
ا@ريؤ

لفييمئركقصألمق@قيما.

يهمرص

@كر?@رصر

ثرمن@ن@بز.

@لنافة@بعة

جموفلةالطبعحتو8ق
لف@دم



حطلآلسخبامظحخض
كا2وىشاعبميشش@ثر@اص



مب@
@رحيم@رحمنلقه

@ثحاتج(الئييعأتإنكمنابئة)رئنأ
ا@بم@فهصدق"

@





دوق@

ةفرثمان2ياكاوطدالميهة،السورمن@لؤمنون،8صورةلأ-

ؤولهاوكاق"،وما؟،
في

نبي@ا..ا؟سررة@د

لنىبمةل@لصفاتمقباءدبثبمةالكللورة@فنشتو@-2

ظثعونفىضلاكمأ@مفافذبهر.@لزءئن،بها@با@.تاد-لفه-وصف

."فاعلدنللو-لاةو@همصرفون.الل@نو@نوأنهم

وط-صض@تالئأعد.ماييانالجليلا@لمناتتلكولةيختتنم

لرسالفريرثون@انين@ر@رثون.لم@ولئد5شال:@عفات@هذ.لاصاب

."خالهنبهالم

الإناق،خلقلر@ر@عقيثداطالىذل@بص@لسورةننتقلثم-3
أنهببمان@واكتخلقهأعليانفاقد@ت

لتبلمةيومصيبمثثمسيموشه

أخر.ومامافمملليحاسب

جلنا.ثممنسلالةمنحلقنا@لإنانولشهة،ناد-ظل+

منفذظمنا@لضتلضد@لقنا@@هخلقنالنلنةث@فاتر@ركا.شلف

طا*.سنلامنافكسىطاما.
يحق@قهق@ركخلضماثضءأنثافاهئم

تبعئرنء.الفيامةبومافمثملمبئون.ذلثبافمثمللالقين.

بقطرعنالبمثكلضردهمللبماث@شعانه-فى@لم-ر*-8

قر+شلامر@جانذلمهلبعطو@ر@لنططلأ،ا،دلافىان@لإذ@ظق



ويثاهدهاالإفانبراما@لىا@نهتلفةتات@ل@خلقبقطرعنقعالى--

@ما".وبت@فع

كناوماعلرائفسبعفىتحخلتناولض5شحات-:قال-
عنه

فافلين،.@طلق

ذماب؟عدواناالارضر،فىعناه@تجدر،@اه@لماهمقافاواقى"

."ون..كخ@

ب@شحايه-ساق-ثم-.
يضآبةثلاثينمنيقربف@ماذل@د

ذلآمنومه،شمع@وحتمةقنا.جا@لىكرأقىا@م.معالانجيا.ضص

ه.وقى.عوق@معموص@

يقال@،صر@منمبىخلقفىتهمظاهرنلصيان@لقمصفخمثم

يمصأبئوجملناالى-:،ت@-
قر@ر@ذ@ربوةالىهاو2وبناآية،وأمه

.."رمحين

عليملى@لىسل-لمطماندا.ذلكبعدجمانه-وجه-ثه@-6

مةلمداروعلىا@لطيب،لللالأكلعلىلنلبةبالمرفيهم@ميو@ملام-الصلاة

مةئ@كلجميعاا.لاني@ضريةأنصبحانه-فىين-العالح،@للمل

واحدةلمةأمتممف.)نوتالى-:،قال-و@قانمما،أسولهاقواحدة

ن،.ضنل.ربموأنا

مط@لثركينموفمنلاعلىصثمابهريمة"@لورةمخدئ@ك@-7

بومصيرمينتوالإسلامية،@حموة
ودعار@مسبهاتهمعلكأور@قبات،@

وختمتئ@دصومنوس@-محلي@اتهصلسرل-@لمنودا@تسدة،النا

فز@دثئبتووصم-عليهاقهصلهدي-يلى@بمامذا@الأح

لابؤمنرنلذيئانل@م@تقيم-)فىعر@دنملتدعولمطتال-:.ل-؟
ن-لبون..،.طالمر@عنبالاخرة



صاتو@لدلةا؟منذلد@رأ،ب@بمةأيكل@لورةسافتئم

مابتطقومنهاوأمثد@م،وأبارلمحمهمظقمايعلقمه@وقوته،@ته

مذاحا@قبأنأشهممحلىبإضادممابتالقوضها@لارض،منغمبنش@

تعالى-.@قه-صالكون

كنغ)نيخهاومئرف@ا،لمقئلتحالى-:،له-الىشواضمح
@لع@لس@و@ترب@نشلأفلاتلقه،سيقولونشلون.
مدكوتبيدهمننلتتقرن.انلافلقهسيقررن@مظبم.@رضلرب

فاقفلىفهسيتررنتعلون.كننم)نعليهعلرولاجمروصصما.ص
ون،.تسض

أصتمالى-،افه-فدرةظامرعق@لتنوخمذأ@طدبثوبمد-*
و@مر.صرسر@ثياطبن،رمنثر@رلممنا@يهيتبى.أنن@هسبحانه--
أأ@راقهيضىحمقأحمئ،صباكاروكينلا.ساتب:إليقاأن

كان
ضولا.@

فى@لقرمعلقفلاربمايرعمهن.اما@قربونلتالى-:،ل-ظ
ن.مافىيدانملناوإ@لظألمين.

@ليئة،@حنسبالقادفعقادرون.الم

بدذالثاطيزصواصمز@تمقبدذأصربوقلينرن.جماأعمنحق

."@كنرونأنرب

فدطانربنأحوألأواخرمافىبمة@لكلورة@@صورتثم-10

افنىلايفيدمضاولكئفياإلىاكدةشالرتشرأكموجمف@الموتيدركم
فى@دنبا.المؤن@نمنس@ربتهمعلىنه-صبح@بوصهم-وجمفشيئا،

لنالمنفر2ثاربنان.بقو،محبادىمقفريق@اننه@تافى-:.ل-؟

كنتموذكرىلوآحتىياسضمفا@ذصخير@لر@حين.وافتولىحمنا
."ونلفاشلمأكمعبهرامما@يومبنمص@ق@بهون.منهم

نجهانمالى-أقه-ياص@لىالابة@هف.يمة@لكل@لسورةختتثم-11



-8-

ومنفرتهرحمنهمن@لزيدطدبعلابالمواظبةر"-طبهاقهعللمت

3وارأئروبوفلة،شالى-شال-نه-سب@ا-
ةيخر@راحمينوأفت

ثاكامقظق2بناقطوفتقد@لؤمنون،سورة،ض@وهكا-13

ديخافىطبسماالىنهدى@لنفرسوأنالقلوب،فىالإبمانسض@ن

ما.نياود

لأو"وعبهله3وعلىعدصبدناعلوعلى@فه

الاحد:صباخ

ربيعمن2
5محنة.ولا؟ 1 4

1 12 اما@ماا5

أ

ريهعفو@راجىكنبه

طنطالىيدعد

يةر@مريالدمننى@



/.
التفسير

تهم@قم@لذيئ(9)ون@لؤءأفل@بئ"تمالى:@الهلظ

عنميئو@ك(2)خأنجمون
كاةللزموالذيق(3)محرضونإثئا

@جهئمأز،علىإلا(5)@اطونوجهم@ضئميقوا@(4)ظملون
ذلل@@ور@ابتنىقمئ(6)ملومينكيركمف@أغانهمملكتمأأو

(8)راعونؤعنهدمإتهنملأمائمو@لىيئ(7)@لادونممأولئك

إ.1(@لوارئونمأولئك(9)طونيحاص@لؤاتهمعلىتميئ@و@
)99(،.خالدونيخام@لفزثؤسيرثونللىيق

رضى@فه1ظاب-2بئعرعنو@لنسافين@و@لتر.أحمدالإمامأخرج

@لرحى،وسلم-عايهعلى@قه@قه-رسولعلاترلاذاكانل:ظعنه-

عف،ىفرسانيهثنايوما،إمملي@فاقىل@لنحل،كدسوبهه@ندنسحع

ولاكناهفاكروأولاشقمنا،زذأالهمنقال:،بمبهفرفع@لقج@،@قبل

و@رذفا،.عناو@رضرعلينا،ؤفىولاناو؟نحرمنا،ولاوأعطنا

ترأ:ثمالج@،خلأناسنمنابات،عثرعلىأزلتلقدل:ظنم

"،1(.لدوننجاض"م5فىله:الىالمؤمنون،أظح@،

@لزصنيئ،أميالحالثة:قلنافال:بايخوسبئبزبدمن@لنسافىواخرج

2ن@لفر@افهشالت-لانأوسم-@قهملهعلأفه-لر@خلقكانكب

تل@(1)
8بر 2هاصلرس-1



المؤمنونرةسر

احنىالمزمنرن،أفدعقداتط:،قر@
علهوالذبزمتاد-:قوده-إدممت

3،عاصاقاصلىأفصلصءخلق،@كا@ابهدت.@وظنفرت،با.@مصلو
د@."

.@ن.قا..@@برء@اطنرو@@ىاالا@ولكإدر(اد،،بالمرالفر@ملاع:و@

أقهمئفى@اقلبخثهةسر،:وممناهانينة،ول@عر@لموالخثوح:

بروواقفةأنهاةصتثصصاكنةت@ا@اوأرحا؟علثارما2نماالرتمالى--

فه-صايدى@قه--

ر،و@اصاد.ؤمنوناإاخدا،بالمطلوب:وضامرفئقدوا@ق:
ا

لذبن
لملاةفيثى.بثملابحيثخاضرن،صلانهمفىأكمصفاكمعن

صعن-
حماة@

@اعة.@و@@نذ@لبكدرأدا@ا@اصوعنرجم.

اطظامرومن
سبر-،وضعفى.ئمومرقا@صلىرينظأنع:

كادثبحشوعابئطكليتركوأننية،و@الع@ناةصحلىتوأن

ر@لاوصم-عل!افهس@أبصر@نبى-فضجم@،منبئ.اوبائياب

حه+.برأرصتمذاظتيخثعرل،فظفى@ملاةباحمبهجث

@ن@.@أختات1@قرع@ى:@قال
فى@ى

@ملاتانفر@فرنمر.ملع.

عسلومر@ول@تلب،@وعلهولا،@عح@حو@فى@ير،@نها@بم@@و

@اشا.منبرفع
له..،

ر

فةنالدفةبيانمعرضون،@رصنموالذينسبحاة-:،وفىله-
لمؤنين.الا.شصفاتمن

لدولالواوافيهخلفيدوالاحال.الالأترننيه.نتةمالاإكو:وا

الإصلام.+@و؟د@ةو.بالمرمابحلوص
ه

ه،.ص،بر-5ابنص.@فصبر(1)

.33سلقرطب@-31قفسير(2)



1عض@لثامن@بو.

أنضذربتر.أخهماالؤنيئلا.صصناتمن@ناى:
جماعاول"عزال.ا

ط@ى،3أوظوصذلكعززوبرسأو@لنل،،@ولمقوقان@
ممن

وسفا@امايرلا@كةوجليلا:ورا،.ب@ملائماشتغلوانالى-بافه-صلنهم

االغوحمراذاد@@أخ@:2بهفىسجانه.اقهوصفهمولم؟

عنه.،..
كرحاما،.واعصبافروا)ذاصو

اماسنة
ملذبنوبقرله:،شحانه-بي@ا-فقدصنا@ممن@لثابة

."نلملوناةالز@

وي@
نرا:،ةاو@لزكاة،.@نا:بالزكاةادالمرأنكثر@لعلا.:أ

شه@لثان.نهفى@ا-زلكيحدفزضروماالهوه،قبلبم@فرفر@لزكاةأصل

صفاتمنأرة@ىأ-*ق@ونفايلمارفا،و.مقاديرما.،صالمجرة

ننس.بصا:عئوالهمأ.زكاةنصرصاحهم@لؤمنينمزلا.

تطهيرما@ى:س.زكاؤ@لنةمنا:بالزكاةادالمرأن@دلا.:بعضويرى

ابوقد@كاما.ن،أفلع.قد5لى-تع@له-كضكىوالمعاعى.الاثاممق

"دسامامن

مفأنأى:
رطمابون.به3المزمندين،مزلا.صفات

وبركبها.قوسم

ا،.كللايهونأنوصرت@لاقه:ارحمهكثيرلمبئل،
ا،@هر@دربن

كإةزو@ر

عر@@ا-،نأؤ.أووس،ة@غ@ز311فىسنفإن@اد،ا،وزكاةسض@ا:

"ومذااتتجماطىأنىص

..

لفرو@ملمموالذبنفقال:عفا@ممن@رأبسنةش@حانه-ب-ئم

ملومين..،.غير@مف!أيما@م.مامايهتأوإنرأ@معلىالالحننلرن.

1س5في-ابننثسبر(1) 0



لؤمنرن@رةص

@ايخا-االؤ"نئ-لاءصعفاتمنأناى:
م

اك@شرنح@أعفامه

مع@رلهم،نالى-)فه-أحلها@كذومحاكمالاخيتحلونهالا
مد-لح@ما

سأ@اكم
فا@ما،ابما@لؤمنة@للأ@شأنمنلانوذإىو@اسرلى،بما.@@

يخاتوضعوأنللانساب،علفيهامجانظوأنالاعراف@،فيهاتصانأن

لمأبمارالىعالنبهاينفروأنقالى-:اقه*شرعهاالقاضعمازمو@@و@
ةماصكل@قأبمارمنو@لنس@.

بح...

الشب@ا،و@ا@واالو.ناكالز@ناض@،نجا@ئرتا@مةوجدتوما

عنيادؤدى@ز@ا@)ذ@ثةخرا،وعافبتهافرطا،اأمر.وك@نإلا
لا.مضوخاقيةسةصمنوفاد@لنفوساف@،الإمرلتثارواالافاب.

@،الا@فى@لفاحثةشوعادتؤدىوما@ثبهااللرلدوناحنة

تؤفى@لىذلجةسة،ضكلغلوقاتالىأ@ر@دمامنتلد@لفاحثةناقىعننحرل

ثا..للاتضيلملومين،يخرم@ف!

اجم@زولاخا@مإشربستلرننلالنروجمم،نحان@مأى:
أجوالازمعاشرةنذل@،؟ملىمز@خذبنيخر@همف!نهم،مايهشايماماأو
شالى.أفهاحلهكابمان،أ،بايهتاو.

حلهلما@ىذ@دخلافطلبفنأى:ذل@،وراءابتفىفئوتىله.

دهحلو@لتعاوزونالم@مرنأى:لادون،لمفاولئدنال-،لاته-

عدىيال:عنه.يعالى-نى@قه-@لفىامالحرئى@الر@نرننه-،سبحا-
1وفىجماوز.افاا،عمريدوه@لثى.فلان

. 3
مجانه-نها-يردة@لفلجن،مزلا.صفاتمناصاط@دفةاما@

0تجو . ن،.رلصلمو-مافا@م،و@انبن4

والامانات:
جمع

ها@ا.ضاذاقهأستوءعل@ماوشلىصأمافة،

@كفظه.مركوأ



1عنرال@امنالص. 3

جمعقمشمل
الللاموشلباع@ها،؟كلفنا@قه-@لقليف@لت@

ذاث.يئبهومارالتردو@لنشوربمانوا؟للىدت،

@نهحمقرقمنبهشد@لرولماطلبكلوبتناولعهد.جميعويرد:

@لناس.ضرقولى-ي@ا-

دبه@ميشالإنمانمامجطهكلءخو@لمد،نةماوا؟لقرطي:.ل،

غاقيوذلد.وخيراجمدلمووا@لناسماثرةييمومذاوشلا،لايوودنيا.،

تقديخماأمالةكو@دوكل@دمنلمودلامايهبه.وقامحطهذدد
3

معنفد،@وفل@ونولفه

وعىيق@ل:فظ.@جممنى@@لرعىمقوواعون:
رعاية،رعيتهميرا،

ث@رنها.وأمتمحنظهااذا

عيهأتمنوامابخعليقرمون@هم@ن.@لفل@لاهصصفاتمنأن:@@

خحمودلمويوفىننات،لطمق
@تا@اقه-

اوبؤدو@ما@فو@ناس،رمع

تاص.اوتقصيربدونبأداة

لالاةوفلا
ا؟مقيمةحباةتسئيم

الامافات@نجهايتاذا@@الامم.

نجهاصواطاننجها@لود،ولخت
ص

أتوصولالىصعا@

اليه.الحق

@ى@ماد@ين،المؤمنينمزلا.طفاتمنةيخروا،لادس@عشةاما@

يكاظون،.صلو@تهمعلمو@لذفي5شالى-قولا-

مماص@لقعلى@م@لر@تمجاشلونأ@معفا@مشانأى:
@نهابأ@@ته

والادابوالسننركانا،لآكلمافا6اويؤدوماقبأننامة،عافعالآ

@لصلاة@با@وع@الفل@نصصفلى@لزمنننهسبحاروأ-ولقدولث@رع

نودنها.وستما،م@علا@ملجا@للالةبامح@تلةوختما

1سشرطبمء21لمبم(51
0

7.



لمؤمفرناسورة1

اولئدبهال@لى@ك@@ايهريمة@لمفاتنلكبحانه-@بين-أنمدوة

الإفل@ل@تمئلعفاترس@لفلحون،للؤنون
ره.صوأفقىفىفىا

ندأوفقال:.الثوابحسئنلهم.أعدماسجات-بين-بمد.ذلك

لون،.خا@ا3دوسمر"ئونالذبن%ارثون.@لو3

س@فردشو@
"

اديس.فرعلابى@ععرظلهومرأ@ذلمها.وتدبن@إعلى@

ات.ثمرمنفىبات@نما@الى@عممناه:سربلفظ.ووتجل:.

اقهلتمص@إذأتال:.آ@هوسم-علهصلى@ته@لنبى-عنسلموفى

أعار@لخة،.فبرومنه@لجةاأوسطفإنهالفردوس،ضلوه

لآ،@لجي@لصنكتجلكالمرصنونأوفدأى:
3

با@نلاحيروني@@

نجايألاضمهمأسخلو@أادونفيا-وم@ا،وأصلبخاتأملابرثون@بهم

ح@@بهاكسهمولانحب،

اباشضا.لإضساريرثونء@بترلهالب@نةفىحلرلهمعنسبحاء-رعبر-

ارثاربملككاز،@صاط@أ@الهم@باستحفرهتدبه،نرواافىالنبم

اثلليرعاربقاعنلإنانايمل@ماأرالممروتومنغيره،عنورثهعا

الماك.أشابأنرىينب

كتمبماأورثتموما@تى@دخه@ونلكتعالى-:.توله-الايةبهذهوئببه
ضلرن،.

وأورشر@لجظظمأناودنوصة-:سبحاوقوله-
صلوتةبهاممتمما

)صممنحرلوخى
الذينقىله:،لةدلاارثون،الرمر،لنىاكل@لظ

عب.رس،لنر@@ثونير

ط"لمادفيئالمزمنينحمتصف@اكربالاباتنىىلكوفي
ظ@ما



عثر@لثامنالجز.

واقهيشا.نبزتيه.اقهنضلوذل@ا،وأ@ضلم@اتا؟بامح@زبا@فر@مو@.

@عليم.@@@نضل@@

الىللديثرة)ققيتللفلحايه@لؤمن@سفاتمحغوبد@طدبث

لا@سابشهوحياته،وكايةكره،وأعلىارالإنان،خلقأعاو@رعن

لى-:شافقال-مة،@لقيابرم

ن@فةجعنا.ثمكا)21،طيلىمقبلرللآمنالإنسانخلقنأولقذ"

مف@غة،@لملقةفخلة!علقة،حاثنا@لثطفةثم،(93)بكيئفى

اضر،ظق@أنشانم.ئملحما،فكسؤنا@لمظامعظامأ،فخلقإللضحة

(15)ذلأليرنوو"إنيثم)لما(اظالقيقأحسنافهخبازك

1تبئون@لقيامةيومإنكنمثم 6.،)1

لام-.@عبه2دم-منا:بالإنانو@لراد

ة@شر@سلاتنقرل:.4")ستعرجو@@ش.مقسللما)سموالسحلة:

اشلكأنه@ىاببه.سلا،ارلدل:ويئمنه.نهاصتضراإذاإلسبين،عق

أببه.علومن

مز@لطيم.جم@شضجز.من2دمآابااخلقضولقدوا@نى:

مةك@ذور،ملىبدل@فمالةلفظإذبالقلة،يمثرلةفيو@لتيم

عند@لن@ت.ففهمانجساوسجر،اطومخلالة@لظفر،

نيةااوا،بنهالق.اكارلىءض@الت@.أنإلالأأتتدا)ةاللوضين:فىن،"و

دطيى.@شصلولةبمعنىبلا،متملقة

علىدبويهين،قرارفىفطفةجمطنا.نم"لهفى@موباكو@لضحير

@للام-عل!كدم-نالمتناسل.الإنساق@نرح

1@لصافىالما.@لنطفة:وأصل
ف@قلبل.@0،

@رفى@بقىتافىالما.



منونلمؤرو@سو1

الت@ن@فتيقال:اف.ونعانطتوجمهابة،@قر@ر@
تقاطراذبأ،ر

بقآ.ماؤها

اة.المررحمفىويحبالىجل،مقبخرجالذى@لئمنا:بهاو@لراد

جلهأرمنمجرجمئمنايفا-بقلوتنا-آثدآأباوالمسنى@قد@لقئا

ثاستفرفى.أى:مكين،قر@رفىفيعب
أة.المررحمومربمنا.ثبوتابت

أدمصالإنسانالإنان،:خلقناولقلىتمالى-:.ضرله-القوطبى:لأل
8جك.مقرله.فى@لضمروبجى.@لطين+@نتلا-لأت@للام-عليه-

يلحلاالمحئفإنالاص،ةلثسيذكرانوان؟2@،ابئعلىعائما
"لا...الا

،1(

بن@لزةوالث@رالغيبعالمذلكضالى-:،فىله-ألاينينبهانينوضيه

نمله*جعلئمطين.من@لإنسانخلقوبدأخاتثى.كلاحنأفىجم.@ر

.(2"مهين...،ما.شسلالةش

مكين.فىقر@ر7نجطناممين.ماءمننخالف@الم5:-4سبحاوفىله-

لل@كذبين،،-.يومنذويللآدرون.تحمنافق@صثلوم.قدرالى

شرت@لمح@نملنساتايئأخرى@لق@لر@را@بان@-بين-نم

علقةدبيناء،@دنطنةنا@@وو@ثم@ى:ة،علهخلقنا@نلفةتمشال:.فى-تا-

الجامد.الدمعنمحبارةلقةداذحمرأ.

@مقتمدال@لقةمذهتجرتناجملنا@ى:مضفلقنا@لملقةت
كبهم،

فه.نىالإنانبمضا@لتىال@لخهمافىص
أ

تظهر@لىلما@ممنأ@م@غةلنايف.صة@ىعظاما،المفخةلخلقنا،

فى@لقنا.حكلتنا)قضتهماحبعلادتيق،عظنمصلىلمصالمهاب،

ص،901.لقوطى-31تنير(1)

رص(2)
.8-6@ولتبمة@ة

لم@.الآثللرصلاتسورة(3)
2ن



9عنر@لثامن@بز.

الىبتدرننا@ت@لى@صاالعخ@@كرنا@أى:.ما@عظامنا@كسون..

مذأعارمجيثباللحم،دقيقةامععا
حها.ويط!لعظاما@اقرالدم

@قران@عهشفمااأماممرشا،سيسانال!بقتوفا@لدات.بعضتال

شمبا،أ@حرالاالمقهوجهعلى@رف@لمالجنين،تثوينفىحقجةمق

@لشربر.هح.ا،"

صيا@لظامخ@أنثبتوقدالحم.خلاياغيرخلايا@ل@علامأنذلك

الابدخلابانواحدة.خيةتثاهولانينأ؟نأولا.آكون@لنى

ونى.د@قرابجالا@لىمر@ياتوسلحنيز،@لمظمىالهيكلخلابان@رر
لا

لب@@@4فسبالحا،@لفلامي@يهوةعظاما،المضةفخابأ5تالى-:-
اط

بير،
ثا،

ثمشألى-:.-4وض
ارلر@4-))انتهتلمابيانآخر@خلقاانث@انا.

الإنصان.خلق

اسرباراب@الإنسانذانا@عيرثماى:
@علف@،ظفة،ن3أددب.

أته@لىرةلعلاص@لولومذا@طهد@ام،منر@يمونلحانناما،فعشة،

ثى..يجز@الاسبانه-نلوته-ذص،إأنهومح@تاد-،-

خافاأى:7خر،ظقافاهآنغ@ثمتعاد-:.قىله-ثات:.@ايمحبصاتال

بهادا،ن@أنبعدجراناجلهجثأبعمما،مامبانجةالاولللىمباينا

باطنهواودعكه،اوكناصلض@صم.وكنوحميعاكم،أ؟نو؟وناطقا

ته،نعلرعجاف5انهأجمزمنجزهصبللعفاةمنمحفوكلبلونالامره-

برحبلغولا.الراصت.بوعفلاه،@ومحرائب
@ثارح...،@

ر

1صء81ترآن،طعلةلنبره(1) 7

7صعثاق-3لمبر(3)

رص
ضون(@ؤ@ة



ونالمؤهسورة1

إحاتأمنمر@صحايخر.يهثرةأى:8اطأ@قينأحنأنمهتارك،

أنققنق@الإطلا@،مح@لقيناك@أحقو@ل-عزفو-ضانه،ونضص

@ءكل؟
.@ص:حموأخافه،

عنحه.

غيالىاشا@.كثروا،ينمرف،لاماضفلتارك،"ولفظ

منذ@اض
@او@جر.كلقة.@احثرجمئبم@ر@

املدوودثبات@

برك.لقدوثبتدأمش.وص

بمدإنمثمة،فقالخر2خلفابهرنراأنبمحاالمصبحانه-ين-ئم

بومإنمثم@ون.ذك
تجشون،@فيامة@

الذلكبد)نمنمأى:
سب@ذكره-ى

أعلىاد@التبممنالبمنه-ط
آمميرزمفشوخا..جمولا،ةنا،فثبانا،فغلانافمياأطفالا،ونتصير
ا@.الموتادكل،ذلكاو@لالكل،ذلكبص

"،.مال.فرلا.@لذىرم

عنه.لمبولا

يوم2)ذثم
لعسا@تبورآنتبشون.@لقامة

و@

و@كلقاتباعاوارشاته.الإنانتذكريمةالكرالايلتمذ.نجد

@ثوب@تميهعره.بةوبنهاحياته.

تذ@مذاوفى
ناينلد@الاضان@ومنلل@قبرين،الأعتبارمنمايهبر

وش
لى-.ظائةو@على@ساءأمة@@ر@م@@

فىالإنانخلقطربقعىتلوتهبدلماسانه-سا@-أنوب@د
تلكطربقعنقدرنهم@@ا،ذلد،أنبعا@لدة.طرارا،تلك

شالى-:فقال-الخله،.نسات@ل@

صن@فؤتثمخاقتاو@قذ"
ثانجو!طراق،ع

الخهعئ

إي@ورفى@@فى@هحن@فأ:بقدرماء@كماه@@رلنامنوأ)7؟(فافالين



1عرل@امق@بز. 9

نخيلمنجناببهلمكمفأنشأنأ)ها(لقاديرونبهف@أيبكل

وثصجرة(99)ئأكرنونفاك@ير:فراكهيخهالكمرأكاب

بنو(30)وصهع@لاكلينفنبا@د"تنبثسئمل@طورمنتخرج"

فمهامناغو@مبطويها،ممافىنسضسمقيبر:،@انعا@@قلبهم
)22(،.@رن@وفى@لنفكوعايها(21)كلونتأومنها

علىلنقوبهت@لسغ،الحو@تبهاو@لوادطريقة.جع@رانق:@و@

جمنىبقةطرش.فوقثىءصنعىو@مربخرى.ا؟فوقحما.كللان

مو

@ص.فوقبهاركب)ذاا@ل،طرقفلاننر@:منذماض

@حمو@مبعخلقالذى5تالى-:قىله-معنىفى@اكريمةألآية

طجاقا...،.

وج.و@لعرولفى@اشلارف@طرقلاغا@لىافق.حميتةوقي

بخلها@أس--فوفم-خلقناولقدأى:
بعفىبعففوقحماوات

يقدرتامهم@ك@بلغاللين،اطنئعنونات،ا؟سنوتتفىكنا،وما*

دونحبانهم،نضلهمونيصساثهم،لررلهمزربروخظنا،صرعابتنا

ولانوم،شةي@لاتا@ونتاالهم،،أصنصضر-كماثى"عننغفلىأن

غنلة.أوسهومنبضمايرىيناولايض

ضال:لطرائقهذ.حمةمققاتينا@لىشبمن@سبحات-ين-نم

الارعر...،.فىفاصكنا.بقدرما.@لما.مقلنا@)و"

ا.ورحمفا،.يقدرشاأيها@لاس-لم-واقى@فاأى:
@قسمو.ة

@ا

فايلايهونولاتم،فبشعرأنايهونلاجميثم@،شدارانرلناه



منونلؤ@رةصو@.

لجلبمناششبر"لناهأفئوإنماو@لعطى.ع@صو@المجبلم@حل

إلاومانزله5ى:أضفىآبةسجانه-ل-ظ@الفار،؟وخللنافع،

معلوم،.بنحر

عنابه)يسوالارضى،فىاصمتقرساكناجطناهحكتأ،تقضيهمنامعين

ويخرما.و@لحيونالابارا@ممفأصتضطريق

باعلنفىبردةالموفيةا@المجاه)د@نئمارة@@كربهة@اجملة"ذوفى

س@نازلةلمياهسقمستدةرف@،@@
للط

المعلر.قعلثكنب

6نوالالقرفئمنشينناتبدديثة@@ب@@@باتالنملرمانررتاوت

لا
ففىص@لق@يا.أني@لنونطربك،المررا@لعلا.بقأنوبيم.

@ال@ر.طروقصرضا؟@لىالنازلةيالمياهلهايةلا*@لارفى،

ظاعررمق.الف@يانلقادروان،بهذمابمحد)ناونه-:،صبحاوقوله-

ده.ببالى-تاورحمته-أتهورقدرته

ون،لقادرالارفىبافىفيأعنا.@لذىالماه"ذ)ذهابعلىاالاد@ى:

ييالرعرلاتظجرننلاالارضطبفاتلاسةالىبيتصملهنيبان

اقه)زعلىقاثرازالهعلى@لقادرلأننامة،ازالىالأرضمنزيىبان@ر

ناي@فاجمروناعلىعليم،وششةبم،رشذل@شللمولكنابه،واذما

اخا@جحة.فىسوضوما

يمر@ت@كأوحمنبه،ذمابعلىفىل:.5@ل@ف:صاحبقال
للفصل.ولحوما

نيوعلرقه،مقيقوعلربه،@لذمابوجو.مقوجهعلىوالممق:
فىأبلغومر)ذا@رلمحه،ئ.يتمايى@يهلاوأنهالمفص،أضد@رباابذان

سين،.بما.يأتيملنموراماؤآأصبح)نأوأيتمتلفىله:.مناد،الإجم@



3مثر@لنامنابئ.

3،@دا)جم@اةوبيرو@ااال@ا..فىم@الن.تجمظموأالمباد@نش@

نئ@كر،،لم)ذايفلىماوصافىا

فلما.@ل@ماهمنلأشاقه@نشالم5شال-:@رله-للاية-بهذ.وضببه

بيعينا
.@نه...،،كتالما@لرازرعابه@كرجالارض..ئمفى

فتال:@لسما.مناالا.محاقىالالمثرتب@الانارا@ليلهباذ-بين-ئم

"،.ولضاب.يخلمنجناتبهلمفاشانا"

شوعة،بسايخنالارضعلىللط.زولبسببلمناوجدنا:@@

فوبممها.س@،نهم@وبخاأعناب،منوبمافخجل،بفا@ق

فىلتثارهماوافانهم@،يهثرةبالذكرءإوالاعناب@نجل

ما.كيرمنأكثرالمرنة،فىبرة@

كمما@مافىنلذذونكثيرة،فراكهلبنات،نكفىأى:يخها،لم،
مناكهأبحرنماشتاء@ون،ولبنات،@لبساتينمنهومنأى:ومنها،.،

ت.الاوظفىكل

علىرمنتخرجوضوةذلث:.بمدتمالى-يوله-فىبالثجرةوالمر@د

@الخاعىمنحعات،علىمطونةوسشون.الزئعرةسينا....،،

ببب@نا@ناثا
لكمناوأنئأ@نات،الما.ام@@فارلا.صذ@

اقهافى@مالمقدسارادىمذامةتخرج6سارشجرةلفا-بسببه-

وصو-عليه.تافى--
@ى:سبنا..بلورأالعروتوص@للام،ل!@

1س3-@إيه@يمسر(1) 8 0

.21بة@@لزصسيوة(2)



المزمنونسورة2

وف.مرنها@و.سبنا.،فصفةفىالإصمبهذاالمصيالجبل

لتال@!@محناما،نرأجح-علوالى@لينبضحصبنا.-و@طةا:تالر

نى@سنا@.@نذة.@اخروئبل:سجار.با،الملى.المجلصاما:أو@لن@ب@.

نفاع.لإرا

منلأ@ا@الذكر:ارتجرنضجرةوضت
شهابزرأ@الاخاركثرأ

اوثوطامها
لز@رحا.نكلفةأبفا-صجار-ا؟أفلنو.ا،

لأكاغر.،قو.نهننبحث.أكاممفبه،تهانيل@صبنا.عاوروخص

افىتالاصلىكانمنبتاأولانماكن،أ،نلكفىافتثارانتكلماأكثر

كن.الامانعيره.الىأنتظت.،ثمن،الم@

وسبالممنتمبتوقوله:.
سيل@لىة@سونر@@@افعنانللآ@ايهجم@

بالذكر.لعمالإدرو@لتعبل@لدح،

ضون.نئاتنتةمنابهادلمروادعم.ذى.@"كلععارةوالدص:

"فتت@ر:،الج@ةوقىا.

بمتح
ضا.@

وفم
@رع@ان@مح@@با.-@

@ق.@نت

وملتبسةبةمصرشبىأكامزاياماش@لثجرةمذ.@لعق:بهونة
حبةلدصاباللمق،قىله،فىألبا.تو@ا.ثمنيستخرجافىبالدمن
له،صاحبا@ى:بلاحه.فلانجضتقول:ة،؟والملاب@

بخمتنبت-وأبرحمرو:كثيرابئوترأ
بمعئأنبتشوكرالبا.-@ا.@@

و@لتقدير:@لزرع.@مهكأيبتبا@زة،اتمدىأنجتمنأو:ت..
1

تبت
بالدمق.م@وبهنمارها

و@لص
بخ

به@و@لر@@ئرب.بهبئبىالةعلى@ض.يعللقالاصل:نى
لانهللإدامهنا:

به.مبوخولمجه-لانه.الحبز،يصبخ



نرثامقالجز.

بنتفعافىفها@لزتأنهايخذالمبارةجرة@فىائدتمنأن@ى:

ولعدأم.ينبزأصسهبكلوافىوالإداءبه،

روى
ل@ماعنأحمد@امل!ا

اقهصلى@قه-ر@ولأنعدى،@صا@ببةربئ

تبارة،.ثوةمنفإفهبهوادشواكرا@لزيت5ل:ظوسم-عليه

أتجعوالنباتالما.فىنعهامرم@اجايباشسبحانه-بين-أنوبمد
فى@نل@فقال:.مران.واطن@اما،فىتآخمرشجافنانذل@

."@عبرة..نماما؟

نطوا،
@@و@وإبقرالإبلعلىنمايقم:

الإبل@لىما@قو@ه-نم.

لآ.@لص

ة:@بمو@

نجتوتجبرللإنانتجعل@نى@الةاطوصالأ@شار،مناصم

و@ه.يراه.مم@

ضلة،ودبرةفعام@@سلكماقهحاقنيايها@لاس-ايهم-نل@إى:

لانه.1علىنهيهرووثنالى-قه-@دبادةتخموناجمنج@

ة،فيمناخفبا)بهموبطو@ا،ممائنقيكمجحانه-:.وفرله-

النة.بأوتجهوضربافى@لإة،لمريانتاكرن...،.ومن@

3وفرثئنمنخرجمحالصة،ألبانمنكاب@لرفىممايخمتأى:

وشاأشمارمااووأوبارهااكاوكأ-ة،كيرمنافعناما،هنهفىثمو@

طمقتاء@ون
أ@بانها.نستوج.ثمم@مما،و

خاصةالإبلةهنابهاواالرادالانام،ومحلىين.أى:ع@ا،و.

نننا،و.بقدوننا@كطون،البعر،فىىقيدنى@@لفناى:دفلث+وعلى@،

الاا*.،بانوايهرةلمبلدالىابهمأثفافن،دوفلاى@الإيلهذهعل@يث

نفى...ا؟إ@ى



رص،3
لمؤمنرق)ا

@أنا@ال@بروألم@وتال-:.قوله-اال@قفىين-.@@انين0منوقرب

و@نهابهم،ركود@اوفناما@ايرن.مالهافمأناما.أبديناعاتكالهم

)1،.يثرون،أللارئاربشاعيخهاولهمن.با@

سب@وقىله-
ا

@لفلكمنلبموجيل@ا،زواجا،خلقواني،نه-:.

امؤيم)ذأبمتذكرواثمضلىور@ا@@نصتروأ@مافىبهون،و@لأنام
الى)ناوقرنين،له.وماكناهذا،لناسضالذقبحانوتقرلىاعلبه،

لمنقبرن،ريا

ضالم@اقهضممنأنولعالناذكرتث@اءقيالآباتىشونجلك

ضه.روعفبمقدوته،لهح@علهتدلا@الا@ش@مفعاد.،كلا

وبد
عنوالإنان،خلقطريقعنقدإتهلدلا:يه-بح@يين-ا؟أ

ذلكأتبع"بها.وبتفعالإنانمايث@ا@دى@نناتد@@لهفهخاقهبقطر

علبهمضى@رسل-عندبثبا@
ا@مأقو@و@وعنو@لسلام-@ملاة@

وابتدماوانجبائه.شالى-افه-لرساءإيهذبيناعافبهسءوشمنهم،
تالى-:فقال-مه،شمعحشقمةمنجابمنالحدثسبحانه--

لمماا@ثهاعبدواترميافقالقىب،إلىخأزمماناشودقز"
ا@الأاالفة(23)قرن@"أفلاغز:،إلبمامن

قز،منفزواصيئ

اثهضا،ورعينكم،مضلأن!يريدبشزءلخكمإلأمذاما

مربن(24))ينآلجدنا@لأؤبهذاقس@اماملاكةلأارل

بماانصرفىرثقال(25)حينصقبهفزضراجثةرجل.إلأ
أنإليهفأؤس!(26)رزثرنيم

فإذاورخينا،ة!بأع.@لفلكإصنح

لا-*9منالآلمتلمسسورة(1)

لأ4-12منلم@ا؟خرف،ل@سورة@ي(ي



2عثرالثامنالجز. 5

وأملاثباةزوجينكلمنيخافامنذالئأوروفارناأمرجاء

@ما!نالمويئفى@هولا@فاداننىم،@قؤلء3@عيةصبئمنإلأ
ومنأتتيتاس@وفإذا)كلأ(مفرقون

وواطفقلملى@لفلث،محك

كأمبأرلامنر@نىأ@رلثوتذ(28)@لظالميئ@لتؤممنبخاناىا@@ثه

."(30)لمنتايننائموإنلاياتذللثفىإن(29)ليئخير@لنزوأت

د@ه@فىوردتفرط،؟مع@درم-عيهنرح-قمةستلك
ةور

ونرخ.دصلقفىصنفصيلاأعثرضررةوردتوتدالكربمة،

ن@وتجى
@@علبهكدم-بنئميثال@سلام-@عليهنوح-ب

لام-.

مووأربيننلاثفى@قراقفى@نوحذسوقمه
ضا.

لاتونحين،ضة@ت@دمر(مننوحشوطث:فىطا@هل@ل

ا،عا.خسينالاشةا@فنومهبدعرويهثالاري@نرأس@@رسل

ب@مةقلعبره،مح@فا@هوفدتض@.شينبد@طر@نو@اش

للنابةطين،سلالاء@منالإنساناقاولقد@نرله:،ئالمذكورة2دم

الإنافىء@د.لا@كعار@لوع@ثارا2دمبتبرنوحا)نجثينهما@ق

ل،؟،.فىف

جلأرقيموتدحد.وأجدفى@نضمصالذينؤ.باأنرجمل:@رقىمو

لهم.تهلمجاورالمجاز،على@يلئرمهفييهمنبه،فىمنهم@بىمرمبين
نوحااليهمتالى-لقه-فارسلالاعنام،يمبمرنم+جضنوع

تاد-.قه-@لادة@لاصرم!ويا.ذ@،عنليهام

اضةو".،قىمهإدفوحاولقد@رصلنا5نه-:شحارله-فىو@للام

3بر@بد
عذوف.5

اولصعلى@بعلل!-3@بلصاية(1)



سو2-
نون@الؤ.ة

ع@يهنوعا-فبيناأرسنالقدواقهأكا:
@@

الإ.كانفررإلى@ابهفرفالاتمن

جم@@يخرمه،قيالسلام-

ث"ء؟غيره..الان.@ما@اقهروااع@بافرمدنقالجاول-له+وض
"

نصامن@ا@وبههلما
وارضادات.حا

بانرمفبم.:لاكلماظلهملد@فىمه،الىسلنا@وحاأتاى:
ا

عبدو
أفهأ

يهم.رزهومر@لذىخامم.او@ان@مواه،إلهنمليرم@م!وحده،
@@@وص@كليكم@لذ@وص

ل.2بايافسنوغير.ممبردوكليجمء@

ته،دصإلى@هشبلماطظاب،فىنلففيانوم،له:،بضندائهموفى

ؤذبهم.ى@ا:ؤذ.وةمابرآ.يرقذعثيروأطانتملهم:بترلنهيهاة
أ.فاعع)يهملاقفى،صظقلوا،

ين.

يخهمبد%شرممم،علىلإعرارسنلهم@كنيرتتقون،أفلا.:41وقى
أسلوب.بالطفوحمهن@ال-اقه-عبادةفى

لنرصكمعادةببته،عقروتخافىنتالى-افه-نتؤنافلااى:

مع
نه-بحاأنه-

خ."ووأكرن@لل!لاسمامظبهم.خاة)ينىص

@ذبقااللذ@لفتءفقال:،@ي@نوحقرمبهماردصبحانه-ح@-نم

منابهم..،بنرإلاامذاه.ش.نممفروا.
جمعامماالمعا.ذاو.نرح.قرممنو@نزاه@@أمياببالملأ:واالرأد

جملأذا،.@نلان.ترلهم:نماخرذ.ومركرس@--4لن@انوا@د@ه.لا

لاأرعلبه.دراظكان)ذا
اولاكمونرن،ضطونضظاصأى:ضائرن3

بة...م@او@ميون@قلر@@لجلأون

ثبالكفر:وصفموفى

يخه.بقونعربا@مضاروإلهم،وذمعيمث@
علىفى@ردعلا@اكنر،دوأمصدذين@نفرذ@وأ@ابالاغنيا.فقالاى:
نكم.لنرالا@اخا@لسلام:عبهنوحنببم



2ثر@لثاشاءق.

فبجم،ةدصالىالاسنماعق@تحذبر.@لب:علنباعمظرا؟أى:
فرقولاجشم،ومناع،بمثر@.الا@اللام-عيهنوح@ى:مامذا،

ة""؟وآلإ؟
ثة

ا.

اسه،ذكربدوذ@يهأشاروا!بلمثلم،ثرالامانوحيقولرأ:ولم

@و@@لملاةمح@ي@مموبن%(،-يقمدودوغرورلمم@هللا@م
فىلام-@

فىمه.-أعين

بتدبهمما@ا.جا.@اشانأى:محاليم،تفلأنيربدونولهم:،

آ.عالهياسة@ل

تو-"9،تففير@لناسةبهذا@لقولادموص
عدوا،.على@م

صول@رايهونمنهماستبحادملات@8للاش@قهثا.ور@وقريم:

سللارر،و@ئبالنهلارسرلابرسلأنضاء@قهور@ثر@ى:@من

مرنبشلم-@تةوسو.بصافىلملانعالمصفه@م-ذل@،ليفطواملاله@

االلاأ-*.مننجم@مما.)و@لبنر،@ننح@لا@لرصولان

ومنرل
ا

@عذو@-لمثبئة
@ملاث.رسلوحدء،عبادذافهولوشا.:@

لا،ر@وأرسلماأةعل@نايفحللمةلايذلد،وناليأعص
زحمم-فىهموح-

دعرا..فيكازب

@ل.بهذاماصيحغاأى:@،الاو@ياا.إفىبهذأماسمناوقى":،
م

اك
@

مكما-به.اوويقد@باتجا@م،نلىبنالذيئوليئ،ا،نا2إهفىنوحبهيامما.

الاصام.لذه

"يصفرن،بل@ت@بو،و@اجمردبهذألابهتفونلمئم

ى.بماص%الم
شه

حمؤص+.فتربعوا؟نجه،"رجلإلاص)قفيقورن:

ص@إذا1،بالمحون،أسيب)ذافلانجن:يقالونابئ:@ةوا؟

وجمنون.خلفى@الةضارا@



فون@لؤةرصو3

ي@افىم-@ح@مح@ي@مانوح-@ى:و@لترقي،ارالاتمابمر:و@لتر

ئفائهلىوفتعامهإتظرواظأل،و@ابخونمنحالةرجل؟إلا@قبوة،

دعوتهومنت،نستر@كرقوعفدذموته،ونتالىأواجنرنذا"مى

و@ين.ا،نابا.6فىبها@لتىماحمحنا

@@لجهنوعا-بهموابهوات@لقرمأنفىىفإن@
اجلاربئ.باةلام-

فبألي@ىأنهعليم،،@لسيادةلهمتهدصورا.منيريدبانهوممر.جث
سألفرهماحا@فقدوأنهز@مفى@بثر-@من@ونلا@ا.ن@.ا،لان

معابوأنه@يه،الاصماع!لاجمرزاؤمعليه؟كانماخا@فومن2با@ما

فيه.مماصثحقأو@لو@،سياخدهيبنرعاوأةنونباط

بثولالنلى،علىسولىعندماوالمجعرد...@غوورو@الجهلومكدا
و@لثى.ياسة،للوإلى@لإخلاعروةافساد،اللإعلاحاظرلمفى

@@كلمصول،وغيرمقرلعير@هإلى:المقبول.@لمفرل
يه،ورجاعقل

قصاة.ونهجشإلى

اكص؟بانىسا@رفبقول:.اذاقهوصدق
رضا،فىيهيهرونبئ

لابتخذو.@رضد@صلبروا)تشرأبها،،ةلألآكل؟بروانطق،اطيخرة
ى".ببلا...،تجخنوه@سيليرواوإنبيلا،

الىأصتسعأنبمد@لسلام-علإ،نوط-أنذل@بعد6ن@لنربح@ثم
يثكوعزوجل-@لب@يدلحاوصفامات،ضلالاتن.4ثافىتوطئالهما

)ما"عااي@
عنه-:6ن@لنرحمث@كافقال-عابم.@نعرنهولجصمنهم

"
رب

."دإونمماما

فىبئ@ا.؟لقوملاهعلىصنصرقابارببه:لراتهمنا@فىنوحفالأى:
علىعباثتنرك.ارمصاعرش،بتمسخروعلى،ولهملىوتطايخذيبمببب@

دمحاهتعاد-افه-أجمابو@
:@@ا@ب@،فاوجافقاد:.نوحكلىه

وضال@.دعاةاعفابفى)@ب@فأوحينا

1@1،لأعر@@ةرصو(1) 46.



مثر@ثلن@4ابئ

نرحإ!هأبتدىأنايهأوعيا:@@ووجا،عيتاب@@لفلاأص@ن،

فىص
روحفاايدوخرسلوحننا،رعابشا@حتوأت@لسينةخ

ذلكغبرفو.@لنينه،صغإنتانسالهحاجةفىأتما@لىليرشدك

ون.منء:

أصأننه-.سبحابقرله-وفى@قمير
عايهفوحا-أنإلىاضارةخ،

صه.وللزمنينلهبة@@وي@مى@لنىلايخنةدنعنجفسهباشرند@للام-

تهباصرنىمجانوحالىأنلمإثارةروحيا،بأعيننا5تمالى-:قىله-وفى

@لؤجبهوعقو@لىعايةلحنابةباتمالى-@قه-منمزوداكلنبنفسه،المغ

مين.ا،@لو@ىقطرتعنوالإرشاد

يضلاأن)فتضت،فدضالى-@ته-سنةلانوذلك
عاد.علبخ

الئريفة.@مغابا-الأرعولفىجمطمأضىيبذلرنالىينافلمين،

ضعمرفىوروا@والجارس@.الاللاةبا@يننا،كوله،فىوالبا.
@لأط

)صغ.كومن

مابمامفصونلترنيبنا،أصحا.فإذا5مبحات-ترله-فىدفاهو@

@لفبنة.عغاتمامعل

مقلمين@ظا@لهزلا.نطد-اقه-@ا@افىالذ@بمنا:بالاصوالمر@د

ىلغرآيةفىنه-شطقىده-لذلكوثهدلام-.د@عليهنوح-فوم

عاصملا،
@

حم،رمنالا"عنابهمنلى:@قه،@مصمن@يرم

نهطوض@ورعل@فه،ساودنووقته،اباقراكاص:مذاجى.ادوالمر

وفحلول@والامصمذابرهونفبريان8وظر@لتنور"لى:تاله-ويو

لدا.يقالوغ@ر..للا.@لغليانسمئص@لفرران.منفى،"له:



لمزمنوناسورة

لاسوفهجمحا@ا.عظم)ذافىتلناروبقالكلاة.دب)ذاإفار

ننور،.ومىصجتالهااحممونجهاالتواإذاتالى-:.-

بلفعل..@للى@فىولدفربئ
"

@@المرأد@4أننا:أقوال.خرر،
ى.

ىا،

@فرن.أو@بالمرة-يسىماومرالمحز،نجهجمبز

عإبئموضعأوالأرف@.وجهأد.هانونها
ة،فىيفي.الىا.

لىأووفتال:الاولللضبرصابنالإمامرجحوئد@لفو...طلوعاو

ل.شاببالموالالاس
ف

صذصلأنفيه،ا@فى@نهبر@تنورمر@ل:ظ

0@لربلامشوف 0،0،.،1(

بنفر@ا@ك*)مرمحدأنعلىلنرح@حنرركلنءرت@فىرانأنويلو

إفترب.فدترمهعن

ذلك@لامةومننوح،ياد@لظالمنقى.)@لاكمح@مرإفزبفإذاأى:

@لا..يأبخأن
ف

فىدخل@ا،،@لكشدبلىا.را@اويمررصدتنرر@

ادوأنرزوج.تئنيةزوص،@ولفظىاثنير،زوجينكلمن@ال@فينة،
به

نرع.صمنوالأقىالذكرمنا:

كل،فا.لاةتنرنبدونإ.ئ@ن،ينزو@كلن"ر:الجرةأ@ودر

زوجهن.إلىوبإفافته

فىصىنوةوصكل،بننين،.دننوإ(جيززوكلنحنمر،،.وقرأ

اعأنومنفرحصنفى@لسف@ة.لادخلو@لمدبر:)يى.@ضا@عن
زوجين،لنمل.وبهونوأ@ا.صرأدا@يهاعا-فىانت@تىت@نلوظ

له.دفهإثنين:ولمظ2،فاصلالا@قول.عفعر

.25عىاجربرء2ابنفلبر(1)



عثنالنا.ا@ز.

لادهأو4،تو.كز4إيتأملأملاث،:والى-.ت.فول-فىباملهوالمر@د

.2مئص@مدخلثالمؤشهن،
صو@للام-عابهن؟-

ذد@شأ@نا.

محيرلمش@م"اتتر
يخهاشأحملنلناد:،صسورةفىق@الى-ل-شبد@بل@

من@2و@اإن،نو.@ترل@مامهقس:من@لا2وأ@لااثنينرو@ينكل
ه@

."لافليل@

أدبمنوللرالامل.منإمحتثنا.نهم،لقولعل!شقمنالاوجملة:،

ي@+عي@صالتو-ن.يلإ.ولمكفره@بتى@مقفم:@نقولطيهسبق

كنعان.بفهلموكزوجته

!2ة@ل@و@@فلوقات،أنويعمنوأ@ذكرا@سفي@فى@@دخل@ى:

بهلاكهممنا@لقولسبنالذين،الاعيرلم،ومن2أ@لامننينالمؤ.أيشا--
جهاخارافىممملينشة،@فى@تدخالمنلاملىا@ايهنر.م@)عر@بب

نين.@لنرأخليزفو

ل@لض@ابهسبقإلاش5فىله:فىلىب.مربر.الارسى:فال
منم،

ونل@

افىص،منالهمجقتالذينان5ترله:فىباللامجى.ضارا،؟السابق

نافعا،حق@سا@يمونا

أدأ@نالذتفىت@عاطولا@الى-:آد-4وفر
منهكى@رن،ضانم

طلبأوعنبن،فر@ل@لهزلا.عة@لئمفاعق@لسلام-عليهلنوح-ة-سبحا-

لهم.@لهادالمذابقاضر
ضافىغنىولا@ظالمين،@لا+شيانرحأفىكأى:

يطلبكأنكم،

لة،ع@لابالإغرأقعيممشى@مل!عه@ا،نأ@ر@دابإولهمعة@لثظ

ار@دقى.أوعىطدلولأء

د-تحا@مه-من@يانتكاز.@اجصر؟ال@)@مهنرأنأ@م-ل@هوائدو-و

النىابنهئ@ل@ئفاعهعنلنوح،
م

فىان@لقرح@وانىالمحرفين.معغرق

2عىس-481الأثنسير(1)



لمزمؤنارةصو3

علكووانأهلى،مقابنى@نربشأنه:،فىلظنوحافأنهود@ورة

اطاكين،.لما-وأنتل@،@

لآ@سن@فى@يس@قر)نب@دولهب@ماإدنوحاشي@تعالى-@رشد@فه-ثم

صكو@نأنتاضوب@إذاسبحاة-:،فتال-
واتبامحكأهلكمف

على@الفلك،.المؤمنين.

وإتقانملإح@ها@يهفيةوحياعلربقعنناكط@لق@لفيةأى:

نجثانا.الذىقهد@دأتا،و@لتقد%لنا،@شكر@صلعلىيانوحل.تج.

@القوممنوكرمه.بففله
@@ا@)ستبوالىبن@المنء@@

أوآفىوعلى@الدى،@ى

جا.ان@يخهمعلىاون@او،ابة،ا@علي@فلالة@

@نى@أشأى:مزلا@باركاء@ئأفئرببانوح.إالضا-ويل،،
ألاة

حلمماخالاو@لرير،يىاتباطمايئاأىباركا.الإفئنم@أو

لم@تلين،المنزيرالهى،ياوانت،@ك.اطد)غر@قمنبالظالمين

أرك.إأ@لطبنفى@ل@مدوكر

لهبقرحهرأدابمننوحتمةعليهائتلتماعلىصبحات-عف-ثم.

لمبنلين،كنالانلاياتذلكقىن،إ

نوخع@بم-@اح@أيها@لىسوللك-ن@هذكر@ن@ذلكنىان:@@
داممندمذا@لقر2نأنملاذحات،اولاتودلاينات،يات،لامه،وقو

دلامنء:
ين.فرلا@المتبومو.منين،للض@داقبة@نوكلنا.عير

لهفوفىو@للام@اثبلة،منالخففةعركنا،دان@فىلهفى)ن،و.

لا.:والإ::حالية.والجة@لايخة،ن@وبينببنها@افارقةسبتلين،8
حمان.لامتوالاخبارا

علىواذصاتلاياتوتومهنرحعنبهرناه@@@ذلكفى)نأى:
@ن.و@لثانالواطرتا،و@وحدانيتنا

بالنعمنجتلى@لناسأنشتنات



3نرالنامنالجز.

مناطنجيثوليتمبزويظ،ضبرمنليتبينوبالثر.وبالمجرويالنغم/

اقهلاني@نة،ك@حىويحيىمنبنسه،عنطكمنولهلكالطب،

عا@سسبع
3 0

و@ماةلناضةنتح@ولير،ا،فمصعنفى@دبغافضى@دورةثم

ل:فقضإك@أناشفيمع2خربن

رسوفيهمفأرس@نا(@9)آضريئي@قرند@أنثأنا@ثم"
لأ

منهم،
وقال(32)نتتشأفلاغيرر..إله@لكممااكلهوااعبدان

اطياةفى@رش@وأالاخر؟بالقأهوكدثراكفرواالديئقومه@اللأ@

ممايشرب@يخهكفوفيكاتآكليأبثزمئلكم،إلاهذاما@لد"!،

(@4)ونظماض@ذاإشمبنراءتجكمأعلتمولش)ك@(تشربون

ومتمبناأنكمأيمدئم
3

(35)خوننحرأفكموعظامماقىا!تج@

غرتنياالى"حياتابلأسبن(37)توعدونيماميهكهيهات

ب@كذاثهعلى@نترىربئإلابننر)ك@(ثنجمنكلنحنوماونخيا

لإ-(،كدبرنبممااضرقرمثقال(38)بمؤمنينلهنخئوما

@،إمء@إنيلمك@ضيحة@فأخذتق@م(40)ناديينليصبفنلليلكا

1(،.4ؤلمين@لظافبضدأللقوم

حانونيهمكذبرا@نبنالمغرقينبمد@رفد@لقوممنأنثانائمأ@:

د./مرقومالارجح-علىومنبرلم.أخربئ،مرنا"السلام-،عيه-

اوو@ذكرثماكم:،قأخرىآيةفىتحال-@ولا-بديل@لام-عليه-

فى،.نوح...،قومبمدظفابنجمعلماذ

69آياالامر@قصررة(1)

@لؤنون،ة



رمنون@رةص-ك@

فعةكا@ن
نومه.معنوحنصةبمدتا،ماكيراقىمه،مردمع

@لسلام-.عليهعا@-مشمونيل:

فىضرنيا.ا؟لقمصعرضهافى@الؤشوت@رةسفإنحمالأيةوعلى

فى@لةمتثابهاكانكايخاكمايهنين1استقبالأنيانعلى
بئ

كذيب.و@ك

زمانبعشرنكانوابانهمللإشحارين،أضترنانه-.سبحال-و،

@بلالهلاصومثامدينلا،ساعريئنوأكاولهمنجيهم،صعواحد

ما.يطوالبمنة

سلنادارففال:.نجملىرمصبإرسالعلبهمأضنأنهصيحانه-ين-نم

كيره...،المنمالماللهاجمدواأنمنمرصولا@م

@لقوممزلا.علومنتنارحمتنامظاهرشكانأى:
ينلاخرا

اك
الجمربن

نهمرسولا.نجهمأدسلناكنوح،فىماملاكبمد
اعر@ووأناالرم،بيننثا

فإنكموحد.،اقهأعبرا@قرمه:كللهما،لهمتالوفبه،ب
اطياة..مذ،فىأوجدآلذىصصبحانه-لانه-اه،سوالهمن)يمملي@

1نح@.مابدنمإذاوعتابهباسهتترن،لأأة، 1

نجيهمعلىونحدبئاكونالمضمزلا.ذلئ@مارد@هبعدنه-سبحابيز-نم
افىفنالموالاخرة،بلقاءوكلىبواكفروادذيئ@قىمهمنالملألو،تال:.

يهم...،مث@بثرلامامذاإالدنيا،ياهاطفى
بانىواحفر@ذبئ@@نبى،مذا@ترم@نوادحا.كأثإ.ا،ولالأى:

كمطرأو@اذيئالاخرة.فىنصأيلىىو@لجزا.بالبثوكدبواجاءمالما
دنجام...فىبهاعيمأدع@نا@افالنت

ةفارا@.

االمرفرالسى@دبهوصببهنا.الم
@اهذاب@:بمانا،عنمحيرم

@بد@ى@@نس@
3لفبايرون-وكانهمثايهم،برإلاوة،@

وانطاسم

اثمناركونهجويرونأو@بئر،منجصرنلالارصأنضولهم-
س.

ولص@إيمراسيل@لىذ@ال@قاراا@مالا
فهدعرعن@لناسوعامةانبا@صا



35فر@مر،ك@بو.

@نفر.فىؤ@ه@@باطلمذا@ترلللمفىاأفا
ال@شالرأ@ء@ناس@

ما.منشهتثربوت،صاوئربعام@وغدل،طمقت،ناكونمما

الما..بشهوما

ثم
فىمئلم،ضرأ@ناس.أبهما@@طنم،ولئنقولهم.ذلدالىفواأفا

@ة@لعاطدهب.إذا،إنمات....و@لمادولللبروالمنر.@لاص

إبعمماتايرضارةود.لخاص.
)ة.

ؤلا.@صت.لى-.تط@نه-انب@@ايهربئباتالأ@فى@للمتا.وا

موتلاحسدمظزدادمذا@لنيمشمنوأكمر@با.،بالنئالجاحدين

فىقو@نهم-للاخر،ليرمباوفى@ا-لذيبفى@ا-شر،أبلا.ويممايه،

انفى@لرضلبو@للبر"االهوفىجما@م@اشوا@انينالمترنينمنذ@ك-كل

سالنضوبسر@لفلوب.و@يخد@فطرة،ئىءولا@للذات....

ياة.@طثهوأتفىقرغوالزف@طق،؟@ةحماععقوالمثاعر

صبهمفىالملذأ%
ذا@لنب،عى.يمرفىا@لناس@نيحاولونولىا،

ضهثربوقماويثرب@لناس،منهبأصمماياكالر،انهبزعهم

بؤدكمالىارو@نانجاعهلان@لبثر،مقنجيايتبمونلازعهم-فىوالضلاء

@البين.

افتدسقبلهم،مننوحقىم@جمذا،@لباعالنرلهمفىنجواولفد

عابم...،يتفلأنبرورثاعبض.لاما"ذاشانه:.فى

ماح@فقدق،ا@@لناسءتا@مرتائارو@لنىالنايخة@مثبمأط

2ومحعلامااباشوكتممتماذأأفمأيمل@ضم:.ترلهفى@قرأن@ 0 1

أنممثلم،يروص@فبرةدصثالذىمذاأبمماأى:"،ن.صض

قماذأظ-
ة@ي@مذه

باتىاأجمسامماءأجزبضوعارت)مراتا،وعرم

صيطةإلى@طقبوع@ننغرصأنمخرة،محظطم@وبصا،
ىأضة

و@لردللحساب
1

5
ء"



@لؤفونصررةكم

اتباحمننحنبرص@رللإن@أجم،فول،فىوالاشفهام
لني،ات

منمافب@انفمقررةصتانضو@بلة
عن@عد@

بهماجاءلملىلمتماحألا@

أن.@الى@يزدكلزحمهم-فىنه-لا@م،

أقىالهمتأكيدعلىحرصهمليأنانم.لف@ل.مبحانه-وكرر-

يه@.و@مز،بفروا@ا@لناس،-قرسفىالباطالآ

@صرفتأثاصر"مابكلبهتفوالمأ@مسبحانه-ح@-ثم

فالل@قرل،متبمدمذا@لنبىمايقولهأنذلك،الىأضافوابلافىقعنأقباعم

كفبا...أقهعلى@نترىرجلوأة

الدابحياتاالاص)نترعمرن.لما@اتهيهات5تالى-:فقال-

حذباأقهعلىافرىرجللاصإانبمبرنين.ومامخناو@يمنموت

بمؤشين،.لهنحقوما

.@ميهات،ولفمل
ضلفىاو@لغا@صأ.ثمي@آبمحاه:ماف@.شلم

اويمراطررأ،الاف@لاضه
للأول.لنظياكبدانامؤكداايثانىألاقل

مذا@كقىممنااللأ@للى:
بئ

انجامح@:منالتع@%سبيلعلىم.ني

بوجزا.باو@ايشمناكأنمن@لا@مذابهآمايطابداجميرب@د

برمويلراجنههناكوأن@لوت،
@ضامة.@

بلى.ممعق@سم@ات،5صبعانه-:ونرله-5لفلرصى:س

ةلم@أوللتصديقيرجعفيهمشزوأع@عوت،@صماثصلفىوص

@لكلمةملى.فىدنابىو@الياق.شيفه@ماذلكمخرأو@و@لرتوع

فاللام@لضمير،ذلكلمرجعيانرن،ص@لماشله:،وقوممررة...جمخها
@لتصفالرقرعاو@قمديق@ى:له.سقياةفرلهمفىر،كابمقهمتحاقة

را،.نوعمرن...،لمابالبعدءق

ك@13.اضبر@ئالوس@ا@8(1)



ك@عنرالثامنيبو.

دم@جرفادبهميانتا..-بهاإلاصإننه-:.جاوفىله-

رم+ووشوجيم

ا.ويبزالالبعثنجماد@مربااممضلم.أ@م@ى:
بوم

اأضافرلي@قامة@

مابلتىلاحياةالحقبقبة@طباةتارا:لحصولهاالثدبىالإايمرذلدالى

دشىمفا@يترلأخرى؟لحجاةجودوولايخاها،دتىحإتنا@لديخا@أللا

موتيخهانياا،ومكذأأنجاؤنا.يرككافبمباؤنا.2ماتتكاضقعق

علىاماوتببمبوفي،نكفوما"لنرمحياةوفبهالناص،لبحفى
الإطلاق.

كه

اتط@ولاط؟ةللدادالاضصذنحرملمالىاأضافرثم

الم،
أ@امالاو

:@@صهكذبا..على@تهاش@رجلالاهوإنشالوا:.منه،صىءبماص

با.بانمنائبمثاوحماوأخبرآ@،@3ةعبابتركفى@ميآمامفا@لنبى@

ميخهبز@هعنوماليه،@ويدصيقوليخما@لكبعلى@نهاختلقرجلالا

فىوبه،الإبماتعلمفى@جها@لناس-نلنا-افوح@ةالابام.منبومفى

عنه.الانصر@ف

"بأصلربه@لكرحم6نلنا@لقربموروبهذا
دمحرةن@غاف.@@موتت@ليغ

لمنيريؤبونبلرحدلم،عنهاافبالانمريمتفونلاي@همركيف@طق،

بل،@@بمنال@لدعرة@هنط@ا.مقفيعارووللهم،الاتيادمح@وسيلةبكل

ق.@كلوضى@

لهؤلاءنمالى-اقه-النى@رسلهدنبى@موتفذل@بالقر3نلنامج@ثم

كدبون،.@ا)نصرقربلظفيول:.لظالمل!القوم

حديئأبعدمزلا.انصرقربتبله:مننوحأخرهمافالهكلل@ى:

ضلك.منبهئهمماكذبواأكمالهى-يا@لم-فات

@و@منخيهجا@ت؟@االنبى،لهذاتاد-اقه-مقللإمحتجاب@وجلت

دمد،.ف@لبصبعننليلاع@تال:فيقول:،ذلدالتر3نديك@قبله،



لؤمنوق@رةسو38

بم،@اممرانراايهمادعاسكأجبنا@قدلنببه:وجل-مزاقه-قال@ى:

دباطدة،@الهمأ@علدندملدندمينيصبشالزمان،منظبلوقتوبعد

اوانه.غبرفىجاهةينفهم،@نا@لنلمتوايهن@فيحة،@وأف@الهم

نادمين.ليصبحنله:بضتحاقتليل،عا"تولهفىوالمجرورو@بار

بهاجى،ما،و.ب@،كلعقمناوعقنادمين.فبلزمنعنليمبحن@ى:

4@لقالتابمدمع@

@@@بلامببن،له،شة-شحاد-3وأ
م

لبيان@توكيد،ونون

بلاتت2الرعدمذاأن
بص.قروقتوفى4،0

@اخحه@م@تال:.ذل@عنت-جحطوأخبر-ن@لا.اريدوجا.
ق...،باطالع@ة

عليهبل-جربهمصاححا@لنى@ة،تاما.)ملا؟فاماكم@ى:

تمميرلولملى@رسلهالاق@بههندصبةلعا@رجخبهمماحصثالسلام-

نتط.@صيضنا@نه-ب@اوذكر-
بهاامابهراقلىدصقىمأنمع

دتففرالرينةأيترنيماحدى@بات@لإنصارنية@لصرصر@حاجبا@و

يع@لتفىظسبحا*-فال-لقدلإملاكهم،@كافبة
عا@م:@نى@رصلا@

لافاصبرارباصة(ضد.صتمص"
نبهزى@لفومكذلدماكنهمالابه@

"@لومين

و@لتغدير.ف،صذ،ضحلقوص@لميحة،نل.ط"قباطر،وش
ظللذيننالموإسه،نالملالنىبالدلكونهاحالةالمجةفاضتهم

و
ا

لنبم.بتكذيبهمأشم

2باا8الاصثافرةص(1)



"الجزء
ه

3عثرامن

نانلظالمين،مللضفبعداعا.نجمبام5محجاة-:وئولا-

@ي@.ا،لمصيرلم

يم@لو@مثا.:
@ش@@ورقنل..@@كله@اكالهامد

بت@ل:وغير.ر

ناؤ..ةممنرإذاب@ثوارأدىباة

بد.،بناختلطالذى@باد،@بلكغثا.مامدينط@نامشير@ى:

نوحفوممقب@ليفوب.مكالخالمين،؟@لقوملهؤلا.وبصا@لاكا

السلام-.عيه-

ب@فى@ن@مى@ال-ال!لب@@يا-)شراشفىالورة@نىنم

تالى-:قال-نببا.،ا،

@تسبئما)2،(يئقروبممبيئأنشأناثم"
أتجلهاأمة

أتجاك@كلأتزى،رسناأرضا!ثم(83)ونيستأيخروصا

رص
لأ:تناكذبر-لهأ

لقو@@دا"أحاديثإموجابفمابضم

وساطانيناباياهازونوأخاهموصىأزساناثم(44)ونيؤءلا

افقار(46)عاليئقوم@اوكاشوافاضتكبزوملئهعونفزبد(45)مبين

انوف@فكذبرمآ)7،(ونبىعالناوقو@مأمثلنا،)صتربئأنؤمن

(49)وووني@ملف@ى@لكتالبمرآيمناولقد)ها(@لهدكيئمن

(50)ومحيىتراليذ@تبزةرإلىونجاكلواآية،وأئهمر%ابئوجعلنأ

تسلونبماإىو@كلواصا@@لطياتمنكلواصلالى"يأكا

ربكموآ!واحدة،أمةأتكممذ.@أ@(51)عاجم@
@ه.52)تقونظ

ثم8أى:
أى:في،2ضنرونا"مردونىمنرحفىم@ةبنألشانا

@واحد،زعانفى@ع@ناء-نرم؟شكللناس،نآخربن.أقواما
فرم

ويخرم.مبرقىملررر.موضصا@،



منونلز@رةسو6.

مقاشبق"و@ل-:محز@ه-وش
انب@أخرون،س.و@اأجمالساةأ.

خلقه.شونمهص@وإتماد-،@قه-تدرةمظامرمنلمطر

ارمان،شعةمالهاقدرنا.اج@ما@لذىألاممنامة.نبئماأى:

حددنا.@لذىالرقتفى4وقي@هل@@اكلبلاساعةعنهيستاخرولا

ا.وح.-بقدرتنا

أمةولكلتاد-فال-للتأيمد.@زبدةأمة،من@فى@فىسن8و

شتدمرن،،ولاساعةباخرونلاأج@م@بذاءا.أجل

سلبرأنا@فتقدح@هأنالإجمال،لعل-سبحايه-ببن-نم

أيخه،يثقابفىيافاوأحمدكل)رسالهم.فىقتابمين2خرفي،رسلا

رملنارصلناثمتالى-:.دقال-الى@نرر،@لظلاتمنجرأ@لنلرلي@ر

ءتترى...

فتلبتىرشوأصله:لشأنبثوألفهمصدركمعرى،تى،@ولفظ

رصلنا.منالحالملىنصو-ومرتا.،@لراو

)
الآخر،بداوا-شتابينشواقىبنرسلاذلدي@ارمحلناثمى:

ينه@االىمانهلأشفترر؟.مع

زا
ا

أفر+.
ه@

يمهموس@عواقى،آ:@رى،وسنى.لمى.ء،
اغ@فاش"

ا.هة-وقى

كىوافىتالأصد:فأل
إينصأنإلابفاد@فاأنبح@"،.@بى@

كهابنوترامهلة...الآحربين@ا؟من@واحد
ى،ا@8عرووابوير

@كفبهأد@ل@رأةعلىياشوي
حمداكفرل@:@.)@لرفئحمح@بزش

(2لأوجرا...،

3للامر@د@لابةسورة(1) 4

1صال@رطيىء21ن@بم)2، 20.



4عثر@لئامن@مز.

أمةجا.كافقال:،رسولهامنأمةكلموقفش@باة-بر-م

كذلهارصو
"بو...

صرليدعرهاشاداقه-رسالة@يها@بلنهاأمة!صرصولمما@ا.أ@:

@لرسالبم.لمذا@رصألات@ن@لملكذبسبحانه-وحدعبادتهالى
."ذو.و2اء4ضوعرأو

رمبهويمئر@رلهاكذبر.،ةأ.إ.كلسا-5وتوله:يهر:،افيل،
إلارسولمفما@أنيهمبادعلىعرةيا5لى-تع@كغرله-كثرم،وأ

"،1(.ونبحز:بهنوا؟

شرسولصأنالى@خاسقالامة،إلىلأرصسبحاذ-وأصاف-

ا.@بمللىسلى!مةأ،الىأق

يهذبب.باكبلوهقاباكمإشحار1،،0حا.كلابقولا:.وفى@لتب@

لكبذبادرو.أكمأى:البفم،جميئهد/.جر
.@ت@أوبثشبدون

فافبناتقولهفىنه-بحابخا-ثمكامحاةكانتعاقبتهم؟ثاذاكافت

بزشرن+.لالقومفبحداأحادبث.وج@لنامبمضابمضم

نافات@@ى:
جمضم

ببوجطنالمو@لتيم،أفلاكفىبضا
ة

كذيهم
بينيبئولمالتو@لتلهى،يل@@به@@لنا@ىتحدثأعاديثآلىم@

الةوذكرم@لسشه.أخبار؟الاخس
بؤمنرنلالقرموملاكانجعدا،يح.

د@.لمتججيبونولابالحق،

انجو-"لهوفىعابر@لحاف:.تال
اأنجارأى:أحمادبث،م

بميسمر
اقهسسولدبثطاصم-حيهونوالاحاديثمنهامجبو"ط،

ض@رءا؟مثلس@ى@للأحدوث.:جمماويخرنوصلم-محليهافهصلى-

.309*@يى@صورة)1،



لمؤمنوناسورة4

صمبا،وباللهياب@@رثا@ما.بوىب@.والاعوب@والالص

1

ادا

س@ساق-ش
ا.أ-جاذ@ال@بعدحانه-

ى
شة.

عابهياومارون-ىو.

ئمففال،@للام-
@

@
سلنا

إله@ز.وملطمان.ياننامار@؟وأظموص

)@ز،اطفو.انووكافديهبرواوما؟4فرعرد

أحاديثجمنامالذيرالمايهنالافرأو@نددأرسلنانماى:
وىمر..

@ب@أتا،و@عرتدرننا.@@لةأداباتا.@ارون؟)حماه
وس،@تسع

@ففادع،و@@ضل،و@اد،ا@روظر-و@لطر@بحر،و@و@شون،و@ليد،@ما،@

مع
و@فحة،بة@كجةاى:مبين،باملانةديظب@@داتالان@@

@لالاستجابةوعلبه،الإيمانعلعاقلكلتحمل

جاهوأى:وملته،ذرعرإلىذوومارلىعىمناالإرصالمذاوكان

1وزمماقومه
يخرم.ينبهميئ3،

محم@اارون-و@@وسةدصإدلاخماعاعنجمياوا،ح@ت.،

فى@بفىمرفين@هرفي،تورمنمشأى:محا@ين،توماأنووكا@ملام،،
و@لعدو@ن

التا@ى:وملتهعرنفرنيمبر.و@كدرورحطاهرصذ@نهس@ح@بين-ثم

ونرو.!مرصىكرهمامثلنالبثرتأنؤمنشيته،وحمانفرصأى:ا،فقالو8

برن،محاالن@ومارون.مرعىالذيى@نم)تيإصروةاى:ا،.@وقى.،

لخدومه.ادماطبنقادلنا؟منقادونخافحرنسردنأى:.

ومارون،موصىدعرةمحقفراأصقدوملأ.،نفرصأنقىىفات
زمممفىبهدثرو@مثلهم،ب@ثرأولا-لاكما-

@

مالة@رتتنافىخ

.18عى@هشاف-3فبر!(9/



4كرالثامنالجوه 3

ا@لةقرم.سمننبا-@@ا-ولا@و@لبرة،
لاو@،@ر@اضلغرعرذدم

مزلا.نكان.شوحاستهنفرصيتبع@نطبمفىيليق-

لفحفبن.لقرم

بم@ومايهبروا،اس@مل،جم@ل@شارا،وترله:.ة.الارصىلظ

@و:الم.نجما؟.لو!الت@راد:وا(س@رافر@قرا@ر
لاة@ذص@

لهفرفىءالجع،وعلىياابنرأص8تمالى-لا+كضاراحدعلىلجلق

حمزةإدكونرامث@،ن،إ:ولم"،ا@دادبضين.ما%فيتاد-.-
@لانه@مع،افيدأفرور@لددر،

ومخيره،حمد@راعلييطاؤجنرم

عاوجر@ليز،@مئلهر@بردكمشؤله:.مثىجما.فإنهالمثل،ىروكذأ

مفىله:،فىكا
اومذ.ا@منالم،شجم@لا

عد@نندلى-فيشمى-؟
طمعلبنا.الهم،اصمحلىللانبيا.طلنياسة،فياككربئمح@رث،
."ل@@اقى@فىصادماأفىطفاتوتبابن4،@لبضالحيطونببتفابل

@لإلهب@أكثرميرضىوفض،"للنبوةيرفرالمأ.@معحبومف

"،.(.@بم..

انوف@يهنبرهماةل:ف@ومائ@فرعرنعاقةس.صبحانه-بين-ئم

من

اب@نجماالسلام-علبهماومارون-مر@ىوأتباعهنبهنبنرصةة

ننرصفنااضأنمذأ@ايهذببفنبجةتف@وجل+عزربهم@-عندمنبه

جمييا.طوش.

فتال:وفىمهفرعرذملاكبمدىلمر.أعطاهماسبحانه-بين-ثم

موسأتيناولقد،
.8يهدونملل@كتا@@

ايخ@،فشاصرعنرسم.دالىضصت"@الم5لى-نطقرله-فىفيروأ

وملنه.-دفىصملأكبدوسعد..)اش@ور@ةانالمرو@مننه؟

.36اسجه@رص@كمبر@ي(1)



4 فونك@رةسو4

علىالهدأبةالمثتملدكتابشا-وكربفضلناتبنا2ودفداى:
الىالصر@دبه@مون،انبل.)صبخوأى:لحالم،ة،،ارومر@لتود،لإرنااو

@طم.شتوله.دل@ترجىمه.باح@وءعهمقعال@ه،انباعهمببب@المشقيم،
لهم.بالبةإ@اص

ابعد.منمر@ى@الثتابتبنا2و@تدد-:.شاقىله-الاية@ن@نبب.وتى

ب@ذكرون،.@هم.@ورحمةو@ل@لناسبمانرلاود،اونأ@ايهنا@لقر

ابمنيرعيسىأوجدحبث@ريه،كلعلمايحلسبحاة-صلق-ثم

أمهوجعل
بمص

يمصابن@رجطناتالى-فقال-ثر،@اانمحيرننمد"
".."أوأمه

أ@ه@نا@اصلاء،؟@يهإعيسى@نج.وجم@فاأى:
واع@ة،زبم،؟ص

لابمبز@ا@ى..@ناننو@لقتا@نلصمح@@لهفى@لمحظممة،وحمب

فمه@ا،جمانا@ى:وأمه؟4،بمعصابئ@رجمملناقىله:أبرحياد:.ال

4وس حذفبهونأنويحتمل@لتفصبل،يمإإت.وصجو@ا،عظمى2

"4إ"وأه"2بةمةابخصا!و-اى:ا@صافى@لىلالةايةولا؟من

لأ

مماجانبانةومين،قرارذاتربوةلىوأويناهماإتعالى-.وقىله-

وامه.عيىعلىة-سبحاأنم؟-

اكر!:"شنأصالا.والارض.نالمرنغ.ن@؟@بوة:و@ر
@

"

بوبر
المال.أصلأخنتزيادةنه@ربا،ومنهو@رنفع،ازد@دإذاا

وأعلهة.زازربمير@ليموأبصرهأدركهاإذنهعانكامنرل.اع@:و.

@كلو@الإعلأل.ثهرظهمحيونكتبرع
مع@ين.وماء@ئعلىحذشناف.م

اوأعنلما،آويناكلننا4و@مه@ميىفنا!بتناصاحسارعامظاهرمنو@ر:
ا؟مننفعةمصجهةفىوأقىلناما

ذأت@ى:8ارتر@ذ@الجلاوس.رنر،

4مى6شطفسبرالب@ر@م.)؟( 08.



4عنرالثامنالجوه

@وسوال@ار،الىروعمنناالا.السكئصي@اوص@لاستوا@ااصتقرار

ربرعا.فىيرنظامر"@نا.ينابذاته@لرتى

عر.@ر.دمثق،اوبظسطين،للقدسبتبوة:أ@بهؤ.أدوالمرآلرا:

فىلهما،تالى-ته-ا)بوا.إلىلإشارةابمة:@اكولايةامنالمقصودو

كرمجدانالما.يخهوب@يلاثار،يخهوظيب@لزرع،"5ينضر@ب،نم@

*@و@لرا@طنا،ب@@امح@خلال

صلإلى@لرخطابحهترنليا.،الاعمزلا.يثداطسبحان@ختم-ثم

منبالاصفيهلم@صجمي@ا،
يقال@صالحع،@@سلنوبالتزود.@يات،@@

علبم،.بماشلرن)فيطا،م@ااطو@لعايباش.منبابها@لرسلء@واتعالى-:،-
نهمالمرجودأقجمبحاخلرسللىلمالخ@ابسب@اة-وو--

ع@

وسم-عايهاقهصلهل-وهو@لرسقط،واحدالايةضول
على@نلدلالة

@صالحع.@وبالسلانطد،أجمل@@ق@@لطي@اتمنكلبالازمنهفى@صرسولص
أحلها@قه،@نى@دطببا@@منكلا،علىالمدأومةأنلىلمشارة@الايةلد

@حا@.على@الملالإناناظبةفىسهأشلا@ا،لاضةوي
هبادتالى-يأمر@لنه-الاية:لهذ.تنيرهعدكئيرابنابماملظ

أ@ملهزعلىل@الاعال،منبالصالحو@لفياماءلال،منبالاكل@لرصلين

ب@اجصروقيام،أنمبهذاولسلام-@لصلاةعليهمالايخا.-شام4،دحا@

نمحا.وودلالةو@لا،لاتوخير،كل

@عبد@امانةالمينىفهااف@مذالا@اديثمنعدا@قه-رحمهصاق-ئم

@بقبقدح-3وعل!@ه@صليافه-رموللىلمبمئتاوس،بئشد@د@ت

لها:رص@يهاد!ف@@طر،وضدة@نهار@أولفىوذلكصائم.وصظر.فد

@اداثتر@تا@نفقا@ت:"ابهنها.حالأيةعلىأى:@لماةألكنتكاأق

بحتلقه،يارسولفقالشله:عبداقهأمأتهمى@دنظا؟منهفتثرب

@نسل.@لرتاسبذلكلها:قاليخهأسرل@رالى@فرددتلجن،اليلى

عالحا.الاتلولالجباالاكللاتأ



4 نمشلز@رةسو6

كللل:ظت-رضى@قهمريرة-4عقمم..فى@عمائبتومنا:

ياالاطلايضلطيباقه)نبابهاللنأس،وسلم-.علبهاقهصلىرسرل

@ببك@كوامق@لرسلجايه@فقال:المرسلينبهأمربماللز"ننأمرافهنل@

1يال:.وظا.،عاط)عدواو
2البن3

نمآمارزقاعيباتمناءطوأش
ام،حرنبه.ومضرأم،صمنعاصهو.ا@ب،ثأس.@لسفربطيلجلالركرفي

قيارب.إرب،الماه:إلىيدبهبمدباءوام،وغن@ام،حرمنومابسه

ل@،1كشجاب

عايبمضلونكلااقنه-:.سباوترله-
@حالى-بهأصماكالفةمخذيرمئا

أعلىتبمنابئعبمولها@لناس-يا@لرسلإفى.كلا@دن-أى:

تشحقرن.جما@لل

مشانفة.جمثهواحدة..،أمةأمتمن@5نطشحات-.ونوله-

لاعنلفواحدة،يمةضر@جمعا،سلدرل@ا@يفم-ضاندوالىاد:

رو@ملات،والمط@باداتو@باالقائدتحكامولها@لنىفى
الاح@خنلفتا

م
لأ

اوتر
بص@)شك@.،منهوأن@لبمة:.ا.لقربسق

5ا!
علىانة،ش

@رسل.بهطبماضجملةنالاية.

@واحدةملأ@@خوض@آانا@لر@ل-@ا-و@كلرو@فتدير:

@ا.@حمىأواعولعقاند@افىواحدةمةوثرت

@ذ،تقوظبو@يهلىفى@لرلاثريدبم،روأ@ا،
أعقافرخق@

ارواحنصبى،

عنه.فا@تمكلعنبمايهصوصرنواى،أصخا@م@@

ةدعرنوضلالهم.كفرم@دالممربئذكءادئدشحانه-بين-نم

لفال:ا@صلاةع@م@لرسل

س؟7،.6كنير-ابنفثسيررلبم(9)



4عثرالنامنالجز.

(53)فرصرنيهمي@الدحزبكا@،ز@أ،لجنهمأمرهمققطرا"

ماليبيما@نمذمأخاأيحسبون(54)حينحتىغمرتهنمفىقذرم

)65(،.يشونلابلاظيراتقفمنتارح)م@(وبنين

مفعليهومامحالهملترشبفتقمدوا،تعالى-:،له-نرفىوالف@.

)تجاعو@ابا@أمرمشماشقعلىوأختلات،وتنارحتفرق
سلى.@لبه@اجا..

بئاكتجينلاأمالانرالىبودابروضصي
انرففرورصلهم،ألغرخا

و@حزابا.ضبما

بمعنى:ية-كشزبرة-ومفر"أ@لفير.مذمنعال8زبرأ"لهوقى

مو@لنىدينهم@صرم:با.والمراددناس.@منطانفةمنا:بهوللر@دظة،

ألاصل.فيواحد

لهدا@لرصلمحا.النينالافواممزلا.أن@ى:
اينبمولمتهم،

سالمردبن

ال@ايهناب@ملقهموأحمزابا،شيحاضأتفىفرموابل
ضمم:قالين

محزبز
بض:وفالا@ته!بنا

عدويق@كالمثريهونومنهم@قه،ابنلمبعا
ا

@ؤلاءمنحزبوصادصلاتنفع،كللاضرأصنامماتاد-أقه-@رنمن

نيهمربماوفرمحاباطل،ن.4@ابماصوراصلف.@@لرضيز@ف

ضلال.مق

البنالج@.مزلا.منيلنازحمذافوقباصلوبها@لدخ،بة2@لقروالابة

لنمخلالهما،مناندبريرىجمة،عررةوالراج@،@لدبئشأنفى

المي@فرصضىنمن@دا،ايمفىظوه@نىفما@غم،تجاذ@و.كأكم

ءسرور،فرحو@و.@لة
مذا@لفحلالىانحدرالاب@تل-لركانأنه-

عانل.كللاندضاننايهسش@.بسلفرحولماتن،



4 الؤفون@ةرس8

سولللرحين،شكرتهمفىننرم"ةتالى-ترله-فىوالخطاب

في.لل@رم،المنصوب.و@لضحي@روسلم-عليهأقهصلى-

علهت@لالما"إذوبترما،دفامةنجمر@افىالماهصل:ا،فىو@انمرة

@س:@وي@وستر@ا.لاما)ذا@الارضا.كر@يقال:@ز.و@@لضي@

ر.مربا،بتللامحرولجهالبهلعلاهإذاالمبم-نس@طنينضمكررط

ةا@فمروالمرللىظبهالحغدغطى)ذاالمحين-يهركر-رجلمذاوبفال:

نصتو@رسا@ة،أبها@رصول-لىبت-لقدوالمحئ:@ضلالةو@@جالهفا:

لا.ستركانالانوعيدبتبليف،نحالى-افه-كأصطوتجهممد.لض

حقاى:"حينحى"وجمرخهموكف@مبهالاكمفىندينالم@ا@لجاحديئ

مفى@صلفصلحمر،.افىارتياقى
حيها.قت@ي@مما

وتمعا"،.الاعصويلت@با@ش.@هن،@فعلم.وجا.

منا@فلتلقمشمضرية@@فى@ذل@ب@د@ايهريمةتا@ذ@دورةنم

جهمصبغاالنى)نحتوم،الممير
أنأيكبرنفعقرل:،يؤقرن.لامما

ون،.لابثربلأطنرأت،فىلهمنسارعوبنين.مالمئإ"ما.يمدمم

ودو@هما،.وهرى.ن@ل!اللاصتفامأ@صون،نرله.فىةزوا@

بهمقدر@ى:ب@و@لرالهم...،نسارعجملة،وخبرماأن،"امموص

منصو@نين،الق.اياه.مانعماث@مأن@جاملرن.@لا.صظنأتأى:

نالرظبا-زواتا@دا@ممفىنا@السارء.باب
فم؟ناواكرا.غهم

فلناما:*
سم

ذل@صاناانمادلتكريمهم،ذل@
ابهملاستموسم

بائرلا@عداسب@يحرنولابنال@.لاضعرون)يههموالاضا@م،
3

@

سهم.قوعد@غرورو@دبهلى@ولاسبلا.

.1،440الأ@ةالف@سورة(1)
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عناتقادانرابوون،لاثبليه-بطنقوله-
ررسباذالمذكو@

كل@@)@ب@بنسحبعلى@تلوسطوفوص
م.

ذلكفمانا@اةإى
ماشناش@نابليفانون،)يام؟لإكرا"أمهم

بلإلاحالانعامو@أم)صاس،ولالهمرلاشصواحملهم،أستراجما

@

نقمافايخماأعطديرولمتالى-اقه-بصمن@ماءير:بعكى@د
انهفليمالدنحا،@نسبحاة--

شدرج
به،كرقد

ز،ر@؟.نذد-:،@فىله-للاييزجمنبهاوشي@
دشطا@بهذابلون

@

ش@.كبس.ا@لهموأملىون.لابطحيثمقضدربهم

اجملىنهر@@افى@لقلوبأ@ابلةط@ا-كر*ر.@د:صررتأنولمد

الوتجةالفلربعابئرفة،ة@وسعررة@إطذكانجمتوالسى،

نمالى-:ففال-اتا@رفىعةارالمىالمؤنة،

إياتموالذيئ(57)فثنقونرثهمضيةمنئمالذيئبأ"

برئهمموالذيئ(58)يخونيخرثهئ@
يئو@ل@(59)نيخر@لا

)كأو(60)نراشرعهمإلىأحمهموجلةوكلوحهمآوأمايؤنوذ

وماظيراتقيسارعرن
إلأت@بهئفولا(61)سابقونلها

)26(،.يظدونومباطقينطنئاببمإ!ولدوسضها

@لذقإنوده-:سبعاو@وله-
4كأنمم.

لمفةنانشفقون،@هم

@لصادقين.نينالمؤ.مزلا.دفاتمنالاولى

حا،-مة--وا@بةتالى-افه-مناطنرفمراق:والإشه
مع

ضدة
"

رثءرءفا@ه.اطوكنرةفى@لقلبلىقة

رسو-1)
ون(الؤ.@ة



لؤفونصف@سر

ومذ@.خانفرن،حذدونو@ل-عزبه-@تاضي@منأ@مأى:

بينللؤ.ضان
اطلظقين،؟دما@@

ص
لم

ثفقة،ناوحابمإنلمؤ.ا)نبمرئ

وأمنا.ة)سا.جمعاالنافى)نو

ةاد-لطله-وش
و
يخة-@لئافةلا@بيانبؤنون،بهم@3؟ياتلىبنأ

كلهبر@لدالبحانه-ال@ه-اتراسخا@يع؟بهانا@منرنبؤ-أغم:@@

صوفمرنه،ننهوحدا
نبة.كوأمبلبةتترالآباتتالثنتأكا.@

@ى:.@لمهنادفةبرجه.الايثركون،لذيمواوجل-:،.عزوقىلا-

لهموأعابأقىالهممرنوي@وحمه،تعالى-قه-@لمبادةصلمونأكم

بماعلهم.و@الباماةيا.@لعقبيدونفمبم،@اح@وجهه

أنرامابزترتبئو@ك5فقال:@رايعةسقهمصبحانه-بين-ثم

راجمون،.ربهمالىاك@وجلةوقلوبهم

بمم@الإنيانمقأنه@لهبالم@،آ@وا(مايؤ@ون@السبعةدقرا.قرأ@

اجلووجلا@وفلانوجليقال:لنوف.ستثعارةاوإلرجلالإعطا.

سيععلرنماونبط@ى:ضات،اة@
برخ@لواشالر،مئماو@ير@ص@تات@

سنمللأيهانضانفةئلوبهمفإنفلك
سبابا،قصبب.ىمذا@ل@لد،،

طمدشأنحمسناتهمنوانأفى@ماكالعركنالقدين:دماطئفى@لكاظ@م

م@ا.ننبواأنسشاتمعلىمنمأشفئ

و@لطا،بعلرنأى:ه:م@ماكنيرابنالإمامقال
@نخائفرن3

منهم،إسقبللا
ط

لاه،@ال!بثروروفى@لفيام@روافوا@م@يسانو@هم

وللاح@تياط.الإشفاقبابنومذا.

يز@ونالنبنافه،رصرلدالتأكاظعانثةعئأصالإماملرىكا

7ما
جماتومر@طر،@فربقوينقصانىصوجن،وقلوبهمو
أوجل-شاقه-



5محر@يامنفىء@@

مروممق.وتوبموماملح@لذىوايخهالصدبق،بتبالال:،

نعالى-.@نفهبخاف

من"،اأتوماياتونوالذيئآخرون:،أوتدشافه-رحم@ئال-ثم

افلرمانيضيى:لإنيان-ا
خاننرن...وم

ا

اناالرغيرلم-@@سبطاجمسور@ة@ئر@وسود-ا،ةا.@تر@مح@والممنى
وم@لمحللير@نيارصاولئد5ذلك-بفال-نهلا

لمجالمبترن،سالها

انويهولاأنلأوشكر@لأخرى،القرا.مح@االمئولوكاننجين،@لامن

.

االقتري،،أوتدينا@منبلابتين،ل@ن

يؤترن،5ل-ظقىله-فى@لفا@لمقحالج@ة،1وجملة،
@

@ةم@وص:@لام،@شقبمفلاي@نءراصربهمإلىاكم"وجمالة

."رتجالة"بقوله:

نيحابهمرأجون،دبهمإلىكملقبرل،عدممنحانفةوقلوبهمأى:

فى@ى@تصيرب@جمثوننم-ابمالقوةوم-وأممافم،الهمأن@عثابرمح@

رجل-.عزله-اتحهمعاجمرانبمنجانص

ن@ابهزاران@-الإمامو@يةكابمة-@اص@اصفاتهذ"صجا.وفد

ازللاخرالموجمبيد@ش@فى@احمعوللتءلالاودثلار@لصمةاأدسق

اتإبما@م؟نرةولدل@@هإتب@:و@لاينبفى،@ا
مح@دلت@نا@ث@و@رحهم،

اعلىاندلتبعة:والىاإخلا@م،شدة
با@طاءات@قىيا@مفات@@تكلمتجح

فارز@لمديقين.قامكي@.نهاصوذل@@تتمير،منوافىف@ر@لمع

@يهاأ2(.أرصرل!نه-سبح@اقه-

7ص5ابئكير-لالير)؟( 4".

2سالثغرا.د@ر@نى-6لفر(2) 00.



@رمنونسورة52

وا
دبعو@،يخر@اذيارعرنأولئكلى-:.شاؤفوله-للإضارة3

الجلبا،.@صفات@نجلكألموعوفينالمؤعينمزلأ.الى

مشنترن+ر@همضبةمنلم@نين)نتعادت:ا@و@ه-نجرعن@ب@ن.و@

وصرلات،عوموأرلعإن،صم،ف@لجه،سا@طف@
لئدأوجمله.ما

بر@ت..،.اكفىنيازص

إلىعةوسربرغبةرونببا،هفات،/2لماةفىنالموعودأوإ"أى،

لهذ.@ى:له@،و@ءشاد-اقه-مايرض)دارعردصادات،ا"تفعل

لم.لفوصابقرن،وفلاح،فىرمقعليهايترتبوما@در@ت

المؤنينصفاتعلىالمشلةلايهريئللاباتمذهجانه-خم-غ

نطا@م،،نوؤبهاأطت@كلفلمالمجياز@مناتمزهأنانإةالعادقين،

شلباشنةءنيلامخى@لها2@النلوببئاشته@خا@إذاقاطالإبمان

بمرنالخيرشل@@والإفديموالحادةبارضاضىبحم@ا@اظ@لا@ت،

وس@ه..،.لانضااشكلفولاكمالى-،ففال-قىدد،

تن@لا)تاتريات،م@لعبادناضرعناهنجماستذاجرترقدل@:

،
بكلفلاالى-:،ن@ل-ظ@ها،؟وقدصطاشهانىحدودالاس@لنضمننفسا

"وسا،الانفسا@فه

ق..،اطةنعاقتكغابولد.تاتاد-:،قىله-فى)يمتابباادوالمر

له-لفحنرويثهدفيتالى-الذىءما@فه-الاعالك@اب
سب@

@@وقيز،11،كنتمانشنخ،)فاكناق،باطعايممينطقمذاكابنا،

8تعالى--

مما@يه...،،مثفقين)لمجرمينض@@ابمتابسرضع

ولدينااى:وصدقحقماة:4كلانؤ:باطخاببم"طقةادوالمر

.29الآبة"ئة@بصورة)ا!

9،.بال@الكهفصورة)3،



.3عشرليامنا@ز.

أفو@لمجميع@هاوةفون،ل@لايهرامعلب@سجلهاأيقأمالم،محات
صصعلي4ضتماىبلنتان،أوادةفبدوناديخا.فىاعوأف@ا

إنسانصيطى)ياوأحدألا@ظمخاأ@ك!وعم@حمثتناأتتفتفقدوصدق

الهفو@ت.منكثيرعنونعفوير،مىمايستعقه

عفهموو@لصادفين،المؤشينمدحتقدبمة،@ايهرالاياتىشوكد@ك

لمبما
كربمة.صفاتمقأمله

فتوبخمفرين،@.@الأصعنيثل@)د@خرىأ@رةورة@ترد@م

بهممابنولنحدارموصجز@موتم@وركفلهم،فىلمسترا.علىا

ل:ضأب%@د@@

ذلدمزونمنأصالولهمهذا،ميئضر.ققلوبهمبل"

)لمحلا(يخأزونئمبذاابذإل@م@رفيهتمي@أخذإذا@@63)عاملونلها

تداياقكانمتقد(65)صرونآلاخاإئكمتجأروا@ليوملا

بهكبريئثث(66)تنضونأمقا@معلىفكنخعيكم

)76(،.-ونخرت@مرأا-

الصع؟رصهذانلوبهم...،بل5@الى-:فوله-الهل:لظ

@ا@ثلو@ب@"،نمدلم.أنمابرنأبحس@:4بقوسبئنبماا@حكب@صكفار"

لابنلالون،ولم5فودإدربهم،خ@منم@لذبئانقوله:،وص

مكل@خللالدمحتراض@
ح@ار@اإ@قاالت@

@
@:.

بهم@لوفرون@@أما@ال@دقي،لمز@نيلاادر@وصافذ.
فى

@تص@منالمزمنونمزلا.4@مما@إلآ@و@بهالنى@ى:منىصذ،نهرة،

الاخر.و@لبومورسلهوكنبهنبههو*بافهيمان@ومنجمة،

1س3يبلل!-ملى@بلحانجة(1) 6؟9



المؤمخونصورة.4

@نأى:8ذلكدونقة..ممثيرسبنةعال،لملهموذ،فر@ل@لا.ومز

جفاهذكرمير-ا

"قاطشوبها@ةكرة@تلوبهمكولأمنالم

لم
ذ"رلهاعا.

دونبها@أرت@فىفرتن@و.@صالاومحتادرنعالا،ضروقلم.@ى:

د%.وعى@و:

أخذن@)ذاحقفقال:،العذاببهميخزلعنساسب@انه-ئن-غ

مجالرن،.همإذأبال@ذابمتر@م

أ@ذفا،إذاو-،،ابال،.@نترأ@حرف@ى:بة،ا:بت@احمنى@نا:الى

جمارون،.)ذاع@بهاهوصثرطية.

ذايجار@جار@ثورالقال:باصتغانة.أوم@لقا،المراخةيؤار@و@

اقهيلىباقفرععوذورفعضجاذااقه،إلىالداس

عز

م3أب@رالذبئن@نالمقرمزلا.)ذا@افبنا@ق
@@

افىذاببا@ن@.

وبالاستانه.لمراخباالشايجاالرنهنماذاوبذلهم،بهموبخزبردممم

وعل!
س

ئوشنه،؟مذا@لشاببرعةللإشمارخذ،با،عقابهم،ن

بىن،.ممنإذابغتةأخنناممتمالى-،قىلا-

ال@ومنيخهكانرا@اأنإلىاللإثارةإلذكر،المزيخنوض
خ

هذأ@مذا-قىولعن@@ثبنأينفهم@نلنبا،فى@و@لتطاول
بهم.

جرزونايخب@مرونءلا.@ناصما:@يوملاتحأروأ@نه:.بحاوقوله-

اب@لعذترلفيهايذىأرتتبا@يوم:ادوالمروصواخم.بهؤ@رهمعلىلهم

لمقااالمباغتلمذ@ببااخذنامممات
ثةلدصظباوضبره،جى

@اأ@هتصوخوولانجاروالاوارجر:@تقريعسيلملىلهمفلناار(وافي



..عثر@بزءللثاش

مقيجيممنتجمرادنلإنمعذ@ب.مقيخهأصابممااصابمالدىاوقت

بدذاب.مذاعنميدخمقأومذاتا،

اشت@لنىالاعبابسبحانه-ا-بيئثم
"

8المينا@لنابالىتبهم

أعقابم@فك@ن@نمعليمقلىاقىإفدكانتتمالى-:،ففال-
."يموت...أ

@ابموص،ودننكحون.@قممؤخر@ومر.عقب،جمععقاب:وا؟

الىجعر)ذاعقببه،علىبهصةنلانيقطل:لف.اطالىعومو@رص

اكضمناومراررا.،
الاإتعنالإعراضعقبة

آ)عر@رببب@@حبيدآ@ئا،@نإشذال@نصر@.!،ولانجكاروالاأى:
علاوحدأنينىالةالاقىالقدكاث؟ادنيا،@باتمفيكفرآمح@

ترفونيهتمةبه،@لؤمنينومنوصم-عل!لقهصلافب@ينا-منسا@م

ننتهزشوكننماض،الإعرأخداسها@محن
ب@

بئبالتسطرندونوت@ا،

بهمستكبرينلى-:،ت
مةا@بروناص@

كلمانجلهلمضونرر

حماما.عنداعفابهمعلىو،يخوسمافه،عن؟إتأضمامرمق

ادم،أ@أرننببإلىيردين؟ا@المفيبهرريرىبه،فى.وت@ف.

دلبببه.و@لباه

@سمر@قخرذ.ماكب،اورحافروكحاججمعاسما،امص@5له:وش

بقال:بااليل.ديثا@@لاطالقثجته،لسحربذال@وصالفموفالوأعله

ةالماصبتعدغيرهمعبلاغثإذابهرم-ممرم@بسر-فلانبر

ح.@يةو@

0نر@برون،@ه:،وش بفنحالجهور-1
"@نا@

منذماخرالمحبم-وفم



المؤمزترةص5

الجبم-بفتعاالو-عناور@لقط@ة،دمممنى@دنبإس@الهو-
مبالكلوالنصإنا@كيق

ابخرن.أوالمرضربب@لانط@،

بفمكجرون،-أفع.انرك
ا؟وكر@لتا.

اجمر@ارمن؟ذماضيم-

@لتبيح.مث@با@.نصيدا

منشفشونا@أحهاكم-شلاعاءآبافىأ:@لىكاوالمحئ:
"كاةذاب-د

م

المسلينعلىكتمءيهبريىبلالإعراضراجهذايمفواولمعنها،تمرضون

و@رام،اطلبيتبا
با@قرآن،شتزئونلء@ة،بال@ونتشاصم

خلالوتنطتونالإسلامبتاليمر-3وعبهصلى@فهوبالىسرل-

ايهم،عضوفسادفلوبهم،ف@علىصبرل@لى@لباطل،بالقولحمرأ
أدبم@.صو.9

ألاثهلراأ@8ون@جرو.ا،حساصو.بئ،شك@بر"له:رش

مح@لنالآ.@أذكلمم@قأومرن،تتفى،الوادفةمتر

5ر:ابر.لةبه،فى.ير@فو@احالبئ،ص."طبى:@ض@
و

4يشقدألما@ل@م@.مرأ@ذىلمدأو@االمج@،اوم.اط.مليعائد
1

ذكر

الأمي.فىلثيرته

اطأملنحنيقرلرنأى:
يعت@هرنلاسنىكهموفيل:ضاف.فلارم

واطبالمجدلهم@فنفوحم@ق
نازلواإ@لناسعلقرقإطاعظمرم

لذفى.في@يهروذ

الايات.ذكرتجثمنعلى@لفرآن،عاف@عنير@نرفة:ونالت

د...،تز@نواال@وطنبانابرااياقحماعاكم@كدثوالمئ:

ارموصانريهنةنمررءصاماالاياش@ايمريمة،%ف@عنهوالمثامل

1القرطبى-شبر(1) 1س2 36.



5كربن@ب@طز.ا

بهمبزلبوم
فإب@م@

ث.-
سو.وغرو@منمحابهاكاشمانجينبدبما،؟ا

3@اجعلى@ب،
الا@يم.المصءأملالهؤا

ؤارم،لاستالة،امنوتغي@مسن@اكربمة@لسورةننتقلثم
أت@ق@الابابعنتوبخىباسلىبسزالهم@د

عاابخ@الإعرلىلمبهم

شقرل:وسا-عليهاقهصلىرئرلهم-4@امم

@أفلم."
د

بمجا،أنم@قرل،وا@بر
أم(68)الأو@ينآلإمأتأ-ما

فهنمرصولهمرفوا،ةأ
@ل@بمبه-لىنلضأم(69)ونمنكرلمله

شبموأباقئ@جل.
اور(70)كارمرنلاحمةهم

4اأ@نراقئح@
مم

فمكر@،ب@أت؟أمإليخهن،ومنو@لأزفى@لئواتلضد@ت

خير،ربئظراجخرجا،أصئألهمأنم(71)نرصشكلكرمذعن

ايئوإئك)ك@(ازتنالى"خيررومر
@شضتمصراطإلىاعرم

(7)م

عنرهبالا-يؤمضونلاالذيئوبأ
@

)47(،.ايرن!)@ضراع@

ل@انفىوعصل...،بدبروا@لضألمضالى-:.نولى-ا@ل:رظ

اءأمقاعايهننمةضال@-:،له-فر@ما-عللهمعاطةلبماب

5شكعرن 0 0 لج@ا0
(.

@؟ل!و@الزة
ةسإمص

ممنءت،
@ت@@

@دالعات@ما.و@@،واستقبا@بر
منعليهائتحلوما@اكريمانقرأنل:إ-المرا-:وأالمعام.يدبقدر.

ات.اته@د

ا.ما@لواانطووالى@:
@لةومنعقاب،أ،على@ابهوصن

منوور@

1يقول،مقبالباطلالهذ@ان

اعروبتةولم6ن،مزا@لفررواتجد.ا
نجما

محية..توجهاتسمحي@اضل

لأ97س3ص@يئل@ا؟محلبلصب@ط(1)



ونالموءسورة.8

وأقمع@،م،والاح@والاداب@لظات/منفيهالرجدوندبروهرإ.كم

@لستقبمالمراطالىوبه@ممابسعدلمبات...@ننرو@ند،@قاو@
رندعلىتحضهميمة@لرلة"،

ندجر!تدبروه@نلاكمالقر؟ن.هذا

لاالذىقاطأنهلعل@واعاد،،
إمال.إلهصمجرم

مقكلنرو2ن،لزيشدبرونألأ5تعالى-:ترله-ابئبهنهو@يه

كيرا،اخئلا،يخهرجدواانهغيرعند
"

@،.انفالها،،تلوب@لىأم2ن@قر@قدبرونأللامبحانه-:.له-وش

و@فم-أنوبعد
ذكلتغبالفرأن.الامخماحمممملىشبحاله-@

لااعوفىيتفقوس@-عيهافهص@ارصول-بهممابا.انمح@همبشتت.

مع
.@و@ا،لآباكمن@لابض@رسلبهماصا

لالا@مأ*،@رسلبهياتلملم.ماجا.لأنهرسر@موأأكدة@ثط:
بهماجا.ه-صفىصبق-يط-3وعايهاقصدر-لىص4@لجه@إدط

و@ين.ا،2با@ممنوغير@ا.عيلإحماإبرابم،-

8ناد-@ل-

ثرح
اوحيناوإفىحا،"ةب@ماوصىالدبئ@ىم@

@دإ@
وما

و+ص
قىالتفرولااللبنافيوااد@،وعل!وموصىاهيمايبها"

بى@لادرى@ا.ةوما@رسل،منبرماكنتماتلسبانه-:لوظ
بلأا..،ولا

فىافمكلإ،سالنم-رسرا@ا@لونمرلاهأك@أالسنى@بمارنأنزويكر
6)@نالأوآباؤ@ة-4ح@لمالا@اراوم@@مذاب،@نأ@انفى3-*3.او

.83الآت@السا.كأةص(11
الآبئ،3.@@ة@ور!3)

صور(31
@لى@لاة*.سورظ@)4،لأ.3بئ@@الشول@ة



"عثرالثامئز.اط

بهر@تهبامنلافإ*افه،بهريا@ونلاأنهمالعقلاهشانمنفإن*،

ون.الخا@قرمالا@

لم.@ا.أمتاد-.قرله-ئ،وامرس:ا؟ل@@
الاو@ين،آباءمباتاا

إلىذكربما@لتوبيخمنوالافتقالاب@لإفربل،ثنىنها@قوما@نفدلآ،

أج@.بل@ى:اقعالرلإفكلرلالونرعفكلرال!را@زة2خر.يخالنو
مم

ووق.نجمافرتراأستبدو.ء،و@ين،ا،2باصميأتما!يه@تاب@@مق
ني@أ

سنةلعادصاد@لرسلبهت@-من@ايهت@مجى.أن@عئولض@ل.لعفرمن

نهأوينكرفلاذا@لسنةطهعلىجار6ن@لفربرهوأننالى-د-@لىيمة

نرل.صما@يان@د%2لجافراءني.2ن@قروأ@ي@%أفم@الش:وتبل

مقتبالم
@2با.يات@الممقا،مقممجا.أمابهذبين،ا

حنو@ين،ا،

المؤ@نون،با@م:.اد؟فالمرورسله،@وح@به7شوالى-تا-

.(1)0،0لسلام-عابهل-كإحماءف@

تريخم-الى@سررة@أنتقلتنم
3علىخحنرممعلىنالثا-

لممق

وت،بهرلا.فمرسولهميعرفوالمأمتالى-فقاد-و@مايحه،صودا@

عليهأفهلىسأ-سلهمرصبعرفىااأ@مكفرممصببنب@أى:

ننه،وأم@نا/برح@رنرنب.مم)ذسيا،يصلحالامذادإن3-أ*و

@نلتين-سفي@وأبوشته،ذلل!الا.با@مادقيلقبونهنواو؟وصدته،

سلام-@@بللى@
اقهء@ي@ص@ل-@رصبانوم.ا@ملكمرنلدمدن@

@لشة.تجلوأماننهبصهتهصرو،كانوسا-

نقال2خر،أ@صعلىنواجمالىيعة-ا@لرةلالر@امورة-اتفلىم

ة"جنة...بهيقورنأم5تمالى-:-

أفهصلىلرصول-اكا@مكنرممعلىإعردممشبنأصأى:

.50ا@يج@لرحمرا؟لنيم(1)



دولمؤم.ارة-

@تهصللرمرل-أنالعلمصنبملصإكمةأ@،بابخونر"-مايه

أيا،روأثبهما،جصرجمهم،وأر@قلا،اس.@@@اكلمروسا-محي@

نة.رزاؤمواو

)فر@بكارمرن،لصكثر@أت@@باطممجا.بلنعاد-،ونرله-
اثمركين.ألسنهعلىدارتباضثهاكاماتشسبقماع@يهبدلحما

أنهأوجمنةإلموصا-عال@هأقهعلىأنه-منزممرامص؟ا،ليىأد:

أقهءلى@لرسول-أن@مدق،@لأصابللين،دىا،لاباكمباتلمممالنا@@

@ا.وسم.محاليه
مم

لاءصواجمبنبا@ال،حرلهملا@صالن@@ابت@ق@اط

وثهراقهم،فمأفاة؟تجمارض.ءلانهلاص،كارهرنأكثرمم@قره@

اوأص

حه@..

@ح..ل--وظ
لا.صن@له.لان"نكارسلىقممثروأمنه-:،ا

اجا@@لر@ولأنشرفسفكا:للتركجن،

فىتدخلأنوعبق،باطمم

حالوايهنم،الإ-
ا.المأنولعنميرناطنرف.ذلك،وبينبيهم

الم

ديئفارنوا
خفإن@@نلا-@ب-@اد@ا!وأ@دادمم،@انم2

@دنا@
مم@

كفره.علىدقىوسلم-علهسلى@قهالرسرل-

3،وأشلا.شنك:فإنحب@ابمشاف:.عالظ
اكانرأقال@ان"

منأواسنن@افةابهان@ال!بتركمنيخهمكااننلت:3قاطنصلا@

@ا@ك@للق،@ا.كرلاان@،ة6دبئونركصباقرراتأنوص@،ترخثترة
لب.أر@لاعن

ظص.فإن
ان@ممولت!3إصلامهصح@بعااأداننفى@لناس؟عمين

0كاناقه،

حنىوسلم-لجهاقهصليافه-رسولأ@أخلكانطا@با1
اب،1ابىطاإسلاموءنئنحهما@.أفهرفىو@حمزةإسلاميثهر

1صيرلكشالق-3ن@(1) 95.



6محشرن@ا.@@الجز. 1

الوفمافاد،نا.بالحاجمترلنما؟ذلكبدش@حانه-بين-ئم
أبخ

اولوتال@:،فمال-المثركين،مزلاءأمر@.دفرض-@سيلعل@طق-
نبع

نجهن...،ومنضوا،-@لمواتلفسدتأمراءلم@فى

)ذوجل-عزافه-مرالمفرين-منكيرندنا-قباط!@والمر@

ت@ابه-أصمنظ)الأةمذأن
ا

لى-.

نهبنخهوومابهرونهإلىالمنرفيتا@حؤلاهأجابولووالمحنى:

ملانني،وم@لأرضاوات@لصولضدتوتجبع،باطلمق
وظضرك،منالفاسلة

لم،
و-وحفد،

نظامعلهايترمأد@يم@لا
و@ل...اءقع@،)قضا.أنى@بدبع،نا،@ت"

اب@ضويرى
@المربئ

ذئم@محللب@وقابلمات@ناقبا@لمرإداأن

.@ن@ارصللئممثروا@.قب@طمجما@بلفى-:،نيافىله-

اولرافى:نفيحلأه
ث@

@لبافهص@@لرسول-ب@همافى@ا.قاط

0@ص-3و وفبش،فو.والارفى@لمو@تلضدتالمثرير،1
ذلك

@لنرك،دونفيوممنوحبدباممجاه"وسلمعليهافهصلىسول-@لرن؟

بربدونوممالاخلاق،رمبم@وجاسم
نألنر"ما

@
ممجما.وات،ثهو

ك@@لون%3ودبهي@ة،@@مادلةللشرباتبا
ة@نى%@باتض

روغرى
هم

هلامجبوغناه@أعابهممجسبناسد@يففبلفهادقو@صدة،@لفاولوفا@م

)؟
ا

اوتضك@
مم...

وم@
الىأتربنهلااق،."أى@لراللأننا.ممجىلالىأبين،إوجامة

همؤو@ثرباطصا.03بلتمالى-:."قرلهفلكإلىيثبرك@الابات،ا@صى

."نرصكالمئ

صرنرن،دبهرممعففمبذكرهمأتيناممبلمحبحانه-5وقرله-



مضونالمزةشص6

هف.نفروهم،،عا،دبخهمنرإلمى@ش،أميتهمكرعلىنوببخهممنافتقال

هم.وفزممعز

ن@@ر@ناد..:@نال.@@لهمصرفمرالذى2ن@لقربذكومم:@والمر@

و@قرمد،.لكلذكر

-"وعاي@سلا@ته"لهمدصالنى@اسم،قا@بهرمرنبهتأى:

خ
أنادة"أة

ت3
عن)ضهمأعرانومجمممأصرفمنهالنىبم@"2نإضا

فىيمرلاالعانللانو@الم،كبا@م،على4،روظدلالةليدل2دنلفرسذ

ذانه.ويهرملته،مزخيغى.عن

هم،ركلىكةتوبي@همإلىمسة-ااطللرةبمة-بهر"رة@لسوإننقلتئم

خ
فاداتمنيتنممماعلأجرابسألهملمسا-وعليهصلى@فهل-@لرصأن

"،جا.خرتالهمأمتمالى-:،"ففالالإبمان،نورالىلابهفرمذا

وجزاه،وجعلااأجرأى:

ألد-@دبهزيم-أيا@لرسولبك*ابما@ممفى@لصببابهرذاى:

3لنا@لعبادةاخلرصإلىلهمدعرنكعلىاأجرتسالهم

أ،@يسلا.
عص

)ياهمدعرووعلاأجرتسأ@لمفإن@تجومرن،كا
الإسلام.فىلالدضإل

بهلونالعرأمذك،قبلإلى-نهترله-علىممملرنةةلأيصر؟وابئ

يخر،ريدسفراج5نه-:شحاوتوله-اضاعزبإكم@ومابخة...،

@لى@ك.دعرنه@طهالاجراياممالهمشاتئتعالبلىلرازتين،جرص

بم-@ا@ل@رصا@اأتنت-أاى:
دعرتئاباممعلجربالبهمطاما

ة@انل!اإد
يخرمقد-قماافه-لك@اكم@لانوحلاه،نعاد-فه-ا

حمقأبدايسنننونلاا@ذين@لفحنا.مزلا.محعلا.ن@م.وأ@أبهرونفل.

ورز@ءير.@.ئم"رزةلانلرأرقين،مر@مرماد-و@قه-.نا.عطا:

ج2المالاصزنهومقعلرع،
ندينأ.ممهبملكلاوغرهالأرزاق،خ



6عثراس@ا:ا@ز.

ة@الم.وا.والجزألاجرهناةاجوالهرلهرجباادلمرا0@لعلا.:بضلظ

ا.-إجرباوالاحر:الد:لمنفحنقلىيرتاسا@ة@لمنمابلشمعلنابىلااند

صل.أوةأجربلةفى@نا@لطدكللمجم@ضر@اصأج:الحروافى@لو@

@دأ.نإس@ةرأدص،تجاءدجضنسا@أم5عاص:ا.تونىأ

لف-.ا،وحنفم@افيهما

-@د@ر:اخضنمالهم)مو@حثصاث:،ةوترأش

ة
ة

ح@

ما-.فيهماألفبخماللراه

اه@لرنلإس@خر،ربكاج@الهملمنرن:،@ب@ا@وقر

وتعولا،ئللالفوحذث
ث.ا@شفى@فا،ئاتل@ا.در@

وقراءنانبتاد،اوو@ان.-@اوأ@مح@،واانافظينممئأنيق:وي@تع@

ب@،صتماتب@خرج@أنزاكافرنا.محنأمابينأنز@لمن@لانابتان،سب.

أداوه،دمالز.اخ@الخرو@ن

اتهصلىسول-@لرأنجياد@ايهريمة،للأياتهنهنه-صجاخنم-3

اقىقعلتشدعرتهعنلمحرضيناوأنق،اطلىإلا@محريدلاوسم-عل!

شقبممرأطألىم)ند@ندصونعالى-.@اد-برق،ظ
.،"

قإلى@المشركسلا.@شدعرصبم-@ا@لارصأبهالاند-@ما:@

ج.صأىمنوسلاتهباشقاتالترلنهدقىبم،و@فح

حكنلف@@فومناشر@@"بالاخرةيؤمنونلابنالةاند"

وخارجون.لمانلونأى:كبون،ن"للمتفبم@مرا@،

)ذادخل-،بابشبهوبا-@في@لطزقعنفلانفكبيقال:

يضر..الىومالعنه،مدل

8مىلن-.ا.اا.اضفيمأ)ا 0



6
انرمنونرةص

محلى@ته@رصول-شطتقدلمحة.@اكرألاباتمنهأنفىىبذك،

عه@،معاذ%رتعد-كون،المضبباتفرهحه@ةكلنة.)برا.باوسم-@يه

عليهاكرتنمبا@الآالم@هاةج@-كت@م،طأ@صرسبماعبمورصت

جا.)نماوسلم-عالبهأقهعلىل-@رص@أنوأنبنتبالإبطال،
ممليدعرهم

المشقبم.الى@لمر@ط

للوقستة.في،االضؤلا.5انذك،بعدشحالأ-بين-ثم
بم،

وشدت
ض@نتو@اننر@م،

لاارواوصفىمم،
ةؤشة

ت
الم

اطةتا-.إلاة
ير

لى-:اتىقال-@ض،أو@

ماوكشمه!@زء!ور."
عاثاحهملمبوافىضز،منبهم

بهملينواا-خفابالمذ@بأخذنامولقذ(57)يهون

إذاضديل!عذاباذباب@عاحهمقخابذاى-(76)يتفزعونوما

)كي(،.مب@صونفيهئم

اكلا.مزرحمنا،ورأى:،
الىتيم@@عر@بهبوا@ةالذيئكين@

ما@وكشضا"
ضر،.قل@.

شطنإيم.قىلماسبلطمو.منأى:
وقو.وجب

ددطأى:بون،نمطنيافىلالجرأ.
ى

ددواطوتجاوزوافم،ماطهفىا

و@لباط@م.اطقنميبز@نبرونوفىددبمصجرهموفىلهم،وكن@ممفى
أصاروفلوكم،لقوةبانهميثصللجرا،تحالى-.إله-بةببروا@

ا،ولا؟إذ@اتا،فرو@ناعا@يابسببهادادونيندلالمصانبفيمنؤفىلا

ب.إرت@عنىالم@إرتكل@فى@عنادو@اصال@وصاباج..منمأخرذ

ا،فىفىنةبما@:الة
ع@يه.ووافيلازمهإذاو@جاجة،@مجا@يالجص

-@@لج@وم@ه.

ولجةات،عوا،ةاجم@بضح
بضم

@

أ.)د@تر
اجه...و



6عشرنليا.الجز.

د:وتر
فن.يص

لهلافلرب.شزومراصر@بو@نى@ا@رددبم.@عم@ا@

البرن.لى

الىشدشعلاماتفبهابهنلمإذاع@.،ارضقىلهم:قذ.مأضوص

ضها.@طروج

بهمنوا@اش@ؤابادأبأخذنالملقدو4-،سحاوقىله-

@ردو@لحناد.ةئريهنامزلا.ومحت@نتبلهلمامؤصداعرنبتضىوما

الممائب.و@شط@كالجرع؟ىابدض@فا:طلحذ@باا.والمر

غلبنمحال.إلىحالوصنكوتإلىكرو.ألاتقأل.،فة:لأص؟وا

حذ@ل@إفى@الوا.اةو@اجب@الستالالاأ.فى@@@@هذ.اسحسال

والمحائبءكال@قز،@لطس!نا-ا.بااة،@لطضلا.أ@ذناصوبئ

وأطامر.،لهانتادواو@ال-و--عزبم-را@حن@ف@وأ،بىافه

يهثفل@دكربم،@رجهب@ح@باال@.نه-@بحااليه-اشرعروما

لا@اشوجل-عزعغ-
ضر.نبم.

عابأباذاإعلبهمفتحناذا@ىا-@ادصت.قىله-ئخى،و@عم@.

لهنوو@اني@.@و@ثرطي@.الاوفىذاو@ملام،@@لبتدا.بهيصدشيد...،

اب.رايمالآ@برمبلسون،ني)ذاما

مم@ى:
باباعالبمحنابةإذأ@وعنادهم،-:جرد.3@رون@مص@

بلون،يخ@.ممإذالهم@بطىالآخرةعذ@بابو@بمنضلىيد،عذابتا

فلانلباسبقال:با..صمنو2لونالحيرة،ثهقنكرن.ساى:

ساسثحيرةفىعت)ذأبلاسا،
بلا+.وعذابسيخهموسالاص@@

أبالدوضرإنتمالى-:،قىله-إمئافىالاباتف.ش.بونت

سر!-5)
ون(@لىء.ة



قلمؤمشارةمو6

لإحمهم،خيرافيمافهعمولويمفلون.لاالىفي@لبمدصم@عند@قه
صرفون،ومملتولواأحمهموو

يوما،لهمابدبلوجل-:.عؤوقىله-
أردوورلةت"نصضا

ذبرن،ال@كمواعنهلما@والحادوا
"2

لباسا.بافاخذناعتجلا.منأممالى@رسلناو@ضصبحاة-:.وقولا-

قستولكنا،قفرصباسناباصم)ذفلولان.تضرصمللوالنرأه

"يلونماكانرا@ل@يطانلهموزبنقركم،

بنعمنذكرممفىب@ايمريمةتأ@ذ@لسورةثم
@لهمعلبهم،@فه

ل:فنضون،بنذكرأوبونبتو

قليلاوالأمثيةوالأضار@دخلكمأنشأىا@ومر"

تحف@@اليهالأزضقكمذرأىوهو@لد(78)كرونتئ@ما
(*)ونر

)08(،.أفلاتقلونو@لنهاراثليلاختلاتولهويميظ،ىيحيىوئو@لد

بنذلهلناسأيه@أشالم،@لنى8وحد.،شاد-اقه-ومر،@ى:،

بها@رالائ@دتتمرون@لىبمالهوا،ب@.تحرننىا@لمع،ورحمته،

وتدركون...تفهونبوأصقاالتى

انلاخ@واقى،الىقدىلا.التدبر،ص@شممنهالإنسانتدبرول@

الراحد@لقار.هو@قهها،يخر"واساطلهفر@لخا@ق

@ممقإلاالإنسان-وايهنء
لولدا،تعالى-قه-@لث@كلقيل@قه-

وننثرمافليلاصبحافه-:،
تونتثكلماوويلابمرادأى:ه،

تا؟@لألفالرةص(1)
1ة 3 ك@.2

ث@@لاصورة(2)
@

.28لآلآ:ا

.443؟،2الاتالأخالمارةص(3)



67عمرلنامنالجزء

بوحمدابةكافرونياة،اطمنهفىدناس@سأ@أنايلبلهالمجيلة،@لنعم

تمالى-.اقه-

@ا.وتتر%@ت@ة@ال@ذه@تأ؟:ما،ومحذوف،لموموفصمةتابلا،ن@نظ.

ون،نحثرالبهوالارف@فىلمذراىاكوعرنه-:،سجاوقرله-

؟

لاتحم@.النىنعطمنأخ@@نصةئان

وص--:أى:
محفدهاسآوأهرفى،ا،منأو@دآالذ@عن@-@ا

بومعرنوحدهوا@يه@لتناسل،قيطر
لحم@اب.دقامة@

اننبد؟افى@ك@ربميت،رمرففال:.رنهتل@@ل@@مابدلذكرثم

و@لنهادااليلا@لا@فى@لنأنيروحد.و@،مثارك،،ذلكفىثاركه

مالىوت@وكوننتلون،أفلالاخر،،انصيحدهما.وزيادةتانجهما،ولم

تهأوقد.تالى-اقه-وحدانةعلهوافحةدلاثلمقمذا@طه

افبتاجملواتلماث@يهيئ،مزاش.أنذكبعدشحانه-ح@-ئم

ماب،واطثر@لبلإنى؟وردا@با؟بلوماوا.مماظ)بمر،بامبهمشال--

وسا-عليهاقهصلهرله-ر@رو-بح@وأص-
شاد-:فقال-محل@ميردأن

"قالىاإذ"
ه

ابمزكااوبموواء!أقارا:(81)@لأزرنقالمال

هذاأوآإؤنحنوعد@ا@قد(82)لمبيرثىنأ:!ام@،وععا
من

تمآإن@اومنالأرضلمنفل(83)الأوليئأصاطيرلأإ"مذاإن

ربهمزبك:(85)ونزرفيأفلاةده،رن@سية)كه(تلرن

أفلاقل:اله،لونسيض(86)@عفيم@امركأ@ورب"@لإخئحر@ت@ل@
"

يجارولايجيرووهى،كلء@ثوتم@يدهمنقل(87)نضة

.@!.)سي@رر)هه(نمل@ونكنتمبنطيه
."(89)@سحرونفأفل
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ابالإفرالاولرن،مافالمئلقالرابلبرنال-توله-قبل،رلفعل.
@لقام.يضيهشرعلىمطرفومرالاتة

رتنا.ت@@لد@@ا:لهمرستفا@نعم،نألوان!.لهمس@نا@تد@ى:
و.ح

فى@اي@فرتساضم@لىممنل@،)شلفا،بليؤنوا.نمذ@
لاولين.افىأما؟

سبيل@لقارا،نتال:.لوه@اظسبحاة-@ي-م
@

روالإنى@تجب

لمبرنون،.انناوعلامااباض@وبهامننا،ائذا،

بدياةاطلىلميادوا@ن@لستحبلمنانهوغبئم-لجهلهبميرون-فهم

ضرة.اماومعابافىاواوبصيريرتوالق

شكنيرة،اتفىإثلهعنهم2ن@قرح@@لىمنا.رهظانىاوعذ

ذللاأباوكناشتناأيلىانعالى-،قىلفك
يد،،1(.رجع

اعظا.كفا.@@دااءافرة.فىلمودودوناننانجولونبحاة-:.له-وش

خاسرة،،2،.كرةاذأفكقالواعرة.

ذال@الأضافوابللابث،رلما@إن@@طتضأنهم!سبحانه-بين-ثم

اوآباؤناسو@دنا@كنلقدفنال:،بهيؤمقمحئو@لسخريةدب،ا؟سو.

."فبل،.ش

@لبثإن6وملمعيهاقهصلىسول-ا@لمذلسانعلىوعدفالقد@ى:

نمدقلاوعندستاتجين،@دلرسلأدشةعلهذددقبلباؤنا2وعدكاحق،

سل.@لراوثكولامول،متا@لو

وعدفاجممابهالنسهذا@لبحثما@ى:الاولبن،أسابىالامذاإن.

أ@اى:لأو@ين.اأسا@رالا
فىكتبم.عندأل@مامنوه@لتى@طرذيهم

.36الآتقصورة(1)

ور-(2)
.12-90@لأباتف@زمالتة
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بة.كذووابة،واععولأ،كاحل@رة،أسكلجمعطير:لاسااو

حسبيهرلها@موقفللقمقيترنلاالمزورون،المجلا.ومكذا

.3باير@قولو@افطق،وآبئدب،ا؟صو.ذلكالىيفينونبل
نجلاثممميلزوانأباطبلم،علىبردلنرسولهتالى-لفه-وفد

-

نم،
تهم.وبعد.ياةأطإلىاعاثنهمعلىلونمالى-،@ه-@أنعلىندل

-

@اومنرضا،كقل4،سبحانه-له-فىسجلىولىتا،رحةاما@

نىلارامذ.لمقيم-@لكر@ها@رسوللهم-فى@ى:ن،قملصكننمات

منكنتمإنوتدبوا،خاتاعيا،@لىتا@لوظمن.ولمننمرنا،ط@.

@أمل

دفهمو@دحنم
رو@فثرابفي3لتهعاخامنفاخبرسقبزي@عالم@نكننملر@

علبه.الاستفام6لدلاو@ضف

@قلبد@مة.زذلك،؟غيررايض@نيمايهرنولاقه،سيقولرن.

ضالى-.قه-فباومندمقا،بانبعزفىاانإلىطرمتت

اع@رعلىاابلىائلهمفل@ى:ون،تذكرأف@نل.
أت@لونا،صفهم

ومقرفرا؟خلئمنباننتذكروقز5ذلك

@

@لناس)حبا.علىكلدتفبها

بدموحه@.

دح@دسمو@@ربمنتل5سبحانه-:توله-مىادئايخةاطجةولما

رضأوا،@@لسر@وسعانىوعركريه@لرشعبم،ورب

سىصرب@وق،صيفررن-،
علىلهمقل@ى:قتقون،أفلانله.،

ذذفى،لوأتوو@لتقرخ،يمتطيل،
وخ

نرنولاتخاأقه.لاتقونامذ

)نكلر.؟آصنجهالماعرآ:)ولنره،مبادكمبب@عكا؟،

مايهرتيد.شتلوجل-:،عزذقوك-فتجلهلثة،@لثاقياطواما

ماكن،.ئاش.؟صلكبيد...مقلهمتل@ى:ه..،ثىكل

إلك.اشافىل@ةلل@باوالتا.@لرأودزبدت@الك،منلمايهرتظ



المؤمنونسورة

منبشا.منيخ@تصبحا"-وص-@ى:صه،عاولا@بهارجمروص.

بربلىقأما.سو.،نجالهأنأحدئلربتيعخلقه
بهبنزلأننمالى-افه-

منه.مذا@لقابيمنعأن)حدبشطعفلنعقابه،

لىةىو"ظ.وأقذته.أغثتهاذاملان،ملىلاناةأجرتبقال:

سقلتنجه
@نصر.@

و@له@ا.@لماملأ.شأيضا-قي-إنأى:8نعلونكنغ)ن"
ثىءقه.علىصرةدن@و@ث@اته،كلملكصيتولرنيىلر@ته،جمض"

قماعترتدمادمتمعبهم،ابا@فىلهمقلأى:يسوون،فأقيل،
قاطعنوتحرفىنمدعرنيمفةته،ويطرافهتدرةتحتهثىكلبان

1وغىطلب@مئعل!أنتمماالىبهما،علممع@لرسدوعن 1

جمقيخر.،فلانصويقال:
رالم@روالحر.محلأقأوخدعه،

سحر.مقلهعلكلاتافىمئأوالخدوعئخصص

للإث،ديهريناش@أد-تما@قه-أخرس@لدأمة،لبم@وبهذ.

صى..لايمؤهنه-شحاأفه-لهموأنبت

ص،@لبمثأننه-سبحاأثت-انوبعد
ا

أبئ
ن@ه،وحدالإئاتذلك

تال:يد،د@ثر@رلدششالى-له-عرنماين@ابملال

ئخذ@ثهاما(90)ذبرنل@وإكنمباطقإمأتإبذ"
ولل!،من

لال@وخلئ،بمابليما"للمبإذاإليما،مئوماكن-
مف

يآلىةو@لسهاد.تأ@كإ(91)فا@يوناثهسبحالةبحفي،كل

)29(،.يشركونما

@ولئدفىلعن)نرلبباطق...،أتي@نامبلسبحانه-،وقرأ،-
و@ين؟.ا،أساعلرالامذأان"فىبزل@



7عسر@امق@@ا@ز.

أصاطيرلاولينبا،وحابثامناكأنمناخرنام؟ماكانمايى:

فىذبونل@انهموو@لومحد@لماد@،بت،باقى@لئاوأتبناممن@مأصبل

معوأنواقع،يخر@ابثأنأهمدص
سول@ر@رأنأنه@،له@آتاد-اق@ى

بريدوانىباطقصبهنملموسم-@همح@افهص@-
نه.

اقشاضذمياةفقالوضر؟وداقه)نفولهمعلىبحانه-و@م-غ

لاودخدئبماإدصلذمبإذاادهمقمطوماكانوك،
@ملابفهم

نمسبحاتذبئلجا@لوامزلإ.بزعما-؟ولدد-تايخذ@ى-اأى:

وربوبمضهاريتهفىيثاركه@منامهبهن.ولمذلك.عقمتر.

وجلى-.ص-

عنبهواشقلخلقمماألهكللذمبإذان،صبنالاص؟وركان

بنهمثوطل@:نض،علىبضهموللا5عير.،
دخابى...و@@تحارب@

لا@ته@@آ@فبههاكانرشاد-:،ا،-ظمذا@لون،؟ولفسد

نا"،@

بهيمفهعاوتقلاستعافى-افه-تنزهأى:ن،بمضحااقهسبحان،

يكلمافى@لفرد@مس@الاحد.@را@دنه-سبحا@و-إملون.ا؟مزلا.

أحد.اكصلهحكولمور،ةولم

مدأركهمو@ناس@عقر@يفي@ثنبما@لطيمص@ى:ة،@@و@لثعا@فيبعا"

@ومر@
لبم-

وحرا@م.إر@بأبصن@بثا@دولمحاضا-

ى،نىاض2ن.""كوذبضحا"وسوجل-عز@قه+تعالى،،

تولاضرلا
اهرثوولاولاجاةنابهالماكلقلكولافع.



@.لؤمنونرةص

دث@طلورة@قكئج
مع

صدثونو@هلنريهن،@ؤلا.
@نبىإد@ئا

لن4يشحيذوأنإفى@الت@،يتحى.أنفنا@ره-3وعل!@نهمح@-

قال-ط@..لدياشر@ر

يم@لقوتجمننىقفلارمث(93)ونيرتداينى@قىإمارلثقل"

بالق@خغ(@)@قادروننذممافىيئأن.ملىوإنم)@ط(@طالمين

بئأعوذربوفل(96)بما@فونأغمنحنلبئة،أضنس

."(98)يحفرونانربئبئوأمرذ(97)@لشياطيسز@تمن

منزلبأنهو"-عيهاقهصلىنبيه-ن@الى-اقه-اعمملااجمل:قال

ثايه،بعداو.-3وعباقهصلى-4افى-)طلتركين،بهزلاهعذابه

نر-ئ)ماربتلتالى-:.لقال-عذابهمسنتخم@باالىعا.جمية4مل

@@أ@ع@@بنى@رعضل.إتترودرله:/ومحدون،تل@
ت@

"لهلانصا
ور

ة،الهوط@@و@يزبو@الم.دتت.بحري@وراىب@،ل@@@ا،و.أترجمد،

االنولالمرءولةاو.أول،مشرل@نم@الضفيا.باعى،ا@@دىمقلان@

"،15،.@لثاق

تمال@)نبلىبيم-@اجم@لالا@اتتل-اى:
@وتىئ

الذىابدحذ@

فبمهلهمنرنجاكطئلاأنإلى-يا@اسألك-الم@نركين،لا.بمض@نو@

ح.الميز،@فا@@قوم@مزلا.عنقم@وأة
ى

المه:ماثئبصإ.لأ
1
0.

