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وراقمنا@و@دشل@فتأى:الذمقبنا.اليهبمهذوفمتملقويبرور

ساعلوكانوا@رجل...محبةومللوالى،..بررأو
ثر@رالافىالر

@فى@مته،فتهخ@صحشوألاأناف@)صراثيل،ئ@

تمالى-لقه-بقدرةعيى@)عتر@ولا،@ندشل@بقىله،ت
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محيح:بإضاد@ترمنىيى@روابئءوفىأعدتةمافىكنافورثلاال:ظ

مماه)@ض
س

لانورث(.نبيا.ا،

على@ير@ثيرئق،ويا@فكنل.نبمترله.حملتينهذاوعلى
سليلنوورثله:،كقرب،بضل6منويرثفال:،ولهذاشوة@

4خمهلماالمالفىركان)ذفى@لنبىة،:@@"د@ود
لد،بئتهاضبينن

فى@المشضالمطومناذ.ظة،نجلاىبرظلإخبارافىكانولما
أخ@لرفي

مذأوصبها،أبرلماخاصةراتوانهافلولاابا.،برثارلدأنو@للل،

@@ماشلانورث،يبيا.ا،@اضغن5لدديث:فىماصعوبئةيقرره

فوصدنة،

@خه:ما.الا.@@ب@ضوفال
ة،ونجوعم)رث@ى:ى،بر؟ومعنىا

)ذ@لرلذددويللطد،لا@رثبدينه،دقامو@اقهالىلمحكوةو

اإنقرضويقوبألأنوسلومبمقوب،ل6منوبرثله:.نوأحدهما

و@لديئ.و@فبرةإلا@لحامفمبزرثلازمان.مئ

وسلامهاقهعلوأتنيا.-ا،أنالادلةمفجما.ماالناقوالاص

ذال@فنو@لدين،@مامنهمبورث)يماوالمال،عنهملابورثعليهم-
وسم-عليه@قهعلرءولأن@مدبقيهر@أيعقالثجاناخرجهما صمفة،،2،.فىكنامانورثلاقال:+

دعا.وكرمهففلهأحلب@قدتالى-@فه-@ن@@لكريم2ن@لقرئنثم
عبمه

يحبى)حمهبغلامربهثرهعندمازكربافالمابينزكربا.؟

ا؟\صبرء3ابنبم:تبرر@جع(9)

لث-رحمهالئيطى-لثبخ6*اصان-،الي@أضاءتبررلبع(3)



1ثرادس@@ا@ز.

احمهاص*نتشركيازكريا!ا"
قبلمتلهأنجحلمحيى،

زرعاشأوأقىاسغلامصكاتلىيمونئئارثقال(7)فيا

منبطنث
مئي،علهوربثتالكذلاثتال(8أ@كبرعة،@@@

قالإلآ،لىاجكلربقال(9)يمشهكوأ:قبلمنوقدخلقاك

ألأخإيك
لم

سوليالألاث@ناس@
مهقيلى@@زج(90)ئا

مئ

)11(،.ثئاو.بكرةائصأن.-@بهنمفأوحى!@دراب

*@@فى@با،بازكرد-.ت@له-قرطبى:@قر@قال
أى:@ذف،م

أ@هبنلامننركانايازكرباإل:.نةهدعا.افهأصتجاب
@كبى...،

نى:@نثا@@كر@وم@دمحان@ب@إجاا:ا@د.أ@ئيا..نلاثة@مثارة@صفتفحثت

بت@يتهبفردان@لثالث:فىة.وصارلداعطاؤ.
1 ،

، 0 0.،0

ازكتبضافىأنأخمكمااتفى؟شحايه-بين-وند
بضمر

ت@@@الى-:.ل-ظاب،فىبصلىفائمومرن@ذلكوأن@لائ@ا

وهو؟:ئ@الم@
بييى،كصإثافهأداب،امحرفىيصلام

بكلة@صدظ

ين،@اصاطننلإا.ورارحمووجدا@قه،من

ال@هامابنه@لتسبئمذ.على@ديدلبئ،@ساحمهسبحانه-:،له-وش

يف@لتشرمنلرنومذاه،ليمأولىكريانشنهيكلولميحبى،تالى--

يم.جصرولت

لة:نا.أصلنر،أى!@با،تبلن@ه.نبهللمتالى-:.وقىله-

ا@*بهذانسحىمنأولمربلالاصم،مذافىلهشار؟
الجل.ءم

1لقرطي-ل@صير(1) .82ص1

الآ:9ء*.عرلنآلسررة(2)

مريم(ررة--2)



1 يم@سسورة8

ىوقىل.ا.:.@ي@بعفى@ل،
حميا،تجل@له.نجعللمةناه@إنل:ظ

مقبانضلليرلأنهصراب،غيروالىتفى@لحوياوبهظيراأى:

ومرسى.ونوحاميمإ%
ابئبه:لظوكنمر@مواب،الاوللاضنا

وغيرمأسمابئوولدى،وتتادة،جماص،
0 0،0

@لسارة.@لبشارةضهبعديازكرلهوما،ذلكبدجانه-ح@-نم

وشا.عانر@مرافىن@وكاغلام،لىبهونأقربلظتمالى:،فقال

."عتيا@امنيلضت

بق)سلئنات.بمة@اح@ال@فاج
يا@فدماكرزلفاذاظير.:تق@اسؤا@@@

لى-تعااقه-بثره
نحبى

"ا

أيئ.من@و.كمنى:كيف،ةأنثاء.ممئ"و@فظ

ن@كيفباربمجيى:بابنهبثرهأنبربهطباخ@زكريا.قال@ى

ط@وشيعر@ها،و@شبابهافىعانرانتكاأنهار@قل.و@المخلام،فى

أ.كببرتقلطفى@لسنتدتتد@تأى:ما،لايه@ء"منبالتندأنئأنا

دبمسر@عتا-وبهعىلاسخبمال:
ال@-10وضين

ابةض-ب@غ؟

ئ

محتوتوتلهيقول:عتبا،ى@اكبروقدبلغت.فىله:،جر%،بئا

وعاس.عاتبس:@جا@رد@@@نهيقالبا،ياامفا@@نكيلفمرت@ايهبرمن

كفرشأوذمادأوكوفىوصءتاهوعتيا...عشوايعتوعتاوقد
رءات...،

مععلبما@لسلام-زكويا-باستفامالمرأدماتجل،فإن
أقهةربضم@ه

ن@.أعدكلامالى--

نهوالاصتخبار،،الاضلاءسيلعلىكلاص@اصتهامهأن@رابظ

2ص،نان-،9أضو@هنفبر(1) 1

9جربر-ابن(2ؤ 3س6 8ةبولاذ-ةطب.2 اهكم9



19ثردسالاا@بر.

عنأوياتر،@زو@ق@قعكعنصيسيرزته:نمالى-@فه-أنبلميمنلم

ليمركا.اءقيقةعنفاستنهمأخرى،أةاصة@لزواجطسق

ويمح
لمجبالاصبهذاورو@لر@لتجببالاستفهاميموشالمصود@ن

زوجته.وصنضهنقدمخالىلاقهرزتهحيث

تالاستبادبالاشفهام@لقمودبهونأنزوص
به

من@لادة

ذكشحالة@بهالمقمردوليىزوتجه.وشصنهعنقدم@فلامباتأن

شى..جزهلات.سحانه-لانه-فماد-اقه-قدرةمحلى

لظكذلكلظا@:،فقايازكرا@تفامعلامارد؟ة-صبحاح@-نم

شيئا،.ندولمنجلمنخلقنكوقدمين،علىصربك

كلد@د.الاصاكل.أءترف.بت@خبكذلك،رله:،وة

صو@لأ.@السلام-محب@با-زكرفىدإدرة)ضاوذفىالارص@:.د3

كذلك،الاص"وبهلة@لئاقمآل،فرلملىميه@ه.
خ

يخربد"ل4ءظا@
ول...،1؟ل،ه،ضرل

را(

ذكوتص؟1،با،كرزامستف@أعل@كه!تمالى-اتمه-دظوالمحق:

فيواكيا،@ا-لبرنت.بلةندواتعانرا،ا@رأندن@منزكوبابا

تنارقدهفإن)فلام،مذنيفى.إرادتاتنيذوئنبجذايكرللاذل@

@ل@ادات.بهجرتلماولا@ضه،ثىجومالا

مر5كرمامنلامذ.زوتجدومنمند)بجاد@لرلدوصالاعصوهذا

لسير@لى.:@@عدمين،

مقخالقلىوتد@فقال:عنهصالكااجمبمامرسجانه-له-كرذنم

شنا،.تدولمبخل

الحالة،بظكوروجدوأنتفلامياتيد@نمقيايادكرتجبلاأ@:

.67سلوس-61@نمصبر@(9)



2 مىبمرةسو0

@@@قاو@دند.انىاتهنا@إنى(
قالرفر@لملم،@نأو@دكومنما

ر.المذكوبهذا@لنلامبرزقدعلى@ن

ةفدرلعلى؟يدلابرهاد،.نلقىق.ةبطرصانتن@@ثر@@4فالات

@ملام-.عليهبا-زكرتلبا@ثنانفىبدينومالى-،تط@ته-

@سحافه-ع@-ثم
@@عليهبا-زكر"اذماذلدد

خالفمقم-

2...،.4لىاجملربنالفقال:،

طعلىوقىعبهااشدللى@لاتا@لأى:
اروصرلازدأد4،ةسرت@ة

منكئرفابهذأ@نلامنيالذى@كمل@لرقتولاعرفافىئنافا.و

وذكرك.شكرك

ليالنلاث@لناستقمألا@دقال؟تجرله:،تحالى-اقه-فأجابه

عوشعلامةيازكربازكر@ا:لحبدهنالى-فال-
به،بثرقدم@

بأيامهقليالنلاثلممهلجسافد،@لناستيانعنعاجزاقدتجدأند
واممنل@بم@وخرسمقبدلب@واس@طسليملق،اطىندصكوصال

دع@دة.@خوقجمبلعلاوندرننابا@رنامدص@منممنرع

ظهكولطأى:بازكروصني،أعل،منعالبا،صو@قرله:.

ذلدمنكنعدعازلاارح،ا@س@ملئ،أطسرىزكربابا
فموتا.سوى

مقيومهعلىظرجال:."ذلكبمدزكريامنكلنماسب@حافه-بين-نم

وعثا،.يهرةسبحوا@ناليهمداوحىابأمحر

@والمقدس.بتفياثيجل@ىكان@لىأو@لنرفة@لصلى،والمحراب:
النىمحلىبكنماا،لأكاالمحاريب.نسمىمساضمكاتفضللجد.مر

@شاطين.لا@

بصلكانالذى@دكانشنومهعلىلسلام-عالبهزكر!-سغرج@ى:



3ل@سم@ثافرلحو+ 1

نهبلساينصأندونلهمكتبأوايهمفاشارأى:8يهمفأوحىإفيه،.

سبوأن"
عثا،و@لنهار.أوانلفىأى:بهرة،ونير..تالى-لافه-ا،

أواخز..نى@ى:

افىابالمحرهذاأنإلىماشيرأخرى،2يةفىصبحانه-ذكر-و@لى

@قهنرهالنسدالم@ذلطصقىمه،على@لسلام-عبزكر!-4"خرج

بيح@.نجهتمالى--

كقعيبضاأنابلمحرطافىافائموصلملائ@ادتهفناد-:.تماد-قا

بيحبى،
منونياوحموراوسبداال@همنبصةسد،

ين،@حاط

حمةمن،جانب@بأسلوبها@بليغلنامحتفديهربمة"إتلاىشوبن@

خانه@إد@هاتضرعاتاللصنو.زكريا،ببلهتاد-اقه-

ةوبئرهه،دعا.لهأبابندلى-تا@فه-وأنوجل-،عز-

وعرفهصي،

ر@ر..و.ا@د@ناتقزبادةبه،مابنرهوفوعيعرفبهانقىبالعلامة

ئم
سى،عندثاطالى@لكربمة@دورةانتقلت

اقهإمرهماتةإ

تمالى-:فقال-ناضلة.صفاتمنومامنحهتعالى-؟،-

خا!و(12)صبيأاطكموآتنا.بقرقيخذ@لكتابيحيىيا"

من
اجئاريكنولمييما@بو@وبرأ(93)تقئانو؟وربهةدنا

ويوميموت،وبومولديوموسلامدعليه)كا(عصها
نصث

."(15)صي@ا

عذوف،@فولشرلبقرة،خذ@اكتاببامجيىنه-:+صبحاو@رله-

يم.الو@د@اح@يالإخباد@لالمارعةفى@فنهوالر

وكأعرعونماود@جى،أنفىهدو@لتقدير:
حينا:وفيطرعقلهقانا

وتفهيلمنا.واء@اد،مجد@ى:ة،بنرراة،@لشالنحيصبفي"خذبامجى

رةص)ا!
.-9الآتعر@نل3



بم-!صر.سرث@
@@على@لو@ه

من@اثهأضلماو.@ليق@ءح،
@أ@

برء@إتو7د@ب،م

به.فى@صللمم

خذفاعلمنطلقوة،وا@رورءوالجار
لللابةو@لبا.و@عر@بم،

وئبات.بثدةكلمهأ-وتيذمجطهمتلباصالاكويلىخنه@ى:

ع@طونضلنا.رتناتجدوأعطبناهأد:صا،صعاطينا.و3لا:.وقو
@مبا.@فىصومرمه،باح@و@لل@ايهاب@مأى:

سوتالصنين،ثلاثسنهكانفيل:

سنين.خ

ابنمحنو@لديل@،لآ،دوثصوا.ش"نعبموأةأخرج":@لار.ا@ال

وسلم-عل!علىإقه@لني-عنعبل@،
و@لعبادة)عطى@لفهمفىذلك:.قالأنه

سفين،،1(.ح@افي-ومو

ول@نه@تل@حمولبصحيهففلت:فبنحاشبته:فىالجلوفال

@لصبا؟عالو@بوة

نمنعظرئشمذا.)ذا@لاثات.خرقمبنىعل@نبوة@صللانهظت:
وصرأزأ@قوفقر@اكتابفهمعلاط@رأدل:و@نبيا.@لمبىورةعبر

رصنير...،

نا:آ.با@المر@دأنالمفربنجمهررومحل!@لنف@إلبهتطشنو@لذى

ونحووف@ها@لؤراةحفظبقطرصوذلكبه،@دلمعالنافعلم

ا.م@أص@

اوس@@لفيم@ى:بيا،@ع@@تيناهو6ترله:اا.نكو:تال
3

@و@وا@د
ومح@يه،لإبهابواير.ا@علىوالإتالزم،

عرويخه،لاتجه@دا

حدت.عنبر

با:زكربئي@@لمبيانقالسر:تالالمبارك:بئأقهصدتال

كىصلرسىء69ل@لف@ير(9)

5صبلألي-على@ل@بحملبه(2)



2ضرلصدسلحز.

تينا.و2اقه:،لأشفلذانال:خلقنا.للحبمانقال:نلحب،بنا@ؤهب

صجا"،.،.ع@ط

ت@"تتيا،وكانورمم@لدناننا.وحماصالى-:.ت@وقىله-

عء.اط"
."ناحناع@اينا.وأيا،@دع@نثايخا.وأى.

قشل.رصوالمجة،حمةو@لالئفقةاكخان:مه:ما@لقرطبىقال

@نة@أشال
س...

علرفة:تالما..ولدعلى@لنانةحنانمنوأصله:

إمف@مننيدبعفى@لثرأص1حناضناياستبق@منبتمننتأبا
،3(

نحنا،والمعق:.
@كبى،

ثآصاط
مةظ:@رحمةناوحدنارعفدنحفاه.و.ا،

ئى:ركاة،كذلك،وأهع@ناهمخيرء،علىبطفجمتهفلبهفىورحمةعب

لفملمباتاوجحلتهعنه،ما@ى@قهب@رت@عنأبعدنهفى@لنفى،ارةعم

كه.أو@هاهبه،هياصمافىكللضامطيمااىنتيا،وكاناء@.

ىأخمرصف@تالح@@ايهريمة@مفاتتمكالىسبنه-اضاف-نم

ا@يسا.والإحانبوالد؟،كير@لبروجملنلهأى:بر@لديه،وبرا@قال:،

نبملموأى:يا،@ثرورا.شاليابمراأى:.-جباراءبهنولم8

ربه.لاصونحالفةبةم@ذا

أدخو@ا@يى@لنىتأط-@لاتجةيان@مناتنهسبانه-.خنم-نم
ن@له.وامانوتةأى:و،،يومعليهوسلامفقال:.@لسلام-عليه-

لدسابحبا،يبثوبرمإلدنجا.هؤهبفارقويرت،ويومولادته،بوم

يوم
@مبامه.@

بمابنتنسير(1)
9س3ير- 1 3

8مى1ف@سبرلفر@ليءا(8)



بمصرةمر،2

عا@ةارعالىأصلأكابالذكر،نةلنلاتوظا،منه.له-سجماوض-

فيرط.ص

ديوبومطن:@وانلانةفىاتر.ماحرنأوخ@عيبنة:بنسفياندظ

م.عاث.يمنلمماشنيرىبمرتويومفيه.كانمما@ارجان@يخرو

عتفىصهىنثيبحثوبوم
عظب@.@

لام-،ال@عليماو@كيع-زكرباتص@منجمانبصدثا@وبدصذ
ميلادتصةمنأعجبأخرىقصةعني@لضإلى@ايهريمة@لورةأشظت

ف@ألاسمجبى،
مريم

@س@@@ا:،لألنا-د@اوس@
م-

تاد-:فقال-

أهلهاء!@@ثزانتبذتمزيمفى@لكتابواذكز"

فاتخذت(16)@ثرةيم
لهالفرو-!إلهافأرعمفاححابمادونهممن

)ها(تقثاإنكنتنكإلرحمنأصرذإنئقالت(17)1بشرأسو

يكونأفىقالت(99لمزيخ،كلام@ال@لأببئررسولأنأإنماقاذ
ولمبدثويمسسىفلاموولملى

موبثرقالكذداىقال(20)أبضأك

كا.(21)أصأمقضثانو؟"اورحمةللناسإة4ولنخماهيئفى

@إعليهزكرتصةتحالى-ذس-لماممنر:ناثلظ
جلىاووأنهدس@+

بذكرضةعطصهبار،،طاهرازكياولدازوجنهوعقمه@حالفيشه
أب.نهاشءيرللام-عل!عيى-ولد@افىإجمكادمابم،س

وص.
يم

ا
ة

لج@منوكانت@ملام-عليهداود-محلالةمنان-حر4

)حدى@لعابداتنتف@ععلية،فثماةو@ات...@ا@إصبقفىعلاص
ت*..@لاس@

كفالافىفتو@
لها@ور@@للام-عل!@ا-ز@أخنازوج

مق



عنر@لساسالجز.

االهانلة.امات@لكر
بهره،..،

بم-@اج@لابها@لرصواذكر-و@مى:
منهفىأىفى@لصكتاب،"

من)مبنت)ذوتمها.يممرخببم،@لكل@لقر2نأو@بمة،@ايهر@لسورة

بد@لناحيةنم@فىواخزلتهمعغمشحتأنوقدأى:ئيأ،أضم@أملها

نكنه.كافتالنسبتهامىأو@لقدس،يتمنلحريخة

قهاعزشدةإفىرةإث@أم@ا،شبذتحمنااذنماد-،بترله-وفى@لنبير

نالم@ا@مذابنف@يهاكاةو@لرى،العلىحمحنا.:النبذأذااأماعق

حال.ا،بمالحنالى-افه-إلىو@لنقربوالطاعة،لعبا@ةلتنخلى

لتطرنبنتا@سلعا:@فتالانبؤت.س!@لظوا@تات@لقرعلي:،لظ

مربمانوذلكحئ.اوتتبد@قه،غيره:والنفاس.أوحيضمق

لذلك،@لناسمنيحتةيخه،راباد،وخدمتهالمحبد4سداعلىوقفانتكا

سبادة..قخلرشوقيهفىبيمر@فبجاالىالمسجدفىودخلت

بكرن@شر@-و@@شر@.@جمان@مئنا@@@ى:نرنيا،كانا"فقرله

@ثس@.@أرا"بنتع-@والض@ئس.نب@تنر@أنىالمكلن@راء-

المشرق،بهةيمالونكانوا@همبالثرق،؟نالم@@صوانم@

)"،ألانو@و...،نمالعحبث

أملىا،منلاننباذطتاجمرجا!،دوخهممنض@ظ5وئوله:

إلالم.واعنز@الا
س،ق@أ@بيتضرقبلنم@ئ@مالا،أعتزلتأنوتت@ذسأى:

ها.دلبادةلتتفرغوصازاجاباوينهمبينهاضنتظ

)@يافارسفاوفقال:@لىحهافىءالا@هأكر.ماسبحان@-طن-نم

مويا،.بنرالهايصلروحنا

ص،11.بهبر-3ابنفثب(1)

1ل@رطبى-نصبم(2) .90ص1



يممصسورة2

الافشب@@حلام-عا:4بريل-وصرو@نا)@ياانارس@أى:

يكونماكاحن@بنية،@لكا.الهيئة،تدلصوى.ثررةدسفى
ا

شاننىيعيب@لاالق،اط@ظيمأط@ت@نامكانإذاسومما،ر@ل

رو.أوإمراطونهثمن

عايهيريل-وصيم.و@ايهربفلنثرروحنا،@قىلهفىلإضالةاو

للبثر.يلعاةمادةكما5أن*فىققةأطاروحلمثابةروحاللام-

ع@و@روح@قلوب،@بهغياالإلهية@رمالةمنمجملماحميثنءبريل.

جام.ا،به

@تانسسوى.بثرصورةفى@للام-علبهجبربل-الاشلإيخاو
@بدا@لاقورناجها.إمابلقىمنهونتاقىمه،بكل

خلقهلحىيهرر

شطعو!"،فيلنفرتع@ا،تمالى-@فه-
لها،.فقث@قىله،فىالفا@لضيرمنحالصويا،تجرأله:،وش

ارصمنللصصينمريمد@ر@ينمابحدذ@سبحانه-ح@-ئم

تقيا،.كنتإنندبارحمنأعرذ)فىلتتا5فقال:ونقاش

س:سةرعرفىلهاافى@ل@دلام-عل!لجلإيل-فالت:@@

وجمشاه.يتقى@قهممنكنت)نند،ارحمن.إلىوأ@تجى.ذاصإق
شان)ذشنفسه،فىوىير@ثاعر@ل@تةبالذكر.@رحمنوضت

وأنلرحمن،ذكرضدنهوجداضينةأز@لنئالإنسان
سوءكلعنيرجع

ببالا.يخطر

ظنت!،ك@انأى.عنرف،ا@ئرطتابوجر
ة

دض.
كقاشوعى،

لاخلوقفى
ءالى-.انه-لحبالةعرغ

م،عثعن6ن@قر@@قولوبهذأ@
الاضمامبينجمتقدونتج



2عثرصادسه-ة

نفسهلهصرلتإنأقه.عذابميبهءرووشصا@همنيفضوبينبربها

@مفةدرجاتأحمىبلغتقدأكاعلىبدلا،نرلهاتأربص..؟ا)رادغ

يأ،ربشرا@فىأدوهى@تول،ذا@"لهتقرلفىببة،@لعق@ب@و@ولطر

عنلبمشنم@وفى
@ناس...@

أنارعولإنمسالبقرله:،،عنه-6ن@قر@ح@كاجبربل-و@نا@كيبها

ذيها،.ظلامال@لابربى

بمإنمانالبا@@ال@والاطئنانمكوند@لبغلجبريللهالظأد:

تدونجزعىول!محافىفلابى،@و@لتجأتبه.لستنتافىربدلرس

اولأى:زكيا،غلاماو@درتهلإذنهلاىهب)ايد،،حات-@رسلق--

و@لبركات.يرا@كئيروالمحاصى،نوبافيمنطامرأ

لب@ه@عرو:.وابوفعن@وئرأفيا.سببأ4لكولنفه،الهةونسب
زكيا.@لامارفيال@@يبأى:مبعد@ل@@االفتو@باليا.ال@،

لمولىءلأمن@اق@شقول:عجهاويثتيم،مييرة-@د@ومناش

بيا،.أكولمبشر،@نى

ةأى
الحالود@لام،بلأونكيفصيه.مما@تب@سيلمحلىت@ظ

@طقعن@رجالننر.ةينىلمأق
تعالى-،اته-أحلهالذىدزواج

1للزقا3ضأو:أرجمال.فىآ:جمرةظأىبا،ب@ياما،شيرمفى@كولم
3.

ر@لحفاف.فد@أضحدصوتجاوزتلجرت)ذاتبمىاة@لربغتيقال:

@لن@عنعبارةجلى8@ابهاف:عاحبلظ
ح

لانهل،أط،

)نماكالاكل،نا@يسو@كمن،تمواننبلقتعالى-،.كقرله-عنه.كناية

في@اعىشأنبضفوبىذال@،أشب@ومابهاو@بثبهابئيخ@:ظل

1@الآبنى@ل@لىجمرةا@@@بفر:و@والاداب.باتيهناال@ ،
، 0

00)

2ن@لترهماح@بهرن@اكثا@،عا@إليهذبللدنىاىمذا@لوعلى

0بثرصئولملها:،شم@يم@صعن ى@@ب@االنمود0،0
ح

الحلال.

.10عى@إيخالى-ندصبر(1)



ب@مسرةصو38

ثالمتصأنونحاوير
ق@لموأد:ام،والحرلالأطضلمابهد

بابمنبيا،أكولمترله:.نوجم@ق،ولابنكاخلا"كانشركانا@نة

أنىربلتظ5تمالى-قىله-الىأىمذاوبزيدبد@لنبم،@لضيص
فإنماااص)ذاقضىمايشا.يخاقأقهكذلطلبنر،،سقولمودلىيمون

ن،،1(.ح@"كىلهبتول

لهبثرصصفيم@لنئسياقفىةيكلبثر،لفظ.أنأبضأوبؤبده

روج.غيرأمروجأأكان

كيما،تامذأوذكرتنية.زاأى:بيا،اكولمله:.شطبى:@لقرلظ
)مرواطالح@ليش@لبثر،بمسئولمقرلها،لان

3 ،
، 0 00).

لا@احبريلبهمابضممانمجبت@انما"ماممه:شتهفىتا@يلوقال
لهاترقفليس."برجللاتصالبحداإلاعرنةلاالىلادةأنلحادةبافتعر

قدكبفواتجد@..ارلدخلقعلىفادرتالى-انه-تللملمانهاعلىدلالةمذا

أو@مأبيخرمنتالى-قه-قد@اقه@بضأبا@أنعرت
31

. 0 00).

ردمنعلىمين...،ربدصقال@لدقالتعالى-:.وفوله-

عليها.بكجب

ألا.فالاى:
أندومقيمسدلمب@ئراأنمنذكرتأى:؟كفال@ر

بلىرارسلئ@أةقكذاء.او@لأمصبنيا.الايامنوم.فىثفىح@لم
لب.لهنح@أنغيرمنزكياغلامال@لامب

ت@اد-أقه-فدرةظا@مرمنرلمعلبيانمين،علىربدصنالوترله،

على"نجر@بمنولدكخلقأى:مرربد@ال@ى:ثى.،يجزمالا@لتى
لانناندتلأنببر@لىاى:ه@ن،

:10بز
@..

@يممر@نآلسورة(1)
ت
7،.ة

نم@(2)
.91صىلأابر@قرطبى-

.56ص3يباليي-علىابىللخيا)@،



2عنرصالساتالحزء

4ول@لدحا@.-.وقىلا-- @ى:و@،مح@المالنيل@لناس،7

3بضممكأدمجرندسوجرد@لنلامولنبصل اوأمص@ظج@،ية،0

يزلارتنافإخن@با،بماساقى@اةا،كلاتمرتضحهاولايدلادل!جا،1،
ما

أومننطناء2دم،كاوأمأبغيربئراسنوج@انماإ-!لا@ك،؟@

اش@.حأمنجر
صمح

@بر.@سا%شالفاخوأم؟أبمنأوأ.،

@نلاممذا@و@فجلأى:قبله.ماعلاطرفمنا..ورصةوترله:ا

دعرنه.وايبعبه،أ@لمنمناعطيةرحمة@كير@نك.ومبناه@نى

ما@اف@ضهوجردوكان
امقدرأى:مضيا.لعرا@أيهيفة.مىعلىمند

تديل.أوننبدون*رقىعهرلابد.لمحنرف@،االلرحفىراصطوزلا،فى

صالة.منجانبالناحكتيلى@ايهربمة،الاياتنه"كونةوبذلك
بمر

لهانمثلالدنى@لسلام-عيهجؤل-وبين@نهاجر@انىلىو@ر@ومن

صوى.بشرصورةفى

تلكشامد6خرس@ثهدعنبثلهإفى@@اكربمة@لورةأشتالتتم

جماصا@فاض.ونحاببى،عندحملهاحالتهايخهحمكت@ل@،@لقحة

تعالى-:تال--

جذءبلىالخاضفأجاكما(22)قميياأبمبهنتب@ظلحمتتة"

فناداها(23)ثامفأثوكنتمذاقبلئأيتغقالت!النخلة

ىهرو(24)ص.اتحتكركجعلبئلاتحزفيأنتحتهامن

بىواشرفكلى(25)جئارعايمعليكنساقط@نحثهإليكيجذء@

حمنلزنذزتإفىدنضأحدا@لبثر@نترينافإ،يخبم،وقزى

)62(،.إف،كلبر@ليومأفطئعو!



3 0

3رثة.رسو

موتعافى-قرل-ثاقه-رحمهكئيرابنفال
ا

تاللماأنهابم،مرعن

كرفوقالى-،@قضاة-امقالتفىةفارماتالى-اقه-صجمربللها

ذلكعند@لسلام-علبه@بربل-وصالملكأن@لافةعلا.منوأحدصر

ج،@ض@@ولجتخى@لنفخة@تصدرعها،ج@فىنفع
بارلدب@اذن@ت

مالى-...اقه-.

اجمورعىوروالمنم
أ
لن@نمعةالج@ب3

"اثهرنةنمامة:بهرقالر،

كاةوغرب،ومذانىضحت.حملتانالاجمكلم4فالاةعباسابئوعن

بهننبذتنالتهفت@اد-:.تو،-مر@الانذ.ماض
فىفاجلما@ناتيام@،

جمبه.ئم.ت@قي@صلكنلتمقيبكانتند@فالفا.@نحك،.إلىصع

@لذ@ا.تحلبه؟لحتاكاقدير-ش.صعلولقهالظامر-ورفالمئم

.(0،01هندولابا

نالوبمد@نأى:ى@لفص@ة!م@ت@..،غتالى-:.فىله-فىو@لفاه

أناإ.@المريم.جبريل
نجامحملته.نفخزكيا-غلامالكلأمببكرلرص

ةأىناف.إ،ء؟ا.بطغ-فىومرنتنحت؟أى:به،نافتدتء@،إأى:

أم@ا.بمبهه@الىنافى،عنببدنلىم@إ

ويقال:عه.بدإذاوتمسوا.ق@رأفلانعنفلانقمىبتال:

ببيى.اى:تص@،نفلان.مصي

بنا@ين.-لحميتكا@دقصى،@نالمح@مذاأنعليوبهور@ل@لاء
طديتواسومراوامى،أتصاس:مح@افيفال

اممشنارا.فرم،

زوج،غيرنبولادكا.مابيم،-لن

س@:-@@نم
الولا@غبقرباحستكد@احزناعزا@اسا@انه-.

هذاتيياليتنىتقالتالآنن@جذحإلىافيفأجاصا5فقالى:
كنتو

1ص3عابنتفسير 1 6

5ص3بع@بئ-ملىالجلحدثبة(2)



3محثرالادس@بز. 1

الجانهفي:كذأ،)داجات@هبقال:فا@ا@ا،أى:@ا،نا@ا.له:،وس

المجر.،مح@حملهذا@غيره،ا..وأ-اللان،جما.يتال:والي@.@اواضمارر@

عر:@لثاقىل@رشه

ا.و@ر-ن@اد،نهأ@ا.محي.،مداطرمحضو@ار-

تغيرقدلتمللهأنالاجا.،ششقولأجا.:@ايهثافت،صاحبل؟

مقالى.@نقلبد@
د؟فيماثوأجا.نالم@جثتتقول:قىاكألالإلجاه.ا

.(1)ء...4"وأ@"إ":ل:تض

جعوفر:لخاوا
تمخفىا.-كيهر@أة-لمراغفتيقال:لرلادة.ا

@شديحق.@الىةوصفى،ا@منذماضولادكاوتتدناذابش@ا-ا

ا،بصفىالجنينك@شدةبذل@وص
م

خرو-.قربئد

وجنحع
عا@ه.تقومالذىسانها@لنخل:

ربمحم@ت.أن@دوة@ى:
"

عنب@هافىومرعولبهبس@دتوايس،

علبهلتتك.@لنخلةجذعالىالخاضألجاهالادكا،وقت؟رحانمها،

لرلادة...اعند

متليتنىباوقالت:،وعزنلممناءوا@امااعة@ل@قلكفىفاعتراما

ششأوممت@ى:مفسبأ،نسيأوكنتبى.الذى@لوالخاعرا@لنا،.قل.

@ةولميمالبواوقىكن@ث@.وكلأخد،بهبهغلاا،مزوبممنسيأ

@@والن@@لتهرطي:،
م

ضاةمنانمىير@@@ثى.@@عرب:@

بفتحنسيا،وترى.:.نر-للم@بلوا@لفقدءكارقد،ايتاولاينىأن

وارتر...،ارقرئل:لشانو@ا@لنون
"2

.11سج@"نفصير(1)

.93اصاال@رطبى-ن@سبر(2)



يم@رةسوك@

@وا.مماظما@فصه:اثلو@ثالظ
ذلكف

جر@مات@مأنهاكاتمع

ظوض@ن@س،@ق@ا..اصت:الرعد@لثريممنجمربلوبينبنها
مف

شاكا.فىمهمببب*@ل@ةفى@@لناسوقىعمقخواأولانمتهم،

-@د:بأصيتلقلالانهنجه-كراقيلاذلكلال@@لوتونمق

"فرأوكرضدن@وىمرالموت،الىر.يتمنىأنيهرهفم

د@يح@نى

رلغرالموتأحلمالابتمنينوسم-:،طيهصلى@تهاقه-لرسفالمسم،

ال،جرالجاةكافتماأجىمال@فابقلى:قمنيأبدلاكادفإنبه،قىل

لىهخيرأ)رفاةكانتإذاوتونئ

دظنء،.@اسا.قدارجعلثلةكانالموتبمصنمقانظنومق

لعصيبةتلاى@لساعاتفىلمربمامهاكرقنبأ.جاسبحاة-ذكر+ئم

نحندربلىجملفدلانحزفى.أنمخانفناداما.8فقال:حيا@امن
با.سر

بمزحاليدوضى
قكاوأ@ثربى،فكلىجنيأ،رطبأعل!تساظ@خلة@

."يفط...

فادا@اوالذى
بميرى

تح@تها،نوقىله..@سلام-.@ع!@يل-صأنه

تصأنهعلىمق،لفما.فىايمبهر)حداما:سبتان:تانقرا.فيه

@ى:محدوف.الفا@لوا@رمجرفمجرورأنهعلىعا،نا.،.و@نضجر،
منا،أسفل@ى:ت@عتها،ن@من.يلجبتاداما

ن@دىملظوءول،م.إ.أنهعلىن،فى@فما.+.االيمضت@ة::و@ا.!

بضعو
وهوتحت@ا،مرالذىفنادأمااكلا:ة-@مارة:@@،@@!2فى،?لاتا.

@لسلام-ع@يهيلى-جر

تتا،.نا@ا.شادتافى-.له-قر@لقرطي:قال

بهأتتحنى@يمرولم.نكلمل،تتحشاصبمنالمرأدعبم@:اشق@ل

8صىوص-81اقنير(1)



ؤها؟
3عثرسا،@@

قه@نى@لامادة،لآلمامورا،اشذ"أنوأمارةلها؟4مذانفىتومها.-

@ديخاصله-

ثو@ى،المنا،أنالمفسرفيبعضويه@
@-

@@@@يم@
م-

:@ا@يهونة

تعها.دامرصوضحتهعندطكانالذىمحبىإبنهانناد@ما

وقد
رجح

ذلكفىليرواولى@اضفقال:.ا@لرأىجمربر@ابنلإماما

ضميرأىكناية-شأنهوذل@عيى،إنجهاناداماأ@ىل:ظمنفىلمندفا

رمرناب،.إأقر@هرالذىعلىدهفربل.جبرذكرمئ@نهأفربذكره

فحماة،@اد-:.فىله--سبا@نىأ،قىىألا"،إي.دأب.مرانىعلى

أخرىولحلةذل@،علىن@عقافاداماصل:شضا..،نام@بهأنتنت

عايانهوفدإلااقه-خا.)ن@يه-اض!ر)يى..،فاثارتقرله:،وس

0نلكئهفىطناطئ 0،0
(3)

)نجهامريمصناثىالذىكوننجربر.ابئالهعاذبلنا@نبدو@

مانيفيعة،نلاى@لسافىلهاشهالندا.مذالان@،@مو@يد@افربمبى،

نا.كا.عدكاينةو@ا@عدأنبفةإدخاد@من
اباماسلئناوفته،عندماش@اأسفلكانالنىعيىداا"قاداما:@@

أن@بتر@نادامالى....لثالنى@ذا5ف!إليتنىتقالت:@نبص
الماه،نعنير(.اى-دولاا،عتنحتدربكجلندأماه.بانحزق،لا

لما.@صنيرسن@نر@وشى@)@يه.عاجهفىأنتمامنهياخذى
نبا،،سي

نيه.يرىالما.

و@ق@اصرمنذما@عر@لصلام-عالهعيسى-با@رى:ادلمرال:وة:

وأشرف.@رفمة

9اسن@سبرلفرطبى-؟أ1) 3

5صبرير-61ابنننسير(2)

يم(مرسورة



يمميسوسؤ3

تدر.علا)ذاسرى،فربثرف-كنرفيرو-أرجملىسرو@قال:

اعر:@كلشومنهه@صوعظم

اسادوجمالهمإذاصراةولالهملامواةفىضاس@كلايصلع

عي@بىدإ%ومر@لقمو،خرةنا)نسابمياصتحتدربكجلقدأى:
لانحزق،أنبقرله:.@ن@د@سالمهومؤناطقفا.لاتلل@@اكر@لمةوا@
@لنهريةا؟فى@لر@أنعندىالترلينوأظهره:م@ماط@@ال@لبضلظ

بن:لاص@صبر@

ينةقرواشر@،فكلىب@دذلد،قرلهلان@لقركن،منينة@لقرأحدهما:

@اصوالمثرربكولاالا2زلاانول
لتد-فىتر@..8ب@الا@تنانئتدم

."سرياتحتكربك

أةمئحمرابنعنجا.ماق:@ف@
حمع

@@@
وسلم+عليهأفهصلىي-

كرصريا،تحتاربدجعلقد"لمريم:أقهلظانى@لسرى)نةيرل

منه..لربلهاافهاحرجه

الىألربضف-منشهالامجلوض.عارفهنت@اركالث-اط@نا
)@ب@،الىجرعجمبدلبلبنبرعب@ىى@ص@أند@وىمناب@لصو

د

قالهماعلم@لرف@انخالة،.ا@يد@بهذحوهزىسبحاة-:،وقىله-

لأمهعبى
دفىلهفىو@لبا+يم.مص

ا@هشللانلاتويهد،مزيدةمجذع،
بغضه.لشدى

صأثمال@ر@لييتجمهةأوعركوحر@@ى:
ع

علبدنساظ@لنخلة،
منواشوىنفجماومررطباء"

ال@
@عاطأى:نجيا،ر،

لم
ضي@

ق@و5@لرى،ذكمن"دواضالىطب،ذل@شفكلى،5لاجخا.وا
الاحزان.عدواطردىختد،بوجودىفساطيي@ى:عينا،

ل.ا.اض.ننسبر(11
لت@نت

خ
2س5ا@--رحمه@شسضطى-@ 4



3عرالسادسا@ز.

ذماخرالىرؤيته،مث@وقةنتكامارأتاي@فلان،عينترتيقال:

عنتنحبهما@ر@إذا@مينلانول@كرن،ارألاضقرمممنىالقرارمق

عره.الىننظرولملبه.لم

سبفىسجبا،مبائرةأن@ايهربمة،@لآيههذ،شا.وقد@خذ@لعله

ضاطىالمزشلاناقه،علىينافى@نركللاذلكوانواجبفؤ@ص@ل

خربهلأمراتنالاللاسباب
لا@شانه-خلكة+بتحلاأنهوتجهعل@ه

وبربد..بئاؤ،ما

تاد-ال@ه-أمرتدوفا
@نن@ةنهز@بالتاشمرلرد@ا-محلى@مريم-

عيىمقإيادر@@ال)ش@لابحانه-تلوته-معدرطب،فا@اتطين@

صرحمميى،هز
لقانل:اقه

دطبلساقهاليدالجذعومزىملمثلظ@تهأتفىالم

لهثى.كلواصن@ته،فيرمزهسنجكنيهشاءأتور
سبب

ي@لوكانناراة،ط@الرولاد@ابالمرأةكلهناجمر@أننهاأ@نرا؟

يم.لمرتعالى-أقه-لاعه@لىطبمنفضا.أحسئصى.

منيئشمفإطفه-:صبحاتوله-،
حمننرشللرإفىففولىأحلىادبئر@

آءبسىبية*نالى-ت-بة@)نسيا،اليرمكمأفلئصوما
لامه.

ك)ن،8منكباماءصولفظ،
دلتوسالمزيةما،و،طية،@

5@لنررو ابالجرصناوببشرلى،،به،وبرأ@لثررو،لقىبن،.0

@لياق.البهبرشدعفوتموثرطه*

أماهبالاكق:@لأ@فالدلام-@لإءأنءيسى-واسنى:
بب

وطعينا،وضبى،بيرنوجوعى
ئبه

@ض@كهقتسفإ،)د؟لذننا

ننوش@رصز)نىهلهفقولىدضافأمرىعنفمألاءكانمنكائنااأ-



مر*صورةثي

@أ@طمفلنم.@ال@عنصشاأسؤموما،
درا@و@@يف@منأنلاانيا،@يوم

@.@@ساؤك@او!غيره،ضانفىولا
امره.@ق@@لملبث@رحلابئم

كلعي@ن@أنةأحمدطلامر@:@لكللامنمنحت.مما@وا:،ظ

علدلالىمذاوفىعنها،@مة@إزالةنجهائطىأشنليح@نها@لتكلم
فنهل.ا،الىميفربخى@لكل

وأجب،المبصعوت"انوني@لفا.،جمادلةكرامةة،@ثاقو@
ا@ا،@بهد@لمفيه@@ناس@@ذلوش

الابات@نهأننر@وبذك

@ايهص
بلغباسلوبهالا

@
@-طم

مافته.
ربم

@رلادة،بقرباحم@تما@هومافالتهباطل،شرتعندما

صمن@مح@لود@الها@و@له@و@
فلها.على@لطمأي@ن@بىخالطيب،@لم

نلاشاصمن2خرشهدعناءديثالى@ايهر؟@لورةاشفكنم

ربمنهد.@ل@جيبة،@لقعة
لها،وماظلو.تومها،الىبولبمماتمما.عننما

لهم...و@بدمالهاظو.

ا2قالىأسيم

يخقرل:ذلكمج@وصايمربم

)ك@(فرأئيئماحئتروايامريمقازاقومها@ذ،بهفأتمت"

)هأ(نجئاأئككانتوماسؤءامزأأبرككنمامارونأختيا

إفىذ)92(إصبئافى@لدكانمنكلمتيمقالىابليهفأضارت

أينمامباكارتجمدش(30)وجمالنىت%آلافى@لكتاب@بد@ثه
بربزاو(39)حئامتما@و@ركاةلجلصلاةوأؤصافىكنث

قال@

أموتويؤآولم@يرمعلىو@لئلام)ك@(جبارأنصقأيجلىلم.@
@

)ك@(،.يئأبثويرم

.535مى@نر@لى@زى-.فصير@(11
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معلى*سلرفصمل@...،فىحمابهفانتصبحانه-:،و@وله-

@قصة.@سياقمزف@تعذوف

لام-اع@يهناعالى-لهالهانا@الى.صاخمحتأنوبدوبلتقدير:
ىوللىقرمها.صقيردماكلاىبهفاتعيها،وقرتنعها،@مانت@

ها،فو.فيهلمتزلتادى@لقصنالم@مقمساتله

مع@مجا.ى.،ثر.ادفا
@الا-:،.اجا.ان@@باه،ال@!حا.ودما

موضعفىضحله،"وجله
ءلهاجم@.مذاوكانيم...ضصيرصنلحال.

عا@وابنشمور،بنسبدأخرجما
مايواربمينبعدعاسلبنعقر

نفا@ا.،.مقلمحرتحهن

@المطل!غيرنبه.أكا@اضهم5خبادوا،للايةوظامر
0 0 )ا".0،0

@ارافقاد:.هاوم@اولي@رأوماعن@ماهاقر.مافالهشحانه-ح@-ثم

يمجماص
فريا،.ثبئاجثتلقد

يمإصر:الإف@لس!علىلهاقارا@ى:
ابهرشيناصاظتأى@قدجنت

ل@.نرفهروجفيربولدشأتحيثبابه،فىجميبا

ذماض:@@و@
وخارظناطماشبئاأى:تمك،اذافريتمن

تمطد-فال-@@،؟غبرضعلرقعنبولدماأتأ@اةرأر@و.اادةل@

عطيما،.بهحانابمعلىصوفىلهموبهفرلمأخى:،6يةى

ماكانهارونأختبا5ذلد:بمدنرلهمهذأ،مر@رمأنعلىويدل

أ@صأبوك
مو.

8.

@مدوماكات8لف@حىبامروظأو.يخطزالارج.أبوكماكانى:(

علقعن@بت@واإذالجرتاة،لمرابنتتجال:نا،تتماطى@لز@ى:نجيا،

و@مفات.@ر

1لولرسى-لفير(9) 8ص6



كا@غحع@-38
أحب؟-ه

ر@لالمر@د:4ا.ممادوسى،أ@ا.عرأنبئمارودارون:ج@المردولي@

+

ث@شقو.،و@باالصلاحممروتنومها@
لأاررنأخت.ياأى:به،بت

ى.صضو"@ملاح

الابهذايسمىلهاكانأحبهالمراد@و
3.

لا)ستنناش@قجد"،هاروناختباحرتوله:،ةماملصهالالرصل؟

اضابهارون@المر@لي@وكيد@تو@خ.وتا@لصو،
عليهماأذ-عرمرسىبن

حبانوابنلبرارأ@و@@نسافى،و@@ترطى.و@لم،و.ة@حدأخرجلما@دلام-

ةافيحمناوغوم
الاوسم-مل!صلا@تهاقه-رسولانىب.آلا:شبةبئ

عيىفبلوموصىمارسن،اختيا5ن:نقر.،ماايت@را:ان@لرنبهرلمل

-3وعليهاللهصلا@مه-لرص2ذدافذكرتجمتفرتال:وكذا.بهذا
قبل،-.ينو@لماطنبيا.با،لسوناكانراكمأخبركمالا5ضال:

مذاعلىواكافت)سرائيل.بقفىصا@رجلصتال:،تادةوعن

ا،علاحها-.،،مقفبلرأوالماونه@،11بهوغبهوما@لثابهة،في

برىبمامربماكامموضا،بقولهممر@لمننجعالاقيوعلى
ته،نة

ومعطامرة،زعاط@مولمئانحدرتحثحالها،منر@لتجب
ذل@

نهجم.ته@لم

فلئارت5وليمماطربقعنقسها،خافى@لدأعافب@بمصومناس

."اليه

ما*.جوولهم:ترلمحالهاولان@،عل!أبنهاإلىناشارتأى:
الامص.بكفيقةصيعرأفإنهإيى

كانمفنكلمتس8لها:تارابلياناركاايقتنرلم)فيو

دبيا،.المهدنى

@هصلثرس-61ففسبم(1)



3عثر، 9

مدرفىالاصل.وصرضاعه.فىلمبىبهياالنىللضطجعاصموأ@د:

وسوأه.!@ب@)ذأبهههم@.

رضاعه.عالوفىملاهفىرالمااصيرطف@نكلمكيصأى:

ال.باطالمفترفالمفارعل@لهجماههنا،8ك@فا5ومرالماضما@لا@و@

@لقعة.صاقعل!بدلكا

بممرق@مح@يدلبماتال-افه-أنعاقىا@لام-ع@ه@يسى-وإفي

3ارو@
0أقهمحبدى)،تالفت@ل:،ا بنعلى@لبهرردهفىعبىقالأى:0،0

أ-أ@وأنتم-عبلهفأيابقلوته،خلقئاقه،عدانىبه:ايانهاأطعلى

)شاقفائ@فىسبقأى:لب،أنافى@@دفي.ا@قا@وصذعبيمه،

عما.حوأوأو@التوراة،لإنبهيلاأى:لكتاب

عاللاضىبالفحلبدماويخماالجلةمنهفىوعر
فى@لتشل،سيقع

يلفحلى.الوقىعمنزلةارقوعقحققتنزبلا

ن@اد-:قر@ه-@هام/أفي3ن@قرفى@كثيرةنظا%لةاتعبيرومذا

شهجلوه،.فلااقهأمرأن@"

وسنأت@سص@ئمنفصذ@صورفى@خرةسبحان@--@وتر@

اقه.شا.مقالازضا،
كمارون،.شاملمفإذاإخرى.فيهقخئم

مأتجم@ؤ،1ووحد..دتهعباإلىناسأثحمو@ا@ى:فبيأ،وج@ا@نه:.وتر

حيمالى:أيماكنت،"و@لبرةاطركثيرأى:مباركا،"نجرقمجانب

عابه.تجلهمادلالةمحذوفاجهارصشرطيةلأيخماجما@ءإركا،حلات

و@املاةبانىوأرصا"
@

حيا،دكتمالدا@ما.علىبالمحافعالأأى:زكاة،

برياالدةه@ذ@

و%)4:،قىو
ا

بو

ا

أبها،بارورالدش@مياذ@.النىك.و@أى:قى.،



اى:ثقيا،ارأجهوكرما،منهضلاة-بحاجملق،ولم@اليها،وصنا

بقات.و@لريهبا@دماصىمريهبراا.@نى@فرت@ولم

نابفارأمرتيوموتولهيرمعلى5فالى-نه-ماندا،لام،@صو@ء

بوموأ@ز@.لحابحيا،أبمثيومت@دنبا.@نه
@يامة.@

نصوت.نعهغدوصفاللاممحل!عيى-أننرىفان@
@مفات@

قيتةاطإلىتلكلإرضاد@لناسالميئ،د@ر@قه@ل@برد؟فةالش@ا@4،@لفاذ

اقه،ابئاوصاقه،صبأن@وصن@مناب@أ"ذير@و@سوا@ا@لاص@@

فى@لمبادة...لهصثماركمرأو

نه.حي@رأعلرافىكلتعالى-افه-@قلهالامانبر؟.تهاواص

أالنبوسنووأنذايخها،اتىوجهببيانةفر@لقصنه-.بحاخنم-ثم

لى-:تينقال-للصلى.لمجو.منهبربنا@همالماوأ@همحبى

)،3(يمقونفيهالذىاطق"قوليمصابئعيتىذلك"

لهيقرلأمرأفإنماتضىيذايخانه،وللإ-منيتخذأنل@هماكلن

افهوبنم(5)نفيكلكن
صراطمذاو.،ناعدوربمربى

اكفر@لذيقفهاللسبيهم@ابالأصفاضتاتأ)ث@سشتيمر
من

لكئوتنا،بأمرأبصريب@نمأحمغععلا+(ير@مشهد

تضىبئةاطريرمزمموأنذ(38)ب@عنلاليفى@اترئم@لئمالمون

عفلةفىومالأس
منوالأؤضفىثنحنإنا(39)ؤمنونلاةو@

).،(،.يرجمون!)وإعليها

ذل@"له:فىش"ذل@"الإشارةو@م
لىاة)شاربم،صابئعي@

أخبارصادقةمنشفهسسفاتنلعيى.ذلدفبلد-نطافه-كرهذما
صفته.بممروابنخبر.،وعيىمتدأ،وص



8عثرسث

لالام،اءالرربضمنرلةاهماحلىسبينان:إنانا.فيهنرل،ولفظ:.

بضحها.وعاعم،عاصابئةقر@.و@لثافه

يهرننيعنرف،مبتماخبرق،اطترليهون،بالرفع@توعلي

وتج@-عزاءق-صهوأ.ىءإشانأخوناكالذىذلك@م@:

قرلومر
ق،اط8فافعا.أوسد.رببلطهبنهاولاعدل،بالاصم

ائه،ا@منلإ،سبحا،-اقه-به@@أن%يص@
وبصح

ماصبهيرل@أن

و@لنبرت.ودر@لصوقضد@لباطل،

@بلأ.لمفمونمؤكداصلوأترل."لفظيكونالنصبفرا-وعلى

ف@ايهربه@.صولا@ابهاعليح@فصصنا.النىذلكأى:
ابن@ىثان

ق.اطفرلنجهلأشافى@لصادق،@لثاتللرلصيم،

لهكقواءق.@قرل@أى:صنت@دلمالموعرفضاف@يابإمنأن@والإس

"قل@ع@لرااى:عد@لصلئ،ولى-،نعا-

قاطذا@لفولمن.فريئبل@لموتفجانبمترون.بالذلم@وقىله:،

@رللعق،للقرل.ممرسفةافىو،وأمه.جمسىعنتالى-اقه-ذكرهلنى

والجمل....@حكية.@ئالمرششثونيم@رون،و،

شدافىلق،@@لفولصعضىص@@ل@.هقالذىذلكأى:

كفرموإلىنالقفتفلا@لضالون،يخهوقازعفىون،@ل@صدقهئ

يعحون.طنياكمفىذرمبل

تجخذإنفهكانمالفال:.ولدلهبرنأزصذانهجانه-ه-شنم

صقالى-حقهفىبتصرروماينقبموماما@مح:@@شحانه...،ولد@ن

د،للاتدانونتجنع@لنااىا@ولدلانذلد،عنمنز.نهولدأ،،يتخذأن

وهر@لقر@أبديا،بقا.@لباقيصقالى-وأقه-فمرة،@ذمفاء@واجه

ش..ة@جرهلاالذىللظلر



رنيحها@لندهةتاك!ود،منىترله.فىمن،و.

ة:ر@لسرتناي@له-مناشكئيرةيات6جماتالاالةهنهعئوفى.

ونبتفماراتالمودت@)دا.ثيئأجئتملتلىولا.انخذ@رحمنالرو،،

ين@بنىوماولداللرحمندعراانمدا،الا@وتضلأرضرننئسئ@ي@نه

ولدا،.ذش@أنللرحمق

يل@برللثر@ما@والرالر@أولدمحق@ناه@@لمابن@-بحابين-نم

حقهفىإضورلا:@@كون،نيكئلهشرلفإنماثرأأ.ت@ى)ذاال:."

فيكرتكنلهبقولمماف!إمر،تفاه)ذا@رأدنه)خاذ@رلد.،نه-سبحا-
قىدد.اوآيربدون@حال،فى@

انه)تو@تعالى-وفوله-
ظوربمربى

عامرافيقرلهعبدوه،..،

عليه@ى-انداى:الاستننا@.على)ن.8مزةبهرو@اكرفبرن

لهافاحموبمرربىوصصرلىشاقه-سا@اايفا-مه-لترقدآل@لسلام-

و@الع@ادة
لصىا،ادتقيم@@مر@@صة،@رتمانى@و"ذ@امح@،@

.*-)صا

لوظأى:ابرفصخذفبتقدبر8أن@زة،بفتحنونأ@لباوتر

@قهولأنمه:@ضص@
ة@الى-قىلا-فى@ر....؟ظلمورربى

معزرصف@قهالماجدوأن"
قه...الماجلىنو،أى؟أحدأ،اقه

مال:للا+عليهعيم-مقلايهابأملمرفجحانه-جمن-ثم
3،@اتومةئهدكفروا@ق.الذبئبلفىمن@"منابالأحز@تات،

ء

ا@خ@فولذينا@ندارىلابهردو@فرقبهمالمر@دوجمعلاحز@بوا

فه،بريئةمماصأمهاكممنقهم@روم-.علبهشاة-فى

دكق@ليهووم
ا،.هععا:بهتانا3ةمرعلىوقىلهموجمهفرمقىلا:(

@تنه@.و.
لهلمأوأقه،أرصاقه،ابن@رلظ

خ
ناب@أو@عراقه،



4عنرا@سادس

ذ@ك.غيرلىثلائة...إ
ن

@لضا@رعنما@لض2نح@@لى@لباطكالأنرالا

ولم

ووعيد.آ@ذبىومرصلفظه،قله.فعللادص@"ويل

"ثهد"و

ر.وللموجمى@اسودمييأممدرأن@أنيصخ

اقهراأع@@قومه:@لسلام-عل!عيى-تالهكذائ:والم@
بم،ورر@ى

أخلاظثانهفىبيهميخمااختلفواو@لنمال@@ود@منلضالة@لفرق)كنو

برىءو@ا.وصفوهحيث6بمبداضلالاوضلواكبرأ،
لاهلهزطريلمنه

يومومر@مظيم@يرمذلكدضمنالافربئ
"ذ!شلقرنحيث@،@قا.@

اقهمنشدبدا
يسبب

وبهمان.زورمنبهلطقراما

جميعأ،بهفرمإيذاف@وأ،كضلذبئفىله.فىبالموعولعهموبر
أ

ع.@طئله)ضعاراو

ضامخفيلمالاختلافان"كمئ@من"ومحق:جان:،أبرقال
"

غيرم،دونالختلنينبلءلوام
لا

ل.بالتن@كير،@طم،مثلا@ومن"لهفىشوجا.
صاننبل.@ر

بومومر@يومهذا@شانومنالخد،مذا
@لئقلانثهلىهالذىامة،@لض@

تعالى-.افه-محلوفاتمئو@رما

به@4نه@ا....،يانونفبوموأبمربه@أحمع5سبحانه-:وقىلا-

لما@بله.جمدنا@و@لمثدبد،اببالضلهموتومحد

هما@اخمجب،ومضالامر،لفل@لافظ@اعيغتاتجب،وأبحر،بهماحمعو،

ائدضزهىوبى.،باالمجرورعلما@انيرو،دتحبب،على@الخابحملأ@:
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رة.سو4

@يرم،ذللا@فىأبمرموطفربئ@ل@لا.صأحمعماوالمحنى:رومافيما
حميا@اصوم@اير،اا@فيكا@واأ@مخمم.وصدروسوتلىبهم.لخعلما

رسلهم.بهجمانمانىقاط

عر"بينلاد.فىص@يوم@لظالمونايهنقىله:.فىومأثبافالى@د

ق.@@صوغفلةذلالادنباشفىفيكانواما

فىونولايبعرن)خهمحالهم:اعجبما@قرم@مزلاهأن@ى:

@بهونحينالدنيا
ونماأحمحولمجاة.و@كدىللوسبلةو@لبمردسحع

@
للخزىوسبكو@لبصر@لسمعبهونعنطمات@ب@صر،بهونماوابمر@صصع

ة.الاخرفىو@لعذاب

تيشباتوسلم-عيهأقهصلى@ما-4بشالى-اقه-ئم

الاصمفالمشركين
يوم

إذ@ى@ددرةيوموأننوم8فتاد:@قات،
ففالةفىومالاص

ؤمنون،.لاثوم

أشدوو@قحذير،يب@لترو@ه@@شهتبافيلإعلاماالإنذار:و

يومبهفآض@ا
@ميا@ة.@

ك@ندأريهنولا؟قضىواظ@أفىالأصكلىأثد@لندمو@لحرة:

ومال!أمرمقوخوكمالمشركين،بم-@اصلارص@بهاواشاى:

هذأ@لتح@ولكئلفه،طاعةفئتفربطمعلىبتحر@لظالمرنيوم@لقبامة،
ر

قداقهخ@لانبنفهم،@ق
@اعرمنين@باةالاصو@ضقذ@م،

لى@لنار.@نارإ@وأهللجنةاإلىالجنةاملوذمبمقين،@ف@@ابوبئ

غفلةفىومونوله:،
فىالمنصوب@محر@منحاليزمنون،لاولم

"

4@لنفاوكلالإنذ@رالى@افي@نحكناصحالىفىكمم،أش
علمو

لإبمان.ا



4عر@لسادص@بز.

"@دللديتفىجا.وتدمذا،

نعالى-له-بضأدالمرأنعلىمايدليخ

الامر،.نف@إذ"

فالةقالدرىا@صدغن@بنارىروى@فقدالموت.ذبحأى:

فينادىاملعكبمى@جثةتبالم.بؤقىو"-:عيهاقهعلىلقه-رسول

رناكلمبمرهنهزمرملىنريخقرل:ونا؟بطروشونيخض@جنةلا@أ.باناد،

قدو@مهذا@لوتنحم
ر

6.
ونيخظرو@لناىيخرتجونأ@لياينهادىنم

تدو@لمحمالموت@نانمم.@ررن3سذنرنقر@لفترل:
يخزج.6ه.ر

أترنم@لنارخلردبلامرت.)ملو!مرت؟بلاخلود@لخهبا@ليقول:ثم

يوموأنذرم8و"-عليهاقهعلى-
اط

ص
لأ.نضىإذة

غنلةفىومر

@لأ.(.ونلايؤءوم

انافقال:امل@ونهولفدرنه،ل5علىبدلماسبحانه-ساق-نم

جميعبن.كلتلاذوحدنان@فالمأى:0،0ع@اومنللارفىث@ض.@
يئفلارفز،،ا،ةكنين@سا@لانق@ط

علبها،أوعبمانساماياسيخرلاحد

ن،بمنا،%وحدالبنا،جمبعا،لائقاطلاءوص
يرم

فنحادفبامة،@
علهشم

لهم.أمحا

نحقروفميتنحيىلنحق@انانالى-:،فىله-ألاقيبهنهوض@ببه

ون،.دو:@

بازصض@منجانبئنناءقفدص@لكربمة@لورةتكونفاوإد

وسوبر،
ناابمالمزشينبهدى@د@لىثد@ويربداعدبناعبى،وبممرضة

ائق.رنإذاصفيدمغهالمبطلينباطلعلىمجقهويقنف)يماكم،على

يصةوىلثة@لنا@قمة@بمة@لكررة@لسو@رردتنم
@كاط@للا+)بر@ميم

تمالى-:ل-ظار.صمنأبيهوينلخنهوطد@ر

ا.كهص،3كثر-نها"ت-را-1،1



بممرسورة4

لأبيهقالبد(41)نيايقما+4إبراميم!فى@ليهلمبواذكر"

أبتيا(42)ضبئماولايغنىءبئولايبممامالايسعتب@لمابتيا

مننيجال@إفىقد
@

أظلمثيأما!@ملم
ى

)3،(ياسوصراعا!أمدك

أبمتيا(44)عباللرحمئكلنان@لثمابن@لشيطان"فيلاأبتيا

(45)ولأللشيطانفتكونحمن@لعذابومئيمكأنأخافإفى

لم@قإ-رايم،ياآقىعنأراغبدأنتتال
لأرلجنك،نهت"

خةأس@يكسلامرءاقال(46)ما،او@برفى
ر

بىنإلأ؟ربىلاث

أندىربىوأدعرافهثونمننذعرنومالكموأعر(47)ضيا

ثونمنونيمبومالهماعزفئا)8،(ثسبمااربئبدعاهكونألا

لهمووء!(49)نبيهاجما!كلاويمقوبإسحاقوفيأله@ثه
."(50)علئالسانءروقيلهموصاضارحم.!من

ان"الورة،@ن.@لغرضرسأنامح@مه:.مامل@@راشالإصاملظ

دابوأئبتبقنربقان:فرحيدلترونيهرواكوالحثر،@رةو@حيد@ل@و

ومعائلاحيااقهمحير
أ:قوز.كم،شا؟علىومن@نصاس@

غيردأبربت.
ابهاد@

فىاسقر؟وإنو@الفربتانثان.الا،محدهوممحانل،ولابرر
ضلالجحانه-بين-لماو@ثافبق@فر@ضلالأنالاالفلال

م@الأول-ا@فق
@@بئ"أش@نمارى-،"

علأةوم@لنا@:يق@فر
لام،@@@محالب@رنرملاونانا

@س@@عات،@@ل@
@نسوص@رسل،@رزسأرد@نمر.م-

5س@زىءهنفسيرالنرا،(1) 4@



4عثر@سادس@لجز.ا

بجمازتعاد-ا@-ومفهالنيومر@كناب،و@وة@نب4فرافىأقهجحل

ين
طابمإبرانإلى-:.صله-شنه@@ايهرجمة،لصفات

أ.اولبم

أى"
ا

ليهمتصةدض2نمذا@نىدفاسبم-@ا@لصأيها@لواذص-
يمجهذا@نبى@ايهريضدوأواوتجنلرسلإرا@@لسلام-،!لجه)برابم-

فى

لانه...أ@وجمليقينه،وصفاءابمانه،قرة

فىالاصرو@تعبل.سوق)صتثاتنبيا،عدبقاكانانهله:،وش

ولا:.فى
"ذكرا

فىصلمد@ملازماكان"أى:إ@صدئ.@@نإفةصب@.و@لصديق:

علىاقهففلمالذبنأولى@مزم،مننبياكانكاواحواله،لهوان@أفىاله

ام.@رسلى@اص@مقلم@ر

لإذ،ضاد،،قا@دعرةواخلاعهصدتظاهربحانه-بين-نم

خمالابيبدلملبتيالابيه
شيئا،.عنديخقولايصرولا

نبيا،عديفاكانإنهوجما،،ايم،أبر"نائال.لب)ذ،ف،و@لنل

نهوابدل@بدل@فيسترفة

@للام-.عايهتانه-لتعنلبم

ونادأ.أبى،يا)ذالاصلالمتكلم،با.عنفىصأبت،ياقوله.والتامق

الق.تالبهوأ@لةامهاحترفىادةتاحمه:كريئأنثونبهذا@رصت

أبتيا)يا.:متع@فازر"؟ةأشقال،وتت@يم%)جرو@ذكر@ى:
عدولايخنىا@م@،يفولايبصرشيخاديه،@نلايمعثيئاتب@اذا

أ.فرلاويخامخير.عنلانصلف@-لابملكلانهضا.،ا،منيافي

ئم
مقفىبا.شاقابتيا8شال:أسلوببا@عاتالحقاتجاحالدعا،

75الآتمر،.رةص(1)



4 بمميمورة8

@للم
@

فلهاومتت،1يأ@ك،الم)ياه..ت@اد-اقه-عالقافى@ناخ
با،موعراحاأهدك@،.@)أدعركنجماناتجنى،بنا.،.منلؤش@@ته

اب.اضمارولايخهلاعرخالذىالمشقيم@قالى@أممك@ى:

يم@@فى@اط)طكعارحمللانها@لثطان،@بادةعننهاهنم
نت@ل:ير

لم@طلنوعاتمح@ادةهىالاعناملذهعبادندلإنلا@عبدالئطان،أبتيا،

عمر@لإشان.صالنى

انه:@@عصبا،لرحمنن@لثيطان؟ان5بقوله:مدا@لنهىلهعللئم

جمرأى:عميا،للرحمنن@الاصناممذ.بعبادةاكراكالنىييطان

ئ@ءونحالف@إلىبلهموا.كلاافه،اعةعاإلى@لناسلابهد@"ايعميان

غفبما.وموجبات

خنمنم
)فهأبباففال:.عليهونفقظلهاجهعلىبلكلاالندا.هذا

و@جا،.لاصياننذجم@حمن@لسمحذابدبانأخاف

بسب@رحمنسبد@ذاببنزلنعديدسنأضمق)قابتبا@ى:

بالنار،فى@دذابلثيطانيناقرتجحوبذلكيخره،عبادةعلىإصرلىك
اقى.طهقوخا@تله،انقدتلانك

صاباه،،ابرايمخاطب@لرقيق....هالهاصيهبماطسلوبا،بهذأ

وحم@،لى-تمادت-عباإلىمحر.يد

سرحم
صااقه

حب
أبمابررأبتأالعاربمماملخمر.التدنالبهات"

@لكل
المجاملةاستع@الخساق،ارشئوسافهاتساق،احنفىجمهمع(م
ص.اطلمئواطا@يلوالادبواالين@رقىو@وألامات

"نماديهعلىصنبهفيخطئه.ئ@ملةأولا-ضه-طلبافهوذدث

"وتنا@يه.لإفراعهمرنظ

ئحرر.ولاح@ربس،ماعبدجث

نلخا،به.مزفقااءقالىبم@رتننىثم
ور،المنرل0ابدصففلم



4ثرسب@ا-@حز.

س)نقال:واعنهالفائق.بالممقهولا
منهوشثأ@ال@ننفه.ح@ط

هاد@مورةتجمربر..عإ،كانعاون@هبتثبظئمممد....ليى

تبتضرخعلئلا....ئمكل
ف@

صو.
اربالءنفي@،مر@اجمر.او@انب@،@@

لهلاص@لتاببانبمرححيث!لب،ا،حئنذلك.بنلولم

بمسد...،.انأخلىإنىآل:.وايهنهبه.لاعىيد@ب@@و@ن

سلاشأبت.ياتجرله:.الأرخئحدمى@ننصب.وصدرص

@فا...اوا--يما
@

@ا@اعبعةاطنننجةضه)بهنو
@@يااهفت@لملأيه.)برابمن

ففدظلدبد@@و@ربالاستن@نو@لتبلبا@قبرد،انهن@كظ.ولم"،وأء:

ا،
ب

نن.4لمق@)برا@ي@ا؟يالهتى2عنأن@اراغب@الؤمن:.لاقهلرال@

@يا،.فى@مبعروالار@نك

ا:عزنجةوأ@و@تهديدللإن@ار@رأغب،@تولهئوالاسننام
قىكه-@

@ب@.ا@ة!اطلعمانيهز@عدا

اى:مابا،و.اطنى،مدصدفاعلأت،وتجدا،.اكب،رولفظ،

لبلقا@وار@ازنيلة.@ملر@@نرة@رفيوة،الم@ذش@اضيلا.طرناز.

أن.لملوا@ظ:و@

أنتأناركو@لىصد،ديد@@جلعلىلهابراهبموادلالممئ:،و

ت@تهالقتا،رم.نةو.)@بها.@غاس@لتربوكارهلهتى،2عبادة)يمابريا

أد@ا،ووا@@لقي@.اءموإجارةباطربخد،المسك،.؟مذاعن

في.أراكانأحبلاطرول!زمناوجهىعنتفربان

را(1)
.19ص3تنيرالبهاف-بع



5
0

مىيمرةس

با؟@لومكذاظ
و@اصهديد9و@لغلماا@ظةبالفماق،المؤ.أبن@أدبفى@س@@

@ايمفر.أشلهافس@لقبشانوالمجالة...ناد@و@

ببا@ب@نه@ابيهظا@الةيقابللم@دلام-عايهايم-إ.ولكئ

سلامله:.@آلحجثنالنطق،وصل@صدر.@بسضذال@قابلبل@صق،و@

ل@ساستنضعليد
.."حفيالىكانإنهربر

والرثاعو@ؤى،جداللعللا@االىى@لسلامأبت-ياق-د.أى:
فإنىلحصأستغفرذكعنلاون@@يد.لمبالإحمانالىضداطنيهبلأظانى
إلى.الإحانفيبى،باراأى:حيا،ىكان)نهىرالك

"بئاتكراهتم)كرامهفىبالغإذاحفاوة،بفلانحنىفلانيفال:

تبينأنإلىلابيهاص@شارهعلىاسضرحيثبوع@.،3ابراوئوقد

@أفهله
ا@ماسقنفاسا%وماكاقشالى-:.قال-فه؟قبرأنالى-فه-ر

ايبم)برإنمنه،افيمحدوفها،لهتبينفدايا.،لمماوع@مرعدةمحقالالا@ه
5لاؤ

1

"،..خالي@

@ر@عندما@لسلام-عليهاير@يم-أنذكب@دءبحانه-حم@-ثم

دوالابتطاخوالهمترر@ضثل،و@على@ابهفو@هو@أ"،قمحيم
اشالعنهم

أنعم@رلىعراولثهافهدونمنيم@رنوماوأخزلملى-:،ضط-
شقبا،.ر@ىبدعا.نثأعلا

@ك،ستفنار.افب@نى@بهاف@4،فأ-،أةء3-برأ.وقال!أى:
فىودعر

@لق@مناممعادةوأعتزلمد؟قووأعتزلصاضزللافإنىالدأية،بالاى

واضىة،نلراس.اقهأرنرالىجمجأم@وإر@كلافهند؟منتمبددظ
ةوخا@فىئىر

نتدوأدمحا.،@طا@ةو@ادةا@
يخببأنلانه-سباعردنى-

@به.وتصرعى!دعافي

ل.سورة(11
ا.!4لأالآتبةو



ا.عشر@لسادسالجو.

معأدبهكوعلىتولفحهعلديلعحى،بلننا-صهتصدبر*وفى
خا@ته

لى-.ماة-

ئرالمئركينقال:لضبرامبماعنزالإعلىفماشبحات-ين-ئم

وجمربإمحاقلهوهن@اقه،دوذمىيعبدونوماانزلهمقلا،

عبا،.صدقلانلهموجطن@"رحمتنامنلهموومبنانبيا.جمباو*

ا%)محزل@صا@:
طلة.@با@لههموأ@و@ا!.@لسلام-عليهبم-

ليان@بيعضو)سحاقلهوبنابانوقففلنا@ليهأكرمنا.ولم.ممانبمه،لم

ةبه@ا
ةأىنيا،جمفاو*كلتنا.إملا.اجملمنهوقر.ا.أةظرقأند

يقربو+@د)@حاقلإبراميماى:لهم،رووبناشيأجطا.فهم@واحدو@

حاننافففاط@لكيرشومنىلمأ@بيا.،جطالمبانرحمتنا،من"

قنا.زرو

نهموبمدصعليمكنونسلن@صيرنابأنلجا@صدقلسانلهموجلنا"

بمة.@لكروأخلافهماطيمة.طفالهماجمل،كربالىوكموبةيهر

يؤدىو@لفاسقين،و@لفئكين،و@الضلركا@والانفىكحومكذا

ماولتزلهمفلاناد-:،ترله-أعلقومابئ،و@لدنيو@الينبماد@لسعاقإ

."نبياجطناو*ويترب)صحافلاوبنا@قهدونبعبدوناف

ممحنم
ميلش@رلىمنواحدوصم-@ل@علبهعرص-@الى-انه-

تافى-:نمال-@للام-طي@)برامبم-إدننبهوبتهىادسل،@ن

م@.9)أنإرسولأوكلننحلصماإلآكنئوصى@لكتابواذكؤق"

جانبمنوناديناه
كة@هوومة!(52)نبرأإ.وتزالأجمن@الرر@

)ك@(،.نبماأهازونأظ.رخت@نا

ب@نهمم-أل@تجعإحد@ماسبيتان،نانترا.فيه5كلماهولفظ.



5 بمصمورة2

ضالىبلظاعطفا..؟واة،لذتمالى-اقه-أخلمهى:@لفول-(@م
ىوبكلبرمالاق@ناسد@لا@اصطم"إفىموصىياتاز،

1 ،
، 0 00)..

3بصه،بهسر@للام-و@لثافية
عادتفىلنانحلعاكاناى:@لفاعل-1

\"اء:عاو

@اسولرأبها@ذكر-اواالمق:و
عليهأيخدمرصى-@رلاناسيم-

شوكنرسالتضا،طلواعطعياماصنا@أ@@دبئ@منكان)نهدسلام-@

منلاءرسرأيخا-.وكمان-@طاعة،و@@بادهوحد@ا@لنااأخلصوالذبن

ا،أ"كذالط.وكانايين@ةةفاهأص@ا@عغتجمشال
نةطد@ل@@تدر،@ريخع

فقدوأنمزلى،
سالة@لصفة@لساميتين@صقين@ماتينبينلهتاف-جمح

فبوة.وصفة

يا،فيبغ@رالافي،ر@ر@جانبنبناه،.@ون@تالى-:،وقىله-
@للام-.عليهلمو@ى-تياد-اقه-نااخرىلفضانليان

مدبئوق@معريينجبسلوأ@اور:
@بل؟@ذى@ى@كن:1،0

موص@.

1،5ى:الآر.@ال
4فىإلى-ته@نرله-لجانبصفةبئ: ى:اخر2

ال@نمنالبئ،ناحيتهشنادبناه@ى:بافمب.1\لأبمن،@لطررجانب،
"لها؟إذممينه،تل@نى@النا@يةأى:موصى،يمينبهالمرادليار.المقابل
جسرة.ولالهميمنةلانضه

ايخا:لجاه@عفهومربلبرة،ومرافيش@الأ؟بكرنز@نوص المارك...المي@رنجافمنأى:
ندائهمف@لىادو@

@هن@مننالى-مه-ن@ور*ذلد@بانب:من أفاص
ا..،،@الفظإنماصي@للام-ييماعليهمل@أ

*1بة،،لي@،@لأمر@رةلأصاا
"-

في3.؟.اسففبر@كر--+(2)



ك.فرالجوء@السادس

ب@ح@وثريفيبتتربنا.وقراى:5ن@ياناهوتث5وقىلا:
حمالة

إلىلتنارسالحلواصطننا.منا،أحمحاه*حثلنا،عنأجانه

@با@المارةومىالمنا@اةمننجيا،فقو@ا
مفحرلمقحا@وعرم،

@فىنجاه،.
س@اصوقر":@

لنا.مناجباكونهحالمنا

الظريانا،ن@@ارونأخاهحمتناسنوو@بناكن@اد-:،وقىله-

مرمى.علءيهنالى-افه-ن@لمظامرمن2

ونماراخاهعاليه،جمعافنارله.رحمضنالأبمنىلمر@روسنا@ى:

از%لىوواجلعه:.بةتحالمح@ل-ظصا@ته؟لىد@فىلهناصليكون

."أمر@...فىوأثر،.@أز@أشدد؟أضمارونأمد.ش

اقهأنجا.ننجيا.كوةحالأى:مارون،مىحا@نجيا،ونسوله:.

-

وجل-عز
"

جانبمنلمومىفداةجملاصشاضالى-ال@ه-فحوهومامذا،

ا،الطرر
بهن،

فلا5اد-:تهله-قوشامراطنفىصفصلاجا.فد

لاملهقالنلرا@طرر@بانب@فنس6بأملهوسارألاجلمو@ىفض

نوة.@وجذنها@تم.3نارأ@لنست6ا@قأبهئو
طلون.نه@نار@ه@

ا،@ر@دشاطى.مننوثىاناطفالا
أنة،@اصبم@ناالبارةلابش@فىبمن

0@لعالمينرباقهأنااقمرسإ 0 0،0

@حلامرمر@لفرحمحلبه)سامحيل-فضائلمننب@جامبحاة-صا@-ئم

تعالى-:ففال-)برا@بمذريةمنالثاق

كانو@رفدصادقكانإنهإممالمجلفى@لكتابو@ذكر"

بهرمندوكلنوادبم.بالمئلا؟أملهيأمروكان(54)نبلاوسولأ

)55(،.مزضثا

.30!*9ضانالآتل@صصورة(!)



ط@مرثرهص.4

جلربربد6@ايهرسولبها@لرمك-@تريهابا@اهذفىواذكرلى:

@علإما@أمم-إبرفيعلإحما

إةالجليلة.نهصفافىا؟يتأصو@)لام-

حم@رعد@صادقكان
فى

وأةوفاثه،وشدةه،وصصدق@لىلدلالة
عد

إ"عنه-دلقر2نح@كاتال-لعد..و"ضافنمذمجهطبمو،لبا.
أتا

.@@لصاربنمنافهئما.)نشجلازرتز.ماأفمل

بم!يفارنكرتثرلك.ك@تين.@@صن5غيركاذنو@الرمحدبمهقووصت

فيهثهرتهااكتملت@لىالاوصافن.@@الوشمذأز،و،له،

مد@رتد
نادشاقىله-ةكثيربات2فىبهودمرفيا.ا،تعالى-@فه-

@ماو@ةعامموا)ذابهدلموالموفرن،
@لاس،و@ينا.والنرفى@لبأماهتبرلم

ن،.لبضلموأو@نل@عدقىأ"،النبزأوثك

صابن.صاق@عبر@امالإ.وىور
اكهيخزلاثمأخاهأحلمدلاي.فاد:د

@عحق@5فال:وسم-عليهاللهصلىافه-لرص@ن@
دفي

".

@وقال
وكللاو@لنر،لمفباطوننمبالرفا.،نمدحبوا@@قرطبى:

ة@نتائلأحقولقدالا@،ساش

وللرمحدضاسواطبقضما،نعم،حا@ةلداحبحرمايقل

سوة
بنرسنا@كشوكاتاى:ا،ة::لارصوكان5تمالى-:@ه-

قرم،رأعايناشزته@ضنارالذبنأنبياثناومنئريمتنا،@قباخأرسالنالم
4فبياالىأنهبثربةرسانهوكانتفالرات

الذبتها@ن،عربمنجرلم
@الفاحم@نىبرادى.جر@اأطعلىرأش

0
ارادى،وابنابذكسايم1

فاكافكض
لى-ت@أفه-وأرسلهشم،وزوجرهاحما@يلحبرحى

لبهما
ا

رو@@رأمد،وكار؟.د:.مائ@ناكربمةبمف@تاد-اته-ودنهنم
و@ربهاة....،

"

5ص@بعلبئ-ملىالجلحالحبة(1)



5عتر@لسادسأبز.

أتربولملهياصيضين،@لفرمانينأدا.علىحرصهنببحاو؟-أى:
ةدما@ل@@@م@خاخيروفدولملموريمو@كما،اد!كلى؟عىلىباكا@يهأك

@كوص
علىبهال@هأثىالذىذلكيفملوصم-عل!قهصلىبئ-

ة
"4

علها...،واص@لربالصلاةأملكو@صتاد:،لقولهاسخابةص@اجمللم

@فهسول@لظبرةمرأبىعنديث@فى!جا.رقدك@بر:ابنالإمامل،

أة،وأبتظ@ص@الل!سنتامر@لا@فه-ر-وسم-:.محليهاقهص@-

@ف!
أنا.وبههافىنفحأت

رحم
زوح@اوليقظ@اللبلمقمتظأ،أصافه

الما.،-وجلأفىنضحتأبى،يئ

@رجل)صتيقعلذا@5ل:ظوصمعبهدلىاقه@نى-عنأبى@يروس

مما.ركستين،نماياأنه@صوأبقما.االيلمن
اكثر@مهالذاكربنف

ات،.-كراوالذ

فقال:إحماجملشيهبهامرح@ق@4@يالامفا@تسبحانه-خنم-ئم

ا،.مربربهعندنو@"

الهانوفىلاستقامتهالخحال،مرضربهعند)حماعيلنر؟:@@ص

ضهأنشل@لاو"واك@ةلاةأصبالملهويلامصه،و-فىدقولاصله،وأت

جمع
اقهرضىممئكانلمنافباهش.

نه.ورضواعهم

بى)درت@أب.كر@بئنبا.،@@يضعندثاطات@قهختمئم

شال:لام-د@مايه-

ورفغنا:(56)نبثاع@ديقماممنإنه@ريى@لثتامب!وادبهزق"

)كه(،..علئايمم@

سةأ@توبيهمانوحتلفيهو@ادريسا@لرصى@املخمه:.كلل

م@ن@فى@تئقأول.وصم.2قةشيثنةيرد....ابنإخمرعدص

م2بلرصوأولساب،وأط
0 0 0،0

،1(

1صسء61الآ،نفسبرراجع(.) 0
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نه@لسلام-،!عالبهبر-إدرخرضا@فى@ايمضا-اثكر-ذاوأى:

اةباكرم@امأكلنرو؟لصدق،ملازماكات
بو

ة.

عند@تهو@رافى@لبو.ضر@صا:تالوعليا،يام@ورنمناهوترله:.

فلاشإذابخة،فىنه)س@دلى:نالم@إلىبرمعهادالرأولى-.تط-

ذلك.مناعلى

1@أ!@أنروى 11@دى@4
أ

وله:ةأثد

امظرفى@ذلكأوإي@وسناؤناجملى،بلت

6بليابابارالمظمأينلوسلم-:إعبهصدافهالهلظ ل:1

الى-.ت.@اقه-شا.إنأجلىقال:الجنة.الى

باميزكرق@ن@طرف.عنحدثتناقد@ايمربمة@ل@ورةيهرإ.،منا@إلى

ندوواللام-،دصلاةعلهموإدرش-حماجملد@برأميمد@سوثوءب

وصة-
جمملتا@ى@لناسكلة،كوصفاتمنأملهمما@الم

ذلك.فى

الا-لا.فييينازنةالوذكبمديمةجصر"رة@@نحرقنم
ناين.وار،@

احاص
قغوالثهوأت،واقبوالملاةأضاعراالذينامهمأشمنليدم

اقهبهفرحنىأع@ون،اخلاعىدبصدقليلىخلها@توبةباب@لسورة

نمالى--
مه@.مافرطعه@

يالى-:ل-ظ

@ثهأخمالذيئأولئك،
ممنوتممذزيةمئ@لنبييقمق@اليم

في
و@جت@أ،هديناوئمئوييراثيلإبرايمذريةومنرء،اخ

مننضلف(*)صحدأومخئاخر@راالرحمنآيختعاحمهنميميماب@

يلقؤنفتوفو@توا@واثا@لمثلاةأصناضخاتبصدم
ابخةيدخلرن)كفأوعل@حاومحلوامنتابمنإلأ)ك@(غئا
ت-إلةمباثهوعد@لرحمن@لتىفيجنالرت(60)نان@لف@لونولا



5نر@لسادسالجز.

زرولهمسلام@إلاالويخهاصرنلابسه(61)أيامأوءد:كانإلا
كم

مئعبادنامننورث@لتىلا@طخةلم(62)وعششائكرةيخا

."(63)نقثاعن

الىدبعوءعلبهم....اقهانعإلذيقاولندقرله:.فىالإشارشوإصم

لم2خرياوركر@الذكرأولهمعثرةولم@لسورة.م.فىالمدكووبقالافبياء

ادر

@ن@نبماث@منع@يماقهأئم@لذيناو@ثك@ت@ال-:قىله-ن@فرطبي:ل

حمافاممنوه،وصإدريربرورأدم،ذريةعئ
وريدإبرأهبمنوح،مع

حده

اصرأنل،ذريه.منو،)سحاق.و)سيامحباءبرد)برا@يم،4خضومن،

في
اسزكتونو@اتىمر.د

ضرفونوحلإدزسننو@بمى.ومجبى

إساقوولإمهامحيا!نوح.ن@قرب.@ئرفاجممولإ%6دم،مئ@قرب@

اميمإ%مق@قر-شرتاويترب
ا"."

أدم،فيفومن"قىلهعلىثطرتلىضنا،دظهدتوممقوقىلا:ا
ض.لنبه:ومن

اقىعلقافىمدينام@ذينأو@ند@اقهءإيهم،ائممنجما،وس)ى:

ووجفا.لننارصالحلفالمواختر)خالنامو

ندنعافى-اقه-أنق@نانت
ا@كلهزلا.جمع

ااثزاإنجمالة.عات@ممم

-

و@نا:الا،كل.لىديث@سبق@مى@)كدةناتبمو.لآ،طلطأمماالمنها:

ضالى-اقه-@مصممنا@مومناخيارأا،الملنينمؤلا.ضلمنكونهم

.

ملىواصطفالم
@

@
@

لأ.

0،.3اصاالقرطبي-ففبر(11



ب@صمورة58

لا.أكرث@صمورة@ليهم:ن@لنا..سورةفىبحاة-ببز/-وفد

ك.نأو@ول@وا@أفهبيوس.:@فنا@
@لنبب@ننالم.عاثاقهأنحم@نح

رفيقأ،.إوائكقو-ينولاصاطدا.و@@مدبقينو@

بباش.بهيا،جدا%خروا@لرحمن2ياتمحبمنتلىإذانعالى-:.له-ونر

نال-.او-اتإحماحكدنأفىلموشدة3،مثاعرلىفة

أوهالى-أقه--نخثيهم.محظميان@سوقناف.)ص:بم@ال@@ا-@@أ@م

لاضرمى
جمعوبهيا،وسجداأولك،.الإشارة،3

باك.وجلىصا

@@او@ئكأى:
نتلهإذاأ@ممصفاغمنعليهم،ناد-أفه-انعمبن

د@المتضمنةدرحمن،@أياتمحيم
خروو@جه...فاجماوتجيده

@مجب@
وتعطيماورصا.،خر،خاثصينخافجنأوسقطروبافي،جليزما

@لمالمين.ربفهكلجدأو

خبا@مالإصارلهم،با@نبةو@لن@.@لسجردبينصبحانه-وجمع-
جباضة@توعر@رقيقة،فلوباصابفمربم،لمنامبد@ن@@فيم@

@اد-،اقه--منوفباط

ضالى-:قىله-منهاة،كثر2باتردتوبمةأطالآ@ايهرمنهسقوفى

نهبف@،لىع@مإ-)ذانجلمن@ونوا@ملمالذبئ@)وانؤ.لاأوبه2@نوأقل.

ا،سحدن@للأذظ
ونو@فرلا:لمعرفىناوعدكانإننارسبحانتررندض

)1،.عا،خوبد@ويزن@ن@لاذظ

قجهأمينهمنرىالىصولإدإقىلمااسص)ذانه-:،سبحاوقىله-
ا،من

خ
كشه!2مناظربنابقررنق،اطمقعرفىامما

مع
."@)@شابن،@

فاوأكل:"تهن،ديز@اصاالمزصفاتسنأن.الم@ندبم@ح@ناإتالآتلم..

تالا"االإسرأءصورة(1)
1من 07-

سور)2،
.83الآبئةرو@الالبة
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أتا%
حم@محندظبما

ل@عم
م

وبسجلرننصتاثرايجطهمنمالى-،@فه-

@لربهمرتوجلجلودلم،وتقثعر
أ.3نفرونلينة

أياتعليهمنتلىذا8إتحالى-:فرله-أفه-:،رحمهضر-النل،

محمعرا*اذاأى:ويهيا،اصبخروا@رص
@عججهلاخحنافه

مئ@يهطاملاتيمروثنهواص@عا@ضوربهمسدواو.راينهودلانله

اقتدأ.@لسبرد@فاثر@يةمح@للا.أجمعذأظ@@م،-
الهمدوواتا@ابهم،

دنلسجومذاوتال،فبي@@@ين.عنه-افهرضاطظاب-بنع@روقرأ

@بي.،،.،.فأفي

محب.افتال:لانيكد@ؤلا.واجا.@انينمنماحلىث-4سبحاب@ى-نم
خلف

نسرفسواتوانبعوا@ا@ملاةاضاعرا@خات،لمبمف

يخا،.نياض

ا.،موفيهوالجعواراحدولاد@ا،@لام-@كونعدلف،اطولفن@،

ا،:مابط@ى@اواكثر
)نرعأح@@لسا.:.المإل"رء:ين،اط@و@@رس

@لثاممي:وض"خافاوظق

الأبربكجلدفىخلفوفبتفا@مفىأيماشالذينذمب

الم@نويخرم.@نمالىو@@بود@الآيئ:فىا@الفن@بهتوالمواد
كينص

بهوءاأمصوأملواطنجهم:ثرخالفوا)يهنهموأنبياكم،بعدواجا.ادفي

عنه.نهوموما

1ارولف8لفعلأط

لدويخرأونولدأ؟@بولعلى@يخطلق@للام-بفتح

)هذجحل:-3عليهر@مهعلفوله-وشهالمدح،ئيه)صنممالاوأكثر

@
."له...عدوخلفصمق@م

كا"ص3كنبر-ابننفسبر)؟(
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صاتمايم،اقهأنغالذبنخيارا،أوئدص@نيف@ةوالى@:

بأنا@لصلاة،أضاص"أنهمرلموفوغمصواكلىدلااومنوسر،س.

وعا@لثرو@@إ@ا@ا@ؤدأوكو@ا،فى
صلهم@ق@ات،أ@لثهوتبرأو8

ات..@اكاقتراففىويسارعرنالمصاصى،فىيهمكون

لا.صيلئفوفأى:عاتشهم،لسوهئانيخا،بلؤنفوفوقىلها

تهم،و2خردنياماقوضراناخر@،@ناقيلاملاة،المبعرن
المةلط@لصوتنبهملهمكب@بب%

بم.

اطبالضر:ادلمرظ
ضل.)ذيخ@فلاقىضيقال:و@لفلال.انص

ية.ا@نرلإم@وا

ةو@لأودتجا.حرهنتستميذ.جهنمفىرأدمنا:بالضادالمروفيل

ا.امل@صديديخهسل@غأصفلكرئص

مملوو2شتابم@لالم8نقال:ارحمةبابللائبينب@حاة-نشع-نم
ء.ا....اطص

لكن@لثهو@ت.وللتبينلاصلاة،ضيحينللروالئمدمذأ@دماباى:
فىعلرالإممان،صتمالى-باقه-ا؟مننصرط،توبةم@منابمن

ة.@لماطلأممالادي@اه

فة،ا؟يخلون@ماع،و@لالإيمانوبةقرباتونالمنوفاولثلى.،

رأصمقيخقمونولاأى:شيئا،ونيظلولاورتها.،تمالى-بفضله-

ا.ثي.أممالهم

فىفةاطمنبدوايخب.،باعبادهوعد@لرحمن@لنىعدنجناتوترله،
"لآا؟:بلخلونفاولند"قىله

مخلمسات.لماطملون@لعالمؤمنرنانبرن@تالاء@مزاى:
لى-ناقه-ا

اامطوكانلها،بمحر@لرحمنوعدلمدى@@لدائمةالجناتةأىعحن،جمنات

بروما.أويثامدوماانقبلفى@لدنبالر@د



6كرالادس@بو.

يببا@له:.نض
@@باده،ومر@االفمرلمن@ال8

عالةبهاومحدم:@

نه-سبحانجاره-ب@ردإدما،جربر2ثواا.كلاولايرو@ا،ضا،ئرةكو@هم

لهم
سهوكان)،بقرد:.الدنجافىلهمارعدمذأنه-بح@أص-

وصدهعبابهعدعاودومازاكانتاد-فه-@ا@أكل@اتيا،
أى:مانيا،لجنه/ا

محم..ولا@نها@نه-سبحانه-لأبه،تافى-ومحال@مقإلبهوي@ليانيه

أمممووقيل:جا"،لاشى..ممنىأتاهمن@فردامممأتجا،له:.نض
يخه.يبرلاأنجاكانلمبادهنه-سبحا)@رمحده-أى:أعل،بمعئضرلي

@لصاع@للمح@الف@.يميلجماااوأمااتلجن@اانه-سجاوعفثم
ألرفيهالايمونمقال:،كرمهشافى-،البها@له-بوعلهم@نى

الا

@لكلمفيطوبدخل"ت،لهقي@ةومالام،@لكلفضولمر

منليثى@قا@لاتقطع."اصت@نا.أذفبهلا@رما،لملا،

منه.المتنىجنس

يىشأى:ا.سلا.يخهابسمرنلبههما،لنويخا@لاطنلالصص@ى:
ابةكلنمحليهم.االلاف@:د@لونولى-:.تال-عايم،؟،الملائ@من

@.،عببماعلي@سلام

@الى-:ل-ئض،؟،علىيعفممننبماو@ةفيهارني@أو

."سلام@اق@تحب"

وف.الصرمابمضا.و@لسلا،منقطع،إستئناءلاما،الا-اقولهلىس:ا؟تالى

بن@،علبهمذمليم@رعليهم،لللان@تلبمبسمرن)كن@ى:

منسالماسايسحمون*لكنأ?:وللنتمى،المبن@لسا!.@ورمبمعنى@@و

و@لنقص.البب



يمصرةسو6

انم،يثبهكلاالمدحنايهدنو.و.متملا،اصنثنا.بكرنأنوجرز
د:فىفي؟

@ايهتافنراعمنفلولبصير@مغبرأننبمولامحبب

داعلى.الاتمالو@،.قيا،@برهاق@بقبالعلرالالنرصماعنقبفدومر

بغأذكورلا@تقدبر،و@فر@فر@بقعلىطر
لنة،المباوشاطنو@ه.@

نجهارزنهملدوامياذوعشيا،بمرةفبارزقمو@تعافى-:.نرلا-و
ةمحش..لاوةيهرولاولا@يل،@ارالجنةفىإيرإذ)نف@اع،بدون

ؤ@اىكشيا،ورةنجابمزقمرولهمفىلتطخهماطىلظ
م

نشإثما

ةلا-صإذين،ألوق@يئقوتراى:وعثيا،يهرةوالمناربالمطاعمش

:
م-

"شتطع.عيرفبهازقهمر@ى:وقيل:رلا@شا..،أى@ناك-

خوض
ميماط

شااطصابانخديثنل.صا،نراصنىذى@تر.@

ةق@وأبى
علىاتهل-@@ل؟منفى@لجنة@لافه،دارسثر@لفالقالا:لآ

فىبذكرنالى-اقه-ستفاد:علىمذا،؟وما@يجدة.وصام-عيه
@عش@و@ةأص@ناليلففات:وعثيا،يهرةفبارر@مو@ارو:،@ايه@
ونور.وءانماعرصو@يلاكليسرتسم-.وا@لبهصلأفه-لرسفمال

أالهمنأالدا@ارف@آ@ا3وتا@و،واحءلى@اة@لث@راح@لمح@دو@برد@

@لاةلصلموافبت

@ني
الملان@،.عيهموتسلمفى@لدنيا.فباصلوننوأكا

.

م
1غايةفىاذوه@لقرطبى:@امال!فال

لم.با@:1
ذالات@

10.
(2

منلكال:ثرشت@عا،انجهلثانفايمهتهالىسبحايه-اضات-نم
ة8القياكانمنادنامنء:نورث@لقها@

9الآرس@-نفبر(1) 1اعى6 1

9ففير@قربر-(3) 1س1 2



6كشريادسالجز،

خلونبدولنكنرله:،،منمانضمالىيردلك،الإشارة،-فاصم

ءفب...عباده؟!وعد@رص@لتىعحنجنا@وقىله،لجت..،ا

مبر@تى@به@ا@@لفمر،د@حالبةل@لآ@الصأن،ةالحةمرنلاىأى:
ائا

ثونبرأولئدتالى-:،نال-كارنااجمانالمتقين.@اما@يهنللزمنين

مارنتمواو@لىبخ@وتلداأ،-:،صحال-ف@وكاون،@لفها-ماللفودوس

نئتعالركننمبما

عاقال
4؟ابئعليمانقىاى:نورث،...8فىله@ابهئا@:.حب

بومربهمي@قرننيا.ا،نو،للررث،مالالرارثعلىنبقى
ندة.@تيا.@

شدالجنة،نه-بحادخالم-فإذاى@بنة،باقية%وفرحهااجمالهمقفتإ

ء@اال@وفى....مناالالثالواشيورثنتر@م؟@قأصر@م

ضالتفقال-عله،لوشنحرته،كلع@،مابدليه-بحاساق-3

بينمالهريك،بأمربلأنتزلوما"
أ

ومابخا!وماإرينا

@ماب!وماوالأرفي@ثر@@@رب")لهلا(يانلربئنومأ@ذلد،.

شلمهللمباداهواع@طبرفاعبلة
)56(،.حمياله

يقال:لشربد-،بال-شمطاوحدإنهمهل،علىول@لزل:ش@تو@

ج.وندىمهلعلى@لزرلحث)ذافتترل،لنهش
كينى@لتنزلب@اقرقد

@ل@ناالا@نمطلقا،الترول
الأول.@منىمناسمب

3-،وعايهافهصلىلن@ر-بلجبرفالهلمابةح@@ايهريمةوالآية
فقد

سلم-على@قمطيصائرسرل-عناخبرالوحى@نبنالمفصمقكير@ذس
بن@او@ايههفبا@ابتاقأسئالأالمثركونله@اكبسارتمقلفترة

@

وسلم-علبهاقهصلاممد-رب)نالمثركون:فالك@وبالروحنندض@

2مي3إيهنات-نث@(1)



يممررةصو6

عليهأقهصلىالنبى-علىبلصقىلفلاوكرمه-لض:@فلا.!قد

يابر@لله:فالاكثروتلبوماسخسةنجاب-نقرة.ب@وسلم-

@شوقهكنت@)جوبل:@هفتالكاثإواشتقتظقسا.حتىستءثةاح@

اتوأقىلاحتب@ت،حبتذاطخت،بمئتإذامور،م@ع!)يهفاو

@لضحىرةوصالابة@نهنافى--

هى@ارو@ا@@مد،أضر@هما@ترولب@ز:نقلماأبى.لات@رلار@ئ:اوفال

و
ا @و@ترمنى،ا

اقهرسرلقادقال:عباسامنعقسببمافىوجماعة.ث،

فا؟روقئممااكرؤورنا@نمايمنعكبريل:وسم-؟عايهصلى@فه-

سم-صلىاشكايصيمون-@ز@ن@ربد..،اصالأ.نتنولومافنزلت:.
ماثى.علىوابةرفىصواقتمرألفا-،@سابقة-@عاررتهفىذادفال

رة...،المحافىوئ@
،@(

عن4اساعندماومم-عليهاقهصلىللرسول-بلجمرقالوالممنى:

4وفتبمدوفتاعايدأفزدما)فىياعدارنت:منة@فق@أحشبامحنهسب

السىلاافىص@.فانا)ر@دن@،رياءوالااإص
."ل@راله

حدهولهلى:ذلد،بينوماخافناوماأبدينالمحما@نصبحانه-8له،

جميع
هوالمشقبلةوللاضيةافرةاطنالازطوجمغكن.والأما@اتاط

قتوالىوقتمنأوبهة،لىلمجةمنننتقلأننقدرلأةذلم@؟بينوم@ا

."وث:؟ربدبامرالا

تهقحروصى.،لكلنالى-افه-مابمةليانموفةدكربمةأجمدة

ش..بكلوعالهى.،كل:على

.87صجربر-61ابنرا@(1)

نت(3)
بر

4؟.1ص9جلالوس@ا؟



6كر@لسادسا@زه

ةتدر)نباتمنقبلهلما@ؤكدنسيا،ربكوماكانتعاد-:.وقىله-

."وطلى-تافه-ا

بم-@ايمرلابها@رصبك-ركانوماأى:
كلانونار؟،اوشانا

بمإحوالوإال@باصعطنه-بحاوإيهنه-لثاند،
خ

تالخلوظ

ذلكمنأصنرولادط.،فى@ولاالارفىفىثؤةدثقالحنهلايحزب"

مبين،.إب@الاقأبرولا

فا@د@حاأبىناة@الكثير:،ادنتال
يهف
ر

أبىعنعد...تة
ام،حرفووماحربحلال،@رفىكآبهاقهأءلمانال:.برتالمرداه

)،بهنلمافهنإن@االيته،اقهنلوا.فا،عايخة،فوو@اعتء،
شبثا،@

لا،ربككانو،8الآية:تلامحهنم

ربصأ@:ومابيها،الارف@و@سو@تربتحالى-:.فال-ثم

ايههماوماماثىصوخا@قحمماخاومرلنهما،ماوربالأرفرات،الس@و

ن@..كلومالم@

دةب@@@لهخم@دأأى:8لحبادتهاصمابروعبلوظكذال@:.صا،ومادام

اوتاطلإدح@،اوقىةكو@صبر@لباد"ينهأدا.علىنفدووطق

اس..بامارةا،@انف@ومجاطقعادتة،عزبمةالىتحتاجإقهعةطا@لى

و@اصص.@فه@.نئ.و@@لإفكلحميا،لهتعمملنرله:،فىوالاشفهام

@شيه.و@@نعليرو@والمضاساداى

6أودلطاعهدمبالةفى@المثار؟س@بتحقثيهااوانظيرلهتممملأى:

و@لطاعة،بادةل@@دصوحدهمرفه-سبحالانه-ذل@،لاتملمفك*إ

له،محلرقص)،1اهو@اص@.،عدكل:@نادوو@ثى.،@كللئارراذص

(19
نه

1عىثنء3ابنصبر 31.



