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ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُ  } ََلةَ َويُْؤتُونَ   يُِقيُمونَ ِذينَ وا الَّ إِنََّما َوِليُُّكُم َّللاَّ  الصَّ

َكاةَ َوُهْم َراِكعُوَن   { 55المائدة  -الزَّ

 

 من تفسير البينة ) النبآ العظيم(

 

 متى نزلت آية الوالية

 

يوحجتتاوئلتتا ئ وفتتووآلتت و]نزلتتسورتتالموئلة  تتىموونبتتصوئلهللا تتيو تتبصو ونب تت 

 . [فيوئلةستىلكوو ئلح كم كة ولوىوذلكبعرف تو

 

 :)عليهم السَلم( أهل البيت  رواياتفي  و

 

بصوفيوئلرئبعووئلعشرينومنوذيوئلحجاو،وب هت ولرتاهللاو و تنزلسوئآلياو]وو

المو،و ونب  ووآل و،وبتمم روئلةتنمهللا نووئلحستنووئلحست نووف عةتاونبت  موئلست

نوئبتوووو-وقوأم تروئلةتنمهللا نونب ت وئلستالموبه تةت نص لىونجرئنو،ووف  وتصى

 و&و و418/وو1إ ليتتتتتتتتتتتتتوئلحبتتتتتتتتتتتتيوفتتتتتتتتتتتتيوكت بتتتتتتتتتتتت و وئلستتتتتتتتتتتترئ رو و و

ئلةط تروئلحبتيوفتتيو&وو758ئلطارتيوفتيوكت بت و ومصتت  توئلةت جتىو و ووو

ل   نو وئلش  ىوئألوهللاوفيوكت ب و وئو&وو و155/وو6كت ب و ومهللات صوئلةطببو و و

و[وو217 و

وهتاوئل تاموئلرئبتعوويوشرتوئلبةعاوئلىمشتي او و]ووفيوكت بوئلروضاوئل   اوف

  تبصو ونب ت ووووئلعشرونومنوذيوئلحجاوئلحرئمو،وألئ وئلررتاهللاوئألكترمو

أنوي  هتت و ونصتت لىونجتترئنو و،وفهتتر ومتتعوأهتت وب تتت و ونبتتيووف عةتتاوآلتت  و

وئلحسنووئلحس نونب  موئلصالمووئلسالمو.ووفيوذلكوئل اموأيض وتصىقونبيو

فيوح لاوئلركا وفهللازلسوئآلياوئلكريةاو و"وإنة وولت كمو وونب  وئلسالموبه تة 

  " ولرال ووئلذينوآمهللاائوئلذينويي ةانوئلصالمووينتانوئلزك مووهمولئكعان

و2ئلش  ىوئلث نيوفيوكت ب و وئلروضاوئل   اوفيوشرتوئلبةعاوئلىمشي او و و - .

  [  و135و/

 

 تفاسير أهل البيت عليهم السَلم لآلية : -

 الطبرسي : -

ئلبغاو وئلاليوهاوئلذيويبيوئلهللاصرمووئلةعاناووئلاليوهتاوئلتذيويبتيوتتىب رو  ]

ئألمرويي هللاوفالنووليوئلةرأموإذئوك نويةبكوتىب رونك ح ت ووولتيوئلتىمومتنوكت نو
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إل  وئلةط ل اوب ليا ووئلسبط نووليوأمروئلرن ا.وويي هللاولةتنويرشحتح ولهالفتت و

ون ىوئلةسبة نوق هللاوئلكة سويةىتو و :نب ح  ونب  موبعىهووليح

 بُ َؤد ِ لمُ اَوُمْنتََجُع التَّْقوى َونِْعَم  ووو ي ِــهِ  َولِ ــدَ َونِْعَم َوِليُّ األَْمِر بَْعـ

كتت بووويروىوئلفتاىووإنة وألئ وولتيوئألمترووئليت  موبتتىب رهوقت هللاوئلة تر وفتي

صوئلع  لموننو ف تو  وأ  وئلتاليوئلتذيوهتاوأولتصوأيوأحتلوومثبت وئلةتال

عنوئلةهصتتا .وقتت هللاوئلهب تت  وكتت وشتتيهويهللاكتتبولا  تت ووئلركتتا وهتتاوئلتطتتم

 :ىفتةتولك ت وئأللضوأووالويةتوبعىوأنويطمعئولأر وف اولئكعووأنشىول  

 عُ راكِ  ــتُ أَُدبُّ َكأَن ِي ُكلَّما قُْمـ ووو َضتْ مَ ي أَُخب ُِر أْخباَر القُُروِن الَّتِ 

هللاوالموقت وق هللاوئبنو ليىوئلرئكعوئلذيويك اونبصوو   وومهللات وئلركتا وفتيوئلصت

 :ئلش نر

 بِ َعلى َشق اً تَرَكُع فِي الِظرا ووو ليَوأُْفِلَت حاِجٌب فَوَت العَوا

نومتوقىويا فوئله ضعوبمن ولئكعونبصور   وئلتش   ووئلةج زولة ويستعةب و

 :ئلتط منووئلتطمعنوونبصوذلكوقاهللاوئلش نر

ْهُر قَ تَْرَكَع يَْوَماً وال ووو أنْ  ــكَ وال تُهيـــَن الفَِقيَر َعلَّــ  عَهْ َرفَ  دْ دَّ

 بت ووئلحزبوئلط  فاووئلجة ناووأ ب ومنوقالته م وحزبت وئألمترويحزبت وإذئون

ئووك وقاموتش ب سوقبتاب مووأنةت ل موف تموأحتزئبووتحتزبوئليتاموإذئوئ تةعتا

 سووحة لوحزئب اومجتةعوئلهبلوغب ظ.وئإلنرئب ولفظاوإنة ومهصصاولَة وأث

ونومثت وأنلغ رهوإنة ولكونهللاىيو لهموف كتابعىهون ف اولة ولمويث سويياهللاوئلي   و

فتتيوييتاهللاوأنتت ولتت تولتكونهللاتتىيوإالو لهتتمووقت لائ وإنةتت وئلستته هوحت تمويريتتىونون

ئلستتته هونتتتنوغ تتترهووئلتيتتتىيروإنةتتت وئلستتته هورتتته هوحتتت تموفحتتتذ وئلةضتتت  و

فتيوأكت ونوئلةف امومنوقاهللاوئلي  ت وإنةت وأكبتسولغ فت  ووإنةت ولي تسوئل تاموزيتىئ و

 : روزيىووق هللاوئألنشصأكثرومنولغ فوونفيولي هوغ

ةُ لِ  ووو ىصً َولَْسُت باألَْكثَِر ِمْنُهم حِ   ــــرِ اثِـْلكَوإِنَّمــــا الِعــــزَّ

عوألئ ونفيوئلعزمونةنول توبك ثرووقاله  و}ووهمولئكعانو{و ةباوفيوماض

 وئلهللاصبونبصوئلح هللاومنوينتتانوأيوينتتانوئلزكت مولئكعت نوكةت وييت هللا وئلجتائ

وضتة رومنويجا وبة ل ووهاوضت حك ولفتعوب البتتىئهووفتيويتتاهللا  ووماضتعوَمتنر

ووهاومجزوموب لشرعووماضعوئلفت هومتعومت وبعتىهو تزمولةت وفت يويعا وإلصوَمنر

وفب تذئو ومعهللاتصوإنر َزمو تذلكومنومعهللاصوئلجزئهوألنوتيىيرهوف تاوغ لتبووفتيوَمتنر

ئلفع وئلةض ل وومعهللاصوهذئوئلحر وئلتذيوفتيومتنومتعوئلشترعووئلجتزئهوفتيو

ولة تىأ.وئلهللازوهللا وماضعولفعوبكان وخ روئ

حىثهللا وئلس ىوأباوئلحةىوم ىيوبتنونتزئلوئلحستهللايوئليت يهللايوقت هللا وحتىثهللا وئلحت كمو]و

ننوق توبنوئلرب عوننوئألنةشونتنون  يتاوبتنوو....أباوئلي رموئلحسك نيولهو
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لبعيوق هللا وب هللا ون ىو وبنون  سو  لتونبصوشف روزمتزموييتاهللاوقت هللاولرتاهللاو

 ول تت ومتتتعةموبعة متتاو"وفجعتت وئبتتنو و"وإذوأق تتو  تتبصو ونب تت وووآلتت   و

ن  سوالويياهللاوق هللاولراهللاو وإالوق هللاوئلر  وق هللاولراهللاو وفيت هللاوئبتنون ت سو

رتتملتكوبتت  ومتتنوأنتتسوفكشتتفوئلعة متتاونتتنوو  تت ووقتت هللا ويتت وأي تت وئلهللاتت سومتتنو

نرفهللايوفيىونرفهللايوومنولمويعرفهللايوفمنت وبهللافستيوأنت و هللاتىبوبتنو هللات  موئل تىليو

ب تت ت نووإالوو  تتبصو ونب تت وووآلتت  وووأبتتاوذلوئلغفتت ليورتتةعسولرتتاهللاو 

وق  تتىوئل تترلمووق تتت وئلكفتترمو فصتتةت وولأيتتت وب تت ت نووإالوفعة تتت وييتتاهللاونبتتي 

  تبصومهللاصالومنونصرهومهذوهللاومنوخذل وأمت وأنتيو تب سومتعولرتاهللاو و

يامتت  ومتتنوئأليتت مو تتالموئلظ تتروفستتمهللاورتت   وفتتيوئلةستتجىوفبتتمو ونب تت وووآلتت  و

   ويىهوإلصوئلسة هووق هللاوئلب تموأشت ىوأنتيورتملسوفتيويعط وأحىوش ئ  وفرفعوئلس

ولئكعتت  وفمومتتموبههللاصتترهو مستتجىولرتتاهللاو وفبتتمويعطهللاتتيوأحتتىوشتت ئ  ووكتت نونبتتيخ

ئل ةهللاصوإل  ووك نويتهتموف   وفمق  وئلس   وحتصوأخذوئله تمومنوخهللاصرهووذلتكو

  تبصو ونب ت وووفبةت وفتراوئلهللا تيوو  بصو ونب  وووآل  ووبع نولراهللاو و

  :منو الت ولفعولأر وإلصوئلسة هووق هللاو  آل

ئلب موإنوأخيومارصورملكوفي هللا ولبوئشترتولتيو تىليوويسترولتيوأمتريو 

خيووئحب ونيىمومنولس نيويفي ائوقاليووئ ع وليووزيرئ ومنوأهبيوه لونوأ

ضتىكوأشى وب وأزليووأشرك وفيوأمريوفمنزلسونب  وقرآن  ون عي  و}ورهللاشىحون

 و{ووئلب تمووأنت35ئليصت وو–فتالويصتبانوإل كةت وبمخ كوونجع ولكة وربط ن  و

محةىون  كوو ف خكوئلب تموف شترتولتيو تىليوويسحترولتيوأمتريووئ عت ولتيو

ولرتاهللاو ووزيرئ ومنوأهبيونب ح  وأشى وب وظ ريوق هللاوأباوذل وفاو وم وئرتتم

ومت وأقترأوئلكبةاوحتصونزهللاونب  و  رئ   ومنونهللاىو وفي هللا وي ومحةىوئقرأوق هللاو

ذئوهتتئآليتتا.وولوىو " { أو}وإنةتت وولتت كمو وولرتتال ووئلتتذينوآمهللاتتائقتت هللا وئقتتر

كتتروئله تتروأبتتاوإرتتح قوئلثعب تتيوفتتيوتفستت رهوب تتذئوئإلرتتهللا  وبع هللاتت وولوىوأبتتاوب

ئلتترئزيوفتتيوكتتت بوأحكتت موئليتترآنونبتتصومتت وحكتت هوئلةغربتتيونهللاتت ووئلرمتت نيو

وحتت نوتصتتىقوبه تةتت ووهتتاولئكتتعووهتتاوقتتاهللاو وئلط تتريوأن تت ونزلتتسوفتتيونبتتيح

ىيووئلةرويوننوأبتيو عفترو ووأبتيون تىو و وو ة تعونبةت هومج هىووئلس

ةائوأه وئل  س.ووقت هللاوئلكب تيونزلتسوفتيون تىو وبتنورتالمووأ تح ب ولةت وأرتب

نوفيطعتتسوئل  تتا ومتتائالت موفهللازلتتسوئآليتتاووفتتيولوئيتتاونطتت هوقتت هللاون تتىو وبتت

وىاالهووقرالم وي ولراهللاو وأن ولأيسونب   وتصىحقوبه تة ووهاولئكعوفهللاحنونت

ولوئهولهللاتتت وئلستتت ىوأبتتتاوئلحةتتتىونتتتنوأبتتتيوئلي رتتتموئلحستتتك نيوب إلرتتتهللا  وئلةتصتتت 

  .ئلةرفا وإلصوأبيو  لحوننوئبنون  س

  تبصوق هللا وأق  ون ىو وبنورالموومع ونفرومنوقام ومةتنوقتىوآمهللاتائوبت لهللا يو

فيت لائ ويت ولرتاهللاو وإنومهللا زلهللات وبع تىموولت تولهللات ومجبتتووالو ونب  وووآل  و
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ئلةجبتووإنوقامهللات ولةت ولأونت وآمهللات وبت  وولرتال وو تىقهللا هومتحىثو ونوهذئو

و لفضان ووآلائونبتصونفارت موأنوالويج لستان ووالويهللا كحانت ووالويكبةانت وفشتلح

إنةت و }:  "نب ت وورتبم  بصو ونب  وووآلت  وذلكونب هللا وفي هللاول موئلهللا يو بصو

ب نوقت  موخر وإلصوئلةسجىووئلهللا سووئآلياوثموإنوئلهللا يو " { ول كمو وولرال 

ه وأنط كوأحىوش ئ  و"وفي هللا ونعتموخت تمو:  " "ولئكعوف صروبس   وفي هللاوئلهللا ي

 و"ومتنوأنط كت و"وقت هللا وذلتكوو  تبصو ونب ت وووآلت  ومنوفضا.وفيت هللاوئلهللا تيو

وفي هللاوئلهللا يو و  بصو ونب  وووآلت  وئلي  مووأومصوب ىهوإلصونبيح لتم و"ونبتصوأيح

َروئلهللا يوثموقترأ و}وومتنويتتاهللاو وح هللاوأنط كو"وق هللا وأنط نيووهاولئكعوفك  و

وحزبو وهموئلغت ل ان فمنشتموحست نوبتنوث بتسو " { ولرال ووئلذينوآمهللاائوفإن 

 :ويياهللاوفيوذلك

جَوأب وَحَسٍنوتَفرِىيَكونَفرِسهيوَوم و سهه  ووو تههي ر وبَِطيٍهوفيوئل  ىىوَوم   ل َوك   

وض َحه  ر  وَمىرح َكوئلة  وفِيوَ هللارِبوئإللِ وبِووَوَم  ووو ههه  و  ِعأَيَذرَهب    ِعض ئلَةىرت 

َط رَسوإذروك و وي وخَو ووو ع  ولئكِووهللارسَوفَمَنرَسوئل ِذيوأَنر  عِوولئكِو ررَوَزك م وفَىَترَكوئلهللا فرهههت 

هههرَو  ههعِو ِهَوثَ  ت  وَمثرهللاصوِكتهه ِبوئلش رئ ووو اٍويهههِوالوفَمَنرَزهللَاوفِهه َكو  وَخ ر

هللاوأنون تىو وبتنورتالموأتتصولرتا  "ظ  ترووفيوحىيثوإبرئه موبنوئلحكتموبتن

مو ومتتعولهتت ومتتنوقامتت ويشتتكانوإلتتصولرتتاهللاو ومتت وليتتائومتتنوقتتام موف  هللاتت ه

 ت ووو  تبصو ونبيشكانوإذونزلسوهتذهوئآليتاوَوأذ نوبتالهللاوفهتر ولرتاهللاو و

 تموإلصوئلةستجىووإذئومستك نويستمهللاوفيت هللاو  و"ومت ذئوأنط تسو"وقت هللا وختووآل  و

.وقت منوفضا.وق هللا و"وَمنرو صوهللا و"ونبتوأنط ك و"وق هللا وذلكوئليت  موفتإذئوهتاوَنبتيخ

متنووأيوح هللاوأنط ك و"وق هللا وأنط نيووهاولئكتعوفَك  ترولرتاهللاو ووقت هللا و}و

اونبصوئلهبلوئلةعهللاص وثموب  نوتع لصومنول وئلاالي ئآليا. " { يتاهللاو وولرال 

أيوول و{وئلي  موبممالهمووتجتبوع نتت ونبت  موفيت هللاو}وإنةت وولت كمو وولرتا

ومرو ئلذيويتالصومص لحكموويتحيلوتىب ركموهاو وتع لصوولرال ويفعب وبتم

و{}ووئلتتذينوآمهللاتتائو{وثتتموو تتفوئلتتذينوآمهللاتتائوفيتت هللاو}وئلتتذينويي ةتتانوئلصتتالمو

بشرئ ط  و}ووينتانو{وأيوويعطانو}وئلزكت مووهتمولئكعتانو{وأيوفتيوحت هللاو

وبعتىوئلهللا تيوئلركا ووهذهوئآلياومنوأوضحوئلىال  ونبصو حاوإم ماونبت الوبتيح

وفصتت ووئلا تت وف تت وأنتت وإذئوث تتسوأنولفظتتاوولتت كموتف تتىومتتنوهتتاوأولتتصوبتتتىب ر

وث تسو لتهللا وئأمالكموويجبوع نت ونب كمووث سوأنوئلةرئ وب لذينوآمهللاتائوَنبتيث

نونب ت وب إِلم متتاوووضتحووئلتتذيويتىهللاونبتتصوئألَوهللاوهتاوئلر تتا وإلتصوئلبغتتاوفةتت

 ت وفتالو وقتاهللاوأهت وئلبغتاوف ت وقتممب  ونبموأنوئليامونصحائونبصوذلكووقتىوذكرنت

 .و  وإِلن  ت 

ونبصوأن ت وفتيوئآليتاوتف تىوذلتكو ونوغ ترهوأنولفظتاوإن ةت ونبتصومت و ثموئلذيويىهللاح

تنونتىئوئلةتذكالوكةت وييالتانو تيىموذكرهوتيتضيوئلتهص  وونفتيوئلحكتمونةح
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إنة وئلفص حاولبج هب تاويعهللاتانونفتيوئلفصت حاونتنوغ ترهمووإذئوتيترلوهتذئولتمو

لاليونبصوئلةائالموفيوئلىينووئلةح اوألَن والوتهصت  وفتيويجزوحة ولفظاوئ

هتتذئوئلةعهللاتتصولةتتنمنو ونومتتنمنوآختترووئلةنمهللاتتانوكب تتمومشتتتركانوفتتيوهتتذئو

وئلةنمهللاتتانووئلةنمهللاتت توبعضتت موأول تت هوبعتت و ئلةعهللاتتصوكةتت وقتت هللاورتت ح ن و}

.ووإذئولمويجزوحةب ونبصوذلكولموي لوإالوئلا ت وئآلخترووهتاو {وو71-  ئلتاباو

مالوومت وييتضتيوفترضوئلط نتاونبتصوئلجة تالوألَنت والومحتةت وئلتحيلوب أل و

و لبفظ وإالوئلا   نوفإذئوبط وأحىهة وث سوئآلخر.ووئلذيويىهللاونبصوأنوئلةعهللاتيح

وئلروئيتاوئلتائل مومتنوعريتلوئلع متاووئله  تاوبهللاتزوهللاو ب لذينوآمهللاتائوهتاونبتيث

نوكت وئآلياوف  ولَة  وتصىقوبه تة وفيوح هللاوئلركا ووقىوتيىموذكره ووأيض  وفإ

منوق هللاوإنوئلةرئ وببفظتاوولتيومت وير تعوإلتصوفترضوئلط نتاووئإِلم متاوذهتبو

إلصوأن وهاوئلةيصا وب آلياووئلةتفتر وبةعهللا هت ووالوأحتىومتنوئألَمتاويتذهبوإلتصو

أنوهتتذهوئلبفظتتاوتيتضتتيومتت وذكرنتت هوويتتذهبوإلتتصوأنوئلةعهللاتتيوب تت ورتتائهوولتت تو

يتا ت وإل ت ونبتصوألَحىوأنويياهللاوأنولفظوئلتذينوآمهللاتائولفتظو ةتعوفتالويجتازوأنو

ئالنفرئ ووذلكوأنوأه وئلبغاوقىويع حترونوببفتظوئلجةتعونتنوئلائحتىونبتصورت   و

ئلتفه مووئلتعظ مووذلكوأش روفيوكالم مومنوأنويحتت  وإلتصوئالرتتىالهللاونب ت و

ولتت تول تتموأنوييالتتائوإنوئلةتترئ وبيالتته و}ووهتتمولئكعتتانو{وأنوهتتذهوشتت ةت مو

لتكوألَنوقالته  و}ويي ةتانوئلصتالمو{وون  ت مووالويكانوح ال وإِليت هوئلزك مووذ

قىو خ وف  وئلركا وفباولمويحة وقاله  و}ووهمولئكعانو{ونبصوأن وح هللاومتنو

ينتتتانوئلزكتت مووحةبهللاتت هونبتتصومتتنو تتفت موئلركتتا وكتت نوذلتتكوكتت لتكرئلوغ تترو

ئلةف ىووئلتمويت وئلةف تىوأولتصومتنوئل ع تىوئلتذيوالويف تىووو ت وآختروفتيوئلىاللتاو

مهتصاوأن ور ح ن وق هللاو}وإنة وول كمو و{وفه عبوونبصوأنوئلاالياوفيوئآليا

وغ ترهوثتمووو  بصو ونب  وووآل  و ة عوئلةنمهللا نوو خ وفيوئلهط بوئلهللا يو

متتتنو ةبتتت مولكتتتان مو  تتتبصو ونب تت وووآلتت  وقتت هللاوولرتتال وفتتتمخر وئلهللا تتيو

م ضتت ف نوإلتتصوواليتتتت .وثتتموقتتت هللا و}ووئلتتذينوآمهللاتتائو{وفا تتتبوأنويكتتانوئلتتتذيو

ئلذيو عبسول وئلااليتاووإالوأ حىوإلتصوأنويكتانوئلةضت  ووخاعبوب آلياوغ ر

هتاوئلةضت  وإل ت وبع هللاتت ووإلتصوأنويكتانوكت ووئحتتىومتنوئلةتنمهللا نوولتيونفستت و

وذلتتكومحتت هللاووئرتتت ف هوئلكتتالموفتتيوهتتذئوئل تت بويطتتاهللاوبتت وئلكتتت بوفةتتنوألئ هو

وأه وئلعبموب ذهوئآلياونبتصوأنوئلعةت و فب طب  ومنومظ ن وق هللاوئلائحىيووئرتىهللاح

الوييطعوئلصالمووأنو فعوئلزك موإلصوئلس   وفتيوئلصتالمو ت  زومتعون تاوئليب  و

ئلزك مو}وومنويتاهللاو و{وب لي  موبط نت و}وولرال و{وب ت   وأمرهو}ووئلتذينو

آمهللاائو{وب لةائالمووئلهللاصرمو}وفإنوحزبو و{وأيو هللاىو ونتنوئلحستنووق ت و

 – .فرونوب تتمأنصتت لو و}وهتتموئلغتت ل انو{وئلظتت هرونونبتتصوأنتتىئ  موئلظتت 

  تفس روئلط رريو[
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 البرهان :تفسير -

نتنوئلحست نوبتتنومحةتى،ونتنومعبتتصوبتنومحةتتى،ونتنوأحةتىوبتتنومحةتى،ونتتنوو]

ئلحستنوبتتنومحةتتىوئل  شتةي،وقتت هللا وحتتىثهللايوأبتي،ونتتنوأحةتتىوبتنون ستتص،وقتت هللا و