انمند-ت@@قه-مقفى@مم@وكل-عليهاقهصلىافه-الرصول

مع@@له
@هذا4الاثت@ا.ولكنايذاب،بمئزلتجمن@علالم@ن،@@قرم@

بهر@ه،اياضلاانؤفيزأإ@بمو@ولةانشفىةا،@لزثوالإرساد،@اء@@
بر@ا..دانمايلوذوأو@ن

3ص3صالبعالينللبل.ص@ضثة)؟( 01.
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ل@.@بجان@تادرون،ماضمفىيداىمحد)أويه-:،سبحاوفوله-

ئ@.لابعجزما@لنىنمالى-فمرة

لهمأاعحداينىابعلىلضاطلاعدعلىعد-يا@هون-3نحناى:
الىنهمإسنؤخرهبلشلددعليه.اندالا،ع@طولكن

يلىالذىفىدف

علك).ساةن@رفبند،أونمدلمافىبعضفىنجدا@اماضطد-:ل-@@

اب،@اطوعليا@بلاغ

أذ/نم.علىبالمبرو"-ع@يهافهصلىنجيه-فالى-افه-أص@
نحن@،@ث@ا-أحسنس)ثباارخفتال:.س@،ا@صالبا@سيئانهموبمقاب@

سفرن،.ث@ملم.كط

الجاماين،المثركينلاهعزماتببم-@اصلالىصأبهال-قاةاى:

1و@اساقحمغلأ-با،
0

"
ت.كأنير@ا،سنأحئصت

وتمبررضءثم،

ننابصفوكلامندأعلمقونس@عظم،@الخ@قح@عافانتاأخلا@مملى-.

لث!يصضوماياطلة.فا@صمنيه
@

ذل@علوسنجازيهمذميحة،صفاتمن

بحر.شلدىاونهفىيخقون،يم@

بهأصالهوتسلبة"-ااشهقالى-أدته-نحمكبم.جمهأو@ابهربمةلآبة،

4و.دابه،أتمن رف،إ.باروأ.@نر،@@ذ@اد-:،ت@له-قرلآالآ:بهنه8

ملير،الجاعقوأعرفر

ه@صئم
ل:ف@عا@موش@لئياطيررسارسمنيشينبهبارلى-نمافه-ا

ون،.مجذ@انرببكوأعرذطيى.@ئن@همز@منبك)عرذونرب"

ات،مز5وقود:
الخىالنةفىوسألمحزد.نوى@لرة.همزةجمع

شهاذاما-وكرالميمبخمبهرنىه-مزهنجال:يرما.فيأوباليد2و@لى

س..رضودف@ه

آيلأ،.،.@ر@در.ص(11
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االممازومنه

على@لير.بها@ضهاللدابةاكب@لمعيهرنحدبدةومر

@لى)يالموحضهمكدملقوصاوسمفا:@اطين@مزاتبموالمر@د

عنه.نعالى-افه-ما.كامب@رت@

وفل-لى:
وأ@بد،أ@رذبارببم-د@ايهرها@رسود

بحماك،@ع

انية)،عاعموسن@نياطين،وصاوسمق

ذوأعرئ@،@ا@اتهممزوس

أحرمجفقأنشبد،ولشصنالهىبالد
أ.فىأىنه@

دترسمن(ر

دةأمورمنأو
من@3.حمابنىعليلتاصوحدكدانتاى،ت

منهللصرموصسلم-لمعاب@أفهصلى@رسول-منال@واتمف.وفى

اتمز
@

الىدائما-رجر.-اادلهم،شادإروين،ؤ-للصيمةفي-@ثب

كم.غاوشينالئياطوساوس@هميدفعل@خا@فم،

بهمدحا@ترلالمثركينء.لا.صأفىالنانالىذل@ند@لررةتنتفلنم

)-لنوبذلةالودةأنه@ابلتمسونوجمف@لند،حمموصماحلفعوءندالموت،

...@ق@وغيرفىحماءلان@مح@بم،إدبرنلا@به@

عندولاحتذار،اعندافماصرأصووصبمة@ايهررةالى@لسولستمع

@ه!.ال!
لتفرل:ر@فاربه@

"
أ@جا،إذاصتى

أعل@لى(99)نازجل@رثقال@لوتد@
ا،قائ@مرإحهاكةلأ،قىكت،بمفيها!4صا

زخبروزائهنمومن
لم@قنم@خفإزا(100)ب@رنيرمإد

ول@
يومئذب@@مأنسالتفلا

)كفأوينهموازنقلتفن(901)نيتا*ولا
(902)نالمفاصم

جضقألهفلهمضرواالذبئولئكفا"موازينهخفتومئ
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ممرصتاخ(10@)خالد@رن
بمةةأ!(104)فيهاكالعرنومر@لنا

ف@عليكمذلىاياقى
آم@غاتربناقالىا(105)آممأيرنبهاثم

ر(106)صنأ@قترم@او@.@قوتنا
أفإعذنافإنمتهاأخرنجنانط

@"فرن@إئه(108)مجاتونولايخااض@أوالم@!107)نظا@@

رن،يقو،عمادىمن
خيروأنصوازخمناإظفاغفرآم@اإ

كنتمكرىذأتوكمحىسخريمفاصقذتيرم(109)@رعا@ق
جزيهمإث(110)تضحكون@هم

@@.
مأخهمبرواص@بماوم

أ،.911)ون@لفافئ

بنفرفانءال@ل@الموت...،أحدلمجاء)ذاحىتعال-:،وفىله-

بر.@لوت:جر.اد؟و@لربتدا..أحرف8حق8والموت.يدر@معندما

@مإذاةا@حتىو@بانهم،بهملجافىيتمروننرفيلاء@ل@صان:@
لتوش@لوت،

نهموا@دصالة@نار.نورأوا@قا@دم.ته،اصكربهىا

أعاطأ@كللع@8الدنيا،اد@رحئربيا
علاأص!ا@إى:قىكت،نجما

م@او@ن@ادة@لكأخاصبانالدنيا،أيامعرىفىنخافى.فماشكتاما،

وأذال.أقرالمننببدماجا.؟صأخوأ

أالخائانتمعاب@ا"ح.بصبنةارجعرن،"لفظوحا.

أفهوو"حب،

و@ل-.عزار@طنه-وإسندرتمالى-،-

ربالقال:ناد-باقه-اص@تغاثفرسذ@ل@@ى@ن
@

بصابهخاوجهم

.@نار@8فقال:ا@لا:@صن@لنار.اد@زنةذلى

يونار@أى:لحيل.ا،عاطاممللعلىض@الى-:،فى@وله-8لملو

ا.صاطحم@أحلىاير



فىءنونا(رةص7

ىنروتعالى-:.له-اشغكهيرة،.6.إتوردتالات،منهئوفى@

صيل،،1(منمردد@مللونيضذابرأوا@لماالظاالين

وصمر.ناكسوامرن)ذن@ورنه-:.سح@له-وش
ر@ع@

3.

ور،،2(.وة:)،1.ااطصلن..اةفار-و@منا،صرياأ:ربنا

عا.أب@بحانه-!ير-ث.
هم

منوفائ@هاإصإنهامم@كلاقم@ا-:،

وز،.@ب@؟يرمإلىبرزحورأئهم

زخ:@برو@وردع،زجرحرفو.*،
اواطجرطاا

اللشينينبينجب

أ@:فر@@هذا@فالهنمامة@با@رادوا(إلىالاخرأحدماللاب@ل@

ن.جصرب

لانوأى@ا،نيا،!لدا)فىعدلارصدم:*،نانر@@سىا@لهدقالثأى:

قالهالانهثاث@ا،بهتج@و@نفالهلها،هركلةرب
فر@صبه

عاجزدهولضوثل@مذاأمامومنأى:وراكم،ومنرنفحها،واا،

ينوةنهمص
@

يومالىمسشراصاطومذاالدنيا،إلىعدرص
دمث@

نذ.نرون@ل@كلئي.بتعشط@قى@ا@نلكبا@برزح:@
نهمو

يبيثرن.يومالى

الدن@ا.إد@لردذط@بمنالمضربدزحر@ايهربمه.لةاجهل"رفى
بعذابلهموتهديدبارجة،@ةالمطا@فىجمر@تة@شلهملانناطوتبثيى

وم"إلى@بر@
مة.@فيا@

ساأنذال@دباله-..س-نم
مايمانمدإ.كلا.@لفيامةيوم@نناسينفع

أصالاوعالم،
رر@امرمخفإذأن@اد-:.فقاد-الم.أنسا؟ولابم

.8رنسما.يئولايومئذبيهماناب@@

الآ:921.ة@حب@رةص)2،به،،.لآال@الضر.صو(1)



7اءشاعربم

ر:فى@لصولنفخباوالمراداابة@لقروالمر@د؟نسب.جمعب.والاشاا

بغ@لنى@لثانجةخة@لنة
عنمماالأولى@لنىف@@ا:ونجل:ر.و@لنئ@وما@لبثعند

@كبى
الىفى.افه

الدن!،فىع@يهامقرنبةنت@تى؟نارما@2أنقطاعناب:ا،بنفىوالمر@د

فضا.فى@لفراب@بهف@إعوالاش@بهاا@نفاخرمن

وصر-فى@لصكللام-@@علبهلفل!-)صفنخفإذا:@@
فىقرلة2

في
"

مذافىلهمإفمة@لماسبيناعابولاأنابفلالى-،ظإلى@قه-الا

@مالم.ل@سو@الإبخانعرارتتذوفى)ذ@لنافع@رفت،
نمارن،يتسا.ولام.

ا

يهم
على@نفرس@فزعواصشلا.الهرل،لئ@دة

بمضوأنينال-:فوله-وب@يئالاي@،مذهافى@نتتول@
بعض@@

بومراطالات،مننح@-الةإةكل@إنرن،تجا.
@

الفمولهدقيامة

ماعند2خرذفىياءلىوتف،فىصالهولش@قشرنلاطا.@ممتصعة،

دطبنلهمفالى-اقه-بأسن

يانر-..،المفلرم@اولنكو@زبئقلت.فننه-:.شحا-@ونر@

عفاب.أوثوابمنلصورفىنفخبمدبهرنلما

@و@ؤنه،ننالتفنفى@لمور،.بعد@لنفخاءحابوقتو@ا.أى:

زرحا@يساالط@رت،@اولندم@مالح@،@@أمحا@مر@زفي4يى

زرح.به

أقم،وا@سرافينفاو@ئدلآ.اط@@@ا@أ-و@رين4ضت،وس،
أبديا.داخالدوز@ذجغ"@مل@،الى@كبهاوألقراماضيربأن.

اولم،أنلىوجر@منافح.-
بن@ل:حراش@لثدبد@@واالغ:كاءون،ا

لحرقته.اذاولفحانا.لخاتلفهدنار@@فحتهفلافي

لاتالاسنان،دممثفو@لثقان،خظصأنصو@لكلوح،

شربها.بد@لئاةرأسبالته-و@لياذثامد-ثننبن،؟فتأصندلنار



المؤممونسورة7

منشقاصو@لنفاهفيهاولممياء،ثا،دزلا.هوصأ@نارقنصاى:

وال@.اقالإصذاكأشمئالاسنان،

ببخ:والتو@نقرخ@لةمح@-بنالهذأ@مذابكلالميتالش

محلجكم،ش@رس@.قوصهوفدرفىنبنىو@دأأدالةءد2باق،أح@!الم،

بهنهأى:بها،كتمةام،@ابهرسللاء@لمزألةيخا@لىالدفى
لاياتا

)رث@اد@ت.وهداياتمنفدىمنبهاؤوآفما@@لرسللاهصيخذإون،،

م-@ب@خل!شوكاكم
فىلهمأننقدبخى،@قولزالمذاجد

6@ايم

م
@قرآنءأم-.@كئملرن-قدبنفهمبذنربهما@ترا@مو@نا

0شقرتناعليناغلبترنجاراظ، مارةا،أنفناعليناباربخاتغلبتأى:0،0

النىوميئاتاوثهراتأملذأتناعلناوتفبتق،اطعنفمرفتنابالوه،

شاد،@رو@الهدىعنضالين،قىماوكناائرلم.يرالم@ام@إلى@ناتأ@

بمبص
وتعاستنا.نمقاننا

@دفا،فانوص.!،تافحالتى@لنارمذ.منأى:ا،ا@ةأخر-ار"،

مفع@يهما@ض)د
نإنا@كل:ظالمرن،نإنا8@لسيخاتب،رت@ولميهفر"

ني.ممانحقاشدبااعقذلكببونشضنح@لظلم،حدلكلتجاوزون

بومبئلأفرالأصؤش،اا@بدحبهباسلوبصور@لفرأنومثدا

فوتقثحر.@نفرس،@م@ههزد@لقلوب،له@تنصربراش@لقان،

بدان.ا؟لهص

طلهممح@ابصولانفون،فيااضاواظلنه-:.صباوفو@ه-

يا.لد:ادلمدةو@لرالفار،مقو@افي

نبا،طؤاأت5و@لتيئيى:الزجرجلعلىلهمتالى-افه-فالاى:

ون،شكلهولا@لنار،نلكفىابمووبهلاب،"جاراشجرواواشال@%

الى:لى@إدت.صضانفىأونها،وبمضشأنفى
ث
ا.



ز.اب
7عئرامن@ا.

4تعالى-،وتوله-
.

لمجر@يقولرن..،.بالبلمنءإدىقفثن@1

لدنيافى@لاة؟فكلون،ولافى@لناراخاوالى:أءروجطابعق

بدآفا،ربناصرجما.:،بإخلاصيقولونالمزشينبادىكبيرشفىبق

ش.كلستوالنىبرحمتدولىنها،5اوةدلا،أغفر"رسكوانبحنا

ين،.ا@جر@لن@وأ"

أى:@تمبل،@محهمربا...،سخرننهذنمومش@حاة-:،،وفىله-

بهم.ولشهزأ@منمس@أنمسمعالمنف@

ذ@اث،علىوداومتمبا،مخرأنحذترمأى:ذمم@،،أنرآح@"

بهم-بة@عخرفى@اكمماآإيمثرةأنسوآ-حىكزا.،الاصمذاوصنلم

ايخاالفىتمحكون،شهمنحنم5مذا@ليرم،فىلمعقابتذك@

و@همماشمحن@وتتفامزون
ستحنافا@م.ا

المؤمنونمزلا.أماتكلمرن،ولافى@لارر،خااكاباب،اذه@لم

مهزئون؟ن@كنتم@فبن
مي@جمزفافى،نيا.الفى

@
ناط-الجزا.@يوم،

منه،برأمرم@ماكيرفىزاين،لانافئمأكهمصووابما،

أسبا؟.انيوبمدل@ؤيئادجرمنمليهفيهانىدمذا@لوبمد

بريدمالاجانه-%)يهم-يوجدونترخ،يهيتمنعلبهاشتملوما

يخقول:حسرحهم،ولحرة

1@لأزنى@دؤسنياقبثمكمتاد" يرمبشأو@نايربماتداتا(18

1@لمادئقآظمضأل (1تملر@الها3نجتمأنكمرتايلاإلألبثتمبنكلل(13

كمالى(115)نلاش@إفيبدأنكمعبن@،كمخلثناأنماأفضحبم

ش@كرب8موإلأإلهلاق،اط@سساثه
وش(916)@كريم@

للص@

ع
"ربه،!عندصسابهنإخابه،@ههألظلا%إله@آخرا@ه



ناصررز

وأشهوازخماغفزربوقل(117)فرونال@يفاخلا

)811(،.ضير@لراحمين

تح@ان!وأمرمزجرلمانبمد@تمالى-افه-لظأى:

دةفىا@تمو.)ت@سنيز@لق@د@آ@وذلة:انص
ث
6الااثااربرعزدتالنى/-آا

وايهه-شو.،فىمقدار@رسنييلمتاد-اقه-أنولاضد

مقبمعذابمففيهلمامبالشةالدنيا،أيامقحرلهملين
فىولبريدا

حى
وتوبيخه@.ك@@

جرابومريوها،ننىأويومالثناوذلة:.بأسفىبترردطوهنا

@ذاب.منفيهمامبجانبنيا.ا،فىشوما@نى@ةلل@استمضارممحليل

مقد@رمن@لتحقزعنبذمرلهميثر@لحادبن،فاسالتالى-.وترله-

يخاالفىلشرمالأقالمدة

نيالفىمكثاما@لىالملةمعرنة@نالمنمكنينفاصأللى:

ل)نلظبقوله.ع@يهمتعالى-يرد@قه-ة
طأى:ع@8

إلانه!.ا،فى@بثتم

لادركنمسمنسينا.ون،تلكتمأن@لور.فلهوفتاإلااى:فاي@لا،
ال@إمربسبدنارفى@مكئمالبالنسبةجملىاقلبلمرفى@لدنا،مالبئتحولاأن

عب@.@لكملأ،لدمحذوف،لو@بفيالدنا.كمحياةفىفرآعلى@

ىاخرآ@ىخيومضاو.+يو@ا@بثنا@نا.قىلهممارضإ"ولا

أبر@أنهم.إوبرا(ثرأالالبئغإنالمبا.يتخاشونباكم.ذكرت

تلا-:.فى@رله-كاسان،كير
@لسامح@تترموبرم

امالثوالمجر@ونيتم

"،عة.ساءير

كمنجم@ذ@ه،الىتبادبىكلاأصفلىنه@فىبقكلن،
أقيعرلبئالظ

صاعقىفايخرالدؤلبثم@بأنهإقصمفهمبهبوم،،بعضأويومالبئ@اقالخمو

1صورتي؟(11 .55روآ@لأتأرةص(3).03



8ضرنامن@طوه 1

مقفى@لدفيايخهماكانواأنسنهمقددعذ@ب،أمراللنعلىيطومذا

ثهوات..سنفيهاشسواومامتاع،

ا@"تحالى-:قرلا-فىوالامتفهام
"،وعبلاآخلقناأنماتم

عذوفصلىسلرفة@فا.و@@لعك.جم@منا:ولطسبانو@لننى،رللا.،

شل.@وفرلنفي@.ومالاناندةالعبو@لمبث:مقدر.

ممةلاطعئاآخاقاانماكبتممصوآ،عنوكفلتمأكركم،@ى:

يومن،@لا%اليناأنمكذلك،وصجتمخاقم،منتقتن@يها@ر@دينا

و@إزا..لحسابالقيامة

صنلم
@ر."نصطلون@لنىالمهل!المصيرأدرتعاللب@الحسبانمذاا.

أتهفتمالىشال:،بخاخلقمفدبهونأنعنذانهنه-سبحاش.نم@ليوم

ق...،.اط@للك

ق،@@2االلا1،و@له،بجحلهمالايليئصعنونتدسفتعاظم@ى:

صبم.كرضاوحكةبدون@لناس@لقانمنمنز.وجل-كى@و-

ربلأ-.عبحاوص-له،نحلوقاهماع@كلفإن"هوالاالهلا"

يكريم،.@لرش

معبدعومنففال:،نهدبدأشدكير.ببدمنكلسبحات-ممد-نم

خبدعو@ن:@@"2حرالها@فه
@رمنابهاةعبادنهفىأخرلهالمصتالى-انه

أفاله...@رأقىالا،@ر

الجلةلهنهوليىدمبادة.@منهعلالهدلبللا@ى:به،لالابرمانء

اشالنيرعابدلانصللرافع،مطاتجةدفةكلبلنحالت،مفهومالكربمة

ة.و،صقال.قهلايمرنالا)ذ@لمبادةاطلاظ،ا@بادةهنه.عللالادليل

عف@لفوماجلإخرلاوناكيد.،لإر@ر@لوافع@بثههنهفذكر

حم
رسو

منون(لؤ@ة



لمؤمنونازةص8

لمقضديدتهديدال@نروق،لايخعان@ربهعندحابهفإقوفوله،

معيلح
@طساساثميد،فيلقذلكين@لمنأى:2ض.الهاشالى+@ته-

أتانتفتقدعدأتهلانوجل-،عرربه-مندمئ@لى@دح،والجز@ه

والحر@ن.ا@ىرنبن@نماد@@لفلاح،لابخالرقبهبنفرأل@

وادحمماغضربوقل5تجرله:@لكريثةلسورةسبحانه-ختم-ثم
بم-@ايمرسولأ@أبهاوفل-أى:لراحمين،ضوأت

دبربد:جبامنا

حم،يرتجرهيامرلاناولنتنهم،@مماةوأرحما@ربهملالؤ"نياففر

إنجر.منوخير

مافيه،أمبعلمايدلبالذكرالثاهمذاضيصوفىللالرس:،لظ

صلاته.فىهضيقرلأنيمرأباوسلم-عيهصلى@ته@لني-و@دطم

ق@اقم@كلليارصل:ظكه-أفهرضىبهر-أبىعن@ببخانأخرجشد

ا،كثيرطد@ايفسفلدت)قالهم5فل:لهضالصلاق.فىبهأدصلحما.

اندو@رحمقعندك،شمغفوةلىفاففرأنت،الاالذنوبلاإيخرلانه

ارحمم،@ايررأنت

@مهناللها.محرريفيرومذاالمؤمحون،سورة،مى@ذهوس:

لحباده.وفافماوجهه،خالصا@لهأنتالى--

ومحبهلهوعلى؟عدسبد،علىافهوصلى

عد
طنطال@سبد

نصر:آمدثة-لقامر

1نا.:@ن@مسا. 1ضهالاوليسعسن1 4 05.

1 2 1 اماكعا4

9ر--@لنير@(1) .73س8



المؤفون،سورة5لتفسير)جمالىسش

بة@@3د

هلا

@لنرةبةل@

رومةالمة-

مزن...للؤف@ا*

"طى.منسلا"س@لإلانخاه%ولفد

اكق...@ختنوةخلتناولتد

قومه...@)فوحاألحالنالقد،

3
"بئ.آضقرفابدممنأنأنا

3
"تضرين.فرويامئ@منانشأنا

...@بي@رما.لنثدوا

شفمين...خبمانربممنلماثن@ن

شفرةفيفدبمبلى
محا...

"ل.ا@ضبوب@لفم

فر...منوكئنا@بمرنهالمولر

و@لأبد...سا-دمأننأومو@دى

."@لاولرنطدلبل@لرا.بل

@ا@مب@لقانينامبل
"عون.@

"@رب@ون.ربفال@لىتأحدمجا.@ؤاحي

س@.عدد@لأرشفيلبتم3فاله
"

ر3





سيطلوالتفسيرا

الحريؤطقر)ن

لمحلأتضيترلمجؤأ

يه@ر-

@كر"ي@@رصيما

ثر@لثامن@بم.

@لنانية@بعة@

للؤلفضوعلة@بعصق





بم
@وحمارحمئ@قه

@اتإتجأالثيعايتإثكمنافينةرئنأأ
الطبم@فهعمق،





@فةكيخمفأجير@

وتمهيدعضدمة

وضون؟4،اربعاغاوعمد؟المديخة،د@لسومنر@لضرةسرا-
@نصر.@صورةبحدقىولهاوكان

اح@على@ايهربمة،رةلرمذ.إصقملتوقد
هاووالتر.@مفافم

وفرطا،مالسوبمير)لمحتحات،ننح@نهاوبى"-@ما@.المجضعقىام
يعبح

ا،الحيرانإلىدالض
ساثل.@انافيالىمنهأفىبعجم،

اعالول:.3أنهو"-عليه@فهصلهاقه-رسولعنروىالارصعه:.ل،

ر،.@نررةسو)ذمابموعالونعة،ولاسورةرجمالم

وتملأن@اب،أ@@حر@)يخاكتبةلمصرب،فيعارثةوعن
أ

)ا".و@فور،وا@لاحمز@ب@لندا.سورة

ألانقيادبوص.فيهنقررء.فر.ي@كربمة@االورةمنهوتبدأ-3

أح@نيخها.طحا
يخهالناوأشوفرفناها،فىلناماأرةص5ل:و2دأبم

نذكرون،،لملمببنات2يات

نقبحنم
نبذوعلىمها،على@ففرر@لعوسيحلنقبيحاالزناضةظ

رأمة...أوشففبدوننيتمالى-أفه-دحدتنفيذوعلىتكيها.@ص

@لدة،مائةنساد.و@كلأجدوا@وأنىو@ن@ارالى-:.تاقال-

@لأخر،@يرمو@بافهتؤشونخم3؟إناقه،د/بفىرافةبهماتاخذآولا

@لؤمنين..،.منعافمةعذا@ماليشد*

1الآرصى-ننس@ير(11 .74ص8



برمرنانبنحعذلك،ب@بمة@ايهر@لسورةتينثم
@لعفيفاتدسا.@@

الاأنفهم.شهدا.لهمبهنلمو@بذلكجهمازوابرمرنالذيئحموضفبالفا

برمردوالذبئنمافى-:.فال-
@نهد@بحةبارالانوأاثمالمحصنات.

@لماسقون.و@ولئدماجما،ادةضلهمانقبلوولالجدة.فيجلدوم.مماظ

مونوالذبن%رحبم.فمرر@قها@إنواعلرفال@بحدمنبواناالذبئالا

المبثنولم@زواجهم
أالاثدا.

باقهثهاد@تارخأحمدمئهادةحمم،

دقين...،.@لمالمنانه

على@لحدبقة@لى،ال!4نص4أعنرةصتفىسب@انه-ذكر-ثم،-

يئومن@لمبى،ت"
إد@ذابالمزمنينتنيه:@@ل@تعيهأصشكما

علىللؤنينوحمضالإنك،مذاأشاعلمقتحالى-@ته-أعد.الذىالعنبم

حمق@وصوعلى@بار،ا،محةمن@بت@
لممخذيروعلاين،لمز"با@فلن@

يلان..ك@ملر@تاشاعمق

تصالى-:قال-به،@متما@كلزثة.ال@بذ@ايرأمؤ@لقمةختصتثم

م،.@ورزقشفرةيرلرنمماونمبر.أوفد.

فىوانمضةقحبيانفى@لكريمةرةلىأتأأنوبد-.

عئمستفبض،يثبك@2فلاأتعضفلات...تنات@@فيفنى@نقيص

ا.،ملىلروالنسا.جالللرلنسبةبا@بصرغضبوصوعنلاصتئدان،ا6دأب

@،االشقي@@لانوا،@لقريمة،الادابالناست@لىوعق
أبئبكياصى

"و@لنقا..و@لمفافلعلربودماحماةالمم

حقهانرتم،يخربرياطخلوالا2صن@راالنيئيأيهاة.د-ن@فال-

نن.كرون...،.لحلملميخرذلما،أملعلىأوندلرانانسو

نا.يغضرفونللضافلفه-:سباوفال-
فروبهم،و@كطرابمارلمأ

مة@زإبصاريغضننمأتالضنلورن.مما@يرا@التلهم،ذدازي

."جهن..فىوومجفظن
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6-.
أملمنأجالىوالمزشات،ولمؤمنيناالىبمة@لكر@لسورةحمببتم

)قفإغم،بهد،ذاتفلةأو2ذلىمنيخهماندإن@صلاح،و@الدي

لمحيرلمالنبنومح@مايم،واسعوافهنضله،ناقه.يتهمقرأ.يهونوأ

نفله.نتاد-.@بن@م.اق@حتىبالمفاف،ايمتصموأرواج،@لوصائللهم

وجزلانرا.زو@أى:مم+-الاياىوالكرااشالى-:ل-،
لا

رن.إال.ح@إن)ما:.2،ومحبا@م@ق@ماءينو@رافى-،@و@حرارا،كما
ا.،

عان@ونلاصصالذشوليشمففعليم.واسحوال@هفضله،مناقهيهم

افهبفنيداص
ضل...من

مئالق@لامية،@قوجهاتنمك@ايهربمة@سورة@سان@انوبص-7

والاد@ب@لتترات؟و@ذالعلرلاحبوالجاعات،أدفرا،تلحانشاكا

@ط@وبمرسفليهنور@لمالممرتاد-@قه-أنجمبانذ@دأتبمتليلق..

و@نوتدرته،ننهوحداعللااالبليةوأتنزبنبة@تكوبأباتمنورهوص

دبمبعوكاحمهيخهابدكرالتىبيرتهصالارضر،فى@يرتاصرف
فيهاله

@منل@لارجمالوالاعال،بالندو
ولانجارة

مواظذكراقهعنئ@
@لصلاة

أحسهاللهلبجزبهمبصاروا،@القلوهفيهنتقببوماجمافىنة.@لز3لابنا.

حاب،.بنيربثا.مربرزقواقهفضله،منبدلموبنعلواما

ذكرعنتجارفرلايخنلجملاالتىجمن.@@@ص@المز@نينعا@بةظدص

عا..إذاحى@دأ@ما..جممبما@ببةكراب8عالهمفانرونأما@ل@@ته،

ئجمرواقهبه،حسافىل.عندهاقهووجدضثا،يجد.لم
صاب،.@ط

تاداف@رةللديشممظامر@الىذال@بلررةفتتلتلمنم-8

يرىط@ا@رجود،فىلالمتأ.وأنلايهون.مذافى
صبندرتهمرظا

@مانه-

الليلوؤتظبفه،لامنى@ناصىطرالى.بترل@لذىمذا@نسحابفىكلامرة

نحتلفة...لاش@علىال@رابخلقوفىو@فهار،



ر.طةلىالالاوةلبمذل@فى)ن@نهار.و@لبلااقهبقلبلى-:انماقال-

عليمثىمنونهمبمه.علىبخىتفنم.@ا.@دأبهكلخلقو@قه

ص.علىصالله)نبشا.،مااقهمج@قارخ،مح@بمشىنونهم.جاين،

رذائلمنجان@ش@الؤث@بمة@ا@@سررة@حنحفتثم-9

وم.مجنصايرفقين،المنا
وبالىسولبافه6ئاويقرلرنتالى-:.ففال-

ادص@اذابالمؤمنين.وما@رلئددل@بمنشهمبققولى@رثموأطعنا،

نهمفريق)ذابي@م،لجمصولهدىللى@قه
قاط@حكند@رضونمم@

أدتهصفأنبفافىنبوا،اامارناامضصظوبملقعنين.شإليهفىايا

للظالمرن..،.أولندمبلورصرله،ع@م

صميكروعلىالنصيم،سلو@م@كليللنانقينمذا@لوجمعوبلى-10

يالى-اقه-وعدجا.وصم-عليهأفهعلىورصوله-تالى-اقه-حمعن

خر@مبتبديلوفى@دين،وبالآجمينالارض،فىفلاصتخ@باللىؤمنين،
ليتخلفنهموعلرا@لحاءات،آشواءيمذيئ@اتهوعدتاد@:،أمنا@تال-

@اصشخ@فرضر؟ا،فى
شىار@لذىديهملهد@وليعكننقب@م.@ن@ذبئ

و@قضيئا،بىيركونلايحبدونقأمنا،خرنهمئدقويدلخم.لهم.

دلاو@.ذل@مدكفر
.8لفاصقرنلم

مص@لررةعادتنم-11
الاسننذان!2إبعنالحدبثالى)خرىة

@لىلىلمم،ينرا@لم@لنينوعبياكماصاجودواأنالمزشينتفأمص
عصثلاثعلبمثلخرلفىالاستئذار

قتوعظ@و@لفجر،صلاةقين.@@

@ر@لاو@أةالمونفد@الاوناتمففإنلى،@لتصلاةبنو.@نلهيرة،@

علها...الإطلاحمحلاث@كلالةنجها،

@ليستادعاكموندذبنلبها@با8لى-ظقال-

ا؟-آ@دلىيئ-@كت!
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تنرنوح@@لفجر،صلاةنجلمنات،صثلاثمنما@طميبلنولمو@لذبن

عي@ليرلمعرراتنلاث@لمثا.،صلاةبومق@لظهبرة.منب@ثيا
أقهيينكذلكضى،بمحمعيمطوأفرنبمئ،جمناحعديمولا

يهبم..،.عبمو@قهالاياتل@
@ماديخن،لمزشيناصفاتبمإنبمة@لررف@اح@ىن@صبحاختمثم-13

دئاو/وتوقيره.وتبوصا-محليهقهص@رسولهم-يم@لىتكرو@كم

نهء:سبحاشال-4،وطفبقهوتحتتالى-فه-ملكهذا@ايهونء@هأن

فدوالارض،@ر@@ما@قه)دغطلا
الهجرنوبرم%ع!،أتمعابم

عيم،.ثى.بكلوافهمما@لوا،فينبخم

ر،@لوصورةشتملضمياادىصد@اجماالللمقاعرضرفذاوبد:-13

لاح@باةخرايمنز@لسررنحثرأنومنهاض
الإسلايةلادأبباولمجة،ثرم

بمةال@@قالا@تخرسأنكاشان@ا@.نيةارقابالوصانلوالدينيةبيةل@رربا

@لفضيلأ.فى@تنكغبون%3تجلىوأنعد.والجا@الامر@نفوسفى

ودنجام.دبنهمفىونوبم@ذيلة.@لمقاربةمقونوبنفر

@لديئ،يومإلوأيباعهبهوأ@اله2وعلصيدناص،علىوعلا@قه

@فاكنعربنه@الفامرة-

1 اكا..0415
عدسيدطنطا@ىد.

1ا8 اكعثام.2



التصير

اياتفيهاا!وأشوفرصخناها،نناهاأقىسورةاللى:،ت.امهقال

)1(،.ونتذكرلحلكمبئ@نات

رسرمقخمرىأسورةفيه،ها@نشزكالإفتتاحفورسورةاتخ@

يم.@اح@للقر؟ن

"سورة8ة-:بحال-وض
جر

صورة.مذ.لى:عذوف.لمتدأ

لهاوبدألهاة،للسرو*الابا-منبرعةىالقرآيخة:و@لسورة

ر.صو@ا:بة@ما

حميتنيه7@لقر@لسورةوكانللدبض،سورمنماخرذةصورةوكلة

بداخلأ.يمون@لسور؟عاطةبانها@لإحاطها؟الاسم@ذا

متالضأيةوالسورةلامي@،افزلةمحلتطهقالاصلفىأ@اأو

شاخها.وعلررشهابذلك

@ولذلكيض،@لئرلدنزلةاعمالف@:فىورة@@و@@قرطبى:،@تال

زير:لظسورة.@قر؟ن@قلورة.

@اكأ@اقهأن@م.
ب،؟(يتذبئدوغالكص.ن@رةص

ظع)دلهوالقطع.بمعنى@لنرضرمنما،وفرصاتمالى-،وقرله-
فيه.-و@لتانير@ملبللىء@

1س3؟لترطبم-لميرفىا( 58.



9كر@للاءتفى.@

أح@تيذمنا:بهوالمراد
م

وأكله.وجهأنمعلىتمالى-اقه-

م@ز.@والم.
بم-،@اكرسرلأبها@رعيد-مالناأشلآ.فررةص

أح@مننجهاما@لوجب@ا
يخااناوأشيا،نطهبا)مجابعا@،ونضواداب،م،

الاحمكلممحةوعلىتنا،وق@صنيتا،وحداعلى@لدلالةأضحاتويينات2يات

اضتملتماوننمفوأ@نها،وشتقمو@بها.وقمتبرواومانجها،وردتالق

فهى.أوامصمقعليه

فرضاها،ولناماأش5ففال:و@لفريخةلإقىالابيننه-جاوجمع-

روالمحو@@الإش)نماوال،الإشمجردلىمنافىا*@نلبيان
رببر@

الاح@قيذ
أجالا.مقكأش@نىو@عبها،اضضلت@لنىوالآدابم

@دألإش@نومعلوم
0باتالامذهإزاليسنلزمكلها،رةو

ا
بهرنا.

كا.بد(ي@@لعناللح@@نات،آباتأفيوأكألناناد-:.له-نرفىالتكر@ر

بمد@مام.اطأصذكرفىالاطكاص

تذكرون@علمأى:لات@بل.كرونءنذلعلمد-،تافىترله-لعل،و.

"واحداعلىدالةاياتمنعافيا

قن@وعلىسننا،وندىيتنا
نجؤدىياقنا،ر

متنا.وطاعبادتناالىمدا@تذكربم

ه..

نا@رجريمةوقبحنية،و@رازالىاحمدذلاىبنه-سبحا@ن-نم

@لافيا،طهكربما،المؤض@ماوحر.علا@نفرر،تجا@حلا

نم@الى-:-

جفلص،مائةمهماواحدفانجاروواصؤ@ؤافى@زانية"

و@ليؤمبافهتؤينونكنتمإناثه،ديئقزأ@ةبهماتأخذكم@لا



دلنر@ةرصو96

يشكسألاازاق(3)@لؤنمينمنتلافةعذاجهماولبشنهذ@لأخر

مشرك،أوانزإلأينكحثالاوازانيةة،مثربمأؤزايخةبلأ

)3(،.بعلى@لز"ذإ:وحرم

وعثرأق..،والزنيه@زا@5شالى-:فقوله-
ح@ا،ملتةفى

م،

قو،:و@رالمورة،مذهقولى.ا،الايةنىنه-سباا@بها-أضار@نى@

،
ها..،.وفرعارة(.فى@اماسو

ومحنا.ملك.ولاشهةملكغيرنالمرأة.وط.مأه:@رجلمنناو@لز

بها.بزفىأنمن@لرجقكأعنأنالمرأة:من

لد؟لجدوا...،ظتمالى-:،نرله-فىابوأخما
بتنفبذالمكلفينم

وجل-.صأقه-حدود

رفع،@رفىالجل:لظ
مذمبوس5أحدماوجهان:و@وازرنية@ؤا@

بينثم@لزأنبةاحمعلمقييخمااى:ت.محنصخبرهمتداأنهبه-عيبو

أنهويخر.-الاخثىمنبومرو@لنافى:-أجلدوا..،بقرله:.ذلك

لرط...،بائلبتدابب@افا.ودظتعص،ا؟جمآوالخبرتجدأ،

يمةجروفى@،بالمر@@لزنانى@ثةأ@تهيإأدفىاءكةماقل:فإن

0أيد@الت@لواوالسارفه@لسار@@شفال.باد@ا،،لر@ة 0،01.

أةأةالمرنا@ن@لزأنو@ب:@،
الاناب،نساد@ل!يترتبفإنهبئ،

ما@صواتضاحوأمالا،وبهابنرواول@لن@ى@لالاق
الحل،طروقعن

عنوضلا
افهفىائزللسبب@لذىكانصطرجل:تاتمكينهامإنذل@،

فا.اةالموشمتوغير.ذافلم@لفاحثة،منه.

2س@بنء3ب@@كلنجا@بلط(1) 06.



97ثرمن@لثا@بزه

إلاكامختاض@عاليافدأمالمأكثر@رجالأنلبلنا@لر@ة،،بمةواماص
يخا.المرأةعلى@لرحملفلمنمالحاعلر...،ازواشوفرة،جارة)د

ربنفىرأفةبهماتاحنمولانالى-:.وقىله-
ئهك@"اقه...

ة.فرومجزمتهااظعلىوحضحدوده،قفيذفى@لتهاودعننه-سبحا-

بنبفلان-فلانروفيقاد:@لىحمه،جاتلولثلىأنه.درو@
إذاكرم-ألآ

ه.صة(وفى@منايهرحمته،فىاشد

اء@ابهاا-أنجمواى:
بان@زاف.و@نيةاالزع@تالى-افه-حدودم-

ينفيذفى@ورتهةسفقةناخنمأد@ونجال@ة،مايهنهماواحدكلانجالى

ش@@شفا@ضهمافى@لتخبتنقبلواأنوددذسرد،ا@هذه
خ،

وصاولأو

ضرعالذىناد-اقه-فإنوسيه،
نم@بكلفينماب@ولمردود،اطهص

لافىمه،اح@تنمبفىوالرا@ة@رحمةو@منم.وبخلقهباده@رحموفىة،

وبه@ا.يخرعد)جراكافىولاتيلها،

نايهد."الآخرو@يوملالتهتؤنونكنتم)نسبحانه-:.وترله-

لى-.نم@اقه-حدودلننفبذلمثاعرم،والهابفبله،لما

)فأيخمو@حدورافمهناحقاايماالاضرو@يومباقهونتز"كنغ)نأى:

ذلك.فىشفقة@ورأفةبهمانأخغولاجدة،ماثةوالزأفىنيةواجلدوا@لزا

مجب،لمابانالمز@نيز،نطائفة.عذابهاو@هثهدرسبحايه-:-@وش

@ر@ود@ذاب@ما@لاضحباب@و@الترب@.تنفيذعندينلرأنال@مملى@

برب.لاك

منفاعلاعمصل:ا،فىيفة@طاو@ع@ا.داطمةا،بها:بعذاوللراد

@ينلاضضدكنيرسنلانن@@@وتطلقوالإحاطة.ادورانومرالطوك،

فرفه.فاحد@لوامل

كمبحصلمةجماهنا،@انفةبا@@لرأدأنوالحقاثرصى:.ل،
@تثير@

رصو-7)
ر(لى@ة



رنلمورةس9

فىبوالائخاص.ماكنا؟فاضخ@مجسبوكثرةظةونختلضوالزجر،

ةبمثروزجرهثحوهصللا@وآخرضلاثوزجرهتهيرهيحصلشخص

"أ1(.جيهوجه؟منابالاربمةلولاق@.

د@ولمل
افىدص@ه-مذا@أنبالارقي،@لقاثليىرأ@اتو-فىمبب

@لزنا،بهيتت

د@الؤ@نين،ابهومنعدداا"د،و@لز4اث@رمح@داطنانلمو@بهداى:

الأتماف@والاعباردوالمحعىإحث.،لاماضريرتثبممئفى@كبه@لادةنض

ا@ربمةنلاععلىامالإشنصهلهتسرللمنو@زجر
أ..بهر@@@

فقاكوأخؤىلشدآحرتقببحانا@قأمر@تفبحالىنه-عبحاأضا@-ثم

@وانزالالايخثعماةا@و@ا@مئركلأةأوبةزاةالايهعفيلا@لزا@8

مثرلى".

ت@باأدالمرأنو@لظامر
جمرو@ز@الماشرة4علإتترف@ان@@سض@هنا:ح

جمقبهونأنهفىالفرآنالنحلفظسرودبهران؟
فالبلالعقر،

ب@ذاالادلم%)نهيبف@

انهاى:
أو..ةلهإية.؟اإلازوجلابتريلزأد@لخصأنلالة@رت

بصب.نجللا@لزانبةالمرأة2وكذلا
أوثلازان.رجل@ن@زواجإد@الاا

ول@ا:ةالمز@قنوذال@،@ثرك،رجلمن
ة@لزوأجقنفر.ت

4،أت@زا@أةلمرا

@لزافى.بارجل@لزوأجمننفناالمؤضةاةالمروكلل@

ى@لتأ@ف@لناسعلبيحةمانضضيهروجباملوبتح@@ايهربثةلايةظ

المثاكا.أنوتجين@نزاوج،و@
@فى@@تنافروللللائ،علةفى@لطباع

@اع
لا@.الا@ع@ة

1-@الآر.لمسبم!1) صى،8.8



9ء9ضريث@امق@طز.

دحوالاروأ@شواء:حثوسم-عبها@صلىأفه-لرصوسمق

ا@تلف.فاتناكروماةافتلفصنافاتعارفؤ،@

وبدى
مسوالابةلانباراق،منا

@لن@عنلحدبثقه
صجلر@لىح،

أط@لبةطربقعن@طى@اتسهمر@لانهيخه،الاصلومريتولا.،انى

ذافىصولارأة-@زواج.عقد@)تمامإلىصلهشاتح@ومقبتبهاوما

رلأبةو@رضب@،ضالاب@@للرالمادة-فىن-ج@ي@اب-
امخ@.

بهابهم@قي@ماكبدتاالزاي@،ورنج@تر@لزار@ب@بينسبحاف@--@وبم

نهم@واحدصوأنبثاطر@لملركخ،اوشو@لطبيمادقء،الملمن

اقببع.بق@لطرورجفىصاحم@مىإلحن

واسم
وحرم@نالى-:فرل-فىلإشارةا

د@!يرالمزمنر،علىذل@

ى.@زوا@منجواوعلى@لزنا.للز
نيخ@.لما

وسبا@فاسقين،@@@@
@نمرض@

ة.@يروكر.بةضلله

وحرمأى:
كلقتران@والاة@لزناوصمحنه-آاخهتللمىذل@

فىعارعفأقمنبنركل@ذين@الاط@طر.المزشيزعدبرنلبه-

و@لفحثما،.فى@لسر.

لمهاذكروفدمذأ،
ا.ونهاضاررواياتةالامدهولشصببفىونض

بنعروعنو@فافىداودوأبوذىلتر.
ش@

قال:جد.عئاة:،،عنبث

@حلنرثر،؟أفى.مرثدفيله.نالةر@لكان
حى@مق.لأسا@ى@

بهمياضا
تو؟ضا@،8لهطتجالبم@بغى@امر@وكانتيال:بنة.المد

مجحل،@رى.أسطرجلاشوأعدوانهفى@باهلية-.أىلا-صميتة

فال:مشرفلبلةنىنءاصمنصا@الى@لاشينحتىلجتقال:

@إلىستنتاتافالطاظ،@@تحتكللسو@دفابمرتعناق،8نجات
@

"

3مرندشالت:



1 0 رالئو@ررة5

طت:غال:اليلةعندفانجت@موأهلا،مرحباضالت:موثد@@لت:

مصعناق،با
أ.إسرامجملمذا@لرجلالجام،لأ.@القالت:@زنا@افه

غار...الىلتهتظبم@-،حبلأىمة-ف@أطودظتئمافيةخبعئل:،

المدينة-الىلحمتهصاحبىالىفرجترار@ثمعق،تعالى-اقه-فأممالم

يمهناظ؟أةف@"بارسرلفظت:وسلم-@ليهاقهعلىافه-رسولفانيت
براووملم-عليهاقهعلىافه-لرصفاسكجم@@-،مرعناقاأ-أيخع

د

فقال:ء،مثرة.أوزانيةالاي@ءلا@لزافىالاية:،منرزلتحنىضئأ

انيةزالايهحبنل!@لزافى"يامرثد،وسلم-:عليه@فهص@،@فه-لرص

ا"@ح@فلاتة"@وثرة...

الاح@و@منا.ص
@والاد@م

الايتيمايافى:ماتنمن@علاأخذما@@ا@

سفهماويىواكلأجكو@لوافى@لزات8ةتمالى-مرلهءظامرا-
ر@.خقح@صذ@لفطيهبرةمنإلكلبل@مذا@أنيفيدجلدة...،مائ@

عمئ.عيرأمعصنااكان

مذا@طد،أنبتحبثجة.@ل@@لسنهشلتهقدمذا@لظامرولكن

@لىواج-لهمبئمن@وا@ل@رجومرلما@ممن-لغيرمرائما
برت.حتىجمم@لر@د.فإن

الابةمذ.5ما@اضه:الايةلهلىهيف@ير.عندكنيرابن@امال!قال
."داطفىافى@لزحميخهايهريمة"

ا،بهريمونأن)مايخلولا@زاق@فإنوقىأعةشصيلفياءولط
وص

ن@فيوطى.قدومو@لذىعدنااووجي@لم@لذى
ح

ع@
يم

حرومر@

عانل.لغبا

.9@ص6س-اع؟ابدلفبر(1)



10(نرثامن@لز.

بزوالاية.فىجلدة؟مائةصهفإنوجبئلمب@راكن)ذافأما
اد

ا...@طجمهرر@عندعامايغربأنذلكعلا

وحمعم
اباأعراجمينأنامريرةأدعن@صحجينفى@مانبتذ@دفى

ابنىكانإن@قه،يارصرل@حدما:فقالوسم-عليهلى@فه-@افه-رسول

فروليدفشاكلائةبنى"،انلفنديتوأت@با.فزفىعندصذ.أ-جرأأىعيفا-

اعلىأنوق@اصدعلم@لأ.فألت
خلىلرلةودببممام.ترمائضجلهبق

يد.ضىو@لذىوسلم-:عليهاقهعلىاقه-لرصفقألإرجم.مذا

مائةجلدانجل@وعلىعليلا،ردو@لتمالوليمةامه.بهتاببين@لافضبر

ا،مذامرأهالىأسلى-لاقيقرجل.وصايير-وات!عاموكرب

حمع@رعقرفتعليا،،شدادجا،اعزفتفإن
ا.

مع@لزاقكري@علىدلالةمزاقى
وجيتزلماب@-)ذاكانماءا.جلد.

جم،..نإن@%محصناإذا@انفا@ا

ا@طاببنحر@ن@ولا-،ماال@-.حديثمنفى@لصحيحينوثت

عشه-،وعى@قه-
عدابثاقهإنالناس،أبهط5فقال:@لنلم@غطبم

عيهأقىدانجمان@@ياب،@ايممحاليهلوأ%ق،باطوسلم-@يه@فهص@ل-

يلحهصررجمناوسلمع@يه@فهرسولورجمووعبنا@ا:@قرأنا@اجما!آية

اقه،فىكاوبجم@ل2ب@لانبهدل:ل،نعضزمانىبالنا.بلرلانفاخنى

فقمنطملىصاقهفىكتابلمرجماقه،لهاأششفرصةبثركفيلوا

الاخرات.اوبلا@@رب@ب@4ناتذا@@والنا.جال@عن

دبهرأنإلادية،@نا.و@اطاعزوصم-عيهاقهصلىالنبى-رجموت@ه

تئبمأنه.برؤن@فتا.@
1 جم،در@لة:بجلدولارحم،1

عفك@ثلمنهلا

أنتيفهنا@@لزناةا-بىا@ف@@لةو@ل-عليهاقهعلىلرسول-

ثا،.ذلد،ب@دونبر-ئمجملدوريرىشلفقاءومقيربهم،

1ص6@-في-تنبر@اللغ(1) بمما.وما2



1 0 النوررةص2

رجمأنأعلملاسصه:مابفى@مل@ا.وتال
عليهدلتالمحصنين،@زانيق@

حكها،ولقنلاونهاشخت)هما:احدتمالى-.اقه-كتابنإخان.

ع.اطولتلاوةبايهني@:او@ا:

@@تمالى-:نوله-@ىحهاافىو.تلاوكانسختألىأما
و@غة@خ

هذ.وتم@.دة-ترواياتنىذلكوردوئدألبتة،جموصافلرزنيااذا

نباق،حكلاوأنوعقلوما.ما.ووصترأرمابهنلماأنعلىللىوابات

ب@مر...منفلو.و@اصعابةفله،وسلم-ملبهصلى@قه@لنبى-

نرالم"دعالى-:فىله-اسمو@ط.@قلارفىبافبحةىدنى@الآيهوأما

الم،به.ليحماقهكتابالىنبلص@اقياب@قف@ب@اوتوأادبن)فى

رجمفىقىلتبأ@العلى@لضثرنرن،وماشهبمنريقيتولىنم
دبين@بهو@

جمهوضتروسم-علبهافهعلى@نب@.ربها@وفدالإحمان،بعد@زافيين@

فى@لص@يابخةئهورة،لهسا
لمومغفرؤيشولىنم5له:فضوعليهخ.

جم@لرا@رفىوذمجم.@لرحممنفى@ا@وراةمح@أى:عرفرن،.
دقرل-مذا@على-4الانلىلتاضرعن@ئنابتلنهعلىيدلالآيه.هذهفى
@تلاوة@بايخ@وسر@نا.فى.نالت@لرجممأن

1 ،
، 0 0.،0

فىرأفةاء-تأخذآ؟ولاتاد-:.قىله-من@الا.@اخذ@كذك-3

الهد)سقاطعرزلاسرد.؟فى@طز@لثفاعةقيلاأنه@00،أقهدين

@لاكل.الرجه@تالى-افلأ-ثرعلتنفيذتعطيلاذلدلان

دبئفىأفةربهمانأخذآولا5تحالى-:آوفى-"طممص:الالىص@لظ
@تخبتعنىوالمراد@لمضر".افىمة-لماظطاتفىاى:0،0@ته

صماماه،صركن-6با@@لقركنايناحفىلاصان)@فرا.ريبما(!

@لقبطى.للأمينصللعبع



عفر@شامق

جملدة.مائةمنأقليمرنبأنأومؤلم.غيرجملدامجلدوهمابانلملد.افى

ما...أوشفاعةدبإصقارر@ط

لما
أسامةبهعلى-أبهروسلم-ع!اقهصلىل-ا@رصأننصح.

الق"يةوالمحزروا،ببئاجمودنجتلآأ@فىضفعيرزبد،ابئ

تاد-@رد@ف@@فى@دسأتثممأسا@ةبا:@لوظحليا،أوقبف@صرنت

ظك@
منضلإلا1أكا@لناس،لقال:،@نطب@ل-عيهل@تهصلىم-

ر@بهمإذلو@،شبف@لنرنجمقذأصوا@كا:أ@متبلم
موأ،دفحيف@

ا

بم@ا،.لطحتسرفتعدبنتعلةأدظرنالى-وأبمد،اطع!

@ه-اقهرضىام-@لربن@الزبيرفنتبولها،بحرم@الشنامحة،وكا@كرم

ه(."عفا،)نضهت@الى-اقه-عفافلاالإمام،الىداطبلغاإشنال:.

بروحرمنالى-قوله-فى@لتربمأن@ما.@كنيرسي@-3
ذلك

لإندامميرسنكو@الن@يظحرم،بافظ.محنهومحبروالتتريه،المؤءبي،ع@

اك.@لزمنالمؤ@فةزواجعلأونية،ا@لزنن.@لز.ذواجعى

وجشتأن@نلاببهرز@لضوأنهمره،افاعلى@التحمانونأخرويه@

و.ل.زلاصوكد@كنية،إوا
فى.اراةتزوخأونة

@لف@و@
@

أن31@ماممه:فقالبضى@دلاهالمسالةعفرفىقول

ف@لزفىصا@تافزألا.@@
با@زا@.@مفيفهحون@بالزانية،@ليتح

نهم@يأ@لمنجماعةفذب
وما@ثو@لثاض-نم@بو@4@لنلاثةالائم@

ن@جرارإد
ح

في@.ح@زا@
د:قاقاد-أمه-لان@مزيهب@...@ا.4صر@ا

.
@حو.صا@لوو.ذلم،مارو@.آ@@احلو

@ميفة...و@@زانية@ه

@ة@افى@@اقج@قئلاءوذ@مل@:أ@لنأخ@.جمامحةوقالت
ت

فة،

وتتادة.س@اطعنروىوتأص،الإماممذبومربمه،ولا

8صالآلرصىء81صررة(1)



1 رالنوسورة.

أد@وس
لابن@افى@لزشالى:.ترله-وصما،@مددنكق@ق@الايةم

تي.ابالز@لتئيزوجأنشهانهافىتحالا.شرة..،أوزانبالا

1لزاقبااو@لتية ،
، 0 00).

منعلىبةألمحضنثمدأنير@ما،الابتينمانينفىألمتد%حمالأبةومحلى

تنفير،اعظمفيهاقيرممننهاالافترابمنوتنفرانلزنا،كلةجربمببرة

انجضمعأفوللىلينو@لطراتبتئريانملىالإصلاملان
منعاتوا@ياادفرا؟مابكىارتاي@ندوسامئوصرعالإسلاى،

نرع@@
لرذيآ.مؤهفى

5 5

بتنفبذوأصتنير،أعظم@لزناجربمةمنمجانه-قر-أنوب

5أورأولبدودحبافىصبت@فقو 0 كرالصاتماخر@،ذلدأنبع0
نتال@العتدين.امحتدا+@نوأقم@ناس@أعراضعىأنشأ@امن

1ف- ل-:0

ممناجلدممر@@د@ص!بئبأريأتىالنمئم،بت@دصهيرنونوالديئ"
3

)ئثأبدأوأوثةنمه@فى@متت@بلواولاجلدةثمانن
م

بلا!4)سترن@ق

)5(،.ردرجمنض@تةننجوأصلعرا،ذكبدمنتابراالديئ

منوق،بر.تالى-،وقوله-
أوابسبئى.@قذف@وأصله@رى،@

ن@:به.والمر@دب@.تلىف@إذابكجر،فلانرىنقرل:4بئ@ا
@لثنم

@لسب.فى@دن@كا@مهمابسنلزأوفا،@لزح@بفا@دق@و@

ةى@لر@ا:اد.المرعلى@ن@مالاءأجمعوتد@لرأرى:الإمامقال
نا،را

ن@ر@بم(1)
النواءرو.@الن..،بر:.

7س6ج بلما.وصا2



عثر@ثامنالجز.

ضالى-أة-نيما:وثانا،ذكر@نقدمأحلما:عايه.ندلالأقووفىالابة

بفدبالىأ@ر@نللىادأنعلىذكندل@ل@فائف،وصالمحصنات،ذس

له.تهوثالثها:@لعفلى،
من؟محاتدمرعلىل@ئهداه،)باربياتولمنم

ي@تادابا:ورانا،بالزإلامتروطغيرئودمقر@مذا@انومحلوم

ادالمر@نفىجمبي@،بو@لزالىى"الجلدلا@أ،كل@ال!

بالزنامر@لرىمفا
1 ،

، 00).

المحصنات،و.
بهع

نفهبقالللنع.ممعئاالفةفىاز@وال!محضه،

صويقالة@ا@را@منصاحماماتأى:حصينة،ذرع

صير،أ@وضع

"

@
بمرء.بربد.منماخ:@

وفاخة.ري@صعن@بيدأت@النمات@لنا.منا:با@منتادوالمر

أالمراةصص

قاتمنعيالأبزك،أ@يفة
ص..صم@

صفاتمان@توة-"اذادر@ل،و@المرأة@@الإحمصانوي@للئتالوا.

اج.والزواءرب@،ووالإسلام،@لمناف

و@مارأثنع،قذ@نلأنمنا:بالذكر@لنساهبحانه-خص-)نماو

5دو@@رجالالاظدأسد،ذلكسبيلضقافي ح@ا،فىت1
سوم

ا.

بدعنهأخربتدأ،8...ناتا@يرمونوالذبئالى-:،ت@له-وش

أبدا،ادةئ@لهماإلام...فاجلد،نرله:،وىجمل،بئلاثذلد

ن،@ماسض@و@رثدم

بةباربأنوالمثمبالفاصة،@عفيفات@لناء@ونبر.الذبنأنوالمئ

لأ.مزل@م-ا@لهىناجلدوا-به،مافنؤمنعلى@ةلهميئهلونشدا.

لا.ةفىص.سو.منبهنفرمراماعلىلهمعقاباة،جككا@ين@لقاذفين

ج@رلزىشضفهسير(1)
ك@3.س6
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ا@ما@أبدا@مببئهادةاذمهيى.@@لهؤلا.تتبلواولاألمحمنات،
@

@تم

نم-بر@.مرممنلآل@
علارجرنأطظأى:ز،وآ@لفماسةوأو@نكا:

دا@2وءدنعاد-،أف@شربعةم@أ@
@

لأ.@سابا@

بنلاثللحمات،@نادفين@مزلا.عافقدنعالى-افه-أنىشفانت

منتريةعتربةرمىجلده،ثمانلإ-جلدمفىولملجمه،

@لزنا.عقوبة

ضتجرلعلمفىثلونفمحنر@ه،نيا:ونا
1
تهدر@زالهم،باند@م،0

لايمد@افار)نالذبنوذبئ،با!.نونيم-ماإض@المحتعفىبصيرونو

انسلختلأ@مشاخم،قللاضهلراوانأوا@،الناس
عم

عنف@لئقة

ل@.ة:@فاسمف

اى:با@فق،لهمتماد-@فه-رصصفىونتمثلدبخ@،وثا@ثا:

محه-طاعقروجباط
ب

يمته.وشردينه6دابوعننه-حا

بت@دس،إظااضفىلإء@لقاذطنش@ت@اد-.أقه-عاقيوما

@صو.،@ا@سن@قصاليز.ا،اضي@حما@ا:سنعالاطادعة،@لربات@قر@

عناممم...و@كرحكر@قهم،شمايئسنوصانقم

نمصؤكا@لتمأنل@امرة.@لريفةرةاطعد@ففوسض@.واض
@لر-السنهنركالمجمع،فسادإدتؤدى@اقلرذانلرر@وعلى@لباطآ.

"لسغها،نهتجد@أردونة@شر،.@اضتنهش
يردعها.أو@كر@اق

إوى.إالد:إلااد-.ت@@ه-ر.،نا.سلأ:الاانمح@@فقا.@اتفقوقد
ا

@

ةت
صفةأنكلحئالاجمرة.الجأعدمردت"لوا...وأع@ذلدد

حمالهم.وءلاحاتم،نرالاب@لدمنات@لفاذ@ين@ؤلا.سروللا@نسق@



عرلياكأأءق.

وأى:
صةثهداحللآبارباياتوأندونلمنات@تاذفرن@كو@.2

ملى.اماظ
اكإلاقمالى-،اقه-شا@هعنارجرناط@فاسقرن@

اولاةنة

فإناوأكالهما@أصاوأصلرضرعا،صادقةبةنوذلكبمنمهم
برلشولهموذنربهم،ممغفرةكضلتعالى-اقه-

نهه.

سبةإلى@يضيودلاالاشا.مذاأنعلىأبضا-ا-اننتوكا

@لحصنات،قذفم@تمقعلبهم.تنفذأنببر-@لعقربة@ن@لانلد،أ؟

شاد@م.فبلواظا،ولصلمربراتاولرحى

رصراد@م،@نولومى@رسصستربةفىمرا@لات!واك

ةع@اشاهلاص.ادةص@ةبرون@نقها.@
إلإالذبخهالممق:بهرنفب4،@توةمد@

دنهم.س@نجلراظا،اعلوذلك:بمىتابوا

لاا.الاثأذيفة،أبو-الإمامو@ى
شاخم،نبولالىبرجيم

نماط
يرجع

أبداا@مص@لتللا@مالفئ،وصالاجرةإلى@شربهيقط
ا.وأصاحمونابوارإنحىجاكم،ممقعلرلأى:

ننحنتماطخه:،فقال@لقرطبىالإمامالمسالاهنهنىل@لضو@دص

فق@.ال@ايدأ،ثهادتهرردجلد.،ذف:@قافى@أمح@مثث@الاب@

حمنى@ك@دأنهأىتاب-وإنصهفىعا@ليخرألا@ت،.

ني-.ولو

--4

نبرتيدعظقىول@لفشصفةأنأى:إبهاع-فىفقهلعا.

لابمملوغيره:حيفةأبو@ال@ثهادة.رد@ؤطهفى@لناسواخاف

شهادةوأمانحالى-.اق-عدفقهولينوانماشادنه.درفىالاص@ثناء

ال.الأصمنبكلالولا@،@وأكذبنابور.@@أ@تقبلفلا@لقاذف



ر@فورةسر

قكذف@لقطنابفإذااادؤ@ض@رد@فىلعا.الاصنا.ا@ور:ونال

@للقا،@ثهادنهقبلتبةبا@تورالنإذاالفئ،ردما@حلأكانمما.)وشهادنه،

نلفقها..عامةترلومروبعده.داطفل

ضه-رضى@مهاب-اطعادنعرفدمىبته،توعورةفىاخافراثم

ك@)ذاالاقرلة-ن-.ح@لانوقهأته:وخ@و@شبو
ب

ؤذلكنمه

نيه...حدالنى@قذ@@

لملانن-الا،و@إممعأنبتهتووغيره:ادمامهافرقةلتو،

وجم.بتكذبب،لهشعنيرجمع
@

ل@قرولاضغفارمه،واطأ@،علىدندم

له،1.(.إلىء:@لرد

لىالاوهرا.-اطنا-بفممرالمؤ@نينا@يربهأالتىماأنويبالو@نا

ة
نةتبروني@قذتهذا@لائا-صفيه@،كذ@فف@لصأفاعترلانول،:@ا@

محانثراايىفئ@لتبرئةومنهلملدفذوفصرء،
اعتبار.إلهوكأد)،وروسر

انخمح.أفرادين

م@.ب@قافف،@شادةلتفأدالا،اطمذهفىولا،أنيبدو@ناكا

نفهأيهديبع@اندامهلانفال،فمايمذب@اعتر@ى@نهاعا@@لىبة@لتر

له.طوصلاحتوقه،سقعلىقريئ

د@قىيهمةاط@انئريعاتبهنهأتباعه،افرل@رالإسلاممجىداوه@

ة.إلاخروفى@دنيامما@لى@لسمادةأ@!يزدى

@@لسورةاتقلتش
إلىعامة،بعفة@لش@حمعزبثد@طمنبما

"بينماحدثإذا@لتنىعمعندثاط
د-:تم@مال-زوجين،

89ص6جالبباق@اضو@المضاوو@بم.9كيص21جال@رط@كدبر(1)

وما



عرلمامنالجز.

أنفهم،إلأضهذا،لهميكئولمأزوانجميرمرنو@لديئ"
لأواظامسة(6)@لصادتنلمن4بالته!ضهاداتأزبعاصدمفثهادة

ت@ثنهدأن.نها@لحنابويذرؤ(7)ينذ@ل@منكنبن.عليه@تهإنة

غضبأدقو@ظامسةه@@ذس@ل@لمن4بافه!ضهاداتازج
د@يما@

روعليكم@ثهففنكولىلا(9)@لطادقيئمنكانبنعليها
حمته

).؟(،.@بوحيهمشافهوأن

نهطلع@،"رواباتألاياتمن.ولشسب@فىالمفسرونذكر

@أخرجهما
عندامرأتهتذىامية،شملالأنس،عب@أبنعن@بخارى

هع@.على@قه@نن-

افهعلىل-لا@لرسفقال@لح@.،بنبثربدوسلم-

ر@ى)ذا@قه،لي@رصففأل.فىن@رك،.صداو@لينة.:-3وعليه

@كبخلآي@حى@لبينةبنطلقرجلاعلى@موأنهأحدنا
عليهصلى@فهبئ-

لخرك،.فىحداو@لبنةة،لايقولوسم-

@ىقماب.اقهلنولشلصادق:إفىقطبعثد،والذىهلال:ضال

للآيات.بهفرجبريلقزليفد.من

فثهد،ملالنجاهالهما،فارصل-3وعليه@فهسل@لنبى-نمرف،

من@كلكاذب،احدآأنيلم@فهان@قرل:وط--عليهملى@تهي-وك

أنائب
را:وةوقفومامةالخاكدكاتفل@ا@ت،زوجتهثظنم

تيالى-.افه-ولغفبنلمذاب@ىمرجبة-@ا@

نمفىجع،أكاياحنىظونكصتفتلكاتعباس:ابنلظ
لت:ظ

ففت...@ليرم،ساشقىىلا@ضع



لنوررةص0؟1

قإنكاش.عليهالقهغضبأنادامةفىدتن@ةرواي@:وفى
ماددين.ال@

ب،ولدها؟لا@دعىأنوتفىب@ما،سم-ومح@ي@أقهص@عول-@لرننرق

.(.@د...،@طظبهاو@.رىأور@ا@اومنولم@ا،برىولا

اأزولرنول-،نطفى،-فىارىةا:والمر
بهم

ىأ@0،0

@لزنابفاضة

لا.لهزبمقولمةأىأنفم،إلاثهدا.لهميهنواالى-:.@وفى،-

أض.أىصحم@يكدننا.بالززوجا@كمقؤفرااينيناجردا،

فعش@الف@أحدلمنئهادة@ى:أحدلم،ثهادةوتوله:،
@تنى.حد@عنه

منبهرمامايمادمادتين،لمن)نهباقهصهادأتلرخشهد،أن
نا.دز@

أق@الاشدا.لهمبهنولمتالى-.قىله-8ماطخمه:اءلقال
م..،

رفعفى
أ@

@دلهنتأنهئافى؟و"ثهدا.قب@ل.أيهأ@دماوبهان:@سم

دللثهروا@داولوكانيلامحنبل@ضدلهذا@نهومولا.محير.نىلا@.أنإ

مشدأ،@رت@وقىله:،ما...فابنيئددنالىبئ
ادات،@أرخوجره،

ثهاصات.،،@رخو@االضدك@لكا@ى:

أرالور:.أب@وفرأ
بع

مش،لاتر،ا@مح@لنهثبباشادات،

@د.أندة،فحا

ادتين@دلمن)نهنهادات.إفهأرخأمحدمديكلأننعيم@تقدبر:.و@

ذبين،@ل@منكانإنعايهافهلحنهأنءا-واط5فه-:شحاله-

@ماثيهن.@لمنانهباقهضهاداتارخدش@انبمدعد@لقاثفلمابنان

ت@راجع(@أ
3؟.س6كنر-ابنير

2ص3ا@لا@ي@-مح@اب@للآ(2) 09.



كرنامن"ا@ز.

1@قاذفيشد@أنأالتدن،الاربحبداطأ@سة@شهادةو@@ى:
لعن@ت0

نا.اقبمالزوجتهرجهفىب@،ذ@ل@مقكانانعل!،تالى-اقه-

نه@كوخبالذكر،-@@اء(دة@شهاأى@)فروالارس:.تال

بافاتمايقعدا)ظدح@فىووكخابالمرى،لاخفلالهابفا-،شه@دة-(

لآ@@أنل@.تاله-قرنجر.دأ،"ومى.دؤ.@@@الار@و!طبر-اتحقينمن

0،0،عايهافه

و@هاممارما@ابمز@ا@نبر@.حعااالرأة@@مامجبسبحان@-س-ئم

ذبير،ال@لمنانهباقهثاداتننهرأ@أاب@ضضيا@ويدوأقال:،

نوورأ،."نمالى-وفىلا-
قأ.مم.ل@ىا

@تهمة@فلانأقال:ا

مها.وتبرأسه،نةعنالادف@)ذانفسه،عق

فىتماد-صرمح@الذىدا@مرىا@ير@مذاببالذأبأدوالمر

انا@لزبماض@زوجهارما@ا@لتىلزوفيأن

الحدوبر@،ضهايد@ع

به.نذنهايماذبين@ل@لمنزوبهاإنباقه،اداتث@@رخئهدت)ذا

"@ثهاد@@رخ"علىعطناإفمبوالحاصسة،يه-،صجا-4وقى

كلف@زو@اإنبافهشادلت@ربعشإت@ذاللعذاب)عهايمولى:

علبها،لفهغضبأنزدأما.ضاس@.ئهادةذلكبعدنثهدنمرماما؟يخما

@قزوجما.كان،)ن.
@ارنا.بفاخهاباما@ام@فى!@مادفين،@

عليا،افهكنبأت"تعالى-له-بضير@ت@المرأةبافبؤ@وحاء

عنجرهافىقأثدنح@لي
نر،،إن@بدونقيفةباط)فأواخرثب،@@

ا.ك@حال@فىعاياتالى-افه-غضبمقلعونبةنبرالب@@مقو

1صالآلرص-81ننير(1) 05.



1 دفو@ةرسر1

حكلىخاقهتحالىمضله-منجانببيانالاإتءنه-5:مبحماختم-ثم
عيم،.تو@بأقهوأنورحمته،محاليماقهلنضولولاقال:،

نألالتفا@.بأصلربالايهوجاتمحذوف.رلا."ابوص
@

@يبة

عبهمتعالى-من@فضلو@الاشناتمقامئانلمنايهما@ب،أطإلى

الاحيمحهبنشري@
م.

ون-المؤ.؟ابه@ارحمم-عبم،تفنلتالى-اقه-أنولولاأى:

ذلكلولا"بالفاحصة.أزوابهمرنبر@النبنع@فىلممائرعهب@بب

اطومن@لففجةمنلمصلط
رخ

نه-أوايمنمبحاارصفبهلامجيطما

الاح@مذهضرع
بة@توعلى@له@اوحفاعبما@رضنيناشرا@لووصم

ادصدقة@
دائب@بةدنودقبودكير@لى:اب،شلى.نافه،اوأننمرح،.

لباده.عاشرمحهفىكلاى:فيها،،صدقمى

أ،ت
ومف

ذفأن؟لايات،امنهمنما@امدا،أخد@ا@لاحالاما

جمونفإنهعلى@ةءانالا،.)د@باربمةباتاذا!@لزنا،بفاحثهروجته
د.@طعاء4قامثنوبين(يلاعنانبينجمرا

)فا@طد،طيهيقامفإنه@لزنا،بفاضةعفة)@نيةتنفنضلاف.

لاترفىصا@قأنهعلىثهدأهباربئبا-لم

كا@فازوتجه،قاففحك@لماذاكنتقول:و@لكالعلىا.:بمضقال

4نى@صوما@يئ،ألاجنهقاففلحم نحففا؟جا.1

بزالزو@علىنررلاأن@اب،وا@
4إ@)ولة:4ة@زنازو،وأ@@ني@@فا@

يجدأنجدامليه@صحب@نو.عليه،@صبر@يمنهفلا؟دبيت،وفساد@ار،د@
وجواط@لعرقفيه.)@امافتكلينه@ب@،.

@غابى@وأيضا@إنلابص.م@
لاأنهارجلفى

منافىن@يرت.،عنإلا@لفاصئة،بتلكجتهزويرى

@اياه@رميهفكانلحته...ةسا.طرمته.وقدطلا.ذاءلىأرى



1عشرنلنا.الجز. 1

بؤكر@طس@!للال.صهادةأر@دكلل@لئمارعبنالاسدفه،دلللفنفبا

ف@قىقاالزوج-بجاةفىة)د@نض@الا-@بالابمان،المؤكدةافان
م

@نن،،ا،ندتفى@شود@

يبدأأزدوجيىبيناللانجمصةأنللأإتمذهمنأخذ@لعلاهكذلك

ة@لزوجة
اءاص@المرةفىصللصا@تهنلمنإفىباقهأثهد@قاض:آ@امترلث

@فكانإنمحي@أفهلحنةل:قي
تج@-،زوة،رىفماأىذبين-@س@@

@ايهاذبين.لمتإنهبافهفدات:صبعلرامهاد@فىنقردالمرأهددوك@

فبماأى:@صادفين-@@نكانإنمليااقهغفبنقرل:ق1أص2المرةوفى
ارو-له،

ختها-.فىا

أبديا.فرائالبنهما@ماضىوفر@اءد.منم@ستطذد.فالامافإذا

1

ف:.@قرط@ل0
عنيناتم@ببن@لفرفةتفعانالل@نمامو:4ةصياوالدماتال

صلهلولا@إءوارثان.ولأأبدا.مجتدحاننلا
وجرنجللاابداتجاا

بلى...ولا

@نفىاغم@بع@@لغرتةنقعلاويخر.:أبر@نبفةوفال
حهانالله

بيهما...آ@طايخوق

@لزوجكلأاذاى:.ان@@وقال
فر@ثىزالفتدالالتان.و@هادة@

مخير.لاعهااءدلدرءمر@سالحاخها@.لأنإنعن.لماوت@ش@@أنه.)مي

سق...،@لفراشروالفىلالتماكاوليى
ر

وبالنبةحصنات.للبالنبة@قذت@حمصجانه-بين-أنوبمد

ا0@ووجات
شانفىافانتون@تا@لماثللإبرأدذلكو@ل-عزبخ-

ن@(1)
بر

ص@@لاهبات3
اثلاص3م-

1الترطبى-تسيرر@ع)2، 1ص3 93.
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9 1
ةرسو

رلنو@

فىبلو.أنالمو"ننعلىمجبكانولماعغا-.اقهرفىعاثت@يدق

شالى-:ففال-اكاوال،من.مئل

منكم،عمنبةإلإفكجاطراالذيئإن"
لا@

لبهم،شزابو.
نهمامرىلكللكم،خيرموبل

الإثم،مناكنسبما
عذاثدهمن@مقذكبرهوالدى

ظنإذ@تو.رلا(11)عظمد

(12)مبينبفكمذاراوقاخيرأ،بأتممهمو@الؤمنات@لؤمنون

ائيعدلملشئهداءفأرلئكيأتىالمفإذ@،ث@هد@بأربملى4عاواجا،رلا

ة،و@لأضرالذ:!فىورحمشه@يكماطهضلةورلا(13)بزن@لالذم

بألسفتم،"تلقوبذ.(14)عطثمعدابفيهأففتمفيمايممك
@بهلكمما@يىبآفرايكمقولىنو

0يروتحصم، ئ@4
ومو

افهعند
نتكمأنإأماياكونقاتمورلاإذ@تموه(15)عظيمر

ثوا%@ل!تع@أنافهيظكم(16)مظيمبهظنهذاسبحاكبهذا،
3إنأبدا

اكلهثنو(17)سمؤءتم
مايموا@هالاياب،لكم

@@
)89(،.يمو

@روتعائثة@نفى@قىلتالاياتممن@ماملخم@:كثيرانالإماملظ
نف@لر"@ااالنانت@ن،منو@لهتانالإالدلا.رما@احين@ا-@اقهرض-
@ا-و@فربة@بحت،@)يهنبا

عليهافهصلىولشبيه-لهانعالى-افه-غار@

.-3وعليهصلى@فهل-ارصلرصىصيانةكابرا.لفافئرسلم-،
مماشةحدلمثمنويخر@ادميهجنفى@عا.

"

افهلرصكانفالتكا
@ا.3خوج@اب@ننساب@،إينأنرعاسفرأرادإذا-1)و-@الب@اللهفىص-



1عشر@لثاش@جز.@ 1

ط@كزا@طوةفىصيابهياقرعه.بها@.ج
فىذ@نو؟@همى-رج

جمتالاربمح-،محلىالمصطلقبئرةصكر

سم-،عيصصلى@تهلنبى-مع
نيه.وأقىلدجفىصأحملوافااءجاب،لأشمابعدوذلك

لك،غزوته.من-3وعليه@قهعلهالله-رسرلفرغاذأحنىنانس

@ل.بالر-6ذنرا@ينالقحتمحيل،با@@يلن@،3ننالرثودنوناسنالنلس

الجبثى.تجماوش

لىفإذاءضدعدد@،ظس@تالراحملة،إلىأنبتشاقمنقفيتنلا

تد
فياللأ@ار@طوأتجلابتشاؤه،نىفاجتب@حتدىتد@جت،فرانقطع،

3"

@حسبونومبحيرى.علىحلوهفردجى،مرأخطوابى،يرحلىنوا

حين@@بسذنلمالحم،نبئقدملمأ،خفاذاكإت@انا.وكانفي.للى

اءلفبعثوا@لق،حدشةجاربةوكنتحتملوه،ظالهردت،خفةموهره

@قددصفر@وحاروا،.
دأ-يخ@وليرمنزلهم،سفيالجثى،صارمابم@ى

إد+ز@رنير-أئ@نتو@قوم-أر@ر@ننتيخ@افىبهتنزدفيمحى.نهم،

الىولبنص@وأنوكانف@تعشاىغلبتنىمنزلىفىاصةجاأفافبينا

@و@ىمنزد،@@ناصبعا@يش،ورا.مقناخر-أىس-عر+تدلى،ا@

رحين@رنىماناقنا@،إشمانصواد
2

أتلق.برافىكاقوفدف

ل@جاب.عيامفرب

وأفه@ب@بصيوجى@رت@ىفنى.عرضىجاعه-شظتاإ-ةفاسة

فر@ته،را@أ@اخحيراستر@اغ،يخر@طةمنهصصو/6ممة،@ا@
1
2

@.

ب.الجبش،انبناحىبى@لراطآبقردفانعا@قفى@31،بياعلى
الرفئد@ا

فىثملدن@د.يرة.ضو@ل@@
أ

اقهعبدقولىبرهاللىر3واى،

ا

سدد/بنأبىا.@
1 1

. 00).

61ءاتكم."اننفسيرابم%) اتا@الأ-ن@،.@@اد@-،ب@و@ا8

لشاتهذاكل



ر@نو@رةمو

4وجا.الذيئإنءإلى-:بقوله-@ايمربمةالآباتمن@افتتوقد

2..،عضعصةبالإفد

أثلإند:وا
علم-وكفربفلان-أفكيمالشه.وأغ@ايهبح

إكذكذبأى:وإف@،أف@
ا.ة:+-ا

منعةاجماودصبة:
@@

لارزومر@لثد،@لمصبمنالاربعين،إلىيثرة

."ويؤازرهالاخربشدالاواحمدءص

كذ@منراماةناراالنىانأى:
@سيدةعلى@شجع،وبهتانقبيع،ب

عاننه-
ط-عخاقهرض

بخمالمسدون-لمجاإب@-تونينعةجمام
دئة-،بنكطع@لثطان.قد

3الإسلايظهربرتوبضم
اقهبدك.@نفاق-و@@ايهفربطنونت

وافباعه.سلول-بنأفىبن

لدلهاعةجمابانهم)صحارعبة،8نعالى-بقرله.وفى@قعير
ا

بيثة،اطفا
نة.وص.بمكر)شاعها،محلهنفراون@نثر@ا،علنواطؤا@لى

5لميرمرتبلضرا@منجو.لا8صبحانه-:وترله- 0 0 تسليه0
عنأدابم.عا@مادقين،المزفينمحابهو،وسلم-عليهاقهكلللنبى-

والقح.@اعذبدركاتنجايةلغ@بالب@اطامذب@بوغ
لم،سر)مرمذ@كال!حدبثأنتعانرا-لا:@@

كشفنهلم،،جرموبل
ضعصف.؟قنرى@لإبمان.@ن

@ضقة

1اقهص@د-ال@صو.منونهبن@اوأضاالر.@النانقين لهو،.لم-و-1
قدأنم6.و@ل@زضينبته،

الدرجا@أرفعلهوكذيمعببصبرألأ
نعالى-.انهكد

عتالبن@د.ال!فى@دثاطأنفهنالزلا+أمح.@اسبانه-بين-نه@
الإئم،.مناكبمانهمىءاص@ح@8فقال:



1عنر@نامق@الجذ. 1

الإمكحدبصإخاعةفىاضنركواالذبنمؤلاءفواحد.كل@أ@

@نفي@@اوخبسبببسشق@@لذىال@تاب
فيإت.نف@.افترو@انام،7

نهمبرهتودوالفىتاد-:،وقىد-
@سو.نط"عظبم،@ذابله

ذب.@ل@دثاطصذاسا@ةمعممتودمنعانبة

كثره.والثى."لم@@مالروفها-ف@@يهر@@يهبرو@

علهوحرفر@ايهاذب،ا@بثمذافىوضاطمصمتولىوافىأى:

@ملبم@دابلهاشاعه،
نمالى-.افه-نفدر"بقادرلا

3تودالذىبهذاودوللت@
أقهمحدب..

ا@ناكرأسسلول.أبىبئ

لإئما@ته.الا@بالنميبواضعالعحما@ه،دظانى@رزءنهم،،

ضىرومحلبا@ائش@-را@تهتردبئصفوانلما@ا.أةرد@

اقهعدنالىضها-لقه
لمنهفتال-ئةنالراط3طهمنله:صلمنابىبن

ماصبحتحقرجلخباتتايمأةاصلقه-:
مانحتواقهينردماجا.

"نا.نبهاومامنه

تودءبره@لذىقال،نترل.با@مو@بوالاولجرير:.أبرتال

اأهلبينخحفلالةوذلكسدرل،ا@نعد@فه

بدأدنص@أنبالصير،لعم

ععوكانالإدك.بذكر
سلول،،\،.بنانهصءيىبه،و@كثمأهله

عنى@زمر@عندبخاس@فىعيي@"؟هنولىكب@نىو@ا@لوس@:.وقال

ذلكعلىساروفدالاشة-عبأ@-نناقهعبدصمحالهمثة-محنوةص

"المحدنين.إكر

عن4دتعصوابقأخرضأ@الطر@ق
ا

الاياتهنهولبدشأنهعر،بن

احبنأبا@ي.-3و@ل!أقهص@د@ا@رسول-محانثةالسيدة@برا.فى

عدإدبثثبمعيم.ن@ئمالناس،لجع
نفو،ىء؟فيأد.بنلنه

صبرير-71لبىندير(1)
57.
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ففريو@جض،ب@نتوحم@ةوصعلع.نابت،بئسانإلىبثثمحد@ن،
.

3يخوواقر،لمنهيكد@صلا،،لمأ@أبنإنوقيل:و@ء!...با

بومالناصرا@زابهعا:4@لإنةمةا،
@قيامة،@

يسابهر،أنسبلهمكنالنى@علىقالى@إؤمنينأنه-سبهعاوجه+نم
فقللى:الصا؟همذمسلفى

مذ"اروظا،جربافشهمو@الؤمناتالمؤمنونفئحممتمو.إذ@ولا"

."مبين)فك

@أ@إخرمنابانفم،اادوالمرملا.بمحئتحضيف@حمرفلولا،5و

و@مقبدة.االينفي

سنم-أنوقتهلال@:
@

الإدل@حدبثوالمزمنات-ا@الزشرن@
هذا

"بانفسكم"ظنمتم

ثهدتاطاذون@غ:.حنا@ي@،افا"يهمأ.وباض@ماةبإضأى:

ثكبالمنا@ترنلذاعهدنى@
خ

فقل.أو@ليصدتلاواشحهتاند

ةال@حرانلوأحمى(نف.،بافى@دبئامهموأضا@همإضعنوفى@تببر

ن@ص@حق"المؤمتينينةادق@لصوالإخا.و@دقالمحبةروحكرسالى

بنضه.ظنه)نمابره@لسو.@انث@لذى

لهنووعم،.أةنشلرنلاءصأنمثمقعالى-:.قىله-الايةبهنهوشبيه

عم،.أنةظنروارلاة-:.سبحا-
الهود-ا،الايةفىطاب-اطدب.وعدل:@اقهرحمهابو@يان-ل،

بانضكمغ@الا:كيب@تر@مجى.فلم@ظامر،د@@ضحيرإ@@رعنالا؟فى@نهز@لت
@فى@بما"-لبالخ-مبين.اددهذاونلنمجرأ

الا@تفات،بمارالله@ربيم

ؤمئلايلئ.أن@فى@يخهالاشترادانع@@لةالإيمان،*بالنظو@يحرح

أخيهفىلتس.تااذلمزمناأنعدبهتفيهوةعنولاطانبعاعلىأخي@قول
9نمر@لآوص-(1) 1س8 16.
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ببن.لدلمامذةظنهعلىا."بقرلوأن@ص،@فئعلىنجهالاصئةأن

الاطحيقة@@لاطلعقاشب@يترلكايني،امةبوالصرجباالنظمكدا

بأنف@،وس@اررصالاهنومذا.
@

منينالمؤفضلا.تجيركان@

فىصبا،انضوجميمببذلككانذاف@أقماعلىالاعصأصمن@اتوأ

"،15،.أبمد.نهممرضمن

دفخالدبنايو@-أبرذامر@فاذلكادترن@دالمؤمزنضلويقد

ت@.أماوب،أباياوب:أثإم@@اص!لهلتنمارى،،لأا
صا

@ناس@لهضما:

يا@ذلكمل)بئ،وذلد@ايهب.بم.نابىأعها-ال@هرضش@-ما@

2ضكجرواقهم@اثنةفال:لافطه،ماكنتواقهلا+لت:فاايوب؟

ففا@ت@مابقالفىينألاابوب:أملزوجتهتالبا-أباأن)يئرووفى

وسم-هليهاقهصله@قه-رصرلمةبكىظنأكنتانصفربدلركنتلا:

حماحنترحنهى@فصمنها@عا@ةبرلأناوركتفقالت:لا.تال:لرءا؟

ع.خيرشد"وصفوانمق،جر@اثنةوسلم-عليهاقهصل@مه-رسول

@لظنحقملأمورلميبنونالايخار،ارالأطي@ونالمؤ.كذاوه

با@ناس.

ورحم
ص!-اقه

جالزوأبوبيملته-مافاعلىعلقفقدالاشماف،ب

@دصذ@لمالإيمانور"أبو@-أما@امت-ولقرةفال
ىانعاوالذ@ر

@ت.@مح@يه
صبئ

أنصفرلة@زوبها.@ت@هاش!@س،با@ن@االوءبين@نر.@

كأ-و؟
لآ،:3@ازءا@ترلةم

حتىالأ،والا.ة@براه@وأزوجمطال.أبضتأ

رصاكارل-إق@ر@وعائثة!لمفران@اأنبة
ى

عنها-أقه
ثه

ص+64صبالن-لأبىالحبطر@ت@(11

.26ص6نكير-نمسيرا:(2)

2عي3البهاف-قفير(.) 1 8

2ص@ل@ا@شف-3(4) 1



نور"ةرسو

اظرلانهمايهنببا@دال!حديثفىلنائنيننه.بحاوصف-نم

جا.ملا@ى8ثهدا.باربطعيهاجدارلال:.فق@د@يل،بدوتقىلا

لهميثهدوقثهدا.باربعةوا،الزماعانئةعلى@ليدةأفزواادفيلا.@

به.اتنرصماثبوتملى

بهم-نوات(و@قبهم-بانوالمدامواوءأأى:با@ث@هدا.،بانوالمنإذ،

"صريهوفىجحانه-حكه-فىلى:اقه،عضفاودئد،

لم
ذبرن،د@@

منيمئز.نثفبيهعاكذبا

و@زىادتإعلهمويمجلننرس،
بومادار@

ةلنتطنيناؤ.با"،ور@نفلهامر@عامقا!@اسان@-بين-

نجهأنننمبماة@موالاخرة،الدفطفىورتعليماللهنلورلأ،

."عظيمماب

تناعلا.@ناولا،و.
نىالإلهاضة.مم.مقانض-نم،و،غوه.ربرد@ثى.@

له:نرمئلهو@ق.@و@ك@ثشالونةنهوألا@دفاع@ض..فى@التوسح

ضر،.حتى،ملأ.إذأالإفا.،فلانافاعى،

الدنيافىشون-المزأبه@حمتهو:عابمأقهفلولولاأى:

8عمه،ذلكلرلايهم،@و؟ببرلالاحرةوفىبة.التوفرعةبإعطازيمم

بسببيهم@نزل@ى:
منفيهأفضتمما

لمالملاضيم،عذابالإفديث@@
تمالى-.افه-إلاوشدتهلمهمقدار(

@لدعرةناربخمنلعصيبةدثترة@نلكفىاهمأص-"بحاأر-عوم

تعالى+و@-@@ظرف"ازو،كاا..،با@ه:نهناضذ@د:،ف@الإسلاجمة

-

د@ديثلسذ@جممتلةوقتعظيم،عذابحم
عنلسافاى.

ووأونحرجبدونننرعقبعضكمويأخنهاإراولىباشخفافلسان
بر
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لافرابانرلونوقو@ى:علم،بهايهممالبسبايوايهمرنونض"

ديل.أوبيطاوعاشبتيةسهن@أقلرند،شا،تدكه

الإة-.حديثفىخفواالذبئلاو@ئدشديلىزجراب@التينماتينقي

لهمواستز@لزملم،شهمأنلتوتد)يهاكم-ضىتعشل،@رند%بدون
لاا@مبافربهينطؤنبماقيخطضان-@ما@

لهملانقروبالتمبوبهم.
@مدليللاوبكقبقغا،لهمعلملابكلاتمرنيتفولموإنمابقلوبهم،ولا

صمنها.مل

@@الإيمانمابتتض@تنافىخسذ@يه

ظن@سنوستنث.منحبع

بالمؤمنين.

.

فنم-م
ل:دقى@نلابدو@فى@لزجرأمدمركلا@لكر،،الايةنه-صح@

عظيم،.اقهعندومريناو@كبىنه،

ثطاللصبققت@صديقةعلى@كذبننيه.ماخضتمأنوصك@بونأى:

وفىحثهتالى-كد@قه-صبللك،كذلبىإتر.ماةأنالواطمنا،

خضتمطلان@حا.و@رضا؟لهلهوتضجع@ي@،ثيى
ة

ت
ا@خ@إلى"لس@""

مرجالبلدإدوبى.يه،@لد؟وبىء@وسم-عايه@قهصل-

)با-إلىوي.لعنه-!افهرض@امدبق-بيتإلىى.وب@ا@،مض

@ا.بةالإسلا.

فىيفعلو.)نعا@هم@ماممناديعرىةمصبانه-يوجههم-ثم

نتكلمان@نانح@@اضوهذورلا@نجترل:.@لللأص@ن@،ثل

ببهذا.
ععيم،.بهتانمذاصاند

ثمنقص،صءتعالى-اقه-يهأ..8ندط،.
"

ط
ع فى-س.وسلى@حق-.-

منا.ل@لر@دمرالمعنىوهذامنه.بشبأصفىصشاللهإ
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ع@4.طنظعتا،لثناسام@هومجيريهتافى@حنب@صإن:اوا

يفحله.لمومايقلهمالمعليهلإذا،لاناةرنبه@5ا،:يفا

@نتر@.ممنالإفدحدفي@لزشون-ط@بمحممقم-@نوتوملاأى:

نت@كلملندنابهرنط"@اموال!و@ردع@زجر@جمبلعليدقدتمواخترعه،
أت.@بالغ@بثربهذا@طننكلم@ن@لاظنا!@ايمع.أى:بهدا،

تاالر@@

ا+لانثروابفى@افي

د،،بحااطنيامذأئاعةن@لتم@.صبلعلىأيفا-لا-ونلنم

مانلة.المزشيزأمعنماحمنا.فإنخاه،م@شاعةمنايار"نتحبب:@

ة.عاربودفهلانحيطالث@ناعةفىوهويسعه.منوبدمثىبهتكمب

ثماى،-@ل@لأدببالاؤصنينمحبادهتعاد-افه-يؤدبوه@ذا

إلىالاشماخجمردمنأحمامممانجزسأنال،صا،مذهن@فى.م!
ما

@،ال!حديثلث@نطقمجرد@ا@قبترصوأنالمزمنين،)دبى.

-
به.يتلفظمنعليذلكيهروابطأا

@العابمالاصولذلاد..ودة@@@عنالمؤ@نهننه-سبحانهى-نم
د:نم@

مزش@ن،.كتمانأبدالمثلهتعردواأنأفهس@ابهم.

منوعنوك@فلوبهم،قبرةالمؤ@ود-؟أبهاتمالى-اقهبمماحمأى:

@@

@

@

.4شمنجمأثالإفد،حديثفىإلى@لرض@د@

اطك،إأحمادثف

كنتم)نكاملا،امالاعنهآا@او@ابه،أعصأماثواتم.أنيهم.@ر@
لا.كا.)يمانامزمنهن

حما@إارةابهم،نه@بابمننيز،كتم.)ناد-.ت.وله-ة،
هم

شبحانه-.ونكذ%.لوعظه@لاستجابة

أقهويبيننمالى-اونرلا-
لمااؤإبربهم،عايمواقهالايات)صم

ية.توصوتوجي@تميممنعليمسبحانه-به-نفحل



@
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نكمو2صآدنجافى@منس@@اقالابا@حميال-اانه-دينوأى:

ح@وأابإمئعليهلثشاتماأنبمتممي
م@اضالى-واقهم،

3
البأص@

بمفىحكيم،خلقه،

ةمايامرنج
ى3أوث"4

عنه.

الذبئيخهددشين،إلمضاديهمةنوجهاةيهريمي@الفر2نبواصلئم

تئبعلنبرن
الفىدفاشة@

افئءثيبن@ىالالبم،؟بالعذابأترابن
ا

تعالى-:قال-لشيطان،اتخعلرانجاعص

تثأنون@ر؟يئا@بن"
@

يئ4فىاة@ناحث@@
لهموا،ا"

(19)ق@لرنلاوأنغيملموافهة،والاضنياالد،قأليمعناب

ر-وف@6زافةوأنورحمتهمليكماثهفضلولىلا
يم

يأيها(20)
يئ@@

ف!4خطواتيةخومن@لشثيطان،@خطو@لأضالاواإ:

كىزما@@ورشعليكماكلهفضلورلاكر،و@كإلخشاهيأص

(21)عليمحمغوااله8يشامنكىين@الهكق،و@أبدا،أحل!منشثم

بى@قرأولى@@اآت.*و@لسصلى،منكم@فضنلأورا@يأنلولا

ألا@زنا،ض)-بوفواهوا"ال@ه،لثبقو@لهاجريئوللسأثغ
ريخةأد

ر@ضوااله)ع،اله
)22(،.رجم

الإفك،لأ.ماطبينأنبديه-باا@ه-امحاازى:.@ل@لإمامش

أتجهأداب،نن.المزمضبهيضدأنومابنبفىمنهم،حمعمنوماملا

تثأنمجبونالذبئن@وله:.بة
ح@

انبم"،أثوا.بئاكفىالمابخة

.

ةشاركانم،؟مذافىركدظ"ذفىأح@ف
ت

لمومفال"من4

يهذلكةأفهرود،نجمابة@لشرعلبهمالإفدكا@فأملولبلمس.،في



ر@فو@ةرسو12"

ا،.@لؤمنيهأئة@لفاحث@إئامحةعةمنأصرو.،كلا@لعقوبة@حقون

تثوم@ق.
اذأظيردبث،اطساعترلهم:نهو.وكثراتنتضخ،:

@ناص.@بين

@ه@دركاتأتصيا@لبا@غةالصفةسو@لفاخة:
بالىناكارىبخ.

ذلك.يشبهاو.

خة.@لفاملةاطأى:وف.لىمرفء:فهصوص
صبةدالمقموو

سمحب@صبو@ا:

الناس.@محا@بهنخبر@ايوع

منين،أكصفوف@بين@اسو+لةتنتثرظ@ن@رنالذ@تإنوا@ق:

ال@بصببذك.@كبونالذيقمزلاءجهم،الاذىوأ@ي@@@شأنهم،ةوفى
داطتكإظالدنيا،فىأابعذ8@لبنةابامنو

لاخباراوازدرا.عيهم،
تمفوأبقىائدمر@الآخرتفىأليم.ابعفأيفا-ولهم-لهم،

@لدنجا.

.
الوالأصالأمررمنوماخئمانا@ريعم،وحده.ادتع@اقه،ر

افماءلو@ا،فدامرا.لا@اكانلمتلرن،لا@ناس-.@ا@أ؟ألتم،-.

@@.
ظحمب

حانه-س.فو-@،@اى@بواطهماسا%امرم،@

علبها.-عاسنهمبتولىالى@

بانببهربئ،@لفبارقكل@على@لمزمانمنها:بؤخذ@ايهربمةفالآية
@ه@عبهوأنصاجه،عيه

وشيوعر@
المزمنين،صنرتفى@

شالى-أقه-نوالآخرة،،ماالد:فىالا@يملبالضالىبؤدىعطيمذنب
ا.2ئوالنبنفىايضار@لفاحئةمحهعلىالداربئفى@لرعيد@لثديدعلئ

9صللى@زى-5ل@خرفلمبر(9) 2 /
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@

أيزدأدول@أخرى،ةمصعلبهمبففلهالمؤمنينسبحانه-ذكر-ئم

وتر.ا@وأنورت@الماقهورلا@لففال،فا!تعاوااغبارا
رحيم،.

لالوو@ضقدير::و@وف،محذدأال@:ا@بركا@نمحذوت،8لولا@ب.وص

وايهنهب@.لعقوباجلكملادان،مرجربهمورحمتهيم،اقه.نضل

4محجا- ذمبؤا-ولوببا"،و@رحمةالىأفقشدبلىنهبها،،ياجايهم4

دابة.مقياطكماشكسبواكا

خطر@تانباععفنجهنه@مالمزصنينالىلهشسبحايه-وجه-ثم

بعب.قر.ان،@شيعا@خعلر@تقبحرالاآمنراالذفييأبهاقال:.الئيطان،

و@كبهر...،.بالفحثاهبامر@إنه@ث@لان@لر@ت@

ي.@لق@بينمامح@نطلقصل@فى@وص@طرة.بم@رلت:@و@

بثح@الىلإصغا+اخما@نى@وسه،ووشال@وماعارقهمنا:بهاوالمر@د

لاضالا@يحة.واال@باطلة،نرا،منذلكيثمبهوماني.ولخوضالإفد،

آهيامنأى:
المساو@اققسايهواأن@حفرواالإبمان،صباقهثم

با@جر،لابالثرللإغرلهوظيقه@لليطانفإنبسلوكها@لثيطان،بغربهم

رصف.والمهنللفناباوليىبهر،ولكلخاهباعيوا؟

كوبر@ب
س

عذوف،@ثيطان..،اتخصبشبعرمقفىله:.في@ل

فإن@عمإن،ر@لضلال@ئبغ@لثطانخلرلتيتبعومق@اتتدير:

يهر.وللتبالفحث@ا+الابامرلا@لثبطان

نلوبهم،فىالإبمانةبد%لتحرالإبمان،بعفةسبحاة-وعاطهم-

سجانه-.)يه-أرثدلملمابةالامتجامحلولنهببمع

أحدنصبهم.مازكىورتههعابهملقهيلولولانه-،سبحاوتوله-

@لزمنبن.بمبادهولطفهلى-ن@"فضلهلمظاهريباناطا...،



1 ر-@نر@رةسر2

ومن@لنرك،باسأرمنير@تمل@ا:با@ز@-40.ادوأ،-
@فسوقي@

ا@عصيانو@

رط@ماببم.ورحمتهالمؤمؤن-أيهاع@يبم-افهفلورلاأى:
احد

بفضلتعاد-)قه-و@.ثننه،حياطرلواداعىالذنوبدنسمنش@

تجه،تويتبلأنإوالانجاس.الارجاسمننطهيرهصاهمنيملىدورحمن@

."إ-صيغسل،

@تعالى-.ات،-.

ي@
5ا.)ومناجاك@اده@بلاءاه" ةوري.مما8عليم5

الوأتاقىالمنئالنوةوما

عليابخةانمودطامرة،قيةكدنغومىامحابجل-وعزحفى-
و@لحهمنكماولرا@لفضليانلولاف@رمها@ة،ا.@منثوه@ن@ما

اوالم@كينالماد@لقربى.أ.انرأد:
افحو@او@و@يفوأقهفىسيلينجر

غفوروافهلأفهبضأنونفي:ألا
رحيم

ه.

عنه-اقهرضبهر-أبىشانفىلت@اجم@ءزشالايةمدهانعحوتد

بنصماحي@ى.لاأدأقمعند@ا
شا.ثثأزانة

ن
أو@@ننته@

لبوبحرتهدالذبندفقراهمننو3لادبمر.بافتمسطحنو؟
نه.وترابتم.وجر@ماحتمطعبهم@بالانف@محن@-أفهرض

اذالى،وأ،-فلانلىآيقال:ولا@كلف.اى:8باتلىولاله:.وقر
0نساكممفبؤرنللذبنة،تعالى-فىله-ومهلف،" أى:0،0

ارادة@دحابأى:و@لحة،شكملضلأورا"يحلفولا
ري...،أولى@بؤتوأأنالمال.سمةوفىالدبن،فوةنم
ا-وا@قررأولى!لا-نماراانعلىةأى

ا

"أ@هلجيلذوالمابرنكش

رالهم.



اك@عض@لئامقالجز.

ألابك@مرة@ىا@ر،حرتنمدبرعلىا،بؤنرأنفولا:.فىملكل،

أنرأنالمنسبدشالمملوتجلالجرحرفوحذفا،بزشلاأنعلى

دأراؤنرأن:أى:عنرف.فى@ث@@ا،بؤنوومنرد،د.@رما@ودقي

او@لو@لساكينفى@لقر
@ا.@لنفقةاقه،لس!فىجريئ

رملى.أندواتصى
ةإءما

@عة@@بفر@نكرأ،صرويخمةولبعفواتحاد-:،وتوله-
@صة.و@و

@لىحعمت@ذ.ماح@نه،ونس.بالخطىءخطا@لتجاوزعنشا.و@دفو

."وأز@ات"ت)ذاط-الافى،

دفر.مندرجةأعلىفهربالإحان،الإسا@للمقاولمفح:

نيابمقا@ونباكاالمى.اإصا"@لمزنرت.اأيهاا-بلوأى:،

با

تاب@اكنبرن-ألاأى:لم،ا@تهينضأنألا@بون
رتو

إديهمأأسا.عنشث@رصعفوآلبذنوبهم،لميفنر@تهأن

وندأصلوب.باباثحوأنمهفى@لمفو@غ@ش@ابهربمةلةفا"
صح

ان

الامحن@-اقهدضىجم@-ابا
ف@انادا،يارةواقهب@د:الاب@،دح

مسماحالىوأعادلنا،تغمرأن
شنه-افهوضأنه-رفى@رابة:نفتته،

ئتظ.لىطعضامف

م@ملاورمنالابةوفىالالرمو-،لظ
رم

أستدلالا.،مانيخلاقا،

نضلعلبجا
أ.

ا.قما"لتاةأولىفىداخلنهعنه-،،رذى@فهمدبق-

سببجمامةأوخوحدهلانه
يهمءحاطزلكفىريصولا@ترول،@

1لظامرصين؟المز" ،
، 0 00)"

ةوو@ا@لةضانمنيرفع@اح@.@ة.@االاقيسبحافه-خئم-ثم
ح

فما@:

رحبم@فوروافه.
".

-،1("

ى-الأإر-بر
1 س8

1 2،6



1 ر@نو@رةمحر2

ك..نطلى-واقه-أ@:
حمةا@وواسعاففرة،@س

ويهو؟ةطم@،ب@
ا

)يمم.اأصا+ممنودفحعضأ@ابون-المؤ"ابها-

لهمامضحن@صفحو@بالحفوالمؤنينشحانه-@ص-انوبد
1وأ،ونا؟@واظىنم@لإندحديثفىاخاضوان،@ثيما

خ
@يانذك

و*

لإصلام@ذا4اجمافىصفوفال@اص@مح@)شاب@@@و@حمبفممح@العرنا@ق@محا
تمالى-:نفال-

في@لز@نات،ا@نأزربالمحصناتمرنفيالذيئإن،
نيا@لد"اق@

أيديهموألسنته@ث@تد@الييميرتم(23إعطيم-عذابرولهمو@لا@رة
ا@ثهيزفيميءئي(24)يلوناكاشبمطرجالمو(

ا@ق،،ديهم

واطببئونلبيثين،أتاظ؟(25)@لبناقئموافهأنويمالون

مبزمرنولئكاه@ظيبات،و@لظيهونلاظيبين@طياتو@لحبيثأت،

4لىن،قيمما
)63(،.ورزقركريم-مغفرةم

نات@لاأى:أ@ص@نات،@لنس@ء،با@ماض@برمون،لذبناإندنى:.وا

تد@ر@لفاحشةأنعنفلات@ظ@ى:فلات@ل@ورية،سر.صمنأنفمهن

فرقنف@يمة،@عر@اضالة@ة@بالاخلاقلتخلقعلى@ابعنلا@نا@ن،باذ.
"@لارة@ببالهق@سو.لا@علر@محمنات،كو@ى

لارسب@دقوتالى-،باقه-الإبمانملات@ل@أى:المؤنات،،
به.الإيمانمايجببكلووسل!-،عبه@قهصل-

اقهمىحمةعاردوا@ى:لاخرة،اونيافىالدالمنو2يه-:سبحماوئرله-
عذاب@تمالى-ضه-@المءذلكؤصوفوة،الاضوفىالدنجافىفالى--

@@لان@@ظبم،
بوصفه.فىة@با



1ضرالئامني@. 3

علهمصريرموحمل،
1 1

موأرجلوأيدبهمستهم
لون،"نواكاممط

بهم.@لمذابذلكوتلولطمبينةا،ماقبلملمنحرن@قرة

ومتعظبمأبفي@:@@
إمة،4@@

للسابشالى-افه-أطنمبقفرنبوم

امنالدن@زلوةب.كانوا"نمو@رجلهم،و@بدبهم،أستهم،عليهمدص

.@ق@.أترالظقروة.كانواتوبهاس@+4،@ك@ل

فىيلونهكانواعاخبارماوإنعاتهاارح،ا@هذءبلهاتالمرأد

فىنيا.

حمعهمع@يهمشهدوهاما@ا.)ذاحنىنالى-:،قىله-لآبهؤ.وضبيه

الرظعينا،شهلىغلملجلردلمرارظبسلرن.نواكابماوجردموابارم

"ش...كلأنضالذىأ@فنا@قه

يهمأ؟وقكلمناأفرأ@معل@تم@يوممجانه-،وقىد-
تثدو

يهدبرنها،كانوابما@رجلم

"ؤ...@طدينماقهبو@مبوند@لى-:ظفىلا-فىبا@رالن@والمر@

بببن@يشجض@فى.@الض@
أن@

نةونبم@مهم.
@

.@@@ا.!@آبم@ت@تو.
ى

ه

يخهم.ليوظرفبومذ،وترله:.ووأيا.لاكا

@
كلأ@رارحيخهثلاالذى@لقيامة.وص@مظيما@ليوممن@ئ:@

داء
ا
الذى"نلادلقاطا.لالز@لفاسقينلا.صتالى-@فه-مجان@ا،

رمهمببب4كتتو
بالفاضة.المؤ"أت@لانلاتالمحمنات@لناه

ببأ@أولاسد@لاجمالاطون،لوب.،
@بالضيثاممرنعندما

واله،وأ@وصفاتهذاةفىق،اط"ايهمرتمالى-اته،-أن"
أت

راالم@أى:ابين،امرو@ل-عز-
حمانر،@@@@ا@وت:@نفوس،أبلنتهلما

.@باط-اأصنوبقالذمجازاةومح@محلوا.اسا@وا.@انالذثجمازاةاذرءفىوال@

2@لأبةلخت.رةص(1) 2 ، 3 .65@لآالابسورة-(3لم1

صر-9)
@رر(ة



1 3 @لنور@رةص0

ثم
برتجقرالإفد،حديثفىقىلت@لىالاياتصانه-ت

صنته

أنواليهمخنب@ث@.شيهأنوص@لناس-وافعفىدماا.@لاث@4.@ال!

اختاف،:-فهاوماتناكرانتلف.فهانعارتفامجنة،ج@نودللأرواح

@ى:8لالخث@نبيئات@تاد-:.فقال-يت-@طث@فى@جا.كا

@رحالشبئون،@و@الىبالمنباطنجيثيننحتعات@لذساه،مئيعكاك

م.3لاطيس،"نهقو@لعليات،5@لنا.،ن"بثاتطنحتصون.،

مفن..+.إت،.لعل.نهم.أبفا-ث@ببرنو@.

لهااض@على@يورو@شكله،@لشكلبألفوهكذا
@فبى@كاناذافم،،

زوجانهتكرنأنيهفف@؟@طعبين،@أطيبمووسم-عايهافهصله-

ت.يبنىلا.@نخ@،طرأصقومحلهعلإوس@-صلا@نه-
@

@و@ط@@ناء،
مفن.أت@امر@@

يبثبتلمحاثهادةكلعنتغنىرصتعالى-أقه-ئهادةجاتثم
ا..

توالعبان@االنترو@ه@ا.عبهاافتردماصشاتهء@ا-رضىمحائث@-
كرئم،.وررقةضلهم.رنفيممامر@ون@ر@ئد،

أفهسلافه-رسولرأ@موعلىو@لعاجات،@عليون@أولندااى.،

رنتو.عها-.رضى@تهعانة-قي،لأ.رأسو@لابته.وأ@لعا.4-

شأع@.--.فىو@لخبيئات@خيزنلا@بضممااى:"ونبضمما
لهموتالى-افه-سعظيمةضفرة،لهم"و@لطياتليرنو@وفد@

علموايما@مجز@.والارضى،عرنها@لس@مواتجنةمربم،كرر@ق،
الاذى.علموصبم@لصا@،

ات"
الإفلىحدبثمن@لض2نحدبةمر

1

1 عن@لناسقرنأشاعهن@0

زفة-طالية
موذلكوراءكبرمنالأضدموكانعنها-،افهرص

مح@يمصردت@اد)يهنوو"-،@البما@قهص@ل-أرصنبوةفى@علعن@
أسننهم.و@نرسبما



1؟3ترن@لثا.ز.ا؟

@

الأح@نجملأ.بمةجصرالاياتأمن.منويؤخذمذأ.
منوالادابم

ياتى:ماممثا

ودفاعهوسم-عليهاقهصلىنببه-صرمةعلىتالى-@قه-كيرةا-

لم.رفى)يهيد@النانتينور،5أو@يافه،منن@-سبحا-

فىاتشالاإتت5الايات:لهذهنفسير.ضدكنبرابنالإصام@@ل

نالإف@و@لهتان.أ@ل@اهاصيناقهءكا-رضىنين-@الؤ.أمعاتصةشأن

لها،قالى-@قه-ش@@@وللفرقيالبت@لكبمنتار.انماقين..مما

رض@لآ@عبابرانها،يه-سبحافىل-ف@علبه-وصلامهأقهدلواتيه-رود.

وسلم-،عل@بهأفهصلممرصول-
للا(.

ببصكمومنأعابهم.محاالمؤ@نين،لعباورت@اد-اته-تاي@-2

ظلوتنهما-،)قهرض@امدبق-بنتقةعلى@امدترىالمهيثدا@ت

@اىبمة،الاباتهفهزكحىنة،دااإجنباتنىبترددليث@ا@ت
ل..@لبا.)بالواقىحقا@لا

و

سنكبو.:لاتالى-:.نوله-@لنسيهنهظامر@ومق
صللما@

)جمم..،.خير
حبصال،

أب@ر@أكبرافي@أنهبملهم.اجرنهومحنىكو@"

صلآ،ة؟محشونمادفيهقى@توأنه@ظامرة.وعنةبلا.كانلانهعلبم،@

مرب@4،مافا@ءاصدة
ن@

وسلم-عا-،صلىاقه-ولر-نشاننحم
@ت.@لاملماييرو.علبها-@تهانرضوالمؤمنين-لأميهوتزلا.ونلبة

الصاسين@افا@و@دؤدإه@تج@فمب@حمعأوذلك،فىنكلملمن@رل*

@وأد@موإحيدينيةوفىائلى@صات.@الى@وملين@@@ص
فىءلهلاف

.(2)@تاملبها"

@

.17عىجلاابنبهيرتمير(1)
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لآ،ذةي@@@اعاتال!بة@ارل@رسا:أمجعمنأنإفىثنالمز.)رساد-3

تموتصىالإئاعاتذ.بهموا.وأنمض،"الماتبمهممجنأن

أنهوقىوع@ط،@مد@دنأو.به@،ه@ضمنفىبرواوأنمهدما،فى

عها.ص@امجردمنقررلموأحتفارم،لهووايم@

ذفهومن@لض،مذهسشرةاتإفىأهيهيم،%ا@الإرثادومذا

خير،حممباإتوالمؤ.نون@لؤ.ظنشوه)ذرلاترله-.باد-:

بينء.فدمذاإرا6و

بهنانهسباندسذا.حهضيهلمن@أن@نامابهرننلتمصحتموه)ذ@ررلا

معظ:
"

)ؤمنين،ائبادهورنههلى-نطاقه-لفصظامرش.جانبي@ان-4

"حماعه.فىأوالإفك،حدبثفىبافىضأشمسبقهم@لذبى

فابوأم

نبه.وق@واسا2ذلاب@د

اقه@ليملفتولرلاقالى-:،ترله-فى@مظبم،فلسذ@وتج@ا
".،@ميمعذابفيأ@نتمنجمالمسموالاخرة،الدفجافىورسه

بمرو@ر.افهوأنورحمنهعاحمأفهلن@ولولا.
".

اقهودبمنأبدا،إحدمننم@ازكىورخهطيمأفهلن@ورلا8

سوأقهبثا.،منيركى

ير،.ئج

نيى،أخرةص@رفىعبةتنشدبدأ،.تحذبراالمؤشهنتحذير..
انأحد@شوب@يشبمقونيالإمد،صدي@فىلنوضمنذثمب.فبهوفع
الاصلام.وخ؟دابالابمان،يضفيهم@بتنافىحب@فممنث@ا@أن

أناقهيعظمد-:،قع@له-قرالتحذبر"ذفىوردت@لىالآياتن.
اقهوالايات،لبمقهايينو@ؤنين.ك@ما@نارولمنلهتودوا

حكيم،.عليم
طهوببرارفي،وبرهصسالإفدحاءثافترو!يند@ككد@-6



1محر@بامنافىء@ 3

يخاالفى@امذا@أرانبأشد@هليدلمالمزمنين...دفوفئ@لسو.لةنثر،

عن@م.و@لبحدنجذمالىنسوالق@لمفاتبافعسرصفمو@لأخرة،

علبهاوجا.ولاتيالى-:،قىلا-ذلدفىوردت@تى@اتالاثومن

ماقهعندفاولنكبالمحملىيأنراافإذضهلىلباربص
ذبرن،.@؟@

ا2شالذبئفى@لفاضة@ثبمأنمجبونالذينقفه-:،إسب@عاونوله-

والاخرة...،الدنيافىالبمعذلبلهم

لمؤمناتاا@غافلات@ناتل@مونالذبئ%)نوجل-:،شل-وش

يوممحعبم.محذابولهمالاخرةونياا،فىالنرأ
3أبلمراضته@أمحيمتثد

يربصدون.كانوابماولوج@م
شذ

رواقهبويخم

شهم
اقهأنونوبط@،اط

."@البينقاطهو

مامنص:الاباتالذ.تضوهعداقه-رحمه"شاف8@اعابلظ

@تد@اد-@فىلم@ساق@@بهأوعدعاتثتوة@ه@قر2ن"فابتور.

سبحانهوأقىل@ع@ا-،اقهرضوانعاتة-عدالإلدفىنغليضض.فى

ادقو@باتا،مق
اع،

لإدلكلاحدثلؤل@مادشدب.،بالرجمد@ةلمثرا

المحمنتونبر.الذبنانلمإظلهنربعنى@لنلا:-مذ.الااقهلقيولهلم

بها.احك@البر-قاطصاقهأقويعالوننه-بطقرله-لى@د..النلنلات

ع@ميدت@ار@مصوبأنجميحا،ادلربئفىملرنينفة@لضجلحيث

وتجويرابما@ة
ل،أ-وونصلخ،وأثذل@فىنه-سبحادأوجمز-ا...

رصمنزلةعلولإظارالاذاكوماوكرر...وأكلى
سلموعل!صلى@نهله-

"عرمته..عن@مة@ونق

حدبصفىثاركحمن@منع،و@المفرإلى@مادئين@المؤفينتوجيه-7

2صالبهاق-3فمير)؟( 23.



ر@نو@رةصر

بو؟ندتااركون@كلا.صام@م@به.بالىضاأولماع،باأو@با@فرلالإفك

شهم،وقعماونلحوا@ل
ترفىابخطثهم@كأنبتهم،نوحقعلىبدلماش

نهم.فرررعانننوواأو

@بمو@أدشانفىتعاد-فىله-جمالهذا@لرواثد
أشم@دأنةقدت

لىأويؤتواأنوالمهش@لد@أولرا@ياتلولاصطغ-،علاينقلاأن

لا@بونأو@يمنو.ا،اويمنواقه،سبلفىو@لهاجربئوالماكيندترفي@

رغضوافهلم،بغفر@فهأن
رحبم،.

أتإلله@@لاز@ايظلبهربماعنا-قهارضعاشة-كريم-8

@كاي@افتر@ا@نهسبحاأما-نتد%عياومقرض@@تماد-افه-يرث
ها،عنمروص@)يما@ا،وقىة@مو.،@عنوغفلهاقاوشد@كلماالمنترسن.

برمالىبخلىترآفاشأكافىلوأش
شال-:قىله-ضفراويهفيهمادقهإمة،@

."كربمو@زقةضلم.بؤرن.مارنمبر.@ولند"

وعلى@لهاندلدتى@محاديثمقبرا،راك@د@لا.@بضسماقوفد

حب
@

أهلفإن@بلوأ-ماملنصه:.تاللها،وسم-عاباقهضلا@نبى-
@قوس@لالهأ،@يه@افه@نبرسلى@محب@وه@عانشة.نعابمعلىجمرن@شة@

6)ايكأبأى@لدمدأفه.بارسولفلتتال:@اطاصبن@روعن@لمجع

..""عاتل:،

بوميامبهدادنيتحركافوأ@لاسأنإيضا-فى@المحيح-ونبت
مائشة،

الذى4ذفىصنو؟)يابا...وسم-عليهأقهصدمحجته-سونيطلما
ناهاساذنغعاثثة.ليرماصذطا.@يومأأفا@اينيقول:يخهمات

جرما،11(.فىفىشوفيهالا،باقىيهرضأننهن-@قهرض

1لقاص-ت@صبرراجع(1) .9،44صى2



1محشر@ثاس@ا@ز. 3

ح@ا؟عىب@طه
أدادنو.الايات،مذهنتؤخذ.@ئى@والادابم

ى.فيومالغبعفمهاالتفسير،كتب@أمه@الىفليرجعللزيد

8القنىجريمةعةوفنافا،@كجربمة@بحصبعاة-لين-أنوبعد

لتىكملالاد@بإقب.ذل@أتبعالجريمتين،مانينفىبقصمنصوعقوبة

7د@بصحاة-وبدا-@لر...و@لنقا.؟بالعمكتممملعلىا@لت@سدبها

ت@الى-:شال-الاضذ@ن

4يأ@ها" اشحأنسوحقمحمبيوغيربيوأزرخلرالاوايخة-د:1

فإنه(37)تذكرونلحلكملكمخيزذ@ركمأهاما،وتسلوا@

لميلوإنلكم،صتىيؤذنظظوماظرأصلىانناواقي@لم
ارجع@اظيرج@

@بى(28)عليموتصلونبمطوافةلكم،أزكىمو

و@ثه)@م،تاءويخهاشنكونةش@ربيويمتئظواأنجناخعليم

يلم"
)92(،.تكترنومانجدونما

جاصهنمارالانأت.امرأقالايات،منهولششبفىوفىالمفصذكر

علىإففىأكونلقافه،لبارصفقالت:-3وعليهاقهصلىدني-إلى@

محلي@شلالابفيأقول،ولاوادلاا@د،علهااق@ن%احبلاحال

"لحالنمكعلىوأناأملىمنرجلعله@لى@لاللابن.اا،
حم@6أسصبة

صانرتعمخيرببو.!لاتد@لوانواآ.الذينيايهان@اد-:،نوله-تزل

تتا@وا...

الخاناتأفرايتاقه،ليارسعنه-:رضى@مهبمر-لبشال

@ي@تمالى-.،الله-ناقىلصاكن،أحهايس@لثام،طرقفىاداكق@



9 لغوررةصو3

اكممتاحااف.عوفة5غيريوتاتدخلواأنجناحعلإبهم
1 ، ، 00).

@لي@رتبيرتا..،،قدخلوالاشالى-.،قىله-فىباليرتادوالمر

جناححمعاابىذلك.،بدسبحانه-له-ضبدبلأمحابها،من@لكونة
".،.ح@غير."يرناندحلرا@ن

الاستملامسنىالأسة."@اسنشتانسوا،.تعلد-:.وفىله-
قىلهوء4فا.يمثضاامر@اأبمره)ذا@ئىءأنسمنفواف،جكوألا-

نادا،ر-@@@جانبمز6فىبا@لهوسارالأ@لىمو.تضنالاتافى-،-
ا..ناررأيتإتلهلاهتالأى:0،0ناراأصآإقواأبهتهلأال،ة

افىلاناشالاستبح@ضدصالنىالاستئناسمنبهرنانويصح

@لاظخفا.منفو@لا،أملهذنأيةجمدىلاغيرهبيقرع،

مرووكخلته،و-ز@لتل،الدضفى@لي@تامللاامتفإذا"،عاث

ط@نفس.@تاخمص

ال@بمردالمحئمذاوعلى
وس@ألازمأسقحيثز،افيبابنم.

الىخرل.فىلإذبئاوصا@لزومب@أروصاساالا-:

غيرناخوندخلوألاالإيمان،حقتالى-باقه-6ثتمبامنوالمئ:
جمبيوت@

ع@@شى.@
ىآ.--ادر4@سثوس@تىو@ا،@و.

أى:ا،أصواش:
)يهمنربدشهورضت:)يهم،أذزندأ@جتصاسأننعلواخى

الس@ونلرا@ى:أملىا،علىونلوا.
أدرتمنرأملعلىم

فبا./.-@لاكنين

صحاة-وبر-
لأتاس،اإلاض.لالدفىالاشذانعن

حمىبو أ@قابأن
3

ومعابهملبريد@لدضأسأنى.ممنتد
ان@فد

)وأشمدوابه،و
ذلكبيلىمحاليمبد@لفرلاضقاله،

وم
احبص@@فإذا@@تاث.سن@بثون@

ذلكص
حننك@ع@م.@لتسليم

@

وأكل،.أنملفا.
1جقرطبىففير)لأ( لأ."3عى3



،31عرن@ئا.@ابئ.

نم،.يخر@ر.ض@@نجل@نسل@و@سلاستظاأى:م،ذ@لا.وش

نليم.أواناسش@أواستن@اسنس؟ل@دة.

أى:لتبلمناولمحلكلحنرف،تملقكرون.فلطم5وترله:

انووتكوبه،تمملواكلللأ،ويناه@لساى،الادبسذاالىآدنا@ر@

شهم.رانافيبدلنغيرآموتانتحاموتركرالا،بنتلىكردائما

@إنننال:.الإسانذان،علهمنوحبىأخر@الادجاق-يخا-@

8..@مبؤفنحمىفلا@خلواأحماوا@انج@لم

@اس@منخابئكانتبانا،أص@يرتسن@فىتحدواافإنأى:

ؤذتةحقما،قدخلوأنضا-أتإع-معلا:5لظروف،منلخرت

بذلك.الإذنيملكممنلهادضفىلم

الدا.ي@الع@نلاعيضالاستئلىأنا@ند@كص@ابم@اف:صا@لظ
ر

4@ا/ظرإ؟لا@كلمافىولا@ببئء"،،رة،علىصإنحن-بيرالىاخل01-

ثرع)نماوش@،
سادة@فى@@ناسبطريها@@لنىالصا،علىيرقفرك

غوك،ملككتمرفولأفهعلها،أحداطلاعمنثتحنفلرنعيرم،

و@ا@غب،@لنمب)شهوالافاه.بهرن%أنمنفلاب

اياننرو@الا،با.الةإعوا@يوتدخولحملبيانودا،@لابة

س@منافىالية@ليرتلدضحم

آ،ا.أزكىأصر@ا،ار@عقحلنل@5تالى-:وفى،-

حالةفىعاجممجبلمايان
ل.بالدضلهمالإذنعدم

@
ةلان:@

افىجعرتدخلوا،ولا@رجمواالببتأملجمةمنلملت

أبقىولم،لا@لا.رأ@مصمذا@ربرع@إن@لدخول،طل!فىولاتلرا

2صجمالكثاتتبر(1) 28.



13عثرقء@لثامن@ط

أصحاب@،أبوابمح@فالرشومنلاصذان،افىأحلإطامنونم.لمر.
عبهم.لبالضلملانمحالهمأصنتكلفقد

من@@لثحذيربهشدتنيلطيم،تعملونبما،و@قه8صبحاة-:وفىله-

@نه:صحان@-نهى-وماب@،ن@اد-@نه-أصمالآاةنحا

اصرو@لنوصلمرها،ظلم،اكاخانجتئمل!لا@فىشالى-و@ت@أى:

مماعليهاسيجازبمسبحايه-نإنه-عنه،آكاوط"أ@رآ؟ماإ".إع

عقاب.او@نو@مقنخحقرن

لاتء4انلدةر،الاءيه@مذاصودسإةأ

@

حال.أ؟هذهزاةءفىالمج@ومر

بيرتامحوصكرذخلىاتدانناح-2محاتس)ثن@-:،@اقرله---:ت

@@ا،نالاستثا..اع،.@زلاتاحنبا.
للأيتانمح@،استاتالنىم

@لابقتان.

بفى@لصحابة!لظالاستئذأن،4إقىلتلماأنهالمفرونذكرفقد

المقعس،وبيتو@لثاموالمديخةبينء@اقياليوتيهفلقه.صرليا-

ف.زلتةأربابها،منساكنغاةو@إساقر@لعكنلعلىومى

@@@بالمناع:ادوالمر

@ا.والانماع@

حرجأبها@الزضون-علبم-لبىأى:
نجراتلخلوأنفىإنم@@

ليتفعمحدةهىبل@لناس،منسيةطائفةلكفىةغير@وتا"اصتنذأن
ةان@رنمنالا@بكتاج؟

@ضاد@،و@ات،باعاكا@له،ثانا.@

ثثنلأالزقةا@ا@لمحدةاكنالاماذلدمنويخروا@امك،ني@،واأ@ر
مة.رالإ،

يةكارظلم،فتاحوانمضعيخهاصأى:لم،متاع@ا5وفوله:
ذال@وغيرالثرا.،أوبا@بهع@مبهفبمااخالمهوكضبادلو@لبرد،اط.مى

نة.يخر@ايهو@لبيرتمذ.وفاين@معي@نابمما



1عنرلشامئالجز. 3

بمو@نهيه-:،شحاوفىله-
برومخلأوعيدتكنحون،وماوننيما

ملعيو@@ونبل-مها،حرنالبوترلابرصيدخلونالنينولئدخر؟أ

@@)د@كللظلعوتاالإسلام،7دلبتجحهلمماو@ر@م،وط
ات.رو

يية.اصد@المهمقذلدوماف،

وأ@الادأقىنن@.صضوماماظرون@لمي.و-د-ت@اواقه-@ى:

خا@ت@برضىلاسل@شاكرا.أتفامحنروا8طبهاسيحاصبم
آ.عة

ق:ات(ات.لاتامذ.مزما@مالا.أخذالىلادأ-@لاحكلهراومقذا،.

يمبستأففرانلمرأة-أمرجلان)؟سوأ.)نان-عدصأنا-

ا2ئ@بابها@لذبن8بقرل:قماد-افه-نبش@،،فىغره@@@رزلنجل

صعير@يوت@2ببوتاخلوان@لا
ذافمأ...،أ@لعلىوناوانستأنصوات

اضشذان.يدوند@دضعنبعصركى

ب@لرصسلمح@الاستفناسفى@أنبرون@ناء@رر@أنالا

الىطن.مذايخرئرم@لمهحيكاص@فدب،جلعلىوفى@لسلام

@@لة:لاستنذانبايبدأ@نادم@أنبمفى@مداهيرى-2
كما@ا.لام،

واارلاندلاتياعل@ملامتقدبمنهمكثير@رىبمة،@ايهريةلآافى

لم@أنتفبد@عق،أحادبثم@نثدو،الترب،تلزملا@
كلىمقدمم

اقهصداقه-لرسأنجابرعى@لترسذىأخر@اطومخذان،الا@

م،+(.@لكلتبل@للام5ل:ظوسلم-عيه

منأىشرى@@تادم@كانالنفقال:المالةفى@ن@نملوبفى@للد

نل@ل،الضفىاستاذنئماولا3@لببت،أ@ل

@

يل@لاان
غ3لحدأ

على@لام.شرأنالا@قمم

.9عىكشير-6اب@لفب(1)



@نور@رةصي

بمافبهلانظاهرة،وجما@ت@وسذ@رأى
لم

.@د@ا،ب@ن

أنو"وا(تشاد)ح@ألايةأصلأننبفم.ذكرهلمالاعة3

م@كنا!فيأخ@أوأتج@@د؟
جهلأنوذلدا!،تستانسر)حتىيهشواة

@

ث@ق،ل.الممحفنغخفى-ا(تتانص)حنىكنابةأجموا@لبة@لما

كلفرالمسلينإجماعذلدعلىو@مى)تتانسوا(@ظ.@الايةتلاوةوكل

لا.@منرل@فىأملدمحفكن@ابقمفىصو@.ن،مي

ا(وتتان@)حمقنجهائبقد@ها،رمالإ-مصاحفإن@قرطي:@لظ

ا@علا@)عل@والا،@محا@زقيلافى@لى@مان،@لدتمنفياالإجماعوعح

اقهلظوتلايعح...قىلع@يهبة@لمحاأجمعلفملفىأبكلى@ل@والىلم

حمحد(حثبممنيلآش4،خ@ة@رلا.يديهبينمن@لبأ@النيه)ؤت(ناد--
@افظون(11(.لهواناالذكر@ناشحض))@اسباة-ل-وظ

غيرالاصتثران@ن@"تستانسوا)حقد-:ت@طفىله-ظامر-4

اتمرنلاثبهرنالاصنندانأنجمنتفد@صجة@@لنةأنالاجد،مضر

انصرف.بمدهالهبرذنلمفإن

سيدابىعنخاس@اة@ارواهالمقمدأفىتوس@@نى@ثالاحادتنو.

4كاابو@وصى-مما.إذالانصار.جما@سمنيهالسفىكن@ل:ظدرى@@

لرصلوظفىحمت.لىبؤذنئلانا@مممرضكلىأستاذفتال:طور--

جع(.فا@لهيزفننمنلانامدأااصتافن))ذا:-3وعليهاقهعلىاقه-

أحمدن@فل.بالببة.لتاتنلى:قال
م-علإو@اقهصلىني-حمع

اقهصصلى@لنبىانحرناخبركحب،بن@دمحه@قامذلد؟يترل
عليمرسا-

.2ذلال،

2س@قرطبىء31فمبر:رلبم(1) 9



9 1
ز.

عشر@حامئ@

فاماة،صالاس@ذانمو)نما@رابأنو@لىاجع@لحل@ا.:بضلظ

ةمرعلىافتمرثا،انداكله،شا.ان@لشأذنصفصنلانا@لطداكل

-"واقهمليهسلادنبى-على@استاذنيلطاببنعرأتثبتفتدأومرتينء

ميتب*فرجع،لابؤذنفلممرتي،
د@لكأفنقدأد@لله:فتال

بى

وسلم-،محليهاقهصلى-
،)1(

"احتىننانرببوتمغيرببوتاتخلوالا5تالا-نرلا-ظاس-.

يمعامر@عامذا@أنإلاوكمةةلرل@اصشذان@يم@مسأ@مييد

حدز،لامجرماالصرالاوزوجنه.الزوجبينزمصلاوجة.على@لحمل

وخمرما،
ئهاحىلايانابقمرمه،زوجته@لأندضر@لفإنهءإيخى2ذلا

عيه.بللعانلهبمط

ور@
مذأوالايات:هلهنهنفيرهعندلدظ"ثحوابئالإماماقه

أنلىولأ،،د@جرب،الولعكلىعدم@رعلى@روجة-الاصنئذان@هور،-

برأنلا@حبعلىيتيهرنانلاخ@لبه،ولابفا@ئالهبدضيلىا
اما

سم-وعلبهصلىا@تهاقه-رسولمح@@لمحبحديثاطفىعا.ولهذا@يها..

أنه
)2،...طروظأهلهالرجلىبملىقدا@ن3

وون!وأحراته،كاسهءروخه،لنيربالنبةوأما
دإنه@لبالح@ن،ناة

عبنهقعقداضذأن،بمرنعبهمدخل)نلاتع@م،يستاذنأنهيلز.

لأ@لءا
علبه.الإطلاعيصع

عنأعافى@لومالكأخرجهماالمنى.لمحمذاوردت@لنىالاحاديثومن

1@ى@مء3@@آيتتن@عر@(1) 4 البخ@ننبة9
سالاتمح@حمد

@ثه-.،رخه-

.4س:6كنبر-ابئففبر(2)



1 . @لنورصورة3

للبى-لرجلاظاديار،بئطا.
و"-:ك!@قهلص

6علىأىأصتاذنأ

نمل:ظ
صا@يىلهال:ظ

)قهعلىنال-3دخلتاطيا@لىشاذنىغيرخ@

عليها،1(.فاتاذنفال:لأ.ةنالزأباعرأن.رامااكبوسلم-محبه

بعضبلغ)ذاحمرافيكانناع:عنالمفرددبفىا،@لجا@ىوأخرج

لإذن.الاعلبهيدخلالحلم،!و@ه

منوفى@لتحذيرالاصدان،فىجمنيةدةمتصأحاديثوردت-6

فن.لمبالرن@لريوت)فى@طلع@

جمل)يهنهوبوبهه،اماك@لبابالمشاذنتفلاانأنلاتاأدابفن

جهلومافلافىوردتدتىحاديثا،ومنر.،ي@عنأوعن؟.@باب@

اقهعدعنداردأبو
وسلم-عليه@تهصلاقه-رصولكانل:ةبثربئ

ا،دكنهقولثن.وجمه،نالفا.من@باب@بتقبحلمترم،باباتإذا
بئ

عيم...@سلام@ويقرل:الاير،أو
ر@عليفى@لرد)أنا(@لشاذنلابقرلأنالاس@ذأنلدابمنكدل@

الني)تبتلال:جمابرعق@الجال@فقاس@،فيكر@انمطالمنول،
أذأششال:للباب،فدققتابى،علىكاندينفىوسم-عليهاقهصل-

ما(،2،.كرنهكانا،أنا،أنتال:نا.اظت:

وا@دصصهيعبرلالفظمذاانأنا(@بلفظ@ردعن@لنىالر@ولعل

بالاضد@نوالمقمودالمستاذن،ئ@-4معر@ةبهمخلنلانفسه،عن

الإبهاملاالإلصاح

فىماعاءلذل@بهفىه)ذن،ونبد@لغيرببرتالى@ق@عمقاما@لخذبر

2سترطب@-21ت@سير(1) 19.
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-3و@يهعلىاقهرسولأنمريرة،أبىعن@محيحين@
أنرةلظ

ا@
س
ميه،ففقاتمجماة،رميته-أت:-لحدف@ه،ذندبايرإدعاثاطلعأ

نجاح،+منعيدماكان

الاحم@بعضىمف.
تفىى@ومهاان،بالاش@ئ@تتحلق@لنىوالادأ@م

ىبز،الذى@لعالى،الآدببهذاانباعهالإسلامأدب
كىعرإلىبهافصد

عات.واجمالافىادانموسفى@لاخلاقرموم@لضائل

ااشئذ@ن،ن@د،دببرت@حرلدعنب@نهى-أنوبمد
آبخ

ذلك

دالحدوفىالاالىينة)بىا.وعدم@لفرج،وحظبغفى@بضر،عيإ،ذل@

د-:تاد-فقاالمشرو@ة،

فروحهمويحفظوامأبمالييفماوا@لمؤنينقل"
كىأززلاث

@يضضنللؤيمابونل(30)نعشع@بماخبيراثهبنلهم

نها،نامرماإلأينتهنزمديقولافروجهن،ويكفظنأبصارمن،

@خه@،أشبلأتهنزتوويئولاتءوبهن،فى-@ك@رهنفرقولي

انهنإضأوبوا@ن،بنا+أأوأبضائهنأوبوقن،ابىأوابائهنأو

أيمانهة،ملىكتماأونسائهنأوأخراتهنبنىأوانهنإضفأةأو

وطهرلمالىيئا@طفلأوادجالي،منالإزبةاولىغيرأو@لثاص
ا

بنته@زمنما@نهفينائلمولبأز@صربئولا@لفا.،عوراثعلى

)13(،.تفمونإلمأئهأ@لؤمحونجميص@دنهإلى@وقىبرا



لنوو.سورة1(4

أ@مارم..،نينضوا.ش@@لضقللى-:.ظقىلا-:@الار.لظ
وعض

اح@بيانفى
كاشيللزمنينطةش@@طيةم

المستاذنينحمفبهاينحرج
أولياإندراجا@ليهوت@دخرلعند

ضى@لىجليقال:اطقفى.بمحئ@نض@منا،يخنولى:،تعاله-ومو

لامالاءل)د@لتفلعمنه@و@)ذا@مض@صرهوض@ضضه.ذاعوةإ

@لثاعر:قال)يه.@لنظر

جالقلىبدتإتوأضى@لرفى

ماو@مساجارقأل@حنىث-

ا،.برابوس
@الؤمنينيم-@اح@لسيأبها@لنل-اى:فل،ر.

