. 
 

 :وللمالئكة الكاتبني صفات خاصة خصهم اهللا ا
› ¨βÎ)uρ öΝä3ø:  قال تعاىل n=tæ t Ïà Ï�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#t� Ï. t Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s?  ∩⊇⊄∪  〈اإلنفطار .  

ـ           ؛ابتدئ منها بوصف احلفظ   و زاء  ألنه الغرض الذي سبق ألجله الكالم الذي هو إثبات اجل
 وفيها تنويه   ، مث ذكرت بعده صفات ثالث ا كمال احلفظ واإلحصاء         ،على مجيع األعمال  

 .١بشأن املالئكة احلافظني
فاحلفظ يدل على الرعاية واملراقبة والدقة يف إحصاء األعمال، ويدخل يف احلفظ قوله 

› øŒ) ’¤+n=tGtƒ Èβ$u: تعـاىل Ée)n=tGßϑø9 $# Çtã ÈÏϑu‹ ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïès% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏ�ù=tƒ ÏΒ @Αöθ s% 

āω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈ق. 

                                                 
 

 .١٧٩/، ص٣٠/ الطاهر بن عاشور، ج حممد التحرير والتنوير،١
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وأما صفة الكتاب فيدل على الضبط فيما  .وأما الكرم فيدل على النفاسة يف النوع واألصل 
وأما صفة العلم فيدل على  ،وكلوا بكتابته من أعمال، فال نسيان، وال زيادة، وال نقصان

 .١مبا يصدر عن الناس من أعمال إحاطة شاملةاإلحاطة 
 

 :احلكمة من معرفة بين آدم ألوصاف املالئكة: املسألة لثانية
قينياً بأم ال يكتبون إال  ي جيعله يعلم علماً،معرفة اإلنسان لعصمة املالئكة من العصيان هللا -

 .احلق
وبيته وعظمة ملكه، وأنه  سلطان اهللا ورب معرفة اإلنسان بقوة املالئكة وشدم يظهر له-

 .امللك الذي تصدر عنه األوامر
يف كوم ال يأكلون وال رة املالئكة واختالفهم عن البشر معرفة اإلنسان لعظيم قد -

وجود ملكني مالزمني له يف كل أحواله رغم ستشعر  جيعله ي،يشربون وال ميلون وال يتعبون
 .عدم رؤيته هلم

 .ل األعمال املشينةفعالئكة جيعله يستحي من معرفة اإلنسان لنفاسة أصل امل -
يقوم به سيسجل عليـه     بأن كل عمل     لميعجيعله  معرفة اإلنسان حلفظ املالئكة ألعماله       -

 .نقصان وأ ودون زيادة ،بدقة
 .عله خياف الوقوع يف املعاصي بوجود مراقب وشاهد له مع اهللا جيمعرفة اإلنسان -
 

 :ئكة ألعمال بين آدمطريقة حفظ املال: املسألة الثالثة
. سجلون فيها كل ما يصدر من العبادفظ املالئكة أعمال بين آدم يف كتب يكتبوا ويحت

 yìÅÊ : قال تعاىل، لريى الناس أعماهلم؛وهذه الكتب ينشرها اهللا يوم القيامة ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# 

“u�tIsù tÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# t É)Ï�ô±ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθ ä9θ à)tƒ uρ $oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ  

 
 

                                                 
 

 .بتصرف. ١٨٠/، ص٣٠/الطاهر بن عاشور، جحملمد  التحرير والتنوير، ١
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Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 

≅¨ :  وقال تعاىل،الكهف ä.uρ ?≈|¡Σ Î) çµ≈ oΨøΒt“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû Ïµ É)ãΖãã ( ßlÌ� øƒéΥ uρ …çµ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

$ Y7≈tF Å2 çµ9s)ù=tƒ # �‘θà±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø%$# y7 t6≈tGÏ. 4’ s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθu‹ ø9 $# y7 ø‹ n=tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈 االسراء. 

“ 3: وقال تعاىل t�s?uρ ¨≅ä. 7π̈Β é& ZπuŠÏO% ỳ 4 ‘≅ä. 7π̈Β é& # tçô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈tGÏ. tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ÷ρt“ øgéB $ tΒ ÷ΛäΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈 اجلاثية. 
 

 :اطالع املالئكة الكاتبني على ما يف قلوب بين آدم: املسألة الرابعة
› ¨βÎ)uρ öΝä3ø: وتدخل النية يف عموم قوله تعاىل n=tæ tÏàÏ�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#t� Ï. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗs>ôètƒ $ tΒ 

tβθ è=yè ø�s? ∩⊇⊄∪ 〈 ؛ أن املالئكة تكتب القول والفعل وكذلك النيةوقد ثبت بالنصوص ،اإلنفطار 

 ÷Π :قال تعاىل، ١ألا فعل القلب r& tβθ ç7 |¡øts† $ ‾Ρr& Ÿω ßìyϑó¡nΣ öΝèδ§�Å� Οßγ1 uθ øgwΥ uρ 4 4’ n? t/ $ uΖè=ß™â‘uρ 

öΝÍκö‰y‰s9 tβθç7 çF õ3tƒ ∩∇⊃∪ 〈الزخرف . 
ناس هو اإلحاطة مبا يصدر فالعلم مبا يفعله ال ،فهذه اآلية تدل على كتابة الفعل والقول والنية

$ :  ويدخل يف قوله..عمال وما خيطر بباهلم من تفكريعن الناس من أ tΒ tβθ è=yè ø�s? 〈 اخلواطر 
 .٢القلبية ألا من عمل القلب

يعمل  إذا أراد عبدي أن :يقول اهللا: "-رضي اهللا عنه– عن أيب هريرة � ويشهد لذلك قوله
فإن عملها فاكتبوها مبثلها، وإن تركها من أجلي عليه حىت يعملها، فال تكتبوها سيئة 

وإذا أراد أن يعمل حسنة، فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها . فاكتبوها له حسنة

                                                 
 

 .٦٩٥/، ص٢/ج شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ١

 .١٨٠/، ص٣٠/ الطاهر بن عاشور، جحممد  التحرير والتنوير، ٢
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إذا هم عبدي بسيئة : قال اهللا عز وجل: "�وقوله  .١"فاكتبوها له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة 
 ،فاكتبوها حسنةإذا هم حبسنة فلم يعملها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وفال تكتبوها 

  بإعالم اهللا املالئكة على ما يف قلوب بين آدم يكوناطالعو .٢"فإن عملها فاكتبوها عشراً
 اهللا يف قلوب بين آدم مىت شاء  على ماطالعهم املقدرة على االبإعطائتعاىل امللك بذلك أو 

ني بأعماهلم فيكتبون أعمال املرائني من ولذلك قد ال يستطيع امللك أن يكتب نية املرائ ذلك،
  .قبيل احلسنات، فيفضحهم اهللا يوم القيامة ويشهر م أمام الناس واملالئكة

 
 :مالزمة املالئكة الكاتبني لبين آدم: املسألة اخلامسة

فكل كة املوكلة بكتابة األعمال للعبد، على حقيقة مالزمة املالئالقرآن الكرمي أكد اهللا يف 
نه من أقوال أو يتلقيان ما يصدر ععن اليمني وعن الشمال ليه ملكان حميطان به إنسان ع

 øŒ :أفعال حىت يكتباها عليه، قال تعاىل Î) ’¤+n=tGtƒ Èβ$ u‹Ée)n=tGßϑø9 $# Çtã ÈÏϑu‹ ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# 

Ó‰‹ Ïès% ∩⊇∠∪ $̈Β àáÏ�ù=tƒ ÏΒ @Αöθ s% āωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈تعاىلوقال ، ق : ¨βÎ)uρ öΝä3ø‹ n=tæ 

tÏà Ï�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ#t� Ï. t Î6ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s? ∩⊇⊄∪ 〈اإلنفطار . 
 أما حميطان به عـن ميينـه ومشالـه،    للعبد، وصفهما ب ومما يدلل على شدة مالزمة امللكني     

القاعد، واألظهر أن معناه    : عناهقال بعضهم م  قعيد  فال ،ووصفهما بالقعود الدال على املالزمة    
 واألكيـل   ،فاعل كاجلليس مبعىن االس    العربية إطالق الفعل وإرادة امل     املقاعد وقد يكثر يف   

 وكل مالزم دائماً أو     ،هو املالزم : هناقعيد  مبعىن املآكل والندمي مبعىن املنادم، وقال بعضهم ال       
 .٣قعيدغالباً يقال له 

                                                 
 

وما ( حق ) إنه لقول فصل ) (يريدون أن يبدلوا كالم اهللا : (  أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–، من حديث أيب هريرة ٦٢٥/، ص٧٥٠/باللعب، ح) هو باهلزل 

، من ٦٩٩/، ص٣٣٤/ أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل تكتب، ح٢
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة 

 .٤٢٧/ ، ص٧/ أضواء البيان ، للشنقيطي، ج٣



  
 

٦٠٧

له ثالثة أوجه، الرقيب و ، وصف اهللا للمالئكة بالرقيب والعتيدومما يدل على املالزمة أيضاً
 ، وجهان لهالعتيدو . أنه الشاهد: الثالث، أنه احلافظ:الثاينأنه املتبع لألمور، : اأحده

 .١ أنه احلافظ املعد إما للحفظ وإما للشهادة: الثاين، أنه احلاضر الذي ال يغيب:أحدمها
 

 :تابة املالئكة أعمال بين آدماحلكمة من ك: املسألة السادسة
ال حيتاج لكتابة احلفظة    ف ،اهللا سبحانه عامل مطلع على أعمال خلقه ال خيفى عليه منها شيء           

 :، ولكن اهللا أراد ذلك حلكَم، منهاألعمال بين آدم
 ßl: قـال تعـاىل ،جة على العبد يوم القيامة إقامة احلُ- Ì�øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈ tFÅ2 

çµ9s)ù=tƒ # �‘θà±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø%$# y7 t6≈tGÏ. 4’ s∀x. y7Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9$# y7 ø‹n=tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈قـال و ،االسراء

 āξ :اىلتعـ Ÿ2 4 Ü=çGõ3oΨy™ $ tΒ ãΑθ à)tƒ ‘‰ßϑtΡuρ … çµs9 zÏΒ É>#x‹ yèø9 $# # t‰tΒ ∩∠∪ 〈 مرمي. 

ن يعلمون مـا يفعلـه      ملالئكة الكاتبو لى خلقه، فإن كان ا     اهللا ع  اطالعضاح  ي زيادة يف إ   -
 . فكيف باخلالق العليم اخلبري، وهم خلق مثلهم،اإلنسان

 ابتعاد الناس عن املعاصي لعلمهم بشهادة اهللا عليهم، وكتابة املالئكة ألعماهلم، قـال -
$ : تعاىل tΒ uρ ãβθ ä3s? ’Îû 5βù' x© $ tΒ uρ (#θ è=÷Gs? çµ÷ΖÏΒ  ÏΒ 5β#u ö�è% Ÿωuρ tβθ è=yϑ÷ès? ô ÏΒ @≅ yϑtã āω Î) $̈Ζà2 

ö/ ä3ø‹ n=tæ # �Šθ åκà− øŒ Î) tβθ àÒ‹Ï�è? Ïµ‹Ïù 4 $ tΒuρ Ü>â“ ÷ètƒ  tã y7 Îi/¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s)÷WÏiΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿωuρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$# Iωuρ t� tó ô¹r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iωuρ u�y9 ø.r& āω Î) ’ Îû 5=≈tGÏ. AÎ7 •Β ∩∉⊇∪ 〈 يونس. 
ل باإلنسان، وكمال حفظه تبارك وتعاىل، وأن هذا الكون  بيان كمال عناية اهللا عز وج-

 .منظم أحسن نظام وحمكم أحسن إحكام

                                                 
 

 .١١/، ص١٧/القرطيب ، جألحكام القرآن،  اجلامع ١



  
 

٦٠٨

 yìÅÊ: قال تعاىل  بيان عدل اهللا، فكل أعمال العبد مسجلة،- ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “u�tIsù 

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# tÉ)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu�� Éó|¹ 

Ÿωuρ ¸οu��Î7 x. Hω Î) $yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف. 
 

 :داللة العقل على حجية املالئكة الكاتبني
 وجود أكثر من شاهد على عمل العبد أدعى إلقامة احلُجة، فـشهادة االثـنني ليـست                 -

 .هادة الواحد، وشهادة اجلماعة ليست كشهادة االثننيكش
 استخدام الكتابة والتسجيل لألعمال يقره العقل ويدعو إليه وهو أدعى إلقامة احلُجة، فما              -

 .كان مكتوباً ليس كغريه مما مل يكتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  
 

٦٠٩

 الفصل الثالث                                   
 : الدار اآلخرة، وفيه مخسة مباحثحجج يف                  

 :حجج يف عرصات القيامة، وفيه مطلبان: املبحث األول �
  نشر الصحف والكتب :املطلب األول •

  احلساب:املطلب الثاين •

 :الشهادة يوم القيامة، وفيه مخسة مطالب: املبحث الثاين �

على  � شهادة النيب حممد     :املطلب األول  •
 أمته

علـى   �حممد   شهادة أمة    :املطلب الثاين  •
  باقي األمم

  شهادة املالئكة: املطلب الثالث •

 شهادة األنبياء على أممهم: املطلب الرابع •

 شهادة اجلوارح، شهادة :املطلب اخلامس •
 . األرض، شهادة اإلنسان على نفسه

وفيه ، احلُجة على املشركني يوم القيامة: املبحث الثالث �
 :مطلبان

شركني إقامة احلُجة على امل: املطلب األول •
 بإبطال معبودام 

مدة إقامة املشركني يف احلياة : املطلب الثاين •
 وحجية ذلك 

 احلُجة على املنافقني يوم القيامة: املبحث الرابع �

 احلُجة على اليهود والنصارى يوم القيامة: املبحث اخلامس �



  
 

٦١٠

 الفصل الثالث
  حجج يف الدار اآلخرة

 
 وهي آخر املنازل اليت يصري إليها ،ان بعد املوتهي النشأة الثانية لإلنس :الدار اآلخرة

 . فال موت بعدها وال عمل،اإلنسان بعد موته

 مث انتقل من ، فأول ابتدائه من التراب،واإلنسان قبل الوصول إليها ينتقل من حمل إىل حمل
لعظام كسا اهللا ا  مث، مث إىل العظام، مث إىل املضغة، مث إىل العلقة،أصل التراب إىل أصل النطفة

 مث يبعثه اهللا ، مث ينتقل إىل القرب، آخر وأخرجه للعامل يف هذه الدار وأنشأها خلقاً،حلماً
 ô‰s)s9: جل وعال بقولهذلك  وقد أوضح ه على أعماله،فيحاسب uρ $ oΨø)n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈n=ß™ 

ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈oΨù=yèy_ Zπx�ôÜ çΡ ’ Îû 9‘#t�s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖø)n=yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s)n=tæ $uΖø)n=y‚ sù 

sπ s)n=yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖø)n=y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈sà Ïè ø9 $# $ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈tΡù' t±Σ r& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 
x8u‘$ t7 tFsù ª! $# ß |¡ ômr& tÉ)Î=≈ sƒø: $# ∩⊇⊆∪ §ΝèO / ä3‾ΡÎ) y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθ çF Íh‹yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ ä3‾ΡÎ) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

šχθèW yè ö7è? ∩⊇∉∪ 〈املؤمنون . 

 (#θàÊ:  قال تعاىل،وهو يوم تعرض فيه اخلالئق مجيعها على اهللا صفوفاً Ì� ããuρ 4’n?tã y7În/u‘ $y�|¹ 

ô‰s)©9 $ tΡθ ßϑçF ÷∞Å_ $ yϑx. ö/ ä3≈ oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ¥ο§� tΒ 4 ö≅t/ óΟçF ÷Ηxåy—  ©9 r& Ÿ≅ yè øgªΥ / ä3s9 # Y‰Ïãöθ ¨Β ∩⊆∇∪ 〈،الكهف 

× 7‹Í: فال خيفى منهم خافية tΒ öθ tƒ tβθ àÊt� ÷è è? Ÿω 4’s∀øƒrB óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù%s{ ∩⊇∇∪ 〈 ويتجلى فيها ،احلاقة 

≅ ö: اخلالق سبحانه yδ tβρã� ÝàΨtƒ Hω Î) βr& ãΝßγ uŠÏ?ù' tƒ ª!$# ’Îû 9≅ n=àß zÏiΒ ÏΘ$yϑtó ø9 $# èπ x6 Í×‾≈ n=yϑø9 $#uρ 

z ÅÓè%uρ ã� øΒF{ $# 4 ’n<Î)uρ «! $# ßìy_ ö�è? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊄⊇⊃∪ 〈 وترتل املالئكة،البقرة  : tΠ öθtƒ uρ ß, ¤)t±n@ â !$ uΚ ¡¡9$# 

ÄΝ≈ yϑtó ø9 $$ Î/ tΑÌh“ çΡuρ èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ¸ξƒ Í”∴s? ∩⊄∈∪ 〈 ويؤتى جبهنم، الفرقان : u ü“(% É` uρ ¥‹Í× tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψyγ pg ¿2 4 
7‹Í× tΒ öθ tƒ ã� ā2x‹tGtƒ ß≈ |¡ΡM}$# 4’‾Τ r&uρ ã& s! 2”t� ø.Ïe%!$# ∩⊄⊂∪ 〈وتوزع الصحف، الفجر : #sŒ Î)uρ 



  
 

٦١١

ß# ßs÷Á9 $# ôNu�Å³èΣ ∩⊇⊃∪ 〈 ويؤتى بالشهود،اإلنفطار :  ÏMs%u�õ°r& uρ ÞÚ ö‘F{ $# Í‘θãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρuρ 

Ü=≈tF Å3ø9 $# uü“ (% É ùρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ z ÅÓ è%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 الزمر. 
 

 :احلُجج يف الدار اآلخرة
حقاقه للعبادة  أثبت اهللا ا استهي الرباهني اآلتية بعد املوت، واليت:  يف الدار اآلخرةججاحلُ

 يف اآلخرة، وهذه احلُجج هي حجج وقطع ا أعذار الناسوحده ال شريك له يف الدنيا، 
هم وتندمهم يوم القيامة، ويثبت ا ختزي الكفار، وتفضحهم وتزيد من حسرم وتأمل

 .  استحقاقهم للنار، وفيها تأكيد وحتقيق جلميع احلُجج
 : اآليتوتتمثل يفوهذه احلُجج كثرية ومتنوعة، 

 
 : حجج يف عرصات القيامة، وهي-

 نشر الصحف والكتب 

 احلساب
 
 : الشهادة يوم القيامة، وهي-

 على أمته �شهادة النيب حممد 
   باقي األممعلى �د شهادة أمة حمم
 شهادة املالئكة
  على أممهمشهادة األنبياء

 . ،  شهادة األرضشهادة اجلوارح
 
 :هيو،  على املشركني يوم القيامةجةاحلُ - 

  معبودامبإبطال  على املشركني جة إقامة احلُ

  احلياة وحجية ذلك يف  إقامة املشركنيمدة



  
 

٦١٢

  على املنافقني يوم القيامةجةاحلُ -

  على اليهود والنصارى يوم القيامةجةحلُا -
 

 ومنها ما خيتص ببعضهم دون ،جج يف عرصات القيامة تشمل مجيع طوائف الكفارواحلُ
 .زيادة يف التقريع والتوبيخ واخلزيو بعض مبا يتناسب مع أعماهلم يف الدنيا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦١٣

 املبحث األول
  حجج يف عرصات القيامة

 شر الصحف والكتبن: املطلب األول

 
 :الصحف والكتب اليت تنشر يوم القيامة

ف األعمال اليت كتبت املالئكة فيها ما فعل ائصحالصحف والكتب مها لفظان يطلقان على 
يقف كل إنسان على لتطوى باملوت وتنشر يف يوم القيامة وهي  ،أهلها من خري وشر

ان عمله يف الدنيا فإذا قرأ كتابه ، ولذلك يأيت اإلنسان يوم القيامة وقد نسي ما كصحيفته
 tΠ: تذكر قال تعاىل öθ tƒ ã� ©.x‹tGtƒ ß≈|¡ΡM}$# $ tΒ 4 tëy™ ∩⊂∈∪ 〈وقال تعاىلالنازعات ، : tΠ öθ tƒ 

ãΝßγ èWyè ö6 tƒ ª! $# $Yè‹ ÏΗsd Ο ßγ ã∞Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑÎ/ (# þθ è=Ïϑtã 4 çµ9|Á ômr& ª!$# çνθ Ý¡nΣ uρ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹Íκy− 

  .اادلة 〉 ∪∌∩
 

 :حجية نشر الصحف والكتب
تتمثل يف اطالع اخللق على أعماهلم اليت قدموها يف الدنيا فيحكموا على أنفسهم بأنفسهم، 

≅¨ : قال تعاىل ä.uρ ?≈|¡Σ Î) çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& … çνu�È∝‾≈ sÛ ’ Îû Ïµ É)ãΖãã ( ßl Ì� øƒéΥ uρ …çµ s9 tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $Y7≈ tF Å2 

çµ9s)ù=tƒ # �‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&t� ø%$# y7 t6≈tGÏ. 4’ s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n=tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈اإلسراء . 
 

 :حجية نشر الصحف والكتب من القرآن الكرمي
 :١ذكر اهللا يف القرآن الكرمي العديد من اآليات عن الصحف والكتب، منها

                                                 
 

، الزمر ٤٩، الكهف ٣٠، يونس ٣٠آل عمرآن :  نشر الصحف من القرآن الكرمي ومن اآليات الدالة على حجية١
 .٨-٧، الزلزلة ١٦ -١٣، عبس ٣١-١٩، احلاقة ٢٩، اجلاثية٦٩



  
 

٦١٤

 tΠ :تعاىل قال öθ tƒ (#θããô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$tΡé& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ôyϑsù u’ÎAρé& … çµt7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ š�Í×‾≈ s9 'ρé' sù 

tβρâ t� ø)tƒ óΟßγ t7≈ tGÅ2 Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù ∩∠⊇∪ tΒ uρ šχ%x. ’ Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγ sù ’Îû 
Íοt� ÅzFψ$# 4‘yϑôãr& ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹Î6 y™ ∩∠⊄∪ 〈 تعاىل قالو ،اإلسراء:  ÏM s%u�õ°r& uρ ÞÚö‘ F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ 

yìÅÊ ãρuρ Ü=≈tF Å3ø9 $# u ü“(% É` uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ z ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ys ø9 $$Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 

 $̈Β :قال تعاىلو الزمر،〉 r' sù ô tΒ š†ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù Ü= y™$ ptä† $ \/$|¡ Ïm # Z�� Å¡o„ 

∩∇∪ Ü= Î=s)Ζtƒ uρ #’n<Î) Ï&Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ $̈Β r& uρ ô tΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. u !#u‘uρ ÍνÌ� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θããô‰tƒ 

# Y‘θ ç6èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ … çµ‾ΡÎ) tβ% x. þ’Îû Ï& Î#÷δ r& # �‘ρç�ô£tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ‾ΡÎ) £ sß βr& ©9 u‘θ çts† ∩⊇⊆∪ 

 #sŒ :قال تعاىلواالنشقاق، 〉 Î)uρ ß#ßs ÷Á9 $# ôNu�Å³èΣ ∩⊇⊃∪ 〈التكوير . 
 

 :مسائل متعلقة حبجية نشر الصحف والكتب من القرآن الكرمي
 :حقيقة الصحف والكتب: املسألة األوىل

 :الصحف والكتب املذكورة يف القرآن الكرمي على ثالثة أقسام
 ’Îû 8yöθ: هو أساس الكتب وإليه مرجع الكتب األخرى، قال تعاىل و: اللوح احملفوظ- s9 

¤âθà�øt¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈وأطلق عليه يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ منهاالربوج ،: 

† $‾ΡÎ) ßøtwΥ Ì÷∏çΡ 4: اإلمام املبني، قال تعاىل • tAöθ yϑø9 $# Ü=çGò6 tΡuρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝèδ t�≈rO#u uρ 4 
¨≅ä.uρ > ó x« çµ≈uΖøŠ|Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$tΒ Î) &Î7•Β ∩⊇⊄∪ 〈 ١للوح احملفوظفسر اإلمام املبني با، يس .  

                                                 
 

، والسعدي، ٥٦٨/، ص٦/وابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج. ٤١٢/، ص١٩/ قاله الطربي، جامع البيان، ج١
 .٦٩٣/ص، كالم املنان تفسريتيسري الكرمي الرمحن يف



  
 

٦١٥

$ tΑ: الكتاب، قال تعاىل • s% $ yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ ’Îû 5=≈tGÏ. ( āω ‘≅ ÅÒ tƒ ’În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ ∩∈⊄∪ 〈 

$ : قوله تعاىلو طه، tΒ uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 9�È∝‾≈ sÛ ç��ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ym$ oΨpg¿2 Hω Î) íΝtΒé& Νä3ä9$sVøΒr& 4 
$ ¨Β $ uΖôÛ§� sù ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ & óx« 4 ¢ΟèO 4’n<Î) öΝÍκÍh5u‘ šχρç�|³øtä† ∩⊂∇∪ 〈األنعام .  

≅‘ : قال تعاىلالزبر،  • ä.uρ & óx« çνθ è=yèsù ’ Îû Ì� ç/–“9$# ∩∈⊄∪ 〈١اللوح احملفوظ وهو . القمر . 
 
 #sŒ : قال تعاىل هي الصحف اليت تسجل املالئكة فيها أعمال بين آدم،: الصحف- Î)uρ 

ß# ßs÷Á9 $# ôNu�Å³èΣ ∩⊇⊃∪ 〈وأطلق عليها يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ ، التكوير: 

 yìÅÊ: قال تعاىلالكتاب،  • ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “ u�tIsù tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# tÉ)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθ ä9θ à)tƒ uρ 

$ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu��Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu��Î7 x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ 

(#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف . 

 ‘≅ä.uρ & :تعاىل قال ،الزبر • ó x« çνθè=yèsù ’Îû Ì� ç/–“9$# ∩∈⊄∪ 〈 ،سر الزبر بصحف وقد ف القمر
 . ولكن الراجح أنه هو اللوح احملفوظ٢املالئكة

 
عليها يف القرآن الكرمي عدة وأطلق  اهللا ا األنبياء وهي الكتب اليت أيد : الكتب السماوية-

 :ألفاظ
 #x‹≈yδ: الكتاب، قال تعاىل • uρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7̈?$$ sù (#θà)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? 

 . األنعام〉 ∪∋∋⊆∩

 
                                                 

 

. ١٤٩/، ص١٧/ ، جألحكام القرآن اجلامعوالقرطيب، . ١٦٥-١٦٤/، ص٢٢/ قاله الطربي، جامع البيان، ج١
 .٨٢٨/ ، صكالم املنان تفسريتيسري الكرمي الرمحن يفوالسعدي، يف 

 .١٦٣/ ، ص٦/ ذكر ذلك ابن كثري يف تفسريه، ج٢



  
 

٦١٦

 ×Αθ: الصحف، قال تعاىل • ß™u‘ z ÏiΒ «!$# (#θ è=÷Gtƒ $ Z�çtà¾ Zοt� £γ sÜ •Β ∩⊄∪ 〈 ،وقال تعاىل البينة:  

¨βÎ) #x‹≈ yδ ’Å∀s9 É# ßs÷Á9 $# 4’ n<ρW{ $# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) 4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪ 〈الغاشية . 

 …çµ: الزبر، قال تعاىل • ‾ΡÎ)uρ ’Å∀s9 Ì�ç/ã— tÏ9 ¨ρF{ $# ∩⊇∉∪ 〈 ،وقال تعاىلالشعراء:  $ oΨ÷�s?#u uρ yŠ…ãρ#yŠ 

# Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ 〈 النساء. 

 
مجيعاً لفظ الكتاب أن اللوح احملفوظ وصحف األعمال والكتب السماوية يطلق عليها ويتبني 

 يدل على أنه األصل وهذا ولكن ال يطلق لفظ اللوح احملفوظ على غريه، والصحف والزبر،
واملرجع، فاألصل ينطبق عليه مجيع أوصاف فروعه، والفروع ال ينطبق عليها مجيع أوصاف 

طبق األصل مما سجل عمال اليت سجلتها املالئكة هي نسخة  ولذلك فإن صحف األ،أصلها
يف اللوح احملفوظ من أعمال، ولكن الفرق بينهما أن اللوح احملفوظ سجل فيه أعمال مجيع 
بين آدم وأحواهلم وأوصافهم وأقدارهم ومصريهم وكل ما يف الدنيا من دواب وأكوان 

احمليط، وصحف األعمال سجلت املالئكة وأحوال قبل أن خيلق اهللا الدنيا ومن عليها بعلمه 
فيها عمل كل شخص وحده حبسب مراقبتها له، فاللوح احملفوظ مكتوب ومسجل فيه كل 

 .ما كتبته املالئكة من أعمال قبل كتابتها هلا
$ ( $‾ΡÎ:  يف تفسري قوله تعاىل–رضي اهللا عنهما–قال ابن عباس  ¨Ζä. ã‡Å¡ΨtGó¡nΣ $tΒ óΟçFΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∪ 〈ا إىل السماء فيقابلون املالئكة ،اجلاثية تكتب املالئكة أعمال العباد، مث تصعد 
الذين يف ديوان األعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز هلم من اللوح احملفوظ يف كل ليلة قدر، 

 .١مما كتبه اهللا يف القدم  على العباد قبل أن خيلقهم، فال يزيد حرفاً وال ينقص حرفاً
 
 
 

                                                 
 

 .٢٧١/، ص٧/  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٦١٧

 : الصحف والكتب اليت تنشر يوم القيامة: سألة الثانيةامل
الصحف والكتب اليت تنشر يوم القيامة هي الصحف اليت سجلت فيها املالئكة أعمال بين 

 :آدم وليست اللوح احملفوظ، ويدل على ذلك
≈ ¨≅ä.uρ ?:  خصوصية الكتاب، أي أن لكل إنسان كتاباً خيصه دون غريه، قال تعاىل- |¡ΣÎ) 

çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßl Ì� øƒéΥ uρ …çµ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈tF Å2 çµ9s)ù=tƒ # �‘θà±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø%$# y7 t6≈tGÏ. 

4’ s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9$# y7 ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈اإلسراء. 

 $̈Β:  استالم كل شخص لكتابه بنفسه، قال تعاىل- r' sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ 

t∃öθ |¡sù Ü= y™$ ptä† $ \/$ |¡ Ïm # Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü=Î=s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& #Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ $̈Β r& uρ ôtΒ u’ ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. 

u !#u‘uρ ÍνÌ� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ #Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ 〈 االنشقاق. 

 بدقة الكتاب، وهذا يدل على أن كالً منهم رأى عمله يف كتابه اخلاص  اعتراف ارمني- 
 .به دون زيادة أو نقصان

“ 3: أما قوله تعاىل t� s?uρ ¨≅ä. 7π̈Β é& Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ä. 7π̈Β é& # tçô‰è? 4’n<Î) $pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθu‹ ø9 $# tβ÷ρt“ øg éB $ tΒ ÷ΛäΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ #x‹≈yδ $ oΨç6≈tF Ï. ß, ÏÜΖtƒ Νä3ø‹ n=tæ Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. ã‡Å¡ΨtGó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∪ 

 املقصود أن ، فليس املقصود هو أن لكل أمة كتاب أعمال يشترك فيه اجلميع، ولكناجلاثية〉
 على ما كان يف كتاا الذي ، كل فرد وحده،كل أمة تعرض أعماهلا اليت سجلتها املالئكة

 . جاء به نبيها

 
 :خصائص صحف األعمال: سألة الثالثةامل
› ¨βÎ)uρ öΝä3ø: تكتب بواسطة مالئكة حافظني كراماً كاتبني، قال تعاىل � n=tæ t ÏàÏ�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ 

$ YΒ#t� Ï. tÎ6 ÏF≈x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s? ∩⊇⊄∪ 〈اإلنفطار . 



  
 

٦١٨

 tΠ :لكل إنسان كتاب خيتص به، قال تعاىل � öθ tƒ ß‰Éf s? ‘≅à2 <§ø�tΡ $ ¨Β ôM n=Ïϑtã ô ÏΒ 9�ö� yz 

# \� ŸÒøt’Χ $ tΒ uρ ôMn=Ïϑtã  ÏΒ & þθ ß™ –Š uθ s? öθ s9 ¨βr& $ yγ oΨ÷�t/ ÿ…çµ uΖ÷�t/uρ # J‰tΒ r& # Y‰‹ Ïèt/ 3 ãΝà2â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# 

…çµ |¡ ø�tΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρâu‘ ÏŠ$ t7Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊂⊃∪ 〈 عمرآن آل. 

  yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ: تعاىل، قال السيئاتومسطور فيها كل شيء فعله اإلنسان من احلسنات  �

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹ yz …çνt� tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ # v� x© …çνt� tƒ ∩∇∪ 〈 ال ـقو ،الزلزلة

 yìÅÊãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9: تعاىل $# “u�tIsù tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# t É)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ 

#x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu��Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 
Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف. 

� تعاىل القيامة على رؤوس األشهاد، يقولطوى بعد موت اإلنسان مث تنشر يومت :   #sŒÎ)uρ 

ß# ßs÷Á9 $# ôNu�Å³èΣ ∩⊇⊃∪ 〈التكوير .  
ها، وذلك ال فرق بني الذي يعرف القراءة، والذي ال يعرفال حتتاج إىل إنسان قارئ ف �

≅¨ : لعموم قوله تعاىل ä.uρ ?≈|¡Σ Î) çµ≈oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu�È∝‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßl Ì�øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

$ Y7≈tF Å2 çµ9s)ù=tƒ # �‘θà±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø%$# y7 t6≈ tGÏ. 4’s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ø9 $# y7 ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈 

 .اإلسراء
يفرق ا بني املؤمن والكافر؛ حيث تعطى باليمني للمؤمنني، وتعطى بالشمال للكفار،  �

$  :قال تعاىل ¨Βr' sù ô tΒ š†ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ ãΑθ à)u‹sù ãΠäτ !$ yδ (#ρât� ø%$# ÷µu‹ Î6≈ tF Ï. ∩⊇∪ ’ÎoΤ Î) 

àMΨuΖsß ’ ÎoΤr& @,≈ n=ãΒ ÷µ u‹ Î/$|¡ Ïm ∩⊄⊃∪ uθ ßγ sù ’Îû 7πt±ŠÏã 7π u‹ ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π ¨Ψy_ 7πuŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ $ yγ èùθ äÜè% 

×π u‹ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θè=ä. (#θ ç/u�õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ÏΨyδ !$ yϑÎ/ óΟ çF ø�n=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒ F{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒø: $# ∩⊄⊆∪ $ ¨Βr& uρ ô tΒ u’ ÎAρé& 

…çµ t7≈tGÏ. Ï& Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. ∩⊄∈∪ 〈 احلاقة.  



  
 

٦١٩

ال يستطيع معها اإلنسان إلقاء احلُجج واملعاذير، قال تعاىل على لسان من أخذ كتابه  �
$!  : بشماله tΒ 4o_ øîr&  Íh_tã ÷µ u‹Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n=yδ Íh_ tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù=ß™ ∩⊄∪ 〈احلاقة . 

 
 : بين آدم بعد وفاتهمصري آثار أعمال: املسألة الرابعة

واآلثار املقصودة هي أعمال بين آدم الدالة على  ،١يدل على وجوده  حصول ما:أثر الشيء
 $‾ΡÎ) ßøtwΥ Ì: وجوده بعد موته، قـال تعاىل ÷∏çΡ 4†tAöθ yϑø9 $# Ü=çGò6 tΡuρ $ tΒ (#θ ãΒ£‰s% öΝèδ t�≈rO#u uρ 4  

  . يس〉 ∪⊅⊆∩
ية تنتهي مبوته، أو أعماالً خالدة تبقى حىت بعد فأعمال بين آدم إما أن تكون أعماالً وقت

موته، وهذه األعمال اخلالدة إما أن تكون حسنة ينتفع منها الناس يف دينهم أو دنياهم، أو 
سيئة يتضرر منها الناس يف دينهم أو دنياهم، وقد صرح القرآن الكرمي يف عدة آيات بكتابة 

 (#þθ: هذه اآلثار وحماسبة اإلنسان عليها، قال تعاىل è=Ïϑós u‹Ï9 öΝèδ u‘#y—÷ρr& \' s#ÏΒ$ x. tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# � 

ôÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρr& šÏ% ©!$# Οßγ tΡθ �=ÅÒ ãƒ Î�ö� tó Î/ AΟù=Ïã 3 Ÿωr& u !$ y™ $ tΒ šχρâ‘ Ì“tƒ ∩⊄∈∪ 〈وقال تعاىل. النحل: 

 �∅è=Ïϑós u‹s9 uρ öΝçλ m;$s)øOr& Zω$ s)øOr&uρ yì̈Β öΝÏλÎ;$ s)øOr& ( £è=t↔ó¡ ãŠs9 uρ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ £ϑtã (#θçΡ$ Ÿ2 

šχρç�tIø�tƒ ∩⊇⊂∪ 〈 العنكبوت. 

  :مل بعده مما سنه من هدى أو ضاللة قوله تعاىل على مؤاخذة اإلنسان مبا عومما يدل

(# àσ¬6 t⊥ ãƒ ß≈|¡ΡM}$# ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ $ yϑÎ/ tΠ £‰s% t� ¨zr&uρ ∩⊇⊂∪ 〈،القيامة   $ yϑÎ/ tΠ £‰s% 〈 هـ لاشراًـمب أي  

t� ¨zr&uρ 〈 وقوله تعاىل،مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضالل :  ôM yϑÎ=tã Ó§ø�tΡ $ ¨Β 

ôM tΒ£‰s% ôNt� ¨zr& uρ ∩∈∪ 〈فعمل من سن يف اإلسالم سنة حسنة " :�رسول اهللا  قالو ،٢اإلنفطار

                                                 
 

 .١٦/ ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص مفردات١

 .٢٩٢/، ص٦/ أضواء البيان، الشنقيطي، ج٢



  
 

٦٢٠

 ومن سن يف ، ينقص من أجورهم شيءوال ا بعده، كتب له مثل أجر من عمل ا،
 ينقص من أوزارهم وال مل ا بعده، كتب عليه وزر من عمل ا،، فعاإلسالم سنة سيئة

 . ١"شيء
 

 :كيفية كتابة األعمال: املسألة اخلامسة
بعشر إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب له : "قوله �عن رسول اهللا ورد 

  .٢"، وكل سيئة يعملها تكتب له مبثلهاأمثاهلا إىل سبعمائة ضعف
يقول اهللا إذا أراد عبدي أن يعمل : " قال� أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه– عن أيب هريرةو

 وإن تركها من أجلي ، عملها فاكتبوها مبثلها، فإذاسيئة فال تكتبوها عليه حىت يعملها
ها فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها  وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل،فاكتبوها له حسنة

 . ٣" سبعمائة إىلبعشر أمثاهلا كتبوها له فا
 من عباد اهللا أن عبداً: " حدثهم�أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما–عن عبد اهللا بن عمر و

 فعضلت بامللكني فلم ،ولعظيم سلطانككما ينبغي جلالل وجهك  يا رب لك احلمد :قال
  يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة ال ندري كيف: فصعدا إىل السماء وقاال،يدريا كيف يكتباا

 يا :" يا رب إنه قال: قاال؟ ماذا قال عبدي:مبا قال عبده قال اهللا عز وجل وهو أعلم ،نكتبها
 :هلما  فقال اهللا عز وجل،"وعظيم سلطانككما ينبغي جلالل وجهك رب لك احلمد 

 .٤"اكتباها كما قال عبدي حىت يلقاين فأجزيه ا

                                                 
 

/ ، ص٦٨٠٠/حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هـدى أو ضـاللة، ح  مO P�O P�2A    أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب   ١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–من حديث جرير بن عبد اهللا . ١١٤٤

رضي اهللا عنـه    -من حديث أيب هريرة     . ٥/، ص ٤٢/ن، باب حسن إسالم املرء، ح      أخرجه البخاري، كتاب اإلميا    ٢
 .مرفوعاً بلفظه

 šχρ:  أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل٣ ß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (#θ ä9Ïd‰ t6 ãƒ zΝ≈ n=x. «! $# ∩⊇∈∪ 〈  … çµ‾Ρ Î) ×Αöθ s) s9 ×≅ óÁ sù 

 $tΒ حق 〉 ∪⊃⊆∩ uρ uθ èδ ÉΑ÷“ oλ ù;$$Î/ ∩⊇⊆∪ 〈مرفوعاً -رضي اهللا عنه-من حديث أيب هريرة . ٦٢٥/، ص٧٥٠١/عب، ح بالل 
 .بلفظه

-من حديث عبد اهللا بن عمر . ٢٧٠٣/، ص٣٨٠١/ أخرجه ابن ماجه، أبواب األدب، باب فضل احلامدين، ح٤
 .٤٧٧/، ص١/ ، ج٩٦١/ ،ح)ضعيف الترغيب( انظر . ضعفه األلباين.  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنهما



  
 

٦٢١

عدد احلسنات والسيئات واألحاديث السابقة تدل على أن صحف األعمال يكتب فيها 
وال يكتب فيها هيئة العمل، ولكن اآليات الداالت على كتابة املالئكة ألعمال بين ) األجور(

 yìÅÊãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9: آدم تشري إىل كتابة املالئكة لألعمال يئتها، قال تعاىل $# “ u�tIsù 

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# tÉ)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu�� Éó|¹ 

Ÿωuρ ¸οu�� Î7 x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 ،الكهف 

 من نارمو تعجب ولذلك ؛يئتها تكتب اإلنسان عملها اليت األعمال أن على تدل فاآلية
  ¨≅ä.uρ :قال تعاىلو تعجبوا؟ ملا فقط السيئات عدد فيها اًمكتوب كان ولو ،فيها تبك ما دقة

?≈|¡Σ Î) çµ≈ oΨøΒ t“ ø9 r& … çνu�È∝‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ)ãΖãã ( ßlÌ� øƒéΥ uρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ Y7≈tF Å2 çµ9s)ù=tƒ #�‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø%$# 

y7 t6≈ tGÏ. 4’ s∀x. y7 Å¡ ø�uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n=tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ 〈 فإن مل تكن األعمال مكتوبة ملا اإلسراء ،
 .استطاع حماسبة نفسه

 -عليه املترتب األجر ويكتبون تهئي العمل يكتبون املالئكة أن -لمأع واهللا- واحلق
 اليت واألوزار ناهلا، اليت األجور وعلى ،عمله على اإلنسان يطلعف -احلُجة يف دةزيا

  .اكتسبها
 

 :وقت نشر الصحف والكتب: لسادسةاملسألة ا
 للناس يف يوم احملشر وقبل بدء ١تنشر الصحف والكتب يوم القيامة بعد شفاعة النيب

$  :، قال تعاىلاحلساب ¨Β r' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ãΑθ à)u‹ sù ãΠ äτ!$ yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µu‹ Î6≈tF Ï. ∩⊇∪ 

’ÎoΤ Î) àMΨuΖsß ’ ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷µ u‹Î/$ |¡ Ïm ∩⊄⊃∪ 〈 احلاقة.  

                                                 
 

لشفاعة العظمى اليت يشفع فيها الرسول إىل ربه كي خيلص العباد من أهوال احملـشر، انظـر صـحيح                    وهذه هي ا   ١
رضي -من حديث أنس    .  ٦١٦/، ص ٧٤١٠/ح،  )ملا خلقت بيدي    ( البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل        

 . مرفوعاً بلفظه-اهللا عنه
 



  
 

٦٢٢

$   :قال تعاىلو ¨Β r&uρ ô tΒ u’ÎAρé& … çµt7≈tGÏ. Ï&Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ 

Í‘ ÷Š r& $ tΒ ÷µ u‹Î/$ |¡ Ïm ∩⊄∉∪ 〈  ،بداللة  وذلكقبل احلسابيكون فبينت اآلية أن أخذ الصحف احلاقة 

  ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤ: ، قال تعاىلحسامعدم معرفة األشخاص ملاهية  r& @,≈n=ãΒ ÷µu‹ Î/$|¡ Ïm  〈 ،

  óΟs9  :وقال تعاىل uρ Í‘÷Š r& $ tΒ ÷µu‹ Î/$ |¡Ïm  〈. 
 

 :احلكمة من تطاير الصحف قبل احلساب: املسألة السابعة
$  : تطمني املؤمن قبل عرضه على اهللا، قال تعاىل- ¨Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ 

t∃öθ |¡sù Ü=y™$ ptä† $ \/$ |¡ Ïm # Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î=s)Ζtƒ uρ #’n<Î) Ï& Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ 〈 االنشقاق. 

$ :  فضح الكافر على رؤوس اخلالئق وختويفه قبل حسابه، قال تعاىل- ¨Β r&uρ ôtΒ u’ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. 

Ï& Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù Í_ tF ø‹n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘÷Š r& $ tΒ ÷µ u‹Î/$ |¡ Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJø‹ n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. 

sπ u‹ÅÊ$ s)ø9$# ∩⊄∠∪ 〈احلاقة . 

$! :  دحض حجج الكفار ومعاذيرهم الواهية، قال تعاىل- tΒ 4o_ øîr&  Íh_ tã ÷µ u‹Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n=yδ 

 Íh_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù=ß™ ∩⊄∪ 〈١"أي هلكت عين حجيت: "رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس  . احلاقة .
 يف القرآن سلطانكل : " قوله-رضي اهللا عنهما–ويف صحيح البخاري ورد عن ابن عباس 

 . ٢"الكرمي فهو حجة
 
 
 

                                                 
 

 .٢٧٢/، ص١٨/القرطيب ،جألحكام القرآن،  اجلامع ١

من حديث ابن عباس رضي اهللا  ، ٤٧٠٨/، ح٣٩٣/رجه البخاري، كتاب التفسري، باب سورة بين إسرائيل، ص أخ٢
 .موقوفاً بلفظهعنه 



  
 

٦٢٣

 :طريقة أخذ الناس لكتبهم: املسألة الثامنة
وصف القرآن الكرمي الكيفية والطريقة اليت يأخذ ا الناس صحف أعماهلم على رؤوس 

بيمينه من ة دليل يعلم ا الناجي من اهلالك، فإذا أخذ املرء كتابه اخلالئق، وهذه الكيفي
 فيفرح ويستبشر وينادي بقراءة كتابه الذي رأى فيه األعمال  فإن ذلك دليل جناة،أمامه،

 $̈Β :، قال تعاىلالصاحلة r' sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡sù Ü= y™$ ptä† $\/$ |¡ Ïm # Z�� Å¡o„ 

∩∇∪ Ü=Î=s)Ζtƒ uρ #’n<Î) Ï& Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ 〈 االنشقاق. 
  بالويل، فإن ذلك دليل هالك، فيندم ويدعوبشماله من وراء ظهرهاملرء كتابه  وإذا أخذ

 $̈Β: والثبور ملا رأى من قبيح أعماله، قال تعاىل r&uρ ô tΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. Ï& Î!$ yϑÏ± Î0 ãΑθ à)uŠsù 

 Í_tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µuŠÎ6≈ tF Ï. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘ ÷Š r& $tΒ ÷µu‹ Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJø‹ n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. sπu‹ ÅÊ$s)ø9 $# ∩⊄∠∪ !$ tΒ 4o_ øîr& 

 Íh_tã ÷µu‹ Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n=yδ Íh_ tã ÷µ uŠÏΖ≈ sÜù=ß™ ∩⊄∪ 〈 ،وقال تعاىل احلاقة:  $ ¨Β r&uρ ô tΒ u’ ÎAρé& … çµt7≈tGÏ. 

u !#u‘uρ ÍνÌ� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ #Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ 〈االنشقاق  . 
 

 :داللة العقل على حجية تطاير الصحف
 . العقل يقر بأن أكثر احلُجج إفحاماً تلك اليت تكون موثقة ومكتوبة-
 . تقدمي األدلة والرباهني قبل احملاسبة أمر مطلوب يؤمن به العقل ويؤيده-
 . دالة املتحققة يف إخبار احملاسب  بأسباب إدانته العقل يؤكد مبدأ الع-
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦٢٤

 املطلب الثاين
  احلساب

 
، هلم اليت عملوهاهو أن يوقف احلق تبارك وتعاىل عباده بني يديه، ويعرفهم بأعما :احلساب

 ه على مالدنيا من إميان وكفر، وما يستحقون االوها، وما كانوا عليه يف حياموأقواهلم اليت ق
، وما يقولونه له، وما يقيمه شمل احلساب ما يقوله اهللا لعباده، ويمن إثابة وعقوبةقدموه 

 ومنه التكرمي، ومنه التوبيخ،  واحلساب منه العسري ومنه اليسري،حجج وبراهني،عليهم من 
 .   ١، ومتويل ذلك أكرم األكرمنيومنه الفضل والصفح

 : هللا صاحب العمل الصاحل قال تعاىلهو موقف عظيم يفوز وينجو فيه املوحد املؤمن باو 

Î�óÇyè ø9 $#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£äz ∩⊄∪ āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹#uθ s?uρ 

Èd, ysø9 $$ Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ Î�ö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ 〈 وخيسر ويهلك فيه الكافر املشرك ولو كان صاحب  ،العصر

 |=Å¡ys: ال تعاىل ق،عمل صاحل sùr& tÏ% ©!$# (# ÿρã� x�x. βr& (#ρä‹ Ï‚ −Gtƒ “ÏŠ$ t6Ïã ∅ÏΒ þ’ÎΤρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 
!$ ‾ΡÎ) $ tΡô‰tGôãr& tΛ© yγ y_ t Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 Zω â“ çΡ ∩⊇⊃⊄∪ ö≅è% ö≅ yδ Λälã⁄Îm7 t⊥ çΡ tÎ�y£÷zF{ $$ Î/ ¸ξ≈uΗùår& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ%©!$# ¨≅|Ê 

öΝåκß� ÷èy™ ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ tβθ ç7|¡ øts† öΝåκ̈Ξr& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $ �è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÎγ În/u‘ ÏµÍ←!$ s)Ï9 uρ ôMsÜ Î7ptm� öΝßγ è=≈ uΗùår& Ÿξ sù ãΛÉ)çΡ öΝçλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ZΡø— uρ ∩⊇⊃∈∪ 〈 الكهف. 
 

 :حجية احلساب
نفاد ما بقي للشخص من حجج ومعاذير يتعذر ا إىل اهللا، فهي تتمثل حجية احلساب يف است

 وىل ـبني يدي اهللا سبحانه فيتفيه قف العبد في، ادلةـ احملكمة اإلهلية العيف فرصة أخرية له
 

                                                 
 

 .١٨٥/ انظر القيامة الكربى، لألشقر، ص١



  
 

٦٢٥

 ،سيكلمه اهللاما منكم من أحد إال : "�قال رسول اهللا   ليقيم عليه احلُجة،حسابه بنفسه،
 وينظر أشأم منه فال يرى إال ما ، أمين منه فال يرى إال ما قدم فينظر،ليس بينه وبينه ترمجان

  .١" فاتقوا النار ولو بشق مترة، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه،قدم
 

 :حجية احلساب من القرآن الكرمي
 öθs9: قال تعاىل uρ #“ t� s? øŒÎ) (#θà�Ï%ãρ 4’ n? tã öΝÍκÍh5u‘ 4 tΑ$ s% }§øŠs9 r& #x‹≈yδ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 (#θä9$ s% 4’n? t/ $ uΖÎn/u‘uρ 4 tΑ$s% 

(#θ è%ρä‹sù z>#x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ öΝçFΖä. tβρã� à�õ3s? ∩⊂⊃∪ 〈 األنعام . 

“ y“Ì: وقال تعاىل ôf u‹Ï9 ª!$# ¨≅ ä. <§ø�tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡x. 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ås ø9$# ∩∈⊇∪ 〈 إبراهيم. 

  ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ: وقال تعاىل �=ÅÒ tƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θÝ¡nΣ tΠ öθ tƒ 

É>$ |¡Ïtø:   .ص〉 ∪∌⊅∩ #$

� 3“t :وقال تعاىل s?uρ ¨≅ä. 7π ¨Β é& ZπuŠÏO% ỳ 4 ‘≅ä. 7π̈Β é& # tçô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ø9 $# tβ÷ρt“ øgéB $ tΒ ÷ΛäΖä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈 اجلاثية. 

& βr: وقال تعاىل uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡Σ M∼Ï9 āω Î) $ tΒ 4 tëy™ ∩⊂∪ ¨βr& uρ …çµ uŠ÷èy™ t∃ ôθy™ 3“t� ãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çµ1 t“øg ä† 

u !#t“yf ø9 $# 4’ nû÷ρF{  .٢النجم 〉 ∪⊆⊇∩ #$
 
 
 
 

                                                 
 

 أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة، وأا حجـاب مـن النـار،                      ١
 .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–، من حديث عدي بن حامت ٨٣٨/، ص٢٣٤٨/ح

 ٤١ غافر، ورقـم   ٢٧ و   ١٦ القصص، ورقم    ٦٤ و   ٦٢ الكهف، ورقم    ٤٨ املائدة، ورقم    ١٠٥ انظر اآليات رقم     ٢
 .إبراهيم



  
 

٦٢٦

 :مسائل متعلقة حبجية احلساب من القرآن الكرمي
 :صفة احلساب: املسألة األوىل

هو موقف رهيب يعرض احلساب حمكمة عظيمة حيكم فيها أعدل احلاكمني بني خلقه، و
› 7: العباد على رم لتقرر األعمال، فهو ال خيفى عليه خافية، قال تعاىل Í×tΒ öθ tƒ tβθ àÊt�÷èè? Ÿω 

4’ s∀øƒrB óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù%s{ ∩⊇∇∪ 〈 من هوله، قال تعاىل ،احلاقة وجتثو األمم : 3“t� s?uρ ¨≅ä. 7π̈Β é& ZπuŠÏO%ỳ 4 
‘≅ä. 7π̈Β é& # tç ô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ø9 $# tβ÷ρt“ øg éB $ tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈،وتذل وختضع الوجوه  اجلاثية 

 zƒ: وتسود، قال تعاىل Ï%©!$#uρ (#θ ç7|¡x. ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!#t“y_ ¥πt⁄ÍhŠy™ $ yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝßγ à)yδ ö� s?uρ ×' ©!ÏŒ ( $ ¨Β Μçλ m; 

z ÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹%tæ ( !$ yϑ‾Ρr( x. ôM uŠÏ± øîé& óΟ ßγ èδθã_ ãρ $ YèsÜ Ï% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ ¸ϑÎ=ôà ãΒ 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz ∩⊄∠∪ 〈 قال تعاىل، ويونس : ÏM uΖtãuρ çνθ ã_ âθ ø9 $# Äc y∏ù=Ï9 ÏΘθ –Šs)ø9 $# ( ô‰s%uρ 

šU%s{ ôtΒ Ÿ≅ uΗxq $ Vϑù=àß ∩⊇⊇⊇∪ 〈 وترجف القلوب من شدة اخلوف، قال تعاىلطه ،:  

öΝèδ ö‘ É‹Ρr& uρ tΠ öθ tƒ ÏπsùÎ— Fψ$# ÏŒ Î) Ü>θ è=à)ø9 $# “t$ s! Ì� Å_$uΖptø: $# tÏϑÏà≈ x. 4 $ tΒ tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠÏΗxq Ÿωuρ 

8ì‹ Ï�x© äí$ sÜãƒ ∩⊇∇∪ 〈وجتتمع فيه احلُجج والرباهني على العباد، قال تعاىل،غافر  : ÏMs%u�õ°r&uρ 

ÞÚö‘ F{ $# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊãρuρ Ü=≈ tF Å3ø9 $# u ü“(% É` uρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ z ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ys ø9 $$Î/ öΝèδ uρ 

Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈،فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون، قال تعاىل الزمر : ö≅ t/ ΝÎγ‹ Ï?ù' s? 

Zπ tFøót/ öΝåκçJyγ ö7 tF sù Ÿξ sù šχθãè‹ÏÜ tF ó¡o„ $ yδ ¨Š u‘ Ÿωuρ öΝèδ tβρã� sàΖãƒ ∩⊆⊃∪ 〈 فينجو فيه املؤمن ،األنبياء 

% ¨βÎ) tÏ:  قال تعاىل،ويهلك الكافر ©!$# (#ρã� x�x. $uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t∃ôθ y™ öΝÍκ� Î=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ $yϑ‾=ä. ôM pg¾ÖmΩ 

Νèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ≈ uΖø9 £‰t/ # �Šθ è=ã_ $ yδ u�ö�xî (#θ è%ρä‹ u‹Ï9 z>#x‹ yè ø9 $# 3 āχ Î) ©!$# tβ% x. # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym ∩∈∉∪ 

tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΨtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟßγ è=Åzô‰ãΖy™ ;M≈̈Ψy_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$ Î#≈ yz 

!$ pκ� Ïù # Y‰t/r& ( öΝçλ °; !$ pκ� Ïù Ól≡ uρø— r& ×οt� £γ sÜ•Β ( öΝßγ è=Åzô‰çΡuρ yξ Ïß ¸ξŠÎ=sß ∩∈∠∪ 〈 األنعام. 
 



  
 

٦٢٧

 :خصائص احلساب: املسألة الثانية
 (#θ :قال تعاىل، ليس بينه وبني عبده ترمجانو ،احلساب بنفسهأن اهللا يتوىل  - àÊÌ� ããuρ 4’n? tã 

y7 În/u‘ $ y�|¹ ô‰s)©9 $ tΡθ ßϑçF ÷∞ Å_ $ yϑx. ö/ ä3≈ oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ¥ο§� tΒ 4 ö≅ t/ óΟ çF÷Ηxåy—  ©9 r& Ÿ≅yè øgªΥ / ä3s9 # Y‰Ïãöθ ¨Β ∩⊆∇∪ 

 . الكهف〉

 ألنه سبحانه ال يشغله ،بة اآلخر واحد عن حماسحساب ال يشغله ،  احلسابسريعاهللا أنه  -
 y ª!$#uρ ßìƒ : قال تعاىل،١مسع عن مسع وال شأن عن شأن Î�|� É>$|¡ Ïtø:  . البقرة〉 ∪⊅⊂⊅∩ #$

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôà: قال تعاىل ،فيه أنه حساب عادل ال ظلم - tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ ( βÎ)uρ à7 s? 

Zπ uΖ|¡ym $ yγø�Ïè≈ ŸÒ ãƒ ÅV ÷σãƒuρ  ÏΒ çµ ÷Ρà$©! # ��ô_ r& $ VϑŠÏà tã ∩⊆⊃∪ 〈 النساء. 

� ö≅è% u�ö: قال تعاىل ،خذ أحد جبريرة غريهاال يؤحساب أنه  - xîr& «!$# Èöö/r& $ |/u‘ uθèδ uρ �>u‘ 

Èe≅ä. & ó x« 4 Ÿωuρ Ü=Å¡ õ3s? ‘≅à2 C§ø�tΡ āω Î) $pκö� n=tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé& 4 §ΝèO 4’n<Î) / ä3În/u‘ 

ö/ ä3ãè Å_ ó÷£∆ / ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ öΝçFΖä. ÏµŠÏù tβθà�Î=tGøƒrB ∩⊇∉⊆∪ 〈 األنعام. 

 yìÅÊãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9: ، قال تعاىلمثبت باألدلة وهي صحف األعمالحساب أنه  - $# “ u�tIsù 

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# tÉ)Ï�ô± ãΒ $ £ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θ à)tƒ uρ $ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu�� Éó|¹ 

Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Á ôm r& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $ tΒ (#θè=Ïϑtã # Z�ÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î=ôàtƒ y7•/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪ 〈 الكهف، 

 ô: قال تعاىل ،ومثبت بالشهود tΒ uρ ÞΟn=øß r& Ç £ϑÏΒ 3“u�tIøù$# ’n? tã «!$# $¹/É‹ Ÿ2 4 š�Í×‾≈ s9 'ρé& 

šχθàÊ t� ÷èãƒ 4’ n? tã öΝÎγ În/u‘ ãΑθ à)tƒ uρ ß‰≈ yγ ô© F{$# Ï Iω àσ‾≈ yδ š Ï%©!$# (#θ ç/x‹x. 4’ n? tã óΟÎγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπuΖ÷ès9 

«!$# ’n? tã tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ 〈 هود. 

                                                 
 

 .٤٣٥/،ص٢/ انظر اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج١



  
 

٦٢٨

› 7 : قال تعاىلوال تقبل فيه أعذار الكفار،قبل فيه األعذار الصادقة حساب تأنه  - Í×tΒ öθ u‹sù 

āω ßìx�Ζtƒ šÏ% ©!$# (#θ ßϑn=sß öΝßγ è?u‘ É‹÷ètΒ Ÿωuρ öΝèδ šχθ ç7tG÷ètGó¡ ç„ ∩∈∠∪ 〈وقال تعاىل. الروم:  tΠ öθ tƒ 

Ÿω ßìx�Ζtƒ tÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝåκèEu‘ É‹ ÷ètΒ ( ãΝßγ s9 uρ èπ uΖ÷è ‾=9 $# öΝßγ s9 uρ â þθß™ Í‘#  .غافر〉 ∪⊅∋∩ #$!$¤

≈› #x :قال تعاىلو yδ ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘ É‹ tF÷èu‹ sù ∩⊂∉∪ 〈املرسالت  . 

$  : ، وسؤالٌ ومناقشة للعصاة والكفرة، قال تعاىل للمؤمنني أنه عرض- yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ ß≈|¡ΡM}$# 

y7 ¨ΡÎ) îyÏŠ% x. 4’n<Î) y7 În/u‘ % [nô‰x. ÏµŠÉ)≈n=ßϑsù ∩∉∪ $̈Β r' sù ôtΒ š† ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡sù 

Ü= y™$ptä† $ \/$ |¡Ïm # Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î=s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρé& …çµ t7≈tGÏ. u !#u‘uρ 

ÍνÌ� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ # Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’n? óÁ tƒ uρ # ��� Ïèy™ ∩⊇⊄∪ 〈اإلنشقاق . 
 

 : أول من يسأل يف وقت احلساب: املسألة الثالثة
 أقوامهم ا، وعن إجابةة اليت أرسلهم من أجلهغهم الرساليلبت ويسأهلم سبحانه عن األنبياء،

  tΠ: ، قال تعاىلهلا öθtƒ ßìyϑøg s† ª!$# Ÿ≅ ß™”�9$# ãΑθà)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçGö6 Å_ é& ( (#θä9$ s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$uΖs9 ( y7̈ΡÎ) |MΡr& 

ÞΟ≈‾=tã É>θ ã‹ äóø9 $# ∩⊇⊃∪ 〈 وقال تعاىلاملائدة ، : £n=t↔ó¡oΨn=sù š Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟÎγ ø‹ s9 Î) �∅n=t↔ó¡oΨs9 uρ 

tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∉∪ £ ¢Áà)uΖn=sù ΝÍκö� n=tã 5Οù=Ïè Î/ ( $ tΒ uρ $ ¨Ζä. šÎ7 Í←!$ xî ∩∠∪ 〈 األعراف. 
 

 :أصناف الناس يف احلساب: املسألة الرابعة
، وهم الصفوة من هذه األمة، قال  وهم قلة من يدخلون اجلنة بغري حساب،:الصنف األول

 ا رسول ـ ومن هم ي:قالوا "غري حسابب يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً: "� اهللا رسول
 



  
 

٦٢٩

 :فقال ١عكاشة فقام "قون وعلى رم يتوكلونهم الذين ال يكتوون وال يستر" : قال؟اهللا
 يا نيب اهللا ادع اهللا أن : فقام رجل فقال: قال" أنت منهم:" قال،ادع اهللا أن جيعلين منهم

  .٢" سبقك ا عكاشة:"جيعلين منهم قال

 
وال ق يق وال حتتعسريبال حياسب حساباً يسرياً، فتعرض عليه أعماله  من :الصنف الثاين

فيعاتب على ما كان مقصراً فيه مث يتجاوز عنه وينجو من النار، وهم أصحاب  تدقيق،
 $̈Β :، قال تعاىلاليمني r' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù Ü= y™$ptä† $\/$ |¡ Ïm 

# Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î=s)Ζtƒ uρ #’n<Î) Ï&Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ ∩∪ 〈 رضي اهللا -عن عائشة ويف الصحيح  .اإلنشقاق
 : أليس يقول اهللا تعاىل: قلت: قالت)من نوقش احلساب عذب: "( قال�عن النيب  -عنها
  t∃öθ |¡sù Ü=y™$ ptä† $ \/$ |¡Ïm # Z�� Å¡o„ 〈 إن  :"� هل والعرض هو كقو .٣)" ذلك العرض:(قال

 ؟ أتعرف ذنب كذا؟أتعرف ذنب كذا فيقول ،ؤمن فيضع عليه كنفه ويسترهاهللا يدين امل
 سترا عليك يف : قال، حىت إذا قرره بذنوبه ورأى يف نفسه أنه هلك، نعم أي رب:فيقول
  : وأما الكافر واملنافق فيقول األشهاد، فيعطى كتاب حسناته، وأنا أغفرها لك اليوم،الدنيا

ôÏ Iω àσ‾≈yδ šÏ%©!$# (#θ ç/x‹x. 4’ n?tã óΟÎγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ÷ès9 «!$# ’ n?tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊇∇∪ 〈"٤. 
 
 

                                                 
 

يعد من أهـل    ألسدي من بين غنم، من أمراء السرايا،        هو الصحايب اجلليل، عكاشة بن حمصن بن حرثان ا        :  عكاشة ١
 هاجر إىل املدينة، وشهد بدراً وأبلى فيها بالًء حسناً، وانكسر يف يـده               . كان من سادات الصحابة وفضالئهم    املدينة،

ـ          - عوداً  :  أو -سيف، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرجوناً         يض  فعاد يف يده سيفاً يومئذ شديد املـنت، أب
انظر . هـ١٢، وقتل يف حرب الردة، قتله طليحة بن خويلد األسدي سنة            � شهد املشاهد كلها مع النيب        احلديدة،

 . ٢٤٤/ ، ص٤/لي، جاألعالم، للزركو. ٦٥-٤٦/، ص٤/أسد الغابة، ج

 أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب، ٢
 .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-من حديث عمران بن حصني . ٧١٧/، ص٥٢٠/ح

–، من حديث عائشة ٥٤٨/، ص٦٥٣٦/ أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب من نوقش احلساب عذب، ح٣
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنها

 4 Ÿω:  أخرجه البخاري، كتاب املظامل، باب قول اهللا تعـاىل         ٤ r& èπuΖ÷è s9 «! $# ’ n?tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ 〈 ١٩٢/، ص ٢٤٤١/ ح ،
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-من حديث عبد اهللا بن عمر 



  
 

٦٣٠

إن اهللا عز وجل يقول يوم : "�ل رسول اهللا فهو كقو تقصري من وقع ما على املعاتبة وأما
 ، وأنت رب العاملني؟ كيف أعودك! يا رب:قال ،مرضت فلم تعدينبن آدم ا يا :القيامة

 يا ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده، مرض فلم تعدهفالناً أما علمت أن عبدي :قال
 قال أما ، وأنت رب العاملني؟ وكيف أطعمك! يا رب: قال،بن آدم استطعمتك فلم تطعمينا

 أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك ،علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه
 ، وأنت رب العاملني؟ كيف أسقيك! يا رب: قال،بن آدم استسقيتك فلم تسقينا يا ؟عندي

 .١" أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، استسقاك عبدي فالن فلم تسقه:قال
 

من حياسب حساباً عسرياً، فيسأل ويناقش ويوبخ ويدقق على كل أعماله؛ : الصنف الثالث
 : وهذا الصنف ينقسم إىل قسمنيفتقام عليه احلُجة فيهلك ويعذب يف النار،

 إن أول الناس يقضى يوم :"� قال رسول اهللا :صي والكبائر من أهل اإلميانأهل املعا -
 قاتلت : قال؟ فما عملت فيها: قال، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها،القيامة عليه رجل استشهد

 مث أمر به ،فقد قيل ،جريء ولكنك قاتلت ألن يقال ، كذبت: قال،فيك حىت استشهدت
فأيت به القرآن الكرمي  ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ ،فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار

 ، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن: قال؟ فما عملت فيها:فعرفه نعمه فعرفها قال
ليقال هو قارئ فقد القرآن الكرمي  ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل وقرأت ، كذبت:قال
ع اهللا عليه وأعطاه من  ورجل وس، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار،قيل

 ما تركت من : قال؟ قال فما عملت فيها، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها،أصناف املال كله
 ، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد،سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك

 . ٢" على وجهه مث ألقي يف النار مث أمر به فسحب،فقد قيل

                                                 
 

من حـديث أيب    . ١١٢٨/، ص ٦٥٥٦/ أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عيادة املريض، ح           ١
 .  مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-هريرة 

، مـن   ١٠١٩-١٠١٨/، ص ٤٩٢٣/قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ح      أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب من        ٢
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرة 



  
 

٦٣١

% tÏ :قال تعاىل: شركأهل الكفر وال - ©#Ï9 (#θ ç/$ yf tGó™$# ãΝÍκÍh5t� Ï9 4 o_ó¡ ßs ø9 $# 4 šÏ% ©!$#uρ öΝs9 

(#θ ç7ŠÉf tF ó¡o„ … çµs9 öθs9 āχr& Νßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒuρ … çµyètΒ (# ÷ρy‰tF øù]ω ÿÏµÎ/ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝçλ m; 

â þθ ß™ É>$ |¡ Ïtø: $# öΝßγ1 uρù' tΒ uρ æΛ© yγy_ ( }§ø♥Î/uρ ßŠ$yγ ÎR ùQ$# ∩⊇∇∪ 〈 ،اهللا مناقشة هو احلساب فسوءالرعد 

 öθ : وقال تعاىل،١، توبيخاً هلم واجلليل واحلقري،النقري والقطمري على هلم سبحانه s9 uρ #“t�s? øŒÎ) 

(#θ à�Ï%ãρ 4’ n? tã öΝÍκÍh5u‘ 4 tΑ$ s% }§øŠs9 r& #x‹≈yδ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ $ uΖÎn/u‘uρ 4 tΑ$ s% (#θè%ρä‹ sù z>#x‹yè ø9 $# $ yϑÎ/ 

öΝçFΖä. tβρã� à�õ3s? ∩⊂⊃∪ 〈 األنعام.  
 

، وهم املستهزؤن بآيات اهللا من الكفار من يدخلون النار بغري حساب: الصنف الرابع
 tΠ :قال تعاىلواملشركني،  öθ tƒ uρ ß]yè ö7 tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π ¨Βé& # Y‰‹ Îγ x© ¢ΟèO Ÿω Üχ sŒ ÷σãƒ tÏ%©#Ï9 (#ρã� x�Ÿ2 

Ÿωuρ öΝèδ tβθ ç7 tG÷ètGó¡ ç„ ∩∇⊆∪ 〈،وقال تعاىل النحل  : Νä3Ï9≡ sŒ â/ ä3‾Ρr' Î/ öΝè?õ‹ sƒªB$# ÏM≈ tƒ#u «!$# # Yρâ“ èδ 

â/ ä3ø?§� xîuρ äο4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 tΠ öθ u‹ø9 $$ sù Ÿω tβθã_ t� øƒä† $ pκ÷]ÏΒ Ÿωuρ öΝèδ šχθ ç7tG÷ètGó¡ ç„ ∩⊂∈∪ 〈،أي اجلاثية 
 كما تدخل طائفة من املؤمنني ،وال عتابحساب   بل يعذبون بغري، العتىبال يطلب منهم

¡ Ÿωuρ ã≅t↔ó: ، وقال تعاىل٢حساباجلنة بغري عذاب وال  ç„  tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθ ãΒÌ� ôfßϑø9 $# ∩∠∇∪ 

 . القصص〉
 

 :ما حياسب عليه الناس: املسألة اخلامسة

 !°  :عاىلبني اهللا سبحانه أن الناس سيحاسبون على مجيع أعماهلم اجلهرية والسرية، قال ت
$ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝà6Å¡ à�Ρr& ÷ρr& çνθ à�÷‚è? Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ 

                                                 
 

 . ٤٤٩/ ، ص٤/  انظر تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج١

 .٢٧٣/، ص٤/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج٢



  
 

٦٣٢

ª!$# ( ã� Ï�øóu‹ sù yϑÏ9 â!$ t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ  tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅ à2 &ó x« í�ƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪ 〈 البقرة، 

جلوارح والقلوب كاحلب والبغض، واحلسد واحلقد، والنيات وسيحاسبون على أعمال ا
 فيما يروي عن ربه عز � والعزمية يف اخلري والشر، فعن النيب احلسنة والنيات السيئة، واهلم

فلم يعملها كتبها هم حبسنة إن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك، فمن : "وجل قال
عملها كتبها اهللا له عنده عشر حسنات إىل سبعمائة اهللا له عنده حسنة كاملة، فإن هم ا و

ضعف إىل أضعاف كثرية، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة، فإن 
إذا تواجه املسلمان : "�وقال رسول اهللا . ١"هو هم ا فعملها كتبها اهللا له سيئة واحدة

إنه أراد قتل : تل فما بال املقتول؟ قالفهذا القا: قيل". بسيفيهما فكالمها من أهل النار
وأما الوساوس وحديث النفس السيئ الذي مل يوطن اإلنسان نفسه عليه، ومل يهم . ٢"صاحبه

 .به، ومل يعزم صاحبه على إظهاره إىل الوجود، بل يكرهه ويدفعه عن نفسه فهو معفو عنه
إنا جند يف :  فسألوه�  ناس من أصحاب النيب جاء": قال-رضي اهللا عنه–فعن أيب هريرة 

ذلك صريح : "قال. نعم: قالوا" أَوقَد وجدمتوه؟: "أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال
 ٣".اإلميان

 :ما يسأل عنه العبد: املسألة السادسة
ذكر القرآن الكرمي عدة أسئلة سيسأل اهللا عنها عبده يوم القيامة، والسؤال يف هذا املوقـع                

 :تقريع، وليس سؤال استعالم واستخبار؛ ألن اهللا يعلم السر وأخفىسؤال توبيخ و
 
 

                                                 
 

رضي -، من حديث ابن عباس ٥٤٤/، ص٦٤٩١/، حأو بسيئةه: 2A;>Q  أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب من  ١
 . مرفوعاً بلفظه-اهللا عنهما

–من حديث أيب بكرة     . ٥٩١/، ص ٧٠٨٣/ أخرجه البخاري، كتاب الفنت، باب إذا التقى املسلمان بسيفيهما، ح          ٢
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه

مـن  . ٧٠٠/، ص ٣٤٠/من وجـدها، ح    أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله             ٣
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة 



  
 

٦٣٣

 Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλm; t:  يسأل العبد عن اإلله الذي كان يعبده يف الدنيا، قال تعاىل- ør& $ tΒ óΟçFΖä. 

tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∪  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ö≅ yδ ÷ΛältΡρç�ÝÇΖtƒ ÷ρr& tβρã� ÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂∪ 〈 الشعراء. 

 tβθè=yè: بد عما افتراه على اهللا من الكذب، قال تعاىل يسأل الع- øg s†uρ $ yϑÏ9 Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 

$ Y7ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ óΟßγ≈ oΨø%y— u‘ 3 «!$$ s? £è=t↔ó¡ çF s9 $ £ϑtã óΟçFΖä. tβρç�tIø�s? ∩∈∉∪ 〈 النحل. 

 ŸtΠ:  يسأل العبد عن إجابته للرسل، قال تعاىل- öθ tƒ uρ öΝÍκ‰ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹ sù !#sŒ$tΒ ÞΟçGö6 y_ r& 

tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∉∈∪ ôMu‹ Ïϑyèsù ãΝÍκö� n=tã â!$ t6 /ΡF{ $# 7‹Í× tΒ öθ tƒ ôΜßγ sù Ÿω šχθ ä9 u!$ |¡tF tƒ ∩∉∉∪ 〈 القصص. 

 ô‰s)s9:  يسأل العبد عن العهود واملواثيق اليت بينه وبني اهللا، قال تعاىل- uρ (#θçΡ% x. (#ρß‰yγ≈tã ©!$# 

ÏΒ ã≅ö6 s% Ÿω šχθ—9 uθ ãƒ t�≈t/÷Š F{$# 4 tβ% x.uρ ß‰ôγ tã «! $# Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊇∈∪ 〈 واليت بينه وبني ،األحزاب 

 Ÿωuρ (#θ: الناس قال تعاىل ç/t�ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# āω Î)  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4 ®L ym xtè=ö7 tƒ …çν£‰ä© r& 4 
(#θ èù÷ρr& uρ Ï‰ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ 〈اإلسراء . 

-قال تعاىل،عن عمله يف الدنياالعبد سأل  ي :  š�În/u‘uθ sù óΟßγ ¨Ψn=t↔ó¡oΨs9 t ÏèuΗødr& ∩⊄∪ $ ¬Ηxå (#θçΡ%x. 

tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊂∪ 〈 احلجر.  

# Ÿωuρ ß:  يسأل العبد عن مسعه وبصره وفؤاده، قال تعاىل- ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) 

yìôϑ¡¡9 $# u�|Ç t7 ø9$#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ä. y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 اإلسراء. 

 ¢Ο:  يسأل العبد عن النعيم الذي أنعمه اهللا عليه، قال تعاىل- èO £ è=t↔ó¡ çF s9 >‹Í≥tΒ öθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9$# 

 .التكاثر 〉 ∪∇∩
 
 
 
 



  
 

٦٣٤

 :أعمال الكفار احملاسبون عليها: املسألة السابعة
 : قسمنيتنقسم أعمال الكفار إىل

حدد ها خرياً وسيحاسبون عليها، وا تت أعمال سوء وطغيان وفجور ال يرجون من-
% zƒÏ:  قال تعاىل،درجتهم يف النار ©!$#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â !#t“y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγ Î=÷WÏϑÎ/ öΝßγà)yδ ö� s?uρ ×' ©!ÏŒ 

( $ ¨Β Μçλ m; z ÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹%tæ ( !$ yϑ‾Ρr( x. ôM uŠÏ± øîé& óΟ ßγ èδθã_ ãρ $ YèsÜ Ï% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ ¸ϑÎ=ôàãΒ 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& 

Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊄∠∪ 〈يونس . 
 أعمال خري وإحسان وبر يظنون أا تنفعهم، ولكنها مع كفرهم ال تساوي شيئاً فيحبطها -

 t :قال تعاىلاهللا هلم يف اآلخرة،  Ï%©!$#uρ (# ÿρã� x�Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7πyè‹ É)Î/ çµç7 |¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9$# 

¹ !$ tΒ #̈L ym #sŒ Î) … çνu !$y_ óΟs9 çνô‰Ågs† $ \↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθ sù … çµt/$ |¡ Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒÎ�|� 

É>$ |¡Ïtø: $# ∩⊂∪ 〈 وقال تعاىل،النور :  ×νθ ã_ ãρ >‹Í× tΒöθ tƒ îπyè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×'s#ÏΒ% tæ ×πt6 Ï¹$ ‾Ρ ∩⊂∪ 4’ n?óÁ s? 

# �‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’s+ó¡ è@ ôÏΒ A ÷ tã 7π u‹ÏΡ#u ∩∈∪ 〈 الغاشية.  
:  كقوله تعاىل،وقد دلت آيات من كتاب اهللا على انتفاع الكافر بعمله يف الدنيا دون اآلخرة

  tΒ šχ%x. ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ$# ÷Š Ì“tΡ …çµ s9 ’Îû ÏµÏOö� ym (  tΒuρ šχ%x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

ÏµÏ?÷σçΡ $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ …çµ s9 ’Îû Íοt� ÅzFψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ ‾Ρ ∩⊄⊃∪ 〈 ،وقوله تعاىل الشورى :  tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ 

nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $uηtF t⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ n=≈ yϑôãr& $ pκ� Ïù óΟèδ uρ $ pκ� Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ö7 ãƒ ∩⊇∈∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& 

tÏ% ©!$# }§øŠs9 öΝçλ m; ’Îû Íοt�ÅzFψ$# āωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝÎ7 ym uρ $ tΒ (#θ ãèuΖ|¹ $pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ 

 وهذا الذي دلت عليه هذه اآليات من انتفاع الكافر بعمله الصاحل يف الدنيا دون ، هود〉 ∪∌⊆∩
 .١اآلخرة

 

                                                 
 

 .٥٥٠/، ص٥/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١



  
 

٦٣٥

 :مع أن أعماهلم مردودةاحلكمة من حماسبة الكفار : املسألة الثامنة
ما أحد أحب إليه العذر من اهللا، : " أنه قال�وىف الصحيح عن النيب  حمبة اهللا للعذر، -

 .١"من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
≈ u�|³÷èyϑ: إقامة احلُجة عليهم، قـال تعـاىل       - tƒ Çd Åg ø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï?ù' tƒ ×≅ ß™â‘ öΝä3ΖÏiΒ 

tβθ ÷Á à)tƒ öΝà6 ø‹ n=tæ  ÉL≈ tƒ#u ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒ uρ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% $ tΡô‰Íκy− #’ n? tã $ uΖÅ¡ à�Ρr& ( 
ÞΟ ßγ ø?§÷sïuρ äο4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (#ρß‰Íκy−uρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ à�Ρr& óΟ ßγ ‾Ρr& (#θ çΡ% x. š Ì� Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ 〈األنعام  . 

 (#θ: بيان عدله سبحانه، قال تعاىل     - à)̈?$#uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_ ö� è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «! $# ( §ΝèO 4† ‾û uθ è? ‘≅ ä. 

<§ø�tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪ 〈البقرة . 

 (#ρç�à³ôm: توبيخ وتقريع هلم، قال تعاىل - $# t Ï%©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγ y_≡ uρø— r&uρ $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ 

∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’n<Î) ÅÞ≡u�ÅÀ ËΛ Ås pgø: $# ∩⊄⊂∪ óΟèδθ à�Ï%uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ó¡ ¨Β ∩⊄⊆∪ $ tΒ 

ö/ ä3s9 Ÿω tβρç�|À$ uΖs? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠ öθ u‹ ø9 $# tβθ ßϑÎ=ó¡tF ó¡ ãΒ ∩⊄∉∪ 〈 الصافات. 

 ¨βÎ) t: بيان درجام يف العذاب، قال تعاىل - É)Ï�≈ oΨçR ùQ $# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x�ó™F{$# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# s9 uρ 

y‰Åg rB öΝßγ s9 # ���ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ 〈النساء  . 

 
 :أحوال الكفار عند السؤال: املسألة التاسعة

فيصاب  ،ر القبائح واملخازييعرض اهللا على الكفار أعماهلم ويناقشهم ويوخبهم عليها، فتظه
 : ومنها، واهيةجج وحيتج حب، ويطلب املعاذير، عن نفسهفيجادل الكافر باخلوف والوجل،

 
 
 

                                                 
 

 .١٨/  سبق ختريج احلديث، ص١



  
 

٦٣٦

 tΠ: قال تعاىل باحللف باهللا على استقامته يف الدنيا، احتجاجه - öθ tƒ ãΝåκçZyè ö7 tƒ ª!$# $Yè‹ ÏΗsd 

tβθ à�Î=ós uŠsù …çµ s9 $yϑx. tβθ à�Î=øts† ö/ ä3s9 ( tβθ ç7|¡ øts†uρ öΝåκ̈Ξr& 4’n? tã > óx« 4 Iωr& öΝåκ̈ΞÎ) ãΝèδ tβθ ç/É‹≈s3ø9 $# ∩⊇∇∪ 〈 
 .اادلة

 tΠ: مع اهللا، قال تعاىللى عدم اختاذه الشريك باحللف باهللا عاحتجاجه  - öθ tƒuρ öΝèδ ç�à³øtwΥ 

$ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tΡ t Ï%©#Ï9 (# þθ ä.u�õ°r& t ør& ãΝä.äτ !% x.u�à° tÏ%©!$# öΝçFΖä. tβθ ßϑãã÷“s? ∩⊄⊄∪ ¢Ο èO óΟ s9  ä3s? 

öΝæηçF t⊥ ÷F Ïù Hω Î) βr& (#θ ä9$s% «!$#uρ $ oΨÎn/u‘ $ tΒ $ ¨Ζä. tÏ.Î�ô³ãΒ ∩⊄⊂∪ ö� ÝàΡ$# y# ø‹x. (#θ ç/x‹x. #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& 4 ¨≅ |Ê uρ 

Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβρç�tIø�tƒ ∩⊄⊆∪ 〈األنعام . 

$ tΑ: فيقول قرينه احتجاجه بإضالل القرين له، - s% … çµãΖƒ Ì� s% $ uΖ−/u‘ !$ tΒ …çµçGøŠtó ôÛr& Å3≈ s9 uρ tβ% x. 

’Îû ¤≅≈ n=|Ê 7‰ŠÏèt/ ∩⊄∠∪ tΑ$ s% Ÿω (#θ ßϑÅÁ tGøƒrB £“ t$s! ô‰s%uρ àM øΒ£‰s% / ä3ø‹s9 Î) Ï‰‹ Ïãuθ ø9 $$ Î/ ∩⊄∇∪ $ tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ 

ãΑöθ s)ø9 $# £“ t$s! !$tΒ uρ O$ tΡr& 5Ο≈‾=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 ∩⊄∪ 〈 ق. 
 

 :حجية احلساب بداللة العقل
 لكان خلق الناس ،، فلو مل يكن يف اآلخرة حساب، وال جزاءحلساب أمر مطلوب عقالً ا-

 .لعبث الذي يرته الرب احلكيم عنهوتكليفهم يف الدنيا من ا
النفس ال تقوم باألعمال الشاقة إال إذا صحب تكليف ؛ ألن احلساب أساس ودافع للعمل -

 .القيام ا شيء من الوعد والوعيد
 . قبل اجلزاءللمذنب لة  من متام العدل املعروف عقالً وجود املناقشة واملساَء-
 

 
 
 
 
 



  
 

٦٣٧

 امةالشهادة يوم القي: املبحث الثاين
 

 بالبصرية، وقد يقال للحضور مفرد، قال  إما بالبصر أو،ضور مع املشاهدةاحل :الشهادة
 uθ: تعاىل èδuρ ”Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{ $#uρ Èd, ys ø9$$ Î/ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΑθ à)tƒ à2 ãβθ à6u‹ sù 4 
ã& è!öθ s% ‘, ys ø9 $# 4 ã& s!uρ Û�ù=ßϑø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡x�Ζãƒ ’Îû Í‘θ÷Á9 $# 4 ãΝÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ 4 uθ èδ uρ ãΝ‹Å6 ptø: $# 

ç�� Î6 y‚ø9  .١ والشهادة مع املشاهدة أوىل، لكن الشهود باحلضور ارد أوىل،األنعام 〉 ∪⊃∠∩ #$
، والبد من توافر بعض الشروط يف       ٢املخرب عن حجة املدعي ودفع دعوى املبطل       :والشاهد

 :د عليه، ومنهاالشاهد لتكون شهادته حجة على املشهو
* #sŒÎ:  عدالة الشاهد، قال تعاىل- sù z øón=t/ £ ßγ n=y_ r& £èδθ ä3Å¡ øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθ è%Í‘$sù 

7∃ρã� ÷èyϑÎ/ (#ρß‰Íκô−r& uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠÏ%r& uρ nοy‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝà6Ï9≡ sŒ àátãθ ãƒ ÏµÎ/ tΒ tβ% x. 

Ú∅ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4  tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yè øgs† …ã& ©! % [` t� øƒxΧ ∩⊄∪ 〈 الطالق . 

 āω : قال تعاىل، علم الشاهد بكل ما يشهد عليه-  Î)  tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑn=ôètƒ ∩∇∉∪ 

# Ÿωuρ ß: ، وقوله تعاىلالزخرف 〉 ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ 

‘≅ä. y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪ 〈 ويكون ،والعلم يكون باملشاهدة وبالسمع ، اإلسراء 
  . مستفيضاًبالسماع إذا كان أمراً

  
هي من أعظم الشهادات على وجه اإلطالق لتعلقها بأعظم األيام،           :والشهادة يوم القيامة  
 رآنية ـلت اآليات الق ددوق لق وهم الشـهداء الذين اختارهم اهللا،اليوم اآلخر، وأعظم اخل

 

                                                 
 

 .٢٨٦-٢٨٥/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، ص١

 .٥٢/، ص٢٢/لطاهر بن عاشور، جالتحرير والتنوير، حملمد ا ٢



  
 

٦٣٨

بأمر اهللا لبيان احلقائق     أصناف متعددة، يدلون بشهادم      ة على أن الشهداء يوم القيامة     الكرمي
 . جة احلُوقيام

والشهداء يوم القيامة هم من أصدق اخللق، ومن أكثرهم معرفة باملـشهود علـيهم، وقـد         
املـشهود عليـه وظروفـه      عطيات  كانات يستطيعون من خالهلا اإلحاطة مب     مكنهم اهللا بإم  

 ÏM: وحيثياته، وهؤالء الشهداء يتأهبون يوم العرض للشهادة، قال تعـاىل          s%u�õ°r& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# 

Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρuρ Ü=≈ tF Å3ø9 $# u ü“ (% É` uρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ z ÅÓ è%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 م عند سؤال اهللا هلميمث  ،الزمردلون بشهاد. 

أن ، وبني سبحانه    شيء إال بعد حصوهلا   بالشهادة حىت أظهر العليم أنه ال يقضي        وشرف اهللا   
 وأنه يشهد علـى العلـم   ،الشاهد شهيد مبا حصل له من العلم وإن مل يشهده املشهود عليه         

 ، وأن التزكية أصل عظيم يف الشهادة      ، بعينه أو يسمع بإذنه    طعة وإن مل ير   بالسماع واألدلة قا  
كية، وأن   وأن املزكي ال حيتاج إىل تز      ،وأن املزكي جيب أن يكون أفضل وأعدل من املزكى        

. نعم:  أال هل بلغت؟ فيقولون    ": وهلذا كان يقول يف حجة الوداع      األمة ال تشهد على النيب،    
، ولـذلك   ١ل اهللا هو الشاهد على تبليغه وهذا من أدق النكت         فجع. "شهدااللهم ف : فيقول

 .كان أفضل الشهداء على اإلطالق األنبياء
 

، وشهادة  على أمته  �شهادة النيب حممد    هي  : ةفالعام :والشهادة يوم القيامة خاصة وعامة    
هـي  : واخلاصـة  .األنبياء على أممهم، وشهادة املالئكة، وشهادة أمة حممد على بقية األمم          

 .شهادة اجلوارح
 

 :احلكمة من تعدد الشهود يوم القيامة
 .ولختالف املشهود عليه وتعدده من فرد إىل أمة إىل رس ال- 

                                                 
 

 .بتصرف يسري. ٢٢/، ص٢/لطاهر بن عاشور، جمد التنوير، حمل التحرير وا١



  
 

٦٣٩

 وهو على كل شيء شهيد وبكل شيء -سبحانه وتعاىل-رب العزة  بيان لكمال عدالة -
ستشهد ي  فقط، بل وال مبا سجلته مالئكتهلك مل يقضِ بني اخلالئق مبا يعلمه، ومع ذ،عليم

 .وتشهد األرض عليهمويستنطق أعضاءهم ،  على الرسل�الرسل على األمم والرسول 
 .  قطعاً حلُجية املشهود عليه-
 

 :العقل بداللة الشهادة حجية
 .لذنبه املذنب إنكار بعد خصوصاً ا ويوصي الصحيحة الشهادة مببدأ يقر العقل -
 .فيها يقدح ال الصحيحة للشهادة املذنب إنكار -
 .املذنب وإعذار الشهادة قوة من يزيد الشهود دتعد -
  .الشهود بشهادة ذنبه ثبوت بعد للعقاب املذنب استحقاق -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

٦٤٠

 املطلب األول
 على أمته �شهادة النيب حممد 

 
للمؤمنني باإلميـان    فيشهد. يوم القيامة  ليكون شهيداً على أمته    �  حممداً الرسولاختار اهللا   

 . تكرمياً له وتشريفاً وبياناً ملرتلته عند اهللا � وشهادته ،بالكفركذبني املويشهد للكفار و
. اقرأ علـي  " :�قال يل النيب    :  قال -رضي اهللا عنه  -اهللا بن مسعود  عن عبد   ففي الصحيح   

 فقرأت عليـه سـورة      .فإين أحب أن أمسعه من غريي     :  قال ، عليك وعليك أنزل   هقرأقلت أ 
# y : تعاىل هلقو حىت بلغت    ،النساء ø‹ s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞ Å_  ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Β é& 7‰‹ Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n? tã 

Ï Iω àσ‾≈ yδ # Y‰‹ Íκy− ∩⊆⊇∪ 〈١" قال أمسك فإذا عيناه تذرفان . 
 وتـصديق  العظـيم،  املشهد ذلك يف إياه اهللا بتشريف املسرة على يدل � وبكاء الرسول 

 بقيـة  حلق ما على واألسف بواسطته، مهل أجنزت اليت اخلريات ورؤية التبليغ، يف إياه املؤمن
 ومسرة رمحة ترمجان والبكاء معصيته، على ندمهم ومشاهدة تكذيبه، على العذاب من أمته

 . ٢وجة وأسف
 

 :على أمته من القرآن الكرمي �حجية شهادة النيب حممد 

≡ y7Ï9 :قال تعاىل x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3tƒ uρ 

ãΑθ ß™§�9$# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© t∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 البقرة . 

                                                 
 

› y#ø أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب       ١ s3 sù #sŒ Î) $uΖ÷∞ Å_  ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹ Îγ t±Î0 $uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n?tã ÏIω àσ ‾≈ yδ # Y‰‹ Íκ y− ∩⊆⊇∪ 〈  ، 
 . عاً بلفظه مرفو-رضي اهللا عنه–، من حديث عبد اهللا بن مسعود ٣٧٨-٣٧٧/، ص٤٥٨٢/ح

 .٥٨/، ص٥/ التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ج٢



  
 

٦٤١

# y :قال تعاىل ø‹ s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π̈Β é& 7‰‹ Îγ t± Î0 $uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n?tã Ï Iω àσ‾≈ yδ # Y‰‹ Íκy− ∩⊆⊇∪ 

7‹Í≥tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒ Ï%©!$# (#ρã� x�x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™§�9 $# öθ s9 3“§θ |¡ è? ãΝÍκÍ5 ÞÚö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßϑçF õ3tƒ ©! $# 

$ ZVƒ Ï‰tn ∩⊆⊄∪ 〈 النساء. 

 tΠ :وقال تعاىل öθ tƒ uρ ß]yè ö7 tΡ ’Îû Èe≅ä. 7π̈Β é& #́‰‹ Îγ x© ΟÎγ øŠn=tæ ô ÏiΒ öΝÍκÅ¦ à�Ρr& ( $ uΖø⁄Å_ uρ š�Î/ # ´‰‹ Íκy− 

4’ n?tã Ï Iωàσ‾≈ yδ 4 ∩∇∪ 〈〈〈〈 النحل. 

 ’Îû :وقال تعاىل  uρ #x‹≈yδ tβθ ä3u‹ Ï9 ãΑθ ß™§�9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 
  . احلج〉 ∪∇∠∩

$  :قال تعاىلو pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# !$ ‾ΡÎ) y7≈ oΨù=y™ö‘r& # Y‰Îγ≈ x© #Z�Åe³t6 ãΒ uρ # \�ƒÉ‹ tΡuρ ∩⊆∈∪ 〈 األحزاب. 

& ÏMs%u�õ°r :قال تعاىلو uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρuρ Ü=≈tF Å3ø9 $# u ü“(% É` uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ 

z ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ysø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 الزمر. 

 
 :على أمته من القرآن الكرمي �شهادة النيب حممد  مسائل على حجية 

 :على أمته ����صفة شهادة النيب : املسألة األوىل
تكون شهادته شهادة على أعمال أمته يوم القيامة، و ، من أعظم الشهادات�النيب شهادة 

 .  ١وقيل شهادته على تبليغه الرسالة،  وقيل شهادة للمؤمنني باإلميان
ألن الشاهد ال  ؛تكون يف وقت احلساب بعد إنكار املكذبني والعصاة �وشهادة النيب 

  .يتكلم قبل املشهود عليه

                                                 
 

 .١٤٠/انظر احملرر الوجيز، ابن عطية، ص١
  



  
 

٦٤٢

 tΠ :قال تعاىلكما   املعصيةوأفإن أنكروا اإلشراك  öθ tƒ uρ öΝèδç�à³øtwΥ $YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tΡ tÏ% ©#Ï9 

(# þθ ä.u�õ°r& tø r& ãΝä.äτ!% x.u�à° tÏ%©!$# öΝçFΖä. tβθ ßϑãã÷“s? ∩⊄⊄∪ ¢ΟèO óΟs9  ä3s? öΝæηçF t⊥ ÷F Ïù Hω Î) βr& (#θä9$ s% «!$#uρ 

$ oΨÎn/u‘ $ tΒ $ ¨Ζä. t Ï.Î�ô³ãΒ ∩⊄⊂∪ 〈 األنعام. 

#) : وقال تعاىل  âθ s)ø9 r' sù zΟ n=¡¡9$# $ tΒ $̈Ζà2 ã≅ yϑ÷ètΡ ÏΒ ¥ þθ ß™ 4 #’n? t/ ¨βÎ) ©! $# 7ΟŠÎ=tæ $ yϑÎ/ óΟ çGΨä. 

tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈 ،إرسال النذير والبشري ا وإن أنكرو،على أعماهلم �شهد الرسول  النحل 
قال ن لو تسوى م األرض، يتمىن العصاة واملخالفوف ،شهد عليهم الرسول بتبليغهم الرسالة

 7‹Í≥tΒ: تعاىل öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒÏ%©!$# (#ρã�x�x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™§�9$# öθ s9 3“§θ |¡ è? ãΝÍκÍ5 ÞÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθßϑçF õ3tƒ 

©!$# $ZVƒ Ï‰tn ∩⊆⊄∪ 〈 م ،أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال املوقف ،النساء وما حيل 
 تطؤهم األقدام، ويتمنون اباً ال قيمة هلم أن يكونوا ترأو  ،من اخلزي والفضيحة والتوبيخ

 . أم مل يكتموا أعماهلم اليت سأهلم اهللا عنها
 

 :����انطباق شروط الشهادة على النيب : املسألة الثانية
من شروط صحة الشهادة عدالةُ الشاهد، وتعرف بصدق الشاهد، ونزاهته، واستقامته، 

 y7: انه فقال أكثر الناس نزاهة وصدقاً واستقامة، وقد زكاه اهللا سبح�والرسول  ‾ΡÎ)uρ 

4’ n?yès9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ 〈 وقال ،القلم:  y7 ¨ΡÎ) 4’ n?yès9 ”W‰èδ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩∉∠∪ 〈وقال، احلج:  

!$ tΒ uρ š�≈ oΨù=y™ö‘r& āω Î) Zπ tΗôqy‘ š Ïϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈وزكاه كلُّ من كان يف عصره مبا يف ،األنبياء 
 .ذلك املشركون

 شاهد على من عاصرهم قبل �د بكل ما يشهد به، فالرسول علم الشاه: ومن الشروط
رضي اهللا -بن عباس  اعن!  يكون شاهداً عليهم بعد موته؟�وفاته بسمعه وبصره، فكيف

يا أيها الناس إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة : " خطب رسول اهللا  فقال: قال-عنهما
$ :  مث قالغرالً yϑx. !$ tΡù& y‰t/ tΑ̈ρr& 9,ù=yz …çνß‰‹ Ïè œΡ 4 # ´‰ôãuρ !$ oΨøŠn=tã 4 $‾ΡÎ) $ ¨Ζä. š Î=Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈األنبياء،  

 



  
 

٦٤٣

 أال وإنه جياء برجال من أميت فيؤخذ ، أال وإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم:مث قال
:  فأقول، إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال،يحايبص يا رب أُ:م ذات الشمال فأقول

� àMΖä.uρ öΝÍκö: د الصاحلكما قال العب n=tã # Y‰‹ Íκy− $̈Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ�Ïù ( $£ϑn=sù  Í_tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& 

|=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 |MΡr&uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ 〈،إن هؤالء مل يزالوا مرتدين : فيقال املائدة 
 . ١"على أعقام منذ فارقتهم

 :وجياب عن ذلك
وحجته وبالغه باقٍ وحمفوظ    . يشهد عليهم أنه بلغ    �هي أن الرسول    :  الشهادة  أن معىن  -

 . على مر العصور ولو بعد وفاته
يشهد على أعماهلم مبا عرفه من سيماهم اليت  � الرسول أن:  أو يكون معىن الشهادة-

 tΠ : قال تعاىل،علمه اهللا إياها يف الدنيا öθ tƒ “ t� s? t ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ 4të ó¡o„ Νèδâ‘θ çΡ t ÷t/ 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& / ÏSÏΖ≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ ∩⊇⊄∪ 〈 ٢حمجلني إن أميت يدعون يوم القيامة غراً" : يقول�النيب  و،احلديد 
 ".٣من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

بعد إن حوضي أل" :� قال رسول اهللا :قال -رضي اهللا عنه–عن حذيفة ففي الصحيح و 
 والذي نفسي بيده إين ألذود عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة ٤من عدن أيلةمن 

                                                 
 

 $tΒ àM أخرجه البخاري، كتاب التفسري،باب ١ ù= è% öΝ çλ m; āω Î) !$tΒ Í_ s? ó÷s∆ r& ÿÏµÎ/ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ ä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖä. uρ öΝ Íκ ö�n= tã # Y‰‹Íκy− 

$̈Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ�Ïù ( $£ϑn= sù Í_ tGøŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝ Íκ ö�n= tã 4 |MΡ r&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹Íκ y− ∩⊇⊇∠∪ 〈٣٨٢-٣٨١/، ص٤٦٥٢/، ح ،
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–من حديث ابن مسعود 

 ورجليها، قال العلماء مسي النور الذي يكون        قال أهل اللغة الغرة بياض يف جبهة الفرس والتحجيل بياض يف يديها            ٢
، ٣/انظر شرح النووي على صـحيح مـسلم، ج       . على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وحتجيالً تشبيها بغرة الفرس         

 .١٣٥/ص

مـن  . ١٤/، ص ١٣٦/ أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر احملجلني من آثار الوضـوء، ح              ٣
 . مرفوعاً بلفظه-ي اهللا عنهرض–حديث أيب هريرة 

 وهي مدينة مشهورة على ساحل حبر اهلند من ناحية اليمن وهي ، باملكان إذا أقام به  من قوله عدنعدنمسيت : عدن ٤
، ٥/انظر معجم البلدان ياقوت احلموي، ج. مرفأ مراكب اهلند والتجار جيتمعون إليه ألجل ذلك فإا بلدة جتارة

 .١٢٠٣/ص



  
 

٦٤٤

من آثار حمجلني   تردون علي غراً،نعم" : قال. وتعرفنا؛ يا رسول اهللا: قالوا".عن حوضه
 .١"الوضوء ليست ألحد غريكم

 .ه من اهللا يف اآلخرة    مليشهد على أعماهلم مبا ع     �أن الرسول   : أو يكون معىن الشهادة    -
السالم عليكم دار قوم    " : أتى املقربة فقال   �أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة    ف

 أو لسنا إخوانك يا     : قالوا . وددت أنا قد رأينا إخواننا     ،مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون      
 كيف تعرف من مل يأت      :ا فقالو . أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد       : قال .رسول اهللا 

 له خيل غر حمجلة بني ظهري خيـل          أرأيت لو أن رجالً    : فقال ؟بعد من أمتك يا رسول اهللا     
مـن  حمجلـني     فإم يأتون غـراً    : قال . بلى يا رسول اهللا    : قالوا !دهم م أال يعرف خيله    

 ، وأنا فرطهم على احلوض أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعري الـضال              ،الوضوء
فكل من ال يـستحق   . ٢" سحقاً  سحقاً : فأقول . إم قد بدلوا بعدك    : فيقال .أناديهم أال هلم  

والصحيح أن احلـوض قبـل      . الشرب من احلوض يبعدهم اهللا عنها فال يستطيعون الشرب        
شـهادته يف وقـت      � فيكون ذلك الذوذ هو العلم الذي يبين عليه الرسـول            ٣احلساب

 .احلساب، واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

من حديث . ٧٢٢/، ص٥٨٣/كتاب الوضوء، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، ح  أخرجه مسلم،    ١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–حذيفة 

، من حديث ٧٢٢/، ص٥٨٤/ أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ح     ٢
 . مرفوعاً-رضي اهللا عنه–أيب هريرة 

 .١٠٠٦/، ص٢/عقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي ،ج انظر شرح ال٣



  
 

٦٤٥

 طلب الثاينامل
 على باقي األمم  �شهادة أمة حممد 

 
 كل مجاعة جيمعهم أمر ما، إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء :األمة

 . ١كان ذلك األمر اجلامع تسخرياً أو اختياراً، ومجعها أمم
ني فقط؛  خصهم باملؤمن و.  هم اتباعه املؤمنون منذ بعثته إىل قيام الساعة        :شهداء أمة حممد  

 . اليت ال تكون إال ملؤمنالعدالة والشهادة تقتضي  ،جعلهم شهداء على غريهمألن اهللا 
 

 :على باقي األمم من القرآن الكرمي �حجية شهادة أمة حممد 
≡ y7Ï9: قال تعاىل x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3tƒ uρ 

ãΑθ ß™§�9$# öΝä3ø‹n=tæ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊇⊆⊂∪ 〈البقرة . 

 ’Îû :وقال تعاىل uρ #x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§�9 $# # ´‰‹Îγ x© ö/ ä3ø‹n=tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 
 .احلج 〉 ∪∇∠∩

 
 :على باقي األمم من القرآن الكرمي �شهادة أمة حممد  مسائل متعلقة حبجية

 : على باقي األمم�دة أمة حممد  شهاصفة :املسألة األوىل
الشهادة  �د  يطلب اهللا سبحانه من أمة حمم، وعند جتمع الشهداء، يف ذلك اليوم املهول

 شهدون وي،فيشهدون للرسل أم بلغوا أممهم غ الرسل،على األمم السابقة بعد إنكارهم لبال
 
 
 

                                                 
 

 .٣٢/ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص ١



  
 

٦٤٦

 : قال-رضي اهللا عنه- ١عن أيب سعيد اخلدريويف الصحيح  بلغتهم، على األمم أن رسلهم 
 . نعم يا رب: فيقول؟ هل بلغت:فيقال لهجاء بنوح يوم القيامة ي" :�قال رسول اهللا 

 حممد : فيقول؟ من شهودك: فيقول. ما جاءنا من نذير: فيقولون؟فتسأل أمته هل بلغكم
 y7: �رأ رسول اهللا ـ مث ق،" فيجاء بكم فتشهدون.وأمته Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ 

 (#θ ، عدالً:الـ ق〉 ∪⊃⊇⊆∩ çΡθ à6tGÏj9 u !#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§�9 $# öΝä3ø‹ n=tæ #Y‰‹ Îγ x© 

  .٢" البقرة〉 ∪⊃⊇⊆∩
 

   :�انطباق شروط الشهادة على أمة حممد : املسألة الثانية
 ؛لهاهي من أعدل األمم وأفض � وأمة حممد ، عدالة الشاهد: صحة الشهادةمن شروط

 öΝçGΖä. u�ö�yz >π : قال تعاىل،لتزكية اهللا هلا ¨Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ 

šχöθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ì� x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖÏΒ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö�yz Νßγ ©9 4 
ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ ç�sYò2r& uρ tβθ à)Å¡≈ x�ø9  y7 :وقال تعاىل، آل عمران 〉 ∪⊂⊆⊆∩ #$ Ï9≡ x‹x.uρ 

öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9  . البقرة〉 ∪⊃⊇⊆∩ #$

 بعدالتكم عند مجيع األمم لتكونوا  مشهوداً خياراًعدوالً وسطاًذا أمة أي إمنا جعلناكم هك 
  u يوم القيامة !#y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 ألن مجيع األمم معترفة يومئذ بسيادا وفضلها على ؛ 〉 #$

 .٣كل أمة سواها فلهذا تقبل شهادم عليهم يوم القيامة يف أن الرسل بلغتهم رسالة رم

                                                 
 

، �هو الصحايب اجلليل سعد بن مالك بن سنان اخلدري، األنصاري، كان من مالزمي الـنيب              :  أبو سعيد اخلدري   ١
أسد الغابة،  انظر  . هـ٧٤ملدينة سنة   تويف يف ا  .  حديثاً ١١٧٠وروى عنه أحاديث كثرية، غزا اثنيت عشرة غزوة، وله          

 .٨٧/ ، ص٣/األعالم للزركلي، ج، و٤٥٧-٤٥١/، ص٢/ج

 y7 : أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، كتاب التفسري،باب قوله تعاىل٢ Ï9≡x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™uρ 

(#θ çΡθ à6 tGÏj9 u!#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊇⊆⊂∪ 〈 بلزوم اجلماعة وهم أهل العلم،  ،� وما أمر النيب
 .رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظه–، من حديث أيب سعيد اخلدري ٦١١/، ص٧٣٤٩/ح

 .٤٥٧/، ص٥/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج٣



  
 

٦٤٧

 ؛ وهو أمر متحقق عند أمة حممد، علم الشاهد مبا يشهد عليه:ومن شروط صحة الشهادة
 عن ينطق ال الذي �ا إىل خرب موثوق مسعته من رسوهلا حينما تشهد تستند يف شهادألا 

 .  وقرأته يف كتاب را الكرمياهلوى،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦٤٨

 املطلب الثالث
 شهادة املالئكة

 
أشار القرآن الكرمي إىل شهادة املالئكة على وجه  :املالئكة اليت تشهد يوم القيامة

 tΠ: العموم، فقال تعاىل öθ tƒ uρ öΝèδç�à³øts† $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑù=Ï9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9 uρ ÏΒ ΝÎγ ÏΡρßŠ ( ö≅t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ £ Éf ø9 $# ( Νèδ ç�sYò2r& 

ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ 〈 سبأ.   
 .١كانوا يعبدون اجلنبأم  عليهميشهدون ة الكفار هلم ، وفاملالئكة يف اآلية ينكرون عباد

املالئكة الكاتبني الذين يسجلون أعمال بين آدم، على وجه  شهادةوأشار القرآن إىل 
قال  وشهداء بداللة كتبهم اليت سجلوا فيها األعمال، اخلصوص فهم شهداء بأنفسهم،

$ :تعاىل ¨Β àáÏ�ù=tƒ  ÏΒ @Αöθ s% āωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈ق.  