ة.رسر6
ربم

سبحانه-@و-صفاته،منصفةفىسهةرلاكوما،عرعا@ولهوساجد
@لس@وصش.سكثل)ث"

ير،.اب@خ

@لبحث.عقدةنالمئركين.موفففلابحد@ايهريمةرةالصسانتئم

بومأنإثوبهحبهمعبهمءاورت@باطلة(@أترالهمءقي
2ت@قيامة@

لا
و@@تصن،أ@يومفىتجم@اةبا؟وانني@،ربب

@
بئ.للكلمرانصواعالبذ@

مالى-:قال--

أولا(66)حئاأخرج@سوتمتهماائذاالإنسلنويقرل"

@ا.خلةأأالإنسانيذكر
فررذ(67)ضيئاوإيكقبلمن

عنكزا:ثم،)هلا("اجثلجنمكص@نحفرنهمئمو@لشثياطينكم

ئرن
شعلى@لركنأشد4أثهمة@

ت
بالذيقأملم)@نثم(69)ا

تأعلىرك-كلنثماولمإلاشكموبن(70)صيمااؤلىبهاغ

)ك@(،.جثئيفهأ@ظالمينونذر@ااثضالذيئجىثم(71)مقهيا
5@رك.ذ@

للإنان...ةويقولتعالى-:،ن@-ش@نبنالمفسرن
جنن.اشخاص-قل%

عظماأخذإنهه.إفبئ-أبىفى.قىلتالابةمن@أنب@من@@
ل:وقيفى@اربحوالض:،بد..بفتةلفيباليا.

الهصلىد-كلزعم

تشلونميرتأنبدفبحثأفنا-3وعب
ومنهنم@بالى@ا@مظم

فى@روائل،بنفى@داعيأوالمنيرة،بئار@دفىلتأكاشب@ص

جملى.أبى

حدواعلى@
ياحمد،الإنانفىأد،@وننوادتا،ن@"من

باملةضىالإنسان.لفظوبمونلأثحاص،مؤلا.احرلهوالمراد اطنوص.بهارادال@ى

الاساومن
@امحرع)ر@فحل)ساد@روفة؟اال.بية@لرب

أرفاطهخ



شرالسادس@بو.

بعنم
ءوا-@لفانلأننلاناحفتلوافلاننويقال:جمي@م؟لا

الم،

زدق:لفرلشهذا@لقببلومن

خالدأس@صصرظ.يد@نبافربرا؟وقدعبستوتب

مععبس،قالى،النربأشدفقد
أة

ءلر؟مر@نارب@بانصرح

ببه.يفكانأف@

ولمونث@عةجماهنا:بالإنسانادالمروشل:
لبثزكرواكةيهفر"

للبحث.إبهرافرحضى@ل@للرلد:إو

جمزعيهدلمفسربفحلبنحو@متماأنذا@قىله:فى)ذا،و.
5 1

ر،والنثرللمثإبهراالجود،باملأالإنسانمؤاوبترل

دنخرة.@لظامك@كونأ@نوبمرث،بعدلخرىةصلحياةدلاس

و
قرل،باسبحا*-وعبر-والنق.للإفكلرلاستفهاما

هذاشتصدص@لىإبمرةاألالانوونلكبين.@اخرالمررةيلكلانحضار

مقبرضرك.وصشرمربردلهذا@لضأتةلإلم@@ودو،ل@

@د؟

ش@اأنذا5حدين:الجاهؤلا.عنيةح@تعالى-قوله-للأيةبهنر

ذلكاباوكناش
به:رجم@

"،د

ماعظاكناأئنهفوةالحافىلمردودونأئاترونوجل-:،مزوقىله-

"،2(.خ@سرةة)ذاكونادرا3ةض

اوبخرص@فىلهم،ببطلبماع@متعالى-رد@قه-وتد
ألى

صهم
دقال:

شبنأ،.يدواتبلشأنا@افنا.الإفسانبذكرء@ولا

.39ةد@يرةص(1)

.12-10@ويتولمؤطتةسو،(2)



يمميسورةهلا

مت@و.علىو@راولحطفو@تترئج،لتويخوالاستفهام

أننابتذكرولا@لباطل،@لقولذلكالإنمانا@ابقرل.لمعئوا

@@نتنا.بتد.أوبدناه
ضالمروفتو.ا@ذكورا،شا؟يكئولم@دم

)جمطد@نليسر.رده.بو@الحياةإلىللإنسانإعادةأن@لض..
من

لملوببرهافىكهدىمنكبىيلللبثجماصعلىكلقىديمة@اكر

اوعمقص@بحث@بانا@مقرلسلضقااطإلى

ل@تالىنرمنهاكثيرةأح@ى@6ياتحا.@اممربمةألابهمذهمسونى

"

الفىجماتلر%،وسحمكلى@لعظاممنلظ@الت@،ونسلا@ناصوفرب.
عليمخلقبكلوصةصارلاأفشا.

1 ، ، 0 00).

نذكرسن،لافلولآولا@لنثاةضمعلىلقدونه-:.سبحاوترله-
@نهصل@نبى-يرو؟الذىلصحيم-ديثاطوفىير:ع:ابئالإمامل،

@ف-@هبهنولم6ئمابنكرفنعاد-افه-يفردربه:،عنوسم-ع@يه
يمذبنى،

@

لنله:فترلىنكذيبهأما-ذبنى.يتأنلهبهنلم6دم:اشو6دانى
2خره.منامرنلىاطاولو@يسبدأنى.بعيدنى؟

بوكلموبدالىصلم@صمدحد@ا،وأن!ودالىإند:لضاىإثأذاهو@ما
أحد،.مرا3بطى@هولم

الجالحد،الإنسانالذا@تقرجو@مذا@قوبمعدنه-ش(عقب-ئم

لتثر@منرربدفقال:،ولنشرر،@لبحثوتوععلىميحانه-منه-بقم جشا،.بهنمحولشنرفهمنماشباطين،

صلض
أ

إذاجنلاه،دقائدعثر@خبهت@قاد:
جمه@.

ةسور(1)
كي.7،8تالن@لأثبس

.62لي:،لو@ممارةص(2)



6ضرادس@@ز.ا؟

نصيرصياالدةفىكانوادذينالائرأر@أولئكبالئاطين:وللر@ر

ر@بث.بإن@طدم

ين@را@مؤلاه)نبم-@ايهرأبها@رصولبذأنى-لكأفميى:

@لثباطينصهمولنجقوالجزامالاحساب@لقإمةيرمبهيعافجنمللبعث

يخا-الدفىيفلونهمكانوانالذث

@لق@فمةو،ا:لر@
م

با@ن،كيد@طبربتايةأن.@العادتيحدهما:أأق:
سوإد@لأضا@@،با@د-تاقه-ا)تامأننى:والثا

ص@الص
سم-ف@ايصا

تالى-:توله-فىرضوا،بلسصواتثانمنرفعلدأت.؟منهرفا

1ماقءيلىطإنهصوالأض@نمما.فىرب. "تنعلقرنآ1

اصوءباث@حسىتصوبرجثيا،@نملص@نحفر@منمونر@ه:،

عالهم.عدو،مصيرم،
ثحوفلانخايفال:علىركبتيه،الجالىرمرجمك@حجئا،"و

ثوصتجثراج@وت
ترجمةعدجالسفر@ا@،إذاا

افا@ارعدمأوظ4،

فند،وأصاووضدموتففىكانوااذااكمعند@دربوالادة@ماب@ه.

م.ركبمعلىجثوا
-

ثمئيالمجم،ومهمابل@لقيامةيرمفىربدلنجفرغم@ى:

لجمباصلنشركم
بهم

اجمزألىكب.علىباركينكو@ممحالة@
نهم

ببب@لقيام،عن
ما

وشدة.@لقياوليوممرل@نيميهم

آ@ليرلىكتابها،ندعىإأمةكلجاثية،أمةصونرىتالى-:.قال-

نتتجكنااناق،باطعليمنجطقكتاباهذاشملونكنتمماتجزون
تيملون،كنتمما

ك@.سلبعللإ-كل@بللحية(1)

.2،829تالنفي@طسورة(2)



7 بمصرهص0

المةكر@المربالذة-سبط@ص-ثم
زع

ين@اك
@

ينفر@@@@ؤلا.ن

عتبا،.على@رصقأشدأبهمشبمهكلمئلنزعننمة،فيقول

@)ذاش"طمللسالطاننرعبقال:@اجوالإض@رلو@اكأع:

نجمابنهميتارنون@لناسمنالجامةالأصل:ئوثيةعل.منوأخرجه
ببنهم.نجماناونراإذاادفوم@نن@اخبفال:الامور.منأمصعلا

ذيضوأفلاعةتجال:@لآمي.يةوالاصخاعة@طاخروعاسأى:عتيا،5و

@مصياتئحدود.وجالزسيهبراذالمفو@ات،نى-بينتوا-.@

لايمفرعلىوتاهدتتئابمتاثفةعاكلمق@نسخرصثم

أدن.فا.@صمتثالوأعتناطاعنوجااشدخرمبنالذلاحق،دوالمجرليف،با

@فلال.و@ولالردوالنمادفى@لشرعبرلممناثدكمأولا،،بتذيهم

اص@@أن"اسدايهمفىله:.ئالا@ارببوأ@الر5ماملضه:إجمللظ

وأشد@فم-عد@مبفأىبنا..حرةحركهاوأن@لن@،صولا@قس

لهلامفرنمبمحلفئوعقياو@يمى،صلة،والجلر،من@مبتدأخبر

اءتهنجرأىاصد.مر@نى@انحذوفالمتدأعنمحولنمببزوعتبالنوعن.

غبره،ةجراا@ئد@قملى@رحمن
ا،.@

لثمولبيانصليا،بهاأولى"بالذينأعلمف@حنئمتالى-:،و@ولا-

عرم.الباصوحدين،لجاامزلا.الباصلى-نمامله-

بهر@صليا-ماص@كرض-صلى@لنار-ر@صليا،و،

بها.واكنوىحرما،ذاق@ذا

أحملىصمنأعملنحنثماى:
سو

با@لا.@بههغ،،أ@قمبالذينفا،ا

اهلاكشوبافارها،
خلقناالأحوصنعليناشلا@صتاسيرما،،وهامجر

لأ.3سب@لطء3على@@بلصاب(1)



عضالجزء@السادس

جماخدبنازى@باوسن@وثواب،صعيرمننبشحضبماللتقينوسنجان@

و@ذاب.امانةمئ@شحقون

ا@مأنسبانه-بهين-نم
دسيرح@

دهاارإلا؟ء%لاذافنال:،جمغ.

خمامفما،.علىربدكلن

@ا،.ر@واإلابملان.لى-،@تله-بضأدلموفىاع@@تم@الأتوولملا.

فيدعرلهاودما:بوتادالمرأنىت%@م.
وكافرمنممؤ.@ناسثج

إياما،لممدضعدالمؤنيزوسلاماءلبرداأيهوناش@لنارإلايخلو@ا،

غيرم.علىاويرله"!يهوذوة

أفوالإصرمنابر@لضرؤباورودما:أنيرىمنونهم

@دما.وردولماتماد-.فىال@-فىلها،؟دضذثئعايها
أشرف1،/:ين،

به.روتعل!

@ورود@ا،ةادلمراأنبه@سوء@م
دماو@أنه@أى:ن،ث@.@@وص

نها.ولايدخلوعيايرثونظلاترنفى.أماو@غلونها.@ابردإنالذبقم

@لنارلدضأى:الاخرل،هف@:إررودالمر@د)نلناببدوو

أد،ومناكائىمين،علىوسلامابرداتكونأكاالاجميمالناسبالنبة

منها.ذلكعد

لاياتامنهومنالشرل،بممئإررود،@اجا،نبة6ترأإتمناكأن

فرعرنإلىمبين.وسلطانمرصى؟يانناو@قد@رصلناتالى-:،قوله-

أ.ومان.فرصاعصانجرظوطنه
@لفيامةالومفرطبمبرشد.فىعرنر

لىرردأاارردوبن@النلىردمفأو

ردم:وفامعئو
م.خلمفاد

اآ-اتجى@لذبننمللآب@:هن@بمدتعالى-تو@-أنذلكإدبضات

لا@فمإتولهابضادالمرأنفلىبةتونةقتخا،ا@@ظالميئونذر@

9،69عىلمتالآتمردرةص(1)



7 بمصرةس3

اداخلم@ى:واردما..،
سو

نه-صعمان@-أإلاأ،كافرأمؤمناأكان.أ.

بسرما.يصمللون@ظالمين@يتركا،هاحراسانقوالذيننجىوكرمه:بفذله

أحمدالإمامجهاضمال،الدضسئاررودباندبشممماىكدا

والمننص،)بنومذ@،@ر@@حميد،.بنرعبد
ا

عن."آاوأطحانم،أبىبق

س@ي
ث

ون2ضوفالدمحلها@رمن،لاثأم@نانمالودفىالررشاحمتال@افال:4

ا.انعرايخنافهبنجىنمجا،لمجؤلر@ا

فقللذلكلهفذكرتضما-اقهرضاقه-مح!بنجابرن@قبتقال:

هبص.وأمرى؟-
ذةعد(ت

ث
عليهصلىانهاقا-لرص@تأفيلمإنصشا-"

برش@نالمزعلىبهرنتةدخاالا،الافاجرولا@لاسقيقرل:،و"-
دأ

يخعىئمدم.من%@يجأ@نارت@أنحتى)برا@بم؟ع@نتكاوسلاما،؟
ما،فبهاء:@ملالمينر@و!انقوا،الذبنات

قتلذالن-:اأنتمالى-.له-ترالدخرلاررود.كعقكونربمع.ولا

2منالهم 1
عناأوئدسق

لدضنحسيها..،،مونلابدرن.ة

برنتيفاصل@حيا،أرمجرهايثعرونبجعا*ألافيهاالمزمنين
دأ

@ثربءللرثئجمأ.كا@عليهموسلاعا

د@و@امر@وناالانوال:من@شذكرتوسعانبد@نرطى@إلإمامتال

سالمين.@هابنونوفىشين،علىاوسلاصايرداناكاصالا@الول..
نارأ"ديا.@ا:ةرنلتالما:ق@رصبن@الج@الأ.إذ@دخلان:ئدبنخالدقال
رمادا.انا@فبفمو.ماإردضلفد@لم:شال

"إ@.ثرذهرلموردمامئفإناد،نرا،اتجمع:د@قو@!@و.فالت:
وكرمه،بفلهشهان@اد-اقه-@بهاناونجىءنا،كاأبعد@تدوحرما،
سالما،نالخلاورد@اممنوج@نا

غمانما.منهاوخرج

ل:نض)يهقوهذأ،نطلقلاقاما:3أنارالانببا،يدخلفلفيل:نإن

9عىا6و@هلوس-س.231.ع.يخ@3ابئر@بع(1) 2



7عصرادس@@@أجز.

ي@@اطلقإن
خلونهاي@@المماةر-جاحديثمحليهدليردونها-؟ا

0@ونللإتنبيز@دضم،حمغلئمفاملا.و@ل@با:والاوائمم،بحر 0 0

ص@فار،@داخلصثإ/،أء@امى-@أ.@ا@وما@نم-واالنى:
نأ@ا.

الد@رلومناين.المؤ-وسلامابردايهونةلنهاإلافرأ،عأمسلىا

@ا@لا@!الإلهب@،فى@ثنهبم@.وعترما،را@.!أاصرب@محلاكاننها
."أحدعا.

اى:؟قوا،ا.إشأننج@ثم
م

ننحى@نار،@ا@بم:@لناسلدضبد

ا،.انترالذي
يها-.ياء@نمااالينوننر@حر@ا،ابذوكلندءمها@م

بئإجمزربههم،@ا@جانينبهانحلدبئ.@نار@ئالمين@عا@و@ترك@ى:
@

ت

ر@يرمامرلهامنماب@يهمئمد،نالحرة..

اا؟الأش@ناعت@بمةالاباترىلك.وبئ
شاقفىحدبئ

ق،ث-بهبادأئبتتيمأنوالهم،د@طلار@عا@موردتوللى@ماب،@@بعث

@ؤخيأ،وأنصدخلونلميى@ظا@وأنص،مابأطوأن

بنجيهم
نها.بفضلهالى-ت.@فه-

به@لسورهنوقتم
خالى-اقهلاياتعندساحممفريننل@موفذلك

عل2د@قر@بهوعددمحبم.@تفاخرمحلى@بلشينلضمافالره،كانسوق

نعالى-:تال-ين،اتممايخنالمتر@زلا.

عاتلىوبذا،
محهم

أىا،آمنو3يخروا@ذيئالذيئقالببناباياخا

وكم.)ك@(أوووأحسنمقامماخيرللفريتين
همقرنقمنمإفبمأفل@

منقل(74)ورلياأأثاأحسئ
صن@لرلهف@يحددلة@ضلا@ف@كان

زفيمالووإثا@لساعة،اببنا@ذيرءذون،مارأؤاإذاصثئمذا،

اتدؤاالذيئوو@قهوين(75)جنماوأصنعفبمم@ئرمرتن

جر@لصاطات@باقياتو@هدى،
)ث@(،.مرداويخرثوابمركذني

1لقربر-دبرر@بم ا.م@س1



ي@صصورة7

لمايةح@ي@نا@...،2يانناعيهمشلىوإدأسبحانه-:،له-لض

@لهظ

سبيلمحلىنينو.@فروذ@@.@
و@لتفاخر.@شاص@

نا@لبيناش.دث؟يابقيهرلكالمنركينمزلا.علىنتلى)ذاوأى:

برمسابواط@لبثعوكلعحةعلى@دالةاراضحات،
بناكقال@ةيا@@لة

صلهوكج@رربهتهو*بافه2شرا،ال@نو@لتمالى.@لادجبلعلىكفروا

نديا..وأعناا.يخر@ةبقلاينأى@انمروا.نظرالارا@الاحر،@يومو@

الطم@ابم-:بة-والمقام-
3مسابهادوالمرام@ف@

@ا@.نازلهمو.نه@

ج@وينزلونيكنركا
ا.

صنجكحم.-نرص@مد@ضجماسى:واالض@نادىو@@ند.و@

منه:ونتما..فىجملى@لاجمقهمذالموأ،شأ.لدوم@قوم@@درتألا:لمة

ها.ر)عرفىلتث@ا@رفريشفبهنجنمعنتافى؟ندأر@لنددبزلمم@

علىاورسنجتناوقهاعلىوحدلهاتا@لد2ياينفرلاء@ل@أعدهؤشداذل@أى:

جمرأيناوأينممحقلهم:الإحتفارسي@لعلىيئؤ"ل.فالواص،@بمث@أن

@نالى.علىيتفاخرونومجتمعا@مجملساوأصف@ا،م@الاخرمن

ووجاؤم.فيها@كياؤمبجتصعالنىومجا@سمعة،@فار@كغهمبمسا
هاوفزمنازلناالىأنمارواندؤضين.تارأاىشإ.4:.حافى)جملقال

نجلىفترون@وبلسم،ث@لخ@محن@جلنا)د.أظرواوأم@ناز@منأحن

@كأتموبئاثمافلإاىبهرامحير.ارفهفتجكدونأفغوالمجاس،ويمدر

كارالاموبهف.كرم@ص،عليكنغورش@،@ير.أقهعنلىفنحن

)9،.بها،أكرمنا

جا.ي@الاإلآ،مذهفىفربن@.@@لا.صعنتطد-أقه-ةح@وما

ثرأممخنإراوةإلى-:.له..-قرذكنو.أخر@،اتفىإيشبههما

كنبين،،3،نحنوماوأولاداأموالا

3ص3ال@لال@-مل@بلل@اضثة(1) 4

3الآبةصبأصورة(2)



.

لأ5عضرس@

أهابهاو2بقرله:،تور@@لفرامل@بنمزلاءا@علىنعالى-اقه-ردوقد

ا،ور@أناذاأعنلمونمنلم:"

علفىوسدد@اج.ير@@عنالإنجاروئنامالآ،ةناصآ،.و،

بننمبدرن،منو@أمايمنا،"جملةبهالمنرلعلاضب
ن:دضو@لها.

الدأيةترنعىذماضيخرما،علىدارصفىيتقممأمةكلهلم،@@

فها.لتقممه

بعللقوقد@لفراش،منالجديدصوتجل:للببت.المتاعالانا:،و،

عامة.بمفةالمالعل

اها@اى%الرؤيةمنذماضفى@ل!ماومروبفمنعلىأأى:رثيا،و.

سا@نماال"إينبنلر@ئ@لهزلأ،بم-@اح@الىصولأحهافل

ننوع.مونما@نعم،من"هأنممامينرن.ولالايفخرواومجالسهم:

آ؟منأكثيراطك@تمالى-أقه-فإنالاستدراج،
مم

آ،علإ.بة@لا
بنفهمفمبئ@.و.@ن@رأنماجمل.وكانوأوزين@،تامحامغ.أحنكانوا

بببإملاكمتالى-أقه-دأراعندماالىن،ومومظ@وريائمأثا.@م

وجودم.كنرم

سم-وعل!اقهصلىلافي-المامربهنبنفرل@@دبد@اكويمةنالاية

مةء-وا،ركاتإذالنيةوعنحيهم@لباطلة،أنرالهمعلىسرد

الاممقالمماحبن.أولندلنفحتأ@ابها،تنفعسبأا@ات"وا"
@

@عابق@.

قصمالى-:قىله-فربند@@لا.علاصاردفىالايةبهفهوشبيه

نالا.زلئ.ناعندنتربمبا@قولا@ولادآولممأ.وما.
أ

اصاطلو@ر

.(1)"نوق2فى@نرفاتولمطوابما@لفمفأ.صمفأويثك

.27"3تصبأسورة(1)



بمعصسوره76

ثالحد:بهذايمذبنو.قننىبحانه-:.وقىله-
نصشدربهم.

ا(.رتين،ى.ك@)نلهموأ@لىيحلرن.لاحبث

إلىبفبفأنو"-عليهلقهصلىرموله-لى-تأقهامرنم

لهيخمالدفى@اضلالىن@مقتل2خر@قال:،نهديدا@ل@ابقيدمته@

"مدأ....@رحمن

بم@ايمرسولأبها@رقل-اى:
نخثلخفاافر@ل@،لا.لهز"

ة@ضقاوو@فى@لضلالةكانمنلهم:فلومظامرم...كنهم@كلا

كان@عطاهفى@لهيمد@نتمالى-اقه-حثةافتذت@ضوففل.،

والإمه@ل..الإسندراججميلعلىسزته،ويوسععر.،يطبل

هذأ@لتفسير،علىد،ظيصشالى-:.فوله-وص@لب@@فصيض

انوسخلقه،فىتمالى-@قه-صنئمنصةعنالإنجارحهط:@لر@د
بمهلانا@تفتفدصسبحا@ه-ست@ه-

مفبدمبنوأن@فالين،@
@مطا.@

عزبزمقتدر.أخذباخذممالدنجوى،.

ئى.كلابأبومح@يمشناب@اذكروانموأ.نالاافى-:،ت@.تإل-

دابر@لترمفطعمبالرن.لمفإذابغتةأخذناممأأوتومماافرص)ذاحق
لتهر@ط@كللواالذين

@مايئء"3@رب

ننسمض،نملا@أمماكنووأالذينولا@حبقبحات-:،وقال-
@ين،،3،.عذ@بولهمإفا@يزدأ@وألهمنملىانما

لاضرمه(ما@فقالالتفسيرجمهذاللايئتفسرهالارصرولد@

4،4،5نلآث،الق@"ص،(1)

و45،،@لآبنكلأشامارةسي(2)

1للأبةعرلنآلرةص(3) 3



كلانرلاسالجزه

عليهافهصلىموله@تصالى-فه-@فر8...@ضلالةفى@كانمننل"

3بمااالتماخربنلا.صمخ@بب@بانصم-ال.
ب@..-.ادنيرظرظ@سن1

بعلرللهو@لهصبحانه-يمد-أى:مدا،@رحمنلهفليمددوقىله:،

منوالياالال،ا.ا@)و@سرا@
وبر.فىمنىا@فا@طلبمرلت،@@

ختيرا

يهونفب@الاذبر@قطعاطممة@وصبملأنفىي@مماذلكبانللإلأان

ا@لهوملىادحمنلها.لا@ق@عفوفلارلة@ضفى@كانسالممئ.حاصل

للاشدرأج.ذلكيمرنأنزوص

بمدأناقه4ن@ادلإلة@تفى@كانمنالمحئ:وحاصا
وبتدرجه،ا،.له

اال@ومن
صيخ@أنبرىن@ربن.

ب@

فا@مدد،وى،مالب

@

بابهط،مح@

@فلالة.ز@بالازدإ"بقينمى@لضعلى@مالالدما.بالايةالمفحودربهرن

منخرن،االنمالا.الزبمجم@ى@@@مها@رصولقل-لميق:او@ليه

نا.بمةلأيهرالابةوكأنذلك،نل@.فليزءعلىا@فلالة،منكمأوفاكان
ر

ةفى؟تعالى-الله-أمرهلمرك@ن؟ابمباطه-3وعلهاقهل@@رصول-

زكم@ادوا@ننالذثأيهاياتل@نوله:فىبردبمبامالأأخرى
أواليا.صمأ

0،0دقينصا)نلموتاقشوا@لناسدونمنللها
(3

بعدمقنيجدطفئ5مبحانه-:فرلا-نىبما@اف@لنمارىاقهامر@؟

وأنفشاوناصم،ونساضارلبمابم.فاأبنا.ندع@عارافقل@لعممنكجا.ما

ذبر،@ل@علأقهلنةفنجلنبتهلنمرأشسم

:
ابقوجربربناولذ@التف@ر@لإمامانعلىسارواالذبنناالفثومن

كن@لرالزلا.محمدباتل،تالى-.يقول-كير:ابنلملشكنر،

1صنمبر@قلوص-61(1) 2 6

6الآت@عأرةصو(2) 0 6

الآ*916عر@نثلىسورة(3)



يمصرةسو78

@ى@ضلاله،فى@دانناطل..صلأ@لى@ا:وأقاطأ@همالمدمحهنبربهم،
رهياقىحىفيهيماصارحمنفا@لهأ@ىملىا،الىحمنلهفليمددومنم.نا

نهؤطغيااتعها@عليدمدحمنا@د@فل@لهافتومجا@قال...@أجم@نتنىت

بز@ونالى.ئ@الضكينبا@ال@وسذ.جرير،بنمرأبو@2ذ@افررهكذا،

والنمارى...،،3.@برد@باملهتال-ذكر-يخ@؟يماممحدومحلأحهم

0@ي@ددله@لممنىاين@تفيرو@ا@ةوخ ولأ،اد@لى@ىنمبلانناإلا0،0

@@لطينة@ان.وص
لاةالفالين،فىنحالى-ان-سةعنالإنجاربههابر@د@

م.منالمة.إصص

يدبروذل@5بحدتمالى-فىله-زاو،بمهلآ@اصالاث@
أى.درؤلدصذ@ثمدى...،سرااتنالذت@قه

)مارأوإداحتىمبحاة-:،ونو@ه-
تعلى؟ون..،.يوع@

ا

قبله.

صع@ا@د@لىحمن@د@ه@ا:أى:

)ذار@ىحنى@ل.@ل!اوراجصتدلاالض
ماونلر@@@مزلا.

هجملا@الأصأناوأيضوعالو!به،نمالى-اينه-نوعدلم

إنهسينزدلاكميقرلرن.نراو@اكايظنرننوا@اكا
اب@)طضمادصبهم.

وصةخرا،عذابامادأى:دماعة،لاما@المزمنين،ايدىعلىالدنجرى

وأبقى.أشد

من@وننون،ونيلهوحيئذ

ج@داوأضحفوسكنا،أ@نزلاأ-

لضعليرد@احربمةاجمالةومفه

ندبا،.وأحنمقا@ا@و

الذافهبدوبنشالى-:،ونوله-

لا@لقنمالى-افه-صنةلمجانصوق

@فا@ين.فى@

1سبهير-3لنن@صير 3

اى:"فام@ضيقين.@لفرمقسثر،
وانصارأ.نااأصواضحفاى:،

اى@لفريتينة،ذل@نيابركين

اامخلكللن
*"ملس...

مستاتم

سشهبيانبعدفىالمتدين،نتحلص



7عرالمادسلبؤ.

مداتهم،علىلآمدأاءؤبقطرالىالمسليننعالى-وبزبدافه-أى:
مدزادمواأمت@والذبنش@حان@-:.ل-@؟،ع@يهالم@"بأن

و6تالمى
ين"المزفلو@فىلآ@الاشالدنىمرو@ل-:.عزوكا@ل-قتر@م،.

بمانهم..،@معايمانااداد-افي

مصوجربأثوابدرعندجمر@امارواتفياتو@لاتالى-:.له-وش
8دأ

هاوغيرجواطوالم@اماوالزكاةلصلاةكماات@عاط@@لاتجاتحالوا،@ى:

فندنامفى@ايه@ارب@خئا.،وجزا.نوابارأدمحند@رالبر،محالسن

."ومحافىجامىأى:دا،ويخرص"ثهوات

نولبا،ربدجرتتي:كيفقلت:فإن@ايهثاف.،عا@لوظ

اخرلمغاكان
3

شهأأخيرات@اصاطيبثربجملحتىبا،ئوا

و@يع.نرببينم@كيةدوله:تجهعلرول@نارنوأحهمنبل:نهك@نلت:

اةمر@ذى@ثم@ا@ننرب.وفينوابا،يخرعي@بقئم
ث

.@@الت@ظ
ف

لا(.بد@لنار...،عقاله:@بق@ان

@أو@لااذلاصةولك
ح@نفث@"ؤلا."

نونأالؤ.اما@فار،@

1الاا@كت@منعرىجناتخوابهم
ر.3

ذأ@@@@قافىب2خربر@بالآيةفىلىوبظهربضى@لطا.:.وفد

عقشىولىبه،وافإذا%للدنيا،فى@امالىبسلهبجان@فى@ل@@نوص

علمئليهلمللراجعهذاثولبهفى@دنجا..ئيبمالاقهفإنايهووب...ا

فى@لد@ا،
سكل@لملاوأضعومذاثن،المز.نو@بمحليهاقهف@لافىمر

.38سلكثات-كير(1)

@اصعاءليانتبر(3)
خ

ك@.4صقطي-4ئ.



ب@مررةص

نهدشي@@اسآ:نا.أ:طقد@بمة،@"اتالآثفىىل@وبئ

كمالسهيخرسبماعابهموردتبام،بد:

وأقىافيتببه.ا،انالرمن2حرناوذلكبمدبمة@اح@ورةد@أفتصنم
التال-.باد-:-باصلوبء@لفى@قىمحالهارردت@باطال@،

أعللع)ك@(وولدامالالاوتينوقالإياتضافريمالن@أفىأت"
لهونمد"مايترلسنكتبكلأ(78)@داعند@لرحمناتخذأمالنيب

)08(،.فرداويأنيناالقولماوفىثه(*)مدأ@درزابعن

جهأخرمانهارواباتالآإتبفهولشصببفىالمفسرونذس

@نمهسرأءلبىساصتء؟ل:ظرتاي@بننجا@عنوص@م@لجارى
صلى@قهمت-مم@نكفرحىأعيكلالى:فقالعنده،لىحقاأتقاضاه

صلى-رعباقهصلىصمد-أكنرلأو@فهلا،له:فقلتوملم-عابه

مالمناكولىجئئبثتفإذاإصر:الهفقالبعئت.إذاولامتاولاحيا

الآإت.طهلى-شااقه-لفأشحقلا،عايكماوولد

أمحا-جالاءناأنروايةوفى
"

و.افوسلم-عيهأقهءلىش-

يرحرووفضةذبافىالجنةأنزكرنألستمفقال:عليهطمديخاونيتقاش
أ

مالالاوفينواقهةالآخرعل@ول:.نم.،را:ظ3ات".بركلنو.

را(ا...ودر

ذائان.@نلشبسبحاله،قوله-فىوالاسفا@
المظيشدعهمضوعلىللماتو@لفا.ابهردفر@ل@

انعارتو@لتتدبر:م،
دانيتنا،علىو-ادالةنناباياكمرىالالجولحدالجامذابتفر(المحا@للما

1الآلوس-نمسير(11 1عى6 29.



عنر@سادس@الجز.

-3وعليهصلى@قهلنا-رصبهماجا.أنوعلىص،لبثعلى@نلر

ص

@باعال،@وإصرأرتجبم،بكللظبلبذا@ا@لفر،بهتف

مووولدا،؟مالا"لاخزةافىلاوتي،قه.واق:@طبالديئسهؤا.وا

الدنيا.فىحالى

@اعال@@ترل@)@ي@@ضافبلبهفر.،تحكلمفرمذا@ل@أنكأىنتفا

مبا@ق@لمعسوبا
ق.@طقةلله@.!باوذب.@ل@

نواادلنا@راوبضموولدا،-لامالأوت@5@كاق:و@حمزةاونر

لربوأحد@بمعئتانا.@قرو@ا:تالر@حسا.فىنال!وقىاللام-،

وجمونوا@لربنموارلد-لدفرد،لقحباالىلدبفموبرىو@لرب.

لجع.للام-

شال:لز@ابهما.ردأ-أالنرورأ@شبماعلىتتاد-افه-ردوتد

عدا.*...عند@رحمناتخذأم@لنيب@طلع

صلهالرمزةحلىفتأطدعودلأصلى:و@فد،دلإنكلروالاستفهام

@غيبعلى@عهطلالمالىصتنداأن-لونماملالجااأتلشان

الىمنندانصأن)طووولدا،مالاةللأضقصبزفياقهبانوعله

علا
فى.فيلاالى-ت@أعلد@مه-

عله@العلملمحوله،بالفصةشحققالمبنميا،أن*فيهلاثومما

تعالى-ق@4.كذولذاوافتر@ز.،كذبهفثبت@دا،أقهعندتجخذو!الفب،

فى.@ةو@واردحجمد@رصقىلومو5*،:4بقو

ذلل@لبلى،@دا.الىحمنعندجذولم،عد@فب،يطم-لمة*أى

هاقهعلا@ترا.

يم(صرةص-6)



ممرثةسور8

ةو%ا.@الذابمنلهونمدمايخولبمب-@انه-ب@وترله-

وأث@40)الئئ@ذإليهصميرلذىامير@د@.للبباندأ،فرجمانين@وبقولما

وه.ايمرأفىمايتلوأكثرالمدمنوه.كلد،

ورهوزا،حاباص-سعبهونحاصبهماتا،،نرعلىمذا@ل@صنسجلاى:

مايترلءئهوش@ليه.ون@يلهله؟محن@نضابانله،اد@مذاب@فر@باعذا

يومؤتا.)نهمايقرلأى:
وضلمنه،نلبهبانوالرلدالمالسندقيا@ة@

ى@فه.موتر.فىمعه)إسوفهما،خالى@ر@نىادنيماه@.نجمرج.
@رمالبدونمننردابئهبدمةلف@بؤموبأنينا@ى.فردا،وبأيخنا،

منوأشبا@@الدياصفىتفاخر؟كانكلاذلكيخراوخممولدأو

حدبن.الجانلشالمنر،

سد@لت@ؤتسنكب@ل:كيفتلتفإن5يمثماف:"صاحبقاق

لد؟إلاقولمنماياظ":،شالى@ال-ناخير.كيرمنقالايهبهوص؟

راحدهما:-قموبهانضفيهظت:
بتةئرعلىفىلهكتناأناوفلمهله

ة@صاعر@فىل

يقرىبهابداأنمنواتجدىفسةنلدقلماضسبناماإذا
أشمة.نلدقلمأفىوءبالانتسابجمتاى:

لابخلأفهبئمنك،انتقمفصلعاز:بقول@دللشأنو@ثاق:
ارعيد...،لمعئنار@ا.في@لزماشواستاخر،بهاولتماإنوبالانتمار

-

المضكن،رذاائلمنور@نا@لواذكبدلكربمة@لررةتوقئم
@لقيامة،يوملهمالاونانمنهعد@وةو@بتبارناكم،اعزرلمج@ة

قشرح@ف-3(1)



كهعثرسيالزءالسلكل

إلىحمنم-وقل@بابقفرأل@وشئىلىء@م.شااقه-فاالؤسنين%وتئر
نعالى-:ظلى-

اليكوشادلآالمهمدونواتخذوا"
عرفىآ

ونيثفرلأ-5(81)ا

على@لثياطبنأرسا!رأ!ألم(82)ضذاعيهنمنويكوشبعبادتهم

يرم)كه(لهمءذانمذإنماتجلنايهه@فلا(83إأزاتؤزمفويئلل@

غ@ج@إلىالمجرم@ونسرق(85)وفدأإلى@لرحمننحثر@لتقيئ
)78(،@دأصنضد@لراتخدإلأمنعة@لشفالايملكون(86)ررإ

أ،تخنوواله:،قوفىولفم@
صث

شذكرالذثلنسلياوفدالىد

ب:تنتهولماذبة،@ل@ود@اوالمرذائلهمبعشسبئيخما2نالز

الىءتاقه-دونمندونهايبطلةبا@لى7الجا@لرذلا.وانخذصاى:

مر*و@ا:"و@اح@ازة@بها@بنالواأى:8عزا8@الا@تلكلهمريهوت

@لغيامة.بومعذأبمر،والنجاة

@@قر2ن@@ت-
عباد@م@بعنسظوا)ذاكانوام

عنام@@@نه

ةالروظرلق،ا@تهلىلمبوناليقرإلاضبدلممارا:اتفرظولاتننىلالنى

افه...،عنداؤلانفهمؤلا+"

لتجمتلرشنفانواسذ@طلر؟عنيردعم@اعليهمتال@ال@ه-ردورند.

ع@منونويمرببادكمصيكفرون"
"فدا

الاتخار@لفاسد@باطل.اصعقصرصكملىجرمجى.لعظو،*،

لهمستكرن@طناممأنصنالجاملوتلا.صنومص؟ا،ليىأ@:

نتههفالنلى..وشعدوقفم.ستكين@لباطلةللعبودلتمنهأنالهقليا،ض

مناقهدونمئنيدصكأ@شلىومقءالى-:فوله-@لابةطةوشبيه



-

يمعص،رةصكه

بومإلىلهيشحيبلا
@لقامة

اسكانوخر@لن@)زاوكاظونثعانهمعنإلم

نكافرثبجاد:3انوؤكاأعدلله@

ابوصتجاااولرعر@بسر@دعابمالالمنمصاننه-:.@بحاوفىله-

وبرملم،
خبير،مثلبنبنكولانركم،يهفرون@لقامة

وضدأعزا-4ب@ا@وأفرد-
مح

لانهما.ابر.بهماالىادأن

الثياطينعليماشوف@قدفربن@ل@مزلا.اتوجل-محزبين-نم

اكنرقى@دقم
اناشالم"تماد-:فقال-علاكفرم،

عدأ،.لهمنعدانماعليهمتجلفلاأ.أتنؤر@ن@@س@@

لمقشوتوا/ي@تحوكهمتجرتززم،5وو@لتايهدير@شقروالاشفهام
هز
ايخا.يقرحتىتجاتوالموالماصىإرتكلبعلى3وت@وتثديا،أ

لشمضكرةا@زافرصيالهمزيهسرويززه-شزهفحئا@نشم.أنل:يق@

@رتمنوأصلهمعين.ثى.شلمح@ومحئ@وهيج@اهأكراإذنانلانن@و@ز
يخها.@لاءغاياناشندإذاأزبرا،تئر@قدر@

بم@لملا@رصا@وأنباعدأفتت@فدطوالى@:
ارسلاأنا@

ك@امجفوم@)مم.وتجضامعليم،وصاطنالمن،على@لكلنثطين@لثيا
هاتترفوحنىالمربقاتشديا@كرب@تحرومحركم@لسيئات،رنكل@لم

فبما...ويخفموا

لعلى@بوقوعتحجللاهونم@ريم@فىطفيا@ملمفنولك،كدلأصاداموما

@مذاببمء@لنزولصرفتامعيناحكنهكق@تضىند@ددتالى-اقه-فإنبم.
"

لم
هلاكمونتانببيان@لهىلىجبتيلعدأ،شدلهمانماوترله:.

ها.يىءني@كايةمصردله)ذكلاتترب،نلى

عدا،لهمنص)نما"لا:شماطف:،@قر@لظ
@يالو@الاياميعئ

6@لآ@االاحتافرةص(1) ،5.
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مهكرلملدكااحز.

أقاتعد@ضحاك:@وظ@@مذاب..اجلان@ها.الىولس@نينو@ور
سم.

@دا.احمالهمتمدفلرب:وقال

@الفتها.@ات.وعنمهلآيةابهن@فىدسررة@هذهأقر@لامونأنرل@

لموبالحالهنفاسا،كاتاذافنالى:طهاان@لماكابنالبرلهفاشد
فىسذالمحنى:و@لننند@اأ@رعفامدد،لهابهن

جزءأبهاقختمنكقدىمنىفكلما-تأيفامىصياند

@طزا.1،1،عادمابريدبهويحدوكلي@زكلفىصيد@ندط

@صا.نوكان
ثر%س-

6ضوتال:@الاي@مذهئرأاذاعهما-اقه
وجخرد:@ل@

قبرك.لدض@عدد:2حر@أملىفرأقة0خر@مدد3نفك

يرمالمحرسومحاتج@االتت@ن،محاتبةسبحاف@-بين-ثم
ل:الم@@@تيا.@

،
دأ،.صربهنمادالمجر@ن@ون@ا.و@ادحمنادكناتمةتحثربرم

يومو،@دا.محند@رحمنعذأ@نالا.ت@ثصجمايهونلا
شصوبفىفا

@لشفاعةنبما@ل!أكا:0،00جمايهرنلا8تجرلا
المتقين.-مخشريوم

احنو.اوتقديره:عذوفبفعلضوبانجم@ز@نص،

)ندومدافلانعلىللانوشل.يطد@.وا@جمعوفدا،5رقىله:

رعد.بابنوضله.عليهأقدم)ذ@رفودا،

رموا،منلاصيفدو@ملىغيرمالذبن@رجمالمنالجععلى@لرفدويطلق

الهامة،
منا.بالفظارالمرصالإطلاقومذادوابهم.علىرابهرنولم

ومةاتل-ال@اباو@ذص-والممنى:
إلى@ن@اققينصرومة@تيانة@

ترولها@لتوستثرحاكبعلىصراكينكراتهودار@رحمن،

لها

1لقرطب@-تفيم 1عى1 50.



صموره86

االإمامتال
مهما@كالايةالذهتفسيرهعندكثربن

نايصينرافه-ة،

لم.وصدتررطواتجواالدنيا،ادارفىخافىهالىين@لتقين،أوياةعن
أنه

@لرفىد،ومنهربمبانا@لنادمرنموادن@ب@.ا@وند@لتياتيرميخرم

تادمرنومالاخرة،الدأراكبعصمننررمننجائبعلوركو@م

نه.،اورضرأتهركرداإلىبه،اموفىدجر

فال:زوقصبناكهالأضج..،بدص.ا؟حدظحاتم:أبىا@نوقال

ربا،وطيبهار7ما،عورةقصتبره(منخروجهعندلاؤمنشقبل

إلى-نه@قه-أنإلالا،ل:يخضأتعرنجنىأمايخقرل:أنت؟منل:فيق.

ضن@.فاركق@صالح-.مملا@أنافيقرل:وبهكوحنرجدطيب

وفدا@لأا،.الىحمقالىاالقتين@فرومت4لهض

عاقةلو.بيانوردأ،نهمإلىالمجرمينوضرق5تصالى-:وقىله-

نميم.شلتقلاين@قهاعدهمافانسد@مرجن

@تو@لارا@صإلى@مء.لأناناداورلوأ@عالاثا.أى:"ورداو،

@ثديد.بيد@م@ث@منه

اكابرميننقوضأى:
كمنسروفيالم،فى،ابرائموابم:ارةقت

عفيجرن@ن@صط،@لبهائم.تس@قكابم.مإلىصرتا
ألى.

مجدونه.ظ@

و.،@لنمضاعة.يمونبم@لا5ت@الى-:له-ف.فىولضمير
بمضهمصي ين...،.افي.نرققىله،فىالمجرمينلبحود@أنه

@لثفامةنلايماح@كونه@حأ@ةمطاضا،جنمال@ينا@نوقأى:

مند@لرصاخذنلكئ.محيرم،لهمبثفعأنيتخرنولالنيرم.
ايابالهمتالى-اقه-بت@ليكبملكرنهايمف@@مادنرنالمزشمنوم@دا

نهراج@(1)
ء3جبر-ابئتر

أ.س+



ل!8مثر

بإذف@...،إلاعند.يشفعذا@لذ@مند-:،تن@ل-كافها،لهم4واد

إلاضاشفاعهملاكنى@فى@لحو@ملكمنوآسبحانه-:.وكانال-

وبرضى،.يشا.لمناقهياذنيد@نمق

منقطما.الاشثناهبهرنالتفسيرهذاوعلى

لاكمارؤلا..:@@لشفاعه،لايماكرذلى-.تعاله-نرطو:.@قر@لظ

إلملونلموكدأ،الىحمنعندأضذمنإلاحد@@لئفاعة،لايمايهرن

دسناحن@ى:.4جفيخرن@ض...@ا.استة:فو@ا.نب@اح@

ونضوبه@2هذا...علىشبعرضعفىفنبئفع،@ما@رحمق

ةر؟ضا.@@@
ين.وألمجر.@"فقى@كالدصة"ن...لايما@5لا:ث

يمثهلاولأحد،دثمفا@@@لقيامةيومبقبرالمرنلمحد.لايملك@ى:

لم،@لشفاعةغيى@م
منإلا5

اضذ،
منمء

ا،شراكولمعأ،حمنا@دص@

أقهدإذديضر@ابم@@م!@
م.

)إذابهدنلانإلىالآميرممدبقالالإذن.والامر@لمباادوال

له.ف.فىلهاذنأوبه،أمره

اوارمنبدلن،."لفظوزوبمم@ملا،الاشثا.بهونمذاوعلى

بمايهون،.فى.
ىاثلو.ال

بحما@محض@ير@ثفا@ة،@لايماكوننرله.ما@لخه:.

نالا.ونرله.@عباد@طلقا...@اى:بن،والمجر.المتتين
حمنعد@راضذ

نإلا.لغيرم،ايثرأن@لعبادلكلا؟ةؤرالمهل...@استفنا.أ،@

اشف
"اممدلمباالمرادومربسمع،أنممهبسناملبمامنهم

31
.0).

ماذ@ل@وعرمهمو@هاث@ألد،مذا@لقرللنا@نوبلى
فىبؤا@ص@

م@ن.وفرقالمتتينلقجمما،الفريقين

1صا!@رطى-تب(1) 03.

ا@ى+الآلرسى-61قدبر(2)



ه@

ثح@إلفى،@ة-2@@سباقبخعلىد@نم
الا@ش"ىأضالأقر4

ةنه-سبحافتال-رلدا.قالى-اته-أنزممموىنباطلأ،@رر@@ل.

@ند.-)ه@(ولدأا@نذ@لرحمنوتالىا"
تكلد(89)بداضيماجمم

أن.(90)هدا@طبالوتخر،الأرفىوتنشئمنهيتفعلرنوات@

تأنلرحنكبنىوما(91)ولدأللرصنادص
"إن(92)ولدأحخذ

أحصامملقد(93إمبمأ@رحمنتياإلاوالارض@سحواتفى@من
وعلام

و@م(94)مدا
"

."(95)فردا@لقيامةمي

بهذا@لقرلنفوهمقكليئم@لوقارا،ة،يمالى-له-فىسو@لفحير

ص@باطل
نأم.@جرد@م@@أكانا.

المثركين.مئأمصارىل@

قد-وفىله:،
لهمتالى-افه-منوتفرجيهعنرإدا،ثنائم

اكمذا@لؤل

لقدةأى
امنربأطيأء".أضةأيها@مارنهذابقولآ3

بلىان.ا،لهر!قغمر

ا،)@مزة-يهسروالإدز-والإد
@ص

@

قال:ثة@@احل!والدأ@ي@@عظيع

كانه.وحعىبهقىكإذاوتؤ@ه،نثده@ىالدايةنرتنف@

ضعفىسشه...،يتفمارناتتكلد@ة-:.سبحاوقرلى-
ا،.إدله،@قو@صفة@

اتنكلد@لسصوفظيعا،يهراأمرأتمذا)يهمبقو@نمبملفدةاى
يقال:@لتثقيق،بمعق@لتفيرمن@ه،صمنينثمققئأى:منه،يتف@لىن"

ةحمزوقرأشقه.إذاوض@ها-يهر@طا.ب@طرهأ@ئى.ن@رصنلان

أينا-.وصالإق@ارمنبمفعارنعاص،وأبن
بهؤلاهو@ال@تععد"،مقرضا،وتتصدع@ى:رفى،ا،وتئق،



8عثريهسس@بز.

بالأطوشق@:@@).،مدأ،اءبالوضر5الفامد،ل@له:ذك@لفاثلين

يفميهده-@رهذا@طييتاللهذا@لضظاعةنايفأ-.ودة-مي
الها.-

رودمه.اذامدأ:

نقد%خلما@بله@أتليلكلزلة".،ولداللرحمنادصان8وفىله:

فة.لمحذوا@قالبللام

لأقتهد،و@إبالضثقق،وللأرضىبتفطون@السحو@تكلد@ى:

يبقماومايححأيهوالحالولىا،نعالى-فه-أنزحوانلىإلضالينعزلا.

الالعاال@ن.عن@قسبحان@ن@-ولدا،؟حمنبتذ@لأن

،
@

أجلمنمذا@تاشسقماظتفإن5مشصه:مالايهثافماحبل
"؟@ا@كلهذ..

مذاأشلكدتيقرل:نه-شحاأرأنأحدهما:وجان:فيهظت:

قرهمنعلىمقمخأ@لكلمةمنهوجردعندوالجبالوالأرف@بالسموات

."بةبالعضأجمللاانىلرل!جمها...

يرضروعتهاظانبلا.و@رلصكلمة،ل@متمظامابهونأنوالئافى:
(

فىالأفىذلطمثالو@نوقرأعمه،لإركانهوممهاالديئ،فىلائىما

ننف@رما@لالم.امش@لتىص@لعظيمةأمجرا،منهامبانسات:ولم@

2"ونخر...وتنثئمنه

قسه-عننق@لقرعلبى:الإماملوظ
سب@

لدالرلأن@رلد،وتالى-انه

زلا@صوبه،تبو@ولاذإ3،بهولاي@قلىلوث...و@ابخصيةبتتغى

مربرةأبىعن
سم:وعلبهلى@قه@@فهرسرللظل:ظ

.48صبهاف-3فسير)؟(

.44صنفبر@ك@ن@اف-3(2)



يمصرهسو

اكذ@قلى-وتاتاركافه-يقرل
كنتلمووشتمنىذال@/لهجمنولم2دمبن

للق@أولوليىبدأفى،ق؟بييه@نفقرلا:ىايايهيه@فاماذل@.له

حدا؟وأفاولاأقهافذفقرله:إيات4ئهواما)عادنه.مقعلىبامرن

احد،كفوألهوإبهنبولدوالجدلم@لصحد،

علةوته@@)ر@لفدرتهخافحةتالخلوظجميعاقجانه-صين-نم

بداء..،.الىصإلا؟ترضىو،فى@لسحو@تمقصانفقال:،

وللارضات@لسحو@ملمنأحدمنماأى:ما،نافبه.كعنىإن،و.

بومياقومرالا
سله-سقرأه@قيا.@

@
@اضا@قدرته،البودية،بانه-ا

بهونيمفةكذلدكأنومن@ه،نحلوظمنعبرنهبامقرأامحته.ب@اصترظ

لاود؟

د،ولايمونافىوالارضى،نالسحرلصبديعول:،بفإذاقهوص@

كلوخ@قحبة،ص@لهحكةولم
"

عليم،ما.@كل:وصى.،

ل:ظثى.بكلوأسيمثى.،لكلالمالدمرأنهسبحانه-أكد-ئم

،

لامجبثبهم،وأ@اروحعرلم
4طعننحلوناتهقأ@د.صرج

وذ@لشخا@موعدأى:أ،@@مو@وطاعته.
وحركا@هومكناعم...م

أحدعيهقيولامبضته،منبهربونلابح@ث
شهم.

2وممم.
ث

4
ومث

ة-سمايخه-يأوا@دركلأى:دأ،فرة@تيا.@
بوم

ئهخروبتفاانوكا@اذل@مخيراوأوجاه...أومالأملبدونمةءبرما،ا@قم@

الدنيا.فىبه

1ير-ابنك.؟قفسيرر@بم)9، 1س9 59.

9لآالآتال@ن.@لأةرص(2) 01-



9كاكرلسه-لجر- 1

الاباتيخونوبذلد
ا

ئدأوعلىويح@.ردأبلغردت@دبمةايمر

ولدأ.قهأنازصينأك@@ا@

بييأنولاؤمنين،لعبادهأعد@مابميانبم@@ايهرالسورة-4سبحاخم-نم

لى-:ظشال-@ايهربم...لكنابهجمما@ااءمائص@ى

و@@لرح@نسيجملومحلوا@لصاطاتإنوا@لذيئبلق8
فإغا(96)ا

ألحكنآو!(97)امما@قيبهوتنذرالمتقبنبهلتبثرانكيل@بسرنا.

)89(،.ركزالهمتسعأحلإأومنمغةتح@ملقرل@منقبلهم

كالزأدواو@الإبمان،صنمالى-بافه-2ضراالذبئإنلى:

ح@م،2خروفىديخامفىارحمن،لهمسيج@ل8لحاث@لصا
سعلأى:ودأ،

نا،فلانلانؤدبقال:@صأ@،@وعلملإيماخهم@لفلوب،ومودتيسةلهم

المودة.لهوأخاصا@به)ذا

أعنفى@يحهس@امالإ.روى
بررهر

اقهلى@رصولنالآل:ة

ليأصفقال:بلعدصأص)ذاتعالى-أفهن@وسم-:عليه

ثنمجمه@.4ت"ة:قال:""فا-:نلاقاأ@اق
ن@سثا.:إ@فىدىظ

يوضعئم@لما..أملفب@حبهتال:يأ@بوه.فلانا@صب@قه
ئ@لشولله

أبففىإقبلياصنعال:بربلدعا@بدأأبغض)ذااقهبانرض،ا،

ببفضاقهنما.إ@@فى@لنجادىنمبلصيخهةنال:فاضه.ملانا

بنره.فان@ف@

توضعئم@لما.،أمليضهظل:
رض،ا؟فى@لبشدله

"

حكظهفىمبرا@لقرثنلجصاجلها@لنىمنكةإطسبحانهبين-ثم

بهوئنص@لتقين،بهلتبثراندبل@يسرنا.فإيخاشال:.وفمه

فو.

1فثبرلفرطبى- .16لأص1



بمصر.سو9

وجافا.@لكريم-لص@يها@فلبك-مليمذا@لقر2نلنااشأينا:@@

@بلاند@
المتقين،بهلتثر5على@لناس،و@مهحفظهو@ناأب@،ر@

@ل@ذوىأى:الا،قو@أب@نووت-8اةخ@ابزاوأصنالوا@صأء5الذإن

منهوألىنجع@ا،نقرله،ثركوتريثىومل،بالب@.مومةفى@طوشدة

على@فهويني@لدنياياةاطفىنرلهبيجبدمق@للىومنتلد-:،-@ض

وجدلا.ةخو.أشد@لناس@ىالحصام،،1(ومر@لدنلبهفىم@

لذكربرنا@لنر2نو@قدتالى-:،قىله-@اكر@ةالايةجمهن.وشبيه

مدكر"،2،.منفهل

يذكرون،لعلمندابا-نامابصفإ.كاسنبحانه-:،وترله-

فنهمنسنةعن@بر@اثالايةبهذ.@اكربمةلررةسبحانه-خم-ثم

أونحعأحدمننهمنص@لنرن@ننب@مإماكناوآننال:.ين@لظا@
ا،.ركزلهم

يم-@ايهزلالرص@باسبقتد-"ل@تىالمةدعا@قرى@@مقوكيرلى:
فد

عروضها.إكلىوخاوجعلناهاوأبدن@51ماأمايهنا

ماض@ى:للنفى:أحلى،منمنهمتح@ملشوله.فىوالاشهام

منم
ذالم)خامأ.@ثى.جل@لرأحمسبقال:را.دبامنهافىىولاأحدا

هبهوضحر4عل

@لصوتدركز:و@"تبلهماعليسعلوتركزأ،لهمتححأو"لهوقي

فىواخفا.علىفهغباذارعه،نف@ركزقولهمومنهأءأت.اطنئ

رض.ا؟فىالممؤنللال@لركازومنهالارض.

رص(1)
سور(3).30آية،ة@بقرة

.@ة
31ةر 7 9.

رص(3)
.589آ@هخالنة



93كرلسادسالجزء

ك@لافابحت@لاضية،1@رىأشفيأمايهناوا@ق:

منهم
ضهفاخافتاكانورحنىوتاسهمنسحعولاالإطلاق،أحدا

رضا،مذهنوقكانوا@نبرمب،وصحتعبن،سكونقلمنمال@

وتوكون.ببون

الىنفلىمنمقايلانمتعم@المين.،فى@ش@تللىلاسنتناو@ف@

ذلك.منضالى-باقه-فوذ"غبظمذاب

مربم،لورةتفسيرفذاد:وب@
@ماظيجحلهأنتالى-أقه-نال

د..شا@بالاورحمهه،

وصم.وصهلهوعلىأعدسيدناعلىوصلا@ته

0شة@ضو@ن.17الائينظهرضر،طبنة@امرأ- 1 4 . @لوافق8

1ا@لااكه6 9

طنطاوىسبد

معر@لرببةجمورةفق.





جمم،عصصورة"قضير@الىس!

@3@@:9

7

9

صرةللهبةل@

مةكلة-اا

"ربد.رحمطذكرجمحى

بنلام...نبشرلىإنالمزكرأ

ب@رة...الكدبخذباص

مريمسكالبفىو@ؤكر
".

@"فام@بهنبنته"ال.غ.

حثمه...فوممافانت؟

@ص..ل@مربملععبىفد

"إبر@بم.لحابفيو@ؤكر

"موسى.يهاب"ر@ؤكرق

"@حامي@.لكابفىو@ؤكر

برالس...لاح@ال@و@ؤكرن

ميم...ل@اضيبناولند
ربك...@لا@أصتؤلوط

"مامت.لبذا@لإنانلوبتي

."ينات3طاتاعلبهمتنل@فا@

ا...إت.بامممر@م@لدراب

آك...@فهلمحهنمنواكلفوا

و@ا...اكد@رحمنوفالوا

ص!وعرا@طكآشوا@ثبن@ن

و@ا...لرحمن"

3ر

3

9





لولسميطلتفسببرأإ

ا@ربوللقرإن

طتلانقيفيزسئووة

يه@ر-

جم@@رفالالصص@
@كرءىيمرصصفئ

عر@سادس@يبز.

@لنانية@طجة@

1 . @لاام7-.08

ؤلفل@4دأعفو@بع@خؤق





بم
اوحم@رحمن@له

@لماج@(السيعأنتإثكئايئتةزبنأأ
العظبم+@مهصدق"





@و

ههلمقدئدا

وص@ته،ومحرلسبدناملىوا@لاموالعلاةلالمين،ربفهكد

أكل

ظف،أعقابقيأقطه،"ل@ورةكذأننسيربد:

ى...يشلرر

لحيثه.ونافالوجه،خالداالعملمذاجمملأنتالى-اقه-@مال

وء،وصبه4آوعلبدناصعلى@فهوص

شرمدينة@لقامرة

1سنةثوالمنعي 4 0 @عا45-17122

سبدطنلا@ىعداد





طهسورةتعريف

ب@نوولفى@فىتجبهاوكنلور@لكبة.منطه،"سورةا-

بم.عيرةسو

أقاللو2بانها-؟،"كليم.د@رةبرلينا-مونصى-الالوس:ظل
ائةو.لايهويخين،نحدوثلانونوضئةوطفد@لثامي@نلآوأربون؟مائة

0جازبيناطوثلانونءنيوارحآ 0،0

قبللتشاءخ،@ؤلبهب@ملام-عابهطه-رةصر@لقرطبى:لوظ

@ى:صبوأ-قدوأختدخفدإنله:قلفقدضه،اقهرضحمر-)سلام

@خل@
ونيقر.نواوكاللاجربن...منر@لوكدما@اناا!الإملام-فى

وسم.عايهاتصلى@لي-@طاب@اممثةرة@لسوحتاتوتد"3
لهافىبهراقىلا@لبهالىىبم،@ابهرحمرستر@لقرأنانوبوظبص@،ويبان

ى.الثرونحتبينماوماالارفرفىومافى@لمواتما

ةتذكرإلالنثئ.2تلاقرعيد)قىلاما.4عا8نالى-:ال-ة

رش@الىحمئءلا@لا.@@د@سوأتو@الارضىحلقممنلاتقئض@ى.ا@

."استرى...

عىإثداط@اكرفيلورةنحلتثم
ته

نبدات@سلام-@محايهمو@ى-

نمرصا@نه،لحلوباخيارهلا،مالى-افه-.تدا.
قكلبفهعنتدثص

د...عرفرالىبادهلمومى.نه-شحا-

1س@لىصي-61@فمص(1) 4 7

1نفسبر@فرطبى-(2) 1عي1 63.
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سر@.دائرحربقالعاكىان@فرعرنإد@ذب8تاد-:تلل-

منأوزبرلىجعلوافرفى.يمترافىسامق@تح@حمالواى.د@مىوبر

ح.،.ى.أصفىركهوا.@زرى.بهاثددأخى.مارونأهلى.

مناقثاتمقنفرصوبيئموصىبيندارماورة@@@ث@ئم-8

لةلمنارنفرصجمهم@لنين@لحرةوبي@مومىبينرماداوكذلكومجادلات،

لهمبقروبالإممان،لميصاتهىة@لولنوجمفدسلام-@علبهموصى-
أنتماناشقظرناوألذى@بينات@منناعا@ا.مح@كنؤ%الن@:،@فرص

أ@ذهتتى.-).،ض،
ث
خطايانا.@فر@@برنج@6ئانالمادنيا،اة

وأ@ثا...،.جروافه@سو،@منعيهشناأكرولوما

1بمة@ايهو@لسورةايختتم-5 عنم،@ىصغيبهفىإصراثيلبوظ0

وبهفأر...ضلهجملايونبهمجمعلبانافلهمى@دالا@أنوكيف
"."أصفاغضبان@ي@مربم!مرسأن

فى@لبموألقا.واحرقه@لجللم
علأ،.ش.كلوسعلا@عرلمإلهلاافى)قهالهمفالم@ةبقولوص

صطيصلا+قصترصىلاديشمعن@@ايهريئرة@سرنمل@أنوبعد-6
يوموال.@مقنبجاوببيانيهريم،@@6ن@قر@وظيف@بببانذال@مح@عقبت

"@لؤمنيننبةعاوحمنفريئ،@ه@4عاهوحمى.مة،@ليا

ظل@ا.حملمقنيوتد@لفيرملح@ارص.وعنتتالى-:،ل-ظ

.@ولا@مما..نا@(فلا@نافمؤمنومراتصاط@منيعملومن

2مزقةجانبايااو@خر@فى@لورةساتتثم-7
دصوووكر@م،

2@توبةلى-تعط@قه-وئولرب@،لامصن@@سبا@له@الم@:.
أندب.م

@كلهوسوس
ت

بم.انما
ا

وسوس...

6،لىكهدنا@ولقدلى-:،ت@تال-
ما.محزلهنجلىولمنشىتجلمنم

ضا)ن6ثمبافقلناأبى.)بليىلاشجدوا@لادمإبروارن@للهفلناذوا

@ايشبنرضيفلاولزوبلم@طر
"."يشق



با@مبرو"+عبهأد@هصلى@ني-@باص@ايهربمة@لسورةخت@تنم-8

ط،الدأ:جماةأطزمرةلى@لظلعإفىمعناد-افه-ذكرمئالبالإكئار

بسو.لموتهدبالمثركين،اعممزعلىوبالىدبالصلاة،أملهوباص
@ماتجة@

ضلالهم...علىاسترواماإذا
عابسننشتلصفتربمواامتربصصقل@الى-:،ت@@آل-

."تدىا.ومقلوىاررلمر

نو.طه.رةعبهاصاشتات@القاعد@لىلأمإجمالىعرضينا+9

@طدثوكذل@الا،كبيرأءجانجااخنتفد@لقمةأنضى:مذا@لرف@

بوموعن@اكريمالقر2نعن
تكرر@دفبه...@لناسالأصوعن@لقامة

."أنوممىللنىيهدىباسلربفها

لأسلموومحهله2عذوعلىسيدناعلىوصلى@قه



اتفسير

قالي
(2)لنشنقي@لقرآنعليكناأ@ما(1)@له"شالى-:@فه-

و@لئر@ت@لأرضخلقثمنتنزيلا(3)@فيلمنإلازركرة

مافىو@لسواتماقد(5)ىاصعلى@لرش@رحمن(4)@ملا@

يملمفإئهبالتوليروإن@(6)ى@لرحكتومابيهماوماالأرض
مرإلأبلهلاافه(7)وأضفى@لئ@ز

)8(،.اطمنقالامماهله

قراليها؟أ@هرالفظاوتطه،،بلفعل،@اكربمةورةد@@متن@

بم.@ايهرر2نال@عورب@نىبهاتان@:-@ؤ@@االلةأطروفمنأن@

@)نمحرلو3البقرة،لرر:عندتفسيرنا@لتفصبلمنبنءوقدينا

وف.لىر@بهذ.لمقمودافى@مل@ا.أرلهنر...ويواف،والأعر

رلنا@@@ن@أن@مواب،إد@الانر@لأنربلملةماخلاصتهوقلنا

الإيتاقسيلعلىيهريم،"7نر@لقرصربمضافتاحفىصردتقد@اؤمل@ة
فى@رضالى-،اقه-عندمن6ن@لقرنفىصفىضوالمقوأتبحذو@اتنبيه

عدنهعلىدالةوس@-الليهاقهكلالنبى-جمزة"كون@
كهيبلنهفيما

@رب...فبانلبض"افىيارجلممحئالافعا،مذاإنوشل:

الى@ير"للدررة.أولم-وسعليهاقهصلىللرصرل-أصم4)ويخل:
ا@ضحفها،1(.عفعهانضرباقرأينادق@الاترالمنذلك

1الآرء-ن@سيرر@بم(1) 1ص6 48.



عثرادس@ص@@طز.

@شة@قر3تعلحد@اقى@نا@انه-سباوتوله-
ةذكرالابى.

.""يض@لمق

مقأصابهعاوسلم-عل!افهصلىصول-@للتسليةمسوقاف)صت.

االثلوث@و@ائا.،@تمبنى@فىالن@.@فىء(@شتا.و@لمثركين:ا
@

@نائل
5 1 ئ0

للظأبى@لعابقرلومنهأتعب.أى:كر،رائنىق.
بئ:

بنعمقاوة@ثفى@الةأ@)ضوبقلهشفىفى@ف@بمفرلعتل

تجدوقب@يهريم-!لاأيها@رصالض2ن-علكفاأشماأى:

شالى-:تاد-@ونلى،؟عنائدركينإعرافىبمببونهاماتد

)مفا،.ديثاطجهفايؤشوالم)نئارم7علىدنفىباخعلملافله.

ذلك.ئدئمانه،إوتبلغنجووله،@دل@إليداقى@ناهسانمط
ر

شا.

اءساب.@ا@اونن@بلاخ@@يك@الاثيفر،ظ.شا.مئفابؤسن

أشنضان،ال@فىالمحالاةعنالنصبالاب@االضردأنيرىمنونم

ئ:ا(ريهونقد@ا.،@ترر@حتىالميلتام)نهوسم-محليهعلى@قهعنه-

ا@ةأرانوتذيهابالحبادة،نفسدتنهكل@عليك.@قر2نلناأشما

جحلوماالر،بميريدولا@لبسربمبدشالى-%اقه-فإنو@لتب،

@رج.شفى@دئنعليم

لأ%مانارا:الىينالمثرك@ن،علىللودمسوقةالابةان@ىمنالمو"

لثفا*باالمرادنص@فييلثئ،لالموصلم-@ليهأفهص@ص-ولمذا@لقر2ن

لسحادة.ضدامر.

ب@قرعليقلل
أى:ودلناب،دناء@الل@فى@ثفا.وأصرما@لخمه:

وعلىكفرمء..عليهمتاسفكفرطب@ببلتتب،لض6نينزلناءليكما

."وتنرقبلغأنالاعليدماأى:



1 طهمررة0

سم-ومابهصلى@فهلنهي-فالاارثاطبن@ننرو@جمهلأباأنورد@
الإملام،دبنبأنذل@علىالىدفاريددين؟إنك،فىكتلأيدلثئأند

فيهوماسعادة،صزرركوبلم@ببفىز،كلنيلإلى@لمصومذأ@لض6ن

@ها.ب.@لن@قاوةصيهفوة"

كط.-أحمندتحقيلباإصلىو@للام-@ملاة@عايهأنه-ورر@

فقاد،نررت-اكما:
أى:"ظعل!لهادف@دنف@عدؤأ@د:ب@

الف@دحة،المقةوقذبتافى@بادة،قدكش@القر2نمحليدأقىلما

1@سة@خبفيةباطالاب@صصاو. ،
، 0 00).

إلا@نلاث@،اسافى@@ذهشعنت@وإنيهربم@"الاي@أنافاوببدو
اذأن

لهشوفإنايهريمة،أالاياتسباقإلىوأتربها"أظثرماولا،ئ

@ى@@مثةإنبضشى،المنةتذكرإلاذال@:،نداد-ن.-
لاشاأجل@منى

ا@لفر2ن.ذلى-.ت@اافه-

علىكفرتاصفدفرع@منلتشب3نهذا@لقرياصع@يدأقىلنامااى:
@اقلينلآأى@ومظة،تذس"يهونانأجملمق@فاهأشوانمحافزن،@.@@

ئوأبنا.ويرجمر"ذبنا،وبفافثحى@تابنا،منقلوب

ا،داموما
دزبهدنمربك،وببرسالةيمقك،فىعارفامضكذال@ص

تسدتضبلا
اقهوأيهق@يتنلاكدى.نإلكنن،كنر@ل@ببب

بنا..نبهص.

الحائفنغيره،،دونصئىممن@لتذكرةسبحات-وخص-
هعذ@من

وتوجماةبهو2دايمح@ا2نقر"بهداياتيحتفعالنى@و@مرنماد-)قه-
بخافشبالقرأنفذكرتالى-:،تال-كاووضه...ووعدهمه@وا@

الساعة.عث@اماء@ى:ضنوشانت).مماهشحايه-:نال-و؟وعبد،

9عىااال@رطب@-نفسبر(9) 68.



ض@@لسادسلجز.ا

لتا.لاللصا@قتالى-اقىلا-انمىمدر@لتر2نبحانه-.ب@-غ

لى+.@@وات.@و@الارضخلقكلنتتريلاضال:ا

ه...نأشماتولهعليهدلمضصربفحلمنموبشزيلاوقىلا،

خلقوممقعلإدا.ميثرن@ق-اكارضر@خ@قكلقيلاتنزالقر2نمذالش:@@

صغر.ومر@وءوبهر،يهبر@عل@ايا-جمعالمرتفض.أى:@لفلى،أتالسمو

أى:اصترىءعلى@مرش@لرحمن5بقوله:ذاتهبحانه-مدح-نم

بلاجمفإذأتهيايقأشوأ.مل@عر@ش@لااستث@و@ل-عز@رحمن-

ل.أوثنلببه،@و

الإبمانو@ايهجفءيرس@رلىوبهرل،يخرا.للاصترمالد:للإمامفال

بدمة.عنهولؤالواص،به

م.ةيهر"اقر2نآياتمق2بةينوعضاحدىفى@لرشلفظ.ذكروفد

نهموالامة-ساففنبعلى@لصرشالاسراهاماا@لدا.:بش@نال
تثبيهلاو)سارولاكيفلم@تمالى-.لده-صفةأنهالىرقي-ا،نمةا،

شز@ههبولوصالمحدثين،بمفاتتاد-اتمافه-لاسخالاتمثيلءولا

رصشى.كثل@للسبليق؟:،لاعاشالى-.
@س@@

ت@
@

@صبوأن@@بمير،

0تالىل@ه-لمبكققهاضى@للىويفروردت،بها؟الإيمان
0،0

ات@دوفئم@لهال:.ن@وقدرنهمل@ثهولسبحانه-أكد-ئ@

ىرف@.ا،فىوما
لهوماتة،@حبا.ونمرنلرلممد؟جردأتوموكافنات

ابلاترص@ثه@،:@تحتماوله،الاصي@لالامخلوقاتمنبينهماءما"

ت3أنبمدتولا:ندتإذأكرضيت-الارضر-كأبتيقال:النمى.

يابة.با.ص

اتفى@لحومانبمجانه-سبحاوله-ود:اقصوأ
"

رضا،فىوما

منضوص@ثرى@رواهماا،يئ.وما
نهابنا.الىوطقا@اإرضا

علوت.@سنلىعدئبخبخةكىحاس،@لن@تننيم(1)



1 1 @لهصورة0

ص@و@ص-
محكر،با@ك@ث@ما@كتنه-ا

ومافىقىله.فىداخلأة

..@لي:بحانه-مايهيته-ثهولوتاكببر،@تقربادةلىرضء.ا،

ياتوأص،@لرلمي.فإنهبا@ترلتجر)نونه-:؟عا@وفى@-

@ندرتهلشصبيان@دبكل@الهثمول

رفعبا@قرل:روا@
كير.نسانال!بهحدثماو@لر:به،وت@@@

الخفا..فىللبالنةجميرهوةنففبلاسلوأخئخفية.رةبص:

نحا@لتدفىأودعائدفىبالقرلل-ارصأيهاعر-تل@ق:ر@ال.

4دإذ@د،عنغئوجل-عزفرإد-لىبد،

الإنانبهما@كدثيم

"سرا@ره

وص3ذمنلخفىصأبفاطويي
ما

نفهانن@ال!بهمجلث

لق.اطمنأحمدع@بهي@العاندود

ر.نلمموبذاثعليمانهبهابهرواأوفولكماوأمر:نالى-:،ل-ظ

ا@االعاي@وص@ق@منيمالا
ير،،1(.@

نضهب@مانوصوسونعمالإنسانخاقناو@ضبعانه-:.وتال-

@رربد،،2(.جلمنالبهأفربونحن

تجر)نوالمعئ:فهيهونماض.@لأضا@فظي،أنبرىنونه@.
الذ@@لرايلمتالى-فإنه-2بذلانكعهلىفلاد@ا.أوذكرفىبا@ترل

يعلمالاغيوبمقماد.عنسبحانه-أخفا.-ماوبعم)شهن،بينيمرن
بلمأنتيالمستقبل،دأحالشالإنسانينلماسويع@إلاص،

امذ

سبفح@ا.انهالإنسان

أنعلانهأحدهما:وجين:يخهجوزوأوأخفى،"وقىله"اجمل:قال
عنافهوأصأى:ماض.@لأنهةويلنافى@لر.منوأخفى@ى:نن@ل.

لام(.علما،بهنولا@ي@كقرله:غيبه،عباده

1الآتانالملكرةسي(1) 4 0 1 "الآ:قرةص(2)3
1 6

لحت!3)
8عىح@الجلا@بيعلى)ا@لىت



عشرادس@ل@الجز.

@أننى-ئم
لهمرإلالهلملااللهفنال:.لهأ@لهركاذانهمح@انه-

فا".اء@ط-@ا؟

@بادةلهدلىايخاصأنيجبالذىوحمهنماد-ألله-مو@ى:

اى:ئ،لل@الأحما..عاحبوصذل@،بسشىيخرهأحدول!و@طامحة

فىو@فاي@@تظبمو@وال@بد@شمدبس@مصافاءدلدلا@@دى،و@@لفا،

ل.حر"لسمو

وتسعيننسحةقهإنام-:و@@ل!اقهص@النبى-عنالمحيحيثداطو@

الجنة،.دخليعماهامقا@ها،

فىونبدالذينوذروابها،أدعرهألمحئصما.ا،وقهنماد-فال-

"ممرنةنراماعصيعزونأحمات

تد@را@لهأبماماتألى@أدعرأواقهادعرافلنه-:،سبحاوقال-

"،س@..اطصماها،

منبضى.أبهربم@@لسورةصاقتنم
مرصى.قمةحانجا@ن@نفصل@

@ا
ى

الحديثجاءحيثيم،@لكر2ن@قرفى@وروداللأيخا.ضصأكثرقتبر

ا.،الإصونس،ووةا@،كرلاوااندة،اوأة،بترمسرو:فىكا

و@لقمص.له،و@لثرلايههف،و

قمة.حديثاس@لمورةبد@توفد
كنالى-اقه-اختيارأنإثوسى

شالى-:قال-ته.دصوتببغته،رسالحل

:@ا@لأفلهلنق@إرارآىإذ(9)ئوكهأ-بكءرويثكوة"
و
ا

(1صا.ها@ارا@علىأجدأؤبقبييهالحلىآيكم.نارأإ"@آننت

إنكيمليكفاخلغرذأ!إف(91)موسىيانوث@أتاهأفالا

سوس(1)
1الآيالى@لأمرة 80.

تازبراء17@ورة)2،
ؤ

1 10.



1 1 طهصورة2

ع.فاضض@تكاخزوأنا(92)عاؤىبارا@ى@القذس
(92)يرخىلىا

(13)لأيهرى@لصلاةوأقمقأناظءيئإلأإلىلاالهأناكأأإ

بدقىكللتوىيهاأخهأكادآتية@لساعةإن
(15)يسىا

)61(،.فتردىاهصواخبهالايؤمنمنعنهايصدكفلا

كرفى@و@الى-قباركثرع-ماهناش"اقه-:ر-كثير-أبنتال
ضة

ماقضن@وذل@إباه،وتكليمهاليهاتدلانوكيف؟موصى،

ىمر.
ني:بامله؟وسار@منمرعابةفىعهر.وببنبيظانمىكانجملا،
جتهزووئهكرشين،نأكثر.الا@لبةءالتما@اممرباللادقاسأ

برفىو@بال،ش@اببينمنزلالوششانجة،ليلوكان@@لملىبقاناضل
د

بنيقدحجملوونجا@،ولأرلوصحابوشتأ.،
نارأ.؟ىلورمعهند

مرضماف@ولاثوء،ثررولابخرجء،ش@ء!،تدحلات@لفيبه.الع@دةجرت

نارأ.@علرر@جانبمقنى2)ذكذلك،

لهلأ.نمال"4،عن؟النى@ناكبلا؟جمانبنارسلهظرتاى:

منا@ن.@3لمحلىنارافست2إق"رم:ي@
ة
مفشا@أىس،ةة

1نار ،
، 0 0.،0

ونئبيته،لأ@لتقرير@،أناك..وملنه-.سبحا@لهفىشوالاستفهام
تطلع@تقري@@الاصت@امفىلانالمجرد.أدنبربصورة@كخ@عنابلغومذا
بر.اطلمرفةاقوأسة:

@قهايخةواص@نعفهاءديثمابقتايم@ص@تاففة@اكربمةواصلألة

بببافىقرمه.منأعأبهكامما-3وعل!اقهصلىل-@رصولنيةنمال--
@ع@بهمو@ثا-بهادأجمهجاش

@سلام-.

الب.@ر@@طب.سص.5كنبر-ائنل@سير(1)



عن@رلادصالجز.

أنوتت@،ص.أخيكخببم-كر@اأبها@لرسولاناك-لقدوللمنى:

4أبلاصأى:@له،فقال،د@مر.@دفيإمقماند@يلاوصنارأرثى

دأعصصتبرص.ولاص@)فى.؟أيخمواى:أبمرا،م@ا،وش

نا@ى@ال!ننت.و6اباللأصتعيلنارأ،نست2افى

انارفيثهةلاجمناارا@لملبمرتاقأى:الجلى،ار@فحالإبمارفي

بقبس،.نهالعلىأيخمفى@ماكم،أ-لنوامئ،مقربةمل

نهووزنحر..أوعردطرففى@طرمننؤخذ@لتىا@ملةولقب@:

شيم2لحلأى:فعوله.بمفا.@لمينبضحنل-
@قب@@بش@ار@سذ@

كها.وماخوذةفها،

لبله.ماعدتممصدى@لنار.كلأجدأو8وفىله

تبم2@لىثامد@ا،@نى@نار@إد@ضى@ذصنم@فى@واأبم.أى:

أصل@)أصل@الذى@ملرقإلى@ئيهد:مادياعندماأجدأوضلة،مها

"@نى@ربد.نالى؟الى

بمعئمص@رهدىشولا،
@

مادةا.@ى:لفاعلم

@مو.أنطالنرى"دلت؟وفد
بلفى.مغا؟اليافىدنارلى@ذبإقدى

لبرد.مق@مله

نس2با@لهوسارالا@لىو،فمى.ناتماد-،قولا-سالاث،وولذ

افه.تيم2@لىنارا،نست2)فىأبهثوالاملهكللنارا.@لطورحانبش

ال@.تمطلون،لعلم@نارمنجذوةاوبير

ناقترب.أنبدىلمو@حدثماسبحانه-@ن+ئم
ألا"قال:@نار@

ثا؟لتىرةص(1)
"29.

"

طه(@ورة-8)يأ@ا-@

"

ا



عا"،ةسور4؟1

تنودىأياء@ا
ا

المضسباواد)كاييةناخلعربدأياإقموس.

."طرى..

فها....وافتربار،@@إلى@السلام-ع@بهص-أفاصنالاأى:
خلفدادى8درةأناإقساسث"وج@-صأق-@ف.ن."دىش"

حضرينا.فىوتأدبانا،عصمطما،:"شليك@لع"."فمدلكاكفر

أى:@لى@فعل،للأصتميلعاوى،المضبارادى)ند"لهونر

أى:المقلحر،"باوادىدنا؟لالكرجليدمنضليد@زل
ر@دى.سنليانعط@@وةطوىالمبارك،

رماالتى،ترمدءلافر@دب@نن)ءطفشد.أى:ا@ترندوأنا،

ردعروتباخ
لماظتع"

به.ك7صماوقذمق،ابدإ"يوحى

ناعبدفى،ع،و@طذ،و@اطاعةلدبادةصشئا@ا،إلاإلهلااقهأناإننى،
رجى.خالصةعادة

كل،لدكر"@لطاعاتوأنضلألمحباداشهفأضمنص@لتى@لصلاة،موأقم

للصلاةمة)،وأدم@ى:
واضالدل.نأيهركليئذوإخلاعى،صثوع

ملادثنا+صا@قالاكر@مقعلى@اجسيرذتلةالصلاةنوذل@؟د،
وصفاق.ذك

لذاةالملاة3اوالىق:أو
لا

وبه@،خا@صةنكرنثخاصة،
حد.يخا،با.رولا

:@@بافمذتكأنهامرفاىلذسئوله:،"ع@حه:ماالاوسىلظ

@دلىأثمالمر@ر،و@ل:الاذكار...علىلاضنمالهانجهاىدذصدملاة@لنم
ك@ذس)ص@او2ء...يخربذكربهاتثرولابهافىافىلاخاصةى،لذس

0وأئيبدنا.:)با 1
أوى!،.وأمر"لماوثايمبئاياككرىلن@أو1

لآوت@لامللاة،،أتسوسىذسلاوتات
فىلهفىاافلعفدقبمه

."لحياتىشتيالبتق"تعالى--



1عنرلادسا@ز. 1

@لنا.ومن9
أقمولار@د:نسيانها.بدذكر@حلاةعلىثر@لذ.حملمنى

روكرما...عندلاة@
.

بمابهايهفارنا@نهنبها،أوصلاةعنناممق@لمجع:،للدثقى

0،ةذلدالالهالاكفارة)ذكر@ا،إذ

بهطر@الاموفى@لمباثةداخلأأ@ابالذكرخ@لملاةنه-سبحاوخص-

سبةواكلاذ@لصلاةو@لنكربم،أيتثريفيلملىعبدفى،قىله،،فى

.

وص
أنألوعد@الالاثوخبته،نعاد-ذكر@ض-ياوق.@)ان@صال!ا

@ملاةونيها@يم،@اح@القر2نتىأ@نجاذ@@@طا"و@@باتصور@نفمدش@.

نسيعونجاوسم-،ماباقهص@@لنبى-@
و@جبد..اقه

4ذ2الساعةإنا@ال:.@بلاثتجة2لاعةأننه-جحاإيئ-ثم

بانالؤ.لامنكهايصدندفلاشس.بمايفىصلتزىأكادأخفيها

و
تها

نتردىء.أ.صمم

نجةآ8و@مقابو@ئرابوألمحاب@بثونتى@ق@لاعة)نأى:

@ا،لاثوحاعلةكائة@ى:

)جمالالاأنلىر.ولاو@اأضئ@نلتربيى:أ@يا،كادأ0وبزله

لماأثمة،علامانهاب@ىملأصف@يافىع)عاكفىانولرلاتفميلا؟ولا

عنها.ثءا

تال@لانه-أنالموت.وفتلاخفا.عة@لسا)خفا.فىدك@و@5را:،

الإن@للاثتغلالموتوقتعرففلوفربما،عنداقوبةنجولبموعد

بفنتمرالمممبةعفابمنفتخامرب،ئم،-.@لرقتذل@قربادلمعميةبا

ز،مجولاومر@ة،ا@لبن.ا.كالإشالموت

ألاعةأخفىأنأنربأخفيها،كادأ1وقىلهم@خمه:.ماألارسىقال

1صالآ@وص-61ت@سير(1) 71.
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1 1 ما"سورة6

وطيئالمهوشهسا)خفا.دارأرأقية،..انهاأفىلبانأفاالرما،ولا
م

ىر،وير....،شالا@.ذمبذاد.ل@أراد،@عنىكلن@انللر....

عيها...أ@ىآيفيمةقسى،منأ@ماأكاداننى:أنمحباسأبئعق

فىمم@ناظ)ذا@رادالمباأحدلمأنمن@وب@عاثةبهجرتعاعلىممرلومذا

تى.عنأحنيهكدتل:ظأثى.

بهاأخةأنعدبخا.اوساوخما،أنةأظ@رماأكادالمع@علي:وأةدوظ

"،خناءما.لأزثقبم@@حلبافاقأمن

يمةلاصوالابةمف@لقودوأنحقيقة،محلىمناالإخفاءأنالناويدو
عنمجىء@حاتوفت)مخفا.

عةاصتداد@هسا@ا@كرنرحتىاس.@ف@@

اليات.يومينهم@@دى@مالح@@لعلطربق

أحلى)حلاعمو@وفى@لساعة،إخفاهافتفتنعالى-افه-ءفي

رسله.بهتعالى-اقه-ذنبالمقدار@لذى؟إلاعبها

جمربرافيالإمامل،
@قرل:@4تقالاتدلبتاوأوفىهوذىر@5:"@ما.

محنىمنألمعروفننفسى...،مناخايي،أكادسنماه:لظمقلش

فى*الإخفا.
منرة...)ذاله.أخفيت@ديقال:@لستر.@لرب:م

ابة@ا-0منالعمل51أتراللموافقتهيخرهعلادقولمذا@)خرنافاط
0وللتابمبن 0،0

اخ@باأكادوجملة.نبةالئ؟بف.فسيى@اقسكلىونرله:،
بنما،سعترضة

"صعزىلي@ا،لاربنبة6@لاضةإنأى:
صىملس

نبا.أ،فىوممالهاسبا

1صالآ@وسء61ننسير(9) 73.

ب(2)
1جرير-لنكصير 9ص6 14.



@نردس@لالجز.ا

فار@ندمؤمئوصلهامبهاوصالاخرة@رادومن5شالى-:د-3

مثكورأ،سمبهمكان

@ثالب@لو@فير.خيرأذرة@ثقاليسلفئسبحانه-:.وقال-

برهثرأذرة
".

عدممنسبات-حفر-ئم
انياك@فى@لثكومنللمماعة.للاستحد@د

ليلىعنوبها،الإبمانعنيعرفندن@:@@5عنهايصدند@لا@ال:،

و@لفاستيننربن@ا،منبها،يزمنلامنجمئها،عندبنفمدالنىالصا@

جم@ةوفىر@ا)ن@فىمرأه،أت@وا،
يب

عة@وئرابمنيخانح@ما

دىريقالهبها.يزمنلاافى@صتأطهأنتإناللك،شةأ@:نقردى،،

أ@اصول.اذا@يرهو@ر@رهلكا.ذ@-@ةكرلان-ة

فيئالمعروعة،اللسىلقبام@ابمرينافباحمنبددتحذيرصبمةيهر"يةلا،

كد-أانئدلها،مى@لاشمداد
صب

ا
ية7@لساعةأنةفياتإقة-

نجا.لاربب

وانهءلىالىق،جما4وأق،@طصاقهبأنذل@لى-:.تيىظل

ىشيبصثاقهوأتنجها،ببرلايخ@2@@لا@وانفدير.ئعص

ي@فبور،

فىشالى-؟اقه-انية0و-أثبتتقديهربمة@@الاياتخهضىوبذل@

أة@@@فرله
ةبالعب@اشو@د.ا@ي@@لؤجهبوصتأنب@انا،؟الاالالااقها

اأكالذكرى،.@لملاةوأ@نلبدق"نه-سبطفىله-فى؟
:

برم@نت

النهالرتتفىإتانهفىصكلاالقيامة
عزل-ظنحاد-.؟@قه-هب@ى%

."."يخة2عةا@ى@)نوتجلى-:.

سور)؟(
1لإسراء@لأتاة 99.
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1 1
طهرةصى

حل-وعزوبها-ألىوالاواصوجها@كبضسبحانه-بين-ض

قمرصى.هاق@ماحكىكا@اللام-@هو@ى-نيه.د@
لى-نطضالته-

ل:فة،

أوكأعيها،ىعص@سقال(17)موسىيابيينكوماتلث

ا!1ياموسا)@اأقاك(18أضرلمجامارلبفيهاولىغنم@علبهاوأهثن

سيرتهاهامضيدولاتخثخذهاقال(30)@عىحيةهىفإذافألقاها

صوهغيرمنبيضاءتخرججشاجكإلىلجكواصشم(21)الأولى

اد.(23)ثرى@آياتنا@من@نريك(22)ىأضرآية
فىعرنإلىب

(26)أنرىلىوبز(25)عدرىلىاشرخرلبتال(24)طنىإلأ

دةواحالء
من

يرزولىواجمل(28)لىفقهواشث)كه(انمما-)
أ

قوأضص(31)أزرى4.ذاضد(30)أخىمارون(29)أملىمن

3نسبحك@(32)رىأ
إنك(34)اثيربمونذكرك(33)ائير

."(35)إبصيراكنتا

نير،،لاشقر@ى،ياسييند2للاوماد-،تحاقىله-ئ@امةوالاس@

@مو.افاعزؤالال@ذامن.فاالتمودمرمى،بمينفىكلااتافى-،افه-

تار-اقه-بقدرةظي@ذلكبعدفيزدلدمحما.مىكاا.يد.@افىبانلانراره

بي@برى@ليما@افاعنمما
نم4:@تان@اةفدشه

ى.

@بهاص@انه-أساله--.1،مماساحمصآل

تر@هما+@م

ؤكا-،اصا@اكضأىأضناضة-حبنلامق@يابسة@اءصةعزومح@--

علىدههو)ايه،والمظوبعه،للتلربكيئ@لبعيلىةطبانجةنفويقررئ

فيانوفماير.مرة.@لبافدرت@
تدلآ.اىد-@دثمنةز%ادرادد

ف

دلبامب@بريدنمحلىيد.زبرةأ@ققول:ماىلك:ويغولحديى-
و

صا



1عر@لسادكى@بز. 1

نعة،@دمحيبمنمافىىلىلمعيركاةالز%تلكصلك:فبترلصردا

0.،1د@لسرليقوأ
لا

صىوعبالر.بهتعالى-اقه-ما@فبيانفى)ئروح@ايهربمة4والا

ن@-باأمص-ماي@@@ا%بالح@ق،ر@الضم@ت@الاصمق@حلام-محالب@-

ثو@بوابحم@نمايخها.ولسا@باوالإيمانله،دة@با@@طخ@@نس.س؟

وعقاب.

ثى"وأ@:ئ:وال
ثا@قدك

ص@أسا
بفاطأ

"
ح@ك-؟ضة@و.

الىوناعماى.صيبئانى@ض.اى:اى،ع@صلعه:،7ن@لنر

لزبادةه@
@

@ق.بيده!وكائنةبهةخا@أ@انو@لنثبت.@تحقق

حالفىأعت@د@تساعدفىاى:علبها،أتوكافتال:.وظيخابينثم

قهررليسق،ديابربها@لثر@أفربو@ى:غمى،علىبهاولفر8الير

بهه@فورد-بابسيا@ما-ة@لئبمفلانشتال.تاجإى.نترعا.
ورنهاةبشبها@بتسانطبمااوبمماهفربها)ذأا،ث

بمدئأرا.+@ثماربة-%جمع2رب:اواأخرى،6ربفياولى"

فبه.لىحاجةلا:@@فىمذا@لثى.،لىأربلاقنرل:حاجمة

كا.ذسغير@ا@ئاخو.د،اضلح@اتا@امهن@فى.ولىأمما:

عماى،مىيقرل:أنابا@فى@اسلام-عايهو@-بمفى.نونس؟

ام@لةلاف@."يضىلما.بها@وأمشمحاليها)نوكاذلكالىاوواشولكنه

ست@
دخلله:دبثمفام-مرإذ@@رم@فى@والإطالةلبس@س

لقه،خا

حببه.معويطيب

حما..إما"أخرى7ربفبماولىله:.ترووأبرل
ف

نالى-الله-

المجط@،الم@ربمذ.عنبالأنرجا.واما@،الى@فىمل@لطول

أفىمانىتمذراصليالنةعها@ب

.57عىفمير@لكناق-3(1)



9 عا"مورة2

شل،مماباكثرزالد@جرابكلادليلالآيههذهونى@قرطى:،@ظل
ي@بيمجدتلاوط5ل:لماظنه،

)ضافةوس:@ربعةمحاقذكرموصى،
لم@افة.المأربراالهث@،ووالئوكؤ،عما،يقولأنحقهنو@)يه،@لسا

مظمها.عصا"مناخمنموم@فذكر

فقال:@لبرماهعنوصم-عل!افهصل@لني-سملدث:اطوفى

)@يهرفعتهخ@ير@ت@عنامرأةوعا@ت.يقه،صل.اطماؤهطرر@مر@"
ألهذافقالت:

"،1(.اجمرولدنمنال:،جمع؟

أخرى،:6ربفيهاولى"لقرلهنفيرهعدكنرابئالإماملوظ
تكلفوتد،

كانثفقيل:ابهت،@لقالملأربتلكمنئىءلذكربعنم

ويخرتظلاه،1ةشجرشميرساو@رنام،)ذا@لغلهسكهول،إ:اةلضدء،
@ذ@

لىمادة.لآارةاطورا،.من

صير@ر@ابمرمرصىاتكدلملافتولر@لك،كدتجنلماكاامرو@لعا
ائيية.-أالإسرخبارا،@ذلههكل)يمنوبا،مارمنهافرولمانا،ثعبا

عسؤ@لبرابمشا@فآصى،-لةبامرياالةلظصبحانه-:،وترله-
أذلدبصلموصىتالى-اقه-فالأذا2ل:"كانهامت@و

@دما@كتبا@رمىاطرحوءق:سبحانه-،ل-ظ@ب:ا@نف@
زلاى.ئدنمابيميند@ثرى

تىفإذاط@)وظرألارفى،عدفالقاما4،رأأصص@س@ن@

نسمى،،عطبم-4،ثمبان@ىجمة-الىلى-ظ@مه-ةب@مخرلت باكاهناسبحاة-ووصفها-@برعةرضا؟علىنمثى@ى:

نه(1)
1صلنرطبء11ير 8 وقدت6

.@@ناحفيس
اشءا"@ما@اليربع

:@ابئقسير(2)
6ير-

إ.ك@لأعى



عر@لسادسفي.ا

ين،إنءن."باكا@ثرا.سورةفىووصفهاتحى،حية
لا"

ووءكا

2"نطكزكاك@اكا.ةلألروقسق

على@لميرب@لقجنىأصمي@اطنالاوعاف،،نه@ينفىتن@ولا

ووالجان:."@ا،@عظيممر@4نو@لنعب@ننى،وا،والذكريهبير،و
ي@اط

يلرة.@لريمةالمجم،ة@لمنبر

رثىعنالمالسلام-عليهموس-أنالاياتبعضعرحتوف

و@ننمالى-:،ل-بقب.،ولممدبراولىذلك،الىفكرلتندسا.

بمفب،..،ولممدبرأولىجانكاكاكزر2مافداعماكألق

ت،مارلاةخذطه:،و،قهوطمان@د"فينتشالى-انه-ولكن

مر@لثانشا،؟تفولااخذ.اإي@@ماك@ؤ@كرلتأ@يةمذه@ى:

لى@مةاطنهمنيد@أكا:الأولى،عيركاماشب5فإنابة،@فرابطبائعفى

نعيمابفهرتناأنوىتمى،جةنصيراننجلعليهاكانتدى@دلا؟م!@ا

ما.يسبق@لنىلا
نجل.مقنتمحا؟؟)فى.@

بوصنيل@موقةيم@يهري@ازنا@
أى:انىف،و@دمللأعصلامتثالا

تجل،شنتكا؟مماسنرجعاالحيةمذ،فإنظ،ولا@كفخنما

1صرتالى-وفىله-
،3

@@منلةف@
@رلآ@دا":الةأطوسير،

بنوعمنصوبوهوالإنسان،علها
ك@ه@الىسنحيم@اأى:ف@.ااط

ولى.ا،تهاوط

تى:الىجة@معات@اد-د@مه-أج@اصن@ق.آ@اطومىرا:ظ

مامخر@ت)ذالايفطربحتىفلى،علىلام-كعليهموصى-قبينتوط

عطمنعبانال
وترمه.تفرصلطمياقيهاعضدما

9لآياا(2)3@ويلأ(1)
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ا@ضطريتلأن@لإنانعادةجرتفض
@@@د@.منبه

يب
ئد@نرب@

ة.صلاوللهإء"رؤ

8إلى2خررأأ.سبحاة-وجه-نم
الب@كوافعمنقال:ومىبد"

."ىاضإلأغيرص.نييفا"تهوججاحمد

للاحبط@قناح:و@طا.)ذا@بع@اصافلانفميتالا@مح.@فم:و@
بذل@لأنهوصحمناحو@صلهالإبط..وعلىالجت،وعلىلعفد

ومخيره.-@لضدعلفأعا@قفيهتوسعنملإان،@عند@بمبلهاى:بحشحه.

بئ.بلهممفإبدنا:@والمر@

@@و@الىدى.و@لسو.:
فبحه.ة@د@ابرصعن@نابه@ركق.@ص:ى@ح.@

عايابان@ليسرىي@كإد@فدابقب@كى-و.يا.)كم-واوالمنى
@ألضأئمحيرص.،منضا.1خرج،@انجاخرجهائمالإبط.@@4ءب

ضأوصبرصمنصو.أىبهايطقانرون@لياض،وأضحةمثرقةخمبرة

ما،يخرأو
وإرادنه.تمالى-افه-بقلىرةمثرفاإضاابيافايهرنإنماو

مرمىشمسباح،كا@اوأقه-جما-اخرحم@:مقا@اثاطلظ

"

نه

نمالى-.به-رفلى@ق

@قىله:

ضاه،..،ةتحرج
ا،ابجر

توفىله،وهرعي
."لىر

بسببطاص"يكونأنترمدخىأحترا،يرص.،نءوقىلاه.

بشخرخ@.متع@قوصاذى،أوضص

يرى@أخرجزة":@ىء@أخرإلأ"وقىله
أنؤصا@اق-@ر@جزة"

.2لأا5اح@::"

مقنانمالذاند%الىمبننجاحد.اليدواضمت@الى-:،ل-ةكا

"نلسقينتومافواكااك@"وماهنفرصلىلمرإد

لقصرةص(1)
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اف@كمافامااى:دذوف:تملبلى،ننا@د@2بامندوقرله:،

أتناجزف@بهفيأ@جز.بها@يرانرك@ب،@@لمماوممبزةمبزةيك)عطامق

ي@.لألرهاو4"بوبا@أدن@قروافدرتنا،مح@ابممح@د@لدا@@

بطتينفىتينالم@ماتينىمر.)ع@ا،لمضودمنبانه-س@حاعرح-ثم

ناند@ا@و@ىو.يا.اذمبأى:@لفى،@@)فرعوندبإاذ.نفال:،

@ربنى!إدن@يحنومص.و@لس،دقمحبا)فىأد@ه@لجزتان،
3ءا،ي@ذولانبلا

دل،@و@قاطوتجاوز@دودوبنىطفىتدنإن@@نالم،و@@لحبرعقهو@

اةلمنا@ىوزعم
الامحلى.ربم

ل@وم@ا
ادا.لىت@ت@)"خا@قهنن.@ص@للام-عل!مرصى-س

حاضر@إقال:.ماكا،،
تأصأال@أى:صلى،د

سعنوانإلهىا

.@و@الإبمانتور@ص
بئ

يخاح.وارربروينكت@تتلنلأوأنة،

بمنكما@لمان@إدكة،،تنىأصمالىوسلأى:أمر@،دصوث8
ذا

صالة.أ@مذ.أعا.لى@كططاتةنلاقيير،

اقه-@هفرعر@لطاكى-الىبالذمابه@لا@صالكا@:عاحبنال

طمالاء.@خللالمعهبحتاجوخمابا@مبعطمااا@صكلصأنهعرف

ةر@وبثج،وصدر@مهمل،ارذو@اشلالم
فعلضو"شر@صتأن4

بذ،تلق@مداند،قع@يه.يرد@اصىقبليى:لاحالبماسومملهفل!،

صه،@وفي@قهوخلالةنى.ا@مص.فىاجملةطيهبسلوأنعبر@لمابر...@ها

ماوب-،اطلجح.ماةومفا@اصؤق،مافممز@رلةنيصحبا.وم@

ت@اثادعا.:د،تربفقوالساقمقعقدةواحلل8وفرله
)دب@رع

المي@حىفىنا@سا@مدة.@حلأندارباال@وأ@أى:فى-قا-4ةخاإ
أ

ناس

@لا-وأى:فر،ب@ل@فئتصود.اانيفأق.فه@آتى@3،وحدة:اكم،قىد

عتم.نكاننة.عقدة

6ص@اف-3ل@نب(1)
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الفى@ناه،مرسذأنوالارحعحبسة،بمانهكانتانهروىوقد

@سانا@مر@نصع.مارونوأخىأخرى:.فى؟يةنمالى-ترله-ويؤبده

أناخافإنىيممتق،رد!@سفأرسله

فرهون-عليه-عرفرحينإخ،امقبهأعاكانلمافدأابئتال

وليرأ@سالومالسانه...فرضها@لىاءرةفاحذواجمرة،ة

يزولحثبلبالبهة،ذلد
2

و@لىروهمابريدت@"طموعصلس،

ةلالملايسارذنبيا.الاواكنلىال،لصسالولواجة)ط
ا@ة،راطتد

."ث:4بهولهدا

لسانه،نحد@.و@عقم.مجلأنربهوصسال.@بح@ى:مئاطقال

@ى@ذلك،منأكرسالور

ددأ:أخى.مارونأهلى.منوزيرأدجلوأفه-.سبحاوتوله-
إ

4

عنه،خارجىفى@صإلربهبهتنرع2ضدعا.ى،فى@صو@ض،@ررى.