بهموفرا@كنظووبا@ا@ي@لم@ن@ر@بهرهاوحما@كرمأبارلمينفواشبان
شدةاتجرالمرحمنو@الإبمان،لعلى؟دإليذلدلإنلهم،بكللامما

لىنهاقه-منوف@ط

وجمع-
كاببباتحبارماالفرج،وحف@@لبصرعضبينة-سعا

فى@لفو@حث@،الرفىحإلىمايزىاضى@لبمركثيرع@ان)ذاو@لنتبجة.
الا.صبحافه-ولذاضم-

@لفرعمبحفلمرا،علىمر،@لبنجضو

@لمالحقين،منيناكبانارللا@تل،5سبحانه-تجرله-@لتحبيروب.
أ.ما)ذائا@ممن

@رمان@مف!با@ر،وسم-@لبهأفهصلىارسول-رم

النسشالى-أقه-عنمبلغوسلم-عبأفهعلىلانه-وبطي@رن،ما.كتنلون
4ومرهبال؟ألاتبجب

:3.

@نا.@@رللاكمس،ا؟بهذأ@لزشينسبحانه-وخص-
الخاط:4،ة@

أتد@رم.بملودرجاحهم،ماير@إلىلإرشادوبا

1الآرص@-لفسير(1) 1س8 38.
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دظتكيفظت:فإقللتبحيض..مق،وهء@ابه@اف:عا@ل،

أومعأمر@لنظرأدعلىللدلا،قلت:@لنرجأحفظند،بمر،ضىئ
إدبنعلروالاجاليةرمن...شصدبالنظرإإصلاالمحارمأنقىىألا

.(1)فضبق@فرجر@أ.وأماوكفيا.،.ربها

دكرصاالىبودلهم،أزكىذلكلمالى-.،قور-قىالإشارة

ولح@من
فظه.أط

ربأةالذى@طفناكذل@ةأى
كى@ز@ايمربم-وللىصأبهابه-ؤمنينا.

لهموأتعلنفو@م،روأع@كم،لقلو
وآخرتهم.آدياو

نحالفةمرتحذير8بصنرتبمانج@ساقه@نة-:.سبطوقرله-

فه-سبساأمر.-

إمك.ماوبهنالمأمرماامنمتزبا@ايهر@م-أبها@لىمحولمرلم-أى:
ألضم،مئبهماعلمولانناي@ر@م،منث.لأ@ؤعاينالانناعنه،

وسنح@
ةياتيا.بومدنيام،فىيمنرنما@لىبهم

ناتللشويلنتال:.جال@لايهما@رضدإلى@لنا.سحات-@رشد-نم

كا،.ةناالر.الا@أيزي@يب@ولاوجن،فرويكفظئمن،ربمااعقينننن

جبيضالوانابأ@نات-للى@بم-@ايهرصرلأيها@روتل-اى:

عنأبمارمقيمففئ@ن
محنصرأ@سجفظىفىوجهنالن،مالابكلالى@ر@@

@لادةمابرتالابه،ئريئأطشارنيظ@ولامق،لى-ظاث-ماش

.

ذديضبهوماء.@جن.فى@و@لك@ل@،الإ"فىرواتملإكلاره.؟
مف

ارما.)خعقلدرأةكنىلامورشا؟

ومع
انالا@تغلبب.@علىبليالىبالبفىظقيمخ@ا.@لن@@ن

ببالخط@خعقتمالى-لنه-
يابمربغضالامرلتاك@يدبلىأ@رجال،منا

لذ(1)
بر

2ص3بهاف-ي@ 5

رسو
ر،لو@ة



1 ر@لنوسهرة4

الالد@الرأة-طرأن،الرجلبكللاانه؟ولبيان@فرج.@وحفنل

لانلد@لرجل،شظرأنكذ@رأهلليكللافإنهأقه-صر@هدود،فى-

ميل@@خر-@أحدما@ونفارةمنه،كقصدمانهاو@ثعد.به،علاخما

عقاه.مالا@الىيؤدىلقمد-وسو.@لقنة

صبوبهنعلىمقضرو@يفرانالالا-:،وفىله-
إخفاءلسكييةبيان8

مواضعبمض
ابدائها.عنبعد@@زنجة@

بفموأ@ر-
أ@ارالمرأةب@نن@ىومر@احمار.بهحوالميم-اهاص@

جمعيوبوا؟وعدر@ا.ومحنقها
منهايلو@@ني@@أمح@فىفنح@ومرجى،

وعتا.المرأةصدبنى

@القطعكعنىالجبصوأصله@مدو@امح@ومرعلهمنا:ب@وا@رأد

مقروعدونوأمحناق@وحمنر.نرو@@أ!المؤ@نات@نا.@و@لأ؟،:

ذلم@.شعدث@.جابا،نأ@5يطلعلاحتىبخرش،

وصنرهحاتمقحمرء@يسدلنميةالج@ىا.@وكانتالرا:

فللا.المؤفات@نتاد-اقه-شىوقلانمف@نضوأ@نامخررم@حجمئففت@

سا@يثأ،مفجملالآيةلهذهتفيرهعندكيرائالإمامقولقدط

عافة-عن@البخارى@رو@نها@ا
نا@ت:رصى

رحم
إ.ن@افه

بهنىعلىجوبخرمنولفربننعالى-:،افه-لا%لمارل.ا،أتجمرا@(

حما.ختمردشقضا،ازرمناحمن

مارأيثو@نهق-ط1لمضلاشقتلنسا.إنئالت:)ناروابةوفى
لمابالتنزيل،ناإ؟ولا@قه.يهتابنملىبفاإصدنصارا،نما+نأنضل.

فيها.امااقهلأشماعل@نشلونرجا@ق)@يققلبا0الآيةالهلت.ش
فافراة،،ضص@و@@،وأ@بش@واامرأتمح@وبنلو@ر@ل

امر@ئق
بمافانعدبقاطبهأعتجرتعر@-منكما.مررع@ا-،لى.@فاتإلا
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وسم-عليهافهصلىأدق-لرصصرا.فأصبحنكتابه،مناقهأزليها
@لفربان،،وسهنر.كلكان@صتمر@@مبح@علاةئ

الارب@ننجمدبفولاتاد-:.له-فىشينغقبنو@الفصرد

الر@سكدمعرو@اكن،عدا@لرجهماوص@فبة@لزبخةلبرلتهن،

نينءوألا@نا@نروا-

لض@لضيةنهلإفاضعمولدا.اعزالمزسنات@لنسا.نمالى-كى@ته-شد

ومذلك،ي@صبانه-استئفام-منإلااحد،
@بد@نوعا،عشرائنا

لأضالازواجوممبالبعول
و@@ز@@دننصو،بنة،لزباالمقصودونممم

@

لزو@ا.حلال

لايدبنومن،ظىفىنلاالاصئامبلتر.أنالمؤفاتوعد@لناه:@@

دأتاكزأورلهنب.با.2أو2با@نلبر@تهنالا.ننية@زينتهو@@وافع

الذين@لسب@الاصناففؤلا.ن،اخركبنىأوأنهناضاونبولغأنجا.

3ذس
أةللرلايحلينلذاالمحارمن@م.اج،زوزبد!لى-تط@ق-

حرتإلىنحا@مض،؟الا.ب@حتياجادةد@جرتوقدفهم،بواحدلرواج

قأتانهاريمة@نفرسا@اج@يةطفن@ا،لالنسبةنهومأ.القنةباق@@رة

لها.با@بةا@ارملىلم@لتمالعمن

نا@ارم.والخر@و@ا،ا@ارمبهؤلا.وبلق
عول@و@@رصاع،@

عفلوأ...نطو@لنروععلوا،وانء

خ@أو@تابمىنهن،إبماطكتأومانائهن،أوة،شالى--4وقو

بانةاء،الن@ر@تعلىصبطروالمادبقأو@لطفكجال@لمنالإرب@@ولى

أ@ا@م.الخص@زيتهاتجدىأنلمر@.زصا@ينالافىادلبتة

شزسيدين@رلاؤمناتدنا.ويرزأى:
نائهنلمامأيفا-حع

9،س6كنير-اسننر
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منلا@لإ"امنأيمانن@ا@اقيوأ@امة،عد.و@@بالجةبهنالخمات

ونتفاع،الاو@لبا@لإحانلهنبص@لتاحالدر@وأماملين،باد@لبيد@
لذبنا

نقدمتندنفهارقتفى
فىنيعرولافى@لنل!.لهملحيولا@لن،بهم

للآحانب.ننولاالصفو@فاش،أقسمولا@كدفمورمن،ا.مقشيا

ىذوخررأى:"دجالشبةالإرأللىضيرسحاله-،له-فقو

ا-@لضناربالى@لش.جل@لراربيقال:لنسا..فىاجادالرمناطاجة
من

إله.احشاجاذاتب،باب

اترعركليظمروالمق@لذتلططا،امامزبهنافالاركذلكزالنوص

ببنوبينهاال@بنبعدالستطيواو@@عررة،ما@ابرسلم@ذين@أى:@ا.@@@

@ا@لنا..ثهونالتىالسنيبلنواولميخرما،

فلان@تلهر@@حذوبقال:فه،وعرعايهاطلعإذاعلى@ك.وعل@ال:

وكالبه."عاتفىى)ذا

حرج.المرأةعلاولاعلهملير@لناس.ننوعا.محضاننافهزلا.
شاواأذ%فى

ات@،و@ا-@نواءى.و@كلى@را@لدخمفي@،@لزيخ@موضع
رؤيةنلهلزوج@اط@غطا..ر@@لستركنآجالا@@نته@لانتفا.

جحما.جمغ

فتنرع@ش@نحركلت)بدا.محنالمز@ناتلانسها.صبحانه-@ى-نم

الازباذوآتنخرو@ن.خلادن@نزمن.تأنع@ينبل@دورة،
و

د

لاواد-:،ت.فتال-أن،لاقئوار@رظيماص@لذى@و@كلاحتثام

"زيكن..منجمينماليمأرجلئرب@:يض

يمجولالى:
ليمعق5لارصرفىاباز-جلنبنيفرانالمزناتللناه

و@لصلاليهن،بقصد@لظح@نية،ال@لمجن@صر@تدجالمنهقفير
يثبهها.ماا:ة2بانحومن
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عنأدقى،المرأة@هى@حثربم@بئسنفالمقمو*
أى@ر*مش@لا

لللنتو@قطركا@يهو@لفتئة،@لثهوةائارةضانهمنضل!او

شانهمن@نى@لنمنعانألومقلىذلكوماإ."لاظر
@لجنسية.اششرتهببج

ةبىعراى،@ل@الادبمناحلأنو@لباممةالابةتلاىسبحافه-خنم-ثم

بووتوضالى-:،شال-دمادنة،@بةالى@لش@لؤمنئ
جميا@بهااقهالىا

تفرونء.لحايهم@لؤ@ون

محانموصا@فةنوبةونلؤمناتالمؤنرننباجميعااقهدلمونوبواةأى

@فى@فه-شحافه-ضثرتجعابهم
فجاحولرا@لفلاحظا@وأي@لن،س

آ.وأخراآدنياد

الآبة.هذ.منضمافىكضأ2بةم@افي@قرأنفى@سث5إطبى:@الترلظ

.."وروصفىعمابد@صناتللضاضصيوعثربئخمم@ةجمت

يأ@:طتانالاماتاس@ميااثتلتدى@والآدأبئمألاح@ومنا،ت

الىجمضعبهدفالإصلاملنر@لفرج،وحفظضىالبمروجربأ-
تجعمحنا،@@منقيفمى@لدش.طامر

لا"
كلاسال،شا@@شوإتيخ@خ

،

خ
مجتمعرام،اط@لثواتش@

لآ@ح@@نظر@ت@يرن@@في@ضنالسلا

ل:يضتعالى-نمقه-إيه،لتطلعلهابحللايلىصاالابمارنجهنمطعولا

يمو@رل:،شولا،عنهكانأولنكو@لفؤ@دصو@لبصر@الصعان"
@لمدر،ت@وماالإعينحائنة

@لنرج،وحنن@بمر،بنفرالاعصئةضمم@أحاديثوردتوش

علبه@نهص@فه-ريرل@نمربرةأبىعن@لئبحانأخر@ا.@ذ@نو.

2ابنعلىكبس:و"-
بلمينانعالة،لا@ذ@مدركالزي@قضيه.م

8كي.صالفرطبيء29كل@(1)حه
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لاشماحأنامارذنانوا،النفلر،فاماز
@بدو@م،اليفاهرواللان"

ذل@ويدؤبتمنى،ويهوىو@لفباطظا،زناماو@رجلالبطثى،زناما

بمذبه.أو@لفرج

لهرصسالتنال:اقهعبدبئجربرعقمحبحهفىسلمالإمامسرد@

قمال:د-ق@محيرمنالنتهإىنعار@لفا.عنوصم-محليه@تهص@@نه-

ثا،بصرك،إعرت،

لاأنه-3
شها@ظرماإلاللأجانب،زينتاتبدىلاأنللىأةيمح

نا،.ر.ن@اإلا.زبننهنيمبنولاءيقول:يعالى-اقه-ن،

ك@لؤطيلإطافال
زبنتهنبقبالايدالنا+تالى-اقه-@أمصطشمه:ما

الافتتان،حذ@رأشالآية،باقىىق@نافا@مناشثناهماإلاللنافن،

ذل@.قمىفى@لماسواختلف@لزينة،نبظو.مااسفنىثم

جوبنسحيدلوت@أثياب..@نرظامر@لزبنةمحرد:ابنفقال

اوفالو@لثياب@..يهفانو"جهالووالاوزاس:
ظاس-ثة:تتاوسعاسبق

@تبديهانباحعذا،ومخروالخفاب...ارو@لر@لكحلصبخةالر

@فاس...@منم@اظومن

اإورةالىأةإنالايئ،الفاف@لى@كثمصلروعية:ابنونال
ان

يمايظهر،الاصنئنا.ووقعزبخة،مامول@كلادفىللإخف@.نجسلاوأنلانبد@،
@أو!منه،لاصنجماصةفرولةصكم

ح
"فرق"ذفى،وضشان

بخه.للعفرفهوفى@لنم@اء@لنرصرةالبهيؤدىمماارجهمناعلى

@او@ق@غا@ب.@ممانن@أالاح@نرلو@ذافرطي-:ةأىنلت:

كما.ليجا@رائن@ءالا--بمون@نعحوعان،عاتظهورها،و

دخلتيهر،ابىبنتاشاحما.@اثلة،عنأبوداودمارو@.فل@علىلول

ال.للا@م.86صللل!،@ريلشكناب.ريبع(1)
ى.و،
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عنهافاعرضق.ر،نيابو@لهاوسم-او@ليهصلافه-علىرسول

هناالانهايرىأنبملحلملدبف@يتإذاللرأةإنأحما.باولال:،

بمولىرإوأث@ذا،وه
وكفيه،.4

وجهاوكعهامنوخيفحملةنتإذل3المرلة)رتا:.عا،ضىونال

ذ@ث،صقرإيهافهة@لفت.

المالة*مفهوفىمذا،
ضتن@اليهلىجعكثير@حلما.م

(2

عننهتقر@ايمربمةورةممما@منا@والى
يقه@رقووضت@زنا،@

بالاصنذان،وأمرتالاختلا@،حرمتجثو@لنفسبة،الرنائة@لهود

@ومجف@@بصر،وب@
لىلمبةيونار.بالإكثو@قبرج،بمدمو@فرج،

نالى-.@ته-
@

الإنانبمرف@نشانهمنافىالإمجابى،با@لاجذفىبدأنتثم

عنها،مايفنيهتاد-@فه-نماأحلهصجدلأنهلمرن،@لزياأض@عن

تاد-:د-فا@اليه.ضواطبتبسير@ازوأحمأ،مرا،بفطرعنوذل@

إنإثكم.وإعبادكممئطينرلمئ@منكمالأياعىوأنكوا"

يخهمفتراءيكونوا
افه

ولبسضيف(32)واسعرعليموو@فهفضله،من

يفنيمحتىضخلايجذونالذيئ
ا@ه

ين
ش@ليهابخويئوالذيئففئله

ماليمنو3شمخيرا،فيهئملحتمبن.تبومف@أيمانمائماملكمت

تحمئناأرذنبنعلى@لبنادآيمفتياتكريواولااتاكم،ى@ه@ثه

بهرايهنبتديئ@ثهفإنيمرهنومننيا،@لدالجاةعرفىتبتنوا

1لفرطبى-فبرر@هث(11 1عى3 98.

ط@ط:خازا::لا"@أفر@@لئال-صببلعلىر@بى-(3)
1ص6-@ 9 2

@.بئ@لأصيثلتيرولف
1ساسء3@ا 55.



1 0 @لنورسورة3

الىيئمنومثلآثينات،ايابإليمأفى@ماولقذ)ك@(رفيغفور

منخلؤا
)4ء(؟.لمتق@يقوتومظةلم@مه

للأو@با.به@..،صباى1،1اكروأتعاد-:،له-فىنرا@والخعا
كورة...ا!لجا.دونشدأصزةبفتحأيم-جمحلاباى:ولمو@لسادفى،

ياىا؟@رالمر@ارثيبا.ايهر-ام@ذ@أةفالاوكلله،لاكوص-فىذ@
اكأ-@و@طحرارا،فا

جمعماما:آ"وقبق؟أ@وصعدبمعباب@ءن"شالى--4وفى
امة.

حالإن@منوالمر@د
@لاو@سلا@،و.@فى!والمساعدةالماونة@فا:

@اتؤوللازمحوا:بدواقا:ا@
تاد-افه-بةصر

لانو@لا@ة-.الأولياهإيهاا-زوصأى:
زوج

@رجا@المسالبنمنله

عراجوا@لانتعرو.،ولاالاصمذالهمواوبسرللسلات،أر@لنسا.

فملوطة،@ثرأقضاء@المضروع"،@ر@@
ن@ابا،نهولصبانساق،ال!@لنوع

@رذ@لة.فيهونموتالفضيلة،ني@انفثومجشحولإجمادعل.ألاحت@من

اجوسذ@ل@إنمانمطمحيلبممنأجولكبن@ماط@أيفا-ا-بروذ،
@فت@م..-وأحفظلهمأكوم

ليسديهم،فلت:أ@ن@ما@ضر@لم@لتني@ايماف:صاحبظل
بثنترنيممرالذين@الارئا.من@لصايننو،صلاحهم،3@دوبكنظ

كالهمنهمونواما@لفسدبئاخهم...لقوعيةضاظنكلزاعيم..
كد

ذنم@،،1عكىعلى@ممو@

و
ا.أيهروأنمالى-:،قىله-فىلأصا

لافدب،أنهجمهور@مالا.بى
@ش@لهد@أياىوجلىشنهياا-ب

مرا،ولركالأ@في@زوامجيرواعلى@لمو@وى

"عيه.لأجراللربرت

بش@مربرى
للؤبرب.انه

ثه.ك.@عثاف-9لنبر(1)
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نحد@له.@اح@؟الاياتمذه@ا-ا@ت@@بير:ابقالإمام@ل

@الا@
م

باىإلااوأةد-:.تافقرله-االبرن،اصووا،ثة،ا@

أ.مذاوإماكم،آعبامنيز@صاطو@ءيهم
طائن@ةذبوقدخع،بالترور

صلى@قهقىله-بظاصاواحئوعيه،تلونعلىكل.به،وصالىلا.د@من

علىدقدرةأى@تقلئبا.بممتاشطاعمنر@لشمبا@،يامض@وسلم-:.عل!

بص-@وسنالنرج،وأ@معا.الصر،أ@فرفإ،فلبزوج،واصآ.ا@
ية-،11(.و،أئ:جا.-ولهفإنهبالصؤمفمله

ثلان-.فن؟@الالاصفباخ@حكهصت@فارواجأنلشاوي@دو

الإت@ماضة،فى@بقعأنواج@ككإذاشوبضى@زوأج،على@دراظ

@ما@سة،فى@الرقىعأءتنللاف.@علهاوأ@نجم@@دبافسبةيوواج

شح@.أودربا"بهرننه@الظجة@لزوأجفإن

مذفىلا.@داخات@علثا:الإماملولذا،
ا

قىلهثاأىالامس-

لكذؤأصلىحميختا@ؤنااعليافظأتوال:ث@نلامحلهأ،-يووأةد-،ت@!-

"المزمنحالا-تلافة

خاففإذاعبره...عدم@و.@هنت،فض@

الحالنتو؟يئا،ا@بخ@لموإنحنم.لأحفمالدنا،كالدبنفىلاكا@

نن@م@لفة،،
كالاصبا@انف@لنقتضا.انه@ثاشى:لظمباح.ح

مستحب،موخيفه:وأبرما@كل
"2)

ء

بهمفترلبهرنواالنبحايه-:،ونرله-
لمئحضففله،ساقه

لايجحلأنعلىدزبىاج@تيملك
@

نثاقزرا،نانمامه.،دونحانلا@فقر
د

حمه.ولى-تافه-ا

.54ص6كحبر-ابئننير(9)

2اس2القرطب-فنسير(2) 3



ررز@لنرصراكه

ن@ادة-.و@الاو@با.ا@اا-زوصأى:
لهوعا@الازواخ/لاأ.@ر3

فصبمشثمولايهم،ونصا:أيهمر@اقنب@،.ورا@با
ه،)نما.نم.@

إفىالمسقبلاالاطقبغنبمآرعلىدرظتعالى-فافه-@ايرم،ا.نواشص

1لابجزوجل-صرته-تلإنذك،ضا.@نى اأوكاأناسنوآ."ش.5

حنما.بزوابهمائممرنهم1،5بمداكيا.عارواء@لزوأج،.نيا.فقر

الاسلام.يطب@.قير@مأ.ماذوتن@:فروحمم.

ل:ة؟أبئعنماج@وأبئو@لنساذو@لتر@ذى@أ-الإمامىر

@لناكعنهم:صافهعلىصنلانةوطم-:علبهافهصلىاقه-رسوللظ
أقه،)5(.سيلفىو@فازىالأدا.،يربدنطوالم@الحفات،بريد

ا-ف@ن
@

يخلشاقهولنما-وكرففلانهذانه-تالى-أت-اخنه
-

وتجلى-+.عز

ووأ@تهنه-:.سيماله-ونر
ا

والى-نالله-واأى:علبم،سع
@فنىسع

ىب@ولاخزافنة.لاتنفد
ةذرمثقال"علكأبزبولا"جمر،منعندهم@

حما..ر@لهولاالارضرفى

دن@@وصائلنالذيننه-جحاأرشد-ثم
عليينهمالى@ح،

سان@لامجدون@لذيئوليتفففتال:،وجم،درحفظ.
اقهيغ@همضى

منىففله،.

د@لفملف@بقخ@بارطروا@لعفة،@للبلاسمفاف:وا
اومانلمفى.

او@كطوأبصارممنايخفوئينللضفل5فىفىله:نه-سبحالبه-أصارإصا

."فروبه@...

الذيفهأئحا،ف@لامجدون@ذين@منات.واالزلمز@نينا@و@والممئ،
4ذ@شه@يدضبزببباجدزو@إللهمتو@تى@والا@بابنلالرسالابجدون

.55عىكسبر-6ا-قفمسبر)ا!
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محلأأقهمبمونواوأنلاتي@بتضواأنعيهمذلكابثبماما@و

زظ،رلضلهستاد-اقه-يررقم@نىعلىذالكبتروأوأذالفواحثى،

لزواح.افامعلىبهبسغينون

اج،و@زإلى@لنأنفيننمالى-اقه-نكربم.وعدالمةاءبمإجملةه@
@ذيهةع@ماي@ملهف@منسيهزكمنه-بحاباتت@ينه.عننجمث@الما

به.معلى@داءما@صاوحانع@بطاعته.اعتحمواشت،

امريث@الاوامر:@ن@رتبماأحئوما@لكثا@:.عاءبل3

كلا@ولا--
@بمر.غضومرالمحيه،موافعنويمد@لمتنةمقيعصم

اطعنبالحلالالاسعنا.بهويقع@دين،به@لذى@كصنحبالن@ثج
ام،ر

عقوعز@ابالو.،لأمارةلمدنفىعلا@باءلنم
@

@

عفدةالى@ولحوح

@لن@عن@مجو.
جما".عيه@لف@وةيرزقأنالىح

اوبيررقههراسبتخلمر@لرقا.ا،عالاعادةنه-سبحاحفى-نم

انلمنبرف@أيهابهمطكتمما@ايهابنببتضوالذيق5فقال:أحر@را،

شترلمو2ا،خيرنيهممحلهمء

1

آ.تا2@ض@@قهل0

بيننثون@ق@نبةالم@نا:)يهتاب.باو@لراد
يترلبانوءده،@سيد@

@بدصلفإذااقه،لوجهفاتالمالنكذا.دادب@إانلحبمه:@لد

حرا.صارسيده،منهطلبهماولدىذفى

"حر@ر..أ،@هط@إآ-فة:،.@ال@ث@لبونو@لذيق@ى:

لموأمحينو@لكسى،علوشوةأمانة@ى:)،جرفيه@علتمإقنومف@

بننلهإيا.،أفهآأنا@لذى@دلمنشيئاتعطرلمبانر@مقالتحرر.عل

نه.واحا

كه8@ىتبرالكثل@-3(1)



@لورسورة-106-
ا

بءوهكدأش
رباالإسلاما

أنوبةااطتاللهرزقهمالذيئأضاعه

@نعمةمذهعلالمحصولمنعلىمايخهم@اليكميفوأ@ي.

ب@ن@مدا..ومن
ا،.أ

تولهوفىنبرم،ظتحالى-:،له-فىشر
علىالاسلامضربعةصصخبتنابمر@لنىلأنهلوحر-،لم،.2و،

ه.ألأرظيرضر

بعلر.كل@المجخسح،فىتمرصنت@رذل@هعنسبانه-نهى-ثم

أتبتضمخمنا-اردن)ن@بغا.-كلى@فتيانمايخرصولادففا@:شها،

فيا،.ا،الحيا.عرصر

اقهلعبدجاربةأنبرجماوأبرداودشص@جأض"الارص@:لظ
أببن

علىبهر@ماكاناية،لها.يقالوأخرفسسي@،لها.بقالسلول
لت.ينزوسم-عل!صلى@قهأرصول-الىذلكجماةلزنا،

ا@اء4ا؟فىأاوكاأنهمافهءنج-رضىمح@-@نمردويهابن@وآض

كرمنوياحنوتنا،ا،علىلمإما.يهرمرن
الر

ا
الاملام،ئذل@عئ

)1،.ء،ا.لآالآ/@توش

@ن@و@
@

ات
بم

يهم،تياقرلهةمحنوص@ا.اال!@نابهقوالمرادناة
باجميلعله

أمىودىا@دآء:لايقرلنريت:.دالحديثقىلهن،لمريم
ق،وشفضافوإحك

فا.نجغىألمرأذبت@م@وخا@ة،المراةزفىيهر@@با.-@بنا.ال@

ا)ذ

@لزنا.عنو@تشف@تعرن@@نحمن:

فةار-الاصأبهاا-صف@ولاوا@ق:
لىص،نماصالاقاؤعث

ا.تنالر@ي@الطر،ناف@@واردنكو@نهإننا@ق@
زءذلمإكراهرأهن،

أ@تراشهن.ظيرلهنبدفع@ان@المالبمف@ذللا،

.16سنفير@ثوس-89)1،
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ددطبرلمإنأخهنمنهردا@ليس@كمنا،@ردنانفمالى-،وفىله-

أجلأقلت.افى.شائجالمنا!أدء4للرانمادعلىذلك،بهرمق@لخمن

ناعلا@لىلإما@ماكرامهموصية،الا
5الإكرولانىسه.منقر@مع 1

محندكرا@تخله،ربضرنما@له،واضيارمئازفابارضامنعندلاضور

ريضنه-سبح@يهانه-5لهم،تمبير@شيرا@مذفىولانعفه،رضاهقوعدم

ئمنجكأآلاو؟@لم
إ

أونمنلإأ)بهقيمطا"ا
إ

@ما"@د!@ا@د!أءق
فى

إ-دل؟
ب@رت@عليمرمنقكلأن

مفمرضأجلمقحثة@لف@
أضعرلم

.3نباالداة"@ط

ةمناقهفإنص@ومن5لى-:قماوقرلى-
رعفرراممنإسد

بم،

بباده.ورحمتهتاد-اقه-فضل@اكل@مقلمملربيان

بهمدقوكرمه.بمضلهتالى-اقه-فإنعلى@بما.ه)ما..@ومقةأى

فانهناعلى@لزماياشأتمأمالهن،رحبمسرزلهق،ماكرا.

عقاب.منتتحقرنبما3صوصيج@بم،حايتولىالذىمروح@ه

مينللهبهرلاالؤناةعلاماتللعكلمى)كلاورخهشالى-@قه-فنفرة

ذد.علىلهق

رحبم،غفور)كر@مهنبشاقهفإنضعالى-:.توله5لب@نى@لالا.:-،

لهم.ولهنكفرروفيل:لهم.ففورويل:لهن.كفورفيل:

إنجر.بلل!،للر.بمالابؤأخذادكرهلأنلهن،االعئانظهر:وا،

لإكر@.بالملىسرامرحم@،و@لةلمحفردبالموصناكر@..ل!بالنص.اسله،

@اتبج،بفطهمذورمخيرةالىأ.-،بمسرل@كل.-ددن

بدة،ال@وقريهاتيهيمة.@ط@لثريعاتمنهنه-سبحاخم-ثم

2عى6@ان-افر@ر!نضير)1، 1 خمق@.@لامب@بلثبخ9



ر@نو@رةسو1ه

مقاخلوالذينمنومنلاصاناتإت2ابمأكألاولند8يالى-:بترله-

البا.بفتح@لسبة@لفرأ.بضفرأماجإمات"وفولهيئ+لدتةعظةوسنجلم،

بهسوما.ناها@لبان@ونر@لثطم@،

ذ-شو@الزأيه@آ-إليأزلنالقدوباقهالمحق:بهرنلفتجفرأتلت

@لى@لى@لةوأعةوجلنا@اا،ف@طلمبيناأياتوغيرهارة@لوهف@فى

ح@أمنمعفاما@ماشر
وحدود.وآدابم

جمبفاتسآيات.إي@لناأشاحتدوبافهالمحق:نبم@ايمروعلىنر@ت

بات،وتثرأدأبمنوصرنظبا"لىعاجةإفىأتم@ا@كل@رفيات

ت،.آي@على.@رففبا@م،.مئخلراالذبنمنلاو.؟وقرله:،

@لسابقين.عنبحانه-كرما-ذحبار@لحيبةا،ةبافلادوالمر

وأفى@نالرما.ومرضحةذانهافىوافحاتياتا)لي@أؤ@نااى:

تب@م.منخلوايناكاتجندأخبارمنمحبة،فصماابفا-لم-@
أحدلثنإثأ.بقعبها@يمادوا2)

مماساكتفدعا-أفهرض@اثنة-كونمننتجرالاتلا:

ن@،تالى.ا@قهبرأ.الذذ@نافع@ل@با@بمتبلاصناخهت.فتدإ:،.@ن@.س

بر@واخهم
نهمر.مما@ن@عايه-@

س@نينبضيعفىالبنوا@قىش،،

مع%
أء.ا@

سفني
بموص

رمويمانعالى-اته-امبروتدة،رمحاف
كئوبه،ا

نهادة
"

ضكط

-

ليململناشدق!@لاباتان@@نا@و@اى:@الت@ر،عنا@وموله،وتر
ورافبر.-@قه،عارمعقا@ضصانواون،ةالم@بهابتما.ظة

اا@@ن@-ا
ةا-و@لةالمضدتن@نعيرمدونبهاانانمعو@لى،و@!.@

@ن.
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عاد.علىلهاأش@لىالآلاتوصف@لىتعالى-افه-لئىلانت%

ما،إيخرمبنةأوذ@هافىبيظبأ@اأولا-ا-وصغصفات.بئلاثالمؤمنين

3باا-.إنيا-@وص@
ووصهابقين@سا@الء:@مجبة؟الآ..إلدلىشتمالةا

نسش.الذبنيمتقينبا@ا@هء4،نالنا--
ترت.اطدأثماقلوبهمر

نال-.@فه-

@وأ@6دا-نالآب@.@@ن@ل.تاد-فه-@ر@اذكره
معينماص@م

رو.و@النماصممهوهبتجاوسق.@لنناكللقيب

أو@واقرآد.اثكدإن@5لاتويم
@لانا.@كلأعجزالذىاقه

فير،اصيهاجد-افه؟غيرعندمنلركادحصوادفمحا.،

8 0

افصشالىلج@عنافىرثإلى@أ،ذ@بحدممة@دورةأتتلتثم

ا،جالوعىفع،أرشلهااذنداف"ببو.وعنوعدش@5-1ونر
لإتبهمبن

حس@ائه-اقهعدهأالحئا.ا@زاوصوتفديهعنهطاعنديعولاتجارة

فقال:ر،نيهاي@الا.الز

يخها@اخ@ء؟هزليظ"والأزضالئواتضرافه"

ةضومنيرقذزىدنهاكوكبأبمجاجاالى"زجاجلى،فى@لصباخ

قسهأرولمفى@ا@ز@دلآ@فر،ةولاشرقيتللأتونةز@ءبارفي

اقهدى@لي،نرر@.@ر،نا
)ضولي
الامنالافهريفرب6،يناتنه

عايه@شبكلوالدهلاصلى
يذكروقىخأن.الهاذنوللافى(3ه

@بارنمتله@ر@ا@ولا)ث@(والاعالدؤ@فيها!له@باش،ايخ@

تتقئبيرمآيخانوزا@كاةتاوو!@لصلاةوبتاما@ثه،ذكرعنيغولا



1 ر@فو@رةصر6

ليجزيهم)ك@(و@لأبصاز@لظوبفيه
ويزيدبمملواماأحشاثه

."(38)صاببنبريثاهمنيرزقو@فهففنله،@ن

@لفرطبىالإمامقال
نور@لر@ت@فه.:5يحاد@وله-ما@لخمه:.

استسلوالمرركامالبمر؟ا.الافو@حرب:@فىءمر@اشوالار@ء،:

ميخقال:*بىلاح،الممافىمنحيخماصجمازأ
ر@لبلد.نروفلاننور..له

جمبعأوجدنهالمدح،،جةمئنوراالى-ت@قه-يقال:أنفيبرز

جمعرنووسباه،@@
نه-باو@ر-صلور@ا،ومحظتدنؤما،اسنهثيا.ا،

ا..كيرملوأالفا@لرنيقولوتمالى@اجلكلا،المدرفرا.ا؟من@يس

أ@ارت"وبتمر.به@لعنى:لصل:الابة؟@نهتاويلفىدعل@ا.@لخلفد

ل@مشرعا@اظوناترما@أصواستقامتاؤما،@نو
ببملى@لتقرم

أى@و-أمرها...ئرامبهأى:أبلد.أملنورالمل!بتال:للذمق،؟

عضة...حقيقةتعالى-اقه-عفةفىوصمجار،الملافى@لنرر-

رالامومدبرمجامد:طالرض.وا،اتر@لحوأى@نرابكرفه:قال

.10الارفرواتفى@لسو

أمحمولوا،والاوض؟مادى@لسحوأتإقهفى:اعاس:ابنونال
لتاوبلى-ثأصح"للحافى

طي@قر@الإمامجم@تافىصال@لصر@ب@الانوالأقىبأنلغادووت:
وسفية،علوبة@طهنور@دالممرليالى-أفه-@اكربمة:اءافيممئفي@كون

ية،@ل@رلا@صالب@ويلية،@لتنىلايا@باويخة،@لتبهولخلوفاتبار.نربمش

وسوفدرتبمنيته،وعلىوحدانه-شحاده-بمعلى:وأضردلالة@لدالة
فىا

1الفرطبم-@سير@(1) 3س2 6ء5



1عنرلثاعنالجو. 6

دنامفى@ناس@صلاحماب@ل@إلىق،الى@طوالهاديةيهويم@،"صفات@

سولركانكلل:عباسأبئص@لمحين@ثبتشصكثير:أبنل

تيمانتد@كاال@مل:.يضااليلقم.اذاظوط-لجه@قهصل@ه-@

لأرضوا@ر@نور@أثالحد.ولك@ن،نو.الارفىوات@دصو

."يخن..ومن

@طانف:@أملمنضكرنأ(برم؟ذأه@رعائهوسلم-عليهصلىأفهل-وظ

الاخرتوناالدأمصو@ث@يهدظالات،@لهأفرنتافىوجهكورذثأص،

ليئاوكضبد،بىمجل@ن
بى

الذف-عنأى@لىبرع@تى-لكسخطد،

بد،،الاترةولالولاص

سة@لالةلدوالارض،ات@مصإلى@نورهبحات-وأضاف-

وعومالنور،مذااصر@ق
د@ه.فى@ابهربهانهونمامصانه،

فبهاشكل@نور@د@@نتاد:.ذ@انا،ادنورهو@ل-عزترب-م

ة@@كنة.طرح،@و@ةالإضا.فىالثانسببتورهمحنة

فيهاةاالئ@هذ.يخ@-نافنةنج@أندوناراجكلفىةخير@لصالفخةوس-

تثعثابثضخممراجى:معباح،(
الانر@ر.منه

@المباحشربر،يخا@باح،؟ةنوربهش@ثلنه-:.سبجاوظل-

قألقا،ياتر@بروأصر@فيائه،ر.،لني)جمعيمرقالمشكلى،هذ.فى

كملك.نلاجم@فإنهنا@لىنم@نىالممباخكانرمابخلاف

ة:4@لذى@@صاش@فق،@مالزعاجشدنلق@ى:لجعة،فى،لمحصباح"

وتا@قا.توهباويزبل@يع،@ل

كنب-6@نتب(1)
@لور(رة



1 رلنو@ةرصو6

ة،-نار@@شدصا@:ثرو،كو-لبكا@اا.@ذ@فىقي،عادز@@ت

وضه.)فه)ثرووصنانهصفانهفىالوإلمانبة

مننوسربشدالممباحمذا@ى:زيتو،،بارةضجرةنيوفد."

@لزيترن.شجرةس:@@"ريتوالمناف@،كهيرة:@@إرةشجرة.زت

منا@:فات،حنف.علهموال@@نايه،لابتدأ.من،"@رت

مفئانععا@أوبم@وزيشرنةلنوة،صنةبارةشجرة،.زبت

سبرة.

وتالدعرما،@ول@@برة،قرن!@لزةشحرشحانه-عف-و،

وثمار@ا...وورتاوكأ@ايغابنالإفتفاحمظامرما:نانمما@لى.فر

وصبغبالدمنشبتسالنا.طررمننحرجوشوة5تمالى-:ل-ظ
.."للايمن

ةفياخرىصفةية،غرولاشربةلاسبحايه-:.وفىله-

كلبليف،جهةأرسينمكلنالىمت@بزةلبستهذم@لئجرةأن

اينوماغروبهاركدضروقهاعندعلهانسطع@فهار،طرلالمثصصتقبلة
وطم.كاكاحيانها،اضماد@فهار،@طوللسم@ىنعرضاعلىشرتبذلك،

ا.رهحم@ئ،1و

@تالثثالثةصفةنار،لم.كلسسهورزنمابفى.يفدن@الى-:.فىله-،
@لدوة.@

@لنار،نمسهأندوذيضر.وقانهصفائهشدةزلتها@قبكل@)كااى
فرعنزت.فر

ظ
أعلاط.@وقى@نو.أقماط،@ئفافية@شلجغ"ص

افه،نورلآيهفىش@بهوقلىب@فى@ملا.:،ل،
انهإ@@رلفجمق



1معنر@نامن@بز.

ا@علدلانهاحميثمنسبحات--
منيا@طلطر@ماينةعو@ليولدق،ى

@باح@زجافيوفى.@لا@عانجة،رجاجةالا@لىةللئ@بنورذدضبه-

نجنهبضى.دحمى؟اق،والإنروارقهلمنا.فى@فمابةبلغبزيتبتتد

نار،11(.نمسسه)نيخرمن

ىكانضا"تعظمنورمرأ@:نور،مح@نورنه-:.سبحاوقىد-

لت@ي@ولا@الاحدلتنا@فه،تعاد-نوراقه-أن)ذثله،محميمنورمل

اا@إضركاذمهماعروداحدالتفامحنىافإنللاخرى،نوارا؟تبئ

ما.ؤرضو

ر،نرعلىوقىك،فور.مرأى:محذو@،لمبتدأخبنرر،قود:.

أى:@لشان.قجمر.@لةأفادهلماؤكدةله،.صفةصبمحذوتعتطق

له.5؟نوركاش

بهدىنتال:،@لن@منصهسبحانه-بين-ثم
نى:ضا.،ن@نرره.أقه

يوفقمبأنيد.،ع.ن@ايته.يئ@ا.منالنيلنور.تالى-@ته-كم@

ثاد.أ@وقاطبقطرعلىيرولا@الإسلام،تجصالبمولع@للإيمان،

خم-نم
للناسمئالا؟@فهوبفرببترله:.@اكربةالابةسحانه-

علبم،.@ىبكل:و@فه

ر*مرا؟لهميقرب@)لناس،الامئالنالى-افه-فرب@أى:

تاد-و@نه-المحوس،صورةئا@قوللهموييزللسانل.لهمببر،

أمولاستىباطنا،أمظامراا@ىءتأكان@سو@مليم،شىءبي
عرصا..

صننت@قىالاباتقيهرينه."يةالاصمن@.ملخمتماالملا.@رقال

8س2@سنلى@عدحنلىلينفبةالدركنلمافى@يانطرة(11



رالنوسورة16

مافالاالإمامومنهاال.؟..النز@املل!نو@ر،ا،ةمث@5نهامصنفات،فبها
"الإصلامية،.يرشاط@فىكتابهنهالتيأفي

حمى@فه-:ر-فال-فقد
اش@بنرروجعليهانررا،نفسهتالى-اقه-

رلنوباظقهعنواحتجبا،نورودينهنورا/و"-عليهعلىا@هله-ورس

ضرهرا،اشونورالسمواقهتالى-:.قال-لا.ينلأا،نوراولياثهدارجعلو

صور@ل@ضرنهبمرفروقد
الارفيه.وات@سو@لأ.ومادىالارف@.وات

الافالنرددظ.ص)نطومفارض.وا،اتمو@ل@اقلىى@ملنجنوره

حما.ا؟دأ@صالذى@نور@ا@ماشنقوضه."ةقائمأوسانهمئص

".،،.،.ص.أط

ر.،نجوانتفاعاوالاشخاصالاماكنأكزذل@بعدسبحانه-بين-ثم

انافهاذنببوتظة،قالى-فقال-
"

احمه،فباوبذكررفع
@بم

@اله
ولاتجارةلانلهبهمر@الألاعالوبالندر

اقه..،.عذكربيع

5له:بترشملقفى@يوت،وئولا،

يوت:ب@نهوالمر@ديسحح،.
ادجدوى،بدوالم@ام،لوالمسجدأسهاروعلىمما،المساجد
شى.،أ؟

و
5

رجال،.قىد،يح،مل،وظوتنى،أمرممى

@فداة:و@والندو
و@لاعال@لكسر،طلوعإد@فجر@طلوع@ى

جمع @ا:وبوكر@صرمابيز@وصيل،@
صر.

اصاى:
علىوعبا"،منئاهمنبهد@اليهافىنعالى-نور@فه-مو

لا.عزوبرضا.،مابحلإ،للىنه-سبحاأفه-مد@مدذىباد@دأواشد@رلس

هاتجثييدنه-سبحا@عص-جد@اقلمساا2فىتلاويقدسرنهةيبدو@لنبن@رجال

نتاوعيارما،تلهوتطبم
نضوينزمريهيبر)كممج@،@رص.كلمن

ثلأ.،.صدفاعىء21فنبمرابم(11



ملااكرلئامنلبز.

أولفىجدللساتكفىاعات،وبا@ماأتبالحلو)يهبوناوتقرقس،كل
آت.وا،منذلم@غيرونىه،2ضوفىالنار

نها@حهروسور@ا@الذص،لاعالوا@فدرأوتنه-صبحارخى-
@بار@ت.ني@انفكل

ولاتجارةمناك@لارجمالنعالى-:،وقىله-
إخ

افه...،ذكر@@
مدح

@رصال.لهزلا.ون@ربم

بشعيى:
مئرحالوالاصال،اكوباالمساجدنمكئضالى-قه-

مهماولاخ،عدت.كماتجارة،نشنلهم.لاأنهمصفاكم،وش@اكم

ويخببر.وحممبد.تي@عنيى:الله،ذكرعني@،لم@مط-@ثتدت
عتهوطانمجبع.و

تأيفا-تث@ن@م-ولا
انتهاموفئدملاة،م)ظهعق@لتجلى@شر@لبيرع

@الا.ختين@دبئ،أي@ا.ا"منوعر،داضبخثوع

يوممربداشدمانلايوما،صانرنلاغم.وذال@
كقابالنى.امةدل@

منثبتف@والابمارالقلو@فبهتفلىبميى:للابار،5@لوبيخ@

ض@..عدولفزح@فرلىثدة

@طاكات@منهنالإكنار.علىحمتم@ق@سبابا،بينءسبحانه-نم

..."نضلقوبزيدم.ماعلواأحناقهليؤعمشال:،

تمبحمئيهثرون)@ه@أى:
عئ@ئغ@أندونوالاعال،لغدونجاقه

عدزاءا،أحشجمزبهمأنسبحافه-منه-جونشهم%صاعد،،@ىذك
ي

وانناة.بلقبما4،احسادففلهمئيربدلموأن@،

8برزأنبثاء،شنقيخال-،%و@نه،" :@@نبر@ساب،4



1 @لنور@سورة66

هننش@لاحزاش@قبميعايه؟لماصروبمرنقيود،لااصردب@راحا

جفيالاوحابمحدإلىبتاجحمتىننفد،ولا
1
3.

@تقرير@لزباثةتمد@هتذبيل@ايهريمةظبفل
لا.عز@باش@لع!@نى@

بىبررزنا@مسير،بان@وجل-محزشه-دوو.ين،@لصا@ادجال

وة.بتون.عا

ناطرن@قدالآباتفىىوبنلا
له.كاومثلتوجل-عزاقه-نورمع

@@رسولبهالذى@ا.باطقالتمساعيشد@ننرس@@ك@لأنشان@مق

ادجالاوفد@لحا@ظماعتو@ربه،عند@ن-3وعاب@@فهص@-

شها،برأمص@لنىبيرتهفىتالى-لفه-اعة@@يهثردت.البن@لاخبار@

@نه@مي.النىالولسعا+لاباموبثر@فل،شاعذل@بنغلمأندلن

وكرمه.بنضلهي@رلم

اتبع5،فورالم@لمقنه-سبعاجمنها-لوفةالمر@مورةنلا@ولص
تالى-:دقال-@اعنار،لاحالثاينبخربنللا

حتى8مايمن@لظيحسببقيطكسر@بأعالهمكفرواو@لذيئ"

ترجواثهصسابه،نوناهندهاثهووجدثيثمايجذ.أ"بئبؤا

موجفوقهمنموجويئشا.لجىبحرفىأوكظلاب(*)الى@ب

يد.!أخرقيبؤابني،فؤقبضهاظلاتصابو،فوفهمن

لهدافراله@ثهيجملأو@يراها،تجكذ
)04(،.نورمن

@...،كر@أمحالهماو@نروالذيننعاد-:،ترله-صى:،اس@ل

البهينساؤمقدرعلىأوعلىال@،القمةعطفبابسعلى@اقبله،@طت

اوكفرلذبقواوصف،كامألارحالالهمأعاا2ئولذبناقبل:ةكأماتجله،



ا*ترالنامقالهز.

د،.تجيط....لبكصأعالهم

الد@نبافىابلر@كانوا@ز؟@لداط،لالاطمنا:باعالهمو@لراد

ذلك.ومايثبلأر@اماوعثهالى@لفقراء،@سان@ل!

ويهونما..كانهنيدمنلناظرالترإء@@لذىمرياعاب:و@الص

صراباوصالراسة.@اكنا،فىي@ر،اشثدادعندنهاروصدقذلك

ب@نيرى.نه،
ىما.،.كانهالارضنرقي@سبد

صا

لبى.ممط.أنه

."ولاغير

لنعوانبطماومرناعجمعو@لضعة:فى.بمئفىلىسيت،فىو@با.

لجارواى@لسر@ب.ا.يترقهوفرزرع،فيهيكوتاندونرف@.ا،مق

بطرت،تملئوالمجرور
لرأب.صفة

دنىا@ن@ا،فى@ما@،أعالهملم.لما@.باءقحفرواوالذبئ@ى:

يوملهملنسبةباتكرنورا@ا،منالحيربتوتحرن
كاىكراه@قيامة.@

ما.،.لعد2ن@حسجه5واسعة،فى@را.

ما..اةل@ثىبهاشد@لمى@شخص@يظنأى:

مدبظنهبرأ.منأدكلمعبالمأر،باندمذا@سبحاكه-وضى-

ةتدا:سذ@لذىن،
ةنا@ة::9ونجيره،@4طاةعلىحمرصاأشدن@ثى4

أنم9
وأ

بر:لمحفرهر@قضغأبةشيثا،بحدهلم8نه-:سبح@قىله-فىضى،

جمبلمايه،ماوصلذاحتىانكره،رعفي@ما.@ل@د6نبظنهابمذا

ولايخر..لاما.شبنا@ملا،ماله2علبهوعلقماءمامحسبه

لرأ@المقفرون@@@مابعملهثبهقدشالى-لقه-أنقىىفانت

د@نى@لدفا،
جهاأم@جشخيةمنعالا؟ضهئبهلهم-فاشيظنتر@اى

جرصا؟تفسب(1)
9 9س8 79.



9 لنورسةسو68

يحبهلراب
ى-اليمانجذب."ا@علأن@

)يى!ماوصلفإذاطثه،

حرته.ونندأمله،نجخبشينا،مجد.

نهعلىكويدل"هجا.)ذاض@له:.ترشلى:نإن5ان@:@لرلإماماظلى

لهأمنا@ىشيئا،مجد.لمدوفىله:شبئا،

جمدشالمأنهمحنا.االرادول:ا،ث:ث@وجرهمن@نها@و@بظنا؟

جاء)ذاحتىالثافى:اجتهدقدكانوإنئثاماحلفلانبقال:ناظ،؟

عناببذكر@لسكتقشئا،،@ب@صلمءد@@سرابمرضع@ا.أى:

بيدبببمنيرىاب@اسن@ب،،للصلايهفابةالئاك:ذكر@وخه.

امه،وعلىكالهوتثروارقشهقربوإذاوبا.،بضب@كانه@لكثانة

لجةعلىممعلرفصسا،فرلرندهاللهووص5نه-:سبحاوقىله-

تاد-@قه-حمظن@ووجد@@ى:فى@لتثعبيه.دأخلفو@به@،لم،

يخركا*بمتحقه@لذىحابهسبحانه-فرظر-ضد@لسرأب،فيهوقفا-

ثهتهحيثما@ا.لكلنرللر@@لمويرمق@كربمة@الجا،مذ.

مجدلم)يىوصافلسا.،ناخه@اطمأهاليرسسرعاذمب@لنىبالعلى6ن

فرنم.ض.،انبتهوصو@حدبهكفر@لذىنال-اقه-و@دوا.كلاما.،

قهأن@ب@لذىالما.دوصبدلا@ق@لذابنتجحقه.@لذىحمابه

ا@يه.فى@ميى

خصنحالى-و@قه-،
حاب،عقحممابلالمجفلهنهصاب،،@ط

كابر@ل-عزجميا@ن@ر-الناسحمابللعل،محقولاعل

حدة.الوالنفس

لهفرشعرج،يغثا.كل،بحرفى@ركمادصاتشالى-:.له-وش

.30@كدير@مض(1)



اكاعنرزءالئامناط

لاحالآخرمثالبمفر..،فرقبضهاظلاتسحاب،فىقهمنموج،

"نربئ@@
ضنهم.أ@ايمتقمرنأكممعبهالاينتفمونق

دلد،تجلله-بحاعلىقىله-معلرفبصماومالنقيم،أو،لحرف،

تجيه،.كسراب"

منظهافربن،لل@الزلا.ال@نيافىصنةاطالاعالأو@نوالممى:

د،بئفى@كركئيغة.نالمات،كثل.@لنفعوعققاطنورعقخلوماحث

ماء@لبر.س@موصأللجمنك@يهرة.الما.حبق@ى:

@صذ@@ى:وج،بثاه.،
محعابموجوبملو"سترهيعايرالمى.@ر

نلكفىقمنأى:ب،@مر@همنأئسد"40موجء2خرفىقهمن"

.@آ،مترايخفسحاب@ديدة،يلةالهابراج@ا،

و@فها@لبرأقلاعد@،الا@وأجمنر@ى:بفر،فرقبانللات.

االداك@ونرقا@حى@نفانحةالمظم،@لسئ

بيض،فرقاب@نلل@اتهر

بد.@لظلاتنمكفىأراتعأخرجاذاأى:براما،بمدلميدهأخرجاذا"

للظالات.آاشسدةمنبراماابهدمنه،جمو.فىمى

وجلهام@يدت،@لظلم@بهف@ابتلمنأى:أخر@،إذاالالر@ى:،تال

مق@قربلمأى:يراما،بهدلمإليه،لينظرعبنبهمنقريةنه،بهرأى

يرأ@اأنمننن@@ي@،!.@أقرب؟وسا،رؤإغ
1 ،

0 00).

ختم-ئم
ةنتاللاتنخ@ت@لاسننهمنصنةانإة@ابهريم@الآيةن@-بها@

فور،.منلهفانورالا@قهمجمللمومن،

اديهديهنوراله@لأنتاد-اقه-يشا)شان!وأىواسق:

نوأدصير،.ق@@د@جمهدب@نورمنالإنانلهذافاسرارر@لقبم،

1لوسيءهاعى@ل@سبر@(1) 83.



ر@لنوةرص17

تارق؟فيأى
منحالنر@لكأنإذ"كانمن

@ك
اور@)نماصر@الادىو

حدهونمالى--

مالإطلظ
ا

@مثلا@انهذا"ماممصعشالايتيهايينلهاضيرهشهك@ربن

5نوعى@ايه@فارضالى-فر@ما@قه- 0 ريمف@@شرل،ا،المئالماظ0

والاكقاداشهممالا،منسى.ملىاكم@ونينالذإلىكفرلم،@لثاه

@تيعانفى@برىأ@ؤىلرابشذ@ال@؟ث@معلىثى..الامصت@فىارو@
."طاممجركانهبعنلارضسن

ويرعرنالباطلنيحطنا@د:اىاهمل@لذد@ظثمالاومدا
الكضلآعوالمقلددن،الأغصاموم@بط،@الجهلأباصفاماق-اطانه
ىفى@كرطأو@فلالات@نعافى-:ل-ظل@؟ة:

"1، ،0).

نه-سبحااورد-انوب
أوأحمالهم،اوفرك.@لذبنالمثاينمدبئ

ت@ كه@اكرنانبممانذك
ص@@فى@طل@لكونوانتعالى-جمد@قه-يىخ

لى-:تحافقال-قبضشه،و

اللهأنقى"،
لهيسثح

و@لفديروالأرض،فى@لسواتمن
عانم

قدكلب،

(4!)يخلونبماعليموالةوتسيحه،علاةملم
)24(،.@لصيراثهوبدوالأرنى@@لس@و@منكوئه

ؤية:و@ربر.لمققر"،قى.الم5تمالى-:وله-فى@والاشفام
@جم@

@م@لم.

@ذ@،
@@منمشتئلهح:

الهر@ه.فىأوفى@لا.الرخالمروص

ب@)1،
كلا.عى6يخر-ابىبمبر



كر@لاشا@.

سرعألمسبح.
نمجلاله.مابيتنباتد@تقلبه،@ضالى-أفه-تنزبهفى

ل.@لى؟فاتص

بم@@ؤكرلأالها@رصتلفدطى:والمه
فى@يقين،المئاهدةيغبهعلا

ةي@بقمالاعىكل"شلضوبقلمهيبحهنالى-اقه-@ن
ج@ءوممز-"

الأرض.فىمنوجمبمالسموأت،فىصجبح

علىتأ@ه..علىو@لطير،فع.@صا@،@طرو@5تمالى-:له-وش

حال.أنهعلصافات،ونجمب،@،"عل

يسجأبفا-@علير-و@أى:
فىخهاا@صافاتكونهاحالتعالى-فه-

فه-.بحاإلاص-أحدأن؟دوقابر.

والارفى.اتفى@حموحمنةبوجةلمامعبالذكر@يور@رش

علىةتاربرعا-فى@ى-الارضر،علىدائمةبصفةاستقر@رهالعدم

أ@.فىوفيارةرفر،اي@

الها،أصأعجصمنرالة@مذهنا،لأجنحتم@بى"فى@الرهاوذ@

بدخعلىيىاممامحريد،جنحتهابدرنباصطه،ا؟.فىتكرنحيث

دفع
خلفه.فى@فه

وبضف@،عافاتفى@م@طيرالى@والم%أويقرل..ذلتهإوصص

بمبرى.بكل:)نهلا@رحمن@مابمسكهق
8.

رم@لببان.ا@ثنافوت@ي@حه،علاتهعمشصناد-:+ونوله-

نمخلوق.كلمبحانه-ألهم-حيثوحكته،تال-@قه-قمرةمرظمئ

الضكييةعلوآته
نج

ل-و-عزا@قه-ط

@لنىالمحزوفو@لضميرا@هالمفا@!عنض@ىكل،ق،و@لتنويئ

والمبح.المصلىعلىبمودمم،"أعلص

@ويبحشالى-فه-بملهكنعهو@صا@ى:
ب-@

تدان@،
محلم



@نور@سورةاكي

@

)نماءبوروية.بلاأوآانفاأفهببدلمفوتجيح@وصقلاتصيق

ثيمةةكتواونية،قمدعنيحالى--
الخالقالىمرفت@ادفرض4

-

وحمه.رجلى-عز

يصعل،فى،@افسرأنيرىمننبمو.
الممئ:فيكوننحالى-اقه-الىد

تسبموعلا@منه-سبحاعم-قدوالمبين،لمينالمصمزلا.منحمداوص
شاءد.أ0أعلىالم

لناعليهونأنر@لأنلانوأ@لىما@مه:.مابضى@لالاهظل

ا

المشجنواداالصلينجمار!ونبحه،علانهتد@مصله،شؤالمحذوف
قدأسيممنوص@ه،لاةفدءاصلمصالينسنكلأى:

تسبععم
@ع@لأفهقسه،

مقيفعلون،بماعليمواقهتعالى-.توله-يهوندقرلمذأ@

تعالى-.اقه-إلىيرد@ضير@بانعلى@لقولاما@تاش@.باب

وكلاى:
احد

فدمنهم
حن@الى-:قىلهيهرذةونببحه،علانهافهعلم

للاح@و@لتاسيراال@ى،دنأكى@بابن"يفطونكاعبمواقه،
لىآوم

ا.@امبد@@من

لاضلىم@،نحنوما@مه،جملونسبجأوضلىعلاةنبع@طيرأنمروالظ@
تقهونلاثنو@@ح@.الايسبحشى.من)نود-،طت.د-ن@؟

.@تسبي@
"ا.

اننه-سبحالين-أ@وب@د
تغلوفاتهبم

تالى-وأنه-مجممه،بخ

"

لاإعليم
لهملك)@لكونتأنييانذلكأيغمها،ثى.علبهقي

اختلالالاغير.،لاحدلاضر،روا،اتملى@لسروقهنتال:.وحده،
اقهالىد@م@5ولمنله@ا@لا@اىنه-جح@و--مربلائتراكا،ولا

ن@(9)
2عى6اليان-لضل@يم 4 ثنق@.للأمل!عدبخللر@وا@0



عنر@ثامن@الجزه

ب.عهمورصمصيرموحده@اليه@ى:@م@،
غلرقيخجارى@امر@م،د

عقاب.أو@ثو@منشضبمانهكلو؟من

5 5

مؤافىفدرةمظامرإلىعبادهأنظارذلم@بعدسبحانه-لغت-ئم

نوعوجمثركاما...@لهيؤلفهنمجمى@لس@اب،بنحيث@آبرن،
ةفقال-واحدأصلنجمي@ا.أ@امععلوفاة

ركام@،يجمئهثمبإني،يؤلفثمصحاب@،جىينافهأنقىأ!"

ه@لممطمنوينزليخلا@ه،مئيخرجى@رذقفز
منييهاجباليمن

يتبسنأبريهي@ديثاة،كنصريهويثابر،منب!فيصيببرد،

لىلأوةلمحبرذكفىبنو@لهار@ديل@فهيقلث(43)لجلأنجتار

علىيثش@منقممك،مندابترص"ظقوافه(44)الأبمنار

على@ثهبنثا،،مااللهيخلقأزج،يمت@ى@منومنهمجلين،لي

)54(،.قديرثهة"

وش

@

ل:يق@ورفئ.باناةالدفعنىبم.الإز@ا.قجى،.تتالى-:،له-

@محاب،يع@لوأزج@برفئ.سا@اذا@جية،ش)بلهرجى@لراعى

دضته.:@@
ص

تمالى-@ته-انبينيك،ورأتقل-،ا@أيها@ت-طلضوللعئ:

صابر،فىانىالساببقلىرتهيسرق
بد.يرحيثإلىريخقاظ

نمحملا،مادأصو@الاسحابسبحاة-وو-بأى:بيه،يؤلفنم"

مجلىبدذلل@،نمبخا،معبضهوببهعضا،"بشهبصلىذلل@*



1 رنو@@رةسو7

ا@)ا@كابرك@@لثى.فلانرآيالبخ@.ق@بضا؟شأى:ركاما،

ا@تمع.أى:آ،المترال@ر.و@نه:نض،علىبضهوأ@قىجمه،
صرون2ن.@تر@حكل@انمى@وص

ثم@يا،قيئملمحبتالى-افه-
اكب@ر@يرأ.الجبمال،كقطعثفةمت@م@تراكهضحهلخعالىتحراا

اتشلاط
خالته.صى.كلأحسناللأىتال-،افه-رةبقدوتسلبمبرضوح

يونب@كلىلمابيان8خلالهمنيخرجدقيأ،ق@بحانه-:.وقىله-
أنار.نالىنبق.ونتحع@لريخق،مذا@لرق

)ذاودقأ،يمق@لحبودقمدرصل.ا،فىوصللعلر.ةواردق
لال:و@طالم@ر.منهلش

لل@وقبهاادوالمروجبل-كببالخال-جمع
ؤ.@ش@ضو@

اق:@ضو@ق.@ص@أنهأخدما:ةقىلانار@ق،فى،طبى:.@لقرلظ
ا@متولوصالمطر.انه

د@ووأدفة.،ىنمحابه@@@ودفتيقال:رالو

قطر،1(..12،:ودلاجمئالمطر

بؤ@فثمبقدرت،يثا.حيثإدحاب@@نمالى-ا@نه-برتاى:
بفرجالمعلىايها@لاقل-فزى-بض،فرقبفهمترا؟مجملهثمبينه،
ةوتاسونف،بشدةتارةنرو-،ومنأالمترا"ذ@مابنتو@ش

قى.روبهوو.

يهبيخص:د،ن.نجها.جبالمن@لط.منوبزلتلا-:،وتوله-
ةشوامرتءناالفاالر؟خر.بيانبشا....،ممنوبصرف@بشا..من

-

نه-.سبعاويزل-أى:
ئعا@ا@سما.@بههن

من@تطحكا@ا@حاب@@من

2عى93تسير@قرطي-(9) 89.



1فر@ثامن@@جز.@ 7

برد،منيخاوضخامها،.ع@دافىالجبال
@

@لحابمئ@لفعلعتكفى:@

حبويسصص،اطبشبه@اسا@سيترلثى+ومرد،@ب@منكثير@ا

وحب@لنمام:
ن.ك@

صاقال
@ثاةو@ولى1،ن،ببن..@مرقما@قالى:يإن@ابهاف:.حب

ث
لآ،

ن%جبال...ى-@مسما..نفىله..فىاشةو@لثا
أد،

الاو@يان1،0لببانابه!.@و@مى،صت:لآإن.و@ائاية،ا@اء@الاودنات

لتبيض.ةوالاضرللاتداه.

ف.@بالعنما@عنى.نك:@إن
أحدهما:إن:س.فبهفلت:أداسن@

أنو@لئاق:ححر،جبالالارضفىعبرد.لبالماهفى@نهلى@قه@ن

ذبمقالايم@ك-:فلانبفال:@@بالا؟بذكريربد@لاكأة
".".

ةرتاد-:ونوله-
ثما.سنب@مهب@

فيمببأى:يشا.،عنيصرفهو

:@تت@.ةإصاإسا.برد@نصذنغزله.ةايىة
عريثا.عنبصرولواده.

ن@

وإرادته.حثتهبمقتض@و@مرز@بةالإصا)ذعئهم،

دمأ%ب@بقرله..@ايهربمةالابةنه-سبعاختم-ثم
بعار.ا،ينبقه

أضا..إذاسنا،يخوصنا@لنىءيقال:@مو..@ثدةو@لنا:

وللتابىالإزجلمقعصكافالموعص@لحا@ق@ضو.دب@أى:

وصرلممانهوزبادةإضانته،ضدةبمار@فلأا:صط@آ...اوإش
عة

رت@.وت@ن@يت@وحدامح@دعلوى@الديلمذان@-سحاصاق-أنيمد

البل@قهلقال:،.@قبجا@مدرفهويثا@@لناسبحهزمقبدليلأنب@ه

1و@ا
ر3

أحدعاننقصوبداك.ويذ@ببهدا،يادصالي@مانب4أى:0،0

أو@@@زولق@ه!و@@@ن.ءلولوتو!صااو@@لو@الاحر،فىوبريد

2ص@ش@ف-3نفصزا( ،6.



لفوررةاصثي

أتقلبذلك،فىان5يخهاوالمتفعاحهحاسبحات-فو-العكر،

الاظصلاإشهفىالمبثونةتلىرتهاهرمرامنذلكوغيردنأليف،و@والإزجاء

قخلصبها.ونعتبرتعاد-اقه-نلارةشعر@لنىبصار،ا،لاودعظب@ه.

و@لطاعة.@لمبادةله

وبدبعداقي،كلخلقوأفعمننالثادليلاسان@-ساق-ثم
نجماصنعه

ما...،.مندا؟صخلقوأقه5نقال:خلق.

صروخ،ذىانو@س@ء:اصمة:ةو@لأأ
1 @أم@لمتهلا.شن1؟0

فيص.ا@ثىسنى@ببب،المنذماضاالفملاوصغيرلم.

اعممامومنابهااددرو@الارخ،ذواتعلهدوففى@ادابةوتطدق
لك.ةمن

ذ@ا@لنر2@بنمالبسا@ا-@لنحةينة@طوهف@للا.:،بضتال

الاسا.لمنمروحدةتعئفدما.،منخلقتدابةكلأنحيقة
فىقىكيب@

@مايكطولننىوف@اال.،وصجميا@الأحبا.

بتبمهأنديثاط@م

ا

الماء،أصلافىونئات@لبحر،كأشخرياةاطأنم@
ثم

ة
ت

اعالافوعت
ناس.بملااصتوتنر

2تعلبقعلمفىش@!علت@@ضصوايهنا قافق1
@

مح@@فاتج@@يخ@2دفر@
ضيثا،رة@ل!ا@ف.@نريد@لا"و@تدبل.يلالنىبلة@لفاي@@للبات@نظر@

الاح@اء@الطخلقتعالى-ال@ه-@نوصية،@تر2قيقةاطئبات@بهتفين
نو@ة@ترى@مين-س-؟واحد،.ثمأصلذأت@ىالما.،من
كال...،،.،.ثا،

@نا،الم@.كرةلماذاتيلفإن@رازى:،الإماموتلل
فىلهفىسرنامحا.و

حىث@.كلالماهمنوجحلا"تعالى-:
"3

نوحمندأبةكلخ@قأيهالمحئ،نا،،يمرفاتجاءلم.مماواب:واب

1صورتذ-81هلالذلأا( 19.



اع@ر@يل@امنالجز.

الما...،ننا.وج.ترله،فىمحرناعا.وإ"@لدأ@ة.2بتلاص@ص@لا.من

ذلكأنيانو@فاالجنس،ذاسنمخلوقينكونهممن@ك،أالتمرن،

ى(،كئيرة،أنواعإلىينقمالجنىذلكأنبيانومهنااطنى،

@شالى-:.وقىله-
تالخدوظفهتأبل8..بطنهيمض،نم.

الماه.مقخاتت@ك

@لاقلننايبوفيسد،باتجاركل،لى،لميردشهم،فى،والنير

كره.علي

ومنمبهها"ومايث@كالزوأحفبطنهعلبمشىمن@@لدو@@ن@نقى:

و"@مر،و@كالإن@دجلين،علىيمىمن
الم

أ،علبضىمة
خ،

نمامكا؟

علىويخرها@ثر@قخلته.ماثاه،انحالى-،@نه،صلق"و@لىصرش

صبحانه-ه-بضفلافدبر،صى.علاصاقه)نهوحثظته@)و@وقى

فيمنمه.@لاظقه،مايربدظق
ت@رالقلهخاضحئد.كلبلماخ،ذيث

-

ةفمرعقالادلةمنأراناسافتقديمة@اصللأباتمنررى

ناو.بار@ان،تعلقصرمنهاطدعدوى(@بالطتحلاماشهاتمالى-،الت@

لها.اش@اختلا@علا@رابأنواحبخلئمانجلق

ح@ا،منصاقصمادسورة@سافطأنوص
علهالادلةنأو.والادابم

اف@تو،ا@ا:،عنديثبا@ذإ2اقبحتوقلوته،تاد-@قه-وحمايخة

تالى%فقال-للؤمنين...بادببتأدبواولم@قه،باتبنتشرا؟لم@لأيئ

.

صرتمابدبشاهمنيخلإىوافهئنأب،"إخاأشلت@"

2عى@ر@زى-6ل@ضعص(1) 9 6@

@نور(رةحسوا3)



1 رنو@@ةرسو7

قها::
قأسفهلىيننموأطنبما،لوبالرضإئهاآ"ويتررن!46

مطمنهم
دصاوب@(87)بالمؤءبأواكوماذلك،مد

ا@ئهإلىا

أفميكنوبن)وو(ضونئ@رفىيآنهمإذاينهم@ي@مورسوله
يخ@ؤنأئماارتايأمفىومرفلىبهمفىا(49)مذعنينإليهوايأاقئ

كنإذا(50)@لنهالمونبمأولئكبلورسوله،نمعال@افهيجيفأن

يثوراأنبيهم،ليحكمرر@ؤله،اللهبدبذا@راب@لؤ@تول

ورسوا@ثهفلعومن(51)@لفلعرنبموأودئكا،وأقيحمشا
له

و@ا"ويتقهافهويخثى
)هيئ

م
أيمانهمجهدبافهاوأشل@(52)رون@لفا

خبيراثهينممرونة،طاعةل@وا،لاتل@يخرجن،صهمأمر@ق

نإن@ائواشنإنول،الى@اوألجكلافهاأعيل@تل(53)تلونبما

وعايكملماشعليه
علىوماوا،شهضطنطيرهوإنخمغ،ما

)45(،.@ب@إلا@لبلاخالىسول

لبا.خبة@لص@بعة،ا.بمفى@لضقرأمامبينات،5نه-:سبحاوقىله-

عدناعللناأشلقدباقهالممنى:يهونفهالمفحرل-اممبصتثللطمثة
/

مقخليةوضلناماووضحأها،ليناماوسلم-2ياتعليهاللهصل@د-

شرض.ومالس@

ابمين@للشددة-بهر@لبا.نوناها@باوتر
مم

العئ:يخكر@اعل-@لضا
للأحم@بياتأقىلنا؟إت@تد

اقه-لمالى-عهاشرتمىوالادابدودو@طم

محر،.اال@رلنجم@ةا.@القرس..@ف@

و@نه@ى:ستفبم،عرأ@للى@يثا.منيهدىوافه5تعالى-:وفىله-



كلااعثر@ثامن@الجز.

لاتإلى@امراطشهمدأ:لناهمقىبهدنهحس@د@بفنلهنالى--
الذىقبم،

اد.و@رثا@قيلو@الإصلام.بقطرمر

وألحنط،لوإرسباقه2صناقولوندى8نعالى-:قىله-فىو@لضحيرء

@عر@د@استبم،لى@@سبحان@-يهدلم-لذين!سنطائف@مح@@رد
ولم

ن.فضالنا@

@بالسش@بقولون@النال@نمزلا.فىأن:@@
بالرسول،وبافه2ثانؤط:

نرو.أواصفىصلو@رصو@طمنا@قه

نمنآ@:.@اء@و@الإيمانا@فىدصذبون@أ@مسباة-يين-ثم

ذلك،بعدمننهمفربقيزلى

.

وحمالهم@ما،أح@يطي@رنولىصول@باوقهبابؤنونأك@عرنولأى:
5مهاعة،@او@ل@للايمانيشفيماحمايرضوننهمكبيرأعددأ@ن 1

مع
أقه

الى-ت@-
ع@لاانتيادوسنوسلم-،عليهاقهصلىرصوله-ومع

الإسلام.م

إ:حوو.الإبمان،دو@منفىنينبالمز.رما@ونثدس.بات-:.إوتو@-

أفرعلىلهم
ا

@@لهم

ق@واحدبهات
لونالقولذىفقردااالناأوالمكوماأى:م.

با@سنمبقولونلاحهمقيقة،أطمحلىشينبالمؤوأ@ا،ولوباد-بافهأشا

د؟اصوشأسلمطخنااونيز"ركا@راولانهمنلوبهم،فى@اير
م

وسلم-.عليهلقهصلىرموله-علاعةوصلقهءتعالى-،

ادعراذاف@ال:.بم@@لذ.الهمأصنأخرى.لة@اة-صبحابين-ئم

محرفون،.نهمفربق)ذالفهم@يحم@رسرلهلملى@ته

ره؟إذأ@اأنهمايضا-صفا@م-منالمناوتينلا.صأنأى:
الىدإعلم

خ@وبهن@اكرحاطهىتيالى-اقه-شريعةبجعدوالن
ةذ!@ومهم،

@مق

فى@طاغرت؟إلى@آإلى@لتحاويرعالدأعى@ال"عقامرضصءك@



1 8 @نور@صررة0

اكلىاالم%نللى-:،ترله-
افىلهماوابدلأشبماوأا"أ@مممونبنين

ا+،وريهةأناأمرووندألطاغرتالىةجاكواأننبريد؟نبلا،من

."بيأ...ضلالايفل@3@ق@انبد@وب

ررا،*باك@إئحارمعرضون،نهمقفر:إذابقرله.عهمو@لتبير

تمل،أوووبرثديدا@دونرأضلدأعىسنبنفرون@،@اد@نهم

لهمقاطأنلهملاحانامالالهم،علإمقاطإنعا@لقينيعلرنلانهم
@كه،يعابرنوسم-طيهافهصلىصول-@لنصبهرولرنمإعهملاعلهم،

."عغر@ذ4اتاإأنرةق،أطبر@نل@"لى-:تطل-ظو،1

4ننالرا)ذالفلان،فلان@ذعنبمال:اعة.@ماو@قادالاوالإذ@ان:

وخفع
ره.لا.

لهالىيرصاتراعدقاطالمنافقل!لهؤلاءبهنتل@اى:-

اتنواثون.كمببمه،؟راضينطائيممنتاديئو"+عايهاقهعل-

ممنينمذإبلاياتؤز@مقم.اء-منشيئايبخهم@نوصا-علإء@قهصل-

دممهمذ@نينوسم-عايهافهعلى)يه-يانون)ناوعراد،أ،كلئ

"

بي.ل@نىء@@وي@ال@@لقضابامن@ف@فىحقأ@اببثوفون@ندم@
@

م.غ@وبهن

بطبانه،وقاكم،لإنباتز@لقي@تصرطهمع@@لقرثنبعقبنم

ن@به.مامرفىاسذ؟صرببهم،قىددلممن
ذ.@و@

نلوافىول:،في@بم
بهي

اقهيكيفأنفونبخ@أمبوا،@رتا@ممرض،
ص113...4ورصوعيهم

يقال-انبيز.@أ@د@الىاالبلومريت.ا@@قمجيت،وترلا:.
وظم.سارذاضائه،إفىفلانحاف

أء،عنيعرضرنالمنانتينمزلا.مابالأى:
يئةلاومالإس@م

لمنرضدحقوقلهمإذاكانتالاوسلم-علبهاقهصلىالرصول-حمعلى
9



1؟8@شرمن@لثا@إو.

بأمأالإيمطنوضحفبالنفاقالقلوبرضى@هم.ذلكال@ب

ا

ذللا

ضافىنلنهم@بهأموصلم-أعليهلقهصلفوته.صدقفىيمكرنلغ

لهأورصوعلبهم@فهمجبفلن

@قف@وا@فاسال@،@فلوحهمبهاا@نلذتفدكاسب@با،@ف.أنلافد*

عبب@ماكفك
ووضعيدظلممحلىحر@مومرولطم،أشد

ا؟.
مخيرفىور

لمأولنل@أب@لبقرله:،بمة@ايهرالايةنه-سبحاخم-ولذامرفما،1

اضروحيثلم،ولخ@يفهم@الظالمون،ماولئد@النافقونبل

الإبمان.علىو@لكفر@رشد.عد@وا@لغىواشمرضها،غيرلامورفى

0رضبهم.قلوأفى4لهوشة8جمل:الأل 0 اضقباحواسننكلرلح،ا0

برانهم
تيهللقة@لقبائعمقة"استقصا.ب@دلمنثةوليانر،سلمذا

ث@،@@س@الاموتمح@لابتاروبهاتمفاد@فى@ايهنرللإن@ستفمام@و@

ئمةوظلهم،وافةغا؟
شثنهاضسلعلامرمماوابفى،لاوارأقعبهم،

اضهملإعرءصبببغا
ا،."،،

@تهمادمرا@ل)ذأالمزمنينعلىوأصمامرذلكبدنه-بطيئ-فم

بيهم،يحملحوصولا
أثو)ذاالمؤمنينترل)نماكانلى-:،ظل--"

كم،بليحمرورص@قهلل
وأورفا..،ناحم.لراقيأن

"مضالمهأنوا@ا"كان5خبرأنهعلىوبف"قىلو@فف@8

خ
مائ

وأوونا.احم@يقرراأنةوصما،ص

ا@دعمادعوإذاأنهم@مادفين،المؤشينسفاتمق@نئ:والمه

اربضأنو"-عابافهصلرسوله-الىأوحاه@نى@تعالى-@قه-ضرفي

أ@لؤ...اوتقىددبرنول@ك،سنالن@لا:ني@ع@شما

.2@3سملى@بلاللإء3@بل@لبة(1)



1 .@@رةسو8
دو

ذا@افى@لد@4فلاعاالمفد@رن،مذك،لونيف@افينوأوفلىء،
ة.لاخراو

ط@نو.فقار:،ورمولااقهعةططعلىمابترتبشحانه-بين-ثم
@ل@فيتالى-اقه،-وبخثىلهورس@قه

@لهصا،فىصجمته،وو@ال@ق.ر

ذك،لونيم.الىبئناولند،.
نر@نو@لراالقبم،با@نبمون،@لفافئم

@مفلبم..@

زشايتالمنافقينعندبث@طلامن@الى@ايهريمة@لسورةعادتثم
"جن..ا-ضكمأصفنايما@هم،بهدباقهاوأذ@و8

خبةعدما-صهحمدقو@لطافة،.ارمحوالمجد:
ااز@ما-االا.

وسه.أقكىيخهوبذلافى@لثى.اجمتهد

أنق،@اخووس@انلاشدةالمرثنةيمانبالأ*القرنطالم@مزلاءوأفماى:

روجباطوسمعليه@قهصل@لرصرل-ممى@صبأ@م
@جركهللبهاد،م@

ه./*لامصتالبيةاعا

ع!برد@نومحلم-علبهاقهصلىفببه-نعالى-افه-ياصومنا
ا"رورم@

كا.
"امآصروفةلانضواطقلفيترل:،كذبهمبببكم،يةوشرع3

و@ازجر:بة@حخرصلط@اكريم-لأبا@لوسلهم-نلاى:
روفعتم.طافإنتقرلون،على@اتقوالا

ذيا،وغفرو.ئر@ا.لم
يهذبما.فيأما@لفملفقط.باللسانطاعةفم@

ك-فأصصدند.هللىلاتحلفلكؤب:بااضهرلمنيقولوذلك؟
د@ملى.-@وقمالىلا@كتاجمحروت

@نهمح@سبحانه-عقب-نم
@

@ؤبة.@@
نج@اقهإنبقرله:.م

وبواطنك@امرآ@ناماططاطلاعاطلعنالى-اقه-نأى:إتصلرنءبما



1سالهزء@نامقء: 8

عىوفدفىلم،أوشيهد،تصملى2ابخاجفلا

أنمشحانه-لم-
.@حالن@فىبونكات

يرضد@الىل@اعة@نوسلم-عليهعلى@فهرسوله-نه-بحابامر-نم
علاعةوالرسول،اقهأعايراتل@فيقول:ذبة@ل@لاطامحتمالحادنة،

ذ.فإن.الإخلاعر،دكلالاعقاد،د@ب@صموبةعةطاوباطنة@لامرة

@لقبولةء%.صأطاعة

تحذبرماحملتم،و@الجمماحملعا؟فإ.كلاتولرانإنة-.سجاوفىله-

وكنبم.فى@فا@م@كادى@مقالم

)@مترفبفدفة،@عا@ا@طا@ةةبم-@ايهرلالرساليم.م-صأى:
مولا@نإنللسنقبم،@نحراطعقضنمرأ@رقا@دعرةعناال@افقرن-أيها-

سوى"عا:ساث3ت@اح@
شر،@ت:و@والإنذ@رإبخ@ت@وصاه.إةحمف@هما

طملاير@اقمم@ص@عتله-أطانبه.الرتمماأ.:ماحمقم،فايهمات@موأما

قازحم.فىرواتش.أنلحذارأنتمأ@اب@،@ا@نناهلقد.وعر

ن@ي@ر.وإننفاك:،و@لفلاح@لفرزبقطرادسبانه-أرشدلم-نم

رصن-فضاالناالاأ@تطيوا)اطوأ@:وا،.رنم:
سلم-@يو@اقهفىس@نا-

بالسماثة.وتفافروالاق،إلىتهضدواعنه،آينهااوبهرآبا.مافىكل

يذببلالمب@،الا@لإرغ@رطرلعلا@او."الى-:نهوفىله-

@اعة@@فاروةأنكاعبهم.محاثمةالإعرافرنجةمفقبله،لماقرر.

لهم.راجط

إلا@لتلبغبنغعكمماإلىآلإرشاأرصلناهبلذىلعد@رسو@اأى:

ا@لر
والنعضع،

بهم.@طجيهولنواص،لنا

المنافقين،رذانلعىكثفتقد@ايهريمةالاياتمنرضىوبذلك

@/
ومحتالس@دم،؟ييدم،)د@او@رشدتهمقم،نفا@تددى@ى@مقوحذركم@



ر@لنورةصو58"

لاودسوتالى-فه-عةطامن@لصادفىنالمؤمنونعايهأنمامجب

وط-.عل!@فهصلي-

انىاقهومدلت@سوقالمنافقين،مح@احديث@اكريمةالولقفىكتثم

لى-:تال-ظمادفين،"@لؤفينتجخالفلا

فى@ي@تخالمنن@@ضاطات،وممير)@صثمإنواءالذيئافهوعد"

تضىاراله@خهمدتلهم)ثكننوقبلهم،مئالذيئاستخلتالأرضي؟

ضرفهمإيئمنوليبذلهملهم،
شقا،بىنيثر@لاببدوننىبم،أ"

اوآشلاةا@ا@وأيل@(@)@لناسترنمنأوئكىذ@دكفر@ومن

أكلؤوالذيئلاتحس@(56)شحمونلملكمالرسولاوأديدرالىكاة

)*(،.@لصيرو@بثس@ار@ومأواملى@لأرفى،مجزيئ

لجهاقهملىصوله-@تالى-افه-منوعدمذااكير:ابنالإط@لظ

عا@هم.والولاة@ناس@أتمس@أى:رضا،إفا.فىضلض@يجعلباظوسلم-
"ذفى.وتمالىتاركشلوتل@اد،ال@لهموتخضع@لبلاد،تملحوبهم

@قععتىوسم+علبهلىافهس@قه-لدسيمتلمفإنه

@قهرصولعنفى@لص-ثبتولهذالعرب،يرةصوسا%و@بحريئ،

ناالتفر(لىزوىأفهإنل:.ظأنهلم-و-عليهأفهصلى-

فهالىمازوىأشملاوسيبي@ومأربها،
1 ،
، 0 0.،0

@بمةةثارأق..،وعد5لى-:تيا@ل@بتربمة@ايمرلا؟اتمد%وفى

3ء8ص6كئيرشابئنمسبر(1)



اه.عثرالجزءأئامن

ل-:@ال@ظلايتالت.؟@فهو@)ذلى-،@وعدء-بن@بئ@ؤمنن،

لايدون،.كثر@لناساولكنوع@هااقهلايخافوعد@قه"

لم

ن،.بخانبة،ا.وتئ،ؤ.@و@وسم-@لبهءدافهالرصول-طبو@ك

المايوهنوإتاد-:،فىله-ومرماقبايا،لمضمونشررة@لكربمةو@لابة

.+."نهتدوا

من@م@إ؟فىصدقراالذبئاحانه،بففله،ت@اد-اقه-وصل@:

ليستخلقهمو@دلم،@صا@.@سل@لماد@،كلانال!معجمواو@لذفي@باله،
ةزد@ب@أع@تعرففيايتصرفونخلفا.فياليملهمأى:فى@لارف@،

ر.@ايهفاا@مأعدمقإدلاوالظبة.والاطان

"

@جر@فىواشة@يحلفن@مءفىنوله.و@هلامالالرصى:ل3

ب
@ق@@

م

اقهوعفأى:لبرواب.ع!ولمحنوتوعد@اثاقومنرل.@

يشلاكم؟نرا
م...لبشحل@رأنمم@

اشحا@،لحوقىلهفىما،و،

وخوت.تصشلقورويدرلجاروايصلرية،
أى:محذوف،اللوفة@

-

ا،منم،تبل@نالنبن.فه،حد@ئنا@-.امتحلاأ؟ليئخلهم
المؤ@نة،مم

@@
ةالأرفىفىتاد-اده-أفيبن

ة@اصفر@فامحدا@ملاكأ،@د

اطالمين
4 ، 1 ، 00.

رنى.ا،ؤ@خلفا.نه-صبحا@لمأنلمؤمنين:الأولالرعدمرلحنا

رم.يارودح@ا@ا@رضوأوده@م@النا..،فبلهممننىط@ط@@د.لء:@@؟

أ2د!هم@ننو@تلد-5قىلى-داليترلىلئاذ@لر-وأ@!
الذى

@@@ننلان.الثنقال:بك.:اذوولتوعايد@تشيت
ى+،

عليه.ر@رعاؤ،)فا

ل
2اعىلرسي-8تب*(1) 03.



1 @نور@سورة86

دبنهميجملوبانأرت،فىخافا..3ا@ابان@لزمنينوعد@فهاى:
فى@لننوس،رلصعخافى@لتلوب،نابألهم،ارتضا.@نىالإمحلامدبئومر

@لكلمةولخالفيهباة،@@ف.فى@@لاياة@@@لهلمرائه.علسلطانهباسطا

@@@

يدضرمممقوليبدلنهميه-:.سبحاقىلى-فهولثالئاارعد
نا،.أ.

تك@ينهه@لضالارضر،فىلاسخلا@بافالى-اقه-وعدلمأى:
واط@ئنالا،أسنافيه،يمبثوننواكمالذىوف@طنبللا.@مجملوبان

.10اءالفىادو.وهفى@لبال،وراعة

ى-@اةكان:4ألاثمنهفىا@ية@هأبى@عنأنسبنح@ارل3
أفهلص

"ر.و@اقهإديدعرنسجن.عئرمنغرابه،ةوأع@وسا-@هع@

وم
خانفبن.نوا@هاف@با@قال،اقهم@صالمربنةراقد.نالانفرت،ظ

ا@.ماشاءذل@علىفصبروافى@للاح.ويصبرن@لاحفى@بمرن

نيضخاأبد@لدمر@كلف@قهيارصولةتآلدمحابةنرجلا.إقئم

أ@لسلاحوضعفيهإنيومعباياإت@ما.ثذأ؟
4

@مبها@قهصلىتال-
فىر@ل"@س2ا@تىبسيرالاة@ق@ى:تنووا-لنوسا-

حديد@.فبمتلي@عتبباالطبمالأافى

ا@عرب:؟ئو@جزبرةعلينبيهفأفا@ر@قهالاية.فه@قه.لوأش

0@سلاحا@ووضحر كا1،.0،،0

سسحانه-نه-يتقق.@تووالا@ان@ت@ثهنو@فالأست@@ذأوايهن

ء

أ.لمحباد،

8عىكنيرء6ابئللير(1)



1عضامق@ال.ا@ز. 8

بىكونصرلاةيعب@رننىنقال:.نكتقهاد@علربق@تالى+@قه-بين@تد
ؤالجرأبا@أى:ماقة،بهوتأنيمحكربمة"اجملةنهذهسشا،

وجمينلياولاصتخلافامذاتجحققمنىتقدير.:
يئ؟توفدأط@مانلأا

ثروطهاوثدابهطلكليملةناسة-خا@صةجماثقرنقيبلب:ا@نف@
ا.يشركوأندونو@ركانها،

كاذ.نكائنا،أ@دا@مادةفى@ن.مى

اتهوعدمؤ:ا(برنةوا،.6@لذبنحالاشجرنأنيع؟

ةضررا،فىلافبالاض@@ماط-وطوا@2ترا@نينعجادهثالى--

صبانه-له-فى@الءنا،أ.ضر@موإنبدبلنبا.دبنميمينوب@

نتص...أوريا.أوصركئرحمالأبادة

ول@
عايهافهدصاقه-رسوللل:،ظكببىأبىعقأحمدام.@@

فىللأرض،واليو@لمرلدينرافن،و@لسنا.باللامةبثر@نهو"-:

نمب،11،.للآخرةفىلهبهنلمالاخرز@لديا،@لنمعلفق

لآ،اء@و@@بادة@لهاخلمرا@لذينلادهقالى-الله-و@دصذلم@

قطتعنرفراان@أما@لفيلمءن@،نوا@ابماوا@شبه،موأدوا@ا@ص

علبهم،نه-سبحايحه-وجحمراق+@ط
عاتبيننقد

الم
كفرومننقال:،

ن،،اناصضوثلىمطذلم@بد

@مذهبعدصكنرنو.@ى:
عادى@امالحين،بهاوعدتالنى@نعم

لمباحدون@فىون@احناو@ن@له،خاقتمايخرفىالنعمهذ.وأصشل

ى،عقسترن-@لفا
طى.ا@رعقون@نا@:@وعلى،عىنارصأط

صصنيمة.@طافأعارجمتقد@ايهرفيالايةىومكذا
نبها،ا

@لتر@يب،ألوأنبامىافى-تانه-ة@لمبا،@لاصلمفىائرصنينرغت،قد

ميهوالامان.@نخلاسو@الا@عياصترنب@لبادة@ذهأنلهميخثجث

.87جلاصككيرتنبر@بن(1)



@نور@سورة18"

ف@ان.@و@@نر@@ا@عا@أنلمت@و!وألمحمرد@هثفرمنربتثم

ن.
@

تمالى-.@فه-

اوأفي@و5ل:فف@نر@باثةنأر@المذلكب@دسجاة-ين-نم

ون،.فى@آ@ا.ل،@رصا@و@طيمرة،كاا@لزو2نوة.@لصلر

تعافى-،فه-العبادةإخلاصاالؤ@نون-ابهاد@ومرا-اى:

لها،لتحم@ن@زكاةتسوا@وحان،بخنوع،إكاأوظفىا@ملاةو@ثو

مذهبببليلمتامة،طا@ةم-و@عل!أنهعلصول-دروأطيوا@

ة.أورضوتمالى-@قه-رحمةتنالونعة.و@طا

يهملا@ل@اعلاكمشانمنذوصالمؤمنين،نمالى-اقه-ئتنم

"كفروا@نبز@لا@صبنفق@ل:فىن@،
@و@@رضا،فىحزيئ

@ا،:وام

الممير،.ولبنى

بم@ابهرلابها@لرسنظنى-لا@ى:
@مكومننتأ

أنينأن@الؤ@نىس
لجرونا@أنك@إم@فىل،الفىوبسطةترةأوتواشهماكنروا.

لمحنفتناولملاب@زءأئىءتناشفإنلمةدا%ونطعولس@@صالهمكهم)ملا

سر
-3وأأشم@3،اوذغوما.أمعا@اثونثب@لارفى@لىامن@فىافوكاأا.

م.سبه@و.صضقرمص@تى@نار@من@"المصو@بئسالنار.خرةا،فى

أعد.مابياندوالاكرة،.نيااكفىةد@ايهفرد6انة@احريئألاية
ة.ور@انوا.يمنوء.لا@سق@سنوالاخرةادنيافىنماد-@ق-

8بن@زوقىلةلتصينالاول،لممرلامركغروا،@لذيىونرله:،

@لاق.المنرلص

لايحسبقبمىبا@يا.،مجبن،وحمزة،عاصابنأوفرلاقرعاصى:.فال
الىأبتدىالحسبماننالارفر@،فىافهمجنأسض.كمرواالذبن

"،1(.مفر@ين..

3سلقرطبى-21ننصير)1، 01.



1عثراءزءلثامن 8

لاولأوالم@رل@كسبن،لرح،.علفىرا،كضالىبق"أن:@@

أتتدير.:فعلى-
إءإ.ااالنرلصبن،مجزوقىله،ضم.

@.

وصوافمقدر،@قمأبصاالمير،وابنى@نه-:سح@ونرله-

@@أى:ص.ير،االصئس@باقه،أى:؟محذوف،مبا،
ار@ا@ى

نجها.يتقرون

لوأصالمؤنيناعالييانيتاق@كيلعيمةلتوجهاتهذ.وئد

انو*خلته،فىتحالى-اقه-ت@وةمظامرمنجمان@وبإنفربن،@ل@

شل!لمزات@الى-؟اقه-ماوعدبيسانوأشالهم،لفتخا@لىالمنافقينالأتو

"جمرات.من

نبه.كأاقيعاللىديثالى@ايمربمة@لورةعادتذلك،بدكل

الاح@عق@ردبث
رالمز.وأصالى-،ن.افد-ئرحما@نىوالادابم

تافى-:فقال-بالد@ها

يئوا@كم@أ؟!م@كصتالذيئأذنكم)ث:آملواالذي@يأ@ا

منعزاتثلاثمنكمالحبمأينلموا
حينوفمر،"صلاةل"

اتمرعزلإث@@لمشماد،صلاهنلاومتىيرة،@لنهممنثيابكمنتضل@

ئخعايمطرافونبدمق،جناحعليهمولاعليمليقلكم،

بنيملى
(58)حكيمعديمواللهالايات،لمافهيبينكذلك

قبلهمين@لذيئكااصتافنفلبستأذشااطلممنماالاطفالبلغبذا@

مفروا@شو@)كه(حيمعاليم@و@فهآيانه،لمافهيبينكذفى

ثيابهنيف@غئأن.تجناخعلهنفابثهح@،بمنلايرض@نساء@للأقى@



1 9 @سورة0

يهعواثهخ@يرولهن،بس@تحفقنوأنبزيختر،نتبزجابفير

)06(،.مر@

اثمنوالذبنيأيهاتمالى-:،ترله-قىولص@فىالمفرونذكر

مرند.أبىبنتأحما.لهابقالاةاعيأنشها:روابات".،عتاذةاث-

لقهفى@ى--@فانتفيه،دحرلهكرتوفتفىلها،كبيرم@@لها@د@ل

فىحالمح@يغايلخلوننناوغل@اخدمنا)ناقه،يارصولففالت:وع-ط@

لاية.امذ.اقه-.نافى-لفاش@ا،

@@ع@@وفتفىبثوسم-ك!اقهصلىل-@لرصنسنمارد@ناو.
ة

@ل@لبابرمل@فد@اطظاب،بنعر)دد@ج،له.تالاعلا@اسن

بلردتحمرالتالشى.،نهكت.أأو@الستما.،فاس@.ئ@ا-ن.وكانعر-

@ماعة@منهفىعلينالالضعقناوخدمناوأنجا.آباءناخهىتاد-افه-أن

فىجدوسلم-عليهصلى@تهالى@فبى-@ملامعرخافطقئمبإذن.الا

نعالى-،،1(.ساجدأقه-خ-تدزلتيةا؟5:"

طالإبمان.بمفةبندا@مبم@@ايهرالآيةع@رتوقد
الامثالعلىفهم

عيمة.وتوجبهاتقربمة.2إبمنعلبهاضتملتلما

نهم:أبمايهتبماطادوالمرالامرلامى@يستاذنح،"قىلهفى@لامو@
علقو.ا@دميخمويد@ل)ناثا،أمذصرراأكمانواموأ.رظ+ا،

بئالالا@ناللىلم.يخوا@لمقالذثةاد
ة

ابلرولما@مبا@س@ى

الاطلاعماالمعحينجمزونوسى@دورةيعرفونأ@مالا@لبلوغلىصلم
لايص@.او.عاليه

2ص8قير@لآوصي-)؟( 90.
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أنمابمكس@.،و"@رجال،نالإبمان.صباقه2ئ@مياشؤالمق:

ايلنرلمالذيننموعبباوخدصمكممماليتمنموا
من@بلوغ،سن

رل@@

اب@لموأنلآش@ثلأئة،@تو@ا،سذفى)ذننجيرممفما@فىلجم

عليه.ألاطلاعمالايصحعلنم

نرلالدعندان@للأوفاتنحديدات،مينلاثتال-:،فترله-

واليلة.@ومفى@أوفاتلاثأء@:@تنذانبدون@ا

وذلك@فبر،@علاةتبلمنقال:،وقاتا؟منهسب@عانه-س-نم

مقمتخففابهرنوتدعادة،@فوممنالإن@مانفيهيرمارقتهذالان

الة.اطتلكملىومريحدبراهأنولا@بثابه.

مفسابمقنرقوحين،
ةنخلرنوح@نأى:@ظهبرة،@

اةآث
و@ررواهمنها@لخففجلر،،اطشرةعندللظهيرة،ونتفىكاوتوص

لةاستمداداأوحةللراطابا@لشل@،تلكمقأرقأخرى@اب
وم.

شابمنالإنسانفيهيتودمنا@رتتلان@مثا.،صلاةبمدومن،

لغرم.نابا@خرىليتخذ4،ااقما

أت:محؤوشو@مررصءبدألم،راتصئلاثنه-:.سبحاوفوله-

ر-.صجمع

ذةخرمالرانج@بقولوس-كاالإنعان،شمزهمابجبعلىونعالق

رالمع@لانوذكمنى@لار،
ذلك.إسببوالدم@ماريلعقهلها

@ردواأنفايملم-كاننةراتصئلاثصتوظا؟منها@:

عاعالدخرلإرادةعندانبئالاسةعلىنم.ومببامكموخدبمالبكم

@لخفففي،1يخل!بامله،؟الرجلاختلأءنجايغابتأوظ@ايخا،؟

ستر..ماجمبأيهئاتوأ@ثباب،من
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@@.

رو

اذلمظهريبعممن،جمناحعلبمولايممعا@لي@صبحافه-:.وترله-

الإسلام.شربتفىمظامر@لتيميرمن

آ@ى:الم،ولاأتاةوالمز.ذالمؤمنوأبهامحيم،لي@أى:،
وس:
بدمز،ان.اسنئ@بدونلالدضفىإحمأوحرحأى:نجاح،صم.ا

شونتبدكلاى:
@نلاؤ،.الاوقاتت@د

لالةلظبئنر،علئصمعليمطوافىن"تالى-:وقوله-

ئالى-أن-حددما@قىوقاتا،نجرفىالا@ذاننركفى@منر@لرخص

جلاص:@@
لمد.عيرفىعايهمجموصيطيممإيمممالدضفى

حاتكرلاكما@ئذان،بدونالاوفات
اتمويمم،فى@لترددطتجهم

4المصالقفا.بمضبضكم@رفوملانتمايممءأملاءفكذلك
الاونات.نفىكفير.

و@لتا@ب؟دا"والاحشامبر@تترنابفىالإسلاميجصعوبذ@

@طوإزالة@ححماحةوبينيمه،@لض
.4واكرج

الاياتاكماقهيينكذلكبقرله:.@لكربالآيةسبحاور-خنم-ئم
حكبم،.علبمو@فه

صال@متوالنىالاباتايهمفى-قيطأ@-ي@يناءكبمهذا@دإننلأمما:
يصليمبمل@عليمل-و-عزواقه-و@لسطعفالخيرلقعاالىبها"كتم"مت@

ئهك@أوت4،ةماياصفىكلحكبمعاد.،

اووساى،الادبقألرانا.@ايهريمةالايةلناتوقاو@مك@
يحلى

ياة،و@طو@امفافبالطرةعاصظفل،لثةشوتار،و@ل@@ايهإر
بم.اكر@قأطفى@عيتن@نموركلومن@لئرر،حسنوالنفا.

بمدان،للاسشقبالنبةدبا@فين@عنديصالى@طلررة)تنلتنم



1ضر@نامن@@لبز. 9

الاطفالبلغواذأقال-فقال-لذلكفهبااكيزغير@لباحمئها@ق@

ةلم...:"نالذبق.أستاذن@اذنواكا@ب@اءلم،ن@.

إت-والؤ،ايها@لزشونمن@-لاكاطظباخذاال@ا@:@
@ف

لا@لضفىاشاذشأننايمالزواج،صطيصلحانىو@بلوخلامالا@.

ابلفرمندماالمئىنمأبرمالذبناشاذنالاوإت؟فىصعلبم-

ا7شالذبنأيهاباال:8"بذلىعاماأ@صنه-صبحاأصفقدالاحتلام.سن

"لملا@.علىوتلرانستانسواحتىتمانيغيريوتايلىظوالا

بيرفى@النوللهمماذونالاطفالأنوللحنى@بهاف@،@عاحبل-،

أخر@رتمذلكالاطفالعثادافإذألثلات،رأتفى@لرإلا)ذن
@لىعن

جبوبا@بلوغ،يخهاعليهممجمالتىا@لسنيبلشأوضالوا،بانأ@ولة،

خفى-يشأذنواانعلىومجلراظد@مادة،عنبفطموأأن
ت،وظل@

علبمالفرلاثوابت@لمللذبن@لكبارللرجمالبالبةللالص؟

لالم

عقو."@و@اك-مملثريةومر@نلىمغفآ،فىمنه@فاسكا@

اتموأضوأمان@باتم2علتتأذنواأنعليمد:مصابئ
1 ،

، 0.،0

عايمو@نهإته2لماقهيينكذل@بترله:،الايةسبحانه-خنم-نم

2إب،مئبما@هاوبم@فوس@@@لباصمحلبمناد-و@فه-@ى:حكم،

شماثرعهنىكلحكيتم
أح@

م.

بئ-م
ح@ا،بضىذ@بسماة-

@للافىبا@شط.لقتت.@تىم

فليسحان@رلايرصقىاللر@نسا.@نا@د.@قوو@نقال:.@يأس،@منباش

"قبرهاتغيرنياحهقبضنأنجفاح@لي@ن
مة...،

2صالبهاتء3لنمير(1) 5

ر(النرمورة-!3/



ر@لنوةرصو،91

اعد:والقو
جمع

بالنساء@لكلمةمف.لاختصامىنا+-بنيرعد-ظ

وطاث.نضكحا

سا.ل@كييهثر@لتردنهابذلم@،؟لصرز@لراةحمتلرأ:و،

ي@عقولايبض،@لود@وشعقنألاقىض@ل@جازو@لنا.أى:

النا.هزلاهعلىفاير)يمبرمق،)جادوفى
ئابهقمنهنبنزعنأنحرج

@ط@ميزينةظهارإلىإأوعررة،الىكثفقىممهابفضىلاو@لتىة،لظاهر
@

ها.بىشلى-نعا-

لمظهريانئاجهن،بضحنأننجاحملي@قفليىسبحانه-:،شرله-
مفضففتالرنا@االمرأةلانالإسلام،ةفىش.ظامر@لبيرمن

عورة...تكثأو@لىقةالىنهاالتخففبفضىلاتىئيابهابعق

تخمبانوذل@ابها،@لننرسلانطلعفى@لدة-@ا-في،،باسفلا
@

@لئاب.فىقيمون@نىو@ردا.اكار،فرقبهون@لن@@قناع

@لت@كلف@قبرج:وأصلحال.لأبرينةمتيرجاتفير8شالى-له-وقى

عليها.لاغملا.أى:بارجةتسف@قولهممنمابخق،إظهارفىوالتض

لهملايعاللىبئلرجالوعاسنهاؤتهاللرأة)@لارهنا:بهو@لرلد
ع@ا.الاطلاع

ا@دلقرلنا.@@لاحرج@ى:
كوغنءحالمرة،ال@اشابهقخلعمق

بهؤأ@عد@وفو؟خفائها،ينالىافه-أمرهن@لنىلوينةاتشلرك@
يستر..ت@الى-اته-ما@صوكثفالتبرجةدظامر@لثيابهنالهل

شابقيبتنوأنلى:لهم،يخريستمففنولن5سبحمانه-:وترلا-
@لتهمة،عنوأبعدلقلربهق،و@طهرخيرلهئ،ظع؟ب@نمح@هنأظامرة
بن.@لظنلسوهوأقى
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للحة،@ا@باأى:أاسضعفاملبهنيخابهنقا.)ةتعاد-افه-وص

منكانتولرحنىلدوأةخيرو@لنستر...الاخثامبانلاثلر

صولافه5لى-ظ

بسمعأنضانهمامنليحمبعأى:طيم،خ

وعناكا.وحركانهاالننرسادباحو@بم

للاامأفوالناستفدبيمة،@ايخ@الابك@ف.فىى@وبذال@
أسيموعبم،

الاح@و@نضلإلاد@ب،
والجاعات.لدالافريسعدباتباكا@لتىم،

أح@عندبثاطالىذفىبحد@ايهربمة@لسررةانتظتثم
ىاخرم

مانجهاونجهاصهصدظوا،ربالأظبينتفى@لعلاظلتنطمحقمنمانجهانجها

و@لبمرعق
نالى-:تال-طماحة،2

@الاعرجعلىولاحرج،الأكىكلليس"

لا@لىورجر،

يوتأوئيىنم،تأ@طوا@نأنأقيمملىولايرجر،للريفى

اإضبيوتآوجمم،آثهابيوتأو3إثبم،

انجأضبيوبأويم،
عاتبم،بيوتأوأمما"بيوتأو

@لكم،أضبرتأو
ملكتمماأوحالاتج،يوترأو

ليىصديقم.أومفا@ه

جميأرثكلوا"اأن@حطيم-:
تاي@."

@

افلوئإييدخ@غفإذا

منتحيةأقسكمكل
لكمافهئنكذلاىطيبة.مباكةعنداله

."(61)تقلونلامحمالايات

محبا@بناقماروص@نهااباتروالاقيولمنهش@ببذكر@لضردن

ببنم@س@و@أ.الانأكلالذال@2@وأبابهاد-:،تع@ألته-أقىللما@ل:أة

@مرج،و@@مىو@@لرضىمؤاكلةعفللسلونمخرجبالباطل...،
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باباطل،المالأكلمحقافهنهاناوندال،الأموأنضل@مامام@را:وظ

ىالجلوسمنممنبهلاوالأعرج@طب،@لعلاع@وضعممر.لاوالاص

عنيفصفيف@والمرإحمه،المزخيستطولا
العلامنفىيشوولا@تناول@

3

الاية.مذ.@تهقىل@حقه،

فىمذ@@تهسمنيوتمنكلا،فىلهؤلا.يخمالت%شوشل

حكلمفإذا@ثعدام!اطب@لى@ل@@مزلاءكا@وا@ععلونأن2وزلا@الاي@
فىمأ.اقهصمننضأوأمه،بيتأولبه،يتالىبهمذبشى.ضد.

كيرالىبنانمبوبقولرنذل@،مئنصيضاملى@لزمانةنف@لآ،الاث

لآ.لاثا@ن@اقهقىلفابي@،،

خالتد@ع@والمربضجمحيوا،@لاممىم@ر@لتشرتبل
@ف

المجاد...

بالاد"فمندناء@اأرالمؤفينلتعلبمكش@ايمر؟الابةأنلاوي@و

بملرل.@تى)حانه،وبمفلهلهموبر@الهم،تعاد-نرمما@فه-@ك
رغولخفوعلىعلى@لصر،لا@يرعلى@ببةسبحانه-ئريشه-أن

شييق.@و@@تثد@@لاعلالحرج،

@ض@وأطرج:
يضى،لشهبلىالمت@الملتفللشجررجةاطومنهق.ث

فا:بهوالمرللىيخه.شىأنعلى@لشخصليسبخى
الإنم.

فى@لتخلفانم@وحرجفىوللتوالاعرجالاعىلسق:وأ"
مقالأكلفى)ثمأوحرجعيهمليىأنهأ@ارلم،؟رلظههالحهادعن

ا
لى-.تطاته-سامالنيزلا.تبئ

لهو.أتمانأ@أنصزدطالمؤمنواطاكىأوحرجعلبملبركرل@

@س@.2ملاكل،ا@،يوبهم،منمع@.
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أنفىخلاص)نهأوروفشأنهمناخترتهمنه-.سبطوبهر-

يوتفأ@م.بانالإثماربيته/مقالإنانمماكل
سدذكرم@ذين@

ا@رجنقفىيتسالىرب،وا،،والاماتألابا.منذال@نه--صيحا-

حر@)ثئناذس.لم.@وت@من:@ناكط@كلأأناىترتهممن.أ@كلمع

راأظنرتمق.أ@الهمبينيةلإن@ار@انسوذكر).كلادوشوهما،ممن
ثم

وفم.ئ@نأممم.وب@نم،و@مداة

ايا@وأن"بتولهالمرادأنبه@وبضهم
بيوتمق:@@انرت@،من

3وتفى
لم.دلاوأو

لفال:مناكلا،فىع@بملاحرجأخرى@بوظسبافهذكر-ثم

بخماأضيرتأو:نم،ا)خرنرتأو.نم،أمايرتأونم،حاببوتأو،
خالانم.يوتأودم.أخو@برتأومماتي،وت"اومملويولأمما

ا@ها،بإذنهاديخا@اتمرتالتىتماحرن@ببوتأو@ب@ما:همفا@مايهنمما@و

@تفى@نحه@ولا.افر@كان
بمفاخ:وهالهم.أسفىفص

@

برش-

وو.نالبم-
بدتحت@د@.@ونمحنكنايةاالناتع:@ن@و@ال@@نغ@ألة

وتمرفه.-الثخمى

فىبصدقمنعرولمدبقتجله.ماعلىث@وتعديثم،أووفىله.

ا@وصفى@ردت@،أنتويصدقمردتد،
م

والجع.@رامحد@@يطلق@نس
وتب.شالاكلفىفا-أثحأيهم-حرجولا@ى:اجمع.منا:و@الر@د

يهم.ة@مدفا
أحدوسإ،الم@كورة@ليرتمذ.منكلالاأجازتقد@لكريمةألاية

@ببترضاعأحبعلمتلىالاصمادأمأمحابها،نجهابمقلمسانبينا-ثر

عاونابذل@،
اعلى@ترإلى@اسننادا"كهبتفررولاهذالابكره@لبت@صب

@اللابكلوأنه.فرأرءولالاضررا:.ف@ولشالثرفي.فىالعامة

نه،قىبمبإلامسلملرى.
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رإئورمحى

ممقفانلت:@إن@ابهات:حبسال،
نلشصنا.-"صدييهمأو"

بيوتأو
@دك@وكذل@وجما،وأحدابهون@مدبقو@بمم.أسدظ

@ممر.و@لفيمين

عنوجم@
اا@نلوفدأصدتانهمنجماعة@)ذاداره،دخلأنه@ئاط

نحتمنسلالا
بأطا:@اسربره

ة.الاصا..
نباكلمح@طولم

وودأصو@هأماربرلماتشم
مكداوجدثموجدنام،اكلهرق@ال:ضد

@لبدربين.منلقيهمقو.بر@لصحابةأ؟يريد

@يه@نهجاريالغاممب..وصمحدتج@دأريد@لنم@ل@لوكان

بذلكسروراتتهاأ@نه،فاصمرلاهاصفردإذاا..مكمنهفياخذ
1

1

، 0 0،0

ا،أسناأوجمانا@واأنجناحعلإيهم@يسسبحانه-:،ونولا-

@لإرومالةئرفىماحة@@أنوأعمنآخرفرحافي"

بهعوللانمفات:
يصتالامرشتبقال:@لشيئ-.بفتعشت-

شتا

متفرق.أى:نت،أمرمناقالى:@يمرق.اذاوشتاتا.

مجتمعفهناكاواأند)ئمأوحرجالمؤ@نون-الاأثعلإيهم-ليأى:

منإمجدفإنمنفردا،ياكللاأنعاداتهمنبعفهموقدكانمتفرقين،أو

فعفرام،@للم@ات@ياص
"ذ@طلى-تعااقه-

رج
الامروردلمنكلت،ا

موطهوبسرطةبامئلامالإسشربمةتقضيهماالى
@نلهملاباحنكلف،

ومجتممبن.فرادىا@ج@

@لتىالبر@بيانب@كل،ا،عايهاوز@س@ق@@الةانة@لكربمةنالهلة

أ@م@ع@لشتملتف@اعا@ايهربمة%الابةمنهفىوللنأملمنهاكلا،زص
غئه،الإنانببيتبدلتفقدوالموضوعى،اللفظىدلترنيبدا.ا؟

بببرت
نافا،ات،ضفا،ة،ضنال!مات،فا،با.،لاا

ا@ىل@وتأرب.

3صيفبر،(1) 57.
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صدقاه...للادثرت@ا،@رف@كيمابهرن

."منهالاكلباح@لىالة@ط@انما@ينتبنلد،يهنفةلمنم

@رش.،يمخ@ا@لأكلالقت@لببشدحرلآدابعلنئاذدبدنم

اقهعندمنتحبةأنفمعلاوافليوقادخنمفإذا8قمالى-:فقال-

طيبة،.مبارة

@لتلا@أ@لمنا:بانفموالمراد
تي

لةبمنزلا@مبدخلو@ا،@ق@ت

أى:مفمرب@لنموب)يخة(و@نة.و@ولطبةللودةث@ةفىانضهم

ولمزئوناأيهادخ@-فإذأ
ا@انبنعلىامل@افلصوناةلمزمنات-ا

متب@ة@ىط@،مبار؟اقهعندنثاتجة.ضي@و@ومأقسم.كنرلةلم

دة.والمويلبهبادةولزاتبرواط@لبكاتبادةلر

ن،@ؤ.قمؤ.ةدصلاكهاو@اطيبابركلأبا@لتحيةن@@فه-@سحاووصف

هماو*
زق.@روطبيراطزيادةتعالى-اقه-منبهايرص

حمةروعلبملام@ل@الىلم:لايخهالمسمولبةأتالإسلامونحية

نه.وبر؟أفه

الاياتأقهيعي@كنلاثبتولا:+@ايهربالايةسبحانه-ختم-ثم

ضفلون،.لد3

ألىممة،للأباتلمتعالى-أفه-بينبم،شانهذا@ا-منلاى:

تو@لممدابات،نعلبه.اضتطتماتفلوأ@1@لناشة،ر@لإرشاد@ت

و@لفلاح.ثةلطإلىحمهااشضنممى

اح@نصافت.ما@لكريمةالسورةسانتانبهد
مابتعل@منهاابوإم

4 لاحتثام،واترلا@نصتعاقومنها@اأن،بئلاسةباتجاقماونهايرد،1



ر@نو@رةص

ومن@
فلاصب"والاصد،...ربظا،ينت@دلاظبتطبمثإبئماا

@تهعلرسوالم-من@دبمنالمزمزنعليهونيمأنمجبمايبانختشتا

تعالى-:فقال-وسا-،عليه

على"وإفاكاواءهورشوله،با@ئهواإ:الذيئ@ا@لؤمنون!8

أو@ئيثيتاذنىكيئال@إنيستأذش..براصيخةجامهاأص

لمنفأذنشاحهملبصضاستأذشكفإذاورسوله،بافهيؤينونللذيئ

اتجعلرلا(62)زرصيمر@ضافهإنافه،لهميفيرواسنهم،تصئت

"كدعاهبيكمسولا@@مع@

قدبفئأ،بم

يمم
جمسلونالذيئاله

ئصهأنةأصعنيخالنرن-الذينفاغذرراذأ،م@م
كم

أوضةتج

قدوالأرض،واتمافى@@ثهبنألا(63إأليمعذابرييهم

يملم
بئواتةصلرا،بماإبهمإديهيرجرنويرئمعاي@،أتمما

)لهلا(،.عايمثى

اول@
تيكانلماأنهه:مام@@لأياتمذهولش@سب@)سحاقبن

مع
سم-وعل@هاقهصلى@رصول-ضرباب،الاحزغزوةفىوظفانقىيئ@

عئوأبطأودابوأ،هفيفدأبيخه،المسدونمهوحملالمدينةدخندقاص

@لناص،رجالمقذلكلفىع@مالمسالينوصوع-أتءيهصل@ته-لرص

الشللونتمناضحيفباوت-يست@ترأىيورون-اوجملو

جلارلو@.ذن.ولاإوسم-عا؟صلىاقهاطه-سولسنعمير"أ@بم
@د"لرصذل@يذكرفهابدلاأيقاجةاطمق@لنائبمانابئاذاالم@دينمن

تضلئخاله،فاذنااجتهطالمرق،قوباذنوسلم-،عاليهلقهصلى-



أط
ز.

عنرامق.@@

جته،حا
لفاشله،.واخسابااطننفىرنجة@لسلمنفيهنما؟الىرجع

وفى@لنافقينالمز@نينفىالايات@ن.لفه

الاص@اخ،:أص@لىثهكانرأوإذا@فىقىله:الجاخميبا،ادلمروا

أدوكالإىلق،مبيلفىالادكابذصانه،عةاءاإضتراكيهتلزمالىىالهام

-

مممالتى@ان@الأحمالمنلسل
جمي@ا.اسينا

قلا-ورصبافهآشواالذين@لمادتين،المؤش@نظمقانو@لعئ:

جاخلصعلىوسلم-طيهاقهصلىاقهرصرلمعكانوااذاأكمالإيمان
بئالذ.ولمينارفوهلمنيه،اصترامممتتتضمور@لىا،من

محنه،ا
حى

قىةعلىدللىالاستئذانهذانالنمابا،فىأوالمفارتةفىو.يستاد

.-3وعابهأفهصلىنيهم-خلد.كموعلاصالإبمان،
جامع..،أص@@ئ@نواكاذال@@وترئه:اثلوصى:،ل.،

@طرف@

انماأى:ل.@م@باعتيار@وألحموحيز@اصلة،@داخلى@وا،!"علي

علبهاقهلىصوله-وبر-نعالى-،بافه-أشواالذبنالإممانفىملونل@

فى-وأطاعرافلو@هم،سبمنوساة.
نج

الاح@
فصلماجملهانبهتى.م

مجبهمر.أ.علىوسلم-محليهاقهصلىمه-كمانولموإذاتبل...من

الدأ@يةورالا.منماوغيرووب،واطعيادوالا@كالجصةنهضافي@ما@ما%

سقاذنوه+ث@تىوسلم-.عا؟اقهصلاعه-ينمبوا!...@الاخماعالى

...@يخاذنالذمابفى
"21).

ربوو-يهبا@للاشحاربالذكر،امعاطالأمرنه-مبحاوخص-

وجودلمإذاف،نعرلاباالإذنب@ابمحئىوس@.علبهلقهص@@لبقا.--

لا@أإدلوصولافىنتهوساولم-و@عا؟للهامح@ته-مظاسالىبزدىس@

ا@ام.راكا.لهذالول@@

(1)
ك@س.3@س@ق-لابن@بوياةص@

2صالآلىسء81نصص!2) 2
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عليها@هصلا@نه-ر@ولجم@سينادرونلابهذبقبحاة-مدح-نم

وا؟؟)؟وصم-
يقالذ)تنتال:،يستاذنر.حاخء"@لرك@"ا

ورصوله،.باقهبزمنونند@رلئد@لذبني@شاذنو

قنلىمولتىالهامة،ألصا،نلكفييديمتاذش@ذبئ@)نأى:

وبردلم
مذان@،الإيمان@قلهورصباتهبؤشوناولئد@لذينمعد،

صناهوتبهم،وص@ش،حمم،ضعاكارةعلديل@وظا،تكفىلاسشذأنا

تلوحه@.

أستاثوكفإذأتشالوسلم-عليهصلىأ@وظيفته-نه-عجائط-ثم

رجيم،.فنرروأفهأقه،لهمبرواصمنهم"تثلمنماذنسانهم،لبصض

ررالا.ض"لقضا.الانمر@ف@فىنرناالؤ.مزلا.ذالداست@نإذااى:

لبش@همالإذنإعطا.مفوكومجرئنتفاا@ي@ا،جةفىط@ترمو@لشون
الا.)ذالاخر،@لبحفىعنمنعهوفى

كلتض%متروكامألةاصنهفى.ر

يم-.حر@اسوللىأبها@-

لىاكاركانأنهلىإشلىةإنيهلقهءلهمواستغفرتمال-،وقىله-

ابتوخىوصلم-عليهاقهكل@رسول-اخيضأن@الؤمنين،بهزلا.

وسلم-ملبهألىسودصلى@فهاجتراخ@لم@اخاطمرا؟ذاحل.مق
أندونالاضراففىوصلم-عليهاقهصلىلهم-يأذنوععىاجله،من

ما@@الذىتجقالهامالامرنى@لبتتجلألاصنمرانفإنذلك،فهي@لبوا
فى@فبقبكرنانومجب@مادقين،@ؤنينللناسبغوجمما،س@ين@
اولى-تاقه-لك،،ذومعكلوف.لمرواسدلحدود،ا

مصع
ه.لعباةلمنفوا

بهم.@رحمةعظبم

و-علهاقهنيه-@تمناو@@قرقيروبربت@الى-اقمى)كدثم

بمضا...،.-إبمكدعا.كمارسولا."لا@لوأنقال:ا
3



3فرالثا@ن@إره
0

مرومناعررأد@أمما:منأنوالالا@لأنضير@ن@فى@م@لول!

علىوسام-مليها@هصلومر@رسرل-مفرلا،الىمضافدعاء8لفظ،

لمعئ:افيبهوندعر،أة.

اذأآلهونداتمو.،دعر)ذاآ@رصولدعاالمؤ@نرونأبهالا@وا-

أنوهدتما،إذاعيكم)نمافى،لبعضب@كمندأهأوكدعا.1ناديتموهما

باصينادوهأنبمييقولاال@ه،يارمولأواقه،فيبابقواصم،تادوء

ياعد.رانقوبانجمردا،

واح@ر@ااترفيرندلنهدأعوايخمءخفضرايأنمحايمجباراش@ن؟

نالى-افه-أنبرى@ابهربم،2نلقرخواكوسلم-عليهافهسلىك-

له:بقوناداهما:)وجمثردأ،حمهباومم-عل!صلىافهعدأ-رسرلهيادلم

ى...بأبها@اةيابها@رسول،الدكأ،ابابها

وسلم-عليهالههصلىاحمه-صاذاكان
فىفى@لفرأتأوردقد

غير.فىكاننماد@معرفر@فدله،فىجمهنورو"!فإنمرضع.مقأكر

محلى@أثداءئ@و@ذبنأقهلرصمحدتعال-،فرلا-فى؟
حما.رار@

يه@.
".".

صلىاقهصاعابرا@اض-أوينادوا@نمئينالمؤ.ىتمإمةالكرية*

بضا.بخميخاطبعردا،؟إحمههوملمعل!

ومئ
المحنى:نج@نامحله،إدفا@فافللممر@نبه@مق@دا.@

لامرآثماشم@يهمبلءبئفا،ءجممدعا.علىآإيادعا-تقيسوالا

نباطؤ.أوتتاعىونسأمر.لخبوا@ن

ي@@ايهرب@فا؟ينالتير@وعل
رصولنوفير@بوص@@ندل@

با@بهاهةنمالى-قرله-بهاوشببويمظبمه.وسم-عليه@قهصل-

نقولبالهولا@جروا@لنبى،عوتفىقأيهمأصرأنرالاشثمشواالذين
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الذين)قنشعرون*.،لاوأنغ)يهمأ@ا@كب@أن@ب@ض،صبمب.كبهر

للتفوىظوحهم@نةلمتق@لذبنأولئكاقه،رسولعدأ@مأعويخون

ععابم،.وأجريرةلهم.

@حدى--نم
سو.منفقين@الناته-@

قديلمشال:،أفالهمنجةعا
ال@ه

تعيبهمأنأمره!عنيخالفرنر@لذفيفلي@لواذا،حمبتسللونء@لذيئ

ضي@همأوفتنة
عذ@

أليم،.@
خفا+ئالحروجومر@لتسللةمقتسللونتلنحقيق.مناوفد

مع

نم@لى

وضعفى.صدرذأ،الو8له
لملاوا@لاوذين.أى:الأط

و
ذة

ءدئىءإدثي.ندومخ@ن.@أوسبراك،ننحان@.ب@.عتار@@ن@@حناما

فا..@طسال

من@يخرء،@لذيقلمناالقينالاهصمجال@يم@تافى-اقه-إنأى:

جرنيحرثجمص.ولتنار:خفا.فى-3و@ل!اقهص@@@رموللجى@

بهيما.اصضىءكأبضبضم،ب@تترقللإ،ناي@عةأ@يمن

مل!صلىاقهل-الىصإذا@رنقىنصيضرةتاافافتوننو؟را:ظ

وسلم-
ةتاروواحدا.واحدانيخرصثملا.وئهايمينابنظرونلمنبر.ا

مفونينروآرةوسم-علي@اقهصلهالرسول-مجاسمقنيخرص

طآ.بالماذير@لب@بحترون@بهاد@

طوأ.وا:@م،قو*نجثنصورز@لكربلاالةل،طأبةو@لى
با@م،

قىحثتصوير،أبلغك@،قلوبمو@بن
خفا.فىبرنيضومالهمآحر3

ىمتسلاين،-:
الىلون.@بر@لا

مانجالدا.ب@طما@مالترتيبفايحذر...،8نمالى-:قىله-ئأ+و@نة



3عشر@فامنالجره 0

إلأوو"-عاليهافه)فى@النبى-يودأمرهءعنله:،فىشولفصير

لى-.ظأقه-محقمبلغلس@للانواعد،لمضواتعالى-،@قه-

محالافىالاخرطربقعيرطريتاواحدياخذ@،أنمعناما:والخالفة

أو

أقهصلي@و-@@صونيخا@ةالذيئنللنافضؤلا+ظيحذر.ةفا

وأيه،@عنعدونويتاته،دصعن@لناسويمحرنوسا-ملبه

تيهمانص
وافكشاتاأ@رمأفتفاحيترتكلي@وكربب@.أى:4،ت

ة@لأخرودذب6خرم،عنسناص@مألبم،محذأبب@مي@أوئرلم،،

وأى.أضد
ا@الايةوبهن.كا:،@لقردا:قال

@ج
جهاوجوب.للرالامصأنمح@@فقاء@

لا:بضاعلب@بالحقابوتوعدأمره،نحالفةمنحنزتدتمالى-اته-@ن

ضيهمان"
لتعرمأليم،عذلبي@جهمأوقة

لقثالنججبنحالقه،

"،.،.امر.

اتمو@مافى@قهذلمأل!بقرله:.بم@كر@ا@مورة@به-سباخنم-نم

."رضروا،

مل@و@القا@د@موصمنوالارفىمافىا@عحو@تفه-جالا-:@@

بعمفالاجمادا.وق@ودأ
بة،أو@ا@عامنالمكلمرنأيهاءصل!اتمما

أسخابة.عمماوهلاسخابةا@ومن

،

الص4نهمحبحاويطم-أى:علوا،بمان@نبغ)يهنبرجصفىوم

بشحقهبماانانصفيجازى@لتيامة.يوم)يىيرجرنيومجمياحلقه

عقاب.او@ئو@مق

الارضقهشعليهلاينئبكيثثىء@ليم،بكلت@الى-،واقه،،

@ى،..فى@ولا

1للرطي-ندص(1) ث@.2@2



2 0

ر@نو@دةسو

لها.عررتض@ومذاالنور،صورةس@هوبعد:

لمبا".ونافاربهه،اخا@بجطانتعالى-@فه-نال

لأوسلموصبهلا2و@لعدصيدنا@لى@فهوعل

جدعانطارىع@د.نصرمدفة@لفامرة-
نا

2ت@مبا@ 5صنة@ثافىربخش0 1 4 0 5

5الموافق 1 1 1 1 امها1





ر،@انرورة@"لتضير)جمالى@رس

لآياا3ر

9

9

6"

6

ةلالممرالآبة

دوال@-@دط@الة

ونرضاه،...ا.ز@نالماسورة

ا...در@@د،و@وا@ف.ا@و

"ابات.يرصونو@لىبن

اروابه@...ونبر.و@مبن
إلإفك...@راببئالإن
ارتببونبن@ك@ن

بئ
."@فاحشا

ات...ا@ونبر.روبنإن

الاهشوآضرالذبنيأيها
ا...بو

طرم...ا:نضوا.ي.ل!@الؤ@.فل
مهىالا،كراواة

و@لأرس...نور@واتافه

...@كر@اعالهمافروبمنو@ذة

حلمجبافهاننر"
4

...@لسو@فيمن

ا...صحا:بزحىافهانترا1

مينات...آياتأترنلقد

الحالت...مملىا@يعمآنواترزينافهوعد

ا@بسنأفؤ@م...آمؤلدبنأبهاش
حرج.الاعىمد@يس

"

ء.ورصعه.بافهضوا3ورينيلزشونإنما

رلم

9 6

9

9



التفسيرالوسيط

ا@ريؤللقرإن

@ظ.لميسئبرحمؤالقق
حص

يه@ر-

مح@كهرفالارى
@كرصءلمجر@ت

عتر@ئامنأبئ.

@لنانبة@لبت

كلثامس-.14لأ8

لدؤلفعفوفلة@لطبعحقوق



ج@
لشحاعلآاطخش

كاروى@م@ثر@ا@رصثا@كه@لمم@



بم
ارحيم@رحمننته

@اتج@شيعأتا@منابئتة)رئنأ
"جم@

"@لعظبم@تهعدق5





ضبز@@ص

وتمهيددمة

2تهوشحونسبع7با@اوعدد@يه@،@لسور@منن@لفر،سورةا-

مةاط@رةالمصسفى@لسوفىفىأثها@مابى،.سورة،نرولهاب،كان

ون.الثرو

أك@لفربنومن
كئيرابنالإمممكية،كوغافىخلاظيذكروالمين

زى.@ل-ا@امل!او

بدة:وهباسأبنوظل@بهور.نولنى@هابمةهىالترطي:وكلل

معلايكونو@لذيقومى:،ينة،بالمهنرلتنها2ياتثلاثالا
الهاافه

رجما،.هفورااقهوكان5تمالى-:نوله-الى2خر،
@فىتاد-@قه-علبالثناء@لكريمةلورةهمن@وتد@قتت.2

@لسمو@تملكلهوانىوصم-عليهصلى@قهعد-عبهعللفرفانزل

يرا.نضشدر.ئى.كلخلقو@نى"رفى.وا،

@المينللهيهونليعبلى.على@لفرقاننرلانىتبارك5ن@ال-:فال-

بدضرلهيهنو!ودا.يتخذولمرض.وأ؟@يلحر@ملالاافىفذيرا.

ا،.نقدبرثى@در.كلوخلقالملك.فى

الذيقركينالمث@أقىالبمفىيةالىح@ذلكبعدرة@ص@اتقلتنم-3

دت@رة،دصوحولوصم-عليهاقهعلىألى@ول-لصالثبهاتناروا

بينونارتبا@م،بمسقمماعليهم
@

ال@*@أق@)عد.اوبين.الى.،يرلم

جنات.منللزمنين.

اقسرفىا،ليئسدامكليأمذا@رسرلمالولارال-،ظفال-



بئميهيهرننيملدالبهأنرللرلا
كلث(@ظ4نكرنأوكوب@قىا@وي

ا،.رمسصر@لاإلاتنبونأن@لظالمونلوظظ،

يوماتهمحسر@قرأنر@بصوأنوب-4
@لنناعر،منوعبزممس،@@

يدبروبهايمهم،باد@ليهمرعالادهم.،%نطاولهممنجانجافيح@ي@رد

نبانهم.:علانبانا@لؤمنبن

@وعليئا@لح@نرلألرلانا.لقا.نلأبرصدذبن@قالمونمالى-:كلال-

الملائهبرونبوم-كبيرا.قواوعتواأقمفىوااستكبلقدنا.دضىش

صروبقولرننمومينيو:بئبئرىلا
ماكو@شالىوقدمناعبررا.ا

مقيلا،.وأححرامئكر@رمئذصابخةأ@ابئررا.5مبا.بخ@لئا.ص

فبفولتأئر@مهم.خنيا.ا،بعضنصصمننباجا@لسردةنح@ثم-5

الاذمبافتاباوزيرا.مارونلغاهم@هوجطنا@كتابحما@نناس2ولقد،

صللماكذبوا@لرفووقىما.تيميرناهمفدمرياننابوا؟كذ@لنين@لقوم

@اأش
@...،.ثباعنالاظالمينولكتدنا6قي،لناساناممو@3

حديئبلا،1تطاويضصيثالىلى@لم@اضمرةرة@لسىضو،نم-6

سلم،صلى@تطيصليف-ذلدبتم@علصوف3اقمطبلرصلىرسولهم-مل
بثلذىأمذاوا.مزال!يخرنلهأنأوكراذالدل:فتضنهمبه@ا@ما

يلونوعوفطعليها،ناصبرلىلا@نلهتناعن؟ليفلناكاد)نرصولا.لق

لأكومو@مافاش@)فىاتفذماأرأيسصش@يلا.@ضلمنللمذابيروزحين

ناملا-لا؟@@كلا@يمتلونأويمصرنممرممأأن@سبامويهلا.عل@ه
سبيلا+.أضلممبلى

تجوكلهمظاكلش@طلىيثذلد@لهبمدلكريمة@لسورةتفثقلنم-7
ناوو@ر@لاليلن@انبونلنلل،مدفىشوقهمظاهرلنافتسوقشائى--

برخو@رجوها@ر،لؤولوالهاةنت@نه-جطلحا-فيل@إح@ر



بايشبفلكعلىبعقبثم@لا....لثرمقخلقرفىالبربن،ين

مالاسجاة-دونه-نببدوت.@لذبننربئ،ل@حالمق
بخنم

لفرم...ولا

@

ساكناش@@لهضا.ولرلظلمنجمف@دربدشتالى-:،11ل-ظ
لمجعلومر@ن@بسرا.قبفااليناتجفنا.ثمدليلا.علهجملنا@ئسى

7..انثبرر@نهلىوجعليام@باو@فوملباسا@اللى

النبنلعباد@رحمن،شرفةصورةأواخرمافى@لورةترقئم-8
لى-فه-ة@@و@زةمل.الج@عنوولةلنواصح،صفا@معق

@لسلا@رصدوسلو@همبهغ،عذابعهمبحرتإناليهو@نرح

@لىللرذائلأ@تنابهمووحد..تالى-قه-"العل@@لاصمط)نفانهم،@

عنها.وجل-عزاق@كى

@ا،صعلى@لارفىيمثونافبناد@لرحمنوء@"ةنعالى-كل@-

ونياما.عجمالىبهمييتونوالنينسلاما.را-3@باهلونخاطبهملماذا

)غاساتاماكرعذابهاكان)نبهنمعذابعناأصرفربنايقرلرنيئو@ك

وضاما،.امشفر

عنهاياءديثاهتت@لقنايا@لنىلام@نتمرضا@لستومن-9

باقى:ماش@بمة،الكرلورة

الىن.اقصتدرةعلىدلةا؟قنا.األرعاقتقد@ايهربمة@لورةان(1)

أمله.كلاص-4سجاعليه-@ثن@.وعلا@له،)خلاعى@لعبادةوجوبوعلى

د..@لءن3@لنرلشانمىنجاركتمافى-:،نولا-ئلفىذللافىى

ا@صر@@جلئماء@ذى@ذ@نباركبروجما...الما.فىجعللنىكني

الاكار،.ضامنرىخات@ذلدمن

فر@ت،عذأبرزابن@لبرجصالنىومرتيمال-فولا-منلوق
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ظق.و@و@لذحماعحورا.وحبرازخاببنهماسوجليماج،ممومذا

@نهدونمنيب@رنفدبرا.،ر.@كوكانوحمرأنسبالها@سبثادا.من

ا،..نهوعدربهفر@ل@بهانبفرلم،ولاصبئابننممالا

يةو@تسرنسا،تدخل@لىبالاياتزاخرة@ابهربمةة@حوليأن)ب(

كونلمثرااتسهأنبدوسلمع!اقهصلى@لنبى-ظبعلىو@لتثبيتوالتل@

برىء5يماص
أساطيربانهلقر2نووصفوادعرنه،ومنمنهوسخروا"،

@اثمن@لن@بىجملانأنواواصشثرالاوا@ن،
س.

صى
لقههح@نجما@لباصلأ@لتممم.

@لذفىلو،لى-:.تطقىله-فىنهم

ااقجاصنقدآخمرون،قرمعليهوأعانهافترأه)نكالامذا)نكفروا

أي@،.وبهرةمحلبهتملىايهتبا@ىألاو@ينأمالجرلراو،وزورا.

أؤلولاأ@سوا،نىوء@@علسام@كلياالى-مول"ذالونارا:..

ا".نذي@معهجم@ةطلىإيه

ناتاصلمطأن@بدرما@رحمفنارألرحمناأسجدصلهمفبلوإذا.

