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احلّد هلل ٕحّده وٕستًْٔف وٕستٌٍره وٕتقب إفٔف ,وًٕقذ بٚهلل مـ رشور
إٍٔسْ ٚوشٔئٚت أظامفْ ,ٚمـ هيد اهلل ؾال موؾ فف ,ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف,
وأصٓد أن ال هلإ إال اهلل ,وأصٓد أن حمّدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف
وأصحٚبف وأتبٚظف.
أم ٚبًد:

ؾ٘ن اهلل تًٚػ :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
}.{٥٨

وقال :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ

آل عمران:

آل عمران. {٩١} :

وؿٚل تًٚػ:ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)

آل عمران.{٤٦} :

وؿد ؾرس اهلل اإلشالم ذم مقاضع مـ ـتٚبف مثؾ ؿقفف :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﭼ
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البقرة.{٩٩١} :
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ؾٍرسه ب٘شالم افقجف افذي هق إَٔٚد افبٚضـ وافيٚهر هلل ,خٚفهٚ

وهق حمسـ ذم هذا االَٕٔٚد بٖن يُقن ظذ افكاط ادستَٔؿ ,افذي هق ضريؼ

افرشؾ صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ ,وـذفؽ ؿقفف تًٚػ :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ البقرة.{٩٣٤} :

ؾٍرسه بٚالظتَٚدات واإليامن بٚهلل ,ومٚ

فف مـ األشامء احلسْك وافهٍٚت افًِٔ ٚوبٚإليامن بُؾ رشقل أرشِف اهلل ,وبُؾ
ـتٚب إٔزفف اهلل ظذ مجٔع افرشؾ ,خهقص ٚم ٚشّك هبذه اآلي ٜافُريّ ٜمـ
صٍقة افرشؾ أهؾ افؼائع افُبٚر ,وبٚخلوقع واالَٕٔٚد هلل طٚهرا وبٚضْٚ
وبىٚظتف وضٚظ ٜرشِف ,وبغ تًٚػ أن هذا هق ادهدى ,وإٔف ال صحهؾ االهتداء
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بٌر هذا افىريؼ ,دهذا ؿٚل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ

ﭼ البقرة.{٩٣١} :

ؾبغ تًٚػ إٔف ال صحهؾ ادهدى واالهتداء بٌر هذا افىريؼ ـام ؿٚل :ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭼ

آل عمران.{١٣} :

وهق افذي هدى بف ظبٚده ظذ أفسْٜ

رشِف ,خهقص ٚادهدى افًئؿ افتٚم افذي جٚء بف خٚتؿ افرشؾ وإمٚمٓؿ حمّد
مـ احلؼ ظِام وظّال واظتَٚدا وشِقـ ,ٚوهق افهدق ذم أخبٚره افْٚؾً ,ٜوافًدل

ذم أوامره وٕقاهٔف ,ـام ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﭼ األنعام:

}.{٩٩٨

وإذا أردت بٔٚن ذفؽ واإلصٚرة إفٔف ظذ وجف افتٍهٔؾ ؾ٘ن ديـ اإلشالم أمر
افًبٚد أن يٗمْقا بٚفرب افًئؿ ادِؽ افَدوس افسالم ادٗمـ ادّٓٔـ افًزيز
اجلبٚر ادتُز اخلٚفؼ افبٚرئ ادهقر افذي أحٚط بُؾ يشء رمح ٜوظِام وؿدرة
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ومنٔئ ,ٜؾٕ٘ف بُؾ يشء ظِٔؿ ,وظذ ـؾ يشء ؿدير وٍٕذت منٔئتف ذم مجٔع
ادقجقدات ؾام صٚء اهلل ـٚن ,وم ٚمل ينٖ مل يُـ ,وؿع ـامل ؿدرتف ومنٔئتف ,ؾٕ٘ف
حُٔؿ ذم ـؾ م ٚخَِف مـ ادخِقؿٚت ,وحُٔؿ ذم مجٔع افتكؾٚت ,وحُٔؿ ذم
ـؾ م ٚرشظف مـ افؼائع ,ؾام خِؼ صٔئ ٚظبث ٚبؾ ٍٕس خَِف صٚدر ظـ حُّتف,
وم ٚأوجده مـ ادخِقؿٚت ؾٕ٘ف منتّؾ ظذ ؽٚي ٜاحلُّ ,ٜوهق احلسـ واإلتَٚن
واالٕتيٚم افذي تنٓده األبهٚر وافبهٚئر ,وتكيػ األمقر ـِٓ ٚوتَِٔبٓ ٚمـ
حٚل إػ حٚل ـِف ظذ شًتف مقاؾؼ فِحُّ ٜوافرمح ٜوادهِح ,ٜوـذفؽ مٚ
رشظف مـ افؼائع وحُؿ بف مـ األحُٚم افؼظٔ ٜبغ ظبٚده مجًٔف أصقفف
وؾروظف وؽٚيٚتف منتّؾ ظذ احلُّ ٜافتل ال ؽٚي ٜده ٚوال مْتٓك فُامده ٚوحسْٓ.ٚ
وـام إٔف بُؾ يشء ظِٔؿ وظذ ـؾ يشء ؿدير ,وفف احلُّ ٜذم خَِف وأمره
وؿوٚءه ورشظف ؾ٘ن ذفؽ ـِف ممِقء مـ رمحتف افتل مـ آثٚره ٚاخلرات,
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وافزـٚت وإٔقاع ادْٚؾع ,وادهٚفح افدئْ ٜوافدٕٔقي ٜافيٚهرة وافبٚضْ ,ٜوؾٔٓٚ
مـ افًْؿ واخلرات م ٚال يًز ظْف ادًزون ,وال يَدر أن يهٍف افقاصٍقن ,بؾ

هل ًٕؿ ال تًد وال حتل وال صحيص أحد ثْٚء ظِٔف :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ النحل.{٨٣} :ﭽ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

النحل.{٩٥} :

وهذا أمر ؿد اظسف بف افز وافٍٚجر ,ودهذا أخز اهلل ظـ ادؼـغ أهنؿ يًسؾقن
أن اهلل هق اخلٚفؼ وحده ,افامفؽ وحدة ,اددبر وحده ادًْؿ وحده ,وإٕام
يتخذون أوثٚهنؿ ,ومًبقداهتؿ يزظّقن أهن ٚتَرهبؿ إػ اهلل زفٍك ,وإال ؾٓؿ
يًِّقن ظجزه ٚوؾَره ٚوؽر ذفؽ مـ صٍٚت افَْص ,ؾ٘ذا ظِؿ أن اهلل تًٚػ
هق افذي فف األشامء افًئّ ٜاحلسْك ,وافهٍٚت افُٚمِ ٜافًِٔ ,ٚوإٔف ادتٍرد بُؾ
ـامل وظيّ ٜوجالل ,وإٔف اخلٚفؼ افرازق اددبر ,ومـ شقاه خمِقق ؾَر إفٔف
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مدبر ,وأن مجٔع افًْؿ وافٍوؾ واخلرات وادْٚؾع مـ اهلل وحده ,وإٔف افداؾع

فُؾ رش وشقء ,ؾٓق افذي يستحؼ أن يُقن هق اإلفف ادٖفقه وحده ﭽ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﭼ الزخرف.{٥٦} :

أي :هق هلإ أهؾ افسامء

وهلإ أهؾ األرض ,افذي يًيّف وصحبف ويدظقه أهؾ افسامء واألرض دظٚء ظبٚدة
ودظٚء مسٖف ,ٜوهذا هق افٌٚي ٜوادَهقد األظيؿ مـ خِؼ مجٔع ادٍُِغ
فًٔرؾقه بٖشامئف وصٍٚتف وأؾًٚفف ,وفًٔبدوه وحده ال رشيؽ فف ؾٔخِهقا فف
افديـ ,يَقمقن بٚإليامن واإلشالم واإلحسٚن ظذ افقجف افذي يْبٌل ,ظذ وجف
اإلخالص وافذل هلل افقاحد افَٓٚر ,وهذا هق افتقحٔد افذي دظ ٝإفٔف مجٔع