".4ولسابصدرهبتلقأمرفىدعاهانبمد

ناف@وأزرتيقال:.4ا@ساووىازرةالمرن"وزبراد:.وش

أه.علا@صأعتهااذمو@ذس.،
ومن

بفتحلرزر-ا
الماحاوسو@از@ى-وواأ

االلاك.نلينجر.الإنسانبهبعتصمالنى

ا.وظيرنا-:@@ا،وزيرد.لتجك.اناى-لمياوأمافى-@ى:
ن

لأ.
انأصالاثالذىأخى@ارون،مرالينواوصذ@لرزيررسا@تد،لاغاةفى

ملؤبهاحتىرسالتك،تجبغفىلىشرب@صلهوأنظرى،بهىتض
قد@سلام-@"ع@ي@@رسى-وكانالأكل@لرجه

@@@حدةنمسهىعم.
خ،

رووينثاي@لبؤرون،@ابانج@يين@ر@ب@إالر@تجا@نفعال،للا"وصر
ا،فى@ة

ونإدفرتاقةرءالةتبايخومرعايه،قعمر.أنىالج@يلص
و"طنىالفى

مح@.ا،ربمافا@ؤ@هوقالدا

3ثالآ:،@قمصسورة)1،

ن@رلبم(3)
3،6عى5ابئكئير-ير
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.@و-ن@..ح@نمئذطرونطأب@.@اس:أبئل،

بميرأءبناكنتإنكأ.كثيرنذكركونسبحدكيرأ.كلله:،وقو

تاد-.ربه-دلموصبها.تضرع@لتىالمالحاتات@دعرنيل

ونهاربأخىثدوى...سكلتنرحباندعاقلهى-لمباأجب-يى:

@سبحا@ا@إكثيرأ،ذكرأدكركوكثيرأ،نسببحانسبحككلوز@ى،

خاتك،نأو.@مرنانئىء.عليدلا@نفىبميرأ.ا"ومازلتكت

نكعرلىلماب،بحاجننا@لمليمتوأ:ضصفنا،وعلىحمالناعلىالمطلعفاشه

يتك.رعاو

م@فىب@الانهالوأ@لالر@ه،إد@وصىأنهللنائات@تبهفر@الص

@لتبج@أكانتفاذا"ضفه.وممث@فحاجمته،

هوذسمطابه،يهوحقق@،دعل.لهاقهأصدأن@لنتيجة@تدكمانت

ناد:شال-عليهمننهضى"

ةصلحيكمضثاولقذ)ث@(ىمرياسؤالأوتيتقذاه@مال"

ماأملثإلىأوحيناإذ(37)ىأض
التابرتفىاقذفيهأن(38)لوحى

ألضيتولاوعدؤلىوعلاهيأخذ.بالاحل@لغفل@يلقهالتم،فىفاقنفيه

وتصم@محبةعليك
مل@قولأختكشىإذ(39)عينىعلىخ

ولامخزن،عينهامركى.كأ:إدتكفر@يكفا،،مئ@لىأدا"صم

@ائجمنفنحيتاكآنف@وقتلت
أهلقشينفابثتي@،تئةوفئاك

)14(،.دنق@ي@واصنطنعلك(40)موسىعلىقدلي!جئتثممديئ

ى،بامر.لكسشأونجتفدلسبحانه-:،،له-وش
لقهردلمابةح@

ة@لممملام-عايه-@و.نبيه.كلبه@الى--
تلا@ة4ث"توجأن@د@

النافات.للدمو@ت



طهرةاسث@

الماكول.ممعقكل.كا،ل،ا@سض@ا؟كلؤالو@ا-

وسى:.كلاف@ل
@لكبوقىعشالى-أدنه-)رتملىعنمحارةلإبتا.:ا

@لس@عليهله-وحمولهاا@الى
خما،)يامانمالى-وتقديره-أقي،م-

وتوعكانوإن@لسلام-.عايهله-لهحاسكلاة
بمد،تاصلفحلبائفا

زر....،ا،وصدالاص،كيسير
لا

ابتهل:كلاجحاة-@به-ابتهل!انبعدلمرصىتعالى-اقه-لةلى:

ب@نا.وقر.شافطبإيا.،سالتناماولثدنجاكوص،با.كدعا.أجمنا@قد

نه-مبحامنه-نذجمر8اخرىمرةهليدواشد@نناتعالى-،وتر@-

منبكان@لموصمى،
@ن.@

اقهبوعدونةنبانابرد@دحىبها@ل!،أنعم@لىم

باالقم.@ةا@صلوتولذأاد-ت.-

نبل8أخرىمرةايد،إوأحسناعابد.اقيلقدوجحدوبعزقأى:
وانعدرك.ل@ترحأنمماتلتحىأنقبليتنارطمنومنحعاكذلل@،

رك...نبسرلاءأ.

يةكأا:فذكرمرسى،عد.ملابهاامتندى@المننتحايه-يصل--غ

حهمابوألكإلى)ذأوجناتا@@قىل@فىشتمئلنناهذ.أولأمانها:

خف@.فى@لإعلاما.:@ك@وال!فنا،8@قولهنىف")ذو.
ا@فه)بحاهو

ما.غ@أوللنامأوالإلهامطقعئكانمرصأمإلىنمالى--

لانعليهونأن)مامرس:أمإلىحىا،"@اكثاف:صاحمبنلل
ة

بئ
الفالبثأولىو@ريين،إلى@أوحتواذتمالى-:،كقرله-و@ا،فى
طبهفتتنبهفىالمنامذلدبريها@ربم.مر)دبيثوكا@نبوةوجهعلىلاما@

ل،.الى@ا:-ربدو@رصالى-:.كقرده--.لحا

1@مسير@ولرصدا-)1، 1س6 86.
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إلا@ه،@ملمإلى@ولاإب،الى@لوعللاسيلابها@صلوحينااأخا:

ب@رحى
1 ،

0-،0

دالىأحأوحبناأنوفتأخرى.ةعصبامرعىع@بكام@@ول.لمحئ:وا

فرعرز.بطش@ننجانكة@قا@@ثأن.@محظيم@صمقأو@ينابما

لى-تعانىقىله-@تويل،؟و@لاتطيمايوحىلا.قوبالموعو@قلضبير،

."أوحىمايهالى،ناوحى"

وضح-ثم
برتالتا@@يشي@أنففاد:.و@ىأم.اد)وحاهصا4صحا

ء....@وعدثلىعدوياخنهباداحل،@يمفليقهفى@لبم.فبهفانة

@توالدون@محئيهالإمجا@نة.،مفس8دنيهاأنترله،فىأنءو.

ص

@بم،فى@في@فانذفوله،فىب@ادوالمروضع،ا@نا:ا@قذفةأد
لقا.ل!ا

مصر.نيلىنىيحروص

@شى..@نبهبوضعافى@صندوق@بوت:و@لتا

لمالد@إدأوجاأنمرمىباال@رعايتامنكانالتوالمعق:

بوتبالتادفىاذن@بدنمالتابوت،فىكإةضعىأن@يد@القتل:خافت

وسا@له،@برصاطىء@برتباتا@ليمبليئوندرتاناوبأمربعر،في

لنر@هوتالطنىالذىعرنفرومرله،@ر@د-مححو@ف.@طاد!وفى@ف.

عد.ا؟رب@أنا

@حل@عايهوسى-)د.تمودكياوالفماش
لهنرفىالممير)نويلم-

فى@ليم،.لدفيه"

نفقن@ر-،؟والاولبوت،التاالىبردفليلفه،5نرلاوق

@نحاش@دةصبم.@بكر@قر2ن@بلاكةيقتيهالذىبللا،لاثلعىمناأينىفى

@سلام-.@ع@يهموسى-الى

.62يهنافءاسسبرإ"(1)
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بهاننجهاوبا@سا@ل،اييملليلفهقرله،فىمص@@وصين@بمفى@لداء:ظ@

ة@الا.@@فد@فانوص

ا،جمفةان@حدما:
ص

بر.اح@سناها
لاوقر5فى@لبو:حيانأبولظ

ا،إذمبالة،الأمربايةوبا.بى،اطمحناهاصبخافه،.
أفطعص

ا.و@ويمالافعال

صأنافي:.@@
ت

@قمر@اص@ا،جمهايدأش@،@@الاثوله،فى.الامص@ة

فالبولابدان"نح@ةكنلهلبضانشيئاادارإذاأمرهكلا.)هكفرله:

.(1)0،0اوتدرنابذلدكوأمرهتالى-@قه-لانحل،با@سابافبه

خذ.،ياله،وقى
0فايلقهله،ومر@@لمابىابجرفىمجزوم الا0،0

.4وص.يختفا،)ةاراء::إ@طاب@نح@ولا،على@رجهأنه

مح@عايدميتواشحانه-،وقىله-
@ئاية.لن@يانمئ،

5الاوص:ل،
كدةمولمحذوتصفةوخممحذوف@ق@سزء@@ة0

منيهيرماتهفىلمط
عليلاوألقيتاى:الإضافية.لفخامةباالذاتبفخامة@

رقفكل.فى@لقلوب،زرعتاقدى-غبرنلا.@أكائضة.@ةمماتء.4
ك6

"د...أء:
ر

منهوطلبهاعليه،فرعرنامرأةعطفالمحبة:من@ثار2مننولقد@

ودا.يتخذهأنكذل@منهوطلهاشلى،عص

مافىييصج@محززافرهفىصمرسيث@ي.أنأ@ب@"ذنار2نوكان.
ءن،فىص

له.عدواسبكونالمسققلفىأفه

يشرقى@بينبشي.جملتهالوسىوص@نياد-اقه-رمحاي@وكذا
@شا@عك2ولعبان

4س@بيانءهاضرا.(1) 06.

1سنثصير@لأ@وسي-61(2) 89.
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طاقه.الىوحببهمرصى،شالى-@قه-أحبصلى:ابنل،

@ثافة.لفةان"عبقعلىوقصنع5الى-:@وقىلا-

ومنفمتدمصحتدأجلمنأوجتبماأمدلىأوحيتا@ى:

ولترأى:عنى،علىولنعفعنل@،لب@حبدمئ،عبةعيدوأليت
بى

الإنسانبراعىوعبن،؟بنىوعناعابتىرنحتودلثفقةفو2باكارووأنت

صب@وبه@بكبهمنبمينه
ه.

فرعرن.@ينشصتفى@لفوقهعاشأفدشلا،لمومىما@ثاوت

ومعتمالى-قه-عدوومر
بر.@دأنفرعرنع@تستطعاذلك

بطثىمنو@حيهمحاهشكانتاد-ن@.اقه-عينلاتاالىمر@ى

رنجته.نفرص

له،لآمحات@رنو.@سلام-@محالي@لىشءوصى-فباسنبم@الكللاظبم

وصن@.عقالقاجوث،

يتطوكيف
و@نص@عئأنه،فىأفهلإنسان،صألوصف@لشمبئ

عل

ورأ@بكعصناوأدا:ابىو@حسنو@ترأى:@لكثات:،ماب
نيدا

س@"ذأصنعالماخ:وننولب@،امحتقاذايهب.ثي.براعى@ر@ل؟

ونينى.أدىصع@به@محا@)ي@)@بدانظر)قمحبنى

عليك...ليتعطفمثل:مضرةعلىعلةممطوفولتمغ5وفىله:

صقعلىولتصغمعلا@ى:،@ر@نث
ذال@،ات@

مر@ىعلى@@را@افةسبانه-بين-ئم
أ@تدضى)ذفتاد:،

@رءياكى.)@دإفىاك@نر@إحمله،@فمح@@دلم@لنتتول

.""ن..تضولا

6س3عثات-نفص!(9)

طهصورة
لأ
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وب@دالا@اد.،فىقمئوسثلأن.فرصلتط؟ة"أنيمدذلكوكان

أمه.سوىأةامصأىمن@ة@رف@عنامتغ

بدأخدأنلك،ورعايقعليد،محبئ@فا.مظامر!منوكاتأى:

عرنفربيتفىنلثبصرف@شسز.فىعار،عارتففخبرك،كلرأمككاأمران

وأنى
.@ضا@@لعئمم@نع

و@مرأتهنلفرصأضكلىدقاامرأة،اىن
بمفله،.منعلىاد@س@ملى"

@أء"ادضاعةمذا@املنليضلرأةا.إدارثدأأنكأدونألاأى:

عاه.و%فا"وتكة

@انيحةستحزن،ولاعبنانقرالىأمدكىجممناكفرقىله.فىو@لفا.

مقدر.معن*تفمح@كأى:

له،4بمنعلى.أديمملرانه:وأ.نلفرصأخكاتظأنبدفىئ.وا

بربرتسرإليدكىجمنافربأمكتلجا.عليها،دليناقرلهم.بوماأجا
عد،

أقكأأتب@لفاحهان@او@لى.
بسببولا@زنفى@ليم،

عنا.افدفر

م@لنم،ت@جيناكتساوقتلتفقال:،امسةافيالمنةة-سبحاح@-نم
أعدانه.منرجلعلىنرمهمقرجلاسذمر؟ماعندذلكوكان

را@يل@ال!@ل!اغان؟@ماعنرقى@اتجطى،قساسوفتلتاى:
مذا@لقتاء.سبببدلشالذى@غمقفنحياك

لى-تاأقه-خونحتابوبهين:منا@لضممنهلهحصلوئلى"ألارصى:لم@
منافهنجا.و@لى@لقصاعى،وخرفصجانه-بامرء-ا@ضلقعلمحيث
ةلىأغفرقىظل@تإقبصل:3بالمغنرةءيئذلك

ةجروبالمها"لهبر

إلى

دثصتر@صل:ا،فى
ال:وبة@شص.@ضر.سترهبنلموضهى.،



13عثرسلا"يبرره

مقصود...،@أوفى@فضبسبب@لتبينملما

@قهأ@تنللتى@لادسةلل@نةإنقونا،.وفتاك8و@ل-:عزوقىلا-

@ملام-.عاليهرصى-على.بهاتال--

والابم@+،الاختبارو@لضن:فئ.جمعلمنرنكاقنجمع@فتون:و@

ردات.مندتهصلتعمفيها@لنتهأ@:بالمار،لذبافنتترل:

والمحن.@لفتنسانبالرمر@ى-بابتيناك-واختبرناكواوالمحق:

اقهأزباعتبارال@،2سلافىوالاختبارالفتنمذاة-محجأوفظم-

ها.روثرمنونجاهمنها،نجا.ئمبالقنابتلا.لى-نع@-

االإمامماقوفد
بثاويلا@ه@ناهجمحد@لآاه@نفيرهعندكنيربن

عرن،فرببتفىيحهوففىب@يم،إلقان@ومو@ى،@ولدفكهنج@ذكر@نتون،

مدالىومروبهلمبطى،وفتله
@فهوتيهفمصر.الىمنادفهوصبن،

@لخوحمد...افهعادةالىودعرنهن،فرصالىلذماببالالى-شا-
"1).

ى،و.إ.@لىقدرجنتنممدبنأ@لفىسنرفلث@قعاد-:.وقىله-

@ما@.@ار@لدكاجرء.يل@دين،لأ.تربة@عنرسنبنئت:@@
تتارونقعلى@كلتدو،عل@نجهناديندالنصنا،؟الىقال@بدجئت-

تت@-أندونواستياند،التكلي@كوحددناهديئد،ترناه@ذى
اولم

محنه.@ف@لات:برتتو@تررعدثمحنرناثى.صلانلتاخر،

.@كل؟ناتماد-:،إقاد-
وكل8نه-:سباوتاد-در،بتىخاقنا.

مقدورا،.قلراا@أعصوكانو@ل-.عزوقال-بمقد@ر،عند،@كل.

سب@ح@-نم
أى:لنفسى،واصملنشكإل:،ن@..@ئا.@االنه

1ش@لأاوس@لمبم(1) ا."3عى6

ها.بوطس*5نير-بما@فثدبر@ر@(2)
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ساتىرواصطفيتدءلاخزؤكجمثسنيعتىوإحمافي،علوجمتك

ا:اءسقةقىمدوالىوقىمه،فرعرنوقبينىاإلى
ل.ت

@فاختار.جمث@للام-عل!لمرس-ظيمبهريمالريمةظلأية

اهج@واشافى--
يل.)@را:وبئنفرصاد)تهرسالخالمه،بينمن

ةرسوفىسبحانه-ساقا-وقدجملة،فالى-ظا-صالمشنثماقمف.

الهوأوح.!اد-:،ن.له-شذل@ومنقصيلا،أكثربمورة@قصص

عزق،ولاشنانىولافى@بمفالقيهع!خفتفإذاأر@هأنمرص@أم

@نصليفرعرنل2لتتطهظالمرصل@ين.مقوجاعلوهإيدر@دوهانا
@@ر@وفالتغاعائين.نواونجردهما@وماماننفرصإنلاوحزوا-

لموولداتنتفأوين@ناأنسىنتتلرهلاوال@فىعيئئرةعرنش
""ون.لابنر

-4بحاذكر-انوب@د
مىونبيه.علىبهاتنا.@لتىالمنقبمض

ا.@لتى@ترجهاتبضكربئذللاأخ@ملام-عليه-
حثا،بفيره

كلف.
لى-:تطل-فق@ن،فرصالىالدعوةيتبليغ

4ذكرىفى!"ولابايا-دوأخوكنتاإفمب، إبل@اذه(21
(44)يخثىيتذكررأؤلمحئةلإبمقؤلآلهفضلا)3،(عنىإلأعرنش
تخافألالللى)5،(يئأنأؤعلةأيفر@اأن.نخافاإةرا!لاظ

سك@اأكه!
سلةفأرربئرصلاأإفقولافأيخا.(46)ىوأراس

@ىو@لسلامرئثمنيئبضإتدصنعؤبهم،ولابنىإشرا@لمحا

ملى@فأنثد@بابآأوحىتد.إئا(47)ا@دىاخفي
)84(،.وترلىكاوونن

-

لت@لأث@صرةص)؟(
9-7من
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ضارعشلا،ت@ولانه-،بحاوتوله-
او@ربصعرفى-ا@در.@

بمنى.لنون-عرنص
مص.ا،فى@تراخىو@و@لفترر@فحف@

خىاوشا@ف)ذا-ع@وبعدعدكوويخا-س@مر)،فىفلا@ونيتال:

لنرك.دودينب-:@@محذوت.لفحلناعل@كأضاده:

@سلام-،@عل!موص-سئعلياوالةالمبزاتلايات:باادالمر

جناحهإلىنهادتى@وبتسص،حيةذاصنجالقامادنى@عصا.رلماوعلى

رءتت
عيرس..مقفا.ة

آيافه@تساصثمر؟يثلمد-وأخوكأنتمر@يا)ذبوالمض:

بليههبماالىو@قدوتجيسذكرىفىنترايخاأوقحف@ولا@ومجزاق،

كاوسلا-عن@مرلىذكر؟فإنبات،@لبادأتحر@لقرصنرسفاقدبذا

عليه.ققممانأ@رشاكاسند،س

ماتزفىكلمسمعرصتدكارون،ومامرصتلعريمه@اجم@ألابة

لمهاضتلابقوةموطن،فى@تعا@ىقه-ذحر،@@@@ر@ال@ادنإوم@ص

-

طلولايخارفشلاعادقةوبربمة

ك@فىوتندبسهونحمد.تمببحهعلىالمدأوميننه-سبحاح-وقدص

اروأيغاللبلخنحفواوالارض@@سصو@@خاقفىإنفقال:،االمأحو

بهم،نجووعلىرشرداياماافهونيذبهرالىتلباب.أ،لاولىلاإت
ر

رو@ه.ايق:نسرى،فىتنياولا8فىلهات:@"اءب@ظل

إضاونقلتما،جثدكرعلىمن@ازاللالاننس@افى:أ@:التقمير...،

ألةمتتديرمق،.ييدوأت@@لرنبذل@م@تمديئبهتصوانجناحماذكى

نبدي@لذكر:بايربدأنومجرزكركهفيلالاحد@بنحئىلنمورا،من@ص(

-
1ت@نالآتممر@نآلرةصا(ك@ 9،01 91.
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أجلهاوامحظيمالمارصاقنوتبليغ@لحباداتاشقيءل-الىكريإنارسالة،
@عاي@بطلىأبانت%بمط@ن.

م
1اك 1

، 0 00)

لايفتر@نانهماذمم@،:فىلمياولا"دبضادوالمر"كثير:أنلوظ
ذكر@ئهذ)ح@د،فىصوأجمةحال.فىاقهانيذ@بلاقه،ذسفى
عب@ثه@نث.د.اطفىجا.له،؟كاصرانااوس@ما@ال@.ةوس@ليه،له@ناعر

ترنه،12(.مناجزومربذكرقانىدىكلء

الهإذبالنال:.اليهاتو@ان@لنىارحمةالىة-سبحا@رشدهما-ثم
."@ى)ةفىعرن

شند@فإة@ببادقا.@ر@و@دمحرق،هلتبكنفرصإلى)ذباأى:
بىظللاعله،ا،رب@ياامه:لفرلوظرض،ا،فىوأفدوده،دوز@وتج@

ى.كيرإلا@ماشعدتماايضا-لهم-

اطأسص@فىجمثما"نفىصالىاذ@بارفىلا:اةلاطلظ
اغر- @تناجمهممصر-ارثذلاثفىنبل؟المناجاةمحلضراطبهناارونأر.

@ا:صينةزالاطوكداغيره،محلىافرأطشلب
تنيا،لاوقىفى.اى:الى.

@للابعليهوسى-إيقى.أنمممرووهونمارإدأوصتعالى-اة-ل@ر
ة

)3،-"ا.فتالقاهبإنبالهحمع
لح

صةاوتذكوللهليناقىلالهفقرلاقمالى-:،وقوله-
منهإرضادى،

عون-فرنحاعابةفىيلآعاله@ا@نببضىلنىلىيقةدالى@بحا"--

.

وخاطبا،وطافي،كنرمنفيهماصقىكالى.@وادص))ء"،ا.@أى@
ة
الاماف.يل@دورمفإنبق،ارة)يمرماوالين،أقرلا

@نهشاةن

.65س@اعشالد-3قنيم(1)

ن.(3)
ع:ابنصبر

5بر-
2ص 87

.93سعلى@بع@!-3اطل@مي@(3)
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مئسبةاطعلىمجملهكانلمنذكر،لقلببونظوأنالفب،خدةبمزا

والطنيان.@اعفرنجةعاسو.

فىنجس.ماجا.تده!بهتحالى-افه-أمرصاالذىانأالقولومذا

@ؤ.نمالى-:،قىلا-وسى،أصأبات
ملففلطغى.انهنفرصالىب

تالوأمديصقىس،أن@رإله
نتض@..،.لى

أسا@بأ@طفعلىاضاتقديمةلكلالايكهف.أنق@ت،:
.

ا.واحك@وأبنلأا17وأر@@نا@@

ةبر@االايةفر@ليا...،قىلاقرلا@هةقىله.كئر:،انلظ.

و@وصر،يهالاتاولعن@قيفنهانىن؟نرصادوىع@ايم@،
ةشمفوكا

ذك،)ذظقهمق@قه
ومع

الل@ينبالملاعافضالأفرعرنلاضاطبانأمرمؤا

صىبزبد@رظلظ6
باديه،نالى.تحببامفالابة:لهنرقراتعد

أ"يادتويتولاهة

ليكرن@ل،ترببل@نتير.مب@بهونلهكماثصاناصلواط

بمةباطبدرصبلإلىأدعلى-،نعال@6،وأنجع،اباخوسفى@لنضأوخ

أحن...،مىبالقوطدلهمسنة،اطوالموعظه

ديرالاأتبا؟علىيفشى،أوبشذكر@لهيالط-.فىله-فىجىوالتر

ر.ومارهصالىص

صوبا:أ@قول@لها")وا)ي@،@ا)ذ.أى:
ا،.ا

صس@..إ:ر
بر@ونة.

لا.ترنتيجةوحنصيه،بحاحفىوبطهح

@ا.و@اترجى@وله:،ب@شاف@ايمعاسأسارئاال."ذواد
@

ى:

طهرش@انبرصمقةباضمرا،أوإضو@ح@رصان@علىادبا

ناهلضبضاى-تحند-وبطرت،@و@شهد
رجالل@وسمهباتصىب-

لكا،فرة.أال@خون@الحج@،امالم:بؤسن@نآ،@م@مع)@ي@ارسا@ا

ع:ابنلسر)المو:
بر-

.2ههص5



طهصورةاث@

ابناأرسال@0لرار"@قاوانبلهمنبذأبأمايهامأناولود-:،@ط-

ة.لار-.
و@ؤى،،نذلأننجل2ياندسابخ

مبضوبرى
أنلاجللالجناقولهتول!اى:لمتيل.منا@نرجى@أن

بخثى.أويذكر

محفو"@ياي@.@ت.@سنىكل@@ل،ا.،.@لنرآلى:.ر-لالا@

بم@ن@لرافدى:

خ
قالى-قرله-إلالتميل،كافإ.لمل،من،مافى@لفر2د

تحلدون..،كانعأ@:لتثيه-نهانجن،ملد.@مانعوقخرن،
لا

جلاد-للمرصا--عندومارونمرعىقالهماسجانه-ص@-ثم

ي@ى،.أو@ن@البنابفرطأنضا@إنناربنافالانفال:بذلاى

ننرص)دبالذ@ابربه@اأ@ر@اأنحدةو@ارونمرصتالأى:

بةلمقريعاجلناب@@ىعلينا،يفر@أننخا@إنناي@رب@االحق:ةدصلتبيغه

الأمر.فىمعهإطديثمننتهىأننجل

و@هدل،ةذبد،وأذاهبةبا@عقرعاجمله)ذأيمر@دلانفرطير@ال:

لضئقأى@اور،فا@فىسفولهم:
اطمنيره

ل.ت

بدمالا%رتايافى@تديخقولنه،داد@ابنأىبعلن@،أنأو"

يؤذينا.مامناويفحلنه،برا.ماكقحفنافىقوللثنسحه.@ن

بينبحانه-جمع-وفد
@ئطنياتنما@هما،؟ح@اللذيئليئ@ض@

"كو.و@إلاذى،اعالإصعلىندلالاولىلةاجذالإواط،إشأئل

سوالاعدا.ألوانمزغيرهوتشحلذى،با،أعالإصرفشلنجةأما@لتا
أه

صذل.الاصفىأمالإطفىكانأ

خر@مايلوبنفز@د@ا،نجب@بماوعلا-جلالق-اطسبهماومنا

يى،.و@أحمعكا"إننىلا@افاوالال

6صبهاق-93ننر(1) 1مىالثلرسىء61(2)5 9



لأاحثاعثرلسيو.

مع@اننىفرعرن،بضمننخا،لالهاتعالى-اقه-لظأى:

شله.وفماص@و@رممىه،و@.@@@أحمع)ننىوبنى،ورعارقو.فىقي

ىشرو@كفظ@س@أنقفادئناوحاله،./@حا@منثى.علىينفىلا

سأو@ن@يحركأنولايشعلبعبيدى،ناصتهغعههنا@لطاوأنيدى،وت@

الا

رسم
إظضولاإتاه5ق@ل:@دةا@بقطرسجحانه-لها-

."ريد...رصولا

بلالهونولااة،سلمانم@أودارهعل!وأدخلان،فىصنانياأى:

لك.ضفراكخلقدافىربد،رسولا)ناوجل،أوخرف

@ققأ@@قا@ول!قهما،رسااسامرقوضجعالجل،بهد@لبدهوكان

ربوبهماوربهرأرصلماتدبانهاالاولىاللظمطولإثحارهمر،ا،أول

@قار،احد@ألوفه@بادة)خلاصإدولاق،الدينإدلسوتهلمن.ول

إنماومى@نما،شضدأفعةيأنياها!وأ@و@لطنيان.@اكفرلافى@لتخلى@

@لمالمين.وربربهمقبتكليفياه(

هاح@فقدنطلفرصلامابضأنشالى-أقه-هماأص@لنىنجةلثااجماةل

احفاطاقدسر@ى:لان@بم،وائبل)سوصئفارسل5بقوله:ة-ب-

باستبادلمضنبهمولادو@تد،فىاراإحمريعثرنود@ماشل،اصربق

."نانهموأستحياهأبنا@م،وتلو@رلم،

تآ.ادج.ذوإتيالى-:،ل-ظ
سوءيرمون@نرعرنل2

ب@رمنبلا.ذلموفىمابم،ويسخون.أبنابم،بذبكرن@لصنابة

عظسبم،،1(.

.49ية@@ةتر@ةرسو(1)
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منأبه@ضد@"الامرشإطلافهملإرصال:اةادو@لرالارس:ل-،

نر@@ين@.كا@شام،بفمبرا@ما@لى@أنتكلفهملا@لاذية،يد.خكت

@لمذ@ب،خ@و@مل@ماكاةعلىأى:؟إبقاكمننهم،ولاب@حانه-،--
م3شخلىص@لضط،صطرةنحتكانوا@مف!-

كاطفر@شاف@@للاثغالفى
@جناو@

1 ،
، 0 05).

صد@ما@5ندلنالةلةبمرجمد،نجمنناك؟،.تدتالى-.له-وس

للمبز@تعقوكيرماواليد@لعصافتئسلجنما،منا:بالابة@راد
للام-.عبمرص-لنبيهيعالى-أعطاما@قه-أ@ا

وتئدعافا،ؤبدسو:صدتا.ثبتبدسنمممبزةتد@ئاكى:

د@لدخرللمفىصدوأنتعرنكو،مايخك@ليكتاال@إفه-اأرصانات@ابا
ق.اطأاليند

فالجلة
1

@لكلتضنهلماتقريركربمةا
م

ن"ئرورسكماسمن@سابق@

رب
م.عغالاذىوممفايخل،)سبنىإطلاقبرصونعيليالمن،ا@

لاترلأىذلفرصا0يترلابانناد-ألته-رماأ.@نى@ارائ@@ا@ل@أما

-

الهل@،.تغسنأسلامء@

الهد@اخذالداربنفىادذبمن@ملامهأبفأ-له-ولا9وأى:

الآخر...و@يومورسلهوتجهيمشهة@و.ت@اد-اقه-ةإنانة
فا

@ايملايةأمئبنمووعلى@عنىللام.لا@ة،@@@م@لو.ممعق
بمةر

محالب@.ادأ.ولاله،لاسلا@ةالهدى،إتبعمن!از

الجلةمن@ون
من

@
امتعماياولذا)قىمايخها،فىاوبنعرلفىاد@عر@يب

كشه.منفىكئيروسلم-عا@هافهصد@إني-
عل!اقهصقوله-ذلكومن

1الالرص@-مميم(1) 1س6 98.
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4@رسا@فىوسم-
بسمأدوم:2@لاتلدس@@

صس@رحيم.ادحمناقه

نعل.سلامالىوم.عظيمهرقلالىاقهروسول
ا

الهدى..آبخ

بهابكاعاباأنو@ارونمرسامر@تى@لا@طاس@@بمن@-بحائم.حم@لا/@

ونولى،.ممنبمنعلىأسذأبأناليناأوحىقدنا5إفرعر@إفقال:،

@لمذا@8أنوخالقنا،رنجاعدمنالنا،أوحىقد)ناهلهوقىلاأى:

لى،وتمسبانه-اوعص-باباتهكنب،منعلى@رة،وأ؟الدنيار

بهالاشجاعئواعرضمها.
لها.

)حكا،أطؤوالةاللص@لىانأس@ايهريمةلاياتاههنهز،ذلدن@و

بئ@ررصولاإناس@اوي@.رسا،@لإصنقومافىساسبا،بد@تقدش

@هفارسله،أ@منوماسونمر@ىأرسلماالمببيانوثنت
ا

أتبل)صربنى

بك،رن7.،.اكج@شا،عد@علىدلةأ،لآبإةونلتتبهم،ولاتص

منعلي@سلامو@رالاسض@لةبا@ترغيبوربت
ا

الهلى،بخ

ثم
ن.@@اب@@أن@ينااوحى!قدنافى@فة،ابا@تنرسن@شت

."وتولىفبك.

رهماوز.ومارونوصفلب.فىنينة@لد(سبحانه-س-ش)نوب

ثذالج@أفير@..د@@للوةفىاوأ@ا@رسائلبأحم
ننب.جاز

ا@
ارو

اد-:تففال@ر@وجاجميعاالتراأذبعدنفىصينيمنهماثدارالذى

ش@يزأغطىيماال@ار؟قال(49)موشىيارئكمافنتالة

عندعلهاقال(51)الأولى@لقوونبالؤاقال(50)مم@ئم"خلقه

الأرشثملى@ج.@@@(52)لمى"ولاربل،صهلافىربئ

منوأقىذسبلا،يهالكموسال@تئهابم
بهفاخربظ7ما@سماء@

لآياللىنلاثفىإخأنامكموارعزاء@وا(53)شتىنابمنأزو@ب@

(54)لأولى@لو
@

خاقنامنها
ةتارنخرءصمومنهاكئم،نعيدوفهاكم
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أجئمتناقال(56)وأبىفكديكها@اآ!ناهألتولقذ(55)ىأض

من@ضخرحا
يئلهبسحرفلنأتينك(57)ياموشىك

(58)ىممام@أنتولامخننخاف@مرعدألاكو@بد!قا@مل

نقرصولىيخ(59)صخىش@ن@@ثر@وأنازينةيوممؤعدكمقال

)06(،.أقىثمد.فج@بم

ح@امرس،ثرب@فننال"فرله-
ث

فرعر@لرسفالهلما4
نه+.سبحادبهما-أمرمحاأقى؟ةدصيلغا.)ايهذمجائدومارون،

نملا؟@ض2ن@لان)ايه...وصلايهفأيهربمةنذكر@لسورةاوا
سبن@تموا.ط@ات،مبها@لحب.لاشوفف@لىاتالاح@-مجزنسات
الأءد@ث.مناتوالهمراد؟

وأبلنط.محليه.د@لاأنمدةو@ارونلمرصندرصقالواالحق:
ربمأمرطما

ا،با@وصىب@سنبتب@ين@.@ا
أ)دارصلى؟ى

ونوماومرصرببانبيزفأنيدلا%ر.-وفينهلطفيانه-وكا

ربك،.لارص)ناذلطقبللافالاوخا@نه.؟ربهص

اشداءباموسىوخص
مع

سىص@فاظظايهماإاطظابوجهأنه

ز%.و@@ارونوأن@ي@،!@اطلةرساحملفىالأصلمر@لام-@@ي@-
لساناأفصحلطلحلههارون2أجمةنحابخبكر./وأدهأومعارفه

@لام-@ا@@ل!ص-صن.
0@كووبئلاننين،اطب-خا"@ايهثماف:صا@فال إلى1
بحتملووناجمموزبرءإوونوقاوهفى@كلأصلانه@رسى،،وصأ@دها

مون*مرصمعلىإشمكا.*ة.-دأىنه-@ا@و@جثهيحملهأن
م

علبهوي@لمرسى،لسانفىوادث@رون،10@فما@نعرف.الاأ-:4،
ا،أمفى"قي

ينءا@.@لال@ر@سينصانىهذايرمن

.67س3ئحال@-ن@يرأؤا(



سدكلأء.@السالأ-.اب

سىباموزر؟ده..تونفرعرن.عننمالى-أقه-هماع@لنشدولا
8

بانه-@ترله-بذلكوشبهوالج@ود،و@لنررورشعلا@اقييلأل

ى..،غيرإلهمنم@محلتماااللأابهابانفرصوتاد@مح@:يةح@

ط،.ا،ر@بمأنانفالس%أدىط:تالى-:،ونرله-

مرصأنذلكبحدسبحانه-ح@-ئم
سهيئردانرعردعدردند

ل@8."نمخلقهن@.أعطىكلالذىرتالظ5نقال:ويهبته

@قرلاق.@@المفرلوصالمعرل،مصدر.سنى@سمخلقه،وقىله،

@.،.كل؟قوله:.الاولوالممولطى،ء@

@انفا،بعصهبؤبدنجاهات@لأيهربمةألايةمذهتنيرفىولعل@ا.

@االايةئقأنمن@بض@ماير@ر

افهصوربكرخ@فرعرنيان:فرصعدردهفىىس.لا-،

شىءصنه،أمحلو،مقمخلوقأعطىكلأفىائص@د،الفردالاحملى@رأحد

صاكه،وا@ت@منةممالآ@لنىقحقزوا@نلائم@،@لتىسررةسا.،@@من

@نى@ت@ال@.واإئلبار-5@وأ@أجلا،منخات@تى@وظجته)دهدا.ثم

رفايفة.@هذ.@كقئ

ظبقهولملىالخلوقلمتدأ.إذفىأرنبة،اخىلاترمدى،نم"فىلهئونم

@نا.ثيمقهأندونخلقهعنكنراتطوتبةمص

تهرعوش.أطىكل"له:بض@ا-كاتصاحبيارالمحقمنالىل@

@أع@ى@كابه،عا،لمنوا@النشةبقايعا@لذىوضكله
@@@طينةهن

ى
لإإماراقتلاا

صان،واإوار@لوليدالاتو-لذلك@لسمعيوافق@لذىلغكلو@اذن

منبهالا@لقمنها@طابقوا@كل
ض@.فارو@س@فع@@

قهو)@يهبتوصلوجمفلثطى،بمايرتفقكيفعرفه1،@:هدى،نم"



طهءرة-

الإيصافيميزاوأظراقىالنممئ،أاتاأ"يهماو،لجوا-.امذادر

.@@ا@اللق،،1وكان

الذ@رشان:لصرصى@و.لظق:المهأدى@ن%و@فم-2

فى@خ@هنصش.ص
"

@فظأعطام"ئ@6دمنر.سكاك@ةاإتوارةص

تهارخلقهافىعونظيراماأمحائم@با@رشدكروكااجا،ولزناثل!ا@ن@الم

المطاعمنفافم-.اصانرالجيكلمدىنمالإناتمنومإلأ@ا
@اشنامل.سانلوروالمثارب

جربرابنالإمامصدروقد
نف@

جه@ايلآيةرو.
إ*-.:رماال@ةالمر@زا

ةر@مرفى@خافهنظيرعق@ته،.ئىء@صأمحطىالذىرةأآلرقىله:،

ثمولالجنة...
ش@لسانرمناوباتياجمتافا."@لشللى@نهدأللى(اممد

فى،ذلك+وغيروالمئاربع@المطان.

صلاحه.@ءكل:أع@ىالمحنىأت:ب@فموبى-3
م

الى@دا.
."ما*ماث

أن\ولاعطئ،لاولامر@الفرلخلقه،نرله.أنيركمامنومنم--4
ىمر.لالم@نى:،نجم@ة@ياق@المنرلصس.،:@قرلا،

النا*سرمرن:)ة

مالااتبقطر)دمد@منمإليه.نيحتاصثى.كلا@لانق@ىأ@الىى

به.والانضفاع

سبحانه-لات-ج@ا،المماقلهنهتتسعربمة@اصالآيةأنلناويلو
علىقالامنلى@صماشهم،ق@يهتجاجون!ئى.كلخلقهأعطىانىمر

أعمالانتماع.@اا
@اترة@لموخلقهأنواعمننوعأ@طىكلأم؟

ث
تا

سب@
@

معيخناسب@ذى@@و@
س@جنسه

خ
.@.@كل:أتقنى@@@انه

.67س3لغاق-تيم(1)

ألى.(3)
1عى6لم-جر:ابنر 3
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بالما@انقال:لىصىنصةقادما2دلابدسا،+-@@

الاولى،.ونلفر

ةأى:كذا،لةبخمارل:نضبهر.@لةالاسل:فىوبال
ى@ت

االرصالإصلاقوصذبا@ا.يهنمدتى@اءالمح@@لق@ئمومحنلة،

صىمرعي.4ردانئدفىعرنقالأى:
سىإللىيهيم:نردمذ!

فا

لم،إ.نهأواكذ@ذين@د...رضوعادنوحكترمالاولى.@قرون@طل

وعبد@
لحبادتهأفىتدص@لدىتعاد-افه-غيرا

أالضم@با@ى@و.نالاعع.ةه،،وجم@@لاض.،يدلسذوسزاله

منحىادثدتإطيصرف)د@ر@دى،و-با.رجمابنلابقمحؤ@هلى.لى

لهاعثهلاباموربتطئخر؟
بر

لى-ظأقه-لحب@ادةتهدصوهىو@ا@يهصاله.

لأص.سنصرانبللئإاحصرإطلاقوحله،

جممه،ويبالاة،ل@سيضبما@لسلام-عايهمرسى-لجهرداوك

محند@دالاعنه-،ح@؟قرأن@فقال-
ربى

بىريفللايهابفى

@،ولاث:

@ن@محمرظالاود"ذ@لقرونعال@علمأكل@ة
صكتابفىوو@ربى

يهموصب@جازيم،حانئىء.عا"4لاقية-بحاومو-المحفوظ:@الوح

عقاب.@وأوابمنيستحقرنيما

رهلامجطىأف:تجله.لماؤكدانجى،.ولاربىلابضلوقىله،
بى

فى

لانهكا@ال@ثلأاينىولامله،
ممحنىنال.إف@فاذال@.عقمبز.

ملاأط

لإصاونلأ

بغب-أنعنثهشلإأ@ةأن،و@لبأضعلنفىبينشحانه-وجمع-

ا@طأنوببانثى،@سكلل@لثا.4طعنزا@لكونأحموال.منثوه

@ه.زوالولاسه،نسبانلاألديابفاء



طهصورة

علمثار6لهب@يننى
فىرا،لكم@نكلجل@ل:،فظوفوتهتالى-@قه-

."@دا..

ة@د"الارفىآ.@صلافىبحانه-مر-ا:أي
@

ليتسقراش،@ا@

فرأشا.أى:هادا،@ة،.@ا-:سونلأكرأوترأإيخر@نهطالانفاعلكم

جمدطصلا،والمادفى
لمص

.4ل)"يام:ى

فىاعوجسل:@@الإدخال.و@لنك:صبلا،يخهالموسلا.

فا.@@أخرى،إدبلدةنو.ز،م@إدزم@مريخاتنتنلونطرقاداخلها

لىآ.صا.

الازوأ@:@تو،ات:ة.ناجا.ازوب@أخر@ناماء0حماءأ-نل.واش
ناه،.لاصا

سبفاخرجاكيرلنافماما.@لسما.نته.بقدا-4ب@مال-وأشأى:

الاصنات@ذه@نبات،@نبئ-.فر@ى.:شتى-نانا@الارضمناالا.@ذا

ونغاذرت@ا،تك@علبدرمما2،1والرو@طرمو@رانوا،ايع@كنحتلفة

دتفا.ارا

@ف@لنباتفاخ@رجنا،فوله،وفى
@لمظيم،ي@،ب@اد@ق@مز@لض

@لناس.حياةفى@ايهيرهوأ%الإخراج،هذأشانعظمعلىالتفببه

اقهتنا.قدنتأربعمح@اضتلتقد@ايهريمةالاية@ف@أنكىفان@

مق@العلرألنزد@@ا،@رق@@وحعلرعز،ا،@بدوصعباده،علهبها

رض.ا،مقأتمنوع@لنباتاجخرط@ل@ما.،

ا@أن@كانل@المنقو@ذه
فىبمأذحمةووهرة

أنهاالاالارضر،@اجخ
عرن،فهافريشكان@تىمعر@أرضفىيهرنماوأوصيهرنماةأف@ر

دادتا.الممتدجافبى@لنبلعلىلةم@منبسطةيخهارضا؟تبدوحيث

كبيرأ.
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هن@رامب@لعبادةيخلصبقل-(@نلركانبفرعرن-@درا؟وكان

@مالمين.صبومر@مهلفمم،منهالىو@@تق،

@لإباحة.أناطم،او@رصا@نه-،سبحالا-فىشوللاص

صضىنجاتنو.طرقنعليه.اشتلتومارفرا،منه@ى:

@ا-@سكلوتم،ل@@"لمننحتم
@

@ق@مح@االتنولارانو@ن@@ا@

كانالم.فىوغنموبض)بلتأنعاع.ا@رصرض،؟ا،محفهااثت

ل@النمذهملىش.الى-اقه-يهرواوأثالارض،هذ.نللرس.@لصالح

من@ا.برآبن

رلمأيهوود@داب@لاولى@نر،لاباتذدلك)نفىلهاقرةللإشاواصم

@فعمنكمن
ابقة.@@

بذلد@ىقل،@وصالها.-نواس@@لنونبفمبه@-جمع@ل@ى،و،

)ذاكلتيهرم-منهو@رجل-@رب:تترللاييق.حاعابينى،.ه

عفله.@@نه.كب

جعلوالارفر،نمجدنص@منلمنا.ذكرافىذال@فىانو@لئ:

ذكفىص)نشها...@ناتاجواخرعيا،الملىال)شونيا.الطرق

@لامح@ومبر،وع@اتلايات
يمة.الضفكلروا،@لسية،قرلا@

لاوهالا@ان،الإأ-خ@قالارفر.ا،مذهانبحايه-@ن-ئم
د،

سالحس@يمثومنها

بهاو،آ.منها@لضانعاد-:.ئال-مة،@لي@يوم

أخرى،.نارةنخرجمومنهانميدلم

قىلفى2ذلاتجلالمدكورةرضىا،إلىيردونها،نهافى،و@الفير

ة.المرممحئويتارة:مدا..،الارفر،م@لنر@ا@ناد-.-

احظيمورة--10!
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ح@وأ.@غإم،آاباخ@قنارضا،هذهمن@ى:
كاعنه،وفرعله،

لهل3ثمفىابشخاته6دم،كثلافهمحندمحيىل.@إنلاد-:.ل-؟

."نح@ةكئ

حبصيهم،موةعفدنبيىآرضا،وفىأى:تبدآ،ويخهاونرله:.

آ.أجساواصتقراربهمدةعليهر@ة
ومنافىله:،.

ا
لمفارةجممبملخر

جممنخرالارضىومن@ى:"خ@
بومأحيا.أخوومرة

ا..وا@زلحاب@قهإمة،@

تجة.ن@د-،
أاحنىبلانرويمبوابنعرضور@

مبو@
اقويو@دنىا

بوفنوذ،نصبإلكا@ممراعا@دأثا،شابرجرال@يوم

نلونثهمإفىداثلاجدانمم@.ردإذأ@عرفىيقخنه-:،%@اص.ل-وظ

وصالقصعد@لواا.@مرفدنا،.مئناسياويالناسنتالوا

نجهاويخون،نيهاقالتعاد-:.قرله-ك."@لأثن.@ر.كير:ابنتال
خر@ون،ةثاو.انموتون

ضرو"-عليهاتهصلاقه-رسولأن@لننئالذىوفى@طديث

منهاو8@الثمفى@لقبرفالقاما@لتر@بمنتجفةأخذالميتدفنلخاجنازة
اوم@8وقال:أخ@ئميخم،ونجهال:،و@أخرىأخة@آ،@نا

"أخرىق@رةحمنخر-

لدو@فبانوأبى،يهذبةتنا@ا2يايناهأرولقدلى-:،تاله-وش

3،.4،2ت@ن@لا:ارجال.رةص)1،

.5،153ض@نالآتبسرةص!3)

@لأ.402.@للأ@ر@@ررة)3،

(4).4
2ص5ني-بمابنسبر 92.
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@ى@ن.فرصوالفهالن@الجحودى
جج

مهمر.أما.،عارصاا@اتصو@و@

@لأم-.@@ليه-

كابادلادخاص@واحد.مفرلالىيةلمتعداية@لبمر@لىؤبةشو@ربنا.:

2ياننا.ق@بمو@الها.لو@ااننينالىنهتلالمزة

الم@نغا2باأى:لثد@ى.رت@ت.@مقامنمةظننا،8يا6فىوالإفافة
او

دة

و@مما..رأحما@ابعدو@لى@،لى.

و
رتناوت@ياا؟وحدمح@ا!@نا@ا@اإةبصنفرصو@تد@زنالمحئ:ا

بشجببوأبى@نبها،كنباقذلكتليجةنتن@فينا@وعى،رعلإق

فانحنفالتس@عرنابهما2يةمنبهتاتنامم@راوظتعالى-:،ل-

يهؤمنين،
ر

فحكون،لمذالمإياتامجا.فلاسبحاذ-:،ل-ظو؟

وسؤكدات(اإمن4بجمانهو@فباعرنؤكدجردفر@ايهربمةوالاية

طة.لإحااوعلى@لنصول@دالصولنظية،ب@ابمرارؤوو@له،@قم،لام

ل.لمأوثنر:بدونكذبةأى:خعقيب،ب،،ذأيمقىله.فى@فا.و@

فىددلدون@ص.بهنبةأرالاياتيهدبةاى:عذوت.و@لفمول

ناخو.ولم

يهفلملانهئانه.و@كقيرقمهلزيادةوأبى،ةكنب"لهبضوأتعبير

حكبا"-
لها،دوالجرالايات،تبولعقتناعالا"دلكالىأضاتبلب

*
ي.
ى.ب@بها؟با.منمحللىء

يخناأ-لظذلك..ب@ن@نرله-محن@

9لآ@لأعر@ىرةص(1) 3 3

.47"الآتلزخرفرةص)،(
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عل-لهلموسىنفرصفال:@@يامومى،برك@رضنامنقخرجنا

نأنجننا.@ىياصوالرعيد:يدأيتي
د@فو.):،،اإتهرالذىكاداالى

مصرأرف@وسنجاهنا@تىنا@أر%قضرجنا.ل@@رأبناها،@لتى@لايات

يد.وخفةصحرمنلىمناألجرتهمابسب

إلهلل!صعرأ.محزاتمزعل!موصى-بهماجما.افيوص
ة@لبامراالبزأتأفى@ف@@نر@إنأمئ

جه.زو@لرقىفعلعهأتجاليحل@رضا،منجناتخروقال:،
رص-

لفيرم-اللطانومجحللهم،ز@مرو@كر@رذكم،لبحتلجا.موسبر@ر@نما
ل@لأ-نالقالى-:،فىلا-منهك@برةاتإقئالمهمذايخرروقلى

ط@4سره.@رض@فجم.خرثأنبربدم@بم.ساحرسذانلهص

ون،،قأص

وتكونهنا،2إ+علإفاوجدصانلفتناأجئتناقارابحانه-؟.وترله-
ين،فى-لكاوما@كنالارف@.فىيربا."لكل

بوفلنانجند5فتال:6خركدييالموصإلىكدبعرنفرأضاتثه@
ى،.ياصمطتولا(نحنخلفهموعمالاوبيندينناجملممله،،

ئاتينل@و@فهأى:عذوف.لتم@بصفناتيند.،،4:5رقى
له..بسمرء.

:4قىووجهزمافا،بمونأتعرزصوعدأ،ةوفوله)جمل:،لظ
بوممرعدآقال8

.8@زيخة@

ا

يوكبممرع@حبترله:،أبا@همولذلكةإبئح@ف
3،43نالنالاض@را.لتةسور(11

7@-،@اونسسورة(2)
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@كةنمرفهمعلومان@م@لنابيئوأ@ق:يا،م@ن@أنمجرزولإينة+.

ى،.كاصصيترلا:بؤبدهاوصشاتبه،وأنت

أنت،ولاعنلا@خ@فقىله.هذايدهوبؤأ،صدىيكونأنزوص

0وعلصهلمفباطتوعفالمراعدقن9@ 0،0

عد.انجاز@رعدمفابمهإلاخلافق"لانخ@فهوفىله:،

تر@.و@اسيئ،بضموحمزةوعاعمعاصابنفىأهءصء،وفى@ه:،

ومحئلكسربانمحاش
وأحد.تينأ.@تر@

"ووءع@عدلأى:ا..وصىصنس@بقال:ل.الأصوأملهءت

لافريق@ن.بالنبةلم.طريسوى@يهث

تاأ/نجنا.تخراجئتاا:ومؤعدلموسى@ددأفرعرنلف@اى:

بىوبهيمننافبلسرك،لبو:4لايخثدواقهصةباسبسوك

مجرنوأناالومح@،مذاأتولانكنلانخا@ازلة،و@ك@لامبار@ا@وص

ألتكاس@شدغمجثالمدينة،بتوسطنم@قناىمنازفيأمكلن

ا@يه.مجضروا

وصكانهصىلمرماقالنالفدنفرصأنبه@بمة@اح@الآيةفىوللتاملى

كد
يدبه.بينلنمراطرافبم

صهلمكهو%فلناتيند...بالقم،مهتعدير.*لنلاء:@اسد

طمواضتراطهعا،وببندسبيننا@اجعلهبناصبه.دذىالمرعد@ضيلىحد

رارالين@يرن.أناحهاتتروأفت،ولانكن4نخاتلاارعد،فى@إ

ايرا.حقنة،االدثوسدت
نامىاالاسجميع

ى،.مو

درولرمرن،ىن@نيش@ا@لام-محل!مرس-أن@قر2ن@ح@و@فد

يوممو@دآنال@ه:،بضعليه
شحى،.سالن@صكثروأن@زبن@@

9س3@بلا@بى-مح@@ب@لصا@ة(1)
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ادوالمر
نة:@كيوم

لاتفيه.نوجمتصفيه،نابوضزكانوايوم

يومءث
لهم.د

ز...@ليروبومو@يل:عاث@ورا.،يرمكانإنهفيلى:

زيتتميومصبش@وبيئالمنازلة@وعدن:و@ى@فرصل.ظأى:
عندوقتفىجميما@لناسمجعانمنماطلبهذأ@ليوموفىوجملما،

بافرعون.سوتدينوبينىنس@كلمايثهدوا@)@لشى،لرتناح

يدبهدفرعرشله،كديدبلقدظ@حلام-عيهمرمس-أنك@2بنلا،

ةالمبار،عدمونج@انطلبء،نقدواعظم،أصد
يوم

منهعابى@يد،؟@

ألمبار@ق.تمكا@يثا@ا@@لفحىوقتفى@لناسجمعأنايضا--
عاقال

عرنصلي@يوم،ذكمرسوأعدلمنماو@ة،@لكئاتحب
@ثه@ا؟وسر.علىاطللبوزمرقفر،@ل@وقيدبنه،و@ظهوراقه،ة@@

المباينحدوييق،اط)تباعفىرغبنرنجة.فؤ@اص@ل@المجمعوفى
فىويئبعوحفر،بودكلبذال@الحميثوبهثروأشياممم،

جمغ
@له@

"رلمدا"@ربر

م-@ل@علبهحمدموص@-أنبدفرعرننكان.ما2ن@قر@ح@نم
فيذصقولىش5تال:ابارزةمر@

افى،.ثمكيدهخ
سى،مرالىعرنفراستمعانصدوة:@@

لمهووالمجلى،نفعرف.ا

قي5امدبر
ده،.بمخ

فيأى:
خ

اأرأم5ح:،اف،1منسحرتهبار3

1فىبم 1
و@

لتحدلللىث،
عليهرس-ى.

فا.أةبها@بايخ؟لوأ-ةلناع@قد.@"اتالاتىمأشلالى

7صالهبرل@شال@ء3(1)
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عليانهوسىكيشواجه.أر*أءن،وفىصموصينةدارت@نى@اورات@@

يم@...عزضا.و.ارأدة،ةوشجاش،برباولوكرور.،مونفر

مةة@رو@صسب@يندارعالمجثلى@ط@فال@بدرة@لسرلاتظتنم

ربه،تمنموسىبهجا.افىؤبا@عترافم@@@مبإ؟لتهتعاسرات،

تمالى-:ل-؟

ويخكمىمولهمقال"
فيسجتكمكذبمافهفىتفتروالا

فيفابوقدابن@
اوأسرل@ببخهمأمرهمعرازطت161)ىافز

شكميخرجاأنيدانب@ساجرانمذانبنتارا(62)ى@لنجو

نمرو@منأشوا؟(63)اثلىصثمةب@ر-ذمب@اوتبسخرهماأرع@ثم

أنإ:اموسرياقارا(64)استملىمنوم@اتأفالحوقذةااشا@

حبالهمفإذاأ@قرا،بئقاذ(65)أ@ق@لأ@نثونأنوإفاتاقى

نيةفأوجصاق(66)شحىأنهاسحرممن4إإيخيلومجصئم

ىيرجفة
مافىوأ@ق(6لم9)الأغداتإكحتقفالا(671

ماخولاسلرصنراكيدإثاما@عراتلقتيئي
احر@@@

صاآةقاراصضدافألقى@لسحرة(69)أقىحيث
ها@ونبرمب

."(70)ىومو

ولوال@@وصىفمل@ةفى-يص@فرله-
ا

كذباأفهعلىنفتروالا

تدسلاع-.@@لبهموص-وجهلماباح@بعذاب،...فيسحتم

ذل@.منممثرأوشلوجعين.ائنين@دمن3صل:دار.و!نح
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فب@حتمعاصمعئوحفصانالاضفرأ)نجحتم(تولهالجل:ظ
+

نالاخرين.ةنقرا.حما.بف@نونوأ@لباقييلا.-.وكريا.ضم

منءدت@بانهز@ةوترا.ونمبم.بحدف@وس@رباس،تسم
وباب@لاذ-@@@

يئ.ز!لحجاا@ف@وسقطع-

لقط4اصتنهو.ادو@اتالا@قصا.،علىالدلالة@الأدة.منهوأصل

ذماب.@@لالحر@فىال!بستلوش@نأ،@ن@يتركظمدتقما.أف:راال@.

ا".ك@81"ابجىفىانبإضمارونمه

تال.أى:
لو@هوجمابم@التقى@لذبنل@حرةلام-د@@عاليهوسى

علىاونفترلالم،والهلاكبل@ل@ا:فالإماط،عرنفرحندلمأنب@د

اوعسمؤاقأنعراشو.وجى،فىاتقفريانكذلأ،نعال-اقه-
.

عظيمابب@4وأباتالى-أقه-يهمأطذل@ف@لنملرفإنم@لص،ن

عفدهمن

لتةمعترفةانزى،منفيو@لىوحملة،
بلا.ةطك!وي@رير

فضركل.تخابوقدأى:
باءالاقرلاتالى-اقه-علىقال

او@يرناحمذروا@ننمبئاسراطالمفتربنللبطلينأولعرنوفر@،@لا@قيم@

أ.امصلهتطيراأنأولابه،فىر

نةفىدعاباز@ا@@كانا@لعةسادنه@@ل@طهأنويدو
وس

@بدليللرة،بعض
جمماعرلمفننازعراذلأ،بسدنعالى-قىإ"-

ووامر
ا@ديث.فىالمسارة@نو@:و@@نبرى،ا@

انوباى:
بالاسشمالو@لبد@منصيحن@الم.مرسى@لسحرةحمع

جمهميمايضلفراضلا@،)دتمور-1إذا،والهلاك
د@وا@واسر"

ر@8

@سلا@.عله@ا@أخبه-@رصسبهيتاررنما@ا.@ر!وبالناأ:

.98صج@الجع@يىعلى@لىط::6(1)
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حرومىبه.باءناماكانلنفتاثق-:عقرد@ل-؟ظمن@م
أ

أص.لان@صاقهشدمقن@@انخمبه،فت

ض.طلضمذأ!طس@:صمحمع*أنبعدلظز،ونهم.

@اسلاهاحاسمليهمنازلتر.ملهلدترددينزملائههح@فىأخذمقونهم
والممدطا@،لبا.ولاكتساب@لناس@عفتغييرهولضجا.نه؟

@سو...@@طثعىة-لدصأىناق-@النىاحاكولسب

منغر.علىينتصرأنأظاعخير@عر@لفىا،مذا@لفريقانويبدو

انلاحرمذانإنظراتذلكبعدتالى-ترله-بديلبة،فى@ناالحرة

@@ال.بقتمبا@طرين@.وسوصا،أرض@منآجمر؟أنبربدأن

افاجمولى.

استحلى-من@يوم@المعوفدصفااشواثميملم،/

@إلىوهاروز.مرسىمنة@لصتالىضانتئيرالآبتانفهاتان

تثبوفىصفو@م،تجمبعئأنمى@دلمبذرا@نهم
صتىلبحضبعصهمخ

وشا@م...وسلطاكمجما@ممنهملام-@@علإهموصى-بنبلا

اسضماأر،والإص@لتاجىبقب@رلبضبضهمد@رةلظ)ى:

ماصوطقشا@،يربداان،حمرساماررنمرس،لنمنرايهم،عيه

ع@با.حم@اوانباصرلاهماليممر!ارضهمق@محرة.با،يضلد.

مرالنرنمودبمنمبم@ىا@لى.بطريفتمبنباأنكدلطانويربده

اولانا@الدبىلض،
.4ننحمونلىابيئموني،إلتملذىاوبمايمما.

باضبار@لتصبرأتتدمانمال.وأنصأشر@بمعقاشلمؤنثلملى:ظ

ان،لساحرمذأنانالى-:،له-*-فىشاتأ،تروفاك@لىا.بةبايطر

طبى.@لفرالإمامذكرها
و:مموأبرترألساحراذ،مذأنإن5تمالى-:قىل-@مه:فقالءا@

ورفىت-حرأن،لامذيئ)نه
هماوغيرعائثةكلانعن@ترلض-@مم.

يابة....من



عا"رةسو

ذاز،ان."@نهصحةةرواثفىوعاصمأصابئللواكىألى@روقىأ

ا@سفنحالفةمنسلت@فرامة@رمذهأن،....لاص5إن،قخفص.

ان.ساصالاهذانماسناما:و@ونالإعراب،فادومن

افقوأفيار،حمرامادإن.بشد.مذأنإنيهرفيون:.ولمنيونافىونرأ

اب.الإعروخا@فرااخمحف

ناجماعة.أماقررواتأ.قرزرثفنه
ئن...ا،

لألهاخهاولا،نوال:ستةو@ابهوتالمدبنةأ@لةفىا.فىدط.و@@

ى
4توخ@مهو:المئررخبجملونوخثحم...بيدوركمببنار:اط

إلابه..،هع@حمال@ماأحئما@قولوصذ@ا@لآ@ص..

كلن)ذاأى:فصيحة،كيدآ...،ناجمراتاد-قى@ه-فى@نا.و@

@رض@تآ.جاقد@فرأ@يخرارونو@موص@ننكدلك.الأص
عايهواعزمواسسأاحكرن@@ى:ا@يلما،فاجصربسعرصا...،

ممفر،.ملوهنبمولا

لتنفيذ.وأستعدأح@وعابعزمإذاوازمط،رأيهفلانأجمعبفال:
أمر@لمحنىبهرنم@ط.جمب.انتوانمأى:صما،ائنوانموقر@ه،

اتويل@@ترأبط@الو@فلو@،على@وفاوأعظمفوس،فى@كيةكزأ

،
له.ة.ؤكد،1بي@*.ذاسشحل@،:مناليوماللحوقدو@ه.ة

يومفىبالممالوبزو،ألمحوشاى:
نوسمى.@ملو،@طابق@نزال.@

لنامرسكانتعلىظبنا)ذاطخمه،،%علىيتعلباطوامتطاعأجله،
ا،

تف@ذاط@الدى،اشو
.11أشدشمامرفاكسليخارةناخصعلينا@

نش@المنازلة.ولمبارزهاسامحةنتومحا
عاي@دلا+سى-مرنكرةدم

أولبهونةوإماقاقىانامالاموسىة،عنم-@مر2د@ح@@له-و@الرا

-.
لا

أ

1"راجع(9) 3س1 1
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ده،لمعذوفناقى،وم@ول.@ق@.،طرحالاصل:فىلإلقا.وا

ادوالمر
@معا.به

ثدوةت:ادى@حخيرسبد@عدلىصد@حوةظأى:
د+.@و@حد@.@@4

حجا@نااقىتتركنا@وإما@نا،ق@محصاكأنتتلئأن)عاياءوسبالقوة:

تةلا؟راافا@اأننسمهمعلىوهوقد.@سلام-@@يهجمرو.-وسى:لاا

هطجمزفىماوأن.ح@للام-عل!سه-للأدبأعاةصوفيل.م.ص(:

أ@قى.نأول.ا"كوتخارأوكلقا.لمضتارإماأى:ضر.بشلمنصوب

عذوت.لمتدأصأةعلىفرعأوص

ألئ...،،منأولنناأوكوكإالتا.)عاالاعصأى:.

@اجدلمحم،فرعةترك@للام-م!مرسى-أنذلطبد@لقرأنح@نم
الهمنبذأ@.أالتوا،بللظاد-:.ن.فقال-ة،جرا،لةأ@4@@قى@ةوأ@

شحى،أكامحرممنلبما@بجلوعصيهم
له.قةلا@ةأصمرإبدأ.و@لتخيل:@

@نرم.@ق@طارق@لا@فوصاطيخال،ومنه

تخييرمعلىاردفىلسوة@سلام-@ع@يهموسى-قال@ى:
اأبمزله:

و@مى.حبالقسم.ما@تا.ب!أتم

وع@همحبالهمفإذا5ترله:فىو@لفا.
علىفةسطروسفصجمة".،

*
@ف@ائة.مى@واذاف،محذ-م

مااوأ@ضهبلوا@صفا.أولا.انتمأ@قوابل@ىصلهمقالا@:
نم

موسىجاتمااطرص@افمومح@نإذاء@االم
كلرط@دؤإموأزها،

ب@اونها،علىنسصحباتباالر@معىأط@نوأنسحرم،شرةمن)يهيجل

كبابئفال
ببههبىنتهعركنتما@قلذ:؟أود@وماسنأكموذلاثير:.

8ن@سبر(1) 2رص-161 26.
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جلة،مماكالتو!1،5باختيارأنهاضلنمافلرلجلمجيثونمبدوت@طرب

@نمقىكلناحرة-،@ثا@كبيرا-و@اا،جما@فرنواوكا
حم@،ماوه

بضا.-بصايركبحبات،مللأنألىإدىساتحنى

لهنربد@يلا@لام-طيهموسى-فىأنرتا،ت@نمحرةشلانووب

مرصى..،.يخفةنمسهفىفاوجى@تالى-:-

وصفا@فى.أى:وف.أطاطيخفة:ور.لإفاوالإخنا.الإحبهاس:وا

عبهم@اسحرزوحبالأىرحيروف،اطنثينا.نف@هفى@لسلام-عايه-
@تصى@تجا@كا@ا

ى@.@لهحدثمذاوخرلهنها،@ر@
لابئرية@ية@

سنل@ا@الأمر"ذراىعندما
@@

فىمذا@ام@حرالؤ%أنممننضىوعر،

@قر.
@نا.@

جفحله.ممارفيمر@م

نلناله:،تجرنه-بحااوأوحى@،وقى@تاد-نبتههنا،

الاعد،.أنتلد@نغفلا

تتشلا@اصرة:ضل@نيخمةقهفىاوج@لا@ند@اات@@ى:

لانعلا،نت@ظفر.(و@@البةعيهمالاعلىأنت)ندنعلوه،ممايامو@ى
ومهمقاطسك

@باصل.@

@صما:اتكدالمزنمله.ب@لموسىابثارةاثن@فالى-افه-أكدوقد

ع@لا.تألا-يدالمةلو.@@اشعبير@ثا:وثايخريرنبا:وثاالمؤكدة،)ن
الم.@

فىريادةماءنرا...،نالدهنك@افى؟:اقوأصق.سانهونو@ه-
@ت@.وتث.تثجب@هفى

اال@تنت.وظة
اللانلقت@فال:وخ@.بسرضةلاش.الاخذكعنى

بالفم.وباليلا(وحذقبسرعةتناولهاذاولقفافا،لضاباقنه
حةمضوتجاءتلفف،أحملها:،صبحيه،اتنر@.ثلاثمنر@لكلةوفى

2س5كئبر-ننير@ن)أ( ثار@نب-.ب-94



1عشرادس@@لجز.ا 7

تا،ت،@فضلوأصلساكنة،وفا.عةش@تافنممفتوحة،لامبيلانحففة،

ألق،.ومر.الامصابفىصومجمفو@عرتخفيفا،حدامافصإله@

نمق@.ح@ساة@ة@قرأ.نلقف،؟نيا:،وئا
ض@فحل@أن@لا@فا.،@

ا.ماصنرنلتفسسنكفىماوأكلى:عذوف.تجدأ

تلقف،لثها:.وثا
بضع

@@@وعون@تا.@
وفتحم

ا@فف@@ناف@
وجزم

ولى.ا،ةلفرا.كالفمل

تر@هالاأخرىء2ياتفىعربح@ذلكجا.ءعا.،بمينهفىكاوالىأد

مرسفالئ5تالى-:-
يهون،.يأ.مانلقففإذاسعصا.

أو@تهكير.شانها،من@قواللعلىسيلفىيمينقما8لهبضخماو@بر

مينكةومانلكذد@،@للهتحالى-أفه-ل3لفبمدنه@ضايهبما

ث
ا.

رصى،با.اأ@قالوعى...
نس.لآمى-:البدا@ا@ا@ا@

ى...،.

@باسوا@قئ:والم.

@
4تمون@لسرة.ماعن@هكلبمبدتبتلمفىما

ذ@حى.ومحمهمحبالهمأنشرصرن@لناسجملوقصل،ونرو%

ذايمونع@بة-جة@فىن@-ه@نينا@نهاعارتذل@كئير:،،أبئقال

يئلمحتىدعمىو@بالاطتلكيتغلمجتاصى،و@ضرورلصوعنقوترائم

اجارناا")دذال@ونيظرو@لناصىوالوةوابتلعته،ثيئا@لاتلققهمنها

ضحواالميبعرة،م@امت@ا@ا".
يملون،11(.افىماكاوبطلمان،@ب@

@ا،أ@ر،نرتلق@ماد8طلضللت@عر،ساك@بدا).كلاضروفىله:،

محذوف.وسائدبرما،كيد،5وان،اسموكلموعولة

اإنم.صن@وهلذىافإنماصنعره،نلقفعصاكبا@رصىوألقوالتقدبر:

بهمو":نهمو@لرةك!سمن-.كيد
"@

2صبر-5إنتضسبر 61.
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أفى،حبث8@لناسمنالجنرمذايفرزولاأى@نساء-،ينلعولا8

ي@مبم.بهأربددم@ظرتءبثكان،@اى:

أنأى:
@

)نج@ه،والم@أقبلوححما،@ماكان،أ!زيضولالايفلغلاس

لا"
إصنع

الناص
لاحقائق.يفو@لترو@لنزوبروالز؟الخيل@

مجعواصاحروخدلمتلت:نإط@لكئافت.صاحبفال
لأنفات3

دأ@ل@فى.@فصد@
جمعفلود.معنى@دإدلايخة،محنى@)دم

أنبلك

"أدد.@مر@دالمفص،

:
م

د"1ارأ،رأوا@@يزة@اسر@6فتدى@ايهبرجاةفااإذال@بدنفكا

مرصأن
2تااقا@سدا@صوةفا@قى@ناد-:.فال@-بمينه،فى@ا

برب
ومرصن"

".

مخنهةل@نممربة.فمبحةفالفى...،فىترله.دفا.@لآرص:،انال

عن
أ"

خمرب@.

و@ضتحية،وعارتيمية،فىمامرء@وأ@ؤوف،اطفىألاى:

وعصحمبالهم
هموجو.علىقهأواصأ@زل@مؤة،السحرة3وبم،

2ضاقانين
وصبرب.

0 0،0(2).

@ق@أنقا@و
ةتر@@بردلءا..سجدفا@فى@لسحرةنعافى-.له-بقوبر

ةلقواةصاجدينوألقامإنسانعما.إيهأضءق@وه،عاثىا،مان@لبر

حالفى@لسرة@س@عايمنه-سبحاوأطلق-عاينوما،@لقلمحبزةاالظم

سبودم
المماضبة.عالهمإدنظرااا@م؟وإ؟.تعاد-له-

)يى،تفى.انثن@لاق،اطلها@ني@د@ا@نمي@ء@@نفوسبهدا@و.
اعلىفىكانوالا@همفهصاجدبنخروا@ايهرخى:نالملهتجيب،و

2س3ن@صير!(1) 96.

9الآرص@-ن@صبر92) 3ص6 3
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@لهعا.رأوأاظ@لسر،@لبقات
@ا@عرفراصفاعهم،عنجما@رص

لألا،ب:"@اصوشليس

إ?ا@ااجمثات:أصلرظ
ب

أ.
رط@،

و@صيمالهاأ@فوا@.ة-

@والمجىيهفرإ
د.

سهم:رسألقوانم
د.صر@ل@لاشثرساعةمد

أعط@فا
@فا.ال!بينالفرق

ن،ت

نقفهم.وسحرة،@@بهفرعرنمانوعدذلدبعدصبحانه-بين-نم

نالى-:فنال-@رمحبد

إ:@مال"
تم

ا@سحر.عممالن@إنه)كم،نا،أنفبلله

@جذو@فىصمولأصاة@خلافمنوأرجدكمأيدإكملأقعلر!ة

ملىكنؤشلنقارا(71)قىوأعذابمأسذآأ؟و@تمئن@لخل،

هذ.لقضىإنماقافيأنتمافاقفىأفطروالذى@ببناتمنماجاءأ

عليهأخرتناوماأإطالناتلينفربنااضا%)كي(!ا@لدديخااطياة
ا

@ه)ك@(!قىخيرمرأوا@ثه@لسحرمن
لهفإنمجرمماربريأتمن

صم

أئكمأو@داطات@علقدمؤمبميآتهومن(74)يكيىولاا@لايرت

حالديئالأنهارتحتهامن@رىعدنجنات(75)@لملى@لمرجاتلهم

)جى(،.تزكامئجزاهوزكفيها،

جدبن:سات@الى-قه-خرواوفدشامدلملنبمددلم@رةنفرصقالأى:

أ0
ئم

دعر.لهفىرصدقخموهلموسشتم3لأى:.لم،3ذأ،اتنيلا

وأنقلى-
م

@ألاسماهبذ@اى.الإدنأع@اجمأننجلله،
ا

لعلتقر
ديد.@كش

1صم@بعللإ-مح@@بهل@ةحا@(1) 01.

(2
@

.75ءصف-يهثق@سبر



طهرةص

لهرلهانقدتمانىمىصإنأى:@سحر،@عطايشإيهيرآإنه.

فاة@لسحر،فنونمحالمافىوسيمبرآكل
2نهتوأطأ.تم لانسبمة،نغ.10

"
عه.اأ:أن

نالإيمىوعنبه.،اسى.@@عن@فاس@عرف@ترلسذا@س.وغرض@

ة6منافىقباط
بدلاسكوأتكلماالر@لثب@ترمهأمامور@ظمو@@عرة@@@4

بهموبهاصتبدأن
"رأو.مال@منوالهاح.وتاط

جا@مو@رأالدبمنللأن@شال:.د-)كدبأمذانرلهالىضا@نم(
.

@ل،.كفى@ذإعولاسلبنمخلا@،ن

@ثسلا-آدةأثنطقفرايه،اى:
ى،صرأر@السممع

أنففهلهترللنرآءتعرةونواريم@لنخل.جنوععلىعلبن@و،

آ.ملبفيل

أدفالمر
بانبالجاةنأو.)فى@رلآالةابمن@ى:خلا@،منقىله،من

تعدالع@منعلىالإشاناشدذلكن@ابرى،،أرجلومهاالبئ@لدبقطع
@ا.ئمي)ذا@د@سن-4

محند.؟شتوا@دهبه@ى
@.

ح،لكا.
لجان@ن.إشادانه0نحتالمتينبهتينتط@اسبفلاف

مخير@انأخثئ.لجذوحامن@ن@نخل،،فىجنوعيمبهمادخشاروا
صوعنافىلعلوماللروال@مايجكلىغير@ا،مناضئعلجهاو@لتصلبب

اما.

فين.المؤ.لا.م.لقاب@هذاب،أرانلشىاخاررءو@لعايخانه@ر

فى@ذ،بمص@ضو،ا@رله.8اب@ل:ظل
ع

ح@ل،ال@

@كرنأن@لبه@
حمة

ت
4يخر@شوفى@فة. 1

2ووتفا@ت@نحل-نقر@فرع
افا-نا

وءأوءطأ.-
م.

أنهأحدهما:وبهان:و@همجازأن@أنوتحمل
نم@فأحمروضع
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صنب.يمن.المئ@بهءيه@أنهو@لنافى:@لخلى.جذوععليوالاصل2خر
@@

محلبه.واضلالجنح

لهلاملوفيضه،إنهجمثمجازأبنكدسنىفى،يهرخى،"لر،

رالمكروهذاص@علرففى@المعلىوتيتمكنإلجذع،

ووجمدحهدبد،قكدبدضأبقى،وعذاباأندأيتولت@لئوترله..

وجمر.@فى

)زالزوأبقىأع،قذبباأثدأبناحرة@نى)بهطلتحلئوو@قهأى؟

ور؟.وسرأم.)نا@م،اووك

فيديدبهنا@ل@وكا@ه
صوىعذابصمنيهونأند

مهولهم،ابهت

)بالم.يخر@قابه@تابص

أنهىاتفىإبثهههماجا.فد@نا،نمالاقصحكل.للشا@دبلىوهذا

تمو.إيهريهر)نهة@ح@ذن6انل"به7متمنفرصلتعالى-:.،قىله-نها

و@رجلك@أيديمتدنتدون.،فوفاأهلنهالتغربراالمديخةفى
أجمين،عا@نمنم،خلاثمن

@،نلوب@فىالإبمارلصتقرأنبص@لسحرةأنسبحانه-ح@-ئمت
قد

لنقالرافقال:،كتر@ثالاوععلاشخفافبالهمفرعونبلوا@ديد،

ن@جا.ماعلنزئرك
قاضر..،.أنتمأنالنىفافطروللن@@لبيات،مئ

يافىعرنفخاركل@لهم:نفرصعلى@ديدردلمفىالسحرةفالل@:

طهعذأبك...نسلامتنا.نقدمو@نبدثحزشنأصبانضىشولن

@@لنىأ@فا@رأما@سا.@قءفىو@وص.بها.ناجا.@ق@االعجراتنا.:)ماظر

ومحمبنا.@با@ناتب@لعىفإذا

@يل!كل@ل@لنه(1)
1س3-@ 01.

سور(2)
1ن@ن@لآ:لفالاعرة 2،،31

طه(سورة-11
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نا،.جا.ماقرله.فىما،@لا.للطتيخاالراوفطرن!.والذى.4وجما

مرمى.بدعلى@لبيناتصنفاجا.افىعلىفىعرنباخآركلنأى:

ة.رط@ذهفىواوجدظخلقناأى:ناى@طراكعلىولا

رجو@ببه،متمو@لوعوللتم،ار@رمنهتتكلانويصح

يئيالنر@نؤفىكنا@نفطرالذىوصالميق:نبالصطعليه@لفعذ:@لقم

نات.منناجا.ماعلى

قافى،أنتمالمتفىة،و@رله
لهوزنلالهمقهديرهبانمنهمتمريح

خلات،.منوأر@المأيديملاتدن@ترله:محلىمنهموردعندم،

أن@نهأما@ظنملرلنالحسط@أنبمدخالفناطاعةعلىطاتكفقدآ@نيى:
لىتمايهها،لما@لىو@@ىجوارحنا،فىننيذهبرما%ونفذشل،ط

به.6منتعاصر@مامزشيناتملاولافبها:الإبمانشد@شقرتلونجا

فيفىص@مشل@لا:احمتلضاد@ال@@.واعلمبضر@طا.:تلل
.

بميفعللماوبه،انوعدلم
3

ى:عظاظ@رصاوذل@انكروامو@وعابم،فقترم:@قال
نهأ

ثلم
اقهوان@هم.@ة

عصثم
اللهنشالى-؟باقه-@راسحنهم)يمالاجل@نه

5)@نابون،@اتبح@ومننتما5وماسهن:لمرصىتال

2ثاناالدن!.إ)لمجاةس.نقف@)مماوقىلا:
في

3،لنا@ط.اذالينفرنا

لهم.تجهد@لى.بالاكمدم.فملجل
بتعلق)نمامذا@لكفإنباجمامنا،فاعلهأنتمافرعونياافملاى:

@مذ@مقنأصبهاوعذاأروال،هةشوسياةاطمنهفىبيهاننا ة.خرلاا

@ضتطلينس،78س@نءهتنير@نرله(1)
ت.
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@لالفة،نا،لنا@اياليحرنا+أسومالكوخالقنابربنا،3منانا@"

نه-،بحاب@-اكلإثروا@ايهفرسببةانترفناطاللى

للا+موصى@ليهبهنارضرل@@لحر،عئعليهكرمتناأولينفرلناط

للىفحملا.لا.كلككناوقدق،مر@لى@طلمقعلى@لباعالصمق@ارضة@

@ا@وضو
شدةطرللإشخطابالم،فيلدضبالذكوخو

الإيمان.الىأقهم@امأنربكر@يهموبكثرةدعنه

5وورلا

0

لهم:نفرصقىللى@ر"وا؟د@نذيلوإبقى،جرو@ته
وابقى،.عذلبااسدابناواتعلن.

وعطا.ةجزا.وألقعرن،فرمند!ئوا@يخريمالى-وأل@ه-أى:

ا..عاصمنابقىها.و@مامح@،نشىلاسبحانه-ثواب@-فإن

يكونأنبصحجمرما..،بهرياتمقايهوجمل-:،عزوقوله-

اتجةوحنها@يخا،اصالرعافبةسص.لبياننللا-اقه-سافهمتاقأمأ*

@الومكى.

فرعون.@ردلمفىة@لسومبضة*مقيمونأنريح

يومبه،رياتمقوايشان.داللا@افه،وافى:،
حمالفىدقيا@ة@

."ماص"كرفه

لهذاأى:لا،@إنتعالى-،باقه-و@لرك@لكوبمةتبهأ؟،صأى:

لاأنه،ظامرهق.ا.شدببامحذأيخايذبحمغ،@بزم،
@ا،يموت

لافيؤ!،:
."ا@رة-81لمجاةمجيى@

بهنمنارلهمكفرواوابخننالى-،-@؟،
ا،توفيوعيهممضلا

هكفرر،@ضىكلكذكعذابها،منعهمبخمصولأ

ياابمامزمنا،؟بأنهموشل:فق@@لؤمنينعانبةحقة-سبحابين-نم

لند،@اوابمانه.جمانب@سالحاتالاممال،فدص،5وحقأ،

@وجل@@"4لحاوعلهم)يمانهمبسبلهم،"بتد@لصفاتللومو@ون@

قي.السانةوالم@فيعة،@لللنازل4يىتصلى،



صرطهاص*

@مل.الدرحاتمنبح@الاكار،مختهامنعيماعمنجناتوترله:.

@

اد@ا،ونمارماأثحارمانحتمننجرىداة@ةبانيةجناتلهم:@@

إايا.أبخلودافيها،خافي"
2وتجرلهرت@نأى.زى،قا+.جزاقى.@د-لا@تا.@ا@@وذال@،.

ولد@مى.دنى@لكرمن

افىئر،باصلوبها@لبيغلنارتعوقد@ايهوقيورةد@يهونمنالىط

للوة...ول@صوفرمرنسىموبيند@رت@لىلة@ل@المحاوراتتلد

@اندعار@لباطل.قتصار@طبااففة

@لنمننجا.جاشمانه-ساق-ثم
لمحنرواشل،)صعلى@نىبهاافم@ق@

تعالى-:فقال-جحردما.من

فهطريمألهمببمباثىأنرأنموصىبدأوحيتاولقد."

مه.بجنوفرعونفأتبمم(77)تخمثىولاثرك@تخافلايبسماالبو

@يممنفنثيهم
ما

(")مدىوماقومهفرعونوأضلكا(78غشها

@لطوجانبكموواعدناعدوكنممنأبحيناكمتدبهرائيلبنىإ

قالممارزطيباتمنكلوا(")و@لممئتوى@لنكاطيكموقىلناالأيمن
فقدغضبىمايهيحاكومنكغي،عليميخحلفيهرلاتطنؤا

2،.18امتدولثممصاطوكلوآ@تابلمنلنفاروإني(89)ىمر
@أوحيا@ولقد5جانه-:وقىله-5ملضه:ما@لآرصس.

ألم@4)تإجمايةح@".،يبادى.أ@ر@أنمو@ى
أا

ومه،وةقفرص)اء4ى3

ىعله"سنفابربد(ع@مطجوىذكزصبحانه-طر@-و@
@وب@د@ن8،.ال@رة

ءثا،.س@...ببلنممومى

1@بر@ولرص-ن@أ1) 2س6 15.
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قلايهر؟الابةوعددتشا
الإمجا.،لهذاتاكيدأوقدلقمالمرطئةباللام

لا.تريرأ

موصى-جمدفاداإ@تدأوحبضوافه@ى:
ال:وت@تلام-@ا-عله

الاحمرلج@عرإدزممربم.تبها@اليل.لأ،فىلأتااصئنىمنببادىحمر

"جما،فى@لب@حرطريقالهمنافرباليه.وملتماأذا

زل؟الج@ئشا،.فا@رهيا@سا،أئبحرفىطربقالهمنل@ل:@@

حمما.لهتجلإذاص@ا،مادفىلفربوكولهم:

برسفربأنب@حدئت@ق@@لملىقفإنهنج@با@طر@ؤوالمراد

انجل.إسربىأصباطبصلىطريقاعرائنتىكانت@لبعر،@سا.

ومحب-:
ن@-@ا

انينو@وسىاخخرصادينافلصرلم@@ف

بم،ورحم@محلبهمو@ل-عزبعطفه-للإشارتاد-لله-العبردبة

سبحات-.اؤ-للخاعاداواسذلأستمبدجثنفىصعفيانعلىللتنيهه،

له.داعهجمالم!،

إيه،وليئلمابهوصفنجا،طرلقولا.دنةببا،وتوله،ابل:.س

مصوانمابص،ببسالملاة
صفىا،صوقل:لجفقه.@المباعا؟ت

كخادكرصفبرياأوشمناف،حنفعلىأوفة.للبابهوعفعصدر

مبالنة،،5@لىاحد؟
"

يثبتقمد؟يل@لى"يخثىولادركاخافلا5سبحانه-:و@ولا-

@رفي
قل!.علنبنة@لطمأدغالول@لسلام-عليهموس-

منالخالعلهنمبعلفيوالجلةالإدراك.ممدرصاسمو@وك

@نرب،."ظمل

@نمنخافغيركوفدحالةيابا،دبرنى@طروبا@@نربلنى:

@ء11(
3.،.ىملى@بلالب-3لبلصاب



طهصورةثلاا

@لرمبنر@أقفوجلى.غيرة.يفأطمقوجنود.نفىصبدر@

اطم.من
الا@ازينرسأنشا"نما.علىكل)شتلتفديهربمةلمألابة:

.@ومنسىصنلبفىوالاطمئنان

وسىبان.عمانندنفرصوقفسبحاده-.بدبئ-ئم
فد

بقوخرج

البمنفشدالم.ذ@ضردهفرصفأتبهمتالى-:.سر@ال-ش
ما

غثبهنم
"

اة)صأ@ورسىوج.ضةز.فىعوع@أنو"أى:
قيمص،نل.ث

ا

أغر@@نذال@،نتيجةفتن.،ول،ومنىمر@فىعالبو@سرعجنورو

لم.@؟ضوأملحثمفى@لحر.وجنردهفىعونالى-ق@@ته-

لبممنفنشهمفىقىله:،الموعرلصانى@لبه@مبالاممو@لتصبير
ما

@اتطيم@@لب@فشم،
حرا:@ا.@ونهرلملمش@ة@ىوترله،فهم

اجه.مرعايك(فئجماصاروامجثضالى--@إلا@كنههبمممالا

الىفاوحىله:.وفريننى،مارةيفى@دإذلى-:.تماقىله-نظبر.و

ا@وحى،.@به.
لاختصالابالبنصاكثيهما.تع@لى-د-ضر@لبهاف:صاصل-ظ

جرلمعومق
@

دي
شبهمأ@:@ايهثيرة.بالمحاقفلتهامعتستقلدنى@

مالا

و@لتند@بة:فثام.ما@لبمششثالموقىى.أ.شالى-لا@قه-لمنحهبم
1@شطية@ ،

، 0 00).

فىصنالطإناهدى،وماثرمهعرنفروأضلنه-،سبحاوفوله-

با@نرق،*نالى-يهاءأقه-انقبل
أ

ا@باميالموماق،اطبقعلرعننرمهحميانهفىنفرصوأضلأى:

جماطقبتهمتم@و@لباكال،لغىطريق@دصانمامد@م
و@المد.الاستضاد

.78صبهات-فمص!(1)
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جما.قدالاحداث،ا@لا@بالنسةاجالقالايتان.علهاشنملتوما

رةنحسوت@ال-قىله-@ذ@وشىأخر@تفى؟مفصلا
"

حينامراوأ.:شعر

بنفىالمدائن-اضننىصفارسلقرن.!.)دىبمباأصأنمرصلىلم

روخ-اذرون.نا@لنائظون.،لناص@همظيون.لثرفترلا.ين.

3و@تاموكنوزويرن.منى@ناتفأخرجنالم
م.@

بنىاو@ررأنا.2ذلا@

ص

أ.اشملهترقين.مفاتبصاسراشل.
موصى@حاب@لالمجان،ى

ناا

اضربأنىوسالى.فأوحبنابدين.ربسات@لظلمدركون.

بئالاخرنملفناوأ،@ملرد@فرق؟صنف@قلق،@لبحر،بصاك

بن،.الاخرنناأكرئمأجعين@ومقمرسىوانريخا

راشلا-بابنىففال:.لنع@بمسراشلبنىإصبحانه-ذكر-ئم

وأتمأعينمأمامأغرقنامبانوخد.،فرعرنمحو28آ@ناا@به@تد
مو.نمويو.انوكاأنبيداليهم،لطررن

@لص

مذأذرسعدنا@يم.وواأى:الايمن،ر@للرجانبآوولثدئا"

المحارمرالو-اوصنالم،اصلاحدلهداقي@لؤراةلإعطانهنالم@

تالى-:بتوله-ايهلم

أ،أرئ@ر@ياربهمبقاتفنمبعثروأنمحنا@ا@يالأني@ن@وسوواعدفا..

حبصال،
نمار@دولم،وهلأكنرصانهمفى@ش@ذكرلمبهئاف:"

نماد@راح.ا،فى@قرراةو@د،لر@@@مجافالماباةمئموصواعد

لاحهاا@هم،المواعمةمد@
ونقبا@م،لنيمتكاةجث@مواتملتبسهم

ر@وا@يهم
ادبهام@وظا@مفاف@

محال.افافرونيماعم،وءشالم
سا:نثم.

ر

"نه..ازوأر4نى
(.)

المشرد@لثاقعلىنمبجاف.يؤله:،5ممه:ماالفرطىوقال

واعدنا..نقولأ

2صى3@ف-إحتثير(11
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1،و،
ولاضمال..بمينلحلإتى@يسلاباف،يتلانهنصببئ،

ناأصأى:المضاف:خفثمر@الرنبجا)نبانآووأعدناالا@ة:يروت

روجياصأباطأنمرسى
ا@لكلفتوبهفرتم@بالهسه

عدووتجل:م.

@رعد@لوراة،فبزتي@يمنا؟رنج@لطوجاياقاننفوصاقإكريدسس

0جالم@رعدكان،لانبهأطوضوايهنلىصى،كان 0،0
)ا"

محلبهم.نه-سبحات-نث@.نضنالمو@للرىاع@يملناوشلاتوتر

عللرعمن@حر@@تسق@بهان@@ملضهلزجةحلوةمادةوالمن:
أبسى.طلوعالىالجر

الم@الذ@@طانر@يئبه@عي،لذيذ@طانر:@و@لسلي
أنوكالماثةأ

بأكله.ويتلذذونونهيا@ض

أحدماصواحد،ئى.وهماعل@م.به@ه@اشعامابهايةوقي@:

به.لتلبتهمسلوى@نل@وحمى@عبم،تالى-قه-لامنناد/فا،،

اتواط@م@المنافعتلافى@تيهولنتمورختنابففلناعلملناوش@ى:

خب.عركد@وتاخفركاشلق

باحة،ي@آ،ما@زقاطيباتمنانه-:،جحانرله-فىوالاص
اكللهموفلنا:@@عرف.@قرللضواجمالأ.

منآز@نامارات@من

ابهم.أحالها@مهد@اخاالذا:منغبرهماومرو@للوى،للن
غض@مجللومنغضيعليمفيحلفيهولاتعالنراروالى-:،وفىلا-

فقد

@عفيانهإذ@@ا،ت@اد-اقه-ثرعااءدود@لقنجكلاوزمنلهمنحذبرمرى،
ئ@ء.رصداطجماوزة

فىترله:@ا،مر،الذىللرصول)دديصفيهفىترله،@فيرو@

2سفرطى-19ن@بم(9) 30.
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لان@لاةقهاأمسلقال:،ثنىبجب.الحا.-.مم.يهسرويلآ،ارزفنا@*

جب.وئبمهحلالاءعلى

بنم@كافى@جل،@وتر"
أكا.،

نالم@ةفلانحليقال:ل.ش:@

يه.قىلإذاحلولا،بالفم-جمل-

واثبهرو.ابامااقهرزضم@لدباش@مقانيلإصربقبااصوالمحنى:

نملتم)ذانإنملم،ئرعناها@نىدود@آ@طرزتنانسماتتجاوزوارلاميا،
عقابىبهوقىلنمضبىعليهصنو.ضابى،بموقىلفي،علبمصملك

اا"الىوصارهلا@ى:مرى،ت"
وت

ار.الى@كأى:ز

خبةفلانا-ى@عربقال:مخره.وكجبلنفعصممكلن@لقرعلواعله

الهلاكفىاصضملنمأسفل،الصف@لإذابكرما-يهوء@-لر@ر-

لاهو.لل

اعئيرأى:فى@ففار،دل@ففاد:لمجاده@لأملباببحانه-نتع-ئم

مابكلو2ث،والمعاص،@ئركمقتاب،لمنالمنفرة.
لإبمانايحب

دى،ا.نمتافى-،@فه-برض@شتيماصو@لأى:ا.صا@محلوبه.

لقأنإلىوصلاخه"4اس@تقاعدودأومذل@،علىوافيضل@:
.

تالى-.@ته-

@نسبى.إللتراخى@@تدى،@نمترله،فىونم
@فر،ناكان.ذ

ير
بينا

أنلىعلىنال@إوبستصر@لما@،يلتعتتالى-@د@نه-يوبعق

ذل@.علىبياوآلامنويننالى-@فه-طق

عي.4@ومى-ترمفتنةعزدديثاد@@ايهربمة@سورة@شقبنانم

لهم..@لساعرىددبةقادوااويهتربه،لمنماجاةذبأنبالسلام-
نعالى-:ل-ك@

ىأثرعلىأولاهقاذم!83)مرصىياقومكعنأجمال@وعا"



1 ولصحورة7

بحلإكمئقومكفثناقدأفإتآل)لمه()ترضىربىإليكومجلتلم

ظلأسفا،بأنغ@تؤ@هبدمرسىفرجع(85)@لسامرىوأطغ

أندأرذتمأنم@لىروعليكمأفطالأوعدأسربكميدكئمأ!قى@إ

أأت!راءاظ(86)ىبنئفأخلغربمسنغتعليكميئ

فقذقناهافكذللم@@لقومزينةأوزارأينحما!)محناوجمالكناموعدك

هذأاركقاراضلهجداجملالهنمفأخرج(87)@سايرئأ@قى@

لاتوبل@غألأيرجغيرو@أنلا)هه(منمىموسىوإله3بد

."(89)ولام@فرالهملايملاث@

بسلامعليهمرصىأندخما:ضة@ك@@ايمربمةإت1،ومذ،

جبلفاحبةم@بها)صرانيللمئصارانجر"فرعرن،نمالى@فه2ألا1أن

وم@ربهجاةلمناوذبمارون،حا."عيملخاتكمنم%@سرر،

بحمانه-فأنجر.-ربه،لمقا.شرفاكمب؟نعجل.نمجماكم،من:سبحرن

سيوبا.كنو.عن2اجلاوماوجماله.@هم.يخبنهفى@هشأحدأ،.ط

محفرف.للضمقوذ

ادكلن،ذأالى.المجى.تتجل2جلاش@.أىلمرص:و@اوا@نى:
ك،ورا.وضلفمنر@تجل

خ
كهصيتأخرأذ@قرملىشى@ينخىأنه

3نيموأننأبهم@يطانظرهليكرد@لفر،حما،ق

:@@أفىى،علىاولا.مله:،ترةت@اد-ربه-شنرأ"و@ىجاب.فا

لترضى،ربالدو@علتفايل،نز.بصبىترنو@ل@مئ،بةمقرعلى
والهى-يالمند+@قى@ل.ضتجلهم،احضأنعدحملئوقداى:

4وضاادةثش@
عئ.



عر@لسادسالجز،

ةبنينفىيلفور@قر@علىتقحمهعالق@ن@سلاء-عيهفر@ى-

ب@ء،.ررفىمحلىحرصهة:ولئان.نهعلى@قربه.نرأأممم؟ولى:ا،

سبعناللمجلك،-:سالت:فإنعثاف:."صاسلظ
دمجلة،@

@شو@أو@ادؤرضاكثصا-بقال.أنوا@اط@قعيهنجمابق@نىف@كلن

أع@يهمنطبقيخرفىىس،؟)شعلى@ولا.موفرله:بى..لى*.ا

@امجلةشإن@أحدما:شبئ@ين:@لمزةربواجهماقضئتدقلت:

ا،د@منس@ملها،لاءا.سباعن@ل@لشوال@افى:قصها،فى
د@يخمعص

جدبولمبانهفاغلعل!،انكرماقىفىو@هير@الآ@مدر،يطص@س

وييئلي@وبه،ولاتحنلفى@دإدة،بهلايمتدئليير،.ندمالامنى

عقبهئمومقد@هم.رنيمالرفدبتقلم.كلثلهابة،نرمسانةالاشقتهمن

ضى،،ربى@ترليدلموجك@ال،البعن@لزالابمجر

اصى،@وأض@مالكتو@دسنقناقدنإلالاد-:،،توقوله+

لهم.ضارقتهبحدنرمهفله@اسبايه-منه-رخب@@

لغة:ومحناه@لقنن"فتنا"وكل@ة
وضع

أمرلبتبيندنارفىالذمص

ز@.ب.اماصصا

كادنارفى@االفولنها:ةمتمم@تبإطلا،القركنفىظلقو@لفتنة

5تمالى-:قوله-قى

لاتوفىكاجة@طونهطيفشون(.على@فاريرمهم

مثركين،.ماكناربناو@قهظراانالاقننهمتكنلمنم@الى-:.-

لىلادآو@أمو@ال@انما"أمالىقرله-فىتحان،؟والا.الاخت@اوفها:
حىلافكوننلولموظ5فىالنمالى-:قيماكلو@لإعر@لإفلاومنها:فتنة،

يردومنصبحانه-:.وترله-قة،
له.قلكنالنقنتهاقه

ف
@مه

"،ضبنأ...

.81صيهناف-3لفبى(1)
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لانوالثرك،الإضلالومرألايخرمذا@لحنىبالفتةادالمرويبلو:ان

فتأ
ام

@ملام-.عيهى-مو.غيبةفىللجلعبادتهمبسببكانت

جلا@لهمنبد"مزو@ىفىم.اصذتافى-؟فىلا-مذاوإرل@ث@

تلهجمدا
ار..،.س

ا@و@دأ@رى:
مل:ا@رائيل.ئةضلالفىب:!كان@لذىلحصم

)نهوشل:ة.لساصباتوفلاقيإلىوبنسباشل)صبقزعا.منكان

يخرم@ولأأنرالمنذلكيروفيل@بتر،شني@ترممنكان

عفارقتدبعدمنقىمدأفلاخاقد@إنهلموصى:،تعالى-الهه-قالأى:
4

اقادوفاال@لعبا@الى@امخ@@لامرى،رلهمفىصالببوكمانلهم،

ه.اصواماله

ككقا@انأسفا،غفبانترمهالمىسفرجعتالى-،له-رش
أنب@@ملام-عابهعنه-

قىمه.بضلالعم

وكان
ال@ورلغ.ضهوتلقربه،ناجىأنبعرايم@وص@رجرع

د@ديوجرعهعنلوقرمه،إفىمرسىجعفرصه:.@@طكرصاقال

اةرللتورأخذ@ة،اطذىوعثرذى@لقم.الاربعينما@ستوفىبداى:

قدباعهبارمىكا.)بعدمالماالفا.مابلنصببيةالمذكور،الإنجارلاعقب

ه،ق@باعتبارلااسفا،كفبان5قرلاتفادمنالم@@رجمرع
كانتا)نو

@@لكونفإنحقبقة،مليهداخلة

رمثومقررأعسالاربميننمامبمدرع

0إر@بال!دنهء:سال@رملابب 0
،0

رك@تو@نلقيهوبملىدبهناجانهبعد.فىمه-إدموسىفرجعئ:والم.
شديلى@انضب.غفبانأى:أصفا،غضانةكولةب

والجزع.اطزنبهادالمرومل@غضب،@شدةسفبا،ادفالمر
1الآلوسى-ندصبر(11 2ص6 ،4.



اكيثحر@لسادس@ز.@

قال5ال:لةالمجمعهرصبصلقومهموصىلهماظبصبين-تم

حصأ...،وعدأرب@مدآةالمنوم@ا

عماوربمب@آالمقىمياو@قوإفياربرسيلطلمفالأى:

أةر@قوإ.فىالش:أطارعدمذاقو.ره،ان@الىلملجعللاحنا

عبادنهساعرفتمفل@اذاأعبن@...أمامعدوأصاملاكوسصادتميتملهدا

1ورز@هيرهفىشرنأنمخوطاغه 0 0 0

دتم@رأم@لد@عيكمأفعلال@ئال:طيمرالإف@وفىتاييبهمفىز@د@

وعدى،فاحالنتم.حبمر@قغفبعيميكلأى

@لص@أمو،روالإنيفىلأ؟ال...،افعاله.فىشفالأستفهام

حىيلللمإةلاأنيبهمفارن@الذىالزمانعليكماظالوالمعنى:

ربمم.مقغفبعلإيهم@كلأناردتمفكمبلابه،ما@صتندوا

ا"@ب@إخلاعر@علىنئحواانوصإيا.وعدنمو@افىمرعل@ظغلقم

نالى-فه-

بير-مانوا)@م@يم،@لضبطول)رأدغمعنىو.
وعرذ@ك

لاجل.محباد@مفىىيا@طاعتهم

كل،@@عباثةعلىعكو@مموعله:اخلافهمكان5جرير:ابئفال

لها@رنوقولهبموعدلم،اقهكانافىلموعدىمو.افىعلىالسيروشكهم

ير@)فى@ودعانم@ل@لعبا"عنغالماذ
نو@علب@لقموس:،أنرفىمم@

س،ايناصبرءةححتىعاكفيى

ضولهم،بلادةعدندل@@@ارأبةماذيرمسبحاة-ن@ءيع-

ثخصبتموقفاهةأفكلرلم،واتكلس
يظظماقارا5شالى-:@قال-

".،بملكناموطك

61،عى6،جربر-ابرتلص(1)



4@رةسواك@

أى:شنللام-ر@ا@تجععاصم-عنناشعفر@.)كلايهنا(وفىله

أى(@للام-نوش@الميمبمر)بمايهنا(و@لكاقحمزةوتر@.نا.بأص

وهوننا،بساطا@ى:@للام-صكرنو@بمبفمفون-@باا.وقرتضا:بط

ابرنا.أى:.@ايهناعنر@،و@فعرله@نامحلهمصلو@فا@

اتيوافىكأ.ارألاعلألبو@وء@لنهم.)صرانجلنجوفاللى:
ت)خيارفا،وو@اتيأفاباصبمشبدنا@ا@لمنا@وعدكماذب@ق

انضناوبينناإةخينارانشا،،سا@اتحتبلىخلأنمنأبرالاطان@

ل.عللبقياسولمالنا@لسا@ىبولوا
@
أنروصعليه.عامدفاكالذىد

وحم@.نمالى-نعبد@فه-

1دتذفنا@ترم@ربنةنأورارا.حملناواكا@وفوله: أ@قىكذاكة0
تببحةأعذارمنناره@القيئ@ىء،ا@،@@

بنمعلح-عقمروحهعاصابهفوكثرابنقرأهحمالا،")مما.:و
اءا.

@وقرأهفاعل،ونانبنلإنهونثديد@بم-
بفت@حدباقىن-

اطاء

وفاعلى.فعدأةعدم-وأا:

حماف@ا؟لاوزار:باوأقبط،لقرم:باادوالمرملخصه:،ماالآر@ناد
دمعيدفىلىاطقالزط.ناستحاروه.مابنلاءوقدوابالانام،بهامىوذ
أ@تا.ادر.وفيل:ى.@ير.باسمإمتاروهوتي:مر،سنالخروجيخل

اكعلى@ماكانألاحملمح@@لبعر
تودأ@ذنو،5و-نفرصومغرقوان@

لمحلالاآيهنلمأ@امعكيمةأةعلىذلدرانجلا@
فالاأ:ااحما؟)يم؟وناباصدكا@لفنا@مالمرص:إسراشلنجرقالأ@:

أخناماالبد@الىزينةقأحمالا.و
جيمابترفى@لارما@@قلىفناص@رننهم

ما-4ى،اقى@اصاأماثنا،ا@يناف@اى:نكدلد،ى،،الساصمن

ينة.ا@تالكمق

62،@ىللاوس@ء6؟كصبر!1)
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نجةزعنتررعوالهماجملةمزلا.بهلمحسذرمالوعا@"كيرةابنلظ

نهم،الا@قر@ايقبط.
الاعيالووف@أدير،عنرعرانشووا@لل،بن.

"الكبير...

