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مدنية.اتيخا؟أننءىكم.وءيمة،علىأفهاملا.وجوري@-2

@طوأبفا-@ذ@@ل@وذبيهةأحهاعباسابنعنالارعى:لظ

روم:نةلءفو؟"،جمكةمانرلأضأكابممهموعنمة.وصوج@؟-

وليعلننو@انين2@نهوليحلنتاد-:االه@و@اإلاسمكية،س

2(،كا@لنافقين..

ط@كولرميهة،@هاالمنبوترةصأنالنمسا@ي@تممنقوالنى

مدنجة.2ياكابمضفىكونمليهانجمد@روا!

شح@وقد@-3
ألم،،@قطض.@ف@طر،يعضيخبرتالهرةص

ى@يز@قهوالاختطتحاناحهيلزموأفهالإيمان،لبفت@عننحدئتثم
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وردل@@لكلذ@ة،مالر@مومقللثر-في،ألو@لمةجانباحكت4-3

إبماكم...على)بماناللؤنيئبربدوكاأفى@فم،يطلبماعبهم

ملو@سبيلنااانبرا2منوبلنهوا@ةكفرالذبقوكلاد-:ت@كلل-

أئالهميلنولكلذبون.إنهمسى.منلمبا@لا@بكاماررش@مآو@ظابا
له،.يضرواكاشمحا@قباتيرموليا@قأنقالهم،لاخوأئقا

ضعىعاالحدش@دذلك،بالكريمةالررة)ققالتنم-5

ذكرتئمقومهةخنوحقصةإلىفأشارتأفى@مهم،حالانببا.ئض

قى@معرطقةومفقىمه،معإبر@يميمةمةجايبا@لتفيلمنبئاه

عهومروصالدوصضمبببقصةتنعلئمركزةإضاراتذ@ولنبت

...@انرام@مع

الا@الكذبرنعارلتىالصيةلانبةبيان@لتمصمنهختتتئم

حاصبا،فنماءأرصلناصليهني،بنىفاأخنهم@تعاد+:.فقال-لرساثم،

@زتنامةومنهمرض،ا؟بهخفنامنونهمالصيحة،أخدتهمةءفهم

يعلدون،.أنفسهمكافوان@)وليالد@م،@قهوماكان

مع@ضركواالذييطالنلاالكريمةضرتجلورةئم-6
تعالى--@@

انهوهوضحفهفيوضرفكفرمنعلهمامفكبهتدالمبالة،أخرىلهة3

لته-وملم
به،وأعامدم-وعلبهسلىلقهالنبى-وأعرتالنبوت،جميت

حهم،نباعلثبانايزثادواأن
1
بم،@ر@لضأنةتجلا@علىذل@،ايشجنون5

فى-.تع@ذكر@ته-سنوب@لإكثارالصلاة،@ةوبإ،

3ولىيمابمىإليكأوصماانلىجحاف:+فال
@نالملاة،1

ماتمنعرن،بلمو@فهبر،@فهو@ذكر@نئر،و@الفحثما.عنتهىةلملا

لتىباالكتابأمليجادرابان@لؤمنينالكريمةورة@أمرتثم-7

االفلا@وإلاأصهعي
حتو@لهم،يقورقماالىو@رلهدكمنهم،



الاور@لأدلاو-لنا-@م.@يت@منوذمتمنهم،المدحييتحغ@@

ت@الى-.عند@ت-عقلقر6نمفاعلى@ق

لكلبأثينالميالكنل!،*اليدأقىلناثفلهو5سبحانه-:قال-

الكلنرصنه.لالابحد؟باشماو،ب،بؤمقمفلا.صومنوة؟،بؤء

مرلارتبللبطلوزصبليبمياذاض@هولأثتاب،مقتبلأ@لومفكنتوما

."@ظالىناإلا@اتحاببدبإوماللم.اأوتوفمدور@لابخاليا@ت!3

@للؤفينالىندا.سجانه-وجه-ثم-8
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موفضه.خيرمق@لف@يه-سبحاه-أع@به،تالى-له-لر.متحابملاا

@1ئوا@نادبنياءيميالى-:،ظتال-
عدوت@،نإي@ر@سع@ضي@

.8..فىجرن)@بناثمللرت،ذانقةنفىص

قضا@للئركحهتنامننا@لىاورتغ@اواخر@نهشحاساق-ثم-9

@قهتارا:رض...وا؟@الر@خ@قعقسانلسالهم)ذاإكمجث

خلعا،الذ@تالى@و-
ىءأخرلهة2تفى@مب@وليثركونفالشفممح

احاطلاذ!
ظاالدين،صخلم@يلهافهالصفىيفن+..الموعولمبهم

فبا
"يثركون3)ذاالرإلىهبم
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ومعلهم..صمدق
بكفرون.@ذبتيؤمنرن،إلباطل@هم@ف@

فقدالمادنوقالمؤمنونأماسا@م،ضا
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يقربماتالى-يده-
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".،@دصنيلم

حدئتنا-@ماصمقحمدئتناو@ديكة،الكر@لورةكأصتومكذا-10

الانيا.بعش@مىوعقخلقه،فىاقهشوعة-بنه،وي@الإبمانمق
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الةيخهلاسطيمنم@فىيقبمانبهلالجق@الؤمنانوعنعد@قه،@ة

عنه،سعائر@وك@
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4دمرهر.@

@لتغ@

آخمرتخيوبلهص
1

0

لأيفولواءامناوهتمأنيزكواأنآلناسأحسب@ص@

الذكاأدثهفليغلنقتلهتممنآلذيئفتناولقذ@ئفننون

يغملوتأتذينحسبأتم@أثكذبينوليغلنصحد@وأ

لقآءصفيجوأمنكان@مايحكونساءلمجثبقوناأنأل@ئات

نم!ف@خهدومن@أثعليموهوألسميعلأتلللهأبئنمانآلئه

لنفسهيحهذ
ح

عامنزوأتذبئ@ففالينعق،لغنئألئهبنا

@لنكقرنلصنخترومملو)2

أض@ت!ولنجزينهمسئاتهئمجمنهتم
@لغملونآتنىكانوأ

"ألمالجر.وفحرببعضلى@ضتصسورمنكبر@فيصورة

رة.سووعثزنئعالتجى،صروفافئنحتالنىلررعمدويبالح

هنواطأنلمر@ب،@لىترالا@أفربلمحلقلنا:أنبقوتد
وفر

@جنو@تنيهالإيقاوللس!لسوو،.بشى@تطعشىور،تدللشلا

9لفراممف فىألهلمادصولندل،فيكال-@ه-فكانبم،يهر82

نؤلضماجضمرمقممزفامن*ترونه2نأ@ترمااء:ندمف2نالتر



رفكبوتص

تا@ا:روفا"نجسمنمىحروفملىومنظرمامم،كلعنه
لتىلآ

اقه،عندمنلاصكرنهنفىظث.كتمفإنحروفم،قظرنءنها

ذلك..فىيعاونكمل@الحلقمنمق-ولعموامئل،@اتوا

اريقرأنكوابترأنالناساحبنه-:،@بحا-4فرفيوالاسه@م

لا:وتولظى.@طمةح@بم@و،للإفكلريفننو@+لاإوهم2

والا@نان.الاصبارمم@نىكابنتنون،،

منالحيدمنهلتعلميخهالىخلته@ى:بالنار،النصبقنتيقال:

الحبب@.

ا،قولوثمأنوبمنرلىص،مدصدتتركرا،أن@وجم@

ا.صركر4:،بقروهى@تعاقةيقورا،نصنى:،علىنمب،فى@رضح

وسلة،
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شركوا،.نير.منال@ط

ةكواأن-.اس@ناد@كنى:وأال.
بشلا.،وااتجار،وإشان،ونر

للمافولفئونوب
ظنمنا@ذظهم@الإكلاذ@ةي@نطتوالأكمبهم،

وو@با@لل،
متمةمربلفق@،بالالنقاليير@حةالإبمانلانفد،

لنتدنرالترينطرعنر،تب@والا@@لإاتي.ألوانمطحها@لثوعا@كلف

@ين@.منيمان@@قركلبت@يزخىات،و@كل@والأنفىموالا،

وكان@وا@ه@،افىمين؟منمضبا@ناس@والمر@@قر@ابى:@قال
مثام،بنلةكث@@لام،@@مح@وبعذبو@همبؤذو@متريشمناكفار@

صلور.ت@@ر@يد....بقوار@ب@مة،رثابقومحثاش
بفد،تصيقم

ويخر.:مجامدقال@لزم@ين.من@اصكفاراقهبمكنناصحكروا(ور@ا

ا@ارفىص@قهميرةمنرسأنلآومملمسليةللأيةضهفزلت

وتين@و"



1لضص@در.

شنتدان؟الابةوهف@يه:ائل6
مافىأوالمبببهفالت

جرسوسلم-،عليهصلىافه@د-@مةقبايةفهىال،الأشمنمصناه
د

ا(.@@الدمر...بفبةيهمها

@لذبنا@تهفلبعالئقبلهم،@نيخا@لذبنةو@قدسبحات-:،وقرلا-

انركوةأن@ناح@@ظنانمنتبلهلمامؤكدذبين،@@@و@يعلنعدترا

اقممتفد@قهسنةنمحله،،فىيخر@عكصذ@القو@2منا،تجلا.،ادوقة

عيتعارعرنقالكلفتيجعلوأنبض،بنم.سيكغي@أن

منين.@مويةفى@نماتبةالعاأق@لاافىمنين؟

نه-،سبحاار@د-افل8.فليعدن-5تالى-:بقولا-و@لقمرد

الأعاد.عدالمجاز@قأو

سولالرأبهابد-أعيامماالمز@نينمزلا.تجلمنينالتناو@دأى:

@ك@@فالي@لصبم-،.الكر
..،صدتوابق

43
فىتعاد-أ@-رننالبى:1

ط
حشقم،ينلكلذةح@لمنإ.ممانهم،فىصدتواالذبقحالا@رانع

ع@.عنغانبمرمالاصينكثف
@م.

@@فش:!و@دى:ا،.@و
سسن.يمنت

دينإة@@@ز@ن@ن@
3

انباح0
ال@@تضرنها.؟إبمافىصدقىاا@ذينف@يجزبنوغيىم،لعوع@ومردنوح

لةالميازنبواشأب،ع"مةنيشحضمماينالكلؤليبؤبنوثوا@،من

على@لم،
أة

ا
المب.شامالس@بب

ةءأىصدقوا..دذبن@قهظيدش5د:شجرير:ابنالإممل،

م.صدقواينال@@قنظيمل@

@م
نىفهمفبم@ال@وييطمقأمنا.نرلهمق

1القرطب@-تضير(1) 3عى3 64.



دنبهر@رةصو1

الاخبار،حالىوفى@لاخبار،تجلمنهم،بذال@أو@ته،ذل@،قرلهبم

صىوأيهنالاختبار،وبعد
ةمنمالالئصدق@تهوليظهرنف@:

ذبءالم...ال@كن@منباقه،2مناقولا

كرق،@كمذحم@لدين،مققىمقلتفئالايةهن@أنوذكر

اتأتاممحت@علىأفاهم،بنموعبربعضم،مفتن
(1)عغر،نبفرخ.

م@وفى
@متالى-:،قولا-منايرةث@اتوررت؟ينالآإ:ماتينى

بمولمانتركواأنحسبم
3(3)الصابربن،بعلموبخمجامد،1.الذب@أقه

بنوالمابرض@المحاطينفلمحمتىولبلىفمنه-:،سبحاوقىلا-

.(3كاأخبارآرنبلو

ةرمرمنالايتين-فاتيننفير.عندالغرطبىالإمامسلقوقد

عفاالبخال@ود@قىلا:شهاية،@لنبوديثالأحافعددا.المنكبوت-

1خبا

مرو-3وعدبهاته@لاقه-لرصللىناشكورا:ظدلارث@ب

6عرلناألاف3لاقتفصرألأد:فقلناالكبة،فالئلهبردةمتوصد

نجها،يخلرض،فىا،لافجفرارجلبؤخذقبلممنتدكانفقال:

5لمنثارفيجا.،
يد-ا@ويمثبائاع@نصغينفيعلرأسه،علفحتي

ا،@ثالبضئو@هدبظ،منذالثبمرنهفاوع@ه،لحه
سو

غن@ه،علوالننباقهالايخافلات.حفرصإلىعنا.مق@راكب

.(4ماتس@جلوقحموايمت

3حرير-تضميرإبن(1) 0

8عي 3
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0ه@رلكل.

،
ن،م@وزمانفىكلالناستنبيهالايتمق@لشودأنصة،@@

@دضر@وباسا.باالابتلا.عبتمارفىالإكانبانالناسجمفىظئأن@لى

إلىاللاحمقيوفىتينصلافبماطصنةالاشلا.مذالئصالىخاطى.،طن

يرم

)ذالأكمبهم.واقعإتفي@مرتكبيئمقا؟أنبحانه-ب-ثم

قعالى:ال-تجالفبجة،ئه@الظنرنبابمنفطن@مذال@،خلافظنرا

8،جمكصرنماسا.يبونا،أنلبناتيسلىنلينصب@م،

لآمشطهفاأم،و،
له:قيوروالنو@يخ.للإف@والاشفهامبل،بمحنى

علالنرسوتتممبسبن:لوأ@حب.مفولىد@سا"نا،يضوأن"

عالبصلونلاا،يلىنجاأ-بلو@لض:لتيزمنا:بهوالهراديرر.

قدرف@يب@زوناأنأى:نا،يبترأن5واطاصي،لكفر@سيئات؟

لهم؟بناحسامنبهربواان)مكلنهمةأنأوتحابهم،على
فانم@نبنساى:جمكون،@اسا.دقد:.لكةا@لوىكافوإن
مرر.أ؟علىحكم@كم@وبضمفا،

والاندعن@ا،جمككونا،"وموعولاما،و.بنى.شفسا-

نهعكرح@يثىأى:سذوف.بالذموالخموحم@عحذوف،

ع@
@

ذلل@.

علىقلوبوالاطتان@سروريدخلمأذ@كبعدنه-شحاق-طئم

فإن@فه،قا.برصكانمنقاد-:فتال-الماث@تيللز.عباد.

الصيعوموت،ات؟أجل
"

لعليم..
نالى-@ه-لقا.@ر@والنا@ميقش،أى:

يوآ
لقاجر.القامة

@لىويير@ظبنه،إيماعل@فلبئتوطاله،ثوابهقوطمحهوبرضبهة

ت،.8انهأعلبخد5الح،@لسل



لمئبو@سورة1

البثونن@كللموتتعالى-@فه-حدد.@ا@جلا،فبن:@@

يسيع،وعرجحانه-،حدده-للىوقهفىعط@لالا@وي@،

نه:بعلنرومابما@ففونهلعيم،خاته،لافو@ل

بمشفص.ميونهمثرا؟،فيالدءبممنىاقه،لقا.فىلرط.

فه-.سبحاحسا؟-مئالهوف

مدتلتىمقالىالاقبة،يرعولشلافه:@قا.حمبمكثات:صاتال

علىتدممدمجالللاللكمثلتوالجزا.،وي@ساب،والبث،الموت،

بالق!أنفإ،هوبن@بافىنعدما؟@ولا.وتد@يبل،هد@لوب@ه.صبد.

وتل:نا..س@خطهلماذلدبضدار4،أفامن@رض@لماولرحمب،يثر

مر:لثطقولز،كابخاد،برجو،.

لصها.)ذا@ستملنع@ابخف:@@)ا@.00لعهابرجلمالبرلسعتهاذا

بدخلكاالؤنينتئر@ب@ةا@لكرالآيةفإقجا.،الري@التغيرومحلا*

اوأحنوايماغم،علىئبقوامتىبأ@موتمدممنفر@م،علىرور@

إحات.وأ@ب@نلكيرءتجرعى،كاملانوابههسبنرو@بفإنلهم،@كا

علهصلرف8لنفهجاهدفإكاجا@ومن5صبحافه-:تولا-،
لمضسرنه.ومؤكدقبلأ،ما

ينه،@ةوفصيهلمته،*)جملوفىاقه،طاعةفىنجامدومةأكل:

ه.لا@ن@لننهوففعهجهاد.بعودنرلبلإفا

لا@نفعه-جحان@فهجمبعا،؟ع@لمالمين،لفنى"لى-يئ"@فه@ن"

كسيريكثاف-3-3.،.(1)



1@مروة@مو.

طاعة
@الطغ،ئواببردلنفه@انماعاعى.@عتنضر"لامطيع،؟

المى..عتاببرجعوعالبها

فآل:ثوالجريلمن@طدتئ@المؤءبيلمد.ماسجانه-وفح-ئم

لنزنأى:0،0نهمصيث@كهملنكفرنوحملرا@لصالحاتأئراوالنبن

@ثالهم.@انفمنننا-وإحابفنلناولنزبنها-صينانهم،عهم

ل@نهمشبلر@عاىفوا@فى،؟أحقولنجزبنهمذلد.بئم
فبمبأنلليا،وليلى@ها@لتىكايوالمالح@لهمأعاغلىا@زدإحن
عثر@فالها.سةعلى@ط

زيبوطات.،اا@رعلرثمنو@والنين8فرل:حلخعه:ط@غلقال

)ى:ابهاوجرالمحذومة،القمميئبالابتلىله،،إلحبرمرفر@ايعرنأن

ئعرةيثرنأن@نكفرن..جرزو@ض
ا

أكله:@لاضنال.علي@ضحرفلة

جئا@م.خمامنوا2يئو@ه

جارامماحن،ب@فاع.جا)ذانه-سجانه-حسق+؟باوقاك،

لاعلى،1(ب@دقا،علىلتنجهمنفصدونه،هر؟

س@ص@لالين-3محل@بلحا@ية)؟!



1
تفبمرةص

علىكلثتدمافىجبلى-تط@نه-طاعة@@صبحانه-بين-ئم
ماد:طات،

وبلةحمتشابؤلدبهلشقأقيووضتنا

جعكىإفىت@فلاتطغهماعقمبم@لكماليسبىلتشركجفدالى

ألضلحئ@وبماوأتذبنءامنوأ@تغملونبمأبهتمنتئمفا"

يقولمءامناب@دلا.منألتلسومن@لىألصئحنلنذظنهتم

@أتلسكعذ@فئنةجعلفىأللهأوف@ذاف@
لصرجآولبئل@هم

صمد@رلىبمابأغلمألتاأولثبم@مع@كأإتاليقولنزتلثتز

@ألمئفقبئوليعالنلذبئءامنوألئهمولبغالن@أقفمين
خطئكصوفنخملسببلناأتبعوأامنوأ4لقذبئكفروأأتذيئوقال

@لكذلوتإنهتمشئءقنخطيهممنبخملينوماهم

كاأتقنمةيؤمولبشلنوأثقالاءاثقالهئماثقالهثموليخملن

@مفئ@يقترونكانوأ

جهأخرماروا@صهاالأولىا،؟زولشسبالمضرونكرذوقد

تالشلهكا".لهلم@أبركلمىبخ@سحدونرلهينامةلرمنى.

سقفبخلنيلافو@تألخصبا@ت،بلضباصم@أر@فياة:بل@حمنةلمه



ونلثر@اللأ.

ل@لع@وإنبي@،
@رلضم

عل!اقه)صلىبمحمدحتىتكفرحرلم،على@

3و
@مه.نه3مااليهفئى(3وعل!أفه)صلىلىلىلمسحدنجا.."

مائةلثركافتأما.لها:!ضالالها@صدفجا.الابة.مذ.اتفز

ئتتو@نشت،)نفكلىدينى.كتششاطنفا@فرج@ننى،

.(1)وشربت-اكلتضهكتايلىكلى.تافلا

ووصيناأى:عفوف.لممدرنتأنهعلىشمو@حنا،وقرله:

الإحانوجرب@لغ@الباالحدربابو@حنا،إيعا.بوالدبه@لإنلن

ويخا@هما.عيهما،وع@ر،)بهما،ارةيرنإن)@بهما،

بإنلرصاقبلهعلىمعطرتك.،جا@@و!بحانه-:،وقرله-

جاهد@كء)نلا،وتلناحنا،بوالى؟@سانال!ووسبناأى:@قول،

ب@دماليسمح@.@"أور@لعبادةبى،@نئركوأمراك.حم@ك)فياى:

طا"للا@إنهذال@،د8ماتط@ن@مح@
اطا@ق:ممه@

فهذا@لفدإواتع،ببانعم،بهلاثما@ي@سبحافه-:.وتوله-

جل-وعزالله-ىسوالكون،هذافىإلامنهناكلبرلأنهله،لامهرم

تذبلضملون،كنغكلا@أنجنكممرجعطملىتعالى-:،وتوله-

صبحانه-.محيته-من@لتنيربهالمممرد

جم.كمإفى@ر@أى:
علهجممفا@ا@،@ميا@@ومس-1اا)الاا-

نالذتوأجازرىمحرا.مماوأأمما.الذبنوأجازىدفيقا،باصا@كمأحما@

سةطأصغوا!
ى.