افرشؾ ـام ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭼ

األنبياء.{١٨} :
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ؾٖخز إٔف أوحك إػ مجٔع رشِف أن يًسؾقا ب٘دهٔتف وحده ,وأن يَقمقا بًبقديتف
طٚهرا وبٚضْ ,ٚوهذه افًبقدي ٜافتل أمر اهلل هب ٚظبٚده هل ضٚظتف وضٚظ ٜرشقفف
بتهديؼ خز اهلل ورشقفف ,وامتثٚل أمر اهلل وأمر رشقفف ,واجتْٚب هنل اهلل
ورشقفف ,وذفؽ هق افَٔٚم بحَف تًٚػ ظذ ظبٚده ,وبٚفَٔٚم بحَقق افًبٚد بحسٛ
حٚدهؿ ومراتبٓؿ وذفؽ ـِف مبْٚه ظذ افًدل ,ؾ٘ن أصؾ افًدل وأشٚشف ظبٚدة اهلل
وحده ال رشيؽ فف ,ؾ٘ن تقحٔده أوج ٛافقاجبٚت ,وأؾرض افٍرائض رشظٚ

وظَال ,واإلخالل بٚإلخالص أطِؿ افيِؿ ـام ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭼ

لقمان.{٩٣} :

وأي طِؿ أظيؿ مـ طِؿ مـ تٍرد اهلل

بخَِف وتدبره ؾًبد شقاه ,وتٍرد بٚإلحسٚن إفٔف وإيهٚل افٍوؾ إفٔف بُؾ
شبٔؾ ,ؾكف صُره فٌره ,وإذا ـٚن افؼك أطِؿ افيِؿ ؾام افيـ بام هق أؾوع
مـ افؼك ,وهق اإلُٕٚر واإلحلٚد واالشتُبٚر ظـ ظبٚدتف أو ظـ االظساف بف,
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ؾُؾ مـ مل يٗمـ بٚهلل ومل خيِص أظامفف هلل ؾٓق طٚمل ظذ تٍٚوت ذم ظيّ ٜافيِؿ
وصْٚظتف ,وـذفؽ حُّف وأحُٚمف بغ ظبٚده ذم ادًٚمالت واحلَقق اخلٚصٜ
وافًٚم ٜظذ ـثرهت ٚوتبحره ,ٚـؾ ذفؽ مبْل ظذ افًدل افذي تًسف بحسْف

وـامفف افًَقل افسِّٔ ٜوافٍىر ادستَّٔ ٜﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉ ﭼ

المائدة.{٨٥} :

وؿد ذـر اهلل أصقل افًدل واإلحسٚن ذم أصقل افديـ وؾروظف ؿٚل تًٚػ :ﭽ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭼ األنعام:

}.{٩٨٩

إىل قولو :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ

}.{٩٨٣

وقال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﭼ اإلسراء. {١٣} :
اإلسراء.{٣١} :

األنعام:

إىل قولو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ
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ؾتٖمؾ هذه األوامر اجلِِٔ ٜاجلِّٔ ٜوم ٚؾٔٓ ٚمـ اخلرات وم ٚتوّْتف مـ أداء
احلَقق افتل هل أؾرض احلَقق رشظ ,ٚوظَال ,وم ٚهن ٝظْف مـ أصْٚف

ادحرمٚت ادحتقي ٜظذ افيِؿ وافؼ وافرضر وافٍسٚد .ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

النحل.{١٥} :

ؾَد مجً ٝهذه اآلي ٜافُريّ ٜاألمر بُؾ ظدل وإحسٚن وخر ,وحث ٝظذ أداء
احلَقق افًٚم ٜواخلٚص ,ٜوهن ٝظـ ـؾ مُْر وؾحنٚء ذم حؼ اهلل ,وبٌل ظذ
ظبٚد اهلل بدمٚئٓؿ ,وأمقادهؿ ,وأظراضٓؿ ,وؿد مجع اهلل أيو ٚأصقل افًدل ذم

ؿقفف :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲ

ﭼ األعراف.{١١} :

01

أصول الدين

ـام مجع أصقل افؼ وافيِؿ ذم اآلي ٜاألخرى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﭼ

األعراف.{٣٣} :

وهذه ادحرمٚت ذم ـؾ رشيً ,ٜوـؾ زمٚن ومُٚن ,ألن افؼ وافرضر وافٍسٚد
مالزم ده ٚحٔ ٞم ٚـ ,ٕٝٚوؿٚل تًٚػ ذم بٔٚن أصقل افز وافتَقى افتل هل روح
افًدل.

ﭽ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

أصول الدين

02

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ

البقرة.{٩١١} :

ؾٓذه اآليٚت افُريّ ٜاصتِّ ٝظذ أصقل افؼيً ٜوبٔٚن صدؿٓ ٚوظيّتٓٚ
وـامده ٚومراظٚهت ٚفًِدل وافَسط وادهٚفح ذم ـؾ زمٚن ومُٚن ,وذم ـؾ حٚفٜ
مـ األحقال ,وتٍٚصٔؾ افؼيً ٜـِٓ ٚتٍهٔؾ فام ٕه ٝظِٔف هذه اآليٚت وذفؽ

أـز برهٚن ظذ أهنٚﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

فصلت.{٦١} :

ظٚمل بّهٚفح

ظبٚده ,رحٔؿ هبؿ حٔ ٞحثٓؿ ظذ م ٚيًٍْٓؿ ,وحذرهؿ ظام يرضهؿ ,وأرصدهؿ
إػ ـؾ خر وهدى ,وهنٚهؿ ظـ ـؾ رش وشقء وردى ,وهل ـِٓ ٚحؼ مهدق
يًسف أوفق األفبٚب هب ,ٚوختوع افًَقل افهحٔح ٜده ,ٚويًِؿ أن ـؾ مٕٚ ٚؿوٓٚ

وخٚفٍٓ ٚؾٕ٘ف رش وؽل وضاللﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﭼ يونس.{٣١} :
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ﭽﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

سبأ.{٤} :

ؾٖخز أن افذيـ أوتقا افًِؿ

احلََٔل هؿ افذيـ يرون ويًسؾقن أن افذي إٔزل ظذ حمّد هق احلؼ ذم ذاتف
وأوصٚؾف ,وإٔف هيدي إػ افكاط ادستَٔؿ ادقصؾ إػ اهلل افًزيز احلّٔد ,يًْل:
ويرون أن م ٚخٚفٍف وٕٚؿوف هق افبٚضؾ ذم ذاتف وأوصٚؾف ,وم ٚيقصؾ إفٔف مـ ؽل
وضالل ,وجٓؾ ورش ,ؾٓق تًٚػ احلؼ وديْف حؼ ووظده حؼ وؿقفف حؼ ومٚ
خٚفػ ذفؽ بٚضؾ.

قال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﭼ الحج .{٤١} :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﭼ الروم.{٤٥} :

ﭽ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األحزاب .{٦} :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭦﭧﭼ

النساء.{٩١١} :

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
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النساء.{٥١} :

واحلؼ هق افهالح وبف افهالح ادىِؼ ,وضده هق افٍسٚد.

وقال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ

ﭼ المؤمنون.{١٩} :

ؾٖخز أن احلؼ فق ـٚن تٚبً ٚألهقاء ـؾ خمٚفػ فِرشقل حلهؾ مْف افٍسٚد افًٚم
وافرضر افًئؿ ,ؾُؾ رشيً ٜوؿٕٚقن وشٔٚش ٜفِّخِقق تْٚذم م ٚجٚء بف
افرشقل ,ؾ٘ن رشه ٚمستىر ,ورضره ٚـبر ,وافتجرب ٜوادنٚهدة أـز صٚهد
ظذ ذفؽ ,وحٔ ٞـٚن احلؼ وصػ افديـ افالزم ادالزم ؿٚوم ـؾ م ٚظٚرضف مـ
جٔقش افبٚضؾ ادتُٚثرة اجلبٚرة ,ؾهّد ده ٚوؿٚومٓ ٚوأبىِٓ ٚوحمَٓ ,ٚوهق ال
يزال –وهلل احلّد -ذم ـؾ وؿ ٝمستًد دَٚوم ٜادًتديـ ومْٚزف ٜافيٚدغ

وحتدي ـؾ مًتد ـٍٚر أثٔؿ ,ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭼ

التوبة.{٣٣} :

ﮠﮡ ﮢﮣﭼ

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

اإلسراء.{٥٩} :

ؾٕٚير إػ حٚف ٜافْبل  وم ٚظٕٚك مـ مَٚومٚت ادبىِغ ,وـٔػ أيده اهلل بٚحلؼ
ظذ مجٔع ضقائػ افيٚدغ مع حَْٓؿ وتُٚفبٓؿ وتْٚرصهؿ ظذ بٚضِٓؿ حتك
خرج مْتكا بٚحلؼ افذي أيده اهلل.

قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭼ

األنفال.{١٤} :

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵
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﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂     
        
ﭼ

التوبة.{٦٥} :

ثؿ تٖمؾ م ٚؿٚم بف اخلٍِٚء افراصدون ومـ مًٓؿ مـ افهحٚب ٜاألخٔٚر ,ومـ
بًدهؿ مـ ادِقك افًٚدفغ ,وـٔػ ؾتحقا افَِقب بٚفًِؿ واإليامن ,وؾتحقا
األمهٚر ,واحلؼ مًٓؿ مالزم دهؿ وافْك مـ اهلل مٗيدهؿ ,ومل يزل افديـ
اإلشالمل ؿد خوع فف أهؾ ادنٚرق وادٌٚرب ,وؿد تَبِقه وؿبِقه بام ؾٔف مـ
افًدل وافرمح ٜواخلر افذي ال يقجد ذم ؽره ,ؾِام حتِِقا بًد ذفؽ ظـ هذا
افديـ احلؼ صٔئ ٚؾنٔئ ٚتَِص ظزهؿ ,وشِى ٝظِٔٓؿ األظداء مـ ـؾ مُٚن,
وهق مع ـثرة األظداء وصدة حَْٓؿ واتٍٚؿٓؿ ظذ حمَف وإبىٚفف ,ومع ؿِ ٜأهِف
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احلََٔٔغ ووؿقع افتخٚذل بغ ادْتسبغ إفٔف-مع ذفؽ مل يزل -وهلل احلّد -ؿٚئؿ
األصقل ,حمٍقط ٚبحٍظ اهلل ,مَٚوم ٚـؾ جٔش يٌزوه مـ أصْٚف افٍُٚر
ادحٚربغ ادًِْغ حمٚربتف ,ومـ افزٕٚدؿ ٜادْٚؾَغ ادِحديـ افذيـ ييٓرون
إحلٚدهؿ ,وافذيـ خيٍقٕف ويًِّقن ذم افبٚضـ ظذ افَوٚء ظِٔف ,وفُْٓؿ ذم ـؾ
وؿ ٝخمذوفقن يبدون ادَٚومٚت ادتْقظ ٜؾٔيٓر فِخِؼ بٚضِٓؿ وإحلٚدهؿ
ومُرهؿ ,وال يروج بٚضِٓؿ إال ظذ مـ ال بهرة فف وال حؼ مًف ,وفام ظِّقا
بذفؽ وظرؾقا إٔف فٔس ذم إمُٚهنؿ مَٚوم ٜاحلؼ شًقا ذم إضًٚف احلؼ مـ
ؿِقب مـ يْتس ٛإفٔف ,ؾٍتحقا اددارس افتل حت ٝشٔىرهتؿ ,وضردوا ظْٓٚ
ظِقم افديـ أو جًِقه اشام ظذ مسّك فٔتُّْقا مـ بذر بٚضِٓؿ ذم ؿِقب
ادتًِّغ ؾٔٓ ,ٚافذيـ فٔس ظْدهؿ ظِؿ بٚحلؼ يَٚوم مُر هٗالء وخداظٓؿ,
وـٚن هذا مـ أـز افُْبٚت افتل أصٔ ٛهب ٚادسِّقن ,ومـ أـز افسالح ألظداء
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اإلشالم ,حتك صٚر اخلري ٟمْٓ ٚؿد تسِح بسالح أظداء اإلشالم ,وصٚر أـز
ظقن ظذ مـ يْتس ٛإفٔٓؿ ديْ ٚوؿقمٔ ٜووضْ ,ٚؾٍوؾ ديـ األج ٕٛٚاألظداء
وؿقمٔتٓؿ ووضْٔتٓؿ ظذ ديْف وؿقمف ووضْف ؾزال ديْف وؾسدت أخالؿف وذهبٝ
مروءتف وإٕسٕٔٚتف ,ؾٔتًغ ظذ ـؾ أحد افسًل ذم إصالح افتًِٔؿ,وال شبٔؾ إػ
ذفؽ إال بٚفتًٚفٔؿ افدئْ ٜومراظٚة األخالق وادحٚؾي ٜظذ ادتًِّغ
ومالحيتٓؿ ,ؾ٘ن إصالح افتًِٔؿ هق افسب ٛافقحٔد حلٍظ افديـ ,ومَٚوم ٜـؾ

رش وؾسٚد وشب ٛفهالح األمقر ـِٓ ,ٚؿٚل تًٚػ :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﭼ

التحريم.{٤} :

وذفؽ بٚفتًِٔؿ واإلفزام بٚحلؼ ظِام وظّال ,ؾّـ أمهؾ أوالده ومـ يَقم ظِٔٓؿ
مم ٚهق مسسظك ظِٔف ؾَد ظل أمر اهلل وأمر رشقفف ,وظرضٓؿ فًَِقبٚت,
ؾُٔػ إذا أمهِٓؿ ظـ افتًٚفٔؿ افْٚؾً ,ٜواآلداب افهٚحل ,ٜوأصٌِٓؿ بوده ٚمـ
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افتًٚفٔؿ افوٚرة؟ ؾام أظيؿ خسٚرة مـ خرس أوالده ,بؾ م ٚأظيؿ حرسة مـ ـٚن
أوالده افذيـ ـٚن يرجق ًٍٕٓؿ ,ب٘مهٚفف إيٚهؿ ,وتقجٔٓٓؿ فًِِقم افوٚرة ,ؿد
صٚروا أظيؿ ُٕب ٜظِٔف وخرس ديْف ودٕٔٚه.

وقد صح عن النيب  أنو قال(( :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانو أو ينصرانو أو يمجسانو))(.)1

وذفؽ بٚفتًٚفٔؿ ادْحرؾ ,ٜوهذه

اددارس اإلحلٚدي ٜخترج افْٚصئغ ؾٔٓ ٚمـ األديٚن ـِٓ ,ٚألن هذا هق افٌرض
ادَهقد هب ,ٚوألهن ٚتَِل ذم أذهٚهنؿ ؿٚظدة مـ أخب ٞأو أخب ٞأصقل اإلحلٚد
وهل أن افًِؿ احلََٔل ظْدهؿ م ٚيدرك بٚحلقاس ؾَط ,وم ٚمل يدرك بٚحلقاس
ؾِٔس ظْدهؿ بًِؿ ,وال يًد مـ احلَٚئؼ افهحٔح ,ٜوهذه افَٚظدة اخلبٔثٜ
خٚفٍقا ؾٔٓ ٚمجٔع األديٚن افهحٔح ,ٜبؾ خٚفٍقا ؾٔٓ ٚمجٔع افًَالء ,ؾ٘ن مدارك

)1رواه البخاري برقم(.)1335
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افًِؿ ـثرة متْقظ ,ٜمدرـٚت احلس ومدرـٚت افًَؾ ومدرـٚت األخبٚر
افهحٔح ,ٜوافْقظٚن األخران مدرـٚهتام أظيؿ وأـّؾ وأوشع ,ؾ٘ذا ٍٕٔ ٝمل
يبَك إال اددرـٚت افتل تدرك بٚحلس وهل دائرة ضَٔ ٜتقؿع أهِٓ ٚذم ادٓٚفؽ,
ؾٖظيؿ آثٚره ٚوأبىِٓ ٚإُٕٚر ظِقم افٌٔ ٛـِٓ ,ٚوهق إُٕٚر مجٔع م ٚأخزت بف
افرشؾ ,وافُت ٛادْزف ٜمـ افسامء مـ تقحٔد اهلل ,وتٍرده بهٍٚت افُامل,
وتقحده بٚخلِؼ وافتدبر ,وإُٕٚر افبً ٞواجلزاء ذم افدار اآلخرة ,وإُٕٚر
ادالئُ ٜواجلـ ,ومجٔع م ٚأخز اهلل بف وأخزت بف افرشؾ مـ إٔبٚء افٌٔٛ
افقاشً ٜادْتؼة افتل ؿٚم ٝافزاهغ ادتْقظ ٜظذ حَٓ ٚوصدؿٓ ٚوظدم افريٛ
ؾٔٓ ,ٚؾُٖٕره ٚهٗالء ادِحدون ـام إُٔره ٚأشالؾٓؿ افدهريقن افذيـ ؿٚفقا:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