نافتال:ادلنلكرى@ن@لسا.لهمماصن@نه-شحائن-ئم
لهمحرج

ننى،.مرسواله@..@ذا!خرلر@ق@را.4جمسداصلا

لمسحوح.ا@لصوتوافىوار:

دلهم@طص@أخرجأن@نار،فى@اء@سنفرهشجهء!ة:ةنه@ن..@ى:

@بقر.كمرتصوتأىخر@ر،لاجداجلاذك،عن

الإض@ريل@@مجلء!ذال@فىادياةخلئناد-اقه-انقيل:

لهم.الإمتحان@

ىصص@ال@واصنجماة.ب@ةلموشل:
ن.4وصلبدن@،@صن@

اد@بقر.ضكموتصرنامنهيخرجتبعفيا@لدحلتإذا@نافلى

ى:@لا@صلهمتالذىر@وا@لمجلماكدسرائلبنر@لت.
مذا

لهوإإلههبم
بوذ.@نا،ه@)نىمرسىلانفامحبدوه.موسى

محنهسحث

لمومى.يودم@،8قولهفىكللنمرض.نأم@فى

ايهتضلم@منبيهم،خأد@موص.تحس@ب@علىيدلمذاوقولهم

بمبدكانتدتر@د@قه،ادطماداسنبيهمأقرعوابللل،ابعبادة

ضه.إثفذبنهم@نىقد)نهوالعل

@ترك،بمز@@نسبان@وأن@ساصى،مر@الف.إنمغ@صثانىأنوني:

ىدساص@فتركى:ة
بث@لذىلفالدونجذظامرى،لمالإجمانمنعليهما

لهم.تلذىسلعبادةعلىالناسوحمفىمرسى،بهنعالى-@لته-

3صكحبر-5@محبر@(1) 04.
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لانهوممة.@كلالايةئسناصا@ظص4لاأ"أرجحولا،لاضا

المأ.مر
لمف.@ا-عنور

اخبرقس،بهون.أنعذفاو@بل@باالالاشبربرضرأولىابئلظ

وأ@رب@ربه،نسىبانهموسىوصفواله.@@لاصعننالى-افه-من

أهلمنجةاطلإجماع@لامى،جهاضافىمر@لليربدهزبافى
@إصاعريكهمقخيرابهونأنومرسى،مرذكرضبنهولاعلب@ه،@التاوبل

غيره،نأصه.برلكهء.

ضرالهمبملكولاقرلا،لبهمبرجعإلاأذيرون@نلالى-،أدهوقىله-

نفما،ولا
أدب@م.سرهسوغبمائهمجهلهمعلىلهمنترخ

مؤلا.@@الب@رةعىابئ@ى:لمنام.ب@ضيه@قدرع@لالماتو@لما.
طلاب:إلها،اتخدرهانىا@اصلتأنإلىبفطنوالمفا.@@@

أدهخ،

يكالط@ولاله،نهيولولاشعليهمبردولاحاطبو.؟اوسارهإذاصبهم
@ففع.قولا.@ضر@لاسضنا

ىموسى.قومواتحذ8ءإلى-قوله-الآيةبهنهوثيه
طيه@مقئد.

اخنوء،،جميلا،دبهمبمولابكلمهملاأفهيرواالمارضا@هجمدعحل@

ظالمن،اوكانو
لأ

الحامليهةهزلا،ش@لسلام-عل@يهمارلن-موفنه-صجافي-ض
د-:نعافتال-ل،@@و@د@لذبنا

بمروإدطبهفتخإنماقىمياقبلمنهارونلهملولتدظ،
كيىما4عانبرحلناقا،(60)أمزىا@وأ@فانجرفىحمن@لر،
إ@ير-صى

(!
)19(،.مرش

9س6؟جربر-ابنا.مسير(1) 49.

8الاعر@د@لأثصورة(3) 8 لأ.9



اسعثدسالساالجز.

ا.قب@داؤكدةفمية.قل.-،منىماصونلهملولقدظوجك:..

1وأتهأى:
لقد

ل@عبمارون-ؤمح
م-

تجلنر،،قل.بئبدةء

يافومأى:به،قمتمانماتومبامستمطف@:،لهمنتال@هم،مو@ى@ح@رص
ديربه،فى.أفيرأ@جل،محبادتما@بسبمر).مماوكفرآضلالم@ن

عة.او@اماللىبادةاسحقو@دهمرادحمنرب@للن

واسكالف@ق،اطضلجذبهمو@رحمق،لفظى@رلببينسبحانه-وبم-@م/
صيه-سبحانه-لاآونهم،اللهلواثتا:منىأنهمعلى4ولمتذعره،

عبم.ل@@رص

ماتبا@ا.علىمابعد@ا@ترتيبأعرى،ا@ايحوو@وقأتج.نحقوله:.@فا.و@

ق،عداط@شاتص@د،لصوأطيوافانجرقكذ@صا،دلموماأى:

عايهوصى-محل!.ماكامدآعلىنظوفى@داعادق@لجل،نبذإون

أبلربل،نجدلملهممارون@كي@إط@فمبح@ين@وايهق

دفى@رافالواذضلال،ىفيه.مامعلىو@تصبمبالاشخناتلهمنمبحته

صذسترمحلى@بادة@ى:كفين،عاعلهنوح@قعايه:.
@

@

أبىوضوجل،

نا@ة.-أدظةموالعبا"هتعل
بهوز@نه.)@ى@اذا@إينا@وسجعث-

@ليهروذ-ازطيرونأثبهم،وص.م،بماشوانطماسلجهالانهمام

@طاعة،و@للصحةأملاليرللام-
خ

للرب،باعمخادبيش)نه

شص.وألطف

أحقار@مل.ز"ذسلاىلام-@ص@عليهماروذ-أن@را@مأران@:نال

@اياقىم!8بقرله:أولا-@لباطل-عق@زجرلم@ربر.
@مد@نمبه،ي@3

ربهمانو5له:بقريخأ-نافه-اممرفةال
لىحمن،ا

كدكلاه@
فة@معرل@أ-!ثا
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إأو@طيو5له:بقولغإلىلضبأ-رادمالم-نمنبرق،ه،بقوله:@لنبىة
ى،.أصر

عنذىا،ا@اطةمنثو.كلقبللابدنهالجيد.،مر@لترتجبومذا

ة؟لنبرشل،الا@مىتعاد-ثرفهنم@ثبات،@)زالةومربق@طر@

منادلملمجلىإوواممهمه،الى@أصنعلىلترتبمداأنفبتفي:@لرثم
ا@ذا5قالجوا اطترتيىا

@ن):،شاووا@ودبالتقليدالاصتدلال،فىص

مرسى،11)@بنابرجعناعاكمين-عيهنبرخ

نر@اماعيهراىأنب@مارونخيهز@اقالا@وسىنه-سبحابين-نم

فقال--@الى:ضلال،من

صيتأ@تتبعنألأ(92)عارارأيتهمبذمامنحكياماررنل"،

أنخثيتإفىبرأصىولابلخيتىتأخذلاين@ؤثمل)39(،أمزى

)ممه(،.تزلىلتقئوأبهنرائيلبقبينفرقتنترد

@ىلأونا@ارتوالم@اتج@:الوماصبيلمحل@ارونث،لا-@وسىقالاى:
1ضلوارأيهمأنوتمقاوضهممنمنمدئر.

لاه"وعباد@هلبل@بب

)ضبئ8ترله:فىوالاضهاءلتافيمزيةلانبمن،أننوله:،فى
لر.@ل!ى،اص

@مرأثحينأقه@تلعا@ملغفبفىستآت@)منالذى@فحد@ااى:

لى:تومن)يكتدمتيخماامرىأ@ميت@جل،@عبادةعلىعاكمين

@نتد؟الصوبماالمضدبن،@بلتتعولاوأصلعنرىفىفنىا@،

دكوصلأنين،@فى@@لصلاب@
يعنبتاد-اقه-را@كومحب@و@لىبهم

فبه.@لاونلابصحبماتهاونا@م

.67س@ر@زى-6قيصرس(1)
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لا+@@ليهمارون-أخيهنب@.بركان@لسلام-عل@همرس-وكان

ةو@ؤمباطبنسمموففا
الامرور@دىحمنىملين،طا؟مؤلا.مع

لمفانله@
والاحطاففق@لنجهورداصسسأيخهعلىملروتبردوفا

وميا!@فيقرل:
برأسى،.ولابالحيقتأ@ذلا

عانح@باصنعاجة@ضه،منيهدى.محاولا@نىلمر.ارونال.لى:

لى.صيلى@لتافيبعلىأسولا%بلحبئلاتمدأىبنياتلبه:فى@رحم

انباعد.عئسرضاولالامرك،عاصياتف@ق

سىالالرل3
لقلبه،قيارشستمطا،أبالإضافةلأماض@5ما@لضه:

ضقيقين.ناأنهماكاالجورفإقلامه،أخاهكانأنهمنقيلئمال

هر@ضرأخذأنهروىبرأص،...ولابلبئآخذلا5وترلا:

ضوباايصلباحإ@ملام-ع!موسى-وكانبث@له،تهوطيينه،

صهمتمرفدهارونأنظنهعلاوغلبتالى-،كه-
1 ،

، 0.،0

شلى،ن@شولمائبلسنىصبنةفرفتنقرلأنخسي@ازوترله:.

فىعروف@لاصر.،عاصمخيرانهرويق@لهى،بدتمبل.اصثنا@

عه.انباعق

ةأى:
@عهم@لبقا.@@حمالقافإق.أص،ولا%ص@بل@نأحدلاأىبئا

لخهملر؟@نعتقوددند.خولالمعبدوا@صل،أنبلى3ضاقلمفىل@وعلى

ائ@لىصبنى@فد@طت"ذبحلك@كالمزضين-:!من@عىبمننلر@م)و

لك:لىقووقيتشعولماى:فىلى،فيشلمضازكين،،فرفتيئ

لأروأعلحفوى@اخلمئ"
تلتمملىمقايفلمولد@لمالمض@دبئ،سبيلضبع

5)ىلمالمؤشين،منحىممن.
تم

محمببتبلعلىممارصم،كدل@
اة

اب@.برلجهونعاك،بالأمر.فننداركلبهم@أتنحودحتىواعلا.

عى؟53.جلاا@لآلوصن@بم!1)
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آلىوعلتدليلكربمة...يةا؟ومهءه:@"ا@لعدا.بضظل

موص@هبهاأخذلمالحيتهحالقأروننطدر؟حلقا،،.وعممادلبيثفد

وصالخموصفى@وعلى@لشمر@لنابتتطلقالميةأنالمحورمناذ+

فاأمرالذينام@لرادسلحمتاللعبة)@فا.أنال@يأبوبفدالففن-

أ.لاقتدبالى-ما@قه--
به@.

أولثل@ماررن،.فهمنب@يا.لأععاسنذكرأنب@تاد-قال-فقد

افتده..+،نجهر@مممى@قه@لذين

طفاتمنونينفراوحنىعارلم...ضاشمختالذينو@لمجيمن

@
0،لآنو؟ا،خنرنةالىألىجرلة،وضرف@لذكورية،

2 ،
،.،0

اتجكلابنضبهمارون،انجهاعتذارحماعمئموصخهىاانوسمذا:
ح@وقدوتوبيخه،زجرهنىفاخذومدبرما-@لقنهراسلامرى-أالى
تعالى-:لا-فىضذللاصجافه--

به،يبفروابما!بصرتقاذ(95)ياسامرئمكخف@فاكلل"

لىصؤ@تكذكفنبذته@،أفى@لرموليمنقبضةفتضت

دلنمساس،لاتترلأنالجاةنىددفإنفاذهبلظ(96)نفى

عاكتأعايهظلتالذىإلهكواظربدتخلفه،لئمرعما@

@ف@4لننسةتملنحزقنه
ب@هلاالذىافهلمإلمحكمإنما(97)نسفا@ج@

ء"(98)@لماصءضمهوسعإلأهو

عاضأند،@ى:@اب،طمة،للامىاللام-عليهموصى-نال@ى:

تل@الاظ@صورة(1)
لآ

90.

5سأضراء@يان-،طسيرلا-بئ(21 07.
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كضبخطب-خطبسموفعلت؟ماتشلجال@أفى@لطبمللاصوما

هذا@قىفم:ومنهشد-
و@مه@مئرب.وجمهجال،أوييرب

جممهم
4ن.إعهثرالذىصا،له:واص.ور.ا،.منخطردمما

أ@له.نالناس.@لبأ@ويف@بو@لثاور،ي@تاعب

أى:"بهيمروالمممط"له:بقو@مر.عدىرد@لساصوقد

وه.يرلمماررأتله،بفعنوالملماوظنت@لقوم،يلهلمماعدت

عله،)ذافرح-"يهرممصر-بالث.بمربقال:@رجماج:ل،

ا@يه.نظرذالموأبمر.

واحد.كعنىماوفل:

ض@رأىى@لساصانروى8قنهال@رسا%منتجضةفقضت،

مقاةر@لضلأتايقاتالىينصب؟مرمىالى@ا.حين@حلام-طيه-

ر@ىوومى،توم.منىغير@لساصأحدجبرليولم%وجل-عز@قص
عليهنفعالنىدلترابلنفماخضرت،ثي.عليحافرماوضحت@طادفرس@

جملاضارالمذأبلىاطفىوألقاطضنةمنهفاخذضانا،لنرما@الفرس

خو@ر.لاجسدأ

مقفاخنشعفنةغيرى،يدلمما@لتلموص:@سامرى@لوالمعى:،

للفنةمنهفأليت@للام-عليهيل-وهوجبرل@رصفرسحافرأشقىاب

@ر،.ضلهجداجلاصار@،لاللى@لذ@فى

@ىتسى،د@ضهصمذا@للوثلأى:ئى،دلتصوكذلك،

مى،يا@والهلىادةتركوش@ت)ائيلبنىلاصلتى،لىوضحه@ريذ،

لهم.صنتهانىجلل.وبعبلهن

صول:بار@ر@د@بهونللفربئ،كثير@نصدمحيهنىأوعلىمذ@التفسير
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فىصه.حافر

تفيرفى2خررأياالاسفافىمسمأبى@لفخر@لر@زصمقنقلوتدمذا،

فناون،لافصذكر.ماعلىماي@فى@لض2نلحيىطخه:ماضالالاية

بافى.:و@حلام-عليه@وسى-ل:بارصادالمريمونأنوموثض،و@

ويقصننل@أشي@ىنن@@ر@ل:بقولفقدبه،وانى(.ور@،سنته

ليحبالشىعلى@لامرأتجللماموصأنوتقبم:رحمه،بمشلكانلؤأأفى.

.@@عنوبسزاله
له:بضي@ر"@لبل،@مبانم@ضال@)ن@اددعاهالذىر

قدوفي،لبىعليهاينم@لن@لنءممرفتأى:به،ببصروالمكابصرت،

ل@علنشيئا.اخلىتاى:الىدرلةابهماأنركنفبضة.قبضتكت

ضه../،طر-:@@تجذته،وديخك

مىصبالىسول:ادالمرن@ممابواليهذبلذىالتفيروعلىمذا

.4وطوسشهدينهلا%.:للرأدوبمون@لام-@عليه-

@عاليهلموص-ظل@سامرى@أن@د@لابة:@ال!ؤالم.وبهرن
@سلام-:

تجذتضلالعلىافدلىتجبنثمومحلد،دبندنجمايبا.أخنت@دكحت
عندلخنهما

نبمبمر.،،ل@جلاالناس@مغاننفىلىدتوص

ق.اط@راهاسعبادنه

وفد
واعلى@ال:صمأبوإليهفبماتفسيرهفى@ران@الإمامرجح

أ@رب)يههوللفرين،لفةالامخافيلي@أبرمسلملهظ@لذىالتولمذا@ن
ه:لوصلى@لنحقيئإ

ذسلا؟،.-@ببهرر!ل،@لىصباسممثهوراليىجريلأنا-
اليه.)شارةيف@قعرلامحنى@ل

.70عا6نمبر@عر@ر@زمما-رلجع(1)
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ل،الىصفرسحا@راشمقومرتجفةلإض@ر،ا@ني.لابدأت-3

صلى.ا،خلافوالإضما-

4بدلاله-3
بينمناخصكيفى@لساصأن@انفىا@@لت@ن

-

ج
صهفرحانرا@رابأنعرفكابنموئرتهأجربلبرؤيةاسك

ب@...،رباهالذىمربلصنسنذكروهوالذىثر؟أ؟@ص

نقالاقه-رحمهياارازى-@لفخرالإماممح@لرسا،الإمامردوتلى

شص-4:ا..

لهتوفىجمريل،؟علىارصوللاق)ط@لكريمألمركننىعهد-

يمنعلاتقدمذكر"ظيانجمروعدمكربم،.وسوللقول)نهتالى-.-

قىشانعاكانعلة@رصولعالاقلميهونأنومجوزمحهودأ،بهرن@ن

أئبل.)مربفا

تقد-3
فىذلكو@لى@دصصى،أنأكثرءقمفى@لكلالمفافير

مرة.غير@قه.كتاب

د-ت@@قه-مئبن.اكانبريل،@غر.دوفىرى@لا.رؤي@-3

@يق@
كاصةمخيرهدونثرا؟ذلكتأئيررفتهو"مفرلاكاناأس@قه

أ@مابسب
كانالاكذاكنلهلنجض.@مد:"يا.لاأنهصنروعهفى@

خروجنشامد.لماأوكانتعباصى-أبنجرفى-؟
كابالر@-@انات

"ألاثادبخ@فى

2 ،
،0).

دقر3ننالامر@ببدهماالىأفربمسم،أ"ايهإذبصاأنلناويدو

@سا.@زضأناالفرونذكرها@ق@اياتوتلكا@استمدناماإذابم،@ايهر
ىر

لمجربل.رؤشهئانوفى

@سند@صلا@اءب@اثما،"@فى@احر-ىولاش
1

@ح.1

إد@اننح

را(1)
.79ص6الن@ر@رارى-تببم

.2س،:6الآرس@-نمبررابم(21
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ابحرأنيلياتمقلاظنناعليويخب4،أمحا@و@دو"-عليهأفهمل-

تعالى-.اقه-الىيخاد@ملمالى%

لم@لظنه-:،صبحاله-وفر
لاساس..-"نقرلأنةالحيافىلكفإنب

لهلمط،بةح@
ى.لماصم-@س@@"عاتمرصى-

@لىب@منفىومرنل،ظمنكقنالبالتثدبد-صدرص-والمسا@ر:

@جنس.لفى@

كنإنطذب،ذلكشلتقدملدتلل@امرى:رمى@آل.والمعنى:

اقربما)ذالهمتقرلوأذالناس،منبالنذقبظانجاتد،ةم@فى
بهسئولاأحمداأمىلا@ى:لاماس،نك:.لس

اغالدولاأحد،

أحد.ينها@عا@ولاأحدا

)وحثىومنهاأطملائى.بةبقوفى@دفياسوف@لكثما@:عا@بلظ
أة.وذلك

بتهومبالمتهوس@نهملاظع@موحرممنحا@طيا،@لناسلطةمخا@نخ

بفمالناسبهوكلاجهته،وس
ا)صعىأنأتنئد@ذانفا.

"أةاسأو

حم
وسا-أ

الم@
قحاىاءى-برضأيىأى:وس-

يصيح:وصوتحامر..@لناس
@لقالشاوحثىفى@ناسو@ادس@اس.لا

اطإلىللاجى.
"،5(."@لبؤلآ.فرئحى@نا@لومنرم،

ىالآر.وقال
أنهذكر.بهاجئابئعلىعقوقيفىو@لرمدمه:.ما

ب!ماشلهنف@بززوه،سأساامحليهلجتحعذك)ظهار@قماقمدهفد
@مل،جن@من@لجزاهليكرنبشال@فصويل:هوتحتنعهلبمدم
،2بالنبذهثىاشبهضه@لتحاىذل@فإنشبذ،نجذحيث

، 0 00).

.85عى3لثصاف-نمبر)لأ(

2عىلأ6الآرص@-تفير(2) 56.



@لسا@.افى.
@

ع@
@
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5نفىفىأصل@مكربمةالابةومنهرا:ظ اكمو@فوا@ا@ىلابدعل1

نحا@ماصم.وعدم

أدنياافىبتهمحقراتبد!السيىفىالاخرة،ب@عترسبايه-بين-ئم

ءتناف،،)نمرعدألاىإت1شال:،

ووة-
بفمرابرو10أتر4،صنلةله:،

@إن!وأى:م.@ل@ةحو.ا.@ات

في@اق!ل@،سيتجزهبلباه.@ضالى-لقه-طفد@قالآخرةفىرعدأ@@

ئعانيكاضلاال@،وإ2ضلالابسبنتخهلانىليما،@حقا@يرمئذ@

@لناس.منو@لنفورلالطردبةبترلدنيا

@كامه،لنحمرو،بووأك@يرأبئوقرأ
بضم

إنوأى:ايلاموكر@تا.@

شأتيبلمنه،االربأومحنه،@لتخا@شطعالنالآخرةفىموعدأ@

صاغر...وأنت

صنمهالذىبالب@لاللام-ع!موسى-نعلهماسبسانه-ئن-ثم/

كفا،.طمحا@هظلت)الدالذىإلىطروافقال:،الناسللامرى@ض

ا@نىل.@@محبردكإدوأن@رى:للما.أيفاءمومى-لوظ@ى:

عن@.فىءحئئوأقباعدأنتعاثةعلى@@@

أى:محذوف،لقمابوالجلأصلج@.أمامبافارفحرقنه،"

بة،دبحرت-فى@فنؤنهلماى:نسمأ،فى@ليملننسفنهنملنعرتنه،و@قه

ولاأثر.@ينشهلاب@قجمث

يقىلاصيثوذراهفر"إذا@فأ.نس@ينسفهالطحامشفتال:

ثدا..شه

@لسلام-علبهسى-وقذ.وقد
دجا@لين@للأنحب@يا.يأرحقذل@.

ية،و@لتنصالنبحيستضوا.مماذالة.يتعئلاأةا@لجل،صدىا@ذين

بهالم.ويةمةبحا%انطاسعلىو@ضد@لهىإنمالعباد@مأن،

.@وصعص:إلاصإلهلاش11@كا%@لمإنما"نعالى-:وقىله-
عالا،
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@@ابعلالورق@لإحقا@سو@تاست@
لبادةاد@ضا@ااى:إصل.@

وسعالذ.وحده،تعاد-اقه-صظيمو@
عامهتصولاثى..كل@له

خاة
ت

@سط..فى@ولارضرا،فىلآ

حبهم،باخباصلربناقصتقد@اكريمألورةنمناضوإلى
ورتهه؟،؟@للام-عبوس-@يه.ت@ال-اقه-رعايةمنابص

مىمروبينوفرعرن،موسىليننم@@ى@المحاوراتلكعلبنا.ضت

سبها@ليناد-@قه-انعمالتى@لنممنجمان@كا@دنناصوة@و@

شجيمو@إيداءودو@ا@ك@ودبالمجىبلوهاظوكيفانيل،إص
@

وس

@حلام-.عل!-

به@تنرالى@والاولين،نمصمنةإلى@لبرذل@بعدسبحانه-أشار-نم

أنالىوم،@ايهر.بثاد@لقر؟ن
تعالى-:فقال-نيه،لاربب3تايخامةبوم

منوقدآلمناكأنباءماقدسبقينعليئانقعى"كن@اء
لدفا

4ف!عنهأعرفىمن(99)ادص

@لديئ(900)اوزرتي@لقيايوم@يم

نحثزورفى@لعشلاح@يرم(109)حمشلآ@لقيامةيرملهم@وص@فيه
ولونيخحظ(102)زرق@يرمئلزللمرمين

(103)عثرأ@لابنمإنحه@

إلالبثتمبف.طريقةأمثلهميغرذبذبقررنبمطأسلمنحن

)،01(،.يري@

علىوفلممدرنتنمبمحلفىكنال@،@ناد-له-فىش@و@ل@

الأصنسبق.ماتدإ.ا"مق@اءأبها@رصولعلبك-نقصأى:

و@دارومارون.موسىعنعايكماتصفاهثلتصما@،الما@@لامم
اشلى.ب@!ويننفرصينجمهمالض
ماتدانجا،مقفىفىلان،و"

@ن@لذ@ويث@ل@لتبيف@،هسبن
ند@لقر2ن

افه-أنانه،ق؟فىكنير.صرح
له@رصعليشىلم



1لافر@سادسفي.

جميعوصم-عليهصلىاقه-
لى-تع@له-فىذلكقو.قة،مرل.شاا،الحرأ

عيك....قصصملمورسللاتجلشعليكئصفالمتدورصلا"

@ىعليه-@@تمهمافوافدنو.
اقهفىسعله-زياثة@ن:ب@@اصاإ.أ،

ز@به.أعاعاوتسل@هونسنزأده،لته،وتكثير@عمزوسم،عليه
فا.

ا...يشعاووليشبروابت@ا@@@لامم2لماال.باصلمؤمنيناوتذكيرقرمه،

بانونمظبمبهترا،ذكولدنامئتيناك2وقدسبحانه-:،وفىله-

يم.@ايهرقرثن

وهوعظما.ا،ذكر"وحدفاعدفامنوصنحناكاعطيناكوفد:@@

يم.@نرثش@لكر
@اأكألناه!ركمباذكرومذالى-.ظكنال-

نتم
ون،.نجر.@

ه:وصدكربا@قر3ق@نصيةوفىأشر@رأزى:،قال

دنب@م.دبفهم،أ@صمناس@@ا@يهمامجناجذكريخهيهابأنهاحدها:

أ@ت@كيرمفبهكلى@لناس،وشانهافهلا.7أنواعيذكوأنهوئاليها:

وانهنه-،صبحاقال-مك،؟ولترو@لرشل@كرالذفيهانهلثها:

قسارن،وسوفولقرمدلدكرل

تال:ر6نهذا@لهمدايةعنيعرضرمقعلتةص.سبحات-بئ-ئم

بوميحملفإنهعنهأعرصرمق"
بوملهمسا.وفيهخال@بنوصرا.دقيامة@

حملا،.بخامة

لدالمرووالذنب،الإنموعلى@ثتيل،@ا@لعلىطلقصلا،فىو@لوزر

م.والا،تال1،2على@لاالصرتبةالابهاثمطةبةهنا@لمنر@

أ@دقربئةبالرزروالمرللىالكثا@:صابنال مماهاظه،أباحقيلةأ

1الالامالآ:اصورة(1) 6 4

7ص6رلزى-لضقفب12).@* 1

@@
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يفدحانىباءلاخمالها،وعوبةالم@اف،عليقلافىتثبيهاوزرا

الإثم،ومرالوزرجزا.لأ@ااوظر.،شقضوللامل.

القيامةيومياتوننرفي@ل@أننه،امنىإروفىص@قرأننا@أضوقد

اأوزبحملونوم
نوكذلكومرعلى@ورلم،جمه@نوذأنقالأى:رم.

طةكاأوزارلمالوط@تمالى--
بوم

بنل!كمبضلرلذبناأوزأرومن@قبامقه@

طصا.ألاعلم،
"رونفي

يببنهنج@لقر2د@لكريم،وصكراكمذاعنعرضرسنأى؟
مذا

لدبهنؤصة،كبرناماظهر.6علا@لقيامهيوممجملو@لترك،الإعر@ضر

تالى-.اقه-مرطالمجنه@لعتوبة

ر.زارمذاالمترففى@لذاباى:خالىين،وفىلا

الإنممنأنفحمعليماحملواذ@و"أى:حملا،امةلة:ومت@و@ا".
بم.يهر"دفر-لن@مدايةعناضهماعرببب@

يوموساطمترله:.5الآرصى:ق@ل
أنعلىلغ،إثا.8حملادقات@

حملا،"علىجودمترنامذاعلىولم@ل@بش.-جمئذمنيلصا.،،

بر.و@تضمحذوف،لذمباوصوا@ا...قجينأقعالر
حم@حم@مصاه

رلم،،صز

بي-ئم
فقال:،عند@لخرالمجرمينأحموالبحانه-@

فىبنفخيوم

رظ،.زبرثذالمجرمينونحثرالمور

نية،إثاادفخة@عررفى@ايخلإصبخنخومثس-@@أى:

.86صت@ير@ثشاتء3(1)

لنخلى@لآ:952رةص(3)

9شير@لالرس-(3) ."ص6
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ثدةمن@يرنزرقكر@معالةالسابون@ميوضذينالمجر.و@ثر

ضوؤماذبإذا@ليننعا،،إى:زرظ،غم،كوصالا@ر@الول،

سوي@ر@لعطدا@لثدبدلاناشا،@عاسنا-:زر،،أو،نافى@ا.ق@
اد

زرق.@،يخجمل@لمين

رفىزفىا،و.أت@اصحوسننق@عروفى@وقختتعاد-د-@

منالا
نعلرون،1قيامفإذامأخرىفيهشخنم@قه.شا.

@بياناسنئناتعثرا،الالبثتمنلمب@ميقخافؤنة؟بح@وقوله-

@موت.فى@وخةا@ىسبيا@علىبمضبعفمتجولهما

ئلينصببط@ا@@يومفىمذا@نم"يخمايهامسونالمجرمينحهصنلم@ى:

الايام.أواليالىعئراشلالمفى@بورآلبثغما

دفدمو@ايقفا@ا،وصرعةلمحتفصار@لدة،الترل:-مذانومقصدم.

دبعث@أنلهمتبينبعد@نولاحساب،لايعثلنهمقعمونهيننواما؟على

يتوهرن.نراما@بهسنىعلىللاصو@نحق،دساب@وأنص،

علهلشمولاني@.،يقرلون.@م.كلا@كف5@الى-!وفوله-

-

بهكايتخلئونطيناسى.لاقيللهم،يمالرنهيضبماأعموحدنانحق:@

@رفى@لديا.نخبورلملثه@ممقضأنفي

لبثتمم@نعقلاو@رجحمرأيا،@أ@:@@طرتجه@مثلهمبقولإذ،
و@@لدا.ريحنيلا،بو.الا

للتقلبليهير.ةوارقت،@لئيرم:با@د

نيلا.زمناالافبورآفىمالبنتمأى:و@تحقير.

4لكوبللى@لصدق،لم)فربابهونهلايد@ئلهممذا@لقولونصبه

للىل.ضدةعلى@دل

هلا.الآت(لزمرسورة(1)
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محيثةإلابلثوالم@ساعة-أى@و@ا-يوم.كأخ@إلى-:،ت@@ال-

."عحاماأو

:

يوم@الناسال@صصجحانه-بين-م
الى-!ت.فقال-@فيامة@

فينوها،(105)نف@ربئينفهافقلالجبالعنويسألىأك،

يلأ@ون؟يرمئذ(107)أء!ولاا@رخارى@لا(106)صفمف@قابم

إلافلا@عللر@نالاضواتوخفتله،لاعرجالحاعى

لهيضىرو@لزحمنلهاذيئمنإلأ@لثئفامةاتئلامئنري(108)ص@ا

أمابينال@لم(109)قولا
(110)ملأبهولايحيطرنوماخنفغريهنم

@ل@@ومق199)فالمماخلمقرقدخاب@اخى@لقيومهالىضتوء

)299(،.ه@مولاظدميخاففلائؤمىرهو@عاطات@

@ئالالأصعنوللسانلون
فاراأكمرلسام@.كمار@لقيامةيوم

أنق@سإند@دالانهزا.:!سيلعلىو"-عايهاقهعلىل-للرص
فولالجبار،من@يهونداينت،إ:ادنجعث،وأفناتفئ،الد.يخاضه

ربىينفافتلل@لى/عنويسارندنالى-:.@رله-
يسفا،.

@مهم.و@ادرفةطلبسبلعلىونالمؤ.لمانلون@@وقل:

بوم

كللء

@كقبنسفها،."ةوقوله
@لتر@بارخنفتيقال:القلع.كحئ

-

ررز-،.افت@ت@إذاضر@-ب@بس

يهر"لص@رسانالي@ويىلكى"
@بالالاحوعندناس@ضب@بم-

ربىينسعالهم:مقل@لفيامه،
ا.بفل@بادنسفا،

مجملهانمأءوالما،ن
اح.الثتفرقهد@!@@فموشالمرفاو؟لمننا%،ال



@ثر@ادسا@.

لم@رس@نسائلذمئفىماإزالة)د@ةللاتفتل،قرلم:،فىو@لفا.

قدالجبالأن
@لقيامة.بومتبقى

شارأجزا@ابا@أ@ب@لإلىصفصنا@يعردعاا،يخنو.قرله،فى@ميرو@

ب@لفلى@لباية
ف،@

بقرينةعبهاالمحرلرضا،ادبردأنويمح

مرو@لتاع:@ببال.تلعبمدى@بانبةيالا.الهال.
للارضمنإبخفا

بنا..اونجاتعيهن@أنهرن

صفاصاأجز)يهانحنىالملا.ا@ربةضو@لصضف:
احدر

جهة.صفمق

بسنبترمما@ى.
لابنا-نجاونباتلالا"مبهشفضتاوي@.أرضا@نت@

الجالبعاقلاعالارفىفىىلاشأى:شا،أ.ولاجاعرفيات@لا.

أماكهاشبلتفحا،فاصم@أى:أقا،5ضى@الاكامنحفضا،نام@منا،

اراحد.كالصفملسا.مشو؟

أ:فقارو@لرج،اليوخيئفىاتد@لت:فإن@ايهئات:عاحبلظ

ين،والارضالاعيان،فىبالفتعو@لرجالمحاق،فىايمرباالعرج

3صا@ايم@ور@لينعحفكيف.

@بالاضو@ضالا:شرصتئجب@حنوخله.للفظامذألخ@بارقات:

لىتإرس)نكوذلطيهون،ماالجغعلىعهاالاعرجاجوقىو@للامحة،

بصراماوان@تمويرنعجدعلىيةفى@لتىفتوبايتها،فوشد@رض

انفيها@رأ@رتهرأى@ال@لىساصتطلتئمتط،اعرجاجنيايقلمأنهكل

ضع،مرغيرفىعرجعلىنجهالعثر@دبة.@المقابي@علىاصواصابرض

@عرج@ذال@اقهفنذ@الندص،إقياسباولكن@لبمرمجاسهفديركلا

صاحج@ا@شبريرفهافىإلبا@ىإلا@ممللإثراك،عنولطفدق@لذى

لحقالإحاس@ونبا@فباسالايدوكلملماالاعوجاجوذل@و@نرمة،
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دحبله@ل:يئ@يير،@@شو.والات:أعر.باعرجيه،فيلبالمماق،

ت،.أ.حى@البه

بو"نقال:،@لقيامةم@لناس:الأصبحانه-ي-نم
يتبرقد

جلاصالداعى
له.،.،.

للصابالمثولالىعرميداف@ئ2الملابالدامحى:ادوالمر

3الوو"،المتخروالجلودلية،@ب@اظ@ام@ا@اب@بقرله:بناجممتجل
يشرن.و@لموتفيس@رنوالجز@ه،ما@لدربكإلىقىىلأ.،.المنة

يماءااوأنالمناصمذاعنيحيرواأندونوا@زا.،إحسابيابهمش
بسصعاجمعبلعصيانه،أونحالفته

لا.وبتجبهث@ا.
ره

إد@لدأعبدعبوم@نمالنول@يحاد-ل-ظ؟
5

@.
خ@ماأ

بقرلهلداعإلى@نصطمنقئرلدجركاكمجداثا،@من@فرصأصارم
مذانفر؟@حي@

عر،.يوم

خفتتوأر:الاهما،تسصعف@إرحم@اتلاعراوخعتوتر@ه:،

تسمع-فلاوجل-عزارحمن-توخر،.@ا@يب@الامر@توسكنت
تاعوإلاأى:هما،ال!@لثدرو،،الهانلهذأ@ليرمفىالخا@-@بها

@لكلصبقال:خالتا.خيا
إلإسدقالوأخفاه.اذاا،@يهسهم

ى"وصا:ا.فىةالرص،،ا

لابوفذ.
أى:ترلا"@هدرض@رحمق.لذنالاسن@لثفاعةتنفع

لاواتالاسالبهكثمعالذىإيومأفىصذ
ء(.داء.أفامح@@@@شغ

كانن
عةشماالا

ذلك.فى@رحمنلهأذنمن
سحافصضرورأى:لا،تولهورضى

شفع@يمئا@صايعقىل
له.

ا،ذابنضا@تقى@ه-الآيئهوسكغر:.ابئأالإمالظ
ثدفعى شيئاشما@حهملاتنى5@و@فى@ملكوآ@رابإذنهءوكقوله:أ@لاكه



19عصرادمى@@@طز.

فهإلايئمونولاوكقوله:ا"ويرض@ث@ا.لمناقهيازن@نب@مقالا

"."رنفىا

أنه-3وعيهاقهصلىاقه-لدسعن@وجمهيخرمنوفى@لصحيحين

ةل3
أحميه@لا@دسطعلىويفتحساجدا،قهوأخر@عرش،@@كتق2

ص@عتوللد.رأارفعباص،@سا.@ه-:تول--:ةئملأ@لأن،
فىلك،

تثفع.و@صفع@
الجة،فاثخلمحدا،لىفيحدوسلم-:عل!اقهصلىل-ظ

الاشيا.-.ساشوعكعليهاقه@علو@مراربعفذكرد.أصنم

قلضقالفىكاذمنالنارمنايخرصتعافى-:يقرل-الحديث:وفى

جواضن@-:ا.@قرل-تا.:3كهير@الفاتيخخرص)بمان،منمحبة
ا

قكانهير.ال.ا@ناخرصلم.لمان.قشتال.تن@قب@فىكانمق@لنارمن

ماتلبهفى
ةذرثقالأدقأدفىأدنىتابهفىكانمقفرة،نبن

@ف

ثا،."ن...إ؟

يانها،بم@صكيعنرنولأخافهموماأيجمما@نبعلمناد-،و@ولا-

لكلسجانه-عله-لكمول

بمب@مالذىمروحمهتال-اته-@ى:

كاناو!.خاقه-@لأصخ

منأيبملينكلابتعلقمنا
إ.

كاشمنهاماأمالمرنف.وأمرالالاحرهرر

@مح@طلا@ك@أ3نإأ@الملدنباأمررانخلانم.بماتجعلق

ن@الى-لابدا.4.الم

بمعلوماته.ولابصناته،ولا

لدأس،المنبعينملىبردخلنهم،وماالجيمبينباقولهفىألنسير

جميما.اءلقوم

@مو@.الأولولان@،كويخلسين،للثابمودونيل:

ع
@

3ميبر-5ابئك.نمصير(1) 11.
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ومقه@مؤكدلحى@لفبوم...،@ربرهوعنت5سبحانه-:وفوله-

@الاصو@عخىمنقبلهلما

يوم
ب@بئغامة،مدموشلارحمق،مة@قيا@

وجل-.عزيإة-الا

حما%بابمنعنوا-بشرفلانعناقال:ذلتكعئعنت،و@لفعل،

ع@وخضولنهعانرللأسير:نبلومنهوخثع،وخضعلنرهذلاذا

أ..لمف

رحلهتحالى-ت@هذا@يومفىوخفت@لاسوبر.وذلتأى:

ا

اط"
ى

الم@نماكة@@لبر@5مهافنا.لا@لىادانمةالمجاةلالنى@لبافىأى:"
أ.بتدب@القيام

ر
!@@شونيم.وسا%ز@م...ورم)ماال.واكم:-)وخلف@

ظنرل،.يخ@يرزنومتيووأعلهفى@لقام.مبالغةالغظومذا
س؟با؟م

حفظهاذا
لأود%..-

اك@ؤ@فلئار@و2عضا.،ا؟أثرف@ا@لدكر،،با@رصر.وضت
علها.ظ@ورأنح@ةما

صجميحا،بالربر.المر@دأنفيدث2ن@قروظامر@
0

لمؤمنيننتكاأ1
يوملكلظلم،ليمأم

شامة
لالفظلقضائه،وستميالى-قه-خاضع

اق.@لا@ننر@لامو@

ابهقألللخى@نوم،جوهالروعتصالى-.ن@"ير:ابنلظ
وأ--.وغ@رعباس

اطلاق@واصئدحيوذلتخضت@لسلف-:ت
1تلاص@ذىرد@ا@وجار.ءأ@قما ، ، 00).

@وجو.ليو@هذافىوضعتذلت@ؤهبارصادالمرأنفمةوب@
بر.المر@باراتج@مابر@لك@ما@نقال:لممئاللدمذاوأيفامقبن،ر@ايمم@

سو.وودضقولأالة@القيا@-يومعابنوا-ا)ةولهم@معاة،وجمر.

3صابئفثصير(1) 1



كا.ثراصال@يو.

المناةوهو@ضلخاشحة،ذلبلة@ى:عاتهة،وجو@مصارل@خا:،ا
وم

أفبنوص.سيئترلفةرأو.نلالى-:،تمالا-فووض.ناسى،أ؟

"كنروا

@!

ويدر
نالمو@ب.؟الىباشولا؟الترلانلنا

يوم@دبرهحمع

لقضائهومستلةنالى-اقه-لحمخاتيكونالفبامة

ذ@ت-:@@حالية،جملهظل@،حملمننيوتدوقود:،
@رجو،خ

كد!،ديا.فىحملمقوخرخابفدلهالواط@لتبامة،برمنمالى-قه-

ا@@@مملتدمولمنه-سحاأ@ص.عنفو،أونالى-باته-صركاإى:
للمسير.اليومذيثفىبنفحهلئنى

مىبملومقففال:،دورميثرحكاالمزشينسبحانه-نر-نم

ضما،.ولانللاصاتنلامؤمنوعرساطات

مرخولمالحات،حالا؟دنيا.فىيلومن@ى:
بكلؤمنذفى.

هما@لاوبه،نجول"نلل@اتبظلااطالة.فىتفإةبه،للإيمانجمبما

ثوابه.أوحفرفهمقف@.في،"

ةبقال

با..@يرمهولمضهاشقصهاذافير.،حقنمغ*

@انوالهضم:@لظميئ@فرقو@لرأ:،
@ظم

@ه،الحقنمعبهونقد

مضما.ظلموليىكلظم،مفمنكل@لد.لمضمنعفىاما@الفم

.

مهكروبفضلهلى-ظقه-بان@لؤمنين،ثرتقد@لكربمهألاية

تنكيرماثرابهم،مننضأوفلمدرب@رنمة،التنبومرلماجرصونجهم

لنفلبل.ومضما،@لا5نو،فى

علىعد-فبمهعللاأش@انىالكربمالقرثنبثاننه-سبحانوه-ئم

عليهامهصلىفبيه-ملىوطلبله،اشمنيلمبنىوبيرو"،جمليهلقه

شالى-:شال-لمشالمزببالا@نوضم-

كهصيممبر@د-3(11



طهمررةلأا6

لحلهم@رميدمنفيهمربئاوفزفناي@قرازلنا.أوكذك"
و@طق/@للكتمالىاثه(113)اذكرلهميحدثأؤكمون

تجللا

@زذ.رلثوقلوخيهبليكقضىأننبلمنبالقرئلق
)،11(،.علآ

كأ@5قىله:علطوف@"اكأ@ناه...وكذل@5نه-بحاوترله-

منعليكالتص
سبق.،.،؟نداأنا..

ديو@لإشارةر@مملنئيه،@@@@

نسق.ماال)فئع@
ياتا6

والاعكلمالادابالمثتلة@لسابفةالآياتن)شماومئلل@:
ف@مابنهيخبهفمتأخرألفاشياعد@لفر2د@طه،عا@كلنااشو@لغس،
متقدط.تلساشلاعباز.

لأ@
@@@عرب،@بفةةأىمحرببا،ناتر2نحله.حثتأ@نانتض@وقد
البثر.@اعجا،وارشاثاتمداياتمنفبهماعلىوتجوايهموه

@ظهفئأى:(لنا"اشعد،مطرف"ارعيلىمنيخهوصرقاوقوله:،

منانا@لويخهونوضااوكرر،!عر"يا6@ر
@

ل@ت@ويشو@د.سبلعا@@وعي@

فى@ابهفرفىعذ@د@ليبب@بنقر.،@لناس@لاى:بشقون،لايم"
عةأنفسهمويونونو@لسبئات،ناما؟بزنويجتةو@اممبان،أفسوقوا

علوف،"تجقونمول،@بقاتالمر

@لى!شأخمرىلحكةيانا،ذكرلهمأو@كدث5صبحانه-له-وش
بم.الكل6ن@لفرافهلفئأحملها(النىش

ل@لايوصمنوبضعلمثتملاولجناه@مفة،عهازلنا.اى:
التر1نرلعلاووالمماصى،دكنر@يتوقالكريم-@رسولل@قومله-
أ،.س@،تيفىجمدث
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عنفيمبمووأتجارأانعاظاأى:
بقة@اماالاصمفيهدلتن@ما%@ترس@

لا@االى.@ثتبقاتومرثام7

اريالإصأز@نا.،سب@ل-و،
مع

ذسسؤللم2رافراذ

فىأزركووكرة.فدره.ولحرنه.نابنباتللإبنان@لابقة،ألا@اتفى

@قلوب.و@ذمانا،فىاحافرالقرل،

@اتةس-نق@.ت-إ-طذامح@صانه-اننى-ئم
رث

@قال:4

انى،.@للكاللهعالىقء

اقه-ضانوعظملجلأى:
س@

نه-@ا
المال@داد)طعف

سإ:يئ،،
اك

حمهورصخلقه،نفىالمتمرفلللا،مروحده.فإنهالصركيئ،

باطلى.فوعمو@هماوص"أفىق"الإله

6ن@قرت@قى@)دجم@يةوسلم-عل!ءفى@قهنيه-تافى-أقه-@رشدثم

قضةأنئلةمنبا@نرأديجلولانفال:.عابهحبربل-من

وحيه.،.اليد

@
إبلاتشجمرلينتهىأنقلمن2ن@قر@بقرا"تتمجلولا:@

كنو؟ناوا:إب،
ذجمريل؟عليهقرأ@طاوصلص-عليه@فهصلبئ-

إلىحماعه،ضوتهوبدغ@لترأن،علىحنلحرعهبدةوذلكقىاها-،

@@و@جرل.عن@نر7نتلقى@دجمني@@ي@@@ذ.فى.تاد-اقه-فارشم@

فى@لترلة.-و@تيش

انبه.لجللافكبهتحوكلا"نمالى-:له-شألا؟بهن@وشي@ه

ظفرك.فإدانه.وفر2به@هطبنا
إنه،.علبنا،)ننمفه.1نرخ

روالمزيالهانرسلم-:عالبهعلى@نهنجيه-محبحانه-@ص-ئم
من

عالأ،.زدقرهوقلقال:.سم

ياربالبه،وتوصلاربدنحاعلبابم-@ايمرأبها@رصولوقل-@ى:

طد@لنافع.منودفى



ولسررةاما

عيص@ه@صلأص-جمث@عم@نفلملىبالا؟اصدراصةالارسقال

بضهموذكرمنهدزبادة@بطلب-3و
ماوسم-علبهأفهصلأنه-

امال:ضوسم--عليهاقهصلىوكان-لأما.سرىثى.مز.ربالةبطلب
الأ"ل:إضن":؟عا،وزدقماينق،و@ال@عالتئ،كاانفض

دفى"3

وءلمما،وبقياإبماناومقها

جمفلناكرش@ملاه-عليه-@2تصة@جافبا.سبعانه-ساق-نم
شفا،كلا؟هنتالى-@فه-نهاهيك@اصبرةمنفاكلله،بهرمهدنىأنه

ومع
فقدذل@

تالى-:فال-حر"،...وضلتجه،نوة-جح@نجل!-

@@عهدنابلدلتذ"
(115)تزمانجذلهولنمنف@ع@تبلشم.

(116)أبإبلي@ىإلأضجدوالادموااسجدلللاكأقلنا@ذ.@
@طثة@رينكمأمنورؤجك*لدعدلأمنابلقيا@الئمفتاخا

تفقألاوأثك(998)ولاتمزىفيهاألأتجرعالةبن(197)فتثنق

أثللىملآدمقاذيا@لث@يطانبليهفؤضوش(119)عولايخها

لهمافبدتفهافأكلا(120)لاينلىوبهلثاظل!ضحؤ.كل

ر،ادئموعضى@طنة@رقمنعليهمائحميانوطفقاكاظصش

اميطاقاله(132)ومدىعديةقابرثهاخبا.نم(121)ىتو
ن@ب.بمضكمجميطمنها

انبغفنمدىمقيأتبكما:او"،ف
9(،.)كهيثنقىي@لاولاللافداى

طنهالىصنا..،وك-تالى-:،ئولا-فىوالأم
كلسصلض

لهيخراتنى؟وضحهيظ،؟شبرةمنكلا؟شالغىوموعنوت،

.8@لظالمينمنفتكرناةفيمذ.نقرياولاتالى-:،لا-قيمفا

ثه.9سصى-61ففسبرا؟،(1)
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تكنجربلىوأرصبنا.م-الس@علبهثدم-داعد،@تدراثه@ى:

دقيانفبل@رشها،ويأكلفبقربهاغايصمجالف@نفبل،من8برة

يم-@لكرسولابها@للد-@

لامهدفنسىأى:محفرت.المنحولللتمتب،،فنى،ائرلهفى@نا.و@

نها.الاكلبحممعليهأخذنا.@نى

مناولالن@بان
التركعئياد@@ورد@ويد@اترك،انهسنىبمحمي@

البوموفبللى-،تطفرله-ذلكومن2ز@ايهربم،@لفراتمن؟فىكبر
فيتمآ؟ثنا

لقا.
مرومذابوه؟القا.قىكمنتركم؟أى:مذا،مميو

@ة.له!يوم

نالاكل.ب@المنجلن2دم.دممدناإولفدالمحئ:يهونولجه
ة@شو@

به.ناما@صوخا@فبعدثا،@رأ.مترك

وص5له:فيلهشالى-افه-وصففىنلاف@مذا@لتفسيرالملى

نالاكل.وسعنه-تمال-لاقه-نهاهلمانجالتهكرملانفنرى،ربه2ثم

به.رمىعاصيا،صار@لثحرة-

توه
@تذمفد@أنهأى:حقيقته،علىمنا@لنسيانأني@من@عالا.@

ر
ة

و@ابها@ه،دناهماعا.فنسىتلق2ثم.الىعيدفاواقدنى:ايهرنفي.

@لئجوة.منالاكلومرهنه،ما@اهفمنهمق

اذ@فيل:نإن
نا.@

ة@،ر@ن@:ال-ت.ا@-لت،به@ر.صفوى

مى

ى،فنوربهثالم
3

ينر@ز@ذ،،لناباممنررالم-لر@للام-عايهكدم-أناب:لىظ

دبللا-،،@ال!لات"امرتخا:نالإكر@...وو@لنيانأطاطبب

و@فم@بانالخطا@مىعقلىنحاوز@فه)نهو"-:علب@صلا@نهفىلا-

عاليه،.اجمهرصاصتوما



@هرهسو

يخلمنكدمالىعدنانقدرتمالى-:،قوله-مخص:.ماطبىدض@لظ

مذاووالعهد،لأصانركأ@@لترك،أحدط:محيان:و@لنيانفنى...

ابنلظوئانبها:فنيهم،افهانسوومنه.بن،المفروأكثرجمامدثرل

من@نانسى،عباس:.
@به.ر!عمأةنالإنسان.أخذممالا.و@نيانه@سهو@

اخذاص@الرقتذلكفى2ئمبهونأنبحتملل@ضمؤأ@وعلىشى...

عا.فرمصعنا@يوم@لضيانكان)نوبالظبان،

طاعةأناى:و"-عل!قه@لى"@لنبى-نبةادوالمر
لاشيط@ن2ئمبق

أيفاصهدنا2لم-لإن@امد،ركون-لمئ@امزلاء،قفر@ناى:@لىبم@ص
0،0نضايه

با@عيم.ارظ.عئ4\دمئامنتب@لهلمامقررعزمالهبملىولموقوله:.
فينبالام:كلمقارجداننأ".مجتملنجد،وقرله:،ل:.ا"رظ
فد@دممرالذىد@لرصمنكومجضل.8وعزمالهوما.لين،مفحر

بنجد،تعلقوالمجروروالجارعزما،ومر.ضحرلايخنحب

فى@لتنفدو@لح@عل!،و@لتصمبم@لفمل،عللنفىنوطينودعزم:

عليبصرببهلهفى@لامرر،قدملهء@تممكدوأعهدنا،2ئمنص

همهوشرتعريمنه،لافتبل@لثبرة.منكلا،عدم
خديعةببب

له.@لثيطان

إلىأدت@ا@الابابش@لتفبل،بثى..ذلكبجحاة-ذكر-نم
لاادو@بلائ@لأهظناوإذا8ضال:عزبمت@وضحص6لمنسبان

ادوفب3

أ--.))بابن
9القرطبى-نمصير(1)- 2ص1 51.
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محشر@لسادسجمم.1

محبرلادأااسجدوتلنا@لائ@أنوقتائخاعابأبهاكر-و!-أى:
د

لادمد9ل@رأبىفإنهإبايرإلارنا،أ.لوافافيعادة،صجردلاسكر؟

يهويم.ل@علوح@داوغرورااكى

ب.لادملهماظبحانه-ح@-حم
ل:ال@5ددصمحنإب@يسإباءد

و@ت@ل@حسدهبببوروجك،رلك@لجيى@لمأى:مدا،ان3ئمبا.

فإناه،تم@.ناعذرا@فمشقى،الجنةمقنجربئفلاعلي@5

سقازك،ذلك@نترتبالجنة،منالخهوجإلىب@متؤدكالهطات@

2فىتمبدلى: حياند.مطالص،علىمود1

"لانهالجنة،نلهما.خراجال!إبيىالىسبحانه-وأصند-
المتسبو

كلالاو@عإ،صرئهايخماوطاء@مالهلهما،@رسوسةبقصرعقذلك،فى

منجهخر@بلانهبا@قا.،الميثطفىطاب@لبوجمرش@لثجرة.عق

صدعا...نموربها...وزرعاولأح@ارضرا،مجرانةسقرمالجنة

يمب.ووكدضقا.نيخه.ساذلدرفىكلكل،للأنت@ابهااعد@دغ

لانء،فلايحر@.ل.@شقيا؟،يقلولمفشقى،شحان@-،وال-

@صة@أولنبكللام.
شقا.نيهيد@ل@ل@لئمتا.لانأووحلاه،2دممع

مرإذ@ازوبعيهبردالذىولا"،أوسادتهم،سمادتهفىأدله،؟أ.

بقلمبانل@كلف
موا@ط.سوالما:اعنكاياة.اطمطالبمزمانحتاجهلها

ء@

@قرطبى@ا.@ل
يئششقى،قىله.8خ@:

فىالا@ه.@زو@كأنت

لام-@ملبهو3دم-بروفالمحئن@متنيا،تجلولماحمدر@ملة@سنو@ه

"ا؟وأعبهاد@ل@صنلماعاوأيغاالمقمو@ومرالخاطب،مر

ب
@الط

أضر،.إلثقا.

نتةجرت.بومئذفئ@زوخ،على@الزو@ققةأنلناتطبمذلدوفى

نفقات@دصانتبم2دم،@لصرا.ففق@كافتان@اج،الاز؟علىالنا.
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3بنا
بنىعلىا

2
@@لزو@بضم

لا\،@...،

لانظمافبهلوأنكولاقعرى،يخهالانجرعأن@ك)نتعالى-:.وفوله-

به.ستزدى@لىاباليسعلائعن@لنهىإو@به11لنعا:نفس،ولا
لدلما

الدنيا.فىلائصقا.دولم@بنةمقالإخراج

ظعووصافىكلا@دمنتث@ط،@وفىلهالثبع.ضدوأورح:

ا

نها.عرد)ذأبا،عريرىنيابهسنلانعرىتال:

نلأال:يةفى@اصى.ثسىحر@كثي@لاأى:"تفصوقىلا@

فى@افحا.ر@لثحىبررأطإذاكانكحى-ا-ضريخحىفلان

ال@عةمقوضرجدثقا.،بد@ديحلإبديون@عأن2دمباعنوالى:

@اليرعمنصى.نجهابببدلا@لنى
لا:وأ@ظا،اوى@صمقولائ@ء"

ى
ه

المج@ماشابمطبكلخيخاصأنت@)نما@ضحا...@لثسىفى@صعن

لدانم@.@حمة@نا@1:!،2

ربتصا؟هذهو@اعق-ولع@وةو@ر@@ثع@ايهثاف:.صابل،

ظا،س
@جنةفى@لهلمخداعافذكر.الإنسان.علبهاكفافلمجور@لنىب

الىيحتاج6كاصبكبالىولاكات،كفا؟الىيكتاص@لابه@وأنه

@لمنيا.أملذاك

كهوالفرولظماوايرىبرعكللنتا@نا@لجنظوذكرعا

دحنىيتحامى@ل@سنها،عذره@نى@ة@ثضاى@مناتبأ@حممهيطرق

لها،2،.كراهةنجها@لوفع

9للربر-لنبر(1) 2ص1 53.

9@ى3البهاف-بهيم)،(
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معلسلام-عليهأم-أنشحانه-بين-لم
أتو@لتحذير@لنحاعملى.

بلتمنكلا؟عن)باهربهلزالاصحابةدسترأنيتطعلم

@ضمفهعلب@هنفلب
)@يماسكل-8ل-:تطال-ان،بعابهر@ادتسع

يلى،.لاوطداطندشجرةعلىلكأ،هلل!2ئمظالثبان

@مة:و@رص
ر
لحلى،اصوتومرسوالرمنوأصايا@ردبئهة

الاصموبفتحاممدص،ولى-ا،ير@ر@وو@لوصو@س-إلحق،ىوا@
ذأصفلتمالى-:.ل-كاظالثطان،أحما.منرمو

ملهفاس،@لناسبرب

مهل@اسعمورفىسبوصافىأروناس،ارصر@سثرمن@ناس،الا@

و@@نة@

أتله،سووصاليه،أوعلاأى:فلان،الىفلادوسوصويال:

2إلىوعرسته@لئ@بعلانفاوصل@ىأجلهمن
ةلهالبأنإله،وأكاطم،

"المرتلابدركهنحلدأعاشمهاأكلمن@لقعلا@جرةأدلكملكدم،با

أبمأ.با@يأبصبحولالابفى،ملدصابوصار

واتبالا@الب@،ثرامنح@ا@ا@ه،إاد!وة
ي@.@الاصنماعفىفيأ.

لملأضو@ثاطبمعئالذىالاصنفهامصودةفىماعرفرطيهوعرض

وشفحته.ت@مل@عل.يصوء،لهناعحلأةيلمر.

بايتمءا@لتوبفىتاكدصثم
)فىحمطرظنغالى-:.فىلى-فى

ا،@لا@حين،،لخا-؟

رشالدمنكلا،فىاعهأعاأفيلا،وخلىاعهممكر.؟لتيعةشهفط

2كلفأاى:ء@اءه،*تاذ-ظ@-ة
ر؟خهاهالنى@الضجرأمنوروجهم

شا.كلا؟عق

سو،@لررةوجمتعررتهما،صوطغاء@ي:لهمانجد-
تة،؟

شهءننفر@لناسلوجم@في.وفيحبهاصانبهافاسمو.@

2@وتأيلأعرشصورة(1)
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نرظوأ@ذاتوثرمحااى:"،@نة."ور@مناجممفاذ@ب.فا@ر@ال@

راخهما.لبستراصللضةورقنعلى@جادهما.

فىوصر@ه6دماخذافى@لجنةورقإنبتررن:المفسربئمنوكثير

@كو@.شجر@تيئورقهرأجمادهماعلىرنه

ذلدناخذ@لدا..وتد
تمالى-قى،-ن@ررة،،شوجرب

أ@يهبوأانكثا@اعلىتجحبدلالجنة،ورقنعليما.نحصفازوعفقا،
.15و@جدت-@أتصبدل

)جتنابفىرلهأص6دموخالفاى:نى،@ربه6دمومحصى@وقىله:
@بسببواب،@@قطرتانا@أكا:يفو؟،،@برة.@@منكلا،

دم
طامحته

ر؟.

صالنهىاعتانلانهقاولا،كانبهرمحيانهفى6دم)يمنورا:،

ضمبه.لحلراياص@ذا@دوتيةرتالىا:كل،النوعلاعنسةلآثجرة

بين.المقرسيثاتأرالأ%ت@سظتجل:وقد

انة،@شرمقكلا،عل6ثمحملت@نى@الأمبابن)ن.فارا:؟
أةلاعنقاده@عليه2دم-نمدقهناصح،لهإنهباقهلهأقمابايى

امبم،حبوالفاجربم،كرغرنالمؤهوكاذبا،ناقهيقمانحدلايمكق،
ت.@اضفىاءديثكاصا.

افهلىلأةونانمرى،وعليهقاببهراجنباهنمجحاة-:.وقىله-

مليا.الملى@ومةورزنهتوث،،نجلحيث6دم،علىتمالى--

قر@سبر@6ثم.اصانبدئماى:وأخلر،الاص@فا.والاجتاء:

وأختار.ونربه@مطفا.أى:"ربهاجتباهصزوجه،مرشلماعلىوروم
@الىعيما،الى@لثباتومد@.أى:ومدى،5توء"ففبلأى:عابه،خاب

فىا،؟بخع@وؤو-@وامحترففقدلى-،ظاقه-عةطاعلىللداومة
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ش)ح@حمناو%تننرنالم)نولمحناظلنافالاربناتالى-:،ل-@

ينا@اصمن
ا!."،

بته،توتجولفىلسببنتبكلمات؟)@يهفعالى-اقه-أرحىوقلى

مر@تو@ب)نهعل!فتابكاتربهمنكعمفتلقىصبحانه-:،ل-ف@؟

ق@الى-فقال-أملصإليهل2ماببيانللاياتعنرسجاة-خنم-

ا.ءنال
جميعا....طاء@اة

الىدترمناالاتينفالفمجتمعين،رضا،لى@بنةإمنلااشأى:

ا..وعو2دم

تال-:-@تو@@تى@نهاو@ابر،بميرخرى@لتى@ا@ت@@الايات@ا@

عمرلبمضبمفمأمبطواتال"
3،

، 0 0.،0

وذرب@هما.وزونجهأئمالىيرديخا@نسيرظ

بصببعحو،بضذدبت@بشىأى:8و@لبمضبعنم"وقوله:

مذهعلا@امأفعو@تدوالتنازعادتخاصبم

2ابنى@نى@دى،:ياتينم@اف!،
)نر@لوارسل)رصالطرب@ع@م

كشبى.عاجهاشتملتكلاوضلرارصلى،تتبراأنفعايمالكب
"@بمتبى.وص@قبرسدإقبان8ماىاتبع.فن"

استمسأكالمجببالاخرة،ولائفى@لدنيالاثقى،ولايخلزر،

لها.انفداملى@لىثقىلروةبا

.23يةا؟@لامر@ىسورة(1)

رص(3)
لا؟*،@ة@ب@رة

.3في!ا@ل@@ككررةص(3)
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بانبنبمدا@جمما،شهاابطرافبا"ةشمالى-فىك-الايةبهن@.وعببما
.

خفى@دى،ق
بكذفون+لمولا@لهم@عرفف@@داى

@مداهاتغمنعانجةحمنصبحاذ-ص-أنيدو

انديي@ذل@ايبع

تمالى-:فتال-امحت@و؟ذكر.ع@أعرضمنعات@سر.

5
يرمونحشرةضن@محيشةلهفإندبهرىعنأعرفىومن

(125)بصيرأوفدكضتأكىحشر@لمريبتال(124)أكى@لقإملى

قالي
وكذلد(126)تشى@ليوتموكذ؟ثفنيبتهآاياتناأتتككذلأ

أضذالآخرةولمذ@برة،بايابيؤينولمأمرتمننجزى

أمتى!@لخميهلرأفبم(9)كهقىوأ
يمشون@لقرونينقبلهم

صايمفى
لاقيرو(928)النهىلأولىلايالبذالأفىبلطنهم

."(929)مس@ىوأجلر@م@نل@رئكينسبص

ةفندكوضاقش.كل@لعق.،شليدةيى:ذخ@،8ونرله:

ضندبتاكو@بعو@راحمدنث،@و@المدكربهىيسشومر

اق.إفىاصوضاكلأضن@فلانعيثىبمرم-@

يث@قى،ولقيخ@لإسلى@لنبهجلتالذىهد@ىاقعمنوالمنى:
واضت@اتصلى،ربهجاتمداى@لأ@عناى:ذكر@،"عنأعرف@منأ@ا

@عدليه
ب

ضن@،.صايثة4@بن"

و.و@انوالاحمز@نمو@لهمبا@الينةتهش:4ثرض-الم@لهذافإنأش:

الطيةكخمة@إن."يهئيرولحطامأ@رفير؟المالملكولرحنىة،@لاة
معالاكونلاة

."نجهواتجئ@ل!@مر.،)مثالوافه،ضاعة

ص(1)
.38@لأيلأةالبقر"
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فلعبيهمؤمنوعرأنىذكر@ومنعاروا@لمن5شالى-:ئال-

طيبة...،حباة

فى@ديخالى:ضن@،محيثةلهفإن"قىله"ةكيرابنالإمامتال

ننعم)نولاله،ل@@بقر.صبللمد@.،انئراحولالا،طاففةفلا

صمىمالمقلبهبئشا.،حثوصكنضاماماوأكلشا.،ماولب@ىعلامر./

يتردد@ذاريةفىإلفيفلاوث،وجرةتلقفىفهووا@.@اليقينل@

سر،

أبى@يدئعنسلة،أبىصأبى@ازم،منبنء/،،صفبان
حىتو..عليهييقفال:فن@،ميثةكرلا.

عه،،1(.اظ@عتلف

بوموفكثر.8نه-صباتوله-فىبالممىادو@لر
صأص،:@تيا@ة@

وأحمرحم@رقنىلمربقالذلدتبصشالى-قىلا-@بدليلالبعر،
قدكنت

ا".بص

يخللومنخه،الم@فهويهد@قهومن5أخى:يةفي؟نه-سبحاوقولا-

بماوعمياوبرممعلا@@لتبا@يومونحثرمدون@ن@ردإ"نجد@منئ

0وصما 0،0
،2(

تي:وشه.بها@فأفمبدلهلاجةأنهفا:باالسىالمرادوقل:

بهنم.ىصصى.كلعنالس@ر@د؟:

منالظامرمرلانهيلق،الىإفىبولا،@رأىأ@.لاي@وو@نى

ا@لظامر.تدةارامننمنعينهترولاالكربمة.للآية

انعلىتدللنىخرىا،الاباتولي@يهارماثالا؟تبينوبجع

تاد:فرله-نهاو@لقدفيامف@يومنوبتكلىدمونيصرونيهفار،

"،ننا.إنوبوموابصربهماحمع،

3ص5ابنش-كب(1) 16.

8للإسر@هصورة(2) .97يا1
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@ا"رةس

بربوالأخرفالالاتوبينيئهها.وماا،.هدهصبجعافىل:
د

بعدع@بهملى-تم@بردأته-ثمأودحشرلم،فىيرنو@همعلمانمنا:

ة@غا@ونا@فيروحم@،أبارلمذلك
ك@مايكزيرنو

أدعىالبصرو@لرفى@كثر.،اول.من@طأس،له:.فو5الجل:فال
أسش@وحالهعللأليرىعهعنهزاللفاردخلفإذأالمحنر،فىوذلك
اخرىافىط

ان@فا@لدممترلا@ددمو@ه@وبصر@س@لالانز
يل@بذدم

المنافض@ضادفىالى-ت@تال-فقد
عمى،بمصم

مهمو*نزبل"

الحر@س.بهؤ.بتفموالمإكمحبث@ملم،منزلةوإبمارم

اصنثناتا.بميروندكنتأعىحنرققلمربفالبحانه:@دله-وة

اقهطاعةعقالىرضرذلكيقرأ"صالانقب
@لقيامة.يرم

يومتالى-اقه-شرهالذى-@ر@س@ذلد@قالأى
@@تبا"@

عى

بميرالديخافىكنت@يم(على@نر@دالحثرتنىلماذأيار@
ا؟ا

قرله:زتالى-الله-ح@.والذىصه،يخرالذىاب@بر@ياتيهرهنا
فإندكداد،صا،عاجمه:اردفىشالى-افه-دطأئكداك،.ناد"

ص@تامتر@ى:فنمشها،وتدوتنا،يتناةحدأوالدالةننا،اإتك،2

ف@يوموكذلئ@ضيا،عر@وأ
@

انجا،الداتازفىكت؟أى:؟ا
عرت

.@وفى@فى@لنارايومنترمم@0عها،
وظنا.@جمز@مى

يخزىوكذدكفقاية.تخلفلا:@اىسنهمنسنهسبحانه-إق-نم-
6 1

وأشدالاخرةوا@ذابربهباتةؤمنثولمصحصرمن

"ذكريزبهؤلاح@العرتأقىلناهالذ@الأ@با.ذيلى@بزلوء:

يؤشسنوصوالمربتات،@يئات@)رت@.فىرفا.نتجكلاوزص.

1ص@ي-3الجيعلىالجلياط:(1) 6@
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الدفيأ،عابمنأشدلأخرةلعذ@بع@اصواعوضربهاكنبر؟،-؟يات

الدبا.عؤ@بقن@.ؤماواطرلبقا.،وأكلأثر@ى:ش،وأة.

بهدلهه@أ@مشالنهباةيختفرا؟لمالذبن@رلنكسبحاة-وبخ-ئم
اكنهم...،فى@ىزجم@ثص@فرون@منضلىمبهنالط

ر.محلا@تدددطت@ما.و@@قوئخى(لإنكلرى@استفامدلاو@الزة

أننالهم،ينيهلمأنهمأفركين،بهؤلا.واجمالة@فلةابلفتو@مض:

منكثراالملكنا
فهلاس@ين.2ونفيكانواان@بئالمابخ@،ن@قر،@لأ.

فا@علر@نرالإيمان،على@ايهنرإثارلمبببلهماملاكا

الهدى.محلو@لصى

ثالما.ابأسطاايقبرولمالذبنقطفار.ةونرثيعتقرالكريمةألاية
.

الا.ق
وثمود...وعادنوحمكضيلابفة،م

من@رذ"و@ض@"ق@ال.صاكن@م،فى@وقوفىله:،الالرص:.كلل

@ما@ا،شرل.
2

وؤدي@رم.ظبو@منفى@لولمأمايهامى:
رختاا

بهد-فيهلو@د.للإنكل،مزكدالهم،فى،العيرمن9عاكونهب@ضم

@
ونانأمايمنا.نمماكن.فى@ثيزكوف@حالللحثركينيدافلم:@

ملركهه@ؤالانارئشاهدبنلو@دوفوموثمود،يلجر،@صابمقلالفة

"،.ما...،،ويضرالثدامبلاددوأ@صافر

4تمديلد"لاولى@نهىباتذلك،فىإن8بحاة-:رولرله-

لاكإ.نعلي.نامو@طلهبه.أخوفالمفلد@للىىنىإن@تالإفكلر،تعلي@ل

5لساتجينلدكنبينأ وودلائلكثرتوعبرعظيمة.لايات،1
لامحابا@ة

ا

والآثام.أيضاخعنأصابهأالىثى*@ل@ية،شرل

فهأ9
تر

1-@لوك.يم 580@ص6

فى،صورةلم،و

لى،،
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الها.-نواس@@لنونبضميه-3جمعو@الى:
عنبهبها@@مقلص

@لقا:
ح.

مل@رالذيالمنركينهؤلا.علىنضلهظاهرض@سبحات-س-ئم

منقاذلمل!وصم-لجهافهصلى@رسول-
قمال-:فقال-دنلالهو@كفر"

صس،.وأجمللزامان@@)بد،سنسبع@ورلاكلة،

عذابتاجمرمنبهتالى-أقه-ماقضلى@لابقة،با@كلمةوالمراد

كئال-3وعلبهاقهعلىبضنها@رسول-أليالامةهذ.عنالاضمال

0نجهموأنتلمجبمافهكلنوماتعالى-:.- مالهمن@منناو،0،00

مميرولزاما:صبحانه-يط،-أخرىاوءعالإيمان،صباقهيؤش

كقاتل.لازموشلهاصمبممق

.8ة@"عدمسلرتسحىوأجمل."وقىله:

ائمركشاللىعزكعنبتاخير@مذابمناالرعد@دبقلاو،والممق
وم-

ضب@لماأعارم،لانفا.علناقا@ال@أدصجملا،ورلاا@ةث!م

ؤلبه@كموةازلا@@فى@لهملازط@لذابنل@بلأعلا،عذابهم

لألولتفى@اممشأ.،إلهم@قبا@سابين

@لى@المبر،بالمداومة-3وعل!أقهصلرسوبه-أصنم
ا@با..ماةاطبنةزلىالتطلعإعنو@ا.نمالى-ذكره-منالإكماروعلى

نهفقال-
ا

لى-:

طلوء@لثئن@قبلبحمدرربئخو-رنمايقوكلفاصبزلأ
لمفلالمخار@وأطر@خفصااليلآناهوشكروبها،وقبذ

ةزهرمتهمأزؤلب@بهاةةمابدعتنصكلقتصولا(130)رصى

وأمز/(939)وأبقىخيزربئورزقفيه،لنفتنهمنياالدهالجاة
لماقبةوفىزقكنحنرزقاذ@ئألكلاعلنهاواعطبزلجلصئلا.أمللا

)+\(،.الثقوى

ء



عر؟13يادس@ص.

أى:فميت،"،يررذ.ماكلفينمالى-:،فوله-فىوالفما.

عابتاخيم@نمنيم-@اجم@لإصاأيهالك-ناذصص؟ا،كاناإذا

أندمنساندفىمابفردريهعلىظمبما..رديى@بمادائد@لإمادلص

3ابذاإلىتافتأندونبقكطرفىوسرضون...أوطر
لمبهرأو

ك@.ستهزااكل

قال:.مهومجلوصدوه،لرحماالىسبحافه-أرثد،-نم
وسبع

وللى@فشدلايلنا.وسنغووبها،لوهالئرعدوعتبلدبدمجمد

ضى@.ش@كر@@انا

و@كي@بكرتببحمنتكزأناكرونم-لبها@رصولوعدبد-أى:

فىوااللساعاتوفىغروبحا،وفبلب@طلوعتجلبرتؤبه@.

."@ار@أطر@ف"

فصفيئذمو@المد،ارو@وفتومو@للىفين،ادىمجمعالرنتفىلى:

والتعيهمذا@لتيحفى)ز@ئافى@نه،@ت@@وبداي@ار،@ك@نوللم،

يمتروالمدور،جلا.أ@له،مركلاعليهو@لننا.شاد-قه-يهشولك

لافلو@.واطمئنانس،للنضوانىوبل@

العلاةمة31منا:بالتسببحللر@دأنللفسرين،مفممووبرى

لجها.ومةنرالمدا

صلاةيعنى@لثمى،طلرحقبلربدمجمدوجحخرله.كئر:ابئظل

يرصمئفى@لمحبحين،جا.كا@لر،صلاةيمنىوبها،كووتي"

قظروسم-عليهلىأفه@@ته-رمولعندكناجلومافال:البعلىعبد@قهلبق

دمولانفاون@مذا@اقر،شريم؟ستهرنفمارقال:@برل@يلة@د@لضر

استطتبمفإنبعض-دونبضم@ير@بانفبم،لملاين@اى:رؤقي-ائ
فر!ثمغرربها@نعلوا،وتل!@ئسس@سرعقيصلاةملظبوالا@ن؟

."بئيلاعذه@
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ف@الللنا.2من@وفوله.
بشهموحملهفت@مبه،ساعاتمناى:بح،

فىحيالد.@الميل.فا.2لجةقانى.النار،افوأطرو@مثا..،المنربعلى

ي@.نترضىء،ربدبطيدولسو@نه-اسبحاقال-؟

)1،حمؤوب@
قالوربتهابالدنياالإجمابعنلهىعاهبالتسبيح،مر

الهباالمحاةرمرةنهمازواجابهماضاإلىددنمدنءولا@ت@الى--

نجه...،.ففتنهم

نبي@منودبد،الىالانحا.مقيم-د@اص@ارصايهااكثر-أى:

اب@هرادنجةبتصدعينيدنعلرتطلولاالملاة@ل@لداوتنو.وتزيهه
منهم،.@زوا؟"بهمنحناماالى

الجط.منحنامبأنالمنركيئ.هؤلا+منادنافابهماءياالىأى:

ث

والىله.الماللىو

ماصرعاندنى@@زمرة@نمابةالدنبافى@نرلهمجعل@نا.وط
ننبلنمناع

د.وقىو

منم،أزراجا"لهفو.الآرمى@املخمه:.تال
أصنافاى:ا؟

@لكفرة.من
شعنا،شر@ح،ومر

@اب@وشلبه...كا.وألمجرورللا@لبارعلهشم
@نر@إط@لعقلغاسأبنلانه؟أشه،والمر@دوسم-عيه@مهصو-
@غو@بهما@ربدالامابا.ملحرن1مامو،الدنبا@لقانل:،وصا،ال@
بها.الاغز@رعى@نويىشبوسم-عيه@نهص@هوكما@-لى-،ظ-

ىالمن@وكانمنرء4،الممدود@نرأ@ر@أنالآيةمقويزحذ
فيكه

)يه.و@يلفي،وارنجةبنلد،الإجابمريلتيقة
فه@فدومرمنعر@بجتا.وربخنهاة@ى@لدن@ا،ة@يازمرق@وقوله،

متا،..-عليه،ي@

2س5@ع.تلبننفصير(1) 1



3!3عنر@حادسالجو.

أ@مابنا،شا@عئ"ينبتف@ئان،لمضأنهعلى@رزمرة،لهمجملنا:@@

"د@هحاق....ساكصةورصأود.ضودثزو@ثا

اذمذانسكه.ياننجه،لنفتنهمو@وله،
يخ

لاءزمتعنا.أىا.و@لعا

بهذالمو@بين@مقمعا@لة.ماالملنم@والاولاد...مو@لبا،فرينل@

يمطفيا:فىاستحروأ)ذاوخونا،نردنالم.وبمروافوا2فإذالتاع،

نابمأخذوكفرم،وجحردم،
مقدر.ينعزخذأ

@تاح.نايدى@ايهنار.بيزمالىلم@قطلعشتنفر@لمتلر.يمةيمر"نمبلة
تالى-.@ملأ-طاتفىيسشملاإذاأ@ماقب@مس.مذا@لناحلان

@لتركب"د@ليلنذوأبقى،جمرريدورفق5صبحا"-:وفىل-

طةإت.مققالى-عند@ته-نجما

ادنيا@ى@ب@تفىتمرد@احربم-ا@أبها)باه-رزفد@قهوماأ@:

مماوابقىجمرحمنات،مئةالاضفىلىلدخروما
لفىبن@مؤلا.بهح@

ا،عيرصابا@لقيامةيومعليهتالى-أقه-ابهمص@زانلقاععف

اق.عفررأإلجودبلوماظبللثكل،ب@عيهماقهانمملجواتجالملا@م

فلمؤ.رمىندبرأماكلة@اجمرية@@منهفىوالمنامل
@طرق@لئن@

يفة@ض@بالمماقصاجهاي@نز@اجاةطبة،لمفلحياةيحال@وأحها،

ادائلة.والزخارفالمظامرعنويمرضالائة،

أملياصأتوسم-عليهاقهصلىله-رسشالى-لفه+كلفنم

"واعطبرعلبهاباسلاةأطكوأمرد:قالاة@@ا@ه@@ومةلمداباينه

ةاتوة@زواجمهوسا-:عل!اقهصلىببنه-بامل@والصر@
ني:و

"وئحلبلملهمما

الم
@

بهم:المر@دوقبلمائم.ينىمنالمزمنينيخ

أمتهمقأنباعهجميعلا

.283عى1حلايئيريولوصا(!
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@املا@مة)ظاوممعلىلمدبابيتكأمل@ايهربم-لابها@رصو@ص-لى:

مته@)؟وعلىسا@ا/و.@بهات@علىوأ@ا@وإطخنان،)خلامروصثوع
نى@مليبةنارما@6تحفيقوعلىشقرصة،نيركملة

أخر@همانهاأصاديث.الابةلهن@تفسيرهضدالمفرفينفىصاقوتد

مولبنعد@نهعنلبيقى
)ذا@و"-عليهاتهصلالافي-كاتل:ظ

أمفد.و@مصالاية:.طروتلابا@ملاة،م@مصجقئوشلةباعلهنرلت

"بالصلاة...

مقبلاطظا.بنحركانل:أصلم،ص@بقىر@ماكواخرج

نجرلتلح@أملهأبغملال@بل2خرثانذ@لمحتى@ب@أنتالى-@فه-نما.ما

0الابةهذروبتلولصلاقضلادلهم. 0،0
،"

يثحي@صهللتقىاسةد@و@فىزقكمخنرز،نسالكلانه-،سبحاله-رقو
@لصلات@فامةكللمزنيزوتحربضر

وخ
مةالمد،أنفمن@لب@يتومهلما

لدش.طلبئ@لمىعئالإنساطئنلفد@صلاة@اتامةمل

أعطرو@ملاة،على@بالمداوطلملكيم-@ا@لصابها@لس-أى:

عبالضسرخاقا@تىظفد@جادات"@ركانمنمىلاةد@@فهد.ديفها،ش@علا
@

أوالرفقفى@للبمصمنئماعل@ها@ىصميثنلأدديصحولاا،أجلمن
فمرنرالذبننكنوانمااصرآأوأقعافىرقوأننكلفملافنضيخر.،
أفهعلىالارنرا،فىداتمنوماشالى-:،تال-بهعالنلىزؤوش

نا...،ر،

وايالمبررظاتهارزقينكللادابةمقوكأين5سبحافه-:وقال-
اسبم،.السصبعومو

1نن@بر@كوس@-(1) .380صى6
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منشطوأطقرىد@مل@يمض،و@لياتجةأى:ى@لنقواقبةوال.وقوله.

ولااتجارةن@يهملاالذبنتاد-@ته-
@صلاة-.@أمولمافهذكرصتج

@م@اقه-رسوللظظل:يرةمرأبىعقجمهماوابنقرمذىرصى
اته

تفرغ7دم.بابئنعالى-:.@قه-ليضومم-علبه
عق،عدركلذا.ادر@

فقرك،.أصدواشنلا،محدوكتط@تنصللمالاناقرك،ولد

اقهكايهصلاقه-لرصحمعتل:بت،نابنعؤدجهماابنورل@

بيندمرهلج.امره،:عليهلاتهفرقصه،اريخاكانتمنيقول:و"-

م@حونتهالاخرةكانتومنله.كتماإلاللدييامنيأذولم@ينيه،
رانه@وسادن@اوأفش@قال@.@ففا.وجملأمره.

@

أنارماألى@لهاتبعف@@ريإ%@ايهربمه@لمورةبحايه-خنم-ئم

@لصصكوناك
ببط@ها@قالمماها.عدوسروصم-ل!@اقهصلادني-

فعالى-:-

مافى@لمئ@تيمةتأتهنماولنمرثه،منإتيأتلإ!ةرلاوقارا"

أقابهاممأثاورا(+)@لاولى
@

منبتذ@هب
لازرأ!رالقاقظه

فنةرسولأإفي!أزسك
ى/431(ونخزوولأأنقبل!ينآيايكبئ

@لسوى@مراط@أع@بمنشتن@ونفص@وا،فقرثصمقر@قل

."(935)اضدىوقن

رص
ا@

به،رمنإبهيانيالولاراو،شحانه-:،قو@-فىبالابةلم

لحلم-عايهاقهعلعليه-مااقرصدىالمحزأتمنجمةمجزة

سه..الملا:*وكفزول@صما.،إلى@وكرقيهم@،لصكاتا،كضفجير

@
عيهانهصلىللرمول-@عنادو@التعنتسجلعلىفرون@حيلوظ:@

منأو؟بةعلابناماءني،دنىالاياتمنعد؟،با@ناأتيفملاوسم-

3ص3كشبر-إناقبر)؟( 02.
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و@لنان@.لموصى،با@نمبةكاالماتجك،س@؟إ.@ها@أق@افبات@@

لمالحع.بالبة

ا-يولميث@و@ل@ناد!ةالم@%ت"بلنوااكو@ى-:يقول@ا-؟لم

ولنخر@تى@@لبزاتمنضاحراما
صم

حتىالايي،ثبيلمزجال،اط

@ثنا..@@لعميةبهذهعلى@لتفوهاتجرؤا

علهردولى،ا،@مففى@@ابفةتاحهملم)وهصبحانه-:وتوله-

دلمجوو@لا@جا

ةوألىاد
جز@فلله@رأسالايات،أمعرالذىبمأح@@قر6ن@@ءثةا@

والإنجيلكاتوراةألابقة@لسماوية@لكبالاولى:بالععفادوالمر

بور.و@لز

@بيانققر%والا@صنفاماالقام،@يق@مقحرعلاماللطوالراو

ته.وثبى

)بها@لىسولخت؟-@لذى2نالفرلثنللبههمولماأبهلروالمعق:
على@لرسلى@لابقفى،ادلناهاالنىولىا،الففىمابيانعلىم-@لكث

3هاغيرطلبواحىمححزةفىكونهذلدبهفمولم

@لنبىع@علفى@لتنتأبةعادنهمعدااقزص"@ايهنا@:صاحبفال

بضالإمحجاز،بابفىوأعنياالاباتأمستأنم؟4لمأولهم:ضبل

صظود@لالمزلة،يهتب@@ماشفىمابرمان2ن@قر@أنبه@س6ق،@لقر

نه؟
@ةعلثهادتهالىمفتقرةكىبمؤ@ت،ليتوتكعجزه،

ةا.
اطجة...،،.(.شهادة)د4عاثا@تجاشتاريا!

ةيغقالاولى،@سففى@مابيتتاكملمأوقرلا:،كنير:ابنوفال

جاهوشوصم-،علب@@نهصلعليه-تاد@قه-لزلهافى@لظبم،الاترأن

9عى3بهاف-@فبر@)؟(
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@ايهتبعليهيوافضبمامرر،للدصالففىمهمبماكانالاواينأخباريخه
لهكتر@لأيةن@و@ع@ا...@جمن@لض2نننجشط،@ليحةالمتت@صة

نماولعنداقهالآباتف@انمامربه،أيا.تعليهلأشلرلاووفاراتمالى-:-

فلف@انعيم،قي@ايهابعايئأز@ناأناجميهملماربين.نذيرأنا

@بؤنرن،قرمىوذكروحمة

@ته-لرصعقدمجحرفى@
صال@

وسلم-عليهاقه
نباسنما5قال:انه

حيااأونشه@نىكاند@.مماالبز.مثلهعلىأمنماالآياتمنأوقوفدالا

القبامة،ومعاثناةكثرمأأكونأنرصو@ق،الى.@مه@رعا.
"

@لابقة.@لمماوبة@ايهتب:4با@باادالمراني@منرخمم

بنة@سا@@لحماويةالكتبأنباهاينلاهصيمفلماوانى:يخن

مترفىنولموصفاتد،نموندو@نتبد.بثرت@لهوالإبيلكالتوراة

بنبىند.لايقرونيمفةابد@ا

اةريربد@وول،ا؟السففىطبينةنانهملمأو5فرلا:@لنرطي:،فال

أووتي:فيها.بكاأخبرإذإزاعظموذلداتقدت،و@لكنبوللإكيل

يمفى@اهوجدثمماعلىنجرتهالالةالآيةنا@ملم
ب

"،ة@البثارةالمنقر.
(2

@ل@بىبمدقيعالى-@فه-منثهادة@ايريمةألايةينالتنيروعلى*
@همولاتو@بنفر@@@لثه@تبمالوردعنه،بكنبماومحم-عليهملىافه-

و@رضح.أمر2نبالقرمنالببنةتفسيركان)نوهباطة،
لا@رتلربناراوالةنجلهشبعذ@بأطبهامولرأناقمال-:،وفىلا-

موفزى،*نذلأنتجلمن2ياندقتغرسولاإينا
يرتترستانف

وأر@هاالابات.آو؟اس@زات،سجزةهو@الكربمالض@نانمىفبلما

كث@صى5كثير-ىننير@

1ن@صبر@ثرطب-(2) 2كلاعى1



2 1 محلارةسو8

ةفرن@@@مزلا.اهلهمماأفاورأى:
بر:@بلمنالاسنئصال،@ب@

لى،مبزة@لكرم@قر2نمذا@و@ا@مومم-علهصلى@مه@رسرل-

برمارالإء-يئيلعلى@اتللر
لايار-،@نى@ابخاأرصا-لانجا.بارشات:أ

يناالةلىط@منه.فىفكناصدقه،علىتدل@لنىات@حجر@ومحهمحنددش

ة.الآخرفىوالاشضاخوالخزى

بد"أطكنامأنالو@ى:أمذارلم،نطع@ةبه@.@@الآيهنوالمنعرب
بخلهررسولناءالمجمأرسلنابلخه@كهملموايهنافارا،ماقاراذلم@،

@وبست"ذم،نانفطعبه،سلناأرصا

هم.

فدتبمامميبةنصيهمأنورلال-:،يم@فوله-الا؟بههوضببه

قونكرن.2ياندفنتبعرسولا،إلبنارلا@رسلتنارنيقررأيهم،أ؟

ت،،.(.للزصا

صلله-رصرفبهاأعص@لىالابةبهني@اممربمة@لسررةسب@حانهختم-نم
كل-!جموننمعلنيافىاستمروأما)ذابوطلاقبة،يهددمأنوصلم-عليهل@ته

@لصرا@ل@محابمنتالونف@فتربصوابصشركلتلتالى-:،فقال-
"أمتدىمنى.@لسو

ناوأحدص@لكلنرين:لا.لهزبم-لكرلابها@لىصقل-أى:
شبئو

صاحبه.@صاليهبؤوللماخملرو"بالاخر،متربص

ا،بمرفتركنل@،الامصدأموما
و
وحالم:-محالناابىمايؤولنتظرواا

قرب.زمنبمدفتلىون،،

اضح@د@لطزق:@@ى،)رر@لو@لمرلطحابم،من،.
ألاالذى

@و@ن،عوجما@نبه
اسايص@يمتمرأوالة،ا@لضلاتجويولنبنا

كم.6ضفىصاسوفىفىدبنم

4@لأبئلضصرةص(9) 7"



2عثرالاث@ايلو+ 1

@ثذأب@كداشصي@دونتالى،قرله-فىلمئللايةتمنوفؤب
ثر،ا،

ر

أضلمن@بلضونحمين%يلونوسرفشحايه-:.وفىله-

سيلا"

بنفى@نها@د@نتىو؟لها،تحايلهقس@ومذاعله،عورةفهذ.وبص

له@لئارةبهذ.اختتمتفتدو"-،ل!@اقهص@للني-@لثقا.ار@دة

"لاعدا@م.بدللت@وبهف.تباعه،و،وسم-عليهلفهعل-

ر@لقرث@اكريمبجحلأنشالى-اته-نسال
ض:!وأفىنلوبنا،ئج

يوموفين@صدورنا،ربهبة
منالاولابخونماللاينفعيوم@ين.@

سلبم،.نجلب@نه

لأوسلموصهله2وعلعدصبدفاط@قهوعل

سبدطنطا@ىاعدد
ت

سر@لرببةبهرريةظ

2ء3بةالمرلانسورة(2)ثم3يةلترصورة(1)





طه،سورة"لتفسيرإجمالىفهرس

لوية4ر

1

8

9
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7 1
ة

@لفرة9

مة@دةا!

."لنئينرتنطدانزلاماول.

سسحدت:اف@دوملى
".

@"لمم@ىيلهومانك

لممو-...سؤ@لداوتعى@ل

."ىذذكرلى،آشرلاظباواضأفت@فمب

لممرصى...رص@فنناللى

كمبا...عال@هوالانتوباىمر.فاللىفى

4آكلال
"لكل.نفنانفبل3

"ب@بالكا.اسر@نوصيإد.اوحياوفد

"لموسي.لرصدعنامج@ما،

في..منهلرونلمفالوفد

نرا...رافيبؤشدمابلماروننال

"سرى.لمطخلبهفاقاد

مافدسبق...ابناءمنمابكندضمي

نسفا".ب@هابكل@يالش@لساوفله

نآقرآاقىلنا.وكنلى
."بآعر

تجل...شتم@كدفا@ولتد

ضن@...نةف@ش@م.ذكرىمغضصوسن

."ربهبح@دوصبحتورنم@ملىمصبر

."ربهمنبخيةأنينالولا:وظلوا

ستر3

@9

اكي

16

7









لوسيطلتفسببراا

ا@ريؤاللقعران

ملاصوء،م@-@بمب

لآأ@ظفافي سر-

يه@زص

ي@يرصيم@كر.

عض@ساخ@@طز.

@لثانيما@لطبمة

5 1 4 امهه08-7

لدؤلفعفوظه@لبعحقوق





،

لهجم@اجير@ؤفه3

ا@لقدهه

ربقه@دد
عدناب@لرسلينلضلملىلامودوالعلاةالمين،د

يومتالىبلصمماومنتباعه2و@ابهو@له2وعل
ين.@@

لنطال-@قه-ولاليا.()@ا"لورةعليل@نشبرفذاوب:

لناوشفيحالمبا"وناشارحهه،ضالصاجمط
بوآ

لابنفع)يومظقا..
سليم(.بقلب@قهأقمنالابنرن.ولامال

لأوصموصه42وعلعدسبدفاملى@@وع@،

@لؤلف

صيدطنطا@عداد





بم
@لىحيم@رعنلفه

@عاالس@يغأتإنكمناقيل)رفنأ
3)

@تص@ق.
8@بم





ةرالسويدىتمجد@ين

ومائةمرةأثنتا2بنهاوعددالسور@لكبة.منني@ا.،ا،سورةا-

ةرسوقىولهابوكالتومانة.لآ2ثرة)حم@فرلم

أخرجشدتجمة،مرطةنجهاظيمة،صورةوىللأرس:

اةريحةبنعامرعقعساكر/وابئلة،اطفىأ%وأبومردو؟ابئ

عليهصلى@ق@مه-رسولفيهوءلهمعلر،فأكرمهالربمنرجلبهنرل

وسم-عليهعلا@مهلقه-رسولأستقطتيقشال:@رجللجا-وصم-

ظضمنهل@أفطع@نأردتو@لىمنه.و@د@تلالعربمافىو@دبا

صك.رلشدمنلهننكل

@ذملتناصورة@لبىملتشدشذل@،فىلىحاجةلاماص:شال

@

0معرفرنكفلأفىومى@سابهمللنا.أتربفرأ:، 0،0
(9

1طدفى.فىاماوتأمل،تجدبرلكربمة@لسورةنترأتوعندما-2
1

بالإيمانلقبامةيوملاضقبال@دعلىألاست@وبح@ملهالفلوبمابهزلاتوق

والإعر@نى.أيننةعنوبرجرما4،الح@او@مل

2ص@رس-71ففبر@(1)



حاللناسانتربتالى-:،ل-3
ماياتيممعرضون.@فلةقولمأبم

ربهممنذسمن
."يلمبرن...وماشسوهالاعدث

المثركونأنارمالى@لثبه@تمنأراناذلكبدالسورةك@نم-3

طبمسردتدعسوقى،وحولوصم-طبهافهصلادرسول-حول

بلىللامبظثراظبلتالى-:.تال-وأنرالهم،نبهانهمببطلبما

الاوون،.أرسلنياتا؟ية؟عر،شامربل@نهرا.،

جعأجملنالمومابؤم@ون.أفمأمايهناماتريةمنفبالم2منتما"

خادين..،.اوماكاش@لطاميأ@ونلا

@تهوحدانجةعلىق@عة@لعلةذلكب@ايهربمةدلسورةصاتنم-4ور

لهة2ي@را@وجد-:،عزفولا-فهاندرته،ثهودوع@،لى-ش@-

لاتهفسبحانلفسدتا،اقهالالهة7فهمالوكانثرون.مالارضمن

."يسالرن...ولمبفعلحاياللابصنون.ممالرشرب

فىوللار@لسمواتكفروا@نالذيقبرلم@ر5سبحات-:وقولا-

وجعفابؤصون،أفلاحىضى.صالما.مقوجملنافنتقناهما،رققاتاكا

يهتلرن،لحلمصبلانجامحانهاوجعلنابهم،نميدرواصى@نرضا؟فى

رضون...،.ا.@ا@إعنولمانامحضقفا@الما.وجافا

3ن@لرانا.@لسورةذ-لرتانوب-5
وحكتخلقه،على@قه

يتتوسم-عل!اقهصلادنبى-معالسيئهالمثركننمرتمقجانجا

شأنه.قرهمماظوسم-عيهاقهصلىبنلبته-ذلك

اوسعربالذيئعاققبلكمئبرصلىءاستونو@قدلى-:،تطظل-

."ونهز:ي@بهكانوامنهم،

ةنارالانبا.،بفي@مصمنجانجايهربمه"السورةمحرضتنم-6



منشى.ونارةلإبرال،اسبلعلا
وعاردن،مرصعننتحدنتدضيل،@

محنورأبوب،نوحوعنيعقرب،و)جاقوعنررو،)برامبم،وعن

يا.صزكريونىوعنب@،وإدر)حماعلوعنوصا@مان،دلرد

دبالمقعرتجتعلهم-@وسلل!اقهصلواتعنهم-حديئهانايةرفى

مهإخلاعى@مبادةإلىجميحا@لناسثوةومررصاتهم،منالاساصى

شالى:ففال-ما،فىجومروأحدةسالةوا%فد@ا.حمباأكموتمالى-،-

نا@بدوز،.ربموأناواحل@أمةصمأت)نه

سضالها،أصلحناعة،@@أصر@طماصاحرأ:ئنحدتنم-7

"يخها.ا@ى.@@الأص

@اد-:ت.د-ظ

حبكلمنوموماجر@جأصتفتتاذاحى

ياويناكنروا،الىبئارأب@عا@عةىفإذادقاارعدراتنرببفلرن.

كنافلالمين..،.بلمذامنعنلةفىكنافد

@تى@سقهمنسنةعنباءلثللانبيا.سورة-4سبحاخنم-نم-8

أعمانه،منموتفهوعنوسلم-علبهاقهصلىنبيه-رسالةوعنلا@خافه

ن@الى-:قال-

عب@ادىير@االارضأنكرأكبعدمنفى@لوبوركشاولقد،

لم@ن.الطرحمةإلاأرصاناكمابديئ.:التوم،رغاليمذافى)نالماءون.

ل"اتورنإنن.ملصأتمكلوأصإلها@مألماإلىبوحى)نمافل

صمح@قتم2
را@يم4@ماتو@دون.ئدأمبأتثأدرىنل@ا.،

حين.لىومتاعإلمتةلعلهلد@ىصانماغتحون.ويمم@لترلمن

شفون،.ماعلى@انا@حمنوربنا@لقباطأحمربكلل



أقامهفدهأنهافىىوشهالافبياء،رةلوجاللمعرفىفذاوبه:

صلى@نهصدو@وسول-وعلىنمالى-،أفه-وحدأنيةملىالادلةمن@لرلما

ص...اتجامةيومأنوعلاربه،منببلغهيخماو"-لجه

نماذءساقتيبطلها،؟بماعيهاوردتالمثركينشهاتكاحكلت
ولسلام-.الملاةعبهمنيا.-ا،قصقمتملىدة.



التفمسير

ا(فاسرضغفل!فىوممجسابهملانل!اقترب"تالى:@لهمالل

(2)يلبونوهمإلأ@ستصوهنحدثركمذكيى@منديمبخما

مندمبشرإلامناملنللواد@رى@لديئوأ@أوا@@لوبهملامية
السماهف@@لقوليحمربئقال(3)تبصرونوأنتم@ل@ئحرأخاتون

وهو@دخو@لأرش
@

أ@أصتلثراممابل(4)دليم
افتراهبل@

مهفبلهمآمنتما(5)الأوزنأرملكافليأتنا؟يئظمزصبل

."(6)بؤمنونأفمأفل@كنأهأفرلة

ضد@!.مرالنى@فربمنانترب،سبحانه-:،-4وفو

فى@لدني@،أحالهم@@@ناسني@يكاب@نى@لزمنتربو@ص.

)عراضرمستمروئصاباطاتعنتاتففلةفىمنهمفريئل@أنولحال

ن@ا@.و@ملبالإكانالاصتعد@دلاعق
@لماعة)@ترابعلىوجل-عز@مه-منضيهأتكئر:ابن@لإمامظل

بستمدونولالها،يلرنلا@ىعهأ،غفلةفى@ظ@و@نوديوما،

من

@ترثوقال:.+"تسقجدو..ظلااقهلص@قىة،ضال-

را(.ستصر،صرلراوبضابعر%أبةبروا)نو@لضر.واننق@لساعة

معببانضصبحانه-وبر
او@شالهاالابةمذ.نرولعلمفىتدأنه

تج@/وش@حتقالا@رناتلتطاصانثتذصقىنا،؟كرأرب@مقش@@

كي.4@ىاب@كنير-5نضبر)؟(



2 ن@ا+ا،سورة3

الاأنهعرش@لناس،ىاكبيركاننو@الرقتذلكولانع،ارقيقىب

ولنبالذابويستبلو@دة-:،@حال-ظفليل،؟ت@الى-ضد

دون،ت.مماضةربلىكا@تعديوما)نووعده،افهبخلف

تريبا،ونىا.بعيدا.نهيرو)@مهيالى-:ل-وظ

خ3،@مرلجنظلناس..،،اتتربنه-:،جحارتال-
مايسهأن

على@نلقنب@يهون،فر@ل@اد@مبانيثرافروالإعر@نف@ةقألظمق
عيرا.حاباسيكونبنفرل@بالنةأةالااجميع،سيئمل@طساب

عافال
اكبمصئ:علىاضر،الإعرمعبا@غطةوصفهم5@ابهئاف:حب

عاتفىونلايتش@نساصحابهمعنظالون
الم،

لماقىجعيتفطنونولا
معآ،لصخا،)يه

قتا.
والمه.ددحاجزا.منلابدانهحترلهم

عليمتجلبما21لذونطغواة@انفلةصةعنونبلاا@لعصا.لهمنرعتطذا
لاوتروأ،أحما@موسالوااأعرضو@ننو،و@تي@الامن

يومافترابعنبروفى@ك
ذ@لتريبربادةاب،@ا@باقتر@بالتامة

لانهاليوم،لهذاالاسضدادعلااءفىولىوتريف،
نيهيحابيوم

ئبئا،لفىقسبمملكو@ن.ديقا.حابااونيافىاممالهمعل@لناس

حله.ضب)نانكليخهن@بج@نماو@

ربهمكرمئذمنمايانبهمنه-:،بحاوفىله-
وماصنسر.الاعدث

ذلكاليوم.الباصيذكرممكأ@للامينمزلاء@اظينلمواتفبيانيدبرن،

مم-ومبافهملى@لنبى-عق@لقر3ن2ياتمنيزلم@ادبالذكر:والمر
عم-و@ليهاقهصلىحلى@لني-فوولبا@لهدديثاط:@با@ادوالمر

لذكر.صفةوص

8@بمسورة(1) 7،با1

1سفمسبر،(3) 0

67،@لأيةيطارجصورة(3)



2عضصلاب@أفي. 3

صلد@صاب،@ليرمالاستحادعن@درضينطين@تمزلا.انة@ى

نجيهقلبعلىتمالى-اقه-لهأشافىبم،@@@ن@ض2@منص@.اصماك@الى

بة،اوتفىسورةبرةأوسفأبة،وسم-2بةعايهاقهصلى-

سلم-وعليهاقهصلىعلى@لىعول-قتريلهالمحلأث@تر2نمذا@لىاضمواإلا@

كجم@أندونيمنرن،ولم
شم

لاظ@اسفمالإبمان؟،ضعاصافة

يتحظونلاللئ،ترسمر؟و@فلوبهم.ةوذس@ير@م،-

ون.يتبولا

وصلهتدنرثنشماقىلبان@مرذكر...،صنباتهموفىله:،،

البهيم
نحمأطفىولمأتالمبلعايه،لل@رلفىأقمتبوااندون

ا@يما.صىبدود

جمد.لتامزيدةن،ةوأملذكر،"وقىله

ربه@مئ"وقوله
ط"ولذكر،دفةخوفبم@مشعدق"

دايةلأبتمد@"

رمقكاننذسشييهمياماأى:
ل.فىطورارفم،وحا@ته@به@

ف

سنهترون.مازرنومضعو.ا1،ال،صا،

علال@لاشبة@لشمناخرومحالظو@م،لايةوقىله:،

بلعب@لض2نمنلماقيالىاشماعممجانبكمرم،،و@علنيانهمكاية

وأصتخفات.وبليهر-و@لتة@لتدبرمحلسلكظو@هم-قشتبلهوففلأ،

)ووأسر8فقال:وعبثهمبهرلم@لرانلرأسسبحاذ-ح@-ئم

@نماس.عقاخفاؤ.بالحدبث،،ارةلل@ى:@نحرو@ا.ظل@والنبى@لذبن

ختلىنجيم@واسهحار،والراضبإعر2نلد@لقرامتصرابعد@نأى:

محليهصلى@قهض@ر@بى-سوءمنمايفرونهاخفا.فىربافىأيض،

ذكطروااناوصاولرشال-،عنلا@قه-شبهحا.ماو.وسم-

ء
لآمبالةخسب،@هميخما؟

حاقافىإبهر@ليمافىمنهم
جهم.