 :حجية شهادة املالئكة من القرآن الكرمي

 ÏM: وقال تعاىل s%u�õ°r& uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρuρ Ü=≈tF Å3ø9 $# u ü“(% É` uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ 

z ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd, ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 وقال تعاىل،الزمر  : $ ‾ΡÎ) ç�ÝÇΖoΨs9 $oΨn=ß™â‘ 

šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθà)tƒ ß‰≈ yγ ô© F{$# ∩∈⊇∪ 〈 قال تعاىلغافر ، : 

ôNu !% ỳ uρ ‘≅ ä. <§ø�tΡ $ yγ yè̈Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ ∩⊄⊇∪ 〈 ق. 

 

                                                 
 

انظر أضواء البيان، للشنقيطي، . املعاصيتهم فيما يشرعون ويزينون من الكفر وعبادة اجلن تكون باتباعهم وطاع ١
 . ٥٦/، ص٧/ج



  
 

٦٤٩

 :مسائل متعلقة حبجية شهادة املالئكة من القرآن الكرمي

 :صفة شهادة املالئكة يوم القيامة: ة األوىلاملسأل
 u: قال تعاىل ،وقت العرضالقرآن الكرمي ترتل املالئكة وحضورها  ذكر اهللا لنا يف !% ỳ uρ 

y7 •/u‘ à7n=yϑø9 $#uρ $ y�|¹ $ y�|¹ ∩⊄⊄∪ 〈 إىل حني سؤال اهللا هلا، قال تعاىل للشهادة تأهبهاالفجر، و :

 tΠ öθ tƒuρ öΝèδç�à³øts† $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% 

y7 oΨ≈ ysö6 ß™ |MΡr& $uΖ–ŠÏ9 uρ  ÏΒ ΝÎγ ÏΡρßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ £ Éfø9 $# ( Νèδ ç�sYò2r& ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ 〈 

 .سبأ
 املالئكة يالزم العبد منذ خروجه من قربه ذكر اهللا لنا يف كتابه الكرمي أن شاهداً منكما  

حىت وقت حسابه، فهو كما الزمه يف الدنيا ليحصي أعماله يالزمه يف اآلخرة ليشهد عليه، 
 ôNu: قال تعاىل !% ỳ uρ ‘≅ ä. <§ø�tΡ $ yγ yè ¨Β ×,Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ ∩⊄⊇∪ 〈،ق  

هللا يقول يوم أن ا" :�رسول اهللا  عن -رضي اهللا عنه– أنس بن مالك ويف الصحيح عن
   .١" .شهوداً الكاتبني  وبالكرام كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً:القيامة للعبد

 
 :انطباق شروط الشهادة على املالئكة: املسألة الثانية

عدالة الشاهد، واملالئكة خلق عدول مزكون، وقد شهد اهللا :  من شروط صحة الشهادة
≅ ö : فقال تعاىلسبحانه بعدالتهم وزكاهم، t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ t�õ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$Î/ 

Νèδ uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄∠∪ 〈 األنبياء. 
 
 

                                                 
 

الدنيا سجن املؤمن : " مرفوعاً بلفظه عند مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب-رضي اهللا عنه– جزء من حديث أنس ١
 .١١٩٣-١١٩٢/، ص٧٤٣٩/، ح"وجنة الكافر



  
 

٦٥٠

› ¨βÎ)uρ öΝä3ø:  وقال تعاىل n=tæ t ÏàÏ�≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#t� Ï. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s? ∩⊇⊄∪ 〈 

 …çµ: وقال تعاىل. اإلنفطار ‾ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä ö̧� yè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 

8í$ sÜ•Β §ΝrO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ 〈 التكوير. 

علم الشاهد بكل ما يشهد عليه، واملالئكة الكرام أعطاهم اهللا القدرة : ومن صحة الشهادة
ا يرون من دقة على مراقبة بين آدم، وحفظ أعماهلم، وإحصائها مبا يبهر عقول ارمني مل

 yìÅÊ: اإلحصاء، قال تعاىل ãρuρ Ü=≈tGÅ3ø9 $# “ u�tIsù t ÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# t É)Ï�ô±ãΒ $£ϑÏΒ ÏµŠÏù tβθ ä9θ à)tƒ uρ 

$ oΨtGn=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tóãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. Hω Î) $ yγ8|Á ômr& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ 

(#θ è=Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7 •/u‘ # Y‰tn r& ∩⊆∪  〈 ،فاملالئكة يشهدون بسمعهم وبصرهم  الكهف
 .ومبا سجلوه يف الصحف من أعمال بين آدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

٦٥١

 املطلب الرابع
 شهادة األنبياء على أممهم

 
الناس  وأعدل ، من نفسهاما من أمة إال وسيشهد عليها شهيدأنه القرآن الكرمي بني اهللا يف 
# y : قال تعاىل،هم الذين أرسلوا إليهم األمم هم أنبياؤوأعلمهم يف ø‹ s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞Å_  ÏΒ Èe≅ ä. 

¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t± Î0 $uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’n? tã Ï Iω àσ‾≈ yδ # Y‰‹ Íκy− ∩⊆⊇∪ 〈 ،شهيد على � فكما أن الرسول النساء 
 .، كذلك كل رسول يشهد على أمتهأمته

جة على أممهم؛ فيشهدون ببالغهم قامة للحوشهادة األنبياء هي شهادة تشريف هلم وإ
 . ويشهدون للمؤمن باإلميان وللكافر بالكفر،ألمتهمالرسالة 

 
 : من القرآن الكرمياألنبياء على أممهمحجية شهادة 

% £n=t↔ó¡oΨn=sù šÏ :قال تعاىل ©!$# Ÿ≅Å™ö‘ é& óΟ Îγ ø‹s9 Î) �∅n=t↔ó¡oΨs9 uρ tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∉∪ £ ¢Á à)uΖn=sù ΝÍκö� n=tã 

5Οù=Ïè Î/ ( $ tΒ uρ $̈Ζä. šÎ7 Í←!$ xî ∩∠∪ 〈األعراف . 

 ôtΒ :قال تعاىلو uρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u�tIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/É‹Ÿ2 4 š�Í×‾≈ s9 'ρé& šχθàÊ t� ÷èãƒ 4’n? tã 

öΝÎγ În/u‘ ãΑθ à)tƒ uρ ß‰≈ yγ ô©F{ $# Ï Iω àσ‾≈ yδ šÏ% ©!$# (#θ ç/x‹ x. 4’ n? tã óΟ Îγ În/u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ÷ès9 «!$# ’ n?tã tÏϑÎ=≈ ©à9 $# 

  .هود 〉 ∪∇⊆∩

 tΠ: قال تعاىلو öθ tƒuρ ß]yè ö7 tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π̈Β é& # Y‰‹ Îγx© ¢Ο èO Ÿω Üχ sŒ ÷σãƒ tÏ%©#Ï9 (#ρã� x�Ÿ2 Ÿωuρ öΝèδ 

tβθ ç7tG÷ètGó¡ ç„ ∩∇⊆∪ 〈 النحل . 

 ÏM: وقال تعاىل s%u�õ°r& uρ ÞÚö‘ F{ $# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yìÅÊ ãρuρ Ü=≈tF Å3ø9 $# u ü“(% É` uρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $$ Î/ Ï !#y‰pκ’¶9 $#uρ 

z ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷�t/ Èd,ys ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 الزمر. 

 



  
 

٦٥٢

 : صفة شهادة األنبياء على أممهم
� 3“t  : قال تعاىل،أن كل أمة جتتمع على كتااالقرآن الكرمي ذكر اهللا يف  s?uρ ¨≅ ä. 7π ¨Βé& 

Zπ uŠÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Βé& # tçô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ø9 $# tβ÷ρt“ øg éB $ tΒ ÷ΛäΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈 اجلاثية.  
وال حتاسب األمة حىت حيضر نبيها، فإذا حضر قضي  وتتبع كل أمة نبيها، مث تعرض على اهللا،

≅ Èe: بينهم، قال تعاىل à6 Ï9 uρ 7π̈Β é& ×Αθ ß™§‘ ( #sŒ Î* sù u !$ y_ óΟßγ ä9θ ß™u‘ z ÅÓè% Οßγ oΨ÷�t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ 

Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩⊆∠∪ 〈 يونس.  

ال علم لنا إنك عالم الغيوب، يقول :  ماذا أجبتم؟ فيقولون: فيبدأ سبحانه باألنبياء فيقول
 tΠöθ: تعاىل tƒ ßìyϑøg s† ª!$# Ÿ≅ß™”�9 $# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟ çGö6 Å_ é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈‾=tã 

É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊃∪ 〈علم لنا بالنسبة   ال: أي– جل عز و–وهو من باب التأدب مع الرب . املائدة
 ولكن منهم من كنا ، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا،إىل علمك احمليط بكل شيء

 ، املطلع على كل شيء، وأنت العليم بكل شيء،علم لنا بباطنه  ال،إمنا نطلع على ظاهره
≈ |MΡr& ÞΟىل علمك كَالَ علم، فإنك بالنسبة إفعلمنا  ‾=tã É>θã‹ äó ø9$# ∩⊇⊃∪ 〈 ١ . 

ماذا أجبتم املرسلني؟ ولكنهم من شدة هول املوقف، وعظم : م، فيقولمث يسأل سبحانه أممه
 tΠ:  قال تعاىل،اخلطب، وصعوبة األمر،مل جييبوا öθ tƒ uρ öΝÍκ‰ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù !#sŒ$ tΒ ÞΟ çGö6 y_ r& 

tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∉∈∪ ôM u‹ Ïϑyèsù ãΝÍκö� n=tã â!$ t6 /ΡF{ $# 7‹Í× tΒ öθtƒ ôΜßγsù Ÿω šχθä9 u !$ |¡tF tƒ ∩∉∉∪ 〈،وعدم   القصص
 ومن املعلوم أنه ال ، ومل يهتدوا إىل الصواب، حيريوا عن هذا السؤال جواباًإجابتهم؛ ألم مل

ا أجبناهم نجي يف هذا املوضع إال التصريح باجلواب الصحيح املطابق ألحواهلم من أنني
  وال ميكن، ولكن ملا علموا تكذيبهم هلم وعنادهم ألمرهم مل ينطقوا بشيء،باإلميان واالنقياد

 
 

                                                 
 

 .٢٢٢/، ص٣/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١



  
 

٦٥٣

، فعند ذلك تشهد األنبياء ١ أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم يف ماذا جييبون به ولو كان كذباً
قال وأمته، ببالغهم للرسالة، ولكن أممهم ينكرون هذه الشهادة، فيشهد عليهم النيب حممد 

:  فتسأل أمته.هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم:  لهجياء بنوح يوم القيامة، فيقال" :� رسول
 فيجاء .حممد وأمته: من شهودك؟ فيقول: ما جاءنا من نذير، فيقول: هل بلغكم؟ فيقولون

 y7: �بكم فتشهدون، مث قرأ رسول اهللا  Ï9≡ x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ ∩⊇⊆⊂∪ 〈،) قال :

 (#θ) عدالً çΡθ à6 tGÏj9 u !#y‰pκà− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§�9$# öΝä3ø‹n=tæ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊇⊆⊂∪ 〈٢"  البقرة. 
 

 :انطباق شروط الشهادة على األنبياء
كيف ال وقد شهد واألنبياء أعدل اخللق على اإلطالق، . العدالة: من شروط صحة الشهادة

!© ( ¨βÎ:  قال تعاىل،اهللا بعدالتهم $# #’s∀sÜ ô¹$# tΠ yŠ# u % [nθçΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑÏã ’n? tã 

tÏϑn=≈ yè ø9 ! ª : وقال تعاىل.آل عمران 〉 ∪⊃⊃∩ #$ $# ’Å∀sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑø9 $# Wξ ß™â‘ š∅ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4 āχ Î) ©!$# 7ì‹ Ïϑy™ ×�� ÅÁ t/ ∩∠∈∪ 〈 احلج.  

 واألنبياء شهداء على أقوامهم ،لم الشاهد بكل ما شهد بهع: ومن شروط صحة الشهادة
 مبا رأوا ومسعوا من أحواهلم، فإذا توفاهم اهللا شهدوا عليهم بالعلم الذي ماداموا فيهم

 øŒ :سيعلمهم اهللا به يوم القيامة، قال تعاىل Î)uρ tΑ$ s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |Mù=è% 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ÍhΓé& uρ È÷ yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 

’Í< @d,ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. … çµçF ù=è% ô‰s)sù …çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’ Îû  Å¤ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ø�tΡ 4 y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù=è% öΝçλ m; āω Î) !$ tΒ  Í_ s?ó÷s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’ În1u‘ öΝä3−/u‘uρ 4 àMΖä.uρ 

                                                 
 

 .٦٢٢/ تفسري كالم املنان، السعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف١

 . ٦٤٦/ سبق خترجيه، انظر ص٢
 



  
 

٦٥٤

öΝÍκö� n=tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àM øΒßŠ öΝÍκ�Ïù ( $£ϑn=sù Í_ tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 |MΡr& uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« 

î‰‹ Íκy− ∩⊇⊇∠∪  〈املائدة . 
 أما إذا كانت شهادم هي تبليغهم       ،نت شهادة األنبياء شهادة على أعمال أممهم      هذا إذا كا  

من آثـار   ما تركوه   رسالة فهي شهادة ال تستلزم بقاءهم بني أممهم ليعلموا أعماهلم،  ألن             لل
مجة وشاهد على بالغهمححىت بعد وفا . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

٦٥٥

 املطلب اخلامس
 شهادة اجلوارح

 
 وباللسان ،وباألذنني يسمع،  فبالعينني يبصر،ي أعضاء اإلنسان اليت يكتسب ا ه:اجلوارح

 وهذه األعضاء هي اليت متكن اإلنسان من عمل ، وبالرجلني ميشي، وباليدين يبطش،يتكلم
  .اخلري والشر

وقد ذكر اهللا يف القرآن الكرمي مخس جوارح تشهد على اإلنسان يوم القيامة ذكرت يف 
 tΠ :تعاىلقال موضعني، ف öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγ çF t⊥ Å¡ ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 

  ويف آية أخرى ذكر اهللا السمع والبصرت اآلية اللسان واليدين والرجلني،فذكر النور، 〉 ∪⊇⊅∩

 #  :قال تعاىل ¨Lym #sŒ Î) $ tΒ $ yδρâ !% ỳ y‰Íκy− öΝÍκö� n=tã öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδã�≈ |Á ö/r&uρ Νèδ ßŠθè=ã_ uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊃∪ 〈 فصلت ،وذكر ألن اجللد حيوي ؛ عن بقية األعضاءاهللا سبحانه للجلود تعبري 
 . مجيع اجلسد

 
 :الكرمي القرآن من اجلوارح شهادة حجية

 tΠ :تعاىل قال öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ 〈 النور. 

 tΠ :تعاىل قالو öθ tƒ uρ ç�|³ós ãƒ â !#y‰ôãr& «!$# ’n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ôΜßγ sù tβθããy—θ ãƒ ∩⊇∪ # ¨L ym #sŒ Î) $ tΒ $ yδρâ !% ỳ 

y‰Íκy− öΝÍκö� n=tã öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδã�≈ |Á ö/r&uρ Νèδ ßŠθè=ã_ uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊃∪ 〈 فصلت 

 tΠ :تعاىل قالو öθ u‹ø9 $# ÞΟ ÏF øƒwΥ #’ n? tã öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& !$ uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶s?uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩∉∈∪ 〈يس . 

 
 



  
 

٦٥٦

 :صفة شهادة اجلوارح يوم القيامة
؛ ها على اإلنسان وهي أشد، هي الشهادة األخرية يف هذا املوقف العظيم:شهادة اجلوارح

وهي شهادة تكذيب وافتضاح؛ ألن كون ذلك شهادة يقتضي  ،من نفسهعليه  ألن الشهود
أم ملا رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوم طمعاً يف ختفيف العذاب، وإال فقد علم اهللا ما 

قد كانوا يصنعون وشهدت به احلفظة وقُرئ عليهم كتام، وما أُحضروا إىل النار إال و
حتققت إدانتهم، فما كانت شهادة جوارحهم إال زيادة خزي هلم وحتسرياً وتندمياً على سوء 

 tΠ: قال تعاىل ١.اعتقادهم يف سعة علم اهللا öθ tƒ uρ ç�|³ós ãƒ â !#y‰ôãr& «!$# ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ôΜßγ sù tβθ ããy—θãƒ 

∩⊇∪ # ¨Lym #sŒ Î) $ tΒ $ yδρâ!% ỳ y‰Íκy− öΝÍκö� n=tã öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδ ã�≈|Á ö/r& uρ Νèδ ßŠθ è=ã_uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

 .فصلت 〉 ∪⊂⊅∩

 tΠ: وقال تعاىل öθ u‹ø9 $# ÞΟ ÏF øƒwΥ #’ n? tã öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& !$ uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶s?uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩∉∈∪ 〈 ،وهو انتقال النطق من وقوله اليوم تنويه حبصول هذا احلال العجيب فيه  يس
  .فهو يوم ختتلف فيه كل قوانني الكون، ٢موضعه املعتاد إىل األيدي واألرجل

هل : " فضحك فقال� كنا عند رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه–عن أنس بن مالك ف
 يا رب :من خماطبة العبد ربه يقول" : قال. اهللا ورسوله أعلم: قلنا: قال"؟ أضحكاتدرون مم

  فأين ال أجيز على نفسي إال شاهداً: فيقول: قال. بلى: يقول: قال".من الظلمأمل جترين 
 فيختم : قال.شهوداً الكاتبني  وبالكرام كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً: فيقول: قال.مين

 : قال. مث خيلى بينه وبني الكالم: قال. فتنطق بأعماله: قال.على فيه فيقال ألركانه انطقي
 .٣"  كنت أناضل فعنكنوسحقاً نكُ لَ بعداً:فيقول

                                                 
 

 .٢٦٧-٢٦٦/ ،ص٢٤الطاهر بن عاشور، ج،حممد  التحرير والتنوير، ١

 .٤٩/ ،ص٢٣الطاهر بن عاشور، ج،حممد  التحرير والتنوير، ٢

 .٦٤٩/ سبق خترجيه، ص٣
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 (#θ :تعاىل  قال،على الشهادةوبعد أن تشهد عليهم جوارحهم يلوموا  ä9$s%uρ öΝÏδ ÏŠθè=ß∨Ï9 zΝÏ9 

öΝ›?‰Îγ x© $ oΨø‹n=tã ( (# þθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“Ï% ©!$# t, sÜΡr& ¨≅ä. &ó x« uθ èδ uρ öΝä3s)n=s{ tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ Ïµø‹ s9 Î)uρ 

tβθ ãèy_ö� è? ∩⊄⊇∪ 〈م،فصلتقال تعاىل ، فيجيبو : $ tΒ uρ óΟ çFΖä. tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹ n=tæ 

ö/ ä3ãè øÿxœ Iωuρ öΝä.ã�≈|Á ö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθ è=ã_ Å3≈ s9 uρ óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟ n=÷ètƒ # Z�� ÏWx. $£ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪  

ö/ ä3Ï9≡ sŒ uρ â/ ä3–Ψsß “ Ï%©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ ä3În/t� Î/ ö/ ä31 yŠ ö‘r& ΝçGós t6 ô¹r' sù zÏiΒ zƒÎ�Å£≈ sƒø:  .فصلت〉  ∪⊃⊅∩ #$

واملعاصي، وال   مل تكونوا تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم جتاهرون اهللا بالكفرأي 
 . ١تبالون منه يف زعمكم ألنكم كنتم ال تعتقدون أنه يعلم مجيع أفعالكم

 
أيديهم  ألسنتهم وم فتشهد عليه،ينكرون ما فعلوهلنار أما املنافقون فحني إحضارهم إىل ا

 أما املنافق فيسلب ، فالكافر خيتم على فمه فال يستطيع الكالموأرجلهم مبا كانوا يعملون،
  االفتضاحيفمنه التحكم يف النطق بلسانه فيشهد لسانه بأمر اهللا مبا كان خيفيه يف نفسه زيادة 

 tΠ :واخلزي، قال تعاىل öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγ çF t⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

 .٢واهللا أعلم .النور 〉 ∪⊇⊅∩
 

 :اجلوارح على الشهادة شروط انطباق
 جلـوارح ا اهللا اختيـار  يف العدالـة  تلك وتتمثل الشهود، عدالة: الشهادة صحة شروط من

 قـال  ،وتصرفه اهللا أمر حتت تكون الوقت ذلك يف هلا منه تعديل هيف ،القيامة يوم للشهادة
 (#θ :تعــاىل ä9$ s%uρ öΝÏδ ÏŠθ è=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰Îγ x© $ oΨø‹ n=tã ( (# þθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª! $# ü“ Ï% ©!$# t, sÜΡr& ¨≅ ä. & ó x« 

uθ èδ uρ öΝä3s)n=s{ tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ Ïµ ø‹ s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö� è? ∩⊄⊇∪ 〈 يف العـادات  قرخوا من النطق وهذا ،فصلت 
 .وسننه الكون قوانني فيه تتغري يوم ذكرنا كما فهو ،اليوم ذلك

                                                 
 

 .١٧٢/، ص٧/ تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج١

 . يف سياق اآليات اليت حتدثت عن املنافقني يف قصة اإلفك  فاآلية جاءت ٢
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 يف متحقـق  أمـر  وهـو  ،بـه  يشهدون ما بكل الشهود علم :الشهادة صحة شروط ومن
 يف هاعن يستتر أن له ميكن وال مماته، حىت والدته منذ يلزمه نساناإل من جزء فهي ،اجلوارح

 .استعماهلا حال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦٥٩

 لثالثاملبحث ا
 احلُجة على املشركني يوم القيامة

 إقامة احلُجة على املشركني بإبطال معبودام: املطلب األول
 

كان املشركون يف الدنيا يعظمون آهلتهم اليت يعبدوا من دون اهللا، ويدافعون عنها، ويبذلون 
 !¬ & Ÿωr: املال يف سبيلها، ويوقنون بنفعها وضرها، ويؤمنون بشفاعتها هلم، قال تعاىل

ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$ sƒø: $# 4 š Ï%©!$#uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ āω Î) !$ tΡθ ç/Ìh� s)ã‹Ï9 ’ n<Î) «! $# 

#’ s∀ø9ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝä3øts† óΟßγ oΨ÷�t/ ’Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà�Î=tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ô tΒ uθ èδ Ò>É‹≈x. 

Ö‘$ ¤�Ÿ2 ∩⊂∪ 〈 الزمر. 

ويف اآلخرة جيمع اهللا املشركني بآهلتهم فيخزيهم، وتقام احلُجة عليهم، فتتربأ اآلهلة من  
 öΝà6: املشركني، ويتخاصمون، ويلعن بعضهم بعضاً، مث يقذفون إىل النار، قال تعاىل ‾ΡÎ) 

$ tΒ uρ šχρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü= |Á ym zΟ̈Ψyγ y_ óΟçFΡr& $ yγ s9 šχρßŠ Í‘≡uρ ∩∇∪ öθ s9 šχ% x. 

Ï Iω àσ‾≈yδ Zπyγ Ï9#u $ ¨Β $ yδρßŠ u‘uρ ( @≅ à2uρ $ pκ�Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∪ 〈األنبياء  . 
 

 

 :حجية إبطال معبودات املشركني من القرآن الكرمي
› (#ρä :قال تعاىل sƒªB$#uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Zπyγ Ï9#u (#θ çΡθ ä3u‹Ïj9 öΝçλ m; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξ x. 4tβρã� à�õ3u‹ y™ 

öΝÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3tƒ uρ öΝÍκö� n=tã # ƒ‰ÅÊ ∩∇⊄∪ 〈مرمي . 

 Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλ :وقال تعاىل m; tø r& $ tΒ óΟçFΖä. tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ö≅yδ ÷ΛältΡρç�ÝÇΖtƒ ÷ρr& 

tβρã� ÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂∪ 〈الشعراء. 

 tΠ :وقال تعاىل  öθ tƒ uρ öΝÎγƒ ÏŠ$uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù t ør& y“ Ï !% x.u�à° tÏ%©!$# óΟçFΖä. šχθßϑãã÷“s? ∩∉⊄∪ 〈 

  .القصص



  
 

٦٦٠

› (#ρä :قال تعاىلو sƒªB$#uρ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u öΝßγ ‾=yè ©9 šχρç�|ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡tƒ 

öΝèδ u�óÇnΣ öΝèδ uρ öΝçλ m; Ó‰Ψã_ tβρç�|Ø øt’Χ ∩∠∈∪ 〈يس .  

 (#ρç�à³ôm: قال تعاىلو $# tÏ% ©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγ y_≡uρø— r& uρ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’ n<Î) ÅÞ≡u�ÅÀ ËΛÅs pgø:  . الصافات〉 ∪⊃⊅∩ #$

 
 : متعلقة حبجية إبطال معبودات املشركني من القرآن الكرميمسائل

 :أصناف املعبودات املذكورة يف القرآن الكرمي: املسألة األوىل
 : إىل قسمنيتنقسم  معبودات املشركني يف الدنيا

$  :قال تعاىل معبودات غري عاقلة ال تفقه عبادة املشركني هلا ومنها األصنام، - yϑ‾ΡÎ) 

šχρß‰ç7÷ès?  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $YΖ≈ rO÷ρr& šχθà)è=øƒrBuρ %̧3øùÎ) 4 āχÎ) tÏ% ©!$# šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

Ÿω šχθä3Î=ôϑtƒ öΝä3s9 $]%ø— Í‘ (#θäótGö/$$ sù y‰ΖÏã «! $# šXø— Îh�9 $# çνρß‰ç6 ôã$#uρ (#ρá�ä3ô© $#uρ ÿ…ã& s! ( Ïµ ø‹ s9Î) 

šχθãèy_ ö� è? ∩⊇∠∪ 〈العنكبوت . 

$  tΑ$s%uρ: وقال تعاىل yϑ‾ΡÎ) Οè?õ‹ sƒªB$#  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO÷ρr& nο̈Š uθ ¨Β öΝä3ÏΨø‹ t/ ’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢Ο èO 

uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã� à�õ3tƒ Νà6 àÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ Ú∅yè ù=tƒ uρ Νà6àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ ãΝä31 uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# $tΒ uρ 

Νà6 s9 ÏiΒ šÎ�ÅÇ≈‾Ρ ∩⊄∈∪ 〈العنكبوت .  
≡ š�Ï9: قال تعاىل ،)الشمس، القمر، النجوم (الكواكب و- x‹x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) |Nθ ä3n=tΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ tβθ ä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨÏ%θ ßϑø9 $# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù £ y_ Ïµ ø‹n=tã ã≅ ø‹©9 $# #u u‘ $Y6 x.öθ x. ( tΑ$s% 

#x‹≈yδ ’În1u‘ ( !$ £ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω �= Ïmé& šÎ=ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $£ϑn=sù #u u‘ t� yϑs)ø9 $# $ ZîÎ—$t/ tΑ$ s% #x‹≈yδ ’ În1u‘ ( 
!$ £ϑn=sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% È⌡ s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰öκu‰ ’În1u‘ āsðθ à2V{ z ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t,Îk!!$ āÒ9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑn=sù #u u‘ 



  
 

٦٦١

}§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’ În1u‘ !#x‹≈yδ ç�t9 ò2r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ 

tβθ ä.Î�ô³è@ ∩∠∇∪ 〈األنعام . 
 الـق تعقل، ال مجاد فهي ،هلا املشركني عبادة عن بغفلتها هللا تعتذر القيامة يوم وهي

 tΠ :اىلـتع öθ tƒ uρ öΝèδ ç�à³øtwΥ $YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tΡ t Ï%©#Ï9 (#θ ä.u�õ°r& öΝä3tΡ% s3tΒ óΟçFΡr& ö/ ä.äτ !% x.u�à°uρ 4 $ uΖù=−ƒ t“sù 

öΝæηuΖ÷�t/ ( tΑ$ s%uρ Νèδ äτ !% x.u�à° $̈Β ÷ΛäΨä. $ tΡ$ −ƒÎ) tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∇∪ 4’ s∀s3sù «! $$Î/ # J‰‹ Íκy− $ uΖoΨ÷�t/ öΝä3uΖ÷�t/uρ βÎ) 

$ ¨Ζä. ô tã öΝä3Ï?yŠ$ t6 Ïã šÎ=Ï�≈ tós9 ∩⊄∪ 〈 يونس.   
 
 :تفقه وتعلم بعبادة املشركني هلا، ومنها معبودات عاقلة -
 tΠ:قال تعاىل املالئكة   - öθ tƒ uρ öΝèδ ç�à³øts† $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 Ï Iω àσ‾≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊆⊃∪ 〈   ،قال تعـاىل   ، الدنيا    يف عبادة املشركني هلا   أ من وهي يوم القيامة تترب    سبأ :  

(#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9 uρ  ÏΒ ΝÎγ ÏΡρßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ £ Éf ø9 $# ( Νèδ ç�sYò2r& ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ•Β 

 . سبأ〉 ∪⊆⊇∩

 -قال تعاىل الشياطني واجلن ، : (#θ è=yèy_ uρ ¬! u !% x.u�à° £ Ågø: $# öΝßγ s)n=yzuρ ( (#θ è%t� yzuρ …çµ s9 t ÏΖt/ 

¤M≈oΨt/uρ Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθ à�ÅÁ tƒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈قال تعاىلاألنعام ، : óΟ s9 r& ô‰yγ ôãr& 

öΝä3ö‹ s9 Î) û Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χr& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈sÜ ø‹¤±9 $# ( … çµ‾ΡÎ) ö/ ä3s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β ∩∉⊃∪ 〈يس . 

له على ما جاءت به  الشيطان مؤثراًن من اتبع تشريع  ألبادة الشياطني هي اتباعهم؛وع 
ه للشيطان مبا شاء من اتباعالرسل فهو كافر باهللا عابد للشيطان متخذ الشيطان رباً وإن مسى 

ويوم القيامة يتربأ اجلن  ،١األمساء، ألن احلقائق ال تتغري بإطالق األلفاظ عليها كما هو معلوم
$ tΑ :قال تعاىل ،لشياطني من املشركنيوا s%uρ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# $ £ϑs9 z ÅÓè% ã�øΒ F{ $# āχ Î) ©!$# 

                                                 
 

 .٣٠٧/، ص١/ أضواء البيان، الشنقيطي، ج١



  
 

٦٦٢

öΝà2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd,ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ öΝà6 çF ø�n=÷zr'sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’Í< Νä3ø‹n=tæ ÏiΒ ?≈sÜ ù=ß™ Hω Î) βr& 

÷Λälè?öθ tãyŠ óΟçGö6 yf tGó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ÎΤθãΒθ è=s? (# þθãΒθ ä9 uρ Νà6 |¡à�Ρr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& öΝà6 ÅzÎ�óÇßϑÎ/ !$ tΒuρ Ο çFΡr& 

�†Å�Î�óÇßϑÎ/ ( ’ÎoΤ Î) ßNö� x�Ÿ2 !$ yϑÎ/ Èβθ ßϑçGò2u�õ°r& ÏΒ ã≅ö7 s% 3 ¨βÎ) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝßγ s9 ë>#x‹tã 

ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄⊄∪ 〈إبراهيم   . 

$ tΑ: ، قال تعاىلفرعون والنمرودومنهم  ، من الناس- s%uρ ãβöθ tãö� Ïù $ yγ •ƒ r' ‾≈tƒ _|yϑø9 $# $tΒ 

àM ôϑÎ=tã Νà6s9 ô ÏiΒ >µ≈s9 Î) ”Î�ö� xî ô‰Ï%÷ρr' sù ’Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n? tã È ÏeÜ9$# ≅yè ô_ $$ sù ’Ík< $ [m ÷�|À þ’ Ìj? yè©9 

ßìÎ=©Ûr& #’n<Î) Ïµ≈s9 Î) 4† y›θ ãΒ ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ tÎ/É‹≈s3ø9  öΝs9 :قال تعاىلو. القصص〉 ∪∇⊃∩ #$ r& t� s? 

’ n<Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) ’Îû ÿÏµ În/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª! $# š�ù=ßϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t�ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï% ©!$# 

Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& Ä óré& àM‹ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/Î) �χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ 

É−Î�ô³yϑø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É>Ì�øóyϑø9 $# |MÎγ ç6 sù “Ï% ©!$# t� x�x. 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ 〈 

 . البقرة
 tΠöθ :وقال تعاىل عن املعبودات بصفة عامة tƒ uρ öΝèδ ã�à± ós tƒ $ tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ètƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

ãΑθ à)u‹sù óΟ çFΡr& u ÷Λä ù=n=ôÊ r& “ÏŠ$ t6Ïã Ï Iω àσ‾≈ yδ ÷Π r& öΝèδ (#θ �=|Ê Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩⊇∠∪ (#θ ä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ tβ% x. 

 Èöt7.⊥ tƒ !$uΖs9 βr& x‹ Ï‚−G‾Ρ  ÏΒ š�ÏΡρßŠ ô ÏΒ u !$ uŠÏ9÷ρr& Å3≈ s9 uρ óΟ ßγ tF÷è −G̈Β öΝèδ u!$ t/# u uρ 4®L ym (#θ Ý¡nΣ 

t� ò2Ïe%!$# (#θ çΡ% x.uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θç/ ∩⊇∇∪ 〈وإن كانت املعبودات غري العاقلة غافلة ال تعقل  . الفرقان
مشغولون ، الصاحلنياملالئكة أو اجلن بادة املشركني هلا، فإن املعبودات العاقلة املؤمنة من ع

اهللا ورجاء رمحته واخلوف من ، والتنافس يف القُرب من عن عبادة العباد هلا بالعمل الصاحل
 y7 :عقابه، قال تعاىل Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# šχθããô‰tƒ šχθäótGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/u‘ s' s#‹ Å™uθ ø9 $# öΝåκš‰r& Ü>t� ø%r& 

tβθ ã_ö� tƒ uρ …çµ tGyϑôm u‘ šχθèù$ sƒs†uρ ÿ… çµt/# x‹ tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7În/u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹øtxΧ ∩∈∠∪ 〈اإلسراء  .  
 
 



  
 

٦٦٣

 :احلكمة من إبطال املعبودات: املسألة الثانية
ها فضالً ، فهي ال تستطيع أن تنصر نفسلة حيلتها يف اآلخرة بيان ضعف هذه املعبودات وق-

 (#ρä‹sƒªB$#uρ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Zπ: عن عابديها، قال تعاىل yγ Ï9#u öΝßγ ‾=yè ©9 šχρç�|ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω 
tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡tƒ öΝèδ u�óÇnΣ öΝèδ uρ öΝçλ m; Ó‰Ψã_ tβρç�|Øøt’Χ ∩∠∈∪ 〈 اية العجز ال متلك غيف ي هف ،يس

 .يها من العذاب يوم القيامةاالستطاعة وال الشفاعة، وال القدرة على محاية نفسها وال عابد
 ô‰s)s9: وإمنا يتخذ اإلله ويعبد لينصر عابده ويتواله، قال تعاىل uρ $ tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡ t�èù $ yϑx. 

öΝä3≈ oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ΝçFø.t� s?uρ $̈Β öΝä3≈ oΨø9 §θ yz u !#u‘uρ öΝà2Í‘θ ßγ àß ( $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝä3yètΒ ãΝä.u !$ yèx�ä© 

tÏ% ©!$# öΝçGôϑtãy— öΝåκ̈Ξr& öΝä3ŠÏù (# àσ‾≈ x.u�à° 4 ‰s)s9 yì©Ü s)̈? öΝä3oΨ÷�t/ ¨≅|Ê uρ Νà6Ψtã $̈Β öΝçGΨä. tβθ ßϑãã÷“s? 

∩⊆∪ 〈األنعام .  

≅ È :قال تعاىلو è% (#θ ãã÷Š $# š Ï%©!$# Λäôϑtãy— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6 Î=ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ 

†Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝçλ m; $ yϑÎγŠÏù ÏΒ 78÷�Å° $ tΒ uρ … çµs9 Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9�� Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ 

ßìx�Ζs? èπyè≈ x�¤±9 $# ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ô yϑÏ9 šχÏŒ r& … çµs9 4 ∩⊄⊂∪ 〈سبأ . 

 (#ρç�à³ôm :، قال تعاىل وندامةًاًن خزي ليزداد املشركو- $# t Ï%©!$# (#θçΗs>sß öΝßγ y_≡uρø— r&uρ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. 

tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’n<Î) ÅÞ≡ u�ÅÀ ËΛÅs pg ø:$# ∩⊄⊂∪ óΟèδθ à�Ï%uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ó¡ ¨Β 

∩⊄⊆∪ $ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβρç�|À$ uΖs? ∩⊄∈∪ ö≅t/ ç/ èφ tΠ öθ u‹ø9 $# tβθßϑÎ=ó¡tF ó¡ãΒ ∩⊄∉∪ 〈الصافات . 

ع هلم عند اهللا وتقرم إليه عوقبوا بأن فالكفار ملا عبدوا اآلهلة من دون اهللا واعتقدوا أا تشف 
فإن  ، يف حسرم وندامتهم وإبالغاً، ونكاية هلم وإذالالً، إهانة هلا،جعلت معهم يف النار

 .١أشد يف أمله وحسرتهذلك مبن كان سبب عذابه كان  اإلنسان إذا قرن يف العذاب
 

                                                 
 

 .٩٩/ التخويف من النار، البن رجب احلنبلي، ص١



  
 

٦٦٤

 :صور إبطال املعبودات: املسألة الثالثة
، فإذا تالقوا رأى العابدون ضعف مع اهللا العابدين مع معبودامات جب يكون إبطال املعبود-

 #$ È≅è% (#θãã÷Š :  قال تعاىل، عنهم ألنفسهم فضالًاًلة حيلتهم وعدم امتالكهم نفعاملعبودات وق

šÏ% ©!$# Λä ôϑtãy— ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿω šχθà6 Î=ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ öΝçλm; $ yϑÎγŠÏù ÏΒ 78÷�Å° $ tΒuρ …çµ s9 Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9��Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx�Ζs? èπyè≈ x�¤±9$# ÿ… çνy‰ΨÏã 

āω Î) ôyϑÏ9 šχÏŒ r& … çµs9 4 #̈L ym #sŒ Î) tí Ìh“ èù tã óΟ Îγ Î/θ è=è% (#θ ä9$ s% #sŒ$tΒ tΑ$ s% öΝä3š/u‘ ( (#θ ä9$ s% ¨, ysø9 $# ( uθ èδ uρ 

÷’Í? yè ø9 $# ç��Î6 s3ø9  !$yϑsù ôMuΖøîr& öΝåκ÷]tã ãΝåκçJyγ) :قال تعاىل سبأ، و〉 ∪⊃⊅∩ #$ Ï9#u  ÉL ©9 $# tβθ ããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# ÏΒ & óx« $ £ϑ©9 u!% ỳ â÷ö∆r& y7 În/u‘ ( $ tΒ uρ öΝèδρßŠ# y— u�ö� xî 5=ŠÎ7 ÷Gs? ∩⊇⊃⊇∪ 〈،وقال تعاىل  هود:  

(#ρä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Zπ yγÏ9#u (#θ çΡθ ä3u‹ Ïj9 öΝçλ m; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξx. 4 tβρã�à�õ3u‹ y™ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3tƒ uρ 

öΝÍκö� n=tã # ƒ‰ÅÊ ∩∇⊄∪ 〈 ،تعاىلوقالمرمي :  Ÿω öθn=sù ãΜèδ u�|Ç nΣ tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/ö� è% 

Oπ oλÎ;#u ( ö≅t/ (#θ�=|Ê óΟßγ ÷Ψtã 4 y7 Ï9≡sŒ uρ öΝßγ ä3øùÎ) $tΒ uρ (#θ çΡ% x. šχρç�tIø�tƒ ∩⊄∇∪ 〈األحقاف . 

 
 وال هم فال جيدون منهم غيثاًباستغاثة العابدين مبعبودام لينصروهم ومينعو ويكون -

 tΠ : تعاىلقال ،استجابة öθ tƒ uρ ãΑθ à)tƒ (#ρßŠ$tΡ y“ Ï!$ Ÿ2u�à° tÏ%©!$# öΝçGôϑtãy— öΝèδ öθ tãy‰sù óΟ n=sù 

(#θ ç7ŠÉf tF ó¡o„ öΝçλ m; $ uΖù=yèy_ uρ ΝæηuΖ÷�t/ $ Z)Î/öθ̈Β ∩∈⊄∪ 〈 ،وقال تعاىلالكهف:  ô‰s)s9 uρ $ tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“ yŠ≡ t�èù 

$ yϑx. öΝä3≈ oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ ΝçF ø.t�s?uρ $̈Β öΝä3≈ oΨø9 §θ yz u !#u‘uρ öΝà2Í‘θßγ àß ( $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝä3yètΒ 

ãΝä.u !$ yèx�ä© t Ï%©!$# öΝçGôϑtãy— öΝåκ̈Ξr& öΝä3ŠÏù (# àσ‾≈x.u�à° 4 ‰s)s9 yì©Ü s)̈? öΝä3oΨ÷�t/ ¨≅ |Êuρ Νà6Ψtã $ ¨Β öΝçGΨä. 

tβθ ßϑãã÷“s? ∩⊆∪ 〈 األنعام.  
 
 
 



  
 

٦٦٥

 tΠ : قال تعاىل، وتنكرهم لعبادم هلم، ويكون بتربؤ املعبودات من عابديها أمامهم- öθ tƒ uρ 

öΝèδ ç�à³øtwΥ $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tΡ t Ï%©#Ï9 (#θ ä.u�õ°r& öΝä3tΡ% s3tΒ óΟ çFΡr& ö/ ä.äτ !% x.u�à°uρ 4 $ uΖù=−ƒ t“sù öΝæηuΖ÷�t/ ( tΑ$ s%uρ 

Νèδ äτ!% x.u�à° $ ¨Β ÷ΛäΨ ä. $ tΡ$ −ƒ Î) tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∇∪ 〈يونس .  
 

يف املصري، وهو ) اليت ترضى بعبادة املعبودين هلا(العابدين واملعبودات باشتراك  ويكون -
$ ( öΝà6‾ΡÎ :قال تعاىل ،النارالعذاب يف  tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Áym zΟ ¨Ψyγ y_ 

óΟçFΡr& $yγ s9 šχρßŠÍ‘≡ uρ ∩∇∪ öθ s9 šχ% x. ÏIω àσ‾≈ yδ Zπ yγ Ï9#u $ ¨Β $ yδρßŠ u‘uρ ( @≅ à2uρ $pκ� Ïù tβρà$Î#≈ yz ∩∪ 

 .  األنبياء〉
 

 öθ : قال تعاىل،كون باعتراف العابدين بكفرهم وي- s9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθãΒÌ� ôf ßϑø9 $# (#θ Ý¡Ï.$ tΡ 

öΝÎηÅ™ρâ â‘ y‰ΖÏã óΟÎγ În/u‘ !$oΨ−/u‘ $tΡ÷�|Ç ö/r& $ uΖ÷è Ïϑy™uρ $ oΨ÷è Å_ö‘ $$ sù ö≅yϑ÷ètΡ $ �s Î=≈ |¹ $ ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ ∩⊇⊄∪ 〈 

 (#θ :وقال تعاىل. السجدة ä9$ s% !$ uΖ−/u‘ $ oΨ−FtΒ r& È ÷tF t⊥ øO$# $ uΖtG÷�u‹ ôm r&uρ È ÷tF t⊥ øO$# $oΨøùu�tIôã$$ sù $oΨÎ/θ çΡä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n<Î) 

8lρã�äz  ÏiΒ 9≅ŠÎ6 y™ ∩⊇⊇∪ 〈 غافر. 

 
 : صفة إبطال املعبودات: سألة الرابعةامل

:  قال تعاىل يوم القيامة،ر كل  معبود مع عابديهشحأنه يأمر بأن يالقرآن الكرمي ذكر اهللا يف 
 (#ρç�à³ôm $# tÏ%©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγ y_≡ uρø— r&uρ $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’n<Î) 

ÅÞ≡ u�ÅÀ ËΛ Ås pgø: : قال تعاىل عن فرعون وقومه ،ويتقدم املعبود عابديه إىل النار  الصافات،〉 ∪⊃⊅∩ #$

 ãΠ ß‰ø)tƒ …çµ tΒöθ s% tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãΝèδ yŠ u‘ ÷ρr' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ø♥Î/uρ ßŠ ö‘Èθ ø9 $# ßŠρâ‘öθ yϑø9 $# ∩∇∪ 〈هود. 

  ، فليتبعهان يعبد شيئاًـ من كجيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول...  : "�وقال رسول اهللا  
 



  
 

٦٦٦

 ويتبع من كان يعبد ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر،الشمسيعبد الشمس فيتبع من كان 
 øŒ: فيتربأ املعبود من عابديه، قال تعاىل. ١..."الطواغيت الطواغيت Î) r&§� t7 s? t Ï%©!$# (#θãè Î7 ›?$# z ÏΒ 

šÏ% ©!$# (#θ ãèt7̈?$# (# ãρr&u‘uρ z>#x‹yè ø9 $# ôM yè ©Üs)s?uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$ t7ó™F{ $# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s%uρ t Ï%©!$# (#θ ãèt7̈?$# öθ s9 

āχ r& $ oΨs9 Zο§� x. r&§� t6 oKoΨsù öΝåκ÷]ÏΒ $yϑx. (#ρâ §� t7 s? $̈ΖÏΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ÞΟÎγƒ Ì� ãƒ ª! $# öΝßγ n=≈ yϑôãr& BN≡ u�y£ym öΝÍκö� n=tæ ( 
$ tΒ uρ Νèδ tÅ_ Ì�≈y‚ Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9  املشركون مع ما نقلب احملبة عداوة فيتخاصموت،  البقرة〉 ∪∠∌⊆∩ #$

$ tΑ : قال تعاىل،كانوا يعبدون ويلعن بعضهم بعضاً s%uρ $ yϑ‾ΡÎ) Οè?õ‹ sƒªB$#  ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO÷ρr& 

nο̈Š uθ ¨Β öΝä3ÏΨø‹t/ ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( ¢ΟèO uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã� à�õ3tƒ Νà6àÒ ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ Ú∅yè ù=tƒ uρ 

Νà6 àÒ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ãΝä31 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Νà6 s9 ÏiΒ š Î�ÅÇ≈‾Ρ ∩⊄∈∪ 〈 ،مث يساق  الغنكبوت
 .اجلميع إىل النار خالدين فيها

 
 :حجية إبطال املعبودات بداللة العقل

 إن العقل يؤمن بأن اإلله البد من أن يكون صاحب عزة ومنعة، وخيلص عابده من -
تطع فليس بإله، فإذا رأى العابدين ضعف معبودام يوم القيامة تندموا  فإذا مل يس،الشدائد

 .وخسروا
 إن إبطال الدليل الذي يستند عليه هو أفضل سبيل إىل إدانة ارم، فإبطال املعبودات اليت -

 .يعبدها املشركون يف اآلخرة دليل استحقاق املشركني للنار

 
 
 
 

                                                 
 

وجوه يومئذ ناضرة   : ( ، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل       جزء من حديث أيب هريرة مرفوعاً بلفظه عند البخاري         ١
، ٤٥١/وأخرجه مسلم بنحوه يف كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ح          . ٦١٩/، ص ٧٤٣٧/، ح )إىل را ناظرة  

 . ٧٠٩/ص



  
 

٦٦٧

 املطلب الثاين
 احلياة وحجية ذلكمدة إقامة املشركني يف 

 
، وهو من سن التكليف  هي عمره الذي أمضاه يف الدنيا:ياةدة إقامة املشرك يف احلم
والعمر قسيم النذارة والرسالة؛ ألنه ميكِّن صاحبه من رؤية احلُجج . حىت الوفاة) البلوغ(

  .وتكرارها
 

 :حجية العمر من القرآن الكرمي
 tΠ :قال تعاىلو öθ tƒ ã‡x�Ζãƒ ’Îû Í‘θ÷Á9 $# 4 ç�à³øtwΥ uρ tÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# 7‹Í× tΒöθ tƒ $]%ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪   šχθçGx�≈ y‚ tGtƒ 

öΝæηuΖ÷�t/ βÎ) öΝçF ø[Î6 ©9 āωÎ) # Z�ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ßøtªΥ ãΝn=÷ær& $ yϑÎ/ tβθ ä9θ à)tƒ øŒ Î) ãΑθ à)tƒ öΝßγè=sW øΒ r& ºπs)ƒ Ì� sÛ βÎ) óΟçF ø[Î6 ©9 

āω Î) $ YΒ öθ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 〈طه . 

 (#θ :قال تعاىلو ä9$s% $uΖø[ Î7 s9 $ �Β öθ tƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θ öθ tƒ È≅ t↔ó¡sù tÏjŠ !$yè ø9 $# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% βÎ) óΟ çF ø[Î6 ©9 āω Î) Wξ‹Î=s% ( 
öθ ©9 öΝä3‾Ρr& óΟ çFΖä. tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇⊇⊆∪ 〈املؤمنون . 

 tΠ :قال تعاىلو öθ tƒuρ ãΠθà)s? èπtã$ ¡¡9 $# ÞΟÅ¡ ø)ãƒ tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 u�ö� xî 7πtã$ y™ 4 š�Ï9≡ x‹x. (#θ çΡ% x. 

tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∈∈∪ 〈الروم. 

 t :قال تعاىل و Ï%©!$#uρ (#ρã� x�x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ Ÿω 4|Óø)ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θè?θ ßϑuŠsù Ÿωuρ ß# ¤�sƒä† Οßγ÷Ψtã 

ôÏiΒ $ yγ Î/# x‹tã 4 y7 Ï9≡ x‹x. “Ì“ øg wΥ ¨≅ ä. 9‘θ à�Ÿ2 ∩⊂∉∪ öΝèδuρ tβθ äzÌ� sÜ óÁtƒ $ pκ� Ïù !$ uΖ−/u‘ $oΨô_ Ì�÷zr& ö≅yϑ÷ètΡ 

$ �sÎ=≈ |¹ u�ö� xî “Ï% ©!$# $̈Ζà2 ã≅yϑ÷ètΡ 4 óΟ s9 uρr& Νä.ö�Ïdϑyè çΡ $ ¨Β ã� ā2x‹ tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹ s? ãΝä.u !% ỳ uρ 

ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9 $# ( (#θè%ρä‹ sù $ yϑsù tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ÏΒ A�� ÅÁ ‾Ρ ∩⊂∠∪ 〈 فاطر.  
 
 



  
 

٦٦٨

 :مسائل متعلقة حبجية العمر يف القرآن الكرمي
 :العمر وعالقته باحلُجج: املسألة األوىل

احلُجج نها هي و ميكِّ نفسهالعمر قسيم الرسالة والنذارة فهو حجة مثلها، وهو يف الوقت
ن اإلنسان  فطول العمر ميكِّ، وكلما طال العمر زادت احلُجةاألخرى من أن تعرض وتتكرر،
 ولذلك ،رهاوتكرا احلُجج عرضو العمر بني طردية فالعالقة ،من رؤية احلُجج ومن تكرارها

 t: اىلاحتج اهللا ا على الكفار، قال تع Ï%©!$#uρ (#ρã� x�x. óΟ ßγs9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ Ÿω 4 |Óø)ãƒ öΝÎγ øŠn=tæ 

(#θ è?θ ßϑuŠsù Ÿωuρ ß# ¤�sƒä† Οßγ ÷Ψtã ôÏiΒ $ yγÎ/# x‹ tã 4 y7 Ï9≡ x‹x. “ Ì“øg wΥ ¨≅ä. 9‘θà�Ÿ2 ∩⊂∉∪ öΝèδuρ 

tβθ äzÌ�sÜ óÁ tƒ $ pκ� Ïù !$uΖ−/u‘ $ oΨô_ Ì�÷zr& ö≅ yϑ÷ètΡ $ �sÎ=≈ |¹ u�ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ÷ètΡ 4 óΟ s9 uρr& Νä.ö� Ïdϑyè çΡ $̈Β 

ã� ā2x‹tGtƒ ÏµŠÏù tΒ t�©.x‹ s? ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒ É‹̈Ψ9 $# ( (#θè%ρä‹ sù $ yϑsù tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9  ÏΒ A�� ÅÁ‾Ρ ∩⊂∠∪ 〈 فاطر. 
حممد هو وي عن بعض أهل التفسري أن النذير ر�،أن يكون  وجيوز ،وي أنه الشيب ور

سائر ما أقام اهللا من الدالئل على توحيده وتصديق رسله ووعده و � النيب بالنذيراملراد 
ووعيده وما حيدث يف اإلنسان من حني بلوغه إىل آخر عمره من التغري واالنتقال من حال 

 .لحجج وبني العمراملمثل ل سبحانه يف هذه اآلية بني النذير ربطولذلك  ،١إىل حال
 

 :بالتذكر وعالقته العمر: لثانيةا املسألة
 املدة والزمن الذي بواسطته يتمكن اإلنسان من التذكرة، هوف ،لتذكر والتأملايوجب  العمر

 óΟ: وكلما طال العمر زاد التذكر، قال تعاىل s9 uρr& Νä.ö�Ïdϑyè çΡ $ ¨Β ã� ā2x‹tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹s? 

ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒ É‹̈Ψ9  .فاطر 〉 #$

                                                 
 

 .٢٤٨/، ص٥/ أحكام القرآن، اجلصاص، ج١



  
 

٦٦٩

 كما خترب ، للتذكر والتأمل ومهلة للعمل موجباً)وهو إشغال العمر( التعمري فجعل يف اآلية
، ولذلك أعذر اهللا من ١ عليهجة فهو أمكن يف احلُ،بهأُمر   ما بأمر مث متهله إىل أن يفعلإنساناً

  ٢".غه ستني سنةإىل امرئ أخر أجله حىت بلَّأعذر اهللا " :� النيب قالبلغ الستني، 

عذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية يف أ: يقالو ،نه مل يبق له اعتذار، واملعىن أ العذر إزالة:عذارواإل
فعالقة العمر بالتذكر عالقة طردية يف الغالب؛ ألنه قد يقل العمر ولكنه ، ٣العذر ومكنه منه

 عمر إىل يستند ال بالعمر االحتجاج إن نقول ولذلكميكِّن صاحبه من تذكر مجيع احلُجج، 
فقد عمره اهللا، وأبلغه اهللا ما يتذكر يتذكر احلُجج أي وقت أمكن ألحد فيه أن  ولكن معني

 .فيه من تذكر
معرفة الطريق املستقيم داخل يف هذه اآلية، مكن فيه اإلنسان من معرفة احلق وعمر يتفكل 

 . عليه أكربجةفإن احلُمن طال عمره ؛ ولكن  أو طويالًسواء كان قصرياً
  

 :فع املشركني حلُجة العمر يوم القيامةد: املسألة الثالثة
 تناجوا عنها سئلوا فإذا ، استقلوا مدة مكثهم يف دار الدنيا،أن الكفار إذا حشرواينب تعاىل 

≈� šχθçGx:  تعاىلقال عشراً، يقول من فمنهم عدها، يف واختلفوا بينهم y‚ tGtƒ öΝæηuΖ÷�t/ βÎ) 

öΝçF ø[Î6 ©9 āω Î) # Z�ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ 〈،تعاىلقال ، يقول يوماًً وأرجحهم عقالًدراكاًأقواهم إو طه  : ß øtªΥ 

ãΝn=÷ær& $ yϑÎ/ tβθ ä9θ à)tƒ øŒ Î) ãΑθ à)tƒ öΝßγ è=sW øΒr& ºπ s)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟ çF ø[ Î6©9 āωÎ) $YΒ öθ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 〈،حني هموبعض  طه 

) öΝåκ̈Ξr: اىلتع قال ضحاها، أو عشية تتجاوز مل حياته أن يظن احلق الوعد يرى x. tΠ öθ tƒ tβ÷ρt� tƒ 

                                                 
 

 .٤٤٥/، ص٨/ أضواء البيان، للشنقيطي، ج١

أومل نعمركم : ( أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر لقوله٢
 .، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، مرفوعاً بلفظه٥٣٩/ ، ص٦٤١٩/، ح)ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير

/ ، ص ٣/ انظر فتح الباري، البن حجر، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليـه يف العمـر، ج                     ٣
 .، بتصرف٢٨١٤



  
 

٦٧٠

$ tΒ šχρß‰tãθ ãƒ óΟ s9 (# þθèVt7 ù=tƒ āωÎ) Zπ tã$ y™  ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ôt≈ n=t/ 4 ö≅yγ sù à7 n=ôγ ãƒ āω Î) ãΠöθ s)ø9 $# tβθ à)Å¡≈x�ø9 $# ∩⊂∈∪ 

  األحقاف،〉

) öΝåκ̈Ξr :وقوله تعاىل  x. tΠ öθ tƒ $pκtΞ÷ρ t� tƒ óΟs9 (# þθ èWt7 ù=tƒ āω Î) ºπ §‹Ï±tã ÷ρr& $ yγ9ptéÏ ∩⊆∉∪ 〈،من ومنهم النازعات 

 tΠ: تعاىل قال ،ساعة إال الدنيا يف يلبث مل أنه قسمي öθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπtã$ ¡¡9 $# ÞΟÅ¡ ø)ãƒ tβθ ãΒÌ� ôf ãΚ ø9$# 

$ tΒ (#θèVÎ6 s9 u�ö� xî 7π tã$ y™ 4 š�Ï9≡ x‹x. (#θ çΡ% x. tβθä3sù÷σãƒ ∩∈∈∪ 〈 ،على اإلجابة حييل من ومنهم الروم 

≅ (È: تعاىل قال العادين t↔ó¡sù tÏjŠ !$ yèø9  .١ أي احلاسبنياملؤمنون،〉 ∪⊃⊆⊆∩ #$
  العمر وخوفاًجةحلُ منهم واختالفهم يف ذلك املوقف واستقصارهم ملدة احلياة هي دفعاً

 .من قيامها عليهم
 

 :بالعمر االحتجاج صفة: الرابعة املسألة
ذكر اهللا يف القرآن الكرمي أن الكفار حينما يدخلون النار ويعذبون فيها يصطرخون ويسألون 

 óΟ: الدنيا؛ ليعملوا غري عملهم األول، فيجيبهم اهللا سبحانه وتعاىل بقولهالرجعة إىل  s9 uρr& 

Νä.ö� Ïdϑyè çΡ $̈Β ã� ā2x‹tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹s? ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒÉ‹̈Ψ9 $# ( (#θ è%ρä‹sù $ yϑsù t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9  ÏΒ A�� ÅÁ ‾Ρ 

احلق النتفعتم به يف مدة  لو كنتم ممن ينتفع بما عشتم يف الدنيا أعماراًأو أي فاطر،〉 ∪∠⊃∩
  . فال فائدة من رجوعكم إىل الدنيا مرة أخرى ٢!!عمركم

 
 
 
 

                                                 
 

 .٥٠٠/، ص٥/ثري، ج تفسري القرآن العظيم، البن ك١

 .٥٥٣/، ص٦/ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٢



  
 

٦٧١

 :العقل بداللة العمر حجية
 . طردية عالقة بينهما والعالقة ،وطوهلا املدة بزيادة ترتبط والعلم اخلربة بأن يقر العقل -
 .املذنب حماسبة عند العلم مدة بطول باالحتجاج يقر العقل -
.  البالغ كالكبري ليس ذلك يف فالصغري أعمارهم؛ حسب األشخاص حماسبة يف يفرق العقل -

  .عقالً مقبولٌ احتجاج بالعمر االحتجاج فإن وعليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦٧٢

 املبحث الرابع
  احلُجة على املنافقني يوم القيامة

 
قادي الذين يبطنون الكفر املنافقون الذين تقام عليهم احلُجة يوم القيامة هم أهل النفاق االعت

 #sŒ :، قال تعاىل١ويظهرون اإلميان Î) x8u !% ỳ tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰pκô¶tΡ y7̈ΡÎ) ãΑθ ß™t� s9 «!$# 3 
ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ y7̈ΡÎ) …ã& è!θ ß™t� s9 ª!$#uρ ß‰pκô¶tƒ ¨βÎ) t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# šχθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∪ (# ÿρä‹ sƒªB$# öΝåκs]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_ 

(#ρ‘‰|Á sù  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 öΝåκ̈ΞÎ) u!$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊄∪ 〈فكما كان املنافقون يف ، املنافقون 
 فال يزالون يف ، يوم القيامة خيادعهم، فإن اهللا ليأمنوا على أنفسهم؛الدنيا خيادعون املؤمنني

فتقام احلُجة  ، عن املنافقنيذلك املوقف يظنون أم سينجون خبداعهم، حىت مييز اهللا املؤمنني
 : ويكون ذلك يف موقفني،عليهم

 .يستطيعون فال املؤمنني مع للسجود يدعون عندما -
 . الصراط على أنوارهم تنطفئ وحينما -

 

 :حجية إقامة احلُجة على املنافقني يوم القيامة من القرآن الكرمي
 tΠ :قال تعاىل öθtƒ “ t� s? tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ 4 tëó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ 

ãΝä31 t� ô±ç0 tΠ öθu‹ ø9 $# ×M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB  ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 š�Ï9≡sŒ uθ èδ ã—öθ x�ø9 $# ãΛ Ïàyè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 

tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ šÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% 

(#θ ãè Å_ö‘ $# öΝä.u !#u‘uρ (#θÝ¡ ÏϑtF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z>Î�ÛØsù ΝæηuΖ÷�t/ 9‘θ Ý¡ Î0 …ã& ©! 7>$ t/ … çµãΖÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπ uΗ÷q§�9 $# …çνã� Îγ≈ sßuρ 

ÏΒ Ï& Î#t6 Ï% Ü>#x‹yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝåκtΞρßŠ$ uΖãƒ öΝs9 r& ä3tΡ öΝä3yè ¨Β ( (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ö/ ä3̈ΖÅ3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tGsù öΝä3|¡ à�Ρr& 

÷Λä óÁ−/t� s?uρ óΟ çGö;s?ö‘ $#uρ ãΝä3ø?§� xîuρ ÷’ÎΤ$tΒ F{$# 4®L ym u !% ỳ â÷ö∆r& «!$# Νä.§�xîuρ «!$$ Î/ â‘ρã�tó ø9 $# ∩⊇⊆∪ tΠ öθ u‹ø9 $$ sù Ÿω 

                                                 
 

 . ألن أهل النفاق العملي هم أهل إميان اتصفوا ببعض أوصاف املنافقني، فهم من املؤمنني املذنبني١



  
 

٦٧٣

ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ zÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 4 ãΝä31 uρù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝä39 s9öθ tΒ ( }§ø♥Î/uρ ç��ÅÁ yϑø9 $# 

 .  احلديد〉 ∪∋⊆∩

 tΠ : تعاىلوقال öθ tƒ ß# t± õ3ãƒ tã 5−$ y™ tβöθtãô‰ãƒ uρ ’n<Î) ÏŠθ àf�¡9 $# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπ yè Ï±≈yz 

öΝèδ ã�≈|Á ö/r& öΝßγ à)yδ ö�s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰s%uρ (#θ çΡ% x. tβöθtãô‰ãƒ ’ n<Î) ÏŠθ àf �¡9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ y™ ∩⊆⊂∪ 〈القلم . 

$  :قال تعاىلو pκš‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ ç/θ è? ’ n<Î) «! $# Zπt/öθ s? % �nθ ÝÁ‾Ρ 4|¤ tã öΝä3š/u‘ βr& t�Ïe�s3ãƒ 

öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öΝà6 n=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tΠ öθ tƒ Ÿω “Ì“ øƒä† ª!$# ¢ É< ¨Ζ9 $# 

zƒÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµ yètΒ ( öΝèδ â‘θçΡ 4 tëó¡o„ š÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ öΝÏϑø?r& $ uΖs9 

$ tΡu‘θ çΡ ö� Ï�øî$#uρ !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩∇∪ 〈التحرمي . 
 

 :صفة احلُجة على املنافقني
وتلقى يف جهنم يبقى يف عرصات القيامة بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون اهللا 

، يريدون  وفيهم أهل الذنوب واملعاصي وأهل النفاق، الرسلاتباعن من املوحدو ناملؤمنو
 : جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول"... :� رؤية إهلهم الذي عبدوه ليتبعوه، قال رسول اهللا

 ويتبع من كان يعبد القمر ،لشمس االشمس فيتبع من كان يعبد ، فليتبعهكان يعبد شيئاً من
فإذا  .١..." وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت،القمر

م كشف عن ساقه سبحانه ودجتلى هلم رقال تعاىل  فلم يستطيعوا،وا إىل السجود لهع : 

tΠ öθ tƒ ß# t±õ3ãƒ  tã 5−$y™ tβöθ tãô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθ àf �¡9$# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπ yè Ï±≈ yz öΝèδã�≈ |Á ö/r& 

öΝßγ à)yδ ö�s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰s%uρ (#θ çΡ% x. tβöθ tãô‰ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf �¡9 $# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ y™ ∩⊆⊂∪ 〈القلم . 
 فال يبقى أحد ،إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد.".. :�ل قاو 

 حىت إذا مل يبق إال ،صنام واألنصاب إال يتساقطون يف الناركان يعبد غري اهللا سبحانه من األ

                                                 
 

 جزء من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظه عند مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ١ 
 . ٧٠٩/، ص٤٥١/ح



  
 

٦٧٤

أتاهم رب العاملني سبحانه وتعاىل يف أدىن صورة من  ... من بر وفاجر من كان يعبد اهللا
 يا ربنا فارقنا الناس يف : قالوا. فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد: قال،اليت رأوه فيها

 نعوذ باهللا منك ال نشرك : فيقولون. أنا ربكم: فيقول. نصاحبهمالدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل
 هل بينكم وبينه آية : فيقول. حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، مرتني أو ثالثاًباهللا شيئاً

 نفسه هللا من تلقاءيسجد  فال يبقى من كانعن ساق فيكشف .  نعم: فيقولون.فتعرفونه ا
 من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا ظهره طبقة  وال يبقى،إال أذن اهللا له بالسجود

 مث يرفعون رؤوسهم وقد حتول يف صورته اليت ،واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه
 مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل . أنت ربنا: فيقولون. أنا ربكم: فقال،رأوه فيها أول مرة

   .١..."الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم
لسجود لساقه سبحانهني بتصلب ظهورهم وعدم استطاعتهم ا املنافقني عن املؤمنميز اهللافي، 

دعون إىل السجود وهم مستطيعون فال يسجدون فكما كانوا يف الدنيا ي. فتقام عليهم احلُجة
 ففي اآلخرة يريدون السجود هللا رهبة ورغبة ولكن يرتع اهللا من ،هللا رغبة ورهبة وإمنا نفاقاً

 . اعة فال يسجدونأجسامهم االستط
 فتلقى عليهم ٢مث يتبع املؤمنون رم ومعهم املنافقون فينصب الصراط وهو جسر على جهنم

 رسول  يهودي سأل:" قال �رسول اهللا  موىل ٣الظلمة قبل اجلسر، ففي الصحيح عن ثوبان
 
 
 

                                                 
 

 جزء من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظه عند مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ١
 . ٧٠٩/ص ،٤٥١/ح

 .١٠٢٢/، ص٢/انظر شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج٢

 مث اعتقه،   من السراة، اشتراه النيب    أصله    ،�هو الصحايب اجلليل ثوبان بن جيدد، أبو عبد اهللا موىل رسول            :  ثوبان ٣
 أسد  انظر. هـ٥٤فلم يزل خيدمه إىل أن مات، فخرج ثوبان إىل الشام فرتل الولة مث انتقل إىل محص، وتويف ا سنة                    

 .١٠٢/، ص٢/ األعالم للزركلي، جو. ٤٨١-٤٨٠/ ، ص١/الغابة، ج



  
 

٦٧٥

لمة الظهم يف : (فقال والسماوات؟ األرض غري األرض تبدل يوم الناس يكون أين:  �اهللا 
 . ١)"اجلسر دون

فال يستطيعون عبور الصراط دون نور لشدة الظلمة، فيعطى املؤمنون أنواراً يسعون ا على 
الصراط، فرياهم املنافقون فيطلبون منهم أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم، وهناك يخدعون 

  .ا نوراًكما كانوا يخدعون املؤمنني يف الدنيا، ويقال هلم ارجعوا وراءكم فالتمسو
 فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم فريجعون إىل املكان الذي قسم فيه النور فال جيدون شيئاً

 tΠ :قال تعاىل ،٢بسور له باب öθ tƒ “ t�s? tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 tëó¡o„ Νèδâ‘θ çΡ t ÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& 

/ ÏSÏΖ≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ ãΝä31 t� ô± ç0 tΠ öθ u‹ø9 $# ×M≈̈Ζy_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9 $# 

ãΛ Ïàyè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΠ öθtƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ šÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ  ÏΒ 

öΝä.Í‘θ œΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θ ãèÅ_ ö‘ $# öΝä.u !#u‘uρ (#θÝ¡ ÏϑtF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z>Î�ÛØsù ΝæηuΖ÷�t/ 9‘θ Ý¡ Î0 …ã& ©! 7>$t/ …çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠÏù 

èπ uΗ÷q§�9 $# …çνã� Îγ≈ sßuρ  ÏΒ Ï&Î#t6 Ï% Ü>#x‹yè ø9  . احلديد〉 ∪⊃⊆∩ #$

ويف هذا املوضع يفترق املنافقون عن املؤمنني ويتخلفون عنهم، ويسبقهم املؤمنون، وحيال  
ال (بقول   وترمحاًتضرعاًمعكم ، فينادوم أمل نكن ٣بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهم

كنتم معنا يف  فريد عليهم املؤمنون بلى!!  ونعمل كعملكم وجناهدونصومنصلي و) إله إال اهللا
 ولكن أعمالكم أعمال املنافقني من غري إميان وال نية ،الدنيا وعملتم يف الظاهر مثل عملنا

 .٤صادقة صاحلة
$ öΝåκtΞρßŠ : قال تعاىل uΖãƒ öΝs9 r& ä3tΡ öΝä3yè ¨Β ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ö/ ä3̈ΖÅ3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tGsù öΝä3|¡ à�Ρr& ÷ΛäóÁ −/t� s?uρ 

óΟçGö;s?ö‘ $#uρ ãΝä3ø?§� xîuρ ÷’ ÎΤ$tΒ F{$# 4®L ym u !% ỳ â÷ö∆r& «!$# Νä.§�xîuρ «!$$ Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊇⊆∪ tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ä‹ s{÷σãƒ 

                                                 
 

، ٧٣٠/، ص١٦٥/لولد خملوق من ماءيهما، ح أخرجه مسلم كتاب احليض، باب بيان صفة مين الرجل واملرأة وأن ا ١
 . مرفوعاً بلفظه،� من حديث ثوبان موىل رسول اهللا 

 ١٧/،ص٨/  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج٢

 . ١٠٢٢/، ص٢/انظر شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، ج٣

 .٨٣٩/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، ص٤



  
 

٦٧٦

öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ z ÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã�x�x. 4 ãΝä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥Î/uρ ç�� ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇∈∪ 〈 

 ( ¨βÎ: ، قال تعاىلالنارالدرك األسفل من  يلقى املنافقون يف و،فيدخل املؤمنون اجلنة، احلديد

tÉ)Ï�≈ oΨçR ùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x�ó™F{ $# z ÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# s9 uρ y‰Åg rB öΝßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ 〈النساء . 
     

 :احلكمة من بقاء املنافقني مع املؤمنني ومتيزهم على بقية الكفار
≈� ¨βÎ) tÉ)Ï : قال تعاىلتوعد اهللا هلم يف الدنيا خبداعهم، لاًإحقاق - uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©!$# 

uθ èδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz ∩⊇⊆⊄∪ 〈 ،م خيدعون فكما كانوا خيدعون أنفسهم ظناً النساءاهللا منهم أ 
  .نواؤمنني يف عرصات القيامة حىت يطمئ امل خيدعهم ويبقيهم معفإن اهللا

! ª : قال تعاىل، ماستهزاًء - $# ä— Ì“öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝÎγ ÏΨ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪ 〈 البقرة .

  .ته يف الدنيا فاهللا يستهزئ مان باهللا وآيفكما أم كانوا يستهزئو
 tΠ : قال تعاىل،عذاب والتنكيلزيادة يف اخلزي وال - öθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ 

šÏ% ©#Ï9 (#θãΖtΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θœΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θ ãèÅ_ ö‘ $# öΝä.u!#u‘uρ (#θ Ý¡ ÏϑtF ø9 $$sù # Y‘θ çΡ 

z>Î�ÛØsù ΝæηuΖ÷�t/ 9‘θ Ý¡Î0 … ã& ©! 7>$ t/ …çµãΖÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπuΗ÷q §�9$# …çνã� Îγ≈ sßuρ  ÏΒ Ï&Î#t6 Ï% Ü>#x‹ yè ø9 $# ∩⊇⊂∪  〈 

 فبعد اطمئنام وأمام من العذاب يضرب السور بينهم وبني املؤمنني فيخزون  ،احلديد
  .ويذلون

خيفون الكفر و  خيتلطون باملؤمننيفلقد كانوا يف الدنيا ،زهم عن املؤمننييفضحهم ومتي  -
كفرهم ولكن   كذلك أيضاً،يف اآلخرةوهم ه بإرادم ورغبتهم، رسولولوالكره هللا 

   :فال يستطيعون السجود هللا كما كانوا يفعلونه يف الدنيا قال تعاىل بغري إرادم ظهري

tΠ öθ tƒ ß# t± õ3ãƒ  tã 5−$y™ tβöθ tãô‰ãƒ uρ ’n<Î) ÏŠθ àf�¡9 $# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜ tGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπyè Ï±≈ yz öΝèδ ã�≈|Á ö/r& 

öΝßγ à)yδ ö�s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰s%uρ (#θ çΡ% x. tβöθ tãô‰ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf �¡9 $# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ y™ ∩⊆⊂∪ 〈القلم . 
 
 



  
 

٦٧٧

 :احلُجة على املنافقني بداللة العقل
العقل يقر وحيسن مبدأ اجلزاء من جنس العمل، وهو ما جازى اهللا به املنافقني يوم  -

 .القيامة
 . حىت ينفضح وينكشف،أن إقامة احلجة على املخادع تتطلب خداعه واملكر به -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٦٧٨

 املبحث اخلامس
 احلُجة على اليهود والنصارى يوم القيامة

 
 :ينقسم اليهود والنصارى يوم القيامة إىل ثالثة أقسام

 :، وهم املؤمنون املوحدون-
 #$!©% ¨βÎ) tÏ : قال تعاىل،� حممد  قبل بعثة النيب-عليهما السالم–موسى وعيسى   اتباع-

(#θ ãΨtΒ#u šÏ% ©!$#uρ (#ρßŠ$yδ 3“t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ šÏ↔Î7≈¢Á9 $#uρ ôtΒ z tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ öΝßγ n=sù öΝèδ ã�ô_ r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts† ∩∉⊄∪ 〈البقرة . 

 ¨βÎ)uρ ô :قال تعاىل ،بعثته بعد �حممد  النيب  اتباع- ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ6 ø9 $#  yϑs9 ß ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ 

!$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝä3ö‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝÍκö� s9 Î) t ÏèÏ±≈ yz ¬! Ÿω tβρç�tIô±o„ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# $ YΨyϑrO ¸ξŠÎ=s% 3 š�Í× ‾≈ s9'ρé& 

öΝßγ s9 öΝèδ ã� ô_ r& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ 3 āχÎ) ©!$# ßìƒ Î�|� É>$ |¡Ås ø9 $# ∩⊇∪ 〈آل عمرآن . 

 öΝÎγ : قال تعاىل، آخر الزمان-عليه السالم- عيسى  اتباع- Ï9 öθ s%uρ $‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ $# |¤ŠÏã 

t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθ ß™u‘ «! $# $tΒ uρ çνθ è=tF s% $tΒ uρ çνθ ç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλ m; 4 ¨βÎ)uρ tÏ%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’ Å∀s9 

7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ āωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθè=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµø‹ s9 Î) 4 
tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒ Í•tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪ βÎ)uρ ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# āω Î) ¨ s ÏΒ÷σã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ö6 s% ÏµÏ?öθ tΒ ( tΠ öθ tƒuρ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãβθ ä3tƒ öΝÍκö� n=tã # Y‰‹ Íκy− ∩⊇∈∪ 〈النساء . 
 
 :هم املشركون، و-
 ÏMs9$ : قال تعاىلاًهللا ولد من جعلوا - s%uρ ßŠθ ßγ u‹ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s%uρ “t�≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9$# 

Ú∅ö/$# «! $# ( š�Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% óΟÎγ Ïδ≡ uθøùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑöθ s% tÏ%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 



  
 

٦٧٩

ÞΟßγ n=tG≈ s% ª!$# 4 4’‾Τ r& šχθ à6 sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈وقال تعاىل ، التوبة : ô‰s)s9 t� x�Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθä9$ s% 

āχÎ) ©! $# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß ø⌠$# zΟtƒ ó�tΒ ( tΑ$ s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ûÍ_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’ În1u‘ 

öΝà6 −/u‘uρ ( … çµ‾ΡÎ) tΒ õ8Î�ô³ç„ «! $$Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym ª!$# Ïµ ø‹n=tã sπ ¨Ψyfø9 $# çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒuρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 

ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ ô‰s)©9 t� x�Ÿ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$ s% āχÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈n=rO ¢ $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈s9 Î) Hω Î) ×µ≈s9 Î) 

Ó‰Ïn≡ uρ 4 βÎ)uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θ à)tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. óΟ ßγ÷ΨÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ 

 .املائدة〉
 وحيرمون علهم ، ما حرم اهللا من دون اهللا، حيلون هلم من جعلوا أحبارهم ورهبام أرباباً-

#)  : قال تعاىل،ما أحل اهللا ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $#uρ 

š∅ö/$# zΝtƒ ö� tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã� ÏΒ é& āω Î) (# ÿρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ $ £ϑtã 

šχθà2Ì� ô± ç„ ∩⊂⊇∪ 〈 التوبة.  

 :الكافرون وهم -

 من قتلوا الرسل وكذبوا باآليات ووصفوا اهللا بأوصاف ال تليق به وحرفوا وبدلوا يف دين -
$  :لمون قال تعاىلاهللا وهم يع yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ ΝÏδ Ì�ø�ä.uρ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# ãΝÎγ Î=÷F s%uρ 

u !$ uŠÎ;/ΡF{ $# Î�ö� tó Î/ 9d, ym óΟÎγ Ï9 öθ s%uρ $ oΨç/θ è=è% 7#ù=äî 4 ö≅ t/ yìt6 sÛ ª! $# $ uηø‹ n=tæ öΝÏδÌ� ø�ä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ āω Î) 
Wξ‹Î=s% ∩⊇∈∈∪ öΝÏδ Ì� ø�ä3Î/uρ öΝÎγ Ï9 öθ s%uρ 4’n? tã zΟ tƒ ö�tΒ $�Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγ Ï9 öθ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡pR ùQ$# 

 |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒuρ çνθ è=tF s% $ tΒ uρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t Ï%©!$# (#θ à�n=tG÷z$# 

Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) tí$ t7 Ïo?$# Çd©à9$# 4 $tΒ uρ çνθ è=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ 〈 النساء، 

% zÏiΒ tÏ :وقال تعاىل ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $# tã Ïµ ÏèÅÊ#uθ ¨Β tβθ ä9θà)tƒ uρ $oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tãuρ 

ôìoÿôœ$#uρ u�ö� xî 8ìyϑó¡ ãΒ $ uΖÏã≡ u‘uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJt⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ÷èsÛuρ ’Îû ÈÏd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖ÷èsÛr&uρ 



  
 

٦٨٠

ôìoÿôœ$#uρ $tΡó�ÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 # Z�ö� yz öΝçλ °; tΠ uθø%r& uρ Å3≈ s9 uρ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# ÷Λ¿εÌ� ø�ä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ āω Î) WξŠÎ=s% 

 ÏM :وقال تعاىل،  النساء〉 ∪∌⊇∩ s9$ s%uρ ßŠθåκu� ø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è=øótΒ 4 ôM ‾=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ 
ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß,Ï�Ψãƒ y# ø‹x. â!$ t±o„ 4 āχ y‰ƒ Í”z� s9 uρ # Z�� ÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9 Î)  ÏΒ y7Îi/¢‘ 

$ YΖ≈ u‹øó èÛ # \�ø�ä.uρ 4 ∩∉⊆∪ 〈املائدة . 

 ¨βÎ) š : قال تعاىل،له بعد إرسا� من كفروا بالنيب حممد - Ï%©!$# tβρã�à�õ3tƒ «!$$ Î/ 

Ï& Î#ß™â‘uρ šχρß‰ƒ Ì� ãƒ uρ βr& (#θ è%Ìh� x�ãƒ t÷ t/ «!$# Ï&Î#ß™â‘uρ šχθ ä9θà)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù÷èt7 Î/ ã� à�ò6tΡuρ 

<Ù÷èt7 Î/ tβρß‰ƒ Ì�ãƒ uρ βr& (#ρä‹Ï‚ −Gtƒ t ÷t/ y7 Ï9≡ sŒ ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# $ y)ym 4 
$ tΡô‰tF ôãr& uρ t Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 $\/# x‹ tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪ 〈  عن -رضي اهللا عنه–وعن أيب هريرة  ،النساء 

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال : "رسول اهللا أنه قال
 .١"نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار

 وأما اليهود والنصارىؤمنون املوحدون باهللا بأنواعهم املذكورة هم القسم الناجي من فامل
ويكون جة يوم القيامة  تقام عليهم احلُاملشركون بأنواعهم والكافرون بأنواعهم فهم من

 :بعدة أمورقيامها 
 .خيتلفون يف الدنيا من أمور االعتقادفيه كم بينهم فيما كانوا  باحل �
�  م من دون اهللابسؤال معبودام عن دعوة اليهود والنصارى لعباد. 
 . بدخوهلم النار وخلودهم فيها �
 
 
 

                                                 
 

 إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته، �باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  م ، كتاب اإلميان، أخرجه مسل١
 . مرفوعاً بلفظه-رضي اهللا عنه–، من حديث أيب هريرة ٧٠٣/، ص٣٨٦/ح



  
 

٦٨١

 :احلُجة على اليهود والنصارى يوم القيامة من القرآن الكرمي
 øŒ :قال تعاىل Î)uρ tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷yγ≈ s9 Î)  ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. …çµ çFù=è% ô‰s)sù 

…çµ tGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $tΒ ’ Îû  Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7Å¡ ø�tΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù=è% 

öΝçλ m; āω Î) !$ tΒ Í_ s?ó÷s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝä3−/u‘uρ 4 àMΖä.uρ öΝÍκö� n=tã # Y‰‹ Íκy− $ ¨Β àM øΒßŠ öΝÍκ� Ïù ( 
$ £ϑn=sù  Í_tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 |MΡr& uρ 4’n? tã Èe≅ä. & ó x« î‰‹ Íκy− ∩⊇⊇∠∪ 〈املائدة . 

� ¨βÎ) tÏ%©!$# (#ρã: وقال تعاىل x�x. ô ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# t Ï.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ̈Ψyγ y_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝèδ •�Ÿ° Ïπ−ƒ Î�y9 ø9  . البينة〉 ∪∌∩ #$

 
 :احلُجة  على اليهود والنصارى يوم القيامةب تتعلقمسائل 

 -ىالذي كان يعتقد به اليهود والنصار-انقالب زعم التميز : املسألة األوىل
  :يوم القيامة

 :  قال تعاىل،يزعم اليهود والنصارى أن اجلنة حكر عليهم وملك هلم ال يدخلها غريهم

(#θ ä9$s%uρ s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# āω Î)  tΒ tβ% x. # �Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$ yδ 

öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟçGΖà2 šÏ%Ï‰≈ ويوم القيامة ينقلب زعمهم ويساقون إىل رة، البق 〉 ∪⊆⊆⊆∩ ¹|

% ¨βÎ) tÏ: ، قـال تعاىلالنار ©!$# (#ρã� x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ 

tÏ$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝèδ •�Ÿ° Ïπ−ƒ Î�y9 ø9 ، ويزعمون أن هلم صلة خاصة باهللا تعاىل،  البينة〉 ∪∌∩ #$

 ÏMs9$: فهم أبناؤه وأحباؤه دون سائر اخللق، قال تعاىل s%uρ ßŠθ ßγ u‹ø9 $# 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $#uρ ßøtwΥ (# àσ‾≈ oΨö/r& 

«!$# … çνàσ‾≈¬6 Ïm r& uρ 4 ∩⊇∇∪ 〈 ،م العذاب، املائدةم اهللا، ولو كانوا أحباَءه ما أصاويوم القيامة يعذ 



  
 

٦٨٢

≅ ö: قال تعاىل t/ Ο çFΡr& ×�|³o0 ô£ϑÏiΒ t, n=y{ 4 ã� Ï�øótƒ  yϑÏ9 â !$t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â !$ t±o„ 4 ¬! uρ à7 ù=ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷�t/ ( Ïµ ø‹s9 Î)uρ ç�� ÅÁyϑø9  .املائدة〉 ∪∇⊆∩ #$
ويزعمون أن اهللا سيتساهل معهم ويساحمهم على أعماهلم املشينة، فلن يناهلم العذاب إال أياماً 

 y7: ازهم على اآلخرين، قال تعاىلمعدودات خلصوصيتهم وامتي Ï9≡sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ (#θä9$ s% s9 

$ oΨ¡¡yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ( öΝèδ ¡�xîuρ ’Îû ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 šχρç�tIø�tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 آل

� ¨βÎ) tÏ%©!$# (#ρã:  فينقلب زعمهم فيخلدون يف نار جهنم خلوداً أبدياً، قال تعاىلعمرآن،  x�x. 

ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# tÏ.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψyγ y_ tÏ$ Î#≈ yz !$ pκ�Ïù 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝèδ •�Ÿ° Ïπ−ƒ Î�y9 ø9 $# ∩∉∪ 〈 

 .البينة
 

 :صفة حشر اليهود والنصارى يوم القيامة إىل النار: املسألة الثانية
 tΠ: قال تعاىل ،عبدون إىل النارأن الكافرين حيشرون مع ما يالقرآن الكرمي بني اهللا يف  öθ tƒ uρ 

öΝèδ ã�à± ós tƒ $tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!  (#ρç�à³ôm: قال تعاىلو  الفرقان،〉 ∪∠⊆∩ #$ $# tÏ%©!$# (#θ çΗs>sß 

öΝßγ y_≡ uρø— r&uρ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’n<Î) ÅÞ≡ u�ÅÀ ËΛ Ås pgø: $# ∩⊄⊂∪ 〈 

والنصارى مع املؤمنني  ويبقى اليهود ، إىل نار جهنمفيتبع كل عابد معبوده .الصافات
 فيجيبون بأم كانوا ،سأل اليهود والنصارى عما كانوا يعبدون يف دنياهم مث يواملنافقني،

إىل فرق بينهم وبني املؤمنني، ويساقونبون ويذَّكَيعبدون من كانوا يعتقدون أنه ابن هللا في 
 .رالنا

 فال يبقى ليتبع كل أمة ما كانت تعبد،: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن" :� قال رسول اهللا
حىت إذا مل ، أحد كان يعبد غري اهللا سبحانه من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النار

 ما : فيقال هلم، فيدعى اليهود، أهل الكتاب١ من بر وفاجر وغربيبق إال من كان يعبد اهللا
                                                 

 

انظر شرح النووي على صحيح . بضم الغني املعجمة وفتح الباء املوحدة املشددة ومعناه بقاياهم مجع غابر: غرب ١
 .٢٦/، ص٣/كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ج  مسلم
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 ما اختذ اهللا من صاحبة وال ، كذبتم: فيقال.بن اهللا اًكنا نعبد عزير : قالوا؟م تعبدونكنت
 فيحشرون إىل النار ، فيشار إليهم أال تردون. عطشنا يا ربنا فاسقنا: قالوا؟ فماذا تبغون.ولد

 ما كنتم : مث يدعى النصارى فيقال هلم، فيتساقطون يف النار،كأا سراب حيطم بعضها بعضاً
 . كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد: فيقال هلم.كنا نعبد املسيح بن اهللا: قالوا ؟عبدونت

 عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم أال تردون فيحشرون : ماذا تبغون فيقولون:فيقال هلم
 حىت إذا مل يبق إال من كان ، فيتساقطون يف النارإىل جهنم كأا سراب حيطم بعضها بعضاً

 ١".عبد اهللا تعاىل من بر وفاجري
 فهذا احلديث صريح يف أن كل من أظهر عبادة شيء سوى اهللا كاملسيح والعزير من أهل 

 إال أن عباد األصنام ،الكتاب فانه يلحق باملشركني يف الوقوع يف النار قبل نصب الصراط
يف الدنيا فترد والشمس والقمر وغري ذلك من املشركني تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد 

 وأما من عبد املسيح والعزيز من أهل الكتاب فإم يتخلفون مع أهل امللل ،النار مع معبودها
 . ٢املنتسبني إىل األنبياء مث يردون يف النار بعد ذلك 

  
احلُجة على اليهود والنصارى باحلكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا : املسألة الثالثة
 :فيه خيتلفون

 وأنه ال هداية للناس إال بالسري على ،هود والنصارى يف الدنيا أم حيسنون صنعاًيظن الي
 وكل من سواهم ضال خاسر فيختلفون ويتنازعون فيما بينهم ومع غريهم من ،منهجهم

 (#θä9$: قال تعاىل ،األمم s%uρ (#θ çΡθ à2 # �Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ (#ρß‰tGöκsE 3 ∩⊇⊂∈∪ 〈،وقال تعاىل البقرة:  

¨βÎ) t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ tÏ↔Î7≈¢Á9 $#uρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9 $#uρ }̈ θ àf yϑø9 $#uρ tÏ% ©!$#uρ (#þθ à2u�õ°r& ¨βÎ) 

                                                 
 

 جزء من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه مرفوعاً بلفظه عند مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ١
 . ٧١١-٧١٠/، ص٤٥٤/ح

 .١٧٢/ التخويف من النار، البن رجب، ص٢
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©!$# ã≅ÅÁ ø�tƒ óΟßγ oΨ÷�t/ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκy− ∩⊇∠∪ 〈،قال تعاىل و احلج:  

ö≅è% ßìyϑøg s† $uΖoΨ÷�t/ $ oΨš/u‘ ¢Ο èO ßxtGø�tƒ $ uΖoΨ÷�t/ Èd, ys ø9 $$Î/ uθ èδ uρ ßy$−F x�ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9  .سبأ〉 ∪∌⊅∩ #$

فيما كانوا فيه خيتلفون من العقائد بقضائه يفصل بينهم اهللا بني العباد فجيمع يف يوم القيامة  و
زى املبطل  وجيا،فيثاب احملق باجلنةفتتبني احلقائق وتنجلي،   فيه وال ظلمجور ال العدل الذي

# y: ، قال تعاىلبالنار n=tG÷z$$ sù Ü>#t“ ôm F{$# . ÏΒ öΝÎηÏΖ÷�t/ ( ×≅ ÷ƒ uθsù tÏ%©#Ïj9 (#ρã� x�x.  ÏΒ Ï‰pκô¶̈Β BΘ öθtƒ 

?Λ Ïàtã ∩⊂∠∪ 〈مرمي  . 
 

 : عند سؤال اهللا ملعبوداماحلُجة على اليهود والنصارى: املسألة الرابعة
 يوم القيامة عن عبادة يسأل -عليه السالم-سى ملسيح عيا يف القرآن الكرمي أنذكر اهللا  

$ øŒÎ)uρ tΑ: ، قال تعاىلالنصارى له وألمه s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

’ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È÷ yγ≈ s9Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’Í< @d, ys Î/ 

4 βÎ) àMΖä. …çµ çFù=è% ô‰s)sù … çµtGôϑÎ=tæ 4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’ Îû  Å¤ø�tΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $ tΒ ’Îû y7Å¡ ø�tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈‾=tã 

É>θ ã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù=è% öΝçλm; āωÎ) !$ tΒ  Í_s?ó÷s∆r& ÿÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’În1u‘ öΝä3−/u‘uρ 4 àMΖä.uρ öΝÍκö� n=tã 

# Y‰‹ Íκy− $ ¨Β àM øΒßŠ öΝÍκ� Ïù ( $ £ϑn=sù  Í_tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 |MΡr&uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− 

   . املائدة〉 ∪∠⊆⊆∩
بصفة عامة، فيدخل يف ذلك عزير واألحبار املعبودات من دونه وذكر سبحانه أنه يسأل 

 tΠ:  قال تعاىلوالرهبان، öθ tƒ uρ öΝèδ ã� à± óstƒ $ tΒ uρ šχρß‰ç7÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ãΑθà)u‹ sù óΟ çFΡr&u 

÷Λä ù=n=ôÊ r& “ ÏŠ$t6 Ïã ÏIω àσ‾≈ yδ ÷Π r& öΝèδ (#θ �=|Ê Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# ∩⊇∠∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $ tΒ tβ% x.  Èöt7.⊥ tƒ !$ uΖs9 βr& 

x‹Ï‚ −G‾Ρ ÏΒ š�ÏΡρßŠ ôÏΒ u !$ uŠÏ9 ÷ρr& Å3≈ s9 uρ óΟßγ tF ÷è −G̈Β öΝèδ u !$ t/# uuρ 4®L ym (#θ Ý¡nΣ t�ò2Ïe%!$# (#θ çΡ% x.uρ $JΒ öθ s% 

# Y‘θ ç/ ∩⊇∇∪ 〈الفرقان  . 
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جة  إقامة احلُ،هم من ذلكؤوالغرض من سؤال املعبودات عن حقيقة عبادة اخللق هلم وترب
هم  املعبودات وقطع تعلقهم بنفعابدين وفضح ادعائهم الكاذب على هذهعلى الع

 .وشفاعتهم
 

 :بدخوهلم النار وخلودهم فيهاجة على اليهود والنصارى احلُ: املسألة اخلامسة
 اليهود والنصارى كانوا يزعمون يف الدنيا أم لو دخلوا النار فلن ميكثوا فيها إال أياماً

 y7:  لتميزهم عن غريهم من الناس، قال تعاىلمعدودات Ï9≡ sŒ óΟßγ ‾Ρr' Î/ (#θä9$ s% s9 $ oΨ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9 $# 

Hω Î) $ YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ( öΝèδ ¡�xîuρ ’Îû Ο Îγ ÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$ Ÿ2 šχρç�tIø�tƒ ∩⊄⊆∪ 〈،ويف يوم  آل عمرآن
خيلدون فيها كسائر و إىل النار يساق اليهود والنصارىبني العباد اهللا كم القيامة وبعد أن حي
 ا امنوكاذبة  ويعلمون أن زعمهم كان أماين ،جة فتقام عليهم احلُ،الكفرة واملشركني

� ¨βÎ) tÏ%©!$# (#ρã: قال تعاىل  فلم ينفعهم متيزهم الذي ادعوهيف الدنياأنفسهم  x�x. ôÏΒ È≅÷δ r& 

É=≈tGÅ3ø9 $# tÏ.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψyγ y_ tÏ$Î#≈ yz !$pκ� Ïù 4 y7Í× ‾≈s9 'ρé& öΝèδ •�Ÿ° Ïπ −ƒ Î�y9 ø9$# ∩∉∪ 〈البينة .  
 

 :احلُجة على اليهود والنصارى بداللة العقل
 .ل يؤمن مببدأ املساواة ويقره بني البشر وخصوصاً عند حساب املذنبالعق -

 .  اعتقاد التميز يف حساب املذنبني ال يقبل عقالً -
 
 

ن صواب فما كان فيه م) القرآن الكرميجج اهللا على خلقه يف ح(مت حبمد اهللا وفضله 
 فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان،كان   ومافمن تيسري الكرمي املنان،

 .والصالة والسالم على خري األنام حممد بن عبد اهللا الرمحة املهداة
 
 
 
 
 



  
 

٦٨٦

 ةـاخلامت
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على هادي األمم واجلماعـات             

فإن هذه الدراسة قد خلصت إىل نتائج مهمة  ،، وبعدرسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  :هي

حقيقـة  ، و  والربهان الذي يقصد منه إقناع اخلصم أو دفعه وإسـكاته           احلُجة هي الدليل   -
 وأما إطالقهـا على    ن والدليل الناهض املبكت للمخالف،    احلُجة أا ال تطلق إال على الربها      

 .جةفمجـاز ألـا تورد يف صـورة احلُ غري ذلك
آليـة، والبينـة،     ورد لفظ احلُجة يف القرآن مراداً به الدليل، والربهان، والـسلطان، وا            -

 متقاربة لداللتها على مفهوم واحد وهو العالمة، واألمـارة          ومجيع هذه املفردات   والبصرية،
 والقرآن ينوع يف اسـتخدامها      ،احلُجةاملستلزمة إقامة   والدالة، واهلادية على حقيقة شيء ما،       

لوضـوح،  مبا يؤدي إىل القـوة، وا      املعىن    كل كلمة منها تزيد يف هذا      حبسب داللتها؛ ألن  
 . والقطعية، والتسلط على النفس، وإرغامها على اليقني الداخلي حبقيقتها

- ال شريك له،   ثبت اهللا به استحقاقه للعبادة وحده       هي كل برهان، أ   : جج اهللا على خلقه   ح
 .جج شرعية حجج كونية أو حوقطع به أعذار الناس، وهي إما

مسائه، ويتجلى فيها الكمال الذي ال يكون  مجيع احلجج والرباهني تدلل على صفات اهللا وأ  -
 . إال هللا

 . العدل اإلهلي مطلب أساس يف مجيع الرباهني واحلُجج-
 مـن  صدق على لدليال ألا ؛ للحجة شروط ينبغي أن تتوافر فيها لتكون مقبولة وصاحلة         -

 مهـم  ريقط ألنه العلم الشروط أهم ومن احلُجة، هذه اتبع ملن الداللة ةمبرتل وهي ا، احتج
ولذلك كانت حجج اهللا وبراهينه هي أقوى احلجـج علـى            ،الشروط بقية حتقيق أجل من

 فال يوجد أعلم وال أحكـم       مل الغيب والشهادة العليم احلكيم،    اإلطالق، ألا صادرة من عا    
 .  وتعاىلمنه سبحانه
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يصدق بعضها  اليتبقية األنواع هو متالزم مع  و، الوحي أقوى أنواع احلجج على اإلطالق-
 . بعضاً

إلميان بوجود اهللا وربوبيته وألوهيتـه       من أهم مقاصد إقامة احلجة هو التصديق املتضمن ا         -
 . وكافة صفاته وأمسائه

 ويكفي إقامتها بطريق واحد، وكلها طرق قطعيـة،         ،تقوم احلُجة على الناس بعدة طرق      -
 العقلية، احلُجة طريق مث احلسية، ةاحلُج طريق وأقواها ،مثبتة، يقينية، ليس للشك فيها مدخل     

 .السماعية احلُجة طريق مث
 علـيهم  تقـام  حينما عقوهلم حيكّمونعقالء :  الناس بعد قيام احلجة عليهم ثالثة أصناف     -

 علـى  عاطفتـهم  ويرجحـون  هواهم يغلّبون  هوى أهلو هلا، وينقادون فيسلمون احلُجة،
 يعملون ال الذين هم ثالث وصنف ا، يتهمدرا مع احلقائق ويبغضون احلق فيكرهون عقوهلم
 .الغالب القوي مع فيميلون الختيار،ا على القدرة ميلكون وال عقوهلم

 وغالب هذا القسم هـم مـن     ،   ا  مع العلم  من يرد احلُجة  : الناس يف رد احلُجة قسمان     -
 ورد  .تباعغالباً باأل هذا القسم   رد احلُجة بال علم، وخيتص      من ي : الثاين و .الرؤوس والقادة 

ت وكلما اجتمع .  متفرقة وقد تكون جمتمعة  قد تكون   أسباب  عدة  الناس للحجة ينبين على     
 . زادت شدة متسكه مبنهجه وصده للحقهذه األسباب يف إنسان واحد

إن من دأب الكفار املعاندين االحتجاج باحلجج الواهية كلما ظهر نـيب لـريدوا علـى                 -
 بأي سبيل كـان،    ،دفع احلق ويقصدون منها    صدقه،الرسول رسالته، ويشككون من آمن ب     

 .وحجج الكفار ممتدة حىت يف الدار اآلخرة
 فهـي    ربانية، ومبا أا نسبت إىل الرب      اًكوا حجج ومميزاا   احلُجج   أهم خصائص   أن -

 يتصف به الرب سبحانه، فجميع املميزات األخـرى نتـائج           تتصف بالكمال يف كل شيء    
 .أكيدة لكوا ربانية

 حجج اهللا وبراهينه يف القرآن الكرمي كثرية ومتنوعة، فال تكاد ختلو سورة من حجة مـن                 -
 .احلُجج
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حجج سابقة، وحجج مستمرة، وحجـج يف       :  تنقسم حجج اهللا وبراهينه إىل ثالثة أقسام       -
ـ أثبت اهللا ا است الدار اآلخرة، ومجيعها براهني    ا حقاقه للعبادة وحده ال شريك له، وقطع

أعذار الناس، فهي بني مقدمات متهد لإلنسان طريقه، ولزوم مستمر يدله علـى الطريـق               
 . ويرشده، وختام يؤكد له استحقاقه للعاقبة

هو أسلوب القرآن الكرمي وطريقتـه يف إظهـار         :  احلُجة منهج القرآن الكرمي يف إقامة    أن   -
 .   وحتقيقه، والدليل للناسالربهان

 به نقض العقائد الضالة وبيان      يف القرآن الكرمي؛ وهو أسلوب يتم      احلوار كثري  أن أسلوب    -
 .يف ضرب األمثالوقص القصص، حىت يف   يدخل إنهبل. عقيدة احلق الواجبة

ـ  الكرمي بإعطاء ا    يف القرآن  ضرب األمثال يتميز  - ـ و هلعقل مساحة واسـعة لتحليل ، هتطبيق
 . وهو املطلوبهاستخالص اهلدف املستنبط منو
 جلميع احلُجج والرباهني اليت     ة شامل  حجة سابقة قدمية   ذي أخذه اهللا على بين آدم     العهد ال  -

متقرر بلـسان املقـال     و  ، فهو عهد حقيقي كائن سابق خللق الناس        األرض، نصبها اهللا يف  
  يف األرض من دالئـل     لوجود أثره يف نفس اإلنسان، ومتقرر بلسان احلال جلميع ما نصب          

  .ورسل
وهي أساس للعديـد مـن      الرسل والرساالت،   هي حجية    اهني السابقة جج والرب أعظم احلُ -

 وا  نزال الكتب، وهالك األمم السابقة،    احلُجج املتعلقة بالوحي كآيات الرسل واألنبياء، وإ      
 .لرسلبإرسال امرتبط على املكذبني  ولذلك كان إنزال العذاب حترك العقول والفطر،

الرتباطها املباشر حبجية الرسل، فمن صدق بالرسل       كتب  ال اإلميان بالرسل يستلزم اإلميان ب     -
لَزِِمه التصديق بالكتب، فهي املنهج والطريق الذي يسري عليه الرسل وأتباعهم، وا يتـبني              

 .صدق الرسول فيما احتوت عليه من عقائد وتشريعات يقر العقل حبسنها
 جميع صدق النيب يف كل مـا      للن  لتعهي  فتتضمن اإلعالم واإللزام    آيات الرسل واألنبياء     -

 تباع الـنيب املرسـل    ها بوجوب ا   أو مسع  هاوتلزم كل من شاهد    وأنه مرسل من اهللا      جاء به، 
هي من أعظـم دالئـل      ، و تباع ذلك النيب داخلياً    ا اإلقرار بوجوب إلزاماً ال إكراهاً، فتلزمه     

 .النبوة، ولذلك كانت لكل نيب من األنبياء
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  وقد جيتمع سببان أو أكثر مع الكفر وتكذيب الرسـل يف           ، كثرية أسباب إهالك اهللا لألمم    -
 وهو الغالب يف األمم املُهلكة، وقد عـذب اهللا األمـة    أمة واحدة فتستحق العقاب الشديد،    

 فقد عذب قوم لوط باحلاصـب وبقلـب قريتـهم وبالرجفـة             ،الواحدة بأكثر من عذاب   
آن الكرمي يف التحدي القائم واملـستمر       يتمثل عجز الثقلني عن اإلتيان مبثل القر      و ،وبالصيحة

إىل أن تقوم الساعة، ويف وجود الدافع لرد التحدي وهو الكفر الباقي ببقاء الدنيا، ويف انتفاء                
 .  من احلكماء والعلماءض من البلغاء والفصحاء، ولن ختلو األرواملانع من التحدي فلن ختل

 العلمـاء  ا فيقر عقل، كل دقهايص  القرآن حجة عقلية مبنية على بدهيات ومسلمات       -
 العقـول  أصـحاب  مـن  غريهـم  على الراجحة العقول أصحاب بني فرق فال والعامة،

  .معانيه يف والتقلب إعجازه بيان يف إال املتواضعة،
 ى ألوهية اهللا لوضوحها لكـل اخللـق؛       األدلة الكونية ال يختلف يف حجيتها وداللتها عل        -

 .  البشر، وكل شيء فيه دليل على اخلالق املدبر الواحدفالكون كله كتاب مفتوح، لكل
 النـاس، ولـذلك ال   )إدراكات( مدارك الرباهني والعلوم القطعية اليقينية ال ختتلف معها        -

 واملعلـوم   و الشك يف أن اجلزء أصغر من الكل،       يعذر ذو العقل السليم، من اجلهل أو الظن أ        
 ووحدانيته واستحقاقه للعبادة براهني قطعية يقينية       أن اآليات والرباهني الدالة على وجود اهللا      

ختلف فيهاال ي. 
 املوت والنوم سنتان ثابتتان ومطردتان ومستمرتان مادام اخللق يف هـذه الـدنيا، ومهـا                -

ينطويان على دقائق حكيمة تدعو إىل التفكر والنظر، وتتمثل احلُجة يف كومـا حـالتني               
كانت قوته وعظمته؛ األنر الذي يدلل على وجـود         تسلب فيهما قدرة أي كان حي مهما        

 .القوي السالب هلذه احلياة
 وإقامـة  اهللا، عبودية حتقيق أن على دليل أحنائها يف اهلجرة وإمكانية األرض اتساع حجية -

 الرسـل  بعـث  فاهللا اخلفاء، يف شرعه وإقامة اهللا عبودية حتقيق من أفضل الظاهر، يف شرعه
 .ادهعب ويعزوا دينه ليظهروا

- لْخفهو شـهيد علـى      ن مبشيئة وإرادة خاصة به يستلزم علمه التام بأفعاله،         اهللا لإلنسا  ق 
عمليات نفسية  التصديق وإنكار احلقائق هي     فمسألة   ، عامل مبا فعله ولو اعتذر وأنكر      ،نفسه

 .، وهو حجة على نفسه فهو البصري العامل بنفسه، ال يعلم ا سوى صاحبها،داخلية
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 الرباهني الشاهدة على عظمة خلقه، وعلى استحالة وجوده من          اخللقية لإلنسان هي  الرباهني   -
 وتدل على ألوهيته وعلى قدرته على البعث والنشور،       ربوبية اهللا   فهي تشري إىل     دون خالق، 

أو  ،بطالن عدة افتراضات جاء ا اإلنسان ال تنبين على علـوم ضـرورية            منها  يتبني لنا   و
 .التسلسل والدور والصدفة كومن ذل ة سليمة،مكتسبة أو حىت على فطر

العقل يستطيع استنتاج ثبات السنن والنواميس بالبدهيات املعروفة من خالل ربط الوقـائع              -
 والتجرد من التقليـد     والتأمل والنظر فيها بعني الفاحص،     بعضها ببعض، واحلوادث املتماثلة   

 .والظن

توحيد اهللا يف حـال الـشدة         ىلإنسان   ومنها رجوع اإل   ،للفطرة دالئل حسية تدل عليها      -
 يزيد مـن دعـم   وهذا، واستجابة اهللا للمضطر عند توجهه إليه، ، ولو كان مشركاً والضيق

الدافع الفطري بوجود إله يسمع ويرى وجييب، واالستقرار النفسي لكل من آمـن بـاهللا                
 .ملوافقة اإلميان باهللا وحده لنفس هذا املخلوق املفطور عليهاوذلك وعبده، 

بين على الـدالئل القطعيـة       العلم الذي حيتج به هو العلم اليقيين النافع املطابق للواقع، وامل           -
 . فليس كل علم حيتج بهاألكيدة،

 العلم احلقيقي يستلزم االهتداء به عند إرادة احلق، وميتنع مادام يف النفس مانع مينع احلق،                -
 .من عناد جمحف، أو استكبار طاغ، أو إعراض مقصود

علمه التام  وصفاته يف القرآن الكرمي ؛ هي التدليل على إحاطته و       ذكر أمساء اهللا  من أسباب    -
 .والشامل بأحوال خلقه

 وقدرة  تقتضي اإلحاطة باخللق علماً   معيته سبحانه، ومعيته    قتضي   اطالع اهللا على خلقه ي     -
 يف   باخللق أو حاالً   تلطاً وهي ال تقتضي أن يكون اهللا تعاىل خم        ، وتدبرياً  وسلطاناً  وبصراً ومسعاً

 .أمكنتهم، كما أا ال تناقض ما ثبت هللا من علوه على خلقه واستوائه على عرشه

 تسجيل املالئكة ألعمال بين آدم ال ينايف اطالع اهللا وعلمه احمليط بالظاهر والباطن، فهـو               -
 .زيادة يف إقامة احلجة وبيان لعدل اهللا سبحانه

طالع اخللق على أعماهلم اليت قدموها يف الـدنيا          يف ا  تمثل حجية نشر الصحف والكتب ت     -
 . وتقطع أعذارهم،ليحكموا على أنفسهم بأنفسهم
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 حجية احلساب تتمثل يف استنفاد ما بقي للشخص من حجج ومعاذير يتعذر ا إىل اهللا،                 -
انه فيتوىل  بني يدي اهللا سبح   فيها  قف العبد   في،   احملكمة اإلهلية العادلة   يف فهي فرصة أخرية له   

 . ويقيم عليه احلُجةحسابه بنفسه،
 . جة احلُبأمر اهللا لبيان احلقائق وقيامم ا أصناف متعددة، يدلون بشهاد الشهداء يوم القيامة-

وهم من أصدق اخللق، ومن أكثرهم معرفة باملشهود عليهم، وقد مكنـهم اهللا بإمكانـات               
 . همعطياتوحيثياته و يستطيعون من خالهلا اإلحاطة بظروف املشهود عليه

إقامة احلُجج على املشركني واليهود والنصارى واملنافقني يف اآلخرة تعد متيـزاً             اختالف   -
 .لكل منهم عن اآلخر، وتقريراً ملبدأ اجلزاء من جنس العمل الصادر عن منهج اهللا العادل

- لدالئل العقليـة   جج اهللا وبراهينه متعلقة بأصول الدين ومسائله، والقرآن الكرمي غين با          ح
 من أصول الدين إال وميكن االسـتدالل         ، فما من أصل    أصول الدين ومسائله  اليقينية على   

 .عليه عقالً
 

 :التوصيات
 أوصي بأن تؤخذ الدالئل العقلية جلميع احلجج وتفَصل وتنسق وتعرض بأسلوب سـهل              -

 الدالئل العقلية بترمجـة     وواضح يف كتاب يترجم إىل مجيع اللغات، واألفضل أن تدعم هذه          
لبعض معاين آيات القرآن، ليتعرف الكفار على هذه الرباهني املثبتة بالعقل والنقل، والدالـة              

 .على استحقاق اهللا للعبادة، والقاطعة ألعذار الناس
 أوصي بعقد اللقاءات العلمية اخلاصة إلبراز أثر االستدالل باحلجج والرباهني املذكورة يف             -

 .  مي على الدعوة إىل اهللالقرآن الكر
 أوصي بعمل رسالة خاصة يف حجج الكفار الواردة يف القرآن الكرمي وطرق دحـضها،               -

ألمهيتها وكثرا، وقد حاولت جاهدة مجعها والرد عليها، ولكن وضعها يف رسالة جامعيـة       
وألن  ،وألن تنوع الطرح أمر مطلوب وحمبوب      مستقلة يعطيها مزيداً من التفصيل واإلفادة،     

 .العقول واملفاهم ختتلف من شخص آلخر
 أوصي بالبحث والتنقيب يف مضامني هذه الرسالة، فهي تشتمل على مواضـيع عديـدة               -

 .للرسائل، ويف علوم شىت
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حجج اهللا على   "املتخصصني يف قسم السنة النبوية بالبحث يف رسالة علمية عنواا            أوصي   -
مررت على حجج كثرية ذكرا السنة النبوية ومل        ، فمن خالل حبثي     "خلقه يف السنة النبوية   

 .زيده أمهية هذا املوضوع من أي جانب سياإلضافة يفيذكرها القرآن الكرمي، ف
   
كان   ومامن صواب فمن تيسري الكرمي املنان، فما كان فيهاحبمد اهللا وفضله الرسالة  تمت

على خـري   ن األكمالن   األمتاوالصالة والسالم   نفسي ومن الشيطان،     من خطأ فمن     افيه
 . حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنياألنام
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∩⊄⊆∪ 〈 

٤٩٥-١٥٥ ٢٤ 



  
 

٦٩٥

 #‘ ¤) n= tGsù ãΠyŠ# u  ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$tGsù Ïµø‹ n= tã 4 … çµ‾Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ãΛÏm §�9$# ∩⊂∠∪ 〈 ٣٣١-٨٦ ٢٧ 

 y#ø‹ x. šχρ ã� à� õ3 s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθ øΒ r& öΝ à6≈ uŠ ôm r'sù ( §Ν èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä† §Ν èO ÏµøŠ s9Î) 

šχθ ãè y_ ö� è? ∩⊄∇∪ 〈 

٥٣٠-٥٢٦ ٢٨-
٥٣١ 

 øŒ Î)uρ tΑ$s% š� •/ u‘ Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Zπx�‹ Î= yz ( (# þθ ä9$s% ã≅ yè øg rB r& $pκ�Ïù tΒ ß‰ Å¡ø� ãƒ $pκ�Ïù 

à7 Ï� ó¡o„ uρ u!$tΒ Ïe$! $# ß øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ ôϑpt ¿2 â Ï̈d‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôãr& $tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊂⊃∪ 〈 

١٢٣-٥٣ ٣٠-
٥٧٩-٢٩٣ 

 zΝ ‾= tæ uρ tΠyŠ# u u!$oÿ ôœ F{$# $yγ ‾= ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ z÷tä ’ n?tã Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï!$yϑó™ r'Î/ ÏIω àσ ‾≈ yδ βÎ) öΝ çFΖä. 

t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ 〈 

٥٧٩-٥٣ ٣١ 

 (#θ ä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$uΖs9 āω Î) $tΒ !$oΨ tF ôϑ‾= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ= yèø9$# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪ 〈 ٥٧٩-٥٣ ٣٢ 

 øŒ Î)uρ $oΨ ù= è% Ïπs3 Í× ‾≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠyŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u�y9 õ3 tF ó™ $#uρ tβ% x. uρ z ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩⊂⊆∪  ٢٩٣ ٣٤ 

  tβρâ÷ß∆ ù's? r& }̈ $̈Ψ9$# Îh�É9 ø9$$Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡à�Ρ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθè= ÷Gs? |=≈ tGÅ3 ø9$# 4 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? ∩⊆⊆∪ 〈 
١١٣ ٤٤ 

 øŒ Î)uρ $oΨ ÷� s?#u y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# tβ$s% ö�à� ø9$#uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρß‰ tGöκ sE ∩∈⊂∪ 〈 ٣٨٣ ٥٣ 

 øŒ Î)uρ óΟ çF ù= è% 4y›θ ßϑ≈ tƒ  s9 z ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4®Lym “t� tΡ ©! $# Zο t�ôγ y_ ãΝ ä3 ø? x‹ yz r'sù èπs) Ïè≈ ¢Á9$# óΟ çFΡ r& uρ tβρá� ÝàΨ s? 