الجاثية.{١٦} :
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وؿد ظِؿ أن آيٚت افتقحٔد ,وآيٚت افبً ,ٞوآيٚت صدق افرشؾ وافزاهغ
افداف ٜظذ ذفؽ افتل ال يُّـ إحهٚؤه ٚـِٓ-ٚتبىؾ ؿقل هٗالء ادِحديـ,
وختز أهنؿ ـام خرجقا مـ افديـ خرجقا مـ افًَؾ افهحٔح ,وخٚفٍقا ؾىرة اهلل
افتل ؾىر اهلل ظبٚده ظِٔٓ ,ٚؾجّٔع م ٚأخز اهلل بف ذم ـتبف وظذ أفسْ ٜرشِف مـ
أمقر افٌٔ ٛافتل هل أظذ إٔقاع افهدق-إُٔره ٚهٗالء ادالحدة.
ومـ ادًِقم ظْد افًَالء ادًتزيـ أن مـ مل يٗمـ بذفؽ احلؼ ادبغ افذي ؿٚمٝ
األدف ٜوافزاهغ بهدؿف وحََٔتف وئَْف مل يُـ ظْده ظِؿ وحؼ يٗمـ بف

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

الجاثية.{٥ – ٤} :

وؿد حتدت افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم مجٔع مـ ـذهبؿ أن يًٚرضقا م ٚجٚءوا
بف مـ اآليٚت افبْٔٚت وادًجزات افبٚهرات ,ؾيٓر ظجز ادُذبغ ,وبٕٝٚ
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مُٚبرهتؿ ,وأهنؿ فٔسقا ظذ يشء ,وأهنؿ ـٕٚقا ـٚذبغ ,وؿد حتدى اهلل اإلٕس

واجلـ أن يٖتقا بّثؾ هذا افَرآن ,وأخز أهنؿ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭼ

اإلسراء.{٥٥} :

وافتحدي ؿٚئؿ مْذ ٕزل افَرآن وإػ أن

تَقم افسٚظ ,ٜوظجز ادًٚرضغ ادُذبغ ؿد طٓر فُؾ أحد ,وهذا مـ أظيؿ
افزاهغ ادقجب ٜفتهديؼ مجٔع م ٚأخز بف مـ ظِقم افٌٔ ٛوافنٓٚدة.
ـام أن مـ أظيؿ افزاهغ أحُٚم هذا افديـ ,وصدق م ٚجٚء بف مـ األخبٚر ظـ
األوفغ واآلخريـ ,وظـ مجٔع أمقر افٌٔ ,ٛوإٔف مل يٖيت وفـ يٖيت ظِؿ صحٔح ال
حمسقس وال مًَقل يَْض خزا مـ أخبٚره ,ـام أن أحُٚمف أظدل األحُٚم
وأهداه ٚوأؿقمٓ ,ٚوهب ٚافهالح ادىِؼ ذم ـؾ زمٚن ومُٚن ,وؿد بٚن فُؾ ظٚؿؾ
أن األمقر افًٚم ,ٜواخلٚص ٜال يُّـ صالحٓ ٚواشتَٚمتٓ ٚواظتداده ٚحتك تىبؼ

ظذ أحُٚم اهلل بغ ظبٚده ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

المائدة:
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} .{٨٥وال يُْر هذا وال يُٚبر ؾٔف إال أحد رجِغ ,إم ٚمًٕٚد مُٚبر يُْر احلَٚئؼ
افقاضح ٜوافزاهغ افسٚضً ,ٜوإم ٚضٚل جٚهؾ مـ أظيؿ افوٚفغ ,ؾٚفًْٚد
وافوالل ال يستٌرب ظذ صٚحبٓام إُٕٚر أظيؿ آيٚت اهلل ,وأظيؿ افزاهغ
وادًجزات افداف ٜظذ صدق افرشؾ وحَٔ ٜم ٚجٚءوا بف ؾٓٗالء داخِقن ذم ؿقفف

تًٚػ :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ

غافر- ١٥} :

 .{١٩ؾٓؿ ـذبقا بجّٔع آيٚت اهلل افتل هل أبغ اآليٚت وأظيّٓ ٚوأوضحٓ,ٚ
وبام أرشؾ اهلل بف رشِف مـ احلؼ افْٚؾع وافهدق.
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ؾهؾ
وحٔ ٞـٚن ادِحدون ادُذبقن بآيٚت اهلل ,وبام أرشؾ بف رشِف ؿد ظِّقا إٔف
متك تَٚبؾ م ٚجٚءت بف افرشؾ مـ احلؼ مع بٚضِٓؿ مل يُـ فبٚضِٓؿ أدٕك ثبقت

بؾ اضّحؾ ـام ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﭼ األنبياء .{٩٥} :ؾحٔ ٞظِّقا هبذا األمر مُروا مُرا ـبٚرا,
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ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
}.{٦١ – ٦٤

ﭼ إبراىيم:

افذي مـ مجِتف طٓقر احلؼ ظذ افبٚضؾ وإتهٚره ذم هذه افدٕٔ ٚويقم

يَقم األصٓٚد ,ؾّـ أظيؿ مُرهؿ م ٚأرشت إفٔف شٚبَ ٚب٘ضًٚف ظِقم افديـ أو
مًْٓ ٚمـ مدارشٓؿ .ومْٓ ٚأهنؿ ؿٚفقا :جي ٛأن تُقن األؾُٚر حرة وأال تتَٔد
بقء مـ افَٔقد ,وذفؽ فَهد افتحِؾ ظام جٚءت بف افرشؾ واألديٚن
افهحٔح ,ٜألهنؿ إذا زظّقا أن فُؾ أحد ؾُره ,وإٔف مٓام خىر ببٚفف مـ
األؾُٚر ,وافًَٚئد ادهدام ٜؾِف أن يبقح هب ,ٚويدظق إفٔٓ ,ٚوأن ال يًٚرضٓ ٚبًَٔدة
صحٔح ٜوال ؾٚشدة – ـٚن موّقن هذا وجقب افتحِؾ ظـ األديٚن ,وظدم
افتَٔد هب ,ٚوهذا هق اإلحلٚد وافزٕدؿ ,ٜوهٗالء أظيؿ جرم ٚوأصد ضٌٔ ٕٚٚمـ

إخقاهنؿ افسٚبَغ افذيـ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ؾٖوفئؽ مًٓؿ ٕقع اظساف بٚهلل صحبف االشتُبٚر ظـ االَٕٔٚد