وحىثهللايو عفروبنومحةى،وننوأب  ،ونتنو تىهو نب ت وئلستالم ،وفتيوقالت ونتزوو

ِو }:   ونََ  يَعرِرف اَنونِعرَةَسوٱّلل  وي هللاِكر  و{ 83وئلهللاح  – وث م 

 

تتاَنوآَمهللا تتائروٱل تتوِذينَوقتت هللا و"ولةتت ونزلتتسو}وإِن َةتت وَوِلتت خك م وٱّلل  وَوَلر تتال   وَوٱل تت ِذيَنوي ِي ة 

وَلئِكع تاَنو{وئ تةتعونفتر َك مَوَوه مر ت اَنوٱلز  و بولرتاهللاو متنوأ تحوٱلص الَمَوَوي نر

نوفيوىيهللااوفي هللاوبعض مول ع  وم وتيالا  بصو ونب  وووآل  وفيومسجىوئلة

ئومهللات وف تذهذهوئآليا؟وفي هللاوبعض م وإنوكفرن وب ذهوئآلياونكفتروبست  ره ،وووإنوآ

و.ذهللا،وح نويسب ونب هللا وئبنوأبيوع لب

و تعونب ت في لائ وقىونبةهللا وأنومحةىئو   قوف ة ويياهللا،ووولكنونتااله،ووولتنونط

ِويَعرِرف تتانَو:{ فهللازلتتسوهتتذهوئآليتتاو-قتت هللاو-ف ةتت وأمرنتت  َةتتَسوٱّلل  ونََ تتوونِعر وي هللاِكر  و-  ث تتم 

يعهللاتتيويعرفتتانوواليتتاونبتتيوبتتنوأبتتيوع لتتبو نب تت وئلستتالم ،ووووو}و83ئلهللاحتت 

  ."أكثرهموئلك فرونوبوئلااليا

وونهللا  وننوبع وأ ح بهللا ،وننومحةتىوبتنون تىو ،ونتنون تىوئلاهت بوبتنو- 

وبش ر،وننومارصوبنوق  م،وننورب ة ن،ونتنوزلئلم،ونتنوأبتيو عفترو نب ت 

انَت وَولَت :{ ئلستالم ،وقت هللا ورتملت ونتنوقتاهللاو ونتزووو تت  ٰهِكنوَكتت ن ْائروَوَمت وَظبَة 

انَو ِبة  ويَظر مر ف َس     }و57 ئل يرمو-  أَنر

خبطهللات ووق هللا و"وإنو وتع لصوأنظموووأ  وووأنزوووأمهللاعومنوأنويظبم،ووولكهللات 

م وٱّلل  وِلت خك ووَوبهللافس ،وفجع وظبةهللات وظبةت ،وووواليتهللات وواليتت ،وح تثوييتاهللا و}وإِن َةت و

انَت وَوَمت:{ فتيوماضتعوآختروَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوآَمهللا ائرو{ويعهللايوئأل ةتاومهللات .و  وَظبَة 

اَنو ِبة  ويَظر مر ف َس    .رومثب ثموذكو}و57ئل يرموو-َولَٰهِكنوَك ن ْائروأَنر

ووونهللا  وبإرهللا  هوننوأحةىوبنومحةى،وننونبتيوبتنوئلحكتم،ونتنوئلحست نوبتن- 

 ت  هوأنوذكرتوألبيون ىو و نب  وئلستالم وقالهللات وفتيوئألوأبيوئلعاله،وق هللا و

َوأَِع ع ت{ ع نت مومفروضا،وق هللا وفيت هللا و"ونعتم،وهتموئلتذينوقت هللاو وتعت لص ائروٱّلل 

و ِروِمهللارك مر ِليوٱألَمر ر اهللَاوَوأ ور ووهتموئلتذينوقت هللاو ونتزوو{59وئلهللاس هو–َوأَِع ع ائروٱلر 

 وو{ "هللا ائروَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوآمَووو   و}وإِن َة وَوِل خك م وٱّلل  و

وونهللا  وننوئلحس نوبنومحةى،وننومعبصوبنومحةى،وننوأحةىوبتنومحةتى،وو- 

ننوئلحسنوبنومحةىوئل  شةي،وننوأب  ،وننوأحةىوبنون سص،وننوأبتيون تىو

يَنو و نب  وئلسالم ،وفيوقاهللاو ونزووو   و}وإِن َة وَوِلت خك م وٱّلل  وَوَلر تال   وَوٱل تذِو

قت هللا و"وإنةت ويعهللاتيوأولتصوبكتم،وأيوأحتلوبكتموووبتممالكموووأنفستكمووو  }آَمهللا تائرو

أمتتائلكمو}وٱّلل  وَوَلر تتال   وَوٱل تتِذيَنوآَمهللا تتائرو{ويعهللاتتيونب تت وووأوال هوئأل ةتتاو نبتت  مو
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تتاَنو ئلستتالم وإلتتصويتتاموئلي  متتا.وثتتموو تتف مو ونتتزووو تت وفيتت هللا و}وٱل تتِذيَنوي ِي ة 

ت تتتا تتالَمَوَوي نر وَلئِكع تتتاَنو{و،وووكتتت نوأم تتروئلةتتتنمهللا نو نب تتت وٱلص  َكتتت مَوَوه تتمر َنوٱلز 

ئلستالم وفتيو تالموئلظ تر،وووقتىو تبصولكعتت ن،وووهتاولئكتع،ووونب ت وحبتاو

ق ةت  وألفو يهللات ل،وووكت نوئلهللا تيو  تبصو ونب ت وووآلت  وكست هوإي هت ،وووكت نو

أولتتصوئلهللاج شتتيوأهتتىئه ولتت ،وفجتت هورتت   وفيتت هللا وئلستتالمونب تتكويتت وولتتيو ،ووو

فطترتوئلحبتاوإل ت وووأومتموب تىهو .ب لةنمهللا نومنوأنفست م،وتصتىقونبتصومستك ن

 .إل  وأنوئحةب  

ومنوببت وفمنزهللاو ونزووو  وف  وهذهوئآليا،ووو  رونعةاوأوال هوبهللاعةت ،وفك 

عان،ووومنوأوال هوم ب وئإلم ماويكانوب ذهوئلهللاعةاومثب ،وف تصىقانوووهمولئك

نونويسملا نب  وئلسالم ومنوئلةال كا،وووئلذيوئلس   وئلذيورمهللاوأم روئلةنمهللا ن

  ."ئأل ةاومنوأوال هويكانانومنوئلةال كا

وونهللا  وننونبيوبنوإبرئه م،وننوأب  ،وننوئبتنوأبتيونة تر،ونتنونةتروبتنو- 

أذيهللاتتا،ونتتنوزلئلم،وووئلفضتت  وئبتتنويستت ل،وووبك تتروبتتنوأنتت ن،ووومحةتتىوبتتنو

أبتتيو عفتترو نب تت وومستتبم،ووويزيتتىوبتتنومع ويتتا،وووأبتتيوئلجتت لو ،و ة عتت ،ونتتن

أمرو ونزووو  ولرال وباالياونبيو نب  وئلسالم وووأنزهللاو»ئلسالم ،وق هللا و

ت تاَنو تالَمَوَوي نر تاَنوٱلص  نب   و}وإِن َة وَوِل خك م وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوآَمهللا تائروٱل تِذيَنوي ِي ة 

وَلئِكع اَنو{وووفرضووالياوأوليوئألمر،وف َك مَوَوه مر بمويتىلوئومت وهتي،وفتممروٱلز 

 ومحةىئو  بصو ونب  وووآل  وأنويفسرول موئلااليا،وكة وفسرول موئلصتالمو

ووئلزك موووئلصاموووئلحج،وفبة وأت هوذلكومتنو ،وضت قوبتذلكو تىلولرتاهللاو

 و  تتبصو ونب تت وووآلتت  ،وووتهتتا وأنويرتتتىوئونتتنو يتتهللا م،وووأنويكتتذباه،و

يَتٰهمَيخَ  و :{  ،وفموحصو ونزووو  وإل ت فض قو ىله،ووولئ عولب ونزووو 

وفََةتت وبَب غرتتَسوِلَرتت لَتَ  وَوٱّلل  و وتَفرعَتت ر بحِتتَكوَوإِنول تتمر وَمتتِوأ نتتِزهللَاوإِلَ رتتَكوِمتتنول  وبَبحِتت ر ر تتاهللا  ٱلر 

َكوِمتَنوٱلهللا ت ِسو فصتى وبتممرو وتعت لصوذكتره،وفيتت موو }67و ئلة  تىم  - يَعرِصتة 

ئلصتتالمو  معتتا.وووأمتترو:موغتتىيروختتم،وفهللاتت  ىبااليتتاونبتتيو نب تت وئلستتالم ويتتا

قت هللاونةتروبتنوأذيهللاتا وقت لائو ة عت وغ تروأبتيو ."ئلهللا سوأنوي بت وئلشت هىوئلغ  تب

ئلجتت لو ،وووقتت هللاوأبتتاو عفتترو نب تت وئلستتالم  و"وووك نتتسوئلفريضتتاوتهللاتتزهللاوبعتتىو

و: { ئلفريضاوئالخرى،وووك نسوئلاالياوآخروئلفرئ  ،وفمنزهللاو ونزووو ت 

مَو َةبرتتس و ٱلر َتار َةتِتتيأَكر ونِعر وَنبَتت رك مر تتس  وَوأَترَةةر وِ يتهللاَك مر .وقتت هللاوأبتتاو}و"و3ئلة  تتىم و -  ولَك تتمر

 عفتتترو نب تتت وئلستتتالم  و"وييتتتاهللاو ونتتتزووو تتت  والوئنتتتزهللاونبتتت كموبعتتتىوهتتتذهو

  ."ئلفريضتتتتتتتتتتتتتتا،وقتتتتتتتتتتتتتتىوأكةبتتتتتتتتتتتتتتسولكتتتتتتتتتتتتتتموئلفتتتتتتتتتتتتتترئ  

ئبنوب بايت ،وقت هللا وحتىثهللا ونبتيوبتنوحت تمو لحةت و  ،وقت هللا وحتىثهللا وأحةتىوبتنو- 

ىوئل ةىئني،وق هللا وحىثهللا و عفروبنون ىو وئلةحةىي،وق هللا وحىثهللا ومحةىوبنورع 
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كث روبنون  ش،وننوأبيوئلج لو ،وننوأبتيو عفترو نب ت وئلستالم ،وفتيوقتاهللاو

 . ونزووو   و}وإِن َة وَوِل خك م وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوآَمهللا ائرو{وئآليا

ووووبتتنورتتالم،وووأرتتى،إنولهطتت ومتتنوئل  تتا وأرتتبةائ،ومتتهللا م ون تتىو :  "قتت هللا

لتت  وثعب تتا،وووئبتتنويتت م ن،وووئبتتنو تتالي ،وفتتمتائوئلهللا تتيو  تتبصو ونب تت وووآ

،وفةتنوفي لائ وي ون يو ،وإنومارصو نب  وئلسالم وأو صوإلصوياشعوبتنونتان

 خك م وَةت وَوِلتو  كوي ولراهللاو ؟ووومنوول هللا ومنوبعىك؟وفهللازلسوهذهوئآليتا و}وإِن و

اَنوٱٱّلل  وَوَلر ال   و ت انَولص الَمَوَوٱل ِذيَنوآَمهللا ائروٱل ِذيَنوي ِي ة  وَلئوَوي نر َك مَوَوه مر ِكع تاَنووٱلز 

لةستجى،و{وثموقت هللاولرتاهللاو و  تبصو ونب ت وووآلت   وقامتائوفيت مائوووأتتائوئ

ئوفتتإذئورتت   وختت ل ،وفيتت هللا ويتت ورتت   ،وأمتت وأنطتت كوأحتتىوشتت ئ ؟وقتت هللا ونعتتم،وهتتذ

بتصون وأنط ن  وذلكوئلر  وئلذيويصتبي.وقت هللا وئله تم.وق هللا ومنوأنط ك ؟وق هللا

ك تروووأيوح هللاوأنط ك؟وق هللا وك نولئكع .وفك روئلهللا يو  بصو ونب  وووآلت  و

لت كموأه وئلةسجى،وفي هللاوئلهللا يو  بصو ونب  وووآلت   ونبتيوبتنوأبتيوع لتبوو

بيوأعبيوبنوببعىي.وق لائ ولض هللا وب  ولب ،وووب إلرالمو يهللا ،وووبةحةىون   ،ووو

َوَوَلر ووع لب وٱّلل  وٱل ِذيَنوآالَ  ووَوول  .وفمنزهللاو ونزووو   و}وَوَمنويَتََاهللا  َمهللا ائروفَإِن 

ِوه م وٱلرغَ ِل  اَنو َبوٱّلل   {  ."56ئلة  ىم و و-ِحزر

ووووولويوننونةروبنوئلهط بوأن وق هللا ووو وليتىوتصتىقسوبتملبع نوخ تةت ،

 . لبوفة ونزهللاأن ولئكع،ول هللازهللاوفيوم ونزهللاوفيونبيوئبنوأبيوع

نونبيوبنوإبرئه م،وق هللا وحىثهللايوأبي،وننو فائن،وننوأب نوبنونثةت ن،ونت- 

وأبتيوحةتتزموئلثةتت لي،ونتنوأبتتيو عفتترو نب تت وئلستالم ،وقتت هللا و"وب هللاتت ولرتتاهللاو 

ونورتالم،ب  بصو ونب  وووآل  و  لتووونهللاىهوقامومنوئل  ا ،وف  مون ىو و

صو  تتبصو ونب تت وووآلتت  وإلتتإذونزلتتسونب تت وهتتذهوئآليتتا،وفهتتر ولرتتاهللاو و

 ئلةسجى،وف رتي ب ور   ،وفي هللا وه وأنط كوأحىوش ئ ؟

ئوهتاوق هللا ونعم،وذلتكوئلةصتبي.وفجت هولرتاهللاو و  تبصو ونب ت وووآلت  ،وفتإذ

نوئلش خوئلةف ىوفيو ئالختص    وننوأحةىوبتنومحةتىوبت )نبيو نب  وئلسالم

ئلجتاهري،ونتنوون سص،و]ننومحةىوبنوخ لىوئل رقي[،وننوئلي رتموبتنومحةتى

و ت  هوئلحس نوبنوأبتيوئلعتاله،وقت هللا وقبتسوألبتيون تىو و نب ت وئلستالم  وئأل

  ع نت مومفترضا؟

َوَوأَِع ع ائروٱلر و }:في هللا و"وهموئلذينوق هللاو  ِليوأَِع ع ائروٱّلل  ِروِمتهللاروٱر اهللَاوَوأ ور و-ك مروألَمر

ويَنوآَمهللا تائرووَوَلر تال   وَوٱل تذِوٱّلل  وإِن َةت وَوِلت خك م و } :وووهموئلتذينوقت هللاو و{و59ووئلهللاس ه

ولَو َك مَوَوه مر ت اَنوٱلز  اَنوٱلص الَمَوَوي نر    "}نَوئِكع اٱل ِذيَنوي ِي ة 

ئلش خوفيو أم ل   ،وق هللا وحتىثهللا ومحةتىوبتنومحةتى،وقت هللا وحتىثهللايوأبتاوئلحستنو- 

نبيوبنومحةىوئلك تب،وق هللا وحىثهللايوئلحسنوبنونبيوئلزنفرئنتي،وقت هللا وحتىثهللا و

رح قوإبرئه موبنومحةىوئلثيفي،وق هللا وحىثهللا ومحةىوبتنونبتي،وقت هللا وحتىثهللا وأباوإ
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ئلع  سوبنون ىو وئلعهللا ري،وننون ىوئلرحةنوبنوئألرا وئلكهللاتىيوئل شتكري،و

 خبتسونبتصو "و:ننونانوئبتنون  تىو ،ونتنوأب ت ،ونتنو تىهوأبتيولئفتع،وقت هللا

بوئل  تس،ولراهللاو و  بصو ونب  وووآل  ويام وووهتاونت  م،وووح تاوفتيو  نت

فكرهسوأنوأقتب  وفتموقظوئلهللا تيو  تبصو ونب ت وووآلت  ،وووظهللاهللاتسوأنت ويتاحصو

إل  ،وف ضطجعسوب هللا وووب نوئلح ا،وفيبس وإنوك نومهللا  وراهوك نوإلتيو ونت .و

فةكثتتسوههللا ئتتا،وف رتتت يظوئلهللا تتيو  تتبصو ونب تت وووآلتت  وووهتتاوييتتاهللا و}وإِن َةتت و

وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل ِذي َنوآَمهللا ائرو{وحتصوأتصونبصوآخروئآليا.وثموق هللا و"وئلحةىوَوِل خك م 

 وئلذيوأتمولعبيونعةت ،وووههللا ئ ول وبفض و وئلتذيوآتت هو".وثتموقت هللاولتي و"ومت و

لكوه وههللا ؟و"وفمخ رت وبه روئلح ا،وفي هللاولي و"وئقتب  و"وففعبس.وثتموقت هللا و"ويت و

نبتصوئل  عت ،ووأب ولئفع،وك فوأنسوووقامويي تبانونب  وووهاونبصوئلحلوووهتم

    هموحلو ونزوئرة ،وفةنولمويستطعوف يب  ،ول توولئ  وشيهو".وفيبتس و

ي ولراهللاو ،وأ  و وليوإنوأ لكت موأنوييايهللايونبصوقت ل م.وق هللا وفىن وئلهللا يو

    ."  بصو ونب  وووآل  وووق هللا و"وإنولك ون يوأم هللا ،وووإنوأم هللايوأباولئفع

اهللاوقتعتىونثةت ن،ووورت لوعبحتاوووئلزب تر،وذكترتوق هللا وفبة وب يعوئلهللا سونب  وب

ر،وووئلهللا يو  بصو ونب  وووآلت  ،وف عتسو ئليوب لةىيهللاتا،وووألضت ولتيوبه  ت

خر تتسوبهللافستتيوووولتتىيومتتعوأم تتروئلةتتنمهللا نو نب تت وئلستتالم ،وألرتشتت ىوبتت نو

سويىي ،وفبموأزهللاومع وحتصون  ومنوئل صرم،وووخر سومع وإلصو ف ن،وفي تب

روئنوأيضتتت ،ووولتتتموأزهللاومعتتت وحتتتتصوئرتشتتت ىو نب تتت وبتتت نويىيتتت وب تتت ،وووبتتت لهللا 

ئلستتالم ،وفر عتتسوإلتتصوئلةىيهللاتتاووولتت تولتتيوب تت و ئل،وووالوألض،وفمنطتت نيو

ئلحستنوبتتنونبتتيو نب  ةتت وئلستتالم وألضت وب هللا تتع،وووقستتمولتتيوشتتطرو ئلوأم تترو

و.ئلةنمهللا نو نب  وئلسالم ،وفهللازلت  ووون  لي

 هللايوىيوبتنونتزئلوئلحستأباونبيوئلط رري،وق هللا وحىثهللا وئلس ىوأبتاوئلحةتىوم ت- 

و وحتىثهللايئلي يهللاي،وق هللا وحتىثهللا وئلحت كموأبتاوئلي رتموئلحستك نيو لحةت و  ،وقت هللا

ون ىو وأباوئلحسنومحةىوبنوئلي رموئلفي  وئلص ىالني،وق هللا وأخ رن وأباومحةى

نيو"وبنومحةىوئلشعرئني،وق هللا وحىثهللا وأباونبيوأحةىوبنونبيوبنولزينوئل  ش 

بتيولحست نوئألنصت لي،وقت هللا وحتىثهللا وئلستهللاىيوبتنون،وق هللا وحىثهللا وئلةظفروئبتنوئ

ع،وئلالئق،وق هللا وحتىثهللا ويح تصوبتنون تىوئلحة تىوئلحةت ني،ونتنوقت توئبتنوئلرب ت

صوننوئألنةش،وننون  ياوبنولبعي،وق هللا وب هللا ون ىو وبتنون ت سو ت لتونبت

 تت وشتتف روزمتتزم،وييتتاهللا وقتت هللاولرتتاهللاو و  تتبصو ونب تت وووآلتت  ،وإذوأق تت ول

 ت وووئبنون  سوالويياهللا وقت هللاولرتاهللاو و  تبصو ونبومتعةموبعة ما،وفجع 

و وآل  ،وإالوق هللاوئلر   وق هللاولراهللاو و  بصو ونب  وووآل و

في هللاوئبنون  س ورملتكوب  ،ومتنوأنتس؟وفكشتفوئلعة متاونتنوو  ت ،وووقت هللا و

أي  وئلهللا س،ومنونرفهللايوفيىونرفهللاي،ووومنولمويعرفهللايوفمنت وأنرفت وبهللافستي وأنو
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ئل تتىلي،وأبتتاوذلوئلغفتت لي،ورتتةعسولرتتاهللاو و  تتبصو و هللاتتىبوبتتنو هللاتت  مو

نبتيو:  "نب ت وووآلت  وب ت ت نوووإالو تةت ،ووولأيتت وب ت ت نوووإالونة تت وييتاهللا

ق  ىوئل ترلم،وووق تت وئلكفترم،ومهللاصتالومتنونصتره،ومهتذوهللاومتنوخذلت و".وأمت و

إنتتيو تتب سومتتعولرتتاهللاو و  تتبصو ونب تت وووآلتت  ويامتت ومتتنوئأليتت مو تتالمو

مهللاور   وفتيوئلةستجىوفبتمويعطت وأحتىوشت ئ ،وفرفتعوئلست   ويتىهوإلتصوئلظ ر،وفس

ئلسة ه،وووق هللا وئلب موئش ىوأنيورملسوفيومسجىولراهللاو ،وفبتمويعطهللاتيوأحتىو

ش ئ .وووك نونبيو نب  وئلستالم ولئكعت وفمومتموبههللاصترهوئل ةهللاتصوإل ت ،وووكت نو

اهللاويتهتموف   ،وفمق  وئلس   وحتصوأخذوئله تمومتنوخهللاصتره،وووذلتكوبعت نولرت

 و  تتبصو ونب تت وووآلتت  ،وفبةتت وفتتراوئلهللا تتيو  تتبصو ونب تت وووآلتت  ومتتنو

 الت ولفعولأرت وإلتصوئلستة هوووقت هللا وئلب تموإنوأختيومارتصورتملكوفيت هللا و}و

وِليوَ ىرِليو َرتر وٱشر ِ تِريوووَلبح وِلتْيوأَمر ترر تنولحَِست نِيووَويَسحِ ون يرتىَم ومحِ ب ت ر تائرووَوٱحر يَ   يَفر

عَ ولحِي ِليووَوٱ ر ِركر  وفِتْيووقَار ِليوَوأَشر ى  روبِِ وأَزر وَنوأَِخيووٱشر ِبيوَه ل  وأَهر نر َوِزيرئ ومحِ

ِريو تىََكوبِمَِخ تَكوو{32-25عت  وو-وأَمر فمنزلتسونب ت وقرآنت ون عيت و}وَرهللاَش تىخوَنض 

ولَك َة ور برَط ن  وفاَلَويَِصب اَنوإِلَ رك َة و عَ   ئلب م،وووأنت ومحةتىوو{و35ئليص  وو-َونَجر

 ك،وئلب موف شترتولتيو تىلي،ووويسترولتيوأمتري،وووئ عت ولتيون  ك،ووو ف

  ."وزيرئومنوأهبي،ونب  ،وئشى وب وظ ري

صوكبةتاوحتتق هللاوأباوذل وفاو وم وئرتتتمولرتاهللاو و  تبصو ونب ت وووآلت  وئل

وقت هللا «وأ؟ووم وأقتر»نزهللاونب  و  ر   ومنونهللاىو وفي هللا وي ومحةى،وئقرأ.وق هللا و

 .ئآلياوهللا ائرو{م وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوآمَوئقرأو}وإِن َة وَوِل خك و

ذئوثموق هللاوئلط رري ولوىوهذئوئلحىيثوأبتاوإرتح قوئلثعب تيوفتيو تفست ره وب ت

 .ئإلرهللا  وبع هللا 

وق هللا ووولوىوأباوبكروئلرئزيوفيوكتت بو أحكت موئليترآن ونبتصومت وونهللا  -

حكتت هوئلةغربتتيونهللاتت ،وووئلط تتري،وووئلرمتت نيوأن تت ونزلتتسوفتتيونبتتيو نب تت و

او.وووهاوقاهللاومج هىوووئلسىي،وووهوئلسالم وح نوتصىقوبه تة وووهاولئكع

هت وأئلةرويوننوأبيو عفروووأبيون ىو و نب  ةت وئلستالم ووو ة تعونبةت هو

و[و.ولبس ىوه شموئل حرئنيوتفس روئل ره نو–وئل  س

و نب تت وتف رت روأهت وئلستهللااووئختتتالف موتتموخبت ورت بونزول تت وفتيوئإلمت مونبتي

حت لف  تت وئلةفستترونوئ بوأختترىومتتنووضتتعوئلاضتت نانوفبةتت وبمرتت وئلستتالم و

تصتتىقووهتتاولئكتتعوومتتنوههللاتت و تت هووبتف رتت روئآليتتاووح تتث و تتهبطئضتتطروئول

و.ف موئالياوئلكريةاووفيئلهال و

  اووئلسنئهللاوه وئلزك موتن ىووئلع ىولئكعوأموهصوونالماووم زموووأم لموخ

ولتذلكو ئلتيتاوئلحي يتيولآولإلم مونبيونب  وئلستالمو ت حبوأرت  بوئلهللاتزوهللا

 حاهللاوئآلتيو مح ولوتف ر روأه وئلسهللااو
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 عليه السَلم : اآلية نزلت في أبي بكر وليس علي  -1

 

 لهللايت ئوهذئوإنو هللاوفالويىهللاوإالونبصوره فاوبع ىموك وئل عىوننوئلعي وو حاوو

]وقت هللاوووإلحك موئلةك ىمويهللاس ان  ولس ىن وئبنون  سوكة وفيوتفست روئليرع تيو.