2 لياءا؟سررة3

اوألتم@د@ر@فناتونمثل@،بثرالامذاملنه-:،سبحاوفوله-

ص..شتناجميهمفىئاو.لمابيانتبصرون،

يمر.والا"لفىوالاصتهام

على@فى-وصبمكىالنبوة،انىمامذانناجبهم:فىالرظأكمأفى:

كا.)نابهوماجا.رصولا،إيهونانيمكنولامناع،نجرلاو"-علجه

أنم@@واطعيه،مايلمنهوقبونإيه،تنبونبمفةبينه،مو@لسو
@

س@ص..بابصايمشايخود

و@ن@لثر،منيمرنلاأنتوحممالا@لباطللمحلىطا@لضطموما
@لحر.مر@بيلا.كلاخوارق(من@لبشرمن@لبرةمدسيدعليعلرطص

من@ى:مثلم.بشرإلاذاا.بقولهم:..و@رادوأاثلوصى:.قال

للإذعانعلىوجهوتحضرونهنهقاتوذلكضلونسحر،بهانىوماجنسم،
أيهايرنت@وأيموالقبرل

يضقادلمفىما@ركزطابنا.@ذ@لراظسحر.
1. 1

مقيد@لبثرعلىيظهرماكلوأنملط،الانإصلالص@@@نخ

يم@لكل6نمنا@لقربالس@عر.أوعشالحر.نيلمنلو@رق
ذل@ففى"

نمال@يؤدكون.أنىتافى-@نه-ن@موحمه،،ابلغمح@شنهرطإن@

ولفادلضمبادى+طبوتر@سد،توئيقيىعلىطركاننهذفى،؟اسووا
.

شب@"فرر@لدئنواطفا.@ةلض@صهم@فىو@ايمدالمكرش@ماترتمهيلى
ا""ن..المثرصووكرهنور.يتمانالا@قه

@

عذا،
6نما@لقرح@لدا،بضيمرنلالص@لاناروكينىودص

أشررو@نالناسشعوما5@الى-:فىله-ذل@ومنمن؟إة،فيفى

لا،،،(رصثرأافهأبصقارأأنإلاالهدى،جاءلماذ

.9سنمر@كو@ىء91(1/

9@بة؟لإصراء@اةسور(2)



ك@2ثرالاخالجر.

2ب@تمقكنبرفى@لوى@لكلذبةهذ.عليمشال-رد@نه-ش@
لانجلاامنوما@رصلناكوجل-:اعزفىلذل@ومقا-،أ@به-كا

"@لتهى.لملمناليهمنوسرجالا
1 ،
،.،0

وسلم-عيه@نهصللنيه-لفنهمابمدذلدسبحاذ-ح@-نم
ل3شال:،عليهم،@ردعن

بلمربى
وعر@لسميعرضوا؟السما.فى@تول@

صرا:ب@أتناصط@ردط@و"-عي@@فهعلسرل-@للظ
-

يم@ان.ال!نورالى@لكنرات@منابلإضأرداقالن@ىب
بم-لمصرانأ؟سو@.نقولرنهعا

وص6ا
ما@السماهمرص@قانلكانأاه

@
@وحد.وصالأرش،ق@

ماببعخ
مذاقئىءبكلال@لبمبمع،

2لكون.

ميا؟د@موما
صبافه-.ر@الته-بلناطربقىئفانا-لد@

4 ماذا@علفبتمصءفزونأتم1
و@ل@ناد.الكفرطربق.فى3سر

وسم-.عيهافهعلىدلنبى-الاعصعلاتل،بدفظ.سبعهقرتوق
الارضوالسما.فى@لنولبمسبم-@@لص@@يها@تر@-أى:

الطيم.لسيعموكل

شاعر-مربلافزدبلأحلام،اضناثكلرابلتالى-:،ولولا-

مذاصل@لابوفوفميةح@منوانتقال@الى-،تهه-منأفر@ب

صلى@تهضاي@ظلرمائب@طلةأخكللؤالبةح@افى".،نلمنرإلا

به.حا.طشاقوفىوسم-عليه

سول@رتىضاقذلدقبلبكاس.يكفوالمكلفرمقيهؤلا.@ديى:

4منوسلم-عليهعلى@قه- ذلدإلىأفافىابلعو،بهحلهوماثر1

1الآبةبوصفرةص(1) 01.



3 نجيا.أ؟سورة،

أباعلبلوأت@لاحلام،لاوركأءطأت@ى:احلام.أضغاث2نلترأن
لها.لاعفنة

بهعوالاضاث:
ماو@ملهضث.

ئم@لناتقضى.أنواعمنجمع
و@حمق.حزمةفىحزم

بفمحم-جمعوالاعلام:
كا@لائميرأ.ماوص@للام-نوصكلالحا.

صكن.ليى

نوط@لإلم@وأ@وساوصىمن@نائم@برا.لماكبمذأ@لزاستيروفد

دقسه.منء@فر؟نهذا@اخلقأى:اقر@ر،بل،

ؤزعم-ساس-ومم-عليهصلى@تهل-@رصان@ى:شاعر،مرنل.
له.حممةلاالنسثر@نخييل@مقنوعمربهاقىوما

سل@رنمظيأتنا؟،قىلهم:،ابو@ضطرمذا@لخطيم@الى@فافىانم
."رنولاا

ينصععفرفلرط@جمر@والجلهكونية.منا:3يةيةبا،@دلموص
نانهفىنلاكابهنلمانو@لتقدير:"قالطمنه

لاكاشرصبلأنم@شا@رش

كنانةدلمنهعلىبلبخارقيخاتاحظ.
@احياءمرمى،وعماصالح،

ذللى.افلرابق@ن@@ساينالمرفإنات...عيى@لأ@و

انيالترآنترونلا-جالا@م-وضدةلمبماشلاظماسو@النه@-
4بتبرونهلاالابات-مر؟4 عداقهصلىعدنه-علىلخلوصوة2

وسم-.-

فريمربمة"الابةهفهأنقىىفافت
المثركئمؤلا.ضبطعورت

لا@لنس@ف@لرب@طاششانذ@دفىشانهم@ما،ح@تصربرأ
@لئباتيشطج

شه@أضدىأض@دباطلةدعوىمنينتقللا،و@مر@لهبلقر@ر،ءلى
"طلانأ.



@@الجز.
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اللوومنهصوصم-عليهاقهصلى@رصرل-عنالنر7نقىوقد

نؤفون.ماتلبلاشاعربقولمرومارتعالى-:نرله-ذلكومنماطة،

.(1)0،0@لالمينربمنيلننزون.نذصماقال!مممقلضةولأ

وفى2نهالاذس@مريشنىله!وما@ثصعناهوما5نه-بحاوقىله-

ين،،علا@لكلفردفرل@وفيحجاكانمنيذرمبين.

31ارصالاينالبهؤلا.ورتههظامرففلهمق@انبا-4سبحابين-ئم

ماأهلىكناي@نرنبهم.3ثت.@افتال:.وس@-عب@لقهصلىا-ىرسوله

بؤمفون،.@نهم

يم-حك@اادسولايهاقر@د-نلين.ا@ا.مزلا.أن@ى:
اعلليوتد

مح@دماار@ادووم@لح..وصاو@يسيىمو.بهاجا.لىكانبةكو2ي@مند

وقواما،مزلا.*كناأطأترامهمبه@قبؤ.ولممزلاء@وسلباط.
لقا

تأعطياكأياولوإتا.2بهنبونمنا@لاكفى@تلاصلأ@لسنتا@لنى

اشتلااأمايهنا@لسابين،كالامايهنالمفرمدبهابؤمنولم@ماو@هق

دامماوتجين.لساكائرلانهمماعابوه،عنهمنمنعأنورتهناخيهنا

الا،ةؤئرأتضأ@ناتفؤلا.روارق@حهنهوابؤ"بقونالا

ينفري.@@ؤلا.أذهأى:ر.نس@ال!"شونيؤأض5صنرله:ن@لامحنفهام

ىو@ا.النى@أفىارقا@دهيؤنو@ئ@اعربم-أبا@رسولأت-من

اعتولايقلون@معامقم،
و

@مه.ماماصكمبهايؤ@واالذبلمبقين@لساعنعنادأ

لرولايؤنون،ربدكةعيمحقتالنين)نيرل:.ذلم@قهوعد@

.@)الالبم،ذاب@وا@حتى%إلآ@@انهم

ت@ط@ما@يرة(11
4-14لت يوسورة(2)3

6،97لأ:81 0

9،19ونحالآبةتصورة(3)

رسو-16
"،نيالأ@ة



2 الأنبيا.سورة4

مالبئ@ر@لىسليئن-أز@اتفتتةحميههأدسبحانه-بين-نم

بؤبدموأنالبثربة.@عي@ا@نقت@@لقاد@اةأبمبثووين
تالى-أفه-

تحالى-:فتال-صدتم،علالدالابالمحجزأل@

إيهنم،حىرجالأشإلاقنلاأزصلنأوما"
كرالذأهلراسأظ

و@لعلاميأ@ونلاجسدأجماخاموما(7لأنمالؤنلاكتمبن
ما

وأفالكنانشاهومئبمنأتج@@رعدبمعدةثم(8)خالديئكاشا

)9(،.للنرفين

اإلىبم-رصولاباألك-ةارسلناوماأى:

سلاإلار@اتلأمم

من
عوتم@م@اطب@@و@لشا@لمنيهواويئ@ابر،حماةالبصئو@بنر،@

وشيبهفاككاتلما@بثرفير@منسل@ولوكان!جنم،منآمن

أنرأمهم.وبينبنهمورابطة

إكرنانااتجعالرالن@ينالجاملينالمثركينعلىضمردالجلةومنه

آ...،مكا-بشرالااماتة.ذلكنجللراوظبنرأ@رسرل
@نوحمى!ت@اد-،وفىله-

الإرسال.لكبص@بهناس@ناف.م،

مانكلنهمنبلهموان@رجمال،ش@رسلبهت@نحكظلقفتأى:
بهتنا..مزاا@يهملالوحى@اشسربقعنبه

لبختودون،لا@كننم)نالذكراكلصارا@انه-:.بحاونوله-
تدبرءأونحقلبدونقاوامالراظلأفمو@بهبل،لهم

جمونيركونالمئركانلنبنا@ايهابأهلعلا.الذكر:بأمللمروا

.@خ@دثامورفىإ@بهم

:
لبوجرنجلا.ماعدمابعلمالترشفاسالوا...،@قىله:ق@فا.@

1محذوصرطا
عاله.أ@سكللامدلالةحط



2،3ئرلاخيبر.

ا.شر@رسولبهونأ@نتبحمواان4المجالمبالنتقدلمرأمت:@@

ايكونولمللساتجينارسرلأنلمفيبينونذل@،فى@لمأملفاسارا

الا.ر@الا

قملون،لاكتم)نالذكرأملسأرأفاتالى-:،له-ص@لقرطي:تال

ص@اووصم-عديهافهص@للبى-با6ئرأالذبئلإنيلوا@توردلملبررو
3

وكات@لرب،شر"لمممافببا.،ا،خبركرونفياكاش@م6،ادكويل@

مم-.وطيهصلى@قهالني-فى@صيهتاب"أملبراجرنتهفىكفار

مقالميند@المؤ@نينفاصالراأى:القر6ن.بالذكر:ادلرزبد:ابئو@ل

@لفر2ن
1 ،

، 0 0.،0

فم
فقال:@لئرمقارصلكونوىيلضفةمنهصبحاله-أكد-

خالدفي،.نراكاوماد@دإم@كلرنيالاجسداجملنامموما؟

جمسلىويلديملوجسديلدمصل،لى@للميردجفامم،"فى@ضحيرو@

-.
اعلىوأطلئبفير.،اقمق)ذافرح-بابو

حم
لالتحاقجممد،

وفلاىو@ر.للذكراراحدعلىللانظأتوبطاقببعفى،بفهايبزانه

لج@نى.الإرأدةئفردم@أوفرد،لم

بسولانةلاقأ-مهيجا@اعدباعلبكيلىا@جطنا@رسلوما@ى:

ذوبتناسلروجمونوئنونربرنباء@ونثلكجلناهم@ا.كان@كألم@

بمفىم@ر
فلاوضرونرم...وتجفالآوحزن،سرصمقبسرى@لبئرما

،
مجسه

جلناوما
جك،دافاموت،لجونالهباةفىف@الهيقأبنا--3

3لا@رإ
نفديمأونأخ@بدوذعنمهحبا@متنىصدداأ@لا

4
1لقرطبى-ضبر(1) كيص1



2 4 ني@ا.ا.لأسورة4

ربمند@لقيامةبرم)نمنميتون.وإكمميتإفدتالى-:،ل-،

تمالىصاقه-أشةبيانألىعد...،مدتناممنمنه-:.بحا

ى@لصلا.علبمرسل-خربئاب

و@بلام-.
فانجينالم،لهم.@لاتبةجملمنبهو@دفالمم@ارسلمزلا.صدتنانمأى:

مهلمإنجا.نثا.،منصم،وأنجيناا@م،باسلنا.أشالذى@ذ@بالهمن

@م...@لؤمن@

@للموشلاوفىكمرمدوداطاوزوقيلذينافي،لمسراوأمايهناا
دعرتهم.عناعراخموام،@ايهرسل@ل

)نذرتددفا،إلى@لورةأولمن@ايهري@ةالابات@منا@@الى
يومباننرابالناس

منرتهموء:ماب،اط
@نفازء،،@

عند@لإعرأضرو@ن

شالمضكوتلهما،وحكت@لماح،و@صلبالإكانلهالاسضداد

افهصلىبارصول-نتحلقباطلة@م
ضدشبهجما.و.مماعلإوسلم-

وركرءالباطلويعالللقبعقبزمتا،مماعياسردتتحالى-و؟-
موت.لمجرا

مووصم-عليهاقهعلىعلىنببه-لهأشماأنصبحاله-ين-م

ضرواواظطالاباتجر
1
و@ناليه،تنتسب@لتىمةا،ينردصوان7،

عليهم@ا@لرسل-جما.@قووالمحجزاتباءوارقكدت@قى@نابتةالاصم
لى-:قافقال-عشمال،ا@لاك5"لظأهدكها@ته-لسلام

غ(90)شلونأفلاذكركئمفيهتحابملنابليكملقذأقئ"
ص!أ

1آفريئتومأهابدأوأنثأعلالمةكانتتهةمن تئالأ(1

ر@ر.سور.)لأ،
"3،02



2ثرلابعالجز. 4 0

إلىوارجراكفوالاش(12)يركضرنمناإذامبأصناأصأوا

كناإناويا!ياقارا(13)تسأرنلحلكمعمومسابمفيهفتمأقىما

)59(،.يئمدخاحصيدأجطناهمصىاممرعوتلث@زالمتفا(14)ظالميغ

لمكتابا..*،*@يبم@نا@أش@قداد-:.ت@فىله-الالرصى:.@آل

)ضاعرصمر@لور@فىذكرافىلمطيم،@قر2ن@شةلتحقيقشات

ردم.أثحاثأ@لاس
2

ث
ععرنو.!ه،ز@صوأضماربه،ؤآرأتهزأنه.ا

4اقهعلىلته-رطغقيزإشتجته،ص سل@ركاشأنهببيان5وسم-1

@ض@ولاعتا.بدالمزإفايارألتو-ليد@لقسر.بامصدو@ل@كرفدلمالكر
نه

ميأتصىفىلفاطينبانانا،الافي
ربروبش.@قرابماوأطيهر@كت1ا

0،0@ربلجيعيمونلن

صلعد-ولنارسبقطرعنأمربمفريا@جمأقىلنا!لفدوالمعنى:

مذأوعلىمابحمممثتلامان،@بنير@للئان،عظبمكتاباوسلم-عليهلته

عظتم،صوعقمنزتم،علوئرفم،،فيه@ى:بهرآ،فبهب،الت

صمإرآ...ءخفا.
ذلك،شتلون،افلا"

جد@لىالىيكتاخولى"وأفع،صا،مذاأنح@

."@ومناث

@نهأقىله@لدىمذا@ايهابشانفىقمبرلمعدملإنكلمتهطألا@

شافى-ظل-كانة،ا@وبالموعنلةالجبا@،بالذكرببهلطنرواتالى--

شارن،توصو@فرمدل@لذكرصانه5

لش4)أ"ف@صو:باصاذ@فيه3@افي@لقر2نكونظامرمنوأن

ص،\.الآرس-71@صير(1)

الآء68،.@زخرتسورة(2)
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@نهايل!@لقاسرأت@يخر"بخلاتأطأيقنلا@بالمبزةوأفهبلهم،

أناترو@لثر؟بهدواالذى؟@لكتابوكبقين،@لاسلالىبهاشال--
إبىطرأحيلهماوضرصعلى،و.شر.@،ينما.الحملو.محنساطرلجة.

كل!ان@أنومالاتودلألمدنجهمفى@لربوما@دببوتث@انه...+
لى@لناس...قبينهإؤوفصروأمذا@ايهاب،بهداباتالصل

هم@منإفمناوآشال:،@المين@بالقوملهأشياسبحانهبين-ثم

2خرين،.فرعابمدما)نثاناوظالمةكانت

منرلإنهاع@نصبعلفىومىيهيهر،ل@ضيم@خبريةمناآ،و،

لقصمنا،.شع.

ضمتجال:يخر..عنوبننلصنى@نتطع@شكر@@لقصم:لو@
ن@لثى.صعفر@قصم@صلافحنى@لهابة،اذأكسر.فلان،ظهرفلان

وانفصال.ظعكير

و@لقحم:@لقرطبى:.لظ
وان@صتن،ف@ظهر@حتبنار:@كسر،@

ايخسرت.)ذات،

"لفاباوأما@لشم-الإملاك.بهناها.لمحئو(

@لثيصق@كر@لصدح
بيزنة،كب

@الطالمة،نلقىمناوكثير@ى؟
ادوعصوللىق،حلىوداطتهاتجاوز@ت@

بسباللمأبهرا،اباعذومذناماا،اهليمعلبدناهاوالم@ل،دكنرملى@
م.ملل@برأ6خربننرمابدلممنوأنئانارببهم،

@شلبحانه-@واو@-
@ما@اةافلاكبأد@لإضارى،@قرلى@@قصم.

أندجرنه-جبحاث@ص.نلىليأملها@ها.،وأماب

2صا!لقرطبي-ببر(1) 74.
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وماةبحطوفشانال:،ظ@قرم@لى@@فلاوفع@قدالإفنا.أما@د

@ترملا.صأنإلىلإ؟.@ينثض
اد@ا-أمناأنوح@لمطلذينبنلاضا

ير،ب@

وبعرونها.ى@ض@ينثونالذيئلم

حفيبمدمن@لقرونمنكنالطلم@تالى-:.ترله-الايةبهنهوضيه

بصيرأ،خبيرأعبادهبذنوببربكو-لق

نازللمذاسرصبااأحموكدماظالمين2هؤلا.محالنه-حاعور--ئم

بهم
يركضرن،.منهالم@ذاباسن@اأحرفداضال:،

بقابىاسه.باط@ى.اكثولموصالإحاسمنأحموا،وقىله:.

مجاسته.بهوسعربالحىعل@ه)ذاأثى.،فلاناحى

دب@بضرأنأدله:نوومر@لير@لرخلىكف@،امنغون،برعوقو،:.

نا:به.والمتعودى.فى@كلترحأ@رىعلىليهابرجلهدأبتهلرجل

عة.برا@روب

بهم،واتجنوا@رلهالمدص،صذبنالظالمونلا.صأحىفلااى:

بونخهر@ى@بركفو@بتم،قرمنن@فرصلمذا@ا،مؤكهاعلذلدوعل@وا

ذلدجنجهم.بتوشازوخو@ماضطر@بمسلكاكمضىوفص،يرعة

ث@ولمناذاول
و

ل،.@،بر@مابا@ا،

ومساك@نم،فبهأكأفنممالىوارجرا@لاشكنرايه-:.سبحالا-وض
التهمعلىجلهربا-يركنوتومفء-الم@@م4قولمايةح@
ستهزا..لاوا

ب@نوأمار@فى@لأالمؤمنن،@هةمن@ري@االلاجه@منلهميقالى:

.97"@و:ل@@لأصرةرصو("ا
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نينصغاوالى.أى:يخه،فتمأشما"وإلىوتج@لى،اإوأرص"

لمو@لنعم:تجصرنوجلملعلآ@لنىاوفير،واطنرالهئ..المبشمن

له.خاتتيخماقشمملوما

الهثسدةلتا.با@لترفة-بنتمأشفقولا:.
و@للاموى@لنت@لفم-خ

@ؤا@لنحة،قهأشوفلانتنعم.إذاكفرح-فلان-فشيال:ل@ب.

."تنىاو"تي@

."ماعلى.ف"آوصاس@وتوله:

كم@وإلىماالهئ.@لميقعنفي@نسغالى@اوار@رابراكرلا@ى:
بها.وتتفاخرونفكو@ا،كننمالتى

فتجبومعقب@،لحاشلسؤ@لمغيرآيتصدأاى:صارن،لعلم:،

حق.ومثا.علم

يخ.وتوبهمحه@تأرن،لطمترله،@كثماف:،@عاحبلظ
عاغدأتسارن3لعلكن@وساي@)دارجمرايي:

وفئلمي@جرى

و.ومثا@عمعنفتجيبرا@لائلوماكنم.@مباصر@

حنىأنبمفىصنبواوشجمالسم،نىكمواجلرا؟ارجراأو

و@م،أعرآفبهوبنفذه.@صتمايهونومنوجمإأ،عضمماعيسأ
ن؟صو.كلاذاشسن؟ناصبملم:وبقول

انىص.المفحمددةكطنروناقتو@ت

مات.المفىوبستشبروفمأندبتم...ؤ@لناسبسالكم@ر

آ.بأرا:وتوبسنضب:
لهمقيلخرآ..صائبوزطروإت@لي@،@وإفدونبال@أو
تراخ،لىاإتوتو"كم.لى@ك@ذلد

1@ىبمنات-3تثبر!(1) 06.



3محر@لسابعا@ز. 4

فازلدعذاب@وانمزل،لأجدالامصلذادظالمرن،مزلا.أدركونا

بهم
بهم.نهثرن)نماا..كضولا%لهم@قائاين@وأنعألة،لا

لئدخذاوفا

المين،.ضاكناإناويلنايائلين:،ظوتجرونتجفجمرنلظالمون

مي@و@و@لبلية@نع@ح@@و@ربل:
@

جمزحومىكل@ا@حك.بضاتى

،

لنزولللشصوكان@نب@،داميةبالإنانضلما@كب

."ينادىمننزلهتنذيلا.بدضررماولجبوبتهبا@ىبهاية

ظالمينكنااناملابهايابهم:نازلالهلأكأنتينواضممالوااى:،

ببنافو@كاروق،محنعرافنالمببلمذاب.صسؤبهينلانفنا

به.@ا.

وأ.،
لىد@بر@م،دصنلكدتز@فا8نعالى-:فرله-فىالإض@رةم

منئ@واماعند@لتسرسبيلعلىر@اال@كللى@لتى،
هالهربولاعىاط

لم@،.ظاناكنالمويانايا5نولهم:ومى@اللاك،منكمواوتا

واسطك.ومحربتفجعكلالت@اقلكيرددونزأرافا@ى:

نلا:يل،ي@ر@لكالها@لرلوللاندعرى،@لكلتتوحمبت

ى.فكرلانبلاوايدامنهأيها@لربل

حالهم.@به@ل2لماببانخامدبئ،صبداإمإحنى-وقوله،

خدتل:بقطتها..لاوالانطفا.والدودبمعئالحزدمنين:وخلس

ثررما.ظفا.وألهيبها،عقاذاوخردا،أضمدشكلنار

كالناتوالهلاكالهودفىجعلنالمحنىععا@متمكزل@فاأى:

اشعالها.بساروا@دةلنارو؟جل،اباك@ممود

أنفمكانواو@ثناتهظالهموماالظاين.اتجة@تكونومكذا

يخالون.
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-

م
منوعلىاننيضه،حدأووةت@صعلىرولماذلكنه-.-سبحاساق-

جلضوعق@قلل-نالى-،عادة-عنلابرضوا،اتنى@لحو

(16)لاعبين@م@وما@والارفى@لسمواتخلةبومالا

لائخذأ.لهوأنتخذأنأردنار
من

بل(@7)فاعليئماعبنألد

مما@ريلولكمزامق،مرفإفافيدتعلى@لباطلباطقنقذت

منتومف.والأرض،@لس@واتقمئوله(18)تصفون

االيلبهونيئ(99)يشحيرونولاعباد،عئيشكبرونلا

)02(،.ونيفترلاارو@ا@

لاي@اتغلوظنبيهما.وماوالارفررأتدنخلى@لمانأوالمعق:

ونمرتنااص@دتبتأ@ا@لرق@@قناتوا.مم@كا.ذلكصلقلماقه.لا@

ئ@..فىوجمهابقفلالأقومئينتنا@لناقت،

@اين،نا!@)ننامزكضذناهلاواحمذ@أن%ناأردرد-:تماوقىله-
بيهما@ومارفروا؟@لمواتخلقارنفبله،.عالمضمونمقررفاسنظ

عظجمة.و"أخجليأ،لماالاتصتشعةبالغه،.آنماطد@لم

أبا@لتوترحاقناع@ى:لامتناع*اقناعحرفهنالرءو.

@لثرط.فلوتوحلاء@اع

معطنابولامح@،ا@تقفيهلاكلا@لنفرعن@لتروخو:والم
د@أ@

)ذاا،والهر@ح@ذا@ثى.فرتنقرل.ل2@با@ث@ع@@ننؤب.ومر

ل.ويطفالجلى،عنتشاغلت؟

والمرأة...وجةوا@لدا@علىضم
به،ىننل@ما@نشأنوتقدير-@لمر@صسيلعلىراى:

كىنرا!)بهثونريده.مماأ-/ا@@أنجتنا@وننو.عندنالاتفذفائن

ةأنعينافبجلذانية،إستحالةعايخاصخيللاةذلك
يلىد.
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ا،لان*المحال،علىالمحالقابقبابشيمة@ا@ألاية
جمنافىينمس

مع
تالى-ال@ه-حكة

ومح
ليلة.ا؟ذلت

نافية.إن.و"ارو.إر@ةلاشاعناكيدفاع@دءكناإن"وقوله:

@لينا.شبلواتناذالللانزلث،علينكناظماأى:

ص.،فإذامرز/فيدمنه@لبا@للعلباءققنفبلة-:،صىوترله

محنافمماشال-ذاته-تفيهلما@اناتو،اللماتخاذ@ضر@لمعقضربلم

ذك.

صرعةوص"-لكتب-،@لقذأفوالاصمبرعة.الىىو@لقفى:

مافضمشقدمتلاعيركااذا@لقاف-تذات-فهنالهم:قوومنه@لير.

فى

بخشوبمت@أ@:
الى@سمجح@الدوأصلالقرعاي:لله.،

ماغ.الهيبلغحنى

ىافى.وانماأ،له@نخذانشاننامنلبىاى:
رتحنا،ئماينا

بهنئبثالذىعلى@اجاصلرسلنا.بهأرسلناانى@باطف@قىأن
ترن@فا-@

نا@ة.زالاالهوبز:وبها@لا4فبقر.@ى:يخدمحه،،

يرمم@قرأر@لين،و@تصبير@
صتحر*هص.مورةفىالإله@خ@مذ@

فإذاراسه،أمشق@لباطل@قهوى@بسرمح@شللققذيفةقاطلكا.مماحق

ل.زا:زاصمر

ع@ءكلالدلالةنا.الإحميةوالجاةإذأ@النجاشة،وفىى:،قلا@ثر.

ين@ق،لاماو@لمالانالشابفىارعهالم@
اكاصل،مقزاصن@شه@

ا@.@

لأولنل@شدبدوعدتمفوت،مما@لربلولمنماد.:.وفولا-

.30لأاسس@-@كلقبم(1)



3 نبيا.ا،سودة0

حبةعابأنلهووصض.ببيقلاماتالى-اقه-)الىنبوالنحىفريل@

بهيرأ،.اعلويقررنعاوت@الىسبحانهوودأ

أجلمنوالهلاك،الىبل@ايمبون-رن@بما@لضاولم-اى:

الجايل.بثانهيليقلاماتمالى-له-ودفم

رفروا،@مصراتفى@شوله5تعال-:له-و@
0 ؤكداشناف.0،0

@اد-.لقدرن@-نخاصتالخلوظجمبعنسننبلهالا

بمة-بحارخده-ولاأ@:
خلقا،والارفى،سموأتا/فىزخ.

عالهاحس@مميخرجلاوإماتة،احيا.،صرظ،،و-ا،يروتد.ال@،و.

وجلى-.عزوفدرنه-

)فىالح@أنندله،@ملاضن@عاد.مننماذجسبحانه-بين-ئم
ونولابتحرعبادنهعنبستبرونلاكدهنو.ة،شاللئك@و

."بفتروقلا@نه@رو@اليلىيبحرر

حرريحر@بمرحسر@القا@:و@لتحى.كل@@@والاستحار:
ا

سمق

بمر@رجعفية.نالى-قرله-ونه@لنظر،علرلمنتمبإذاقمر-باب

ظئأإليدلبكريخفلبكرتين
متمب.كيلأى:حير،وص

ونلابستكربون،المترالملائ@رأ@م@و@نهعلوظنمحند.نو.@ى:

أى:يتصوون،ولامأ.ت@ضوعالهيخفحونبلجانه-عبادته-عن
ن...ولاضيطونولا

البلعر@لوحلإوت،وبحمدونهشاد-اقه-يبحرن،مأبل
رفتربفصع@لئىءفلانقريقاكنقصبر.اواخاو%فتورووونوالنهار

ا،

الما.-فزويتال:سحة.بمرولانحلض،دسكن.ااة
)ذات-بابمن

مأفى.وف@هصعكن

التنفىجمرىمفمجمرىنافى-له-المللاف@نيملأنوذدرا:ظ
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م،لكلهمنبمننالااشتنالناأنو؟وطبية.صجبة@ومنا،
يمذكة

لابالنببحلثتنالهم
ا@،الاحاسا%ىبمنحم.

بدونهوعبادتهنجبي@حهيقرممنكلوآتهنأن.نه-صبحاس-أنوبص

ذال@أنيأوقرر،انقطاع
نجته،و@دا@@للادلةنامةوب!المرحينقو/يخ

ةتالى-ال-"@فى@لرم@بثاركهمنمناكبهرنانوأشحاد

يخهأر@ق(21)ينشزونمالأرضمئوآلهةأكاتخذوا"
(22)يصفونعا@لحرشرلث@الهض@بحانلفسدتا،المحهإلأتلة@

آلهة،4دومنأمءائخذوا)ك@(بسأرنوفمنملعايسأذلا

منوذيهرئىمئكزذمذابرمانكمهانواقل
كزمأذةلى،ة

إلأرسولمنتبلآىأرسفاوما)،2(ئرضونفهماقىيدلمنلا

)52(،.فاعئدونأ!إلأإلهلا4أإليهنوحى

@الكلأن@م@زى:.@لالإمامل،
فىنكنا؟ال@السورةأولمقم

@ال@منكابتدلوما@@لنبى@
صم

فىا3فإالاياتف@5وأما"اوبرأةالا

ونفى@لتوحيدبيان
اد...،نمهوالالاضدادا

لا

@ا@نذوا...،@مولا.ق.فىوالاشفهام
لا:وقسريخ.و@لش@ن.@

شالى-أقه-أنئريقال:و@بعث.الإجا.بمعنىالننرمن"ينثرون،

بمنهم)ذاللرق
وشم.يد.

أأضركويدلينلفامزلا.د@لمحنى:وا
مع

فىأح@ألهةتالى-@فه-

6اتمرا؟لى@ياةاطتبأننسنبعا@فوما@لنئالالهةطهكلالعباثة،

ا.@يس3@ى-ب@@كلالجللحعة)،(

@،@رل@6،-6-،@ش@فث@ه"،1
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صا؟و@ادامهلهم،ومثاارمبإترذلكنست@ايعلا)فها*
بمفلككلى

إ!
@

ا؟أق@
منأوذكمنثئانفعلأنشمبملاألهةنرابضشأنالم

وصفاماتمبهالانهمحلىوأوضهادلةا،أبرلمنمذااخاذمإن
بمتوس.

لم.@

)خادعليهمأيخربهففات:طبئمامحصه:،@ايهلما@صاصلظ

ثةلهة2
@لببثوفيبنكلكافرا@ملا@هم،،دلكدعرننوأثو@ا؟ص

ابهنه@وكاذكرتالا@صفلت:ميمأرومر@ظامبر@منولرن:بةوأم@
الا.ظ.@لاس:@هلإندار،،الهاعراأن*بلى@مالإلهبة،لهاكمياط

م.
منبا*وترات.المفدوجملةمنالإنثارر،،مقد،كلعلىإلا@لقادر

د+@ال@ه-مئاستبدوهمابأن)شارو@ه@ل،و@@توبيعو@بهم،لئح

صشالاالإلهي@ت@اسنبماده،حب@لا
عح

الإبدا.مح@@رالافت@ئا
.(1)"لإعادغوا

ن،وه.إتخذوا،ضالىلآرص،ا)مننه-سبحاله-قىو
ييه،بتداا

قجم@انوجمرزيا،يئوماجارةكاطالارعىاءيبزمنانننرما@ى

نكماشة.لهة2اتخنرااى:للآلهة.صنة@عفرفش@ئوروالمج@رأ؟

ا،
دتب@.و@التبير@لتحقيربذاادظلربن،دتفديرومح@ء@رصر..

فتال:ونمذا@ابموافعم@مدا@قعظيادليلاجحاة-سا@-

فبهصكانر"
@.،.@فد،.افهإلالهة2ا

@لى-@أقه-ىصأخرىلى2رعروا،اتفى@لسحوركانأئا:

نظا.عفرجتاوطلفسدتاأصرهما،تدبر
فيخلللا@نىهما@ابدخ.

اضطرلاس

"تفيم!11
@.9عى
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ام@لنمايخخلبنم...والتألب@ننازعمهيكالالهةش@لانوذد
عمثص،ا،دشضطرب@يهونلهذا،

مذا@لمالم.فى@لفاد
محمامبنمايسيرمذا@ايهونفىئى.اذصذلطكير@لثامدكانولما
ا،دلديخق-

عمااتاصداو@االالهذا@اكونأنملىص

ل!

عا@
ب

صنىلهة2أمرماوبدبرتولاماركانوالمحنىا@:.@ا@

لفسدن@.فاطرطمرالذىاواحدصر

حدا.اوالامدبرمالا@رنأنوجربأخدهما:يق:أمرعددلإلةوني

.8افهالالقوله.وضه،@ا.الا!اراحدفكبمرنلالنالثافى:

ليرتجدنفد@رجم@أنلحلنانات:3@نالاصوجبلمتلت:فإن
ينإيملا

والاختلاف.@تناكرر@@تنالبمنما@مجدثلما

أقهوكاذالاضحق:سيدبنعروشلحينوانصيبئللللابدل3

عددفىأى:لى-فىض.لحلانلاع@عواحننافلرىادممقءلمهي@:

لا،.النباق-،مع

قهض؟د،يمفرعا@رضرباللهفجانة،تالى--4وش

وجل-.عزشات-فىملونالج@تالهعاتمالى--

في،@لرهفيبكئرلابهرنأنعنلذاتوتبرئهونفمبافهبهاقنز@ى:

اعارون.يهوعفهحماو@ل

نيتهرحلىاتايهديسارذ،ومبنلحمالابالشالى-:.وقوله-

.2ئبايفحلهحماشحانه-صانل-4يالأأى:سحانه-وفدرته-

لموإذازاعزعق

@

)سحادوو@رفر،ومحةو@تر.و@ق)صلال،ويةومدال،

يسأرنولمخلنه/شرنفىالمتعرفالمالة@لىبصلأنها..شتا..ل@

.

3صفثم@بر@ثلوس@-71(9)
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يوم
بنجمنر@ل@لالهمأرصلوفدجميمه،لا@مالهموأفواحالهمعنالقان

امنقمبئ.وشفى
ع@كل@لسىأسحبقوفهم.وفاز،ذصد@رسلنبع

وملك.نشق@لهلى

2خريلىيلأنبحهوحمانيته،علكيادبل@صبانه-ساق-أنولص

هذانم،)برهاماتوتل@6دوتاخراشأملى-:،تم@ل-نضيتل،

"تل...وذكرسنسىذكرس

كونبطلان)فلهارننتقال.واابافرهذاصه:.ملتمااثو@ىلط
بهينمةادالإننار.،جملهاس@ثىخحائصا@منطنومالهة،انغذو.2ما

يةونط"بهتبجمبعانققو@@باطالة،@دعر@معلىا@رمانةتما:اومما
.@@اك..الإصرو@الان@قوب،@بك@ياع@ف

اكوأضقدفرفي@@لا.إزصأى:
41تحالى-مع ىأخر6

سرلا@الاأتلهم-قل"ناحق.جصردممحنادم@هم@بسببالبادة،فى

@تهأذ.حعلىآ،برماثمانوا@ترنخ.و@@لتبهبتببلعلى@ايمربم-

أنه@ثكولا3و@لطاعة@مبادةفى@ثاريههشضاخررلهةالى-2ت@-
ذل@.عدلهمرمان

زياثندتبكيه@"ل"مقوذكرصىمقذكرمذاتالى-:.قىله-
د@وصفى-@حدافه-بتو@نادطقلإلهى@اأرحرا@ذى:عجزلم.@)ظاروئ

المطذكرثشلى@)ب@@ايهر2نالفرفى
دبرمروانبامى،منلىعرفي

لجهالإنيو@رصعلى@اقهأقى@ايتىكالترر@.بقين،الاالانبيا.كتبفى
انحذترموكيف@شركا.،@عؤلا.أتمأتيتمابنفنعيى،علىلهأ%الذى

2@
ل؟ةأ:بم،نولا.النلجلآلاسع@منلابرطأ@مح@

لهمثاربندأ،مى،.نذكر."ذنولم:،فى"ذ،الإشارة.فاسم

3عىصيء71الآ،فمبر)لأ(



يهساالجزه
30عرح@

@لث@بئقولةكافربن-نه--سبحاعظ-أخبرتلىوالإلهى،الوحىلىإ
يرفى@ماا@.ظرللنر@وة@قر2ن،@ب@يرأدالاولللنبرنجا@نظرأ@ل-:،

ة،أد

ماربة،@@@@ابهتشعد@هما

أ@بل8لى-:تماوقىله-
أبإنرون،محرشفمؤاطلابلونثرم

@لا@.و@مناس@معقتعاد-جه-من
با@برالم

1
@لأ@صنواننقال.ن،0

لاكم.سصحارااإلهمبإصللاصلىلمبتبهتهم

كثرمأقىمالمدإ:ن@وبم@باطلهمفىبم-@لحثرصولراأبهاد@م-اى:

فىنصر"قجلىذالاف@@لباعال.بينوينهال@زولايستطيرنق،اطيجهلون

علدأه...شا!بهلومنالى@لفلال،وتبهونافىى؟عن

@أنشحانه-بين-نم

اوأصقدو@لسلام-@لصلاةعابهمصل-ا@ثج

ا.@قر
لى-:تعافقال-@مثركا..و@كونبذ@لث@قه،بإخلاعى@لعبادةهم

فائدون،.الاألالهلملاأنهايهاالانرحىلرسمنقبلكمنارسناوما،

سوأ@مناهالاياعدرسولمقتجلكنوما@رسلنا.ك:
وحيناربقط

وةإدفى@باص@فى@باص@نفعلي@أنا،إلا@طا@ةو@@مبادةبتعئلاالهأة

ى.وصلىوالخضوع

قلية.@@لأدلةاأحمتاتا.أهاندبمة،%@اح@بات@لهذ@تمدبروامذا،

أفينأنو@لى@لقهار.اصالرلته@با@@اخلاصوجوبولنقلية

جالحلون.سفها.أخرىآفى@يتخذإن

باو.تة@اتى@باطلة@@لثباتشلآسذلكبمدنه-سبح@ح@-ئم

الى-:قال-*مفصا،رداطبهمورد@لئركون،

(26)وزصكر.صاد.ال.4،حما.4ولداازخمنرزا-راوقا"
-

9صلءفى@بعا@ى-3اجم@ط::أ(1) 2

مورء@لأنبباء،
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)س(يلونبأمز.وهملجلقؤللايسبقونه
يمبم

ا"بينما
يديهم

منومارقى،لمنإلأبهرنولايةا@لقهمو@
(28)شفتوز@تهص

ىنجز@إثك@بهك@نجزييمافذلمأ4دوينب@هإفىمئم3إومن

)92(،.@نلالمبن@

ولدأ،،الىصاتذراوظت@اد-:،-@@@.:@@الآر@ما@ا@ل،

س@تنز@ه-وبيانلإن@ار@طلانها،سكينا:امنفر@قل@ا@.-ب:@
@انه.

اعةخزقحى.ومالإعدلاق.علاوعلا-@ل@ه-تشبيان)فىذد@،س

ر@ذلكىوبعفى@لرببثاترأنحل@الرأقلواقه.بناتإلاش@اقالرا:

1و@فمارىكا@بودذلك@يهنسب!منص@ع@ت@ال@والآية. ،
، 00).

ي@اككونأثردو،أ@:
سرع@بائرمنصتا

اننذ.@اطن@

بحانه،.ولىاضهالى@

ةيقورعاوعلاجلذل@عنقالى-اقه-وتتدصشزه@ى:

ا.كبيراعلو

@لرننا+إبطا@لأ،ولوه،حماظابضربهرمرن،اعجادبل@و@وله:
أقه.بناتانهمالمثركين@قيقفرزعمنالذثدرجته.

@اف@ار@فذ@لما:سنانالى-فه-و@مودبةعد.جمعوعباد:

لذلنه.ولنضوعفه-،سبحا-

ا@وبهرم:
محنا.:لحبي.نالى-لفه-كراموا"أكرممنمنرلم

عيه.ه)نما.و":))افهءا

يلقواقه،بنات@للائ@أنرزحممزلاءالمئركرنكنبلقدأى:
عنمه.@ونوج@اليهبونو@قرتاد-،له-نحلوئرن@بادماللات@اأن

.22اعىنفير@ث@ي-7(1)
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به،باميمبمطالاش@وفيلاأى:لقول،بافهي@بقولاوقولا:،

"لسيدمدطاض@ليد@شانمرافنه.؟بدون@ثالرنتجوولا

نه-سبحاأنه-الاوجل-عزقىلا-قولهمسقلام:@لكلولصل

للإضحارإيا.،سبتممنزلةلتولا،@رلهمبقلاتنزالمجبم،اصند@لسق

تمالى-إذنه-بغيرترلصمنوتنريهمطاعتهميدبهز

5وقوله:

حمالا،فىتمالى-له-لتبصينهمبيانيعلون،باعي.وم

@ل.الاشفىجانه-لا-تجعيتمياناثر

صوأحدباصلايسلونهوصباص.ومأظا:
أنفسهم،باصولاأه،

اناروأم@أنفلافوا7ئرابئاكيايهاأخرو:،دأبةشالى-نال-؟

ما@صلم@تهبصونلاشهلدظملان@*علهاجارةواطونرثما@لاس
ون،يزصماوجملون

تالت@لنافذ.وحكل@ثامل،محل@همظاهرظرا@باة-نن-نم

طيعوالمنه-بيلم-@ى:خلفهم...،وطأب@بهمبينمابعم،

ظتهمنلاحديشفحون،ولا"ومزخرها،متتدكاما،و-بيرعنير@ا

له.شفاضهمتاد-لقه-ارتنىلمنالا

مف@م@وم@ى:مئففون،خئبنه@نولم.
ض@،وش@ته

وجلون.دنص

بجطةياتا،نهفى.لللان@توص@لىتعالى-@قه-أنق@فأنت

من
امه)كروعلهنعالى.قه-@لطلنةاءكمعاعلىنمل@ق@@حثربمةالمأت

فم.سبانه--

لر@دعىتالى-اقه-كدكرامتهممع@همذلكبنه-جابين-ئم

أحد
فقالليدأ،عقابأ:اتهلمانجهله،لمأنه@لفرض-سبيلعلىمم-

.6النرء3بئرةص(1)
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نم،بمبهنجزفذلكدونه،لاشلم)فىمنهم:يقلومنتعالى-:،-
فدكذ

لمين،.العانبهزى

صل@@إرن@-امنيتلومنةأى
شالهاق@قدير-،@و@@فرض@

لا@ط.ااتادعىالذىفذك،وجملى-،عز@قه-دوننأى:.وت،،

4مجث@لكلذب،
مينيبركافىجهغفىالإلفا.ا-جزنجحلأى:نم،بم

بم،يهروةطا@ةمنلهماسق@ن@ولابغقبين،ذل@
العلالمينىنجزكذال@

يفحالمفاكلنجزىلنعاح@@دعا@ا.ابئذأم.ئل@ى:.
فىشرصا،

لات@ال-@نه-حقوقأنإذمرضها،
أنكان-مننناحد-؟ز،بجو

لنضه،ينبها
ص

سلا.نبيأصأمشربا،مل@أكانا.

نبته،بوحداةالثاه@نية@اكرلادل@اإراناشنه-صبحاساق-أنوبد

نهبجدى@جدانبا،الأدلةومنالشركا.،يخ@@فا@@نتي@@دلةا،ومن
نحودقلوب@

ات@لحومايموتفىبرعلى@لت@فرفيال@بتحريضذلأاتبع"ق.@ط

تحالى-:ففال-لإيمان،االىبهديهما@لدبرمذيملوالارفى.

رتقمانتاوالأرش؟@ثوات@أنوايمالذيئبلمأو"

يالماهاشرج.ففتئاها،
"

وجمانا(@.)يؤممونأفلاحىشر*

لحفهمصلانجاج@نيهاوتجمنابهم،تمبأن.روائهالأزضذ
3يهتدون (33)نرمشآياحهاءعنو@محنرظأالماءسقفماوجحلنا(11

فلاقو@لقمر@و@لثسوالنهارلا@خلق@لذىوس

.")ك@(بنبحون

ء

@لفتقنة،رنقبقال:سسر.)ذالقا:ررنتهمصلورتقا،وقوله،
ولنمل.ق@@مر.كل@نى@الذىضد@لفشومرومحد.،كهذالمرنقا،

الأقرالآيةمذ.صنىفىوللط@ا.
0

أ@نرتقا،تاكاصنى،أنأسهرما:
نات،نهالابنرجفتكاالأرضوأنطرءس،(لايزلحما.ن@كالماه
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جملبانالماءتدالى-اقه-عق
جلبأنالارضوققالا،"نزل@را@

بخرجءثا.لنات

كانتشال:ذلأعنشلفضعاس،ابنإلىمنسوبا@لتفسيروس

نه-سبح@خلق-انللاننبت،رتقاالارضنتوكاظر،لارتقاات@لسمو

5أهلاللأرض 1

0،0لنباتبامنهوفتئبا@ر،ضه@
)ا"

كالئى.متلاصقتينرضوا،الر@صكانتافى:ى@نش%ومنهم

نعفربانما،@ملبانلى-ظفتقهما@ته-@لراحد،
ئوكا،م@الى@سما.@

بالهرا...بنماوف@لترها،فى.رضا،

ا@تهففملواحدأنيناكاي@لهايحنىرنقا،تاكاله،شنتا":لظ

بالهوايانما
3 ،0).

قلاعقةكاث@دخوأتاش@ل@رتقا،شاكا"ممنىأنبه@مق@@و.

رضرنوا،متعلة،@تسخلجا-بأنتاد-أقه-ضتهاش@ئنهاث

سبا.وجطهابينهاتالى-@قه-ففصلرتقا،كذلككات

سبحلمجهانققهامؤنلفة،واحدةطبقة@لس@واتكافتجماهد:فال

با،@ا@فيففتقاواحدةعلبقةيتكاالارضينوكذل@@وات،
لا

رتتا،كانتا8كوخهما@ايمه:نقال@اول@لمق@لدا.ب@ضرجعوقد

دسله@سبحاة-نفتئ-نبت،لاوالارضمعلر،نهالايخزلدسما.@@نبمعئ

@قهكتابفائن.فرعيهوتدلالىاجحصلنإت،باوالارضبالمطر

نهاةنالى--

ذدداأورعلىأغميدكفروا..،الذينيرلمأو5تالى-:قولا-لن

ف@(1)
ك@2ممىبر-ك.؟ابنهبر

1القرطى-ففب(2) 4س1 83

1لترطبم-مر(3) 28س1
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نكون@سما.@أنهربابصارميروةوالذىبصرة،أنهار@ىفىفلهرا،لان

المطرنرولبأبارلمشامدونةيخا.نجاتلارضىوا،منها@ر،لاينول

رض.ا،من@نباتوخروج@لدما.،مق

اوء
حى،صى.كلالما.مقوجمطنابقرله:،ذفىاتجعسبحانه-)ة-ا:

اصص"ذالمالاو@لظاهر
بفتقنااؤلنا.انىالما.قوجحلنا.أى:@افله.م

حى.ثى.صالأرض،بفتقنا@لنباتأنوأعبهوأنبتنا@لما.

تعالى+:كترله-أخ@،@إ@فىمرضاجما.المحنىهذاأنومنها:

ا@علرلقى،بارجع:)دوالمرذاش@لصدع،والأرضن@رجع.ذ@ت@ر@لسما.

البات.عنرضا،انشقاقبا@مدع:و@لر@دأخرىبةتاسه@لطمن

الى@نى..@خرو@عطبهوابئجريرابن)@لقولمذوأخاد

بلهات،دسصر@منللايئ@ر@لانبرح،صمذا@لرجهتيل:فإن

أباالد:حما.ومىولدةحماءش

نوبل:قيسا..؟نجافىفعلالأنابر،@فظمحل!اطالق)نمافلنا:
تطع-أى:خلاق-أ

اعلىكفرمنخم3ونوالمضكينقبهلموقهايهريمةاوالآبه

@نهممع
وشرة،نالى-@قه-نبةوحداعلااضحةودلالةمايدلباعجهمبثامدون

لاكذلد،كاننان.ويلون
ي@ح

عبا"خر@رالىعبادتهتتركأن
بنفع.يضرولالاممانحو.،

أنبعقو@،ويمالوابأبصارم،كفرواالىيئدبثما.لمأووألى@:
مهولامجرج@لر،السما.منلابنوليث5ريقانتاكاوالارض@السمو@

ت.باتوألارضلمعلر،با@لمما.تمال-@فه-فقئنبك.الارض

لشقي@.ييا،عدلئغ.63صاليان-،@أضو@كمبريجع(9)
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لاصتيلا.وايههمرم.باف@وبنلونهفال@،نيثا-صكبلاانهم

نءي@،ينفع.مالاسب@.،-دونه-نيمب@دون.عبم،و@لتادالجرد

."عماهمنبنرولأ

هماالذينباكبار@فوءكنبالتئه،8كانتاة-:،شطل-و،
نرع

اتركلسد@لسىافهإنوجل:،عزله-فىضكاالإرض،ونوع@حما.،

ولا...،.قئأنوالارضر-

حىش.ص@الا.وصناسنعاد-:،وقوله-
1 لمفونناكيد0،0

الخ@ق.بممئلوا@نه-ب@اقدرته-وقاذنيتهرحداونقربرسبق،@

ية.ابتدا:امنوا

نجقيةاطباةباطصتششي.ص@نافذة،بقدوتا@الما.@نوخلقن@أى:

بروات،إ@انيد@لنام.@أوص؟ان،ريوومر@
لض.امايشصلجاةا@قاد.

لملائ@الأنحى،مما@مروا@نالملائ@ىصصكاضرصىوخا@مام

@و@الور،اسخملقوالاخبار-بعضفىحا."؟
نفىن.نحلو@ن

@ناو.@

@جان@وخلقر.كال@صلمالنالإنان.خاقتافى-:.ل-ظ

نو،.منطرجمن

حى.،ى.ص.الما.منوجلناناد-:،فىله-وقىد:.لقرعا:كلل

لأفى:قتادة.لىظللا..منش.صخلقاةأحد@ا:نا@لات:نلاث

صدن@فه-@أى:@ماب-ماء@نوجحلنا.لث:@لئابالما..ش.كلحفن@

:
ى
ه

حى...
"

الد.كار)نىنونءبؤ.أنلاوفى@ه:،
خمابماغا

1صوحوة 0
دصث

الإن@سكر.اتعهبند@درمح@العصفوالفا.ق،@@الإبمانال

.384ص1افرطبى-ننص(1)
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ومعوشوته.انهوحدانيةعلىليهماباعجهمإعام@رناأى:
ذك

ون؟ؤ"لاث

مأصإن
.11@لنراثبوأء-@ب،@أع@لىمذا

ناوجطننال:،وتيرتهوحدانيتهمح@ىأخر@دلةن@سباساق-ئم

به@..،.نميدانسراص@ألأرضق

لجالاادبهاوالمرسرسح،ثبت)ذارسا@لى.منراجمة،بمالىو@ى:

رفر.ا؟فىالىاسخهلآ@ثاض@

به@،قيان،امةكرثوات،جبالارضا،فىوجعلنا:@@
أن:@@

بمبدماد@ثى.قيال:الأرض.بهموتتحركلضطرب
باع-ابإمنئدا-

وامتز.تحرك)ذا

مروفججمعو@عجاج.يهت@رت،لعلهمبلانجابانيهاإ!و-"

اواصع.@لىبق@
اجا،.فيمق،بدلوصق،@@@وصلضجمع-@بل:و@

وننج@يت@لطممتعددتومنافذوأسعة،طرظللارضافىوجطناأى:

@الاماكنإدوتجرصلون
و@بهمالذىأنيالونو)@با،@رصرلونبدبر@تى

طاعة.و،ادةلا@يخلموأأنمجب@لذىتحافى-اقه-مر@لحم،@ن@كل

@سحما.و@علنا@أى:ضون،مر2باتها.عنوممحفرظاسمما@حما.صالنا@و،

قو.@ل@لسضمنأمحمرفاوجعلناهلابيئ،@صقف@بمونللارض؟سضا

محلالدالا6ياتهاصاالركون-اىوم-رجيم،شبلانصومنة@شتى@

ون.يدسولايشظونلاذاطون،ضونصوعلنا.نيناووحداقرتنا

ومن
1ةقولا-ط،@دضتحما..@@@فل@@@الدالةباتلاا د-:0

وفر.لاسباقها)نذنه،يالالارضرعلىاشأنما.ويمسد@ل@،
رحيم،

.65الآبة@بمسورة(1)
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سبحانه-:تولا-@تنطرو@@فقق@اس@نم@مح@الدالةالاياتومن

فروج.-منومالهاوزبنامابني@ناماجمففىقهمالىالسماءوأينظرمافلم
"

شطانصنوحففاناما.تاد-:قىله-الثياطنا@ىفم@@وعل

جبم،،@
لهنرات@مضاعى@لبرو@شكين@زلاء@عر@ض@ا@الةاللاباتوسن

و"عيهابهرونوالارفىفى@لسوأت2يةمنوكاينسبحا.،-:.-
ا

ضه@

عرضون،

وو-ن@وتهمح@الدالاالايات@نرنه-سبحاختم-نم
نادءبقرل@ىنت@دا

"بعرنب@نلكفىكلو@لقر،و@لثصو@نهار،االيلالذى@لقوهو.

دنظامبهذا@ر@نه@و@االبل@تدرتهخلئللدىنه-صبحاوحده-ومرأى:

@م@ال!@شر@ذاو@@اشم@ىو@لقاللبدت@،
احدوصأ@:كل،ألمجيب.م

ام،وانتعابرمح@لهالمتو@و@رب@نايههفىييروالقصرالثىمن

الما..فىكالانآ

الهوا..أوللا.فى@لر@لرجوص@لحمنببرن5له:وش

لن.))به.ندة@باءل@نلكلبضحير@لشلا..ببرنوجما.

تجدبئ+.سالىرأبنه@ولضوبصقالى:.فىله-فىنملتلا.،؟

وملىالادلةجماقمنمافتفديراماالاياتفىتواقاملمذا
نيةحدا

شوته.كلوعلىتالى-لنه-

ذائقةقىكاوأنالى@لفناء،جمعأالبئرميرأن.سبحاة-بين-ئم

.6الآث؟قسورة(1)

صور(3)
.17يمبر@لايلأة

1@لابةبوتسررةإ3( 00.
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@لثركيهةولنأوانها،نجلورا،.تجلالإنسانطي@وأنءقالموت،

يومالتعلرلمأ)االمبرر@لر
باطل،مئمافاوهالىف@الاات،@@@

ت.افى-:تال-ة.إئح،ننملوا@اشلوه.ولما

كلفا،3(اظالدم@فهممثأفإناظلد،قبلاثجلنا@بثريئوما"

نفي
إذاو(35)نر@ويلينافتنةوايخرإلثرأوتالوكمالموتمهلمذا

كرآلهتكميدىا@لأأهذوا،إلأهزننثةخنوبنوافريم@للىيئرآك
يبهمركساوجملمنالإنسانإقةت(36)ونكافرهمارحمنيبئكرومم

بمبن@وعدهذا@متىويقوثون(37)تسح@ئرنفلاإقىا
نت@

وضرههممنيك@رنلاح@وافريمالذيئيصم@و(38)صادق@
كم،زت@بنتةتأتيهنمبل(-)ضمزونولامف@ورمعن@لارولا

صل!براضهزكل@ءولقد(40)ينظزو@ولامردثانبستطيصفلا

)14(،.ي@نتهزئونبهواماكارواء@م،سغبالذيئلحاققبلكمن
@لد...اط2قبلامنلبثراجم@ناو."تعالى-:لوله-@اقوطبى:.لظ

الدنجا.ق@لبا.@رامأى:

لفون.ريبلم-و-عليهاقهصلىبم@د-مىتارا:حينلتش

رب@هب@شزعرضاويفرلرن:نجوتهبدف@رناكانوالمركينأنوذل@

ماشمفدناد-.افه-ففالفلان،بىشاعرماتيموت؟ولمحلهللنون،

دبئتحفنايهذالمجاطه،واطبالصردبن@اقهلىونوباى،تجلكنبيا.@@
عد..،وصر

0باة-له--ترفىوالاس@ام

1

رن@للاالدون،اط@ممتأ@إن

و@

ت@
1لقرطي-بم 2ص9 87.



2عشر@لسابعر.ا؟ 6

نكاننا.@كق@لشرش@ايهريم-سولا@أيهاجطفا-وماوا@نى:

فىالوقتنصي@موشأبضا-@م-ت)ن.نتوأة،يلي@د@نه@كان-

كذادالا@صد@موماأحمارآ،وحمركلا@قفا.ل-ظاقه+حدد.الذى

ننهمكاالىولافنفتيحون،ق@،جمادفنرلم
بك،بحمإلىقىأوفد،

"نبمقيابهوإاءعلهوجمهإلاما@دثى.ومحرتون@وإكمءفإندميت

ورحم
ل:يضجث@ثايعىللإماماقه

بأوحديخالستصيلقلكامتلانأمرت،أناناسق

تدوكانلاخرىء.يها،نهيام@ى@لذىخلافببنىطذىلفة

ثض:شاسدو،

اخري.7أناحل!أياس@جر@الدصماذاا

ل@كا@رتي@قى@انا@تراأف.صا"لباءتنطن@
ث

فا

-@سبا@كد-أنم
نندهكلرل:فت@جماةاطن.فى@بنرمحلردمحع

@لوت...،بقةاذ

ولشارةصر@شذة،جماا@هذهدد-نمااقه-أوصدماقىكل@ى:

روحما@ما.فارقةو.بها،@لوت

ضادديةوصيفبةبمث@رى،ا،عندالموت5؟مصه:ماالالوصىيال

أن@ير.:@كثربئو@ند@ياة.@
@دم

@@@أن@@ف،محط@حاة@
ت

@@

."بالنعل

موق@لكللاملانالإنسايخة@لننرمنا:يالنفىالمردبخم:وقال

س.خلىد@بنلنئ

@لإان،ترسوسائروالجن@بثر@قرسلشملعو@اواختير
ثا،

ء

9لوص-ننبم+(11 ه،.س7



3 6 نببا.الارةص8

يانفىجرن،@يناو!شنةواطنراضباونبلوآنعاد-:.وقىله-

عباده.لةفىط.تمالى-سننه-من@نة

جان@والا.ألاختباربممنى@للون"ونبلوآصبحانه-:.ونود-

سفاتلاه،اواتجلاهوبلاهبلوا،بلو.ضرأوبفيراقهبلاهللانلا:ي@

لفظه.غيرمنفجلوآمؤكدصرر"فتنة

منبالوانة@مذ@لح.فىويخبرآالموت،ذانن@تىص@ى:

للنفهعندوفبرونعد@فممة،يهرونأث@نهكلالمحن،منبارانو@لنعم

الينام@فإدالالاصجمعوفى3كذالألي@حالميكرنأم

وعبرآ،شكرآ@@و@بسنتتحقرنومنجاز@هم.ولمحالة،لا
طملاوخاب،منوعر@لصابرين.ممايشضرنكرن@شاغير@وسخازق

أحدا.ريد

أ.مفهومبالرلا.وألا"@ل@ل@ا.:بمضنال
اخ@لمدىلتفره

حمته..رفىورجائهبه،رفىثقتهوملىى@فر،على@صر.وملىاتجل،

بيان.إدحاجم@فى@وباطننالابلا.ما@@

لئرباتجلا.لااأماميممرنونكئيرةوطأة..أشدبالحرلابت@.انلم

ير.باطبتلا.ت@د@لا@لنىص@تالي@ة@@تلة@وايهن

النينموظيلرن@ممف،و@بالمرضالاتجلا.علىيصبردنونفي
دق@رة.و@بالةالابئءونببم

تنل.ولاقر@متهاوىلأو@لومان،على@لفقربعبرونونكئير

"@ط@اعنيدير..و@انهوئرياأ.محلا@لزيعصرنالذينموفايلون

دنبمبردذينمونلبدونو@لجراح،كفاحدعلا@بصبرونكنبرون

أعناقيدلالنىبالحرمريمابونولا@لدمحة،هل

8@النيرمى@الصبلح)1،



3عحر@لساخ@جز+@ 6

الأعصابويجت@لقامة،ويحثيا"يير@اكبرفدبا@شر@لا.الاة)ن

"مة.وللظماوبفقدالاعابيرخىتا.ار@)ما@الئدة...لاسحتال

عصممنلا@
جمبايقرل:حجثوسلم-عيهصلى@قهاقه+لرصوعدقاقه

)نمن،للضلألأءتإذلمطولبىخير،لهأصص.نلممن،أكص،

نف@صبفرا.أصابئوإنجراله،نف@شكرصر@.@مابته

"،1(.خيرأ@ه

فأخذنالمنجلكمنأممالىأرصلناوالقدنال-:،نرله-الايةبهذهوشيه

تجضرعون،@طمو@لضرا.باباسا.
لا

3"نير--3@علىو@لميثاتناتباءبلرنامسبحانه-:،وقىله-

بقابلونلمئركونسنألى@لفامات@نجانب@سبحاة--@@ثم

)نكفروا@لديئرأكواذافقال:،وسم-عل@يهاقهصلىبها@لنيء

.@"وا.مزلابتخوندا

عنلى،سخروا@اكريم-أيها@رسوللمضركون-اأبصركلاذا)ى:

لهته@2يذكر@نى@ذا@@ئاندة.من@توين@صيلمح@وظلىابدو@ستخنرا

دساولذص.@ى:
شفاتهانقلثفىميبها،بر.لهشم2بذكرالذى@نبرة@

ز@فى.لقهالىناتضوأ@النا.

منجكر@رحمنولم5نه-:سجاونوله-
عالفبكللىفى"فرون@

ض@ير@لقرلمق

بينهميخمابقرلرنا@م@ى:
بوءآفئيذكر@لن@مر@رسولأهذا

جالتركنطلألنى(9)
5اعى7 3 @ئهءر@جدفسالؤ@@3

سور(3)
.42لابة@ن@املأ@ة

رص(3)
ا*9لآتا@لا@ر@@ة



فبباءا،صورة27

و
14 شالى-اقهأؤله@للىى6نلترباوننركاباطين،@كينلمرا@ؤلا.أنل1

ر.لى@نو@@ظلات@مقبه@لناسقخرجيم-@ايهرأبها@رسولعبك-

ة:بمة@ا@@ة،6
بثوسفاماكم.-بهالانهم@الركينمؤلا.علمى

تنفعلا@قى2@هميمأنوسلم-عليهاقهعلىل-ارسعلىأستكثروأ
4أقى@نى@3رهصذصا@تهميهنرواأنأنفم.علىثروالمج@واتفرولا

وصلم-@إ"انهعلىنبه-@لى
لهم.ر@ةقرن.)

صالظ
ادعلىاطدلتفإذافه،وبئبفيريهون@لذكر@ايهئاف:.حب

كانفإنكرك،يئناف@ستلارص:كقرلكبقيد.واأطلويعد@ا

تا.،فرصدبناإكر@إ"
امذا@انىنرله:.وء4ذبر،فراعدىكانإنو

لهم@،!أذكرة

تذكرلاأنمجبوبمابهمحم،لهتهم2ذكرعلىعاكفرنأنهمواسى:

ذلد.بخلافذاكريذكر@النلموبرهوثهداه،شفحا.كو@ممنبه

كافرونبه@محدانجةالومنبهيذكرأنعبوماتمالى-افه-ذكروأما

لموفإندصظث،هزواةيخذوابانأصفمأعلا،سفرن؟بصلا

فمبلرن،.
با،وأمحا@واوثان،ا،تاد@واخحقنحان.ت

"حمن!@خ

نقال:وتمجلترعمنألإنسانعيهجلماسبحانه-بين-@

."جمل...منالإنسانوخلق8

بلى..ضدوصنه،@راقييهوتحر@ض.@طالبو@لل:

جنسهبالإنسان:ادوالمر

يعجلقرا.و@لترع،على@صلةجمكبرلاالإنانجنىخلقوالمحنى.

د@اا@وفنانجلألأشبا.حدوث
ر..فرادؤدىندثذال@أناخ

9ك@سبر(11
1عى 16.



لاالجؤ.
اك@شرإع

تب@رسا،نجلفىبابالغةالإنسانوعف@ايهريمة4الآلمرادشظ

مئخلقفلانتقرل:و@لرب@لتجل،ضننحلوق.لكاةخقا"و@ا

لهمو@ن@تربه،وصتبماالإنان"ذاشاتفىلنةالمبابذال@يعنرزكذا،

الجال.منفلانةوخلقتكرم،منفلانخلق

يندرلنئ@لآلأوسزجركدبدجلون،نش@فلا3*اقىبمسأروالول:،

@لذأب.يتجلوننواكاالذبن

ذلكنتجدوافلاالمثركون-لبمامغ-اىواتةعقابىيمصار:@@

نيه.ريبلات2فإنه

لمان@-حماأن@--:@نا.الإنسان@ج@دبهرفى@ث@و@طئير:ابئ3ل،

سرفى@لنفوسوقعو"-عليهأقهصلىبارسول-المهزئيندكر
عة

منم.الانقام
نعادلانه-محل،،منالإنمانخلق8ن@-:بحافقال-

خر،لزلانمفلروإ:جل،ب@نمبزجلين@ته،لمأخف..ذاحتى@لعلالمبملى

2ظل:،ولهذا @صانىمئ@لواقند@ل@شىأى:اق،ث2

"قتمجلونلاة،

سمض@فمعالى-ت.)ياه-اصخالهمعقو@لنهىاثر@ى:.لو،

طاق.بما.التكلفمقمداولبىبده،عاشبخوماعلى@لبلة،جبلت

عنفسيهكش@كيتطيرنالاممبابصامنأمطالمنه-سبانه..لا
ما،مفتضا

ويرجع
بالمب،،3(.صا،الى@@مذا@

م
لرنوبضفقال:،هلاكهمفيهلماتمجلهمعلىيدلمانه-صبحااكد-

عادقيز،.كغنم)نارعدمذاش

عاةمنبلغاالنركينمزلاءأنأى:
صلونكاا@هموجلماشهمت

:3ابننهير(1)
@م.6صير-5

.49سالآ@رسى-71تسبر(2)



الانببا.سررة37

توعدلم@نىالذاب
لونيضوعلىكفرلم.اصتمروامااذابهتمالى-اقه-

@ه-والاض@@@يلعلى@به-ولامحاوسم-علبهاقهصللرسول-

بغمنى
الد@ذاب@@ذا@

صادنينكنتمنإنله،عترفبون)نناب@.نانومحدفيى

صو@صاله.%)فىافاسرصوعدأ،فى
أنصبحانه-رم-ةدعرفىا

اعة.تىبا@ي@

@ا.ابوجر
س

عامهقلها@لدكل@عذوت،عادنين،كنتمإنله.@قوط

عة.بر5نواظبنتظرن@،بااعذمناكبانوعدأفىعادقينكننم@\1أى:

دكانواأنهموعلىتفكيرم،وسوء@فلتهم@@يدلما6ن@لتربو@باو.

به.نفرمراتفومرأ.كالما@لقيامة،يرمعذاب@فيننظرمسابدون

3هموصعنجمنرنكفرواصينالذبنبملو.-@سا@يختول-
@نار@

ون،.ينمرولالمفالورلم.ولاش

مصر،.حينو،يعرف،جمنىيملم،و،عر@.لر،وجواب،

@@لصوقىحوقتفرون@ل@عرفلوأى:
بهم.@

فظائعمنفيهوما
دعشونيعضتجحاالم

فىنمررتلخررم...وعنك@و@@أرش@

بأمحا؟،ووس@-عليهاقهص@بى-باكتخفراأ@ولمااصتعخلوه.لماذلك

نون.و@شزفييستابلوجطنهداى@لتىصرفتهمعدم)يهى

انب،ا@أظهركمااصلذكر،باورول"هالىص-4سباوخص-

@ما.شسيثام@ل@ذابأنريىأن
دشا.لهايما@أندونخلفمومنيم

دخعنجمزممعأكملبيان@ن،نجصولامبحانه-،وممال-
دشهيشيعلنأيضا-نإنباكم.ط@@لض

ضم.

@@ايهنا@:صاصلأل
@فرل؟8@ينو،عذوف.لر،اب،ص

اد-+متى@ذا8بقولهبم:عنهيستعدوننلنىون/ادقتيطر)ى:يلم.

بهمضدبدءبلىصبوقتوص
علونقصدنلاتوندام،وراءإرشالبهة



ثرالاخ@بز.

@عفة@قلثنوالما@يخصرلم،ناسرأمجدونولاأنفسم،منومن@احنا

بهجهلميهقواوللاستححالةوالاتهز@.الكفرش@
@

ر
عفلىلم،"لذى@عرا

انرولمبموث@اعلموكاذ.:@بمهيه،تعدبلامقروكايملمء"يمرنأنومجرز

لايهفوقحين.@ىبمضمر.منموبوجن:مسن@ين،كانوالماعاملين،

ا،"،،@لباطل.فواطك@@نهمي@لونلنار،@موصص

@بيانالم،...ب@:ف@بنم@متانيمبلن@-.صاوقىله-
و

@@سا"@تياممح@

لالهم.رمفا"ء:

عيرفمفا@اة.نجها،وبحذابهمبها،عردالمومح@الا@نايهمبلأى:

نقماطالا@بن:و@ون@رم.فتدمثمأى:قب@م،بمخها،.نرر
ع

يرة.@و@

دنعيمايرنن@أى:ردها،ليرني@ملا.
م@أوردمح@ا@@

عهم

ر،.أوت@توبةدرن@ولالملى:ينملرون،ولامء

@كبظمية@ايمريمةالاياتسبحانه-@تم-ثم
سم-وعليهافهصبى-

صنأعا.،.ا@
نجلك،@قسللست@زى.%والتددقال:.للثركين.لا.

ئون،.بتهقبهماكانوامنم.خروابالىبئظق

نجلك،نن.كعرتبرسلبم-@اجم@لالىسأبهااصقهزى"ولقد@ى:

ىلماأبدذبرسلهم،زئي@يهن@لثربهؤلا.قول
بهثون@نوا-كا

وله.فىشوساثموبحتجلىنفى@دنيا.

بلام@ثربمة@الابةوسدرت
@ذ@

3
كيمهونانهاةإدلزوكأ،

وأى:كبر.ولكللتفخبم@رسل:ينوتنر
كنرقبرطأسنزى.لقدقها

@ذ@
زمانك.تيزمانفىكلائنيننيرظ

1ص3-@ن@ر@اح@(1) 1

رصو
1نيا@لاة



نبيا.الارةصللا؟

)ط@فىنستعملالمادةضهلانحاق،بال@لمبحانه-و@بر-

الثحولمح@تدلولانهااط@ير،به@ا:نن@قال:نلاثا@لروه،ا

وم.لزاو

ئاملا،قىولانياالدفىبهئونيستضواكاافى@دذاببهمفىلةا@:

أطط
تامة.عاطةبهةإكلمقبه@

صمقحانبابينتتلى@لربمة،الاياتكونوبذلك
فعالى-اقه-

@فالا؟بعضوحكتخاقه،فى

معيفعلوكا@لركونكان@لقدفيحة

صلى@لني-وسئتشدبدلاكدبداعايماومددكموسم-عليهسلىاقه@لني-
-3وعليهاقه

حقه.فىارشثبر.مما

مزلاهيذكرأقوسم-عليهاقهصلىله-رسبحافه-أص+نم

فىلشمرواعاإذاوعقابهباسهينذرموأتيالى-،بنعمه-ينيبا-

وبئ-:عقا@ال-لمفرك.

رصهمذكرعنبذم@لرحمن،من@هارو@بالايلىكممنبل"

4أم.(42)مصزصنون
م

@ش.الهة
نمزيستطيحونلادوننامنهم

طاذصىوإببممزلاهبلء:!(43)نلص@لمممارلامأنفسم

أزرر،@ا"عليم
أفتهمأطر@ف@منصقصهاقى@لارضأ،،ونير

@ذا@@@لد@@لصغيسصحولالملوشأنذزكمإتاتل)،4()برن@نا@

نف@ةصمئهمو@ق(45)ايذرونما
ليقولئركمنلبئق

@لقيامةليؤ@ط@لق@@لرازيئوشع(46)إلميئنااف.أإو%!يا

بهاتاأةخردلمنصثلىمثقالكانوبنشيئ@،تىتظمفلا
ةكأوبم

)74(،ح@سبينضا

فلانء.د:قاثويثنعايمم.آعاأى:%يكلؤآ،تال-:.وقىله-



ث@.ثر@لسابمالجز.

زرنا*
"

فا)يهسر-إباو*--
ذا@فير.،مقفلانوابهلأسه،حر

.""@حترس

بع.و@لتقرللانكلروللاصتفهام

منجئشبهوبمابدالمشهزنينلهؤلا.بم-@لكرأيها@رسولفل-أى:

حرأينهاو،ننافيواتمبايل،و@كنظ@افىبحرسممنلهمنلربد:مند

اكأنجهلكمإذا@روباسهالرحمنعذابمنلو:حمق،@لبنتيقعلونقم.وأ

وئرمم@.كفرآعدآعكوهببب

@ثد،فيهوالاخذ@ثق،نج@@لدواسأنلماملى@لنهار،االبلونقديم

ورحمته.يخر.قييثرنبأكمللاشحارلأ@لرحمق،ة-شحاختار-وا

و@
نممه.علهتمالى-لا@@لروة-ذلك

ون،صرتربهمذكرعنمبلبقوله:،خمصبحاة-أخبر-ولذأ-

5وكاربهمعذكرلهم.و@لتنيهعليهم،الإنكلرمذاصبلمبليى:
0

لتظلااودرنلا@كاشاردون،سرضونبهم.لهدالهأش@لذى
توجهانه،ح

داته.رضالىإلمبشصرقولا

سم-وعليه@قهص@رسول-برجلا@بماالانتفاععنهمتنفىأبلتكريمة

وعظات.هداباتص

نمن@ك2لمأمشال:،2خرمزللا@بمصبحاة-وجمه-نم
مقم

0دوننا 0،01

ينىمله.مثتملةكىو@مزة،بلبمعقدئللنقعلىمناص8أم5و

ر@يل!والاطراباو"

عصبم-@ايهرسولليها@لر-3وصلىا@ق:
لاصلهزأى:@ة

حدبنبا@
ليرنك@أ*ناسواعاموشتحرسم@نتتطيعأخرىلهة2

@@
،"

ذلك.لهم
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"الىتوبالإعر@ضوصفهمصلبإفر@ايهربمةلةظ@

لاكمبهاعلىخم
بسب

ا
تفر.ولالاتنغازعلىأعدلم

أنمرلايشيرن5وترله:
لمولاضم

أبلغعلقىبعجون،نا
تمالى-.سرى@فه-ممش،لة7مناكيمرننوجه،

اله)ش@رديان"ذبنا@منتمنمله@2ليىلهمص@ى:
لاءمزفإنبهم،

ولاغيرعنمرعنلافضأنفسهمنمرلايتطيرن@لالهة
3

يحبونمأ

@
بهم.@فر@ولسنويمننمجارون@

جريرأفيل،
أنا@مرب:لتضمجارون،بممقي@برن،وقىله،ة.

لم)ذاوهؤلا.منه.وأضعداجمرككمئن.@منوصاصحارلد
افهمذابشماخنهمحكوابالىار،بمجوا

خ
عليم،@قهصخط

يخمروا،ولنبخبيمجرافم

عليهم@نهنعمناخرء@فعنللديثالىاننقلشال@ررف@ايهريهةثم
طالصمو؟إ.مزلا.تيبل.تالى-:،ضال-شكرما،@ثنوألم

@لر...،.عليم

افواعوللذيئالمنركينلاهإلىمزيم-@لكرسرلابها@لرلاتقفت-@كلت

كلانالمطىت@اف@تمع،شر@ولئهم2انزحرا@ذفيو@ربم،ذ-لرعن
للياةخمق.بالكونبلمشلمو2با.وتمنالمهار،دو@باليليتنابر،

حمى@لدنيا،
3نحلموضة،رخا+فىأمحارمملتطا

الب@لىوعلى@ليانذلد

أحذبدهفي@للىىنح@لرفتوسنأخذممعلى@لكفر.والإعرأر
مقمو،عزين

ا@ه@.الا@درأجصبيلىعدصظ@3شلمأسليندمابخن

فيرل:الحيكمنهفىلمثامداالى@راخأنظارهمسبحانه-يلفت-ثم
@لنالبرن،.أفمل@رافافنشهاشرضأ؟يافى@نيرونأفلا،

كا.ص1لاجربر-ابننب(1)



ك@يعثرابعا@بم.@

ضىلارابنآصلمر@داانهار:@ا.الأقربهة@اممراطةمذهفىنفيراهولاط

خشمممضرصلىلم،بواكذ@لذين@لساتجينالمركينإملاك@ر@نها:@@ن

أر2برونوايهنين،أؤلا.بفر.ىقىعليمرونممود،وضوم@
3

ديارمم.تدصويد

ونيخرعد،باكبوكي@نثمركوناهزلا.بنملرأفلاوللمنى:

كذممقباثالهمحلماباعين@م
بو

الارضنا@ا@أ@وجمفقبلك.نسل.الراد

عين.بعداأ%وجطنا@بهم،

ن@كلر.@ل!@ما@بون،@فمنوله:،فىوالاصفمام

شالى-،اقه-رسلكنبرايا@نا،منفىيوم4الماهالغلبضقكئلم@ى:

اوجا.ماوان@عومدقمبالرسل2منلمنوعى@انبةو@اللفرالانما@لنابة

عندمق5
ربهم.

اقهبضرونأفلاص"كبضالمحنىالىصلمكأبرابنالإمامأساروش

لاد.-)نجائهوادظالمة@قرى@و@3،جم@سة1ايلا)@لاكهوافه،أ@كلوليائه؟

.8بون@نا@يفمتال:.ولهذا@لؤشين،

رذلون،ا،ونللأسفلونالمغلربرنهمبلبنى:

ود@ر@ايهنرأرضصن@@نها:أعا.مقرضا؟بنشاد@لرونها@ن

الامتفاملد@بلبهم،ايدقوأنتزاعا.عياالملينونسليطلكرب،

@النالبون،اف@قوله.فىالإنكلل@
@:

اليولا
3

جنما،ينلبرن@ذبله@

جندأ@انما
فالبرن.مم

"ضررنانىا؟@نأنلابرونفقال:.بهزا@لقولتفبر.لارصىاعمىوتد

زوصعلا،لمسالينبتباا@ا،لطرمئهاايخ@ة،@رفى@ايهفريى:

5ماصمصكقونده@ا.وةجمابر،أ@ 0 0 @تهرصوللينا@بون،.@أ@م0

و@الؤمنين.و"-عليهافهيل

ك@.8سكب@-5قمسبرلب@(11@د



نبباها؟@هرة8ك@

"

طبم

بتإعلالكفرأرفرنقصمنماذكرعللبب@ناتببانكلرشادوللر

قهمورؤماذكرن@ورأبمد@ل:كأةعليها،منين@لز
4

فىوكلشهم،تولم

ميما،،1(.الصروفونلغلبةالمتضونهمالمسلينبانتثطفر@تحريف

أ"فاذالارض"فىفر@ةأندأىفلت:فإن"@ايهثافتصاحبلوظ

ايالممروهمكرعاوأنلمدين،اأيدىعلىيهمجرد@قهماكاسويرفيظت:
لا@طرأ@ا،ناتتىنعاليا،فاليوتانياأ@لنرك@نتنزو@رفىكانص

ابقايهذمبالذىالاولأى@لرأنالاوجانهما،أبازخالروهذان

@لسالارسليهذيينا،أمابماجمناوللاةلا،ثهوأكثرعو
عقابمنبيم

فياواسث@رذابأ@مإى،@نبرالد@أساصربنب@نجمد@قوبد@ل@يسل؟

مبترم.ماحل.كلنبهمفسيلطغبا@م

ط.،@للموتأطرافها:منرعنىا،بننصالمر@دأني@شومناك

منكلولكق.-.@وأفر@الانفىنقصأواهلها،موتعندابها@رض

مابرعها.ث@اليسالارا.

لاءالىمزجهإوأنوص@-عل!اقهصدله-ورموشالى-@فه-@صنم

هحى.:ب@لوانذرآنمالمتل5تالى-:شال-حاحما،)نذارأالمثركين

@
أباتسمنمانجتينتانباقا@ركين:لؤلا.باعدفل:@

@ا@نلالاربي@2عةالمابان@صالق،حى@@لربقطرعنوصاد@شاننوآل@
وعذاب.الأصقون.ما%نيهاوصترونب.فثث@نكلذلدتستجلوا

كول.ولهميصخعقيماينذسرن،)ذااالكا.للصميسصعولاوقىلا،
ولااى:

@لىولا@فتونمابنهم،يلىلمبدصندعا..@لصميسمع
هبانرلمنطماسواعنادم،وشدةلجم؟لكالوذفىينذدممنإرز@ر

كىص@ثلر--71ثيم(1)

1س3اف-الك@ينبر(3) 2
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ققوفقال:.لمذابمنئى.جهمينزلعندماعالهمسبحاة-ب@-ئم

مستهم
ظالمين،.كناإناويلنابايتولنربدعفابمنقحة

محد.ياريدمحذابسقبلى.اال@رحر:لا.صأعابن:)و@ى:

ملاكناويلأ@ى:ياالخضوع:وإظارو@لت@حر@لتفجعجلعلىليقرلق

المبالفاتأر@ذمنوفمذالتبي@منا@لعذدبنالشولذلكظالميئ،كن@انا

ةارالنزن@نفح.فى@ماومنها@ما،إيمالفى@كتت@جكالنعىاالسذ-لر@نا:

بدرابتمنواحدةخةلى:تحة.ظلانافلاننفحيال:و@انلة،

@نث@.أقلةاالرسينمزلا.ناشصرمح@ببان@لكريم@الابةمنوللقمود

ا@ميبرصنمه.ثى.مهملماشإذاوأكميشمجلونه،اأفىكانوالمذاب

د.ردووتجاوز@ا@فالمةاتعترراددثبرو@باربلاثراوة:ع،وا@قلهلعبا

نقال:@التيا@يوممعءإدهعدله@ظاهرمق@عاالراسبانه-يئ-ئم

شيثا...،نفىتفالمفلاالتباط@بومط@@المو@زينوفضع

يوملهمأعامحلادنم@@لمحابةادلة@الموازفيو@كتأى:
دقيامة@

منهمواحدصرلإعطا.
ربديظمأندونعقاب،أوثر@بمنيشحقهما

خالقه.منحدأا

نط:@@ش،ةأط-:وكلىبهاآث!إدلضقحبة.فقال"كاقلان،

فىبطأتبنا@قلة،و@قارةاطنهايهفىالإنانعايا@لى@لاعالكايت

ينومح@محادينبناوفيوزن،كعلهصي@فة
قيلا)ذاأمماالم،@ناسفى@@

ك.ترأ.أمق@يلاكانأأ.ناصع@ي@نا

أنألأءبزعلىكثر1،"،ا@لراريئ.ونفمة،نرله5كنير:ابئلظ

مماوإواحد،
نيه،ونةالمو،عالا؟تعددباعتارجمع

(1

أنمحلىمرهبصادلثإن@تتيل:ان،مبزجمعق:الموى:،:4@قر@وظل

.32مها5في-ابنتفسير(1)



نجياءا؟سو@ةت82

مكلفلكل
مبز
والشئاتفىكفه،يلىمناتنتوضعأحماله،بهنرزنناا

@

ب@يرزنالىاعد.اذيخا@د@ملموهناكبرنأنزصرشل:فىكنه.
ا

مبو@ننمولي@ىشلالمبزأنذكروتجل:"أمماله.نصنف.ضهامبزان
@علما،@لسو@دوعيهالأخبار،بهوردتوالذىمر@لعملوانما

1الر@لافهووحدالمو@زيقصنة@ضط،@و،@لاول. ،
، 0 0.،0

اوت،علىللملالا@ىلنرنيت.قية،@قبا.@@يومقرله،فى@لامو@

منبق@@ياللخ@فلانجا.كقو@:
حم@أى:،"كللامسوقيل@حر.@

يرم
فىاى:فىقبم.أوة،@ضا.@

يرم
ط.ق@

انهوالإلهى،للىدلبياتشيئا-.،قىتمللمنلانه-بحاله-وش

منئيناق@ظلمنلاأى:عايه.أولهممايخئااأصطلملاسجحاة--

@ولا@.فاليلالا@ظلم
ا.

@طمماب.ير@قةف.بها،أيخن@خردلمقحبةمثقالكاناند"ودوله

وعدآ.
@درته@

به@@@فرو@@فىغاب@حباءردلإرالناس.اممالمنى.
ع

@ومنفال
نه.زو:.@

بثقالهصالذىالمنافالىراجعومر8بهاقىله.فى@لفسيروأنث

خرثل،.منحبةص+@لذى)بالمضاتمنالتانيثلاكطابهمذكر.وص

بمتالىلته-لإحماطةيانلمجين،ناةوكد5بحانه-:-")وقى
لحهلافماولارضرفىاى.محلبه.لاجمفىل@هاان"@الى:ل-ى..؟،كل:

@

انهان5شالى-:ترله+صنهطكيرةإ@توردتالابةبنىمحنىوفى

عخلا،12(.ايونهضلدريؤتيضاعفها،حنةتدو@نذرة،مثقالالايعا
فىفتكنخردلاشحجةمئقالتد)ن)فابقياسبحافه-:.ونرله-

كير،لطيفاقهإنبها@نهيأترضأ؟فىاوفى@لسمواتأودخرة

1قوطب@-قفيم)؟( 2ص1 94.

.16باا؟@تمانرةص(3).8.ا؟ية@طاءسورة(2)
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نببحا@ثرفي@اولثكذكرتتد@اكريهةالاياتى@فنهشوبذلك

نعممن
بسو.كموأفنكلوالافاف@،على@لندبروحضنهم@يعم،نعالى-افه-

يرملساب@دقةلهموعورتوئركهم،فىكفرملستروامااذاالماقبة

ا،كبيرأمصغيرأكانأسواهطهعلىسيحاسب)نانكلوأنة،ا@ا.

ر:يعالمولا
أحدا.ك

د،وللم@بوةوك@توحيددلانلعنللالبثة-بحافصل-انوبد

نبيا.ا،ض@تمصعنباءدبثذدأتبعيخمهم،رداعلىالمضكينصرد

ت@الى-:نقال-لفبه،ونفيتاوسا-عيهصلى@قه@لرمرل-يسلبة

آ"%و@فد."
(48)ا@التقينودص@وضي@ا@فرقانوم@رونموش

ال@
منومبالإبرثهميخشونيط

و(49)م@ثفقون@لساعة
هذا

فأاقىإأ.،ركس@كو@با@ز
نغ

)05(،.ون@ضكر@ه

عطفمنم@لكلفيبهرن@توراة،وباككر:وبا@ضيما.نإلفرظادوالمر

ةر@دش@كاب@ملا+@ليم@وونوماسىمرلكطيناولقد:@لمهاولمفات.

عهأتايشضى.؟يخا.أيضأ-ون-وابمولباطل،مقادبينفىقانليكل

نا@حم@ذكرأ)يهرنوولضلالة،@لكفرداتظمن
لرنبت@4وعفاو.م،

م.وأح@كدأبمنعيهلثخلبما

للفرنانوهارونىمو.نينا3ولفدة-:،سبحافىله-5الأرس:فال

ا..،.وذكروضبا.

تجكاأرسكوما2:،ذاتجلتحاد-توله-فىأ@لالاتني@نوح

."@بهم..نوحى!رجالاإلا

-

الض@بالتوكيدوضدبره
نه.كضوالاعتنا.لإفلاركلمى

و
طت@@كر.الريا.با@وكذأر،ر@@تر@تات:لفرباد:المرا

و:فى@؟
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دحمالمزفى@اممتا،ولبثاله@اموابنمالضالملكالى

بمة..أو@لثر@لتور@ةو@لفيا.عدا...@لنمرعلىا،منا:فان@لفروتجل:

@بو...،فرققان@لفوأن@فحاك:@وعق
"

هذأعليهأشتملانتفرا.مماالنيئم@مكر،،@اليئاتةوخص

)بات.مدن@ليهاب.

صفة8"بالنهبربهمضونالىبئ5شالى-:وقىله-
للتقى.مدح

ة2أى:
"

بةمدايهونليافىير@صفاتلجاخا@ايهآبوعارونص@سظ

نهو@ث@ولمحم،رقيخ@.وصربهمبخافىنانهمدفاكممنبناللدخفين،

@لساعةشولم@ى:شفقون،@لامح@@نومو@لصلاية،فى@لر"ذبه

فىبنكأولئد@ل@اوليسووتجلونخائنرندقيقعابنليها.يقعوما
حمرحها.يشجلونالذبنينالجاص

بثأكايةف@للهليب،فىالإيمان!داخلةأكامعبالذكر@لاعةوخصت
قباما.ولستمجلايهرماأمنملو@لنهاالخلوتات،اعظممقإكاحميث

وا@
بم.@اح@@ضكن@لنا.،أ%باركذكر.أوت8د:فىش@ارة@ل!م

ذكرمروسلم-عليهعلى@تهدناعد-علاعب@انرلناهالذى@فر2نمذا@واى:

توجيانه.انبعلمنو@لبركاتاطنر@تكثرومركذلكلم،وثرف

أفأقوله:،فىوالاستفيام
لى8ونيهرله-ننم

والإنكلر.بجو
شريهن.@ابو@طعا

افهعدمفكونهون@ةجمفأى:
فصاحتمكضفىانم@ع

وخغرأ،3سرمابلإغته،منتموكرد
اش@لؤربزرلترفىنت.أعأ

ومارون،مرسعاعل

جصءعلوأضعدليلواقه،ضدنكذ.@ض@)يمرنرأ)نس@)ن
لأ.تبينأنبمدللق

فه)1،
.57عىاالآرشء7تر
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بمرتاءل:.ل،
لى:ملى@الخمض.دلالمتحلق،عكوا@روراراط

@فا
انوكافإنمونيهر@بردتكنابد،يئخاص@لاقر2نتم

بر
ا

دانكرراجمر

."ت،،.الم@منلهمنجماعق

@سلا@عاي@نج-إبرا.لآتص@تمصبل@نبش..بد@لسورةنسو@ئم
1

0-.

ع

لهتقرل:ومحار"لاتمحاوراتمنوبينهمببنهدارومافومه،

اتئناو@تذ،
لإ:،(51)محاالينبهجم@و3تبلمنرشد.إبرايم

جدناوقالىا(42)عاكنرنلهاأنغ@تهأ@@ل@اتيلنيمامهوشلأيه

بين445(فىضعلكموآباؤأنتملقدكتمقال(53)عابديئلهاالمخا

منأتأأنمباقىصذاأ-ملرا
رب"ر،عمبئقال(55)ينج@@@

(56)@لشمامديئمنذآكمعلىوأنامىفعلرالن@والأرض@ت@لسس

فجطم(57)مدبرين)،واشأتبسدأصنامكملأكيدنوتا@له

)85(،.نيرضإليهلأ@مفىكبيرابلاجلىاذا

ر..فىصوردتفدفوط،معالسلام-4عاةسم-ا.وفص@
ددة

@ما@...و@و@لمنجوت،ة،@بقرةرمومتها:

عنواصلا.-مح@ي@إبمانه-ةقرنعبانب.يا.فيا،مورةتحلىئناوهنا

لسل.وباقىللى-ضامابرفىتنفيذ@ضيهوعقجش@،سلامة

اقهما@ىبإرت@عنو@بدقا@)دالهدا،بالرضد:والمراد

ءت.تالى--

فب!.بهرنأنتجلمناى:نجل،منشال-تجوله-وللرأد

ووالمحنى:
شدالرلام-@ا-علب@ابرلمبم-واحا@نا-جلنافنا-ألفد

(1)
1@ىبرلل!-3@مح@@ثبما@بل@ 2
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بانةالنبرقبلمن@ى:فل،منالمحقيم،يقالى@لعلروالهدأيةق،اطإلى

وضلال.كفرمنقىمه4عإماكانجنبناه

اح:وند
تال:تجل،منتال-.فىله-فىالمحئبهذاكبرقأةالإمامفى

م-،@س@@@ليهنج-)برأ.خل@لهعنتاد-مو-
البلمقرشدهنا.2أنه

1

0

ونمكشاد-:،ظ@-مها؟ش@ةءلواطللقألهمهمضرهناى:.

قىمه...،عدبمإبرأ.نيناما6بهضنا
"

أكا."تبلمن5تالى-بترله-المقعودأنيرىمن@الفرفيوش
.

ترلهئبقبلذلكقبلديثء@م@اطففدكانومارون،مرصىفلن
0،01للتتنا@وذكروضيا.ن@فرظ@ونرماسسشناس2ولقدتمالى-:.-

طرووفقنا.،ومد"/.،5رمدابرلميمتيحا6و@قدالميق:يهوتفي

مان.الزفىمايسبغ4لاومارون،ى@و@@لةنلحق..امح@والاستدلال

وفد
رجمع

شل@.رابرأ@بمتينا2رلقدفقال:االارمىمالإطالمصئمنا

أعى:مل.@@شد@ومر@ل@ثبار،@ادكلسوبامئالهبه@لانقشد@أ@@ى:
@تجل،من"والدنيا..الدينفى@صلاح@هوصإلىالامتدا.

قبلمن:@

@ص

جماسفىعقل@صلأولوالوخ...@ا:لن.:ت@:.وةرون.وما@
أوقى@نماا،ومو@ر@هعر.وابن

سنىوأمانلافرب.ا@نظاا.ومحئ،

نرحيذكرأن@قياس@وكانلتاصى.لسلام-عالبمالأنببا.-ذكرفلأن
دفف@،ولتا.@لشدضيحشذلكفىروعىايئمرص@،ثممأه:)بر3

أقهصلنبينا-مجالأشبهفىمه...منوماناسا.@الهنمر@ا،ذكر

و"-،،2(.ع@:ا

ندلى-تعا@قه-@نأى:تت@علدينين.بمة@ا@ألاية@نلن@وي@ر

3عىكنر-.ابنن@سر)؟( .1.

.58س7؟الالرص-ف@صير(3)
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لهمالبقهومالرنمر@قيومن@لنبرة،قبلمنرشد@امبملم%@طى

بهوكشالى:شالى-لقه-عملل@بيمانعالمين،بهوكنا

أوشالهإصصننى.عليناقيلابك@يثعالمين،صونهوباشالهوبأص

غيره.لحو@لى

نههعاكفولها)نتمالتىلنمايخلصنهماوقىمهلايهلذظ@وقوله:،

شعه.ورشجامحهعلىياللسديدفرلمنوفرمهأباهامبمبها%با.لمايان

الإرن@ادبلعلىمهوشلأ؟لأن؟وتتعالمهن.بهوكنا:@@

لمبدكاملازمينوصرتمعإالط،أفبلتمدنى@دباطلة@@نمانجلماط@رالتبيه:

بدون
نفطاح.ا

م-@لس@عليه@له-وعش
تجاملبابنية،.ة@@لبياقمىبها@لىلهما

لانماما@خها،أوالأحجلىمنسنرتللأصناممنهأنيملاةلارت،

بأيلجهم.يمنرنهم@محبدواجثنملم.فسادإدننبيهمسؤ@له@ر@د

خمهدؤمينو@ما،لصعندتحقوفى@زيادةبافمانيل،@لأعنامعنوعبر

ذل@،غرأوالحطبدأوصبارا،مق@ال@رعثى.عر@انثالفإنثلغا،

ظتبقال:ان@والحيرلإذان@شالى-،@قه-تنحلو،مننحلوقيثةعلي

به.شبهتهذالمبالف.ثه

@للام-عليهفو-
يهميجارأندرنتتت@،انىشقىاطبا@احماها

لهة.3منهافىت

بقال:والملاؤمة.المداومةبهحئ@لكوتمقعاكنرن،5وقوله:

حبىلانهفالاعت@ومنهعيه،@وو@لازمه@ذاعلى@ئى-للانعف

@لمادبة.@لنحرظ@عئالنفى

لهموتفيرلفطمقظيععليا،بالكرفلهاعباد@معقوفى@لخير
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تمائيلبعبادةوتلقرايشى@لت@يم،لاشفظيمعلىابهبوجثضه،

باروبهم.شرمام

دمرملىرلماظيةحيبىين،عالهانابا.2وجدناالرظ8نه:بحاله-وتر

اظماسوعقولهم،تجرعلىيدلردومر@للام-محلهأبر@بم-@

يهر.تهأوتدبربدونباكم2شلقلدواحيثمبماش

افىصرا@:@@
يعبدونباظأناو@@دلا+عل!)براهيم-على3

ة@ل@نما:هذه
ص

طريقهم.علانا

دوهنا%

اه@)عابهم
5بقرلهئج فىضعلباؤآو2اتمك@تملقد4

بين
ع.

فىالاعنام،@ن@يدونوجمدتموملذيئاباؤأو6أيتمنحتم@ضاى:

علىعاند،.@لاقيواضحادظامرن@وفىروره،القاثولاضلاد@جب
تأوالمكل@ر@لتقدبس@لعبادةشضضلاعناما،منه@نبمعانلصن،

@ه.الابا.يفملحفايميرلاو@لباطلع@ا،

اكلربح،لمرلبينعاطبهذا@سلام-@عاليهابرامبم-وأبهموئدطا

.8@ل@ء@ن@منأنتأمقباطنا"أ-@:،@

أ.ا%ياأجئتناأى:
اللاعينمنأنتاما@انا@طينامجبباقى@لنىيم

ة.@واال@الهزلبتمدرنيضمابقررن@اذين@لامين@

ؤامو-
با@ال،مقعبيخماموثكه@معقيتم،عزععلىشيم@هنا

@@ويتبون8ضرلهميممالونجيملابائهم.@تفيد@أتإلا
علس

بمونأنواصتبعادرعليه.الإي@بابمنمذاسؤالهمبهونأنزصص
7

الم@مناوالىباطل،علىباؤم
ابقرله:@لكثافصماحبأثصارئ

اتجو

احللزوجهعلىلهانماظلهم@،أنوصواإيام،نضليلهفمتجين.



28عنر@لاخلبز.

وصجدصافى@ئمما؟،1@ذاله:ففالواا@د،علقلا@لو@لدا@بة،

@
ومزل،@ب@

فقال:بقبه@لىقىة@حاحمابردادملام-عليهإبرليلاعيهمردوش

فطرمن...،.والارنى@لذىاتولىربربمبل،

ا.ا%لهم@@اى:
يخمامازلالستأناق:ا@@@بايه@لىاثقبلغ@يم

مرو@له.تاد-@قه-أنإخبارآ،فىالجدجاد@أناوإ.كالم.أفىله

وربربم
امنوأنث@خافقىد@@ر@وللارع@،أتالحوووببائم،أ

ى..بم@بزما.لا@لقبقدديهتغلو،متىبما@ن

شذلمعلىوأناله:.وش
د؟المقمرنديلين،ثا@د@ا

أضرمكيساك@

ص@.صوربدع@ىتعالى-أقه-لنعلاوأنا:@@)يه.عا@ومابه،

ين،ثاصمق
لايث@شى.عل@لئامدثتةبتررنماعدقفىنيئ-ينك

ته.عمفى

افهوتالهم:.نقالش@،ش6يهدأناجمد@لقود،@تامذا@د@لفاتم

مدبرين،.توراأنب@مناممكيدن؟

مم،أعن@نحبمفىجتهدنضى.:،كلوفطرفطرآ@لن@لقهوص@ى:

ص@.وتورما@دباكنها.بيداا@صرضأنبمد

و@لى@رخلان@.)فالا؟-معيفرماإمجادفىالاخباللايميد:وأصل

اخيالالىمجناجذلكلاتونكطيها.الاعنامبر@مقابرايمبه

تدببر.وحئ

بهماشءرإبرايمنفدوقد
ترمهذمابفرصةاقهزفقدام،الاصف

منج@شاد-.كللطمدالا،عنهابيدا
ايهل@ملهميراك.الاجذاذا

يرجون
".

1صج@فهصبر@كنا@)1، 2
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ةنير@@@والجذاذ@لقيف@حة.م،"فيفىله:،فىوللفا.
جمع

جنافة

و@ايهر.@قطعسنى@من

ر@عا@هاة(ازصني@دان@فاسهةلجلياصنام.ا؟عننفىلرا@دفي@ى:

ا-6حر@عر
للهمتكير.غيرنفىكه.بلصد"لمكبرا،أ@خىص

لدظبتطح؟رلمحاضر،وصاووالوتونتجمففيارنهجعونايه%
ع

1رنا@@ته)ضعن 3(.

علىالاد@ةأوضحلهملييمذلكفعلقد@للام-عل!إبرأيم-و@ل
الد،شطعمها!لهة،،6تكونأنتصطحلاالاصنامهذهأن

ق@ا،عنع

القاطأ@إزاصسجردا،ن@انمجبالنىأنفىعر@تةكل3ولبا

ض@..عدكل@قادتو@ش@.،@كل

و@لانير@ون،@ها@@م.@وقرله:،ما@لخصه:.الار@ىلظ

ا.%))ددعا:)@يه،ونير.@ث@ير.@ا.@@وا@@اكر
لعلهمأى:يم.

وإيهم...نيحا@مإبرابم،إلىيرتجعون

يمبر،؟"لىنإبرصالم.@اى:ير:لأبم:@ا@نصأنصكلس:"و@

لدمح@وة،ربهولا.ماصلا.فيقورنالمثكللاتحلفىاما@أإلىيرجع

لابنفععاجزأنهلهمينيهو@بنئذي@ك؟فىأو@د@ن@و@لفأسمحجأ@
"،،@ظيم..بهلعلادنهفىء:أ@مرفموثضر،ولاث

ة@رتت،من)باما@فترة@دشمممم.إد@قرموعاد@
و-

ماود

مو@و@ص،@عرلر@ا@مق)صابهممالأصابهم@ايهببر،ذكالانح@ت@ر

بم@لر2ن@لفر
نجقرل:دللا

قهةيمأإقارا@)كه(@الميئ@لمنإنهبا@ضاامذ@لمنراقا"

9ص-الآ،نفصبر(9) .62س7
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ملط@ال@اسأمين@بهفأثواظوا(60)ايئمإبرلهيقاذيذكرم

قال(62)افيإبريابالهض!اهذفملتأنصأقالىا(61)يشهذون

إلىفرجوا(63)ظقون@ا.@ن،سأرماظمذجم@يرئمفملبل

ر@ركلنثسواثم)لهلا(@لظا@مونأنتمإنكمفقاراأقسم
سهم

)56(،.يضطقونمؤ@همالقدطت

رجعحثنو:@@
علاظرا،مهم،باعناماحلو@اواعيدممندقوم@

نطما@لىقنا،خ.؟@ل@@لشلمذا،فملمن@لى:والإن@لتجعسيا@

@ا@طمح@!@لإقدأ@ألالهة.لهذء@الملالمين،لمنالفامحل،أى@سذا)ة،.