فِرشؾ ,وأم ٚهٗالء ؾَِقهبؿ مُْرة فِحؼ افذي جٚءت بف افرشؾ وهؿ
مستُزون ظـ االَٕٔٚد فرشؾ اهلل وـتبف ,بؾ مستُزون ظـ اإليامن بٚهلل ,ومـ
ادًِقم افذي ال يتامرى ؾٔف افًَالء أن إضالق احلري ٜفألؾُٚر ,وظدم تَٔدهٚ
بٚحلؼ افثٚب ٝافذي ؿٚم ٝافزاهغ ظذ صدؿف وحَٔتف هق افٍُر بٚفرشؾ ,وهق
افٍقىض ,افذي يٗدي بٖهِف إػ ادهالك افدٕٔقي ؿبؾ ادهالك األخروي ,ؾٍقضقيٜ
األؾُٚر هل ؾقضقي ٜاألؾًٚل ؾًذ ذفؽ ؾًٍِٔؾ ـؾ أحد م ٚأراد مـ ؾسؼ
وؾجقر وهتتؽ ,وفٔىِؼ حلريتف م ٚصٚءت ٍٕسف األمٚرة بٚفسقء مـ ؾحنٚء
ومُْر وبٌل ,ال يتَٔد بؼيً ٜوال بّروءة وال بٕ٘س ,ٜٕٔٚبؾ يْتَؾ مـ ضقر
اإلٕس ٜٕٔٚإػ ضقر افبٓٚئؿ ,بؾ إػ ضقر افنٔٚضغ وهذا م ٚأرادوه ,وهذا مٚ
وصِقا إفٔف ,ادتقؽِقن مْٓؿ وافبٚؿقن يسًقن خٍِٓؿ ,ثؿ إٕف مـ ادًِقم أن
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حري ٜاألؾُٚر وإظىٚء ـؾ أحد أن يتُِؿ بام يريد وينتٓل ,واإلرادات متبٚيْ,ٜ
واألؽراض خمتٍِ-ٜأن ذم هذا هالك احلُقمٚت وافنًقب ,ؾٚخلِؼ ذم ؽٚيٜ
افرضورة إػ ضٚبط يوبىٓؿ ,وإػ ؿقإغ صٚرم ٜؿقي ٜحتجزهؿ ظـ افؼور
ادتْقظ ,ٜومتك أظىقا حريتٓؿ مرج ٝأؿقادهؿ ,واختِ ٝأظامدهؿ ,وتبٚيْٝ
أؾًٚدهؿ ؾقؿًقا ذم افٍقىض ادُِٓ ,ٜوافؼور افَٚتِ ,ٜواألمؿ افتل تًّؾ ظذ
هذا هل شٚظٔ ٜذم ضريؼ هالـٓ ٚافدٕٔقي ؿبؾ ادهالك األخروي.
ؾٚألؾُٚر افهحٔح ٜهل األؾُٚر افسِّٔ ٜادتَٔدة بٚحلؼ افتل ؽٚيتٓ ٚاحلؼ وشرهٚ
مع احلؼ ,وهل األؾُٚر افتل دظ ٚاهلل ظبٚده إػ افتٍُر ؾٔٓ ٚذم آيٚتف ادتِقة وآيٚتف
ادنٓقدة ,فًٔرف احلؼ ويًّؾ بٚحلؼ ,وذفؽ هق افهالح فِيٚهر وافبٚضـ,
وحٔ ٞؿد ظِؿ أهؾ افًِؿ وادهدى وافرصد أن م ٚجٚء بف افرشقل هق احلؼ ,وهق
افذي هيدي إػ ـؾ خر ـٚن افقاج ٛادتًغ وافٍرض األـٔد افتَٔد هبذا احلؼ

أصول الدين

19

ظِام وإرادة وظّال ,ؾتُقن األؾُٚر حٚئّ ٜحقل هذا احلؼ ادبغ الشتخراج
ظِقمف ومًٚرؾف افْٚؾً ,ٜوحقل إرصٚداتف ومقاظيف فسِقك افكاط ادستَٔؿ.
وهذا افتَٔد افذي هق أؾرض افٍروض ظذ ادٍُِغ هق يْبقع افًِؿ وأصؾ
اخلر ,ومدار صالح افديـ وافدٕٔ ٚظِٔف ,وهق افامٕع مـ افٍقىض ,ومـ االٕىالق
ذم ادهالك ,ؾٔتَٔد افًبد هبذا احلؼ ,وال يتَٔد بٖي ؿقل يًٚرضف ,وال بٖي ظّؾ
يْٚؾٔف وفق صدر مـ أـٚبر افْٚس ,ألن م ٚشقى افرشقل  ؽر مًهقم ,وأم ٚمٚ
جٚء بف افُتٚب وافسْ ٜمـ احلَٚئؼ ذم األصقل وافٍروع ؾٓق حمُؿ مًهقم يدل

ظذ ـامل افَٔغ افًِّل وافَٔغ افًّع ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

النساء:

} .{٩١١ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ النساء .{٥١} :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﭼ

األحزاب.{٦} :

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ اإلسراء .{١} :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
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ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ فصلت .{٨٣} :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﭼ

:

الجاثية }.{٤

وإذا أردت أن تًرف افٍرق افًئؿ بغ مـ يدظق إػ حترير األؾُٚر مـ ـؾ
افَٔقد ,وبغ مـ يِتزم احلؼ افذي جٚءت بف افرشؾ وال يبٚيل بّـ خٚفػ ذفؽ,
وبغ مـ يِتزم افًّؾ بٚحلؼ ,وبغ مـ يّق بًِّف مع ؽريزة ودواظل ٍٕسف-
ؾٚرضب فذفؽ مثِغ:
أحدمه :ٚمـ ؿِبف خٚل مـ افتزام احلؼ وافًّؾ بف ,وهق جيري ذم أظامفف وأؿقافف
ظذ مَت ٙم ٚتدظقه إفٔف ٍٕسف مـ اإلرادات ادتْقظ ,ٜؾٕ٘ف ال يبٚيل بٚفيِؿ
وافبٌل وافٍحنٚء وادُْر ,ؾ٘ن افٍْس أمٚرة بٚفسقء ؾّـ أضٚظٓ ٚضٚظ ٜظّٔٚء
ؿٚدتف إػ ادهالك واخلسٚر ,دمد مثؾ هذا أؾُٚره متوٚرب ٜوٕيريٚتف متْٚؿوٜ
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وظِقمف ؽر صحٔح ,ٜؾٓق ذم أمر مري ,ٟذم ؾُره وشًٔف وظِّف ومجٔع
تكؾٚتف.
وافثٚين :مـ افرجِغ رجؾ ظرف احلؼ وافتزمف ,وظرف أن م ٚجٚءت بف افرشؾ
حؼ ,وأن افُتٚب افَرآن وشْ ٜحمّد  جٚءا بُؾ ظِؿ صحٔح ,وبُؾ حؼ
وصدق ,وبُؾ هدى ورصٚد,وبُؾ خر ظٚجؾ وآجؾ ,ؾحك أؾُٚره ذم هذا
ادٔدان اجلِٔؾ ,واشتخرج مـ ـْقز افُتٚب وافسْ ٜـؾ حؼ وهدى ورصد,
وحتٍِٕ ٝسف بُؾ خِؼ مجٔؾ يدظق إفٔف افؼع ,وختِ ٝظـ ـؾ خِؼ رذيؾ,
ؾهٚر ظٚرؾ ٚبٚحلؼ ,ظٚمال بٚحلؼ ؾٓذا ال تسٖل ظام صحهؾ فف مـ ادًٚرف اجلِِٔ,ٜ
وافًِقم افَْٔٔٔ ,ٜواألخالق اجلِّٔ ,ٜوافسر ذم مجٔع تكؾٚتف ظذ افًدل افذي

هق افكاط ادستَٔؿ ؾٓؾ يستقي هذا وذاك ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﭼ

الملك.{١١} :

ؾٚألول ضٚل ؽٚو شٚع
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إػ ادهالك واخلرسان ,وافثٚين مٓتد ظٚمل بٚحلؼ ,ظٚمؾ بف يسًك إػ ـؾ خر وبر
وـرام.ٜ
وادَهقد أن ادِحديـ وادٌس هبؿ أبدوا وأظٚدوا ذم افدظقة إػ حري ٜاألؾُٚر,
وافٌرض مـ هذا :افتحِؾ مـ أديٚن افرشؾ ,ومـ األخالق اجلِّٔ ,ٜفتْىِؼ
افٍْقس ؾٔام صٚءت ؾتُقن افبٓٚئؿ أحسـ حٚال مْٓ ,ٚوافًَقل واألؾُٚر متٍٚوتٜ
ذم إدراـٓ ,ٚوذم مَٚصده ٚوذم ؽٚيٚهت ٚـٚإلرادات ,بؾ اإلرادات تبع األؾُٚر,
وفق أهنؿ ؿٔدوا أؾُٚرهؿ بٚحلؼ افذي جٚءت بف افرشؾ وإراداهتؿ بٚتبٚع مٕ ٚزل
اهلل-فُٚن خرا دهؿ وأؿقم.