 ئليرع يوفيوتفس رهو[وو–بكرولضيو ونهللا وٱبنون  س ونزلسوفيوأبيو

 : قولهم أن اآلية عامة لكل مؤمن وال تخص اإلمام علي عليه السَلم  -2

وب ،وفيفإنوأه وئلتمويه وئختبفائوفهيوئلهةعهللاه ...]ق هللاوئلط ريوفيوتفس رهوو  هللاويح

وبتتنوأبتتهيوع لتتبو.ووقتت هللاوبعضتت مو ون هللاتتهيوبتت و ة تت عوبعضتت م ون هللاِتتهيوبتت ونبتتهيح

ةتىوبتنوكرومنوق هللاوذلك وحىثهللا ومهحةىوبتنوئلتهحس ن،وقت هللا وثهللات وأحئلهةنمهللاه ن.وذ

،وق هللا وثموأخ رهموبهةنويتااله  وم،وفي هللائلهةفض ،وق هللا وثهللا وأر ه ع،وننوئلسىيح

ال تتِذينَوئ}وإن تتهَة وَوِلتته خك م ووح وَوَلر تتال   وَوئل تتِذيَنوآَمهللا تتائو ت تتانَووي ِيه تتهة  تتالمَووي نر وَنوئلص 

وَلئكِو ك مَوَوه مر يوع لتبوبتنوأبتهوع اَنو{وهنالهو ة عوئلهةنمهللاه ن،وولكنونبتهيحوئلز 

وبتت ورتت   ووهتتاولئكتتعوفتتهيوئلتتهةسجى،وفمنطتت هوخ تتتهة .وحتتىثهللا وههللاتت  وبتتنو متترح

،وق هللا وثهللا ون ىم،وننون ىوئلهةبك،وننوأبهيو عفر،وق هللا ورملت و نوهذهونئلسريح

تتتالمَول تتتِذيَنوي يِوئائوَمهللا تتتئآليتتتا و}وإن تتتهَة وَوِلتتته خك م ووح وَوَلر تتتال   وَوئل تتتِذيَنوآ اَنوئلص  ه تتتهة 

ولئِكع اَنو{وقبهللا  ومنوئلذينوآمهللاتائ؟وقت ك مَوَوه مر ت اَنوئلز    وينوآمهللاتائوقبهللات هللا وئلتذوي نر

ومتنوئلتذينوآمهللاتا وبنوأبهيوع لتب،وقت هللاونبتهيح ونت تا .ئببغهللا وأن  ونزلسوفهيونبهيح

َنوآَمهللا تائو{و  وَوئل تِذير تال ولَوبنوأبهيوحك تهموفتهيوهتذهوئآليتاو و}وإن تهَة وَوِلته خك م ووح ووَو

هللا وثهللات وق هللا ونبهيوبنوأبهيوع لب.وحىثهللاهيوئلهح لث،وق هللا وثهللات ون تىوئلعزيتز،وقت 

وه خك م ووح و وَوِلتغ لبوبنون ه ىو ،وق هللا ورةعسومهج هىئ ويياهللاوفهيوقال و و}وإن هةَو

وبنوأبهيوع لب،وتصىحق كعوئوهاولوَوَلر ال   و{...وئآليا،وق هللا ونزلسوفهيونبهيح

 [و

و روى أنها نزلت في قريظة كما في تفسير القرطبي  – 3 

م وإنوب  ووربنق هللاو  بروبنون ىو وق هللاون ىو وبنوَرالَمولبهللا يو بصو ووو]و

ونستتط عوقامهللا ومنوق َريظتاووئلهللا ِضت روقتىوهجرونت ووأقستةائوأالويج لستان ،ووال

بررال ولض هللا وب  وومج لساوأ ح بكول عىوئلةهللا زهللا،وفهللازلسوهذهوئآلياوفي هللا و

ون موفيو ة عوئلةنمهللا نو.«وَوئل ِذينَو»وب لةنمهللا نوأول  ه.و

عفتتروثتتموأول وأن تت ونزلتتسوفتتيوئإلمتت مونبتتيو نب تت وئلستتالم و]وووقتتىورتتئِ وأبتتاو 

وبنوأبيوع لتبو نتنومعهللاتصو}وونب ت وئلستالممحةىوبنونبيوبنوئلحس نوبنونبيح

وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل تذِو وبتنوأبتيوعنهت وهتاوويَنوآَمهللا تائرو{إِن َة وَوِل خك م   لتب؟وفيت هللا وبتيح

ومنوئلةتنمهللا نويتذهبوإلتصوأنوهتذئولجة تعوئلةتنمهللا ن.وقت هللاوئلهللاحت س ووهت ذئونبيح

ولجة ناو....و«وئلذين»قاهللاوب حنوألنو
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وبنوأبيوع لبوو ق ل ونهللا وونب  وئلسالمووق هللاوفيولوئياوأ خرى ونزلسوفيونبيح

،ووحةب تتمونبتتصوذلتتكوقالتت وتعتت لص  تتاومج هتتىووئلستتىحيح تت}وٱل تتِذيَنوي ِي ة  الَمَوَنوٱلص 

وَلئِكع اَنو{و َك مَوَوه مر ت اَنوٱلز  وتفس روئليرع يو[وو–و َوي نر

وفييي بعييت التفاسييير الوالييية و تعييالى ولرسييوله ثييم للمييؤمنين علييى  -4

 التبيع  كما في تفسير البيضاوي :

وٱّلل  وَوَلر ال   وَوٱل ِذيَنوَهئَمهللا ا]} الموئلكفترموذكترو ون تصونتنومتائ{ولةتئروإِن َة وَوِل خك م 

ؤكمولبتهللا  ت و وأول ت ني   ومنوهاوحي لوب ت ،ووإنةت وقت هللاو}وَوِلت خك م وٱّلل  و{وَولتموييت

ب تت ونبتصوأنوئلااليتاو ورت ح ن ووتعت لصونبتتصوئأل ت لاوولررتال و تبصو ون

بٰامَوَوي و اَنوٱلص  ت انَووربموولبةنمهللا نونبصوئلت ع.و}وٱل ِذيَنوي ِي ة  و{و تفاوَكٰامَووٱلز ونر

صولبذينوآمهللاائوفإن و رىومجرىوئالرم،وأووبىهللاومهللا وويجازونص  وولفعت ونبت

وَلئِكع اَنو{ومتهشتعانوفتيو تالت مووزكت ت م،ووق ت وهتا حت هللاووئلةىت.و}وَوه مر

مهصا اوب نتان،وأووينتانوئلزك موفيوح هللاولكتان موفتيوئلصتالموحر ت  و

 ونهللاتت وحتت نونبتتصوئإلحستت نوومستت لن وإل تت ،ووإن تت ونزلتتسوفتتيونبتتيولضتتيو

بصورمل ور   ووهاولئكعوفيو الت ،وفطرتول وخ تة .ووئرتىهللاوب  وئلش عاون

  ت ،وإم مت وزئنة نوأنوئلةرئ وب لاليوئلةتاليولألمالووئلةستحلولبتصر وف

وئلظ هرومت وذكرنت هومتعوأنوحةت وئلجةتعونبتصوئلائحتىوأيضت  وختال وئلظت هرو

 وئلهللات سوفتيومثت وفعبتووإنو حوأن ونزهللاوف  وفبعب و يهوببفظوئلجةعولترغ تب

الووف هللاىل ائوف ت و،وونبتصوهتذئويكتانو ل ت ونبتصوأنوئلفعت وئليب ت وفتيوئلصتالم

وأنائلوئلتهللازي ولب  ض ويو[و.و-.ي طب  ووأنو ىقاوئلتطا وتسةصوزك م

 وفي تفسير كشاف للزمخشري قال في تفسير اآلية الكريمة :و

 وووإن  ونزلسوو]وئلزمهشريوفيوتفس رهوئلكش  و وووق هللاوفيوتفس روهذهوئآليا

مو ووو   و وح نورمل ور   وووهاولئكعوفيو الت و،وفطرتو فيونبيو وكرح

فيوخهللاصرهوفبمويتكبحفولهبعت وكث ترونةت و  ئلائرع  ل وخ تة وكمن وك نوَمِر  

 و تفسىوبةثب و الت 

 ووونب ت وئلستالمانولعبتيو ق هللاوئلزمهشريو وف نوقبسو وك فويصحوأنويك -و

ئلبفتظولفتتظو ة نتتاو؟وقبتتسو و تيهوبتت ونبتتصولفتتظوئلجةتعوووإنوكتت نوئلستت بوبتت و

ل ال وووئحىئ و،ول رغبوئلهللا سوفيومث وفعب وف هللا لائومثت وثائبت و،ووول هللا حت ونبتصو

أنورج اوئلةنمهللا نويجبوأنوتكانونبصوهذهوئلغ ياومنوئلحتر ونبتصوئل ترووو

لتتزم موأمتتروالويي تت وئلتتتمخ روووهتتموفتتيووئإلحستت نوووتفيحتتىوئلفيتترئهو،وحتتتصوإن

،وع عتاو و ئلوو347/وو1ئلكشت  و و و-وو ئلصالمولموينخروهوإلصوئلفترئاومهللا ت 

وئلكت بوئلعربيو/وب روتو[و.

 : وفي تفسير مفاتيح الغيب للرازي المتوفى سنة 

https://www.islam4u.com/ar/almojib/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%9F#footnote3_qq18kl5
https://www.islam4u.com/ar/almojib/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%9F#footnote3_qq18kl5
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و و ]وق هللاو ولويوننوأبيوذلو ولضيو ونهللات و وقت هللاو و تب سومتعولرتاهللاو

وبمويعط  ب صو ونب  وووآل و ويام و الموئلظ رو،وفسمهللاور   وفيوئلةسجىوف

مستجىووأحىو،وفرفعوئلس   ويىهوإلصوئلسة هوووق هللاو وئلب موئش ىوأنتيورتملسوفتي

ب تت ونئلررتتاهللاو و تتب صو ونب تت وووآلتت و وفةتت وأنطتت نيوأحتتىوشتت ئ و،ووونبتتيو و

مق ت و تمو،وفرهوئل ةهللاتصوووكت نوف  ت وختئلس المو وك نولئكع و،وفمومتموإل ت وبِههللارَصت

وهوأيوئلستت   وحتتتصوأختتذوئلهتت تموبةتترأىوئلهللا تتيو و تتب صو ونب تت وووآلتت و وفيتت  هللا

وِلتي ﴿ : ئلب موإنوأختيومارتصورتملكوفيت هللا ئلهللا يوه تَرتر ِوئشر و– َ تىرِليوقَت هللَاوَلبح

تتتتِري ﴿ :إلتتتتصوقالتتتت   ﴾20عتتت و تتتتِركر  وفِتتتيوأَمر نتتتت وفمنزلتتتتسوقرآ  ﴾20عتتتت وو َوأَشر

ولَك َةتتتت ور تتتتقَتتتت  ﴿ ن عيتتتت  عَتتتت   تتتتىََكوبِمَِخ تتتتَكوَونَجر ليصتتتت وئبرَط ن  ووهللَاوَرهللاَش تتتتىخوَنض 

وئلب موووأن ومحةىون  كووو ف كوفمشرتو ىليووويسحروليو ﴾ ...28

اوفتقت هللاوأبتاوذلو و. " أمريوووأ ع وليووزيرئومنوأهبيونب  وأشى وب وظ ري

يت وزهللاو  رنتو وم وأتمولراهللاو و و ب صو ونب  وووآلت و وهتذهوئلكبةتاوحتتص

تاَنوهللا تائروئل تذِوَوئل تِذيَنوآمَووإِن َةت وَوِلت خك م ووح وَوَلر تال   و ﴿ : في هللاو وي ومحةىوئقترأ يَنوي ِي ة 

وَلئِكع انَو َك مَوَوه مر ت اَنوئلز  و...و  ﴾و55ئلة  ىموو– ئلص الَمَوَوي نر

رضو...وَلوىوننوأنتوبنوم لكوأنور  الوأتصوئلةسجىوووهاويياهللاو ومنوييتوو

يو،وأ    ئلةبيوئلافيو،ووونبيو ونب  وئلس تالمو ولئكتعو،وييتاهللاوب تىهوخبفت ولبست

وووي ونةترو"إخبعوئله تمومنويىيو،وق هللاولراهللاو و و ب صو ونب  وووآل و و و

 تسو   سو"و،وق هللاو وب بيوأنسوووأميوي ولرتاهللاو ومت ووو  تسو؟وقت هللاو و"ووو

ط ئاو"ومنوك وذنبووومنوك وخول وئلجهللااوو وم وخبع ومنويىهوحتصوخبع و 

بيالت وو،وق هللاو وفة وخر وأحىومنوئلةسجىوحتصونزهللاو  رئ   و ونب ت وئلس تالمو 

وووَ ت  و تتالَمَول تِذيَنوي يِوئِذيَنوآَمهللا تائروإِن َةت وَوِلتت خك م ووح وَوَلر تال   وَوئل ت ﴿ : َنتز  تاَنوئلص   ة 

وَلئِكع انَو َك مَوَوه مر ت اَنوئلز  و    ﴾ 55ىموئلة   – َوي نر

و: فمنشموحس نوبنوث بسويياهللاوو

وأب وحسنوتفىيكونفسيوووم جتيو*وووك وبطيهوفيوئل ىىووومس ل 

ح روض يع و*وووم وئلةىتوفيوذئتوئإلل وبض يع وأيذهبومىيحكوئلة 

وفمنسوئلذيوأنط سوإذوأنسولئكعو*وفىتكونفاسوئلياموي وخ رولئكع

وي وخ روب يعوبه تةكوئلة ةانوي وخ رور حىو*وووي وخ روش لوثم

/وو2 ترو وئلتفست روئلك  -فمنزهللاوف كو وووالياو*وفمث ت  وفيومحكة توئلشترئيعو

و [و26

 وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي :

مووأخر وئبنو ريرووئبنوأبيوح تموننونط اوبنورعىوق هللا ونزلسوفيون ت  ] 

 {و  بنوئلص مسو}وإنة وول كمو وولرال ووئلذينوآمهللاائ
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وتصى قونبيوبه تةت ووهتا:  "يوئلةتفلوننوئبنون  سوق هللاوأخر وئلهط بوف

وم؟وق هللا لئكع،وفي هللاوئلهللا يو بصو ونب  ووربمولبس   و"ومنوأنط كوهذئوئله ت

  ." "{ ذئكوئلرئكع،وفمنزهللاو و}وإنة وول كمو وولرال 

 

وأخر ون ىوئلرزئقوون ىوبتنوحة تىووئبتنو ريترووأبتاوئلشت خووئبتنومر ويت و

زلتسوفتيوال و}وإنة وول كمو وولرال ...و{وئآليا.وقت هللا ونننوئبنون  سوفيوق

و.نبيوبنوأبيوع لب

وقتفو  "وأخر وئلط رئنيوفيوئألور ووئبنومر وي وننونة لوبنوي رروقت هللا

صوبعبيور   ووهاولئكعوفيو الموتطاح ،وفهللاتز وخ تةت وفمنطت هوئلست   ،وفتمت

و تتبصو لرتاهللاو و تتبصو ونب تت وورتبموف نبةتت وذلتتك،وفهللازلتسونبتتصوئلهللا تتيو

ويي ةتانونب  ووربموهتذهوئآليتاو}وإنةت وولت كمو وولرتال ووئلتذينوآمهللاتائوئلتذين

رتبمووئلصالمووينتانوئلزك مووهمولئكعانو{وفيرأولراهللاو و بصو ونب ت و

ون  وونبصوأ ح ب ،وثموق هللا ومنوكهللاسوماالهوفعبيومااله،وئلب مووئهللاومنووئاله

  ."منون  ئه

نتنونبتيوبتنوأبتيوع لتبوقت هللاو"ونزلتسوهتذهوووأخر وأباوئلش خووئبنومر ويت 

 ووولرتالئآلياونبصولراهللاو و بصو ونب  ووربموفيوب ت و}وإنة وولت كمو 

وئلتتذينو{وإلتتصوآختتروئآليتتا.وفهتتر ولرتتاهللاو و تتبصو ونب تت وورتتبموفتتىخ و

ئلةستتجى،و تت هووئلهللاتت سويصتتبانوبتت نولئكتتعوورتت  ىووقتت  مويصتتبي،وفتتإذئورتت   و

ويوبنوأبيلعبو-أحىوش ئ  ؟وق هللا وال،وإالوذئكوئلرئكعوفي هللا وي ور   ،وه وأنط كو

 ."أنط نيوخ تة و-ع لبو

وأختر وئبتنوأبتتيوحت تمووأبتتاوئلشت خووئبتتنونست كرونتتنورتبةاوبتتنوك  ت وقتت هللا و

و.تصىقونبيوبه تة ووهاولئكع،وفهللازلسو}وإنة وول كمو و{وئآليا

يتا.وآلوأخر وئبنو ريروننومج هىوفيوقال و}وإنة وول كمو وولرتال ...و{وئ

وأختر وئبتنو ريترونتنوو.نزلسوفيونبيوبنوأبتيوع لتب،وتصتىقووهتاولئكتع

و.ئلسىيوونت اوبنوحك مومثب 

:  "وأخر وئبنومر وي ومنوعريلوئلكب يوننوأبيو  لحوننوئبنون  سوق هللا

أتتصون تىو وبتنورتالموولهت ومعت ومتنوأهت وئلكتت بون تيو و تبصو ونب ت و

إنوب اتهللا وق   اوالونجتىومتنويج لستهللا وووربمونهللاىوئلظ ر،وفي لائ وي ولراهللاو ،

ويه لطهللاتت و ونوهتتذئوئلةستتجى،ووإنوقامهللاتت ولةتت ولأونتت وقتتىو تتىقهللا و وولرتتال و

وتركهللات و يتهللا موأظ تروئوئلعتىئومووأقستةائوئنوالويه لطانت ووالوينئكبانت ،وفشتلو

ذلتتكونب هللاتت ،وف  هللاتت همويشتتكانوذلتتكوإلتتصولرتتاهللاو و تتبصو ونب تت وورتتبم،وإذو

رتتاهللاو و تتبصو ونب تت وورتتبمو}وإنةتت وولتت كمو ونزلتتسوهتتذهوئآليتتاونبتتصول

ولرال ووئلذينوآمهللاائوئلذينويي ةانوئلصالمووينتتانوئلزكت مووهتمولئكعتانو{و
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ونا يوب لصالمو الموئلظ ر،ووخر ولراهللاو و بصو ونب  ووربموفيت هللا و

أنط كوأحىوش ئ  ؟وق هللا ونعم.وق هللا ومن؟وق هللا وذئكوئلر  وئلي  م.وق هللا ونبتصوأيو

ط ك ؟وق هللا ووهاولئكع.وق هللا ووذلكونبيوبنوأبيوع لب،وفك  رولرتاهللاوح هللاوأن

و وولرتتال و  و تتبصو ونب تت وورتتبمونهللاتتىوذلتتكووهتتاوييتتاهللاو}وومتتنويتتتاهللا 

ئلتتىلوئلةهللاثتتالوو–و."و56وئلتذينوآمهللاتتائوفتتإنوحتزبو وهتتموئلغتت ل انو{وئلة  تىم و

و[و.ولبس اعي

و

تصييدب بخاتمييه  مصييادر أخييرى بينييت أن اآلييية نزلييت فييي اإلمييام علييى حييي 

 وهو راكع 

 

و ئلوئلفكر.وو/وو۸۷هوو٦۸ئلصفحاو ووووئلش بهللاجيوفيونالوئألبص ل.و-و1

ننووئلائحىوفيوأر  بوئلهللازوهللاو،وبسهللاىهوننوأبيو  لحوننوئبنون ح سووو-2

وو-و  بروبنون ىو . وأر  بوئلهللازوهللا و  ولبهللا س باليو»ولئ ع و وئلص«و/ فحا

و[وو٥تو/وئلط عاو و ئلوئلكتبوئلعبة حاوهوب رووو/وو۱۱٤هوو۱۱۳

وهللازوئلعة هللاكو-ووننوأبيولئفعووكهللازوئلعةح هللاووكهللازوئلعةح هللاووننوئبنون ح سوو-و3

ولبحس موئلىينوئل هللاىيو»و يوهو ئلوئلكت بوئلعربوو/وو۱۰۸و و/وو۱۳و «و/

و[وو۳ب روتو/وئلط عاو و

وي ررو-و4 وبن ونةح ل ونن وئلزوئ ى وفيومجةع ومجةعووو-وووئل  ثةي و  لئ ع

ئلكتبوو ئلوو/وو۱۷و-و۱٦وو /وو۷و و«و/ولب  ثةيو»و ىوئلزوئ ىوومهللا عوئلفائ

و[ووو3ئلعربيوهوب روتو/وئلط عاو و

و5 وننون ىو وبنورالموو-و و-وذخ  روئلعي صو وذخ  روئلعيو و   صوفيولئ ع

 هومنرساوئلافو-وو۱۰۲و «و/ولبةحبوئلىينوئلط ريو»ومهللا قبوذويوئليربصو

وهوب روتو[و

و و/«ولبةحبوئلط ريو»وضوئلهللاضرموئلري وو-ولئ عوو-وهوئلري ضوئلهللاضرمو6

و ئلوئلكتبوئلعبة اوهوب روتو[ووو/وو۱۷۸و /وو۳

و

 البينة ) النبأ العظيم( تفسير 
 

 )إنما(

 بح  ماذا قال النحاه والمفسرون في لفظ )إنما( -
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"وئلتتيوتف تىومعهللاتصو :  ﴿إِنََّميا ] هتيولفظتاومرك تاوفتيوئأل ت ومتنوحترف نو"إنح

 هللافتتي،وومتعوئلجةتتعوبت نوئلحتترف نوتصت رئإلث ت ت،وو"متت "وئلتتيوتف تتىومعهللاتصوئل

وئلتيوهيوأ ئموتف ىومعهللاصوئلحصر  "إِن َة " 

و لصوهوفتي]وذكروش خوئل الغ  نوئإلم مون ىوئلي هروئلجر  نيوهولحة و وتعو-

نبتتيووكت بتت و  ال تت وئإلنجتت ز وثالثتتاومتتنوهتتذهوئأل لتتا،ووهتتاون قتت ومتت وق لتت وأبتتا

وهوفتيوكت بت و ئلِشت ثتاولتاوئلثال رئزي  ت ،ووهتذهوئأل ئلف لريوهولحة و وتعت لص

 ال تت وئإلنجتت زولع تتىوئليتت هروبتتنون تتىوئلتترحةنوبتتنومحةتتىوئلجر تت نيووو-وهتتي

.وتحي هلو ومحةها ومحةىوشت كر،و ئلوئلةىنتهيو328 ه و471ئلةتافصورهللااو

 [و.م1992هوهو1413بجهىم،وئلط عاوئلث لثاو

و]وأنوئأل تتت وفتتتصوذلتتتكوأن تتت ومتضتتتةهللااومعهللاتتتصو متتت ...إال وبتتتىل  وقتتتاهللاوهو1

وهوئلةفستتترين وهوتعتتت لص  رك م وَموَنبَتتتإِن َةتتت وَحتتتر وو﴿وئلعتتت لة نوب لبغتتتاوفتتتصونحتتتاوقالتتت 

َة رتَاَ...﴾]ئل يرم و ينيتىوإ ت بت موو ومت وحترمونب كتهموإالوئلة تتا،وومعهللات هو[173ئلر

إنح و وفتصوهتذهوئليتهرئهموالوتكتانو إنةت  وهتصوو،وفصوذلكوقترئهمولفتعو ئلة تتا 

رمت وئلةا تالا،ووئلةعهللاتصوأنوئلتذىوحومت  و م  وئلك فا،ووإنة وتكانو إن وو 

فاوئلطرف ن، ذئوكتذىوفعت ومث وقالتك وئلتو ونب كموئلة تا ،ووئلجةباوح هللائذومعر 

ووومحةى،ووهذئويف ىوئليصر.

