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 بسم هللا الرحمه الرحيم

 سورة البقرة

 " يؤمنون "

 صيغة اجلمع ادلذكر من الفعل مضارع ادلعلوم من باب اإلفعال : آمن يؤمن إميانا
 و أكثر االستعمال كما يلي :, و يأيت من اجملرد و ادلزيد فيو و مادتو : أ , م , ن 

  من باب مسع يسمع امن اجملرد : أَِمَن يَْأَمُن أَْمًنا و أََمانًَة و أََمانً 
 ,و من ادلزيد فيو آَمَن يُ ْؤِمُن ِإمْيَانًا من باب اإلفعال 

ًنا من باب التفعيل ُن تَْأِمي ْ  و أَمََّن يُ َؤمِّ
 

 يومنون : معرب , 
 مرفوع بثبوت النون  يُ ْؤِمنُ ْونَ 

 عامل الرفع : خلوه من الناصب و اجلازم 
 

 آمن : تصديق 
 )أمانة ( حقوق ادلالية  أَِمن : أمن زوال اخلوف) آمان(

 
---------------------------------------------- 

 {وقولو تعاىل }وىذا البلد األمٌن ومنو قولو تعاىل }أمنة نعاسا{ طمأنينة النفس وزوال اخلوفو أصل ادلعين : 
---------------------------------------------- 

 يكون عليها اإلنسان يف األمن,وجيعل األمان تارة امسا للحالة اليت 
<, أي: ما ائتمنتم عليو, وقولو: ٕٚوتارة امسا دلا يؤمن عليو اإلنسان, حنو قولو تعاىل: }وختونوا أماناتكم{ >األنفال/

 < ٕٚ}إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض{ >األحزاب/
 

 و تارة يكون ادلراد منو زوال اخلوف :
}أو مل يروا أنا جعلنا حرما آمنا{  وقولو نعاىل< ٜٚ>آل عمران/ وقولو: }ومن دخلو كان آمنا{

<. وقولو: }أمنة نعاسا{ ٕ٘ٔ<. وقال تعاىل: }وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا{ >البقرة/ٚٙ>العنكبوت/
 < أي: أمنا, وقيل: ىي مجع كالكتبةٗ٘ٔ>آل عمران/

 ذي فيو أمنو.< أي: منزلو الٙوقولو تعاىل: }مث أبلغو مأمنو{ >التوبة/
 

 وآمن: إمنا يقال على وجهٌن:
 أحدمها متعديا بنفسو, يقال: آمنتو, أي: جعلت لو األمن, ومنو قيل هلل: مؤمن. -
 والثاين: غًن متعد, ومعناه: صار ذا أمن. -
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لذين ىادوا واإلميان يستعمل تارة امسا للشريعة اليت جاء هبا حممد عليو الصالة والسالم, وعلى ذلك: }الذين آمنوا وا

<, ويوصف بو كل من دخل يف شريعتو مقرا باهلل وبنبوتو. قيل: وعلى ىذا قال تعاىل: }وما ٜٙوالصائبون{ >ادلائدة/
 <.ٙٓٔيؤمن أكثرىم باهلل إال وىم مشركون{ >يوسف/

 
ياء: حتقيق وتارة يستعمل على سبيل ادلدح, ويراد بو إذعان النفس للحق على سبيل التصديق, وذلك باجتماع ثالثة أش

بالقلب, وإقرار باللسان, وعمل حبسب ذلك باجلوارح, وعلى ىذا قولو تعاىل: }والذين آمنوا باهلل ورسلو أولئك ىم 
 <.ٜٔالصديقون{ >احلديد/

ويقال لكل واحد من االعتقاد والقول الصدق والعمل الصاحل: إميان. قال تعاىل: }وما كان اهلل ليضيع إميانكم{ 
صالتكم, وجعل احلياء وإماطة األذى من اإلميان )كما قال عليو الصالة والسالم فيما أخرجو  < أي:ٖٗٔ>البقرة/

مسلم وغًنه: )اإلميان بضع وسبعون شعبة, وأفضلها قول: ال إلو إال اهلل, وأدناىا إماطة األذى عن الطريق, واحلياء 
 شعبة من اإلميان( (.

ة أشياء يف خرب جربيل حيث سألو فقال: ما اإلميان؟ واخلرب معروف وجعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أصل اإلميان ست
)وقد أخرجو البخاري ومسلم قال: )أن تؤمن باهلل وحده ومالئكتو وكتبو ورسلو وبالبعث بعد ادلوت واجلنة والنار, 

 (.ٜ/ٔ( يف اإلميان؛ وشرح السنة ٜ؛ ومسلم )ٙٓٔ/ٔوبالقدر خًنه وشره(, راجع البخاري 
 

 مل اإلميان للتصديق فقط :و تارة يستع
< قيل: معناه: مبصدق لنا, إال أن اإلميان ىو ٚٔقال تعاىل: }وما أنت بؤمن لنا ولو كنا صادقٌن{ >يوسف/

 التصديق الذي معو أمن, 
 

 و تارة يستعمل اإلميان على سبيل الذم :
< فذلك مذكور ٔ٘وت{ >النساء/وقولو تعاىل: }أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغ

على سبيل الذم ذلم, وإمنا ذلك كقولو: }من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهلل وذلم عذاب عظيم{ 
 وىذا كما يقال: إميانو الكفر, وحتيتو الضرب, وحنو ذلك. ألن اإلنشراح ال يكون بالكفر<, ٙٓٔ>النحل/

 
 الفرق بٌن اإلسالم و اإلميان : 

يعين إذا اجتمعت معين اإلميان التصديقات و ,  : إذا اجتمع تفرق و إذا تفرق اجتمع خصوص مطلقا بينهم عموم و
 اإلسالم العمليات وإذا افرتقت معىن كل منهما التصديق و العمل 

 
 

 اميان : تصديق , إقرار , عمل
 

 اسالم : تصديق , إقرار , عمل 
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 اإلسالم و اإلميان :
 اميان : خالص للتصديقات 
 اإلسالم : خالص لؤلعمال 

 
 
 
 
 

 لغة : زوال اخلوف الزما و متعديا , تصديق 
 شرعا : مرتادف اسالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيةٖٕذكرت كلمة آمن يف -أوال
 ثانيا ذكرت كلمة اإلميان يف سبع آيات

 آية ٗٛثالثا ذكرت كلمة يؤمنون يف 
 آية ٔٔرابعا ذكرت كلمة مؤمن يف 

 يتٌنرابعا ذكرت كلمة دلؤمن يف آ
 خامسا ذكرت كلمة ادلؤمن مرة واحدة ألهنا اسم من أمساء اهلل

 آية ٕٕسادسا ذكرت كلمة ادلؤمنون يف 
 آية ٜٛسابعا ذكرت كلمة يا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ يف 
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( مرة ولكن ) الكفر ( ومشتقاتو والضالل ومشتقاتو تكرر ٔٔٛورد لفظ ) اإلميان ( ومشتقاتو يف القرآن الكرمي )
 ( أي بعدد سور القرآن .  ٗٔٔ( مرة أي أن الفارق بٌن اإلميان من جهة والكفر والضالل من جهة أخرى ىو )ٜٚٙ)

 
 