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼالروم .{١١} :ﭽ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
القصص.{٨٥} :
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وقال  (( :ال يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه تبعا لما جئت بو))(.)1

ؾّـ ـٚن هقاه تبً ٚفام جٚء بف افرشقل ال يزيغ ظْف ؾٓق ادٗمـ احلََٔل ,وهق

افذي ؿد هدي فِتل هل أؿقم ذم ظِقمف ومًٚرؾف وأخالؿف ,وهق افذي أضّٖٕٝ
()2

ٍٕسف إػ افهدق واحلؼ ,ؾ٘ن افهدق ضّْٖٕٔ ٜوافُذب ريبٜ
ذم أمر مري.ٟ

 )1السنة البن أيب عاصم(.)15
 )2مشكل اآلثار(.)2142

وافبٚضؾ صٚحبف
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فصل

ومم ٚروج بف ادِحدون بٚضِٓؿ وظِقمٓؿ ادخٚفٍ ٜفِديـ أهنؿ زخرؾقا دهٚ
افًبٚرات ؾسّقه ٚدمديدا ورؿٔ ٚوتَدم ٚوٕحقه ٚمـ األشامء افتل يٌرر هب ٚويٌس
هب ٚمـ ال بهرة فف ,وشّقا احلؼ افذي جٚءت بف افرشؾ مجقدا ورجًٔ ٜورجقظٚ

إػ افقراء وختديرا ـام ؿٚل تًٚػ ظـ أشالؾٓؿ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﭼ

األنعام:

}.{٩٩٣– ٩٩١

ؾٖخز تًٚػ أن هذا دأب أظداء افرشؾ ذم ـؾ زمٚن أهنؿ يزخرؾقن افًبٚرات
فتحسغ بٚضِٓؿ وتَبٔح م ٚجٚءت بف افرشؾ ,وأهنؿ يتقاصقن بذفؽ ,ويٍسون
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ظذ اهلل افُذب ,وإٔف يٌس بف مـ ال ظِؿ فف وال بهرة وال إيامن ,ؾٓٗالء أخذوا
ـؾ م ٚاؾساه األوفقن مـ أشالؾٓؿ ادُذبغ ,وزادوا زيٚدات ـؿ اصىٚدوا ؾٔٓٚ
مـ ضًٍٚء افبهٚئر.
وفٔس م ٚجٚءت بف افرشؾ مجقدا وال رجقظ ٚإػ افقراء وإٕام هق احلؼ وافْقر
واحلٔٚة وافرصد افذي ال حٔٚة فِقجقد وال فَِِقب إال بف ,وال ٕقر إال بٚؿتبٚس
ٕقره ,وهق ادقؿد فِّٓؿ وافًزائؿ إػ ـؾ خهِ ٜمحٔدة ,وإػ ـؾ رؿل صحٔح
وتَدم ٕٚؾع ,ؾ٘ن مـ أصقل افؼيً ٜافُزى افًّؾ بٚألشبٚب افْٚؾً ,ٜواحلٞ
ظذ ـؾ ظّؾ ومهِح ,ٜواالشتً ٜٕٚبٚهلل ذم حتَٔؼ ذفؽ ,ومـ ادًِقم أن مـ
حتَؼ هبذيـ افقصٍغ ,بذل ادجٓقد واالشتً ٜٕٚبٚدًبقد ؾٕ٘ف ال يزال ذم تَدم
مىرد ذم إصالح افديـ وإصالح افدٕٔ ٚادًْٔ ٜظذ افديـ .وذم افهحٔح ظْف 
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إٔف ؿٚل (( :احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز))(.)1

وهذا

صٚمؾ فألمر بٚحلرص ظذ م ٚيٍْع ذم افًٚجؾ واآلجؾ ,وـؿ ذم ـتٚب اهلل مـ
األمر بٚألظامل افهٚحل ٜافْٚؾً ,ٜواألمر بٚالشتً ٜٕٚبٚهلل افتل هل روح األظامل,

وهب ٚؿقامٓ ,ٚؾ٘ن مـ اشتًٚن بٚهلل ـٍٚه وأظٕٚف وؿقاه وأيده بروح مْف ﭽ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ

ﭼ الطالق.{٣} :

وقال تعاىل يف األمر بالصرب على اجلهاد ومقاومة األعداء والرتغيب يف
ثواب ذلك ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ

 )1رواه مسلم رقم(.)2664

ﭼ النساء,{٩٥٦} :

ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
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األنفال.{٦٤} :
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ؾٓذا األمر بّالزم ٜافهز ظذ ـؾ ظّؾ ٕٚؾع ,وافبنٚرة دهؿ

بًّٔ ٜاهلل ومًقٕتف.
وأم ٚافًِقم افامدي ٜاخلٚفٔ ٜمـ روح افديـ وروحف ؾ٘هن ٚتَدم إػ ادهالك وافدمٚر,
وتَدم إػ هدم ـؾ خِؼ مجٔؾ واالتهٚف بُؾ خِؼ رذيؾ ,وادنٚهدة واحلس
أـز صٚهد ظذ هذا ,وذفؽ إٔف مـ ادّتْع ادحٚل أن صحهؾ افتَدم افهحٔح إال
إذا صحبف افديـ افهحٔح ادالزم فِحؼ ,ؾ٘ن افبٚضؾ وإن ـٚن فف ٕقع صقفٜ
ؾآخره افزوال واالضّحالل ,ومْتٓٚه اخلسٚرة وادهالك وافتبٚر(.)1
ؾًْد هٗالء ادِحديـ أن افتجديد وافرؿل هق االٕدمٚج ذم مًْقي ٜاألجٕٛٚ
أظداء األديٚن ـِٓ ,ٚوزوال صخهٔٚهتؿ ذم صخهٔٚت أوفئؽ ,وافتنبف هبؿ ذم
أخالؿٓؿ وفبٚشٓؿ وظقائدهؿ افدؿَٔ ٜواجلِِٔ(( ,ٜومـ تنبف بَقم ؾٓق

 )1التبار( :اهلالك).لسان العرب,مادة(ت ب ر).
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مْٓؿ))( .)1ؾرون افبَٚء ظذ أخالق ديْٓؿ وؿقمٓؿ افتل هل األخالق افًٚفٔ-ٜ
يرون افبَٚء ظِٔٓ ٚمجقدا ,واالٕحالل ظْٓ ٚهق افرؿل ,ؾٚشتبدفقا األدٕك اخلسٔس
بٚألظذ افُٚمؾ افٍْٔس ؾهٚروا مع أظدائٓؿ ذم طٚهرهؿ وبٚضْٓؿ ,وصٚروا
بذفؽ أـز شالح فألظداء ظذ ديْٓؿ وؿقمٓؿ ,وهبذه احلٚل تْحؾ مًْقيٚهتؿ,
ويْدجمقن ذم ؽرهؿ ذم ـؾ يشء وهذا أبِغ م ٚيريده األظداء مـ ادتسّغ
بٚإلشالم.