قورا@.وزادم

لدفربواتبمنظرأ@ر-:ظفرله-فى@نثبيتو@4و@لتسر@تاية@وك@

اخولدجلشاهنجارد@لذى@نسيلا.ي@ثطرن@فلوا@لاالاثال

قمورأ،.@كويجعل@ارا،تحتهامنعرمىجناتذلدمن

فىويممثون@عحام@نبأكلأكمإلاالمرملينمنتجلكأرسباوما،

له.بميرربدنو3أنصبروز،فتة،لبمفربمفكموج@اناأقاألاسز

وفال،
@

جملة@قر2ن@عليهلرلاشكفروابن@د
بهلنئبتكلىلاىاحلاة،و

و@حن@باطخناكالاثمسليأتوندولاترتيلا@رتلناهفىادك

لنارها@لق@ثجاتعقديثباطخرةزابمة@اصورةد@ف@
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خرة.وزاةاودصوصم-عليهاقهصل@لنبى-حوللملثركون

حماوسلم-عيهاقهصلىد-وبلى@ل@شا.وبنببطا.وداعيهاب@رد

إبمانهم.علىلا)بماالمؤشينويزبدنهم،اعا؟

عا؟صبهونطتجينكثيرة،اتعل؟شن@ازلا-لربمة@لسورةأن(-)

يومالمثركوز
@وسر.ونلدلآةو@صوكربوكملممئالتامة

كاير.

ج@اتوسصنة،عانجهمنالمؤمنينلبادهتاد-@فه+أعدهماتبيز

مننجرى
@

ار.ن@ا،ق@ا

اصاعةكذبرإإبلتمالى-:.قرله-نرىالمئركينعانجةلر.فبالنسبة

سيمبالاعأكذبلمىوأ@تدنا
نبظ@لهابحيد@وانم@نرأحهم.)ذاا.

الانلحونبورا،لدا@ناد@رففىضيتا@قرنا@نا.أ.)أ@قووإذأوزيخر

حمداواثبررالليوم
برا@.نجررااثصو

اخنتبا@يقيترليدبهمح@@لظالمي@ضوبرمضاد-:.ش،-ىو%

@دكر@عناظقخب@.نافل@أنذلموبانا@يتىباي@.لارصمع

@فولا،@لإنسان@شيطانوكانق،صا.إذئر

@لىاطنىجتأمجمرأذلكتلتعالى.-:،ترله-شء@لدؤمنينبالن@ةو

نخالدبن؟ونمايثصاهفبالهماميرو.زا.بلهمتبمموناكوص

."ولابمىوعداربدعلى

نامررضرا،علىبمثون@ذىحمر@ا@وعبادس@حانه-:1فىله-ىوش

زأ@اطط
نجهاخالدبئفى-:،تطقىله-إدسلاما+.،افالرالجا@لرنبم

ومفاما،.اصتقرحسنت

بنفرال@مميرينالمقارنةقكنيرة6ياتتصوقفىى@لسورةومكذا

."ينهسحىمنوببىبينةمنملامنولبهلدالمؤشين..روسر



-2ها-

بخ@ا@بتفيل@ابهريمة@لسورة@قى@متمع@الموضوعاتبعفىخه

سنلى@ونابإذنعهأ-شتصثأخرىضر@سومناكعها،

لايا،11.

3@لدينالى@وموانجامهبهوأصده6وعلىعد،نابوعلى@فهءل

ائرلفنصرمدئه@لقامرة-
3 5@لئافىرات@@ق1 1 4 0 عك-د.0

دطنطاوىت
2 1 1 1امه3 م.9



التفس@ير

5شالىاكلهقال ليكونعبدكل@لفرقانقىل@ثدىإركة0

لداويتخذوألأرفن،@@لسراتملا:له@أذى(1)نذيرأالمالميق

(2)ريرأتةفقذرهشى:كل"وخكلش@،فىثريكلهيهنوأ

دومنواتخذوا
يمامخونولايخاقون،و@شبئايخأقونلالهةا4

رنثوولاجاةولامرآولا؟يمونقا،ولاضرالأقهم
)3(،ا

وكله.@بهلالابايقثنا.اد-ت.@قه-مح@ناهبا@.يمة@هثر@سورة@افشت

مضارعمنهبحى.اأى:لاةبرف.مافر@لنبارك،@ولفظ

خبر.صنة.@احثر@ابرة.سقمقذماضوصعلى.اصم،ولاولا@ص

اوشفه،@ساو!يخر.كرأى:يامة.و@رافا.وأمحلا
بركاته.بدت

مئذاو@أضر
فىأناح)ذاالبير،كفال:%تبمنى@ثبوت.@ة@@

ودامثبتأى:برك.نقدودامنبتئى.وصفيه.وثبتفلزمهوضحه.

علىخلقه.ض.

بريفرزلانهبدل@وص@7ن.@لةوالضرقان:
و@الباصل.قاط

بت.تنروتهديلىناالامحلامومر@لإفناد،مقووويرا:

لانهته.وبر؟انهيخروثاثنىتوت@نمالى-افه-انجلىث:@@

صسبحانه--
@

@

سلم-وعايهسلىاقهعد-علىعب@لكربم@لقر2نل@نىش
سو.إبامشذرأ@ى:أ،نذ%ولمحن،للإشأى:لالمين،هليكون

وئركم.كرممحلاسثمروالمانم@@



2 قانالفرعورة2

نه-ص@جامايفيفه-جمئرةرإشطنارك،نالى-.د-بقرونى@لتعير

يسنزمودلكمتتر،ثابتمذا@مطا.وأدعجاده،علىوبركاتاتجرمق

و@ل-.محزببهلاله-اليقماتكلعندسهوت@4تظ

لىادىقىلا@وصبالاصمكفىوالة،لمواطلفظصحانه-كر-فيار

مر@قامالذىا@قام،"ذفىكافلارمانه-بحاصته-لإبرأزن،@لفرة

رسالته@قنباتإ
ب@فى

و"-.عليهاقهصلىنل.4-)دأوحماما

ر@ر-
3@اكاهلاقر2نوللترف،لتقببايترل،نه-.جا@

مة
ر

تا

"ا@قىاد@تئيتشمددة،أوفاتفى

وصلم-.عليهاقهصلىى-

وديةابالبوصلم-عليهاقهصلىرسوله-نمالى-اقه-ووصف

بمو@ايهربتالضلدانه،واعا@ا
تادبوديتقه-منووانفبمو@لت

@خر.@إليهبتطلعطس

االضكينأنإذذلك،ةبخىتاالقاملان@ير.@ا@بفمحلالإند@رواخ@ير

يخهمالخا@ش@زنن.ف@وضلالهم.فىكفرهمواوتما،طا@مفىواتد؟

صمئعيه@اممعانجةسو.س

صوصلمءلان@عا-4افهعلىرصاته-ع@لدل@ايهريمهالآبةومذه

الإشلمولأى:ا،ش%ل@ا@ينيهرءنه-./جبل-ظحيثجمبا.

اطوعالم
لاحالم@نة.رحمأإلاأرساناكوماتمالى-.ترله-ب@اونببن،

جمما،.إلبمال@هلرصإقدناسأحها@بانلسسحانه-:.وفرله-

عة@ا@لا@الادقو@نو@@نبجل@ن@ذانه-سبحاوصت-ئم

ا@دالدومرلها.القا@@ورف@،وا،@لسمواتملكلهافىمقال:.

شارك.ذلدفيبناركهلالا@ر@ا،

لشو@لذى5له:شمنبم@@رعذوف.لميتدأخبربئلمواجملة



2ثر@امئالحو. 3 1

سا*طمنكلوعنذلكشمؤ.جحاة-وداء@ر-يخخذولم"

وادث.اطيثبه@ن

فىاءصى.وحدىلاطال@مربلفى@اللك،ضريكلهيهفولم،

"درص)اذ.

صى.صوخلق.
صخلقالذىنه-سبحاوص-أى:تقدبرا،ر.قد

ن@،م@وفىرمات،وفىمنظ،فىبدبماحكبماضنافىصذ@لرجرد@لفاثى.

يتول:إذاقهوعحقيمه.و"ار@رتهمانقتبهحسبعلوفيفته،وفى

بقدر،.خاقأ.صىءفاكل@.

صا@رإتفانسنأطنقسذ@إ،لاشت.الازا"تقدبرا؟نتلوهلا.في

أوجد.كاط@دلم،من@ه.ابجاد@جمردضفلمسبانه-فو-

صنعبقوله:،أخرى2،فىكهطعبالق@لبدبمةظد@لمورةفى
افىأقه

س@ء،كل@أنقق
@

عافال
فا.@ققربر،معق@قاطفىنلص:فإن5@اكئصا@:حب

توله:عق

."ا،نقد@فقرر.ضمكلوحلق"

بة/وو@@نقديرفيهأعى)حدأناصش.صأحدثأيهسنا.ظت:

دثكلهذا@علهالإنانخدقأنهئاله:ده.يم@داومبا.نقدر.

@.،شللذىالمسوى
@

ناادير@كبابى@ىوطةاك4والمصايتللت@يتدر.

عةباظاطالمضرةا@ويةالجب@علىبهجا.وجماد،حيرانكلوكذ@

بير....،والتد

عليهلثضلمابفطوأ@لىلملتركينأنذل@بعدصبحانه-بين-ئم
@

@حاد-@قهر@دأبة@ليدلحكبمعغومئدفيق،تنمليممننولذ@

يد(1)
بر

ثا.3س2إعثاف-



لطنا@لثررةسر3"3

لى-نا@ةيهماء@خطكلوبصانر@سكبدوانطاصلاانهما-بلونورة،

اوا@نهإ*
."جملؤق.ولمشيتالا@لؤنلهة2دونهمق

لمقيمنافرهين.المثر@علايدأ..،وائتوقىله،فىدضحيرو@

االنام.نأو.االلد،فىثربدلهولم*

اقهدلنمنوكاإمبدبا@الا@ممبود@صونالمض@هواقذصأى:

-

لالاظ.،شسر.خلقعدتقدسلاالممبىد@تومن@وجمل-،ك@

ت@الى-.الله-غلوتاتشص

محتفادا@يا@يخاتوشهبرلا@تولهفى@ن@.@بفصير@الآية@ن.عنوبر
@

الضلا.بضلهة2اخرلممنبينفيلان@ووقنفع،نضرأكاالكفار

ر@اللا:ة...وأ@مزبرعالمصبم

ا@لا.بفاصو(
لا@م،مايهرنلالهة:،7لل@ثركونانحذلمين

ثغلايمايمونفمنفا،ولافرايخرم.عنففلا
اقهم،عن@فر@

/:@@"ارنثبمملاحمل@ولاموممانع@للا؟@ك@5فبمأففعجلبولا

منملاعلوالفيا،فى@فىالمواحميا.ولا@،الاحيا..)ماةعلىولايقدرون

الاخرة.فىكرثرم

مةمحر@لزالالهةنل!وصفقرشالى-اقه-أنقىىقانت
@:@

عفات

4ذاجتمحت.وقدبيمةعنها،لويةا@صفةب@نبكفلمناصفةكل

@لمفات

1يخها@صجح 11.

كبضش)دكل
خ

@يلا@ةمفهلو@بر@يالة.أقا-تعالى-ا@ه-
و@طاعةلامبادةألمستيئأنوأعئقدلايتق2ذ@ايهملقرآياتمنر@ثالها
اقهايماص

@لالمين.رب

القرأنحمولكونانارما@لر@قى@ئفى@لثه@ة-مب@حاح@-ثم
تال:ومم-علهصلى@قهني@ه-علىأقىلاافىيهربم"



2عثركا@@وو@ما.

نؤمرعليه4وأعاافتر@.بنكإلأهذابنكفروايئا@وثل"

كتتبهاالأؤليئأسا@ليروظلوا(4)وزورأفلنأجاكوافقد@ضرون

اتئو@@@لصزفيماللىلهأنزل(5)وأعيلأبمرةعليهفهثأء@لى

)61،.غفورأرصماعنإنه@لأرفى@

إذاأف@.-3وكنربنلان-افدبتال:الكني.أبرأند:@و@

@منعظل!
ولقبحه.كذ-@@

ومودزرور@منخرذم@@لا@الل.@حسينصل:ا؟نىو@رور
لطلقولمبلا

لمدلطقومن@د@ايمذب،@لصلئ@فايلعقيخهالارورالباطلول

@الى-داتهلهأ.%@نسبمدكل@دقر2نضاد@فىكفروايقالىفال@

وسم-،عل@هصلى@تهعلانيه-
اخر@ه،وتجان،كنبألالض2نماهذا

@ىعب،ةوأ،نفه،.عندنوصم-4عماتهصلى@د-واخاقه

ملىوساعد.ة@)وو
خرم،أو@ا@ودمنخرورنقرم؟الاختلاق.مذا

بئلا.ال.@ولىوبار-ى-الشبنءبيبطبحووفىاس-.كص
س@@

ا.@صلوالذين@ايهابلأ.منعزلا.وكاندل@.@ةةوأبا

سمةبالفا@فرأنر@ال@مح@ردوزورا@ظلاراعا.شدد-،تارل-روة

يل.@وو@لؤبنبه.منصوبظالا،وفو":،فعلوا،كعنىرولجموا.

كبلىأ،زوراطيماشظلامنابقولممكلفروند@مزلا.فعلفق@لي:

مرضعوفرا@لباعالجث
موضحو@لكذبق،اط

@عد@.@

بؤعبانصو"طالاقوله:،ن-طونويص،
واجا.شديى:اضى@

ب.و@لصو@قا"آط@عنامخرفوا؟فمبع،وكذبظبم،بخم



رسوث@4
نلفر،@ة

ا"رو،فقال:.@لفاستمقرلاكممقأخرىمقولةسبحاة-حم@-ئم
@

ا@:-الاولينأساط*
ب@
ا

وأيلا،.هجم@عليهقدى3

جمنىأصطررة@عاصلير:وا،-
صر..@مصةأىك@با:واكنرب@.ا

@لسابقين.كتببطونمناو@الا.بمتابها

بلى@قركفا@ثانفى@لسابقلهمبضأيهفولمفربن@ل@لا.صأنأى:

@فرثنمذا@@نرممموصقبحا،وشناعةاشد2خرقىلاذلكإلىاأضافر

اوخرالاولينكاذب@أ
غير.وصلم-طيهاقهصلىمول-أمر@لرأ@م،

@@ى،@لسابقين.كنبمقو@اله،يهنافها
@:

كلىالاساطر+منه

ويقر@ماليحفعا@اايهتابهابدوس@-علبهاقهص@عايه-تلقأى:عل!،

ضةم!تمدلى:والمساه،فى@مباحا@:"وأصبلاةجم@8ا@ابهمل

صؤيتهم.عقكافلينأونائم@نيخهادناس@يهرندلىوتاتا؟فى

بماعايهمبالردوسم-عل!@فهصلرصوفى-تالى-امر@ته-و@لى

بىالارفى...،.لر@تفى@لريمد@لذىأشنلنتالفالتهمسفي

دالها@الرسولنل-امى:
2ن@لقرزعرا@ن@ين@الزلا.ربم-

ليالافزمذاعليلىولمحانفد،كندشبتها@زواندالأولين،أساعلير

2خرفرم
سق

با@عذا@لقرأنيطممنأولفاتموانبحه،@ايهن@أشنعكذبتملهمقل

عتر@شزحمائكمبامابجله-التاثوعقمقولهؤة،و@لعال@وةدلم@@منله
@منساث

@لريممالذ@نحالى-مر@قه-عللهأشالذىلا.كما@البدرم

ضلاجميهاالأصر@رنجويعلمماخئبمأى:الارفر،قى@لسو@ت@

ص

تالىلات@لهأشلمش....ونكقيقاعليهمردالهمتل،ى:،الار.

صر@روا،ا@مقونفيهو@ودعالاضيا.،منسىعل@هعنلايعزبافى



2عرنأثا.فى.@ 2

بفماخهقاطبةأعزآجثكام،ا،لهصلاعومبديع،و@عل

مكوامررشقبلة،بمغيباتوأخرآوبلافته
و

لا4،
نفلابرولبهاى@يه@

0علبهابراط@لعليملى-ض@لقه-تجرفبئالا 0،0

علىفمجمروبماتمانبي@،@توبةبابخإفيبماالابةسب@ختم-نم

ربقهال@ائالإيمان.
جما،.رمخنرران@؟د-.!ت@اد-@ااين@ا@

فه--@أى:
ة-

الىوعاد@ثفر@كشلمنوارحمةء@رةالمتوا-5إ"

عه.@اإلى@عادد،@ممباكو%الإبمان،

ادطمد@ا.رحمي@ا،را@نراطحماإن@ونرله:.بر:،ك@@زالإمامقال

بمن،وأنعاي@حد،وأنولمة،رحمتهبانخبارطبة،والإلا@ترقي@

وتولهمهغ،دوءورم،وانتراثم:كذبهم،معفزلا.عليه،نابا@ه

عرم-يدمانارا،2نو@لقرصول@لرعق
ح@مللإنلاعبة،إلى@تونه-صحا

واهدى...الإسلامالىكفرمقعلبه

نوما.ائلانةاثث@@فا)نقالراللذبنكفرلشه5ضالى-نال-كا

عذابنهمكفرواالذبنليس@ئيقولرنعاايقصلمند@ص،الهإلاإله

رحبمرغضوافهوبتفنرونه،افهلىيتوبونإأملاألبم.
"...

مرصوأول!اتلوويود.ما@اجم@الىمذ1)نعلى،@بمرى:قللى@تال

بة..،أتوالمبلص

اقهصملىأدنبى@بثخصيةقعلقتالثة،شهةذلكبسبحافهىع@-نم

*2نصوأن@لبض.فل.لرصبهونأنأبمرواحيثو"-عليه

صوفىا،وماشياالطمام،
تمالى-.ففال-ؤ،ا

1جالآلرصلمبر)9ا .236ص8

جفيابنفمبر(3)
3.؟.س6

.@@صورة-!5
نار(ر



2 قلفر،رةصو2

الأضؤاق،فىويثثىام@لطهكليأسولا@هذامالوفالىا"

كتزإليهيلقىأو(7)نذيرأ@فيكونإلييمامللارلأرلا

رجلأإلأتثبونإناليؤن@لظوقالنها،بأصجنةلهتكرنأو

يسنتظيحونفلافضفراالأثاللكبراضرتطزيما(8)منررأ

ىتجرجناتذلكاشخيرلاثصلص@يإنالذىتارك(91صبمال!

بالئاعةوارزيمتل(10)صورألاثلو@بر.الأغارتكهامن

"(11)إلسماعةيتصيرآكذبدأ@نوأء

المضهبضذكر
الرقىيثى،سجماعهأنالاباتمنهولشممببقبنس

المالل@تجعنامالابهجتممابدشت@إنوسم-عل!اتهصللنبى-

ا.عا:ال@جطناك.صل@،بدشممن@ند@أغنا@ا،كرنت.حتى

تالىاقهولكئرن،تضمحاثصبخاأريىما-3وع@بهاقهصلىلقال-

شة
1 1كاك.عدلىوأشلا.رسوآث1

ا،ونذيرأبثيريمأكونأنوأحفى0،

@مفو@عا-ب@ما@ئت@منىتنلوأفإنلم.ندحتورفي،رسالةآن@لت
لى--:ضطافه-لأصأصبرعلىدوهش1،وإوالآحرة،ابرنيافى

عمد
آ.وبيببي@

@ل!@قارا:

@
سلنفد،فسلعليد،عرفناماثبئابلعر،كأ

يجعلأنوصلهعنك،وبراضناتنضبهاإمدقكماكاممديبثأنربك
وقمورا..جنالائك

ربهيادبالذىأناومابفاعاط،أ،ماوول-:عيهافه@م-فنال

بما@يمبصتوعامذا،
لكأشونذبر!،ابثيربثىنمالىأقهواكنذأ،

".،ءووفر@نعالىقافه

1الآرصي-نفبر11) 2س8 37.



3كر@لثامق@لبز. 2

ما،5وقربمى،مثركىإلىيمود)،رو،تعالى:،لافىشولنحير

بساولباروأيرورمشدأ،ومىيخ@،ر@لردوع.@)ن@ىة@يةن@ا-.

@طط@يا@،آ.وجما@فبر،
م،

د.صرا@مندط

-3وعيهاقهعلا-@إنكلضةيهتنرالمقطشص@ةأنأى:
إالؤللافمأضافىابلولين...ا،أصاثابر2نالقروأن7ن،أنرى@لقرتد
على@محد@بهرنجمفته:رساروالإن@و@ق@ية@لخرسيلعلىراظ

@مام،@ياصأنه،باعيننا،نثاطهالنىوشانهلا،رصوصم-عليه@نه

ددنتركايخاريترددأى:الاصوأق،فىوبهنى@لناس.ساشكليا؟

أررق.عابا

@لساعد.لمفده2لا@احمه1لأشصلا5أ@:"ملكإليهلأشرللا،

لفهجمامنمنذراأى:نذبرأ،ص.2المامحذافىيهرن،لة.س@با@واله@4

الممير.0بو

اى:كش،ءسد-و@يهصلى@فهد-الىصإدأى:@4،ا@بالقىأو،

ص@تر،"وأصل@نأس.@اشاقبالاص@لىزق@ت@سعن4يفمحظيمال.

حفظه)ذارعا.،فىكز@لتصرمنوحمفظه.بعضعلىسفهالمالجعل

حدبقهأ@:@اءياكل.وسم-،:نجةعلبهاقهكل"لهبهرنأو،

ما.جرمنه@وناكلالاكلء:ياا@مرة،إ.انجاربا،ين@.

تتبرن@ااى:نتبور،)نذن@8تصلاء@المون،@لعاوقال.

برفىبا@طو@عفله،مخلوباص@ى:صررا،إلار@لا.
أكأت@

أته.شرفى

@لضثفحكلهالذىفرلهماشتملشلظالمنلا.سأنىمات%

أنباعه-عئ@لاصصرفبهاالتفرهمئشدمتجائع،علىتعنم-

ص
وسم..عل!أفه

صولأنعرعع)ذأى("الاياتلهذ.تفيرعند@ايمثافمابفال



ظن@لفرةرسو22

لطلباثالا@وفىو@ترددناكلء@ام،@لطهإكل5كحالنالابالاطنات
اكا@عنصتغ@ال@.لرن.أنح@كادنهيمنون(@تردد.ش؟المط

جرن@ناقتراحإلىما@.يهرنأناحمأفترعنقىدرائمو@لتمث@.

ايفا-زرا-ثميت.و@و@الإنذارفىيتسالداخىسه-لد،إفسافا
تاليهلقبمنزفىدافلإيهمر@مماكدافرعصجمنن@لمد@ا:فقاو

ما.@ل@

جلاربهونباناقىرافاتتنرثمالماش.عصلإلىيكتاجولابهيشظر

4.باكلبشارلا
ضعوباعلنهم.)ياممبا@ظالمر:وأد@دق...شو%

1فالرانجمابالظمعيمليم@جلالمضرضعامرشلل@ا ، ، 00).

حاكمكلىمقتر@عالى)فهردوفد
قعجببوباشانهم،ن@ا@وبخ.@فاسم.@

4أمامماوسم-عليهاقهصلىل-لرسوبالتسلإؤمم،بهيرتةتفامةمن

ترسظ1)ضال:منهم
فلاي@شطيمولطصيلا،،اضلوالامثاللدبواضر

نونحب،اين،@عاط@لا.مزالىبم-كر@@لأيها@لرصنظر-ا@ى:

لسر،باتارةودفركحميثأقاوبلهم،سو.ولهم،عتروصحالةتتهم،
كلطفىالمنقيم@ربق@@عقضلوأوقدنة.)بههطباوتارةبالثص،وأرة

الا@رعوليشيرأندونم،باطلفىبنرش@راوبقربه،ماوصنرك
ارو@صرلالى@ق.اطيل

المشقيم.

علبهموحممبه،نطقوالماواش@امساكم،منشجيبكر@مهالآ؟ظ
فار.عاوسلم-عليهاقهصلىللرصرل-وتميةدفلال،و@باطيبه

ق

اقهصلىله-لىصأخ@نسل@@لشية،هذ.إلى-4سبحا

اخيرلدجملثاه)ن@ن@@قباركشالى-ضال-وسلم-عاي@
ذلدمن

لد@ورا،.ويجلالا@هاركتهامنكىحنات

ح@.ص.3@إيهثاتتبر(1)



3كيكرفامنالجزه

افى-شحاة-@ر-انه،جرفىتون@تمالى،اقهشانجللى:

افىلكاسنصر@ىح@@@أيها@نرصولاديخا-"ذفىلكصلشا"إن

نحتهفصكرىعظيمةجناتبهبدن@لكنوزو@بسا@ن،؟مق@تترص.

ضف.ملآقمورا@ويهدالاكار،أشجارما

س2لأأدخره@الانذ@ال@،يشالمسبانه-فه-و@
بم@رلا.@

وأبد.جر

شا.،*إن5تيالى-:فتوله-
أى:.إنادنيا!عطاهتقيبدسترضم

لاقيدعلبهومحققالاخرففررا.لمماعا@اقترصممااكثرالدنيافىالحاكضا.

1ألامحهامنتجوىجناتاسبحانه-:له-وش
اخيرلقر@.تفرر،3

ب@ان.أر@علتبدلفر@،ذ@من

@قه@رحدانب@ا@تافةتجامخهمعنليثا@مقسبايه-أنتقل-ثم

1وعليهاقهصلىرسوله-وبشخبةد،تط

أز@عوذيهةدبثأطدلم3

ناد-:انقال-ابوأطالبثركلإن@ومر@@فىة،لق@رذائالهمش

ا،.سيربالساعةصذبلمقويثتدنا@بالا@كذبوابل.

لهةأباضاذابهقولم@ايهافىبق@ؤلا.)نأى:
تالى-،اقا-دونمن

ذل@الىأفافرا@لسم-ع!،قهصلىله-صسنبالسخريةلاكتفراوا

وعفاب،ونوالطوحثربحثنفيه.وما@ليائاترمكذبوا@فم

بهذا@يومكنبلمقويانالكددناتدوار@دتنادرتنابةأننالوأط@

صير
@)عبنار@ى:ا.

الائتمال.شمبلة

بها.كن@لمنبقل:ولملساعة،باكلىبلمنول@قدناسبحانه-،وآل-

بستشكفربهما@يهذيب@@آنإذلهم،@زجرو@طيدم،@تثيعفى@للبالت

ة.النار@لترفىفرد@عا@به



ن6فر"سورة23

ة

عندمايلترنوميمر،على@لناعونبمرعنمالهمحاة-سبحاعر@-م

شالقيم،نبم.منلهموماالمتبرلطجحانه-بب@-فبا،؟

-

بؤاو(12)اوزنير@أيمته؟لهساوايمبيل!نيممنرأتهمبؤآ

ئملاآنعرا@لو(13)ئبوراناالثث@راننمقزضيتانام@نهاأئقوا

اظلدجثةأم@يزأفاثقل(94)لثيراثرراواث@راواصداثبورا

يشا@ونمافيهالهمابم5)ومصيرأ@جز@لهمكانتوعد@لئقون@لق

كا.(96)مشولاومداربئن،@ضايدين،؟

و@ت@ظا،سعيريود@لىنجهدنير@رأ@م...،إذاالى:.توفرله

فى@لقلب.ن@ل@.داففشلةرص@شظ،ار@إنال@الاصك:فى

منات@فخىو@لتب@لضمثطةمنديد@نفرشوارفير:

الفلوع،
ع.مسصصوتلهانتدكانمافإذا

ببل@لهماعتدفاقدعة،لسابااكدبوالدينفىبن@@هزلا.أنث:والمه

مرنحا،:بيدزم@منلانارذهأ@م،رإدأمتعرة.ناراكدبمذا@ك
ا

مترثداصرتاأى:ا،زفيرلهاراوم@غضبه،لئدمقكصرتكلبانالها

به.تادبه@كأخها

@إيهذ@نأمؤلا.من@كارغيظتمرركلة@اكرألابة
عا،يراصر

@قلوب.@و@جف@لنفرسرلبن

وفرأ،رعبا@مررة@ا-5إا-.بند،..@ق"الى-:ن.بقرله-و@

اص.جرد@ن%ئل)بها.يصلواالى@نخنى3ظرأةلملاك@
ن@ش.3

ح@باتوألياذبد-

عاج@مونمضهاوأ@رماتنيظارنب@
وفرحهاا

ني@ا.@قاكمب!



اكاعنر@نامق@افي.

ن@وكذا@ظامر،و@علىماهحضقةا@لآ!و)سناد@لىؤث@:،اثر.ل،

أمتنالاإذبدفبمافبرو@!@لتيظ
مغتاظكناد@لنارجةاقهبنه@قآنفىنم

ا@إدرلهاأنعلىالدالةامر@ر@تاويذ@إدحماجة@لار،@اكظمح@زافر،؟

نمزط/بومتاد:.وصقرلهالاي@،كهن.
من0لوتضلات:41

.

@لص@دبثاطفىلموسعليهانهصلىوترلهزيد@.
خ

الإمامو@ىاإلنى

بصىأ@طرهفقا@ت:ربهاإلى@لاربمت@لبخارى
لهاأزتةفا،"

@مجففى@وففر@ثتا.فى@نغرنجفيز:
1 ،

، 0 0 0.،0

منهااألضرإذانقال؟،يخاتجفروتضلما@الهمسجانه-ح@-ثم

ا:ا@نالكدصيقا@قرنينفاش.؟
أ،.صور

محمماينلهطا@ىص)لمجرمينمزلا.راتإدأ@نار@أنأى:
كم،بفزو

نا،ذضيئ،@فى@ياحمراماشلر)ذأوأى:نجقا،أ@صنا.أ@نراوإذا.

ياطين@ال@أومعبمفىمعكمبعتغلالبا،فيدينأممهينر"مقركو@هم.عاز

أضلرلم.لذبئا
ا،رئو"بقولهمنالم@ذ@دفىلكهنانادراأىالك،)منادص،

كاال@*أ.أى:لى-،ش@@فه-ثبرهفلانلطبةاةاوضرؤكاأى:.

شه.4لانيام

حمرفإيكأوا@ك،فداأنيكنابا@لاا،يخ@بلؤرعندمايقرلرن@ى:

فبه.نكرمماءا

بالةالىزالإضار@ق،@با@فيهباقونافىنلمح@بحاة-@صف-و.

@و@@لتفاتشجزمنالم@فبئفإنبهم،س
@

ل.مله

ة،المريربةو@لضإرجرجيلعلىلهميترلمنحرنومنا@

"أثجوراكراواثكرحداوااثبورا@بوملاندعر،

1جالآرصإف@سبر1) 3،-.س8



2 ن@فر،@رةسو2

لاغايةلاكاكيرا5طالبواو"@راعدالهلاكطالبوما@اثافىكوأى:

صه.ة@ا@ى@م.ولال@ثثرة،

شنموأنماى:ا،ثوراكيرااثودله:@ت@اثحافصاحبلظ
اعانوذاب@@لان)@ائبوركثير،مروإ.لاواحدا،فيهثورآإيرافي

لئدةتسنها:نرعكلوأران
جلردمنضحتكلانهم@ر،فظاعته،ر

لهلاك.ا،،1(.غابة@لاغيرم@،ابدر

اعدهما@يينأنو"-عل!افهصلىلا-رسلى-ت@افه-أصثم

وصاءلد@لنىنج@أممخير2أذلاقلنقال:،أقتهن،ت؟ال.،سبان@-

جز@نتكانالمض
ا.

علىكانبن.خا،مايثاموننجهالهما.وممير
ولا..مص:وعداريك

و
3 لاستفاموالهمالمحيرسذقذكر.ماالىبعرد2اذاة.لإضارا1

لشلأ.وب@لماخفر
لآاطت)ضانظولقين،اقهوعماآ،،:عذوتالموعولإلىوالماند

وممرمللذين@لحروروزإدةاطلدالى
@ها.تحالى-@مه*

اليناأبذ@@ال@اذين،فر@احلا.الزبم-@لكرسر@رأبها@ئل-ى:ا
@تىو@لتين،تمالى-الله-ماوعد@حلد@تى@جن@أمجر،لمأعد@لن@

دصالحة.@اممالهما.،جز@مهوكراقهبففللهم،نتكا،
عاجاا،مميرى

إليه.ونيير

ةلهم،
ن@.و@ايشا.أى:ون.يثا.@ان@،أطنالكفى@ى:الا،ة

ف

أبدبا.خلوداانج@بن،خالكم،كاحالةوطذاتأتجر
الذى3@لكر@يعا@.ذال@كانأى:وعدا@ولا،رفيمح@كان.

لطهناتكقيقهيالرأنخمنبه،.ووعدنامالمتصينمحادنامح@بهتففنا

"لفب(")
2س3 67.



3عثرالثامقالجق. 3

أ-فىإلألآء@مكاتت@اد--د-كا،@،و@رمنز@
تن@اوربناكما،

لاولا2سلا@ا-تا@عاوء.
لليأد،.لانغات)ند@ليامةبوم

سالء،ان@دبرأقولا،.@ص.قرله..نأتوعل

ساة.لمحظمونانر"

@نلم@دائلىنطأنوبحرر
تارتعاد-:،له-نرفىالابم@،إلاؤا

وعدنهم..،.@قىعدنجناتوارخايم

و@كئلهم،ا"و@دأد@نينا.@عا@ذلك@افيالمحئ:أنب@نموبه@

يحلفلااتم@وعدتحاد-.قال-از@د،سننفذ@ذأوكرشا@نضانا

رعله...،

تقرلا-فىص،بلفظ.المرادكففا@طا.@يمموقدا،ت

تنضأ،صيطالنما.مذأ)نلوأ:ون@لد@اطيخةإمجرأذلكتل.

سبحانه-عر-يهفةقة،أ@فيهلاجرومر@صذابفاعاي@وا@فضل

يخر؟بلفظ.

وإطمقصودة،نجرتالمفاضلباندلكمحنأجمابواوتد
أ

دصالمقمو

را@ت.ولآ،اله@علالالة@أفىوا@الدبنفربن@اص@لا.ؤ3لم@خ-@
ا

الإيمان.على@احفر

الأ@فبة،علىتللما@يرحه،،افه-:.رحمهز-طأبر-فال

بهماجرتسبل
لاف@@اوخصوءيت@@.،@التاللانفى!@لربعادة

@و،د
وا..@لعد@ر@،طفنر؟كمرلا:بلة.مفا

@اصفا.@لرب:قرل3

رب@اسلا+-عليهبوست-عىبهح@قالى-وكقرله-@ل@عادةاليد@م

"4-1)ن@دصمماثإلىأ@@لسحن
(1).

8،5سحي@ن-6بىلا"بد@بر@منير(1)
@



2 ن@فر،@ةسور3

تشملثم
@

دمرضردست.عنى@الهمعنثإد@احريمةرة@ص؟

يومأبط-و/الشروأالم
@أ@

@
بهمرأمام@باا@ونفروف.@ص@

ؤلا-

فمالى-ل-ةا-،وا@ر

"

7فيقرل:االه،دونمنيبدونومايحشر@يرم
أعنلتمخم

ى"يةماكانغانكقالواث(17)السئبيلصفوامأمقزلاءعباى

رزأيمأنإأ
مثولثناولا،مئدويئمئ

انسوحىئموآبا،ئتهم

نش@ونفانقررنبداذكذبركمتج(18)برراقزممانواو،@لذكر

يظالمنصرآومنولاصرف@
مت

)91(،.ابمرعذابمرويخةلح

دوا@ور(مقدب@لىالمفرلين"ءو-يوم.تمالات،؟له-وف.

@الصسن4نيصدثكلام:ذكر@ن

ا.يت@ويمبررانى

درل@مجثر@،فى،@صيروا
1

تمالى-.اقه-يخرعدوالذينز

م،نحضضد@ضرد،معلر@اقهدوننومايدون.ونوأ+:،
غيرموومحبىيرعزوااللا:-ةافه:زد"نمحدإم.الذبنواالرادصزه

تالى-.اقه-سرىمبودصن.

@والم.
"

ا-ان@علىمعا@-@اءربم-لالىصابهالهم-وادكر

جميع@مرجمعوعثر@لقبامه،بومواحمالز@.لمسابجميعانحثرميوم
اك

9،.غيردوحه@يهكانوانت

أمهاأتم-ألهم:فاقىلدوفىندبن.المحبولا.-4@نا*@او@ئم
بشبد،@لحبادة)خلاصعنمحبادىلمرلفىص@لسببهتماسبودون-

بسبضلرا@إصيل.تدأق@متانا.منالذينمامىبذ@لهمآاةإءس

ا-؟الإ.كاوأحفرشد،@)عى@غى@ارمم@إ؟إ

اللش:
3قر@@ا@سنم@@اإ.نودث

جةاطأ@هموإلزبن،بدلا

@سر@م،وزبادة
ن.المحبرد:سا@ةلآتبر:"



2عر@لثاشلبز. 3

بمصيبنباعبىأقهلساذ،تمالى-.،فىله-ألابة@هن@وسبيهه
أنص1

ند،سجاتلل@نه،دونمنالهينوأىاتخذوقلناصظت

@.@ضرمبوموو@ل-:.عزوفىل-
لا.أصلاملا:*،لبضم

ببحرن.كانواآاةلم

دوكم..،اش@و@أتبحاندنالرا:
الازلفىعالمنه-@سبحاأنهقل:لإنملخصه:.ماآ@لرازىالإمانال

@حهالأفانمةفامحنها@ولمجال

نه-بحاقال@للثركين.؟يع@يتقرسيلعلىاستفهاممذاواب:واط

@ر@ثدنو،افه..،دونمنإيروأىانخذوقالناسنلتأفتألبى:

الا@لردبئ
دبناالوؤفيعارعلبم،@فلال@ذكوأعادأأننمرابر.

عم
وجمخدا،أ؟،.حمرك@فىأسد

@ليل،عنضلوابتل.ولمضلوا@لسيل،@أمبحانه-،ونال-

و"@اه.افماهلالض@ذالضةندإكم@لاشعار

إدورإلمه:بهأجا@ماذلكبحدبحانه-بين-م
أتار"ال:ف@.

وإحن.أو@ما.،والذ@نسنيخ@أنأكشفي:ماكاددسبحاة
صحم

بوقى@اأواوكاالذكرنسوا@تىلمو7با.
أ،.

@قم-@@اسبودين@تا@أى
مدشأى.سبحاند،@و@ل-:.@@

شوعما@تك،@بلالكبابقالا0صوعق@مثركا.@كن@ايها-!ش
@

@@

بدصأن*@-يا@@ح@
مرأ@داا

يخركنجدأنأومبنا@كقيابقولااك.

حنىند،.من@ايهنير2بائهمو@لىعابهمابفتالذىبامرلانأوأنت

ةصا،نإ.رصلكأسن@مح@مح@يم@قلأاةا@اشكوأ@،:--@كر،النسوا

بببنوا.وءولكلاثريدكوح@عادقإلى
أى:ما@ورا،ض@ذلك

الهلاك.ومرلمبوارمنباثرجمعمد@،

"؟3.سار@رى-6ل@ضرفنبر(9)



2 قانر:سو3

@مح@أبئقالهح@اأت:.بورأ،@فوك:5ى:@لؤعا.قال

"

ونالس...

تمعايلهاومرالارض،بو@رمئذماضنيهم.لاجمرأى:ا،بررأط-ت.

@من
@فساد@@لوار:ث:@بنضروفالجر.@ا@بهرنفلا@زرع

ومر@لفاد...كسا:كتإذ!@لسلمةبارتقرلهم:ن@كاد،.وا

المؤن@ووالمذكرالجعووالانناناراحديهتجوىسدر3)
ا،."

تبرا.حكو
محاضلالنالمبوثرن.ا

@مصمح@-ويو@ر@مبربهم،
جل-وعزلقم-ططفىنوقييخره.عبادكموعلىتسالى-افه-لنعم

سوا..ودص"لا.بانه

@لعامزلا.إدخطا؟اة-يو@ه---.ونا
ذين@ل@المجلا.ربن

0.،1نعراولانتميرذعرفافانتررنكلافقدكذبرآنجترل:،

بهيتول@@التتربحسبيل@لبنفر@@@@لأ.فزإد-ن@اقه-قالأى:
ببب@الذابع@يمصقوقدلم،عدتمممنآيهذبرليتملتدوالآن

سةرعوباي@دشاأى+صر،،له،ا،تماممولاوعرنمكد@م،@الفرأ.

لهنتماجم@ولاأخرىحادآفى@الهمننشى@صرث:@وأصل@صرر.@

بملامند@نصراأنرمنفرداأى:ا،نمرأينا.-
أنض@4

@

بهةنولا.

شسيةوبأىمنه)يهمكلاف@حلولا@مداببمحلل@هبلغيرآ،

ل.ارسا:

@لفونا!@اأ؟منمتعالى-باقه-بهفرومنأى:من@،بظمومن.
ان.االروفى@رهف@يقادرلاا،عذاباكيرنذفه"بالإبمان

فىله:فىأم-والإلزلاضجاجبا@لفاجاة@نه@ايهثاتحصعالق@
للترلوصذالالتفاتاياإنفمإذاوحاعةرانعةض@كذبولمففد

لنارصفدجماب@@ايهتاتأهلياتولهءفالى-،و.صرما
علالميين

بثيرجابرفقديلىبر،ولاثيرننا.جا.مااتقرلىأنالىصلمنزةة

1س@فرطب@-31فبم(9)



كث@عرالئامنا@.

@قد@اقفرلثمبنا.يرادنعى@ار@سااخردا@لفائل:،وتول."ونذير

أسافا،نجاض.

طربقةدريند@على@أ@ص،تأظقدظأدء،اللابات@ش؟وبذلك

ىعإالم.ما-دغكلمأملا@وكح@م@نهم،أ@ستض
أ@بم.عذا@

صسترد@لررةئم
سلم-و@ي@اقهسول-ا@محي@ةإلىىة!

شمعلىالىدلح@لى
@

فتقول:انهأع@ت

@لعلاملياكونأنهمإلأ@لر@تاينشفبلاثأزسا!وما5

الاسواقير-فىويمثون
كازوأونصبرأز،تي@معضبمضكميهنا

)02(،.بميبرأرك

يم-كر"مرلا@أبهافلك-أرسلناوماى:!
اأع@

إلارسنا،مف

لعد،كاونباأنهموشا@موحالهم
يمشونو@الثر.@مقغبرمباكله@نىم

مننيرمبمشىكاا@الاصفى
ز@.لرعاالبا@ناس،@

يمشىو@دام@كليال@رصا@دمال.سانك،أالشرير@لفضوإذأ

ولانلتفتناش؟.ف@ك@نباوصر.لأك@جماعذيدلقىلاق،فى@لأصو

ومءلى/أ:عدأءقتفأ.اليه،
ل.اط

صمنلسنةخساننتة،لبعضبشموجطناضالى:،وقرله-
افه

وششه.ح@ه)تفماخاقه،فىتعالى--

كلهالإيماني@هرشبمضمءض@،وبلونايبشى،بضم)خبرنا@ى:

ق@@@@@بتةوفدرهاقهبقفا.تصديقهالإبمانىشأن)ذضي@،مق

به،فالى-اقه-بما@ص.وبلزم
علهغير.@صددإنهالإممانفيفأما

7صلكثاتء3ففبر(1) لأ.1



ن@فر؟@سورةكا8

اقهعلىاقه-رسولحسد@لثركرن@فنهله.منشالى.أفه-تار2ما

لاترللرراوظ)ياه،تاقه-النى@لنبو@نمبصكل.وسلمعليما

نر@ل.مح@6ن@قرصذ@
محنليم،.@قريين@

انصوون،تنةلبضجمولجناتعالى-:.ترله-ى:.@فرعا@ةال

@لمببفببهلأننه-سبحا@ارإد-وأ@تحان،ب@.دأرالدنياانأى:
فى-@سوم@عللبمض@@ته

لص@ظ@لناس،خ
يئ

فتنةو@لغنىللىرض.قنة

وثقلافتر...
بالفقير،صنافق،:نابصا@به،نحتبروا@د@طانا،س

يح@.لاأنلخيهبالخنىو@لفقير@حننه،بخرولابواتان@لبه
ا

مولو@لرافى"علىمنماواحدبمبرصوأناه،اععامالاباخذت(ولا
عصره....فى@ار@؟@منالناسلىلاضقةة@نبرة،بهرامةالخمرص

فا@نتن@:
أ

عنءذانص،،اأدبرءص@مب:و@االعاق.ابئمد

)1،.0،0@فبرعنوذأك@ل@ر

علىونأتمبرأى:لتقر%.انصبرون،@تمافى-:له-نرفىلاسماموا
ونلا@بماملاجر،اتحالى-أقه-منقناوراوالاختبارهالابئمذأ

وك@أهم@اد2نجز

الاتجلا.15علىواأعبرأى:الاص.صقالاستفاميهودأنويمح
اى:0،0أسلنم.والأميين(كاب"أوتوالمذينوفلتعال-:.ترله-فىكا

اشانوأد:رن،ض@أننمفلسبحسانه-:.فوله-فىو؟ا..الملر
والمبص.@طر

بصرربىوكان5لابضيمة@ا@الابةبحانه--3ثم
نو@ةأى5ا

ونية،هرة@لظ،@ففرسالبا-ابصيربم-@ايهرمرل@لرايهطربد-
عدذار؟ال@تج@نإد@لامد@ترأذ@@أصبر@@ا،وخاج@@لتلربوبئمالات

المزمني@.

.98لأس3لترطب@-تنبر(1)



كرلخاسعهفي

مق@افب@فبهتتذببلفيذا
اد@@فشت@تلبو@صاي@@@@

اقهص@@نب-

اوج@أاثوكيناولتعا4الىابهرةلل@لإرهح@كت
رو

دت

مح@
@نروبلابنفعهمبرمفىعذا@نطم.أمحداين@.يخزيهم،:ابمام

ا.

ا،-:افاد-*

ىأوت@اللاأصعا!لأشزلا)ظءأنيرضلاالذينلوظ"

ر.
ونيريوم(21)كجهرأااءنئوءنئأقهماصتكترراقلقدا،

(22)محمرراصراقولونوللخرسينيومئذبثرىلأ@الإئكة

خةابأمحاب(23)منثورا7باإ.فجما@لينكلواماإلىوقد"!

صوأ-اقريركت-في-وشت
ويوملا@43(@

@ه!تأ@ل@ما،!نث
م

يووكانحمئللزاقئيوشثذالملائ(25)لآخشالإئلاكااوأزل
م@

ياليننىيقرليديهفىيعفىئلطا@مولؤم(*)عصيرا@اءيخريئكل

اتخذت
ويلتى@يتنىياإس(سبيلأول@لرص@خ

0

فلا!اخط.1

@شيطاظ@وكانلى،جا،إذبد@لذكرأصنلنىعنلقد)ه@(خليلا

.5(29)خذولاللانثان

وفال@ن@اد-.فوله-أدمحل@@ارى،حر@ار4@انال

بزةالنسثرى،منئ@أ@لر)ضبهةا،.:،@نا.:
ص@@د-

عدا)نإئهدواحىالملاث@@قهب@زللملماذاحماملها:

ابناا@رسلبا،يحرناحقرب@اى@ر@
1 ،

، 0 0،0

1لهإنثصبراا
4صلر@ر@-6@ 2

اك
بن

لا
نبرص

سلم-علإ،-افه

5،1د@وفىعق



2 ن@فر،@رةصو4

خبمعود@لشبعخموفرهونفع.جرنيهلما@ترقعو@@لا،و@ر-
ثمبترهرن.إصو.ر@اري@ماانص،نج@ل

منا
وف.اطبه:أدالمرانإ

@سحانه-بافانه-ادوالمر
إ..زوا@الحا@@لقيامةيومإيى@ربرح

أفن@@د@محندملأ.لا،الدبنلرو@@ل@@@وظ
للحاب@انيا@ةبريم

أمراله.وصانرنبه،يبارنولاذك،ونلا@م!@بزا.و@
@

جلعلىو،!
كالك@الملاةعلينالا%و@دناد-*تت@

وساينةدبمربناىأووسلىأ-عليهافهلىسعد-بمصونايو

اعنال@نل.رصوسم-@لهاقهلىعدا--إنلنال@بض

بموثه
نه

1

ا،لا،،،قيوالملا:*باقهنانىاوا،-:،ضاقرله-ية1

اوأسنكللقدبترل:،عايمتماد-امه-ردوتدوبعمندليثدأى:

كبيرأ،.و@نوا@شراأنمفى

ا،محويرنف@كايقالوان.ول@دظلمفى@للدتجاوزو@متر:

فى@لطغيانءحدهتجاوزاذا

ا@همفىقاطيهارصألا-فىون@ل@لا.سأضصلفدواقهاى:
أ،بهرتجاوزافى@بطفيانحدكلو@بهاوزواورةالمش

بىداا.عالوجمث

ينيقول:.@ذ@قهقو@ألسماء.عئرضا،ندلنارهاأننأبعد.س

@ئ

0،0لخبه@امامكبر)الامررم

نه-جحاووسف-
قدأخموني،اطم)فرعلىللدلالةابرباعتولم

نه.العرى.إد@نا@4لمعحوفىأوصلو

5شال:طلا@ثةيخهايرون@لنىالةاطصبحاة-ربن-نم

ونيريوم

للبومين...يومندنرىلايههالملاة

9الآياالاسراءسورة(9) 3
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3عر@تاسع@الجز. 4

لهم،ورؤتهمعليهم،لللائك@ولشلنلمالمرنمؤلا.طلبلقد@ى:

فاكليا@اإخلاتخافأخرىبصورةوايهنطلبو.مالى@المتصن@ونض

ةربمرسا@اطوعدحهمأروالبضكدبهةللاةسنربهم)ظيتوئمون@،

ب@رلانبترمبررةهلرن.ديخزعرننرئف@ل@لا@صتي

ت@مرؤثمتسولا
ىنرلوونصاد-.ناالىممم،؟و@كفنسوءلمبلثا،

نالهو؟بارم،1،.@و@و@+بونبفرالملاشث@كفرواالذبنوفيب@)ذ

أدبارم،،3،.وجرمهربرنيفرلللائيتو@م)ذايهفةتنه-سبا+

نما@@لثيهحالهملبيانالإستنناف.سيلعلىمر@ة@اكريمةفالاية

4تاوزمبيانبد@للاكه،نؤل-عليم وفىنبدعا.د@د1
طل!

لبىط

.
ءحقم.ف

احم،اروبقبنونايخن@ذ@ب@ملاأكةمنا:بالملاكة@والمر@

مة.@،!بوأ@الى@لندكمصيضينو@ك

برميقل:ولمالملابخه..،بروفابرمسباة-:،وفال-
زلأ

@لنىت@@@آمحلليستلهمنهمرثبانالأصدلمقللابذانااللانكة،

بن.فر@ل@فزلا.المهز@العذ@قمافيه.ني6خروبعلىبلطلبوما،

تجعلبمبارفةقى@ىفىلبافةللجنىالنني@ل!لهمنفى@لئرىوحا.

سوء،منبهمماشلفىأنباملرن
ثمبتزحزحءقد

الاسقالااوللالفى

ا@هه.@لل@رين،يوفذلاثرىرفوله:.حاصبته:فىاجملنال

ممص
شسر.لقوللة

ى.لاضيررنالملائحكهبرونأى:
مرممشالملاةمنحماللا.أ

هللآبئ.فم@ل@لاة@ص(1)

27عدصورة)2، 9
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2 ن6لفرص@ورة4

سلامبابمنصعبميدخلونو@للان@تتالم@فىله-فىالتقدينطر

لدنر،لاالمايخةعقورخبوأب-وأنجارل@رتمنوكل@لجم..،
لأا،

فنجله.أيمد-"صررا،احجروبقولرنتمالى-:،له-وش
أنه

@رؤيت@ورا.صنبندر@حي@لزالا.لانجر
لاجول.ال.

أطويخا-ا.اطيهسرجرواط
صفةراوعو@اخ.و@صلهام.ر

محرم.وحرلمأيل،وبلت.ما:مرترلهم:ةفحلمصئ،مزك"

لفا.ألعرب@ندنقرلهاكلهعردا-جرا@ىوس-الالرس:.لظ

موضعنهابضعرمائلة،نازلةومب@وموتور،ع@و.
جثلاصتماذة،ا

ا@عنى:شثاتيالحقم،فلااسثروهخأن؟لى-شطانمه-صنيطلبون

فيأنت@الى-اقه-نال
ا.جمرر@كلحرهنعا،ذك

الجا@لي@فى@لضلعنهيخاتالذىبرى@رجل@رجلكانلنلبل:و@آل

حمرفيقول:أ@رمالاشرفى
فىلىفرعلإفالترام@أى:را.عوا

صيبهلؤ؟فلاب@كرمذا
"

للهلىا@لض@قانلونو@
نفرللمدي:ابهونفيإلاكة،أنهمبخمبرى

البومآا-جون@عرما@اماصرأى:محبررا.اععر@مارالملا:

يملم-،.أنأولم،اقهمرأن!أوى،بض
اوتد

جريرابنجع
طخه:.طففالذلث

لمالقاناينإناخزنا)نماو
قى@شسأاللاأفيأنشلرمرام.أطمرجراطأنأجملمنااللاأفي

0امحر@بشرى@ايهم@أنكفر،@@أمل 0،0

يكونالكفار.منمذا@لقولني@انشلاماخأتلناويلو

2مي@يدءدالطع@يهيا@ب@@ال@(1) 5 2

6اصجهن@سر@ثلوص(2)

3سبربر-91ابنتير(3)



@ء!@
2ة3عنرتاص"

بدقلهمليشهمرا@للاكتيهمقىولأطلبولذيقاااممفارمزلا.أن@من@:

وسلم-عا@هانهعلسول-لل
للسابعند@رعند@لوتبرونهمعندما

أنعلبمماعرحرلمأى:عحورا،ححراوطع:،بفزعلهمنجولرن

@للإ،@بمذا@ل@ب@ببهنشعقماتكىش@@نحققؤلرابنا@ذ@ب،

ولعل!
ظالمىللانكةتوالممالذيننمالى-:،فرله-المنىلهذايثدكلا

شملرنكضمبماعلبمأفهانبلىصو..مقفعملماكناا@لمفالضاضهم

جهنمأبوابنميغلرا
ء،.يهبربن،مئوى@كملغى@ابقخال

@انلبها،أيين@لل!وعلى
فىبن.@@@@اقبةصر.

تدفاوفقا@:.فرن@ل@لهؤلا.)أخروعيدذفىبنه-سجاصاقثم

ا،رمنشمبا.لمجناهعلمنحلوامايلى

شيهاالشضو.@نافذخمئيخرجالذ@@لدفبق@لى.و@البا.:

با

ححره.@رجمهيتلقلامجيثفى@بو@تفرق

مؤلا.علهاد.وحثتنا@بإرادئاوعفا-وقصدفاوقدمنا@ى:

فىالإتاقودهقر@.،إلى@كالإحاننن-الدفىصا@علمن@لكلنرون

4قبوضرط@مرالانهمممزق،@3ممزما،ذاباطلالمجلناه@لير-وجو.

لنا.)خلاعى@لمبادةومويا،عند

حهاانتفاعهمفىعدما@فيافى@لصاءزاعالهمسبخانه-نقدضه-

يوم
مغاخيرسلا%وصاروبمدففرقافىالمننور،بالهبا.لقامة+

وتفامته.@ارنه4ءرا

"منالنة@حاب@ليهماسيكونجحانه-بينثم

@لتيامةيومقيميم.

ميلا،وأحنصتقراخيريوئلىالجة@حاب8ةتال

2الند@لأبنانةثور1) 9 ، 2



2 ن@لفرظرةسو4

والمقبل!وكه.أفلبفىاقالإفنيشقرأنىنالم@والمستو:
@طر.عنا.من@لاصتراحة@قبدولة@ونتدالهيزىافى@لكلن@

ع@أد:،
بومأى:بومئذ،الجن@@

جمر@ر:ا،ستقرجمرمة.@قا@

نمبمالوتا@زاثلاريخامي.فىفرون@ل@عاليهنمما@الجنة،ومنزلاقنام@
@دون@@@نج@ب@او@ال@نا.و.@ا@رأحنوأى:@تيلا،احمنو@@انل

تي.مذاب.من
براا@نةلأ.@سابأنالايئضهش@طا..بخ@استنطوت

قوالتمافىنة،رانش@نهار.،لابتباسزتمير،وتتفىبنتهىانه،

نيم،ورا@فىنونص@لتلولا،وقتفىأنهمعلبل@ضلا،وأحمن،
مجابتقىبيينهكاابهأوقىمنفاماتتالى-لا-شذلكيلىويشير
رورأ،أمله.الىوينقلبيسوا.حسابا

يسير.فيرحابهملانكذكاليسوكمباقه-و@مياذ@لنار-أملوأما

@دهتاد:إيصو@أ@سعيدانهاثارا2أفىقمدافىكثيرا.نماقوتد
4@لثسركرربالىالر@نبهرن؟حتىالمؤمنيشرعلى@لقيامةبومأن

".،الجنةريافرفىليقبلونو@نهم

تال:الليرمفى@نانحثلنىالأمرالبمضصبحانه-وصف-ثم
بلا.شزالملابخةلوفئفماملا@لما.تثض3وبو،

كئلكونأنيع@باهو@تتفتح.كلعنىتضققأسلهتثض،لا،و@

@ى:)،.للحاعونو@ن.شها،طلوعهبببأى:للبيهتكونوانمن،
م.بالنم@طشسة

الأبينى@رقبق.بال@وسلنامه.جمىجنى)صمو@انمام:
لانهبذلد

وجمفيهءيتر.أى:نخه،مايغ

9عىبربلاابةبمننسير(1) 1



2عدسالناف@عيلى. 4 0

ت،@اتي@بومالأمرتتمظ،ولتتبرأيها@لافل-وأذكر-و@لئ:

@تطلرعبسببوتنثقئ@لسما.تقحجمم
منهاكة@للا:وقىؤلنها.م

مهود.بخرعجياقؤبلا

@لناكينهاطلوخبب@لما.إثغاقنلما؟صت:@ل@!عابآل

@ت@ي
م

اثقدبالثفوةالنابم@شئكانقرل@لما.،بهثققافى4كأ

ا.بهمنفطرالما.تع@د-:.فىلا-ونظبرهب@ا،

ثقتوابالنبات،رضا،افئقتقىل@:بينفرقأىتلت:فإن

ومحقبه.نشقتلجدرعه،شتهااللهانبه،)نثقتمشنلت:ضهأ

طلوعه.عندارنفتبة@لترأنعنه:إنثقت

يؤدرنيهةالملاةدنماموفى@الا،يفرج،بفامن@تفتح@د@ما.أ@و@ل@ى:

@اد،،.(أحالعفأبدبموفى

علىبومانو؟للرحمق،قيومئذ@طالملك5تعالى-:وقوله-

"صيرانربناي@

ا

نشله"لك5والامبتدأفلرتبومنلى،5وتجدأ،الملك+"وفظ

@هخب"حمنللر8و

بولرصيعدفيهبنركهولالايرول،أنىبتالماد@لثاأى:
نذ،

يعالذىو@ل@ذابالهوللشدةناق،ل@علىعسيرايوماطىوكل

فبه.طيهم

نمال@@نه-بالذكرخ@بومهذا@فىدالملاوتنيشحافه-وش.

الذبننكلنتدعلى@للردفيره،وفىليرممذار@ا@ايهرنمو@لاك

إعنا.رمموا@ن
@سبحانه-فير.ملدأنولبيان@لقيات،يوملهمستئفعم

قه@واطتجق@لثاتالملكأمارائل،ىمواملدانماصيخا.فى@ك

@راحد@لقلو.

+5ص3البهات-فبر(1)



2 تانلفو@ةرسو4

وإخذبيم@نه،الس@وأتبطوىانهأن@لمححوقكثيرتا@ل،

لارض@ملوك@بننهفا@الياأأفا@للد،ل:يضنمخ@ا،بيد.لارض@ا

ا@لإون،11(.أفيالجبارون،أى

ةحرمنلاتبامةيومنرون@ل@مل!ماسيهونسبحات-صور-ثم

تصريروندا@ة،
ايقرلمديدبهلمبز@ظاوبوملا.تاامؤنربليفا،ا

بالياته

خبلا،..نا@أ@م@لملتا@يتنىباو.سبيلا.ارصولخاتخنت

مبطأبىبنعقبةإنياتا،ت.نرولصببفىالمنرونذكروفد

صلى@لبى-لهقالصامء@ده،رفوطوسم-عليه@مهكلدعا@لنبى-
بهم@.فنطقتن@لى@الديادنينطاروحترن.@6لاوسم-محليه@ته

عقبةياله:شالخلص،بقأ@هاضأرخلفبئأجمةعديقهذكنجلغ

عسصلىلقبتطيباماتلتفلتلكىلا،.له:فقالأسالت.اندبلننى
ى.ططمنياكلوصلم-علبه@قه

صلى@فهممحمد-كذاوكناتفلحتىحرامعلىمدلا:*ضال
ت.ثقاوةيقللاالذىعديهطامر.ط@لدئضل-3ومليه

أطوبدرعزوةفىبقتلهوسلم-عليهاتهسد@نر-@صنقد.أما@ضة

لمطشة@ا@غزوةفىوصم-عيهلقهصلىدنبى-@فقدطعنهخلف@دبق
ملا.نمب@يرزشىسبلطببئ

ما3فإين.قي@لثشمذبنلتةقدتن؟وإالاياتلإنحالأيةوعد

بعومبرةإذو@لعناد،فى@ايهفرشا@اله@اعلىكانمنكلشل
الفعل

@لمبب.لابخمرص

النا*نو@لفبنل،؟و@لندامةةرس@سدةصكناقييديقوعنى
م

دط

ندماأثدأحدولبىيدبه.يشىسدبدا،
بق.فر@ل@ش@لقيامةبوم

1عىكل-6قفبر@بنع:(1) 10.
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فىيلالا@وجطناأرا@لمذ@ب.رلماوا@لندامةوأصد-:.@فال-

بنك@عاقأ
وا.،فر@

يومأيها@لمافل-وأذكر-والمحنى:
ا@جزو@سابنفيه.وماالقامة

صو-وندمهغيما"ضحةمنيلىيهعلىايمفى@لظايوم
ته.

أتختبالتراليرم.ذافى.يقرل،،
سل-عإواقهكلصو@@لخ

صبيلا،.%

دياليهت.أى:
قاطقعلثسةساعت

فى@،أ.يشهد@حهط،جا.@شى@

عندربه.منماعاءبه

ت.
ا

افباال@،أوانفذاأتجلهلاكىياصذبترلثمة@ىالتا،لث

@لتحروحانشها،لانجاةديا.دابةوترععدنتصلد@@فذ.

فدا-.فملةاصلجمتنربدحفورماويطلبوبل@تهيناد*،

افىيا@ف@أنذلم@يشنىأى:أالحذنلانا@ليلا،@يتي!.

لىوخليلاعدبقانيا@نى@

فىدخلوتق،اط@لرو@عنوعرنه@يرهأضلمنصبفلان:والمرأد

خات.بنأبىأوليالادض@ذ@

صذالمديقأذلئل@وافهأى:ق،جا.ذلمئدكراكعقأضلنى@ص،

@
ب@@اقهس@@لىسول-ب@فىمحا.إذبدالهدىعقأى:الذكرعنثوم

وتوضيعلمذكور،اتي،ناملبمهظلإد@لكروسم،
@شاله.

وحرته.نممهشةان"فىلبالغة@لقم،بلاموأكد.

فغيره.يثسلو@اا@كربم@@قرأن@يملمامنا:بالذكوو@لراد

لحمق،ذلمبعدنجوله:،دتيروفى@-3وعلبهطهصله@فبى-نوجهات

@مئ،إفىصذ@وصلقدوسلم-عبه@قهصل-لرسمدئ)ضماربأن

به.بتضعأننه)م@فيوكان



3 لفرفانسورة4

@لشطانوكنبقرلا:.يةا؟ة-سبطختم-نم
أصقخذولا،نسان@

اطق،@ن)يا.صارفا@ى:الإنان،صضرلاوأبدأ.دانما@لشيطاننو؟

وصوفرنهوقىكهخذلهالهمانالإةاحتاجمافإذاعلى@لباعال،لهعرضا

مند.ى.إفى%يول:

بها.وع@.أنبدنحرتهفىكاذنلانا،فلانخذليقال:

ل:اذقيافهوصدق@لسو.،اسآ.بتبعونالذينمافبةيهرنومكذا

ثا(.قدن،اكالاعحولبمضبعمميوئذلا.الاض.

عنفىبا@@ما@ذ@لصديقنخاباالأمصفىوردتحادبثا،ومن

وس@ي.عنيانكا.مارولع،@طا@ديق@د
صل@فه-رصولانىنمعرا،

وسم-عل!@فه
الملالملك@لو..وجمابريبليى@مالحمثلل:،ظ

الاما@نمنه.بتاعأننطيد،@ك@أن)مااددللحا.@ايمير،وفافغ
شهتجدأنلامابى،ئومجرقأن)ما@ايهر،ونا@عطية،ريكافهك@

4،.ةر@كاح.

علهأفهصدل-تالا@رصطت-بطب@-ن@
لاءصئمانفىوسام-

عليهم،سبحانه-به-وماردلكريم،2ن@قر@شانفىق@لرهاو.المشركد،
نعالى-:قال-

(30)مهررامذا@لترآنوااتخدكلوىبنربيا@رسولوتال"

نهاهبربكنىوبممين@بوعدوأمئفيلكلجملناال@3بئو

احد:وجملةعلييما@لقراننزلرلاكفزواالديئو@اللى(31)ونصيرأ

6بلأل@لزحرت.سورة(1)



الناالجق.
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بمنلنكيأثوولا(+)تيلاتإ.@رتافؤالكبهلنئئتلاثكذ

وجرههنمىيحثرونالذيئ(33)ثنسيراوأصطباطق@@كإلأث

)،3(،ل!س"وأصنل8مكانا@نرأولئكجهنتمبد

تعالى-قىله-علىتبع@هل...لل-لوظسبحا"-:،له-وقئ

لاا@ذينقال"؟ذلث:ل"
"ن...برجب

بهمبلماو@بياتمافا@و.فعام@لاتمر@اعثراضريخهماوما

محزابشبسبب@

بهكاوضانفرماوط-عيهافهصلىعد-ل،الىصوفالاى:.

لالمثف@ترأن،@واساض@فد.@بمأرص@شق!النبنى،قيانيارب،

اضنر.تدواخر@م،دنبامفىعايحدلموعلهارشدالىمابهديهمعلى

وفىكوا.به@وا@للوشنصدبنهكواففدءر@@رو؟@ى.م@ورأ،،

بفتعالهبر-ومنبومحيه...أتاش،
اقديقذوالممنى:أو@تركبممنى@الها-

بضمالهر-من@ص،يقم،@رمادةهذا@قران
الهذبانكنىلها.-ا

نهجرون،اصاصبهجلإبن@تحاد-:،قوله-وش@@لباطل،لوالض

2ن@نربهو@لمن@لمظبمعلى@تريفلأ@ايهربمةمنهائمضمكو@

ام،حر@لاالر@نيخهبمابلوااء،،في؟م@لمءأومنظهفم@اجصرحم.

"ونو@و.وأواص

نه.وفىاهحماعهصأحدما:انوأع:آدجر@لزبمفى@لعلا.،قال

مبرا.@ا:وثا..@وحرا.لالهمحنلىصفو@وشب@جر@سلجما:.وناة

لدبر.مجرلثا:وراوفروعه...لذبنفى@مرلإيهآ@تحاو@تحكج@ه

أمرناالجربضنن؟ل@الاية،فىتداخلا@نهوكل.."و@مه

"بضمن
لأ

1@ثى-فنير@)؟( النبمابنلث@امليرالدبماحتلاعن4كى5س9



2 قان@فر@ةرصو0

المجرسين..،نا.محمىيمطنى@وكذال@ن@-:.جا@وفىله-

وسلمعليهاقهصلىرللرصنسبة
أمابهباذمائخونحينرمه/منبهأصاحا

ماث.عت)ذاو@لبايهقبله،ق@لىسل.أصابقد

بوك،ويهذدوندلط@ايهربم-لابها@لىصنومد-جملناة؟أى

لا@رص@@مبر-المجرمين.منمحرأ@يدسابقنبىلكلجحلنا

ن.قيفد@لساااص

محدواصياءينشلكلوكذد@مكتاد-:.قىله-ب@@@بهذ.بوث

بدررلرشا.غرورا،@قرل@زخرفئفرلىبعنه@إبوحىنواطالإفر

.(1"ونمايمفزومفنصماف@لوه

منه-كربمبوعد@لتساب@منهجحانه-ثفع-نم
لنيه-وجل-عز

ونميرأ،./هاديابربدوكئفقاد:،وسم@ي@اقه

إد@ان@ضيهمحبادهيهدى@ادياسود@ايهريم-أ@@جهاك-ةروكفىأى:
كلعلى.بنصرهأتبريدلمناتعيرجحافه-@وكئته،وثحكنه

عاد@همن

31وأباطياشبهاكمبنىاسة-اطةوطرذل@-بنه-سبحاح@-ثم

ولدة...،.جملة@لقرأنمليهقىلرلاكفروا@لذبنوقالفقال:.

عليهأقهصلىسول-@لبهمجما.@ف@@قباطواكض@ذيئ@الوةاى:
دوناحدتوجملةوصلمجم@هاقهصلىملىعر@قرآدمذا@قىلهلاسم-:فى

ونسه.فىاهمفرفا؟لبشأق

مالاطبوانتدأدبهمسر.طد@بلهذاوقىلهم
اوانترصالتيم.

فى:بقرعاعمنهسباردولذامجكته،عندمعامولافيه.@لامدضضشا

نتروو@كىولمجارمثل،قف*و@ل@8فزادكبهفثبتكال@،

@؟@فملا@ةرصو(1)
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ا@نرفلالعا.ب@فؤاثلتيللنثبتونرلا:،معءامله.وفلممدرت

ولفىفئع@طب@ضولببانعلبهم،للردسوقاصتننا@بمة@ايهرنمبك

مفرظ.القرثلت

المحذوف.لممعلعلىميملرفل!،ت@شهورت@نطنه-:اسبحالا-وتر

@للاعق.عع@لترشل،وأصلو@نمطملتفحيمنبلا،رشفىو@ايهير

صمة.غبر@نلرالاصنار@ملجأف@نل.مرصيقال(

@لالصان-مدةط5داأترنة(ا،رب.ةلاآشقيرتفا.قا،،نر@ناه.شاى:

يفى.)ؤفىبرلبعفهإ!و-وكل،نؤدةعلىفنيأ،ضذ

صايال
أى:لهماابصكذلك،وفىله،مامدصه،@ايمئافسب

ةمحةوا@فرقا،زلنا"أكذلك
صنىؤاركدفريقهقيىته.أنب:

وقفعله...شبما

الذىوتقدمه،ضى.إلىإشارةإنيمانيحبكحال@فى@ذد@نلت:فإن

3مفرفاأنزلناةيهذل@نهفسرفكيفواحدةجمالأاله)نزموتقدمه

لا@نرأنز@لماذاجم@ةءثاه.الفرأنعا؟أفؤلرلاترلهم:لانن@ت:

اياشانعنواصأحهمافرالاعرمذافادعلو@لدليل
"3

قوا@.

لاا،لجة،عليفدرواحنىنفاربقهعلىفمروامكاكميجومه..

بما@ايهرلر@بها@لىصأى:.
لاو@ك/@@ه!:)أنزماوبلغيقد،طرفى

أى:ممئل،بانونلقلافإصهمواباطي@م،المركيىاتمقز@الىظتت

فىك،جطالانبرنك،فىللد@ادوالففى@لىافتشلصعبمب@

نهبمامواح@وصطلهم،ب@بزمئالذىاد@@ص@ت@لثااالحق،اب،با@بيهقا.

وثها@م.@نلهممنونافاتشيرا

كا1سج@إبهاقتقير(1)



2 كان@لفرةرسو0

مصنمنرغ.والإستثنا.
مقحالفىيأنوكولاأكل@:حوال.ا،

لهميظيزمقمماناكوط@جثاكالافبرفد،رلطنبمنلالالاص

المبين.قاطكلىدإنكاممريم-1سورا@أبهاطرقد-فىفسروصههم

لنبىلتئجيعالاياتأمظممنكلة@ايهرالاباتإه"انض@نانت
المئركونيرهبما.أكتراثبدوندعرنه،تبليغعلىوسم-عل!اقهصلى-

شبهات.منله؟

نه-سبحاإق-غ@
لأتجة،وأمالهما@باطاةالهمأنوببمعيرمصو.

ونجمنرأ@:بهغ،إدمموص@@@كشرونالذبئناد-:،ال-"

وعنادلم.كمرلمبسبببهغ،الىيايحبرنأومم!وجوملىماضين
بهم@ل"@لذبنك،أوا؟.

اناو@صير@و@@نزلاأى:نا،@ثر@@ط،ذ@

@
ضادو@رقاطقيطرعنطر@قاالناسأضللمايضا-وأو@ند-بهنماص

أر.يتروإ.شارالا@كتوص@ملابقيمطرنتولذا؟

1مال ط1
@@وق5في:ابنم

النبى@ملاصالربأنأش:عن@ح
بومو@هعليفرثحر@ل@حبفافهيارسرلفتال:وسم-عليه@ته

بوموبههعليمثيهأتقاثىرجليهعلىأمئا.@لذى)نفقال:أ@قبامة@
ص

@ة@
ت
مة،ا

ين-ابة@@@ألاقى@مادأصعنرديثاد@يمة@اجم@سورة@اانتتالتم

تالى-:فقال-دتديرو@اللإمحكعافتهمنتف@م،كدبوا@لذبن

(35)وزيرأهارونآخاهممهوجمننامرعى@ليهابثينااريقذ5
)ك@(تدميرا3فدثرنااباياتكذبواالذيئبد@لفرمافمجالنتلنا

الأ8س"تر-36ابن)1(-نجر



@لتا@بزه
2طرسع 0

أوأمتذ4إلمناسوجطنامأغرشابمادسلبواكذلثانوحوقوم

بينو!وقراؤسلتوأصطوثيردوعاط(37)أليماعذا!لاعلالميئ

و(3)تتبيرأتثزأو*الامناللهضرلناوكل)8ء(كنيرافلا:
لقد

بليرو@ها،نوايكرأفلم.طرتنطر@لسو.أ.@لتى@قريةعلى@أنؤا

)04(،.نثررا@نصلاير.كانوا

مى@ايهاب...،*و.نبا.2ولفدلى-.تعاوتوله-
ياثةلزمتأنف

ولوحضهمالمركينو@تريبسلم-،و@الي@افهص@سول-@لنب@

اضولا@رحنىوسلم-عليهلفهصل-@رصنجاعواوالامحتبارالانعادأ

@@لهمبا@مالشالذىوالمماراللاكأفنهم

ط
@سا@

ق@ن.ة

اةلتررأى:@ابهناب،@لسلام-.عبهصى-ننا7لقدوباللهيى:

زبرا،.ونأظ.ئهوجعانا@قومه.ايةصنتكل

ناصبهرنل@ملىونأخاهوحكتنا-بففلناسه-وجطناأى:

بتبل@نه.أمرنا.مانرنبليغوعضدأله

و@لتدمير:تدميرأ،مرنامن@ا؟ياتناكذبولنالىالى@لقوماذباقبا.

لاك.لإ.اأشد

@وفى@@لا@ه.بككئ!لاعلىو@ه@شى.كر@وأصله
حذ@ملام

السهاد.قيرف.

@لاالد@لةاتناكذبوا؟بناكفى@القوملم@زباله@نقلناو@لمنى:

للإيمان،الىودعرملمجملمفنهباوقىمه،نفرصونموتدرتنا،انيتناو@

@فذل@عاتبةنتف@فىوءادواوكذبوما،كهااظموفى

ه.ومن.ىمر.أمام@ا،@فهأغركمباتعجا،انديردمرنام



2 فان@لفرةرسيو5

البهمنذبااى:متلو،علاس@وفنالم..()ندصن@الى-شرله-

يرتد.نامة
ا.

-)ماجرىسبدالأ-ح@-نم
اكبولمافوحموفي5شاد:نوحم

."قام...اكر@رصل

سل،با@ض@ويرو@له،فوحااوقبل،ومقنوحبارسل:والمر@ر

لها.وا@لند@مورصالنهمن.درسل.،@بباءح@الشبرلهلان

لجنا@فرم،بببأغرشامأنبداى:ية،الاناس@امو@.

@ون.ثت.يبرون@لذينومحفالآ@لناسبرةضتهم@واكمإغر

تبص4تمبإو@لتمبر@
كا،وشولآالات@ن@@نماليشيرجمص،@ة@@@@

@لىالآباتننوح.مشبهتحاد-لقه-يكرق@لى.@لرد@@@شد@نولا

لاطس@.

كلصفلسوء.بيانبا:ا@ا،عذالاظالمينوأعتدياله-:.سببله-وفو

يض@ظا!
مواف@ا.يخرفىمررا،

بسببجما،موأل@اباامذلظالمينناويثل@وياناأى:
وكفرم،امفا

نه...وخروابهكفروا@لبقنوح.فىملم@الظالاءصرأسوعلى

دوماد@وشنتال:،نوحفىمبلىبا.منبصقصبحانه-ذكر-تم

للا+،علبهد-مرلنيهميهذبهمبب:ب@علدفىموأمايهناناودصأى:
@لسلام-.عليهصا@-نبهمكذيبهمثمود@سببقىم@مايهما؟

وأطكماأى:قبله.@اعلممطرفلرس،وأص@ابتعالى-،ونرله-

د.ئموووعلدنوحقىمتجلمأهابهناش@وس.؟@@حاب

"حارةباطتبقا@ش@لبئر@@لرب:لخةفىو@لرس

@لئرمطلقا،ونجل:
ة@لثاعرترلوت



عنر@الماسعالجز.

صاصا@ريحفرونفياليهمإلى@رنهمسافىونولم

25

ة@ى:
ت

ا@
ب@ر.لااون@عنر@-@م

تجا!منإنهملظمنفنهمأفىال:@لرساعابحقيةفىوللفسرين

بهاألقرأى:@لبئرنمكفىورص.ذبو.ف@نياااقهبعثنمود،نجيأ

تاقه-ط@كمفانجا.

@ا:4ا-ش@@بمانه!نارسلالاسنام،دوني@نوافى"؟لمويل:

اللام-
كفوبهم،ارتلبز-،.@أى@لرس-حمرلنجب@ميخوهة

شالى-فه-
بهم

ف@،ا+لار

في@ا...وأ@نر.@نجار@بإ!أهلىا-لتةلآ،نطام.باإش@لرسل:وئب

د،ضرا،أصابم@لرصأمحابأن@قه-رحمهجر%-ابنواختار

وج.@ب@رةصوفىذكرواين@ك

ئافىبنالمفصبضذكروفد
عنهأنضربرأينا@نروايات،3

@ها.ون@مفهاصنحا@ه

إلىدوب.كثيرا،ذلكبينونرونانماد-:،قىله-فىرةالإناوا@م

فرن.جممو@لفرون:الرسوأع@ابوثمودعاد

زمانفىارجودفىانترنوا@ذين@@لناسمن@بيلنا:بهلالمرلد@

.4ز.ا؟نخد.وا

لان@لرس.ابوأصونمرددمءائنوناك@رةنرابهنا5وأأى:

و@ناسقايشبنكلنر@@منأمثالهمشا@طةعلى،سارت@روننك

5ثالا؟لاضربناو*نال-:،و@ولا- 0 0 مظاسمقلمظريان0

لهاقييسوانبمدإلاالامملابهلدنه-شحااة-حبث@ضعا@@فهرحمة

وو@لصان.@لنىطربقفىليرالافتاييرشلما،ما
ببفملبنمرمحلا



2 نالفرطةرسو0

ينول"ووالذبر،شسنى@لتذجمرالملفربفإنمابمم@.عليهيددمضر

@جه.المفات،!عنفىص

لهنجاوفركذقي،ا،المافية@لفووزمنفربقوألذرناكل:@21

@ص@اسشب)كهوق،اططربقالىبارثاد.أيهفبلفىيميةاشالا؟.

ذالظب@تا@ىظل-عات،-؟نتنىب@.الهدا@ضلالةو@الهدى،مح@

ا،.يرنبر@اتو*.

لهو@ىمنهفىلا@باملا؟.)أمايهماهبهنإبمذا@ؤلا.قترن.أى::كل

لفتاتو@ترتبرة..فقدوكرتفتهش.وكل@تقت.@لتتير:

و@لنفة.لنب

به.قىلشيستاصلالنى@اصديدالإملاكوقافتمنا:به)دوالمر

قون.يربماوانافىارلماعتعلىبههكىضسبحانه-.وبع-ثم

أنممعلر@لو-طرتأ.@تى@قربةعلى@أتواو@قدضالى-:،-@فقا@ثار2
انرجمص

ا،.رنئونلابرصنوابل؟برونها@

تفىبةفا:يئبا@قرادوالمر
.@و@"رطقىمف@أبرس@لتىوم

مه

ا.عا@يا@اتلمتال-اقه-جل

لع@ا،؟،نالى-اقه-لهاأش@لىجارةاطبه:طرتا.كلاوالمر@د

.(1)سجيل،منحمجارةعلب@همناوأمطرافلمساياعاملفافيتعالى--

يهر..طيهفلأى:@صدرط-وثدبما-@لينبفتحو@لو.-
@@والنند@-بالضمو@لسو+.-

م
ت.

فيو@لتولتقرخبرو@ا،نوابهرافلماد-:.ن.قولا-فىوالاست@ام

رص(1)
7لابة،@طبم@ة



ثر*2@ناصبم@بوه

يهرو@لتةالى@لدبرعاقلندعرصأمررنبرويه.بماألامتارع@معلى

نا@.لاوا

م-فيلملارصبها-@@أضأى:
ال@صيى@لضمزلا.أن

بن

اأزالوو.نواكا@ورا،أصذوا@لقر7ن.
فىب@محلىوبااليل@ببنيمرون

وكانوارم،و@طأمل@فرقبمبا،تد@يرياهادص@قىلرط،مس

"خرأب.منبهاماحلونيي

لا

ايتر،ولمممارأوا،بتانروالمب،ويلطوبالبثبديهفرمكنهماوأ

@ندمء@فنم@نوايهنكفرلم@اقيا@بومنوصيدصبما:

@إلام@ايهربالابهة-محاوصدر-
رؤبتهمكبدلتاو@،@قم

لسكل..طرأمطرت@قىلقر@هلنلك

اد-:ن.تاد-سأر،؟اب.،حرنبها.طلؤت،ربتيا:برؤ@واالر@

1)نعفلون،أ@لاولجلايلصبدين.عيهمفرونن@ط،

الذىللبببيانرا،ندولابربرزكانوأبلة-.سبحاوتوله-

يتعظون.ولابتبرونلاطم

سافلا،عابهاانا@تى@@@قر،@تلكأملعاتبةونكافواسأنهملى:

حال@لبامفيومو@لتا@و@لثوابوالنثرر،بابثآيهذبهمولكق
ليهم

@شدإلى@يرصبمايموونوجملمباقى،والإيمانوالا.ب@ظبارالاء:وبين
بر

بومالجزا.ا؟انهمولحدملقه،القاءتوضهملمدموإيهميهر،والنه@
ال@@@@

نوكاى.8لى-:تماقال-روا؟وعافىم.ا@ظصتوابهمنلرذت

معرضوتعهاومعيهايرونوألارفى@@دمو@في"؟
بؤمنوما@

ولملالمباقهأكثرلمأ
ركون،،3،.@

إ
1ا،بتان+@@لصلنكسورة(1)مو 38

1@لأبنانبرسفةسور(2) 1يلا0

رصو-!7
لن(@ر@@ة



فان@ص@ةرصو2هو

يمة@لورفل@عاكتالما@ة،الاممبعفراللاصمذا@رضوبض

سلم-وعل!اتهلاصال@بى-@مرلشعنديررتاثركرنماكاديانالى
نالى-:ل-ظبهالاكم،وفرروعايتهم،سو.بيانوالى

@ة@بثأمذا@لذىهزوا.إلأيتخذوكبنرأوكياذا"

صايضادبن؟(41)رص@ولا
عن

صبرأنرلالهتناا
سوتوعايها،نا

منارات)3،(ش@يلاأضل"من@لمذ@بيرؤنصينيلون
انخد

أكثرأأنتحسبأئم)3،(وكيلاملييماتكونأفأنتهوا.،@ته
كاةإلأئمإنأويمتلون،يسصمون

."(44)سبيلأأصنلمبلام

يمناالر)نهزا.ع@ال@اد-@في-امه-:رحم@ع.تى-أبنمالإطفاد
ك2روازاتيالى-:.ل-كاظراو.،)ذارسلم-عيه@فهسول-با@

ال
نهنجو8..التلأ6كريتالذىأهذاهزوا.إلابشخدونل@إزواكفربن

0و@لنقصإببا 0 0

صلل-بارصيكزئرنكانراإلذنيىالمشر@@مزلا.أنعجبرمى

@

ب@بماقبليلقبونهكانوأالذفيأنفسهملمالجم،بثتهبع@وصم-مح!اقه
يناد.!و@دافىالاوالمجحرد@مذا@لكذوماحملمء!ين،ا،أصاصبا

فتلقولمقوا@رسولا،اقهبثاك@أمذأ5لى-تطوقرلا-

أيضمحنوف-عرلالمروعائد

اوسحريم-يهر"لرسودلهاعدبد-اثلىأعدإرابصرشت@طاأى:

موأسذو@نهم:لاستحادابيلمح@وفاراابزند،يهرواواتفد،

اينا.لارصيمرنليتعاد-اقه-بث@ال@ىالإالسان

نه-(1)
نا!بر

بم
6بر-



2كثر@طوءا@اسع

ككثرأشىبلفوالفمعلىيدلعنهم،التر2نحكلهضا@لنروقولهم

دب.ا؟وسو.لا@بها

كلهالى1ن@ر@لترثم
منهبةللخر@الارلممع!@مر.،،بما،بهم

ةبقولابمترنرنحالهموحقيفةه،لصواضفىاكافيوسلم-عديهاتطا-

لارألهاعنئيفككادإنترله:.فى@نهم@قرأن@ماحكل@ومذاجمة،اط

علبها،.برناصأن

بمرتاأنكادمذا@الرسولإرفبا@به.:بقرلر@كانوا@هم@ى:

علىعبادةث@تامدا@لحسرر،،فاوشاألنالىلالهتا2عبادةعةحجنهتجره

أس

عنليضالناكادانبرلا:اثرصى:.
عنليصرشااى:أ@

لق@.عباد@اعنلاالبحدناء@ابكبثصرأكلياعبادكا

عب@أثلولا.
بان@الما@ترافءو@ذاإر@ا..ب.واصشكاعبهانا

و"-عل!صلى@مه-
بلخت

"

@توجد...الى@ةالدصىالاتهادت

دايتركوأنمطاماضارفو
3

0

عادم،يهجمهوغااو؟لاكمجمامرطلار0

يرونجمنئلونوسو@5شالى-:وفوله-
سبي@،@ضلمقابدمد@

@عوء@م@لهميدش@

لهم.بدأدنبيننلص@ودمو@لبهم،

بموسوتأ@:
ا@ت@ونحين%ونفر@ل@لا.ز@

أمحبنلأامامنلاما5

ون،المؤءأمأمق،اطعر،طربتاأبدمن

@لذىبمالكربالرصولاسخزاغم،علىلممثد@لىويديمةنالهلأ@امم@

@الإيماننورالى@اكامرظلاتسلينو@محاح

الىباطظابولتفتيهون،طغيا@مفىويز-لهم@لترانيهملهمتم

نهم،تهعاطولي@بهنفه،عنليسرىوسلم.عليهعلى@قهلرسول-

8فب)؟( 3مياجالرحمه1



قالفر،سورة26

ل@يهر@ناتمر@.،الههاضذنأرأيت.ل:.ميضحالهمحقيقةلى)تجينو

."وكيلا.عليه

رالهمشناعتاصمندحجب@أبتلرشا،-.له-قوفىوالا@شهام

تف@رلم.نجحومن

@نهايةفىولوكافتحىتمرناتمن@ابستصن@@،بهو@والمر@د@

@قبح
و@لخف.

أ.مازالابيضأءجريبدفى@لجاما@ةالرجملكانعاس:افيفال

لأول+اكوشثاق"عدأعنء4غيرهراىذانج

لا.صالأصفىلسر؟-أجها@لرعرلوتا@ل-أنعاروالمنى:

امهولهمحسق@ذأنهمك@الاكم،،بهالةى@فإند@ق@لكلنرء-،
ةكانمهمالهم،)الأاخنوهضئ@أ

يرم..ةوانحطاورضر@م.خ

حيلان@زلا.ل:"ش
مم،باصم

ائم(لاستهزمخزنأو
لا@وفاتطريكفى@فىانوعلل!لذلك،لايصلرن)غم*

علىذل@،نقدرأليننحنوا.كاأبغم،آو@كفالخم@وحنم@مملى

وثششا.حكتناتضنيهبمهمير@و-

لاستبحادصوقستئناتاوجملا،عيهبهوننتقلى-:.تحافقوله-

ا..مرافها@ذالنىلهذاحيظأوو@يلاوسم-عليهلقهصملىكونه

ولانفىوالاستفام
ةتلولا@ايهريم-لايها@لرصاند-@ى:لكل.ل!ا

و@انلال.فى@ايهفرعارششحفظهعلىللا

ضمالوأشيأشدنويخا@لسابقبيحمترالشعانه-أضات-ثم

5بقلرناوبصرنكثرممأأننكبأبمضالى-:،- 0 0 0

جعوسللنقعلض،فاأم،5و
الأنتقالىابالإضبينم@نامافى

الإنكلل@.والاستفام



*1عثرالتاسع@بز.

حماإلهنلمانرثدلميسعربئ@لكلنرمزلاهأكثر@نأتحسببل@ى:
5

@وباشص@بمير-نفشاحباعنه@وته@مبهمماناعصيقلونأووتعقل،لدبر

"اءؤ.لفبول

للوبهم.عدوالحد@لجودلاستلا.ليراكذك،)@م*

منهمكانتنلةمناكلان"اكزم..أنتحسبأم5جحانه-ل-و؟

لتطا@رى..وقابة@الم@%ولسكنحضقية،معرفةأءقتعرت

وصلم-.عي@اقهص@@نى-@بهجا.ماوانباعفيه،@لدخولوبين@يها

علىالمئمسيلا،أضلمبلن@امالاكا،مانصبحانه-..وقوله-

@

إليم.شالى-اقه-س@اأ:بالهدايةاتفاعمدم

يقرعبماالافتفاععيمفىفعامكا،الاا@يموالمثركونلا.صأى:

مبلاحم@يممةتوجبات@نوأس@اعهمنلوبهم
لانئام،ا؟منسيلاللض

ضمآبلوافتدهؤلاءأما)@ا،تجمىأنىلصاحمهاتنقادناما،
اقه

و@بحرد.ايهفربا

كانقلت:أكزا،جمر@امعقنلت:نف@يمش@ا@:"مابرلظ

بهوكئباسه.ا@حبومرواحد،داهلالمالإسلامعندهلا@منفيهم

عفالا.دا.

تقادناما،لانقات:الانمام؟منلضلجعدوا@يقات:إن

إلمجا،بى.ممن)@باصنمنونموفوننهالما.ن@النها@اباجماي.؟.

مؤلا.وومثاربها،ع@االمروكتدىبفرها،ثاونتجصينفماما"وظل!

@ث@سا"سن)@يهم،ة@@)دمرمرترلا-ربهم،بنقادونلا
مرالذى@لانث

@

افى@لعتابولابتقونالمنافع،لنممر@نىئو@بولالجبون@رلم،

رللهاد...،،يلضار@شد

ه@.2ص3إيهلات،عبر(1)



نان@لفرةرصو26

صلالمم-برموالمهزنمنمزلا.نعفبمة@ابهرالآياتىاوبهذا

بماونترمحممنام،ا؟@رجةعفكمنهبطباوعاتو"-عليهافه

كين.عذابمنيت@قوت

ةر@لرننتقلنم

الالامنتجانبوش

أنن،أحم@مذافى

ة،،د@مباخلاصا

تاد-افه-ندرة@ظامرعقدبثاطالذلكبص

.
أ

4المبثو@لنحمهن@ثانمنننجاد.،عدء:بهاأن@اق

جوبوالى،ووأبها@االى.يخهايهراتمهكدى

لى-:نه!نال-

تجسلناساكنمائملمجلهشا،لعئلأورمديهفبدركآشأ"

وهو@ليى)6،(يسيراقبضمابليناقبفا.ثم(45)دليلآعابالشى

وهؤ(47)نثررأفهاروجلصباناتمو@لشلباس@الليللكمجمل

ما"@لشماهمنوأنزأبئرخته،يذئبينبشرأالىباخأرسل@لن@ى

وأناعىأنحأماخلقنامماونسقيهفي!بلدةبهلئضيى)ه@(طقوأ
إلأكثر@فطىأفأبىليذكاواينهمصربخناهولقد(49)كئيرأ

تطعفلا(51)نذيرأقريةكللبمتاقورضئنا(50)كفورأ
@ل@

يئ@لبرمرجوهو@لدى(52)كبيرأجهادأبهوجاهذمفبيئ
اوحخربرزخ@ينهمالوصلأحئيرماحوهذافر@ت،عذبرمنا

وكلقويهرأنسبافجملهبثراللا،منخلقومو@لذى)ك.(عجوزا

)،5(،.قديرأربئ



2كلاعنر@بزء@ناسع

رميم@لظل..@كيفربدالىالمنالى:.فولا-@لقر@بى:.ل،

/.@.@@منننيأنومجرش@لمين،ةرفمنبة@رؤن@ةأن
اطظل

@لشى.يدطلوع@لفجرطلوعمنلظلمدما:وغيروفخادةص

كوفز@ايكنه@ثصرع!نتما؟كلال:أت@ؤبةصعبيةأبووح@

فال@و@شس@@@اليهومالمرظل،نى
1 ،

، 00).

وعثريمةلكربئاو
دحوونه-جط@ة-ندودلاشليض@

س""ذدحاو@مفمالمثركين،بهالاتبيان)نررض@،
ارآز

نالى..اقه-وحدانجة@لىن@ل

لتقبربر.وللادنفهاموس@-،عليهلفهل-الرصولنطا-

مفلدونامل@ابيكيم-@اكرل@رص@بها@رأت-لضوالممق:

فىسوبميرنك،
خ

بأة-وكتافه،@ثى.صي@نالذىبكر
ف@ما

كاضحرواصاوجعلهبس@ا،أى:@مال،د@.
مويب@فىالارض3حرمع

يخجدونوحرما،@ثسصومجمن@لناسفييستظلنام@جمله@لثسى

ده.بحب@ربدرشعظبمنومذا.ه..بد@تب@راحة@عده

نفلر.ببان.مم@رصةجملةساكا،لمح@لهشا.ولوتاد-:.ونوله-

د-.نعاندون@-مر@ظا

اشقردائمابتانااى:بها،مسامذا@لعاللجبلنه-بحاشا.-ولرأى:

ووالارضضر@هبير.ولا@اخس،يلهلاشعيثواحمدةخالاطا

نجةلملروبردمطفىو"قحهمخلقهممل@4لانذك،يئألمجحانه--

كقضىطبها@تى@وجمناه
حثتنا.

قىلهعلبطرفدلبلاعليهجحانا@لشىثمسبحاة-:،ونرلا-

حكه.فىراخلمد@لظل،"

ك@صالفرطبى-31ننبر(1)



2 ن3فر"سورة6

ننابق@كلجمعلناثم@ظلةمد@كيفربدعنعجمبالىقىالمأى:

احتا؟ويفلرتعليهبتام@ابرولمرإذعليه،دليلاوحيهنا@لثس

صرعلى(الهاباصريشدلعها،
"بدلممنالإنسانيتبعبشما؟@وله،ا

@لإ.رسفللطتمى@اعها،اخحبممابزبله)فهحيثمن@ث@ء،

@شمىجعنا@أى:لأ،دلمعاليهجحانا@لئصىنمفىله:،الجل:الظ

نعرفالائيا.لانش+،ل@لع@انمحلىدالةجمبئاعند@ظلبظخها@

@ملكرفالئصلاش،باضادما،
@ظل(

@

@لمالمة..م@اعرفترولرلا@فو

يقال:كاالاصم،سئفىنهلشم@-؟عفةومرل-@لدلبالؤنثولم

حق،،والثحرمان!@لش%

علىأبفا-معاوووا،بسيرنجضاإليناتجقاهثمتمالى-:.وتوله-
فى@ث@.--ودا@ل@د،.

يخه.عرلاالذىيل@و@لبير:و@بط.ضد@لدو@التبض:

اومظقبضابيروحثتنا-تناضىالمدودل@الذلكقبضناتمةأى

بجإلت@صفاعربانعينا،
حةعليه،الثحرإبقاناعند

الأص.@ى

لاكحلالاووالا@

إبهجمهعصونبضهصد@لعلىأنلتنصيص8الينا8نه-ش@حاوفال-

ذلد.يفملأنوجل-@كزمراهاحمدنإم@فىفالي@وحمه،الى-

طفال
عليأى:ا،بسيرقبضاإلينانجتاهثمفىله:،ه@اكئاف:حب

ولأ@كعر.يدمالاللنافعمن@ثى.شبئأب@بير@هذا@لفبضوفى.

و@لثمرجميحا.بالظل@لناسافئكثرصألتعطتواحمقدضةتبض

ايخانموقهاتلت:@ا؟سجمفالمرعح@مذبنزثمقلت:فإن

2ص@@@@بع@@ل@بل@ية@1) 69.
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كما،أعظم.وال@ثالثول،ا،نأ@ظم.@لنافىكانر@لئلاثة:مرا،ضلظ

فى@لوتت...للواثثسابينبتباعدفى@لفضل،سابنهالتبامحدث@بها

@لتىامالابموسأسبابهبقبض@حاعةقبامعندتجفهيربدأنمجتل،

أسبا؟،يإعدامعدامهذكر@قديمرنفي@ظل،تبق
ا"."

اءدل@نادونبفه،6ومدعا@لفالدالثأطقلورة.@إنتظتئم

و@اكار.و@لنرم@اليل

صلصباتاوو@النوم@باسا،الايلبم@جم@لانىومرت@الى-:،نتال-

.8رأنثوأنهار

ساأ@:ولاصا:
0
ا@ض@.االجاس.يتربظلامه؟أ

ذمنهماضالبدنهفىوبرد@لرو@اسعأفىرةصالانتطاعبات:و@ل@

كضي@بت
@

نومموجلناتمالى-.قرله-و"ةعون.وإدراخةأو@@قطع

-:
آ.الابدار@حةأى:اتا،

@ط@والحرةشارلا@اكلحنىوالنثور:
المحاش.@

بو.--أ@:
اى:لباسا،البل.اأبها@لناس-لم-جعلالنىف@-@ا

أى:جانا،@فوملموصلن@،عررااللباسستربزآءلمامحاش

1
@فيماء،و@ا@ل.@@إهشءيداشم@ة،0

وجعلوتعب!ضتة

كبمنافىوللسيرلانثارآفيه،منأسباوفتااى:ئورا،أنهار.صسبحانه-

المحشة.ووسائلو@ايهسبللرزقط@بارضى،ا،

ةتاروافى،@@االيلخعنحتتارةومربالإنسانباةا@قنلباحكو

معان@ه.لطلببهدحوتارةنومه،نىقسحض

البلوجلناسبانا.نومموجمانا5نالى-:-4فىالآبةبهنهوشبيه

معانما،..،ولجنا@لهارصا.لا

.283سلبهافء3لثير(1)
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محهبالا@مار@لنىفيابثيرذجم@يثفىنشهنه-صبحاذكرثم

وبمدالادفر
1
بنرياحلرأرسلالنىمر"فالى-.ففاد-3،

ا
حمته،ريفيبين

اطك.ف@كالمستنبعا@يثولبئ@مبتر@أى:وبرا:

ابشيريهرنلباح@اربقمرته-أرسل-النسصبحانه-وص-اى:

وا؟@لناسحياةبهالنىفى@لغيثالمتثلرحمتهولشبقربلباد.

هما.وعير

طلعجهة.منوتأقىومى@لصبا-المثراتأى:@اح،@@ل:،ا"دظ
صرفىدئمر@مغربجةيامنوتاقو@لبور-دث@لو@وأفوب@شصر-@

@ارسلانىومرسبمية:ةترا.
فرى.تجرا،و+@جنى،@ار@دةعلى@ر@ع

لمطر.،ا@لىام@مت@ر@ه1،@ا،ترايفا-وترى.-وضمها@لنينب@كرن
ا""

ايالماشعلرنالنيث.بنزلال@شومرتاد-:+قىلى-الاب@بهز.وشبيه

حمة؟رودثر
ارلى@طيد،.ومر

نقال:جرمفانرباحإرسالعلتبعا%صبحاة-ذكر-ئم

و،وأز@نا.،
ورا..عل@ماءحما.@ه@

ساثغاؤمثربهلنير.،مطراذانهفىطامراما.@سحما.@من@ناواشأى:
ت.الخلوظمنذلكوغير@يرر@ر@@نباتو@ويلبواننانل@فافعا

صبادةزو@نه،الإضمار،فىبادةزر،لطهويالما.انه-ب@اووصف-

كذلك.ليرمماوأتعأناور@@@الما.فإدأالمنة)نمام@

وأناساائا.خالقناساوفسضهميتابدةبه@نحيىنمال-:،وقىله-
ك.نرا،.

2ص@@بلا@ل!-دمح@@با@@(1) 62.



3-7@لتاععثرالجز.

جملبا+أرفا.أى:بلدةالما،بهذالضىعاالورا،ما.ئلما.منأزلاأ?:

فا،آالما.جمهذانقوأتيعيا،ا@علرولشلمدمفيهانجاتلا

@ناس.@كثيراسدار?أىا،كئيرواناصىوظ،قراوةراةأى:

انحل@نيوأدكتبا.فرنهفقلبتينأفا@رأطه)نسانجمعنملانا@ى:

لسببمنهما@لنهباتضروجزرضر،؟ا،احيا.صبحانه-ون@م-

محاءومميرشماموالادناس@عليهتوتف@لطر

سائممدارلانبالذكر،الانموخص
علىتجافدماولذ@يها،@

منخلئماببنمننياما،خصلميختفإن@ايها@:.صاحبل

رب@لثاأن@يو@
أ

بعرزما@ثربفلاهلد@فى@ابتبعدوالرح@@لعل!نقلت:،

الافعام..فبض

محئفاظت:فإن
أهافياةووصكاناص@وا،الانماميرة

4أنذلكممنىئلت: ودبةا،منبالفربنمجضوجليم@لناص1

مىعنغةف@مالما.،ومنابعوالاغار
ئدهكتيرولمو@مقا@لاما.،ال@

عانه..وصقيارحمتهش@تهبؤلمالالميخملا

قم@لمةقكفل
أناصىا،سقىمحلان@اما،وصقىالارضريجا.م

اياوحماة@رضهماة@الانا@عاةنقلص:؟
سبماصشدممهم،

فملارسقيايهرنمماظفروااذاولاغمسقيهم،علوتمثهمهمحيا.

سبصلمومراشيهم
سقالم،ا

ع@س.يهاف-93ق@سير(1)



"2 كلن@فر@رةسو6

أ.،وليذكريخهمعرفنا.وقدتالى-:.قىله-فىولضمير@لنصوب

عنه.دثاطسب@ىا،@لىور@الما.إفىب@ود

@و@@ايهربر@صريت:و@
حاد.)دحادنوالاشتاد.@وخ

دبلد@ن@النامر@بينفىلنا.فاالما.مندازلالمطر@مذافناصرو@قداى:

بضفىنؤي@ةااالتا%نات@@مح@واالتنارتةاتالاوظوفىا@ت@ن@،

حبعلذلككلالاماكن..ض"عننمعهو.ى،أخرةضهة@لبلاد؟

ا!.ث،.ا،ءكلنة

لنا.ا@لبادةوجم@مرويتحفرايمقر@الاساي@لخ@نامانطنهاوقد

منالمزلللاء@لض@يره،نن@ولقدنرله:،الارصى:.لظ
ما.،@@

لنة...كأ:أنوا.على)فىالهقه،وظو(اله،اصبلكريفهونمر

نيماذكروص@لسياق،منالمفومل@ضإلى@راجعصبحفم:لو،

جر.وعلىوذكرهه،يهر%بفه:ولصرالمطر،@@وإش@حاب@اشا.

.."نحتاةات@و@

2نالقرفىمح@الن@ا@كا.علنا.وذكرل@ضكررناصذ@و@تدوالمحنى:

وا...ح@")ت@اناسينالسماوبة@اكبمنوغيره

علا@ائداةراصافىا@ع@ا.هىأبى@انموانا@شلوناةوأخرج
تذل@بدتعالى-قىله-ك@ألا@تر؟ن.@

فىلبوصوحكل.به،ل@امدلم
ملىالادلهمنفيهذكرالمرادطو@لنقدم،ماعهوا@وراس@افي
تالى-...،قدرنه-ل؟

صياقلانالإول،@لقولسابإلى@لموالالأفىأنربانلناويدو
مولمذا@لضولانتالى-اقه-بقلوة@لسما.نانار@.االمعلرعناطدبث

7تم@ير(1) ك@عىلوسء191



2كلاعشرلتامحأفي.

منجمعكهور@لا؟
مة،وعكرمردوابئ@باس،بن@يين،والاب@صحا@

لم.وغيردة...وممادوجما.

أكثرلمرتفبيانا،كفورإل!@ناصرأكثر@فابىاد-ت.وقىله-

كممقلفاس
تعالى-.اقه-

بينوعرشاهال@لر،اانرنا@ى:
أ@ثر@فابىا،وبتحظواليم@برواناس@

لا@لقونيمنناغيرالىاسنادمادان.)كفرباابليومقايلردلنسنا،الا

@وخا1قد@نا،عبا3ا.كاوئ@ط.

@قغ@.@ن

بدلامحا@هبومالظوسلم-عابه@لىاقهارصولىأقمموفى@يح

أعم.لهرس.لقه؟را:ظربمألماذأ،أتدرود@لما.:منالملىقىول
أصرع،آلوسلم-:عبهافهصلامال-

وكافىبىمؤمنادىنء:خ.

فذ@ك@ورحم.اقهبضلطرنال:.ق@مئفاما
ة@فرصوسن

ا@ب،اح@ا

ةبى@ؤشكافرفذاكوكدا،اذاتو.@طرناتالمي@او@
)يهراكب،ا

نيسقوطاينوننوسكلوقحابتثدبد@لنردوالنو.--
م

المنربفى

بالمثرق.ساعتهمنيفابله2خروعالوع@لفجر،مع

نهم،@لزمنة@لقلهلمدخ)كز@لناص،فأبىة-:مبحاوفال-

3و
اك

نحمقابىابن
اعة.و@لعايهرباكتحالى.

.-3وعليهأقهعلهنبيه@زلةردحةعلىمابدلصبحانه-ذكر-ثم

"نذيرافربةكللبمثنائشئناولرقال:،

منقربةفىص@اكرحم-ل@رصا@ها@زمفك-فىلبثناولوثتاأى:

علىل@ناعرويهونوالمحعرد،@ايهفرعانبهبر.لم@اينلىرفذبراأيقرى

بمالا@هيهريمافال@نئألمولكنابا...@لتى@رسلناكلرصالةاعبا.ضل

جثوت@ليما@قلىرك،
النام@.لجغ@لرسالةبوم@مصناك

1ص6اب@-لنير-نمير(1) 2



2 ن3@لفررةسو7

ا،داموما
مي

رأميمنمنديدوةيخما"فرين@ل@ظعظلاكنلاى،

جماو@لملنر@.+@اربدعنبهذا@لمر2ن،أى:به،مدموطة،نا@باطلأ

دعريد.،صةعلىوبر@ميندلائلمقعليهائشلماوبيادفبه،
لمهص،

ثنبا@فرجاهدلمأى:قبله.لماؤكدا،.بهيرادأبمنالى-:.لا-وفى

ابهاداكبير
اجمنموأرشهاخهملإبطالوتلىة،@ي@مف@بالإن@باصو

ى.أخرتارة

عابهم،واغافا.فقينوانماجامد@لكمار@فبىأبها@ياتمالى-:.تال-

يرالمصوبنسبهغوماوامم
".

اوت@فر@مؤبهذا@لب@ريئجصانىومرنه-:،بحالا-رقر

لمعاليانعحرر،وححرازخاببغما%وجملأجماج،طع
ف2خر.ار

وجل-عزنحونه-ظاهر

منج،صو،
ا

فلانجعصقولهم.ومنهر@قخليه،لإرسالالمرج.@ق

أنويمحالدواب،عرفبهشالذىرالم@ومرالمرجإلىاأرسمإذاداتجه

مرج،فى@رامتحالى-.له-ض4@و.ط،@اطالمرج.كعىنثكون.

بضهايخها@رابلاختلاطموجاللرعى:لش@ومنهخلط.@ى:

@عضر.

الما.صات:@لفر@مدبو@
عندالإنانبشرالنسللنرب،@لساخ

يقططأىالم@ثى،يفرتلاةفراظوصالاكارماهوصبالادةضربه

له.ثوبنوحسره

@بحار.ومر@ا.ارةوالمر@اللو@اشدبدمر@الأ@اج:االم
يد@لمطى.بنثربهلأن@لنار،نل!وصالأججمنجماإ؟

ااط@برزخ.و@
@شيش@.@ينة@كؤثالجز

بهاجمارفىوالما@@مفب@ب@ن.ارسللذىسعات-ومر-أ@،:
افى@لرالوابفىصلإربن،؟متجا

ىجم@فىبقدرت-جطما-أومحى،



اسنرلتاسع@ص.

ومعواخد
بفهمانه-ببحا@ل-بلبالاخر:أحمدمالايختاروذك

را،.عبروجراعمايما.حزاطأكا:"برزحا،

بنسده.انالآخر@محر@ا@حرأ@انه@اوا@دكلوصلأى:

يقلىفلاعلبها،اقهرأو@@لنىصنتهفهاحم@وأصلزوموالىاد:

عذبا.نهس@فىالملحولاماحا،نهم@فى@لذب

تتال-
لايان،،برزخببهمابلنقبان.بنالبوجص

أحهار،خلاهاوجعلارا،ةالأرضجعلمنأمسجايه:.ل-وظ

بينوجعلى،روا.لهاوجعل
@

له@1حماجزا،@بحربن
ح

أكرمبلافه.
ونيطلا

"3ر

بينسبحافه-ب-افىاءاجزوصذ
ن@للع،.@لمن@:@بوبن:@

لهط@"لهذأأنوعلتمالى-،أقه-قدرةعلىواعلهادلةا،)بر

مد%حيهمافعاعا
ا

م.صصش"وصلوم.امنجماييرمما@ايهرنفىئى،كل)نو

@ظلفى@نمالى-لفه-قوةظامرعفا@وعاءدبثمذاوبد

لما....اوفىاخرفى@ك

سخلقافىوصالى-:،ت@فنال-الإنان.خلئعىالحدبثجا.

را....و@ن@@لفيابضاالا.

االط.بالما:المر@دأوألإنسان.ضبا@.النطعة،،ما.بالمد:@والمر@

ىان@.و@نرله:،فىسحانهأيهأشارلانىاال@ق
حىتى.صاالا.

8.

ومر--:اى(
ا.ن.افى@الق.نه-@ا

و@رفبالمجللا،)نصا@نطنة@
ا،

@

ينتبالذبى@لذكورومنسب:ذد@انالإة-اجنى@ن.من@لفي@ى:

1الآحمنالرصورة(1) 9 1
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ن@لفر،ةرسو27

ايم
"

مةحمرو@تأينات،نجه-مقجلفلان،؟شفلانيقالبأن

ة.المعامرموضعلا@ناالإناث

ربموإظأةالمربيتا@لمح@ب@لال@@صرو@
الامماموةلإخووالابوبنا،؟

أز.المراروخأعار"تروني.لا،نز@ل،ضوا،

@@صاحبل،
تم-

@ى:فب،ذوىشيز:@شر@سعان@-

سر:وذو@نظ*و@لافىلأنبنظرنل:يخظ@بهملمبنسبذكورا

الذكرالزوصن@ل.في.@ةالصاد-توله-ونكرهبهنبمامرإنا.!اى:

فتا،و
ى،.

ابثراحمدة@لر@لنمافةمن-4صبحاحلق-حصقديرا،ربدوكان.

"وانشادكرعلإ.ش
(1)

"

كأ

نا:سالى
صتلىمحسو@دلةستةعلياشنلىنلى@اعربمةالايةمذهى

وبس@لاتجفا@لعالملس:@ش@دلةا،ومذهته.وقدصلى-ت@ما@ىوحدأفط

طار@ياةا؟.ورتهه.يدىطناشرحيخو@لا،رونضو@رأ@ار@و@ال@لوا

جوصوغيرهماةنماموا،لأس
ملعوالاخراتفرعذبأحدهمايندمو@

الأفثى.وشهانها@لذكرنطفةمنالإنسانوخلقيبماج،

@لشلية@لنصمتمنالم@ثركين@وقفذلكبعد@ايهربمةرة@دسبينتثم
هعل.صلى@فهوظيفةجمتكا

قو@تهفىدصبالمضتهوأصوع-
تالى-:تالل-فد،،...وقمرفرى.خاقانىوحدهنالى-اقه-عل

لاماامهدون@نويمبدون"
فر@ل@و@نةدفزمولاينفمم

28سيملدج@"ننير(1)



@الهز.

سعرم@تاصع

أسالكمماذ(56)ونذيرأامبشرإلاأرسفناكوما(55)اظهيرملىرئه
فيءكلوتر(57)سبيلأرلهبلىإئخذأنثماامنإلأأجري@علبه

عباببذنوببهوكفىخأ@د.وسبنييرتلا@طى@لف@

أيامسهجمل!جمنهماقوماوالأرفى@سرات@ظق@لذى)ه@(ضبيرأ

لهميلوإذا(59)خبيرابهفاسأك@لزخئ@مرشعلى@@وىا-ثم"

(60)رانمرإوزادمأمرلمانسجدأوما@لرحمنقالواحمنلا@اسجدوا

(61)نيراوتمرأةاخافيهاضوءملبروج@فى@ل@ئ@اءج@ل@ئذىتيازك

تانأراهيخ@فة!@و@لنهلىلا@لالذى@ومو
أرا،أوئررز

)26(،.كوراف@

بن،فرعلا@ل@يرد"مبدون...لضتالى-:.ترله-فىيرو@ات

@ك
ق.اطاشو@أسبئ

@لقهار،الراص@تال-اقه-عبادةتجركونفىبئ@ل@لا.صأناى:

@بادن@لاننفهمآلهةدونهمنوبدرن
ت@ولاا،عبدو.)نا

منشيثامس

دتها.عبااقىكو)نلفرر
-

اليهوصلىلمايان"ا@ظ@يرريهمدفى@ل@نو؟5شحافه-:له-وش

جشه.فر:@با@فالمر@دو@ود.وجالةحمئم@قفرونل@عزلا.

ن@يرور.وما@ن@أمحاذافلانا@نف@ظامرال:ب@يئ.إ+ابر:والفل

بمعنى
امر.مما

صوكلنأى:
علىوحزبه،للنبطانوساونينينمظامرونفرل@لا.

نه-.صبحامحير.ادةرعلىصاقهم،نى@انعالى-قه-باالإثواك

كلان(@فر@سورة-18)



فان@لفرةرسو27

معلض
عل@لكلفروكان@ى:مفات.حذتعلىم@لكليهرنأن

علىذلد.ل@طاناظامرربه،ورسرلربها@بنحمرب

جر؟@تنمايعا،ظيرربه@@نه-،سبال-و؟
وتبث@يما،فر@س@@

ور@زقهخالقهعاربةعلىياوتمقبعورةصجانه-عور.-حيث

ياة.اط"ووأ.مهرمر

ماو5فقال:لارسارسلأجلهامن@لتىالوظيفةسبحانه-@ن-ئم

ديرا،.ومبشراإلاأرسلنالى

لمالانبثرحمعا،ناسلىيم-إ@لكرسوللها@لروما@رسلناك-:@@
لموتنذر@لاعة،و@لا@مبمادةاأ@لمر)ذاةا@رضرنماد-افه-شو
مإنوغفببهئقا

صو@-درأبها@لننا-رمافبدغوصركهم،علاكفرمأوسشرا

@ليهفر.شا.ومقفلبؤمنذلكبمدثا.ومن

اعلىيللهمفل،5و
وخوالإرفادفصح

أسالممانفسدشتمةأ
اسعلماصا@@اأى:أجر،@نعلإه

أحر،منوالإنذارتثميرولمالتبلي@غ
حد.وتمالى-افه-علىألااجرى)ن

)صنئ@ا.ميلا،ربه)دبخذأنثا.إلاش5سبحمانه-:رنوله-
.

منمشاءمنلكنع،"أجرالبىلرسالةفبلينىعدعأطلا
ا@الىوالإحساقلممتةالمقطرشبلا،ربهةمرضالىيت@ذإأن

فأنا@،

ذلد.نأ"40لا

@لىلى:ربه،الىيتخلىأنشاءنإلا."ترلهتطحهماألارء@ل3
اجعندوالاصئاءيقا.طراىسبلا،@ورفواةنهر@

لى:شق@لالور
@بالإنفاقأى:سيلا،سجا،-ربه-الىيخذأنضا.مقايهن

مقام@فائم
فليفحل.اق،جلفى@صدقةالاجر،3



27عض@لتاسعالجز.

الائلأى:ر.ضمفات.وفى@لكلرمتل،أنهدبضا"وذمب

من
)إثما@@:أدصحبماولعلاعةبالإيمانسببلاربهلىبتخذإأنئمد

فذ

حيثعلبم،@لثفقةفايةوإفايار@ل@دح،ثةلط@ىقلعذلك

ذلك-جل
اعاشنفطكونمع

فىوملم-عايهافهصلى@يه-عاظا!عليهم-

جر،،ا،صورة

ولالى-أن@لىواتثلالةيدلبمة@ايهرألايةأبين@لوع@*

ا.أجمريطلبلاوسلم-@ليهأقهعل-
@قحممولا؟دعرته،@ناس@ن

يتبروصم-عايهاقهصلىوأنه-الخير،وجرهفىأموالهمشجزهانفاق

الحرعلىادا،انحيثجر@،ا،بمثابةمربه،جا.انىقباط@م)@ط

كفاعلى.

بملأص@لقرآن@رلقد،
@أنإإنه،نرش3فى

خ
ل@عاتاه-

@و@@@صلاة
يعالى-اقه-با@قإلىيامكم!دصعلىاأجراناصراماطلام-

وعا@وعردنوحعنبةح@نه-سبحافرله-الاباتمنهومنوطاع@ه،
ربب@لىإلاأجرىإتأجرنعالبه.@أصا@وماوضحي@-.لررر،

لالمين،
.

رصانهتبلييمبالانجهادفىم-و@عيهاقهصلىنبيه-نه-@ااص-م

اطعلىونوصلى:نع@فقال-وحده،عيهوبالنوكل
ى

برتلاالف@

".،ره@خوس

"لتبلبغبم-@اجم@صوللأيها@فد-@كصر@:@@
و

ننلفتلاوتا،

ةتعالى-اقه-علاياماتو*ونوصطم.وأمولناسديخاالى
@ر

0د@ااط

اقى

وزانل.ميتفإنهغيرهلمالابموت،@نى

كي.سنفسير@كلوسى-91(9)

1راء@لأ؟ك.سورة(2) اك@-09



رةص27
ن3@فر@

و-،
نكز.وأنقص،كلدشلضوقىهأى:@ر،ب@حأ

@@)قرب@ب@

بداوماب@ن،ومامناعلهرماعجاده،بذنوببهوكئ@لاعال.،صا@

يعزبلاتاما،علابهاعاجماخبيرا،اشز،ومامنها
عنه-

ب
نه-@

ا.م.ذدةشتال

ا@بعز.لاتل@قبتدرتهخلق،افى،
5

@..
ا@

ا*ب@و@افىاشوالارمو
ا/

صمن
نه-.سبحاإلا@-الالاي.اموأجمرأ.

توءلعزمر-الازماغاارمضلابعلمالقابامهمنإم،أشةفى"
4

بهاوتكبفبلابذانه؟بيقواستلا.@اضو@@لرش،علاشوىنم،

أ-و@لاضول،مضيخر@ايهفةاقه-رحمهل@-مالإمامالظيل،؟لوء.

م@.عهو@لسزالواج@،والإيمان؟خيرءالول،

"لنظ%

منى@رعلىالغرتببلابدلش،@لصعلىاصنم4،ترفىنم،

افلد.ووالاستصلا.الاشر@هرتجةالىتبة،بدمح@لىيل@ا.كا

صأى:لىحمن،أ0له:وقر
صا-أىحمن.ر@

ب
ت@ا،لآ@لدأولظ.ر@،@

الجارو@لفمي@عة.سخبيرا،بهسالظنعالي-:.فىله-فىو@لفا.جمباده.

ف@.@@تبا@با.اسال،الشل،ومحدىسال،،ا@صال@وروألمجو
نا-الاءة@

نهقدوعلبمومننيالى-،اقه-صفاتمقذكرهماجقلىبعودإوالضير

حمنه.ور

فىالىيادةننتفإلطأيننا،أووح@فدرينامظامربينا@دلقدوا@ق:
و-كل:@@بأصبكرؤال@ب@تآعدافاصالغيره،داوثمأنما

فا.وماص@ناصأمور@منفهرماسهاتجوىمعلقة،ةص

ا@امل!الظ
@ه-.@الوقرله--باد-:.جربر:.بن

ل:تضير

ضحمنب@لعدياظصال
خاقدا4"عا.ولاقيثى.صضا@قفإنها@نهلمه،ير

صالظفى،.،بج:تبمأبئقن
ا،.به-ير



سعلبركأم@لن@
عث@

27ر

أخبرنل@)ذاوسم-عايهاقهصلىعمد-@يهحانه-@قرل-:ل:،

8أنج@بهأسال"قىلهفىو@لخبيرلانا@لخبير.تدأضكاأةأعمثيئا

ء@"؟فىلهفى@رالها.شالاطعدمنصرب
.،1(

تجلذاولففال:.خا@همو@المث@-لين@هالاتعننه-مبحاأص-ثم

ا،.رقروذ@دلمتامرناال@إنسدحمنو@ا@لفالراللرحمن،عدواا@طم

لهؤلا."،ونو@الؤ.:وءلم-عليه@قهص@،ىسول.@لتاللاذاأ@:

سيلعلىرا،تاوحله،،لارحمنعموخضوآأ-جلوأللتركين:

@رحمق،.وما@5والجرد:دبا،وصو.@لتجاهل

@ثا:"ريانا.لمطانب"لهبالبردرونناتا.الذ@اوءا@لرحماائ:

به.نؤمنأوغيرومننعرفه،أنيخرشلهبالس@ردرنانا@لمانهان!

عقوالإبمانعنرأدضصبا@هالامردهمو،1:@@قورأ،وزادلم،

اراحد@لفمار.فهلمرد

ون@اولراسهت@مقالمثركون@رلندعليهماجلصك@كربمة"ألآبئ

مجم@ر.ماتلدب،ص.،
اخلاصلىوسم-إعيهافهصل-درص@

تت@%وته،رحماتالختحم@لذىالرالى@لسبرددتجلى،وعزقه-سبادة

6

لاذلك@لرحمنرفن@مارن:إ-أنوأ@م؟مبع@تعلاولمئبلغ

@ابهدلب.مبلةبهبضونبالامة.

ضف@@رلبما.وجيم،ت@او@ي@بانهرد-ثم
بم

ن@فدر

ش@لما.للذى@لتجاركفقال:.تاد-شأنه-جلالوعلوجمل-@ز-

أء.منيراوقوباصرا@اوجلوحماس

1س"9جربر-ابنتضص(11



ن@فرظ@رةسرس8

كبدر@وللنامخترالمابةأقمورالغة:فىوسبرج،جمعو@لبروج:

بروجفىكننمورالموووكميم@كونواةأ:نجماإلى-:،تنوله+
مشلنع.

الفلكيماومد@واكا@ليارة،كبااكربااعةاكازلاكهنا:بهاوالمر@د
@و@اء،زالىو@ثرر،و@@طل،مترلاص:ضرائناماوسالهانل،

طانر

ال@ر.ولجلىى،اووأترس،ولعترب،لىان،واالنل،ومد،وا،

صوت.طو@

لاكبها.رلناكب؟دايهولهذ.بالبةنهاوج،،با@ص@يت

صبعخلى@فهكيففىواالم8تمالى-:ل-ن@@لثسى،؟@حرأج:و@
@

مراجا،.@لشحروجملفورا،@نج@وجل@اظ،طاتص

ة-صبحا@و-نسه،ولاؤهتأشون@لى-،قمافه-اأنقي-أى:

نجا،وجملللسيارة.كباللكوزلفاأى:.جا،بروحما..@@فى@جمل@ذى@

ا،منرقىأينا-،"فبه@وجل8@لئمىوصر@با،@حا..@قأى:

الهاث@.رفيها@نريخبمث@فلة،رن@ا،عدنررهيسطعقىأأى:

العلبف.

فتقول:إلفرىنضعفديثاطالىأيكربمة@ل@ورةنفلثم
ار@دأويذكرأتأراد(لمنخ@ن@ر@ن@،و@لاال@لرمر@لذى@.

راء.؟.--

@فات*.@خافةوش@مضره.أخرشى.@دةيرءسى.ص@ن@.@و@

جافىصأررقأى:
علبه.بق@لسااورقتايم@انئدت

كأ@لفض@ا@ن.و@لنيارالبلجل@لذىسبحاةء-وس-أكل:
يذكر،.أنأر@دلمنايهرفاءإبين.دقيق.ا@ماالاش@ناواءكص

الهث@ذ.5ع@طلمتسالى-أن-فىتذكرفىضبرين@ظأى:



@اءز.
3ثىعنر@ناسع

د5وجد-عزاقه-حقرقيفىوتفرنقمبرمنمافانهفيئد@ركثا،.

."راج@@راد

@كشهملىافهغرمفبزد@دأن@ر@دلمقكألكوتج@الماأى:

@ة،أط"اله@.محلى@ف@ار@و@البلوجردأعفيانولق.نكصى،لا

حم@.روس@ندرت@،صظبمونافى-افه-أ،وحداعللالنىت

كفووألىد@يها،المثرك@نسهاتعنلتنوعالحديثمذامدو

يرحمىاسجدوالهمتجلإذاالذبنوعنعاد.،ع@وش@اقهفيرةمراظ

ارحمن...وماراظ

الجدة،المنانبلصحابارحمن،عادعنالحدثحا.ذككلب@

و@
@

خا@قم.إلىلاشاببافرنبتثرلم@تى@ايا@والمزيمة،ايمرمفات

لى-:ماةفوله-جا.

هوالارضكليكلث@ون@لذيئوعباد@لرفي"
خاطهموإذابم،

حهملرون""والذيخآ(63)ملام@اقالر@طاهلون
)مما(وقيائأسخئا

(6فراطاهممنعذاحهاإنجهغعداباصرفء!ر@الهترلرايقوال

و!ريسريزاأقترا!@ذاوالذيق(66)وئقاتامس@ثقرأإ@اشات

خلجرنلاوالذيئ(67)امأشذل@بينوكنيتزوا
اضرإلهآالهه

"@ايريئلونولا
يملمنوون،ولايزإطقإلا@فهحرئمق

يخ!ويخلذ@لقيامةيوم@مذابلهيضاعت)ها(أثامابكذلمث



2 رةص8
ن@فر،@

منبلأا*(اائ@
@لهيبدلنأواكعارو،،ع@وملوامنتالت

وملتايبومن.(70)ربفتوزاا@ثهوكانيب،سيئأتهم-

بذاوروارهدونيئلاوالذيئ(71)تابماثهإلىيتوبنإةصاول

ويخزك@!ربايابذكرواإذاوالدي@)كي(واثرايممزوأبارامز
ا

أزواجنأمنلنامترثنايترلرنوالذيئ)ك@(أاومم.عالحها@3

فة@نر@ونئحزأولئك(74)إمائالقينواجما!أصقرةوفزياتنا

فيها@سنتخالديئ(75)وسلام@اتحيةفهاويلمرنصبروابما

.")ك@(ا!ةو:قرأ:

ام.صرعئ@لتى@بز@منا@ممر@وآلك@باد@لرعن،ممزلا.

يمئونناذيئ@لرحمئوبما:5نعالى-بقوله-الاياتطهافتتحتوفد

فا...،.صرضا،على

متدأ،@ايمريمة@ها؟ومنه
فةمجزون@لغرأولند5لى-تطله-قرلنبو

"،.صبروا.بما

الم.صفاتولاتالموصنجمنهما.وما

بمواص@لثربفبابنالى@لرحمن.ضافنهمط
بخل.و@ظ

عنف.الوعرتعف@ووه@رفئ.و@االينسقص@صفا،صو،

اقهرضىلذبنوءإد@لرحمنأى:
ا@مصفا@ممقو@رضاهم،مهم

تصلاولاهخ@ولانبهلانكلفريقا،ليناشياالأرضرعلبمثون
فيخ

واليهنة.و@رفلى@مد،و@الفرةتكسو.مثيموا.@اف@ف،ولا



38عثراسع:)ا@ز.

نعالى-:ل-ظر..؟ووظإيهينهبمثونأى:نر:@بناالإط@لهأ

نبلغو@قرفرا،ثتض@نإيكرحارض.فىا،نمى@رلا
لاة.علربال@@

بدفقدكمانوريا..نمنا@لماخ،نلمرض.يمثون؟أكمولبى@لىاد

من@ى:دببمنينعطكا.ممامثى)ذاو"-ع!أقهسلىودكدم-

@رضع
ضه-اقهرضىعر@ر2ىماوعندله،ىتطررضا،وكا.كامنحدر-

صر@وأنظاال@أباماله:@آلرويدا،بمنى.ئا@
ة،بالوف@لا.لا.تال:أ

"بترة...ييرأنر.و@.

ضمفىضاخهمذاص.
وصةفق@يخرم،هعأماشا@م@

بحانه-الم-

ا،.سلا.وأق@لون"@ا@وإذا-بزله:ا

@لباالثل،بلوميتالم5،1وعو.إصما@لون@ا@ا.عبمخاإذاأى:

وداو@أخرى:.لأا:فىن@اد-نال-@طبب،؟@با@نولتجابلوم
ا

صفىأةلا@اء2سلام@م،أحمال.و@سبمأ@النااارأ@وةاءفه،@لنر@رضي

لجاما-ب،1
@)

3خالقمخلهمطبحات-وصص-نم
ببلإونوالدإتفقال:.

@منانم@)حنتسرا@أالل@ي@-@أد@ببتون@و@وقيا@ا،ا@@لربهم

م.@رنا؟

@نساجد؟نارةام،لاننبا.محايقفرقأكمصفاته@منأن:@@

نه-.سبعايد؟-بينعلىأنداكمفائميئونارةلى-نعاقه-كبا@م

ا..الثدشةوأ"أخثعة:4المحإدةلانبالذس،الميلوقتوخص

1ص6كدض-ابئنهيرراجح(1) 31.

.350يئالنىصورة(2)



ن@لفر،رةص28"

ونيدالمماجععنجنوبهمنخافىضال-:.قىله-الابةبهنهوض.4

@وطمحا...ناضربه@

جمفررقاغاسا@دااالبل2فاءناتصمنأمة-:.صبطوقوله-

ةالاض
"،2(....4رإرحمةويرص

ضال:عقابه،منوخرفهمايا.،دعلهممقجانبابحانه-ح@-حم

بفضلا@احساند8ناريا،الهم،أصعامةفىأى:8رنيضفنو""
عن@.ونبددنامحناهق@بانجم،ابمح@عااعرت8

ضا@ق.يخردائمسالاز@اناعمحذ@)نأى:اما،شكانعذا@ها)ن.
و

4 4

ص
@

ا@ناكافيبهذا،ضرمللانويت@ل:@نريمه.لملرز@تهكريمط@زبم
ب@.والتلقدبته@لاز@ا

توسا.و@قاما،امشقر@)كاط.،
بالنموالخموصإئت،@ى

لمنمقاماوشستبهط،استقرلمنسشقرانتبهغ:إن

بهحا.أظام

م.ع@ربهميصرفهالمانعاممم2ض،،تمبلة@ايريم.بئ،

تعالى-:فقال-ساشموفىسلوكيمفىعالهمسبحانه-ير-ثم
".،.ةقترواولمالسرفىلماأققواذاوالذلمن"

فونمرلم@توس@ل،*انما@مفىمونطنزأنهمضفاكمشاناى:
@لىةيشتمفىجملا.ولامتحال-افه-شرعهاللحدود@ا@وقجاسزون

.16لآبة@ة@لجدةرسو(1)

.9@لآية@وصةسور(2)



@تا@الجؤ.
2عنرمع 8

جمرأنبرفرنصدولخيارلموإنماو@قيخق،ااقتيرثرجة

ا.أوسيمورا،

دوب.و@ما@تزلكبروكانتعالى-:.ترله-فىللإسارةو@مم

ير.@تة-و@الإصر@فمقالمذكورالى

وحنتهظ.@لىجل:ونر@مالنينين.بينالشى.ام:و@لض
و..يمفىلر@

@ا.مقلصوا@ان،ل@خيروعر

والتذبرو@لنقتير،@رافال!بيروسلا@ىتواما،فافيم.إ.وكان@ى:

و@توازن.اللاعتدوافى@لتمدبتدى؟ذجنموحياكمق@مل،وب@

عاتواط،للأفرادياةمفم@د@ماكل@تتتيرو@الإسرافنوذلك،

مم.وا،
دالإسراتلا@

بيع
لاعناكإس@تنتيرو@فىءيرءله.@لال

منحمة@ول،الم@)نماقفىوالاءضدالالوسطأماللئروعةة@دص

ه1،تضا@تا@معلىالذينلا@لةحمات

،@
وي@اعإت.@للالر@و:-

بيا@اجتنابهمذلك)تبحعات،طامنعليهمالمنه-بحابين-أنوبد

معدعرنلاثنوا@:فتال:،و@لإأتللعاعى
@ى:@2خر،@)اقه

معيثركونلا
انماوعقاندم.فىولاعبادكمفىلأ3خرالهاالى-ت.لقه-

وبر@ممحلمون
وحده.نمالى-فه-

حرملنفى@لىيتلونولا،
@غة@قتلرنولاأى:ق،باطالاأفه

س

لنىحرم
للىلمج@لا@الأمباب،فسب.ىنتاكا،نمالى-@قه-

ان،@ب@د!وزناإيمان،ئدو@ر@ا،3@ئها@لو@والم@اوبل.ا

برجبذفبنجيرنفس@رشل
قلا.

جافرلرابش@بأننا،@لزظعئةبرتكبونولااى:8يرنونولا"

علهم.يمالى-@فه-حرمه



نانؤلفررةسو28

اقهجمدعنوغيرهما@لثبخانرد@
@هولر"سالتل:سردظفي

ةاكأى:-3وعليهاقهعلى-
خاظ@وموفداقه@لكقال:3أبرب

ياله@ا@نميختمعك.بطحمأنخنيةوللكتقلأنفال:3أىثميخت

جاركحيلكشأن
1 ،

، 0 00)

مقعانبةلسر+ب@انأنا،...،بلقذ@كبف@لومق8تالى-:له-وة

بقة.خى@لاا@النر2تلانثا.ثكاب:%

بامحقابلئنا،والز@ضلو@@لإثواك@عنأفى@ينا@ذلكلبم.وسأى:

بقا@رشوه.لاشديدا

مقكلبليلئ،سنبد@@لقيامة،بوم@مذابله@تيف@وتوله،

ذلدمنضئأر@لمئ@لايامةيوم@لعنابإفا@تاى:ص.

انبالذلرا@ربأممعرخلودأأب@ال@ذكفىوبحلدأى:نا،هافي..ويفلد"

ة!تلا-وا
ر.

نابمنلافقال:إالمينا@لضم@من@لتانجينصمانه-استض-م

اتافهدبب@فاوندمحالحامم@وعلمنو2
م3

"..،صسنات

فيهوبخلدنلد@اكما%.قشيثا.برشبىلمناب@لصبفاعفأى.

ناحتدتالىطيماإنه-و2منوحا،تادتةصبةعهاشتابمنإلاماي@،

ذعلالمؤشرن@الموا@الوألائونناوئدأ،لماطعالا،إتيانعلىوداوم

@@لممل
سبحانه-بمحر-بانحنك،اكمتالى--أقه-ببدل"@مالى

بان@وطاعاكم،اصلربدلهاوبثبشاوكرط-بنضلهسايهم-ابقسو
جمطمون،و@مصي@و@لمسوق@ايممرإلي،بهرهالإ؟@مب!

ألىاشدبئ.س

جلاس،31.كلبرابئنمسيرز@بم(1)



3عثر@لاسعالهز. 8

@نا@مافهببلفاولندوفولا.5ماملصه:كفرابئالإمامل،
فىلان:ساهئهرجما،راغضافهوكان@سنات

عباس:أبن@ظيماروات.با@@لبخاتمحل@م@بدراا@ماحمدمما:

افه@رفبدسإأت،علا@ابمانهمفلمنكانوأ@لؤفون.لم
دلكصبهم

ت..اءمن@@لسبناتنم@يابدلهميلىسناتد@لهم@

د@@@وبةنفى@تقابللاجم@@لص@يسات2نلا@نو@لئا@:
و@

نات

ن@ذكرما@فىندأنه-@االاوذ@ك
الدنبيخنفابوا@تنفر،ودزحيمم

ألاقبار..بهذاطاعة

نت@ل:-3وطيهاقهص@أنى@نبى-أن@فروةأبىعق@طيرافىروى@

ية؟توسله@لولاداجةحاجمةيتركو!ممها،الذنوبمحلرجلاأدابت

-3وعليهلقهصلىله-نجفال
شم.قال:أأسلتأ

@@لمفملفال:
ات@رلكا@فهفببلمييأت.@كوا%ات،ير

@قال:أان@و@رات@وعنىنال:
م

1، دلأا(.@@تر@حتىيهبرزال0

دمقونذببلىاعز@ضرجما،غنورااقهوكانتحالى-:،وفىك-

وأسعلى-تحا@قه-وكانأى:مانجله.لمن@مون
البهتابلمنو@ر@ةلمغفرا

وأ

حلتاسوومنفقال:.لمادنةبةووو@توثرالىفه-سبحار-ك

با،.اتلملى@نهتجوبفإنهعالحا

لح@لصاعلى@سلوداومياما،قىكا@لحاصىقىكعنتابومق@ي:

نلىبمرنالة@@فىين.نإتمنه،أتهمايئدرك
عارصدول)د@ت@رجع

@

@لؤابسرانباتلدتاصعبهيزت@كيثنه-سبعامنه-مقبولايحا،

1ص6ابنكشيم-ننبمرلبع(1)+ 30.