ضهاشعرجثلنفسه@الظالمينولمنفىزعهم-،بالتحعبم-ةاجد%وس

ةمنال@وبه

ولمضب.@ى:@لرأ،.
ا.إيمئسهراينال

بم
افهوناتوله:،

ق.مديتولوا@نبمم@ظكبلىن؟

الذكرمنا:بالذكروالمرلدبراميم،لملهبقاليلىكرمقىسنا،

@فنىومذا@)يهد،با@تديدو@والذمبالنقسذكرلمقىت@ا:@

ماضل.جمهمفملمر@نىو@لهأبراميم،لهتال

4@ماةاررواة:اوت-

به،إنوأةكدلك:.الاعيكاراذارا:و،1:ا3

عةأأمامأى:@لنأس،أعينعلىؤأحضوو.،
الم

أنمعلىهرف.منايهنو@ت

ت@21يصا@نى@توإلآبا@إباهومرابهتناله،لتناعسا.يثهرنءلطهموجه،

الاصنام.افى@ماممرا،بامحاليهثهالرن@وذأ،نله.@لى

فىيرال@انلإبرأمم،الاكبالمقعردمرصذوكانكهير:.إناقال

3،عقلمونلجهالرا،كرةالطبم،المحفلمذا
@لنىالاصام،ضهعادةفى

رصر-19)
نبياءالأ@ة
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تعا...،لهاولا.كلكفرا،اففممح@ندفعلا

ول@ديد:رالاستن@ميلعلىلهوظرا@ا@ه@للام-إبرأميم-وأوبا.

ا@،ابربا@لنىنحبمها.إلهتا،حيم،و@كيهمير@كمذأ،فطتتاةأ،
أ

و@نحا.ولسغزظامر،بتهم@ملام-علي.،اميم-%)عيهمبردوفا
ك.نف@@@ك@بمبدونفىكهافىيقذأ،@كبيرمدلهبلنيقول:،

تم

بهمل"ممنفاصالىم،نرلى.ضنوالم
)نأى:يخطنرن،نواكا)نذلك،

ناتكانرا،
ت

بهمعن*لبروآوأتاجا@وآلنعلقش
يل.ما@

بانايغبراطبقرلهيقمدلمم-@ل@عليهابم-ا%أنك@فات
ص@ي@سؤالهماوحما،و@نىل@شام.كبر

لا@،مها@@صم

@نيترلمم:يهاتةبأنكلرلم،بةو@لسخربهم،@زا.مر@لإ-يصد@انى
حطمتهاأنا@لنسكغت)نتدرىلاالله،دونتمبدوكاش@لقال@انجلصه"

ا@متأم
و@هنمانبحدم@ايا@رقيتفدأفىنتعرضوأ-3@ايمبرا@نم

محا.
نتكا)نح@مهاالذىمقوافان@كذلكالأمصكانالاذادبريئ،

6تمقلعقرلما.

ممكبيرفلهبللهم:)برأميمقولأىهذا-5يهث@ا@:"صاحبئال

@

@لكلاريض"منمذأ-
لىهافيالا@ايننلنللاهذا@لنوحولطانصم،

عالاء@ماق.منالىاض@

ضدانيخهدقولو@
دفعل@نجسبلى@ن4يمنا@لسلام-علهابر@ميم-

اسلوبعللها4)ئافىلنفه،تريرهقمدوانما)د@لمم،ادر@ن@@
.@ن@وةجملأ:اطج@الزامممنضهضيخهيلغتعريمى،

وا@ش@يورشيئ-بنه@باكتايهبتوفدعاحبد،لكلرظومنا؟
رر،@طلايحنأىوصاحبكمذا؟يهبتأنتأاطف@-:مجن

تجددلاو

بم:تنسيراب@(1)
3صير- ،3.
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3عشربع 1

دنممككاأت،كنهبلله:ظتينة-ردبةىأىنمسمة-مثةضءل!@،أ

@،كتابة@مفر@اننقربراب/ا@@ذا
به.،،الاسهزا.مع

@@عليه)برأميم-أنمنالكريمة@ذيئلتفير@اوت

مهلقرقالشلام-

@@شالا-صد@للء!@صا،

ونلىشكن@فلونجا،@بهلمنمننافىمربهم،

بافبنالكلا؟ذ،ظوأ@فمفالاية،محنىفىفسربنللأش@مرالا

صل.@ض@ذا@

المون،@هظأفتمان@فقارااقمإلىبرافرلم"-:.حا.@و@رلا-

@لام-.@@ل!-3)برارد4أحمدافىللأنرجان

اكانرنأسالرلمإذاجمرلم.شلهبلبر@م،لملهمأ@تالبأكمأى:

لوظباللرم،أننسهمللىافىجرونلىبر،فى@ةصأخذوانمطقون،

@ال@لايشيعمابدتمحثالظالمون،أنتم)نملبمفىبخم
امسهمح@ح

اسة..عربدون2لهمحبث%كتمإبى

تبد،حقتلبلاالايلبثلمنفسهم،الوم؟وصذنر،@مذا@)بهنلم،ل@كع-

بب
ذفمشالضب@الهم@لفر2نصورفقدعليهم،ردوا@@لناديلا.ا@

ر@معلار.سوأخنمء
ش@قون،.مزلا.ماطتلقد

مقى@لبهولشل.يهواوله:.:وة
@ث@ن@بوصثس،@@

سو.

اعلا.يصوبكبثلصى.فلبوأدله:محال،الىا@حما

ر@ملىلايقدسلمالمباد@ملانضهميملر@منانتالبرا@أى:
ىاكا@

@لقلب:سيللإبراممءلىفنالواوفلالهم،كفرلمعلىاقمميمالىحنه،

مذاركأ.آن1أالابضناناصأجم@تتنص،لا@لاعناممذهأنلقدءلت

بكوصترلذد@،نتل@نومخنترلا،ب.شخرأندعلاديللهريلا

تحت@.ن@انىال@قاب

1سيهنات-3لثبر)؟( 24.
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الرجو@مبعدوعنادلم،باطلهمالىعودتهمب@كربم@لفر7نئهونلى

ئمبةباللرم،أنفمهم
ي@لفكللهمخطرتأنممجردلآ@مس،بالانت@دكن

منهكلمئلهمنن@@فلال،و@على@ايهفربالتمميمأطفاومااللإة،

فد@يه،ماسبا@لىنان؟براسهافتكس
لم

بدجبرتميمىنياله
لحاور

ر.أكلهيينأن؟بعد@فالام،إلى@يردءظ

محذوف،@قسمابصينطقرنءلا.ماصتقدط"بابرقيوأجملة

لقدو@فهنلفى:هم؟ر@ر.علىأيهرائمو@لنقدبر:عنوف،لقولمرل"

ن.بنطضلا.ماصعلىت

نت@ااي@مازا.%)بملكوا
"يربهمالا@نوحمم،علىشحمم

ؤ،تو-ب

الثديهبالذابطهب@وفمنيبماتاأبلوئاودلى@لنيب-و@هليم،:-ومر@ط

تعالى-:فاد-بهرم،مننجا.تمالى-افه-ولكق

مالااثه@ونمنأفتمبدون@مال"
(66)كنميفزولائصيئمايفمثم.

4قىممزفارا(67)لمخنأفلا@فهدونمننحبدونولماأث

سلام@بردأوكوفىنارياإ!("6")ناعلينكنتمبنآلهتكموانصروا

و@يئنأة(70)الأخ@تريئيمدأنجعلنامبهوأر@دوا(*)إبراهيمكل

إسحاقهلهاورفي(71)لميئلايمفيهاباركنا@ئ@الأرضبدورطا

يهدونئمةاإبموجمأ(*)صاطيئجحلنأل!وئجناليلة،وينقوب
نىاكاوة@ربم@ىلاةيرإي@@ض@إقاموا@ايرابصلإليهنموأؤيخاناإصر

ء)كى(،عابىيئلنا

@قهعبادةأتتركرنذرعا:به@ضاقأدبد@قرمهإبراهيمتار،أى:

تنرآولاالنفع،منبنى.تنفعثملاأصناماغيرهوتبالرنخلفم،اف@
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يخقول:@هم،@لفبملهم،هذا@لت@كتإلىبيفئم@فر،@@نبثي.

آولمام@ى@،
@نمقلون،أملااقهدونمنسونة

منالمقغررعوت)صلهواتضو.كلحنىمفار@فملاصمأ@،ر.

لاجله.اقفجرلبيانإيهم،قىله،فىو@للامالثىءارصقق"

@نهعا@غبهانجاوزبنصنامسنتجدونهوالالكم،ونبحاسقا@ى:

وطنيان.وسخفج@لعن@لى-@

عبالةلى@عنهفترجرنواضح،ال@صمنيخهأنتممانمقلون،أفلا"

@قها@.يريى@

ةأخننه@لزد،اطاولدلمتبك@تهم@م؟توةفىابرامموصلوضالا

ن@@فاثهةإلى@الفرةبياجول،ايخة@اصشانذلكفىنانهمإلإآ،

يمم@7وافمرواة،5حمري@نم:،يخماالرادفخه،تبطللق
كتم1،1

."جمملي

وبمدباءجة،ييةمقارعةعقمحزواأنبدلبض@همفال@ى:

أا%رأوالن
3

افإنملنار،دا@ى:ه،حرشيهيم:.اطبخطقهأضمقد

بات.دشولند

فينمروذرفيسم:درذكع@مانى@نترح)نميل:
يخل:وبهان.

"ميؤن.اص:@لفرسمنرجلمو

ر.لنابايقهمخر@سبب"إنيهم..،له@آوأنمروأله:،برتر

)ريهم،ذغتالنى@عا@هايهملآ"ار@الإ،:ا-!مقالنلىعرش.:)ى:

."@الين@-لنتم،

شحروأنسرن@صكنغ)ن:@@
قرهبرنجا،فمرا3"2ا

بالخمار.
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هكم@اوإملاكا.وأ+غا؟لمارأيهم-اأجمر5@اكشاف:عاحبل،

ا@قمنايهإأقفراحدبهنلمواشفح.جةباطاتهثترعت)ذاللبعال

علي@هأ@كلاقه-برسولفربث@لختت@،؟منا@إلا@فزعلهيىولم

المح@رضة.عنعجزواخينوسلى-

ابأسترج@.عر:ابئوعنات:.كلروذ.حمربااشاروالذى

@@
ولذلهوأففل@،بهماياتبأمرللا@الناربانج@االعاواختارواجم..

ضالتها،،2،.)الأبالنارلاءذبجماء:

تهمبريم..ا.%)علىصلاماو-داناركوفىيبانالناله-:،وش

.4@تص@سباقمقبهمعذوتمبكل

8عظيمةناانناواضرس@ل!،)برامبمفوموأحنرو@لتقدبر:

نا-و@صبقدرتناكوفى-نارياظ@ناذكفلوافلايخا،تيبراهب@وألغوا

اا%@صلاموذاتداذات%
ميم،

وصدش@تاد-،أقه-ما@صت؟ذ؟

5ل:يضاذسبحانه--

بدج
لإنم@أمراتفىساذارفىوا،@سصوات@

"،2،.ننيجم@كنلهقول

كيدا@بهفرونوأرلد@ل@براميم،@علوسلامبردالى@لنارلتوتكي

لمحثخسرين،1،وقدرتنا،لإر@دتناإلمءإفببا@ماس،إحمراظأى
كيدعلى-نمااقه-ردبللالهتيم،ا@لنحرثروا@سمابريدرن،لىاإيصل@

رمم.فى@كر

ضار@م@ث@ل@لا@@بال!ازنحرينءفحلناممسب@انه-،ل-وظ
صضارةص

0 دن@كاأ1
لآ.أخروأمبهبئ

تن@عندالمفرونذ-لروقد
@مما%ا@ما:ثاراالاياتألهنهرم

6؟.2س@كصالى-3نفبم(1)

1الآث@لبغرةرةص(2) 1 7



ث@عثر.@لسابعلبر.

الارضفىمانايا@لللا:ة:لتظ@د@فار،بهجر.حينم-@لس@محليه-

1ةنمرفىلادأذنيرؤألآنوأ.،ايم،%)سوىبعبدكأحمد 1

ىيريدعلموإنفيصره.منمبأحدثإمتظانسبحا،-نقال-

غخبللىلب@خ@بلى@وولبنه،ببنىغلواولبه،وأنابه،اء!فانا
بره.

اإبرافى@اسلام-عاي@بل-جبرفاق
قالجةأعاأال@نقال:يم!

1قىالتهإلىوأماي@،إيكأمابراميم:@ 1
3

دسلام-:و@دملاة@عليهابم-إ%قالنالهألافميل:صلهكال

-

مجاد4محدسؤادنصبى.
1 1
، 0 0

بمأخرىنعاصجاة-ببن-ثم
ونجيندا.شال:،ابرايمعلىا@

"لماين...يخاباركنا@زالارضالىاولر@ا

ابفهو.8ؤوطا5وابا.إلىا%مودتونبهناه،4.،قىفىير@و@

حمه.أبنوقبل:@نبه،

@محيم.على@@رفر@لثامباركنا@ا،@لنىرضبا؟5وللراد

خرجناه.أمنىلتضينهبإد،""إهفيوعدق.

مجطاا0صفابأننبا@باركنا@لقالارضاداولرعاوأخرء:)ى:

اتبالخيرةعا@صكذل@جعلن@اماوبانعلىبلة،لممقومبحئا@لرملللرص،

تجة.@لتحاللأجيالا:وبالثمرمو@لوبا؟

نجراها@بوةاديرتثيمة@اجم@"والآت
لام-ء@ا-@يه.@وط-4@و.

.
نا.أرضر@

@
ينى.ا@

@

بدينا.ارامرشام،د@رضر@@ا،@تبدنناتا

مبنعالى-افه-فابمالبالنار،جمرقىهأن)براهيمقىم@دا-أنس

@

ثرم.منونجاهوققرلم،

1الآلرس@-ن@سبدحر@ه(1) مى*:7



الانبيا.سررة"6

ملإنالى-:ظتولى-دة@أخر2باتفىإلى@الثسبحانه-اشار-وقد
ربىإلى@اجراث.وظلىرطلا

أده
0،اطبهيملزبنمر

وثإصاقدنارو..تافى-..-4وفى
@@

وب
لآ@ن@.نإ:-ألة...،نا

من(خرى
@

@نمم
ابر@بم.علبهاصبحايهاقه-انمم@تى@

1لافاةلة،@لشنصلاةحميتوفاصل.ا،علبادة@لقدنافلأ:و@
3

المةعلى@لملواتبادةز
"

مربمضدضإبر@يم.افيمراضخاقدوضة.

)سحاق.ا.ق

حالي@توبيملإبرا.بناوو.اى؟يمقرب،من@الناالالة،فنظ.
@

ا.)برومالمذكررينمنو*،إسحاق.،علىباثةزيهكو
)سعاق\وووطيم

لما@كبهودقنامبانأ،لحينماادأأفرإلماءأى:عالحين،لجنا

و@رصالة.با@نوةوضرننامونرضا.،

أ،.ر@ز@ايذصعؤلا.@و@:@@نا@،الاعصيهدرنانمهوجلنام،

بفدد،لهمناأ@صبسببدحئ@للى@دينيخرمويرشدونحمهدونير،اطفى

@ناس.افى@باو-بتباح@وت@كلي@م

نان.ة-."ناباصئ@دون8نه-:حاقىلا--:5@ايهثات:عا@فال

@طهامحتو-زظالدايةأفه،دينفىقرةسثونعلح
لا@رر

@ثهبه@من

نفه،،"بتدى@ف2ذلاواولعنها،ثانلثبها،@لانلالي@

يل،،أ.دىالم@ةالإش@ا.)دو@لنفرسأعم.بددشماعال!@

أيضلو@نإلبموأوحيناأ@:أت،اط@@ل)@يهمو@وحيناوفى@ه؟:،

م)ظةلدكرطواوج@5بن@اوا@لناسياعيوانكلات،@طا
لاة@ل@

كي.9لآت@جبوت.@ةرسو(1)

كه.سنمسبر@سثال@ء3(2)
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ييص)ن"أىلزكاة،@اقي
عرمواياصوأنةيزدوا@لز؟رأنرةالصا

@طفبا-مناتلالرعلى@ل@لزكاةوإيتا.@لملا.مإ،وعطفبذ@ك.

@لهلالاص
@

أكانوو.@لما@ا@بديخة@باداتللن@لاة@إذ@بهإلافمام@ام.

@اليرفا،لالجين،لناط
ا
مفلاخهمصرأنا،أحدعبالةبخطرسا

/
@

يخار.ا،افينالم@

ليمابرفمةفىوردت@لنىبمة@اعرالاباتمذهفىوالمامل"مذا

@فهدبقعل@للام-عليهبراميم-@غيرةلناحكتنديراماتوط.مع

اد،فىبمتهعزوقرةتاد-،
عقع

ضرفبدونيش@.بماومجا@دنه@ض،@

@سل.و@لللضبيندعوتهفىوجممهتومه،من

أقه-يداخإلى-ت.افه-أدبقعنيدافعسان@ناتيةملىبرأما؟

لم.وضوفىيردبهدلمويه،لمداعليوبنحرهعنه،-4سبتا

مناخرىالى@رضمنجرمامنأنإلىأثارتقدأيضا-يراها-؟

اطذل@نظيراقهرزقهتالى-أقه-كة)علاءأجل
دثا،وو@لبركاهير

لآ

الم@نقبم.@طربقإلى@غيرمانهلىى@لنى"@اط@

@@عايهلوط-شةمقبانباسبحايه-صا@-نم
قا@@@نر@خلام-

نالى-:-

تمملنمتكا@لقريةيى@اناهونج@وعئأ،حأكمماآلمنا.ورط@"

نهرص!!فىإ.وأذخا(74)ظسقيق@توهكانوا@ميلباث@ث،!

)57(،.@لمئاطيئين

أيفر.ض@ربفحل.منموبولوعلا،سالى-:،لا-وتو
بدهرلمد-لوا

."ت؟!.2"ص،

نهد؟حكلأونجوة،@ى:حي،لحلام-،عليهلرطا-تيا2@@ى:
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تإ"لمطك.يرأعالطأى:عالا،و@كهأو%شلهالىما@ص@
@اله

7و

سدبأنئريةلقرادباالمروئثب@اطتممللتلآ@لى؟@قإهونبه.ا
وم

ا.ل@لاهاوطتعالى-اقه-لأرس@لنى

تع@لى-،باقه-@ثراكال!رأ@اعليحملو@انوا3@لقاطنجيثةوالاعال

نالىبد،-ظأحمد.؟البهايسبقماندونبهااشهرواالىالىاورحنةو،

الين@ط@قأ@د.قبهالم.سبقمماض@@ما@هانون@إن@@قر@هل)ذ؟ولوطا.

فادلمفىنوتاشق-،@@@@@@لسبل-قلرنو@رجال،تانونأننم
@فهبمذابائنناقالراانالاقىمهابصكانفابهر،اكمجالس@فىأى-

،5@حادت@نمنكنتإن ، 0 00).

@لىيئقربئلبا.حلالذىلذابمنورخئابفضانارطانجيناواى:

وتطهمواللو@لىاتالىسقه-لثرك!كاصانث،اطالأحالبسلوناكانر
لمحم.جما@ابهرئبهموارت@ق،ل@

عايهلىط-لخاهتعأبلهسقينظصوءقىمنواكاإخهم8تمال-:وفىله-

كلاحلىبه@.م-@ل@

ر.2قو"الوعانجاوفيسافاالا،ماليهالقربةمذهاإبمأى:
مقعه

صى،@لأصاب@ى:مو،،تومأوأكا)@منها.بس@أفى@ل@لحذاب

نا.طاءتعئخلىجهنأى:س@ن،@،

الدنيافىرحمتناأ@لفىأى:8رحمتنافىلو@ا،أى:@ناه،وأد@.
@ضا@لهمسبتتبن@كين،@ى@لصاطان@والاخرة،

نى.

فجانبط.@اكربمة@لسورةذكرتنم
شة

فاللاقومه.معنوح

تمالى-:-

.2،839@لا:ة@ه@صورة(1)
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منوأما،فنخيإه@له،فلئتخاقبلمئناث@إذونوح@

إنهمإيا-ابواوو3الذين@لقرممنولهمزاه)ث@(الىظيمكوبلم@

)ك@(،.أجممينفأغرقنامصوفىمقئكاوا

@@عليه"نرحا5عبد،الخاطبايهاابنا-واذكر-@ى:
ذ@5لام-

ما.:إ%زمانلة:منفاةواشارنادانا@ينأى:تبلمقنادى
عا.نو.

إ..ن"ا؟منر.س

قىلهضهااتفى؟ذكوهجا.قدهربه،وحبه:نادىالذىفدأ.ومذا

بإجم@منوأهلهونبهيناهون.ا@.ننممنوحدا@اولتر،تالى-:،-

"1،،0(.@ماي@

شرضا،علىتذرلاربنرحوقالة-:،سبحاوفىله-
بخهفر@@@

دل@را
2 ،
، 0 0.،0

فينا.رجا.لهنخيبولمه،دعا+لهأجبناأى:"لهأصتجنا،

اى:@مظبم،لاكربمقفره،وصبه2ثرافي@للىوأمله،@نجيناه5

كا@بال.@أ@وا@نتوانى؟فربن،د@أغرد@@لذى@ل@ظبم@ونلن@/.مق

يهفاإذاالامر،امنهفلادكر؟تجال:وو.نلثدفم@كرب:@و@صل

@فى@وجعله
و@أوت.@م@ل@در@ى

فر.باطتالبهاومورض،ا،كربمنماف@لعلىوكايه.:@اكلو.فال

فإن@اليب،دت)ذا@لثسىبتكرأوش2،فلا)نارةللنفىيثيرذ@لنم@

@م
ناجمدبا@ظبمومفهوفىمه...تنرب@روحدضت@@ثيد،@

د"،،3(ك

5،*.7لأيان@اال@@ةرسو(1)

رص(3)
ة

فوح
ية،2.@@

كلا.صفير@ثرسيء71(3)



الأنيا.سورة

نوإحماءا..بففاساناه،ونمر،
@

الدالاكذبرا؟ياشا.بنالدقوم

طا.رنلا.رصنوحاألقوعلىوفدرتا.لبتاوحداعلى

خينالاشةألفنجهمنرحلبثالذبنمهتر@لترم:بهؤلا.والمراد

@ا@ا
@@إحملاص)دبدعرم

مهم.إلات@يلبهبز@ىنمقه.ادة@

@م،!
@صو.@اممالبلونترماكانوا@ماأى:!صو.،نوايومكلا

@@اجمصير.قامد@اغر-@@و@

اوو@ا@ييان،فر@لى@ايه.ارم)صربب
ن@

@سلام.@عإ،فوطانبعالا@ىحهمخ.

نم
منجانجاذل@ب@سبحانه-ق-ص@

د4داعاكربميننجبينقمه

نافى-:فقال-وسالبمان

تم"يخهتنقثبذاطرث،فىيحكم@نبذومئلمانوداود،
لأآممئ@اوئجسايمان،فائمناها(78)ثصامديئطك@هئم3باوالقوثه

و%%و@اعديزيبهمنالجالداودناءوسخىوعذأ@كا
@ةء؟وعثن@.)كي(@ينحنا@

ايري
@بكم،@

فل3بأ"منحضبم
أة

تم
نىالأزإلىبائرهتخرىعاعفةاريمولسليهانه@.)كرونثما

ومن(81)مانم@ئغبكغوكثايخها،!5بار@لق
@

من@شالطي

شاويمذكون3علأويدلونلهيوصون
ه@،.2)فظيئطلهم

منصاود...،ود5نه-:سبحاونرله-
أومقدص،بفيلأيفا-وب-

."دى...إذ.،عاوش5ذل@:دبلالى-ت.قىله-علىمطوف

همان@لم@ىلشنعالى-،اقه-أنببا.منهماو*داود،ابنمرو@يلى
@@ليهتجوب-لىإ

لام-@@@عبالمشح-لإد"تجلكماو،وكان@@سلام-
وقدنقريا،صنهبالف

جمع
ة.و@لنبرالمكلهما@نتالى-أد@ه-



عثر@اصابعالجز.

@ناتيده.نداتأىءيا-كرما-كاننيد:ادرع.ث:ر.و@

نفبمال:@اصة.ا@بلوص@ن@ش@قمث،.وفىلا:.

راع.وق@يلابرعتإذاوالإبل،التم
أن@ا:مكرواياتالآباتفهفيرلممحن@:المفرونذكروقد

عا@أحدصا-:لأم-@علإإ.ود-داخلارفين:
حولآاوزرح،

نبىياةلداودالىرعحطص@@قالغنم.صاعب
3)زاقه

فىففثتمذاش

أ.بفيضهتبقن@حرت،

العالا+@@حطهداود@ح
رعاكحب

أخذ
غم

ش@تا@له@@@

لىرعه،)نلافا

فد@لأن@4.مجمفابرأهلام-@@@يهبسل@ن-التقاماخروجم@و@ئد

كيف؟له:فقالمانفبت+غير@لقفا.)نأده،يافيله:شالأبهعلىسبد

@@@ذ:

صاحب)د@درعو@دخبها،@ي@مفعرع@كصابالى@نمع

بدهما@تصاجهإلىنهماب@دصنمكان.دبم.@علهلبقرم@لتم

حبوعازرعه،ادرعصا@خذيخا
@ع@داود-قال

سالبهانيايتما@الضا.دلام-:

أدقتووصيدنداودفصة@لكربم-أيها@رسول@ذكر-والمعنى:

تنرتواشفيهتفرأى:م،@لضكمنيقثستافى،فى@لزرعبككلغناكا

وأف@دته.فرعتهراع@حمابمون@ندونلي@

ألاجخماعفىاورشىنب@ياذ"بقرلهنمىصبحابرد-لمصكللى@لقرطي:

مماالاز.لاصوا@لىحمطا@كللاينفإنل،@ضفى@جمهمالاندآفى@

صالي@فوكانانفرادء،مح@منهماحدواكل@م
@

@فام
الا

ة@يم
افه

لا،2(.نه-

3ص1جربر-7في@سرر@بم(1) 3ص5فر-يمابنوفهسر8 ،9.

دس
1تير@لقرلجى-)3،ا 3ص1 0



3 نبيا.ا،سورة0

-@@الله-.تر،

@

ضة@عترلةبما@دبن،ص@م:وكناط@
ايبانبهاجمى.

عال
صد.كلل@اييافه-

ينبلامجيثوحاضربن.عالمينكماواحد@لهحملماوكاأى:

عنا
صى.

لأه.مماظ

شآلذ@.واضدل.ن،وسا؟لىاود3،:محدطقىلهفىاءعوص

اجافلإن
عاحبوعلىالمايود!ابرضحيروقيل:إننانع

ا.

قرع

اطوصاحب
ضامرين.اءخبينارافعنممو@ا@:ث.@

@قفيةإلى@دبصصي@فا.افنناه"تالا-:قرلاناصرباكيرون@ف

بمان.وس@وددا@لمممانا@عرعا@نى@دالماأو
أو@لقنة،المسألةمنهفىوالاونقنسبا،عاطسلمانففهمنا:@@
يفىالىمجردلالتعرعثهفىاكهتد@للا"بضيقرلتجدأود-لانوذ@ك

معتفمنفقدسل@نحمأماخب.@عيومذأرث،اطلحاحمب
@لعدل

@@@عدلمر@وولذ@نحير.و@)د@بناءدافعا@لمدل@لو-ونسير،البن@اء
ى

يثاء،،سبهب@دمالهاما@منفخومر@لدات،نيةدبيا@4رصوفىلإبجابىا

نناء.وعلا،ح@نيناو*2@سبحايه-ونولا-
دداوعلىفالى-اقه-ن

ئاءمذمذاوالمتمرد@للا+،عا@م@بمان-و-
يثباثها@جطب-مانددنع

حكه.فىصيباجمنلمداردأنمقالاذهان

@)صا@ةابزقوأى:ح@ءعد@8منأعطياهقلىوصلمانوددأمقو*اى:

"

ر.لأ@عرمحايماو@مااللين،فىن@أأى:عالا،"و@لصللالضفى

دا،راعدر.انىآاءهذأعنديثاطفىالمفرينبمضتوسعو@لى

أمنهماباتهادكانأمالهما،اقهمنبرحىأكانيلرثتفيةفىوسلإن

وفد
نجماعة.أنأملمفقال:نهمايانجهادكانأنه@ملا.بمقرجع

5سن-71لزاسنىظ(1) 51./
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اطكاالآيةفىتالمذكررثاء@فىوسلماندأردنء2را:إسا@،

د.د@ريدأوحرلماياصخاكانسبمانالىاوصماأنلالموس،ة

لجمانلانبرحى،لانجهادباكانحكماانعلىنرين@انالايةوق

@لننا+فاصتحقبمبلمداودوأنبته،اعادبانجهاد.@لثنا.صمق@ماب،

تجه.)عالصمولاذمالوماتجوجبولميانجهاده،

أةكا
أننىوسبلن@هيفمناهاترله،فىبالإعا:4ما@مانعلىن@-صبحا-@

وعالا،،ح@نيناو*2فىله:،مله@ائ

@اذبكي5فملىقىلا
مخا@ففهما@كمص@اممأ،ح@عدأكما"

ساخلماوحيأولوكانالاخر،ءحم
سيلن،هاففمنا5ل:نم،فىلاف.ا

بوحىفبهاحكهوركانداود.يفهالمأنهعلىذلدفثل
مهن@نل@

فىى.ما؟ياا

لمبهمأطأنعلىتربنةصا@مات،ففهمناما"قرلهخنمج@)ذفقوله:.

بتفهبمداوددونصا@مانفيهوأصاب@،نجه@بابلبوحىجمك
ذك.ابا.@ته

فمهأنهعلىتدلففهمناما..،تالى-،لا-شأنمىالنانية:نجةوالقر

نجهاع@يهأقىلتالى-أنه-لاالثرح،مندمصماكانفعوصمقاباما

@ثا@من)@بق،إلاولا@ا،فه@تعاد-:.ترله-نناصخأ،،وجأ@ليد
د

قىى"0،@؟

@أصلاه@علبهداود-علىبهاأنسا@لنى@لنمممننماذججحانه-بين-ئم

ناوسحرقال:
مع

كلين..،.وكنا،والطيربسبىا@بالدأود

تعالى-@قه+بسعقودلطرالجبالوجملناأى:ذلبلكوالتضر:

نه-.سبحامره-لا،اضادلرد،خويتدسنه/

نمذأفىوكانإبور،لزبهكتاةتلا.عوته،لطيبوذلدكنر:.ابنلظ

0ات.صةة00،/ 5ص@ن-.إ"1 9 ينعد@ا.البخحرمأرر9
.@فنب@ك



لأنبيا.اسورة

الاصو@ذاالأويبا.@لا@ي@وقىد.4،فتجاوإا.الهوفى@ماير@نت@ب@

أ@ل*من3نينلو@اقروكلالأصحرى،وصىابى.علىوصلم-طيهاقهصلى-

مز@ميرنمذا.لفد@وقىقال:له،راشممإفىق@طي@،عوتدنو3

داودل2

ظته3دميرعلا@الجبادطتلمفدت:وفإن@دكئات:عاحبوظد

الإجاز،فىوإدخدعد@نقررة،و@ددأب،وت@لإحهاماتون،

بالجبالايركانأن@روىناطقغيرأن@إلايران،بر-@@و@جماد،لاحها

0سارجثمعهتسيركانتوني:نجاوبه.ومىمسبحا 0،0
(2

معو@المليراليالوتبيح
عليه)ود-د

ا-كقو@تيئ،يسببحمرلام-@@

افنه-:بحال-كا،تالى-امه-بعيابهيفية
خ

@لسبع@لسصواتله
نتلانققوووايهن@م@،يىبخإلاثى.شلاننجهق،ومنوالارفى

نسب@م.
".،3،"

جاليافغلاد@رد.!أنيناولقدتعاد-:.قىله-سنا@لىبالابةوشبيه

.(4)دب@000،اطوأ@نا@ه@طبرو@أود@ء@ه

الابدذاداودناعب@واذكريقررنماعلىاصبر5سبحايه-وقرله-

س،نا@لببالخراناأواب)نه
ةمحمور@عيرو@والإصر@ق.بالعنىيسبحن

@،،5(.أو@@هكل

ع@ينوكنا،@ى:فاع@ين،وكنابقر@ه:.@احربمةالآبهسبانه-خنم-نم-
علىص..صعنوينزشهاقهبش@نمعهو@لطيرير@لجبالن@مةلدأودذل@

بم@لتكلصبل
صوثى..لايعجزماتدوتناانإذار@لتاببدلغبوته،له

اكانا.
هذا@ا:

مارف.يخراملناسألىفا@ء.

3ص5يهير-ابئنفسير(1) 5 3
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3عر@لابعا@زه 0

أتم@لبأسممنتحمنململوسصنمة@رعل@ناهتعألى-:وفىله-
داود.ع@،بهااقهأنعم@لنىللشممنأخرىلنةفانكرون،شا

@والمر@ولللبى:كاللباسيبىماصو@للبوس:
به

@لدروع.منا:

وعللص@صنا"نالد@نفقد@الا"ففائل،د@ودس@ناما.فبومجا:@@

نمت@و@ولة،اباها@ارة@نى@لنا.@@منا@ة@وين.لانان،بكنو
من

6الإصاةمقوم!@زفىصقجهدلم اطلة4
آتتئ*ورب.

وطعنات@بوف،باتفرمقصاحبهانقىالوعلارب@نى،باسمن

فخ.ن*م@وفىحرزفىجعلهإفافلانا،فلانأحمن

عليه.@مو@ن@

والأعصلاتحفيفرشاكوون،أتمنل5ترلا:فىوالا-@ام
2

0@ى:

نه.،سبحااعته-عافىنتلرمابان@نص،ضهعلىضالى-وا@ته-لشكل

ابطبوا؟ئعذ@لصناتخمافىاأصلالايةوهذه5@قه-:رحم@القرطبا-نال

ذل@باندقانايئ@غبيا.ا،المحلةللاشوالالباب.@لعتولأملقىلوص

ضرع)نج
ببأل@للذضا.،

فىعلئنتدذل@فىطعنننخالته،فىأقهسة

وعالويصنعكافيأولدأودضبتالىحقأقه-فيو@لىوالسة،@يهاب

ح@ي@ايذ!-ن-3و
2وكانبحر،@لمنياكلوكانوصاأط

دم

حهاجمفنالفعةغا...بادوط@ر@طا،يخاولقمانا،نجاريوحواثا،ص

بث@خد@رئوالباس.@فرد@قسهعلىبهايلىفعو@لناساعننفسهالإدسان

يحف،أ(ويضى@لسائلالمتمنف،ائحترفالمزمنصانه@ن

:22اس@-9،لفر،:تف@يم(1)

رصو-20)
ليا.،لأ@ة



3 لانبيا.اسورة0

دأودفقال:بئ@لى@ل@ننعمهمقحانباذلكيدسبحاة-بين-نم

"،.نجها.ركناب@@قالارفى@)نبامرهعرىعادفةلىبحولسبلان،

م@@@مح@رتخ...،ا@وسالي@نوفىله:،
@فىفى@تا،شرد.و

ي@وسخر5ذلد:قبلضالى--
خ

منحالوعاصفةسحن،الجبالدارد

ناخمرو-
كاابرب،ئدقي@ى:عاصفةكرظحمال@ريملمجان

@ير،و@سبحنالجبالأ"4سخرناخ

بع@صفش@لربقال:
@مرفماصشرمحاصفكلفولشدت.إذاقصت،

وصكا@صففتجعلهعليهماكرلتحطي@هابذللاش

أى:"يخالىتة@اخارضا،الىأص.ةىفي"تمالى-:وقىله-
جمطناما

كنابارالارفى@لنىالىلاذنهسيمانباصعرىرشدثاقى@ه@مع

منمو@ممابها@المر@تص@نيحت@لوتجل:للشام.@رضوهينجها

@رفى@نام.
@د-:@ل@ظرخا.كااخرى:(6بةوفىعاصفة.بأكاهنا@ربعووصفت

ن/آح@ةوآ:عامفة،نكرننارةلاكاأصابمه.حصرخا.هباصمترى

شحانه-.حكته-ماتضفيهحسبعلىرخا..لبة

من@وصفتظتتضإنبقرله:@لكثاتصا@أنارالمحقمدالىط

6بينهماأيرفيقؤاأخرى،لرخاوةوباةتا؟ليصفبا@رياح

لب@دتبهرسيهتفإذاصكالنيم،طيبةرفيةقسهافىكافتنات:
ج@طنف@شهر،@اورو@ثهركدوما5ماتآل:علىبسيرة،مدةفىبه
ا؟ين

معمح@ا،فيوعامفبمايضهانىدخاهآيهرنلنمريئ
ليمانطاقا

ماعدب
بربد

1 ،
، 0 0.،0

1صالكندف-3فبر(1) 3



3عسر@لسابعالجز. 0

أى"نيها@ركناة@لتىالارضلىباص.إىمجرهنا:،نه-بحال--وظ

ورصبهباالارضر@حالانادالىبامر.محرى
4ممالبماقرحبش.لها،لمعه

د،عرحالفىجرياكاعنالإنجاريهربمة"يةا،منألمصردروسكنهء

يهشه.إلىمم@

@ر@لهناخرذر..تضخرى@لىا،بةا،@ما
ب

حبحدهرخا.بامرهىجر

يهاجمرعنالإنجارمهامودظ@ةى،تبرأنلهاأرادحثأى:صاب،أ

)ذالآبشين،بين@بعأ:@نوبذلكساعت@،الىعودتهحالفيرفى4بلذ

ا-،ني@اثن@.أبر@

تجم@ث@.@ةو@:@@ع@لين،صى.بكلوكنانالى-:،@وفىلا-

نهنجخلقف@ا.نفونا.كملامطقاعلماعالمينالكونهذافى
جماد@ر3

ره.نفووز.ننا

بال@وننيماثيه،كل"بنحالى-أفه-عملإحاطةليان@لكريمةثل@

عله.وفه-بحاإر@دته-نماكان@للبمان-لى-ظاقه-أعطا.@ا

محلالحونيلرنلا@نجرصونمقالغباطينومن5نه-:سبحاوفولا-

@له@اله-بها-:اش@لا@ئيرة"@الننمنأخ@لمنةيانذلك..،،

سل@ن.ونبيهبمه

الذىيخزلس@لنو؟وفه@لا.،تحتول@اضوصعر@لنرنويخومون.

ما.وغيرالى@مراجلاصخر@لا.عت

مخرنا،،بمود.علىعطنانمبعلفى@،صرنش)9:،وقى

فلاجله،.أى:له،صونيضنلسيلن.أيخا-نا-وسش

@نفيسةا@لىوأمر@نماله.براليتض@لبحاربا.مختفينزرناطبن،:"

ن.والمرط@للزلز



3 فبيا.ا،سورة0

اواففملمنشةايمقغرعمبانإسعارله،5بقوله:التعبيرونى

@لسلام-ع!مبدنلحة@جل.سنعونيضنوا@)نمامباخارلم،،

وبأمر..

@تر@نرصمشهميهنلمأى:ذلك،نعلاصصلون@"و@رله:

رو@اقمردالمداكبنا.ةفيىأخرلاحا@كلنهملضبخرمسب@قلانماكان

ع@وما@ى@رخولسللن@لى-:ظل-ا.؟،وأنحاربب.اذايخلوصنع

و@ق@شر،@ينلهولممأصهر،وروأحها
بلف@ر؟يد؟بينيسلمنالق@

منيثا.مالهلسلون@لسيم.طابنلخق.رناا.عنمنهمومنايزخ

مم@ويسلون"قىلهفىالإشارةظصماب،،كا@انوج@ئلو@محلىإب

احلاكنرلهويلونأى:الى@لنرصيرددونهذلك،
ص.ذلاء@لضىسو

وكنا؟أى:@ز،إنظ"وكنهالهمله:.بقريمة@ا@ألايةسجايه-خم-ثم

بوجدءتمأنأوعلات.أصيخرصأنمن@انملين@@لثيا@ينلهؤلا.
ونمسضلملمافاد

@لئياعينفه-سبحاجثجل-علبم@لسلام-بهرولي@فوتلاض

انلا@ستطيمون
أمره:اسضفي

متدتةضصاالاباتله@نفديرلمعندالمفسربنصىذكروقدمذأ

وجنم@،:مرمليهيجلىسبلاكانانفيلالذى@رجعبساطضةضا

يحارحملعف@ونهافمر،وفتفىد@لثامبهمافيطير
د.نجووصفةله؟

@عاير.و@والإنس@صمن

لانارسندهفماثدلم%لاد@شا،ذال@ذكررأيخا@موش

@يحة.-

نمئلالمةوصللام-عليهفصةمنجمانبأنه-سبحاسا@-ثم
تعالى-:نال-ر..أصد@رفىدالضرلاقلاه/



@@ا@ز.
3عثراخ 0

أ.رثهنادىبذوأيرب،
(83@@ذاحم@أزخمن@وأ@ض"صةمئى@@

أفا"وآقنا.ضزمنب!مافكثمفناله@ة!ظث
رحةمضهم،ويثلهم

)48(،.وويئللماكرىوذضدنامن

ماكلن@لسلام-طبهأيوب-عئتمالى-اقه-بذ@سكثر:،ابئل،

ابالومنلاكانأنهوذلكوجهحه،وويىمالهفيمى@لبلا+لمحابهئد

@بتلى@ذ@أضية.صز@وفاة،وأولادممشكثير،ى.ث.@و@اموللا@

أحد@كرالناسنيئ.ولم."جد.فىابت@ثمآتءه،عنوذب

نبىوفدكانزوجمت@...حمص@ب@
@فى@غاب@أبوبللها

بضربوب@بر.

)؟فىفال@...،للثل

ح@وبخاصحاق.صبنء-رزاخبنأموعىابئرص8للأر@:وتال

كاتمذأ@دبإبرأيمإقفاأباهوأنلوط،بنت@مهأنكرع@د@

مل@نبصوتي:@ي@ب@وني:ومارون.موصتجا،جمشه
2 ،

، 0.،0

خاصوبالضم-ضرر-كلىصيللئبا@فتع-ولضر-
1
يب5

بئحا.وماوأذىفىمصمننفسهفىالإنان

ابوبي@مبدالخاطب-أيهاأويهوبم"ايها@رسولواذكر-و@لعئ:

بق@ماأقياربله:يضاليهوفرع4،رإانوقتالسلام-طه-

ب@ا.يتمت@قصمئرحم@وأعظمولنتأ@لو@لتب،الفرمنما@مابنى

ينلمم-@س@@@يه@ايوب-أنك@فانت
حالهوصتعقنفر@هفىد

أندرنألىحمةعفا@باعملمتالى-كالقه-ووعفسنى@لنر،أق"

3س5بهبر-ابنل@سير(1) : 4

@؟ا+،.
ه.-55-لكد-



اءأةا؟رةسو

يهرح
خالانجيا.ع@ىالل@ساىد:ا،منومذأضيثا،طباوضئا

وجلى-.عزخا@نه@-

نضهذكرحيثفى@دؤ@ل،ابوب-لف-@)كصاف:."صامح@تال

بكثهوبالم@للوب.ءصرحو!ألىحمة،لآأثيةبهروذكوالىحمة،جبإ،-بما
ضتالمؤمنين،أميريافقالت:الملكعبدبنلسبمانضتزاض-ص@ن

@@محلببئالئران-اىحمرذان-
ص

ار،@مزفى@أ@عافتلها:نتالا1

لا
0حبابنهاو@لذ@لهود،ونبطبلاجم@اجمرم 0،0

،1(

و؟الثقة،بهل.لى-تاربه-أيوبدعاأقو@مد
صلإخ@واالادبذا

مهننرودعا-@ى:له،ظسخبناتعالى-:،نرلا-فىلمشثلةاالإجابةيتكا

وجعلنا.جمد.،فىبلا.نبه.قىلمافازلنا@ى:فر،مقبهمافعثفنا،

@عيند@بتففمل،رضا،برجلهيفربأننا.ا@يبانمافى.يما@

شالى-.اقهءذن@اعابهضسصبدنهعنفزالضها،فاغشل

@لاق@اث:مئأرربهنادى)ذأبوبنامداذكرونه-:.صبطفال-

لأوشرأب...،باردمحشلهذابرجلكاركفى.@وعذ@نجمب

@مومنلم@ه@نيناهو2ت@الى-:،رتال-
جا.رمحببلمأى:4

المرضرسعنهفازلناوكرمنا،بفن@لناه،دعا.لهاستببنابلح@دعانا،ايرب

لارر.أو@نفقم.ممنعرشا.بلأيفا-بهزا-ةولمبه،فىلالذى

@م.م@لهماهورة.

مو@ثلمأ@له@ر2نبنا.قىله:خ@:.ما@الالر@ىتال
@

م
0 أخر@أ0،0

سم-ع@ه،فىأقهص@لفبى-اتسافال:محأصرابئعنصاكربناو4نحرثر
رأن@؟.@فى-تاافه-ردففال:@م،ومنلهمأطهناهوفي.:4)1ةعن

ا،.ذكروعثرينستالهولتحتىثبابها.فىوزادا@يما،

1عى3تير،(11 30.

4،1،2ية@عى@رةص(2)



3اكر@لاخ@جز.@ 1

طدا)ملهثلادنبافىتينا.مذا:؟عد@لا.
أخر.مثلزيادةمع

فىاحربخطاكلاد.أ%لهأ@يااقهنلمنتادق.ومحن
"

فى@ئالموأولان@،
فى@لىيخا".،،؟(.

حمة.ر5شالى-:بقرله-بمةإلايةبحاة-خم-نم
ف

انأرنإه.إةماسهوفلناثما،5،لهيجبناأى:للعابدبئ،وذكرىعندنا

و@ظةبرز@همعلناه.وز@أيمأنلأبمنو.به،ر@-ياأ@لنرنىات،.@

لآ@داو.وفى@الا..@@مح@عرهز-ب@دواي@*حى@مابدين،نرذكرى@يره.

ا..و@اض@سرا.فى@غرناعله

"نامتحال@لا.ة@ناساكثر@لأك@ك@بادس@لعابىيننه-سبحاوخص-

مون،:@لما@@نجيا.،ا،بلاءالناسأشدة،@ئريفلبث@@قي
لالاة

*

صلابةديخهذكانننجدكنه،قدىعلى@ليبتلى@لخر:،9حديث

بلابه،12،.فىؤيد

ذال@،فىادلينربوب@@بر،@ئأب@أيوبوتدكان

ةرصوخيلائأكربمررةستاتلام-الىعليهابوب-وضةمذا،

مصبهفيةعنأتوالامناكناوتدشمصء،
المرضى.-هذاملىةوعنضه،

مع@يما.-الانيل@ممةناف@او.@نا،ننلرا@ص
قلام-.و@ا-لاذ@ا@

ضفرة.أ،الا

إسلادرلإحماء:نص.دصةإلى@ب@إضاراترة@دصاثارتنم

ةد-تعال-ةوذى@ابهفل،

.35"سبر-5فيابنكصير(1)

8عىا7الآ@و--فمص(21



2 ن@ياءالاطورة1

ه@5)@لصابريئمنكل،ونا@لكقل.بىوبصوبثاعيل@

)68(،.@لصئاطيئمن@مزص!!فىوادخاضابم

الذاكلوعلبهما@حللام-لإبراهبم-كبرالأالابن@مرسماعيل:ل@
خ

0افتدى@ك محظبم.بذبحلى-تطاقه-1

نوحدجم.وصظ،1:نالى-.@قه-أنبيا.منوأحدص)دربى:و
2حياةفىودوأنه@سلام-@@ليه-

مرته.بعدوبعثم.

ذىالكفلىظم@نلامرماملخصه:@ئ@أنهظلىالار@سقدفواد
احمه:فىواخاتكز.ا،الهنبومذ!منهم،لنهنب.ا،سلكفى

."بالثاممقيماوكانأبي@،بحد@قه-بمتهأيوب،ابنوصبثرتجل:

عليههارون-إلىنبوي@تىباسينبن)ياس@مروقيل:

بم.لكفالتمربذلكوصللسلام-@همابحبموادبازكرصةويل

"،،.(.ا.عاطعداكانوانمانيايمنلمويخل:

صأى:@لصابرين،مقكل8نفال:نبب@ا.ا،مزلا.فه-جحامدح-ثم
لاماعبمنبهيرسبي@نا@امخلوأقالذبئابربئ@@بادنا@س@م.@و@
لام.لاوأ

انيم5"شصوصت@ق@"رحمتنافىحماننا،ل@لناب@وأدخلنام،.
وءبربصد@مإدأترا@ون@يارسا@تنا،د@@ن،@صا@@عبادنا.من

الآ.وأما

فقالتدسلام-@يونى@ليهنصةمقجانباذكبدبحانه-ماق-ثم

فىعليلىفنا@ىنقدرإلنأنطن"مناصنب@فمببذوذا@لنون"

.82عىاجىنلبر@لآر@ى(9)
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منتيمإفأكصح@أيتإ"لأإلةلاأنالمالات
(87)لميئ@نه@@

اه/و@لهيجننافا:
من

@
)هه(،.خخى@اؤم.ننوكدلاث@غثم،

أ@@نرن:و@@للا@-،محل!متى-بنبونىبذى@لنرن:والراد
وت.

له.وتاطلأبتلاعبذلكوصوانوان.نأبن@وجمعه

ذ.أشر@ملك)د@أبق)ذلين.المر-لمنيونسرانناد-:.قال-

ء،ليم.ومر.وتاطفالتضالممحضين،منن@ةفالم
لا،

فياقبا@عرىفبضأملإلىأرطآمالى-افه-أنبرش.فصةوملخص

عر@حم@)د@لدعالمالمبلاد،تجل@لئامن@لقرنحو@ل
@

و@ل-عزقه-بادة

بهماق@مليه.اكلتعمو
م،ةننإلىبإزهغفبانو@عر@موشذرعا،

فى@لبرسير@الوشغىيخا،كبفرجملسعفينةفر@لبحر،طى.)دضا@ومحل

شابحرنه"يلئالىكابأ@دأنمئ)نهرباخها:فتالبركاحها،ذاتت

لابم،فىسهبنةفالقىيونس.على@قرعة@تلجا.@لنرق.مناجميعلنبر

رصلهظتمالى-،اقه-بملهوقتبعدلإلى@لا-نبنهثموت..اطأتقمه

ا..،.نى؟منوأخرىمرةقىمهالى-4سبسا-

اقه-.بلذنت-@ماق(@سورةفى@ضة@هنهتفحيلوبافي

آتوذا@فون.عدناتما-ولتحترالمحاطبايهاواذكر-و@د@:

له.بهالاستطالىيارعرألمشه@عاي@م،،كفبانو@رقىمهن@رق@ن

لمفاملةفائرلا.علغفبان@ى:شاضبا،فمباذوقرلا:5اجمل:لظ

بابه@ع@نح@أنويحتملومافرت،كحانجتمئارعفلاابا؟مح@ليت

ا،.أولفىابؤنولمح@نوشابخوهتىمهمافبيىالمئ@اركلأ،من
ر

"أ

1@لأبلتفاتا@ةرسو(1) 39-1 42.

ى.3صلبلا@د-3لبلاعلىحلية(2)



3 1 إ.نإا،سورة4

علهيوأس-ظنهلمط@ياذنقلوعليه،@ن)نفظىاتاد-:وتوله-

وجل-.عزبه-رش)ذنبدون@اضبا@بهم@ومهفارقحين@لسلام-

اتجا@دممهعلىقرمحضبانخرجضيرنىانأى:
الفافه@ل@لدمربم

نضلنأن
محتا4،عاثقث

ة
أننا@ئفظن@وأ@رنا،يخرسالمارنهعلا@ةلها

إفننا.بدونمهلشفىكهمقابلفى@ينةب@قربة@هفىء!ة

@رزقاقهقدربقال:ونماتبه.عليهفضيقممعئعل!،نقد:فقرله:،
يدلقه8تالى-:لا-شومنه)ذا@قه.وذمها-ادالبهريقرره-

0،"وبقبرنا.لمق@رزق
(1)

عابهفقدرابنلاهما)ذاوأما."وفىله:

شأى:(@)4...،رذة
@

ته

تفقالوتاطبطنفىومريون@يرددهكانماسبحانه-بين-ثم

@ظالمين،.@من)فىكنتيكصبحاانتلا@)@هلاانانظلاتفىفنادى"

عة.ش:"ففادى@@@فى@@اء@و@

.."راليلوت،اطوبطنالبر،كللاتت:لنا"باواراد

وتاط@لنقامنله-احدث.كدثمه،فىطبونى@فبانخرجأى:

فهفىصعارافل@ه،
أخذالممالم،دبحربداخلالمظلم،

إلينايتضرع
نى:بحا@د،لمباده،،ستىإلهىباأنفالا)@هلاالةائهدبقوله:

بدونىشفارقثح@لنشى@لظالمينءش@@قعظما،ننزبهامدأش
ئى.صواضلتوئى،نتبلإال@-يا@طى"أعترتلافى@ند.اذن

م:وا.@جربرابنذكووفدمذأ
اباترونا"المفربنمقوفيرماير

@للمةعنغ.-يد:

افي@ق
الذىا@طهفنروعن@وت،@بطنفىبويى

ا؟لرع@صورة(1)
3ط الآ:169الفجررةص(2)6
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بن؟سعدعىجر%ابنأهعاثذلكومقلى-ظاقه-الىبهتنرع
صظ

@بقرل:ام-و@عليهافهعلىاقة-رسولحمتل:ظعنه-افهرض-
م

تال:بخمنى.نربودمرةلطى،بهسئل)ذاو@جات،بهدس)ذا@لذىلاته

أس@برستال:أادالينانبمامخاتنسى@..افه،رسولبانات:

تمالى-:اقه-نولنسعلمبها.ادصإذاعامة،فدينوللضخاصةمتىابئ

@ينا@اظالميننكنت.قسبحاندإأنتالالهلملاأناتفى@لظلفأد@ى"

لمفاقهمنثرعل@والمؤمنين،ننجىواذك@لنم،منومجينا.لا،

ا،.د@دبه،

فهرد@ا.@يريىأجابندأنهمجات-ببن-نم
ا

@ى:د،دمنبناد:،

صفيهكان@لذىفىنا@ق@ى:.@ق،مقو@بهيناهوتفرعه،ود@ا.
@@ت@@

بننه.فىوعر@طوت

إيسبحل@لسلا@عليهيون@-أني@ء،ية6فىنه-سبحائي-وند

يوملى@@لوتبعا@فىلبث@ته
أنهكا@منفلولا5تمالى-:قال-دبحث.@

يبمئون،.برملىلملجنهفىلمب@المسب@ن.

يتتدىؤمن.@@بثارةالمزءييئ،ننجى2وكدلاد-:.ن@اوقىله-

لى؟4.ود@ا..اتوتجهوس@ئخلاعهلمفىبيونى

عبادنانخىبوش،اجدأفحاناخ،الذىالإكا.ذا@وملأى:

دعاكم.واذوأخلهبماكم،لمفىعدقىامنىكم،صن@لؤمنين.

ه..

حم
وء@يازكرتمةمقنبابئزل@ب@لكريمةالورةساقت

فعالى-:-
لملم

-

.65صالا-71ة-""كق.،

لة-.



3 نبيا.ا،مورة1

رن@لاىإذأوزكر"
خيروأنتفزداروزقلارب"

@مزؤخه،!وأضالحنا@ه@ى،له@وم.!لهخئنافا-(89)@رار@ين
وا@نساو؟يم،ورهرفبأنناويدعراظيرابقعونيسا،كافىا

((90)خاصمين

دعلهبسيمان-نهويتصلبرك!،بئزن6أبئاصوز@
لام-

عيسى.أميميازكركفلحجطبه،د@لمقري@ىوكان؟ء

وماشفادى@سلام-@محالي@زكر!-@ا!طب-فااابهاوأذكو-أى:
رة
1ننال:4:)لفرحإو"

أتوذرية.سونوحبدأةأ@:فردالانتركنىرب0

مرأت.ا،مدصةاقةحىجروأتأى:ارارثين،جر

ل:ظدعا-يالزصاتهابابأنإم@اا@الل@مذانتيجةنتن@

.@وتفر@@ا.@اى!له،نامح@ن@ا.

@للام-.طعا@ا@كيى،-ابنهوإحافنابفضلنالا،ووبخا،

لهأممرمماضماكانتأنبمدنلدجعلنمامابأنوجه،له،وأصلحنا"

به.ورحمه

انىلهذا@دطا.لآ!اتللىيرفىتيارصنراكااكموترله:.
)نهم،فىهيرو@افو@لسلام-.@ملاه@عليهميخاة-لم*يه-ج@ينحه-

وبكبى.وزوجهازكرثلىلمبردونن:بض.@لسا5ن؟!يرد@لر

اولماأ@طيام@تدأى:
@ن.@ر@نننام.@

فىيادرونكانوالا@مم،

@،.ماص،1لأو@قولأداءكلفىوعهدونفىتم@نا،@لنىاتروأطنعل

لافنا6فىرانجينعا.،بالال@ناويجاررتأى:ورمبا،رنجاتامرروص

وشنا.عذأتامنخانفينلرابينونممنا
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@حال،@مح@باذفمو@لنا@لاأعمصفه@صدرانورمبا،ارة:8نهرله

مح@ن@تنرنح"@ن@ى:ين،انا@اثنواوكاب،.@ا@باب.من@اويل

إن.متوولايهلإبنلاش

ن@رعطنايرينارا-الايخارأنؤلا.اشر.يدة،@@@لصفاتلبهف

فا.رضاو

بذكر@:-أم،@ايا.الان.مزلا.عن@حديث@سحان@-خنم-ئم

شةمق
فقال:عيىوابنهامربم

وانجهاوصملتالماروجنامنفيهافنفخنافزجهاأحصنتو@لتى"

"(91)إيخآلائاإدة

نى@الإحصانقصنم@.@8وقىله:
ا

ن.@يقال:إخ،
درع

ين@@

هاش@ماشة4@ىح@9،أمرأومنهوبتال:احة.أ@رمنحبهاعانيةما@ى:

ظضةكلمن
زوابها.أوعقابسبب

تأت@كعرانابنةبمسصالخاطباحاأبضا-و@ذس-اى:

ولأبالموسعنماو@لتصو@باممي!.3لظقومنمته.حفظنه@ى:فرجها،

به@وشضاكا.قفنن

ا

@لسو+.محن

لبر،وصنا،رو-بهةننجا.ناشة-أى:روحنا،مئافياشض:ة.

فنةلعرنا،شلفا.بذددغاهلرحثدسلام-@عديه-
ف@لمندرعها،جيبؤخ

م:.@صورة.فىنمالى-ترله-@@تف@هذأ@وبؤبدنجها،اعي@ىبذاك
لظ

زكيا،.غلا@ال@لابربكلرعصأناانمايم-،لمربريلطأى-

@طقعندد@نلاممبةفىيالا-دون-لى:
لفيصلوعدفىدنغ

ادة.إروال@هبلذذبعيى@طلنيعرنالفرجلى@هذا@لنفخ



3 الانبإ.صورة1

للعالم@ن،:ية3ولى@اوجعاخامايه-:.حا@تو،-فىبالا@ةوالمراد

الشابهلأمابملى.باتولمي@بقهلم@لذىال@ادة،اطأر@إلامي

لناو@أى:
مربم

@ل@@دالة@فيولمجزةو"ب@4،لآ2تمحيىبناوا

@نودونبض،يمسها@ندونبعيىمربمباتإذبهيما،الاستلوت@!

بغبا.نح@

سبان@-:ل-23نج@ن؟نيلملانالت:فإن@امحاف:،احبل-ظ

واحدض.أيةبمبموعيم@لهاطلانظت:و@لهارأتين،؟اليلجطناو،

@ل،1سناياهولاد@اوص

ةرصوفى"االان!نكبير.محددتمصعقا@شوعاحدثمذاإئد

راعا.قد@ملا@آعلهميهم-ييانذلكعلىبحانه-ضف-نجبا.،ا،

فقال:تمالى-قه-ادةاخلاصر@مىواحدة،بعضدة

ربممناوأواحدةأمةأئئمهنو@ن"
)29(،.نيعبا@ظ

تال@فىنر،-@باعة؟علييطدقتعددة.تيإطلاظبطدئمةا،ودفعد

صما.وردوالا،
أمةعابو@دفي

مح@طلقيقرن...،.،الناسس

قهتاظأمةكاق)برأمبمإنمالى-:،قىله-فىللو،؟اخاطجل@ل

ال@انى3مرن@-:صبحاقىله-فىوارمان،؟@ناطمح@ويطلقضيفا-.،.

لرمابئ.م@حينبدويلىكرأى0،0أمهبعدوأذكرنهم@ني

جدناو)ناتعالى-:،قىله-فىوالمك.؟الدبئمنا:بالاتوالمراد

0@مةعلناا.2ة ممينة.لأو.دبنعلىأى:0،0

@بماودنمطتمسجميعاةلبيدا؟بهامحاهالفه@قوحيدطانو@لعئ:
تالى-علموات-وانالافةإه،لاءاصنتبر@نعليمفي@@لناس،

ل@(11
ا.ك@عى3لعناف-بر
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ادةال:ص."فاءبي"هث@كلربدرعصبحانه-@ه-عةا@ا@و@الجادة

وء:رضاهلننالوا

جاه؟النىالراحد@لدينمن@لناسحالذلكئدسبحانه-بين-ئم

فقال:خا@ممنوعاش@سل@لاتبع@قوعاقبة@رسل،

منيسذفن(93)ر@حرن@ينا!@بيخهم.أصض@اثىا2و"

وهوالصئاطات
د

اموص)لها(نبؤنأ@ه؟وإيسنيهكفرانفلازيئ

جيأصفضبؤاصئئ(95)نيرجل@لاأكمكناظأهاقىقىية

اقئالىعدواقترب(96)فيلونحذبمنصومومأبرج

هذاغفلةينكناققدلمنايا@كفرواأبصار@لذيئشايخص@ةهىفإفا

افهدونمنتمبمونوماإنكم(97)ظالميئمم@ابئ
بهنمحب

يخهاوءغما@زدوهاالههلاهصنر،)هلا(واردونلهاأنتم

)"9(،.رنتسن@لايخهاوئمزفيرفيهالهئم(99)ضالأون

انض%بن@كلأسيرد""أ.وتقطعولى-:.ظلا-توفىو@انسير

فافرق@طالىبئشانفى@ناسوافترقلى:با.اوأحزصيما@لدينشأنفى

جر،المحنيخهمجازىدفبفا،باحمساأعالهمعلىجمبماوصنحاصبهممتمعف

ته.)صا.علىادى.يخهويمافب

ك@بإنلعموم،المفيدبانقلميه،فلاكفران5سبحاة-:ل-و،

يستحقه.ممايانى.أخذأوأحد،لأعنوجل-عزيهه-وشنمالى-@

الاعتدادلإفا@اربالمى،ا@لعفوعبر
امن@عاصوأنبه،

عليهللمولاجلمنوسعىمنكورا،بهدافيهبذلقدسالح،يصل

علاقته.يخهبفلسيا

3
نسير@@لكلأننترر"أنماسبقجدذللسبحانه-أكد-

ةعلهحمرامآل:،،ااب،ل@)يهإ
ن،.لاير@أ@ماأمابهنا"ث،ت
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مها:أقىاللكربمةالابةمذهتسيرفىوللفرين

وتمغأى:ام-وعر@ال@ق:ان
تاما-اء-تامحا

ط@كناا@قىيةمح@

ممذوةناةاصعننونهمبسبب
لاأنهملىسلأبهم

ةالاض)@ينافينير@

افق@اصالذبنأنمنفة،@ص@الا"اتقررتهلماكيدي@فيالكل

اتهإدجمونمير@@دناء،فىأصا@ومحلوادا7والذبن@هم،ثةلمأمص

برمونيتى:مم@يج@زبهمنمالى--
ةا.

ش
امة.

بأسلوب@قيامةبوملى-ظإليه-رجر@م@ايهريمةالآبةأكتوفد

بالذ@بفرين@ل@كه@كمنجمبادرتدماالاذمانمحننفتحيثيدأ3.

تدفى@لدنيا،
@ر@رعأنوأنتتمة،@لتييوم@عقابو@@حاب@نينبهم.

مؤكد.لدسابلفجامةبوم

صاصفال
أقوأمابهاها...،بهفر@أموحرمؤله.لقدبر:تح

ناس@دلحا.بهرم،-وص@ايهوت،ا@لأوفرام،،و-المدنجة،أمل

وحمل...ح@لشل:لفتانوط@را.-

ش@لجرن@موجمآ.!كيا.م@تدرناإأ@اوسئ،

علمأبتةوتغوالمحق:خبرما...لم،حروقىله:.مبتدا،رح
1لجز"أ@)3ربر ،

0 0 0
0 0.،1

لا،و،ماتايا،تتةمنالاقيمن@لبو@سلمو@لاء:.دمد@@ضوتال!

معومىبابها.علىفبها
فيدل@لىالإتبات،دتى،نفى@قببلمنحرأملفظ.

أ@وبلىالاخرة،الىرجموعاع@مالمح@.زعد@لقرراموحردئ:وا
3ؤماتدو@ك@عر@بش@بئمنقرلبطال@@لنرضنج@ةنه،الجزجر@ار
بجزبهءى،.وبمملهشجيهسبحانه-وأنه-أحدلحىلاكفرانالأمن

خ.--4و(1)
جكدة@ة

ف@.@اضكا2،6س3

.430صيها7ج(2)



3"ثراخل@@بز.

عرصباربرع:ادإراوانففزا"ل!أن،ب@منونه@
)يم@نلهاا

كنرمبسبب@مذبمامتربةأهلعلىوحرامالمعى:ت@اديخاتالى
م@كم.ئدأخرىةعصنياأ،الىيرجراأنوباصيهم،

اى:برجرن،،لاأكمشال-،بقرله-@لر@دانيرىمنونهم
الإبمان.الى@ربة@ترالى@برج@رنلا

فىلهوفهد.،وصلدمتغلىرام@استيم5@لكناف:صابل،

محئومنهم...نث@اأى:.فربن،على@ل@عرمهمااقهإن5تمالى-:-

مااشزالابة:ومجازبة.والإفالإسلاماالى@لكضنع.ارص@ربرع:

عزم
برجرأنرمتصوغير)ملاكهمعليت@الى-@قه-

الىأذتقرموينجواا
ة...،،.(.البا.

منالمشادرصلاة@صواب،إلى@أنربصالاول@لقولأنلناسدوو

@لجف،عنبميدنهو،الابات،ياقمعا@شبمصولانهالا؟،كلامر

أند@مقدافتذت@حكةأنيانفىواكةالكربمةالاية@ذ@ن
المهلكرنبرجع

أ@الهما@لبمابو@ليامةبوماطياةلى@اعبهمو@كنرمبببيخافى@ك
نلوم،.بوماد@يقاتعونلمجمووالاخربنوينا،انتلنال..ال@3؟

فتحتاذاحىذلد:،بعدتاد-لى-ضادأىمابؤروساولعل

ومابرج..،.ياجرج

نجل:لماةةمانباياعليهبدللماغايئهاومابداتدأئه،مناحقفإن

علىميتصرونإفام@ه!،ر@رممم!عممأتجةممتنعلاء@لاكينصان.

شاهدته:عندترلرن@للساب،@ينايخر@وا!@لساءتترمحمىملاكهمأ

أ.غف@فىقدبهاباوبلناا

.

3شلمففص)1،

ا.(الأنيصررة-2



تانجبا.ا؟صررةك@2

إخوأنقبل@فاس.منلفبيلنينأمحجباناحمانومابرججوباص

"

من
@أوشدةلا@تلارراوسلاو.-،ا

منونيل:@و.
سرو@رلاوجا

ى.ا@مح@

فتعبفشها:و@لرأد
ي@ئموانى@رل@لقبيلتين،ماتينعلاىا،دد

@ناس.@بقيةشبيرمالاخنلاطينث

،

تضعبنلمراوالحمب:ينلون،حبكلمنوم
ونكر.رضركبجلا؟

معلأملرسقابىبةومرين-،@@ت@إس@@لشل-سيشلون،و،

فو@ل."لىعاذاضبتهفىللىجل@لنجال:المسر،فىالإمراع

ونرب.ئدباب

جياصأىولم-اى:
وما

بر@ون.الارفي،مىت@صكلمقجمرج

بوبههمكى@لىالاماالىأوالمحثر،إلىالسير
اننجلوإلبها.تالى-افه-

انحثر.لد@رفرللوقينيردلملى@ناسومء@مص@5@

0تحت@لى،س@رف@ض..،لو@د@@قترباوله:،وش كحاى:0،0
ولبز@ه.السابمرعدبو@ومابرج،جباصعلىالذىكان@لسلى

@فغومذا@د...الا،نفخ@لا@نية@لثان@@مابمد@وص@ثر@ى:.لظ
االمالة@بحد@تلأسماصشعيىولشزمئفىن@جوماصيابرجلسد

حدبثمقما@وابئولناقو@ز@ضداودوأبوسمأ@رجنقر

روأق@لدبال:يضلأنبمدعب@الىيرصتمالى-اقه-نبل:ا@

ر@نببث@طوزعبادصاد@بقالهههزلا@بد@نلادى،محبانعادا.جتأخر
"حدبينلونصنكل-4ش@حاقال-كاومجوماصجصي@تالى-لله-ا

تىكوتموقفبصبرنرفاجممفىرضا-أ@:ننا-ع@هماقهسليئم
"ةحدوا

@@نروا...الذيئأبصار@خ@ضااسالإذله:.ونر
ص

@
روائر@

@آ،.وماصإبر@آشتذاذل@5إلة:نعالى-قرله-مر

جاة.للفاا،اذ8وو@ثأن.للشةى،و@لفحير،

رابم(1)
لم

1الآلرص-تن .92ص7



ك@ىعثرالسابعالجر.

ني"،كفروأأبدار@لنيقخ@ةشاكلفإذا5فىلا:ل:.ا"ل3

هما-أصوجمان:
وضاخمة:لفمة.كيرصيمونأنالاحرد-ومو

جمملةالالأتفر@الهىلا.خوو@بلةخر،متداصوابمار:مقمم.خبر

"جمز@بها...معرح

@،اش@ل@ا@املفمنب@أ@رناما@قلى@كهقواالنى:
يأبرجوجضومئ

ذلككلاشركرن@ور@."الس@بالبنا@فلقدةصوسض@،ر.وما@

صبابارمفإذا
و@لفزع.الهولثدةمنتطرتدش@لا@نانا،زت@

عينيهفتعاذاصاخص،فرشكوعايثخصفلانبمرضضيقال:

عربمهما.فيعب@لاسار@

@

عذوت.فوللمضهذا،مقئلةفىقدكناويلنابا5ونرله:

با@لاكنا@قبلضا@صر@لبحر:وميرلرنبننر@ل@مزلا.أن@ى:

اضرلاانىمنا@لبرممقنامة4غفافىفى@لدفياندكنافإنناأواند،@ذا

@ساب.ني

عفاالمرلغفلة،باأ@مضرصف)فر@ب@ظالمين،بهابلوفرله:،

د.رز@طدووتحالظمجما

نايششدوأمرالا،اليرممذاعنفى@فلةاتق@@@لمد:

كناونعلهم،لمتا@لىكل،لهؤلا.ظالمينكنالتماالحيتةبلوسلنا،،

@الضلهذاعرفناماحميثيفنا@الالمين؟-@
الالبم.@

فلا.فيهلاينفحمبومقةويلصمة@لشاطهر@لكلنرونومكذا

نجم...صب@تهدونمنتحبد@نوعا)فم4-:،صبحاوفىر-

بخم..وترتقربمفىةئشلل@

د@بللى-مللبللحعيةا(لأب؟

1مى 46.
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اشتعالانقزدامبهافيمبلقىلىدنار.@تحمب؟مافتخين-والحصي-

لىغب..و@مبص

ضال@أنه@رنمنشاشب@التىو@عناممفولن-@بها@ل@)يم-ة@ى

اضتعالا.بهدادا@انشصر@د.بهغ،ونود

كمحرفىزيا@ن@شل،لا@ها@لنارخفي@مهم@عناممالفا.وفى

ع@باعينهم.رأواحيثونبهيتهم،
المدنفمة.ورائهمنيتو@وننوأ3ما

قلش.،نوا؟لهتهم؟ترلمظتفإن5د@ك@ئ@ا@:@صاسلظ
@رنلابنكم

الىوالنفلربببهمابهمأ@مااعبهمحثوحرة،غمزبادةفىلمقارتهم

بهميسنثفرنأكموأندىولاكم@لذلب،منبابو@لىوجه
ة،الآخرفى

ثىبمنلمتدروا،مابه@علىصا،مادفىافإذابئفا@م،وبت@نرن

نهم،11(.@بمأك@!
-

جنمصبغمنبح@و@ددون،لهاأنتموجملة،
مشانفة.أو5،

ل!دخرحخفىخلونداأصنامموث@فردن-@@أبها@)فتم-:@@

منه.فر@حلا.

اله،بقو@طظابوجا.
@اظو@فيها.خ@الاني@لتنلبب.سببلعللتم،

االآي@فىتبخدولا
يئ@ماطو@الانجيا+اثركون@منمزلا.عبده

منهموفلالجهلعننتكالهمعباد@مفإنوالملاف@،بزو@لشكميس@
حدييعالىص@ت@يالةلرولم)نماوبفلا،ولمأصمايخارا؟هؤلا.فإن

لغيرءعبادكمبطلانعلىدلةأ،فرفيال@لهؤلا.سبحانه-افام-ئم
وردوما،.ماإزمؤلا.ركان5ففال:

لهة2افهدونشآ@لعبودون@أا،لاءصركانأى:
حقا.كاذعتم

@ب،ضففيها؟فذفوادطدلنار،فىبهمألقمافردن-د@ليا@

9نفيم(1)



3مثرلبمءالساخ 2

هن@ر@نلها،عارجمبطلانفقدفإباه،دخرلهمايهمتجينجث@

هايرعئضلائاعنالمماعتملكلاللزعومةالالهة

لابدبئروكل.أى:قبله.لمامقررنذلجل8خالدوننجاوكل"وفىر

ى.برالاودا@سبلعد@لنارفىتإفىنرللجودين

فنال:بهغفىفربئ@ل@حالببيانالاياتمنهمبانه-ختم-ئم

."زفير..فيهالم،

ومحسر،ة،بصرألراممأقصقشديد@نرج.تنفسيالهم@ى:

فغن@@ننسءخافىديد@ارنو:وأصلالمحزون.المنومئانص؟

وم
مالابسرنتجنمفىلم@@ى:لايرن،فا

فالموبرمجهم،

لايخهاومأى:و@نل@م،جمتو.ني@مابسصرن
جم@نىرفيبهميسحع

..

ف.وضلصنفبه.املثمق.

بحديثذل@@لقرثن)تبع."@لقلوبلهتجفشافىاءديثمذاوبمد

وتننرح@لنفوس،لهتسر2خر
لى-:ظفقال-@لصرر،@ه

لهمسبقتالديئبنءه
(101)بدون"مهاأولئكالهننئ،منا

نفهماشتهنمافماوملاتسسو@يسها
1وظ@الد @لفزءلايحز@هم(02

."(103)ونوعدكخاال@برمكمهذالللاغة،وتتلقامبرالأ

عذوف.لموصوفوصفةلاصئ،انجثتاوادئ:

لصااط)يمانهمبم@ببم@ا@المو،زريالممنالهمقت."@لذين)تأ@:+

وقولهملم،لمافعطهم
@طيب.@

0
عقأى:ي@رن،عنا.@نيمر.سفات@تلكفىنعوالمىأو@ثد،1

@.3-++دسط-الو@
@

@؟./"-/؟،
ام-.@

ة

حمئه.ورتافى-اقه-لات@اللا+.
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ت@لحييوأصلالنار.عنبمدمكبدتاحسيا،يسمعونملاونوله:

فد.قووبخايرثى.منته@نى@صوت@

خالقهمىلهم.ش@قت@لذفون@لصا،نونلاؤ.مزلا.@ى:
للصئر@لاا

فدلاكمجانها.و..لهياحرةمنالذى@ص@لنار،صرتيسصرنلا

واطشان.أمانفىومارواالجفة،فىاصتقروا

إلممافررلمبيانخا@رنمهأق@ماخهتيماولممبسانه-:.وترلا-

@لنار.عرتصمبصيانبعدالانفىنت@ناهما

لم،عدورلهويترحأد@مهم،وشجهأتم،شا.نجماوم@ى:

فقطاع.ااوعزنهلابن@أبمباخلرداخالدون
ن-مللنجاكم.ببانكرء..+ا؟ل@نزعلا@كوكموفىا.-

ترمهم.علىالقلئوبدخليخزعهمما

مهيخرممامجزنلايكد@مفا@لصئ،لهمسبقتالذبنكصان@ى:

ب@شلدوم@مةداق@ايومومودعصب@فحذا@يومنهاوجمووكاالشا@لمرال

@لذىتج@هك@ا،@فوتالابر:لفز@با@فالمر@دة.مت@مر@ففمىطه

مذا@ليرم.فىالناص

لقضواستبضلى،بفرحتستقابملللان@فإنذلكمح@وفضلا

خالفكلمق@لمنيائبهنوعمرن،كتمافىبرممصذ@دت@ئة:.يلملا
لماع.وعايهمغمابمامقابلفىوجل-.ص-

@إنة،أبولبعلىبهونؤمنين،للئ@الم@منالاستبالومذألالو:

القبرر.منروجلرمند@ط

:
يرمالكونهذاالأصرمقنباييا@الانبيا.صورةنه-جاخم-م

فبيهبهما@صبببلنل@علىهاده،شهوببيمانخاقه،فىسنتهوبي@انللقيامة،
تالى-:فتال-و"-،علبهاقهصلى-



كث@عترللزءلابع

خنقآولبذأناولللب@سماءكطى@لسجلنملرى@يرنم"

منليالرئرق1كغبماو@قد(904)مليئ3ياظأإوعدأعا!نحيذ.،

بلاعآ@مذابن(105)عبادى@لصئاطونيرصهاالأرنىأنشد@لأبهر

إخاتل(107)لمالم@رحمةإلاأرملناكوما(106)عابديق@لش

أشابلى"يرحى
ازونإن(908)مسلونأنغنهلواحدإتهإلهكم

وف@901(عدماشبميديبوأمأقرىذلياوإنصول@،علىع@ة@ذفقل

منالجهريعمإ"
مو.@قول@

لذىاذليوبن(910)قكلونما

@اور؟باقئاحكمريثقال(111)حينإلىومتاخفتنة

)21؟(،.صفرنعلىماللشمانحمن@لى،

4-:،سبحاوقرله-
لكتب...،دسجلكطى@دمما.ن@وى@يوم

كبر،ا،لفزع@مفال@.قبلتاد-بقوله-@نصوبفيه@لنلىف

لالاث@،.وتت@قام5صبحات-:له-قيأو

@تى@@عحينة@جل:@و@@نشر.ضد@ومر@لطىبنفطرىونوله:.

@ها.--يمتب

بم@فالص@بوالمعافى،@ناف@يهاسن،ماكتبالكب:والمراد

على.ك@ئوالامبات.المكر

فلهم.سبقتالذيئخيارا؟عزلا.تاقى@اللان@انوالمئ:
اقه

مئلطيا@ل@ىشحانه-ي@لرى-يومو@لرور،بالفرح@طسنىتالى---

ط
وو@

تحابات.مئمافياعا@ا@فةل@ص@
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نهىفىتافى-لقدرته-لش@باا@لطىهذبأناثعار"ذ@لتشب@وفي

فبها.ماعلىيفة@بعلى@طى@لط.شب@حي@ونبر،@ولةيل

ىيعنوافىومرأاللائ@،منالكلم@لسجل،لفظ.)نوقل:

مو@م...بعد@لناساممالكت

و@ب@رمفمولاالىللمدر)حنمافهمنالجل،طىبمقرله.فىوالإضافة

الملك@وكطى@ر@لعلبانطرى@لما.أى:الر@تدر.صن@وا@رور

يخا.كتبعلىما@صحبفه@

خدواتينا.@لقرومحقاد.لإفربالايمنا@،ملبمة:،اكثر@لقرأاوتر

@لكتب.صفشلالجنىبهالمرادلان

يخاصالإعلدةا@عع@ياني@يده،@لقأولنابدأتصاد-:،؟له-وش

وجمل-.عزندرته-@خلداذ@لكللمعلى@ابد،

أوجمناتبينالناأندونإيا.،بدئناشل)عادةخلقأولنبد@ى:
فىادىناحنموولفد"لى-:نمال-ظه:ضىمالايجزقدرتنالأنب،لش
.""ة.عصأولآخاله!؟

1بدكاييم.حقلنلئأولوما@ايهاف:.عا@لظ لاأوتلث:01

من)مجاد.
@

عدم،.مقنانيايب.علم.عىأولاأوجم.فى@لم،

لطيوجمد@لإت.ظط@،كناظا،عليناوعدأتوفىله-

ك.@فة@@فىموضعوءعلينا،عنرت.بف@ليمربوعدأ،.

اناسارأدننا،خبارنابامحليناكانناومحدابهاوعدنا@ادةل!ا@ن.أى:
@دلدنياهفىبقدم@و@لاقل.عايه،مربئو،ار@.مذأعققينكنا

للحاب.بضعندبننهالنى@لصا@

كتبناولقدفتال:.تخافلا@نى@سننهمنضةسجانه-صاق-ثم
نا+.هلماطجمادىيركارن@ا،أنكر،البمدمنبررفى@ك



دا@بؤ+
@@عثر@بع

نو@:مقخود4لاكتوب،المزبرر@ى:@ليهابلزبرر:باو@لر@د
فىبرت

يهه.اذايهاب"

هناويصمل
جمبع

ر.بوريزوالإمجبلكا@تور@ة@لسماوية@ا

@ايهتاب.لمافىصانحرظاللوحبالذكو:وللر@د

@و@للم.ة.لر@قورالذوباص@.خادأودكتاببور:لزيادالمراخل:وة
الجنة.@رضمنا:رضبا،ولاقمود

@للرحتجناقبدكاس@لسماوية،فى@اممتبولقدكبناالمق:فبكرق
بومنورنهاابن@ضىأ-لنيمفوفد.

ين.لعبادنايما@@@يا.@

ألىممااءدقراوت@5لىم@نين(اثأنفىتمالى-قرلا-يؤبلهقولاوص

أجرفنعمثا.،جمثيلىنةمقق@بوأالارضوأورئناو".،عدفنا

يخكون@رفى@لديخامنا:رضبا،المراد@ني@منفربنأ،ومق

بمنفى@لزبور
علبهايعئى@لنىرضا،منهأنكو@@@

لحين.@مالحبادفا@الايةفى@كسيهونفرلم،وكامزنهمالناس

المر@دلنعاسعقجريرابنأخرجملخ@مه:،ماالار@ىتال

بها@لمالحرن.بختص@لنىرضا،واإكالبنة،أرضالابة:فىبالارض

@كوجهلايخها.صلوااذا@ويخرمخافت،لهملافا
ح@،

@ؤكرتألا@وأن

بهاأقه@و،لعال@رن،عيهابترارفىبممم@وليىالإعادةدبهرعف

الجنة.أرضسوىع@بهم

باالمرأدأنمحباسأبئمنأخرىيةرواوق
المؤنون.لاأرفى@دنابر:ا

علبا.@يسؤلرن



الان@ا.سورة33

افهرمرليالل:ظباتئرعن@ترمذىو@داودوابوسلمبمأخر

تمامثارأبتفرالارضلىىزوآمالى-@قه-)نوسلم-:عا؟صلى@ته-

)1،.0،"فى@دياىمازواحيايغ.أ@ق-:انوربها،ومغا

.@رفى@با،المراديهونأنفلامانع.أنلناوبدو
يرنها@لعبادى

يخمر،نصبردلملانهو@رفى@لدن@،نةاط@رضشلماون،@ماط@

الم@ين.أحد

ةالايةلهن.هثض@سعن@نقالكيربناللإماممذا@لتحبمعلىساروفد

فى@لدنيادسمادة@مزلملحين،@حماباده.@ففا.عااصتالى-أقه-يول+

ونبالدفىاالارضرانةوورتوالاش
فىرا؟إنتالى-.له-كفرلاخرتا

لننصر)أنه-:بح@وفال-لدتتبن،والعاتجةعباد.نالثا..منبورنها

االدن.ياة@فى@أثرأوالذبىرصلنا
اد@.الاش@قرمثوبوم

ننفهوكا@لثرعية،فى@اقيرمم@أ@كوبتلنضالى-وأص-
برالارفرأنند@لذكرمنالذبررفىجمناولضل:،وفىا،علله.لا

".،@ما@ونعبدى@

"بق@م،@ضلبلاظافى@إن5ضالى-:فىله-فى@لإشارةوا@م
دير

@لررة.مذ.ت@نىيميهر"3نالقرعل

"وا@بلاغ:
فىظبنال:فايته.الى@لوصولللإنانحك@لذىص.

د.ا@لبدوغسببأوكفايةلى:بلاخ@ثىء

/"ومدأياتدلب2الورضنمنىفىذكرونجما6ن،مذا@لترفىانل@:

ملضالى@لحئ،ارصولفىوكفايةلبلاغاوتثريعات،وعفائد
هبدينط

ا.كهعىلأ7@لآرسى-ففبمالأ(

.380عىكضءهاب@للبم(3)



اط
33عثرفىء@لساخ

يم،@ايهرجهاش@لض2نبتوللنتفرنملانهملذكر،بابدينوخحى@لعا

امض@نفس،@نق@اتي،خاخونبمإضلاص،تالى-قه-بدالعاإذ

والا@فاع.ر@لتدبرللنلقى

ئ@،ما.لملأر@أن@لناس@@نله@ظامرنأن.سبحان@-بين-غ

حمةرإلاوما@رسفاكفقال:،لهمرحمة)يهرنو"-عليهاقهعلى-

بنجهنا@لديم-@ايهرسولأبها@رسلناك-وما@ر
ديمروجفد@

ا@ن.والإنسمنلما@ينرشبهرنأناجلمنإلاللإملأم،

أدفيئيحدلمبهاارسلناكلدتاوذك،
منىكمخر2ونى"يخالموفى

ام.أوتهامءبهمناصنجماوأطاعركبه،نجهملماولستعابوااتبعوك،

عليهاقهكلقه-فرصا@راة،رحمة)نايما.@بف:أ@لنروفى@لحديث

ا@رحمة@منهوإيهنذا@ا،فىرحمة-3و
كا،لدعراتجابمقبهافتع

الاقناع.فرص@@ي@مح@ضيعىالضها@رأعرفىمنأما

صرحم
وض@افقدب@ايهثافعا@@قه

صلىاقهحارسل-لممنىشال:ا

و@نأتر..)نيحهمبم@جا.فهلاماالينا؟رحمةوسم-.عليه
@ا@ت

@قسه،عنراقىمنفإ.كابنبع،ولم

نجبرأنوةإله:محها.نصيبهيسفيع

ئهابم@نهمواو.زروممم،ناسنبىعذب@-،بهبرةأى:محايا@نقة-لقه

مهفممةقسافىالمجرةفالين@يعيرا.ضرعلرنناسويقفيفل@وا،

كاحرحيثن@ه،علىمحنة@ايملانولكنبقين،لفرورحمةشالى-لته-

مانجف@،

@نبلنو"-عبهافهعلهنجيه-شالى@مى@نه-غ
رسالتهباندناس@

حهبو).،4نلفقال:.وحد.تاد-)قه-عبادةلىلمةالدعراماو@لحا

"،.واحد.الهالهمأنمالى@



3 فبياةالامورة3

ليفت@فىس@قاد-اقه-اوحا.للذى)نالناس:باعد-نل-اى:

هبخوحمدأاثاتلاصقدور@يمات...وثروعبادأتومدايات

وحدى.فلهب@لد)خلاعى@ل@ووجربنه-سبحا-

صربئ.فىالآيةالىأنعةجماذمبافه-:رحمهلآرس-الظ
ول:ا؟

ول:ا،؟ملى@لمفةالموصوفلقصر@فافى:و@الموعوف،علالقصر@منة

أرحدايخة.علىالىسنيهفمر

توا@أفى:
@

ماو@لمق:عد@دحدانجة.شالى-أق-
الاالىبوحى

.)عدومالأسلمحلا،أنه@تعرهذا@وسئانب،بارحد@فهاختصاص

جافيء..،فىاي@شعاورغيرأو)ي@.رأجع

اى:"للتحينىون،ملأننمفل5ججات-:@ؤله-فهاموالا-:
لتدوا.ايللصلمذكرالاص؟دامما

فىالناسيقو@هماالىوسم-محيهاقهصلى@فبى-سبحانه-أرشد-نم

ا...،.كلى@ونتم7فقلتولوافإندقال:.دعريه،عناضيمإعرحال

ةللص@الاذانومفهوالإخبار.الإعلامجمنىالإيذأينمنع:وأذنئ

وقها./.لبدضالإعلام@نى

ل،
ائ@داجرلهاسظكثر)يهنهوعم،)ذاأذنمنقولشأذنبمم:

نير،،2(.و@الإلذاربرى

لفدلهم:فتل@حثربم-الىسولأبهاند-دصعقضواأسنإن@ى:

ناا@ص@وأصأ@الضم
مخأحداأ@رولمب@،وأنجرآأ@ال@أنربما

حال@ى:سرأء،على5جماأبرجمممال@@يرهةدونالإعلامبهذا

@مم.فى@صحوبنجميماكونكم

1عىا7@بر@لأرسي-ق@(1) 06.

صء3@بلال!م@لب@يلأط:(2)
".



3-كرالساخالجوء

مرفعفىصو@.،علىله:،فقو
أكلا:.@لاذ@لاولاالمفرلمنل@ل@

هفافىستربئكو@مطلةبهرباأمرقماأمدتمتد
الملم.

موضعفىوا@رورالجارنجم@أنزوص
أى:مقالو.لمممر@لصفة

صرعلى)يذافاضدثؤنتكم
ا..

ب@يدلىببأنرأدل@نل@لى-:.نطوفى،-
منهدارشاتوعدون،ما

طلفىأضا-لهم-لابضماالىوصم-علبهعلى@مهلنبيه-سبحاذ--

ته.دصعناض@ماعر

@قدلهدا:فقلياعد،تدل@رعنأعرضوافإناى:بة.ناة8ان"و

ر@تحذيردنبلبغا@بحدت)فيويهم،ا@تججلغهافهبما@مررجميعالطتم

غلبةمنأو@دذاب،منب@رنمافو@بيدامبأتتأعرت،وماأدد@ما

ن@الى-أقه-اد@س.و@ذلك@م@إنا@ة،@@تيامقاو.عل@بهم،لحلين

ضه.جملغدأناإوماوحد.،

وأعال.أترالمنوماتسرونهبهماقرورمي@افىنه-سجافو-

لىوكواميةوجردكمرمنقوسكمفىنهنكتموماأبضا-وبم-

نه.تتحترالنىدلتابذل@علىسجات-وسيماتبهم-ياس،و؟

بادةزإدصينو@تاعلعلح@نجهةلحلهأدل@واننه-:.سبحا-4وقو

عمأنتاكيدنى
وتالى-أفه-مردإلىعقابمنبه@صيولما

حمه.

ىأعرظت@انب@يهم-تأخر@المحلأدل@،مافا-أثق-طاى:

ال@م@بلاستدرأناباب@وصدبهم،لاختبارواالامتحانبابدعرق-

ضدر.أخذ@زين.دلكيأخذآبنمسبانه-،عند.-ممدرحين

أى:@همضربفوحه،ن@الى-لاته-لى@بهمماجزلعمسنادلموفى

مقأدببد.يبىولدبكويف،
@

معوسلم-عليهصلا@تهدنبى-
@ته

وجل-.عز-



3 نبيله1،0صوس3

ق،باطأحمربلظ5يقرد:@ايهربمةالصولقسبمانه-ختم-نم

د@فب.وسلم-مابهلقهعلىمول-@لآل@ى:مان،@حمنوربخا@ل

@ر@@رسمالابلغ
لا.صربينيمئاحمربربه:الىيتضرعوهرالامايةى

لذالذيق
عبا@هعلىحمةالبهير@لأى:حمن،وربنا@لبا@5ا.علىسرتهم

ماتمنرنهعلهأى:مانصفرن،ملهالون.منهلمطدوباأى:@لتمان،"

@عان.و@و@رور@اأنواحمنيا@سع@

ربقل@لسبمة،القراهأكروترأ
ص.1،بص@،"،لق.باحكما

وسم-عليهاقهصل@رصول-أنعلىقدل@لؤا-وهذه
ال@هو.قلى

ذك.يفولانشالى--

اقلتدوسم-علبهأفهعلىالىسرل-أنعلىوولل...،ه،وجمفة

بقرله.أمر.مانمالربه،امي

انهنالوللأم-@ملاة@ع@مالانجيا.،لسورةتفسيرفذاوبلى:

البادهونانعارجم@،خالصا@له@ننالى--

سمووصبهلا2وعلىعدسيدناعليافهوملى
مه

طظاوىج@ىد.فريخة@@لقاهرة.
5اجممة 1 4

1 51 1 1 17-1 0 1 1 1اكه2 م9



ألانبياء،سورة"لتفسيرإجمالىفهرس

الآيةرلم

2

ةللدسرالابة

و@لنهبد@الت@ممة
حصا@طى@نترب

3...

رلجلا...إلافبم@ارملاوما

"ذكركم.فينا!يممبمب@.انز@نالتد

."لامب@وماببهطو@لأرشلر@توماخلثنا

1
لهةآانضنوا1

."@لأرف@من

ولا...لرحمنوملرا@نب

ظو@لأرشكاتاك@و@تلنكمروا@لىبئيلماد

لبد@طك...منلبنروما@سلنا
.

والنار...@لفيكم!نفل.

"المرنالن.نومالر،موصيآنيناولقد

تبل...منر@م.إ.صاهيمولقدآديا

ا@تفا...هدالمن.فاللرا

"جمم.نه@لا:@@فهدرنمنابخدونق@لى

وط...ح@بخا.آورطا

...4الشببنانبلونوحابؤناءس

الحرث...@ؤ@ثصنوصاللن@ردو@

نىنآى@ؤوايوب
.."@نرشأ@.4

إمح@لى...وفافى@لوبسو@ح@مبلى

ص@شباذب@ذونوذا.

."ن@الكربه@قوزكر!

."فربهااختءتى

ت...و@اطيهمأتن.@بن

جمبغمأصول@د@ا
".

ل@...@ا@لمصبتتالنينلن

"بهنب.بلألماءكطى@نطوىيرآ

رف@

2 3





سيطلواالتفسببر

ا@ربؤثلقرإن

ء

بهانفيئئزسلمخرأببئح@

يهحر-

مح@@رفالالصى
ءسرسيمجم@.نحخ@

عشر@اخ"@ز.@

@نانبئ@@لطبة

ؤلفللمحفوظةلل@بععقوق





بم
حمنر@ئه@

ر@
حيم

اعليم(الشيعأتتإثكمنالنة)رثنأ
@بم،@مهصدق،





جزر-أض@ؤفهتم

المحئسدهه

ا@ووضالقوعولنا@لماسبهوللام@ودلاةلالمف@رب@عدت

@الطجم@ه@نتال-@قه-نالاطج،تنير@ورةاتبد:@ما

مامول.و@صمشرل،أكرم-4صبحا)نه-لبا"،ونافالىجه،

س@على@يوصل
وصه4آوعلعددنا

طنلاسعدب،/





أفىجبسورةتعريف

@لمحف،فىتيبفىو@مروننبةانررةد@صاءجسوسةا-

الم@فىو@رنوسبع@لكوفى،فى@لصفلآمون؟و:نمانا@اإد@و@

الثاى.فىوترنو@ربعفى@البصرى،ونعونوض

أح@عن@لتفصيلمقثى.ءلفهاالحج،بورةوم@ت
المحغ.م

بهقق@ال@..ومن-2
@@مقا@

رو
انهابه@مننمو.إيمة،ا

ور@ل@ش
لمدنبة.ا

@سورة@نو@طق
مدئة@صونجها؟بهة،فيها؟با@لنى@لورمنلىج

2يلتسدنية،أ@ااداضح@نبا@تتال،@لإفنعنتحثلئالآياتئلا:

عنثشص@نى@الاياتوكذلكبالمدنجة،قعالى-أفه-ثرعهل@لضن؟

أح@
م

ا،نج،،اط
الهجوة.بصفرضج

ةرصأنوالابم5ذلظ:فىا.ياطالأترذكرأنب@ا@لوصىظل

يين.فى@اغات)نومكبة،6باتونجها4،مدفيأتإافينحتلطة،للج

"راب@،لسوص

ض"لو،
رلوضر@اتمرص@سورةعلى@يغلبوالن@ا@ملا.:،@

@لسا@،منالفز@لر@لوجد،عاتنوفر."ا@ا@لسوروصية@ايم

لأقابئ@فهو2باتى،@قبامد@ومثار@لثرك،وإن@إجحث،إثباتو

المدنبةلرضوعاتبر@رهاالىدرة.فى@لوباصرة"@لكون.فحات@

@لبنىعابهيقعلمنأفهبنمروالوعدللثحا%،وحمابةبالقال،للإذنش

ومو%
ا@،سيلز@ادبا؟رو@،.د@لعدوان،

1اس@لرسى-7فبر@)الم 1 مه.ص@نرثر-71لفىط@(2ز0



حث"الننرسلهفىنجف@نتتاحا@ايهربمة@لسورةأفتتح@وفد-3

بومالأمرعنت@كد.
يخه...ايناسالأصوصة،@تيا.@

:@@سا@@لةزك)نربماتترا@ناسبها@ة(@نماد-ل-ظ
يرم@ليم.ىء@

صىوحملها،حملذاتصنضعوث،محا@رصمرذمةصننملوكاش

شديد،.@تهعذ@ب)كنور@ب@ومامرىس@@لناس

يه@سلا@رالمتنوعةنماذج@لكربمة@سورة@سافتأنوبعد-8

ص.@لبثان@لىالأدلةوأقاتباة،@طمف.فى
ةنئارذلكأيبرت"

صمررلم.بثرحبما@لؤمنى

@ند@@ماولا@و@لونوا@الذبنحل@اقهإنتاد-:.كل-

."بدما%يفعلافه)نكار،ا؟فان@منكرى

تمالى-فه-سعدنص"هذأفىصهكلأنيمة@رةا@ص@بينتثم

اكثروأن
ا@وكنبرالما@،وعلهاذ)؟ببب@لثو@بيالالناسمن

م

وفسوئه.كنرهبسبب@لحقاببمببه

للأرضفىومندسحو@ت@ئمنلهبسباتهانفىالم8نمالى-:@ال-
@لنا@ى،منوكثيروا@راب،@شوو@والجبالو@لنومو@لقر@فصو@

بهقوش@لذ@ب،علبهحقوكنر
مايثا-يفملأقه)نبهرم،منلهفاافه

اخضمواخينبينمقار،كلة@ا-لر@لورةعقلتانوب-.

يخةفرصمضلبحديثذلداتجتمهما...كل@افبةوبينتربهم،فى
اط

ج
المىو@ته@لعقيصرونادبئنريئ@ل@عانبهسو.يلىكرتة

الن@روؤنباناهيمإ%سب@اص@هنالى-اقه-أنببنتكاالحرام،
مى

اسمواذكردض@،مغاخادوابئل@ج،باط
ثلومالظ،؟ايامفىافه

ثركمنووصفتاب،@ثورحنيرأشباطماتحربعظونالذبئئرت
سض-ا.م@فى@ر"أوكوى؟@طر@الماضت@خطفهمنخركانمابانه،باقه



-
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جاجاطيتدمهى@لذىالهدأنببياناطجفىبفةعنحديثهاختتثم @

اقهوايثكلو@نومخا.،ص@إضبتمو.أنيم@اقه،سماشمقص

عدفممه.نالى-

أ
نجاجر)بهمشافىاقهش)يممجمملناما@بلىنو@تعالى-:ظ@-

ا
او@طعمومناافكلبخربهاوجبتفإذاصر@ف،عابهااقهأصمكلؤكووا

ايمماناشركذلكوالمتر،أقاخ
طاقهيخاللنثكرون.لحلكمم

هاو.

إقهاولنبرايهمشرما@كذ@يمم،س@لتقرىيخالهوايمن@ؤهاؤلا@

.8انحسنينوبشرآمامدأ.ل

يله،المج@د@المزمنينلمجاءحفدضتال@لفه-@نورةدجنتنم

لته)د8تالى-فقال-لهم،@انبة@و@حلعهم،بدافعمعهمبأنهوثرلم

@صلامجبقهاانا،2ئرلذيئاعقبدأفع@
دب@ا@ربنلمنهاذنر.كضانر

"،.لقدبرنصرمعكأفهظلوأ@انباكم

ممامم-ومحلبهاقهصلل-ارصتسليةفىيهربمة@@@لررةأخذتنم

كلومه.مق@مابه

د.ئرووعلدنوحنرم@بلهمفقدكذبتيهدبوكوإن5يعالى-:ل-؟

مابر@.وفىم
فىبن،ل@لبتفا.وكنبرس،)عمالدبنوررو.موش

نير،.كن@كيففتهمنم

اذىبهغ:أندونتفى@ىبمضبانرصولهفالى-اقه-@صنم

ءالى-@ال-و@ل،أوخرتبدونقاطأبكلهبجابههموأندرك@ن،ا

لماءات)وعلواأئوفالىبنمبين.ندبرايهمألاا.كايابها@لى@ستل"

سصوالذبئكربم.وصزقضفرةلهم
ابأ@أونكساجزبئ2ياتنافىا

."اصم@

ا.معابحانه-ئ@-أنوبعد-7@
ر

فىوضدى،ا.منهدايةفىح@4
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خاقه،علىشه@لوانصصتصضيثبحدذل@أتجعصل،شضلال

لىء.:اتهلة

ما.@لصماءمئأقىل@قهأنقىالم"
قبم

@تهاتنحفرة،رضا،

نهعكلو@لفكرضر،ا،فىمالكمشراقهانقىللمنجبر...@ايف@

نقعءلأنويمسد@لما.ه،بأمص@بحر@
بافاساقهإنلإذنه،الأرضرا؟

يمبم.نمآأ@ياانىومرر@بم.و@ر.
الإنانإنيهم،ب@@نمم

ء".دءفور.،

وح@ه)حدءا:بئ:تدا.يهربمة،"@ررةدجانه-خم-نم-8

ا@انرلناقه@ونمنيعبدونه@االذبئلنيخ@،لهموبينجميعأ،@ناس)د@

له.اا--يصولردبابا

@لركوعبمداومةنيوأمرمالمؤفين،إلىنه-سبحاوبهه-@ناق:و@
رعلى@إياداط*سضلعلىوبالمواطةوحل-@زله-و@لجادةيس@ودو

لا.رب:

جمدوواهسجدوأوا@واار@الذء@2@نوايايهاناد-:،ل-ظ
بمرا

افهفىرجامدواود@.تنل@لايهماءننايواوا
سبهاد.ص

وطآتباا-

م@صلمفىأ(آحمامراميما%لبربهمملةحرج،مننى@لدينعايهمجعل
@

@ةملى@شهداءوممكرنوأعلإيهمضهيداارصولكونليطاوفىنجل،

فنملاآ،مرصبانهاواعضموتوا@لزكاةو2@صلاهموا@الاة.
ا(
"لىو

وف.
@

@نمير".@

زابرإننأن.ب@@ايهريمة،@لسررةذه@فيوالمتا@لا:@د-9

ياقى:ماعنهبا@حدبضاهتمتما

ذلل@نرىنوع.صوعانجة@حياة،@منهفى@لناسأنواعانبم(11

تعالى-:ئوله-فىوأضحا
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و"عام،بة-ساقهفىيجادلمن@الناسوس.
بد،.@رثطانكلخ

،

منبر،.ولاكتابمدىولاعلمبحراقهفىبجادلق@لناس.ومن5

@اقبه،اطمانخرامابهفإنحرف،علاافهيبدمندناس@ومن

وا@رة،.الدنياخسروبهه،علىانتلبفننةأعابته

باسلوبللبشض،أروعلىلى-تاأفه-وحدأيةعلىالاثلةاقامة)ب(

يقنعضع،اونطئ.
ربهالى@لفلوب-د،@متر@

@لثنريب.ؤكنمنلناسإيأ@ا@تحالى-:قوله-ئذلكفىى

فإة
@ف.نمعالتة،سثمنطنة،منئماب،شمنآخاقناا

مخالةةن@

صاج@إلىنظ.مارحاما،فىونقريهم،لمسككلقة،وغي
ئ@"

د@لهبرمنيممتو.تجوفى،مقبهمو،أشلم،)-ينرائمعافلا،@ثمض

@ل@@رذل
فإذاهامدة،رضا،ونر،@5شينأعلمبمدمنيلم)يهيلار

بهيج.زوجصمنوأنبتتوربت،امتزتالما.عايهاأقىل@ا
اقهبانذلك

نهوأمر@لعق،
يبم

لاربنية2عها@ا-وأنثى.علىكلوأنهلموقى،ا

."لقجررفىمقيبعثاقهولنفبها

صةمنم@لفرعليهإستملتوما@لعج،فريضةعن@لفصللحية(-)

موأح@و2دابمفافعمق
"

يرومصالمؤشينيرين-المفارة)د(
اتإفىذلكفىىفرين،أل@

فىا@تمرا@ممان"ذند-:،ق@فىله-الايرة،.:ك@
فالذينربهم.