 )1رواه اإلمام أمحد برقم(,)5114و أبو داود برقم(.)4231
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ؾهؾ
ومم ٚيروج بف ادْحرؾقن بٚضِٓؿ دهجٓؿ افنديد بٚفثَٚؾ ٜافًكي ٜزاظّغ أن
األخالق ال تتٓذب وال تتًدل إال هب ,ٚويىْبقن ذم مدحٓ ٚوافثْٚء ظِٔٓ ٚومدح
ادتهٍغ هب ,ٚوذم مـ مل تُـ فف هذه افثَٚؾ ,ٜوافسخري ٜمْف وهؿ يٍرسوهنٚ
تٍٚشر متبٚيْ ٜمْحرؾ ,ٜـؾ يتُِؿ بام خيىر فف ,ألن افًِقم إذا ـ ٕٝٚؾقىض
واألخالق تتبًٓ ٚهُذا يُقن أهِٓ ٚال يتٍَقن ذم ٕيريٚهتؿ وأظامدهؿ وأخالؿٓؿ,
وال يُّْْ ٚرشح م ٚيَقفقٕف ظـ هذه افثَٚؾ ٜادْحرؾ ,ٜوفُْف ؿد ظِؿ أهؾ
واحلج ٚوأهؾ افًَقل افراؿٔ ٜأن افثَٚؾ ٜافتل يِٓجقن هب ٚهبقط أخالق ,وذهٚب
ادًْقيٚت افهحٔح ٜوافزهق وافًج ٛوافُز افذي هق أـز داء يبتذ بف افًبد,
وإٕام افثَٚؾ ٜافهحٔح ٜوافتٓذي ٛافْٚؾع هق م ٚجٚء بف افديـ اإلشالمل ,ؾٕ٘ف
حمٚل أن تتٓذب افٍْقس وتُتس ٛافٍوٚئؾ بًِقم افامدة ادحو ٜوأظامده,ٚ
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وادنٚهدة أـز صٚهد ظذ ذفؽ ,ؾ٘هن ٚمع تىقره ٚوتبحره ٚظجزت ـؾ افًجز
ظـ إصالح األخالق واـتسٚهب ٚافٍوٚئؾ ,وظجزت ظـ ترؾًٓ ٚظـ افرذائؾ,
وإٕام افذي يتٍُؾ هبذا اإلصالح ويتقػ هذا افتٓذي ٛافهحٔح ,ويقجف األؾُٚر
إػ افًِقم افهٚدؿ ٜواألظامل إػ اخلر وادهدى وافهالح ,ويزجره ٚظـ ـؾ رش-
هق م ٚجٚء بف افديـ اإلشالمل ,ؾٓق مهِح فِيٚهر وافبٚضـ ,فًَِٚئد واألخالق
وافًامل ,حٚث ظذ ـؾ ؾؤِ ,ٜزاجر ظـ ـؾ رذيِ ,ٜؾروح م ٚدظ ٚإفٔف افديـ
اإلشالمل اإليامن بٚفٌٔ ,ٛادتوّـ فإليامن بٚهلل افًئؿ ,وم ٚفف مـ األشامء
احلسْك وافهٍٚت افُٚمِ ٜافًِٔ ,ٚواألؾًٚل احلّٔدة ,وافتهٚريػ افسديدة,
ويتوّـ اإليامن بٚجلزاء افًٚجؾ واآلجؾ ظـ األظامل افهٚحل ,ٜواألظامل افسٔئٜ
افتل ال يًرف تٍٚصِٓ ٚإال مـ جٓ ٜافرشؾ ,وهل افتل تزرع ذم افَِقب افرؽبٜ
ذم ؾًؾ افٍوٚئؾ واخلرات ,وافتْٚؾس ذم اـتسٚب اإلحسٚن ذم ظبٚدة اهلل,
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واإلحسٚن إػ اخلِؼ ,وتزرع ؾٔٓ ٚـراه ٜافؼور وافرذائؾ ,وهل افتل يُقن دهٚ
افتٖثر افًئؿ ذم إصالح األؾراد واجلامظ ,ٜؿٚل تًٚػ ذم وصػ ادٗمْغ:

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖﮗﭼ

الحجرات.{٥ – ١} :

ؾٓق افذي يقجف األؾُٚر واإلرادات واألظامل إػ ـؾ خر ,ويزجره ٚظـ ـؾ
رضر ,ويٖمره ٚبٚفًدل واإلحسٚن وإيتٚء ذي افَربك ,ويْٓٚه ٚظـ افٍحنٚء
وادُْر وافبٌل ظذ اخلِؼ ذم دمٚئٓؿ وأمقادهؿ وأظراضٓؿ وحَقؿٓؿ.
وأم ٚظِقم افامدة ادحو ٜؾ٘هن ٚجٚؾ ٜال تْٓض بٖصحٚهب ٚإػ مُرم ,ٜوال
تزجرهؿ ظـ مُْر وشقء ,وإٕام ٍٕقشٓؿ آفٔ ٜحمو ٜأخس مـ ٍٕقس افسبٚع
افوٚري ,ٜال تسًك إال إػ أؽراضٓ ٚمٓام ـ -ٕٝٚؾُؿ بغ ؿِ ٛممِقء مـ اإليامن
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بٚهلل ومـ افرؽب ٜذم ثقابف ورضٚه واخلنٔ ٜمـ شخىف وظَٚبف ,وأخالؿف أـّؾ
األخالق وأؾوِٓ ٚؿد أثر هذا اإليامن وتقابًف ذم تقجٓف وتقجٔٓف وشًٔف ؾُٕٝٚ
أظامفف صٚحل ,ٜوـٚن خمِه ٚهلل ومٗدي ٚحلَقق ظبٚده يرظك افًٓقد واألمٕٚٚت,
وصحسم احلَقق وادًٚمالت ,ؿد اضّٖن ـؾ أحد ذم ثَتف وأمٕٚتف وؿٔٚمف بام ظِٔف
مـ احلَقق -ـؿ بغ هذا وبغ مـ هق بوده فٔس ذم ؿِبف مـ اإليامن مثَٚل ذرة
وال رؽب ٜذم اخلر وال رهب ٜمـ افؼ ال يرظك افًٓقد واألمٕٚٚت ,وال يىّئـ إػ
ثَتف ـؾ مـ ظِّف وخز حٚفف ,وال ظْده خنٔ ٜهلل تردظف ظـ ادحرمٚت
واخلٕٔٚٚت ,ؿد هبى ٝبف أخالؿف إػ أشٍؾ شٚؾِغ ,ثَٚؾتف ومهتف مكوؾ ٜإػ
تّْٔؼ بدٕف وصًره ,ودمّٔؾ فبٚشف وهٔئتف وـالمف ,وفٔس وراء هذا يشء إال
افًٚر وافدمٚر ,فام هق ظِٔف مـ األخالق ادهدام ٜألحقافف ودـ يتهؾ بف ,ؾبغ
هذا وهذا ـام بغ افسامء واألرض ,وهذا افٍرق افًئؿ ظٚئد إػ االتهٚف
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بٚفثَٚؾ ٜافًكي ٜاجلٚؾ ,ٜأو افثَٚؾ ٜافدئْ ٜافتل روحٓ ٚافرمح ٜوافًدل وافَسط
واألم ٜٕٚوافقؾٚء بٚحلَقق.
ؾٖظيؿ ًّٕ ٜيًْؿ اهلل هب ٚظذ افًبد أن يُقن ظْده بهرة يبك هب ٚاألصٔٚء ظذ
م ٚهل ظِٔف ,ؾًٔرف احلؼ ويًّؾ بف ,ويًرف افبٚضؾ ؾٔدظف ,واهلل هق ادقؾؼ
وحده ,وال تْير إػ مـ تسّك بٚإلشالم وٕبذ أخالؿف وراء طٓره ,وحتت ٟبف ظذ
اإلشالم وادسِّغ ذم صٍتف ومجقده وهبقط أخالؿف ,ؾ٘ن اإلشالم وادسِّغ
احلََٔٔغ يتزءون ممـ هذه حٚفف وإن تسّك بٚإلشالم ,وفٔس فف مْف إال رشّف,
ؾ٘ن افديـ اإلشالمل ديـ افرؾً ٜوافًزة وافرؿل افهحٔح ,ؾتًٚفّٔف وإرصٚداتف
وأخالؿف وأظامفف ـِٓ ٚذم ؽٚي ٜاإلحُٚم واالٕتيٚم ,وهل افٌٚي ٜذم تقجٔف
ادتهٍغ هب ٚإػ ـؾ خر وصالح وإصالح ,ـام هق مًروف ظْد ـؾ أحد م ٚـٚن
ظِٔف ادسِّقن األوفقن مـ افُامل وافَٔٚم بجّٔع ادَقمٚت افدئْ ٜوافدٕٔقي,ٜ
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وهبؿ يرضب ادثؾ ذم افُامل اإلٕسٚين افذي فٔس فف ٕير ,ؾّـ أراد أن يًرف
تٖثرات افديـ اجلِّٔ ٜؾِْٔير إػ هٗالء ,وأم ٚمـ أراد ادُٚبرة وافتٌرير ,ؾِف
ٕير ؽر هذا ,واهلل ادستًٚن.
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فصل
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ غافر .{٨٤} :وقال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷ ﮸ ﮹﮺
﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂  
  ﭼ

األحقاف.{١٤} :