2 نيفر؟رةسو8

مخله@لجوانبه،صنبا@بد.@كيطمالى-افه-.رحمةنجدومكذا

بابوجههفىوتوعدول@اعة،@تولةبابولوجعلى
@

ان.@صي@و@صوقالة

والذيقشالى-:،فقال-عإد@رحمن،عنثهاحذ@لورةوأصلتنم

لا
اما،كروابالالنرصوأرإذاصور@لزلون3

مرضعمرفىغيرووضحهسفتمابنيرووصفهالثص.ش@ينلزور:اعلو

غو..@دالىتبملعلق@نافوألاض@الملجمى@لزورمقذماض

الا@ال.أوقرالا،منهف.الاجمرمر.والنر:

ر،و@ر@شهادةيرتبهونلاأخهمالىحمن@جطدصفاتمنأنأى:

@ايهائرأمهاتمنلانها@شها@ق،@طهفيهانوجدلى@تىأببخررنولأ
الإسلام.بها@شد@ار@

ةالتىالمجا@سةأى:باللنر،واعي)ذام،@إ.ذلكعىونصل@
مقالالنرث

وعولالاففهم،اما)كرعهااأعرفر@ى:ا،ا.كروامصلشل.أو@فرل@

وعتم.ومسدينمعلوحفاظااشهم،لكل

علىلىلمصدبان)سمارفيوا...،اذأصدنعالى-.بقرله-ير@ن@و@
اقصهرتأننأكر.لاكموالاقاق.المماديةإبقكان.المجال@تلد

شحا.رماحب

ا:فالرا@نكلضوأعرللرا1ا@ر@اذد-:.تأقرل-ي@لاابهن@شي@و
@

ا،.الجا@اين،،لانبنفىعيبمسلام@،احا@بمو@أكا@نانا

.

صشحانه-بين-م
ناعة

دينهمنصعاعلننهموفىةوتذكرم،يرلم
اووذكروا؟إذاو@لذبنشال:.

"وجماناالاءطوا@ا:فياربهم،

5الآبةلفممى.رةص(1)



@غ
287عشر@اتاصعز.ا؟

بمالكر@لقر2نربهم:يات7ادو@لر
ياتو@داعظاتمنع@يهاضظوما

اقهمؤبهر؟إتذكرم)فاأخهم.@لتقينمؤلاهصفكنأن.:@@

اوأنجلرمليها،اوأبهوو@لقاب.و@ثوابعلى@لواعظلثتحلةنالى-+

اصفاركارندوليسمبصرة،بحيرنوواعية،انبخبهطالمذكرعل

@عر@@يماباة@لباطلةعقائدلمعلىيمرنأيخن:قينالمنا@و
ادينى

لرصبهماجاءلمفى:يهرونلايتلون،
بر.أوشوسأو@مبدونربهم

عبيم،ووونانرملمتلأ@حقعلادلؤمنينملىحالكربمةأل!

طالانهسقوطإعللمعلىيمقطونانبنوللنافق@يئفريقبال@وت@رلنى
م

ططمقلهامايقدممحلا
ويخره.م.

اهةلموور"ضةنئ،سات0،0وا@نر!"رلا:5يهلاف:حبإصاقال

مر@فىالازبد@بقانىلاتترل:بمو@لى،للسمونفى@،)نباتمر

@الفا..@لام

اوأتجلواستماعا،علىعاعليهاصاأكبوبهاذكروا)ذأأكموالمعئ:

ونض"واعية،رن؟ذانسا.عب@ااايهابهمفىولمبها.المذكرمل

كا@عملمومحاث@ا...ينبمفترالمبهابذكرونبقكاكلارامحية،ببرن
وأسبا@م،،لمناف@ينيو@ا؟سبن@بان

انمانيبهذهلابهنفونأ@همع@مدثاطنهايةفىحانه-ذكر--.ثم

ب@وهاينىاطبدة
@بهمل@ننه-بحا@إيه-بتفرعرنوإنمامإما.ااته

.

ضالى-:ننمال-@لماطات.الزوجاتبرر@موأناطة،@دية@نىن@

با.رةيقرلرنو@لذبن8
اواجعا"أين.فرةوذرياتناازوأ@نامقا")

.!1)@النقبن

2سج@يهفاف"كلبر(1) 9



ن@فرظ@ةسرر28

كموفضرنهمدطفىبقررناى:
ك@وصبفذلديشا،هبايارث"

مناوضتربهم،موننابجحلماأى:أعين،قرةبانناوفوأزواجنام@ع"

نيوص@طأقيا.غمبردم،،بووتعدئنعنةبناتلويم،،برؤإ.تنشرح

3:

للتقين.وأسوةفدوةاجعلناأى:م@،)مالمنقينبنا،دارجمانا،وا

ا.!با@ولانا-تم-فايت@صاطة،لنا@وأمما@طيبما،افى@لنا@فىبنايفتدون

ماندوعلضل
@@ور@@رضائدسيلوفتعايخ

رسو@مدىعلير

منهر2نلقرذكرهاحمنأعبادصفاتىمذه-3وعل!@قهصل-

ةطاروسم،تروصصا.خهم،مماة!قىعلىتدا@وىبمة،@اكرلايا@ا

لهم؟لى-ظاطه-أعدفاذاظوبهم...

امماصيردة@لغرجزو@أولنكل:.فف@لهمهمالمحضنه-بحابين-لتد

ومقا@أ،.ستقراحنىنا@الدبقا.وسلا.محيةالياويالترن

دقرفىوغرفات؟غرفوالجعتفع،صبنا.@صل:ا،فى@فرنةو@

1منبةغرتكطضنغرف.لهمربهمانقوأالاينإيمنشالى-:.- 1،0

.(2)أ@رنظتفىومنه-:.بحارفوله-

@ص@القا@أو@نخانة@أر@@جنة@إزل@اعلى.بها@نا:والمر@د

ة.ك.بنرف

يهميجا،ب@،@لسابا@مفاتن.دمبااتمترنأو@نكأى:
فى-ضااة

مت@،م@عنلموبعته،علامح@محيرمبسبب@جن@،فى@و@لدرجكزلا@كباعل

نو.و@ل+،عزربهم-قا،.سلا.وآ@رتني@ة،ا@النازداال@دفىوياقرن

@بض.بمفمنو.ام،ايمأ@@ملا:

.20الا@ةصلىاكمر.الزصورة(1)

.38الآتسبأ.@مورة(3)



289عرالتاصع@جز.@

دأظرلية،لاولحات@ريخط،لانازلتلدفىأى:"يخاينخال"

أبدبا.

ومقاما،8نيبقرونا،منقرلمؤلة،وأيةالغرنللاث،-"

ومقاما.مستقراصاتنارشفربقلا@أعدمامقابلفىوذل@يخهيتبون

3

له:بتو@ايهريهة@لورةة-شح@خنم-نم

كذفقدحكاؤكمزلاربىبكميتأماقل"
بكونفسؤتتم

)كي(،.يرامما

كلهماأ@:به.ليتباماأى:فلان،ة@اجماتقال:تصا:.الؤعاةكلل

ولا@ر.عندى@زن

"اعاكر@بع@لثيل@دللب@:انقل..،ومر@لبمقله!:وأصل

@حاحكت)ذايدنافية؟،ت@وقأنبولبىلتفهامية،صا،و،

مرضععندى@ن@لقرلوحقبقةالاستفام،عرجخرجنفىاو@تفام

آةادةةصالاةة@ىأى:لبىأببميبامحب@ىو@تقدير:نمب.ما،،

@اؤآلولا@ب@ري
1 ،

، 00).

@للى-*تطله-شأنمنها:أفىالالايةهذ.تفسرفىولطا.مذا،

المم@رو@نجمعا،للناسأوللؤشينخ@لابث@اؤآ،لرلاريىبمبعبأما

كذبم..،فقدتتولهوسالايةبقبةوأنعله،لفامنافدعاؤآ،ومو.
د:@قرمذا@علهو@الشبق،ددكلنرظاب

لما@امحتد@@ىجمي@ا،لناس@ونينللمؤ.@ايهريم-@بها@رسولفل-
لاو4أىوص-.مزله-عادفمرلايى:@اؤلم،لرلأ@ر@م@د

ب@.اعتدلمالهلمبادةاضلاس@

عى@هاال@ربرء3كيبر)؟(



ن3الشةسو!ك@.

دوفشرنرول@أيهاقد-لذبتم،5قال:باططابيقلكلنر@نردثم

."ا@وا.

جزيمونفسوت@ى:
مامريماداباعاأى:لؤأما،يهذيب+@كاه

لفاعل.منا@عمبهو@لريلىفتالا،كفاتللازم،معدرل@الكلم.

ال@@للته-وصفلما"مال:ل@ض@عذأ@@ابمثاتعابوضحوفد

اكزثأن@ؤيمايبيانذفىأكعوحسناكم،.عاطنهمدو@@لمباد،عادة

عدبه@@دمملهرصفأعيعبادنهم،كلذكوم،؟وأعلىبهمومبالاودند

تالاكتر@فطمبانأيقول،لهموعومللنلى،يمرح@نو"-
ربههه

2ض..لالممقوصيالمبادةفاص@

اث@أضد@لأأفىحكىاقاط@تماذال:قيشدكبنم،5ونرو

اثر-يحمفوتحدكى،يهذيبمعالفتم:فقدمباد@م.أجلفالا.

لكل@فىونظيرهالنار.نىحنى-لبمتكذيبم
سا.:لمق@للكبقولانم

نرتصيتضدأصىريتبعيعينى،منالىأحسئأنطدتىمقان"

0،"صياندبسببدأعلماق@

ضاف@الدلرولنددكلنشن،الايةفىبدطانيىمن@سا.ومن

@@سولرأبها@نل-العق:@فبكونله،لمضو
@ت،@ل@لا.لهؤبم-

@لى@افى،علآاكد@اؤ.رلاالربربمبمنرثولاربى،بميمبا@ا

فرتدعيق.فكذبغدعوتمقدأنىوبماله،دةخلاعى@لبطبد.تو@
لم.لذابتملا،فلاعاقبةيهرن

فاهلضمنما@والتوا؟بمنىكناوقدشيخه)شكللولاجدترلوهذأ

عنا.@لقر@ينمذبن

2ص3يهات-لمكلبر(1) 97.



اك@ثر@بوءالتاسع

سهاتعتأليتلى@لووةالفرفان،"ن@و@ووة@ذاوبد:
"

مل!@نهعله@رصول-نسليةمفعاسانتوساقتوالجلغا،لمحث@بهئ

ل.المنا،بأرفععباد@لرحمنوثرتوفبيته،وطم-

رمر@م.فىوأبخض،منم،جميحايجحلنالنناد-@فه-ونأل

وس،وصهله2وعلعدسيدناعل@تهوعل

عدسبدطنطا@يد.ضرمدنجة@امرة-

5صنةرلىا،جمادىمن4@بعةماه 1 4 0 5

1المو@ن 1 هثام./20





الفرظن،سو")جالىمرس





بة@ير3

1

ةلصرللأبة

وليهديلتممة
."ج.@لىلفونلنشلييىتباسر

."مفا@لاينله@نبن-لمر،1يهويلل

@طم...كليألهنا@لىصمالاوتالر
بيد...مكنمنلا@م@نا

لئه...@رنمنونماي@نح@نرم،@دوم

."يدرصي@منتجدلوطناوما

لتاظ...لابجرن@هينولاله

ص...ض@نلربليرصولال

."الكنابمحىنبا3ولقد

"مزدا.بنحعرند@لاافى4لاواللى

لظل...مدربدبهففى@دلا

.3مللابدل@نصشلجرنت
"

مو،...الارشدن.ضة@ديهلرحمنوباد

رلا@ط@م...رببمصبأمات@ل

ر3

+2

2

7





سيطلواالتفسير

ا@ريؤلفقرأن

--

قفممنسةو@
@

ادلشيكوإءرلآديي@

يهرص

@جم@@رفالاو?

بهركأي@@رصيخ@

عنرالتاسعالجز.

-

@لنايخةالطبعة

5 1 4 ه@ثام-08

لالؤلفعفوظه@طبعحمقوق





بم
@رحميم\@لر@ض@نه

جم@(كطالئميعأتتإنكمناكبن)وئ!
"المابم@قمدق"





صدمةلمة

ا.@لثررةصا-
@المحف،فىتبفىونو@لفر@لسادسةرة@لوس

ابر@يقرل@رات.؟سورةبصدولهاش@ف@أيروولفىقىتجها@ما @

ول.ك@تبفى%ربرنا؟ودطة@طساى:الإنقان،

مدق،فامقاتل:.لو؟ور.@بملفىشى@قرطي:@ذظ-3
بقعلا.4بعلان2يةلهميمنلم@ر5وقىله:ا.،لثرنجهاصبنهالقالايئ

3لوظ@مرايخل،.

.

بالمدبنةقىلتمنهااتالا@ربع؟بهيةعا@ونناثت@1

هىوة.ر@سو2خر@لىالناو@ن،إيتبهما.والثمر5تعال-:لا-@مق

ان@
ثا".وعشرونومتروا؟:وفىلآ.ون؟وشوفي

علىويخلبلجات،،ارة،برايفا-تى-ا.اللوس.ومو؟-
اقىا@م.خإءنإا،عنالجدبثالكوبمة،السررةمذ.

مر@فوعنيهريم،"6ندقر@منزلةحموعقعليافى.تحدتلنفبمد

ضةعنديثياطذلكأشتوسلم-عليهصلى@فه@رصرل-منلثركين

عننممهشمع@بم%)تصةعنثماسرأشل،بنىومعفىعرنمعمومى

صة
فىطهمععا@ضةعننمفىمه،معدصضةعننممه،شمعنوح

"فىمه.معضيبشةعننمقىمه،معلرررتمةعننم

بمدكربالقر2نم@نا،@روحولشعنفى@واحرمانحدنتنم-4

ولتزبة@لتسليةمقألراناوسافتوسم-!عليهلقهصل@نن-ظبعل

.87سالفرطي-31كلسبر(9)



الولرثدته4،لكلفرفيتكذيبببب@وعلم-@به@نهعلللرسول-

بالنعرأنبامهوبثرثون@ر@لزمنين،بين،نرا،عثيرتهمخوعل!مامجب

@الا@لف@تعالى-:،بترلا-ختمت@دللصلى،بو.أعداءتوآظص

ا،ما@للوبد)شنتحروواا،ك@اقهوذكرواالصالحات،اوعلوأمنوا

يرون،.نقلب.@ظلوأ@@لذبنوسبملم

ماتلموضووجمصيأيانها،بشرنمنازذلك@لكر@تبدرةو@لمص-5

البعث@نوعلهفالى-،أ@ته-وحدافيةعلىدلةا،فاعةمناللبهة@ل@ور

@منا-@وعلهعربه،يدنهيخماوصم-لجهاللهصلادنى-يقوعلهص،

فبالترولزهبب،يمتازبالترفيببهاأسلون@كاافه.دعفمق@لقرآن

اداستمر)ذا@ا@دبربص+للثرفيمببو@لتر@ما@،@@سلفى@للؤمنين

علي

شلد-:بقولا-الكريمةلورةهنهفمصمنتمةصختعت

جمم،بر@رلنرلهرربدنل@@زشين.@ثثرلموماكانلاقيذال@فى)ن.
."اتميثماقفهاذ@تكرروش

3،ووجمهألهوعلعدجمدناعلى@فهوصل
-

طنلاوى-صبدعدد.

1حدا؟نمر،مدينة@لنامرة- 0 1 5ة0 1 4

1 امما./27/



"

قسنكباخعلعلل@(2)@لب@يغ@لكإباياتوو(9)طسم

فالأتاية@ثماهمنعيهنمكنشنثأ@ن(3)مؤشينيكونواألأ
*

إلامحدثحمناذمنكرذمنياتهنموما(4)فلمجينلهاأعبهقهم

بهنواما؟8انبافسياثيمفقدكذبوا(5)عنمممرضيننوا،

بنو(8)مؤئينأكرهمكنومالآيةنكفىإنكريه@7(

)9(،.الرحيملهو@لمزيززئك

المقعد،وفالحرمق@كرفألأضحت@لرر@لىمق@لثحر@.لةصر

طم،.5تالى-:قىلا-وص
عندالتف@لمنثى.لاقعد@روف@تكفى@للا.آرلهذكرناو@

اغ.نص...وبر@،@والاسان،عرلو3بترة،لسور:@ونا

روت@@من.لنصواب،الى@@لشا،لؤب@لاخلاته:وظنا.

التب!،رالإيقاظسببلطالسور،بخىالأآحفىتلر*يد@قد"،

القرآن.@مدهش@بنلك

نادقرأن.لنفىوالمطوضينيلىينللالالؤلا.يضتعلل-يته-نكان

كم،منه*مانؤلنرنجنىلامولفاش*ونمهشالفرثنآمامند@ته:
@اوت.تنظهالتىالهجاييةالحروتجن@ىمنمىوتحرمنماومكل

بمفإنيهم،رةص
3

شله،فهانواتالى-اقه-عندمنأنهفىث



3 ا.@لثمرةدمحو0

الخرفيوانقلبرفعزواقممنل@وا@مررةاومثله،منسورف@رأو
تالى-.أقه-ندمئ6نمذا@لنرأنثوة

ةومنه@لوتفحت@يكيةالنر2الاياتإلىيردنلد،لاشارة،أوامم

ذفى.تيزلت@لى@لقر2نإإتجمبعالىأرلكربمة

علهبإز@لأسبحانه-يهفل-النسيهريم"@قران@)يهتاب:باوالمراء

وسم-.عليها@صلىنبيه-

فى@لرضوحمبالضبان،جمنىمو@لذىلبانمنعلظأصمواب@:
ود.@نل@و@

فهراقع،@ى:بيافا،ي@ين@لىبانيقال:@@صحاح:@صابل،

لا،.نهرءكيئ،@ث@.أبانوكذابين،

4@قر@الاياتتاد@ى: بم-@لكرأيها@رصرلعليك-أكألناها@نى16

أضح.@لويهاب"ثياثسسالر@دننا،حكت@ناصبتباعاعلبكسترلهاو@لق
وركلفهتال-،اقه+عندمئأنهعلىودلالاته@دابانهامرة@عاو@@از.،@)

ا.يرا@لافا@.نيدوار@سبحانه-@فد@يره-من

تكأيب.،يليم@قبماعلإؤسم-انهصلىرسولا--4بحاخاطب-ثم

ففسد*باخعلعلد"تمالى-:فقال-لمأصمليهيرنكلاوله،@لنرك@
ؤمفين،.أ.ألا

فىللترسكوتلعل،لنظة،أنا@متمهما@للملا.ئضنال

ر.ألمحنوفىو@لإضناقالمحبوب،

اللهمليدعلللائفاقمنالل،أن.تفيره،فىحيانأبووواشظم

)يمانهم.لحدمنفسهيبخعأنوسلم-طيه

.3س"،1الآرسيهندبر(1)



،03عثر@لتاسعلبز.

ابماش.لمدمشسكلاتجخع@ى:ل@ى.فاليل،إن،بغم.و@ال

ر،فما،وص
عفصر@كا@ىورود@كنرز@@

تمالى-:ال-ذلك.

@،حسر@عليم@ضدنذبفلا"

يم@بحوعر@وعر@ب@.-يهر@@لجاح-بالذإطتبلغأن@البع:وأصل

ز.واطزالهمك@رةفا:نجعباادوالمرللذخ.حدأنصىومرفى@لىيبة،

:@فلانيال
والالاا.ظ@د:ضدةصن@تالااى:وبخرعا.عامسه

بسبونها@همانفسكلتا:@ايهربم-لصا@أبهالملك-والممق:،

@لبب
رسالندعن)عرأضهموتدبمصإبما@هموعلملد،فرين@@@

)ام-.بهاالنى@رسلناك

ط@ناو@لإغعل!@@إ.ذلك،لانفكل@لكربم-أيها@رسوللا-

يسا.،منديهدتالى-اقه-وايهناحدمدابةلاتتعاضوانكيطسب،

خاضب،.لهاأ"أق@فظلتبة@لماء2منعلبمننزلدثاانواتنا.

لمتجه@ق@دفامرة@ةالموفا:لابةبالمرعنوفكلراالمثئةومفعول

علىمنلقوفد-كئ.جمعوالاناقالإبمان.عنمهاانمرأظنبملكللا

"@ا@ى:ى:@نا.@منعققجا.تترل:ئهم.@رعاالناصوجمو.
ثهم

نأو.

فيهم.لمقدموقواكمرؤط

ئافإتا@نبك،م@كنارلميماكعلىسبانلا@ضوللعئ:

بدخلرنوله،بنقادونفعالمان.الإ؟ملجنقال@@إ،عاي@أ.ذلبئممئم.

دبهوأنأتنفتفدلأ@حيهناذلكالانشلولكناملرمالهم،لخولانجا

علقعنولبرو\الرعبة،الاخغيارطريقعنالإبانفى@اس@@ول@

و@لقر.إه4ألإ

نجيطى.ل@محد@لأميىنبئملمرصا4س4اليان-افو@متسبر(1)إ.

رةصر-30)
را.(ا:.@



3 0
أ+@شعر@ةرمو

أأعنالمفظلتالمجة،ورةبتلا@الايةذه@نه-بح@وعور-
لها

لأبخرمنهمطإنوا@ا،نه-صجارأرأديةمذا؟بادصار@@سينخاس

اطمنيةاأعنا+لكانغء@لها،تاماوعاخض
ممالانملكوالفلةفوع

ركةاطأوماعالار
1

0

عناصضهنح@همج@صحكب@ظت:لإنصأحىفال

@@@اصلفلت:اقأإلاءة
م

حاصيئلىد@لواة
2

البيانعناقا،متت

كانأمرال@ا@ة،ذمبتكفرلهلهأصكل@اءمكوساطفوع.موفع

ل:ش@لتلا.،مرالذىبالخفوعأولماوصفتر.مذ،يرالا@لء
قد.و.روصاؤماس:ا@أءإقونجا-:ين...خات

لم.بالاضاقشبهواولم

ملهم:في
ا

ولنوسر.،
"

@نكجاعا@وني:و@لحدور..مو

:

صافمندروند@لا.صعليهماجحانه-بين-لم
دقال:وجمرد

معرضين،.كانواتا،1محثحمن@لكرسسنالمأتة(او.،

أنترمجما.كلاأكمنرين،@يلا.بهزوالجهلاوودبلغولقدأى:
ناكلىتزبلهص@ث

@@مليعل!-قىولهوتجدد-3وطيهاقهصلىثم-

ما.@صا،إسعنهاأعرضووسلم-،عاي@

@اتمر،أدواتىأدوسا@قلاسشناهوا@نفىبصيغهأفمإعرعنوعبر
ب.بهذ:@@و@@لمنادولارموإصرلال،@صو@رفى@ابمةولمإدءارة@@@

اللإزنه-سبحارحمته-ع@بمالىإشارةهنا:ألىحمنإصمذسوفى
ا

اثركلتلاضوتجلالذكر،هذا
االدامااعنلثرضولا@ملبهاتي@م،

ت@ا(وحر@ولسحاد@.ا.الىحمنلهاأش@لنى
لناكالب@جأصمهاولمم

بهأو@؟،@@لابقدا.في@و@لناافهم،إعركرمكيدلتاالأودن،و،.

معرضين،عنهنواإلا@+
ت@ابم

ء.-9س3@يهناتلمنفب(1)



3ة7مكراصعإ"ا@ز.

إنه-سب@ب-ئم
أفبا.سبأتهملقدكذبوا8ةفقالعاقهمسو.

ون،.يسهز:بهكانو،ما

أ*بالىكر@لجاحدون@زلا.كذبفقدا@:
صأ@لاشبه-إتيهمى

ل

فافاءصبرعنه،@مبال!بهمفراأندرنالكربم-
@لضابأفبا.ا@هم

فىواحنحالةالا.حه@واقعرمرعنهنحمثهمنما@بهكانوايهزئونيلذى

نه-.شحابث@اؤ.-الدى@لىتت

مقيلنهروأضاره.أنجانه@انب!@م،وقى@مذ@بعنوفى@لتبير

لنزوله.وتحتزا@،مذا@لضسان

موبميرونن،يستهزشبهنواكاعاصداقلاحا@فيانيهم@ى:

لنا@ما..فلو@بتتوبا.تجحدئونلاناسيطدث

مافىمذا@ايهون@تفايهه@دموعلى@عفلتهداكلصبحانه-وبخهم-ئم

لاشف@أ@ماأآرضىالا@الىوااث-أوة،تمالى-فقال-وبر،اتعمامن

بم،.كرزوجص

لاستناوا
المط@تدريفتفيه@@الطتأرارببخ،،توو@نرال!أ

م.

ورحمحبهم،د-قه-ةقلصأمرماعن.ود@@با@مرلأ.أعىةأى

أصنافاا@نا@و@الارفى.@ن@نات@جظاخركيفباعهميرواولم

والان@.@دكر@لتمل@لث:لها؟:ربم@@@ةإنات@@نلا@رءى.أوأعاوا

طمتوائجكربم@@@نالآي@
دب@ينية،ح@@ااتالاةعناضهمإعر@@

مادلعلى@لتا.الموتو@ريلية،@ننز@الآياتعناعرافمعلىضءجهم

ذا@لمل@و...و"لىوألائ@الأفواعاف@خاتالارضى@نفوق

عمينبهالتامل
المما@وس.ونا+البليدوذ@مدا.اط

عاقال
وصوصشالىوجا@ثا@:حب

ايهرمباالناتنأضف.ا

بمصوجهبمال:فى@ا:،.ومجدمابرضلكلعفهايهربم:وا
ضىر)ذأ"



3 @@لثدصسورة0

كوبم.وكئابوجمالا،ضهنى
@

النباتو."لظ@.وفونيعاضىفى.نص@

@الناخ...منبهض@قنجماالمرضيم:الكل

الإحاعةعلاكل،دل،قدنلت:أوصآبينالجعمقما.فلت:فإن

ضر@لشمش@المجط@مذا(@@آ،و.@لفيل.لجلعلى@لناتبارواج

يلىرته.،علىكلفيوبهبيهما.اجحئقنهذا@لكرة،
9،لا

ثاز،بمة@لكلفى@لررةتكررنابإت@نالاياتمنهسبحات-خنم-ثم

ص
مؤيخضكزمأكانومالايةذلكفىإن@نمالى-له-نوألاوما@ص.

يز@لىجمم،.لهر@لشربدلان

الارفر،فىكربمزوجا@تاعانج@نا.ذكرالنىذلكفىإن@ى:
لة@دلاةعملب@لابة،،

وتنا،ن@وك@عر
هؤلا.أكزكانومابا،ر@صة

بك،رو@5سدعلى@لوالغىالهدى،على@لسلإيثارلممزمنرو،فربئد،

عاأى:جم@-،-لهو@لعزبن،@ايهرارسولأيها-
و@لقرو@لغلبةالنرةحب

كفرلم.مع@عقوبةي@جلهميالمصثبعبا:.،صا@اراسع@ى:@رحبم،،
يعقلرن.@@بونتولطهم

5 5

فحافبا.سبحافه-حم@-ثم
ة@

بأسلوباللام-عيهمرس-

معيتناصب
يضوبالرو@وب.مانذارايمريمةاالسررةعليهاشتملتما

نلفرصسلام-امحيهمرصى-فبأنفذ@قصةلط@ن@المحصيط

وإفرافم.بهلامممانتهتأد@دقوعه،
لى-:ظله-بضالفمةملىهسبحانه-بدأ-لفد

عوننزتوم(90)@لظاييئ@لقومأنإثتموصىرئكنادى@ذ@"

3"صن@صبرلف-3(1)



3التاسعافي+

وضيق(12)يكدبولقاناخافإفرصثقال(19)إيرنألا

ز@فىوفىم(13)مارونإلىنأر-لنى@ظطيقإ:ولاذرى-
(9مشعو@اهإئامحكمآ!باياظدنباكلأا@نال4يقتلو@اأنمأظف

معناأرسلأن(16)@لالميئرلبرسولأإفقولافرعرنفأتيا

)71(،بسرائيلبن

يمقوبالىنه@ىويةحمران،ا@ص@السلام-ال@عاثو@وصى-

لادتهوأتنالمؤرضوبرجحعليبمإيم-@ن!ة)صاقز

كافتبمثةوأن@دلام-،علي@لاثثيى-يتنعثراث@ا@@ضفى@نت؟

@ثاق.رصيثى@دقتاح4.فى@د

شةوردتو@
ك@فى)صرانجلىب@ومعوفىط،نفرصخموص@

بصورةونارةيل،@تن@منصىءفهابعررةيارةيم،2نالفرسورمن

ت@لمةتجاوالترجمز،الاختصارمنعى.فه@
@

أجله.منوردتالنىالاط

ةرسووفىطه،رةوفىس@فسا،رةوفىصمناوردتولد

ونفميل.ب@طةيخهسلو@@ق@ص،

اثانموص@ربدنادىلاذن@ال-:،بترله-هناافتختلقد

الخالمين،.@ترم

4عارةصفيب.عاد،؟بالىارى@لقدسنوهذا@لندا.؟
ا("

فىو

لنارعلشلأسررة

يم-يمر"أيها@رصولواذكر-@ى:
موسنبيهربدنادىأنوت

8و@زطتصورة(2).12ية@@طهصورة(1) .16بة1



@لك@ردة@ه@

م@ضإلى@له:ئلاص،ص
@

كملتجه@ظالمد
رط-

لى.--@مبادة@
ميلا،

1بددن،لرم.نومله:،رفو لىفيووصضيازعطف1

وأئففاة.كور،لبقل،إعر@انبل@وولمرواغمء!لعير،لحباد.3

لا"تهماى:حالهم.صقبتخ@ر،خفشألانعمالى-وقود-
@

@تويمفرنعقا؟.نخونونعالى-،د@فه-بن@رألألهم:تل@

سرورد.-11:-@م
@بون@كأنحا@أادربلظال..أة

عاد@.فره،@

أعرت@لىياربل-:و-عزربه-صالإحمابهفى@وسنالأى:

@ر@@مزلا@
1

لىبهذيبهمةأخات)فىوراوعايخانالمس@يه@طرلا@اموأ0

والهم@لغالتائقتااد:علو@يصبئوحيك،.تببض@يهممع!ما@@

@الى..ب/

9ار@بنالز@و@*،
1

ضلنىأفلر@لتىاللسان@نما@محندى@ي@55،:
أص.إزماقنو.بانثيالهم،تفرو،صننمسىدا.

د@دعنداش.اخرص@ما،ما

علبه@.غضب@

مارون،أخىإلىمينا،وحدلفار-أى:رون،10إلىللار-"

بتبايغه.كلمنىا/آ!@.دثةأليكون

ت@لت.إفى@يثذب،علىو@لىا،
نهم

اد.@يقتلونلن@اخ@افالفسا،

.@عاصالةجلعلىإلهم،لذه

@@عل!مرص-أنفانت-رى
منىشثذيعمفهضربهإلىش@قدلام-

نه.ول@كنممابرتظمنوخثنه.ن@،لسافىةومح@نهمعيامحلوىء:قةوص

عزاتبيها.الاضذاروساق@(@لأدا.عنالا@تناعبابصذ@نليس،

"@لرنطاببابنمو.نماط
@

جل.وعقبه-نةوالاستماتالى-.اقه-



أ-:.م@ل
@@:-

@

أ

قا-"
ن.@عه.رز.ر

ء.له.شله@@صعالقى@ناله

ئبيه2@
لم

ة--فىط،ور.فى-4أاةةب-نهم@هص
و

له

ى.@لىصحاضرب@ظحض.ا@هفرعرنالىاذبقالى-:،8؟ت

برز"دلوأبم+ود.س.ةواإنغأىلساسمحقدةحمللوار@رىس
ا

أتمالا.أ. سوأ:@زرى.أشردبه.@رونؤبق
وراء*إطا-@ى.قىاصكه

دميرا،.جأكنتإنككئيراوندكرككبرا.

أدلإررداءإحمطم-@اس@عابمه@ى-ء،ن@؟تاد-دومدك

2 1
@لال@مح@ي@،أدوص@ز،ضه.يساورأر@اومز@تا@س@ر@،

@ا@أن@ا!دأ@أفاذ@.ا@05*ظقاد-:-
ور،...طتم.م:

لاتكت.@@ن@يم:و@الإرشادسبلىءلالمو.@اد-احه-.فالأى:

بقدوك.أنأ؟نك،إمسالأالنطلزأدأورك،ص@ق@صأنأوبوك@أن

ىن:لاتن@5ص
ه.

مصا،أمو@الأإ-كأب@كا%الأنا..دال@،ن
باذدبكذال@

اإننابااخركثانت
لالهلقرلماساميونمحملإتاانيتناومحىملىالةا،

له
1
ا-؟سيقررلأولما0

الميد@ب@!ن@-سباوب-
"

نلص@تفين@@ا@@@غالإدد@باإزحر،لز

@سلؤم-@ع@بهموصى-

ا@ا--أمحعا@لىادجزأت@شاياتبا،و@لراد
ت

وعلىىلمو.ا@ه-@@

1رأ
3

ا...@حص@

اصانعظبماإننان،أنه@احمعم،.إدانه-،سبحال-وق@
3

ونأبمو@ا،.

@ي@.أرسث@!و@نالمراد@اأواجمع.أفلنينالإ؟

والاست@اعي@واال.@تاصد@قيدم@ن،شص@ا@عمبقرله،!و@لتبير

صاخأيد،والا.والىعا،ابئا.+@لمنايةننيه.طني
@ا.



3 لشمر@.سورة1

سلى@ر@نيمالمين.رسولربإنالا:نقونفرصأياأة"قىله:فىو@لفا.

برعابما.@رمحدمق@ائ@الامح@@ابد@ا@نرتببمل،ا@ر@.إئا:

صم@@ةضرأرسل،ازا8لهفىض@ن،و.
مة@الهرمرسال@@

ل.@لضشل.الر-.

صمقت@صدقكي،محلالدالةآياتامتلحانوأنتمماإذمباأى:

بيلهفترلا،منه،وجلأوخر@بدوننفرصافاش.وتدرتنا.انابرعا

جميعربأى:@لعالمن،ربسولإناوجرات.عةشبا
ابن@مقالى@موالم@

الملاني...اوعا@بن.@عالم

سرانبلبنىاصرأحتطلق@إليك،!نه-سبحاأرسانا-وفد

يعبدوال@الراتافهأرضالىسنايذمبونوفز@مربند،كظلهمن

حمم..ولى-تماأته-

ت@دالمين،؟ربرصرلانا"فىلهنىدرسولوإفىاد@"الارعى:قال

بكبمصدر
لدبالئ،المماصقير..بفبوصفكابهوصفص/ا؟

صالةلا@ماأى:لالمر-أولإر-ار@دةأو."لكر@لء

ة،واح@ةوفى.واحدذ

أ.ماملبنا،نصتنلى@ايهربهةاتالاإيهرنةمناوإلى
ر

بهنمالى-افه-

ون@لبم@رشادقسبانه-.ب@-و@ازر@رلام.@@@@اليهمرسى-نبب@
@

و@لنأبد@@لونحا،-شه--الشأنبد

@عاور@منوفرعنموصبيندأرما@ذ@@بدشحافه-ص@-ض

تعالى-:فقال

.6@هلا1جالوسىا؟ف@صير(1)
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(98)سنينعركفينامنو@بئتوليدا،فياربثأأفال"

مئوأنتف@لت@تى@ففلتكوفعالت
إذأا@هاف.قال(99)فريئ@@@

بىلىرفوبخفتكملمامنكمتررت(20)@لفاليئمنوا!

منحكمماوجلق
غمةؤ@لاث(21)@رسليئ@

"

تأنءيئثاعلى"

ات@وربتال:)كا(دمالميئ@رماربعرنفرقال(23)نيلابمربق

صإتتال(24)قنينسكتمإنلنهماوماوالأرف@
ألا@ه

بتتال(26)الأولينآبائكموربهربكمتال(25)تست@ون

رص
@و@@لثرقرب"قال(27)لمجنونيمم@هل!أربالذىكم@

رب

لأجملنكىضرله@اتخذتلئنقال)هأ(تقلرنإنكتمومابينها

بهفأتقال(30)مبينبثضأولواضكقال)كا(@لسعرننمن

يىفإذاعصاهفألى(39)@لمادقينشكنتبن
وؤح(+)إنث.

)ك@(،لمناظريئبيضاءهقفإزايد.

ص-4.طا-أن@دو/عرفه.أنإ@دلىءكأدةءالظأى:
انوء@

1لاء.إسوإ:ل-4ير- 1 ، الم@ى؟دا،:)واة..فىبكالمءى،يا.،له0
لتعندما،عجرطفلوأنتمحناكورلنا،فىصعئتاقفىإصؤ

."ولدا...خنهأو@نجفحناانع@لاقتلوه"اص

"ض@كصشبتنا،و@يرستففىكننناأى:ينا،وبفتا

ا.ددء-

نوانت."شب@منل.@@قلكوهرلختد@لنىنعك،وظت.

."نربئإال@
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عالفىعل!.أن@شاخىلشى@ذل@بمدا@دنأ؟قوأنت.

ك.ث!عالوفىعباك،عالوفىطعرلتك،

مح@سلأر%منارطلنمادبدنا،@صبسبطوأحركافتجئتىالك،

لا@بكصار!-)جمزا.هدافلل.أت)صرائفا

@@@لبهإد@وص-يوجمهرالرصومكدا%؟
محلىالاشلةألكلام-

ت@أن@ا@تو@ب@،بئ.ال@مح@ب@رالإنس@اصيل
الإحاب@.للريق@الي@قصع

الو@زدعا-نالى-اقه-اضجابوفد@لام-@عبهس-و@كل%

دعلتهطلظعة/-:.2ن@قر@ح@شال-؟رداحجما،علبهردلا.4،عتو

إيى،.االضاءنأوأإذا

هذهفعلتندافىايخرلاأناعرن:فرع@رأ!@ئقاد@وصأى

)بهخوبهااقدكرنى@تى@لن@ة
ى

وأةش@تا
ا

سار@تىذأؤ
@الين،@@

@:

كهلاوف@الته،ر@رسكلفنر@كلبو@به،ا@تهشىيضأنلقيذل@ظت

شيعتك،من@لا@ذل@قلإلىؤدىاركزةمد.أنابهلكنتلاناذل@
في..@اظمنه.و@ن.ناديبهتمدتلمحاوإ.قتله،ماقصتق،

حقيتته.محرفةعنالذ@ابو@ا@شى.،ل@@@نا:بالفلالادألمر

فلما.@لىفتهعلىبترةلماببانخفتم،لمانمففررت.له:،وش

@@ال@.@أ@محن@وبدأد:
ى

@ث@ترشتا@ية،ال@نوأدا.افال@
@،@ص.

أ@رسغىيخجة@كفتف@لف@ى،علىمنمخئصبتحفاوبرممشففررت
.

@)@لرصاين،شوجلنىناشا.عدا:@@ح@،ربى
@فهاصعافالميئ

اله.بنردتثرفو@فه.رساطلال@ت.-

آخررداعرن.فراردالملزمخاالىعليهموصى-@فافثم
امرائبل،.بنىعبدتاذعلىتمهانسهونلكلقال:.خاوتوةالزأمالاثد

تجال.تعالى--4قىشالممرمة4.إلى@لتريعردتلد،"رةالإظواسم
ا@خ،.و@يدأ...فبنابد%11فالط:



3عثرإسع@كا@ز+ 1

"،021وفىله

بنسة.ع@يهأنعم

إذانةلا-.مح@اللازنل:.ةسنىلإن@ام.لمى؟سن

درعيداانخلهمأىرعت:
نحرم

@دشك.

نالد،و.ة.اصدللظ
ء:

ص.ف@إسا،و.-ص.ن.-ا،و.تدأ.

د.ت"ددستدأيانعطصمحبدت،ل@و.

لكلومذأ
ب@همى@يلام-%عابهمر@ى-@فم

حمةفالهءأنه

ن@نلدله:بقرا-يهأنهةلآ،باف@لهالا@ترا@
ر@يم-الؤن@ش

مندنسةدا

@بد،د-!ىن.قه-نرمولا،اصوادمنخلا؟ذلكو@عئعلىا

ظنر@ل.ي@واكفرك،تقلعء@لك@
ل.إسرل@

مذا@لكل6خرونوي
صيلىفالهءلى@.طلفرعون،موسرمىم

ة@هم@
ةماتمعنإل@له:القوليهاء04عا*4.ة،ا@نيخاعات،ت@والإد@4،

"

أناوىلضاشمبادكفىلكنهفابةسالاانشةيقةاطفىعلىص

فى@قىباان.افى@دصئت@دمنأى@ضانوا@دنم

@ندونك..عنعخارجةلاجا-ن@يقد@فىببقش@لو،:

ويب،
إلىأفربأ@ا@هذأأذلنا

"

ا@"أ-ا@نامىمر@لا.مو@ب،

كر@وصمالاال@:.لهذهتسيم.محند@اممنافصاصفالولذاالقحة،

رواشاصله.أصله،@ى@ابطله4با@ترامح@يهنىعرنام@مانمح@
سخه

بسىأنوأبىاصاسه-.مقى:4
حيفةأتببر@ثنق@ه.-إلاصة

مرنانهمح@،بال.رنصدآلمنحبفلاناشل،إصبنىتببمحل!افسا@

بالموفأومه،بتبب@يه@اتنكاتةوتىطه،ض@ححولافىدب@

0،0لهخدماواضاذلم

عليهوعى-الحم.مخى@لضا@راببهذا،
جلهوعرن،لرلانم-@@

2سب@ض@فنلبر"(1) 06.
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-

@3

مناطدبثاللموسبنربيهتطق@لتىالمألةمذ.عنلثاطبكرل

:
@لعالمين،وماربنرعرنقالترله:.فى2ن@لقرص@.آصدء

نمل@

ل،جمئنالتبافلىماككأنشرأضالذىلمين@ماربصىء@ىلموس:نفرص

زحدصوونجايزأقه-قبح@ن-فرصطغيان@@يما،@سؤال

دمرالهمناكبهونانرأض@نهطيافى@ل"ذ@لسؤالفإن@مبرر.@

@ئهع@؟
ماطتالم@طأبمبانفرصوقال5قىلا:أخ@فىأيه6ن@قر

ثا(."،غبرى.إلهمنإع

"أصاصها.منحطيما@لسلا-حى@يمر@سا،فهوب

ربفال5بقرلا:مرص،عليهبردوفا
ومايمفه@ارفىوا،@@سر@@

."موشينكننمإن

رفر،ا@لسو@شرربربصن-بافرصربنا-ص:سقالى:(

الاشيا.،منبضى.وقنينكتم.)نوومرل.أجمراممنمابينهماررب
@بهذا@فاكبماعنج

صو@.يضمئ؟،اولى4@با@ق@واخلامم@بم

يهانهةاحمه،لمووتحترن.فرصلثانر)ستصظهذا@لرابوفى

أنتربويتدأماالنبم،@الانلمذا@ايهونربساصثانله:قرلت
-

سنبن@عرمدبوبيةمىبطلاخها-ى
@

كفأطاصاثلرمية،اكب@وسنم

سفا.
وضته@...ضهم
قالممما@تجب@ليثاركو.لهصمنالىفرعرنيتفتومنا

موص،

أى:نسممون،ألالهم:،يختولشه،يهر.مماالتاثرعقو@بصر@م
لنا@والذىلاعهدمرمس.يقولهانىيبدش@مذأ@لقرلالىتشرنالا
"عليه.لناصبمولاعندنا@ه.فبولولا

.38@؟يقسى@سورة(1)
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*1

اكد@بلننىصعلىيردواحشيملىملم@روم-ع@يهوس-وإيهن.

ربورب@له:،بقوا@ايهونهدعلىومبتلى-شا@قه-نبةوحدالهم

."و@ينلاا2باش@

أنغرب@مرومابيهم@،رضروا،@لمواتر@موافع،ار"أى:
ربومراينا--

وتبدوندته،عانسيمفةالأولين،عبا:2

3فرعرنمركللوتانهمنوغلوقاعبادهمنمدأ

إدإياففالوعبزه،إفلاسهعلىلالد@لا@رد@فرعرنيملداوفا

.
"لمجنرنا@ي@@رسل@ااكرصو@س@اند:.صق

@
ى-كل.ؤل@ممري@لس@محلفرعون-تال:@

تو@ه:أثراف@اصاءصا

سنمل@،.كل@لمأرسلافىرسولمان"
بثرمبتكلا@هنجنوت،،@

ا.،الاسنهزم@لعلالارصصاهو:@داننانمشهولاعقرلنا،قضلهلا

زعمفىنه-إليه،،لالبهململتهرساصوجمل
)@يهيرسلأنمنا@قه-

فىله...ص@عدصواصث:خ@-3تواي@؟رسرل،

دربلأنن@فىننرص@مافا@بزثرالاأ-@عب@مرسى-وايهن

إنبفماوماوافىبالمثرقربفقال:.وفاظةشباعةبكلوع@معليه

كتم

بموروماببنه@ا.والارض@لسسراتربرب@امرص!تال

وعللرعالثصطلوعبهةص@نىاثرقوربولين.ا،2بائم@رب

للهار.وكروت@لثسىغروببهةمرافىب@لشورب@لن@ر.

تمالى-@قه-يخةاوسعلىالادلةأوعحمنلا@مابالذكر.وضنهما

@

بفاضر)@اءبماكويمجر.لاةال@تكاغير.لىفرعونويلانرتهو@

ميهالااختلالوالتىلاطردة.@لبدبضنلا@لصورةكلىفيهما@ر@لتحم

ث
"أفلىاب،ولا
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ا.

للرقمقبالثس@ىبانىافهان5ربه:فىحاجهانىإبرامبمل؟،

."كض...الذفنجه@المغر@،منبهامات

لهموشبرو@تدبر،@لقعقل@ع@صمخىت@قلرن،كمإنلآ@وبم

تالمجمدطال@اد؟طمر
و@ا"أد.د

@نله،@عبادةفاخلصوأ@@ا؟تاتل@مذر@مركرلمشارأى:

وتم@ح.ماف@س@@قرلإعكا@ت
ا@ي@.أرشدنئمما

وقررته،اقهوحدانبةعلد@يلإلىد@يلمنوسم.اتتل.ااوبه@

و@ى
لهم@قوةمجالالايزل@ل@أصلوبإللوب@رسن@ةاإد-عر.

دعرته...فحرلفىددلاش

س.وتدن-فىصوأيهن
@وسىحمجةبادر

منانت@لحجرات@ا@ش

4لةرصانانفىحاررةلمىاأعلو-

@لمنط.شانومحيد-و@إد@قدبدرس

لئن@لام-:،@صو@ال.4لمرالتال-@د@بااط@-دفععنيجزرنا@سمح.

نلاجالن@غيرىا@ا@فؤرت!
نيز،إسوا

ىلمر-ذفرءا،فاأى:

"

كذاموسىإفافياتفت@ئنب:وغ@ورة

سجقالمريخقجملةمقواحداجملندؤ*فى،درزلك.جودالإبمرن

ا@رى...وب@ا@فعبادتى،علىبتمردمنصمعشاد@ذا

1فات:فإر@اممنا.:صاحبفاد
فاخعر.د"لاس@ا

ؤدا.؟ؤديا.اص.أيى،المجرمنككلاتج."

صا.:نلا،+لادا-اصوأماكونهشعمأخصر4كرأطقلت:

تا@ذمن@ن-@ادنهمننو@فى.فى@حالهم@رفتممنواحدا@لندلا-،

يربد-
لا@لعئ.بحلة@ألارضفىذابةمرةفىيخعلىعهءعلأ

فبهمايمر
@لضل،منأشدذككانيمع.ولا

"

8.؟.صممشاف-3صبر!نه)1،
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موس-)يهاو
دربل."والرعيديدمذا@تهدصفه@هلام-!عذا.

ءنكلو-أوله،نتالردا@كبمامحاليه
ين،،بى..

صمح@للا@واداور،ي@لل!والأشفهام
بم

االقام،تجدبقدر@

ض@بان@ذال@:أنفحلوا@نى:
مبيز،بشى.ءصكولر-د@رنين،سنى

@مالمر.ربنل.رسوهلىالىلىرصافصمقعلىولكحةدلالةب

اتالمجزةعنوبر
بين،ى?با@ا،؟@اأفهأبال@ى

لى
ضا@ها،نبل.الو

بم@للام-@ل!م@صد@وسى-و@لمااصن@قفخبم.و@
بم@سذا@

رم،

@أجلممقهجا.@ت@صالا@ا@شارفىثد.ا@إدأحركامرةدمرء%مجران

أنووارعيد،لى@لغديد@طع@يثلكمجرفاط@صأنبد.5راأنب

مر@،أمامبمالدلانفرصنجدولذافرمهامأ.عل@هالهروبالدش.يىد

العادقين،.منكنتإنبهفات"له:يقرلأنالا

قدصاد@ين@منموص-ياكنت-إنلجين،ا@ثى+بهذا@ماتلى:

@لابق.مك*

م-@ل@مح@بهمرسى-كشفومنا
أتسبزمنبهنافى-@فه-أبد.حما

يإذاصوقرمه،نفرصلمامرضا،علىا.،ع@لقى@خار@ة،صة

مبين،.ئعبان

لآحميقية،ح@انهامحلاوالوفو@لجلا.اغابةفى@مح@جم@مىنإذاأى:

@اسحرة...بفعلكابهاو@لت@وللتخييلممانبةلان@

منأى:يل@،زع"بلصدقه+علىفى@دلالةبذلكوصتجف.ولم

4جسرياضايخاال@رنببفاءمىفإذاأى:يى،نلناظرييضا.مىدانج@.؟.

ي@ثحاعولهما@لقر،نفما@.كانهانلألأ@ى@لسلام-،عليه-

سو.بها@إلى@ماشونجاويربعار،ا،يشى
ض.)وصا

ةالمزص."ألومبوبأدأوعالا،قيرىبارعبفرعرناسومنا
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بهناسضلأنتوسدس@ئعزةوبانكثاف،الا@علىأو@@

رأيهموأشطلاعايه،إنهميحاول-وكاطإفابه،ضوريؤ.

فجماث
بهباصلوذل@@فرا@@رجم@يوه،ه@

@ة

فيقول:جليغ

يخرجكمنيريد((34)عليمدمنا@سا@ؤبنلمللإصولهتاذ"
قوابضثوأخاةأرجهتائوا(35)يأمرونفازابؤهأرع@كممن

ة@لسحرفجمع)ك@(عاليمسخاليبكليأتوك(36)يئحاضش@الداق

لما@ا(30)نأشمءتصمللناسوقيل)83،مطوم@يو@لميظ@

تالوا-جاء@لسرةفئا(8.)@لضالىئمكانوابن@لئرةنفث

وإشمنحملت@(41)@لنالبيننحنكنابن.لأجراا!أئ@لنرعون
بين.،.@لتزينبذا

"هر@زأنيدبه-المحيماين@اللاقنرصلظأمما:

ل@هذا
عبم،.حمر

)عترات@وخ@صحر،@فنفىبارع@سا-أى:

سحرا.ب@بى،مر.

"أ!!

ت

اإ3أنمذإإ

فر

ونمرذايم

ث
د

ةإىمجردأ
نقنىأومحلحاسينى

مرعى-ةفي
ان5

بهاقمابضخامة

منلساص.مذا

وائمعلوننشير

فدكربمهالجآ@وفىت
ولضاله...@ملانجةخا@لنفىبربعوير

ف@كلبنى@ر.فاجما.أنبعدبه)ذاووبزبد.برغىن3تيلمنذإز

زعملمقويقرللرباياب
أنه

ربهم
نامررن،؟فاذامحلى،ا،



اكيثزالجرإلتاسح

وذ..وببامنذلاونبه@در،صلنناقييقندطالطناةوه@ذا

لم.رفيونهماإلى@مباعالحوابهم،ر،عرلمناتلىالخاقمايخذا

حمور
أبرلمافرعونتحيرمولقدقاد:فتدبهثاف"صاحبلانه

ىدصذحرضدلشخىأطرل،طريخهأىيدرىلاوبقى@لايتين،

نتفخوااثمه،@رو@وتعدتبية.بو@ر@به"،كبر!.عنوحطمية.@ثل@
ةبختووفرقا،أضرشه-أىصره-

ملذئنا@قرمهنةلاش@ا4

نوتوشهحذربمالهمو@نرفمبؤاصطفئأنلمحم:لمومربعيل@برعه

ء"@للام-علبهس-صفيمقوأحى؟

أخرأى:خا.،وأتجهأرقرلهم:،ة@يهنصشتىمتلملأ.اورد

الا.هذاجاتأربقال:أمرهما!
لفظأخذومهأخرته،)ذاخه.@و@ر

لاةوتقرللؤخر@@تىالفرقةقلدللرتجة
للإيماشمعمية؟يضرخ

لا
معبنغ

طامة.يهفر"

مىحالارممايهتدمنفى@ولبثأى:عاثربن،المداننفىوابث"

تثا..نمنهم.يختارعندكنهمبرأى:@لمرة،ثحرونشرطتد

الا.برابفىمجوومعلبم،محاربكليأتوك5وفولا:
)ن-اك@ر.

خل@.@و@يهبغنرمحليمسوه،فى@س@ار،بكلباتوكقبمثهم

جممحنالمداش.فىفأرسلبه،متئصارطبنفرصولبى
@لا@

ر
ة

@ى:مطوم،يوملميقات"يخهيراعمالصروفىن@ى:دصرة،8ءخ

معينوتتفى@لسلام-مايهمرص-لمنازلهالإصتعدلدمنموطلبجمموأ

8هر

بوم:@@"بنة@لزبوم
فالى:أخموآيةفىنمالى-قال-@بيى.؟@

محى.بثر@لناسوأنبنة@لوممرطما

3سايمنات-نمير(1) 1

(1انسر@رةسو-2ر؟



الشعرا.سررةث@ي

رضوعلهلفاصضرقق.أندزصأصما@علة-شحاح@-ثم

وم@ذو@فى8@ىجمتمرن،تممل(لناسوتجل"ةفقالتلا@لباراة

مللض@بالاستفطمألمقعودموسى@لوةفيهنجازلالنىالمصلوم
عدمملىثواطفرراط

يخات.

"لحلنالهم.نرفى@نرجىو@

بئ
د@@لفعوالغالبين،كانوامانة@سر@

طيهموسى-عدبتغلبوابهدمأنصبذلعلىة@حضابضط-به-
حمن.اطادفىجهدآضارىنجلوالهم:إترلرنيها@م5يلام-،@

لامميهون.ن@لم.@فب@@شثونأن@وششعقسرأ
موصمع

@للام-.علبه-

)لفيت@بهدتقانهمعند@عونلنرة@سو@مانا،ذلكبددض2ن@بك@ثم

نند(ن،لفرصقالىا@لحرةجما.فلىا.
أئقزهالفوعلىليثبهمبهم

@لسلام-عل!لمرمى-"@لناليننكقكناأن5مجزيا"برالنا؟

ل:ضلضوبخبم.3فيصن،فرصع@يمبرومنا
3
،5@@:3

مقعندىنفستكرضذكعنوفضلاجمم،النى%جر@لمظبما؟ع

رق.و@كربرعايتىساخحمبقواكقى.)دبيناد@القرلمر@

عرور!،-الا@لانومالعدمويمنيم،وة@ل@نفرصوبهذأب
)بماكم،لمنواأنبدلهمفرعرننالماذل@ئدة-سجاح@-ثم

شالى-:ل-@@

ىمولهمقال"
وعصيثمحبالهمفألقؤائلترنا)34(أنتمماتتراأ

عاء@افايرتى.فألقى(44)@لفالبونلنحنإنانفرصبرةؤألوا

لالوا(46)ساجدفي@لئوةلقيفا"(45)يأيكونمانلنفس
قبللهآمنخقاز)ه@(وهارونىمورب(47)@لمالميئبردث@منا



عنر@هالشاسعالجزه

محمأيدلأقعلن@لسحرعلكماله@لكبيركمإنهلكم،آذنأن

إنا@لىلاصنيرقالرا(49)أجمينبممولأص@ئهف@مقوأرلخكم

أؤذكئاأنخطايا!رثنالناينفرأننطعأأإ(50)منقايرنرئنأ

)15(،.لمؤمنينا

ب.للسرة،-تاالمو@دا
@افهمومنز@ش@،نامحد@مواأ@أند

لهم:،تلل@فررعلى@نهميثجص@وقر.فرعرن
ق@لقرن،.أئمماوا@أ@

ا

لى.حممنازلضمانجةونشفوفمر،

بملم.ث@عرلأيهريم@الاي@واصلوب
بهمالسلام-مي@مرصى-إلاة

له.صبحاة-ربه-فعرالط@نفو.ورا@م،منتىئرد@@بنلد@@ر

ويامصالحبالنلدإلفا@معندأى:رأ،وظوعبهملهمجافالفرأ"

لبوت،النالنئ)ناوسوته،وبروتهنهبضأى:عون،فربمزة.

نعرلف.ا،صورةماضقهفا@لورةنفصلولم@لام-عليه-@مو،لا

اووجا.وأستربولم@لناسأعنواسرو@هم،لهما@باالقرسيني@،

أوضالهم:.ا@0أ@فر@ينأ@مشا4عاسورةماوفحت@أوعظيم،س-!

ص@...،.خيفةفىنفسه

اثالأحدنسوق@اكربمة@لررةن@منا،@لنفحبلعدمفى@لرو@ل

هنهعنهستسفربهاوكقله@لقاصى.فلببصابا،%تتاباصتابة

ورنا،منا:الاص
@باطل.ر@دصومنق،اط

لى-:شانتال-@للام-عيهموسى-ظهبمابعال@قيالسرجما.ولذأ

ةوبفوتلفذدرعة،تبتلع@ى@فف،فإذاسعصا.فالقىمرصى.

بهبفابونىال@ل@ر،مفبفعلونهومافلو.ما@ى:بأفكون،ما.

م2ةةأ@ح.1أىورةطت،صالاصا.ضا@1ء-.
3و

0

م



ا،يهفىصيقولحيثو"-عليهاقهعلاافه-رصولوضدق

اارحمناأصاخمف)صبعينينإلاومرللبمنمان:.@ل@خ@روأ.
@زاغه،.ضا.سانمه،أظشا.

ورلىماحطهر@ىو@لىنفرصقفسذل@بمدصبحانه--@@ئم

قلموسى،اى:له،آشتم"للمحرةنل@ل،5؟تمسالى-فقال-

بالإيمان؟...)ع،ذنأن!

@م@لو،مل@يهمالنى)يهبيرأاللام-."عاثرص-أى-."نه!.
آبالؤله"نفلرفه،ا@عب@منهعلىمهونمتواعل.فايم

ش

حلم@واصقلانطعن.خلاسائمنجايهمأروايديممنم@



عثر@تأصع@ابئ.
*

3 3

خنخل-"جنرعفىأى:أجمين،صالبنمو،ى.اللإسر@لهخ@ئي@.!
عنه@قرأنهح@"كانفرسترلفىوفلتأملأخرى-زفى؟صا.

نبهيكل
)ذن.بملنإبمانهمعد@لسحرة@فرتو@ايهفر،الطنان

رقفىصفىطنشيهكورأئهمننمدالذىأيباءاليهنب"ويرى@يه

@سر،.@عممايهبيرآ@لذىإنهلهم:.فوتقولنبوتهوفىمو@

.

لتامذايخهوير@
كلفى@اة@@شانظ-@غاثد@و@ا@دثعلى@ر@ه(أجمس

ون.تدف@وفيين:ؤهصاروا.الذفيوةلل@بقرلفوفوم@رمان

)ست@نا.بدونلى:ولاملشبمخلافآسأرجاأبدعبمظن@؟

فىالإيمان)شؤأنب@و@رءبىديدادصذ@@لسحرةبلتفت

الاصضارهيرلاضير،عنهم-:،6ندقرخ@لالرأ-؟بلقلوبهم،

ةو@طقض.:@@ا،ضيروبفير.@ور.
الأذى.4

ضابدمنعلياضررلاممي.بومبالاةوعدمباتةبكلأ-لو@ى:،

به.شا2النىقاطسبيرئعابربئفتحلأ

نا.صوعلىفدجارينا@ه،داجرن!أى:شقلبون،ريناإلى)نا،

كمبالقالإيمان،نبلوتعنافيا@لتىإفا،خ@ارتالنايففر@ننطمع)نا،

باضا.لنب@دق4با8المؤصنينأولكناأن5@سحروكتماطى@فىعون

@اسلابوسى@طيه.4ن"بهما@صيان@لتمةطهنه-مبح@ختم-نم

وبم،كنر@بببملاكمىوش-بنرعرنوماحل
تعال-:فتال-

موئأبدوأؤخينا"
@نأرصتل52)نإنكمءييببادىأئيأن

(54)قليلرنلشيرذمةهؤلاهإن(53)حاشريئفى@لداقفىعون

جناتمنإبمنأضر-(56)رونحاذأ؟خ@ا(55)لنائظونلناكماي@



3 له@لثممرةرسو3

ؤأورئنأهأكذل@(58)ومضامءكرجملكرر(*)رعيون

قالا@ممانؤاءفدا(60)مشرتينممأتبيأكو(ا@لبصبنى

ا

@ب@دك@)26(ر@مىبنتال*(61)لمدركونإناىموأصحاب

فكق+فانفلتة،@لبؤبمصاكاصزبموكأأنإلىفأؤ-!

ىمووأ@قج!(64)الاضريئثمأخاوأز(63)فرقيهل@لرد@لعبم

نو@
ية7ذلكفىإن(66)أفرتنا@لاخريقثم(65)أجمعينث

)*(،.الزيز@لرصيملمزرئكوبأ(67مؤ@نياكثرمأكانوط

سوف"،بمباس@صرأقموصإلىرأوجنا5نه-:صجاونوله-

@لفمة.إقمن-بفممقدورممحلى*

يخروقجالمشرا@لسرةعلىمر.نتصراأنوئدو@تدبر:

ينساءت
ي@و@ص،@مقحيافىمعرمرص@مكثوجمعدأنتالى-قه-

له...يجيبىافمتاد-قه-)سبا-خلاعىل@إوقىمهفىعون

انييه@سرصر@ئأى:ببادى،أبرأنسىلى@و@وءباإذال@8لعدص

اظلىلنبدتاطنا@همبمباس.عهمسبحانه-وص-بوبهةلىيلاإ

طويلأ.مدةنفرصفالممخت

@همص.أى:ا..لإصبا@للأمرتعيلمتمبون،كماة5وفوله:

فيهفضاقوسأنفىجمتود.،ميبعكمفرعرنن@لبحر،،بهة)ديلا

نجد..-وفا

أيفصياسيئ،ثرحالماش@شقفرصصلر8؟لىا-:نماله-فىش@لفا.

أدلمرواحائر:جمعأئرفيوا@
نىويجمحو@م@خاس@يبهثرونالذينبهم

ح@الهات./..مررا؟شلاسسي،ن@.

:@@د.المحوشالالاتضمك@يهونجيك@اجمواسلاجمرأظلرا:



3عثرلتاصعا@ز. 3

4البجمعونجود.رسلاشل.،لصبنورممهصصبخروجفىعون3ؤ

كليهه.@المتصدة@لدأقنمن@ناس@

@دنم،اتحلوبمد@ن
@قال:م@ومنموسشانمنفى@قنينلى

"قليونذمةلثرهؤلا.ان"

خا.با؟بنهموضها@لنامى-مف@لتيلةلاطمائنةةوثرذمة

منم.والفه

تقعل،.رديثة@ى.صرذام،وثابلم،ثرذانوبأت5فىلهم:خهو

مةظيلطائفةاذف@،دذقبدونإبراضالنينعزلا.)ناى:

لم.ودالممو@@لببدبمترلهمبئ@كالناس

رووشاذننا،وخرومحمفتم،فبمجانهمو@أتلنانعلرن،ن)نهم.

علنا@م@حمم)نزأراحماعلىوتنبنا،تبطابافالوبانواليانون

بننا...دكشب

م،إح@وعتاطرنندم،لمح@نقصث::@@طضرن،ئيلالاجكا

خدلهم.في!بؤنرلاالامررصمامبنوسثون

@لأ@صاتفي:قب-بابمنخرا-فلان-حذريال:

قعلهةلهاتبو-

ساوخرنهبهد"يوحىعنه-@لفر2نهح@للذىمذا-فرعرنولام

@وسى-لهف.
ؤعاطوا@السع"ذبسترأناراد@أ@لالم@سلام-@ث،مح@

على@ال@عاقفىمهبضبتعروخربرا-الذبئشانومنئافهمنبئ@اقهر

بم
ربمعلوبالظورديهم،و(

دافروالآخطاربهةلمجاوتر،مرالمستمد

وحز"فرةبكل

لقلهمول-ومنموصلىأف@-و@لعق:@لكشات:.عاءبل،



يمرا.سورة32

ةشيطنما@نالايفعلونوايهنهموعلولم،فلبهميتوفعولابهم،يبافىلا

جلإذاضمور،نىل@@طرم)ضم@لوفرواطعادتا@لتيقن@منقومو@ثق

حسمالىصارعاخارجطينا
@دائقلى@مللمبه@اعتذرذبرطومن.فسا".

ر:ل@و@حذوون...ونرى:نه.وسلطافر.منبهر.مابهبظئنلا

)1،.0،0حذر.عيلىللنىافو:و@طاليقم@.

نرعرنرومنبئته)رأدة)تض@ماذللابحدسبحاة--@@@م

بقعرنناجنالمفاخرأى:وعيرن،نجاتمنماخرجنامشال:.مهوش

ه.@ناتمن.صار@دننا

برنثرنواللاه؟مش@وجمون.نيها.يبثرننواباتى@@ى:

منحا.

@ى:كريم،ومقلم"ايديهمنخصكانتالروأ@@ى:وكنرز،،
نجها.بضموننوالجة؟نة@كنرمسا

ا.ليلضوضشتنا،بتدرناذلككلنأخر@نام.أى:
@متوميرلم

وطنيانهم.كفرمعلى)عر@رمبمببق،@لشوص

كذد@ءالاصل@:عنرف.بخداخبركذالث،5وفو@:

وا@يونالجناتتلكوأورثن!أى:)صرانيل،بقماوأ@رشا5له:ونر
ل.--اة؟إصلبنىسن@@طوانازلو@ا

لكةوو@لبونالجنا@أى:وأورشاها،5وفىله:هاجمل:ل؟

ممربلىلم)سراملبنىردوجل-عز@فه-انوذفىايخل،)صبنى

بمناعطالموقىمه،نص@ك*

ح@
ما؟

-@@سا؟نونى@.نلفرصن،

@د@نة...كنو@دا

ن@(9)
"؟3سج@@كئاتص
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فانجوم،ذلك-،بدله-كلروأناضية،امز4@صذ@أنو@لظامر
لانويرن...،جناتمنفاضرجنالملى-،ظقرله-عليسرت

وتوطنرعونملاكب@نانبل،؟)صل@نىبدماومابساتينيما.
1 ،

،،0

عرنفرملاكبدلمصريرثرالمإسرلشلبنىأنبىمقط.@دلومق

لفلىبحردإلاهما،واورننا5نعالى-فىله-فىدنر@و@ندنومه،

ل:فبضوقىمه.نفرصمنهالى-ت@اقه-أخرجلشولبون

الارضاليخروجهمب@ممرإلىعادوااسراشلىب@أنيعرتولا"

@لفرونلبضلكد@،ومقا@نز@رحمىوكنوممروورئوا@اكز،@لفد

شهنراما؟@نوعوراثةفىو@ئه.ن@فرصماكان@لورئوا@كما.
س

كربم،ومقاموكؤتو@بوننجات
لا

3".

ل2حلىنانبل.صنجو@اشحار.ماصرانةنا:اورانةباادالمرويخل:

@سلام-.@عل!مرص-صرخنخروجم.عندفرعون

ويبدو
وأورثناه!ت@الىءنولمىفى@لنيردةصنلإمانع.أنهلا

مه،وتوعر@ىفرالافيناد-اق@أخرجأتىو@ايهوزو@ديرنالى@لجنات

وطسه،فرنملاكبعدمينه-لعترةصر-الىسهنو.عادموعىبان

مأمصلتىللقصمة،رضا،إلىمير@موأعا@نذلكندمنهااخرصثم

عيهمى-مو
@

لها.لمجض@لسلام-

اكا@والنين@توموأورتنا@تاد-،قىله-@صما:-يؤبدساولمل

ومغاربمالارفىثارقيستنشرن
يمضىكربكوت@باركنا@ا،التىا

ص@س@بلءلى@بملل!-3حابئ(1)

2آ2اصح@الشثنملالة(2)



اء@شعر@وةصك@.

انو3ومامهوفىعونفرخبصكلنياطودصصبرا،بمالا)صرثا"علا

ن،عرضلم

فى،را،فىأأسضحضبئ@دالةنمئئأنبدو%عبحمانه-:،وقىله-

فىعوتوف@رضا؟فىلهمكنوةارثين،@لرالهمون.@أ@بر@لمو

بكذوون،،2(.اماكايومنهموجمنود@امانوما

يرلهوما،وفىمه،فرعونشثما@ذل@ي@-بحانه-ين-نم.

شاعندمانياإسر
ضرتين...،نانجرلملى-:،شافقال-مدوم،

افسارو@رمسانحهم...أمو@الممقمهوت@عرنفرأخرجناأى:

مرعر
خات

بهمفدقواأى:فأترم،مه،.ومن.مرص
هثرقين8

و@@لثرونتفىدأخلاذافلانأثر@يفال:@لثسىئرو@توةأى:.فى

كا-
الصباح.وفتفىدخل)ذاخ

خصمه.يقفرك@ب@بحثنتاربااى:اجمماق،افىا.فاما،

رفؤحمه.يملأوف@حلاثر@طعل!سى-سنبيهمائبلرإ.بشد،ء،
@نا..فوةولاوجمنر"،نفىصقليلبعدجدوكااى:لمدوكون،)يا،

كللا@ى:5بتوله:وثباتتجقه@للام-طبهوس-ع@م.رد
سيهدفي،.ربىسى)نكزمراهولاواأسبمركاولم،لنكللا

دبهذا@
ةعلىسردسوالتأيهدعزم

ةنوبدليردوهوائل،إصى

فىوله،تالى-اقه-فمرفىله@لاحدود@لتىوثفتهبقية،ونبات)بما@هه،
@الضزإلى@قإباهبتهملىا

لهبا@حتمثلافىنوسرجاءبللى-ظاقه-لنمرموسىنتظا@ايعالولم
ا

الآ+:@@ق@لأعر@ةرص)لأ(

6@وءةلقصصورة(2) ،



3امشالتامحع،الجز.

حمرا،@لبوأى:البحر،بمماكاضربأنمرسىلىفاوجنا@سبحات-.

@قلزم...بب@و@يسىكانالذىوصقىال-ا؟أرجععد-

تقسم:@@فرق،@نبئ5بقاطرعضثئالىإأقلئ،فنر؟.

@لبهير.الئامخلجلكاأى:ل@يم،لرد،-لا@

أقهةبتدرالبر-أ@وأجبيناليابسبق@طرفى@سهومقموسىوسلر

ال@نانا-.بم:و-رشاب@وقىبنا-@ى:بن،خرلااوأزلفنا.ئمد-،.@ا@-

مدض@
ادوفدتاونرمهوسىش.نر@املكهونجود..محرنفرومبئخوا؟

@نت@جةأ@كافتفاذا@بو،ألراجينةير.طاف@قال@كقلمصرا.

فتدونجودهفرعر@أمامالمين،ئهومنسىوخرج.أنآكان@لنتيبة

)جمهن.فافرق@لبوعليه@ق

ومق@وسىرنهنا-بقدرننا،@ى:"يب@ناوأيتول:.@ذاتهوصلئ

نفرصلحاقومنأكرقمنين،أ-4س
نموين،الاخرشحاأغرثمبه@.

ده.جنروننجرص

لاي@ؤذال@إذبقرله:.خمءنر@ا-كامة-ال@مذ.يه-سجاختم-ثم

@ربدالر@نل@ين.مؤءأكئرلمكانوما
@رجمم،.زفي

@ايمألرسولأبهامحبك-ففصناهذإء@لنسفى)ن@ى:
تصةنربم-.

لنا،عةاولامادةإخلاصر@بلىتدص(عظية8لابة5ن،وفوصمرس

وخ
بد.رساتنلبل،عالدالاموصى؟فبينابهحا.بمايزمنفمذ@لا

-

ا
ش،.@عقلهو@5@ايهرا-لا@لر-

م-و.3

حبمدر@"أعملفهضاالمنتقمبىدغا@ل@:
معار!:@@"

انه،باوددرحمة@

لهم.@لمانبةجمملجث-
لحلام-عليهضتموسى-قجانبا.هناسبحا"-لنا-صاقوملشا

البدخ،سلوبا؟بهذا
نهبؤمشلقوموعلةبرةكونك



5لصعرعورةك@2

ضةمنجانباذال@بصبحانه-صاق-ئم
@للامطيه)بر@نيم-

نتال-

وتومهلابيهتاذبؤ(69)يبرايمنبأعا@يمواتل

7ماكفينلهافنطلأصنام@صةتائواكلأ.)جمونتهما هلل1(،1

تالوا)@ي(أو@فرلرلقينعونكمأوإكى(نتد@بذيسرنكم

أأفرقاك(74)يفمفونكبال@آباءناإدت
لأ(5)تمبدونماكنخإتم

ربإلالىعدو@مف!(*)الأفدمونوآلجؤكمأتم
!@)@مالمين@

وبذا)كى(ستينويمنيمروادى(78)جهدي@نهوخاتقالدى

ألمجعوالدى(81)صكييئثميميتنىوا@دى(80)فينفهو@صس
حك@الىثربئ(82)اديئيومخطيثتىلىيفضأبئ

أطقنىو
و@خطغ)له!الاضريئفىصذقيلسانلىراضل(83)إلصاطين

ه@6)@لصثائيقمننإئه،لأبطواعنر(85)@لن@يمنجةورثةمن

تنبلأ)وو(ولابنرنمالوخلايةبوم(87)يبمثونيومضاولاتحز

أفهأى
)98(،.سليمبقلب

م-اس@عابهإبرابم-ونمة
ضعددة،سورفىالفرآنفىوردتتد

دبرنبها،ديصاطفمم@وكانالبقرة،صورةفىورد-شوعة،صاو؟

شماتلل@@لدمو@تتلكية@وحمع@ص@اعلوافيإمراماء@لابيتن@نالص

ربه.إلىبهانحرعيك

ته)قا.رحمىبدورئهالىديث@ظم"بهانالانام،سورةفىووردت

يهرن."مؤادشا.فىل@ما.@طرئقعنت@اد-افه-أتوحمدأ@لىالادله



3عسر@لتاصع@لمز. 3

"

تبثير.يدور@رلفيهاديثاطظموكاند.صصووةفىلررفىت

"@صاق

ا

لرصيدوفيهطأطدثظم"و-لان)براهبم،صورةفىوورت

كأد%بهدمحا.منربه)دبهجمهمانو
@@@فهيتفىجرلرذربتهبصى

ام.ر

د@رطحرلبدلرفهادبثاطصظموكان.@اطرةفىصووردت

مناثات...مقالملاف@وبينبخه

@اشيهمة@طتلد@فماخالقر؟نح@ويخامريم،رةفىصلالرد@

"لا*وبهها
وحده.تعالى-اقه-لغلدةبدص.وص

قرمهوبينبنهدأرلما@لضأنعرضو@ا."ان!ا،سورةئو@ردت

أ.ةنصارتفى@لنارياهالقافم!ومنالأشام،مخطبمومنجمادلاتق.
ر

عيه.وسلامابرداتالى-@نه-

صوتفىمنا@ما
ونرمهوب@ينبينهمادلىنه-سبحانا-نيح@@لث@مرأ.،ة

دعرات.مقخالفهالىبهنوجهومامنافثات،مق

اواقر@ى:براميم،نبااعابهموانلتاد-.بقرله-بقرله-لقتتلقؤ

رصنباسأيضا-قى@د-علابم-@لىسود@اح@أ@هاي-
أمبم%)@نا

دباشه،فىبرنه"وا@مودثته،أ@منرمدعمبنانىم-ل@طيه-

ب@)بر@يمأن3،
ه

صالهمأ.:لنهىلالمما@رسللا*ثركهم،ومنخمم

لى-ظباقه%الإسراكش@

أى:ويخة.@عد@سنموبماتبدون،وقىمهببهلاكللذ@وفىلا:.

اطجة:واد@مهم@تبكيتجلعلو@ومهلايهلظأنوتتنجاهعبميؤا

وتج@-.اقم@زددنمئتعبدوةا@لنس@ثي.لي

@ب@ر@ب@بهعيههقوكانكجهلهاعافنفالماأصنانجد5تجرلهم:@كل@بوه



2 مر@.اكرةس3

والقاضتوا@لتاسوبهلهملغبانهموكفمأمناما،نجديقرلوا:@ن

ننوت@.ماأعنادن@أى:@لباطل@لعبادةبهف.
@و@اوال.-اوساثه@رجر@

@)اجكلالحببيتتربلها؟دتقربعلى@ونغكضيلا@نهارا،عبلطهاعلا

فرللمرباوتقض@لبمدعنهاكامجبنتناسالافام،تنح@ءيخماا،ومكذ

@فعل...و@@قرل@من

اكانورجيم@نبوتظمبما@للام-عل!أمبم-%)محليهمردوش

@رينرون-يننرنمإوتدعرن.)ذيمرنك@@للهم:،نتاليتلون،

التىالاعنامهز.و@لتبحيت:@لتيهسي@لعلأمبم@)لهملاى:،

بمباد@منحىلو.دعرتموما،اذادعابمتسع@ل@قه،د@نمننهاتحيد:
6لافرمنهبئأو@لنفعمقبنى.تنفيتماد@قوملعبدتمرها،إذالها

أعبرألقمهملنبصببهراب.ابراهبميوأبهواأن@قرم@تجطعوا

كدال@نا2با.و@دنابل8فقالوا:إبانهماليشح)دفابأواحش@،عةابنص

يصلون،.

لاابرامبمبافاتكاصاكامنامهذهاند:لىاظأى:
دعإيا،تسمع

طرإكمعلهفر@ببدو@ا،ناآبا.وجدنايهنناواي@،ننرولانناولات
و@مفا)نا8زماذر@كلنفىص@البهالةالهمأ@.ألهماكلرافمعب@دنها،فى

6)ناوأمةعلىيا2با.
مة:نارلم

بر

لهم،@رةعهيلنلا+الم@صطيه)برا@يمىشص،@هذا@ققلد@وأمام
وحمسفتولى-تاقه-مىنماعبادت!بانمرموبجا@لإعللة،مو@بودك

الامدولفإنهمفدمرن.ا،باؤآو2أغتعبدون.كنتمماأفرأيتم"
."@لالمينرب

أوشاهدثمأبمأفرو@لتانيب:دالإن@سببلعل)برأميملهملظأى:
الى-+فأقه-ثلرنمنالاندمونو2باؤلمأنتمعبدةلهوها@قىدناما،هذه

@



مث@عثرلتاسع@لبز.

عابولبىودمالميمر@ضمالعرباقهلكنباعللةعبادناانلى؟رلمغا@

و@د..لثبد.افدةخرة،وا،ادنيافىعلأفنل

كم،.5إجمرمقاصتثناءمنقطع@مالمين،ربلا@قرله؟

فىقه،للسألةقعريراعدولى،8آل:سانما@ا@بماف:صاحبل3

@ظبتنب@دوللهمحب@دةله@محبادقفرأيتىأصفىفكرتأنىمحنى:ول

نصهبهانمحضيحةأنهابشال@وار@مشه،المجركلانىعبادةئرتو3

كلاالاامبميمالصحنا@يخقولوا:والينظماص.،تدصعليهاوبنى@رلأ،

لملمعدونإكمل:ورظا@بول،إلىلهملعسيهونلي8ئسهبهنس

@تريفىيبلغوتد@لتركى،منإبفىدخلو،.،تلد@لثابة،كن

@
@صوح

التقبل.لىلم@لتأ@لآد.فربمافيه،ليتأ.لانه@لتصريع.يفهمالا

)إل:ة@.،بههوارحلاإناقه-:رحمه@بافمى-عفمامج@وفه

تجحدنو-ناسارجلوسثب،ا،الىتجتلا-أفت،جمثكحت،

لأ."،،بييهم.يلنىولاماصفقال:@رأطفى

بمةكرعفاتنخالته.إبرابمبهوعفما@ابهريم،@لقرآنح@نم

عادقأخلصأىشبن،بهدكوخلقنى@لذىل:.نق@نه-سبطبملاله-تبق

ةأو@د@لذىإيئ،لعإب@
نىساالمايصاحلم.@و@شيدتوالذىبق@رص@،ى

2نجق.وفىنباىفى،

لانمتعلىالنب@وجذفيهزيو1خاقنى،@لذى5وقىلا:"د:ا"ظلى

دقىوده،د"لااعلى@رعأو@دببان-..@لو@فبدددأو@لميناد@رب

)2،.8لةخبرفعفىعلاحم!جملةفو@دفي،"

مروأش.تجله.ما.@@@وف@@وبتين،بسندلأمرىو@لنهونرلا،

.3هاص3لنمير@كصات-)؟(

"

.@2صء2لبدل!علىحلبا@بل(2)



@ثرا.رةس@ثم

الئزلاصمث@ثلبولر@شلهمقيبىوف@طهانى@وحد.ة-سب@ا-

انثنيدشضتذأصل@"نرلهفىنضهالى@لرضواناف

نه-صب@-4اوصكلوجل-عزلفه-خاتادباخنالى-،اقه-منالكل

و@ثناء...لإسقا.واوالإطماموالهمابئ،اطنقشةأ5

الى@لب@الحباةعاثه@جمتنمبميتىوالنىفىله،فىبالإحباءوالمر@د

نه-أم@بحاألادت4اخلصلنىاللالمفىبدفاتصومنأى:@لتياتيوم

م@ةباةالى@طييفىثماجله،صفوركلىجمنى@نوحمهبقدوةالنى

يومأخرى
و@طا@.ث@ب.@

تهالإطيئالاص.لاتساعمجييز،ثم"قولهفىبثم،"@مطفوجما.

ة.الآخرفىوالإجا.فى@لدفيا

بغفرلان@طهحموالد@له:بتركريمة@ادلصفاتهذهإبزايمخمئم

بومبردذنوينرأن@أطمعافىو@دهوص:@@@ديئ،ومث@ىخمات

جل-و@زد-أحد-@ذ@علىبقدرلالأنهألقاه،

ت،سبحانهربه-خ)بر@بممندبا،درجماتأحمىالابةمنهوفى

ماعدولام-@@عليهو@مظم-وحده،الهإبرةافى@هيرجهلألا

شه
فضه،ضماخملابا،ماوبتبىالاود،خلافيخونفدأمررمن

نىتنوو@نحذر،علصنهايهونوكالماص،تجتفأنويعبما@لأمة

وحد..فحالى-افه-الىرجاسا

اتبعاجميل،ثنا.بهناربهط@للام-علية)برليم-أثنى@نوب
ذلك@

باو@سعامععزولأى:هح@لبرب@ال:.اشحاتاطأت@لدصتجلك

فك،ورفوأضم-رفيتالذبنعبادكمنبا@ماءين،تقوأ@

به@القىش@كث
تجد.فى

إا



ضرماتاسعالجق

حنأ،ذكرألىواجملأى:الاخريئ،فىعدقلسانا،وأجل،

ى.بصمنضأقىلضىخرا،الاممفىوأفىاكربماطيبة،وت

منوجملخالدأ،أثره@لة،الصهن.لهة-سبحاولقد@باب-

وسلى-.عديهعلا@تهعد-سيدنارأ@موعلاين،اط@و@نبيا.ا؟ذديته

القاكضلطالآخرةفىا@أ@واى:أفحبم،جنةورزمنولجعلئ،

وبوراتهاجنتدبخولأكرقهمالذبنعبادكمنللحساب،ربى-يا-

وكرما.شدشلا

وعدةدإنى@ق،اططربقعن@فا@ين،@منن3ه.1بىواغض،"

إلهى-.بامندك-لهاستنفربان

عنهممارجعومذأكير:،بنال،

تالى:دظا@لا-؟عليهابر@ميم-

أنهلهتجينظاايا.،وعمطمرعدةعنالايهابرامم؟اضفاركلنوما،

حيم،لاواه)برنمبمنلممنه،افيقهعدو
(.).

لكمنتكاقلى8@ال:نه،ه،أسعفاشفىقالإط،ت@الى-وظع-
مماوبهمبر3)نالقرمم:قدلراذلمسهوالذبئابرأهيمفىخنةلوة

@بدأ.@بنفا.إلمذاوقو@وبنكمبيتاوجمدابمم،ناكفره@دوقمقتجدسن

لطدلدومامتنفرنلابيه:،ابر@مقولالاوحد..باقهنزمنراخى

ضى....،مناقهلدمق

"تضحفىولا@ى:ضزفى،ولا،

نحخبلدكبوملكةيمثون،يوم

ى.نقعيرهقونجاورفىواجيلسترنىبللحاب،الاخرةفى

،

لليد.يىقنجون.ولا@اللا@فع@وم

تشحئولالهر-يالمواصترنى-لى:صبم،بقلباقه@قمقالا"

يومالقيات.بوم
ايهنه@و@رلادم،ولا@قالهمأصشبثىءلناسيتفعلا

9ياليفوبةسورة(1) للآية،رتالمحعناص(2)1
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ا.برال@سور؟3@م

قاق.أوضرككلمقوبلامنه@لمبادتد.بهمبئلإخلإصينتفعرن

@ي@،.والافعال@لرنجرلة!ات@لثهومنتهابمي@او

جمثالهق،بكلمةفى@لنطق@ث@جاعةابم:%)ضةويهذا@ىفى

لخطعباد@مببورنوأبا.تومهبهجا
م.

عنبهيمتذروناعنىلايجحرنقومهجعلت@لئالىاخةيلبوفىى

ينلون،.كنلاناباه6وجمنا5فىلهم:سوىالادفامعبادة

ىوش
فهوخاق@النىوجلى-:،عزربه-شهالجيلىأ@نالئنا+

"،.يثمين.@وضتميذا@@ويسقبن.@نىي@همروافىيهديق.

وجل-،عزالىخا@قه-بهيتفرحالذىا@عى@طأطأشعى@لدعا.و%

معمج@ثر.وباندسل،و@@لمزتهل@%
أفىالهمجعلوبأن@ماءين،@

@صة@لرأدئب؟من@حهوبأقخ@،أ،الامموفانه،تنبط:،

@نعبم،
مة،التيايرم)ب@لبترهيستر.وبان

اخلاصىصصى.اسالضلابنفعيرم

وعلهمفلربهم
@

@@دصوس@ما@.
)برأمبمضر@ضدةفهاالمتاملي

ال@صمنالمنب-@و@أ،@طايموص-
الحساب.يرم

فايسترواتاياما،مجنبناأنوكرمه،بفنلأتعالى-اقه-نسأل

الجبل.بستر@

يومشابدمث@ا@نذال@بدسبحان@-يين-ثم
يحيو@فيلمة،@

نجقرل:وحسرا@م...@فاوبن@أفى@ل

يلو(91)للناويئا@يمزتوبر(90)لمتقيئ@بنهوأز@فت"

ماأيئلهم
9شدونكنخ ينمرونكمملائهدونمن(21

بليىوجؤد!(94)و@لن@وونفيها@يرافكي@(96)ينتصرونأو



ك@9ثرالناسغنىهاط

صنلال)ثكنابناثهتا(96)يختصحونرمقالوا(95)أعون

برببذ@نسؤيكم(97)مبين
(99فاموإلا@برأصنلناومالم@)رو(@لما

لنافا
ةلناصأنفلر(10احم@يقولا@)..؟(تائينمن

ئمأكثركذومالابةذال@فىبن(103)@لؤنينمنفنكون

@لىلهو@لزفيرئكوبن(93)مؤمنين
3.،)401@

بمعئزلا@افي@ن."لبنةوأزلفت@ةجحات-وفىله-
@قرب@

كطعنأقسهمعانواالشنلتقين،@لقيامةيومبئاوفىبت

نها.ؤوبتلذفن%بثا@دو@اعثرتوصاكياد-،اقه-الأيرضاه@

وبرزت.
للحا

محخوا@صى@لهااديىوون@ناأما@:@أ،وي،

@مح@ي@ا@نروا@ئرواالهدى،

برزتلقدبة،اله@ا
اط

صيراالاوبأ@رلهمصيم
غا

ونتبدماكتم--!@ةو@تانبنلقرجصبلعلىفرين@@@الزلا.نبلنم

.
تال@لق@درنمىفىالدنيانهأقعبصكتم@ق@الالهةيينأى:امه،دون@

اه،سنماؤآءبفاحمونوقئ

5 لم"يتصرونأولم.ايئطا@لمذابشالآننم،ينحرول0

صمأبهميحلالفىإور@لضعن

3م*،.* 0 ئيها.حبعا@وصتحلونها@نم،حمبوم1

بيخ،وللتربث@تقرخلقصردكأ@@رلملاسعهامالؤالبالمضودابرلبى

جواب.لىلابكاجااوك

بلعظفىعنلبمنشقي@.ا،بهؤلا.@احلجحانه-ذكر-ثم
مذا

أجمون،.ابليىونجودو@لناوون.لمبهاةفكبجوا5شال:قانب
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ى،أخربصةصارجهعلى@قا.ال!هو@،،"يهربرولكبكبه:

جىءوتالى-،دوز@فه-منفرونبدما@ل@@لتى@لألهةالحعوضير

انىنهمذجمودطو@الممبودسنفا@قلى:بهم،@قبميلعلى@ير@لتلا.ف@

سرممم،الليسنجودوسم
0 @أقامحهمقأمالشياعاكناسأكانر1

فى@

الإنس.@

لمو@فا@ين،@مؤلا.الةنرطشصادقتصو@ايهوبموفى@لتبير
ظطولاة،مح@اولارش.بلاجنم،فىباقه-و@دياذيتاظون-

م،

"أضلاؤم.نناثرتوشبف@فوقبعهمبل

نيهايضممون.اومراظيمقالالهتهم@ناوون@لهماظسبحات-بين-ئم
بربنموبمذس.إ"ضلاللفىكنا@نناقه

لمين...،دم@@

@ط@لظاى:
ناتضم:و@لبرولهم،الخسا@ةص@ل@دبوثيم@رنة

ذ@لبادة@مالمينبربفى@لديخانسوب@كناأنوفتب@ن،ظ@لفىالاماكل

ننفعون@ولاضرونلاخلقهمنخلقالمح

الإنىشيا@لينن@يبرمرنالاد@ءطريو@انباعمحقأضلنا،وما،
الإبهانعنفاوصلووالمصياتوقو@لف@لنا@ايمفرازينوافبئفى.و@

بة.والهداعهوالطا

منبنأ-ومالناطربنا.كدلنايئفرنض@فيز،بن@لبوم5فالنا*

صدانته،فىنحلصاى:حميم،عديق،
ناإمربهتمربنا،عندعنايداخ

السيب.ما@لوتفى

سلملهداثفعشفي@ععلى@دوتاسفو@لر@د@لتلفاثرصى:قال
@لتا-ت@لحالما@كطلللمربىترقراو@لىفك.@هضفيقعدبق@ريخه،

دعذ@ب@مفنخيممفىبقعهممقلهمن@لن@رلا-نفوأ-جث
@عليميثفئ:@مأسش-4لهمن@@نثايخا-ويفوا-بكفاقه،



ت@بزه
،3كرسع

@و@نلصهم،لهم،جعوتو
علىكلالداللمتمنى"كرة...فافلو@ننالى-،قوله-فىر،"و

الإجمانه@نماظتهملنداركاخهى،مرةالشياالىلرجعةو@ايهرة:لتححر

@لاعةمنأننامافنستدركاخرىامرةالديخالىلمعردةلنافياليتلى:

عنهموأبعتلهم،الجنة@زلفتالذبنالمؤمنين.منويخوننالم@5قه-

فبها.نحدوقنحقالنر@لنى

نمة.بهخميم.ممابرا.لمت@ةصبحانه-خنم-ئم
@لسلام-علهم@وسى-

ن@...،.ؤ.ممئرلم.أوماكانلايةذل@فىن@قال:.

أيما%حالعنبم-@لكرلأبها@لرصللا-فاهذكرافىذلثفىن@

@شخ

وخ
أ

ئرمالأصوعقيه،
لمنوظةجةطذللا@طهانة،@قإ.@

@@
ومعمتر،يؤمن.أن@@

ايمفىمإ%أكئرفإنذال@
ؤمنيننوا.ما@ا

@رجم،.للزبز@لهوريل@لان8

فصةمقجانبابعدذدصبحافى-ساقئم
لمتضادطفىط@معوح

نوحئمأضلهمفالإذ(105)نوء@نرسليقنرمكذبمت"

الهفاتقوا(107)أم@يقولسر@لكمإى(906)لئقونألا

برإنأب@منعليهأصألكموما(108)وأطيمون
ربفىإلاأجرى

واتبمكلدأنؤم@قالوا(190)وأطيمونالةثقواظ(109)للليئ

@سماحهمبن(912)ي@لونكانواتجاعنىوماتال(119)رذلونش

أ@نآ(114)شايآلجارد@كأناوما(193)تثئرونررفيكلبلا

1@ىلآو--91فمسير)؟( .8.



2 )ثفر@هسرر4

@يلأ@
تنته@قالوا@هن!915)ضبينير

((16)شير@لرصنقئنلتكويانوفي

ويهمي@نىثنتح(11الأكذبونقويىبأرلثقاذ
2@رروفتخما

(199)نحمف@لفلذ@لثخوفيومن@نأنجيناه9)ها@لؤمنبنمنمسومن

لمأكئروماكنلايةفلكقبن(120)@لباينوولمب@أكرقناثم

)221(،.الىيملهو@لمزيزرك@)ن(129)مؤمنين

تمةصتمك
تذفيوتد@لررة،منهفىورت6قومه،معنرح

ح.وشنوق،والمؤ.د.وصا@،الاعوسورمها:أخرىرفىص
"

أ@.باصالبولبها

@عل!يرح-نسبويتهى
فرحذسوقد7ءا،بنغيثالى@سلام-

موضحا.و@ربح@يننلاثفى@ض؟نفى@

نوصا،)أيه@ضال-@قه-فارسلكامنأم،صنتبفرخترموكان

شاد.@لربقعارعد@بدلهم

الأنرباؤهوقىم
وفدوأحد.جدفىثهتجمرنبن

ييم
لهم.لمجاورتهجمازاقىمهفييهمجانبإ،بينالرجل
كلوكذللاوبزنث،يذكرالمصباح-ركاو@لقرم-ألالرس:،ل،

جمع@مم
ل:وقينرجمة،عليمضولذاونفرةرمطحكرلثظهمقلهواحدلا

@لأا،.@ظ..ر@باعة@الأ@الو@ثةمحلأتا@يث@@لا@شلهولحقتمذكر@ر

وحلوتمبهنبت5تالى-:تولهفىبالمرسلينوالمو@د
ةصايمإرا

دعليم@حا-شنببهم
يب@ت@@ثمابةله.قكذ@عمقبنل@،وبرعنهلام-

لأئختففال@ولفى@صةوأصبرسالهجمياراجأ.شنهملركل،،كاليج
ن.ؤألم@اد@انباختلاد

1ي-الآر.@نسبر)،( 1ص9 06.



*3@حركاسعالجز:

و،
وح،لنولملهمل"إذ"لى-:نمانرلا-فى"ذا

اكذبزأى:
ن@هم

@وتتقركالاأى:ت@رن،ألا5وننوالامحالهملظ@نونتنوحا

-
صر..ا@باصتركوو@دبادةلهانتالموسرزت@بم،الدى@ال@3لى-اق.

حبهبعرفرننهمواحمداكانلانهلهم،خرةبا،سجا@ه-سرعنه-

ببم.ويثاةونسبه

ة

أمن،رسرلم@@ق@فو2نء%-:@ح@بقرله-؟لهمنمحهعالم

الجافةوعلممانهبا،بنممعروفرصوللا@تمالى-افه-بتقرىأعصلم

دمحة.أو@فاأو@لخى

أنةكذك:.ى@صوطادام
و
لىعل"عابهلملاوماوأطبرن.فهاا

لمايه@ماإلاعلىرس@)بى،أدصآنجماىأجمرإنى.دفيأجر،مقمذأ@لنمح.

أن@م..لى"أجرىشعىبتفضلاف@ىومراب@،ارسلنىاو@لذى

وا@اين،.أنقوا@قهأ@ى.حمقيتةاصمبينتولفد

@د@قه،فعوكملاطرقيمقىمهملاخندنوحااكىاشوم@

لهم،أخونهلهميينجدأناقه،علىتق@ىاتثلاث@لامجضهم

صقإي@.يدعرم@ابلقافى.مخماجر)خذعنوتفنهعدلم،وأماش.

ليروالمالمين(ربافهمقإنماصأجرهبانباملمومصارحتهويخر،

سوأخدلق
أد.

دمر2ق@تر@ح@لقدآلنيهميهيم@طدترل@ذا@علردلمكانفاذأ

الارفرن،.وانضدلكفؤ@قظرأضال:،

جمعلارذون:وا
ولالفى@غير.قلل.لااؤمررفل.ا،

@و@لشبلجاها

نوحفىمل3@ى:
ةشالى-فه-@بات@)خلاص@للما@عالم:5لا

ث
ا

مقكاتجصالدبنانوالحال@،أنؤ@قنرخ
ضرا@م،دناس،@سفة

1بخنا@لدبسة@طرفوأمحاب 0
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ألنةعلي7يانه،مقكئيرفى@لقركذحكل.ندالمرذولوهذا@لنطق

ق...@@)د@لدبئكميك@عندم@أيخمانهمسنبر@وم@لزيخن،

)نلون.ي@نرأا@دما.@ا؟@ر.نيقرل:ردا@يهمانوح@يميرد@و@نا

علىرد...،إلا@سلهم

أ@الةلىعم@و@:4ةوابهر.لماكلر@الاتصي@لعلىلهملظنى:

فونايختىأناأماتالى-مراكه-أعالهمنوايا@رحضقهبعلمإزإلد@لباس،

ظوامر@ا.صبعلى@لناسأعالئبول

لى-تالقه-لاعلبههاحسالي@عم-زدرفلر@ا،@ضمغا-لاء@وص

كغرأى:"ونرقث@مربهم،و.مقالهموبأحواطغببوأعلمنهووصه،
@ل.@من

الا.مجقاشورو@دفم
لحلغبريفا،لاور

عليكمردىلا@ة@
ماقاتم.قلملذأعادل،يخرانكبز@لناسنشقئقىمولكنم

مجمئم
ا،

الاحو@لمنمجالأنا،موما@يقول:@قف@ة@من.فى@معص
او2ئو@ضوصأنبرقالذبنالمؤمنين،بطارد،

أأكانرسرا.فىبدع@

لى:بد،نذيرلالمأناءفافولم،ش@مزعم-،فىرذدين-ا،من

علاواستصرما)ذاالمصير،بر.@ناسأرافعالا@لإنذ@روطيىليست

@لفقرا..منامالاغنيا.مناشأ؟سوا.كفرلم،

فد@سلام-@علبهفىحا-أنزىفانت
المنطئبينعاي@م،رءفىجمع

أدصفيالذىجروالزثجاعةو@اطزمبينويهبم،اط@رصين
33.

لججاونمحم،فىحصاس@@لذىالمستبم@لنطىأخرصهمووو@ملنا%
حياشتنت@لم@ننسلام-:،عاي@@نبم-فيزرنارعد،والى@لنهدبد
المرجوءيئ،.نلتكوش.

لنا،جمادلتدعنبانوحيخفلماذاأى:
قىكالىنا)ياقددصوعق

تموت.خىباطجارةمناجمومينالمرقلتكوش.لهتا،2عا@ق



"ا@.
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.

جمدو@اففسم@ع@و@لرعيد،و@لهديدالقوةالىباجاوناللناةومكذا
جوكلمنقاط@صابصرلموقدط

ا
@ىرب@لاضحة،@باء@نهس@،

"لسدبد.

سنةا@ففيهملبثأنبصفرمه،إبمانمن@لام-نرء@لبهئىو

@لكفرو@لفحل،@علىرصر@ممايملنهمحمعأنوبعدعاما،خسينإلا

هفاعلىواشمرواكذبرت،قرى)قربوقال:،ربهلىشرحا

@ومنونجنىفتحاوبنهمبينى@غأقطاولة،القرونتلديك

قيى.

موب@.@بمشبقلرتد@العادلةنا@بمأى:@لزشين،
بهتنجى@ندك،س@@

أوش@؟ق.@طإ@ل
طل.@لباهل

ةأنكا@ر،ا،فىلالإش@ازالةمنني@فانتح@.رحموحمى@
خ

ئىء@

لتح@فانع.2ساقجلولذا@لاق.ال!هاازالةإدبؤدىللفلق،

ا@ق.قأف@

س@ا@ر@نفانيفقال:ر@ا..نوحاصخابقدأدهصجانه--@@ثم

@باتين.أغرتنابنمأثعرن.نى@لناك

أقوحثوللبعح.ارأحديشحملالارصى-:يقرلو@لفلك-؟

يميمر"1نأيقرنى
جمما.اصسلفاصلةيخرأقوجثدأ.مفرشصملالمملأ

المضة.وسانلمنيه@مامجتاجونوبكلبهمالملو.وللثحو@:

دسفبنةفى@المزمنينوضسمئفانجيناهثعا@نوحلعبدناقجبنا@ل@:

@قى.ن@لباتير.إنجائمبحدقناثمبى،لمحاجةفىلموبمابهم.للملرت

وضلالهم...كفرم@ل
فوحعنيهربم-أيها@رسول،لك-ذكرفا.الذىذلك،فى@)ء

نين.كص.أكزماكانو.نا.ص:وفل@نبتناوحداعلىكصىلابة،8ونرمه

جم@لالو@لعزبنربد@ك
"
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@للام+تعلبههردقمةننجا.جاذلك،بحدلايمربمةلورهساتثم

بالى-:/ل-ظه.قو.خ

ألاهوداخوملهمقالإذ)ك@\(@رصاينماد@كذبت"

1وأطيمؤقاافةفرافا(925)أمينرسولولكمإفىن@)429(تتقو 26)

أا2)لأا@اتمينرلبىإلأأنجرىبنأجرصعليهلمحكمأطوما

لطكنممصا@عوتت@دوق(128)ثبثونآيةبكلنأتجش
افةافاتش(130)جئازيئطثمخبطثتموبذا(129)تخاروون

نالىباكمأمدا()ك@تلونب@اكئمأم@ذالذىاوانض(139)وأطيوفي
تي!(138)وعيرنوجنات(133)بنينو

نريوعذابعليكمأخات

ثا)63؟@را@ظيقشقكنأأنماوعطتسو@بكللينا@تالوا935)عيم

فكذبو.(138)@حذبيننحنوما)كم@\(الأوليغخالقإلامذاإن

بقو(139)مؤميئأكرمكانومالايةفلإثفىبنفأهدكنابم

)041(،.الىحيملهو@لزفيرئك

قصهوردتوت@
الاعرأت،سررةمغا:شتىصوردقرمهدخص

حفاف...ا،ومود،و

@ل@عيهمرد-نسبكىلث
نرح-الىم-

ابه@يىنبم@نىأبيمإدنبةماد-تيلةموفىمه
تأكحم

حثا@وا،بافي-بالاحفلىمساكنهموكمانت
جمع

مليروعرحقف
ل-.الما:@لكثير

@،لينهاممردانببهمكال-@مه-نارصلسنام*أ؟يبدونوكانرا



فر@لتاسعلؤ.

ءصبحاله-يهره-وفي@،و@ل@هلحاثةمولياصأذ@

و@ق.قيا

3 4

بهم
ه

ت

له@مبادةساخلرصر@ى@قهلقرعلىمجضهملقرما،ضحهمردان@تعوف

عليهمبمنبلاشايهم،تالى-اقه-رصالةتجاخفىأمينأةوبميان

للاجريلشوإنمالهم،علىنمحهاأحرلايألهمأفهوبدياقولامحد@م،

حده.ولى-قماثه-@مق

قومه،خلام-@ص@عاجد.-اتبصه@لنىالملكفىذ@صذوتد

بحه.مننبيا،ا؟عليهوسار

م-@ل@يه@د-تنكرصي@@
و@يانفشىقىمه.عل@كاتما

."تثرنايةريعبكلأننرنفم:،ف@ال

رض.ا،منللرنفعنومو@ل@رية،جمعأرا.-بخرو@لىخ

)جأبربهالمر@دوتجل:@لرتضع..الجل@و
اللهولاكريخرغاأكاشام@@

ب

مرو@لنك،زاوشه:قفعالمرنلل@به:ادالمرعلى@نونوالاكثر

يا".الزارنفاعه

يعتبنجا.تمع،صنس@فىكلوا@ب-والمشيلعلاانبحرن-:@@

وغرورآ.فم،وشعمع@علىوعلامةأبة
@تينة،فخةقصوراأى:عماخ،وتصلونأى:وتتخذون،.

حلعاماين@ى:محلدون،لمدكمللأ@ار...جماهنيهانجمرنحبافا@و

الس@لوأردتمذأد@أى:بطثتم،ني@0.اذا@لفاةيااطن.فى@@خلودبرجر@مق

يق،جبارنيبمك8يخرآمح@بنىو@الالم4

بكمقلوادأرحمةنرفأنرتسارو@وكر@تبمئفاخذض.@ى:

فىلهمتطاوفىمهعلىيهراتنرلحثلام-عليهمردا-انى



أ.الثروةسو3لأ8

ولرم،؟لهملامي@شعلابقصد@قاخراو@@بثو@بقصد@لباىالبنيان
كمواكماتهم،اضفىالذتنفهم@ما@@سلعنإضرأفهممحليهميهرت

عبهماستنكلكافيها،نحلدونإيهاكم@دنالم-زضمف@تاش@ئ
القاتبات@طر@إقىالهبموهم،مئماعروتحجرفربهم،ةتوكذلط--

ثنقة.أورأفة@د@نبنرهم

علىوضكل.وطاعته@قهلتتر@لرممذانل،ا@نلاءعنإباممكيهوس
امدلمون.تلبماأمممانىوأنتراوأطرن.أقهافانقرفقال:،نمه
علم،.يوم@عذ@علإيهمأخاف)فىويرن.وجناتونج@.بانام

أ%كو@ى:
ا

ةرآ3طفىصن@@اقه.وانترأذانل،@لض@
أو""

سلاتحصلرانأ@آ؟الفىتاد-ا@قه-يضواض@،،أ@ها
@ال.

ع،
شد

أمدموأمر@ايهم،أعزسدى@و@اننم-والبقرالإبلوىبالأنمام-لمدآ
@لحانينوأمدآبالبا)يمم،تر-واي@وولادبا،

@لتىلحيونباوفار،باةمر

طب.كلائهاي

أنهبببانله@،)رشاءختمفم
عالبهمبخئىوأدهمهم،@علحرالم@

فىعنيمعسذاببهمنجزدأنددونهيستجوالماذا
يوم

الهلموتد@

أولا@م.ولاأ@را@فيهتن@همولا

فد@لام-@عليهدا-صانك@وبذك
ميب@لزلينمهلقونم@بميئ

وبينكيى،ويلتر
اد@عنث@قهبينوولتبثير،رنذال!ا

عررواطمم،

.@محمن@كل

ضر)يهئو
نجدلموإس@قالاحمنا،قىمهيقبايا@كيه،اطنلنحاخ

لمعظتاوعايناصر@.محنم-:،6ن@لقرح@كا-4لوابل؟قبولا،منهم
."."@راضاينمنجكلم

استهتاربكلإلاظراوندصم:وعفلهمأنبسدلامردنرمتاللنى:
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ممقيهوننينينااولاوعلمه،و@ادعملىنالشوىدباص@دب:وصو.

د.رظافيوظليلابخرناكأغيرممنأر@لرعظجميمالن

كنش@،لم@رأوعظت.ني:.فإن@ثا@:.@صاحبل،

واحمه.و@لمنىيخمر.

أ@كعايانجرا.المرادنفرق،،ا@وثبويعدالمشىليىنلت:

ابلغسوبىشره،أهلهمق@صلاتكنلمأم@لرعظى،ص@نىمذا@لشل
.3...شعا.لمأملك:@رمنلهوع@ه،)عتم@دمفلأفي

ا@علاسنرورودفى@بقهساعنلايقل3خرفىلامذاقوفملىلغافىأاثم

منهتنهاناالنىاه@ماأى:الاولين،خلقإلاذاإن.فقالرا:،بميرة

نع.المماذ)ضاومقفى@لبنإن،ااملاولمق
لين،الاوائناإحلقإلا."

نمثى.نهجهموعلىنسيرئارلم2كلو@نفى@طياة،ومنجهم

ثإلاولينخلقإلا)0،لقرأكثرقرا8مصه:ماالقر@ىل،

@بم

أمرم..جرى@يدو@اومذبهمودبهممحادغمأى:@لام-و@ا.@@

بفتحوليزء-ا؟خلقإلاو@لكسافىعرواوأيركيرلبنوفرأ
ط@اط

لنلاواق.اخ@الادياصختنا؟لذىااماتأى:@للام-لاسكلف

ر@نلتبا@ةلى@لق،@باحادبثنن@@دثناتقول:ربدو@وكذ@م،

0المفتملأحماد@ثوا؟ 0،0
.،2(

جالةوتححرعلبشنواكامافوربمةلاعرألابةتينا.وعلىءلها@لقر

بينا.شوبرأ

بمعذبين*فىوماقالرا:،و@شنعيضفرورلىذلدإانتقلوابثم

كثىصلعناف-عص(1)

ير@رطب@ت@(3)
1ش 1س3 2



@جربقء3.
ا؟@بم

مإلا؟هنهعلىجمذيينومانحنلحياتنا،ارقضيامادضحالنا@مذهلي:

ك
"

"ا.نصل

"دطصمردشومكذأ

يملابخييهذا@لرد@حي.ايسلام-عليهحهم-

باطلم.@لوجمردموجفا@مإشهنارلم@لى

5نالى-:ل-وحمم،،برعةالال@ةكمنهاجاتو@ذا يهذاو.0

يهنام،.فام@

ى
"فاهايهظموكرورمعلىباعللهمصقىمأعرة

يهعر،عربرقي

صرس،نجها@قرمى@@حوما،)يامو@مانية@يالجعع@مصنرعا

ا@،أصشفهمأنعلحالى-ظأقه-جممأطخاوية،ضلأعج@ذكاكم
ة،.فىشاأشدنرن:.وقيبهادرنأواتكاانقىك@أو

وحنم-
ز@صبهختمفصهم.كلاسحايه-

ليفظنبلهم،منقىمهمعنوح
بد@ورصانزنين.أكثرلم.نومابملآب@ذكفىاءاتاد-،-

@لرحبم،.الزين

ءالى-:@ال-فىمه،خعا@ضه@ذ@بسبحات-و-طنم

ألاص@غأخرملهم@ل@!(141)غرد@لرسليئكذت"

(1كارأطيبرن!اثها@فاتقو143)أمينرسولرلمإفى(1)2،تتثقون

لها(5)المين@رلثكلإلأأجرىبنأجر،ك@ع!أسألكموما

ر@زو(147)وجمونجناللف@(146)آئينهناهافيماأتزكون

ظبيويمالجبالمنوننحتون)هكا(مفيمهاطا.ونخل
(949)رهين

الذيئ(159)أمر@فرفيناني@ولا(950)نوألج@افهفاتقوا
منأق@إثا@الوا(@2)لصلحرنولاالأرفىقيفسدون
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2ر@

منكنتبنإيةفأتمثلناإلابشرأنتماا()ك@0طسمريئ6

1عظهايو@عذابفيأخذكنمبسو،تمثومأولا(9هملوكاه 56)

لآيةنللافىبن@لحذ@ب،مأخذما(*)نادم@نأصنبمراوهافمض

)ك@؟(،.الىجئملهو@لزينثكروبأمؤمنياهعا(بمأكثزماكان4

وص،@،الاعر@نهاىأضرفىصهفر.خلحعصاتمةوردتوقد

دوضوالفصر...وال@ل،

3
@ملام-عليهعا@-الهاأرسللنىللقبيلة1

@مافى-لنه-فارسلالاصنام،جدوناوكاشيلفبل...اها.والض:

اوا-
وحلى.@قهادةبمهلميامر@)صا@-صمنهم-

إتألىالمنطقةفىدالح،ممدائنالانالىترفمساكهموطز@د

صو@هدثام،و@افررةللد..
د@

مووعلىثبارلموسم-عيهأفهصلىرني-

"تبرك.غزوةالىفتوجه

!"صاحيخحو@د
فقدنبله،منقو@اونوحدص@ح،

كلجرا،@اطىعنوتجعفمهمهم،بمدقهوصارحمهمى@قهتض@عرلم

لهم.فحه

ت@الى-افه-يمرعلىث@للا.مجملو.مما@لفلوب،برش3.مماومملئم

لهممغالعلىت
نجما@ا@أتتركرنة،

وعرزوريرن.نجاتفىإفينا

بم...،.طال@ها@ضو@نهل

أصلهو@ماالوك،وصلعللوعمقاصمو@لطبكل:ر.للإن@لاستفاموا

ال.وصطلع،ماثأولفىأينخلنن
@نا،د@

إ.،@طف@علا-:خلايسمىئج

ا.يخر5فرعابا،ا،بربميرنم



3 ا.الثررةصو03

فىبمض،تداخلالاذيذ@نىاالينعبا@أر@لنضيج،نعالياوا@م:

إليها.@رقهلصالطيةالمار@فاضحةبمناتمد@النىل@لعومروع@ئفر

منصز@لأوصاببدونمتروكونأ@يأقلنونوالمنى:
كم@ا@.

و@هارباتينشفيهأنتممافها@قىن@فىققلبونوأيتموجل-حز

مننرعهةكيرسزروع

أتمبأشكمواعتقدوأ@ظئ،ذأ@عن.فاقموافللا،قظنواتكنمان
دمبادة@اغماءاتخدموأنومحلإيهمدةزو@لدلمم،منأيدجممئنوما

ضله..منبدآينل@و@نثكر

1

انا@رأ@قفىمهمعأستحملقد@لسلام-عل!ا-عاطأن-ت@@انت

تدووغر.،تعالى-اته-امحةعا@كر@نانل،تلوبهميوقلل@@رععل،

@بساتينتثسلشممنفبهمايتقبونإلىارمأنمالفتوعظهفىاصتسل

و@رروعوالمبىن.
@لعاييم،ةا@دو@لنجللمنحددة،ا

ا
ضىلاندت@لعي،

ن.لبصفىمذمإلىتحاجولاوينه،لىدتهثمرها)يهان

نرنمرتنتوافمتالبتقرىلامراعبهمروكرأخرى،بنيمةذكرمنم

"رأعلي@رنأقهغقرانمرمين.،وتأ"بالا؟من

فىحبمداخل@وئزصون،علىءمطوفوتنقون،"له:و@

ضهيقال:@م@.@ونحت:فالى-قه-شكرملععليهم،@لإشكلر

@با..وأعده@بر@)ذانقاالحبرزرن

امة.يهكرصفرفر.مقنحتها.فىعاذقينقماهتأى:ظرمين،5و

برعإذا
ئه.3ودنهغو@.وعرف@لثى.،@لئ

@لقا-أنشقبنرمين،مفروأبو@رو:كبرابنوقرأ5@لقرطبى:تال

فدحافنبن@ىلارمفى،@تارا:.قىمببهاوفرقواح@...سئرمى

فىمينبقبعلربنائر@ى:أت-.بنيروفرمين-كها...
1 ،
، 0 00).

اك@صطى-39الكلف@مبم(1)



.

ألاءضرك.3فى.@

@لجبالنا.رةيبعتفىإنهماككمعقأينا-وأكالم-ةأى

ا،بضدوضوراببرتابهانبنرأل@وبراعة،بمدلىة
بتصدلاو@لبع@،سر

فىللروفرا؟نمد@ى@.ىاص@@للخلى-قه-و@لكرالإعلاح

ل@حت.وفى@بنا.

@اعةعاعننهامثم
أ.أذبمدرضا،فيدين

ل:ظتترى@فهرم

يلعرن،.ولاالارفىفىونيفللذين@ئريخن.تطيرا@ص@رلا

لبكم،لمرسولهبمفنىولىوحم.،سالى-فه-طاءيهماجعلراأى:
محلى@لكراعر@رمفى@لرمينوبرانكمزتهانكمطاعةكواوأش

اصلاح.أوللابنادسادالارضرافىيضممرني@مصفا@منين.و@لذلردو@

ن@ابمنىب@بن...،كأنه@النسدأصواولات@.له:.شءالالو@ما:آل

.)بروبالمرفينمه.فوجمهرر
شةاوكانروالإنحل،فى@لكفرم

زبادةمنا.بهادوللر."أمرفىصدتجاوز@طوالإسرأت:."رمط

كانل@دالارضويل:ترد.@رضلارفى:باادوللرالفاد...

لاو8لى-:ف(له-تجردفهأرأ،أحياصلا@ملمفىلايخاوق،نجسدتولا،

لالصلا،)علاحجما@طهلموأنهفادلم،لمكللببانمل@رق،

صاغية،بادننهمبليتالملقرمه،صا@منيهيماطمذا@لنمحولكنى

مقإنمما"له.قالوالتهرساوإناكاروالاستهتاربالت@طاولبلر.3بل!

"@صادلد@قكنت.ن@2يةفاتنلنا،بنرالاانتما.@للحي

@لس@مر،علي@غلبالذينمنالالستأتله:عاعقومظلىأى:

الالنا-أت-وماالمجانين،مب@يتكلمونمملىواعقولهمفىو(ئر

فإننترب..@؟@شر@@وتتر@ص،دعدمء،@ناصطلنائر

4سا@راكدصفىصدالك@@تدلوئ@عزةبلاتنارسولا@قا@ا

1الآلرص@-شبم(1) 1س9

@رله(ة



ا.@لكرةرسو.2

تتنافى@لبثرية@نبرونبافىلم-ظمصوالج@موكاكم-
ةالنبرمع

لطهامب@وةبمنحهأنوحل-عزربه-لى@للام-اعبهعالح-وتضرع

صبحانه-:شال-تضرعه،تمالى-@ف@وأجبقومه،ابةف@صجبانكون

ومابريخاخذلمولابطرم.صربيومولكمشرب،لهاناتةون.لظ"
ظيم،.مذأب

بماعدقهلي@ل@وابها،باتبهمية2عليهأنترحوأأ3)ءثمكير:ابنل3

@نسنهن@لبواربهم،منبهلمياه
أتةعئمعخرةمنالانلهمبوج

والموانيئلايردماطيمأخذذ@توكذا.نغاكذا@منعئر@ه

ضامضم-راظ@ى:بذلك-فا@عواليؤمنقء،عأراماالىلإبملئن

قلاأنفعلرتسؤالهم،)دمجببهمانربهد،نمفملى،صالعاقهنن

فإقومفوما.عالمففالتىأ..نرناتةعناليها.@لىاشاصواةلض

ا،.ه،أكزمكفروبخهم

)منهشريملى@ن@ملام-محليهصالع-لهمتالو@لعنى:
تملةهمجز

نميب"لى:"مملرمبرمضربولكملهاثربنانة،هذ.عدقه:ملى

يومفىمنهثربوا@نلكمولبىنه،6ضنصبولكمالما.،شصين

مابو.فووا@نواحذ-ضربمم،بومىصنهنربانلهاولبىضربها.
عفليم.يرمعذابفياخن@أوفتل-كنرب-

لقيعذ@بننجه.ما@كلللطمبالنم@برمووصف
مر)فابهم

ما

ابفولمقوعهولكنبو.
سالتىناقهفترواأى:فعقررما،بهودلم،

بضم،؟نعقرما@ز@انىخجي@ا،لبهمالضإواسندنبيم.شؤة
اطنادوى:أض6؟فىد-نا"4توبهشد!بر@جيا،ممبرضاكانلض

فحقر"فتحاطىعاجم

1عى6ابدكنر-كلنئر)ا! 66.



3مهكرالتاصعالجز.

لها.ضرمعلاكأتلمابيانفاثصين،فأعبحرا"وقوله
ا.مماولد@م

ببببهنولمذل@،شصمحلبهموقوعمنخو@مب@ب-لان

ند.1إد9وتؤمحهم.نهمايما
@فيجا.م

ضاال@تولهللىصبثصاوات؟.@

."اب@مدفاخذلم5@

افلاعبرجيربربهمعا@ابلىوبها@ميحةة@لرجهينذكم@ى

-

لمكثراوماكان4لاذلدفىإنبق:،لالشمضبيجى.نمجاثمنديلىلم

@لرحبم،.بنلهر@لشربدوانصؤنين.

تحالى-@فال-قر@،خرطذلدضةب@دتجا.ثم
@

ألارطأخوملهمتالبذ(160)@لرصليئلىع@قىمبهذبص

1تتفوظ 1وأطيعوظافةتقواظ(962)أمينرسولدلكمإفى(61 63)

اأ)مما@لمالميئرلبفىإلاأنجرىإنأجر،منعليهأسألكموما

9@لمالمينمنكرانا@أتأتون 6 رئكملكمخلقماوتنرون(51
رطتقه،لئئ!قالوا(966)ما@ونقومأتمبئأزو@جم،حمن

(1)هلا@لقالينمئإى@دال(167)@لخرجينمنلتكوق

(130)أجممينوأطهفنخينا.(169)يملرنمماوأهلىنجقرمث

نأوأمطز(@72)الاضريئنا@دمر(171)@لأبريئمجوزاق@لا
قليم

كئرمأوماكذلايةونفىإنا()ك@فساءمطر@لنذريئصطرأ،

)م@9(،.لهو@لزيز@رصيمربكوبن)كي\(مؤمنين

اباض@رر@رمربنأ@ماراثمر@ورروافه:رحمهكنير-ابن@ل

دشامءلرضلىمحهإوماجرلمبم،ا%مع3تندو@صانبرل@يم،ح@

فالى-افه-الىجمكولملش،منوماحوفاصذومإلى@مى@قهنجئه

4.



ا.@لثررةمو306

لم@بالمويأمص
الإناث،دونالذكورفيانومرإيهر،@كعنوبهاهموفر

2بئبهنلمضيهومدا
عنعحتىيافم،جموولايالفه،ولاتميد.م

ذك

ا"."أأ@ينلاعيمالاردن-بو@دىقريهو@،صذم-@مل

بإخبار@ولق@تقرى@باص@قر@@وة@حلام-ع!ر@ل-جاولقد
نهدصعلىا@صالهمب@لاوبانهإلهم،تالى-@نه-منأمينلرصبأنه

لة.و@لف.قاط@دلهم

@ب@ز@وذابلأ%شنهالمثم
ى،

أنانوننقاد:،فبهمشفسب@كات
أنتمبلا@م،ث@س@.؟@ما@لئوتنوونين.سااسكر@ن@@

عاثيفوم

و
ار:والذاكرو@لتقرخ.للإنكلرلاستفاما

نئى.ومرضدا،بهرجمع

و@لحادرن:
جمع

تجالز)ذامحر،ثألاصفىنف@عدايقال:عاد.

@مالم.فى@@طد

الببعة،نتكلسوادفطرة،@ععدطأآتأبدهنمه:لقورط/دظلى:

تالى-@فه*-نأحلفى@للابمنطنصوصلآ،حدر@لفاكرا@ترز/ناانم

ن.لصوحمارةلل@لطبيعى@طريت@وجلهنللأ،

قدتكونرنالذميم،@لتيعد@لآ@ذا@ا.
يمافىاقصحدودتمديتم

.2@مح@ماصء،فىلم@سم،اقها@لهماوتحاوزنم

يقلظلو@هفطر@م،تكلسوعلىإشوذممعلىيدلبماعليهرثواوقد

@نربهأ،منيهو@كيارطننتهلمفى5و@رعد:@ديدسبيلمله

رعرحاابانا@يدعقبارروتسكئلملئقمتوعلىيق:لهلراظاى:

2صكحبرء.2ابننفبم)9،



@ك.عثرثدح@إز.

نو،كانفتده@صعى!ا،ب@ر@لاكال!ذلكبعليم،أوأ@طر،

نا.بارخلىبه@ولنملىدظثاجماناطاخرتجناقرمنجين@نرسينيهوكفيهة

تعاثاالمنكرةفىوتننمرفى@رذبلة،ت@وضد@اومكدا@لنفوس

اف.و@يو@@الى@فى@لفضطةمايرصمن

ن@س@عليهوور-ردوش
إف@توله:،@بهموصء@سفاكمعلىم-

"@لقا@ينمنلم@اع

حمعلين:دقاو@
افايه-أو.صرميتهأفلية-فلانقلتيقال:قال.

سلىيحا.كرماكرهته

فهرنبهوافىلذآ@لقيعانىومؤنبا:صامرلوطلهمفال@ى:

مع
الإنكلر.أضدلاين@فكلأشد@لحفر،لاا@بخفينمنكور.للذ

:@@سلرد@مماواملىيحئرب5بقوله:تالى.ر@ه-لىنوء،إم

س،ا@لى@لؤشسونجيارب،نجنى
ضكلمن@رالاهمؤلا.يمملسا

اجمعينوأملهتجينا.@شال:دعا-نمالى-@قه-فابابأصإليهيسبهملم

ين،.فى@ت:زأالاص

مها.توفعلعنأضيةورةكامريتوكاأتهاصالبر،:بهذ.ادلمروا

رغبوينريالعنر@نى.يخر..بددباقىومر@غابرجمحبق:و@لغابن
ا.

إذأ

اصتثنا.عجوزأ،الا
مف

اهله.

آتهالا@مصجمعا،بين@لىهوأملهنجنا.@ادعا-،لوطمحتحبناظ@ى:

إبمانها.و@ملخثها@لهايهيرخبتيتبلفبهالمفإشارزال@

ممكفرعلابقالممررطقىمأهايخطثمأف:الاخربن،نادصثم.

ماظا،تربق@أ@لىلجنابانضدبما،ندميرألفكر،اتيا@ه@و@

2خر@،ص3ابد@ا*



ايشر@.سررة30

حم@جارةعبانارأمطرخالى:انرلهرةت؟جا.@دارة،كامق

.8صجيلمن

مصيرم.لو.بيانللنذرين،م@رفا.سجاذ-:،وفولا-

زلجد@يأطجارةا@نصرعليمناوأطرم،دقص@مزلا.دمرنال@:

دمار...صنبهلنذإنامماونحضعانبتهم،تفا.)ماكم،ق

بهماخنمقىمه،.ممثلمعاللام-علبهرع@-فةسبحانه-ختم-نم

لاتؤمنين.أكثرم.نك@وطلابةذلأفىإن5دقال:بقة.@لاص@

حم،.@لر@نرينلهر@بدر

نصة@قحمر،"ذ@فىنها@ة@جا.نم
فر@ه.خ@للام-حطيهصب

قعالى-:ضال-

ضيثلهمتاذبؤ(\*)@لرسلينالأيكةأسحابكذب"

لأتقوا@ثه(178)أم@رسولرلكمإئ)ك@؟(@قونلألا

رمثبلا@أجرىبنمئعليهأسألمكموما)ك@\(وأطيحون

ا@نووزه@()ا@فسريئمننواولاتكوالكيلأوفوا)قه\(للالمين

فىاتنوول!أنياكبم،الناستبضسراولا(*2للتقهالجلقسطاي

)سا(الأددينوالجبئةخلق@اتقوا@لن@وها(3)مفسدبئيلأرفى

بندوم@ثلنا،بثرإلأأنتوما)مه\(المسخريئمنأنمتإناتائوا

كت@لدبنمنعيناكسف@طفأ-لما(6)بين@لكل@لمننظمذ

نعذ(9)ولتسلونأنم؟ربئقال(187)@لماثنينمن
مأضذمبو.

يومعذ@ب
فىذكبنعطا"(بومعذ@بكلنإئهالظلة،

يزالحزلهورثكوبن(190)مؤمنينكنرمأوماكانلآية

)199(،.فييو



@@اسع@@بو.
3كس

الحجاربينفالب-فىكات-ثبط@،با،مليئهمنطفةي@:وا،

بمحان.تس@لتىالمنمتةولم@االت!،خيجحولوظطين

@تهرسرليوكادللام-عايحاإبرأميم-الىتسبهبننهىوضب

لح@ئنبيا.،ا،@بذلكفال:.شحياذكرإذاوسم-عليه@قهصلي-

خه.وفوةلقومه،صإجضه

نلىعالملم@رق.وتلوالميزان،للكيالوبخركفرأهلفىطوكان

رم@الىصيتعالى-،اقه-وحمدانجةلى@
خلاق.ا،

@علمدبن@لمب@ا،أ@ابعنىععزلا.هكسير:أبننال
@عحع،

زنجاوكان
لانهمشيى،،أخرم.مافايتللما.مماأنضهم،!منضحيب)فه

كا.كا@نيضة.ملنفضحرنجل:شحرة.،وصالأي@عاتالىن@بوا
و
أ

قالالماذبقل:لمالمرسلين،الاي@أمحابكذ@قال:لماف@دايجمركا.

يهم،عوةا؟نسبةفقعمشحيص،لهمقالاذقالت،@انماسحيب،أخولم

يتفطنلممى@لناسومننجا،اخالمكاننل@@يه،نصبرا@انىال@حنى

@ةيمة،@كطد.
ب

مزعملمحلىمديئصلا؟@
طبهضحيبا-لن

فىصاكر%حهواأمة@نهم@مجحو@."النين.إداقهنجهلام-@

ضةفىكا@يزان،و@ايهيالابو@.لمولصلا.شوكظولهناش@.،مقام

بوعو@.موبن
"،1(.ا....

يمالى-اق@بنترىمباصمه،لقردعرنهللا+عليهشب@فنغوفه

لابسالهمباةسارحنهمابهه@رتبديفهاتهمالصتبدبغهمفى@مينأةوببيان

عا@داياممدعرةمل@جرأ
بصمم.

افر@رلهم:.نقاليخهممنقنرةكانت@تىنلرذلنل@غثىعقظمنم

وادتقبم.بال@لاطوزنوابن.الخرمننواتكوولااليهل
اتشصلا

.3هلاصر-6@يم.فنبر@(1)



الثعر@.رةسرث@.

ا،فىضثواولامأشبا.الناس
والمجثهخلقم@ىوافقرا@مفسدبن،رص

ءوين...ا،

شيب.نرمفبلمنكافراالذين@ناسمن@لكثيرة@بياتوالجبك:

كقرمبتها،صلائالجبالكانهاةشذل@نواكاالذين@ولئدبهموالمقصرد
أخذ@قهفاخذ@بقركم،اغزواسوأئالهمدص

مقتدر.عزبن

@@"و@هنا،و@بلةخات@افىاوانضله:.وقوالقرعابى:.فال

بلة:

خك.أى:كذا،علىفلانجلوبتال:ا@يتة.س
"

وجبلةجبلةأفىنق
ضما-وو@ليماليمبمر-

تحالى-:فىلا-ومنه@ناس،مقد@ابهيريدذو@ابرصو@لجلة:

لاا،.8...أجبلافيمنم)ضلولقد،

صأنامهلقو@للام-علهشمب-لا@ى:،و
وعس

اأوفويافوم.صد(:

3شنيرضويأكلونالذينالخسرينىمن@نو@قكوولا)@وه@ى:@ليهل،
والميز@ن.حل!فى"الحلفيتقمن

تماطرنالنبنللناسوزنوأ،2خر@ال:.مفا@نصحفحهكدأئم

ظم.ولاسهرلاص@لذىبالحلأى:المستتم،بالقسطاسمهم،

@ى:لمحاصم،@نلىنجخوا@ولاشال:،بالهىمصا،مذاأبخثم
هذا@لتي..ضد@ركان1،حمقر@م،ششأشتنقمرأ@لناسولا

يقال:دؤ@فس@@أنواعأشدو@ثو:ضبن،رفىا،فىواولات؟.
ناب.أشد)ذايفرا،الارضىفىفلانعثا

القتلب@يخهاضدلقكوفكمدطرف@ا،فىننتثرواولا@ى:

وتطع
الا@ين.ونهديربق،لعلر

ف@(1)
ا.ث@ص13لفرطب@-بر



36كر@شاصعالجز.

ا،.شنوقرر،فىالجعنفيرمؤكده@المفسدين،"لهفض

وحلقوخلقيمافىمرل-تببار@قه-و@لايتيئ،ا@باحوذكرلمحم

ما*منخلقم،الذىواتترفتال:.بقيند@لا@و@
ايفا-وحلق-ين،عم

أملكموالذبئجما.وأكثرقىةسن@أشدنواالذفي؟بق@ن،الاالافرام
وبغيهم.علىكفرم)عر@رلمسبجق@وته،جحات

وتجاشلموايهناخكبمة،@لنماختلكإلىشحبمقيواسشيم
بها،ا

@قرأنحكا@نفارا-؟لتهرصاىوهونحدوشمدفه.@ق@نيهم@همرابل

لمنن@غكو@نمنلنا،إلابنرأنتومايق.المسحرمنأنتانماعهم-:.

@لحادقين،.منكنتإنالما.مقعليناكسفافاشطذاين.@ل@

ضليمبسحراأعيبوإلذبنمنباخميبأتانماوغرور:بفاتلهراظ
@ياكرنالذين@ناس@نأنت.كلاأر@.يترلرن،مالايتلردلهم@

@مدام،

أأوبرسالةكمزبهولاصوئربود@لنرا@، ضلنا،ثرفاتعليا،وة/

ىدعرفىعادقا@نتفإنطكيه،يخاذب@@ل@منإلاطدوما

@@لعذمنفماأى:@لمما.،كفاشمحليا،@اسظ@لىسالة
@

شئنل@

جمة

الىة@لإشارثلنا،بنرالا)فتوطقىله،فىناباراو@تحيروجما.

أة
مننهكووهما:الىصالة،دلدعرفا@ي@نأمربئئنجمع

ةكووبئلمحرا

بذلكوفعدوأاشر
احداوسفاوإنيقورذله:يهأغم5قكنيبما،فىفةلمباا

ا)ذايمفةيدنجومنجمريدكفىكاف
ابهتفولموارعفان،نيجتصع

ين.@@@إلا.قلندرماشالوا:له@مديتموا@لماك@ئذبهذا

اتحجلوثو@تحمى@لرور@لفامات.2نلااد@اأضافىانم

."،سذأس

مل@عل!صحيا-ولكئ
أعم@@بقوله:.مواتهزأ+ص@لرمابلسقا

."قعملينكا



ا.النورهسو36

ةاى
ربى

ممطعيهاوسيجازبهموأحالكم.بانرالمأيمبممووحم.

اليم.عذ@بنتست@عقون.

فاخذمكذبوه،ةل:.يخض@ليئةماشهمببياننه-سحايمجل-ئم
يومعداب

محظيم،.يومعذابكانإفه@ك،
أ@ماعلوذلكلآرص@:.اتال

@الننوابئجربر،؟وابئحمد،عدئرج

احرعيمبثتمال-افه-أرعاحم:ابنعنآاواطحانم،ألىوابن

سهم،بانف@عأخذضدبىا،
اكرصعلم،@خلديوت،أبرافاحلرفد

@لثحى،منفأظلتهمحابةع@هملى-ظأقه-فبثبة،الى@لبمرابامنها

بمضهمفناصولنة،دالها%فىجممرا@ظد،وى@
ااجضمو)ذاحتىممنا

جب@ا...،ما@مم@نارا،ع@مأصقطها@تهتحتها،

نلانةفىإملاكهمعنةضلد-أقه-ذكروفد5كنير:ابئالإماموفال

لاق.ذلكتاببدنهموعلنكلمراطن.

جاثم@ين،دارمفىماصبراكالىجفهأخذأنهمذكر@عر@ا،قى
ممد6ثواوأفبئياضحبلخرنجدفالوا:.لا@موفلك

نربتنا"،من
بنيأرجفوأةلا

عر@م-وزلزلتهملراحا:أى:تبمه-ومناقه
فا

جفة.لى@خذنهم

لهرلمح@هز.نهموزك؟ا@يحفنلل@والذيوأخذيال:.دصصررةوفى

فناسبباؤن@..،2ببدمانتركأذتامركأملاند5تولهم:فيبنى@قه
"يهه@.ةعي@حةتأنيهمأن

التننتوجهعلىء@مما....نعياكفا.فاصقطة،تلراماوما
بهمبنزلانفناسبو@مناد،

3يومذابفاخذلمففال..عهوفراصتبعدوأما
4...،،لعاد

1عىء11ر-صبرل@نه(1) 3 0

9ص6في-ابننمبر(2) ح@@ا7



كثم3عفر@وءالتاسع

@سل@رتمصبهماخنمبمثلاتو@معشحيبة@صبحانه-ختم-ثم

أكثركانوطلافيذلدفىإت"لى-:ظفقال-أقرأ@ممعاتجين@
3

أرحيم،لهو@لزينربدوانمنين.ش

لناصان@دف@لثصصورةىمنا%لىو(
ضمى@نفصصصبع

/@أتىامه@.اخالانببا

قصةلضاسات
6فلوط@ما@،فهود.فنوح،فإبراميم،مرس،

و@للام-.لملاةجمبمأعلبمقمب-

صبغلىنجى.لمأ@ا@لورة،منهضمىفىويلاظ
@لز@@ترتب@

مناصعظما؟المقصودنوذلك،@عرا@ا،صورةفىالثأنص-؟

دامنىمضولز@تدل@ف@@ى،للاصورة@مائمالايا@ظ،واالاغبلى

@لسلام-علبهأدم-منذ@لناسال)صلرض

ومو@صقثابه،باقتاحقد@متفمنا،القصصعمل@@ن.يلاحظ؟

قبط@ب.لاأنهيانوةصر@@دسولأنهوبياناقه،بتقوىفى@فبىص

وصطه.ومردنوحقةواضحأفىذلكنرىدعرنه،علىالمجرنومه

@ولرول.وضميب
ا.

هم.

واحدءبرسالةجاؤاجياشصلا@ان@@لتأكيد@ذال@فى@لسرولمل
ا

تمالى-،قه-@لمبادة)خلاصالىةالل@.ومىألاوأصها،أعولهافى

رموالىصي
خلات.أ،

ت@الى:ل@تجواضت@@شص.@نمك@عتنكلن4بفأطيلاظ/؟

حميمربمفر@لزبر@للانمؤنين.أكزهمكانومالايةذلدفىاق،
"

سم-.وعل!أقهصلىلنى-بهرار@لتسليةةذل@فى@لرولمل

@سابقين،@@رولأعابتدقىمه،منبهما@عاأنجمانولؤ@د..رسي@ت

خنت،.عت)ذادلصليبة"ظلرا:وونوا،صبمكايمبأن@لبه



3 عرا.ال@سورة6

عاثما،@معلالتركيز@لورةهذهتصصعلىكذل@-بلاح@ل-؟
@مةبالخنا.أم،الافرأونكتصى@اا@ا@@لرذائلويان

عبمو@ى-

ميل.@لتهمنب@ثى.جامتفقدنفرصمع@لسلام-

عابهصلا@فهدرسرل-ومنان،@لترعنبثبا@@لررةبد@توكا

إلىتابةالأنجيا.-بمضنمصعىديثاطبدا@رىةمرعاد@وسلم-،
معمره.ومحقناهئر.،وعىوله.شوعى@ايمريم،دض2نعةدبثط!