3صتفسو@لقرطىء31راجعا(لم 2

@لمنبوت(-2)م



محرراول
يالغبمابو-ة

بخئما8لندخاخهم@لماطلتعالا،وعلواوالذي@2ثوا@

الذبن@@ن،@لعاطالأفر@م.رمرةفىأى،لمماطين.شننا.صا-)و

عنا.ورضوامنث@،ينار@

الفلوبلا@ابو@فحةصورة@ذ@بديهربم"2نالتربرسمثم

أمودعاوة،سدفوالهه@فاامئجانجاوبهىة،الضبوفنوسيفة،ا1
نربة.صي"

5باقهثمنابقرلمنأناسومن5سبحانه:وترله- 0
0 لطابيان0

الصادقيهه@رفينحاليانبيقينهم،واضطر@)جمانهم.ضعفترم

الصمالحين،.ئلندلخنهمالما-لاسوحلراأنواوالنبهاله:،قرفى

باقه..،2منايقردمن@ناسومنتعاد-:،تو@ه-ش@:@قرط@@ثل

افوأونإزابؤ@نرن،كايرأبمك@،المنانتينمقناسى@نز@مجا@د:لال

ص@
كرقابركر@مناأسلمواتدترمكانعرت:نللوالثرك،إلىا

.(1)بفم،فقتلبدص،الى@مالخروجعلى

القولما@ى.يو@أندونبحانهيقول،ن@ناص.@وسوالممنى:،

ا5ة6فبه
إ

."اقه

اتالطياناقه،@لنلركعذابفتححلؤاقهأوذ@فإذا"وقر@ه

ماعد@لناصىمق@لبعفى
يهات.و@@لانبحمهمإشزل

التولهفاأجلمقباقه-أنايهنربعدأوذىفإناأى:

1لقرطب@-نضير(1) كمص.3



1وقالعثرلمر.ا

)إر،فننةرج@اءقنالدةفىلاودض@إعأل.تالدتقىكهأجملومق

فىمحز@ى@فهأى.@نزلةا@،أب@ض)يا..ئهموإروله،محناكمجملأىلا
"ربليتيهعفي@وإيمانه،تزلزلأنذ@كمح@يخؤتبلم،@و@الددة

الإبمان.بمدالكنرالىربم

@لناشنةمنا@بمض،جملوفى
1 كذ@3

علىو@فحديلأقه،@

النا"عذابلانففكير.،وفاد@)بمانهضمف
ى

اقهعفابأمادانم،له

مذ@ولأند@خ،،فلا
اقهمذابأماضمليم،ئو@ب@ليهتبيئسلن@@

لنا-عذ@بولانعا.،علىمنشحا"-@قه-غضبببب@و
@

ته.ونهامداهلمحدي@رففلااقهعنابأماوكاكه@مهمعروف

المزمنينملىشا@اقه-مامناذايق،الفرمفاحاليسبحايه-تم

كنا@كم+إنا@قو@قشرمزربك،@ا.مويننقال:نجعر،@صاد@ن،

بضملير@ن،ترله:.فا@يروال@
له:ترفىبن،بود@لى@

ا.عشبار@ف@اليهابايدةلضمانر@لحالدأفرأنكاممناما.باعتبارهبقرل،صنا

لنا.عذابيساوونمحنديثدانديمان،@@فضطحالمكذال@:
ى

سوللراجهاجا.آ@لنصر-إذاأما)بمانهم.علىثشونولا@قه،بفاب

نهم@ابما@لفعاتمزلا.فإنالكربم-
إناكنايهد:ون@ئقةبكلبقرلىنا

@را،د@موماتانا،@ا@مليأكرمناإ.@اوشنومؤيدبن،@شايينسكم

ات.وجىفممغارءند@علا@نرتبيخمايممدأشركوتا-كذلك

درعدور@امالمين.فىممابأعلمافهلب@ىأو@مب@حانه-:وقى@ه-

والاستفهاممعثم.كنا)نان@ن:الز.لهموفىشالإبماق،دعر@مفىم@م

عمونقريرزكر.،لإفكلرط
والعلانية.للسرامل@ل@ضالى-@فه-

دئ@ر.وبممنجمي@العالمينورصهفىفىلمطتعالى-انه-إن:@@

@شعا@تعافى-اقي-ل@نأظةبقررنافينلا.مزوإنوكفر،)يمانو



سر-
لعنكبوم@ة

يمسبا،5-فو-فىلهم،ال
ل.
@مح@ص@د-@نه،-@ريلنوأخق:ر

بقا@كام@5
لا@ق@الماانافقين،حال8ولبلئ"الايمانصبهشرا،6

@،عق@مننخترقكلاوسيعاريهموسثنافم،م@ء@ءفي.شى.عا:

وىد،لردط@توكيد،وتونالقممب@علحهصانه-وأكط-

اشووباضم،مئوابقلهخىوأبلضه،أملوب،لافوىلايماناضاف

نباكم.-ىالمادقين@لؤفاية
ه.@

دورللأبا@دطوىمنالكفرأئمةماذعهثذ،بعدشحانه--@ث@-

صبانبواوا"2الذينواكفربئالوآلنتال:.امحليم
لمو@ن@لا@علايا@نا

.2الذالقاو@لذيىكفرلوظ@ى:
ر

أ)نبرا-@فيلأوالاغرسمبلع@لم
للوصنام،مادفا،ومرنا،إ.64محدو@دناالنمىطربقناأىصلإلا

وحساب.ب@ثمنادنن؟الفيا@ة،إبوماباكمخماءبهم

أئئين2كاخهمر،الأ.لامو@نسل،5نر،:دلامو"
بذك،ص@م

نبا@م.@اوا@الؤ@ينينز

أفنا@إدواة@طه.أى:
فىحمل@هودنا@عممششةو@ن@نكم،@

ات@ى:والجزا.،طشالاويلفىأسعرأوناانبنوركمعلابا-
إكم.ا@ا@فكلاسبب@لنبوا

مز@ضالى-اقه-ردوش
إمماخمامنخا@ينوماهمة.بقو،مذا

م3.)ضىءمن
ك@كام@ينق@كافرش@لا.:5و@اأى:في،ذت@كا

اباخعامنى.
وملاا@زممودش@ء@3

@ك
ة
لهم.اأترفى@ذ@رن@سكالاكممة،أ

عنر@،مهم@أى@طايالفىصو@لثانيةبةبب@الأولىمن،و،
يمروألتهمجمرسلركد،طربا،بهفاالمالظنببجما.و@لى

الأزمان.منأفىالممنأنركه



3ال@مرر،@ره

لجانول:.فق@زمحرةماصكىملىالامرأنش@حاله-ببن-ثم

أنقالهم.لاخوأث@اأنقالهم
انالحقيلائىناي@خطا!جملرن@نهممقذمحرا@مر-ا،لي@أى:

3خطاياسيحلرنلا.مزيهفر9أئمه
قافروسيحاونمنقرعة،يخركاطة

سأخر،يااخعا
الق.@الطرقعنوعرفهمم،غير)ظللبهافىنسهياخفا

1حماوشاحمةثق@ا،يةبئ@لاثحاربالاتاك،@طظاباعنروء
،1

عليها.يرنبالنس-ابال@رع@

@كل:وة،يفتراعاكافوفي،نببموتوت@سؤالمة،@لفجابرمو@با@ق"

أدتوأبا@لى،ذيب،أ@ةيخا@الر"صتلضنواحما؟أى
الىبهم

4يركاليامةكاملةأوز@رعايحلو5د-:تطترله-الا؟بهنى"

اكأوز@رومق
ساء@األافير@،يضارخهم.بن

."يزرون

برا@منلاكانهدى،إددعامنوفىالسيع:ش:ابنالإمامد6

منىوضبناأبررمممنهبتصعيرأننالتبان.بومافىانبهمنرأ@ضل

@الي@مة،بوم)فىاالبهمننام2لالاثم،.:منع@يهكلنورلة،اد@كا

نا.2مقينقمىأنيخر@.
ا@.@ض@نا@هم

الما@الة،المثركيى@ئرالوعنالاس،أنوأععنلدبما@وب

قمةجانباسسبحانه-سالآ-م،عاصسو.ءعنهه
ما)برابمءعلي@وفرح

نا@-:ففالى-لسلام-

@هم،ص1في،ابقننر(1)



سورايكبوت2

أق@في@هتمفلبثق@لملننوحاإرسفناولقذ

فأنجيئه@طائونوهئمألالوفانفأخذهمماطإلاخمسبئسنة

هبمإوإقي@قفعانينوجعقحفآءايةألمتمفينةمحبفى
كللد

@تغمونكنتملمنتكرخيرذال@وأتقوهألئهأغبدوألق@ه

نهتغبدوألذفيإنإق@وتخلقونا"ؤثتاأدلهوندمنتغبدوننما@

وأغيدوءألررقألثهعندئتغوآفارزقالكصتملكونلاألللاولأدمن

@صعج@ونقئإليهله-وأقمكروا

@،.قو@)دنر@القد@رساناو8قرله:رس:ا؟ل،
خان@ضر،ع

الثفارباذبة@لؤمنينببانافى@هم،بأذبة@لسلام-علهمديا.-ا؟قانا

ابتلا.،بلاللإيمانلمئموديتركواأن@رنالنينعلللانكلرقاكيحا

أصابماشلوااحثاللام-لجهمنببا.-ا؟فإنالمبر،علىوحئا@
بهم

للؤمنونلا.يمبرسفئن)علبها،ووببرالمكلر.تونمنلكهمجهةمق

.(1)"ى..وأخرأولى

نرحذكروقدبن2دم،ضث)دفبهبنتهىاللام-عا؟نوح.-و،
تمتهوجاسمرضعا،وأربعيننلاثفىالقر2ننى

فيماةربمرقىمهخ

وفرح.و@لؤئرن،@ف،سوا؟@مرد،ر:فىص@ل@حفصيل،من@ىء

2-@الار.@ففح@(1) 1عى0 42.



2ةمشررلبلى.

تجيموكدواحد.جدنى@جمتمعوةبقاكباف.أقرلرحمل:وفوم
ة.رجمازا@مجاوتو@فيسبهمللاجانب@ين2لرجل

نيهماليميالى-@مه-فارسلعام،ا،ببموةنرحنرموكن

ولرصاد.يلقطريقمللمليدحا،@

لكا@أس-3ترمه،@لام@لمليهنوحا-نيالرصناويتد@نا:كل
سنةأيف@مفبث5غيرنامحبادةك@وبنهامملنا،خلاء@عبادة4

وعلالية.راو@ومم@را،@يلااءق،ادبنالىممبدع@@اما،إلاخى

يدعرو@بثمحر.،منمينلشا،سقومرقنرحا@فهبعثكلرا:

ماشوعاما،الاخمسينسةألفوحد.،شالى-@ه-مبادة@لىمومه

سنة.وخسىسنةأ@فللهص.فيهونسنة،متيالطركلوبعد

وثانيابالسنة،أولاالميزجا.فلمتلت:فإنالاكخمات:احب@ل؟

لبلاغة،فىببالإخن@حيق@لواحد،بهرير@مفظننات:،بالع@م؟

شح@هأونهوبلأوتفخيممق@تمبتجهغرضعلذ@؟ونع)فاالا

ا(.ك@ذل@ضوأو

ىيلأكالطرلادةهطهبزكروالمقود
قضاها

عاللام-علبهنوح-

دعالى-ات-فكانوثالنه،وسلم-عليها@صلىلرسول-تلبةقرمه،

كأضلبثلخدباعدلا:بقول
ومعلعلريل،المدةيلانوح

لمنمأ

لترمه.@رنهوفىطصبر.،فىبهتقتدى@نفعليكفابل،الاممهيؤمن

نفانه-سبطوقرله-
ممشوالطرظضم

ين@لكذعافبةلر.بيانلمرن؟ظا

@@لام-عليهلنوح-
به.الطرالممةنمدفبهمبهثاند

4صممفير@لكضافء3(11 46.



الحنكبوتوةص،2

وشدقعالسيلكثرةعللئي.بابعلرفماعلىصبطلققدو@طوكلن:

مأ.الىادوصالا.،نطر،علىا@للاتهكابوتدو@ظلام،والربع

مكثأى
إءصإديدعرممعا@اخينإلاأ@نضةشؤ،نوح

اكانوأنهمو@طالن،لطوظفاخفممكذبو.،ولنهملالما-قه-البادة

وننره.نيممراعغنيمتؤزأنند.@لكنر،كلا@لظلممترين

ةعانجةحمنسبعاة-بن-ثم

و@قوح
الانبهبنا.نتال@:،ثهمق6

حاأ@صما@كليناش@جة:،يوأمحاب
@،@6و.،

ئهاربمو@لذينومم

ذكروأفثىبينم@ئمافيق2ئوا؟@لذينعمد@عزلا.نة؟شل@لسفبة.ق
ذلك:منأنلكافواوتبل:

لآ،"لسهلدالمين،ا؟"وجنا.8سبحانه-:لا-نرفىوالفير

."@تصو@ةئلح@د.أو

هنهأىاو@علنا.ةاسن@،فىس@ركبومقنو@افا@يناأى:

عال@و@لظ@م@لكفر@اقبةصر.ئاهدواحيثللعالمين،وعظةبرةادنةاط

.@والأعو@باما؟@ر

الفيةانول:وءتنوحنجاةةفىت@@عبرةوجر@@ظامروشفارا:

@ا@دى،ا@جلعلةضضوسطريلة،ممةبقيتوأنلهمحملنهمالنى

اعرصلا.يتمدنىقر@.@ا@لرأق،بث@لنهم@أن@ررخيئمنكنيربرى

شةنجمنجادسكاإلىاطإيهريئالورةا@قلتئم
@يه)بر@يم

اعدوالقرمهقالاذ@مم%)و@ال-:@قال-تومه،معاللام-
@مه

افاعب-يهاواذكر-@كل:شممر.بفلبنموب)براميم

@حعصويالى-ا@بدوا@نه-مه:لض@الأنولت@للام-عليهإبرلميم-

والتثر،دبادةمنبهأمرمممفىذلم،ةه@مممايخفبهأقسمنواصر*



2@دهر،رر.

ون،ظثمم)نهياة@طمنهفىشهءصوعنالثرك،منلك@.خ@"

شو.وبماصجرصطوالفهم@لحلمذو@مقكسغإنأى:

لمبامرلقرمهدعرتبدأقداللام-عليهإبرامم-أققرىفانت

@شبتبيبئنىثمب@،@فامئفوبا@ضاذ-،الان،-بإمحلاص

اطنهمعوتهبحنكثملهم،يخرإبماكمأذبيانتلوبهم،إلىالحبتة

@بل.معتجنالىالنىالاح،ضر@ا

ذل@بئم
فسادطمننفرهم

2نفرعثى@ال؟باطلمنعيههم

إنسكا،.وتخلقونأوثانا@تهونسئتجدونإ.مماعنه:،

علالاوأنوتطالقونن،ج@والاوفاق:
@ل@يالأصنامونيلانا

2مقبايميمين@ر@اكانوا اتلحرنمةيبلىونهائمماببهها،أوجارة1

فالى-.-

فيحيثواضحا،كذ!بونونكذأى:يظ،ونخلقوقوترلا:،
لهة.2ونانا،صنه

لاصومنمولاتشىتنفع،ولاتضرلاأكامع

نبنا.حمانة

وتمشون@ى:تحنون.وضنرلونبممنى8مو@لقوندفوأوبكرن

عنكهافوالانصولكنبالإفكأجلمنصنا.الاونانهفبايديم

باطلى.ماصالىكلماهرص

@مىثوقمندونت@@لذيئللنف@الا:ذ@الاونانتاتلهمبينئم

سشث@ثم@بمالمر@لاأى:رز،،@كمايهونلاثوأ@نام.@وئاذعق

لقثه.فىغايةن3ورصفق@@

الرنق،@وحلهال-@اقه-،ضدتنواكذلل@:.،الامرداموما

4،@رلنكروانه-صبس@ر--بلر.،@و@وبنبم.يهمبكةى@@

إ..وصلومتها-@



سض@ر-رةسو2

وجبعتمفا
@ليخ@زب@@ر.،لا@لى@ترحمرن@و@الر.ما@يه@قاط

دقيلى@دعرفقوعهصلىئت@للام-عليهيم-إبراهنرمماوبهفا)عالم

نعمنادمينود،وفوأقهدةبعبا@رهمحبثوأحكحها،يببساا؟أبف@
لد.ة

ةمحبامنممولنرالمجل،بقلأطرطري@العلمصلوكعلوحرضم

طابعلوحنموعجزما،حقاركا،ولفا@مالهمبينحبثونانء،ا،

3و@االمرجعإليه@لذىوجل-عزأقه-وصيملكهممنارفق
ب.

فىالاشمر@رمقجمنو@رط@لام-طبه@مبم-إ%سبدناأخلىنم

و@فونثأ.بأوئواباو@قابأصاناكأن.ال3افظاروبلفتنكذببه

تالى-:ل-ئ@تبلهم.بهنبكعظر!أنعليهم

أمفقذكذبطتكذبوأإنو
"

تن

كيفيرؤازأو@أقمبينلاأئبلغألرسول!علىوماقثلكر

وسيرقل@3يسيرعلىأدتهللثذانيعيدمئمألحققألئهيدئ
ا

ألتمثتأةينشئأدتائمألحفقبدأكجففانظروأفىالأزض

يمثمامنوفيحميثماءمنيعذبأقدير@صشئكلعكألئهإن

ما%فىألمت@ولافىالأرضبمغجزينأنتمومآ@تفلبونوبلية

أللهيتئاكفرواوأ@ذيئنصيرص@ولمبخلامنأدلهوندقنلموما

@أليمعكذالثلهئموأؤلئكرتهتىمنيبس@أؤئئكولقآبهء



2ثثروةؤ.ا،

صاقال
@ن@الى-:فولا-وصالابة-ومذهف:لأيهئ@حب

@نعنملة@مه..ض@@صفاكلنلا:.قرالىبمدهالفلكشراوالابلى

تكرنوانلفرمه،عبه-افهصلىأ@إبرأمبم-قرلجملةمقفكوق

وناق(3وعيهاقه)ص@فهرسولئانفىمحنرفةضت2إت،

و2خر@ا.إبراميمن@أولب@نقىبش،

يم،)راهفولشسئ)ذا؟تلت:فإن
فلشتتبله؟م@لأممللراد!فا

فىأننرحبترموكئ3،وءيرونوحرإدربىثب@ترمبهمالمراد

.(1)0،0مكذبةجمة@ممص

من@لأبات،مفصأنألياقمن@ظامرو@بنكثير:اام@لإ.ونال

*
4لقى@لاد،لإنباثعلبمقييساللام-.عيهالحبلإبرايمم

.(2)قييه،@جو@نفا؟بد@ناكله:.

عنرف،ولمع@لرفتكذبوا..للن4-:،صجاوتولا-

فىقكذبوإنوونجرنم،تمفئشأمحهالناس-تطيرظ-)نقد%:وك

لحملم.نبكممنأممكنبفصذ@د،فىبممافلستمبه،تمأخبيخما
ا.خركذبين@اعاتجةتفس@

إلاصول@لر@وما@5:@فظ@وناينت@ع@ي@السلام-مبم-برالههابينثم

يتىفتىوفا.@رونالثاممم،ضحتوبىلزابلننكار-لضاى:لبي@@البلاغ

وعلىو@ىالد،كفنىبها
حل@.وتعالدالماقهفرددو@لؤا.ساباطأمالما،

نعالى-وأنه-ص،@لبثأنعلىللج@ماشحانه-ساق-ئم

ببد@ك@يرواأولم5نقال:@.،لايحز.

"

يعبلر،.شميللقاقه

4عىالباتء3تفير(1) 4 7

2عي6كثير-)جىنفسبر(2) 8



فلحنكبوترص2

منقل@وعدمقبفة،@طت)نكلرمخعلىلتوي@والاصتغهم
بدلىلما

مقدر:عللمطفواراوو@فحةدلالةعلها

يفاويلولبث،@لنلرونالمنركونمزلا،ينظرا1والمنى:

الإمحاث@مح@ت@قلصمحلبذ@ك@يتدرااتجدا.،الخلئتافى-اقه-خلق

عليه،نأصومى

الباسة،ةوفى@جرفاية،اط@و@ه@نبت@افه@دى.@وونكيتإكم

@دألخلرقمفا)عادةأنروافنما@يمرن،ذ@ددئم.مالم*بمنوفىكل

خأخرىةمرةالجاة
أير@لإعادةأنسل،ذىعندصالملمقات.

3ابتددالحلقمئ

دلةا،لهمونسوقأيبث،@ر@م)،ع@برعمالربمةفالاية

."فإ-)صيعد@ر@شة

منىصاذكرإليمودلمج@،انهعلىذ@كانتوله:.فىالالارةوامم

ا؟.
ىأخر@رةةد@االى@ياعادةبد@طلقوهما:بنر

شى..لايعجز.نه-ش@طلانه-اقه،علىوصيبرنحم،بدصاروياة

للتدبروالناملإلىقلإطأظارلجفتأقلارصجحانه-@مر-ثم

اوسر@لفقال:.الى@ق@هلهماناملمذالملالون،مذاالأصفى

خرة...ا؟@لنمأةبنئى.@نهئماطلق،بدأكبفلالررا"للارضفى

ةاير:@@نكربن@لهزلا.بم-الكرارسولأبهاتل-أى:

لمال-ل@-خلضثبفولاملىالد@طلق،أصوتبموأفى،لا:ا

بدلهمتلثمضني...الو@حرمالزة.وطاخنحتلفة،@طو@رعلابتد@.



2لطروه@طو.

3ءوللن@كانرا@رعةنالكالمورةعلاابندا.ادخلقخلقاف@اتذاى،ص

يمثحهمالن@وحدىمر)ى:الاخرة،6فصا@ما.ث"الذىوخد.مر

لى+وا،ةالمر@أوجمهممأنبمدى@أخرمرة@اةا،الىييدممووجممنم

ةاا..وئير5قىله:علمعطرفةالاحمرة،النئأةنجئىءلانهثملة.في

القرل،حبزسهاقوداخثه

رمووئتى،@لىأطو@ربدء@لخلقإمتبار.الابةمففىيهيفيةو"

نملعكل@تهجمدى.جمفيروالرلمقوله:.وهىالسايقةالابةوفى

وك@دةم@مقبدء@لحلقباعتباربيد..،

@كلير:بالامرباوالمقصو*
لانمنلانوالاعنبار،و@لتدلبر

خبةويهر،علىأتةوب@بمث@لحى،،برتظأنهرض،ا،جناتفىلتنقل

ذلدتيتجامل@ا@لق@بولمانأ@فا@لىيتىيدةدلمثام@ا؟اوا@لح@@عين

خذيان-جم@رزمانفىكل)يسان-نصاسير@اما،؟باالأمروجا.

معإبماياحامذا@لبم-علىكاتر@ظة-@وص.من
تهوثظعقله

و@ادى،@ا.ومشكره،ةوبيئة،و
ى.و@لحظارمحى،لانجماا

ت@شى.علىكىاقهإننه-،سبحاوقو@ه-
أى:نبله.لماتاملير،

تهتدرلانة،خرالاعلى@نثاهولى،وا،ةعلى@نثأقادرفه-سبحاعر-

ل.فناذ@ا@ا.قدتيرلولاشى.،@الات-

سب@ومر-
بثا.من3وبر@،تذ@بئا.،@نبطبانه-،

جميحاقىجرنأى:تقلبرن،غير..إلىلاوحمحها@ه،ساورت،

علىأحمالكم.سفيحاصبهم



النبرتةرسو

أ.طأكل:،"لاؤلطءرض،ا،فىفيصجزاتجوما"
اس-لأةاأبمتم-

صا؟،نو.لى-نطاقه-نا@نا.بوأ.أو@رنفانواأنمح@بقادربق

اصثفىةناكإد@بستفى@لما.،كتم@م"الأرفرفىأكتمسوا.

ث4الهينةوالوترشنه-،صبح@)):،-الاننلابيئوةينكمتول@لرجمرد

ةوالجو@.@حساب

ا.:لالفرفى@@.،؟ولالأرفرافىأنغ*جر@مماو5ةط:الثر@ل@

أهلنه-سبحالابععزه-انهوللعنى:يها...ة@قهممعجوبنلمحدا.ولاش

فاهانلانينيلابنرد:فرنجها؟ركمد.@فيي.@يلولا@@ارض

0ا@رس@ر!بالبصرةولابمنى:ولابا@بعرة 0،0(1).

شير،ولادسقاقهدونمقموما@سبحافه-:وقوله-

تاد-افه-@قا.من@لى@الرببقادربف@عتم@ى:فبله.لمامزكد

عكمبدنمتزبمئأونجصركم،ناصرمنصو@رولسخرة،ا،ق
بحانه-.وقفا--كه@

@بات@فروا؟و@لأ@ن5فقال:قفتال@مصيرسبحانه-@ن-ئم

"وعفاله.ذانهوعلىوته،وقدانهاوصعلى@لدالهاف،

امثاواانكربان@قانه،على،دالةابالأد،أيفأ-وا-وكفر

ذل@.بكلكفروااديقأو@ن@،والجز@.،واءصاب
أى:@هر@نئسوا.ة

تاماافقطاعاإبامفرحمتىمأملمانقي
لدلالةبالماضى-"سبحاوعبر-

نفت@@@مزلا.@ندالأ@لوقداةاس،ذا@اوقىع.مخضع@لناممحاله

@كالهم.وسو.ثفوهمبسبباب،@يد؟ببنبقفواأنوذكا

ا.هاعى4كامثركاق@ديرنتحلفصير(1)



3@سروقر.اط

ااففبسبفاإلىنلاشارةإيى،ارحمهاوج@-عزلأصاف-
أكاو

بي.@الؤهبادهتصصلىت

أ@يم،محذا@لهمبلتات.ولفهيا-كفروا؟ابخنأى:ك،أوا:،،

نه-.ببممر-إلااعتهوفظشدنهمفد@رلا@علم

ؤمارد؟له،)برايمترملهماظدكبعدبحانه-تص-ثم

@،لب@ت
لى-:تعاففال-

أللافائح@ةأؤحرقؤأقنلوهقالواأنإلاقومهءجوابفاكان
مه

لكذفىإنلنارم
أتخذتم@إتماوقال@ئؤمنونتقؤسلأيئ

آئقنمهيوئمثمالذئياآلحيؤةفىبتنكصمودةأؤنهناأدئهدونمن

ألنأرومأوئكوبغضابغضمويقعنببغم@بغضم

لهكالمحامنلصربئمنبهم
قهرإلىإفى@اجروقاللوطو

لهووفبنا@ألحكيمهوأثعزينو@نمانه
جعفنآويغقولبوإئحقب

تمةووإنهألدشأقىوءاتينهوأتكنبآلن@وةفزينها@

@ألصبح@ينلمنلإضةآ

الظالىنبهردلماليانترمه...،جرلبنفا؟@عالى-:،ضوله-



د@لصنكبور.صو3

ىم3وأونمحمو@ظهمأقبمد@لام-ع@يهإبرايم-نببهمعل

ربه.عايبطفي@اصدتهعلىدلةا،أوفع

افارأنإلاتىلا:.واحماكان،بربافصب،جرا@،لفظ.و

.8حرنو.اواننلره

رل@ظموض.،بفروصهإزماقبقنه:والمراد
بيبةالمقا

ولقتاط.اقالإحر

بضه،اصارمئقىمهمنهبانسمارل@رين،ا،.ب@النرديرمناوجا.