أخز تًٚػ ذم هذه اآليٚت وؽره ٚأن ادُذبغ بٚفرشؾ واجلٚحديـ آليٚت اهلل
إٕام محِٓؿ ظذ ذفؽ افُز افذي هق صدورهؿ واحتَٚرهؿ واشتٓزائٓؿ بام

جٚءهتؿ بف افرشؾ وؾرحٓؿ بًِقمٓؿ ادْٚؾٔ ٜفًِقم افرشؾ .ﭽ ﮭ ﮮ
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ﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸﮹ ﮺
﮻ﭼ

غافر.{٥٣} :

وهذا افذي ذـره اهلل هق أؾيع وأصْع آثٚر افُز افذي هق رش األخالق ,افذي
مـ ذم ؿِبف مثَٚل حب ٜمْف ال يدخؾ اجلْ ,)1(ٜوهُذا خِػ هٗالء افسِػ
افىٚفح ,ؾ٘هنؿ ؿد اتٍَ ٝـِّ ٜشٍٓٚئٓؿ ومًٕٚدهيؿ أهنؿ ال يٗمْقن ,وال
يَْٚدون إال دـ دخؾ حت ٝحقاشٓؿ ودمٚرهبؿ ,وٕيريٚهتؿ وم ٚشقى ذفؽ

إُٔروه وؿٚفقا :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﭼ األنعام.{٩١٦} :

وؿد ظِؿ ظَال ورشظ ٚوؾىرة أن افًِقم واحلَٚئؼ افتل ال تدخؾ حت ٝاحلقاس,
وتدرك بٚفًِقم افتل جٚءت هب ٚافرشؾ ,وبٚفًَقل وافٍىر افسِّٔ-ٜؿد ظِؿ أهنٚ
أـّؾ افًِقم وأؿقاه ٚوإًٍٔٓ ,ٚؾٓؿ جحدوه ٚرأش ٚإال م ٚأحٚض ٝبف مًٚرؾٓؿ
 )1رواه مسلم رقم(.)11
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افوئِٔ ٜمم ٚيدخؾ حت ٝاحلقاس ,ؾِق ؾرض افٍرض ادحٚل أن مجٔع افًِقم
اددرـ ٜبٚحلقاس ؿد أحٚضقا هب ٚفُ ٕٝٚضئِٔ ٜجدا بٚفْسب ٜإػ ظِقم افرشؾ
ومدرـٚت افًَقل ,ؾُٔػ وم ٚأدرـقه مـ ظِقم افىبًٔ ٜوافُقن ؿِٔؾ بٚفْسبٜ
إػ م ٚمل يًرؾقه وهؿ مًسؾقن بذفؽ ,وال يزافقن صحدثقن ٕيريٚت ودمٚرب
صحُّقن ظِٔٓ ٚثؿ بًد ذفؽ يتبغ دهؿ أخىٚؤه ,ٚويستٍٖٕقن ؽره ,ٚوهُذا ؾ٘ذا
ـٚن هذا ؿهقرهؿ وتَهرهؿ ذم ظِقم افامدة افتل إٕام تُزوا واؾتخروا بًِّٓٚ
ؾُٔػ بٚفًِقم افًئّ ٜافتل مل ينّقا رائحتٓ ,ٚظِقم افؼع وأصقفف وؾروظف,
وظِقم افٌٔ ٛوتٍٚصٔؾ م ٚأخز اهلل بف وأخزت بف رشِف؟!

ؿٚل تًٚػ :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ

ﭼ فصلت.{٨٣} :
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ؾَد أرى اهلل ظبٚده ذم هذه األوؿٚت مـ خمسظٚهتؿ ,ومم ٚظِّتف أيدهيؿ مـ
اخلقارق واآليٚت م ٚيزداد بف ادٗمـ إيامٕ ,ٚوتَقم بف احلج ٜظذ ادًٕٚد ادُٚبر.
ؾٓذه افُٓربٚء ومٕ ٚت ٟظْٓ ٚمـ األظامل افًئّ ٜادًروؾ ,ٜوهل مـ أظامل افبؼ
افذي ظِؿ اهلل اإلٕسٚن م ٚمل يًِؿ ,ؾَبؾ أن ينٚهدوه ٚفق ؿٔؾ دهؿ ظـ بًض
أظامده :ٚإهن ٚشتُقن وتَع فبٚدروا بٚإلُٕٚر ـام بٚدر أشالؾٓؿ مـ ادُذبغ فِْبل
 حغ حدثٓؿ بٚإلرساء وادًراج ,مع أهن ٚمـ آيٚت افرشؾ وخقارؿٓؿ افتل ال
تزال ينٚهد ٕيره ٚأو م ٚيَٚرهب ,ٚؾ٘ذا ـٕٚقا جيحدون فام مل صحٔىقا بف ظِٔام ,وؿد
حدث مـ ادخسظٚت افبؼي ٜم ٚيُذهبؿ ,ويبىؾ األصؾ افذي بف صحتجقن مع
أن هذه اخلقارق مـ صْع اآلدمٔغ ,واهلل هق افذي ظِّٓؿ إيٚه ,ٚؾُٔػ
يُْرون م ٚأخز اهلل بف وأخزت بف افرشؾ مـ أمقر افٌٔٛ؟ إذ مل تدخؾ حتٝ
مدارـٓؿ ومًِقمٚهتؿ ,وظجزت ظَقدهؿ ظـ إدراـٓ ,ٚوهذه احلٚف ٜهل دأب
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األمؿ ادُذبغ فِرشؾ إذ أخزهتؿ افرشؾ بام ال يًرؾقه إُٔروه وجحدوه

واشتُزوا ظْف .ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ يونس .{٣١} :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭼ

سبأ.{٥ – ١} :

وهؾ أظيؿ صَٚء وضالل ممـ يُْر ؿدرة اخلالق افًِٔؿ ,وهق ينٚهد مـ آيٚتف ذم

اآلؾٚق واألٍٕس أمقرا ـثرة تبىؾ حجتف ,وتزهؼ بٚضِف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ

الذاريات.{٨٣ – ٨١} :
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ؾىٌٔٚهنؿ افنْٔع وـزهؿ افبِٔغ محِٓؿ ظذ هذا افَقل افٍئع مٓؿ أحؼ
بٚجلْقن ,إذ زظّقا أن هذه ادقجقدات افًئّ ٜافتل هل ذم ؽٚي ٜاإلتَٚن
واالٕتيٚم ذم خَِٓ ٚوتكيٍٓ ٚوتدبره ,ٚوؽٚيتٓ ٚاحلّٔدة ,وحُّٓ ٚافبديً-ٜ
زظّقا أهن ٚوفٔدة ادهٚدؾ ٜوآثٚر افىبًٔ ,ٜمـ ؽر خٚفؼ خَِٓ ,ٚوال مبدع
أبدظٓ ٚوأتَْٓ ,ٚجمرد م ٚيْير افًٚؿؾ ويتهقر ؿقدهؿ هذا يًِؿ أهنؿ ؿد ابتِقا ببِٜٔ
هل أظيؿ افبالي ,ٚوـٔػ شقف ٝدهؿ ٍٕقشٓؿ أن يتٍقهقا هبذا افَقل افذي هق
أـز مًز ظـ ضالدهؿ وجِٓٓؿ ومحٚؿتٓؿ ,بؾ هق مـ أؿقال ادجٕٚغ افذيـ
هيذون بام ال يدرون ,ؾّـ تٖمؾ بًض ادخِقؿٚت وم ٚأودظٓ ٚاهلل مـ اخلِؼ
افًجٔ ,ٛوافْيٚم ادحُؿ وافتدابر افًجٔب ٜجزم جزم ٚال يّسي ؾٔف بُذب
هٗالء واؾسائٓؿ ذم جحدهؿ ,ومُٚبرهتؿ فِّحسقشٚت ,ؾوال ظـ ادًَقل
وم ٚجٚءت بف افرشؾ.
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قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ
إبراىيم .{٩٥} :وقال تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الطور .{٣٤ – ٣٨} :ﭽ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﭑﭒﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

اإلسراء.{٨٩ – ٦١} :

أي :من الكرب الذي يف صدورىم ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭼ

اإلسراء.{٨٩} :