∩∈∈∪ 〈 

٢٣٣-١٦٢ ٥٥-
٢٤٥ 

 Ν èO Ν ä3≈ oΨ÷V yè t/ -∅ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ä3 Ï? öθ tΒ öΝ à6 ‾= yè s9 tβρã� ä3 ô±n@ ∩∈∉∪ 〈 ٢٤٥ ٥٦ 

 $oΨ ù= ‾= sßuρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ tΠ$yϑtó ø9$#  $uΖø9t“Ρ r& uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £ yϑø9$# 3“uθ ù= ¡¡9$#uρ ( (#θ è= ä.  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ( $tΒ uρ 

$tΡθ ßϑn= sß  Å3≈ s9uρ (# þθ çΡ% x. öΝ ßγ |¡à�Ρ r& tβθ ßϑÎ= ôà tƒ   ∩∈∠∪ 〈 

٤٢٢ ٥٧ 

 ÏŒ Î)uρ 4’ s+ ó¡oK ó™ $# 4† y›θ ãΒ ÏµÏΒ öθ s) Ï9 $oΨù= à) sù >Î�ôÑ $# š‚$|Á yè În/ t� yf y⇔ø9$# ( ôN t� yf x�Ρ $$sù çµ÷ΖÏΒ $tF t⊥ øO$# nο u�ô³ tã 

$YΖøŠ tã ( ô‰ s% zΟ Î= tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγ t/ u�ô³ ¨Β ( (#θ è= à2 (#θ ç/ u�õ° $#uρ  ÏΒ É−ø— Íh‘ «! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

tÏ‰ Å¡ø� ãΒ ∩∉⊃∪ 〈 

٤٣٩-٤٢٢ ٦٠ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u šÏ%©! $#uρ (#ρ ßŠ$yδ 3“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρ š Ï↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ ô tΒ z tΒ#u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# 

Ÿ≅ Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδ ã� ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö�n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ 〈 

٦٧٨ ٦٢ 

 øŒ Î)uρ $tΡ õ‹ s{r& öΝ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ $uΖ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3 s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρ ä‹è{ !$tΒ Ν ä3≈ oΨ÷� s?#u ;ο §θ à) Î/ (#ρ ã�ä. øŒ $#uρ $tΒ ÏµŠ Ïù öΝ ä3 ª= yès9 

tβθ à) −Gs? ∩∉⊂∪ 〈 

٤٢٢ ٦٣ 

 ô‰s) s9uρ ãΛ ä÷Η Í>tã tÏ%©! $# (# ÷ρy‰ tF ôã$# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9$# $oΨ ù= à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠt� Ï% t Ï↔ Å¡≈ yz ∩∉∈∪ 〈 ٤٦٢-٤٤٧ ٦٥-
٤٧٠ 

 $yγ≈ uΖù= yè pgm� Wξ≈ s3 tΡ $yϑÏj9 t÷ t/ $pκ ö‰y‰ tƒ $tΒ uρ $yγ x� ù= yz Zπsà Ïãöθ tΒ uρ t É) −Gßϑù= Ïj9 ∩∉∉∪ 〈 
٤٤٧ ٦٦ 

 āω ÖÚ Í‘$sù Ÿω uρ í� õ3 Î/ 8β#uθ tã š÷ t/ y7 Ï9≡sŒ  ∩∉∇∪ 〈 ٣٠٠ ٦٨ 



  
 

٦٩٦

 øŒ Î)uρ óΟ çF ù= tFs% $T¡ø� tΡ öΝ è? øℵ u‘≡̈Š $$sù $pκ�Ïù ( ª! $#uρ Ól Ì� øƒ èΧ $̈Β öΝ çFΖä. tβθ ãΚ çF õ3 s? ∩∠⊄∪ $uΖù= à) sù çνθ ç/ Î�ôÑ $# $pκ ÅÕ÷è t7 Î/ 4 
y7 Ï9≡x‹ x. Ç‘ ós ãƒ ª! $# 4’ tA öθ yϑø9$# öΝ à6ƒ Ì� ãƒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? ∩∠⊂∪ 〈 

٤٢٢-٢٤٥-٧١ ٧٣-٧٢ 

 tβθãè yϑôÜtGsù r& β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì� sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «! $# ¢ΟèO … çµtΡθ èù Ìh� pt ä† . ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$tΒ çνθ è= s) tã öΝ èδ uρ šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∈∪ 〈 

١٠٨-٩٢ ٧٥-
١٨٦-١١١-
٣٩٤-٣٨٩-
٥١٨-٥١٠-
٥٤٣ 

 #sŒ Î)uρ (#θ à) s9 tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u #sŒ Î)uρ Ÿξ yz öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷è t/ (# þθ ä9$s% Ν æηtΡθ èO Ïd‰ pt éB r& $yϑÎ/ yxtF sù 

ª! $# öΝ ä3 ø‹n= tã Ν ä.θ •_ !$ys ã‹ Ï9 ÏµÎ/ y‰ΨÏã öΝ ä3 În/ u‘ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∠∉∪   〈 

١١٣ ٧٦ 

 Ÿω uρr& tβθ ßϑn= ôè tƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $tΒ šχρ ”� Å¡ç„ $tΒ uρ tβθ ãΨÎ= ÷è ãƒ ∩∠∠∪ 〈 
٥٩١ ٧٧ 

 öΝ åκ÷]ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ |=≈ tGÅ3 ø9$# Hω Î) ¥’ ÎΤ$tΒ r& ÷β Î)uρ öΝ èδ āω Î) tβθ‘ΖÝà tƒ ∩∠∇∪ 〈 ٣٩٥ ٧٨ 

 ×≅ ÷ƒ uθ sù tÏ%©# Ïj9 tβθ ç7çF õ3 tƒ |=≈ tGÅ3 ø9$# öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r'Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ #x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρ ç�tIô±uŠ Ï9 ÏµÎ/ $YΨ yϑrO WξŠ Î= s% ( 
×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $£ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $£ϑÏiΒ tβθ ç7Å¡õ3 tƒ ∩∠∪ 〈 

٣٩٥ ٧٩ 

 øŒ Î)uρ $tΡ õ‹ s{r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3 Ï� ó¡n@ öΝ ä. u!$tΒ ÏŠ Ÿω uρ tβθ ã_ Ì� øƒ éB Ν ä3 |¡à�Ρ r&  ÏiΒ öΝ ä. Ì�≈ tƒ ÏŠ §Ν èO ÷Λ änö‘ t� ø% r& óΟ çFΡr& uρ 

tβρ ß‰uηô±n@ ∩∇⊆∪ §Ν èO öΝ çFΡ r& ÏIω àσ ‾≈ yδ šχθ è= çGø) s? öΝ ä3 |¡à�Ρ r& tβθ ã_ Ì� øƒéB uρ $Z)ƒ Ì� sù Ν ä3ΖÏiΒ ÏiΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ tβρ ã�yγ≈ sà s? 

Ν Îγ øŠ n= tæ ÄΝ øOM} $$Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$#uρ β Î)uρ öΝ ä.θ è? ù'tƒ 3“t�≈ y™ é& öΝ èδρß‰≈ x� è? uθ èδuρ îΠ §� ptèΧ öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ßγ ã_#t� ÷z Î) 4 
tβθ ãΨÏΒ ÷σ çGsù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈tGÅ3 ø9$# šχρ ã� à� õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4  ∩∇∈∪ 〈 

٣٩٧ ٨٥-٨٤ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# $uΖøŠ ¤� s% uρ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”�9$$Î/ ( $oΨ ÷� s?#uuρ |¤Š Ïã tø⌠$# zΝ tƒ ó÷s∆ ÏM≈ oΨÉi� t6 ø9$# 

çµ≈ tΡ ô‰ −ƒ r& uρ Çyρ ã� Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# 3 $yϑ‾= ä3 sù r& öΝ ä. u!% ỳ 7Αθ ß™ u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ öκ sE ãΝ ä3 Ý¡à�Ρ r& ÷Λ än÷�y9 õ3 tF ó™ $# $Z)ƒ Ì� x� sù ÷Λ äö/ ¤‹ x. 

$Z)ƒ Ì� sù uρ šχθ è= çGø) s? ∩∇∠∪ 〈 

٢٠٢ ٨٧ 

 $£ϑs9uρ öΝ èδ u!% ỳ Ò=≈ tGÏ. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ (#θ çΡ% x. uρ  ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßs ÏF ø� tGó¡tƒ ’ n?tã 

tÏ%©! $# (#ρã� x� x. $£ϑn= sù Ν èδ u!$y_ $̈Β (#θ èù t� tã (#ρ ã� x� Ÿ2 ÏµÎ/ 4 èπuΖ÷è n= sù «! $# ’ n?tã šÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩∇∪ 〈 

٥٨٤ ٨٩ 

 ô‰s) s9uρ !$uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨ Éi�t/ ( $tΒ uρ ã� à� õ3 tƒ !$yγ Î/ āω Î) tβθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩∪ 〈 ٤١٦ ٩٩ 

 $£ϑs9uρ öΝ èδ u!$y_ ×Αθ ß™ u‘ ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 öΝ ßγ yè tΒ x‹ t6 tΡ ×,ƒ Ì� sù z ÏiΒ tÏ%©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

|=≈ tF Å2 «! $# u!#u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ ßγ ‾Ρ r( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 

٥٨٦ ١٠١ 

 (#θ ãèt7 ¨? $#uρ $tΒ (#θ è= ÷Gs? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t� x� Ÿ2 ß≈ yϑø‹ n= ß™ £ Å3≈ s9uρ š ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# 

(#ρ ã� x� x. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }̈ $̈Ψ9$# t� ós Åb¡9$# !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& ’ n?tã È÷ x6 n= yϑø9$# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ |Nρ ã�≈ yδ šVρ ã�≈ tΒ uρ 4 $tΒ uρ Èβ$yϑÏk= yè ãƒ 

ô ÏΒ >‰ tn r& 4®Lym Iωθ à) tƒ $yϑ‾Ρ Î) ß øt wΥ ×πoΨ ÷GÏù Ÿξ sù ö�à� õ3 s? ( tβθ ßϑ‾= yè tGuŠ sù $yϑßγ ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθ è% Ìh� x� ãƒ ÏµÎ/ t÷ t/ Ïö� yϑø9$# 

ÏµÅ_ ÷ρ y— uρ 4 $tΒ uρ Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒ Î/ ÏµÎ/ ô ÏΒ >‰ ym r& āω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 tβθ çΗ ©>yè tGtƒ uρ $tΒ öΝ èδ ”� àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγ ãè x�Ζtƒ 4 

٥٨١ ١٠٢ 



  
 

٦٩٧

ô‰ s) s9uρ (#θ ßϑÎ= tã Ç yϑs9 çµ1 u�tIô©$# $tΒ …çµs9 ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ï∅ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ ø♥ Î6 s9uρ $tΒ (# ÷ρ t� x© ÿÏµÎ/ öΝ ßγ |¡à�Ρ r& 4 öθ s9 

(#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

 ¨Šuρ ×�� ÏV Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # �‘$¤� ä. # Y‰ |¡ym ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã 

Ο Îγ Å¡à�Ρ r& . ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ẗ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9$# ( (#θ à� ôã$$sù (#θ ßs x� ô¹ $#uρ 4®Lym u’ ÎA ù'tƒ ª! $# ÿÍν Í÷ö∆ r'Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã 

Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊇⊃∪ 〈 

٢٠٦ ١٠٩ 

 (#θ ä9$s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# āω Î)  tΒ tβ% x. # �Šθ èδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù= Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ 

β Î) óΟçGΖà2 š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 

١٢٤-٤١ ١١١-
٢٧٩-٢١٧-
٦٨١ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ Ÿω öθ s9 $uΖßϑÏk= s3 ãƒ ª! $# ÷ρ r& !$oΨ� Ï? ù's? ×πtƒ#u 3 š� Ï9≡x‹ x. tΑ$s% šÏ%©! $# ÏΒ Ν Îγ Î= ö7 s% 

Ÿ≅ ÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9öθ s% ¢ ôM yγ t7≈t±n@ óΟ ßγ ç/θ è= è% 3 ô‰ s% $̈Ψ ¨� t/ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s) Ï9 šχθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊇⊇∇∪ 〈 

٢٣٢-١٥٨ ١١٨ 

  ÷Πr& öΝ çGΨ ä. u!#y‰ pκ à− øŒ Î) u�|Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7 ÷è s? . ÏΒ “Ï‰ ÷è t/ (#θ ä9$s% ß‰ç7 ÷è tΡ 

y7 yγ≈ s9Î) tµ≈ s9Î)uρ y7 Í←!$t/# u zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ $Yγ≈ s9Î) # Y‰ Ïn≡uρ ß øt wΥuρ … ã& s! tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ 〈 

٣٥٧ ١٢٣ 

 (#θ ä9$s% uρ (#θ çΡθ à2 # �Šθ èδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ (#ρ ß‰ tGöκ sE 3 ö≅ è% ö≅ t/ s' ©# ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ ÏΖym ( $tΒ uρ tβ% x. zÏΒ 

t Ï. Î�ô³ ßϑø9$# ∩⊇⊂∈∪ 〈 

٤٠٨-٢١٧ ١٣٥-
٦٨٣ 

 (# þθ ä9θ è% $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖøŠ s9Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{$#uρ 

!$tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4y›θ ãΒ 4|¤Š Ïãuρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ –Š Î;̈Ψ9$#  ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh� x� çΡ t÷ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ß øtwΥuρ … çµs9 

tβθ ãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 〈 

٣٥٧ ١٣٦ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u!#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9$# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

# Y‰‹ Îγ x© t∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

٦٤٥-٦٤٠ ١٤٣-
٦٥٣-٦٤٦ 

 ô‰s% 3“t� tΡ |= �= s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜx© Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# 

ÏΘ#t� ys ø9$# 4 ß] øŠ ym uρ $tΒ óΟ çFΖä. (#θ —9uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜx© 3 ¨βÎ)uρ tÏ%©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# tβθ ßϑn= ÷è u‹ s9 çµ‾Ρ r& ‘, ys ø9$# 

 ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 3 $tΒ uρ ª! $# @≅ Ï�≈ tó Î/ $£ϑtã tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈 

٥٩١ ١٤٤ 

 tÏ%©! $# ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# …çµtΡθ èù Ì� ÷è tƒ $yϑx. tβθ èùÌ� ÷è tƒ öΝ èδ u!$oΨ ö/ r& ( ¨βÎ)uρ $Z)ƒ Ì� sù öΝ ßγ ÷ΖÏiΒ tβθßϑçGõ3 u‹ s9 ¨, ys ø9$# 

öΝ èδ uρ tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ 〈 

٥٨٥ ١٤٦ 

 āξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n= tæ îπ¤f ãm āω Î) šÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝ åκ ÷]ÏΒ ∩⊇∈⊃∪ 〈 
٢٠ ١٥٠ 

 !$yϑx. $uΖù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6ΖÏiΒ (#θ è= ÷Gtƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $oΨ ÏG≈ tƒ#u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ à6 ßϑÏk= yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9$# 

sπyϑò6 Ït ø: $#uρ Ν ä3 ßϑÏk= yè ãƒ uρ $̈Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ 〈 

٢٢٥ ١٥١ 



  
 

٦٩٨

 ¨β Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏG÷z $#uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$yγ ¨Ψ9$#uρ Å7 ù= à� ø9$#uρ ÉL©9$# “Ì� øg rB ’ Îû Ì� ós t7 ø9$# $yϑÎ/ 

ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9$# !$tΒ uρ tΑt“Ρ r& ª! $# z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$#  ÏΒ &!$̈Β $uŠ ôm r'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $pκ ÌE öθ tΒ £]t/ uρ $pκ�Ïù  ÏΒ 

Èe≅ à2 7π−/ !#yŠ É#ƒ Î�óÇ s? uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# É>$ys ¡¡9$#uρ Ì� ¤‚ |¡ßϑø9$# t÷ t/ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ 

∩⊇∉⊆∪ 〈 

١٠٧-٤٧ ١٦٤-
١١٤-١١١-
٢٧١-١٦١-
٥٠٦-٤٥١-
٥٥٦ 

 š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «! $# ( tÉ‹ ©9$#uρ (# þθ ãΖtΒ#u ‘‰ x©r& ${6 ãm 

°! ∩⊇∉∈∪ 〈 

٥١٧ ١٦٥ 

 øŒ Î) r&§� t7 s? tÏ%©! $# (#θ ãè Î7›? $# z ÏΒ šÏ%©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z>#x‹ yè ø9$# ôM yè ©Üs) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$t7 ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$s% uρ 

tÏ%©! $# (#θ ãè t7̈? $# öθ s9 āχ r& $oΨ s9 Zο §� x. r& §� t6 oK oΨsù öΝ åκ ÷]ÏΒ $yϑx. (#ρâ§� t7 s? $̈ΖÏΒ 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ Îγƒ Ì� ãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑôãr& BN≡u�y£ ym 

öΝ Íκ ö�n= tæ ( $tΒ uρ Ν èδ t Å_ Ì�≈ y‚ Î/ z ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇∉∠∪ 〈 

١٦٦-
١٦٧ 

٦٦٦ 

 $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ è=ä. $£ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# 4 … çµ‾Ρ Î) öΝ ä3 s9 Aρß‰ tã 

î Î7 •Β ∩⊇∉∇∪ $yϑ‾Ρ Î) Ν ä. ã� ãΒ ù'tƒ Ïþθ �¡9$$Î/ Ï!$t±ós x� ø9$#uρ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊇∉∪ 〈 

١٦٨-
١٦٩ 

٢١٢ 

 #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7®? $# !$tΒ tΑt“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®K tΡ !$tΒ $uΖø‹ x� ø9r& Ïµø‹ n= tã !$tΡ u!$t/# u 3 öθ s9uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$t/# u 

Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρß‰ tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 

٢١٨-١١٢ ١٧٠-
٢٣١-٢٣٠ 

 ã≅ sV tΒ uρ tÏ%©! $# (#ρã� x� Ÿ2 È≅ sV yϑx. “Ï%©! $# ß,Ïè ÷Ζtƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ āω Î) [!$tãßŠ [!#y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã 

óΟ ßγ sù Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪ 〈 

٥١٩ ١٧١ 

 y7 Í×‾≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï�≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ 〈 ٥٢٠ ١٧٩ 

 .yϑsù … ã& s! £‰ t/ $tΒ y‰ ÷è t/ …çµyè Ïÿ xœ !$uΚ ‾Ρ Î* sù … çµßϑøO Î) ’ n?tã tÏ%©! $# ÿ…çµtΡθ ä9Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ ∩⊇∇⊇∪ 〈 ٥٩٣ ١٨١ 

 $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9$# $yϑx. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ%©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ à) −Gs? ∩⊇∇⊂∪ 〈 

٣٥٦ ١٨٣ 

 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u�ô£ ãè ø9$# ∩⊇∇∈∪ 〈 ٢٦٦ ١٨٥ 

 #sŒ Î)uρ y7 s9r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì� s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôãyŠ Æí# ¤$! $# #sŒ Î) Èβ$tãyŠ ( (#θ ç6‹ Éf tGó¡uŠ ù= sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ ø9uρ 

’ Î1 öΝ ßγ ‾= yè s9 šχρ ß‰ ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈 

٢٤٨ ١٨٦ 

 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$#  tΒ y7 ç6 Éf ÷è ãƒ … ã& è! öθ s% ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©! $# 4’ n?tã $tΒ ’ Îû ÏµÎ6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$s! r& 
ÏΘ$|Á Ï‚ ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ 〈 

٥١٣-٢١ ٢٠٤ 

 #sŒ Î)uρ 4’ ‾< uθ s? 4tëy™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# y‰Å¡ø� ã‹ Ï9 $yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ ŷ ö� ys ø9$# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9$#uρ 3 ª! $#uρ Ÿω �= Ït ä† yŠ$|¡x� ø9$# ∩⊄⊃∈∪ 〈 ٤٤١ ٢٠٥ 

 #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È, ¨? $# ©! $# çµø? x‹ s{r& äο ¨“ Ïèø9$# ÉΟ øO M} $$Î/ 4 … çµç7ó¡ys sù æΛ©yγ y_ 4 }§ ø⁄Î6 s9uρ ßŠ$yγ Ïϑø9$# ∩⊄⊃∉∪ 〈 ٢٠٥ ٢٠٦ 



  
 

٦٩٩

 ö≅ yδ tβρã� ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù'tƒ ª! $# ’ Îû 9≅ n= àß z ÏiΒ ÏΘ$yϑtó ø9$# èπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ zÅÓ è% uρ ã� øΒ F{$# 4 ’ n< Î)uρ «! $# 

ßìy_ ö� è? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊄⊇⊃∪ 〈 

٦١٠ ٢١٠ 

 ö≅ y™ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) öΝ x. Ο ßγ≈ oΨ ÷� s?#u ôÏiΒ ¥πtƒ#u 7πuΖÉi� t/ 3  tΒ uρ öΑÏd‰ t7 ãƒ sπyϑ÷è ÏΡ «! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ çµø? u!% ỳ ¨β Î* sù 

©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïè ø9$# ∩⊄⊇⊇∪ 〈 

٢٧-٢٤ ٢١١ 

 tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ̈Β é& Zο y‰ Ïn≡uρ y]yè t7 sù ª! $# z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$# šÌ� Ïe± u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ys ø9$$Î/ 

zΝ ä3 ós uŠ Ï9 t÷ t/ Ä¨$̈Ζ9$# $yϑŠ Ïù (#θ à� n= tF ÷z $# ÏµŠ Ïù 4 $tΒ uρ y#n= tG÷z $# ÏµŠ Ïù āω Î) tÏ%©! $# çνθ è?ρ é& . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ÞΟ ßγ ø? u!% ỳ 

àM≈ oΨ Éi�t6 ø9$# $JŠ øó t/ óΟ ßγ oΨ÷� t/ ( “y‰ yγ sù ª! $# šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u $yϑÏ9 (#θ à� n= tF ÷z $# ÏµŠ Ïù z ÏΒ Èd, ys ø9$# ÏµÏΡ øŒ Î* Î/ 3 ª! $#uρ 

“Ï‰ ôγ tƒ  tΒ â!$t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ ?ΛÉ) tGó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 

٣٧٩-٦٠ ٢١٣-
٥٨٤-٤١٠ 

 ÷Πr& óΟ çFö6 Å¡ym βr& (#θ è= äz ô‰ s? sπ̈Ψ yf ø9$# $£ϑs9uρ Ν ä3 Ï? ù'tƒ ã≅ sW ¨Β tÏ%©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J¡¡̈Β â!$y™ ù't7 ø9$# 

â!# §�œØ9$#uρ (#θ ä9Ì“ ø9ã— uρ 4®Lym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9$# tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµyè tΒ 4tLtΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u�óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s% 

∩⊄⊇⊆∪ 〈 

٥٦٢ ٢١٤ 

 |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$tF É) ø9$# uθ èδ uρ ×ν ö�ä. öΝ ä3 ©9 ( #|¤ tãuρ βr& (#θ èδ t�õ3 s? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×�ö� yz öΝ à6 ©9 ( #|¤ tãuρ β r& 

(#θ ™6 Ås è? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @�Ÿ° öΝ ä3 ©9 3 ª! $#uρ ãΝ n=÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s? ∩⊄⊇∉∪ 〈 

٥٦٩-٣٠٠ ٢١٦ 

  Ÿω uρ tβθ ä9#t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4®Lym öΝ ä.ρ –Š ã� tƒ  tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜtGó™ $# 4 ∩⊄⊇∠∪ 〈 ٥٦٤ ٢١٧ 

 ß,≈n= ©Ü9$# Èβ$s? §÷s∆ ( 88$|¡øΒ Î* sù >∃ρ á� ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î�ô£ s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρä‹ è{ ù's? !$£ϑÏΒ 

£ èδθ ßϑçF ÷� s?#u $º↔ ø‹ x© Hω Î) β r& !$sù$sƒ s† āω r& $yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «! $# ( ÷β Î* sù ÷Λ äø� Åz āω r& $uΚ‹ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$oΨ ã_ 

$yϑÍκ ö�n= tã $uΚ‹ Ïù ôN y‰ tGøù $# ÏµÎ/ 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $yδρ ß‰ tG÷è s? 4  tΒ uρ £‰ yè tGtƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

tβθ ãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄⊄∪ 〈 

٤٩٣ ٢٢٩ 

 š� Ï9≡x‹ x. ßÎi t7 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 ÏµÏG≈ tƒ# u öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? ∩⊄⊆⊄∪ 〈 ٥١٤ ٢٤٢ 

  öΝ s9r& t� s? ’ n< Î) tÏ%©! $# (#θ ã_ t� yz  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θ ä9é& u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9$# tΑ$s) sù ÞΟ ßγ s9 ª! $# (#θ è?θ ãΒ §Ν èO 

óΟ ßγ≈ u‹ ôm r& 4 āχ Î) ©! $# ρ ä%s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχρ ã� à6 ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ 〈 

٢٤٥-٧١ ٢٤٣ 

 tΑ$s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î;tΡ ¨β Î) sπtƒ#u ÿÏµÅ6 ù= ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù'tƒ ßNθ ç/$−G9$# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠ Å6 y™  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ×π̈Š É) t/ uρ 

$£ϑÏiΒ x8 t� s? ãΑ#u 4† y›θ ãΒ ãΑ#uuρ tβρã�≈ yδ ã& é# Ïϑøt rB èπs3 Í≥‾≈ n= uΚ ø9$# 4 ¨β Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ à6 ©9 β Î) Ο çFΖä. 

š ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊄⊆∇∪ 〈 

٢٥ ٢٤٨ 

 $£ϑs9uρ (#ρ ã— t� t/ šVθ ä9$y∨Ï9 Íν ÏŠθ ãΖã_ uρ (#θ ä9$s% !$oΨ −/ u‘ ùøÌ� øù r& $uΖøŠ n= tã # Z�ö9 |¹ ôM Îm7 rO uρ $oΨ tΒ#y‰ ø% r& $tΡ ö� ÝÁΡ $#uρ ’ n?tã 

ÏΘöθ s) ø9$# šÍ� Ï�≈ x6 ø9$# ∩⊄∈⊃∪ 〈 

٢٩٢ ٢٥٠ 

 Ν èδθãΒ t“ yγ sù Âχ øŒ Î* Î/ «! $# Ÿ≅ tF s%uρ ßŠ… ãρ#yŠ šVθ ä9% ỳ çµ9 s?#uuρ ª! $# š� ù= ßϑø9$# sπyϑò6 Ït ø: $#uρ … çµyϑ‾= tãuρ $£ϑÏΒ ٥٦٤-٢٩٢ ٢٥١ 



  
 

٧٠٠

â!$t±o„ 3 Ÿω öθ s9uρ ßìøù yŠ «! $# }̈ $̈Ψ9$# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ÏN y‰ |¡x� ©9 Ù⇓ ö‘ F{$# £ Å6≈ s9uρ ©! $# ρ èŒ @≅ ôÒ sù ’ n?tã 

š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∈⊇∪ 〈 

 y7 ù= Ï? ã≅ ß™ ”�9$# $oΨ ù=āÒ sù öΝ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ ̈Β zΝ ‾= x. ª! $# ( yìsù u‘ uρ óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ∩⊄∈⊂∪ 〈 
٣٤٣-٣٤٢ ٢٥٣ 

 tΒ #sŒ “Ï%©! $# ßìx� ô±o„ ÿ… çν y‰ΨÏã āω Î) ÏµÏΡ øŒ Î* Î/ 4 ∩⊄∈∈∪ 〈 ٢٤٨ ٢٥٥ 

 Iω oν#t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$! $# ( ‰ s% ẗ t6 ¨? ß‰ ô©”�9$# z ÏΒ Äcxö ø9$# 4  yϑsù ö� à� õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$Î/ -∅ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù 

y7 |¡ôϑtGó™ $# Íο uρ ó� ãè ø9$$Î/ 4’ s+ øO âθ ø9$# Ÿω tΠ$|Á Ï�Ρ $# $oλ m; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 

١٢٨-١٠٢ ٢٥٦-
٢٦١-١٤٣-
٥٧٢-٥٤٢ 

 öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª! $# š� ù= ßϑø9$# øŒ Î) tΑ$s% ãΝ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) }‘ În/ u‘ ”Ï%©! $# 

Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ tΑ$s% O$tΡ r& Äór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ∩⊄∈∇∪ 〈 

١٥٥-٧٣-١٥ ٢٥٨-
٢٦٩-١٧١-
٢٨٩-٢٨١-
٥٥٨-٥٠٥-
٦٦٢ 

 ÷ρr& “É‹ ©9$% x. §� tΒ 4’ n?tã 7πtƒ ö� s% }‘ Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $yγ Ï©ρ á� ãã tΑ$s% 4’ ‾Τ r& Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $yγ Ï? öθ tΒ ( 
çµs?$tΒ r'sù ª! $# sπsy ($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµsV yè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷V Î7 s9 $�Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 

sπsy ($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ $$sù 4’ n< Î) š� ÏΒ$yè sÛ š� Î/# u�Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ|¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ $#uρ 4’ n< Î) š‚Í‘$yϑÏm š� n= yè ôf uΖÏ9uρ Zπtƒ#u 

ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ $#uρ † n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9$# y#ø‹ Ÿ2 $yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $yδθ Ý¡õ3 tΡ $Vϑós s9 4 $£ϑn= sù š̈ t7 s? …çµs9 tΑ$s% 

ãΝ n= ôãr& ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊄∈∪ 〈 

٢٩٤-٢٤٦-٨٣ ٢٥٩ 

 øŒ Î)uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) Éb>u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑø9$# ( tΑ$s% öΝ s9uρ r& ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9uρ £ Í≥yϑôÜuŠ Ïj9 

É< ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπyè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# £ èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷]ÏiΒ # [÷“ ã_ ¢Ο èO £ ßγ ãã÷Š $# 

y7 oΨ�Ï? ù'tƒ $\Š ÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ $#uρ ¨βr& ©! $# î“ƒ Í•tã ×ΛÅ3 ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 

١٤٨-١٢٥ ٢٦٠-
٢٩٠-٢٤٦-
٤٣٨-٣٠٠ 

 –Šuθ tƒ r& öΝ à2ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? …çµs9 ×π̈Ψ y_ ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ‾Ρ 5>$oΨ ôãr& uρ “Ì� ôf s? ÏΒ $yγ ÏF ós s? ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# …çµs9 $yγ‹ Ïù 

 ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡t� yϑ̈W9$# çµt/$|¹ r& uρ ç�y9 Å3 ø9$# … ã& s! uρ ×π−ƒ Íh‘ èŒ â!$x� yè àÊ !$yγ t/$|¹ r' sù Ö‘$|Á ôãÎ) Ïµ‹ Ïù Ö‘$tΡ ôM s% u�tIôm $$sù 3 
š� Ï9≡x‹ x. ÚÎi t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã� ©3 x� tGs? ∩⊄∉∉∪ 〈 

٣١٤ ٢٦٦ 

 (#θ à) ¨? $#uρ $YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ‾ûuθ è? ‘≅ ä. <§ ø� tΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΚ n= ôà ãƒ ∩⊄∇⊇∪ 

〈 

٦٣٥ ٢٨١ 

 °! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 β Î)uρ (#ρ ß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡à�Ρ r& ÷ρ r& çνθ à� ÷‚ è? Ν ä3 ö7Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª! $# ( 
ã� Ï� øó u‹sù yϑÏ9 â!$t±o„ Ü>Éj‹ yè ãƒ uρ tΒ â!$t±o„ 3 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊄∇⊆∪ 〈 

٦٣٢-٥٩١ ٢٨٤ 

 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? β Î) !$uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $tΡ ù'sÜ÷z r& ∩⊄∇∉∪ 〈 ٤٤ ٢٨٦ 

   O@رة Tل 3$�ان  

 tΑ̈“ tΡ š� ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ys ø9$$Î/ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑt“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ ∩⊂∪ 〈 
٣٨٨-٣٨٣ ٣-

٣٩٠ 



  
 

٧٠١

 uθ èδ “Ï%©! $# óΟ à2â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# y#ø‹ x. â!$t±o„ 4 Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3 ys ø9$# ∩∉∪ 〈 
٥٥١-٥٤٩ ٦ 

 ¨β Î) šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x.  s9 š_ Í_ øó è? óΟ ßγ ÷Ψ tã óΟ ßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ Ο èδ ß‰≈ s9÷ρ r& z ÏiΒ «! $# $\↔ ø‹ x© ( y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& uρ öΝ èδ ßŠθ è% uρ 

Í‘$̈Ψ9$# ∩⊇⊃∪ 〈 

٢٤٢ ١٠ 

 É>ù& y‰ Ÿ2 ÉΑ#u tβ öθ tãó� Ïù tÏ%©! $#uρ  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% 4 (#θ ç/ ¤‹ x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ãΝ èδ x‹ s{r'sù ª! $# öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ 3 ª! $#uρ ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$s) Ïè ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 

٤٤٩ ١١ 

 z Îiƒ ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 �= ãm ÏN≡uθ yγ ¤±9$# š∅ÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# t ÏΖt6 ø9$#uρ Î�� ÏÜ≈ oΨ s) ø9$#uρ Íο t� sÜΖs) ßϑø9$# š∅ÏΒ É= yδ ©%! $# 

ÏπāÒ Ï� ø9$#uρ È≅ ø‹ y‚ ø9$#uρ ÏπtΒ §θ |¡ßϑø9$# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$#uρ Ï ö̂� ys ø9$#uρ 3 š� Ï9≡sŒ ßì≈ tF tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( ª! $#uρ … çν y‰Ψ Ïã 

Ú∅ó¡ãm É>$t↔ yϑø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 

٥٦٩ ١٤ 

 y‰ Îγ x© ª! $# … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9$# $JϑÍ←!$s% ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yê ø9$# 

ÞΟŠ Å6 y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

٥٧٧ ١٨ 

 ¨β Î) šÏe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 $tΒ uρ y#n= tF ÷z $# šÏ%©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ãΝ èδ u!% ỳ 

ÞΟ ù= Ïè ø9$# $J‹ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 3  tΒ uρ ö� à� õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# �χ Î* sù ©! $# ßìƒ Î�|� É>$|¡Ït ø: $# ∩⊇∪ 〈 

٥٨١-٤٠٦ ١٩ 

 ¨β Î) tÏ%©! $# šχρ ã� à� õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθ è= çGø) tƒ uρ z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$# Î�ö� tó Î/ 9aY ym šχθ è= çGø) tƒ uρ šÏ%©! $# 

šχρ ã� ãΒ ù'tƒ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# Ο èδ ÷�Åe³ t7 sù A>#x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩⊄⊇∪ 〈 

٣٧٦ ٢١ 

 ¨β Î) ©! $# #’ s∀sÜô¹ $# tΠyŠ# u % [nθ çΡ uρ tΑ#uuρ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) tΑ#uuρ tβ≡t� ôϑÏã ’ n?tã t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈 ٣٤٤ ٢٣ 

 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ‾Ρ r'Î/ (#θ ä9$s%  s9 $oΨ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# Hω Î) $YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è ¨Β ( öΝ èδ ¡�xîuρ ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 

šχρ ç�tIø� tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 

٦٨٥-٦٨٢ ٢٤ 

 āω É‹ Ï‚ −Gtƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# u!$uŠ Ï9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# (  tΒ uρ ö≅ yè ø� tƒ š� Ï9≡sŒ }§ øŠ n= sù š∅ÏΒ 

«! $# ’ Îû >óx« Hω Î) β r& (#θ à) −Gs? óΟ ßγ ÷ΖÏΒ Zπ9 s) è? 3 ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª! $# … çµ|¡ø� tΡ 3 ’ n< Î)uρ «! $# ç�� ÅÁ yϑø9$# ∩⊄∇∪ 〈 

٢٦٧ ٢٨ 

 tΠ öθ tƒ ß‰ Éf s? ‘≅ à2 <§ ø� tΡ $̈Β ôM n= Ïϑtã ô ÏΒ 9�ö� yz # \� ŸÒ øt ’Χ $tΒ uρ ôM n= Ïϑtã  ÏΒ &þθ ß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨β r& $yγ oΨ ÷� t/ 

ÿ… çµuΖ÷� t/ uρ # J‰ tΒ r& # Y‰‹ Ïè t/ 3 ãΝ à2â‘ Éj‹ y⇔ãƒ uρ ª! $# … çµ|¡ø� tΡ 3 ª! $#uρ 8∃ρ âu‘ ÏŠ$t7 Ïè ø9$$Î/ ∩⊂⊃∪ 〈 

٦١٨ ٣٠ 

 ¨β Î) ©! $# #’ s∀sÜô¹ $# tΠyŠ# u % [nθ çΡ uρ tΑ#uuρ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) tΑ#uuρ tβ≡t� ôϑÏã ’ n?tã t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊂⊂∪ 〈 ٦٥٣ ٣٣ 

 tΑ$s% Éb>u‘ 4’ ‾Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ô‰ s% uρ zÍ_ tó n= t/ ç�y9 Å6 ø9$# ’ ÎA r& t� øΒ $#uρ Ö� Ï%$tã ( tΑ$s% š� Ï9≡x‹ x. ª! $# ã≅ yè ø� tƒ $tΒ 
â!$t±o„ ∩⊆⊃∪ 〈 

٤٢٤ ٤٠ 

 y7 Ï9≡sŒ ô ÏΒ Ï!$t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9$# ÏµŠ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9Î) 4 $tΒ uρ |MΨ ä. óΟ Îγ ÷ƒ t$s! øŒ Î) šχθ à) ù= ãƒ öΝ ßγ yϑ≈ n= ø% r& óΟ ßγ •ƒ r& ã≅ à� õ3 tƒ 

zΝ tƒ ö� tΒ $tΒ uρ |MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒ y‰ s9 øŒ Î) tβθ ßϑÅÁ tF ÷‚ tƒ ∩⊆⊆∪ 〈 

٨٧ ٤٤ 



  
 

٧٠٢

 øŒ Î) ÏM s9$s% èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç�Åe³ u;ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷ΖÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠ Å¡yϑø9$# |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒ ö� tΒ $YγŠ Å_ uρ 

’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ $#uρ z ÏΒ uρ t Î/ §� s) ßϑø9$# ∩⊆∈∪ ãΝ Ïk= x6 ãƒ uρ }̈ $̈Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑø9$# Wξ ôγ Ÿ2uρ z ÏΒ uρ š Ås Î=≈ ¢Á9$# 

∩⊆∉∪ ôM s9$s% Éb>u‘ 4’ ‾Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< Ó$s! uρ óΟ s9uρ Í_ ó¡|¡ôϑtƒ ×�|³ o0 ( tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è= ÷‚ tƒ $tΒ â!$t±o„ 4 #sŒ Î) 

#|Ó s% # \� øΒ r& $yϑ‾Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµs9  ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩⊆∠∪ 〈 

٢٩٠ ٤٧-٤٥ 

 »ωθ ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$t↔ Î/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ÏiΒ È ÏeÜ9$# 

Ïπt↔ øŠ yγ x. Î�ö� ©Ü9$# ã‡ à�Ρ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M�ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì� ö/ é& uρ tµyϑò2F{$# š⇑ t� ö/ F{$#uρ Äór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9$# 

Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Ν ä3 ã⁄Îm;tΡ é& uρ $yϑÎ/ tβθ è= ä. ù's? $tΒ uρ tβρ ã� Åz £‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖä. 

š ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊆∪ 〈 

٢٤٦-٨١ ٤٩-
٤٠٥-٢٧٤-
٤٣٤-٤٣٢ 

 $]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $yϑÏj9 š÷ t/ £“y‰ tƒ š∅ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# ¨≅ Ïm T{uρ Ν à6 s9 uÙ ÷è t/ “Ï%©! $# tΠ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tæ 4 
/ä3 çGø⁄Å_ uρ 7πtƒ$t↔ Î/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ (#θ à) ¨? $$sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ 〈 

٣٨٧-٢٧٤ ٥٠-
٤٠٣ 

 ¨β Î) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã$$sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊇∪ 〈 ٢٧٤ ٥١ 

 øŒ Î) tΑ$s% ª! $# #|¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθ tGãΒ y7 ãè Ïù#u‘ uρ ¥’ n<Î) x8 ã� Îdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ tÏ%©! $# (#ρ ã� x� Ÿ2 ã≅ Ïã% ỳ uρ tÏ%©! $# 

x8θ ãè t7 ¨? $# s− öθ sù šÏ%©! $# (# ÿρ ã�x� x. 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ ãΝ à6 ôm r'sù öΝ ä3 oΨ ÷�t/ $yϑŠ Ïù óΟ çFΖä. 

Ïµ‹ Ïù tβθ à� Î= tF ÷‚ s? ∩∈∈∪ 〈 

٨٦ ٥٥ 

 āχ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4|¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# È≅ sV yϑx. tΠyŠ# u ( …çµs) n= yz  ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9  ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩∈∪ 〈 ٣٠٣ ٥٩ 

 ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s) ø9$# ‘, ys ø9$# 4 $tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9Î) āω Î) ª! $# 4 āχ Î)uρ ©! $# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠ Å3 ys ø9$# ∩∉⊄∪ 〈 
٣٩٩ ٦٢ 

 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (# öθ s9$yè s? 4’ n<Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ āω r& y‰ ç7 ÷è tΡ āω Î) ©! $# Ÿω uρ x8 Î�ô³ èΣ ÏµÎ/ 

$\↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −Gtƒ $uΖàÒ ÷è t/ $³Ò ÷è t/ $\/$t/ ö‘ r&  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 β Î* sù (# öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô©$# $‾Ρ r'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ 

∩∉⊆∪ 〈 

٤٠٦ ٦٤ 

 Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$# zΝ Ï9 šχθ •` !$ys è? þ’ Îû tΛÏδ≡t� ö/ Î) !$tΒ uρ ÏM s9Ì“Ρ é& èπ1 u‘ öθ −G9$# ã≅‹ ÉfΡ M} $#uρ āω Î) .ÏΒ ÿÍν Ï‰ ÷è t/ 4 
Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩∉∈∪ 〈 

١٦ ٦٥ 

 ÷ΛäΡ r'‾≈ yδ ÏIω àσ ‾≈ yδ óΟ çF ôf yf≈ ym $yϑŠ Ïù Ν ä3 s9 ÏµÎ/ ÖΝ ù= Ïæ zΝ Î= sù šχθ •` !$ys è? $yϑŠ Ïù }§ øŠ s9 Ν ä3 s9 ÏµÎ/ ÖΝ ù= Ïæ 4 ª! $#uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∉∉∪ 〈 

٥٩ ٦٦ 

 $tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡t� ö/ Î) $wƒ ÏŠθ åκ u‰ Ÿω uρ $|‹ ÏΡ#u�óÇ nΣ  Å3≈ s9uρ šχ% x. $Z�‹ ÏΖym $VϑÎ= ó¡•Β $tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î�ô³ ßϑø9$# ∩∉∠∪  ٤٠٨-٤٠٦ ٦٧ 

 Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχρ ã� à� õ3 s? ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ÷Λ äΡ r& uρ šχρ ß‰ yγ ô±n@ ∩∠⊃∪ 〈 
٥٨٥-٤٠٦ ٧٠ 

 Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨, ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ tβθ ßϑçGõ3 s? uρ ¨, ys ø9$# óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∠⊇∪ 〈 
٥٨٦ ٧١ 



  
 

٧٠٣

 ôÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3 ø9$# ô tΒ β Î) çµ÷ΖtΒ ù's? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÍν ÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹ s9Î) Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô̈Β β Î) çµ÷ΖtΒ ù's? 9‘$oΨƒ Ï‰ Î/ āω ÿÍν ÏjŠxσ ãƒ 

y7 ø‹ s9Î) āω Î) $tΒ |M øΒ ßŠ Ïµø‹ n= tã $VϑÍ←!$s% 3 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ‾Ρ r'Î/ (#θ ä9$s% }§ øŠ s9 $uΖøŠ n= tã ’ Îû z↵ÍhŠ ÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6 y™ šχθ ä9θ à) tƒ uρ 

’ n?tã «! $# z>É‹ s3 ø9$# öΝ èδ uρ šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∈∪ 〈 

٣٩٦ ٧٥ 

 ¨βÎ)uρ óΟ ßγ ÷ΖÏΒ $Z)ƒ Ì� x� s9 tβ…âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ø9r& É=≈ tF Å3 ø9$$Î/ çνθ ç7|¡ós tGÏ9 z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# $tΒ uρ uθ èδ š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3 ø9$# 

šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# $tΒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n?tã «! $# z>É‹ s3 ø9$# öΝ èδ uρ tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∇∪  

٣٩٥ ٧٨ 

 $tΒ tβ% x. @�t±u;Ï9 β r& çµuŠ Ï? ÷σ ãƒ ª! $# |=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ õ3 ßs ø9$#uρ nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §Ν èO tΑθ à) tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. # YŠ$t6 Ïã ’ Ík<  ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $# Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z↵ ÍhŠ ÏΨ≈−/ u‘ $yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθ ßϑÏk= yè è? |=≈ tGÅ3 ø9$# $yϑÎ/ uρ óΟ çFΖä. tβθ ß™ â‘ ô‰ s? ∩∠∪ 〈 

٢٢٩ ٧٩ 

 tΒ uρ ÆttGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# zÏΒ zƒ Ì�Å¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ 〈 
٤٨٩-٤٠٦ ٨٥ 

 ‘≅ ä. ÏΘ$yè ©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξ Ïm ûÍ_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) āω Î) $tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜu�ó�Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& tΑ̈”t∴è? 

èπ1 u‘ öθ −G9$# 3 ö≅ è% (#θ è? ù'sù Ïπ1 u‘ öθ −G9$$Î/ !$yδθ è= ø? $$sù β Î) öΝ çGΖä. š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪ 〈 

١٦٥ ٩٣ 

 ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ#u ×M≈ uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) (  tΒ uρ … ã& s# yz yŠ tβ%x. $YΨ ÏΒ#u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# ÷kÏm ÏM ø� t7 ø9$# Ç tΒ 

tí$sÜtGó™ $# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒ uρ t� x� x. ¨β Î* sù ©! $# ;Í_ xî Ç tã t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∠∪ 〈 

٥٨٨ ٩٧ 

 öΝ çGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρ ã� ÷è yϑø9$$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζßϑø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 
öθ s9uρ š∅tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3 s9 # Z�ö� yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ãΝ èδ ç�sYò2r& uρ tβθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊇⊇⊃∪ 〈 

٦٤٦ ١١٠ 

 öΝ çFΡr'‾≈ yδ ÏIω 'ρ é& öΝ åκ tΞθ ™7 ÏtéB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6 Ït ä† tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ É=≈ tGÅ3 ø9$$Î/ Ï& Íj# ä. #sŒ Î)uρ öΝ ä.θ à) s9 (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u #sŒ Î)uρ 

(# öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡ F{$# z ÏΒ Åáø‹ tó ø9$# 4 ö≅ è% (#θ è?θ ãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tó Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 7ΛÎ= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# ∩⊇⊇∪ 

β Î) öΝ ä3 ó¡|¡øÿ sC ×πuΖ|¡ym öΝ èδ ÷σ Ý¡s? βÎ)uρ öΝ ä3 ö7 ÅÁ è? ×πt⁄ÍhŠ y™ (#θ ãm t� ø� tƒ $yγ Î/ ( β Î)uρ (#ρ ç�É9 óÁ s? (#θ à) −Gs? uρ Ÿω öΝ à2•�ÛØ tƒ 

öΝ èδ ß‰ ø‹x. $º↔ ø‹ x© 3 ¨β Î) ©! $# $yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ÔÝŠ Ït èΧ ∩⊇⊄⊃∪ 〈 

١١٩-
١٢٠ 

٢٠٥ 

 #’ n?t/ 4 β Î) (#ρ ç�É9 óÁ s? (#θ à) −Gs? uρ Ν ä.θ è? ù'tƒ uρ  ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘ öθ sù #x‹≈ yδ öΝ ä. ÷Š Ï‰ ôϑãƒ Ν ä3 š/ u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ ¿2 7#≈ s9#u z ÏiΒ 

Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# t ÏΒ Èhθ |¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ 〈 

٢٩٨ ١٢٥ 

 ô‰s% ôM n= yz  ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% ×s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt6 É)≈ tã t Î/ Éj‹ s3 ßϑø9$# ∩⊇⊂∠∪ 〈 ٤٤٨-٧٧ ١٣٧-
٥٥٥-٤٥٢-
٥٥٦ 

 βÎ) öΝ ä3 ó¡|¡ôϑtƒ Óy ö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠ öθ s) ø9$# Óy ö� s% … ã& é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$−ƒ F{$# $yγ ä9Íρ#y‰ çΡ t÷ t/ Ä¨$̈Ψ9$# zΝ n= ÷è u‹ Ï9uρ ª! $# 

šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u x‹ Ï‚ −Gtƒ uρ öΝ ä3ΖÏΒ u!#y‰ pκ à− 3 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† t ÉΚ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊆⊃∪ 〈 

٥٦٢ ١٤٠ 

 $tΒ uρ î‰ £ϑpt èΧ āω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# 4 'Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ äö6 n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôãr& 4 
 tΒ uρ ó=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6 É) tã  n= sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ ø‹ x© 3 “Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ 〈 

٣٧٨ ١٤٤ 

 ô‰s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n?tã t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# øŒ Î) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡à�Ρ r& (#θ è=÷Gtƒ öΝ Íκ ö�n= tæ ÏµÏG≈ tƒ#u öΝ Íκ�Åe2t“ ãƒ uρ ٢٢٥ ١٦٤ 



  
 

٧٠٤

ãΝ ßγ ßϑÏk= yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9$# sπyϑò6 Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ∩⊇∉⊆∪ 〈 

 $yϑ‾Ρ Î) ãΝ ä3 Ï9≡sŒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ß∃ Èhθ sƒ ä† …çν u!$uŠ Ï9÷ρ r& Ÿξ sù öΝ èδθèù$y‚ s? Èβθ èù% s{uρ β Î) Λ äΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∠∈∪ 〈 ٢١٣ ١٧٥ 

 Ÿω uρ ¨t |¡øt s† tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. $yϑ‾Ρ r& ’ Í?ôϑçΡ öΝ çλ m; ×�ö� yz öΝ Íκ Å¦à�Ρ X{ 4 $yϑ‾Ρ Î) ’ Í?ôϑçΡ öΝ çλ m; (# ÿρ ßŠ# yŠ ÷”z� Ï9 $VϑøO Î) 4 öΝ çλ m;uρ 

Ò>#x‹ tã × Îγ •Β ∩⊇∠∇∪ 〈 

٥٦٣-٢٤١ ١٧٨ 

 (#θ ãΨÏΒ$t↔ sù «! $$Î/ Ï& Î# ß™ â‘ uρ 4 β Î)uρ (#θ ãΨ ÏΒ ÷σ è? (#θ à) −Gs? uρ öΝ ä3 n= sù í�ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∠∪ 〈 
٥٤٢ ١٧٩ 

 Ÿω uρ ¨t |¡øt s† tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. $yϑ‾Ρ r& ’ Í?ôϑçΡ öΝ çλ m; ×�ö� yz öΝ Íκ Å¦à�Ρ X{ 4 $yϑ‾Ρ Î) ’ Í?ôϑçΡ öΝ çλ m; (# ÿρ ßŠ# yŠ ÷”z� Ï9 $VϑøO Î) 4 öΝ çλ m;uρ 

Ò>#x‹ tã × Îγ •Β ∩⊇∠∇∪ 〈 

٥٦٣-٢٤١ ١٧٨ 

 ô‰s) ©9 yìÏϑy™ ª! $# tΑöθ s% šÏ%©! $# (# þθ ä9$s% ¨β Î) ©! $# ×�� É) sù ß øt wΥuρ â!$u‹ ÏΖøî r& ¢ Ü= çGõ3 oΨ y™ $tΒ (#θ ä9$s% ãΝ ßγ n= ÷F s%uρ 

u!$uŠ Î;/Ρ F{$# Î�ö� tó Î/ 9d, ym ãΑθ à) tΡ uρ (#θ è%ρ èŒ šU#x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ø9$# ∩⊇∇⊇∪ 〈 

٣٩٥ ١٨١ 

 šÏ%©! $# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# y‰ Îγ tã !$uΖøŠ s9Î) āω& š∅ÏΒ ÷σ çΡ @Αθ ß™ t� Ï9 4®Lym $oΨ t� Ï? ù'tƒ 5β$t/ ö� à) Î/ ã& é# à2ù's? â‘$̈Ψ9$# 3 ∩⊇∇⊂∪  ٢٣٩ ١٨٣ 

 βÎ* sù x8θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z>Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘  ÏiΒ y7 Î= ö7 s% ρ â!% ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9$$Î/ Ì�ç/ –“9$#uρ É=≈ tGÅ3 ø9$#uρ Î�� ÏΨ ßϑø9$# ∩⊇∇⊆∪ 〈 
٤١٩-٢٤٠ ١٨٤ 

 āχ âθ n= ö7çF s9 þ’ Îû öΝ à6 Ï9≡uθ øΒ r& öΝ à6 Å¡à�Ρ r& uρ �∅ãè yϑó¡tF s9uρ z ÏΒ zƒ Ï%©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% 

z ÏΒ uρ šÏ%©! $# (# þθ ä. u�õ° r& ”]Œr& # Z�� ÏW x. 4 β Î)uρ (#ρç�É9 óÁ s? (#θ à) −Gs? uρ ¨β Î* sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪ 〈 

٥٦٢ ١٨٦ 

 āχ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF ÷z $#uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$pκ ¨]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇⊃∪ 〈 ١١٩-١١٨-٣٢ ١٩٠ 

 tÏ%©! $# tβρ ã�ä. õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tãuρ öΝ Îγ Î/θ ãΖã_ tβρã� ¤6 x� tGtƒ uρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 

$uΖ−/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $oΨ É) sù z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇⊇∪ 〈 

١٤٠ ١٩١ 

 $oΨ−/ u‘ ö� Ï� øî$$sù $uΖs9 $oΨ t/θ çΡ èŒ ö�Ïe� Ÿ2 uρ $̈Ψtã $oΨ Ï?$t↔ Íh‹ y™ $oΨ ©ù uθ s? uρ yìtΒ Í‘#t� ö/ F{$# ∩⊇⊂∪ $oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?#uuρ $tΒ $oΨ̈?‰ tãuρ 

4’ n?tã y7 Î= ß™â‘ Ÿω uρ $tΡ Ì“ øƒ éB tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 3 y7 ¨Ρ Î) Ÿω ß#Î= øƒ éB yŠ$yèŠ ÎRùQ$# ∩⊇⊆∪ 〈 

٥٢٨ ١٩٤ 

 ¨βÎ)uρ ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$#  yϑs9 ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ ä3 ö‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ Íκ ö�s9Î) t Ïè Ï±≈ yz ¬! Ÿω 
tβρ ç�tIô±o„ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# $YΨ yϑrO ¸ξŠÎ= s% 3 š� Í× ‾≈ s9'ρ é& öΝ ßγ s9 öΝ èδ ã�ô_ r& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/ u‘ 3 āχ Î) ©! $# ßìƒ Î�|� É>$|¡Ås ø9$# 

∩⊇∪ 〈 

٦٧٨ ١٩٩ 

   O@رة ا�A;�ء

  (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î�ô³ è@ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© ( ∩⊂∉∪ 〈 
٥٤٢ ٣٦ 

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î)uρ à7 s? ZπuΖ|¡ ym $yγ ø� Ïè≈ ŸÒ ãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ  ÏΒ çµ÷Ρ à$©! # �� ô_ r& $VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈 
٦٢٧ ٤٠ 

 y#ø‹ s3 sù #sŒ Î) $uΖ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹ Îγ t±Î0 $uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n?tã ÏIω àσ ‾≈ yδ # Y‰‹Íκ y− ∩⊆⊇∪ 〈 
٦٤١-٦٤٠ ٤١-

٦٥١ 

 7‹Í≥tΒ öθ tƒ –Šuθ tƒ zƒ Ï%©! $# (#ρ ã� x� x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™ §�9$# öθ s9 3“§θ |¡è? ãΝ Íκ Í5 ÞÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ tβθ ßϑçF õ3 tƒ ©! $# $ZVƒÏ‰ tn 

∩⊆⊄∪ 〈 

٦٤٢-٦٤١ ٤٢ 



  
 

٧٠٥

 zÏiΒ tÏ%©! $# (#ρ ßŠ$yδ tβθ èù Ìh�pt ä† zΝ Î= s3 ø9$# tã ÏµÏè ÅÊ#uθ ¨Β tβθ ä9θ à) tƒ uρ $oΨ ÷èÏÿ xœ $uΖøŠ |Á tãuρ ôìoÿ ôœ $#uρ u�ö� xî 8ìyϑó¡ãΒ 

$uΖÏã≡ u‘ uρ $CŠ s9 öΝ Íκ ÉJt⊥ Å¡ø9r'Î/ $YΨ ÷èsÛ uρ ’ Îû ÈÏd‰9$# 4 ∩⊆∉∪ 〈 

٣٩٥-٣٩٤ ٤٦-
٦٧٩ 

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u�ô³ ç„ ÏµÎ/ ã�Ï� øó tƒ uρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ  yϑÏ9 â!$t±o„ 4  tΒ uρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ Ï‰ s) sù #“u�tIøù $# 

$̧ϑøO Î) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈 

٢٦٧ ٤٨ 

 öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©! $# (#θ è?ρ é& $Y7Š ÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# tβθ ãΨÏΒ ÷σ ãƒ  ÏM ö6 Éf ø9$$Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9$#uρ tβθ ä9θ à) tƒ uρ tÏ%©# Ï9 

(#ρ ã� x� x. ÏIω àσ ‾≈ yδ 3“y‰ ÷δ r& z ÏΒ tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u ¸ξ‹ Î6 y™ ∩∈⊇∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# ãΝ åκ s]yè s9 ª! $# (  tΒ uρ Ç yè ù= tƒ ª! $#  n=sù 

y‰ Åg rB … çµs9 # ��� ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ ÷Πr& öΝ çλ m; Ò=ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ Å7 ù= ßϑø9$# # ]Œ Î* sù āω tβθ è? ÷σ ãƒ }̈ $̈Ζ9$# # ��� É) tΡ ∩∈⊂∪ ôΘr& tβρ ß‰Ý¡øt s† 

}̈ $̈Ζ9$# 4’ n?tã !$tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù ( ô‰ s) sù !$oΨ ÷� s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# sπyϑõ3 Ït ø: $#uρ Μ ßγ≈ oΨ÷� s?#uuρ 

% ¸3 ù= •Β $VϑŠ Ïà tã ∩∈⊆∪ 〈 

٢٩٦ ٥٤-٥١ 

 y7 Í×‾≈ s9'ρ é& šÉ‹ ©9$# ãΝ n= ÷è tƒ ª! $# $tΒ ’ Îû óΟ ÎηÎ/θ è= è% óÚ Ì� ôãr'sù öΝ åκ ÷]tã öΝ ßγ ôà Ïãuρ ≅ è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ ÎηÅ¡à�Ρ r& Kω öθ s% 

$ZóŠ Î= t/ ∩∉⊂∪ 〈 

٥٩١ ٦٣ 

 tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( tÏ%©! $#uρ (#ρ ã� x� x. tβθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ ÏNθ äó≈ ©Ü9$# (# þθ è=ÏG≈ s) sù u!$u‹ Ï9÷ρ r& 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ( ¨βÎ) y‰ øŠ x. Ç≈sÜø‹ ¤±9$# tβ% x. $̧�Š Ïè |Ê ∩∠∉∪ 〈 

٥٦٤ ٧٦ 

 $yϑoΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3 s? ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝVöθ yϑø9$# öθ s9uρ ÷ΛäΖä. ’ Îû 8lρ ã� ç/ ;ο y‰ §‹ t±•Β 3 ∩∠∇∪ 〈 
٥٢٧-٥٢٦ ٧٨ 

 Ÿξ sù r& tβρã� −/ y‰ tF tƒ tβ#uö� à) ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $Z�≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈 ٢٨٦-٢٦٤ ٨٢-
٤٩٩ 

 #sŒ Î)uρ öΝ èδ u!% ỳ Ö� øΒ r& z ÏiΒ Ç øΒ F{$# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9$# (#θ ãã#sŒr& ÏµÎ/ ( öθ s9uρ çνρ–Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& Ì�øΒ F{$# 

öΝ åκ ÷]ÏΒ çµyϑÎ= yè s9 tÏ%©! $# …çµtΡθ äÜÎ7 /ΖoK ó¡ o„ öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã …çµçGuΗ ÷q u‘ uρ ÞΟ çF ÷èt6 ¨? ]ω z≈ sÜøŠ ¤±9$# āω Î) 

WξŠ Î= s% ∩∇⊂∪ 〈 

٢٦٧ ٨٣ 

 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. 4’ n?tã Èe≅ ä. >óx« $�7Š Å¡ym ∩∇∉∪ 〈 
٥٩٤ ٨٦ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ s? èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& (#θ ä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ äΖä. ( (#θ ä9$s% $̈Ζä. t Ï� yè ôÒ tGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

4 (# þθ ä9$s% öΝ s9r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «! $# Zπyè Å™≡uρ (#ρ ã�Å_$pκ çJsù $pκ�Ïù 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é'sù öΝ ßγ1 uρ ù'tΒ æΛ©yγ y_ ( ôN u!$ y™ uρ # ��� ÅÁ tΒ  ∩∠∪ 〈 

٢٥٣-١٩٤ ٩٧-
٥٣٥-٥٣٣-
٥٣٧-٥٣٦ 

 āω Î) t Ï� yè ôÒ tF ó¡ßϑø9$# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9$# Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ø! Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜtGó¡o„ \' s#‹ Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰ tGöκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ 

∩∇∪ 〈 

٥٣٦-٢٥٣ ٩٨ 

 āω Î) t Ï� yè ôÒ tF ó¡ßϑø9$# š∅ÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9$# Ï!$|¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ø! Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜtGó¡o„ \' s#‹ Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰ tGöκ u‰ Wξ‹ Î7y™ 

∩∇∪ y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù |¤ tã ª! $# β r& uθ à� ÷è tƒ öΝ åκ÷]tã 4 šχ% x. uρ ª! $# # ‚θ à� tã # Y‘θ à� xî ∩∪ 〈 

٥٣٦-١٩٤ ٩٩ 

  tΒ uρ ö�Å_$pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰ Ågs† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $Vϑxî≡t� ãΒ # Z�� ÏW x. Zπyè y™ uρ 4  tΒ uρ ól ã� øƒ s† . ÏΒ ÏµÏF ÷� t/ # ��Å_$yγ ãΒ 
٥٣٧-٥٣٣ ١٠٠ 



  
 

٧٠٦

’ n< Î) «! $# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO çµø. Í‘ ô‰ ãƒ ßN öθ pRùQ$# ô‰ s) sù yìs% uρ …çν ã� ô_ r& ’ n?tã «! $# 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à� xî $VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊃∪ 〈 

 Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã …çµçGuΗ ÷q u‘ uρ M £ϑoλ m; ×πx� Í←!$©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ �= ÅÒ ãƒ $tΒ uρ šχθ �= ÅÒ ãƒ Hω Î) 

öΝ åκ |¦à�Ρ r& ( $tΒ uρ š� tΡρ •�ÛØ o„  ÏΒ &óx« 4 tΑt“Ρ r& uρ ª! $# š� ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9$# sπyϑõ3 Ït ø: $#uρ š� yϑ©= tãuρ $tΒ öΝ s9  ä3 s? 

ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 

٥٧٨-٥٧ ١١٣ 

 ¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u�ô³ ç„ ÏµÎ/ ã�Ï� øó tƒ uρ $tΒ šχρ ßŠ š� Ï9≡sŒ  yϑÏ9 â!$t±o„ 4  tΒ uρ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ 〈 

٢٤٧ ١١٦ 

 öΝ ßγ ¨Ψ‾= ÅÊ _{uρ öΝ ßγ ¨Ψ t�ÏiΨ tΒ _{uρ öΝ ßγ ‾Ρ t� ãΒ Uψ uρ £ à6 ÏnGu;ã‹ n= sù šχ#sŒ# u ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$# öΝ åκ ¨Ξz÷ß∆ Uψ uρ āχ ç�Éi� tó ãŠ n= sù šY ù= yz 

«! $# 4  tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ z≈ sÜø‹ ¤±9$# $wŠ Ï9uρ  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ô‰ s) sù t� Å¡yz $ZΡ#t� ó¡äz $YΨ� Î6 •Β ∩⊇⊇∪ 〈 

٥٧١-١٠٥ ١١٩ 

 öΝ èδß‰ Ïè tƒ öΝ Íκ�ÏiΨ yϑãƒ uρ ( $tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïètƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# āω Î) # �‘ρ á� äî ∩⊇⊄⊃∪ 〈 
٢١٣ ١٢٠ 

 }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9$# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [þθ ß™ t“ øg ä† ÏµÎ/ ∩⊇⊄⊂∪ 〈 
٥٥٧-٣٠٠-٧٧ ١٢٣ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tFÅ3 ø9$#uρ “Ï%©! $# tΑ̈“ tΡ 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ É=≈ tF Å6 ø9$#uρ ü“Ï%©! $# 

tΑt“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4  tΒ uρ ö�à� õ3 tƒ «! $$Î/ ÏµÏF s3 Í× ‾≈ n=tΒ uρ ÏµÎ7 çF ä. uρ Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê 

# ´‰‹ Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ 〈 

٤١٠-٣٥٦ ١٣٦ 

 ¨βÎ) t É) Ï�≈ uΖßϑø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ããÏ‰≈ yz ∩⊇⊆⊄∪ 〈 
٦٧٦ ١٤٢ 

 ¨βÎ) t É) Ï�≈ oΨ çRùQ$# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x� ó™ F{$# z ÏΒ Í‘$̈Ζ9$#  s9uρ y‰ ÅgrB öΝ ßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ 〈 
٦٧٦-٦٣٥ ١٤٥ 

 ¨β Î) šÏ%©! $# tβρã� à� õ3 tƒ «! $$Î/ Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒÌ� ãƒ uρ β r& (#θ è% Ìh� x� ãƒ t÷ t/ «! $# Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ 

ß ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ã� à� ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7Î/ tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −Gtƒ t÷ t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ 
tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9$# $y) ym 4 $tΡ ô‰ tF ôãr& uρ tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 $\/# x‹ tã $YΨŠ Îγ •Β ∩⊇∈⊇∪ 〈 

١٥٠-
١٥١ 

٦٨٠ 

 š� è=t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# βr& tΑÍi”t∴è? öΝ Íκ ö�n= tã $Y7≈ tFÏ. z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# 4 ô‰ s) sù (#θ ä9r' y™ #y›θ ãΒ u�y9 ø. r&  ÏΒ y7 Ï9≡sŒ 

(# þθ ä9$s) sù $tΡ Í‘ r& ©! $# Zο t� ôγ y_ ÞΟ ßγ ø? x‹yz r'sù èπs) Ïè≈ ¢Á9$# öΝ Îγ Ïϑù= Ýà Î/ 4 ¢Ο èO (#ρ ä‹sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ÞΟ ßγ ø? u!% ỳ 

àM≈ oΨ Éi�t6 ø9$# $tΡ öθ x� yè sù  tã y7 Ï9≡sŒ 4 $oΨ ÷� s?#uuρ 4y›θ ãΒ $YΖ≈ sÜù= ß™ $YΖ� Î7 •Β ∩⊇∈⊂∪ 〈 

٤١٠-٣٨٢ ١٥٣-
٤٤٦ 

 $yϑÎ6 sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ óΟ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ Ν ÏδÌ� ø� ä. uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ãΝ Îγ Î= ÷F s% uρ u!$uŠ Î;/Ρ F{$# Î�ö� tó Î/ 9d, ym óΟ Îγ Ï9öθ s% uρ $oΨ ç/θ è= è% 7#ù= äî 4 
ö≅ t/ yìt6 sÛ ª! $# $uηø‹ n= tæ öΝ Ïδ Ì� ø� ä3 Î/ Ÿξ sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ āω Î) Wξ‹ Î=s% ∩⊇∈∈∪ 〈 

٦٧٩ ١٥٥ 

 öΝ ÏδÌ� ø� ä3 Î/ uρ öΝ Îγ Ï9öθ s% uρ 4’ n?tã zΟ tƒ ö� tΒ $�Ζ≈ tF öκ æ5 $VϑŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ 〈 
٦٧٩-٣٩٥ ١٥٦ 

 öΝ Îγ Ï9öθ s% uρ $‾Ρ Î) $uΖù= tG s% yx‹ Å¡pRùQ$# |¤Š Ïã tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ tΑθ ß™ u‘ «! $# $tΒ uρ çνθ è= tF s% $tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9uρ tµÎm7 ä© öΝ çλ m; 4 
¨β Î)uρ tÏ%©! $# (#θ à� n= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $tΒ Μ çλ m; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ āω Î) tí$t7 Ïo? $# Çd ©à9$# 4 $tΒ uρ çνθ è= tFs% $KΖŠ É) tƒ 

٤٢٥-٣٩٨ ١٥٧-
٦٧٨-٥٤٣-
٦٧٩ 



  
 

٧٠٧

∩⊇∈∠∪ 〈 

  ≅ t/ çµyè sù §‘ ª! $# Ïµø‹ s9Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $\ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 
٦٧٨-٤٢٥ ١٥٨ 

 βÎ)uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# āω Î) ¨s ÏΒ ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκö�n= tã # Y‰‹ Íκ y− ∩⊇∈∪ 〈 
٦٧٨-٣٩٦ ١٥٩  

 ãΝ ÏδÉ‹ ÷{r& uρ (# 4θ t/ Ìh�9$# ô‰ s% uρ (#θ åκ çΞ çµ÷Ζtã öΝ Îγ Î= ø. r& uρ tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ζ9$# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9$$Î/ 4 $tΡ ô‰ tGôãr& uρ tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 öΝ åκ÷]ÏΒ $¹/# x‹ tã 

$VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉⊇∪ 〈 

٣٩٦ ١٦١ 

 Ç Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡§�9$# ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# öΝ åκ ÷]ÏΒ tβθ ãΨÏΒ ÷σ çRùQ$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿ Ï3 tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4 
t ÏϑŠ É) çRùQ$#uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 šχθ è? ÷σ ßϑø9$#uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ çRùQ$#uρ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& öΝ Íκ�Ï? ÷σ ãΨ y™ # �� ô_ r& 

$�Κ‹ Ïà tã ∩⊇∉⊄∪ 〈 

٥٧٧ ١٦٢ 

 !$‾Ρ Î) !$uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) !$yϑx. !$uΖø‹ ym ÷ρ r& 4’ n<Î) 8yθ çΡ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$#uρ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ 4 !$uΖøŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ 

t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{$#uρ 4|¤Š Ïãuρ z>θ •ƒ r& uρ }§ çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈ yδ uρ z≈ uΚ ø‹ n=ß™ uρ 4 $oΨ÷� s?#uuρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θ ç/ y— 

∩⊇∉⊂∪ 〈 

١٤١-٩٠-٨٧ ١٦٣-
٣٤٠-٣٣٨-
٤٨٤-٣٧٧-
٦١٦ 

 Wξß™ â‘ uρ ô‰ s% öΝ ßγ≈ oΨ óÁ |Á s% š� ø‹ n= tã ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ š� ø‹ n= tã 4 zΝ ‾= x. uρ ª! $# 4y›θ ãΒ 

$VϑŠ Î= ò6 s? ∩⊇∉⊆∪  〈 

٣٣٨-٨٩ ١٦٤-
٤٨٤-٤١٨ 

 Wξß™ •‘ tÎ�Åe³ t6 •Β tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ āξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”�9$# 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã 

$VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪ 〈 

١٧-١٥-٣ ١٦٥-
٣٢٥-٣٨-
٣٦١-٣٦٠-
٣٧٥-٣٧١-
٣٧٧ 

 ÇÅ3≈ ©9 ª! $# ß‰ pκ ô¶ tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& š� ø‹s9Î) ( …ã& s! t“Ρ r& ÏµÏϑù= Ïè Î/ ( èπs3 Í× ‾≈ n=yϑø9$# uρ tβρß‰ yγ ô±o„ 4 4’ s∀x. uρ «! $$Î/ # ´‰‹Íκ y− ∩⊇∉∉∪  ٥٩٤ ١٦٦ 
 
 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä. u!% ỳ Ö≈yδ ö� ç/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ !$uΖø9t“Ρ r& uρ öΝ ä3 ö‹ s9Î) # Y‘θ çΡ $YΨ� Î6 •Β ∩⊇∠⊆∪ 〈 
٢٨١-٢٨ ١٧٤ 

 y7 tΡθ çFø� tGó¡o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø� ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9$# 4 Èβ Î) (# îτ â÷ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 …çµs9 Ó$s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é&  ∩⊇∠∉∪ 〈 ٤٤١ ١٧٦ 

   O@رة ا�Ii�3ة

 š∅ÏΒ uρ šÏ%©! $# (# þθ ä9$s% $‾Ρ Î) #“t�≈ |Á tΡ $tΡ õ‹ yz r& óΟ ßγ s)≈ sWŠ ÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $yà ym $£ϑÏiΒ (#ρ ã� Åe2èŒ ÏµÎ/ ∩⊇⊆∪ 〈 
٣٩٤ ١٤ 

 Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$# ô‰ s% öΝ à2u!$y_ $oΨ ä9θ ß™ u‘ ÚÎi t7 ãƒ öΝ ä3 s9 # Z�� ÏW Ÿ2 $£ϑÏiΒ öΝ çFΨà2 šχθ à� øƒ éB z ÏΒ 

É=≈ tGÅ6 ø9$# (#θ à� ÷è tƒ uρ ∅tã 9�� ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2u!% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tGÅ2uρ Ñ Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 

٣٩٨-٣٩٥ ١٥ 

 ÏM s9$s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9$# 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ßøt wΥ (# àσ ‾≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ‾≈ ¬6 Ïm r& uρ 4 ∩⊇∇∪ 〈 ٦٨١ ١٨ 

 Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# ô‰ s% öΝ ä. u!% ỳ $uΖä9θ ß™ u‘ ßÎi t7ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n?tã ;ο u�øIsù z ÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# β r& (#θ ä9θ à) s? $tΒ $tΡ u!% ỳ . ÏΒ 

9�� Ï±o0 Ÿω uρ 9�ƒ É‹tΡ ( ô‰ s) sù Ν ä. u!% ỳ ×�� Ï±o0 Ö�ƒ É‹ tΡ uρ 3 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊇∪ 〈 

٣٦٠-٣٧ ١٩-
٣٧١-٣٦٣-
٥٤١ 

 ôô‰s) s9uρ óΟ ßγ ø? u!$y_ $uΖè= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9$$Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # Z�� ÏW x. Ο ßγ ÷ΨÏiΒ y‰ ÷è t/ š� Ï9≡sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# šχθ èù Î�ô£ ßϑ s9 ∩⊂⊄∪  ٤١٧ ٣٢ 



  
 

٧٠٨

 ÆìoΨ ô¹$#uρ y7 ù=à� ø9$# $uΖÏ⊥ ã‹ ôãr'Î/ $oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû tÏ%©! $# (# þθ ßϑn= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθ è% t�øó •Β ∩⊂∠∪ 〈 
٤١٦ ٣٧ 

  β Î* sù x8ρâ!$y_ Ν ä3 ÷n $$sù öΝ æηuΖ÷� t/ ÷ρ r& óÚ Í� ôãr& öΝ åκ ÷]tã ( β Î)uρ óÚ Ì� ÷è è? óΟ ßγ ÷Ψ tã n= sù x8ρ •�ÛØ o„ $\↔ ø‹ x© ( ÷β Î)uρ 

|M ôϑs3 ym Ν ä3 ÷n $$sù Ν æηuΖ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ 4 ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† t ÏÜÅ¡ø) ßϑø9$# ∩⊆⊄∪ y#ø‹ x. uρ y7 tΡθ ãΚ Åj3 pt ä† ÞΟ èδ y‰ΖÏãuρ 

èπ1 u‘ öθ −G9$# $pκ�Ïù ãΝ õ3 ãm «! $# ¢ΟèO šχ öθ ©9uθ tGtƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ š� Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7 Í×‾≈ s9'ρ é& š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$$Î/ ∩⊆⊂∪ 〈 

٤٠٤ ٤٣ 

 !$‾Ρ Î) $uΖø9t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9$# $pκ�Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3 øts† $pκ Í5 šχθ –Š Î;̈Ψ9$# tÏ%©! $# (#θ ßϑn= ó™ r& tÏ%©# Ï9 (#ρ ßŠ$yδ 

tβθ –Š ÏΨ≈−/ §�9$#uρ â‘$t6 ôm F{$#uρ $yϑÎ/ (#θ Ýà Ï� ós çGó™ $#  ÏΒ É=≈ tF Ï. «! $# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµø‹ n= tã u!#y‰ pκ à− 4 Ÿξ sù (# âθ t±÷‚ s? }̈ $̈Ψ9$# 

Èβ öθ t±÷z $#uρ Ÿω uρ (#ρç�tIô± n@ ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $YΨ yϑrO WξŠ Î= s% 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3 ø9$# 

∩⊆⊆∪ 〈 

٣٨٦-٣٨٣ ٤٤-
٣٩٠-٣٨٨-
٤٠١-٤٠٠ 

 $oΨö;tF x. uρ öΝ Íκ ö�n= tã !$pκ�Ïù ¨βr& }§ ø� ¨Ζ9$# Ä§ ø� ¨Ζ9$$Î/ š÷ yè ø9$# uρ È÷ yè ø9$$Î/ y#Ρ F{$#uρ É#Ρ F{$$Î/ šχ èŒ W{$#uρ ÈβèŒ W{$$Î/ 

£ Åb¡9$#uρ Çd Åb¡9$$Î/ yyρ ã� àf ø9$#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4  yϑsù šX £‰ |Á s? ÏµÎ/ uθ ßγ sù ×ο u‘$¤� Ÿ2 … ã& ©! 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ 

tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪ 〈 

٤٠١-٣٩٠ ٤٥-
٤٠٢ 

 $uΖø‹ ¤� s% uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO#u |¤Š Ïè Î/ Èø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# ( 
çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ Ÿ≅Š ÅgΥM} $# ÏµŠ Ïù “W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ $]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# “Y‰ èδ uρ 

Zπsà Ïãöθ tΒ uρ t É) −Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈〈〈〈 

١٤١-٤٣ ٤٦-
٣٨٨-٣٨٧-
٣٩٢-٣٩١-
٤٠١-٤٠٠ 

 ∩⊆∉∪ ö/ä3 ós u‹ ø9uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM} $# !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# ÏµŠ Ïù 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 

٤٠١ ٤٧ 

 !$uΖø9t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ys ø9$$Î/ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# $�Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïµø‹ n= tã ( 
Ν à6 ÷n $$sù Ο ßγ oΨ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôìÎ6 ®K s? öΝ èδ u!#uθ ÷δ r& $£ϑtã x8 u!% ỳ z ÏΒ Èd, ys ø9$# 4 9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù= yè y_ öΝ ä3ΖÏΒ 

Zπtã÷�Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9uρ u!$x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ̈Β é& Zο y‰ Ïn≡uρ  Å3≈ s9uρ öΝ ä. uθ è= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$tΒ öΝ ä38s?#u ( ∩⊆∇∪ 〈 

٣٥٦-٢٦٦ ٤٨-
٣٩٧-٣٩٣-
٤٠٩-٤٠٣ 

 ö≅ è% ö≅ yδ Ν ä3 ã⁄Îm;tΡ é& 9h�|³ Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπt/θ èW tΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4  tΒ çµuΖyè ©9 ª! $# |= ÅÒ xîuρ Ïµø‹ n= tã Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ åκ ÷]ÏΒ 

nο yŠt� É) ø9$# t�ƒ Î—$uΖsƒ ø: $#uρ y‰ t7 tãuρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& @�Ÿ° $ZΡ% s3 ¨Β ‘≅ |Ê r& uρ  tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩∉⊃∪ 〈 

٤٧٠ ٦٠ 

 ÏM s9$s% uρ ßŠθ åκ u�ø9$# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ‾= äî öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9uρ $oÿ Ï3 (#θ ä9$s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰ tƒ Èβ$tGsÛθ Ý¡ö6 tΒ ß, Ï�Ψ ãƒ y#ø‹ x. 

â!$t±o„ 4 āχ y‰ƒ Í”z� s9uρ # Z�� ÏV x. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $YΖ≈ u‹ øó èÛ # \� ø� ä. uρ 4 ∩∉⊆∪  〈 

٣٩٩-٣٩٥ ٦٤-
٦٨٠-٤١٦ 

 öθ s9uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ ãΒ$s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ν Íκ ö�s9Î)  ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ (#θ è= Ÿ2V{  ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù  ÏΒ uρ ÏM øt rB 

Ο Îγ Î= ã_ ö‘ r& 4 öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β ( ×�� ÏV x. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ u!$y™ $tΒ tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∉∉∪ 〈 

٤٠١-٣٨٣ ٦٦ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9$# õtÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø� s? $yϑsù |M øó ‾= t/ … çµtGs9$y™ Í‘ 4 ª! $#uρ 

š� ßϑÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩∉∠∪ 〈 

٤٢٩ ٦٧ 



  
 

٧٠٩

 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# ÷Λ äó¡s9 4’ n?tã >óx« 4®Lym (#θ ßϑŠ É) è? sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ν ä3 ø‹ s9Î)  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ 

3 āχ y‰ƒ Í”z� s9uρ # Z�� ÏV x. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $YΖ≈ u‹ øó èÛ # \� ø� ä. uρ ( Ÿξ sù }̈ ù's? ’ n?tã ÏΘöθ s) ø9$# tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# 

∩∉∇∪ 〈 

٤٠٢-٤٠١ ٦٨ 

 ô‰ s) s9 $tΡ õ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) !$uΖù= y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö�s9Î) Wξ ß™ â‘ ( $uΗ ©>à2 öΝ èδ u!% ỳ 7Αθ ß™ u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθ ôγ s? 

öΝ åκ ß¦à�Ρ r& $Z)ƒ Ì� sù (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $Z)ƒ Ì� sù uρ tβθ è= çGø) tƒ ∩∠⊃∪ 〈 

٣٣٣-٢٠٢ ٧٠ 

 ô‰s) s9 t� x� Ÿ2 šÏ%©! $# (# þθ ä9$s% āχ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡yϑø9$# ßø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠ Å¡yϑø9$# ûÍ_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) 

(#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ‾Ρ Î)  tΒ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù tΠ §� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒ uρ 

š ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪ 〈 

٤٠٦-١٥٢ ٧٢-
٦٧٩-٤٣١ 

 ô‰s) ©9 t� x� Ÿ2 tÏ%©! $# (# þθ ä9$s% āχ Î) ©! $# ß] Ï9$rO 7πsW≈ n= rO ¢ $tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ 

$£ϑtã šχθ ä9θ à) tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ 〈 

٦٧٩-٤٠٦ ٧٣ 

 ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ u�ö� xî ÈdY ys ø9$# Ÿω uρ (# þθ ãè Î6 ®K s? u!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰ s% (#θ �= |Ê ÏΒ 

ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩∠∠∪ 〈 

٢٠٩ ٧٧ 

 #sŒ Î)uρ (#θ ãèÏϑy™ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §�9$# #“t� s? óΟ ßγ uΖãŠ ôãr& âÙ‹ Ï� s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $£ϑÏΒ (#θ èù z÷tä z ÏΒ Èd, ys ø9$# ( 
tβθ ä9θ à) tƒ !$uΖ−/ u‘ $̈Ψ tΒ#u $uΖö;çGø. $$sù yìtΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9$# ∩∇⊂ 〈 

٥١٧-٢٦٤-٦١ ٨٣ 

 $tΒ uρ $uΖs9 Ÿω ßÏΒ ÷σ çΡ «! $$Î/ $tΒ uρ $tΡ u!% ỳ š∅ÏΒ Èd, ys ø9$# ßìyϑôÜtΡ uρ β r& $uΖn= Åz ô‰ ãƒ $oΨ š/ z’ yìtΒ ÏΘöθ s) ø9$# t Ås Î=≈ ¢Á9$# 

∩∇⊆∪ 〈 

٦١ ٨٤ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΨtΒ#u $yϑ‾Ρ Î) ã� ôϑsƒ ø: $# ç�Å£ øŠ yϑø9$#uρ Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# 

çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $$sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø� è? ∩⊃∪ 〈 

١١٢ ٩٠ 

 $tΒ Ÿ≅ yè y_ ª! $# . ÏΒ ;ο u�� Ït r2 Ÿω uρ 7πt6 Í←!$y™ Ÿω uρ 7' s#‹ Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn � £ Å3≈ s9uρ tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. tβρ ç�tIø� tƒ ’ n?tã «! $# 

z>É‹ s3 ø9$# ( öΝ èδ ç�sYø. r& uρ Ÿω tβθ è=É) ÷è tƒ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 

١٠٧ ١٠٣ 

 #sŒ Î)uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλ m; (# öθ s9$yè s? 4’ n<Î) !$tΒ tΑt“Ρ r& ª! $# ’ n<Î)uρ ÉΑθ ß™ §�9$# (#θ ä9$s% $uΖç6 ó¡ym $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã !$tΡ u!$t/# u 4 öθ s9uρ r& 

tβ% x. öΝ èδ äτ !$t/# u Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ $\↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 

٢٣٠-٢١٨ ١٠٤-
٢٣١ 

 tΠ öθ tƒ ßìyϑøg s† ª! $# Ÿ≅ ß™ ”�9$# ãΑθ à) uŠ sù !#sŒ$tΒ óΟ çGö6 Å_ é& ( (#θ ä9$s% Ÿω zΟ ù= Ïã !$uΖs9 ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈ ‾= tã É>θ ã‹ äó ø9$# ∩⊇⊃∪ 〈 
٦٥٢-٦٢٨ ١٠٩ 

 øŒ Î) tΑ$s% ª! $# |¤Š Ïè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ö� à2øŒ $# ÉLyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹n= tã 4’ n?tãuρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒ Î) š� ›?‰ −ƒ r& Çyρ ã� Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# 

ÞΟ Ïk= s3 è? }̈ $̈Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑø9$# Wξ ôγ Ÿ2uρ ( øŒ Î)uρ š� çFôϑ‾= tæ |=≈ tF Å6 ø9$# sπyϑõ3 Ït ø: $#uρ sπ1 u‘ öθ −G9$#uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ ( øŒ Î)uρ 

ß, è= øƒrB z ÏΒ È ÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠ yγ x. Î�ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ã‡ à�ΖtF sù $pκ�Ïù ãβθ ä3 tF sù # M�ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä—Î�ö9 è? uρ tµyϑò2F{$# 

š⇑ t� ö/ F{$#uρ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ ßl Ì� øƒ éB 4’ tA öθ yϑø9$# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒ Î)uρ àM ø� x� Ÿ2 ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) š�Ζtã øŒ Î) Ο ßγ tGø⁄Å_ 

٤١٦-١٥٣ ١١٠-
٤٢٥ 



  
 

٧١٠

ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ tΑ$s) sù tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. öΝ åκ ÷]ÏΒ ÷β Î) !#x‹≈yδ āω Î) Ö� ós Å™ Ñ Î7 •Β ∩⊇⊇⊃∪ 〈 

 øŒ Î)uρ àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵Îiƒ Í‘#uθ ys ø9$# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκ ô−$#uρ $oΨ ‾Ρ r'Î/ tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪  ٤٢٥-١٢٥ ١١١ 

 øŒ Î) tΑ$s% šχθ •ƒ Í‘#uθ ys ø9$# |¤Š Ïè≈ tƒ tø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜtGó¡o„ š� •/ u‘ β r& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨ øŠ n=tã Zο y‰ Í←!$tΒ z ÏiΒ 

Ï!$yϑ¡¡9$# ( tΑ$s% (#θ à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊇⊄∪ 〈 

١٥٠-١٢٥ ١١٢ 

 (#θ ä9$s% ß‰ƒ Ì� çΡ β r& Ÿ≅ à2ù'‾Ρ $pκ ÷]ÏΒ ¨È⌡ uΚ ôÜs? uρ $oΨ ç/θ è= è% zΝ n= ÷è tΡ uρ β r& ô‰ s% $uΖtF ø% y‰ |¹ tβθ ä3 tΡ uρ $uηøŠ n= tæ zÏΒ 

tÏ‰ Îγ≈ ¤±9$# ∩⊇⊇⊂∪ 〈 

١٥٠-١٢٥ ١١٣ 

 tΑ$s% |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ¢Ο ßγ ‾=9$# !$oΨ −/ u‘ öΑÌ“Ρ r& $oΨø‹ n= tã Zο y‰ Í←!$tΒ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ãβθä3 s? $oΨ s9 # Y‰Š Ïã $oΨ Ï9̈ρ X{ 

$tΡ Ì� Åz#uuρ Zπtƒ#uuρ y7ΖÏiΒ ( $oΨ ø% ã— ö‘ $#uρ |MΡ r& uρ ç�ö� yz t Ï% Î—≡§�9$# ∩⊇⊇⊆∪ 〈 

١٥٠ ١١٤ 

 tΑ$s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ (  yϑsù ö� à� õ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤ Î* sù … çµç/ Éj‹ tãé& $\/# x‹ tã Hω ÿ… çµç/ Éj‹ tãé& # Y‰ tnr& zÏiΒ 

t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇⊇∈∪ 〈 

٢٣ ١١٥ 

 øŒ Î)uρ tΑ$s% ª! $# |¤Š Ïè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ |MΡ r& u |M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ ÏƒªB $# u’ ÍhΓ é& uρ È÷ yγ≈ s9Î)  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( tΑ$s% 

y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 β Î) àMΖä. …çµçF ù= è% ô‰ s) sù … çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝ n= ÷è s? $tΒ ’ Îû 

Å¤ ø� tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôãr& $tΒ ’ Îû y7 Å¡ø� tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹ äó ø9$# ∩⊇⊇∉∪ 〈 

٦٨٤-٦٨١ ١١٦ 

 $tΒ àM ù= è% öΝ çλ m; āω Î) !$tΒ Í_ s? ó÷s∆ r& ÿÏµÎ/ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ ä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖä. uρ öΝ Íκ ö�n= tã # Y‰‹Íκ y− $̈Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ�Ïù ( 
$£ϑn= sù Í_ tGøŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝ Íκ ö�n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκ y− ∩⊇⊇∠∪ 〈 

٦٥٣-٦٤٣ ١١٧-
٦٨٤-٦٨١ 

   O@رة اDR/�م

 ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! “Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ ( ¢Ο èO tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. öΝ Íκ Íh5 t� Î/ 

šχθ ä9Ï‰ ÷è tƒ ∩⊇∪ 〈 

٥٠١ ١ 

 öΝ s9r& (# ÷ρ t� tƒ öΝ x. $uΖõ3 n= ÷δ r&  ÏΒ Ο Îγ Î= ö7 s%  ÏiΒ 5β ö� s% öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{$# $tΒ óΟ s9  Åj3 yϑçΡ ö/ä3 ©9 $uΖù= y™ ö‘ r& uρ 

u!$yϑ¡¡9$# Ν Íκ ö�n= tã # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ $uΖù= yè y_ uρ t�≈ yγ ÷Ρ F{$# “Ì� øg rB  ÏΒ öΝ Íκ ÉJøt rB Ν ßγ≈ uΖõ3 n= ÷δ r'sù öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ $tΡ ù't±Σr& uρ . ÏΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ $ºΡ ö� s% tÌ� yz#u ∩∉∪ 〈 

٤٥٥ ٦ 

 öθ s9uρ $uΖø9̈“ tΡ y7 ø‹ n= tã $Y7≈ tF Ï. ’ Îû <¨$sÛ ö� Ï% çνθ Ý¡yϑn= sù öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r'Î/ tΑ$s) s9 tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. ÷β Î) !#x‹≈ yδ āω Î) Ö� ós Å™ 

× Î7 •Β ∩∠∪ 〈 

٣٨٢-٢٣٦ ٧-
٥٠٠ 

 (#θ ä9$s% uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρ é& Ïµø‹ n= tã Ô7 n= tΒ ( öθ s9uρ $uΖø9t“Ρ r& % Z3 n= tΒ zÅÓ à) ©9 â÷ö∆ F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρ ã� sàΖãƒ ∩∇∪ 〈 
٢٢٤ ٨ 

 öθ s9uρ çµ≈ uΖù= yè y_ $Z6 n= tΒ çµ≈ oΨ ù= yè yf ©9 Wξ ã_ u‘ $uΖó¡t6 n= s9uρ Ο Îγ øŠ n= tæ $̈Β šχθ Ý¡Î6 ù= tƒ ∩∪ 〈 
٢٢٧ ٩ 

 ö≅ è% ‘“r& >óx« ç�t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y− Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 zÇrρ é& uρ ¥’ n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#uö� à) ø9$# Ν ä. u‘ É‹Ρ T{ 

ÏµÎ/ . tΒ uρ xtn= t/ 4 öΝ ä3 §Ψ Î←r& tβρ ß‰ pκ ô¶ tF s9 āχ r& yìtΒ «! $# ºπyγ Ï9#u 3“t� ÷z é& 4 ≅ è% Hω ß‰ pκ ô−r& 4 ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) uθ èδ ×µ≈ s9Î) 

٤٨٠ ١٩ 



  
 

٧١١

Ó‰ Ïn≡uρ Í_ ‾Ρ Î)uρ Öü“Ì� t/ $®ÿ ÊeΕ tβθ ä. Î�ô³ è@ ∩⊇∪ 〈 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç�à³ øt wΥ $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tΡ tÏ%©# Ï9 (# þθ ä. u�õ° r& tør& ãΝ ä. äτ !% x. u�à° tÏ%©! $# öΝ çFΖä. tβθ ßϑãã÷“ s? ∩⊄⊄∪ 〈 ٦٣٦ ٢٢ 

 ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ‾Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “Ï%©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š� tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £ Å3≈ s9uρ t ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# 

tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪ 〈 

٢٦٦-١٨٦ ٢٣-
٦٤١-٦٣٦ 

 ö� ÝàΡ $# y#ø‹ x. (#θ ç/ x‹ x. #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& 4 ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. tβρ ç�tIø� tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 
٦٣٦ ٢٤ 

 Ν åκ ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7 ø‹ s9Î) ( $uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ̈ΖÏ. r& β r& çνθ ßγ s) ø� tƒ þ’ Îûuρ öΝ Íκ ÍΞ#sŒ# u # \� ø% uρ 4 β Î)uρ (# ÷ρ t� tƒ 

¨≅ à2 7πtƒ#u āω (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 4 #̈Lym #sŒ Î) x8ρ â!% ỳ y7 tΡθ ä9Ï‰≈ pg ä† ãΑθ à) tƒ tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& 

t,Î! ¨ρ F{$# ∩⊄∈∪ 〈 

١٩٠ ٢٥ 

 (# þθ ä9$s% uρ ÷β Î) }‘ Ïδ āω Î) $oΨ è?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ ß øt wΥ t ÏOθ ãè ö7 yϑÎ/ ∩⊄∪ 〈 ٥٢٧ ٢٩ 

 öθ s9uρ #“t� s? øŒ Î) (#θ à� Ï% ãρ 4’ n?tã öΝ Íκ Íh5 u‘ 4 tΑ$s% }§ øŠ s9r& #x‹≈ yδ Èd, ys ø9$$Î/ 4 (#θ ä9$s% 4’ n?t/ $uΖÎn/ u‘ uρ 4 tΑ$s% (#θ è%ρ ä‹ sù z>#x‹ yè ø9$# 

$yϑÎ/ öΝ çFΖä. tβρ ã� à� õ3 s? ∩⊂⊃∪ 〈 

٦٣٠-٦٢٥ ٣٠ 

 (#θ ä9$s% uρ Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ×πtƒ#u  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 ö≅ è% āχ Î) ©! $# î‘ ÏŠ$s% #’ n?tã β r& tΑÍi”t∴ãƒ Zπtƒ#u £ Å3≈ s9uρ öΝ èδ u�sYò2r& 

Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∠∪ 〈 

٥٨٣ ٣٧ 

 $tΒ uρ  ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 9�È∝ ‾≈ sÛ ç�� ÏÜtƒ Ïµø‹ ym$oΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$sV øΒ r& 4 $̈Β $uΖôÛ §� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$#  ÏΒ 

&óx« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ šχρ ç�|³ øt ä† ∩⊂∇∪ 〈 

٦١٥ ٣٨ 

 tÏ%©! $#uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ @Ο ß¹ ÖΝ õ3 ç/ uρ ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9$# 3  tΒ Î* t±o„ ª! $# ã& ù# Î= ôÒ ãƒ  tΒ uρ ù't±o„ çµù= yè øg s† 4’ n?tã 

:Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩⊂∪ 〈 

٥٢٠ ٣٩ 

 ô‰ s) s9uρ !$uΖù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é&  ÏiΒ y7 Î= ö6 s% Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{r'sù Ï!$y™ ù't7 ø9$$Î/ Ï!# §�œØ9$#uρ öΝ ßγ ‾= yè s9 tβθ ãã§�|Ø tGtƒ ∩⊆⊄∪ Iω öθ n= sù øŒ Î) 

Ν èδ u!% ỳ $uΖß™ ù't/ (#θ ãã§�|Ø s?  Å3≈ s9uρ ôM |¡s% öΝ åκ æ5θ è= è% z −ƒ y— uρ ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9$# $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ 〈 

٥٦٣ ٤٣-٤٢ 

 $£ϑn= sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρ ã� Åe2èŒ ÏµÎ/ $oΨ ós tF sù óΟ Îγ øŠ n= tæ z>≡uθ ö/ r& Èe≅ à2 >ó_ x« #̈Lym #sŒ Î) (#θ ãm Ì� sù !$yϑÎ/ (# þθ è?ρ é& 

Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{r& ZπtGøó t/ #sŒ Î* sù Ν èδ tβθ Ý¡Î= ö7 •Β ∩⊆⊆∪ 〈 

٤٧٠-٢٤١ ٤٤-
٥٦٣ 

 yìÏÜà) sù ã� Î/# yŠ ÏΘöθ s) ø9$# tÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß 4 ß‰ ôϑpt ø: $#uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊆∈∪ 〈 
٥٦٣ ٤٥ 

 ö≅ è% öΝ ä3 tF ÷ƒ uu‘ r& ÷β Î) öΝ ä39 s? r& ÛU#x‹ tã «! $# ºπtGøó t/ ÷ρ r& ¸ο t� ôγ y_ ö≅ yδ à7 n= ôγ ãƒ āω Î) ãΠ öθ s) ø9$# šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∠∪ 〈 
٥٦٣ ٤٧ 

 ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰ΖÏã ßÉ!#t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôãr& |= ø‹ tó ø9$# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷β Î) ßìÎ7 ¨? r& āω Î) $tΒ 

#yrθ ãƒ ¥’ n< Î) 4 ∩∈⊃∪ 〈 

٢٣٧ ٥٠ 

 Ÿω uρ ÏŠ ã� ôÜs? tÏ%©! $# tβθ ããô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9$$Î/ ÄcÅ´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ … çµyγ ô_ uρ ( ∩∈⊄∪ 〈 ١٩٨ ٥٢ 



  
 

٧١٢

 š� Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈Ψ tGsù Ν åκ |Õ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ (# þθ ä9θ à) u‹ Ïj9 ÏIω àσ ‾≈ yδ r& �∅tΒ ª! $# Ο Îγ øŠ n= tæ . ÏiΒ !$uΖÏΨ ÷� t/ 3 }§ øŠ s9r& ª! $# 

zΝ n= ÷æ r'Î/ tÌ� Å6≈ ¤±9$$Î/ ∩∈⊂∪ 〈 

٢٥١-٢٠٤ ٥٣ 

 ¨β Î) tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ t∃ ôθ y™ öΝ Íκ�Î= óÁ çΡ # Y‘$tΡ $yϑ‾= ä. ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ≈ uΖø9£‰ t/ # �Šθ è= ã_ $yδ u�ö� xî 

(#θ è%ρ ä‹ u‹ Ï9 z>#x‹ yè ø9$# 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í•tã $VϑŠ Å3 ym ∩∈∉∪ tÏ%©! $#uρ (#θ ãΨ tΒ#u (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# 

óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãΖy™ ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øg rB  ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈ pκ ÷Ξ F{$# tÏ$Î#≈ yz !$pκ�Ïù # Y‰ t/ r& ( öΝ çλ °; !$pκ�Ïù Ól≡uρ ø— r& ×ο t� £γ sÜ•Β ( öΝ ßγ è= Åz ô‰ çΡ uρ 

yξ Ïß ¸ξŠ Î= sß ∩∈∠∪ 〈 

٦٢٦ ٥٧-٥٦ 

 uθ èδ uρ “Ï%©! $# Ν à69 ©ù uθ tGtƒ È≅ ø‹ ©9$$Î/ ãΝ n= ÷è tƒ uρ $tΒ Ο çF ôm t� y_ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ §Ν èO öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù #|Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& 

‘ wΚ |¡•Β ( ¢Ο èO Ïµø‹ s9Î) öΝ ä3 ãè Å_ ó�tΒ §Ν èO Ν ä3 ã⁄Îm;oΨ ãƒ $yϑÎ/ ÷Λ äΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉⊃∪ 〈 

٥٢٨-٥٢٧ ٦٠-
٥٩٥-٥٢٩ 

 uθ èδ uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s− öθ sù Íν ÏŠ$t6 Ïã ( ã≅ Å™ ö� ãƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ºπsà x� ym #̈Lym #sŒ Î) u!% ỳ ãΝ ä. y‰ tn r& ÝVöθ yϑø9$# çµ÷F ©ù uθ s? 