ف صوو ورائه.بىل ه وقاهللاوئلهللاح وم و]وأنو إنة  وإلث  توم ويذكهروبعىه وونفصوموهو

 تتب،وبت نوقالتك ومحةتىوكالوتث سومه وبعىه وفي ،ووإالولة وكت نوههللاته كوفتهرقو

 تتب،وكوقالك وإنة ومحةتىوك تتب،وألنوئلجةبتاوبتىونو إنةت  وف  ته وإث ت توأنته و

وولكنو إنة  وتزيىونبصوهذئوأن  وتهللافصوم رائه،ووهذئوهاوئليصر.

 ووياهللا،وكهة وتو وإنة ويضهربوأنه ولصحهاوئنفصه هللاوئلضة رومع ه ،وتيهاهللاوهو3

روأمكتهنوأنويتنتصوف ت وب لضتة وكت وماضتع»م ويضربوإالوأنه .ووئلي نتىموأنو

شترتوو-و«ئلةتص والويجازوئلعىوهللاونهللا وإلصوئلةهللافص وإالوفيومائضعومحى م

.وتحي تل ومحةتىومحتيوئلتىينون تىو99 و1ئبنوني  ونبصوألف اوئبنوم لتك و 

اوهتويال تهو1400ئلحة ى،و ئلوئلترئثوهوئليت هرم،وئلط عتاوئلعشترونولمضت نو

و[وو.م1980

وهوئلحة تتىووقتتىوذكتترومحةتتىومحتتيوئلىيتتهنون تتى مائضتتهعووهتتولحةتت و وتعتت لص

ئنفصتتته هللاوئلضتتتة روب لتفصتتت  ونبتتتصوهتتتائمشوكت بتتتهيو أوضتتتحوئلةس لتتتهك و

و94 و1 و وأوضتتهحوئلةست لكوإلتتصوألف تتاوئبتتنوم لتتكوو-وو شتهرتوئبتتنوني تت  

او ومحةتتىومحتتيوئلىيتتهنون تتىوئلحة تتى،وئلةكت تتهاوئلعصريتتهوومتت وبعتتىه ،وتحي تتل

و[و.وم وبعىه و100 و1  ىئوهوب روت؛وشهرتوئبنوني   و 
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ووالويصبحومنوتبكوئلةائضتعوالنفصته هللاوئلضةته روههللاته وإالوكانته ومحصتالئ.

أضتترب،ووالويجتتازوئليتتاهللا ويضتتربوأنتته ،وفتتإذئوأل توو]و وف أل تت وأنوتيتتاهللا

ووئلحصتروتيتهاهللا ومت ويضتربوإالوأنت .وفتعت نوكتانو إنةت  ولبحصتر.وومتنوذلتك

وقاهللاوئلفرز ق و

َم َلووإن و ستأَنَ وئلذحئ ى وئلَح ِميوئلذحِ وأحر وَنتنر ومِوو بِِ مروة وووي ىئفِع  ئل  تسوفتيوو-وثربتيأَنت وأَور

.و488 يائنتته ،وولوئيتتت  وأنتت وئلضتت منوئلرئنتتيونبتت  م.ويهللاظتتر و يائنتت  و 

لط عتاوئتحي ل وئألرت ذونبهيوف نهال،و ئلوئلكتتبوئلعبة تهاوب تروتوهول هللاته ن،و

و.و[وو.م1987هوهو1407ئألولصو

و لاوأخرى،ومهللا   ثموأض  وغ رهونبصوهذهوئأل لاوئلثالثاوأ

هللاح مومتنوذكروئلسك كيولحة و وتع لصوهوأنومنوأ لت  وم وق ل وبع وئلو]و-و4

،وومتت وأنوفتتيوكبةتتهاو إنةتت  وئ تةتت  وتمك تتىين و إنح وئلةنكتتهىموو متت  وئلةنكتتىم

ه وويتذكرونولذلتهكوو  ت»ئليصروإالون  لموننوتمك ىونبصوتمك ى،وح تثوقت هللا و

ووإنتت وكتت نومتتنوأكتت بروأ ةتتاوئلهللاحتتاونبتتيوبتتنون ستتصوئلربعتتي،ولط فتت ويستتهللاىوإلتتص

موثتإل ت ،وولةت وك نتسولتمك تهىوإث ت توئلةستهللاىولبةستهللاىوب غىئ ،ووها وأنوكبةاو إنح 

عبتتموئتصتتبسوب تت و متت  وئلةنكتتىموالوئلهللا ف تتاونبتتصومتته ويظهللاتته ومتتنوالووقتتا ولتت وب

معهللاصوئليصتر،وألنوقصتروئلصتفاووئلهللاحا،وض نفوتمك ىه ،وفهللا ربوأنويضةن

م،ونبتصوتمك تهى،وأالوتترئهوإالوتمك تىئولبحكتمونبصوئلةا تا ،ووبت لعكت،ولت ت

متتتصوقبتتسولةه عتتبويتتر  وئلةجتتيهوئلائقتتعوبتت نوزيتتىوونةتترو وزيتتىو تته هوالو

 ونةرو،ووك فويكهانوقالك وزيىو  ه،وإث  ت ولبةجيهولزيتىو تريح ،ووقالتك

و[وو291مفت توئلعبام و و-«.الونةرو،وإث  ت وث ن  ولبةجيهولزيىوضةهللا 

وهولىاللتتاو وىينوئلتترئزيوئرتتتىهللاوئإلمتت موفهتتهروئلتتوو-و5 إنةتت  ولحةتت و وتعتت لص

متت  ،وأنوكبةتتاو إِن َةتت  ومرك تتاومتتنو إنح وو » و]ووئليصتتروبا تتاه،ومهللا تت ونبتتص

ة ونبتصووكبةاو إنح ولإلث  ت،وكبةهاو م  ولبهللافي،وفعهللاىوئ تة ن ة وو بوبي ؤه

حومفتت ت و-و«يف تتىئوث تتاتوئلةتتذكال،وونتتىمومتت ويغتت يرهوهتتذئوئلةف تتام،وفا تتبوأن

.و ئلو107 و16  :(هتته606هوو544متت موفهتتروئلتتىينوئلتترئزيو لإل ئلغ تتب

و[وم1981هوهو1401ئلط عاوئألولصو ئلفكر،

كتتىموالوفتيو إنةتت  وك فتاوأوومنووهتذئوئلا ت وقتتىول ونب ت وئلعبةتت هوبتمنو متت  و]وو

وهو397يهللاظروفيوتفص  وذلك وئلجهللاصوئلىئنيوفيوحرو وئلةعت ني و و-ون ف ا

و[وو.189توألبيوئل ي ه و ؛وئلكب  192 و2 : ؛وشروتوئلتبه  398

بَتت وفِتتيوومتتنوضتتةنوئأل لتتاونبتتصوإف  ت تت وئليصتترو]وو عتت  ئلحتتىيثو إِن َةتت وئلرحِ

كت بوئلةس ق موب بوب عوئلطع موِمثالوبةثت ،وحتىيثو:  ح هحومسبمو-ووئلهللا ِس ئَِا 
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كتت بوئلتجت لئتوبت بومتنوقت هللاوالولبت وإالوفتيو: رتهللانوئبتنوم  ت  ؛1596لقم و

و[وو2257ئلهللاس ئا،وحىيثولقم و

ئبنووأن»ح ثوذكهر و]وووئلذيوتةسكوب ومنوالويرىو اللاو إنة  ونبصوئليصر،

وهونب ت وئلصتالم وهوتةستكوفتيونفتيولبت وئلفضت وبيالت  ون  سوهولضيو ونهللات 

لةه وور،ووإالوئلسالموهو إنة وئلرب وفيوئلهللاس ئا ،وولاالوأنوهذئوئلبفظويف ىوئلحص

و[و.107 و16مف ت حوئلغ ب و و-و«كه نوئألمهروكذلهك

بَت وئلرحِووال]»ومة وينيىوكالم وهذئوولو وئلحىيثوفيو ح حوئل هت ليوببفتظو وو

يهللاته لويهللا لوب لى ح حوئل ه لي وكت بوئل  ا وبت بوب تهعوئلتىو-و«إِالوفِيوئلهللا ِس ئَاِو

و[و    2179هوو2178نس ه،وحىيثولقم و

وهوأنومتتنوأ لتتاوو-و6 وهولحةتت و وتعتت لص فتت  موإ]ووأضتته  وب تته هوئلتتىينوئلستت كص

رتِ ك موبِِ ووة  وئليصهرومثه وقاله وهوتع لصوه  إن فإن و»و[،33﴾]ها  وولب ه  وئ﴿وإِن َة ويَم

آت كمووإنة ويحص ومط بياوئلجائبوإذئوك نسو إنة  ولبحصر،ول كهانومعهللا ه وال

و2نتتروسوئألفتترئتوضتتةنوشتتروتوئلتبهتت   و  -و« وبتت ،وإنةتت ويتتمتصوبتت 

و[و    193 

ئالختصتتت  وألن تت والوتعتةتتتىونبتتتصوكتتتالمووهتتذهوأ لتتتاوقايتتتاونبتتصوإف  ت تتت ]و»و

صوفتتمتتنوئلةفستترينووئلهللاحتت مووئلبغتتاي ن،ووإنةت وتعتةتتىونبتتصومجرئهتت ووئلةحييت ن

متنووئألرباب،ووأنوذلكوييتضصوأنوتكانوأف  توئإلث  تووئلهللافصومعته ،ووهتهذئ

وأقتتاىوئأل لتتاووأحكة تت ،وبتت وهتتاوأ تته ومتت وق لتت وئلبغايتتهانووئلةفستترونوألن

و[ووو152 الالتوئلترئك ب و وو-و«توئلترئك بمي لت همومستهللا طهاومنو الال

وهوإلتتصوأنو أَن و وهولحةتت و وتعتت لص َةتت  و]وهتتذئ،ووقتتىوأشتت لوئإلمتت موئلزمهشتتري

ر،ووهتاوئلةفتاحاوئل ةزموك إِن َةت  وئلةكستالموئل ةتزموفتيوئلىاللتاونبتصوئليصت

وإِن َةت وي تاَحٰصوإِلَتو﴿وييتاهللاونهللاتىوتفست رهوقتاهللاو وهوتعت لصوه وأَن وق ت ر وإِلَتتٰه  و وإِلَتهٰوَةتي  ك مر   

اَن﴾]ئألن   ه وووَوئِحتتى و تتِبة  سر وأَنتتت مومخ صتتهروئلحكتتمونبتتصوإنةتت  ولي» و و[108فََ تت ر

و.و يعهللايوقصروئلصفاونبصوئلةا ا  ووشهيه

 ويعهللاتتتيوقصتتتروئلةا تتتا ونبتتتصوئلصتتتفا و]وأووليصتتتروئلشتتتيهونبتتتصوحكتتتهم

ههذهوئآليها،ووكيالهك وإنة وزيىوق  هم،ووإنة وييهاموزيى.ووقىوئ تةعوئلةث النوفيو

وإِلَتت  و ك تمر ألنو إِن َةت وي تاَحصوإِلَتتص  ومتعوف نبتت وبةهللازلتها وإنةت وييتتاموزيتى،وو أَن َةتت وإِلَ  

َوئِحى  وبةهللازلها وإنة وزيتهىوقت  م،ووف  تىموئ تة ن ةت  وئلىاللتهاونبتصوأنوئلاحتهيو

وو«إلصولراهللاو وهو بصو ونب  ووربموهوميصالونبصوئرتئث لو وب لاحىئن ا

.وتحي ل وئلش خو170 و4 ه  و538هوو467ئلكش  ولإلم موئلزمهشريو و-

نت  هللاوأحةتتىون تتىوئلةا تها ووئلشتت خونبتتيومحةتهىومعتتاضووئألرتتت ذوئلتتىكتالو
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فتحتتتهيون تتتهىوئلرحةتتتهنوأحةتتتىوحجتتت زي،ومكت تتتاوئلع  كتتت ن،وئلط عتتتاوئألولتتتصو

وو . [وم1998هوهو1418

وهولحةت و وتعت لصو لتاوهو]وومتنو الوقىوذكرن ورت بي وماقتفوئلشت خوأبتيوح ت ن

َةت  واو أَن و إِن َة  وئلةكسالموئل ةزمونبصوئليصر،ووههاوههللا ويهللاكهرو ترئحاو اللت

مت ووأ»ئلةفتاحاوئل ةزمونبصوئليصر،وويتر ونبتصوئإلمته موئلزمهشتريوقت  ال و

قىوبحصر،ووم وذكرهوفيو إِن َة  وأن  وليصروم وذكروف اوم هللايونبصوأنو إنة  ول

،ومتعو إنح وك تيومتعو كت ن وومتعو لعت  وإنةت قرلن وأن ت والوتكتانولبحصتر،وو

والفتتيوئلتر تتي،وفكذلتتهكووفكةتت وأن تت والوتف تتىوئلحصتتروفتتيوئلتشتت   ووالوئلحصتتر

يتهىهللاووكستالت  تف هىهومعو إنح ،ووأمه و عبه و أَن َة  وئلةفتاحتهاوئل ةتهزمومثت وم

 وفتحوفحترنبصوئليصر،وفتالونعبتهموئلهتال وإالحوفتيو إِن َةت  وب لكستر،ووأمت وبت ل

يويهللاس تتهكومهللاته ومتتهعومتت وبعىهته ومصتتىل،وف لجةبتتاوبعتىه ول ستتسو ةبتتاومصتىل

توإل ت ومستيبها،وولهاوك نسو إنة  و ئلهاونبصوئلحصترولتزموأنوييت هللاوإنت ولتمويتا

وشتتيهوإالحوئلتاح تتى،ووذلتتكوالويصتتحوئلحصتتروف تت وإذوقتتىوأوحتتصولتت وأشتت  هوغ تتر

و[وو318 و6تفس روئل حروئلةح   و  وو-و«ئلتاح ى

وههتتتولحو]ووذكتتتهروئلةتتترئ ي ئنتصتتتروبعتتته وئلهللاتتتت سو»أنتتت ووةتتته و وتعتتت لص

ولبزمهشتريوبتمنوقتت هللا وإنوئلةفتاحتهاوهتيوفتتر وئلةكستالم،وبتىل  وأنورتت  اي 

سونهللاتائنوذكرور  اي وهولحة و وتع لصوهو إِن  ووأخائت  وتحتوو-ونىه وخةسا

«.وهتعة وف ة وبعتىه وكعةت وئلفعت وف ةت وبعتى هذئوب بوئلحرو وئلهةساوئلتي»

.ويووهذهوئلهةساوهتي  ،ووَكتمَن  ،وولَ رتَس،وولَعَت   ،وولَِكتن   بورت  اي  وهللاظتر وكتتإِن 

وو[وو.و131 و2 

لحصتهر،و]ووئرتغهللاصوبهو إِنح وئلةكسالموننوئلةفتاحها،وفالوفرقوب هللا ة وفتيوئو

و[و.و417ئلجهللاصوئلىئنيوفيوحرو وئلةع ني و و-و«ونىمه 

و ائبت »ونبصوإبط هللاوأبيوح ت نوئلحصتروفتيوئآليتاوئلةتذكالموقت  ال وويج بو]

 ن،وبته وب نت ت لوئلةيت م،ووهتهاوههللاته وخطت بولبةشتركوأنوئلحصرونهللاتىوئليت  ب ن

ىئنيوفتيوئلجهللاتصوئلتووو-وو«وئلةاَحصوإل  وفيوحي موأوالوهاوئلتاح تى.وو وأنبتم

يعهللاتيوأنوئليصتروفتيوئآليتاوقصتهروإضت في،والووو[و417حرو وئلةعت ني و 

و.وهولحة و وتع لصوهوقصهروحي ييوكة وف ة وأباوح  ن

و: )أيوئأل تحوأن ت  »قت  ال ووهولحة و وتع لصوهو]وووضحوذلكوئبنوهش م أَن 

و  ئلةفتاحاوئل ةزمو

فتر ونتتنو إِن  وئلةكستالم،وومتتنوههللات و تتحولبزمهشتريوأنويَتتى نيوأنو أَن َةتت  و

وإِن َة وي تاَحٰصووب لفتحوتف ىوئلحصروكهو إِن َة  ،ووقىوئ تةع وفيوقال وهوتع لصوه  ﴿ق  ر
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و وإِلَتتٰه  وَوئِحتتى وإِلَتتي  ك مر فتت ألولصوليصتتروئلصتتفاونبتتصوو﴾وو108ئألن  تت ه وو-وأَن َةتت وإِلَتتٰه  

وووئلةا ا ،ووئلث ن اوب لعكت.

ةت و]وقاهللاوأبيوح ت نو هتذئوشتيهوئنفتر وبت ،ووالويعتر وئليتاهللاوبتذلكوإالوفتيوإن

   وب لكسر ومر و وبة وذكهرت.ووقاله و إنو ناىوئلحصروههللا وب عباوالقتض 

لهطت بو  وغ روئلتاح ى ومتر و وأيضته وبمنته وحصترومي تهى،وإذوئأن ولموياَتوإل

واح تى،والمعوئلةشرك ن،وف لةعهللاص ومته وأوِحتَيوإلتهصوفتهيوأمتهروئلرباب تاوإالوئلت

ئإلشترئك،وويسةتتهصوذلتتكوقصتروقبتتبوليبتتبوئنتيت  وئلةه عتتب،ووإالوفةتت وئلتتذيو

﴾]آهللاونةتترئن و وَلر تتاهللا  تتى وإِال  َحة  فتتإنو متت  وو[،144ييتتاهللاوهتتهاوفتتيونحتتها ﴿َوَم وم 

وهو وهونب تت وئلصتتالمووئلستتالم لبهللافتتيوو إال ولبحصتتهروقطعتته ،وول ستتسو فتتته 

ِعبتتائوكتتمن موأث تتتائ لتت وومهللاحصتترموفتتيوئلرر لتتها،وولكتتنولةتت وئرتتتعظةائوماتتت و  

ب  تبومغهللايوئلو-و«ئل ي هوئلىئ م،وفج هوئلحصروب نت  لوذلكوويسةصوقصروإفرئ 

و[ووووم وبعىه و253 و1ننوكتبوئألن ليب و 

وه و]ووئل يتته هوقتت هللاوأبتتاو  وب لكستتروكتت ومتته وأو تتبو إِن َةتت »وهتتولحةتت و وتعتت لص

ومته وث تسلبحصروأو بو أَن َة  وب لفتهحولبحصروأيضته ،وألن ته وفتهر ونهللا ته ،وو

ولأل ه وث سولبفر ،وم ولمويث سوم نعومهللاه ووئأل  ونىم ،ووما بوئلحصتر

قىووك هى.وما ا وف  ة ،ووهاوتضةنومعهللاصو م  وو إال وأووئ تة  وحرفيوئلتم

وهوتعت لصوه  وإِن َةت وي تاَحٰصوإِلَتي ووئ تةعوئلحصرئنوفتيوقالت  ك وأَن َةتو﴿ق ت ر وإِلَتٰه  و وإِلَتٰه   مر

يصتتالوموف  تتىموئال تةتت  وئلىاللتتاونبتتصوأنوئلتتاحيوو[،108َوئِحى ﴾]ئألن  تته ه و

،والومي تىوألنوئلهطت بومتعوئلةشترك نونبصوئرتئث لو وب لاحىئن ا،ووئلحصر

هتبوولت توكتذلك.وهتذئومت وذوأن ولموياتوإل  وراىوئلتاح ى،ومطبل،والقتض   

و[ووو189ئلكب  ت و  و-و«إل  وئلزمهشريووئل  ض وي

 والويجتبووئلجة الونبصوأنو أَن َة  وب لفتحوالويف ىوئلحصتر،ووئلفتر»] وووق هللا

وق تت  وئلةفتاحتتاوأ تت ووأحك متت .وأنويجتتريونبتتصووت تترموئأل تت وفتتيو ة تتع

و[وو190ئلكب  تو وو-ووو« وبرأر ئلةكسالم؛ووق   وك ومهللا ة وأ 

وه ووقتته هللاوئلىرتتاقي]و ووئنبتتموأنوئلةا تتبولبحصتتروفتتي»وهتتولحةتته و وتعتت لص

َةت  وئلحصترو إِن وو لكسروما ا وفيو أَن َة  وب لفتح،وفةنوق هللاورت بوإفت  مبو إِن َة  

س بوهذئوئلو م  وو إال ،وق هللاوبذلكوفيو أَن َة  وئلةفتاحا،ولا ا وتضةهللا  ومعهللاص

يضتت وأف  تت ؛وومتتنوقتت هللاوإنوئلستت بوئ تةتت  وحرفتتيوتاك تتى،وقتت هللاوبتت وفتتيو أَن َةتت  و

و2شروتوئلتبه   و ح ش اوئلىراقيونبصوشرتوئلسعى،وضةنووووو-و«.لذلك

و[وٍومنوماراناوئلةيت توو-وووو.194 

 :البينة  تفسير 
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وليالت ولفظوإنةت وئلةكتانومتنوثتالثوحترو وفتيوكتت بو وتةثت وثتالثوآيت توو

وههللات وتع لصوفيو ألمو وتبكوآيت توئلكتت بوفكت وحتر وفتيوكتت بو وآيتاومتبتامو

وتعت لصوووت ت لكومرئ و ولفظوإنة ولهللاعبمفيوب  نووئلكريمورهللا  نومعجزموئليرآن

و منوئآلياوئلكريةاو

إنوولو وهتتذئوئلبفتتظوفتتيوآيتتاوإذهتت بوئلتتر تول نكتتىوبةتت الويتتى ومتتنوشتتكوأنو

وئلةيصا ول  ومنوأ ح بوئلكس هووهاوئإلم مونبيونب  وئلستالمولتذلكوول 

نتتنوأهتت وب تتت ونبتت  موئلستتالمووتط  تترهموكةتت ويبتتيوفتتيوآيتتاوإذهتت بوئلتتر تو