نعالى-:تال-

ا!93)الأمينالىو@بهقىل(931)@الالمينرثلتنزت4و!.

!(195)بعرفيءبلسان)،91(المنذريئمنلتكونقلبككل

علاهيحالهأنآيةلهميكنأو!(196)الأولينبرزلفىوإة

عيجنمنترأه)هلاا(@لأ@مينفيب@فىؤص@اهوولأ(97)ائلبصبئ
كا.(199)مؤممينبهماكانوا

عل!أضلوطا@@ايهربم@قر2نيد@يرد)يه،وفرله.فىو@لضير
..@وهداياتاش@مق

عقوتبيرغيرستنزبللا@عالمين،@ربلتلأيل2نفر"مذالان:@@

وحده.لى-ض@اقه+عندمنالهشفىإللبالضبل/بالتنزاقىاله

طهالهاتربانأنللإفيللالمين،بللىبوجمةذاتهسبحات-ت-وو-

"ل@ربة
جميما.لهمفىييتهمساح@بباده،رحمتهمظاصت

بلاتنزنه-:،شح@ل-3ليالم@ء،ر@نل.ثش"امالى-:ل-ظ
.8اللاو@دصواتالارفرخلقممن



ث@ضر.التاسعاطزه

/

الامين.@لىوحبهلشفقال.،نةباللامابهنرلمننه-سبحاوعف-ثم

بهقىلبماتحارواحا،لانلىوح،ب"ضهوبراللام-حطهجبربلوو.

با@نذأء.باما،تبا؟

شترص،مخيركاملابهذاا@لقرأننا-باصمين-ا،جمبريلزليى:/@

لل@،منك@اأيها@وصولقابك،علىا.
أنلجلسزأى:بن،

كموفوعلىكنرماسترواماإذاللصيربر.وضردهمالناس،بهننذر
/

شالى-.افه-@مىعق

انماومربالذكرتعلىقبد،"وترلهوفى@ايهرخى:5@إل:كلل

صو@لعنررو،@لنزلذلكانيزكدعليهلنزلة
زرلا@تلبهمنمتمكنل

ة.جمقة،@طئالخا@مو@لقابولان@لتنر،عليه
وللاخإرافيبزوضع

فىالممقول.ديثواطعلىذلد@لض2نويدلله،فحرةالاعفا.صاشو@ما

أ@ق)وتيلهكانلمنلذك@ىذلطفىانتالى-.شول-2ن@ما@لقر

ضهد،.وصالسمع

اذأمفطفىالجسدنألاطوصم-:،صلىاقسلبهقرله-لميثوأما@ط

@قد،.وسألاالجسد@طه،فسدنستذأط@بسد"@هدلحعدت

ألق@اذاثرر،4@صللمعليه،غىإذالاتبنإنةا@قولوأما

لا؟الافي،منبالاعضا.ماينزلجميعصوطب

إلىمملللإشارةتل:القىل!باوخم@لفلبماخم@:.ماالالرسلو،

لهعووفى)سطةوشبلمكصزلذلداكو@طوصلم-علبهصلى@قهتتله-

"،@د@انلب

لاسنزكمانجمثو"-عل!افهصلىظبه-صلاحالىللإشارةونيل.

م@كل
"،،3،.لى-.نا@نه

،

0.

ح@.2صلب@له-3لى@بل.حاخبة(1)

.321صنمبر@كلوسى-91(2)



ى@لشصسورة36

قىل،.5نمالى-بقرلا-تطئ8مبينعربىبلسانلى-:،قطونوله-

رولقوواليانفىيلاغأوضحليكونلربىبالان2نمذأ@لقرقىل@ى

لمشا-اكمالووقلةيدكفمهتعللراأجمميةبلغةأوأجممىانبالنا.لاننارش

فدشالى-@نه-أنوبنلا@ى
به،ونلزلسمر@لقرآن،لنابين

ز@كلوبها،للضالتىشواقىال،ل!اوحك@ول،النزويهفب@ةبه،@رالنازل.

منلعلة
لاياتيهالذىمهمن*وأنهقالى-عند@قه-منعلىأنهذاتهدقر2ن@

خالفه.منولايديهبيرمن@باصال

علايدلصاذكرتقدلابتةلماويةتال@أنصبحانه-ب@-ثم
التو2نعذاعليهتاد-@ته-لأشالذى-3واقحل!سول-@لمد@
علا.يلهأنآيئ@فيلم@روفي.ا،ز%لفىط،تعالى-:.شال-

1)صرب@
0

"

بوككزاعظ،و@لوعلى@طمالمقعورلخ@ب9وصزبور.جمعوالزبر:

@لباطل.اتباععن@لناسلزجر.@لزجر.سئ@لزبرمنذمأضد@رد.
عليهصينزلدلذف@رصولو@تدفركد@ايهريم،مذا@شتاندوا@لعنى:

@ابقين.فىيهبدبردلقرأن،@مذا

تو؟والقر2ن،مذاذكروإنالى-:د@بضئحير:.ابنالإمامقال
فدبمفىبهنجروا@لنينأني@اكم،عنالمانورةألاولينفىكتبردلمر@به اقهلضوحديث@،؟مرلال@

يخبا@طئةمآضحمنىنامبذك،المثاقطيهم
@تهرصول)فىاصرائيليابخايمسابئلمجىقالداذ"ةباحمدبالئلرة

بدثامنياقبرعولونجراالترراة.نجم@.بئلماتاس@لب@5،
"،@حلى...ار4

و@ر@وبيخ.دتوروللإن@".،آية4بمنأولم.4فىنولا-3اموا

ا.+صيعى6لبنكنبر-ففبر(1)



كثرالتاصعالجز.

لدلالةيهفهمولموجهلو.،نلىعنأففلواولتقدبر:مقدر،علىللمطف

عمرلهم،عنهويتحدثعرائيل@،بىإعلا.ذل@يمأنوحقتهعدته@لى

@@لةوكأولو"-علبهافهصلا@رسول-مبثوبنت@لرون

ط@به2نر

وصم-علبه@فهص-

لماممدقعند@قهمنكتا@جاءلمولىاتالى-:قال
اوكانوسم،

فلعنهبه.عرفىاكفرواماجاممفد،كفرواالذبنعلىيقترنتجلمق

ن،نثال@على@نه
"؟

باون@مكوافىيج@ىا،@لنبىادسولبتبمونالذينت.ن@صسبحاوقال

اك@نوبنهالمبالصروتميأصوالإنيلى،فى@قوراةعنلىم

دلموعن@فريئلل@دجونطرأ.نه-سبماذكو-ثم
لروفقال:.

مزفين،.بهماكانواعلبمفقرأ.ألاجمين.بعضملىنرلنا.

انوعبمةلاةوئبفحعافى@لاوصأعبم،جمععجن:وا،

تثفبأ،المبيا.منهحذتأيهالاأعجمى،جمعلىالنسب.عربىكن

أسرى.جمعكأخر

مجرنلاالذفيالأجمين،منرجلعلىمذأ@لقر2نلناولوش@ى:

ةا.فرالكربم-ابها@رسولفومم@ملىمذا@لقر2نمرأبية،إلعر@نطق

ةوم@%ا@عن@بهل@شفرواصة
تبمرفيأنفيمقرأرةقأغمخ

الئر.معن*لضوأنهصمته،

سم-وطهقهصصلىل@رصتليةبهاالمقصودتمان@اكر@لآمان

صو،نهبأنارةالفركنوصفهمومنلدعرنه،)ن@به@يناشكلرمنبردعا

@ولنمالمنركوناليهوعللماعادووفموبرولرو،@اطير@أ@بانهونارة@

برة.وم@وعنادجحود@ف

حمرلم(."9لآيئالبقرةصورة())
!57ةللأمويى*ة



ا.لشحررةص3*

الملائ@،ا@بيمدنالننماشورة،تالى-توله-@لأتجينحهانينوثبيه

الا@فلبؤمنراماكانراقل!،ش.صعلبهموحثرظالموقو@الهم

"،1(.أقه..0يسا

إشءبهوآأفعندنمذا@لشآن.بأقعلهمخأنهمجحانه-ين-ثم

لبم،ا،أ@وا@لحلىحتى%لىكفرمون.صيستمر
فى-:تمافقال-

@قبهبومنوقلا(200)المجرمينقاوبفىصحكنا.كذيئ"

وهم.بتةفيأتيهنم(201)@لأليميرؤا@لمذ@ب
(202)ونيثصلا

)،02(يستمجلرنأنجمذابا(303)ئنظروننحنفيقولرا@عل

(206)يوعدونكانواماجاءبمثم(205)سنينمشامبنأفرأيت

لهآإلأقريلآمئأمل@!وما(307)نصيمثماكانواعنغأغنىما

بهئنزلتوما(209)ظالم@يقثاوما@كرىذ(208)ءخذرون

.0)212(،ورنلمز

1

@ش.فى@@شي.@إدخالكلمئ@امكمنسايهنا.،5تحالى-:وقىله-

يم@لكرالى@القر2نيودو@اذمرفيه.دخلتإذابق@لطرقيص@شرل:

محنرف.لمحدرشتصايها.،:كذكوقىله:+

المجرمين،قلوبفىالقرآنأدخلنا@لجيب.الإدخالذلكئل@ى:

بفصاحن@مس)عترا@موبهقأفىلمخوعنادلم-جعردمببجلنإم-جمث

الالبم.اذاباباعبنهمبرواحتىبه،لابؤمنرن

1الآت،@لأف@مسورة(1) 11.



ةلتأسعا@ز.
3س 6

@ت@@ني@منو@نم
فر@كفر@ل@الى@رداه،ساح@فى،ير

كذيبصايخا@ككنال@ممئير-:.ابنيقولوالممنى-؟اوتكذيهم

به،بزمنرنلاالمجرمين،نلوبفىأدخفا.أى:و@لضاد.والجردودكفر

@@@يروا@لمذابحىبالهق@ى:،
م،-

ا@لمالابنفعث
لهموابرءسرتهم،

@لدار،،ا،.صو.ولهمادنة

اتكدباأدلمرالانا@ق،فىانثمت@،أبانو@ل
بب

ألىأى@ئافى@@

وبانظاميات،ا؟بسياقأنسبولا،ارأيأنالابا@قر7ن،يه@ذي@مة

@لضمافى...

فقال:لهممباغتاسيكرنيالمجرمين@@لحذ@ولشأنسبحانه-بين-ئم

لابثمرون،ومتوقع.يخروعلىةبفتة?4"لضلبأى:نجاييهم،،

بهم.مجيدانبلإيانهأى:

أى:رون،بئنكق.ملص.و@شال@جيلعلىيقولرنوكلىيذ

وأمم@ل.أنوالنما@ضذاء.ن@لع@)نلبلاكلليت@ا

يخانهمترله:.فىمعى@تعقيبماقيتفإن@كضاف:.@صاحم@@ل

يخقووا...،لا@عرونومبنتة

نيه@نعارة@الوصجانه،فاو.@مذابرؤ؟ادتقرالمعنىليسظى:

د،نى@لوص
ح@3نبا@قرلابؤمنونشل:كانهلثدة،فىترتبهاالمحئانماد

بهموفهطوصنهالئدهوفا@مذاب،وؤنجهمقكرن
أشدمرنامفاجاة،

@نظرة.الهممؤومومنه

لقهففد@لحارون،مقتك)ماتإذاقعله:لمقتقولأنذللاومثال

نمال@الحين،@@تتعتيبيرجدلقهمتتأننضد@فا@لتريبنإيدلا

1صكثير-5ابئكفسيرأ)ا 7

رصو
("لنو@ة



رص37
ا.@ثر@ة

ةالإسا.بسببلابكعل.وأذالمي.،علىالاصشدةتىنبالى@مدك

عه،@نه..متوصتهممن.أشدفاصين،ط@لطشت

بيخلتريتجلون،أنب@نلبنالى-:.تطقىلا-فىامو@لإ--@

بلغأمحرمين.الا.بهزحمويل
ينبهؤلاء@المجو@لههلواق@@

ااستحلو@@

فقي.@مر@@"كانانال@مالفا:،وأرابهم،@الذ@بوترح
عفك

أبهم.بذابتناا:أو@ما.،منج@رةنا@@ر@ا@فا@
زبهرلابعالنه،حمتن@الىسسثشسه،هلاكبستمجلمن)نأى:

ابدأ.دقلاهمق

نهسين@ووشة،متاعمقالمجرمونلاهشبهماةأنجانهيئ-ة3

صمماعندنامانبانأ
)نأفرأبث5نعسالى-:شال-لهم،الممداب@لعذ

8بمتعرنماكانوامحغأ@نىمارن.يو@ماكانوالمجا.نمسنيئ.متعنالم

والأسكط@ا..،لرفيقوله:.@على،سطوتات،أ@"لهوقى
الهم.أ@منتجب،

ولنرتي@ململب:لموجبالمجرمينمزلا.شأن)نوالمحنى:

@لنحسئسيلعلىقارا-احهمب@ماكألفإذايستجلوذ،بهملذاب

من@لروذ.فض@ل@ندم-و@

موأخرنالم،أطنالملرضىاتا@لكريم-الرص@ولأبهااعم-
حما.
م

انهلرش@ارذفى@لتاخيرفبهاعائ@وانىاقغاتفإنذلد،ب@بناعذا

؟
مندطرلعذابنا@بلحلولمندبثى.يخفملنذفىص)يه...جبناهم

فير..ومننميمومنتاحمن)فيهكانوماعينونبهمعذانجا

فىفيفىبالكلؤبزقالصحيح:@طدثوئهكثبر:ابقالإءامتال

@ول:قأنبمارأيتملخيرأظأرأيتمللا:بقالنمضة@لنار

ن@(91
ير

كثمص3فيالكثطف



ا+كرالتاسعالجزه

خفيصالديخا،فىكانبؤسادناسباسد@ويؤدبارب.وافهلا
لبنةفى

يارب.واللهلافيزل:أق@بثساأتإهلله:يقالثمصبنة،

جمهذا@بت:بتشلمحظ-افهرضىططاب-ابنعرولهذاكان

ه،؟،تطاب@ك@نتالنىكتأصأنت)ذايلةمر@لهفتؤنر.لمكانك

إلالهاتري@من@أ@و@اقال:.شخلتلاالنىسنتهسبحافه-بينثم

لمين.فلاناا@و.ذكرىضذروز،

سنتنااتتفتلقدينى:@يهونف@جله،لاضرل"ىذسونرله:،

لا.فىصلشب@د@نالالملما،دقرى@ال@الم@مقيةقرنهلكلاأننادننا.@و-

ةلمزبهر-تل@ن،ذ.صرس@@قرى@تمك
نناشامنو@يسق...اطندتا

بمونضلإنصاف،واالةتا@دشامنبل@د،اين،فاةيهرنأن
@صيعة@

مح@للفاسينوالإنذ@ررساثه@و@
بهمنترلأنشابرفا،أ.

"ذكنا.

ثنب@حنىممذبينكناوم@5نمالى-:ترله-الابتينبهانينئهو:

@

أعافىببثحى@فرىمماد@د@دكانوط"بانه-:

.(3)"وأملهاظالمونإلا@تر@@ما@كناومابا@ا،2عيمإصلوارمحرلا

ا

شادلف@ند@نالقرأن"ذيهدأننادحرفيإالسودةعادتثم

لتوماشتعالى-:.ل-رصين،،شكسلوب@ركين@ث@ئبهات@ردت

به

إمالكر2نانقرمذا)ن
أنموسبرعم.أشياطبن-؟بهاتماض

وصا-@ليهصلى@فهلمحمد-)نفالوا:حبثقرلق،
@منر.إلجقمنذ"!

حلاس،71كنبرابننثبر(1)

9@ويا@لإسرلم.سورة(2) 5

5ويا@لقصصررة(3) 9

@ر،



اء@دعررةسو37

فبهعلىين،الا.@روحبهلشمذا@لتر2ننماوإعايه-وبل@هبهذا@لؤ7ن

وسلمعلبهأقهصلى-
ت

والض2نالى@الفلاديدعرنإذمذلكلهم،بنبضما@@لنيا@تإنو

أملاذلكو@علىيقدوولابهيترراأنيظيرن،وما@الهدا؟الىيص
@عن)نهم*

لا.صلنأى:"لممزورن@سصع
2ن@لفرحماحعن@جاطين"

ااوراط)ذا.قم@كرفا@هبتا@ا@لاعزلمحوودنيم@لكر

.4)اتلاستماع

ش@:!.وديدأاثحر-ال.ثفىجدناما.@سحما.لما@وأناتالى-:8ل-كاظ

را(.رعدأ،ثهابالهمجدألانب@معؤقللعضامدنهانقحدأكاوأ

باكم@بان@نشياطين،عنكتابهصانتدنعالى-أفه-أنففانت
علبهلأشهمالانبه@لزوللهمبنقيمماأكمنانيا-بين-ثمبه،قىلراما
ك@برة،@لثرعابيفهملفبخاهداباتمة

@

احاورلرحقبامهمأ-@@قكن-

أن@ةرابا-بين-نماستطاعرأ،لماطبيئمجما@تما
لوحى

1

اننى
ايى،الاص@اععنممزللاكم@ذلكإلىودلوالماحمله،اولتطاص

مااذ
@،حمسا@عنمحجربون@اشياصينأنببائه،ادسبحانه-بوحمى؟-

حف@ا@هوح@هتامة.صانةيهابهتعالى-@ته-نصطاوه@ق
."إةمن-ولاديهتإينمق@اطلييات@هلا

عليهاقهفىسر@ا.أد-را.وجه،باباحلنركعنانه-@@ى--:لم
ال:ن@نه-جمماوحده-عليهشرصوبانته،بدصيهربأنوسم-

ختدحفلا5
وأ@ذز(393)@المذبينمنصكونفباخرإلهماافه

آبكا@ضجشاحكواخفض(298)ب@شالأفرعثيرك
من

(296)تحلونكابرىلاإففقلعمتركفإن(215)@لؤفين

9ن@نالآ:ابئسورة(1) ،



ك@3عشلتاص@عا@ز.

(218)فقرمح@بر@كاله@)7؟2(يم@لزيز@لر"كل@وكذقي

مغهر@إلأ1219)شاجديئ@فى@ولقفبك
@

)023(،.@عيم

للرمولو@خطابفميعة،تمع..،فلاتالى-.له-فىشو@لفاء
لى-@بادطمظ@إخلاصمنالازديادطبلص@لىص3وعيهاقهصله-

بم-@ا@ل@بها@رصعدت-اذاأى:
دة@بفاخلصناك؟،أصما

معتبدأنرواح@لنا،
الممذبين.منفئخمر،2الهاتعالى-اقه-

الا،وأمئالآي@اجمنهوسم-عي@للهاص@ظب-وض
مع
سال@اخاصأة

لانحرتوأنهبرماوأنوب@كأتبع@لئركلنانليلى-،انهقه-دتهبافى

ب@ضافى-عد@قه-وأكو@م@خاق@أسوف@لفرفق-سيلطإل@ه-

لتا.مترأسراشئرفصمممنمخيرهحالن@يهيفةذ@ك،علىنه-بحة-

أبر.ابهم-يهونوعةأشد،صبكرنعذابهمأنصدل!

س@لن@افربنجنوأنوسلم-أق@كبهسلالا-رستالى-افهأصئم

افرا@نو@يل@ايخرلم.تدوةبهرنراليإلبه،
عبأفهصلىسول-للربهم

@عذ@مننبهملنو"-
شالضرحمم،علىاشصرواما)ذااقه،

"الاترلينع@رندوأنذانالى-.-

أعاب@فىب@ن،ا،وهبهم،إتكثرالذينجلا@لأ.وسيرة:

تاولواموالاممىاشاوالاخروالاخرةوالابا.با.ية؟،@لضبةأالقر

ذلد.لشبهوما

@قهصلاقه-لرصلهيما@هدة،متص@سادبثلمن@رونافروقد

عنلشيخاناخربطخما:الآية،منهولشبوسمءعليه
ا

صاسنف

وسلملجه@قهصل@لنبى-أقة4إا؟هف.ن@الى-اقهلأشلمال:؟
صمفا



أءالثعررةمو37

مبىأولطنذر@قولمتنيثايقولها@لهةوسحا،-اعباإناث@:نمعا؟نص

،
فقالهله،رسويبثلر-وبيناليه،بر.رجلسايه،إال@اسجتمع

ثفير،يابنىاالعاال@،بابنىءيىوصم-:@ي@اقهصلاقه-رسول
لؤىبنىا

أننر@البم،أنبدترالجبلبسنعيخلاأنحمأبرةلإءتمأرأ
كنغ
دذ،"

نعم.كللرا:
شدبر@.عذابيدىبينلمنذيرفإقل:.ظ

ودلا،لهذالاننادصاما@بوم،صائر@ل@تجالهب:ابوفقال
@

قه:

وتبم@البأبىيداتجت،

عرممعبالدكوالافىبينيرنهثتصيص@وو@اثرء@:.@ل

تومدفعوصلم-:عاله،انمهصلىلظ-رصا
بشاكملأنلماوأنباة،المحا

2،.@لأبمم...منميل:بمنيخرنةدأ.@@و@ن

ا،صلىرسإقه-عرممعتتعارضلا@عريمة،@الايةمذهأنأى:

بنر*فرا،عثيرفهبإنذارالبد.بها:المفعسودلانجمي@،لاناسوسم-علبه

اصرم.أسوة)حهونوا

ثادإراالؤصنين،مقاتبمكلمنحدعناويخفضن@:.سب@اوقوله-

عه.نج@له،@ا.يفه.3دو"-اعل!اقهصلىلببه-سبحانه-منه-

ا@لتوصبةكناوخضى@مناح:
ذعورخسيةفئ،و@لرلين،واضع،

يحفعقأرإلهعضارهيضمحيناويهب@حيئ@لطائرشانمقإذمجسه،

@شاعر:@قىلومنهرقمالى،@لى@كيطق@لجناحرفعأنجناحمه،؟

3،1لاأ@فىرفعهظلاندح@ئهيرجضى@لج.!@وانت

ث@لأحال@نبهه.ماقفثدثلاا.صئير-6ك@إىتمبرر@جح(1)

ف.هفال..ة

1عيا@لآوسى-9ن@بم(2) 3 4

ولنلظة.فقرةبههبيهايلا@ك4اكلتر.هو@و@لاجدل:(3)



@لاجر.

37عض@تاصع

نبعدكاننب@لجالينشواضاالحرم-أرصودال@وكق-أى:

افواضعيىخجدوسل-عبهأقهصلىيبى-ولفركلن@لؤمنين،مف
اأص

عاخعرون-وم@زمانفىكلللسلبننمم@ايهربمةلابةاأنالابه،

بغفا.بمفهملبما.جمفنهم-لرؤسا.ص

عليهأقهصلىد@لرسو@لتبرنفلت:فإن5@ايهاف:احمببل3

-"وعليهاقهص@ناقيمواالزمنرننون،المؤ.لموسلم-
)المزضين،من@كا":لمنفىلا:،ئ"أة

هف@نلت:
مهملمث@ارؤنينالإبمان.فىاينرلنجليحهمأنانهوبم

بالمؤ@نينبرادوأنذال@،
ا

صلئسنتصنفات:وم@م،بأ@س@إمدقئ

)ماثمف.إلا@لتصديقنهجدوطوشفبه:جا.نبماواثعدالرسول

بنفىلاسقوالن@قاتواال@فاستين،أوتناال@ونوا.يص@ن

"،،1(.@عفاخ@

ويدو
صاص@يهمازمب!شد@لتىلتةشهإليداعىلاأةلنا

ين،المؤ"نانبعد.لمن5بقوله:المشودوأن@قه-،ر@4@ايهثا@-

@ه)ز!@بعبانولحشار@اجناح،بخش@الاصفايهد
نهن،@لز.@ف

ونيقرشالى:،قىله-ومفهيهويم،"فى@لقرانكثيرسلوبا؟مذامثل،

لهنروا.،بالانوإلارآجم@لاالاقىارانالمعلومو@فبافىا@م..،

@لطانرلايعلير@نللروتنكأ-جمناعبه..،نيميرعاولاتاد-،-

به؟بجناإلا

يين---نم
أفقلاعصركفإنهفمال:@هماهلبا.يهفلنه

"@لونطى.اذ%

بر@@ثلرء@فال
@

شر@@أنظامر
ا

من@ءفد@محعوك،فى.الرفرع

3صفلر@بهاتء3)؟( 4



ا.شر@اةرسو3لأ6

اوعموكنف!أى:ة.@لثبرولملذارم،ل!-3وطبهاقهعلىأص-
ا")اللهدعائ@.ءناو.آ،حال.نبرث..اىل")لذارلم،بمديتبرك

اق..@@مقالمهومعلى@ايهفارزراطبهونانوبرذ2خر.

فىعلىياعحركفإنأى:ؤ@نين.ا(منابخمنعلىعاندصوشل:

للا-؟
نتللهم،)ذمدوتوبكوالإبمانيصديتدبمدايلام،ونروعم

ب@.افي
المماص..:،شنممدنمما

"

بقنالو--محليهاقهص@بؤ@ر-أننيبهة،فىاتوكان

جمم،بر@لرعلىلزوص)و-فتأ@:وحده@البهبا@توصنه-سباأمره-م
@صاكلمنوفلنين.@لز.صامحكآ@د،جم.!خنضاأى:

ب@
لدانذاره@

ة-فوصجاوحلهربدملىواغ@دكتو@طدواء@لأحمالم،منير@.

ثى..وستص@اش@رحم@@وصا@و@لتهر،@فب@،و@ة@لزصاحب

نةحينبراكافىوجد-،عزوص
دونصلانه@الىعبادة@دوم،

أحد.سدن@@ن

أتوبراكأى:تجدبن،@طفى@تق!برى.النىبحافه-وص-

إلىشةصنةومقركق،الىركنمنبهموننقلنتزكمعالمملين،قملى
بكرصيش@نق@بك،بترله.@و@ل@صلايد،حمال

@

+3وعبلقهصلى
فىحاملاث،زمخيروعلىلاتم،ال@فىنهمصضننظبموعلىامحابه،تهدمل

وتعلبم.ارضادمن)يهحاجة

ومرربهمنبمونما@بد@نربنبالاجدين،،ا@طينعنوبر

ةلهميهربم@@و@@تربت@بابمن@تعبير@نا@جد،@

اث@اساالآرس-ففصير(1)



عنر@م@لناسعا@ز.

بكلسيم،8بهسشلقماي@لكلمر@لسيع،سبعانه-انه-.

ما..@ولا@الارضرفىثى.لاجمفى@ب@@بوا@ق،و@جم@لواهر

المحالن@شياطين.@انبدجان@ايهربمة@لورة-4بحاختم-ثم

ذورلط.مما."الايندصاثق@وسل@-عاليه@فهصلل-الرصعلىشؤل

ال@اد-:نتاد-ن@ن،ا@ا:طنكل@@ط

أنمكفىصقزل(321)@لشياطينتفزلمن@أتبئممل"

إأثيم
3 يئبهمو@ل@ثثمراء(223)بونفيوأكثرم@لشعيلقون(33
ئونيقووأنهم(325)نيهي@وادفىصأنهمشألئم(224)@لناوون

افهاوذكروالصثاطابعالواوآمنوايئا@إلا(226)يقلونم@لا

أئنللزاالذيئيبم/و-ضالموا،مابمدمف.كئيرأواشمروا

)723(،.إتقلبونئقلب

بو@لخطبر،للتضألبئم...،ملنعالى-:،ترله-فىوالاصتنهام

وا@نبى-@غ.@لذبقللنرفي
ةوتاركاص،نهتارة،وع@م-عايهاقه

ناعر.أوس@حربانه

".

اأالثباعايننتولمنعلى@انمركى@أيهاتعرفىأ-أنفىبدونألا@ى:

وسلم-عليهافهصلىل-الىصعلىلرنبئلاا@م
دختبا@ط:لأنا

مع-يتمارف@ومنبم،طباضيم،
ا!

نبمصومالحقإللجوش@هم،

طل.-.الى@لبا
@

والكذب،@لىل!اكنيراى:أظك،علىصالثاطين،شنولنماإ

ياك@ونيناككاوند@ايهنةإت،و@ب@م@للان@بالادت@فيل:

با@باطلى.@مو@لى@تاكط



2 صمر"رةص7
أ.

إليدأنزصكاذبرن،وأكثرلمالعقرن"فىلهفى@فحيرو@

ولمأن@يم،افاكص
مستأنفة.أولهم،سنةوالجلأوأئبا@م،ذلايها

@لبع:كمبإلق@@لمر@وا
التلقى.لإضا.اةوقرلإأمات،اشم.

شهلانمراكونالانالا.ؤمزأئبم.أفاككلعلينيا@@نتترللمعق:وا

يهنبن"مزلا+و@ثثرنهم،ليحرا)د@لحاطينشديدا)نماي@شصرن

@شجاط@ن.@عقبهصنبنصونمالاناس،بترلوفهنيكلذبون

رل@ه
النييناسساللت:ظخط-اقهرضىعاثش@-منج@ل@@

يابىسولأ:ربشى.،؟ليواا@منتا@:@ايهان،عنوسلم-محل!اقهص@-
@فقاكأ@قاصونبا@ى.-يحدئون@مم!@ته،

علينوعه@ا@صل
د-وفى@ؤنددما-يخرأى:يخقرقر@ا-ا@ايطفمقاطمنثلا@ل@.4

لآ،،1(.كأةماةنكثر.أحمافيفلرنباجة.الدكنرنرة

@وصتانفقهحا@يةجمكأوتماون@ث@ياعاجمهعلى@بود@لفحيرأنزو@ص

@@نا@موبنى!
@سط..@قسبنا.الاعلى@بنرنواالملذالىانصا@هم@صحع:

يهرنفه
@

الثباعلى:كونلة@حاأثبمأفاكعلىصيامحين@ا:قىلل@ا@ى:
@

@الامح@.االلأالنبمتم
نشيثا.واستر.@

مزلا.وأممثرما،.@@
@

@شياعلفى

@احان.منوالانمينالاناكينالىنهبنتلرفبماكاذبون

حوي@
@@بهون@ن

@لثباطينمنصي@قىأى:الموع.س@ىمع

فيرم.لىمابسسحرنهاو@يثهنة

عتبادباب@ئرلأ@.ار@فلأفلاون،كاوأمحرعقىفى.اجمل:.ل،

للعنئأو@لجبنىعنبحكرننجمالمدفىنظالا.صانمنىعلأفىالهم،

@ثئرع@@مكذب!نجةنبلزم.حنىفرأ@م@تبلىلاب@ممذبةأفىالهموأكز
@قافه@لا@رو@تا@سرعفىللثرةنالإطحق...اعلى3صادأن@مكون

1صير-نك@:ا:ننيراجعا(@ 8



3ضرضاصح"الز.@ 1

@..،@بالا@@ثر@ادالمفبهم.ث@
ث@،

انمنالممثرصونمارعهبطالالكريمة،إللايا@من.منو@الضود4

-3وعليهاقهعللرسول-
مفاو@الشياطينعنمدا@لقرثننلئتد

بواسعل@تماد-أفه-محندمنلالمماقىل@نا@قران@نثبات@@م،عه

لأالامينووح

ا.و@لنرت،نهسبصاو@وله-
ينبهم

)خ@جهة@@المااةوون،@نا@

زممموص@ثه@منى
شاعر.وسم-عيهافهصلىأنه-

جمحله:و@دس
@لفادوصغاوجمعو@لناوون:وعلاه.كحالمعرشا

افىق.بقطيعن

عنلضالرنمالثر،مقيتر@منأن@را.كشأنومن@ى:

@المشقيم،لصراط

و@لمواب.قاطوعنءادة

لوتتو@وأك@حهبمرن.وادكلفىأشهمشأ!"لى-:تماله-وئر

ببهم@الشعرا.كوتنله،.ة:لماجمدنأفملرن،ةمالا
و@طظاب@فاوون.

والمرفة.الىؤبةفهنتاقمنلي

وعلرت.@قرل@قرنمنا:بهو@لر@دالمتسع.نالم@صوارلل@:لا

و@ولالمر.بذمبانومرالهامنوبرون:.
لهيعرتأندون@

دما.بنىسبتع@

الهيامو5يقممرصنم@لهبهنلماذاوجمه،علىفلانماميال:

@ن،ذ.@ش.ونرتبدونصا@هاعنتنرديخاياالإبلعلىيئولىد@.

@ش@ر@ة.@طاض@د@لجاا@ى:@البم،ثربنشاربونتالى-:،قىله-وشه

ؤ
ةفىصالثرا.لا.صأنتل-أبها@ل@افى-الموالمع@:

فنونمقت

ملىيبثل@.@بللحمية(1)



ا.الثعرسورة38

فغ@و@لمشر@باطللمحاجمنحوفىكلبخرضون@الافىالفىيهذب"
@ليعلمجفوشفولماميفلونمالابقرلرنذ@لافىقوأ.@منكلرن،

نه،وتجقلو
و@لتفاخوى@ط@علىسبيل@كذ@وفعلناإكداإةلرنيقووم

بنلوا.لمأ@ممع

صالظ
ةوالهيرم:ار@دىذس@ا-لث@ا@:صب

ث
فىكلفمابه@يخل4

ومجاوزتعدالقمدألىطقافىلغلربالانه@باوتلواذماض.@لترلمنضحب

أبجهتووانحانم.علولنهمعنترة،علىدفم@@أجبنيخفلواضىليه.

ا@لتئ،بفسقوو@للإى.،
ا،."

كنبراقهودبهروات@ا@لصا@وحملوأ6فوابخنلا@8نعالى-:لا-ونر

0افالوبدمامنوانصيروا الذيندتبهممو@هناالذ@شرا.@منشكنا.ا0،0
ن.سبهىوادفىكللمنثو@ك@فاوسن@

المالحاشاالاحالوحملؤاتعالى-باقه-3خراالذينا.الا@لشرأى:

فا.وواتمراقه،طاعةعنشحرممبمثغللما@يهثكيرانهوبهووا

منودأشراأباعا@الم،@ا@ردوبانق،فث@@@ا@داثهممننلدرامابعد

ق...اط@لين

ف!مزلا.،إلا
@

@م
ا.@شمر@نم.لة@ن،المذمو@انشرا.منفودبهولأ

فاوو@او@مرأجتبملى:.تمانرلم@لملاشمممر:نلا@دوحين،

اقهومحبدثابت،بنقءطجا.
ا@تهدرعويدماد@فيوكحبرواحمه.بن

قدوكلرا:ببكونوموسلمعل!صلى@فه-
شعر@..اناضالى-اقه-عم

@كع@مفتلا
@مالحات،وحلوا@امؤاألذيئالا5-3وعبعلى@مهبئ-

ل:،

أشبملماظدواكآلمقنتعروأوا"ل3ا،ك@ساقهوذكروا"
)كأ

3س3سشاف-نثيرالأ( ،4.

1@ىبر-بمابنن@سبر(2) 86.



38عثر@قاصعالجز.

-

رتقردضون.بم%وادفىكلالذبنومونالمذمر.مهململثعراءد

بفعلون...مالا

اقهاووزحرطت،ا@اماطوعلوا2توالذبنومن@لمدوصومنهم

ماظدوا.بمدمقتعرواواا@ير

كواشص،اطتك@قبيحويخهحن،صنهم:)نه*ذفىو@مر

نحدأت@لنىالاباتمنهبتفيربتعاقعلويلامامنا*@دا.@ت@كلم

.(1)ض@ث)ن)أبهفارجعا.الثسرص

أفالص@لذفيوصبمد-.تاله-بقر@اكربمةالررةبحاتخنم-نم

ينفلبون+.منفلب@@

@ىينقبون@ى:@اق.مفرلوصوالمصير،المربمو@لنقلب:

ين.لظا،والرعيد@تهلبد@أرانأضدعلىثتجلة@@ربمة.و@بلةاتلاب

وأىايميرونمصيراىبن@لون،منظب@ى5وصنى:@قو@بى:.@لظ

أةومرلنار،إلىمميرنمنيرجون،؟حعمي@
الجهمومصمصير،بخ

الإنتتالالمنفلبأنوالمرجع،للنظببين@لنرقجع:عصوعر@رالت@

عليها،كانحاللىيخها،إمرحالمن@لردالمرجعوفي،ما@وفد@لى

+

.(2)رجا،ضفد.وابرصمنظبا،جعمصشلىص

@

ظالم...فىكلعامةالابةمذهأن@ص@يمو@كنرتابنمالإطلوظ

صمةبن:س@@وصخهأبىكبلت:عنها-؟لاتهرضيعاننة-و@ن
@مه

الرجم.@رحمن
@و@خرعنداف@ت.أبىنيهر،وأةبهأوصهذأ@ا

س

تأستخ@ة)ق@لكلذ-يلفاجر@ممقويخشو.@ل@يؤمنحدنجا.@ك

1سا@لوس@-91ر@بى(1) 1)سالفرطبيء3(2)4 0



أ.@ثصرةص38

طلمدانني@،ور@افىب@،نلقنداكلبسفإنال@لاب،بناعرمحا
ينقبون،.أى@قلبفالراانبقوسبلم@@زبأعلملاةيدل؟

تالى-اته-شاللا،عررتفيروهذاد،عركرةصجهوئد:

ونافما@با@..رجمهه،خا@صامجحلأأن

أيعافىات.تمبمشهافىقهوالحد

لأوسموصبهله2وعلعدنابعلوعلى@فه

عدبدطنطاوىد.فصرمدينة@فامرة-

5حدا،فالر 1 4 0 5 1 5 1 1 9

5الموافق 1 3 1 ام*10



لتف@إجمالىفهرس
اء،الثمعرسورة"مير

@لأبا3ر

5

اكا

1 7

8 @رةللةية1

والبدا@الةء.

"@ليى.يهتلبآلمت!ظ@دم،

سى...صربنام@و@فا

ا...@را:نينابد@"لال

@نءرزا...4لاللىلطلأص

@را...ا@موصىلهم@اللى

.50مرسىالاواوحي.

"نبأ@بر@بم.عاجم@نلىوا

"لالفقل!.@بنةوازلمت

ه..@لرساليئنوحمشنىبتبم

"ادساول.عادكذت

@رسل@...@ف@ر،كفت

للرسل!...توارءكنبت

...@@لا،اعاب

"المين.ل.ربل@تؤتو@نه

@برص...للوبفىعنا.كمدط
معفمعفلا

"3خر.@ا@افه

الشبالطيه...قنزلنع@.صمأة.مل

ر3

2+





سيطلواالتفسببر

ا@ريؤكللقران

ءقفسشيز

@لآأ@الئئ

ك@ر-

@

بهر"ءيرصير

عنرأتاصعلبز.

@لنانية@ت

0 1 8 امهعا-8.

للؤلفعفوطة@بع@ضرق



==



بسم
حيم@لررحمئ@@ئه

@اضاتج(@ئميعأتإفيمناةبئ)را!
الطبم،@قهصدق،





،@لىفةتميخف@ص

وقهدمقدمة

ناو@رولاب@ةالسورةوسالمكبة:لورمق@لنل،صووةا-ا!

ا..@لثرصررةبمدولهاشوكان@المف،فىفبش

لا،.@بعفرلفى@طهامكيةال@ل،صورةالترطبى:كلل

و@دعل)نواذاحقا5تمالى-:لقوله-الن@ل،بسررةوحميت-3

نمه،.لتالنمل؟

يا-،@دةسوو،لندو@ر@فى@يضا-؟أمرنمى-وص:الالظ

عدونسعون-و@رخين-،ال@اثعند@ثية-ونحون@مم@2ياكاض

)2،.الكونجيون،عندوتمون-وثلاثبين-@بمر

كلوالكربم.لفرثنعلىيالننا.الن@لصورةوتد@قتحت-3

ةبالاخروبوتنوننعالى-،اقه-فرانفىعلىمجاظون@انبن@لؤفين

عقاب...@رنوأبمقومابها

يولثد@لذية@لصير،بسو.@مأظصفضبالاخرة،لاثؤنونلى@لذبئ

مالاخرةقومأب@لضص.غم
ضروت،.ا؟

4.؟.صالفرطي-31كلعبر(1)

@ى،51."9سريور--)كا



م.-4
مفجانبعنذلكبمدورةد@نحدثت

فمة
طيهموس-

نارا،رلكلجانبمن2نرمندماملهسى،لاصما؟لنافذكرتللام-

فى،-فىبه،سبحانه-وما@ص.جاصا،ضمالاشاد-لا@فه-3وما

سباسيعقب.و@لى@دبرادنهتزكاكاجانلثمافلاصاك@رألئا@تت@

لدى@الرسلين،.جاتلا@قخفلا

وطماند@@شال-،@قه-منحهطذلكبالورة@كللثتثم-.

عندمالته.ول3ماوحكتبهير،عطا.وصقولع،عمقعبهما@للا+.-

بدولام-د@عليهصل@ن-بينماد@رعتوجنو"،؟سل@نر@ت

وعا@رككتبمئسباط@وفي@ملام-@عليهينه-دأروماالهمهد،

ولسل@شىظل@تإفيربقالت:،حبثسبا،ا*لإصلامأنتهت
مع

ة@لالمينربفهلحلا

عقفتحدثمه،شمععا@شةمقجانبا@مورةساقتثم-6

ابيتوو@انبنون،يصل@ولاالارفرنىيفدناكافوالذيئالتمة@رم@

بقالمذرمزلاهبهرننبتت@سه،منيئوللضصالحلنب@مالر.

لموا،ممرومكرناأبهرواومكل5تالى-:ل-بها،ك@و@الخسار

خلاأجمحين.وفىكمفامدعصأناكرم،عاقبةنكيف؟نعلرأونلايثص

ظدوأ،.بماخاويةير@م

مع@للام-عليهررر-ضةمنجانباة@لسودساتأنوبعد-7
فذكرتو@هرته،تعالى-@ته-وحدانجةعقباءلبثذلكأنبعتقومه،

مع4)أديل@صأمحتابفىنه-سبحانال-وئدذل@،علدلةا؟مقارأنا
أيات.فىض@،@صخسذلدوكرر@ته،،

وقلرى@تهوصانيةعرمظعى@تزعمذا@مثوبمد-8



اك@--

صه@مليكلعلى@قهل-ص@لتل@فىالكربمةلورةأخذتنه-،شحا-
ورحمة.مدايةهذا@لقرآنأنبيانوفى@ده،شيتوفىث

لمك@ثر@نىأاسراشلبىمليقمىمذا@لقر3نان5ضلى-:ل-،
بحكلهبيهمبقفىربدانللمزمنين.ورحمةلهدىنهس@يختلفون.فيه

@لبين،.ملا@طقانكعلى@قهفتو@،@سبم.بنالشوص

"

اعةاطتع@عنبالحديثفي@لكلالسورةسبحاة-ختم-نم-6

اتجعهلذىاالمنهجوعنين،@لكلنرقبةوعا@لؤمنين،عاتجةوعنالها؟وأمو

انماتتالى-قال-باتاعه،يخر.وأمصوسلم-عليهعلى@قه@رصول-

أنتو@صفي.،كلولهحرمها،الذى@لبلدةض.ربيمبدأنت@ص
مقولنفسه،بهتدى@اف!امتلسفنهنترثنأتلووأن@لدين.منكونا

بدومارفونها،ضرن@يايم2@خمشيروقلللنذرين.منأنا)نمافقلضل

تعملون،.عابغافل

1 ةلررأنضىومنه@لنل.لررةجملعرفىفهذاةوبعد"0

محنوته،وتلصتعافى-@ته-نبةوحدا@دلةع@دثباطزةؤ@بمةلا

صى،ببكل@دسبحانه-ط-وعن@باد..علتل@-فله-@لامر

ويانه.كثفهيثا.ماللنلىضهايمثف@تر@ايهريخةياته2وعن

شها،كبيرجانبعلا@لقصمىاشتلتلىلاكريمةدسورة@@نك@؟

ضةشجافعقحدنتناشلىاشل،)صنجىلنبياهنجىشصضومأ

للنبىداصربنأامرانيلبنىعلىأنبينتنموسليمان.ور@ود،موص،

الا.شه@يحرفوا@قر2ن،يرموأ@د@@نوسلم-علبه@قهسله-
فىيلقر

بنى@@رانيعلىنقمىمذا@لقرأقان5لى-:ظقال-فيه،ااخافرماص

مجتلفوش@.نبهلمانىأممثر

بينووالترهبب،@لترفيبب@ينصارساد@نهاتوجبهاكافىكمعاها؟%



بغثذجمر
آرويل@ص@ثيبرشوبينالكون،منافىنثامدماالنى@ته

كا،فوضر2يانهويمم@قهلمطلىو@لالجامى:،@لإ؟بهذ.وتخنم@قامة،

نعملهن،.محانجافلوملىبد

تمبنحمتهالننىقهو@دد
ات.@ماط@

لأو"وعبهك2لو.عدسبدناعلا@تهوعل

عدصبدعلن@بمد.نصريخة@@اهرة-
5اث@ 1 4 0 5 1 0

مهه؟.12!16



التفسسير

(1)مبينيهاب@لتر@ناياتتلذطى.5تالى:@قة@الل

وماربهةويؤتونصلاة@يهي@ون@لذيئ(2)المؤمنينبثرى@

نهمأعالهملهمئ@ازبالاخر.مشونييملايئا@بن(3)بوتنون

مالاخرةفىومالمذ@بسو،لهميئاكأرلئك)،(@ن@ون

)6(،.حكيهطيملرنمنلتاثى@لقرانكو!(5)كلاخسردن

ز،لمقطهاوتلحراببحض"ت@@لسور@لتىامق@لنمل:ةفس@
لاتوومر

طس،.تالى-.-

عند@لتفميلمنثى.المقطحهروفاطهذهفىا.@ط3را.ناذكروفد

ومرر،نى،ويوعر@ف،وا،ان،عروآلة،البضر:لسوفاتض@

اغ.."@رصف
فاصرشمنه@ن)ب،العرلىالإشا؟أتربلحلماخلات:وفلنا

و@لتبيه،الإيقافلصيلعلى@لسور،بضضاح)،فىوردتقد@لقطة،

@لترثف.نحالملانبق

صاأنازسالذيئبقفرلاولثد@ل@بقولالى-ن@@نه-فكان

مقصممن*مؤ@ناونهالقرفىشآه@تعالى-:عنله-منليىلترآن

الحررفجنىمقسحروفمنماومن@ع،@منهلفونماءجنى

افهعندشأنهفىشدفىفإن-3يهم،حروةمنهاينعامرن@لتىالهب@ائه،

ةرسوما@وااومنله،نصور.)عثرأو@انرمنله،فماقوانحالى--

فله.من.ةا@*

عند@شحزوجل-منلقرآنهذا@نونبتخاصربن،اوانلب@ونزوا



ال@لسورة39

و@صم
د@من@تفمشا@لىنية2@لنرالآياتالىكلايردتلكلإشارة،ا

رو

ذلك.قي@ت@التىش6نالقر6ياتيخالى@@وبمة.الكل

@لقرأن،.تإ!فه-،صبحاترله-وص.أمتدعتلالمح@-أى@ح@وص-

صبم-ثر@لأبها@لىصا@يك-@ناهاأش@لتى@اطالاياتتلا@ى:

لتغرجاليدأفىلناهانمى2ن،لقر6يات
الى@ايهفرفللاتمنبه@ناس@

ن.لإيمطافور

اتها.منزوصرسانها،@ت@ظم6ت@فر)د@يات@@مإضان@

لف@بابمق2ن@قرعلا@تتصبين،وتحاب.الى-:،ت.لا-وش

بم.اد@اصو@لريلىخىشلهذألهمكقوى،خرلاعلىااحدى@لصقين

عبفهنضامافىري@@ى:اقمدى،أبانمن)ماوالمين:الالرصى:قال

ح@و،@طممن
"@لازم@أبانقلاما.ولى".ا،@ترونالوأصم

في

)يماب،مادعةصفةالاخ@لين،علىوصالإعجاز..ظامرأ@:بان.

"،فخامة.@من@تنربئ"أظلماةمؤ@

البةاطعلىمبحيوكقؤمنين،للىبثرومم@تمالى-:،لا-وقو

سمصدومد@.ىه@ولفعل،بات،امتوله.
ادال@ومنا.:ومداية،ى

الى@لبغية.صلة@لو

@@لسار.أطنيى،:@بنشو،
للساراطنيوصالىاطني،دجمرنأخص.ى

للإنسان.جلدظاهروصعلى@لبئرة،رب@أش.نى،،بض

بم-@لكرلأبها@رصد-ا:الناأشأى:
الا@ية،القر2الاياتمذه

مموبئارةح،و@لون@لمادةطربقالللزمنينلبكوكاص
كا

يثرح

م.قر@علىو@لسرورالفرحوبدخلعد@رلم،

1لأسففير@ثلوسء9)لأ( 55.



أ

3ملاعثرالتاسعالجز.

نهمبذلث،،@لؤنيننه-سصبحاوخمى
قهردبثال@دلبربهنهإتفحونا

الناالقير.واينفر@ال@منالمسودون

ونيؤءلاوالنبنوشفا.،سى7ئواالدبئعرفلتاد-:،ل-ظ

يد،،"نم@نبناثرن.أولثدعى.عليهمومروتر2ذانهمفى

ل@أشماوإذأة-:،صبحاوتال-
ته@ز@أيمليضنفنهم.رةص

ناإبمافزأ@نهمنوا.2الذينناما)يمانا،@ن.
وذ،12(.ضي@:وم

ىصبينجاممةعفاتبثلاثالمرمخينمزلاهسبحانه-وصف-ثم

نهساأوظىبؤدلحط@ى:@صلاة،@بتب@ونالذبنشال:،والاخرة@النيا

وحثوعا.وآدباوسشهاجباكالرامريخةلهاارةت@@

ننى.وطيببإخلامربإتائها،تمالى-اقه-لىممفهمالزممقهويزتون"

@لم@ربهطأدوالمرلاخر.انأنبثةوالاخربوقنون.لمبالاخرةوم،

الاول.لرالهمىب@د@لدنياقي@لانهابنلكوحميتللاخرة،

لقع،لوبزالمطاالجازملا@تفاداومر"الإبقانمنيوقنرن،وقىله:،

عئإذاالما.،قنيال:شبهة.لهصتحومأوت،عليهبلرألامجث

مخته.ماوظهر

و
أشقبنت،ووشقنت،وأيقنت،ينا،@ث@.ا@تمنبقنتل:يق@

حته.أووروصمنجازمااك@غادا@تتت

ناإبقايوفنرنب،وعق@حبفبهاشوما@ر@لاخرةبال@ولمأكه

إطآ.@ه@وماموا،ذبة،@ل@@@للاط.فيهفرلاظيا،ذالم

فىبتجددويهررقيكلا@لزممق،@ايتا.الملاةمةإق@كانولماهاجمل:فال

4@لآبا،فلترةص(1)

الآة،2؟شوبارةص(2)



3 أصل.سو@ة96
آ

3أوتا
بامطلرنجاثاأ@صبالاخرةالإيتانكنولماببن،5جمهماأقما،

ا@ية.حملأبهأقدو@مه،

.(9التعسطسيلعلييستمرخمقاعلا@ن!لالةللدعا،رمفاخبر@اجلو

ذ@أتبعالطببة،@لصناتتجلكالمؤمنينس@بحانه-ملىح-انوب

ةبالاضنلابؤمشالذيئان5قال:ةوجرضلالمنفيرلمماعل!ييان

صون،.@ما@الهملهمحرينا

و@نبميل.لتصينبمش@زين،@نينا.-"وفرله:

كفرخلأن-عهيآلا:ولتردد.ليرخماكا@لهيون،و،

ه.فى@مصددوشمخيراذاومغ-

نر@بؤ@قالبطمنئا@االاكرةبالد@ربؤنونلاالذيق)نو@لق:

اس@حبابهمببإيهم،وحينالهم،@سشامااى:@كالهم،لهمزيخا،
دنيححوم@أى:دعمون،فهم5علا@رشددغىو@الهمس،على@مهى

ح@،قبامنيرجمونماريرتكبونوشخبطرن
نافا

محاسن.أكانه@

لهنتأفنل:.يضاذأقهقوص
@قهفإنصنا،فوثهعلهص.

نا.منبل
.(2)".@با.منوبهدى

5-4بحابين-ثم

المذ@ب.@و.لهمالذيقلرلثلاتفقالمحاتجتهمبخ

لمالن@ة@لمذاباعأشأشدلهمبالاخرتنوايز.لم@لذبن@و@ئ@@ى:
"فى@دفيوبزلمهم

اثؤأفىلموأ@:صن،ضا،لمةالاضفىولم
قنلا@افي.الاخرابعلىأمابة،لغاالنياا)ذعذلبفى@ال@نياسنهمخارةاضه

م@2@يعلى@بعي@-3@بلطبة)؟(

8في@@فالطر.وةص3،1



*7عثرا@اسعالجزء

ثشانفطم،*حكملمنمن@لقر6نلتكندل@5نالى+:-4وقى
عقذلىبعدسيافيلمانمجدأ@كريم،@2في@لقرعفاتبنىييانبببت

وأح@@ث@و2ضص
ومدايات.م

@منتلقى،وقوله،
الاخدجمنى

جبلىبهوالمز@د@انير،عف
سلام-.عليه-

صطةابربه@دكل@دفر7ندتئدئد@كزبههلبها@ر@و)ند-وأى:
بلجبر

حكة،مابىليىبحكةثى+صينلالذىربدللنمئ@لصلا+عليه+

ضدلا.لكلضاملبلم@صوبدبرص

@ولامانو@اد-لآك.فى@كر@لكريمةألايئمن@وعدرت
@قسم-

نه.وبخ@@لمنايةكلعلهالدلالة

@ملام-عيهجريل-عنخذا،بمباصرةبثرلتلق،له،بقووثمبير
@يليهمتالى-@ته-باص

فبصبحالهكافلورضمته،بقوتهمر@دحليم،؟

نف@8.فولاطبديفا@لفى،

بلوموجرعلوحذشالفاتلقى،"لهفضللفرللبنا+بباألاسلروجا.

الاص.@روحبهقىل5تالى-:قىله-منهااخر@تاي@فىبه@مريع

للنذربن،.متلتكوقظبدمل

عذاأنعلالدلا،والعلم،للك@ب@ينلذاتهوعفهفىة-جحاوجمع-

لايه*الإتقاشوالإحكلم،صتفاتصيخهكجلىلؤأن
له،فىأيا@دكيمم

ث@..بكلسيم

لتعلى@رسرل-تلقل.قد2ن،القرأنب@ا،-@ين-@نوب

حليم@سلا+موسصةمنبجافذلكأنغعلبمحكيملنمنوصم-محلبه



لفملرة%كي8

م@كفاوصرففصوسلم-عيهإقهصلىللرسرل-@لتسليةلتكون.يمنابة

ةتالى-فقال-و@للام-،@لصلاةعليهشه-

ىموقالبذ"
بخبر،يئهاتيكم@ص@نارأ،آنستإىلأفله

أننوىجاكمافثا(7)تصتطلونلعلكمقبىبشهالبأوآتيكبم

(8)@لالمينريثالهومشحال@صلخا،و@@ار@@ف@@.نىرك

تهنزراظفثاعصاكوأ@ق(9)اطيهئم@زيزافهأنا4ئوسى!إ

ىيامويتقت،وأمدنراوذجانكأكأ
لايخافإنئلاتخف

رغنوفإىسوهبدصن@بذكثمظلممنإلأ(10)@لرسلونلدئ

فىسر@،فيرمنل@ضاءتخرفيجيبكقرأذيخذيدك(19)رصيثم

ا@2)تةناتوم@كانوا@موت،!ونرعؤنبدايابتع
@

نئا

بها،وجحذوا(13)مبينصخزهذاقالوامبمرة،آياتناجاءخهم

ب@ماقتكالتتيمفاقلزا،وعلوظل@أقموامئتيقنتها

لفف@ديئ
قصةمنجابمذا

وفد@لورتمذ.قى@جا.@للام-؟طي@مومى-

ات،ألاسو@بقرة،ور:ك@أرسع.بدمورةأضكطسروفىجام@

"@فصعى.و@و@لنر@ه،وبوش،

كللاذتالى:،بقرلا-منالفتت@و@
أءنارآنسةاقلاملهمرصى

@ذكر.تقدبر.:جشرفعتعلئ)ذ،@رف،و@

بقربالىنجهوبنتىحمران،ابنمر@لسلام-عل!و@،-و.

@علهماهم-إ%بن)سخاقابق
فى@رابم-علب@ه-وكانت@سلام-،

الملاد.فبلعضأر@لثاقعنرالحادىالقون



3"9عض@تاصعا@زء@

@انجةوىؤوخه.مله:ب@والمو@د
لنبله-كللانىالكبيردثبخ

أنعلىماتينابتىحمىيمدلملةلنأريد@@فنمهما-:لابنشهسقى

جع..،ثمافىتابرق
(1).

مرصىفضأنب@ذكوكنماطخصه:،كيرابنالإطمكلل
جلا،

سربلادصدانجل:،بامله،وسار@لننم،بةرعافى@ره،بينوبينهاف@

@علق،@فاضلزوتج@ومح@سنين.ثرقكر.أ@اه.ي@غي!اطالتبد@

ف@نىكذلاى@موفببماوجبال..ضماببينمنزلالوششاية،ليلةوكايت

.(2)نارل.،العلرمنىجانب

بقال:الجلاالإبعار@ر@فحجمنىالإيناس،مئنست،آ5ونرلا:

به،و@صوعلهأصر.ذالم@فى.فلانش؟

لتجفلىوواليتبعدأنجاوذكربه@-@ا@ر@ول@ها@ذس-وا:@@

ممر.الىمديقبهةمقطريهفىومرهله،مرصى،لظ@نوت

سإيمنإش@نم،م@فىدأمبهوأنارا.ن@@ث@لاإبماراابمرتال@

ضد،ونسزت.،فىرحلتن@يتمنابخبرجتهامقطتيميى:بخر،منها

يد..شالذىنللح@يدنوصلناالتىأهدى@لطرقالىفى@رصول

تعطلون،لعلمتبىئهابنجم2@ر5شحانه-:-4فىشأو،و،

خلو.ماصة

عافرأتمحهمالقرطبى:ظل
بئهاسفب@+و@اعساق:،وحمزةصم

نار،لةب@أى:ية،الإضاملىبنتنررووققونأ@لباوششهاب،"بقبتنو

نحرنرر،ذىكلو@لئ@هاب:نن@.كخاتم@شهل@لنرعافان@لم@ف

اصمو@لتبى:الموتله.والودلأيهواكب،
هأشهوماجمرنيغتبى.لما

بدلأمنه،له@يق)يخربانجى،ثهابفرأ،ومنتجى..مقظلمنى@اب

بمنى@لفبوسفاوبلهله،عفة@و
،"(3).

"فيبنانفر(2)@شص@لآجم@سورة)؟(
2صى 7

1اصج@)3(،ننر@نرطبى 5



للىاسورة

دنسلر@مننوللدطلا.:لا@وانا،ثونشد@ى:تعطلوق،له،ونو

@لثاعر:لظبا@برد.عند@لثرر@لبنل@دقة

فلينكلكاشاتبادفرا@أصبردفنال@لتاهدنارفاصهة@

اا@كوالنار:شاهدمند،لاهله@لسلام-علبى-مو.ظ@لممنى:وا

رطتنا،فىينفعنابخوجهتهامن)@7يخمابها،ذامبإفإقن@،م@ئ

لعلملصلها،منوشتبةمنها،ضتلعةئملاتيم2مإقذللاةبمنلمفإن
"@لبرودة.الثديدةألايلاظ@فىبهاناتشهمفئو

1 1

م@امأنيم5مناتعالى:ث4فوظت:-يإن@لكثاف:8صا@فال
ا

@لقصصرةفىصلى-ظفىلا-ح@بخر
(1)

نجبرهمنهاآتيملحل5

)ذأاجى@لربقرلفدظتتتجقن.والاخرج،أحدماشلانمم@تد@نين،

كذانح@وس@كذا،سافعلرجاؤ.:قىى
يه.اطمحربر.ث@

بانبهمأةهلهعدة؟فلت:صمنا-؟لشويفبسينجا.بهفتلت:فإن
ييق.للسافةأوكانتأبطأ،رلن

ظت:فإن
بالنللمينللا4علبنى@رجا.نايتأالر@ودونبأوجاهفم

النلى،اكباسواطالطربق،معاية)مامنا:راحدةيعلمجميماجماحتيه

2،.ط."عبدهعلتينحمرم@بينمجعيكلدلاأة@قهبادةنض

ففالننلاجاسا@لارمنعندما@فتربلموصيماحثسبحانه-بفا-ثم

فىنامفرة،مناأن،و،حولها...،وشفى@لنارمقيرركانردى

القول.سفىمنا.@ك

منا/والخبروكثرنه:فيثبوتبمحنىبرة،@قيورك،توقرله

صالت@هرويربفاله،روانهوفىس.ليبماسشالى-اته-تكلبمفىبتمئل

.@بالمبز@وتأيمه

3عا@صيهنافء3"ننير(2)كم@لآية(1)
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لللام-عايهى-مو.وصنها،بفثصنالنار:.فىبهنالر@دس

ماكنا،أو@ندا.،فا@اطاضرونالملرئ@حولهط:ممقوللر@د

لهأ.@داورة

نودىر،@لنانم@ق)د@لقرب.@م@+@ي@ص@مروصلفد،أى:

وطهرس@ان@فحبة:و@@تكريمسيلعلاوجل-عز@نه+فبلمقمرصى

حولها@ملا@@عايهمرعى-وص"فابا@قربصشالرسالةوووأت

منها.@قري@ة@الاماكقأوالملايخة،من

فىأنل@جماعةذمبلها،صومننى@لنارمن@وله:،5طكلوءما:@ل

مل@
غا@حوال@نو.ايار،ن@فى@مق@ى:ضعين.مرا@ر@تد@فاظ

ققر@الذسللبارة،البقعةوسيخها،ص@لت@قىنها@لتةصص@قالرا:

ا،@لرأدىشاطى.منفوديالنار-@@أنا@ا-نالا"تالى-:له-لم
فىيمن

.""@الشوةالمباركامقلبض

الملائي،لها:صوشبلسلام-،عليهصموسفى@لنار:مقدفيل:

بفعئصتنئطى.مر@دناقو@نث@،الا1@لاولوتبل:لافروء...@

لت@القربعنجمازا@لظرفيةمجعلقدجالمغاف
كل@ر@دماكاقوأبام...

ا،.@لسلام-،،طيهموسى-بئالةبذلى

ور،12(.@ة@صمأ-با@أرا،المرأنالمنربنبوتتق@ث@؟برنال

ربلقهوسبحانتاد-:.وفىله-
فهوص@حدا.،@تت@ةمق8الين@لعا

@تثبيه.مما@نع@ل-كللامه-حماعمقبتوملئلالتتريه.باىلمو.ضالى--

م.هئرمق*

8نمسير1،1 1صرسي-191 ةن@سب(2)6
1لاعىلفدبرء،خ@ 2
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4 الألسووة0

ونقنىمرءعناصلعالمينربسوفوجل-عزاقه-وتز.أى:

للو@دث.4ماثاو.

ضهاعلاميلىمجم،.@عزبن@أقهانا)نهيامرس5جحماة:وترله-

عو@لف@تعال-اقه-)نماصله،افاطببأنموسلبدهوجل-عز-

خاقه.ثىكلأ@بمو@نىوكا@ه.وقهرهى.ص:

برلرووخبرتذأأنا@نه،"وجمازللثان.انه،"فىلفى@فحيرو@
وجل-عزلذافه-صفنانيهبماط

اموسثاى:
1

@لدى@لنربر@طكبم،اقهاناافى@شأنو@الحال@ن

به.ساء@فدماونفذه.كصآصلمافتبهوأناجميد.أخاطبك

عليهمرمى-بهأمرطبمقذلكب@دسبحانه-ح@-ثم
ععاك.فوألقفقال

@

@لنداه.ماقنهطهس@لر@ة@ة@اواجملة

ةأ@:
منوركةإنودى

صاكألقوفودى@نلها...صوش@أر@

@لى.

سلوت""بمقبولمأولىص%نكاكمابهترا.دإاظ5
مقدر.معد*

فمارشية،عماهفا@قىربهمرللا+،حابهمر@ىظت@جلب@ى:
تى.غر؟!فالا

شدضفىان،@لكاكا،حتىثدبمةعةبسونتحركنضطربأى:

لمو@ى:يمقب،ولم@لنوت،ن@نا.دبرا،ود.تنل@ا،ومرمح@كنهاحر
عالىسفىةءةاندونصهحا)دبارهفى)ستحربلعضه.علىجع%

منه.@لفراربعدو.علىكو)ذا@القاتل.عفقال:إلها.
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والمر@ديهبيرة،"يةاط@ررركا.@@لربحةنوةل@ية@@ان:وأء
صها.ظمضهاخوص@ةاطةفىفبهاقثبيهمنا:

ي@د.،@ى@@صا.أنببالهمحطرألانهنها،@برأوفىصرساصان@

@
شوكووت@ربشعى)دجم@لهانصفب@،.مار6هدنها@

أ.ا@رغرجمااأصراىأنهالإنسا-يةولومنجان،كاكابسرعة

تسعى-.حبةالىبما@حولبالكفاشه،فلص

-

جمنثم
@لطمانينة)دخالوالتثيتيلعلىسىسبهأدىمانه-بح@ت

لاتخف،.سىباسفقال:،يبه،@ل

اير؟نا@أ@سعية،عصاهأ@قىعندمابمقبولمموسىولىفل@اأى:

تد.مامحيرىصى.مناورأيت،مماتخفلاياموصبتوله:تاد--

ق

ى)ةاى"ف@ض@عنللهث@ناعلسدون،لى@لرلابخاف)نىه

قى.دصوتبلي@لتى،رصالحلاخترتهمنكدىلاجاف

لالمبحانه-:،وترله-
رففوفإنىسرءبمدحسنابدلنمفالممح

رجم،
فبله.كامنطعلتتا.

ا)فها@:
وارظلممن)حكلدى@لرسلوز/لايخماثمرسى

الضوإلى@لملىل@لفالمكشبانصادفة،بةتوإلىتابثمعادى.مقسينا

حلىوأنان@لأافررره،؟له.أنحفرىفإةعة،ا@ا@الى@والمعيةالحير.الى

حمه.و@ر@النفوةسع@لرأ

فلكوالبنر،محنليم@بثارةوني@منقطع،@ا.اتمذاة،كئيرأبئلظ

ل@،عايه،شوبافهنإنوأفاب،ونابعنهأظعثمئ@.عدكانمقأن

6تا.ا،لففارىوإ.ناد-.-
أصاءاص!0،.،؟

3
ناو-.فالا-رى،ا@:
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بظالما@رسر.بسلومق"
.(9)غنرر@رج@هافهأفا@يمبسضنرنمتسه

صلون،المرلاياشلدى@لعنى:كونن@ل،@ق@ألاضنا.إنوتل:

شههتابثمأحد،نهابسلملاالقى@صغافى@ئونعأنإمنهمظ@الاش

رجم.ففورنإف@عنا،و@قاح

بش@نوالاون@الاثيا.،اعأنقعا@نا-و@لظاعر-8الارمى:فال

اعحرأوايرذنبا@@ركبمننللم:دنيرادأنين،المرم@
فيرم.من

ىالزماةدلترأخىنقكم@ن@ضلثم،و،
يمالثلهلمن@لشرةالابةفتفد

يئمرظارصلتراخى@لرتبى،نكرنأنوتجمللىالآ.بابمق@لفور

.(2)0،"يلو@لىنجدلعالم

@فىكصنه-سبهماوبر-
من@لتاملإزرخاادالإن@ارةفبدبل،با@ظلم

ص.و@لانقياد،مح@و@لما@@لمحله@لفلههذا@لما@مأنالادمذأ@لل@،

-

نه-سبحا@رضد-
نلتكلأخرو.محزةالى@للام-مل!ص-

فىيمكو@دخلفقال:،اليهمسيرسلهمقالىرمحالتهفىعدنهملدليلا

."غحرس.منليفا.ججلإتش

عافيعندأورأصه،مد@ل@ندقمهأوئوب@فتحةببر،:وللر@د

)ذا@د.@فى.جابيقال:@نطع.@لبب:لىوأ@بمن،ا،

ا@اأخركاانرنمنوبك،نحعةفى@لبقبدكصياحمىو@دخلوا@ق:

ثاقه@ليحر،وا@ةضرقةمنيرةنخرجأى:صو..يخرمقا.يضقفرج

1س6كسمبر-ابئل@سبر(1) 9 1

@ث.6عىرص@-91ل@لبم(2)
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يانهايهون).كاويرما،@ربرصأونىصمقصء@بها@@ن

تمالى@ار@دفه.@فه-بقدرةمةبالس@بامعنرمثز،@@اذا

ىمو.ضلممصباح،كأكاواته-@نرجها-رى:د@@للم@ئل@
أنه

ربه.@قد@

منحمالفا.،@و،وأد@ل؟،له:،ث.اللاص@رابع@رج،وقىله:

إه.ليضأودفةأخوو،عالايهرنز@نصسو-غيرق"وصرج،كلك@

@@و@@لردى.و@لر.ال@نى.يدهكصةمناايدباوالمرلد
صننح.

تبحه.لكدة@لبرصعقناكابةوصش.،

"وفومهنفرصالىتعفى"تالى-:ونوله-

نجم@أنيمع

جمبلىفىيلكبامو@ثاو@دنجلاالسنىنح@نيصرج،@ل.ش،)ثةنا@الا

ضرج
سندوجةكونهالةوحاعيرسر.،مقكرنهاوحالهبيضا.،كو.@احالة

اأكجزأتبرنكبهط،زودناك6ياتتعضحنفىودة@رص

مم

بد.رعقنبكنجماعادقأ@علىوقىمه،فرمحرن

ثالئةحالأيهأحدهما:وص.:فيهات،تممع؟فى5وقىله:"ةالجللظ

نرت@متعاقأنهدئاق:@أت.نمع؟فىلى:2يةج،تضأعلمنمفاث

كرا،.6يات...تمعفىاذب:@@

لأسلام-:علهى-لمو.قالى-فه-اما@لنى@طا@لن@عبالاياتادوالمر

دع،ولضفاو@لتمل،د،اولبرنان،و@لصو@ثحر،وناو@ويد،ا@مبا،

لم.ونجىوتتادةومجا@بقءإساعنذلك@ا.@م.؟@"

عنافىدثبا.و@
بم@ا@الض2ننأخر@.مر@فعفىالاباتهنه

عم
فإذاصي@.وقىع@ن."نبانفإذأسمحعا.ياالق8ناد-:ترله-ا

بئلناضرمينا.
.)2،"

.31سعلىلبعل@-3@بل4حكيها(

*
لتصورةل@(

33الآلمنان:@هس 0 3
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افر@تمنبالس@رتص.عرنفرل2@قدأخذناة-:،،مبحاوفىله-

ون،،1(.بذكو@لهم

لبربعصاكاضربأنمرصإلىناوحبناوجل-:،@زوفىلا-

.(2)لطرد@ه@بم،فرق؟صنف@فانن@و

@و@لففاد@و@لقمل،أفىو@طرظن،لصفارسلناع@م5تمالى:ل-وظ

.(3@@والم..

@ألحاما@ى،أخرأتئجوكتأناتئلالتسع،باألاباتوتعديد

دة@صولا؟علاءمحندالصروتاذش@لام-عابهلىم@-لى-ظ-

ازرت.الزنق@لىلايملإلذكر،ن@ديد@لمدد

ة،كرأخرى@ملام-2باتعاث،قى@و@ى-أووند8كير:ابئظ@

بنواوتو.مماذللا.وغ@س."شهللا+وخروجا،بال@جراطبهنرضا

أتى@لتسعالاياتهذهفاذكروايهنمحر.نخروبهم.بمد)سرلئل
اكفرهاوعافدكلظالفوهاطيهمحجةنتو؟وقىمه،تفرصشاملما

)،(."اجودو

أو)@م؟اشالى-:،وفىل-
سبلبيانمسوقشننافامالمسقين،فرا

وقومه.عرننرالمردىإر@ال

@الايات@ف.@ى:
"،؟وقى،نفرصاديا@رصىبهاارسالناك@تع

كم
بنومابا،علىشر@ترجينخاونا،اصق@لا@مافى@نر؟

@
قاتنا..نحلومنناغير

كل@لةا@لاجزاتمنهشمهوقينفرصرت@جافه-بيها-ثم
فتال:موصىعمق

ني

3،0لأ@@تلأعةاةسور(2)0؟3@لآبا@ير@@ةصور(1)

اك@س5نبر-3ابندمبر(4)اك@بة@@@لأمرل@سورة(3)
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مق@اوا@بهاوجدوأبين.س@رمذافالرامبصرة2بافناجانهمافلى

@لندين،.@افبةكأنفالظوجمفوعلوا،نللماأنف@م

@سمجمئناملامموصو@لطور.الإبمارمئبمرة،5وقىله:

عىنارمما،ولموعوحهابش@للاشيار@لنرل،
نضهاتبمرغاايم

مدفىق.جم@دانقما.يفال:كاكايحر،لركانت

بموجدوا4:5ووة
باة@مخاطقرنس@لموصالجحود.قا،.

بهه.علهأفكرخذا@ير.،اصنلانجمدتال:ثحئ،

ألايعلر@لنىالجاذمللاعتقادومرالإنجانبنالاواضت.:4ونر

@لتاكبد.لزبادةبالينوجى.ضدمل!

علال@لة)تللبزوممه@لسلام-4.مرصى-.علإوذبوالمعى:

شال-قه-@لاعى@باثةلمالىليدعرلم@وتو.نفرصادصدت،-

ا

محل@لة@لهالوأضحة4للضا@ب@زأ@بتلكمر@ىلمحا.فداوحده،

سرى،يامر.مندا.انى%@فا@نرود،و@المنادسيلمح@قالراعدت،

سوكونهفىوظاصبيى
ا.

ربهعندمنمرصبهاباءلتىالمعجزاتمذهوقىمهنفر@ىوج@

ختحالى-،-
وليستاتسوأكاشد@لااعلعلتفداتهمأن

اطخالفر)يهنموصوا،
عنرماأشحبث@لاباتا،ظل@"وبق@مالم

عفواست@كباراشا@ى:%وعلوا،5سواوس@ومافجةمنولخا@ل

بها.الإبمسان

عاتبتهملقدكانتا@الفدبن،عاقبةكانيهفنل،ولايهافانظوء+

فى.فىالاروفادلمدموجووظلىمكفرمبببجميعا،قهاأعر@م@ن

الاياتمذ.بانشعار0،ا20بانناتهمجا.فلا5بقرله:@فمبيروق

@لسلام-طبهمومى-صدقعلى@لد@لة
أنبمرنبهموصلتاتد
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ىففئلناالدىفهاطمدوقالامحنما،وصلي@ان@اودا،!ولقذ"

@ن@سيأئها@وقالداودس@يان@درث(15)@لؤمنينعباد؟ينكثير

ءنوالمحؤ!@عل@ر@مئناممطيئ
(16)بيناإل@@ة@ذالفى@بنى"،ذئم

(17)ونلوزشكم@ط@رو@والإنن@ا@ننجنوده.وحئر@شيمان

مساكنكمادخلوا@تنليأئها@نمثهتالصواد@لنظكلأتؤابذاحتى
وهمونجودهسليمانئحطنكملا

صناءقبن@ثم)ها(مرونفيلا

بأ.@تى@نستكأشكرأنآوزيخقرلثوتالنولهأ،ين

@

@لى،

برشوأذخاشصنا.،قئصا@حاأصلوأن.واور،رفى
عبادكفىيئ

.(19)الصاطبئ

@@دا،وسا@مانداودنينا2و@تد8@انه-:وترله--
م

أنم@ص

بم@لدتن@فرأن.@اكلى@ت@قدتمالى-:.فىله-@تفربرموق
@

انجار@لابب؟،نجهتعالى-اقه-فعىانىمر@لكرحم2نالقر)ذخبير،
ؤ.و@طإ@مد:

4.ولادنتو؟يل،را:ا.بقمنحهوذاسب@نايمى،.ابنمروداود

لظجالوت،؟قلايىو@عرنقرببا-،م-اقمه.لنةطمزبت

محةوأطلالكامهوآتاهلوتج@داودوقلأقهيإذنفهزمرلمنمالى-:.-

1ضهوأنهوكانتا....،بئمماوعله 0 0 مق0
فة

ب.رة

2با@@@قرةسورة(1) 51.



للياسررة

قماسنةالىصلدباورئبنم@سفلس@علهمادأود-أبئمروسللن
أ

97سنةوكأفى م.ق0

ما...وغ@وصبانجا.ا،سورفىدبهرمابدوفد

ضالجةطد+ففديكطاصا@تت)صرأئيل،بقعودمحهدما@زسوي@تبر

مندنا،منواساعلاسلمان"ود@ا"أع@ينا،1لفدوافهوالمن@:

وادنيا.@الينلومب@غزيرةصر@ةينا)عاوبضلناومنحناهما

برشبهبل،ؤهتجرنن@برر،ا@علمنه-سبحاألحا.-ضددأودأما

اعهتعاله؟
ضلا،شاداردأيخناو@تدنعاد-:،فال-اللووح..

أو@البا@
بى

0،ديد@طلهوأ@نا@مابرو@صه

وعدبله،حد@ق"يخبفىلاط@صحاة-اهة2فقدصليمانوأما

وفمناما"د-:تطد-تاالناس.طنالسديدعاطورز@@مير،@ظق

"،3،.-وعالاح@نه!و*2انس@يه
ا

مبادمنحنبرعلىفنان@الذىقهاكدوتالافحانه-:.وتولا-.

ع@بلىلمرتومرملبها،نعالى-اقه-فممنلموففهمانا!المؤعنين،
سنكركلء

برعوعلمابناهما2أى:عذوف،علىلدطفلا،ونا"فىلمفىواراو
11

ففلناالن@فهأطدوفالا:مل!،أقهوشكرابمقفا.ر@ى
بسب

ناة6ما

اخيرنلنامقينالرا@المالذينالمؤ@نين،محاد.منكثيرعلىونعم،@لممن

.

صبحاة.وبر.

35@وتألبفرةسورة(11 1
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اسعيةا@زه
عث

4س 1

محله،@اناقه@لملم،ئرفعلىديلبةا؟وفى5@لبهات:صابل،

@@@@وأنوأهله،حملتهونقغ
ال@وأجمزل@نعم،@أبلمنالم

م،
قأن.و

اقه...،9(.عبادمقكئيرملىففلاأصقأوظةف

صت@@دلالة"،صر.على@هاكاف@@اد-،ببقرلبما-وفى@بير

باده.جمععلاشلنالايضلمجثا،اف@وئولبهما،

@دأود..نسلبوورثتعاد-:،قوله-فىبالررات@رالمر@د

اووائة
4عدواترتهفىداودسيمانوورثلى:والملا،و@لنبرظلم

سا@دنوورثله:،وشثير:.ك.بقال
ة@شولمدأو@فىا(إى:ود،ا

بئسب@فوصممق:برصلمكذلك،كانلر)ذ@لال،وراثة@للر@ولبى

الان@،.@إنو@فبوةا@اللكوراث@ذ@كةادلمراواصنود..دا@رلاداش@

وسلم-:عليها@تهص@اقه،-رصولبذلكفبرأمرالهم،نورثلا
صدقة،،2(.ماشبها.تورثلاإ.ناا؟عاضر@كئ.،

منج.دث@@@لصدبمح@ساصلنقالهماصبحانه-ح@-ثم
محل!،اقه

وأوننا@فلير@@نا@نلق@لالاسأيهاياوفالناد-:.@ل-غ@

"ه.ش@

@
طبا@قالى-:قه-@اجمرسببلعلى@حلام-عيهسلطن-وفال:@

عوت)ذا@لافىصبريدهما@م)صانهوبففلهضالى-اقه-ناط@لاس:

ديخنافىوقتفع؟نحتا@صى.مئصسبحانه-ولطانا-صاح،أو

فا.ا"دة@و

وقدم
ير.،نيالا@اركه@ضا@ن@@ا@ص،،@تإمهءبخلئن@

@حلام-عليهمعبزانه-ؤشتوش

ف@(1)
بر

@ك.ك@@إبهات

2؟9حلأسابنفيلضبر(2)



4 لاليرةص1

جميعصنعلئعمايهوقيل:
نىرلف@لاة@طيرذكر@لانمايوانات،اط

@الس@.منلتظليلهمحهييرجمند.،جنداشن@طير؟@ولاندنممة،@

ظ.ثوأوة@ايرفطقعالنطلآن-@و@لارص:.اتال
ث@.-كل@ف

اث.@ير@ثرح@

أنهمقانل:منو
@

والإنسنا؟وتسحروالملك@لنجوةجمهلوأريد.مما

وارج.@شاطينو@

لاخرز،،؟(.وا@لدنيا@مصقمايريد"مر@باس:أبنوعن

يلولمآويخنا،فقال،@ة@بخرنطيهتسالى-اقه-شمكاوعر

10دضولهمصخر@لنبناالطاعي@،عباد@تهمنعدبانهللاثعارو@وتجت،

3ولبتعملاحدشهفىنواح@و@لطير،!والإنسالغ@من
اطوبر.و

ير

تاال@يلانما@ماد،@و@ى@تا@صيل@@ذال@بقلافونثر،هرصلا@
أفه.تسة@لت@دلظل"س

الىدبعوالمبين،لهر@لنضلامنهن@5تعالى-:@ه-فى@للإنارة@إصم

ويخرهما.2الملاو@ملممنإبا.،تعالى-اقه-ا.ل@كماعا

ال@روصشءوص"والمال@@م@صلم.إ.لعطافاالذىمذا)نأى:
وعل-عزمنه-@ظاص@والإحمانارأضح،@لفضل@اتجة،اط

عليهسل@ف@-ملا@ظامرردشضلى@@@اكريمةورةد@ت@تقلثم

@ع@و@والإنسا@نمننجود.وحنر@صاجمانفنقول:.@املام-
@

"نبوزصض

د@كرسنصم،جم@جن@رإذايرخثر@لقابقا@لبر.اوللنر:

غيض@الهو@ات@.أحفبمىحالر،منن،يوزصوقوله:،

عنوزعه
@

كفهء4.اذاوزعا،@ظلم

1ص19"ن@سبر@لآلرص(9) 6



8عشر@نامححالجزء@ 1

نبالساماطلبزعافهانضه-:.@مهرضعفان-بنعثانقولونه

مالا
."با@تر2نبرع

اس:@اث@فىلرمنه@

كا@لهقلل.وافرلالم@ناس.@منالهوىالبرصأصالنف@ولابرع

و@حض:ال.و@
سل!:وافيانو@نود.كرهصالام-@ص@4@إيمان-@@

@"وزعرنثفس@"ولير
وقىتب@،طامن!و@وصعبوسرنف@.@

عناالمشولوظيفتهأومفزلتهأونهم@)حدمجاوزلا+جمث

قلهم.كثرنهم،الجردخمزلا.بأنبشمربرزمحرن،له،بترالنعبير

رأمريربدمنصرب،فى@طازعالرذاب،الاضطروافىالضصيرعم

ثذ.منوبرددفرفه،ويخطميبئى،
لب.لمولح@ةإلىأدهأفرق

انرأناسليمان،جقعددفىأفرألاناالمضربنبمفىذ-لرويد

ليحانخر@ندل@ظباؤ@قىنممأنوبهينالم@اصفعا،عنهاننرب

الىع@مهدلخودصمؤلاءعددأن@طير@الاو@والإنىا@نمنجندا

ش.زإخبير@ر6كان@انوحدى،الى-ت@ته-
@لجندمؤلا.بأنر

ا.كبيراوحثهععايما،موكبابمثلرق@بموعين،

المنعلم،@لطيممذا@ببهث@مارأتضدماقالته.@كسبحا@ه--@كمد،

اأدخلويها@لنملباضلةلت@ماوأدى@لنملأتوأطاذاخىتتمالتال-

ون،.لابثروموجنوروسابمانيكطمنملاصاكم،

فملة،قا@توقىلىهم،@سكلبها@ببتدأ@ى:ابتدلائة.مناش،و،

اذا.صل@.

@طميتال:الشى..كرو@صله:طم،@@مقبحطمنم،ونولا:.

دقل.و@الإملاكمنا:بهوللر@دكره،إذا@لهنلأن



ل@لىاصررة

نظ@،وقىةفىالجنودلا.فارصجنوده،للبانوخروالمعنى.
سلكةفىدنمل@فيهببقنم@علىأى:دضل،وأدى@محلاانوا)ذاخى،

لتأ@رأشسليماشوجنرولدتحذيرو@@لنمعبيلعلى4،نمالت"،مايمان

او@بتعدوآ،عنالماكنلدخلرا@ى:ماكن@8ا@دخدوابها@ليا،

سبمانلأ@ك@غكىباقسم،وانوا@ايهبير،@جيقمذا@صقعن

ب@.يصررنلاولمود.،وتجب

صال،
يترجهنلت:بل؟أنوا،8@20لمفلت:@بن@ا-لاف:حب

الاستعلا"..بكرتناقفىق،مقكانآياخهمإأنأحدهما:يئ:ئةعلى

)ذالش.،علىاقلهم@مق2خر.،لوغوةارادى@طعبراتأنن@:اشاوا

وبلغأقذه
خر....ا

للآص،جوأبابهونأنمجتملقلت:ما@ر،يك@ش@لا"تلت:فإن

@معقأنهنتبدلانح@انهبرذوالنسمص.ا،مقبدلايخان@وأن

@ا"ألا@ريئ.طريه:علافبحطم،أنتمحثيهريوالا
رو

أراك.منا@كبثتحضرهالاأى:

فرلدجنسفا،النعلة؟لتهما،أ@وكأنبمدسليمانمافلهة-جالين-ثم
قبمتاد-:،ففال-

فلنوتبققىلها@لسافمعأ@:فولها،منضاح@

نفسه،
وتبسم

صذافىلفعلنتاتولها،منضاح@
ال.وولرجن@،أبناءير

دنمللأ@محلىاملاكيلصونلاباكمتهمو@جمثجثه،وعنضهتالتهبما

بهم.ئررمعمإببلالم

ونجلم.@لنب@ن@لضحد.فد@ع@ةة،مؤك@لطضاح@،ونولا.
@@@

يم
الضد.أول

3علاه3يهناف-"شبر(1)



4محضبهقاسعا@و. 1

@وزعئربوظل5@ق@ل:ذلكبدا@د@مانكل،نه-بحاحم@-3

و@لد@...8.وعدعلاأشتألىضدأج@أن

لامت@واكركعلهومةلدادألهمئياربمعل@ن:وظ@أى:
ضرعنع

د

وعلىو@لدى.أشها@كلىمنند@لتىأنبؤد@الى-لفرماوالكئصفمل@

قووف@
نىرتنبله.عئضا.شساءا،@لا.أحمل،لان،سال@ع

ضيتر@لذبنين،الما@فى@بادكند،وإصابرحمتدلهىبا@و@دخلنى،أ

)عند.وبىضومنم

أم@ىاالؤشا@بيغفى@ذا@لدعا.السلام-@ي@سيمان-جمعوكذا

@و@رجا.ئم@،علىشحانه-له-جمروأن@الى-افه-من@طشةاوان

الجزيل.ومحطائهرض@.

جنو@حلام-ع@هصلمان-مادارسذبئبصيمة@لص@لورةنح@ثم

شاذ-:فقال-الهلمد،ومرممايههنجردمنجنلى

-

مننأنم؟الهدهدأزىلامالىففالنروتضد@لط"
(30)إئينإ

1مب@شبئاطانيليأتل@أولأذ@،،أؤضلإيدأعذا!ث4ءلأث 31)

ستإبنم!مقوصبهثبهيحطلنمبماأح@تفقالبميد@فرفكث

لهاوثعكلمنت"وأوتماعهنماةامروخلث@!(22)جمر

اف!،دونمنلمشصسبنجدونوتوماوجدتها)كا(عيمعرش

منفصدمأعالهم،@لشطانلهملزيئ
(34)لاتهدونخمم@ميل@

يىموالأزض،فى@لسمواتابخ@@رجا@نهيسجدواألا

ش@لر.رب"إلأصبلهلا@افه(25)تظنونوطماتخنون

@

@
)62(،.@عطم



4 الزلرةص.16

القاندنعقدفى@يم:ن@و.أحراله،ومرفةالشىءتمابدقفقد:و@

غائجم.منحافرلم@يرتالهمأصنطب@ى:نجوثه،

يالهدمدو@لر@دطافى.ومفردهماب@ل!،لكلجنىاسمو@الطبر:

الجنس.و@يسمعينطا%شا:

بل.قلىلآ.مممنى"أم،و.

ليوتماقيللىأفرعلى@سلام-@عابهسليصات-وأضرتأى:
ط

أى:الهدمد،لا@ل@مالى5@مل!:@الأصفىظرأنبعدفقالاصرا@،

@لفاشين.مومنبلب@نقال.@باكدمنت@ثمالهدهد،سؤبةفىينبمنىمحال@ا@نى

ظنعدأنهمشىذلك،@لسلا+@ايهقىله-مر@ناو@لعا5اثلرسى:قال

ىحمفور.،،ئ@اباتىرؤ-ععأى؟روبته،نله.مانعوءخحنوره

غاأنهلهلاحثملنيرهء@مألساشسببأ
يغذيقول:ذفصناضربم@يب،

"نام؟،

@المتطى.ىفامله.لاحم@صةعنبسألكانهدفائبين،@ق

.(1)نماء000،أملابلاكافىلهم:،فى

بلطانلباتبنى@رلاذمجنهأوضديدأمحذلبأبنهلاعذتالى-:،وقرله-

بسبالهدملهملى@للام+عي@ميمان-أعدر.الف@لاعإنابين،

)ذن.بمرنكيابه

جمسةليأفى@ولاذمجنه،أوبؤلمه،صمديدأعذابااله@مدلاعذبئأى:

لرذبح@.ببه،ت@وبزكعنه،بالعفحونقنعنىعذإ..سبنرضعةنر
ادلاءيهبم*@لفبى@للىوصاللام-طيهسايمافي-أنق@فأفت

@جمابهلببالمضولبالجذراةاةبلىمذ@كه.اوالمحمدتمذيببشد-

عقابه.ويتركعنه،سي@نرفإنهلمذركذاأق)ذاأما

بأشدبلىا،اأعنحذأنمابإةالهد@د@اابقرلنمذارم-@@@عل!يهأن@-ة

ا"2صالآرص-11نفير(1)



4نر@لاسعالجز. 1

يخاجمه،سببعنمقبولنجويايخنىأنمال@عفرر.،بأذجمهأنياما

كه.سأعضناظالةاطمذ.وفى

ئيد،يخرءيهثة،فقالالهدمدمنماكانبمدذ@@لقر7نجم@نم

نازماالهدمدفكث@ى
سبمانكدبدمقبيدعير

أحطت@له:لقامنقالنمله،

به@واتجدأءمهتمدالا.لمأشياءأفتتطأى:به،مخدلمبما
@قى@@لة@

عنر.لقبولقلبهولاش@لةإليه،الإدنا،فىلترغه،@فاجاةمقمالييايخها

بعدذ@.

بهذا@احلام،سيطنفعف@الهممدأالهألهم@لكثاف:،عا-لظ

ط@لمملوباوالإحاعا،لىجة،@وللرممحةواط@لنبوةفضلمقأوفىماعل

اوقهعله،فاله@جلاءالكيرة،
نو@ذ@نه.لىخاقهلدئأنعلاا

عاط@

يهرنوعله،ا@ه،وتماغرتسه،إيهتخاتربه،جمهلمبهامالا

"@لمدا....فتنةصافىللإعبابكشفيلملطفا
(1)

ذلد:نجللقرلىوتوضيعيفيميقين،بنباسباوجئشدسوفولا:،

بئيرببنيث@بنلسبااسمالاصل:فىوباتحط؟لمبهات@

احماطذلدبعدعارنمنطان،
باسماسالناسمنى

اأ
احمااوعارثم،

يال.نلاثصيرةبرصنما،وبي@اباليق.بمأربترفلمدينةاو@قببلة،

بمنهمقرأوتد
ون2ضوقر@يرجل،اس@تبار.بالتنوبئباما@الفظ

والتانجث.لعل@يةالمرتمنممنوعلانهتنوفيبغير

ستعذره:فبرلإلىشوبمابادثا@دينهلسبمان@لدهدتاللى:

شقنأناخطير،عظيمبنباصبأقببلةبهةمنوجثدقلط،لمأتضيئا

نه.صهمق

بهذ.والمرادأة.كاممم،امروجدت)ققال:،ر!ماعليهضنم

.9صالبهاف-3فر(1)
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رز@لنملسرم@4

لللىودنتسلأان.،.مالدبئبنثراحمبلبتلجقيى@لرا!:

عن

@نلون@هررلمفيوتتمرتمرأة،اسبا@كثهايةةوجم@اق

مناش..يناشهاأومحزض،علي@هاضيعت@

هاب@وبين:@@تبله.ماعلامسلرتث@.@منوأوتيص"وتوله

جمبع
كاقوعلو@داشلةممايه@ها،شونلتصرب@لتى@كتاجها"االاث

رها...او@شقر

لهاأ@:عمج،عرشلهاذإد:،كلعنلاوف@
ضخمملا@غبربر

ما.وشفى@صناعةممايخهاورقىفها،وشئاماعليدل

ادنيا.ملوكمنامشالهاإلىبال@ةعظماعرشالهاأنوالمر@د

@قالثصيححرتوقىمهاوجتا5له:ذلدسإلى@فافثم

"افه...ون*

ل!كوتجرفرماومهاالمر@.مذ.وجتلفىنلااصمقوالالم:@@

وجل-.عزنه-نحلو؟مق@تىس@@ن@صسوببدوند-،تا@مه-عبادة

ومالثبه@اش@ثص،عباد@بمس@تىلهم،أحالاصبعلانلموزيئ8
تعالى-.لقه-أميصولفسرق@راذ@لكنر

ذلدب@ببم،للتيء@@يل،عنيطان.@@تهمفصدلم،،

"لاللذىتمالي-افه-عادةإلىلابهتدون،،
بئ
صبكقد

@@.

وألارض،فى@لسموأتاءبيخرجالنىقهيجدوأألاوترله:،
يخمبدألا،د،أتجرعامةترأوتدانلى@شما)ضعلىتبلماشئان

كلولا،لفظهفىادكةبان*منموب@نارح@لبجرا،5واللام+

لاجلهشولأفهعلانصبعلئمصدر،فىتأ@لعناعبه

تعال.قه-بركا@دبترسانجملسنممالهمأان@شا@لهموزبئلمئ:او
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جمرج@نى،
ا*

رن@،وا،نى@لمو@تيظهر@لشى@نبر.أفى@ى:ب،

@ما.ضى.علبهلاقيسبحانه-نه-ا؟الثى.هذاماكانئا؟

قهائلأيسجد؟أتلممرافلاأن5@الى-:له-وشرسى:ا؟لظ

أنلزملا:فمدم،"فىوالفا.بئ.بن@ردلم@متملقرمولئيل،ء@لام

لاجلذل@عفدلمن@ة@ىنف@،أوييةتفر@زكونا@محببيةفكرن

اويبلاأتلا@لذلكلهمزين@ووجل-.@زقهيجدوالا@ن

4-

اصتغت@حرفأ@ا@لى@للا@قخيفألا،-ا@لكسائى.وشظل:
ح

مياشالاةو@لتقديرمحذوف،ولاشادىندأء،حرتو.،،."و@ف

لسعمرانه...،

5نالى-:ونوله-
بعمو

شله.ماعلىعطرفنانرن.وماتخنونما

الخبرءيعلمأفىقهأيسجدولا7أحالهمالشطانلمحمصزينوللئ:

وبحالمرالارفى،فى@دصر@تءلمحنور
قشدشومالر@ر،منضغرن@

ال.أنومق

صجدقملىمحلهنه،ا@لية3أق@لتيقأنواعمت@دلا.ب@ضتال

راجمووقىاءبالودالامسالكساتى@اقرلتلانتين،القر@.@لهتا

وتوبي@،السودتاركفمالاة:
.،2(

ربالاصالهلااقهقحالى-،وفىلا-
@يرش@@

النعل!معنىفى@ظبم،

وحمه.تالى-فه-لردلحقيفة

ةلغ@يرس،للردواشكواوحده،نمالى-قه-ممموجعلوااأى:

وصكتى@)رلاة-سب@-
اف@@بم،@رش@عاحبة-سبحاومر-اه،

االممل.ا@ضطيهبل@ق@اثى.بثبهلأولابانج@لا

ص@011اباالآلرسيفبر@ج@،1(

4ه.صلضم@ء6لياخ@ثيئلضر@.ف@به@(.
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نهوما؟@ملام-علهسلإن-مننما@ذلكبعد@لررة@ك@ئم

تالى-:فقال-وعلهاكتابه،انبدصامدةمن

ينكنتأمأصدقتضنظرقال"
@ذهب(*)ذبين@ل@

@نهمتول"ثم@يهئم،مألته!هذابكخابى
ماذاغفرظ

ير@
(@)ن

4و!سليمانمنإئه(29)كريمدبهابإلى"ألقىإفصها@اللأبخممالت

(31)م@نلينوأتىفىسلىالم@لا؟أن(30)الى@يمالىحمنافهي@تم

أمرأحشقاطحةكنتماأفرىفىأفشقيأكا@اللأكللمت

بليئهوالأمرشديدور)بأسواهقؤةأولوانحئقالوا(33)نثنهدون

أنسدوهاتزيةدضلوابذالللوكبنتالمت)ك@(تأمريئماذافانطرى

إلهنمئزميلةوإف(34)يفحلونوكذدأذلةاأهل@أعرةو@عتلوا
@)53(،@لرسلونجعيرفناظربمبهدية،

عليهسيمان-نالهلمايةح@".،شنعلىل-شحانه-:،،وقىله-

أ@طت؟تصذر.نبربرفىله@لالذ@الهد@د،@@ر"فىاللام-
أغ،.به..نحطلم

الها،فىأ-و@لتد%مرر،)،@لناروفىكمق@لنعلىمنظرو@لفعل.

لشايمد.و@حين

الهدهأ@ا@لر-سجته:إلىاصتمعانبدلحعد@ياقى:،(

كلذبين.د@منأنتأمعادقا@ا،اكنتىو%لتوالك،فى

ةمىومكذاش
@

ضدبقفىلايتسرعيهبم-اطوهو@مانلسيدنلقه

4الزعنا@الدس،بهجملهافىالنبا@لمفليمولاجمزجهقكذبه،أو@سمد

@ركذب@ه.@عدقمقعشقهماسبنرعلىمهاح@ينىوانمار.،@ر؟
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ةالنرلى-قالفه-أتاهلنىسل@ن،!مبثأش@لنى@افيمو@للائقومذا

و@ط.ممة.والمك

والتمفح.لدتا.@@لنظر@لن@صمنسننظر،5وتوله:"@لقرطبىقال
بمئكنت،و،مقاقد.فى:@1،كلذبين،د@منكنتلملددقت.

ش@أ

لماالهدمدلأنك،فى@صسننظربقلولممقتء@سنن@لى@وقال:،
صرح

سننظرلحيماا@بقرله:عرحبه،،نحدلمكاأحطتفيؤله:،لمنجنر

له،قالماذللاكفا.ن@كذت،@ملمدتت

د@نهم،وثم-)@بم،دأ@ت@د@سذاإجم@ا@ؤبة،تماد--@وفو@
1بيانبرجرن،ماذانملى، بدالهدص،@لسلام-علبهصب@لى-به@ص1

الكلذ@ين.مقكنتأمأعلفتبظر@ه،فال@ن

فاذ."ذ.كتابىد-الهد.أبهاخذ-@ى:
أملمنالتوممزلاهإدبهب

نهمتريبنم@إلىعمانصرفئم@ى:ضهم،تولئمما،.
أنعلر"

يفمبرأجعوبماذالبعفر،يضملبضماذال@تا.أى:برجحون،@ذا.

بذلد.@نرفىئمبعفا.

بلقبىلىبا@كناكتبدسلا@ا-@عليهصللن-أنموذلككثى:ابئقال

شرإلىنجا.بلادم،لىلمبهوذب.@@ملهلهد@الذلكولل.ونرما.

قمنالدكوقالبها.فالقا.بنفا،فيياضتلكاتلتىلىلوةلى@لمبلقيى.

)دعلاتثمذلد،الاوهارأت،تيرت.@أد؟،حيةناتولىلما،بد@بين

.(3)أنه-،وترخمه@تفهفاخذقه،الكاب

@بععلىلفظلمجم.لمفالقهنال@لمفلتظن@ايهثا@:،عاحبوتال
3

بن@د@كفالقهفقال:للثحى،يسجلونوفىكاكاوبفال:،ةظث:؟

1س13طبي-لشنفبر(1) اهاسضء6بمابننمير(2)89
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هذا
ديهم،

اططابوطىغير..صبهوائتعالاادبق.بامرمنهلمتماما

ابرفلك،لفعللي@ثناب.ئ
فى،.

سليانابمحاصاكت@بعد@نسبأ،ما-لهفعلئهماسبحاة.ين-ثم

يم.الىكئاب-لرأ@قىافىالملألما@تالت!ضالى-:ضاليى@للا+،-

بمواةصلي@انسات
فياوواطهلعدالاأقالىبم.حمقا@@ته

الملأ،أبهابا8مافيه:و@ت@ايهابتراتبعد@ننالتءاثمنهاأى:

بم-كرالىيهابأ@فى)تفىى.ش@@الاضأبهابااى،-

يع،@ليدوالاصلوبدكبم،@كلا@لكلاملاشتمالهايهرمبا"وصت

أمره.وعجيبميثنه،وبي@لسا،@هلمو@تو-

4مفمووعنسليمات،مق)نهة.فتالتممدرهعقأفمحتثم

بمنهطضالت:،
ايهر@هباوعنهالى)ساصقذلكونألىحبم،الرحمنلفه

بر،د@كوعلاشعفاة.ننى@و@تاد-@ته-انشدعلىاصمجث

تملواص،ألا5لى-:ظقوله-عايهيدلق،؟@طا@بنفىمنولوعل

ي@ينطامنقادبقواوفى@لجبابر"الموكبفيلمحلىكاايهبروةألا@ى:

ا"أحدصون@باب،*خلاص@عليمفوجب@لإىوحده،اقه-بةلنر

باطل.@رأهموبودوصئ.،لكلالقاطجحافه-اذ@عر-

ة@لترولمظاص@لبلاغة،لترنمشضحنى"امجاز.خفالكناب-

مها.وشصبأمايهةلىلمرسالتهنىسليماناتبها@تى@لعادلة،جممة@ط

حديلهاام@تاقت"،وضسوةاب@ل@بممد.-ضقاطبلتأنوبد

@لأ3@برلككفبءص(1)



ك@4منر@ثاصع4الجر

علىأ@تنىفيماوأباطو@لضرى:@رى،فى@أشوةلملااأبهايا5:@تا@

أ@.ا@روا.طاالشورةبها@نا:@ر@ر@عنه.ساد

ماذاؤا@لأثيرفوى،ك@ادة@ة-و@الالراف،أبهاالت،:@@

منايطالبوافى@بيان،مننىجا،الأى@يهابمذا@أ@رفىسايل

3ما@ننمفبه

اأى:تثيلون،امراضىع@4@ماكتلهاتفرذلكالى@فالتثم
نتم

استثارقم،بعدإلاا@ماممةبشونيثملىاأصانطعلاأفىونئ@

رأيبم.)فؤ

جمتحيثعقالا،ورجاحةجاسها،حئعلىدلبلمذافىلهاوفى

@وأع@ما،أمرفىركمرلشثاكاكا،مى@؟@
مصردةعادةهذ.أن

نجا.ثقهموزادتانفو@م،طاتربدور.@@@

ارأووجاد،ألافىترةأ@ابأى:قوة،أولىاصلها:.قالرانقد

شديدء.باس

فى@قال.شديدبلا.وأص@ابأى:

وح
ا-"إنتطمثمالىل@رألد،إللمرسأ@:)@يك،فالامر"ذلك

تسلا
قىأر.من

ةيهرىوال@تا@لىأى:يئ،تأمرلذاأن@رى@.
ث

نأ.@ا
ر.

ةة،فا
ةل@ا

لآ

@نا.تطا@بنهمافىصسنعايكفنعىالكناب،لهذا

حم،@اجم@2ن@قرلنا@مجاوفا
وجماس@المر@نمد@ا.نلك@ي@@ماكات

إننتةتالالى-:،فقال-على@لثمة،و@الينرب،اطعللنأملائأر

مقلللرك،
8

االدنهبزبن@مد،أوا@ر@،@وةلر؟وظلواا@ا@أنهماتهم

ااشاعو@ى:أفموما،0،0ودقتالللرببقطرعنلملماعلاتنابمبمد

و@ثمار.رأبواطايفسادنجها
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نمالدؤسا@ا،اأضرأنوأماأكلةأذلة.أهلهاا@زةوجملو5ذلك:فىقو

@يرم.نوا@لىةحرأعزة.!اكاشانند@ؤلاوجعلولم
دخولمعنديفعلوكا@لتىعادكمصوعف.اى:يشلون،وكنلك.
نق@4.

ال.ويولقسرلكرعلربقعق@ق@،@

@طرب،منأجلى@سم@بانمهااقو@تلوجمذا:قىلهامنوالمقمود

ة.با@قربه@ا@وو@@ابه@سنأنل@لسلام-@لبهسليمان-خبنةالم@وأن

ةقا@لربهدبة.اليمسلأوافىصففالت:،@@شفحلهبهالهمعرحتثم

منوضمرص@،علىمععلرففناظرةلا.وشالمرسلحن،،يرجعبم

لترقب.كحنىالاشظار

نيقفضةديةوجنرده.سيمان)فى@رصل@نفد@ررتلا@أى:

ساي@انيقولماذالمنتظرةافىو@صلطان،و@و@لقرة@لجاهأمح@بإلملوك

ىضمما%لىسلى
مهم.سيفعلوماذاالهدية،تاد

)نوشانلر.،طدفرافدي@قبلان@الضقالتعبماص:ابئ@ل

بئيقبلها@و.لم
فاءنر.

لقاسلاكمافىاأظيكانماضهاورضأقهرحماتا"قو@ال

1ضر@ا @ناس،1(.منشاصأخالهدبةأن@فدعلت1

الهدقي،ر@ىمامح@دصيمانمقساكانذلكب@دسبحانه-ح@-نم

الى-:ن.شال-

اكايخزتا@افها@ابمال،أتيماوننىقالسلمانجا،فئا"
تاكم،

بجنوهفلناقي@مبليهم،ارجع)ث@(نثفرصبهديضمأنتمبل
لةأ@ا@@ويض%:3@ها،لهموللا

)كم(،.صاغرونوم

2ىبهيرء6ابئنمسبر(1) 0
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ملكلوفى
بم،@اكر@ترآنلإكةوقن@ه@دياق.منينهمف@

و@رسلتهالا+@محي@لساجممان-@لنين@االدي@صاطكةوماتير:و@نض

علوفداأ@:حان،سللجا+فلاز،.الم@ها@ف.قو.منأختارتهممقمع

@يه.لم@ايخهمهدب@ومهمسلبحانإد@رصل

الهدبة-:بتلاوأ/لاصخفافرالإف@صيلعلىل-3ر2هاظما

الهدي@لهلدفىتثلوأ@@لزائلالمالمذالدأنقلمونأتبمالء)تمدوق8

دصعنكف؟
حد..وتحار-قه-لعبادةننحلصهوأئمإيخافىإلىنكما

1غيرلحا-ركونونا 5

@يرالراسع،والملا@نبرة@ناقه،.اقنمفاتكم.مدإلىألتنصلن*

الهدالة.نلاثاجمال@منالأصمنآ،نا7سا

نها.ن@وسحربها،فىولاسخفالهدبغ،رهلإن@ل!ت@@نلبلأ@ايهر@

ذكره@ا)ضرأبن،قفرصبش@@دأن@:بلى5نه-:جحاودوله-

.

ومن-:4عاتمالمبيانادر،الإن@فذاوظلهالهديةلنلاىاظكلر.@

صصليحانعرففىتيدقدالهدية،منهأنتر@واحثفىالتفكير،

ثا@م.وكأكمعلىوفد@لهنحال-،@فه-وحدانبةلىلمنهمدص

صليمانرية:!الهدلملاتبمأرسا.لمىالووقوصل-ايها@لا-فمرلم@ى:

أنتمانتنرا@يا:@بميقرلنهواناآ،ما؟افضليخر،من@تهنا.7ما

متعفىإلاونتضسلاش@بها،،واولفر-ئمبهد
اط

ث
فىأناةأطا"الىأثةا

ايمانم.لايهمنى@ولاآم@اياعقفنى

للام-عليهسلي@ان-أنغثم
ح@كافقال-بانهدبدرالاست@منا

الهم،.اربم5عنه-:القرأن

لنيتحثمنبالهدبة:بلقبىأرصتهلمنسلإمانفالأ@:

شد...مدوم@د
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لهمةلا@دبحدولأنيدهماتنرأى:بها،لهملاالبلورويى:@من@الان@،
فالهم.عللهمولاطافهغم،فاو.ول.
جن@خرووا@@ى.ون،عاسلمأدلة،مناو@نخرنجهم،

الما*قذه

ص!ب@رمفوم@ينممز،لاكونهمؤحااذلة،كونهمحالةسبا،بلادقا.وقى.

ة.وسعزةفىكافواأن

بدمم@ا@ج@@صآن.يماتجم@ندونلمابمة،اإلىبهدإقمسذوعاء@ل

احدأل@.منايخما@قصوالبا-لرمرباالالابهتم6ن@لقرلأنذلك،

يخرل:@نردهمن@لسلام-صمب@ماطلبما@لىذلكبد@لقر3نمج@حم

(38)مسملإيأئىنىأنتجلبرثي@هالمقيأأيكمياكا@للأقال5

وإىكمثاهم@نقوتمأنقبلبهاتكأناالجنينعفريتقال

اليكأنأ@لكتابعلمرينيندهاله@قال(3)أمينلترى-عليه

فم@ل!منهذاقالعدهامستترلخار!طزفك،يرتدأنقبلبه

ف@ه،يشكزنإنماعكرومنأممفر،أنمأشكزارفىلإ:ربى

ومن
)04(،.؟كربمفنىربىفبنفريم

لىسيلنبما@سبا@لىملكةدرسل@رحمتمالاامامممه:ك@ابنلظ
منبهومالنابملك،مامذا@رفتو@قهند-لى:ظ

اليه:-وبمثتانه...عا

ديند-.)يىشومانمموفاكأمصفىظرلاتوى،بمدوك@يدلمةد.لق،

@اثلتأقبعدقىكا-لالرأفسرجلألفعثراثقفىألهشصتثم

وفتهاماكلسومانهيا@ر@لبئيبمثساحمانلفي.عرسها-علالابوا@

دنتازاحتىو@لة،يرم
طال:يد@توالجوصالإفسمقعذ.نجع.

سدين،.يانرنىأننلبرشاتيز،أن@؟الملأإبها"



ك@4خرأي@اسعاصش

عرشلىبكفرأنيستطعنمواحلى@ىلجنوده:نطيع@فالأى:

ن@نتادت@ى:في،ملوترما.دس@كضر@أننبل@لاح@@ف.
ائين@ا

ةرك@ا.لماسشالس
4.

لايمنبلاد@نشها-عرإحفارعالىتللسلام-علبهطيمان-ولمل

تماد-،ةلمصعمبملبم@اسم@ايه@ه،مقرحيث@القدس.ييتالى

ةشنو.جايله،نممو@نعريقر،الكن.لا.يبحان@-طا.عا@و@لا

بصير.ننبدفىز.نم@منعرثهاله@كفرمقلهخرحيثخارية،

@لالمين.ر@باقهالإبمانلىوقىمها@بقردماسذفىصولمل

نىياتوأننينرثهايانينىأيملج@.سليمان@الأنوبد

تقرمأنتجلبهأنجدأنابقوله:.@لعقنبت.عشردعليهملين،

مقامك،.من

لى-تالاقه-خرلمنادت@شاعلين/منىالمارد@لترمرريت:والة

ب@،وعفروعفربعضل:ويفالبه.يكلهممابادلوالقامسيمان،لحممة

@فا.-.@وسكون@بكر@-

قلالمايم@ط.برضيد:2أنالسايمان،عن@ى@ت.عف@قالنى:

فيهتج@سا@@ىذاجماسد.سققرمأنتل@ى:تامد،من.نقرم@ن

جلوسد.مقتقفانقبلأوالناس،يللقضاء

ماكنا،نلكنار"@طحمله@وانى@@ى@أمين،اقوىعلإ،اا@د"

)حفار.علكو"لأمبنحملهعلافلةلا@بهثذال@،عللقرىليد،@@لبحيدة

يخغ@نلرنه
ش..منه

هادد@@ق@ة@شر@@ذ.لكةلمهادتا@ثرشرهفا@تشطا@أ@ت@ليانوك@

بقرلا:@لقر2نذكرهجنوثه،منعند@2خردئهنى@ائوى،@مغرتز@

منعدمنل.@ناد@ف@"
"طرفلااليدندلن%تبلبهآبأيادكتاب،@

مووبريخا،بنثصف@اعناب:مئعمكل@الذ@كذانو@لرأدفالوا
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مفتاد-ا@ة-تا.6راثيل،@)بنىصل@ا.منر@ل
وكانا.طلدفه

ا@سيان.زبرو

@بابفه-صبحابا-دس)ذااالنىعملم،ا،أقه@مبمموكانرا:ظ

ة@لسائلأجابت@الى-به-شل)ذاولكى،ال

4بهاةشهعلىمذا@لضافىملابوبهرنت،صايمانبهالمرأدوقيل:

@نتجلبهت@د2أنا@لخير-بلي@له:-شال@لمفريتنالهمااستبطأ

طرند.إبديرتد

يق.المنصمحند)@ورمرولوأ،@بربل.بهالمرأدو.ني:

أنا2تيدصلب@انتادبأف@كتابمنمحلممحنم@افى@رجلفالاى:

@لرعةعنكنايةوص@ا،وت@عين@تغمفىأنفلباقيى،شس

فاره.-)فى@الااللة

مفضل@حامليصوثرففله،ودطمثرفعلهالدلالةمقفبهماذل@وفى

المامة@ايهرن.،إن.
ببنتكاا@لر@ل،@د-تمالقه-و@اش

ما%ا.

@لم.@قسبحانه--

@بتلا@الر@الثام،بلادألىبلاد@ليمنسلبصان@االاك@عرشو@ا.

الاذكورحاضراندلرشصلب@رأىفلماأى:عفده،اضقررأفلاللفائفة.

ادمرو@م@...ياخنهولمكبر،ب@ولمينترلميديه...ينوكائنالديه،

"@ثفونضالربى@يبلونى@اكرأممن@ذامحنه-:.القر2ن@يفال-؟بل

)
مقنلد@لرعة،هاحضار@لرث@منالفى@را.مذاصب@ان:تالى:

ربىفضل
للنمم.مذ.اجحدأمن@علىأبمر.أبمتحتىل@وعطائه،

بد.بزحيث"ننفسهإجمرنإنمانه،علنعالى-اقه-بمر،ومئ"

منها.صبحانه--

"كفروم@8

بههبهرظقهككنفنىبىفإندما،ححدولى-تعا@قه-نم
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منكنبرعنوبصفحبحفربلبا@شرب@،ماج@ب@لمحم@لهم،"صاما:@

مب@خنم-
ض،با@سايهانماف@لهييان@لدية،دصةهذء@إنه-

تاد-:اد-ن@ر@ا،أ.إ:4@قر@تأنئدسباالال@كو.كلاظ

الذيئمنتكونأمأتهتدىننظرعرثصهالهانكزواقال"

هو،كأثهقال@تعرثتكأمكذاقيلفلاجا@(41)لايهتدون

مطتمبدماكانتوصثما(42)مسلينوكئاقبيهأمق3وأوشنا

ادخلى@لفزخ،لهايل(43)فىيئتوم؟منإنهاكانتافهدون

صرحإئهقالسايها،عنوكشنتلجةحسبتنةفلارأتة

@

منممزد

معوأعلتش@ىظلتإفىربقالمتفو@رير،
ردثفه@ئلنمان

)44(،.العالمين

صحعرلهاواص@ةوفىله:.
قا.

وصيف/@تعر@ض@صالذى@يهر@

لايعرف.حتى@لسابقةيننهضالفشةعلي@ئى.جمل

لهدهمخيروالجتيى:عوشعند.لستقو@نب@لخردسصللنل@ى:،

"أسفله.وأملاهمقممته،فىمز@عرتهتجعلواكانشها،عرالمل@

دتنير،منا@بديهلخدى،إضرف.وننملر،ا@.ذلكواندوا

@بهتدون،الذبنمقيهونةأم"ماتالعدبالمفام@لافق@الجوابأو@د

@لى@لبو@اوإله،الم@بزةسالمهئهءئيهيىمعرفهال
@

عنسا@صحيع

عنه.نال

تمر@ا،وحنوف@ها،كاذ؟اختبارعرثها:يئةقبيرظال@م.،
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ا@لناوةمماب@فىماورا.خالفتهافىعرضهاعلاباطلامحهاتهاضا؟ضد

مبو@ف@صلا@س@ش@ليق@لايم@4ماو.@و@تال@افه-فيرةمرظاعلى

ط@رضضدلنهماظببانفىثروعءت...جا.افلنمالى--.وقىله-

ثها.سساليمانعلها

سامرعلي@ص@دسلام-عل!محايمان-إلىبلقبىوصاتفلا@ى:

برفغهئد
ل:اهكذا@رث@ل@"@دلا+.@ليهبهنه-منلهاقبلثملمه.ثا

بلايك.فىك@رأ.خلفتيهأنىعرثالآتنهقضالذى@عرش@ا@ص@مئل

ةوذا@هاضلرجر،@حرفو@ل@للننبيه-والهاءللاس@تنهام،@زة،

مةصشى)لمجرووالجارجمها،مجرلد
تجما@ؤض.وعرثدم،

نيوت@ب،ا@للىلها)رشادابهونئلاعرشد،امذالها:بتلولم

شر@اوحمن@اذ؟اختبارش@لقعو*

حبنا،@قلمبماو@انلاةلمعشةماصبخا@نقولثد@نولا

ساسكةو@نجمنهابيدتما*@خلفها@النى%كتهعرشياسفايئوالا

يال.ا،قلا@.ا؟عشرأتسيان

شالتذكى،ابالىصيهوماتةهامدافلأ،@لابة@ا،المابهةوإيمن

محير.،انهتتولمص،أنهتثبتلمشبلادى،فىظفىك.الذىشمم@كانه

ألى،@لضلبر@بيئاسبل@و@اتثبيه،@علن@ملبنياالاعصكأكتمماط.

شوفها.تكنجأش@تىلمللفالمامونبانهاشها،اوشمضشما،فل@@يدلمما

دوأوتينا@رجانه-:وتوله-

بفىي@يئ،ملهوكناقب@لهامنلم

انهبنالمفس
نتسة*ملى

شاطنهسااستثرضاعندماوكاعابلقبر،م

للاد@لىتلاتجلتأى:ا،قبل@منسلموأوشناتالت:لياعةاختبار
س..طانين؟سطمين،و-لناسلبمان،فبوةبصحةشامدنلما،
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برىمقومنهم
معلا*محلوفةابئوتكونسديصان.ممن*أنه

تمالى-.@ته-بنح@الخدثت@لنبها.وجى.مقلر

اقى،وعرتاورلب،فىبلقي@بتأسالقدس@بمان:لوالعئ:،

سبدلكةحضور.فبلمفاىا-قبلممن@رنينا@لمالذبنولكنناص

وجرمن!.لى-نمافه-وكنا@سالهن

طنن@ة*مئأق@له@قر3نما@ح@@بل،@ن@كونأنلناوببمر

@ل@صياقمن@ظامرصلانهلى@لمراب،)فىبا
م.

نوكنامسين،.ئبلامندموأوتينا@تقىلهضما@ص@مالكلوسىتلل

شامدتهسالستثرتكا@االمفربن.قجمع.اخار.ماعلىكاتتمة*-

فر@ظامر.كاولمالها.سبزةارصاظ@اخبارما،
ول،ا،مرال@صو@

دوتةال@عزاارإف@كانولماعقلا،كالعق)نجاالجوابليسارست

و@رتا@للم.-"قىلها:ومراخرما،تجلق؟3ذكرتورا@ل@ليذللاق
أبضا-.محتلها-كلطد@لةبهوة

ة@العجزن.@تجلمقفبوندوصحةاقه،فدرةبكلل@ممواوضوالممنى:

سلنارنحمعنا"وماالهلملى.أسمئضاممناهبماالة،اطتتجلمق@و

المبزتظهار@نه)د@صاقي@@لوقت،نال@قمؤشين.وكناليك،لم

بيان@قه..،درننتمد.نتما@اوعدمانه-سبحطوتوله-

@رصوما،و.ذل@،تجللإسلامأفى@لدخرلمننتها@القىسباتي@
عللة

صد،.أكا@كل،

دشمىلومر@تا@فه-دونشبدممنفتكاالذىومنهاوصدعا@ى:

للإسلام+فىالد@رللى@المار"وعنده،و@نالى-اقه-عبالةعن

".7صالآلر--91نفسبررلأ(
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وصدما@ى:@فاعل.مر@والمع@ويربة،"مانكون.أنوإصح

الإسلام.فىألدخرلالى@لارعةممكن@لثحرعبادة

ل@لهلغوعباثنهاييهل@تمل!كانوين،ترممنكانتإنهاوجملا

-

باحدين-قالى-،باقه-نرينح@ترممننتكااةالمرمن@إن

ا@تدرربافىبهق@ممتطاولة،منذ@زمانلير.،عابدينفممه،

بيهم.ومىبرمةا)سلا@

للأالم@فىناخرماسبعفلضذارلهاكاكاكريمةلالمبلة

فى

بق@نالترد@دسلبان،بهنلجامامانبي@@لفمصمذهسبحانه-خنم-

شال:لايه-سب@طأ@لاما-قى@فعموبحظمقالى-،@ته.ايخةبو-

ساتيها،.عنوكشفت@جةحسبتهرلتهظا@مرح،@ادخللهاشل"

شال-:نرله-ومنهرتفع،نجاه.علاكلوي@لقالتصةدصرحو@

الاصباب،.ابلغلعلىصرطلىابنياماماننفىصلوظ"

@ر،@@عر@ةهنهةبتالوساخه.ارأرصض@@أيضأ-وب@لالق-

وعرعها.تهامساأى:

قلى.@و@لخا@مرح،بئف@للام-عليهصان-وكان

"طشتححهىما@الناظرب@كيثكا@بلور،صافنقىؤجماج

وجمد@نعرضد،أمكذاصالها:أنبمدبالمدكةسليمانلاى:،
هذا@لمرحرأتفلاا@لقصر،هنهأدخللها:تاليايه.صق@ا4أجات
كالبر.كويراما.ظش@أ@:لجة،حبتهأت،و@جمالا@نعليهو@ا

نيابها.@ذبالبالمهنشللئلامانج@ها،مح@وكث@فت،
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لجةمعبتهأى:ن@،شة:،إ@أعزا@اسلمازبلاو@نا@لحب@ان.

"

ه.ورا.لامجججمارجاجمقماستمر.أى:ارير،ضممردشعرح

نتاذاكادا.،ضجرقمصترلهم:@رذ+ما@م@للابمعنىسرد،@وله،

@بنا..و@حريدفى@شعر.فىوبههبهنلمإذاد،أصوكلامالرر@،عنبةع@ر

ونومه،.و@لتوبة@الشيىمشاه:

بم@ربر:و@لض
علىة@فارور@وت@كز@اج،منفا.لموسرورة،ظ

رحم@فيبقرالرلدنللر@ة،؟
ضمفها،@ثمقدزجاج@لها؟فدةتثيااوا،

ابا@ضففا@لثريف:.:للىدبثوفه
منا،لقواوبرباوالموادربر،

ول.ا،@ا

@جافينجامنر@ت!أنبمدبلقيىآقهمانه-سبحاح@-نم

خ
اور

مذاتيف@ركمحبادقبببأى.ثفى،ظدتاقربلتظقال:.

ربقهمو.).مماوإسلاىغارة،طاثطيمان،معمرلح@لث@رفت-.

سووليىلالمين،
ا..

للإسرمنكثيرضناصوقد@ررتلا@لقعقهمحرتفرفذابمد،و
ا

ئيلبات

فىدترو@لىالاباتصحدبثهمعندتفاصيرلم،للنرينبنىبهاحئاالق

و@بهنودصى@العلإ،دسلام-،@عببلي@ان-يتعلق@اذلكقو.@لقمة،طه

ط@ناادثف@بماظواب@،اأرصاشيا@الثة-:@لىلهدي@الضله،@لن@آورةوبم@ا

وعظاتبرعلى@لقصةمن.اشتملثوندألخ."@لرأةمذ.عقلسل@مان

بافى:مانهامق@،د@و!واحمكل@

صداودولجل@يهم@نهلاحابفضلهأعطى-@لىتعالى-@ته-أنا-

بيل.رأ@اتعلىعظيمة،نساللام-
فع.تو@مم2،و@للاة،

له.خلقتفيماوامتحالهاضالى-قه-اجمربا@لشمض.تابلاوفهما@د

@.

لاو@علا،وسلبماتداوديينا2ولقدنمالى:-فوله-فىذدوف@

.

مقءإر.علىكثيرفلنا@انىلطدقه
الذل(صردة
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@لشت@قفمتد@أئكرأنأوزعقربإلى-:أتنرده+وفى

برعتد@بادئ@لصالهيهخلنىو@دقىفامطاعاطأعلرأنالدى،ووعل

هاصبحاة-:،له-وفىش
أكفر،)غر@ماليبلوقربىلضلمف

كربه@.كىدبىفإنكرومقلننسه،بثكرنج.كلاغرومن
نمد-بافه-الإبمانمحلىولتهأ،+مد@للام-عيهسايماز-أق-3

دد.@ترقداو@لا@@ناح،@دم@وول

لائق@ر؟سبط+-،لا-دة@لب@)@لاصون@اد-بافه@انال!أ@ا

يخرهدمرتهوبمقنىلها،@فهرهاضا@لتىنجرنهكقتفى@ملام-ع@ه-

الىرصالتهفىقالأنهعنه@لقر2ن@فقد-وجل-محزاقه-وحدانيةالى

بموانهسليمانمنلفهبا:،مابهه
علاشلرلاأن@رحيم.الىحمناقه

."مدينذوأتو

@وأما@
م

@
تالى-:بقولمه-اشت@ق@@ايهر@ةاللةأنيهئفي@نافع،

ثأ

علأ..،وسليماندأودتباو@قدأ،

با@بهاوقالد@ودسيمانوورثصباة-:،له-شعلهشتملتل@
@ماير.،.@مظقعدفالناس

تدلك@أأفا2@ايهتإبف@م.افىءيخ@لف@و@ل-:8عزتوله-@و@

طر@لى،.الل!يرتدأننجل

د.صللي@انرضرتالى-:،قىله-فىامائئوأما@ترة،

."يوزعرنفهمو@لل@رنسوافينا،من

بها،لهمتجللابنودفلنانيهمالهمارجع8سبحامه-:قرله-وفى

نذلةفهاوفخرجهم
صافرون،.وم

ةيخر@وي@منا@تبوماولنالالاص،ا؟ن.@علتترمأمةقما.و

بلى@الإيماننثرالاولىقهرساكات@حلالم-عل!سليصان-أن-3
ها.@ونيالأدض،فىتالى--

مو@..مصبودصف
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سكانتاقى@لاقيبحالأخبرهعندما@ل@د@أنذلكعلىو@لد@يل

@قه...د@نمنالثسىبمبدونوتوكا

لمبا@ربالهاتويأكاباحملهانالا@للام-حط!سليانمقكانما
دبر@مسلامو@اور،وللشبتركفيه@

علىان@لوالاوحده:.غه

مسدين،.وأنوق

لأحمر@لالمتنه@قظآ@@ا@ئملكاناللام-@ليماسي@ان-لن-4

فر@دماافرسناطالرفوالكبيرشوة@ا@لنيرضفسببثريخه،

لمطذبئالحلائقلات2بينمنةصيرأعليرأ@لنائبصتىلوكانو@لنائ@،
نجادنه.ضت

يةودرايقظةمن@دلام-طيهلن-دعايمم@كانماصور@لض2نودفد

@للاحرعبنهبأفر@د
الهممدأمىلاأرمالىدفقادطيروتفقد5فقاد:وبر

ا.جينفا:منكأن

الإمامتفقلىعلىدللالآيهفىتتأقصرحمه@لقرطبى-الإمامل،
جمفلمبهفصخره،الهدمدخالىفان@رعلبهموألمحافظةرعته.@لأص

.8"2الملابظامفكلفحاله،سليمانعلى

لانهله:الرلطعىوبكرى@لتفبمسيلملاقه-ر-بقرل-نم

وتص@بلدأن،يدي@طتببوالظهدفا،
@بان...@ليئوبضمحي@ا@بخ

ءرحم
فل:الفا@فه

ثا،ورهباكا،سو.وأحبارالملوكلاافدالديئإومل

ثملرعته،لشرنتهد.بجافكان@لسلا+عليهصلي@ان-@ن-"

نجمقيعاوالمقمر،وجمتومحدالمهمل،صبجماالذىل،@لط@سلىازماآلملا

نروعاأأعتذر@لصمق@لتنرعنصيبلنفسه@رقتون@قاب،بنش/

2صمخا-31قىطفثيم 8@.
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@ح@يتول؟ومر)يهأنظر
لمجم.افممدنمتتدمندمامح@@تران@

ب@،.بلطان.لياةئأوذبنهشديدأ@ر،عذأبالاعذنجه،

@اةآؤفىلالام-@لم@عايهنهصليمانيادةمخت@ق@ارةر@@الجبرشإن

جمنو@ىيلمبم@نبهأ@ر@نقاكالحازمصلب@انوحننها...همصفباب

سايهل،ارجهعلىبؤجماأن"عابحب@لىرساقهدى@كل@)أن
ا.

ة،@مبرمور@ا،فىفرررمفو@نكبيرا،أمصيرأ@خدىأ@تأكن

ة.ر@لكبيرالاسفىيفر@أنشهلصتجدلا

والامان...ريةا@لصالراطبظل@لىالامةفىالمنر@لجنمىأن-6

وفىة...ئمحاعةبخير،آاأطبردءاءاننعضر"بخهلا

الهمص-)فىأنظر
نبى@نه@رد@أة@قرأت،@@نهصكلصفره-مع

أطتبقولا:،بطىءلاعدمنبنبغىمللا@فهأقاهانى.سليمات

بفبايقين.،صامنوجئتكص@؟كا

قىلايخعبل@قول،مذا@عليؤلنهلادرم-@عليهسلبالق-ر@بهد

موضع
منهختأمصننظر@مدتتله:،فيقولوألاتجلر@تحقبن@

الكبر.ة،يئولانجها@لمنر،بهانلاالىسعرة،@افلة@لأمما

ا،تالفأنقد@فتذتشالى-@ته-حثةان-7
صاكينمنمم

ا؟وأنويجبات،ومحيه@وقلهبقفرصوانصوص،و
لاشلحمم

ألاطل.ويطللطقو@كئشوكا،وبرعىصكماآحابعرن

ثهبخولسلب@انوحثرفى-.ظلقولا-قسير.عندالقرلجىتال

أالإمامح@ذاعلىديلالآيةفىبرزعرن،:نهملير@و@والإن@@ل@بنمن
لهيطاومنربمن@رن@م@لاسيمفرنشاة@وولاة،@ىكاأ@زعة-واط

"علىب@نى.بنم



كسعنرتاصع@بو.

مايصلعوافهضانه:جملىفىوصلبضا@سئحمحتن:صابنل،
له.".،ورءلالمالناسمزلا.

محن@-:افهرضعفان-بنمح@ماننينالمؤ.لامير@@ح@ا@توالا؟ومن

7ن،.بالقرعينلامابالسا@لانلبزع@نهإن.

رفىالاموللاصننارةأملصمنبسننبرانىموفل@طآ@يلاأن-8

)ينىك@
."مةا،

جمحت@سلام-@@به@صاحمان-@اكتاببا@د@املىكاسباءذىفاس

نىأفقرالملأبابهطعنها-:.@ؤ2ت@ح@لهم-؟ل@وظمها،شوبر.

."تث@همون..ح@دازطهعاكنت،ى،أصفى

اقهفالوفدالمثاورة.محةعلىد@لللأيةهفهوفىة،طيلضل،

حونرسالاص،فىوشاورلموسم-،عل!أتهعلفبيه-شالى--
أفه

نلمثاسرة.وابينهم،رىسوموأصل:.بض@لفضلا.
ص@خاو@قريملامر@ا

@فهدونفنمبد@لئسر.كافتجامليةامرأةبلشىكشهلىربافى@

لم.@دومفاو@محلعزمهملتخبرأمر@...،فىأنتنجطالملأبايهاإت:تا،

كممثالرفىوكانطاعه@،فىومنبرأيهااصتبد@دفافىنلرجما؟

ض@@@دانمتم،وشال@شوكتم،نرةمنبم.ما%علىعرنلبهمال@ويفذ

الدمروا،شديدباسوأولواتوةاأولمنكىجويهبم:،فىقىفميلى

ء"نامربق.ماذالمتلرى

للإخلاصعممرلها،من،ليهدى@للملمساذاالهديةان-9

فيباطلعناوبتي@مه،حقعنعرتشهاالمتعدولنمديها،لمفى
."له

بردأنعل!@رابقفإن.
"قبولهاعنيعوأن،لما@ا،الهديةهذ.

ملاا.سمرطب-31فضير(1)

س،91.ثموطبم-31تيمح@ا(



ثا--..@دةسوك@8

@لى@ااثيهرد@اللىقيتد@لملام-علبهسبلن-@دت@ألا

تببهغخبتنائضمثا،الهديأهذ.ورا.منأنأحمىحينإليه،لجقي@
مرا؟وكل:ألاوشفبذما،بتبليغهاأص.@لتىنال-افه-صالةروتفبذ

كانتأنماوبلنربه.الإئراكمنو@نهىنمالى-.قه-ةدمبا،بإخلاعى@

اضرنا...أنصبئمك،؟أمأفبىصشلن،)خباربهدبها،تقصد

@عليهصلإن-عنيحكل2توجدنا@لقرلذأ
الديةمذ.ردأنهدسلام-

اتمبلآ2نامماخ@اقه2أقفابمال،أنمدوش5وفال:بهاةرأجا.منمع
ن،.نفرصيتمب@

@@@ند@دلسبااة@ن-10

رسيدأعاقلأط@أنهاكا:تعلى

حتروم-،س@ممليهاب@ن-@كتابفىخ@صتهااس@ث@ارتقدحكيمة،

علىسيلميةلهتضدمأنثوتو6حمريه،علصيترتوبمابقرتهلهم
اتجط@ألاصدد@ماعندوكانقي.المحاركلالمساكراسخبتللامتخان،

فنهاكات.لكللالمايىعا@حارعةأخرماوعافبه،ر@الغولاكل

."فىفيقوم؟

اورضللصارعتفائق،اطلهاوأيخثفتبمبدنرعما@قتت

سب@نمعواصلتنف@ىتكل@)فىرب5وقالت:اتى،نالدةفى
فه

@ل@المين،.وب

-4ساشسبحاثم...@@هنهتؤ@نمق@لتىو@ل@لاتبفى@لبرمذ.

نمالى-:لفال-فىمه،مع@ملانم-عليهما@-ضةمنجانباذلكبد

فريقالهف@فاماعبدوا@لهأنص@اطأأ@امغودأزعندنا@لدقذص

@طسنة،قبلبايسئئةتئتحجلونلنمترميانال(45)يختميون

@ثوفيتسنتحفررلا
وبنبكقالوأ@طصنا@@6)كزخون@طكم

ممك،



@@بر.
439عنر@اسع

ت.ص@لدينةوكان(47)تقنونترمأفتمبلا@ه،عندطاثرلململ

لجئهتقاشواتا@وا)ه@(يضيونولاالارفىفىيفسدونرئم@
وإئاأهلمهالثشهذنامارليةلتقرلنتموأسلهعلنبئة

امكرناومكزاكرواومكر(49)لصادنون
وم

ه؟0)ونيشمرلا
شنث(51)أنجينمهموقينائمثشرأنامكرم@اقبةكاننانفلركيف

وأنجيأ(52)يلونلتر*قي7فلاثفىأإفللر)،بماخاويةئيوكنم

)35(،.يمقرنوكانواإنوا@كيئ

بسلرت"ا.صاطأخالمثمردإلأرصلناولضنه-:،جحاوثوله-

ا،.طولجمانداود2تة!و@تهد5عالى-:لا-فو@لى

د،ضو.محذوف،لقمجمرأبارصلنا.،،ولقدنوله.فىو@للام

@عايهصا@-نها@لىلة@ض@مم

ونجل:د.جم@اضاصمحميتادسلام-

@تابل.@الما.مرافدلانمائها،لقلةبذلدجمت

بننم@وص@طبم-،وعرنالحا.يهرجرباطمساكنهمنتو3

وندصإلى@ليرم.عالحترف.كدلئنكنهممساومازلتولثام،@از

سنهتبوك،غزوةالىذا@بومربدبارم،وسلم-عليه@فهعليأني-
تح

@البرأ.بل

@@عابومالح-
إلىنبةوبنتىمم،واحداوكانليم،مرلام-

عادافتسمى@ادتبهيلةأمايخة،@ئادتصىعلدا@ثمووتجيلةاللام-مليهنوح-

بينوكانفارا:@للام-عب@دصونبيمالاولى،
ما.زدفيلتين@

عام.نة،

للاماعايهصا@حا-أخالمد،ضفيلةالىلقد@رسفاوباقهوا@ق:



4 النملرةصو4

ةكللهما؟لهمشال.