$uΖè= ß™ â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ èÛ Ìh� x� ãƒ ∩∉⊇∪ 〈 

٥٢٧ ٦١ 

 Èe≅ ä3 Ïj9 :* t7 tΡ @� s) tGó¡•Β 4 t∃ ôθ y™ uρ tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∉∠∪ 〈 ٣٠١ ٦٧ 

 ö≅ è% (#θ ããô‰ tΡ r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω $oΨ ãè x�Ζtƒ Ÿω uρ $tΡ •�ÛØ tƒ –Št� çΡ uρ #’ n?tã $oΨ Î/$s) ôãr& y‰ ÷è t/ øŒ Î) $uΖ1 y‰ yδ ª! $# 

“É‹ ©9$% x. çµø? uθ ôγ tF ó™ $# ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# tβ#u�ö� ym ÿ… ã& s! Ò=≈ ys ô¹ r& ÿ… çµtΡθ ããô‰ tƒ ’ n< Î) “y‰ ßγ ø9$# $oΨ ÏK øy $# 3 ö≅ è% 

āχ Î) “y‰ èδ «! $# uθ èδ 3“y‰ ßγ ø9$# ( $tΡ ó÷É∆ é& uρ zΝ Î= ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t� Ï9 š Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∠⊇∪ 〈 

٣٠٢-٢١٥ ٧١ 

 uθ èδ uρ ”Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# š⇓ ö‘ F{$#uρ Èd, ys ø9$$Î/ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΑθ à) tƒ  à2 ãβθ à6 u‹ sù 4 ã& è! öθ s% ‘, ys ø9$# 4 
ã& s! uρ Û� ù= ßϑø9$# tΠ öθ tƒ ã‡ x�Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9$# 4 ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ 4 uθ èδ uρ ãΝ‹ Å6 pt ø: $# ç�� Î6 y‚ ø9$# ∩∠⊂∪ 〈 

٦٣٧ ٧٣ 

 š� Ï9≡x‹ x. uρ ü“Ì� çΡ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) |Nθ ä3 n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ tβθ ä3 u‹ Ï9uρ z ÏΒ t ÏΨ Ï%θ ßϑø9$# ∩∠∈∪ $£ϑn= sù £ y_ 

Ïµø‹ n= tã ã≅ ø‹ ©9$# #uu‘ $Y6 x. öθ x. ( tΑ$s% #x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑn= sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω �= Ïm é& š Î= Ïù Fψ $# ∩∠∉∪ $£ϑn= sù #uu‘ t� yϑs) ø9$# 

$ZîÎ—$t/ tΑ$s% #x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑn= sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% È⌡ s9 öΝ ©9 ’ ÎΤ Ï‰ öκ u‰ ’ În1 u‘ āsðθ à2V{ z ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# t,Îk! !$āÒ9$# ∩∠∠∪ 

$£ϑn= sù #uu‘ }§ ôϑ¤±9$# ZπxîÎ—$t/ tΑ$s% #x‹≈ yδ ’ În1 u‘ !#x‹≈ yδ ç�t9 ò2r& ( !$£ϑn= sù ôM n= sù r& tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) Öü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ 

tβθ ä. Î�ô³ è@ ∩∠∇∪ 〈 

٢٦٩-٦٥ ٧٨-٧٥-
٦٦٠-٢٨١ 

 ’ ÎoΤ Î) àM ôγ §_ uρ }‘ Îγ ô_ uρ “Ï%©# Ï9 t� sÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# š⇓ ö‘ F{$#uρ $Z�‹ ÏΖym ( !$tΒ uρ O$tΡ r& š∅ÏΒ š Ï. Î�ô³ ßϑø9$# 

∩∠∪ 〈 

٢٦٩-١٣٢-٦٦ ٧٩ 

 …çµ§_ !% tn uρ …çµãΒ öθ s% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤ þθ ’f ‾≈ pt éB r& ’ Îû «! $# ô‰ s% uρ Ç1 y‰ yδ 4 Iω uρ ß∃% s{r& $tΒ šχθ ä. Î�ô³ è@ ÿÏµÎ/ Hω Î) β r& u!$t±o„ 

’ În1 u‘ $\↔ ø‹ x© 3 yìÅ™ uρ ’ În1 u‘ ¨≅ à2 >óx« $̧ϑù= Ïã 3 Ÿξ sù r& tβρ ã�ā2x‹ tF s? ∩∇⊃∪ 〈 

٦٦-٥٨-١٥ ٨٠ 

 y#ø‹ Ÿ2uρ ß∃% s{r& !$tΒ öΝ çGò2u�õ° r& Ÿω uρ šχθ èù$sƒ rB öΝ ä3 ‾Ρ r& Ο çGø. u�õ° r& «! $$Î/ $tΒ öΝ s9 öΑÍi”t∴ãƒ ÏµÎ/ öΝ à6 ø‹ n= tæ 

$YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“r'sù È÷ s)ƒ Ì� x� ø9$# ‘, ym r& Ç øΒ F{$$Î/ ( β Î) ÷Λ äΖä. šχθ ßϑn= ÷è s? ∩∇⊇∪ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9uρ (# þθ Ý¡Î6 ù= tƒ 

٦٦ ٨٢-٨١ 



  
 

٧١٣

Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{$# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tGôγ •Β ∩∇⊄∪ 〈 

 y7 ù=Ï? uρ !$uΖçF ¤f ãm !$yγ≈ oΨ øŠ s?#u zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã ÏµÏΒ öθ s% 4 ßìsù ö� tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ ̈Β â!$t±®Σ 3 ¨β Î) š� −/ u‘ íΟ‹Å3 ym ÒΟŠ Î=tæ 

∩∇⊂∪ 〈 

٣٤٤-٦٦-١٦ ٨٣ 

 $uΖö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $�mθ çΡ uρ $oΨ ÷ƒ y‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% (  ÏΒ uρ ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ#yŠ 

z≈ yϑø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y#ß™θ ãƒ uρ 4y›θ ãΒ uρ tβρ ã�≈ yδuρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩∇⊆∪ $−ƒ Ì� x. y— uρ 4z÷ øt s†uρ 

4|¤Š Ïãuρ }̈ $u‹ ø9Î)uρ ( @≅ ä. z ÏiΒ š Ås Î=≈ ¢Á9$# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î)uρ yì|¡uŠ ø9$#uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $WÛθ ä9uρ 4 yξ à2uρ $oΨ ù= āÒ sù 

’ n?tã t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∇∉∪ 〈 

٣٤٤ ٨٦-٨٤ 

   $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿÍν Í‘ ô‰ s% øŒ Î) (#θ ä9$s% !$tΒ tΑt“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 9�|³ o0  ÏiΒ &óx« 3 ö≅ è% ô tΒ tΑt“Ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

“Ï%©! $# u!% ỳ ÏµÎ/ 4y›θ ãΒ # Y‘θ çΡ “Y‰ èδ uρ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ( …çµtΡθ è= yè øg rB }§Š ÏÛ#t� s% $pκ tΞρ ß‰ ö6 è? tβθ à� øƒ éB uρ # Z�� ÏW x. ( Ο çF ôϑÏk= ãæ uρ 

$̈Β óΟ s9 (# þθ çΗ s>÷è s? óΟçFΡ r& Iω uρ öΝ ä. äτ !$t/# u ( È≅ è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝ èδ ö‘ sŒ ’ Îû öΝ Íκ ÅÎöθ yz tβθ ç7yè ù= tƒ 〈 

٣٨٤-٢٢٩ ٩١-
٤٠٩-٣٩٤ 

   #x‹≈ yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& Ô8 u‘$t6 ãΒ ä− Ïd‰ |Á •Β “Ï%©! $# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ u‘ É‹ΖçF Ï9uρ ¨Π é& 3“t� à) ø9$# ô tΒ uρ $oλ m;öθ ym 4 tÏ%©! $#uρ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ Íο t�Åz Fψ $$Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ ( öΝ èδ uρ 4’ n?tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$pt ä† ∩⊄∪ 〈 

٣٨٤ ٩٢ 

 ô‰s) s9uρ $tΡθ ßϑçG÷∞ Å_ 3“yŠ≡t� èù $yϑx. öΝ ä3≈ oΨø) n= yz tΑ̈ρ r& ;ο §� tΒ Ν çF ø. t� s? uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨø9§θ yz u!#u‘ uρ öΝ à2Í‘θ ßγ àß ( $tΒ uρ 

3“t� tΡ öΝ ä3 yè tΒ ãΝ ä. u!$ yè x� ä© tÏ%©! $# öΝ çGôϑtãy— öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ ä3Š Ïù (# àσ ‾≈ x. u�à° 4 ‰ s) s9 yì©Üs) ¨? öΝ ä3 oΨ ÷� t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $̈Β 

öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑãã÷“ s? ∩⊆∪ 〈 

٦٦٤-٦٦٣ ٩٤ 

 (#θ è=yè y_ uρ ¬! u!% x. u�à° £ Åg ø: $# öΝ ßγ s) n= yz uρ ( (#θ è% t� yz uρ … çµs9 t ÏΖt/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î�ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 4 … çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑtã 

šχθ à� ÅÁ tƒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈 

٦٦١ ١٠٠ 

 ãΝ à6 Ï9≡sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó_ x« çνρ ß‰ ç6 ôã$$sù 4 uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« 

×≅‹ Å2uρ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

١٣٧ ١٠٢ 

 ô‰ s% Ν ä. u!% ỳ ã� Í←!$|Á t/  ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( ô yϑsù u�|Ç ö/ r& ÏµÅ¡ø� uΖÎ= sù ( ôtΒ uρ }‘ Ïϑtã $yγ øŠ n= yè sù 4 !$tΒ uρ O$tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 7á‹ Ï� pt ¿2 

∩⊇⊃⊆∪ 〈 

٣١ ١٠٤ 

 (#θ ßϑ|¡ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝ åκ øE u!% ỳ ×πtƒ#u ¨ä ÏΒ ÷σ ãŠ ©9 $pκ Í5 4 ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰ΖÏã «! $# ( $tΒ uρ 

öΝ ä. ã� Ïè ô±ç„ !$yγ ‾Ρ r& #sŒ Î) ôN u!% ỳ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊃∪ 〈 

٣٧ ١٠٨ 

  öθ s9uρ $oΨ ‾Ρ r& !$uΖø9̈“ tΡ ãΝ Íκ ö�s9Î) sπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ÞΟ ßγ yϑ‾= x. uρ 4’ tA öθ pRùQ$# $tΡ ÷�|³ ym uρ öΝ Íκ ö�n= tã ¨≅ ä. &óx« Wξ ç6 è% $̈Β (#θ çΡ% x. 

(# þθ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 Hω Î) β r& u!$t±o„ ª! $# £Å3≈ s9uρ öΝ èδ u�sYò2 r& tβθè= yγ øg s† ∩⊇⊇⊇∪ 〈 

٢٣٦ ١١١ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ $oΨù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @cÉ< tΡ # xρ ß‰ tã t ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $# Çd Éf ø9$#uρ Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ ã� ÷z ã— 

ÉΑöθ s) ø9$# # Y‘ρ á� äî 4 öθ s9uρ u!$x© y7 •/ u‘ $tΒ çνθ è= yè sù ( öΝ èδö‘ x‹ sù $tΒ uρ šχρ ç�tIø� tƒ ∩⊇⊇⊄∪  〈 

٩٥-٨٥ ١١٢ 



  
 

٧١٤

 βÎ)uρ ôìÏÜè? u�sYò2r&  tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# x8θ �= ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 β Î) tβθãè Î7−F tƒ āω Î) £ ©à9$# ÷β Î)uρ öΝ èδ āω Î) 

tβθ ß¹ ã�øƒ s† ∩⊇⊇∉∪ 〈 

٥١١-١٩١ ١١٦-
٥٨٠ 

  tΒ uρr& tβ% x. $\GøŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷�uŠ ôm r'sù $oΨ ù=yè y_ uρ …çµs9 # Y‘θ çΡ Å´ ôϑtƒ ÏµÎ/ † Îû Ä¨$̈Ψ9$#  yϑx. … ã& é# sẄΒ ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9$# 

}§ øŠ s9 8l Í‘$sƒ ¿2 $pκ ÷]ÏiΒ 4 š� Ï9≡x‹ x. z Îiƒ ã— tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 $tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊄⊄∪ 〈 

٥٢٥-٣١١ ١٢٢-
٥٧٩ 

  yϑsù ÏŠ Ì� ãƒ ª! $# βr& …çµtƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u�ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼Ï9 (  tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øgs† …çν u‘ ô‰ |¹ $̧) Íh‹ |Ê 

% [` t� ym $yϑ‾Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è ¢Á tƒ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# 4 š� Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ yè øg s† ª! $# }§ ô_ Íh�9$# ’ n?tã šÏ%©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

∩⊇⊄∈∪ 〈 

٥٧٤ ١٢٥ 

 u�|³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Ågø: $# Ä§Ρ M} $#uρ óΟ s9r& öΝ ä3 Ï? ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3ΖÏiΒ tβθ ÷Á à) tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ÉL≈ tƒ#u ö/ä3 tΡρ â‘ É‹Ψ ãƒ uρ u!$s) Ï9 

öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$s% $tΡ ô‰ Íκ y− #’ n?tã $uΖÅ¡à�Ρ r& ( ÞΟ ßγ ø? §÷sïuρ äο 4θ u‹ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (#ρ ß‰ Íκ y−uρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& óΟ ßγ ‾Ρ r& 

(#θ çΡ% x. šÌ� Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ 〈 

٣٦٠-٢٢٥ ١٣٠-
٣٧٣-٣٦٢-
٦٣٥ 

 š� Ï9≡sŒ β r& öΝ ©9  ä3 tƒ y7 š/ §‘ y7 Î= ôγ ãΒ 3“t� à) ø9$# 5Ο ù= Ýà Î/ $yγ è= ÷δ r& uρ tβθ è= Ï�≈ xî ∩⊇⊂⊇∪ 〈 ٣٦٣-٣٦٠ ١٣١-
٣٧١ 

 sπuŠ ÏΖ≈ yϑrO 8l≡uρ ø— r& ( š∅ÏiΒ Èβ ù'āÒ9$# È÷ uΖøO $# š∅ÏΒ uρ Ì“ ÷èyϑø9$# È÷ uΖøO $# 3 ö≅ è% Èøt� Ÿ2©%! !#u tΠ §� ym ÏΘr& È÷ uŠ s[Ρ W{$# 

$̈Β r& ôM n= yϑtGô©$# Ïµø‹ n=tã ãΠ% tn ö‘ r& È÷ uŠ s[Ρ W{$# ( ’ ÎΤθ ä↔ Îm7 tΡ AΟ ù= ÏèÎ/ β Î) óΟ çGΖà2 t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆⊂∪ 〈 

٥٧٧-١٦٥ ١٤٣ 

 ≅ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$tΒ zÇrρ é& ¥’ n<Î) $�Β §� ptèΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµßϑyè ôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπtGøŠ tΒ ÷ρ r& $YΒ yŠ % �nθ à� ó¡̈Β 

÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴Åz … çµ‾Ρ Î* sù ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδ é& Î�ö� tó Ï9 «! $# ÏµÎ/ 4 Ç yϑsù §�äÜôÊ $# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã ¨β Î* sù 

š� −/ u‘ Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∈∪ 〈 

٨٥ ١٤٥ 

 ’ n?tã uρ šÏ%©! $# (#ρ ßŠ$yδ $oΨ øΒ §� ym ¨≅ à2 “ÏŒ 9�à� àß ( š∅ÏΒ uρ Ì�s) t7 ø9$# ÉΟ oΨ tó ø9$#uρ $oΨ øΒ §� ym öΝ Îγ ø‹ n= tæ 

!$yϑßγ tΒθ ßs ä© āω Î) $tΒ ôM n= yϑym !$yϑèδ â‘θ ßγ àß Íρr& !$tƒ#uθ ys ø9$# ÷ρ r& $tΒ xÝ n= tG÷z $# 5Ο ôà yè Î/ 4 y7 Ï9≡sŒ Ο ßγ≈ oΨ ÷ƒ z•y_ öΝ Íκ È�øó t7Î/ ( 
$‾Ρ Î)uρ tβθ è%Ï‰≈ |Á s9 ∩⊇⊆∉∪ 〈 

٥٤١ ١٤٦ 

 ãΑθ à) u‹ y™ tÏ%©! $# (#θ ä. u�õ° r& öθ s9 u!$x© ª! $# !$tΒ $oΨ ò2u�õ° r& Iω uρ $tΡ äτ !$t/# u Ÿω uρ $uΖøΒ §� ym  ÏΒ &óx« 4 š� Ï9≡x‹ Ÿ2 

z>¤‹ x. šÏ%©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% 4®Lym (#θ è%#sŒ $uΖy™ ù't/ 3 ö≅ è% ö≅ yδ Ν à2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο ù= Ïæ çνθ ã_ Ì� ÷‚ çGsù !$uΖs9 ( β Î) 

šχθ ãè Î7 −Gs? āω Î) £©à9$# ÷β Î)uρ óΟ çFΡ r& āω Î) tβθ ß¹ ã�øƒ rB ∩⊇⊆∇∪ 〈 

١٤٢-٥٥ ١٤٨-
١٦٥-١٤٨-
٢٢٣-٢٢١-
٥٨٠-٣٩٠ 

 ö≅ è% ¬Tsù èπ¤f çt ø: $# èπtó Î=≈t6 ø9$# ( öθ n= sù u!$x© öΝ ä31 y‰ yγ s9 t Ïè uΗ ødr& ∩⊇⊆∪ 〈 ٥٥-١٦ ١٤٩ 

 ¢Ο èO $oΨ ÷� s?#u y›θ ãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# $�Β$yϑs? ’ n?tã ü”Ï%©! $# z |¡ôm r& Wξ‹ ÅÁ ø� s? uρ Èe≅ ä3 Ïj9 &óx« 

“Y‰ èδ uρ ZπuΗ ÷q u‘ uρ Ν ßγ ‾= yè ©9 Ï!$s) Î= Î/ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∈⊆∪ 〈 

١٤١-٤٤-٤٢ ١٥٤-
٣٨٤ 

 #x‹≈ yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& Ô8 u‘$t6 ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$sù (#θ à) ¨? $#uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö� è? 〈 
٣٨٤-٣٦٠ ١٥٥-

٣٩١-٣٩٠-
٦١٥ 



  
 

٧١٥

 β r& (# þθ ä9θ à) s? !$yϑ‾Ρ Î) tΑÌ“Ρ é& Ü=≈ tGÅ3 ø9$# 4’ n?tã È÷ tGx� Í←!$sÛ  ÏΒ $uΖÎ= ö7 s% β Î)uρ $̈Ζä.  tã öΝ Íκ ÉJy™# u‘ ÏŠ š Î= Ï�≈ tó s9 ∩⊇∈∉∪  ٣٨٤-٣٦-٣٧ ١٥٦-
٣٩١ 

 ÷ρ r& (#θ ä9θ à) s? öθ s9 !$‾Ρ r& tΑÌ“Ρ é& $uΖøŠ n= tã Ü=≈ tF Å3 ø9$# !$̈Ζä3 s9 3“y‰ ÷δ r& öΝ åκ÷]ÏΒ 4 ô‰ s) sù Ν à2u!% ỳ ×πoΨ Íh‹ t/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 

“Y‰ èδ uρ ×πyϑôm u‘ uρ 4 ô yϑsù ÞΟ n= øßr&  £ϑÏΒ z>¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# t∃ y‰ |¹ uρ $pκ ÷]tã 3 “Ì“ ôf uΖy™ tÏ%©! $# tβθ èùÏ‰ óÁ tƒ 

ô tã $uΖÏG≈ tƒ#u uþθ ß™ É>#x‹ yè ø9$# $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪ 〈 

٣٦٠-٣٧ ١٥٧ 

 ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ † ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î�Ÿ° …çµs9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& 

O$tΡ r& uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈 

١٦٢-
١٦٣ 

٢٤٧ 

 ö≅ è% u�ö� xîr& «! $# Èö ö/ r& $|/ u‘ uθ èδ uρ �>u‘ Èe≅ ä. &óx« 4 Ÿω uρ Ü= Å¡õ3 s? ‘≅ à2 C§ ø� tΡ āω Î) $pκ ö�n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ 

u‘ ø— Íρ 3“t� ÷z é& 4 §Ν èO 4’ n< Î) /ä3 În/ u‘ ö/ä3 ãè Å_ ó÷£∆ /ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹sù $yϑÎ/ öΝ çFΖä. ÏµŠ Ïù tβθ à� Î= tGøƒ rB ∩⊇∉⊆∪ 〈 

٦٢٧ ١٦٤ 

�اف$Rرة ا@O   

 Ν x. uρ  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $yγ≈ uΖõ3 n= ÷δ r& $yδ u!$y∨sù $uΖß™ ù't/ $¹G≈ u‹ t/ ÷ρ r& öΝ èδ šχθ è= Í←!$s% 〈 
٤٧١-٤٤٢ ٤-

٤٧٢ 

 $yϑsù tβ% x. óΟ ßγ1 uθ ôãyŠ øŒ Î) Ν èδ u!% ỳ !$uΖß™ ù't/ Hω Î) β r& (# þθ ä9$s% $‾Ρ Î) $̈Ζä. t ÏΗ Í>≈ sß 〈 
٤٧١ ٥ 

 £n= t↔ ó¡oΨ n= sù šÏ%©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9Î) �∅n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ t Î= y™ö� ßϑø9$# ∩∉∪ £ ¢Á à) uΖn= sù Ν Íκ ö�n= tã 5Ο ù= Ïè Î/ ( $tΒ uρ $̈Ζä. 

š Î7 Í←!$xî ∩∠∪ 〈 

٦٥١-٦٢٨ ٧-٦ 

 tΑ$s% $tΒ y7 yè uΖtΒ āω r& y‰ àf ó¡n@ øŒ Î) y7 è? ó÷s∆ r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×�ö� yz çµ÷ΖÏiΒ Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$‾Ρ …çµtGø) n= yz uρ  ÏΒ & ÏÛ 〈 
٢٠٤ ١٢ 

üθ ó™ uθ sù $yϑçλ m; ß≈ sÜø‹ ¤±9$# y“Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $yϑçλ m; $tΒ y“Í‘… ãρ $yϑåκ ÷]tã  ÏΒ $yϑÎγ Ï?≡ uöθ y™ tΑ$s% uρ $tΒ $yϑä38uηtΡ $yϑä3 š/ u‘ 

ô tã Íν É‹≈yδ Íο t�yf ¤±9$# Hω Î) β r& $tΡθ ä3 s? È÷ s3 n= tΒ ÷ρ r& $tΡθ ä3 s? z ÏΒ tÏ$Î#≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ !$yϑßγ yϑy™$s% uρ ’ ÎoΤ Î) $yϑä3 s9 z Ïϑs9 

š Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ 〈 

١٢٦ ٢١-٢٠ 

 tΑ$s% $pκ�Ïù tβ öθ u‹ øtrB $yγ‹ Ïù uρ tβθ è?θ ßϑs? $pκ ÷]ÏΒ uρ tβθã_ t� øƒ éB ∩⊄∈∪ 〈 
٥١٦ ٢٥ 

 $̧)ƒ Ì� sù 3“y‰ yδ $̧)ƒ Ì� sù uρ ¨, ym ãΝ Íκ ö�n= tã ä' s#≈ n= āÒ9$# 3 ÞΟ ßγ ‾Ρ Î) (#ρä‹ sƒ ªB $# t ÏÜ≈ uŠ ¤±9$# u!$uŠ Ï9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

šχθ ç7 |¡øt s†uρ Ν åκ ¨Ξr& šχρ ß‰ tGôγ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 

٢١٥ ٣٠ 

 tΑ$s% 9e≅ ä3 Ï9 ×#÷è ÅÊ  Å3≈ s9uρ āω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊂∇∪ 〈 
٢٥٥ ٣٨ 

 tÏ%©! $# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ  tã È≅‹Î6 y™ «! $# $pκ tΞθ äó ö7tƒ uρ % [ ùθ Ïã Ν èδ uρ Íο t� Åz Fψ $$Î/ tβρ ã�Ï�≈ x. ∩⊆∈∪ 〈 
٢٠٩ ٤٥ 

 #“yŠ$tΡ uρ Ü=≈ ptõ¾ r& Å∃#{� ôãF{$# Zω% ỳ Í‘ Ν åκ tΞθ èù Í� ÷è tƒ ÷Λ àι9 yϑ‹ Å¡Î0 (#θ ä9$s% !$tΒ 4o_ øîr& öΝ ä3Ζtã ö/ä3 ãè ôϑy_ $tΒ uρ öΝ çGΨ ä. 

tβρ ç�É9 õ3 tGó¡n@ ∩⊆∇∪ ÏIω àσ ‾≈ yδ r& tÏ%©! $# óΟ çF ôϑ|¡ø% r& Ÿω ãΝ ßγ ä9$oΨ tƒ ª! $# >πyϑôm t� Î/ 4 (#θ è= äz ÷Š $# sπ̈Ψ pg ø: $# Ÿω ì∃ öθ yz ö/ä3 ø‹ n= tæ 

Iω uρ óΟ çFΡ r& šχθ çΡ t“ øt rB ∩⊆∪ 〈 

٢٥٠ ٤٩-٤٨ 

 ô‰s) s9uρ Ν ßγ≈ uΖ÷∞ Å_ 5=≈tGÅ3 Î/ çµ≈ oΨù= ¢Á sù 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ 〈 
٥٥ ٥٢ 

 çν$uŠ Ï? ù'sù Iωθ à) sù $‾Ρ Î) Ÿωθ ß™ u‘ š� În/ u‘ ö≅ Å™ ö‘ r'sù $uΖyè tΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó�Î) Ÿω uρ öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? ( ô‰ s% y7≈ oΨ÷∞ Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ ٣٤ ٥٥ 



  
 

٧١٦

y7 Îi/ ¢‘ ( ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ 4’ n?tã Ç tΒ yìt7 ©? $# #“y‰ çλ ù;$# ∩⊆∠∪ إىل قولـه تعـاىل:  $pκ ÷]ÏΒ uρ öΝ ä3 ã_ Ì� øƒéΥ ¸ο u‘$s? 3“t� ÷z é& ∩∈∈∪ 〈 

 uθ èδuρ ”Ï%©! $# ã≅ Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# # M�ô³ ç0 š÷ t/ ô“y‰ tƒ ÏµÏGuΗ ÷q u‘ ( #̈Lym !#sŒ Î) ôM ‾= s% r& $\/$ys y™ Zω$s) ÏO çµ≈ oΨ ø) ß™ 

7$s# t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $uΖø9t“Ρ r'sù ÏµÎ/ u!$yϑø9$# $oΨ ô_ t� ÷z r'sù ÏµÎ/  ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ̈V9$# 4 š� Ï9≡x‹ x. ßl Ì� øƒ éΥ 4’ tA öθ yϑø9$# öΝ ä3 ª= yè s9 

šχρ ã� ā2x‹ s? ∩∈∠∪ 〈 

١٣٩-٧١ ٥٧-
٢٦٠-٢٤٥-
٥٠٥-٣٠٧ 

 ô‰ s) s9 $uΖù= y™ ö‘ r& % �nθ çΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθ s% tΑ$s) sù ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©! $# $tΒ Ν ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ç�ö� xî þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩∈∪ 〈 

٩٦ ٥٩ 

 tΑ$s% _| yϑø9$#  ÏΒ ÿÏµÏΒ öθ s% $‾Ρ Î) y71 u�t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β ∩∉⊃∪ 〈  ١٥٢ ٦٠ 

 4’ n<Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ%s{r& # YŠθ èδ 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©! $# $tΒ /ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν ç�ö� xî 4 Ÿξ sù r& tβθ à) −Gs? ∩∉∈∪ 〈 
٩٦ ٦٥ 

 tΑ$s% _| yϑø9$# šÏ%©! $# (#ρã� x� x.  ÏΒ ÿÏµÏΒ öθ s% $‾Ρ Î) š�1 u�t∴s9 ’ Îû 7πyδ$x� y™ $‾Ρ Î)uρ y7 ‘ΖÝà uΖs9 š∅ÏΒ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9$# ∩∉∉∪ 〈 

٤٥٧ ٦٦ 

  (# þθ ä9$s% $uΖoK ÷∞ Å_ r& y‰ ç7÷è uΖÏ9 ©! $# …çν y‰ ôm uρ u‘ x‹ tΡ uρ $tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7÷è tƒ $tΡ äτ !$t/# u ( $oΨÏ? ù'sù $yϑÎ/ !$tΡ ß‰ Ïè s? βÎ) |MΨ ä. z ÏΒ 

t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠⊃∪ 〈 

٢٣٣-٢١٩ ٧٠-
٤٥٤-٢٣٧ 

 tΑ$s% ô‰ s% yìs% uρ Ν à6 ø‹ n= tæ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ Ó§ ô_ Í‘ ë= ŸÒ xîuρ ( Í_ tΡθ ä9Ï‰≈ pg éB r& þ_ Îû &!$yϑó™ r& !$yδθ ßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡ r& 

Ν ä. äτ !$t/# uuρ $̈Β tΑ̈“ tΡ ª! $# $pκ Í5  ÏΒ 9≈ sÜù= ß™ 4 (# ÿρ ã�Ïà tFΡ $$sù ’ ÎoΤ Î) Ν à6 yè tΒ z ÏiΒ šÌ� Ïà tGΨ ßϑø9$# ∩∠⊇∪ 〈 

٤٥٤-٤٢ ٧١ 

 çµ≈ uΖø‹ pgΥr'sù šÏ%©! $#uρ …çµyè tΒ 7πuΗ ÷q t� Î/ $̈Ψ ÏiΒ $oΨ ÷èsÜs% uρ t�Î/# yŠ tÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ( $tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∠⊄∪ 〈 

٤٥٤ ٧٢ 

 4’ n< Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝ èδ% s{r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ç�ö� xî ( ô‰ s% Ν à6 ø? u!$y_ 

×πuΖÍh‹ t/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( ∩∠⊂∪ 〈 

٩٦-٧٠-٢٦ ٧٣-
٤١٨-١٦٢ 

 tΑ$s% _| yϑø9$# tÏ%©! $# (#ρç�y9 ò6 tF ó™ $# ∅ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% tÏ%©# Ï9 (#θ à� Ïè ôÒ çGó™ $# ô yϑÏ9 ztΒ#u öΝ åκ ÷]ÏΒ šχθ ßϑn= ÷è s? r& 

āχ r& $[s Î=≈ |¹ ×≅ y™ ó÷‘∆  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 (# þθ ä9$s% $‾Ρ Î) !$yϑÎ/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∠∈∪ tΑ$s% šÏ%©! $# 

(# ÿρ ç�y9 ò6 tF ó™ $# $‾Ρ Î) ü“Ï%©! $$Î/ Ν çGΖtΒ#u ÏµÎ/ šχρ ã� Ï�≈ x. ∩∠∉∪ 〈 

٥٧٥ ٧٦-٧٥ 

 (#ρã� s) yè sù sπs%$̈Ψ9$# (# öθ tGtãuρ ô tã Í÷ö∆ r& óΟ Îγ În/ u‘ (#θ ä9$s% uρ ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ $oΨ ÏKøy $# $yϑÎ/ !$tΡ ß‰ Ïè s? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ t Î= y™ ö� ßϑø9$# 

∩∠∠∪ 〈 

٢٣٣-١٥٦ ٧٧-
٤٥٤ 

 ÞΟßγ ø? x‹ s{r'sù èπx� ô_ §�9$# (#θ ßs t7 ô¹ r'sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘#yŠ t ÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 〈 
٤٦٩-٤٥٤ ٧٨ 

 $»Ûθ ä9uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθ s) Ï9 tβθè? ù's? r& sπt±Ås≈ x� ø9$# $tΒ  Ν ä3 s) t7 y™ $pκ Í5 ô ÏΒ 7‰ tn r& š∅ÏiΒ t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∇⊃∪ 

öΝ à6 ‾Ρ Î) tβθ è? ù'tG s9 tΑ$y_ Ìh�9$# Zο uθ öκ y− ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï!$|¡ÏiΨ9$# 4 ö≅ t/ óΟçFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Ì� ó¡•Β ∩∇⊇∪ 〈 

٥٧٢-٩٨-٩١ ٨١-٨٠ 



  
 

٧١٧

 4’ n< Î)uρ štô‰ tΒ öΝ èδ% s{r& $Y7 øŠ yè ä© 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7ôã$# ©! $# $tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ç�ö� xî ( ô‰s% 

Ν à6 ø? u!$ y_ ×πoΨ Éi� t/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (#θ èù ÷ρr'sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9$# šχ#u”� Ïϑø9$#uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡y‚ ö7 s? }̈ $̈Ψ9$# öΝ èδ u!$u‹ ô© r& Ÿω uρ 

(#ρ ß‰ Å¡ø� è? † Îû ÇÚ ö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝ ä3 ©9 βÎ) Ο çFΖà2 š ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩∇∈∪ 〈 

١٦٦-٩٦ ٨٥-
٤٥٩-٤٥٠ 

 Ÿω uρ (#ρ ß‰ãè ø) s? Èe≅ à6 Î/ :Þ≡u�ÅÀ tβρ ß‰Ïãθ è? šχρ ‘‰ ÝÁ s? uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ô tΒ š∅tΒ#u ÏµÎ/ $yγ tΡθ äó ö6 s? uρ 

$[_ uθ Ïã 4 (# ÿρ ã�à2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΖà2 Wξ‹Î= s% öΝ à2u�©Ys3 sù ( (#ρ ã�ÝàΡ $#uρ y#ø‹ x. šχ% x. èπt6 É)≈ tã tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩∇∉∪ 〈 

٤٥٠-٩٨-٩١ ٨٦-
٤٦٠ 

 tΑ$s% _| yϑø9$# tÏ%©! $# (#ρ ç�y9 õ3 tF ó™ $#  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% y7 ¨Ζy_ Ì� ÷‚ ãΖs9 Ü= ø‹yè à±≈ tƒ tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u y7 yè tΒ  ÏΒ !$oΨ ÏK tƒ ö� s% ÷ρ r& 

¨β ßŠθ ãè tGs9 ’ Îû $uΖÏG‾= ÏΒ 4 tΑ$s% öθ s9uρ r& $̈Ζä. t Ïδ Ì�≈x. ∩∇∇∪ 〈 

٥٨٥-١٥٦ ٨٨ 

 ãΝ åκøE x‹ s{r'sù èπx� ô_ §�9$# (#θ ßs t7 ô¹ r'sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘#yŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩⊇∪ 〈 
٤٦٩ ٩١ 

 y7 ù= Ï? 3“t� à) ø9$# �È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ôÏΒ $yγ Í←!$t6 /Ρ r& 4 ô‰ s) s9uρ öΝ åκ øE u!% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $yϑsù (#θ çΡ$Ÿ2 (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 

$yϑÎ/ (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ∅ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 š� Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’ n?tã É>θ è= è% tÍ� Ï�≈ x6 ø9$# ∩⊇⊃⊇∪ 〈 

٤٣٨ ١٠١ 

 §Ν èO $oΨ ÷W yèt/ . ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ ÷è t/ 4y›θ •Β !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 4’ n< Î) tβöθ tãö� Ïù Ïµ'ƒ Z∼tΒ uρ (#θ ßϑn= sà sù $pκ Í5 ( ö� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. šχ% x. 

èπt7 É)≈ tã tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩⊇⊃⊂∪ 〈 

٥٤٠-٤٤٩ ١٠٣ 

 î,‹É) ym #’ n?tã β r& Hω tΑθ è% r& ’ n?tã «! $# āω Î) ¨,ys ø9$# 4 ô‰ s% Ν à6 çGø⁄Å_ 7πuΖÉi� t7 Î/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ö≅ Å™ ö‘ r'sù zÉëtΒ ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ∩⊇⊃∈∪ 〈 

٤٣٧-٢٧٤ ١٠٥ 

 tΑ$s% β Î) |MΨ ä. |M ÷∞ Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏN ù'sù !$pκ Í5 β Î) |MΨ ä. z ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∉∪ 〈 ٢٧٤-١٢٤ ١٠٦-
٤٣٧ 

 4† s+ ø9r'sù çν$|Á tã #sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7÷è èO × Î7 •Β ∩⊇⊃∠∪ tí t“ tΡ uρ … çν y‰ tƒ #sŒ Î* sù }‘ Ïδ â!$ŸÒ ø‹ t/ tÌ� Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈 
٤١٨-٢٧٤ ١٠٧-

٤٣٧ 

 í t“ tΡ uρ …çν y‰ tƒ #sŒ Î* sù }‘ Ïδ â!$ŸÒ ø‹ t/ tÌ� Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊇⊃∇∪ 〈 
٤١٨-٢٧٤ ١٠٨-

٤٣٧ 

 !$uΖøŠ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) #y›θ ãΒ ÷β r& È, ø9r& š‚$|Á tã ( #sŒ Î* sù }‘ Ïδ ß#s) ù= s? $tΒ tβθ ä3 Ïù ù'tƒ ∩⊇⊇∠∪ 〈 
١٥٤-٨٩-٤٠ ١١٧-

٤٢٠ 

 yìs% uθ sù ‘, pt ø: $# Ÿ≅ sÜt/ uρ $tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇∇∪ 〈 
١٥٤-٤٠ ١١٨ 

 tΑ$s% uρ _| pRùQ$#  ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tãö� Ïù â‘ x‹ s? r& 4y›θ ãΒ …çµtΒ öθ s% uρ (#ρ ß‰ Å¡ø� ã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# x8 u‘ x‹ tƒ uρ š� tF yγ Ï9#uuρ 4 tΑ$s% 

ã≅ ÏnGs) ãΖy™ öΝ èδ u!$uΖö/ r& Ä÷∏ tGó¡nΣuρ öΝ èδ u!$|¡ÏΡ $‾Ρ Î)uρ óΟßγ s% öθ sù šχρ ã� Îγ≈s% ∩⊇⊄∠∪ tΑ$s% 4y›θ ãΒ ÏµÏΒ öθ s) Ï9 (#θ ãΨ‹Ïè tGó™ $# 

«! $$Î/ (# ÿρ ç�É9 ô¹ $#uρ ( āχ Î) uÚ ö‘ F{$# ¬! $yγ èO Í‘θ ãƒ  tΒ â!$t±o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã ( èπt7 É)≈ yèø9$#uρ š É) −F ßϑù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪ (# þθ ä9$s% 

$oΨƒ ÏŒρ é&  ÏΒ È≅ ö7 s% β r& $uΖu‹ Ï? ù's? . ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ $tΒ $oΨ oK ø⁄Å_ 4 tΑ$s% 4|¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ βr& š� Î= ôγ ãƒ öΝ à2̈ρ ß‰ tã 

öΝ à6 x� Î= ÷‚ tGó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# t� ÝàΖu‹ sù y#ø‹ Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊄∪ 〈 

١٢٧-
١٢٩ 

٢٩٢ 

 ô‰ s) s9uρ !$tΡ õ‹ s{r& tΑ#u tβ öθ tãö� Ïù t ÏΖÅb¡9$$Î/ <È ø) tΡ uρ z ÏiΒ ÏN≡t� yϑ̈V9$# óΟ ßγ ‾= yè s9 tβρ ã�ā2¤‹ tƒ ∩⊇⊂⊃∪ 〈 
٤٢١ ١٣٠ 

 (#θ ä9$s% uρ $yϑôγ tΒ $uΖÏ? ù's? ÏµÎ/ ô ÏΒ 7πtƒ#u $tΡ t� ys ó¡tF Ïj9 $pκ Í5 $yϑsù ß øtwΥ y7 s9 š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ∩⊇⊂⊄∪ 〈 
٤٦٠ ١٣٢ 



  
 

٧١٨

 $uΖù= y™ ö‘ r'sù ãΝ Íκ ö�n= tã tβ$sùθ ’Ü9$# yŠ# t� pg ø: $#uρ Ÿ≅ £ϑà) ø9$#uρ tí ÏŠ$x� āÒ9$#uρ tΠ ¤$! $#uρ ;M≈ tƒ#u ;M≈ n= ¢Á x� •Β (#ρ ç�y9 ò6 tGó™ $$sù 

(#θ çΡ% x. uρ $YΒ öθ s% š ÏΒ Í� ÷g ’Χ ∩⊇⊂⊂∪ 〈 

٤٦١-٤٢١ ١٣٣-
٤٦٦ 

 $£ϑs9uρ yìs% uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ â“ ô_ Ìh�9$# (#θ ä9$s% y›θ ßϑ≈ tƒ äí ÷Š $# $uΖs9 y7 −/ u‘ $yϑÎ/ y‰Îγ tã x8 y‰ΖÏã ( ∅Í× s9 |M ø� t±x. $̈Ψ tã 

t“ ô_ Ìh�9$# ¨s ÏΒ ÷σ ãΖs9 y7 s9 £ n= Å™ ÷�ã∴s9uρ š� yè tΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ∩⊇⊂⊆∪ 〈 

٤٦١ ١٣٤ 

$£ϑn= sù $oΨ ø� t±Ÿ2 ãΝ åκ ÷]tã t“ ô_ Ìh�9$# #’ n< Î) @≅ y_ r& Ν èδ çνθ äóÎ=≈ t/ #sŒ Î) öΝ èδ tβθ èVä3Ζtƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 ٤٦١ ١٣٥ 

 $uΖôϑs) tFΡ $$sù öΝ åκ ÷]ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø%t� øîr'sù ’ Îû ÉdΟ uŠ ø9$# öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $pκ ÷]tã š Î= Ï�≈ xî ∩⊇⊂∉∪ 〈 ٤٦٦ ١٣٦ 

 $tΡ ø— uθ≈ y_ uρ ûÍ_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) t� ós t7 ø9$# (# öθ s? r'sù 4’ n?tã 7Θöθ s% tβθ à� ä3 ÷è tƒ #’ n?tã 5Θ$oΨ ô¹ r& öΝ çλ °; 4 (#θ ä9$s% y›θ ßϑ≈ tƒ 

≅ yè ô_ $# !$uΖ©9 $Yγ≈ s9Î) $yϑx. óΟ ßγ s9 ×πyγ Ï9#u 4 tΑ$s% öΝ ä3 ‾Ρ Î) ×Π öθ s% tβθ è=yγ øg rB ∩⊇⊂∇∪ 〈 

٥٨١-٥١٢ ١٣٨ 

 ¨βÎ) ÏIω àσ ‾≈ yδ ×�£9 tGãΒ $̈Β öΝ èδ ÏµŠ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊂∪ tΑ$s% u�ö� xîr& «! $# öΝ à6‹ Éó ö/ r& $Yγ≈ s9Î) 

uθ èδ uρ öΝ à6 n= āÒ sù ’ n?tã š Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇⊆⊃∪ 〈 

١٣٩-
١٤٠ 

٥٨١ 

 $£ϑs9uρ u!% ỳ 4y›θ ãΒ $uΖÏF≈ s)Š ÏϑÏ9 … çµyϑ‾= x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9Î) 4 tΑ$s%  s9 Í_1 t� s? Ç Å3≈ s9uρ 

ö� ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9$# ÈβÎ* sù §�s) tGó™ $# … çµtΡ$x6 tΒ t∃ öθ |¡sù Í_1 t� s? 4 $£ϑn= sù 4’ ©?pg rB … çµš/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $y2yŠ 

§� yz uρ 4y›θ ãΒ $Z) Ïè |¹ 4 !$£ϑn= sù s−$sù r& tΑ$s% š� oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š� ø‹s9Î) O$tΡ r& uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊆⊂∪ 〈 

١٤٩-١٢٥ ١٤٣-
٤٣٨ 

 $oΨ ö;tF Ÿ2uρ … çµs9 ’ Îû Çy#uθ ø9F{$#  ÏΒ Èe≅ à2 &óx« Zπsà Ïãöθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ ø� s? uρ Èe≅ ä3 Ïj9 &óx« $yδ õ‹ ä⇐sù ;ο §θ à) Î/ ö� ãΒ ù& uρ 

y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù'tƒ $pκ È]|¡ôm r'Î/ 4 ö/ä3ƒ Í‘ 'ρ é'y™ u‘#yŠ t É) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊇⊆∈∪ 〈 

٣٩٠-٣٨٦ ١٤٥ 

 u‘$tG÷z $#uρ 4y›θ ãΒ … çµtΒ öθ s% t Ïè ö7 y™ Wξ ã_ u‘ $oΨ ÏG≈ s)‹ ÏϑÏj9 ( !$£ϑn= sù ãΝ åκ øE x‹ s{r& èπx� ô_ §�9$# tΑ$s% Éb>u‘ öθ s9 |M ø⁄Ï© 

Ο ßγ tF õ3 n= ÷δr& ÏiΒ ã≅ ö6 s% }‘≈ −ƒ Î)uρ ( $uΖä3 Î= öκ èE r& $oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù â!$yγ x� �¡9$# !$̈ΖÏΒ ( ÷βÎ) }‘ Ïδ āω Î) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒ è? $pκ Í5  tΒ â!$t±n@ 

”Ï‰ öκ sE uρ  tΒ â!$t±n@ ( |MΡ r& $oΨ •‹ Ï9uρ ö� Ï� øî$$sù $uΖs9 $uΖ÷Η xq ö‘ $#uρ ( |MΡ r&uρ ç�ö� yz tÌ� Ï�≈ tó ø9$# ∩⊇∈∈∪ 〈 

٤٦٩-٤٤٧ ١٥٥ 

 tÏ%©! $# šχθ ãè Î7 −Ftƒ tΑθ ß™ §�9$# ¢É< ¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓ W{$# “Ï%©! $# … çµtΡρ ß‰ Åg s† $¹/θ çGõ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Ν èδ ã� ãΒ ù'tƒ Å∃ρ ã�÷è yϑø9$$Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh� ptä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 

y] Í× ‾≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζtã öΝ èδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ÉL©9$# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 šÏ%©! $$sù (#θ ãΖtΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tãuρ 

çνρ ã� |Á tΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& ÿ… çµyè tΒ � y7 Í×‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø� ßϑø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈 

٣٩٢-٣٨٦ ١٥٧-
٤٠٣-٣٩٩-
٤٠٨ 

 ãΝ ßγ≈ oΨ ÷è ©Üs% uρ ótLoΨ øO $# nο u�ô³ tã $»Û$t7 ó™ r& $VϑtΒ é& 4 !$uΖø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) #y›θ ãΒ ÏŒ Î) çµ8s) ó¡ oK ó™ $# ÿ…çµãΒ öθ s% Âχ r& >Î�ôÑ $# 

š‚$|Á yè În/ t� yf y⇔ø9$# ( ôM |¡yf t7 /Ρ $$sù çµ÷Ψ ÏΒ $tF t⊥ øO $# nο u�ô³ tã $YΖøŠ tã ( ô‰ s% zΝ Î= tæ ‘≅ à2 <¨$tΡ é& öΝ ßγ t/ u�ô³ ¨Β ∩⊇∉⊃∪ 〈 

٨٩ ١٦٠ 

 öΝ ßγ ù= t↔ ó™ uρ Ç tã Ïπtƒ ö� s) ø9$# ÉL©9$# ôM tΡ$Ÿ2 nο u�ÅÑ% tn Ì� ós t7 ø9$# øŒ Î) šχρ ß‰ ÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9$# øŒ Î) óΟ ÎγŠ Ï? ù's? 

öΝ ßγ çΡ$tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝ Îγ ÏF ö;y™ $Yã§� ä© tΠ öθ tƒ uρ Ÿω šχθ çF Î6 ó¡o„ � Ÿω óΟ Îγ‹ Ï? ù's? 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 Ν èδθ è= ö6 tΡ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

tβθ à) Ý¡ø� tƒ ∩⊇∉⊂∪ 〈 

٤٦٣ ١٦٣ 



  
 

٧١٩

 øŒ Î)uρ ôM s9$s% ×π̈Β é& öΝ åκ ÷]ÏiΒ zΝ Ï9 tβθ Ýà Ïès? $�Β öθ s% � ª! $# öΝ ßγ ä3 Î= ôγ ãΒ ÷ρr& öΝ åκ æ5 Éj‹ yèãΒ $\/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© ( (#θ ä9$s% ¸ο u‘ É‹÷è tΒ 4’ n< Î) 

óΟ ä3 În/ u‘ óΟ ßγ ‾= yè s9uρ tβθà) −Gtƒ ∩⊇∉⊆∪ $£ϑn= sù (#θ Ý¡nΣ $tΒ (#ρã� Åe2èŒ ÿÏµÎ/ $uΖøŠ pgΥr& tÏ%©! $# šχ öθ pκ ÷]tƒ Ç tã Ïþθ �¡9$# $tΡ õ‹ s{r& uρ 

šÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß ¥>#x‹ yè Î/ ¤§Š Ï↔ t/ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθ à) Ý¡ø� tƒ ∩⊇∉∈∪ 〈 

١٦٤-
١٦٥ 

٥٦٦-٤٦٣ 

 $£ϑn= sù (# öθ tGtã  tã $̈Β (#θ åκ çΞ çµ÷Ζtã $uΖù= è% öΝ çλ m; (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠt� Ï% š Ï↔ Å¡≈ yz 〈 ٤٦٣ ١٦٦ 

 øŒ Î)uρ $uΖø) tGtΡ Ÿ≅ t6 pg ø: $# ôΜßγ s% öθ sù …çµ‾Ρ r( x. ×' ©# àß (# þθ ‘Ζsßuρ … çµ‾Ρ r& 7ìÏ%#uρ öΝ Íκ Í5 (#ρ ä‹è{ !$tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷� s?#u ;ο §θ à) Î/ (#ρ ã� ä. øŒ $#uρ $tΒ 
ÏµŠ Ïù ÷/ä3 ª= yè s9 tβθ à) −Gs? ∩⊇∠⊇∪ 〈 

٤٣٩-٤٢٢ ١٧١ 

 øŒ Î)uρ x‹ s{r& y7 •/ u‘ . ÏΒ ûÍ_ t/ tΠyŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδ y‰ pκ ô−r& uρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& àM ó¡s9r& öΝ ä3 În/ t� Î/ ( 
(#θ ä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$tΡ ô‰ Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $‾Ρ Î) $̈Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t,Î# Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈 

١٠١-٤٤-٢ ١٧٢-
٣١٩-١٠٣-
٥٦٧-٣٣١-
٥٧١ 

÷ρ r& (# þθ ä9θ à) s? !$oÿ ©ς Î) x8 s�õ° r& $tΡ äτ !$t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζà2uρ Zπ−ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ( $uΖä3 Î= öκ çJsù r& $oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθ è= ÏÜö7 ßϑø9$# 〈 ٣٣٠-٣١٩-٢ ١٧٣ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ ã≅ Å_Á x� çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ßγ ‾= yè s9uρ šχθ ãè Å_ ö� tƒ ∩⊇∠⊆∪ 〈 
٣٢٦-٤٥ ١٧٤ 

 ã≅ ø? $#uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r't6 tΡ ü“Ï%©! $# çµ≈ oΨ ø‹ s?#u $oΨ ÏF≈ tƒ#u y‡ n= |¡Σ $$sù $yγ ÷Ψ ÏΒ çµyè t7 ø? r'sù ß≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% s3 sù z ÏΒ šÍρ$tó ø9$# 

∩⊇∠∈∪ öθ s9uρ $oΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ÷è sù t� s9 $pκ Í5 ÿ… çµ̈ΖÅ3≈ s9uρ t$s# ÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ 4 … ã& é# sV yϑsù È≅ sV yϑx. É= ù= x6 ø9$# β Î) 

ö≅ Ïϑøt rB Ïµø‹ n= tã ô]yγ ù= tƒ ÷ρ r& çµò2ç�øIs? ]yγ ù= tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$sù 

}È |Á s) ø9$# öΝ ßγ ‾= yè s9 tβρã� ©3 x� tF tƒ ∩⊇∠∉∪ 〈 

١٧٥-
١٧٦ 

٣١٠-٢٠٢ 

 ô‰ s) s9uρ $tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Çd Ågø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% āω šχθ ßγ s) ø� tƒ $pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×ã ôãr& āω 
tβρ ç�ÅÇ ö7ãƒ $pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×β#sŒ# u āω tβθ ãè uΚ ó¡o„ !$pκ Í5 4 y7 Í× ‾≈s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ‾≈s9'ρ é& ãΝ èδ 

šχθ è= Ï�≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ 〈 

٥٨٧-٥١١ ١٧٩ 

 öΝ s9uρ r& (#ρ ã� ©3 x� tGtƒ 3 $tΒ Ν Íκ È:Ïm$|Á Î/ ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ î Î7 •Β 〈 ٣٤٧ ١٨٤ 

 óΟ s9uρ r& (#ρ ã�ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3 n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ t, n= y{ ª! $#  ÏΒ &óx« ÷β r& uρ #|¤ tã β r& tβθ ä3 tƒ Ï‰ s% 

z>u�tIø% $# öΝ ßγ è= y_ r& ( Äd“r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷èt/ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∈∪ 〈 

٥١٣ ١٨٥ 

 zƒ Ï%©! $#uρ tβθ ããô‰ s? ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtGó¡o„ öΝ à2 u�óÇ tΡ Iω uρ öΝ åκ |¦à�Ρ r& šχρ ç�ÝÇΨ tƒ ∩⊇∠∪  β Î)uρ 
öΝ èδθ ããô‰ s? ’ n< Î) 3“y‰ çλ ù;$# Ÿω (#θ ãè yϑó¡o„ ( öΝ ßγ1 t� s? uρ tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9Î) öΝ èδ uρ Ÿω tβρç�ÅÇ ö7 ãƒ ∩⊇∇∪ 〈 

١٩٧-
١٩٨ 

٥١٩ 

   O@رة اDR!�ل

 ¨,Ås ãŠ Ï9 ¨, ys ø9$# Ÿ≅ ÏÜö7 ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# öθ s9uρ oν Ì� x. šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9$# ∩∇∪ 〈 
٤٥٢ ٨ 

 øŒ Î) tβθèW‹ ÉótGó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$yf tF ó™ $$sù öΝ à6 s9 ’ ÎoΤ r& Ν ä. ‘‰ ÏϑãΒ 7#ø9r'Î/ z ÏiΒ Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# š Ïù ÏŠ ó÷ß∆ ∩∪ 〈 
٢٩٧ ٩ 

 øŒ Î) ãΝ ä3Š Ïe±tó ãƒ }̈ $yè ‘Ζ9$# ZπuΖtΒ r& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ Ν ä. t� Îdγ sÜã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδõ‹ ãƒ uρ ö/ä3Ζtã 

t“ ô_ Í‘ Ç≈sÜø‹ ¤±9$# xÝ Î/ ÷�z� Ï9uρ 4’ n?tã öΝ à6 Î/θ è= è% |M Îm7 sWãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ#y‰ ø% F{$# ∩⊇⊇∪ 〈 

٤٢٧ ١١ 



  
 

٧٢٠

  øŒ Î) Çrθ ãƒ y7 •/ u‘ ’ n< Î) Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3 yè tΒ (#θ çGÎm;sW sù šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’ Å+ ø9é'y™ ’ Îû É>θ è= è% šÏ%©! $# 

(#ρ ã� x� x. |= ôã”�9$# (#θ ç/ Î�ôÑ $$sù s−öθ sù É−$oΨôãF{$# (#θ ç/ Î�ôÑ $#uρ öΝ åκ ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$uΖt/ ∩⊇⊄∪ 〈 

٤٢٧-٢٩٨ ١٢ 

 ¨β Î) §�Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «! $# •Μ ÷Á9$# ãΝ õ3 ç6 ø9$# šÏ%©! $# Ÿω tβθ è=É) ÷è tƒ 〈 
٥٨٧-٥١٩ ٢٢ 

 (# þθ ßϑn= ÷æ $#uρ !$yϑ‾Ρ r& öΝ à6 ä9≡uθ øΒ r& öΝ ä. ß‰≈ s9÷ρ r& uρ ×πuΖ÷GÏù ∩⊄∇∪ 〈 ٥٤ ٢٨ 

 øŒ Î)uρ ã� ä3 ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï%©! $# (#ρ ã� x� x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è= çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒ ä† 4 tβρ ã� ä3 ôϑtƒ uρ ã� ä3 ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $#uρ ç�ö� yz 

tÌ� Å6≈ yϑø9$# ∩⊂⊃∪ 〈 

٢٩٦-١٥٧ ٣٠ 

 #sŒ Î)uρ 4‘n= ÷Gè? óΟÎγ ø‹ n= tæ $oΨ çF≈tƒ#u (#θ ä9$s% ô‰ s% $oΨ ÷è Ïϑy™ öθ s9 â!$t±nΣ $oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !#x‹≈ yδ � ïχ Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& 

t Ï9̈ρ F{$# ∩⊂⊇∪ 〈 

٤٩٥-١٥٣ ٣١ 

 øŒ Î)uρ (#θ ä9$s% ¢Ο ßγ ‾=9$# βÎ) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9$# ô ÏΒ x8 Ï‰ΖÏã ö� ÏÜøΒ r'sù $uΖøŠ n= tã Zο u‘$yf Ïm z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# Íρ r& 

$oΨ ÏK øy$# A>#x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊄∪ 〈 

٢٣٨-٢٣٤ ٣٢ 

 ¨βÎ) šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. tβθà) Ï�Ζãƒ óΟ ßγ s9≡uθ øΒ r& (#ρ ‘‰ ÝÁ u‹Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 $yγ tΡθ à) Ï�ΖãŠ |¡sù §Ν èO Üχθ ä3 s? 

óΟ Îγ ø‹ n= tæ Zο t� ó¡ym §Ν èO šχθ ç7 n= øó ãƒ 3 zƒÏ%©! $#uρ (# ÿρ ã� x� x. 4’ n< Î) zΟ ¨Ψ yγ y_ šχρ ç�|³ øt ä† ∩⊂∉∪ 〈 

٥٦٤-٢٠٩ ٣٦ 

  (# þθ ßϑn= ÷æ $#uρ $yϑ‾Ρ r& Ν çGôϑÏΨ xî  ÏiΒ &óx« ¨β r'sù ¬! … çµ|¡çΗ è~ ∩⊆⊇∪  〈 
٥٥ ٤١ 

 š� Î=ôγ uŠ Ïj9 ô tΒ š� n= yδ .tã 7πoΨ Íh‹ t/ 4z÷ ós tƒ uρ ô tΒ �† yr . tã 7πoΨ Íh‹t/ 3 āχ Î)uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ|¡ s9 íΟŠ Î= tæ ∩⊆⊄∪ 〈 
٥٤٣-٣٩ ٤٢ 

 øŒ Î)uρ öΝ èδθ ßϑä3ƒ Ì� ãƒ ÏŒ Î) öΝ çGøŠ s) tGø9$# þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖã‹ ôãr& WξŠ Î= s% óΟ à6 è= Ïk= s) ãƒ uρ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΖãŠ ôãr& zÅÓ ø) u‹ Ï9 ª! $# # \� øΒ r& 

šχ% Ÿ2 Zωθ ãè ø� tΒ 3 † n< Î)uρ «! $# ßìy_ ö� è? â‘θãΒ W{$# ∩⊆⊆∪ 〈 

٤٢٧ ٤٤ 

 Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? tÏ%©! $% x. (#θ ã_ t� yz ÏΒ Ν Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ # \� sÜt/ u!$sy Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9$# šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ª! $#uρ 

$yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è tƒ ÔÝ‹ ÏtèΧ ∩⊆∠∪ 〈 

٥٩٣ ٤٧ 

 øŒ Î)uρ z −ƒ y— ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9$# óΟßγ n=≈ yϑôãr& tΑ$s% uρ Ÿω |= Ï9$xî ãΝ à6 s9 tΠ öθ u‹ ø9$# š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# † ÎoΤ Î)uρ Ö‘% ỳ 

öΝ à6 ©9 ( $£ϑn= sù ÏN u!#t� s? Èβ$tGt⁄Ï� ø9$# }È s3 tΡ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É) tã tΑ$s% uρ ’ ÎoΤ Î) Öü“Ì� t/ öΝ à6ΖÏiΒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& $tΒ Ÿω tβ ÷ρ t� s? 

þ’ ÎoΤ Î) Ú’% s{r& ©! $# 4 ª! $#uρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÅU$s) Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ 〈 

٢١٢ ٤٨ 

 šχρ ß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3 ym 〈 ٥٤٠ ٦٧ 

2Q@[رة ا�@O   

 ÷βÎ)uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î�ô³ ßϑø9$# x8 u‘$yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r'sù 4®Lym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çµøó Î= ö/ r& … çµuΖtΒ ù'tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθ s% āω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∉∪ 〈 

٤٧٨-٣٨٩ ٦-
٤٨٣-٤٨١-
٥٨٣ 

 šχρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θ ä↔ Ï� ôÜãƒ u‘θ çΡ «! $# óΟÎγ Ïδ≡uθ øù r'Î/ † p1 ù'tƒ uρ ª! $# Hω Î) β r& ¢Ο ÏFãƒ …çν u‘θ çΡ öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 

šχρ ã� Ï�≈ s3 ø9$# ∩⊂⊄∪ uθ èδ ü”Ï%©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ ßγ ø9$$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ys ø9$# … çν t� Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj# à2 

٥٣٦-١٥٩ ٢٣-٢٢ 



  
 

٧٢١

öθ s9uρ oν Ì�Ÿ2 šχθ ä. Î�ô³ ßϑø9$# ∩⊂⊂∪   〈 

 ÏM s9$s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9$# í�÷ƒ t“ ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s% uρ “t�≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠ Å¡yϑø9$# Ú∅ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡sŒ Ο ßγ ä9öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡uθ øù r'Î/ ( 
šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑöθ s% tÏ%©! $# (#ρ ã� x� Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ‾Τ r& šχθ à6 sù ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ 〈  

٤٠٨-١٥٢ ٣٠ -
٦٧٨ 

 (# ÿρ ä‹sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ !$tΒ uρ (# ÿρ ã� ÏΒ é& āω Î) 

(# ÿρ ß‰ ç6 ÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9Î) # Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ 4 …çµoΨ≈ ys ö7 ß™ $£ϑtã šχθ à2Ì� ô±ç„ ∩⊂⊇∪ 〈 

٦٧٩ ٣١ 

 āω Î) çνρ ã� ÝÁΖs? ô‰ s) sù çν t� |Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµy_ t� ÷z r& tÏ%©! $# (#ρ ã� x� Ÿ2 š† ÎΤ$rO È÷ oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ † Îû Í‘$tó ø9$# øŒ Î) 

ãΑθ à) tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yè tΒ ( tΑt“Ρ r'sù ª! $# …çµtGt⊥‹ Å6 y™ Ïµø‹ n= tã … çν y‰ −ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ ©9 $yδ ÷ρ t� s? 

Ÿ≅ yè y_ uρ sπyϑÎ= Ÿ2 šÏ%©! $# (#ρ ã�x� Ÿ2 4’ n?ø� �¡9$# 3 èπyϑÎ= Ÿ2uρ «! $# š† Ïφ $u‹ ù= ãè ø9$# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3 ym ∩⊆⊃∪ 〈 

٥٣٤ ٤٠ 

 ≅ è%  ©9 !$uΖu;‹ ÅÁ ãƒ āω Î) $tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $uΖs9 uθ èδ $uΖ9 s9öθ tΒ 4 ’ n?tãuρ «! $# È≅ ā2uθ tGuŠ ù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩∈⊇∪ 〈 ٣٨٢ ٥١ 

 óΟ s9r& öΝ Íκ ÌE ù'tƒ é't6 tΡ šÏ%©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrO uρ ÏΘöθ s% uρ tΛÏδ≡t� ö/ Î) É=≈ ys ô¹ r& uρ štô‰ tΒ 

ÏM≈ x6 Ï� s? ÷σ ßϑø9$#uρ 4 öΝ ßγ ÷Gs? r& Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ ( $yϑsù tβ%Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ yϑÎ= ôà u‹ Ï9  Å3≈ s9uρ (# þθ çΡ% x. öΝ åκ |¦à�Ρ r& 

tβθ ãΚ Î= ôà tƒ ∩∠⊃∪ 〈 

٦٨-٢٦ ٧٠ 

  óΟ s9r& (# þθ çΗ s>÷è tƒ āχ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ óΟ èδ §�Å� óΟ ßγ1 uθ ôf tΡ uρ āχ r& uρ ©! $# ÞΟ≈ ‾= tã É>θ ã‹ äóø9$# ∩∠∇∪ 〈 ٥٩٠ ٧٨ 

  (#θ àÊ u‘ β r'Î/ (#θ çΡθ ä3 tƒ yìtΒ É#Ï9#uθ y‚ ø9$# yìÎ7 èÛ uρ 4’ n?tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ßγ s) ø� tƒ ∩∇∠∪ 〈 
٥٨٧ ٨٧ 

 šÏ%©! $# uρ (#ρä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡tΒ # Y‘#u�ÅÑ # \� ø� à2uρ $K)ƒ Ì� ø� s? uρ š÷ t/ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# # YŠ$|¹ ö‘ Î)uρ ô yϑÏj9 

šUu‘% tn ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 £à� Î= ós uŠ s9uρ ÷β Î) !$tΡ ÷Šu‘ r& āω Î) 4o_ ó¡ßs ø9$# ( ª! $#uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 

∩⊇⊃∠∪ 〈 

٢٩٥ ١٠٧ 

 ¨βÎ) ©! $# 3“u�tIô©$# š∅ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# óΟ ßγ |¡à�Ρ r& Ν çλ m;≡uθ øΒ r& uρ �χ r'Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ̈Ψ yf ø9$# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 
È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è=çGø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( # ´‰ ôãuρ Ïµø‹ n= tã $y) ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Éβ#uö� à) ø9$#uρ 4 ôtΒ uρ 

4† nû÷ρ r& Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç�Å³ ö6 tF ó™ $$sù ãΝ ä3 Ïèø‹ u;Î/ “Ï%©! $# Λ ä÷è tƒ$t/ ÏµÎ/ 4 š� Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ x� ø9$# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# 

∩⊇⊇⊇∪ 〈 

٣٩٢ ١١١ 

 $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 $JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4®Lym šÎi t7 ãƒ Ο ßγ s9 $̈Β šχθ à) −Gtƒ 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ 

>óx« íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∈∪ 〈 

٤٠ ١١٥ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yìtΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ 〈 ٤٩٣ ١١٩ 

 #sŒ Î)uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ t� sà ‾Ρ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ ö≅ yδ Ν à61 t� tƒ ï∅ÏiΒ 7‰ tn r& §Ν èO (#θ èù t� |ÁΡ $# 4 š’u� |À 

ª! $# Ν åκ u5θ è=è% öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθ s% āω tβθ ßγ s) ø� tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈 

٥٨٦-٤٩١ ١٢٧  



  
 

٧٢٢

 ô‰s) s9 öΝ à2u!% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡à�Ρ r& î“ƒ Í•tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟ šGÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym Ν à6 ø‹ n= tæ 

š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$$Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ 〈 

٢٢٥ ١٢٨ 

jD@N رة@O   

 ¨βÎ) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª! $# “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“uθ tGó™ $# ’ n?tã Ä ö̧� yè ø9$# ( ã� În/ y‰ ãƒ 

t� øΒ F{$# ( $tΒ  ÏΒ ?ì‹ Ï� x© āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÏµÏΡ øŒ Î) 4 ãΝ à6 Ï9≡sŒ ª! $# öΝ à6 š/ u‘ çνρ ß‰ ç6 ôã$$sù 4 Ÿξ sù r& šχρ ã� ©. x‹ s? ∩⊂∪ 〈 

٢٦٠-١٣٧ ٣-
٥٠٢ 

 Ïµø‹ s9Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö� tΒ $YèŠ ÏΗ sd ( y‰ ôãuρ «! $# $̂) ym 4 … çµ‾Ρ Î) (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# ¢Ο èO …çν ß‰‹ Ïè ãƒ y“Ì“ ôf u‹ Ï9 tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ 4 tÏ%©! $#uρ (#ρ ã� x� Ÿ2 óΟ ßγ s9 Ò>#u�Ÿ° ô ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ë>#x‹ tãuρ 7ΟŠ Ï9r& $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

šχρ ã� à� õ3 tƒ ∩⊆∪ 〈 

٥٥٢-٥٠٢ ٤ 

 uθ èδ “Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ š[ ôϑ¤±9$# [!$u‹ ÅÊ t�yϑs) ø9$#uρ # Y‘θ çΡ … çν u‘ £‰ s%uρ tΑÎ—$oΨ tΒ (#θ ßϑn= ÷è tFÏ9 yŠy‰ tã t ÏΖÅb¡9$# 

z>$|¡Ås ø9$#uρ 4 $tΒ t, n= y{ ª! $# š� Ï9≡sŒ āω Î) Èd, ys ø9$$Î/ 4 ∩∈∪ 〈 

٥٠٢-٢٦١-٦٠ ٥ 

 ¨βÎ) ’ Îû É#≈ n= ÏG÷z $# È≅ ø‹ ©9$# Í‘$pκ ¨]9$#uρ $tΒ uρ t, n= yz ª! $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ à) −Gtƒ 〈 
٥٦٠-٥٠٢ ٦ 

 ô‰s) s9uρ $uΖõ3 n= ÷δ r& tβρ ã� à) ø9$# ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% $£ϑs9 (#θ ßϑn= sß � öΝ åκ øE u!% ỳ uρ Ο ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $tΒ uρ (#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 4 
y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øg wΥ tΠ öθ s) ø9$# t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$# ∩⊇⊂∪ 〈 

٤٣٨-٤١٧ ١٣-
٥٦٣ 

 #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? óΟ Îγ øŠ n= tæ $uΖè?$tƒ#u ;M≈ oΨ Éi�t/ � tΑ$s% šÏ%©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $tΡ u!$s) Ï9 ÏM øy $# Aβ#uö� à) Î/ Î�ö� xî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& 
ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç›!$s) ù= Ï? ûÅ¤ ø� tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āω Î) $tΒ #yrθ ãƒ �† n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& 

÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ 〈 

٢٢٩-٢٦ ١٥-
٤٨٣-٣٧٢-
٤٨٥ 

 ≅ è% öθ ©9 u!$x© ª! $# $tΒ …çµè? öθ n= s? öΝ à6 ø‹ n= tæ Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Šr& ÏµÎ/ ( ô‰ s) sù àM ÷V Î7 s9 öΝ à6Š Ïù # \� ßϑãã  ÏiΒ ÿÏ& Î# ö6 s% 4 
Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩⊇∉∪ 〈 

١٤٤-١١١ ١٦-
٤٨٥ 

 šχρ ß‰ç7 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ èδ •�ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè x�Ζtƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ÏIω àσ ‾≈ yδ $tΡ àσ ‾≈ yè x� ä© y‰ΨÏã 

«! $# 4  ∩⊇∇∪ 〈 

٢٤٨-٢٤٧ ١٨ 

  ¨β Î) $oΨ n= ß™ â‘ tβθ ç7 çFõ3 tƒ $tΒ šχρ ã� ä3 ôϑs? ∩⊄⊇∪ 〈 
٦٠١ ٢١ 

 y7 Ï9≡x‹ x. ôM ¤) ym àM yϑÎ= x. y7 În/ u‘  ∩⊂⊂∪ 〈 
٦١ ٣٣ 

 $yϑ‾Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# >!$yϑ x. çµ≈ uΖø9t“Ρ r& z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# xÝ n= tG÷z $$sù ÏµÎ/ ßN$t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{$# $£ϑÏΒ ã≅ ä. ù'tƒ 

â¨$̈Ζ9$# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ #̈Lym !#sŒ Î) ÏN x‹ s{r& ÞÚ ö‘ F{$# $yγ sù ã� ÷z ã— ôM oΨ−ƒ ¨— $#uρ �∅sß uρ !$yγ è= ÷δ r& öΝ åκ ¨Ξr& šχρ â‘ Ï‰≈s% 

!$pκ ö�n= tæ !$yγ9 s? r& $tΡ â÷ö∆ r& ¸ξ ø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅øó s? Ä§ øΒ F{$$Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ã≅ Å_Á x� çΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθ s) Ï9 tβρã� ¤6 x� tGtƒ ∩⊄⊆∪ 〈 

٣٠٨-١٧٣ ٢٤ 

 zƒÏ%©! $#uρ (#θ ç7 |¡x. ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# â!#t“ y_ ¥πt⁄ÍhŠ y™ $yγ Î= ÷W ÏϑÎ/ öΝ ßγ à) yδ ö� s? uρ ×' ©! ÏŒ ( $̈Β Μ çλm; z ÏiΒ «! $# ô ÏΒ 5Ο Ï¹% tæ ( !$yϑ‾Ρ r( x. ٦٣٤-٦٢٦ ٢٧ 



  
 

٧٢٣

ôM uŠ Ï±øîé& óΟ ßγ èδθ ã_ ãρ $Yè sÜÏ% z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# $̧ϑÎ= ôà ãΒ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκ�Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∪ 〈 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç�à³ øt wΥ $YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tΡ tÏ%©# Ï9 (#θ ä. u�õ° r& öΝ ä3 tΡ% s3 tΒ óΟ çFΡ r& ö/ä. äτ !% x. u�à° uρ 4 $uΖù= −ƒ t“ sù öΝ æηuΖ÷� t/ ( tΑ$s% uρ 

Ν èδ äτ !% x. u�à° $̈Β ÷Λ äΨ ä. $tΡ$−ƒ Î) tβρß‰ ç7 ÷ès? 〈 

٦٦٥-٦٦١ ٢٨ 

 4’ s∀s3 sù «! $$Î/ # J‰‹ Íκ y− $uΖoΨ ÷� t/ öΝ ä3 uΖ÷� t/ uρ β Î) $̈Ζä. ô tã öΝ ä3 Ï? yŠ$t6 Ïã š Î= Ï�≈ tó s9 ∩⊄∪ 〈 ٦٦١ ٢٩ 

 (# ÿρ –Š â‘ uρ ’ n< Î) «! $# ÞΟ ßγ9 s9öθ tΒ Èd, ys ø9$# ∩⊂⊃∪ 〈  ٦٠ ٣٠ 

 ö≅ è%  tΒ Ν ä3 è% ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ  ¨Β r& à7 Î= ôϑtƒ yìôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/ F{$#uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# z ÏΒ 

ÏM Íh‹ yϑø9$# ßl Ì� øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9$#  tΒ uρ ã� În/ y‰ ãƒ z÷ö∆ F{$# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −Gs? ∩⊂⊇∪ 〈 

٥٧٣ ٣١ 

 ö≅ è% ö≅ yδ  ÏΒ /ä3 Í←!% x. u�à°  ¨Β ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9$# 4 È≅ è% ª! $# “Ï‰ öκ u‰ Èd, ys ù= Ï9 3  yϑsù r& ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9$# ‘, ym r& 

χ r& yìt6 −Gãƒ  ¨Β r& āω ü“Ïd‰ Íκ u‰ Hω Î) β r& 3“y‰ öκ ç‰ ( $yϑsù ö/ä3 s9 y#ø‹ x. šχθ ßϑä3 øt rB ∩⊂∈∪ 〈 

٤٠٨ ٣٥ 

 ¨βÎ) £ ©à9$# Ÿω Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# 7ΛÎ= tæ $yϑÎ/ tβθ è= yèø� tƒ ∩⊂∉∪ 〈 ٧٩ ٣٦ 

 $tΒ uρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#uö� à) ø9$# β r& 3“u�tIø� ãƒ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $#  Å3≈ s9uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “Ï%©! $# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅Š ÅÁ ø� s? uρ 

É=≈ tGÅ3 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb>§‘ t ÏΗ s>≈ yèø9$# 〈 

٤٨٠ ٣٧ 

 Ν åκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β tβθ ãè ÏϑtGó¡ o„ y7 ø‹ s9Î) 4 |MΡ r'sù r& ßìÏϑó¡è@ §Μ ÷Á9$# öθ s9uρ (#θ çΡ% x. Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆⊄∪ Ν åκ ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ã� ÝàΖtƒ 

š� ø‹ s9Î) 4 |MΡ r'sù r& ”Ï‰ öκ sE }‘ ôϑãè ø9$# öθ s9uρ (#θ çΡ% x. Ÿω šχρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ ∩⊆⊂∪ 〈 

٥٢٠ ٤٣-٤٢ 

 Èe≅ à6 Ï9uρ 7π̈Β é& ×Αθ ß™ §‘ ( #sŒ Î* sù u!$y_ óΟ ßγ ä9θ ß™ u‘ zÅÓ è% Ο ßγ oΨ ÷�t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑn= ôà ãƒ ∩⊆∠∪ 〈 
٦٥٢ ٤٧ 

 $tΒ uρ ãβθ ä3 s? ’ Îû 5β ù'x© $tΒ uρ (#θ è= ÷Gs? çµ÷ΖÏΒ  ÏΒ 5β#uö� è% Ÿω uρ tβθè= yϑ÷è s? ô ÏΒ @≅ yϑtã āω Î) $̈Ζà2 ö/ä3 ø‹ n= tæ # �Šθ åκ à− øŒ Î) 

tβθ àÒ‹Ï� è? Ïµ‹ Ïù 4 $tΒ uρ Ü>â“ ÷è tƒ  tã y7 Îi/ ¢‘  ÏΒ ÉΑ$s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# Iω uρ t� tó ô¹ r& ÏΒ 

y7 Ï9≡sŒ Iω uρ u�y9 ø. r& āω Î) ’ Îû 5=≈ tGÏ. A Î7 •Β ∩∉⊇∪ 〈 

٦٠٧-٥٩٢ ٦١ 

 (#θ ä9$s% x‹ y‚ ¨? $# ª! $# # Y‰s9uρ 3 … çµoΨ≈ ys ö7 ß™ ( uθ èδ ÷Í_ tó ø9$# ( …çµs9 $tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 ÷βÎ) 

Ν à2y‰ΖÏã  ÏiΒ ¤≈ sÜù= ß™ !#x‹≈ pκ Í5 4 šχθ ä9θ à) s? r& ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∉∇∪ 〈 

٥٧٦ ٦٨ 

 ã≅ ø? $#uρ öΝ Íκ ö�n= tã r't6 tΡ ?yθ çΡ øŒ Î) tΑ$s% ÏµÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. u�ã9 x. /ä3 ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β “Î�� Ï. õ‹ s? uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# 
’ n?yè sù «! $# àM ù= ā2uθ s? (# þθ ãè ÏΗdr'sù öΝ ä. {� øΒ r& öΝ ä. u!% x. u�à° uρ ¢Ο èO Ÿω ô ä3 tƒ öΝ ä. á� øΒ r& ö/ä3 ø‹ n= tæ Zπ£ϑäî ¢Ο èO (# þθ àÒ ø%$# ¥’ n<Î) 

Ÿω uρ Èβρã� ÏàΖè? ∩∠⊇∪ 〈 

٤٢٠ ٧١ 

 !$uΖø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n<Î) 4y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ β r& #u§θ t7 s? $yϑä3 ÏΒ öθ s) Ï9 u�óÇ ÏϑÎ/ $Y?θ ã‹ ç/ (#θ è= yèô_ $#uρ öΝ à6 s?θ ã‹ ç/ \' s# ö6 Ï% (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# 3 Î�Åe³ o0 uρ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩∇∠∪ 〈 

٩٠ ٨٧ 

 $tΡ ø— uθ≈ y_ uρ ûÍ_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) t� ós t7 ø9$# óΟ ßγ yè t7 ø? r'sù ãβ öθ tãö� Ïù …çν ßŠθ ãΨ ã_ uρ $\‹øó t/ # �ρô‰ tãuρ ( #̈Lym !#sŒ Î) çµŸ2u‘ ÷Šr& ٤٧٢ ٩٠ 



  
 

٧٢٤

ä− t� tóø9$# tΑ$s% àMΖtΒ#u … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) ü“Ï%©! $# ôM uΖtΒ#u ÏµÎ/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) O$tΡ r& uρ z ÏΒ t ÏϑÎ= ó¡ßϑø9$# ∩⊃∪ 〈 

 tΠ öθ u‹ ø9$$sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ šχθ ä3 tGÏ9 ô yϑÏ9 y7 x� ù= yz Zπtƒ#u 4 ¨β Î)uρ # Z�� ÏV x. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ô tã $uΖÏG≈ tƒ#u 

šχθ è= Ï�≈ tó s9 ∩⊄∪ 〈 

٤٥٥ ٩٢ 

 βÎ* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$uΖø9t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ ó¡sù šÏ%©! $# tβρ ât� ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9$#  ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4 ô‰ s) s9 

š‚u!% ỳ ‘, ys ø9$#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ tÎ�tIôϑßϑø9$# ∩⊆∪ 〈 

٣٩٦-٣٩٢ ٩٤ 

 ¨βÎ) šÏ%©! $# ôM ¤) ym öΝ Íκ ö�n= tã àM yϑÎ= Ÿ2 y7 În/ u‘ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ öθ s9uρ öΝ åκ øE u!% ỳ ‘≅ à2 >πtƒ#u 4®Lym (# ãρ t� tƒ 

z>#x‹ yè ø9$# zΟŠ Ï9F{$# ∩∠∪ 〈 

٢٣٦ ٩٧-٩٦ 

 öθ s9uρ u!$x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# öΝ ßγ �= à2 $�èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r'sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $̈Ζ9$# 4®Lym (#θ çΡθ ä3 tƒ 

š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∪ 〈 

١٢٨ ٩٩ 

 È≅ è% (#ρ ã�ÝàΡ $# #sŒ$tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $tΒ uρ Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ $# â‘ ä‹ –Ψ9$#uρ  tã 7Θöθ s% āω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊃⊇∪  ١٢٦-١١٦ ١٠١-
٤٩٤-٢٦٣ 

 ö≅ yγ sù šχρ ã� Ïà tG⊥ tƒ āω Î) Ÿ≅ ÷W ÏΒ ÏΘ$−ƒ r& šÏ%©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% 4 ö≅ è% (# ÿρã� Ïà tGΡ $$sù ’ ÎoΤ Î) Ν ä3 yè tΒ š∅ÏiΒ 

šÌ� Ïà tGΖßϑø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ¢Ο èO Édf uΖçΡ $oΨ n= ß™ â‘ šÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u 4 y7 Ï9≡x‹ x. $̂) ym $uΖøŠ n= tã ÆkΨ çΡ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊃⊂∪  

١٠٢-
١٠٣ 

٤٥٣ 

 ö≅ è% $pκ š‰r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# β Î) ÷ΛäΖä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôãr& tÏ%©! $# tβρß‰ ç7÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ôÅ3≈ s9uρ ß‰ ç6 ôãr& 

©! $# “Ï%©! $# öΝ ä38©ù uθ tG tƒ ( ÝVö� ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ 〈 

٥٣١-٥٢٦ ١٠٤ 

   O@رة ه@د

  � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ôm é& …çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz ∩⊇∪ 〈 
٣٩٩ ١ 

 Ò=≈tGÏ. ôM n= Å_Á èù … çµçG≈ tƒ#u $ºΡ#uö� è% $|‹ Î/ t� tã 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∪ 〈 
٣٩٩ ٢ 

 Iω r& öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθ ãΖø[ tƒ óΟèδ u‘ρ ß‰ ß¹ (#θ à� ÷‚ tF ó¡u‹ Ï9 çµ÷ΖÏΒ 4 Ÿω r& t Ïm tβθ à±øó tGó¡o„ óΟ ßγ t/$uŠ ÏO ãΝ n= ÷è tƒ $tΒ šχρ •�Å£ ãƒ 

$tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷èãƒ 4 … çµ‾Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰÷Á9$# ∩∈∪ 〈 

٥٩٠ ٥ 

 uθ èδuρ “Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& šχ% Ÿ2uρ …çµä©ö� tã ’ n?tã Ï!$yϑø9$# öΝ à2uθ è= ö7 uŠ Ï9 

öΝ ä3 •ƒ r& ß |¡ôm r& Wξ yϑtã 3 ∩∠∪ 〈 

٢٢٢ ٧ 

 y7 ‾=yè n= sù 88 Í‘$s? uÙ ÷è t/ $tΒ #† yrθ ãƒ š� ø‹ s9Î) 7, Í←!$|Ê uρ ÏµÎ/ x8 â‘ ô‰ |¹ β r& (#θ ä9θ à) tƒ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρ é& Ïµø‹ n= tã î”∴x. ÷ρr& 

u!$y_ … çµyè tΒ î7 n= tΒ 4 !$yϑ‾Ρ Î) |MΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î≅Š Å2uρ ∩⊇⊄∪ 〈 

٩٤ ١٢ 

 ÷Πr& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u�tIøù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù'sù Î�ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ Ï& Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u�tIø� ãΒ (#θ ãã÷Š $#uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜtGó™ $#  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 

β Î) óΟçFΖä. t Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊇⊂∪ 〈 

٤٩٥-١٥٥ ١٣ 

 tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $uηtF t⊥ƒ Î— uρ Åe∃ uθ çΡ öΝ Íκ ö�s9Î) öΝ ßγ n=≈ yϑôãr& $pκ�Ïù óΟ èδ uρ $pκ�Ïù Ÿω tβθÝ¡y‚ ö7 ãƒ ∩⊇∈∪ 

y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# }§ øŠ s9 öΝ çλ m; ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# āω Î) â‘$̈Ψ9$# ( xÝ Î7 ym uρ $tΒ (#θ ãè uΖ|¹ $pκ�Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ 

٦٣٤ ١٦-١٥ 



  
 

٧٢٥

∩⊇∉∪ 〈 

 yϑsù r& tβ% x. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ çνθ è=÷Gtƒ uρ Ó‰ Ïδ$x© çµ÷ΨÏiΒ  ÏΒ uρ Ï& Î# ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #y›θ ãΒ $YΒ$tΒ Î) ºπyϑôm u‘ uρ 4 
y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 4  tΒ uρ ö� à� õ3 tƒ ÏµÎ/ z ÏΒ É>#t“ ôm F{$# â‘$̈Ψ9$$sù … çν ß‰ Ïãöθ tΒ 4 Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7πtƒ ó÷É∆ çµ÷ΖÏiΒ 4 çµ‾Ρ Î) 

‘, ys ø9$#  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ £Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∠∪ 〈 

٤٠٩ ١٧ 

 ôtΒ uρ ÞΟ n=øßr& Ç £ϑÏΒ 3“u�tIøù $# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 4 š� Í×‾≈ s9'ρ é& šχθ àÊ t� ÷è ãƒ 4’ n?tã öΝ Îγ În/ u‘ ãΑθ à) tƒ uρ ß‰≈ yγ ô©F{$# 

ÏIω àσ ‾≈ yδ šÏ%©! $# (#θ ç/ x‹ x. 4’ n?tã óΟ Îγ În/ u‘ 4 Ÿω r& èπuΖ÷è s9 «! $# ’ n?tã t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ 〈 

٦٣٠-٦٢٧ ١٨-
٦٥١ 

  tΑ$s% $yϑ‾Ρ Î) Ν ä3Š Ï? ù'tƒ ÏµÎ/ ª! $# β Î) u!$x© !$tΒ uρ Ο çFΡ r& tÌ“ Éf ÷è ßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ 〈 
٢٢٩ ٢٣ 

  ã≅ sW tΒ È÷ s)ƒ Ì� x� ø9$# 4‘yϑôãF{$% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{$#uρ Î�� ÅÁ t7ø9$#uρ ÆìŠ Ïϑ¡¡9$#uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã�©. x‹ s? 

∩⊄⊆∪ 〈 

٣١٢ ٢٤ 

 tΑ$s) sù _| yϑø9$# tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x.  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% $tΒ š�1 t� tΡ āω Î) # \� t±o0 $oΨ n=÷V ÏiΒ $tΒ uρ š�1 t� tΡ š� yè t7 ¨? $# āω Î) 

šÏ%©! $# öΝ èδ $oΨ ä9ÏŒ# u‘ r& y“ÏŠ$ t/ Ä“ù& §�9$# $tΒ uρ 3“t� tΡ öΝ ä3 s9 $uΖøŠ n= tã  ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ 〈 

١٩٨-١٥٣ ٢٧-
٢٤٩ 

 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi�t/  ÏiΒ ’ În1 §‘ Í_9 s?#uuρ ZπtΗ ôq y‘ ôÏiΒ Íν Ï‰ΖÏã ôM uŠ Ïdϑãè sù ö/ä3 ø‹ n= tæ 

$yδθ ßϑä3 ãΒ Ì“ ù= çΡ r& óΟ çFΡr& uρ $oλ m; tβθ èδÌ�≈ x. ∩⊄∇∪ 〈 

١٤٦ ٢٨ 

 !$tΒ uρ O$tΡ r& ÏŠ Í‘$sÜÎ/ tÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u 4 Ν ßγ ‾Ρ Î) (#θ à)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘ ûÍo_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $YΒ öθ s% šχθ è= yγ øg rB ∩⊄∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ tΒ 

’ ÎΤ ã� ÝÁΖtƒ z ÏΒ «! $# β Î) öΝ åκ –EŠ{�sÛ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã�ā2x‹ s? ∩⊂⊃∪ 〈 

٢٥٠-١٤٦ ٣٠-٢٩ 

 Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 “Ï‰Ψ Ïã ßÉ!#t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ÷æ r& |= ø‹ tóø9$# Iω uρ ãΑθ è% r& ’ ÎoΤ Î) Ò� n= tΒ Iω uρ ãΑθ è% r& šÏ%©# Ï9 

ü“Í‘ yŠ ÷“ s? öΝ ä3 ãΖã‹ ôãr&  s9 ãΝ åκ u�Ï? ÷σ ãƒ ª! $# # ��ö� yz ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& $yϑÎ/ þ’ Îû öΝ Îγ Å¡à�Ρ r& ( þ’ ÎoΤ Î) # ]Œ Î) z Ïϑ©9 t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪ 〈 

١٤٦ ٣١ 

 (#θ ä9$s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰ s% $oΨ tF ø9y‰≈ y_ |N ÷�sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰ Å_ $oΨ Ï? ù'sù $yϑÎ/ !$tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ à2 z ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪  ٢٣٧-٢٣٤ ٣٢-
٤٥٦ 

 ÆìoΨ ô¹$#uρ y7 ù=à� ø9$# $uΖÏ⊥ ã‹ ôãr'Î/ $oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû tÏ%©! $# (# þθ ßϑn= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθ è% t�øó •Β ∩⊂∠∪ 〈 
٤١٩ ٣٧ 

 š� ù=Ï? ôÏΒ Ï!$t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9$# !$pκ�Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9Î) ( $tΒ |MΖä. !$yγ ßϑn= ÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s%  ÏΒ È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ ( ÷�É9 ô¹ $$sù ( 
¨β Î) sπt6 É)≈ yè ø9$# š É) −F ßϑù= Ï9 ∩⊆∪ 〈  

٤٩١-٢٩١-٩٢ ٤٩ 

 ÉΘöθ s)≈ tƒ Iω ö/ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã # ��ô_ r& ( ÷β Î) š”Ì� ô_ r& āω Î) ’ n?tã “Ï%©! $# þ’ ÎΤ t� sÜsù 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∈⊇∪  〈 
٤١٥ ٥١ 

  (#θ ä9$s% ßŠθ à‰≈ tƒ $tΒ $oΨ oK ø⁄Å_ 7πuΖÉi� t7 Î/ $tΒ uρ ß øtwΥ þ’ É1 Í‘$tF Î/ $oΨ ÏGyγ Ï9#u  tã š� Î9öθ s% $tΒ uρ ßøt wΥ y7 s9 š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑÎ/ 

∩∈⊂∪ 〈 

١٩٧-١٢٤ ٥٣-
٢٧٢ 

 βÎ) ãΑθ à) ‾Ρ āω Î) y71 u�tIôã$# âÙ ÷è t/ $uΖÏF yγ Ï9#u &þθ Ý¡Î0 3 ∩∈⊆∪ 〈 
٢٧٢-٢٤٧ ٥٤-

٤٣٤-٤٢٠ 

 tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ Íκ ô−é& ©! $# (# ÿρ ß‰ pκô−$#uρ ’ ÎoΤ r& Öü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθ ä. Î�ô³ è@ ∩∈⊆∪  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ( ’ ÎΤρ ß‰‹Å3 sù $YèŠ ÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω ٢٧٢-١٥٥ ٥٥-
٤٣٤-٤٢٠ 



  
 

٧٢٦

Èβρã� ÏàΖè? ∩∈∈∪ 〈 

 ’ ÎoΤ Î) àM ù= ©. uθ s? ’ n?tã «! $# ’ În1 u‘ Ο ä3 În/ u‘ uρ 4 $̈Β ÏΒ >π−/ !#yŠ āω Î) uθ èδ 8‹ Ï{#u !$pκ ÉJuŠ Ï¹$uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 

8ΛÉ) tGó¡•Β ∩∈∉∪ β Î* sù (# öθ ©9uθ s? ô‰ s) sù /ä3 çGøó n= ö/ r& !$̈Β àM ù=Å™ ö‘ é& ÿÏµÎ/ óΟä3 ö‹ s9Î) 4 ß#Î= ÷‚ tGó¡o„ uρ ’ În1 u‘ $�Β öθ s% ö/ä. u�ö� xî Ÿω uρ 

… çµtΡρ •�ÛØ s? $º↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >óx« Ôá‹ Ï� ym ∩∈∠∪ 〈 

٢٧٢ ٥٦ 

 βÎ* sù (# öθ ©9uθ s? ô‰ s) sù /ä3 çGøó n= ö/ r& !$̈Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿÏµÎ/ óΟ ä3 ö‹ s9Î) 4 ß#Î= ÷‚ tGó¡o„ uρ ’ În1 u‘ $�Β öθ s% ö/ä. u�ö� xî Ÿω uρ … çµtΡρ •�ÛØ s? $º↔ ø‹ x© 

4 ¨β Î) ’ În1 u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >óx« Ôá‹ Ï� ym ∩∈∠∪ 〈 

٢٧٢ ٥٧ 

 $£ϑs9uρ u!% ỳ $tΡ â÷ö∆ r& $oΨ øŠ ‾g wΥ # YŠθ èδ tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµyè tΒ 7πyϑôm t� Î/ $̈ΖÏiΒ Λ èι≈ oΨ ÷Š ‾g wΥuρ ô ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠ Î= xî ∩∈∇∪  ٤٥٧ ٥٨ 

 y7 ù=Ï? uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ (# öθ |Á tãuρ …ã& s# ß™ â‘ (# þθ ãèt7 ¨? $#uρ z÷ö∆ r& Èe≅ ä. A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΖtã ∩∈∪ 〈 
٢٥٢-١٨٦ ٥٩-

٥٤١-٢٥٣ 

 4’ n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝ èδ% s{r& $[s Î=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©! $# $tΒ /ä3 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ç�ö� xî ( uθ èδ Ν ä. r't±Ρ r& z ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{$# óΟ ä. t� yϑ÷è tGó™ $#uρ $pκ�Ïù çνρ ã�Ï� øó tF ó™ $$sù ¢ΟèO (# þθ ç/θ è? Ïµø‹ s9Î) 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹ Åg ’Χ ∩∉⊇∪ 〈 

٢٦٨-٢١٩ ٦١-
٥٠٧-٤٥٨-
٥٩٥-٥٥١ 

 (#θ ä9$s% ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨä. $uΖŠ Ïù # vθ ã_ ö� tΒ Ÿ≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ( !$uΖ9 yγ ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è‾Ρ $tΒ ß‰ ç7÷è tƒ $tΡ äτ !$t/# u $uΖ‾Ρ Î)uρ ’ Å∀s9 

7e7 x© $£ϑÏiΒ !$tΡθ ããô‰ s? Ïµø‹ s9Î) 5=ƒ Í÷ß∆ ∩∉⊄∪ 〈 

٢١٩ ٦٢ 

 ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Íν É‹≈ yδ èπs%$tΡ «! $# öΝ à6 s9 Zπtƒ#u $yδρ â‘ x‹ sù ö≅ à2ù's? þ’ Îû ÇÚ ö‘ r& «! $# Ÿω uρ $yδθ �¡yϑs? &þθ Ý¡Î0 

ö/ä. x‹ è{ ù'u‹ sù Ò>#x‹ tã Ò=ƒ Ì�s% ∩∉⊆∪ 〈 

٤٢٠-١٦٨ ٦٤ 

 $yδρã� s) yè sù tΑ$s) sù (#θ ãè−Gyϑs? ’ Îû öΝ à2Í‘#yŠ sπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r& ( š� Ï9≡sŒ î‰ ôãuρ ç�ö� xî 5>ρ ä‹õ3 tΒ ∩∉∈∪ 〈 
٤٧٠-٤٣٢ ٦٥ 

 ¨βÎ) tΛÏδ≡t� ö/ Î) îΛÎ= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β ∩∠∈∪ 〈 ٣٤٩ ٧٥ 

 (#θ ä9$s% äÞθ è=≈ tƒ $‾Ρ Î) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθ è= ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î�ó�r'sù š� Ï= ÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ) Î/ zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ ôM Ï� tGù= tƒ 

öΝ à6ΖÏΒ î‰ tn r& āω Î) y7 s? r& z÷ö∆ $# ( …çµ‾Ρ Î) $pκ â:� ÅÁ ãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$|¹ r& 4 ¨β Î) ãΝ èδ y‰ Ïãöθ tΒ ßxö6 ÷Á9$# 4 }§ øŠ s9r& ßxö6 ÷Á9$# 

5=ƒ Ì� s) Î/ ∩∇⊇∪ 〈 

٤٧١-٣٠٠ ٨١ 

 $£ϑn= sù u!$y_ $tΡ â÷ö∆ r& $oΨ ù= yè y_ $yγ uŠ Î=≈ tã $yγ n= Ïù$y™ $tΡ ö� sÜøΒ r& uρ $yγ øŠ n= tã Zο u‘$yf Ïm  ÏiΒ 9≅Š Édf Å™ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ 〈 
٤٦٩-٤٥٥ ٨٢-

٤٧٣-٤٧٠ 

 ºπtΒ §θ |¡•Β y‰ΖÏã š� În/ u‘ ( $tΒ uρ }‘ Ïδ z ÏΒ š ÏϑÎ=≈ ©à9$# 7‰‹ Ïèt7 Î/ ∩∇⊂∪ 〈 
٤٦٩-٤٥٥ ٨٣-

٤٧٣ 

 ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝ ä3 ¨ΨtΒ Ì� øg s† þ’ Í∋$s) Ï© β r& Ν à6 t7Š ÅÁ ãƒ ã≅ ÷WÏiΒ !$tΒ z>$|¹ r& tΠ öθ s% ?yθ çΡ ÷ρ r& tΠ öθ s% >Šθ èδ ÷ρr& tΠ öθ s% 

8xÎ=≈ |¹ 4 $tΒ uρ ãΠ öθ s% 7Þθ ä9 Ν à6ΖÏiΒ 7‰‹Ïè t7 Î/ ∩∇∪ 〈 

٤٤٣-١٧٦ ٨٩-
٥٦٥-٥١٦ 

 (#ρã� Ï� øó tGó™ $#uρ öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµø‹ s9Î) 4 ¨β Î) † În1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ ∩⊃∪ 〈 ٤٣١ ٩٠ 

 (#θ ä9$s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ $tΒ çµs) ø� tΡ # Z�� ÏV x. $£ϑÏiΒ ãΑθ à) s? $‾Ρ Î)uρ y71 u�t∴s9 $uΖŠ Ïù $Z�‹ Ïè |Ê ( Ÿω öθ s9uρ y7 äÜ÷δ u‘ y7≈ oΨ ÷Η sdt� s9 ( 
!$tΒ uρ |MΡ r&  $uΖøŠ n= tã 9“ƒ Ì“ yè Î/ ∩⊇∪ 〈 

٥١٦-٤٥٩ ٩١ 



  
 

٧٢٧

 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ þ‘ ÏÜ÷δ u‘ r& –“ tãr& Ν à6 ø‹ n= tæ z ÏiΒ «! $# çνθ ßϑè? õ‹ sƒ ªB $#uρ öΝ ä. u!#u‘ uρ $‡ƒ Ì� ôγ Ïß ( āχ Î) ’ În1 u‘ $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? 

ÔÝ‹ Ït èΧ ∩⊄∪ 〈 

٥٩٥-٤٣٠ ٩٢ 

 $£ϑs9uρ u!$y_ $tΡ ã� øΒ r& $uΖøŠ ‾g wΥ $Y6 ø‹ yè ä© tÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµyè tΒ 7πuΗ ÷q t� Î/ $̈ΖÏiΒ ÏN x‹ yz r& uρ tÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß èπys øŠ ¢Á9$# 

(#θ ßs t7 ô¹ r'sù ’ Îû öΝ Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩⊆∪ 〈 

٤٦٠-٤٤٥ ٩٤-
٤٦٨ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r& 4y›θ ãΒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈sÜù= ß™ uρ A Î7•Β ∩∉∪ 〈 ٢٥٢-٢٩ ٩٦ 

 4’ n<Î) šχ öθ tãö� Ïù Ïµ'ƒ Z∼tΒ uρ (# þθ ãè t7̈? $$sù z÷ö∆ r& tβ öθ tãö� Ïù ( !$tΒ uρ â÷ö∆ r& šχ öθ tãö� Ïù 7‰Š Ï©t� Î/ ∩∠∪ 〈 ٢٥٢ ٩٧ 

 ãΠ ß‰ø) tƒ … çµtΒ öθ s% tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ãΝ èδ yŠu‘ ÷ρ r'sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9$# ßŠρ â‘ öθ yϑø9$# ∩∇∪ 〈 
٦٦٥ ٩٨ 

 y7 Ï9≡sŒ ô ÏΒ Ï!$t6 /Ρ r& 3“t� à) ø9$# …çµ÷Á à) tΡ š� ø‹ n= tã ( $pκ ÷]ÏΒ ÒΟ Í←!$s% Ó‰‹ÅÁ ym uρ 〈 ٤٧٣ ١٠٠ 

( !$yϑsù ôM uΖøîr& öΝ åκ ÷]tã ãΝ åκ çJyγ Ï9#u ÉL©9$# tβθ ããô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $#  ÏΒ &óx« $£ϑ©9 u!% y` â÷ö∆ r& y7 În/ u‘ ( $tΒ uρ öΝ èδρßŠ# y— 

u�ö� xî 5=Š Î7 ÷Gs? ∩⊇⊃⊇∪ 〈 

٦٦٤-٤٧٣ ١٠١ 

 š� Ï9≡x‹ x. uρ ä‹÷{r& y7 În/ u‘ !#sŒ Î) x‹ s{r& 3“t� à) ø9$# }‘ Éδ uρ îπuΗ Í>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ… çν x‹ ÷{r& ÒΟŠ Ï9r& î‰ƒ Ï‰ x© ∩⊇⊃⊄∪ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

Zπtƒ Uψ ô yϑÏj9 t∃% s{ z>#x‹ tã Íο t�Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ ×Π öθ tƒ ×íθ ßϑøg ¤Χ çµ©9 â¨$̈Ψ9$# y7 Ï9≡sŒuρ ×Π öθ tƒ ×Šθ ßγ ô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 

١٠٢-
١٠٣ 

٤٧٣ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u y›θ ãΒ |=≈ tF Å6 ø9$# y#Î= çG÷z $$sù ÏµŠ Ïù 4 Ÿω öθ s9uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ zÅÓ à) s9 öΝ æηuΖ÷� t/ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î)uρ 

’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ 5=ƒ Ì� ãΒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 

٥١٢-٣٩٦ ١١٠ 

 Ÿω öθ n=sù tβ% x. z ÏΒ Èβρ ã�à) ø9$#  ÏΒ ôΜä3 Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π̈Š É) t/ šχ öθ pκ ÷]tƒ Ç tã ÏŠ$|¡x� ø9$# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# āω Î) WξŠ Î= s% ô £ϑÏiΒ 

$uΖøŠ pgΥr& óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7 ¨? $#uρ šÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß !$tΒ (#θ èù Ì�ø? é& Ïµ‹ Ïù (#θ çΡ% x. uρ š ÏΒ Ì� øg èΧ ∩⊇⊇∉∪ 〈 

٥٦٤ ١١٦ 

 $tΒ uρ tβ% Ÿ2 š� •/ u‘ š� Ï= ôγ ãŠ Ï9 3“t� à) ø9$# 8Ν ù= Ýà Î/ $yγ è= ÷δ r& uρ šχθ ßs Î= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ 〈 
٦٢-٤٠ ١١٧ 

 yξä. uρ �È à) ‾Ρ y7 ø‹ n= tã ô ÏΒ Ï!$t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”�9$# $tΒ àM Îm7 sV çΡ ÏµÎ/ x8 yŠ# xσ èù 4 x8 u!% ỳ uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘, ys ø9$# ×πsà Ïãöθ tΒ uρ 

3“t� ø. ÏŒuρ t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ 〈 

٤٥٣-١٤٨ ١٢٠ 

kO@N رة@O   

 !$‾Ρ Î) çµ≈ oΨø9t“Ρ r& $ºΡ≡uö� è% $wŠ Î/ t� tã öΝ ä3 ‾= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? ∩⊄∪ 〈 
١١١-١٠٧ ٢ 

 ßøt wΥ �È à) tΡ y7 ø‹ n= tã z |¡ôm r& ÄÈ |Á s) ø9$# !$yϑÎ/ !$uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) #x‹≈ yδ tβ#uö� à) ø9$# β Î)uρ |MΨà2 ÏΒ Ï& Î# ö7 s% 

z Ïϑs9 š Î= Ï�≈ tó ø9$# ∩⊂∪ 〈 

٩٣ ٣ 

 çν ÷ρu�Ÿ° uρ ¤∅ yϑsV Î/ <§ øƒ r2 zΝ Ïδ≡u‘ yŠ ;ο yŠρ ß‰ ÷è tΒ (#θ çΡ% Ÿ2uρ ÏµŠ Ïù zÏΒ šÏ‰ Ïδ≡̈“9$# ∩⊄⊃∪ tΑ$s% uρ “Ï%©! $# çµ1 u�tIô©$# 

 ÏΒ u�óÇ ÏiΒ ÿÏµÏ? r& t� øΒ eω ’ ÍΓ Ì� ò2r& çµ1 uθ ÷W tΒ #|¤ tã βr& !$oΨ yè x�Ψ tƒ ÷ρ r& … çν x‹ Ï‚ −GtΡ # V$s! uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈Ψ©3 tΒ y#ß™θ ã‹ Ï9 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# … çµyϑÏk= yè ãΨ Ï9uρ  ÏΒ È≅ƒ Íρù's? Ï]ƒ ÏŠ$ym F{$# 4 ª! $#uρ ë= Ï9% yñ #’ n?tã Íν Ì� øΒ r& £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 

٣٥٢ ٢١-٢٠ 



  
 

٧٢٨

 $£ϑs9uρ xtn= t/ ÿ…çν £‰ ä©r& çµ≈ oΨ ÷�s?#u $Vϑõ3 ãm $Vϑù= Ïãuρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩⊄⊄∪ 〈 
٥٧ ٢٢ 

 tΑ$s% Ÿω $yϑä3‹ Ï? ù'tƒ ×Π$yè sÛ ÿÏµÏΡ$s% y— ö� è? āω Î) $yϑä3 è? ù'¬6 tΡ Ï& Î#ƒ Íρ ù'tGÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& $yϑä3 u‹ Ï? ù'tƒ 4 $yϑä3 Ï9≡sŒ $£ϑÏΒ Í_ yϑ‾= tæ 

þ’ În1 u‘ 4 ’ ÎoΤ Î) àM ø. t� s? s' ©# ÏΒ 7Θöθ s% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ν èδ uρ Íο t� Åz Fψ $$Î/ öΝ èδ tβρã� Ï�≈ x. ∩⊂∠∪ 〈 

٢٧٣ ٣٧ 

 àM ÷èt7 ¨? $#uρ s' ©# ÏΒ ü“Ï!$t/# u zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 $tΒ šχ% x. !$uΖs9 β r& x8 Î�ô³ �Σ «! $$Î/  ÏΒ &óx« 4 
š� Ï9≡sŒ  ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# $uΖøŠ n= tã ’ n?tãuρ Ä¨$̈Ζ9$# £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβρ ã� ä3 ô±o„ ∩⊂∇∪ 〈 

٢٧٣ ٣٨ 

 Ät< Ås9 |Á≈ tƒ Ç ôf Åb¡9$# Ò>$t/ ö‘ r& u šχθ è% Ìh� x� tG•Β î�ö� yz ÏΘr& ª! $# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$£γ s) ø9$# ∩⊂∪ 〈 ٢٧٣ ٣٩ 

 $tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ ÿÏµÏΡρ ßŠ Hω Î) [!$yϑó™ r& !$yδθ ßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡ r& Ν à2äτ !$t/# uuρ !$̈Β tΑt“Ρ r& ª! $# $pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 
Èβ Î) ãΝ õ3 ß⇔ø9$# āω Î) ¬! 4 t� tΒ r& āω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) 4 y7 Ï9≡sŒ ßÏe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9$# £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 

šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊃∪ 〈 

٢٧٤ ٤٠ 

 tΑ$s% uρ à7 Î= pRùQ$# ’ ÎΤθ çGøy $# ÏµÎ/ ( $£ϑn= sù çν u!% ỳ ãΑθ ß™ §�9$# tΑ$s% ôìÅ_ ö‘ $# 4’ n< Î) š� În/ u‘ ã& ù# t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íο uθ ó¡ÏiΨ9$# ÉL≈ ©9$# 

z ÷è ©Üs% £ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ £ Ïδ Ï‰ øŠ s3 Î/ ×ΛÎ= tæ 〈 

٣٧٩ ٥٠ 

 tΑ$s% $tΒ £ ä3 ç7 ôÜyz øŒ Î) ¨—∫Šuρ≡u‘ y#ß™θ ãƒ  tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖôϑÎ= tæ Ïµø‹ n= tã  ÏΒ &þθ ß™ 4 
ÏM s9$s% ßN r& t� øΒ $# Í“ƒ Í•yè ø9$# z≈ t↔ ø9$# }È ys óÁ ym ‘, ys ø9$# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ≡u‘  tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ … çµ‾Ρ Î)uρ z Ïϑs9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 

∩∈⊇∪ 〈 

٣٤٩ ٥١ 

 tΑ$s% ö≅ yδ öΝ ä3 ãΨ tΒ#u Ïµø‹ n= tã āω Î) !$yϑŸ2 öΝ ä3 çGΨ ÏΒ r& #’ n?tã Ïµ‹ Åz r&  ÏΒ ã≅ ö6 s%  ∩∉⊆∪ 〈 ٣٠٠ ٦٤ 

 Éir( Ÿ2uρ ô ÏiΒ 7πtƒ#u ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ šχρ ”� ßϑtƒ $pκ ö�n= tæ öΝ èδ uρ $pκ ÷]tã tβθ àÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊇⊃∈∪ 〈 
٥٢١-٥٠٤ ١٠٥ 

 $tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç�sYò2r& «! $$Î/ āω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î�ô³ •Β ∩⊇⊃∉∪ 〈 
٢٢٩-١٣٤ ١٠٦ 

 ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >ο u�� ÅÁ t/ O$tΡ r& Ç tΒ uρ Í_ yè t6 ¨? $# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ 

š Ï. Î�ô³ ßϑø9$# ∩⊇⊃∇∪ 〈 

٥٤٣-٢٦٥-٣١ ١٠٨ 

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ Ν Íκ ö�s9Î) ôÏiΒ È≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# 3 óΟ n= sù r& (#ρ ç�� Å¡o„ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

(#ρ ã� ÝàΖuŠ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% 3 â‘#t$s! uρ Íο t� Åz Fψ $# ×�ö� yz šÏ%©# Ïj9 (# öθ s) ¨? $# 3 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? 