وتط  رئوق هللاوتع لصو 

ئوي رِووإنََّميييا}و ِ  تتتر  وتَطر تتتَرك مر تتتَ وئلر َ رتتتِسوَوي َط حِ َتوأَهر و–يتتتى وو  وِل  تتتذرِهَبوَنتتتهللاك م وئلتتترحِ ر

{ووههللات وأرت  بوئلهللاتزوهللاوتنكتىوأن ت ونزلتسوفتيوأ تح بوئلكست هوو33ئالحزئبو

ئلهةساونب  موئلسالمووهتمو]رت ىن ومحةتىو تبصو ونب ت ووآلت ووئإلمت مونبتيو

و موئلسالم[ووئلس ىموف عةاووئإلم موئلحسنووئلحس نونب 

اَلوأ نتتِزهللَاو وئولَتار وئل تِذيَنوَكفَتتر  وكتذلكوولو ونفتتوئلبفتتظوفتيوقالت وتعتت لصو}وَويَي تاهللا 

بحِِ وۗو نول  ٍموَه ٍ ووإِنََّماَنبَ رِ وآيَا ومحِ وقَار وۖوَوِلك  حِ هللاِذل  و{و7ئلرنىوو–أَنَسوم 

ووئآلياونزلسوفيوئإلم مونبيونب  وئلسالموكة ويبيو  

سو وئبنون  سو،ولضيو ونهللا ة و،وق هللاو ولة ونزلت]ننورع ىوبنو   رو،وننو

 ت و تبصو ونبو-أنسومهللاذلوولكت وقتاموهت  و وقت هللاو ووضتعولرتاهللاو ووإنما و

وومموب تىهيىهونبصو ىلهو،ووق هللاو و"وأن وئلةهللاذلو،وولك وقاموه  و"و.ووأو-وربمو

نوإلصومهللاكبونبيو،وفيت هللاو و"وأنتسوئل ت  يويت ونبتيو،وبتكوي تتىيوئلة تتىونومت

الت وأيوأنوقتفس روئلط ريوووشائهىوئلتهللازي ولبح كموئلحسك نيو[وو–وبعىيو"و

ىوالياوتنكتئول كمو وولرال ووئلذينوآمهللاائو{وئلكبةاوئألولصومنووإنماتع لصو}و

أنتت وئإلمتت مونبتتيووهتتاومتتنوئلتتذينوأذهتتبو وتعتت لصونتتهللا موئلتتر تووع تترهمو

وتط  رئو

 ومنوئآلياول تولتنكىوأنوئلةيصا وأخرىوفيومائضعونىيىمووول وهذئوئلبفظ

 او وأكثتروئألمتاونبةت  ووأكثترهموخشتمنوأه وب سوئلهللا يو بصو ونب  ووآلت و

لست بلوتع لصوولذلكوول وهذئوئلبفظوفيوقال وتع لصووئلذيوينكىونفتوئلةعهللاتصوئ

و{ووو28ف عروو- يهشصو ومنون   هوئلعبة هووإنما}و و

أهت وب تت ووأول تمووأشىوئلهللا سوخش اوبعىولراهللاو و بصو ونب ت وورتبموهتمو

ئإلم مونبيوبت بومىيهللاتاوئلعبتموكةت وذكتروئلهللا تيوذلتكووئليترآنوييتاهللاوأنوئلعبةت هو

أكثروئلهبلوخش او ووكبة وئز ئ وئلعبموئز ئ ئوخش اومنو ووئآليتاولتذلكوههللات و

أيض  وتنكىوأنوئلةيصا ومهللا  وئإلم مونبتيونب ت وئلستالموألنت وأكثتروأمتاومحةتىو
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تتت لوئوفتتيوحكتتموحتتتصوقتت هللاوحرتتاهللاو وإذئوأنبةتت  وبتت وكتت نومر عتت  ولصتتح باول

أخر  وأحةىووئلعي بيووئبنوو-ولاوالونبيول بكونةرو-1]وئلهب فاوئلث نيونةر

ووتفستتتت روو194/وو2ووئلريتتتت ضوو39/وو3ئلستتتتة نوووويا تتتتىوفتتتتيوئالرتتتتت ع بو

ووشتترتوئلجتت معوئلصتتغ روو48مهللا قتتبوئلهتتائلزميوو-وو10/وو26ئلهللا ستت باليو

ووو13وومط لتتبوئلستتنوهللاو وو87ئلستت  و ووووتتتذكرمو47لبشتت خومحةتتىوئلحفهللاتتيو و

و.و357/وو4ف  وئليىيرو

 

ووو87تتذكرموئلست  و و - ئلب موالوت يهللاتيولةعضتباولت تول ت وئبتنوأبتيوع لتبو-2

 . 45/وو1ووميت وئلهائلزميوو58مهللا قبوئلهائلزميو و

 .و 195/وو3إلش  وئلس ليوو -الوأبي نيو وبملضولسَسوف   وأب وئلحسن-3 

ووو359و/و7ت ليخوئبنوكث روو ) منومعضباووالوأباوحسنول  أناذوب  و -4  (

 .  306/وو2ئلفتاحتتتتتتتتتتتتتتتتتت توئالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم او

 وأنوأنونةروك نويسمهللاونب   وننوشيهوفم  ب وووفي هللاونةرو و  أناذوبت  -5 (

 .و 357/وو4ف  وئليىيرووو-أن شوفيوقامول توف  موأباوئلحسن  

بتاونومعضتباولت تول ت وأق هللاورع ىوبنوئلةس بو وك نونةترويتعتاذوبت  ومت -6 

اوهوووئالرت ع بوهوه مشوئال  بو222توو155أحةىوفيوئلةهللا قبو ووو-ئلحسن.و

ووتتتذكرموو194/وو2ووئلريتت ضوئلهللاضتترموو121/وو1وو تتفاوئلصتتفاموو39/وو3 و

ووو42ووع يتت توئلفي تت هو وو10ووع يتت توئلشتت فع اولبشتت رئزيو وو85ئلستت  و و

 . [ 357/وو4وووف  وئليىيرو76ووئلصائنل وو509/وو2ئال  باو

اووولو ونفتتتوئلبفتتظوفتتيوآيتتاوئل  عتتاوأيضتت َويشتت روإلتتصوأنوئلةيصتتا وبإنةتت وهتت 

ويعولرتاهللالراهللاو وب لط ناووئل  عاوثموخب فت وئلذيوي  يع وئلهللا سونبصومت وبت 

و و بصو ونب  ووآل و

وئل ِذيَنوي  َ يِع انَكَوو ِواي  َ يِع وواإِنَّمَ  لالو وهذئوئلبفظوفيوقال وتع لصو}وإِن  َويَى وو  وَنوو 

ۚووفََةنون َكَثو َقوأَيرِىيِ مر وَنبَٰصونَفروونََّماإففَار فَصٰوِسِ وۖووَويهللَاك ث  وأَور َووبَِةت وَن َهتىَوَنبَ رت  وَمنر وو 

ئوَنِظ ة  و ر  تِ ِ وأَ ر و.{وو10ئلفتحوو–فََس  نر

وذينهتموئلتوتعت لصووووئلةنمهللاانوهموئلذينوأع ناهوتعت لصومتتاكب نونب ت وتعت لص

ۡنِمهللاِوَك َنوقَۡاهللَاوٱوإِنََّماييالانورةعهللا ووأععهللا وكة وفيوقال وتع لصو﴿و ئرو َنوإِذَئو  وۡلة  ن تاا

ۡموأَنويَي ال تتتتائرو ِوَوَلر تتتتاِل ِكوِلتتتت َۡحك َموبَۡ تتتتهللاَ   ئِتتتتَكوه تتتتم وهللاَ وَوأََععۡوَرتتتتِةعۡووإِلَتتتتصوٱّلل 
ا لَٰ وهللاَتتتتۚ وَوأ ور

انَو ۡفِبح  وتعت لصوو ائوآيت تووهموئلتذينوتا ت وقبتاب موإذئورتةعو﴾51ئلهللاالوو– ٱۡلة 

ِمهللا انَوإِنََّما  }  وفيوقال وتع لصومتاكب نونب  وتع لصوكة  نر َروو  ووإِذَئوذ ِكتوئل ِذينَوئلرة 

وآيَ ت ت  وَزئ َو ِ مر وَنبَت ر وَوإِذَئوت ِب َتسر مر وق ب تاب    وَوِ بَسر تمر ويَتََاك ويَة ن ت وَونَوإِوتر   و–ب تاَنوبَتٰصوَلبحِِ تمر

و.{وو2ئالنف هللاو
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تَىَٰىوفَإِن و وفيىوئهتىىولهللافس وليال وتع لصوومنوئهتىىو ِنوئهر ِستِ وۖوتَتِىيوِلهللاَفروَة ويَ رو}وم 

و وَوئِزلَووِإنََّمافَ َوَمنوَض   َ  وۚوَواَلوتَتِزل  وَنبَ ر لَويَِض خ تَرٰىوۗم وِوزر بِوووأ خر عَتذحِ  َنوَوَمت وك هللا ت وم 

و مت مومتنوأ ةتاوإلوئل ىئياوكة وب هللا ومتنوق ت وو{و108يانتوو-َحت ٰصونَ رعََثوَلر اال 

 وقتاموأنتسومهللاتذلوولكتوإنميائل ىىومنوئلعترموئلهللا اياوئلطت هرموليالت وتعت لصو}و

تَتِىيوِلهللاَفرِستئلرنىو{وووو–ه  و تَتىَٰىوفَإِن َةت ويَ ر تِنوئهر ووِ وۖوَوَمتن}وم  ووَمياِإنَّ فَ َضت   يَِضت خ

َ  وۚ و{و108يانتوو-َنبَ ر

َووَو}وَوأَِع ع تاق هللاوتعت لصو وووم ونبصوئلرراهللاوإالوئل الاو ر تاهللَاوۚوأَِع ع تائئوو  وئلر 

و وَنبَتتٰصوَلر تتاِلهللاَ وئلرتت اََلا وئلرووأَنََّمييافَ فَتتإِنوتَتتَال  رت مر وهتتنالهوهتتموو{و12ئلتغتت بنوو–ة  ِتت ن 

صوئلررتاهللاوباالياو وئلحتلووب لتت ليومت ونبتت يهللا موئلذينوأع نائو وولرال و

واوألوئمتتروو ونب ت وم حةت وونبتصوئألمتتاومت ويتحةبانت ومتنوع نتوإالوئلت الاو

َوتعتتت لصوولرتتتال ووواليتتتت وئلحتتتلوقتتت هللاوتعتتت لصو و وأَِع ع تتتائوو  ائوأَِع ع تتتوَو}وق تتت ر

ئو ر تتاهللَاوۖوفَتتإِنوتََال تتار تتَ ووَووِإنََّمييافَ ئلر  ةحِ تتِ وَمتت وح  ةحِوَنبَتت رك وَنبَ ر تت وح  وۖوَوإِنوت ِط ع تتموم  تتت مر اه وبر

وئلر اََلا وئلرو ر اهللِاوإِال  تَى وئوۚوَوَم وَنبَصوئلر    {و54الوئلهللا –وة  ِ ن وتَ ر

ئلةتنمهللا نوبت  وتعتت لصوئلةتاكبتانونب ت وتعتت لصوئلتذينوتالتائو وتعتت لصووهتنالهو

ولرال ووأه وب ت ونب  موئلسالموهموئلذينوح هىوئوفيورت   وإنتالهوكبةتاو و

ِوَوَلر تاوإِنََّما}ووتع لصوثمولمويرت بائوق هللاوتع لص ِمهللا اَنوئل ِذيَنوآَمهللا تائوبِت ّلل  نر وئلرة  ِلِ وث تم 

ت ِ ق اَنو ئِتَكوه تم وئلص 
ِوۚوأ ولَٰ وفِتيوَرت ِ ِ وو  وَوأَنف ِسِ مر َائِلِ مر تَ ب ائوَوَ  َهى وئوبِمَمر ويَرر و–لَمر

و{وو15ئلحجرئتو

نتزوو ت وووني بت وحتذلئ ومتنوووهنالهوئلذينوأق مائوئلب ت وخافت  ومتنو وتعت لص

وحتلومةنوكفروب  وتع لصووواليتت وئلف  ويستاونوبغ رهمو تنر قت هللاوتعت لصو }وأَم 

و وَهت ر َةتاَوَلبحِتِ وۗوق ت ر تاوَلحر ِختَرمَوَويَرر   وئآلر ذَل  وآنَ َهوئلب  رِ وَر ِ ى ئوَوقَ  ِة  ويَحر ه َاوقَ نِس 

اَنوۗو بَة  اَنوَوئل ِذيَنواَلويَعر بَة  تَِايوئل ِذيَنويَعر َلر َ ِبوإِنََّما  يَسر وأ ول اوئألر و9ئلزمروو–يَتَذَك ر 

و{و

لبهللا تيووصوأحكت موئليترآنونفست وفيت لائبتتعت لصوئنتترئضوكفت لوقتريشونوثموي  ن

بحِِ وۖوق ت روو بصو ونب  ووآل و نول  ومحِ اَلوأ نِزهللَاوَنبَ رِ وآيَ ت  وإِنََّميا  }وَوقَ ل ائولَار يَت ت  ئآلر

وئلعهللاك اتو ومخ ِ ن  ِوَوإِن َة وأَنَ ونَِذير  {ووهتنالهووبت نوتعت لصوأن تمونجتتوو50ِنهللاىَوو 

و فترضومنو وتع لصوأنوالوييربائوئلةسجىوئلحرئموليال وتع لصووئلة

تِرك اَنونََجتت ووإِنََّميا}ويَ وأَيخَ  وئل ِذيَنوآَمهللا ائو شر تِجىَوئلرَحتَرئَموبَعرتيرَرب تائوئلروفَتاَلويَووئلرة  ىَوَةسر

َ وي غرهللاِ ك م و بَا وفََسار وَن ر وِخفرت مر ذَئۚووَوإِنر وَهٰ بِووو  وَن ِمِ مر َوو ِووِمنوفَضر وو  وَنِبت م وإِنوَش َهوۚوإِن 

 وو{وثتتموييتتاهللاول تتمو وتعتت لصونبتتصولستت نولرتتال و تتبصو28ئلتابتتاوو–َحِكتت م و

ونب  ووآل و و
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ووإِنََّما}و وأَنر ت  ٍهوۖوَوأ ِمرر وَشير َمَ  وَولَ  وك  خ ِذِهوئلر َبرىَمِوئل ِذيوَحر  وَهٰ وأَنر  ىَوَلب  وأَنر ت  أ ِمرر

بِو سر تَتىَٰىوأَك اَنوِمَنوئلرة  آَنۖووفََةتِنوئهر ي ترر وأَترب َاوئلر تَتِىيوِلهللاَفرِستِ وۖوَوَمتنووِإنََّميافَ ِة َنوَوأَنر يَ ر

و وفَي  ر هللاِذِلينَووإِنََّماَض   و{وو93-92ئلهللاة وو–أَنَ وِمَنوئلرة 

ثموب نوتع لصولجاهوئلةهللا في نومنوذلياوهنالهووأش  ن موإلتصوئلكتذبونبتصو و

اوأه وب تت ونبت  موئلستالموومت وهتنالهوتع لصوولرال ولصر وئلهللا سوننووالي

ونََّمييا إبتت لةنمهللا نوفيتت هللاوتعتت لصوو﴿و ِۖ ِسوٱّلل  يَۡفتَتتِريوٱۡلَكتتِذَبوٱل تتِذيَنواَلوي ۡنِمهللا تتاَنوبِتتهَ يَٰ

ِذب انَو ئَِكوه م وٱۡلَكٰ
ا لَٰ و﴾40ئلهللاح وو–وَوأ ور

هللاواتت وفيت مثموب نوتع لصوأن ور هللازهللاوب موني ب  وونذئب  ومهللا ونزوو  وقري   ومتنو

و  صتعت ل وأَور تت ون ِريهللَا تتَكوبَعرتتَ وئل تتِذيونَِعتتى ه مر وَنبَ رتتَكوئلرتت اََلا ووَميياِإنَّ فهللا تتَكوتََاف  َونَ}وَوإِنوم 

و و{وو40ئلرنىوو–َوَنبَ رهللاَ وئلرِحَس ب 

وال تانَوَويَي وووهذئويكانوقري   ومنوماتت و تبصو ونب ت ووآلت وليالت ونتزوو ت و}

وَ ت  ِو ى وإِنوك هللاتت مر ذَئوئلرَانر وَنَستٰصوأَنوَمتَٰصوَهٰ وئل تِذيوبَوِ َ ولَك تمولَوك تاَنويَوقِ َنوق ت ر عرت  

تَعرِجب اَنو و{وو72-71ئلهللاة وو–تَسر

و مأنووبعىوئنتي هللاوئألماوإلصو لكوآخرومنوتاوئلثوهذهوئلةكذوب توب نوتع لص

لصووتع انونبصوكت بو وتع لصوولرال ووأ ةت موني ب ول موف فرق مو رتفترق

ق تائع وق هللاوتع لصوش ع ووويذيلوبعض موبمسوب وئل تِذيَنوفَر  وَوَكت ن ائِ يتهللاَ  وو}وإِن  ومر

ٍهوۚو وفِيوَشير مر َسوِمهللار   وإِلَصوإِنََّماِش َع  ول سر ه مر ر  ِووأَمر وي هللاَ حِتوو  و–فرعَب تاَنوئ   موبَِةت وَكت ن ائويَوث م 

او ووقت هللاوتعت لصوأيضت  وفتيونيت ب مونبتصوئختتالف موفتيوئلااليت{وو159ئالنع مو

ختالف موحتاهللاوئليترآنوئلكتريموورتهللااون ت  مومت ب نومصتححوومكتذبوووئلحلووئ

وه تَاوحاهللاوئآل ةاومنوأه وب سون ت  موقت هللاوتعت لصوفتيوئلعيت بوههللات و}و ولريَت  ِوئق ت ر ل 

وِمت وأَور قِك مر تنوفَتار وَنذَئب  ومحِ تسِوَنبَٰصوأَنويَ رعََثوَنبَ رك مر ِبك تنوتَحر وِشتوأَلر   ويَبر َِستك مر وأَور  َع  ومر

وَوي تتِذيَلوبَعرو وئآلر وَك رتتَفون َصتترحِ   ويَولَويَتت ِتوَضتتك موبَتتمرَسوبَعرتتٍ وۗوئنظ تترر تتمر تتاَنوعَب    يَ   و–فر

و{ووو65ئألنع مو

ق تت وئل  تتاعوإلتتصوئأللضووثتتموبتت نوتعتت لصوأنتت وقتتىوأختتذوئلة ثتت قونبتتصوئلهبتتل

لهللات سوغف وأكثروئفوون   ت ووواليت وئلحلونبصوئلهبلوبرباب ت وتع لصووع نت 

وكة وفيو ريةاوتيب ىوئآلب هوغ فب نوننوذكرو ننوذلكووكث رئ ومهللا مووقعوفيو

و وقال وتع لصو

ي تت وذ لحِ تتاِلِهمر تتَ ىَه ووتَ  مرو}وَوإِذروأََختتذَوَلبختتَكوِمتتنوبهللَاِتتيوآ ََموِمتتنوظ    وَوأَشر وَنبَتتٰصوأَنف ِستتِ مر مر

ۖووقَ ل ائوبَبَٰصوۛوَشِ ىرنَ وۛوأَنوتَي ال و وبَِربحِك مر ِي َ مَوائويَاروأَلَسرس  ووِاوإِن  َموئلر تك هللا  وَنتنر ذَئوَغت فِِب َنوَهٰ

وتَي ال ائو وَوك هللا ت ووإِنََّماأَور نَ وِمنوقَ ر   َرَكوآبَ ؤ  ي تا وذ وأَشر تنوبَعرتىِولحِ ِبك هللاَت ومحِ وۖوأَفَت  ر بَِةت وفَعَتَ ووِهمر

و{و173-172ئالنرئ وو-ئلرة  رِطب اَنو

بعىوفبة وئختبفائوتي تبائوورفكائو م هوأه وب سوئلهللا يووش عت موومح   موع ع  و

أكثرومنوئثهللاتيونشرمومح ولتاوالغت ت هللاولرتاهللاو و تبصو ونب ت ووآلت ومهللا ت و
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مجةاناومنوئلةهللا في نوفيوني اوأف لوح ثوحت ولائوقتبت وب لتىب بووهتذهوحربت  و

معو وتع لصوولرال ووأه وب ت ووئلةتنمهللا نوئرتتةرتومهللاتذوظظ تالوئإلرتالمو

فيوغزوموبتىلوثتموقتبتائومعولراهللاو و مومعوئإلم مونبيوثملئ ولة وفعب وف  مو

أه وب سوونب  موئلسالموبعىوئنوفرق مو وتعت لصوشت ع  ووذلتكوبحترب مومتعو و

 تزئهوئلتذينويحت لبانو ووإنمياو}تع لصوبيتب موئلةنمهللا نوكة وفيوقال وتعت لصوو

ولرال وويسعانوفيوئأللضوفس  ئ وأنوييتبائوأوويصب ائوأووأنوتيطتعوأيتىي مو

وههللات ونتزهللاوئلعتذئبو{و33ئلة  تىموو-ئومنوئأللضوووأل ب مومنوخال وأوويهللافا

وب ألماوبحرب مومعو وتع لصوولرال وفيوأه وب ت ووئلص لح نومنوأمت و

بعىوأنوأحبوئلكث رومهللا مووول وئوغ روأه وب ت ونب  موئلسالمووفيوذلكووثهللا او

وق هللاوتع لصوف   و 

ثَ ن ت وإِنََّما  }وَوقَ هللاَو ِوأَور تنو  وِنوو  َموئت َهتذرت مومحِ ويَتار وفِتيوئلرَح َت مِوئلتىخنر َ وۖوث تم  تَا  مَوبَ رتهللاِك مر م 

تنو وَوَم ولَك مومحِ وئلهللا  ل  ك موبَعرض  وَوَممرَوئك م  وبَعرض  ك موبِ َعرٍ وَويَبرعَن  وبَعرض  ف ر  ِي َ َمِاويَكر ئلر

و{وو25ئلعهللاك اتو-ن  ِ ِريَنو

مونب ت وأ ترئ وإالوقت والوأرتملكوألنوئلةا مولبهللا يووأه وب ت وفيوقالت وتعت لصو}و

ولهرو  مونبصوهذهوئلةا موب نوتعت لصوأن ت ووئلشالىو{و–ئلةا موفيوئليربصو

وخرو   وإلصوئلاثهللا اوب رموئلىينو

 نبت  موئلستالم وغ ترهمونبت  مووتيتىيمو تىوبوههللا ونكانوقىوئث تهللا وبتمنومتا مووتيو

وَنوِمتنو  وِنوتَعر  تى وإِنََّميا  } لتذلكوييتاهللاوتعت لصو وثهللا اوأث ت  و وتع لصوفيوكت بت و

ق ت و وِلزر ِبك تاَنولَك تمر ِواَلويَةر وئل تِذيَنوتَعر  تى وَنوِمتنو  وِنوو  ب ي اَنوإِفرك  ۚووإِن  ثَ ن  وَوتَهر ِوأَور و 

َ ع تاَنو وئولَ  وۖوإِلَ رِ وت رر ك ر  َقوَوئنر  ى وه وَوئشر زر ِوئلرحِ و17ئلعهللاك تاتوو–فَ برتَغ ائوِنهللاىَوو 

و{و

لصومتتنوع نتتاوئلشتت ط نوئلتتذيويتتىنائوحزبتت ول كانتتائومتتنوثتتمويحتتذلو وتعتت 

ئله ل  نونبصوواليت وتع لصوولرال ووأهت وب تت ونبت  موئلستالمول كانتائومتنو

ئوۚو أ ح بوئلسع روفيوقزل وتع لص وفَ ت ِهذ وه وَنتى وا وَنى وث وئلش  رَط َنولَك مر وإِنََّميا}وإِن 

َح ِبوئل وأَ ر بَ  وِل َك ان ائوِمنر و{وو6ف عرو–س ِع ِرويَىرن اوِحزر

و وتع لصوولرال وبريئومنوإشرئكوهنالهوبت  وتعت لصوألنت ونتززوو ت ولتمو

يممروب لش ئووضىهومةتنوقت هللاوتعت لصوفت  مو}وأمول تموشترك هوشترنائول تمومتنو

ئلشتالىو{وووهتنالهو وتعت لصولورتال و تبصو وو–ئلىينوم لمويت ذنوبت و و

هاإلت ووإنميارموليال وتع لصونهللا موو}وقت ونب  ووآل وبريئومهللا موفيوئلىن  ووئآلخ

و{و19ئالنع موو–وئحىووإنهللايوبريئومة وتشركانو
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وهتتذئوحكتتمو وتعتت لصوفتتيولفتتظوإنةتت ووتفصتت ب وب ختصتت لووقتتىوبتت نوتعتت لصوأنو

مس  ىوهتنالهوئلتذينوتالتائو وتعت لصوولرتال ووأهت وب تت ونبت  موئلستالموهتمو

وإِنََّميازوو ت وليالت وتعت لصو﴿وئلة تىونوئلذينونةروئوب اتو وتع لصوبذكرهونت

َكٰامَوَولَۡمو بَٰامَوَوَهئتَصوٱلز  ِوَوٱۡل َۡاِموٱأۡلاِخِروَوأَقَ َموٱلص  ِوَمۡنوَهئَمَنوبِٱّلل  ِجىَوٱّلل  وَمَسٰ ر  يَۡعة 

ۡ تَِىينَو ئَِكوأَنويَك ان ائروِمَنوٱۡلة 
ا لَٰ وأ ور وفَعََسٰصا َۖ وٱّلل  و﴾ -ئلة  ىمو 18يَۡهَشوإِال 

تانَوِذيَنوآَمهللا ت  وَوئل وَوِل خك م وو  وَوَلر ال ووإِنََّما} هللا وقال وتع لصوب لت ليوه وائوئل تِذيَنوي ِي ة 

وَلئِكع اَنو َك مَوَوه مر ت اَنوئلز  اَلمَوَوي نر و{و55ئلة  ىموو-ئلص 

 نومعووحىهووههللا وفيوكت بو وحكصوقصاوئإلرالمووحربوئلةهللا في)إنما( لفظوو

ا  موونب ت ووأهت وب تت ووإم متاوئإلمت مونبتيوولجت وتع لصوولرتال و تبصو 

 لصوإلتتصوئلتكتتذينووذليتتت موإلتتصوئلكتتذبونبتتصو وتعتت لصووولرتتال وثتتموي تت نوتعتت

ووثهللا تتاوهتتنالهووشتترك مووت تتروهو وتعتت لصوولرتتال ومتتهللا مووإح تت عوأنةتت ل م

مونبتيوبهرو  مونبصووالياوأه وب سوئلهللا يو بصو ونب  ووآل ووأول موئإلم 

ونتسومهللاتذلأوإنميانوذليت وإلصوياموئلي  ماووئلتيوق هللاوتعت لصوفت  مو}وثموئأل ةاوم

إلتصووئلرنىو{ووئلهرو ونبصوهنالهوئل ىئموئلة ىي نوخرو   وو–ولك وقاموه  و

وئلاثهللا اوب رموئلىينو.