4قىقجا.ك@د،الإحر@جميعا@لااننضمدإحمراف@،:سارسنومم

علين،.كنتم،@قلهتكم2واوانمرنر.حرتاراتالى-،-

ن@أنبو،إبراميمفىمحر@بنفا؟و@لمنى:
ححمهوظهرتهم

ار،يالاحرتو.أو@يص،اتتلر.!بيم،فيمافالىأأنإلام.مح@

لها...وتحطيمهمبا،محدوانهمنلهتكم2صكراوشضه،ا@قر@كر

و@لطنياناظفىأف@عد@صيدد@نن،أنلضح@.النىهذاوقولهم

أنفقر@أى:نميحة.@نار،مقافهفانبها.اك-.ت.قىل-فى

شها،خاد-افه-لانجاهاشعالها،بدباوأقرهبا@نار،إحرأنهكل
..4عات@اوس@برداحمالابان

تابتوهفعاظالذىذ@كقى)زأى،يؤشرن،لخرملايا@ذلثفىإن،

@عليهجم-)برا.مع
بينا@لايا@5@لارمنسا@ماأخرجنا.حيثلام-

ربمراد-ت@ات-بأنن،@ؤسةا@قوموتدرتان@تاوحدمحلا
ا،ين،ده@

مر.وا،فى@طلقدأنه



3سنر@ضابر.

دةمتمدد@لاسإبراميم،نجكفىلأنالإباس،سب@اله-وجمع-

علبهبلهاونكرالنارمقق@جاقهواعدة،الهلا*نعالى-@فه-فدرةصلى

ية2ضرسابهلجشراأنجيحأشللئركينوعمز2يةوصلامبرهيد

خكفرهمعر@رمءلىولئانبة،
أن+بربعلىلثةإلأ،ئ@امدو.،عا

منعدقطىلدالة@لحجز@وجردمعحتىجحر@ماعلىنبقىب@دة@

ئاك-.أقة-حدمنبهابر.ا.

@لنتفر@ها.وحدممهمالاإت،،3مذ.سيحات-"خىوفا

جمد@ننطتهلقرلام-@عبميم-براالا6ا@"جعا"ح@-3

ا@ط.)ل6ر5شال:ضرورلممق
ؤ،بينكمحردةنا،3@ر@تهمون@من

بعنا.ئفكمويلحنيمفى،جممبهلمجر@اتيامةالومثملالديخا،ييق

السبعةبفى@قرا.ترلىنقد@@قوا.يخةوردتيردة،رلت

لاب،مفرل@رملررأةانخذتم،5لرله:بهمضرللأنهكملىباقحب

المعنى.@ون5-

مجود@تالاونانه.تنننوالم)نطمترميالقر@:إرايموكلل

محبوانغذتمرماوإنماعباكتها،باحقيةوخناعجمتصإيمم
مند@ت

علىفىءإدنا.بعنابعفممجاملأنأجلومقينكم،يماالمودةأجمل

و@لدى.اطقحاب

لانهاسترولالىةفهر.القبامة،يومفىأماالدنيا،فىشانكموهذا

يتبرأحثنضا،نضكمولم@ننعض،بمن@مويكفرباطلة،مودة
لكمومنزأى:النار،آوماوأإ"،"مقدباعوا،نباع،أ؟منالقادة

ناصربئءمن@كموط5الار@لقبامةيومأعامكمايتم،)دلأوونللنى

تمايهبص@ك-3)م



العنكبر-رةص،3

منكم.سيرمابخففراأوالنار.هذ،منبخلموفكم

بتد(خبرأنه1محلىبالىخموثة،لنظ.تىأت@الترا.وبنى

قىنكمئةمو"سوثان،ا؟عإدةمناخذش.اأن.اى:عفر@.

بمفا.بعفكموبلعنببعضى.بعضكمفسبكفرالاخرةفىأماالشيا،الجاة

ايخغذولمانرك@مزلا.أني@نالكريهة،الابةمن@و@لتمود

لهة،2عناما؟
وهاتاقضكاو!جازما،اكقاداذال@محةيتتونوهم

ققليدسيلعلىونارةببهم،ممالتو@دسيلعلىرةلهة،1الدنيا

مم...لفيروللسابرة
وللابر@ت-نلا@لردأتفتتولالاخرةفىأما

وملاعنات.رمقاطاتعبد@ولتإلليدوالنقا

تج@تر@لنىالطيةالثموةببانص@ر@للا@6ةن@افى-:.له-نرو

)برايمث@وةملى
"

أقبعدوحد.،تعال-اقه-"عب@إلى@ترمه،
ملىلاا،،أراناشلهمأكلم@نوبالا@قه،كابللامدةنجمم@
جال.طأن

الباطلي.صعليههموطا@ق،صبهمم

حليهلوطابانبخعروط،ينأماكسبحانه-:بقرله-برهوال.

به.أخبرماكلفىوصدتهيم،إبراهدعرةلبىالذكلمروحه،اللام-

)بر@يمأضابنأنه@عما.@منكثري@لام-@عايهولىط-
أفر.ابنمارانبنرطفهو@لسلام-لجه-

ىبرالىرف..،مهاجروكللىإفىنه-:.سبحاله-قيدوالنير

بمضم
أنه

ر.مذكوأتربلانهروو،الىبرد

@اجمر)ف.ل:و،مالال.؟،@فيصمقهلابرايم،لر@نأى:؟
حم@بهاصلمفردعوت،لابلنم")اابا@رةصدامرقايتىلمد@بة



3لعروقلر.

كلنه.صاضلا.ربه،اموناجغأجلىمقماجر@انمانجو؟،نض،ي@

لان5لام-@علبهابراهبم-@لير،سنبأنوه2ضوبرى

عنه.@دبث

@

)بر@مبموناليلإأى:المهاجمر)فىيرفالالارءماطحمه:ل"

@ماسبانفىأسدتىاللا@الىل@الىب-قىمى،منل@:ير،كا)ذ

5أمر.علىبىالنالزيو،وصروجل-.عزأنه،-5ايها 0 @لحكيهه0
سدة.رعكمةوفيهالأفلانجمللالالى

بث@ءو@ي@للام-،عليه@رط-.أوتال،فى.@فيروقل:

.(1)"التفكيذمق4علإلما@لوم

بعد)برايم،نجهعلبهاأنمالتىالنممبضصجانه-بهن-ثم

دثب@@لىالعر@قماجرش@ن
ضال:أناس)فىر؟رصالالنبلغم

5والكتابالنبىةذربتهفىوجملناويمقوب.اصالقلهورهبنا، 0 0.

مابد@ن@رايم-ل!وومبنا@ى:
وسار"عه.وروسجر

ا
أخيهبق

بفضلناوجحلنابمقوب،لاسحاقوومبناإسحات.ابنهلهومبنارو-،

نله-من)ذ@لنبوة،)بر@بمنويةفىورحمتنا،
بمب.منالأن@ا.خ

"مبياءملىبا،علىل@اهاأشالنىل@تبأفأ-ذريته-فىجلنا

2دنا.قرو"ر،بووالزلانبهيل،او4اةركالتو

مر@ىعلىنه-بحاافىله@-النىالسماويةالكنىكاتابمنا:ابانالمر@د

)برايمنسلمنصياوممطهم-.@قهصلر@توى-ود@ود@ع!5

وذكريذكر،ل!)عاءبالمافلت:فإنالكئساف:صاحبفال

وعقبه؟اصحاق

1ص20@الالوسنشد(1) 5



سررة@@

8ؤ@كنابقيفىضوحملنا@:4فىقرعليهلتد،ظت:

نير..وملواأمره@هرةاد@يلوكفى

حىالكماب@،عىبهشدقلت:با@طاب؟المر@دماقلت:

توراة،ةمىاكربعة،ا،الكبسنرالتهعلنرلمانكتهدخل

أ.1)"ولترأربكيك،ل!اوبور،ولز

ى@انهرلفبيافىاديا،فىأجمر.نجنا.2وسبحانه-:،وقرله-

لام.@عليهابراميم-لببهملىسبحانه-بها-أنم

ل@هوالن@بوةفربئفىوحمعل@ا@لطالحة،افويةفىوبناأ@:
جةولورذتنا.باقالدفبا.المالحةءأحالهعلىاجمر.دينا.و2ية،السماو

ث.و،بعدالسئوالذكر@مالحة،

كل.اووالعطاءأبرلضعطهمافبنلمالح@،لمنخرةا@فىوات.

جعومكدا
خير@م،إراه@نا،)صالهونجضلهتعالى-@ت-

تبايغعفىنهور،لمالع،وعلهيق،)يمافهبرا.)،خروا،الدنيا
ربه.رسالة

فلالحدشهبحدجا.قرمه،خ)بوأهيمقصهعنالسلبثرفامبة

علإر@-ترول،خرطت@منجماال@خما
4

2مف@لنىا-للام
لى-:نعال-6...بلاد@لثامالىئهوماجريم!بإبراه

4ص2شاف-نضو@(1) 0



لن@وقللز.،

و%ةمص@ه-صصصمكلء*
@

إنكرلناتونلقومهقال.إذولوطا

أففاليئمنإصدمنجمهامإسبقمئظحثمةم
لتأتونأبكص@

جرابقننجا؟لمنكرناديكرأتونه@ؤلأألبتمبلوتقطعونآلرجا@

@ألقدقبنتبنإنيهنتأدئهبعذأبأئتنالوأفا1لآ(8نقؤمم@

رسلناتبئءولتا@أئمقسديئاثقؤمعلىأنصرفىرلتقال

كائهأافلهااقأثقبزيةهدهافلمفلكواانالواقابآئي@ئرىهيم!.@أفي
لم

ح
ولمءوء.لم

لننخيثمرفيهابمناغبم.)محقتجالولوطاقال@ظنلعين

سلنارجآءتأنكاولتاينألغبهرمنأتهأضإلاواط@

منجوكإنا@لاتخزنلاتخفوقابرو!فزطبهتموضاقصهت@"لوطامىء

جمككمزلونإنا@فيألغنرمنكأنمتأتكالاآضو)هلك

امن@جزاأتقريههنيه
وخولبقد@يفمسقونكا"يايمال@حآص2أ

@يغفلونلقت@@بينةمخهآءاية"

5سبحافه-:له-ل@
بالعطفمنصوب"مه.@ترل6)ةرعل@5

3ابمصاس@للى-:،ي@ثله-،فيابر@ميممل أوبمعللقرمه.،ل@51

"@ر...



العنبرءسورة3@

@نلأبها@طواذكر-@ى:
كرعلي@م@طا-لوبخياوض@-قبر

قت

في:عليلشللماممدوالإن@والتوبيخجمبلىلزجرم@طلضفالان

)يكمأى:ألالمين،مقأحدم@بهاسبفيماالفاحثةلناتونفيم@
5و@لفحىالقغموكلتأقصيلبالتلفةلتضدة أحدماللماتي0

الاناث.مونكورالة)نباةهىابت@مها،-مئ@ولأتمبلتجلكم،

هرط،تومكنضىكرةم@،ذكرمماقىلدينار:برعرلظ

آتوخبعيناتصتد@الى-ات-رلا@ن@للى:ب@بن@رلي@دونال

ذكرا،.يركراةما@ننأهروا،

هذ.لنجل@،منا@لزكد@بةمزكداللام-صمل!ئرلهوج@.

@د@رلكلبا.اصببممثموباكمأ@لوب،بانوىعلهمالناضة

وتافوناليلىو@قعلون@ال،ا@نرنأينكر@ما4-:،جاله-وقر
والاسنهامفىنها.يقنرنوا@ق؟@الفاخ@لتلا@أبيانالمنكر.ككم8فافي

والنقرخ.النانبب

ن@ملناسمجتمعالف@المكلنجضلسموالناه@:لعلق.وليل:
ولقطرن@فلناءكهضوةاوجماللنافونلنمأى:الامور،م@مر@
على)كرامامميكرصباناوأموالهم،خبراني@ة،الماكمحلىبق@ر@

علة@النا@الرن@
ننلاوالعور.@عررةباىعبمنمتدوابانأومهم،

@بممنو@وق@طاعة،لكمجمافى@يمر@اكلرنبهرنفإفكمذوسق
فبها.نشلايون@تى

كلباوصات.بوصن@موتللالم-عل!نجهم-@ن@ر،ناث
@،الم@ر@ف@لرلكلىعللهمولبام@سابفتها.شأتجحصنة

عو

اتم@مر
ئهرلف@.هنوةفرسم.،وفاهحم،فيس

غايلأةعو@به@كدكللامء6طبهلببه@-علعو@بمة3فالا



@لر.@
3ونر

إلاال@ترولعو@بفاكلنفولا:،فى2ن@رحكل.وروولسفامة،

الصادلى،.مقكنتن@@تهلبب@اكناراط@

دلاصشفافسبيلعلاكلرالمأن@لالررر@ل!،ترمبر@بكانفاا:ل@

ص

عام@كنتإنتتوطفا؟،ا@ىبف@بلنهياروولئفناوزعو.:بوعظ.

أفعالنابسببمليا.عذابا@جل@ندعر@كوزرسول،أندثمو@ك@فى

ولحببناما...الفناماالتى@مذ.

ابلوتد،@لبر@ين،لا.صأقفىىوحذا
بالاستخفافتارةنببهمنصح

جوأخر@للى-:،فىكلرله-@رعبد،ي@دو@بارةولاهنا،كالاصهزا.وا
ا

ا(.ك@كدرونأناساكمنريكممنروود3

ذنفالتوالعر@نصرةمن@يتسر؟،@لىالسلا+ميهلوور-لجأولنا

علهمذابل@تترلبافيانمرفى@ى:."لدذ@دين@قرمعلاشرقرب"

يبقمسمفراخى)رتكلبعلىمودوالانبنالقوآ@لفسدين،لا.علىص
@لحالمين.عييخا@حد@

ن@جحاوأرسل@سلام-امليهلرط-نبيهكا.@لى-يعاقه-@أعابو

مذ@ينف@راأفيتجلق،إسح@بابنهليبئرو.امملم؟لنبيهعلابهته
@

ذات

قمالى-:ل-6رط،مش

بة.،لترهنهلأ.اناطكرافارالبثرىإبرامم!رصلناجامضولما"

د:اقاراسحاق:بابنهدبئرو.)براميم@ذإلانكةاجما.وحمينلكل:

موم@بةتروصلقريةتلإهلافأهلرفيمةسلىنمرالا)بر@ميم،با

@يثظالمين،،رواأهلىا؟انف@،فىولببرعل.قوميكنهاقى

8فل:@ةرصر(11 ..6ية1



-

لمكبر-رشص4

ا،وورولصعلى@لناس،لا@ربقو@يعد.لابهايفهملمب@احلةأنوا

كر@ت.@لفلمجمافى

8طالر@ذيخ@ا5وضفقته:بخيتهأئلام-هليهابرايم-@منالوفا

لنيما@لتهمنفبي@ر@مرلإعلاكهالزط،ح@غكىربةدةضهئ)قاى:
ب@لبما@ل@ئكةعليهردومنا3نجهامهموهوكاكو@ها@يفاساط@ن

خمهو@ر،الإهحومنالأخيارمنفحها،بكقادلمنحن5ارا:"خثيه

كلنرفي.@ومنللؤمنية

االافنجرل@ه"
مر

منك@اته
@

ي
أبرامييباطتى@أى:ين،@ر

ش@طننح@وأنننجىذقد@مرفا(نيافى-اقه-فإن
أ@لاك@@@

معفنبقىيالأ@مرألهالمزسن@ن،
خيانغماسببنهم،غ@@ايه@ئ،؟@

علهولانلفومها،حر@فملقركاتجمثالسلام-،عديهلو@د-

لممص.الماطوجات.الزضانمرلانكلرما،؟)ن@ا

عبريقال:البافى.والغابر:
الد.

كبورا،،بنر
"

تتجى:لى:

ا@ى.صترلهم:ومنهالأضداد.عنفبكونايخأ-فا@هكتل
@لفاآرمنفىحدث

@الاض.@ى:ير.

رص@الطلان@.ألأبدطبم@لم-ررر-حالنه-ش@ابين-يم

@جماءتنولما(وجل-:.عزشال-قومه.فىنلا-اقه-لفا.بنفنوا

طا.لمرسلنا
بموضاقبهم،ى.

ذرما..،.

يل@ات-ته@ضلى":فبم،و@ئسى..دتا-دبدمويدةعناأن،و+

اعتم@خم@طهم.مئلحوفهكأثم،بب.ادص1،،

نى-يهبربيفدعانوأعلهفوع.مم@ووافوع@رطبى:@ال



لدفىدذا@.

عةصاقطا@تهمنأكرحملإعليهيإداخطر"سعةطدرظ@هفر!سر@

كالحا.@رح..ضيقمننعبارة@لذرحننينكف،ومدوضعفذ@،

بهم،لرعهض@ق
ءنرمه.فسرقمنبملهومالهم،جم@مقر@ى"

(1).

حزتأصوساور6م،أللام-عليهالىلوط.-للافكةىجم@.وحيىليا-

مئيم
بتدىأدفخئىسو..ترمقرمهانوبعرفيؤ@م،لاكلندلإنهسه

البوت.مزلا.عنا@غيتطيعلاومرعليم.قىمه

بهمدض@ق@نه-.ثبحالا@بقووالتسبير.
روت.بابغ،تج@رذرط،:

كبديع
انى@الكروهمخرججردعونوجز.نفه.ا@ظمدا@حملنهلنفلد

ثؤمه3بامرفاق:@@النامل.@ئمحولتمبوفرعا،و،به.حل

ملىلهانتالروخو@ه.تلت@هرورصلهص@كليهالمملام@@لاكةو@حند@

ولافزن،نخفلا5يللرط:ننه،ملىلصمانينة@فبئهو@ادنجالسبل

@لفانجة.لمر@ةليدبنلكلملمجيتناولانحزنقوك،مق@لينالا@@ي

امرأتكلا@وأبكانامصوكفقارا:مخهممنلهزضحوا!3

فايريف،.بق@لت@

.

تجر@،ضوله@لفكل@@ض@ش@الرفينو@ملا.منوكأناأى:

بسبب@)يميروست@دءلطا@ومك،معبىفيدربههاكألا@مرألد

.

هفببحة.بافمافمررضاهامهم،نوا@ا

ذ@)يامترلرهتارا:قومهمل@@الضبه@سينرلنىباكييةأنجرو.ئم

ر"لقريةمذ.@ملل@
يخقون،.نرامما؟لل.كاا

.74صلقرطبى-9نفسير(1)



الحنكب@وترةصص42@

مم@ذطو@بصحالةومجحلأئبه@لذبيرعج@لنصالفابو@رص:
وازبم.اضعلرب)فافلان،@رلعز@يقال:

صوسيةالقرمنهأهلطهصلار@عته،لىظبامر@قه-تشو،)نا@كل:

باصديداضا@ى.ملما..ر@وارط-.قومسكهانالنى؟@دومحقوية

عنقمببنومنه،دنجاةأوتةكاكللامجيتالما.،منئا؟

طات.عنوعهموخرربهم،ير@

ثارمؤلاءا@الميم@عل2أناق@فت.ندح@أنت-بطبين-نم

4قىبهاء@اولقدفقال:،لحيرهموعظةعيرةلتكرنجمم،بافية ينة2

بعتلونء.لترم

لأ6و"،ي@ىمحلامة"سميرطبد@تربةمضنهاقىكن@وفدلى:

لهمعضيستحملوقلترمعبرةآيهروخىا،أملمملاكعلىلكدهو@فحة.

تر@رمن@مماخل@دلام-عليهجبههل-@نذ@كئ@:،ابن
ةححارعلبم@قهوأرسلعبم،فلبهائمالس@.،عنان)دثهر@ارفر،ا،

عندمومةمننودسجيلما

مكلفا.وجليحيد،@لظالم@نمن@رب@ومامى
النند،الىيومعرةوجحلمنجبئةءبخنة.@رة

عذلباالناسمأثدومم

ل:8كايعقلون.لرميدنةنها؟،قىكاولقد5ل:3ولهذاالمما*،يوم

.(1@المنلرق@هلاوبايلممبحين.عبهمذرونوالكم

اشسكل(11
عى،"6.2كص-كل



4لنروقيكل.

3
لىعيهللا+وعارمردضببضةجمانجاشجانه-ق-ط

ثبخرا،عاقبتهمفدكاتفواما@مزلا.لنوبهفأنوامهم.خ

قكة
يعالى-:نقال-لانجبانهم.ببهم

فقالشفياأضاهتممذيئوإلى

كماالأرفىتغثواولاالأيخررجو)آئبؤمواألئاأغئدوأئفؤم

ثارهمفىفأضحبح@األرخفةفأخذتهمفكنبوه@مقسدت

لهمبنزوتسبهغقنلمتبيئوثمودأوقدداوط@جتمبن

@م@تبصربنبرأو؟أل@تمبيلعنقصدم@مأكئ@لثمئطن3

تشكبروأبآتبتتتئوسىولقدحآءهموهنغوفرعؤنحا@فرون

تقفتمبذئبهأضذنافض@وماكانوأممبمبنالأرضىإص

خصمقناقنومحهمألضيعةأحذئهتنوجمتهمصاص@باعلئهرسقنا@

2ءصءس

أولكنكانوليظالهمألمحاوماكانفنااغيمنوفيلأزفياي@م

ث@لالائونبمئفم@مهبم

@

قدرعل.مطوف"ضحييا..أخاهمبئلالىط.:-4سبحاد-وش

اوطب@:طه.تجهلقمادلاطود،
امبمبرابئييالىمدننسبلي@لتالتىسم

فوالئاملباودحدبغماقىضا@ع@ضرس@ابكنرطيطلاثركللو-
ببا"نهلبامرممللام-محلبههمي@ا-ايبميلل-لت-@رطر@



4 @@؟-لبيرةاسو،

قيتى.وفبهم.فتثرةثتىكاث@لرفاثلع@ولينهالمر-.تمال--

@ن.و@ال@المكيالنىالنمايخف@زباأ%

ئومهفى@لابرلهيمترمه،نوحا@د@رصلال@و@لق:
الأرسلنا"

رومعالبا-شبلنارسودبئ،أم@5

لهافى،ةلكل@2،ومرشدمحأنالهمقالأى:وا@تياعبدنرم@لضة!