∩⊇⊃∪ 〈 

٣٤٢-٢٢٨ ١٠٩ 

 #̈Lym #sŒ Î) }§t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”�9$# (# þθ ‘Ζsßuρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰ s% (#θ ç/ É‹ à2 ôΜ èδ u!$y_ $tΡ ç�óÇ tΡ zÉdf ãΖsù  tΒ â!$t±®Σ ( Ÿω uρ –Št� ãƒ 

$uΖß™ ù't/ Ç tã ÏΘöθ s) ø9$# t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$# ∩⊇⊇⊃∪ 〈 

٥٥٩-٣٤٢ ١١٠ 

 ô‰s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ ÎηÅÁ |Á s% ×ο u�ö9 Ïã ’ Í< 'ρ T[{ É=≈t6 ø9F{$# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒ Ï‰ tn 2”u�tIø� ãƒ  Å6≈ s9uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? 

“Ï%©! $# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ ø� s? uρ Èe≅ à2 &óx« “Y‰ èδ uρ ZπuΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 

٥٦٠-٢٩٠ ١١١ 

I$�   O@رة ا�



  
 

٧٢٩

 uθ èδuρ “Ï%©! $# £‰ tΒ uÚ ö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ # \�≈ pκ ÷Ξr& uρ (  ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ̈V9$# Ÿ≅ yè y_ $pκ�Ïù È÷ ỳ ÷ρ y— È÷ uΖøO $# ( 
Å´ øó ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρã� ©3 x� tGtƒ ∩⊂∪ 〈 

٢٦٣ ٣ 

 y7 tΡθ è=Éf ÷è tGó¡ o„ uρ Ïπy∞ ÍhŠ ¡¡9$$Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÏπuΖ|¡ys ø9$# ô‰ s% uρ ôM n= yz  ÏΒ ÞΟ Îγ Î= ö6 s% àM≈ n= èV yϑø9$# 3 ¨β Î)uρ y7 −/ u‘ ρ ä%s! ;ο t� Ï� øótΒ 

Ä¨$̈Ζ= Ïj9 4’ n?tã óΟ Îγ ÏΗ ø>àß ( ¨β Î)uρ š� −/ u‘ ß‰ƒ Ï‰ t±s9 É>$s) Ïè ø9$# ∩∉∪ 〈 

٢٣٨-٢٣٧ ٦ 

 Ö!#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô ¨Β §�|�r& tΑöθ s) ø9$#  tΒ uρ t� yγ y_ ÏµÎ/ ô tΒ uρ uθ èδ ¥#÷‚ tGó¡ãΒ È≅ øŠ ©9$$Î/ 7>Í‘$y™ uρ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ ∩⊇⊃∪ 〈 
٥٩١ ١٠ 

 āχ Î) ©! $# Ÿω ç�Éi� tó ãƒ $tΒ BΘöθ s) Î/ 4®Lym (#ρ ç�Éi� tó ãƒ $tΒ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r'Î/ 3 !#sŒ Î)uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θöθ s) Î/ # [þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ 

… çµs9 4 $tΒ uρ Ο ßγ s9  ÏiΒ ÏµÏΡρ ßŠ  ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪ 〈 

٥٦٥-٥٥٩ ١١ 

 ¬! uρ ß‰àf ó¡o„  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $Yãöθ sÛ $\δ ö� x. uρ Ν ßγ è=≈ n=Ïßuρ Íiρ ß‰ äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ $#uρ ∩⊇∈∪ 〈 
٥٧١ ١٥ 

 tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒ ÏŠ ÷ρ r& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ Ÿ≅ yϑtGôm $$sù ã≅ ø‹ ¡¡9$# # Y‰ t/ y— $\Š Î/# §‘ 4 $£ϑÏΒ uρ tβρß‰ Ï%θ ãƒ 

Ïµø‹ n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# u!$tó ÏGö/ $# >πu‹ ù= Ïm ÷ρ r& 8ì≈ tF tΒ Ó‰ t/ y— … ã& é# ÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ü>Î�ôØ o„ ª! $# ¨, ys ø9$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$#uρ 4 $̈Β r'sù ß‰ t/ ¨“9$# 

Ü= yδ õ‹ uŠ sù [!$x� ã_ ( $̈Β r& uρ $tΒ ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9$# ß] ä3 ôϑu‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ü>Î�ôØ o„ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# ∩⊇∠∪ 〈 

٥٨٨-٣٠٦ ١٧ 

 tÏ%©# Ï9 (#θ ç/$yf tGó™ $# ãΝ Íκ Íh5 t� Ï9 4o_ ó¡ßs ø9$# 4 šÏ%©! $#uρ öΝ s9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡o„ … çµs9 öθ s9 āχ r& Ν ßγ s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

$YèŠ ÏΗ sd …ã& s# ÷W ÏΒ uρ … çµyè tΒ (# ÷ρ y‰ tF øù]ω ÿÏµÎ/ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& öΝ çλ m; âþθ ß™ É>$|¡Ït ø: $# öΝ ßγ1 uρ ù'tΒ uρ æΛ ©yγ y_ ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ$yγ ÎRùQ$# ∩⊇∇∪ 〈 

٦٣٠ ١٨ 

   yϑsù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$yϑ‾Ρ r& tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘, ptø: $# ô yϑx. uθ èδ #‘yϑôãr& 4 $oÿ ©ς Î) ã�©. x‹ tGtƒ (#θ ä9'ρ é& 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇∪ 〈 

٥٧٩-٢٣١-٣ ١٩ 

 ôyϑsù r& uθ èδ íΟ Í←!$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§ ø� tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 3  ∩⊂⊂∪ 〈 
٥٩١ ٣٣ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘  ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $uΖù= yè y_ uρ öΝ çλ m; % [`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘ èŒuρ 4 $tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ t� Ï9 β r& u’ ÎA ù'tƒ >πtƒ$t↔ Î/ āω Î) 

Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3 Ï9 9≅ y_ r& Ò>$tGÅ2 ∩⊂∇∪ 〈 

٢٢٨ ٣٨ 

 (#θ ßs ôϑtƒ ª! $# $tΒ â!$t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9$# ∩⊂∪ 〈 ٦٠١ ٣٩ 

 ãΑθ à) tƒ uρ šÏ%©! $# (#ρã� x� x. |M ó¡s9 Wξ y™ ö� ãΒ 4 ö≅ è% 4’ s∀Ÿ2 «! $$Î/ # J‰‹ Îγ x© Í_ ø‹ t/ öΝ à6 uΖ÷� t/ uρ ô tΒ uρ … çν y‰ΨÏã 

ãΝ ù= Ïæ É=≈ tGÅ3 ø9$# ∩⊆⊂∪ 〈 

١٣٨ ٤٣ 

�اه�:Qرة إ@O   

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ āω Î) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθ s% šÎi t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; ( ∩⊆∪ 〈 
١٤٦ ٤ 

 øŒ Î)uρ šχ ©Œr's? öΝ ä3 š/ u‘ È⌡ s9 óΟ è? ö� x6 x© öΝ ä3 ‾Ρ y‰ƒ Î— V{ ( È⌡ s9uρ ÷Λ änö� x� Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪ 〈 
٤٥٣ ٧ 

 óΟ s9r& öΝ ä3 Ï? ù'tƒ (# àσ t6 tΡ šÏ%©! $#  ÏΒ ôΜ à6 Î= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$tãuρ yŠθ ßϑrO uρ ¡ šÏ%©! $#uρ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ¡ Ÿω 
öΝ ßγ ßϑn= ÷è tƒ āω Î) ª! $# 4 öΝ ßγ ø? u!% ỳ Ν ßγ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ (# ÿρ–Št� sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡uθ øù r& (# þθ ä9$s% uρ $‾Ρ Î) $tΡ ö� x� x. !$yϑÎ/ 

Ο çF ù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ $‾Ρ Î)uρ ’ Å∀s9 7e7 x© $£ϑÏiΒ !$oΨ tΡθ ããô‰ s? Ïµø‹ s9Î) 5=ƒ Ì� ãΒ ∩∪ 〈 

٤٤٣-٤١٧ ٩-
٤٦٥-٤٤٩-
٥٨٠ 



  
 

٧٣٠

 (# þθ ä9$s% ÷β Î) óΟ çFΡ r& āω Î) ×�|³ o0 $uΖè= ÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ì� è? β r& $tΡρ ‘‰ ÝÁ s? $£ϑtã šχ% x. ß‰ ç7÷è tƒ $tΡ äτ !$t/# u $tΡθ è? ù'sù 9≈ sÜù= Ý¡Î0 

& Î7 •Β ∩⊇⊃∪ 〈 

١٠٣-٦٨ ١٠-
٢٢٣-١٣٠-
٥٨٧-٣٢٦ 

 ôM s9$s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è= ß™ â‘ βÎ) ß øtªΥ āω Î) Ö� t±o0 öΝ à6 è= ÷V ÏiΒ £ Å3≈ s9uρ ©! $# ÷ ßϑtƒ 4’ n?tã  tΒ â!$t±o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã ( $tΒ uρ 

šχ% x. !$uΖs9 β r& Ν ä3 uŠ Ï? ù'‾Ρ ?≈ sÜù= Ý¡Î0 āω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n?tãuρ «! $# È≅ ā2uθ tGuŠ ù= sù šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 

٢٢٦-٢٩ ١١ 

 ã≅ sW ¨Β šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. óΟ Îγ În/ t� Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& >Š$tΒ t� x. ôN £‰ tFô©$# ÏµÎ/ ßw†Ìh�9$# ’ Îû BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( āω tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ 

$£ϑÏΒ (#θ ç7 |¡Ÿ2 4’ n?tã &óx« 4 š� Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅≈ n= āÒ9$# ß‰‹Ïè t7 ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

٣١٠ ١٨ 

 tΑ$s% uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# $£ϑs9 zÅÓ è% ã� øΒ F{$# āχ Î) ©! $# öΝ à2y‰ tãuρ y‰ ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ä3 ›?‰ tãuρ uρ öΝ à6 çF ø� n= ÷z r'sù ( $tΒ uρ 

tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n= tæ  ÏiΒ ?≈sÜù= ß™ Hω Î) β r& ÷Λ äl è? öθ tãyŠ óΟ çGö6 yf tGó™ $$sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθ ãΒθ è= s? (# þθ ãΒθ ä9uρ Ν à6 |¡à�Ρ r& ( !$̈Β 

O$tΡ r& öΝ à6 Åz Î�óÇ ßϑÎ/ !$tΒ uρ Ο çFΡ r& �† Å� Î�óÇ ßϑÎ/ ( ’ ÎoΤ Î) ßN ö� x� Ÿ2 !$yϑÎ/ Èβθ ßϑçGò2u�õ° r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) 

š ÏϑÎ=≈ ©à9$# öΝ ßγ s9 ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄⊄∪ 〈 

٦٦١-٢١٣-٢٩ ٢٢ 

 öΝ s9r& t� s? y#ø‹ x. z>u�ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ ZπyϑÎ= x. Zπt6 ÍhŠ sÛ ;ο t� yf t±x. Bπt7 Íh‹ sÛ $yγ è= ô¹ r& ×M Î/$rO $yγ ããö� sù uρ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ 

þ’ ÎA ÷σ è? $yγ n= à2é& ¨≅ ä. ¤ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 ÛUÎ�ôØ o„ uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ ‾= yè s9 šχρ ã� ā2x‹ tGtƒ ∩⊄∈∪ 

ã≅ sV tΒ uρ >πyϑÎ= x. 7πsW� Î7 yz >ο t� yf t±x. >πsV�Î6 yz ôM ¨V çGô_ $#  ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{$# $tΒ $yγ s9  ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪ 〈 

٣١٢ ٢٦-٢٤ 

 ª! $# “Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ tΑt“Ρ r& uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ yl t� ÷z r'sù ÏµÎ/ z ÏΒ ÏN≡t� yϑ̈V9$# $]% ø— Í‘ 

öΝ ä3 ©9 ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 š� ù=à� ø9$# y“Ì� ôf tGÏ9 ’ Îû Ì� ós t7 ø9$# Íν Ì� øΒ r'Î/ ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 t�≈ yγ ÷Ρ F{$# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 

}§ ôϑ¤±9$# t� yϑs) ø9$# uρ È÷ t7Í←!#yŠ ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ ∩⊂⊂∪ Ν ä39 s?#uuρ  ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθ ßϑçGø9r'y™ 4 β Î)uρ 

(#ρ ‘‰ ãès? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øt éB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈 

١١٩ ٣٤-٣٢ 

 !$uΖ−/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖs3 ó™ r&  ÏΒ ÉL−ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ Î�ö� xî “ÏŒ ?í ö‘ y— y‰ΨÏã y7 ÏF÷� t/ ÇΠ §� ys ßϑø9$# $uΖ−/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n=¢Á9$# 

ö≅ yè ô_ $$sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“Èθ öκ sE öΝ Íκ ö�s9Î) Ν ßγ ø% ã— ö‘ $#uρ z ÏiΒ ÏN≡t� yϑ̈W9$# óΟ ßγ ‾= yè s9 tβρ ã� ä3 ô±o„ ∩⊂∠∪ 〈 

٥١٣ ٣٧ 

 Í‘ É‹Ρ r& uρ }̈ $̈Ψ9$# tΠ öθ tƒ ãΝ Íκ�Ï? ù'tƒ Ü>#x‹ yè ø9$# ãΑθ à) uŠ sù tÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß !$oΨ −/ u‘ !$tΡ ö� ½jz r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì� s% ó= Åg �Υ 

y7 s? uθ ôãyŠ ÆìÎ7 ®KtΡ uρ Ÿ≅ ß™ ”�9$# 3 öΝ s9uρ r& (# þθ çΡθ à6 s? Ν çF ôϑ|¡ø% r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% $tΒ Ν à6 s9  ÏiΒ 5Α#uρ y— ∩⊆⊆∪ 〈 

٢٩٩ ٤٤ 

 öΝ çGΨ s3 y™ uρ ’ Îû ÇÅ6≈ |¡tΒ tÏ%©! $# (# þθ ßϑn= sß óΟ ßγ |¡à�Ρ r& š̈ t6 s? uρ öΝ à6 s9 y#ø‹ x. $uΖù= yè sù óΟ Îγ Î/ $oΨ ö/ u�ŸÑ uρ ãΝ ä3 s9 

tΑ$sV øΒ F{$# ∩⊆∈∪ 〈 

٤٤٢-٢٩٩ ٤٥ 

 y“Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# ¨≅ ä. <§ ø� tΡ $̈Β ôM t6 |¡x. 4 ¨β Î) ©! $# ßìƒ Ì� y™ É>$|¡Ås ø9$# ∩∈⊇∪ 〈 
٦٢٥ ٥١ 

 ª! $# “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ tΑt“Ρ r& uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ yl t� ÷z r'sù ÏµÎ/ z ÏΒ ÏN≡t� yϑ̈V9$# $]% ø— Í‘ 

öΝ ä3 ©9 ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 š� ù= à� ø9$# y“Ì� ôf tGÏ9 ’ Îû Ì� ós t7 ø9$# Íν Ì� øΒ r'Î/ ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 t�≈ yγ ÷Ρ F{$# ∩⊂⊄∪ t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 

}§ ôϑ¤±9$# t� yϑs) ø9$# uρ È÷ t7Í←!#yŠ ( t� ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$#uρ ∩⊂⊂∪ Ν ä39 s?#uuρ  ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ çνθ ßϑçGø9r'y™ 4 β Î)uρ 

٤٧ ٧٤ 



  
 

٧٣١

(#ρ ‘‰ ãès? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øt éB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂⊆∪ 〈 

�   O@رة ا�<4

 öθ ©9 $tΒ $oΨ� Ï? ù's? Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$$Î/ β Î) |MΖä. z ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠∪ 〈 
١٤٠ ٧ 

 $tΒ ãΑÍi”t∴çΡ sπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# āω Î) Èd, ptø: $$Î/ $tΒ uρ (# þθ çΡ% x. # ]Œ Î) tÌ� sàΖ•Β ∩∇∪ 〈 
٣٨٢-٢٢٨ ٨ 

 $‾Ρ Î) ßøt wΥ $uΖø9̈“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $‾Ρ Î)uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ pt m: ∩∪ 〈 
٤٨٦ ٩ 

 öθ s9uρ $oΨ ós tF sù Ν Íκ ö�n= tã $\/$t/ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# (#θ �= sà sù ÏµŠ Ïù tβθ ã_ ã� ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ (# þθ ä9$s) s9 $yϑ‾Ρ Î) ôN t� Åj3 ß™ $tΡ ã�≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ 

ß øtwΥ ×Π öθ s% tβρâ‘θ ßs ó¡̈Β ∩⊇∈∪ 〈 

٥٠٠-٢٣٦ ١٥-١٤ 

 ¨βÎ) “ÏŠ$t6 Ïã }§ øŠ s9 y7 s9 öΝ Íκ ö�n= tã í≈ sÜù= ß™ ∩⊆⊄∪ 〈 ٢٩ ٤٢ 

 Éir( s3 sù  ÏiΒ >πtƒ ö� s% $yγ≈ oΨõ3 n= ÷δ r& š† Éφuρ ×πyϑÏ9$sß }‘ Îγ sù îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $yγ Ï©ρ ã� ãã 9�ø♣ Î/ uρ 7' s# ©Üyè •Β 9�óÇ s% uρ >‰‹ Ï±̈Β 

∩⊆∈∪ 〈 

٤٤٨-٤٤٢ ٤٥-
٤٧٢ 

 óΟ n=sù r& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# tβθ ä3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θ è= è% tβθ è= É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β#sŒ# u tβθãè yϑó¡o„ $pκ Í5 ( $pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘yϑ÷è s? 

ã�≈ |Á ö/ F{$# Å3≈ s9uρ ‘yϑ÷è s? Ü>θ è= à) ø9$# ÉL©9$# ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# ∩⊆∉∪ 〈 

٤٧٣ ٤٦ 

 ø⋅Ém< tΡ ü“ÏŠ$t6 Ïã þ’ ÎoΤ r& $tΡ r& â‘θ à� tóø9$# ÞΟŠ Ïm §�9$# ∩⊆∪ 〈 
٣٣٤ ٤٩ 

 $£ϑn= sù u!% ỳ tΑ#u >Þθ ä9 tβθ è=y™ ö� ßϑø9$# ∩∉⊇∪ tΑ$s% öΝ ä3 ‾Ρ Î) ×Π öθ s% tβρã� x6Ζ•Β ∩∉⊄∪ (#θ ä9$s% ö≅ t/ y7≈ oΨ ÷∞Å_ $yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù šχρ ç�tIôϑtƒ ∩∉⊂∪ y7≈ oΨ ÷� s? r& uρ Èd, ys ø9$$Î/ $‾Ρ Î)uρ šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩∉⊆∪ Î�ó�r'sù y7 Ï= ÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# 

ôìÎ7 ¨? $#uρ öΝ èδ t�≈ t/ ÷Šr& Ÿω uρ ôM Ï� tGù= tƒ óΟ ä3ΖÏΒ Ó‰ tn r& (#θ àÒ øΒ $#uρ ß] ø‹ ym tβρ ã�tΒ ÷σ è? ∩∉∈∪ 〈 

٤٥٦ ٦٥-٦١ 

 $oΨø‹ ŸÒ s% uρ Ïµø‹ s9Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒ F{$# āχ r& t� Î/# yŠ ÏIω àσ ‾≈ yδ ×íθ äÜø) tΒ t Ås Î6 óÁ •Β ∩∉∉∪ 〈 ٤٧١-٤٥٦ ٦٦ 

 ãΝ åκøE x‹ s{r'sù èπys øŠ ¢Á9$# t Ï% Î�ô³ ãΒ ∩∠⊂∪ 〈 ٤٦٨ ٧٣ 

 ô‰s) s9uρ z>¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ì� ôf Ït ø: $# t Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩∇⊃∪ öΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#uuρ $uΖÏF≈ tƒ#u (#θ çΡ% s3 sù $pκ ÷]tã t ÅÊ Ì� ÷è ãΒ ∩∇⊇∪ 〈 
٢٩٢ ٨١-٨٠ 

 ¨βÎ) š� −/ u‘ uθ èδ ß,≈‾= sƒ ø: $# ãΛÎ= yè ø9$# ∩∇∉∪ 〈 ٤٧ ٨٦ 

 ô‰s) s9uρ y7≈ oΨ ÷�s?#u $Yèö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ#uö� à) ø9$#uρ tΛÏà yè ø9$# ∩∇∠∪ 〈 ٣٩١-٣٨٧ ٨٧-
٤١٨ 

 š� În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡oΨ s9 t Ïè uΗødr& ∩⊄∪ $¬Η xå (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊂∪ 〈 ٦٣٣ ٩٣-٩٢ 

 $‾Ρ Î) y7≈ oΨø‹ x� x. šÏÌ“ öκ tJó¡ßϑø9$# ∩∈∪ 〈 
٤٣٣ ٩٥ 

 šÏ%©! $# tβθ è=yè øg s† yìtΒ «! $# $�γ≈ s9Î) t� yz#u 4 t∃ öθ |¡sù šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∉∪ 〈 ٤٤٧ ٩٦ 

^>Aرة ا�@O   

 t,n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# š⇓ ö‘ F{$#uρ Èd, ys ø9$$Î/ 4 4’ n?≈ yè s? $£ϑtã šχθ ä. Ì� ô±ç„ 〈 
٥٠٩ ٣ 

 uθ èδ ü“Ï%©! $# tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ ( /ä3 ©9 çµ÷ΖÏiΒ Ò>#t� x© çµ÷ΖÏΒ uρ Ö� yf x© ÏµŠ Ïù šχθ ßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ àM Î6 /Ζãƒ ١١٥ ١١-١٠ 



  
 

٧٣٢

/ä3 s9 ÏµÎ/ tí ö‘ ¨“9$# šχθ çG÷ƒ ¨“9$#uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$#uρ |=≈ uΖôãF{$#uρ  ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡t� yϑ̈V9$# 3 ¨β Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

šχρ ã� ¤6 x� tGtƒ ∩⊇⊇∪ 〈 

 t� ¤‚ y™ uρ ãΝ à6 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$yγ ¨Ψ9$#uρ }§ ôϑ¤±9$# uρ t� yϑs) ø9$#uρ ( ãΠθ àf ‘Ζ9$#uρ 7N≡t� ¤‚ |¡ãΒ ÿÍν Ì� øΒ r'Î/ 3 āχ Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇⊄∪ 〈 

١١٥-١١١ ١٢ 

 !#sŒ Î)uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒ ö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ�Ïù u�øIãΒ (#θ à) |¡x� sù $pκ�Ïù ¨, y⇔sù $pκ ö�n= tæ ãΑöθ s) ø9$# $yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù # Z�� ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪ 〈 ٥٦٥ ١٦ 

 yϑsù r& ß, è= øƒs†  yϑx. āω ß, è= øƒ s† 3 Ÿξ sù r& šχρ ã� ā2x‹ s? ∩⊇∠∪ 〈 ٥٠٨ ١٧ 

 (# þθ è= Ïϑós u‹ Ï9 öΝ èδ u‘#y— ÷ρ r& \' s# ÏΒ$x. tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# � ô ÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρ r& šÏ%©! $# Ο ßγ tΡθ �= ÅÒ ãƒ Î�ö� tó Î/ AΟ ù= Ïã 3 Ÿω r& u!$y™ $tΒ 

šχρ â‘ Ì“ tƒ ∩⊄∈∪ 〈 

٦١٩ ٢٥ 

 ¢Ο èO tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# óΟ Îγƒ Ì“ øƒ ä† ãΑθ à) tƒ uρ tør& š”Ï!$Ÿ2u�à° tÏ%©! $# óΟ çGΨ ä. šχθ ’) ‾≈ t±è@ öΝ Íκ�Ïù 4 tΑ$s% 

šÏ%©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9$# ¨β Î) y“÷“ Ï‚ ø9$# tΠ öθ u‹ ø9$# uþθ �¡9$#uρ ’ n?tã tÍ� Ï�≈ x6 ø9$# ∩⊄∠∪ 〈 

٥٨٣ ٢٧ 

 (# âθ s) ø9r'sù zΟ n= ¡¡9$# $tΒ $̈Ζà2 ã≅ yϑ÷è tΡ  ÏΒ ¥þθ ß™ 4 #’ n?t/ ¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄∇∪ 〈 ٦٤٢ ٢٨ 

 tΑ$s% uρ šÏ%©! $# (#θ ä. u�õ° r& öθ s9 u!$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6 tã ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ∅ÏΒ &óx« ß øtªΥ Iω uρ $tΡ äτ !$t/# u Ÿω uρ 

$oΨ øΒ §� ym  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ  ÏΒ &óx« 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ÿ≅ yè sù šÏ%©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% 4 ö≅ yγ sù ’ n?tã È≅ ß™ ”�9$# āω Î) àt≈ n= t7 ø9$# 

ß Î7 ßϑø9$# ∩⊂∈∪ 〈 

٢٢١ ٣٥ 

 ô‰s) s9uρ $uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6 ôã$# ©! $# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 〈 ١٣٦-٤٠ ٣٦-
١٧٧-١٤٦-
٣٥٦-٢٨٩ 

 (#θ ßϑ|¡ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Îγ ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& � Ÿω ß]yè ö7 tƒ ª! $#  tΒ ßNθ ßϑtƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ ôãuρ Ïµø‹ n= tã $y) ym £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∇∪ 〈 

٢٤٣ ٣٨ 

 tÏ%©! $#uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû «! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ (#θ çΗÍ>àß öΝ ßγ ¨Ζsy Èhθ t7 ãΨs9 ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ( ã� ô_ V{uρ Íο t� Åz Fψ $# ç�t9 ø. r& 4 öθ s9 

(#θ çΡ% x. tβθßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊇∪ 〈 

٥٣٧ ٤١ 

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝ Íκ ö�s9Î) 4 (# þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì�ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪  ٣٤٥ ٤٣ 

 !$uΖø9t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%! $# tÎi t7 çF Ï9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝ Íκ ö�s9Î) öΝ ßγ ‾= yès9uρ šχρ ã� ©3 x� tGtƒ ∩⊆⊆∪ 〈 ٤٨٧-٢٥٩ ٤٤ 

 ¬! uρ ß‰àf ó¡o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{$#  ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç�É9 õ3 tGó¡o„ ∩⊆∪ 〈 
٥٧١ ٤٩ 

 tβθè= yè øg s†uρ $yϑÏ9 Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ $Y7ŠÅÁ tΡ $£ϑÏiΒ óΟ ßγ≈ oΨ ø%y— u‘ 3 «! $$s? £ è= t↔ ó¡çF s9 $£ϑtã óΟ çFΖä. tβρç�tIø� s? ∩∈∉∪ 〈 
٦٣٣ ٥٦ 

 šχθ è= yè øgs†uρ ¬! $tΒ šχθ èδ t� õ3 tƒ ß#ÅÁ s? uρ ÞΟ ßγ çFoΨ Å¡ø9r& z>É‹ s3 ø9$# āχ r& ÞΟ ßγ s9 4o_ ó¡çt ø: $# ( Ÿω tΠt� y_ ¨β r& ãΝ ßγ s9 

u‘$̈Ζ9$# Ν åκ ¨Ξ r& uρ tβθ èÛ t� ø� •Β ∩∉⊄∪ 〈 

٢١٠ ٦٢ 

 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè= É) ÷è tƒ ∩∉∠∪ 〈 ٢٥ ٦٧ 



  
 

٧٣٣

 4‘ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“$# Èβr& “É‹ Ïƒ ªB $# zÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø: $# $Y?θ ã‹ ç/ z ÏΒ uρ Ì� yf ¤±9$# $£ϑÏΒ uρ tβθ ä©Ì� ÷è tƒ ∩∉∇∪ 〈 
٥٦٩-٨٥ ٦٨ 

 §Ν èO ’ Í?ä.  ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ̈W9$# ’ Å5 è= ó™ $$sù Ÿ≅ ç7 ß™ Å7 În/ u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ã� øƒ s† . ÏΒ $yγ ÏΡθ äÜç/ Ò>#u�Ÿ° ì#Î= tF øƒ’Χ …çµçΡ≡uθ ø9r& 

ÏµŠ Ïù Ö!$x� Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã� ©3 x� tGtƒ ∩∉∪ 〈 

٥٦٩ ٦٩ 

 ª! $#uρ ö/ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä39 ©ù uθ tGtƒ 4 Ν ä3ΖÏΒ uρ  ¨Β –Št� ãƒ #’ n<Î) ÉΑsŒ ö‘ r& Ì� ßϑãè ø9$# ö’ s5 Ï9 Ÿω zΟ n= ÷è tƒ y‰ ÷è t/ 5Ο ù= Ïæ $º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) 

©! $# ÒΟŠÎ= tæ Ö�ƒ Ï‰s% ∩∠⊃∪ 〈 

٥٣١-٥٢٦ ٧٠ 

 z>u�ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ̈Β āω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n?tã &óx«  tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $̈ΖÏΒ $»% ø— Í‘ $YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß, Ï�Ζãƒ çµ÷Ψ ÏΒ 

# u�Å� # �� ôγ y_ uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tGó¡o„ 4 ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç�sYò2 r& Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∈∪ 〈 

٣٠٤ ٧٥ 

 z>u�ŸÑ uρ ª! $# Wξ sWtΒ È÷,s# ã_ §‘ !$yϑèδ ß‰ tn r& ãΝ x6 ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n?tã &ó_ x« uθ èδuρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9öθ tΒ 

$yϑuΖ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθ ãƒ Ÿω ÏN ù'tƒ A�ö� sƒ ¿2 ( ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ uθ èδ tΒ uρ ã�ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰ yè ø9$$Î/ � uθ èδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 8ΛÉ) tF ó¡•Β ∩∠∉∪ 〈 

٣٠٥ ٧٦ 

 ª! $#uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s? $\↔ ø‹x© Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3 s9 yìôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/ F{$#uρ 

nο y‰ Ï↔ øù F{$#uρ � öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã�ä3 ô±s? ∩∠∇∪ 〈 

٥١٠-٢٠٧ ٧٨-
٥١٤-٥١٢-
٥٢٢-٥١٨-
٥٧٠-٥٥٠ 

 tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö7 tΡ  ÏΒ Èe≅ ä. 7π̈Β é& # Y‰‹ Îγ x© ¢Ο èO Ÿω Üχ sŒ ÷σ ãƒ tÏ%©# Ï9 (#ρ ã� x� Ÿ2 Ÿω uρ öΝ èδ tβθ ç7 tG÷è tGó¡ç„ ∩∇⊆∪ 〈 
٦٥٢-٦٣٠ ٨٤ 

 tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& # ´‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠ n= tæ ôÏiΒ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& ( $uΖø⁄Å_ uρ š� Î/ # ´‰‹Íκ y− 4’ n?tã ÏIω àσ ‾≈ yδ 4 ∩∇∪ 〈〈〈〈 
٦٤١ ٨٩ 

 ¨βÎ) ©! $# ã�ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰ yè ø9$$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç›!$tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï!$t±ós x� ø9$# Ì� x6Ψ ßϑø9$#uρ 

Äøö t7 ø9$#uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ‾= yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? 〈 

١٨١ ٩٠ 

 ôtΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζt� Í‹ ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ ym Zπt6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Ν èδ t� ô_ r& 

Ç |¡ôm r'Î/ $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩∠∪ 〈 

٥٦١ ٩٧ 

 ö≅ è% …çµs9̈“ tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à) ø9$#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$Î/ |M Îm7s[ ã‹ Ï9 šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u “Y‰ èδ uρ 2”t� ô±ç0 uρ 

t ÏϑÎ= ó¡ßϑù= Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

١٤٩ ١٠٢ 

 ô‰s) s9uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ‾Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $yϑ‾Ρ Î) … çµßϑÏk= yè ãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï%©! $# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ ÏµøŠ s9Î) @‘ Ïϑyf ôãr& 

#x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?† Î1 t� tã ê Î7 •Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 

٤٩٥-٤٨٣-٥٨ ١٠٣ 

 tΒ t� x� Ÿ2 «! $$Î/ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ oν Ì� ò2é& … çµç6 ù= s% uρ BÈ⌡ yϑôÜãΒ Ç≈yϑƒ M} $$Î/  Å3≈ s9uρ  ¨Β yy u�Ÿ° 

Ì� ø� ä3 ø9$$Î/ # Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n= yè sù Ò= ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∉∪ 〈 

٥٤٢-٢٦٧ ١٠٦ 

 š� Í×‾≈ s9'ρ é& šÏ%©! $# yìt7 sÛ ª! $# 4’ n?tã óΟ Îγ Î/θ è= è% óΟ Îγ Ïè ôϑy™ uρ öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& uρ ( š� Í× ‾≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχθ è= Ï�≈ tó ø9$# 

∩⊇⊃∇∪ 〈 

٥٨٧ ١٠٨ 

 ¢ΟèO āχ Î) š� −/ u‘ šÏ%©# Ï9 (#ρ ã�y_$yδ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ (#θ ãΖÏF èù ¢Ο èO (#ρ ß‰ yγ≈ y_ (# ÿρ ç�y9 |¹ uρ āχ Î) š� −/ u‘ . ÏΒ ٥٣٧ ١١٠ 



  
 

٧٣٤

$yδ Ï‰ ÷è t/ Ö‘θ à� tó s9 ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 

 z>u�ŸÑ uρ ª! $# Wξ sWtΒ Zπtƒ ö� s% ôM tΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β $yγ‹ Ï? ù'tƒ $yγ è% ø— Í‘ # Y‰ xîu‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôN t� x� x6 sù 

ÉΟ ãè ÷Ρ r'Î/ «! $# $yγ s%≡sŒr'sù ª! $# }̈ $t6 Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃ öθ y‚ ø9$# uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãè uΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 

٥٦٥-٣٠٧ ١١٢ 

�اءO`رة ا@O   

 z≈ys ö6 ß™ ü“Ï%©! $# 3“u�ó�r& Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ#t� ys ø9$# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# $|Á ø% F{$# “Ï%©! $# 

$oΨ ø. t�≈ t/ … çµs9öθ ym … çµtƒ Î�ã∴Ï9 ô ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ#u 4 …çµ‾Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7 ø9$# ∩⊇∪ 〈 

٤٢٦-٢٩٧ ١-
٤٣٩ 

 ¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#uö� à) ø9$# “Ï‰ öκ u‰ ÉL‾= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& ç�Åe³ u;ãƒ uρ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# tÏ%©! $# tβθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝ çλ m; 

# \� ô_ r& # Z�� Î6 x. ∩∪ 〈 

٣٩٩ ٩ 

 ¨≅ ä. uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9r& … çν u�È∝ ‾≈ sÛ ’ Îû ÏµÉ) ãΖãã ( ßl Ì� øƒéΥuρ … çµs9 tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $Y7≈ tF Å2 çµ9 s) ù= tƒ # �‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& t�ø% $# 

y7 t6≈ tGÏ. 4’ s∀x. y7 Å¡ø� uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9$# y7 ø‹n= tã $Y7Š Å¡ym ∩⊇⊆∪ 〈 

٦٠١-٥٣٩ ١٤-١٣-
٦٠٧-٦٠٥-
٦١٧-٦١٣-
٦٢١-٦١٨ 

 $tΒ uρ $̈Ζä. t Î/ Éj‹ yè ãΒ 4®Lym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈 
٩٠-٤٠-١٨ ١٥-

٣٦٢-٣٦٠ 

 !#sŒ Î)uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπtƒ ö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ�Ïù u�øIãΒ (#θ à) |¡x� sù $pκ�Ïù ¨, y⇔sù $pκ ö�n= tæ ãΑöθ s) ø9$# $yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù # Z�� ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪ 〈 
٥٦٤-٣٦٣ ١٦ 

 öΝ x. uρ $uΖõ3 n= ÷δ r& š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8yθ çΡ 3 4’ s∀x. uρ y7 În/ t� Î/ É>θ çΡ ä‹ Î/ Íν ÏŠ$t6 Ïã # M�� Î7 yz # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∠∪ 〈 
٤٤٣-٣٦٣ ١٧ 

 yξä. ‘‰ ÏϑœΡ ÏIω àσ ‾≈ yδ ÏIω àσ ‾≈ yδ uρ ô ÏΒ Ï!$sÜtã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â!$sÜtã š� În/ u‘ # �‘θ Ýà øt xΧ ∩⊄⊃∪ 〈 
٢٤١ ٢٠ 

 Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9$# āω Î) ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& 4®Lym xtè= ö7 tƒ … çν £‰ ä©r& 4 (#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yèø9$$Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9$# 

šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ 〈 

٦٣٣ ٣٤ 

 Ÿω uρ ß#ø) s? $tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ¡¡9$# u�|Ç t7 ø9$#uρ yŠ# xσ à� ø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ 

∩⊂∉∪ 〈 

٦٣٣-٥١٤ ٣٦-
٦٣٧ 

 ö/ä38x� ô¹ r'sù r& Ν à6 š/ u‘ t ÏΨ t7 ø9$$Î/ x‹ sƒªB $#uρ z ÏΒ Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# $�W≈tΡ Î) 4 ö/ä3 ‾Ρ Î) tβθ ä9θ à) tGs9 »ω öθ s% $VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ 〈 
٢١٠ ٤٠ 

 ≅ è% öθ ©9 tβ%x. ÿ…çµyè tΒ ×πoλ Î;#u $yϑx. tβθ ä9θ à) tƒ # ]Œ Î) (# öθ tó tGö/ ^ω 4’ n< Î) “ÏŒ Ä ó̧÷yê ø9$# Wξ‹ Î7 y™ ∩⊆⊄∪ 〈 ٢٧٩-٢٨٣ ٤٢ 

 (# þθ ä9$s% uρ #sŒ Ïr& $̈Ζä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sù â‘ uρ $‾Ρ Ïr& tβθèOθ ãè ö7 yϑs9 $Z) ù= yz # Y‰ƒÏ‰ ỳ ∩⊆∪ 〈 
٥٣٠ ٤٩ 

 ö≅ è% (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$yf Ïm ÷ρ r& # ´‰ƒ Ï‰ tn ∩∈⊃∪ 〈 ٢٤٣ ٥٠ 

 ρr& $Z) ù= yz $£ϑÏiΒ ç�ã9 ò6 tƒ † Îû ö/ä. Í‘ρ ß‰ ß¹ 4 tβθä9θ à) uŠ |¡ sù  tΒ $tΡ ß‰‹ Ïèãƒ ( È≅ è% “Ï%©! $# öΝ ä. t� sÜsù tΑ̈ρ r& ;ο §� tΒ 4 
tβθ àÒ Éó÷Ζã� |¡sù y7 ø‹ s9Î) öΝ åκ y�ρ ââ‘ šχθ ä9θ à) tƒ uρ 4tLtΒ uθ èδ ( ö≅ è% #|¤ tã β r& šχθ ä3 tƒ $Y6ƒ Ì� s% ∩∈⊇∪ 〈 

٥٥٢-٢٤٣ ٥١ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= āÒ sù uÙ ÷è t/ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ( $oΨ ÷� s?#uuρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θ ç/ y— 〈 ٣٨٦-٣٤٢ ٥٥ 

 y7 Í×‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# šχθ ããô‰ tƒ šχθ äó tGö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9$# öΝ åκ š‰r& Ü>t� ø% r& tβθ ã_ ö� tƒ uρ … çµtGyϑôm u‘ 

šχθ èù$sƒ s†uρ ÿ…çµt/# x‹ tã 4 ¨β Î) z>#x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øt xΧ ∩∈∠∪ 〈 

٦٦٢ ٥٧ 



  
 

٧٣٥

 $tΒ uρ !$oΨ yè uΖtΒ βr& Ÿ≅ Å™ ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ Hω Î) β r& z>¤‹ Ÿ2 $pκ Í5 tβθ ä9̈ρ F{$# 4 $oΨ ÷� s?#uuρ yŠθ ßϑrO sπs%$̈Ζ9$# Zο u�ÅÇ ö7 ãΒ 

(#θ ßϑn= sà sù $pκ Í5 4 $tΒ uρ ã≅ Å™ ö� çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ āω Î) $Z�ƒ Èθ øƒ rB 〈 

٤٣٩-٢٣٥ ٥٩ 

 øŒ Î)uρ $uΖù= è% Ïπx6 Í× ‾≈ n= yϑù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ó™ $# tΠyŠ Kψ (# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tΑ$s% ß‰ ß∨ó™ r& u ô yϑÏ9 |M ø) n= yz $YΖŠ ÏÛ ∩∉⊇∪ 

〈 

٢١١-٢٠٤ ٦١ 

 tΑ$s% y7 tG÷ƒ uu‘ r& #x‹≈ yδ “Ï%©! $# |M øΒ §�Ÿ2 ¥’ n?tã ÷È⌡ s9 Ès∫ö� ¨z r& 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# �∅s3 ÏΨ tF ôm V{ ÿ… çµtG−ƒ Íh‘ èŒ āω Î) 

WξŠ Î= s% ∩∉⊄∪ tΑ$s% ó= yδ øŒ $# yϑsù y7 yè Î7 s? óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ �χ Î* sù zΟ ¨Ψyγ y_ ö/ä. äτ !#t“ y_ [!#t“ y_ # Y‘θ èù öθ ¨Β ∩∉⊂∪ ø— Ì“ ø� tF ó™$#uρ Ç tΒ 

|M ÷è sÜtGó™ $# Ν åκ÷]ÏΒ y7 Ï? öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκ ö�n= tã y7 Î= ø‹ sƒ¿2 š� Î= Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$x©uρ ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈ s9÷ρ F{$#uρ 

öΝ èδ ô‰ Ïãuρ 4 $tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïè tƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# āω Î) # �‘ρ ã�äî 〈 

٢١١ ٦٤-٦٢ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_ t/ tΠyŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗ xq uρ ’ Îû Îh�y9 ø9$# Ì� ós t7 ø9$#uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖù= āÒ sù uρ 4’ n?tã 

9�� ÏV Ÿ2 ô £ϑÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø� s? ∩∠⊃∪ 〈 

٣٧٥ ٧٠ 

 tΠ öθ tƒ (#θ ããô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ ÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑsù u’ ÎAρ é& …çµt7≈ tF Å2 ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ š� Í× ‾≈ s9'ρ é'sù tβρ ât� ø) tƒ 

óΟ ßγ t7≈ tGÅ2 Ÿω uρ tβθ ßϑn= ôà ãƒ Wξ‹ÏF sù ∩∠⊇∪  tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿÍν É‹≈ yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγ sù ’ Îû Íο t�Åz Fψ $# 4‘yϑôãr& 

‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩∠⊄∪ 〈 

٦١٤ ٧٢-٧١ 

 Iω öθ s9uρ β r& y7≈ oΨ ÷G¬;rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2ö� s? óΟ Îγ øŠ s9Î) $\↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ 〈 ١٤٨ ٧٤ 

 sπ̈Ζß™  tΒ ô‰ s% $uΖù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s%  ÏΒ $oΨ Î= ß™ •‘ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB $oΨ ÏK ¨Ψ Ý¡Ï9 ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∠∠∪ 〈 
٥٥٥ ٧٧ 

 ö≅ è% uρ u!% ỳ ‘, ys ø9$# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# tβ% x. $]%θ èδ y— ∩∇⊇∪ 〈 ٣٩ ٨١ 

 ≅ è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yè yϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# ÷ Éf ø9$#uρ #’ n?tã β r& (#θ è? ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$# Ÿω tβθ è? ù'tƒ Ï& Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9uρ 

šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ 〈 

٣٨٨-١٥٥ ٨٨-
٤٩٤-٤٣٩ 

 (#θ ä9$s% uρ  s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4®Lym t� àf ø� s? $uΖs9 z ÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# % �æθ ç7 .⊥ tƒ ∩⊃∪ 〈 
١٦٣-٩٤ ٩٠-

٢٣٣-٢٣٢ 

 ÷ρ r& tβθ ä3 s? š� s9 ×π̈Ψ y_  ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ‾Υ 5= uΖÏãuρ t� Édf x� çGsù t�≈ yγ ÷Ρ F{$# $yγ n=≈ n= Åz # ��� Éf ø� s? ∩⊇∪ 〈 ١٦٣-٩٤ ٩١-
٢٣٣-٢٣٢ 

 ÷ρ r& xÝ É) ó¡è@ u!$yϑ¡¡9$# $yϑx. |M ôϑtãy— $uΖøŠ n= tã $̧� |¡Ï. ÷ρ r& u’ ÎA ù's? «! $$Î/ Ïπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩⊄∪ 〈 
١٦٣-٩٤ ٩٢-

٢٣٣-٢٢٤-
٢٣٤-٢٣٣-
٢٣٨ 

 ÷ρ r& tβθ ä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/  ÏiΒ >∃ ã� ÷z ã— ÷ρ r& 4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$#  s9uρ š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ã� Ï9 4®Lym tΑÍi”t∴è? $uΖøŠ n= tã $Y7≈ tF Ï. 

… çν äτ t� ø) ‾Ρ 3 ö≅ è% tβ$ys ö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖä. āω Î) # Z�|³ o0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊂∪ 〈 

٢٣٢-٢٢٩ ٩٣-
٢٣٦-٢٣٤-
٤٤٠-٤١٠ 

 $tΒ uρ yìuΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# β r& (# þθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ øŒ Î) æΛ èε u!% ỳ #“y‰ ßγ ø9$# Hω Î) β r& (# þθ ä9$s% y]yè t/ r& ª! $# # Z�|³ o0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊆∪ 〈〈〈〈 
٢٢٤ ٩٤ 

 ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ×πx6 Í× ‾≈ n= tΒ šχθ à±ôϑtƒ t ÏiΨ Í≥yϑôÜãΒ $uΖø9̈”t∴s9 Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# $Z6 n= tΒ 

Zωθ ß™ §‘ ∩∈∪ 〈 

٢٢٦ ٩٥ 



  
 

٧٣٦

 y7 Ï9≡sŒ Ν èδ äτ !#t“ y_ öΝ ßγ ‾Ρ r'Î/ (#ρ ã� x� x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (# þθ ä9$s% uρ #sŒ Ïr& $̈Ζä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sù â‘ uρ $‾Ρ Ïr& tβθ èOθ ãè ö7 yϑs9 $Z) ù= yz 

# ´‰ƒ Ï‰ ỳ ∩∇∪ 〈 

٢٤٤-٧١ ٩٨ 

 öΝ s9uρ r& (# ÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ î‘ ÏŠ$s% #’ n?tã β r& t, è= øƒ s† óΟ ßγ n= ÷V ÏΒ Ÿ≅ yè y_ uρ óΟ ßγ s9 Wξ y_ r& 

āω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ’ n1 r'sù tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# āω Î) # Y‘θ à� ä. ∩∪ 〈 

٥٠٥-٢٤٤-٧١ ٩٩ 

 ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u 4y›θ ãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨ Éi� t/ ( ö≅ t↔ ó¡sù ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) øŒ Î) öΝ èδ u!% ỳ tΑ$s) sù … çµs9 ãβ öθ tãö� Ïù ’ ÎoΤ Î) 

š� ‘ΖàßV{ 4y›θ ßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 

١٤٦-٦٨-٤٧ ١٠١-
١٨٧-١٦٢-
٤٣٣-٤١٦ 

 tΑ$s% ô‰ s) s9 |M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑt“Ρ r& ÏIω àσ ‾≈ yδ āω Î) �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ t� Í←!$|Á t/ ’ ÎoΤ Î)uρ y7 ‘ΖàßV{ 

Üχ öθ tãö� Ï�≈ tƒ # Y‘θ ç7 ÷V tΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

١٣٤-٤٠-٣٥ ١٠٢-
١٨٧-١٦٢-
٥٤٣-٤٣٢ 

 yŠ# u‘ r'sù β r& Ν èδ ¨“ Ï� tGó¡o„ z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# çµ≈ oΨ ø%t� øîr'sù tΒ uρ …çµyè ¨Β $YèŠ ÏΗsd ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ١٨٧-٣٥ ١٠٣-
٥٨٥-٤٣٢ 

 ö≅ è% (#θ ãΖÏΒ#u ÿÏµÎ/ ÷ρr& Ÿω (# þθ ãΖÏΒ ÷σ è? 4 ¨β Î) tÏ%©! $# (#θ è?ρé& zΝ ù= Ïè ø9$#  ÏΒ ÿÏ& Î# ö6 s% #sŒ Î) 4‘n= ÷F ãƒ öΝ Íκ ö�n= tã tβρ ”� Ïƒs† Èβ$s% øŒ F| Ï9 

# Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ 〈 

٥٨٢-١٦٣ ١٠٧ 

 tβθä9θ à) tƒ uρ z≈ ys ö6 ß™ !$uΖÎn/ u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ ôãuρ $uΖÎn/ u‘ Zωθ ãèø� yϑs9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ”� Ïƒ s†uρ Èβ$s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ 

óΟ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ % Yæθ à±äz ) ∩⊇⊃∪ 〈 

١٠٨-
١٠٩ 

١٦٣ 

dGرة ا�@Ok   

 βÎ) (#ρ ã� à� õ3 s? �χ Î* sù ©! $# ;Í_ xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿω uρ 4yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$t7 Ïè Ï9 t�ø� ä3 ø9$# ( β Î)uρ (#ρ ã� ä3 ô±n@ çµ|Ê ö� tƒ öΝ ä3 s9 3 ∩∠∪ 〈 ٢٢٣-٢٢٢ ٧ 

 ôΘr& |M ö6 Å¡ym ¨β r& |=≈ ys ô¹ r& É#ôγ s3 ø9$# ÉΟŠ Ï% §�9$#uρ (#θ çΡ% x. ôÏΒ $uΖÏF≈ tƒ#u $�6 pg xå ∩∪ øŒ Î) “uρ r& èπu‹ ÷FÏ� ø9$# ’ n< Î) 

É#ôγ s3 ø9$# (#θ ä9$s) sù !$uΖ−/ u‘ $uΖÏ?#u  ÏΒ y7Ρ à$©! ZπtΗ ôq y‘ ø⋅Äh÷ yδ uρ $oΨ s9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& # Y‰ x©u‘ ∩⊇⊃∪ $oΨ ö/ u�|Ø sù #’ n?tã öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u 

’ Îû É#ôγ s3 ø9$# š ÏΖÅ™ # YŠy‰ tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝ ßγ≈ uΖ÷V yè t/ zΟ n= ÷è uΖÏ9 ‘“r& È÷ t/ ÷“ Ït ø: $# 4|Â ôm r& $yϑÏ9 (# þθ èWÎ6 s9 # Y‰ tΒ r& ∩⊇⊄∪ 〈 

٢٩٤ ١٢-٩ 

 ÏŒ Î)uρ öΝ èδθ ßϑçGø9u”tIôã$# $tΒ uρ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ āω Î) ©! $# (# ÿ…ãρ ù'sù ’ n< Î) É#ôγ s3 ø9$# ÷�à³⊥ tƒ ö/ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘ ÏiΒ ÏµÏGyϑôm §‘ 

ø⋅Äh÷ yγ ãƒ uρ /ä3 s9 ôÏiΒ /ä. Ì� øΒ r& $Z) sù ö� ÏiΒ ∩⊇∉∪ 〈 

٥٣٥ ١٦ 

 šχ% x. uρ … çµs9 Ö� yϑrO tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ…çν â‘ Íρ$pt ä† O$tΡ r& ç�sYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tãr& uρ # \� x� tΡ ∩⊂⊆∪ 〈 ٢٧٨ ٢٤ 

 tΑ$s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x� x. r& “Ï%©! $$Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO y71 §θ y™ 

Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪ 〈 

٢٧٨ ٢٧ 

 ÷�É9 ô¹ $#uρ y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ%©! $# šχθ ããô‰ tƒ Ν æη−/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9$$Î/ ÄcÅ´ yè ø9$#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ … çµyγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰ ÷è s? x8$uΖøŠ tã 

öΝ åκ ÷]tã ß‰ƒ Ì� è? sπoΨƒ Î— Íο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôìÏÜè? ôtΒ $uΖù= x� øîr& … çµt7 ù=s% tã $tΡ Ì� ø. ÏŒ yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ šχ% x. uρ 

… çν ã�øΒ r& $WÛ ã� èù ∩⊄∇∪ 〈 

٢٠٢-١٥٤ ٢٨-
٢٥١ 

 tΑ$s% !$tΒ ÷ àßr& βr& y‰ŠÎ6 s? ÿÍν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& ∩⊂∈∪ !$tΒ uρ ÷àßr& sπtã$¡¡9$# ZπyϑÍ←!$s% È⌡ s9uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰ É` V{ ٢٤٠ ٣٦-٣٥ 



  
 

٧٣٧

# Z�ö� yz $yγ ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ 〈 

 tΑ$s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |N ö� x� x. r& “Ï%©! $$Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO y71 §θ y™ 

Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪ O$̈Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î�õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r& ∩⊂∇∪ 〈 

٥٥١ ٣٨ 

 ó>Î�ôÑ $#uρ Μ çλ m; Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# >!$yϑx. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# xÝ n= tG÷z $$ sù ÏµÎ/ ÛV$t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{$# 

yxt7 ô¹ r'sù $Vϑ‹ Ï±yδ çνρ â‘ õ‹s? ßx≈ tƒ Ìh�9$# 3 tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« # �‘ Ï‰ tGø) •Β ∩⊆∈∪ 〈 

٣٠٨ ٤٥ 

 (#θ àÊ Ì� ããuρ 4’ n?tã y7 În/ u‘ $y� |¹ ô‰ s) ©9 $tΡθ ßϑçF ÷∞ Å_ $yϑx. ö/ä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ̈ρ r& ¥ο §� tΒ 4 ö≅ t/ óΟ çF ÷Ηxåy—  ©9r& Ÿ≅ yè øgªΥ /ä3 s9 

# Y‰ Ïãöθ ¨Β ∩⊆∇∪ 〈 

٦٢٧-٦١٠ ٤٨ 

 yìÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tGÅ3 ø9$# “u�tIsù t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$# t É) Ï� ô±ãΒ $£ϑÏΒ ÏµŠ Ïù tβθ ä9θ à) tƒ uρ $oΨ tGn= ÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9$# 

Ÿω â‘ ÏŠ$tó ãƒ Zο u�� Éó |¹ Ÿω uρ ¸ο u�� Î7 x. Hω Î) $yγ8|Á ôm r& 4 (#ρ ß‰ỳ uρ uρ $tΒ (#θ è= Ïϑtã # Z�ÅÑ% tn 3 Ÿω uρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& ∩⊆∪  

٥٩٤-٥٣٩ ٤٩-
٦٠٨-٦٠٤-
٦١٨-٦١٥-
٦٢٧-٦٢١-
٦٥٠ 

 !$̈Β öΝ åκ –E‰ uηô©r& t, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ Ÿω uρ t, ù=yz öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& $tΒ uρ àMΖä. x‹ Ï‚ −GãΒ t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰ àÒ tã 

∩∈⊇∪ 〈 

١٦١ ٥١ 

 tΠ öθ tƒ uρ ãΑθ à) tƒ (#ρ ßŠ$tΡ y“Ï!$Ÿ2u�à° tÏ%©! $# öΝ çGôϑtãy— öΝ èδ öθ tãy‰ sù óΟ n= sù (#θ ç7Š Éf tF ó¡o„ öΝ çλm; $uΖù= yè y_ uρ Ν æηuΖ÷� t/ 

$Z) Î/ öθ ¨Β ∩∈⊄∪ 〈 

٦٦٤ ٥٢ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ øù §�|À ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$# Ä¨$̈Ζ= Ï9 ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M} $# u�sYò2r& &óx« Zω y‰ ỳ 

∩∈⊆∪ 〈 

٢٧٥ ٥٤ 

 š� ù=Ï? uρ #”t� à) ø9$# öΝ ßγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& $£ϑs9 (#θ çΗ s>sß $uΖù= yè y_ uρ Ν Îγ Å3 Î= ôγ yϑÏ9 # Y‰ Ïãöθ ¨Β ∩∈∪ 〈 ٥٦٣ ٥٩ 

 tΑ$s% |M ÷ƒ uu‘ r& øŒ Î) !$uΖ÷ƒ uρ r& ’ n< Î) Íο t� ÷‚ ¢Á9$# ’ ÎoΤ Î* sù àMŠ Å¡nΣ |Nθ çt ø: $# !$tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣr& āω Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ÷βr& … çν t� ä. øŒr& 4 
x‹ sƒ ªB $#uρ … ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû Ì� ós t7 ø9$# $Y7 pg x” ∩∉⊂∪ 〈 

١٢٧ ٦٣ 

 4 # £‰ s? ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑÏδ Í‘$rO#u $TÁ |Á s% ∩∉⊆∪ 〈 
٢٨٧ ٦٤ 

 |= Å¡ys sù r& tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −Gtƒ “ÏŠ$ t6 Ïã ∅ÏΒ þ’ ÎΤρßŠ u!$u‹ Ï9÷ρ r& 4 !$‾Ρ Î) $tΡ ô‰ tGôãr& tΛ ©yγ y_ tÌ� Ï�≈ s3 ù= Ï9 

Zω â“ çΡ ∩⊇⊃⊄∪ ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ tÎ�y£ ÷z F{$$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùår& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ%©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß�÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδ uρ 

tβθ ç7 |¡øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖÅ¡øt ä† $�è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘ ÏµÍ←!$ s) Ï9uρ ôM sÜÎ7 pt m� öΝ ßγ è=≈ uΗ ùår& 

Ÿξ sù ãΛÉ) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪ 〈 

١٠٣-
١٠٥ 

٦٢٤ 

 ≅ è% öθ ©9 tβ%x. ã� ós t7 ø9$# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ï� uΖs9 ã� ós t6 ø9$# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ x�Ζs? àM≈ yϑÎ= x. ’ În1 u‘ öθ s9uρ $uΖ÷∞ Å_ 

Ï& Î# ÷W ÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ ∩⊇⊃∪ 〈 
 
 
 

٤٧٨ ١٠٩ 



  
 

٧٣٨

:N�   O@رة م

 !$−ƒ Ì� Ÿ2t“≈ tƒ $‾Ρ Î) x8 ç�Åe³ u;çΡ AΟ≈ n= äó Î/ … çµßϑó™ $# 4z÷ øt s† öΝ s9 ≅ yè øg wΥ … ã& ©!  ÏΒ ã≅ ö6 s% $wŠ Ïϑy™ ∩∠∪ tΑ$s% Éb>u‘ 4’ ‾Τ r& 

Üχθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎA r& t� øΒ $# # \� Ï%% tæ ô‰ s% uρ àM øó n= t/ z ÏΒ Î�y9 Å6 ø9$# $|‹ ÏF Ïã ∩∇∪ tΑ$s% š� Ï9≡x‹ x. tΑ$s% 

š� •/ u‘ uθ èδ ¥’ n?tã ×Îi yδ ô‰ s% uρ š� çGø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9uρ Û� s? $\↔ ø‹ x© ∩∪ 〈 

٤٢٤ ٩-٧ 

 tΑ$s% Éb>u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπtƒ#u 4 tΑ$s% y7 çGtƒ#u āω r& zΝ Ïk= s3 è? šZ$̈Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$uŠ s9 $wƒ Èθ y™ ∩⊇⊃∪ 〈 
٤٩٨ ١٠ 

 #yr ÷ρ r'sù öΝ Íκ ö�s9Î) β r& (#θ ßs Îm7 y™ Zο t� õ3 ç/ $|‹Ï±tãuρ ∩⊇⊇∪ 〈 
٨٤ ١١ 

 ö�ä. øŒ $#uρ ’ Îû É=≈tGÅ3 ø9$# zΝ tƒ ö� tΒ ÏŒ Î) ôN x‹ t7 oKΡ $# ô ÏΒ $yγ Î= ÷δ r& $ZΡ% s3 tΒ $wŠ Ï% ÷�Ÿ° ∩⊇∉∪ 〈 
٣٣٩ ١٦ 

 ôN x‹ sƒªB $$sù  ÏΒ öΝ Îγ ÏΡρ ßŠ $\/$pg Éo !$oΨ ù= y™ ö‘ r'sù $yγ øŠ s9Î) $oΨ ymρ â‘ Ÿ≅ ¨V yϑtF sù $yγ s9 # Z�|³ o0 $wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ 〈 
٤١٨-٣٣٩ ١٧-

٤٢٤ 

 ôM s9$s% þ’ ÎoΤ Î) èŒθ ããr& Ç≈ uΗ÷q §�9$$Î/ y7ΖÏΒ βÎ) |MΖä. $|‹É) s? ∩⊇∇∪ 〈 ٤٢٤-٤١٨ ١٨ 

 tΑ$s% !$yϑ‾Ρ Î) O$tΡ r& ãΑθ ß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδL{ Å7 s9 $Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y— ∩⊇∪ 〈 
٤٢٤-٤١٨ ١٩ 

 ôM s9$s% 4’ ‾Τ r& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝ s9uρ Í_ ó¡|¡ôϑ tƒ ×�|³ o0 öΝ s9uρ à8 r& $|‹ Éó t/ ∩⊄⊃∪ 〈 ٤٢٤-٤١٨ ٢٠ 

  tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹ x. tΑ$s% Å7 š/ u‘ uθ èδ ¥’ n?tã ×Îi yδ ( ÿ…ã& s# yè ôf uΖÏ9uρ Zπtƒ#u Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ZπuΗ ÷q u‘ uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ # \� øΒ r& $|‹ ÅÒ ø) ¨Β 

∩⊄⊇∪ 〈 

٤٢٤ ٢١ 

 $yγ1 yŠ$oΨ sù  ÏΒ !$pκ ÉJøt rB āω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøt rB $wƒ Î�|� ∩⊄⊆∪ 〈 ٢٩٠ ٢٢ 

 $yδ u!% ỳ r'sù ÞÚ$y‚ yϑø9$# 4’ n< Î) Æí õ‹ É` Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$s% Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% #x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠ Å¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪ 

$yγ1 yŠ$oΨ sù  ÏΒ !$pκ ÉJøt rB āω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøt rB $wƒ Î�|� ∩⊄⊆∪ 〈 

٥٢٥-٢٩٠ ٢٣ 

 $yγ1 yŠ$oΨ sù  ÏΒ !$pκ ÉJøt rB āω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøt rB $wƒ Î�|� ∩⊄⊆∪ 〈 
٢٩٠ ٢٤ 

 ôM s? r'sù ÏµÎ/ $yγ tΒ öθ s% … ã& é# Ïϑøt rB ( (#θ ä9$s% ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM÷∞ Å_ $\↔ ø‹ x© $wƒ Ì� sù 〈 ٣٩٨-١٦٩ ٢٧ 

 M ÷z é'‾≈ tƒ tβρ ã�≈ yδ $tΒ tβ%x. Ï8θ ç/ r& r& t� øΒ $# &öθ y™ $tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& $|‹ Éó t/ ∩⊄∇∪ 〈 ٣٩٨-١٦٩ ٢٨ 

 ôN u‘$x©r'sù Ïµø‹ s9Î) ( (#θ ä9$s% y#ø‹ x. ãΝ Ïk= s3 çΡ  tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγ yϑø9$# $wŠ Î6 |¹ 〈 ٣٩٨-١٦٩ ٢٩-
٤٢٤ 

 tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# Í_ n= yè y_ uρ $wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ 〈 ١٦٩-٨٣ ٣٠-
٣٩٨-٣٨١-
٤٢٤ 

 Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ 

öΝ s9uρ Í_ ù= yè øg s† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ ¥’ n?tã tΠ öθ tƒ ‘N$Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/ é& $|‹ym ∩⊂⊂∪ 〈 

٤٢٤ ٣١ 

 Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ 

öΝ s9uρ Í_ ù= yè øg s† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ ¥’ n?tã tΠ öθ tƒ ‘N$Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/ é& $|‹ym ∩⊂⊂∪ 〈 

٤٢٤ ٣٢ 

 Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ 
٤٣١-٤٢٤ ٣٣ 



  
 

٧٣٩

öΝ s9uρ Í_ ù= yè øg s† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ ¥’ n?tã tΠ öθ tƒ ‘N$Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö/ é& $|‹ym ∩⊂⊂∪ 〈 

 y7 Ï9≡sŒ |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒ ö� tΒ 4 š ö̂θ s% Èd, ys ø9$# “Ï%©! $# ÏµŠ Ïù tβρ ç�tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ 〈 
٣٩٩ ٣٤ 

 y#n= tG÷z $$sù Ü>#t“ ôm F{$# . ÏΒ öΝ ÎηÏΖ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒ uθ sù tÏ%©# Ïj9 (#ρ ã� x� x. ÏΒ Ï‰ pκô¶ ¨Β BΘöθ tƒ ?ΛÏà tã ∩⊂∠∪ 〈 
٦٨٤ ٣٧ 

 ö�ä. øŒ $#uρ ’ Îû É=≈tGÅ3 ø9$# tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒ Ïd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'‾≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷è s? $tΒ Ÿω 
ßìyϑó¡tƒ Ÿω uρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ Í_ øó ãƒ y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 〈 

٥٩٥ ٤٢-٤١ 

 ÏM t/ r'‾≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰ s% ’ ÎΤ u!% ỳ š∅ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9$# $tΒ öΝ s9 y7 Ï? ù'tƒ ûÍ_ ÷è Î7 ¨? $$sù x8 Ï‰ ÷δ r& $WÛ≡u�ÅÀ $wƒ Èθ y™ ∩⊆⊂∪ 〈 ٦٦ ٤٣ 

 tΑ$s% ë= Ïî#u‘ r& |MΡ r& ô tã ÉLyγ Ï9#u ãΛÏδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ ( È⌡ s9 óΟ ©9 ÏµtG⊥ s? y7 ¨ΖuΗ ädö‘ V{ ( ’ ÎΤ ö� àf ÷δ $#uρ $|‹ Î= tΒ ∩⊆∉∪ 〈 
٥٨٥-١٥٦ ٤٦ 

 ö�ä. øŒ $#uρ ’ Îû É=≈tGÅ3 ø9$# #y›θ ãΒ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ%x. $TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊇∪ 〈 
٣٣٦ ٥١ 

 ö�ä. øŒ $#uρ ’ Îû É=≈tGÅ3 ø9$# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ) 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$|¹ Ï‰ôãuθ ø9$# tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã� ãΒ ù'tƒ …ã& s# ÷δ r& 

Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ%x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠ ÅÊ ö� tΒ ∩∈∈∪ 〈 

٩٧ ٥٥-٥٤ 

 ãΑθ à) tƒ uρ ß≈ |¡Ρ M} $# #sŒ Ïr& $tΒ ‘M ÏΒ t∃ öθ |¡s9 ßl t� ÷z é& $†‹ ym ∩∉∉∪ Ÿω uρ r& ã� à2õ‹ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $‾Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz  ÏΒ 

ã≅ ö6 s% óΟ s9uρ à7 tƒ $\↔ ø‹ x© 〈 

١٣٩ ٦٧-٦٦ 

 #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? óΟ Îγ øŠ n= tæ $uΖçF≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi� t/ tΑ$s% tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. tÏ%©# Ï9 (# þθ ãΖtΒ#u ‘“r& È÷ s)ƒ Ì� x� ø9$# ×�ö� yz $YΒ$s) ¨Β 

ß |¡ôm r& uρ $wƒ Ï‰ tΡ ∩∠⊂∪ 〈 

٢٥١ ٧٣ 

 /x. uρ $uΖõ3 n= ÷δ r& Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ Aβ ö� s% öΝ èδ ß |¡ôm r& $ZW≈ rOr& $Zƒ öÍ‘ uρ ∩∠⊆∪ 〈 
٢٥١ ٧٤ 

 ö≅ è%  tΒ tβ% x. ’ Îû Ï' s#≈ n= āÒ9$# ÷Š ß‰ ôϑu‹ ù= sù ã& s! ß≈ oΗ ÷q §�9$# # ƒ‰ tΒ 4  ∩∠∈∪ 〈 
٢٤١ ٧٥ 

 |M ÷ƒ ut� sù r& “Ï%©! $# t� x� Ÿ2 $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tΑ$s% uρ āy s?ρ _{ Zω$tΒ # µ$s! uρ uρ ∩∠∠∪ 〈 ٢٤١-٢٤٠ ٧٧ 

 yìn= ©Û r& |= ø‹ tóø9$# ÏΘr& x‹ sƒªB $# y‰ΖÏã Ç≈uΗ ÷q §�9$# # Y‰ôγ tã ∩∠∇∪ 〈 ٢٤١ ٧٨ 

 āξŸ2 4 Ü= çGõ3 oΨ y™ $tΒ ãΑθ à) tƒ ‘‰ ßϑtΡ uρ … çµs9 z ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# # t‰ tΒ ∩∠∪ 〈 ٦٠٧-٢٤١ ٧٩ 

 (#ρä‹ sƒ ªB $#uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Zπyγ Ï9#u (#θ çΡθ ä3 u‹ Ïj9 öΝ çλm; # x“ Ïã ∩∇⊇∪ āξ x. 4tβρã� à� õ3 u‹ y™ öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 Ïè Î/ tβθ çΡθ ä3 tƒ uρ 

öΝ Íκ ö�n= tã # ƒ‰ ÅÊ ∩∇⊄∪ 〈 

٦٦٤ ٨٢-٨١ 

 (#θ ä9$s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §�9$# # V$s! uρ ∩∇∇∪ 〈 ٢١٠ ٨٨ 

 βÎ) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈uΗ ÷q §�9$# # Y‰ ö7 tã 〈 ٢٤٧ ٩٣ 

 öΝ x. uρ $oΨ õ3 n= ÷δ r& Ο ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ Aβ ö�s% ö≅ yδ �§ Ït éB Ν åκ ÷]ÏΒ ô ÏiΒ >‰tn r& ÷ρ r& ßìyϑó¡n@ öΝ ßγ s9 # K“ ø. Í‘ ∩∇∪ 〈 ٤٤٥-٤٤٣ ٩٨ 

Sl رة@O   

 ¨β Î) sπtã$¡¡9$# îπuŠ Ï?#u ßŠ% x. r& $pκ�Ï� ÷z é& 3“t“ ôf çGÏ9 ‘≅ ä. ¤§ ø� tΡ $yϑÎ/ 4të ó¡n@ ∩⊇∈∪ Ÿξ sù y7 ‾Ρ £‰ ÝÁ tƒ $pκ ÷]tã  tΒ āω ٢٠١ ١٦-١٥ 



  
 

٧٤٠

ß ÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 yìt7 ¨? $#uρ çµ1 uθ yδ 3“yŠ ÷�tIsù ∩⊇∉∪ 〈 

 Ÿωθ à) sù … çµs9 Zω öθ s% $YΨ Íh‹©9 … ã& ©# yè©9 ã� ©. x‹ tF tƒ  〈 ٥٧٣-١٠٦-١٠ ٤٤ 

 tΑ$s% Ÿω !$sù$sƒ rB ( Í_ ‾Ρ Î) !$yϑà6 yè tΒ ßìyϑó™ r& 2”u‘ r& uρ ∩⊆∉∪ 〈 
٥٩٧-٥٩٠ ٤٦ 

 çν$uŠ Ï? ù'sù Iωθ à) sù $‾Ρ Î) Ÿωθ ß™ u‘ š� În/ u‘ ö≅ Å™ ö‘ r'sù $uΖyè tΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó�Î) Ÿω uρ öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? ( ô‰ s% y7≈ oΨ÷∞ Å_ 7πtƒ$t↔ Î/ ÏiΒ 

y7 Îi/ ¢‘ ( ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ 4’ n?tã Ç tΒ yìt7 ©? $# #“y‰ çλ ù;$# ∩⊆∠∪ $‾Ρ Î) ô‰ s% zÇrρ é& !$uΖøŠ s9Î) ¨β r& z>#x‹ yè ø9$# 4’ n?tã  tΒ šU¤‹ Ÿ2 

4’ ‾< uθ s? uρ ∩⊆∇∪ 〈 

٤٣٥ ٤٨-٤٧ 

 tΑ$s%  yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊆∪öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz 〈 
٤٣١-١٧٢ ٤٩ 

 tΑ$s% $uΖš/ u‘ ü“Ï%©! $# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >óx« … çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 ١٧٢-٤٩ ٥٠-
٤٣١-٢٧٠ 

 tΑ$s% $yϑsù ãΑ$t/ Èβρã� à) ø9$# 4’ n<ρW{$# ∩∈⊇∪ 〈 
٢٧٠-١٧٢ ٥١-

٤٣١ 

 tΑ$s% $yγ ßϑù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1 u‘ ’ Îû 5=≈ tGÏ. ( āω ‘≅ ÅÒ tƒ ’ În1 u‘ Ÿω uρ |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ 〈 ٢٧٠-١٧٢ ٥٢-
٦١٥-٤٣١ 

  “Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{$# # Y‰ ôγ tΒ y7 n= y™ uρ öΝ ä3 s9 $pκ�Ïù Wξ ç7 ß™ tΑt“Ρ r& uρ zÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ $oΨ ô_ t� ÷z r'sù ÿÏµÎ/ 

% [`≡uρ ø— r&  ÏiΒ ;N$t7 ‾Ρ 4®Lx© ∩∈⊂∪ 〈 

٢٧٠-١٧٢ ٥٣-
٤٣١ 

 (#θ è=ä. (# öθ tãö‘ $#uρ öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9$# ∩∈⊆∪ 〈 ١٧٢-١٠٨ ٥٤-
٤٣١-٢٧٠ 

 tΑ$s%  yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊆∪öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $pκ�Ïù uρ öΝ ä. ß‰‹ Ïè çΡ $pκ ÷]ÏΒ uρ öΝ ä3 ã_ Ì� øƒ éΥ ¸ο u‘$s? 3“t� ÷z é& ∩∈∈∪ 〈 ٤٣١-١٧٢ ٥٥ 

 ô‰ s) s9uρ çµ≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& $uΖÏF≈ tƒ#u $yγ ‾= ä. z>¤‹ s3 sù 4’ n1 r& uρ ∩∈∉∪ 〈 
١٧٢-١٦٠ ٥٦ 

 š� ¨Ζt� Ï? ù'uΖn= sù 9�ós Å¡Î0 Ï& Î# ÷V ÏiΒ ö≅ yè ô_ $$sù $uΖoΨ ÷� t/ y7 uΖ÷� t/ uρ # Y‰ Ïãöθ tΒ āω … çµà� Î= øƒéΥ ß øt wΥ Iω uρ |MΡ r& $ZΡ% s3 tΒ “Yθ ß™ 

∩∈∇∪ tΑ$s% öΝ ä. ß‰ Ïãöθ tΒ ãΠ öθ tƒ ÏπuΖƒ Ìh“9$# β r& uρ u�|³ øt ä† â¨$̈Ζ9$# Y∏ àÊ ∩∈∪ 〈 

١٦٧ ٥٩-٥٨ 

 tΑ$s% Ο ßγ s9 4y›θ •Β öΝ ä3 n= ÷ƒ uρ Ÿω (#ρ ç�tIø� s? ’ n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 /ä3 tGÅs ó¡ãŠ sù 5>#x‹ yè Î/ ( ô‰ s% uρ z>% s{ Ç tΒ 3“u�tIøù $# 

∩∉⊇∪ 〈 

١٦٧ ٦١ 

 (# þθ ããt“≈ oΨ tGsù Ν èδ t�øΒ r& óΟ ßγ oΨ÷� t/ (#ρ•�|�r& uρ 3“uθ ôf ¨Ζ9$# ∩∉⊄∪ (# þθ ä9$s% ÷β Î) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡t� Ås≈ |¡s9 Èβ#y‰ƒ Ì� ãƒ β r& Ο ä.% ỳ Ì� øƒä† 

ô ÏiΒ Ν ä3 ÅÊ ö‘ r& $yϑÏδ Ì� ós Å¡Î0 $t7 yδ õ‹tƒ uρ ãΝ ä3 ÏGs)ƒ Ì� sÜÎ/ 4’ n?÷W ßϑø9$# ∩∉⊂∪ 〈 

١٧٩ ٦٣-٦٢ 

 (#θ ä9$s% #y›θ ßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) β r& u’ Å+ ù= è? !$̈Β Î)uρ β r& tβθ ä3 ‾Ρ tΑ̈ρ r& ô tΒ 4’ s+ ø9r& ∩∉∈∪ 〈 ٤٢٠-١٤٩ ٦٥ 

 Α$s% ö≅ t/ (#θ à) ø9r& ( #sŒ Î* sù öΝ çλ é;$t7 Ïm öΝ ßγ –Š ÅÁ Ïãuρ ã≅ §‹sƒ ä† Ïµø‹ s9Î)  ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì� ós Å™ $pκ ¨Ξ r& 4të ó¡n@ ∩∉∉∪ }§y_ ÷ρ r'sù ’ Îû 

ÏµÅ¡ø� tΡ Zπx�‹ Åz 4y›θ •Β ∩∉∠∪ $uΖù= è% Ÿω ô#y‚ s? š� ¨Ρ Î) |MΡ r& 4’ n?ôãF{$# ∩∉∇∪ 〈 

٤٢٠-١٤٩ ٦٨-٦٦-
٤٣٨ 

 È,ø9r& uρ $tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠ Ïϑtƒ ô#s) ù= s? $tΒ (# þθ ãèuΖ|¹ ( $yϑ‾Ρ Î) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßxÎ= ø� ãƒ ã� Ïm$¡¡9$# ß] ø‹ ym 4’ tA r& 

∩∉∪ 〈 

١٨٠-٣٥ ٦٩-
٤٣٤-٤٢١ 



  
 

٧٤١

 u’ Å+ ø9é'sù äο t� ys ¡¡9$# # Y‰ ‾g àā (# þθ ä9$s% $̈ΖtΒ#u Éb>t� Î/ tβρã�≈ yδ 4y›θ ãΒ uρ ∩∠⊃∪ 〈 
١٨٠-١٦٧-٣٥ ٧٠ 

 !$‾Ρ Î) $̈ΖtΒ#u $uΖÎn/ t� Î/ t� Ï� øó u‹Ï9 $uΖs9 $uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$tΒ uρ $oΨ tG÷δ t� ø. r& Ïµø‹ n= tã z ÏΒ Ì� ós Åb¡9$# 3 ª! $#uρ ×�ö� yz #’ s+ ö/ r& uρ 〈 ١٨٠-١٦٧ ٧٣ 

 …çµ‾Ρ Î)  tΒ ÏN ù'tƒ …çµ−/ u‘ $YΒ Ì� øg èΧ ¨β Î* sù … çµs9 tΛ ©yγ y_ Ÿω ßNθ ßϑtƒ $pκ�Ïù Ÿω uρ 4z÷ øt s† ∩∠⊆∪ 〈 
١٦٧ ٧٤ 

 tΒ uρ ÏµÏ? ù'tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ ô‰ s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù ãΝ çλ m; àM≈ y_ u‘ ¤$! $# 4’ n?ãè ø9$# ∩∠∈∪ 〈 
١٦٤ ٧٥ 

 àM≈̈Ζy_ 5β ô‰ tã “Ì� øg rB  ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈ pκ ÷Ξ F{$# tÏ$Î#≈ yz $pκ�Ïù 4 y7 Ï9≡sŒuρ â!#t“ y_  tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩∠∉∪ 〈 
١٦٤ ٧٦ 

 ô‰s) s9uρ !$uΖø‹ ym ÷ρ r& 4’ n< Î) #y›θ ãΒ ÷β r& Î�ó�r& “ÏŠ$t7 Ïè Î/ ó>Î�ôÑ $$sù öΝ çλ m; $Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì�ós t7 ø9$# $T¡t6 tƒ āω ß#≈ sƒ rB % Z. u‘ yŠ 

Ÿω uρ 4ý øƒ rB ∩∠∠∪ 〈 

٥٣٤-٨٩ ٧٧ 

 öΝ åκ yét7 ø? r'sù ãβ öθ tãö� Ïù Íν ÏŠθ ãΨ èg ¿2 Ν åκ u�Ï±tó sù z ÏiΒ ËoΛtø9$# $tΒ öΝ åκ u�Ï±xî ∩∠∇∪ ¨≅ |Ê r& uρ ãβ öθ tãö� Ïù … çµtΒ öθ s% $tΒ uρ 3“y‰ yδ 

∩∠∪ 〈 

٥٣٤-٤٤٥ ٧٩-٧٨ 

 tΑ$s% $‾Ρ Î* sù ô‰ s% $̈ΖtF sù y7 tΒ öθ s% .ÏΒ x8 Ï‰ ÷è t/ ãΛ àι‾= |Ê r& uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9$# ∩∇∈∪ yìy_ t� sù #y›θ ãΒ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθ s% z≈ t7ôÒ xî 

$Z� Å™ r& 4 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝ s9r& öΝ ä. ô‰ Ïè tƒ öΝ ä3 š/ u‘ # ´‰ ôãuρ $�Ζ|¡ym 4 tΑ$sÜsù r& ãΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ ôγ yè ø9$# ÷Πr& öΝ ›?Šu‘ r& β r& ¨≅ Ït s† 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ Ò= ŸÒ xî  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ Λ äø� n= ÷z r'sù “Ï‰ Ïãöθ ¨Β ∩∇∉∪ 〈 

٤٣٢ ٨٦-٨٥ 

 !$yϑ‾Ρ Î) ãΝ ä3 ßγ≈ s9Î) ª! $# “Ï%©! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ 4 yìÅ™ uρ ¨≅ à2 >óx« $Vϑù= Ïã 〈 ٥٩٢ ٩٨ 

 y7 Ï9≡x‹ x. �È à) tΡ y7 ø‹n= tã ô ÏΒ Ï!$t7 /Ρ r& $tΒ ô‰ s% t, t7 y™ 4 ô‰s% uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u  ÏΒ $‾Ρ à$©! # \� ò2ÏŒ ∩∪ 〈 ٤٨٣ ٩٩ 

 tΠ öθ tƒ ã‡ x�Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9$# 4 ç�à³ øt wΥuρ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$# 7‹ Í× tΒ öθ tƒ $]% ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪   šχθ çGx�≈ y‚ tGtƒ öΝ æηuΖ÷� t/ βÎ) öΝ çF ø[ Î6 ©9 āω Î) 

# Z�ô³ tã ∩⊇⊃⊂∪ ß øt ªΥ ãΝ n= ÷æ r& $yϑÎ/ tβθä9θ à) tƒ øŒ Î) ãΑθ à) tƒ öΝ ßγ è= sWøΒ r& ºπs)ƒ Ì� sÛ β Î) óΟ çFø[ Î6 ©9 āω Î) $YΒ öθ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 

١٠٣-
١٠٤ 

٦٦٩-٦٦٧ 

 ÞΟ n=÷è tƒ $tΒ t÷ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& $tΒ uρ öΝ ßγ x� ù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹ Ït ä† ÏµÎ/ $Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ 〈 ٥٩١ ١١٠ 

 ÏM uΖtãuρ çνθã_ âθ ø9$# Äcy∏ ù= Ï9 ÏΘθ –Š s) ø9$# ( ô‰ s% uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗ xq $Vϑù= àß ∩⊇⊇⊇∪ 〈 
٦٢٦ ١١١ 

 ô‰s) s9uρ !$tΡ ô‰ Îγ tã #’ n< Î) tΠyŠ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% zÅ¤ oΨ sù öΝ s9uρ ô‰ Åg wΥ …çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ 〈 
٨٦ ١١٥ 

 $uΖù= à) sù ãΠyŠ$t↔ ‾≈ tƒ ¨β Î) #x‹≈ yδ Aρ ß‰tã y7 ©9 š� Å_ ÷ρ t“ Ï9uρ Ÿξ sù % m„ äl ¨Ψy_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏΒ Ïπ̈Ψ yf ø9$# #’ s+ ô±tF sù ∩⊇⊇∠∪ 〈 
٨٦ ١١٧ 

 tΑ$s% $sÜÎ7 ÷δ $# $yγ ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ÏΗ sd ( öΝ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρß‰ tã ( $̈Β Î* sù Ν à6 ¨Ζt� Ï? ù'tƒ Íh_ ÏiΒ “W‰ èδ Çyϑsù yìt7 ©? $# y“#y‰ èδ 

Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ 〈 

٥٦١-٤٣ ١٢٣ 

 öθ s9uρ !$‾Ρ r& Ν ßγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& 5>#x‹ yè Î/  ÏiΒ Ï& Î# ö7 s% (#θ ä9$s) s9 $uΖ−/ u‘ Iω öθ s9 |M ù= y™ ö‘ r& $uΖø‹ s9Î) Zωθ ß™ u‘ yìÎ7 ®K uΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u  ÏΒ 

È≅ ö7 s% β r& ¤ΑÉ‹ ‾Ρ 2”t“ øƒ wΥuρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈 

١٧١-١٨ ١٢٤-
٣٦٣-٣٦٠-
٥٦١-٣٧١ 

 öΝ n= sù r& Ï‰öκ u‰ öΝ çλ m; öΝ x. $uΖõ3 n= ÷δ r& Ν ßγ n= ö7 s% z ÏiΒ Èβρ ã� à) ø9$# tβθà±øÿ s‡ ’ Îû öΝ Íκ È]Å3≈ |¡tΒ 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 

4‘sS ‘Ζ9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈 

٤٤٤ ١٢٨ 



  
 

٧٤٢

 öθ s9uρ !$‾Ρ r& Ν ßγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& 5>#x‹ yè Î/  ÏiΒ Ï& Î# ö7 s% (#θ ä9$s) s9 $uΖ−/ u‘ Iω öθ s9 |M ù= y™ö‘ r& $uΖø‹ s9Î) Zωθ ß™ u‘ yìÎ7 ®K uΖsù y7 ÏG≈ tƒ#u  ÏΒ 

È≅ ö7 s% β r& ¤ΑÉ‹ ‾Ρ 2”t“ øƒ wΥuρ ∩⊇⊂⊆∪ 〈 

٣٦٢-٣٧ ١٣٤ 

   O@رة ا���DRء

 ö≅ t/ Ν Îγ‹ Ï? ù's? ZπtF øó t/ öΝ åκ çJyγ ö7 tF sù Ÿξ sù šχθ ãè‹ ÏÜtF ó¡o„ $yδ ¨Šu‘ Ÿω uρ öΝ èδ tβρã� sàΖãƒ ∩⊆⊃∪ 〈 ٦٢٦ ٤ 

 ö≅ t/ (# þθ ä9$s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ çµ1 u�tIøù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$x© $uΖÏ? ù'uŠ ù= sù 7πtƒ$t↔ Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9̈ρ F{$# ∩∈∪ 〈 ١٥٣ ٥ 

 !$tΒ ôM uΖtΒ#u Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ >πtƒ ö� s% !$yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( öΝ ßγ sù r& šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ 〈 
٢٣٥ ٦ 

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s% āω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθ œΡ öΝ Íκ ö�s9Î) ( (# þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%! $# βÎ) óΟ çFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠∪ 

$tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‰ |¡y_ āω tβθ è=à2ù'tƒ tΠ$yè ©Ü9$# $tΒ uρ (#θ çΡ% x. tÏ$Î#≈ yz ∩∇∪ 〈 

٢٢٣-١٢٤ ٨-٧ 

 öΝ x. uρ $oΨ ôϑ|Á s% ÏΒ 7πtƒ ö� s% ôM tΡ% x. ZπyϑÏ9$sß $tΡ ù't±Σr& uρ $yδ y‰ ÷è t/ $�Β öθ s% šÌ� yz#u ∩⊇⊇∪ !$£ϑn= sù (#θ �¡ym r& !$uΖy™ ù't/ 

#sŒ Î) Ν èδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθ àÒ ä. ö� tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿω (#θ àÒ ä. ö� s? (# þθ ãè Å_ ö‘ $#uρ 4’ n< Î) !$tΒ ÷Λäøù Ì� ø? é& Ïµ‹ Ïù öΝ ä3 ÏΖÅ3≈ |¡tΒ uρ öΝ ä3 ª= yès9 tβθ è= t↔ ó¡è? 

∩⊇⊂∪ (#θ ä9$s% !$uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $‾Ρ Î) $̈Ζä. t ÏϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ $yϑsù M s9#y— š� ù= Ïo? öΝ ßγ1 uθ ôãyŠ 4®Lym öΝ ßγ≈ uΖù= yè y_ # ´‰‹ÅÁ ym 

tÏ‰ Ïϑ≈ yz ∩⊇∈∪ 〈 

٤٧١ ١٥-١١ 

 $tΒ uρ $oΨ ø) n= yz u!$yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ $yϑåκ s]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 ∩⊇∉∪ öθ s9 !$tΡ ÷Šu‘ r& β r& x‹ Ï‚ −G‾Ρ # Yθ øλ m; çµ≈ tΡ õ‹ sƒ ªB ^ω ÏΒ !$‾Ρ à$©! 

β Î) $̈Ζà2 t,Î# Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ 〈 

٥٠٩ ١٧-١٦ 

 tβθßs Îm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ Ÿω tβρç�äIø� tƒ ∩⊄⊃∪ 〈 ٦٠٣-٢٢٨ ٢٠ 

 öθ s9 tβ% x. !$yϑÍκ�Ïù îπoλ Î;#u āω Î) ª! $# $s? y‰ |¡x� s9 4 z≈ ys ö6 Ý¡sù «! $# Éb>u‘ Ä ö̧� yè ø9$# $£ϑtã tβθ à� ÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ 〈 ٢٨٣-١٣٨ ٢٢ 

 ÏΘr& (#ρ ä‹ sƒªB $#  ÏΒ ÿÏµÏΡρ ßŠ Zπoλ Î;#u ( ö≅ è% (#θ è?$yδ ö/ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( #x‹≈yδ ã�ø. ÏŒ  tΒ zÉë ¨Β ã� ø. ÏŒuρ  tΒ ‘ Î= ö7s% 3 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç�sYø. r& Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ¨, pt ø: $# ( Ν ßγ sù tβθ àÊ Ì� ÷è •Β ∩⊄⊆∪ 〈 

١٦٥-١٤١ ٢٤-
٢٨٢ 

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ āω Î) ûÇrθ çΡ Ïµø‹ s9Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã$$sù ∩⊄∈∪ 〈 
١٣٥ ٢٥ 

 (#θ ä9$s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §�9$# # V$s! uρ 3 … çµoΨ≈ ys ö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6 Ïã šχθ ãΒ t� õ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµtΡθ à) Î7 ó¡o„ ÉΑöθ s) ø9$$Î/ Ν èδ uρ 

Íν Ì� øΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ 〈 

٦٤٩-١٧٠ ٢٧-٢٦ 

 (#θ ä9$s% !$oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $‾Ρ Î) $oΨ ÷è Ïϑy™ $�7≈ tF Å2 tΑÌ“Ρ é& . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4y›θ ãΒ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) 

Èd, ys ø9$# 4’ n< Î)uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8ΛÉ) tGó¡•Β ∩⊂⊃∪  !$uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7Š Å_ r& zÅç# yŠ «! $# (#θ ãΖÏΒ#uuρ ÏµÎ/ ö� Ï� øó tƒ Ν à6 s9  ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡ èŒ 

Ν ä. ö� Åg ä†uρ ô ÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪  tΒ uρ āω ó= Åg ä† zÅç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# }§ øŠ s9uρ …çµs9  ÏΒ 

ÿÏµÏΡρ ßŠ â!$u‹ Ï9÷ρ r& 4 š� Í× ‾≈ s9'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê A Î7•Β ∩⊂⊄∪ 〈 

١٦٥ ٣٢-٣٠ 

 È⌡ s9uρ óΟ ßγ ÷G¡¡̈Β ×πys ø� tΡ ô ÏiΒ É>#x‹ tã y7 În/ u‘ �∅ä9θ à) u‹ s9 !$uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $‾Ρ Î) $̈Ζà2 š ÏϑÎ=≈ sß ∩⊆∉∪ 〈 
٤٧٢ ٤٦ 

 ßìŸÒ tΡ uρ tÎ—≡uθ yϑø9$# xÝ ó¡É) ø9$# ÏΘöθ u‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# Ÿξ sù ãΝ n= ôà è? Ó§ ø� tΡ $\↔ ø‹ x© ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π¬6 ym ôÏiΒ ٥٠ ٤٧ 



  
 

٧٤٣

@ΑyŠ ö� yz $oΨ ÷� s? r& $pκ Í5 3 4’ s∀x. uρ $oΨ Î/ š Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ 〈 

 ô‰s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u 4y›θ ãΒ tβρ ã�≈yδ uρ tβ$s% ö� à� ø9$# [!$u‹ ÅÊ uρ # [� ø. ÏŒuρ š É) −F ãΚ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ 〈 
٣٨٦ ٤٨ 

 ô‰s) s9uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) … çν y‰ô©â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% $̈Ζä. uρ ÏµÎ/ t ÏϑÎ=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% ÏµŠ Î/ L{ ÏµÏΒ öθ s% uρ $tΒ Íν É‹≈yδ 

ã≅Š ÏO$yϑ−G9$# ûÉL©9$# óΟ çFΡ r& $oλ m; tβθ à� Å3≈ tã ∩∈⊄∪ 〈 

١٤٤ ٥٢-٥١ 

 øŒ Î) tΑ$s% ÏµŠ Î/ L{ ÏµÏΒ öθ s% uρ $tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅Š ÏO$yϑ−G9$# ûÉL©9$# óΟ çFΡ r& $oλ m; tβθ à� Å3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θ ä9$s% !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u $oλ m; 

šÏ‰ Î7≈ tã ∩∈⊂∪ 〈 

٧٢ ٥٣-٥٢ 

 tΑ$s% ≅ t/ ö/ä3 š/ §‘ �>u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ “Ï%©! $# �∅èδ t� sÜsù O$tΡ r& uρ 4’ n?tã /ä3 Ï9≡sŒ z ÏiΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9$# 

∩∈∉∪ 〈 

٦٦ ٥٦ 

 «! $$s? uρ ¨β y‰‹Å2V{ /ä3 yϑ≈ uΖô¹ r& y‰ ÷è t/ β r& (#θ —9uθ è? tÌ� Î/ ô‰ ãΒ ∩∈∠∪ 〈 
٢٧٣-١٥٤ ٥٧ 

 Οßγ n= yè yf sù # ¸Œ≡x‹ ã` āω Î) # Z�� Î7 Ÿ2 öΝ çλ °; óΟ ßγ ‾= yè s9 Ïµø‹ s9Î) šχθ ãè Å_ ö� tƒ ∩∈∇∪ 〈 ٢٧٣-١٥٤-٦٧ ٥٨ 

 #θ ä9$s%  tΒ Ÿ≅ yè sù #x‹≈ yδ !$oΨ ÏGyγ Ï9$t↔ Î/ … çµ‾Ρ Î) z Ïϑs9 š ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈∪ (#θ ä9$s% $oΨ ÷è Ïϑy™ \Lsù öΝ èδã� ä. õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã& s! 

ãΛÏδ≡t� ö/ Î) ∩∉⊃∪ 〈 

٢٧٣-٦٧ ٦٠-٥٩ 

 (#θ ä9$s% (#θ è? ù'sù ÏµÎ/ #’ n?tã Èã ôãr& Ä¨$̈Ζ9$# öΝ ßγ ‾= yè s9 šχρ ß‰ yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ 〈 
١٦٨-١٥٧ ٦١ 

 (# þθ ä9$s% |MΡ r& u |M ù= yè sù #x‹≈ yδ $uΖÏGoλ Î;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ 〈 ٢٧٣-١٥٧-٦٧ ٦٢ 

 Α$s% ö≅ t/ … ã& s# yè sù öΝ èδ ç�� Î7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝ èδθ è= t↔ ó¡sù β Î) (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ à) ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ 〈 ٢٧٣-١٥٧-٦٧ ٦٣ 

 (# þθ ãèy_ t� sù #’ n< Î) óΟ Îγ Å¡à�Ρ r& (# þθ ä9$s) sù öΝ ä3 ‾Ρ Î) ÞΟ çFΡr& tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ 〈 ١٥٧-٦٧ ٦٤-
٢٨٢-٢٧٣ 

 Ν èO (#θ Ý¡Å3 çΡ 4’ n?tã óΟ Îγ Å™ρ ââ‘ ô‰s) s9 |M ôϑÎ= tã $tΒ ÏIω àσ ‾≈ yδ šχθ à) ÏÜΖtƒ 〈 ٢٧٣-١٥٧-٦٧ ٦٥ 

 tΑ$s% šχρ ß‰ ç7 ÷è tGsù r& ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝ à6 ãè x�Ζtƒ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. •�ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 〈 
١٥٧-٦٧ ٦٦-

٥١٨-٢٧٣ 

 7e∃ é& ö/ä3 ©9 $yϑÏ9uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩∉∠∪ 〈 ١٥٧-٦٧ ٦٧-
٥١٨-٢٧٣ 

 (#θ ä9$s% çνθ è% Ìh� ym (# ÿρç�ÝÇΡ $#uρ öΝ ä3 tGyγ Ï9# u β Î) ÷ΛäΖà2 š Î= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $uΖù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $̧ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã 

zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) ∩∉∪ 〈 

١٦٨-١٥٧ ٦٨-
٤٢٠-٣٥٤ 

 (#θ ä9$s% çνθ è% Ìh� ym (# ÿρç�ÝÇΡ $#uρ öΝ ä3 tGyγ Ï9# u β Î) ÷ΛäΖà2 š Î= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $uΖù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $̧ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã 

zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) ∩∉∪ 〈 

١٦٨-١٥٧ ٦٩-
٤١٧-٣٥٤-
٤٢٠ 

 (#ρßŠ# u‘ r& uρ ÏµÎ/ # Y‰ øŠ x. ãΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù šÎ�y£ ÷z F{$# ∩∠⊃∪ 〈 
١٥٧ ٧٠ 

 çµ≈ oΨø‹ ‾g wΥuρ $»Ûθ ä9uρ ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# ÉL©9$# $uΖø. t�≈ t/ $pκ�Ïù š Ïϑn=≈ yè ù= Ï9 ∩∠⊇∪ 〈 ٥٣٤ ٧١ 

 öΝ ßγ≈ uΖù= yèy_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχρ ß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖøŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡u�ö� y‚ ø9$# uΘ$s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# u!$tFƒ Î) uρ ٩٠ ٧٣ 



  
 

٧٤٤

Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈ tã ∩∠⊂∪ 〈 

 $»Ûθ ä9uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u $Vϑõ3 ãm $Vϑù= Ïãuρ çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒ ö� s) ø9$# ÉL©9$# M tΡ% x. ã≅ yϑ÷è ¨? y] Í× ‾≈ t6 y‚ ø9$# 3 óΟ ßγ ‾Ρ Î) (#θ çΡ% x. 

uΘöθ s% &öθ y™ t É) Å¡≈ sù ∩∠⊆∪ 〈 

٥٧٨-٥٧ ٧٤ 

 % �nθ çΡ uρ øŒ Î) 3“yŠ$tΡ  ÏΒ ã≅ ö7 s% $uΖö6 yf tGó™ $$sù …çµs9 çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖsù … ã& s# ÷δ r& uρ š∅ÏΒ É>ö� x6 ø9$# ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ∩∠∉∪ 

çµ≈ tΡ ÷�|Ç tΡ uρ z ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 tΠ öθ s% &öθ y™ öΝ ßγ≈ oΨ ø%t� øîr'sù t Ïè uΗødr& ∩∠∠∪ 〈 

٤٥٣ ٧٧-٧٦ 

 $yγ≈ oΨ ôϑ£γ x� sù z≈ yϑøŠ n= ß™ 4 ˆξ à2uρ $oΨ ÷� s?#u $Vϑõ3 ãm $Vϑù= Ïãuρ 4 $tΡ ö� ¤‚ y™ uρ yìtΒ yŠ… ãρ#yŠ tΑ$t7 Éf ø9$# z ós Îm7 |¡ç„ u�ö� ©Ü9$# uρ 

4 $̈Ζà2uρ š Î= Ïè≈ sù ∩∠∪ 〈 

٤٢٣-٨٦-٥٧ ٧٩ 

 z≈ yϑø‹ n= Ý¡Ï9uρ tw†Ìh�9$# Zπx� Ï¹% tæ “Ì� øg rB ÿÍν Ì� øΒ r'Î/ ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$# ÉL©9$# $uΖø. t�≈ t/ $pκ�Ïù 4 $̈Ζà2uρ Èe≅ ä3 Î/ >óx« 

t ÏϑÎ=≈ tã ∩∇⊇∪ 〈 

٤٢٣ ٨١ 

 š∅ÏΒ uρ È ÏÜ≈ u‹ ¤±9$#  tΒ šχθ ß¹θ äó tƒ … çµs9 šχθ è= yϑ÷è tƒ uρ Wξ yϑtã tβρßŠ š� Ï9≡sŒ ( $̈Ζä. uρ öΝ ßγ s9 

š Ïà Ï�≈ ym ∩∇⊄∪ 〈 

٤٢٣ ٨٢ 

 ûÉL©9$#uρ ôM oΨ|Á ôm r& $yγ y_ ö� sù $sΨ ÷‚ x� oΨ sù $yγŠ Ïù  ÏΒ $oΨ Ïmρ •‘ $yγ≈ oΨù= yè y_ uρ !$yγ oΨ ö/ $#uρ Zπtƒ#u š Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇∪ 〈  ٢٥ ٩١ 

 öΝ à6 ‾Ρ Î) $tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷ès?  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡr& $yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡uρ ∩∇∪ öθ s9 šχ% x. 