و

 وأما :

و

 ) وليكم ( 

 

ين يوإلصونفتتوئلةعت نيوئلست بياوأيضت  وفت ليرآنوالويهتبتفوبعضت ومتعوبعت و

صووالياو وتعت لصوولرتال ووأهت وب تت ونبت  موئلستالموفموهللاوكبة وف  وتن يوإل

 حتصوآخروكبةاوف  ووهذئوم وأث تهللا هوفيوتفس روئل  هللااوإنوش هو و

ياوب  ووالي]وول  ويب  وول   و وقربومهللا وفيوئلةك نوأووئلهللاسبوأووغ رهة ووول  و

االيتاوووالياو ونصرهوويي هللاوولصوأمروفالنو ق مموبممرهووك نوف  و الح وف ل

هللات و ونئلهللاصرمو..ووتاالهو وأح ت وومت هللاوإل ت ووييت هللاوتتالصوأمترهووييت هللاوتتالصو و

وأنرضونهللا ووقتىوييت هللاوفتيوذلتكوتتالصو وأ بترووذهتبووييت هللاوتتاالهوقت موبشتمن 

ووك نوأم رئ وويي هللاوتالصوإل  و وقصىوإل  وو

وأق  ونب  و.وتالائو وأح ائوونصروئو..ووئلاليويجةعونبصوأول  هوويج ئولة و

لبةترهو وهتاوئلةحتبووئلصتىيلووئلتاليوالمترلومتنويبتيوأمترهويمتيو..وئلاليو

وييامومي م وكاليولبص يووئلةجهللاانوك لاك  وومنوذلكووليوئلةسجىو وئلي  مو

بشتتنون ووئلتتاليولبةتترهو ومتتنوييتتاموبتتممرهوبعتتىووف تتت ومتتنوذويوقرئبتتت ووهتتذهو

ئلاالياومنوأر  بوئلتائلثووئلةتالصويجةتعونبتصومتائليووئلةتالصويتمتيولةتنو
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رهوويع هللات وويظت هرهوو ومتالصوئلةتنمهللا نويستى همووي  تئول تمورت  ويياموبتمم

معجتتموئلفتت ظوو–ئله تترووئلةتتالصولبةتترهومتتنويتصتت وبتت ومتتنوقرئبتتاوأوو تتىئقاو

 ئليرآنوب بوئلائووفص وئلالمووئل  هو[و.

وو

 :والحب والمودة والقربى والوالية هى الحب والنصرة واالتباع  

 

 الوالية هى االتباع :  -1

 

نوق هللاوتع لصو}ئت  ِع ائوَم وأ نِزهللَاوإِلَ روهيوئالت   وئلاالياوههللا و ووَول وك مومحِ اَلوتَت  ِع تائوبحِك مر

وَنووۗأَْوِليَييا َ ِمتتنو  ونِتتِ و تت وتَتتذَك ر  وم  {ووقتت هللاوتعتت لصو}وإنةتت وو3ئالنتترئ وو–وقَِبتت ال 

أيو{وو100ئلهللاحتت وو–وئلتتذينوهتتموبتت ومشتتركانوويتولونييهرتتبط ن ونبتتصوئلتتذينو

تِر    مئل ِذيَنوآَمهللا تائوي ووَوِليُّ تع لصو}وو  وليال ووئلذينوئت عاهو تَنوئلظخووهر ب َةت ِتوإِلَتصومحِ

وئو وي هرووأَْوِليَاُؤُهمُ ئلهللاخاِلوۖوَوئل ِذيَنوَكفَر  انَئلط  غ ات  َنوئلِر   ب َة   مومحِ ِتوۗوهللاخاِلوإِلَصوئلظخ

وفِ َ ت وَخ ِلتى وَنو وئلهللا ت ِلوۖوه تمر َح ب  ئَِكوأَ ر
و وولت  موههللات وأيو{وو257ئل يترموو–أ ولَٰ

ئلهللاتت سووأولييىوقتت هللاوتعتت لصو}وإنويستتى همووي  تتئول تتمورتت  وئله تترووالويضتتب مو

ومتنوو{و}و68آهللاونةترئنوو–بإبرئه مولبذينوئت عتاهووهتذئوئلهللا تيووئلتذينوآمهللاتائو

{وو119متتنو ونو وفيتتىوخستتروخستترئن  وم  هللاتت وئلج ث تتاوووليييايتهتتذوئلشتت ط نو

وبياونوكوقت هللاوتعت لص}وولتاوكت نائوينمهللاتائلاالياوتستتبزموئإليةت نووئإلت ت  ولتذل

الوووأيومتت وئت عتتاهموو{و81ئلة  تتىموو–وأوليييا ومتت وأنتتزهللاوإلتت  مومتت وئتهتتذوهمو

و.و وهمووالوأح اهمووالوئقتربائومهللا مو

وصوالت وتعت لقونةتال وكةت وفتيووق هللاوتع لصوأيض  وفيوب  نوئقترئنوئلاالياوإية نت  وو

و–متنوشت ئوحتتصوي ت  روئووموالييته}ووئلذينوآمهللاائوولموي ت  روئومت لكمومتنو

و{وو72ئالنف هللاو

ومنوتالصو وتعت لصوب إليةت نووئلعةت وئلصت لحووئلااليتاولررتال ووأهت وب تت و

نب  موئلسالموتاالهو وتع لصوومنوتتاالهوأ تبحوأمترهوورتى هوولتمويضتب وقت هللاو

ووتع لصو ِكتَ َبوۖوَوه َاووَوِلي ِيَ }وإِن  هللَاوئلر ت ِلِح َنوئويَتَيَولَّىو  وئل ِذيونَز  ئألنترئ وو-لص 

ويصتتىقويتتتالصوئلصتت لح نوأيويستتى همورتت ح ناووتعتت لصوهتتاوولتتذلكو{و169

ومتنوأضتب و و ترف ونتنوع نتت ووواليتت وإلتصوواليتاوفالويضب موونىهول مو

ى وئوآِل ََموفََستَجى وئوإبب تووذليت وكة وفيوقال وتع لصوو تج  َةاَل َِكتِاوئرر }وَوإِذروق برهللاَ وِلبر

وإِبرِب تَو ي تَت  وإِال  تِروَلبحِتِ وۗوأَفَتَت ِهذ ونَت  وَوذ لحِ وأَمر وفَفََستَلوَنتنر ِمتنووأَْوِليَيا َ وَك َنوِمَنوئلرِجنحِ

و وۚوبِئرَتوِلبظ  ِلِة َنوبَىاَل  وَنى وث ولَك مر م  هللا  وأنووق هللاوتع لصو{وو50ئلك فوو–  ونِيوَوه مر

ئلهللات سونتنووهذهوئلاالياوئلشت ط ن او ئ ةت وتتىنائولهللاظريتاوتيب تىوئآلبت هولصتر 

والياوأه وب سون   موبعىوئلطعنوف  موو ر وئلةهللا قبووئلفضت   ونتهللا موإلتصو
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غ رهموفمضبائوئلكث رومنوئلهللا سوبعىوأنو عباهمويتالانوغ روأه وب سوئلهللا يو

وويحس انوأن موم تىونوق هللاوتع لصو 

َ تت وآبَ هَو وإِن ورَووأَمَونَتت وَوو  و}وَوإِذَئوفَعَب تتائوفَ ِحَشتتا وقَتت ل ائوَوَ تتىرنَ وَنبَ ر َواَلوونَتت وبَِ تت وۗوق تت ر و 

ِوَم واَلوتَو َش ِهۖووأَتَي ال اَنوَنبَصوو  وبِ لرفَحر ر  رم  ايَم بَة  وأَمَوعر ِ وَۖنوق  ر تائووَروَلبحِيوبِ لرِيسر َوأَقِ ة 

ِبِص َنولَ  وئل هر ِجٍىوَوئ رن اه وم  وَمسر وِنهللاىَوك  حِ اَهك مر يَنوۚو    وتَع ا  وَنوَكَة وبَىَأَووىحِ  وفَِريي تك مر

م وئت و اَللَا ۗووإِن    وئلض  ِ م  وَنبَ ر ِوِمتنو  ونِووأَْوِليَيا َ َنوئلش ت َ ِع وَهتذ وئَهىَٰىوَوفَِريي  وَحل  وو 

تَى وَنو َس  اَنوأَن   مومخ ر و{وو30-28ئالنرئ وو–َويَحر

 النصرة : -2

و–وا أوليي}ووم وكت نول تمومتنو ونو ومتنووئلهللاصرمومنوئلاالياوق هللاوتع لصو و

ثتتتموالووأولييييا }وومتتت وكتتت نولكتتتمومتتتنو ونو ومتتتنووقتتت هللاوتعتتت لصو{وو20هتتتا و

فتيوب ت نووئضتحونبتصوأنوئإلرتهللاصت لو{ووقت هللاوتعت لصوو112ها وو–تهللاصرونو

ِذيَنو}ئل تووبغ رو وولرال ووأه وب ت ووالياولغ ترو وتعت لصوئلحتلوقت هللاوتعت لص

َك فِِريَنو مِووأَْوِليَا َ يَت ِهذ وَنوئلر نر مَوفَإِن وتَغ اَنوِنهللاىَوأَيَ رووهللاِ َنوۚوِمنو  وِنوئلرة  وئلرِعز  مَوه م  ِعتز  وئلر

ِوَ ِة ع تت و هللا نوبعضتت مووقتت هللاوتعتت لصوم  هللاتت  وئرتهللاصتت لوئلةتتنم{وو139ئلهللاستت هوو–ّلِل 

 لصوب ع ونبصووالياو وئلحلوف نالهوبعض موأول  هوبع وكة وفيوقال وتعت

و{وو72 هللاوئالنفو–بع ووأوليا }ووئلذينوآووئوونصروئوأوال كوبعض مو 

 الحب والمودة : -3

وئووتَت ِهتتذ وَمهللا تتائواَلوآ}ويَتت وأَيخَ تت وئل تتِذيَنوئلحتتبووئلةتتا مومتتنوئلااليتتاوليالتت وتعتت لصو و

و ك مر يوَوَنى و  ِ تنَوقَىروَكفَتر و  مِووَوت بري اَنوإِلَ رِ موبِ لرَةاَووأَْوِليَا َ َنى وح وووئوبَِةت وَ ت َهك مومحِ ِ ئلرَحتلح

ر تاهللَاوَوإِي ت اَنوئلر  ِر   ِوي هر ِمهللا تائوبِت ّلل  ۙووأَنوت نر وِ َ ت   ئوفِتوإِنوك هللاتت مروبحِك تمرولَو ك مر ت مر يووَختَر ر

وَنوإِلَتت رِ موبِتت لرةَو َضتت تِيوۚوت ِستترخ تتت مروَوأَنَتت وأَنرووَا  مِوَرتت ِ ِبيوَوئبرتِغَتت َهوَمرر فَ ر وَوَمتت وبَتتم وبَِةتت وأَخر

وَرَائَهوئلس و وفَيَىروَض   وۚوَوَمنويَفرعَبر  وِمهللاك مر بهللَات مر و.وو{و1ئلةا موو–و ِ  ِوأَنر

 القربى : -4

و–وولييائليربصووئليريبووئلتيربومنوئلاالياوق هللاوتع لصو}وف بوليومنولتىنكو

}ومتموئكمومريمو{ووب لت ليوأ ح بوئلهللا لووقرب مومهللا  ووالياوق هللاوتع لصوف   وو

أيوئليري تتاومتتهللا مووئلتتتيوو{و15ئلحىيتتىوو–وبتتئتوئلةصتت روومييوالكمئلهللاتت لوهتتصو

وأوليييائهم}ووإنوئلشتت  ع نول احتتانوإلتتصوالتت وتعتت لصوورتتتتالصوأمتترهموووأمتت وق

أيوت بع  موومنوئقتربومتهللا مووهتذئوالويكتانوإالو{وو121ئالنع موو–ل ج  لاكمو

}ويَت وبهللَاِتيووكة وفيوقالت وتعت لصو لبذينوالوينمهللاانوب  ووالويعةبانوئلص لح تو

تت تتَرَ وأَبَتتَايرك مومحِ وَكَةتت وأَخر تت رَط ن  َة وآ ََمواَلويَفرتهللِاَتتهللا ك م وئلش  َةتت وِل َ َرتت   َنوئلرَجهللا تتِاويهللَاتتِز  وَنهللار  

وۗوإِن تت وَ عَبرهللاَتت و مر نَ   واَلوتَتتَرور وَح رتتث  وه تتَاوَوقَ ِ ب تت  وِمتتنر آتِِ َة وۗوإِن تت  ويَتتَرئك مر َةتت وَرتتار ِل  ِريَ  

ِمهللا اَنووأَْوِليَا َ ئلش  َ ِع َنو   وتعت لصوبت{ووئلةنمهللاتانوو27ئالنرئ وو–ِلب ِذيَنواَلوي نر

ومتاالهموأيون  ترهموومستى هموومحت  مووئليتري  نومهللات وتعت لصو  وو ونز
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ف نصترن ونبتصووموالنياليال ونزوو  و}ووئنفونهللا ووئغفرولهللا ووئلحةهللا وأنتسو

مستى ن ووه  يهللات ون  رن ووأيومتاليوأمرن وو{وو286ئل يرموو–ئلياموئلك فرينو

 وب تت وثتموأهتو بصو ونب  وولرال  وتع لصوووالياوئلحلوئلتيوهصوولااليت 

وثََائب ت وواْلَواَليَيةُ نب  موئلسالموئلتيوق هللاوتع لصوف  ت و}وه هللاَ ِلتَكو وۚوه تَاوَخ رتر  ِ ِوئلرَحتلح ّلِل 

ون ير  تتت و هتتتصوئلتتتر وئلع ق تتتاووهتتتصو{ووئلعي تتتصوههللاتتت وو44-43ئلك تتتفوو–َوَخ رتتتر 

كةت ووفتيو هللات نوئلهبتىوووئلر ا وإلصو وتع لصوو هللات وونع ة وئلتذيوأنتىهول تم

أيوإلتتصو{وو62ئالنعتت موو–ئلحتتلوومييوالهممول وئوإلتتصو و}وثتتفتتيوقالتت وتعتت لصو

وئلجهللااوبااليت مو وئلحلو.

و

 المولى قربي نبي وهو االمام علي بالتحديد : -5

ويرثهللاتيووليياق هللاوتعت لصونتنون تيو وزكريت وفتيو ن  ت و}وف تبولتيومتنولتىنكو

متريمو{وولتذلكونيتاهللاوبتمنوولت كموو–ويرثومنوآهللاويعيابووئ عب ولبولض  و

 ووئلتتتذينوآمهللاتتتائوئآليتتتاو{و تتتح حاوئلهللاتتتزووهللاوفتتتيوئإلمتتت مونبتتتيو وولرتتتال

زلتسونئلذيس رثومنولراهللاو وم ةت وئلتىناموإلتصو ووواليتاوئلىولتاوولتذلكو

 وتعت لصوياوئلاالياوفتيوقالتآآياو   لحوئلةنمهللا ن وف  ولتنكىوأن وئلةيصا ومنو

وق ب اب ك َة ۖووَوإِن ِوفَيَىروَ غَسر َوه تَاوَرئوَنبَ رت ِوَظت هَوتَوو}وإِنوتَت ابَ وإِلَصوو  وو  وْواَلهُ َميوفَتإِن 

ِمهللاِ َنوۖوَوئلرَةاَل َِكا وبَعرىَو نر وئلرة  وَوَ  ِلح  وظَوِلَكوذَٰوَوِ  رِري   وحريمو{وئلتو–ِ  ر 

و]وق هللاوئلط ريوفيوتفس رهو  لحوئلةنمهللا نوأبيوبكروونةرو[و

بتيونموئلةهللات في نوههللات وهتذهوئآليتاولصترف  ونتنوئإلمت وقريشت  ووووع ع والويفتات

وأهتت وئل  تتسونبتت  موئلستتالموفتترووئوأنتت وأبتتيوبكتتروونةتترووكالهةتت وظتت ويع تتىو

منووئأل هللا موأكثرومنوألبع نورهللااوب إلض فاوإلصوإرالمونةروئلةتمخرويهر  

خةتتتومتتنوبتتىأونتتزوهللاوئلتتاحيووفك تتفويكانتت و تت لح نورتتهللااوئآليتتاوإلرتتالم و

لفولبةتتنمهللا نوفبتتاوك نتت وهةتت وئلةيصتتا ئنوليتت هللاوتعتت لصوو تت لح وئلةتتنمهللا نوبتتم

و.و   لحوئلةنمهللا نوهاو وب لةفر وتوئإلثهللا نوإنة وول 

و

 وعن أسباب النزول :

 

و-نبتيوبتنوأبتيوع لتبو  ت لحوئلةتنمهللا ن :(لراهللاو و  بصو ونب ت ووآلت  ]

 ٩۸٤  /۳٤۳ / ۲شتائهىوئلتهللازيت  و نتنوحذيفتا، ۳٦۲  /٤۲ : مشتل تت ليخ

نتتتنوحصتتت نوبتتتنومهتتت لقونتتتنوئإلمتتت موئلكتتت ظمونتتتنوآب  تتت و نبتتت  موئلستتتالم و

وتفست روئليرع تي ،ئبتنون ت س ننو٩۸۷/وو۳٤٦و و أرة هوبهللاسونة ت نن

،و٤۷٥  /۱۰ :مجةتتعوئل  تت ن ،٦۷/وو۳۲٤؛وتفستت روئلح تتري و۱٩۲ / ۱۸:

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2551_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AC-%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2551_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AC-%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2633_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1%D9%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2633_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1%D9%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2633_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1%D9%A8
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تفس رو ،نة توأرة هوبهللاس وئأللبعاوئألخ رموننو٦٤۱/وو٤٩۱تفس روفرئت و

 ئإلم موئل  قرو نب  وئلسالم و[و نن أبيوبص ر نن ۳۷۷ / ۲ئليةي و

ئلهللا تيو ئلةتنمهللا ن وقت هللا و تبح) : لةت ونزلتس :(لستالمئإلم موئل ت قرو نب ت وئ ]و 

و۸٩٤تفس روفترئت و و- ي ونبي،وأنسو  لحوئلةنمهللا نو :  بصو ونب  ووآل  

و[وو.ننوخ ثةاو٦۳٥ووتوو٦۳٤و/

 ونب تت لرتتاهللاو و  تتبصو ونب تت ووآلتت   ]وونهللاتت و نب تت وئلستتالم  وليتتىونتتر 

وهللاتسومتاالهوفعبتي نب  وئلسالم وأ تح ب ومترت ن؛وأمت ومترموفح تثوقت هللا ومتنوك

ريتت ومتتااله،ووأمتت وئلث ن تتاوفح تتثونزلتتسوهتتذهوئآليتتا و فتتإنو وهتتاومتتاالهوو  

بتيون ب تى ) لرتاهللاو و  تبصو ونب ت ووآلت  و ت لحوئلةتنمهللا ن وئآليتا،وأختذ

  /۱۰ :مجةعوئل   نو-في هللا وأي  وئلهللا س،وهذئو  لحوئلةنمهللا نو )  نب  وئلسالم

و[وو.ئلص رفيكب  وننورىيرو /وو٤٩۰،وتفس روفرئت و٤۷٥

أبتيوكهللاتسوأرت رومتعومتااليونبتيوبتنو :لشت ىوئل جتري تفس روفرئتونن   ]و

و-أنت ووفيوهذئوئلظ رو ظ روئلكافا ،وف لتفسوإلتيوفيت هللا   )ع لبو نب  وئلسالم

و[وو.٦٤۲/وو٤٩۱تفس روفرئت ووو-  لحوئلةنمهللا نووو-و وي ولش ىو

و)ئلةتنمهللا ن و ت لحو  : (فيوقالت ونتزوو ت  - ئبنون  س نن  مشل ت ليخ ]

  /۲  :"كت بو"وشائهىوئلتهللازي  : لئ عونبيوبنوأبيوع لبو نب  وئلسالم  ها

 [وو.۳٥۲ - ۳٤۱

 و وونصترتوبهللا هئ ونبصوم وأول ن هور لف  وول كمو وتع لصوأيوئلةفتروضوئت  نت

نوكةت ووما ت ووح  ووئلهرو ونب  وخرو   وإلصون   موئألوث نوب رتهىئموئلتىي

و–وشترك هوشترنائول تمومتنوئلتىينومت لمويتمذنوبت و فيوقالت وتعت لصو}وأمول تمو

وئلشالىو{و

 وأما :

 )هللا(

ُ ِلك تم وذَٰوي  نوتع لصوأن وخ للوك وشيوولذلكوأمروبع   تت وقت هللاوتعت لصو}وووههللا  وَّللاَّ