 
 
 
 

 أيةٖٕذكرت كلمة آمن يف -أوال
 نذكر منها علي سبيل ادلثال

بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر َوَعِمَل َصاحِلاً فَ َلُهْم َأْجُرُىْم  قال تعاىل: )ِإّن اّلِذيَن آَمُنواْ َواّلِذيَن َىاُدواْ َوالّنَصاَرَى َوالّصابِِئٌَن َمْن آَمنَ -ٔ
 [ِٕٙعنَد َرهبِّْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيْزَنُوَن( ]البقرة : 

ِكّن اْلربّ َمنْ -ٕ ََ آَمَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر َواْلَمآلِئَكِة  قال تعاىل: )لّْيَس اْلربّ أَن تُ َوّلواْ ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَل
الّسئئِِلٌَن َويف الرّقَاِب َوأَقَاَم الّصالَة َواْلِكَتاِب َوالنِّبّيٌَن َوآَتى اْلَماَل َعَلَى ُحّبِو َذِوي اْلُقْرََبَ َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن الّسِبيِل وَ 

ِئَك اّلِذيَن َصَدُقوآ َوأُو  َوآَتى الزَّكاَة َواْلُموُفونَ  ََ ِئَك بَِعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدواْ َوالّصابِرِيَن يِف اْلَبْأَسئِء والّضرّاِء َوِحٌَن اْلَبْأِس أُوَل ََ َل
 [ُٚٚٔىُم اْلُمتّ ُقوَن( ] البقرة : 

ُهْم ّمن َكّلَم ا-ٖ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ قال تعاىل: )تِْلَك الّرُسُل َفّضْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلَى بَ ْعٍض ّمن ْ لّلُو َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَ ي ْ
ِكِن اْختَ َلُفواْ اْلبَ يّ َناِت َوأَيّْدنَاُه بُِروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشئَء الّلُو َما اقْ َتَتَل اّلِذيَن ِمن بَ ْعِدِىم ّمن بَ ْعِد َما َجئَءتْ هُ  ََ ُم اْلبَ يّ َناُت َوَل

ُهْم ّمْن آَمَن  ِكّن الّلَو يَ ْفَعُل َما يُرِيُد( ] البقرة : َفِمن ْ ََ ُهْم ّمن َكَفَر َوَلْو َشئَء الّلُو َما اقْ َتتَ ُلواْ َوَل  [َٖٕ٘وِمن ْ
ُغونَ َها ِعَوجاً َوأَنْ ُتْم ُشَهَدآُء وَ –ٗ اِفٍل َعّما َما الّلُو ِبغَ قال تعاىل: )ُقْل يََأْىَل اْلِكَتاِب مِلَ َتُصّدوَن َعن َسِبيِل الّلِو َمْن آَمَن تَ ب ْ

 [ٜٜتَ ْعَمُلوَن( ] آل عمران : 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنونَ -٘ َر أُّمٍة ُأْخرَِجْت لِلّناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ بِالّلِو َوَلْو آَمَن أَْىُل  قال تعاىل: )ُكْنُتْم َخي ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ   [َٓٔٔوَأْكثَ ُرُىُم اْلَفاِسُقوَن( ] آل عمران :  اْلِكَتاِب َلَكاَن َخًْناً ذّلُْم ّمن ْ
ُهْم ّمن َصّد َعْنُو وََكَفَى ِِبََهّنَم َسِعًناً( ] النساء : -ٙ ُهْم ّمْن آَمَن بِِو َوِمن ْ  [٘٘قال تعاىل: )َفِمن ْ
ُهْم أَتَ ْعَلُموَن َأّن َصاحِلاً ّمْرَسٌل ّمن رّبِّو قال تعاىل: )قَاَل اْلَمالُ اّلِذيَن اْسَتْكبَ ُرواْ ِمن قَ ْوِمِو لِّلِذيَن اْسُتْضِعُفواْ لِ –ٚ َمْن آَمَن ِمن ْ

 [٘ٚقَاُلَواْ ِإنّا مبَئ أُْرِسَل بِِو ُمْؤِمُنوَن( ] األعراف : 
ُغونَ َها ِعوَ -ٛ جاً َواذُْكُرَواْ ِإْذ ُكْنُتْم قال تعاىل: )َوالَ تَ ْقُعُدواْ ِبُكّل ِصرَاٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصّدوَن َعن َسِبيِل الّلِو َمْن آَمَن بِِو َوتَ ب ْ

 [ٙٛقَِليالً َفَكثّ رَُكْم َواْنظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن( ]األعراف : 
أَْعَماذُلُْم َويِف ِبَطْت قال تعاىل: )َما َكاَن لِْلُمْشرِِكٌَن أَن يَ ْعُمُرواْ َمَساِجَد اهلل َشاِىِديَن َعَلَى أَنْ ُفِسِهْم بِاْلُكْفِر أُْولَِئَك حَ -ٜ

ََ ِإالّ الّلَو فَ َعَسَى الّناِر ُىْم َخاِلُدوَن*ِإمّنَا يَ ْعُمُر َمَساِجَد الّلِو َمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر َوأَقَاَم الّصاَلَة َوآَتىَ  ْ ََ  الزَّكاَة ومََلْ 
ِئَك أَن َيُكونُواْ ِمَن اْلُمْهَتِديَن( ]التوبة :  ََ  [ٛٔأُْوَل

اَىَد يِف َسِبيِل الّلِو الَ قال تعاىل: )َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة احْلَاّج َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر َوجَ -ٓٔ
 [َٜٔيْستَ ُووَن ِعنَد الّلِو َوالّلُو الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظّاِلِمٌَن( التوبة : 
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َلَعاٍل يِف َمئ آَمَن ِلُموَسَى ِإالّ ُذرّيٌّة ّمن قَ ْوِمِو َعَلَى َخْوٍف ّمن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم أَن يَ ْفِتنَ ُهْم َوِإّن ِفْرَعْوَن قال تعاىل: )فَ -ٔٔ
 [ٖٛاألْرِض َوإِنُّو َلِمَن اْلُمْسرِِفٌَن( ] يونس : 

يِنَ أَْن ُأْخرََج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمن قَ ْبِلي َومُهَا َيْسَتغِثَياِن الّلَو َويْ َلَك قال تعايل)َواّلِذي قَاَل ِلَواِلَدْيِو ُأّف ّلُكَمئ أََتِعَدانِ -ٕٔ
َذآ ِإالّ َأَساِطًُن األّوِلٌَن( ]األحقاف  ََ  [ٚٔ: -آِمْن ِإّن َوْعَد الّلِو َحّق فَ يَ ُقوُل َما َه

 
 
 
 

 ثانيا ذكرت كلمة اإلميان يف سبع آيات
 لنذكر منها علي سبيل ادلثا

َلى اإِلميَاِن َوَمن يَ تَ َوذّلُْم ّمنُكْم قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اَل تَ ّتِخُذَواْ آبَئءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِيئَء إَِن اْسَتَحّبواْ اْلُكْفَر عَ -ٔ
ِئَك ُىُم الظّاِلُموَن( ]التوبة :  ََ  [َٖٕفُأْوَل