.4@مفرطي@نت@أاماكووافىر@ال@لى@تاىاق@وا@يهبدفرم@ا:4نبىلاصص

نمل3ر
منمدبنىسللارضحرلانمنراالاضيوممعوارعرينأ-4

قو@هباذ@يات،برمامر@ل@ان.وار@وكوحد.،امحبدوا@نهأى:

ضدرنجرا،ذالأنعنوولح،الماوالسلبالإيمان
الارزلإفسا@افإنبق

قاذ-.@قهلن@مالجاحدين@طهلا.ضما@انملمرشدال@تلا.،ض@انش@ي@

ذا@وتحب-،كفالوبضبى-بع@ورن@@حنى@زرنعئى@ةيقال
ا

ارنكب
فعثا.لش@د@الو@عاضد

جاحنهبلأالابياء-بخبوص@لام-علب@.شيبا-أنىفانت%

@ثيالصللع@هدا@يبلمقنة،المباعربإخلافرمهأمونجد@ف-،طييمث@@

ا،فىعنوكال@اخر@بم،فىينغحم
منه؟قهمموفاكاقفارفبى،

ة-:@حاكلل-@؟ؤالإعر@نى،@نكليبشه:-@زفهمكان

حكة،
@كنه.ون@@اممبه،نيها@مرممي@:بر.،

"

نكذببهمبببتالى-@فه+فاماكملى:الرجمفة،.فانجنض
بفلضطفئإذاكارضرجفت*يقال:فديرة.لةلرالووهىلرصفة،با

يدأ.سد@ضطرابأ

4تويينولالرجفة،فاخنهم5@الى-:فى-شبينفانارفبى/ولا
@ليإندلىجمرزنهفاخننههالمينم،مود:.سورةفىنه-شحا-

بهم؟عاح@لام-هل!لي-جمبأنالاولا:سإةين:كهملادلإ.حملى



4لنزصلةفي. 0

ظلوبنهمفاماكهم،@لأرنىبهمرج@ئمأذمتهم،ضديئعصت

واحمد.كمنىو@البحة@لىنجةان

)يهل6لما@انعاثمين،دأرممفىاناعبمتالى-:،وترلا-

2
ملاكهم.بمدمم@

بهايبثرقالكىتهمأوقوكا،يثرتىمسالمحمبل@رمم:والىاد

للإجمل.وك@بركلضلةوالط@يورالناحطومرالمحرم،مرجاثمين،5مموتور:

@ؤاضرفيء،بلبمنصاثم-فروجمثوماأجماالطافى@@غلل:-

ببرحه.نمولزكمكهعدرهعلىنم*

كة.حرلهممينانلألاضمامتلبقماكن@مفىفاعبراأى:

ا.ركزلهمتمعلاس

سارحالىذيدبدسبحانه-أش@ر-ئم
موطرافغاله:وكود@اد

فمدمم@كالهم،الليطانلهموزينمابههم،عقلكمنبجاوتدنموكل@
مستصربخا،.وكا@وافببل،نهه

حمقافبا،يكنونوكانوالام-،@عليهحرد-قومهموعا،:

ضرموت.منبالقربفربية،برة@لبزجنربفى

ب@صالصاكنهمنتو؟اللام-،علهسالى-قرمهمثموه:و

عالى:بقوىالانحىترفماكنمرأكوماة،العراال@زبرة

مم،فياهاكناكاوعنادهم،3بىكفردوثمردعاداوأملكنا@ى:

ماكمنهم،بعض)عمولمحرأملء\،-يالم-فينتدأنهلملراط

و@لمبت.الث@.رحملتىفىعاجممتمرونوأنتم

منمكرسلقمردكنهم،مسامئ@كمتينوتد5صجانه-:@وله-

ةترسفىوالمظةمبرة
المالك@ن،لائاراشاهدةطر@عقلى@كة،س

ثكي.بدالقوفر@موبرالظتزراافأهدلاعنبارمثااعلالنلا.كابحلفإن
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خ@وتويلى(وسوسهببباعالههاليض.@لثيلانفموزبن.
صي

ةللشقيمالطريقوعز@لتى،المجيل.محق

له-عضلهموكاتاى:ب@ءمسثبروفىد.عاداأى:"اوكانر"

يستسلوطولكنههلم@ض،و@وبه@اكير@جطل،ب@السئحهاد@يز@سظيحون؟

شد،لرم@الغىئرواو6ىالههعلىالسأسخبوادا.كلالا،خلقتيخا

مقدر.مزينأخذتالى-@قه-اخذهمة

مناذ@نممنىالاسخمار،مرمتبمربق،5نالى-:لا-وش

باطلها.مقوحقماثرما،منماض)لو@كوالأمرر،تعقل

ونوكلرنتال:.نو@اطمرنوفربقارصنحملمالى4نهسحاأضار-ئم

ملىكانموء@ال@ورون،3أيفأ-@كنا-و@أى:ومامان،قوفىص

للاملى،رحملألقومه:.النى@لعرد@فرلفاأ.كامحلهبم،فبىمرصىتوم
والطنيان.والنلمالكنرفىلهرعرنافرعون2وزيرالنىكانومامان

كتايةالمقمردلانظرون.يموتالار@ثا:ك6
صد(اى

د@فر@هسفي@ا@قى

3
@ب@مرص-مشمننرون،وظله،

وض،،عادلأ@نئ؟رونظحالنأو،لقى،ا5منهلقىوتد@لام-
@لاسئبحاريفد.ا)كنهور@ر،با@.،وأعلهمالناسبمرسننفإفه؟

.(1)0،0شبناسنبصريقكوفمميف@لمشينا،؟

منمفقال:وءونفهماللام-طبهبوعى-@اج@صمصباتجمنفم

لد@لأاذحماشا@لولمبزأل@باجميحاحماعع@ى:لببنات،باموسىممج@.و@قد8

فىامانو.نونرصلرنتحبرظاى:،الأرض،فىظمبروا
ا@إفو.وصبلى،نوا.5.بؤ.أناوأبرلأرض.ا

ة،إر@..مراو؟ر

2الارص-نشو(1) 0
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4لسثردن@الر.

ورمموغرتكب@رمما@بب@وماكانراأى:@سابت@نوا@رما؟
مذا،

ةقضاتامنناجينأوماربيى
لهم.)ملاكناومنيهم،

جمش@طلصبق،منسابقي،نقرله:،
لتق@
نلانين@ليرة@@لم

سبى
)درأكه.ل@البا@يتطح@ندونعليه)تممم)ذطاله.

وفىك@رغما-بظيرأوماعان،ووفرصظرلنأنادو@لر
غا

هم
صم

عبهم.وتمىفأبادممناما@را؟لمعذانجاأدركهمبلعقابنا،)شنجلنوأن

منس@ةبيانلايمذبيع.مؤلا.صاءدثسبحانه-ختم-ئم

5بشبهأضأف@5فقال:تنف،لاالنىسننه 0 00.

وشحيبولروريماسطنرحثقرمكوريقالنهلا.صن@ءظأكل:

مزلا.من*:3أضاووماطنوفرعونرونوكفاوعالح،وهود

عنهأ.بربمأ@دونلجها@تى@مروبهدبببوأهايهناءأ@نفا.لظالمت

حاصعيه@رسناسفنم،
ة

أملكنا.،من@كلنربنمزلا.فن@ى:ا،

ناما@نه.ماةباطر@تهضلىجمةرصأ@رص@نا@ي@بان

عل،رقومبعنىحاصا+عل@به@رسلنامن@فنهمفولا:ال@ربر:ل3

ا!م@@فابركلوتشلغاد،@ى@@ومى@مبا-باطباقىر@حلهاعبوا

شحببوترمعالعلقومحمدث@الديحة،أخذنهمنىومنهم"

لسلام-.عليهما-

رون،3ومررض،ا،بهخسننامنومنهم"

،

فعانا.نشا،؟أغر@قوئم
ويومه،.فرعرنو@عنوحقومع

الم،لبظلهافهكانماص
@لكلبدأ@سكلال-اقه-نوما؟أى:

كم.
دئه-

@شمنبلا؟أقوحكمته،رحمتهتفتاشحانه--
3

@رتكبه.ذنببىون

1لجى-نفسيرك(1) 3ص3 4



مافللمى:@طمرن،(مأ"-ا@ولمحكنة
لا.صقال-اقه-

بببوعرضوما@لمار،أنم،اظلمو@لذيلىممويكنهم@ل@لكين،

ان.واليماوىلم@@انباعهممم.كفرعلاصر@رمم

برن،الغاعلا@لناسمدارعتمتتدياتا،ىونجلض
اوكذةب@ا@

بن،المتبربرةمذا@لقصمىفىليكرنق،@@دعرةواوحما@لر@ل،

نا.@ذ@لرثكر@هذس

ذلدنجحلمهوقرعدمرنه،ن21بخدلمنمثلا،اقهحرب3

ث@ذب@،أنرل@شدبا
تعال-:فتال-

منأئخذواأتذفيصثل
اوليأءلئهمون(ث

ةأتعنكبولتليئتأت@يوتاوهنوإقلئشاتأتخذكئلي6نعنكبولت

ثئءمقثونصمنمابذعوقيغلمأدئهإن@يغالونكلؤكألوأ

للناسنفرجهاالأقثلوتفك@ألححيموهوأتعزين

لمبآلحوألئممؤتى@ىألازجم@أدثهظق@فالون7لااطغقلها

أقكئبمناليكأوحم@ماأتل@ئفمؤمنبنيةلاذالكفىان
ص?

ت،س

أللهولذكروأتمنكرأئفخشآءعنتنهئألصلؤةإنألضلؤةقمؤ

بأك،إلاأتكنثأفلتخدلواكاشلاماتضنعونيغموألئهأكبر

إلينااؤلبآلذمم@امثاوقولواء)منهتمظدإلاألذينأخسنهى

@صتملعونفروئحنصدوإلغكرو9وإلهناإليكولوأش



ه"ذلمثر،الحر.

الردالقرلعلهالمثلأطدئنمودمببه،دنط@ودلئل:والمثل

اف@وهولىرمه-فيه-،يضربافىو@ربه-مفرلممانة@ل@روف،

لل@ل@و@صن@ستممثمكرابة،يخهفيم@الايثونولاأوك-،فيهورد

المتمفاوعلكرا؟.ويخاعجيب،شانلهاإذاكانالشة.أو
صملى

منا.المنل

لمقالممفو@ثى.ونقرببفى(للعنى@هلإبضاحالامناللضرب@ا.مما

@لمى@لأىيرناضر،اطصررةوالغانبوعرضامرس،الش.

الننوس.فىوأثتالفلوب،قأوقعادل،لافريى

ضمينا،رد!يتاالرا.قلدفه@ننجمعروفة،يةدوولنكبر@:

وللؤ@هو@لذكروامملا@راعد@@@مذ.وتطلقشبناعنهالاتجا

دك@@لاضلفطفىكازائشان،ولا.و@راونث،فى@صتطلا@لابىو@ت

@@المثرفيمزلا.حمالى:ال@:و@
أمحناطنماال@@قه-@رنمناتخذوابئ

انثافما@نافىلنبهوتكحالاوسفاعنها..نن@ويربرن5يبدونها
-

عنسناعنهاولابدخالقر،فهولاالحرلافىلابنفيام@هلا،حنحيفا

ض.ا،

وكقربعم،للثركل!قهبلالمثلمفظلفصود
دونعبدواشكأ

4وومناثضحفافىمىلهة،تالى-6ات-
ببت

أكموبموت،في
ى@حلمنوامو@لر؟

لهه.ا،دوانال@لماء

وشمدا@دينهمق@وهلضماتث@!النرضعبالكثات:عال؟

القرة.وضعفاوصفىعند@لناسمثلكلاصا،،دوذنونولوة

مهاذأود"قىلا:ومرالقثبهه،مقيلىلمفىىألالعنبرت.فسجومر

العنبو@(-4)م@حن@وت،.لببتخالي@رت
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5رولهمضاقلت:.فإر أحدوص"بطونركانرا1
وشيمم

لعتبوتأبيت

ط@بللغديهمامروأنمئاكم،هنماأنونبلنوار؟محناه،قات:

.(1)0،0ارهنمنناية

وذ:ا@ن@بطلوكانوا@ى:8بلرننوايو؟ت4نرلكلوس@:لو؟

أ.أدأومثلهم.اتأنلحلواشا..ا؟
@رما.منالناية"ذبالخيهمر

لبالتنىدلا%كوكانجهمزوجوعفرف.وبرابهاطية،ضر،5و

.(2)طالمر،يرومرول،

مزلا.@هافى@وأنهثي.،كل@@لض@عل@هأن-4سبحاين-ةنم

اقه@ن5فقال:عقابمنيتقرنهكلاالمثركي
نهدومنيدعرنماكا

زبر@وص@.،مق
يهي@،.ا"

لما.بيانئي.،بنونرفاند@والايا،منرلموصرلقهوسو@عا،

ثان.المشسمرلاهمىة@ا@تاماعالابلملى-تط@ه-)نأ،.

@هعنه@،@طاد@قأم.الإنىصام@طنمئيبمرتهمانأ؟سواهدونه،
@طلأبم،5.@علاصالغالب@ى:الويز،صبحانه،@رءغير@د،.

وأنماله.أفىالهنى

يلابقالمئا@ام@والئىفىير،بناصقناهافىكتاالتىالامثال،وقلى،

ضغ.والتووالتأيهالارثادملىبليللناص،بهانضر"

صتاوبفهمالأمنال،تبعفلوماأى:لعالمرن،إلابمقلهاوط"

هلما@@فخلقفى@لتدبرونلم،فى@الراسخر"الأوفا@ها،وحها

عليهم...بنلىلما@فا@رن

4صتفيرالعثا@ء3(1) 0 4
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ا
سيانه-ةكر-نم

اب

).صلرنببهوأ.فدرنه،
الصعة،وم@ه@@الكربم@قر6ننعوةمنبالإكاروسم(عل!@فه

باطق،.والارفر@@مو@لهخلق5شالى-:شال-

باطللاالذىياطقوالأرضلر@تتالى-فى-خاق:@@

متفتاالمحلقهذاجمونخىلهر،اوعبثشوبهالاأفىوبالحكلة

مع
وفافم.مبادنالىمدا

لر@مقخلقفيلاقل-ي@هاى-لاشأندذيك،مرلخ@ومنا

اضطر@ب.أوتصادم،أوو-قاعئ

@ؤشل!+@لمةذ@ك؟@ذقلعافى-:،-4ترق@ارة@ل!و@صم

وبانببداعمنعليهاثتاتاوم@رض،@و@لوات@ق)د@بر،

عد،بيممرتواتطبنبقمرتناظقنا.@م@ذلكفىلنأى:

مفا@لرنرلامجمبها@لدعاتومنبدخ،نجظاممفروضة@رفىومن

وعل-.عزاقه-رةتعلو@نحة،وعلامةبشة،لايةذيكفىصان

الاشوالدلابها؟فى@ن.برون4.@لم@مبا@ذكر،؟ن@يناالز.و@ص

وصعلىالقرفذ،بهاالمتف@رنوعم
قملى-وله،ونمولآ@قها:الا

عنه.طا"لهعباد

ى)@يك.@ا@وحىانلتمالى-:.نوفى-فينلاوةباو@لفمرد

واطنلابا@اقات@مولفا،،ا؟ب@بعدالموبةالقرلهالكتاب،:

4من@لوضلوسم(ع!ات)صلىل@رص به.2

بم-الكرالرسولأيها@زأ-@ي:
هذا2باىمياليكأوبناما
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6لبلمد@نومرذلل@.عا،لموصواياظ،واتبارلبرقر@ض2نللر

النالة.الجةالئر@ثطه3للر@دفابد@ممئتدوا

بثثرحغا3أوفى@ملاةامةعلى@ظب4و:@@ة،الم@وألم"
ذلئه.قبكيقتدواأدة@الومنل!وعلاضان،وا@ص@@اخ@

للامرلملب@والملكر،لفحا.ع@تهىلصلاة)نه:4وقو
)خلاعي.وبخثرحالصلاةإتاتعل@نطةبا@

فىيخةلطربااتامت@لدلاةعل!بم-له@ردداوم-أى:
قانهاأوفىيؤدبها@لسمفىالصعةضانخمافبننالى-،قه-يبها

ماتيصوهىبالنعا.-ع@رل@مؤدباتهى@ن)خلاصي،وعبكي
لشول@ع،الدثر@شكل.ماكلومرالمنكل-وعنوشه-،4قي

نهااءعن@ا،؟@ال!ص@ى@نه@5منهعان@يها@عئى@بل:.
اخمه@مر@طإعتهط")تبالعلرنانبىنلاظد-،-@6عناول

مطصيه.كلىعى

لمفئاء،سا@يعنمزدحوهمنهىفى@محةسوه:ابىت@ل
ا.إلايحه@@منبزدهلم@نو.عنئههوابالمروت،عق@همر.؟

معيملننمار،؟الامنشياناقهء4-رضهمنوروى
عليهللالى@)الئبىفذكرالفراحثىباقم3،.رعليهاقه)صلىالغبى

.(1)حاله،وصقأب@نلمبثفلمستهاه،صلايه)نففال:(3و

كه@صعلىبلالين-3@بلحاضبة(1)



ك.لدرءلمثرون

إنمامو@طثوعلإخلاصبا@لعوبةةشا@ح@مق@نولطلاصة،

)نافاوجتنب@ولابهر،عمفحنا.عاحبهاضلنلبا،ولهستها

)فيوالملاة،يؤص
مع

ل@فانولالماص،جضيرة-لبذلك
إنا:

الماعى،يهبالمرمذاذبمما@ذنبوإ.لملاة،لبرت@فنب

هع@وللإضبالحنو@بامع@رأديهالصلاةيؤدلميه؟

ببرباما،شيومفىش@ا.ولمحلهانلبه-بهاإفىاأن3دوئداماصانما
كة

سننا.،.الملاةكبف:،نردبث@@جا.محلبها،؟@ومته@

5مجانه--4وتر
الى-درلذكر@قه-@ى:بر،أكر@قهولن@0

@حبادة،@ر@نمئذيكويخركبيروأوتحمبدييحعنانرلكهصح

غالى-فه-كرالةاسن2خر؟؟شى،صمفبروأافضا@والذكر،

نافى-.ياف@@لعةومحصن@ان،ال!صد@محلد@لالاصر@له،صة

ئالاأكبها،@رلذكرنحال-:نرر-ماخصه:مارصا؟ل،

1عباسابن . الى-دولنكر@ثه-ل@:حمر..وفيمره،@0

.-4حاس.اي@.-لمذكركاأكبراياعم،

خللى-قهالمبدلرولذالمعف:أنلطفمقجمامةعنك@ورد

@ال.ا،صانومناكبر

افيمحلاابامماعلىل:3عبلبنصاذمحنأحمد@امال!أخرجه

اقهعذ@بلامئ
تال-ات-كرذمنالقيامة،بوم

يلىاأصر8تال-:له-قوزلحلاة،؟اقهكرفيالمر@دوقيل

ساثرملىأبرولملاة@ض:@فيكوقالملاة،@د:@@كر@ته،ة

يال-بارمالباءذكر@ه-@لإنجانبه،عنهاجمرلاكاثطاطت



)ال@لكبربعور.4

.(1)ليئات،عندايةناء،أفىعلىكريهاضنهةدةهو@

قولكلمابسلهنا،فال-لنه-بذكرلارادأنلناوي@دو

ضىر@سو@وخوع،"إضائلميانيعالحا@لوصطب

@صتملعهو@صحفرطوتريل،وتلببروالخبالنبجحلال:لرا؟افىا؟

وأفال..أنو@لمق@يه

لا،جا،-ثوا؟-كننالى-أت-ذكرمئأشمتىالمسلموأن

شل.صومنقولفىمنوأعظمابرعلبه،وث@ؤ.

بمو@قسبحانه-:،وقرله-
بهنصدقبيلضنعرن،ط

كا.الربا.والخذيرصيقه،المبا"إخلا@يفىالترفب

داأى:
ومو

بروبتذبه@لرنتلاوفالقر6علنون-لزأبها@ا-
ر،عنباا

تال@ذكر@فمنكثرواوأخضوع،وعثوع@ا3نىأولاةا@وأقيحو

بلملى-تطافه-فإن.@@اصكلئ
خبمقيمنمولهوم@تفحدنهما

@نهوباتمما@را،واأصا.اقينسبحانه-ويجانى-شر،@و

نى..@ياطأحمسنوا

رصيم@د-افه-@مرثم
لتىيالكابأمليادراأل@و@الؤنوو،له

فالما.برشثبوالمعا-..اداموا

لااص.ء02ر-تفير@ه(1)



ميولعئروندى@مالبز.

حمرصوخاصه،)ذ!فلافافلاناجا@لاقاله@الخمت.لة:و@لعا،

ححنه.بفوةصاحبهبظبأنعلمامل@واحدص

مصءلمرالكتاب،أملمئيرآن-أبها@لؤم@-)درتطولأ:@@

@مهطربقإلىقىضدولمبان@صن،سالتىبا@طريقةإلارلنصاصى،

بل@رسببللىلىلحا8أخر@:فى؟بئلى-ولكلل-كريم،؟ل@باصلوب

.(1)8..أحمقهىلتىباوجادلهمسنة،اطولرعنلةبالحك@ة@

أحنا..(مىبا@شإلاالكنابأ@لولانم@ررالى:ت@فقال

فقلل:وصد.،مند.ف@الفر3ن.مذا@نملدلاا@سبحانه-أ@م-فم

أتثئمب@عاتينهمكتبأ@إليكأشئنألكوكذ
@

د-@سصصءص،صسحء،ص،@صسس*صءء،،

الأومايجحدئايختنابصيؤمنهؤلاءمنومنبهءلحؤمنون

تخالهأولأكنبقئدصمنتتلوأوماكنت@ونأئكص

قهبتتثهوءايتبل@أتمئطلونلأرتابإذابيمينك
أ

وقا@وآ@ئايخننآالاألطلونوما@دأئعماوتواصدورأتذيئ

وإنمأأدئهعندالأيتاتماقلزتصقنعايتعلئهللؤلآاش

"

علحهميتكأئكتبعليكأنزئناأنآكفهتمدأولم@نذيرمببنناا

@يؤمنونلقو@وذكرىلرخمةفىذدلك@ن

صلصنرب@ءللادىلحز.اول(5)

1الالألنلىوة-(1) 2



،

@نثبوترة-56

حغ.مى@لنىبالرنبب@ا@م@دبن@اضثنا.ظلراءغم@لا@يق.:4ونر

امنهمنالوا@لذبقأحق،با@تى@)د@ولمشدوأرنرومنا@ي:

اييبثانتابلوم@دالهم،فيدبا؟بضملواولمإلبكح.وا@سا.بان

وفأدبب.الإغلانامن@الهم

إلىالمزضهنةدصبمة.وكربالاية@لقصودجمونلتسيمذاوعل

منهمما@دا@لظالجنمحرما.لما@اب@لدتي،ممافىالمحىتجةاصتطالالطر

ونادببهموزجرلملردعمالمناصبصلوببا،باملرمنللزمني(@لى

ا:ظلري@نباوالمر@د@لؤمنونءكم،منا:@كابإهلالمرادويل:

مض.الكنركليقين.

لكتاباملمن@2ق@يا@لؤ@نو@-.را-@@ولا@افى:@بكون

جمالهملقبمافاملرهمكضرممعلبقواالابنلا@حن،إمى!إلتى@لا

-

عيهم.والإكلاظالأديبمف

ا؟مرولا؟ل@فس@أنلن@وي@دو
رجح

نةللأنجونن@ر،؟وا،

الامرد@موم@الكناب،أملمقعلىدبنهبقىقرن.بحا@كيف@الزمنينلتعلبم

4قينو،دلته.سماإفى@رضلدمهاديهفي@جمةحافىالمدونفليىكذك

)ابهم..-وازللينااؤلإيذ@با2صناوقىلىا8ذ@:بتيالى--

@الل!بأهل@لار@أقير@ح
منهم.دبنهعلبقىمنهنا@

ونرر@لمبخلوع،لمادلرطيلسنىبتةجما@علر@ادرمم@ى:
بالنكهوأمنالفر3ق،ومرأنردالينا،يالذىوالإرشاد،2مناالنطبميل@

@بل.ولل!قورأةمىاليهمأفىل
الىتبا+بتةثابعةو@همائرفد@ة،منلانشو@ماي@2بأىد:لالثو؟3

اال@@بدلو.فو.،ماحرشذالهنلولا@@المدبأوالبحئةالإس@ءا،الثرية

ةتيرا1)
.2ةصى4@لقيم-خ



5ةوولثرلمامىر.@

حمطنحن،ذاثهءلافىصفاتم@رلافىلامكلاضرواحد،لهنا@الهكمو@،

لاشذووحمدة،لاناو@الهدوطونا@ثا:نا،سلرلاالمؤيخا،ساضر

وعل-.عزنه-صمن@ربابا

اثركجماولا5تالى-:له-قرفىخلالحلم@.اماطمه:طبىالقرل8

سجاهد:ئاللكا-..،امل
الكتابأملمحلدلةفيحورس@كة،

محلاوالتنبيهوعل-،عز@ته-الى@لهمالدعا.محنىعلىأح@ي،مىبالتى

ظا@ركم..أىنهم،واظلهالنينلالم5وقوله:و2ياة..ى@

فاتلىايلىين"ترر:ومىالتتاليهطسوخة؟لى@لآ@ةوني:.

."با،..بؤمنونلا

إكافيمالابقالوجل-مز@@ته@@حكلمنحن،؟مد:سجاوترل@

ا(.قول..،@من@و@ةسنر،يقيبشرالا@نر@ة

نجيماعلهاد،ادذىالكابا@@ق@لناسمرثسانه-@ين-ثم

ظنامم2@أ@نيرادباللتاب،انرلناوكنمطة،قللوسم.عل@اتهعل-
به..،.بؤشونبماب"

لناأنرمقالمفهرمالى@لممو@مو،الإضارةواصممنل.كمنىو@لكلى

لىسوالرأبها-@@ل@اليكأنرفاالبدخ،المعبزالافرالذيكومثلة@ى

فن@2ظلذينياقللناس،يكونفي+إ
والالجيلقور@زللكنا@لثا@لمم

ثنالقرمرواؤالمايكالكآسالذىبهايؤنوزلحق،بمترونت@راءمقلى.