ÏIω àσ ‾≈ yδ Zπyγ Ï9#u $̈Β $yδρ ßŠu‘ uρ ( @≅ à2uρ $pκ�Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩∪ 〈 

٦٦٥-٦٥٩ ٩٩-٩٨ 

 tΠ öθ tƒ “Èθ ôÜtΡ u!$yϑ¡¡9$# Çc‘sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9$# É= çGà6 ù= Ï9 4 $yϑx. !$tΡ ù& y‰ t/ tΑ̈ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹Ïè œΡ 4 # ´‰ ôãuρ !$oΨ øŠ n= tã 4 
$‾Ρ Î) $̈Ζä. š Î= Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈 

٦٤٢- ٢٨٦ ١٠٤ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ ö;tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θ ç/ ¨“9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Ì� ø. Ïe%! $# āχ r& uÚ ö‘ F{$# $yγ èO Ì� tƒ y“ÏŠ$t6 Ïã šχθ ßs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ 〈 
٥٥٥-٣٨٦ ١٠٥ 

 !$tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& āω Î) ZπtΗ ôq y‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 ٦٤٢-١٣٥-٤٢ ١٠٧ 

 ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) #yrθ ãƒ �† n< Î) !$yϑ‾Ρ r& öΝ à6 ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃∇∪ 〈 ١٣٥ ١٠٨ 

m>رة ا�@O   

 zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïã ßìÎ6 ®K tƒ uρ ¨≅ à2 9≈ sÜø‹ x© 7‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊂∪ 〈 
١٩١-٥٨ ٣-

٥٨٨-٢٠٨ 

 $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟ çFΖä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ z ÏiΒ Ï] ÷è t7 ø9$# $‾Ρ Î* sù /ä3≈ oΨ ø) n= yz ÏiΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO ô ÏΒ 7πs) n= tæ 

¢Ο èO  ÏΒ 7πtó ôÒ •Β 7πs) ‾= sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7πs) ‾= sƒ èΧ tÎi t7 ãΨÏj9 öΝ ä3 s9 4 ”� É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# $tΒ â!$t±nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β §Ν èO 

öΝ ä3 ã_ Ì� øƒ éΥ Wξ ø� ÏÛ ¢Ο èO (# þθ äó è= ö7tF Ï9 öΝ à2£‰ ä©r& ( Ν à6ΖÏΒ uρ  ¨Β 4† ‾ûuθ tGãƒ Ν à6ΖÏΒ uρ  ¨Β –Št� ãƒ #’ n<Î) ÉΑsŒ ö‘ r& Ì� ßϑãè ø9$# 

Ÿξ ø‹ x6 Ï9 zΝ n= ÷è tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8Ν ù= Ïæ $\↔ ø‹ x© 4 “t� s? uρ š⇓ ö‘ F{$# Zο y‰ ÏΒ$yδ !#sŒ Î* sù $uΖø9t“Ρ r& $yγ øŠ n= tæ u!$yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ $# 

ôM t/ u‘ uρ ôM tF t6 /Ρ r& uρ  ÏΒ Èe≅ à2 £l ÷ρ y— 8kŠ Îγ t/ ∩∈∪ 〈 

١٧١-١١٧ ٥-
٥٥٢-٢٤٤-
٥٥٧ 

 y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©! $# uθ èδ ‘,pt ø: $# …çµ‾Ρ r& uρ Ç‘ øt ä† 4’ tA öθ uΚ ø9$# …çµ‾Ρ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰s% ∩∉∪ ¨βr& uρ sπtã$¡¡9$# ×πuŠ Ï?#u āω ١٧١ ٧-٦ 



  
 

٧٤٥

|= ÷ƒ u‘ $pκ�Ïù āχ r& uρ ©! $# ß]yè ö7 tƒ  tΒ ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9$# ∩∠∪ 〈 

 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿω uρ “W‰ èδ Ÿω uρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ 〈 ١٩٩-١٨٨ ٨-
٢٠٨ 

 u’ ÎΤ$rO ÏµÏ� ôÜÏã ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ( … çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“ Åz ( … çµà)ƒ É‹ çΡ uρ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# z>#x‹ tã 

È,ƒ Í�pt ø: $# ∩∪ 〈 

١٩٩-١٨٨ ٩ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u tÏ%©! $#uρ (#ρ ßŠ$yδ t Ï↔ Î7≈¢Á9$#uρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$#uρ }̈ θ àf yϑø9$#uρ tÏ%©! $#uρ (# þθ à2u�õ° r& ¨β Î) ©! $# 

ã≅ ÅÁ ø� tƒ óΟ ßγ oΨ÷� t/ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκ y− ∩⊇∠∪ 〈 

٦٨٣ ١٧ 

 tÏ%©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é& ÏΒ Ν Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ Î�ö� tó Î/ @d, ym Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à) tƒ $oΨ š/ u‘ ª! $# 3 Ÿω öθ s9uρ ßìøù yŠ «! $# }̈ $̈Ζ9$# 

Ν åκ |Õ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ°; ßìÏΒ≡uθ |¹ Óìu‹ Î/ uρ ÔN≡uθ n= |¹ uρ ß‰ Éf≈ |¡tΒ uρ ã� Ÿ2õ‹ ãƒ $pκ�Ïù ãΝ ó™ $# «! $# # Z�� ÏV Ÿ2 3 
āχ u�ÝÇΖuŠ s9uρ ª! $#  tΒ ÿ… çν ç�ÝÇΨ tƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθ s) s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ 〈 

٥٦٤ ٤٠ 

 Éir( s3 sù ÏiΒ >πtƒ ö� s% $yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& š† Éφuρ ×πyϑÏ9$sß }‘ Îγ sù îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $yγ Ï©ρ ã� ãã 9�ø♣ Î/ uρ 7' s# ©Üyè •Β 9�óÇ s% uρ >‰‹ Ï±̈Β 

∩⊆∈∪ 〈 

٤٥٣-٤٤٤ ٤٥ 

 óΟ n=sù r& (#ρ ç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# tβθ ä3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θ è= è% tβθ è=É) ÷è tƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β#sŒ# u tβθ ãè yϑó¡o„ $pκ Í5 ( $pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘yϑ÷è s? 

ã�≈ |Á ö/ F{$# Å3≈ s9uρ ‘yϑ÷è s? Ü>θ è= à) ø9$# ÉL©9$# ’ Îû Í‘ρ ß‰ ÷Á9$# ∩⊆∉∪ 〈 

١٢٦-١٠٩ ٤٦-
٤٥٣-٤٤٤-
٥٢٢-٥١٥ 

 y7 tΡθ è=Éf ÷è tGó¡ o„ uρ É>#x‹ yè ø9$$Î/  s9uρ y#Î= øƒ ä† ª! $# …çν y‰ ôãuρ 4 ∩⊆∠∪ 〈 
٢٣٨ ٤٧ 

 !$tΒ uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s% ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @cÉ< tΡ Hω Î) #sŒ Î) #©_ yϑs? ’ s+ ø9r& ß≈ sÜø‹ ¤±9$# þ’ Îû ÏµÏG̈� ÏΖøΒ é& ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# 

$tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ¢Ο èO ãΝ Å6 øt ä† ª! $# ÏµÏG≈ tƒ#u 3 ª! $#uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩∈⊄∪ 〈 

٣٣٧-٣٣٦ ٥٢-
٣٤١ 

 zΝ n= ÷èu‹ Ï9uρ šÏ%©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù=Ïè ø9$# çµ‾Ρ r& ‘, ys ø9$#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãŠ sù ÏµÎ/ |M Î6 ÷‚ çGsù … ã& s! öΝ ßγ ç/θ è= è% 3 ¨β Î)uρ ©! $# 

ÏŠ$yγ s9 tÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊆∪ 〈 

١٦٤-٦٤ ٥٤-
٥٨٢-٥٧٧-
٥٨٤-٥٨٢ 

 šÏ%©! $#uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¢Ο èO (# þθ è= ÏFè% ÷ρr& (#θ è?$tΒ ãΝ ßγ ¨Ψ s% ã— ö� uŠ s9 ª! $# $»% ø— Í‘ $YΖ|¡ym 4 āχ Î)uρ ©! $# uθ ßγ s9 

ç�ö� yz š Ï% Î—≡§�9$# ∩∈∇∪ 〈 

٥٣٧ ٥٨ 

 uθ èδuρ ü”Ï%©! $# öΝ à2$ u‹ ôm r& §Ν èO öΝ ä3 çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠ øtä† 3 ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# Ö‘θ à� x6 s9 ∩∉∉∪ 〈 ٥٣٠ ٦٦ 

 y7 ¨Ρ Î) 4’ n?yè s9 ”W‰ èδ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∉∠∪ 〈 
٦٤٢ ٦٧ 

 $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z>Î�àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãè ÏϑtGó™ $$sù ÿ… ã& s! 4 āχ Î) šÏ%©! $# šχθ ããô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $#  s9 (#θ à) è= øƒs† 

$\/$t/ èŒ Èθ s9uρ (#θ ãè yϑtGô_ $# …çµs9 ( β Î)uρ ãΝ åκ ö:è= ó¡o„ Ü>$t/ —%! $# $\↔ ø‹ x© āω çνρ ä‹ É)ΖtF ó¡o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9$# 

Ü>θ è= ôÜyϑø9$#uρ ∩∠⊂∪ 〈 

٣٠١-١٣٢ ٧٣ 

 $tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿÍν Í‘ ô‰ s% 3 ¨β Î) ©! $# :”Èθ s) s9 î“ƒ Í•tã ∩∠⊆∪ 〈 
٣٠١ ٧٤ 



  
 

٧٤٦

 ª! $# ’ Å∀sÜóÁ tƒ š∅ÏΒ Ïπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 āχ Î) ©! $# 7ì‹ Ïϑy™ ×�� ÅÁ t/ ∩∠∈∪ 〈 
٦٥٣-٣٤٤ ٧٥ 

 ’ Îûuρ #x‹≈ yδ tβθ ä3 u‹ Ï9 ãΑθ ß™ §�9$# # ´‰‹ Îγ x© ö/ä3 ø‹ n= tæ (#θ çΡθ ä3 s? uρ u!#y‰ pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 ∩∠∇∪ 〈 ٦٤٥-٦٤١ ٧٨ 

   O@رة ا�!��Jن

 x8 u‘$t6 s? “Ï%©! $# tΑ̈“ tΡ tβ$s% ö�à� ø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ ö6 tã tβθä3 u‹ Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ��ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪ 〈 ٤٨٠ ١ 

 t, n= yz uρ ¨≅ à2 &óx« … çν u‘ £‰ s) sù # \�ƒ Ï‰ ø) s? ∩⊄∪ 〈 
٤٨ ٢ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) î7 øù Î) çµ1 u�tIøù $# … çµtΡ% tæ r& uρ Ïµø‹ n= tã îΠ öθ s% šχρ ã� yz#u ( ô‰ s) sù ρ â!% ỳ $Vϑù= àß 

# Y‘ρ ã— uρ ∩⊆∪ 〈 

٤٨٣-١٥٣ ٤ 

 (# þθ ä9$s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9̈ρ F{$# $yγ t7 oK tGò2$# }‘ ÏS sù 4’ n?ôϑè? Ïµø‹ n= tã Zο t� ò6 ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ ∩∈∪ 〈 ٤٨٣ ٥ 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ã� à±ós tƒ $tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ãΑθ à) u‹ sù óΟ çFΡ r& u ÷Λ äù= n= ôÊ r& “ÏŠ$t6 Ïã ÏIω àσ ‾≈ yδ ÷Πr& öΝ èδ 

(#θ �= |Ê Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇∠∪ 〈 

٦٨٢-٦٦٢ ١٧-
٦٨٤ 

 (#θ ä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $tΒ tβ% x. Èö t7 .⊥ tƒ !$uΖs9 β r& x‹ Ï‚ −G‾Ρ  ÏΒ š� ÏΡρ ßŠ ô ÏΒ u!$uŠ Ï9÷ρ r&  Å3≈ s9uρ óΟ ßγ tF ÷è −G̈Β öΝ èδ u!$t/# uuρ 

4®Lym (#θ Ý¡nΣ t� ò2Ïe%! $# (#θ çΡ% x. uρ $JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ 〈 

٦٨٤-٦٦٢ ١٨ 

 !$tΒ uρ $oΨ ù= y™ ö‘ r& š� n= ö6 s% z ÏΒ š Î= y™ ö� ßϑø9$# Hω Î) öΝ ßγ ‾Ρ Î) šχθ è= ä. ù'u‹ s9 tΠ$yè ©Ü9$# šχθ à±ôϑtƒ uρ ’ Îû É−#uθ ó™ F{$# 3 
$oΨ ù= yè y_ uρ öΝ à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 ºπuΖ÷F Ïù šχρ ç�É9 óÁ s? r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7 •/ u‘ # Z�� ÅÁ t/ ∩⊄⊃∪ 〈 

٢٢٨ ٢٠ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# Ÿω šχθ ã_ ö� tƒ $tΡ u!$s) Ï9 Iω öθ s9 tΑÌ“Ρ é& $uΖøŠ n= tã èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ÷ρ r& 3“t� tΡ $oΨ −/ u‘ 3 Ï‰ s) s9 (#ρ ç�y9 õ3 tGó™ $# þ’ Îû 

öΝ Îγ Å¡à�Ρ r& öθ tGtãuρ # vθ çGãã # Z�� Î7 x. ∩⊄⊇∪ 〈 

٢٣٣-٢٢٤ ٢١ 

 tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ t� tƒ sπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# Ÿω 3“u�ô³ ç/ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t ÏΒ Ì� ôf ßϑù= Ïj9 tβθ ä9θ à) tƒ uρ # \� ôf Ïm # Y‘θ àf øt ¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈 
٢٢٨ ٢٢ 

 Ÿω uρ y7 tΡθ è? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ āω Î) y7≈ oΨ ÷∞ Å_ Èd, ys ø9$$Î/ z |¡ôm r& uρ # ��� Å¡ø� s? ∩⊂⊂∪ 〈 ٣٠٠ ٢٣ 

 tΠ öθ tƒ uρ ß, ¤) t±n@ â!$uΚ ¡¡9$# ÄΝ≈ yϑtó ø9$$Î/ tΑÌh“ çΡ uρ èπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# ¸ξƒ Í”∴s? ∩⊄∈∪ 〈 
٦١٠ ٢٥ 

 tΠ öθ tƒ uρ ÷Ù yè tƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθ à) tƒ Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒ ªB $# yìtΒ ÉΑθ ß™ §�9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4tLn= ÷ƒ uθ≈ tƒ Í_ tF ø‹ s9 óΟ s9 

õ‹ Ïƒ ªB r& $ºΡ Ÿξ èù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ 〈 

٢١٨ ٢٨-٢٧ 

 tΠ öθ s% uρ 8yθ çΡ $£ϑ©9 (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”�9$# öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øîr& öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπtƒ#u ( $tΡ ô‰ tGôãr& uρ š ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 

$¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9r& ∩⊂∠∪ 〈 

٤٤٦-٤٤٥ ٣٧-
٤٥٦-٤٥٥-
٤٦١ 

 # YŠ% tæ uρ (#yŠθ ßϑrO uρ |=≈ pt õ¾ r& uρ Äb §̈�9$# $OΡρ ã� è% uρ t÷ t/ š� Ï9≡sŒ # Z�� ÏV x. ∩⊂∇∪ 〈 ٤٦١-٤٤٦ ٣٨-
٤٦٥ 

 yξ à2uρ $uΖö/ u�ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sW øΒ F{$# ( yξ à2uρ $tΡ ÷�£9 s? # Z�� Î6 ÷Gs? ∩⊂∪ 〈 
٤٦١-٤٤٦ ٣٩-

٤٦٥ 

 ô‰ s) s9uρ (# öθ s? r& ’ n?tã Ïπtƒ ö� s) ø9$# ûÉL©9$# ôN t� ÏÜøΒ é& t� sÜtΒ Ïöθ ¡¡9$# 4 öΝ n= sù r& (#θ çΡθ à6 tƒ $yγ tΡ ÷ρ t� tƒ 4 ö≅ t/ (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω ٤٤٦ ٤٠ 



  
 

٧٤٧

šχθ ã_ ö� tƒ # Y‘θ à±èΣ ∩⊆⊃∪ 〈 

 ÷Πr& Ü= |¡øt rB ¨β r& öΝ èδ u�sYò2r& šχθ ãè yϑó¡o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ āω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 

¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ 〈 

٣٠٩-١١٣ ٤٤-
٥١٩ 

 öΝ s9r& t� s? 4’ n< Î) y7 În/ u‘ y#ø‹ x. £‰ tΒ ¨≅ Ïjà9$# öθ s9uρ u!$x© … çµn= yè yf s9 $YΨ Ï.$y™ ¢Ο èO $uΖù= yè y_ }§ ôϑ¤±9$# Ïµø‹ n= tã Wξ‹ Ï9yŠ ∩⊆∈∪  ٢٣ ٤٥ 

 x8 u‘$t6 s? “Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï!$yϑ¡¡9$# % [`ρ ã�ç/ Ÿ≅ yè y_ uρ $pκ�Ïù % [`≡u�Å� # \� yϑs% uρ # Z�� ÏΨ •Β ∩∉⊇∪ 〈 ١٣١ ٦١ 

 šÏ%©! $#uρ #sŒ Î) (#ρ ã�Åe2èŒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ óΟ Îγ În/ u‘ óΟ s9 (#ρ ”� Ïƒs† $yγ øŠ n= tæ $tϑß¹ $ZΡ$uŠ ôϑããuρ ∩∠⊂∪ 〈 
٥٢٠ ٧٣ 

   O@رة ا�n3مA@ن

 ô‰s) s9uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 7' s#≈ n=ß™  ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 
٥٤٨-٥٤٧ ١٢-

٦١٠ 

 §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yè y_ Zπx� ôÜçΡ ’ Îû 9‘#t� s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $uΖø) n= yz sπx� ôÜ‘Ζ9$# Zπs) n= tæ $uΖø) n= y‚ sù sπs) n= yè ø9$# Zπtó ôÒ ãΒ $uΖø) n= y‚ sù 

sπtó ôÒ ßϑø9$# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡ öθ |¡s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9$# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù't±Σr& $̧) ù= yz t� yz#u 4 x8 u‘$t7 tF sù ª! $# ß |¡ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: $# 

∩⊇⊆∪  〈 

٥٤٨-٥٤٧ ١٤-١٣-
٥٥٦-٥٥١-
٦١٠ 

 §Ν èO /ä3 ‾Ρ Î) y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ tβθ çF Íh‹ yϑs9 ∩⊇∈∪ 〈 ٦١٠-٥٥٦ ١٥ 

 ¢ΟèO ö/ä3 ‾Ρ Î) tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# šχθ èW yè ö7 è? ∩⊇∉∪ 〈 
٦١٠ ١٦ 

 tΑ$s% uρ _| yϑø9$#  ÏΒ ÏµÏΒ öθ s% tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ Ï!$s) Î= Î/ Íο t� Åz Fψ $# öΝ ßγ≈ oΨ øù t�ø? r& uρ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ 

!#x‹≈ yδ āω Î) ×�|³ o0 ö/ä3 è= ÷W ÏiΒ ã≅ ä. ù'tƒ $£ϑÏΒ tβθ è= ä. ù's? çµ÷ΖÏΒ ÛUt� ô±o„ uρ $£ϑÏΒ tβθ ç/ u�ô³ n@ ∩⊂⊂∪ 〈 

٢٢٤-٢١٨-٩٣ ٢٣ 

 ÷È⌡ s9uρ Ο çF ÷è sÛ r& # Z�|³ o0 ö/ä3 n= ÷W ÏiΒ ö/ä3 ‾Ρ Î) # ]Œ Î) tβρç�Å£≈ y‚ ©9 ∩⊂⊆∪  〈 ٢١٨-٩٣ ٢٤-
٢٢٤-٢٢٣ 

 !$oΨ øŠ ym ÷ρ r'sù Ïµø‹ s9Î) Èβ r& ÆìoΨ ô¹ $# y7 ù= à� ø9$# $oΨ Ï⊥ ãŠ ôãr'Î/ $oΨ ÍŠ ôm uρ uρ #sŒ Î* sù u!$y_ $tΡ â÷ö∆ r& u‘$sù uρ â‘θ ‘Ζ−F9$# � ò� è= ó™ $$sù $pκ�Ïù ÏΒ 

9e≅ à2 È÷ ỳ ÷ρy— È÷ uΖøO $# š� n=÷δ r& uρ āω Î)  tΒ t, t7 y™ Ïµø‹ n= tã ãΑöθ s) ø9$# öΝ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( Ÿω uρ Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû tÏ%©! $# (# þθ ßϑn= sß ( 
Ν åκ ¨Ξ Î) šχθ è% {� øó •Β ∩⊄∠∪ 〈 

٩٠ ٢٧ 

 ≅ è% uρ Éb>§‘ Í_ ø9Ì“Ρ r& Zω u”∴ãΒ % Z. u‘$t7 •Β |MΡ r& uρ ç�ö� yz t,Î! Í”∴ßϑø9$# ∩⊄∪ 〈 ٣٨١ ٢٩ 

 ö/ä. ß‰ Ïè tƒ r& ö/ä3 ‾Ρ r& #sŒ Î) öΝ šFÏΒ óΟ çFΖä. uρ $\/# t� è? $̧ϑ≈ sà Ïãuρ /ä3 ‾Ρ r& šχθ ã_ t� øƒ ’Χ ∩⊂∈∪  |N$pκ ö�yδ |N$pκ ö�yδ $yϑÏ9 

tβρ ß‰tãθ è? ∩⊂∉∪ ÷β Î) }‘ Ïδ āω Î) $oΨ è?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθ ßϑtΡ $uŠ øt wΥuρ $tΒ uρ ß øt wΥ t ÏOθãè ö7 yϑÎ/ ∩⊂∠∪ 〈 

٤٣٠-٢٤٣ ٣٧-٣٥ 

 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) î≅ ã_ u‘ 3“u�tIøù $# ’ n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 $tΒ uρ ß øtwΥ … çµs9 š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ∩⊂∇∪ 〈 
٤٣٠ ٣٨ 

 ãΝ åκøE x‹ s{r'sù èπys øŠ ¢Á9$# Èd, ys ø9$$Î/ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù [!$sV äî 4 # Y‰ ÷è ç7sù ÏΘöθ s) ù= Ïj9 t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ 〈 
٤٦٨ ٤١ 

 §Ν èO $uΖù= y™ ö‘ r& 4† y›θ ãΒ çν$yz r& uρ tβρ ã�≈yδ $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈ sÜù= ß™ uρ A Î7•Β ∩⊆∈∪ 4’ n< Î) šχ öθ tãö� Ïù Ïµ'ƒ Z∼ tΒ uρ 

(#ρ ç�y9 õ3 tF ó™ $$sù (#θ çΡ% x. uρ $�Β öθ s% t,Î!$tã ∩⊆∉∪ (# þθ ä9$s) sù ß ÏΒ ÷σ çΡ r& Èøu�|³ t6 Ï9 $uΖÎ= ÷W ÏΒ $yϑßγ ãΒ öθ s% uρ $uΖs9 tβρ ß‰ Î7≈tã ∩⊆∠∪ 

$yϑèδθ ç/ ¤‹ s3 sù (#θ çΡ% s3 sù š∅ÏΒ t Å3 n= ôγ ßϑø9$# ∩⊆∇∪ 〈 

٢٨٩ ٤٨-٤٥ 



  
 

٧٤٨

 tβθç7 |¡øt s†r& $yϑ‾Ρ r& /èφ‘‰ ÏϑçΡ ÏµÎ/ ÏΒ 5Α$̈Β t ÏΖt/ uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$|¡èΣ öΝ çλ m; ’ Îû ÏN≡u�ö� sƒ ø: $# 4 ≅ t/ āω tβρ ã�ãè ô±o„ ∩∈∉∪ 〈 ٢٤١ ٥٦-٥٥ 

 Èθ s9uρ yìt7 ©? $# ‘,ys ø9$# öΝ èδ u!#uθ ÷δ r& ÏN y‰ |¡x� s9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{$#uρ  tΒ uρ �∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷�s? r& öΝ Ïδ Ì� ò2É‹ Î/ óΟ ßγ sù  tã Ν Ïδ Ì� ø. ÏŒ šχθ àÊ Ì� ÷è •Β ∩∠⊇∪ 〈 

٢٣٤-٢٠٢-٤٤ ٧١ 

 uθ èδ uρ ü“Ï%©! $# r't±Σr& â/ä3 s9 yìôϑ¡¡9$# t�≈|Á ö/ F{$#uρ nο y‰ Ï↔ øù F{$#uρ 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρ ã� ä3 ô±n@ ∩∠∇∪ 〈 
٥١١ ٧٨ 

  uθ èδ uρ “Ï%©! $# Ç‘ øt ä† àM‹ Ïϑãƒ uρ ã& s! uρ ß#≈ n= ÏG÷z $# È≅ ø‹ ©9$# Í‘$yγ ¨Ζ9$#uρ 4 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩∇⊃∪ 〈 ١٠٧ ٨٠ 

 ö≅ t/ (#θ ä9$s% Ÿ≅ ÷V ÏΒ $tΒ tΑ$s% šχθ ä9̈ρ F{$# ∩∇⊇∪ (# þθ ä9$s% #sŒ Ïr& $uΖ÷F ÏΒ $̈Ζà2 uρ $\/# t� è? $̧ϑ≈ sà Ïãuρ $‾Ρ Ïr& tβθ èOθãè ö7 yϑs9 

〈 

٢٤٢ ٨١ 

 (# þθ ä9$s% #sŒ Ïr& $uΖ÷F ÏΒ $̈Ζà2uρ $\/# t� è? $̧ϑ≈ sà Ïãuρ $‾Ρ Ïr& tβθ èOθ ãè ö7yϑs9 ∩∇⊄∪ 〈 
٥٢٨-٢٤٣ ٨٢ 

 ‰s) s9 $tΡ ô‰ Ïããρ ß øtwΥ $tΡ äτ !$t/# uuρ #x‹≈ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷βÎ) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9̈ρ F{$# ∩∇⊂∪ 〈 
٢٤٢ ٨٣ 

 ö≅ è%  tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# �>u‘ uρ Ä ö̧� yè ø9$# ËΛÏà yè ø9$# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à) −Gs? 

∩∇∠∪ ö≅ è% . tΒ Íν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθ èδ uρ ç�� Åg ä† Ÿω uρ â‘$pg ä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖä. tβθçΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ 

šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ‾Τ r'sù šχρ ã� ys ó¡è@ ∩∇∪ ö≅ t/ Ν ßγ≈ oΨ ÷�s? r& Èd, ys ø9$$Î/ óΟ ßγ ‾Ρ Î)uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊃∪ 〈 

٥٠٧ ٩٠-٨٦ 

 $tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $#  ÏΒ 7$s! uρ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµyè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $yϑÎ/ t, n= y{ Ÿξ yè s9uρ Νγ àÒ ÷è t/ ö 

4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $£ϑtã šχθ à� ÅÁ tƒ ∩⊇∪ 〈 

٢٦٤-١٧٠ ٩١-
٢٨٣ 

 $tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $#  ÏΒ 7$s! uρ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµyè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s%©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9Î) $yϑÎ/ t, n= y{ Ÿξ yè s9uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 

4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $£ϑtã šχθ à� ÅÁ tƒ ∩⊇∪ ÄΝ Î=≈tã É= ø‹ tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ 4’ n?≈ yè tF sù $£ϑtã 

šχθ à2Î�ô³ ãƒ ∩⊄∪ 〈 

١٣٨ ٩٢ 

 (#θ ä9$s% $uΖø[ Î7 s9 $�Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ ó¡sù tÏjŠ !$yè ø9$# ∩⊇⊇⊂∪ 〈 ٦٧٠-٦٦٧ ١١٣ 

 ≅≈ s% β Î) óΟ çF ø[ Î6 ©9 āω Î) Wξ‹ Î= s% ( öθ ©9 öΝ ä3 ‾Ρ r& óΟ çFΖä. tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊇⊇⊆∪ 〈 ٦٦٧ ١١٤ 

   O@رة ا�A@ر

 tΠ öθ tƒ ß‰ pκ ô¶ s? öΝ Íκ ö�n= tã öΝ ßγ çF t⊥ Å¡ø9r& öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 
٦٥٧-٦٥٥ ٢٤ 

 tÏ%©! $#uρ (# ÿρ ã� x� Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£ x. 7πyè‹ É) Î/ çµç7 |¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ©à9$# ¹!$tΒ #̈Lym #sŒ Î) … çν u!$y_ óΟ s9 çν ô‰ Ågs† $\↔ ø‹ x© 

y‰ ỳ uρ uρ ©! $# … çν y‰ΖÏã çµ9 ©ù uθ sù … çµt/$|¡Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒ Î�|� É>$|¡Ït ø: $# ∩⊂∪ 〈 

٢٠٨ ٢٩ 

 tø⌠Î�ôØ u‹ ø9uρ £ ÏδÌ� ßϑèƒ ¿2 4’ n?tã £ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( ∩⊂⊇∪ 〈 
٢٦٥ ٣١ 

 tÏ%©! $#uρ (# ÿρ ã� x� Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£ x. 7πyè‹ É) Î/ çµç7 |¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ©à9$# ¹!$tΒ #̈Lym #sŒ Î) … çν u!$y_ óΟ s9 çν ô‰ Ågs† $\↔ ø‹ x© 

y‰ ỳ uρ uρ ©! $# … çν y‰ΖÏã çµ9 ©ù uθ sù … çµt/$|¡Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒ Î�|� É>$|¡Ït ø: $# ∩⊂∪ 〈 

٦٣٤ ٣٩ 

 ÷ρr& ;M≈ yϑè= Ýà x. ’ Îû 9� øtr2 %cÅd√ —9 çµ9 t±øó tƒ Ól öθ tΒ ÏiΒ ÏµÏ% öθ sù Ól öθ tΒ  ÏiΒ ÏµÏ% öθ sù Ò>$pt xā 4 7M≈ yϑè= àß $pκ ÝÕ÷è t/ s− öθ sù ٣١٠-٢٠٨ ٤٠ 



  
 

٧٤٩

CÙ ÷è t/ !#sŒ Î) yl t� ÷z r& … çν y‰ tƒ óΟ s9 ô‰ s3 tƒ $yγ1 t� tƒ 3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµs9 # Y‘θ çΡ $yϑsù … çµs9 ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪ 〈 

 Ü=Ïk= s) ãƒ ª! $# Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$yγ ¨Ψ9$#uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zο u�ö9 Ïè s9 ’ Í< 'ρ T[{ Ì�≈|Á ö/ F{$# ∩⊆⊆∪ 〈 
٥٦٠ ٤٤ 

 ô‰s) ©9 !$uΖø9t“Ρ r& ;M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi� t7 •Β 4  ∩⊆∉∪ 〈 ٢٥ ٤٦ 

 y‰tãuρ ª! $# tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# óΟ ßγ ¨Ζx� Î= ø⇐tGó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $yϑŸ2 y#n= ÷‚ tGó™ $# 

šÏ%©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £uΖÅj3 uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ”Ï%©! $# 4|Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ ¨]s9Ïd‰ t7 ãŠ s9uρ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $YΖøΒ r& 4 
Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î�ô³ ç„ ’ Î1 $\↔ ø‹ x© 4  tΒ uρ t� x� Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ‾≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩∈∈∪ 〈 

٤٩٢ ٥٥ 

o8Uرة ا�@O   

 (#θ è= ÷GtΡ š� ø‹ n= tã  ÏΒ Î* t7 ‾Ρ 4y›θ ãΒ šχ öθ tãö� Ïù uρ Èd, ys ø9$$Î/ 5Θöθ s) Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂∪ 〈 
٤٦٠ ٣ 

 ¨β Î) šχ öθ tãö� Ïù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $yγ n= ÷δ r& $Yè u‹ Ï© ß#Ïè ôÒ tGó¡o„ Zπx� Í←!$sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ßxÎn/ x‹ ãƒ öΝ èδ u!$oΨ ö/ r& 

Ä÷∏ tGó¡o„ uρ öΝ èδ u!$|¡ÏΡ 4 … çµ‾Ρ Î) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩⊆∪ 〈 

٤٥٠-١٩٤ ٤-
٤٦٠ 

 ß‰ƒ Ì� çΡ uρ β r& £ ßϑ‾Ρ ’ n?tã šÏ%©! $# (#θ à� Ïè ôÒ çGó™ $# † Îû ÇÚ ö‘ F{$# öΝ ßγ n= yè øg wΥuρ Zπ£ϑÍ←r& ãΝ ßγ n= yè ôf tΡ uρ š ÏO Í‘≡uθ ø9$# 

∩∈∪ 〈 

١٩٥ ٥ 

 !$uΖøŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) ÏdΘé& #y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& ( #sŒ Î* sù ÏM ø� Åz Ïµø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9r'sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9$# Ÿω uρ ’ Îû$sƒ rB Ÿω uρ þ’ ÎΤ t“ øt rB ( 
$‾Ρ Î) çνρ –Š !#u‘ Å7 ø‹ s9Î) çνθ è= Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ š Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩∠∪ 〈 

٣٥١-٨٤ ٧ 

 … çµsÜs) tGø9$$sù ãΑ#u šχ öθ tãö� Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγ s9 # xρ ß‰ tã $ºΡ t“ ym uρ 3 āχ Î) šχ öθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ 

(#θ çΡ$Ÿ2 š Ï↔ ÏÜ≈ yz ∩∇∪ 〈 

٣٥١ ٨ 

 M s9$s% uρ ßN r& t� øΒ $# šχ öθ tãö� Ïù ßN §� è% &÷ tã ’ Ík< y7 s9uρ ( Ÿω çνθ è= çF ø) s? #|¤ tã β r& !$oΨ yè x�Ζtƒ ÷ρ r& … çν x‹ Ï‚ −GtΡ # V$s! uρ öΝ èδ uρ 

Ÿω šχρ ã� ãè ô±o„ ∩∪ 〈 

٣٥١ ٩ 

 ôM s9$s% uρ ÏµÏG÷z T{ Ïµ‹ Å_Á è% ( ôN u�ÝÇ t7 sù ÏµÎ/  tã 5= ãΖã_ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô±o„ ∩⊇⊇∪ 〈 ٢٨٧ ١١ 

 $£ϑs9uρ xtn= t/ … çν £‰ ä©r& #“uθ tGó™ $#uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u $Vϑõ3 ãm $Vϑù= Ïãuρ 4 š� Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 
٥٧٨-٥٧ ١٤ 

 tΑ$s% #x‹≈ yδ ô ÏΒ È≅ uΗ xå Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ( … çµ‾Ρ Î) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β × Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 
٢١٠ ١٥ 

 u!% ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ô ÏiΒ $|Á ø% r& ÏπuΖƒ Ï‰ yϑø9$# 4të ó¡o„ tΑ$s% #y›θ ßϑ≈ tƒ āχ Î) V| yϑø9$# tβρ ã� Ïϑs? ù'tƒ y7 Î/ x8θ è= çF ø) u‹ Ï9 

ól ã� ÷z $$sù ’ ÎoΤ Î) y7 s9 z ÏΒ š Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊃∪ yl t� sƒ m� $pκ ÷]ÏΒ $Z� Í←!% s{ Ü= ©% u�tItƒ ( tΑ$s% Éb>u‘ Í_ Ång wΥ z ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# 

t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ 〈 

٣٥٢ ٢١-٢٠ 

 ôM s9$s% $yϑßγ1 y‰ ÷n Î) ÏM t/ r'‾≈ tƒ çν ö� Éf ø↔ tGó™ $# ( āχ Î) u�ö� yz Ç tΒ |N ö� yf ø↔ tGó™ $# ‘“Èθ s) ø9$# ß ÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ 〈 ٣٤٩ ٢٦ 

 ô7 è=ó™ $# x8 y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6 øŠ y_ ól ã� øƒrB u!$ŸÒ ø‹ t/ ô ÏΒ Î�ö� xî &þθ ß™ öΝ ßϑôÊ $#uρ š� ø‹ s9Î) š� yn$uΖy_ z ÏΒ É= ÷δ §�9$# ( 
š� ÏΡ≡x‹ sù Èβ$uΖ≈ yδ ö�ç/  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ 4’ n<Î) šχ öθ tãö� Ïù ÿÏµ'ƒ Z∼ tΒ uρ 4 öΝ ßγ ‾Ρ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 $YΒ öθ s% š É) Å¡≈ sù ∩⊂⊄∪ 〈 

٤١٣-٣٤ ٣٢ 



  
 

٧٥٠

 tΑ$s% uρ ãβ öθ tãö� Ïù $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ _| yϑø9$# $tΒ àM ôϑÎ= tã Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î�ö� xî ô‰ Ï% ÷ρ r'sù ’ Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n?tã È ÏeÜ9$# 

≅ yè ô_ $$sù ’ Ík< $[m ÷�|À þ’ Ìj?yè ©9 ßìÎ= ©Û r& #’ n< Î) Ïµ≈ s9Î) 4† y›θ ãΒ ’ ÎoΤ Î)uρ … çµ‘ΖàßV{ š∅ÏΒ t Î/ É‹≈ s3 ø9$# ∩⊂∇∪ 〈 

١٩١-٩٤ ٣٨-
٦٦٢-١٩٧ 

 u�y9 õ3 tF ó™ $#uρ uθ èδ … çν ßŠθ ãΖã_ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# Î�ö� tó Î/ Èd, ys ø9$# (# þθ ‘Ζsßuρ öΝ ßγ ‾Ρ r& $uΖøŠ s9Î) Ÿω šχθ ãè y_ ö� ãƒ ∩⊂∪ 

çµ≈ tΡ õ‹ yz r'sù … çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ t6 uΖsù ’ Îû ÉdΟ uŠ ø9$# ( ö� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπt7 É)≈ tã š ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ 〈 

٤٦١ ٤٠-٣٩ 

 öΝ ßγ≈ uΖù= yè y_ uρ Zπ£ϑÍ←r& šχθ ããô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# Ÿω šχρ ç�|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪ 〈 ٢٠٩ ٤١ 

 ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u y›θ ãΒ |=≈ tF Å6 ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$tΒ $uΖõ3 n= ÷δ r& šχρ ã� à) ø9$# 4’ n<ρ W{$# t� Í←!$|Á t/ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Y‰ èδ uρ 

Zπyϑôm u‘ uρ öΝ ßγ ‾= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ tGtƒ ∩⊆⊂∪ 〈 

٤٤٦ ٤٣ 

 $tΒ uρ |MΖä. É= ÏΡ$pg ¿2 Çc’ Î1 ö� tó ø9$# øŒ Î) !$oΨ øŠ ŸÒ s% 4’ n< Î) y›θ ãΒ t� øΒ F{$# $tΒ uρ |MΨ ä. z ÏΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9$# ∩⊆⊆∪ 〈 ٤٩١-٢٩١ ٤٤ 

 !$̈ΖÅ3≈ s9uρ $tΡ ù't±Σr& $ZΡρ ã� è% tΑuρ$sÜtGsù ãΝ Íκ ö�n= tã ã� ßϑãè ø9$# 4 $tΒ uρ |MΖà2 $Zƒ Íρ$rO þ_ Îû È≅ ÷δ r& štô‰ tΒ (#θ è= ÷Gs? 

öΝ Îγ øŠ n= tæ $uΖÏF≈ tƒ#u $̈ΖÅ3≈ s9uρ $̈Ζà2 š,Î# Å™ ö� ãΒ ∩⊆∈∪ $tΒ uρ |MΖä. É= ÏΡ$pg ¿2 Í‘θ ’Ü9$# øŒ Î) $oΨ ÷ƒ yŠ$tΡ  Å3≈ s9uρ Zπyϑôm §‘ 

 ÏiΒ š� Îi/ ¢‘ u‘ É‹ΖçF Ï9 $YΒ öθ s% !$̈Β Ν ßγ9 s? r&  ÏiΒ 9�ƒ É‹ ‾Ρ  ÏiΒ š� Î= ö6 s% öΝ ßγ ‾= yè s9 tβρ ã� ā2x‹ tF tƒ ∩⊆∉∪ 〈 

٤٩١-٢٩١ ٤٦-٤٥ 

 Iω öθ s9uρ β r& Ν ßγ t6Š ÅÁ è? 8πt7Š ÅÁ •Β $yϑÎ/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ä9θ à) u‹ sù $oΨ −/ u‘ Iω öθ s9 |M ù= y™ ö‘ r& $uΖøŠ s9Î) Zωθ ß™ u‘ yìÎ7 ®K uΖsù 

y7 ÏG≈ tƒ#u šχθ ä3 tΡ uρ š∅ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊆∠∪ 〈 

٣٦٠-٣٧-١٨ ٤٧-
٣٧١-٣٦٣ 

 ö≅ è% (#θ è? ù'sù 5=≈ tGÅ3 Î/ ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã «! $# uθ èδ 3“y‰ ÷δ r& !$yϑåκ ÷]ÏΒ çµ÷è Î7 ¨? r& β Î) óΟ çFΖà2 š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ 〈 ٤٩٦ ٤٩ 

 βÎ* sù óΟ©9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡o„ y7 s9 öΝ n= ÷æ $$sù $yϑ‾Ρ r& šχθ ãè Î7 −Ftƒ öΝ èδ u!#uθ ÷δ r& 4 ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç £ϑÏΒ yìt7 ©? $# çµ1 uθ yδ Î�ö� tó Î/ 

“W‰ èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 āχ Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# t ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ 〈 

٦٨ ٥٠ 

 öΝ x. uρ $uΖò6 n= ÷δ r& ÏΒ ¥πtƒ ö� s% ôN t� ÏÜt/ $yγ tGt±Š Ïè tΒ ( š� ù= ÏF sù öΝ ßγ ãΨÅ3≈ |¡tΒ óΟ s9  s3 ó¡è@ .ÏiΒ óΟ Ïδ Ï‰ ÷èt/ āω Î) Wξ‹ Î= s% ( 
$̈Ζà2uρ ß øt wΥ š ÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∈∇∪ 〈 

٤٤٤ ٥٨ 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ Îγƒ ÏŠ$uΖãƒ ãΑθ à) u‹ sù tør& y“Ï!% x. u�à° tÏ%©! $# óΟ çFΖä. šχθ ßϑãã÷“ s? 〈 ٦٥٩ ٦٢ 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ Íκ‰ÏŠ$uΖãƒ ãΑθ à) u‹ sù !#sŒ$tΒ ÞΟ çGö6 y_ r& t Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩∉∈∪ 〈 ٦٥٢-٦٣٣ ٦٥ 

 M u‹Ïϑyè sù ãΝ Íκ ö�n= tã â!$t6 /Ρ F{$# 7‹Í× tΒ öθ tƒ ôΜ ßγ sù Ÿω šχθ ä9u!$|¡tF tƒ ∩∉∉∪ 〈 ٦٥٢-٦٣٣ ٦٦ 

 ö≅ è% óΟ çG÷ƒ uu‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª! $# ãΝ à6 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ø‹ ©9$# # ´‰ tΒ ÷�|� 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ô tΒ îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# Ν à6‹ Ï? ù'tƒ 

>!$u‹ ÅÒ Î/ ( Ÿξ sù r& šχθ ãè yϑó¡n@ ∩∠⊇∪ 〈 

٥٠٣ ٧١ 

 ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ uu‘ r& β Î) Ÿ≅ yè y_ ª! $# ãΝ à6 ø‹ n= tæ u‘$pκ ¨]9$# # ´‰ tΒ ö� y™ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ôtΒ îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# Ν à6‹ Ï? ù'tƒ 

9≅ ø‹ n= Î/ šχθ ãΨ ä3 ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξ sù r& šχρ ç�ÅÇ ö7 è? ∩∠⊄∪ 〈 

٥٦١-٥٠٣ ٧٢  

 $oΨ ôãt“ tΡ uρ  ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Β é& # Y‰‹Îγ x© $oΨ ù= à) sù (#θ è?$yδ öΝ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ (# þθ ßϑÎ= yè sù ¨β r& ¨, ys ø9$# ¬! ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷]tã $̈Β ٤١ ٧٥ 



  
 

٧٥١

(#θ çΡ$Ÿ2 šχρ ç�tIø� tƒ ∩∠∈∪ 〈 

 ¨β Î) tβρ ã�≈ s% šχ% Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθ s% 4y›θ ãΒ 4xö t7 sù öΝ Îγ øŠ n= tæ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ z ÏΒ Î—θ ãΖä3 ø9$# !$tΒ ¨β Î) 

… çµpt ÏB$x� tΒ é& þθ ãΖtGs9 Ïπt6 óÁ ãè ø9$$Î/ ’ Í< 'ρ é& Íο §θ à) ø9$# øŒ Î) tΑ$s% …çµs9 … çµãΒ öθ s% Ÿω ÷y t� ø� s? ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ïtä† 

t Ïm Ì� x� ø9$# ∩∠∉∪ 〈 

٤٤٧-١٩٩ ٧٦-
٤٦٢-٤٥١ 

 ÆttGö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù š�9t?#u ª! $# u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (  Å¡ôm r& uρ !$yϑŸ2 

z |¡ôm r& ª! $# š� ø‹ s9Î) ( Ÿω uρ Ætö7 s? yŠ$|¡x� ø9$# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ït ä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩∠∠∪ 〈 

٤٥١ ٧٧ 

 tΑ$s% !$yϑ‾Ρ Î) … çµçF�Ï?ρ é& 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝ s9uρ r& öΝ n= ÷è tƒ āχ r& ©! $# ô‰ s% y7 n= ÷δ r&  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# 

ô tΒ uθ èδ ‘‰ x©r& çµ÷ΖÏΒ Zο §θ è% ç�sYò2 r& uρ $Yè ÷Η sd 4 Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ç„  tã ÞΟ Îγ Î/θ çΡ èŒ šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9$# ∩∠∇∪ 〈 

٤٥١-٢٠٠ ٧٨-
٦٣٠-٤٦٢ 

 l t� y‚ sù 4’ n?tã ÏµÏΒ öθ s% ’ Îû ÏµÏF t⊥ƒ Î— ( tΑ$s% šÏ%©! $# šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# |M ø‹ n=≈tƒ $oΨ s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$tΒ 

š† ÎAρ é& ãβρ ã�≈s% … çµ‾Ρ Î) ρ ä%s! >eáym 5ΟŠ Ïà tã ∩∠∪ 〈 

٤٥١ ٧٩ 

 tΑ$s% uρ šÏ%©! $# (#θ è?ρé& zΝ ù= Ïè ø9$# öΝ à6 n= ÷ƒ uρ Ü>#uθ rO «! $# ×�ö� yz ô yϑÏj9 š∅tΒ# u Ÿ≅ Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ !$yγ9 ¤) n= ãƒ 

āω Î) šχρ ç�É9≈ ¢Á9$# ∩∇⊃∪ 〈 

٥٨٢-٤٥١ ٨٠ 

 $oΨø� |¡sƒ m� ÏµÎ/ Íν Í‘#y‰ Î/ uρ uÚ ö‘ F{$# $yϑsù tβ% Ÿ2 …çµs9 ÏΒ 7πt⁄Ïù …çµtΡρ ç�ÝÇΖtƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $tΒ uρ šχ% x. z ÏΒ 

zƒ Î�ÅÇ tGΨ ßϑø9$# ∩∇⊇∪ 〈 

٤٦٢-٤٤٧ ٨١-
٤٧٠ 

 tΒ u!% ỳ ÏπoΨ |¡ys ø9$$Î/ … ã& s# sù ×�ö� yz $pκ ÷]ÏiΒ (  tΒ uρ u!$y_ Ïπy∞ ÍhŠ ¡¡9$$Î/ Ÿξ sù “t“ øg ä† šÏ%©! $# (#θ è= ÏΗ xå ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# āω Î) 

$tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩∇⊆∪ 〈 

٥٩٦ ٨٤ 

 Ÿω uρ äí ô‰ s? yìtΒ «! $# $�γ≈ s9Î) t�yz#u ¢ Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. >óx« î7 Ï9$yδ āω Î) …çµyγ ô_ uρ 4 ã& s! â/õ3 çt ø: $# Ïµø‹ s9Î)uρ 

tβθ ãè y_ ö� è? ∩∇∇∪ 〈 

٤٤٢ ٨٨ 

^3Aرة ا�@O   

 ö≅ Åz ÷Šr& uρ x8 y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6 ø‹ y_ ól ã� øƒ rB u!$ŸÒ ø‹ t/ ôÏΒ Î�ö� xî &þθ ß™ ( ’ Îû Æìó¡Î@ BM≈tƒ#u 4’ n< Î) tβ öθ tãö� Ïù ÿÏµÏΒ öθ s% uρ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) 

(#θ çΡ% x. $YΒ öθ s% t É) Å¡≈ sù ∩⊇⊄∪ 〈 

٤٢١ ١٢ 

 $¬Η s>sù öΝ åκ øE u!% ỳ $oΨ çG≈ tƒ#u Zο u�ÅÇ ö7 ãΒ (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ Ñ Î7 •Β ∩⊇⊂∪ 〈 
٥٨٥ ١٣ 

 (#ρß‰ ys y_ uρ $pκ Í5 !$yγ ÷F oΨ s) ø‹ oK ó™ $#uρ öΝ åκ ß¦à�Ρ r& $Vϑù= àß # vθ è=ãæ uρ 4 ö� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 ١٨٦-٣١ ١٤-
٤٤٩-٤٣٥-
٥٨٥-٥٤٣ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u yŠ… ãρ#yŠ z≈ yϑø‹ n= ß™ uρ $Vϑù= Ïã ( Ÿω$s% uρ ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! “Ï%©! $# $uΖn= āÒ sù 4’ n?tã 9�� ÏW x. ô ÏiΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã 

t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇∈∪ 〈 

٥٧٨ ١٥ 

 Í̂‘ uρ uρ ß≈ yϑøŠ n= ß™ yŠ… ãρ#yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $oΨ ôϑÏk= ãæ t, ÏÜΖtΒ Î�ö� ©Ü9$# $uΖ� Ï?ρ é& uρ  ÏΒ Èe≅ ä. >óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ ٥٧٨-٤٢٣ ١٦ 



  
 

٧٥٢

uθ çλ m; ã≅ ôÒ x� ø9$# ß Î7ßϑø9$# ∩⊇∉∪ 〈 

 u�Å³ ãm uρ z≈ yϑø‹ n= Ý¡Ï9 …çν ßŠθ ãΖã_ z ÏΒ ÇdÉf ø9$# Ä§Ρ M} $#uρ Î�ö� ©Ü9$#uρ ôΜ ßγ sù tβθ ããy—θ ãƒ ∩⊇∠∪ #̈Lym !#sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n?tã ÏŠ# uρ 

È≅ ôϑ̈Ψ9$# ôM s9$s% ×' s# ôϑtΡ $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9$# (#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3 ¨ΖyϑÏÜøt s† ß≈ yϑøŠ n= ß™ … çν ßŠθ ãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω 
tβρ ã�ãè ô±o„ ∩⊇∇∪ 〈 

٤٢٣ ١٨-١٧ 

 $yγ ›?‰ ỳ uρ $yγ tΒ öθ s% uρ tβρ ß‰àf ó¡o„ Ä§ ôϑ¤±= Ï9  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z−ƒ y— uρ ãΝ ßγ s9 ß≈sÜø‹ ¤±9$# öΝ ßγ n=≈ yϑôãr& öΝ èδ £‰ |Á sù 

Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ß‰ tGôγ tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 

٢١٤ ٢٤ 

 āω r& (#ρß‰ àf ó¡o„ ¬! “Ï%©! $# ßl Ì� øƒ ä† uó= y‚ ø9$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $tΒ tβθ à� øƒéB $tΒ uρ tβθ ãΖÎ= ÷è è? 

∩⊄∈∪ ª! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9$# ÉΟ‹ Ïà yèø9$# ∩⊄∉∪ 〈 

٥٩٢ ٢٦-٢٥ 

 (#ρã� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ $tΡ ö� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô±o„ ∩∈⊃∪ 〈 
٤٥٨ ٥٠ 

 �ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπt7 É)≈ tã öΝ Ïδ Ì� õ3 tΒ $‾Ρ r& öΝ ßγ≈ tΡ ö�̈Β yŠ öΝ ßγ tΒ öθ s% uρ t Ïè uΗ ødr& ∩∈⊇∪ 〈 ٤٥٨ ٥١ 

 š� ù=ÏF sù öΝ ßγ è?θ ã‹ ç/ Oπtƒ Íρ% s{ $yϑÎ/ (# þθ ßϑn= sß 3 āχ Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∈⊄∪ 〈 
٤٥٨-٤٤٥ ٥٢ 

 ô̈Β r& t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ tΑt“Ρ r& uρ Ν à6 s9 š∅ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ $uΖ÷F u;/Ρ r'sù ÏµÎ/ t, Í←!#y‰ tn šV#sŒ 

7πyf ôγ t/ $̈Β šχ% Ÿ2 óΟ ä3 s9 β r& (#θ çGÎ6 .⊥ è? !$yδ t� yf x© 3 ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ ä9Ï‰ ÷è tƒ ∩∉⊃∪ 〈 

٢٨٠-٢٥٨ ٦٠-
٥٠٨-٥٠٢ 

 ̈Β r& Ÿ≅ yè y_ uÚ ö‘ F{$# # Y‘#t� s% Ÿ≅ yè y_ uρ !$yγ n=≈ n= Åz # \�≈ yγ ÷Ρ r& Ÿ≅ yè y_ uρ $oλ m; �† Å›≡uρ u‘ Ÿ≅ yè y_ uρ š÷ t/ Ç ÷ƒ t�ós t7 ø9$# 

# ¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç�sYò2r& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∉⊇∪ 〈 

٥٠٢-٢٥٨ ٦١ 

 ̈Β r& Ü=‹Åg ä† §� sÜôÒ ßϑø9$# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ uþθ �¡9$# öΝ à6 è= yè ôf tƒ uρ u!$x� n= äz ÇÚ ö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «! $# 4 
WξŠ Î= s% $̈Β šχρ ã�ā2x‹ s? ∩∉⊄∪ 〈 

٥٧٤ ٦٢ 

 ̈Β r& (# äτ y‰ ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# ¢Ο èO … çν ß‰‹Ïè ãƒ  tΒ uρ /ä3 è% ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 3 ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% (#θ è?$yδ 

öΝ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çFΖä. š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∉⊆∪ 〈 

١٥٢-٤١-٢٧ ٦٤-
٢٨٢-٢٥٧ 

 ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ#uö� à) ø9$# �È à) tƒ 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) u�sYò2r& “Ï%©! $# öΝ èδ ÏµŠ Ïù šχθ à� Î= tGøƒ s† ∩∠∉∪ 〈 ٣٩٨ ٧٦ 

 y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tA öθ yϑø9$# Ÿω uρ ßìÏϑó¡è@ §Μ ÷Á9$# u!% tæ ‘$! $# #sŒ Î) (# öθ ©9uρ tÌ� Î/ ô‰ ãΒ ∩∇⊃∪ 〈 ٥٢٥ ٨٠ 

 “t� s? uρ tΑ$t7 Åg ø: $# $pκ â:|¡øt rB Zο y‰ ÏΒ% ỳ }‘ Éδ uρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ys ¡¡9$# 4 yì÷Ψ ß¹ «! $# ü“Ï%©! $# z s) ø? r& ¨≅ ä. >óx« 4 …çµ‾Ρ Î) 

7�� Î7 yz $yϑÎ/ šχθ è= yè ø� s? ∩∇∇∪ 〈 

١٣٣ ٨٨ 

   O@رة ا�/�GA@ت

 |= Å¡ym r& â¨$̈Ζ9$# β r& (# þθ ä. u�øIãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $̈ΨtΒ#u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø� ãƒ ∩⊄∪ ô‰ s) s9uρ $̈ΖtF sù tÏ%©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% ( 
£ yϑn= ÷è u‹ n= sù ª! $# šÏ%©! $# (#θ è% y‰ |¹ £ yϑn= ÷è u‹ s9uρ t Î/ É‹≈ s3 ø9$# ∩⊂∪ 〈 

٥٦٢ ٣-٢ 

 ÷Πr& |= Å¡ym tÏ%©! $# tβθè= yϑ÷è tƒ ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9$# β r& $tΡθ à) Î7 ó¡o„ 4 u!$y™ $tΒ šχθ ßϑä3 øt s† ∩⊆∪ 〈 
٥٦٨ ٤ 



  
 

٧٥٣

 �∅è= Ïϑós u‹ s9uρ öΝ çλ m;$s) øO r& Zω$s) øO r& uρ yì̈Β öΝ Ïλ Î;$s) øO r& ( £ è= t↔ ó¡ãŠ s9uρ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $£ϑtã (#θ çΡ$Ÿ2 šχρ ç�tIø� tƒ 

∩⊇⊂∪ 〈 

٦١٩ ١٣ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r& % �nθ çΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθ s% y] Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y#ø9r& >πuΖy™ āω Î) š Å¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδ x‹ s{r'sù 

Üχ$sùθ ’Ü9$# öΝ èδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 

٤٥٦ ١٤ 

 $yϑ‾Ρ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $YΖ≈ rO ÷ρr& šχθ à) è= øƒ rB uρ % ¸3 øù Î) 4 āχ Î) tÏ%©! $# šχρ ß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

Ÿω šχθ ä3 Î= ôϑtƒ öΝ ä3 s9 $]% ø— Í‘ (#θ äó tGö/ $$sù y‰ΖÏã «! $# šX ø— Îh�9$# çνρß‰ ç6 ôã$#uρ (#ρ á� ä3 ô©$#uρ ÿ… ã& s! ( Ïµø‹ s9Î) šχθ ãè y_ ö� è? 

∩⊇∠∪ 〈 

٦٦٠ ١٧ 

  ö≅ è% (#ρ ç�� Å™ † Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã�ÝàΡ $$sù y#ø‹ Ÿ2 r& y‰ t/ t,ù= y⇐ø9$# 4 ¢Ο èO ª! $# à⋅Å´Ψ ãƒ nο r'ô±̈Ψ9$# nο t� Åz Fψ $# 4 ¨βÎ) ©! $# 

4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊄⊃∪ 〈 

٥٠٤ ٢٠ 

 tΑ$s% uρ $yϑ‾Ρ Î) Ο è? õ‹ sƒªB $#  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# $YΖ≈ rO ÷ρ r& nο ¨Šuθ ¨Β öΝ ä3 ÏΨ ø‹ t/ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( ¢Ο èO uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ã� à� õ3 tƒ 

Ν à6 àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ Ú∅yè ù= tƒ uρ Ν à6 àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ãΝ ä31 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# $tΒ uρ Ν à6 s9  ÏiΒ šÎ�ÅÇ≈ ‾Ρ ∩⊄∈∪ 〈 

٦٦٠-٤٣٠ ٢٥-
٦٦٦ 

 ztΒ$t↔ sù … çµs9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$s% uρ ’ ÎoΤ Î) í�Å_$yγ ãΒ 4’ n< Î) þ’ În1 u‘ ( …çµ‾Ρ Î) uθ èδ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊄∉∪ 〈 
٥٣٤ ٢٦ 

 $oΨö7 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ $uΖù= yè y_ uρ ’ Îû ÏµÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7–Ψ9$# |=≈ tGÅ3 ø9$#uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ …çν t� ô_ r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( 
… çµ‾Ρ Î)uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z Ïϑs9 t Ås Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ 〈 

٣٨٤-٣٧٤ ٢٧ 

 $»Ûθ ä9uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθ s) Ï9 öΝ à6 ‾Ρ Î) tβθ è? ù'tGs9 sπt±Ås≈ x� ø9$# $tΒ Ν à6 s) t6 y™ $pκ Í5 ô ÏΒ 7‰ ym r& š∅ÏiΒ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 

٤٥٨-٤٥٠ ٢٨ 

 öΝ ä3 §ΨÎ←r& šχθ è? ù'tF s9 tΑ% ỳ Ìh�9$# tβθ ãè sÜø) s? uρ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# šχθ è? ù's? uρ ’ Îû ãΝ ä3ƒ ÏŠ$tΡ t� x6Ζßϑø9$# ( $yϑsù šχ% x. 

šU#uθ y_ ÿÏµÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$s% $oΨ ÏK øy $# É>#x‹ yè Î/ «! $# β Î) |MΖà2 z ÏΒ t Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊄∪ 〈 

٤٥٠-٢٣٨ ٢٩-
٤٥٨ 

 tΑ$s% Å_Uu‘ ’ ÎΤ ÷�ÝÇΡ $# ’ n?tã ÏΘöθ s) ø9$# šÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$# ∩⊂⊃∪ 〈 
٤٥٠ ٣٠ 

 $‾Ρ Î) šχθ ä9Í”∴ãΒ #’ n?tã È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπtƒ ö� s) ø9$# # Y“ ô_ Í‘ š∅ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθ à) Ý¡ø� tƒ ∩⊂⊆∪ ‰ s) s9uρ 

$uΖò2t� ¨? !$yγ ÷ΨÏΒ Oπtƒ#u ZπoΨ Éi� t/ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊂∈∪ 〈 

٤٧٣-٤٥٥ ٣٥-٣٤ 

 4’ n<Î)uρ štô‰ tΒ öΝ èδ% s{r& $Y7 øŠ yè ä© tΑ$s) sù ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©! $# (#θ ã_ ö‘ $#uρ tΠ öθ u‹ ø9$# t� Åz Fψ $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷ès? ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø� ãΒ ∩⊂∉∪ 〈 

٤٣١ ٣٦ 

 çνθ ç/ ¤‹x6 sù ãΜ ßγ ø? x‹ yz r'sù èπx� ô_ §�9$# (#θ ßs t7 ô¹ r'sù † Îû öΝ Ïδ Í‘#yŠ š ÏϑÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ 〈 
٤٦٩ ٣٧ 

 ˆξä3 sù $tΡ õ‹ s{r& ÏµÎ6 /Ρ x‹ Î/ ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑsù ô ¨Β $uΖù= y™ ö‘ r& Ïµø‹ n= tã $Y6 Ï¹% tn Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β çµø? x‹ s{r& èπys øŠ ¢Á9$# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ 

ï∅̈Β $oΨ ø� |¡yz ÏµÎ/ š⇓ ö‘ F{$# Ο ßγ ÷ΨÏΒ uρ ô ¨Β $oΨ ø% t� øîr& 4 $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟ ßγ yϑÎ= ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 

٣٥٦-٢٩٣ ٤٠-
٥٦٣-٤٦٥ 



  
 

٧٥٤

óΟ ßγ |¡à�Ρ r& šχθ ßϑÎ= ôà tƒ ∩⊆⊃∪ 〈 

 ã≅ sW tΒ šÏ%©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u!$uŠ Ï9÷ρ r& È≅ sV yϑx. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôN x‹ sƒ ªB $# $\F ÷� t/ ( ¨βÎ)uρ š∅yδ ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ ç6 ø9$# àM øŠ t7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊇∪ 〈 

٣٠٢ ٤١ 

 š� ù=Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{$# $yγ ç/ Î�ôØ nΣ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ( $tΒ uρ !$yγ è= É) ÷è tƒ āω Î) tβθßϑÎ=≈ yè ø9$# ∩⊆⊂∪ 〈 
٥١٤-٥١١ ٤٣ 

 ã≅ ø? $# !$tΒ zÇrρ é& y7 ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈tGÅ3 ø9$# ÉΟ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ( āχ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$t±ós x� ø9$# 

Ì� s3Ζßϑø9$#uρ 3 ã� ø. Ï%s! uρ «! $# ç�t9 ò2r& 3 ª! $#uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $tΒ tβθãè oΨ óÁ s? ∩⊆∈∪ 〈 

٤٩٣ ٤٥ 

 $tΒ uρ |MΖä. (#θ è= ÷Fs? ÏΒ Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ … çµ’Üèƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑu‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜö6 ßϑø9$# ∩⊆∇∪ 〈 ٤٨٤-٣٥٢ ٤٨ 

 ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ#u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ß¹ šÏ%©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9$# 4 $tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$uΖÏF≈ tƒ$t↔ Î/ āω Î) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 

∩⊆∪ 〈 

٤٨٧ ٤٩ 

 (#θ ä9$s% uρ Iω öθ s9 š Ì̂“Ρ é& Ïµø‹ n= tã ×M≈ tƒ#u  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$yϑ‾Ρ Î)uρ O$tΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ ê Î7 •Β 

∩∈⊃∪ óΟ s9uρ r& óΟ Îγ Ï� õ3 tƒ !$‾Ρ r& $uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9$# 4‘n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 āχ Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπyϑôm t� s9 3“t� ò2ÏŒuρ 

5Θöθ s) Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊇∪ 〈 

٤٩٠-٢٣٥ ٥١-٥٠ 

 y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) ÅÌ ö‘ r& ×πyè Å™≡uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ ç7ôã$$sù ∩∈∉∪ 〈 ٥٣٥-٥٣٣ ٥٦ 

 ‘≅ ä. <§ ø� tΡ èπs) Í←!#sŒ ÏN öθ yϑø9$# ( §Ν èO $uΖø‹ s9Î) šχθ ãè y_ ö� è? ∩∈∠∪ 〈 ٥٢٧ ٥٧ 
 

 È⌡ s9uρ Ν ßγ tF ø9r'y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ t�¤‚ y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# t� yϑs) ø9$#uρ £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ‾Τ r'sù 

tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩∉⊇∪ 〈 

٥٧٣-٥٠٧ ٦١ 

 ª! $# äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Îh�9$# yϑÏ9 â!$t±o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ ÿ… ã& s! 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >óx« ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊄∪ 〈 
٥٧٣ ٦٢ 

 Í.s! uρ Ο ßγ tF ø9r'y™  ¨Β tΑ̈“ ‾Ρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ $uŠ ôm r'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $yγ Ï? öθ tΒ £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% 

ß‰ ôϑys ø9$# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ è=É) ÷è tƒ ∩∉⊂∪ 〈 

٥٧٣-٥٠٧ ٦٣ 

 #sŒ Î* sù (#θ ç7 Å2u‘ ’ Îû Å7 ù= à� ø9$# (# âθ tãyŠ ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ çµs9 tÏe$! $# $£ϑn= sù öΝ ßγ9 ‾g wΥ ’ n<Î) Îh�y9 ø9$# #sŒ Î) öΝ èδ tβθ ä. Î�ô³ ç„ ∩∉∈∪  ٣٦٥-١٠٢ ٦٥-
٥٧٤ 

 (#ρã� à� õ3 u‹ Ï9 !$yϑÎ/ öΝ ßγ≈ uΖ÷� s?#u (#θ ãè −F yϑtF u‹ Ï9uρ ( t∃ öθ |¡sù šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∉∉∪ 〈 ٣٦٥ ٦٦ 

 zƒÏ%©! $#uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨]tƒ Ï‰ öκ s]s9 $uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©! $# yìyϑs9 t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩∉∪ 〈 ٢٥١ ٦٩ 

   O@رة ا�./�اء

 tΑ$s% āξ x. ( $t6 yδ øŒ $$sù !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ( $‾Ρ Î) Ν ä3 yè tΒ tβθ ãè ÏϑtGó¡•Β ∩⊇∈∪ 〈 
٥٩٧ ١٥ 

 $u‹Ï? ù'sù šχ öθ tãö� Ïù Iωθ à) sù $‾Ρ Î) ãΑθ ß™ u‘ Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ ÷βr& ö≅ Å™ ö‘ r& $uΖyè tΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ∩⊇∠∪ 〈 ٤٣٦ ١٧-١٦ 

 tΑ$s% ãβ öθ tãö� Ïù $tΒ uρ �>u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ !$yϑßγ oΨ øŠ t/ ( β Î) ΛäΖä. ٢٧٠-١٩٧-٥٨ ٢٤-٢٣ 



  
 

٧٥٥

t ÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ 〈 

 tΑ$s% ãβ öθ tãö� Ïù $tΒ uρ �>u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ !$yϑßγ oΨ øŠ t/ ( βÎ) ΛäΖä. 

t ÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ 〈 

٢٧٠-١٩٧ ٢٧-٢٥ 

 tΑ$s% �>u‘ É− Î�ô³ yϑø9$# É>Ì� øó yϑø9$#uρ $tΒ uρ !$yϑåκ s]øŠ t/ ( β Î) ÷Λ äΖä. tβθè= É) ÷è s? ∩⊄∇∪ 〈 
٢٧٠ ٢٨ 

tΑ$s% tΑ$s% ÈÍ.s! |N õ‹ sƒ ªB $# $�γ≈ s9Î) “Î�ö� xî y7 ¨Ζn= yè ô_ V{ z ÏΒ š ÏΡθ àf ó¡yϑø9$# ∩⊄∪ öθ s9uρ r& y7 çGø⁄Å_ &óý Î/ 

& Î7 •Β ∩⊂⊃∪ 〈 

٤٣٦ ٣٠-٢٩ 

 tΑ$s% ÏN ù'sù ÿÏµÎ/ β Î) |MΨ à2 š∅ÏΒ t Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9r'sù çν$|Á tã #sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷è èO × Î7 •Β ∩⊂⊄∪ tí t“ tΡ uρ 

… çν y‰ tƒ #sŒ Î* sù }‘ Ïδ â!$ŸÒ ø‹ t/ tÌ� Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ 〈 

٤٣٦-٢٥٩ ٣٣-٣١ 

 # YŠ$tãuρ (#yŠθ ßϑrO uρ ‰ s% uρ š̈ t7 ¨? Ν à6 s9  ÏiΒ öΝ Îγ ÏΨ Å6≈ |¡̈Β ( š̈y— uρ ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9$# öΝ ßγ n=≈ uΗ ùår& 

öΝ èδ £‰ |Á sù Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# (#θ çΡ% x. uρ tÎ�ÅÇ ö7 tFó¡ãΒ ∩⊂∇∪ 〈 

٢١٤ ٣٨ 

 (#θ ä9$s% uρ Iω öθ s9 š Ì̂“Ρ é& Ïµø‹ n= tã ×M≈ tƒ#u  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ‾Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$yϑ‾Ρ Î)uρ O$tΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ 

ê Î7 •Β ∩∈⊃∪   óΟ s9uρ r& óΟ Îγ Ï� õ3 tƒ !$‾Ρ r& $uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈tF Å6 ø9$# 4‘n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n=tæ 4 āχ Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπyϑôm t� s9 

3“t� ò2ÏŒuρ 5Θöθ s) Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊇∪ 〈 

٢٣٤ ٥١-٥٠ 

 y7 tΡθ è=Éf ÷è tGó¡ o„ uρ É>#x‹ yè ø9$$Î/ 4 Iω öθ s9uρ ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β ÞΟ èδ u!$pg °: Ü>#x‹ yè ø9$# Ν æη̈Ψ t� Ï? ù'u‹ s9uρ ZπtGøó t/ öΝ èδ uρ Ÿω 
tβρ â÷ßêô±o„ ∩∈⊂∪ 〈 

٢٣٨ ٥٣ 

 !$oΨøŠ ym ÷ρ r'sù 4’ n< Î) #y›θ ãΒ Èβ r& >Î�ôÑ $# x8$|Á yè În/ t� ós t7 ø9$# ( t, n=x�Ρ $$sù tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5− ö�Ïù ÏŠ öθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ∩∉⊂∪  ٥٠٣-٤٢١-٩٠ ٦٣ 

 $oΨ ø� s9ø— r& uρ §Ν rO tÌ� yz Fψ $# ∩∉⊆∪ $uΖøŠ pgΥr& uρ 4y›θ ãΒ  tΒ uρ ÿ…çµyè ¨Β t Ïè uΗ ødr& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $oΨ ø%t� øîr& tÌ� yz Fψ $# ∩∉∉∪ ¨βÎ) 
’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ ( $tΒ uρ tβ%x. Ν èδ ç�sYø. r& t ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩∉∠∪ 〈 

٥٠٣-٤٢١ ٦٧-٦٤ 

 ã≅ ø? $#uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r't7 tΡ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) ∩∉∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/ L{ ÏµÏΒ öθ s% uρ $tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? ∩∠⊃∪ (#θ ä9$s% ß‰ ç7÷è tΡ $YΒ$uΖô¹ r& 

‘≅ sà oΨ sù $oλ m; t Ï� Å3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$s% ö≅ yδ ö/ä3 tΡθ ãè yϑó¡o„ øŒ Î) tβθ ããô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãè x�Ζtƒ ÷ρ r& tβρ •�ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$s% 

ö≅ t/ !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u y7 Ï9≡x‹ x. tβθ è= yè ø� tƒ ∩∠⊆∪ 〈 

٥٩٥ ٧٣-٦٩ 

 (#θ ä9$s% ö≅ t/ !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u y7 Ï9≡x‹ x. tβθ è= yèø� tƒ ∩∠⊆∪ 〈 ٥٩٥-٢١٧ ٧٤ 

 “Ï%©! $#uρ uθ èδ Í_ ßϑÏè ôÜãƒ È É) ó¡o„ uρ ∩∠∪ #sŒ Î)uρ àM ôÊ Ì� tΒ uθ ßγ sù É Ï� ô± o„ 〈 ٢٢٩ ٨٠-٧٩ 

 “Ï%©! $#uρ Í_ çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO È ÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪ 〈 
٤٣٠-٢٢٩ ٨١ 

 ü“Ï%©! $#uρ ßìyϑôÛ r& β r& t� Ï� øó tƒ ’ Í< ÉLt↔ ÿ‹ ÏÜyz uΘöθ tƒ ÉÏe$! $# ∩∇⊄∪ 〈 
٤٣٠ ٨٢ 

 Ÿω uρ ’ ÎΤ Ì“ øƒ éB tΠ öθ tƒ tβθ èWyè ö7 ãƒ ∩∇∠∪ tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ āω Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù=s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ ٤٣٠ ٨٩-٨٧ 



  
 

٧٥٦

∩∇∪ 〈 

 Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ çλ m; tør& $tΒ óΟ çFΖä. tβρß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ö≅ yδ ÷Λ äl tΡρç�ÝÇΖtƒ ÷ρ r& tβρ ã�ÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂∪ 〈 ٦٥٩-٦٣٣ ٩٣-٩٢ 

 (# þθ ä9$s% ß ÏΒ ÷σ çΡ r& y7 s9 y7 yè t7 ¨? $#uρ tβθ ä9sŒ ö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 
٢٤٨ ١١١ 

 tΑ$s% $tΒ uρ ‘ Ïϑù= Ïæ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪  ÷β Î) öΝ åκ æ5$|¡Ïm āω Î) 4’ n?tã ’ În1 u‘ ( öθ s9 tβρã� ãè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$tΒ uρ 

O$tΡ r& ÏŠ Í‘$sÜÎ/ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$tΡ r& āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β ∩⊇⊇∈∪ 〈 

١١٢-
١١٥ 

٢٥٠ 

 tβθãΖö6 s? r& Èe≅ ä3 Î/ ?ìƒ Í‘ Zπtƒ#u tβθèW t6 ÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −Gs? uρ yìÏΡ$|Á tΒ öΝ ä3 ª= yès9 tβρ à$é# øƒ rB ∩⊇⊄∪ 〈 ١٢٨-
١٢٩ 

٤٥١-٩٨ 

 #sŒ Î)uρ Ο çGô±sÜt/ óΟ çFô±sÜt/ tÍ‘$¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ 〈 ٤٣٣ ١٣٠ 

 (#θ ä9$s% í!#uθ y™ !$oΨ ø‹ n= tã |M ôà tãuρ r& ôΘr& óΟ s9 ä3 s? z ÏiΒ š Ïà Ïã≡uθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ āω Î) ß, è= äz t Ï9̈ρ F{$# 

∩⊇⊂∠∪ $tΒ uρ ß øt wΥ t Î/ ¤‹ yè ßϑÎ/ ∩⊇⊂∇∪ 〈 

١٣٦-
١٣٨ 

٤٥٧ 

 tβθ ä. u�øIè? r& ’ Îû $tΒ !$oΨ ßγ≈ yδ š ÏΖÏΒ#u ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 5βθ ã‹ããuρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ ã— uρ 9≅ øƒwΥuρ $yγ ãè ù= sÛ ÒΟŠÅÒ yδ 

∩⊇⊆∇∪ tβθ çGÅs ÷Ζs? uρ š∅ÏΒ ÉΑ$t6 Éf ø9$# $Y?θ ã‹ç/ t Ïδ Ì�≈ sù ∩⊇⊆∪ 〈 

١٤٦-
١٤٩ 

٤٥٢-٩٨ 

 (#θ à) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (# þθ ãè‹ÏÜè? z÷ö∆ r& t Ïù Î�ô£ ßϑø9$# ∩⊇∈⊇∪ tÏ%©! $# tβρ ß‰ Å¡ø� ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ 

tβθ ßs Î= óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ 〈 

١٥٠-
١٥٢ 

٩٨ 

 (# þθ ä9$s% !$yϑ‾Ρ Î) |MΡ r& z ÏΒ tÌ� −s |¡ßϑø9$# ∩⊇∈⊂∪ 〈 
٤٥٨ ١٥٣ 

 !$tΒ |MΡ r& āω Î) ×�|³ o0 $oΨ è= ÷W ÏiΒ ÏN ù'sù >πtƒ$t↔ Î/ β Î) |MΖä. z ÏΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 
٢٥٩-١٢٥ ١٥٤-

٤٥٨-٤٤٠ 

 tΑ$s% Íν É‹≈ yδ ×πs%$tΡ $oλ °; Ò>÷�Å° ö/ä3 s9uρ Ü>÷�Å° 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ 〈 ٤٥٨-٢٥٩ ١٥٥ 

 Ÿω uρ $yδθ �¡yϑs? &þθ Ý¡Î0 öΝ ä. x‹ è{ ù'u‹ sù Ü>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ 〈 
٤٥٨ ١٥٦ 

 ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% >Þθ ä9 t Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩⊇∉⊃∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθà) −Gs? ∩⊇∉⊇∪ ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 îΑθ ß™ u‘ 

× ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θ à) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∉⊂∪ !$tΒ uρ öΝ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @�ô_ r& ( ÷β Î) y“Ì� ô_ r& āω Î) 4’ n?tã Éb>u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊆∪ tβθè? ù's? r& tβ#t� ø. —%! $# z ÏΒ t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹ s? uρ $tΒ t, n=y{ ö/ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘ ô ÏiΒ Ν ä3 Å_≡uρ ø— r& 4 
ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠ öθ s% šχρ ßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ (#θ ä9$s% È⌡ s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? äÞθ è=≈ tƒ ¨sðθ ä3 tGs9 z ÏΒ t Å_ t� ÷‚ ßϑø9$# ∩⊇∉∠∪ tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) 

/ä3 Î= yϑyè Ï9 z ÏiΒ t,Î!$s) ø9$# ∩⊇∉∇∪ Éb>u‘ Í_ Ång wΥ ’ Í?÷δ r& uρ $£ϑÏΒ tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉∪ çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖsù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ t Ïè uΗødr& ∩⊇∠⊃∪ āω Î) 

# Y—θ èg x” ’ Îû tÎ�É9≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊇∪ 〈 

١٦١-
١٧١ 

٢٧٩ 

 óΟ s9uρ r& (#ρ ã�ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3 n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ t, n= y{ ª! $#  ÏΒ &óx« ÷β r& uρ #|¤ tã β r& tβθ ä3 tƒ Ï‰ s% 

z>u�tIø% $# öΝ ßγ è= y_ r& ( Äd“r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷èt/ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∈∪ 〈 

٥٠٤ ١٨٥ 

 çνθ ç/ ¤‹s3 sù öΝ èδ x‹ yz r'sù Ü>#x‹ tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©# —à9$# 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. z>#x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇∪ 〈 ٤٧٠ ١٨٩ 



  
 

٧٥٧

 …çµ‾Ρ Î)uρ ã≅ƒ Í”∴tGs9 Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∪ tΑt“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ ”�9$# ß ÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9$# 

∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1 t� tã & Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 

١٩٢-
١٩٥ 

١٤١ 

 …çµ‾Ρ Î)uρ ’ Å∀s9 Ì� ç/ ã— t Ï9̈ρ F{$# ∩⊇∉∪ 〈 
٦١٦ ١٩٦ 

 !$tΒ uρ $uΖõ3 n= ÷δ r&  ÏΒ >πtƒ ö� s% āω Î) $oλ m; tβρ â‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 〈 ٣٦٣-٤٠ ٢٠٨ 

 !$tΒ uρ $uΖõ3 n= ÷δ r&  ÏΒ >πtƒ ö� s% āω Î) $oλ m; tβρ â‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“t� ø. ÏŒ $tΒ uρ $̈Ζà2 t ÏϑÎ=≈ sß ∩⊄⊃∪ 〈 ٣٦٣-٤٦ ٢٠٩ 

 $tΒ uρ ôM s9̈”t∴s? ÏµÎ/ ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊇⊃∪ $tΒ uρ Èö t7 .⊥ tƒ öΝ çλm; $tΒ uρ šχθ ãè‹ ÏÜtGó¡o„ ∩⊄⊇⊇∪ óΟ ßγ ‾Ρ Î) Ç tã Æìôϑ¡¡9$# 

tβθ ä9ρ â“ ÷è yϑs9 ∩⊄⊇⊄∪ 〈 

٢١٠-
٢١٣ 

٤٨٧ 

 ö‘É‹Ρ r& uρ y7 s? u�� Ï±tã š Î/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ 〈 ٣٤٩ ٢١٤ 

 ö≅ yδ öΝ ä3 ã⁄Îm;tΡ é& 4’ n?tã  tΒ ãΑ̈”t∴s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴s? 4’ n?tã Èe≅ ä. >8$©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à) ù= ãƒ yìôϑ¡¡9$# 

öΝ èδ ç�sYò2r& uρ šχθ ç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ 〈 
 

٢٢١-
٢٢٣ 

٤٣٧ 

   O@رة ا��وم

 $Ο!9# ∩⊇∪ ÏM t7Î= äñ ãΠρ ”�9$# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Šr& ÇÚ ö‘ F{$# Ν èδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟ Îγ Î6 n= yñ šχθ ç7 Î= øó u‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ 

š ÏΖÅ™ 3 ¬! ã� øΒ F{$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% .ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ uρ ßy t� ø� tƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ∩⊆∪ Î�óÇ uΖÎ/ «! $# 4 ç�ÝÇΖtƒ ∅tΒ 

â!$t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠ Ïm §�9$# ∩∈∪ 〈 

٤٩٢ ٥-١ 

 y‰ôãuρ «! $# ( Ÿω ß#Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôãuρ £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑn= ôè tƒ # \� Îγ≈ sß z ÏiΒ 

Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδ uρ Ç tã Íο t�Åz Fψ $# ö/ãφ tβθ è=Ï�≈ xî ∩∠∪ 〈 

٥٨٣ ٧ 

 ßl Ì�øƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# z ÏΒ ÏM Íh‹yϑø9$# ßl Ì� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9$# z ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Äôv ä†uρ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκ ÌE öθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ 

šχθ ã_ t� øƒ éB ∩⊇∪ 〈 

٥١٦-٣٠٧ ١٩ 

 ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷β r& Ν ä3 s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? ¢Ο èO !#sŒ Î) Ο çFΡ r& Ö� t±o0 šχρ ç�Å³ tFΖs? ∩⊄⊃∪ 〈 
٢٥ ٢٠ 

 ô ÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG÷z $#uρ öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9r& ö/ä3 ÏΡ≡uθ ø9r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 

t ÏϑÎ=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ 〈 

٥٤٩ ٢٢ 

 ô ÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u /ä3 ãΒ$uΖtΒ È≅ ø‹ ©9$$Î/ Í‘$pκ ¨]9$#uρ Ν ä. äτ !$tó ÏGö/ $#uρ  ÏiΒ ÿÏ& Î# ôÒ sù 4 āχ Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

šχθ ãè yϑó¡o„ ∩⊄⊂∪ 〈 

٥٢٧ ٢٣ 

 uθ èδ uρ “Ï%©! $# (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ø9$# ¢Ο èO … çν ß‰‹Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµø‹ n= tã 4 ã& s! uρ ã≅ sV yϑø9$# 4’ n?ôãF{$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟ‹ Å3 ys ø9$# ∩⊄∠∪ 〈 

٢٨٦-٢٤٤ ٢٧ 



  
 

٧٥٨

 z>u�ŸÑ Ν ä3 s9 Wξ sV ¨Β ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡à�Ρ r& ( ≅ yδ Ν ä3 ©9  ÏiΒ $̈Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ u!% Ÿ2u�à° ’ Îû $tΒ 

öΝ à6≈ oΨ ø% y— u‘ óΟ çFΡ r'sù ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ öΝ ßγ tΡθ èù$sƒ rB öΝ à6 ÏG x�Š Ï‚ x. öΝ ä3 |¡à�Ρ r& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á x� çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθ s) Ï9 

šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊄∇∪ 〈 

٣٠٣-١١١ ٢٨ 

 È≅ t/ yìt7 ©? $# šÏ%©! $# (# þθ ßϑn= sß Ν èδ u!#uθ ÷δ r& Î�ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ (  yϑsù “Ï‰ öκ u‰ ô tΒ ¨≅ |Ê r& ª! $# ( $tΒ uρ Μ çλm;  ÏiΒ tÎ�ÅÇ≈ ‾Ρ 

∩⊄∪ 〈 

٢٠١ ٢٩ 

 óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$# Ï9 $Z�‹ ÏΖym 4 |N t� ôÜÏù «! $# ÉL©9$# t� sÜsù }̈ $̈Ζ9$# $pκ ö�n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐Ï9 «! $# 4 š� Ï9≡sŒ 

ÚÏe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9$# �∅Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂⊃∪ 〈 

١٠٠-٩٩-٢ ٣٠-
١٠٤-١٠١-
٥٧٢-٥٦٧ 

 ö≅ è% (#ρ ç�� Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7É)≈ tã tÏ%©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. Ο èδ ç�sYò2r& t Ï. Î�ô³ •Β ∩⊆⊄∪ 〈 
٤٤٨ ٤٢ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% ¸ξß™ â‘ 4’ n<Î) öΝ Îγ ÏΒ öθ s% Ο èδρâ!$yf sù ÏM≈uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖôϑs) tFΡ $$sù zÏΒ tÏ%©! $# (#θ ãΒ t� ô_ r& ( 
šχ% x. uρ $̂) ym $oΨ ø‹n= tã ç�óÇ nΣ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# 〈 

٥٦٢-٤١٧-٦٨ ٤٧ 

  ª! $# “Ï%©! $# Ν ä3 s) n= s{  ÏiΒ 7#÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7#÷è |Ê Zο §θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ;ο §θ è% $Z� ÷è |Ê 

Zπt7 øŠ x©uρ 4 ß, è= øƒs† $tΒ â!$t±o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠ Î= yèø9$# ã�ƒ Ï‰ s) ø9$# ∩∈⊆∪ 〈 

٥٥٠-٣٠٩ ٥٤ 

 tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπtã$¡¡9$# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθ ãΒ Ì�ôf ãΚ ø9$# $tΒ (#θ èV Î6 s9 u�ö� xî 7πtã$y™ 4 š� Ï9≡x‹ x. (#θ çΡ% x. tβθä3 sù ÷σ ãƒ ∩∈∈∪ 〈 
٦٧٠-٦٦٧ ٥٥ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïèø9$# z≈yϑƒ M} $# uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n<Î) ÇΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9$# ( #x‹≈ yγ sù ãΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9$# 

öΝ à6 ¨ΖÅ3≈ s9uρ óΟ çFΖä. Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∈∉∪ 〈 

٥٨٣-٥٨٢ ٥٦ 

 7‹Í× tΒ öθ u‹ sù āω ßìx�Ζtƒ šÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝ ßγ è? u‘ É‹ ÷è tΒ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ ç7 tG÷è tGó¡ç„ ∩∈∠∪ 〈 
٦٢٨ ٥٧ 

   O@رة ��3Uن

 #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n= tã $oΨ çG≈ tƒ#u 4’ ‾< uρ # Z�É9 ò6 tGó¡ãΒ β r( x. óΟ ©9 $yγ ÷è yϑó¡o„ ¨β r( x. þ’ Îû Ïµø‹ tΡ èŒ é& # \� ø% uρ ( çν ÷�Åe³ t6 sù A>#x‹ yè Î/ 

AΟŠ Ï9r& ∩∠∪ 〈 

١٩٩ ٧ 

 #x‹≈yδ ß,ù= yz «! $# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$tΒ t, n= y{ tÏ%©! $#  ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β ∩⊇⊇∪ 〈 ١٦١ ١١ 

 øŒ Î)uρ tΑ$s% ß≈ yϑø) ä9 ÏµÏΖö/ eω uθ èδ uρ …çµÝà Ïè tƒ ¢o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î�ô³ è@ «! $$Î/ ( āχ Î) x8 ÷�Åe³9$# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪ 〈 ٤٤٨ ١٣ 

 óΟ s9r& (# ÷ρ t� s? ¨β r& ©! $# t�¤‚ y™ Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# xtt7 ó™ r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµyϑyè ÏΡ Zο t� Îγ≈ sß 

ZπuΖÏÛ$t/ uρ 3 zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† † Îû «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ Ÿω uρ “W‰ èδ Ÿω uρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩⊄⊃∪ 〈 

١٣١-٥٩ ٢٠ 

 #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7®? $# !$tΒ tΑt“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®K tΡ $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã !$tΡ u!$t/# u 4 öθ s9uρ r& tβ% Ÿ2 

ß≈ sÜø‹ ¤±9$# öΝ èδθ ããô‰ tƒ 4’ n< Î) É>#x‹ tã Î�� Ïè ¡¡9$# ∩⊄⊇∪ 〈 

٢٣١ ٢١ 

 öθ s9uρ $yϑ‾Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$#  ÏΒ >ο t� yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã�ós t7 ø9$#uρ … çν ‘‰ßϑtƒ . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ èπyè ö7 y™ 9� çt ø2r& $̈Β ôN y‰ Ï� tΡ àM≈ yϑÎ= x. 

«! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Ì“ tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄∠∪ 〈 

٤٧٨ ٢٧ 



  
 

٧٥٩

 #sŒ Î)uρ Ν åκ u�Ï±xî Ól öθ ¨Β È≅ n= —à9$$x. (# âθ tãyŠ ©! $# t ÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! tÏe$! $# $£ϑn= sù öΝ ßγ8‾g wΥ ’ n< Î) Îh�y9 ø9$# Ν ßγ ÷ΨÏϑsù Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β 4 
$tΒ uρ ß‰ ys øg s† !$uΖÏF≈ tƒ$t↔ Î/ āω Î) ‘≅ ä. 9‘$−F yz 9‘θ à� x. ∩⊂⊄∪ 〈 

٥٧٤-١٠١ ٢٢ 

   O@رة ا�;I4ة

 ü“Ï%©! $# z |¡ôm r& ¨≅ ä. >óx« … çµs) n= yz ( r& y‰ t/ uρ t, ù= yz Ç≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ & ÏÛ 〈 
٤٨ ٧ 

 ¢Ο èO çµ1 §θ y™ y‡ x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ ÏµÏmρ •‘ ( Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3 s9 yìôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/ F{$#uρ nο y‰ Ï↔ øù F{$#uρ 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β 

šχρ ã� à6 ô±n@ ∩∪ 〈 

٥١١ ٩ 

 öθ s9uρ #“t� s? ÏŒ Î) šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9$# (#θ Ý¡Ï.$tΡ öΝ ÎηÅ™ρ ââ‘ y‰ΖÏã óΟÎγ În/ u‘ !$oΨ −/ u‘ $tΡ ÷�|Ç ö/ r& $uΖ÷è Ïϑy™ uρ $oΨ ÷è Å_ ö‘ $$sù 

ö≅ yϑ÷è tΡ $�s Î=≈ |¹ $‾Ρ Î) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ ∩⊇⊄∪ 〈 

٦٦٥ ١٢ 

 öθ s9uρ $oΨ ø⁄Ï© $oΨ ÷� s? Uψ ¨≅ ä. C§ ø� tΡ $yγ1 y‰ èδ ô Å3≈ s9uρ ¨, ym ãΑöθ s) ø9$# Íh_ ÏΒ ¨β V| øΒ V{ zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# 

Ä¨$̈Ζ9$#uρ š Ïè uΗ ødr& ∩⊇⊂∪ 〈 

٦١ ١٣ 

 (#θ è%ρä‹ sù $yϑÎ/ óΟçF� Å¡nΣ u!$s) Ï9 öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ !#x‹≈ yδ $‾Ρ Î) óΟ à6≈ uΖ� Å¡nΣ ( (#θ è%ρèŒuρ šU#x‹ tã Ï$ù# èƒ ø: $# $yϑÎ/ óΟ çFΖä. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊆∪ 〈 

١٢٧ ١٤ 

   O@رة اacRاب

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ã� ä. øŒ $# sπyϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) öΝ ä3 ø? u!% ỳ ×Šθ ãΖã_ $uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝ Íκ ö�n= tã $\t†Í‘ # YŠθ ãΖã_ uρ 

öΝ ©9 $yδ ÷ρ t� s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? # ��� ÅÁ t/ ∩∪ 〈 

٤٢٨ ٩ 

 ô‰s) s9uρ (#θ çΡ% x. (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ —9uθ ãƒ t�≈t/ ÷Š F{$# 4 tβ% x. uρ ß‰ ôγ tã «! $# Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊇∈∪ 〈 
٦٣٣ ١٥ 

 ô‰s) s9uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 tΒ !$yϑ‹ Ïù β Î) öΝ ä3≈ ¨Ψ©3 ¨Β ÏµŠ Ïù $uΖù= yè y_ uρ öΝ ßγ s9 $Yè øÿ xœ # \�≈ |Á ö/ r& uρ Zο y‰ Ï↔ øù r& uρ !$yϑsù 4o_ øîr& öΝ åκ ÷]tã 

öΝ ßγ ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã�≈ |Á ö/ r& Iω uρ Ν åκ èE y‰ Ï↔ øù r&  ÏiΒ >óx« øŒ Î) (#θ çΡ% x. šχρ ß‰ ys øg s† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# s−% tn uρ Ν Íκ Í5 $̈Β 

(#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβρâÌ“ öκ tJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 

٢٥٣ ٢٦ 

 $̈Β tβ% x. ’ n?tã ÄcÉ< ¨Ψ9$# ôÏΒ 8l t� ym $yϑŠ Ïù uÚ t� sù ª! $# … çµs9 ( sπ̈Ζß™ «! $# ’ Îû tÏ%©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& 

«! $# # Y‘ y‰s% # �‘ρß‰ ø) ¨Β ∩⊂∇∪ 〈 

٥٥٥ ٣٨ 

 $̈Β tβ% x. î‰ £ϑpt èΧ !$t/ r& 7‰ tn r&  ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘  Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$yz uρ z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9$# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3 Î/ >óx« 

$VϑŠ Î= tã ∩⊆⊃∪ 〈 

٤٨٨ ٤٠ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z�Åe³ t6 ãΒ uρ # \�ƒ É‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ 〈 
٦٤١ ٤٥ 

 āω ‘≅ Ït s† š� s9 â!$|¡ÏiΨ9$# . ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iω uρ β r& tΑ£‰ t7 s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9uρ š� t7 yf ôãr& £ åκß]ó¡ãm āω Î) $tΒ 

ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# 4‘n= tã Èe≅ ä. &óx« $Y7Š Ï% §‘ ∩∈⊄∪ 〈 

٥٩٣ ٥٢ 

 sπ̈Ζß™ «! $# † Îû šÏ%©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% (  s9uρ y‰Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ ö7s? ∩∉⊄∪ 〈 ٥٥٥-٤٥٢-٧٦ ٦٢ 



  
 

٧٦٠

 (#θ ä9$s% uρ !$oΨ −/ u‘ !$‾Ρ Î) $uΖ÷è sÛ r& $uΖs? yŠ$y™ $tΡ u!#u�y9 ä. uρ $tΡθ �= |Ê r'sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9$# ∩∉∠∪ 〈 ٢٥٢-٢١٨ ٦٧-
٢٥٣ 

 !$oΨ−/ u‘ öΝ Íκ ÌE#u È÷ x� ÷è ÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# öΝ åκ ÷]yè ø9$#uρ $YΖ÷è s9 # Z�� Î7x. ∩∉∇∪ 〈 ٢٥٤ ٦٨ 

 $‾Ρ Î) $oΨôÊ t� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ÉΑ$t6 Éf ø9$#uρ š÷ t/ r'sù β r& $pκ s]ù= Ïϑøt s† z ø) x� ô©r& uρ $pκ ÷]ÏΒ 

$yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ 〈 

٥٤٠-٥٠ ٧٢ 

q�O رة@O   

“t� tƒ uρ tÏ%©! $# (#θ è?ρé& zΝ ù= Ïè ø9$# ü“Ï%©! $# tΑÌ“Ρ é& š� ø‹ s9Î)  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9$# ü“Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒ Í•yè ø9$# 

Ï‰‹Ïϑpt ø: $# ∩∉∪ 〈 

٥٨٤ ٦ 

 ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u yŠ… ãρ#yŠ $̈ΖÏΒ Wξ ôÒ sù ( ãΑ$t7 Éf≈ tƒ ’ Î1 Íiρ r& … çµyè tΒ u�ö� ©Ü9$# uρ  $̈Ψ s9r& uρ çµs9 y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ∩⊇⊃∪ 〈 ٤٢٣ ١٠ 

 Èβ r& ö≅ uΗ ùå$# ;M≈ tóÎ7≈ y™ ö‘ Ïd‰s% uρ ’ Îû ÏŠ ÷�œ£9$# ( (#θ è= yϑôã$#uρ $�s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤ Î) $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ×�� ÅÁ t/ ∩⊇⊇∪ 〈 
٤٢٣ ١١ 

 $£ϑn= sù $uΖøŠ ŸÒ s% Ïµø‹ n= tã |N öθ yϑø9$# $tΒ öΝ çλ °;yŠ 4’ n?tã ÿÏµÏ? öθ tΒ āω Î) èπ−/ !#yŠ ÇÚ ö‘ F{$# ã≅ à2ù's? … çµs? r'|¡Ψ ÏΒ ( $£ϑn= sù §� yz 

ÏM uΖ̈� t7 s? ÷ Åg ø: $# β r& öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑn= ôè tƒ |= ø‹ tóø9$# $tΒ (#θ èV Î6 s9 ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# È Îγ ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 

٢٤ ١٤ 

 ô‰ s) s9 tβ% x. :* t7 |¡Ï9 ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ s3 ó¡tΒ ×πtƒ#u ( Èβ$tG̈Ψ y_  tã & Ïϑtƒ 5Α$yϑÏ©uρ ( (#θ è= ä.  ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝ ä3 În/ u‘ (#ρ ã�ä3 ô©$#uρ … çµs9 

4 ×ο t$ù# t/ ×πt6 Íh‹ sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θ à� xî ∩⊇∈∪ 〈 

٤٦٤ ١٥ 

 (#θ àÊ t� ôãr'sù $uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝ Íκ ö�n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠ Ì� yèø9$# Ν ßγ≈ oΨø9£‰ t/ uρ öΝ Íκ ö�oK ¨Ζpg ¿2 È÷ tF̈Ζy_ ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2é& 7Ý ÷Η s~ 9≅ øO r& uρ 

&óx«uρ ÏiΒ 9‘ ô‰ Å™ 9≅Š Î= s% ∩⊇∉∪ 〈 

٤٦٧-٤٦٤ ١٦ 

 y7 Ï9≡sŒ Ν ßγ≈ oΨ ÷ƒ t“ y_ $yϑÎ/ (#ρ ã�x� x. ( ö≅ yδ uρ ü“Ì“≈ pg éΥ āω Î) u‘θ à� s3 ø9$# ∩⊇∠∪  〈 
٥٤١-٤٦٤ ١٧ 

 È≅ è% (#θ ãã÷Š $# šÏ%©! $# Λ äôϑtãy—  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î= ôϑtƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# $tΒ uρ öΝ çλ m; $yϑÎγŠ Ïù  ÏΒ 78 ÷�Å° $tΒ uρ … çµs9 Ν åκ ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9�� Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßìx�Ζs? èπyè≈ x� ¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã āω Î) ô yϑÏ9 

šχ ÏŒr& …çµs9 4 ∩⊄⊂∪ 〈 

٦٦٤-٦٦٣ ٢٣-٢٢ 

 ö≅ è% ßìyϑøg s† $uΖoΨ ÷� t/ $oΨ š/ u‘ ¢Ο èO ßxtGø� tƒ $uΖoΨ ÷�t/ Èd, ys ø9$$Î/ uθ èδ uρ ßy$−F x� ø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊄∉∪ 〈 
٦٨٤ ٢٦ 

 tΑ$s% uρ šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x.  s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ #x‹≈ yγ Î/ Èβ#uö� à) ø9$# Ÿω uρ “Ï%©! $$Î/ t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ 3 öθ s9uρ #“t� s? ÏŒ Î) 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# šχθ èùθ è% öθ tΒ y‰ΨÏã öΝ Íκ Íh5 u‘ ßìÅ_ ö� tƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ tΑöθ s) ø9$# ãΑθ à) tƒ šÏ%©! $# 

(#θ à� Ïè ôÒ çGó™ $# tÏ%©# Ï9 (#ρç�y9 õ3 tF ó™ $# Iω öθ s9 óΟ çFΡ r& $̈Ψ ä3 s9 š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ 〈 

٢٥٤-٢٥٢ ٣١ 

 tΑ$s% tÏ%©! $# (#ρ ç�y9 õ3 tGó™ $# tÏ%©# Ï9 (# þθ à� Ïè ôÒ çGó™ $# ß øt wΥr& ö/ä3≈ tΡ ÷Šy‰ |¹ Ç tã 3“y‰ çλ ù;$# y‰ ÷èt/ øŒ Î) Ο ä. u!% ỳ ( ö≅ t/ 

Ο çFΖä. t ÏΒ Í� ÷g ’Χ ∩⊂⊄∪ 〈 

٢٥٤ ٣٢ 

 Α$s% uρ zƒ Ï%©! $# (#θ à� Ïè ôÒ çGó™ $# tÏ%©# Ï9 (#ρ ç�y9 õ3 tF ó™ $# ö≅ t/ ã� õ3 tΒ È≅ ø‹ ©9$# Í‘$yγ ¨Ψ9$#uρ øŒ Î) !$oΨ tΡρ ã�ãΒ ù's? βr& t�à� õ3 ‾Ρ «! $$Î/ 

Ÿ≅ yè øg wΥuρ ÿ…ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 (#ρ •�|�r& uρ sπtΒ#y‰ ¨Ζ9$# $£ϑs9 (# ãρ r& u‘ z>#x‹ yè ø9$# $uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅≈ n= øñ F{$# þ’ Îû É−$uΖôãr& tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. 4 

٢٥٥-٢٥٤ ٣٣ 



  
 

٧٦١

ö≅ yδ tβ ÷ρ t“ øg ä† āω Î) $tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊂⊂∪ 〈 

 (#θ ä9$s% uρ ß øt wΥ ç�sYò2r& Zω≡uθ øΒ r& # Y‰≈ s9÷ρ r& uρ $tΒ uρ ß øtwΥ t Î/ ¤‹ yè ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ 〈 ٢٤١-٢٤٠ ٣٥-
٢٤٩ 

 ö≅ è% ¨β Î) ’ În1 u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Îh�9$#  yϑÏ9 â!$t±o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ £Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∉∪  〈 
٢٤١ ٣٦ 

 !$tΒ uρ ö/ä3 ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä. ß‰≈ s9÷ρ r& ÉL©9$$Î/ ö/ä3 ç/ Ìh� s) è? $tΡ y‰ΖÏã #’ s∀ø9ã— āω Î) ô tΒ z tΒ#u Ÿ≅ Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù 

öΝ çλ m; â!#t“ y_ É#÷è ÅeÒ9$# $yϑÎ/ (#θ è= ÏΗ xå öΝ èδ uρ ’ Îû ÏM≈ sù ã�äó ø9$# tβθ ãΖÏΒ#u ∩⊂∠∪ 〈 

٢٤٢ ٣٧ 

 tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç�à³ øt s† $YèŠ ÏΗsd §Ν èO ãΑθ à) tƒ Ïπs3 Í× ‾≈ n=yϑù= Ï9 ÏIω àσ ‾≈ yδ r& ö/ä.$−ƒ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 tβρ ß‰ ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ 〈 
٦٤٩-٦٤٨ ٤٠-

٦٦١ 

 (#θ ä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡ r& $uΖ–Š Ï9uρ  ÏΒ Ν Îγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ç7 ÷è tƒ £ Éf ø9$# ( Ν èδ ç�sYò2 r& Ν Íκ Í5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊆⊇∪  ٦٤٩-٦٤٨ ٤٠-
٦٦١ 

 ö≅ è% !$yϑ‾Ρ Î) Ν ä3 Ýà Ïãr& >ο y‰ Ïm≡uθ Î/ ( β r& (#θ ãΒθ à) s? ¬! 4o_ ÷W tΒ 3“yŠ≡t� èù uρ ¢Ο èO (#ρ ã�¤6 x� tGs? 4 $tΒ /ä3 Î6 Ïm$|Á Î/ ÏiΒ 

>π̈ΖÅ_ 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ Ν ä3 ©9 t÷ t/ ô“y‰ tƒ 5>#x‹ tã 7‰ƒ Ï‰x© ∩⊆∉∪ 〈 

٣٥٧ ٤٦ 

 ö≅ è% β Î) àM ù= n= |Ê !$yϑ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊ r& 4’ n?tã Å¤ ø� tΡ ( Èβ Î)uρ àM ÷ƒ y‰tG÷δ $# $yϑÎ6 sù ûÇrθ ãƒ ¥’ n< Î) ú† În1 u‘ 4 …çµ‾Ρ Î) Óì‹ Ïϑy™ 

Ò=ƒ Ì� s% ∩∈⊃∪ 〈  

١٦٤-٩٠ ٥٠ 

�l�) رة@O   

 ß‰ôϑpt ø: $# ¬! Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3 Í× ‾≈ n=yϑø9$# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρé& 7πys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V ¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 
ß‰ƒ Ì“ tƒ ’ Îû È, ù= sƒø: $# $tΒ â!$t±o„ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪ 〈 

٦٠٢-٢٢٨-٩٩ ١ 

 ª! $#uρ ü“Ï%©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh�9$# ç�� ÏWçF sù $\/$pt xā çµ≈ oΨ ø) Ý¡sù 4’ n< Î) 7$s# t/ ;M Íh‹̈Β $uΖ÷� u‹ ôm r'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $pκ ÌE öθ tΒ 4 
y7 Ï9≡x‹ x. â‘θ à±–Ψ9$# ∩∪ 〈 

٢٤٥ ٩ 

 ßkÏ9θ ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9$# ’ Îû Í‘$yγ ¨Ζ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$yγ ¨Ζ9$# ’ Îû È≅ ø‹ ©9$# t� ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ¤±9$# t� yϑs) ø9$#uρ @≅ à2 “Ì� øg s† 9≅ y_ L{ 

‘ wΚ |¡•Β 4 ∩⊇⊂∪ 〈 

٢٦٢ ١٣ 

 $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôãF{$# ç�� ÅÁ t7 ø9$#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè= —à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρ ã�pt ø: $# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ 

“Èθ tGó¡o„ â!$u‹ ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ç„  tΒ â!$t±o„ ( !$tΒ uρ |MΡ r& 8ìÏϑó¡ßϑÎ/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9$# ∩⊄⊄∪  

٣١٢ ٢٢ 

 !$‾Ρ Î) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& Èd, ptø: $$Î/ # Z�� Ï±o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ 4 β Î)uρ ôÏiΒ >π̈Β é& āω Î) Ÿξ yz $pκ�Ïù Ö�ƒ É‹ tΡ 〈 
٤١ ٢٤ 

 öΝ èδ uρ tβθäz Ì� sÜóÁ tƒ $pκ�Ïù !$uΖ−/ u‘ $oΨ ô_ Ì� ÷z r& ö≅ yϑ÷è tΡ $�s Î=≈ |¹ u�ö� xî “Ï%©! $# $̈Ζà2 ã≅ yϑ÷è tΡ 4 óΟ s9uρ r& Ν ä. ö� Ïdϑyè çΡ $̈Β 

ã� ā2x‹ tGtƒ ÏµŠ Ïù  tΒ t� ©. x‹ s? ãΝ ä. u!% ỳ uρ ã�ƒ É‹ ¨Ψ9$# ( (#θ è%ρä‹ sù $yϑsù t ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9  ÏΒ A�� ÅÁ ‾Ρ ∩⊂∠∪ 〈 

٣٦٢ ٢٧ 

 3 $yϑ‾Ρ Î) ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ‾≈ yϑn= ãè ø9$# 3 āχ Î) ©! $# î“ƒ Í•tã î‘θ à� xî ∩⊄∇∪ 〈 ٥٧٨ ٢٨ 

 tÏ%©! $#uρ (#ρ ã� x� x. óΟ ßγ s9 â‘$tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ Ÿω 4|Ó ø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ (#θ è?θ ßϑuŠ sù Ÿω uρ ß#¤� sƒ ä† Ο ßγ ÷Ψ tã ô ÏiΒ $yγ Î/# x‹ tã 4 
y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øg wΥ ¨≅ ä. 9‘θ à� Ÿ2 ∩⊂∉∪ 〈 

٦٦٧ ٣٦ 

 öΝ èδ uρ tβθäz Ì� sÜóÁ tƒ $pκ�Ïù !$uΖ−/ u‘ $oΨ ô_ Ì� ÷z r& ö≅ yϑ÷è tΡ $�s Î=≈ |¹ u�ö� xî “Ï%©! $# $̈Ζà2 ã≅ yϑ÷è tΡ 4 óΟ s9uρ r& Ν ä. ö� Ïdϑyè çΡ $̈Β ٦٧٠-٦٦٧ ٣٧ 



  
 

٧٦٢

ã� ā2x‹ tGtƒ ÏµŠ Ïù  tΒ t� ©. x‹ s? ãΝ ä. u!% ỳ uρ ã�ƒ É‹ ¨Ψ9$# ( (#θ è%ρä‹ sù $yϑsù t ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9  ÏΒ A�� ÅÁ ‾Ρ ∩⊂∠∪ 〈 

 ö≅ è% ÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& ãΝ ä. u!% x. u�à° tÏ%©! $# tβθ ããô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρ â‘ r& #sŒ$tΒ (#θ à) n= yz z ÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# ôΘr& öΝ çλ m; Ô8 ÷�Å° 

’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ôΘr& öΝ ßγ≈ oΨ÷� s?#u $Y7≈ tGÏ. ôΜ ßγ sù 4’ n?tã ;M uΖÉi� t/ çµ÷ΖÏiΒ 4 ö≅ t/ β Î) ß‰ Ïètƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# Ν åκ ÝÕ÷è t/ $³Ò ÷è t/ 

āω Î) # �‘ρ á� äî ∩⊆⊃∪ 〈 

١٧٧-١٦١ ٤٠ 

 (#θ ßϑ|¡ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝ èδ u!% ỳ Ö�ƒ É‹ tΡ ¨äðθ ä3 u‹ ©9 3“y‰ ÷δ r& ô ÏΒ “y‰ ÷n Î) ÄΝ tΒ W{$# ( $£ϑn= sù 

öΝ èδ u!% ỳ Ö�ƒ É‹tΡ $̈Β öΝ èδ yŠ# y— āω Î) # �‘θ à� çΡ ∩⊆⊄∪ 〈 

٣٧ ٤٢ 

 ö≅ yγ sù šχρ ã� ÝàΖtƒ āω Î) |M ¨Ψ ß™ t Ï9̈ρ F{$# 4  n= sù y‰ Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7 s? (  s9uρ y‰ Åg rB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øt rB 