-يُ َناَدْوَن َلَمْقُت الّلِو َأْكبَ ُر ِمن ّمْقِتُكْم أَنُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإىَل اإِلميَاِن فَ َتْكُفُروَن( ] غافر  قال تعاىل: )ِإّن اّلِذيَن َكَفُرواْ -ٕ
 :ٔٓ] 
ِكن -ٖ ََ َنئ إِلَْيَك ُروحاً ّمْن أَْمرِنَا َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإِلميَاُن َوَل َعْلَناُه نُوراً نّ ْهِدي جَ قال تعاىل: )وََكَذِلَك أَْوَحي ْ

 [ٕ٘بِِو َمن ّنَشئُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِّنَك لَتَ ْهِدَي ِإىَلَ ِصرَاٍط ّمْسَتِقيٍم( الشورى : 
ِكّن الّلَو حَ -ٗ ََ ْيُكُم اأِلميَاَن ّبَب إِلَ قال تعاىل: )َوآْعَلُمَواْ أَّن ِفيُكْم َرُسوَل الّلِو َلْو يُِطيُعُكْم يِف َكِثًٍن ّمَن األْمِر َلَعِنّتْم َوَل

ِئَك ُىُم الرّاِشُدوَن( ] احلجرات ََ  [ٚ:  َوَزيّ َنُو يِف قُ ُلوِبُكْم وََكرَّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْوَل
ُهْم َوالَ ِنَسئٌء ّمن نَّسئٍء َعَسَى أَن قال قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ َيْسَخْر قَ ْوٌم ّمن قَ ْوٍم َعَسَى أَن َيُكونُواْ َخًْناً -٘ ّمن ْ

ُهّن َوالَ تَ ْلِمُزَواْ أَنُفَسُكْم َوالَ تَ َنابَ ُزواْ بِاألْلَقاِب بِْئَس االْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإَلميَ  ِئَك ُىُم َيُكّن َخًْناً ّمن ْ ََ اِن َوَمن مّلْ يَ ُتْب َفُأْوَل
 [ٔٔالظّاِلُموَن( ]احلجرات : 

ِكن ُقوُلَواْ َأْسَلْمَنا َوَلّما يَْدُخِل اإِلميَاُن يف قُ ُلوِبُكْم وَ قال تعاىل: -ٙ ََ ِإن ُتِطيُعواْ الّلَو )قَاَلِت األْعرَاُب آَمنّا ُقل مّلْ تُ ْؤِمُنواْ َوَل
 [َٗٔوَرُسوَلُو الَ يَِلْتُكْم ّمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإّن الّلَو َغُفوٌر ّرِحيٌم( ]احلجرات : 

ُد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر يُ َوآّدوَن َمْن َحئّد الّلَو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُ َواْ آبَ قال تعاىل-ٚ ئَءُىْم أَْو أَبْ َنئَءُىْم أَْو : )الّ َتَِ
ِئَك َكَتَب يِف قُ ُلوهِبُِم اإِلميَاَن َوأَيَّدُىْم ِبُروحٍ  ََ ّمْنُو َويُْدِخُلُهْم َجنّاٍت ََتْرِي ِمن حَتِْتَها األنْ َهاُر  ِإْخَوانَ ُهْم أَْو َعِشًنَتَ ُهْم أُْوَل

ِئَك ِحْزُب الّلِو َأالَ ِإّن ِحْزَب الّلِو ُىُم اْلُمْفِلحُ  ََ ُهْم َوَرُضواْ َعْنُو أُْوَل  [ٕٕوَن( ]اجملادلة : َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي الّلُو َعن ْ
 
 
 

 آية ٗٛثالثا ذكرت كلمة يؤمنون يف 
 ا سابقا وسنذكر بعضها إن شاء اهللذكرنا بعضه

ئ أُْنزَِل إِلَْيَك َوَمئ أُْنزَِل ِمن قال تعاىل: )اّلِذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الّصالَة َوممّا َرَزقْ َناُىْم يُ ْنِفُقوَن*واّلِذيَن يُ ْؤِمُنوَن مبَِ -ٔ
 [ٗ/ ٖقَ ْبِلَك وباآلخرة ُىْم يُوِقُنوَن( ] البقرة :
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ِذِه الّدنْ َيا َحَسَنًة َويف ااَلِخَرِة ِإنّا ُىْدنَئ إِلَْيَك قَاَل َعَذاِبَ ُأِصيُب بِوِ قا -ٕ ََ َمْن َأَشئُء َوَرْْحَيِت  ل تعاىل: )َواْكُتْب لََنا يِف َه
يُ ْؤِمُنوَن*اّلِذيَن يَ تِّبُعوَن الّرُسوَل الّنيِبّ ااُلّمّي  َوِسَعْت ُكّل َشْيٍء َفَسَأْكُتبُ َها لِّلِذيَن يَ تّ ُقوَن َويُ ْؤُتوَن الزَّكاَة َواّلِذيَن ُىم بِئيَاتَِنا

َهاُىْم َعِن اْلُمْنكَ  يِل يَْأُمُرُىم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ُدونَُو َمْكُتوباً ِعنَدُىْم يف التّ ْورَاِة َواإِلْنِْ ّل ذَلُُم الطّيَّباِت َوَُيَّرُم َعَلْيِهُم اّلِذي جيَِ ِر َوَيُِ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواألْغاَلَل اّليِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَاّلِذيَن آَمُنواْ بِِو َوَعّزُروُه َوَنَصُروُه َواتّ بَ ُعواْ اخْلََبئِئَث َويَ  الّنوَر اّلِذَي أُنزَِل َمَعُو  َضُع َعن ْ

ِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن( ]األعراف : ََ  [ٚ٘ٔ/ ٙ٘ٔأُْوَل
يَن آَمُنواْ بِالّلِو َوَرُسولِِو َوِإَذا َكانُواْ َمَعُو َعَلَى أَْمٍر َجاِمٍع مّلْ يَْذَىُبواْ َحّّتَ َيْسَتْأِذنُوُه ِإّن اّلذِ  قال تعاىل: )ِإمّنَا اْلُمْؤِمُنوَن اّلِذينَ  –ٖ

ِئَك اّلِذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َوَرُسولِِو فَِإَذا اْسَتْاَذنُوَك لِبَ ْعِض َشْأهِنِْم فَْأَذن لّ  ََ ُهْم َواْستَ ْغِفْر ذَلُُم الّلَو َيْسَتْأِذنُوَنَك أُْوَل َمن ِشْئَت ِمن ْ
 [ِٕٙإّن الّلَو َغُفوٌر ّرِحيٌم( ]النور : 

ِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِو َومن َيْكُفْر بِِو َفأُ -ٗ ََ ُلونَُو َحّق ِتاَلَوتِِو أُْوَل َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ ِئَك ُىُم اخْلَاِسُروَن( قال تعاىل: )اّلِذيَن آتَ ي ْ ََ ْوَل
 [ٕٔٔة : ] البقر 

َة أَنُّو َمن َعِمَل ِمنُكْم قال تعاىل: )َوِإَذا َجئَءَك اّلِذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِئيَاتَِنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َرّبُكْم َعَلَى نَ ْفِسِو الّرْحَْ -٘
 [ٗ٘:  ُسَوًءا ِِبََهاَلٍة مُثّ تَاَب ِمن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنُّو َغُفوٌر ّرِحيٌم( ]األنعام