يه.وأمئاصلامبئبهد@قهمنهمالمزمنون@ونوا@كاب:لذينباكللر@د

لةأفزلكريهالفىق@فر6ال@حودبه،ر.و@ضحمته.ايهببا@المر@،

@إب@ا.منهم@الزمنبنمؤلأ.وخروصم-طبهاتعلمدلهرصل..@

"بتتض@.ملراملم@او@.بمااتغراعمالمدعم؟مبيللكب.

2صنالضر@لقرطبى-3)1، 5



لمنعبوترةسه.

أما
هممابا-مئنىالكناببمابنكفعلمظكولهكفر.،علبفىممثاغيرم

@ملا.برهلمةبمانه

سله@رادينبالصمزلا.ومنه@ى:به،بؤ@نمنلا.مزومف5لا:فوو

)بد.أنرلنا.الذى2نلنوبهفابؤمنمنلكريم-@ر@وكأبه@اليهم-

.@@منفهم@افالشجي@أ،بؤمنرالملأ@مالنبعينى؟مى.و

يمر@د@لستقيم.الفى-ن@@ه-@
صمنفيماوعلىولدرئنا،وصانيثناعلىلةا@"بلإالايدوصا"

عليهةوالمصرالكفر،فىالموغلوفيإلاأى:الكلمروه،الاعنا،تبلنه

ناما.اعرارا

@و@
حق.أنه@عرنةمعاطق)نكرصرد:

@@لالةواكل@ورغابةفىبا@اللإئ@طربالابات.@الكحابوءبرس

غطى@منالابهابكنصماوأنهقالى-ااقه-ضدخها@نص

@@نممد@عنبا@باطلى
@ر.@

6دهذا@قربلمق،ضالناس@نبينتقدالثرجمةالايةانقىىفانت

ان،والنكربا@جردقابلهنوئهبم.والإذعان.بالتصديق

مق2نضا@رمحلىأناكامةء@رضحاأب@عسبحماة-ساق-نم

ولانطهمنتبلهمقكلروماكنت"ةنقالتالى-،

."المبطلونئرنابلا)ذاي@بد،

فبلباما؟منبرمفىكنتما@كربم-لأما@رصأيت-:@@
"الكابةعارأولاالكب،مقلكآبنالبا2ن-القرهدابنزلأن

اولقا،ضالد.قرتابللبط@نلاوالليه،قىلغيرففىءركن@

لاتج@.فيب@دص1ةلترمفانتل@إظ@
@هفلر،؟)@د(كودهننىناكبهلنب.مغ"فى@ولهمن.5،

علبه.قركىلرولنيلكنبمةكناب



.9المثروق@بر.

لنمل.بناو@الكتاأص-@)نهكونفىنا@يدببحين.@رلالخهلا.رنر

كاالمتقدمة،لكتبفى)ط(صننهومكداكنر:أبئالإمام@ف@

ا@نيسردا@يتبعرنالذيئتعال@ا-:.قال-
بامثتوجملونه@ذىس،

طبه-وصلامه4صلواشاكان-ومكشا"،@جلو@ل!اةمؤرقطدم

كلنبلدإ"لاعرنأوصطراولابنطلابالكتابة،القياط،بومال

5قاليما،الو@رصانل@لرسبديهيينكبونبهنابم 0
0(1).

ا@عندمنالتر2نهفاكوةفىدثمقصلجب@لين،وللراد

ستعالى-،-
@صي3مثرمنأكنا.

لم.نجرخما@

ى؟@نبت@ومجاطاهربطلان@بم@رقيانبطلين؟،بحمانه-وصمام-

@رفرقسنة،@رب@النبرةقبلفبهمبهفد)من@ور(ارصوللأن

@اصبملون2ونبه،حبه
والقريمة.الكتابةفلا*@@لنه

2إتمرإدفقال:@لبرالكتاب"ذحمقب@جمحانه-بين-ثم

ة.الم..،ا@وشعدور@ذينفىيناث

عم)@(كزاكنتبها@رصوللأو@ياط@أصا@يمالكتابمناأى:

تلك.عدورفىرلصخل@.و@نحا-يناتآباتصبلطلونى-،ألي

فيهكااومحلرو@رثادانه،تجوعي@ثهومحلىاوتدبوو.ض@.الذيغبه،

د@ب.و2دوعقاكدوأحكلمحكمصن

@الدحلج@لعدبا@علموض2نيفالالى-)قه-ووصف

@@شطا@عيثمثاكم،ع@.@و@لهم،
مابقعناطرا

نه-سبحاو@بم-

مناتبانبرفنراأنناح،ملمصن
غير@ته،عندمقنور؟@ند@قه،

ا.في6اختلافيهوار-

لذيلالظالمرة،الابأيالناجمحهوما5مبحانه-:-4وفو

وتمرفاكم.@مأح@قوعدقحق)كلقارفو@البزفمللقحرد؟
تناياب@ب@وط:@@

عنماتميكاكونجكرومها،ر@وحماضرمهر

29صلنير@6فياقير(1)



6 @منكبرتسور@0

عد@.مامرولكلحئ،طمولكل@لتجاورونلمونالظاالاتمال،-

ذافر@لىالمثركمالفا@مةطرأيكبد:رفالكربمةالسوعلبناقمتئم

يرأن(@"@لرصوأصت
منأ@ن@تمعكلي@نار@باط@م.إر@قكلا@يمد@

لطدبال@@فاعا@ل.لابنجلهلدىد@با@جمشاصتعجلولأغم،@ها@ر@ن

ربهء.(منأياتطيهأنزللولاوقا@وا

أإتعلبهأنزرلرلالراص؟لى-:ت@ف@فرله-ياتبا؟ومرأدم

مالعونافةمرصى،كعمايخة،لرإتا؟ربه،مق
حرفورلا@

ملا.معنىتحضيض

ملاولناد،الننتبيلعلي(@)@نبىابطلونلو@ل@:

ر@كبلد،مننبيا.ا؟بنىبهاجا.قى@حيةياعدبمحزلثكتنا

أوتلبحكبدنؤمن

.@إرضا""يدبرءأناكاط.افه،حكندالابا-)نماف@5وفرلا:

لجهم.بهبردماال(@)لنيهتالى-@ته-

@يالين@ب@لا.ىلىصر@كفىيم-@كللأبها@لىصقل-اى:

حببزلهاوحد.،الى-ن@الله-عندنهاتربدوفىباتا؟انما

مومص@بر.اضعالإنع@و@لروظيقىلإنأي@أماوحكته،ار@دت،

ت:وفا:منولبىقى،دصعنأعرض
ضي@ا.تمال@-@ت-علالثرحأن@

يلاالكتابعديكأنر@ناافاجفهم@رلم5سبعانه-:قرده-،

كه@عها"علنوبخهملى-تطمذ@نه-منات0-للام5مبم.
ضدر.عللمطفو@ر@وللإنكلرموالاسق@

ط@لناطيكألرأأيمفمولموعهل،باطلمننارا@كداماوا@نى:



6الشر@ن@طر.

مس@عل@ثلىبالحق،الناعلىالكنلي
فيهالى.وبهلجماما.،صاحمميم

يهوفوا.مر.وفبحوا@وابه،وكمنوالدبرو.رسماد@م،
6

ت.الى@نبثيرمليهم،،يتلىسبحانه-:.له-بقووالتمب@

منقمك@حنرعل@م،مخدمةمنلاوة
)يشموأن)م@مفىوكنعنهم،

بنلون،.نوالو؟@ا

ىوذسرصذل@ق@ن+:4تجولكريمهيةا؟جانه-ختم-و@ا

بزمنوة،.فىم

لكربم-،الرسول@بهاعليد-لنا.أشافىفد@لئابفى@راى:
لترمنافة،وذكرىعظية،لرصةما.،صبا@أعليمتتلو.النثا*-

الناد.ووالجردالنشىلاللرضد،لهمضرويفتونفى،برمنرن-ش

@قال:طبهمبهيرد6خرحمواب@لىسبحاله-@وث.-نم



العنكبرتسورة6

بثنيبآللهكفئقل
?

امنوطوأئذفيوالأرضفىألسمؤتيغلىماشهيداو.لجنكر

شتغجلؤلكولأءلحألحشرونهمأولبكبآدلهوكفروايآقنطل

بغته!وليأيينهمأثعذابهمنجاتسمىأبئولؤلابآتعذأب

لمحيطةجهغوإنبآتعذابلمجمنغ@لونك@لايشرونوهئم

ضهومنفؤقهتممنأئعذابيغشئهميؤم@باتكفرين

األذبئءإمنوالعباى@تعملونكنغذوقوأماويقولأزصفهتم

ثمأئموتذإلقةنفس@؟فأغبدونيىف@وسعةأرضىإن
ألصنختوممل@وأثذيئءامنما@جعونقئإلينا

لبؤلنهم

ا

أفبىأنعمفيههاجالأخفرخلدبئ@هامنفيىفاضألحنةقن
مر!وكأي@@ينوكونلرتجهبموعكصبروأألذيئوض@ألفملين

أ.يثجعوهوألسميعوإياكضبززفهاألئةرر@هاكللابةاد
كفايةبهفيى@طين:لهؤلا.@كريم-أيها@لرصولقل-:@@
@زمحلوبينكمبينىمر@لثهيدوحد.،لى-ظ@قه-ونةأنتامة

مند.منالقرثغهذأأنو@لمنه،لمفأيخماصادق



كلاونروقلمزءيلا"

5سبحافه-ومر-

فهلأبعزبرنر@لاوا؟@الر@@افىبلم

.3@قانم@ئنت@عتربماوسيجازيممنرلب،@نتحق@بما@بجازفيو@ئى.،

دفاباطه-وكفروايلق.منفراوأعوبالباطل،2نواوالنينء

وفوحح
8 والطاعة.دةبتض@مر@سبحات-أنه-روله1

بمأو@ئكفلا:،بخا@راال@
ت.ض@ربعد@اليس@سارة8رونا.@@

و%3صيث
همامروسيكوذالدى،علالسىانجرود@درسد،ملهلانىا

ة.وألاضادا-افىفىطا

أضلىنليانبالذ@ب..،ويخعبلونك5وجل@-:عزوقوله-

جهالاكم.وسفاما@مومئلكلنربن،مزلا.بصالرةاسانطه@ر@نمق

بلالكريم-لأيها@رصبثكميل@-ايكننرلم@لثرك@نلا.ص41أى:3

رظيقل@.فهمموعمم@بهم،@س.ماب،لتطاول@،ذ@الى@فافرا

سيلهعلبطال..لمبونبمجالوعليههلذ@بفزليطبو@نانأ@ميديل

منقعر@طمفان)ن؟اللم5أخر:موعلنفىرا@،لد@لتحلص

أليم،.بىبةانتناأوال@ا.مئح@رةعلينافأم@رمندك

فقرل:جن@دمنمعنابهفىلايخر@كمتهنالى-@ته-يبنثم

ط...ذ@@طاصممسصجلولرلا@"

@تنرول؟فىياعد@لئركرنبستحجلكةأى
لارانهلىقو@@3،

الفلبلنوول4طقتعالى-@ته-ص@هصيئ،ووتمسمى،أعل

بهم،
داخو.أو)يطاهبدصنطبو.،@ني@رتتفيلذ@بلم@جا.

وخ
يبلاركتلذ@بمفا@نيم-لرسولالرأبهالهم-فقلذ@

المهالشتمرالمهابمنا@ل@اندتعاق-،ا*-ياو.@ا@@لرتفيني

ولمتجةلبانبنهم،
ون،.بنصلا

ب@وذبه.بصلاأ@مالو@طلس،وجمرذشديع@.علبمييلو4لى

شات@وبتاعلفيبنهم،بفتةياكم
م.



6 النكبوترةص4

ولنية@للم،صن@لتحببسيلعلىأنر@لمبحانه-كرر-3

وسم-عدبه@@علهالرمود-
كنر@دد:.@تجمتهم،لقيهكا

."نرين@با@@ي@ةعهنملانبالعناب

@،يذ@بم-!الرلسصا@لرأ@نك-يس@مجلواى:
لايطل!ف@ا

بهمسترلأسنعبلو.ماأنالوا@محقل،سذرةمثقالذهنهةأ@د

@اله.كلم@حمهنمسحبدبهمولامحالة،

هإ:بههت@حمخم)حاطةكييةسبحانه-ب@-تم
لعف@ى-،يخالميوم

بي@لعنلببهميلبرآجانب،ملىصنجمبهمسخيداى:

جها@م.يعمغأى:@رجلهم،ضتومغفوقهم

5 فوتراو@لنانيب،التقربعشيلمللهم،نه-جح@يقرل،-0

ذادنيالسبلرنهكنتمورذيئالم@نفوقىا@لنله@م.سلون،ماكتم

وأنرالكهالباطلفالقبيحة.كمأحابببفبحا@بههمقلحاطوالذ@

سر.يخا@سبحانه-أنوبد
ألؤلبا@نبلىابخهكلحثنمبين،@لفة

بالثباش@لفيهمم@مرالمؤنيئ@ل،ند@.بتو@يهذ@أتبعلم،ل@هرعناه

ر@سا..،لرضإن2ثوا:لنبلىعبادىبالى-تافقال@-يلق،

ار-2منوا@نالذبقباعامىتغطد-4فركثير:ابدالإمامكلل
موةباله@ريئ،المز"يباس@ل-@ات-منأمرمذاواسة...،:

جمبمكنلر@سة،اتأرف@لىأالبن،أملىفيهلاتجوونللىلبلد
@هير@وا@بأقبئ،@@اكلن

أمر@م..6وببدو.
ا@ولرم@ل3ل:8@الدر@مبنبيرلى@لسبكبىأبىأصدص@مالإ.روى

فم،.ل@جراأ@حم@فحيماأفه،عباهو@اهاقه،لادأ@بلاد:@-
يلبنمماجمربراضبها،@قامهمتشنهن.ككة@عليضاقلماولهذا

طر@رلبدذك.ئمنلد..ينهمعلىهبأمنوا@طبمة.@رض



1ونوثردى@طادز.

ص@

ءا(م@المنورة..@لدينةالوأعابهوسلم-طبهصلى@ته

بلاننربيهرةلإبماني@ومفهمى@رفىيامب@،4:5بقرنمانهموق

ذانه،@لبحاة-لفما@م-جثلهم،
للحبببالتونعتهم

ال

قىا،رف@منافحرةعلىلهمعؤف@"واصعة@رفي@ن
لبسلهم:لقيسبحانه-فكانه-دبنه@،سحا%مة6امننينمثنرنلا

يخهاملىاف@ارليلاقدرةالتىوضىا،كاكفىول6الإعلىبركلمعامناك

اقمهأعلكلمةنخرج.ومقواسما،@رض@ف!منهااخرجرابلءينكم،

صكتسب.لاحمبثمنشالى-@فه-رزقه

الكثمافعاحب"ذ@لمنى،فىضحإحاموا@ذبنللفمريئنو.

بكدالمبادفققيلم@لؤضاذاأنية:ا؟وممنىفال:ضد@فه-رصه-

فيهأنهبقدربلد)دعهفليهاجرير،دينه؟@عر4يتمقولمفيه،مر

ة..عبا،وأكشبنا،وأعح،فلبا،أسلم

@د@ى@نو
حرببناوولتبرالنفاولخثير،ذدتنفاوىفىد@قل@

.

6و@صافحرةالنفى،قرولأعرها:ود@رودرنا@ب@انب@ن@أو@ونا.

دءأ@على@قناعة،وئحصتثر،@كالهموأضم@لتفى،الفلبوأجمع

حرمغىمن@دفنن..كهوأبدلكيطان،
ظه4،1ببتوبر@رافه،

ك@2(.و@رب..يك@مئماسهلع@امد

2عيكثر-6لبفشير(1) 99.

3الكلاتنن@(2) العنكبرت()م.-ص؟6،.0



ال@نلبو-سون66

لئرط،بخىفاعبموللأ،فإباى5ا@د-@تولا-قو@فا.

ابامصظبدواأى:بمبلأ.بماعنهاحننىشر،مف@نجل)باصمنصربو

ون.ليبد

@ةوا@@رضىن@أجرا،فإباىمكلن،صمضاقه)ناو@لنا:

فضيق-لم.وف@

ل@لائفهبانأهلها،لظالمرفىا،مونيل@رةفىثخربللىبرفبهمثم
دفةل@تىكلة،تالى-فتال-مكلن؟صقكهميدرلرتلمن

."نهجر)يبنا@%ثمثوت،ا

ههفىش@منيهطثالذىوطهافىيتأ؟صوا.نفىكلأى:

جصيطعموقشلكةبد)ينائملكاسه،ومشجرعةالمرت،لمر@رةذكتة

أممالكم.لنطسبكهط

ففاد:طيبعرا.م@الملاتفهلدزمنىاعد.ماجحا"-بيةفم

..".6فرالعطمئلنبوشهمالم@الهاء،محرا5ا6منووالذبغ"

فاغرلبنةمنلغةكالحات،@الاعالوعلرااأفوو@دقاى:

الأ*لر،تحتهامنكرى5دفا@ما@عامنالنرفمذ.ضة،ياط
ما،خالدينى"جلناهمفقدذل@وففلاصأعحابها،امصفاإزيات

أبديا.خلىما

@@أى:محفرق.ماين،أجر@اأشمنرله:.فىبالملىحالخموعىو

ل@.الصاطوطوثمنواابخنلا.اجرسجر@لاما@،@م(

العامل!.لزلاءصتيشكرن،ربه@وعا،صبروأطب@5وترد:



6ونوالفر@دبعىالبو.

م@ينوعلكل@ف،علىطاتونبمبرأكم@لبة@مناتبهمش@أى:

ه.لا@لىشفا@ملى@أمررممضرنفيرأكمالصبر،سه

بينحيثثا@ث@باصلربلإعلا.كلأ@لت@الهعرةفيفه-جحاركهم-نم

تفيع@نمبركمأنلهم
نه:ببحافتال-هل@لتهقههالنىفير،قضشا.

العليم،ومر@لصيعو@الاكمبرزتها@تهرزقا،لاض@لاباعن*وكأصق،

مليه@تهلسالنى-أمرممعندماك@لرال@ين@بعضأنرد@

نجاصيمةلنا@ي@لجدةألىكبف@نهاجرظرا:الى@لدينةبالهبرة-3و

الابه.مذهفنزلت

لمجرنمالمنوتنفهاميةوأصالا@مئكلشالتليهكبةمركايق،.وكلمه.

بهابكىا،النلن@اياالملب@الحبرممنىكموأصةق@،وعار@زأبهاسني

ا3عددأهص
تدا.ىء:و.مدها.ةكيل!قنتتر@ق

"لآاة"ش"و

نمببرلها.

اغبر.ممىيرزتها@ه@وعمله.لها،عفة@ا،ر،لأضل5وجلة:

صالأرضوجهعلتدبننىلكل@يملبة:وا@
منتأ!ا.

التلا..غيرمن@م@ضلا.

لاتن@ابحبقرفه.فى-تا@قا@ته-ايلى@ا@ر@بمنوكنيرأى:

أو@جزما..@فنهالن@ا،توفرهكيفولاتعرفرزتما،ضميل

ومع
محا،برتولاقرلاضبرزتهاونفلهبرخهياد-مذا@ته-

دأب-واتجهدمهماكلىق-لان@الابو@دإيفأ-،أتم-أبرزتمك

رزقه.ةيستطبم



المنبهو@سورة6

@ليم،5ش.@كلليم،بحاة-،1ومر+-*
نعالنون.وما

.

ترونكا

ر@مرملىتحصيلى،شماخلاالتىابةا@رفقن@-صبحاوقلم-
ملى@رفى،لقلقالناستلو@منلبنئ)ياكم+ويرزقا@قهت،فقال

تركلالاسباب،لمبونإنئي..صميليس@الاباببأةممولابثر

@جلمن@ملوةد@@منالنفوسفىينطرقدما8ولإزأرفق،وفيأحداب
لرنق..ننقمىقدلفهكلداعلا.

ماصيله،فىالهجرةفىالمرفاتمنبحانه-)بسوق-ومكذ
يغنع

6التوس

3وانه،فدناببة@لىيقبلونجمااثىءوجممل@لوب،وبهدى.
وعلىحافرههرشتب@م@الزافم.وعلم،ألرا@عدمطضفرنونأ.

ء".ا*من@مننبحان

من@لئركونطيهم@ييانالكريمةالررةجات-ختم-ثم

ببيانونيا@@يلياةمذ.حالوبإة)عم،وفىكمرر3رأف@رقاض@
3قىلعممنجاف

1
@باهدبقأعدهمايبانومكةاأملعلبها

@لعافى-فقال-@،ثو@ميصبيه



بم

.

وتخرألشمسوالأرضنوتأل@ضلققنسأئتهمولئ

محباثمسمنبشآ،لمنألرزقطممئطأدله@فأتيلؤفكونأد@اليقولن

شلهضنساقخهمولبن@عليمثئءبئأدتهإنويقدرله-

قلأدئاليقولنبغدموتهامنالأرضبهفأخيامآءآلسصلضمن

إلأألذئياألحيؤةهذهوما@يغقلونلاكزهتمأبلدتهآلحئد

@يغالوننوألؤ؟ألحبوانلهىالذارألاخرةوبلأولعثطوأ

@لىنجحهمفاتاالذفيلهمخلصبنثل@هدع@فىأقفقكركبوأمخإذا

ولبتمتعوأبمآءانتتهتمليكفروا@بمثركونلبرإذاهتمم

حؤلهيمقلناس2ومجطفامناجعقناحرماءأنايرؤاأوذ@لعالرن

أقترئتمنأطلمومن@يكفرونأللهوبنغمةئؤمنوننجأفنطل،

ىمثوفىجهنمألتمىولماجآءحب@ققأو@ذبكذباعلىأد@ه

لمغألذوإنسبلنالنهلإلتهتمفيناجهدواوأتذين@يئتقكفر

كاأفمحسنيف
رلارحى،@ل@و@خلقم@ساتمولئنجحات-:.-4ونر

الربمئ@بهوعلبهلماكغبيان@قه.،بتر@قاو@،لصىوسنر

ثاو-.-@@م@فا@وننجاذ.المتلبأن@متر@فمف



لن@رةص

لنىمنالمسرك@،لا.صبم-@كرصوللرايهات-سا@وف@@ى:

ادشسىلمنفحنكموءذللا@ذ@@ومقالارفى،وضهالسحواتن.أوجد@

بتدرته.ذ@شلالذىمرئافى-ا@ته-دد:بدوت%@يقر@نوالقر،

فى@نالهم،تماففممن@حبببزفكون،فافى5صحانه-:وتولا-
أقىللم.مالقتضيه@كللسل@ومئ%كفكيرمم،فى@اعر@و@ن

وللأرضر@تال@لاك@ر@وحد.افهبانفينئنركنتم)ذاأى:

لمافاواأخركللهةالحبا"6فيسهأفريهم@لافاولقمر،الثسىوللض

وجل-؟عفبوحدانبته-فولرا،عنكالمرفىن

وبخ@يقهايثا.ال@برسهاه،بجيعها،@ىالأس@أننه-صبحاين-ثم

عباءويدرلا..،مةيصا.لف@رفقيسطاقهنقال:،بثا.علىش

همررعدىقىلك:حدعلىبق،د@لىب@له،نرله:.فىو@مير

درممونصفأى:ولصفه.
خر.7

وسهةيظءأنلمنبرءالر@ق@عر@لذى5وحد@ال-افه-ل@:

@ليه@يضيته@قعلىمالثا.الرزقبصي@قالشوحد.ومرعباه@،ش@ليه

لمثيئةخاضمةاكلموأدبله@يشلممابا@لا-4بماباد..-عق

بمقد@ر.عندىشه.وكلوحكنه،

أنبقدولهف@صوحد.ضالى-@ت-الصي:يكونأنويرز

ىءأضتارةمحلهمي@ق@وأنتارة،منء@د.ي@ا.ال@الرال@يو-

محلاوالتف@قضخاعى؟لر@ق؟قبطول:ا؟للنى@ل

أشهمللاضظصول@ض@قلبهنالمشى@ئافىبم@ءعل3خزبن،
مخنله،.ت6أوفيلكنة



لرتكل@طى@@

متى..بونسبحات*لا"-@ل،للاصمن@صمح@ر@ال@ناوا@-

ص@فيهصايخعلم@ليم،@ى.بكل@ته@ن.
يلموفا،3.ني@وعا@باد.ح

رزته.فىعيهالنييوبشسومن@زته،فيلهببط41تحقي@عئ

@@ةبقدرالممرفيمزلا.@ز@ق@@لئانيةللرةصبحانه-أى-ثم

افيما.اى:ما.،ال@.مققىلمنصالهملنن5نقا!:+لى-ن@-

للا.ولىفئبسببالأرضنجل@ى:موضا،بمقرضا،بهفاحيا"

حثه.3با.عدكاتأنبح@بالنبا@خفر@.كصبحمبها

فلى.فعلافىمر@قه،ليتر@ن"ذفىفلمنصالتهملئن

عل@يث@يل@م@أكربم-دارسوأجهافل-:@@@دسقه،قل،

حجتهرأن@@نيا4@روسالى-:اقه-
ل@@ملبانكينطترن3لجملأ،

وه.و@ط@المنادبابمنمرإ.كا)ضرا@مبانوبنرفرنالمبين،

عل!-عاهم)نرابيقلىق،لاأكزلمبل4-:،سبحاوقرله-

صلى@قهل-للرصونسليهحا@.حقيفبيانالىولناضق،اف)ض

وصا-علبه
ن.صكهبببهمبحتربهحما

منلتلا.عال@يكرن@نمجبشينا@ابقلوقلاأكنرهمبلأى:

لنة.ا@يهقنطقمائصفىالمم@،ومئللامرر،سليم@م

بهو6ثتأبمنه،محفاش@طقمنهميق@إنمافباكنرهم،لبروو

الدلرلنبةبا@دنيا،لىياة@مذ.انهوسبحاذ-بئ-ئمومدزر،

فيا@@@فباةمنهوطافقال@:،@*
الاخرظهلرا@و@نولمبلرالاا

ون،.يطربهؤالطير@ن.