∩⊆⊂∪ 〈 

٥٥٨-٧٥ ٤٣  

jN رة@O   

 $‾Ρ Î) ßøt wΥ Ì÷∏ çΡ 4† tA öθ yϑø9$# Ü= çGò6 tΡ uρ $tΒ (#θ ãΒ £‰ s% öΝ èδ t�≈ rO#uuρ 4 ¨≅ ä. uρ >óx« çµ≈ uΖøŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$tΒ Î) & Î7 •Β 

∩⊇⊄∪ 〈 

٦١٩-٦١٥ ١٢ 

 ó>Î�ôÑ $#uρ Μ çλ m; ¸ξ sW ¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπtƒ ö� s) ø9$# øŒ Î) $yδ u!% ỳ tβθ è= y™ ö� ßϑø9$# ∩⊇⊂∪ øŒ Î) !$uΖù= y™ ö‘ r& ãΝ Íκ ö�s9Î) È÷ uΖøO $# $yϑèδθ ç/ ¤‹ s3 sù 

$tΡ ø— ¨“ yè sù ;] Ï9$sV Î/ (# þθ ä9$s) sù !$‾Ρ Î) Ν ä3 ø‹ s9Î) tβθ è=y™ ó÷‘∆ ∩⊇⊆∪  (#θ ä9$s% !$tΒ óΟ çFΡ r& āω Î) ×�|³ o0 $oΨ è= ÷WÏiΒ !$tΒ uρ tΑt“Ρ r& ß≈oΗ ÷q §�9$#  ÏΒ 

>óx« ÷β Î) óΟ çFΡ r& āω Î) tβθ ç/ É‹ õ3 x? ∩⊇∈∪ 〈 

٤٦٤ ١٥-١٣ 

 u!% ỳ uρ ô ÏΒ $|Á ø% r& ÏπuΖƒ Ï‰ yϑø9$# ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡o„ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θ ãèÎ7 ®? $# š Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩⊄⊃∪ (#θ ãè Î7 ®? $#  tΒ āω 
ö/ä3 é= t↔ ó¡o„ # \� ô_ r& Ν èδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩⊄⊇∪ 〈 

٤٦٤ ٢١-٢٠ 

 $tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7 ôãr& “Ï%©! $# ’ ÎΤ t� sÜsù Ïµø‹ s9Î)uρ tβθãè y_ ö� è? ∩⊄⊄∪ 〈 ٩٩ ٢٢ 

 !$tΒ uρ $uΖø9t“Ρ r& 4’ n?tã ÏµÏΒ öθ s% . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/  ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# $tΒ uρ $̈Ζä. t,Î! Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ βÎ) ôM tΡ% x. āω Î) 

Zπys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn≡uρ #sŒ Î* sù öΝ èδ tβρß‰ Ïϑ≈ yz ∩⊄∪ 〈 

٤٦٨-٤٦٤ ٢٩-٢٨ 

 óΟ s9r& (# ÷ρ t� tƒ ö/x. $uΖõ3 n= ÷δ r& Ν ßγ n= ö6 s% š∅ÏiΒ Èβρã� à) ø9$# öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ Íκ ö�s9Î) Ÿω tβθ ãèÅ_ ö� tƒ ∩⊂⊇∪ 〈 ٥٢٨-٤٥٥ ٣١ 

 βÎ)uρ @≅ ä. $£ϑ©9 ÓìŠ ÏΗ sd $uΖ÷ƒ t$©! tβρ ç�|Ø øt èΧ ∩⊂⊄∪ 〈 ٤٥٥ ٣٢ 

 ×πtƒ#uuρ ãΝ ßγ ©9 ã≅ ø‹©9$# ã‡ n= ó¡nΣ çµ÷ΖÏΒ u‘$pκ ¨]9$# #sŒ Î* sù Ν èδ tβθ ßϑÎ= ôà •Β ∩⊂∠∪ 〈 ٢٦٢-١١٧ ٣٧ 

 ß§ ôϑ¤±9$# uρ “Ì� øg rB 9h� s) tGó¡ßϑÏ9 $yγ ©9 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∇∪ t� yϑs) ø9$#uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s% tΑÎ—$oΨ tΒ 4®Lym 

yŠ$tã Èβθ ã_ ó� ãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰ s) ø9$# ∩⊂∪ 〈 

٢٦٢-١١٧ ٣٩-٣٨-
٥٦٠ 

 Ÿω ß§ ôϑ¤±9$# Èö t7 .⊥ tƒ !$oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰ è? t� yϑs) ø9$# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9$# ß, Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪  

 ×πtƒ#uuρ öΝ çλ °; $‾Ρ r& $uΖù= uΗ xq öΝ åκ tJ−ƒ Íh‘ èŒ ’ Îû Å7 ù= à� ø9$# Èβθ ßs ô±yϑø9$# ∩⊆⊇∪ 〈 

٤٠ 
 
 

٤١ 

٢٦٢-١١٧-
٥٥٦ 

 
٥٦١ 

 $tΒ uρ Ν Íκ�Ï? ù's? ô ÏiΒ 7πtƒ#u ôÏiΒ ÏM≈ tƒ#u öΝ Íκ Íh5 u‘ āω Î) (#θ çΡ% x. $pκ ÷]tã t ÅÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊆∉∪ 〈 ٢٦٦ ٤٦ 



  
 

٧٦٣

 óΟ s9r& ô‰ yγ ôãr& öΝ ä3 ö‹s9Î) ûÍ_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u χ r& āω (#ρ ß‰ ç7÷è s? z≈ sÜø‹ ¤±9$# ( … çµ‾Ρ Î) ö/ä3 s9 Aρß‰ tã × Î7 •Β ∩∉⊃∪ 〈 
٦٦١-١٦٤ ٦٠ 

 Èβr& uρ ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡•Β ∩∉⊇∪ 〈 ١٦٤ ٦١ 

 tΠ öθ u‹ ø9$# ÞΟ ÏF øƒ wΥ #’ n?tã öΝ Îγ Ïδ≡uθ øù r& !$uΖßϑÏk= s3 è? uρ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& ß‰ pκ ô¶ s? uρ Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3 tƒ ∩∉∈∪ 〈 
٦٥٦-٦٥٥ ٦٥ 

 $tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ‾= tæ t� ÷èÏe±9$# $tΒ uρ Èö t7 .⊥ tƒ ÿ… ã& s! 4 ÷β Î) uθ èδ āω Î) Ö� ø. ÏŒ ×β#uö� è% uρ × Î7 •Β 〈 ٤٣٥ ٦٩ 

 (#ρä‹ sƒ ªB $#uρ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Zπyγ Ï9#u öΝ ßγ ‾= yè©9 šχρ ç�|ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω tβθ ãè‹ÏÜtGó¡tƒ öΝ èδ u�óÇ nΣ öΝ èδ uρ öΝ çλ m; Ó‰Ψã_ 

tβρ ç�|Ø øt’Χ ∩∠∈∪ 〈 

٦٦٣-٦٦٠ ٧٥-٧٤ 

 óΟ s9uρ r& t� tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $‾Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz ÏΒ 7πx� õÜœΡ #sŒ Î* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁ yz × Î7 •Β 〈 ٥٢٨-١٩٠ ٧٧ 

 z>u�ŸÑ uρ $oΨ s9 Wξ sW tΒ zÅ¤ tΡ uρ …çµs) ù= yz ( tΑ$s%  tΒ Ä÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9$# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ 〈 ٢٤٣-١٩٠ ٧٨-
٥٢٨-٢٤٤-
٥٥٢ 

 ö≅ è% $pκ�Í‹ ós ãƒ ü“Ï%©! $# !$yδ r't±Σr& tΑ̈ρ r& ;ο §� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ @,ù= yz íΟŠ Î=tæ ∩∠∪ 〈 ٢٤٤-١٩٠ ٧٩-
٥٥٢-٥٢٨ 

 }§ øŠ s9uρ r& “Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n?tã β r& t, è=øƒ s† Ο ßγ n= ÷WÏΒ 4 4’ n?t/ uθ èδ uρ ß,≈ ‾= y‚ ø9$# ÞΟŠ Î= yèø9$# 

∩∇⊇∪ 〈 

٢٨٧-٢٤٤ ٨١ 

   O@رة ا��8(�ت

 ö≅ t/ |M ö7 Éf tã tβρ ã�y‚ ó¡o„ uρ ∩⊇⊄∪ #sŒ Î)uρ (#ρ ã�Ïj. èŒ Ÿω tβρ ã� ä. õ‹ tƒ ∩⊇⊂∪ 〈 
١٠٣ ١٣-١٢ 

 (#ρç�à³ ôm $# tÏ%©! $# (#θ çΗ s>sß öΝ ßγ y_≡uρ ø— r& uρ $tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# öΝ èδρ ß‰÷δ $$sù 4’ n< Î) ÅÞ≡u�ÅÀ 

ËΛÅs pg ø: $# ∩⊄⊂∪ 〈 

٦٦٠-٦٣٥ ٢٣-٢٢-
٦٦٥-٦٦٣-
٦٨٢ 

 óΟèδθ à� Ï% uρ ( Ν åκ ¨ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ ó¡̈Β ∩⊄⊆∪ $tΒ ö/ä3 s9 Ÿω tβρç�|À$uΖs? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/èφ tΠ öθ u‹ ø9$# tβθ ßϑÎ= ó¡tF ó¡ãΒ ∩⊄∉∪ 〈 
٦٦٣-٦٣٥ ٢٦-٢٤ 

 Ÿ≅ t7ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ tβθ ä9u!$|¡tF tƒ ∩⊄∠∪ (# þθ ä9$s% öΝ ä3 ‾Ρ Î) ÷Λ äΖä. $uΖtΡθ è? ù's? Ç tã È Ïϑu‹ ø9$# ∩⊄∇∪ (#θ ä9$s% ≅ t/ 

óΟ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? t ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊄∪ $tΒ uρ tβ% x. $uΖs9 /ä3 ø‹ n= tæ  ÏiΒ ¤≈ sÜù= ß™ ( ö≅ t/ ÷Λ äΖä. $YΒ öθ s% t Éó≈ sÛ ∩⊂⊃∪ ¨, ys sù $oΨ ø‹ n= tã 

ãΑöθ s% !$uΖÎn/ u‘ ( $‾Ρ Î) tβθ à) Í←!#x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝ ä3≈ uΖ÷ƒ uθ øîr'sù $‾Ρ Î) $̈Ζä. tÈθ≈ xî ∩⊂⊄∪ 〈 

١٩٣ ٣٢-٢٧ 

 öΝ åκ̈Ξ Î* sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# tβθä. Î�tIô±ãΒ ∩⊂⊂∪ 〈 
٢٥٥-١٩٣ ٣٣ 

 $‾Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. ã≅ yè ø� tΡ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$$Î/ ∩⊂⊆∪ 〈 
١٩٣ ٣٤ 

 öΝ åκ̈Ξ Î) (# þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9Î) āω Î) ª! $# tβρç�É9 õ3 tGó¡o„ ∩⊂∈∪ 〈 
١٩٧ ٣٥ 

 tβθä9θ à) tƒ uρ $̈ΖÍ←r& (# þθ ä. Í‘$tGs9 $oΨ ÏGyγ Ï9#u 9� Ïã$t±Ï9 ¥βθ ãΖøg ¤Χ ∩⊂∉∪ 〈 
١٩٧-١٥٢ ٣٦ 

 tΑ$s% ö≅ yδ Ο çFΡ r& tβθãè Î= ©Ü•Β ∩∈⊆∪ yìn= ©Û $$sù çν#ut� sù ’ Îû Ï!#uθ y™ ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩∈∈∪ 〈 
٥٩٠ ٥٥ 

 öΝ åκ̈Ξ Î) (# öθ x� ø9r& óΟ èδ u!$t/# u t,Îk! !$|Ê ∩∉∪ ôΜ ßγ sù #’ n?tã öΝ Ïδ Ì�≈rO#u tβθ ããt� öκ ç‰ ∩∠⊃∪  〈 ٢١٧ ٧٠ 

 ô‰s) s9uρ ¨≅ |Ê öΝ ßγ n= ö6 s% ç�sYò2r& t,Î! ¨ρ F{$# ∩∠⊇∪ 〈 
٢٠٩ ٧١ 



  
 

٧٦٤

 tΑ$s% tβρ ß‰ ç7÷è s? r& $tΒ tβθ çGÅs ÷Ψ s? ∩∈∪ ª! $#uρ ö/ä3 s) n= s{ $tΒ uρ tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉∪ 〈 ٢٨٩ ٩٦-٩٥ 

 (#ρßŠ# u‘ r'sù ÏµÎ/ # Y‰ ø‹x. ãΝ ßγ≈ oΨ ù=yè pg m� t,Î# x� ó™ F{$# ∩∇∪ tΑ$s% uρ ’ ÎoΤ Î) ë= Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ ÈÏ‰ öκ u�y™ ∩∪ 〈 
٥٣٣ ٩٩-٩٨ 

 $¬Η s>sù xtn= t/ çµyè tΒ z÷ë ¡¡9$# tΑ$s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖyϑø9$# þ’ ÎoΤ r& y7 çt r2 øŒr& ö� ÝàΡ $$sù #sŒ$tΒ 2”t� s? 4 tΑ$s% ÏM t/ r'‾≈ tƒ 

ö≅ yè øù $# $tΒ ã� tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u!$x© ª! $# z ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ 〈 

٨٥ ١٠٢ 

 çµ≈ oΨ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 〈  ٨٦ ١٠٤ 

 ¨β Î)uρ $WÛθ ä9 z Ïϑ©9 t Î= y™ ö�ßϑø9$# ∩⊇⊂⊂∪ øŒ Î) çµ≈ oΨ ø‹‾g wΥ ÿ…ã& s# ÷δ r& uρ š Ïè uΗ ødr& ∩⊇⊂⊆∪ āω Î) # Y—θ èg x” ’ Îû tÎ�É9≈ tó ø9$# ∩⊇⊂∈∪ §Ν èO 

$tΡ ö� ¨Β yŠ tÌ� yz Fψ $# ∩⊇⊂∉∪ ö/ä3 ‾Ρ Î)uρ tβρ”� ßϑtF s9 Ν Íκ ö�n= tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹ ©9$$Î/ uρ 3 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊂∇∪ 〈 

١٣٣-
١٣٥ 

٤٥٩ 

 §Ν èO $tΡ ö� ¨Β yŠ tÌ� yz Fψ $# ∩⊇⊂∉∪ ö/ä3 ‾Ρ Î)uρ tβρ ”�ßϑtF s9 Ν Íκ ö�n= tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹ ©9$$Î/ uρ 3 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊂∇∪ 〈 
١٣٦-
١٣٨ 

٤٥٩-٤٤٥-
٤٧٢ 

 ÷Πr& $oΨ ø) n= yz sπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$# $ZW≈ tΡ Î) öΝ èδ uρ šχρ ß‰ Îγ≈ x© ∩⊇∈⊃∪ 〈 
٢٨٥ ١٥٠ 

 Iω r& Ν åκ ¨ΞÎ) ô ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9uρ ª! $# öΝ åκ ¨ΞÎ)uρ tβθ ç/ É‹≈s3 s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀sÜô¹ r& ÏN$oΨ t7 ø9$# ’ n?tã 

t ÏΖt6 ø9$# ∩⊇∈⊂∪ $tΒ ö/ä3 s9 y#ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øtrB ∩⊇∈⊆∪ Ÿξ sù r& tβρã� ©. x‹ s? ∩⊇∈∈∪ ÷Πr& ö/ä3 s9 Ö≈ sÜù= ß™ Ñ Î7 •Β ∩⊇∈∉∪ (#θ è? ù'sù 

óΟ ä3 Î7≈ tFÅ3 Î/ βÎ) ÷Λ äΖä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∈∠∪ 〈 

١٥١-
١٥٧ 

٢٨٥-٢١٠ 

 ô‰s) s9uρ ôM s) t7 y™ $oΨ çGuΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7 Ïè Ï9 t Î= y™ ö� ßϑø9$# ∩⊇∠⊇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) ãΝ ßγ s9 tβρ â‘θ ÝÁΨyϑø9$# ∩⊇∠⊄∪ ¨β Î)uρ $tΡ y‰Ζã_ ãΝ ßγ s9 

tβθ ç7Î=≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊂∪ 〈 

١٧١-
١٧٣ 

٥٦٢ 

   O@رة ص

 È≅ t/ tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. ’ Îû ;ο ¨“ Ïã 5−$s) Ï©uρ ∩⊄∪ 〈 
٢٠٥ ٢ 

 ö/x. $uΖõ3 n= ÷δ r&  ÏΒ Ν Îγ Î= ö7 s% ÏiΒ 5β ö�s% (#ρyŠ$oΨ sù |N Ÿω ¨ρ t Ïm <É$uΖtΒ ∩⊂∪ 〈 ٤٤٤ ٣ 

 (# þθ ç6 Ågx”uρ β r& Μ èδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ζ•Β öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( tΑ$s% uρ tβρã� Ï�≈ s3 ø9$# #x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë>#¤‹ x. ∩⊆∪ 〈 
١٥٢ ٤ 

 Ÿ≅ yè y_ r& sπoλ Î;Fψ $# $Yγ≈ s9Î) # ´‰ Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íóý s9 Ò>$yf ãã ∩∈∪ 〈 ٩٣ ٥ 

 tΑÌ“Ρ âr& Ïµø‹ n= tã ã� ø. Ïe%! $# . ÏΒ $uΖÏΨ ÷� t/ 4 ö≅ t/ öΛ èε ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ “Ì� ø. ÏŒ ( ≅ t/ $£ϑ©9 (#θ è%ρ ä‹ tƒ É>#x‹ tã ∩∇∪ 〈 
٩٣ ٨ 

 ôM t/ ¤‹ x. öΝ ßγ n= ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæ uρ ãβöθ tãö� Ïù uρ ρ èŒ ÏŠ$s? ÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ ßŠθ ßϑrO uρ ãΠ öθ s% uρ 7Þθ ä9 Ü=≈ ptõ¾ r& uρ Ïπs3 ø‹ t↔ ø9 4 
y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& Ü>#t“ ôm F{$# ∩⊇⊂∪ βÎ) <≅ ä. āω Î) z>¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨, ys sù É>$s) Ïã ∩⊇⊆∪ 〈 

٤٤٤ ١٤-١٢ 

 (#θ ä9$s% uρ $uΖ−/ u‘ ≅ Édf tã $uΖ©9 $uΖ©ÜÏ% Ÿ≅ ö7 s% ÏΘöθ tƒ É>$|¡Ït ø: $# ∩⊇∉∪ 〈 
٢٣٨-٢٣٤ ١٦ 

  ¨β Î) tÏ%©! $# tβθ �= ÅÒ tƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# öΝ ßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒ Ï‰ x© $yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠ öθ tƒ É>$|¡Ït ø: $# ∩⊄∉∪ 〈 
٦٢٥ ٢٦ 

 ôΘr& ã≅ yè øg wΥ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# tÏ‰ Å¡ø� ßϑø9$% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yè øg wΥ t É) −Gßϑø9$# 

Í‘$¤f à� ø9$% x. ∩⊄∇∪ 〈 

٥٦٨-١٤٠ ٢٨ 



  
 

٧٦٥

 $oΨö7 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷VÏΒ uρ öΝ ßγ yè ¨Β ZπtΗ ôq y‘ $̈ΖÏiΒ 3“t� ø. ÏŒuρ ’ Í<'ρ T{ É=≈ t7ø9F{$# ∩⊆⊂∪ 〈 ١٠٨ ٤٣ 

 (#θ ä9$s% uρ $tΒ $uΖs9 Ÿω 3“t� tΡ Zω% ỳ Í‘ $̈Ζä. Μ èδ ‘‰ãè tΡ zÏiΒ Í‘#u�õ° F{$# ∩∉⊄∪ 〈 ٢٥٠ ٦٢ 

 öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ sƒªB r& $‡ƒ Ì� ÷‚ Å™ ÷Πr& ôM xî#y— ãΝ åκ ÷]tã ã�≈ |Á ö/ F{$# ∩∉⊂∪ 〈 
٢٥٠ ٦٣ 

 øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπs3 Í× ‾≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # Z�|³ o0  ÏiΒ & ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒ Î* sù … çµçG÷ƒ §θ y™ àM ÷‚ x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù  ÏΒ Çrρ •‘ 

(#θ ãè s) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ 〈 

٢٩٠ ٧٢-٧١ 

�   O@رة ا�aم

 Ÿω r& ¬! ßƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$sƒ ø: $# 4 šÏ%©! $#uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρ ßŠ u!$uŠ Ï9÷ρ r& $tΒ öΝ èδß‰ ç6 ÷è tΡ āω Î) !$tΡθ ç/ Ìh� s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) 

«! $# #’ s∀ø9ã— ¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† óΟßγ oΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθ à� Î= tGøƒ s† 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ ô tΒ uθ èδ Ò>É‹≈ x. 

Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂∪ 〈 

٦٥٩-٢٤٧ ٣ 

 /ä3 s) n= s{ ÏiΒ <§ ø� ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ §Ν èO Ÿ≅ yè y_ $pκ ÷]ÏΒ $yγ y_ ÷ρ y—  ∩∉∪ 〈 
٥٤٩-٥٤٨ ٦-

٥٥١ 

 βÎ) (#ρ ã� à� õ3 s? �χ Î* sù ©! $# ;Í_ xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿω uρ 4yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$t7 Ïè Ï9 t�ø� ä3 ø9$# ( β Î)uρ (#ρ ã� ä3 ô±n@ çµ|Ê ö� tƒ öΝ ä3 s9 3 ∩∠∪ 〈 
٢٢٢ ٧ 

 #sŒ Î)uρ ¡§tΒ z≈ |¡Σ M} $# @�àÑ $tãyŠ … çµ−/ u‘ $�7� ÏΖãΒ Ïµø‹ s9Î) §Ν èO #sŒ Î) … çµs9§θ yz Zπyϑ÷è ÏΡ çµ÷ΖÏiΒ zÅ¤ tΡ $tΒ tβ% x. (# þθ ããô‰ tƒ Ïµø‹ s9Î) 

 ÏΒ ã≅ ö7 s% Ÿ≅ yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρ r& ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9  tã Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑs? x8 Í� ø� ä3 Î/ ¸ξ‹ Î= s% ( y7 ¨Ρ Î) ô ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# 

∩∇∪ 〈 

٥٧٤-١٠١ ٨ 

 ô ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u!$tΡ#u È≅ ø‹ ©9$# # Y‰ É`$y™ $VϑÍ←!$s% uρ â‘ x‹ øt s† nο t� Åz Fψ $# (#θ ã_ ö� tƒ uρ sπuΗ ÷q u‘ ÏµÎn/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 

tÏ%©! $# tβθ çΗ s>ôè tƒ tÏ%©! $#uρ Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 3 $yϑ‾Ρ Î) ã� ©. x‹ tGtƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7 ø9F{$# ∩∪ 〈 

٥٧٩ ٩ 

 ö≅ è% ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à) ®? $# öΝ ä3 −/ u‘ 4 tÏ%©# Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×πuΖ|¡ym 3 ÞÚ ö‘ r& uρ «! $# 

îπyè Å™≡uρ 3 $yϑ‾Ρ Î) ’ ®ûuθ ãƒ tβρ ç�É9≈ ¢Á9$# Ν èδ t� ô_ r& Î�ö� tó Î/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 

٥٣٥-٥٣٣ ١٠ 

  yϑsù r& yy u�Ÿ° ª! $# … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼Ï9 uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπu‹ Å¡≈ s) ù= Ïj9 Ν åκ æ5θ è= è%  ÏiΒ Ì� ø. ÏŒ «! $# 4 
y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ∩⊄⊄∪ 〈 

٣١٢ ٢٢ 

 ô‰ s) s9uρ $oΨ ö/ u�ŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$#  ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝ ßγ ‾= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ tGtƒ ∩⊄∠∪ 〈 ٣ ٢٧ 

 $ºΡ#uö� è% $‡Š Î/ t� tã u�ö� xî “ÏŒ 8l uθ Ïã öΝ ßγ ‾= yè ©9 tβθ à) −Gtƒ ∩⊄∇∪ 〈 
٣ ٢٨ 

 z>u�ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â!% x. u�à° tβθ Ý¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $Vϑn= y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 
ß‰ ôϑpt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èε ç�sYø. r& Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊄∪ 〈 

٤٩٢-٣٠٢ ٢٩ 

 y7 ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ̈Ξ Î)uρ tβθ çFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO öΝ ä3 ‾Ρ Î) tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# y‰ΖÏã öΝ ä3 În/ u‘ šχθ ßϑÅÁ tGøƒ rB ∩⊂⊇∪ 〈 
٥٢٧ ٣١-٣٠ 

 Í.s! uρ Ο ßγ tF ø9r'y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ �∅ä9θ à) u‹ s9 ª! $# 4 ∩⊂∇∪ 〈 ٣٢٦-١٠٠ ٣٨-
٥٦٧ 

 ª! $# ’ ®ûuθ tGtƒ }§ à�Ρ F{$# t Ïm $yγ Ï? öθ tΒ ÉL©9$#uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’ Îû $yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û� Å¡ôϑçŠ sù ÉL©9$# 4|Ó s% $pκ ö�n= tæ |N öθ yϑø9$# ٥٢٨-٥٢٤ ٤٢ 



  
 

٧٦٦

ã≅ Å™ ö� ãƒ uρ #“t� ÷z W{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡•Β 4 ¨β Î) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχρ ã� ©3 x� tGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈 

 È≅ è% §Ν ßγ ‾=9$# t�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ zΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Íο y‰≈pκ ¤¶9$#uρ |MΡ r& â/ä3 øt rB t÷ t/ x8 ÏŠ$t6 Ïã ’ Îû $tΒ (#θ çΡ% x. 

ÏµŠ Ïù šχθ à� Î= tGøƒ s† ∩⊆∉∪ 〈 

٥٩٢ ٤٦ 

 ö≅ è% u�ö� tó sù r& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρã� ãΒ ù's? ß‰ ç7ôãr& $pκ š‰r& tβθ è=Îγ≈ pg ø: $# ∩∉⊆∪ 〈 
٥٨٣ ٦٤ 

 ô‰s) s9uρ zÇrρ é& y7 ø‹ s9Î) ’ n< Î)uρ tÏ%©! $#  ÏΒ š� Î= ö6 s% ÷È⌡ s9 |M ø. u�õ° r& £ sÜt6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £ tΡθ ä3 tGs9uρ z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒ ø: $# 

∩∉∈∪ 〈 

٣٩٢ ٦٥ 

  y‡ Ï� çΡ uρ ’ Îû Í‘θ ÷Á9$# t, Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# āω Î)  tΒ u!$x© ª! $# ( §Ν èO y‡ Ï� çΡ ÏµŠ Ïù 

3“t� ÷z é& #sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$uŠ Ï% tβρ ã�ÝàΖtƒ ∩∉∇∪ 〈 

٢٢٧ ٦٨ 

 ÏM s%u�õ° r& uρ ÞÚ ö‘ F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $pκ Íh5 u‘ yìÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tF Å3 ø9$# uü“(% É` uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$$Î/ Ï!#y‰ pκ ’¶9$#uρ zÅÓ è% uρ Ν æηuΖ÷� t/ Èd, ys ø9$$Î/ 

öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑn= ôà ãƒ ∩∉∪ 〈 

٦١٤-٦١١ ٦٩-
٦٣٨-٦٢٦-
٦٤٨-٦٤١-
٦٥١ 

 t,‹Å™ uρ tÏ%©! $# (# ÿρ ã�x� Ÿ2 4’ n< Î) tΛ ©yγ y_ # �� tΒ ã— ( #̈Lym #sŒ Î) $yδρ â!% ỳ ôM ys ÏGèù $yγ ç/≡uθ ö/ r& tΑ$s% uρ öΝ ßγ s9 !$pκ çJtΡ t“ yz öΝ s9r& 

öΝ ä3 Ï? ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθ è= ÷Gtƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ÏM≈ tƒ#u öΝ ä3 În/ u‘ öΝ ä3 tΡρ â‘É‹Ζãƒ uρ u!$s) Ï9 öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ô Å3≈ s9uρ 

ôM ¤) ym èπyϑÎ= x. É>#x‹ yè ø9$# ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3 ø9$# ∩∠⊇∪ 〈 

٣٦٩-٣٦١-٣٨ ٧١ 

�   O@رة *�(

 $tΒ ãΑÏ‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u «! $# āω Î) tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. Ÿξ sù x8 ö‘ ã� øótƒ öΝ åκ â:�= s) s? ’ Îû Ï‰≈n= Î7 ø9$# ∩⊆∪ 〈 
٤٨١ ٤ 

 ôM t/ ¤‹Ÿ2 öΝ ßγ n= ö6 s% ßΘöθ s% 8yθ çΡ Ü>#t“ ôm F{$#uρ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ( ôM £ϑyδ uρ ‘≅ à2 ¥π̈Β é& öΝ Ïλ Î;θ ß™ t� Î/ çνρä‹ è{ ù'u‹ Ï9 ( 
(#θ ä9y‰≈ y_ uρ È≅ ÏÜ≈ t7 ø9$$Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨, pt ø: $# öΝ åκ èE õ‹ yz r'sù ( y#ø‹ s3 sù tβ% x. É>$s) Ïã ∩∈∪ 〈 

٤٨١-٢٨٠ ٥ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ ôM ¤) ym àM yϑÎ= x. š� În/ u‘ ’ n?tã tÏ%©! $# (# ÿρã� x� x. öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ∩∉∪ 〈 
٤٨١ ٦ 

 tÏ%©! $# tβθ è= Ïϑøt s† z̧ ö� yè ø9$# ô tΒ uρ … çµs9ö١θ ym tβθßs Îm7 |¡ç„ Ï‰ϑpt ¿2 öΝ Íκ Íh5 u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ uρ ÏµÎ/ tβρ ã� Ï� øótGó¡ o„ uρ tÏ%©# Ï9 

(#θ ãΖtΒ#u $uΖ−/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &óx« Zπyϑôm §‘ $Vϑù= Ïãuρ ö�Ï� øî$$sù tÏ%©# Ï9 (#θ ç/$s? (#θ ãè t7 ¨? $#uρ y7 n=‹ Î6 y™ öΝ Îγ Ï% uρ z>#x‹ tã 

ËΛÅs pg ø: $# ∩∠∪ 〈 

٢٢٧ ٧ 

 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ Ÿω uρ “W‰ èδ Ÿω uρ 5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ•Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$rO ÏµÏ� ôÜÏã ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 

 tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ( …çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“ Åz ( …çµà)ƒ É‹ çΡ uρ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# z>#x‹ tã È,ƒ Í�pt ø: $# ∩∪ 〈 

١٨٩ ٩-٨ 

 (#θ ä9$s% !$uΖ−/ u‘ $oΨ −F tΒ r& È÷ tF t⊥ øO $# $uΖtG÷� u‹ ôm r& uρ È÷ tF t⊥ øO$# $oΨ øù u�tIôã$$sù $oΨ Î/θ çΡ ä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n< Î) 8lρ ã�äz  ÏiΒ 9≅Š Î6 y™ ∩⊇⊇∪ 〈 ٦٦٥ ١١ 

 öΝ èδö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπsù Î— Fψ $# ÏŒ Î) Ü>θ è= à) ø9$# “t$s! Ì�Å_$uΖpt ø: $# t ÏϑÏà≈ x. 4 $tΒ t ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹ Ï� x© ٦٢٦ ١٨ 

                                                 
 
 



  
 

٧٦٧

äí$sÜãƒ ∩⊇∇∪ 〈 

  öΝ s9uρ r& (#ρ ç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©! $# (#θ çΡ% x.  ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7s% 4 (#θ çΡ% x. öΝ èδ £‰ x©r& öΝ åκ ÷]ÏΒ 

Zο §θ è% # Y‘$rO#uuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ãΝ èδ x‹ s{r'sù ª! $# öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ $tΒ uρ tβ% x. Ν ßγ s9 z ÏiΒ «! $#  ÏΒ 5−#uρ ∩⊄⊇∪ 〈 

١٧٦-١٧٣ ٢١ 

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r& 4y›θ ãΒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈sÜù= ß™ uρ B Î6 •Β ∩⊄⊂∪ 4’ n< Î) šχ öθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ šχρ ã�≈ s% uρ (#θ ä9$s) sù 

Ö� Ås≈ y™ Ò>#¤‹ Ÿ2 ∩⊄⊆∪ 〈 

٢٠٠ ٢٤-٢٣ 

 tΑ$s% uρ Üχ öθ tãö� Ïù þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅ çF ø%r& 4y›θ ãΒ äí ô‰ u‹ ø9uρ ÿ… çµ−/ u‘ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& β r& tΑÏd‰ t7ãƒ öΝ à6 oΨƒ ÏŠ ÷ρ r& βr& t� Îγ ôà ãƒ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# yŠ$|¡x� ø9$# ∩⊄∉∪ 〈 

١٥٧ ٢٦ 

 tΑ$s% uρ ×≅ ã_ u‘ Ö ÏΒ ÷σ •Β ô ÏiΒ ÉΑ#u šχ öθ tãö� Ïù ÞΟçF õ3 tƒ ÿ…çµuΖ≈ yϑƒ Î) tβθ è= çFø) s? r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1 u‘ ª! $# ô‰ s%uρ 

Μ ä. u!% ỳ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9$$Î/  ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( β Î)uρ à7 tƒ $\/ É‹≈ Ÿ2 Ïµø‹ n=yè sù … çµç/ É‹ x. ( β Î)uρ à7 tƒ $]% ÏŠ$|¹ Ν ä3 ö6 ÅÁ ãƒ âÙ ÷è t/ 

“Ï%©! $# öΝ ä. ß‰ Ïètƒ ( ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ ôtΒ uθ èδ Ô∃ Î�ô£ ãΒ Ò>#¤‹ x. ∩⊄∇∪ 〈 

٣٢٩ ٢٨ 

 ÉΘöθ s)≈ tƒ ãΝ ä3 s9 à7 ù= ßϑø9$# tΠ öθ u‹ ø9$# zƒ Ì� Îγ≈ sß ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$#  yϑsù $tΡ ç�ÝÇΖtƒ . ÏΒ Ä ù̈'t/ «! $# βÎ) $tΡ u!% ỳ 4 tΑ$s% 

ãβ öθ tãö� Ïù !$tΒ öΝ ä3ƒ Í‘ é& āω Î) !$tΒ 3“u‘ r& !$tΒ uρ ö/ä3ƒ Ï‰ ÷δ r& āω Î) Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$x©§�9$# ∩⊄∪ 〈 

٣٢٩ ٢٩ 

 tΑ$s% uρ ü“Ï%©! $# z tΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& Ν ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ ôm F{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷W ÏΒ É>ù& yŠ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š% tæ uρ 

yŠθ ßϑrO uρ tÏ%©! $#uρ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ 4 $tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $Vϑù= àß ÏŠ$t7 Ïè ù= Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈 

٤٤٣-١٧٦ ٣١-٣٠-
٥٦٥ 

 ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ tƒ ÏŠ$uΖ−F9$# ∩⊂⊄∪ 〈 
٣٢٩ ٣٢ 

 tΠ öθ tƒ tβθ —9uθ è? tÌ� Î/ ô‰ ãΒ $tΒ Ν ä3 s9 z ÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹%tæ 3  tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# $yϑsù … çµs9 ô ÏΒ 7Š$yδ ∩⊂⊂∪ 〈 ٣٢٩ ٣٣ 

 ô‰s) s9uρ öΝ à2u!% ỳ ß#ß™θ ãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $yϑsù ÷Λ äø9Î— ’ Îû 7e7 x© $£ϑÏiΒ Ν à2u!% ỳ ÏµÎ/ ( #̈Lym #sŒ Î) 

š� n= yδ óΟ çF ù=è% s9 y]yè ö7 tƒ ª! $# . ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ Zωθ ß™ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# ô tΒ uθ èδ Ô∃ Ì� ó¡ãΒ ë>$s? ö� •Β ∩⊂⊆∪  

٣٤٠-٣٢٩ ٣٤-
٥١٧ 

 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ tÉiã— tβ öθ tãö� Ï� Ï9 âþθ ß™ Ï& Î# yϑtã £‰ß¹ uρ Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# 4 $tΒ uρ ß‰ ø‹Ÿ2 šχ öθ tãö� Ïù āω Î) ’ Îû 

5>$t6 s? ∩⊂∠∪ 〈 

٢١٤ ٣٧ 

 øŒ Î)uρ šχθ •_ !$ys tF tƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ãΑθ à) u‹ sù (# àσ ‾≈ x� yè ‘Ò9$# šÏ%©# Ï9 (# ÿρç�y9 ò6 tF ó™ $# $‾Ρ Î) $̈Ζä. öΝ ä3 s9 $Yè t7s? ö≅ yγ sù 

Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $̈Ζtã $Y7Š ÅÁ tΡ š∅ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ∩⊆∠∪ tΑ$s% šÏ%©! $# (# ÿρ ç�y9 ò6 tF ó™ $# $‾Ρ Î) @≅ ä. !$yγŠ Ïù āχ Î) ©! $# 

ô‰ s% zΝ s3 ym š÷ t/ ÏŠ$t6 Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ 〈 

١٩٢ ٤٨-٤٧ 

 (# þθ ä9$s% öΝ s9uρ r& Û� s? öΝ ä3Š Ï? ù's? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9$$Î/ ( (#θ ä9$s% 4’ n?t/ 4 (#θ ä9$s% (#θ ãã÷Š $$sù 3 $tΒ uρ (# àσ ‾≈ tãßŠ tÍ� Ï�≈ x6 ø9$# 

āω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê ∩∈⊃∪ 〈 

٢٦ ٥٠ 

 $‾Ρ Î) ç�ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n=ß™ â‘ šÏ%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈yγ ô©F{$# ∩∈⊇∪ 〈 ٣٥٥ -٣٤٢ ٥١-
٦٤٨  



  
 

٧٦٨

 tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ t ÏϑÎ=≈ ©à9$# öΝ åκ èE u‘ É‹ ÷è tΒ ( ãΝ ßγ s9uρ èπuΖ÷è ‾=9$# öΝ ßγ s9uρ âþθ ß™ Í‘# ¤$! $# ∩∈⊄∪ 〈 ٦٢٨ ٥٢ 

 ¨β Î) šÏ%©! $# šχθ ä9Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «! $# Î�ö� tó Î/ ?≈ sÜù= ß™ öΝ ßγ9 s? r& � βÎ) ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ āω Î) ×�ö9 Å2 $̈Β Ν èδ 

ÏµŠ Éó Î=≈ t6 Î/ 4 õ‹Ïè tGó™ $$sù «! $$Î/ ( … çµ‾Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7 ø9$# ∩∈∉∪ 〈 

٤٨١-١٩٩-٢٩ ٥٦ 

 ª! $# “Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ øŠ ©9$# (#θ ãΖä3 ó¡oK Ï9 Ïµ‹Ïù u‘$yγ ¨Ψ9$#uρ # �� ÅÁ ö6 ãΒ 4 āχ Î) ©! $# ρ ä%s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 

£ Å3≈ s9uρ u�sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχρ ã� ä3 ô±o„ ∩∉⊇∪ ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« Hω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ( 
4’ ‾Τ r'sù tβθ ä3 sù ÷σ è? ∩∉⊄∪ 〈 

٥٤٦-٥٠٦ ٦٢-٦١ 

 uθ èδ “Ï%©! $# Ν à6 s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO ô ÏΒ 7πs) n= tæ §Ν èO öΝ ä3 ã_ Ì� øƒ ä† Wξ ø� ÏÛ §Ν èO (# þθ äó è= ö7tF Ï9 

öΝ à2£‰ ä©r& ¢Ο èO (#θ çΡθ ä3 tF Ï9 % Y{θ ãŠ ä© 4 Ν ä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (# þθ äóè= ö7 tF Ï9uρ Wξ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β öΝ à6 ‾= yè s9uρ 

šχθ è= É) ÷è s? 〈 

٥٤٧ ٦٤ 

 uθ èδ �† ys ø9$# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š $$sù t ÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! šÏe$! $# 3 ß‰ôϑpt ø: $# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∉∈∪ 〈 
١٣٧ ٦٥ 

 uθ èδ “Ï%©! $# Ν à6 s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? §Ν èO  ÏΒ 7πx� õÜœΡ §Ν èO ô ÏΒ 7πs) n= tæ §Ν èO öΝ ä3 ã_ Ì� øƒ ä† Wξ ø� ÏÛ §Ν èO (# þθ äó è= ö7 tFÏ9 

öΝ à2£‰ ä©r& ¢Ο èO (#θ çΡθ ä3 tF Ï9 % Y{θ ãŠ ä© 4 Ν ä3ΖÏΒ uρ  ¨Β 4’ ‾ûuθ tGãƒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (# þθ äó è= ö7 tFÏ9uρ Wξ y_ r& ‘ wΚ |¡•Β öΝ à6 ‾= yè s9uρ 

šχθ è= É) ÷è s? ∩∉∠∪ 〈 

٢٧١-٤٧ ٦٧-
٥٦١-٥٥٠ 

 óΟ s9r& t� s? ’ n< Î) tÏ%©! $# tβθä9Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ#u «! $# 4’ ‾Τ r& tβθ èù u�óÇ ç„ ∩∉∪ tÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 É=≈ tF Å6 ø9$$Î/ !$yϑÎ/ uρ 

$uΖù= y™ ö‘ r& ÏµÎ/ $oΨ n=ß™ â‘ ( t∃ öθ |¡sù šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠⊃∪ 〈 

٤٨١ ٧٠-٦٩ 

 öΝ n= sù r& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΖu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt6 É)≈ tã šÏ%©! $# ÏΒ öΝ Îγ Î= ö7s% 4 (# þθ çΡ% x. u�sYò2r& öΝ åκ ÷]ÏΒ 

£‰ x©r& uρ Zο §θ è% # Y‘$rO#uuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# !$yϑsù 4o_ øîr& Ν åκ ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ∩∇⊄∪ 〈 

٤٥٣ ٨٢ 

 $£ϑn= sù öΝ ßγ ø? u!% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi� t7 ø9$$Î/ (#θ ãm Ì� sù $yϑÎ/ Ν èδ y‰ΨÏã z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9$# šX% tn uρ Ν Îγ Î/ $̈Β (#θ çΡ% x. ÏµÎ/ 

tβρ âÌ“ öκ tJó¡o„ ∩∇⊂∪ 〈 

٥٨٦-٤١٣ ٨٣ 

 óΟ n=sù à7 tƒ öΝ ßγ ãè x�Ζtƒ öΝ åκ ß]≈ yϑƒ Î) $£ϑs9 (# ÷ρ r& u‘ $uΖy™ ù't/ ( |M ¨Ψ ß™ «! $# ÉL©9$# ô‰ s% ôM n= yz ’ Îû Íν ÏŠ$t7 Ïã ( u�Å£ yz uρ y7 Ï9$uΖèδ 

tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9$# ∩∇∈∪ 〈 

٤٤٢ ٨٥ 

r#8) رة@O   

 Ò=≈tGÏ. ôM n= Å_Á èù … çµçG≈ tƒ#u $ºΡ#uö� è% $|‹ Î/ t� tã 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊂∪ # Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ uÚ t� ôãr'sù öΝ èδ ç�sYò2r& ôΜ ßγ sù 

Ÿω tβθ ãè yϑó¡o„ ∩⊆∪ 〈 

١٨٤ ٤-٣ 

 £ßγ9 ŸÒ s) sù yìö7 y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ 4‘ym ÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ ä. >!$yϑy™ $yδ t� øΒ r& 4 $̈Ζ−ƒ y— uρ u!$yϑ¡¡9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

yxŠ Î6≈ |Á yϑÎ/ $Zà ø� Ïm uρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í“ yè ø9$# ÉΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈〈〈〈 

٨٥ ١٢ 

 ÷βÎ* sù (#θ àÊ t� ôãr& ö≅ à) sù ö/ä3 è? ö‘ x‹Ρ r& Zπs) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπs) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθ ßϑrO uρ 〈 ٤٦٨-٤٥٥ ١٣ 



  
 

٧٦٩

  $̈Β r'sù ×Š% tæ (#ρ ç�y9 ò6 tGó™ $$sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Î�ö� tó Î/ Èd, pt ø: $# (#θ ä9$s% uρ ô tΒ ‘‰ x©r& $̈ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( óΟ s9uρ r& (# ÷ρ t� tƒ āχ r& ©! $# 

“Ï%©! $# öΝ ßγ s) n= yz uθ èδ ‘‰x©r& öΝ åκ ÷]ÏΒ Zο §θ è% ( (#θ çΡ% x. uρ $uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ šχρ ß‰ ys øg s† ∩⊇∈∪ 〈 

٤٥١-٢٦٦ ١٥ 

  $uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝ Íκ ö�n= tã $\t†Í‘ # Z�|À ÷�|À þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& ;N$|¡Ït ªΥ öΝ ßγ s)ƒ É‹ ãΖÏj9 z>#x‹ tã Ä“÷“ Ïƒ ø: $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( 
Ü>#x‹ yè s9uρ Íο t� Åz Fψ $# 3“t“ ÷z r& ( öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç�|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 

٤٦٧ ١٦ 

 $̈Β r& uρ ßŠθ ßϑrO öΝ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰ yγ sù (#θ ™6 ys tF ó™ $$sù 4‘yϑyè ø9$# ’ n?tã 3“y‰ çλ ù;$# öΝ åκ øE x‹ yz r'sù èπs) Ïè≈ |¹ É>#x‹ yè ø9$# Èβθ çλ ù;$# $yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθç7 Å¡õ3 tƒ ∩⊇∠∪ 〈 

٤٦٨ ١٧ 

 tΠ öθ tƒ uρ ç�|³ ós ãƒ â!#y‰ ôãr& «! $# ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜ ßγ sù tβθ ããy—θ ãƒ ∩⊇∪ 〈 
٦٥٦-٦٥٥ ١٩ 

 #̈Lym #sŒ Î) $tΒ $yδρâ!% ỳ y‰ Íκ y− öΝ Íκ ö�n= tã öΝ ßγ ãè ôϑy™ öΝ èδ ã�≈|Á ö/ r& uρ Ν èδ ßŠθ è= ã_ uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ 〈 ٦٥٦-٦٥٥ ٢٠ 

 (#θ ä9$s% uρ öΝ Ïδ ÏŠθ è= ß∨Ï9 zΝ Ï9 öΝ ›?‰ Îγ x© $oΨ ø‹ n=tã ( (# þθ ä9$s% $uΖs) sÜΡ r& ª! $# ü“Ï%©! $# t, sÜΡ r& ¨≅ ä. &óx« uθ èδ uρ öΝ ä3 s) n= s{ tΑ̈ρ r& 

;ο §� tΒ Ïµø‹ s9Î)uρ tβθ ãè y_ ö� è? ∩⊄⊇∪ 〈 

٦٥٧ ٢١ 

 $tΒ uρ óΟ çFΖä. tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰ pκ ô¶ tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ö/ä3 ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ ä. ã�≈ |Á ö/ r& Ÿω uρ öΝ ä. ßŠθ è= ã_  Å3≈ s9uρ óΟ çF⊥oΨ sß ¨βr& ©! $# 

Ÿω ÞΟ n= ÷ètƒ # Z�� ÏW x. $£ϑÏiΒ tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈 

٥٩٧-٥٣٩ ٢٢-
٦٥٦-٥٩٨ 

 /ä3 Ï9≡sŒuρ â/ä3 –Ψ sß “Ï%©! $# Ο çG⊥ uΖsß ö/ä3 În/ t� Î/ ö/ä31 yŠ ö‘ r& Ν çGós t6 ô¹ r'sù z ÏiΒ zƒ Î�Å£≈ sƒ ø: $# ∩⊄⊂∪ 〈 
٦٥٦-٥٩٧ ٢٣ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# (#ρ ã�x� x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#uö� à) ø9$# (# öθ tó ø9$#uρ ÏµŠ Ïù ÷/ä3 ª= yè s9 tβθ ç7 Î=øó s? ∩⊄∉∪ 〈 ١٨٥-١٥٨ ٢٦-
٤٨٢ 

 £s)ƒ É‹ ãΖn= sù tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. $\/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© öΝ åκ ¨]tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ r& uθ ó™ r& “Ï%©! $# (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ 〈 ٤٨٢ ٢٧ 

 ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u y7 ‾Ρ r& “t� s? uÚ ö‘ F{$# Zπyè Ï±≈ yz !#sŒ Î* sù $uΖø9t“Ρ r& $pκ ö�n= tæ u!$yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ $# ôM t/ u‘ uρ 4 ¨β Î) ü“Ï%©! $# 

$yδ$u‹ ôm r& Ç‘ ós ßϑs9 #’ tA öθ yϑø9$# 4 … çµ‾Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊂∪ 〈 

٢٤٥ ٢٩ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# (#ρ ã�x� x. Ÿω (#θ ãèyϑó¡n@ #x‹≈oλ Î; Èβ#uö� à) ø9$# (# öθ tó ø9$#uρ ÏµŠ Ïù ÷/ä3 ª= yè s9 tβθ ç7 Î=øó s? ∩⊄∉∪ 〈 
٥٢١ ٣٦ 

 ÈβÎ* sù (#ρç�y9 ò6 tF ó™ $# tÏ%©! $$sù y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθ ßs Îm7 |¡ç„ …çµs9 È≅ øŠ ©9$$Î/ Í‘$pκ ¨]9$#uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑt↔ ó¡o„  ∩⊂∇∪ 〈 
٢٢٨ ٣٨ 

 ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u y7 ‾Ρ r& “t� s? uÚ ö‘ F{$# Zπyè Ï±≈ yz !#sŒ Î* sù $uΖø9t“Ρ r& $pκ ö�n= tæ u!$yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ $# ôM t/ u‘ uρ 4 ¨β Î) ü“Ï%©! $# 

$yδ$u‹ ôm r& Ç‘ ós ßϑs9 #’ tA öθ yϑø9$# 4 … çµ‾Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊂∪ 〈 

٥٦١-٥٣٠ ٣٩ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# tβρß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $uΖÏF≈ tƒ#u Ÿω tβ öθ x� øƒ s† !$uΖø‹ n= tã 3  yϑsù r& 4’ s+ ù= ãƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# î�ö� yz Πr&  ¨Β þ’ ÎA ù'tƒ $YΖÏΒ#u tΠ öθ tƒ 

Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# 4 (#θ è= uΗ ùå$# $tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( …çµ‾Ρ Î) $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? î�� ÅÁ t/ ∩⊆⊃∪ 〈 

٤٨١ ٤٠ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρ ã�x� x. Ì� ø. Ïe%! $$Î/ $£ϑs9 öΝ èδ u!% ỳ ( …çµ‾Ρ Î)uρ ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ 〈 
٣٨٧ ٤١ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρ ã�x� x. Ì� ø. Ïe%! $$Î/ $£ϑs9 öΝ èδ u!% ỳ ( …çµ‾Ρ Î)uρ ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹ Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# .ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿω uρ ô ÏΒ ÏµÏ� ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ô ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ∩⊆⊄∪ 〈 

٤٨٦-٣٨٧-٩١ ٤٢ 



  
 

٧٧٠

 öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ºΡ#uö� è% $|‹ Ïϑyg õƒr& (#θ ä9$s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµçG≈ tƒ#u ( @‘ Ïϑyg õƒ−# u @’ Î1 t� tãuρ 3 ∩⊆⊆∪ 〈 ٤٩٧-١٢١ ٤٤ 

 óΟÎγƒ Î�ã∴y™ $uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$sù Fψ $# þ’ Îûuρ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& 4®Lym ẗ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ‾Ρ r& ‘,pt ø: $# 3 öΝ s9uρ r& É#õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ … çµ‾Ρ r& 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &óx« î‰‹Íκ y− ∩∈⊂∪ 〈 

١١٨-١١٦ ٥٣-
٥١٤-٢٦٣ 

   O@رة ا�.@رى

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖøŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) $ºΡ#uö� è% $|‹ Î/ t� tã u‘ É‹ΨçGÏj9 ¨Π é& 3“t� à) ø9$# ô tΒ uρ $oλ m;öθ ym u‘ É‹Ζè? uρ tΠ öθ tƒ Æìôϑpg ø: $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ 

ÏµŠ Ïù 4 ×,ƒ Ì� sù ’ Îû Ïπ̈Ψ pgø: $# ×,ƒ Ì� sù uρ ’ Îû Î�� Ïè ¡¡9$# ∩∠∪ 〈 

٩٠ ٧ 

 $tΒ uρ ÷Λ äø� n= tG÷z $# ÏµŠ Ïù  ÏΒ &óx« ÿ… çµßϑõ3 ßs sù ’ n<Î) «! $# 4 ãΝ ä3 Ï9≡sŒ ª! $# ’ În1 u‘ Ïµø‹ n= tã àM ù= ā2uθ s? Ïµø‹ s9Î)uρ Ü=Š ÏΡ é& ∩⊇⊃∪ 

ã� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 Ÿ≅ yè y_ /ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡à�Ρ r& $[_≡uρ ø— r& z ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# $[_≡uρ ø— r& ( öΝ ä. äτ u‘ õ‹ tƒ ÏµŠ Ïù 4 
}§ øŠ s9 ÏµÎ= ÷W Ïϑx. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7 ø9$# ∩⊇⊇∪ … çµs9 ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Îh�9$# 

 yϑÏ9 â!$t±o„ â‘Ï‰ ø) tƒ uρ 4 … çµ‾Ρ Î) Èe≅ ä3 Î/ >óx« ×ΛÎ= tæ ∩⊇⊄∪ 〈 

٥٩٦ ١٢-١٠ 

 tí u�Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ ÈÏe$! $# $tΒ 4œ» uρ ÏµÎ/ % [nθ çΡ ü“Ï%©! $#uρ !$uΖøŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $tΒ uρ $uΖøŠ ¢¹ uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θ ãΒ uρ 

#|¤Š Ïãuρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& tÏe$! $# Ÿω uρ (#θ è%§� x� tGs? ÏµŠ Ïù 4 u�ã9 x. ’ n?tã t Ï. Î�ô³ ßϑø9$# $tΒ öΝ èδθ ããô‰ s? ÏµøŠ s9Î) 4 ª! $# ûÉ< tF øg s† Ïµø‹ s9Î) 

 tΒ â!$t± o„ ü“Ï‰ öκ u‰uρ Ïµø‹ s9Î) tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ 〈 

٣٤٣-٢٦٤ ١٣ 

 $tΒ uρ (# þθ è% §� x� s? āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ãΝ èδ u!% ỳ ãΝ ù= Ïè ø9$# $J‹øó t/ öΝ æηuΖ÷� t/ 4 Ÿω öθ s9uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n< Î) 9≅ y_ r& 

‘ wΚ |¡•Β zÅÓ à) ©9 öΝ æηuΖ÷� t/ 4 ¨β Î)uρ zƒ Ï%©! $# (#θ èO Í‘ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒ Ì� ãΒ ∩⊇⊆∪ 〈 

٣٩٦ ١٤ 

 š� Ï9≡s%Î# sù äí ÷Š $$sù ( öΝ É) tF ó™ $#uρ !$yϑŸ2 |N ö� ÏΒ é& ( Ÿω uρ ôìÎ7 ®K s? öΝ èδ u!#uθ ÷δ r& ( ö≅ è% uρ àMΖtΒ#u !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $#  ÏΒ 

5=≈ tGÅ2 ( ßN ö� ÏΒ é& uρ tΑÏ‰ ôãL{ ãΝ ä3 uΖ÷� t/ ( ª! $# $uΖš/ u‘ öΝ ä3 š/ u‘ uρ ( !$uΖs9 $oΨ è=≈ yϑôãr& öΝ ä3 s9uρ öΝ à6 è=≈ yϑôãr& ( Ÿω sπ¤f ãm 

$uΖoΨ ÷� t/ ãΝ ä3 uΖ÷� t/ uρ ( ª! $# ßìyϑøg s† $uΖoΨ ÷� t/ ( Ïµø‹ s9Î)uρ ç�� ÅÁ yϑø9$# 〈∩⊇∈∪ 

١٩ ١٥ 

 öΝ ßγ çF‾g èo îπŸÒ Ïm#yŠ y‰ΖÏã öΝ Íκ Íh5 u‘ ∩⊇∉∪ 〈 ٢٢ ١٦ 

 tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ ŷ ö� ym Íο t�Åz Fψ $# ÷Š Ì“ tΡ … çµs9 ’ Îû ÏµÏO ö� ym (  tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ÏµÏ? ÷σ çΡ 

$pκ ÷]ÏΒ $tΒ uρ … çµs9 ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ÏΒ A=Š ÅÁ ‾Ρ ∩⊄⊃∪ 〈 

٦٣٤ ٢٠ 

 $tΒ uρ tβ% x. A�|³ u;Ï9 β r& çµyϑÏk= s3 ãƒ ª! $# āω Î) $�‹ ôm uρ ÷ρ r&  ÏΒ Ç›!#u‘ uρ A>$pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ Zωθ ß™ u‘ zÇrθ ã‹ sù ÏµÏΡ øŒ Î* Î/ $tΒ 

â!$t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪ 〈 

٣٣٨-١٤٠-٨٧ ٥١ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) % [nρâ‘ ô ÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3 ø9$# Ÿω uρ 

ß≈ yϑƒ M} $# Å3≈ s9uρ çµ≈ oΨù= yè y_ # Y‘θ çΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ ÏµÎ/  tΒ â!$t±®Σ ô ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ‾Ρ Î)uρ ü“Ï‰ öκ tJs9 4’ n<Î) 

:Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β 〈 

٩٥-٩٢-٤٤ ٥٢ 

�فFaرة ا�@O   



  
 

٧٧١

 !$oΨõ3 n= ÷δ r'sù £‰ x©r& Ν åκ ÷]ÏΒ $W±ôÜt/ 4|Ó tΒ uρ ã≅ sV tΒ š Ï9̈ρ F{$# ∩∇∪ 〈 
٥٥٦ ٨ 

 È⌡ s9uρ Ο ßγ tF ø9r'y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ £ä9θ à) u‹ s9 £ ßγ s) n= yz â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∪ 〈 ٢٨٢-١٣٤ ٩ 

 “Ï%©! $#uρ t, n= y{ yl≡uρ ø— F{$# $yγ ‾= ä. Ÿ≅ yè y_ uρ /ä3 s9 z ÏiΒ Å7 ù= à� ø9$# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{$#uρ $tΒ tβθ ç6 x. ö� s? ∩⊇⊄∪ 〈 ٥٦١ ١٢ 

 (#θ è=yè y_ uρ sπs3 Í× ‾≈ n= yϑø9$# tÏ%©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q §�9$# $�W≈tΡ Î) 4 (#ρß‰ Îγ x©r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 Ü= tGõ3 çGy™ öΝ åκ èE y‰≈yγ x© 

tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ 〈 

٢١٠-١٦١ ١٩-
٢٨٤-٢٨٠-
٦٠٣ 

 (#θ ä9$s% uρ öθ s9 u!$x© ß≈oΗ ÷q §�9$# $tΒ Ν ßγ≈ tΡ ô‰ t7 tã 3 $̈Β Ν ßγ s9 š� Ï9≡x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïã ( ÷β Î) öΝ èδ āω Î) tβθ ß¹ ã�øƒ s† ∩⊄⊃∪ 〈 
٢٢١ ٢٠ 

 ÷Πr& øΛ àι≈ oΨ ÷� s?#u $Y7≈tF Å2  ÏiΒ Ï& Î# ö7 s% Ν ßγ sù ÏµÎ/ tβθä3 Å¡ôϑtF ó¡ãΒ ∩⊄⊇∪ 〈 
٣٨٢-١٦٥ ٢١ 

 ö≅ t/ (# þθ ä9$s% $‾Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $‾Ρ Î)uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO#u tβρß‰ tGôγ •Β ∩⊄⊄∪ 〈 
٥١٧-٢٣٠ ٢٢ 

 y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$tΒ $uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7πtƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ‾Ρ āω Î) tΑ$s% !$yδθ èù u�øIãΒ $‾Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u!$t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& 

$‾Ρ Î)uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO#u šχρ ß‰ tF ø) •Β ∩⊄⊂∪ 〈 

٢١٧-٧٢ ٢٣-
٢٥٠-٢٣٠-
٥١٧ 

 * Ÿ≅≈ s% öθ s9uρ r& Ο ä3 çGø⁄Å_ 3“y‰ ÷δ r'Î/ $£ϑÏΒ öΝ ›?‰ y_ uρ Ïµø‹ n= tã ö/ä. u!$t/# u (  ∩⊄⊆∪ 〈  

 

 øŒ Î)uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿÏµÏΒ öθ s% uρ Í_ ‾Ρ Î) Ö!#t� t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ 〈 

٢٤ 
 
 
 

٢٦ 

٢٣١ 
 
 
 

٤٠٨ 

 āω Î) “Ï%©! $# ’ ÎΤ t� sÜsù …çµ‾Ρ Î* sù ÈÏ‰ öκ u�y™ ∩⊄∠∪ 〈 ٤٠٨-٩٩ ٢٧  

 ö≅ t/ àM ÷è −GtΒ ÏIω àσ ‾≈ yδ öΝ èδ u!$t/# u uρ 4®Lym æΛèε u!% ỳ ‘, pt ø: $# ×Αθ ß™ u‘ uρ × Î7•Β 〈 ٦٠ ٢٩ 

 (#θ ä9$s% uρ Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ#uö� à) ø9$# 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È÷ tGtƒ ö� s) ø9$# ?ΛÏà tã 〈 ٢٠٦-٢٠٤ ٣١ 

 óΟèδ r& tβθ ßϑÅ¡ø) tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/ u‘ 4 ßøt wΥ $oΨ ôϑ|¡s% Ν æηuΖ÷� t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 $uΖ÷è sù u‘ uρ öΝ åκ |Õ÷è t/ 

s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷è t/ $VÒ ÷è t/ $wƒ Ì� ÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷q u‘ uρ y7 În/ u‘ ×�ö� yz $£ϑÏiΒ tβθ ãè yϑøg s† ∩⊂⊄∪ 〈 

٢٢٦ ٣٢ 

 Iω öθ s9uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$̈Ζ9$# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïm≡uρ $oΨù= yè yf ©9  yϑÏ9 ã� à� õ3 tƒ Ç≈uΗ ÷q §�9$$Î/ öΝ Íκ ÌEθ ã‹ ç6 Ï9 $Z� à) ß™  ÏiΒ 7πāÒ Ïù 

yl Í‘$yè tΒ uρ $pκ ö�n= tæ tβρ ã� yγ ôà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝ Íκ ÌEθ ã‹ ç6 Ï9uρ $\/≡uθ ö/ r& # �‘ ç�ß�uρ $pκ ö�n= tæ šχθ ä↔ Å3 −Gtƒ ∩⊂⊆∪ $]ù ã� ÷z ã— uρ 4 βÎ)uρ ‘≅ à2 

y7 Ï9≡sŒ $£ϑs9 ßì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 äο t� Åz Fψ $#uρ y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ t É) −F ßϑù= Ï9 ∩⊂∈∪ 〈 

٢٤٢ ٣٥-٣٣ 

 tΒ uρ ß· ÷è tƒ  tã Ì� ø. ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ôÙ Íh‹ s) çΡ … çµs9 $YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγ sù … çµs9 Öƒ Ì� s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î)uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ÝÁ u‹ s9 Ç tã 

È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθ ç7 |¡øt s†uρ Ν åκ ¨Ξ r& tβρß‰ tGôγ •Β ∩⊂∠∪ 〈 

٥٦٢ ٣٧-٣٦ 

 s9uρ ãΝ à6 yè x�Ζtƒ tΠ öθ u‹ ø9$# Œ Î) óΟ çF ôϑn= ¤ß ö/ä3 ‾Ρ r& ’ Îû É>#x‹ yè ø9$# tβθä. Î�tIô±ãΒ ∩⊂∪ 〈 
٢٥٥ ٣٩ 

 $̈Β ãΑ$s) ãƒ y7 s9 āω Î) $tΒ ô‰ s% Ÿ≅‹Ï% È≅ ß™ ”�= Ï9  ÏΒ y7 Î= ö7 s% 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ρä%s! ;ο t� Ï� øó tΒ ρ èŒuρ A>$s) Ïã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊆⊂∪ 〈 ٣٤١ ٤٣ 

 …çµ‾Ρ Î)uρ Ö� ø. Ï%s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡è? ∩⊆⊆∪ 〈 ٤٨٨ ٤٤ 

 ö≅ t↔ ó™ uρ ô tΒ $oΨ ù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$uΖÎ= ß™ •‘ $uΖù= yè y_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q §�9$# Zπyγ Ï9#u tβρß‰ t7 ÷è ãƒ ∩⊆∈∪ 〈 ٣٩١-١٣٥ ٤٥ 



  
 

٧٧٢

 3“yŠ$tΡ uρ ãβ öθ tãö� Ïù ’ Îû ÏµÏΒ öθ s% tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9r& ’ Í< à7 ù=ãΒ u�óÇ ÏΒ Íν É‹≈yδ uρ ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# “Ì� øg rB ÏΒ ûÉLós s? ( 
Ÿξ sù r& tβρ ç�ÅÇ ö7è? ∩∈⊇∪ 〈 

٤٦٠-١٩١ ٥١ 

 ôΘr& O$tΡ r& ×�ö� yz ô ÏiΒ #x‹≈ yδ “Ï%©! $# uθ èδ × Îγ tΒ Ÿω uρ ßŠ% s3 tƒ ß Î7 ãƒ ∩∈⊄∪ 〈 
١٩١ ٥٢ 

  Iω öθ n= sù u’ Å+ ø9é& Ïµø‹ n= tã ×ο u‘ Èθ ó™ r&  ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρ r& u!% ỳ çµyè tΒ èπx6 Í× ‾≈ n= yϑø9$# š ÏΡ Î�tIø) ãΒ ∩∈⊂∪ 〈 ١٩١-١٤٠ ٥٣-
٢٣٢-٢٢٤-
٢٣٣ 

 £#y‚ tGó™ $$sù … çµtΒ öθ s% çνθ ãã$sÛ r'sù 4 öΝ ßγ ‾Ρ Î) (#θ çΡ% x. $YΒ öθ s% t É) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ 〈 ١٩١ ٥٤ 

 !$£ϑn= sù $tΡθ à� y™# u $oΨ ôϑs) tGΡ $# óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øîr'sù š Ïè uΗ ødr& ∩∈∈∪ 〈 
٤٦٧ ٥٥ 

 $£ϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ #sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ÷ΖÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ 〈 ١٧٣ ٥٧ 

 (# þθ ä9$s% uρ $uΖçF yγ Ï9≡r& u î�ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 $tΒ çνθ ç/ u�ŸÑ y7 s9 āω Î) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ 〈 ١٨٩-١٧٣ ٥٨-
٢٨٠-٢٢٠ 

  ÷β Î) uθ èδ āω Î) î‰ ö7 tã $uΖôϑyè ÷Ρ r& Ïµø‹ n= tã çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sW tΒ ûÍ_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜt� ó™ Î) ∩∈∪ 〈 
١٧٣ ٥٩ 

 $£ϑs9uρ u!% ỳ 4|¤Š Ïã ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3 çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3 Ås ø9$$Î/ tÎi t/ T{uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “Ï%©! $# tβθ à� Î= tGøƒ rB ÏµŠ Ïù 

( (#θ à) ¨? $$sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ 〈 

٤٠٣ ٦٣ 

 ÷Πr& tβθ ç7 |¡øt s† $‾Ρ r& Ÿω ßìyϑó¡nΣ öΝ èδ §�Å� Ο ßγ1 uθ øg wΥuρ 4 4’ n?t/ $uΖè= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ ∩∇⊃∪ 〈 
٦٠٥-٦٠٢ ٨٠ 

 āω Î)  tΒ y‰ Íκ y− Èd, ys ø9$$Î/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩∇∉∪ 〈 
٦٣٧ ٨٦ 

�t�4رة ا�@O2   

 ’ Îûuρ ö/ä3 É) ù= yz $tΒ uρ ‘] ç6 tƒ  ÏΒ >π−/ !#yŠ ×M≈ tƒ#u 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG÷z $#uρ È≅ ø‹ ©9$# Í‘$pκ ¨]9$#uρ !$tΒ uρ tΑt“Ρ r& ª! $# 

z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$#  ÏΒ 5− ø— Íh‘ $uŠ ôm r'sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $pκ ÌE öθ tΒ É#ƒ Î�óÇ n@ uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# ×M≈ tƒ#u 5Θöθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ ∩∈∪ 

y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u «! $# $yδθ è= ÷GtΡ y7 ø‹n= tã Èd, ys ø9$$Î/ ( Äd“r'Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷èt/ «! $# ÏµÏG≈ tƒ#u uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 〈 

٥١٥ ٦-٤ 

 ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅ ä3 Ïj9 >8$©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ 〈 ٥١٥-٥١٣ ٧ 

 ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈ tƒ#u «! $# 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n= tã §Ν èO •�ÅÇ ãƒ # Z�É9 õ3 tGó¡ãΒ β r( x. óΟ ©9 $yγ ÷è yϑó¡o„ ( çν ÷�Åe³ t6 sù A>#x‹ yè Î/ 8ΛÏ9r& ∩∇∪ 〈 ٥١٣-١٩٩ ٨-
٥١٥ 

 ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜt� ó™ Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# u/õ3 çt ø: $#uρ nο §θ ç7 ‘Ζ9$#uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# ÷Λ àι≈ oΨ ù= āÒ sù uρ ’ n?tã 

t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ 〈 

٣٩١-٣٨٤ ١٦ 

 ÷Πr& |= Å¡ym tÏ%©! $# (#θ ãm u�tIô_ $# ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# β r& óΟ ßγ n= yè øgªΥ tÏ%©! $% x. (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# [!#uθ y™ 

ôΜ èδ$u‹ øt¤Χ öΝ åκ èE$yϑtΒ uρ 4 u!$y™ $tΒ šχθ ßϑä3 øt s† ∩⊄⊇∪ 〈 

٥٥٩-٢٤٦-٥٢ ٢١ 

 |M ÷ƒ ut� sù r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# …çµyγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n?tã 5Ο ù= Ïæ tΛ syz uρ 4’ n?tã ÏµÏè øÿ xœ ÏµÎ7 ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n?tã 

Íν Î�|Ç t/ Zο uθ≈ t±Ïî yϑsù Ïµƒ Ï‰ öκ u‰ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ «! $# 4 Ÿξ sù r& tβρ ã� ©. x‹ s? ∩⊄⊂∪ 〈 

٢٠١ ٢٣ 

 (#θ ä9$s% uρ $tΒ }‘ Ïδ āω Î) $uΖè?$uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθ ßϑtΡ $u‹ øt wΥuρ $tΒ uρ !$uΖä3 Î= öκ ç‰ āω Î) ã� ÷δ¤$! $# 4 $tΒ uρ Μ çλ m; y7 Ï9≡x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ٤٤١-١٣٣ ٢٤-
٥٢٧ 



  
 

٧٧٣

÷β Î) öΛèε āω Î) tβθ ‘ΖÝà tƒ ∩⊄⊆∪ 〈 

 #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? öΝ Íκ ö�n= tã $oΨ çF≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi� t/ $̈Β tβ% x. öΝ åκ tJ¤f ãm Hω Î) β r& (#θ ä9$s% (#θ çGøy $# !$oΨ Í←!$t/$t↔ Î/ β Î) óΟ çFΖä. t Ï% Ï‰≈|¹ 

∩⊄∈∪ È≅ è% ª! $# ö/ä3‹ ÍŠ øt ä† §Ν èO óΟ ä3 çF‹Ïϑãƒ §Ν èO ö/ä3 ãè yϑøg s† 4’ n<Î) ÇΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù £ Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# 

Ÿω tβθ çΗ s>ôè tƒ ∩⊄∉∪ 〈 

٥٣٠ ٢٦ 

 3“t� s? uρ ¨≅ ä. 7π̈Β é& ZπuŠ ÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π̈Β é& #tç ô‰ è? 4’ n< Î) $pκ È:≈ tGÏ. tΠ öθ u‹ ø9$# tβ ÷ρ t“ øg éB $tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄∇∪ 〈 ٦٠٥-٦٠٢ ٢٨-
٦٢٥-٦١٧-
٦٥٢-٦٢٦ 

 #x‹≈yδ $oΨ ç6≈tF Ï. ß,ÏÜΖtƒ Ν ä3 ø‹ n= tæ Èd, ys ø9$$Î/ 4 $‾Ρ Î) $̈Ζä. ã‡ Å¡Ψ tGó¡nΣ $tΒ óΟ çFΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄∪ 〈 ٦١٧ ٢٩ 

 Ν ä3 Ï9≡sŒ â/ä3 ‾Ρ r'Î/ öΝ è? õ‹ sƒªB $# ÏM≈ tƒ#u «! $# # Yρ â“ èδ â/ä3 ø? §� xîuρ äο 4θ u‹ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 tΠ öθ u‹ ø9$$sù Ÿω tβθã_ t� øƒ ä† $pκ ÷]ÏΒ Ÿω uρ 

öΝ èδ šχθ ç7 tG÷è tGó¡ç„ ∩⊂∈∪ 〈 

 
 

٦٣٠ ٣٥ 

   O@رة ا�UcRف

 ö≅ è% Ν çF ÷ƒ uu‘ r& $̈Β šχθ ããô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ’ ÎΤρ â‘ r& #sŒ$tΒ (#θ à) n= yz zÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# ÷Πr& öΝ çλ m; Ô8 ÷�Å° ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ( ’ ÎΤθ çGøy $# 5=≈ tGÅ3 Î/ ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ;ο t�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù= Ïã β Î) ÷Λ äΖà2 š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ 〈 

١٦٥-١٦١ ٤-
١٧٥ 

  #sŒ Î)uρ 4’ n?÷Gè? öΝ Íκ ö�n= tã $oΨ çG≈ tƒ#u ;M≈uΖÉi� t/ tΑ$s% tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. Èd, ys ù= Ï9 $£ϑs9 öΝ èδ u!% ỳ #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ î Î7 •Β ∩∠∪ 〈  ١٥٣-٢٧ ٧ 

 ôΘr& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u�tIøù $# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµçG÷ƒ u�tIøù $# Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑs? ’ Í< z ÏΒ «! $# $º↔ ø‹ x© ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& $yϑÎ/ tβθàÒ‹ Ï� è? 

ÏµŠ Ïù ( 4’ s∀x. ÏµÎ/ # J‰‹ Íκ y− Í_ øŠ t/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θ à� tó ø9$# ÞΟŠ Ïm §�9$# ∩∇∪ 〈 

٤٨٤ ٨ 

 ö≅ è% $tΒ àMΖä. % Yæ ô‰ Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $tΒ ã≅ yè ø� ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3 Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7 ¨? r& āω Î) $tΒ #yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$tΒ uρ 

O$tΡ r& āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β ∩∪ 〈 

٢٩١-٢٢٩ ٩-
٤٨٤-٣٧٨ 

 ö≅ è% óΟ çF÷ƒ uu‘ r& β Î) tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Λ änö� x� x. uρ ÏµÎ/ y‰ Íκ y−uρ Ó‰ Ïδ$x© . ÏiΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) 4’ n?tã Ï& Î# ÷V ÏΒ z tΒ$t↔ sù 

÷Λ än÷�y9 õ3 tGó™ $#uρ ( āχ Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# t ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ 〈 

٤٨٤ ١٠ 

 tΑ$s% uρ tÏ%©! $# (#ρ ã�x� Ÿ2 tÏ%©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u öθ s9 tβ% x. # Z�ö� yz $̈Β !$tΡθ à) t7 y™ Ïµø‹ s9Î) 4 øŒ Î)uρ öΝ s9 (#ρ ß‰ tFôγ tƒ ÏµÎ/ 

tβθ ä9θ à) uŠ |¡sù !#x‹≈ yδ Ô7 øù Î) ÒΟƒ Ï‰ s% ∩⊇⊇∪ 〈 

٢٤٩ ١١ 

 ö�ä. øŒ $#uρ % s{r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& … çµtΒ öθ s% Å∃$s) ôm F{$$Î/ ô‰ s%uρ ÏM n=yz â‘ ä‹ –Ψ9$# . ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ ÿÏµÏ� ù= yz āω r& 

(# ÿρ ß‰ ç7÷è s? āω Î) ©! $# þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ä3 ø‹ n= tæ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊄⊇∪ 〈 

٤٥٧ ٢١ 

 (# þθ ä9$s% $oΨ oK ø⁄Å_ r& $oΨ s3 Ïù ù'tGÏ9 ôtã $uΖÏF oλ Î;#u $uΖÏ? ù'sù $yϑÎ/ !$tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ ä. zÏΒ t Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊄⊄∪ 〈 
٢٣٧-٢٣٣ ٢٢ 

 óΟ s9uρ r& (# ÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©! $# t, n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ öΝ s9uρ z÷ëtƒ £ Îγ É) ù= sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n?tã β r& }‘ Å↵ øtä† 

4’ tA öθ yϑø9$# 4 #’ n?t/ … çµ‾Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊂⊂∪ 〈 

١٣٩-٧١ ٢٣-
٥٠٥-٢٤٤-
٥٨٣ 



  
 

٧٧٤

 $£ϑn= sù çν ÷ρ r& u‘ $ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø) tGó¡•Β öΝ Íκ ÉJtƒ ÏŠ ÷ρ r& (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $tΡ ã� ÏÜøÿ ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $tΒ Λ äù= yf ÷è tGó™ $# ÏµÎ/ ( 
Óxƒ Í‘ $pκ�Ïù ë>#x‹ tã ×ΛÏ9r& ∩⊄⊆∪ 〈 

٤٦٧ ٢٤ 

 ô‰ s) s9uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 tΒ !$yϑ‹ Ïù β Î) öΝ ä3≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ÏµŠ Ïù $uΖù= yè y_ uρ öΝ ßγ s9 $Yè øÿ xœ # \�≈ |Á ö/ r& uρ Zο y‰ Ï↔ øù r& uρ !$yϑsù 4o_ øîr& öΝ åκ ÷]tã 
öΝ ßγ ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã�≈ |Á ö/ r& Iω uρ Ν åκ èE y‰ Ï↔ øù r&  ÏiΒ >óx« øŒ Î) (#θ çΡ% x. šχρ ß‰ ys øg s† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# s−% tnuρ Ν Íκ Í5 $̈Β 

(#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβρ âÌ“ öκ tJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 

٥٢٢ ٢٦ 

 ô‰s) s9uρ $oΨ õ3 n= ÷δ r& $tΒ /ä3 s9öθ ym z ÏiΒ 3“t� à) ø9$# $uΖøù §�|À uρ ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ßγ ‾= yè s9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ ∩⊄∠∪ 〈 ٤٤٨-٤٤٤ ٢٧ 

 Ÿω öθ n=sù ãΜ èδu�|Ç nΣ tÏ%©! $# (#ρ ä‹ sƒªB $#  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ºΡ$t/ ö� è% Oπoλ Î;#u ( ö≅ t/ (#θ �= |Ê óΟ ßγ ÷Ψ tã 4 y7 Ï9≡sŒuρ öΝ ßγ ä3 øù Î) $tΒ uρ 

(#θ çΡ% x. šχρ ç�tIø� tƒ ∩⊄∇∪ 〈 

٦٦٤-٤٤٨ ٢٨ 

 øŒ Î)uρ !$oΨ øù u�|À y7 ø‹ s9Î) # \� x� tΡ zÏiΒ Çd Éf ø9$# šχθ ãè ÏϑtGó¡o„ tβ#uö� à) ø9$# $£ϑn= sù çνρ ç�|Ø ym (# þθ ä9$s% (#θ çF ÅÁΡ r& ( $£ϑn= sù 

zÅÓ è% (# öθ ©9uρ 4’ n< Î) Ο Îγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θ ä9$s% !$oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $‾Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ $�7≈ tF Å2 tΑÌ“Ρ é& . ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θ ãΒ 

$]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9$# 4’ n< Î)uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8ΛÉ) tGó¡•Β ∩⊂⊃∪ 〈 

٣٧٨-٣٧٤ ٣٠-٢٩-
٤٨٢ 

 $uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& zÅç# yŠ «! $# (#θ ãΖÏΒ#uuρ ÏµÎ/ ö� Ï� øó tƒ Ν à6 s9  ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡ èŒ Ν ä. ö� Åg ä†uρ ô ÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪  ٤٨٢ ٣١ 

 öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ t� tƒ $tΒ šχρ ß‰ tãθ ãƒ óΟ s9 (# þθ èV t7ù= tƒ āω Î) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ ¨Ξ 4 Ôt≈ n= t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n=ôγ ãƒ āω Î) ãΠ öθ s) ø9$# 

tβθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊂∈∪ 〈 

٦٧٠ ٣٥ 

I3>رة م@O   

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ zƒ Ï%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u β Î) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# öΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ä3 tΒ#y‰ ø% r& 〈 
٥٥٥ ٧ 

 óΟ n=sù r& (#ρ ç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρ ã� ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©! $# ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 4 t� ¨Β yŠ ª! $# öΝ Íκ ö�n= tã ( zƒ Ì� Ï�≈ s3 ù= Ï9uρ 

$yγ è=≈ sV øΒ r& ∩⊇⊃∪ 〈 

٤٧٣-٤٥٥ ١٠ 

 yϑsù r& tβ% x. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘  yϑx. z Îiƒ ã— …çµs9 âþθ ß™ Ï& Î# uΗ xå (# þθ ãè t7 ¨? $#uρ Λ èε u!#uθ ÷δ r& ∩⊇⊆∪ 〈 
٥١٧ ١٤ 

 óΟ n=÷æ $$sù … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) ª! $# ö� Ï� øó tGó™ $#uρ š� Î7 /Ρ s%Î! t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#uρ ∩⊇∪  〈 ٥٨٢-٥٤ ١٩ 

 Ÿξ sù (#θ ãΖÎγ s? (# þθ ããô‰ s? uρ ’ n< Î) ÉΟ ù=¡¡9$# ÞΟçFΡ r& uρ tβ öθ n= ôãF{$# ª! $#uρ öΝ ä3 yè tΒ  s9uρ óΟ ä. u�ÏItƒ öΝ ä3 n=≈ uΗ ùår& ∩⊂∈∪ 〈 
٥٩٧ ٣٥ 

   O@رة ا�!]=

 $‾Ρ Î) $oΨós tF sù y7 s9 $[s ÷Gsù $YΖ� Î7 •Β ∩⊇∪ t� Ï� øó u‹Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ £‰ s) s?  ÏΒ š� Î7 /Ρ sŒ $tΒ uρ t� ¨z r's? ¢Ο ÏF ãƒ uρ … çµtF yϑ÷è ÏΡ 

y7 ø‹ n= tã y7 tƒ Ï‰ öκ u‰uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹ É) tF ó¡•Β ∩⊄∪ 〈 

٥٨ ٢ 

 öθ s9uρ ãΝ ä3 n= tF≈ s% tÏ%©! $# (#ρã� x� x. (# âθ ©9uθ s9 t�≈ t/ ÷Š F{$# §Ν èO Ÿω šχρ ß‰ Ågs† $|‹ Ï9uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ 〈 ٥٦٢ ٢٢ 

 sπ̈Ζß™ «! $# ÉL©9$# ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% (  s9uρ y‰ Åg rB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ö7 s? 〈 ٥٦٢-٥٥٥ ٢٣ 

 ô‰s) s9uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 tΒ !$yϑ‹ Ïù β Î) öΝ ä3≈ ¨Ψ©3 ¨Β ÏµŠ Ïù $uΖù= yè y_ uρ öΝ ßγ s9 $Yè øÿ xœ # \�≈ |Á ö/ r& uρ Zο y‰ Ï↔ øù r& uρ !$yϑsù 4o_ øîr& öΝ åκ ÷]tã ٢٠٥-١٨٦ ٢٦ 



  
 

٧٧٥

öΝ ßγ ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã�≈ |Á ö/ r& Iω uρ Ν åκ èE y‰ Ï↔ øù r&  ÏiΒ >óx« øŒ Î) (#θ çΡ% x. šχρ ß‰ ys øg s† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# s−% tn uρ Ν Íκ Í5 $̈Β 

(#θ çΡ% x. ÏµÎ/ tβρâÌ“ öκ tJó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 

 ô‰ s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $tƒ ö”�9$# Èd,ys ø9$$Î/ ( £ è=äz ô‰ tGs9 y‰ Éf ó¡yϑø9$# tΠ#t� ys ø9$# β Î) u!$x© ª! $# š ÏΖÏΒ#u 

t É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ ââ‘ zƒ Î�Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$sƒ rB ( zΝ Î= yè sù $tΒ öΝ s9 (#θ ßϑn= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨sù  ÏΒ Èβρ ßŠ š� Ï9≡sŒ $[s ÷G sù 

$�6ƒ Ì� s% ∩⊄∠∪ 〈  

١٤٥-٨٦ ٢٧  

 Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 tÏ%©! $#uρ ÿ… çµyè tΒ â!# £‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3 ø9$# â!$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1 t� s? $Yè ©. â‘ # Y‰£∨ß™ tβθ äó tGö6 tƒ 

Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθ ã_ ãρ ô ÏiΒ Ì� rO r& ÏŠθ àf �¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 4 
ö/àS è= sV tΒ uρ ’ Îû  ∩⊄∪ ≅Š ÅgΥM} $# 〈 

 

٣٨٦ ٢٩ 

 O@رة ا�<4�ات
  

 (# þθ ßϑn= ÷æ $#uρ ¨β r& öΝ ä3Š Ïù tΑθ ß™ u‘ «! $# 4 öθ s9 ö/ä3 ãè‹ ÏÜãƒ ’ Îû 9�� ÏW x. z ÏiΒ Í÷ö∆ F{$# ÷Λ —ÏΨ yè s9 £ Å3≈ s9uρ ©! $# |= ¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9Î) 

z≈ yϑƒ M} $# … çµuΖ−ƒ y— uρ ’ Îû ö/ä3 Î/θ è= è% oν §� x. uρ ãΝ ä3 ø‹ s9Î) t� ø� ä3 ø9$# s−θ Ý¡à� ø9$#uρ tβ$uŠ óÁ Ïèø9$#uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχρ ß‰ Ï©≡§�9$# 

∩∠∪ 〈 

٥٧٠ ٧ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $‾Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n= yz  ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ uρ $\/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθ èù u‘$yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ t� ò2r& 

y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛÎ=tã ×�� Î7 yz ∩⊇⊂∪ 〈 

٥٤٨-٤٩٣ ١٣ 

 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ |=øŠ xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 ª! $#uρ 7�� ÅÁ t/ $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇∇∪ 〈 ٥٩٣ ١٨ 

   O@رة ق

 óΟ n=sù r& (# ÿρ ã� ÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï!$yϑ¡¡9$# ôΜ ßγ s%öθ sù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ $tΒ uρ $oλ m;  ÏΒ 8lρ ã�èù ∩∉∪ 〈 
٥٠٤-٢٦١ ٦-

٥١٣ 

 uÚ ö‘ F{$#uρ $yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖøŠ s) ø9r& uρ $pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ $uΖ÷F u;/Ρ r& uρ $pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρ y— 8kŠ Îγ t/ ∩∠∪ 〈 
٥٠٤-٢٦١ ٧ 

 óΟ n=sù r& (# ÿρ ã� ÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï!$yϑ¡¡9$# ôΜ ßγ s%öθ sù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ $tΒ uρ $oλ m;  ÏΒ 8lρ ã�èù ∩∉∪ uÚ ö‘ F{$#uρ 

$yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖøŠ s) ø9r& uρ $pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ $uΖ÷F u;/Ρ r& uρ $pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρ y— 8kŠ Îγ t/ ∩∠∪ Zο u�ÅÇ ö7 s? 3“t� ø. ÏŒuρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ ö6 tã 

5=Š ÏΨ •Β ∩∇∪ 〈 

٢٦١ ٨ 

 $]% ø— Íh‘ ÏŠ$t6 Ïè ù= Ïj9 ( $uΖ÷� u‹ ôm r& uρ ÏµÎ/ Zο t$ù# t/ $\Gø‹ ¨Β 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßlρ ã�èƒ ø: $# ∩⊇⊇∪ ôM t/ ¤‹ x. óΟ ßγ n= ö7 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ ptõ¾ r& uρ 

Äb §̈�9$# ßŠθ ßϑrO uρ ∩⊇⊄∪ ×Š% tæ uρ ãβ öθ tãö� Ïù uρ ãβ≡uθ ÷z Î)uρ 7Þθ ä9 ∩⊇⊂∪ Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπs3 ÷ƒ F{$# ãΠ öθ s% uρ 8ì¬7 è? 4 @≅ ä. z>¤‹ x. 

Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,pt m� Ï‰‹Ïãuρ ∩⊇⊆∪ 〈 

٤٤٥ ١٤-١١ 

 $uΖ� Í‹yè sù r& È, ù= y⇐ø9$$Î/ ÉΑ̈ρ F{$# 4 ö≅ t/ ö/ãφ ’ Îû <§ ö6 s9 ô ÏiΒ 9, ù= yz 7‰ƒÏ‰ ỳ ∩⊇∈∪ 〈 ٢٨٧-٢٨٠ ١٥ 

 ô‰s) s9uρ $uΖø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷è tΡ uρ $tΒ â È̈θ ó™ uθ è? ÏµÎ/ … çµÝ¡ø� tΡ ( ß øt wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµø‹ s9Î) ô ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ ٦٠٣-٦٠٢ ١٦ 



  
 

٧٧٦

〈 

 øŒ) ’ ¤+ n= tGtƒ Èβ$u‹Ée) n= tGßϑø9$# Ç tã È Ïϑu‹ ø9$# Ç tãuρ ÉΑ$uΚ Ïe±9$# Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪  〈 ٦٠٦-٦٠٣ ١٧ 

 $̈Β àáÏ� ù= tƒ  ÏΒ @Αöθ s% āω Î) Ïµ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰Š ÏGtã ∩⊇∇∪ 〈 ٦٠٦-٦٠٣ ١٨-
٦٤٨ 

 ôN u!% ỳ uρ ‘≅ ä. <§ ø� tΡ $yγ yè ¨Β ×,Í←!$y™ Ó‰Š Íκ y−uρ ∩⊄⊇∪ 〈 
٦٤٩-٦٤٨ ٢١ 

 öΝ x. uρ $uΖò6 n= ÷δ r& Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ Aβ ö� s% öΝ èδ ‘‰ x©r& Ν åκ ÷]ÏΒ $W±ôÜt/ (#θ ç6 ¤) uΖsù ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ö≅ yδ  ÏΒ CÈ‹ Ït ¤Χ ∩⊂∉∪ 〈 ٤٤٤ ٢٦ 

 tΑ$s% … çµãΖƒ Ì� s% $uΖ−/ u‘ !$tΒ … çµçGøŠ tó ôÛ r&  Å3≈s9uρ tβ% x. ’ Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰Š Ïè t/ ∩⊄∠∪ tΑ$s% Ÿω (#θ ßϑÅÁ tGøƒ rB £“t$s! ô‰ s% uρ 

àM øΒ £‰ s% /ä3 ø‹ s9Î) Ï‰‹ Ïãuθ ø9$$Î/ ∩⊄∇∪ $tΒ ãΑ£‰ t7 ãƒ ãΑöθ s) ø9$# £“t$s! !$tΒ uρ O$tΡ r& 5Ο≈ ‾= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yè ù= Ïj9 ∩⊄∪ 〈 

٦٣٦ ٢٩-٢٧ 

 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï%s! yϑÏ9 tβ% x. … çµs9 ë= ù=s% ÷ρr& ’ s+ ø9r& yìôϑ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x© ∩⊂∠∪ 〈 

 

٥٢٢ ٣٧ 

   O@رة ا�bار�Nت

 Ï!$uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Å7 ç6 çt ø: $# ∩∠∪ 〈 ١٢٣-١٢٢ ٧ 

 ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u t ÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ 〈 ١١٨ ٢٠ 

 þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡à�Ρ r& 4 Ÿξ sù r& tβρç�ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈 
٥٤٦-٢٦٣ ٢١ 

 ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym É#øŠ |Ê tΛÏδ≡t� ö/ Î) š ÏΒ t� õ3 ßϑø9$# ∩⊄⊆∪ øŒ Î) (#θ è=yz yŠ Ïµø‹ n= tã (#θ ä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™ 

×Π öθ s% tβρ ã� s3Ψ•Β ∩⊄∈∪ sø# t� sù #’ n< Î) Ï& Î# ÷δ r& u!$y∨sù 9≅ ôf Ïè Î/ & Ïϑy™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµt/ §� s) sù öΝ Íκ ö�s9Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθ è= ä. ù's? ∩⊄∠∪ 

}§y_ ÷ρ r'sù öΝ åκ ÷]ÏΒ Zπx�‹ Åz ( (#θ ä9$s% Ÿω ô#y‚ s? ( çνρã� ¤±o0 uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪  〈 

٦٠٣ ٢٨-٢٤ 

 $oΨø. t� s? uρ !$pκ�Ïù Zπtƒ#u tÏ%©# Ïj9 tβθ èù$sƒ s† z>#x‹ yè ø9$# tΛÏ9F{$# ∩⊂∠∪ 〈 
٤٥٣ ٣٧ 

 ’ Îûuρ #y›θ ãΒ øŒ Î) çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) tβ öθ tãö� Ïù 9≈ sÜù= Ý¡Î0 & Î7 •Β ∩⊂∇∪ 〈  ٦٨ ٣٨ 

 ’ Îûuρ yŠθ ßϑrO øŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (#θ ãè−F yϑs? 4®Lym & Ïm ∩⊆⊂∪ (# öθ tGyè sù ô tã Ì� øΒ r& öΝ Íκ Íh5 u‘ ãΝ ßγ ø? x‹ s{r'sù èπs) Ïè≈ ¢Á9$# öΝ èδ uρ 

tβρ ã�ÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ $yϑsù (#θ ãè≈ sÜtGó™ $#  ÏΒ 5Θ$uŠ Ï% $tΒ uρ (#θ çΡ% x. tÎ�ÅÇ tGΖãΒ ∩⊆∈∪ 〈 

٤٦٨ ٤٥-٤٣ 

 y7 Ï9≡x‹ x. !$tΒ ’ tA r& tÏ%©! $#  ÏΒ Ν Îγ Î= ö7s%  ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ āω Î) (#θ ä9$s% í�Ïm$y™ ÷ρ r& îβθ ãΖøg xΧ ∩∈⊄∪ 〈 
٣٤١-٢٢٦ ٥٢ 

 (# öθ |¹#uθ s? r& ÏµÎ/ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ äî$sÛ ∩∈⊂∪ 〈 
٢٢٦ ٥٣ 

   O@رة ا� @ر

 4 ‘≅ ä. ¤›Í÷ö∆ $# $oÿ Ï3 |= |¡x. × Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ 〈 
٥٣٩ ٢١ 

 ÷Πr& tβθ ä9θ à) tƒ …ã& s! §θ s) s? 4 ≅ t/ āω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ (#θ è? ù'u‹ ù= sù ;]ƒ Ï‰ pt¿2 ÿÏ& Î# ÷W ÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊆∪ 〈 
١٥٥ ٢٤-٢٣ 

 ö�Åe2x‹ sù !$yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 9 Ïδ% s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖøg xΧ ∩⊄∪ 〈 ٤٥ ٢٨ 

 ÷Πr& tβθ ä9θ à) tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ −/ u�tI‾Ρ ÏµÎ/ |= ÷ƒ u‘ Èβθ ãΖyϑø9$# ∩⊂⊃∪ 〈 
٢٨٥ ٣٠ 



  
 

٧٧٧

 ö≅ è% (#θ ÝÁ −/ t� s? ’ ÎoΤ Î* sù Ν ä3 yè tΒ š∅ÏiΒ t ÅÁ În/ u�tIßϑø9$# ∩⊂⊇∪ 〈 
٢٨٥ ٣١ 

 ÷Πr& óΟ èδ ã�ãΒ ù's? Λ àιßϑ≈ n= ÷n r& !#x‹≈ pκ Í5 4 ÷Πr& öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ äî$sÛ ∩⊂⊄∪ 〈 
٢٨٥-١٠٨ ٣٢ 

 ÷Πr& tβθ ä9θ à) tƒ …ã& s! §θ s) s? 4 ≅ t/ āω tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ 〈 ٤٩٥-٢٨٥ ٣٣ 

(#θ è? ù'u‹ ù= sù ;]ƒ Ï‰ pt ¿2 ÿÏ& Î# ÷W ÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊆∪ 〈 
٤٩٥-٢٨٥ ٣٤ 

 ÷Πr& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î�ö� xî >óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθ à) Î=≈ y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ 〈 ٢٧٩-١٧٠ ٣٥-
٢٨٣ 

 ÷Πr& (#θ à) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ 4 ≅ t/ āω tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊂∉∪ 〈 ٢٨٣-١٧٠ ٣٦ 

 ÷Πr& öΝ èδ y‰ΖÏã ßÉ!#t“ yz y7 În/ u‘ ÷Πr& ãΝ èδ tβρ ã�ÏÜø‹ |_Á ßϑø9$# ∩⊂∠∪ 〈 
٢٨٤ ٣٧ 

 ’ Îûuρ #y›θ ãΒ øŒ Î) çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) tβ öθ tãö� Ïù 9≈ sÜù= Ý¡Î0 & Î7 •Β ∩⊂∇∪ 〈 ٢٨٤-٦٨ ٣٨ 

 Πr& ã& s! àM≈ oΨ t7 ø9$# ãΝ ä3 s9uρ tβθ ãΖt6 ø9$# ∩⊂∪ 〈 ٢٨٤ ٣٩ 

 ÷Πr& óΟ ßγ è= t↔ ó¡n@ # \� ô_ r& Ν ßγ sù  ÏiΒ 5Θt� øó ¨Β tβθ è= s) ÷W•Β ∩⊆⊃∪ 
٢٨٤ ٤٠ 

 ÷Πr& ÞΟ èδ y‰ΨÏã Ü= ø‹ tóø9$# ôΜ ßγ sù tβθ ç7 çFõ3 tƒ ∩⊆⊇∪ 〈 
٢٨٤ ٤١ 

 Πr& tβρß‰ƒ Ì� ãƒ # Y‰ øŠ x. ( tÏ%©! $$sù (#ρ ã� x� x. ç/èφ tβρ ß‰‹Å3 yϑø9$# ∩⊆⊄∪ 〈 ٢٨٤ ٤٢ 

 Πr& öΝ çλ m; îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $¬Η xå tβθ ä. Î�ô³ ç„ ∩⊆⊂∪ 〈 
٢٨٤ ٤٣ 

 $tΒ uρ àM ø) n= yz £Åg ø: $# }§Ρ M} $#uρ āω Î) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ 〈 ١٣٦ ٥٦ 

   �O:4A@رة ا

 $tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç tã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ 〈 
٣٧٢-٢٦٦-٩٠ ٣ 

 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Öór uρ 4yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈  ١٦٤-٩٠ ٤-
٣٧٢-٢٦٦ 

 ô‰ s) s9uρ çν#uu‘ »' s! ÷“ tΡ 3“t� ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íο u‘ ô‰ Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ $yδ y‰Ψ Ïã èπ̈Ζy_ #“uρ ù'pRùQ$# ∩⊇∈∪ øŒ Î) ý øó tƒ 

nο u‘ ô‰ Åb¡9$# $tΒ 4ý øó tƒ ∩⊇∉∪ $tΒ sø# y— ç�|Ç t7 ø9$# $tΒ uρ 4xö sÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s) s9 3“r& u‘ ô ÏΒ ÏM≈tƒ#u ÏµÎn/ u‘ #“u�ö9 ä3 ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

٤٢٦ ١٨-١٣ 

 ÷βÎ) }‘ Ïδ Hω Î) Ö!$oÿ ôœ r& !$yδθ ßϑçGø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& /ä. äτ !$t/# uuρ !$̈Β tΑt“Ρ r& ª! $# $pκ Í5  ÏΒ ?≈sÜù= ß™ 4 βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ āω Î) £ ©à9$# 

$tΒ uρ “uθ ôγ s? ß§ à�Ρ F{$# ( ô‰s) s9uρ Ν èδ u!% ỳ  ÏiΒ ãΝ ÍκÍh5 §‘ #“y‰ çλ ù;$# ∩⊄⊂∪ 〈 

٥٧٧-٤٢ ٢٣ 

 /x. uρ  ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿω Í_ øó è? öΝ åκ çJyè≈ x� x© $º↔ ø‹ x© āω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª! $#  yϑÏ9 â!$t±o„ 

#yÌ ö� tƒ uρ ∩⊄∉∪ 〈 

٢٤٨ ٢٦ 

$tΒ uρ Μçλ m; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( β Î) tβθ ãè Î7 −Ftƒ āω Î) £ ©à9$# ( ¨β Î)uρ £ ©à9$# Ÿω Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $\↔ ø‹x© ∩⊄∇∪ 〈 ٥١١ ٢٨ 

 y7 Ï9≡sŒ Ο ßγ äó n= ö7tΒ zÏiΒ ÄΝ ù= Ïèø9$# 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ãΝ n= ÷æ r&  yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹ Î7 y™ uθ èδ uρ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑÎ/ 3“y‰ tF ÷δ $# 

∩⊂⊃∪ 〈 

٥٨٤ ٣٠ 



  
 

٧٧٨

 |M ÷ƒ ut� sù r& “Ï%©! $# 4’ ‾< uθ s? ∩⊂⊂∪ 4‘sÜôãr& uρ Wξ‹ Î=s% #“y‰ ø. r& uρ ∩⊂⊆∪ … çν y‰ΖÏãr& ÞΟù= Ïæ É= ø‹ tóø9$# uθ ßγ sù #“t� tƒ ∩⊂∈∪ 〈 ٥٤٤ ٣٥-٣٣ 

 ÷Πr& öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $yϑÎ/ ’ Îû É#ßs ß¹ 4y›θ ãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î)uρ “Ï%©! $# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ āω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷z é& ∩⊂∇∪  ٥٤٤-٣٨٥ ٣٨-٣٦ 

 βr& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 āω Î) $tΒ 4tëy™ ∩⊂∪ ¨β r& uρ … çµuŠ ÷è y™ t∃ ôθ y™ 3“t� ãƒ ∩⊆⊃∪ 〈 
٥٤٤-٣٨٥ ٤٠-٣٩-

٦٢٥ 

 §Ν èO çµ1 t“ øg ä† u!#t“ yf ø9$# 4’ nû÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪ 〈 
٦٢٥-٣٨٥ ٤١ 

 ÿ…çµ‾Ρ r& uρ y7 n= ÷δ r& # �Š% tæ 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊃∪ (#yŠθ ßϑrO uρ !$yϑsù 4’ s+ ö/ r& ∩∈⊇∪ tΠ öθ s% uρ 8yθ çΡ  ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝ èδ zΝ n= øßr& 

4xö ôÛ r& uρ ∩∈⊄∪ 〈 

٥٢-٥٠  

 sπs3 Ï� s? ÷σ ßϑø9$#uρ 3“uθ ÷δ r& ∩∈⊂∪ 〈 
٤٧٠ ٥٣ 

�3Uرة ا�@O   

 ÏM t/ u�tIø% $# èπtã$¡¡9$# ¨, t±Σ $#uρ ã� yϑs) ø9$# ∩⊇∪ 〈 
٤١٧-١١٧ ١-

٥٠٥-٤٢٥ 

 (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2uρ (# þθ ãè t7 ¨? $#uρ óΟ èδ u!#uθ ÷δ r& 4 ‘≅ à2uρ 9� øΒ r& @� É) tGó¡•Β ∩⊂∪ 〈 
٢٠٢ ٣ 

 $̈Β r'sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm # Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζtƒ uρ #’ n< Î) Ï& Î# ÷δ r& 

# Y‘ρ ç�ô£ tΒ ∩∪ $̈Β r& uρ ô tΒ u’ ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. u!#u‘ uρ Íν Ì� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡sù (#θ ããô‰ tƒ # Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’ n?óÁ tƒ uρ # ��� Ïè y™ ∩⊇⊄∪ 

… çµ‾Ρ Î) tβ% x. þ’ Îû Ï& Î# ÷δ r& # �‘ρ ç�ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ‾Ρ Î) £ sß β r&  ©9 u‘θ çt s† ∩⊇⊆∪ #’ n?t/ ¨β Î) … çµ−/ u‘ tβ% x. ÏµÎ/ # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∈∪ 〈 

٦٠١ ٨-٧ 

  ôM t/ ¤‹ x. öΝ ßγ n= ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/ ¤‹ s3 sù $tΡ y‰ ö6 tã (#θ ä9$s% uρ ×βθ ãΖøg xΧ t� Å_ ßŠ ø— $#uρ ∩∪ 〈 ٦٠١-١٥٢ ٩ 

 % tæ y‰ sù ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& Ò>θ è= øó tΒ ÷�ÅÇ tGΡ $$sù ∩⊇⊃∪ 〈 
٦٠١-٣٥٤ ١٠ 

 !$oΨ ós tF x� sù z>≡uθ ö/ r& Ï!$yϑ¡¡9$# &!$oÿ Ï3 9� ÉΚ pκ ÷]•Β ∩⊇⊇∪ 〈 ٤٦٦-٣٥٤ ١١-
٦٠١ 

 $tΡ ö� ¤f sù uρ uÚ ö‘ F{$# $ZΡθ ã‹ ãã ’ s+ tGø9$$sù â!$yϑø9$# #’ n?tã 9� øΒ r& ô‰ s% u‘ Ï‰ è% ∩⊇⊄∪ 〈 
١-٦-٤٦٦ ١٢ 

 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. þ’ Îû Ï& Î# ÷δ r& # �‘ρ ç�ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ‾Ρ Î) £ sß β r&  ©9 u‘θ çt s† ∩⊇⊆∪ #’ n?t/ ¨β Î) … çµ−/ u‘ tβ% x. ÏµÎ/ # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∈∪ 〈 
٦٠١ ١٥-١٣ 

 ôM t/ ¤‹ x. ×Š% tæ y#ø‹ s3 sù tβ% x. ’ Î1# x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ ∩⊇∇∪ !$‾Ρ Î) $uΖù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö�n= tã $\t†Í‘ # Z�|À ÷�|À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§ øt wΥ 

9h� ÏϑtGó¡•Β ∩⊇∪ äí Í”∴s? }̈ $̈Ζ9$# öΝ åκ ¨Ξ r( x. ã—$yf ôãr& 9≅ øƒ wΥ 9� Ïè s)Ψ •Β ∩⊄⊃∪ 〈 

٤٤٩ ٢٠-١٨ 

 ôM t/ ¤‹ x. ßŠθ ßϑrO Í‘ ä‹ ‘Ζ9$$Î/ ∩⊄⊂∪ (# þθ ä9$s) sù # Z�|³ o0 r& $̈ΖÏiΒ # Y‰ Ïn≡uρ ÿ… çµãè Î7 ®K ‾Ρ !$‾Ρ Î) # ]Œ Î) ’ Å∀©9 9≅≈ n= |Ê @� ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ 〈 ٢٢٤ ٢٤-٢٣ 

 u’ Å+ ø9âr& ã� ø. Ïe%! $# Ïµø‹ n= tã . ÏΒ $uΖÏΨ ÷� t/ ö≅ t/ uθ èδ ë>#¤‹ x. ×�Å° r& ∩⊄∈∪ 〈 ٢٠٦ ٢٥ 

 (# ÷ρ yŠ$uΖsù ÷Λ àιt7 Ïm$|¹ 4‘sÛ$yè tGsù t� s) yè sù ∩⊄∪ 〈 ٣٧٤ ٢٩ 

 ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹ ‘Ζ9$$Î/ ∩⊂⊂∪ !$‾Ρ Î) $uΖù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö�n= tã $�7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ#u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ‾g ªΥ 9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ 〈 
٤٦٩-٤٤٥ ٣٤-٣٣ 

 $‾Ρ Î) ¨≅ ä. >óx« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ ∩⊆∪ 〈 
٥٩٦ ٤٩ 

 ‘≅ ä. uρ &óx« çνθ è= yè sù ’ Îû Ì� ç/ –“9$# ∩∈⊄∪ 〈 ٦١٥ ٥٢- 

P3c�   O@رة ا�



  
 

٧٧٩

 u�|³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Ågø: $# Ä§Ρ M} $#uρ Èβ Î) öΝ çF ÷èsÜtGó™ $# β r& (#ρ ä‹ à�Ζs? ô ÏΒ Í‘$sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 

(#ρ ä‹ à�Ρ $$sù 4 Ÿω šχρ ä‹ à�Ζs? āω Î) 9≈ sÜù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ 〈 

٥٤٠ ٣٣ 

2/Jرة ا�@ا@O   

 #sŒ Î) ÏM yè s%uρ èπyè Ï%#uθ ø9$# ∩⊇∪ }§ øŠ s9 $pκ ÉJyè ø% uθ Ï9 îπt/ ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×πŸÒ Ïù% s{ îπyè Ïù#§‘ ∩⊂∪ #sŒ Î) ÏM §_ â‘ ÞÚ ö‘ F{$# % w` u‘ ∩⊆∪ 

ÏM ¡¡ç0 uρ ãΑ$t6 Éf ø9$# $r¡o0 ∩∈∪ 〈 

٥٠٦ ٥-١ 

INI>رة ا�@O   

 uθ èδ ãΑ̈ρ F{$# ã� Åz Fψ $#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ß ÏÛ$t7 ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >óx« îΛÎ= tæ ∩⊂∪ 〈 
٥٩٣ ٣ 

 u( uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ tør& $tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è= uΚ ÷è s? ×�� ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈 
٥٩٧ ٤ 

 uθ èδ “Ï%©! $# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿÍν Ï‰ ö7 tã ¤M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi� t/ /ä3 y_ Ì� ÷‚ ã‹ Ïj9 z ÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 ¨β Î)uρ ©! $# ö/ä3 Î/ 

Ô∃ρ ât� s9 ×ΛÏm §‘ ∩∪ 〈 

٣ ٦ 

 $tΒ uρ ö/ä3 s9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ � ãΑθ ß™ §�9$#uρ ö/ä.θ ããô‰ tƒ (#θ ãΖÏΒ ÷σ çGÏ9 ö/ä3 În/ t� Î/ ô‰ s% uρ x‹ s{r& ö/ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ β Î) Λ äΖä. 

t ÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩∇∪ 〈 

٣٣١ ٨ 

 tΠ öθ tƒ “t� s? t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#uρ 4të ó¡o„ Ν èδ â‘θ çΡ t÷ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& /ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝ ä31 t� ô±ç0 tΠ öθ u‹ ø9$# ×M≈ ¨Ζy_ 

“Ì� øg rB ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈pκ ÷Ξ F{$# tÏ$Î#≈ yz $pκ�Ïù 4 š� Ï9≡sŒ uθ èδ ã— öθ x� ø9$# ãΛÏà yèø9$# ∩⊇⊄∪ 〈 

٦٧٢-٦٤٣ ١٢-
٦٧٥ 

 tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï�≈ uΖßϑø9$# àM≈ s) Ï�≈ oΨ ßϑø9$#uρ šÏ%©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $tΡρ ã� ÝàΡ $# ó§ Î6 tGø) tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ Ÿ≅Š Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# 

öΝ ä. u!#u‘ uρ (#θ Ý¡ÏϑtF ø9$$ sù # Y‘θ çΡ z>Î�ÛØ sù Ν æηuΖ÷� t/ 9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 7>$t/ … çµãΖÏÛ$t/ ÏµŠ Ïù èπuΗ ÷q §�9$# … çν ã� Îγ≈ sßuρ  ÏΒ Ï& Î# t6 Ï% 

Ü>#x‹ yè ø9$# ∩⊇⊂∪ 〈 

٦٧٦-٦٧٥ ١٣ 

 öΝ åκ tΞρßŠ$uΖãƒ öΝ s9r&  ä3 tΡ öΝ ä3 yè ¨Β ( (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ö/ä3 ¨ΖÅ3≈ s9uρ óΟ çG⊥ tGsù öΝ ä3 |¡à�Ρ r& ÷Λ äóÁ −/ t� s? uρ óΟ çGö;s? ö‘ $#uρ ãΝ ä3 ø? §� xîuρ 

÷’ ÎΤ$tΒ F{$# 4®Lym u!% ỳ â÷ö∆ r& «! $# Ν ä. §� xîuρ «! $$Î/ â‘ρã� tó ø9$# ∩⊇⊆∪ tΠ öθ u‹ ø9$$sù Ÿω ä‹ s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3ΖÏΒ ×πtƒ ô‰ Ïù Ÿω uρ z ÏΒ tÏ%©! $# 

(#ρ ã� x� x. 4 ãΝ ä31 uρ ù'tΒ â‘$̈Ψ9$# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9öθ tΒ ( }§ ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁ yϑø9$# ∩⊇∈∪ 〈 

٦٧٥-٦٧٢ ١٥-١٤ 

 Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 tƒ tÏ%©! $% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$#  ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$sÜsù ãΝ Íκ ö�n= tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s) sù öΝ åκ æ5θ è= è% ( ×�� ÏWx. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ 

šχθ à) Å¡≈ sù ∩⊇∉∪ 〈 

١٠٥ ١٦ 

 (# þθ ßϑn= ôã$# ¨β r& ©! $# Äôv ä† uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $pκ ÌE öθ tΒ 4 ô‰ s% $̈Ψ ¨�t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? ∩⊇∠∪ 〈 
٥٢٤ ١٧ 

 (# þθ ßϑn= ôã$# $yϑ‾Ρ r& äο 4θ u‹ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïè s9 ×θ øλ m;uρ ×πuΖƒ Î— uρ 7� äz$x� s? uρ öΝ ä3 oΨ ÷�t/ Ö�èO% s3 s? uρ ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈s9÷ρ F{$#uρ ( 
È≅ sV yϑx. B] ø‹ xî |= yf ôãr& u‘$¤� ä3 ø9$# … çµè?$t7 tΡ §Ν èO ßk‹ Íκ u‰ çµ1 u�tIsù # v� x� óÁ ãΒ §Ν èO ãβθ ä3 tƒ $Vϑ≈ sÜãm ( ’ Îûuρ Íο t� Åz Fψ $# 

Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ×ο t� Ï� øó tΒ uρ z ÏiΒ «! $# ×β≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 $tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9$# !$u‹ ÷Ρ ‘$! $# āω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ã�äó ø9$# ∩⊄⊃∪ 〈 

٣٠٨-٥٤ ٢٠ 

 (# þθ à) Î/$y™ 4’ n< Î) ;ο t� Ï� øó tΒ  ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ >π̈Ψ y_ uρ $pκ ÝÎ ö� tã ÇÚ ö� yè x. Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ôN £‰ Ïãé& šÏ%©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u ٥٤ ٢١ 



  
 

٧٨٠

«! $$Î/ Ï& Î# ß™ â‘ uρ 4 ∩⊄⊇∪ 〈 

 ô‰s) s9 $uΖù= y™ ö‘ r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖø9t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# šχ#u”� Ïϑø9$# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ ( 
$uΖø9t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ ptø: $# ÏµŠ Ïù Ó ù̈'t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßìÏ�≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹ Ï9uρ ª! $#  tΒ … çν ç�ÝÇΖtƒ …ã& s# ß™ â‘ uρ Í= ø‹ tó ø9$$Î/ 4 ¨β Î) 

©! $# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊄∈∪ 〈 

٤١١-٥١-٤٩ ٢٥-
٤١٧-٤١٣  

 ô‰s) s9uρ $uΖù= y™ ö‘ r&  % [nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î)uρ $oΨ ù=yè y_ uρ ’ Îû $yϑÎγ ÏG−ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7 –Ψ9$# |=≈ tGÅ6 ø9$#uρ ( Ν åκ ÷]Ïϑsù 7‰tF ôγ •Β ( ×�� ÏW Ÿ2uρ 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ tβθ à) Å¡≈ sù ∩⊄∉∪ 〈 

٣٨٤ ٢٦ 

 ô‰s) s9 $uΖù= y™ ö‘ r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖø9t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# šχ#u”� Ïϑø9$# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ ( 
$uΖø9t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ ptø: $# ÏµŠ Ïù Ó ù̈'t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßìÏ�≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹ Ï9uρ ª! $#  tΒ … çν ç�ÝÇΖtƒ …ã& s# ß™ â‘ uρ Í= ø‹ tó ø9$$Î/ 4 ¨β Î) 

©! $# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊄∈∪ 〈 
 

٣٣ ٣٥ 

   O@رة ا��43د�2

 ô‰s% yìÏϑ y™ ª! $# tΑöθ s% ÉL©9$# y7 ä9Ï‰≈ pg éB ’ Îû $yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tGô±n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $#uρ ßìyϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 

7ì‹ Ïÿ xœ î�� ÅÁ t/ ∩⊇∪ 〈 

٢٧٧ ١ 

 tΠ öθ tƒ ãΝ ßγ èW yè ö6 tƒ ª! $# $Yè‹ÏΗ sd Ο ßγ ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $yϑÎ/ (# þθ è= Ïϑtã 4 çµ9 |Á ôm r& ª! $# çνθ Ý¡nΣuρ 4 ª! $#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκ y− 

∩∉∪ 〈 

٦١٣ ٦ 

 öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©! $# (#θ åκ çΞ Ç tã 3“uθ ôf ¨Ζ9$# §Ν èO tβρßŠθ ãè tƒ $yϑÏ9 (#θ åκ çΞ çµ÷Ζtã šχ öθ yf≈ oΨ oK tƒ uρ ÉΟ øOM} $$Î/ Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$#uρ 

ÏM u‹ ÅÁ ÷ètΒ uρ ÉΑθ ß™ §�9$# #sŒ Î)uρ x8ρ â!% ỳ x8 öθ §‹ ym $yϑÎ/ óΟ s9 y7 ÍhŠ pt ä† ÏµÎ/ ª! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Íκ Å¦à�Ρ r& Ÿω öθ s9 $uΖç/ Éj‹ yè ãƒ 

ª! $# $yϑÎ/ ãΑθ à) tΡ 4 öΝ ßγ ç6 ó¡ym æΛ©yγ y_ $pκ tΞ öθ n= óÁ tƒ ( }§ ø♥ Î7 sù ç�� ÅÁ yϑø9$# ∩∇∪ 〈 

٤٩١ ٨ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡x� s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑø9$# (#θ ßs |¡øù $$sù Ëx|¡ø� tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( #sŒ Î)uρ 

Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$sù Æìsù ö� tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ%©! $#uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïèø9$# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ×�� Î7 yz ∩⊇⊇∪ 〈 

٥٧٩ ١١ 

 tΠ öθ tƒ ãΝ åκ çZyè ö7 tƒ ª! $# $Yè‹ ÏΗsd tβθ à� Î= ós uŠ sù … çµs9 $yϑx. tβθà� Î= øt s† ö/ä3 s9 ( tβθ ç7 |¡øt s†uρ öΝ åκ ¨Ξ r& 4’ n?tã >óx« 4 Iω r& öΝ åκ ¨ΞÎ) ãΝ èδ 

tβθ ç/ É‹≈ s3 ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

٦٣٦ ١٨ 

  sŒuθ ós tGó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# öΝ ßγ9 |¡Σr'sù t� ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Í× ‾≈s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# 4 Iω r& ¨β Î) z>÷“ Ïm 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# æΛ èε tβρ ç�Å£≈ sƒ ø: $# ∩⊇∪ 〈 

٢١٥ ١٩ 

 |= tFŸ2 ª! $# āt Î= øîV{ O$tΡ r& þ’ Í?ß™ â‘ uρ 4 āχ Î) ©! $# ;“Èθ s% Ö“ƒ Í•tã ∩⊄⊇∪ 〈 ٥٦٢-٣٨٢ ٢١ 

�   O@رة ا�<.