ٍهوفَ نرو وَشير وك  حِ وه َاۖووَخ ِلل   َوإِال 
ۖوواَلوإِلَٰ ٍهوَوكِووۚوَوه تَاونَو  ى وه وَلبخك مر وَشتير و-وو ت  وبَتٰصوك ت حِ

و{وووهتتاوئلتتذيويحتتيووية تتسوووالبتتىومتتنول تتا وإلتتصو وتعتت لصو102ئألنعتت مو

َ ع تاَنوفِولبحسبومنوبعتىوئلةتاتوقت هللاوتعت لصو}و ت وت رر م  ِ صو تِ وإِلَتَوئت ي تائويَار وووَّۖللاَّ ث تم 

اَنو بَة  واَلوي ظر وَوه مر ونَفرٍتوم  وَكَس َسر و{وو281 يرموئلو–ت َاف ٰصوك  خ

ئلكتبووآخره ووخ تة  ووئلة  ةنونب   وئليرآنوئلكريموولذلكوأنزهللاو وتع لصو

ُ }وئلذيوق هللاوتع لصوف  وو ووَّللاَّ ثَت نَِيوتَيرَشتِعرخ تََشت بِ   وم  َستَنوئلرَحتِىيِثوِكتَ ب ت ومخ هللَاوأَحر نَتز 

تِرو وإِلَتٰصوِذكر مر وَوق ب تاب    ب تا  ه مر و   وتَِبت ن  وث تم  تمر َنوَلب    َشتار ب ا  وئل تِذيَنويَهر ِ ِمهللار  و   ِلتَكووَّۚللاَّ وذَٰ

ِ ه ىَىو ِبِ ووَّللاَّ وۚوَوَمنوي ضر ِىيوبِِ وَمنويََش ه  ُ يَ ر وَهت ٍ ووَّللاَّ و{و23ئلزمتروو–فََةت ولَت  وِمتنر

و فَِللَّهِ  ق  رووئلحجاوفيوكت بو وتع لصوكة وفيوقال وتع لصو}و ا وئلر َ ِلغَا وۖوفَبَار ج  ئلرح 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2338_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2338_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2338_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2
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َةِعتت َنو وأَ ر تاب هتت  وولتتذلكوييتت هللاويتتاموئلي  متتاوو{و.و149ئألنعتت موو–َشتت َهولََ تتىَئك مر

لك ومنوتب سونب  وآيت تو وأوورتةع  وفان هت وثتموأنترضونهللا ت وأوووتيريع َو

و}ووئرتك رووو   هللاوب ل  ع  تس  وَنوَوأَنتت ۡموت ۡتبَتٰصوَنبَتۡ ك ۡموَهئيَٰ ِ َوَكۡ َفوتَۡكف ر  َوفِت ك ۡمووٱّللَّ

ِوفَيَتتۡىوه تِىَيوإِو وَوَمتتنويَۡعتَِصتموبِتتٱّلل  عَلر تال   ۗۗ ۡستتتَوولَتتٰصوِ تَرٰ و{101آهللاونةتترئنوو–وِي ممخ

و}وو وق هللاوتع لصوأيض  و ت مر تتَكر َرر وفَ رر وآيَ تِيوت تربَٰصوَنبَ رك مر وتَك نر وئوأَفَبَمر َوأَم  وئل ِذيَنوَكفَر 

ِرِم َنو جر م  ومخ وقَار وهتنالهوئلايت ول تموكةت وفتيوقالت وتعت لصوو{و31ئلج ث اوو-َوك هللات مر

وأَف تت كٍو} ولحِك تت حِ تت   وآيَتت ِتوَوير تتَةع  ِ وأَثِتت ٍمويَسر ووَّللاَّ ئوَكتتمَنول تتمر تتتَكر ِر  سر وم  وي ِصتترخ تتِ وث تتم  ت تربَتتٰصوَنبَ ر

ه وبِعَذَئٍبوأَِل ٍمو رر َةعرَ  وۖوفَ َشحِ  {وو8-7ئلج ث اوو–يَسر

و

زونثموي  نونزوو  ومنوخالهللاوولو ولفظوئلجاللاوفيوأياوإذه بوئلر توأن و

 تبصو ونب ت ووآلت ووع ترهموو  ووقىوئذهبوئلر تونتنوأهت وب تسوئلهللا تيو

ُ تط  رئوق هللاوتع لصو}وإِن َة وي ِريى و تَوئِل  ذرِهَبوَنهللاك م ووَّللاَّ َ وئلر َوولرحِ ر وأَهر َرك مر  رِسوَوي َط حِ

ئو ِ  ر  وئالحزئبو{و.و–تَطر

ولص لح تئمرو وتع لصوبةا ت مووبشروئلذينون   هوئلذينوآمهللاائوونةبائوأوقىو

و ولفظوئلجاللاوفيوقال وتلوال تر  ِلتَكوئل تِذيوي  َشحِ ُ ع لصو}وذَٰ يَنوآَمهللا تائو  َه وئل تذِوِن َتوَّللاَّ

تتر و وَنبَ رتتِ وأَ ر تتمَل ك مر وأَرر تت ِلَح ِتوۗوق تت وال  وَوَنِةب تتائوئلص  َةتتَا  وئوإِال  بَتتٰصوۗووَووئلر َمتتنومَوفِتتيوئلري رر

َو وو  هللا  وۚوإِن  سر وَحَسهللاَا ون ِز رولَ  وفِ َ  وح  ووَشك اَغف ال وويَيرتَِر ر و{و.و23لشالموئو–ل 

وثتممتروبط نت ووع نتاولرتال ووأولتيوئألوقىوأمرو وتع لصوفيوكت ب وئلكريمو

ختتال وح هللاوئإل بصو ونب  ووآل وولرال وتع لصوإلصو وووئلحكمول وئألمر

َ تع لصو}ويَ وأَيخَ  وئل ِذيَنوآَمهللا ائوأَِع ع ائووال قكة وفيو يور اهللَاوَوأ وِلتِع ع ائوئلر وَوأَووَّللاَّ

ٍهوفَر  خوه وإِو وفِيوَشير ت مر ۖووفَإِنوتهللَاَ َزنر ِروِمهللاك مر َمر ِ لَصوئألر مِوَوئلر ووَّللاَّ وت نر هللا تاَنور اهللِاوإِنوك هللاتت مر

 ِ رووبِاّللَّ وتَم َسن  وَوأَحر ِلَكوَخ رر  ِخِروۚوذَٰ ِموئآلر وَوئلر َار وو{و59ئلهللاس هوو–ِويال 

وق هللاوئلط ريوفيوتفس روهذهوئآلياو 

الت  و"وق،وننوأب  ،وننوئلرب ع،وننوأبيوئلع ل اوفتيوحىثهللا وئبنوأبيو عفر]و..و

وه وإِلَصووَل خوَولَاروو ووأوليوئألمرومهللاكمو"،وق هللا وهموأه وئلعبم،وأالوترىوأن ويياهللا 

ولَعَِبَة  وئل تِذينَو مر ِروِمهللار   ر اهللِاوَوإِلَصوأ وِليوئألَمر تتَوئلر  ووهللار ِط انَ  وويَسر مر و 83ئلهللاست ه وو-ِمتهللار  

ووذكترومتنوقت هللاوذلتك ومحةتىو تبصو ونب ت وورتبم.وق هللاوآخرون وهموأ ح بو

رومهللاكموننومج هىوفيوقال  و"وأع عائو ووأع عائوئلرراهللاووأوليوئألم...ووو

بة وق هللا وولو  بصو ونب  ووآل  و"،وق هللا وك نومج هىويياهللا وأ ح بومحةىو

حة ة ولوق هللاوآخرون وهموأباوبكروونةرووق هللا وأوليوئلعي ووئلفي وو ينو .و

وتفس روئلط ريو[وو– .و

 مونبتيووم و ئموث سوأن موأوليوئلعبتمووئلفيت ووئلتىينوفت لجة عوير تعوإلتصوئإلمت

وئلحىيثو[ووئلذيوق هللاوف  و بصو ونب  ووآل وأن ومىيهللااوئلعبموونبيووب ب  و...
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ولذلكوول وفيوبع وئلهللاصا وأنوأوليوئألمروهاوئإلم مونبيونب  وئلسالمو

اح تىو وأي ت وئلتذينوآمهللاتائ ويعهللاتيو تىقائوب لت]وننومج هىوفيوقال وتع لصو وي و

ولتيو وأع عائوئلرراهللا ويعهللاتيوفتيورتهللات و ووأأع عائو و ويعهللايوفيوفرئ ض و

و ئألمرومهللاكم وق هللاو ونزلسوفيوأم روئلةتنمهللا نوحت نوخبفت ولرتاهللاو و تبصو

هللاتيو وئخبفونب  ووآل وب لةىيهللااوفي هللاو وأتهبفهللايونبصوئلهللاس هووئلص   نو؟وفيت هللاولت 

لتبوووأ بحوفيت هللاو و ووأولتيوئألمترمهللاكم وقت هللاوهتاونبتيوئبتنوأب ط فيوقاميو

فتممرووواله  وئألمروبعىومحةىوفيوح  ت وحت نوخبفت ولرتاهللاو ونبتصوئلةىيهللاتا

 وو1 ولبح كموئلحستك نيوشائهىوئلتهللازي وو– وئلع   وبط نت ووتركوخالف و

و[و.و190

ستالم وتت و نبت  موئلوهذهوئلةر ع اول مومنووالياو وتعت لصولررتال ووأهت وب 

ُ }وإِن َةتت وَوِلتت خك م وئلتتتيوقتت هللاوتعتت لصوف  تت وههللاتت و و هللا تتائوئل تتِذيَنول تتِذيَنوآمَول   وَوئَوَلر تتاوَّللاَّ

وَلئِكع اَنو َك مَوَوه مر ت اَنوئلز  اَلمَوَوي نر اَنوئلص    {و55ئلة  ىموو-ي ِي ة 

ةتتنو  وفوهتتاومتتنوئلااليتتاوأيضتتمتتنوأحتتبو وتعتت لصوفعب تت ووأنتت وتعتت لصثتتموي تت نو

وحتتبو ئلبط نتتاولرتتاهللاو و تتبصو ونب تت ووآلتت وكتتىل  ونبتتصوألئ هتت وفعب تت و

}وو ذلتكوئلحتبوقت هللاوتعت لصووتبتكوئلااليتاوووتع لصوولرال وإنوك نو   ق  وفتي

وت ِح ختاَنو وإِنوك هللاتت مر َ ق  ر ُ وفَت ت  ِع انِيوي حر ِت رك م ووَّللاَّ ووَّللاَّ ِفترر وۗوَوو  ولَوَويَغر وذ ن تابَك مر ووغَوك تمر ف تال 

ِح م و و{وو31آهللاونةرئنوو–ل 

وثتتمويحتتذلو وتعتت لصومتتنوئت تت  وئل تتاىوأوووئلبتتيوووئإلنتترئضونتتنوكتتت بو 

َ تَاٰىوأَنوتَعرتِىل وتع لصوووأوئمرهوق  الَو}و وئائوۚووَوفاََلوتَت  ِع ائوئلر تائووإِنوتَبرتا  وت عرِرض  أَور

و َ فَإِن  ئووَّللاَّ َةب اَنوَخ ِ ر  هنالهوئلعصت هوبت نوتعت لصوو{وو135وئلهللاس هو–َك َنوبَِة وتَعر

َ كة وفيوقال وتع لصو}وَوَمنويَعرتِ وأنومموئهمو  هللاموخ لىينوف   وو ر تالَ  وَولَووَّللاَّ

ولَ  ونَ َلوَ َ هللا َموَخ ِلِىيَنوفِ َ  وأَبَى ئو و.{وو23ئلجنوو–فَإِن 

 وأهت وب تتكة وأن وونىو وتعت لصوئلةتنمهللا نوئلتذينوتالتائو وتعت لصوولرتال وو

ُ ك م وَوِلت خووإِن َةت هللاصروفيوئلىن  وألن موأ  حائوحزب وئلغت ل انوقت هللاوتعت لصو}وب ل وَّللاَّ

تاَلمَو تتاَنوئلص  َكتَوي نرووَوَلر تال   وَوئل تتِذيَنوآَمهللا تائوئل تتِذيَنوي ِي ة  وَلئِكع تتاَنوت تتاَنوئلز   مَوَوه تتمر

و َ َوَمنويَتَتَاهللا  بَووَوَلر تالَ  وَوئل تِذيَنوآَمهللا تائوفَتإِن ووَّللاَّ ِ وِحتزر ئلة  تىموو–لرغَت ِل  اَنوئه تم ووَّللاَّ

و{و55-56

ُ َوَنتتتىَو لصو}وكةتتت وفتتتيوقالتتت وتعتتتوفتتتيوئآلختتترموونتتتىهمو وتعتتت لصوب لجهللاتتتاو وَّللاَّ

تَِ ت و ِريوِمتنوتَحر ِمهللاَ ِتوَ هللا  ٍتوتَجر نر ِمهللاِ َنوَوئلرة  نر َ تئئلرة  َنر وَخ ِلتىِوألر يَنوفِ َ ت وَوَمَست ِكَنو ل 

تتَنوَع حِ َتتا وفِتتيوَ هللا تت ِتوَنتتىرٍنوۚووَو ومحِ تتَائن  ِ ِلضر وۚوذَٰوأَكر َتتوَّللاَّ وِلتتَكوه تتَاوئر  وئلرعَِظتت م  ز  فَتتار و–لر

و{و72ئلتاباو

 ملحوظة :

 .تعمدنا عدم نشرها اآلن هناك أسرار للفظ الجَللة 
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 وأما :

 ) ورسوله(

رئ ووئلرراهللاوههللا وهاوأحةىو تبصو ونب ت ووآلت وكةت وفتيوقالت وتعت لصو}ووم شت

و{و6ئلصفوو–يمتيومنوبعىيوئرة وأحةىووبرسول

َو وأَِع ع تتائوو  ُسييولَ ههللاتت وييتتاهللاوتعتت لصو}وق تت ر ئوفَتتإِنوتَاَووَۖوالرَّ َوول تتار وو  وفَتتإِن  واَلوي ِحتتبخ

َك فِِريَنو و{وو32آهللاونةرئنوو–ئلر

ومتنووووي  نوتع لصوأنوع ناوئلرراهللاوع ناو وتع لصوكة وفيوقالت وتعت لصو}و

تهللايببوعت لصوأنوئألمتاورت{وثتموي ت نوتو80ئلهللاست هوو–فيىوأع  و ووالرسوليطعو

تنبصولراهللاو ووأه وب ت ونب  موئلسالمومتنوبعتىهوليالت وتعت لصو}وَوَمت َحة  ى و وم 

و ِبتِ ووَرُسولٌ إِال  وِمنوقَ ر ُسيلُ قَىروَخبَسر توۚالرُّ ووأَفَتإِنوم  يَت بِوتِتَ وئنيَبَوق و َتوأَور وَنبَتٰصوأَنر وۚو رتت مر ك مر

تتر و تتِ وفَبَتتنويَض  وَنبَتتٰصوَنِي َ ر َوَشتت رئ  َوَمتتنويهللَايَِبتتبر ِزيوو  ووَوَرتتوۗوو  آهللاوو–وئلش تت ِكِريَنو َجر

و{ووو144نةرئنو

 لصوي ت وتعآثموي  نوتع لصوأن والويعذبوأماوإالوب عثاولراهللاومهللا مويتبائونب  موو

بِ َنوَحت تتصٰو عَتتذحِ و–وَرُسييوالً َثونَ رعَتتووييتت موئلحجتتاونبتت  موقتت هللاوتعتت لصو}وَوَمتت وك هللا تت وم 

ِبَكوئلري َرىٰوو{ووق هللاوتع لصو15ئإلررئهو َ  وأ و رعََثوفِيويَووَحت ٰصو}وَوَم وَك َنوَلبخَكوم  ر محِ

ِبِكتتيووَرُسييوالً  وآيَ تهللِاَتت وۚوَوَمتتت وك هللا تت وم  ر ِ مر ي تتتَرىٰوئيَترب تتاوَنبَتتت ر وَوأَولر اَنووإِال  ب َ تت وَظتتت ِلة  و–هر

و{وو59ئليص و

 تتمووذلتكوألنووئلهتتتموفتيوئليتترآنويتمتونبتتصوئلهللا تاموول ستتسوئلررت لاووذلتتكوألن

لصوييتاهللاوتعت ووب مومرربانوومنولرتاهللاو ووول ستائومررتب نومتنو وتعت لصك

وئ رت تانِيوبِتِ وۖو َةِبتك  ت فَوتمك ىئ ولذلكوفيورالمويارتفو}وَوقَت هللَاوئلر وُسيولُ الرَّ َ ت َهه ووبَة 

تتَامِو وئلهللاحِسر تتمَلر  وَمتت وبَتت هللا  وإِلَتتٰصوَلبحِتتَكوفَ رر ِ تتعر تِتتئقَتت هللَاوئلر وۚوأَويوقَط عرتتَنولال  تتِىيَ  ن  ولَوير بحِتتيوإِن 

و وَنِب م  ألر ولراهللاوو]{ووفيوئلس رموئلهللا اياوئلةط رمو وو50يارفوو–بَِك رِىِهن 

ائو و تتبصو ونب تت ووآلتت وئلصتتح بيومعتت ذوئبتتنو  تت وإلتتصوئلتت ةنوفبةتت ونبةتت

واو[وئلس رموئلهللا ايو–بيىوم وق لائومرح   وبرراهللاو ووبرراهللاولراهللاو و

وتعت لصونبتصولرتال و تبصو ونب ت وكتاحيومهللاتزهللاومتنو ووب لت ليوئلرر لاوو

ب لهللا يومحةىو بصو ونب ت ووآلت وولتذلكوئآليتاوتيتاهللاوههللات وأنت و تبصوموختوآل و

ى وأَبَ وأََحٍىو َحة   ونب  ووآل وخ تموئلهللا   نوول توئلةررب نوق هللاوتع لصو}وم  وَك َنوم 

ِكتتنو وَولَٰ َ تت ِلك مر تتنولحِ ُسييولَ محِ ِوَوَختت تََموئلهللا  ِ حِتت نَوورَّ تت وو  ٍهوَنِب ة  وَشتتير و–وۗوَوَكتت َنوو  وبِك تت حِ

وذلكوألنوههللا كومررب نومنولراهللاو ووهموئأل ةاوثمونبة هو{وو40ئألحزئبو

مررب نويتعبةانومنوأ ةاوأه وئل  سونب  موئلسالموولذلكوق هللاوتع لصوم  هللا  وأن و

 ي ةانوبهتموئلهللا امووئلرر لاوفالويا ىوأم موئلع لموإالوئأل ةاوثموئلعبة هوأن مورت

ئلحجاونبصوئلع لموومنوههللا وق هللاوتع لصونبتصوئلعةتامو}وومت وكهللات ومعتذب نوحتتصو
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تتتٍاوو–ن عتتثولرتتاالو وأ م  ُسييولٌ ئإلرتترئهو{ووقتتت هللاوتعتت لصو}وَوِلك تت حِ وفَتتإِذَئوَ تتت َهووۖرَّ

اَنووَرُسولُُهمْ  بَة  واَلوي ظر ِ وَوه مر و{و47يانتوو–ق ِضَيوبَ رهللاَ  موبِ لرِيسر

بعت ووومتنوههللات و   تسوأه وئل  سونب  موئلسالمووهنالهوكة وب هللا وأول موأ ةاو

متتتيوئلتتتيوأنكرهتت وئلتت ع و]ونبةتت هوأوومك نتتاوكهللا تتيومتتنوئألن  تت هووو  يتثوحئأل

وكمن   هوبهللايوإررئ   و[وووق هللاوف  وئلس اعيووئبنوحجروالوأ  ول و.و

ويتعبةتانونبة تموف تمومررتباننبة هومررتب نومتنوأ ةتاوأهت وئل  تسوثموههللا كو

ونتزويتاولرتاهللاو و تبصو ونب ت ووآلت ووواليتاو مهللا مونبصوواليتت موثتمووال

لت وثتمولراهللاو و تبصو ونب ت ووآوو  ووذلكوألنونبة مومةتىومنوئأل ةاوثم

وئلكت بوئلةهللازهللاونبصولرال و بصو ونب  ووآل و

ولتذينوهنالهوبممرومنو وتع لصومرربانوم بغتانونتنوئأل ةتاووهتموئلعبةت هوئ

لكويثو[ووذىيثو]وئلعبة هوولثاوئألن   هو...وئلحىهموولثاوئألن   هوكة وفيوئلح

ولغت ل انئهتموبت ع ت موأ ةاوأه وئل  سوثمولراهللاو ووكت بو وتع لصووهنالهو

ن وألغب نوئو}وكتبو و وئلحلوق هللاوتع لصولذلكوأليونىووق تب موب ذهوئلاالياوو

ِووورسلي ِمهللا تاَنوبِت ّلل  ت وي نر م  وتَِجى وقَار ووَوئلروإنو وليايونزيزوال  ِموئآلر ِختِروي تَائ خوَنو َتار

َو وَح   وو  ووَوَرُسولَهُ َمنر وأَور وَكت ن ائوآبَت َهه مر وإِوبرهللاَت هَوأَوَولَار وأَور وَنِشت رَوه مر وأَور مر تَائنَ   وۚوخر مر تَ  

يَة َنوَوأَي ىَه موبِر و ِ ئَِكوَكتََبوفِيوق ب ابِِ م وئإلر
وَ هللا  ٍتوهللار  وۖوَوي ىرووتٍومحِوأ ولَٰ مر تِخب    ِريوِمتنوتَجر

وَخ ِلِىيَنوفِ َ  ۚووَلِضَيوو  وَنهللار  و َنرَ  ل  تَِ  وئألر وَولَوتَحر تائوَنهللارت  ومر ِووۚض  وو  ب  ئِتَكوِحتزر
وۚووأ ولَٰ

اَنو فرِبح  ِوه م وئلرة  َبوو  وِحزر و{و22-21ئلةج  لاوو–أاََلوإِن 

اوثتتموييتتاهللاوتعتت لصوفتتيوآيتتاوتع تترونتتنومستتتي  وئلةستتبة نوآختتروئلزمتت نوأن تت وأمتت

عبهللات ومهللاصالموم ة وك  ول  وئلك  ىونوومكروب  وئلة كرونوقت هللاوتعت لصو}ووم  

انوأيورت رث{وو34ئالن  ت هوو–ل شرومنوق بكوئلهبىوأفت  نومتسوف تموئله لتىونو

 ت وأ  ووهذئوئألوك وأمال  نوتع لصوأنومنوههللا ويوئأللضوبعىوهالكونىوهمو

ألنتت والوومرهتتانوب عثتتاولرتتاهللاوأيوإمتت مومتتنوأهتت وب تتسوئلهللا تتيونبتت  موئلستتالم

القاهومت ورت فبةت وبت نول تموولراهللاوبعىولراهللاو و بصو ونب  ووآل ووالون ي

صوهتذئو متتوقت لائووووكذباهومنونذئب نوقريبووث نيوآخروئلزم نوبزم نهللا وهذئوف

َكوبَعرَ ون ِريهللَا ووَوإِم   و}ووفمنزهللاو وتع لصوقال وئلكريموئلانىوإنوكهللاتمو   ق ن و

و وأَور ِ ع   وئل ِذيونَِعى ه مر وث م ونَتََاف  هللَا َكوفَإِلَ رهللاَ وَمرر تٍاو ى وَنبَٰصوَم ويَفرعَب وو  وَش ِوومر وأ م  اَنوَوِلك ت حِ

ُسولٌ  بَوِ وَوه مروق ِضَيوبَ رهللاَ  موبِ لرِيسرووَرُسولُُهمْ وفَإِذَئوَ  َهووۖورَّ اَنوَويَي ال اَنوَمتَتواَلوي ظر ٰصوة 