@أوصبهعه.حولالابنيهب@ارلإنص@قادووالر:إؤ@

الاس@ح
مملندلدنبا.



فكبوترةص7

تلانجد؟شلىوموالمبده.و@مب:
صبح.

سكشب@نهحطام،مقيهاةماوفي،ابا.اطتاق:@@
انقنا@ا،عة

نمونتا،علبهاتجمحرن8الاطفالب@وبهاالتىالائيا.شمها،وزوال

كا.ينفصرن

وت،يع@ا.لاأتى4تبةالباالدانمهباةاطدرنهىخر./ا؟الى@رأط

انقفا..ولانن@.بهايتولا

منا:رللىادبة،فر@لي@بهحمىحى.مصدريو@ن،اطو@فط،

تة.4ا@ط@اةش@

اوش2لما@،@@حقنبصرار؟اى:بلرن+نوالو؟وقىفى:،

قع
الانجة.الاخرةخو@تمللفالبةيبااك

)فإذه.تالى-:فقال@بههبهلا.يكيملماعندحالهمسبحانه-بئ-ئم

الدين..،.لهمخلصينافهدعواالظدركبوا

وجرء"-ا@فن،ركبو)ذاأ@مالجاحدفي،لا.صعفا-من@نأ@:

ولخوا@نعف،ع@ذلدربعبدت@مجا.لمبها،اوفرصطببةبرجبهم

لحبارز-لامطحيننعالى-ا@د@ته-@رصاتربءقم،لدفرق
عا..لدوا

@ض@كانر@وأت@مم"وكرطبفنل"الى@لبرظانحامم،
ذالم،

معكرق،يشرمم
والطا@،لسبا"فىيخص.قمال-@ته-

م@همنحناهتموبماض،منلينامم،2بكالبكفروذلل@:،ضراوت

ورحة.شل



ةوولثرىدا،@بم.

كغدليننموا،8
محابطرن،فسوف"حىونينيا@د@باةمنى

دوناادال.الجاةبنةلقت@،ومذاا@،لنمممذا@كفران@فبةقرب

@يش@شنايسلراأن
اخرامم.ق

أد@لام@ظامرولبتشرا،:همتيلا2بهالبكفروا5نرد::@الار.ل3
نسةمنكبنامم2بماىكلنردبكرنوايئركونل@:لام@،نى@لوفعين

@ما@كركالاعام،مباد.علباحمماعمويتشرائركهم.ببىلنجاة

سبب
منه،لهملنرفرلجعله؟مسببه،وللامىو@دظتالكفر@ن.@نا

فية.@طةانبة@لامفص

فيمجازو@فغ،اللفرانامروا،مر،ا،لامنجهمااللاموقلى:

ايلبخ@لنه:.ق@ل.النفبقرلى@ن@كاويهدبد،لانول@ةالتخلية

.(1)"ماضحت

@طبشةجحانه-هم-كرةثم
رم

جر@ر.فىربعيثولذىامن،الا

برواأوفقال:،ممئنين،
الناسوخعف6ثاحرماجنا)أدا

ن.

هم@لتىالضمةت!لا.صأجمل:@
ادصبضا.بدركوارولم@ا،"

وأعر@فموأن@ممد@موالهمنيونيأه2!ة4تجعرمالمصأناجلنا

@لىنجىبصهموث@ئ@ىبنا،يمنهمبتلصرلهممقلناسأنال@ر@

برعة.خذا@رالت@ف:وض..برمة

بحضا،بفمبنزوقيحرللربكانتطماد:9صاصثل

.13ص2نفبرالار@ىءا(1)



7 الصنكبو@رهسر4

معمليهميخارلا2منوننجارون3بمةوأهلبابون،و@تناورون،

.(1@@علبمالمحاعه@لتبهل@افهفذكرم@رور،وكرةفلنم

ا@بنعمةويؤمؤن؟أنجالباعلا@5نعالى-:قوله-قوالاسهام

لنعمو@كنراط@ر،اتمح@لهمولنريغعالم.منالتحبيكفرون،
تعالى-.اقه-

نتدعى@ملى@مةوصنامبا،نبزش@@لحلبهالن@مةمن@فبعدأى:

ون.بهفر@ضاق@)سنحا

ونقربعوثوبيخئ@بصقشو.مالابقاصعل)نتملتلرءئدية،،

لماباءقأوكنبكذبااقهعلالترىممن@ظلمومن5كلعالى-:رقىلا-

"بانز@مبانكدبا،اقهملإتو"فىنالاأسرأحدلااى:ه،ج@.

@ليهعلى@الرسول-بهجاءىاكإلقأوكبضرب@،تمالى--

إبستحأدوأبىضه،أعرضباطوصلم-

برالنرالكلنربق،كلمشفبنأليس5نالى-:والاستفهاكفؤ،-

نيه.ويستقريه.ويقيم@ثض،فيهبؤىانمىن@اليوالمشل@

أ@ثماه
ا"لنحمفرون@@@مرلا.يهبستقرفاوم@ىما،نمبمفىس

فام@لح!ةانللىيالى-؟-
صا.-@فإ.ن،اال@رسلاسصقر@رع،

ومقاما.تقرام@

احملمدوو@لنيقنافى-..لم-بقهيمة@لرلررةنه-سبحاختم-لم

ل@نجنا
@فه@و@سحلنا،دنهم

المحسنين،.لمع

نبؤض@@@مرلمث@يهن@ص@،ص.منبفامافا.ذكلرافىضااى-

ادينتا@وتممو)@لا.سبيلههقح@براأما@لدين@كونلباط@ريتربا

عى*4/.نفرالبه@ق-،(1)



ه.@ولمرهلطم@.-

عة،ول@لنا@بادوأخلحواوطامتنا،رضالناوأمرا@نمس@لالفهم

@الماثقيطيبةوشللسقيم؟إفىاللىي@سنهدبهمبلىعنهم؟فتخلىل@ننا؟

فىوفى@ؤالهم@لسف@حنكونأنوحكلننارحمئنا)تفتفقدلهم؟

تبدل.ولاتخافلاقيصنتناوتلالهم،أف@

يعلهأننمالى-@ه-@نسالوت،المن@@لورةتفيرال@وب
صموومحطلا6وعلىعد،علىشدفاافهوصلالمبالهوناظلوجه،لمماخا

طنطال@جدحدد.

رسا؟جمائةالاسناذ

1كلهر@احدنمر.مبة@امرة: 4 0 5 101 19.

3 1 مداما6



ثي

ا؟بةرنم

6

"لى)عالىفهرس

@لفحرةبةا@

و@ثهبد@لفدمه

يؤكوا..افييناساحسبلم.2

الدبه..بوالإنانووعبنا

ت..ي@بترل؟منامقلناسومن

"ترمهيلىنرحاولقد@سلنا

أمم..كنبفتدبواتيلان
فومه..بر@صنفا؟

ترمه..كلد)ذورطا

مهلا@
"ضمبباأخاممبئ

@قه..ملى@ونا@ذوابن@همئل

للأرض..و@لسحو@@نه@خلق

ل@..إيمأ@لمرأولاقا

"2باتعليهأنرلرلاوكلرا

)ذ@رض..ا2مش@لىبنعباسبا

"و@لارض@تالصخلئمنصالثمولنن

الصنترت@

3لأ



ثؤسيلىلتفمميزألم

ا@ريرولملقرأن

تفسير

طلآألروو

ايهر@

ولما@يإطبئ@

ل@لهلصرراعف@"

الثانبةالبعة

5
1 4 0 امهعا8



.

@

آلمحليصألسميعأنثإنثمتاتقتلرضا
"



صيئمبخم@
وتم@ددمةمف

سرفارومص1
جم@هاأما%ا@ففىنببفىالنلافونررة@

ةربدسنرولهاكاقو@واذانون،الثايخةالسررةنهىالنزول@ا

الإثقاق.

وهىممينة،شةعةبالحلبثافتشتر@لى-2
اطقصة

التىروب

3والتىو@روم،@فرسب@د@رت
الفرس،بانتصارمرا،اولفىت1

الروم.ذ@بدالنمركلنغ

مح@بمبدمنوممرضا،نىأدفىوومكالبتالم.8تطلى-:ل-،

حيضويرمنذابومقنيمئالأمرقهضلى،بضعقسبنلإنه.

لرجم،.الزفيومريا.منينصرافهبنعر@الؤمنون

أ@فىتثكرمم@عدمالكلزين،يمةال@السورةوبخهثم-3
الر

جا،وأكزنرةأثدنهمنوا@لذبن؟داتجين@للصوق@ضم،

ةدعرعقمراضهموإبمانرمم،اظاسبشبالمعيربسر.رنو@غ

ا..جو@بحنالمزشهنوومدترق،@

لاد-:.نال.
بو.الساعةنقومويوم

2توالاما@لذبنيتفرفرنانذ

اوكبوكنرواوأما@أينون.@صررضةد@مالحلتوعلرا@

محضرون،.فى@عنابفاولئكالاخرة،ولقا.ياننا2

@قهبةوحدالبلاملعر،اثنىللهةولالكربمةساقايسررةنم-4

أق2يانهومن5نعالى-:نجرلا-الأدلامفبدتوفدته،وقلصلى-نا-



كهلمخلقأن6يا+وعئونى،فضبضأنغاذائمابششخنقكم

@ز@اللا@اتورحمة،دةموبيئموعحلالها،التسكشأزواجاأشم

ألسنتكمواخئلافرشوا،@ر@تخلق2إنةومابتفكروق،لقرم

الهاروبااليل@ابمماتهومن؟العالم@،يا@فك؟فى)ةو@رالم،

8...نيصملضلاإت@ذ@ة)ن@همئوابتناؤك@م

لهلئ@رشصحماملىو@لدعدعةا@ع@هذ.نه-سبحا+@@أنوبعلى-.

لتففاقال-البه-قيبالإناوق،اطبناكأبانالحلأسأمربانذلكألبع

@بلىلحاش@ف@عايها،الندفىنلى@فهفطرأحمنيفاالدب@وبهل@ف@فا"

@لةالبنذلد
وانقو.اليهمنببيئيعلمون.لال@صأكرواكنبم،

كين،.المنرمهتكونواولاأسلاةوأيخمو!

إلىمطمووالضرا.،ثرا.فيالناسد@أصسبحانه-بين-ئم-6
بىلقرلذا1ةلى-:تاد-فتابا،الرشاطىمنوففرلماحمم،والشالتحاطف

وأولئغ@فه،وعهدونشالفبئنول@ة@س@بب@ل،وابقويلكيهرحقه
2وما@لفلحون.

ماو@،ند@وفلايلناسأموالليوقربامفيختم

6
ممفاولنلىأت،وجهفىبدونوكأمقنيغ

ضرن...،@لض

بي@لائارعباد.ا،علنصهمنناأراذلدبصسبحات-ساقثم-7

انبللىلمالنالبةلرةناسو،،لض،هنىبهعردملنبفضينىلمجنة
جهل@وفأقمد-:نافقال-د،سودجمافى-نعاا@-لاب@للذداالدبخلقيم،

@نال@
كفرمنيدلم@رن،يوئذ)قهنلأ@رد.برمقي@أنتيمنمت

رن،.جمه@نفسهمصالمافلا.محلومنكفر.،يه@

و@ياحلر@اشسنحمةفلميث.اطالىالكريمةالصررةمحاد@ثم-8

ملىنا)بمالرود@هالنحم،مفلار2بخارونىأقطدكلواسلرسل،@رسالا
بدرضا،يريض@ترحمهئار2)دنطر"،تالى-نتال-)كاذ،

@بر....ث.ملىكلرمو@لرذ،لمييذك51كا،مر



ألاعة،أمر@لبببانالكريمةلورةجحانه-خنم-فى-9
حكىو

ر"فىة،والإبما@لمأملأقو@ل
البنوماأنهميقسحونماكدمينعلى@لبرم

نه-سبح@وأمو-واعدة،ساعةىالدنياصهنهق
يي

4-@-
هحق@فهوسإنأصل!تالى-:،ظل-أمدلنه،ىاةعلىيمبرأن

@،."يرفنونلابى@بضند@ولا

الأدلةعن@الحدثأضت1قدالروم،سورتنجد@غمكدا0-،1
2نالقربا@مذافشيا؟وقمرفهتالى-@قه-نيةبرعداشثهدفىد"المنص

ةلمقارافى2لج@متحمرةكساتتهوعدق،لقباعةبرموبافيعئد@ت،صئ

بئا@علاثبات@لى@ناسودمتالاضر@ر،ومصيرخيار.ا؟مميربين

ترو،دىلل@ب@والزا@تماطفعلهصتكاالإسحم،مبنوصلملى.

لانهالربا.؟ظلىعةو@
يربر

يطىاف@صا.مما@الى-،ات-عند

بومر@ثى%صشاتمن
تمانريكامالنحمذكر@وعل-،عزيقه-كد

علبا،ي@ئكل.ولعركممبامه،علىبهاناد-افه-أ@حالنى

سلى...منبريمملر

مقاعدوهناك@طربمة،وورةعلإااضقل@ا@ى@لفاعد@ممت

بربئمنبراهاىلض
علاوىصدناعلوعلى@نهلرجمة،ررةدم@.

رووصحبهر3+

سيد@طاوى

1يمر-صدبنة@قامرة- رجبمن7
5صنة

1 4 0
5

5 1 3 1 امها7
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ددوالعلر@طاثكلا@فر.8

،
ء.

اآلمحه

ط@فبئحصء

بغدمنوهمالأرضأذفىفى@ألرومغلبت@لص،

بغدمنفئلمنالأصدئهسنينبضعفى@سيغلبونصلبهم

وهويشآءينمرمنأللهحبنضر@أئمؤمنونيفرحويؤمسذ

?

أكثرولكنووغدهأدلهنخلفلاألئهوغد@ألرحيمينآ@عض

عنومئمالدنياألحيؤةشنطهرايغلمون@لايغالونألناس

*@عملونهتملأحرة،
@

لم-*:

ذكرداوفدحرو@الهيى،ببشىافتتحتلتىرلومفا@لرومسورة
فيلرهمنهووجنا@نروت،@طمنىقالعلل.2ر@هسورةمقاكزق

مذاأنالىالتبيهفي،2قرنجى@لرأفتاحفىسبحانه-ذكرما-ش

علبهاقهصلرسولا-ل.4أفىندنالى-افه+لأنالله،كدممانالقر2

ومعالمثركون،بهاقلظالتىيلروفضل-32
قأسو.@مذ@

له..شء4بىورةإتواأن

ق@@روم@كبن5لى-:تطترله-قىولسببوالمفرونذكروتد

امدون.منا.روايال@الارض..،@مق
دد@قهعنسنا--يبر-جمربف

وكالهالروم.علةظاصفارسكاتتال:عنه-ترنى@محرد-ابق

ف@ر@انجمبرن@للرنوكهعالالروم،رس5لطر@نيرنلملث@بهرن



"3الرومسورة

دبهم،الأقربومكناب،أملنهمس،؟ملى@ؤ@روم
نرلت:فلا

عاحمبد@نبر.أباباكلرا:رفى..،ا؟أصفى@وومكلبتالم،"

ملفارا:عدق.ال:شين.بضثتظهرعلى@رسالروم@@تجول:

فباير.مان-نحريهلرنجلدلانو؟نر@كأى:نقامرك-أنك

@لى-خئابة-الإبل:منوصعر.نهجمعض-ن@محلى@رج
علىئئبذلل@،@كيهونضرحه؟.ضيمقولمالبعفشتضين.

دونتادا:عندم؟سنينبن@ما@ال:(@)لنبىفذكرالمل@ين،

مهفا@تال:ل.للا-فىصتنو@زمد@م،فزاي@الب@تاد:العئر.

@لذشعنففرحفىس.علور@رومبف@لركبانحلتص@ىالتان

.(1)@ب@...

@كتابو@مللللينشالمؤر@رنتنقبنى@مدا.:وناد

6صةقةمرقين@مامبلا،عراتكانلأرسطكأن ا*سنة،ةكل1،3

كرنففرعا@ربهة.الحبربمأنلحثشين،ببمإقبلى@طرةأى:

الايات.مفلتفرفى@سمئ...وحمكوا

اكالىلاثكبينماومر@فى-نبمفى.فم
سنين،سغح-

6نةس@ذلدوكاذالفرس،علىاشصر@رومالاوقد 2 م.1
تيأكل:

5نجة@البرة 0 0
0(2).

لروم.لرضرفر:با،و@لر@دبمعنى@ز@،وأدق

ةأى

الفرس.بلاهمنأبرضهاأقربفىلرومغلبت،

3ص6وو-ا.فى@إ:ث@)لمجعر@1)@ يررج@ابنفيروب0،6

-31@13!

1لقاص-كشو(2) ث@4ص.2



لنالحثر@ادصوبو.@5

@بتصوم،و@لطرسبينتةل@@راتتو3في:ايقنال

اذكر.ماعلبركل،-وأذرعاتبرووم،
مةعرو@إس@هبن

المجار.ولثام!@لادطرتوسويخرم@ا-ا

شرمبلادكأتربوسلجزبرة.فىذلدكن@امد:ولال

.(1)ثرس.

نةناأل،أن،عل@لحوم،@رشرضا،!،والمر5رء:ا؟وفال

كلام"لأنمض،أملالىبالنظ-نةوالا@راليه،ت@في@مناب

ندمم،الممهومةكا@لأرضيها.؟أودومكةأرضبهاأولارادمحهم،

.(7)0،0الووم)دبالنطريةنروا؟

8ت@الى-:وقرر-

ض@،بغفىسيغبرن.فلبهمبدمقوهم

لهمصبحقئلى-ظ@نه-بأنؤمنين،@لى-لطافه-منلىةبث@
الفوس.عللأفومإت@مارمنبرجرنهما

وننيننحر@لفرس،مقمزبمتهمبعدمنالروم-أى-3وأى

في.بفح-خلالطيهم،

هذالتاكيدشفى،بنعفىينلبوند-:،ئ@له-بضوالنبير

محرسنفيلشواثلاإ،تم-بسناتالرومءفىنصرانليانللىعدا،

وماشصر@وفقدوأ@،صورةأكلملىارصلىهذاضققوتدالامم.

2نلقرهذا@نضتعظما.ضرالفرسءا
"

تعالى-،افه-ضدمق

جت
أ-

أنجر.إوشت؟وقدو@لتقجل.،ستعأمورعن

ع@013عو-6اب@نفر(1)

لااص2@ثرصءاففب(2)



8لرومرةسو

صزضةجمةثد،نر.فبلمناللامرت5سبحانه-:-4رفر

ن.و2وقتكلذن@دة،النامةتال-اقه-فرةإنل

الفرستمارا@بلمنللأمر@نافذوحد.تال-قه-أى:

فصر.ذالمرتجين؟وكلا@لفرس،علقعارلىومابومنالروم،

بم@رجأنلللقمةلأ@و@بىاقهءومثبكه،بإراثةمزيمتهأو
ر.عا@

وأر@لص.نه-سبح@-

@لؤنونبفرحلفرصى،على@دوم@يتظبأن@هومأى:وبرمئذ،"

همولهملاكتا@مرعليروم،ولمالكتابلملصحبثلفه،بنصر

ئمانةلشربتاسبحانه-فلدطل-ألاريحبدوننوا@لذبق؟النرس،

ا.الم.محل:.بانا@الؤ@نون:@@)ز@والمسل@ين،ذ@ثركين

"لوةولعةيرممدفىس،الووملمرةوفدكانتابنكئير:س

ئ

و@لعاما..-مقةبيرطاننةتول
علىلادومالنصرنبل@2ضرون:ل6

نهللرضوفرحلمرس،@لم@،تمرتاظمايلىليية..عامطرس

@فالمؤمنين@لىألربف@فى@بة،يهابأملوم@لأنبفلك،

.(1)0،ة@بوس

ؤكدالريم،.يزلصو@عريثا.تيخصر.5جحانه-:وقرله-

بهيرمقصزمنصر.،يريدمقجانه-ينمر-أى:قبله.لما

ثه.رحمنهكلافكرمص@الرصيملب،لابظب@نهاالدىبنومر@زهزبمته،

وعد@نهفنال:.وننربئتابهمامرا؟ذابحانه-زاد-ثم

وعده..،.@تبخلفلا

د.عنربفحلىمنمربعلإ"@8وت

انضم@(1)
3صكنر@6بئ 1



هلطدصولثر@@كل.8

اتتتولدوعماءكدأ،وبألفرحلنمربا@لؤمنينومد@قهأى:

وعد..جملفلاأنهنه-سبح@نته--

بمافىهم،ىلال@دا.ذلك،ي@لمون،لاأكر@لناسولكق"

عي@هم.الثيطاة@ولاصئر@مقو"،علالمجليولا@تيلا.

أدنيا..+يكا،منظاهر(بدونفعالى-:.لا-فىضو@شلى

فاص.منكزللا.يرد

أتبنح@هم@سبابمئالناعر،،منونالاكضلا.صل@:

متعمادوطالهنياكلاذ@طياةالان@رنلا.أئهبمخلقه،قىتم@د--

فيها.الممبمةووصانلونهرا@ا،

كافلرن،ممومقاب.وفوبحمسابكافيهاوماخرت@@فهوهم.

شالى-:ل-3فم-؟لبافبة،الار@لا@لأ،يلارضرا2لأنهم

بدون،.لوفملا،ولجه@موبئمشوابأكلوافرمم،

بدلظامرأ...بدون5وترلا:طشه:مات@لكم@صاسلظ

بملولأ،.لاأكز@اصاولكنله:.شمق

مه،@قابقومببثوعهمنه،4أبدأنهلنفةمنالإبم@للامفاوفى

بينوال@ل،مر@نىلمطمبينفرقلاأدهل@ليلهمده،ويحد

الى@ظامرد@ارة:4فوتكبروفيألا..بنحاوزلا@نىلملموجوه

.(1)0،0الشياظول@ر@بكصهمقو@حمأهرأالاظ@لابلونلنم

ضنوتةأ@اكهمو@عبا@م،لكلفونمؤلا.علىتيلربمةبةة3

ونماتء3ء683نفبرأ؟(



وم،8لرصررة

ومحقابحسلبمنأخراهمفىممعاينت@غاظيل@يا@هماكاضالملح

حمر.س
فل:)ف@ف@

المبصرالسميعلرصلؤاعررةعاحما@فأنالبيةوصه

بث@حرلم4بدبدفايابفىمالاطديةبكلفطق

قفكىوعلىأشم،خلقفىالتفكرملىصبحا"-@ضهم-غ

د@لمر@دبهديمارندبرال@ظرظللرفى.@سرا@مايهوضالصصئ

شال-:فقال-تقيم.@ال@



وتل@ف@ر"ىلهم@@كل.