الحيم،،و@مر.فىقنيمب.نارمنثيابلهمظعتكفووا

1لااتخهامقتج@تخاتلح@@ماا@ومملوامنو2بئا@بدخل@قهنلم8
د،3

حر%،@او@با@مولزلزاذبقأصاصر.مقفيهابثلوق

@لؤ@ن@ن،عندفاعهأمحعا@ها:منوالتى@افه،قاقهصنقناق(.)



أ،@لذبامنوعقررافع@قه@نتمال-:اقرله-@فلذلكىشلهم،وفعر.

عزفيء.لقوىأقهانيخحر.،ن"لقهويخرن

تعالى-:ل-ظوصه.)خلافع@مأبخا-أعما-منو@لنى

اتكاربكعندبوما)نووصه،لاتهيخلتو@نبالذابويستجلوند،

إلىأخنتها،أمنلالمةوسلهال@امتلآن@مقوحمصاينتمدون.@اش@

الممبر،،

و@لئلىةو@ت،ةبالضبوعة-فىرة-@ل@صلسلوبيخاذ)و،

خمباصلربلوبفى@هىومرمو@لتقرلىبر،و@نذار@و@@بة،و@ل

س.@لفشله

نالى-:قىله-ذلك،ومن2ياغا،قفىكنير.ذلكف@

ومءوكالذملتعظ:3.هش@ساعةلا@زكانريهماأيضالندريايها"

ىاسءكلرل.وقىىحملا،حملذ@تصونفععا@رض@،مرضةكل

."ضميداقه@على@)حنول@ص@ةلموما

@اطيرفخافه@لسما.مقخرمماأيهأباقهيشركومنشالى-:،له-ولر

@بهنهرى@ر

."نقن-@فى.@رخ

ضافىقبمبارةمنبن!لهمفطعتكنروالمذبنلى-:،شاله-ونو
و@مر.

حدبد،.نمفاخ.ولهموالجلودبعلونهممافىبهبمرلب@.@

يةخاوىلمظالمة،و.ؤ@ملكنا@اقثيمقح@ةة.ن@-سباله-وتر

لهميهونكالارضيسيروائأفممئبد.وقرمع@لهونجرعروثهاكلا
ش@ى)يهنو@ارلاتصىنإكابها،كسرن2ذانأوبها،بمقلونللرب

."@لصمرر@لتىئلقلوب

أخربالدوايفا-ورة-دفىن@سدوب،ا،نىالث@ةمن@وجمانب

تال-:د-وبهعدشمافية،ؤمنينللو@لئارةالرفةوالينقفيه.
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@قاق@به@.نجاتات@ماطوحملوا@2ئواالذالنيدخل@قهان"

ولبا@مولؤ@ؤأذبمنأساورق@ا."بحلرنالإنهاد،
أممروبرحربهاة

الجد،.اررصرلىوممرا@القرل،منلى@الطيب@

@ينالمزهعبالهقبجنا.أتتحالى-افه-يسأل
@

أنوين،مادة

مع@.@كنونا

لأو"وصبهله7وعليسبدنا@دعللفهوسلى

ربهعفو@راجىكتبه

طنطاسعيدعد

يةالممرارمفنى



التفسير

ئع@لساعةزرلةبنربكمافؤا@لناشيأ@!"تمالى:افهلظ

صوآعغأرضت،كامرصنةكلتذهللرؤنهايرم(1)بخظ

خمافيف@ت
ا

كنو@بىءرىبموماءرى@ناس-وقىى@ا،

.")،(ضديد@افهعذاب

الىو@ل-عزا@امنالمرجهبهذا@لندا.اطجسورةلنتتص

برضا.زوايفوصب،3جتنابوباأ@ر.،بانئال4.يامرلمجميا.اس@@

بوم
@قيامه.@

للاستع@لعظبم،ث@ا.@لساءزرلةإنبحانه-:،وقىله-

طي:،@قر@ل
حتىاوزلىلوتعالى-:،قىله-منهور*،اطضدةررلةا

رلمق@لصةوأصلاقه...،نمرمغاص%6والذينل@رصيقرل

حركهاأى:فدول،اقهوزلزلاوتحركضهزال@ى:الموضع،عننف@

@لثى.،كؤلفىتستعملاالفظةومؤ.

بطق@لعيشهلإزماجوايدالثديد@تعر@لة:لىلزوا5لارص@:الو،

ها.مراكزعنو@ربهامقارما،مناكاشيا.يزبل@كيثبر،يهر@ك

اعةدإلى)ضاتهاو
زأ@سيل@@@عله،فى،رإ@لص@اذان@من

@ئركن@نهار،!؟و@أاليلبهربلتالى-:،فىفىله-نيلفىلنبة؟

الىاضاكهمن@رأو@لناس،الارضوالمفولنالى-،افه+صحقيقة

3ستفسير@قوطي-21(1)
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رقصابافىله:،فىاناعا؟4طفعرلجمرىانه)حرعلىايهق@لفرل،

"."أهلى@لدأرابلأ

صعنانفعكمونوافبانقاما،نقا.اربهمنقراأبايها@لناس@عق:و@

تا@لكرنفىتثماب@لأنما@كبه،ا@نملوبانشارعوابرضيه،مالا

عظثى.عة،@داقام
@ل@فرس.لهوضثع@لظوب،لهلهونجفنربم،

ظئى.للساتؤلزلهإن5سبحانه-:ل-و،
امو@لإب@للإجماليتم،

و@تمربت.@لفوبلربادة@م@بم،نثى.لهنا
.

مالت@لقلوبوجلفىيدقصبلايز@معلبممذا@لئى.ب@ضل--م

5أرضحتممامرضحةصتشلقىوكايرآ" 0 00.

و@لظرففا،المقحثكلخهاادرلة،الىبردقىو@ا،نى@فسيرد@

"

م.باك@ذلكونلا@هم%بمربةوالىؤيةتفمل،بالفلمنصوببوم،

عنهوالانشضالمرا،عنالذمابوأفمرل:
خ

وخوتوحيرةثمثة

ضه-:افهرضىروأحة-كنأقهعبدوفىل

خاصلهعنالخايلوبنملمقبلهعنالهامبلنربافي

الامقىتأجمورمها،شر@ااهر@مامنلزلة@لز@ن.@أن@ى:

ب@تحسولاأهلا%وكانهانلبها.ألت@افىولدماوتتركتفىبيها

الفزع.ضدةمن

صالظ
ضعمردونمرضف@نيل،لمظث:فإن5@لكسات:عب

نات:3

أد@ندبهالفعة@الإرضاححالفى@لنىص@لرفط
والمرنحع:ي،

مق@ق@

مرضعة،فضل:به،وعفهالفىطالإرفاحتبائرلمنل@قىضعأنضا@ا

نديهاالىفيعأدقمتوقدهمنه،بهفىجئتإذاالهرلذلكأقعلاليدل

-

1عىا7لمسر@ولرص-(1) 10.
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خ

عن@وعى@رضامما:حا@رضحت،الدضة،منيعقالمانيهعن@تهش

0@طنلومر@أرضحتهالنى 0،0

ندلنانبةطالةإنحملها،.حملذ@تكلونضع5س@بحانه-:له-وش

رما.نا2عنفوعلىلا@زلز@شدةعا@

@ه.ظقلحم@طنضعحاملكل@لضا-أتوقروكا-أى:
ف

@دة@
@فزع.

بي-ثم
لنتال:لزدز@تشدةمحلهتدلدى@لائار@ةثاللاحماحان@-

شديد..اقهعذلبوإحنرىبس@لموصارلى@ويرى@ناص"

لآم+.نجهم@الصبب،.ف@مذأ@لرفت@لماسالخاطب-أبهاوفكما-أى:

اكم@ى،؟بس@سقة)طومامدنزع.و@@رءبةشمنكال@@ه@
نهحبطبهمحذأوش@وايهقأى:حدبد.لفهممذاب)يهنوماب@كرلمبوابمنر

فى@لنمرلوالاظر@ب،رى@لس@حالةنشهلتىلة@ط@بهنهمل@مى@لى@

@ليكلل@@وقى@م"لقال:المحئمذاالى@ايهشافصاحبأشاروفد

@ن@بتضمفمار@تهمبهنوإقيئ،الت@ع@رىب@ومام@ثبيه،@

بنب@حال.نى@حروردلمم،بننمهوطرعقولهم،الذىث"اقه

وتمينره...،.بمقلهح@@ا

نقال:ذ،دكئا@@عا@عارةعلىالافتصاتصاحبىلقوقد

يدكقرلك::4،نقيضعدقالمجاز@رلةقإن.بقولون:و@ملا.أحمد:لظ

عهنش.نىمجار،مروماتقرل:أنيصدئثمبالبلادة،وصقه)،1حمار،

نقالجغيلقيمةنقالىان@@ل@كرأئبتأنبحدالابئ،يمذلكة"قيهاط

بهموالذى.مفا@اعرأنعل@تببه@تاكبده:فىو@لسربالبا..مزكد
فى

قبل.منيهدوا@ثلهلم@ا@ر@ص!@ئىء،فى@لودش@يسالةاطتك

1ص3نمصرالبهذ-(1) 42.
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ماموقىله:،الىراجعئديد،@قهعذابيهنوابقوله.برالاشمواك
انرصلمإذايل:يهاةةالمجازى،@اعرلإثباتتمليلوكانهل@،س@

أقهعذابشةففال:3جمبهوماب@ا@لكر@لضفاتاطرفد@.ص@

ثا،.تالى-،..،

صقفنم@الذكررة.!،@لزلزلةمذهونتفىدلملا.ختلفلموقدمذا،

اعةا@@أحرالوأولا@ياةعرفىأخرنتيأ@ايرى
ير@@فوئم

خروجبمد@لفيامة،بوميهرنلنها
للحاب.تجررلممندناس@

اللون:ل،@خ@:.،ا@فقال.كثيرأبئالإمامحها@لسألةمذهوفىوند

عة.@لساأحوالو@ولأدنيا.عر3خرفىكائنةلز@زلةمذه

@لقيامةبومكاننبلبال،ال؟وزلزوفزعمرلذلكبلون:خر2وأل

@لقبور.منالبامبصات،الصفي

-

@ر@ى@لثاق.أصاببهااضدلأحادبثسبحة@قه-رحمهعاؤ-نم

تالل:عدد@،صيد@أبىعق@لحئ@يخان@رو@ماالاحادثطهومن

ثدم.مة:!@لفبايرمنالى-@ته-يترلوسم-عليهصلى@فه@فه-وسول

خر@شأركبأصاقهإنبصرت:فبنادىد.يو-ربئدلييخقول:

@رلهأ@ف-صمنقاللنارأبثومايارب،قالالنار،لىبمتاإفويتد

قعلحيننذوتسين،ونس@ةضمانةفال:
يد،اربوبئحماالمالا.أط

علىذ@دق@ضدبد.@قهعذابيهئوال@@@ومامكلل@@الناسوش@

1و@رقبرتحىناص

0

3

حهوت@ش@انةجصو،يأجوجبفو"-:مليهاقهعلافقال-

د،الاسو@ثورفى@ا.@بيتأثرةكافى@ناسأفغثمويص،وشموشين

2،صحلضبنه-3وشافحضإ11)

الهعارة



طجاصورة354-

الجظ،لىأ.نلثنالةئمبهو،،ةالجة،أملرخنراتثوأنرصلاق؟

ثا،،"نايهبةأبخة،أملظرل:ق@ثملا،يهبرة

رضا،نؤ@زدبأنقبقى:@زرلا.كلحأما@ط@كأنودا،ألىأىوعد

طلوعويتبهاونضعلىب،
@

منضنممنربها،من@شس
ه@لماعة

@فزع،؟و@وتاطشدةبهااالقمود@@نزلز@عرن@فا-.اى@@لىوط
احماطثانبمدالمز"نننمانفىضالى-فىقىله-

:@حمز@ا،جوضبهم

لفزعبا@ميبراألمقمرد:ثديدأ،لاالززالر@وز!نلمرى:ابئال@منا،
مخهم.منبتواظركتتحرالارضأنللقصردولىو@لحرت،

@ومجم@هاعلىت@فى@ففرس،مرفد@الغرسالذىالانتتاحمذابصو

وينغبا@باعلل،جمكلاثل@فعض@ال@دورةسافتاوخثبته@قه

ت@اد-:نقاد-شبطان،أت@طر

5
ضيطانل@ءويدخع@بفيرافهقيجاثلمن@لناسومن

بلىوفيرويهضأ"فأئهتولأ.تفألأعيةت).(؟مريد

)4(،.الثيرعذاب

الجلىال.مقيجاثل."وترلهتمبعيف@،يلناس،ومنفىله،فيمن،5و

جد@منمأضرذوللغابة،والخامحةالمنازعةسببلعلىالمناوضةجمنى
أ

بم.يترأنشماوأحدكلمجاولالمتجلد@ينكأنشله،@حكتأى:بل.اط

حمبه.صارأىويفحفرأبه،

يماته.ويثرتهومظذاتهفىالمجادلةاقه:فىإلمجادلةوالىاث

لمامرضحةحالوسيج@ادل.فى@لفا@لشعالعم،بن@سوقىله:،

نش.
و@لعن@د.ل@ع@@من@فا@ا@اد@ر؟

را-(1)
ع

ة
سنا:لهير

لشب@رطبحة،386س5بر-



35عو@بزء@لابع

@أ@لرتنهمو@لناد،؟الجهلعليملتولىترمناسوشأى:
عممنص@تدبنيرمهأح@وفىوحيهوفىوصفانه،@قهذأتفىينازعون،

@د@يل.شبهما@رديلوبنرنتلى،@تلى@ر

مافبله.علىمعطوفبد،صنشيطخصويئ5نه-:سبحاله-وش

مح@فلانمرديقال:وايفساد،@ضفى@بةأقصى@لغالغ@جا@والمنرد:بدو@لر

ذ@.علىوأستصروعبرمتا)ذاوظرف-فمربارومنكدا.

ملسا.اى:ه،@مر@ةخرفىلهم:و"44دو@لتجرسةلدلاقالما@وأعل-.

صس...فىدتينبتلم:@@أمرد.وغلاملهاوتلا

"ةوصفاقهااتفىذدلمجاأى:
4ظاوولها@جدلآبخدضله،ةع@صرة

@@و@ق@ا@لاير@الفساد،متجردير،ا@كمحنعلرشبطانكلوعأد"
لا-

والفحل.القرلواككر@نشلاشر:المىمر@وا.@ابمر@أن@،صالاس

يفمعلم،جرالجدال-@رنهوتيب
ق@@لإحقاقبلمالجد@لأنمنه

الايههلى.ى:.ا،@لفخر@رلإماماقالاولذعرد،سمائ@@با@لل،بطالا،

المجاثلةضيصنالحفة،،المجادلةبرازعلىقدل@ابمف@
لمعممح

دلةلمجااعلىأنيدلجمادلانل،
مق@لر@دةصة4طا@با@ادلة@ة،،حماش@ممع

بوهفرطيخاد-:،4كو
:4قرمنالمو@نهىق@@@@ا@ادال@وجدلا،لا@2لا

1أصنبالنىصإ@برجا@الم ، ، 0.،0

ئيطانلكلواتيبالباطل،ا@ادلا@ءافبة.ص+نه-سبحاين-نم

"اليرلبوبهديهإلىتبنلهفإةلاهششأءيهكض@5قال:عرب،

@يولا.،منأة"عليهوتضالثيطان.مذاعلىك@تب:@@
@

ا@ف

@يخله،فإفهله.رفدوةوليأ
صع@نابهبضل@نبخطانمذاانفد:@

@نلضا-الئيطان-مذاسانو@نل@:السيم،ع@بيلىوطبما5خير

@
.31،س6لرلزى-ظبر@منر)؟(



3 المحغ-@صررة56
عذ@بإلىوطبه"بفرلهبير@ل.وقالمسترة@لنارطقالىتجهبهدى

يتبعبمن@غم@لر،
الثبئانقبادةشحانه-حمى-)ذا@لثيطان،ت

هدابة.عهلانجا

فرل.ضأنفىقىلناالابت@نمان@ن@نالمفسريئمىكنيرذكروتد

@لتأ@كادلوننووكابهل...أبىاووانل،بنأو@لماعىرث،اولابن
في

بالباعال.،ر"-عايهأقهصلى-

عى@الاشطلا.صنفىظ@نالأإ.@افينولش@نالممروفوس

العبرتإذإء،شها،مرلا.ضاكةعلىكانسشأوصنىممرماسخلا؟

بعرم
@سبب.بفموعر@لاالنظ

نىر@الماجموا؟تاطىمنفىكل@رى@امةعاحب@ايمثات:لولذاظ

شز،لا@صوطال@هعل
بشىلآو."لىبمإولابرلأشال.وا@دفات@

@باطل،1(.و@@لقبينظرقمخبرمحثرأ.،جمم@

لمبغير@المثركونيخهاجادل@قضايا@لنى@أمسجافه-صاق-نم
@

ملةا،وأظم@بمث.قضيةوىان،@لنيعاظراتنجهاجمالهمفىاابئوا

نعالى-:ئال-وواخحمت@لبثانوعلىضا،م@،

منريبفىك@بننييأئها@لناس"
ابشمنختقناك@فإنا@بث@

لكمثغ-نحلقلآفيوغيرنخئقةمفنغةمنثمقلقة،منتمنطفة،منثم
ص.أجلبدهنظما@لأرصا*ونقزق

ثمعانط،ثمى،
أثصذلتبلفوا

الحرأرفلإلىيردهمنومنك@يتوق،منومنكمكم،

لا@كى
لنآأتزف@فاهامدةالأرشوت@علأثميئما،بدمئيمم

1ص3نفصبريمشالى-)؟( 43.



3كوثر@@لساخالجر.

يث@(5)بم:جءزؤج"منوأنبتتورت،امتزتعليها@لاء

أنو(6)نخ@كلص4وأئحيى@لوقيوأنهاطقمر@ئةجمق

لاآدية@لساعة
)7(،.@لقبورقمنيبثافهوأنيها،رب

ا@تمبيروررةفىبجادلمنة-بحاذكر-ملا@بر:فى@أبوأحياقل،

ذك.علىوافحيندليلنذكروالماد(اءضفىجدالهمذءو؟صم،

وس:صبن،ارأطوفىرت@رره@الق@.بشرا.واالإنانتسفاأ@دما:

والإض"ولمحففة@طقة،و@وسنفة،@،أيتر@
ا

خ
"لاطة

"فا،بلرغ

@عصر.@ارذلالىدوفىو@ب

فإذاحال.إلى@النشقلا.ئامد@لىالارضفى@ناق:والىليل

جبوبوقرعه،ورد@لئرعذاف@عقلا،ارهصعند.ثبتذلكأساقل@فبر

1)محالا،لاواخوأةبه،كصدبق

ان@رفىثا@تم@@كانمنوصالمثركونشا؟بالاسو@لرأد

اقعووانهص،@لبمثبأني@ترنونللزسنينلانواصتبماده.بهث@ص

أوربب.ثأ@قيلا

ةصالحياةدتهادإع@أعىمنشدفىكنتمنى@النا.ايهاثوالمحنى:

سذنبنخلقم،بدأفىروابموتةوأنانظريومالحابأخرى

واط.ا،ادالإح@اوصآالنىلانأ@لئد،تلفيأنساةمق@تغكر

عرياةاطإلىبرمحادتمعلىصظاب.لترمنوخلفم
)ذالإمادةى،أخرة

كهأيسوفل-@اكلبرف-؟
@نعل.@بترا.ا

ب@فرب-وفد
فىلهنهماكنرة.بات2فىاذمانمفىالممنىمنانه-أ

ولا@لثلعليه،أمرنومرييمهئمالقا@يباالنىومرشالى-:،-

"أ2صاط@مزبن@وصوالأرضىأيسعواتقعلا؟

30سلمن-6لأب-:اد@طدبحرصير+(1) 1

1:ة+-.8@رومسورة)،(



ابرسووةه.3

@لبث@منريبفىكنمينشال..النكالمفيرةبانسباة-وك-

ونتربهافبه،إجموكامزلةللسققيلاشعقق@مصربفىكوكمأنمع

لرضهملهمأرتوا-عاقل،أ@ننجه.@لثدبتعنقأنعن@لبحثلموضوع
مما.مراصنيرفىمررا؟

اقا@مفذانهمالى@لإثارةلظرفية،علابفى@لد@لةالإيخانووجه
واحاعلللىبب

وف.بالمنلرفال@احاطةبم

@لنر@،ابصدللاب،شنلم.خلقناناد@"وقىله@الارص:لظ

مبداا@دفانظرو@لحث،منري@فىكمإنأى:بتاصل!أباورأوص

ضمنفىفىبسنوخلهمقىاب،منآخلقنافإناريبم،ليزولخلقم

2ليمظق
دم

مظ.،
9 1

..،0

فإناخلقنالم5@اد-ترله-سقفى@لتخبئ5ماطخعة:بمف@لو؟
دثزو-مر@.،2منخلقثممنهةأدمأبالمخلقنه-سجاأنه-اب،:قىصن

@ت@طرقعقفهما@لناع@@لقئم
ل.ا-ة

كأالطمفخلهمأنهعيمأطلقاب،ش@نالإول@ملهمفلاكان

ااطومرابشمنخلتميمرنذلكوعلىألاص.تنبعالنروعن؟

واطا؟
2 ،

، 0 00).

مقثم"فقال:الإنسانخلقأعلىأرندئافى.الملىر@سبحانه-بين-ئم

@لنطف-منماخرذأئفملومذ!فطفة،.
سكلند@@اتئديدخلانونبقع

للا.تاطرفا@بة،@لضضافتلقال:و@لتقاطر.جمنى@لانلدا"

@فظط@لا.منا:باو@لر@د@قبل،@على@لا.اللت:فىن@لق

عندوالمرأة@لرجلمق

بالمقكهو@البرالجاع،

9ف@صير@كلوس-(11 .16س7

2عىببان-@هاض(3) 0

@-،@رحمهلض@بطى-الام@عد@غ



3ت9عر3أ@بىء@لا

مناصنرةشد"وللضفةهالىابع@لعلىرصمعحة،ش@وقىله:.

دعلقة.البها@تتولاالحم

خه.للدفةنحلقه،ومخيرنحاقة8سبحافه-له-وش

الخات@:بغيرواالراد@يولطمن@لمالمةقة،ا@للتانفات@:باادوالمر

لته.اكنافةيخونكذلد-لانلب@تما

ع@اوتد
الماصا.اةالمضوا@لقه:ففال:بماف@@صاسبهذا@لعىتئ

مواذااو@لحرد،حلز@ل@وقال:يةو@لميب.@لنقعانمن
تو@مه،.اه

المفغيخاقلى-قااقه-كانملسا..كانت)ذاخلفا.،رةص@قىلهم:
بمىعلىمامر@ونها@لحيوبنأمالس.@خالقة@علكامامرمنها:ءخفاوتة.

وتما.وفمرلمرطولهمرموصوخلقمئ@لناسقاوتوت،@لتفاك@
ه@ا

ك@...،وشصا
لا

غلقة،ويخر@لتموير..مرةظاأخاق،لآ""أى:4،نحارا@:توة

تظهرولمضضةصالنمقتريرماكالق@ف@رولا@نقاتجنلمأى:

بعل@.ن.،الإنساصورت

يننغا@ى:نحتة،وفيروح.فبا@لتغأى:نحلقة،ونن:.

فبها

ذهماأقلنا
يالشرل،أولبهواكفى@ابهافعاحمبالهب

@منالمثورصنه؟
تمصلرأ.لى:خكجمر(لوز:يئ@م@رب.م

أوكسر.بهنضوبها@يرأى:@لقا.،وصخرةفيه.@.،رنرلا

@ى:آ،ح@نناله:.تربلق:@،.@ا"بينلى-.،ناله-ونر

ك@لمبخينالاطرأر@بديعة.نلكوفىمذا@لنر@بب،علآظفا

ةجاةإلى@طحىص)علدةبجزنالاوأنناحكتأليهرشرتنا،
د.

ة.ر

س،4.31الكئاف-كلير(9)
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علىكلالدللةت@الى-أفحاله-ننبينء@لإشعلى؟فول،كف.و

ة.عارنملعاولاوصف،جمحهالاطونه،

يعبزدلالةق@وتال3علمايدلالمئاهدة،قعلثمح@لأينأى:

بها.الإصاطةعقللرصف

مصمى.*أجلى.الىتشط.مارحماما،فىونقرتمالى-:اوفوله-

لى@طرا،نلكاردوتوخلقم،بعد@ام@لناسأبرالان@مسوقشانف

علبم.

جنةا؟ونبوففبمامنإتر@ر.مائا.الاماتأرحامفىوثبتنقرواى:

اوماضع،@و@للولاتدا@الوفتومرعندنا،طومأجلإلىل،طوا،
ار@دننا.بمنيننناوشى.ذصوأسقطته،!لأرحامالفعقهل@ى@إفى@ره.ئا

@خا.لاملور@بيانعافلا،ج@ضئمتالد-:.وترله-
أطر@منس

الإسان.خلئ

الفىاد@لوفتفبااشقرارآبدأمانم@رحاممقنخربمنمأ@:

قبار@ر@دةباصفردلباكلاو!ارأ،ص@أطفالاأى:ا.منيرطفلاناه،ص@

منحالوص.نهم،واحدباعتاركلأرو@لنطد،للواحد@ثامل@ابخ@

الخاطبين.ذسير

جنس.@مماممن)،المفردالاسمأندة،ا@هرجمة@عر@ليبلاسااومن

ا،ا.ا.واجلنا@التقينتافى-:،فىلهذلكومنالجع،علاعالافه

"نن@ما..منهثى.عف@منعا.فإنسبحانه-.وقولا-.@أ@أى:

@لثاعر:قىلالقببلسذومنأننسااأى:

عمضرفز@رةتروكان
خبناا،ثمربىلهميهنتة

أ@هام.سأى::

والاشد:لصرر@لسدسنانأشع،لتبغلوانمتعالى-،وفىله-
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جمئ@ثلتمنوايهوشدانالإتقوة
ا

ة.وأ@ترلارتماع

حدد،لاواأوجمعابر.بمينةحاهمفردوصأرشع،)ذاثلةيقال:

جمع@و
ونسة-.كافممضدة-

ىأحر@لةعليبمرالةوىجمم،حرعلأ@وأ@يلةالآوص:،لظ

لها.مناجة

كاأى4،أثلنبنرانمفنبئانهأيهبروالخرجممني:كاده

نم.مملمو@لتض%:لمحلىوف.علةوفيل:وال@بز.و@لضل@فوةفى@لم

أندآ...التبلض

ملىبمو
بعدبال@لصوله@أنخب@ه،ماعلهلم،لنين"دتلإيئ@

ات.بالومقمود@لناباتغايةبأةانألإبئالكل،

.

ا،لتاضفى،@للاموإعادة
باعا،@لاضمارا،ع@ونفرجنقريد@ص@ع

الىالمؤدى@تبهفيدور@عليه)ذاج،والاخرالأنر@رالىبالنبماالبلوخ

@لثمقاوة،،1(.@السا"

@ممرإلى@رذلبردنومنم.توفى@قش@وسبحاة-:،ونولا-

بعللعلرر@لسابخانشيئا،3بشلاجممل@
يخر.وا،

ببلغمنأبها@ناس-@خ-أى:
آ@قو..ياة،أطمذ.فىأشله

وندو.،،أخهأى:@لرأرذلالىبينىمنومشمذلد،قبلبموت

فهم،رلألهلا"لها،وفم@شي@ا.با،ط،بنفيمير.
شاتذكئسأن@

ال.ةطا؟

فلا@رددنا.ئمتقوبم.احنفى.الإنانخلقنالقد8شللى-:ل-ظ

أكلحيانهو@رأ@لالإنسانخاقلر@را@@وريم@@اح@ظ@؟سايخن+

عدقءل.حقلبثأنوعلىد-،تطاقه-طوةظامرعلىللتنيهقربر،

ا.لأ7صىا7نفحبر@ولوس-)لأأ
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البعث،محة@لخلفهرونعلوالإنانضىشايلالمذامةظوبد@

حالقا.وننق@الارفرمثاهدةبقعلرعن@لناقيلأ،سبحاة-ساق-

امتوتعليها@لا.لناأشفإذاةمامدرصرا،وقىىلى-.تاقال-حال،يل

@ج،@زوجصمنوأنبتتوربت

@يم-بفمكد-رضا،همتتنجالبة.ياأى:هامدة،وقوله:،
يتذاهمودا،إ

5وثنى: 1 @ذاصدتز،إ@ض.،@فلانهزبفال:تحركت.قىت،:0

فنحرك.
@

بمببزأ@ت@ربت،و@عق:
ربا@ثىءيقال:وبخاشبا.الما.أ@لن@

بووالىباالىومنهو.مما.زاداذاربرا،يربر
ة.

ب@باا.لارفىسمرك@بها@مافل-وك@-اى:
فإذافما.نباتلاة

ا@لاونها،الناتخررجبسببتحركتالماء،بفدرتناعلبهالناأشما

صنفصمنذلكبعدوأنبتتونبات،الما.منمايتخللاب@مبى
ضربهبج

المنعار.صن

@لاحد)حيا.علىدايلموكا،بمدالارفى)جدأنفىالآيةبهنهوصيه

منىو5وجل-:عزفىله-)رادته،رتمالى-@فه-بقدرةمو@م،ب

أمنوتالما.عليهالناأشنإذابابة-@ىخائمحة-رف@أ،فىىأندانه!

تدبرءالا(.ئو.علاص)نهزلمحيىأحيا@االنىإنورث،

فدزمفال:.وفدرتهنجتهوحداعلىبدلماذلكبمدسبحاة-بير-نم

تدير،.ش.طاصوأتللوقى،مجيىوأنهؤ،اطمراقهن؟

3و
فهللار)حبا.والإنانخلؤفلذكور.إلى@بودالإضارة1

كا.جمددص

3لآيةشلت@رةص(11



3محثرالسابع@بز. 63

ال@هأنعلىطع.مان،و%واضح،د@لعنا.ذسالذىذلداى:

@الإلا@مرقعاد--
مرن@@،لا"@و@دبادةله@الصواأنمج@افىثا

ثءتالذىو@دهمرف@و؟@ىء،@.@أءالق@@و@
ن@و،ياة،@طالاالوفىد

..@يجزه:لا@نىو@دهمو

خر،بالانجفىالمر)محياءنه-سبحاو@ص-
رلمفدواالائيا.جمك@قأنه

يئبهراكضهود@ضالبمث،ومو@لنزاععلمركالاخمربععبا.
د.

تمتلوما@لسان،وأنفقال:.دأثاكيماتأذكسبحان@-كد-أئم

فىشدولالارببأى:فبا،ببلأر2يخةوعقاب،أبوشحابمئعا؟

تحالى-.أفه-بمه%@الن@ارتتفىاتياكا

علىأعالهم.ب@ملبحار،@قبونح@منيبحثه،و@لى-فااقه،وأن،
نجةوحمدأ@و@رضها@@لأد@ةأعلمأناتقد@ايهرفيبذفى@ى@لأباتو

فيه.رببلالاتوأةوصدقص@لبثأنوعلىو@رته،تمالى-@قه-

صما:أحم@الناس،منلصنفينجينذفيذلدبمد@ايهريمةةصا@للسوشئم

تالى-:فقال-فى@قبولهنباتلامذبنبوالاخرمغرور،ميهبر

"
ولاكتابثدىولابنيرائهفىيبهادلمن@لناسومن

يذيتخزىرونيافى@لد"ا@ثيمالهسيلمنليضلعظفهثانى(8)منير

ينىال@هرأ@وو@ك،قدتبماذ@اث(9)اطريقعذ@ب@لقيامةيوم

أعابهفإنعلىصرتاقةيمئذمنياسومئ(10)@صيدبطلأ@

فياخسر@لد"ونجههعلىاقلبيئتجخةأعاوإنبه،اطمأنخير

-

مالاافهدونمنيدعر(91)@لبيناظسرانهوذلدة،والاخر

ةضزلمطإذص(92)يميدمو@لض@ل@لد@ينفمةومالألهضز.

منأكبر
)31(،.@ليزولبئس@الؤلىلبئننه،



ث.3
اءجسررة

ينالق@االجهالاللمحللتعاد-ذكر-الا@أفه-:رحم@بنفي.اتال

@ناسوكا@"نه-:شحاد-فروما@لورةن@5نها@لئافةالايةفىل@يرلم

صسطانصوبآبخعمبغيرفىاقهدبجا@من
ادعاةحالفىتذس"،رو

لقهفىمجادلمن@لناصوشفقال:.و@لإرع،@لكفروسسن.الىاللال

بش@ك.لاوهدىولامح@بير
صيننللاومحتلب@)ى:ير،4

عرخ.ثج

ىإشوا@الى@بلى.ممود
"

ةرلرم.من@لثافةالاتأنمنكيرابىإلي،مافبيؤسمماولحل

ةدضخاكم:،فىفبهطلفه-،سبحاأنه-لم،لوالمفلدينشاذئ
صبخ

ربدء.شيطان.

ل@فلمحطفهأفى@لناس:،عمن@سذ@فرشش@قاليقدالايةفؤ.اما

@انباعناد-قه-ام@علاعنويمرفهيخرهليملأ.:اقه..،صيلعن
ق.@ططرتقه

"ماك:أود@يلاىالىاسنناد.المجادل،عن@اعربمةالآبهيصوند

ليهلمي@نندعل@،بميرصفاة،وفىتاد-اقه-ذاتفىمجادل@و@لد@يل،

حىووبير@ى"كاجنير،وب@ر.قأطالىوبرسال@بهليهمدى،بير.و

ضحوب@رتابه،بير@تله
ارنادسيلله

جدالهفى)@يمامتد@ىمقذا@ادلبردت.ندالابةأنف@فانت

ص
@مقالجالةلهأثأليدت@ا،ام@ن@باكاتا.

ئج
ات.ا@

ملجاد@عررة@ريةلمزارة@عر@بتلكذال@ئدبمة@ايهررة@@رتهصرثم

@ته،.ميلعقيلئاد@طنهتعاد-:.نناد-االت@جرف،انرور

فلان.@ل:يظالإشقامةعقوالميلاللىبمعق@ث@من"ئاقوتر@ه،
لشل@.ومالاكما:أنثنىفضعلىبخهدرإذاالتى.

3س5لهير-بمابنقفيم(1) 9



3الابعقءاط 6

عن:ممرور@رسن@@تعيركناي@@وسنبالج@بهر@لين-و@ل@لت-

أنه@ى:بهله.مع
خ

مجببمرعم.ونولجدالا
عنسرفىتفسه،

ايى@طرق@وعقتاد-اقه-سيلعنهيخرهضحلفىاجمقدللق،

إلىيلىشاد.يوصلى

فقال:هفيل@شلاالمرورلاالجا.امذ4ع@افيس.سجحانه-بخا-ك@

وصار.وذلةأنسأى:خزى،الديخافىلا"

يومونذ@ق@،
يوموعلهأى:بق،للرعذاب@@لقا@

يدركمةالقا

علم
برص.ال@يافىخهوضغرورهجزأ.بهويممالىالمحر:.@مذلب@

ضبوم@حلا!ملاةلهونول
يم@كشتكلادفلك@لمذاب@لرانل!@

@
اسر@ركدوغروركبهلكببه:محرقعذابمنرونرنه@لذىذإث@ما:

ل@.@حراضلاكعليوحرعدعلى@لكنر،

افىوعذابخزىالرءتى@بهذا@لماشسب@ن@-صبحاد-ةوأ-

الاحمال.أكثربهمااولبنللاشانلجارخانالانهمايه،ول

تالى-لمله-انثبيد،ل@بعالاميىاقهوأننه-.سبحاوترله-

لصلاكحنىبمبملجاد.ظلمبف@ليىنافى-اقه-وأت@ى:عباد.مع
ينا@ف)نهورنههمظامر@لهومنبهم،رجممر@ادلبلذن@،بمرن

صا@..ذنوبشفيعنمفو@على@لسيئات،@افثيلسنات،

فقال@مابقهعنجرعايفللالناس،مق6خرنوعاسبحانه-بئ-ئم

به،ا@مانجر@ماب@يإنحرت،محلهيبد@قهس@ناسومق@تاد-:-

"وج@..علىايقلبقنةأمابتهنط

لانى@دبنمئ@لرفمل:@@"عرتملى"@اجم@د@ات:عاحبظلى

لاعلهديخم:فىابوافطرفلقعله)بموفمثلومذاوفلبه.وسطه

طرأح@فإن@لمكر،منطرفمحلييهونكافىودمانين@،سكرن



3 @دغ-.دةصو6

@1،،0،.و@هعلوطارفر@الاا@ان،اقرو@وغبة

جهأخرمامنهط:رواياتالابةدفهولنئسببفىالمفسرونذكرقد،

أته@صول@تفباالمدينة،بقدم@لر@لكانى@ل:عا.أبنعن@لجار@

ننتعبئلم."أنهأصتدلملانصا@،دبىهذأنال:يخلهوت@غلاما،
0،0صو.دبنهذانال:خيله

عبدقمؤالمذبن@ينورتفدسبر@مابمة@ايهرألاب@ه"فىلراالشا.
@،أكل

رب@رادي@،@شجار@اتق@@مةجمزأز@القيلةتشونفمبر،
(

أصانياخسروأ)نوا،نرصالاورأ:من
بم

@
ن.واط.@خ

يلزكمننمو.المنافقين:،ثانفىتاد-قىله-الآيةبؤ.وثببه

يسخطرن،،3لمإذامنهاايمطرلملؤنرضوامناأع@لرالإنفى@مدقات

@ناص،@@نمذا@لرعبمور8حرف@لىسبحانه-.بقر@ه-يرو@ات@

محفىبتارجحوكاده
1
ولم@ثىء.تعا.ع@جمص-فيمارجح.داله؟0

@حفة.أيةرمرفر@قر@ل

اد.رالمر
@

في:@ن/4اططصأط،فإنشماد-:.@و@ةفى@جر@

دن@وية.و@ناعوكنىع@منارنيوى

ل@:به،ان@دنبرى،!جربادتهفىبنبالمذبهذالفئمإنأى:
عرحقيقبا؟نلبياثباناوابرظامريا،ئباتاعبادةنعيه.ماصعلىثبت

لا@دبق@دقين@طنير@المؤ.شان
و@.أوو@)ىانهمعنيزحزحم

@ى:و@م،،مح@ق@بااوثر،مي@افى:.متنة،أصاقي)نو.
والم@اعى.لثفردوديخهإدنهعباعنورجعارتد

1صىبمبرلبهافن@ا9) 4 6

ت@(2)
1صالآرسى-71بر 34.

الآء185.و@ة@رةص(3)



36عض@لسابع@ز.@

لابين،انللصمرذال@والآخرةاللياخرد-:،تاله-وئر

صنيعة.علنبةلرهيمان

ةضارخارتين،قهعا،جمعحرف،طاقهببدالنىمذاأى:

صببيا@ال
@

)رنداد.بسبخرةا،وخسارةمها،"يدهماعلىحصولهم

اطمرتفسه@@جم@النىوذك@يئات،وغثياند@ايهنر@
انس

رأ"وأسلىخرانلااذعافلان،اضافىلا@ازعالنى@لىاسع،
من"

ص@نى@انينص

و2حرته.دنباهخ

دقال:@)صوالمذبنب،"ذانخرامرظن@-صبحابر-نم

ينشه..،.ومالاينر.مالاقهسرنمنيكلو،

لاشطغ@باد@اكشن@ما،وإصاناأوثاد-تاقه-اوىيحبد-أى:

انن@ممتماثجفلنعشيا)نوشرء،@ن

@ذلك،و.
ش@صذيفملهى

سنى
@ربنفع.ولاسفيلالمادت@

ورشاد.عوابصعنثاسحابعداالبميدء@لغحل

2خرتقربعاوتقر@،المذبلبمذاتبكيتإلىبحانه-اضاف-في

@شير،.@و@بئسالمود@بئسنفحهامقأتربنرهلمنيلو8فقال:

تص.صوالمود:
يو@ايىايصتواسب@يهمكوييةيخدنشدا

حمباند.فىوجمخا@طدعركيامقمرو@منير:بناعرلى،وونناصره

يحبدأى
أقربضررهمبوداالمضطرب،الجاملالإنسادهذا

و
ئن

المجود.مدألماحبوبنىلناصرلبئىعنفحتة

ر.فر@باطلالممبود@جلت@لتىالاب@مد.سمجعيخل،كبفإن

@نفع@شرر@@عظنفت@نىو@علبهابقة@لاالابهويننف@ه،منأنرب
يائاما.نة

فىعر،بدلفظ،@نمنا:بإحماباتمذا@لنساؤلعن@لا.@بىبوفد

8 نجولبممقالنانيةية1



الحجسورةهث@

نعاد-قوله-صه:.ما@قالبهذا@لى@ىللآبةننبرهىصدر@قر.وفد

)فهفي@وعبادنهمألدعائهيبين)سئمافه.ففعهنأقرت.فرهلمقيد@ر،

ق@@لما..ة*يىا.ضلالاذككرنويقررتعاد-،-
@قرل.@

برفع@لفبامةبومفى@ل@بقرلأى:
ر.تفريرىحيزأحوعر@وتس

ب@ولابببه،@لنارودخرلهجمبرده
نفحنظ.قمه.بشكانممااأشت

النىصو@بئراقهوتسنناعرا-تخذالذىئىوامهض:د@عاو

مذادقبالكل@ة.@لنفعكمارشعضفررمرأبمف.كاا@ط،وشئريط

تصفى@باف@من
تج

@@ال
يض..،مالافمهفىان@وال!@منم

ضرءلمىلجصتعالى-اله-ئرنتال:.@لترطبىالإمامماذكردونها

أثنىسفرهلتيدعو.وجمهعداظب@نىمذا@اى:ق@ه،منأترب
يرولم@مار.@دخلببادتهلانهالاخرة.فىنفحه

إكنهوأصلا،شا4"

ل@اقى@.ففعه،منأفربضرهكلل:
)لاآأ،@او!كترله-.بالى-:.م،

بين،،2،.ضلال.فىأومدى@على

ببدون@للىينضانفىالأولالابة@نمن@لمل@اهبضذكرهطومنها:

لاعناما،إذصنام،ا،
و@ذ@آلبها،كفرمنقرولاعبما،نتنضع.

@شبير@الاعنام.بزال@االرأداذمح@ينةو@قرينفمه.ومالايفرهالا0يخا:
غالبا-باذ-ا،"لفظلأنيتحهومالايفرهمالاترلا:،فىط،بلصه.

شقل.كلأصناموابمتل.لالما

كفرعرناة،مرون@مافاة@ضة.عيدنشان.فىفىنية@نا@4الآتاأ.
.@@ثا@و@فرمرن@إنغيرى،لهسنلك@علتمامه:،لضالفائل

@عداة@ن

@ااط@لدتنمفلىء@حؤنالممبودبئ،
ةىأت،الدلنغو@ذاديهم.ة

انبةا

1سالآلوس@ء31نف@ير(11 25.

.18حا@فرطبمه-21ننير@)2،



3كاكرالجزءألابع

فى@لنار.عاببخلودأ@بوداضرصثى..لاكأ@بمنسيلانر"لما

الديا.حطامنزائل.تليلبعرضرننهمن@فرب

افيئ@علاة@بعضنية@ثاالابةفى@باطلبالمبود@المرادأنعلىبنةوالض

كاظ@تل،ي.لمنغا@با-التىتأق-@لعبير..كلن،س@تلاء:@جن@منلم

5نفحهمنأتربفر.لمنيدصدال-:.- ،
، 0.،0

@لتبىل.منو@لىجرا،بتولمذاأقوسمر@نا

فىإص@ة@الاصقلناساقتتديمة@"ال@ررةىوبذلك%

عنملكنلك.لب@@لزضون@فولمل@الحيك.ت
حىنوبكى.ينة@

ص

من@صادقين@للؤمنينضالى-اقه-أعدهماالكريمة@دورةثبه

سب@-4.توعدبماصرحتأنيص@ثوأب،@صن
علمبيرفيالمجاداكننه-ا

شالى+:فتال-بوء@مقا-،

ىتجزجناتلىدضاطلبوعئما@واإ:الديئيدخلده@إن"

)،1(،.يريدماسيةافهبنالانهار،تحتهاين

ناايماا،2ض@ؤذبئعباده.يد@لوكرمه،بفضلهنالى-ا@ته-ن@@ى:

ما،اثجارنحتمن،عرىخاتتط@لصاطالاعال،ا،وحملوضا،،

ومثيتتهح@ماتقفبصب@@د@لهماقيينلتافى-@ته-ننهار@@@@

ليى(@ن@فو@سجاصارض،بمارضهاو"أزح.ذال@فىبناز@هان@رن

ضدفيهلاومم-2تعليهاقهصلىلن@ه-نمرهأنشحانه-بين-

لى-:قعاففال-@اعرهو@،ذلككرهط

4سحلن-."ا.ا%(1) ا@لرص8
ل@

بئ
انقيطى.الأ@ب@عد

اطع(سورة-34)



طج@رةصوك@.

فليمددوالاضرة،نيا@د"قاثةينصر.لنأنيظنئكن@"

(15)مايضي@يهد.هبني@فلينظرملليقنلع@لشاءتمبلهبسبب

)61!،.بريدمنحمهلإىاالهوأخبينابايابلنا.أقئكذالث

ار:أكلألاودالآب@أفيرفىدا.اوا

أولها
"

د@أعدا.إلىيوبظا"8قرلهفىليرانا
-"أسحاي@وصل@بى-

صم-وعل!صلى)لبه-بودبنحره،له.وفىض

بهجاءالن@للضر@يند@@لنريئامنظن،ثقمق؟والمحئ:،
عد

هبنص@نأن5وسم-عاباقهصلى-

ةوالآخيالدياذوصلم-،@ليه@فهص@نبيه-بنصر@فلا@نأن)ى:

يته،سقفالىأى:@صما.،إلى@مجبل،بسبب،5فرمدا@ل@د،فلي@

حما+.كرماعلاكصتص،@لربلان

.

ضة،.لصباد@شد.ادبل،بهذافرمذا@ال@؟@لصنملفطع،ثم

بمرت.حقباسقفالمملقالحبلنوتدلى.

فى@ص..ا@لكلؤمليتفكرت@ى:ماييظ،كيدهينمبنفينظرهل،

لنببهنحاد-للته-)يخريخظنقسه.بهامتلاتماصذشلهبزبل@ل

وسم-عيهاقهصلى-
أ

ضرلتهثيئأشينيرلنوالنين@،الإختناقمنبنضهمايفملهفإن*،

علإوصم-صلى@فهلنديه-شالى--
و@ي@ه.بنيظه@رلل@مذانايمتا

لنببهفمرمئقالى-اقه-ماندو.أننبب@كلة:@لكلإلآيةلمقمود،

@سكلفرون،@مما@لشمفر@ائل،يمجوللىوسلم-عايهلى@فه@-

لاعا،.نبيهفاصرنعالى-اقه-نن@ببأم،لليمونران،رص@ل@وكر.

علبهافهعلالىبنصر@،لقان"نولهفيعود@لفصيروصح



@مالجبرها
كرح@

خوسم-
ل@نذكر،؟لالىلمأنه

م
ابقة،د@الايكفىعليهدال

بنا@يدخل@فهين@اتجة،@للأبئفينالى-نرله-فىبالإيمان@للر@ذلم

1ت12@ماوعلوا@2ئوا صم-وعليه@قهصلهلنر-قبالإبهان0،:0
تالى-.ربه-منءنيبهنماجا.

لانلتطع،مخمله:تجرإلمجلا@طاشتحتناقلمعقصبحا،-وبر-

ثمو@ئقدبر:محذوف.إفعولوأكه.وهلاأ@هائهالىيؤدكىلى.في

حيانه.أونفسهيقي

هففقأل:،بهذا@ترلللآيةتفسيرهكثاف@اعاحبدر@و@

@
م

إخمار.دخهفد

مقبنلنكانننوالاخرة،فى@دنيالهرصناعرا@تهإنوالممق:

ليتغرخوصحه،تشى@ذ@..خلافيخلاقهانواطدبهدبه@ا

حمق@جلغ،ص@لفط4ةلغةمنفيلهماثيفحلبانبنيفله.فى@ازالة،مر@ه

نضهدوليصوراصد-هفما@طظيعلر-كأق،شه،سما.الىحبلامد

يخيعهأالذىضر@مهبذبمل@هسل*انأة

الكيد،موضعوذمهنهجمدأ،؟عذا@لكلغرشل-4شحاوص-

بهبمدلمة@نهزاء،،ال!سيلعلاكيال@أوحما.عيره،علابقمرلمجث

نفسه.بهكدانماعسود،

ينطه..،لمانجبلابىماالايدهفىليىأنه@د:والمى
ل@

ن"4فوفىدنهألىدصه،يخص@نله:،فى@و@لضم@انوئافبا:

طيظكل
@رزق.كمئمئا@نحروأنه،

ياليأفىيهزقهيفى@ن%جمته@ىمنكفمن@دق:نميكل

لتررقفيهاليىحباةفىلاخراذنفسه،وي@لفلبختق،والاخرة@

ناد-@ته-4فمامماثيئاينيرلن)خناتننجأووعرت،

هعصات-3@نميلأا(زر
ه-



بم@رةسر3*

علعائداينحر..فى.@ضمير@كونابوحيان@واسظم"ةالالرسد؟
وفسرمذكور...علىبرد@لضمير@نوحقر،@لذكونهمن،،،

1بارزق@مراي
0

شرءينعقمنفقال@:بهربقمنسائلعليناوقفعبيدة:أبولظ

@ته.رزقهبرزقئمن:@@االه-

ظقننشيئته،إلاتفادلاتماد-يد@فه-الارز@قانوالم@ئ:
ذفىلايقلبفإنظيخق،يستسموايمبرولمز@ؤث،كيرشالى-@قه-ان

مرروظ.بردهولا@لة

علهبجد.كقلاتعالى-أقه-تسمهمماعلى@رضاثاطضر:دشو@

"،حرت...

تعاد-،أقه-وانمرإستبطاالمسل@نمقفىمفىالايةأنأاونا@

انلبيانالاية@نولتالمفركيئ،علىوختهممغيعلةوشدلاسجالهم
د.كل.

افه.كفدار.عند

وامت@لا@ته،بنمر.@نأنبعلن@لناسمنن3منأفى:عونلض

لاوقاانركفاعليلانصرلأنشلجا.فابمتذلد@حدوث
يخهالابتع

مشنة.و@ته،إذن

ربهووعايه-ول،ا؟@لقول@،@صو@الى@الالأفرافربان@هدو

للياةثمنرأقرسلنا@لذبئلننصرانا5نالى-:قوله-ويقبه@لفن،
ضادا،تجومويومنيا@ك

تلهالنيند،مقلا،،.عليماعموخدوذاطبحانى:،وفولا-
@ررءبذلتعليم@قه@نبنيغموقرا

1ففسبر@ورس-(1) 1س7 27.

9،.فالفر@لأبةسورة(21

ة:@@عر@نآلرةص(3)
1 1



كه@ثر@لابع@بز.

يم@لقركنبحات-مدح-ثم
بات2فاهأشوكدال@فقال:،

0بينك 2يك2نالتراقىاناالرأضحع،بلبئالالإشندشلواى:0،5

بلؤ@سدوتوجاكا@يمبمة،اطسانبهاعلى@لدلالةبهبنك

بمقيهلستاد-اقه-ولن
الهادىفوالمتتم،)دعر@دبتهمداد

صود.مادمنناكليرلفى

@نةد@لفملصأنيه-بحابين-ثم
ذمروحده،إ@يهالخالنة!@فرق@

شالى-:@ال-باطل،@وصمنفرفهكللجهماب@لالعليم

ى،دئصارو@بئي،دصثاو@وا،هادو@لديئ@هنوا،@لذينين،

الةبن@لتيامة،يرمينهمينح@لاكلهبنا،أشر@يئو@هو@بوس،

)71(،.ثهلا@نهإكططع

ثا،ففىسذ
ئ@أما@لفرالناس:منفر@ستعن2ن@دشا@لقربم@@ايهر4

بهم:و@لر@دا.2منون@لذةفه@ى:لمولى،أ،
و"2@ذير@

-@با@.ا
لى@ته@

نبص..واهوصدشو"-طيه

هب@وللإدأ@لقر2ن

فيأ،صالإملامدينفيإللإن@مارا،
@لفائمق.اط

@ما@،وشسلالإبمانالالاينالتاد-أقه-برضايلفوزأنلساسعلى

أقهعدأكرممإنتاد-:،قاد-كا@،بذ@@لالما@ةمحلىلامةفضلولا

."آأقا

و
مادابقاليهودا.اار@أى:مادوا،@لذبنى،لم@ائا.،الفرف@أما

ية.فى@ليهوددخلوكرد@ى:فلان

السلام-،عليهيعقرب-أحد@ر@د@وذا،"إلىنبمايهرياوحموا

@نبهودا@اأوصد@لمريب.شد@ل@لذ@لوظبص
بل@ل@عبادةبواستا

يمهنا@مدانا5لى-:تاله-توو"4تاب.بمعقمرداكودمادمقخوذ4

اليل@نبنال@:



@مجوةسو

دبخامىارجاطوصه،صابجمع@مائبين،@8فرةلثأسايئاقةوالفر

الى

خوالنجم-3و@لنبصبا@لظلف
طلع.)ذكرم-و

آفولمو@باطل.افيإلىالحقالدينقن.اطأرصبه@:الىاد

صيثشصلى.دبئمحلتهمعرنينولالا.ة،اكىأجم@ببمرن

ا
بن

كداىاقفصران.كحنىإنمرجمع@لنصاسى،فرنة.س@رابة

يل:لام-،د@عليههى-@قومولمللبالنة،اقنمرفى@با.و@ماق،ءة

ماخوبزس@ممال!مذا@نوفجل:له:أنمارانواكالانهمبنلديهرا
بها.لقدش@لنىكلد@ثيىبة@قر@صة،@لناصر

تولمالمجرس،8فرتكىفاصة@فةوأما@لفر
@لثسىببدونوم

دبنومزشيئا،@لذا@كلدبئمنأحذواتوملموتي:و@لنار.و@اقمر
@

"@ر

"وظالةرأويىاأص@لم@عا@بانتجررن:وضبا،

يمرا@ووا.ئركرالذفيفىنةفىوالاجمرهدسادصة@ول@ما@لفرقه
اقذمنكلمعموشلمثمل@ماوتيلوالاو:مناما،عب@ة

مع
@ه

2خرالهالى-ا@-

@ىء@امح@@تهالقياط@نيومببنهمبل@قه)نن@-:،سباوترلا-

يرمجمياحالهمعليهجمونلمايانا،شج@
ميحم@@حمق@قيامة،.@

طبم.بهنالى-@فه-

@لاهلمجكةجمعالا.بيضصكم)ش@فها@ق
شعاة-اة-@لفيامة،يوم

ظقه.أحوالمنثى.عليهلابخفىجمبحدشجداكىءملىكل

الرحمنهوا@سنة.يانأ،*نجل:الايةو@هذهه:اما@@بلفا@
الإسلام.ومو



يالع@بز.
6

ش
37

فعرمحلؤوبرماواشهاوأذ@لنانجةعدد.ماوصلكلي@لانوخسة.
ولى.ا،لإنبر

صىكلعلىأفه)ن"وفىله:
بفصلىاقهإن"لقوله:تمبل"ثهبده

علىاقهنلمتجل:أنرلاعلمعننلفصائضل:نلا،ظوكانبينم...،

)؟،.سثاهدة،ع@بهع@أى:نهبما.ش.ص

صع@اءنأنسبحايه-ب-ثم
ولصتحالى-لاطانه-

فقاط:رجه

لهيسب@فةأنأترأ"
فىالأرض،و@@لسمواتق@

منكثيزو@لدو@ب،،و@لث@جروالجبالو@لق@ؤو@لنجرئمو@لثسى

لهفا@ثهكنو@عليلا@لذ@ب،وكثيردص@لناي،
شكرممن

)81(،.مايشاهينعلافهبن

0شأ!فىله+فىتفاموالا@ ذلكوسنى@لعلمافابةؤو@لالشقرير.0،0

أندونالإنيطربقعنبهآثاتالى-قه-ئناتص@"مذهعودق؟

شه.كإ:فىخا

يرلفرعو@التذ@لالنة:فىو@لسحرد
كه.وماثبانحنا.اعفاضر

بقمد@لمبادء.رفرا،على@صةبوفعفى@لثرعوض

ولسو.تاد-اقه-@ب@،@يا@حتالاشيا.دخولبه.!ادوالمر

بةبكيةل-و-عزله-عهاووختتامااااشيا@منامايربرلكلوانقيادكلا

1صلبلال!-2لىالجلحانجة(91 08.



اطرةصو3ثلأ
ج

ونفوفرتال-قه-تسجدئات@ل@مف.بأننؤمنفننيم@ا.افىمو

تالى-.له-دالسومذا4ير

صحوله،بسجدنالى-@نه-أنأبها@مانل-عمت-@قدوالمعنى:
@لسلفانه

رض.ا،فىمنوجمعفى@لصواتمقخ

مقفىله:،علىخاص@طفو@لنوم،و@نه-@صسىو@ونرك:،

@،.فى@لسحو@

تعادبعفهمولا@@ثبهها،بالىكر،)يامامفردألجهايه-سبحاونص-
فبيناي،@ايهوهذهيبدونانوكا6خربئولأننها،د@لجروثعد

سبودة،ولبتقه،جمقوصامابدةاكاسبحانه--

من"علىضمىعطفو@لدواب،دث@جرو@و@لجبال5نالى-:وفىله-

ما،يب@كانبمفهمنأيضا-؟عبها-بحانه-ونص-الارفر،فى

ص@نام،فا؟،بؤخذمايعدأو

الىطقامتحرالذبئإنالناس،.منوكثير"يمالى-وتوله-

لهمعترخلحتالنينولم@لناس،منكثيركذال@-له-ويسدأ@:
وهام.وا،مقتر@مرتر"و@ايهنر،@ئركائبضومئ

لصااستحبو@لذيئطلطبانالعذأب،عيهحقوكئيروقىله:،

طا@اللى.

محلارلم)صربسبب@الذاب.عليهمثب@@صدناس@منوكثيرأى:
@وإيثارلم@كفر،@

الىضد.علي

ثبحتهبموصق@و-،،ففاذعلبلبما@لكربمةالابةصبحايه-خنم-نم

بثا.،.مابفحلأقهن@بهرم.منلهفااقهبهنوما8شال:

لهفاوجمر@بها،سرطية"م@و@
3وبهرممكرم.مف

مقعل1،

@رم.
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كامرنجق.شق@أوصء@،بهرمشلهفاوينز.،لقهيهظومنيى:

أوبحاصبه،حيببدوننعلها.بئمابفحلاقه-إنا.،سةنفي.

علىحكله.يمفسقص

خومرصبمهطلامعقب@صمواقهالى:،ن.د-ظ
اب،.@د

5 0

بينالمفارناتبر.ياسن9مانجاصورةذ@كندسبحانه-ساق-3

فىيقإلماسليمذى@تلبنحارصابرالمزءيي.@ميرفربن؟لد@@عير-

تمالى-:قال-"لاالإبمان

لهئمقطحتكفروافالدفيرك@،اء@سواقخممانهذ@ن"

مافىبه@نر"(19)المحيمركلوصهمفوقمنيص!نار،ئيتياب@

مقاوفم(20)الجلود@غنمبطو
أنواأرادكذا(21حديدر!منمع

الهبن(22)اطربقمذ@بوذو@افيهاواأعيدفتممنجوانها@فر

الأغاز@هاينتؤىجنالروكلوا@لصثاطاتامنواالذيئيذخل

(23)يريخاصور@زأو@إسهمفمبمنأساورمنفيهايحلون

منبد@لظيمبوئدوا
كا.(24)اطيدصراطبدوهدوا@تزل@

أاختعحوخصماندانتالى،-،.فىله-لقى.سببفىالمفسرونذكر

فىنجتننال:.ئنيايلىكيرأبئمالإم@اضارروأياتربهم...،فى

ضصمان..،مذان"الآيةتاننمايخمكلنأنهأبىفر:عن@ل@جيين

بدو.فىبرزوايوموصاحبيه،وتجة@وعاحمبيهحمزةفىلتش

ختهال:دة،نتاوك@
تم

@ايهناب:ل@فقال@كاب،وأهلالمل@ون



@طرأمحو*8
ج

ضنلص@ل@لوظامن@باقهأولتفنقكنابم،قبلبناوكاشي@تجلفبينا

دمئ@باقهأولىقحنيخا@،ا،خاتميهيناوعلى@ا@@بقةنا

الايةوأؤلالإصلام-/اقهفنمرأىنارأه-منعلىالإسلاماقهفأنلع

فى@بص@.ا@تصماوالمزكهفر@ل@شلالآي@:فىومحنءا"

ةين@تفموكلها،الاتر@لثمل@قرلوضا@
ما،وكيربمرت@يه

دبئنصلمجرنبرللؤشين
"الإبماننرراطفا.ونبربدنىونو@ل@@قه

نجيهنرأمختدكلبأنصفانه،ئر@همفىذاتا@مموحصلىنمذاناى:

محلى@لباطل.كسهوأنيلق،علىاةنهم

كو@اصيل:.ظل
مم

وطهلبا،ويذكرظبوعدولذل@لرم@صلأ،فى

انزرصالمحر@ب،.رواقصاذالخعنباأناكوهلة،@د-ت.-4قر

ا،اخمر"ةلظطوأنففر@قا@عخصمصلمنولماوبؤنث،بمى

ظبعاختلرا،افىمنينمنطائفتاناط@امالى-:،له-كضالجعبمبغه
@دق،،2،.كاةمر@

ل"،سبحانه-:وقي،-
تفببلدي@ر...،مننيابلهمكمروا@تبئ

يى.وفرخممكلالطوجمان

أكةأكا
با،ن@ا@لطرمنلهمتالى-افه-تطعاخهماولموأسكضنث

باما.ألبسه@!و

بهم@ط@ي@ار@@ا@)ع@شبهلهوكاذللا،لهمعد@فه"أىالارص@:.ل6

تمثبليةاصتارةلطرمنفىجئهم.تدرعللهمونفصالانياببتطيع
مناكلبرو@هكلة،

وكازحنبقبة.ولانجابنبأبشطيع
يذانهل@@ليابجمع

.40اس5بهير-ابنن@سيرأ1)

1سملى@بعل@-3اجملع@شبا(2) 5



كل@9عثهرابع@@لجز.

ل@ا@آ@لنارأبي
بضموكونبهم،

لالفبالماض.وجمربعض...وفيا

ند@@د@ال!
@نته...،،؟،.باالضى@شايتعيرمنفاليسوفع،

8وقىلا:

لمأى:"عسذ@بهمفىزيادةافي،وسمر.فىقصيمب

ذكلىزإد"وإ.مماذب،فارمنثابلهم@طع
وفرلسر.منيمب

حمم

ة.ارالحرفى@شذ@جماتثوأضلغ@با@االا.أى:أطبم،8

."والجلودلجر@ممافىبهي@هر.:4وتر
علهنزتبللانار@لىاني

ش

فلات@رنجال:الإذابئ.سنى@لمصمنطعرذيمر،

أذأبه.)ذأيصر.لحم

فذلك@ى:
بهيذابأنهأر.من؟فرق-شممىيصبا@ى@ديم

فنوله:أيفأ-.جلولم-بهنذابكاحثا..وا؟أئ@رممقبعلركممافى

بهبذابأى:غم،برفىماله.نرفىلةصوالمرط،@لي،لفع@لود،واط.

جلودم.يناعذاب.بعلىمممفىأنى

بصهر،."علىم@علرفوفبفعلءتفىع@لجلودصلفظإنويخل:

بهقوك@وم،وث)خا.منب@لركمفىطبهيمىو@لتندير:

لنار.باأصبتإذاوننكشضتفمما@الانلىلببلودد@لانوذلكظلىا:

ةممعردالىيعرحمدير،من@قاخمولهمنه-:سبحاقىلا-فىوالفير

برن.بهتصهرانىبهنا@يمبين@ل@

جمعوالمتامع:
ونغ@لتاتوعوقابمبمرمف-

ا

4،أ@لثايم

فلانافلانييقال:منه.والزجر@ل@.،حقفى@معندسللص؟@

و@ذل.فهر.ذا@

.134عىاجىنم@ير@ولوس(1)
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الملائ@بهاتفربهم@دبد@فارسنبقلر@@لهزلا.وخمتأى:

.3كرو)ذلالهمفىزيادةوصيمر.علي

صيودلهم،"فى@ضحير@)نوتيل:
@لنارولخزنةلى:@لنار.4

فرفي.@ل@لا.جمهاصيفربونحدبدمنضارب

ير.نصوكلافىيئال@لا.صانتمورصلآبةلين،@لضوعلى*

صصأنأرأدواكلانه-:.بحاوقىله--
يخها،أعي@راكمشاشا

@لنار.عن@لتزحزحونير@@ندمايهيقابلونلمامميان

رمن@فارمناجمرصأنفرون@.@@أر@دصكلاأ@:
بهاوكرغا

5تمالى-:قال-ى،؟أخرةمووا@اأعيدما،وسعير
جرفي@ن@رنيرث

ا

من@@خمارجينلموما@لنارمن
ا

مقيم،عؤابولهم

أى:عذوف.@قرللمضربق،اطعذاباوذونرد-:،ظوفىله-
نم.بداالمحرق،ابا@لصذوقىر:نث@لناخزلسانعلىلهموتلمحيدوا@ا(

بقفرحالمرمذأ
عر،المثابو%@لنلرببزازلومرحمالين،فر@@@

أفغرس.فزعوث

فى@لنفرسلايتركلتركب.بايبالترترنفىكمادته@لفرأن)كنو

يهبعبلالفزع،مذا
ذلك

عاليانو@ر@عنورمحا@اضض@@ا@ح

ىمحرصنكاتوعلوا@ئماط2منوا@لنيزيرخلاز@فهنيقرل:،المز@نين

1الأتخهامق
ر...،.3

علىفه@@@صبيللوا،2والدبنبقل.نلمالاصلربسبحانه-ويخر-

خصماكمالطعالهمبما@نةشصاروإالمؤشين،لثانشمبموا..كفر@لذبن
فربئ.ل@

ة؟933الال@@ةرسو(1)
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@
اطوو2منوأينالعبادهبدخل)حماتوبفذلهتعالى-@قه-)ن:@

أضجارماكتمنعرىعالياتجناتات،@ماط@حالأ،دنج@مفى
@ر.الاضممارماو

حر%،نيولا@همو@ؤلزاذبمنأصاورمق@ابحلرنوترله.

يل.جزو@طا.ويخر،يخرسالجناتنلكفىي@لونلمايان

منولمى،أطأ@لشبمنباساوركائةنماتاطتلكفىنونيتفأى:

@لناتيئربر@لأطفر@ئيخها@دأملبا@ملمااليئن،االؤدز
@لفاخر.مم

أتجلصلوسحث@لما،يخرير،حر@اولباصهم8وقىله:الارس:،لظ
مح@غقعض@صلهمباسا،نجوتبانبذلنل@حريرا،ا@ولجبسون

هوشلوالجنة،لملفىكلعام2اطهذالنالظامرانم@لببان.-

سيدأبىعنوغيرهماحبانوافيلنساقأخرجهلماكب،ا،باعتبار

فىأءريرلبرشوسم-:عليهصلى@قه@ته-رسوللظل:درى؟ك@

لاا".يدبسه،ولمالجنةأملدبهالجنةدخلبلنالاخرهفىيلبسهلمللدفيا

ذلك.علىممرأماتنيم@وعلهلرا:؟

إلىصر@د@يد،وصرا@لقرلمن@بلى@لماومدو8تعالى-:وتوله-

@لن@ولطمعاشهم،لحسئيان
عليبم.بهاافهأضمألىم

ضهيرانى@طيب@الى@ترل@الؤمنينلا.صتمالى-افه-دىو.:@@

انى@ذبقه@غدنة:،أ؟دخولهمكدلوايضكانءكم،تعالى-@فه-
لايمسنانضلهنلاقامة.داراحلنا@لذىر.شكىلضورربنااناءرنمنا

لرب،يخهاولابمنانمبيخها
"2".

1@لأيوصي-قيم(1) 1س7 36.
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أنعم@لذبناطص@روصد،يموأطالى@امرلقمخاأ-أ@-4ومدأ
لقروةتأضةض@ببضاروالام،@وال!الإبمانبنسةعل@هماته

المحدة.لالأفم@يلووة،،@طة@الالانر

ا@رشلىواى:ل..دضمن@طيبإلى@املروله:فود:.كا@ثوتار@

@تنيأفي.مامروتي:فرآن.ويل:اقهإلافىلا@مرفل:@يه.@

قرلومرمأ،ا@ملا@لقولتع@يدلمافى@لؤأندوكوقدئارأت.سن

ا...لهذمداناالذىقه)به..و@صدئنا@لنىقه@طدسحانه-:.-

زد..،عنا@طاذمب@نى@فه@طد

@طاطعردأاوملو@ق:،و@
دالمح@والى@لحر@طاأرضلىواكميد،

الإسلام،،.(.ومرلقربمدين@مرالفىافهعرا،أوابخة،قطثوص

مملأ@دا.ض"كللأ:@وعقا@ينعقالمؤثرمنا@طلىي@رب

ا،وعننته،م@و@كنرام،اطالمبعناطلىبث
بوصوعنينائهص

أط
يدمئ@صيرصو.دمحنجاج،اطعلىترد@لنىالمفاخوعىاليه،ج

ثحالى-:قوله-ط.المبد،مذاعنالناس

سببليعنذونو@كنرواالذيئ@ن"
اطراملجدرو@@ئه

يروقنو@لباد،فيه@لماكف7سواظسإ.،صأالذى
لللاثلفيذ

ب@اب@نايملإبربزألأوبذ(25)أليمعلى@مبمنيخلمءنذئ

الركعوو@لتاثمينفينل@ل@ينوط@ربماث،.@،ئرك.لاأت.
@نامرو@لىكلرجالايأتوكبافي@ثاسفى@وأذن(26)للئجود

3لهمءينكرئرأليمثنغدوانانجح)كا(يقهفجكلمنيأتين

خالسبر.(11
ال@

.4@،ص3ر-دث
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ماعلىأيلهمملومات@فىاثه
ص@ينرزض

منهان@االأضامة

اليقضشثم)ه@(@وا@لبائى@لنتيروأنج
نذورم،ولمرفواثحهم

)92(،.@لحتيئباببتوليعلرفوا

ى:،@لى@زلإماماتال
ا

صنينوانز@اممناربينفم@،بمد@نلى-تأنه-علم

انينإنفتال:،برفرمؤلاء@اص@كنروعظميت،الحرمةعظمذكر

أم.اء@وا@سجداقهصبلعنرنوب@كفروا

ايمرحينوأ@ابهحرببن@ضيانأبفى@تشألايةعاصى:ابئلظ

عفوأما@جدا@عند-ن@ا@مح@موصلم-@ل!ا@هص@افه-رصول

مجوأن
عليهصلىافهاقه-ولر-يهرهةلهدىوايضا،يشررااوا،

فى@لاميعردأتلاعالحرهثمب@حرة،عرماوكانيتالهم،وسلم-

@لفادم..،
ثا،

وصح
نهكفروأ،،وص،للاضىعلىيعمود،وص.عالمفا-ع@لف

@االنارع
ا

بهاالر@د@)وشقبال،)واحال@نسينزسبهبقمدلم

بهادللرا.،،يئإلى@لففرصنني@فىلهم:فىالاصتمرار،؟د

وصأصتمو@ر
نه.احساد

وم@ى:عفرفاالتدأ@بذ..،يد،وال@.@بمونانؤوص

له-قىفىإنوخب@نحرلم.المبعىبمرت
ش@

@

@لذفيان5نه-

عاليه.الأيةأخرلدلالهمحوتكفروا.،

1لخرممحلوااص@رين@)نوالمش: ن@علىنالى-افه-أزله0

ثعاثرأدا.مند@عقلعلمغععلىواستمرواوسلم-،طيما@لى@قه

1عي6لمر@رارى-نثسبر(1) 3
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مرتفرون@ل@مؤلا.للرام..@لبزيارةومنتالى-،االه-دءن

1اعذلذيته@
0

ألها

وبصح
صفمووكانوالإرهاب.بللتهوعذواالخبريهرنأد

المهين.صيرمفىصرفةو@لصدك@بالكفر

@لجديهاشلهوام،دلمجد@وا5تالى-:لا-وترائفرعل@ا:،لهظ

لان@لحرمءطه،وفبليخره،يذكرلمده2ن،،مر@اقرظاوصنضه

عام@هع.وأعحابهوسلم-لحيهاقهصاقه-لرصصعوا@لنركين

ابالدكرشاتمدكنهبخاا@و@محه...خلرجا@نزلأسدية،
ا@

@،،ذ@@قالمقحود.

صللنصاناه@نى@.:-4شحاوقرله-
و@لاد..،فيه@داكفا@

صوله،سقفهعت@لناسافه-جلحيثنالم@لهدأيفض

عنه.ا@الؤمنيرعدسالذيئبئفرعلى@ل@وثنبع

ا.جور@لضأهقرسو@.،ولفظ
و@لعاكفخبريقمم،أنهعلىيالىفع

فيه.شوإن@ىفيه.ا.و@ابادصكف@ما@ى:عايهمععنرنهوللا.عتدأ

جعلنام@"لقرله@لثافىالمنرلأفهعلىبانصبمحاعمعنحضوفرأه

بهونأزوسح@باد.و@كف@لافيهشوياجاناهةأىأه.صيركمئ
كف@لاا.سوكونهحاللفاسوشناهأى:تجعلنا.،."فىالها.منحالا

و@باد.يخه

@غعلى@نلانعثفيتار:ني@،المقبمفيه:بالاكصاد:والمر
اذ@.،

بهوننوأسله.2خر.نم@منعل!@علال@.@ولاد:رفه.وا@يظلازمه
عننفىشقلون.م،واطي@المفاربإعنونالذيند@ابو@لمحل@ن

2مى@فربر-11ن@صبر@
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وويحض.به،فىنرنوفيه،يملونا،أصر-عدلمأسج@ناهأى:
نه

منوعلبه،ل@رثدولأزمابراره،فى@مات@نمنسقض،حتويترى

ىنهما،@اجلادأ@لنأو.@ا@و@@ا.ت.أملع@يه.وطاربالهازاشكان

ي.سوى.

ز@مم@ولام،ن@نلايمل@أقه(ادعهيهىيتا،راماطالمسحدفذا

صسنفهومحتأرضهفرق@ىبلصنهم،يرديخه
5

دنهدألمعذابننذته.بظملإطادفالهيردومننعالى-:.وقوله-

يلرام.للجدمذافىعفهاقه@ىثى.بارت@وليطمنلكل

صادجةومادل@:افه،دفيفىنلاند@طد.@المل.والإرواد:

"ابهطوصصر@لي.من5و
دلمه-محذوفيرد،فحرل.و.8ذنه@

@
مصفيهيردومئ@ى:@تعميم.

لهتوالمنولنح@أن@حو.@بيرادادا

ة.زا@يلإا.إنعلبإطا،،"

عنوجديبلاأى:الحادا@لعرلمالمبيرد@مذاومن:@@
كامأ-

أ@بمعذابننذئه.لأاعتنا@امحنوخروجهنللهبسبوأدابها@فري@
كهه.نهيم.ولا،تمره،يفا@رلا

بما،بالعذ@بتوعد2ن@لترلاندرجاتهاي@ىفى@د@لىمذا@حا.وتد

دبئعنفيالمجلوبربديخرىمنكل
ىنركدلم@،صا،قذا@ل@أقه،

أفي.ومميرهأند،بهغايهونوبنل

عنأو@باءال،إفى@@لح@قعنمبلصذ@قديدصنحتويد@ل
ا@

إدير

و@ثى.ر،لاحظكالسر

الالاشو@ولى-5ذل@:فىلأنوالاساقأنجربر@أبئلولنا،

با@ظلىالمر@دأنمنذكرنا.انىالقولو@ب:بال@ذال@تا@لفىذكرناط

3 ح(@@رةعو-01
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أتهلانوذل@طقه،محميةكلللوضع،@عذا
ييخهيردمنله:،بضعم

لحاد

@جمصولمب@الم،

فإذابهانملىمحر@هفوولاعقل،فىصظلمدونظدا"

نيميبعالميميلبانللرأما@جدفىبردنو.ثلام:@@فتاويلكذال@2ذلا

قتهي@،اقه
بوم

@وجعابنءت@تيات.@
له،

إذوقالى-:،نقال-ونطبر.@ليتنجا.عنذكب@دال@ورقينحدثتنم

بىضيثركلاأن@ليتنميلإبراميمبوأفا
أ.،.

مقفاوأوة
1

قهأش:@@لا،مفزوأتهةيقالن.@فىالم.الترولنىو..ك.

نه.نته.وبه.ل،وميانه@يه!

اميمابرلنبيناميافاأنونتونت@ط@تحتل!ابها@لمانلو@ذكرةوالممنى
يدل@ليه،لموأرشدنا.أم،@ربيتنا@نم@

بةمثايهرنليبامرنا،4

ا@وأىلأءأس

ر@بسببإيا.،و@ر@ى4،بوأهبتولونوللنصرصن8@ل@دا.:بمضظل

اطتص
برج،

الذىولا،الاساسطرحىصاص،ا،ؤماسكنست

بنرمركان@ببتعلوأنمحيه...لام@ا@يلإبراميمنجنا.سا،منمركان

جرم.مف)جلىكن@

تص@وقيأه،،لإبراهبم،نهم@برأ@قهأن@لقر2ن:عيهطملىبةوظ

ابم%)ناهمقأول.أن)د@لمأ@لمنهجماعةونمبتمحله،@بب@4إ@اه
نجله.ببقوا

بقضمنأعنتاقار""@ميم:%)ملى@سانتعالى-له-وظاهرش

زرعذكأغيربوأد
يدرساومبثياكانأةعلىيددالمحرم،..،بيتدعند

بقاصانا@@@ه@لىأنيدلنهدبيت،؟@نم@8مناقىلهليفا-محليه-يدل؟

وفا،،2(.سكان.

1صحربر-79اببت@حيرا(@ 05.

6س5ين-ل.انردنسبر(3)
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دتفميرو@مفسرة،ئبنا،بىتثركإ*أنتمالى-.قوله-فىأن،و،

@كأنرعتبااة-@لار@ايقرل-كا
أأسيخل:نهفكادة،@عبا@أجلقوئة.ة

بمعنىبوأفاهن@و،حروفه.دوقلممنى@لضفيهوذلكبا@بادة،ابرامم

.)نبونلنا@ة

برل!ناأذهباوقتطب-لخااأبهاكر-ذوالمحنى:وا
ا

@للإم-علبهمبم-

لنا،؟@لحب@اثةلاصويإ-با،الإثراكئلموأوعبناهام،لهرا@يتانع@

ناشام@4و@لحنت@لحيةالارجا@مقا@لبيتومذيط@بانأيفا-@رعياه-

دع@وي@هثفر
و@تاثم@ينئفين،،،لملابا@له.وأنصات،و@لنجا@فلالاتو@

@لصلاة.يضةفرلا@ا.يخه

ائنينلممانثتىرو"فىتو@ه:.با@تائمينوالمر@د@لثوكافى:،ظل

لون.لمصائميز،،لفاو

شان@ظم@@لةدلا@لصلاة@ركانبيانئد،@لسرد،@ركعوذكر@

اتفا@عرلاذ@لببت،@لابثرعانلأكماة،املابا@ملى@ف@وقرن@لمبادة،مذ.-

ايه،@ملاةر@د.عق

بيتعندبتركأنلايبوزانه@اجمهريئ،الابةطهمنأخذ@لملا.وقد

للجيه،ولاالمحوبةنجاسيلانحمقولانذ@را؟مقفذرأسرأم،اله

يرفىلامايهبا@ديرةنجهيزكي@
سنبشنريلوئهولاأ@داقه،

@نم@@إو@أنببراميملمنجي@بهما@مرنه-سبحاذكر-
@

ةبيض@قال

ص@فينرث(/ضا.صو@لرجالأ،كبأفيبا@بم.فى@لناسو@فن.

."جمق...فغ

جمعأربخلم،علىزمثا@ى:رجالا،و.الإعلام.والاذان:
لبم.ر

أ
""كهبهالمإذاراجم@،فركيؤح-برجل-فلاندجلفال:

-
تثير3%(1)

4ص3افى-لشوك.@تدبر@ 48.
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@

ومر@سفر.@طول@قليزول@بير@ر:والنا.
ا@
ضمرسظ@لم

و@لتمب.الالهزبهاذا@ماضامر،فيكورابخصرقد-بزفة-

باعتبلىوابروله/كل،،له.صنةعق،نجصنأت@.ةوجملأ،

بيد.طريقصمنفولروركبانا@لنن:كايهللئ.

للر@رالمتمعسبقفالطربتحما،جبليئ،،ب@يندنرةعل:دا،ودني

وجمطءاج.ديمايق@مطلقفا:به

ممبق@،فىةنرلهم:ظو.@بمد،@لعمئ.@نى@من@اخرذالببد،والعميو

ر.@لشبيدةيى

5))برياوأماوالمحق:
بم

@ن@@
علشاةمسرعيبانوكلبم،بنرينةس

.!@نس@صشالمزوله،دوابهمعلىكبينراويافىك@هم،@ض

اللى@لبمابالمإدلعبافى@لناس)برامبم-ياناد-اى:فر:ك.أبنل؟
ا،البيتمذا

@لناسأبغوكيفيارب،ل:ظأتفذكرلهناة،أمرناكى

تبل:ومحلىتامه،فقاموعلينا@بسلاغ.نادنبل:)بم؟بصللاوصرفى

إ-بها@لناسب@ل:وظقببس،أبىعلىونبل:@صما،على@ونبلالحجر،كله

@لمرتبكحتىتواضحت@حال@)ننيقال:ع@رهببتاامح@قدال@الن

ومنكفوشبر،مدررجرشث@.-صبهو@جا@لارض..ير@.
أظله

لبيد،الل@3ليد@اتيامة:بومالمجج

نه-اصليمول-@روأفن...،سال-:،له-فىفىطاب@ط)توقيل:

@لكلو@نوسم-عليه
لهقوعدلنتهىدسلام-@عبابرامبم-عنم

."السردو@ركع5شالى-:-

ا@س.ن@سلام-؟@محل!لإبراميم-لنعللبأنعلهبنوجمهور@لفص

منذدمرص)@لبيتمذعلى@قوأفلىولانعليه،يدلا؟يي
اميم،)بركد

ه3ابنشبر)؟(
4ص5بر- 1
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زالمامئميومالى@فد،وامذا@لمهدالى@يومفذتجحققاقهوعلىبرالوما

تبا@لر@ى.ونسدرفىت@اثرحوقلوبهمالبه،@وى@لناسجمنملا

ص

ايصهدوا،.له.بقر@اقلهمء.:@دوا@ناخ@ن@-:.سبا

اصدواد،ببنم@كلسوراكبينريجليز@لناسيانوكأى:

دنيالم.وفىدينهمفى@معظيمةنافعويصلوا.

ذ:انعفرالدينبة:مناضممفلامرومن
ووضادعاكم،بةوابئوبهم،

عنهم.شالى-اته-

وتار@مر،@طا.@نالم@مذانىانج@ثمبة:الدنرشا@مظامرومن

@لناخوتجادلمو@لتقوى،على@لبشارفهم،
ة

والثر@.ب@لببهععلرعقينهمبما

تعالى-.افه-أحلها@لىلات"الاأنواعنذلك.وغر

@و@لتبم@تنير،@بصينةشاخ،لفن@.وجا.
@ى:واتكو.ظءم

ثر@ال@تحيدمانلإم@فىاو@إسوالدني@،مرر@لدبنوصاملة،عظي@ةمنافع

الانم،جمةنمارزق@.علىم@لوماتأيامفى@فهاصموبذكروا"4وفو

.8ليئهدواقرله،علىمطوت

@ر"المج@ةذىثهرقالالد.@لئرالايامالمعلومك:بالايامو@لر@د

بق.@لتضوأيا@@ديدبومأور،@أبامس

و@لغنم.و@بنالإبللام:ا،يهبمةوالمرأد

مناف@لشهدواأ@:
@

@
3ذقوليهثروا."

و
ألكفىطاعنهقو.أفه

اليه@قربونت:@"شامالابه@نملىزتم.مح@و.ح@واا@باربم.بام@@

اذب@@رقمنن@-سبما-
وجل-.عوص.لآ،واضجا:@ا،ر!رافةل@ا

)رسادت@،:@لفة@با.شوأطمموا@شهاأفكلسبحانه-،رقوله-لي

فبها.بمدنجما@تصرتلىكيفبةلمقالى--



اطرةس39
ج

@بائر،الإنساذ@حهاوا.و@دذبكها،دة.مةبرثولذمنأفكلولى:

ا@ه.ثوأءةنقر.فبببهاوبهروهؤسالذىأى:

أنعليا.ةدا@ي@منها..،فكلرا@فىلهفىوالاص"لارس:الظ
الإباحةىتجتة)اث@بالاص)إنقارا:ورواصرعاء%ا!كان،لأكلا

@فنتمكنت.:-3وعليهأقهص@فرله-دنى@بقمح@ويدل

طأكل
وم

الاضا
ا،.و@دخروافكلرا.حى

واساةعل.لندباوفبه،نشوصنوا@الجامامةأهللادونجل:

1@ناكل)؟فىوساواتم@نقرا.@ ،
، 0 00)

شاد:امالإحمرنوخووجهم.ح@مبحلىيفطونهءاصعانه-لين-ئم

@لحتيئ،.با@ببتوليطوفىاشررلموبوفىانفثهم،ليقفواثم،

الإز@لأبهالأريرل@ف@و@@لقملعأصطفىأالإزالةمنا:بالقضا+و@لر@د

المجاز.محيلع@،

نف@ثتة:@بق@والاظفار@ث@كطرل@تنر،و@ارصخو@تنث:

و@لتنظبفطبدو@الاغق@ال)ذاقىكتفث،فوتثابنفثكفرح--

الاوساح.تجهفاعا

إلمجع،نأر@أحدصادىالإف@نة،طوافهنا:@فبا@ص@والمر@
@لنحال.يتمبهو

فبلوالأرفر:ؤلقه@جا"وضعبيتأول)ن@حمبث@لقدبمشق:و@
@

مح@)طيتصأننأمحننه.تعالى-@قه-نبا@شبو؟@ى
@و90دار.:-"@

في

ات+افابوبلواصك."نعيم.بماالإتان@دوةحلهم@دةثم

4صالآرصء71كلبر(1) لأ.6



ا*عنرالسابعالجزه

ا
نذ"ويونوأوأوساحمم،م7

رلم
فىشالى-قه-ظووما@نى@

حمهم،

ا+وليطوفى
ا

أولتالى-اقه-جملهافى@لفديم@جيتبهرأ@الإماض@،واف

أنج.رجب@صإعندا.مئوعانهلمبادته،بيت

عنالنا@ىيصد@نكلتتو@تديم@@لكلالاباتىشولذك
سذ

نبيقطع@وخدفصرأمهيخه@لناسأنينتو@لومح@ان@@ش@ك@@بد،

هذانم@الىارثدهجث@لسلام-عيه)برأميم-يخهنه-جحاممله-

يخادىبانوهوأ.لى-.تطلمبادته-نأولم@ليكرنيئة3وضرتيلبا.،

لهم.@ن@ةمنالعلبئهدوا@،@)با@ج@ناسفى@

5 0

ي@ونينألعىإلى@لحدبثذلكبدريمةيم"ورةد@أشفات

يشركسمحاقبةصو.وعنيام،الأ@نلحباره@قهأحلهو@ا@قه،حرمك

لى-:نماففأل-فه،با

وأحلحترئه،عندلهخير@واثهحرماتيطنمومنذ@"

لكم
اراجتنبوالأوثافيمنفاجتنئر)ازجنعايكميلىماإلأيامالأ

لجمهيثركومنبه،ئصركيئغيرلهحنفاء(30)ورارهقول

مالنفى@لريمبهأؤتفوى@لطير4فضااه@لثاخزءنأ؟@@

@اك@(تقؤى@لقلربن@ا.ف!الثهسماشيمغوتنفلق(31)سحيق

)ك@(،.@بتو@لعتيقبد@مخأ@امسىتمأجل@دمنافييخهايكم

افه.،.،مكحربعظموسذال@نرلا:.فىذال@،الإنارة،واسم



@طج@ورةكي2

اتركبمذامئلفىو@الهررم@ينبين*لف@ل@تركيبمذا@شلبهبؤق

مأب.سقطلقين)نواتلى-:.ظله-@و@أ،.؟صبلفن@الإيان

وجى..
نهوطو@نونه،شار@لتحدثتجطبمذفى@لإسماربلظنا

أص.ولإبراهبم،البيتنم@نجةللذكورشالىومر@ود

اغ.0،01تجييره

صا؟@ى:عنوت.مبندأبرخالك@توله@ايهثا@:،عاصظل

ادأر)ذانمالمحافى،بعفىفىكتابهمئحملة@لأتبيقدمذألى.؟و@ثان

ا،.كدا،،كانوفدمذا،قال:2خرمحنىفىلنوض

با@ثرا@ه،ت@الى-افه-أميماصر@ةوأطة.حر.بملمرمات:وا

الحجبخاشكضالقماأوبالادضذل@فىلمخلثنمله،قىلا@وعنونهى

.@بيمون@طرمكوتمعبمو@لمبد،والجدال@فموقو@فث@لكوبم
لم

ا@مم.منهسل.ممضنىوبالطنها،عصبوجرب

@طج،عنلكوعنلارام،@البتعقلمنا.ذكوفد@نىو@لمق:
أح@صنجانبص

م
بشلم@نلو@ط@فانبعرما،مذا@لانفىتالى-لقه-

التني،هذافو@ى:ا@ا،وانتربهاملاقركبأنتعالى-@ته-حرعات
ربهرضايخالاءرماتقكمذا@قطيمبسبب)ذربه،عندله@صر

به.أوفو

حيثأطوب.ابلغفعلعنالجكمنهفى@لهىبا.وقد

@اوياضالغجمر،أففل،ومر@لتغضلوبافعلبالتعظبمابهط)تعنص

الى

دىيز@@فهماتلحرتابملدامنىنركذاكانلميقول:نهبطيهانه-

1سلغذء3نمب(1) 54.
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االاستاد@دنإنارانل،نيوى@@المتاعمنثى.ع@ح@وليماد

الراولانساضلا.نىكرنوأوخا@غ،بمعندصبهثيرذلكنانضل.التمفبم

نجر.مربانى@دفىصانى

الاح@بخىبحاذيئ-نم
ة.@و@الإبلوصب@لأنمامنتعاق@لنىم

علبم...،نلىماالاناما،لكموأحلتة.نتالو@ننم

وامالا@ذبعورحمة-ضهضلا.لم-تعالى-اقه-وأحلأى:

أ

اكا،

بمعبميتلىماالا
جتحو..ظوأ@همجهة

د:نرفىنماما؟رةصذلدقتجلنصلهماجا.قلىفا،الإجمالاوت

نلط،انالالعدمهطا@عد1طإلىصأو@نجمالاأجدفلشالى-:،-

أوطسفرطدماأويتة
افه:4..،.@يراملفظاورجسأبئخنزبر.م

بعضل،
طاه:أا

ل،فى@اشةيخزلماتلى،المقعرد.ممايىانهمئم

رفى-ل،بنزوله،1قمابادالمربلاالضارع.مر@لفحلظجمليه؟
مة

لهلوما@.@ليتة
حالأواطرمفى@لصبدحرمةلمملءلىمااوبه.اقهرو

@الإص
@.

ةء@المندوتذلكأدالىتهدة@ارعالمض@@تهالسرفى@يكونمذاوعلى

خممترضة،لةوا"."اليهوللالتفاتسخار.@
عا.ما

لمأرفىةحء

"الائام،؟باجشابقنىفدتاطجفى@فهصر@اتتا%@ف@ن
ى

لمجد،،1(+@ابياء:

@ئباتءلىعلى@وحفهمبشبه،ماباتجنابسبحايه-لم-يصئم

و:@وا-:انالاو:منارجسوافاء:4،تاد-نتاد-أد@@البن
ا

@بزأ،."فاجةتوله:.فيا.@ةر@بهءكينىضمحيرقهنفا.الوور.-ترل

لهنوفين،و،.دنفوس.@إنهن.فىابصاتفي.و@لرض:ال@ت.

خل@3@ريمنيذ@@مث@3للأحكم-لتنمص؟)لأ(
لابس.ملىعد



-394-
أطرةء

الاونان،-سن.
با@قومئاماحكميافىبلخلالاصنام،الاونان:ويخة

ن.@نننأ.@نمالى-اقء@وننبرد.كل.

شها.براتنة1وفىتفببابادةزرضا،نه-سبحاوص

لءأسلانزور@فوق@طمابلىعنقىروص@باعالو@@ايهدبةو@لزور
نماد.:نر@-ومنهوالاعرجاجةابلبمعنىألازر@رمنالزور@هتىسةا-@ا

@ض@وقىى@.
ك@عنأورطمت%)ذاى

م
تم@ل.أت:ين،،ي@ا.ذات

عنفا-@قىله.
اق.@لديئال@باطالآيار@لاداعنومر@لاثلحيفجمع

محبسادةاس.@ايها@تجبوا-@م.،ذكرتر؟الأ.أمماداالنى:،
ضانمرليكنق،@طعنللائل@لنرلأيخأ-يخواوا-ا.نعظي@أونون@لاا

افىلى-ظقه-دة@مب@إخلاعى@وءلمهق.اطلديئعلآ@ئاتلو-
ث@ء.كلوخلزع،ة-

منو@فه،عرماتتععايموجمربصبقلماؤكدغ@اكر؟،.4اجماوم@

حرمه.و@إحاأقهأحلهكلاللتمسكربو-

بدتعمبم@لز@ر،لتجتببىاشوا5تمالى-:وقرد-"الارس:ل،

@-
ما@،الاس.إدمحاءمنيخاالطا@ز@ر@راسالاونانفإنءإدة@ص.

اةإت،الحرهنعفايمعلىحثلمماتعالى--4كأ
خ

نتفى؟لماردفبهبماذلك

.4محاثاكفرة
@ص@اثرو@@ا:مخربمن

ال@اد-دوالانترا.:وءو@ا!ائسبو

بدلمزل@أ.امحاد@باس؟ار-مح@@زور@نرل@ي@م@ولمبد@ك.2-@با@

0لآ"بيالآوالإصاة:ط@نا..لأا الأ0،،0

نما.فب@لما@زكدأنلانطشركلىبه.يخر.وجياله.لهءحنما.@رجم@ة

رو@انرفىلضا@ونان،الاومحجادةفاببم:ةوجمرب

ا@اق،دنيرءلى+إ:آناكوأ@صالباجننابهلمامرنامااجتنبراأى:

@دبا@ة.قهنحلمين

9ظبر@خ@وس-(1) 1ص7 5
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لوب،أةلهتنعوبرأن@باقيثركنعال.ب@عور-نم

نمالأ(ةباقهكيضاومنفتال:ارجسهذاإتجأبمح@صءانللو@

سجق،.نز.،أربحبه@رتهوىيا@-@،@لسماءفتخطفهمن-

يها.كلاةذلد،@لىوماتعبادته،فىشالى-لافه-يشركومنأى:

تضفزعةا-أيطيمجرارحفاخت@طقهألارف@،إلى@ما.@منمقط

4شتماأوأوماله،

أش.1@@بض،لاث@بتلد@لبدنم@فى@ربح

4منهمنوالمقصود أكتإنل.والمثركيزاو@لئركصالنقبملة1

إصقطنلأن.@،بح@سهنجاةلا@ذى@الهلأكإدبؤثىنى@لركعارة:

خ@بهتاقىأو@در@ونشخدهاله،أو@نتمزقكا@ما.
بحيرنفىم@

لاعالة.مالدبلىمرنجكلاة،فىلهبصلا

الى@شنصأنمذا@اتنبهفىسوز@كثا@:.@عاح@ظل

ضطأملكدة.باقهأثركمقل:ظيمانهةكبأشثبهأص@نفإنق،وألمض

@لط.نخر..3ال@مررة--حالهعوربانكساية،بعمهليىركا5)

يمالمب!عمفتأوحمراعلا،فىفعلأ-اىمزعا-قفوق@طير@فاختطفته

دة.دثالمقاذف-أ:أىالمطاوح-بمضفىبهعرتحى

الإيمانفىك@نىو@با@حما.،محلو.@الإيمانشبهف@دقامضكانلان

شوزح@لنىا.والا@عر@لسما.منبا@ساتطبالتهثركو
ألمح@فه،@يربا@رهأف@

بالىبع@،@فلا@ى@@و@ر4"هلرحى.@اذ@شي@لانو@
ب@فتبما@@نى@وى@

المتلفة،ىب@ى@لها-فى

ب.ثيافىهفابمب@.صانه-امص-نم
نت@ل:حرماةمظبمةأصاند

"@قلوبنعرى@منخهاف@اقهشط%يظمومنذلك"

أصنينعالى-ة.،-رهرصشحيرفجمعضحاش:ر@@1/اقرطبى:.@،

@

ا.ههصبخ@ق-3مبر@اق@(1)
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@

ذبا.تجمارفر@ق@علامهمأى:ررب،فى@@قرمشعاد@وش@وأعام.بهلئص

@الافيصانهافىو@ر@لمن)شمار@لبديةوفه
علامةيمونةسلت

ادالموم:فيلوةباناثنجطئسبماطلادينهم*)افه:شنشطلها..

1@اأص@موالا@@دن.@نممح@ن@نا ، ، 0 0.،0

عته،و@ا،@متئالهعايممحظآنهنااوآ@هنااصالذىذلكوالمعئ:

حافبا.ببهان@قا.@افه،شمافىبمظمفا@ن.لواء@
امهإ@ه@ب@ترب@نى@

@ي@رما،أصوحنمينهانصعاربقعناياماتعفا.بهيكونتالى--
لا@

وصءيانه:وخيسا.سبانه-باقه-صفاوحئ@تلوب،نقوى@عل

وجل-.عزرضا.على

انه@ىالانمانغاليئناحماحاناتختاروتععيها@نالارصى:.تال

أىة-رأفهأفىج@لابىجملفهابد@ةمائةأمم@وسلم-@ي@اقهص@-

فال@بن@،بلاثماف@ضهطالبتنجببة@دى@أنهحروك@ذب.@ن@قة-@

@لكزعقفنهاهابلىأبئضهاويشترىجمبطانوسام-طيهلقهصلى@لبى-

0@ا@ا@بلله:ونال 0 0
0

ذهإشان@.وفى
ا

وبها،@مامالا@@خى@تالى-:اقه-إدحافىا@
لفه

@ا.با@نب@تعاد-افه-عابرض

فأ@.لى@8برد@فدب،نترى@لإكاش"نرلىفىالمزنثو@لضصير
ى

اىتع@ياإنة@ى:ات،المتإلى@أصعاشءففأوم،يتضنها@لكل

عل!.@اصكللىملدلالةافالمضلخفطتفرى@لقلوب،من@لثعا%

1لترطبى-ن@بم(1) .56س2

ا.ص..@وسىء71@نفسبر@(2ز



أيزه
@

39عضر@صا:ح

)دسب@محالاثمسسىأحملاد@نافعنه@فاصم@سجانه-:،رقىله

ظا،منهفىمحاجمهمشاد-أته-ن@مظامربشىيانالمتيئ،
م.

فمناد-ب@نرتنسو@ا@لىيامالانكفىالمؤشون-@ا@ال@-أى:

المنان@ومذ.ونسلا....و@باركوبهابق@عنيم@تصلمناعءا
ونسمبنه@تعيهاوقتذ@كها@ووفتمر@ين،وفتالىمرفىتة

مديا،ا

2بارااكثرنرايذوا@اجمن،أهللفقربهاالاتفاعاكوشذلك،بدأما

تالى-.عد@قه-

@@د@لبلتاإمح@نمفه-،وقىله-
ذبكا.كانإ.بيان@تبق،

ينهىاواوجباذاحلولابالكسر-يكل-@شى.@حلمنماخرذوالمحل

اجلنجهقهىاللنىثنالم@أى:@لحلول،@م@الايةفىوللراد؟اجله.
نجه.ذبهامجبأفىنالم@اونام،ا،"لك

@اجلالىمنانعياما،تلكفىلمو@لعق:

يذجرللذىالم@ثدا@ص

ب.وق@ل@ق.@البيتإلىشهيخه

للذخ.نام@ليىالببتلان@ه،@لومالمحلبهذاوالمقمرد

@قبق،:@الى@لب@تطعلغفرله:،فىبالمحلالمرادأنبىوبهم

البمخلل
ناد-:بقرللا-عنابىلله@لحعشحاشادأ.ب)حرأمهممنج

أفه...،.سمازبظمومقذلك8

اكابدبئ@لعتبئ،الى@لببتمحلهانم5تعالى-له-قوالنرطبى:،فال

م)حلالذ@ناخرع@ا.له:.فتراأفالصومرالى@ي@ت،قمئهى

@س.و@ابياررىبرفة،الرترفمن@ا@ع@@اش@ن-وللمق:
يقصد

صمذا@تاوللعلىفالببت@لمتيق.بيتي@تالإظطولف@لى
لد

"."بنفسه
ثا،.

1الفرطبى-فبر)؟( +56س2



ط@رةسو2هه

@لىأنهنه-سجابين-
ل@بها،يشفرن@نى@@انباخ@هةاكلشرع

مهااموبطه@)و@ليبادة،لهاويخامرإجمروهونه-م@بحاوه-يدكر

تاد-:فتاد-وا@تاج،ل@ما.@

منرزقهمماملىاالهاسمكرواليذيم"ةصلناأملىولكل"

(34)الخبتيئوبسرأمنلوافدهواحد،إلهفإلهكمالأنعام.بهي@ة

اعابهم،ماعدو@اصابريئتلو@م،وجلتا@ةذكربذاالذيئ

مرزه%ومما@مثلاةو@لقيى@
@كمجالناما@و@ايذن(@5)قوند@

3كروافاذخير،يخهالكمال@هضمافى
فإذاصواث،عاي@ااطه1

كذدتز،@و@ل@ا@لقانعكلوأ@منهافكلوانجنوبهاوجبت

ماولاثماؤطرئهاالةيال@ن(31)ونتشكرلملكم)كمناهاسصر

لكمسخرهاذلاثبمشثم@تمرى@ينا@هول@كن
أ

ملىائةوالتكبر

مداما
)73(،.سوبشر@عصآ

سوصللي@خبةلمند-را
د@@@نذ،ماخرما-

@دب@ادة،بمعئ

زمانه.أومنهبهيرادأنزوصنفسه،@انسلىبهيرادأنزفيم

تالى-.اقه-يلىتقر!@لذبمو@مةظجمادةمنابمهالىادأنويدو

و@النل@صى:،اثللظ
موضع

أ@كلن)ذاالفك
م

ثاذا)و@لن@ش@س@
لل@ا.وإرأفةبالذخهنامجاهدوفسر.ا.صموكمان.