ّلِذيَن َكَفُرواْ َىُؤالِء أَْىَدَى قال تعاىل: )أمََلْ تَ َر ِإىَل اّلِذيَن أُوُتواْ َنِصيباً ّمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن بِاجْلِْبِت َوالطّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِ -ٙ
 [ِٔ٘مَن اّلِذيَن آَمُنواْ َسِبياًل(] النساء : 

ُدواْ يِفَ أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاً مّمّا َقَضْيَت َوُيَسّلُمواْ قال تعاىل: )َفاَل َوَرّبَك الَ يُ ْؤمِ -ٚ نَ ُهْم مُثّ اَل جيَِ ُنوَن َحّّتَ َُيَّكُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
 [َ٘ٙتْسِليماً( ]النساء : 

 َحّق َوقَ ْوذلِِْم قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف بَْل طََبَع الّلُو قال تعاىل: )فَِبَما نَ ْقِضِهْم ّميثَاقَ ُهْم وَُكْفرِِىم بَئيَاِت الّلِو َوقَ ْتِلِهُم األنِْبَيئَء بَِغًْنِ -ٛ
َها ِبُكْفرِِىْم َفاَل يُ ْؤِمُنوَن ِإالّ قَِلياًل( ] النساء :   [َ٘٘ٔعَلي ْ

 [ٛٛ: -قال تعاىل: )َوقَاُلواْ قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف بَل لَّعنَ ُهُم الّلُو ِبُكْفرِِىْم فَ َقِليالً ّما يُ ْؤِمُنوَن( ]البقرة  -ٜ
ِكّن َكِثًن -ٓٔ ََ ُهْم فَاِسُقوَن( ]ادلائدة : قال تعاىل: )َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاهلل والّنيبّ َوَما أُْنزَِل إِلَْيِو َما اخّتَُذوُىْم أَْولَِيئَء َوَل اً ّمن ْ
ٛٔ] 
َر الّلِو أَبْ َتِغي قال تعاىل: )َولَِتْصَغَى إِلَْيِو أَْفِئَدُة اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخرَِة َولِي َ -ٔٔ ْرَضْوُه َولِيَ ْقرَتُِفواْ َما ُىم ّمْقرَتُِفوَن*أَفَ َغي ْ

َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ْعَلُموَن أَنُّو ُمنَ ّزلٌ   ّمن رّّبَك بِاحلَّْق َفاَل َتُكونَّن ِمَن َحَكماً َوُىَو اّلِذَي أَنَ َزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفّصالً َواّلِذيَن آتَ ي ْ
 [ٗٔٔيَن( ]األنعام : اْلُمْمرتَِ 

َذا فَِإن َشِهُدواْ َفالَ َتْشَهْد َمَعُهْم -ٕٔ ََ َوالَ تَ ّتِبْع أَْىَوآَء قال تعاىل: )ُقْل َىُلّم ُشَهَدآءَُكُم اّلِذيَن َيْشَهُدوَن أَّن الّلَو َحّرَم َه
 [ٓ٘ٔهبِّْم يَ ْعِدُلوَن( ] األنعام : اّلِذيَن َكّذبُواْ بِئيَاتَِنا َواّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخرَِة َوُىم بِرَ 

ولُُو َوالَ يَِديُنوَن ِديَن احلَّْق ِمَن قال تعاىل: )قَاتُِلواْ اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َوالَ بِاْليَ ْوِم ااَلِخِر َوالَ َُيَّرُموَن َما َحّرَم الّلُو َوَرسُ -ٖٔ
 [ْٜٕزيََة َعن يٍَد َوُىْم َصاِغُروَن( ] التوبة : اّلِذيَن أُوُتواْ اْلِكَتاَب َحّّتَ يُ ْعُطواْ اجلِْ 

ممّا َعّلَميِن َرِّبَ ِإيّن تَ رَْكُت ِمّلَة قال تعاىل: )قَاَل الَ يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تُ ْرَزقَانِِو ِإالّ نَ ّبْأُتُكَما بَِتْأِويِلِو قَ ْبَل أَن يَْأتِيُكَما َذِلُكَما  -ٗٔ
 [ِٖٚو َوُىْم بِااَلِخَرِة ُىْم َكاِفُروَن( ] يوسف : قَ ْوٍم الّ يُ ْؤِمُنوَن بِاللّ 

 [ٕٕنحل : قال تعاىل: )ِإذَلُُكْم إَِلٌو َواِحٌد فَاّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخَرِة قُ ُلوبُ ُهم ّمنِكَرٌة َوُىم ّمْسَتْكربُوَن( ]ال -٘ٔ
 [ّٓٙسْوِء َولِّلِو اْلَمَثُل األْعَلَى َوُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم( ] النحل : قال تعاىل: )لِّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخرَِة َمَثُل ال -ٙٔ
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ُكم ّمَن الطّّيَباِت قال تعاىل: )َوالّلُو َجَعَل َلُكْم ّمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواجاً َوَجَعَل َلُكْم ّمْن أَْزَواِجُكم بَِنٌَن َوَحَفَدًة َوَرَزقَ  -ٚٔ
 [َٕٚن َوبِِنْعَمِة الّلِو ُىْم َيْكُفُروَن( ] النحل : أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنو 

 [٘٘قال تعاىل: )ِإّن َشّر الّدَواّب ِعنَد الّلِو اّلِذيَن َكَفُرواْ فَ ُهْم الَ يُ ْؤِمُنوَن( ]األنفال : -ٛٔ
َذاٌب أَلِيٌم*ِإمّنَا يَ ْفرَتِي اْلَكِذَب اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن قال تعاىل: )ِإّن اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِئيَاِت الّلِو الَ يَ ْهِديِهُم الّلُو َوذَلُْم عَ -ٜٔ

 [٘ٓٔ/ ِٗٓٔبئيَاِت الّلِو َوأُْولَِئَك ُىُم اْلَكاِذبُوَن( ] النحل :
 [ٗقال تعاىل: )ِإّن اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخَرِة َزيّ نّا ذَلُْم أَْعَماذَلُْم فَ ُهْم يَ ْعَمُهوَن( ]النمل :  -ٕٓ
ِمن ُدونِِو ِإَذا ُىْم قال تعاىل: )َوِإَذا ذُِكَر الّلُو َوْحَدُه اْْشََأّزْت قُ ُلوُب اّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِااَلِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر اّلِذيَن  -ٕٔ

 [َ٘ٗيْسَتْبِشُروَن( ]الزمر : 
ُفّصَلْت آيَاتُُو ءَاْعَجِمّي َوَعَرِبّ ُقْل ُىَو لِّلِذيَن آَمُنواْ ُىًدى َوِشَفئءٌ قال تعاىل: )َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرآناً أْعَجِمّياً ّلَقاُلواْ َلْوالَ  -ٕٕ