تاضتهأننسهمفئبنفرواأوذ

إن،ومسقىوأصلىبآلحقلابئنهمآ!وماوالأرضألمتممؤتأدله

فىوألمجميراوؤ@لكلفرونجغربلقايألناستناكثبر

ققمنهئمأشذكانواقتل@منأتذيئعقبةكانكثففينظروا

فبيتتبآرسل@تغوتجآءممروماتماكثرأوممروهآالأرضوأثاروا

عفبةكانشثم@يطلونأنفسهئمولكنكانوألظمهئمأللانفا؟

@يمونجهايئشقزءنواوكاأدتهئايتكذبواأنئاعأل@وأشؤالذنا

آلمتاعهتقومويومقفطشجعرقإليهرنميعيدهثتمألحفقيثدؤاأدله

@او؟شفعؤأشركابهئمتنلهميكنولى@أئمجرمونيخلس

@بميتفرقونيومبذأل@اعةتتكلومويوم@كفرفيبهئمب@تر؟

أثاو@بم@كلبرونؤضةصففهمالقخلختومم@اامنوالذينءافأقا

آئعذابئلبكفأشالأضغولقآىئايتناوكذبواثذينكفروام

@مخفرون

خلو@قهماأضهم،نىكوواأولم5شال-:-4قرنىوالاضفهام
أرائلر!ليخلترمس،واولبالحق2)وماببعماوالارضدصرا@



89وملررةص

هم@لاخرةعق3وا@نبا،@ياةكلامراسلجمرن@بي@كلفريق@
اكيقنضبهضر@لالفدو@ر@وفلىنظ

م.،.
ساظذ،فاترلاما،

0فىضولبا.اللفى. س،أ@لو5وقرر:يملابة."باقىالا4

الهق.ملىسطوف

فىءخكماكا،بااكنفواأنهميكلفربن،9بهؤلا.ا@لأطغوالمكا:

اولرقكرلآ-خلقا،أطر@رفىأض،الئصاقبتفكروولماالنياءياة

@بحا،وم@رضوا،السموا-حلقماقال-@قه-أنا.يقنروألدوا

حولهالجش@جمرملايتىاعمةوباباطل،بثربهلاباقى@ثيطتبهالا

وصعد،تهىفيأ@لاجمي@ت@لن@8لهفىسب@حانه-قدر-وقد

امة،@يامتوه
حوات.و@رن@ا،كيررفىا؟تبدل@رم

ةالاخرالارمنكلهماضقبا.@@لا.صت@مى@لالكربمةلآية،

مايموسنىوأشم،فىتكوفيالتضرعلوتحضم@سابمهمنفيهاوما

ل@ق،؟ار@بمكل@نضايهعنلتمكراولن8وللأرفى،@مو@ال@

اقهباذنانوفيتى@نمماةغابةكهلكوقلهفاأنإل3أظار

لساعة.نجباموبدللى.كلاد--

مقالناسقكزبة.ا؟مرفييكايمربمةيةا؟صبحا+-خنم-فم

ون،.لكلزرحمبلقا.ناسمنافي@الن5شال:والجر@ه@بعثبخة

منرنولايرع@خرنهها3نيابدإمفنالا)مرالناسكثيرلان:@@

الاحي@ن@الباةماتجرفىن:بلىوضاب،رنوبىاب@منالاخرةفىبما

مكةطركولممى"مقيصنفهنااسدوطبمبعرئئ،ومافنالدنيا

شللات@منلإخر@ه@يخ@هم.و"-طيه@تصل@نبى-@رط@فيئ

لنور.الى



9 ونوالفرىلحافىلبر.0

ماد@فابانريلإشما8..ناىعنممرالانمه-:،صبحاوكل@-

اندرر@ربهم،بتا.@دكمنواييلكىلهولاءبالنبممناس-فلهلا

حل-.ومحزنها@قهم-يرضلثيلممالع@لطربقعناك.لهلا

الابقين@لباصافماف@معممملاالنابةرةكنه-سبطفرحمم-غ

ا،من
اكيفبخظرورضا،فىبورالمأو5قالم@:فقال-م،فبل@مم

تجالم..،منادينعاتبةكان

يسير@وايارهم،ق*مكهمم@يهوأ@"لى
رنميرالماملينا؟فىا

@@هيىقةكاة،جمفيخطرراين،@د@برالمفكرين
ا؟مئلبلهم،@

مم

ررر.وتوموفرد،عا،كقرم@لاطية،

@الأنر@لا.لشلحاإنافىة،نماشد.نراج@ات-:،؟-4وقر

نرمكةأملشاقرىبقرن@رلندالانكا،:؟رض)ا؟ارووأة"بقعلا

رض،ا،حرائهعلنهمأممووكانوالفرة.بالاءمقجمالحم@

با@ا..@هاششولتنراجوتهيئتها@زراعة،

طنها،باعنرفرضقواا؟حرئوال@:وما+عرمماك@رأوهاوعر8

قينا1تواما،أولندلأنلها،مكهأملعارةأكرءعارةوعروما

رفى.ا،بارامرل!أكمرنواو3مكة،مقأفى@هكانوا

لتبرنبالم@@ىباي@نا@،رسلم@انه@تجون:.لا@م@ا؟ومؤلا.

طهم.كفبر@رللاقو@ممؤلا.رلكلىات.@لاطهلبموبا@ر@ن@حات،

ن@ال-@ته-نفا؟أ@:3،يظد@تنفا،5لال-له-فاملكهم

ذنب.رنب@بمفيانشاة@ه

اعيوللهلعفرمي@ركبرايث@،نجلليأدفهمفواولكر؟"
ملاكهم.ةسبباةما؟



9وملرسررة

ففال:نال@..بهؤلا.حمل@انثالى.،@لصيرج@ان@بين-ئم

ال@وءى...،أصاؤالانبنعاشةتثم؟*

الئا.-بفغوالكساق-وصزةوعاصمعامرابئترأهعاتجة،ولف@،

تانمثمو@ن@وءى،لهلفف@.ومر)حما،طمشنيخر؟أنهكل

كلطأ،الأصو
سى

ال@ا.منكان،@ممل.وحر،صن،ا،يخدنا
أنع

@ي
حغقى.يخرلتانبثزنمؤنث،ىو.

بضال@بةالعفوت3نم@لعأ:نيكون
ة

عانجةم،بم.فىالحذابومى

يك.@عالا،دفياهمفىمحلوا@ابخن

ى،الر.لفظ.وخرمابركان،الهعلى@اني،لفظ،فعونرأ@اقون%

باتالعقرل@موأدنياع،داؤاأ@الذيندكلزينعزلا.عا@غكافتأى:

@فا.ال!ومىى@لو.مانبنهمنتئوكاوأنجحا.
بهم

ار.القربئىر،فى@لنا

ن،تجرشب@انواو؟@تهكبوا؟ب@تأنسبحايه-:.وتو@-

كأإنأويوا.كذنأى:،ة.ثعانجةمق@رممإليهل2لما@ميل
در
ا

الجر.حرفجمنف

فىالعنابوهىوأب@اباتالقوأحوأخرةا؟ق@انجتمكانت:@@

عمقوعل@وحدانينناعلىللاككفبوأ؟ياتناااليافيفهمبهنم،؟

ق.يتهر@يمانراو@(@)نبي@نا

...

هلنا@أحو@لوبينسرنه،علىيدلمانه-جطساق-ف@

@عبد..-نمالهلقي@دالانهنالى-:،ففال-اشباعةبومءأفامهم



ونويمنرد@@اؤ.اط9

ياثث@أى:لل@.ا@بب@يل@مر.وحهنال-@قه،-5:@@

أخرى@رممر؟يط@ل.الىأى:بب-ضمصابق،مثاليخرعلىو@وصم
فىفه-ا@ب@فيبازى-د،وبئ@حاب@قىحمرنإليهزر@لقيامة.

عتاب.أوئولبمنيستتبماان)ن@

الحلق،لفظباعتأريبد.،فى،الضيرنه-:بحاوأنرد--
ممنا..باعتارفىبرن،قى،:،وطوج.

نقومبومة،،ففالالغياتبومالمجرصحالسحانه-ذكر-نم
ولذ@وللكوتبمعنىالإلإسمنايبلى،5ومونببلى@لرالسا"

بوعافىأسايهأرتاذالرجمل،أبىيفال:@طجة.وأنقطاع
تلأ

بلا..مئيخهمماصمأينتهلايجد*

ئرنبصاأ،أمر@الاالمعرمونويثامدلاعة،ترموبوم@ى:

كهوعهموثد@رتجهم،لاتطا@@علق.@لاعوتوةيرو@طلنمرلبا
نامأ.باسأجاة@كمنه@وبأ@

ا@با-فىعدوممالذجمهضركانهم،ماضا@برم.فىلهم،يكنوا،
)ت.ع@بمنىونهموجم@لهم،يننونشمفط.8"

3أى:كنرب@،نهمبث@يموكانوا،
لهمفيلمالميراصوممذانى1

كلفريفالديد،بومضافىعاروا)نهمبللهم.يثنرنسنما.من
ت.؟لدظمنهمفرموالذين@مثر،:

فانضاطلهمتتحلىلفباتبرمكم

لاور*مزلا.@نو@رفىن
حر.منهمبمثاولاشع،منهمبرجمى

مزسرالتهوليتأكبدجبلعلىمفا@لن@صبحانه-كرر-ثم

8شال:ضات
@لاتنترممو@

بتفرقىن،.ن@بو.



@ةرصر
9ونمر

@أنبتضرقهمو@لر@دجبما،لمناسيتفرترن،"قولا:فيوت

طائفه
جز@مىليالاليلأا.تو-يانهسبحامم-أمرلتىالمالحةتبنهم

انو7فأما@بنمال:،قنرقمذا@يفيةصبحاة-بين-3

."يبرونروتنانه@لحكالعاوعلوا

و@لر@دالحئ.لنباتزأخر!تفعسنم@طىكلثطلقولروضا:

الحنة.بهامنا:

تهاج.والاورو@لرر.كلحنى@نرحالحبرمقويبررن:

5أكل:

فزت@:ادأناستفرقيومفىينادا@،شرمريرم

شيهونونلصالحات،مالا،منياممفى)وطواكمنولذيقفر@قلما

جمارنحووعليمأ،ورأصر@نرلهابمروقمعل!،جنةفىالاخرةفى

@رصف.ببد.لان@ب@أ

بوا؟ياثنا،وكذللأغر.وبابوموبرسلباتهلنروا،لنيئوأط،

المذ@بفىفرون،ولفاو@ئد،قا.أمبباوعدقوحدايختناعلىالمالة

يلبونألابثحث)يى،عرنوسوفبه،ضبرن:@@عفوون.

بافه-.ذولميات-@لروب

"فيه.لظ@تحو@ل@و؟القيامة،يوممر@لافىكأ،@بيانض@ويص

وحدانتهمحلىو@نبرأينثهللا،منعقتم@أنواعابعانه-ساق-

لى-:فاشال-بحلفه،ورحمتهوشزفه،وجل-ص-



@تقبحوتوحينتمسونصبنأللهف@ئخن.-.
"

@تطهرونوص@ينوعشياوآلأرضل@مؤت2فىلحقدولهم

الأرضوتحىأقئمنأئ@متتويخرجأتميتمنئحزج

منظقمأنبومنءايته@نخرجونوكذلكبقدموصها

منلمضلقأنومنءايتهء@بشرضتشرونأنتماإذئماب

فىرخهومودةبينموجعلإليهاكنواتت@أزؤجاأنفسك@

إ
نوتأل@ضققومنءايثهء@يتفكرونلإيتذللث

لأيختلكذفىإنوائؤنكرحاتسنتكووأختنفوالأرنه@ا

من3وأتتغاؤوألنهارباليلمناممومنءايتال@@لفعانين

ذ@إنلىف@حال@
1

لتصومنءار@يخممعونلألتلد

فيخىءبهال@مآءماءمنخرفاوطمعماو،بنزليكوالبزق

؟
منو@يغقلونلايتذلكفىمؤخهآأبئبغدالأزض

هبأضوالأرضألسماءتقومأنءاللهء

ح

ةدغوك@ثح@إذاثم

من
والأرنؤتفىأل@ولمرمن@تخرجونأنتماإذرضتخأ

ض@
عليهأفونووهويعيدهثمألحققيئدؤاأتذىوهو@ومتنونتهعؤ

وهووالأرضنفىألاتحمؤتلأغكاقمثلولهم
@ألحكيميزثعزأ
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له:بضالانجدا.فى@هلخهبحانه-يئ-لما@ر@رى:الإمامل6

م@ا،،وأجلباط@إلأيهماومارضاوا؟السر@ىافهمالخا،

4:،بترالاتا.،فىوعظه
يتفرفرنلناسوأنلاعة،تقرمويوم

أبال،ولاالجنههؤلا.بان@فىعلوحمل-مزومجم-فربتين،

جممىسو.،،كلمقبت@ر؟أمرفلىبدصابال،ولاالنارومزلا.

0تمرنسإت@بحاتنقاد:+حاد،عد@طا 0،0(1).

فدودةنجدا،ماعلابدططدزتجهفبحان..،"قرلا:فاخ.؟

تال@تنر،ولفببم:عفرف،بن@لسنصر@مص@و،اصمن،مبط

فلى،قبلبهأبرتمماعمتمأ)ةو@ئ@:جملالا،لجقمالاصعق

يخه:@@"كونصين"شىكلعئمر.وشنالى-ا@ته-

الدباح.وتفيتم@رن@ى:شبون،وحين5@لا.وقتفىخلرنتد

ضةمتمهو@ارعى،لسر@ىفى@مهولهنطد-:.وترله-

جغأنلبيان
تمو@الئنا.هنافرانىوأنشمه،علىنحممهنناتل@

جحانه-.علهه-لاجمهم

لتسب@را@ى:تمرن،صعلى،سلردوعبا،وترله،

بظلامه،ابلب@آوشالجحرن،و@ىتمسون،حينتالى-.-

@ل@ا.لسد،للستقمرصبحا"-فإنه-ة،ليموتتفىفينرتكلوس

اطوكلت.جمبعوشا،رض@ا،لن.و.@السر@أهلمن

لمأخبكمألاظلى:أنه(@)اتلرصومنكئر،ا.شل3

ص
@ه،أ.وأءخكمايقرلكانلانه3وفىالىىخلبلهإبر@بم@ته

ا.ص،@ر@ثى-6ن@و@لفش(1)



ونالع@ثرود،@طالمز.ا"6

ضبون....،.وعيتمرتجنا،سبحان"

يحبح:صكللمئ2غر:ثرفى-
تمونحب@تهفبحان5

كأصبمى،حبقلها6ومنبومه،فهةماظألركرن..مم@وحميا

.(1)بنه،نىنانهما
لمل@

ك@ىبخو@أ@ط8تللا:شونهشلىاء@نامرجانه-ب@-ن@

مقوللؤمنالحب،مئولنباء@نطفة،منالإف@انكإخراعه"للبت

كب@واجهمور،أ؟مفعىقالحىء@عئ@ليتوبخرجلكلز.
للزمنىامقكلنرو@لنبات،فاو@ب.الإنان،منفطنة

و@كيى.
بها.عدشط@،بمد@ى:صرغا،بدبانبك،رض،ا؟

@مترتللا.عليه@)أنونفإذمامدةرضا؟وفىى5سبحان@:كل@-كا

جموق،@ركفلىتنرلى-:تماوقود-يهبم،نوج@لمنأنبت@وبت،ور

فم.وا؟الترلش@بحثيةام@تتههبهشد@ذ"لي

@اليشهمنوالحىالارض،مقلناتالإخراعبدبممفاو@ئل:@@

والحزا..@حسابالفيامة،بومقبور3منلناس-@هانفركم-

@أورهئم
هاالنىلايحزعلى@لىرتهدلاا؟فواعاشذ@باله

"

أفتماإةنم@ب.شمقعخاةأن2إتهومغ5لعال-:فقال-@.،
ثنةبثر

."نس،

@عجحبكاوعلىالثى.نية،2الفرالايةعلىوتضلقجمع؟ية،وللايا@:

اضلانال-:،،-4توفى
الادلاهنا:بماوالمرأدية،.*2ولهيمبير

ده.و@درلى-تا@ت-@مانية5ملاالدةلات،والبرامينحه.@لى@ذ

3صثنر-6بخاةبا،ة 1



97و@أيررةسو

رت،توملىكلمظمته،علل@اونه-سبحاات،ومة؟والمف:،

عنه.فرو@وأفغ@ب،شمق@2آإأيخاقأكل:فىاب،مقخلقمأنه

@@فجانيةسننننروة،بنرأنمإذاثمتولا:.فىإفا،و،

ائحةيخه@رلابرىلنى@النر@مادةمىبتلا@صورن@بدبمةآظةأى:

.

ون،قمربثرامتعددة،أطر@رفىلمإياخاتناب@دصرلمثمالحياة،

ر@مة،المطربقع@تلىة@اوتظبىنشاكبهانىنوتمصرض،ا@

طلبأذ@صسف@ر...ا؟بقطرع.ويارةة،ر@لتج@بقطرمنودارتم
-

الإمر@لى.ولجع@رفق،

يه-صاوعر-
رضا،فىانثارلمننراخا،؟المفبدةبق

طونفيظقهمو@رخا@عسمدقابا@لر@رمرورمبعدالالا@تاقى

لرشد.يبنواصأنالىوبامم،لخمطنووأطرارأماكم،

لكنهاالفا.،بمدماتغفىأوإنكانتنجةلف@وإذافى:الثو؟كلل

ومى@مواد@طاصة،@ةاطبفبلقماالىبالنسبةئم،ب@دناوتعت
@لقةئمنطنة،كونهمنمر@فع،فىضالى-ما@قه-ح@كاالإنان،*

ا(.ك@لحأ..مكوأهعثأنممضغة،نم

-

4ياق)فىيمريمة9دورةاننقتنم زرقدركلل@@دالةنايخة،2

أفراجا،أتسممئيهمخاق.اأنانهومن؟ئال:،بحباثه،ورأته

منه)كمخلقجحافه-أنه-@بيرحمتهعلىا@الاومن؟إتأى:

اجا.أش@والإنافيةيةالثررجمممئ-@ى:أدفبهم،

أطخلئنإذئزواجماءأدفكمت"4قى:@ر.ا؟لظ
@نواجكم@

ممتبعينهفنأففسكم.منلحت@م@فحنلا+@عايهض@2دم-منحوا.

أح@ك@صير(1)
أ

ات
4بر-

بى
3 وم(الر-7)م1



سمقولئرسادصالجز.ا9"

رضرووا؟تدانية،امن،ذكون،أنزوصقيقى،اطنفبمناماوا؟

ق@لى:جنى؟خر.لامنعئمكمن@كم.خالقاى:عنا@ض،@جاز

)ا!.8لمابو@قا؟وص

يقةملىخماللرلعلتا@مصاقاليها-ا@ذكنو5نه-:بحاوتولا-

بضرشبمعبهه@روجميلابها،الهكسكه@ؤواجا،يكمء@خاق@ى:

وافحلما.اك@لا؟أكزلؤحالىرنرع"ئميلبئالىلحنىطئ

دبينكم،نه-+جحاوجل،-،
و@ووجاصلأزواجمعئربا

صئتمماواذ@،لبليلنكمقكرلمورأفة،عبةا@:"ورحمةمرمر،

و@فىوفساء،حالبلرة-بحاعه-ض@لتبم@رواجيق@عن

-4قرنى"االكبتاارصفنجامملا-صنه-
@ف@وحلى-:@

فأ.باسألغ5لكمج@

نهدى@دلخيمةملأباى،لل@ةقبللكمذكرلا.لم@فلد،نىطة

تالى-@ت-فدرةمطامرةبنفردن،ألفرم5الاعتبلرو@لى@رضد

بم@لقه.ورحمظ

@لصر@ظق2باتومنفقال.،ئالثةسبحانه-؟@ةذكر-ثم

@فهضى.،صملانكتدرتهمح@@@@@ومن،لهانه@ى:رفى+@و@

5البديمةلصررةبتلكرفىوا؟السمو@ت :@@ألتكم،اختلات0

فنالفانمواخلاف
"لرثميةرنالخالفارسبباو6خرية.لعرباتجم

لامماذلكفيالى
عحديلم

فيهات@لراحدةمةا؟انبلل@نات،من

الغااا@ضر
االولهجلتحرضام@و)ثما،بها@فرشتر@تم

كهومأى:فم

اأر)ختنلد،كذته2يا
ومفاما@سفرد،،أصومناوينى،أافهذنكم،

ل@أنحأشقر..
6وهمااحدووأمواحد@@مقخ

ي@انل@ا..وصم
وم@ما.ماخلضفيطابقأتإصأشطابتانشخينلاتجد

2الارص-تفسير(1) 3ص1



9وملررةسو

وأغه.لنطقأوأحناصالغات،الالسنة:الككات:عاحبكلل

أقصشقينمنتييلحلانكل@خىشبا.ا،هذ.بينوجلى-مزخالف

عيرلاون.ولاض@وة.ولارخاة،حمدولا@رة،ولا@راحد،عى

ءلأربنو@ططها،@مرركذ@5اله،وأصالنطقصفاتمفذلل@

فتو@اونشما@لت.تفق@ورا@لتعارت.و@لد@علا@لاوها،وته@

مو.نمرة..لمم@وانعالتو@لالنبلى،ملهلنطلرحواعالا،بأعر

.!1)@ون،منفاه@ثتلفرنالا@تلابامهالنىةلايمركل

سالمي،"بيناىت،لاله@هلماوفحنداالي@،فىذ@د-
-

عيملا@اتنى@فد)ن@كل:@مهرر@قفر@.وميللاآ-بنتع

وكانى.مئوشياروكلثر،لالمء@صناف

الفهمودلمولىبات؟فد؟ذ@ن@ى:اللام-بكرضمى-وفرأ

عف

@فابهم+ومق؟دانهظل:رابئ3بةجإنه-ذكر-
@@

فضه،قابتناؤكم.صمانم،@و@أثانكملراحةون@و،باالب@نرمم

@لولدع@.وعطاةاقهفضلمقليهماع@رراةوطلبمأى:
كه،و@حد@عا@كلليكونولاير،لقدبميةنحا؟نجل@بل:كل@

ضنفلخار،باشهمنواينناؤكمباليلناصكم6ياته.ومنهولتتدير:

مبضفداليطفحرفلانعليه،وطفبااليلا،4لاشالوحرف

@يكاتممابالماروفرم4،عاعلىمجحلأنحةوا،المارمقام

ء(2)رتاطدفى@ب@4القيلرأوكل@نىولاصما@@منن@مةتلرب

ء

433صلكسافء3ففسى(1)

38عه@ن-3لملا@علىلا@بللحسبه(2)



ونولصادى@طالجز.