  
 

٧٨١

 øŒ Î)uρ tΑ$s% |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# /ä3 ø‹ s9Î) $]% Ïd‰ |Á •Β $yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰ tƒ zÏΒ 

Ïπ1 u‘ öθ −G9$# # M�Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎA ù'tƒ . ÏΒ “Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷qr& ( $¬Η s>sù Ν èδ u!% ỳ ÏM≈ oΨ Éi�t6 ø9$$Î/ (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ 

× Î7 •Β ∩∉∪ 〈 

٣٥٧ ٦ 

 Ï!#t� s) à� ù= Ï9 tÌ� Éf≈ yγ ßϑø9$# tÏ%©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& uρ tβθ äó tGö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 

tβρ ç�ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š� Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ 〈 

٥٩٨-٥٣٥ ٨ 

 öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©! $# (#θ à) sù$tΡ tβθ ä9θ à) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# ÷È⌡ s9 óΟçF ô_ Ì� ÷z é& 

�∅y_ ã� ÷‚ uΖs9 öΝ ä3 yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜçΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰ tn r& # Y‰ t/ r& β Î)uρ óΟ çFù= Ï?θ è% ö/ä3 ‾Ρ u�ÝÇΨ uΖs9 ª! $#uρ ß‰pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) 

tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊇∪ 〈 

٢٩٦-١٤٨ ١١ 

 ÷È⌡ s9 (#θ ã_ Ì� ÷z é& Ÿω tβθ ã_ ã� øƒ s† öΝ ßγ yè tΒ È⌡ s9uρ (#θ è= Ï?θ è% Ÿω öΝ åκ tΞρç�ÝÇΖtƒ È⌡ s9uρ öΝ èδρ ç�|Ç ‾Ρ �∅—9uθ ã‹ s9 t�≈t/ ÷Š F{$# ¢ΟèO 

Ÿω šχρ ç�|ÇΨ ãƒ ∩⊇⊄∪ óΟ çFΡ V{ ‘‰ x©r& Zπt6 ÷δ u‘ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ß¹ zÏiΒ «! $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθ s% āω šχθ ßγ s) ø� tƒ ∩⊇⊂∪  

١٨٤ ١٣-١٢ 

  óΟ ßγ ç6 |¡øt rB $Yè‹ÏΗ sd óΟ ßγ ç/θ è=è% uρ 4®Lx© 4 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ‾Ρ r'Î/ ×Π öθ s% āω šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 ٥١٣-١٨٤ ١٤ 

 uθ èδ ª! $# “Ï%©! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ ÷q §�9$# ÞΟŠ Ïm §�9$# ∩⊄⊄∪ 〈 
٥٩٢ ٢٢ 

2A>[33رة ا�@O   

 s9 öΝ ä3 yè x�Ζs? ö/ä3 ãΒ% tn ö‘ r& Iω uρ öΝ ä. ß‰≈ s9÷ρ r& 4 tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ã≅ ÅÁ ø� tƒ öΝ ä3 oΨ÷� t/ 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ×�� ÅÁ t/ 〈 
٢٤٢ ٣ 

 āω â/ä38yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ%©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9uρ /ä.θ ã_ Ì� øƒ ä†  ÏiΒ öΝ ä. Ì�≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ •�y9 s? 

(# þθ äÜÅ¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö�s9Î) 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜÅ¡ø) ßϑø9$# ∩∇∪ 〈 

٤٩٣ ٨ 

k8رة ا�@O   

 øŒ Î)uρ tΑ$s% |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# /ä3 ø‹ s9Î) $]% Ïd‰ |Á •Β $yϑÏj9 t÷ t/ £“y‰ tƒ zÏΒ 

Ïπ1 u‘ öθ −G9$# # M�Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎA ù'tƒ . ÏΒ “Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷qr& ( $¬Η s>sù Ν èδ u!% ỳ ÏM≈ oΨ Éi�t6 ø9$$Î/ (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ 

× Î7 •Β ∩∉∪ 〈 

٣٨٧-١٤٤ ٦-
٤٣٣-٣٩٢ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u ö≅ yδ ö/ä3 —9ßŠr& 4’ n?tã ;ο t�≈ pgÏB /ä3Š ÉfΖè? ô ÏiΒ A>#x‹ tã 8ΛÏ9r& ∩⊇⊃∪ 〈  ٢٤ ١٠ 

   O@رة ا�2/34

 ã≅ sV tΒ tÏ%©! $# (#θ è= Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ −G9$# §Ν èO öΝ s9 $yδθ è= Ïϑøt s† È≅ sV yϑx. Í‘$yϑÅs ø9$# ã≅ Ïϑøt s† # I‘$x� ó™ r& 4 }§ ø♥ Î/ ã≅ sW tΒ ÏΘöθ s) ø9$# 

tÏ%©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# 4 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# t ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪ 〈 

٣٠٠ ٥ 

 ö≅ è% ¨β Î) |N öθ yϑø9$# “Ï%©! $# šχρ ”� Ï� s? çµ÷ΖÏΒ …çµ‾Ρ Î* sù öΝ à6‹ É)≈ n= ãΒ ( ¢Ο èO tβρ–Št� è? 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ 

Ν ä3 ã⁄Îm7 t⊥ ã‹ sù $yϑÎ/ ÷Λ äΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ 〈 

٥٢٨ ٨ 

   O@رة ا�U)�A3@ن



  
 

٧٨٢

 #sŒ Î) x8 u!% ỳ tβθà) Ï�≈ uΖßϑø9$# (#θ ä9$s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t� s9 ª! $#uρ ß‰ pκô¶ tƒ ¨β Î) 

t É) Ï�≈ uΖßϑø9$# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇∪ 〈 

٦٧٢-٥٤٣ ١ 

 (# ÿρä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ̈Ζã_ (#ρ‘‰ |Á sù tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 öΝ åκ̈Ξ Î) u!$y™ $tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∪ 〈 
٦٧٢ ٢ 

 ¬! uρ äο ¨“ Ïèø9$# Ï& Î!θ ß™ t� Ï9uρ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9uρ  ∩∇∪ 〈 ٥٣٨ ٨ 

PQ�7[رة ا�@O   

 y7 Ï9≡sŒ … çµ‾Ρ r'Î/ M tΡ% x. öΝ Íκ�Ï? ù'̈? Ο ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9$$Î/ (# þθ ä9$s) sù ×�|³ o0 r& $oΨ tΡρ ß‰ öκ u‰ (#ρ ã� x� s3 sù (#θ ©9uθ s? uρ 4 o_ øó tGó™ $# ¨ρ ª! $# 4 
ª! $#uρ ;Í_ xî Ó‰‹ ÏΗ xq ∩∉∪ 〈 

٥٤١ ٦ 

 zΝ tãy— tÏ%©! $# (# ÿρ ã� x� x. β r&  ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘ uρ £ èV yè ö6 çGs9 §Ν èO ¨β àσ ¬7 t⊥ çGs9 $yϑÎ/ ÷Λ äù= ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «! $# 

×�� Å¡o„ ∩∠∪ 〈 

٢٤٣ ٧ 

 öΝ èδρâ‘ x‹ ÷n $$sù  ∩⊇⊆∪ 〈 ٥٥ ١٤ 

   O@رة ا� _ق

 #sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& £ èδθ ä3 Å¡øΒ r'sù >∃ρ ã�÷è yϑÎ/ ÷ρ r& £ èδθ è%Í‘$sù 7∃ρ ã� ÷èyϑÎ/ (#ρ ß‰ Íκ ô−r& uρ ô“uρ sŒ 5Αô‰ tã óΟ ä3ΖÏiΒ 

(#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9$# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡sŒ àátãθ ãƒ ÏµÎ/ tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# 4  tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# 

≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t� øƒ xΧ ∩⊄∪ 〈 

٦٣٧ ٢ 

 ª! $# “Ï%©! $# t, n=y{ yìö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ z ÏΒ uρ ÇÚ ö‘ F{$# £ ßγ n= ÷W ÏΒ ãΑ̈”t∴tGtƒ â÷ö∆ F{$# £ åκ s]÷� t/ (# þθ çΗ s>÷è tF Ï9 ¨βr& ©! $#  4’ n?tã Èe≅ ä. 

&óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ¨βr& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >óx« $RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪ 〈 

٤٣٧-١٣٤ ١٢ 

:N�   O@رة ا�]<

 øŒ Î)uρ §�|�r& ÷É< ¨Ζ9$# 4’ n< Î) ÇÙ ÷è t/ ÏµÅ_≡uρ ø— r& $ZVƒ Ï‰ tn $£ϑn= sù ôN r'¬7 tΡ ÏµÎ/ çν t� yγ øßr& uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã t∃ ¡�tã … çµŸÒ ÷è t/ 

uÚ {� ôãr& uρ . tã <Ù ÷è t/ ( $£ϑn= sù $yδ r'¬6 tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ô tΒ x8 r't7 /Ρ r& #x‹≈ yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤ r'¬7 tΡ ÞΟŠ Î= yè ø9$# ç�� Î6 y‚ ø9$# ∩⊂∪ 〈 

٣٣٤-٢٩٦ ٣ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ä3 |¡à�Ρ r& ö/ä3‹ Î=÷δ r& uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθ è% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$yf Ït ø: $#uρ $pκ ö�n= tæ îπs3 Í× ‾≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî 

×Š# y‰ Ï© āω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒ r& tβθè= yè ø� tƒ uρ $tΒ tβρâ÷s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ 〈 

٤٣٢-٢٢٧ ٦-
٦٠٢ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# Zπt/ öθ s? % �nθ ÝÁ ‾Ρ 4|¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ βr& t�Ïe� s3 ãƒ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$t↔ Íh‹ y™ 

öΝ à6 n= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øg rB  ÏΒ $yγ ÏF øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# tΠ öθ tƒ Ÿω “Ì“ øƒ ä† ª! $# ¢É< ¨Ζ9$# zƒ Ï%©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµyè tΒ ( 
öΝ èδ â‘θ çΡ 4të ó¡o„ š÷ t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r'Î/ uρ tβθ ä9θ à) tƒ !$uΖ−/ u‘ öΝ Ïϑø? r& $uΖs9 $tΡ u‘θ çΡ ö� Ï� øî$#uρ !$uΖs9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ à2 

&óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩∇∪ 〈 

٦٧٣ ٨ 

   O@رة ا�%#3

 “Ï%©! $# t, n= y{ |N öθ yϑø9$# nο 4θ u‹ pt ø: $#uρ öΝ ä. uθ è= ö7 u‹Ï9 ö/ä3 •ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ à� tó ø9$# ∩⊄∪ 〈 
٢٢٣ ٢ 



  
 

٧٨٣

 “Ï%©! $# t, n= y{ yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ $]%$t7 ÏÛ ( $̈Β 3“t� s? † Îû È, ù= yz Ç≈ uΗ ÷q§�9$#  ÏΒ ;N âθ≈ x� s? ( ÆìÅ_ ö‘ $$sù u�|Ç t7 ø9$# ö≅ yδ 

3“t� s?  ÏΒ 9‘θ äÜèù ∩⊂∪ 〈 

١٣٢-١١٦ ٣ 

 §Ν èO ÆìÅ_ ö‘ $# u�|Ç t7 ø9$# È÷ s? §� x. ó= Î= s)Ζtƒ y7 ø‹ s9Î) ç�|Ç t7 ø9$# $Y∞ Å™%s{ uθ èδ uρ ×�� Å¡ym ∩⊆∪ 〈 ١١٦ ٤ 

 !$yϑ‾= ä. u’ Å+ ø9é& $pκ�Ïù Ól öθ sù öΝ çλ m;r'y™ !$pκ çJtΡ t“ yz óΟ s9r& ö/ä3 Ï? ù'tƒ Ö�ƒ É‹ tΡ ∩∇∪ 〈 ٣٦٠-٣٨ ٨-
٣٦٩-٣٦٢ 

 (#θ ä9$s% 4’ n?t/ ô‰ s% $tΡ u!% ỳ Ö�ƒ É‹tΡ $uΖö/ ¤‹ s3 sù $uΖù= è% uρ $tΒ tΑ̈“ tΡ ª! $# ÏΒ >óx« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āω Î) ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 9�� Î7 x. ∩∪ 〈 ٣٦٠-٣٨ ٩-
٣٦٩-٣٦٢ 

 (#θ ä9$s% uρ öθ s9 $̈Ζä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É) ÷è tΡ $tΒ $̈Ζä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ 〈 
١٠٩ ١٠ 

 Ÿω r& ãΝ n= ÷ètƒ ô tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ‾=9$# ç�� Î7 sƒø: $# ∩⊇⊆∪ 〈 
٥٤٠-٩٧ ١٤ 

:#Uرة ا�@O   

 úχ 4 ÉΟ n= s) ø9$#uρ $tΒ uρ tβρã� äÜó¡o„ ∩⊇∪ 〈 
٤٧٨ ١ 

 y7 ‾Ρ Î)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ 〈 ٦٤٢-٣٤٩ ٤ 

 ã≅ yè ôf uΖsù r& t ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# t ÏΒ Ì� ôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ 〈 ٢٤٦-١٤٠ ٣٥-
٥٦٨ 

 $tΒ ö/ä3 s9 y#ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øt rB ∩⊂∉∪ 〈 ١٤٠ ٣٦-٣٥ 

 tΠ öθ tƒ ß#t±õ3 ãƒ  tã 5−$y™ tβöθ tãô‰ ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf �¡9$# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜtGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπyè Ï±≈ yz öΝ èδ ã�≈|Á ö/ r& öΝ ßγ à) yδ ö� s? 

×' ©! ÏŒ ( ô‰ s% uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tãô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf �¡9$# öΝ èδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ y™ ∩⊆⊂∪ 〈 

٦٧٦-٦٧٣ ٤٣-٤٢ 

  ’ ÎΤ ö‘ x‹ sù  tΒ uρ Ü>Éj‹ s3 ãƒ #x‹≈ pκ Í5 Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# ( Ο ßγ ã_ Í‘ ô‰ tGó¡t⊥ y™ ô ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊆⊆∪ ’ Í?øΒ é& uρ öΝ çλm; 4 ¨β Î) 

“Ï‰ ø‹ x. î ÏGtΒ ∩⊆∈∪ 〈 

٥٦٣ ٤٥-٤٤ 

 βÎ)uρ ßŠ% s3 tƒ tÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. y7 tΡθ à) Ï9÷”ã� s9 óΟ Ïδ Ì�≈|Á ö/ r'Î/ $£ϑs9 (#θ ãè Ïÿ xœ t� ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ‾Ρ Î) ×βθ ãΖôf pRmQ ∩∈⊇∪ 〈 ٢٠٤ ٥١ 

2J�>رة ا�@O   

 ôM t/ ¤‹ x. ßŠθ ßϑrO 7Š% tæ uρ ÏπtãÍ‘$s) ø9$$Î/ ∩⊆∪ 〈 
٤٤٥ ٤ 

 $̈Β r'sù ßŠθ ßϑrO (#θ à6 Î= ÷δ é'sù Ïπu‹ Ïî$©Ü9$$Î/ ∩∈∪ 〈 
٤٦٨-٤٤٥ ٥ 

 $̈Β r& uρ ×Š$tã (#θ à6 Î= ÷δ é'sù 8xƒ Ì� Î/ A�|À ö� |¹ 7πuŠ Ï?% tæ ∩∉∪ 〈 ٤٦٧-٤٤٥ ٦ 

 ÏM ¤) t±Ρ $#uρ â!$yϑ¡¡9$# }‘ ÏS sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×πuŠ Ïδ#uρ ∩⊇∉∪ 〈 
٦٠٣ ١٦ 

 à7 n=yϑø9$# uρ #’ n?tã $yγ Í←!% ỳ ö‘ r& 4 ã≅ Ïϑøt s†uρ z ó̧�tã y7 În/ u‘ öΝ ßγ s% öθ sù 7‹Í× tΒ öθ tƒ ×πuŠ ÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ 〈 ٦٠٣-٢٢٧ ١٧ 

 7‹Í× tΒ öθ tƒ tβθàÊ t� ÷è è? Ÿω 4’ s∀øƒ rB óΟ ä3ΖÏΒ ×πuŠ Ïù% s{ ∩⊇∇∪ 〈 ٦٢٦-٦١٠ ١٨ 

 $̈Β r'sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$yδ (#ρ ât� ø% $# ÷µu‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ ÎoΤ Î) àMΨ uΖsß ’ ÎoΤ r& @,≈ n= ãΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm 

∩⊄⊃∪ 〈 

٦٢١-٦١٨ ٢٠-١٩ 

 uθ ßγ sù ’ Îû 7πt±Š Ïã 7πu‹ ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ ’ Îû >π̈Ψ y_ 7πuŠ Ï9% tæ ∩⊄⊄∪ $yγ èùθ äÜè% ×πu‹ ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θ è= ä. (#θ ç/ u�õ° $#uρ $O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑÎ/ ٦١٨ ٢٤-٢١ 



  
 

٧٨٤

óΟ çF ø� n= ó™r& † Îû ÏΘ$−ƒ F{$# Ïπu‹ Ï9$sƒ ø: $# ∩⊄⊆∪ 〈 

 $̈Β r& uρ ô tΒ u’ ÎAρ é& …çµt7≈ tGÏ. Ï& Î!$yϑÏ±Î0 ãΑθ à) uŠ sù Í_ tF ø‹n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρ é& ÷µuŠ Î6≈ tF Ï. 〈 ٦٢٢-٦١٨-٣ ٢٥-
٦٢٣ 

 óΟ s9uρ Í‘ ÷Šr& $tΒ ÷µu‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ 〈 ٦٢٣-٦٢٢-٣ ٢٦ 

 $pκ tJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ% x. sπu‹ ÅÊ$s) ø9$# ∩⊄∠∪ 〈 ٦٢٣-٦٢٢-٣ ٢٧ 

  !$tΒ 4o_ øîr& Íh_ tã ÷µu‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ 〈 
٦٢٢-٦١٩-٣ ٢٨-

٦٢٣ 

 y7 n= yδ Íh_ tã ÷µuŠ ÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄∪ 〈 
٦١٩-٤٤١-٣ ٢٩-

٦٢٣-٦٢٢ 

   O@رة ا�3/�رج

 öΝ åκ̈Ξ Î) … çµtΡ ÷ρ t� tƒ # Y‰‹Ïè t/ ∩∉∪ çµ1 t� tΡ uρ $Y7ƒÌ� s% ∩∠∪ 〈 
٢٣٨ ٧-٦ 

  ¨β Î) z≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % �æθ è= yδ ∩⊇∪ #sŒ Î) çµ¡¡tΒ •�¤³9$# $Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒ Î)uρ çµ¡¡tΒ ç�ö� sƒ ø: $# $̧ãθ ãΖtΒ ∩⊄⊇∪ 〈 
 

٥٧٠-٥٦٩ ٢١-١٩ 

   O@رة D@ح

 ’ ÎoΤ Î)uρ $yϑ‾= à2 öΝ ßγ è? öθ tãyŠ t� Ï� øó tGÏ9 óΟ ßγ s9 (# þθ è= yè y_ ÷Λàιyè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ Íκ ÍΞ#sŒ# u (# öθ t±øó tGó™ $#uρ öΝ åκ u5$uŠ ÏO (#ρ•�|À r& uρ 

(#ρ ç�y9 õ3 tF ó™ $#uρ # Y‘$t6 õ3 ÏGó™ $# ∩∠∪ 〈 

١٨٥-١٥٧ ٧ 

 È≅ Å™ ö�ãƒ u!$yϑ¡¡9$# /ä3 ø‹ n= tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ÷Š Ï‰ ôϑãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ t ÏΖt/ uρ ≅ yè øg s†uρ ö/ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζy_ ≅ yè øgs†uρ ö/ä3 ©9 

# \�≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ 〈 

٤٣٠ ١٢-١١ 

 $̈Β ö/ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! # Y‘$s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ä3 s) n= s{ # �‘#uθ ôÛ r& ∩⊇⊆∪ 〈 ٤٣٠-٢٦٨ ١٤-١٣-
٥٤٦-٥٠٧  

 óΟ s9r& (# ÷ρ t� s? y#ø‹ x. t, n= y{ ª! $# yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ $]%$t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ t� yϑs) ø9$# £ Íκ�Ïù # Y‘θ çΡ Ÿ≅ yè y_ uρ }§ ôϑ¤±9$# 

% [`# u�Å� ∩⊇∉∪ ª! $#uρ /ä3 tF u;/Ρ r& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# $Y?$t7 tΡ ∩⊇∠∪ §Ν èO ö/ä. ß‰Š Ïè ãƒ $pκ�Ïù öΝ à6 ã_ Ì� øƒ ä†uρ % [`# t� ÷z Î) ∩⊇∇∪ ª! $#uρ 

Ÿ≅ yè y_ â/ä3 s9 uÚ ö‘ F{$# $WÛ$|¡Î0 ∩⊇∪ (#θ ä3 è= ó¡tF Ïj9 $pκ ÷]ÏΒ Wξ ç7ß™ % [`$y∨Ïù ∩⊄⊃∪ 〈 

٤٣٠-٢٦٨ ٢٠-١٥-
٥٠٧ 

 (#θ ä9$s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3 tGyγ Ï9#u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z�ô£ nΣuρ ∩⊄⊂∪ 〈 
٤٥٦ ٢٣ 

P4رة ا�@O   

 ö≅ è% zÇrρ é& ¥’ n< Î) çµ‾Ρ r& yìyϑtGó™ $# Ö� x� tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$s) sù $‾Ρ Î) $oΨ÷è Ïÿ xœ $ºΡ#uö� è% $Y7 pg x” ∩⊇∪ 〈 ٥٢١-٤٨٢ ١ 

 ö≅ è% zÇrρ é& ¥’ n< Î) çµ‾Ρ r& yìyϑtGó™ $# Ö� x� tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$s) sù $‾Ρ Î) $oΨ÷è Ïÿ xœ $ºΡ#uö� è% $Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Ï‰ ô©”�9$# 

$̈ΖtΒ$t↔ sù ÏµÎ/ (  s9uρ x8 Î�ô³ �Σ !$uΖÎn/ t� Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ 〈 

٤٨٢ ٢ 

 Èθ ©9r& uρ (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n?tã Ïπs)ƒ Ì� ©Ü9$# Ν ßγ≈ oΨ ø‹s) ó™ V{ ¹!$̈Β $]% y‰xî ∩⊇∉∪ 〈 
٥٥٩ ١٦ 

 ãΝ Î=≈tã É= ø‹ tó ø9$# Ÿξ sù ã�Îγ ôà ãƒ 4’ n?tã ÿÏµÎ7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ āω Î) Ç tΒ 4|Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ‾Ρ Î* sù à7 è= ó¡o„ .ÏΒ È÷ t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ� ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ 〈 

٤١٩-٩١ ٢٧-٢٦ 

   O@رة ا�a3م^



  
 

٧٨٥

 !$‾Ρ Î) !$uΖù= y™ ö‘ r& óΟ ä3 ö‹ s9Î) Zωθ ß™ u‘ # ´‰ Îγ≈ x© ö/ä3 ø‹ n= tæ !$uΚ x. !$uΖù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) šχ öθ tãö� Ïù Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4|Â yè sù ãβöθ tãö� Ïù 

tΑθ ß™ §�9$# çµ≈ tΡ õ‹ s{r'sù # Z‹ ÷{r& Wξ‹ Î/ uρ ∩⊇∉∪ 〈 

٣٧٩ ١٦-١٥ 

�tI3رة ا�@O   

 ’ ÎΤ ö‘ sŒ ô tΒ uρ àM ø) n= yz # Y‰‹Ïm uρ ∩⊇⊇∪ 〈 
١٨٨ ١١ 

 $yϑsù öΝ çλ m; Ç tã Íο t� Ï. õ‹ −G9$# t ÅÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊆∪ öΝ ßγ ‾Ρ r( x. Ö�ßϑãm ×ο t� Ï�ΖtF ó¡•Β ∩∈⊃∪ ôN §� sù  ÏΒ ¥ο u‘ uθ ó¡s% ∩∈⊇∪ 〈 
٣١٠ ٥١-٤٩ 

   O@رة ا���Uم2

 (# àσ ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ $yϑÎ/ tΠ £‰ s% t� ¨z r& uρ ∩⊇⊂∪ 〈 
٦١٩ ١٣ 

 È≅ t/ ß≈ |¡Ρ M} $# 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ ×ο u�� ÅÁ t/ ∩⊇⊆∪ öθ s9uρ 4’ s+ ø9r& …çν t�ƒ ÏŒ$yè tΒ ∩⊇∈∪ 〈 ٥٤٢-٥٣٩ ١٥-١٤ 

 ¨βÎ) $uΖøŠ n= tã … çµyè ÷Η sd …çµtΡ#uö� è% uρ ∩⊇∠∪ #sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t� s% ôìÎ7 ¨? $$sù …çµtΡ#uö� è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨βÎ) $uΖøŠ n= tã … çµtΡ$uŠ t/ ∩⊇∪  〈 ٤٨٧-٤٧٨ ١٩-١٧ 

 Ü= |¡øt s†r& ß≈ |¡Ρ M} $# β r& x8 u�øIãƒ “́‰ ß™ ∩⊂∉∪ óΟ s9r& à7 tƒ Zπx� ôÜçΡ  ÏiΒ %cÍ_ ¨Β 4o_ ôϑãƒ ∩⊂∠∪ §Ν èO tβ% x. Zπs) n= tæ t, n= y⇐sù 

3“§θ |¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅ yè pg m� çµ÷ΖÏΒ È÷ y_ ÷ρ ¨“9$# t� x. ©%! $# #s\Ρ W{$#uρ ∩⊂∪ }§ øŠ s9r& y7 Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s) Î/ #’ n?tã β r& }‘ Å↵ øt ä† 4’ tA öθ pRùQ$# ∩⊆⊃∪  

١٤٠ ٣٨-٣٧ 

   O@رة اDY;�ن

 $‾Ρ Î) $oΨø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ >πx� ôÜœΡ 8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6 ‾Ρ çµ≈ oΨ ù= yè yf sù $Jè‹ Ïϑy™ # ��� ÅÁ t/ ∩⊄∪ 〈 ٥٤٨-١٢٨ ٢ 

 $‾Ρ Î) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# $̈Β Î) # [� Ï.$x© $̈Β Î)uρ # �‘θ à� x. ∩⊂∪ 〈 ١٢٨ ٣ 

   O@رة ا�3�O_ت

 óΟ s9r& Å7 Î= öκ çΞ t Ï9̈ρ F{$# ∩⊇∉∪ §Ν èO ãΝ ßγ ãè Î7 ÷KçΡ šÌ� Åz Fψ $# ∩⊇∠∪ y7 Ï9≡x‹ x. ã≅ yè ø� tΡ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9$$Î/ ∩⊇∇∪ 〈 ٥٥٩ ١٨-١٦ 

 #x‹≈yδ ãΠ öθ tƒ Ÿω tβθà) ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ãβ sŒ ÷σ ãƒ öΝ çλ m; tβρ â‘ É‹tF ÷è u‹ sù ∩⊂∉∪ 〈 
٦٢٨ ٣٦-٣٥ 

q�Aرة ا�@O   

 óΟ s9r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{$# # Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ tΑ$t7 Ågø: $#uρ # YŠ$s? ÷ρ r& ∩∠∪ ö/ä3≈ oΨ ø) n= yz uρ % [`≡uρ ø— r& ∩∇∪ 〈 
١٣٢ ٨-٦ 

 /ä3≈ oΨø) n= yz uρ % [`≡uρ ø— r& ∩∇∪ 〈 ٥٢٧-١٣٢ ٨ 

 $uΖù= yè y_ uρ ö/ä3 tΒ öθ tΡ $Y?$t7 ß™ ∩∪ $uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9$# $U™$t7 Ï9 ∩⊇⊃∪ $uΖù= yè y_ uρ u‘$pκ ¨]9$# $V©$yè tΒ ∩⊇⊇∪ $uΖøŠ t⊥ t/ uρ öΝ ä3 s% öθ sù 

$Yè ö7 y™ # YŠ# y‰ Ï© ∩⊇⊄∪ $uΖù= yè y_ uρ %[`# u�Å� % [`$̈δ uρ ∩⊇⊂∪ $uΖø9t“Ρ r& uρ z ÏΒ ÏN≡u�ÅÇ ÷è ßϑø9$# [!$tΒ % [`$‾g wR ∩⊇⊆∪ yl Ì� ÷‚ ãΖÏj9 

ÏµÎ/ ${7 ym $Y?$t7 tΡ uρ ∩⊇∈∪ BM≈ ¨Ζy_ uρ $̧ù$x� ø9r& ∩⊇∉∪ 〈 

١٣٢ ١٦-٩ 

   O@رة ا��Aز$�ت

 u�|³ ys sù 3“yŠ$oΨ sù ∩⊄⊂∪ 〈 
١٩١ ٢٣ 

 tΑ$s) sù O$tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n?ôãF{$# ∩⊄⊆∪ 〈 ١٩١-١٣٤ ٢٤ 

 çν x‹s{r'sù ª! $# tΑ% s3 tΡ Íο t� Åz Fψ $# #’ n<ρW{$#uρ ∩⊄∈∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zο u�ö9 Ïè s9  yϑÏj9 #ý øƒ s† ∩⊄∉∪ 〈 ٥٦٠ ٢٦-٢٥ 



  
 

٧٨٦

 tΠ öθ tƒ ã� ©. x‹ tGtƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $tΒ 4tëy™ ∩⊂∈∪ 〈 ٦١٣ ٣٥ 

 $̈Β r'sù  tΒ 4xö sÛ ∩⊂∠∪ 〈 
٥١ ٣٧ 

 t�rO#uuρ nο 4θ uŠ pt ø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ 〈 ٥١ ٣٨ 

 ¨βÎ* sù tΛÅs pg ø: $# }‘ Ïδ 3“uρ ù'yϑø9$# ∩⊂∪ 〈 ٥١ ٣٩ 

 $̈Β r& uρ ô tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγ tΡ uρ }§ ø� ¨Ζ9$# Çtã 3“uθ oλ ù;$# ∩⊆⊃∪ 〈 ٢٠١-٥١ ٤٠ 

 ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘ Ïδ 3“uρ ù'yϑø9$# ∩⊆⊇∪ 〈 
٥١ ٤١ 

 öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠ öθ tƒ $pκ tΞ ÷ρ t� tƒ óΟ s9 (# þθ èW t7 ù=tƒ āω Î) ºπ§‹Ï±tã ÷ρ r& $yγ9 pt éÏ ∩⊆∉∪ 〈 

 
 

٦٧٠ ٤٦ 

j�$ رة@O   

 Ì�ÝàΖu‹ ù= sù ß≈ |¡Ρ M} $# 4’ n< Î) ÿÏµÏΒ$yè sÛ ∩⊄⊆∪ 〈 
١٣٢ ٢٤ 

�N@G[رة ا�@O   

 #sŒ Î)uρ ß#ßs ÷Á9$# ôN u�Å³ èΣ ∩⊇⊃∪ 〈 
٦١٤-٦١١ ١٠-

٦١٨-٦١٥ 

 …çµ‾Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä ö̧� yè ø9$# & Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ•Β §Ν rO & ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ 〈 ٦٥٠ ٢١-١٩ 

 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö� ø. ÏŒ t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 ∩⊄∠∪ 〈 ٤٥ ٢٧ 

 yϑÏ9 u!$x© öΝ ä3ΖÏΒ β r& tΛÉ) tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒ uρ tβρ â!$t±n@ Hω Î) β r& u!$t±o„ ª! $# �>u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ 〈 ٥٤٠-٤٥ ٢٩-٢٨ 

   O@رة اDY! �ر

 ôM yϑÎ= tã Ó§ ø� tΡ $̈Β ôM tΒ £‰ s% ôN t� ¨z r& uρ ∩∈∪ 〈 

 #sŒ Î)uρ ß#ßs ÷Á9$# ôN u�Å³ èΣ ∩⊇⊃∪ 〈 
 

٥ 
 
 

١٠ 

٦١٩ 
 
 

٦١١ 

 $pκ š‰r'‾≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $tΒ x8 ¡�xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒ Ì� x6 ø9$# ∩∉∪ “Ï%©! $# y7 s) n= yz y71 §θ |¡sù y7 s9y‰ yè sù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;ο u‘θ ß¹ 

$̈Β u!$x© š� t7 ©. u‘ ∩∇∪ 〈 

٥٤٩-٥٤٧ ٨-٧ 

 ¨βÎ)uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ t Ïà Ï�≈ pt m: ∩⊇⊃∪ $YΒ#t� Ï. t Î6 ÏF≈x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôè tƒ $tΒ tβθ è= yè ø� s? ∩⊇⊄∪ 〈 
٦٠٣-٦٠٢ ١٢-١٠-

٦٠٦-٦٠٥-
٦٤٩-٦١٧ 

OP�!! 3رة ا�@   

 ¨βÎ) šÏ%©! $# (#θ ãΒ t� ô_ r& (#θ çΡ% x. z ÏΒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ (#ρ ”� tΒ öΝ Íκ Í5 tβρâ“ tΒ$tó tGtƒ ∩⊂⊃∪ #sŒ Î)uρ 

(# þθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟ Îγ Î= ÷δr& (#θ ç7 n= s)Ρ $# t Îγ Å3 sù ∩⊂⊇∪ #sŒ Î)uρ öΝ èδ ÷ρ r& u‘ (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ÏIω àσ ‾≈ yδ tβθ —9!$ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ !$tΒ uρ (#θ è= Å™ ö‘ é& 

öΝ Íκ ö�n= tã t Ïà Ï�≈ ym ∩⊂⊂∪ 〈 

١٩٩ ٣٣-٢٩ 

   O@رة ا�U.DYق



  
 

٧٨٧

 #sŒ Î) â!$uΚ ¡¡9$# ôM ¤) t±Σ $# ∩⊇∪ ôM tΡ ÏŒr& uρ $pκ Íh5 t� Ï9 ôM ¤) ãm uρ ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ ÞÚ ö‘ F{$# ôN £‰ ãΒ ∩⊂∪ ôM s) ø9r& uρ $tΒ $pκ�Ïù 

ôM ‾= sƒ rB uρ ∩⊆∪ ôM tΡ ÏŒr& uρ $pκ Íh5 t� Ï9 ôM ¤) ãm uρ ∩∈∪ 〈 

١٢٤ ٥-١ 

 $yγ •ƒ r'‾≈ tƒ ß≈|¡Ρ M} $# y7 ¨Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’ n< Î) y7 În/ u‘ % [n ô‰ x. ÏµŠ É)≈ n= ßϑsù ∩∉∪ 〈 
٦٢٨ ٦ 

 $̈Β r'sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµt7≈ tGÏ. ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm # Z�� Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζtƒ uρ #’ n< Î) Ï& Î# ÷δ r& 

# Y‘ρ ç�ô£ tΒ ∩∪ 〈 

٦١٤-٦٠١ ٩-٧-
٦٢٢-٦١٦-
٦٢٨-٦٢٣-
٦٢٩ 

 $̈Β r& uρ ô tΒ u’ ÎAρ é& …çµt7≈ tGÏ. u!#u‘ uρ Íν Ì� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡sù (#θ ããô‰ tƒ # Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’ n?óÁ tƒ uρ # ��� Ïè y™ ∩⊇⊄∪ 〈 ٦١٤-٦٠١ ١٢-١٠-
٦٢٣-٦١٦-
٦٢٨ 

 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. þ’ Îû Ï& Î# ÷δ r& # �‘ρ ç�ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ …çµ‾Ρ Î) £sß β r&  ©9 u‘θ çt s† ∩⊇⊆∪ 〈 
٦١٤-٦٠١ ١٤-١٣ 

 ’ n?t/ ¨β Î) … çµ−/ u‘ tβ% x. ÏµÎ/ # Z�� ÅÁ t/ ∩⊇∈∪ 〈 
٦٠١ ١٥ 

   O@رة ا���وج

 ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ à� øt ¤Χ ∩⊄⊄∪ 〈 
٦١٤ ٢٢ 

   O@رة ا� �رق

 Ì�ÝàΨ u‹ ù=sù ß≈|¡Ρ M} $# §Ν ÏΒ t, Î= äz ∩∈∪ t,Î= äz  ÏΒ &!$̈Β 9, Ïù#yŠ ∩∉∪ 〈 
١٣٢ ٦-٥ 

"#$Rرة ا@O   

 š� èy Î� ø) ãΖy™ Ÿξ sù #|¤Ψ s? ∩∉∪ 〈 
٣٧٢ ٦ 

 ô‰s% yxn= øù r&  tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t�x. sŒuρ zΟ ó™ $# ÏµÎn/ u‘ 4’ ©?|Á sù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρ ã� ÏO÷σ è? nο 4θ uŠ ys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$ ∩⊇∉∪ äο t� Åz Fψ $#uρ 

×�ö� yz #’ s+ ö/ r& uρ ∩⊇∠∪ 〈 

٣٨٥ ١٨-١٤ 

 βÎ) #x‹≈ yδ ’ Å∀s9 É#ßs ÷Á9$# 4’ n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ 〈 ٦١٦-٣٨٥ ١٨ 

 É#çt à¾ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θ ãΒ uρ ∩⊇∪ 〈 ٣٨٥-١٤١ ١٩-
٦١٦ 

   O@رة ا��7&�2

 ×νθ ã_ ãρ >‹ Í×tΒ öθ tƒ îπyè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ% tæ ×πt6 Ï¹$‾Ρ ∩⊂∪ 4’ n?óÁ s? # �‘$tΡ Zπu‹ ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’ s+ ó¡è@ ôÏΒ A÷ tã 7πu‹ ÏΡ#u ∩∈∪ 〈 ٦٣٤ ٥-٢ 

 Ÿξ sù r& tβρã� ÝàΨtƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M} $# y#ø‹ Ÿ2 ôM s) Î= äz ∩⊇∠∪ 〈 ٢٥٨-١٣٢ ١٧-
٥٠٣-٢٦٣-
٥٢١ 

 ’ n<Î)uρ Ï!$uΚ ¡¡9$# y#ø‹ Ÿ2 ôM yè Ïù â‘ ∩⊇∇∪ 〈 
٢٦٣-٢٥٨ ١٨-

٥٠٣ 

 ’ n<Î)uρ ÉΑ$t6 Åg ø: $# y#ø‹ x. ôM t6 ÅÁ çΡ ∩⊇∪ 〈 ٢٦٣-٢٥٨ ١٩-
٥٠٣ 

 ’ n<Î)uρ ÇÚ ö‘ F{$# y#ø‹ x. ôM ys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪ 〈 ٢٦٣-٢٥٨ ٢٠-
٥٠٣ 

�   O@رة ا�!4

 ö≅ yδ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ×Λ |� s% “Ï%Îk! @� øg Éo ∩∈∪ 〈 
١٠٨ ٥ 



  
 

٧٨٨

 yŠθ ßϑrO uρ tÏ%©! $# (#θ ç/% ỳ t� ÷‚ ¢Á9$# ÏŠ# uθ ø9$$Î/ ∩∪ 〈 
٤٥٧ ٩ 

 tβöθ tãö� Ïù uρ “ÏŒ ÏŠ$s? ÷ρ F{$# ∩⊇⊃∪ tÏ%©! $# (# öθ tó sÛ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩⊇⊇∪ (#ρ ã� sV ø. r'sù $pκ�Ïù yŠ$|¡x� ø9$# ∩⊇⊄∪ 〈 ٤٤٩ ١٢-١٠ 

 u!% ỳ uρ y7 •/ u‘ à7 n= yϑø9$#uρ $y� |¹ $y� |¹ ∩⊄⊄∪ 〈 ٦٤٩ ٢٢ 

 uü“(% É` uρ ¥‹ Í×tΒ öθ tƒ zΟ ¨Ψyγ pg ¿2 4 7‹ Í×tΒ öθ tƒ ã� ā2x‹ tG tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# 4’ ‾Τ r& uρ ã& s! 2”t� ø. Ïe%! $# ∩⊄⊂∪ 〈 ٦١٠ ٢٣ 

I#رة ا��@O   

 óΟ s9r& ≅ yè øg wΥ …ã& ©! È÷ uΖøŠ tã ∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9uρ É÷ tGx� x©uρ ∩∪ 〈 
١٢٨-٤٣ ٩-٨-

٥١٨-٢٢٢ 

 çµ≈ oΨ÷ƒ y‰ yδ uρ Èøy‰ ô∨̈Ζ9$# ∩⊇⊃∪ 〈 
١٢٨-٤٣ ١٠-

٥١٨-٢٢٢-
٥٤٠ 

j3.رة ا�@O   

 <§ ø� tΡ uρ $tΒ uρ $yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $yγ yϑoλ ù;r'sù $yδ u‘θ èg é� $yγ1 uθ ø) s? uρ ∩∇∪ ô‰ s% yxn= øù r&  tΒ $yγ8©. y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{  tΒ 

$yγ9 ¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ 〈 

٥٦٧-١٠١ ١٠-٧ 

 çνθ ç/ ¤‹s3 sù $yδρ ã�s) yè sù tΠy‰ øΒ y‰ sù óΟ Îγ øŠ n= tæ Ο ßγ š/ u‘ öΝ Îγ Î6 /Ρ x‹ Î/ $yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ 〈 ٣٧٤ ١٤ 

2Aرة ا���@O   

 ×Αθ ß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷Gtƒ $Z� çt à¾ Zο t� £γ sÜ•Β ∩⊄∪ 〈 
٦١٦ ٢ 

 ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρ ã�x� x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# t Ï. Î�ô³ ßϑø9$#uρ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ tÏ$Î#≈ yz !$pκ�Ïù 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρ é& öΝ èδ •�Ÿ° 

Ïπ−ƒ Î�y9 ø9$# ∩∉∪ 〈 

٦٨١-٤٠٦ ٦-
٦٨٥-٦٨٢ 

2�a�aرة ا�@O   

 #sŒ Î) ÏM s9Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘ F{$# $oλ m;#t“ ø9Î— ∩⊇∪  〈 
٥٠٦ ١ 

 yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \� ø‹yz … çν t�tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v� x© … çν t� tƒ ∩∇∪ 〈 ٦١٨ ٨-٧ 

   O@رة ا�/�د�Nت

 …çµ‾Ρ Î)uρ Éb= ßs Ï9 Î�ö� sƒ ø: $# î‰ƒ Ï‰ t±s9 ∩∇∪ 〈 
٥٦٩ ٨ 

I;3رة ا�@O   

 ôM ¬7s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4o_ øîr& çµ÷Ψ tã …ã& è!$tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’ n?óÁ u‹ y™ # Y‘$tΡ |N# sŒ 5= oλm; ∩⊂∪  ٣٥٠ ٣-١ 

P�[رة ا�@O   

 ô‰s) s9 $uΖø) n= y{ z≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç |¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø) s? ∩⊆∪ 〈 
٥٤٩ ٤ 

v#/رة ا�@O   

 ù&t� ø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ô ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪ “Ï%©! $# zΟ ‾= tæ 

ÉΟ n= s) ø9$$Î/ ∩⊆∪ Ο ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷è tƒ ∩∈∪ 〈 

٥٧٨-٥٤ ٥-١ 



  
 

٧٨٩

 Hξ x. ¨β Î) z≈|¡Σ M} $# #xö ôÜuŠ s9 ∩∉∪ β r& çν#u§‘ #o_ øó tGó™ $# ∩∠∪ ¨β Î) 4’ n< Î) y7 În/ u‘ #të ô_ ”�9$# ∩∇∪ |M ÷ƒ uu‘ r& “Ï%©! $# 

4‘sS ÷Ζtƒ ∩∪ # ´‰ ö7 tã #sŒ Î) #’ ©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ uu‘ r& β Î) tβ%x. ’ n?tã #“y‰ çλ ù;$# ∩⊇⊇∪ ÷ρ r& t� tΒ r& #“uθ ø) −G9$$Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒ uu‘ r& β Î) 

z>¤‹ x. #’ ‾< uθ s? uρ ∩⊇⊂∪ 〈 

٤٢٩ ١٣-٦ 

 óΟ s9r& Λ s>÷è tƒ ¨β r'Î/ ©! $# 3“t� tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 ٥٩٢-٤٢٩ ١٤ 

 āξ x. Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jè x� ó¡oΨ s9 ÏπuŠ Ï¹$̈Ζ9$$Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠ Ï¹$tΡ >πt/ É‹≈ x. 7πy∞ ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰ u‹ ù=sù …çµtƒ ÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äí ô‰ uΖy™ 

sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9$# ∩⊇∇∪ āξ x. Ÿω çµ÷è ÏÜè? ô‰ ß∨ó™ $#uρ >Î�tIø% $#uρ ∩⊇∪ 〈 

٤٢٩ ١٩-١٥ 

   O@رة ا�!�^

 óΟ s9r& t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ ptõ¾ r'Î/ È≅‹ Ï� ø9$# ∩⊇∪ óΟ s9r& ö≅ yè øgs† ö/èφy‰ øŠ x. ’ Îû 9≅‹ Î= ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö�n= tã 

# ��ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/ r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ÏΒ ö� s? ;ο u‘$y∨Ït ¿2  ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪ öΝ ßγ n= yè pgm� 7#óÁ yè x. ¥Αθ à2ù'̈Β ∩∈∪ 〈 

٤٦٩-٤٦٥ ٥-١ 

�t�G[رة ا�@O   

 ¢ΟèO £ è= t↔ ó¡çF s9 >‹ Í≥tΒ öθ tƒ Ç tã ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∇∪ 〈 

 

٦٣٤ ٨ 

�   O@رة ا�/8

 Î�óÇ yè ø9$#uρ ∩⊇∪  ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 A�ô£ äz ∩⊄∪ āω Î) tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (# öθ |¹#uθ s? uρ 

Èd, ys ø9$$Î/ (# öθ |¹#uθ s? uρ Î�ö9 ¢Á9$$Î/ ∩⊂∪ 〈 

٦٢٤-٢٦٥ ٣-١ 

   O@رة ا��Aس

 ö≅ è% èŒθ ããr& Éb>t� Î/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪ 〈 
١٣٦ ٣-١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٧٩٠

 

 فهرس األحاديث
 الصفحة طرف احلديث

 ٣٢٠ أخذ اهللا تعاىل امليثاق من ظهر آدم بنعمان
 ٣٩٠-١٥ احتج آدم وموسى

 ٦١٩ إذا أحسن أحدكم إسالمه
 ٥٢٨ فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزارهإذا أوى أحدكم إىل 

 ٦٣١ إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فكالمها من أهل النار
 ٦٨١-٦٧٣ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد

 ٤٨٥ أربعة كلهم من األنصار أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد
 ٣٧٠  يسمع شيئاًرجل أصم ال: يوم القيامة أربعة

 ٣٦٥ استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل
 ٦٦٨ أعذر اهللا إىل امرئ أخر أجله حىت بلَّغه ستني سنة

 ٤٠٤ أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي
 ٦٣٩ قلت أقرأه عليك وعليك أنزل. اقرأ علي

 ٥٧١-١٠٥-١٠٤ أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم
 ٣٦٤ أوىل الناس بابن مرمي؛ ألنه ال نيب بيين وبينهأنا 

أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام واألخنس بنشريق خرجوا ليلة ليستمعوا 
 من رسول اهللا

١٨٢ 

 ٣٦٧  لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح�أن النيب 
 ٦٢٩ مرضت فلم تعدينيا ابن آدم : إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة

 ٦٣١ ن اهللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلكإ
 ٦٢٨ إن اهللا يدين املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره

 ٣٢٠ أن اهللا يقول ألهون أهل النار عذابا
 ٦٤٨ كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً: أن اهللا يقول يوم القيامة للعبد

 ٦٤٢ حمجلنيإن أميت يدعون يوم القيامة غراً 
 ٤٣٦  أن يريهم آية�رسول اهللا  أهل مكة سألواإن 

 ٦٢٩ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد
 ٦٤٢ إن حوضي ألبعد من أيلة من عدن

 ٣٦٥ يا رسول اهللا أين أيب؟: أن رجالً قال
 ٤٢٦-١٦٨ انشق القمر على عهد رسول اهللا



  
 

٧٩١

 ٦١٩ يا رب لك احلمد: أن عبداً من عباد اهللا قال
 ٢١ يلَّ ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعضإنكم ختتصمون إ

 ٣١٩ أول ما أهبط اهللا آدم أهبطه بدحناء أرض باهلند
 ٢٩٤ إىل أحبار يهود باملدينةبعثت قريش النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط 

 ٢٠٠ بينما رجل جير إزاره
 ٦٣١ إنا جند:  فسألوه�جاء ناس من أصحاب النيب 

 ٣٥٢ حديث الراهب حبريى
 ٦٤ خشيت على نفسي

 ٣٦٦ وهو مسند ظهره إىل الكعبة رأيت زيد بن عمرو بن نفيل
 ٣٦٦ جير قُصبه يف النارعمراً بن عامر اخلزاعي رأيت 

ثَلَاثَة نع الْقَلَم عف١١٢ ر 
 األرض غري األرض تبدل يوم الناس يكون أين:  � رسول اهللا يهودي سأل

 والسماوات؟
٦٧٤ 

 ٦٤٣ كم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقونالسالم علي
 ٣٦٧ الشاة خلقها اهللا، وأنزل هلا من السماء املاء

 ٢٧-١٧ الطهور شطر اإلميان
 ٣٤٩  على الصفا فجعل ينادي�صعد النيب 

 ٣٤١ األنبياء ورثة العلماء
 ٣٣٧ عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط

�ب مP ا��ج�ل -عليه السالم–إذا موسى عرض علي األنبياء فw ٣٤٨ 
 ١٨٩ يا حممد أيبعث هذا بعد ما أرم؟: فقال

 ٤٢٩ وجهه بني أظهركم؟هل يعفر حممد : قال أبو جهل
 ٥٩٥ قدر اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض

 ٣٥٤ حسيب اهللا ونعم الوكيلكان آخر قول إبراهيم حني ألقي يف النار 
 ٥٢٨  إذا أوى إىل فراشه قال� النيب كان

 ٣٥٨-٢٤٩-٧٨ كيف نسبه فيكم؟: كان أول ما سألين عنه أن قال
 ٢٩٧ كان رسول اهللا يشرب عسالً عند زينب بنت جحش

 ٣٥١ كان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه
 ٣٥٤ كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس

-٢١٧-١٠٥-٩٩ كل مولود يولد على الفطرة
٥٧١ 

 ١٩٨ كنا مع النيب ستة نفر



  
 

٧٩٢

 ٤٢ كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد
 ٣٤٣ بني أنبياء اهللاال تفضلوا 

 ١٨٠ ملا بلغ أكثم بن صيفي خمرج النيب
 ٤٢٧  إىل املشركني�ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا 
 ٤٢٦-٧٤ ملا كذبين قريش قمت يف احلجر

 ٤٥٤  باحلجر قال�ملا مر النيب 
-٣٦٨-٣٦-١٨ د أحب إليه العذر من اهللاما أح

٦٣٤ 
 ٤٨٥ مات النيب ومل جيمع القرآن الكرمي غري أربعة

 ٣٥٣ ما ترك رسول اهللا ديناراً وال درمهاً وال شاةً وال بعرياً وال أوصى بشيء
-١٦٩-١٣٩ ما من األنبياء نيب إال أُعطي من اآليات ما مثل آمن عليه البشر

٤٨٨-٤١٨-٢٣٥ 
 ٦٢٤ ليس بينه وبينه ترمجانسيكلمه اهللا، أحد إال ما منكم من 

 ١٩ لهال حجة من خلع يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة 
 ٦١٨ من سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل ا بعده

 ٦٢٨ من نوقش احلساب عذب
 ٤٢٨ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور

 ٦٥٥ هل تدرون مما أضحك؟
 ٦٧٩-٤٠٧ ده، ال يسمع يب أحدوالذي نفس حممد بي

 ٦٤١ يا أيها الناس إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً
 ٣٦٧ يا بن عم امسع من ابن أخيك

 ٣٣٥ أول؟ كان األنبياء أي اهللا رسول يا
 ٣٣٥ يا رسول اهللا كم األنبياء؟

 ٣٥٣ مييين يف الشمس وضعوا لو واهللا عم يا
 ٣٥١ ى إال أخربتين عما أسألك عنهيا غالم أسألك حبق الالت والعز

 ٣٦٧ يبعث يوم القيامة أمة وحده بيين وبني عيسى
 ٦٢٧ بغري حسابيدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً 

 ٦٤٥ هل بلغت؟: فيقال لهيجاء بنوح يوم القيامة 
 ٦٧٢-٦٦٤ جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه

 ٢٦٥ املهاجرات األوليرحم اهللا نساء 
 ٦١٩-٦٠٤ عليهفال تكتبوها إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة : يقول اهللا



  
 

٧٩٣

 فهرس اآلثار
 الصفحة األثر

  ابن عباس
 ٣٢١ ...أول ما أهبط اهللا آدم أهبطه بدحناء أرض باهلند"
 ٤٦٢ "الرس قرية من مثود"
 ٦٢١-٥٧٧-٢٩ "كل سلطان يف القرآن الكرمي حجة"

� Ì :دري ماكنت ال أ" ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ  〈... ١٠٠ 

 ١٣٥ ...من خلق السماوات؟ ومن خلق األرض؟: من إميام أم إذا قيل هلم"

  عمر ابن
 øŒ Î) uρ x‹s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ û Í_t/ tΠyŠ#u ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγàß öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ  〈قـال األعراف ، :

 ...ن الرأسأخذوا من ظهره كما يؤخذ باملشط م

٣٢٢ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٧٩٤

 فهرس الفرق
 الصفحة املذهب
 ٣٧٢ اإلثنا عشرية
 ٤٩٨-٣٧٧-٣٤٦ أهل الكالم

 ٣٨٠ الربامهة
 ٣٧٧ التصوف
 ٣٨٩ -٣٧٧-٣٧٦-٣٤٤-٢٥٨-١٧٥ الفلسفة

 ٣٦٨ املاتريدية
 ٣٨٩-٣٦٨ املعتزلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

٧٩٥

 فهرس األعالم
 الصفحة العلم

 ٢٩ )الزجاج( السري إبراهيم بن 

 ٣٢٢ أيب بن كعب
 ٣٧٠ أمحد بن حنبل 

 ١٨ )ابن تيمية(أمحد بن عبد احلليم 
 ٢١ )اجلصاص(أمحد بن علي الرازي 

 ٣٤٣ )ابن حجر(أمحد بن علي بن حممد 
 ١٨٢ األخنس بن شريق
 ٣٦٦ أمساء بنت أيب بكر

 ٦٢ إمساعيل بن عمر بن كثري
 ٣٧٠ األسود بن سريع

 ٣٧٨ )النجاشي(ك احلبشة أصحمة مل
 ١٨٠ أكثم بن صيفي

 ٣٥٥ أمية بن خلف
 ٣٢٠ أنس بن مالك

 ٣٥٠ حبريي
 ١٩٨ بالل بن رباح
 ٦٧٤ ثوبان بن جيدد

 ٧٤ جابر بن عبد اهللا بن عمرو
 ٣٣٥ )أبو ذر(جندب بن جنادة 
 ٥٢٩ حذيفة بن اليمان

 ٢٩٧ حفصة بنت عمر أم املؤمنني
 ٦٣ ننيخدجية بنت خويلد أم املؤم

 ٣٤٨ دحية الكليب
 ٢٦ الراغب األصفهاين

 ٤٨٥ زيد بن ثابت
 ٣٦٥ زيد بن عمرو بن نفيل

 ٢٩٧ زينب بنت جحش أم املؤمنني
 ١٩٨ سعد بن أيب وقاص



  
 

٧٩٦

 ٦٤٦ )أبو سعيد اخلدري(سعد بن مالك 
 ٣١ )األخفش(سعيد بن مسعدة 
 ٣٢٣ )التستري( سهل بن عبد اهللا 

 ٥٤ سفيان بن عيينة
خر٧٧ )سفيان أبو (أُمية بن حرب بن ص 
 ١١٢ املؤمنني أم بكر أيب بنت عائشة

 ٧٣ )ابن عطية(عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن 
 ١٠٥ )أبو هريرة(عبد الرمحن بن صخر الدوسي 

 ٣٩ )السعدي(عبد الرمحن بن ناصر 
 ٣٥٠ )أبو هلب(عبد العزى بن عبد املطلب 

 ١٩ عبداهللا بن عباس
 ١٩ بن عمر بن اخلطابعبداهللا 

 ٣٢١ عبداهللا بن عمرو بن العاص
 ١٦٨ عبد اهللا بن مسعود

 ٣٥٠ )أبو طالب(عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم 
 ٣٥٥ عتبة بن شيبة

 ٢٩٤ عقبة بن أيب معيط
 ٣٤٨ عروة بن مسعود

 ٦٢٩ عكاشة بن حمصن
 ٢٦ )النسفيي(عمر بن حممد 

 ٣٦٦ عمرو بن عامر اخلزاعي
 ١٨٢ )أبو جهل(بن هشام بن املغرية  عمرو

 ١٧ )القونوي(علي بن إمساعيل بن يوسف 
 ٣٣٦ )ابن أيب العز(علي بن علي بن حممد 

 ٣٣٩ )املاوردي(علي بن حممد بن حبيب 
 ٤٨٥ )أبو الدرداء(عومير بن مالك األنصاري 

 ٣٥٤ فاطمة الزهراء
 ٣٦٥ قس بن ساعدة

 ٤٨٥ )أبوزيد(قيس بن السكن 
 ٩٩  بن جربجماهد

 ١٤١ )ابن الوزير(حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى 
 ٦٣ )ابن القيم(حممد بن أيب بكر 



  
 

٧٩٧

 ٢٠٠ )البخاري(حممد بن إمساعيل 
 ٢٠ )الطربي(حممد بن جرير بن يزيد 

 ١٤٣ حممد الطاهر بن عاشور الشاذيل
 ٤٨٩ )الباقالين(حممد بن الطيب بن حممد 

 ٤٨٥ معاذ بن جبل
 ٢٩٤  بن احلارثالنضر
 ٢٤٩ هرقل

 ٢١ )أم املؤمنني أم سلمة(هند بنت أيب أمية 
 ٣٥٥ الوليد بن شيبة

 ٣٤ )فرعون(الوليد بن مصعب بن معاوية 
 ١٨٧ الوليد بن املغرية
 ٢٠ الليث بن نصر 

 ٣٤٢ )ابن األثري(املبارك بن حممد بن حممد 
 ١٤ )األزهري(حممد بن أمحد بن أيب بكر 

 ٢٠ )القرطيب(محد بن أيب بكر حممد بن أ
 ١٣١ )ابن رشد(حممد بن أمحد بن حممد 

 ٤٩ )الشنقيطي(حممد بن األمني 
 ٣٢٣ )الرازي(حممد بن عمر بن احلسن 

 ٣٢٣ )الشوكاين(حممد بن علي بن عبد اهللا 
 ٣٢٧ )أبو حيان(حممد بن يوسف 

 ٣٣٨ )األلوسي(حممود شكري بن عبد اهللا 
 ١٢٨ )شريالزخم(حممود بن عمر 

 ٣٧٠ )األلباين(حممد ناصر الدين 
 ٣٦٨ )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت 
 ٧٣ النمرود بن كنعان

 ٢٩ )الفراء(حيي بن زياد 
 ٣٦٦ )النووي(حيىي بن شرف الدين 

 ٧٦ )نيب اهللا(يوشع بن نون 

 
 



  
 

٧٩٨

 فهرس القبائل واألماكن 
 الصفحة القبيلة واملكان

 ٤٥٨ األحقاف
 ٤٦٣ أنطاكية

 ٤٦٢ أيلة
 ٤٢٧-٣٥٥ -٢٩٧ -١٨٣ بدر

 ٣٤٩ بين عدي
 ٣٤٩ بين فهر

 ٣٦٧ بلدح
 ٤٥٧ احلجر
 ٤٦١ الرس

 ٤٦٤ سبأ
 ٤٥٨ سدوم
 ٣٤٨ شنؤة
 ٣٤٩ الصفا
 ٦٤٢ عدن

-١٩٠-١٨٩-١٨٧-١٨١-١٦٢-١٥٧-١٥٤-١٥٢-١٣٧-٧٤-٢٠ قريش
٣٥٣-٣٥٠-٣٤٩-٣٤٧٠-٢٩٥-٢٩٤-٢٨٠-٢٣٨-٢٣٣-٢١٠-٢٠٢-
٥٩٨-٤٦٥-٤٤٠-٤٣٤-٤٢٧-٤٢٦-٣٦٧-٣٦٥-٣٥٤ 

 ٤٥٩ مدين
 ٣٢٠ نعمان
 ١٩٨ هذيل

 
 
 
 

 
 
 



  
 

٧٩٩

 فهرس املصادر واملراجع

 .الكرميالقرآن  . ١
اإلبطال لنظرية اخللط بني اإلسالم وغريه من األديان، بكر أبو زيد، دارألفا،             . ٢

 . هـ١٤٢٧دار ابن اجلوزي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، حتقيق فـواز زمـريل، دار       اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي       . ٣
 .هـ١٤١٩الكتاب العريب، بريوت، 

األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين، عبد الرمحن الـسعدي،            . ٤
 .هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة ، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 

أحكام القرآن، أليب بكر أمحد الرازي اجلصاص، دار الكتاب العريب، بريوت،            . ٥
ودار إحياء  التراث العريب، بريوت،حتقيق حممد       .  هـ١٤٠٦وىل،  الطبعة األ 

 .هـ١٤٠٥الصادق قمحاوي، 

إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزايل، دار املعرفة،بريوت،وبذيله املغين من محل           . ٦
 األسفار يف األسفاريف ختريج مايف اإلحياء من أخبار،أليب فضل العراقي

آن الكرمي، أيب السعود حممد بـن حممـد         إرشاد العقل السليم إىل مزايا القر      . ٧
 . العمادي، دار املصحف

 .أسد الغابة، ابن األثري، دار الكتب العلمية، بريوت . ٨

زاهـر األملعـي،    / استخراج اجلدل من القرآن الكرمي، البن جنم، حتقيـق د          . ٩
 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

جر العسقالين، حتقيـق ابـن      اإلصابة يف متييز الصحابة، ألمحد بن ح       . ١٠
حسني الفيومي إبراهيم، دار الكتب العلمية، املطبعـة الـشرفية، القـاهرة،            

 .هـ١٣٢٧

أضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني احملتـار الـشنقيطي،             . ١١
 .حتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي، مكتبة املعارف

رناطي الشاطيب، حتقيق عبـد     االعتصام، أليب اسحاق إبراهيم بن موسى الغ       . ١٢



  
 

٨٠٠

 .هـ١٤١٧الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

إعجاز القرآن، أليب بكرحممد بن الطيب الباقالين، حتقيق السيد أمحد صقر،            . ١٣
 .دار املعرفة،القاهرة، الطبعة اخلامسة

بعة الـسابعة  األعالم، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، الط     . ١٤
 .م٢٠٠٧عشرة، 

أعالم النبوة، للماوردي، تعليق حممد شريف سكر دار إحيـاء العلـوم،             . ١٥
 .١٤١٢/ بريوت،الطبعة الثانية

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم، حتقيق جمدي فتحي السيد،            . ١٦
 .دار احلديث، القاهرة

 م١٩٩١اهرة، األناجيل دراسة مقارنة، أمحد طاهر، دار املعارف، الق . ١٧

هدى الطويل، دار املعرفة، بريوت، الطبعة      . أنبياء يف القرآن تركوا آثاراً، د      . ١٨
 . هـ١٤٢٧األوىل، 

إجنيل برنابا، حتقيق سيف اهللا أمحد فاضل، دار القلـم، الطبعـة الثانيـة،               . ١٩
 .هـ١٤٠٣

أنوار الربوق يف أنواع الفروق، لشهاب الدين العباس أمحد الصنهاجي، عامل  . ٢٠
 .الكتب

أنوار الترتيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا البيضاوي، دار             . ٢١
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل

إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب من أصـول التوحيـد،               . ٢٢
 .وتحممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى ابن الوزير، دار الكتب العلمية، بري

اإلميان، البن تيمية، خرج أحاديثه حممد ناصرالدين األلباين، وأشرف عليه           . ٢٣
 .هـ١٤٠٨زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجـه وكتابتـه وطباعتـه            . ٢٤
 .هـ١٤٢٤ومناقشته، لعبدالعزيز الربيعة، الطبعة الثالثة، 



  
 

٨٠١

، حتقيق  حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي      ط يف أصول الفقه،     البحر احملي  . ٢٥
عبد الستار أبو غدة، راجعه عبد القادر العاين، وزارة األوقـاف والـشؤون             

 .هـ١٤١٣االسالمية، الكويت، الطبعة الثانية، 

البحر احمليط، حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي، حتقيق عادل أمحد عبد             . ٢٦
وض، وشارك يف حتقيقه زكريا النويت، وأمحد اجلمل،        املوجود، وعلي حممد مع   

 عبد احلميد الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،          -قرظه د 
 . هـ١٤١٣

 .بدائع الفوائد، البن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت . ٢٧
البدابة والنهاية، البن كثري، حققه حممد النجار، املكتبة القيمـة، الطبعـة             . ٢٨

 .و مكتبة املعارف، بريوت. هـ١٤١١ية،الثان

الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبدااله بن ادر الزركـشي،              . ٢٩
 .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت

الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان، عباس التريين أبو الفضل السكسكي،            . ٣٠
 . هـ١٤٠٨نار، األردن، طبعة أوىل، بسام علي سالمة، مكتبة امل.حتقيق د

بغية الوعاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة            . ٣١
 .العصرية، بريوت

البناء النفسي يف االنسان دراسة من فيض القرآن الكرمي، محدي الفرماوي،            . ٣٢
 .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

 شـرح جوامـع األخبـار،       جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيـار يف        . ٣٣
عبدالرمحن السعدي، حتقيق حممد الطاليب، دارطيبة للنشر والتوزيع، الرياض،         

 .هـ١٤٢٨الطبعة األوىل، 

تاج العروس من جواهر القاموس حمب الدين أيب فيض حممد مرتضى، دار             . ٣٤
 .هـ١٤١٤الفكر 

تاريخ األمم وامللوك، حممد جرير الطربي، دار الكتب العلميـة، الطبعـة             . ٣٥



  
 

٨٠٢

 .    هـ١٤٠٧األوىل، 

تاريخ القرآن الكرمي، حممد الصغري، الدار العاملية للطباعة والنشر والتوزيع،           . ٣٦
 هـ١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، 

التبيان يف أقسام القرآن الكرمي، ابن قيم اجلوزية، اعتىن به وراجعه حممـد              . ٣٧
 .هـ١٤٢٦العرب، املكتبة العصرية، بريوت، 

لدين، أيب معني ميمون النسفي، حتقيـق كلـود         تبصرة األدلة يف أصول ا     . ٣٨
 .م١٩٩٠سالمة،املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية،دمشق، 

التحرير (حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد            . ٣٩
، حممد الطاهر بن عاشور، الـدار التونيـسية، الـدار           )والتنوير من التفسري  
 . األوىلاجلماهرية، الطبعة 

التخويف من النار، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلـي،              . ٤٠
 هـ١٣٩٩مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة األوىل، 

التربية يف ضرب األمثال، عبدالرمحن النحالوي، دار الفكر، دمشق، ودار           . ٤١
 .هـ١٤١٩الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

حممد رضوان الداية، دار    . وي، حتقيق د  التعاريف، حممد عبد الرؤوف املنا     . ٤٢
 .هـ١٤١٠الفكر ، بريوت دمشق، الطبعة األوىل، 

التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، حققه إبراهيم االبياري، دار الكتـاب            . ٤٣
 .هـ١٤٠٥العريب، بريوت الطبعة األوىل،

تفسري اجلاللني، جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللي، إعداد وتنسيق       . ٤٤
 .هـ١٤٠٩فى قصاص، دار العلم للماليني، بريوت، مصط

تفسري القرآن، عبدالرزاق الصنعاين، حتقيق مصطفى مسلم حممد، مكتبـة           . ٤٥
 .هـ١٤١٠الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

 - أمحـد العمـاري ،د     -تفسري القرآن العظيم، البن أيب حامت، حتقيـق د         . ٤٦
بة بالرياض، ودار القـيم     حكمت بشري ياسني، مكتبة املدينة املنورة، ودار طي       

وحتقيق أسعد الطيب، املكتبة العـصرية،      . هـ  ١٤٠٨بالدمام،الطبعة األوىل،   



  
 

٨٠٣

 هـ١٤١٩، ٢/صيدا وبريوت، ط

تفسري القرآن العظيم، البن كثري، حتقيق سامي سالمة، دار طيبة، الطبعـة             . ٤٧
 .هـ١٤٢٦الثالثة، 

 الفقي، مكتبـة    التفسري القيم، البن القيم، مجعه حممد الندوي، حققه حممد         . ٤٨
 .السنة احملمدية، القاهرة

التفسريالكبري أو مفاتييح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلميـة،    . ٤٩
 . هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل، 

تفسري جماهد، اهد بن جرب املخزومي التابعي، حتقيق عبد الرمحن الطاهر            . ٥٠
 . حممد السوريت، املنشورات العلمية، بريوت

ب اللغة، لألزهري، حتقيق عبد احلليم النجار، الدار املصرية للتـأليف           ذي . ٥١
 .وحتقيق رياض زكي قاسم، دار املعرفة، بريوت. والترمجة

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن السعدي، حتقيـق             . ٥٢
 .هـ١٤٢٢عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

ع البيان عن تأويل آي القرآن الكرمي،أليب جعفر حممـد بـن جريـر              جام . ٥٣
عبد اهللا التركي، هجـر للطباعـة والنـشر، القـاهرة،           . الطربي، حتقيق د  

 .هـ١٤٢٢

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب، حتقيـق عبـد               . ٥٤
ـ ١٤٢٤الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب،بريوت،        ودار الـشعب،  . هـ

 .القاهرة

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية، حتقيق حممد حسن حممد             . ٥٥
 .هـ١٤٢٣حسن إمساعيل، املكتبة العصرية، الطبعة األوىل، 

 دار الوطن، الطبعة    احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، أمحد الصويان،       . ٥٦
 . هـ١٤١٣األوىل، 

السعدي، منشورات مجعية الدعوة    حول موثوقية األناجيل والتوراة، حممد       . ٥٧



  
 

٨٠٤

 .اإلسالمية العاملية

خصائص التصور االسالمي، سيد قطب، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة           . ٥٨
 م١٩٦٥الثانية، 

يوسف القرضـاوي، مؤسـسة الرسـالة،       . اخلصائص العامة لإلسالم، د    . ٥٩
 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة العاشرة، 

. قيق حممد رشاد سامل، وحتقيق د     درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، حت       . ٦٠
 .هـ١٤٢٧السيد حممد السيد، وسيد إبراهيم صادق، دار احلديث، القاهرة، 

دعوة التقريب بني األديان، أمحد بن عبد الرمحن بن عثمان القاضـي، دار              . ٦١
 هـ١٤٢٢ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،

 اجلينيـد،  حممد الـسيد . دقائق التفسري، البن تيمية، مجع وتقدمي وحتقيق د  . ٦٢
 .هـ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن، بريوت، الطبعة الثانية، 

دالئل النبوة، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصـبهاين، دائـرة املعـارف               . ٦٣
ودار النفائس، حتقيق حممد    . هـ١٣٩٧العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الثالثة،      

 . هـ١٤٠٦قلعجي وعبدالرب عباس، بريوت، الطبعة الثانية،

عة إىل مكارم الشريعة، للراغب األصفهاين، حققه وعلق عليه وأخرج          الذري . ٦٤
أبـو  . وحتقيق د . هـ١٤٢٢أحاديثه بيجو حممود، دار إقرأ، الطبعة األوىل،        

 .هـ١٤٢٨اليزيد العجمي، دار السالم، الطبعة األوىل، 

الرد على املنطقيني، مبحث احلد والقضية والقياس، البن تيميـة، تقـدمي             . ٦٥
 .م١٩٩٣رفيق العجم، دار الفكر اللبناين، الطبعة األوىل، . دوضبط وتعليق 

 .  القاهرة،دار االعتصامركائز االميان بني العقل والقلب، حممد الغزايل،  . ٦٦

الروح، البن القيم، حتقيق ودراسة الدكتور السيد اجلميلي، دار الكتـاب            . ٦٧
 .هـ١٤٠٦، هـ، الطبعة الثانية١٤٠٥العريب، الرملة البيضاء، الطبعة األوىل، 

روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي العظيم والسبع املثاين، تأليف حممـود             . ٦٨
األلوسوي، ضبطه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة       



  
 

٨٠٥

 .هـ١٤١٥األوىل، 

الروض األنف يف تفسري السرية النبيوة البن هشام، لعبد الرمحن بن عبد اهللا              . ٦٩
وضع احلواشي جمدي الشهوري، دار الكتب العامليـة،        السهلي، علق عليه و   

 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، 

روضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة، املطبوع مع نزهة اخلاطر العـاطر،             . ٧٠
 .دار الكتب العلمية، بريوت

زاد املسري ، لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي، خرج آياته وأحاديثه ووضـع              . ٧١
الدين، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل،         احلواشي أمحد مشس    

 .هـ١٤١٧واملكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة، . هـ١٤١٤

، حتقيـق شـعيب وعبـدالقادر       البن القيم زاد املعاد يف هدي خري العباد،        . ٧٢
األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة الـسادسة والعـشرون،            

 .هـ١٤١٣

 حممد أمني البغـدادي،     أليب الفوز  ، قبائل العرب  سبائك الذهب يف معرفة    . ٧٣
 .هـ١٤٠٦ ، الطبعة األوىلي، دار الكتب العلمية، بريوت،الشهري بالسويد

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حممد ناصر الدين           . ٧٤
 .هـ١٤٠٧هـ، والثانية، ١٣٩٩األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، 

يف األمم واجلماعـات واألفـراد يف الـشريعة اإلسـالمية،           السنن اإلهلية    . ٧٥
 .هـ١٤١٤عبدالكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة،بريوت، الطبعة الثانية، 

. السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية وأثر اإلميان ا يف العقيدة والـسلوك، د             . ٧٦
، شريف اخلطيب، مكتبة الرشد، الدار العثمانية، عمان، األردن، الطبعة األوىل   

 .هـ١٤٢٥
شـعيب  حتقيـق   الـذهيب،  أليب عبد اهللا حممد بن أمحد سري أعالم النبالء،     . ٧٧

األرناؤوط، وحممد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسـعة،         
 .هـ١٤١٣

 بـن حملمـد     سرية ابن اسحاق، املسماه بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازي،          . ٧٨



  
 

٨٠٦

. هـ١٣٩٨، الطبعة األوىل، فكر دار ال،حتقيق سهيل زكاراسحاق بن يسار،    
 .هـ١٤٠١، د محيد اهللا الوقف، قونيه، تركياوحتقيق حمم

رحها ووضـع فهارسـها     السرية النبوية، البن هشام، حققها وضبطها وش       . ٧٩
. براهيم األبياري وعبداحلفيظ شليب، دار الكنـوز األدبيـة        مصطفى السقا وإ  

ية، صـيدا بـريوت،     وحتقيق حممد قطب، وحممد الدايل بلطة، املكتبة العصر       
 هـ١٤٢٤

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد شهاب الدين أيب الفالح،             . ٨٠
 - بـريوت  -حتقيق ودراسة مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة         

 حممـود   -وحتقيق عبد القادر األرنـاؤوط      .هـ١٤١٩ الطبعة األوىل  -لبنان
 .هـ١٤٠٦األوىل، األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، سوريا، الطبعة 

شرح أصول أعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتـاب والـسنة وإمجـاع              . ٨١
الصحابة والتابعني من بعدهم، تأليف أيب القاسم هبة اهللا بـن احلـسن بـن               

أمحد بن سعد بن محدان الغامـدي، دار        . منصور الطربي الاللكائي، حتقيق د    
 .هـ١٤١٦طيبة، الطبعة الرابعة، 

 للعالمة حممد بن صاحل بن عثيمني، إعداد فهد بـن           شرح ثالثة األصول،   . ٨٢
 .هـ ١٤٢٦ناصر السليمان، دار الثريا للنشر،الطبعة الثانية،

شرح العقيدة الواسطية البن تيمية، حممد خليل هراس، ضبط نصه وخرج            . ٨٣
 .هـ١٤١١أحاديثه علوي السقاف، الطبعة األوىل، 

لتركـي، شـعيب   شرح العقيدة الطحاوية حققه وعلق عليـه عبـد اهللا ا           . ٨٤
 ١٤٢٤األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،بريووت،الطبعة الثانية 

شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية، علي بن علي بن أيب العز حتقيق أمحـد               . ٨٥
شاكر وزارة الشؤون واألوقاف والدعوة واإلرشاد اململكة ،  وحتقيق خالـد            

 هـ١٤٢٦فوزي عبد احلميد محزة، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الثالثة، 

حممـد الزحيلـي    . شرح الكوكب املنري، البن النجار الفتوحي، حتقيق د        . ٨٦
 .ونزيه محاد، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة



  
 

٨٠٧

شرح النووي على مسلم، اإلمام شرف الدين النووي، حتقيق حممد فـؤاد             . ٨٧
ـ ١٤١٥عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،          ار ود. هـ

 .هـ١٣٩٢احياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 

مشال احلجاز، معجم املواضع والقبائل واحلكومات، محود بـن ضـاوي،             . ٨٨
 .هـ١٣٩٦مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

مشال احلجاز اآلثار، محود بن ضاوي القثامي، العصر احلديث، بـريوت،            . ٨٩
 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

علوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريي، دار          مشس ال  . ٩٠
 .هـ١٤٢٠الفكر، الطبعة األوىل، 

الصحاح، إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار            . ٩١
 .م١٩٩٠العلم للماليني، الطبعة الرابعة، 

ـ             . ٩٢ ر صحيح اجلامع الصغري وزيادته الفتح الكبري، ناصر الـدين حممـد ناص
األلباين، أشرف على طبعه زهري الشاويش، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي،          

 .هـ١٤٠٦

صفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد ناصر الدين األلباين، حتقيق عطية بن             . ٩٣
 .هـ١٤٢٢صدقي علي سامل، دار اآلثار، اليمن، الطبعة الثانية، 

، حققه علي بن حممـد      الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم       . ٩٤
 .هـ١٤٠٨الدخيل اهللا، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 

ضعيف الترغيب والترهيب، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعـارف،           . ٩٥
 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 

طبقات احلفاظ، عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، دار الكتب            . ٩٦
 .هـ١٤١٤نية،العلمية، بريوت، الطبعة الثا

طبقات املفسرين، عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الـدين الـسيوطي، دار             . ٩٧
 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان



  
 

٨٠٨

طبقات املفسرين، حممد بن على الداوودي، دارالكتب العلمية، بـريوت،           . ٩٨
 .لبنان

العرب يف أخبار من غرب، حملمد الذهيب، حتقيق صالح الدين املنجد، مطبعـة              . ٩٩
 .م١٩٨٤الطبعة الثانية، حكومة الكويت، 

يوسف القرضاوي، مكتبـة وهبـة،      . العقل والعلم يف القرآن الكرمي، د      . ١٠٠
 .هـ١٤١٦القاهرة، الطبعة األوىل، 

مجيل حليبا، دار الكتاب اللبناين، بـريوت،       . عقيدة  املعجم الفلسفي، د     . ١٠١
 .م١٩٧١الطبعة األوىل، 

 .عربية، بريوتعلم النفس العام، عبد الرمحن عيسيوي، دار النهضة ال . ١٠٢

علم النفس املعاصر يف ضوء االسالم، حممد حممود، دار الشرق، جـدة،             . ١٠٣
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

علماء جند خالل مثانية قرون، عبداهللا آل بسام، دار العاصـمة، الطبعـة              . ١٠٤
 .هـ١٤١٩الثانية، 

عيون األتباء يف طبقات األطباء، أمحد بن القاسم أبو العباس موفق الـدين              . ١٠٥
 .هـ١٤٠٨ أيب أصيبعة، دار الثقافة، بريوت، الطبعة الرابعة، ابن

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، بيت األفكـار          . ١٠٦
 .الدولية

فتح القديراجلامع بني فين الرواية والدارية من علم التفسري، حممد بن على             . ١٠٧
 .حممد الشوكاين، عامل الكتب

يثه األلباين، دار القلم، دمـشق، الطبعـة        فقه السرية للغزايل ، خرج أحاد      . ١٠٨
 .الرابعة

الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، صـححه وعلـق عليـه امساعيـل             . ١٠٩
 .هـ١٤٠٠األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

فيض القدير، تأليف مشس الدين حممد املعروف عبـد الـرؤف املنـاوي            . ١١٠
كتبة مصطفى البـاز، مكـة املكرمـة،        الشافعي، حتقيق محدي الدمرداش، م    



  
 

٨٠٩

 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة األوىل، 

القاموس احمليط، حملمد بن يعقوب الفريوز آبـادي، مؤسـسة الرسـالة،             . ١١١
 . هـ١٤١٩بريوت، الطبعة السادسة، 

علـي  .قواعد األصول ومعاقد الفصول، لصفي الدين احلنبلي، حتقيـق د          . ١١٢
 .هـ١٤٠٩طبعة األوىل، احلكمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ال

القواعد املثلى يف صفات اهللا و أمسائه احلسىن، للشيح حممد العثيمني، خرج       . ١١٣
أحاديثه وعلق عليه أشرف بن عبد املقصود، أصداء اتمع، أضواء الـسلف،    

 .  هـ١٤١٦طبعة جديدة، 

عمر سليمان األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعـة        . القيامة الكربى، د   . ١١٤
 .هـ١٤٢٣عشرة، الثالثة 

الكامل يف التاريخ، البن األثري عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد               . ١١٥
 . هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة األوىل،  اجلزري،دار الكتب العلمية، الكرمي

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، ابن تيمية، حتقيق عبدالرمحن بن             . ١١٦
 .تيميةحممد النجدي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن 

الكشاف، للزخمشري، رتبه حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية،  . ١١٧
 .هـ١٤١٥بريت، 

الكشف عن منهاج األدلة يف عقائد امللة وبيان ما وقع فيها بسبب التأويل        . ١١٨
من الشبه املزيفة والبدع املضلة ضمن فلسفة ابن رشد، ابن رشد، دار اآلفاق             

 .هـ١٣٩٨ اجلديدة، بريوت، الطبعة األوىل،

عـدنان  . الكليات، أليب البقاء أيوب بن يوسف احلـسيين، حتقيـق د           . ١١٩
 .هـ١٤١٩درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

كيف تقنع اآلخرين، عبداهللا العوشن، دار العاصمة، الريـاض، الطبعـة            . ١٢٠
 .هـ١٤١٤األوىل، 



  
 

٨١٠

ريوت، الطبعـة األوىل،    لسان العرب، البن منظور املصري، دار صادر، ب        . ١٢١
 .م٢٠٠٥م، والطبعة اخلامسة، ٢٠٠٠

لسان امليزان، البن حجر العسقالين، حتقيق غنيم بن عبـاس غنـيم، دار       . ١٢٢
 .هـ١٤١٦املؤيد، الفاروق احلديثة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعةاألوىل، 

مباحث يف علوم القرآن، ملناع القطان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيـع،            . ١٢٣
 .هـ١٤١٧طبعة الثانية، ال

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبداحلق بـن عطيـة              . ١٢٤
األندلسي، دار األندلس اخلضراء للنشر والتوزيع، جدة، ودار ابـن حـزم،            

 .هـ١٤٢٣بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي، حتقيق حممود خاطر، مكتبـة             . ١٢٥
وحتقيق يوسف الشيخ حممد، املكتبة العـصرية،       . هـ١٤١٥ان، بريوت،   لبن

 .هـ١٤٢٦ -بريوت

حممد . املختصر يف أصول الفقه، البن اللحام، حتقيق د       : خمتصر ابن اللحام   . ١٢٦
 .هـ١٤٠٠مظهر، مركز البحث العلمي، جامعة امللك عبدالعزيز، 

 بن علي   املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد، علي بن حممد           . ١٢٧
، حققه حممد مظهر بقا، دار الفكـر، دمـشق،          )ابن حلام (بن عباس البعيلي    

 .هـ١٤٠٠

مدارج السالكني، البن قيم، حتقيق حممد حامد الفقهـي، دار الكتـاب             . ١٢٨
 .هـ١٣٩٣العريب، بريوت، الطبعة الثانية،

مدارك الترتيل وحقائق التأويل، عبد اهللا بن أمحد أبو الربكات النـسفي،             . ١٢٩
 .لم، بريوت، الطبعة األوىلدار الق

املرجع يف علم النفس احلديث، عبدالرمحن عيسوي، دار املعرفة اجلامعية،           . ١٣٠
 .اإلسكندرية

 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيـومي،     . ١٣١



  
 

٨١١

 .ت بريو–املكتبة العلمية 

اب العـريب،   املطالب العالية، للفخر الرازي، حتقيق امحد السقا، دار الكت         . ١٣٢
 .هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة األوىل، 

مع األنبياء يف القرآن، عفيف طبارة، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة            . ١٣٣
 .م١٩٨٣الثانية عشرة، 

، )يف التوحيـد  (معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصـول           . ١٣٤
حلافظ بن أمحد احلكمي، ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه عمرو بـن             

 .هـ١٤١٣د أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الثانية، حممو

معاين القرآن الكرمي وإعرابه، للزجاج، حتقيق وشرح عبد اجلليل عبـده            . ١٣٥
 .هـ١٤٠٨شليب، عامل الكتب، الطبعة األوىل،

معجزات النيب، البن كثري، حتقيق محزة النشريت، وعبد احلفيظ فرغلـي،            . ١٣٦
 . يف مكتبة امللك سعود املركزية وعبد احلميد مصطفى، كتاب مصور

معجزة القرآن الكرمي، حممد متويل الشعراوي، مكتبة التراث اإلسالمي،          . ١٣٧
 . القاهرة

معجم البلدان لياقوت احلموي البغدادي، دار إحياء التـراث العـريب،            . ١٣٨
 . بريوت

 . معجم املؤلفني، لعمر كحالة، دار إحياء التراث، بريوت . ١٣٩

واحلكومات، محود بن ضاوي، مطـابع اهليئـة        معجم املواضع والقبائل     . ١٤٠
 .هـ١٣٩٦املصرية العامة للكتاب، 

معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، عمر كحالة، مؤسـسة الرسـالة،            . ١٤١
 .هـ١٤١٨الطبعة الثامنة، 

معجم ما استعجم، عبداهللا بن عبدالعزيز البكري األندلسي أبـو عبيـد،      . ١٤٢
 .هـ١٤٠٣، الطبعة الثالثة، حتقيق مصطفى السقا، عامل الكتاب، بريوت

معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس، حتقيق عبد السالم حممد هارون،            . ١٤٣
 .دار اجليل، بريوت



  
 

٨١٢

عبدالفتاح احللـو، دار    . عبداهللا التركي و د   . املغين، البن قدامة، حتقيق د     . ١٤٤
 .هـ١٤٠٨هجر، مصر، الطبعة األوىل، 

إلرادة، البن قيم اجلوزية،    مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم وا        . ١٤٥
ضبط نصه وعلق عليه أبو عبداهللا الداين منري آل زهوي، املكتبـة العـصرية،            

 .هـ١٤٢٣صيدا، بريوت، 

مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، حتقيق صفوان داوودي، دار          . ١٤٦
ـ ١٤١٨القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة الثانية،         وحتقيـق  . هـ

 .هـ١٤٢٧ي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، الطبعة األوىل، جنيب املاجد

الشيخ حممـد اجلـوزو، دار      . مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة، د       . ١٤٧
 .م١٩٨٣العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل، 

منار السبيل يف الشرح الدليل، إلبراهيم بن حممد بن صـويان، مكتبـة              . ١٤٨
 .هـ١٤٠٥املعارف، بريوت، 

هـ، الطبعة الثانيـة،    ١٣٩٩هج اجلدل، زاهر األملعي، الطبعة األوىل،       منا . ١٤٩
 .هـ١٤٠٤هـ، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠

مناهل العرفان يف علوم القرآن، للزرقـاين، حتقيـق مركـز البحـوث              . ١٥٠
 .هـ١٤١٧والدراسات مبكتبة نزار مصطفى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

تستري، حتقيق حممـد كمـال      من التراث الصويف، لسهل بن عبداهللا ال       . ١٥١
 .م١٩٧٤القاهرة، ، جعفر، دار املعارف

الثوابت العلمية يف القـرآن الكـرمي، لعـدنان         : من علم الفلك القرآين    . ١٥٢
 .م١٩٩١الشريف، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل، 

منهج التربية أساسياته ومكوناته، الدكتور علي أمحد مـدكور، الـدار            . ١٥٣
 .م١٩٩٣رة، الفنية، القاه

موسوعة أمساء اهللا احلسىن، شاهر ذيب أبو شريخ، دار الـصفاء للنـشر              . ١٥٤
 .هـ١٤٢٤والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 

موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة، إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ          . ١٥٥



  
 

٨١٣

صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة            
 .هـ١٤٢١الثانية، 

املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، مانع اجلهين،           . ١٥٦
 .هـ١٤١٨دار الندوة العاملية، الرياض، الطبعة الثالثة، 

النبوات، البن تيمية، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،             . ١٥٧
هـ، حتقيق وضبط وختريج أبو صهيب الرومي وعصام احلرسـتاين،          ١٤٠٥
 .هـ١٤٢٢ة الرسالة، الطبعة األوىل، مؤسس

اية األرب يف فنون األدب، ألمحد بن عبد الوهاب بن حممد النـويري،              . ١٥٨
 .شهاب الدين، حتقيق حممد رفعت، وآخرين، القاهرة، الطبعة األوىل

اية األرب يف معرفة أنساب العرب، أليب العباس أمحد بن علي بن أمحد              . ١٥٩
 .كتب العلمية، بريوتبن عبد اهللا القلقشندي، دار ال

النهاية يف غريب احلديث، البن االثري ابو السعادات املبارك بـن حممـد              . ١٦٠
اجلزري، حتقيق طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، املكتبة العلميـة، بـريوت،           

 .هـ١٣٩٩

هداية احليارى يف الرد على اليهود والنصارى، البن القيم، حتقيق سـيف             . ١٦١
حممد احلاج،  . وحتقيق د . بة احلياة، بريوت  الدين الكاتب، منشورات دار مكت    

 .هـ١٤١٦ودار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل، . دار القلم، دمشق

الوايف بالوفيات، خلليل بن أيبك الصفدي، حتقيق أمحد األرؤوط، وتزكي           . ١٦٢
 .هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

إحـسان  .  الزمان، البن خلكان، حتقيـق د      وفيات األعيان وأنباء أبناء    . ١٦٣
 .عباس، دار صادر، بريوت

، جملد  ٢١الوحي، حسيب السامرائي ، جملة كلية اآلداب، بغداد، العدد           . ١٦٤
 .م مطبعة دار اجلاحظ١٩٧٧-١٩٧٦، ٢
الوحي احملمدي ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب املدينة إىل اإلسـالم            . ١٦٥



  
 

٨١٤

 رشيد رضا، مؤسسة عز الدين، بريوت،       دين األخوة اإلنسانية والسالم، حممد    
 .هـ١٤٠٦لبنان، الطبعة الثالثة، 

ستار جرب محود   . الوحي ودالالته يف القرآن الكرمي والفكر اإلسالمي، د        . ١٦٦
 .هـ١٤٢١األعرجي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٨١٥

 فهرس املوضوعات
 ٢.............................................................املقدمة

 مفهوم احلُجة وأنواعها وشروطها: الباب األول
 مفهوم احلُجة ومرادفاا:الفصل األول
 ١٤..............................حقيقة احلُجة ومعناها يف اللغةوالشرع: املبحث األول
 ٢٣..............................املعاين املرادفة للحجة يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين

 ٣٦...........................................احلكمة من إقامة احلُجة : املبحث الثالث
 ٤٦................... وعدله - سبحانه وتعاىل–تعلق احلجة بكمال اهللا: املبحث الرابع

 شروط احلُجة: املبحث اخلامس
 ٥٣.............................................................. العلم:املطلب األول
 ٦٠....................................................... املوافقة للحق:املطلب الثاين

 ٦٨................................................... الوضوح والبيان:املطلب الثالث

 ٧٢.............................................................. القوة:املطلب الرابع

 ٧٥................................................... سالمة الثوابت:املطلب اخلامس

 ٨١....................................... مراعاة املقام ومقتضى احلال:املطلب السادس

 ٨٤...................................أنواع احلُجة يف القرآن الكرمي: املبحث السادس
 إقامة احلُجة على الناس: الفصل الثاين
 ١٢١................................................لزوم إقامة احلُجة :املبحث األول

 ١٣٠..............................................مقاصد إقامة احلُجة : املبحث الثاين

 ١٦٠...............................................طرق إقامة احلُجة: املبحث الثالث

 ١٧٩......................................أقسام الناس بعد قيام احلُجة: املبحث الرابع

 ١٩٦.......................................أسباب رد الناس للحجة : املبحث اخلامس

 ٢٢٠..................................رآن حلُجج الكفار دحض الق:  املبحث السادس
 خصائص حجج اهللا على خلقه ومميزاا: الفصل الثالث



  
 

٨١٦

 ٢٥٧....................................خصائص حجج اهللا على خلقه: املبحث األول

 ٢٥٨..... .....................................................تعريفها:املطلب األول

 ٢٥٨...........................................................أنواعها: املطلب الثاين

 ٢٦١..........................................................مميزاا: املطلب الثالث

 ٢٦٨................................................... ......تطبيقاا: املطلب الرابع

 ٢٧٦................................منهج القرآن الكرمي يف إقامة احلُجة: املبحث الثاين
 حجج اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: لباب الثاينا

 احلُجج السابقة، وفيه متهيد ومخسة مباحث: الفصل األول
 ٣١٨....................العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم: املبحث األول
 ٣٣٣............................................إرسال الرسل واألنبياء: املبحث الثاين

 ٣٨١....................................................إنزال الكتب: املبحث الثالث
 ٤١٢............................................آيات الرسل واألنبياء: املبحث الرابع

 ٤٤١............................................هالك األمم السابقة: املبحث اخلامس
 حجج مستمرة: الفصل الثاين
 ٤٧٧......................................أوجه حجية القرآن الكرمي: املبحث األول 
  ٤٧٧...............................املعىن اللغوي والشرعي للقرآن الكرمي: املطلب األول

 ٤٨٠...............................................حجية القرآن الكرمي: املطلب الثاين

 ٥٠١................................................حجج حسية مادية: املبحث الثاين
 ٥٠١....................................................األدلة الكونية: املطلب األول
 ٥١٠)................. السمع– البصر - القلب–العقل (  أدوات اإلدراك :املطلب الثاين

 ٥٢٤....................................................  النوم واملوت:املطلب الثالث

 ٥٣٢...................................اتساع األرض للهجرة يف أحنائها: املطلب الرابع

 ٥٣٩........................................ حجة اإلنسان على نفسه:املطلب اخلامس

 ٥٤٦......................................... الرباهني اخلَلقية لإلنسان:املطلب السادس



  
 

٨١٧

 ٥٥٤...........................................ثبات السنن والنواميس: املطلب السابع

 ٥٦٧...................................................حجج معنوية: املبحث الثالث
 ٥٦٧........................................................... الفطرة:املطلب األول

 ٥٧٦............................................................. العلم:املطلب الثاين
 ٥٨٩.....................................................حجج غيبية: بحث الرابعامل

  ٥٩٠............................................. اطالع اهللا على اخللق:املطلب األول
  ٦٠١..................................................املالئكة الكاتبون: املطلب الثاين

 حجج يف الدار اآلخرة:  الثالثالفصل
 ٦١٣........................................حجج يف عرصات القيامة: املبحث األول
  ٦١٣............................................ نشر الصحف والكتب:املطلب األول

 ٦٢٤.......................................................... احلساب:املطلب الثاين

 ٦٣٧...............................................الشهادة يوم القيامة: املبحث الثاين

 ٦٤٠..................... شهادة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم على أمته:املطلب األول

  ٦٤٥................ شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على باقي األمم:املطلب الثاين
 ٦٤٨...................................................شهادة املالئكة: املطلب الثالث

 ٦٥١..........................................شهادة األنبياء على أممهم: املطلب الرابع

  ٦٥٥................................................. شهادة اجلوارح:املطلب اخلامس

 ٦٥٩.................................احلجة على املشركني يوم القيامة: املبحث الثالث

  ٦٥٩........................إقامة احلجة على املشركني بإبطال معبودام: املطلب األول

  ٦٦٧...........................مدة إقامة املشركني يف احلياة وحجية ذلك: املطلب الثاين

 ٦٧٢...................................احلجة على املنافقني يوم القيامة: املبحث الرابع

 ٦٧٨........................احلجة على اليهود والنصارى يوم القيامة: املبحث اخلامس
 ٦٨٦.......................................................................الخاتمة
 ٦٩٣......................................................................الفهارس

 ٦٩٤............................................................فهرس اآليات القرآنية



  
 

٨١٨

 ٧٩٠................................................................فهرس األحاديث
 ٧٩٣....................................................................فهرس اآلثار

 ٧٩٤....................................................................فهرس الفرق
 ٧٩٥...................................................................فهرس األعالم

 ٧٩٨..........................................................فهرس األماكن والبلدان

 ٧٩٩............................................................ثبت املراجع واملصادر
 ٨١٥...............................................................فهرس املوضوعات
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