ِئَك يُ َناَدْوَن ِمن ّمَكاٍن بَِعيٍد( ] فصلت ََ  [ٗٗ:  َواّلِذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن يفَ آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُىَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْوَل
ِمُنوَن بِااَلِخَرِة لَُيَسّموَن اْلَمالَِئَكَة َتْسِمَيَة االُنْ َثَى*َوَما ذَلُم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإن يَ ّتِبُعوَن ِإالّ قال تعاىل: )ِإّن اّلِذيَن الَ يُ ؤْ  -ٖٕ

 [ٕٛالّظّن َوِإّن الّظّن الَ يُ ْغيِن ِمَن احلَّْق َشْيئاً( النجم : 
ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآلِخِر يُ وَ -ٕٗ ادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا آبَاءُىْم أَْو أَبْ َناءُىْم أَْو ِإْخَوانَ ُهْم أَْو }ال َتَِ

 [.َٕٕعِشًنَتَ ُهْم }]اجملادلة:
 
 
 

 آية ٔٔرابعا ذكرت كلمة مؤمن يف 
ِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَّنَة َوالَ يُْظَلُموَن نَِقًناً( ] قال تعاىل: )َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الّصاحِلَاَت ِمن ذََكٍر أَْو أُنْ َثَى َوُىَو ُمْؤمِ -ٔ ََ ٌن فَُأْوَل

 [ٕٗٔالنساء : 
 [ٜٔراء : قال تعاىل: )َوَمْن أَرَاَد ااَلِخَرَة َوَسَعَى ذَلَا َسْعيَ َها َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم ّمْشُكوراً( ] اإلس-ٕ
 [ّٜٗصاحِلَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفالَ ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِو َوإِنّا َلُو َكاتُِبوَن( ] األنبياء : قال تعاىل: )َفَمن يَ ْعَمْل ِمَن ال-ٖ
وَل َرِّبَ الّلُو َوَقْد َجئءَُكْم بِاْلبَ يّ َناِت ِمن قال تعاىل: )َوقَاَل َرُجٌل ّمْؤِمٌن ّمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُو أَتَ ْقتُ ُلوَن َرُجاًل أَن يَ قُ -ٗ

ِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌف َكّذاٌب( رّّبُكْم َوِإن َيُك َكاِذباً فَ َعَلْيِو َكِذبُُو َوِإن َيُك َصاِدقاً ُيِصْبُكْم بَ ْعُض اّلِذي يَِعدُُكْم ِإّن الّلَو الَ يَ هْ 
 [ٕٛ] غافر : 

 [ُٕكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكْم ّمْؤِمٌن َوالّلُو مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصًٌن( ] التغابن : قال تعاىل: )ُىَو اّلِذي َخَلقَ -٘
 
 

 رابعا ذكرت كلمة دلؤمن يف آيتٌن
ْمرِِىْم َوَمن يَ ْعِص الّلَو  أَ قال تعاىل: )َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الّلُو َوَرُسولُُو أَْمراً َأن َيُكوَن ذَلُُم اخْلِيَ رَُة ِمنْ -ٔ

 [ٖٙاألية:  -َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضّل َضاَلالً ّمِبيناً( ]سورة: األحزاب 
 
 



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 سورة البقرة 

   

 

 www.alehsaan.com                          mrrafiq@dr.comاالستاذ محمد رفيق                            

- 8 - 

 
 خامسا ذكرت كلمة ادلؤمن مرة واحدة ألهنا اسم من أمساء اهلل

َه ِإالّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقّدوُس الّساَلُم اْلُمْؤِمنُ  ََ اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَّباُر اْلُمَتَكبّ ُر ُسْبَحاَن الّلِو  قال تعاىل: )ُىَو الّلُو اّلِذي الَ ِإَل
 [َٖٕعّما ُيْشرُِكوَن( ]احلشر: 

 
 آية ٕٕسادسا ذكرت كلمة ادلؤمنون يف 

َس ِمَن الّلِو يف َشْيٍء ِإالّ أَن قال تعاىل: )الّ يَ ّتِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِيئَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنٌَن َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َليْ -ٔ
ُهْم تُ َقاًة َوَُيَّذرُْكُم الّلُو نَ ْفَسُو َوِإىَلَ الّلِو اْلَمِصًُن( ]آل عمران :   [ٕٛتَ تّ ُقواْ ِمن ْ

َه ِإالّ ُىَو َوَعَلى الّلِو فَ ْلَيتَ وَّكِل اْلُمْؤِمُنوَن( ]التغابن: -ٕ ََ  [ٖٔقال تعاىل: )الّلُو الَ ِإَل
ِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنو  قال تعاىل: -ٖ ََ َن َحّقاً ذّلُْم )َواّلِذيَن آَمُنواْ َوَىاَجُرواْ َوَجاَىُدواْ يِف َسِبيِل الّلِو َواّلِذيَن آَوواْ ّوَنَصُرَواْ أُوَل

 [ّٗٚمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرمٌِي( ]األنفال 
ُهْم طَئئَِفٌة لَّيتَ َفّقُهواْ يِف الّديِن َولِيُنِذُرواْ قَ ْوَمُهْم ِإَذا  قال تعاىل: )َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ َكئفًّة فَ َلْوالَ -ٗ نَ َفَر ِمن ُكّل ِفْرَقٍة ّمن ْ

 [َٕٕٔرَجُعَواْ إِلَْيِهْم َلَعّلُهْم ََيَْذُروَن( ]التوبة : 
يَن ُىْم َعِن الّلْغِو ّمْعرُِضوَن*َواّلِذيَن ُىْم لِلزَّكاِة قال تعاىل: )َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن*اّلِذيَن ُىْم يِف َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن*َواّلذِ -٘

ُر َمُلوِمٌَن*َفَمِن ابْ تَ َغَى َوَرآَء َذِلَك فَاِعُلوَن*َواّلِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن*ِإالّ َعَلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإنّ ُهْم َغي ْ 
ِئَك ُىُم الْ  ََ ِئَك ىُ َفُأْوَل ََ ُم َعاُدوَن*َواّلِذيَن ُىْم ألَمانَاِِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن*َواّلِذيَن ُىْم َعَلَى َصَلَواِِتِْم َُيَاِفظُوَن*أُْوَل

 [ٔٔحيت ٔاْلَوارِثُوَن*اّلِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَن( ]ادلؤمنون :
ِئَك اّلِذيَن آَمُنواْ بِالّلِو َوَرُسولِِو مُثّ مَلْ يَ ْرتَابُواْ َوَجاَىُدواْ بَِأْمَواذِلِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل الّلِو أُ  قال تعاىل: )ِإمّنَا اْلُمْؤِمُنونَ -ٙ ََ ْوَل

 [ُ٘ٔىُم الّصاِدُقوَن(احلجرات: 
 
 
 
 
 

 سابعا ذكرت كلمة يا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ يف آيات كثًنة
 ادلثال ومن ىذه اآليات علي سبيل