البه@لنقربوجهعلى
@الائهاتأعدومرخامه"عب@على@لنسدوحملمممرا،ولفيتالى--

مطلقا،با"@ئليسا،فىكانوإن
اطأ@الفىوشاع

ج
1
1
، 0.،0

9الآرص@-تنسبر(1) 1@ر،7 5



@اصز.
3سر@ساخ- 6

اعذلك:/قبلتعالى-ترله-علىمطرفةأ@ة...،كلول.وج@الة،
لمق...،.اأجلالىأإفع"فيها

قتإدوالأنعامنحمذهكيرةفعش!"نونالمؤ.أيها-@@ا@.@محيامفه:و@ش"

لمفوشرعناجمانارام،؟اط@بيتض@وذبها@ايهاكرنممعين،

اكثيرةالاممآشة.!
انمىراال@إفىوأرشدنالم@ينا،بها!@يتقربواخ

@ندنا.لةممبرذباغ@تجسل،@لتئ@لعلىقا@ضلوإلمطفيه،نيذبص

غرصمبدلنفوضرمن@،جطناأمةولكل8كة@ايهرالمجةهفهوفى

شحافىم@منلبستالذباهنهلانافه،إلىتقرباالدمأقةإ-علىالإقدلم

سبضبا.@ق@الأ@مشحا%لاو.شافى@امنىوإ.كاو@د@ا،@الا@

الاشام.،اليمةمنملىز@معلىاقهاسمليذكررا@شالى-:وفوله-
النباخ.نكشرعتأجلمالتىمنلعلهادي

@لاولللأمملمعفا@اض@ى:
ذ@هاسا@ذكرمنالإكنارعلإبهمقةة

وأدجك@لإعنها)حماوبفضله)بامايهمرزةالنىشحانه-ف!-
أ

من

وررئه.بره@يدآش@بزكر.،وصكرهذ

"وترإحتفر@اكربمةلةا،من.وئ

ىغيربذكرونلمنخ
لىتاقه

الن@كلى
دالمقمواكانحاتمالى-،احمه-ذكرلوبربوتاك@يدح،

جل-مزراق@اممذكرعلىعر@داوتاالأنعامتفيوراهمنعمم2،

الاتفا@فها@ركالأكلذلكىماصلمايه،علىنه-صبحاوعلىءبهره--
.4مقاصدش،فى."بها

أر-إسلامببوصونته،يروحدابتترذلدعلىنه-بحاعقب-ئم

أسالوا،.نلهوا@دإله2فإنقال:.إ@يه،

لاوذانهفىلالهلاشر@دواحدالهالهكملانذلد)كمشرعفاأ@:

لملم
@

وطاعت@.لبادنهماوأخامووبرهكم،اسلواوحدهفلهنه،صفافى



اطسورة
بم

@احمهعصيصمنتبلهالما@لازممثابةوأحد،الهإيممفإلمجله.
بمر

عدكرباك

التخصبمر.تجيثلزكمذاسي@يه-سجاده-نفرلأدايذبح،

هنهلامانبله،تجلىصوا.ل@نلهشالى-،د-ونر

ف@ات-أنثبتق

)يىوجرمميسدوأأنشبهمالاحد،الواحداقهصو@طاتبادةلله

4عإافهلا@نبيه-تماد-أمر@فه-نم

برضا.اتجتيزي@رأنوسم-
شاد-قه-اتر@فعين@ى:ابختين،ولئرفقال:،نمربتهوصبعانه--

فىوصالإنجات.منالخبتين،"ولفظنجهم،قضانهعدالة@لىالمحتين

ت@ب@ادبت-قىودصلا،
@با.-.@وعونا@ا.

نظ@قال:وللقواضع.)الينفىامتملنما@نفض،ن@ل@@ى:

@لعالمين.ربقهخاشع@واضعأى:ضت،

أبهاوئر-أى:وتمظيمه،لمحوبلهبهالمبنرسبحانه-وحذت-
@فواببالى-نعافه-اذص@لتولاهصبم-@ايهرارصول

الاجركر@عميم

عبارة.بوصمهلا@كيدانى@ايهبير

وجدتلقهذكرإذأانيز"فقال:مفات@ارخسب@ايه-مدحمم+ثم

أتهذكرحصرا)ذااكمصفاكممنالذيقافبتينلا.تجرص

وحذرتبهم،تلوخافتمة،ا@يابوملعبادهبهوعساوصفاته،تالى--

نمالى-:معمبته-

ا.@هوع@ممائبمنيهمعلىماي@@لصبىةكفال@دفاكممنو@لذبن

الإقاقوخثرع،وبإخلاعراموانيغفى@الصلاةأدأ@علىللداومةياة،.-@ط
والمحتاجين.على@لفقر@هتمالى-@فه-رز@ممما

3بلنم@مادفينالمزمنينوصفتدى@بةالآ@مذهبينععبهفيخل:مإن



1ا@ز 0

4محشر@ا@ع 0

ألابذكرلخرى:،بة6فىنالى-فوله-ينونلوبهم.جلتواقهذكراذا
@لقلوب،.نطصن@ثه

إذاأة@اما@قا@لزمنشانمنلانتين،الابيننناىلاأةأب:في

أطنرفوشيمااطفا@هاقلا@قيامة،م"لسبادهبهوحااللهويمدلستضر

نل!أعدأنه،عض@وس@له-سحارحمه-دلدبدحضراس.ما

وقدرهإمه@ضاءوالتمصدره،وأنثرءبقنه،وفروعه،وعز

جزع.ا:2تشيفىدد@وبدون

يكدكلأننوالاعدحن@لمرجل
نحنالنين.وقتينفى4،قاةفىنالمؤ.@ا

تير.ممابنوفى@ا@تين

لهافجهوالمرنمالى-،قه-@قراضعأنلاتين:انينمانوبؤخذ.

بؤدىذلكصفرانفه...علىظهولططبلاثه،علىو@لصبمبحانه--

وب@0/1لاحروايةوالدن.وإد@اصادةو@ل،عزا.-رشلإ

ت@د-اس-دكربوصنمحن@.@لعديثسقماسبان@-أكد-ئم

منهلمجباماو@لبرنفقال:،نعمهسثلىشكرهبوصومنالذخ،ت

اقه،.شحاش

3@لىةخا@الإبلومىبدلآ.جمع@بدد:و@
@إلى@دى@

أم@لمربت

1تقربإ
وفبل:تعاد-اقه-إد3

قر.ون@لمح@تطالقدن@@

زتوة@ر@ل-بدنبتىل:وفخاقا.قهالبداالإصمبهذاومت

لحه،كراذاكرم-
جسه.وذخم

@سينةلبديخةبالإبل@يا@انقرب!ون-أفزء)يهالأبموثر@نا@ى:

من@وعلا@دبننا،ا%ثصنةسيمذلا@وجحلنا
قىةمح@الدالةلاءأتا+

قواضع@ئعيرة@مذهبخفذنابمان.
بم(صررءا-16



،4 @صورة0
@خ@

نج@@حندالى-،له-و@
ا

@@:@@يها.5لمانجررةستانفهجمل.جر،
ووبر.بالانهاألايتفاعطريقألىياعنفىجرفبها

فىيرنجهاولما...

اسخابتمببب@خالقممنتنالرةالذىبلا@ز@ثوبطربقعنالاخرة
إنبه.ارشد2لما

لهبترلماإرسادصراف،محبا@مهاسمنمذكروأتاد-:.وقىله-

ذعا.عداب@1،

جمعوعو@ف:
جالن.وأرأيديهنعففف@@اتظ:@@عافة.

لاذبح.ستعد@داا

@لةالإبلمذ.مياتمماإذأأى:
ارنضبأذعليها،لقهلمماظذكروبح،

بمنحرما:عند
مللل@إبر،و@نهامه

والد.مند

وأعل@وأ@اقاخمنهافكلوأنجو@هاوجبتفإذأبحانه-:،وقوله-
ذ@كيا.بديلعليهمينخىإاصانوالمحتر،

ابى@روجبيقال:@و@ا.عني@كاوصسقطت:@قوو@بت

سق@،اذا
غااذا@لثحىووحت

ب@.

لسؤ@ليتحرفىفلا@،@نعالى-افه-تالر.مر@لىاضى.كلاوالقاخ:

ق.وم.وذناض@-سضصيقغ-قغمنذماض@لاس

:@@صكنبا-ا،بزكانلانبقالا:ليل!.يخرهبسالاالذممامروا@لز:

عطاءم.طالاليميذمبا

ص@قاخ@وتيل:
ا@@

فىيتعرالذى@عرلممتر:وايخر.،يسألالذىاخ

وعالب.صؤالعبرمنالطا

للأكلوأعددتموه!الارض،@لىبلل!امذ.جنوبسقطتما@إذاأى:

المتر@لذىو@لفئيرلم،لايس@الذىنحوأطرا@لف@ر@لظ@ها،.)ف@و

ولطلب.با@زاللمبعرض



4عصر@لسابمأ@ز. 0

لهمالأنام@ر@ذ@لحيثعلهم،ففله@امرسبحانه-.بين-ثم

آيهرون،.لعايهمايممصحرناطممذلكشال:،

@لنس@ر@ابدخذلكثلأى:محذوف.لمصدصضتممذلك،"لهوتر
آ)اةمرآ.@ا@ن@ادة،ا!و-ما@سبم،وذالنالآن@ام،ا@ف@منا@صخر
@أ،يئإثاكراننون.أممربها،وافتفتم@نعم،مذهشامدنمأنبمد

و@رسادنا.لؤجهاننابينالى@ج.

لهمسخربأنهيإدواصتحمد@لامحبادهدقهبن@ابها@:عاحبل،
طي@ة،للأخذشقادةيأ@نرغاوعلص!.أواافى-@لنرثل@بدن@

لقات@يرولرلالبا@ها.فى@دنونثمقىا@ا،عا@ةومجبونهايخفلر@ا

ما،جرمغاامضر@لنىىشالرصنضنبأعو.بمنولمن@صئ،لم

ذال@،مح@اثا@الإبلمنسابدمماوكئقرة،)فلو

جوبوالىعبادهوجيه"للج،شعاشعنالحدثسبحانه-خنم-ئم

تحالى-:فةفه،علىويمر.لأمر..بةوالاصتج@له،لإخلاصا

@تقرىينللهولكند@اؤهاولامها@اللهيخال@نح.

@شاد-اقه-دتصلإأنأى:
م

ىحيثمنودماوه،شاما،هذه

آتقرأ@وعلبه،و@يبين@-بحاليه-يلإافىواحنودما.،م@

@لاصم@ل@رهعلى!تمولتقامنه،وخرديبحا.4-له-أقتثمومر

ط@مجادةا

بعايهممناثركون،ينملهماكاننبحالى)شارةمذأوفىقارأ:

ل@ينلدوعذبربالسا.،وتلطبهابة،د@حولوثرمانام،ا،للرم

بذك،لايخالتماد-اقه-رضاإذيلاء،ا@لا.صفعليفلواأنمن

بتنرى@لقلوب.الإ.وا.مما
-

1صكل!-كال@-3نف@(1) 5
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اطرةص
@

عهطاومخرهإلىإيمرنبنسه،)بالمقةيهيرهنه-صبحاكرر-نم

اقهيهبرواكلم،ناهاخرممذفىفقال:،
ع@

نين،المح@وبئرآمامدا

)ير،تام،ا،مذه@نا@صخرونهشالذىالحججبفجرزاك@@ى:

بسببونقنحرهو@وهأقهيهبروا
الإيمان.إلىلمتهمدا

ا.وأنالهم،فىالهمنين،ادىد@اجمرء.ارصأبهاوشر-
و

اأ"

ناا:وبعايلافي

جصورةاظأنىوبذل@%
عفثهافىخرتلاصتجحاإلأاصبحتقد

@2دأبوعنرام،اطليت
س@اط@جزأء@@رعن@هوأح@ومئاس@رج

لنىا

ستالفى-تماأعد.-
.4مرين،ي.

ش@للضنه-سحاأذن-سك،ا!وا@ثاش@عندثاط@بدصو

لادظسيله،فىاقتالبا
لنمرءتباعزوجل-ووعلم-وشمافى-دينهشع

لى-:ظففال-اننه...نرعلىايلىوطضرر.

الهإن"
صأن"@يحب"لااالهإخامنوا،الذيئعنيداغ

ضر@علىاثهوبلطنللرا،بأنهميقاتمرنلذيئذناه(38)ركض
ابئرراقوتانإلأبفيرصديارممناضرجواالذيئ(*)يرو@قد

دغولىلااله،
صىلهذستإنجفيحفم@لناسالده

بيعوواخ

اسمجمايذكرومساجدوصلو@ت
ا؟ولينمرنمرا،3اله

مة

اأتاموالأرفىقماممإنالذيئ(40)عزيزى-دقواثهإنيتصز

عنوحمهوابالمروفرواوأازكاة.وآؤا@ل@لاة
دهوعر@ك

)14(؟.رالأمرقبةما



4كر@لساخ@بز. 0

جفى@طيلزممابينلماتمالى-أة-لمم5افى:ا@الفخرلظ
مناس@و

ذلدأنبععنه،عد@دكفارمقوماصوالآخرة،الىيخامنافعمنفيهبرما

اطمنيمن@ل@محهويزمن@لصديلعايننيي
ج

أقهنضالى-5إفقال-

"ا...آثوالنسعنيافع

مع،يداومفرل.
أيدلى-،تعاله-بقو@لتمبيروجما.وف.محذ

فع،
الد،فىللالغةعلة،المفابمي@

حاصلفلهأنعليللدلالةأووالدخ،ع

عيهم.أنعلوفربنلل@منحملكاشينللون

أمح@ا.ا@زشينعنيدافع@وكر@بمضلهد-@ت@اقه-إتأى:
م

نكررم.فىفيردكيدممهم،رخمر

فيايقرلضوبزيهيدفع،جمئيدافع،يمون،أتويص

@نصادتين،ؤ@نينمحبا@ر@عقلوءدفعتتماد-اقه-نلم@ى:دعرو.

ا@دأهمح@لهم@افبة@@@لوب
م.

ملىماثر@أبقبلوحقا@م،@عقبةوتترنين،@الو.بثارةبمة@ايهرفاجمله

فىنصر@ن@رتاييده.عمليمبأملممموددلا%بثاتأعداكم.@ادنلهم.لقه

لوعلهنميلكفور،خوانصيحبلاافهإت5سبانه-:ونوله

لهم.ومجملى@لاتجةعنه@،بالمأعللؤمنين@انه---

د.جعرمرفىكفرلغالمباصو@اكأر:نة.لخيامر@لثمبات:فىوا

اخ..مباصيضصاإن*ف@تظ

لاالتبكدال@،االشركينأنبمانيخاا@الغ@لآصضء-الآلوءمه:لظ

0فو@@و@الخاقبمب@اكءر 0،0

تنص(1)
1@ى@زى-6@خر@ل@@ 62.

1لأأص@الارصقصبر)2،
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ج

لأ.مزوببنفىلهم،لمجتهالمؤمنينعقيدافعتعاد-أقه-انأى:

فكت.@@اتصو@اكفرنهأيافى@بلنرا@لنىفربنأل@

@ت@@وأو%
بهره،@رببنضقىله:ملص@،لاتاد-،بقوله-ف

فينرأ؟بهؤلا.ولتريضتلد-،@قه-أحباهم@نالمز.بان@لإشمار

@طق.ئهما.كرفىحدنج@اوزوأكل@ذبن@

للذبئأذن5فقال:سبيلهفىيقانلوابانلل@زنينجانه-@رخمر،-نم

."ظالوا....باك@نلونبقا

بمكاللإذنمنذمأضللبهولمبنىماضىفلأذن،تالىءوقىله-

ون.بأنظرا:وفد@لقال،مثروعيةباحةلمالقصودواو@رخ@ة.@الإبا@

ز@لقال.مسروءثنفىظلماش@ولالايات،

صلىأقه@لن@خرجلمال:ظعباسابئعقو@لترمنىأحمدالإماماخرج

منهفزلتليهلكن.همنج.ايخرصبمر:ابرل@م@مفوسلم-عيه

يات.لاا

لانسا@ل.لشا.اة@ذن،و@ايهساق،ةوحمزمامصوابئنير3ابناوقى

فىلهبديلالمذكورقرةفىعذوفومرلتال،صنيلهموالمانرد

للمببية.ظوا،بانهمقىله.فىو@لبا.يقانلرن،"

ال@بتانلربأنلهم،ر@صفىالمؤفين،قحاد-@قه-أفنأى:
@نبن@ددم

أذ@نصمرلا.صانبدم@م،وأغدواو@،و2وم،ظد
طربلا.صبراأ@مأ-

سلم-وعليهصلى@قه@لنبى-ابا@بالموصولوللرلد5الآرمى:فال
اكانوالمضكينأنوغيره،@لواحد@نتلنقد@،فى@@لذين

بؤذو@م،
نما@و@وضبرج@فروبب@نوسم-عل!صلى@قهدنبى-@إنوناوكانر

اقهثليموسلأ-،صلحى@اجمر-با@قتال@و@صلمنإق@مصوالهم:فقرلإي@



4عرالساخالجزء 0

يخشرسب@ينفىعنهماشبدفىللقاللتإلآشاولوسالآية.ضهفنزلت

ز"،!

بحاة-مف-وعدلقدير،نمرمعلي@فهس@ن5شالى-:وفىله-

م.ودد@ربدون%المجادلضببلهعلىلإقدلماعللهموحضإلنصرينلدؤ"

اقوعلىالمؤ@نين.ينمر@سادهأنطالقاصتاد-أقه-لانأى:

يئ.@رلل@لاعد@هم@رارفيبجم@ملنوعلىرض،ا،فىلهمبمكن

لفد%،نمرممح@افه)نووفى@ه:،خمه:ا@كنو.ابنالإمامنال

بدمقمر%@ر@عنفتالغيرفنين.المز.نعرءإده@قادر@مر@ى:

اوكفرؤ@نبزلقيتمفإذانمالى-:،فال-كاطاعته،قبهغيلوأنعا@ر

حفهفداهوإمابمدفإماناأرناقنشدوااضتحو@)ذاحتىقاب،ا@يفرب

ضع
اط

ليبلواولكئمنهم،لافتصرأقهيثا.ورذدأرز@رما،رب

ايفى".،@ض@

بمكل@انوكالمازكمالا@بق.،،ارفتفىألمجادنه-بئرعوإكأأ

عالم..ذللالثئبالقالنالملصظو@صأ.عدثأكغرالمنركودكات
إيهيباونوضلاإسلام،دأرفموعارتيالمدينة،أستروااظ

شرع
2"ذلث...فىلماشأولالآبةهنهتف@الاعدا.،@ادأفه

أأخرص@لذيننه-:،سبحا-.)وش
الريضأنلاحئ!@نيرديارممن

ثرعأجلامن@لتىبابأ،لبحفىانياته..-ر"أ
مبيله.فىادا@افه

وقفرد@@أخر@م@لذبننينالمز.نمرعلىلقدبرت@الى-@اف@إنأ؟@:

رنقوأخهمحا@واتىالأسبابا-منسببأىبنيروحز.جيرديارلممن

2حر.إلهأوتأةبىسنو@نوحمو،قافى-ات-ربنا

9عىاجيللآلوصظيرإ( 62.
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لهمضصوى@الشرك@ن-زعمفىابهم-إخرمابوحمبهناكيىأى:

هذاأنلهبمبينبانسبيله،قعلى@لقتالثنالمؤهنه-محبحاضىص

دفعورلا8تعالى-:نقال-وعلاحه،@مالممذا@نظاميقتشهللقتال
اقه

وامعصولهدتيضبفمالناس
3نييذكرومساجدوصلوأتإتج

1

ا،.محيرافه

ا@فشالفىؤشينلله@قه)ذننع:دبا@والمرأد
لا:أد@قر@و@جمن.ر

،

بضهم،
@رن.@كييضى،له:،بقوورن.فر@ل@

لهم.بدأشسااد.ي@خن@تفعصصبنا.وىصرسة،جمع@عرا@ع:و@

ضضلاكنانى@لنصارى@لىوسيهر@لبا"يعهجمعوالببع:

لىبا

ليود.دجادة@كئلطدصلو@ت:

ن@لرسث@طكين،المضفتالللمؤشينباحألىت@فه-أنولرلاأى:

رجمىىو.زمف.فىو@حوانسادا،الأرضئ
اطأصة@لعبادةا@نأ.

موو@بأتبا@ما،
تمامألىاجد@لىو"-طيهافهعلىالىصول-زمنفىا

فيها

يشى...،بفهم@لناس@قهدفعرلاصءنعالى-:تر@ه-5@لقرطجا:
لىلاسزالاعدأ..قنالمنوالمزم@نيننبباءللأنعالى-@ف@عهماضولرلاأى:

كودبهه@مباداتاضعموننات.@دياللنجاهماوعطدوا@ئرك.أ@ل
دلع

وجم@أنة
الا.3.ىمتقدمأعصدء2!جادة.،للهالدبئأملفرخاث@ق@ال@

فى@لقال،أذنل:@ن@يهاةالمتمبدات،جمنمتوا@لثرأخ،صلضوبه

اقهدفعورلاله:،بضفى@قتالصا،هذاقى@،نمللؤمنرنءفبتانل

@لئأملع@،باعالأمللتغلصو@لقالالمجادلرلاة@ى8الاية@لناس...



4كر@لساخ@جز.@ 0

0ةأ.فىص 0،0

فدضالا-@قه-تفيد@ن@لكربمةفالابه
صرع

قاطلإمحلا.دقتال@

دفاد.@فبهواتنرمدا@لمالمظاملاخلفال@ورلا)زماؤ@لباعال.و

عيةومنرعحمبانالإشارقثدبدبا!لهدمف،تاد-:.تجرله-بر@تبو@

فاد)ديؤدى@قتال،@
و@لطاعتفه@لحباثةماكئثديد؟صك@يمادوفرخ،

وتجلى-.عز-

منهاأقممأ@اباعتبارعلى@لاجدةول@صراتواببع@لمواخوت@م

.@ضا،إلىبف@نضمنللاتعالأود،أرصفى

ل:فظتخلفلالقعمهمنضةمؤكدبأسلوبشحانه-ساق-ثم

عزين،.@ق@اقهإنينحره،من@قهنولبمش.

فى-صعالأنهايا-،و@.دبن@ينمرسنه-سبحامرن-)ت:اقهووأى:

يريده،شلص@@قرى@مر@
"ازإ:ولاالب،@لايا@ب@افى@مزين@

بئالمهاجرمزالمزمنينعباد.فلطصه،و-وعدهنه-بحاانجز-

أعدانهعلىنما@،الاو
سرأ@رلنىالاكا@وحموالمثرفيوكلضياذراه

ة

رلم.باودأرنهموأور@م@تباصرة،و@

ت@لصةاكرمبانجصرهوعدملذينامنيزللزعزلا.نه-جحاوصف-نم

انو2و@ملافهاقاموا@الأرضرفئنالمبه.إنالذلن5لقال:غيرمعن@يزم

الا.عانجةوقهيهر،اكعىو.كوابالصروفوامرواالى@ز،
ره.و

أأخرصلذينا@مادقينمنى@لمزالا.ز@لى-تاقه-اولينحرن@ى:
من

نامنمرورضر،ا،فىلهمماكناذاأكمإعفاكمسلذينح@اواخرةرمديا

امران@زةالص@وافأفا.به،أكرءإممافاواص@محدانهم،:ث

.72عىالفرطي-21ن@سبر(1)
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يرمغ@رواوأ.@تاجين،@لالهمامرزكاةراوفد.وإخلاعى،خبفئ.

د@ارو.رالأعا@بةوحدهتالى-وقه-المنكرعنونهرهيالمروف

عتاب.أونرابمنيتحتهكانسانصإنججان@ألاخرة،فىهارء.و.

ضوتالمز@ؤلا.مبنمر@مه،اولى@لناسأنتبين@ايهربمةيهفا،

و3وبا@روفوأمروااربهةاترو6دملاةا@افاعرنلذين@لصادقون،
ا

عن

ر...@الة-

فىا2ئووالذبنرسلنالننصرإنانعالى-:،نوله-الايةبهنهوشيه

اط
ألاثهاد،.ميضويومأدنيااةت

الابهامالى-ةولا-وة
ويثبتبنصرأافهتنصرواإن2ثرابن

اأفد

."م@...

فىمنمنوللضوصم-عايهانمهصلىلنبيه-تالى-اقه-فنأنوند

مماوسم-عباقهعلىبتلبنه-ذكأتعبالنمر...ولثرلمد@تتال،@

لهالمشرفيبهذبةببنعقمف@أعابه
المثرفيأولئكنه-صسب@اووخ

ص
ا@

تماد-:فقاد-سبقم@بارلم.بن

(42)وغر@و@ادنوحقرمقبلقمذتيمفضيكذبزكرإن"

ىووكذب.مديئوأصاب)3،(لىع@وموإبرايموقوم

صفكأيئ(44)نكرز@فف@:أخدته@ثمال@فريئفامات

فالمةوب@ر-عروثمه!،علىةخاوتف@لمةفااوسثضاماأم@قرية

@فتعرنالأرفىفىوالمجيرأفلم.(45)مشيدعرو
قلوبرم

@كا@"لانإكابها،يسيرنأو@ذانجها،يقلون
ودكنصارة

@ا،@ى.@لو@اة@ @ه

ولنبالمذابويستجلونك)6،(صدورقىث.



@ماز.فيا
عسرب@

يوإنوعدة،ال@هيخات
(47)ونآطمماصنةكأ@فركعندم@

لهاأماتق@؟شأيئوع
ومى

أ88)وإلىكا@الصي@أخذتهاثمالمةفا

فاك(49)س-نذبرءلكمأياإنا@ناسايها@ياقل
يئ
وعلراضواآ

صم@والذفي(50)يم@ورزقسمنفرةلهغ@لئماطات
إخاافىا

)15(،.ابىيمأمحابأولئككماجذيئ

فدكذبوكأنمركيزؤلا.مءن،@افيل@يها@رصقزتلاةواثع@

د.مروترمنرح،تومدإن"،اءوأعرعوربد،محندمنبهفبما@ئتم

ا)بروتومماع،ونرم
مى،موموشثيب،وقىبمرور،@وقىممبم،

ند

لة:ل@انمريهن،@ؤلا.نال@.ومابقالابم،@ايهرالا@بيا.مزلا.كذبوا

ق@لك.نللرمل.

ساحرتاراإلالرصمناقب@نالذو.أقىماكنال@شاد-:.ظل-

عنمشولطاغرن.قىممبلانو@موا@هاوجمنون.
ذكروبهلوم.أتفا

تنضعالذكرىفإن

سلتالذىالاصمبهذالاشارلمم،@ق@ذكر@عندوشعادفىنىوا@

االعالا.عدص4اضصودلإلة
لمين.

ب@ا،@نهمصحيب،،وقىمقا،تولمبئ@واص@أبنه-سجاوقال-

منموالأ@لا؟،أصحابمحلىم-@ح@محل!له-فى@ؤيهذب
أصابامااأمله

محن@.غربا.اة-الا،*

موصى،وكدبسجافه-،ظل-
فبهذب.لملأنه

بم

لموتر@هخ

ىو.أن.إدفىو@لإضارذوملأه،فىعرصلهلمكدبوافاصنأني.)صبنص

3رولربات@ورة(1) منبك1
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عدفه،علىندلواصاتاتإلى@لناس؟ج@قد@لسلام-عايه-
ومع

ذفى

ومئله.نفرصمنيهذببياكفوبلشد

لاعنرالننا@لتفف@ا@:.باتعتوسبهزلا.ما@لجانه-@بين-ئم

يهير،.ن@يمفةخذكمثم(

@فى@رال،لإ.الإملا.:وا
ى)بى@و.عنحيين

قهاسولأشرىشحرا،

ينت،.لمأخذهإذاحنىلظالمد@لىأق@)نهتال:وسلم-عل!اقهص@@-

@الهفلانعلىيمرتكبنال:ر.الإن@سنىمصلواصم@نكير:و@

عنه.وزجرتهردمحهاذأ

كذالذيئاملأترالا.مز@ى:
بو

جااعالم@،أنبيا،ا
اممل@مبلبة،لتربا3

لختأخنهمنملهم،وأمدبت
@نيهفدعاتل-لبها@نظر-صتص،،مزبن

نفهم،بذنبهأ@ذنافكلال@؟.يفا.ا.)نكل@تدكنعليهمأرىإن@

رصر،@@بهق@خ@مقومنهمجة،@@خذتةسنوشهم@اصا،عي@انجاأر-

ث@،.يمادون،أن@منواكاواكنلماالم،اقهوماكانأغرنا،منو@نم

لىبندة@طر.ل!ادونلإظهاربا"فشنلل@فاملتسبحات-،وقال-
@

بلليوبهيرهكانيمفة5شالى-؟فىله-فىوالاضفامعي@م،دشنيع

نهموحرأموت،إلىحياتهمحرلفعيعاعاراةر@3لتدأى.و@لنعجب.
اويت@أنثىنرمثركىفعلى."انوصذلةإلىوغرررممأب،خرإلى

لهم.معرولةاماتجة@الاظ...)وبتعظواثبد-

رسلها-بت@لتىكدالاممهذهعاقبةموهعلىالمشل@لبيانمذ!وبد
أ

أخ
الا.من@ميركيريبيانمبحانه-ذلد-

م
فثابنفقال:،@فلالمة@

قمروعطلة،إش.وعروشهاعلىخلىزفىظالمة،أملثنا@ا

0ء4الآ.؟إيهبرتسور.(1)



@الجز.
@سابعشر

صكابن،ة،و@
ممة.

6امأىنو.ض،،التثكا@@
ست@

لم
نة،االنر@أ..

"كلةوصارتبه@جز.معنىمجرئم
8لتنبرالمفدةبربةا@.صنىآ@@

عالد@توبهنى@ا@
م@

بنو@ب@د@اإدتميبز@قرالة
ىممنكىما@كرا@اغا@

كسر،رنونئ@نلظنىوكا@تءطءتالى-:ل-ظغيرما.وفىالايةمن@

ومهابانممر،والارضى@السصو@فى3؟منطوكام،
ذ،.صرضوعنا

حاةله،و@الارمحى:،قال
لهقوبنسرهبمنه@@نمرووبة،فرسيق

ا.جمنا@شيرولفاأى:مايهما@ا.و!د-.شا-
ن

@.صنا@ا.أ@ى@قر@
الوع

خبر،أطبهناط،"وجمكالاتجدأ.،على

حاليهجملةظالمة،ستوقرله:.يهناما..أه@ى@ض@بهنرسف@أى:

ءأهاكنا.-ضولمن

.@د@خرلتق@أو@ا@ي@.نعل@اممنى-ي@،.@اووافظ+.
إذاصتطى@كرت@

يكنه.سنخلاأو

وكلبنى.@عرويمى@@لبت.سقصوصعرش.جمعوش:و@لر

عريش.فوبهظلطيأ@بص:

ما)@فرذلمرضا،فلاظبأرقاللطها،كله@رةمبملى:معطال@وبز

خ@ليتض
ا..لامنا

ثيله.بتهفلانادشطليفلمأ@ى.وصباليدالمجمصوالمشد:

لثميد.باطلاه)ذا

نوفي.ئ.والمه
مانضرتالإذاوكنرم،ظ@مبباأ.@نرى@

3وجد@ا@
قوكثير.@درأنها.مح@نهاستوصتطتوتدأملا،نخاية.أ

أيفا-وكير-رة،بموصارت.عطلناهابالما.تنفجركانتبار@لقلاا

1ص1حىالآلرس@فبم.(1) 66.
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رسنا،أكذبولأ@موذلكا.أ@ل@ناخليناما.ضة@@@المشدةر@نعرصى@

بملثيز.نراجمدم(نمساكم.وجطناتحميرا.نالمن@نا،وجلوا

عبد@لوالر@نلدعلىانشلتفد@ايهربمةالآيةهف@أنفىىفأنت

و@واعرشوسمماجم@ل@لهصارسول-كلبواالذينكفارقهبشاد@تهديد
ا

ثونه.ع@

ربها@صعنتقىبةء-نن.وكاتتعاد-:،ترله-الاي@جهن@وشي@
اأص.وبالمذاترا.عناباخوعذبناماشدبداباحالحاسبناماورسله

خرا،11(.ماأصعلقبةرو؟

و@تقرخالتريخادا@لتهدبد@لديلى،صمنبم@لكل@لض2نيشقلثم
فىاوبيرأفميخقرل:يتعلىنولايتبرونلالذين"اثركيئ،لهزلا.

به@...؟بسونذان2@وبها،يمقلونقلوبلهميهرنةالأرض

المقام.يشدعيهمقمرعلىمفيلهو@لفا.والإنض،يخلترلابتفاماو
مما)نالمينى:و

فى@ا،يعرويثى،فىكفاربهابهروديارلم،@لنابر@نرع

تعاد:قاال@لر@ل...قىموترىعا@ق@د@لثامطؤمممإفىبروننهم

@@يهم@دتر@ننحط
تمقلرن.أفلاوبالايلين

عند.كانمىوتعظ،يعتبرماحبهالتج.أن@رؤي@فى@ف@وبان

لا+مزولكنوتنفيذ.،حماعهمايجبتسمعافنأوفمهمامجبيمقل@اب

@طبرونماينالجا
لأحاديثاو@ريسمرنولايتبرفلايتينيننايررع

@لهممة،و@الغازلنها،س@منليةو@لقمور@طأالآبار@دطلة،نلكعف
ن.عظىفلاب@

@مدو@@لنىفى@فمى@لفلوبولكنصارا،لاشى@نإنهاتمالى-وقىله-

تلوبهم.وتسوةبصافىم،افداسلمحبببيان

9ت@نالآتطلاقسورة!1) ،
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شلاثأن@@لا@فإت@ى:لاقص@.@ا،ف!نرله،فى@فيرو@

@فى@@لقحمى@بنلوبمرب@يدالذىاالابماد،
ؤلا.وهدور،

أثصالذىبالحىاأعيبوقدا@غريهون
@نلو@عى@ومر@ه.وأ.عى@

ق.@طوقبول@نم@ش

كيد،@ت@@يادةلىر،دع!فى@دقدوب@اصعمولنبحاة-وذكر-

مرضحاسباة-حدد-@نئ@لقلوبلتلك@صىنبات@ودبادة

دتيقا.اتحدبد

فالكل.ا@رسى:.ظ@
م

@م.لخريليلتنى
ععن

أنهوالفلبدقه

صاال@صي@/أبارماالسنىنأشمر،إلالاعىبلبمده،لاعى@صى@لنى

بم،بقلو@لىوإنبها.لاعى
@رن@فىالارنر@يسيرواأظمبل:نهكاة

وسا،نيبمارعولابأنجمفلونعاشالافة@إنبعاش،ذاتتلو@لهم
لا@ها

دون@@ه6ص@لى
الا،نقاعدلمءع@مازأد@لرفيوبنمىعلىصضهمكأ،ا.

بوتجربدرأنأنيمبينحجثلم،بصا%إنمالسبحاة-كد-أغ
ا

لنوبا@نابندوبستعجلالقال:،لذأباصنجلوهوه،ويخنرالى@قه

تدون،.مماصنةكالصربكعديوما)نووعده.اقهصلف

أ.وبته@نجعتبرواالارضىفىيميرواانبدل@طغاة@مزلا.أن:@@

صيلعلىعلبلا،ابود@دذفئيم-د@ايهرصرايها@لند-يطبون@خذوا

3نىصلك:.ويقولونبه،ممدنالمبماوالاصخ@اتبدالاصئهز@.

إشفاصةاالمظ،فىبةخبلحذأب،باندويتجلو@لكرفي،ظبل@

المش.ق

جىجماز-الجةوعده،أده@نهلصولن5سبحافه-:له-وتر
به@ه

@@ب.@لضاستجالهمعلىلتهديدم
بحاتلنت@اد-اقه-@نالوا@:@

1اصبيف@سبر@كرصى(1) 67.
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الذ@).شومربربدهالذ@ارقتفى3منجزمربلنمداب.سماوعد@؟

م.بربدونه

جملةتعدون،مماشةكأفربكعندماإنءصبحانه-:.،وقىله-

@زمادئا،حابأنليانيقتمأقه
بحا@فضالى-دبر

لبشر.قدوهماث

دأى

لمين@لظادأبلك@لىدمذ@يست@ونبم-@ايهرسولازأبهاعم-

أنتالى-أته-أن4وأعدزمات،رصالجاماينوصيلىحين،فىص

كما@فتعالى-ع@ده-يوما)نولالى،@دشدتارةقبهإيا@وطهيخلف

لاطرعاظمطرل@ذى@@@يوم@ذا@وسيانبمبام،دةفىمرلا.ب@دهمماضة

@هين.ابمح@لا@نن@برونا1ئديدأ!

ماسةكالفربدعن@ب.ياوإنتعالى-:،له-ؤ@@قرطبى:@تال

ات.دسونا@@تثا@لى@الايامنيق.مجاهد:وإسمح.ابنتال@ون،ت.

مة:لوظرضى.وأ،
أستعجلو.)ذااقهأعديملاخرة،اامأتنيم@.

مذاا.:@لفروفاليلة.-طوأيامفىبهيانهموأنهفميرةابامفىأببالت

ةالاخروكذابهمباضدادلهموعب

سنى@نسن@@كأاالآخرةفى@ث@@حرف،فى@لو@اوإرالمحئ:وتي@

0،،وحمدة.خرففهاالدفيا

ةلدق@الألبم،،@لمذابصبهلظالمين،هملا.أنإنه-صباأكد-نم

الممير،.)دوأخذن@انمظالمةوسلهاأمليتبةفرنوكابق..

نمس@ى،أجلإدأملابةعقرالتأ.المة@مالقرى@يرسوك.أى:
نبها،ايخولمكانعانميننرالمفىجلىمشدبا،أحذأذل@بدأخذنا

غيه@.لىلم@يرلمانإذاقى،وأأضدعذابأيخجدونإيناجرنوصير

.38عىقرطب@-21ففدبر(1)



@الجز.

4عض@صاخ 1

ضامابممدا@لعرو
بين،ايهذفىالى-تحااقه-سنةبيا!وبن،@لا@رع

لمصرإل.شد@لناسأن%و"-عليهاللهصلىنبيه-نه-صبحاياص-

ميز@.ذبرلكمأناانماأناسابهايافلفيقول:،

بم-@اجم@ارسولبال-5أى:
لنا.

نموأضنذرآأأنوظجفنىإن@
كرض.@رالتاسلحرن@قه،عذأ@عن

ات،وةضفرربهمنلهم.@مالحات@الاعالوحمرا7شوا،ظذبن.

بم،كرورز@
الا

ق@اح
اشناع.ولا@@

فى@ودلمبذلواصوافبنأى:ثاجزي،اتناإسرائوالذإن،

آياتبطالا
فىجذيهااوأصرصرصلنا،وصمىتنانجشاوقمودوحدأاداي@ا

دبخمعنظعالدعةبمظر@لماجزالروكليظو@رضومالمؤشينوغالبىا

كيخم.وعن

أى:المجبم،امحا@نبم.ا،بهذا@لحىصرمرنالم.اوئك،،

بماممهلىلماكاملازمةالماجةللن@ار@اللازمرن

ئم
تافى-اقه-نضلعىإد@لمدبثرلك@مد@ايمربمةأسورةتنشق@ا

حيثورملهأنببانهمح@
@@

عر@مد@ف@ر@ووسوت،انيهد@ل@اسم

من
ح@

ب
تافى-:مفال-@بن...@لا@عتإجملأدإبن،.ا

ر@اعوما"
أ@ضهكأت@إذاإلأن@ولاليرص@منقنلكاشا

فيشخيخته،أةق@لشثيطان
يحكبمثميلقى@لتئنطان،ماافه

الده@

لدبئثقييلقى@لشثيطانما)جتل(52)محيمرعلئموافةايا،

شقاق@فى@ظالميئ@وبنتالوحمهنم،@قاكأجةو@مرضننى@لوبهنم

ببيىإ
@رتوا@ا.الذيئلمولث(53

@م
به،@واير@ةركناقئ.4أ

رصو-37)
ح(@@ة



4 أروجرةص1

4لهاىافهوبأقلوبهم،لهغبتتج 1
صر@طإلىامنوايئ

."(54)ت-

مفثحوذكرفد5الآبات:لهذهقسيرهعندكشيرائالإمامل،

ينالمهاجرمنكثيررجوعمنوماممن@نرانيق،1،.قصةناما@لنرين

وأصلتدلقلر@ثركىأنفمظناالحبثة،أرضإلى
ا.

جمح.وجهمنمشمقأرماواسلة،مص@اصرقمنولكما

حببب،بئيوفىحدنناحاتم:ابىابئفال@قه-:رصفال-نم
حدتا

عسيدبئر،أبئعنشبة،صحننادرد،أبو
اقهرصولأقرقال:جرنلم

@للاتتمأفرأضع:،المومذابلخلدانجم،سررةكل@و"-نثلبهعلى@فه

ى،.خرا،اثةا@اتومناةى.وسز

قىتيقهنلا@شغالاد@@فيقا@درتلكانه:ادعلىا@ادثبما@ألقى@تالت

اوسجدوفجدبهوم،تجلبصلهت@ناأ@ذكر@لمئركون-:اأىتارا:-

الان@ولاللصمنقبلانوما@رصطنا.@الاية:4ذتالى-@قه-فأزل

@@ألقى@ف@ذاإ
2"امنشه..،فىطانت

و@ك@لرسوذبيننه-بحاوجمع-
ب.

بمثمقبارسرلالمصودلان

بثرعب@ثمنسولبا@مودالمةاويهاب.ب@ربعثشلنيوبابمتاب،
قبل.مقثرعتقريربثمنوبالنبىجدبد،

بتفريق:@ملا.فر.فا:قئ،8و@فظ

@اليهمولأطفى@رمخبة@وش@@لئى.،محبةمممق@الئ،منأن@أو@دا:

منا@لأعنابهالد@رلنرانيق:(1)
م@على@لذكرركلق@لاعلةوعاآ.

بضفو@-فرعما:@لجر@لاء،؟
وتدكنفىالطبهصنفم-عونة

تللأصنلمنيزعرن(@لئركون
نهايللنرابقفسوماقا@-عد@ثه-@خ

قىةالله@يورب@@ا
الماء.@كرع

4صفيءهنمبرابنر@بم(2) 3 نصءلهل@طة8



ا@االجز.
"9عشربيم

محافى@منيته:الثيلا@ب@قاءةادوالمرمحذوت،أ@قى.و@فول،
فلتمصو

علىونثبيمقر@م،فىالأبا@اجملإلقا.صر@عنلىقا،@ةدصعناس@@

ف@مالم
ضلال.س

لا؟رسول؟منع@-ياتجلك-منأرماناومانى:و@ال.
فهإلاإذأ؟بى،

ارساوس@يطانأ@ثتب@،منلىب@مجا.ال@نىافىالدبئد@إقو.@داي@

بولمبأنالامنةهنهتضلال@لمنبتهطريقفىدثهاتو@
@ظى@ش@يطا@@

المفاش@لقي@عةمنذدعيرتركرن،صاحر@وأو@لنبرلارصمذابان

وأن@ا@.رسلهمهاقعالى-الله-أ@ذ%

ماكدلكناد-:.ل-ظ
صاحرف@رالارسولإمنمنبلس

ن،،.(.طاضقىم3بلبه،أتواصرامجنرن.او

إذاخ،وبؤيدها@لوالمعنى،اضةوا@ل@فيرذعلى.@ايهرقيوالاية

وكانفىولاصايةعلىبصاصكاننمالى-اقه-بثهلبىأولرصص@ن

قسهيه@ككاد-3وماي@أقهص@صول-@لرإنبلجمي@ا،ايزشرأنبقئ

على@لكنر.@ومهإعر@ر@ابببوكاما

به@ذايؤنوالمإنأثارممعلىشدباخعفامك5نحالى-:قال-

ا،12،.أسةرإثاط

ضهأعرضمنوممبه،@2نمنم.نىاولرصكلقىمانلا@

مابان@مبها.د@لهم،الثيطان@ه)ضبب
ى.اله@@نضلالمر@نعليه.3

عا@تفسير@شارهذا@وإلى
@منتمالى-:نرله-له:.بقولإبهافحب

أنجمصا@فرقو@دنبى.و@درصرلبر@ضطعلا@يندللفبى،ولال@ر-

ىيخرو@كعايهافول@لكقابالمزةالىجمععنثا.:الاةمنل@لرص

ه.مالآ-925،لمصلذ@ر:رةص(1)

.6@لآاة@لارة-(31



4 2 0

@ةرصو
طج

4@رصول:

بع@ضر)دا@لناسعر@دأنأصنم@ل@كتاب(عايهبنوللمت

لبله.من

عىاعروصلمءلماعليهاالهصلىاق@رسولأنالايةمهفىولفىوالممب

لفرطتمنىبه:ما%.علىبشايرهولمعثيرتهوخالقهوشاقىه،قرمهعنه

ماينفرم،لمليهلابنزأنهمإصلا.عليلكهوغارصهوطانهم،اعرمنذجره
كبهم...،عنواصؤالهمأشمااتهمالىعاربقاذل@يخذلله

ا،."

صانقىلنهو.وقلا.قراكمئأةفوتمئئء8للفمل@تفسير@لئاق@ما@

عنه:رضى@فهع@ن-رثا.فىثاب،ابئ

@التاصحمامو2خر@الاقى@ي@ة@رلاقهتمنىضطب

أجله.وفاهبلاإ3خرفىوالأيل.اولفىأقهكتابوتلااقرأى:

"يلةبهاوالمرادأبضا-.عنرف-فىاهذاعلىأ@قى،8وضرل

نحيمد@لناسوأبلمل،ذببأ@منصنامافىمالجقيهاخ@:قرفىالثيطان

طن@مابسببائأنهالمرادوليرومابتلوه،لرصولؤ.بضماأتباع

نكفلالذىد-@اق@الحتابلب@باعالذلا@فإنبا@نقص،أوباديادة
ون،12،.@ا@طلهداو@الذكرا@شإنا@كقنتال:.جمففا.سبحات--

لا@رسرلايا@تلك-وما@رسالناسوا@ى:
نيالولاصسنأ-

@غبمرالأباطلي،@اض@شمعنىقرأ@تا@ليطارعل!،اناه)شا:اسي@قرأإذاالا
@@أو@مذا@لرصولمعلي@شلوهااتاع.عن@سد@لي@

ب.

لاولارصولكق@)رطنا@نومالمحنى:واافه-:.رحم@الار@ى-لظ

خناأفرإذأأ"وحالهالاف@ا.
و@اتحيلاتللشهار)@قى@لثيماالابات،من

لىءنستار-به،؟ماجا.وبردوأةلبا@البالجادره.@أو@ياةعلىؤءيضيخما

1صإحشالد-3اتفسير1) 64.
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@لساالجز.
4كربع 2

صمبحانه-:ل-وظليجا@رآ،.اويا@ملىنإلوص@ثميا@ليناند"

إلىنضميوحىوأحنالإنىسياطيناجممصنبلكلجلناوكذلك"

ورأ..،غر@قرل@فزضبمض

حوت5وسلم-عل!صلى@نهالىسول-تر@ىحماععندكقرلهمو@ا

قهذفحةعدأ@كلانوم...،:و@لجهع@يم
ومجرم

@قه.ذ@كهما

لقهدلنمنونوماتبنملمناد-.لفرله-فر@تحماععندوكقولهم

مبمحصب
عبىان0،0

اوتدعب@الملائ@وكذل@اقه،دونمنعدنلى

اقه-.،+(.دونعن

ادالمراذالم@ولضحةأيفأ-مذا@نفيم-على@لكريمهوالآية

دتى@والاباعيل@ثبهنلكاو@نبى،لدرص@ة1ترأفى@ان@@يافيهبما

ويفدمرنها@هماشماوبلاي@يزلوكانججم@مالنالين،فىعتولياتها

ا.عاهخا

أقه؟إتهيمنم@طانياقىا@ط@قهفينح":،لىظوقرنه-

ق.اطاعقاقفىلاتتخات@لتىجانه-لسنته-ببانحيهم،عليموافه

@باطل.@)بطالو

لظل@شى@نمختيقال:الإزالة.جمنى@لفحبنفينخوفرله،

اذ

فىالشطانألقاهماوحكتهقدونهبممتفىبحانه-@فيزبل-

ف@ى@سبحامجمئمعلى@ص.و@لثاتالإيمانلهاتحالم@افهشاه@ى@لفلوب

هك@@اشفى@@اصدمختملولا@لرد،تبللاققنه،@لابانآيانه

خدقهشئون@حيحعليمواقهوجل-عز-
وأماله@أتر@@دصلمجمر،

ته.وتمر،

كلاا.اسجىتمبر@ث@وصي(1)



اطصررة4*
ج

وضلالتهلثبههه@لثيطانإلقا.فىعةاطأنذل@بدنه-سبحابر-ثم

فىعصفىقلوبهمللذبنفتنةالثطانماب@قىلي@لنقال:،@لناس)متحانص

به@.فلوو@لفاحبة

فىالسهتلامنماياقيما@لثيطاثل@لبحاة-ل-ن.مانل@ى:

ث@ى:ض،عصقلوبهسمفىللذبئنا،خمااطلاخبارتةالقلوب،

ونمرويماونفر@ل@ومكم،قلوقستولاذينلناشون،ولمسارتياب

لعناد.باباجمال@رد

اشيهفىأ@قى@ميطانأى:لقى،با8تيلئ"،.لجلد:،تالا-نقر

فر.صمفلوبمفى@لذبئقنةالإقا.ىت@افىخل@@فه-لجلنجبا-وا؟@رسل

لنهلهم:4قيوصمنىكونه
علهلم)صر@روفىدضلال،فىذاديهمسبب

ولعصيان.@لفوق

كهو@@ظاالين،@واننتال:.@فريقين@مانب@صءسجان@-بين-ثم

ل@خلافأى@فىمي@،ةشماق@ققلربهم،مم@وعننى،صتلوبهمفى
ى

وكنرلم.تا@مبممبضدرو.

و@لوصاوسدبها@تا.اذش@شيما@شلهالاأخرى@ث@نه-سبابهن-ثم

نقال:فى@لقلوب

0يخزشرربدمف@اطأنهأونوا@هم@لذيئويم،

لهنتخبتبه.ا

.."نلربه@

رعدقنجبا..وا،ارسلبهماحا،الىلمودأفه،فى،و@فير
بم.

حببىانبئعباده،@قا.@ل@يمأيفا،ن@-سجاانل-ل.و.ةاى

أشماجاجهو@مصبان،و@انسو:@لكنرالمجموكرهالإبمان،ليملمنه-سبحا
لهم@خبنبه،يمانافيود@روأ@ربد،من@لئابتللىقصوالانجيا.الىصل

فاوبم،
قوسم.اليهوتعلئنوذكنفخضع:@@



4عرال@ماح@بزه 2

صلهرويلنبما.ويؤابها،ثنرالذبئلهادى@ناد--8ألتهوإنهو،

ة.والاخراويافىالىلم@دة3يوصامقيم،صر@ملالى،

العلا.ومقنبق،اد@ر@قمةو@ديثا-تديمادط@ا.-@لبطلوفدهذا،

ه:ملن@مادقدظل@رازى،@لفخر@الإمامالابطاثلهذااتممصدديت@@لقم@ا.

6تبالقربطلاكاعلىواستدلرأ)يتحقيئ،أملعندلج@الةانيقلشتمةء

ل.والممضهو@

بنىعينانقرلووسالى-:،له-نهاشو@ر.فن2ن@ةأما@

نمبال@ير.شهنالاضوبل.@لام@
ن@-:عبحاوقىله-ارفين،@تلمنا@نه

وجل-عزوقرله-برحى،:وحاالاهو)نالهو@.عني@ملئوما،

ماإلاأتبعإنشى،تالقا.نابدله.أنبهوشدماقل.
)د..،يوحى

@جهةمن"ناتيخر@قمة@منه@لبيهقى:الإمامشد@الا@لسنة،و@

نر(-3وعليهلاقهصلى@لبى-انفى@حهرى@لبخارىدشدوأيضا

و@يىواطن،والإنىكونولثرللدوننيهاوصج@@نجم،سورة،

ألتةيخهاولبىكثيرة@الرقمندثاطمذاوصوو@لنرانبق.حديثيخه

نيق.ا@لفريثص

اقهصل-الىصجرز@لمنأ@صا:@هوصؤنلالمحضوأما

لكعلمأن@ا@مروةالمطوممنلأنكفر،نتدالآوئاننطتم-3وعليما
ونان.أ،نفىفىكنوسم-عليهصلى@فهصصيه-

لانرقنهنجوعه..عن.الامانلارنفعذلدجوزنالراتاالا:و"

ئنالعقلد
ينو!ارحىمن@فقمان@

"اده@زة@
ت

".

أكثروضوعة.@لقمة.مذهأنالإجماليلطا@عرقاأرجمرهنهنج@

خصولتواش.حدبلنرامالكنهمذكرما@المفسر@مئجماأنمافى@لياب

ة،اتواشو@مقا@ة@نقبةاللانلرضلابا@دالر

6لر@زىلمرنفبررلبمز\( 1ص5 6



4 3 اطرة@س8
ج

سرمااشحاقامعنبئسالق@فرا@نلم@اباملخصه:@نطبعضوقال

عرحوبه،للاحتجاجما@طريققضت.لمكابمسعلى@لقر6نودلألة

@مواب.مر@امخدث؟ا.طمقكثرخا@شرتدابطم

خقل،.@@لآ@ستئتولمبصلانا،دلا@قر2ذ@أناصل:وأط

ا@الإلقا.اسخالة
@لو.ئلمهعلىورضرعاومام-عل!@قهصلسافه-

@ةقرا.فىللثيعلانمايلقي@أن@ر@مواب:@أنهلنابظرو@ذى
@.ني:

حر@اءعلجهم!كإلقانهوتجويا،نصدالقاصالماضهوالرساوسالثكرك

س...الأو@أصاطيرأوشحر@و

الإأقاهفى@كةأنفيتملد-اقه-أنا@نى:هذاعلى@د@لو@

رالذبني@@ثبطان.@يلئماليب@ل8فال:لانهلئ،ك@)قحانالمذكور

سم@رتواالذينويم8قال:نمفلو@م...،و@لقاصيةمرضقلىبم
@أ@

ؤهيقر@نى@أن@اليم،يالق@لثيطانأن@@يلفذأرب...،من@لعق

لم،أونوا@له@لذبقالمؤمنرن4وبهذالأشضا.،فيصدقهبض،ليى@لنبى
ل@مكايزعملا@اكنب،@حق@4إأونلث.

ا،".،،4.@نافى!@شعلار@

حى6نفى@القرض@ممحلهونصيتصفىين@@@أنجانه-سىب@يئ-ئم

بوم@ناس@بهنصيح@تاد-نه-وأ@،@لا@نأ@م
@دبن@@يجان@إلآ.@

و@ل-:عزإل-ف@ق.@با@أحؤاااذيئومجان@علرا.بمااأساص

ا@يزالولا"
يئ

ألاعةأ"يخهمحتى@مظتلمزتفىفروايم
تيبه

يهم،لمجكميرمئنر@ثه@طث(55)يرممذ@بأويأقيهم

وكلفرو@لىيئ(56)ل@يمجن@بفىوعلوا@لفاطاتوات@ظلىيئ
ا

(1)@
شقيى@يه@@س@البخ@نني@ةالي@ىالبيان-.أضوا.ير

ت.ءر@جع
17ص@،ا7الآرس@-سبر



@الهز.
4ع@شو@صاخ 3

وم@جروالذيئ(57)ن@برمم@@لهمولثكفا6آإيضابوكذبرا
ا

سبيلفى
ا

ماتىاأوقيلواثما@ه
ل@زقنيم

امهوبأرزت@-!امه

اثهبنويرصنوة،ملألمخلنثهنما(58)فير@رازتينلهر

)95(،.ح@ملميم

المؤفينحالخمأولا،@ربنلل@حالنه-شعاذكر-لما"ل:أ@ملظ

5@قوله:ر@رعصن،دث@@@حالشرحالىدطنيا،ئا
@افانةد

@ق
"

تةقاق
و@لضم.بالكرلآوالمتد،

ذ،،1ري@ضإن.@

يصمنه،فرله:،د@ضميرو@
بهماجما.الى@اصربم،3نالى@لقرد

ان.@لشماأ@قا.ماد@وتيلرب@،محندمنارصول

ذلكفىالافوالوأولى5فقال:لقرثفكونهجربراينربموقلى

@قه؟إنهالنى@ع@ذكر@لقر6نعنكنايةممال:ظمنلش)مو@ببا

@أوترا@نتالويم@"تولا:ذكرمنىذلكأنوذلك
@

م@هأقىب"."

لمقى@ثطان@قهدينعقرله.دكرمن
2 1

، 0 00).

يبررشكفىكفرواادينولابرالوالمحئ:
مناليكاقههأوطمما

قو@م.علىو@الناداط@ردواصلا.نلوبهم،قسوةببب6ن،تر

تاحقال،اطمذهعدونوسيتمر
نيه@

لةأى:"لآا@سا@
ت
لآ،ةةمة،ا

به،وثمفثذامرلهفىلهثللا.أى:محقيم،ومةمحذابتبماوت(نجاة.@ى:

يومولا
م@ومر@لقياهذا@ليرمإلاكايام،سن@ا@يلد.يومذص@صر،

لانهنج
ه.بصيوم

عقيم،يومعذابيابهمأو5وقىله:5كير:ناةلظ
لظس:مج@لظ

بدر.بوممرلع@:بنأبى

ا(@
1ص3@بلالإد-@@@بهلص@ش@ 76.
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-
ا

سورة

ير.جراشواحتارهويحدوفادؤويخرجبروشدبنمحكرمةلوكذاظ

قال@ذالا،،لبلألا@لقيامةبومومجامدصمةعكلعنروايةوفى

واءصن.@ضحاك@

به،أومحدواماجكسبدصبومكانرإن@ص@ع،مر@ومذا@لقرل

كقرلهبيم،آيسفهثذبو.الملكقال:،وهذاالمرادمر@داإيمن
سا@ك،

@لدبن،1بوم

@لاللافقال:،لغيره@رهوثهولتدرته،مظامرسبحانه-بين-@

جملة.عنعرضبوءيئ،فىقىله،ينو@لتش".،يغمجميومئذقه

تجة@لسامح@نانهمبوم@ل،@@@تمرفو@ا@تامر@@سلطان@أى.

جمما@لاسبينعماطأنو@مه؟ت@الى-دله-يمرنعذ@بهاباتهميومأو

لمكسبحان@-،و@ده-لهنجم@
بن

*@@@ما@@ال،الا@ومحلوأ،واة.2

@لتىنا،وكذبوا؟ياكفرواوالنينشيم،،جناتئفىصذ@يوم.

بهبىينالوفيعذأبله@أى:كين،عذابلهمفاوفد5رسلنابهاجاتهم

وذل.انصمقنارنماث

،
و

ةنمرواقه،اعل@.صيل،ئرم،ديامنوأ،جرمانلىثا

@اثهمفرعداى:"اماترأوفى@م@د،يهفار@قتلمأى:تتلوأ،ئمدبنه.

حنا،رزفا"وكومهبففلهلى-تطاقه،ليرزننهملاء،وصلا.ص

جنته.يبونهمحيثلجترده،@وموبرمضيهم%

أجا.بلأ@واتااقهسيلفىدتواالذالنولا@صنتعاد-:.تا@-
رعند

"،2،.برزفىن..3

لهورسوإداقهااحرلجة.سمجرجومنبحانه-.وفال-
يدركهنم

4س5كنيرصابنتفبر(11 82.
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الصاز.أط
4محربع

2

ل@ه،علىأجرهنقدوقعالموت

إنا5نمديلتلارأزتين،جرلهر@قهنوإ5وجمل-:عزوئوله-

حاب،بغيرث@ا.منيرزقلانهعطاء،صفىقسبحانه-عضا"-أن

نجصاومارض،يارنه)ومنازع،بنازعهأندونيشا.سصصىو:

..@مماءيضي:

يرضومدخلاليدخلهمفالى-:،له-وش
لمطمقررأصتاف4..،

مددرومر@يا.-ضميخل-أثخلبنإدخال!@ى:ممحلا،وتجله.

.

محذوف.واالفرلتبله،@لذىالفحليس

نهيرضو)@خالاالجنة@يدخنهما@:

اصمأن@@@االيم-بنجدخلا،-.8فافعوترأ
ابخ@.ب@دندتن@@

@بنة.وصنهيرفرنام@ليدخلهميى:

كهبستحقهوإفىيرضهم،بالنىلطيم،5تالى-أقه،-صالن"

ويمفوسزبلبالمقوب@،باجلدلا@ايم،ضر.أوشيرمق)نسان

كنير.عق

م
نعلى.بالنمر@صران@عبهمبقعالذبنعاد.سب@بثر-

نال
ل@،

ةلى-مال--ظ

ومنذلل@"
ماتبثهلعاف

ينمرنه4عاضىثمب!،ويب

فى@لهار،الليليولجامهبأنذلل!(60)غفورلمنو-االهبنا@ه،

هوافهبأنذك(61)ضيريهع@افةوأناثايل@لهارقويرلبئ

مر@لمسلى@الهوأنهو@ب@يل،@ونهمنيدعرنماواناطق،

."برل@26(3ا

1آيةا.الل@صورة)؟( 0
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ج

.

اسم
مفوذلك"تحالى-فىله-فىذلك،"الإثارةا

به....،ما@رقب

بمفل@انب

لهالملك@فمقذل@نلنه-حبحاماذكره-الىيرد
برم

@تام@،@

ا.اتوأو.اقتدوئملهسدئ@دالاجوبئنح@ايى.@لحئ@رزقوس

@ا؟مجى.وصاتب،@ض.@اخرذس@اب:.@و@
@.

والمر@د؟مخيره.بد

@ظالم؟@مجازاةمنا:
ه

ظد.ل

@ل"
.@كى@س%نم.لايقأفىشا@ن@لتشمقاتل:ظ@@فرعلبى:

ا.قو.النرا
@فهص@محد-أصعابإن@اراةم،ا@منبيتايئاليا:ادديىى

ش@فنالم،ا@قاحملوامفى@شر@لمو@@قت@يهرمرنم-و@عيه
@لدونلم

عيهم@لواغ@تال،الا@ناثر@نا@ار@لحرام،فى@بقانلولملاأن
3نمروا@لرنفثبت

.@ارو@ينأنفىفىوحصلالمركين،علىاقه

الاية...)قهلفافئ@الحرأم@هرفى@أقتالس

د،،اظكللالم؟؟جازى@افا@@ى:.تب؟،اصل.@فب؟عا@ن@ئ،

وجزأ.فى@تل:.@مررة.فى@@لفعاينستوا.بهعقواء@مقوبةجزذصر

ثلها،،1(.سيئةجمئة

ىأخرةعادصا@مإبام.للبتدالظالمان:@عاي@،.بغ@ئمونرله،

.@ذ@و6المظلوم@نبغى@

ننهشع@،-فه-مزكدوفدإقه،يهلينحرالؤله.
س
المعللوة

بر.

تمجمرابوالجدة
محلى@اظالملاظلومممبحانه--@يخصواقهأىف.عذ،

2ل.ا!@ولفى@لط

اكح.المظلوميان@ولنمرةنعليلمخفرر،لعفراقهان8رقىله:

1لنرطبى-ف@صير11) ص.3.9



لازءا،
إع

@

9-82

رفىزيخا،لم@ادامذ@لا،مح@-@سحا@لابؤأخن@-عق@ل@وكش
د

وهىوعه،اثمصلهدودا@لعئران
جماالثل:@مماعر@مح@لاتحارا

صحيرو@عىء.إده،موحير@.د-إت@انه-إتأى:
ةمرا(

يام.رخطاوصه@لذ!

علىصقمرتهثهولالىجحهاصللىظلوهنمرها@صيحانه-بين-نم

@انهاربمويود@ناك)اليلبوبماقهبأنذررل@افى-:،نتال-صى.،

.8.،.فى@البل

دخملهإذالهسنلانبمتال:،ثبحخلبوج:نى:@ث

مح@عاباالغىنعرةسلناهف.انىذلدأى:
سبب@@با@ى،؟..@

و@ف.ئى.،مزمالاثفدرتناأن
اسجز.لدخلشاأذ@ك:ظ

االيلفىار@ن@@اسجمز.ولد@لار@نموبزيد@الا@نيمعر@نارفى@لا،:

بهذايسيرانبهفآشاملونرعبن@ب@ذلدنش،وأنتمبمر.@أ.يخمل

@النفلام
@بدخ.

افهوان"
عات،المسحولكلبهعنعالى-اقه-وأنأى:عايم،حمبع

@حثا.@ولافرفرا،فىصى.محلبهحفئلاالمبرات،بكلبصير

مردوةمنتيدص@اوأنقا@مراقهبان@ذ@سبحا-:،له-وتر

@لتام.وعواء@اتو@لماالحبالةو@ل-عزقته-طيان@يا@لل...،ي

بهوعفمالىبود@الإثارةوامم
رةلقرعفاتمنذل@شلنفه

د@لتام.@مو@ة@باص@

نو.ت،نحلرظمئهذا@لكونفى@با@لماقل-اه-أفى%ذلدأى:

ننس@4فى@البل،@نار@لادخالفى@فاربلا@إحخالنو.لالظلوم،نمر

منمحداهماوأنالوبره.@تضو@أنمجبافى@@@الإلهمرتعاد-@قه-

ساطان.نبها.اتهاقىلاماباطلةالة2ودأتم@؟
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ج

بمعلىسالى@ى:مر@لطلى،وحد..لمالى-8افهوأن.

يخ
لتات

@اى:@ايهير،دإنه،ئى.وكلتجوت،

يم
فىيدانيهلاالذى

د.أ،"ءظءة

دمرمماتعالى-@فه-ودفتندأيهريمة،الآياتمنهانشىمات

ل.@@@و@لإلا؟صفاتلامن@مل

نقال:بباد.سرتههنفلهسعةعلىمايح@ذدئدسبحافه-صاق-نم

تةما*@لث@اهمنرلأ@ل@هأنترأتم"
مخمزة،الأرفىخ

اللهوبنالأرضفىوما@لسواتماقله(63)نجيرلطيفالهبن

الأرض،ماقلكمسخرال@هان@ألم(-)الحيدو@لغنئ@
أن3ا@يىنميكبأمز.،فى@بخرتجزىو@لفلك

الأرضعلىآخ

كمأجاوهو@لذى(65)وفررحمر،ل@ملىالثهبن4،بإذإلأ
)66(،.اممنرز@انال!بأيمم،يوثمييسكمثم"

ما.@لما.منأقىلاقهأنشالمقىله:،فىلاصتفهاموا
فىالارقصبح

ير.لا@قر"ضرة...

يخهااقهينبتهافىالنباتبسببخضرةذاتاى:كضرة،5وقوله:
عل@ها.@لطرولبمدش
أقىلقدتعالى-@قه-انطب،الخاايهاصرلى،رابت.لقد@حئ:و@
من

دلةا؟أعظمذلكوفىخفرة،ذاتبسببهرضا،فتعبرماء،ثا.@@

بعب@ا".رحمهوعظيمفدرة،علىكال

ةرعولاصتحفارالمضارع،بميةننمبع،بحايه-،ل-وظ

لاضىوديفةعايها،المطرؤولبالارضبهاف@فتالنىار،الاخضر
@ا.ا-اتالفدالما%@لظلاناضحمارما،تفيددولملا



3عصر@صاخ@الجز.

الاستفاملانللاضمهام،فى@را-للفارعا@ل@لمذينمبولم

أبت،@قدثآيل:ةله،جرابلاواصب،ا@محنىفىو3تقريرى

فى،را،إضرأرعاضببلاالىؤيةإذقحققة،غيرمناالبيةنو؟

المطر.قىولبببموناخضرارماكال@

فاصخما@لافي:تلإشتاتفقال:اافىذلك@ايما@حبرعااشاوقد

المضارع؟لفظلى@@صولم
تقرل:زمانا؟بدزماناالم@رأشبقا.@دةوى@نيلنيهةةقلت

وحداتا،كذعلىدلانه@امنملم
وتوغدحتفرولوقت.4أكرئاأغدو

يعلم
لهفافات:مإنالمرقعذلك

أللاضفهامجراباينعبولمرفع

@@عك@مرمالأعطىنمبرقات:

ارالاخفرإناتلاششا.فرضر،

لصا-نقولأت@ثالاالإخفرنر.نفىإلىبالنمبفنقد
ة
أقشالمد

نطب،طهتفتضاكلنكره.نافلانتلصتانيعكر،ةعيدآنعت

لالماقممنلهبرغبأنمجبمماوأئالهومذالث@كر.فانشمثبترشه
أمله،وتوفيرالإعر@بمحمئ

تقالجمف@ل:@ف!اماطحعه:@لطا.بضوقال
أداخفرارعصبح.

3@ال@رحةةعن-يتأحرقدرضا،

نبعأنوأب:أ،
يأ،قيأعبحفلانل:تضو@مربنمير،صتئفا

مجبه،صى.كلوتتيبتيب،الت.دفا.@أنأوغيا.صارلى:
لهضع

كظاما..،االف@@قنا@الطتتمفض@،@قناص@مح@ق@،@نطن@خم@قنا@ثمتاد-:،-

@لعجحديثا@فىجما.بوماة@ربح@ينشئينصئيأنمع
3،

، 0 0 0

اقه@نأى:بر،لطف-اقهإنبقوله:،الايةنه-صبحاخخ-ثم

بمباده.@عيفلى-تعاث

هلاا.صنمبر@ثن@-3(1)

2 1
لم

لا."@.،-5-،@لم-ا.ا-.@ة+-
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لطمه@ظامرو@ن
منتظ@هممارضى@لانقفل@عا،علىالمعلرالهإشبهم،

قال@الهء:عنلاينربمحباده.ادباصخبيرتاد-وص-بهب@،زرجص

ال.صا،مذهمنذرة

ط@وحاقاالارض،فىرما@فى@لمو@م@لهبحاة-،فإنه-

لا@صدادشو@@ى:إءيد،اه،@اصكلعنلفئ،لهواقهسانوتمر،،

خلقه.كلمن

ىمجر2و@الملاالارض،@ا@)صمصحراقهأنقىالملاد-:،وفىله-

ان"ه..،بإذنهالارضىا،ققعأندمما.ويممد@بامره،دبوفى@

علىسنىدم.بهاأ@م@اخا@نعم@منأحى@لأران

ئ@ياتمالى--خر@م-اقه-أننل،أيها@ماضا-امحطت-@ضاى:

ن@،ياطن@ممها@كلتاصونجرذال@اوأفهاروشرا-ولارعرسنفىا@ا2دم-
إذنه.ووإر@دتهب@قديرهفى@لبحرتجرخ@@نى@@مفنبمملمنفضوصحر

لارض،علىتقع@نمنويمنهابمد@لسما.النس@حانه-ومر-
ارقرعفىلهالأذنضا.ورالاش@ننقلاث

ماجمكنمللارفى@@صق@ة

س

أعممقاء@فرغاض@أنه@ظامر@إلا@إذيه،:وترله:،الجل:،
د@اصماهو@ي@ؤله:.لالمجب،مإلافى@لكللابقعو@ال،صا؟

الالاصمنحالةفىتقعلايتركا@ى:دنئ.@قىةفىرضر،ا،علاقحأن

@اللاص@،فال@ا.تحاد-،اقه-س@،كو@ا@النبةحمالةفىلالم

رح.وفلى.@اسبا@اقهإننه-:سبحاوقىله-
اال@بر@را*:@ى:م،

ة2لظالهموشرمافىالأرض،لهمصخراةذلدعلاماتومنبههم،و@لرحمة

@سحما.وأ@سك

ا@البم.السمىولمم،

1س3الجلأ@ورصكلال@ح@شة(1) 78.
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أنهرضوا،الس@وأتبمسدأفهإن5نعالى-:نرله-للأيةبهنهوضبيه

رأ،غضلجماكلنافهجمه،منأحدأسكهماش)نولز@ناضرلا.

@@صد@صجا@هخم-@
الذىوو.ن@ال:.وأمحمامحهاأجلامرلجامم

تهقدرةحان.نةلوة:هانسلأ،أ.بطرنفىواتاا.كنغإنبمد@،.لم،!@حيا

يخ@.@روخ
راحسا@.الثعنداى:مجيم،نم"

@ن.و@ايهنراندالجحرايهثيرأى:ر،@كعرإتن@ل!اات.
بهرم

@لىلانثصى.

الادروشدص.أنواعاوتذ@قد@ايهربمة@لآباتتانىشفات

الهاشز@نو.اره،@لا@.@نينفا.@رأرتذ@حنه-،صاق@رته-كل

منال.
مافهوت@رسة.1ياأتأذ@@بهغنرةالارضر@ه:ح@حا.@

تقعأن@ل.إماكووسصة،لخمتالنلدوشجرألإنسان،الارضر

حمت@.وررت@بت@@دم@قنا.لامجا،تعاد-ئممته-الارعر@@لى@

اح@حورةمرضتأنوبحد
بباثهخهر-وضمالىاقهفمرةدلانلبمةو

ر@و@.ونهاجا،ثرعةأمةلكلجملقدجحانه-أنه-ببي@انذلدأنبت

تالى-افه-لتباءرصالة"طربةفىيمفىأنوصلم-عليهصلىاقه@ني-

@

فصصج@)به-ميخ@يل@يعرفروأنله.المئركينيلىممارلجتفتاندون

ةلى-تطفقال-ضى.،بكلفؤ@لمام

الأص،قيازءةيثنلاناسيكوه،ممت@جاخاأقيلئ"
-

ا@تهفندج@دركوين(67)ئنقيممدىلمحدإنكرذإلىدادح

يرملجنكميحكماثه)هلا(بماتملونأعم
ميهفماكنتم@قيمة@

4لآالآ:طر@حوره؟(1)

@د@(رةمر
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نلمألنم(69)تخلفرن
افهأن

فىفلكبنو@لأرفىمافى@لشاهيحلم

)07(،.لمجيرال@هكلاذ@اثينكتلمر،

@الالى.ل،
مف@جملنااصةلكل.:-@تع@لا-ش"ة

ناعوه..،مم

*
م

مشانف
جر.

لاديانااملقعلىاقهكاي@ر"-.ساصر؟-جرلز4
خصلهم،وإطهاريع،@لثرابه@اءيهراعالانبشازصة،@لماوبقكن

بالمنل@ادوالمرينة.بثريةيديغوناالذين@قرم@منا:بايلاطر@لرأد

ماملاك@..وفىعقينع@فاينبرنها@الاو@لثريض@ل@ع

امحت@قادفىعيهونيسيرفهابفة@لاألامممن@ة@ثرمحا@كل@ى:
3

عي@مبحثإلىمر@مبثقوجت.@تى@لآتحيا@م،،وفىطريقة

حتىسىتسن.يثو@دت@لى@ةوا،رراة،@صريا@عله@ا@ملام--

منذوجدت@نى@مةرا،الإيخل.صريعتاصم-هلبه؟لقهصلىعد-بعث

2ن..@قرضريمتها@@لقيامةبومللىوصم-عاي@اقهصلعد-مبمث

جاه؟شمانض@نوصم-عليهانهصلىعد-ضةأصكت@مةوكلاكل

عتيا.والمي@ةتبلها،لماالناعخةمى@ئرقيشريضلانريه،مندمن

ذباغ@نييخجونالذىنط@منا:بالمنسكالمرأدأنبضهموب
ن@الى-.اقه-الىققريا

وند
رجح

فىمحممد@كويصلماطخمه:،لفق@ذلل@ابخجربرلإعاما
)نيقال:أوض.لح@ويألفه@رجلشادهافى@لمتاد@وضع@المرب:

اختاشل@لوشثر.طزو@وويالغهبخثصاهنام@ير@دبت@اد-@فلانعمن@
لبو@لصو."@لدمإر@نةونجل:عيدا،فشل:فنا:للفمكثئفىالتاشل

ريقةلمبلاعنىةيالأنذلكئ@لقولمن
ا

لانبمق،@لوأي@ملالم

وسم-عايهاقهعل@قه-رسرليخهاحدلراالمثركونكان@لناسد@لى
1س7،بر@-ننبرا@(1) 2



4محشرابع@@بزء@ 3

"لرافةكانت

@نافي.بالمنمدعئندنا:ودفال@يا+..ا،منهفىدع

1"الذخالمرضع: ،
،.،0

أنرباسةاطبعهبالثرالمندنفير@ومرالاول@لقولانلناوببدو

وغيره.لذخلثموله@موابالى@

@مة.دكليودناسكره،مترله:.فىو@لضمير

على@بها..وتهجت@ا@ا،علىفسيرضرقيامةلكلحعلناأى:

@فىلترتيبالأ@ص،فىينازمحد@لاةنالى-:.-4قرفىالفا.و

امافبليعد
3

0

0

دلى@قه@نبى-ماعا.؟مص:با،لدوالمرشاحمه.ألمجادلة،عة:لمنازوا

فد@نوسلم-ملبه
م.وأح@تريبلتمئتالى-ر؟-

لمه.لكلجحلناقداى:
مما،ن

ومادامنالهط،تتبعشرب@اب@د@
ا،

@بلى@لثريعة؟يم-@لكلصولابها@لعد-وأناأش@سلكظكذلك،@ص
علك@قينكششاعمةإلىطقتولاباتباعا،نلكوأ@سالبد،ماظأو-

عدش4ختفمال@ء-نا.ظ.ار@وء،ل.أو@الهودذلأكلء.
رك@-.ديرلم.ىر--

ربمممعقعندمنماخت؟لانيهيرلم.تةوصوهطهمع@يدربد.

لها.وفاسخ@ايهاومبمينبتهم.لئر

بدراللو@دعالقاد:،دبنهغرمحاصهماجمب)دنه-سبحا@رضحر-نم

مشقبم،.ممىايلى@لى
يخرم@دع@قاطمقبهجنتهميخ@ماندعريثلتلاإلذبئصو@دحلاى:

نلىتج@لام،ال!دبئذالزلوإدوأيتخاصم،@لتنازحقىكفى@مهم

ولا@لشاس.ميهمحاحاصلاالنى@لمتقبم،ملى@لصرلطأنت

و)نفتال:لهمنازعتهمجادلواقما)ذايفلهمانه-سبطله-@ينثم

@أعماقه@فلجادرك
تحملور،،.

.9"5صنفصر@لآلوص-31)؟(
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ةجماد@تدوا@لاأةافو@ى:
منتل،@ة،اطود@تمق،ظر@طأند

دبتوافىفوتعالى-.اقه-@رآ!و@.أممك@بم:د@اجصرالرصلها-

بومويدنمبينىيلكم
وحاللأ.مجالىلابمصسبحانه-نه-@يامة،،@

ا@مفىصاضمرارممعلى@ليممضشتفد@ايهربمة@بلةوضه
لهمنين@نب

ضل،اول@ر--صو@لر)عرأضبو@كاتفنترق،@

نه@.وصلم-

@@ميم@قهففال:.@رأفىوال!ديدمذا@لت@بحايه-أكد-ئم

ا

يرمفرين،د@@لا.صوسالمسدونليها
ةدقبا.@

يخافى،فيه،كنن@منجما

علهصومنقعد@طصمنيبينإبئو-اللينمذارأ.قعتلفرن.+

أو@تاب.أوأوون@لى.ةب@بمابقفرصسبان@-@ازى-و-:الباطل،

أنتعمالمففال:،ى.بكل.طهتأكيدالاياتمن@مبحاله-خم-ئم

".،وللارضطالصما.مانىيملقه

ا

ضالى-أقه-أنوتصنت،@ايهربم-@بها@لرصولعد--لقدلى:

ان@أوالانرمنكارضروا@فى@ئسو@صلبسصاذرؤئقالعالهفيبزبلا

كتاب،مدوئبترضركاقوا،اتالسرفيجم@النىذد@،ان،
@لى@طالق.أصئجعلى-للتملظاعش@وحص

الهمن-@م@@و@نلناس،بينالحمفىشناهذكر@لنىذلد،ان،
@سبحان@فه-وصى،،بير،تالى-،اقه،-علىلهم،-أحم@تجلومق

@قهيباركوالامر،لا@طلق
رب

لميى.@لحا

.)وعطثبهلهم،-على@لكلنرينجحانه-ونجح-ئم
لاينفمهمطنهودو

@و@@اطاكرصو@يثيفر@.ولا

ت@الىء:فتال-اب@،

"
و

لهموما@بسصلطسأ!،بهيتركما!@ئهدونمنووون"
لمتلهطالاتعلث-.تتااذا0(71)نصيرمنللنهالميئسلملرمايه



4عشر@لاخفى.@ 3

وجو.فىترف
لمثديئينطوندوني@كفروا@لنكر،يئا@

وعتماداو@ذلكم،منب@ثرنجلئكمأفا"قلط،اياةعلهيميتلون

)كي(،.وض@ى@لصيرفروايمالذيئ@اله
أ،..

الميخما:نكينرصادفيالمئركينمزلا.
بد،عندرمنيه

تالى-@لحبادض@خلاصلمن@ايهريم-.لارص@بهابه-لموملوىءبز

منعادقعلىلهمديللاأخرى.@الةصبحانه-2دونه-قوبحدون.

نقلى.أومقلى

صدليللهمبهونننفى،نا،صاطابهبنزلمالميه-:،بحائرله-إذ

عقلفمبهرنتعلمءنق،بهلهملبىوما5تالى-وفىله-عبادكاعلى

اعبادكاعله

اطايا@قىله،فىو@لتنك@
أعلا@مدليللا@ط:@للتقيلى.وع@لم،

@جهةقلا.
وخالشل،جلأمنلا@سع،

@دباث@بهنهنبقصك@ذلك

@

لا.الزالمحبربو.د@دثنصير،قالمن.لاضاوماالى-.ت.

1المخرجمن 0

ألمينلفاو@اةأى

ا

ف@@نمرضا،غيرفىا@لبانوضرالنين
ينصرميه@

فد@لموانالى-،افه-ل@رعباد@مبسببلا@ملبه،وعةاقهغا-من

ومشرة.رحمةصانضعئ

نصحمذل@ا@@بال!@لزةقأخذممفلالهم،نببأغمسبحانه-يئ-ثم

ييناتأياتاطيهمت@وإفقال:.@محل@ذأ@عنبالإتلاحن@ناصص

يتلينبايذيق@معلرندوني@@،أككفرواالذيقوجوهفىيحر@

."."أياتناعيم

بقال:بالر.و@لبطقالوثبقبم.@حطو،نسعلرن،.له:.وش

@ربفربب@بطث@إذافلان،علىفلاناسعا
1

صابثبفلك.@رصرقة@وشنم
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نلىرطتناؤفداعلىوحدلةاباننا@د2ين،@ظا@لا.صعلنتلىوإذا:@@

م-لافيلص@ا@ل@تمرف+-8يئالر"اعبادناتجلمق
النقوص.ئ

لها،رالإن@@مموصفىك@:@@س،اك@ليهنات،باتالاحمهذهوا،كفر

حما@ا.قندو@ل@رسكرأيةولمرحما،ظومنشهاو@لصب

ياتنا،6عييمشلون@لذينبالمؤنينيببونذلك،قضثرنت؟بل

ى.أضتارةوبالقربتارة.لسبباعبهم@حتدس@

أيباوجة4ا@بنبا@قارعهعنعبزواحينلظالمين،مؤلا.نوذلث،

ن.م@وزمانفىكل@لجاملين@لطغاةسأنومذاو@مدوان،الطوالى

لا.@بقرلانوسم-عليهاقهصرصوله-ن@الى-@قه-@صثم

)نسايهامقو@لرعيد،.@قديدسبلعلىة@عاف@@
وبغبهم3صطرعنيرثهم

ا.@حسنبضافانبئمنلمقال:،

الماأضرأخيثثاصالالمينا@لمافىلا.بم-صر"لها@رصفل-أى:

.

عإأبالس@رهممومنباته،7محيميتلونعلى.غيظمن

عمموأى:كفروا،@لذيقاقهوعميا8@لتىالنار،فال@،صمنإشد
بن.فر@ل@عزلا.مصيرالمصو،وبن@ى5هابيموباعطلاءخولها،ب@1

سادق@ل:سانلاكأنمحرتمبتدأصأفلى،وقىله:،@)جمل:تآل
1و @وذلم،مح@وحينفذ@رتتار.@كص@ى:@فلى،@ل:ف@:أالاثر0

@نار.علا@

مذأو@لاأقه.ل@او@وافي:بئدأ،النارفظجصرنأنوبمح

ا،."،،كفروا.ملى:فالىنف

دونهمنتعيد@هةبنصأفيهبينلد@لناس.ند@.سب@حانه-وجه-ثم

عابدكلوانن@ا،عنتدافعأنمناعجؤوسباطلة@ىوجل-عز-
تعالى-:فقال-ظالم.جاهل)س

عى@.3علىلبعل@-@ب@ل)1(-لعية



4عثرالاخأ@ز. 3

متىتحمونيئ@هبنله،اظ@ندشمئلضربيأيها@لناس"

يون
يسنفهموبنله،انجتحمواوردئابميخلتواتناثه

ضيئاباب"4ا

صقةاقهفذزوام@)كى(و@الطلرصب@لظالبعنفمنةينتقذوهلا

سلار@للائكةمن@ئطني@ثة(74)عزفيلقوى*بأ@نةتذر.،

من@
المحةبن@ن@س@

يلم(75)يمحربصير
خلقهموماأيديهمبينما

افهوإلى
)*(،.الأمورنرجع

لمانلأالموو@،الساشلقرلمح@أطلقثمو@لنعير.@لثي@ل:واك

ومربه-.فر
لةيموولاأولا:ف!وردالذىرث@وموبمويخه-يخربنىا

غرابة.فيهلمطلا@

يبوتفرأطنئ،المحئلإيخاحمئالا،تضربنماولم
منةللترل@شى.@

سربفىايهونالثامد@5صورةفىفى@فائبوسانحوس،@لى.

فى@إخفوس.وأ.ئتلقلرب،ق@رخلإ.اله

مابفطلاننلا.@لكربمةللآبةمن@فىسافهطلى-تطوحمى@فه-

فعلأ.من@نرأتجمرفى@اخمبب@ثليثبهعلبزتلالهةعادكممقانركون

بمئل،لي@صبحانه-@نىمحا.؟-ظت:منإنلكثاف:صاءبلظ

حما"ة
"

د؟-

مثلا،بالاشنرابالمتقاةائمة@لأو@لقصة@ممفةقدحميتقلت:

عندم+،1(.صتغربةمخفه)يهوكاالميرة،اكامثالبئمضلهاتثبها

يبلماعجبضوسالامتنربة.فصةلكمبينالقديا@ا@لناصو@لعق:

وتمقل.بتدبربهاظغصراإلى-نم@@قه-دونمن

ااجتححوولوذبابااجماقرلن@قهند؟مققمكونالذيئ@@4:،وض

له.وتفسيرللثلبيانله...،

1صىفمبر@عنافء3(1) 71.
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وضمفاط@هامرويةخرةوهربة-ي@ذحل@وأجمذ@اصملنباب:وا

انصتشطيملنلئركون،أ@هاتبدوكاللىلباعا،للمبوداتان

بة.الذبامذ.خلقصاولةفىجميااشتركترحقويعدة،ذبابةضلق

فربثى،تجهلفىافهلهأشماأبلغمنرمذا@ايهثات:"صاحىقال

قدر@ىضزائمه-خز@مقد@لثيطانأنعلىو@ثهادةعقولهم.لضكك،

ر@.تالمتدوعلىلانتد@راتقتضى@لنىلإلمجة-باوعفراجمثبرباطه،بمر

وأدكر.ولن@خلتهماأنلعلاشددا@شابخبلوتمانبل،عورا@ا-

"،،.(-ا.ييووتالذلكجتصرااولرويقره،

جماننه،يتخقنر.لاصبئاالذكابي@همسان@بحانه-:وقىله-

الخلق.سوىأخرأمرمحنطلة@ح@@الالهةتلكلعبز

إذافإنهاذبابة،خلئعقجمتمصةصناما،تلاثع@زعقوفض@أى:

ذال@.زماعنل@تاسترد@ثاهلاتستطيكلشجا.@@منهاشيئاشد@لذبابالخ@

وضضه،نتهالم@ر@خمه:أمولاربلنبابلموخمر5@لقرطي:ئال

وأحقر.،@حيوان@أفمفموىالنىمذأدإذاكانوممثرنه.تقذ@ر.ولا

يمصةأذيته،ودفعمئله،علىخلقلى-شا@مه-دوننعبحر"منلاتجدر

لهة.7نوابمرأنمجرز
ى@ج@أقومنذاو@ح@طاعينبا.او@رةوديق،:@

"،انبر.و@وضع

تويلظوفعلىسبز@اعلتكلا@لكر@4الآب@سحات-خم-م

لممالربء.والبللطاضمفض@ل:،

نوصلالهة.ااطلوبو@تمالى-أفه-غ@ربدعالب:و@لطا5رمى:ا؟فا!

محر@نةء@قلبه@كوضةقيه،ولثتناد.ياه،لدمحائه!طابىذلكعابد

كضصفه.ظامرا@لوباالآحر.وكونتهه،

1س3يهاق-"فير(1) 9قرلجي-نيم(2).31 7،.س2
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ل@.@@والمالوب:الالهة،نمايبه.طابأناب@لطابىوتبل:

مايلب...،نهالمطدربممنىعل

محبركلعجزعلىو@ضحةدلالةيدلللتعيلمافإنعالأبةوعلى
د

@عمزهىتاسقلهوأتباطل.
وأحترما.انهتنحدوظلفحف

فىرموا،وذ@واتلى@ثركين،@مزلا.انذلكبدصبحانه-بيز-ثم

اقهرواما@8فقال:وغبا@مملب@شا.صغ@
ووره...،.ص

افىكرجثمحرقه،صرماعرفىهضظبه،صماعدوا@قهل@:

.4"الذيابماسلبهردعنمايجزوعبوأ@نهار،حد@اراهبادة

ينص"صءى.خلقعدلقرى"اقه)ن
"

لا
ولايدأفهمالبطياله

كلب@@تهفنال:.فىإختباررسلهتف@@طالقلا@ننه-@سبحابين
."@فاس...@ومنرصلالاف@ا،من

صميررطتهيمملا:فيمنمحتار@مر@لنىوحد.قعالى-افه-أى:
م

لفر@لرفيفة.@اللام-علبهل-)ختارشأنبياة،؟الىوحبهلتبليغ

عدغبيروومىو.)ختايابر@مبمكارسلا،@لناسبينمقتجاروهو@لن@

ته.رطيحلحبثأعمصبحانه-@و-للهمة،لينهويخرمم

صلى-،ظاقه،أن"

@بأحو@بمير،عباث@5لأفوالتج،

م،
غنفىلا

شونهم.منخافبةيه@
يعم:@@خففم،حوماأي@بينمايم،

ماند.
و

بهلونوماأحمادنا.

اقي@لإس.سجان@-عله-أناذتبل،اال@فىسيحلو@وماالان،
إنبز.

غير..إلىلاكهاور،الأ.كأجع"وحلهفالىاقه،لالىن،م@أو

ع@إلىندا.لسورةكايةفىصبعانه-وجه-ثم
مم@صالمزشين،اف

سيل،فىوبالمحادعبادنه،فىوبالإخلاص""طاءعلىبالمداومةفيه

فى-:نال-ن@@بهله،لإغصامباو

1الآوص-دبر)"، .8س7



4 اطمورة4
ج

و@اثئوي@رثكم،واوامب@دوا،وامبجداكواامنوايئا@يأكا"

اظ
لم،اخبامو@به@حقافهفىواوجام@)كى(تف@عرنيز@عاع

حربههمنا@بيئفىعايكمصلوما
هو-إبرايم.أبيكممئة

حما
عليكمابض@ركولليكونهذاوفىتجل،منالمساليئكم

واعتصموة،الىبماتواو@ملاةا@فأي@على@ل@اس،ضهد@هاوتكوش

)87(،.@لنصيروشمالموذشحممؤلالم،موباثه

لاكما@مكم@،ضهاوصلاملاة،نا:و@لسودبالىكوعوالمر@د
طالإيمان،بصفةنه-ج@اونادالم-كالر؟

أ.لماالامتثالعلىضهم
ور

به-أ

@لاخرليىموباوبرسلهويهتبهوبملاكةشالى-اقه-ةكضسأى:!

مة/خم@لملاةلاندإخلاعر،بخوحصرافيهافى@دد@ملاةعلاحماظو

@حا@قم.محنددرجماشمفعشوأنإبمر،وا@لشنا.عنآتهاأنضأ@ا

لاآتوالذىوب@)محبدواواى:بم،روأ@بدوات@اد-:،-4وقى
بم.دكررجههخا@مةعبادةحياق@،حلمرافىص"باوش@اقي%

ك@يمل)ذكد@دصصى،تيمللحر،وافملواوقى،:،
صيئبلير

وجرهالمالىق@نا@ةن@برضى@فه-محلقول
حم@رلةو@@ب،@

الإصلام.ليمعايهاضا@نىضتر@لاه!انلك.ذوكخيرنجار/الإحا@الىوكا

@مدجملت@نفل@رن،لملك@د-:.تالا-وش
علىإمتثاللايفر@تربه

بالمطلوب.@لظفرو@لفلاح:بهنعالى-@ته-ما@رم

ةالم@لدوااى.
"فلوولمخمالص@عإدةربم@وا@بدواو@وأظتبخثوع

و@ل-.@زوئوابه-رعاهنارال@@ا@تم،منيقربملنىلمحرا

حو@نمتحلبل،لمل،يكلمة.
ومر@ر@ا-ي@قىمحناماكرن@مليا@@



----
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منصدورهتقر%على)كنو
حا،يرلرا@ا-واف.ق:الم@نيثرنجاد،.@@

والنجاح.الفوزوضو@عينلفلاح،جبنران@مس

ليف@لت@أنواعجمعتقدأنهايرامايمة@اجم@الابةفى@نهلوا@لت@.

ا.نمجوأاسنب@وأ@اطتالشرجم@،

عند@لث@اتسجدةالا@ة؟4وين@ما@لخص@:.اكوصىلظ
ى

وأحمد،

ا،منيخاامر@@عا
لهصباتقلتل3عاصبن@قب@دثوأ@بالس@رد،ص

اح@:تا3بحدتين2ن@لترساشعل@لحجصررةلمضلتانه،
لمففنعم.

يقرأما.فلابجرهما

بالاصضرويةلأناة.م@إزليتأناإلىدوماضيفةابووذمب

كالملاة،عرشكنمماااصكوفه2ن،@لقرعئمثلهفىردوللحمبالركوح،

@لراكمبن،خرحعى@وأصجد@بدلرافننىبمباصتافى-:،لا-نرفى

ال@(.با@قرى.،ليىساد.@@ع@حدابثعنارىو.

ذل@أيبع@لص.وبفحللمبادةوبابالصلاةنه-سبحا@مى+@نوب

جماد.،.صاقهوجاممرائتافى-:.نفال-بالبهادصي@،

@لدو.فى@داتأتعى@لطانةبذلومر@لبهد،منماخرذوباد

فقينوالمنا@ايهفارنتاد3-.أقه-اعدا.دبها)ععيا:افوأع:وهو

فه.ماليىنعالى-اقه-دينفىو@لبتدعينالمين@ظو@

منكدال@
"

رجهاد@ثبضان.لو.باالأ@ارةجهاد@لفى@نهاد:نواع

المرءوتإلى@مفة@)ضانةجاد"@ئله:فىشادبهادصلاضما@ه

)محلا.ا@لنو.نافى-ت-صلفىالمؤفون-أباوجامدوا-@ى:

قىاجع.ولاممهددلاشصادظلاكا.جهادانرب،وضركلته،

وبمعامدةبا@نزو@برومحامدوا..،@ؤله:.بم@اى:@اعاحبل،

2صلثبرلكلر--71(1) 08.



8 @رةسو4
@حج

انهوسلى-عليه)قهصاله@فى-عنكر.ا-@جادومر@وا@ى.@نفى

الاكبرإلى@لبهادلأسضرا@بهاد@ناس@ر@نتال:غزوات@بضمنرجع
منهوإ،وتجرعالم،طمرصا@:يقاأجله.ومنافهذاتفىأى:اكله،فى

-،

ص@لناصوجمانالإضانهمنه.@ماو-تلت:
أوصنيه،@بهاد@

"؟اقهفىوجامرا@ل:ظ@،؟آ@بها،

عادءتما@@فل@اكان@تماص.و!بادفى@لابةبمردةالإضافةللت

1
ث@ن-اقه

@00،.@إضا@ض@!صتوسنءله،ربمول@ف@إف@ث

ا،@@يان@ق@،ستاآ،.ابمءيامروجمال@،
ا.:لا@ة:وااد.با@ج@ص

لاعطفا..واار"ألاض:

هنهسبحانه-لقه،،كلةاعلإهأتجلصنن-أبها@الوشه@وا-باى:

اعدائهلحربواصطفا،ديئ،عئللذباحتيارآابىمر
ممنوجلىير

له.م@ابهرنأنولص@فاه.االهإخاره

فى@ليمحملومافقال:.بعباد.لطفهمظاهربفىش@ان@-يئ-نم

جصمن@ديئ
".

عسإ:لمبات-أنهلاوشون-لمجاب@-رحمتهمظامرنو.اى.:

مذاأمصل@ا.مماجمهعليم،أونجقبم،شقهمانجهبهنجودنصطسالدء@15فى

ئ@ين،ال
علىتدل@لتىعمهاقرومن@لحرج،ورفع@ت@يفو@@بسر@@@

ك،با@ثلابرخ@يقين@@@لنيير،:!تجلبلالثقهوأنال.ينر@لفرأنذلك:

تتع.مررا،وأن
ذامنتجبصاتب@بتالماثتا@لنصو@لشوأنفاعذما،

وب.

@لوجعلى@لتس@ير@رفعمبنىالبنمذأأنعلىندلالتىالاباتومن
5صجانه-:وقىله-وسها،لانضما@أقهيكلفلا5تالى-:قىله-

يدير

@عر،.@بمبريدولا@لبصبملفه

ا.كيعىنهبر"(1)



الجر.
@

4،5عر@سالع

@ص@ا.،.@با@حنفيةضتبت:،@لئرود@ددبث

@لئقةبينيرا،@فرظناكبأننجيىوأنت@لحالا.:.بم@قل،

الاح@ر
ويين@لشرعية،م

@
حاعآوظايجلوالاولىفإنيخها،و@لعصلرج

المثقةأماوثقه،كلفةمانيهالترلمصالتكلبتاذضرعى،تبهفشها

@نين.ا@عنالمرنونفىاد@ر@لحرج،تلالقىد@@عندةارا؟

وهذأش.اداصما،عي.ؤأوصللكلص،علىلملاة@قهفرضفقد

لا
قاصوصيؤدبهاأنفلهقيام،نة.@م@@يشطعلمإذامرثمنجه.حمرج

بمو@ثلىابالإيخا....أو
@@ليف@ضى@

@*.،ر@

عنهصمن3وعلبهافهص@ع@جاضا؟@لصافيسذانوا@لاعة

-

@و@ل-عز

ددئيو@و@لحرج،@نبقمحلا@لا@تيير،و@لأتنيصعلهنى

لمجا،وحرضيقافيهنمجد،
.@ا@ل.@@نادارصي@،صفنخاكرنا

ورحم
علىصتامالمنمرإكأا@مرجرفع5@ال:فض@لقرطبىمللإط@نه

د@حد،@ا@وأ@@لسر@قوأطالئرع،@اج

ومم@ئحرج،فعلم
عاعلره

"،،2(.البئ.كلفارشملفمملى

.@وثر@الدبن)برامبم!أبيملةتاد-:..نرله-فىبالملةوللراد

أكبنزعشموبمناملة،هولفظ

فلالمج.لمج،؟صندبخ.فىنون-انر.ابها@بم-ماجمل@ى:

إبرأمبم.ابمملةفىأيفأ--

وصح
فىالوج،ن؟عاي@ماقبله.دلبشلالممدريةنكليبامنصونح@@ن

محلبموسع@ى:.@@قا.)@ي@االضافت3)والمفافامدرابد@ذت

لمأبيم.ملةصمةكلدينمفى

@خمللرص@عاالاع@-آلج@ننر)؟(
ملى@ايس.عد

وو.-31،1.؟.ل@.@مصه،،،



)@لحجصود44-

لانمة.1،0ن@برةبا،@هللام-عل!لميم-إبرة-صبحاووصف-

مشهرسول
ا

لرصو)برايم.الىنشهيرىوسم-عليهافهصلىمة-ا،

أق@كيصءلم-صليإفحبثمنفاإ@وسلم-؟،علبهأنهصلىمة-ا،مذه
عندنياط.

ويدط.مجيبهامماوتجلا-عزربه-

فمذا،وتجلمنألمعلمينآحما@وتنمالىقاله-فىمرء5و@صو

ولزنيقالملين.آسمالذىاة-سبحامر-@ى:تمالى-إلى@ته-يرد

@قرثن.هذأ@فىالإسم@ذاأيفا-آ-وحما6ن،@لقر

مر@انى/إبرامب@@ثا:)براب@.إلادبا"صالير،وفيلى:
الىبئ.آ@ا.

وفى@ذأ،ظل:.لى-تع@أقه-انمذا@لقرل:ضفهوصوءت

لف.ة،ز@ط@ملامعات،اص-لا%القرثف،مذافىلدلينآحمافى

مر،الخبر،أنبؤيلى@لا@فإنوأيضايلة.طولنفاز@2نمذايفرولفئ

وباجملآإاجثص"كقولهبقة@لساالافعاللانتالى-أقه-الىيعود

حرجمنالدينفىعلم
وجلى-.عز)@يه-نبىد"

لي@كون5قال:رألاصا.الاتجا.مذااممبابنه-سبحاين-ثم
للناس،.ممدسهدا.اعوشو،علي@ثهدا@رصول

قدبانهالإخبارأت:على@لىسولبثهادةرالمر@د
ر،.رسالهبم

الرس@الذبنبان@لإخبارداس:مأ@هافيرالامةت.شادةوالمر@د
مبمتلو@وناس،د@لا.مزإلىلى-يما@قه-سلهم@ر

لةرسا
ممنصروربهم،

وحمه.فه@لمبادةيإخلاص

اقهلىيىم@يىلل:،سعد@لخدري،ابعن@لبحارىماروأهذلكويؤيئ

@م@علبهنوح-يىس3-:،وعل!@نهمح@-
و@:نجة@لقجامةبومم-

شم.:@فيترلبه؟ما@رطتباكتلله:.يخقماليارب.وسعدبدلبيد
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لا.أنامايخقرلون:3بف@بم@له:.@@،يخت@
شدلث@ماسيتالله:دير.ى

:-3وطيهصلى@قهعد-يخقرل:
بلغ.فلىأنهفثهدونأمته،

انولتكروسطاأمةآجملناوكذكلى-:،تالا-لا@واجبهذهوء4

ثهيمأ،عليمأرسولوبهرندفاسعلا@سهدا.

بالمدين،وتسمت@عي@،و@لييرانم،أ-منمالانائلناوالمحئ:

بخمتدبأنه@القيا@يومفيشبداوس@-علبهأقهصلىصول-ا@نح@لي
مباضتدرسلهمباناحى.@على@ثهدأ.أنغكرنواوكليم،بتبيغهإأمرما

رصال
ربه@.

فىنز@رمابانالمؤشونيها@صلاة،ا@ناشموبهذد.سا،ام@وط

ووضرع،خلاصيكاأوظ
تانهاا!تمالى-افه-@لنى@طممة،الى@نوا6

ا+،.إشواللت@أى:باقه،ولتمحوامستحقيا،@لى
فىكل4استيراو

ل@ماصف@صرلىوقوناصرآأى:آ،لاعوموسبحانه-،ة-ف!أمررآ.

نمو@ل-كزمر-اى:ا@لفميم،.ون@مالمودفمقماد-.ومر-@رآ،
يخم.لش@القر@ونممرآ،لد@لظيم؟@ل@

@طرةص.@وبعد:
ج،

لها.محررتفيرومذا

لمباد..ونانالو@ه،خالصاجمعلهأنتالى-@ته-نسأل

ملأوسلموصهلهوعلىأعدسإناعلىاقهوصلى

داعدجدطنطاوىنمرمدنجةمرة-@لظ
"@ر@لرث@ررقي@ن@ض@041.عغر@مءن@لئلانا.

4ا@ا@لوانو.، 1 معام1
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بلأ@@3ر

3

3

6

7

للفرةبة@@

واله!@الق@دمة

.@ل.ز،@نرجمانقواأبها@الس.

تيرعم...فى@ثهبج@رلسلناسصن:
."لبمثسرببةبنكغلسيا@ها@

"عم.بنير@فهفيبجالملمن@ن@سومن

"للطك.ومصراامزاافيبمللنه@ن

.."ضوا؟@با@قلفهنجر.لننكلنهبطن(من

"هالحوا.و@نبنت@نوايئ@@@ن

.@ببع@@ئهنفى(الم
نر..الأروسنالعلتقن

لحم...صراقا@ص@اتمذ@ن

ون...صوتكنر،1@ين@@ن

@ه..حرطتث@فىمن:.ذ@ث

."وااجمذكرا..يم)ةأء4-.وا-كل

@نيماخلفهبن
."3ضوابن@ة

قيال@...شلتبم"تحذلولىوبن

دءق.ارصال.وطا
لمه...لال،رصمن

نه...زلآ.د.واض3@ثشبز@لولا

-"به@اعرلبثملعافنو.فدق

ماء..ط.ناتزل-.@ثهاناقى1

لأأ.)حكل
شي...ا.اج.

"ساطافا.بهيلالماثه.ثونمر،برونو"

..4كلشوامنلضربالناسابأبم

."اوو@سبواالرك.نواآ.بئبأبها@ك

3 56
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