ي
حمه،وتجالى-اعبدوأ@فه،-أن5مه:@قو

أخرى.ألهةمحهتثركوأولا

@لفعائبصصحون،صفتقانلمفإذاتالى-:،قىلا-فىإزا،8ر

عة.ازوأكألمجاد،بم@ا@فاعةكا")@فضوناو

ا@أنالمفاجاةفانتتر@ه.)داصاطنبيناارسلناأى:
القوولم

يه-@2فمشهن:
وف@الأتلين-،ولم

م
-4.كفر

ولم
كثردن.ا،

تمالى-:قىله-فى2نإبها@لترأشارتدبتين،الفربينأطنوسةومه

نهم،.@2لمقاستمفرا،فينترمه،مقاشبروأالذينالملألظ"

ظلمرن.صبهأرسلمما)نهظرا:ربه؟مقمرسلاصاطأنأت@لرن

لضبالن@نايهبواإاتو،ال
.(")نرون،كابهتم

لىسنة...،@فبلبالسيئهتتمجلونلمئومبالتمال-:،،وترله-

حكيمة...نصاخسنترمه،منإلى@لكلنرينمالحربههلمابيان
تيئربأسلوبقى@همنلىسات@@ديهذبين@سلا+@@لي@صا@-لظةأ@

لأيهفرفىنم2وقى،دصع@صنماعرأقىإلىنمدعركلالماذاباقرمحكبم:

أت@ل@ها،ت@@لتىتمالى-@فه-بةعتروأستجلنمالإبمان،@لى

ر@رحمة.بةاولبعلبسبحانه-إليه-اعرفتنر

طالإلاععلىفهحنىن،صشلملطى@قهنتنفرونلرلاله،وفو

."وضلالعنادمننجهم

نجمار@وانبت@@@إلةلهوفلصنم5تاداقه-اسضفرتم@لاأى:

عنم.وبفورب@آبر@)ح@@يه،@دعرأ!
محبحاة-اليه-أشاروالذىتعجلو.،النى@لذ@بليئة:ب@@ظلر@

ثي.:75الآخلنللاعر@قسورة(1)
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ربهم@صواعنوءلنانةفمقروا5قرلا:ئ
ضدنابماابهناصالحعبالراو،

المرسليئ،،منكحتنلم

تالى-فقال-فببهمعلىوناتمكبلا.صبهماردسبحانه-ح@-ئم

عك..،وبمن.بلىاطيرناقالرا،

@ؤةسزي@تفى@لطد،@تا.فادكتنا،ت@يراللهنا،الجر5و@رلا:

@لتثاؤم.و@لن@ير:لكم@.باالاتدا.يتافىل،@لر@

االارصى:تال

برخراذاانوكالا@مبر@نبذلك،و
سنفيربنفرصاا

4ميامنعصبانغا-صادإزصنه-جروبنأفىبعا

مياسرهالى@لخصت

فالاوا..اء.ثز-.المبا.ادالميا@رنر.بان.بارعا-مروا"،وا،ء@ء:-

سببأ@االاكانأسقيراش،@ماإد@@فرو@اش@عااد@@شرو@شبرا@

س@مرالذى@بد@علنأو.وجمل-@@وقشه-اد-ض.افه-@رمن

@شة،،2(و@الىحمة

@
أنحىومبنا@ثضأعاعيه:الردفىصالحمسنألىبمذبوننال@

بوبيخنا،دكوصببب@
حيثلدعرند،بواإشجحاللذيئؤقينلله

له.بد@لروبا@فرا.@لىخا.،ببالشطأصبنا

يرم،تةوعلىص.للطبق،@معلى@مذا@دلقىلهم@نولا:@

دبوصلهحاصلةولاوحله،نماد-الله-@ن@@نو@لفرا.لرأ.لأن

تجرله@لسلام-ع@هالم-ع@م-ردولذأبيهمسهأشواوالنبنصا@

افه،.عندطانرآ"

دسمابن@وصأننزعتم.الامر؟لبىا:جروزابنأمولهمقالأى:

مرمناوق@شرمنبميمماأنللقبلئر،مقأمابمفيماالببص

رةص(1)
.31عىىء94نثر@ثلو@(2)كىيا@@مر@ف:@لا"
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@لبةساصتحبأبمعلى@اكض،)@رارآوالسشه.إلمأ@ببأنه،ضد

علىبة@نر@و@امحة،العاعلا
ة.ابرا

بل5لهم:شالوتجيا،توضبحأالاص@ملام-طيهعا@-زأدم

تفتنون،.ترمأتم

شون،"فومأفتمبلشنا،بمأصامالي@لهم:فال@ى
@

عرونه@

س@لشثأنلة:افى@القم،تتوبواشض،سعاليمبغكاوقتحنون
مااذأالماص،@لذأب

علىكفرآ.بقيم
@عيهصاءا-أنك@فات

ىنىبللوبا@مجهالار"قددسلام-

مر@اغاوقعطبلا.منأصابهمماوأنو@ده،ت@الى-ل@ته-بيدوسيرلم

ل@،@عرةوأ،يتب.وبننبوأإيمىلهم،تعالى-اقه-امتحانمنرن

يهلكهم.النسبالحذأبنمالى-اقه-يفائهمأنتجل
@ذا@لنصح)يهنو

لم@،نر.سإيمدبيناالىصالحعوجههافىديهيم@
منالمخلصعلىاروبالإعريرباكزعاؤمتابلهبلنهم،صاغ!أذنايبهد

لى-:@قىله-2@ذوقالقروفد@@أطه،و@قأللام-عليهعا@.

أ:نارن.يماسولاالارف@فىيخدونرم@،نحةللدنجةفىكانو،

الهؤن،.وأنا@ثهدفامهلامارليه@نفضنموأما،،لنبيننهبا@هتقاحموا

عر@لحراطوص@للام-عبصالحع-نرممدبنةبالمدينة:ادوالمر
@لبم.نسيو!ا.@ط
التة،نجيزاوفعالإصتباروبهذااصخاص،ضةة،نرلهل:.@@قال

ومقبار@نظ@،بالا
صدينا

ات@@كعضفىا
الف،@نديربن@بائرسفمو

نتسة@ىيا@ي.والإضا@عا@،ترمأصرافوكانرأسن.ئا.
وط.لم

"@ميى@رجال،منةاوردوند@ر.الممباح:وفى
5رأتا. ،5).

3سلي-3الج@@حالشا@ل.(9) 19.
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أنالىللإضارةبملرن.ولاالارضرفىبضدرنباكمسوصفم

وللإصلاح.الملاحفبهادم@ولارللإدساد،لافادوو@فتنف@م

زو@بهربافه،احملفواممعنى:با@قول،ع@أمرشليغاحموا،4:اوس

ن@ف@3رهظانىاقبل:.@ان@@سرا@تالوا،.ماضبا@ش@يهرن@ن

ا.نسمولى:(ا،ققاسوو@ب:@

بيتبقال@قنله.لأ@دو@بل@باة-ومردنيات@مقنيتنه"وفىلا:

اليلا.ب@أونراذالم@لمو،@نوم

لا.مزأند@)سارةف@وفىلآربه،منب@ونليالمط)يه:بروالمر@ر

نأ.خرعلايخة،@للاء-علبهعا@ح-ئلليستطي@رايمونوالم@ظالمين

له.بهآرأ@ناعرة

بفتحطلا،و،
ا

بن@لاموكسر@ايم
نة

هلامنسدوبى@رجع-

@لى@اس،لطل@من@اللام-وتعالميمضم5@لد"وترأ@ضمكملأق،

"درصأنجا.ولم
ن.أوصيزماناصمنايكوأنوبرزأهللا،منى

نعةفو@،و@لسلام-مايه-2كاعاالتىالمديخةافىوكانرللنى:

باىنجيا،الإصدرحوعمالارفى،فىالإمادينهم،و@دلهمص،لظ

ال.الاصمفطلى

لنظ.ن@طبال!علبهم@راضطماواكحرا@لتسعة.هؤلا.تامدولد

يمتمحربليقو@قنمجميا،فيقتلولمليلا،وأملها@همياتحواأنعلى

@ملام-:محبلج-عالافارب@لثنما.
عالعوملاكأملهكيا*ضرما

مهم،
3ولا

مانلنا.فىصلعادنرن)ناوقل،نو؟.بهمبما@لعندنا

ث@وأشحميا،الىانمأبثعنكبونالارفر،%فىالمفمدونومكذا

@الابمانباغاظمجلفونذالى(بدنم@لذم@ح@@لاذحةبالحيلبمرو@ا
هي

انم.تلد@صشنلاش
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@وكا@
اقلوبينم:.فيمايورنا@وءر@افامرينلاهمزأنببب

وأهلهمالحقلمنعيهأتفقناماننفذواأنكلىبا@اأحلنر@ى:باقه،

أنخباقه،باطافالإبر@مملىارم@ربؤكدون!فموغررا،يخلةيلا

مخدرم.نو.نهمبرص.تاد-افه-

مهمنفىملهطد(شدن@مأوقرلهم:،
ةباثرننلا@تلم،ور@ط

أننا@ى:بهاكذبهم،بيرونبحي@ةالإتجانالجلةبهذهآرأدواوكا@متلم،

ذلد.فىلصادقىنالاناأ@خاحمم،مدثفم@ظلاأ،نى@تتالنامم

@لفو@لخايل@س.،إيمر@ا@ذأ)كنو
ني

وجلهشاد-افه-أبعللهفد.

نبمالضأطبهدا@ىجمرأ،واوجم@تاد-.تال-د"وباشيا@م،بهم@كليق

ودرفا@صالعأى:بهرا،ناوبهرغدرا.وأملهلعصاذلع@@نم
ممنرأىون،لايثروهمع@.دااصتديربهاأ@ولمنالسلام-عليه-
ين،المز"مقمهومن.صا@حأنجيناحيثيمم،اطيابتس@سينرونلا

بهين.ى(اعدا.وأملئنا

؟
همجم@دنىشاد@الا:نه-سبطبين-م

@@
ى.

تد@بر.@و@@

تعالى-:ففالألمحح@

:@@"اجم@وئرمممدمرنامأنايهرم،عاتجةكاننمارجمف،،

المفسديئ،لا.أمرص)يهآلفيماواعتبرونامل@لافى-أبهطفانعلر-
ممهموأبدناوأبدنام،دمرنالملقد

بم

عايهأح-صايبياكنرواالذينخ
@سلام-.@

وفىمهمدمرنالمأنانمالى-:،قرله5ملخصه:ماال@لا.بفىقال
عاا.وقرلاسلئنا@،اعلى)نا.يهسر@زة،مموراأهترأجمهن،

ةحمزسهر

مقالمصدر@لنمبدابمحىوفىإالهمزةخفينالم،دمرألايمساق:،و"

بندأصانهومنها:أمرم،4عاهمن،لي@أنهنها:أوجمهومقهاأن



4ون@لصثر@لبز. 4

)بالم،نانديربهرمعانجةأء@:صونقد%.:محذوت،

لماؤكدو.رمضا.،،نالمصبماخاويزير@متلكنه-.جاوقولا-

لاملاممم.المفدنتدميرمققبله

سقلكجميحا،تدمعرمعلىد@بلايرشالخا@-أبهاكنت-ن@أى:

و@مة
ويهرم.وكعرلمنا@مبسببالا،و:عر@@@وخد@وساظةرب@خا

ملنا.الذىذلك،فىيت.
ةجمروينة،لآبة،)ملاك.وطميرمنبهم

@لصلجمب@@شىبالا@لافع!قصنرنأى:بدون،لقرمواضحة،.

وانجبا+منال:.للنىلاتخدفنتهبتاكبد@لقمةمن.سبحانه-خنم-

وكانرا)تبا@ه،وعالحنيناومنوا،6الذينشا،،واحابففلناأى:

به.عذاوصافرنلى-ناافه-يتغرننوأ3وأى:ن،تض

فىطخلعصاقمةمقنباجالنأتمساقت@ايهربمةنكوش@لورةوبفلد

بقلرن.لقوموبرعظاتمنمانينيالجاتمذا

ش@ساق-ئم
ل:مالنطفىمه،خرطنمةمنعلرأذلكبلىنه-ا

(54)تبصرونوأنتم@فاحثةتأتونالتري!،بذ@آلورطما"

قومألمبل@لنساه،دونمنضهوةجالالىلتأتونأئئكم

لو؟الاأضرصتائواأنإلأترم!بر@بفاكن)مه(تجهاون

ة
امرأتهإلأوأطهفأ@بيناه(56)ونيطهرأناسرإنهمتكم،قرن

منفذزناها
مطرفسا،معلراطيغناوأمطز(57)ابريئ@لض@

)85(،.لثنتويئ

4ص@نء6بي@@.1(1) 1 الشننب@.عدالأ@ب@ن@الث:2



4 4 فلاة،رسو6

لا@ر@ىمنا:م@تمدفىاصودذكرتقد@لسلا+علهلرعل-وشة

جر...اطود،ومر

مناالقومأولئهعليه-كانما@زلإ%أيهربمة،قمرفى@لسورةومنا

ور؟
نببههم.بهمددوأوماا

@نىوهوابنثرر،بئابخكار@نموولورر5افه:رحمهكثر-ا.نلظ

ابراميم-!
"

الىمعهوماجمرابر@بم،خقلىإنرطوكان@نسلا+،

أيته@،مئلهاوماصسذوم،أهلالىتعالى-اقه-فبثأرفى@ثام،

آو@فارالم@أثممنيرأيهونهحاربنهالموحل@،اتهعادةإلىمبدص

."بر؟2دم..حضأحدش)ياسبتمت@نبرناص.اص@لنىخ@والنوا

والتتدبر:عفرت،ضربفعلشعوبطا..،ولر8د-:نالا-ونر
سيل@للهملظإدترمه،لرطاأرساناأنوقتأبها@لافل-و@ذكر-

ببخ:@ترو@@لزجر

يبقملم@لتىخة@لفاأتاتونأى:تجصرون،وأينمحثةالفاأنانون8
يهاباعينمنبمرونوأالإناث،دونالذكوراتيانوىأحد،ابها
فالاحم،اانلحيرلمبةباحقبةلص@لفطر@شمعتتنا

هدونقىودنرفثاقم

@طمنالذسان
ةا،@د@ا.كلات"الذساقلاتوانة

ى
شحيثءخأق"

@اءن.وعارةو@لتناططرجما@قراد

زبادةبهاللقميليةجمآطتبصرون،وأننم@بحانه-:.فترله-

@و.ءيملصونعنها،يليوانتؤ.يثايرن@موتويهم،،تجيهم

الغوخ@الذبئعاتبةوسو.عانتها،
1

فبالم.منلملنيا.

3سكسنر-ممصرا@(1) 30.
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"،النسا..دونمننهرة@لرجاللتأقرنأن@5نه-:صبحاوقرلا-

وتوضيعبق،الإنكلر@لاتاير
باتو@ا،ألنىكانر@فاحنة@

ما.ا)ذأ@للرلة@قخوذمنماجماع،واللاصشم@تاععقيةكناوللإنياق:

تمثهرلتصبونولجاشم-نطرتمفىخونالمسو@بهاأش@-أى:
يمللى-نحلته-جمل@للاقالنساهدونللرجمالفييخمتمالى-ركبها@ته-تر

ومتحتم.نوتمعل

نثي@@ابهريمةيوأجملةللألرس:نال
"

حنةم@لفالماياتوولويانر،لإل@

بأنبذلفل@كيد،مجرفى@لت@@بلةوتحليةالابهامبىبمالتصبلهى

انبعنوول@د@ال.صا%شنات،لل@أحلى،وقىعهيصمقلاضحونها!

ح@لتقي.بادةلزلذكورية،ادونلية@رحو
خب@@توو@

1 ،
، 0.،0

فأقمبل5تحالى-:وقوله-
إلىالإنكلرعن@اضر@نجلرن،وم

ا

بر@نى@طء@م@الاسبابعقالإخبار
نرمانهموص@فافع.@نر@

ة.@لبمبروانطماسوالمجرنو@لسفاهةلبلحلانجهم

ألتمبلاف:،محرا،سورةفىلهمقالتدرطاأنالقر2نح@وقد

مصرفىن،.@ؤم

منا:لهموفال8،مادونترمأتمبل5الثعر@.:سورةئلهمونال

بفسادمصابيناكاش@نهممليدلالاياتوجمرعقهلرن:قومأفتنمبل8

يمة.@لكردود@لنىقىتفبا@لنفرس@طكلوزوتجاللفطرتفولنو@@لفعل،؟

كانفا5فنال:نبيمعلى@لي.برابهمذلكبمد@تر2نح@ثم

""يتمقرن4رررلتجرا؟اضق@لرأأنالا@وفهحجرأب

الاثيا..عمأ@ن@نرعلا@تئنا.وايع،تفووالفا..

2صتثير@كلوصىء91(1) 1



لى،@رةص8(،

الإشبا.مىشبئابرأبهمفاكانوزجرلمءفىمهرمدنسهكذاأى:

@لىشم@رمنه@@المؤشينإلوعلااأخرصلبحضيضمقىلصوى

@ا.يساكفونس@

قكا@ميهبرلموالىفرورمئمارة@إيتمقرن"بقولهم:وفى@لتحبير
مهنالمجربيذمزلا.لهمنولام@@بم،دخلا.لمؤمنيراوأهلهلرطاجتبرون

صذوصيه-@قر@لان
له.وأ.لرطدونوحدلم،يتهمقرهىوم-

عنهم:بةح@تالى-وقوله--
اج،للإخرتطيلررن،تجعلأناسإكم5

ىا،@لفلعنزمرني@أناسلا@ميتمفرمنماخرص@ى:لبب@وييان

نسففرون.نفمله،
جمال..ا@اتبانوسفهبهاق"@هوة@@

إكافابى@ننىنكر،م@ضدو@لقوسه@ننت@مال@عقرلءنيأجمبوما
فونوالمنعرنلوضممهاليئدم،علىطرتحرضبلر،لاطاامهايبقى

صنا:اوهفر)حمالهمسوء@لثيطانلهموزبنطاكم،ا@كطتالذبئ

سرحم
صااقه

اكملهم:.مو@يال:فقد@ايهثافحب
يت@رونههسأن@

@@@منم@رلموب.حهمبةسخر
القذ@رة،؟@قنينوابماكاو@رجار!)حق،و

ناالمتضشوأرصمذاعاأبمدوأوعظع:اذا@ملحا.لبضى@@لفسقةيول

لمترهد،امذأمق

أ.)يهألماسبحايه-ين-نم
وأمسلهكينا.نا"ةشالدفريتدر

@قمنناماقواتمراالا
"ينصلر@لنذرفا.صلرأعلبهمناوأصلربريئ،

بقى.)ذاكبورا،ينبرغير@ض.يقال،@لباقى.ا%:وال@

انبهياانوفومه،لوطبيند@رتلقرةا-ا@تلكعاتجة@تف@أى:
مح@3رروبئهاجهان.لمفإت@ارأته،أ.الاسه،،6منواالذينلهرأ.لرطا

نمصبر(1)
كى؟.صج@إيخاف
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ذلكغيهائدرناحيثلريئ.د@@داترمنبتيف@ينها،(
كفرهاجمب

@ا،.ا@نر.ضا؟وكا

وه.ه.أصجمبباععا@ما@انلاأ،@ر@المجرمبن،مزلا/محلىوأ@لىفا،.

أب@د@ضةأى:المتري،مملىنسا.5قمميراكمدصسجلمنحجارة

@ذ

@ة.على@افص:و@رذالالأا-لإيمان،على@اجمفرسن.@كلقبهعاةاحك

نه-صبعاساق-الأنبيا.،يعنرتمصعقاقنوعمذا@لحديثولد

الى-:تهفقال-ده،عب@على@فلهوسةته،قدصوك@وحدانيته،علىمابدل

آقها@ص،@لذيئ@ب@دهوصلامركلقه،@طدتل"
"

خير

منوأقىلوالارض،@سوات@خلقأثن(59)ي@ثركونأئا

وتبيأنلكمماممنبهجة،ذات@دائقب!فأنبتنادماء،@@
ا

معأبلهما،ضجر
الأرشتجلأمتى(60)يمدرنتوئممبلافه،

يئض"ب@وجلى،روا@لهاوجلأ@ارا،خلالماءليو-زلرا،

معإلهكأحاجزا
@لضطرأشى@ب(61)لرنل@لاأكثرنمبلاثه،

معأبلهالأرفى،خلنا،ويجحدكم@لئو،،ويمثفثما.،بفا
اثه

و@حر،و@له@لبزفللاتقحهديثمأئق(62)تذكرونماظيلا

خأبلهرخيما،سيىئبينبشرا@رياحلير-
كااثه

ىثماظ@قايبثؤأمن(63)بئركون
ت

شق@يرزو@روه،
الئ@ا"

خأبلهو@لأرضى،
"بمبنهانمبنماتثاتلا@ثه

م
.")لمحلا(صادس

@ي(ة!--29)



4 @ل@لىوةصص0

دلصورة،مذ.ضعىمننه-صبحافرغملاالمحبط:@بوعاصلظ

المصطفينملىلامدو@تالى-،بم@.وصم-عليهاقهعلىرصوله-أص،

والاديلنللانامينةمباوت@الى@@ته-وصأربردوأجبمبايخةفىولنى

اقه،دبا،ويخرلميث@يرلقردتتربتدلمذا@واوعدوما،@تهكوها@علاثرللنى

ة!ولقدردممو@على@ر@ايخةالدالةأراينيلقىشلمالخبة.صدصوكا@ا

اظفتتوووعنالم،بخم،صتجميفضافىونالىلكفياشدىوش

المتراصلونوتجحمو"-عليهافهلىصرسوله-عل@صلاةو@اقه،بتحبد

شان،0،1،.لها@تى@أدثوواطو@لقاق@لضوحكهئلأوأفى

بم-@ايهرارصولأبهافل-والمعئ:
تالىصو-،فه،-اطد"س:لن@

لاأنىوجمل-عزوص-عبادهةعلىوالمنن@لنحمعاحصبحا@ه-@هو-

سو@..لأحدو@يسوألاصالخ@ق

اكةإدهعدرم-"ضا-أتوتد-
وءتناطأى:)صكل،نت

لمحبا"ة

ته،دصوقبليغرسالتهصشحانه-ويخارمم-أصطفاممالذبى

@فى@لهو@لملاعةو@به،مص.والاستجابة،
@لن.و@@ر

بع،و@لتفرني-ل@نجركون،جمر@طثمه5فىلافىوالاضفهام
الاشفام.صزةعقشقبةوالا@ف

اف@ولاصوألئاطلهلنىاقهيم-:؟@ايهرسولأيها@رلهم-وتلأى:

لادى@ادباطلةالالهةلميخر،لاتحص،ن@قلنحمباعديمأيمم
لاتيوننفع

ضل،هند.منصانيالى-.اقه-دونمنالمئركونثءي@اونلى
@لالمين.ربأقهعرو@لطاعه،للبادةستضا،انفىيئل@لا

لاجراذبهم،@قه@بابمنصانماصلتفيل،ليىجر،ولفظ،

ول.عى7@يان-بهيط؟ايبحر@ه@دبر(1)



8النرونا@ز. .

ا@ب@لعادةيتررن:@نم@لربعنح@ويدأصلا.صام1،عباد،فى

@لثقاوة.أمالبك
مع

إطلانا.وةالنقالاخيرقأنه

والاصلألفا،لاستامامزهلتابباالدآلته،له.وشى:،ا@لر.لن@

محذوت@مائدو@رعولة،ط،.أن.إصو@افا8نيرسأمايخر@6ا@ته

امالأ-:منف@يفركوالىأميخر@دفليةنهششذكرتالفىأقهأى:

جمعوصقصل،أشليخر،و،
منة@لكفربهيتبئبضالى@تر@تردبد@

فإذ@جمهم،وتهم@رجم@،موتسني@2را@و@ل-عزقي-
@بين@

بين@بوانأنجمكحى؟جر،شانج@ن@جح@به-اضركو.نجماليىأنه

ا،ء،عضا...جرهوربانها

ف-4علاكىمايدلفهاوك@؟،2يات،حمىصب@انه-ساق-ثم

1بقوله:آب@@اوختمد@ال@، معاله8
منلمتاد-،فقال-1افه،

ق@

لامتفهاموا)يه،الإفربلجمىمنقعاعةفاام،@ر،والارفى..@السر@

خ.ر@اخرب.كلرن.ل@

خلقللذىمف@فالرن-@ا@@تعقلونكتمإنلنا-قرلرابا@@ى:

المحم.و@لمركيببخ،مذالنر@بدوأوجد@اعلىوالارض،ح@سموات

وننحث.عنه@مغئلاافىللطر،وصما.،ماء@ل@منو3)نرلو"

ف@الاصلومىحديقة،جمعدلئق:و@طبهبة،،ذ@تحدائقبهفاتتنا

صعتوئمبه،أحا@ذا@بالنى.أحدقمنبالأسرار،ا@اول@ابس@تان@مم

لا.ور@مب@مدران.أ؟سوا.بانكل@@@للقارتيا@.

مفأنبتنا@مبار؟،ماء@مما.منبقدرتهجحانه-وأنول-ةيى

(1)
3عىوصء03الآ
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يشب
شرححن،ذاتوجناتوبا@نحدائقالما.أت

مور،@@@

لنفوس.عل@لسرورو@لى@ل

س@وقال-
بصيغةمفانجتن@ا..نه-،ا

ا

لى@لتكلم.@@لغبةمنالالتصات

بأنولبرذأنوصه،نالى-اللة-مرالإنباتاعلىص@قاثو@أنلتاكيد

معا@اطدمنهنبات@
بمدرلاوطومها..واشجارما،أنها،ألويخنلاف

ت-.بطلاص-@عيه

رها*لظتبتواأندمكانبابقرله:ا@ازهذهبد-حثزوأتبعولذا

رفياتنبتوانال،الاصقجمال.أبها@لناس-ن@-اصيقكانطاى:

د.براودمأ@"منبهاا@اخرئمار@ا.ايجادعن@ف@الدانق،@هذه

فانبت!..،قىله:.فىلالتفاتحكله/طبقال:ارازى:.الإمامل؟

للا.ومفزلرض،@و@@مر@ت@@ا@قأتفىشههلاان@وا@:و@

نعالى-.اف-الا@بس@لسماء،مق

@لنالإيسات،ص@لثجرة،شبتأنفى@حة@عرذتربماولكن

و@عل)سقا@لا"..والارض،فىأ@قى@لبذر)فا@لذىيول:قدالإنسان
."لبجرةفانا@لنبتللحبب،@لظ@سبب،@

الاحت@ل.هناسبحانه-ازال-لاجرمئما.@،الاخ@مذاكلناظ

@د....عصوفئعليعياز،ولاولئ.،ذر@ا@الات@@@انال!ن،

لا؟(الالتفك...+جاهجمةظذهأ

مع)فى1نطلى-:،وفولا-
كاشخراله؟اأى:افه،

مع
نالى-اقه-

لاماء..*،@لس@.منوأقىلوالارضى.@لسمو@تحالق@ذىمر@
يل@سر

ءع
لرفبنرمممبل8ئنات@ل@لهذ.د.وامجا@وفدرتهرش@د-تالقه-

ص،14@رنرى-المضننبرأ؟(



8كهاووونانجو.

مرواقى@راضحعنحدايملرنقومالمثركينمزلا.إنبلاى:

دثرك.ومر@الب@نإلى@لباطلحميد،للتو

يلىالحقعنللإضكر@و،ممحنىول@لصمئذماضبدلون،فترل:،

لجهلم-م-شمبلالمحق:يهرنفيوالماو@ة،@مم@منأوإيباطل.

همم.7شغيرهلى-تطإته-يساوون

نوايخم،@دب،الخط@ب@ريقجيغمن)نتتادبمة،ح@"وابئ

م.بماشوإنطلثىتفكيرم،ص.وي@انكلب@م،و

ى)ضزثةسخقائقلىلمارلمأنمالتالى@ايهربمة@لسورةننقلتثمإ

جعلمنأمتالى-..فقال-خواسهم.3،ومج@صباعيهم،شاهدو@ا

بنا.بصلحوالإنسان،فيهيتر@لذىنالم@و@لفرار:ير@را،الارفى

عليه.حبانه

قىرضا،فهحملالذى@قةابها@ثركونالنا-قىلوافل@ى:

يخمااننانعولتبادلوءرثم،لاصتقر@رث@،عالحانام@مح@يا،شيشون

ا@هف.وجم@لو@وا@اد@ا@االذكاومقيخم،
.@بدي@@ربق@@

ل@ىفيكارا،أ.5ي@نمانجماجلأى:خلالهسا،جمل@نى،ومق

صونمفذل@غبروفىئربم،فى@ارأ،مذهبهيا.لتنتفرايزاكا،

لملاح@ملأى:رواس،لهاجل"لنىومنحياتع.
جبالاصالها

ب@.تصطربانمننحفغا@ائوألت،

و@بوالذب@بمربينجللى:ادبحرين،بيزجعلى:،الومق

يمؤجان.ولالاجمتلطانياع@حاجزأ+@للع.

خإلهنآل@01ال!لاشاماباقنم
لهأاأف:1قه،ا

خ
ناد-@ه-@

ىالص
محايسء،ذلك؟لت

ذلث.شلأخرلهةتاد-2أفه-

لا@لونين،اثربممزلاءأكثربل@ى:لأي@ون،أكثرلمبل،

بدون2بائهمعقماورنوهعلىوعكو@ملجيم،وجهها@لصحيحمور@لىأ؟

أوتد%.قي



@لنملسوت4*

نلةمناكلانوبرباكرم،
تملمخمم

4 1
و،

أ.و@ن@ردأجويهره)كنا:

خهابحمرلم@لنىيخةة@إفى@أنعلارلمد@نتلثة-إ@لثاةلا@رره@لموتلةثم

أخاصةفى
حما،إذأا@فطر@بهيبمنلم5ل:شضتلوبهمحناياوفيههم،

@لو.،.وحف

3و@لفطر: رف@فرو@قإشال.صاللشالافلىارنرل.@1

مقشلقلبشالنسإنالإابه:الىأدو
يرفيجعكرلئد،@

كفأ

عه.بهثفهاا@تمالى-لى@قه-لمعة@نرا

ا@اعىع..بجيهانىفسكون-:.اكأبهارا@ف@-وشأى:

عنهكفالنى!ومن3زاياو@لالممافبهقىلتافىالىكروب،

@@غيرهلش
إليه@لتجاندعا..يجبب@لذىصو-.أقهإتأوبلا.و.

مايقتفهحمسب@محا-ص@لوهيفا@ىصبحانه-وحم.وص

وحمكته.دنهارا

النم،من@ئرفى،ا،خلفاءصلمالذى.مناينا-:لنا-وتولرا

خإلهأبطجبل.وجيلافرن،بدرناب@ضا،بضم@لفمجاع
أقه،

ذفى.شلالنىص

افهرص@لضطر،يجيبمر@نىوجل-صمروحده@فهبل*،

نليلاايخلأ.رفر،ا؟خلفا.مالذى@وص@لسو.،يكدت
ن@ا@قهيخهونشذس@لنىتل@لاصزمانا@)يخ@ولى:كرون،تذما
ب@.ورحمتهعب@،ناد--

شاةمقلإيسانالان@ل@بهيث،الجا،يتلكالايةمن.سبحانه-وخنم-

صمقالا.-
خا"عند@رويخا.ائد،عند@كتاال@افه-يذكرأةافه-

نبه،بجاوناىآعرفىالإنسان"علىاشنالاذا5يترل:اذ@تهوسق

"عريضدمحا.فحوالثر،مسهذأص@

نممهالىأنظارلملفتالىبية-@راللمرةيهربمة-9روةد@تتل@@ثم

البم،وغلماشالبريمح@دأ@مققالعتمال@ترمفىأسن@لجهمنه-بحا@-



4ونالعنرلجز.ا 0

إدأسفارآفىرش@مفىسنالمثركون-:@يافا-وترلواأى:

بينوأتم@لطرق،كيمفلتبىمحنمما)@ب@،ابالذ.دونتضىا،نالم@

اجما.وفيالأرصرتاماتفىوأئمأوجه،وأ@را@لبحاراتفل@

ل@حىوسنأى:رحمته،يدىبينشراحة(@لرسلتسة.اوقررأ@

افهنرحمة.ص@لنىالمعلر.ولشبقربمبتراتلتكونباح@لرلمبرط

3ر@القرط@لباسأصابمانبدنم،شالى--

محإله1،
صراه،احدذلكشلفاذلك،*،شل@لذىصاقه،

وقدرنه؟لوحدانتهناك!ز،إضكوعااقهتعالى"،نهسحاونرله-

ء@ت@اد-د-ب@وتئ
و،ك@ض@

الا-اراحد@والمنرفي،لاءصصركعىوتقئحساقهقىهة@ى:

أضاله.وئصفانه،وىذانه،فى

@ةن.إدانظارلملفتإدامة-لاةإص@ايهريمة-@مررة)نتقلتثم

منيمتعالى:،انقاد-يهالدفي@لنمممنصاقتماصاتبعد@نيغروية،

أننهتلوفىالذى@نلشركرش@)يها@لنا-نرلرا@ى:ببد.،نم@خلقيدأ@

ممضه-.إلىنمعلقة،إلىرلهاب@ثمنطفه،منرحاما،فىبوجد@لخلئ

أنهلاضكأخرى؟رةلفياه.إدبد@و@ا،جميعهاتيفلو،هذ.بم

تالى.انه-لذصرىذددعلىنجدرلا

لا@و@لنبلشراالعلرباركم@وا،@لما،@نيرزقمو@نا@نا.لوقوم
ا@،ر

@أ@نسلا@لنىلفحمألرأنمنذلكونجر

عحإلأ،
سىذلدبنحللمذلد@*،فعلمر@لنىافه+

لى-تط@ات@

@لو@ج@ذىيخرسوصلم-عيهانمهصلىرسوله-نالى-@قه-@فقنموعد.

عادتهن،.كتمإننياماتوابرماتلفتال:.نجادلةاأوالمارضةعدألستهم

رضهمد@لكريهحندمماأعها@لرصلهم-قلل@:
بئاأحفرولد،



4 5 أل@لىرةص6

إنمال@*،نىصري@تطلى-قه-أنعلىظااأوعقاباأبرمانواوط

@في
"

جل-.وعزبه-وكفروئركبهلنيه.انفمنمنجمامادتين

خصه:،ازصا.ا@الإمامدظ
3

عودتالمساأنه-1

شم
أنجعديا،@

بالؤ@بافهن@ملانجم@،نمالخلقيدأمنأمقالت.نالاخرةذلك.

يرشأم5:@تجلجمفنجل:ننجالاتدا..بثةبالإطإلالاة.م
اطنقأ

أ@للإعا@ةون@وم.ببده،ث@

@ادةال!مح@لابتدا.ا@وء@تدا.،لابامحزيخنانوكاأكم)ب:وفا؟

)ةبادلامقرونا@رومكانندا4،تتهرةافادلا@ة
@

ص@روأكا@مة،@ظامر
.(1)"،رالإن@فىعنزلهمببقلم

اها،وأمرالادال@أونحتا،قديمة.ح@للاياتهذهش@وبذلاث

اد.واقر4،طوثهولفدرته،كللوعلىضالى-،@فه-وحدايخة

دبير...@و@بالحلى

3
علمعنديث@)د@ذلكبعد@ايهربمهالمولةاننفت

نماد-اقه-

عنورساب،و@شاتببثفىاالركلإقأتر@لوعن@باور.عنس،افى

تاك-:فقال-محلم...فى@ردلني@تاد-اقه-توجات

وفى@لث@@نملاتبكلا
ائه،إلأوالأرفى@لفيتات

ونما@رو
سكءمتها،فىمبلالاحر.،@له@قادأركبل(65)ونلنضأئان

أئنااواباؤقىا!@اأذابمكفرواالذيئوظل(66)تمزنيخهامبل

هناإنتبل،فيوآلجرنانحنهذاوعدنالتد(67)لخرجون

كلنإنظرواكيفالأرفيواقصيرفل)هلا(الأزليقأ@اعليزيلأ

6،.1س@ر@زى-6لفضضير(1)



4ون*لجزء@لعئرا

تيفىصتنكنولاعايهم،تحزنولأ(*)المجرمينعافبة
كا

ئجإنار@منامتىيقولونو(70)يمكرون
ظن(79)عادت@ضم

رثكوإن)،7(تستمجلونالدىبضلكمردتيكونأنعى

ركوبن)ك@(يثكرونلاثر،يمأولكئ"@اخاسكلفضللذو

منو!(78)ي@ل@ونوماصذورمماتكئ8ليم
ال@فى@إشة

)57(،.ينثفىكتاببلأو@لأرضن

ملى-وعليهاقهصلىسالوا@لبى-م@كمارأنيئالمفيبعفىذكر

اتفى@دوشلابسمقل8تعالى-:قرله-شزلمحة،الساقياموقتعن

"االه..إلاوألارفر@لغب

بممئماتجلاوك@@،يف.@مدر@!و@لنيب:.
نا@و@@لنائعأ

@متل.يداهةلاي@لماس،.اصركهمالاتد

مق،و،
@

م
لهمغو@ضا@وهيعل!فاعل،أنهعلىرفععلفىمرعرل

يامموعدعناصالدمنلكل@ايمريم-أحها@لرسولنل-لممق:اسنبكون

@لحبفى@لسحواتءوالارض،نن@@ل@لملرفاتأ@لى@قلملا*@لسامح@:

يمد.الذىصفإيهو-،نالى-افه-الا

@،@@و@@لا@الفربئنصبعلفى@ت،@فظ،نجم@أنوبهوز

لابعلمتلللحئ:بهونفييطم،@أعللته،"الجلالةولنظشه،بدل

لى-.تاإلا@فه-عنا،@لغانجهوالارضإت@سوفى@نح@ث@لىالائيا.

لفهصلىاقه-ولر-أنمافن@ة،عنمملمصبحوفى@لقرطى:،نال

غهمافىبلىوسم-مبهاتهصلى@محد@كعمتمنتال:اوصل@-وعلإ،

ثا،الفرية،ا@تهعلىأع@م@فقد

6؟.2س@نرطبدا-31)؟(



4 لليأرةسو0

شرونوما"بحانه-:وفى@ه-
1
0 @فه@لاففر@بهدنايبمنوز-ن1

ز@انظرتأيان،و@عظ،@لفرب،لمنالى-.-
م@ضمغ

مه

ش.ئ.

ا،وذدر@@بثر@ؤلا.وماأى:
محة،@سا@قياموقتع@سارابئ

عةدسا@فياموق@علمإذلماب،فبورمن.@مش@ةمس@غيرم،ولا

و@ده.افهالابمال@لا

أبم@فاب@ل
محنمفى

بهو@م@
أ@ن@@ا،وصررةأد@فىمح@@سا@نباممحد

ليهمنال"ا@ة@@يقيامولابصونونينصلأنهم
فىج@لب@وفلابتجتم،كه

ين@روق،ولامردما،

كثرتصيلا@قال:أبصورةالاخرةفىلمأص@تبفةنه-بحا@ببن-ئم

الاخرة...،فىمحيمإدراك.،إط

0نررك..،داا@لنالى-:،له-ونر ونندبدبهر@لاملجور-ا1

بنارك،توأصلهألف-وبعدماالدال
قا@ل.لآ

أأالواليةلااض.نفيرز،وللىدا.
حمر

1
ا@ت@@ان:0

لاف@ل@صرك

@وأصله@مناء،و@
انابوذالمفلان،بوتداركيقال:و@اضلاحق.@تشاخ

@با،.جمنى@فى،و،الهلاك،فى

نت@بلأى:
ونب@:المئريهنلا.صمحمخ

@@
@

ت"مث
فئ،واضلى

فلافيايمرنكا-بتى.محميىبقوا
لائل.@لمبدب@شأبابصتر@مرمع

نطهقدتساما،نواشمعخرةالاالباصعيمأصبابأنالمقصرد:و

الالقطاع.فىبهاتتاجمرىذللىفاجرىبها،)يهفرمإعترممن

ت@يلالمحئ:بموننيل،الن.ضا@اتد@ركأنبرىنومنم.

4ة@ي:نعباء.@لأةصور(1)



5،9ونمض"لجز.ا

وبمدأن@عذأب،ننيها.لهمعرما@نونيعا.ص7،الاخرونثعل@هم
ا

"فى@سابو@@لبعثوننيا

اب)ضرالاخرة،فىعلصهمأداردبلله:فرف@:،ما@اثر@ىتال

قعل@همتاخبلف:والمهبره...وتضيهدهتابفيدوجهعلىققممحما

مف،والقيحنىالها،أصمنحاللبحثمنماذكرلاقة،الآخرنص@

ن@دا،نياصيكرنبشىء@سامحملهميبقولم
نق.شف.أبابه،نوفرخ

"أداركن.@أنزوجمىألخى...بهلوصكمإلىناخدا@جلوصكم

0،0ملىيوت.ا--ج@بمعفا
،1(

ويبر
انحلأراثرجمنسقعلىللتر@ين،نتعكرت"الآيةأنلنا

يرممابنرامإذافى@لدنيا،بهاايهنرمبالاخرةملمهم
اوشاهدومةديا@

علهملوت@إيتوأ@كضقا،الذ@ب،
وإبهرماكانوابانواستحمالم

محذابها..منولا@فرلهمشيا،لاثتة@صار@ترالدنيا.فى

توضح@لنىإتا،تو.
غظةفىكتلقدتمالى-:.قىله-لدقمذا

كضتكلاعلمداى:حدب،@ليرمنجصركغطاكعندفكفمامفامق

وارضوح.ة@@حهابهفىعارفدفى@لدنيا

نس-"هالاصفىعمم@دركلةاو:وصوأةر.@قاةوفرأ

معمضوحةقعلزةو@إل.مقم@ل@
فصأدرك،فى،الدال

@فيل.بزفة

ممحا@لل3ةأى:
أو@اواا،ا@اصاطكلبمد@شش@وذلكللأخرة،فى

بهافىللدنيا.ينمكذوقدكانواباعخم،

الهمصبيان،ممرن،منهالمبلنها.شدفىلمليسبمات:،وترله-

يخا.فى@له

1لأسوكا-.8اتصر(9)



4 @نملى@رةمو6

اشبلى؟الاخرة،فىغرنالدنيا.فىاشللنركى@لا.صأنا@:

اءب@لاينت@حرز@ضي@عنط،كىفى
مول@رلهمظلعاأبمارلم،أوم

بشانها.وسم-عبهفه"صلى-

ك@ن@لثرهؤلا.تريركفرفىنتقلتاش@ايصريمةالايهاتك@نتنا

د.و@لبرفىلثاعةنج"أشدأ@ىحالةالىشنيعةإلةق-ة..الاضة

أامالمنا.@نشلانةاباتالاضرمن@نلت:فإنايهثات:.أصاسلظ

الاصيلتنزإلاماىفلت:

فتوونلابثرباكمأولاودفملهم.

ث،@@

رية،و.فى@مدينبعلرنكمئمإكاتة،@لقياعةبانلايعلوننم

الص،وصحالاأأسومرمماثمصتطاعة...الإزالة@ىمحيزبلوةفلا
حقايالهلا@نهلو@رجه،بطهعلىصمحكفقد@لبهمةشلنبكلوأن

ا،"،فىعافبةبفكرولاباطلا،ولا

شفىصجملتهملتىدباسدا@لؤالهمذلكبحدحانه-@ح@-ثم

ا@:افةالاخرة

جرن،.@فراؤلا..وإبافىاأبذا@نا@مروا@دبن@لو،،

أنذا@ننا@حساب:و@رلبثالإن@سيلمح@كفروا@ذين@لو،أى:

الىوضرجأنبثاب،لاترشلكنلكوعار؟إؤفاا@،@تر@يا@لوصر
بالةأوأجاداتخرةعظاماجمبحاصرناأنبمدأخرى@رةياهاط

فى-ضطافه-أنبصافىهمنلىاساو@بهلمنوبذص@ذاا@لونقرث

أ.رشئا@ذكونوايموولمتهبقدشأوجمدمم

عليه@@عذوف،)ذأ،8فىو@ماملو@ائئ،ر@لإن@لاستعاموا
@)@لم@وفنا.ؤاو؟لا:.وقىن،عرص،

م
جوصنجحثأأى:كان.

2؟تا@ةاذا@باؤناوأمخن

3س3@مبر@عنماف-(1)



4النرون@بزه 6 1

)ورالإن@فىشهلنديقرلذا،فىلهم.نجبرنثم
أ

دقد5لوت:يخضكم

الاو@ين،أ@ساطيرإلاهذاإن@،فيمنباؤناو7نضعذاوعدنا

بة.وكذذيبرأوأكا4،حاديشرأحدوكارة،أس@وجمعصاطر:أ،و

@ومر@

ا.@حقبقةلا@تى@@تخيلاتو@ر@ناتأطبها:لم

نباو.،.و2محناة.ت)د@طدةوالإطاجالإخرو@دناصذ@تدأى:،

تينأفما:."قبل
"

شحنبذد،وسم-محايهاقهصلىلا@-يخبرن

ىلا.@وإوحسا!،يمث@مناكأن@قصااص@مننمعزلناماو؟داؤ،

"وفىعا.ولاخيفهلذلث

ةالاضاتضاق-3وعليهاقهصلىعد-مننسممهالنسمذاوما

لنا.محقرفىلهانم@لا@قىوخرأظهمالاو@ين.أكاذيبالا

بةمرالمع@افىكد@تأرانبثتى@لاخرة،مان@:بؤكدونوكذا

والأصتحفاف.بالهثم

لد@مارعأظارم2ن@لقرلجفتوفا
ويأمر@لنىفب@م،منإيهدبينا

ا.،والاحمزالإنكلرضامصرصر.ن@كلفرم.أنوسلم-محليهلقهصلى-

مي@.المجرعانجةكاننملرواجمفظرضا،فىميرواقفيقرل:،

الارضفىاويرحلىبئ:@لجالا.ت"@ايهريم-ارسولأ@اقل-أى:

صارحباعيبملتروا
اولتمتبرونجابهم،منصل@لبهجاغبماإيهنبينا

يومصابواطلبث)نكلرمواكم.)صببببما@ص@بهم
لقامة.

سلىطنربههمإبمةلأ@ا@لاش،
خب@أنضا@ه

ة،جراكيؤتلوبهممنا

وضادما.تسونهاموصهمصوانءيل

مولا@تسيهفىلايهربمةورةناخذ@لصاط@ترجيهمذا@دوب@

وسلم-حماي@اقهصلى-
نحزنولا5فتقول:كفرمحزسبببمنأصابهعا

صنفىاتهئابنهواء%يهروذ،يما؟جقفىبهنولاعيهم،

بهدث

عو@جلش(نللإن@
مه.ح@ما
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@@زد:أطعىبالهىرإلمتمود
"عاومنكالإكارلرأزمه،عنى

نسيا@ا.@وبمبمتج@د@ث@2وبذلاما،@مصوتمظيماش@لمىاشاتنجد!

حما@دغسوصرف@والىيهم،دتدبير@يهر:وا،
لقمد@كيلة،بزيد.

به.ذىا،)بقاع

بسببالمثركين،مزلاهعلا@ايهربم-أرسولأبهاكزن-ول!أى:

بسبوكاماوجمتلى.صموك،يضيقولاودوالج@يهمر"علااعرادمم

طبهم.وفاصركمنهم،علصدنمالى-اقه-فإنمكر@.

مذا@رعد@نىةرنويضدننول:طيلمأ!سردإدد@لررةضثم

بم
سم-لفمطبلرعلىلوسول-المثركونمزلا.لوبضأى:صادقين،تم

يص@بنامذأبا@وموأنبه،نوعدتمرناالذىالو@مذامجصلضبه:ولاصا

به.مزم@ونأتم@انومنا)ذا

طالقدفنحقنجا،لوهفأشب@عذأب،بهذاومدآ@نافىصادقهنص)ن

حمتفهمعنوببحئونيم،ا،مصرلميتجلونارلاشراوهلذاله.ي@نتظارلم

و@م@اد.@ر@رفى@الهمل!*وذلكبظالهم،

بر،الموو@ك-لمللديد،@لذلبطيانهفىمجلعليهم،@لردجما.ولذا

ىنلء5ع@م:باردوسم-عليه)فهصلله-رصرا2ناك-نجترل-

تسجلو@8.ىاكئضايهمردتن@أن

رظ@علىخلفدمخله@لن@المماح-،عاعبيقولكاو@لردبف-

@مفوش...@أرد@براوعجز@ا،ومرأة،لمراردتنهو.بة...لذأا

ةش@.وصننابرأ،إذام:@ض@
ح@

ردفه،،؟(.شئا

تتجلوتشماالذ@بلاننجلوبم-@اصاوصولأبهالهم-ئها:@@

3اصافي-المحباضأ(1) 06.
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أتموليم،طريقهافىوبمضهبم،لوشلحقمقدئفهعذاب،مئ
مئا@رآ.وتلدكفتم،لثلهلك،فيشعرونلا

وإنمامحنهم،بعيدالي@ى@مذاببانيث@رلم،ردفبقوله:و@لتبير

@ب@ص
با.@لى@لفه-ردء-مرممقبة@لدأفى@الراكب@قربيم،

اأعيجوماضدفىء،قجلر.@لدىالمذابمذائسندحممولقد

المسدونفتلعنمابدر،فىذلكيدمنهئى.ولحقموالجب،بالت@

أبقى.وأشدالاخرظبىو@ة"وغبر.كابى@ل،ز@ا@م،أممز

ربدوانفقال:.@لناس،علفضلهم@امربضسبحانه-ببن-ئم

."ثعرونلأأكئرلموثك@لناسكللن@لذو

كبيرضامو@عظيم،فضلدذويم-أح@لصليا@لربد-نل@أى:

وعصباخهم،كفرلممعبةلمضباجم@ميالملنهذلاث:@اصومن@اس.@@ل

وانامه.على@نلهشحانه-لا!-لرو.،-@ناس@مزلا.أ-ثر)يهقو

مةملازللناما،منمزنةتثهفاكبأنشمارل@بأكثر،والنبير.

و@لبر.و@لسررله،و@.)فى@لسرتحالى-افه-لثكر

صى.الكلمحلهلسسبحانه-بين-ئم
أبهساربد،-س@ن8فتال:

ضفيهماأى:عدورلم،بخئما5تاماعل@اليمم،السكريم-،لرصول

نهولمحرة@اأى:يانون،اأبفا-..م-وي.رأر،أ.منصال@رمشتره

و

ل.10وأةأفى@لىن

منا4و"
ص@عنغافبثى.وماشأى:والارض،فى@لسما.أبئغا

الارض.فى)وفىأيسما.كانأسرا.ل@اق

ح@ابعندناقومرالاأى:مبين،فى@لتابعندنا،ومر8الا،

انىا@فوظاللرحص@لبينوهدا@ايهتابربه،بإذن@هيطا@لمقو@ضح

خلقه.أصرالفبهسجانه-@حل-
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صا،ومادإم
لا.صعيهلماص@@اصولالىأيهافلانحزن-لد،كف

م،اص@نافرض!بلوعناد،جمودسالمسكون
غ،@.@مليد@فانص

الحاب.عيفاوكن

دالمزثوساتيم،@اصان@قر@ة@لكل؟@لورةمدحتغ
من

@نلبة@

ا-لن@
ن@اد-:نتال-وسم-@ل!اقه

فيهمالذىكزأإسرائيلبقىيقمىهذا@لقرانإن"

يتضىرئكبن)ك@(للؤنينورحمةلهدىوإلأ(*)ن@@إش

@ل@ايمومر@لعزقيبحكهخهمبه
فىإذفى@ثه،لشوفي(781

ولاتمنع@لزلىخلاتسنىك!(29)@بيناقى"
@

@ص@
اب@عاءالد"

تسعبنضلا!@م،عن@سىحهادى@أنتوما(80)يئمدبوزا
)98(،.صلرندهمبايا@اإلأمئ

أ@البر)ثباتفىم@لكلنمملمانه-صسجاأةاع@@رازى:،@امال!لظ

ثباتفى@@ايهاب@@لدلالةثولما؟لنبرة،باتعاؤماذلكبمدذكروللعاد.

تعالى-افه-بينلاجرم@تر؟ن،دعر@-3و@احمهات@لىعمد-نجوة

ا،ء،ئجزة..نهأولاكو

تعالى-،@ته-عضن)نه.علىالدالةاتهسومنأ@لترآنه@إنأى:

اهالأ::أكثروالإنبهبل،@لتررا"ةحملةلمالذبنل.::)@ربئ!طماقمرتأنه

فيه.اخموافيما@و@لصو@قإطوجهطمريينيخها،وااخلهالتى

2،0صلفضر@رنرى@9نمبر(1)



4لا.لشرون@طز.

عليهعيصى-شانفىاختلافمائيل:)صبنرفياخ@لفعايينومن

@تان،و@ركننمنراماظأمهعلراوظبه،دكفروأإبرأالسلام-،

@أقه،نه@فيظرأوالنعارى
قاطل@ض@لهملمجراء@لقر2نفياقه،ابنمر@

عيسالمسيح@ا!5قال-:جمامامنفقال:@حلام-عل!محي@ى-فىشان

وروح.يمعضالىالقاماو@طصتهلاته،لرصبمص@ن
سهة،...،

صنشنرن،فيهلمانىاكثر)صرائيلبنى@@تعى@بانه-:،وقال-

لايحاق4لمجا،،@نال@عرنأخنلفوا@أثياهترك6ن@لقرأنالىرةللإش@

ذكرماسترالهم،عدمفىنو؟عنها،الهلىبثيتسىمامفرضبذ-لرما
4ونرأا@ أخطا....من0

صفاتنخرى.اصف@لدؤء@لهورحمةالدىإنلأوتعاد-:،ونرلا-

شالى-.اقه-عندمنأنهعلى@لدللةدكربم@لض6ن

@لز@اليندايةجمعالالا..أنناايخا-صفانه-لمنللقركناسلاناى:

@ته.نة.و@لغضجمببها@منرينارنلهمورحمة@لستقيم،المراطاد

2توالذبئلمك@@ن،،بالمؤهورخهتهمداوضى
أ

وععؤابه،

مه،أح@أن@معلىاوطبقو"،نراهاوأجتنبوبأو@ص.،وعلواني،؟

لاو!
."نهيماثورو-به.

نقال:وحدهاليهلفنلفينبينا.رد@اتأن.سبحانه-بين-نم

بثكه..،.ببنهميتفىربله@ن"

ااضتلفو@لذيئرائيلب@ا.بينيتفىدكريهىا@رسولربمأ@)ن@ى:

فيجافى@لذينضرم،بينبقضىكا@كد@دادل،ا،اخئلاأكبيرجمنهمنجما

بالمحئ.اأحورمجازى@لذينعلوا،بمااؤا@

ا،لئساء@لأيةصورة(1)

لانمأسورة
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فمذاثيءبي@مبم،"ينالبلاالد@@مزير.سجانه-+ومر،-،

أى:بع.لمنفرافه...،علىترصءتعالى-:فى@-فىو@لفا.د،الرص
برلزالىامرك@نوفى@ايهربم-لأبها@رصذك-عرفتقددتما

أحمحاصىأن@زنرصالتهوبلغا.،صندشعلبهونوصوصد@،@سبم

إياه.الا

وحد..@تهللنؤفى@@نبل@بين،قا@علانكوجملة.

بم.لأبهرد@رسأبه@ند-وحد.،،نالى-افه-علانوصأى:

با@ال.منبه@-4صمغىلا@نى@@بين،@لواضحقا@مح@

لا)ندناد-:،وفىد-
نسمعولا@لوق،نسمع

@
@عم

)ذاا.ال@

مدولوا
نالى-.على@ته-@وص@@ربربآخرت@ابل".،رين

اشدوا@طباة،بن@كاتمربا،طثرفي،أولندنه-سبحاشه-وقد
ألاغموذ@@بمر،فقمرا@الذينوباس@صحع،دوا@ةالذينا@مموة

لها.لفا@لىبنكاروانماواس،اطبهف.ابنتفص

وطه،يطد-على@ته-علاتوككيم-@لكرلارص@بهادم-أى:

ذأنلانستطيع@ايد
لاكمضركهم،عقمابردلمالمثركين/لا.صصع

يك@ممولاكم؟عتل،ولالهملاص@لذبن@لوث
لسمع.ضةو!صين

أى:السماح.قىوتابمدلنشبيه.لتتمبممدبربق،ولواإذاوقوك:،
اليد.الاستماععنوأبروأناما.إعر@فاق@@عناأعرضو)ذا

مايلت:دإنتالج@نال
لاوألا3بن،%@ترلا@محئ

سو@هبسصع

أو@دبر؟أنبل

وفبلاللأعم.ومبالنةتاكيدهوفلت:
"

اعافركلن)ذاالاعم)ن

قد
رفعي@ب@ع

يفهم.ولمبسمعلمللىفإذابالإشارة،بهمأو@موت،@



+،ون@لثرا@ز.

افىلمت،ه؟@بدعرن!عا)عراضهملفرروكملمالابة:ومعنى

ا@.@ولاي@يا،لايعافىوكالاعممه،سطلمالىصللا

:@@ظلأ@فم..،عنبهادى@لحمىأنتوماسبحانه-:،وقوله-

قعلتعى@صنصرفأنعلىبقاددالكريم-نرسولأبهاات-@اكل

اقهمردما@ذق،اطقطتالىايةا@لانيخه،انشواافىشلال

وحده.لى-نا-

فقال:والبعرالماعلملممنلك،ثمقابلفىسب@حانه-ببن-م

سدون،.ياننا@مبؤمن؟منالاتحان.

مجدباعااصصنمعأنطشعايع@ايمربم-سرلأبها@لأنى-أى:

لممؤلا.لارتا،وقدصوحلىانبتناعلىالةالفايايزش؟إتلاا@فاظ

مموصالمسدونرنا،لالليمون
لنا.

موللر@لنايةوسانل@ايهنيرشن@ساقدبمةباتحاترالاك@وبذلك

وسم-لجهأقهص@.
ا@أنعلىعابدلسانتكاسكين،اك@نبهأعاحما

مرح@حانه-أنهومح@تاد-،اقه-عد@قالقرث@
بيباد..@لعدلعا@

نم
السامة@أ@ر@بضفى@اواخرما،قنس@لكريمةرة@حوأخنت

ونحثعستر@لنرس،ى1ا،ا@وأهوا،ومحلاما@
قالتالى-،قه-

وجملى-:عز-

تكمهنم@لارض،مئدابةلهمأخرنجناعلجنميلتولوغوبفا"

ج@فوأتيمنضنحشروبرم(83)يرتنونلاإنأباكانوا@لناسأن

أكدتال@رابذا؟ح@(83)يوزعونقغئآياتايمذبممئ
بته@

ثي6ص@لى@بد@ي@ء3@طلصالهبة(!)



ال@لىصودةهلا،

@لنولووخ)لهع@تضملونكتمماذاأم.ملما،جمهاطرا@وو!؟ياقى

أيسكنواليلنجمفناأنمؤايرألنم)مه(لابنطقونفهمظلوابثاطيهم

نميرو(86)يؤينونلقو@لآيابؤلكقإنمبصرا،و@لنهارفيه

إلأ@الارضقومن@عئرات@قمنففزءفى@لمثوريتخ

جامدةتحس@اى@طبالىوفى(87)@ايخريئوكلاأنئ.شاء@ثه،

@@لثحايبتمزشومى

خ
"@ر،!كل،أتقن@لذى@ثه

خيير

)هه(،.نفملونبما

4فادالناسعندالزماناخرفىضرجبةالدامذهكو:أبنامالإ.لظ

جمؤجق،@ادبئموتبديل@ته،اص@@..%@م
لهماته

ضر،لارسنب@دأ

ا.كر.مىوشلىي،ن.قيل:.

ارومارمها:عقمذا@فىحماديثا،نجملأ.اته-رحم@ذكر-صم

@قهعلهلاته-رصولعلينااشرتل:ظلسيد@ايخارىبئحنبنةعق@سم

لاعقمتقوملال:@ر@لسامح@أ.تذاكرونحقفته،ض@نومحم-عيه

ابة،و@كخان،والدضربها،منل@م@ىطلوحات:2عضوا@قه-

اصثونهروج
ئةوئ@ال،و@لد@مربم،بنعيىولوشو@اجر@،ن

الرب،برة@جزوخسفثرق،باوضفبالمزب،خفخسو@:

احيثبانوثمتبيتالنل،@ر@فر-نسوو-سنىقرشتخرجونار

ظلرا،،.(.حبثنموقمبل

علللاأولث.لمذكواكا@اروعصودنجىح@ر@نلكل@عو@لدابئ:

3س6فيبر-ابئفمبمرلبم)1، 3



4كلا@لعئرونبر.@

وإختمتينفيف،ا@ىع@ل:ا،فىوموالدبببشعانل،غرلم

ألارخ.@لقرائمبذوات@مرتئ
النثاالوفتلاتها.@"@لسافبمتر@عليهم:@لقولبرفرعو@لر@د

بةلأتونجهشضعأو@لذىفر،@@@منالإيهانفبهحيقبل

يخهبنفع@ن@ألرتنتصد@@لسا@ةشطمونتدنااذأدو@لىنى

الاكأضسدا؟ارادتنا،وبقمرتاللند@جناخروبة...(@@أو@@انال!

افترب.قدعةللاقيامومدأن.نويرضمحمم،مبهمرنيصم،

فناتدوونتناحداومح@لة@لداا؟إتنا،نوكافىبن،لا،اى:@ناس،@أنو.

وصابا.بظفاكأنبمدقىنولابها،يوننود،لا،

جل-والت@حثزبهاض@لكس،الساعة@لاماتمقملا@ةالدابة@حروج

بق،2تو@ل@نينلا@ز.دل@لطسابا@وأن@ديخاافها.ئربالناسسم

شهاوعيرفى@جا.كاهذا@ر@ت،،فىتقبلنن@لؤبةوأنلاعدني،

لالناف.

المهبضذكروئد
ا،ذردفسشعلرلهاأننهاة،ف@أرصاناتص

لغ.اأصد.صدروسدر@انيل،أذنأذنهاوور،رأس.اراس@وأن

@فاستيوأنهاارمان،6خرفىنفرجزداةمناكباننزمنومخن

@يطجمكيني@ة
مذ.نهضرج@لنىنبالم@تطئأماماوجل-عزا@ته-

ذللك@دنن@والشر@ملول@@يثمنمحليهاكونة-التى@ل@ةو!@لأابة،

ذلك.بيانفى4عالضدمحجحديثبردلمحيثسب@حانه-د"-

اننا@مبهدب؟ممنفوجا@مةكلنتحثر.وبومصبحانه-:.ويوله-

بد؟إنئياما،@ندبالاعةاحنبين1الجمادطلمبيانن،يرزص

ا.@فر@يبخ@
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للشص:بهذاوالمرلدلرااجمم،رض:@@@حلق.كحرف@رف.وي

يغم.ولفملحميها!حمثر@فلايقبمدإلى@لنار،فربهفخر@ل@

ذ@تىمحلى@بانصلا،فىيطا@وب@فوج:
نبهتوسعئمبرعة،بر

أع.@رأو!ورعص@هالمنو@جمامح@،ص@@ي@لئارت

ررع،.ممم@ابقيوزعرن5له:وش
وزعمثقيقال:ث@،وا،@اصف

الموصرب،اطوأزخوالرنه،عثيامقودنمهعنه،كفهإذا@لئى.،

تجنظيم
نيما.ابالاضصرنع@مفرف،@

نا"وتت.@تمتبرأبها@ماتلو@ذكر-ادفا:ر
بوم

@مة،كلمنصئر@

فىجا،.الامم،من

فيتناعلىوحداالد@لةاتايخا؟الفىجملازبوننواكاالذفيمن@جما@أى:

في،صافردل@ربنأيدبنا،بينيفون@م@ى!"نبورص@موقدرتنا،

يعدلايتقمممجيث
حبث@دويسانرقيتوحونواكاأص،علىمنهم

%
@د

مميرملبلقراجميماوتجصرنعنم،
@

وم.

معر.-بالذ@بينإيهذانمصزلا.سبحاوأفرد-
@لناكهيثملضاط

دسابدونمجرنمحندماعايابهونونيشالإ:4لا-ي@لإبرازجميما-

ديث@أن

منهم
@6غرم..مجتمعحش@ولهمتتوكأنوثونأحد،

.

خد@ى:جا@وا،حتىإذاتففالذال@بالهمأصسبحانه-ين-م

@تانببسيلعللهمقالى-اقه-ل،ظ@د@اب،موقفالىوصلواماذا@

يخ.و@لتو
أنوحق،الاخرةانوعلىنبتىوحداعللةالدااقى،كذبتم؟أ

@لتثةإبلزحالة،عد!،بهطضياواوا8وجملحقالحسا@
علبم.خ

و@

قتضكروا@ا،أندصنحمق،@لبثأنعلي@لد@آبأياقكذبتمأ

يهذبب.مذا@كمحةعلىديلأ؟عم@ىمنلمبهونأنودون
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كضا@:وأمحظمأشدنوبيح@@م،بهخ@رمذأ@)دنه-صبحاأضات-ثم

ماذاكةأم"
قسلون،.نم

نسلون،نحنمماذافافقرلراقى،بأ!كلىبنمقدفوانكللمذايى:إ

الا@لبها.3ن@ا،ولاثا.صى..عاينالاصفإشا

ا.لاص@زوايم@م،نأنيبهممنهدالمقص.اؤلط@دا@لن@أنثكولا

فىحيانهماتد@وو@نهماقه،اتبأإكذبوااكمو@المصمق@هم،،،

جرجمرونلاواجميروضراولناو@لضلال،@لكفر
@لنيجة؟نتف@با،ا

أى:لاب@تر@ثهبما@لوا@مع@م@لقرللووقعذلك.بد@الى-لظ

وذل@،مباسنس@تبلوهفا@وجم@ردلم،نا@مبسبمحايهملذا@وحل

4يهد@نطقيعتطرا@@فدون

بهايدافرنجمدأوتنفم،

..@أ@ص

بهمول@ل@ذابوشعليهم،جة@ط)تا،علهم:@لقرلبوقرعألمضود

لهواستحقا@م
وكفرهم.@ظدمببب

"نوإلى@لررةايخلتاالحثر،فىصاحهالهوهملهيخهذا@لزوبعد

@م

@ن.مل

أ@@االبلإ!انا@واالم%نتفرل:،أونيا،فى@انوا@ينالم

ا،.صمرو@ارنيه.

ببثونفدمذا@احرنم،@المكذ@ن-بهؤلا.الةبمو@@لغفآلنتا:@@

وا.سبتةيحتبرواأندونا،بواوبثرلياكلوا

اتمزني@أرببترنالمانهاراوأو@ديافيةيلايبهونلهمأوجنالقد

يهبة@ياقو@را@اطأسبابلهمرلتتب@المفدار،بهذاو@لنهاربلرجعلنا@

ا؟تادرحيهمالقاخالهذا@ايمرنأنالىتمرا@لم

@طرفبهنهاروال@اليلوجودمنلهمجحلنا.،افىذلك،فى)ن.

@قهبانبزضون،لقومنا،وت@ونتناوحداعليو@ضحاتيناتللابات،

صو@ه.الالااقىأبلوصى.،لكل:ايق@طصلى-ظ-



ال@لىصررة4لأ2

الببمة@مورة@بنلكوالارالمبلضافبئتأ@لمننوذ@،،

انةتفاتوضجا....وفالةا،وقعرطرلاا@اخنلا@وفىالمطرث@،

بحاشهما@،الامرالىياة@ه)عادةعلىنادراحدأواإلهاكرنا@االذ

عل

مففيه)بهاسمرو:@@ا،ار@بصر@ن@و@وترله:.@اكو@:

فبرلغصائهم،لمررفى@ققلبطرقالإضا@،
@

@لإبصار@انىجعل@يث

بنفدلممحيثعليهاجل@لىأوعايهمنووعفاله،صالا@لناسحالص

فى@كون،اليلظلإمتانيرأنلماا@للا.مذاالميلفىيلكو!كها،

ضو.تا.ئىبمباب@@يس
صار،الإ:فى@نار@

ا،.@

ة،بحانه-له-و@
منفى@لس@و@ش@منففزحفى@مورينفخويوم

ذلكئلتمالى-قىل-محلىسرتأقه...،ئا.منلاالأرف@إفى

فخة،نجهبنفخ@لذى@لقرنولعرر:جا،ضلمحةصمقنحمضومو.،

)صرايخلوطنإفع:للثانجة،كد@لقخةبهونوذلكو@لبمث،@لصحق
@حلام-.مابه--

بخفخنور،نترن.أنهلمورفىو@دحب@عماضه:،ما@رطيفال
"إمرانل!يخه

@لفوعفنخةوأننفخنان،ا@م@@لصرر@فى@لنخضا+اة@صحيح-و@
ا،@لصضننخةالىراجمةتكرنإنما

للى@دو."لهمالاذمانينص

قدنا،سشناشمنيقرلون:فزعر،بكيرنأى:يخة.@ثا@منا@لننى-

مناينوتوب.
يا،ويفز@بهرلهممر@اا،

@نهبلذنمور،"فىاسرانجلينفحيوم@بها@لعانل-و@ذكر-@لحنى؟

خافىاةأىرض،ا؟فىوشفى@لسحوأتنفنزع"و@مرهتعالى--

7نب(1) 2رص-1 ولص0

1صبر@ثرطبىند(3) 2س3 40.



4كلاون@عثر@بز.ا

فىرن،يثا.ماوعرليسحعرن،ماشلةادعب،وأصابهما،واز@بر

يد.@لثدا@بوممممذ

@لفزع.بهمي@قامتثا.8افهشا.منالاوقو@:.

مقلالمرضا،فىرمن@سموات@ئمنعففق@صورفى@وتخ:@@

وف.واط@نزععلملهمضالى-امة-ضا.

شدا.،ةونيطيا.،الاةيلممرن،بفزلاالذيفو@لراد@هؤلا.

لملااونبلى:

مااد@لربهونأنالان@سبولحل
ممفويخرلم،@لسحلىا.لا.صبمم

عفه،ورضوانيمأترضى
@

@لأنه
كأدلم.صبمنمىيردا

لا.صواحدشوصأى:في،داضأتوهوص8نه-:شحاله-وش

@قهيد@ب@ينقوتلهلويلضونفاد.انوأو.عند@نفخه،للبرثينالنزعين

أذلا..غرينسا@ى:بئ،داخر"تالى--

عفلاندخريقال:
خ

وذل.صخرإذارا.ودضادخرفرح-و

@ل@اب..،عصنمروصاممةغبها@لجبالوكأى@لى-،وكلرلا-

ر،.ادحوفىينفخذلك:.تجلنه-بحاترلا-صلىمرتع@

خ@الافىالارنو.مىفى@سوأتيفزعالثديتالهانلومي@:فى@ناأكلا

فىتج@ثا@ىجا@طض،نكها"الث@امخاتلسيات@ليجالوقىىاقه،شا.عن

اخإأ.سير@لرياحشير.لذى@محا/بمر@لجوفىنمرأ@االوأطكنها،أما

@بدخمذا@لصوبر@@بوماالذ@لا@أموبم@ح@@@الآباتنموروهكذا
جرا@

كذلكو@لجبالوجلين،@زعيناقه-ش@.منالاجعا-ألناساكش،

لنطاب-.ت@رعوسلنهأنهما-ضى@لناس،أعا@ماأمابهاندكاكا

ذلكعلىصسبحانه-بقب-نمفاثره،و:ومروقهفى@ض@@سحاب@

-"بترله

خ
صدهصأتض@لذىأقه

.،"



افلىعررة4ة

اانعلرو@ى:الإفر@..علىمنصوبايهونانبحوزصنع،ولفظ.،

محنع
ماخلق@-4سبحاأحمن-المدثى.،صأنقنالذىت@اد-اقه-

@ؤبترلد-تاأقه-وصدقمش@،كلوأرة،صوأدقفىلهو@4،وأ-بم

."نقدبرأ3فقلوص@.كلوحاق"

سوإقعاب.5@لقدبر:شعصا@لظ

صنعأى:ا@ممربة.علخ،

له:.لضؤكدصدص.مو.وقلمنع@.ذل@@قه
وتجلدفى@مور،ينعخبوم

@ا.@رال!@لىصوبت

قيلمالة!تفملون،خب@.كاإنه"وجمة:
2

صنع:@0
ماخلقهاقه

@بدبع،والإنقان@أمجيب،مالإح@مذاملا
بمانجيربحانه-لانه

."وماتعانون@مانففرمح@و@مالعن@@لو.بئ

جرييانيمة،@اح@لل@ورةسبان@-ختم-نم
انوثاحسق،نا..

دعرةفىم-و@مح@بها@تهصدأرسود-نجو@ببان.أسا.،@قجزا.

لى-:ماال-.فة

"
صنوميركنها،فاله-با@ضةجال@من

فزكيريرءئي
189صوفاآ

فكئت.إلسطثةجا،ومن
نخمماإلأبحزؤنمل@لنار،قوجرمهم

وله@تى@زنها@@تلدة@مذهرلتأءصأنأمرتإئا(90)ت@شلون

أتلو@لقر@نروأن(91)@لسلينمنأكونأنوأمرتثضي،كا

أناإنانقلضلءوتنيم@ه،ح@دىنإنماىتياةنئ
من

ربثدوماقرقونها،ياةاسيريكمثه@طذوقل(92)@لنذريئ

)39(،.صلونكا-نجافلى

ةت@سبر(1)
طوكات.س،451لقدبر-خ
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لمظامريارونفصبلمنها،جمرفلهسةباطجا.نسبحا.مت.وفرله-

علم
".@5ل:ضنلكنيإليهأنيرانى@لناس،مايفحلهلكلشالى-افه-

محلىلمنطي@،؟قىلنالمسم.يشلهأولهيقرماكلباصنة:

@لعا:فيشملعالح،
نباداثه.الإناناقهكافماوادا.دتين،علث@مبا@

و@لهات.@لسيئاتصاجتنابجبات،ووافرائض

عفخبر@نامرما@ماد-افهمن@لهسنة،اطباشلةجما.من@ى:

ط"ضةباطط.شى:،أض2يةفىنالى-ل-كا،حق،و@طا.ثولب

امثاالا،.ثر

بمنحهانمىلثوابمنها.خيرمركلالملرأد
حها.أقلمننالى-افه-

5تالى-:وفوله-

ةوضارقبله،لماتقو%2ئون،ديو.فزعمنوم

ئنان.والا@ن@با،باءخات.واجا.@لذبئلدؤمنين

@الفزعمنوم@ى:
واءسا@،6شوت@بثبرمفىلناصق@.@@

@لفزع@مفيلا@:-"@حاكاآل-لحمئنون،
الملائ@وتناقالمبهرا،

لانار@يمفىيالقىأفئ@د-تطتال-وكاترعدون،كنتمىلكيرممسذ

@
ة،.@لفيا.بومبافىآسنامن@

ةعاتيصءبحا.4-بين.-نم
جاجالبئةومنيقال:،بال@بئاتباقمن

فى@لنار،.وبر@مفبهت

أن@وعباس،وابئبرة،وأبوسمسحرد:ابنقالكثر:.اشل؟

نرك.أىلسشة،باج@ومنمم:،نجرجير،،بنوتوعلا.،ابخ@مللا

يهصةلى-:،يعاله-ش@لنرك.فا:لس@ةاد@االمرأنيؤبدمماولعل

رذبآ@لرك-معيتناشالثب،الهزا.منالات8لنارفىوبرحمم

باقه-.ولعياذ-



ل@رةصو47

يهته5إقهكالإضوسفى@مو.،ية@لث@@با@جا.ومن@ى:

عمصووولارفى@ن@ئركهمبسببفا@قرأأكلما(@نار،فى@وجر@م

سين.حرمه

جه@وعلىو@هنكه)ذاواكبه،و@ه،علىفلافافلانكبقال:ث

@ر@لانلاذلالم)ماخممفىزيادةفى@لنار،مموصعلىبموفى

للير.الموأجلاومحل@ماسن،بصمر

ادةرتمملون،صاكسننمالاكزون@لتماد-قىله-فىوللاشهام

3اتي
محفرف.قىلبإضطرال@وابمقرالعمو

فيجر@موعلىبهبونديخامم،فى@سيثة@بالاشالواجا.والذيئ@ى:

@ناد@
@فببمما@ل@تاني@:و@@لزبرسيلمح@لهمويقال@لقبا@ةءبوم

وشركم.أعالمبببموعذاب
يهببرىالأنفخ.لا؟هنا@لثرك،باال@ئ@للرادوكون
يشول:تماد-ظقه-مها.بتبلمما@ليهاياقبين،المسلمن@نات

مو.يسلمن@ايهتاب.أملولا@مافىلير@اماف@،
ا

لهمجدولابه،يجز

ا،شيرولاوليااقهدونمن

)كافيترل:.4دعوفىمنه@لناسي@لناننيهتالى-اقه-ياصنم

8..ئى.اود@حرمها.الذى@طدة@هذهربداءأنتلص

تهاحرتعالى-@فه-عظم@لنىا-لرطامحهما:حر@نىبالبلدةوالمر@د
ا

فبهايضدولاعجد،نيهايادولادم،فيه@يكلا6منا،حمرأماالجعم

للرب.صفةحرمما،الى5وفىلا:شجر.

أولصلنىر@ماطفبها@لبيتلها،تئرينابا@ذكر:م@وخصت

رض.ا،فىوضبيت

9@يال@@@الا.سررة(1)



@ثرصن*8لجو.ا

أررفأ.شاد-@اف@ن@@فاص:يم-ح@دصأيها@لنل-:@@

ش@ء.صورببهة،الحرأمدلد@ربفرعبادق،نه-صبحاقه-لن@ص

جمبعولا
أ@ونصر@،وم@خاقا،نمذا@اجم@فىما

رذا.ي@رأى:@ترآن،أنلو@وأنيئ.@للسأصرنأنو@رت،

مموصله@لسلينلامر.قاديناكدنج.،علابتينالنامقأكونأنكذال@

الةالشزقمرلانهمساسم،علىالقر3نلنلوأنأيضأ-قى-وأص

ف!@لهوبيشهبه،@نى@ئته@ل@لد@دى،ا@فق
@

@نضه،بهتسمما

شه.لىلمتعردمدأبنهمنافعفبن@ى:

منأناا.ممالقل8دعرقى،صواعرضق،اطيقطرعقضل،ومن،

@

وءق
ربئلرقضدوأدضدنه،فحتهأنبمدالهدىعقلش

أن

مجفبظ،علبمولست@همانجة،بر.لضالينافنوفيمنانا@.ما@ه:@قول

الإبمان.علىدالملمص.أو؟

سلىافمكلبهد@رصيهربم،"بهذا@لؤجيه@ايهر@ةرة@لرخمتثم

وسم
قه،.@ندو@ل5نال-:@قال-

قهو@لفلاكه@لتا.الناس:الكرحم-أيها@لرصولوفل-أى:ء

كونيرفهأ%وصعلالةا@دانه،بم؟صيرن@صبحاوصوحد"ضمال-

فها.عدفىنفترأى:غا،فوفنعر"

ساعة،فىصبليرم،قىصل-و@صاقه-وصدق
عبا"به@

نهذا@اص@3نلقوئأقسهم،فىوفمرة،نتهوحداطا@لدللةأياتبش@

تج@عتىوفىأتسهمالا@قفىننا6ياسزيهمقمالى-:.فىله-أحموما

.8ق@@أنهلهم



النملسررة47

@نهدبدطاخنحمل@كالجلةبهنه@اكربمة@لورةسبحانه-خنم-نم

شلهن،.عابثانلوملىبد5ضالى-:نقال-أمر.،خا@فلمنو@ريد

@خص،يحلهمالافليم-@اجم@ابها@لرصولوعاربد-:@@

نه-ما@مرلشبطوبلغيلك@طرفىفربه،ندومايغمول@.نهومايخولر

شت@قافتركو@فروناما@ل@المؤصنين،عدنجاو،لاىالاقبةفإنتجلينه،

"صابهم.ستولى@ق

خا@صابجعلهأنلى-ظ@قه-نالل،@لورة،تفسيرفذأوئد:

لمباة.وناه!لوج@،

تنمبنحمتهافىقهو@طد
ات.@لماط

لأ3وومحبهله2وعلعدسيدناعلأقهوصلى

عدبدطنطاصىد.نصرنة@@لفامرة-
الخي@5116150415ا..

5الموافق 1 3 1 امهه7



@لنمل،سورة5لتفسيرإجمالىفهرس
بة@@7ر

2

7

ةلفر@لآبةا

و@لبدالالت@دمة
دترثن...إبصتم@طى،

نار...نتإدآ@لا@وسىالالل.@ؤ

عماه..وصالجند@ردوفدآننا

رو...يهالكالاما@"تلهل@يروتت

كت.أمأس@تضقلىنال
لسكغ@ه...ن

."بم@لانملونففاللصالجن،جاه@ا@

لحها...حمرةبأتب@إجممأيابيا@للأللىة

عرضها...لهاواح@ةلاللى

ص@طا...اظمغررافىاالحال.ودد

لقومه...لاللىولرطا@و

@صن...@ديئبا@.علىوسدمثه@طدنل

@لاائه...لنيبو@لأرضسرلتلامنملاب.تل

"دا.بسران.ئفعلىتصثلقرتنهالن

رض...@@@ابص"اأخر@ملجا،الهلوقعصفا

"ها.يخر.ن.ة@تلج@س

ياس3ر

3

4 3





سيطلوالتفسيرا

ال@ربوالمحقرأن

@

@ببخيم
-وولاألق@ىعتأ

يهمرص

جمرننعيرصر

ونأفيلجز.ا

يخة@خ@@@لطبمة

1 4 هاللاام-.08

ؤ@فللظةمحض@للبعحقوق



صه--
حش

السنضاحطلآمطثخش
كاروى@جط@يشش@ثرطض@



بم
@لرحيمارحمن@فه

@اتدم(الئميعأتإفيمئاةيئ)رئنأ
ال@لبم،@فهصدق،





صلآفهئمبخخفبرجؤ

وتمدمقدمة

ت،ا@قىتبفىوثرو@ن@@لاةروى@ل@@ممى،رةسوا-

الممسف.فىلتريخبهاوافقولها.شفترنيبافل.رةندسضرلهاكلكان@

نون؟ة."ا2با@اعددرو

@لال-2
وعطا..@،و.سق،اطنرلدفى@اوص@فرعاب:

سلام:أبنوآلمو@لدية.بينلتش2ي@الاوفتادة:عباسابئونال

وسلى@لدنجة،@و"-عايهافهصلادرسود-مبرةودتفىحدافىحفة

لا(.".،مماداللر@لاكعليديلض2نفرفىالنى)نلى-:.ظش،-

حيماجر،وصلم-التحلبهصلالنبى-أنب@غقظل:ملاميقمجبىفق

ئتا@أله:فق@لينةالى@ال.م@نتوجه.ومربالجن@جبريللجهؤل

فرضانىنلمعلبه:،شرأنمم،ل:ظنجهاأولدت@القابلاكلىياىإ

"."سادإلى@را@كطبد@نر6ن

ب@@اكرجمة،@لسورةله.والمتدي-3
ناكثر.

أءدبثفىنمفا،

للام-.عليهصى-صضهمق

@لوعليدللبين@لبهابتملا؟إتعلم.تماد-:.بقرله-أتبهفى

".،.ونيؤ.لترمقباطوفرعرن@مر.نجامن

4سالفرطبء31لفير(9) 7@.

ا،.سء02شير@كلى-(2)



-4 86-

إتال-،افه-ألهمحازلد،ب@لكربهة@لسورةتحدتنم-4

)بنهاشأن@رفتبد@ننضيةا@لت@طوعنله،ولادكابدمرسلم

محلبهانافى-افه-شلرعقلأ@ته،كلالتهوعاا،أ@داؤ.@لامنألنقطة

وصى،بها.اليهاأعادإحميثبها،ورضه
@مهللمفىحدنا.5تالى+:ل-ظ

لمكثرأ)ح@وحق،افهومحدأنوتملمن،ولا@ضعينهطتركى

لائمون،.

@لإاللا+مرعى@علىننلهظامرمقجانباجحات-يئثم-.

لنهويهفأعدا"،منرجلائشقأنوبو@شوى،5دأثبلغأنبعد

"@لطالمينلقرممئكقربقال:.بترقب،ضائفأالمدينةمنخرج

س@فهم،جاهق@ه،دعا.لهتاد-@فىأجابوقد
)فىقي@رعولله

عندثأجمرأسنين،عنرمناكفاشمدين،
ؤوجو5)ملهامنكبيربخ

@لكبير.ا@لثبئصبقىالإحضىالملت،تلكاشاهد@لام-د@عليهموصى-

هذأ@لهماظبمضعايهاتالى-ل-ظ
أريد@ن)نىلسى:،،لصر@خ

تاأن@@مانين)بنق)@لىفث@دا
أعثرأشتالإن@جج،ن@ئمان@جر

يون@ما@@من@تهشا.)نتجديىأثصو@ليد@أنوما@ربدمنلك،فق

لهمانقوعلىو@تهعلى،مدوأنفلا@ضيتالاجلينأيماويند،بينىذ@لظ

وكبلى@8.

@تطدتى@قفى@لدةد@نمرسى@لنذلمأ،ئدسبحانه-بين-ثم-6

لهوالىسر،تبهاجهاساربانجته،وجشأنوبمدلح،@حا@رجلعلياخ

@قالىغ@يذببانتمال-ربه-ر.أ.إلا،ذعبفلمانارا،رأىبق@لمل

يه@ملا+ص@وذمبمرسوجل-،عز@ه-@مبادةبإخلاصمرماباوفىمه
ةتالى.فدبتغكاآدنتن@بو.،كروإيهنمبه،ررسالةوبلغهمام،ا

المين.-.العاعاقبةممنأظركيفلبمفيبخذناموجنود.فاخذدا."
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ضةعقللضلدبثاطمذاوبد-7
أخ@@للام-عليهمو@ى-

مه،فوبم.أصاحاوسلم-عل!علىاقه@رصول-تسلةفىيهربمة"لررة

دت@نهو@صال-دعند@نه-قضا@لتر7ن.أقعلىبىللهكرتش

م-ولل@@ملاة@عل!أنه-لهوبنتبه،انصرك@يئيتص@
أنجمنطبعلا

عانباوحكتابته،صيثا.نبهدى.@ذى@ص@قهواحقيب@.منبهدى

@لن@ل@.المميرمنجانباكتكا،علبها،وردت@لثركينأفىالمن

لينمذاطفيترلبناديهموبومتاد:،@ال-@لقيان،بوممحي@نونسيكر
"لون..لايتسا.فمدبوةالانبيا.عبهمنعميتالمرملين،

،

وزعناعرن.قئكن@تمن@ذة@@اقسن:أتفيقو@:بنادبهموبرم

عنهموضلقه،يلىقأنوا@لبرمافم،مانواففلناثهدا@أ.صمن

."فتروننواتكاما

كما@مقبرجلتتطققصةعنوويةذكب@لررةعادت@-8

نالى-@فه+انعم@لق@لشممنبجانبنافابر:فار@ن،ومرمرس:يوم

الىيستمعأنبرنو@لكردبالجودمر@لنممبلتالهوكيفطيه،بها

دن@@أنفوك.ارأعطين،وعظ@و@لناعين،نمع
@لدنيا@طياةيربحرنيئ

جر:@لزجل@@لهمنارا@وتوا@لئم@ن@@أنجمتو)ةبه.نرجم@أنضوا

"ون@مابرإلا@اب@فا.ولاصاءا،وصقأ.لمقجر@فهابئوبم،ويال..

د@@انوجمف
بربدونين

ون:فارمصرحرأواأنبدفاوا@لفياياةاط

ا...،."سفعيناطافهقأن.رلا"

نتخاشتاللا@ى@ستدهمنشةببيان@قصة،@إه5-4بعاختم-نم

فىالارفىأعلرايربدونلالللبئا@لمالاخرةالد@رتلك5نالى-:-

."@تقينو@لانبةفادأ،ولا

من@اكريمة،@لورةتهتاأنوب-9
نصمىمنا@وعلىدبث@
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"عها.حيمةاط@لنحقي@باتومنبقين،@لا

حلاعى@لباتينالى-اقه-مقمرا؟حا.فلك،كاب
ا

النىو5لا

معولاندع5سبحاة-فقال-به،الإضراكعق
الاعر،الالا2خرإالالفه

."جمونشلاله2افىلاوجه،الامال@ئما.ص

صاصدس@تسصورت@كيه@اشت.الامرنى@كلذافيوبدا-10

روبا.امتتش@لكريمة@صورة@أنشىالرض،هذاومقدلف،وأ.

يافى:ماأمماش

لههو@ان@ماتجةنوتبشيرم؟ا@م،عزوتقريةثن،المز.نثبيت(1)
ىمر.منج@لكثرة،؟ق@شمومنترة،خفممنديع@د-ظ@ته-

مغلوبة.فتان-لابصلآوغالمة،@زونتكاأقبعدمتصرةأمةوفىمه

ع@نمنأنيدوشقاد-:.ئوله-ثلفى@بثمارةو@ية@تقر@ن@ك@.

ا،افاضفحفو@للىبئ
فىلهميهن"واو@رئين.مونجحلانمهونجحالمرص

رط.وجنومانوهامحوذفرصىوالارض
تهم

رون،.أ@كذنوكاما

د@أن)بم@
فىتوللزكرس@اأ@بالماخرةاعورقرنطبن@@ابهربمةرةو

ى-حباة.عن
سي@وأطلاأ@ه.لناطنح@فس@لسلام-@به@

وخاجاتآ،

أنبعدزيم،،لقانهلموب@دولانته،وبعدولادنه،عندوخر@ا،فبها،
شلاا:ابنم)الاتمافى-اقه-ردوبمدله،نفرصل2@ا@ل@با@محلت

@نه-
س@

لآ.:ور@@ان@-

.@@ال.ا@بلنا.@ئم؟
جملتهي@@ا@رو.شم-@س@@عاب@وصى-

ينه.فلاوعتاجاينمره.فلاظلوماب@.أنيابى

ما@ط.؟8"،:قالصءب@ا،عىعاجزتينا@رانينرأىا@عند.

8"لهما.فئكبير،شيخوابونابدر@لرعا.،حمىلئلانالتا

@

وقالشربنعره،أنالافهماكانيسن@مر.،ظلومارأىماوعند

للبرمين،.ا@سفا@أكونفلنعلىأفتبما
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ئصقدمذا@لتر2نأنبد@للقه،عندمن6نمذأ@لترانتاكيد(-)

نجلبيقهالهملا@منعما@لناس،وعلوسا-@ل!افهعلىالنبى-.لا

.@بقعهاعالي@@ن

ر.الا.موسىالىقفينااذ@،@لشمجانبوماكنت5تحالى-:ل-ظ

دبئ..@لنا.منوماكت

نى@ا)-ينرربد،نرحم@.منوافادبنا،)ذ@طرر@بجان@وماكنص

ظهمندلمما
ون،.بنذسلع@مئبنمقبر

د-تحااقه-تدرةمر@ظابي@انواضا،أنماما@لررةتاصد@@

حقبن،روو@لرالين@عل@@)ملاكفىكأا@ا@لىالقلوة@@يهرر،@"ذ@@

الأرض..فىىجم@حندف@صاور

إديؤدىالضاتبا@مأنزحمرا/افبنم@كمارمح@اردفىاماش؟

أرض.!،مننقطتسدالهدىنتبعإنوتالواطم،،@والاقد@تحظغ،

ناأ،حرما@يهن"ا@و
)بمنولدنا،منرزفاف.كل:ثمراتا@يهمجي

ساك.فتلكا،مع@بلى@زئتأ@الثنا@نوآونيللاأكزم
1 لم2

ر.و@اكانارارثين،صكقناو@قيلا،الابدممنكنة
ىن@قرلكد.

1فىارمثعى
رس3

االاوا.الا@اقرىا@عك@ا.او.أباننا،ينلو@البملا

"،.غالموت.

بنلاؤ.ضت@ق-@لايهية،امو@دورعلىرالضصرةسوانواءلاصة،

ين،.ب@ساةارأضنالم.وساقت@مبر،و@@ثاتعلى@
ا

على@اإيمطيريدم

لهم...@لانجةس@لتالى-اقه-بأنيقبن،علىوبيالىكلانهم.

@المو@نحرمدبنةالفامرة.

رجبن.2@لسبت:جماح
1ست 4 0 5

طنطا@ىجدعدد.@

1 2 1 اءعا.23



النفسير

@@آياثقاى(1)علسم"تمالى:فهاتال

اننفو(2)@لبيئبتاب

فر@ون@ن)؟(يؤينون@@ضباطقوفزعرنىمونب!منعايلث

يذبئمنهئم،ائآ@ايختفمفثهي@،ألحهاوضلالآرشفىعلا
عيىوبئم،أبنا،

أنوريد(4)@لضدي@منكانإنهبم،نسا،

ثياه(الىارونجماثمأئمةونجمأ@مالأرضفىاعفو@ض@لىالذيئننئ

ينهموضودهماومأمانوننرهىو@الأرض،فىلهمونثن
)6(،.يحذروناكاشما

سورة
"المجافبةالحروفنعضقختاة@لسور@قمق@قمص@

ر@لقرأنصبضبها@@ا@قديلروف،@نررجنا@فوتد

3لدو@لننيهبفانللل!حم،@اكر
يم.@اص@القر؟نتحدامط

محند@تهمن@قرثن@فى@نيناالار-الزلا.دبقىناد-@فه-نح@ة

روت@طجذ@مئسحررفنلفا.ثوفهشالقرآنآماألى-:ت-

ظءمم.ماؤلفون.جمنىمنمرمنعلومامن*و.أالجانية،
أوكرشله،افياشعند@فه،منلقرانمذاكرنفىشدفىممنغ@إن

ذلد.فىيهميعاوةل@@لخلئمنمنءئموادعرأظه،منرمص

أنولجبز،لميخرأنثتوايان-@فماحة@لملولمعجزوا-فل@ا
تا@-.عندلقه-من@قر2نا@@

القرثناتإبهاوللرادالابات.اليهوالمنار)صارة،لعم5لك،3و

يم،@لكر
@لتى@منا.@لسورة@ن.2إتفهانجدرجو
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بابخ@طه،اضالى@دبمضموأصلهخب.كال@كتبمصدوولاجملتاب:

فىوأتحل
و@الرأد؟:باف.ضب.البضااطروفضم

الثريم.لقر2ن

أظر.قبم.بانأمن@لباطل،منللمقلنفاالر@راضح:@و@ايين:

اتإىيهربم-"سولابها@لعل!-أنرلناماالتىالاياتنلكأى:

لكو@رضح@باطل،نللق.ر@ظ@@لثتاب
شضو@ل@@لثر،منير

عن

و@بن.ا،فمصوعنر،سا،ضأق

فىهذ.وسم-عايهعلىاقهأقه-رمرلعلماسيتصهسبحاة-بين-

ؤمنون،.ة@قرمقباطنوفرصوصىأث(.مئدعاثنتلوفقال:.رة@اص

مهاتجمد@لنى@لرتلةامغ@قرسنى@وةداض@منقلو،لى-،ظوقىلا-

د.الإر-وا@ذ؟@ا:

@

بهنمانشانهانا@رر.@@@لاالشض@لمعليماطنيوالنا:
بها.@.نس@

لاس@بنصاثبنى@بنعرانبناعر@لملام-:عايهوموص-

عر@اك@@@@ضالى@فىصمر@ىولادةنتوكا@سلام-@علي@ب@توب-ابئ

المبلاد.نبل

لمللابتالكالمعر،2طاعلىص@قد.\3فى@بط@قناسم؟ن:وفرص

تغ.ابن:ولملدنبحر،الىوم:

ويه@
ده@قوبثووالذىممر،نفرص)نالمؤرخرويرشكث

@ثافي.@@يسر@الملكابنبنضاح،م-@س@@ى@ا:،مر.

@ا@لو،لظ
نبامنمحبدلتلوقىلا،فىسنأن،@والفلامر:@ما@

صتو@فعاق.@فوتورروا@رالجادنبعيضية.""ن.وفرصمرط

@ى:نضلو،أعلءمنحالل@،ب@هوقىله@مذوف.نتلو،لمفرل،



صال@سورة49

نفما@التبسا@فئيث@نتلو@ى:نرله،من.أوق،باططبيننتلو

"ق...@اط

-3@لكثلسا@أبه@عليد-نتلورالمعنى:
صدق،وكماصتلاوة

ن.وبقمقنرص@ملام-،عليهمرس-بقحدنملىماما،وبراا،ا@%:

@ترمللابات،هلبديل@نتلو@ى:بؤفون،لقومبحاة-:،وقوله-

وعظات.وسهداباتمقعليهاشملتبماوبنتنرنبها،يؤشون

شا..-أملهاوجلرض،)؟فىعلانفرصانقاد-:،وقوله-

@شا.@مقأجملهما@تنصيلصتانفممرم

قاع.الاربمعقألمحلومقوطفى،أىبرلر@الارض،افىمحلاونولا،

فر:ربا،@لمر@واوع@راة.وظالهغرورهفىحلىوزصأنه؟و@اتمود

بلاد.مقببهاوماسرأرض

8شعا"و

نوأوصوأءاعات،الاتباعومثيه،جمع
علياجمتمعوأ

شبمنه.ف@@ص

شاأم@اوجملرفر،ا،فىونجبروبغىلمحىنفرصإنأى:

طائفةصيستحلوعارله،عاوأنبا
@ذ.أموردولته،قيد@.يريخمانهم،

."بدماينعلاومناصرتهلمتهكفةوناددحر،وتمكلمنا.،للطافة

طائفةسفحتوجمال@،
با.راحزاشي@ام@عل@الذيقحاللياننهم،

اني.ا@ربنو@علاءلمجة:@بهف@والمراد

تأ@ائتا@تصابا،وأصصيعاممايههأ@لجملأنمدةأنه:@ا"

بنبحفمارو@اظلم،و@لقهربالإذلال
ا.أة

وبصنميلم
نا.

إيذخأى:لم،
أحيا+.الإناثويزكم،ولاد@بمجردائيلصنىإمقوسال

2الآرص@-ن@سبر(1) 0

4ص



@9،ونضيا@ز+

ةمضالإناثدونالذكورذبحوفىمهط@ماأف@@لللإمملظ

مق

ذبحأن
ببهتا.الا

ى
بقضوذلكلرجال،افنا.

اعنق@اا

ندالىيئة،،فى@لنا.فادمصالحبقتضىرالذكوحكانيخها:

"ادجاد.تمدقطعءكااأ:)المو@@بققالمرأة

ج@ا.وا@@ابهد،ونكليق،@لطرعقباالحلركوالذشلأنالط:ثاك

دذاب...أعملمشإ،،الانتفاعفىلن@

كنروالىعيريؤد@افاربهم،منانلذكفابدرن@نحما.بقا.لابها:رأ

ان،والهوفلاي@@اوذلكللأ@دا.،صتوضات

حذةثنفىصكانوإ.،را:ظ
الإفاث،دون)صرانجلبئمنرسال

ملابهر@ذمابرأشل،@)بنىمنيولىمرلودأبانن@اخبروه،@ا@ن؟

يده.طالطفىص

كانلماوتاكبدنعللالمضدبن،منكانإنه8ن@-:سبحاوترد-

و@يان.نجبشنفىصطيه

شلى2ولنلااد،لإذوافى@لفادارأص@نمناكانعرنفران:@@

الاعلى،.بمدأنالناس:.تجرلجلهاولتعاومئلحوه،@اللممنماشل

@قرمفى@وعيهنميننوحكها.ارأدتهاقفهمانه-سبحمابين-ثم

قأسابهم.أنبصللظلوميننقاتاومنا،وحمذروحم@تا@اواأما@ظالمين،.

رضر،@فى@اصينراالذين@لأرزشيد@رششال:أعابهمما@نلمي

تنرصن@ورف@اا،فىفميهنوفي@رارثينومخعلمأنمةونجيم

مجنوون،.نواماكامنمونجودهماوهامان

3اسر@ر@زكل-ل@فسير(1) 5
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أتهمنلفدشالى-:اتوك-ومنل،@لف@بمعن@المئننمن.له،وش

0المزمنبنط البهم.وأصئعليم،فف@للقدةاى0،0

لشوءنجلأنوأعله:يهفى،ال@مئ8رضا؟فىلهمبهنو"4:5وفى

بد@لقرةعلاستحيرللتلبوللحرلنمبه.ومجلفيه،بستقرفام@

النل.بمدولعز@انمف،

من@كنوت،له:.وتر
بمعى@حذر،@

قوع@لرمنلاحتر@راواسلاحترا
ا،فى

ثه.وأحترسخانه)ذأنلانا،نلانحذ:ءبال:الخيف.ص

)نهجملةعللطفنمنانوكأدقرلا.فىوار@و،@لثركاق.،ر،ق@

ا،منهواحدةص)نحيثمقتاصباطنهانرضى،،ا،فىعلانفرص

تجقدحرتجفف،8فاملمنحالاتكونأنو@كرزلافب@.ويانلا@فير

ولا،والارض...فيااتضحضالذيقعلىنمنأ@دو@أى:متدأ.

ثا(@رلى.

نمق،يدأنفىوقدرت@ا،بإرادنناومخنوفى،ننرصلقد@المحق:او

مقننحهمبأنلارض،فىاشف@حفوادذين@لحرأشل،ملى@ونتفضل

وب@يهقهرهمنونفقنممظله،

مجبا@لتىو@لدنيا،الديقراسفىالمضدونبهميتلىأفة،ونج@م،
ما.وبرضاااله

ا2منومنىابامانم@م@ىلمباركاهاللآرضثين،@لىرونجطهم8

و@شمثايستنمفرأنوكاينك@لذ@فوأصرتا@ود:،نافال+ا،؟لاصو

ب@المر@فلعلى@صنىربد@بمةلقتفبها،باركناالنىلهاومظرضا،

برشون،12،.نراوماكاوفىمهنفرصبخععاكانناودسوأ،مبمبما

1سل@دبرء4قح@قفيم(1) 01

ا@لأ:؟+عر@ق@ه@رة-(3)



89.@لثرلنالجز.

اضبا@رأنولحمأىالارض،فىلهميهنو"شالى-.وفوله-
م@لضباياط،رفمش@لتىلارضاقفساما؟

اين.@لما

وسفرماماتنىصوظلاى:وجنودط،نوهاطنوصوفىى،

لهما.ب@ينونجردما@لتات-نرصوزير
أنيلاصبنش@ى:نهم،

4دتيكاورتأواكامااىيحذرون،اماصرضى.فىا،@لست@مفين

خرنا)سرأئل،بىى@لذكور.يقتلرنو@نمهعرنفركاننتدوانقا@.،

بمه.علىنصملاكبهونفلامءفبمنىرمن

موس،ينبرش@نوقرته،برلهننرصارادكثر:،ابئل،
نفحهفا

موص،يدعدنفرصاملاكن@بانحكله،الى-ف@اقه-قذبدزك.

بببهفنلتلكلعرن-يافروجر"-منزتاص@لذىدغلاما@تنج@بل

ملا@وك...داتوفىاشدفرعلىبا.وصمنلش.انما@رلدان،مق@لر،

أفالبمرمو@لتط@للا،ال@وكربأنلتحابديه،عليكتوملأك

بمن،لمبدالموماكان،بضا.ا@فى.المطبم،

لابدتالى-أفه-أر@دهماأنمطلما،فىايهربمةلورةنطنومكذا

واقه"ااحمترصوممااأحتا@ساوجنده،.نفرصلث@ينأمامبنم،@ن

بملون،.لا@نالراكز@ولكنعلىلص..فالب

ألهمهمافذكر@لسلام-عايهسى-صعقللديثسبحات-فمل-حم

نفرصل2لنقل@دلهنفرصاموأةلته3وماولادته.عدمه؟

صصأمعليهكاتومالموص،
"

"آكاو@"اقوةجرةت
ث

"9لاص

أمه..الىموسوكر@بفضلهتالى-رد@قه-و@لبف

3،1صكبر-الننفبر(9)



ةرصو9،1
لقصمى@

بهاطوي@الاحدأث،هن@.لا@تةومىقيا@اكررةدسوالى@لصتمع

ل:فتضالمؤشب@@بد@

نألقيهعليهخفتفإذاأزع@يه،أنمو@ىأئمبدوأؤحينا"

@فوجا@لر.إيكوهزاد،أإ@،دتخزولاولا@نهافى@يئفى@

بن"@وص%لهمء@ؤاإيفوننر@رنآل)تم@طهنا(7)@لرسلين

نفرضأةامرتروقا(8)خاطثيئنواها؟ونجودوماماننفوص

ومولماأ@جنهأوينفضناأنسىلوةتم.لاولاقى،دغينقوة

به،مدىأكادت@نفارع@ىوأم@فزأدوأصبح(9)لايشعرون

منقثونقلبهاطنا@زأنرلا
لأضهوقالت.(10)@ؤمنين@

عليروخرئنا(19)ونلابئ.ومج@بعنبه@بمرتقصئيه،

لكميكفلونهيدتأفلكلأدلكمهلفقالتقبل،من@لراءح
وم

تحزن.،ولامينهاتقزكىأمهإلهفردذإه(12)نناصصله

ول
ه

لم
)31(،.لاونلا؟ثرمأيمولكنص،اث!وعدأن

لهنمف،أندوكشل:.لما،قالى-أنه-اهملم@ر@زى:@الإماملظ

وأوجنافقال:،مذا@لبابفىنسهاوائلبذكوابتدأا،استضحفر@لذإت

أرضب@..+،سى@نوأم.إد

فىلهفىالإلهام،؟@لرقعئنجم@أنيهوزموس،امإلىو@لوحى

قهطرعنأوالمئام،بقعلرعناو0،0@خلالى@ربكحىوأولى-:.تا-

يدل@.أخبرهاملك)رسال

4ص6لفخر@رازى-ف@سبرأ1) 36.



49ون@عش@ليز+

بناقولاملك،)رسالإالبهاكانالإمجا.أنمرو@دظا8الالرعى:ل؟
فدقىصال@لى@لسلام-مايهم@للان@-أنلمانبوكا،عدمعللإجماعاذلد

ونح@طمهم..ا.ةالاةفد

كانل:وقبة..@رلادبملهنلإمجا.؟اهذاأنأبنا-مر-والظا

"،تجليا..

@فولمعنى@ارحىفيلانة،مفص"@رضعيهأت5فىلافى"انوا

ونه.حردون

المثاعر،ضلىبةفتجحلهالإنان،تسزىنفهحالةوف:واط

أميخمرل@هو")ة

-
و
كوتماجملامه،وقىعأجلمئ@لإنسانقىجمث@كي@اطزنها

"@كبهث@.نتدهأولدث.4.عزبر

الكلوفى
م

نىموس؟@موحملتو@لتقد%:@لاق،منفيصحذف
.

وبتيمالابنا.،يذخعرنفركانانى@رتت
حملها@نوأخفتدنسا.،@

مناوأنجا،مميرعلوفزعتضما@مابهاشأصابهارذمتهيلىاها،ش

فإذأ"وكمانشخفا.@رضبأنقلبهافىفنارقذللر@دتا،يقدرتفاأله@ناما

)شل.بؤ@اصرأبنا.ننوةنلوايتلو.؟أنمفرعو@رحائ@تهطيهخنت

لانساعصبحراوصكر@لنبل،بهو@لر@د@بر@أى:نى@لبم،فالفبه،

الذبة.مخيرالما.لبرءلاطلاقالنابىإنن؟ل@

لاضؤفىوله،بهرو.حعولش@لبصقولاتخا@ى:تحوق:ولافىولاضا"

هوحما.تالى-اته-رط.ومفوحمايتأ،رعايننافىفرل@،@ارف@ه

حزن.ولاعليهتفلاض

2فمبر@لأرص@-(9) ص0

@لفمم@سررة



لقصعيرةسو4هه

خا@أوفللنىت@بللمرسلين،انعلو"وصاال!)نارادو.هوجملة

وحل:حواتوصلوسيكرن.رابها،سيوبهاأبانلهاوتبم@ن،لفو@

8فىون@+باطالمرادماظتنإنةيهث@مات"ماحبلظ حتىية-1

خر؟ا؟عنوفهىأحدمااوس

خاتعاحاذاكانلانه@لقتل،منعليهظأوتول،ا،أماتلت:

أن
ق@لشطبسئلملرتوأماالفات:عل!،فينصواصوته،نااالجبريسص@

ومن
فىعونفرقيمنالمبئونةالبرنبمفىيدفىارنرعومن@ذياع،@

الردان.ظلب

ماتلت:نإن

لعقةفمت،@كنالت:3زنواطرف@طبينينرق

شوح.ف@.الإلسان

حى-با،ويمتمنحاجمياتهيتوى،ثى.لجتغمن:و@ا@

مروورا،وصفب@ةويملؤمافبها،ثنوي@بلبا،بماوو@دت@ا،لم

ال@0،،0المرصا@نمنوصلها@يها،ر"

فىأبدعها،وللاساييالجغعلىاشت@لتفد@ايهريمةالايةنجدوبهذا

ئه.رع@بريدلمنورعابتهشالى-أقه-قدرةيان

مدحظرا:
ا،

@لآقيط.شر@تخا،شمرألإثاثما@ةامصع@صعى

هماوينملى@صاضتلتلقدنماحة،الايةط.بله:لتنم،@لكربمة

و@دو.نالم"وخههقولاكذ،لاتخافى5وماوبهي@وال@ه،أرضميه"

لأ@@لىدووهما:يئ،لنبضمنفىوثارتينللرسلين،قوباعلو"اليد
ان.لمذكورا

".،ناوصمدوالهمي@ثونفىعرنلنايقتعا"2ترله:،فى@نا.و@

@ص

نه

كي.3سإح@ىبئتن



899العثروناءوه

شد.ولاطابكيرمئعليهويلمولوجود@ثى.وألالتقارر:

ب@@لذ@النابوتعلهعثروا@لذب@وأنبا"جنودهن:فرصإلأدوللر

نقجىفكون-وبضمبدلتوباو@طزن-ن.فىصلىوحملو.إ@وس،

خ.كضلهف.ور،ولص

عزي@نا.جمله@ى:وأحونه،للامرنهصيقال:

-"و@لصرورة.*ال@انبةلامى(")يثوننرله:فىو@للام

اعنصلهملإيهونفرعونآل)نالتفطهتالى-نرله-القرطبى:،لظ

فىللامنا،،وحزلهمع@واكونهلىيؤدى@.@كتقاطهلماكانحزنا(،

عين،ةشلهمليهونأخفر.لى.ممالا@موالصيرورة،@لانبةلامليهون(إ

قولفىبالمأل؟رالافذكر@نا،وحزتدوالهمنأن؟ذلدعاقبةفكلن

ندخسا.الدمرلحرابودورنامر@سةصتىب

.(1)به،مفووحالأ@فىكاناندأب،ا@البنا.:4فانيأى:

فاللامأنبمهموبه@
@قهأنبممئ،@تعايل،بهرنأنبمح

ا

لهمليجطهمرس،لإلتقا@للهاو2فرعرن@ر@دته@بخيشتةشالى--
ا@حك@@تقاطه@طييم@لىرناشرل:يه-سبحانه-يهاةنا،وحزسوأ

وحزنا.@رأ@فمنلبكل)د@دتا،و

غير.وإصعاقبنعدليظله:بضكوأبنالإمامأشارالمعنىوالى@ذا

لمئ@:ذاك-ولباقظوابروللمكم@تحايل،،لالام4@لاهلاممنااللام

@يقت.ظ@التفلاسانضدولارن-،@و@@وةال@يالتفاقهبربحرا

لانلمشلبل،@لامشقى@نهنج@لسباق،ئقلىلمناظرذالمولكنماكللرا،

ةبهوننا،وحزعدوالهملبجملهلإلتقاطهنجهمتعالى-اقه-أنمن@.:

3صنلبر@ئرطي-39(1) 52.



@لمصصرةصو

صذمالإبما@أبلغ-
ث@،@ن@..،

الإمملظلافه-؟ار@ى@لناق،الىنميلأننالا@@رأيين،وعوبامة

حمذرم)بطالنىأبلغكئير-أبن
نلا؟)شنرصتمطد-:.فىله-نو،"ة"

لتيل.@للامأناديربث@خاطثينءكانواونجرد@او@امان

@رساموقنتعئ:و@
اقحا@وصى،فارضت@،ا@أو@يناهما

@يم،مننفرصل2نالتتة@ل،@@ع@طخانت@يناليمفىوألقته
مر)حتر@اينم.لابد@نأردناهماا@نويلووحزدا،عدوالهم

اواحتاطرا

ا@اثلموطكان،اتهشاهفاروا،و@:

له/ا!ين،خاعا.نواكاوجنورماوهاماننفرصإن5تالى-له-وفى
4كض@العابم،الدبلنى@رلآللخط@ينتيصأى:@اعاثينءو،تبله،لما

ررتأكرتراظظيثاكممما5@لسلام-:عليهنوح-فىفىمنالى--

نارا.،.

بهوأحاطتسبئةك@بمقبلى8فربن@ل@شانقسبحان@ىوكقو،-

خال@رن،.@الم@لنارأمحابناوئدلخخة.

نرفرصوحزناعدوامرسىجملفملناشماففاأكلا
@

لانهله،و2
3

ن،فرس
ووز@.

انوكايناعروحما،النبنوضردهمان،@اط
آيميئعص

ولذكوفتمذلكظاهرومنون،وبنصيأتونمانىكل@لمميةلاذنوب

@لإما@م.---)با@موبل،را:إ.بئ

نقتلو.لاولك،لىعينترةفرعرنأةاصوتا@صنه:،بحاوفىلا-

0ولاتخنهأويخناأنعى تيوصلمرأةبهاقهانطقلماان0،00

@رومى.عايه@ى-صعنلىفاع

كه.ابئ@صير(1)
.23سيرء6



ا..الجوءالعثرون

خيارمنوكاتمراصم،بنتس:2يانفرصوامر@ق@بل:،فال

علهمقونت@حمهمشللساكيناماوكاتليماا؟ناتومقالنساء،
1 ،0)

ا.ا2منولذبئمثلالتوفرب5ضالى-:لا-حاشمدفىربهفى
ر

أة

و@له،نفرصمقومجنىالجظفىيتاعندكلىابنربقالت:اذندص

@ظالمين،@لقومشعئ*
"ل@

@رأتهبوت،@لتامن@وساخرجأنب@نفرصاةامرلتوقا:@@

عينترةمرلنل@"ذ@أى:رلكد@ينترةوأل:.فرعرنأيدىئن

ن.فرصياولحيندلبقو@حرع@لسروومحلمرأى:ولك،فى

مقذماخرترة،"لفأ،إذ"به@لرورصكنا@ةلايهريمةأبئ

@@لانوذ@دالاستتر@ر،كمنىالنر@ر
انعلر.)ستترنكب@،@ارأت)ذا@ن

يخره.عنوانث@ظت؟طية،

جند..ونلفرصولفطابلا@فضلو.،5تولهاذدلىلمأفاثثم

حياتا،فىمتقبلبنفعنا،عى@ن5يقولها:تلهعنشعلاتنم

ا.يخرورانهمنفخ@

)يينبقوالجالولنعاعلينملىوعررنهظفينل@نا،"اد@تخنهأو+

فىسيافرصون،أةاف@لنج.أننعالى-،اقه-ارلدةشاتوحلاذا

أ@شقبلفىلهليكونبشفرعرن،فىيمثىأنوفى@اتمل،مقمرمىاقاذ

نا،وحزبدوا

وم5تصالى:ونرلا-
اشلومافملواأممهحالية.جملةيروذ،لا

به.بركدونلا@م-بملى.يشعروقلأأ@مدر@و@

)؟(-
ا

.3مى3@إلال@-مح@هل@رو-9

.11آ؟لنحرب@سورة(2)



ص@لهرةصو

لبل@ئيىرابدفلانفولهم:ومنهلشى.،يةو@لتقور@ألىبط:و@صل

@قلب.@فأى:

مويته،ونقوفلبهالتشبتعلةلمزفين،امنكشالىه،وفىلا-

ربطنا..5بقولا:شعلق

أتوضالى-،اته-بوعدالمممقيننبهوق.لتاتلب@علىربطناأى:

نحزن.ولاعضناتتركلابنها،ابمسيردإ

هلاخت@وفالت5فقال:ذالعبدمرمىلمظتهماشعان@-لين-ثم

"،ضيه
بل!له،فرعرنل2إلتقاررطتأنئدمرصلمعتةا@@

ر@ى.كأ.فا@ت،
أمر..ا@.-4ل2ر@اوخبر.أفىهتتبسأى:8ث،ش

ا.@ي@@لقممىومنه)ذا@ب،يقص@،@وزرنأ%نلانضيق@ل:

الختبة.

نيدة.سجنب..،عنفبصرت؟سبحانه-:،قوله-فىو@لفا.

الجافب.و@بنب:

لافىبدوكاغانها،جانبعننابعرتهأش.،عرصىاصقصتاى:

ر@الهوالمجرووا@بارأفىعهوتبعأنجا،عققبصلنهاعلىاأصظمأن

جت.شكاشةسشجةبهأبرت@ى:@لفاعل،من

5الآرصدا:الة
البه...شوقعقونبلبحد،عنأى"جمنبعن

بيد@نبن@عن.أىمحذوت،لموعرفصفهجنب،اق:،@اممو.ونال

شوكأنه
أ@نب.كالجارأبنا-بمصنى@لقربب-بهرننهفأفحلد،ا،

ا".فىلجه،لاكأيكتنظر@ثى.أنجنب،ع@@نظر@وني:جانب..عنونجل

5نعالبقولا-و@لنبر مرسلختبانشعرنجب،عقبهفبحرت0

ثر@نكمالملاحقفرعرن،لالنحادعةر@يهب@أخاماإابحرت

ضه.تجصبأنها

5صفبر@لأرسء02(1)



..3وناوربز.@

ممئ*اجملةهنهخامر@نس
ته3لمابةح@وليستتمالى-،فه-

عون.فر@مرأة

أمعايهنتما؟مزنرأ،بدياوبرأتمى@اعرءا@مورةعررتنم
لمفؤ@دو@مبحضالى:،فقال@)نها،فلرقأنئدوقلى،لهفةعقمرسى
0نلرغاموصى

0
@ألقتوبعد@فأى:0،

ل2@تفطهو@ص@ليم،بهمرسى@

فىش.أىفىيرللنف@خالياشيعماوفئفلهاأدبعبذكوعلحتنرعون،

للاملا.عليهمرصى-)نهامصيرومرواحدفىشءالالطباة،مذ.

لكأظحتىدنفبة،لتها@طتمو%فىالد،منمايخهالتبيرمذاوق

كبمما.وفلذة)بنهاأمرىقبهاصفىثىءلكللمقمةعارت

نلىكا@مكلموصأم@رفئواعبحقالى-:،فىله-تفيلبنل،

موسى.منالا@مور@ديامقك.
وعكر،،هد،وجم@عياس،أبنلهظ

و@يرلم،وقتادة...واءعى@لبصرى،@بير،بنوسيد
را،.

5لتبمىتكل)ننالى-:.قىلا-فى)ن،وه الخففةمى5
ت

بددويدوابدأ@فى.مقظى،بممنىوتدىالثان،كيرالا@الكي@

وافيا.ئ@وواركل@ذا

@لسلام-.عليهرص-ال.يرثابه،"ئولض@

صه،فى.حل!@نةمرى@س.ص:منأرفامرس@نز@د@وعات@نى

ذال@و)بنما،مرتفرصل@ضقعل@7الذى@بانالناسلتمرحكادتلماكا

وبخده.فىمونكامليهفداوضدسثتالثدة

عفوتتلبا،علىربطنارلا@ن5تالى-:قىله-نىثر@ل@وجو@

مانجله.مح@يهدو

ظ@و@نتناهنة(ر@دتا.ل@بقدرتنانلهاعلىطنارةأنلولاأى:

)نجها.صعونفرل2تقطه@لدىأن@ناسلا@لهرت

2س6بهنير-بناكمسير(")
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@لفصمىرةس

ز-عوفر@3لو@س@أد:ون،لثعرلاوبمنيالى-.له-ترلنللاوبشهد

عنهتبثاخت@أكاشمرونلا
أخبار..وتنبع

ا@شحافسعابين-ثم
موصالصوظبير.وتلىرةحيههم@امرمقأ

يبلمقالمراضععليهوحمرمنا5ت@الى-:فقال-أمه،إلىيودكى

كروالميمبفمضه@مرجمعضع:والمراللانع،فا:يملتعرباوالمر@د
ضع.ش@ت@@اةالمروس@لنماب

اوش@أى:
وكمانت.م@لرضطبرضعانقوحثتنا.بتالرت@امرص

وأحه.أمهبخبر.تممأن@بلشذل@

أى:فبل،مقاضعالمرعبهوحرفا5نعالى-:فىلا-كنر:افيل،

أمه،ثدى-كيربرتضعلنمح@سانهله،أقهايهر@مةوذلم@قدريا،مصيما

@دآئةلترضممركلأمه،الىعهوصالىصبباذل@جلنه-سبحاولانه-

0ة4خاهنتأن؟ 0،0

لالمولميمفلونهبيتأهلعلىأدلمملفنالت5بحانه-:وقىله-

لاصي@.لاستفاماوضته،شرحماعرلفرم@أحشيوتهلماظيةح@محرقنا

إفع،م@مرون@ور@نجبعنبهمرسىاختت@انفىمدأى:
لم،فهيهفلوجمتأهلعلى8ادلمألالهم:لتظيرفحه،ممنومجثهم
5@راحتهراخمأجلمنعهسارضابؤجمتهنسبضأى: 1

نا@رن،لوم
ثطيهبرفيمايقصرصنولاوتحلط،بيتهفىشبنف@مايمنرةلاولم@ى:

معطوف"،نكضلاوجمنهانتركى)مهال5فافردديه-:،مبحاله-

كث@بلا@يكن@ابنذبر(9)



@لعسرنالجزه

،

أ.ةللانرأمه،علىودنهم@،ماتا@نهاافسعروبتتدير:عذوف@طم

@وععبنها%وتضجمائ@بشناكاالما،
راته.لةتكزنولاالها،اوده

لا@ف@اة"-وءه--أن@ى:ص،نالى-لقه-وعدأنولتعم،

عاد.لاكائنصبلنيه،

هذهلايعلونأممز@لناسوايهتأى:لايط@ون،أ@ثرمواجمك"

حثتهللمي@افواأنون@الامور،يستجلونولذا@لم،صا@قيقة

خالقه.@صتدب@فىة-سبا-

حياةمنجماا!أسلوب،بابلغلناعاغتتلىتالاي@هؤ.فىىوبذلك

فىصمازالمرناد-افه-ب@ر،وصا@ل@لام-،عليهموص-

عة.رضاا

-

ة@.لام-@@@ل!سى-ص@ياةنبأمنجافه-سبحانعى@ليفا-نم
أند

لى-:ات@فقال-واصتو@،أشد.بلغ

بلغولئا8
ىنجزرزال@ويموعدا،محماآتيناهوى،وا:هأش@

مئةبترعلى@ين@لد@نةودحل(14)للحسنيق
يخها@نر@أهلا

اوهذتيئميهمنهذايقتيلان،زجاين
من

اال@"فات!ؤ.،عد

من
هناقالعليه،فقضىمأموةعذؤه،منىعلىا@يض،ث

إتىظلترلثقالأا5)بمضل@عدوإئهالثئيطان،علمن

رلثقال(16)ارحيممر@لففورإئهله،ففقرلىفاغنزتى

@الدينةقفأصبح(17)لدجريينظيرأأكونفقئفىأشتبما

ىموفاذ@هيستصرخه،بالأئساستنمرهفإفا@لنىيترقبضا@فما
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ل@عدو"هؤباثذى@بخطشأنأرادأنفلأ)ها(مبينىلشإثك

إلاثنبدقىبنالأنس،ق@قتلتنقتلنى؟أنأفىيئىيابرتال
(19)للصلينمنتكونأنتريدوماالأرش،جئارأقتكون

بل@يأيمرون@للابنياموشىقاذىفيبنةأقمى@لدمن

2@لناعمحينمنلاىإفىفاضفيليضلوك، خاكل4منهأجفض(01

رمبقالترقبت
مننهنىص

@لنهالمين@

فلجانب.بيان".@واضد@أشحربلغولماافه-:،س@وترله-

دشم@
@

حياته.منالمرحلةنلكفىوصىعلا.بهاتمالى-أفه-أفعمدنى

لمااو،
دةحرلاستطوالإنسان،فىةوللاشد:خيط.سق

@مق
شر؟ومرارتفع.)ذأشد@لهاربتال:ماع.لارواة@لضدة.سق

@فظه.مئلاابرولاوأحدب@فةجا.

يز@لغاقي،@لناوبلوغالاك@لسئالاسحواءمنواصتوى،8له:وقر

واممآل@و@رنه،شدنهمنفىسلام-عيهموص-بلغحينواى:
بين.والار@اللاصنبين@اكان@لنى@لع@نوصلىا:ظمحفله،

ش@لقولقيالإصاومىمحثمة.:@@@،@وقلىرتنا،بنضلناأنيماه،-،
@شوة.@مل:و،@نل،و@

لشرنفىبماكا@راطسلما@لذمور،وفماالديعفىفتهااى:وعلا،.
ة.ه،أط

سفنهن@نة.@بيان)لمحنينءمجزىوكذل@8سبحايه-:وفىله-

لاتتخالف.النىمالى---
ز

ر@
@ى:

ا

بم،يهر"@علاءو@سن،@@ا.@برأ@@ذومثل
@بهمناثولذى@ا

رص



..7@لحنرونا@ز.

به.ت@ال-@فه-ماءطنهما.@@جمنونالذبنلمين.ركاونشلى@مهم@

لم@ا.ومهجزلهنعالى-افه-أعنوامماله،أفىالمفىقأح@مقغكل

لابه.أص@وشأ

@ليطللابنرنرلهاموسى@@تى@ثالاسبضنه-صجاح@-ثم
"الها..@مق@نلةعلى@ينفةالمدثود@لفقال:.عر.مققبة@@تكفى

تة:بالمدوالمر@د
م@فاوض،كحينأجمهافومنحيةضاسر.

دخلهاستخفباأى:لناعل.منحاللا،أ.مقغفلح@عليوجمة.

نلفرصمجامرة4"بتأنهاءالة،مذهملىلهدضفىولبشل:

"ا،متكرخاكا@وكاب(ختئفاوخافى.،فخانهمن،يهؤصمماونومه

د@لوادشه@@لقوةصئومىبلغ.وبدأنآ،باأ،مقبوموفىاكلت

بلىخلهااىام@ا،غملأمنحمفىعلى8وقىط؟فرعرنيسحنهها@تىللدينة

بسبأحدأث،منمديتهمفىبكرىحاغافلينأملىاكنوفتشخنبافى

.2فلايخبهماأو@ليلولة،وقتفىونهم"فىوأعقم

خا@انإ:أى:بتتتلان،ر@الينالمدينة،فىأىيها،وص،."جمدير.

رر.الأ.شأسفىويتهازعان

5

0

نأى:..""اونيائفتهعامقكان)حمد@رجلينأى:8هشيضمنمذا

أ@دانهنن.@لناق؟@لو@ل@ى:محرم@مناوت)سرانل:.بنى
@@ل@ر@

ادعذ@ب.صر+اشلاصبنىبسيونكانوا@لذبق

@رصلفطب@ى:@دو.،منالندأمح@شيعقهمنالذى@انهنم@.

الض@ى.ار@لم@ينمر.أنموسى،منا@لالإعر

5كى"للأرصلمبمريجع(1)



أشصرةسو..8

بلى.صسن@لنصرةولتفسنهو@نصرة،بى@لنرثطاوالاشناثة:
@نرب@والوكز:ضبحة.ظوالنا..8عيهنتفىوصكر"فر،

ببهمبح
@ثف.

ومو@لنربا@د،وو@للهز.ممعنىوالسزوالركو@لقرعبى:.@آل

نممجه
5@لكف ،

، 0،.)0

يل.فنربه@ى:أيقبطى،فىكزبه،استنصرلمنموسىأستجاب@ى:

لاوصفقله.@ى:فشى@ليه،صدر.،،فىأما@امضومة
في
قتله،د

يلى.ا:الإسرألىجلفالممنننو.دفعهيريدكانصانما

@تهو@
)فى@فيشوعال@ه،فقنىومىفوبهؤ..نماد-:،بقرله-بئ
أيخا-يثمير-غالدن،ترةما@ظيمنبجا@@كان@لملام-@لدهموص-

يقاصبدونظلومللالافتصارعدحملتهعايةوتصصعليهكانماأل
دد.أوش

استرجعمامتر@ى@@لق@ى@ةأنبعد@للاع@عايهمرص-ولكن
فط@تهانىمذامرس:لظ@ى:@ل@طان،علذأ@قل:..وظونمم،

قىينه..ومنوسوشه.قو.@ب@انمملمنلتطى،لوص%

@ضحبين،طقعقكلهضلللإنسان،عدو،"الئطاناى:ايه،8
@ل.لإصواوةدا@امر@فا:@@

فتال:آخرواستنفلىانمماوللاسزجاع،مذا@لن@مالىأضاتئم

ةد،أ@نرنىظدت@)دب8
له..،.ير

اءوجمرقعد-بدون@طيا@جمد@4@ملام-@اليهسى-مرلظاى:

طيهاتب@لتى%للا@فر؟نشى،%ظل@ت@قي@ربوالاصتغفار:لنمم

2صالنرطب@-3@دكل(1) 1



..9ون@لثرلهز.ا

ان@،دنج@،.له،تالى-،.افه-ضفر،ذنبى،،دفامحفرللوت،
صسبحأنه-.-

@
نمحيم،@غفورأ@

@ثةالناللرةعليهمر@ى-كدأ

فلنعلىانتبماربنقال:.شه،على)با.وشكرهربه،يلىنوبته

ين،.ا@لى--.ظ@برأكون

ويطلقأعانه.ذأفلانإظاهريقال:و@ل@اصر،.ليره@لحينةو@لظهو

في،.ذلكبحدو@لائ@نمالى-:.له-شومنهو@طع.@راحدهل

8تى5الكشات:عاحبلظ تحان@أنءوزعلى،أنمتمما4

@ثوندلئتوفي.ة،باالنضمح@مكناب!أنمتقدير.:تحوت،ر@به@

ير@
بحقأعمسنىربل:كانه؟أ،استطايمرنوكللجرجن،ا

ا@الجر@ين.فهيرمحتى+@نأكوذ-نئالمنفرةمقمح@اضتما

قثئرهوجمالته،فىظا@هوا%نىعون.ما@بة@ينإا@ى:امرةبمفاادو@ر

سو
ابنىبس.وكماناد،الوعلرلد.ك@ب@،بركوكان%كبجمثأده،

مفظامرةجمامانىعون.
ةكظامروالإثم،ا@رمإلىنهاهرضا@دت

رله...،@كلللمافىلى@فتللمانبلى@الؤديةالإصر

لسلام-،عل@مرسى-منشالى-اقه-الىايهررةالضرأمحةوت.
)علتهوشدحه،ورنقا.علندل

وصنج،"وخرفهبه،بر
نه-،بحاله-فها

ولابنفوناالنهنوش@لعالاب@يهمن،وم@ذمانفىصنجارا،شانمنفإن

."حانجهمال

5@لفولجى:لظ

@نن-مقوبرو@
-3وعلبهافهلاس

مقآل:)نه

@اتيامة،يومعلىالمرأرويهف@@قهنبتصللته،@ل@ينهظلوممعم@نى

معضىومنالانديم،زلبرم
علىنميهلافهأزل4،ظدعلىلينهلمظ

هث@صلابه@ف-3تنبر(1)
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الا@دام،فيةيدحضبوم@مر@م@@

حفأص@ففال:.ادثةاطهذ.بعدمأمر@وسماكان-4جا@ن-ئم

"يترثي-خاقاالمدبنةفى

@قلئ،@يساور.الفطى،قله@عد@سلام-@عيهمرمى-واستصرأ،@:

نوعومنخاننا،8@ضل،فيا@حثالتىالمدين@تعار،فىبسيرنامبح
يدت.ومسا،باتعضوأكاماتمقعنم@ذا@لقتلسي@فرمايترتب8وببهر

الف@لقلقبثمةبثربثرفي،خاثفا8بقرلهو@لضبير
أصلبالذىى

عابهبأنه-أيفا-كا@ئر-اءاث،اأعقالضفى@لسلام-ميهسى-س

علىلركارنهوصلئ@بته،،بفرعونعلةعلىمذأ@رتتئبهناالسلام-
ع@لة

عليه.المسالةأوخففواعنه،دأشواربمابهم،

خه..،يستمرسبا،.اشنصر.افىفإذات@د-:.فىفوله-)ذأ،و.

ادصر@ماخرفمقبه،شنيثأى:
@لحو@،.رفعغرمو

و@مرن.طالبا@لنجلةصونهبرفعأنبير.عا"تلشبثمقلان

صلشتبافإذا@ترتب،و@وت@طشالةاطن.عد.موص@يأوةأى:

ا@لإعرا
لا.@اموسنعره@

كخدفىمادمن،أخو@رةبه.يصتابثس،
عليه.يجنهأنويطاب

إيد5المثاك@:لهأ:الإسولككدسلا+عايهموصي-دفاومنا
."مجينلرى

بمئ:@يموا؟كأرجعفر،بمقصى،ضثىأضمنفعبلى:و".

اب@لعرمقاو@ئفالاطأئباولالجا.هنا:بهوالمرأدوالمزلم.الموجع

2س12-@لثرط.ف@سير(1) 1
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.11الجزءالثرون

اضحوولجامل@لضلالب@)نل@لفالوغضب:صدةسىلاصتال)ى:
أنعلدبرمنحملنىأنبروشبالامى،لىجلفتلهفىتسببتلايلىلبهالة،

@فتنازعلجلثندولالاص،ي@ماظتهأشل
كهمنكملىرظاىلات

به.نحا-او

مبين،نرى)ندللإمراني،فالند@ملام-عليه-@سانومع

مينلل@لوعقتابى@لخل@لىوعلبيشهلعالم،وكراهيتهة،:)@ما@شهأنلالم

فيترل:ذلد@لقوأنومج@لتاديبالقبطى،قهأداع@الىدتذلدكل

لهم@..،هوعدويافىيبعاش@ن@@ر@ظما@ن"

بهفر)ذازرن،@اث،ياد:وسطرة.تجرةخذا،مروأبالئى:

ة.وتسوبعنف

عرعدوانىلبطثى@القبطىنضهاللام-عليهى-مو.بايخن@ى:

دينها.علافيلمجثو@لإصرانيلا،@لمر.

أنلالمفىرو)نص،با؟قافتلتكاتقتا@أنبرأشياموسفال"

المماحين،.مننأنفىيدومارفر،ا؟فىجارابخون

بئ،بخى@لنروبرى
اشد،الإمرمرل،لضمذالمرصلالقاةأن

موصأننولمأتمذا:قىلهوسببرن،دو@مرصى@انحرةمن@نى@للب

بين،.لغىلكطتادله:شماللنبطى،دسنابهي@طن@أنبربى

أكأدباموص@وتىع:تصلموسالإصراشدقادالممى:فيكون

مذابنطدومافدمى،با،لاقبل@-نفىمىففا-قنلتنئلنىكا@ن

الارض،فىلناسفتالاالمافاأى:فى@لأرض،جبارا"نكونلاف@

شنتكلأنوماتىي"
قدفعدناسا@ب@نيصلعرن،ي@كا@ين،لم@ا

أصئ.بالتىسالتخاصم

شمب.وبهس@
لولنفم.لانه@نبطى،مر@@قولذأ@لمرص.@التاثلين
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لنتأنىمرسى-ساى:أنه-ثيين،ىلضاند"را@لللإ.موس

مى.با،@قبطى@
ض

رجعوند
جه،مذا@لو@اص@و@8فقالتاق@ث@جهارهذاارأرىلإماما

مى،بامرفالعدولهم@عربالنىيط@أن@راداكفلتال:.تالى-نه-لا

دش)ننوله:،وأيناغير..لامن@قبطى-@منا،طشه-إفن@قرلفذ@

هووكافر-نقىلا.يمرنبانلالملالميق"الارضفىجاراأنالا

(9)@ضطى-00،@

يخ@المضاكثركاننل@@يه،الفى.سل!صألى@زىالإمامرجهوما

رة@لسوأن@ى@لثاق،فى@لمبلناومببالاول،أء@أ@لجو@@ي
@

يمة@ايمر

لفيل،)صبضىادوافعمرظمطومنوملزمانفرصعايهماكانحكت@لى

@@المين@@شانومن
منب@مونوبللوسين@الظمحنالناعونيىم

لمو@ى،أقرلسذ@تائل@أنلذا@ىرف@،ا،فىحمطربانهمحنميدا@ع

بهراد.-.أعلتمو@فهيلا-الإسرا:و@يسلتبطا،ص

بحى..إدبةأأنىمنر@لوجما.ة-:،سبحاوقىله-
بطرت@

معلى*
@الياق.اليهيرشدفعذ.

@حوقو@فا@نفرعرنبالمدينة،مرصى@تب@ىنتل@برنتضوا@تتدبر:و@

شفرعرز-ل2@ن.@ومز.تيو@اءر@ل-منه.لينتتواض@فىبض

س@روث-أد:س،ي@الا.ة:ن@@د@وأةاعارافامق@ى:نة،االدثاشى
أ

محط.رولمالمللأ،إنبامر@الاله:.فال)@يهوصلفدامرصى،نصبعاصو

ن.فرصنوم

يأصأولبقتلوك،كأسنىيتثاورونةأىليقنلوك،بكيصرونيا"

يئر@لتث@اومقلان*أئ@را،دناسبيز@@تئا@روحمنى@بضلك،بعضابمضهم



.13@شرونا@ز.