 [ٖ٘ٔقال تعاىل: )ياأيها اّلِذيَن آَمُنواْ اْسَتِعيُنواْ بِالّصرْبِ َوالّصالَِة ِإّن الّلَو َمَع الّصابِرِيَن( ]البقرة : -ٔ
 [ٕٚٔ -ُبُدوَن( ]البقرة قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكُلواْ ِمن طَيَّباِت َما َرَزقْ َناُكْم َواْشُكُرواْ لّلِو ِإن ُكْنُتْم ِإيّاُه تَ عْ -ٕ
َلى احْلُّر بِاحْلُّر َواْلَعْبُد بِاْلَعْبدِ -ٖ َواالُنَثَى بِاالُنْ َثَى َفَمْن ُعِفَي  قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يِف اْلَقت ْ

ْيِو بِِإْحَساٍن َذِلَك خَتِْفيٌف ّمن رّّبُكْم َوَرْْحٌَة َفَمِن اْعَتَدَى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُو َعَذاٌب َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌء فَاتّ َباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََدآٌء إِلَ 
 [ٛٚٔأَلِيٌم( ]البقرة : 

ن قَ ْبِلُكْم األمر بركن من أركان اإلسالم قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الّصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اّلِذيَن مِ -ٗ
 [َٖٛٔلَعّلُكْم تَ تّ ُقوَن( ]البقرة: 
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ْم َخَباالً َوّدواْ َما النهي عن الوالء لغًن ادلؤمنٌن قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ تَ ّتِخُذواْ ِبطَانًَة ّمن ُدوِنُكْم الَ يَْأُلوَنكُ  -٘
 َما خُتِْفي ُصُدوُرُىْم َأْكبَ ُر َقْد بَ يّ نّا َلُكُم االَيَاِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقُلوَن(َعِنّتْم َقْد بََدِت اْلبَ ْغَضئُء ِمْن أَفْ َواِىِهْم وَ 

 [ٛٔٔ]آل عمران 
وَن( لّلَو َلَعّلُكْم تُ ْفِلحُ النهي عن التعامل بالربا قال تعاىل: )يَئ أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ تَْأُكُلواْ الرّبَا َأْضَعافاً ّمَضاَعَفًة َواتّ ُقواْ ا-ٙ

 [ٖٓٔ]آل عمران: 
اتّ ُقواْ الّلَو َلَعّلُكْم األمر بالصرب وادلصابرة والرباط يف سبيل اهلل قال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اْصربُواْ َوَصابُِرواْ َورَاِبُطواْ وَ -ٚ

 تُ ْفِلُحوَن(
 [ٕٓٓ]آل عمران : 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالّ النهي عن أكل األموال بالباطل وقتل النفس قال تعاىل-ٛ : )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اَل تَْأُكُلَواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 [َٜٕأن َتُكوَن َِتَاَرًة َعن تَ رَاٍض ّمْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلَواْ أَنْ ُفَسُكْم ِإّن الّلَو َكاَن ِبُكْم َرِحيماً( ]النساء: 

 اب والسنة وال يرجع إليهما يف ذلك فليس مؤمنا باهلل وال باليوم اآلخرمن مل يتحاكم يف حمل النزاع إىل الكت -ٜ
ُتْم يف َشْيٍء فَ ُرّدوُه ِإىَل الّلِو قال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ الّلَو َوأَِطيُعواْ الّرُسوَل َوأُْويل األْمِر ِمْنُكْم فَِإن تَ َناَزعْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل( ]النساء: َوالّرُسوِل ِإن ُكْنُتْم   [ٜ٘تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم ااَلِخِر َذِلَك َخي ْ
َنئُن قَ ْوٍم َعَلَى َأالّ األمر بالعدل قال تعاىل: )يَا أَيّ َهئ اّلِذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَ ّواِمٌَن لّلِو ُشَهَدآَء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمّنُكْم شَ -ٓٔ

 [ٛاْ اْعِدُلواْ ُىَو أَقْ َرُب لِلتّ ْقَوَى َواتّ ُقواْ الّلَو ِإّن الّلَو َخِبًٌن مبَا تَ ْعَمُلوَن( ]ادلائدة : تَ ْعِدُلو 
رَِبٌَن ِإن َيُكْن َغِنّياً َواِلَدْيِن َواألق ْ وقال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكونُواْ قَ ّواِمٌَن بِاْلِقْسِط ُشَهَدآِء لّلِو َوَلْو َعَلَى أَنْ ُفِسُكْم أَِو الْ 

 [ٖ٘ٔلّلَو َكاَن مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبًناً( ]النساء: أَْو فَ َقًناً فَالّلُو أَْوىَلَ هِبَِما َفالَ تَ تِّبُعواْ اذْلََوَى أَن تَ ْعِدُلواْ َوِإن تَ ْلُوواْ أَْو تُ ْعرُِضواْ فَِإّن ا
 

: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ بِالّلِو َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب اّلِذي نَ ّزَل األمر بالثبات علي اإلميان وعدم الكفر قال تعاىل-ٔٔ
يداً( ْوِم ااَلِخِر فَ َقْد َضّل َضاَلالً بَعِ َعَلَى َرُسولِِو َواْلِكَتاِب اّلِذَي أَنَزَل ِمن قَ ْبُل َوَمن َيْكُفْر بِالّلِو َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْلي َ 

 [ٖٙٔ]النساء: 
 

َلَى َعَلْيُكْم األمر بالوفاء بالعهد قال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِاْلُعُقوِد ُأِحّلْت َلُكْم هَبِيَمُة األنْ َعاِم إِ -ٕٔ الّ َما يُ ت ْ
ّلي الّصْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإّن الّلَو ََيُْكُم َما يُرِيُد( ]ادل َر حمُِ  [ٔائدة َغي ْ

 
ّلواْ َشَعئئَِر الّلِو -ٖٔ َوالَ النهي عن حتليل ما حرم اهلل واألمر بالعدل مع ادلعتدي قال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اَل حتُِ

هبِّْم َورِْضَواناً َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ َوالَ الّشْهَر احلَْرَاَم َوالَ اذْلَْدَي َواَل اْلَقآلئَِد َوآل آّمٌَن اْلبَ ْيَت احلَْرَاَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضالً ّمن رّ 
َى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن جَيْرَِمّنُكْم َشَنئُن قَ ْوٍم أَن َصّدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم أَن تَ ْعَتُدواْ َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلرّب َوالتّ ْقوَ 

 [ِٕإّن الّلَو َشِديُد آْلِعَقاِب( ]ادلائدة : َواتّ ُقواْ الّلَو 
الغاية ال تربر الوسيلة فالوسيلة البد أن تكون مشروعة فادلشركٌن الذين يتوسلون إيل اهلل بالصاحلٌن ويستشفعون -ٗٔ

 هبم إيل اهلل وسيلتهم شركية غًن مقبولة
 [ُٖ٘غَواْ إِلَيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدواْ يف َسِبيِلِو َلَعّلُكْم تُ ْفِلُحوَن( ] ادلائدة : قال تعاىل: )يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَو َوابْ ت َ 
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أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ تَ ّتِخُذواْ اْليَ ُهوَد -٘ٔ ََ النهي عن الوالء للمشركٌن لكونو باب من أبواب الردة قال تعاىل: )َي
ُهْم ِإّن الّلَو الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظّاِلِمٌَن( ]ادلائدة: َوالّنَصاَرَى أَْولَِيئَء بَ ْعُضُهْم أَ   [ْٔ٘ولَِيئُء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوذّلُْم ّمنُكْم فَِإنُّو ِمن ْ