وَ  ِ قِ َنوق و ى وإِنوك هللات مر ذَئوئلرَانر وِلهللاَفروَهٰ ِبك  وأَمر ئوَواَلونَِسيوضَو وال  وَمت وَشت هَورا و  وۗووفرع  وإِال 

تتَمرخِو وفَتاَلويَسر تمر وۚوإِذَئوَ  َهوأََ ب    ٍاوأََ    وأ م  وَنوِلك  حِ اَنو َنا وۖوَواَلوَرتر  تتَيرِىم  نتويتاو-ويَسر

 ووفتإذئوبعثت هذئوونىومستتي بيوب عثتاوإمت موييت موئلحجتاونبت  موووو.{و46-49

و.وووئلظ لة نوفيوك ومك نوف كانوقىوح وزم نوهالك مولصوتع 
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لغت ل انوموئف تنبت  موئلستالمومنوتالصو وتع لصوولرال ووأه وب ت ووب لت ليوو

وحتتصويظ ترو وتعت لصول تموإمت م موئلتذيو]ويةبتئوئأللضوقستط  وئلةهللاتصرونو

يولتذئ}وهتاو وقت هللاوتعت لصولتذلكووونىال وكة ومبئسوظبة وو الئ و...وئلحتىيثو[و

و{وو28ئلفتحوو–ب ل ىىوو ينوئلحلول ظ رهونبصوئلىينوكب وورسولهوأرسل

 وأما :

 )والذين آمنوا(

شتريف  ووههللا ويياهللاوئبنون  سوم ومتنوآيتاوف  ت وئلتذينوآمهللاتائوإالونب ت وأم رهت وو

اهللاو و]ننون ىو وبنون  سوق هللاورةعسولراهللاو و  بصو ونب ت ووئلت  وييت

وو-  ووئم رهت ونبيولأر وئالوووالَِّذيَن آَمنُوايخَ  وم وئنزهللاو ونزوو  وئياو ويَ وأَو

&ومعرفتتاوئلصتتح باو36353وكتتذئولقتتموو32920كهللاتتزوئلعةتت هللاولقتتموئلحتتىيثو

وئحةىوبنوحهللا ت وفتيوو89&ووذخ  روئلعي صولبط ريو و334البيونع مولقمو

وئلةهللا قبو[و

وصو}وومت ووئإلية نوفيوئليرآنوئلكريموهاوئلتصىيلوئلةيترنوب لعة وليال وتع ل

يارتفو{ووفتإنو تىقوولتمويتحت كموإلتصوو–لهللات وولتاوكهللات و ت  ق نووبميؤمنأنتسو

وتََروإِلَصو تانَوولَّيِذينَ ائليرآنووئلسهللااوووف اوزنموب ع وق هللاوتع لصوف  و}وأَلَمر ن ة  ويَزر

و تتمر ائوإِلَتتصويَويتتى وَنوأَنوِبتتَكوي رِوبَِةتت وأ نتتِزهللَاوإِلَ رتتَكوَوَمتت وأ نتتِزهللَاوِمتتنوقَ رووآَمنُييواأَن    تََحتت َكة 

وئوبِِ وَوي ِريى وئلش وئلط   ف ر  وئوأَنويَكر وبَِع ى ئوأَنوي ِضب وو رَط ن وغ اِتوَوقَىروأ ِمر  وَضاَلال  و–  مر

كمو و{وفإنونةبائوفيوظ هروئألمرووأبطهللاائوئلكفروف مومهللا فيانوحو60ئلهللاس هو

نَكو ز  واَلويَحر ر اهللا  وفِتيونَووي َست ِلن ال تِذينَوئتع لصوبكفرهموفيوقال وتع لصو}وأَيخَ  وئلر 

وَولَمرووآَمنَّائلرك فرِروِمَنوئل ِذيَنوقَ ل ائو ِمنوبِمَفرَائِهِ مر مرووت نر و{و41ئلة  ىموو–ووۛق ب اب   

موإلتصوموونفتصوئإليةت نونتنوكت ومتنولتمويتحت كيئلكترو وأقسمو وتع لصوفيوكت ب

تاَكوكحِوت تٰصوي حَوحَووونَ يُْؤِمنُيكت بو وتع لصوكة وفيوقال وتع لصو}ووفاََلوَوَلبحِتَكواَلو ة 

وَحرَو واَلويَِجى وئوفِيوأَنف ِسِ مر وث م  مر تبِوة  وقََض رو   ومحِوفِ َة وَشَجَروبَ رهللاَ   ائوتَسر و– ة  وَسوَوي َسبحِة 

و{وو65ئلهللاس هو

ت تت لكووتعتت لصوولرتتال وآمهللاتتائووأعتت نائو ووهتتموئلتتذينوب لتتت ليوئلةتتنمهللا نو

نب ت ووآلت و تبصو ووسوئلهللا تيوتالاهونزوو  وولرال ووئأل ةتاومتنوأهت وب ت

وأول موئإلم مونبيونب  وئلسالمووهنالهوئلذينوآمهللاائوونةبائوئلص لح تووربمو

وٱل ِذيَنو}وهموخ روئل رياوبهللا وقال وتع لصو لَٰهئَِكووآَمنُواْ إِن  َوَنِةب ائروٱلص  ِلَح ِتوأ ور

وٱلر َِري تاِو وَخ رتر  و  ه مر َ ت ل  تَِ ت وٱألَنر وتَحر تِرىوِمتنر وَنتىرٍنوتَجر وَ هللا ت ت  وِنهللاتىَوَلبحِِ تمر ه مر َ تَزآؤ 

وَخِشتَيوَلب ت  و وَوَلض ائروَنهللار  وذَِلَكوِلَةتنر ِضَصوٱّلل  وَنهللار  مر وئل  هللاتاو-و َخ ِلِىيَنوفِ َ ِوأَبَىئ ولحِ

و{

هتاوأنتسويت نبيووشت عتكوووههللا وق هللاو بصو ونب ت ووآلت وفتيوتفستروهتذهوئآليتا

و وئلف  زون
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لةت ونزلتسو}وإنوئلتذينو : "نتنوئبتنون ت سوقت هللاأول وئلست اعيوفتيوتفست رهو]

ونةبائئلصت لح توأولئتكوهتموخ تروئل ريتاو{وقت هللاولرتاهللاو و تبصو ووآمنوا

و ."و نب  ووربمولعبي و"وهاوأنسووش عتكوياموئلي  ماولئض نومرض  ن

وق هللا وق هللا  ليولرتاهللاو و تبصو ونب ت وورتبمووأخر وئبنومر وي وننونبيح

ونةبتائوئلصت لح توأولئتكوهتموخ ترووآمنواألموتسةعوقاهللاو  و}وإنوئلذينو:  "

ئل رياو{وأنسووش عتكوومانىيوومانىكموئلحاضوإذئو ئسوئألمتمولبحست بو

ئ ومحجب ن و.[وئلىلوئلةهللاثالولبس اعيوو - "و تىنانوغرح

ختر وونولهللات وأنوكت ومتنونبصوم وأول ن هومتنوق ت ومتنونصتا ووأحكت مويت ت 

ولصوفتيوواليتاوفيىوأ خب و وتع تع لصوئإلية نوب وووئلحلونبصووالياو وتع لصو

فوتيب ىوئآلب هووئلزنموبصالح مووئهتمووحستنورت رت مووئلتغتزهللاوبفكترموئلستب

ووهتمورتبفووهتذئوحتتلوولكتنوالويجتزموئليتترآنوبصتالح موليالت وتعتت لصو}وو 

ةتنولصو}ووالوتزكتائوأنفستكموهتاوأنبتموبيعبموئلةفسىومتنوئلةصتبحو{ووقت هللاوتعت 

يروئلهللاجمو{وولذلكوبهرو  مونبصووالياوأه وب سوئلهللا يوبحجتجوومعت ذو–ئتيصو

 تموبشتصوأوهةائوب  وئلهللات سووفتيوئلحي يتاوهتموييالتانوبصتالتوآبت   مول حبتائو

اومحتت وواليتتاوئلهللا تتيووأهتت وب تتت ونبتت  موئلستتالمولتتذلكوبتت نوتعتت لصوأن تت وواليتت

صوئلتذيون تصونتنوتيتىيموآلئهووأهتائهوئلر ت هللاونبتلبشت ط نوول ستسو وتعت لصو

 ووالوتيتتىمائوبتت نويتتىيوآمنييواوالييذيننتت وئليتترآنوفتتيوقالتت وتعتت لصو}ويتت وأي تت و

ئلحجرئتو{وومنوخر ونبصوذلكوفيىوختر وإلتصوواليتاوئلشت ط نوو–ولرال و

وووق هللاوتع لصومحذلئ ومنوذلكوونزوو  و وو

وئلش ت رطَو ترَو}ويَ وبهللَاِتيوآ ََمواَلويَفرتهللِاَتهللا ك م  وَكَةت وأَخر تنَوَ وأَبَت ن  َةت ووئلرَجهللا تِاويهللَاتِز  ونَوَايرك مومحِ هللار  

وه اَو آتِِ َة وۗوإِن   ويََرئك مر َة وَرار َة وِل  ِريَ   ووَوقَ ِوِل َ َر   وۗحَو ب   وِمنر مر نَ   واَلوتََرور إِن  وَ عَبرهللاَ وو رث 

ِل َ َهو َ   ِحَشا وقَ ل وب ائوفَوَوإِذَئوفَعَوويُْؤِمنُونَ اَلووِللَِّذينَ ئلش  َ ِع َنوأَور آبَ َهنَت ووائوَوَ ىرنَ وَنبَ ر

وبِ  ر  رم  َواَلويَم وو  وإِن  َشتَوو  وأََمَرنَ وبَِ  ۗووق  ر ِوَمت ِهوۖوأَتَي ولرفَحر تاَنوال تاَنوَنبَتصوو  بَة   واَلوتَعر

صو}و{ووهنالهوهموشروئلىوئبونهللاىو وتع لصوليال وتعت لو28-27ئألنرئ وو–

و{وو55ئألنف هللاوو–ويؤمنونكفروئوف موالووالذيننهللاىو ووإنوشروئلىوئب

ومنوهنالهوأ ح بومىلراوئلرأيوئلذينوإذئوتتبصونب  موآي تو وييالانومت و

قت هللاوهت ولوئهو بصو ونب  ووآل ووأ لئكومعهللا ه وفإذئوقبسول موق هللاولراهللاو 

حتثو ئل ه ليوومسبموفإنوقبسول وق هللاوزيىوونةترومتنوئلهللات سوئرت شترو ونوئل

نتتنورتتهللاىوو تتحاولأيوئلعتت لمووهتتنالهوييتتىمانوألئهووأهتتائهول تت ل مونبتتصو

ئووقت هللاوزيتىوئتفيائووئختبفتا وفك وم نبةاهومنو ينوونصا وئليرآنوئلكريمو

أوالوثتموحتىيثوئلهللا تيووئلكتريموونصتا وئليترآنوم ونوتيتىيوونةرومنوئلهللات سو

}وع لصوهاوئلذيون ونب  وئليرآنوئلكريموفيوقال وتو بصو ونب  ووآل ووهذئ
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ئلحجترئتو{ووهتنالهوو–الوتيتىمائوبت نويتىيو وولرتال ووآمنيواوالذيني وأي  و

وئل تتِذيَنواَلو وق ب تتاب  تر تتَةمَز  تتىَه وئشر ويُْؤِمنُييونَ قتت هللاوتعتت لصوفتت  مو}وَوإِذَئوذ ِكتتَروو  وَوحر

وَنو تَ رِشر  ويَسر ِخَرمِوۖوَوإِذَئوذ ِكَروئل ِذيَنوِمنو  ونِِ وإِذَئوه مر و{وو45مروئلزو–بِ آلر

ووهتتنالهوييتتتاهللاوتعتتت لصوفتتت  موبعتتتىون تتتذهموكتتتت بو وولئهوظ تتتالهموكتتتمن موال

وو{و6ئلج ث اوو–ويؤمنونيعبةانوق هللاوتع لصو}وف ميوحىيثوبعىو ووآي ت و

ِلَكو وو  وي ول ِذيوئوقىوأمرو وتع لصوبةا موأه وب سوئلهللا يوفيوقال وتع لصو}وذَٰ ر  و َشحِ

ووآَمنُواوالَِّذينَ ِن َ  َه و مَل ووَوَنِةب ائوئلص  ِلَح ِتوۗوق  وال  وَنبَ ر ِوأَرر وئلرَةاَوك مر ئوإِال  ر    مَوفِيووأَ ر

تت سر وَحَستتتهللاَا ون تتتِز رولَتت  وفِ َ تتت وح  بَتتٰصوۗوَوَمتتتنويَيرتَتتِر ر َوإِوهللا  وۚوئلري رر وو  وون  وَشتتتك ال  و–َغف تتتال 

ةت نو{وومنوخر ونبصوهذهوئلةا موفيىونفصو وتعت لصونتهللا موئإليو23ئلشالىو

م  و وتَِجى وقَار ِوَوئلروويُْؤِمنُونَ فيوقال وتع لصو}وال  ِموئبِ ّلل  ِخِروي اَو َار َوآلر وَح   وو  وئ خوَنوَمنر

وإِو وأَور وأَبرهللاَت َهه مر وأَور وَك ن ائوآبَت َهه مر تَائنََوَلر الَ  وَولَار ونَوخر وأَور مر ئِت   وۚوأ ولَٰ مر َكوَكتَتَبوِشت َرتَ  

يَمييانَ فِتتيوق ب تتابِِ م و هللارتت  وۖوَوي تتواإْلِ وتٍومحِ وَ هللا تت ٍتوىرِخب   وَوأَي تتىَه موبِتتر  تَِ تت وتَومر تتِريوِمتتنوتَحر جر

وَوَلض و وَخ ِلِىيَنوفِ َ  ۚووَلِضَيوو  وَنهللار  مر َنرَ  ل  ئِتائوَنهللارتئألر ِوۚوأَو  وۚوأ ولَٰ وو  ب  وَكوِحتزر اَلوإِن 

اَنو فرِبح  وئلرة  ِوه م  َبوو  وَكت ن ائولتو{ووييتاهللاوتعت لصو22ئلةج  لاوو–ِحزر ذلكوو}ووَولَتار

تتِ وَمتت وئويُْؤِمنُييونَ  ِوَوَمتت وأ نتتِزهللَاوإِلَ ر ِوَوئلهللا  ِتتيح لِوت َهتتذ وبِتت ّلل  وأَور وَكثِ تتر ووه مر ِكتتن 
و َتت َهوَولَٰ مر تتهللار   ئومحِ

و{و81و-78آلة  ىموو–فَ ِري اَنوو

وواذين آمنوالوهذهوهصوئلاالياوئلتيوق هللاوتع لصوف   و}وإنة وول كمو وولرال و

و{

ولذينا صو}وإنرومنمهللا نوأنىو وتع لصول مونذئب َوأل ة وكة وفيوقال وتع لووئلغ 

و{وو10ئإلررئهوو–ب آلخرموأنتىن ول مونذئب َوأل ة وويؤمنونالو

 وأما : 

 )الذين يقيمون الصَلة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(

َكاةَ وَ }ووَوأيوأن ويياهللاوتع لصو ََلةَ َوآتُوا الزَّ و–اِكِعيَن َميَع اليرَّ  وااْرَكعُ أَقِيُموا الصَّ

يوكةت وفتأيوئخشتعائومتعوئله شتع نووأع عتائو ومتعوئلةط عت نوو{و43ئل يرمو

َكاةَ قال وتع لصو}ووَو ََلةَ َوآتُوا الزَّ  لتاوئلةج و–رال ووولوأع عائو وأَقِيُموا الصَّ

و تتت ووأهت وبو تتبصو ونب ت و{ووهتنالهوهتموئلتذينوتالتتائو وتعت لصوولرتال و3

الَّيِذيَن آَمهللا تائووالَِّذينَ ووَوَلر ال   وكة وفيوئآلياوههللا و}وإِن َة وَوِل خك م وو  ووَونب  موئلسالمو

َكاةَ َوُهْم َراِكعُونَ  ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  {و55ئلة  ىموو-ويُِقيُموَن الصَّ

 

 وأما :

 ) وهم راكعون(

و 



 38 

]وولكعويركعولكان  و وعمعمولأر ووئنحهللاصوف اولئكعووهمولئكعتانوولكتعو

فتتيوئلصتتالمو وأنويهللاحهللاتتيوحتتتصوتهللاتت هللاولئحتتت هولك ت تت وويطبتتلوئلركتتا ونبتتصوو

ئلهشتتا ووئلتائضتتعوكةتت ويطبتتلونبتتصوئلستتجا ووئلركعتتاو وكتت وقامتتاويتباهتت و

وئلركا ووئلسجىت نوفيوئلصالمويي هللاوئلص حولكعت نوووئلظ تروألبتعولكعت ت

كعوا وارمعجموألف ظوئليرآنوب بوئلرئهوفص وئلك  ووئلع نو[وق هللاوتع لصو}وو–

و{و43ئل يرموو–وع الراكعينم

جا وفيووههللا ويممرو وتع لصوئلةسبة نوبإق ماوئلصالموبملك ن  ومنولكا وور

ى وواْرَكعُييواقالتت وتعتت لصو}ويَتت وأَيخَ تت وئل تتِذيَنوآَمهللا تتائو تتج  وَوئفرعَب تتائو  تتى وئوَلب وئوَوئنروَوئرر ك تتمر

اَنو وت فرِبح  و{وو77ئلحجوو–ئلرَه رَرولَعَب ك مر

 ومهللاتائومتعولرتاهللاو ومتنوأهت وب تت ونبت  موئلستالموو تح بتهصو فاولبذينوآ

نبتيووئلكرئموئلذينولمويهر ائونبصوواليت وتعت لصوولرتال ووكت نائومتعوئإلمت م

اوفيوواليت وومع لك ووهموك وئلصح باوئل تىليانووئلعي ت ويانوأ تح بوب عت

وئلعي اووهذئوث بتسووالويحتت  وبحتثوقت هللاوتعت لصوفتيوهتنالهوئلكترئمولضتصو 

ِوۚوَوئل ِذيَنوَمعَ  وأَوتع لصو وو  ر اهللا  ى ول  َحة  وبَ رهللاَوَنبَصوئلرك وِشى ئه ونهللا مو}ومخ َحَة ه  وۖوف  ِلول  مر   

و ِووَووُركَّعًاتََرئه مر َنوو  ومحِ ال  ى ئويَ رتَغ اَنوفَضر َائر ج  تن  ۖووِر َة ِلضر تاِهِ مومحِ وفِيوو    وه مر نر

و ِلَكوَمثَب   مر
اِ ۚووذَٰ َلئمِۚووَوَمثَوأَثَِروئلسخج  وفِيوئلت ار مر نِج فِوب    ِ تَرَ وَشتيوئإلر مَه وِ وَكَزلر ٍوأَخر طر

وئلتزخو تََاٰىوَنبَٰصور تاقِِ وي عرِجتب  بََظوفَ رر تَغر ئ َوفََِزَله وفَ رر ىَوِ تم وئلرك ف ت َلوۗوَوَنتبِووِل َِغت َظول 

غرو ئونَووِفَرم وو  وئل ِذيَنوآَمهللا ائوَوَنِةب ائوئلص  ِلَح ِتوِمهللار  موم  ر  و{وو29ئلفتحوو–ِظ ة  وَوأَ ر

ذئق ت وإوئله ل ونبصوهذهوئلاالياول ونذئبوألت موآختروئلزمت نوويتاموئلي  متاو و

َكذحِوويركعونالوواركعوال مو برة  َمئٍِذولحِ ويَار وب ائوَوتَةَوبِ َنوك و وق هللاوتع لصو}وَوير   ت ع ائوقَِب ال 

َكتتذحِو برة  َمئِتتٍذولحِ ويَار تتاَنوَويرتت   ِرم  جر تتم وئوقِ تت َوبِ َنوَوإِذَوإِن ك تتمومخ ووَوويَْرَكعُييونَ  اَلوَكعُييوا ارْ ولَ   يرتت  

ِمهللا و ِوَحِىيٍثوبَعرىَه وي نر بِ َنوفَ ِمَيح َكذحِ برة  َمئٍِذولحِ  {و50و-45لةررالتوئو–اَنويَار

 بهذا وباو التوفيق وما توفيقي إال باو عليه توكلت وإليه أني

 

 خالد محيي الدين الحليبي


	{ إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا – الاحزاب 33 } وهنا أسباب النزول تؤكد أنها نزلت في أصحاب الكساء الخمسة عليهم السلام وهم [سيدنا محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي والسيدة فاطمة والإمام...
	وكذلك ورود نفس اللفظ في قوله تعالى { وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ – الرعد 7 }
	والآية نزلت في الإمام علي عليه السلام كما يلي :
	وهؤلاء المؤمنين بالله تعالى المتوكلون عليه تعالى الذين تولوا الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام هم الذين حاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ثم لم يرتابوا قال تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَ...
	وهؤلاء الذين أقاموا الليل خوفاً من الله تعالى وحذراً من عقابه عز وجل  فهل يستوون بغيرهم ممن كفر بالله تعالى وولايته الحق قال تعالى :{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ ...
	ثم يبين تعالى اعتراض كفار قريش على أحكام القرآن نفسه فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله  { وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ العنكبوت 50 } وهؤلاء  بين تعالى أ...
	{ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَ...
	ثم بين تعالى لجوء المنافقين من ذرية هؤلاء وأشياعهم إلى الكذب على الله تعالى ورسوله لصرف الناس عن ولاية أهل بيته عليهم السلام وما هؤلاء بالمؤمنين فقال تعالى  ﴿ إنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُ...
	بعد أن أحب الكثير منهم ووردوا غير أهل بيته عليهم السلام وفي ذلك وثنية قال تعالى فيها :
	{ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ -العن...
	ولأن المودة للنبي وأهل بيته في قوله تعالى { قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى – الشورى } ولخروجهم على هذه المودة بين تعالى أنها خروجاً إلى الوثنية باسم الدين
	وهنا نكون قد اثبتنا بأن مودة وتقليد وتقديم غيرهم عليهم (عليهم السلام) وثنية أثبتها الله تعالى في كتابه لذلك يقول تعالى : { إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَم...
	ثم يحذر الله تعالى من طاعة الشيطان الذي يدعوا حزبه ليكونوا من الخارجين على ولايته تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام ليكونوا من أصحاب السعير في قزله تعالى { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُون...
	والله تعالى ورسوله بريئ من إشراك هؤلاء بالله تعالى لأنه عزز وجل لم يأمر بالشيئ وضده ممن قال تعالى فيهم { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله – الشورى } و هؤلاء الله تعالى روسوله صلى الله عليه وآله بريئ منهم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى ...
	وهذا حكم الله تعالى في لفظ إنما وتفصيله باختصار وقد بين تعالى أن مساجد هؤلاء الذين تولوا الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام هم المهتدون الذين عمروا بيوت الله تعالى بذكره عز وجل لقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱلل...
	( وليكم )
	يؤدي إلى نفس المعاني السابقة أيضاً فالقرآن لا يختلف بعضه مع بعض فأول كلمه فيه تؤدي إلى ولاية الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام حتى آخر كلمة فيه وهذا ما أثبتناه في تفسير البينة إن شاء الله
	ولذلك أنزل الله تعالى الكتب وآخرها وخاتمها والمهيمن عليها القرآن الكريم الذي قال تعالى فيه  { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَق...
	وهنا قال صلى الله عليه وآله في تفسر هذه الآية هو أنت ياعلي وشيعتك الفائزون :
	أورد السيوطي في تفسيره [عن ابن عباس قال : "لما نزلت { إن الذين آمنوا وعملواالصالحات أولئك هم خير البرية } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين   ".
	وأخرج ابن مردويه عن عليّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم تسمع قول الله: { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية } أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جئت الأمم للحساب تدعون غرّاً محجلين   - " الدر المنثور للسيوطي ] .