ووأنمر.:@تعالقىله-وته.باعصنمرياولاخر،ايامص
وف،بمعربينما

وف.بصربين@وروأوتثاأى:

كإقأخرج"وقى@:
مادام:@لى@ج@@رقالأى:@اضامن

ظيامرصىكد@كصا؟
للخلر،قسدترفىولاالمدينة،منهمقخرج

بد@قتلوك.@مانروأانتجلبذلك،@نامحينمنك@ق

االديخ@،@ق@ى:@نها،ظرجار@ل.ذا@موصى@نمحضجابوا

نفسهويعدنهم،لادترض@يترقب،@طالمين،ق"خانفا8يهكو@الة

أظارم.صللفش

5ئلا:ظربهالىبتنرعوجل
منهوشلك.تجلىرف@،نيرب

@قوم@

وبينى،بنهموتحولكيدم،مقصلمسنىبانالظالمين،
كاماشتفانا

وبغبم..ظلمدفعالافعلت،

جاةمن@جانبهذا@علياصتقد@لكربمة،لورةتكونفا@الد

دظالمفى،@ظميةارئابهتدفعأنو@دو@شوى،اضدهبلغلنجدعرصى،

مديمهممنوحرج
@جاة@و@ل-عزخاالض-مقاش@يترفب،خائفأ

ح@من

لىجةماقوحهاعندمنهماكانذك،بمدكربمةيورةلنا@حكتنم

تاد-:فقال-أحدات،شالمجةتكفىلهلوها@مدبئ،

اءيهذينىسوأتربصقالمذيئتلقاءنوجهولا"

يستقون،@لئاعىمنأمةعليهوجدتذيئماءوردولئا(22)@دبيل

نسنقىلاقالتالبا3!،ما@قالزرودتن،امرأتندويهممنروووت
@لفمس(رةصو)كهم-
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قلى@دثمفسقى@ا(23)كبيزضغوأي!اوعا"يصدرحق

فجا،تة(24)فقيرمنإلى،أؤ@تلماإئئربىفقال@لئل،

انجزليبزيكمركيئأيىإن@تمت:5اصتحياعلىتميىبحداها

نجوثلاتخف،قالعلييما@لقصتصوقمىفقاجاك.ا،كسقبتما

@لقزممن
قنخيردط@استأجز.أبمت@داهما!مما@ت.!(25)@طالمين@

بمإصتيأنكحكأندأ@إىذم@(26)@لأيين@لقوئاصتأجرت
-

عندكفنع@ضرأأتممتفإنحخج،ثماقتاجرنىأن.كلهاتينابفق

افهثماءعيكءتجدنىبنأضقأنأريدوما
(*)لصئاطينمق

افةزعلى،وووانفلاضتأغا@لأجاليننجنك،وبننىزال@لل@

)82(،.ويهلى@نقولماكل

تلقا.نرجهولماتعال-:،فىله-فىناقاه،ولفظ،
منعوبمدبئ،

د@رتلقا+د@رىيق@ل:@صدر.اصمصلا،فىومرفي.لل@على@لظوفية

لها.عاذيةكانت)ذافلان،

عنلتىكاني@ر@قرت@للام-عليهضمبب-لقببلةاممديئ،و،
@للام-.عابابرابم-@نمدبئالىنسبةبذلكحمبنجهاا

محتدأخلة@ثنلم@ام-،،@ح@محبهمرعى-الهاتوجهالانما

شرمئه.فرصسطان

وةأى:
4رعرفيتر@ب،خائفاممرمنسسخرجأن-مد

الى3
ةفتبهه

ش@مالاض@،و@نجوبا،@شام@اطر@فمدالىمدبن

ررعىبترله:،ا@ي@سلامشربه،لامرتلا)يها@وحمههعرت
سفيهدتأن

.8ل@لإ:ا.



المث@لجز.ا
.10وقر

لذىارف@صىوكرمهت@اد-أقه-ففلفى@رجما.سيل@@ل@:؟@

أحسقالىفىوبر@بهدبشأنببته،وشبتهعاونولانى%تجرة،ظضا

ل@الم@.م@لضمنالى@لنجاةبىىتؤ،@لنىاللرق

وب@@لمر@فا
منة،د@لشالم@لؤدى@لهلختبم@دقي@طث@بيل:ا.

ص@الريقالطرإدربثاينىبه@أن@ماأى:اد@لرعوت.الن@ن@يط

إلىمضنيةشاقةرحلةب@وسووصله،دعا.تاد-لفه-

نجقول:)يىوعرلهبلهحمثماذ@قر7طينا@وبقصمدبئ،@رض

دوكممقووجدقرن،ي@@لناصقأمة.@هع@وجدمدفي،ماءولما@رد،

@
ان..،ودتذأة@مر

دوالرروالنعل@نيه.د@لف@بن@؟@فاهلما.:اوووود.الفرطبى:ظل

دبلوخو@عل!طلاحلاجمنى@يهرنةوتوروبافى@لبمعنى@لدضبهونفد

موسىفىرود@دخل.لم)نوا@يه
اله..،بارعولمذا@لاه-لان

ثال@

ولمفعواانود.ممعنى@لملردمنن،تذو،1لى-:،تاوقىله-
لحض.ا

صابلهنلانذ@دال:ية+
قو@نما.ذا@بص@ادااوذي@ذوداروض،@

ليه.صولار@

مرص-وصلوحينلمشىوا
تئنمه@لنىلما.ا)د@لسلام-ل!@

قبجلةفه

منة.كصعةجماأى:أت،و@دعلاين.
يسترن@ى.يقون،@ناص@

ودوابهموغمهم،ا@م
لخسافة..ا

بهت،نيرجهةأوئمنهم،بالقربووجداى:ددكم،مقووجد"

لثيماومرأهم@كا.أتطردا@رنمنان)تينمراأى:دان،وتذنينلمرأ،

36عىلقرطب@-31نثيم)1،



5 لقصسورة1
ص

ثم@لسقى،من@فحاسيتصحتىالما.،عن
دوابهيا،تسقيانماذفىيعد

@رحمال.مزاحمةملى@اقمرةلاما،3

الالوناظ
موسىء

هر@نن@@لساية،ةو@لرو.ا@لى@لالية،عاص

اى:3ظ@،ما@اضعب:.شبهلمحا.ممالالمحتا@أ-،نمرةنر@لرئابة

هلىامن@نربمنغنم@لىخ@ل@ارافعوماشال@أما
غم

14"يستوناس@ا:@ن

عفلموافيهمائعهماسببالإعذ@رونانسبلعلىلهناونا،

صبى،.شيخوأبوناادعا.،لويصشو@تىلاالثرب:،

فدوصمحنه،اربرع@ئى.:@منر@@و@أمحدر.@نويمدو:

رجعإذ@فى،مئنلانصلصبفال:@ررود.
عة.

بضميصدر،ا@ور،نرأنى:.@نر؟@لة
كلضال@وكر@لداديا.@

رع

بفتعر،وء@حمرولبوعاصافيوترأباالزة.لانصى@صدر
ضمر@يا.@

أى:محذوف.لاولاأمق@لضعللمشرلفاد@لازم،@ضدصرصدمنلدال-ا

وبرجرن.
أ

فط.جمنىاطعىالرذمنهى@ماضا@لرجمع@لرعا.،لمو.اسه،يخم.

ل@ثيناسنصقىلاأنعادتامق)نلل@ملام-:عل!لمرسى-قالتاأى:

الما.،عنثرابهمعا.@بعرفش
ومجح

قوقلن@الالامنالنا،خاليا@لا.

فىكبيرشبخوأبوفاالمهمة،بهنهيقرمر@ل@ندناواليسة،المزأ@مح@

@دقى.@والمزاحمةدرس@جممةدقيامعلى@لصا-بقدر-لادئ@

أنوب
طالإجابة،هف@موسى.نهماحمع

ضأنئاوتهما-الىرع

ت.عف7ن@قر@عل!وتد@م@ب@ة،و@لفطرة@ايهبيرة،@لنفوس@حاب

@تى@ا،.بقوله:@لسارعة

ة(1)
1علا4@دبر-ت@



.17@ثرونفىء@@

عنا.وبهيهمايرمجهماأنأجملشمريصأ،اثهم@لاصفئأى:

ببدفرفرومواصتطاعإةحثالىفىنه،ارةض@لم@لتحبيروفىللإنتظار

بئوأن@لناس،نبهثرة.تمك،احمبنأنبسقون-@ناسشأمةبين

ذلك.مح@ش.يمرفهأنثونغهما،دميفتين@للرأتين@

رصم
@قل@@لعافى.لهنهمرتكدلطدضددكثاف،@عا@اقه

أتىوروما.لاجلمشقىءثهماأى:لهما،فئوله:ق"ملخصه:ما

رجال..لا@بتيقلهالأححرا@بز@رأسعلايفرنيواكاعاة،
@

فانله

لوسلنهوالمحئ:وث.لللد)غاثةالمعرثقر@جةذك،فل

أىرو@لعدد،ثف@م@ة@اناس@ن@أ@علبماالزدحمتوندللاء،دكاد

فىمظأتاخعافالعراغم،مترنينغمماورا@م،.حمنأسميقين

ر@مطيهنهوإويروع،@لنبمنماكان؟خالفرصةقلا@مهدبئ

ساعمه.ةوبئفلبه،بقوةظهما،،

8نذودان8وش@سقو5؟فى@وله:كورمنهكيرلللضكشلمنلت:فإن

لافهم@ر@مانما@أ.يهقىىللاالمف@.لا@لفحلص@افرف@نظ@:،

ابلوسقهمكغمفردعالانيرحمماولمدئ،علىومياداكعلاكانتا

صطابقجمفنلت:
دالنوسبعقسالهماتلت:6سؤالا@ما@

لآ3اعلىمزلانتمرس@ورنانفمجتانرأنانا.لنناذددفى@حبفتاقا:

بترمربلناوماا،يفرضأنإلناخير@لئمقبدنفلالربلل،

وأبرفا@خكبير،لد،بئ
يا@به،لتياميصلعلاب،.@@@شد@ضعفه

نف@مط.بأياسقنوايما@@نوطلهإدنا@أف@

لنبىصاغكبظت:فإن
ت@@@ملام-علبهخحب-مرانىاقه



5 ةرص1
لشص@

ا،فال@:الىاشية؟قىي@4لابتهيرض
فللأيئفىر،@يس-صهئص

فيه.متباينةو@ماثاتذللا،فىنحتلفوننالناسالمروتو@ماياباه،لا

ضجهيرالبدوأ@لوذب@بم.الأص@لاففيه@لربوا@وأل

فرورة..،حالةلةااطنتكااذاخموعالىضر،@أمل
"

خهالىأقى@تلما)قدبفقال:@عال،لى@تولىإنممالى-:.@وقىله-

أنبدلهوظمومىشلهلماان"ف@ر،جر
غشهما.للىلتينص

@لدى@فال)د@يبها@نما.أعرضثمعنم@ا،أتينللرىمو.فئأى:

@دأر.فالوتيشبوة،ظلكانتبلن،لل@ذلدفىيباء%تركان

الى@ىومحتاجفقيرإقربى:ياربه:إلى@لتفرعجميلعليفقال،،

غر..لما"اطافيامذأكانسوا.على،منددقي@

لى:الى،أقىلصإفىالطربال"له:و@.:@@اثرء@01تال
صشالى.مكصائقصتترلاصث@.ى،

أى"يرفصق@8أوتج@"

ما،و،الاحتياج،معىلتفمنهباللاموعذىن،بر@خ@وصعتاج،

ومقعنوف،بدوألىاصقها،بمماوالجلةمرعومة،نكرة
ت

ا

لهابان

ضلتقنال.مابصببي@د،لماضمولكلللشوع،فيهوتنوبق

ع...ا@

@لتقا@رسر@تال:مالدبنأن@@ندويهصابقأخر@مالذلدا!
لما@وسم-:علجهاقهصلا-

ربفقال:@ظل،الى@نودثمتين،لجارمرصقى

ت.ادمفتيريو@ثذلالأال@ر،يخرمنإدأز@ثلما@لم
تمر،ن

سربا،@لفرجابهاو@رسلث@ا-.لىصىشالى-افه-واصتبب

)حمد@مالهبخاه5مر@ي:مقهذا@الاهئدتالى-نرله-دلديدل

@ن.م@ء@صأبرليجزي@كبدصأبىننالتإ)سخحيا.مح@تمشى

4س3يماف-صير@ان@(1) 02.

@
2الآلربي-تمبر(2) 0

6س



.@9ونالعثرا@ز.

@ال.وفى
نفم.م

لماه:4بقرك@-*نا:أءاد@ا:4وت@@اق،@@

@ا،كأ*وجمش@ماحافاكرأةيم@،ي.الى(لغنمبااعاصأنانالمررجت

نجمثأسلام-.عليه-@ص،فسلماعلبهفضتاخبرما،عننالهما
علتمثى)حدامالجاتضافى-:نال-أ@ا،؟الىلتموه@ب)حداما@
نتكافال:أن@ابطماابنعرروىحمنرافى،؟اطضىأى:)سخا.،

ق@ما.أى:درعها-بمةشص

ئم
الظ

@@أأصمقالىجل@فىصالمفروناختاتوقدكير:بن
لأ@افىاقهأرسلهالذى@للام-عايه@لني-ضبأنهأحمدماةأنرال

واحدوعيرلبىللئفالهوندكورنعدرمر@كومذأمهين،

حاتم.ابىابنورود

ل@ا@لعلىرصونلىأنهسد@لترىصد،.لقصلطبراقروىوفد
مرصى.وأ@تانشحيب،مبضمرحباله:فقالوسلم-عليه@ته

@مز@ف.رجلوئيل:ث@ي@.أخىبقابلكانون:2خروياد

ت.شهل2

ةسإثايهرن@المقرىننم.@قه-رحمهنال-نم
ث

)با.كانلرأة@يب،

مقالاحادبثبشىوماجا@مامنا.فى@لقر2نإحمهعلىبنصوسد@ن،

إصناد.،يصحلممرسنمةفىبذكر.@مريحي

عزو@ل-@ا@ت@-قال@.الذىللنيرنتظار@و@ىيللاولموا@نى:

)ستحي@.،ملىشىكوكا،حالةلهما،سئا@تينالمرأنينحدىلمتهجماهد"

لفنايات.@نسا.شأناتوع@نحصمعلىأى:

بدبجزللحذور@لبه.بصرك،ابىإن"جزة:مرينةببارةلتنا"

غن@ن@.دناسقيدملقىكلي@أى:ل@ا،سقبتمالعر

فلا@ى:جما..،ندا"للفانهالاوذبأ@ا،ةلدصموصىشجابوا

23صى6مير-اينبمن@سير(1)



5 @لقصعىرةسو2

علبهوش@ي:@لقصص،عيهوفص@ايهبير،@لثيخبيتالىصىمووصل

أرنى@دبئ..فىمروبهاومق@قطى،@نتلهمنذالد،يللهجرىما

المقموص.@ى:المفرل.لسمبمعقمصدرفافالقصص

@أى:نال،
ع@@ض@مننبهرتلاقتدسى،السكبير@شغ

@علاالين،@

نو.نهملى-فما@فه-لبهاكفقدوفىمه،نفرصمقإلرسىلاقصاى:

ص

مقا..ب@@و@لان@@@صادتلموسى،كير@@ئن@مق@قول

الوفتذلدفىن@ما!جأص@سلام-@عليهمرسى-ففدكان
ا

أنتالى
يزقب.خاءفاممرمنخرصأأنبعدوالا@شان،نم@ا،

شالابيا:ولاحدى@لفتانينبهأشارتاذ@د،.ب@د7ن@قر@@ئمنم

لنقولأشحجا.علىالىمرمستجا.@نىواملا@احدأهما،لتقا5تال-:-

لنا،.سقيتماأجمرليجزيدكيدصابى)نهله:

شاننصد-وأصت@قامةبوضوحلايهانا@تأى:اماجره،ابتيا"

اضأجرابتيا@لخصة-يةلقر@لعرفر،@فقيةة،@لفللية@أةالمر
."@بيت@خارج@صلو@لتة@رعى،@تب)يهفينا@غريب،@أرجلضا

ل،@الا.ى@ض@استابرتمنصير)نهبترلها:طلبياعلاتثم
@@:

خن-و.فته،وأمالترتهالممه،بهذ.جدبر4فإمشا،@وعىاسناجر.
لئقةوعلا@ير.لكلأملاكانن@،اوالا.ةدض@ب@نوخلق@سدوكهد

"وأعرانهم.الهما@رعلىبهالناس

اتاد
وثريحهاس،بنواحر،نالبر؟.:@بن

)د،وابو@ا@تاضثا،@

8تالتلماوأحد:وغر."وتافة ى@لقوامتاجرتمقشان4

ية@فالت:6بذلددوصاطأبرط:لهطفال@ن،الا.
رى@

@لى@ر.@



.31وق@عحرلجزء@ا

د:نقالأما@ه.ت@لتصلما@نتوأةرجال،عشرةالاحملهابيقلا

اعلمبكصاةنىى-أىفاحنفى-ق@ما@@)اجتنتفإذوراق،مققس
اليه،،5(.لامت@الطقكيفبها

بمدئأحىوكانهابشه،عليهافترحتهلماالكبيرالثيخواستجاب

مرصإفى@ءمهنر@ظركا،مةوس@ضصدماوطهارةما@تها،
لا:نا

"."هاتينابننى)حدىحيدألمأن)فى@ربده

روأر)فىمى@يا.أبشه:لاقتراحمتجيباالكبيرلمرصالثيخلال@ى:

مايخن.نجتىاحدى@روبإأن

ي@ر@دولعله
@ثعور.اساجر.،أتياله:اتقاالنىتلكحداها،

صه-،إنا!راحةعلىالحرصلمطرت،والا-@ايمبير،لث@تيوص-

هن،ا،.وىال@مذا@ر@لينوابنته،تلببينتمتثريفةعاطفةفاك

سلام-.عا:4موسى-وص

جلفى@ر4،@صاط@المرأةرنبةالىلإشارةاما@اشالاياتمذ.وفي

نجة.ارن.@ت@تقعليلواأنبالمقل@.الابا.شأنمقأنهالادالحع،@

له@كلى@ر@ل،المرأةمرضيردومحبةضية.الافى@ن@@@لثوكافى:فال

ملىأبةحف@خهلا"عرفى@رمقأتكاالإصلام،نىنابتةسنةومنه

ةماووكذلدبوة،كأيامبة@لمحاأيامفىوقعمماذللاوغيروعث@ن،بمر
ع

وسم-عليهأتهصللقه-لرسملىلننسهاللرأةعرفىمنا

طبيأنابم...،،ئماقناجمرقملى@ن8:-"ةسبحاوفىله-

@للام-.علبهمى-صرعلى@ايهير@لثخ@فترطه

23جلاصيرابنص:كلبر(1) 9

ةنهيم(2)
خ
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صل@ةرسو.22

مانيز،ابنى)حدى@روتجدأن@ربد)ق@لتأيهد:ببةدل@ى،

صنبن.ثماق@ى:بم،فاقمحنى،لرعىعندىاجواشلأننجرط

مق)مااروال،علىمحلىنصبفىتاجرئ،أنصملوقىله:ا@لىتلظ

المف@رل.منأواعلى@ا"

عذوت@ثاق@@فمولنأجرق،5و"زلكاو@ليدعدامثروطأى:

"،،له@وتحمج،ىافى5ونض@دتاجرق@ى:

كابرسنينعثرأضتدإنأي:فمندك،ااشتحثحرفإن"لهونر

كرموك@لتففلسبيلمحله@ندكمن@لإتمامفذ!4أىعايةءش،محنلى@
.@ثماقىعليدصقىطأ:لافإفا

بيد@ماءيئ،@مناقهثا.نلمستجدقى@يدأثشأنلؤدوماوقىده،

وصى.ع@.@حيخعرضهالذىالمهف@نلح@

خ@لالامورففى@ص.لتبدعايد@رافقأنارورومااى:

@حنين،اط@دشنمالى-انه-ضا.)نمحخ@ئ-بللد،استئجارى

بالهد.الرن@وفيالجاب،لينوفىله،المحا.

@انبنللىض@،منأةعلىللدلالة"،ضاء@نه.)نستجدفى5ل:وظ

يد.علتهوسترفبقهنويرصنمالى-،اقه-الىرمأسضونيش

أبماو@لينىذلثلشال:،؟مرسمارد؟جمحاة-حا@-نم
جمل،وماننرلملىوأقهعلى،عالراننلانفيتالالجين

أى:يند،وةيئةذل@5لأبمير@ثيخ@علاردفىو@"فالاى:،
مطالبناو@ويخد،يقرحاعلكائنعلى،وأشترطتهلىظتهالذىذلد

المرعهماوالإسارةخر.،وبلندوب@قالإشارةءثدأ،فاصمبهبارأ.
@نلا@دو@نوحوابها،@ة،شللاجايئ،أيمافىقىله:أى،و،عليهت@اقلىناما

دلتاكيد.سةزةما".و.عله،

3مىص@لبلاليعلىلبللح@د(1) 45.



.33ونلجزء@امنرا

@الاجل@-أىوالمعي:
نضبتهللأعرا+أو@لثرأمصا؟نبةافا@

فلانللمءفى،@ى:عل،فلا@دوأنعندك.ااجمرسدر@دبتهبه،ويخت@ى:
د.تجاوز@طوان:ا@لو@

نائه@ظه..افىذلكسر:موقالأىتماملخمهصا@ب@لكلافنال
طتائقرحاولافتامحترطشكلى،عاأنالاعهكللانالاضرججمياجمننا

أتمر@ا-أوأعاو@ال@ت-ن@@ين@لأ@مقأ@لاى@اد:ثمتسد..@له
ادقطب.اكطلبفىعلىيمتسفلااى:"علعمر@نفلا"

الاتعر،مرالذىالاجاينأحدفىانماصواننمور@فلت:ننج

جميحاأبهماواند@نلبقسقفا@ئر،بتتمةالمطابةوكل

سدلامحلرأناعلى@مشرصادةباكطولبتإنأفىمحنا.،؟نك:

د،با@طاصتقريرلدفي@أر@@مان.@على@بادةلز@اطولبتانلكحكة@فبه

ولذ.ذا@امااما.@@سو@@محليالا@الينوأنمشض،ثاتوأنه
غ@ف

أيختشتإنرأبى.ادمركرأىلم@تمة@و"@قضا.،فى@ببنهماتفدرت

..8،1،.طيهاأجل!لملاوابها،

وناكيمه،العلانونجقوجمل،نقرلماعلو@قهبقولا:،ودوالمض

وجالخرعلىنهاراحدسبيللاوأنه
أعلا.فه

ناونماسعايه،اتفقناماعلىورقيبووجملسهبدناد-واته-لى:

دة.شهافه-سبحاثهادته-وكفىننفيذ.،@ل

صمل!رصأن.ملهوول@@الأنار@منجملةكئيرابنللإمامساقوت

الاجا@ي،اطرلقضة-@ملام
"

أنعجاسابئعنجا.اذلك.ومن

-3وعليهصلىأل@هلقه-رسول
نتالاجاليناىبرال:صألتفال:،

ى

سىس
8واوي@اأبرهابة:رواوفىوأ@هما.اكياتال:أ

لم،

س@ا@لوحووةلا.بس@ءنجهاجمة،رالاباشدمن.فىوللتا@لملاا،

8.كصلانح@شهت@بر،إ)1(

@

33جلا@ىابدكشيمرلبع(2)



@ةرسو،2.
دص

@يةهمة،قو.ا@اوضرباة@@بأسا.ولصوش@ملاب@طبه@رس-عيه

دائمالانجففعلهابجايةطببعةقو.الخاج،اعانة@لمرطنفىكلنحمله

ألاولايدكلفىفطرفيتةماطنةومن@ليين،بموفرضيهمالاأمام

""ابالداليهقمرعكثيرالفه،@نذكرطدائم

و@لمفات،رلليا.،@لنض،خولمدقية،@لرةيخا@لفطريرى؟

فرمانينشلذلدصوالاتو@.،@لتكلفعفو@لبمدوارفوء،
1 لهماسقى@تينأنفى@1

علشي)حداماجا.4واللتينكنصهما،مرسى

اسأجمره.أتيالايها:قالتنماستجا.،

ادئ@يخذددبه@لاثكانم@يخهابرىكا
منور@بح،مقلمندبهير،@

ةابوومقفات،@تلبعلىوالا@لئنانالامانب@خلحيهم،طيبفىل

عنرعباخاتحقينملوفسلللثرفة،@راصفتتببرشدة،حمايخة

سى:الأجو@لزي@طر
تاد-.@فه-مح@

ضاما@لتى@مئر،اتلمنوومضت
الكبمعند@لشيخأجرامرس

لإحدىموصوجوشعاجه،بهوعدمماواحدء@ماووفىكامدين،فى

طقفىلهلاذاحدثمحر،الىباهلهوقرر@رجرح@لبهكل،لشغابنى

@لبديئباملو؟يم@ايهر2نلنا@لقرمج@مردنهأ
يىسر-لموحلىثم@

فيقول:ذلدي@السلام-

أنارالئلررجأتمننىابأظهوسلرموكأالأبئقفىفئا"

تجذؤ؟أوبخبرمنهالعلىآثكمنارأ،إيىآنسئتاموالانلهمالل
@رادىهضاطىمنىنو،هاأأفلا(29)@لونتلعالم@نارمن

اكلهأناإنئمويعىياأن@لشثجرة،منللبابهة@بقت@ق@لأيمب،



1@لؤ 5رنر،.@0

مدبروذجانكأنهاتهنر8ر7هأفئاعصاك،ألق(30)@لالمينربه
أ

كولاتخ@،!إبلىمويايمقب،وأ
اصملك(31)الامنينمن

إحكإليك-واصنمم2،موغيرمنبيضاءتخرئيفىتجيبكثدك

اكانوإئهموملئه،فزعرنإلىربئمنبرهأنانفذاك@رعفمن

منهم@قتدتلرلث!قا(32نرمالميقينآ
)ك@(رنيقتدأن.فأخاف"ق@

إفىمدقنىارفسىفأرسلهلسايممنىأقمعموهارونوأفي

لو@بأخيك،عض@تكسنشذذ)43(،يكذبونرأنأخات

اثبمكماوئنأنئاباياتشايليكما،يصلرنفلاأساطالكا

)53(،.@لفالبون

قةفلاتاد-:،قىله-فى@لبا،والمر@د
@الم@0،0الا@لى@وسى

@

مدين.@كة@ا-بمير،فد@دثجاجيرأو@ىلىتفاما.

بإحلىوتزوجفاماظ@امديق،فىسنلإطعنرمرسىوبهثوطمق:

ادتاوصت@.بنوسارأىباهله،وسا.نه.اساذن.@لكببر،@ثبعتى@

المقدس.جمتمرتجل:آخرنم@لىأو@رحمه،ؤزوىربه@@@سمصر@

2 8

1

وصالإبناس،مننس،6@و@نظ:نادا،@علرر@جانبمننس

حق"4،لا@تباسبوضوحهصرف.ابار@كء
أبجمابح@ه)يهانها

لا.رؤيئ

أبجمان"وجلا.وفرحةر@ىعر،)د.أعلهةسيرهوخلال@ى:

."نارا@ور



@قصص@رةسهث@

معايمة.نارا@لورجلفد@@@المجةمنرأى:@@

لفسالاحقبقة،نوراأبصركانأنبضهمرلستظ@8الالرسى:قال
بهم:وفالالسلام-.طيهلاع@قادمرمس-امتبرابالنار،عنه

رم

أزالاقل،@@ر@2فىرا.مته،وأما-ا@قبتي@،النارعورةفىاالبحر
وةة،؟(.@نار@المرفانهللام-عاليهسى-مر

يةح@نارا...،نصت2)فىابهثوالاهلهفالنه-،بحاوفىله-
تالهالا

أبعر@لنار.مامحنىمهاوشلزوجته@سلام-@مح@ي@موص-
صر@وسأة@ند@اأى:

فيولأ@.@لهفال؟@.،و@بوضوحنار"

اليا...وسافبمنى،مقربةعلىنارا،نست2اق"نمم@
ةنهاجذولمأفطعاو،5مسيرينا،فىينضنامحبر،شهاتبم2لحد"

نصطلهن،.لحالسبم@نارمن

"جذورةأر"حمزة:ا@ها@يل@:فال

بفم
أط

حاإلة:م@صمونرأبم.

مرمذافار،رأصهفىالذىدفىسلغاتوس)يهسر،بالبانرنأوتر

يقننيماوردوندغيربىنارمنرأسهفىفقال:بعفهموفيد.المحور.

لمناررأسهفى)كانصو@ه@لحود@لنليفل@لحذوةوشل:فيه،اللهبدوص
0ناررأسهفىماالاشاالمر@دو@يسلم 0،0

بهاالنارللاشد"منابالاقرصنىالاصعالاءمنض@لين،وقرله:،
ةالاتا.مقبدلهنيه@لا.@و@@برد@@من يل..

ق)ي@،،خ؟@ر-ح@نمم@فىابهئوالاملهمرصنالأى:
طنا،وفىيخيدفاجمل!جامنتيما2@ملى11،1صاذمبناراأبصرت

تصءدفهيرجر،@مققعائالاما.@او@شمل
"ررد.منبهااو

(9)"
كيسالآوسء02صيم

3ص3الجع@ل!-دحاضلأ@طد@(2) 4



5ون@لعثرفي.أ 2

موستضىمائدذلكنو@مصه:،ماكرابنلظ
الذىجلا؟

سربلادصدايخل:،باهله.وصار@لغنم،رعايةفىسر.وبينببنهكلن

@لطريق،نلضلزوجته،وئهصنين،عثرمئأكثرفهاماعلالتطنيةب

سحابووشتا.،بردقوجبال،شماببينمزلاونرلئاتية،ليلوكانت

بزنديقدحوجلوفبابوعللام
كاا-نار@يخرجأى:نارا-ليورىمعه

جر@
نجيأثد.،ولارذضجمرج.ولاشبنا،لايقدحلجملبه،@لادة

"،1يارا.ر@للرنبجامقذس3ذموكذلاى@

للناريخاافىلأ@لقالوصلانبعدلموصماحمدثسبحاة-عين-نم

فى@بتبمنا،أراسضاطى.سنودىأنام@لخانالى-:.فقال-

@لمالمين،.رباقهأياإقموسىيالنالثجرة،مقالمبارة

أ:4.@ا@لر@دى:وضاطر.ر2@ا.@ن@ر@لنى)د@بسل@ها،لفى،و@ل@ر

صضه.-بهئ:وا؟

مقد@ش"بصرماالى@لنار@لنى@للام-عليهس-صأقلحين:@@

حمع@ى:@ر@دى@لافي،@اد.ض@
ا،@عانب@مئندأ.

@ى:له،با@شبةيهن

.4لاتجداء@فافنرآما.إلى@لنار@لنىييروصلموس

@بم.دبنذسناضرك،.المبالى:جمى،با،@المر@أنب@فمويرى

برة.

حالصذوتأوثى،ش"@ترلهاق@الماركا@فى@لبقمةوتولا:،

،

من

كاتفإلهالراد@/شاطى.مقاش@لبمل@البرة،من5

علدما.ضلا

بر-ابئع.ت@صير(1)
2ص5 70.



5 @لنصسوص.28

اوب@بقم@:
عم

@التعا@
ظا@لفلى@با@رئ@فر@تكون@ق@لارفى@ش

و-
ا

وبقاع.@لقا@-وفتعلباهبضمبقع-
الابا@وكا@ووصصة

)@الهارولموص،و@رسالة@ن@طبم@مننجاوش@
يدبه.علىياتوا،المحوات

قال@ادطيبالم@كلف@ذلكمننودددار،@منموسىاتتربفالاأى:

لشو.أجمةمنالمب@رةلآ@ب@@محلوأالشت@ل)@با،بسيروهوبم"ةمح@

@@جرة،@محلدتنصمى@و@ل
ذإ4@@رحمدةنتكالبهاالىسارة@

ن.الم@

@انا@)فىمرس@باأننمالى-:،فوله-فى"أنو.
الالمبن،رب

قىل.@لفداءلاننضيرية،

ال@هأ@اوتذكر@نىتنبهمرسىياأننودىاى:
لمين،@ل@رب

ربانهاناإؤبامرصى@نتالى-:،وفىله-كر:أنالإمامل؟

ربدصوبكلهيخاطبدالمىى:"لمد،@ط@
بناءلاإكلمال@ظ@لمين،@لط

ذا.هفىتالمحلوظممانلةعنوننز.برونضىضالىاه،سوربولايخير.،

.(9)ة-سبااله-افىووصفانه

مم@ب@ص@ننوله،محلىمطوتص@اك،أ@قوأنة-:،سبح@وفىله-

ضبحة.دلار6هانهتر...،فىفىله،و@لفا.ةءهمامفرشد@.،

انا@قهافىعرصيااننودىوالمى:
رب

ألق@ند@وش@ع@لين،@
أى"جانكاكا8ببرعةشراى:تهؤ،ر7طفدا5@القاما،"عصاك
عةصرفىكاخها

برط،بلبثعبانأى:جان،أضطر@با،وشدة@اص
أندون@ا،خرظ.مارباوفىيمقب،(ى:ولممدبرالدفى@فهويمرق

لها.ماحدثلو@يتا.ماذابها،@يتب@نالما،@ر@

كهه.عى5بم.ير-ابئفمير(1)



.39لثرونا@زه

أمامه.فرشأنبحدالىت،رأجاكراذاالمقانلعقبيقال:

ياهنالم@:فىله-فىأخرى،مرةجماء@لندا.ومنا
لاعفوأنجلموسى

للؤمين،.من)نك

@
)فدرأشهمماعفولا@الىكنشايمهنالم@فرمرسى@تبلاث.@

رسالتنا.طلالختاربئي@،عندالامنينعبادنامن

ضرججةبفىيمكأص@لاضال:،2خردبامرسبحاة-امر.نم

."يخرسر".منبي@ا.

@لفغء.ممسنىد@الخالسينبقميدى@للد-اسلا،.ونظ.
فى@لى..@ن@.

سو.غيرمقينا.جضئوبد،قحةفىموصيايمكادخلأ@:

ودبت@ل!وابخاخب@هلرايدجناحممنواضممعب.وفى@ر.

وللفزع.وف@ط

شاد)ر@رب،@قحد.جنااليدو@فحم"لايهريمةيالجثهوالمقصود

خرت.ويربلفل!،مل@لدانينةيخلماالىموس

صياسافملدنى:و@
نماقى@..يمدكلأفزعد@مرذان@ناك؟،لمرما

لى.الاوحمالهاالىت@دبد،ثوفتحةفىفادخلهاعها،وسحاياضها

يذبصدرك،اليمكداضحمالحية،معانجةعندخوف)نتابد)ذاو

وف.طعند@

حناحدللىمإو@ف@فرلا:،مامعن@قلتفإننه@لكثا@صاحبلظ

لىااللام-علبهموص-أن@حدصا:محنبان،فيظت:ألرب،من

قات.أ@بفملببم.،؟@انقامافطرب،طفزع.@حبةا@دااللهظب

الاصا.عندمشه-أىضاضة-فيهبيدك)نقاكنلمله:فقيلالثى،

@لنعأرة)ك@--



القصصصورأكه.

اتقابلىبا،نم@عمكصكتيكفادخلحدة،تنلبماف@دالق@هافإذا

.

طيد،عضافةمامرجتنابلمالامر@ف:@لبما.،أخرجهام

أخرى.صب@زة)فلهارو

عندوتثلد.ه،نف@وفب@نحلد.)به،عهجنابنمبرادأنو@لثافى:

ببضصلاحقالساحعة،)تلاب
،0(1).

ومئه..،نفرصالىربكمقنانيرمانداشفرله،فىالإشارةمسا@

مان:و@لبرنإن،برما5ومراطنيلمراعاةوالتذكبرو@ليد.إلى@لممايحرد

أ"تاجم@لنى@لنيرة@لرأضحةعةأط
مم،

@ى:عارقا.يتماخ.لاملهو@

حجتانو@يد،ندصاوصامرص،ياإباهمالكطيناكأدلتانالممجزتان@اتان

تبدنىد@ومدئه،نفرصبهما@ل@فاذب5ربدبقئ@اناذ@تان؟و

لنا.@لعبادةبإخلاصونأمرمالتنا،ر-

ضه@ار@ين@ى:نمقين،قى@اكانوا"و@النهفرعون@ى:احهم،،

لباطل.إلى@أطومنبة،ا@اد@لطا@ة

مرصنذكوومنا
فقال:عداوة،منمهوشفرعرنب@ئو"،كانما

الاياتبهذهليم@ذمبت)ذايقلون،أنلأخاتنفافهمتنلت)فىرب،

شال-@ته-رصالةتجليغمنمروباذل@،بقرللالام-@@ليهومر-

مؤلإ.الىيمبعندماومجفظه.وجل-عز@ه-ةبرعاليستمينفماس@

للفاسقين،الاقولم

أئ0،0نالساشأضحمرهارونوأخى5نرله:ذلدلىاضاتإئم

وتوضي@.اءقت@انوعلاال@رةعقأالدات@منى@أ@ر@و

ار"س@ارطه،
سير.اليو@ر@ر@لردء:بر@حكأنأخاففىقنى@يد

ضبر@(1)
9
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اكىالحرين@لؤ.-

قي
اذا@بد@ر@ررد@مل!.اسةا)ذوأردأنه،@رهعلهردأنه:@@

ينقفى.أنمنيخحهبما@تهقي

عدنىبط@)م،@لضعزلا.الىسماسرنأخىنارسلأ@:

إؤأو@افئائيه.ساد@رمنجانئوي@رسالتد،تبديغمحلاوييق

ما@رنأضممىلمإذا"بونبمنهاناخافانىعلى.،لمتد@ما

دتنى.و@يبتى

كل@ا@فىتلمتاملوا
عالاى-ر.لسان.مح@تعاد-أقه-صانهأفىم

برى@للام-
اقىتبؤأنوحرع@ملىربه!رسالةفبلغفىاخلاصه5،

وجه.وأحسنعورة،اكلعل@دطببآئحارء@التبلغ

أنبهئدةما@لف@أخيهتمديقنكفإن5@ابهثا@:عاحبل؟

صد@لناسيتولأوتتاصلهيترلأننجمليتهنرفى@ب@تات:

بهوبجادلني@،@اقرلوببسلقااطبلانهب@صأنفماصطأخى،

لذلك،4إليمجتاج)نما@لنحاحةوفضللبرماق.باالقطقب@الكفار؟

.(1)0،نجهإنيستودبانلامحباقفإنصمنت،لفرله:لا

قال:طصرلموسأبابتدتعالى-ا"-@نذلد،ب2ن@قر@ع@ئم

8.ع@دك*لغيكدس@ل@*

بثعدتثتدوشوىء@ليلىتله،؟الغويةعفابةكناالممد:ضد

الى@ايمف.المرنقمنوصروقوته.الند

ي!ووشاتويىمرسى،عاند@اإسنجنا@@م@نه-جحاد-ظأ@

و%حمةأى:ساطانا،5وثيئتنابق@رتنال@،ونجعل8بايخد
هانأ

تمعةوفئ
بكج@.@ل!بحظبانولأباذىا@ي@،يلرننلا@المين.@@

عى.18جى@نح@"تممديربرا1@



لفمصسورة.*

إلىبااذ.و)فى،فا@ص؟فرأى:ذإف.@@:"ات.باوفوله.؟

@على@الدالةباتنامه؟وقيفرعود

مافبله،الفرنؤكد@نالبونا.@ن@اومنأ@ماناد-:.ونوله-

اعد:4.ملىوالنمربالغلبةوتبثيرهمرصى،فلبتقوبةمن

فرعرنالىاضباخيد،وسقريكياموصى،طل!اجبنايى:

نينالمزمننبح@اوصنأتمانانيمروتعبهم،جفاطل@وقومرفسخمل

وجمنده.فرعرنعلىو@للطاندنبة@أعاب

بامأوجل-عؤربهما-أمرعلإما@ملام-ومارور-موصوففذ

نمادقه-@بان@عى@بإخلاأهوايامرادق.ةلصلاناهفىعرناد

مهوقوفىعرنو@نموصبيندارماذلكبمد@لكريمةالآياتك@،

@كلال...@باو@لاكق،اطفتحاربا)كتوجملدلاتا@عاور@من
تفول:ذلككلالابك

ا5موش؟يامجا،فلا
سمركمترى،إلا@ماصقالوا،يش@ب

ج@هبلنأعلمربئمو@راولالل)ث@(الاوليئ3إئنافىبهذاحممناوما

لاإثهالذارمايخةلهنكونوشعند.،منلجلدى
يفيغ

ىإليمافيرمنسكمعلتمالللأيأكافزمرنوقال(37)ن@@نها@@

بلهإلىأطا@لىصرضا@لىنا@صل@لائنكلمامانيالىنأويذ

لأظ@هوإنىمرسى،
د.بخووهوراسخكبر(38)ذب@ين@من

ناهفأحذ)ك@(جونلاش@ينا@إنهموظنوااقئ،بنيرالأرفىفى

طضةكننانطزكيف@يتم،قنانمقيبئوبؤد.
ثم40)@لظاييق



ك.3ون@ثر@@لو.

)؟4(ينصرونلا@لقيامهؤمبلى@لنارتيدفونأ@توجمأ@م

منم@لقيامةوبؤملغة@لذنياهذ.فىوأتبمنام
(42)يرصين@لة

الأولىبع@افىأملكنا@لقرونمابصدمنموسى@لكسابأففنأولقد

)34(،.يتذكروندلعئهمورحمةومذىلئاس

-

:"طفات.رصى؟إ-م.جا.فلاتالى-فىله-فىبالاياتو@لراد

دلانم@علىكماواحممقكلولاث@للثا@ماةقمليموبها@به.و@@لما

تالى-ربه-ضرمنبهجا.نجما@سلام-@عل!موص-عدثهلىتمددة

حدواقهببادةلملباصوقىمه،فرعرنلىلمموصووصلو@المنى:
1

0.

لصحة.ودلالهعدقهعلتملو@لتىبها،نا.أيدى@لتىبالممز@تمجا.نالا

@ى:مفترى،مححرلاهذااماو@لعناد،@لتحعسيلعلىلهرا،،،

ننسد.عنهنبه.أنبتالا@رموسىباب@هذا@نى@ئتماله:را،

ح@شالرا-؟بطلانا،صنهأضدب@خرمذاالباطلفىلهمكدواأئم

."و@ينا،إتافىأابئحممناوماعهم-:الفرآن

حهواقهالىمحبادةالرةمقيامرصبهجئتابهذا@نىحممناوماأى:

نبى...بالدلنا)خباركقو.
نثى..ماحمينا

ع@وات@افىأوكائنا@نا

علاوبهرلمحمق،اطعنامر@م@م@لبململىاونولهمو@ينا،بانه!2

ح@.لقيا@يهما،ن@ردا.صصعلبهمردوتبراو@يهرت@ألفوصونما

عن@...،.منبالهدىجا.بمقأ"ربىموسىلو،@@توله:القركن

ربوملنه:عونفرعل،ر"فىسىسوفالاى:
وخلقم،خلفىنىأ

وي@نمببىوسيحمعنه،مقوالحقبالهدىجا.بمفومنممئل@م

لادل.مجكله



الفمصسورة534

لهب@لجالدل@لإنإن9ن@ه،بربدبأفهبلميلإميليهحء@وص-ببملم
لجانها@-لروفربررم،،إدلممتشلي@كفىلى-،ت@أفه-فدمن

تإلبها.اته-أيلهلقالمجردتقطتعنأ@ننىصرسحيالمنافكة،

ماتبله.ملىبملفا@لدارعاتجةلاتكرنومنلا:،وقي

أى:
فة،لى@@االة"لهبهوتبهنومنمقأ@م.أينا-وربى-

@ي@..@ماتج@و@

اسود@الاقة@ى:@لد@و،@ا@ةلهبهوننو.له:،فراثلرس:.قال

النةاللب@ينفىبمابها،اد@لإن@ضمأنوعاثتهاادنيا،ومىالدار،فى

وكرمه،شالى-اقه-بفضل

ضةبيانبهنمدظيلالظالمرت،يفلحلا)نهسبحايه-:.وئرله-

تتخلف.لا@لىنعالى-مننه-ش

بلبمطلرب،لاظالمونزيفرلا@ن@هاقتذت-@نه-صبح@)نه-أى:

ا.اضقامرئماقهبنارقاراالذينماطبةبالحاقةرز،يضالذيئ

ي@حبم@لسلالم-،عليه@رسى-منيمماطذبالم@مذا@رد)حكو

ماح@@تى@كلذبة،@@لد@اوى@ط+الهفىفأحمذور،@لشالمتطاول@عونفر

كل@ا.ف@الهشلملها@للأماعكيانرعرنوقال4:5نرفىعظ@لض2ن

الاضر@فل@ابادفعور-و@دكذب@سم@لعلامه-لقوممونفروفالاى:
صواى.الهمن@@ماعلتاقأتباعى.من

إطلهم:للمضمالأةوكرور،طنياننمابفه.علىلدلاتوقىله

له.وجر،فلااعلهومالاسر@ى،لمالهامناكنب@لمملم

@جهلاء@شأنو@اتسبم،ل@كرتبارالهنيان،@الهر@امذمهقربلقاوتد

7صلولوصء02فب(1)



.35ونشا@ز.

ماقواكاش)نهمفأطاعرهقىمهستضظبقرل:.)ذاقهوسرقا@ا.

أصقين،
(.)

سو@ى،لهماللابانهمهشأمامدعراهئجاءباةدوبمدتظامر@

امانيا.لىفاوتد5ءإمان:لىزبر.فقالجمتة،اطفةسرعلىصىحروأنه

مرسى..الهالىأطلععرحالىفبلال@ينعل
"

ظ@لى:المرتفع،@ئ@ماشالبنا.@مرح:و@
خ

@لطينمنياهامانلى

إو@رى@لعاي@،@مصدوفا،بهتحاا@اا."ن@د.ن@ا.:،.قىبا،2جرا

اليقين@لكلذبين،:منلافالن@فىطفىقىلم:.با@ظقأدوالمرنود@،منموص

ئ."يخر.الهاناكأذثعراهفىبينت@ل@منمرسىنلمتيقن(لاذ:@@

مدا

أنهفافهمالجبنا.،@باهلين@قىمهبمقولفرعرنلسخف

وصوأن.اه،سولهمال@لا@
ادعل@.فبماباكاذ

لحلحالىعرابئما@ماياعرنفرلوظتعالى-،نولم-الأيةجمه@وئيه

كاذبالاظهافىدمرس،الهالىفاطلعد@ولت@أجابجاب،ا،ا@لغ

لانىلمننرصرماكيد@بيك،عنوعدعله،سر.لفرعونزينوكذلك

"،3(.نباب

فىلم%افىايمرح،بنىتن،فرصدوذك؟ير:ك@ابنالال

نجمالا،مرصق@كذببته،يفلهرلرأنبهذاأر@دوا.كلافه،لىل@بنا.أ@يا

اى:ذبين،@ل@منلافلنهو@ق5فال:ولهذأن،نىصيخرالهاهناكأن@ن

"..@اصرةنمنىلا@ننى
(3)

صرر(1)
ه.آت!خرفر@ة

كي،+.آأظدرصورة(2)

8،،جلاصك@شرابنليب(3)



افلىسررة.36

لاندمذا@لقولعلىفرعرنحملتلىالاسبمابشحانه-بين-ثم

اكلنوونجير@طق،الارفىفىونجر"مرواصكلشال:،@ا@كلذب،

جرن،.لا%)@بنااك@

@ا،@@و@نعلاول@تماد@ةيهاروالات
نط@و@ى:وجهل.نحقير

فىحقأ@لهمبهون@ندونلهم،خلق@ناماألىرضا،فىونجودهفرعون

لمحاسبتهمن،بملا%ا@ناامأ@واعتقالواوطوا@تحالى،و@مذا@لتطاول
@@لقبانبرممرئانب@

بهن@ولكسر،و@لش@لطاولذل@تجةنتفاذا؟
و@ط@ابمابالبمثيب

تجذنالموجشوثهفاخنندذلد:+بدتالى-فال-ننبجته؟نتلقد؟
@هفى@

م...
".

شامته.وقارقهطلثى.@الوال!و@لنبذ@لوح

أضاالاليملعقابباوجنودهفرعرنفاخذ.،أى:
حاجرا@نالقبناباسر

جهم
بها.اعتد@دولالها،5يةلا@نى@ماةأو@طاة@نوباقى!كا@بو،ق

أدطالم@،@عانجةكانجمف8ولثنباريد%فظرلها@مانلفانظر،"

@اتنتلتدكا
3

با@للم.وأشاسلأرواحهممقلشلإفر@ر@نىا

و@لعيانو@لفوقبهنر"فىأئةوجمنرء،عونفرأى:وجبام،"

3بسب
1

م
ماوصعرالى@لنار،"يوصماالىمعصت،بدص"

بها.لاحتراقوا

،

وبرمأى:ون،ينصلالقيامةوبوم
لم،ينمرمنعيونلاالقات

يدعبان
@ل@رر.نعرر"بابةخمم@عذأب@

@محل،و@لرفىفبهاجماكمشوا@لىالذيا،مذ.فىوأنبمنالم،

رحمتا.طردأ@اجم@داص:@@لمنة،8نجاأتبحنام



لتلطز.
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.

ويرم
@@تيا@@

المطرود@البحدصا@ضوح:والشىء@ن،المقبو@@نم
بوموماى:@و.ص@كق

بسب@رحمتنا،عناالبدبئمنأيضا-@فيان-@

ق@.وفوكنرلم

وبومسبحانه-:،بقولا-و@لتبير
@قامة@

يتناصب@لضوحين،منلم

معتناش@
وأستعلا..كرورنطاول؟قالدنيا.فىمحليهكانوأما

اءالاز@رصخرةا؟فىصارواالديخاكدو،فىأش@ادبنفؤلا.

أ@صين.أقهعبادصمنازلاضمزواالهيئةونجع

لهوجل-عز"خه-ممابانبنيانىمو.ت@ةسبحانه-ختم-تم

أيهرن@فوراةبخا.آلملى:الكناب،ى7تين@ا@و.ولقدة،ففالنعمت.
@للىور@ت-أقى@نا@أى:لى،الاووذامدكا@لترد@اب.منا،روشبةا@د

ن@و@ى،.
نوحكقرم@اجمهذبين،قرأما؟نود.ا؟القرونلاكنا.)يعد

وغيرم.وعا@دوص

@لإشحارم،)ملاك@)يتا@ا@عدكو@لبانو@لترضنوالارمىلظ

@داجمة@ا@@بيانمقيحقب@هلماكبدا)بها،اجة1،ماسبدلىباكاش

املاكفإنو"-عايهصد@نهاقه-درصعل2،د@)قى@الى

ها،ثار2فطماسواأخ،@لترلممماندارسالرجاتمقالاولى@لقرون

ا،الأصوفاد@لعالم،نظامخلاللمالىينداك
يتدعىذلكوص@م،

جديدابماتر
1 ،
، 0.،0

اةعلىمنصوبودحمة،وملىلناسبما%شالى-،وترله-

ر@لؤ5نبنا2اى:حال،@رجلهمنرل؟
بهما@فلوو@رأتجونأنجلأنة.أ

يخونأنلأ-قو.@رنمات،@باعيهميصرونكابها@طقانق،يبمرون

@الة@لإلى@لصر@لهمهداية
بم،

اب.@لصمنلهمورحمة

دفبد(1)
.84س2لالرس@-ا



4 @لفصعىرةسو3

لهموحف@لهذا@لإيتا.،ييل@ونتذكرلاكم5ة-صبحاله-وتر

ة2
ىل..لباعا.منقاطنرنمرعقالذىيهآبإلماث

بهم.ورحمتنالهمابتفاعلى@لنابنكروثالنسنا،متذكرفيدافانوأبهر

بمه،@اجم@رة@مصى@هن@.وإد
حاةسةشددنب.برامدنتناحد؟ند

.

@سلام-.@ع@يهوصى-

نهفرصبيتفىشيب@نلهأر@دحثلهلى-ظافه-بهرعاعنحدلنا

كعرنعينها؟نقركللمهالىذلكصدبردوأنك،@صبرعابهبئوأن

يذبعكانايىعرنفرأذى@قيمي@أن
ستبىت)@رانبلئئنر.كواك

حبثواصترى،لدهبلغأنبعدله،تالى-رعاية-عنحدننا

منم.وا@داقلأنندالملالمين،@قرم@ننجاه

مصرخان@ايترفبنخرج.أنبعدله،شالى-أقه-رعابآعنحدثضانم

*@@ضهن(@شرفي@دنىقفى@ديق،نريةادتا.
ش.محندا

جميرخ

أهلىا.مف

رسارالممة،تلكف@ىأنب@دله،تال-اقه-رعاب@عن@دننانم

الىرساقهبتبيغأص.نعالى-اقه-أنوجمفسر،الىشجهابأمله

بلنهرونه-سبحابه-رلبىاصته@لسلام-عايهنه-واوفىول،نفرص
لتهسا

لآات@اضتةو؟به،ولمن؟@@ه@مايبة@تبة@الات@ن.واكله،وجهأ:معله

وجمنود..عرنلشالال@ة

معبمة"نجا@لورةطرفتوملذأ
نصة

ذلل@@حلاآ-عايهموس-



@@ههوننرطرء@ا

رطءلوإعده@،لمو.نالى-اقه-رماقييخهىشافىا@لنطو

قية.4.كلأذجىكا%
و

علىامبر.وا@ية،@@و@هيهربمة،"لاخلانهعة
نتخ@ش@لا@ق@@سن@الكخاته،دتاد-الله-ولسننيلدعرة،لتت@

سقين.و@لفابنكلنرحة،البو@ماتجةتق@يز،للهالحست@لماقبةأنيئفى.

فىووسم-،عالباقهصلىأرسول-نسيةفىذلكبعدرةالوبدأ-م

نم@لثركين،شهاتمقجمافبياروفىاقه،عندمقانمذا@لضأنبيان
الآباتإلىلنشمعلها...مق@ز@لرد@وسم-اقمثايهعلىل-لرصتلقين

ل:فتضويخرماالمافىمذ.لالجيغ،بأصلوبهالنا@لنى@ك@يهريمة"

كنتوماالانر،ىموإلىقض!بذد@ربجانبكنتوما"

@ال@ه@فتطاولقرو!أشا@او@كثا(44)@لشما@ديئمن
@ممر،@

عا@متتلومذبئأملفىثاوألن@توما
كئاإول@ااإآ

نببجاكنتوما(45)ئرسليق
شرعةوسثننادإ!،إذ@فلرر@

(46)يدمورنلمفهمقنلكمننذيرمنأتاممامألتنذيرشرئك

ضيبه@أنولىلا
أقممتباةمصه

لارربشافيترلواإديهنم

جاكمفلأ)7،(يق@لؤمنيننكونيايرافثبعإلينارسولاأرصفت

مناطق"
وبثفرأو@نمموصىأوت@مامنلأوتيرلالواناظعند

ا

بئأإوقالواتظآهرا،م@رانقالواقل،منىموأوتىبما

منبكتالبفأتواقل)ها(كفزون
أتبنهنهاأفدىهؤافهعد

م8يئبر@أفراآئمافانملةيرابستىفإن!(49)@ادقينكنخبن

منهذىنجيرمواةائحممنأصنلومن
لايهدى@لتومائهبنااله،

)15(،.يدكرونلحثهم@لثوللهنموصلتاولقذ(50)@لطالميق



.4.
@صصسورة

صرلللربى-،شنبجماوماكنتد-:+تاوله-ةفىطابوا،

ريلر@نربى@جبلنبالجا@لربى:بجانبوامرأدوسم-علبهانمهفىص-

وخالدى
ف@ا@مرب@-قللنورا"موصتالقىوف@@البتات،4.

بملايهرسول@بما@لركنت-وماأى:
إذالمكلف،،افىتاطنر@

البهوأزلنالتنا،رسابحملأنوفتأ@،الامص،موصىلىقفينا@
ولفومه.لهونرراهدابةنح@@ت@خوراه،@

حتىلفال@،الثامديئمقإيهربه@8در@رللها@أينا-كنت،وما.

المئاط@.طربقعنللناس@تبلغهى.مر.@خاكبهماءطف@ناضيتةفش

لناسو"-@بهصلى@تهدرسول-@بكما@نيانبالابةلملقحود

عىا،طربقعنبافهنما@ولين،ا،أخبا:ش
نالى-@ته-لىط.ىا،

أخر.طربقعىوليىاله،

منها@لشالى-يقرل-تالاقيلهذ،شير.فدكيرا@الإماملظ
اخبرالماضية،بالغيوبأخرحيثو"-عل!اقهصلىعد-فوةهان%

ال@كتب،منشناتجرألاأىإجلوصقشم،لماورا.سامدا"4كان-
كلفمنومابمصعنابر.لمااةذلد،؟منشابمرفرنلانرمبينننا

يممر@بهم@نلاممميلقون)ذلدبهمكنتوماتاد-:.ل-@ا،؟@ص
إذجمتصمون،.ليمكنتوما

تعلماماكنتإليد،نوجمها@يبإ+ا.منتلكنحالى-:.ل-ثم؟
عبر،،9(.مذاظتجلمنقىمدولانت

يانر..،@علهمفتطاولنروناأنثأفا)يمنامرنه:بحاو@رد-
أخبارو"-عليهاقهصملىفيهعلىتالى-أجلهامن@لىإلأسباب الأ.
م

@

:@ابنتفبر(91
2سبر- ،
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لالىصأبهاأبها-ت-لةأى:
حداثا،لتلكامحاصريهنلمبم-

@وصوسلشدأنشذلكو@لسببالرحى،بقعا@عنبهاناكأخبروايهن

مميتوم،والاحم@لشراخنجهيخرتعلىبلأ،@زماياالانبيا.@قوعير.

أخبار@لابقينمحاي@نقصأنح@راءأ@-سمننن@الانبا.،الناحىعلى

بهوعلىالامرر@لشاسب@رتصبا@ال،حرلهملابكيالنىقا@ة

سافاا)يهناونرله:،بضلجمفقلت@إن@:،لكش@عاحب

مأ@كلا@بهذنا،ونر

ناانثا)فيوصنا..انحميثمئله،ا@)صدرنهوكوبهإنمالافلت:

@@قرنوصأخرم:ملىتطاول،"يئعلىناثىوإلى@مكبد@د@رحى

فيهم،انت@نى
@ر،.@

الهم،)رساكفرب@سوم،وأندرستحى،الر)نقطاعيمداى:
مببفذكرنبيا".ا؟بقمص@لمواعطيناك-@ى:وكناك-@ارسلناك

تمالى-@ه-@عادةعلعلى@لب،بهودللفترة،الة)عاموافى@رص

اخ@صاراته.فى
،1(

ء2باننا..ميهم@لومديئفى@ملنافىاكنتوماسبحانه-:.قىلا-

لاخباروسلم-عليهصلى@نهالىسول@محرفةعدمسنجله،@المضونمؤكدة
@رحى.بقعلرالاشالسابقين

@فناوبا،ونولا:.
ا.@

نبالم@نن@ث@ىتجال:@ة.الإظبمعئ

@لقانل.الاشومنهالمنول،ةواثموىفيه.)فاماذ!ثاواثوا@ويثرى

منازلم.أى:مثاويم،ا@ملحو

4س2لكثاف-دير(1) 1



5 ئلقمصرةسو4

5ضينيم@اجم@صولأ@أبهاكنت-ومااى: لدألاو،تو"ملىبز،ل1

شة.إكرمةااعلىأملء
حقيخما،جمرىوما@ايهير@شبخو@وص

المادقوسيناطربقعنبهاأخبركمأنتوانما@ثاطةبطربقالهمننفلها

@لدات.@لقرآنباتسنعابكهنأشنيماالمشل

@البة.و@بكم@.أملعلهيردعيهم،تتدو@قىلهفىفا@ضير

وبرى
لملفىكشتأصرمامدبن،لا@ل@فسير@أنالمفرينكثرا

ثان.أوخببفا-لة-(خاالجالةومان@وتتملتا،أباعلبهمتفرأمديئ،

@لتف@وعلى*
مرل@ربهأخبرماآنثبات@ايهريمةإبالجلةفالمقصودينير

غير.أرحى@يىطريقعنإكاسو@مت،ا،عنوسلم-علبهأفهصلى-

كناوإعنا5ة:جحاله-وقر
لاياتانلك!@لموموحينلكاسلينعص

@لاعال.وابطالقاطلإحتاق@ن،الاو@أخبارعقالاماة:وفها

ألسنةنحرسحنىفىبا،تاكيدا@لماقمذهمابؤكدفه-سبحاساق-نم

دينا،.اذ،@علررمجابوما@د-:،تمانقال-ين،فر@ل@

@ايمأدسولأبهاأيضاكت-ومالى
الم@ل@@نبببهاربم-

رلطربامى

و@وحينا@لتوراة،وأعط@ناهرسا@تنا.بكملإهوكهمرص،ديناناأنوقت
اح@منبناأو-مماال@ه

وتربعات.م

بانسلنا،م@نحاناولكئ:@ربد،@ن)بهرحم@وتاد-:،وترله-
اجلمنالأو@ين،أخبارمنلهفىطعل!وتصمنادناس،إلى@إرسلناك
مقلاأيسابقين،،@لباصماواويت@يمبروأضىلناس،وبابدرخنا

بنير،.اتعظ

بة.@الصمر@ومح@للاجلهمنحرلأنهشموب@ك@رحمة،ناد-:،ففر@ه-

ذمئأنامماتنذرقرماضبحانه-وفوال@
با@نل@لق-"تبلكقير.

يهةلا.با@قرم:والمرادبالىحمة،@لملل
اقهعلسول@@لرنثكقوفيرلم

.@@ب@لموس@-عليه



.43ونالمثرفى*ا

موصوو@انرما@"لنرلهصفةفبلك،نذبرشمئأنالمماوجملة،
لة

بانالم.علق@دير.@قوقىا،:.شنو،لانف@ول.
فبلا،مق@يرسأتالملدنىافىما@مقابلتنذررحم@،@رصناكأى:

نذير،.فيهاخلالا@ةأ.منوانشال-:،فال-و؟

وب@ح
ننهعن"نرلهفىبن،وونافيةما،يهون*أن

للضأكي@،ير،

@كمؤلا.لتنذررحم@@رسلناكالمحق:نجكون
لم@لذبن@ك@ا@لنيهن.س

عي@حما@أببه@بيني@نلص@لتىة@ل@تر@@لة،اوأزمادفمت@اقبلا@منذصننذيريانهم

سنة.ألفىحملىولش

حمةو@للطكةنتف@مالمها،أندرستفد@ليهم)حماعيلصرسالة

@لئرك.عانج@سو.لملتنذرإبم،ارصاال@قمميان

سبلنودأودووبحبىباوزكروعيىسىيهوفيمنصل@لمفمأما

فتف@
مقواسرائيل،وبنىمنعيرمالىأينا-عنك-ؤما@اعدتبامع

بية.يربرة@بزاتأطرفىةلمقناشاخ@.1،3الا

-3وميهصلى@قهله-@لحاصرون@لرب4الىأىعلىمذالتومبا@لواد
كافلىنء.@مفىلم3ب@أنذومانرمااتنذر5تالى-:فال-؟

كىمثرعلىل@جةمةلىافاطالايات،صياقلى@أفربمذا@لرأىولل

لمكذبامرئتوسم-عديهقهاصلا@لرصول-مقاوشو@لذينبث@،نر

له.دصدى@المالته،لرسا

م.لملم"نه-:صبحاوقوله-
كر@نذعلب@حفمفعدولنذون،كرتي

،
ر.لاعتباا

به،جئهمبماواشبونلىكاليه،اشي@ذكروا.كىليهملظلىس@ناأى:

لهم.دذأر.@لفةنحاعافبةسو،وئحوا

نمبهمأنودرلافقال:*ذ%محاشبهي@مدلونمانه-سبحالطل-

ندأيابئرصولافطالينالرساترلاربنايخقردراأييهم،متتلىثة؟-

@لزشيى،.منكونوة-



5 قصصسررة4

د@لرط،وصأبا@أمتناععلىتدلقي،اقناولى:1،لولا،و.

@@لثلةمحذوفوبرابها
صلفىومافىحيزمان،و.(عبهم

"بالابتدأ.رفع

جملةوفنتبعنرله،ابهاوجرمخضيفيما،ةنيةلشاولا،و.

لى.و1،رلا،جز.فىماجملةنو.تصيهم،أنعطفدرا،يخض"

@ترتأى:سية،اتمرحين،مزلاءتصببانولرلاوالمحئ:.

مند@لتالب.ليعلىيخقرلرا،"والماصىإيهفراقزافمببثديدة،

ب.بارأى:ئا،ربهم،بةتو@@ولش
@ندكمنرصولا)بناأرسلتط@ا

بصغهجا.ربمابهالمؤشينعنوبمونصعقه،كلالدالةاتد،فنتبع؟"

هكدكمنت11

برءعممالا@ثفر،على@مباكهماحملموتع@ما،مذفىلمورلاأى:

لكناولمجم،اارسدناكلماذلكرلاويننىلم...لمبئالهملرص

ارمأستوانلهمونثبتت@ل@م،وقىيلحمعهم،لنقدح3)يم@رسلناك
عنابببكانالبهم-لرصا@دبصكفرم-عل

@واصتر@وجحردم،دم

علم.الثيان

صية..،ضببهمأنورلا8لى-:ظقىلا-في:8ابنمالإطتال

لهلموأرسلناكاى:
مح@لتقيميا@د-م-

م
جاممإذاعذرلموتقطعقي،اط

افهمنعذاب
لك@6يذيررسر@رلاباكملمبأنهمفخبراكفرم،ببب

أقىلا.كلالوكنقرأنومر@فترأنه،المبارككتا؟الإشذكرهبعدتالى--

در@@ا@نند@قبلنا،منائفتينعاعلى@لكناب
ا:أو@غولرينليز.هم

ىدو@ربممنينةأدقد@انهم،امهىايمناالبنا@لبهابأقىل،

ا(كرحمة...ور

مليهصلى@قه@رصرل-بر.-بمدعر@فهمذ@بجحانه-ب-ثم

2س6نحير-ابنننسير(1) 51.
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@سسلرلا@رأ@فالوا:@ندناسا@قمجما.الاةال:،"@يم@و"-

موص...ما@وقي
"

لميندورسوليأتهملتدونمتطاولةأأزماشقرثمثركونالل@ى:

عليهافهصلىعد-رمولنافىمضنلاعندنا،مناقىمبا.ظاهويشرم

ا.يم@ركو@ابهررأسها@وطعلىسته.لةدااتجزمنبهيا.ألدو@ماو"-

جاملما
ملاوو:و@لجعر@لتنتسببلعلىرلهلايهربم.،صولا@مذا

منوشكليثبقواحدفدأشتوراةنأوتىعوسى،.ماشللضا@الصلق

اغ.بو@د...دو@ر@لطوفان،و@ليد،فها@لمماح@سزلت

درقبل..،منمرسىأوثممايهفروالماووجلى-:.@مزلهوش

يرلتقروالاشفهامو@قعنت،@@لعن@ا،بةفاص.لوهماظ@فلمجانءاجهم

كيد،.رتاكفرم

اوكنرلمثركينامزلا.أنالراط@ج@رد@علىسبل!فالراماناوأأى:

سجز@ت،؟منتجياعم@شلحرسىتمالىاقه-أعلدبماعرمجاكفرا

ص.بكلنلفرديدنهم@مربد،عندمقبهاجثت@لنى@بالم@جز@كفروا

أ،تظاهرسرانفاراتقال@لبا@الاأقىالهمبشىنه-سبحاحاى-@

كزونء.بكل)فاالرونا

بيرمجادلصلهيضمالواظأى:عذوف.لمبتدأخبسحرازرله:وش

3:
و@للام-لاة@ال@ما@د@د-بهجاءوما@رسبهحا.ما@ىما-

اووظا،دبن.نا@نا:خرد@دنا،محلا@ض@تاونا@ى:ا،ظامرانمحر،

برعرلاكفرا"لافىون5جدواواحد@اكليىبكل،نالمأينا-،-

و@يلام-.@ملاةطيحا@@لنبياش@مذانبهعاط.@ل@

دلمقاالتقريركفرء.وقسمئنات-أظرا،5وقىله:5اكلوص:لظ

نبيناأوقمابهمابشون)ن،سروهكبفيه،وليانإق،السار@لإن@مق

الاخر@ا@نه@@وا@بتصدبقصشاوفا@ثا:تظامرا،وءى.،..أو@.ودا

@لفح@أرةصر-35)
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فىعد@لبودرؤسا.يدنهمر@عابعؤالءأ.أنوذال@)با.،وناي@لى

ر@ةدتونى@)فا@ج@.تاوأ:و"-عليهاتهعلىثانه-محطفسار؟لهم،

فلاودنته،بنقه
ذلد.نالرابهرد.لتبماظوأخيرلمللرطرجمع

لأ@وص.عدبهماو@ر@عرأ"ظامراانصاصتارا"ونكرا،وقىا

و@للام-،الملاة@اعل!-

يشهموأق3،ينحداأدوسم-صلا@فمكيهل@رسوتالى-اقه-أصثم

أنبمهأمرصحمامرلفهعندمنبهابنواي@نل5ضال:الستهمنحرسبما
دتين،.صاكننمان

مفي@الرسأيها@قل-ى:أ
يئ:حملىدجا@لا+ز@

لهشا@ق@اقلنزلد

لإنالإبمان،بهماكلنواناش.على،@قر7ن@لوأشالفرراة،رسعد.

منبهابياتوا"@لىكفرآصرونأفنمكنتم
اممامنهما،مر@ملىاتمند

ا@طر@الى@الإرضادفىوأبينمنمااوضحمر
دصتي.

ب@ات.اتاتو)نأ@ىألمحذوفطلامراابجوزجمزومأشعه،"وفىله

@لسحو.شنوعو@تور@ة@لقرآنأنزحك@فىعادنر،كنتم)نه

لاف@منجز،بدخباسلربنهم،وتسخربهم،قهم@ايمربمةفالاية

أنمم-يخرفى@طا@ولااعتم-اضعائلبىلنهمعدنللكلالمروت

نبيينعلسبحانه-اكألهما-الذيئيهتابين"منلملثابهتاب،يأترا

هاأنبباة،منلريمين
و@لسلام-.@ملاةعليهما@وعد-موس

صبا،@@@بهياقالئ@رطومذاتماملخمه@ايهثاتصا@تالولذا

ف@مدى.بهتابالإتبانأقناعلان@صحته،للخقق

9عى@ى-02@لآ،بفبم(9) 1@

@
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اصد@ق@بكرتبقمدأنومجرزلشد،فيهلجم@لام@حقق،ملومأعر

.

فيبتفى@يادةزلد..،يستببرالمفإن4-:،سبحاوفولا-

أذىمناعالمهمعاذليتهو"-،،عليهافهصلىالني-

بين.مز@ايماأمد@ربهال@الإيخانبقبهيفملواماتحديهم@لمنج@ى:

بم-@لكرسولأحها@ل"علم"؟
ع@لة،@لا@ممم،أصبتبرنأنما8

تد.دصونثبحالريلىئعفلماالزانفة،وشيواتهم

مهاقه.ندى.بحير.اهص)تغكلقأضلنو.قوله:،فىوالاشنمام

الإنحكلر.و@ففى

لآمداتسهن@@ندوننه،وصيطاأهساعممناضلأحدولاأى:

@لحمىاص@ب@لىلنالمذالاثاص،كنريقإلىكليهلى-ظ@ت@من

شد.على@ل@نراية@شو2الهدى،@لي

ب@وقىله-
مالضلا@هدىاقهإنهنه-:ا

مبينلتذبالمئ،@فا@
لسنة

خلفه.قند-لفه-

مى@لضلابهدانبرتصنتهة-بحا-5أى:!
طق@يقطرلىالمينافا@ا@

لىرو.و@اروقحدرد)يهلوتجاورلمالباطل،علاصرأرمبب

لهموعلناولقد5بقر!:وحبهم@رلمقلى@عفصبحاة-كه-أنم
."بتذكروني@لممترل،

له:وفو
أ

القطعف@مرا@فىلرعل@منوصلنا،"
@اجمنر.واللنفيشفيه@

بمالكرالرصولعليلكأيهاالض2نمذااناأشولغد@ى:
وأنتبما،صتا

@يهملم@وعلته
علإشأشملمأ@ريقكضلهمتذكيركليتصلكذلد،

وضص.وأحكلمأبو2ضافد

نب(1)
4صى3إيهشاف- 2
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وتعق@متذكرممالىأقربذلكيهرنلي@ى:تذكرون،لعلهم،
منه،)د@ديدر@نو@ين)طبيناربوم.فىصاشما@ملان.3ويدبر

ممكر)نذلدعى
رهم.اعتباو

بي@كرالترآلتأنيانولهم.جةصلخعبمة.@اكربالايئفاقصرد

ا@الالاأ@ظهمنروعاحدة،وجملةيخزلهولممتتابماسا@ه-لا-أشش

حسبعلىو6خر،حمينبينيانهبهدلتذكير
أحد@ث.شالمجتمعفىبجدما

@طمنفاأراأةقد@ايهريمة،الآبات@وبذ@ا-
@رأهفا،و@بم

القرثنتاانوكلربه،عنيفهيخماوصلى-علهافهص@نبى-عحقعل

بطالا.محليها@اوررتالخرفي،شبهاتمنجانجاحكتأقه،؟عدص

اصنفامت@ايهناب،لأ.مننفةطاذلك،بمد@ابهرت@لسورةكدحئم

صومحاهتالىال@ه-آياتأفاشقلو@لعناد،منننرمهمخلصتوقلربهم،

تمالى-:فقال-إيماكم،عيقعلىيسلاستقالابها

ال@"
يتلىوبؤا(52)يؤمنونبرمقبلهمن@لكتاباتيناميئ

ناايما،!رةمناقئإثهبر،ممااقا@واعليغ
)كر(مسالينقبلهمن

لمجسنلآ@ل@ثيثةويدركرنوا،صبربمامزتينأجرميؤتؤنأولئك

لناا:وقالومنهأعرصنوااللضوتهراوبذا(54)ينفقونقنابمرزوظ

علنيكمسلائمأممالكم،وللاكمأمالنا
."(55)باطيننبتنى@لا

فىلتزأكامنها:ياترواياتا؟عذهتىولسببفىالمفرونذكر

افدموظاوسم-ع!اللهصلىفى@لنبى@الناشبمثهمالقبسينمنصبحين

ا.وللصيبهوناعلوي@ى،سورةعلبهمقراعليه،

@كبهو@مطسلامبنعد@قهذؤلتوقيل:
من@ليهود.اأسلريق



.49ونالثرلر.

ان..حثرندارىنى@تشويل:

اءأمدو@ليهاورأهلمننوماتمديهريمه"فالايكحمالايةوعلا

وأعرصالذيئبالمثركينوضرف@
خالإسلام،ةثصعنا

اتباعهطفى@ن

ورن@دلم.سداد@م

الى@لنبى@و@لكربم،@لقركناليرد@بله،منه"قرلفىو@لض@ير
والمر@ديهتاب@لمأملمق1منمقبالمرصرلوالمرادو"-،عليهاقهصملا

لإنح@ل.واالترركلكتاببا

2نلقرنرولنجلمنويمال@@لهودمن@ايهابتينالم2@لذبئأ،@:

ىاكقاطيخهونلاكم%يؤمنون،بهم@لكربم-أيها@لىصولعلبد-

نثربملابنىوالدابةم@ه،باطللا
."ضلالها

باةبه،لمناوسرسر.بفرحتالوا،@قر7ن.@نا@عديمبتلا،واذا،

ص
م

@اطمحلى@لشللأيهتابنهلمأى:8ربنامققأط)نهتاد-.اقه-

سلين،قىوله،نبلمن@ى:قبله،من)ناكناوخالق@ا،ارةعندمقى@ل@

لا@مبا@ة.ومخامينلى-ةظفه-وجوفا

)ة،الاستثنافين،بينرقي@ى@ظت:فين@الثشاف:،صاحمبكلال

)نا،؟وا

يؤعقبانحقيقاقهنضا.نهكونبه،؟للإيمانظبلولا؟ظت:

ة
يبقرإبمانايمرنانمجتمللأة"،ة5منا2ل:لضنطةو@لئاق:."

ا.ن؟منفادم،،بهابماكمأنفاخبرواوببد.،اله
م

فىافرمو@قدما.@

جمدلم،،منلموابنا.ذكر..للأوللايهتب

ئد@ر@اد:.نوابئنجار.@@فزلا.أعد.صاسبحانه-بين-ثم

ا..،.وعبرنين؟صلمص@تونثو

2،0سب@مبرلغافذ)لأ(



@ل@مقىرةسو...

عفاضاأجرمبزنون@ايهربمة@مفاتبتلكلوصوفرنأولنكأى:

يلقأتباعيشلزطعلىمابرلموبسببأكم،ضشالبةعلىبرلمبسب

لبف.ت@يمن

صصرمماأجرلم@ؤتونفكأ@5ناد-لا-ش@لقرطبى:.نال
ا

نال:و"-عليهأفهعلاقه-رصولأنىمر.أبىعنملمعبحنىئبت

@نهوأدركبنببه@2كنابلاأهلمنر@لمرتنرتأجمرلمبزنونثلاثة.

مملوكومبدأجران،ظهوصشهواتبمهبهفأمنوسلم-عايهاقهصلى-

صى@@
أمةلهكانتور@لأجران،ظهجمدهوحقوجل-عزقه-@

4فاوبها،وشأعنقائمتأدي@ا،فأحنأدبهاثمتنذتجا،ما@أحمن@ذا

انهة؟،:3بهةمنكاطبا@عزلا.صنواح@كللماكلنهعلاؤنا:

الملتينيونا،واتبمهفأجا؟نبيأ،بهةمنخو@

شأخرىلحفةبيانأليئة،با@شةويرمون"ضطد-ونرله-

صشه.أطك@طفا

را@در.@لثر@:.ديثاطومنه@لدفع،@مئالو.مقون،بدر.5و

بات،.لث@با@طدود

فى@ابلونرن،ويصن@بفرنوا.ممابمثلها@،السبئةنجابلونلاأى:

ة.@بالكلةا@بيثة@لصة

نهبدون،يتصدشمالش@طينالموسا@أى:ينفقون،صزقنالموسا"

تقتير.أواتاص
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5ون@لحنر@لجز. 5

مد@س@را@ذاولمأى:كهءضراأسانرحمراوإذا"
ا@ه@لسات@

ها.وشعنهانؤأشه.يخرلأ

اللهصاصيا@@اثا،@ا@أ@اضا8ألمو2@الماولث@.لمنوتللرا،.

افهيحاسمالنىا@الم،ابفا-،ولم،-عيها.تال--

عاليها.تالى--

سفاتك@،عقوإطراضعبم،شاقار؟سلامأحى:مل@،سلام.

لاممنا:-يالسلامالمرا@فايى
المتار*سلامبهالمقصودا.مماوية،د@

أض.عروا@

لين،@الج@عحةسبعنيمانادبنناانأ@:الين،با.ى@لا@.

مث@المجادلةوش

لقائهمقأيهتابوفد@لنهىالماما@لفه:،كميهرابننال
النىمع

نفرذبهلأبوا@رفمضه،واوق@به،شراو7و"-،عليهاقهصلى-

لأ.منورابممنشمركب،مناقهخيعلهم:شارافريثى،من

ضد.لس@نطنن؟يهدلمذفبر@ر@ل،لتأنولملهمنادونشدبم،

فقارالهم:شم..أحمقوفدامانمناليخ@اوعدفتموهدبنم،فىقغحمى

دأ.عليه،،أثمماولم@ل!،مخقمالنانجاملمالاعلجم،سلام

@و@أفعلىوردوحم@،شهأد@الدايهذلدبدسجانه-بي-@

إثا
س

ي@لسبحان@4ه-ما@ن@ان@نخلق@،؟دضن@نلآ.ةوبين-ين،@

تاد-:القاد-وزبنتا،ديا@ثهو@تمققى،وأ.

ائهولكنأصبفت،منلآتهدىإنك"
مرويثاه،منبهمى

صفيء6ابننفسبر(1)
3ه



5 @لضصرةسو0

صتاأزمنش@ثسكالهدىثبعبنلواوظ(56)بالمهتديئأعلم

@كلغراتبليهعبىآ!صرئالهمكن@أولنم

ينرزقا،ى
ألى"

بطرتقريةمئأفلكناوكنم(57)لايالونأكثرمولكئ

نح@وكماتاجمر،بلاتعدبممنتسكتىأماكمنتلامحيث@تها،

رسوأضهافىببثحثئ@لقرىمهلكرككنرما(58)@رارثن
لأ

(*)المونناوأه@اإلأى@لقرمهل@كناومااني،اياعليهميتلى

خيرافهعندوما@ها،وزية@لذنيااطتاةفتاحشىءمنأوكموما

كنلاقيهفهؤصسن@اوعدوعدأ.أؤن(60)تمقفونأفلاوأبقى،

)161،.@لحنري@مئ@لفياتييومفوثم@لذنيا،اطيا.متاءخاه

نبت@حببشهمناظئهلانهدى5يعالى:@ولم@"ش:@ابنالإمامفال

عايهاتهسلىاالصلرصعمأبىطابىفىلتشالايةمنهأندحيحيئ@@

دعاهأجلمهوحانالرظق،حضرنهفلابنمر....وبهرمحهصو@دكانوصم-،

نجقم،الإس@فىوالدخرلللإيمانلى3-اوعليهعلىانه-رصول

@تامة-.ة@أطوقه@لكفر،منعيهماكانأصمر@نجه،الندر

بهى@ا@صرلأبها@ر.ند،-!5ر@المنى:
أى:ت،احةقلاقهلى.5

"نالإيم@الىتهدفأنافىاعةبقمرتدلاش@يع
البه.مدايتهتريدت

مر@فى@.،و@تالى-اته-)بهنوأى:"يدا.منبهدىأقهوايهن.

@ش.ال@ا@ق@@صبحان@-فو-بمأن،@فى@قهإمداا.@ق*ايةصبملك

سملهيشا.منوب@لنهابنا.منبلاىتاد-نصرفه-ئخت@مبادوفلوب

علالنمى..نرتخئوعثظ،ضيئتهصب

2@يسبهبر-6ابنفمير@عر@(1)



كر.ونثر@@ز.@

بن@لتعدقيللهدادينبافاأى:لمتين،بانه-،13بحاوهوء@،
لها.

@لناسفلو@ذكبعدانركخمبه،اك@طتط@اعريم-لارصنجلغ-

يثا"جمفبصر@ااالذ@سبحانه-@و-خالهم،ألى

بصبأخرذاافيهذاأمامليقفالإنسانو@ن"@لدا.:بمضلظ
أمة

وكافلهو"-عاجهافهصلى@فه-لرسعمفهذاوأصقامنه،@نا@دبن

افهلىصولحهشمة@ن،للإبطداقهبهبلاكه(ئدوالذ،وحايه

س@لحبوثحروسلى-عديهاقه-
ن.يؤ.أنلمل

وحببةا@قر@إدمحبي@نصذإ.مما4)ذلى
ر،د@ا@تب@يقمد@ولملابوة،لم

علالىاقه@له-يحبهماكانلهبق@صفمخ@فلدال@ه."وتد
بر.،وبروسلم-

صم+،وعاليهأقهصلىرصرلم-خاصةنالهدألز.@ىمى-ا،مذافاخرج

ماعلىو@إلااللا@لماعلى@لرصتقلىبر"،ال@يه-صبطإرادةمحاخالهو@

والهح@@رحمن،امابعبينفاكبمدولقلوبالا@لصجحة،بد.@داعين

@واضد@@لمباد،نلوبمنبد،ماوفئو@لضلال

رو@لفلال،للهمىلم

اكونالمربهاتنوعلى@لرأميةلاعتذاراتامنجمانبايه-جحاح@يثم

الإسلام.فىل@لدضعلمفى
"أرضنا..قتتخمات.صدالهدىفتبعإنارأوظتالى-:،د-فظ

ينشاذاالموت.خطفهافلانبقال:برئ.اعالانتزو@لتخعلف:

)ممال.بحرنيةجمة

لقهصلىفبى-أ@اثمركينبمف@انولها،شسببفىاذكر.وقد

و"-عليه
ن@لمنكقعد،باله:@لفة

)تشىولكنا.لىق،على@أند

ر@س-أممة-نكنول.كلا@رذنا،منناتخطفوأنلئنا@لرب،وخالنبناك،

@لىب.ةو.قالمجع.نضلاقلبلونأى:

صيدفطبشلذللا"ث@.سلقركنء03سلفى)اينب



@رةسر.54
ص

أمناحرمالهمبهنلم.؟أووله:،فيمذانمل@معلىناد-افه-ردوند

ذ،.لصلات.ثر@أموإكرلدنا.نرزظ.ص@.صأتنمرأيهامجبى

وضاطفىفلادللا.جىيقالإليه،@كلأى:@!،صو.@!وقىله:،

)@يه.وحملهاليه،@ذا@@

ب@!الذى@ذاأولمملقريمءدوالا@فهام
@يقه.ا@@ف

ذك،راظيهف@ى:
خ

منبشونأمانذاحرمالهمجعكقدأننا

ذل@فافادرتد،م@كلمنرفرا،اتجمروتاتيهمله،%-
وممحم

لمافنعرضهميهفةز،مثركو
مؤشون.ولم

حرلأى-"ص@جاملهفى@ب@@نتو،هالبهاف:صابرلظ

ةوجمكد.@م،شح@أضوشمطشونرلمنناحمرون،تورونبشخا-@@أ@ل

م@@لبت
ه@منإلمج@مجبىاقوابراشرالاثذ@زرع،غيربرادرونظ

وموحدما،@لبيت@مجر@ادز@ونالا.شخرله@@ااقهلهمنإزاصن،@@
أنبتقبميهيفةعام،عبح@مممره

بهمجم@ووالمحرتلاتخطفيحرضم
أك.-

صلببت،صر@ةادافراذان،الا.
1الإسلام@ة ،

، 0.،0

نلإضماررز،،@ى.كل)يىنمر@تمجىنه-:.صحاله-بقر@تمبيرو@
اتاطزوةح@

و
0ادناقالتىرات،الغ صمننبجا@من@ال@.1

ا

صناتمنصن@ثربم@@@والجل@نم@ر@ا.أفواعمننوعكلنو.رض،ا،

@ط
رم.

فنو@يس.عندن@نو.جمتأشى:للنا+؟من5شالى-:د-وض

اقهفىد--@الرصأنبمنمانلم،3مخنبمكونالذينيا،يخر

وصلم-.عليه

4ص3لايهاف-ففبم(9) 2



5صن@لنرلبزه 0

@تادر@صوأ@تال-،اقه-دضلتيانفيلايه@@بلأهلملقصود@هنه

ن@..عدص

فيةلمأو"لهبض@ق@م@يلىن،لاأكثر@ح@واتماد-،وقىله-

"أتا..حرمالم

فر،ألارير@تمق-عايهموانضنالن،ذا@أصلهمجملنا@تدأى:

يؤدىارو@،لادبخاعهماتجاأنوببهلوناققة،اطمنهنبه@ونأكثرموايها

مماكم.وبدجاكمفىسحاخمالى

آئاحرماجلمماأنابروالمأوتالى-:.قول-الايةبهنهوشبيه

بهفروتنفهوبنضبؤمنون،لباطلأفبألهم،صمن@لناسخماتوب@

ق@لنى.لنم،الىزوالتؤدى@لنىلحقيتيةاالاجابسبحانه-بين@

ش@جمنه!
ة

إ،
بللى@بةترمنبماأماوآنمال-:.شال-والا@ث@نان،مان

رو@خرو@الائرقبم.طر،@اةنبطرت،.و،لمتك@وو،بةخبمناوآ

نمموأحتحمال
لا.خاتتمايخرفىتمالى-لاقه-

ا،.فىبهةأم@كحالالهمأصفىىكاتأهلمنوكنيراأى:
ت

اطير،فىلافى@ثرناواستمملوات@،بلىوا@ظا@رزق،وصة

أخذتخننالملطا@ة،فىلاالنرقوفى
اقروناممثصبانمقتدر،عزين

ه

ا.تدمير

لبروا@الاك،فىنئ@طه@صببص@لإ!،@اجم@وعدمنم@مةة@طر)فا

لباملون.اثركوناولندز@مكاىا@اتجاع

قوطي:لى،
نومم،لمقنه-سبحابين-@

4 @لربنلته@تا2@قلو1

.67يلأ@@عبرتكرةسو(1)



الفسرةسو.56

@م@لثمكفرواقرمقنبمأكئر،الإيمانفىكفىوفاطأروصطفقه،

با@نعمة.لطغيانو@ابطر:ا:،لبر

لافىنرء@فعل،تعدى@ت،حذتفلما@ا،معيثفىأى:غا،ث"و.

ر@لاترم@مبع@نمر@ىارواصد-:.10ن-
1 ،

، 0.،0

ماكهمتلكضال:.الطايخنلا.صمساكنل2بحافه-@بين-@

يحممإمنآلم
"تايلا..لا

لما@هاأسفارآ-فىكةأملكأونها!الناةهؤلا.ماكنتلك@ى:

لبتر@اإحممسافىومربهابرناحكالذىنالي@،زماناالاسنعنة

ل@ثر@ا.لنلكةعاطعرعارتلأ@ا)يها،ثةمخيرص

@منهم،،لهاالر@رث@ينو@دنامخقوكنا@را:@رو.@ن.صكقوكنا،

أحدايتركوالم
تملحلاخراباعارتكاأو،الهم،وامرإزلهمبرث.

كبها@لتىستهمقوصنةعد@ق@،ظامرمنملرا@ب@انه-.بين-

أحمافىيبثخى@قرىكلا@بكروماكانهتعالى-:فقال-قسهملى

@2ياتنا..،ع@يتلولارص

بية.@لرلجزبرةبةبالن@وأ@اككةبرهاأا،أ.والمرأد.

شبةتويهلالاأناننضت،قلىوعد@لتهشالى-اقه-حكلإنأى:

ال@@قرى@
منلارسووأص@ايقرىتلكفىيرىببمث@تىلا،أ.كفرى

مقرق@لهمينو.دعرنه،وببنهمإته،اأأملعلىينلو@م،@احصسا،@

@ب@@

ولاحمة،المركركا@لقرى،،يلكفىبرىسول@ل@رسال

1لمير@قرطب@-)1، 3ا،@ى3



ى57الثرونلجز.ا

الختارنلل@@عادة-فى@نهاو،لها،النابطلق@)دأرسالةتبلغلتى

.3ؤورؤ@م@ض@جها.ولك@

عايهاقهعلى@لنبى-ان@@دثلةالاب@وفى@نهماملخمه:كأيرابئلظ

-3و
بمه،وص@زى-@أممقبعوثا

تى.اكخثإلى-درص

لتنوعريافاقى2اليدأوحيناوكدلك5تالى-:فال-وأعجام،؟عرب

@فهافىرمرلبأبها@لناسقل5تالى-:ل-وظيا.،،صومن@لقرى@م

دمالاصوالىالاسئئتتال:انهفى@لمجح@وكت.8...اجم@ي@اليم

تجا.باقئرعهبلرسول،ولابممه،نبىملاو@برة،@رسالةبهضمرلذا

ا،.القبامة،،بوميد@ارو@البل

ملرفنء@ظ@لصوأم@االا@قرى@ما@وماكنانه-:،سبحاوقىلا-

له.و@ؤكد@قرى-@د@هال@ثكانو@افود:.ومر"نجلهماعلى

فمحالفىالا@لقرى،تفيالالاصمنعالفىوماكنا:@@
مم)ثاروإإتنا،عناضمصاعرلىسلنابهذيهمعلريقمحنلانفسهم،@ملها

."الإبمانعلفر@@

اأمدو@ظمأشك@ديلدربدكانرما5ت@الى-قولا-الايةبه@وشبيه

مصلحون،.

وضئلهربثى.ساع،@ومايخها@@دنياهذ.أننه-سبحابن-ئم

أنجغومافقال:،@،جر@شين@ماط@لمبا"عزوجل-ادخر.-لمالبةبا
وزبتها...،الديا@طياةتاعش.من

فهومال@مقأعبتمو.ومايخر،مقلناص-إبهااعيتمو.وطأى:

وممالادوامله،للن@وطا@اانلةدزالدنيا@@ياة@لمردضمنزانلمتاع

3ههعىفيء6ابنعير(1)



5 القمصصورة58

الدنبا@طاةبةبننتشرنناتمكابة،فا،طالما3ونفاد،لدفوكهق

لغيرآ.تزكونهاثم
فىصالاخرة،فىحزيلىوعملا.ثوابمن"تالى-أته-ومات،

منخالصةةللانوابقى،جرصه،
خهوأر،كمهوأ،ائب@شو@

ول.ولاششلاق

مننن@ممقضاما،لونوت@لىيهعة،@@فقوجيهاتضهتحقلون@أملا،

عر@رق.افىعليخرمووافى@فاق،على@وا@لباقىشفيأن@لمقلا.ضأن

دوبمضال:ل@بالجغدنار@وأملالجنةأملبيندلتوية4ءصبحانفىثم

"@لدضيا".ياة@@إعقعناه.لانجه،؟فوسناو@داومحدنا.أفن،

ونقللإن@!امف@ألا--
دلمرصابارعد:@والمر@تج@ن،@فر@يئلماو@ةا

بها.ونها@إفةومربه

مداووعدناهمالنبن@لزءيينحالفل،عاأىفىعرفىلايضانهأى:

لئدأووحمالعالة،لايهفاهمومدبماسطفرونرمموئيمها،بخةباحا

متمن@الىيئوالفاسقين@مربن@
ي@.ا@زاللنبا@خجمن.الى@م

محلفئعص@دضربنمف@لهامةبوممونمهسبحا،-:-4وش
اة.ور@ل@لإذ؟و@زكدير@لملة،فىسه)@لودشناه+،

عمر@نى@ت@ن@..ممت@نمأى:
لعذابنانحفربنسنالدفياالزأئل،ياةاط

3ضبم-بن:وا@ضلنار.فى
حنر..سنلض.10

@لمذابمئخائف،يهر.وصإلى@لنارمإحفار.بشعروضا@تحبير
بيناداو@.بلغباقت-قد@ايهرقييةنل@له،أعد@لذىالين@

بئ.فرو@ل@للؤمنبن



ك..@لعثرون@طز.

المأصومنة،@لغيا.يرمالمثرفيأقرالمنجانجاف@جاص@حم
ففال:وجل-عزوحدء-بهلمغيرممولعرمم@رد@صاليئة،

كنتبمالذيئضكافىأيئفيقوليناديهه@ويؤمة
(62)ممرنقئ

يابمأغوأ@نهرينا،يئاكمزلاءرثنا@لقول،عيمص@لديققال

@وقيلآ(3)يبذونيائانوا!كاماإليك،أتبرأغرينا،كا
يثو
ا

اكانوثهمارالعذابورأؤالهم،يستجيبوافمفدصنمكمضركا،

فميت(65)@لرسليئأجتمماذاقوكف.يناييهنمويوم)لا(يهذون

فهمالأنباءيومئذعل@هم
فأئا(66)يتاكلونلا

وصوآقنتابمن

ويختارمايئاهيخكورك(67)@انلحينمنيكونأنفصىصا@،

ور)س(يهشركونكاوتالىافهس@اناظيرة،لهمنعا؟
مي.ئث

صدورم،تكنما
@طذلةالأمربلهلاا@ثهوهو(69)لملنونما

)07(،.نوابيهءلرصاطكئمولهوالآ@رة،الأولىق

ن@-:،جحافىله-فىو@لظرت
مقدو،بنلنصوبينادبهم-..بوم

3ؤون@ا
عنصادرا.و@ندوكاير.نةإهاووأ.

د-.تاقه-ا

وأى:
يرملمن،@@أوئد@حادوشتبر،دتتعدطب-لخاالهاذكر-ا

جممين@
أيق@ى:نر@ون،بهتمضركافى@لذيقأبنلهم:،فيقولتاداقه-

رأوبد@مررآبل@ضركات،كركمالدناشفىكنتمالذبنفىكر؟
ا

@لعذاب.عنم

ابهتوالمقصود@كيهما.م@ل@دلالةن،عنو،حمون،قئ5ففرلا

سكا.لا:أنهالم@لوممنمن)ذ@فف@ة،و@@خزى@ث،:ص؟ابن.الاحتفهامء

صفانه.فىولاذاتهفىلانثالىقه-



لى@ةرسو56

حقالذبنلظتمالى-:،فىله-قل@لضعليهمصبابخنوالمرأد

منهوعاين،لئياكاايهودعا@مإفى@لكفر،ؤكلرؤسا@لقول.،.ملهم

@فلال.على@يضاخوفىلثبهونهم

بسبباب@لضع@مثتفيالد@اعفر،ودش@ا@مإرؤس@ؤعلأى.،

@وا؟@فوقعلا@3اراصر

مرد.

.
لاءمزتارياأى:0،0أكأنانلذتاؤلا.نا.ةص

@نأمنا@لدينأنبامم
مم.

لادصا@:ينا،كاضممغرينا،:
نافاطاموطبهاكنا@لى@ضلالةمهالى@

@به.فاع!دصيخما

صالظ
ينا،أضالنينوهبتدأ،لمنزلا-.ش@لكث@صاشصه:حب

او@لصفه،
صفة@و@ل@@طبر.أغربنامم،و.صرفالموع@ولالىبم

هقفلى%عرل@لممدر
ننرلمأنايمنونطنوينا،مئليخافمووابناممأضة

إلىفااودصلجا..ل@منهمبق@وفاأضبقمرفىقناأنلاخيارنا،باالا

ا،)ضنباكتبارمم،،وا@دضكلفؤلاءلنا،رهوص@لفى
لمصالانالهم،

ثو-
ويهم..يخنابينذا@فر@فلاإلجا..أوتواللا.وت@ص@

@
لاا،

@ن"بعب@رنناابانواكاماب@أي@قينه-.سباوترله-
@رؤسا.م

له.ومؤكدفبله،لمامقررفهو@شياطر،و@

ايةنرولةعلى@لشلاأجلإفاممأينالدعاكموشمنهم،ليكلمأناقيأى:

@مواؤممفمسولتهطهنب@ب@كافوابليبدوننا،اماكاشنهمو@لد
أوئو

@لباطه.ك@

و@ق@لقيامة.برماتبا@ممن@ايهفروسر.تبرؤنح@@ايهريمةفالابة

الاسنض@لن@ل@صطلوظهلى-:نطتىلا-مذا@لعىفىردتد@لنىالايا@

4ثاصيهات-3ننبر(1)



.61@لثرونالجز.

سدنانمنعليكمدكانوطخامم@وومدتمق@وعد@وءحاقهين

"،أنضم.واولو.وفىاللو.فلالى،فاستجبتمدعوتمانلالم
1)

شلمفرااصاز2أفهدرنمفويننذوا5حبحانه-:ونوله
ا.

لع@(ضدا،عالبمنونوبهوبباد@ميكفرونكللا

ثركابماأدعروت@لغ@ال:،أضتريخاايهمانه-صبحاوجه-ثم

بهتدون،.نواكااكمر@ورآوا@لعذ@يميتبيوانلمضكومم

نا.اطنبرو@تقروخ:النضيحةتليمحلنىبن@ل@الزلا.ونبلأى:

لمنجقذوأقأولم،يثفراأندنرو@لنفع@متوهمنمالذبنضركائم

شمنلبواعذاب،منيخهأئم؟
يزيشجمفلموذقم،جر@ملشدةذلث

ا

@جهم.بانفنوا!ولمآ،ا

أمامماثلاب@لص!كونوالمثرورأى@لثركا/اى:سذات،سرأوا.

يوكارأ@مفى@وله:.لو.
أ

عذوفلبهاوصخرطةةوتيه@

يوكالر@فمو@تقدير:
ذا@لما@مابهمق،اططربقفىهدينإنلدنبا.فىأ

المه@.ال@ذاب

اأوور@الم@،نوص@،جو@@دتحتاجفلا@قشكونو@ثرزك

هدامممضر-لانواأنافنمنولذأب،
المر@د@لقبم@لىتالى-@نه-

مفىنضحنمبقهما@ن2خرلايلنديهالبهمنه-سبحاوجه-
يم،قرو.

سلين.المرأجبنمماذافبقول:ديهمبناويومنطلى-:.قال-

الآ:*2.مبم@بر@رةص(1)

8،18الايةممرثسورة(2)

@لر،رةسو
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@النادىيداديهمبومنف@@ل.مزلا.حمال)@ا@ما@ل-واذكر-أ@:

آواصمامحندرصدآبهأجتمللذىمالهم:يخقرلو@ل-عزلقه-تجل@ن

@ال!عقوكوآتعالى-ته-حب@لبابإخلاص
ر

وطكفر؟اك

منوللقعودكهم،ااشرعلاجمقوول:ا،@دؤالمنألمفصود

@،رس@تجذيممحلىنربيخم@ثلئ،دسزال@
الامنلأمن.منوتنراولذا

الأنبدعليهمفعمبت5تالى-:د-ظوب،؟اح@اددصا،اشاطصرت

سامرن،.لايومشذ@م

@اطعليم@لأفبتاى:

ج
@@بها@@رذ@@ق@

أووصارلاضلة،اهذه

@لإجابة.عنبعفانفميالأنمقجزبنعاوذمرلهمدثنهملفرور

@تضتيمل،شت،وعدى،
نى

فصبتنه-.بح@ظل،-ا.،تيا

وك@همذمرلهميانفىلغة@بالانبا.،فراعنب@ل:ولمنبا.،،ا؟عليم
@بوم@شذال@لمطبقا

حى@صير،@
ابهم،لانمالاحا.نجاروا،نيا.ا،نما)يها

عهم.شبنانمرفولا

ر@ل!وجر@ميا-يئربولرن،لايخا.@مفب!لم-بقر@تبير@"

بتساسرنجملهميرة،وللصللإبد@منلةرطصارواجمحاتفمرثم،.@

ول@لى.فى@مجز

م@ا@ر.يقرثنوكم@دة
@وحاد@الر@ين،فريند@حاد@جنابرفى

تج

@2وتابمقفامافقال:.االؤمنينعنباطديثين،@@ال@منديثاط

أنلآ.@@لطالاحمال@@افوأفينا@ز.مذا@تانبا@حى،صا@وصل

ينالمنل@منبهون
بالم@لوب.ق@لفائئشأى:8

وانعذافإن.مرجبة،و@ل-مز@نه-مقوعى،كثير:.ابن@ل
@ومنه-لفهبفضل

ثا،عالا،لاوعطاة-@ا

2س@ثبرء6افيسير()) 11.
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ل@@طعا@ص)نهوبه،لمجميها@ررا؟دصأنس@بحانه-بين-ئه@

ومجار..،بثا.ماجملقوربدشال:.مصوا،

يختارونج@قه،أنثا+مانحلقبم-@اص@أبها@رمولبد-لرأى:

نجملعايساللاثثرته،.ولتبلبغرسالته،ءمحلا"عهمقنجتارمن

وم

لشضشةورواطيافيةيرة،@ط"كلنطنالى-،فىله-فىصا،

مفتبايالمامؤكمةوالجهالاختيار،بمينىوكل
بخ@ة-سبحاانه-

وبختاريثا.@ا

ل@وناختيار؟يثا.ماوبختارخلقهثا.مايحاقو@دهوربدأى!

لقهيخترهلمضبثايختارواأن@ثركينل@ؤلا.استفاموماوماصحمباء،

برلم@وثالى--
ح@وادف@لإتاربرد@اضع"ذفىشماءاذكل0،2

أنولاشبئا،عليهبقثرحأنكننئنا.@حد؟يملل@ولاوجل-،عز-

سنا...خاقهفىيختصوبريل@(ان

@تهبحر.لمها@حدلنيرأوللن@رةيخاروالن@نرفياؤلا.ولبى

لته،.رسامجملجمثأ"وجل-عزنقه-ل@،.كقالى--

سليرليى@ى:"ة@لنرامباكلنقوله:ملخمه:.ط@لظ

م.لخادو.@ن

المعق،وصرونيثاو،نصبمرضغنىما،"نح@يجرز@نونيل:

ة.للمعريخهلهمكانر@ف@وقي

نفىعامما،و،وجتار،،ترله.علادرف@لإطبا@مالاول@ويحيع

خ@
وجل-.عز@ى-بقدر؟أمما@صحىيىبمفيهابموكام@اىثبد،ل@

أموبمفاولت.لمالاضيارعللىأتنق،وصما.@لثملبى:وقال



لفممىسودة-.64
-

اورمولا@مصأقهفنىاذأ4ؤءتولا.إؤمنكانا0ود:.10ةقوله-@

لمدصان
م..،أصمنة@ض@

"1).

@زلا-،تتري@يضكون،عاوشادافهس@مانناد-:.وترله-

عنوجل-
ونركا..ك@ض@

اثركين،اثر@كعنوصفانهبذانهونتدستعاد-اقه-هشاى

لين.@الضاوملاك

تكتمايموربدتفقالشى.لكللشا.عالهأنجمات-ئن-ئم

ص

يملنون،.وماورم

صلع@تخفيهماتامااطبميهريم-"مودلها@لوربد-اى:

و.رار،ا.منالمترمميئمؤلا.
ذلكعلىكلوسيحاسمال،أشمنانهن@ا

@ا..)@م@الاولاكبيرةصنرةفادرةلاطابا-

لهو@لخفوع.@لعبادةبشقالاصالالاهسبحانهثاقهومر،

ولى،أ،فى@مد

ع،@طو-.وله،الآخرة،فىأيضا-.الحد-ولهنلد@يا،فى:@@
غير..الىلال@صابن،قى@8وحلس"،وإل@فا@له

بخامربذكر@لناس@نوسلم-ع@ه)قهلى@نيه-صبحانه-@ص-ثم
جمةحلامرفىللتأ.مشاعرميوقظو@نا@لكرن.تئيه-سجاته-قى

@قتبق،ت@ظبم*مقعليهاس@انابمافإش@لتدبروالنار،االيلمائي،ةةكو

نعلد:تال@وجمل.عز)قهومروجدما،بقدر"علىالإيمانيثأنضانه

@يوك@لقيامةصرمدأبدالبلعج@فهجلبنأرأبمتل،

1مىابئء3@لقرطتمبم(1) 50.



ملاه@ئرونا@.

بل@@إتمأرأتل(71)نشم@أنلاص@ياهنيميخافهغير@لهعن

اتيكما@هغ@ربله@من@لقيامة،يويمإلىمدا@لنهارسعليكملفه
اليللغ؟بلزء4ومن)ك@(ونتبصأفلافيهتسكنونبليل

(73)ت@ضكرونولطكمنضلهمنولتبتنوافيه،و@لنهار@سكئوا

4@ثركافىأيئفيقوللمهمينا@يوئم، 1
@يئ

%5ؤو(78)قئممرنتم

نم،برهاشهيدأ@لناهاتواأمثضكلمن
صنلوئه،أنألحق"نرات

منهم
)57(،.يف@ونكانواما

للمنادزماندوأمفا:بهادوالمرلاينطع،النى@لداثمص:و@لص

ر.3،أو

ظ@امرالى.التعلوول@عتصرالناسيم-الكل@يها@رسولنل-والمعنى:

عليمفعالى-لقه-ص)نلممل@ماذاكانخووفىأرحمتنا،فدرتا،
يانيتاد-."اتهكرإلهن.@@ليامة،ميثىإددافا@يلاان@ز.@

ائح@@ويخهوققنونصذ@ايهون،عجاثبتهطرعنتجصرونبضيا.،
تحماع)يه،آئرثدناماتمرن،لفلا"

إلىيهديمواعتبارونفمبر

نه.علوبمرهشالى-@ته-طاعة

ما@فياءدز@عليمت@الى-اقه-رجلذلك،بأبرسلهم:لظثم

أكوشفي@.ببلبانيمنالى-.عير@فه،-له@من@القياطيومالدانما

ون،نجرأفلا5بالنار@غبو@و@اجمد@لسلنا.نيخ@.نتسزبص@كل:

ءالى-@نه-قدرةملىالدالةط@ا@ل@الدلانلمنهتبمر@نافلاأى:

.@ب.ر@فجهكل
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وادإن

أ@
@ا.،@طل@ا@.ؤ@ى@دثأو@ار،ليكقوا@دة.ظكل@@@ذ@ان

ملاع.إلىمما@صربللم،@لسايمةالمبثةجبتوفروعدم
عنون،يساعاتلا!دوصمعأكمالناص،الأصمنالمئامدإن

اطلشاطدالنو،لطلوعيثتائرن
الم

@

اغاتنكثهطل@@لها@وبر،وخ

دممل.@عدا.منفيلي@تريراالمبل،حرلالىبنعلدونا-أب@-

طنبسمحون،،،أللاإأبقرلهودا؟يةا،سبحمانه-وختم-
سف@سمع

@صرمد@اليلكاقرفما-

@لفترضضاءا@ةتطلافىتلكا@واساطاكثرس

كافىيخلاالبفر-حاصةلأنبمرون،،أفلا@بقوله:الثا@يةبةا؟ونحم

الة.اطمذهفىاستالااءواسأكثرمن@اغارصءدا-

@ف@ه،شمرمرنبنهاريل:ملافالت:نإن@هخاف:.صاح@ظ@

6يخه،تكوذبلبليل.

الان@لئمى-فو.وصذكر@لضيا.-نلت:
فىتمت@بهتتطق@ق@بافع

المترلة،بنلدابرلامو@لظوحم@،فى@لاثىاا@ليس

يخه،عؤألةولنارالمبللمجحلرحمتهومقنه-:،سبحاوفىلا-

علىييالى-اقه-ضللمظامريانتث@كرون،ولحلمصله،ولتشنراش

يخا.ييشؤنلتىالحايذنلكعلو@لنهاراليلجلجمثناس،

ا@يلزمانإمجحلنه-سبحاأن@-الناس-أيهاع-ةرحمت@ومنأى:
حد@نهماوألكلوجملمتماقبين،جيالكارا،@لنارولازمان)،عرمد
يخ@وترجمرنفيهآيهونئل@بلومنافعكم،لمما@بهم"أجاعددارمانا

تالى.اقهمن@رزد@سبفيهتتنررنوالنارأبمافكم،

)و@لصوشه،علىتشكرو.كللممحتنهم،ذيثسبحانه-ف@ل-و@

ويطاعة.لا@لبادة

4عىنمبرلم(1) 2



5لجرء@ثرونا 6

صاد@ثا@ث@@@لرةرت@لرعادتمثامد@ايهرن،عنيثداطمذابدو
برمالمجرصالأحرعندثاط

8نالى-:ل-ظ@فيامة،@

يخاثيهموبوم
ةحرنشكغاكءتفىصر؟أبئلنجش

@لفباتإومابر@ينئحظ@الولتضبرقل-@صاابها@أ-كرمتذكنأى:

@مينا@يوم
كاذضأيئلهم:يترلنببو@لتا@تؤ2ببل@@اال@ن@الله-

اعة@ماو@المباث.فىصركاقنقىصآدنيافىبهتمالذيئ

نفالجماوأباطل،رنم@ا@.وامداابل@ءتر@حالاد@وصلاا@م
ية.@مه

مصأولآخاقناادط؟مرمياجمثت.والمدشاد-،ل-
و%-لتمة،

ةز@الدبئمماسظمعمفىىو،إرآ.ف@ورا.آلناخرما
ثركا.،نجمأ@مأ

ماعنموضلبينمتقطعلط
(1)عرن،شنحنم

3كلدالاد.طيقعقأمهم)بريلمجر.ا4لامزعلة-سبحامجل-ثم

علبهم،
ثهما..،،امةصوزعناش5@@قال

ادالمروعال@هم،ثهرداضالامممنأطسمنبرعةأخرجمناى:

فقلناعي@ا..ا@هودمةا،نكالىله-عسبط@الى@رم@لة-@رسولية

3برطواماة أنب@اؤلمعليهمئهدأنبالمثركيت-لا.له@قافاأى:"1
ثكأقه-رسالةبلنرلم@لىباكم

ا

صةعلاوأداشبمنمبرماعانوالهم:
ماكننم

شاح.وابئلشبوهناوالاصياا،فىوكضثركمنعليه

اولقجزأكلا:"قهل@أناأفلرلا:.تجزعلي.نه-سبظرلفا@تب-

"و@.ضالى-قه-ما).مماقاط@بالةأنواوطلبرماق،باالإيباقعن

عهم.و@اب:@@يفزون،كاالوأماضوضل.
فىونهبفضكانواا

القيامة.بوملهمسثفع@لبا@لةمحبرد@همانمنحيا@م،

الهمأ@وعقو@لرد@يا.لمثركينادماوكأعنالمتنوعنلبي@مذاوب

يوم
ونجطختمذك،بدكلدصادين...@ددينلمؤاللىاصروعنه،@تيا.@

9،4@لأ؟المن.@ء@طووة)9،



ا@سصرةسولملا.

قصة.
8رزاتمن؟كهرمحاقدبثاط@ا.النى@عل!وصى-

@@
@اسلام-،عليهى-@و@مفينن.الذى@رون@م@،ا@خت@رة-و

تعالى-:مفال-

@لكنوزمنوآديما:عاصهم،فبفىمرسىقوممنكانقارونإن5

لاتفرخقوتلهقالإداولى@لترة،لتنوءبالمصبة4مفاقىبنما

ة،الاخرالارالهاتاكفيماواخلأ(6)@لفرحمينيحثلااكله@ن

أ
ولانبكلإليلث،اثهأصئوأصنكاالذنيا،@نصيبكتنىولا

تىتهيهلأأوإغاتال)س(@الفديئيحب،لااالهبنالأرض@ذمادق@

ايهأو@نمعندى،عل
سص@قرونمنقبلهمنأطكقدافهأن

(78)نالمجرسربهنمذمنيسألولابم،فيظوأبمقىةنهأشذ

ليتيانيا:الد،اطياةيربدونالدفيقالزيفته،فىقومه@@فرج

حظوك4تارون،!أوتيمامثللنا
ال@لوظ(79)عظم

يئ
ا"
واو

ي@ف@قاولاا،صالسوصلآمنلمنخير*ال@هابشكم،ويا@للم

لهكدطا@رض@@ولدار.ب@افضة:(80)رونإلأ@لصا
فئلآمن

4ينرو
وأ@(89)@النضصريئمنوماكاناكل!نصش

الذيئج

من6يثا@مناؤزقيبسطاللهويكأنيقولرنبالأمنىيهم@آ"ؤا

لاويكائهبنا،ظفعله!مى@فهأن.ولاويقدز،عبارو
يفلح

لاللذيئنجمفهاةض7االذارتل@ه@2)فرون@ل@
عؤايدونير

خنرفلهباظسنةجال@مئ(83)جميئل@@ماقباو@فساهأ،ولاالارضفى



كثهونشا@ز.

اماكانوإلا@سباتعلوا@الديئيفزىفلايئةلج@جا،ومنمنها،

)48(،.يلون

صثا...سقىمنكان.نر؟ظإننمالى-:.ترله-ت@لقرعبىل؟
ة

أنبينبتما،وز@دنيالحياةافتاحى.س.أوتيتموماتالى-:.ل-لما،

شر@خفرصتمصمكا@@فه.عذا@مقحهتع@ولمبها،وأغترأوتهاونرظ
نفىصبنفعف@لأ،صو@روقمق،ومالاأكثرءخداةن-ك@أيها@-

تجمت
ةقراترونينف@3وااله،وأمو.@

كنرزه.ولاموسمن

ال@نال
افارونكانوغبرهما:وقادةحعى

كانوقيلمرسى...عمبئ

0ا.رخأقه 0،0
،1(

شىفىصداطجماورةوص@لبضىمنع@م،نجنىوترله.
بقطل:ه.

بنى@لوح،منوأصلهطيه.وأ@قدىناالهذالميبا،غير.علىةلانبفى

@فساد.@@يهنرى!إذا

لأثإصأن@شأى:مرص،نرمشكاننارونإنوالم@نى:

وقىمه.فىعرنالىسلومى،؟ابهم.لحلالذ@(

فىونا@مفىاء@دودو@اسزك@م.اولنتماأى:عيم،فبفى@

عليهم.ا.لاعتدا

@شيا.ا،@وبن@جمفج@@قر7نيدد@ولم
لىةا@لإئارنجا،ع@يمبنىى

أشال.أوأفرالمنبن@يالمحمىأنشانهمامنكلئهلقدبيهلن

لسبةباتنو.مفاتحهاتما@ايخوزمنتبنا.واتعالى-:+له-وش

نحم.منونلقا-تالى-اقه-أعطىلمايان@أولى@لترة

س.13لقرطبى-الفسير(1)



لمدص@وةصكر.

له،مرصو"ط5والملغو،كير"للال@ومركوبم)يرز:وا

لاالب@ا@@.إق@المم@ولوص

فيفى-او.إن،"وماكا
مفانحه،اوفىله:مأ.

جمع
الممخ-بهسرت

به.ينتح@تى@الالةوص@لتونغ
لهبم@با.-@ةو@ادبمخجمع%اوط.

مرال.ا،نجهانجيم@خ@@الهزاس

امفاء"-لفظ.أىوص-
.@ضأولى،لمصيةبالتئو.واطني:،إن،عدا

ذأن@مش.،بحل.نف@نا.يتال:او@نثتل.زل@أى8،لتؤ.وقىل.

اجماعةدنب@:و@يةللتحدبا@عة،قرله:،فى@با.و@وأنعبه:حملألنقله)ذا

لبعضدهضميتصبلأخهم2بنلاعرابعددمير،ت@يينغيرى@ناس.س

ربمين.ا،الىبالمثرة@ر@،،فى@خمهامنىونهم

ءتوضلنا-قلوتناةتارون-تظ6ولمحش:وا
"@ايمنروال@ا،

سهنجملهممجيثبا.،الأض@لىجالن@لبة.خزائها،مفاخحملضقلما

عا
حمال@اعنينجز

صاقال
أ.ةفىكثراىذل@-ذكرفىلغبووفدأيهئافت.حب

ر
له-ا

ة،11(.لقرو@ودو@مبة،ولنو.،نع،و@النا@مثنوز،بالنمل.:

باطرح،لاضمهشلهنالذ8إنه-:صصبحا4قىافىبا@نرحادوالمر

خالى-افه-نممواص-ضالحهم،والاسخماد@لناس،@و@لنفاخر@ثر@و@

صى.والمحافى@لبنمات

عنالهىنعلبل@ن،@فر@@يصلااقهانوجمل:،
@

المذ.فرع
رم

63سج@ق@يرثحالى(1)



57ن@ثر،الجو.

عيها@أقهكرثفممحلإة،ضارونظتالى-ا@-أطىلفدأى:

ئنافىللالبهذاتفرحلافىمه:منلا@ئقلا.سئو@نى،طنى@ل

اقهفبنو@الحاعى،وقزلفلن@ا@قهالمتمملبطر@لنرر،فرحيديد

كذلك.كنمنلابتمالى--

افآناكنبماواقيخضاد:.والإر@لنمحسيلمحلأنجا-له-راظئم

@،محفاي@أمرالمنشاد-اقه-أ@علاكفماوا@للبأى:خرة،@@داد@

ألمجر،وجر.فىمالكمنجز.إنفاقصاربقعىالاخرة،ارا@وابة

جين.والمحتاا.لى@لفضلمكالإحان

لإتتركلاخرتك،زادامالكأصلأى:الشها،مئنصيدضىولا.

بنحم@لتنمم
عليدحق@،و@نفسد@فا،د@دعافيفإندنياك،فى@قه

صذىصفا@ملحقا،ع!ولضيفكحفا،عيدولاملك
حمقه.

نتركبانافهعادإلىولحنأى:ايك،لقهأحئوأصن؟،

ك@رة،.)@يدبنحماللهأحنمامثلحقر@مطيهمو@لجهم،@لبغى

ولاخ"
عفلارضفىا@لنادولإنملبأى:رض،أ،فى@ناد@

لابصبسانه-انهاالفسدبئ،؟مجبلاافهإنو@لظم.@لبنى@علت

الختا@ين.حير،@لفر

شاننو@لنى.لا،يكية@@لنماثحرونظفىممن@شلا.@صاقكذاو

ا..وأضدن@.فى@عا"بنالانانبميامق

على@لفم@ا@اربالإعرولنروربانعاخ،مذهبلفارونولكن،

عندى،.عمعلىأونيتهكلالمعنه-:.الفر2نح@كاشال-يررد@

يخهالف@@لكثيرلاطلمذانلمفاصيه:علافى@ردفاوونقالةأى

0خهادىواوجد@علمىبسببلىتيتهانماووى، 0 منىأنهتببو@يهيفه0



ياتصرةص57

إو،هاوبهتموف@@النماعتكأنبعلا@ق3نصائئمبم@ضىأتمرف

قتص،ة@ل@شانلاأنهكافيه،فىتجصل@ئانولامالىالمالمذافإن

أط@ما.ألىفى@يافىبسلوكىولاعة،الها

و@إطيمان@نرور@وةاكبلغقدكانقاروناعلىانيدلومذا@لقول

د@إنممة.جرو

الاد-:شؤلا-ز.،بهوو@ن4.بةلسخرباالمحوب@لهديماصا..ولذأ

مومن@لقرونمفقبلهمناطك@دافهأنيلملماو،
ةقوفهأشد

@ا.،.بمثروأ@

بهلهعلىلهوالتانجبحاله،من@لخيبامالاستف@بهذأوالمقمود

ور..غصو

بديهبينالنىالمالاهن@انعمبنأةبقارونوالجهل@نرور@أبلغأى:

خواجنهاء،فتهجمه.كلر
وعيرما-@فوراةبقطرعقصإلمميم-انه

اضدمرنعله.بت@دقروشدل@ا@ا@لمنتجله،مقأملكقدىلى-ت@أن

فىمنهوأكثر@قوة،ى@منه
جمع

واكننازه.المال

وبعلره.ور.كرمحلىبيخهوتوبده@دبمة@اح@لفاالتمردبا@م

اى:عا@بة.جملأمرن،المجرذنوبهمعنولاالصالتنه-بح@له-وتر
مح@أللا@أةوالحال

اقهلانواستيلام،استتابسؤ@لمر@المجرو@م

فيفىر5لى-ظفىلا-فىجا.كايسألىن-طإ.وثي.،عا@هلاقينمالى--

)فضاح.ونوببم@لأجممحين،-%لصمافهم

الاصتعلامالصولابسال...،"نه-سبانرله-فىاتئاد!نالمر
بدفىرهلى:فضأوظنأنرلا:،فىلإناتباادوالمرتتب،والا-

@يالص@ا@نهم..،.

اخ.و@لشقرخ



هكيونشلجز.ا

فىن@قول:أو
بوم

مرفىيسالونندنالمجرمونعرالف،@لضا@ه
@قف

@@الاياتإبنالجعيمنبذلم@و7خر،فى@رنتالسالونولا
ؤال@@تنفى@@

."نون@لنىياتوالا

وبطر.قارونورض@م@اصن2خر.راقذلط.بمد@لقر2نح@ئم

علاش.رجدش@فتال:
ذد@تيقرلهعلىلأمممنركربمة@اواجملةينته،نحره

أممنجة:وا@اعتر@نر.بيهماوماعندى،عمعلىأويتها.مماقال"
بنينزلما

يما.مايثبمأوئيا@أوصلمقالإنسانبه

لفولبهذابهنفولمو@مبلا.،@لفخرسببلعلىفارونمانالفالأى:

@رباثده@لر@نمنمافيهانبها@ة،وأبهةمحني@،زينةفىملىفو@خرجبل

@و@
حم@..

فيها،خرج@النى"،فىفيشدة،رواياتالمفحريئبفىذكرش

@هصض،،زنج@أنهايململنو@كئالف@،صفحاكهاننربرأينا@ن

باكا.نفا@فىنعردلم%

1فارون،يخاجض@لى@فة@الىينةمن.وأمام
جمهالىفر@لناك@ض

اصعن7نالؤعبروفدا،نلملهبمرنونمنى@ننة،@لزتتاضفىبق

بربمونالنبنتالتجولا:.شربق
ونأوفهفارمامنللناليتياللديخالياة@

ظيم،.نو@ظت@

ورنءباةب.الذينمنفاسزبته،فى@قو.علىتارونخرجأى:

إقي."وللانبهارال@قعلىتليانا،أدلا@مفومه،وزخلر@ا@لديخا

وضبع@ليم،نوح@له@ورباش.نةوتمالمققارسنأوقمامثلنا

وزبتها.نجاالتاعبن.ضخم

ون.رقاقىممنلاولا@لفر@ولمنيا،@دةلح@ااونيردينالتالاحك

أعح@فىللتحل@ثاق@بق@لفرأط
النافع،ولمأيفوى،الإيمانب



صلق@يرراك@،

فال@@لقر7فيحم@و@دو@لتمنيف،حرإلول@ضمذا@أمحاببلواففدظ
عهم

صاولرمملأمنلمنخيرافهأبئووبال@،أوتوا@ملمالذبئلوظال:."

الصابرون،.إلايلتاهاولا

ممأ،ةلىبمفمو.منحهالةوسبالهلاك،أع@ا@لمما.2،و!و@طعة،
اريلى.اته

مذاوفبيح،ماصكعلىشفىواطيفو@برفى@لزاستعملثثم

نا.المر@د.مرالاستمحال

الحياةيريدونلمنقارون،قىممن@ناخ@أوترا@لمالذينوتالأى:
نإنةبه،نوايخوفى@ن@لرنجبةوأتىكر!مذأ.نرلمعنكراالميا:

لمنمو،).يما@@ثو@وهفا@مما-ممنبتمو،،يخر،الاخرة،فىاقه،ثوأب،

أنل.دزالمبا@ف@عرتقرارةا@صاطوعل2من

صاطاومملثنيلمنتافى-دهاأعى@الق@دظسالم@وبةومذه

علىطاعةلمابر@ن،الالها،لسلولايو@قبها.لابظمرأى:8لالجقاما،
ات.وو@المحاسكعلى%تمالى-.إفه-

بهاتكلمفيلايهلمةولايلقاها،5قىوالىاجع@@ايمثاف:صاحبقال
وصبئو@طرلديرةاونة،ا؟اوبةالمئوئئفىلانهر@ب،ل.أوالمحلا.،

"4@صا@يل.@و@الإبمان

الببىفىللدودنحاوزأنبدلقالون،بة@لمضذل@بعدتبما.ئم
له:توفى@لشرلآمنهبحانه-ح@-وقدرض.ا،فىوالإفادو@لفحر

الارف@..،.وبدارهبه@نمفنا5

اطنفمنحمفنا،"تعالى-وقوله-
ةيقالالارض،فى@ا@زولوس

@م،ص@-@نمو@(9)



.75ونالنرلجز.ا

ضفويقاكرض.ا،فىغلفذالمضرب-إبمنخسفا-المكلنخسف

فبها.كببهذاالارض،إنبوناقهوضفضوؤه،فمبلمذا@لقمر،

نخر.وزبنته،فىقالوناحتيالنمالم@اقه-ذكرملاكنير:ابنتال

ئبصالارض،؟وبد@ر.بهحفبأنهد@عقبمايهم.وبيهمهعلا@

@دفى@
ن@حلىن@:أن؟.لم-ساعنمرر@@ز@بث@نس@.عند@لبخاجح-

به،ضفلمذ)ز@ر.مجررجلبينافال:وصم-عابهعلى@نه@فه-رصول

@ليامة،يرملىالارضرافىنحلجلىش

يستحعوابفجه،فاروش@دىتماأى:
ا

نمع
الارضفىفنين@.ص@ين،النا

تاطا.با)ذ@ايخاو@ؤمبنا@اوداره،ص

م@لقارونكانفااي:8افهدونن.4بخصرومئرةلهكانفا،

ضه.حمهأوشعنه،تدتبانأقه،عذابمنتنتعر.عبةأوجماعة

افلقرقادثالاذالينمنلةالمنتصربن،منقارون،وعاكان،.

مويتطيحعأندونوخرع.وضوعلامباسفتاد-ات-بةعقر

تحلد-.افه-عتوبةردفى،أو

تارونمثلبهونواأنيتمنوننواكاالذينتالمامبحانه-س-نم-

لقهوبهانبقررن،بالاصتس@شوايناكوأسبع5تالى-:@ال-

"،،ففعلينا@قهمنأنلرلاويلى،عبا"نيداء.لمقيبد@ررق

يفلحلأويهانه
."فىوت@حي

والتنع.لتحسرأينا-ويهون-أعجمابمشنمل@مملكا،ولفظ،

وى.تجول:نات@صوحرفليطركمهدأناذأ@ر@@لربمنتلر@لوكا

لخففةرعلىا@يةالاكق@لثددتكان،محلىحمرتاللفظذاييحلا.وند
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@لقصمىسورةهث@

مذامب:الافظمذافى@قه...،وبهانل:،شملفما@بلفال

أ،أأى:أعجبر@ناماشلاصموهىفىأصا.كلةوىأت،أحدها:

لجب،أى:بها،جمرورةحيزمافىوما"وأن"،للقملإل@،و@لح@"

برفالقردانمذاوفباسوشر،..،يثا.لمئزق@لببطضاد-اقه-

@اعساق.ذلكشلوقدا،وحد.دى،على.

ثا@تكانأن@اناق:
ن@

و@ليفين،لمحبروصارتسنا.أنمذبالا"،

وى،.على،@لوفبناصهأيفا-ا-ومد

أن،"وخطاب،فص@و@ليبرأما،كلةيد،و"او@لئاك:

علهأرفينابوهذايبسط...اقهأنلي@ى:لخو@.محولة

عرو.أبوفلهوندوبئ،،

علهاوقفينابومذأدلام@لحذفتوبلك،ال@مةأصلأنبخ:@را

حمرر.أبو@لابضا-؟-@@ل@

برنال(و"ج@.@ك@اكأ@وصأن،أن،انا@س:
ش.الم

@

يرممولم
@لوضعين....ئب@صل@@هوجم@و.ن،و؟5الاداقر2نفى

ن@ه...همي.تلا@عد@لنرأت@لكل@ةمنهووصل

@صبعد@ر-ومطرونبقاالارضرتعالى-@ق-أششفوسلمحئ:وا
خرجضلماتريب،زمانتأى:بالاص،"مئلهيمونا@نتمشالن@ين

ي@اقهوبهأنكه:،ملارأوأاندب@لرنيضأب@رازبشه،فىطي@هم

ضالى-ال@ه-تدوةأجبماتجورنعاروا@ى:وبقمو،بشا.لمقزق@ل

فهأحكهاومامنهدا،يثا.كطمنمهوفىعباد.منبثا.لمنالىزقا@انهفى

فارو@هثلنكرننمننا@فماعندأسمففلتاوطالامرر،شريف

ذك.علندشاأكثروما



.الئرونز.ا؟

الارضبنا@فوكر@-بضملهعينا-نل@.صهضالىافه-أنرلا
وبد@ر..بقارونضنها؟

ملاكهلمفىتعالى-اقه-حثهأعظمما:@@فروت@ل@جملحلاويمانه،

أخذد@يمديأحذم@:ثملهماله@وفى@@الكلنريئ،قىم
سدر.يزعز

لقال:تتخلفلالىسننهمنفةإنطقارونقمةسبحانه-خغ-ثم

".@فاد!ولاالارضفىعلوالايريدونالذبننحاالاخرةادأرتلا،

واصم
ونجملا...له،صفةالاخرةوأداربشدأ،"تلكلإشارة،ا

ارالتبمفل!@لإشارالب،الميلة@مت@بهنهالإشارةوجاتبر.،

ا.شا@وعلر

افي@وماالدأرالاخرهنلك@ى:
لحبادناخا@مةونجعلهاونحبم،جناتمن

ضا@ياولاتطاوفىالارفى@ى:اعلوفالهم.ولإبابانول@بريدونلا@لذين

أص.علسرافايخا@رأرافللأى:فادا،ولا5فبها

عناففسهمصانوا@انبنلالتين،"مىإنمايلن@،@لطي@ةدا@لتبة،.

رنيح.سر.ص

فابلافى.ول،"سنةلأعالى@طبأكأ:@بممنة"يخلهفى،جما.،كه،

خيرن@)صاشا.وبفنلنادناعة
أ

صنات،نبه.ط@ممايخرمحدنافلهأى:8

أحد.مقدارهلايمعطبماثوأبا@لبهاوفثيهلا،ضاعفهابان

لا@ال.امملوأ،ادينجم@نللا@ين@،حال.@جا،،رمن"
@

البئات

فى@كالهمينابافىالجزاءالامجزونفلا@ى:يسلوق،ماكايواالا

و+.وأ@ى@قبح

يتذكرون.ملض@عظات،و@البرفى@ممه@تر2نلنا@يوقوبهذا

رالؤوو@نزوالها،الىيزدى@لضانشأنف@تارونفعةفئ

@لنعس(رةسو)كس@-



لممص@رةسوهلا.

نجماببغنيخر@لاس.وأنالهلاك،)دبؤدىذلك@اخركل@@و@والخى
@داكوأناليا،منضيبهيهملندون(الاخرة،نرأبفممق)فهتا.2

الذبقمنهمو@كلنزمانفىص@ناس@وأنالئاص،لنحيمشجبمنمر

نو@ببففلونبرار@انبنا،للأنيوفهمنيا،@لدا@اةزبخةبريدون

@ع@ة،الاض
خ

ثهالب@نه-قجطاصسبحان@اطةأ@لاوأن@لدفيا!ة@ا،

الذبنو@بهازىعلوا،بماأساءوافياكيجافىسبحاال@-وأنه-المتقهن،

صنى.باطنراأ@

5 5

ختم-نم
@ثارة@ايهر.@ة،@السورةنه-سمحا

سم-ومح@يهصلى@قه@نبى-
وجل..أوخوترووثربهلةرطيبليخفىبالمضىوبامر.@ابه،وبتث@يف
نمالى-:تمال-

ربقلصعاير،إلىرادممك@درانعليكفرشالهىبن"
أ

3
قىجووماكنت)مه(ب"ضلاليمرقو@لالدى،جا"من
أيخرنقشكلفلاركمنرحمة@إلا@لكالص"إليكياقىأن

لصذكولا(86)الكلنريئ
إليثا،أقىلت.بذبداكلهاياتعن

خندمولا(87)@لشركيئمنتعو@ولارك،إلىوادح
االه

لهونجهه،إلاهاد@كا@هو،إلاإلهلااخرإله@
إليهواطم

."(88)نزجي

ادك@لر@آن@لض@يم.@مرضالذى)ن@ن@اد-:له-ترطبى:،@فر@لظ
معاد..،

عمد-سهبثارةلحلررؤنهصجاخنم-
برءومحم-مل!اقهصلى

وصكر.أوالأولنة.با؟@بشارةمروشل:لاعداله.اهرلى-لة،لم

وجمامد.س،عب@وابئأقه،عدبنجا%قرل
وعيرم.



ا
ءون*@مثرحز.

@ذ:لظ
ي:

@يه...يرد@@مض@نجمرف@@1،بلد،در@لاد@"
و

وفيل

المرتإلىاى:اد"يد
1 ،

،
،1

@عربلاش@علىء،لامادنه-صبحااطلقيال:مرقدمى:الارل،

فى@ل-عزش@-و@دومذايخها،@لتنله@شة،فىكل@يهاتحرد!كانت

و@للاثاجر@@ملاة@عيهأنه-بم@ومروملم-علجهاتهصلىلنميه-
ا

خرجأنب@دجف@باطلتشالايةأنوأحديخرعنورلى1بردئم

اريباهما؟ووجمهإيهاواشتا@مماجرافءوسم-.عيهافهسلى-

عدالومانجلهانمنكايا،الدفىنىا@بالانبةتفحها@لرعدنقلحا:

س.@@ا@اتجهما

ى
.(2)ة.الاشد

بم-،@لكرييا@لرصول@ض2ن،عيد@نرضرافى)نوالممنى.،

أب.رنوباوامر.وللوتلاو@لا@لناس،وممهد@كنفإيدازلهأبان

بدمكلوصيخ@أنتافىللكلنالىادكلرأى:اد،إد@ادكلر،

جراضأن
فه.

أعدأءك.نمطار"وأنتفهجتخرأنجدا،مت@صراامرفاإنيهق@رد

خرجتد@نأتباعما@مقالالا@وصك@هشود@
معدولبرنه

ىص
عنه-اقهرض@مدبق-أبىبهر@حدعا

وصلم-عليهللتهصلىلنبيه-الوعدمذالى-تطاقه-حمققوفد
عادتمد

نها.جر@ممننايلةشواتبعدأ@لؤضرن،بها@اممهبهه-الىالرصول

نتأ@ا؟المعاد-النظأىنف@كير.-ووبتيهثاتعاحبل،

@يومذل@فى
اقهصلىأ"-لرصلظبةاغدد،لهجاوصضان،لهمعادا

3ص3؟لقرطبى-قمصير(1) 3 1
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لقمص@ةرصو.80

عزورلعملاه@ا،و@رهع@يها،وسلم-عليه
كالضوذلوأهله،لإسلاما

وحز؟،00،
،1(

قل5المثركورفقال:دعال@علهبهدما%الىط،سبحاة-أرشد-ثم

ربى

"

ئ@،.صلالفىصقو.الهدى@ةبا"@اش

ربىكذبد،و@لفد@لمقد@ابمربم-ابها@رس.نل-اى:
مرو@د.

يشحقه،بمافىيقوسيجازى؟اك@،و-مىوبا@فالإيتد@با@ما،

الد@ر.عضىلمنن-صإضاايهان-وستلص

نلل:الىسالةوحملبافبوةضماصهابنىصبحان@-ذكره-غ

ربد..،.منرحمةالا@يد@اكن@بي@قى!أنفىبروماكنت"

@@صولأبها@لركنت-ومااى:
نعنولضسالربا)بدوجمناتلربم-

بالناحارخنا@كلهاوئرفناك@هالكننا@طفناكبها،سنكلفدأفنانعلنأو

الى@لكفرظل@اتمئلإخرلجهم@بها،للسلى@ه!و@ف@المداة@لر-5فات

الإبمان.رش

يقد@ماروأمفرئنالى-اقه-ج@منكثرفأكذلك،الاصداموعا

ين،.كافرل.وضيرأ،سي@ناأى:ا،نيممرشةولا،

انالى-اقه،تنبلبغ،؟(عن،صاد.يصديد،ولا،
جمها@لسلوعن

ربد:منإليد،أنرلتإذبد"

منيرشولا.ته.طرثادوبد،ردين.إلى،@بط.@فاسو@دع..

وال@لات.فى@لعبامةاخرى@لى-7ات@@فه-)معأثركوافينالمثركين،

معيمبدأنوأحفرأى:6خر،الهالى-ظ-"اقهندحءللا"
اقه

لمبا@ةمتض"الهلاأنه،وللق@ثانو@ال@طفإنأخر،إلهايه-
وجلى.عزوخده"إلاص.

4صج@اتلاع@ن@صير(9) 2



ا".وق@لثر@ز.@

مالا@،د@مذا@لرصفىثى،كل،
به@،والاوزانل،وسرم

-

وحل-.ص

لنىلامردله.@لناشاءع،سبحانه-5لا""

علاماقمتميخحابمدناس-لها@ترجرن،"وححهصالهء،
يوم)خرفم*وما

ه.قهبومثذوالاصشبنا،لنفرنفىنملكلا

أنتمالى-اقه-نساللها،تف@يرومذالقصص،صورةطهوب:

لحباد..ونا.!رجم@،@الصا@له

لأ3ووصهله2وعلىعدسبدفاعلاوصلا@نه

عدبدطنطاوىد.نمر@دنج@@تامرة-@

رجبمن3البتعباح
5سنة 1 4 0 5

198اك@المو@نق 5 1 م3





"القصصسورة"لتفح@يرإجمالىفهرس

بة@@3ر

3

ةلملفرللأية

@ه!و@يلقممة
"@ليه.بهل!آبت!تم@

موس@...امواوحيئا@د

واستوى...أضم.بكولما

"ابدبئ.فانوجهلا،

لماي
."@لاجلىموسي@

اقنا...سوسي،جاءملما

نرلا...بجانبمتبموط

""ب@آنهيلىبئ

اببت...منكدىلاإنله

"فبتول.فار@متوموت

لثه...جل@نأرايغنل

"موصى.مقي@كن.تالرون@ن

لقرثن...مليكفرضى@دى@ن

@ضر3
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