بّ  بّ ُهْم َوَيُِ أَِذلٍّة َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن أَِعزٍّة ونَُو وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ َمن يَ ْرَتّد ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَسْوَف يَْأيت الّلُو بَِقْوٍم َيُِ
َاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذِلَك َفْضُل الّلِو يُ ْؤتِيِو َمن َيَشئ ََ ُء َوالّلُو َواِسٌع َعلِيٌم*ِإمّنَا َولِّيُكُم َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِىُدوَن يِف َسِبيِل الّلِو َواَل 

َن يُِقيُموَن الّصاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزَّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَن*َوَمن يَ تَ َوّل الّلَو َوَرُسوَلُو َواّلِذيَن آَمُنواْ فَِإّن الّلُو َوَرُسولُُو َواّلِذيَن آَمُنواْ اّلِذي
أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اَل تَ ّتِخُذواْ اّلِذيَن اخّتَُذواْ ِديَنُكْم ُىُزواً َوَلِعباً  ََ اّلِذيَن أُوُتواْ اْلِكَتاَب ِمن ّمَن  ِحْزَب الّلِو ُىُم اْلَغالُِبوَن*َي

 [ٚ٘حيت ٘٘قَ ْبِلُكْم َواْلُكّفاَر أَْولَِيئَء َواتّ ُقواْ الّلَو ِإن ُكنُتم ّمْؤِمِنٌَن( ]ادلائدة:
َتُدَواْ ِإّن الّلَو الَ النهي عن حترمي احلالل قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ حُتَّرُمواْ طَّيَباِت َمئ َأَحّل الّلُو َلُكْم َوالَ تَ عْ -ٙٔ

ّب اْلُمْعَتِديَن( ]ادلائدة :   [َٚٛيُِ
أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ِإمّنَا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألنَصاُب َواألْزالَ -ٚٔ ََ ُم رِْجٌس النهي عن أمور حمرمة وأمور شركية قال تعاىل: )َي

 [ِٜٓلُحوَن( ]ادلائدة: ّمْن َعَمِل الّشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعّلُكْم تُ فْ 
أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اَل تَ ْقتُ ُلواْ الّصْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َومَ  -ٛٔ ََ ن قَ تَ َلُو ومن األمور احملرمة قتل الصيد وىو حمرم قال تعاىل: )َي

ُكْم َىْدياً بَاِلَغ اْلَكْعَبِة أَْو َكّفاَرٌة َطَعاُم َمَساِكٌَن أَو َعْدُل ِمنُكم ّمتَ َعّمداً َفَجَزآٌء ّمْثُل َما قَ َتَل ِمَن النّ َعِم ََيُْكُم بِِو َذَوا َعْدٍل ّمنْ 
 [ُٜ٘ذو انِْتَقاٍم( ]ادلائدة : َذِلَك ِصَياماً لَّيُذوَق َوبَاَل أَْمرِِه َعَفا الّلُو َعّما َسَلف َوَمْن َعاَد فَ يَ ْنَتِقُم الّلُو ِمْنُو َوالّلُو َعزِيٌز 

نهي عن ادلنكر مع االستطاعة قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم الَ َيُضرُّكْم ّمن األمر بادلعروف وال-ٜٔ
يعاً فَ يُ َنّبُئُكْم مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن( ]ادلائدة   [٘ٓٔ -َضّل ِإَذا اْىَتَديْ ُتْم ِإىَل الّلِو َمْرِجُعُكْم مجَِ

حق أو باطل فليتقي اهلل قال تعاىل: )يِا أَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ إَن تَ تّ ُقواْ الّلَو جَيَْعل ّلُكْم من أراد معرفة ىل ىو علي -ٕٓ
 [ٜٕفُ ْرقَاناً َوُيَكّفْر َعنُكْم َسّيَئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َوالّلُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( ]األنفال: 

تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اذُْكُرواْ الّلَو ذِْكراً َكِثًناً( ]األحزاب :  األمر بالذكر والثبات يف أشد ادلواقف قال -ٕٔ
 [ُ٘ٗحوَن( ]األنفال: [وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْ بُُتواْ َواذُْكُرواْ الّلَو َكِثًناً لَّعّلُكْم تُ ْفلَ ٔٗ
ل اهلل قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ يف َسِبيِل الّلِو اثّاقَ ْلُتْم ِإىَل األمر بالقتال يف سبي -ٕٕ

[ قال تعاىل: )يَأَيّ َها ٖٛ: التوبةاألْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الّدنْ َيا ِمَن ااَلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الّدنْ َيا يِف ااَلِخَرِة ِإالّ قَِليٌل( ]
 [ٚاّلِذيَن آَمنُ َواْ ِإن تَنُصُرواْ الّلَو يَنُصرُْكْم َويُ ثَّبْت أَْقَداَمُكْم( ]حممد: 

أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَو وَُكونُواْ َمَع الّصاِدِقٌَن( ]التوبة:  -ٖٕ ََ  [ٜٔٔاألمر بالصدق قال تعاىل: )َي
َر دة اهلل وفعل اخلًن قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ارَْكُعواْ َواْسُجُدواْ َواْعُبُدواْ َرّبُكْم َوافْ َعُلواْ اخْلَي ْ األمر بالصالة وعبا-ٕٗ

 [َٚٚلَعّلُكْم تُ ْفِلُحوَن( ] احلج: 
رَ  -ٕ٘ بُ ُيوِتُكْم َحّّتَ َتْسَتْأِنُسواْ َوُتَسّلُمواْ َعَلَى أَْىِلَها  األمر باالستئذان قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ َتْدُخُلواْ بُ ُيوتاً َغي ْ

ٌر ّلُكْم َلَعّلُكْم َتذَّكُروَن( ]النور :  [ وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ لَِيْسَتْأِذنُكُم اّلِذيَن َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َواّلِذيَن َٕٚذِلُكْم َخي ْ
ُلُغواْ احْلُُلَم  َشئِء ِمنُكْم َثاَلَث َمرّاٍت ّمن قَ ْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحٌَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ّمَن الّظِهًنَِة َوِمن بَ ْعِد َصاَلِة اْلعِ ملَْ يَ ب ْ

َكَذِلَك يُ بَ ٌّنُ الّلُو َلُكُم   َثاَلُث َعْورَاٍت ّلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوالَ َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَ ْعَدُىّن َطّواُفوَن َعَلْيُكْم بَ ْعُضُكْم َعَلَى بَ ْعضٍ 
 [ٛ٘االَيَاِت َوالّلُو َعِليٌم َحِكيٌم( النور : 

َر نَا ِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ َتْدُخُلواْ بُ ُيوَت الّنيبّ ِإالّ أَن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَلَ طََعاٍم َغي ْ
ْم َوالّلُو الَ َيْسَتْحِيي ِمَن واْ فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْ َتِشُرواْ َوالَ ُمْسَتْأِنِسٌَن حِلَِديٍث ِإّن َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي الّنيِبّ فَ َيْسَتْحِيي ِمنكُ فَاْدُخلُ 
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ُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِّن َوَما َكاَن َلُكْم أَن تْؤُذواْ َرُسوَل الّلِو احلَّْق َوِإَذا َسأَْلُتُموُىّن َمَتاعاً فَاْسأَُلوُىّن ِمن َوَرآِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أَْطَهُر لِ 
 [َٖ٘واَل أَن تَنِكُحَواْ أَْزَواَجُو ِمن بَ ْعِدِه أَبَداً ِإّن َذِلُكْم َكاَن ِعنَد الّلِو َعِظيماً( ]األحزاب : 

ُكونُواْ َكاّلِذيَن آَذْواْ ُموَسَى َفربّأَُه الّلُو ممّا قَاُلواْ وََكاَن ِعنَد النهي عن إيذاء الرسل قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ تَ -ٕٙ
ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطِع الّلَو الّلِو َوِجيهاً* يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَو َوُقوُلواْ قَ ْوالً َسِديداً*ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ غْ 

 [ٔٚ/ ٓٚ/ٜٙوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً( ]األحزاب:َوَرسُ 
نْ ُتْم َتْسَمُعوَن( طاعة اهلل ورسولو غًن مشروطة قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ أَِطيُعواْ الّلَو َوَرُسولَُو َوالَ تَ َوّلْوا َعْنُو َوأَ -ٕٚ

 [ٕٓ]األنفال: 
ْلِبِو َوأَنُّو ُنواْ اْسَتِجيُبواْ لّلِو َولِلّرُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما َُيِْييُكْم َواْعَلُمواْ أَّن الّلَو ََيُوُل بَ ٌْنَ اْلَمْرِء َوق َ وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آمَ 

 [ِٕٗإلَْيِو حُتَْشُروَن( ]األنفال: 
 [ٕٚونُ َواْ أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن( ]األنفال: وقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ خَتُونُواْ الّلَو َوالّرُسوَل َوختَُ 

 [ٖٖوقال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ أَِطيُعواْ الّلَو َوأَِطيُعواْ الّرُسوَل َوالَ تُ ْبِطُلَواْ أَْعَماَلُكْم( ]حممد: 
ئءَُكْم فَاِسُق بَِنَبٍإ فَ َتبَ يّ نُ َواْ أَن ُتِصيبُبواْ قَ ْوَما ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحواْ َعَلَى األمر بالتبٌن قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ ِإن جَ  -ٕٛ

 [َٙما فَ َعْلُتْم نَاِدِمٌَن( ]احلجرات: 
بَ ْعَض الّظّن ِإمْثٌ  النهي عن التجسس والظن السيئ والغيبة قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اْجَتِنُبواْ َكِثًناً ّمَن الّظّن ِإنّ  -ٜٕ

ّب َأَحدُُكْم أَن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِو َمْيتاً َفَكرِْىُتُموُه َوا تّ ُقواْ الّلَو ِإّن الّلَو تَ ّواٌب ّرِحيٌم( َواَل ََتَّسُسواْ َوالَ يَ ْغَتب بّ ْعُضُكم بَ ْعضاً َأَيُِ
 [ٕٔ]احلجرات: 

الّلَو َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس ّما َقّدَمْت ِلَغٍد َواتّ ُقواْ الّلَو ِإّن الّلَو َخِبًٌن مبَا تَ ْعَمُلوَن( ]احلشر:  قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ  -ٖٓ
ٔٛ] 
ْن َعِلْمُتُموُىّن هِنِّن فَإِ قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ِإَذا َجئءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُىّن الّلُو أَْعَلُم بِِإميَا-ٖٔ

ّلوَن ذَلُّن َوآُتوُىم ّمئ أَنَفُقواْ وَ  الَ ُجَناَح َعَلْيُكْم أَن تَنِكُحوُىّن ُمْؤِمَناٍت َفالَ تَ ْرِجُعوُىّن ِإىَل اْلُكّفاِر اَل ُىّن ِحّل ذّلُْم َواَل ُىْم َيَِ
َنُكْم  ِإَذآ آتَ ْيُتُموُىّن ُأُجوَرُىّن َوالَ دُتِْسُكواْ بِِعَصِم اْلَكَواِفرِ  َواْسأَُلواْ َمئ أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلواْ َمئ أَنَفُقواْ َذِلُكْم ُحْكُم الّلِو ََيُْكُم بَ ي ْ

 [َٓٔوالّلُو َعِليٌم َحِكيٌم( ]ادلمتحنة: 
َمْقتاً ِعنَد الّلِو َأن  األمر بأن يصدق القول العمل قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ مِلَ تَ ُقوُلوَن َما الَ تَ ْفَعُلوَن*َكبُ رَ -ٕٖ

 تَ ُقوُلواْ َما الَ تَ ْفَعُلوَن(
 [ٖ/ ٕ]الصف

ٍب األمر باإلميان واجلهاد ونصر اهلل قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ َىْل أَُدّلكْم َعَلَى َِتَاَرٍة تُنِجيُكم ّمْن َعَذا-ٖٖ
ٌر ّلُكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن*يَ ْغِفْر َلُكْم  أَلِيٍم*تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َوَرُسولِِو َوَُتَاِىُدونَ  يِف َسِبيِل الّلِو بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

ّبونَ َها اْلَعِظيُم*َوُأْخرَ ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنّاٍت ََتْرِي ِمن حَتِْتَها األنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَّبًة يف َجّناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز  َى حتُِ
ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِّيٌَن َمْن َنْصٌر ّمن الّلِو َوفَ ْتٌح َقرِيٌب َوَبّشِر اْلُمْؤِمِنٌَن*يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ ُكونُ َواْ أَنَصاَر الّلِو َكَما قَاَل 

َفئَمَنت طّئئَِفٌة ّمن َبيِنَ ِإْسرَائِيَل وََكَفَرت طّئئَِفٌة فَأَيّْدنَا اّلِذيَن آَمُنواْ َعَلَى أَّنَصارَِي ِإىَل الّلِو قَاَل احلََْوارِيّوَن حَنُْن أَنَصاُر الّلِو 
 [ٗٔحيت َٓٔعُدّوِىْم فََأْصَبُحواْ ظَاِىرِيَن( ] الصف :

ُمَعِة فَاْسَعْواْ ِإىَلَ ذِْكِر الّلِو َوَذُرواْ األمر بصالة اجلمعة قال تعاىل: )يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمنُ َواْ ِإَذا نُوِدَي لِلّصاَلِة ِمن يَ ْوِم اجلُْ -ٖٗ
ٌر ّلُكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن( ]اجلمعة:   [ٜاْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ
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( مرة ولكن ) الكفر ( ومشتقاتو والضالل ومشتقاتو تكرر ٔٔٛورد لفظ ) اإلميان ( ومشتقاتو يف القرآن الكرمي )
 ( أي بعدد سور القرآن .  ٗٔٔميان من جهة والكفر والضالل من جهة أخرى ىو )( مرة أي أن الفارق بٌن اإلٜٚٙ)

 
 

 ىذا ..... 
 و أسأل اهلل التوفيق و السداد و اهلل أعلم بالصواب

 و صلى اهلل على حبيبو سيدنا حممد و على آلو و صحبو أمجعٌن