حملعقرجبياتمفهيسعرن+يقوملاياءكله،ذلد،في@ن،
ن.يسحصبماعباريخدنوئفكرواكدبر

ض،البر@يريثمومن؟إئهنقال:@اصةإ،سبانه-صاق-لم

1نه-سبحاياذ-وم@1 ت@ير@أتت،شعد.@للأ5

ةوقارمزعحة،وأمطارمتلفة،صرامقميبعد.جمدثمماتخافرققارة

ار.ر@لدويخ@لنانم،@لعلىوراةشحرنش

ذلديميراى:جد،منرل؟أكماعلىوعلأ،خوفأوأفتمب،

افى@ولر@.،اليئجالهالمؤمةبمثىبهماإذولى،@مزأعلش
نبى؟+كشما-الما.م@لوقي@قه،.رعضسنولاباسيبطرف@
كبا.@رضجمولا@ىبان:@@مركا،بدرض@@المام@اصبسببأ@:
جملىش@لقرملاياتذلل!ق)نهإلنباتزاخراخرا.إلى@رضهاصو
ثالاو@اقىالصر،لافىخربىفى@يروبشمماون@،الإرصاد@ت

صتهروتعالى-ا@-قدرةل6عليالىلةالمافى@ستنباطوثلباطل،

ال.تقو@اال@أناتهم@؟ه،فقاد:دسةطةجحاوو-؟ذكر-ئم
ةرالصوبتلكهماوبقا.ثلهمابقبامها:وللرلدبامر...+رضوا،

العببة

أتخلقمالحموقدرته،كلدعلى4لاانه-سبحا2يانه-وشأى:

ونباتهطمهطوفيج@،@ب@@صورةهتكل@اوإبقاؤ.لأرض@.و
شثنهورأمره@لانه@إ!كهوذلدبة،لمجالهة@ل@ملى.كماواسنما

لةس@ا.ويمسد5تالى-:فىلا-لمدوئيهكنير:ا@دظ
له.إةإلارضا،عليققع

ممركانوقىولا+،أنوالارفىبمد@لحوأت@ت@ن5وقرله:



1وملرسورة 0

مض@ذى-@و@يلا،و@ل@يهل:)تج@رافاعنه-@ترضالهطل@-ابن

هيأى:بأمر.،رضوا؟.@@
.(1)ما،)باونسخير.بأمرهنجةنائمة"

@الى-:،-4وتو
أضأذارضإا،مدةمصاذا*،33

الاعهموممايدضد"ظصبدونلاس.لاشثالهمني@قخرعردة،

اذا،و.عنوت،كلامبعدهائهو،والحاب،لبثرلمفبرسوجالخر

شالى-بامر@ته-إسراييلمروا@لصنحة،فبانيةوثاخرطية،ولىا،

ه.دعاممم"بقرلهشعلقالاسض،منوقوله:

و@حدةةدصه@الهالاص)فانىتبورع،وصممرنكمبمل@رنمأى:

عئمرقوركممنبرنقخرألنمإذايخا،ونمسنضأتمأ@حمارفى@)،من

يجبكاتوفص،أويابثبدون
دمص@

@

دمال@.@الىأسةصالمطيع،

فهرا،والسصو@تقيامأجملأعليتوإ.مماعمافالبهكاف:برعاكلل

نم،
موو@ثلهمحلنه-سبحاوإتند@ره-ر،ا@.ذال@قلعطمايهرفى.نانا

الايئل@رالاخرضالاوتبقى@ةفلاقرموأ،لقبرراهليايقول:أن

(2)نجظرون،قيامأخرملإذ@مقيهنفخئمتفالى-:ل-تمطر،؟؟مت6

فإذ@مم@ر@حلة.زحرةهىفإبماشحاله-:.قىلأ-ذو؟

شحيبرنبح@ركمبوموجل-:،عو-4ترفىو؟بالامرة،

ا
جم@د.

.(3)تليلاءإلابغ@نولطنرن"

خنم-نم
الإجارووالقدرةصافيلكلجات@لابات؟فيتنه-بحا@

مة@ى:وأ؟رض(الس@و@تفى)ولاشفتال:لونمذاعلوافينة

2صيكئو-6ابنقفير(1) 1 7
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1 ، و@روقساد@@زء@2

و-لافلىكلوضرفا،وملكأ،حظ،والإنى،نوا؟@عكة

يخر..لاحدلاسبحانه--

لطلالقكلأمما:ومقرر،.فبلهلمابهد"شون5لاص5وفىد:

يخلجطلا@@وكرهأ.طوعاخاصمون،خاضعون،طالرنلرءلالا

نهبربدثه.ة-جطملية-
ومنلوموت،جاةمقبهم،

@

فقر.أوكنىومقمرض،او

برممبنالاباش@كر@ة.فىتواتاملهذا،
كللىلا،@@@رةمقكزأ

مدمنوالبث،يمضبةومللحلق،و@الافى@رمبالالى-نيق@،-و@دا

التكو،@لر@ر@قنتبهبوصيرورفهفىبى،منالإنانخال@ا،م@

ابفر
كسبطساجمالد.-يأ،سو

ناقل!ا@ؤعببفيخىناث،ال!ورانكو@

خنلط@ارظنىعنملعرعلهدبلنا@صايثالى-ناعله-ةالمتدرتو@إلى@

مقاعأاليلالى-دوعه-واحمد.أطهمأنعوأرانهم.ألنهممها

للإحم@ا.ملىللطرفز@هوإلرنق،لاب@فا.والن@رماضأالتاس،لراحة
لجبةالصورةغلاتوالأرفىلر@م@وبقاهلنبات،با@ارفى
@ا؟نى@لبثر@هدكها،هف@.نجردوندبص....إبامو.

كلق.وا؟ه

قما@:فقال@البمث،نية)م@بلى@لىماسب@انه-أكد-ئم

@عبد..+،.نمدأ@عاقانىوهو"

ثمصا@ق،بدسنالحلئبدأ@ى@بحاله-وعر-اى:
رل.ويالحابيفركلمرةإلى@طباةموغابعهىالخر@ثيد@

لم.4قىمق@لفومةللإعاثةمليه+أمرنومرفىله:.ةوالضير
جاعالإوأ:د،دوالعواى:عتبلر@دش،ل@و@اوالنذيريهى
علبه.،لمون

@ائ@.ل@؟@ر،@جملقاف@وحد.ة-سبعاومر-أى:



وم@رةصور
1 0

ل@@مو@للا.@لإعالةرتنىيربه،@فللأت)يركلمر@باةل@
لأر

1لبصمق@حلىلجهئ@:طيه،

عندعروفهوبماولتقرب،طريةأد@لعلطيةا؟ومف

لبتمانه.منهل@ولى،ا؟ماهتهشالثي.)عادةلنمقلناس

ورحم
عاا،

فقدات،اللدعب
:4قوفقال:هذأ@لناوضج

أصرلكلا@ربقتضبهعلوينغاس"جمبمنمنباأى:عليميحرمو@مرق
)شلئهاخمانوأصعلي@هصيه@لضي.؟سمةمنكمأعاهمنن@عمقولي

أخرقرو@ويدلقم:بقربنمابنثنهقخطى.فا@@صا@@ونونمف

عل!.ومافتعيهامرن@نى
لا

وقدم@صف@ؤلهطيهأمرقصصترله:فى@حلةأخرتلمقاءكإد

عرفبل:عز.،ومرالاخ@صاصقعلىإكقلت:.عين،3علىهو،

عافروكلنشبخ@ى:م،بينبوكأنع@لىكمسنعبانلان؟هعا،لجه

بقماب@فلىنعلمبنيمروا،ليفختماص.،ي@مضزرمناو@ما

.(1)للمني-،ننىة@عحتنلوالاقدا.،منأ@لتالإع@ن2

مب،بخو،هنالمرنأنير،من@همو@
الهطق@دإرجابهم:@@

لجه.هبنمرنكمبد

لثاعر:فولومنهكلامهم،منفىكئيرأعلبمضىل51تجملوالرب

وأورولأعودعانمهبخألنابنىحمدلال.@ف@)ت

بر.أ@أبر.لاتهومن@ترلهم:طربلاةبزبنأدمأنممضلنااةأى:

1والأرضشم@و@تملا؟لنل@@ولهنا@-:له-وقو 0،0@@:

4صلاه3ففسير@كناف-(1)



1 0 وقرو@سلط@ب@ز.4

الئو@تلافىصثه،لنير.ليىعلىالنىا،@لرعفسبعانه-وله-

نه-با@@ر-عنانهأوذالهفىلحدثلىكهلالألملارض،ولا@

نهء.كلهليى

،،-
و@فمالهأقوالهفىكلهيميمططولا@نبيخلب@فىمو@زبئ،

"هفا@كونأمماقوقىنفى،ا،أظقفيلبنوع@منا@و@بمدو

@لوصأك@@ا@ىورفر@هدلىنيه،بلاجمالئلاجحانه-صرب-

امركا@لصنقم،طريقهفىيهضأن)د@(لهرصاليم،

مةأشهمبرنواو@ىوحد.،نه-ج@!)يه-بلتجئوابانالمزمنين

تال-:فقال-بففبه،ماص

تنأيمئمتاملكتتنتمهلأنفسكصثثلاتنلمضرب

أنفسكصجميفنكصتحافخهئمسوا:فيهفأنتممارزقتكرفىءضر؟

ظلوآأتذيئأتبعبل@يغقلونلقؤصألأيتنمصللككذ

فأفغ@تصربنتنومالهمأل@هأضحلمنجفدىفنعذبغيزهمأقواء
لأشئدبلهعليهافطرألتاممنأتتىألئهفطرتحنيفاللذينوتجهك

كالايعالونألناسأكزولكنأئقيمالذبنذالكأل@هحلضقق

@أئم@ئركبنمنتكؤلوأولاألضلؤةوأقيموأتفوهوأإليةصنببين

من
@حونفرلهئمبماحرلببعا؟نوأث@وكافرقرأدينهثمتذبئأ



1رم@لرسررة 0،5

"أففممقشلالمحربنه-:،سبط-4ترةق،"و

مئلا،.4:5لقوصفةب،@محلفىو@لروروالعارأبتدل@بلأ،

روظ@النركبطلانفهجمهرمئلا،لناس-لهالكم-حرب:@@
أ

يي.كثى.هى@فربالنىأنفسم،أحوالمنشالمئل؟وهذاو@نحا،
@نابية:نكالواث@،كضارشفىنزد@يهوا؟القربر:ل3

.(1)0،0ملاوماتملكه@ا،مر@ضري@الالك،ثربدلاليك

رؤفناكم-نماأبمانكهمثرك@كاتلكمصلنال-:-4وتر
هلتبعي@لآولىاق،"وللإفكلدولنفى.والاصتنهامالمنل،يفيلوبرشو

وقىله:لكم،وخبر.،أ،مص5ضرك.وتولا،لنق،كيدلتاوثانية

ضركا..مفحالجمحفرتمنعلقأبمافكم،ملكتمما"

نزوو،كمى@لنىللاستفهامبرلبسو@ه!فيه)نأتموقرله:

وخبر.مخدأواجمة

يمفةعمأنه)كجشكمله:وترلاغ،ئانيضر)ت@افر@موتوله:

نوعكم.مقمر@قيخقكمشلكانلةخفةنافوكم@ي:عفوف،

نفكهمأطعنثلامننرالنلى-أبهالكم-لى-نما@ه-فربللحنى:و
@وبيان)@بكم،ش.أفربهىالنى

ككميكارأنلافىضونأنكمافل:منا

فىشنكملنمخام@ؤكم،د@بياعإباما،رزقناكملن@أموال@ئ

@ونكى@إ،الائرية
أمؤالكمعلىلتخافولذبلايكمخلضاكم،3خلقنالم@ن

ف@كم@ينحر@ر@الث@ا،من@يا@تخايونليها،؟3لويشارأنمنهم،

ا؟لدؤالضر@جو@ز
ال.ص

والذبنهالبثربة،فيمث@كمملذينيدكم-خضانكما@صفإفاكان

2معيلقرلجىء46شرب(1)



1
ونوالثر@طادىلو.0

نفكيإن3؟احرة-يم@فوخلقنكل-طناكمالذيقضفليتخلقرملم
معفثرثرا

معلبا"ة"أخريك2نالى-@قه-
له-سبحاأفه-

1ولهملكمولر@فقولهم.لكمالهالقهر 1 3

أنضواشلم.نكموالبعلحنء؟لنناشىظامرمناشرفكمإن

معتث@بهواأدورفيئ@مرلم،فيكمك@يثارككم
تعالى-@ت-

معباثة،فى@فر.
ش.لكلولر@زقلقاولمرج@حا*-أت-

و@وفحأصلوب،بابملثركل)بطبة،لكل@لآ@ةكللقمردت
هديلواتوىححة.و@صلقاذ،ي

نجقلون(لترم@لأيا@نشل)كذللىبتوله:نه-صبحاخضمها-وفا
االيى؟وحمانبئناللايا@يضل@ر@ض،لللتفصبلذلكمثلأ@:
دقلراحدالقادخلاكالمب@المجهاظوب@فمولأمئال،شمنيابقلرملض

بئركةال@فىأعلمنالا؟بعنرللط.:لهالفرطبى:،الإمامل؟

فلدوسب@حات-،اقه-عقونفيهابحض،)فىب@نملافنظ@للخلوقين،

)فربسبحاة-:ول-أنه
@ننجبب@تكم..(مقمثلاكم@

كمود@ل@فيهفلهم:فيادرزتا.فماسربهلناعببمناليىبقورا:
9

خلقى،فىشرلائىعيدىوضلواع@دكم،ثاركةعةأتمكنوهوا

1تلبوعىننلروفككلسد"حمكم 1

و@لاقى@ماد"ال@يمد"فماوطريغملبيدببالثربهةأبطكفإذا
ثيفىتىالى-بكلقه-ضرص@حالمص@هأن-لرنفيبطل@الى-عببد@ته-

ص@ل3

@فطمقالطا@ب،لضلالمسألهوتا@-:رعه

@ننما@ة،؟كلملى@و@

الا@ثدحبحشحلابة،@لبدالصبادلتبخ
.(1)ذللث!فإفهمفى@لبالىألهض.

2اعىتفسير@لقرطبىء4(1)



1لنكوتصررة 0

مزلا.افيذ@جمدصبحانه-بين-ثم
@

مئالا؟نج@بنتفوالمالمفرفي

ا.)ي@وفالواديناخبلفقال:،عليهئموالنافىالجهللاصتبلا.
هم

...3جمنر
".

الجوبلططالالنرك،اقبل@المنلبهذالمون@@ا@عزلأ.بنغلمأى:

ا.ا@مواتجووفىكفرم،
لاوحماده،ههالفا@ولفكلرانفه،@@لم

كم
المطقة

ذلدعنيصر@مأنهون
ن@)إذأممه@لته،أفلمنيهدىفف"نانمعلم

@عانىاقه@ذلهمقالهق،يهل@الىأنيظيع@لنىفةحمالهم،مراط

ال@صتسبا؟ولزنجهببعنه
الىى.علىى

عقابهمئيمرو@مناعرين،منومالم8ذكبتطيمأحدلاإت

لهم.صجافه--

نه-أمربئم
@لنمايلقعلشب@أن-3وعليه@تهرصرص

تقال:اليهوجلى-عزحميماه-

فأ
أقم،5وقىلا:مى@فبحة،والفا..."حنيفاوجهد@دين3

الترلا@نه.ومممميه،و@نبام@لض.علامةالإ؟نهه

وضلىالى@طق،الباطلمةومر@لبلف،اتمنحنبفاوتوله:،

أفم،.ةأعلمنحالحنيفا،5وابخف.

يم@لرشلد-ذكرالاسكاننأذا؟أى
بطلاذالثركصن

على@ناو@فبلوصده،ال@ضماتالحبادةماحلاصعليهأفتمامحلنبت،

سوا..ألىميل@وعنه،لنظ@بدونلبد،لما*@رحا.اف@ئنا@

ففوماى:نجفا،لدبخهوجهدتافم5لم:قولكئاف:صاحبل3

الىبرعللإتبالالفيومرلا.ثهايميا@وملتفتنهكر4،لرعدو@ك

عليهضدهيالثي@منممنفبغإصبا؟،و@فلمهوثياته،عليهو@سنقامته

@ليه.بهمقبلاوحه،لاوفومدفلىه،البهوسددطرت.



روولض@طادىفي.

4ن@رة8تمالى-:-4قونىلنرةبا@والمر@ @اللأ.1،0@اس@ن@ر@لى1

وثوجد...الإصلاممة:@@

علا؟ولاثواكه.الننا@بؤو"الهق،ينالبي@6بها:ادالمرأو

بممنىأ@افها
الهانة.-3

و@لزمرل@لي،الينا@امةعلاريم-@ارصولليهاافبحه-أى:

ومى@قه،فطرةأبها@ناس--
ع@يها،الناسفطرالتىاءتى،مة

با.بايئ3وخلقبم
5يةلهنط؟قير.عنلىئموابنظل بهئهوفدهيال-:يقول-0

أفشمبموإيراميم،.ملأالحنيفبماي@@@هثرعه@نىيقا@@ولتمر@
صفطرنالىفإنه-عليها،@طك@طر@@تىليعة،فعرقكلازمذلد

وتوجد..معرلمهعلىخلقه

ص@ىكالهم-حنفا..أمبادىخلقتا@قالهدي@:وفى

ديخهم...،.ع@ياطينالد

كلال@وعم-طيهاتأقصلىلرصلغبر.هرأبىعقلبخارىوروى

ما
نه،أويمجس@نهبنصراأوبهودالهفابرا.الفطره،إلا@ليولدردصمق

فلىةبترل:ثم3جممل.يخا@قتحون@لجا.،بهبمة@يهبمةكاتتي

أ.المع@بها...مطر@ناسالتىله

جمعثم5أولاأ@بوحمدلمظت:فإنةلككافعا@وقال
6

لامته،@رسولبوخط@اولا.@و-ا،-رسرلخرطبقا@:
ع

م@2!والى..يارذلدبضحثمللإمام،الن@طجممنفيه@ا

34ص6كلئير-ابقتفسير(1) 0

كلاه.ص3@كشاف-تض(2)



9.؟وملرسون

@نىةبلزوكالفرالأمرمةنجلهلماتبللت،لماقنبديللا5وقىلا:

علإا.فىسسبحات.-حقطر-

تا@وقولم،الإس@ديقمىالكى@قهن@ر.أالز@واأى:
بماوالسل@

نطركموثان@ورلماولانبمبل.@@د-ناانه-@ريضا..شابقهذالأن
لعم.و@رنض@.علبه

لفيم،االبنمر،لر،له-صبطاختلر.افىيقاذلك،و،
@أى:

المتيم،@فربم
اضر@ذ.ولافيهجماجا@لا@ى@

رزمحليهلثاتبانه-سباأمرنا-اف@الى@ل!ي@ردلإسارةة@أعم

حنيفا،.اللىبنوجمكفم4:،،@ر

لبياننمر@دا@يلرن،لا@لاسأكشولكنتال-:،وقرلا-

@م.يناكاهنهمنالنلىمرف

@@ان@علىبقاذلكاى:
أكرالناعدهؤكئقيم.ا@يق@ثهموضيته@

للامر@.ولتبا@معليم،اصتعر@ر@لم@يطالأسببطقيقه،هر@لاجملرق

لد@ط@.ال@اواكفه،ثز

اب@ضالويهاتايبلفىالاصنمبربرمليله-صبحاحرضهم-نم

"،:وأتي@وا@حة.واتتر.إليهمنيين5ئال:القيم

أ@ذمنهوالفط@.أفهأحدهما:قىلان.بة@ا@ل!أصلورالقرطبى:لة

جله-وعزاقه-الإنقطا@ادهىالإنابةبمانقاطع،،لاتلناب@م

ررع.إذانجوبنل@مقماحرذالرصعأعلهأنوالئافى:بالطا@ة
ة

@،نيو@نظ.مح@لة.،-إدالربرحلأ@االوبةومنهأخرى،بد

-

.(1كالى...@لى@طامنمرب

1القرطبى-تفسب(1) .31ص5



1 وال@ئرونى@طا،@بر.1

فمكوحا"وحله،لقكملحاأناس-طهاوجرهكم@فيمراوللمنق:
روقتينلمبا"،ولاستضارباليهاومقباتولطامة،و؟.@@يه،راجعين!

و@دتاناضرع@اوقاكالصلاةمةاناعلومد@وص@م،أحر@فىص

@لتبميةسال-،@ت-لفطرةالمبدلين@ل@ركين،ئنرا.بخرولا"

ا:لاهو
سهو@ك@.وك@

كابملضيحا.اوكاشهينمفىنوا@انبنمن"قىله"
أ.

أختلاكففىصاشعبفهمأختلفواالابف@لثرفي،مننوانكرولا:@@

متارعة.اباأصووفرفاضبمااصراو@أهرانهم،صسبعلىسضى

اصرودصارمهمحزبكلأ@:فرحرق،لدبهممابصص،

@باطلنالفرحومفانافة،وضيدةسدة،ة؟و.باطلى،بنم@5يه@؟

ول@ق...الالقيادمنبمائرمموانطماسلجهم،*سيه

وندماو@ر@.ر@.@في@لناسال.أ@سبحانه-يين-ثم

لز@ق،1،هذ،عبميخقومنم@ا@رؤا@م،فيتع@د-لقه-
تالى-:قال-



وملررةص

تثهأذاف@إذآثمإلبهئنبببنربهمدعواضرألناسمشإذاو

بماءامضه@ليكفروا@يشركونبربهمضنهمنريقإذارخة

يتك@فهوسقطئاعليثهثمأتىئنأأتم@تغالونفسوففتمتعوا

وءألا"فرحوأجهارخهألناسآذفناذاوإ@كانوأبهءدشركونبما

@يقنطونهثمإذاأئديهتمفذمتسيئةابماتضيهثم
وبروذأ

أنأ

ئتل!لكدفىإنويفدرجممآءلمنأززقيثسطألئه

@يؤمنون

الولد؟@ردالفى@يبةأو@شطبقفردناسسى)ذاول@:.

ادص"
الىاتهبالدما.عراأصالضر،بننرلذا@لى:ال!+ضبينربهم

بلا..من@همماقىلعنهمجمثفأناليهمتضرعئيالى--

والننىلاييةمندحالهملعاورووب؟الئدافدعندحالهممذا

كعرشر
الهه

فمرحمةأذا@مأذا)نمبر@ه:شحاة-عنه-بفقد@ررم

بشركوذ(.بربهمنهمفرب@.ااة

فعانية.ليةوالن@ثرلجة؟اكاولىأ))فاو

ذانه@لانالنه،تال-ت-الباجاونلضربهمولفئممجودبماى:

برت،وأحاطهممنهم،ماكل@نه
أ-

كر.ب@بادةمنهمنريق.ع

بحانه-.-



ونوالعلر@داسلجز.ا

يىلضوتثرب)نحافطهي:فريقماذاتمال-:روترلا-

الجوا،كل@صالى-أق@نرركر،أكمعفانهمملىالناس،ملأ7خر

خا..عند@رونوبثصربك.ور@ندوبمير

هاكأنا@رةللإثاور-8صر،نه-جا@قرلا-فىيروالت@
وع

نصةرحمنودفى@ويطغونيطروةوضر،عنمانلنمجرصالناس،من-

سقينام،6بماواليكفمتالى-:.قوو-فيو@لام
اكل:في.الط

مألليكونالنم.ندالبطرومنلت-،عدالهرعمنما@لراصنعلرا

وللصير.العانبةص.وي@@قه.لنمولردالكفرالىحا@غ

نعفتمتمواومتومدأ@المهددأ@الحطابنه-@مبحااليهملتف@ائم

@ول@لته-لشمابها@لجا@د@ن-)فتشرأى:كلدون،ف@وف
اثل@رالمناع

-

عذ@منعلىذلدمليض،تلعدونفرفيخا،ا،الهياةخ@ن
مهيى.@

بهانوكلا؟تكلمفوسدطاناديهمدنا@أفيلملى-:.ي@وترد-

بخهو@ولهدا.التحتيريلعلى@ية،لى@@الحطابمن@هال@فاتيثركون

نا@ى
بيئوالوالنفىوالاصتف@م.3

ات.والص.ا@لىجةوالساطان:

أنرنا@يهمضقملدة.غيرنافىل@ب@محناأنركوابنا@مزلاء@ى:
رقنطقق،اطلاجما@تشركهمإنلهمنثدوسلطانترةذ@تحة

6عامهرلاء::كنرممبان

فىوضوا@لبنمم@اكافلا،شبئاشزلناعلبهمأ.ماانناكلا،

نير.كنابولاممىولا3،نجير4،الثر



ومالررةسو
1 1

شر-لهمبمونأنوتشقوحه@م،@همبهمنتكملاكربمةيمةفا،
أ.@نمناكجمونأناو@يل،ا،مايثبههأودايلمح@مبنيأ

ىصوب@رمم

@لزانف@.مموأمكلمدة،الفاوأمرا@همطلة،الباممليدتا

بةالبنر@لنوسسال+أصعنفىدثاإلىالكربمةالورةعادتغ

@منرحمةاأذقنا@لاساذاوتعالى-:،فقال-ولب@ر،لنى@لمرحافى

@لن@الاثر،بملرنرحهانرصرا.@ى:بها،انرص"أمانأوأوغنى

لا.في@ا@ف@ابتعمل@ولاباشكر،ياد-افه-شمبتابللا

رو@صمجرد@ليىوللنعم،وايثعرانال@عردحنا:با@عرحلمرادظ

على@نم،@الحصول

قدمت؟كلاسية،أوشحة@ى:@نة،ضبهموإن"
@م

أى:@

)ذاممنه،كلد-ظللنه-لثكرهملالموإسايهم،شزمببب

أ@@ما:@يقنطرنط
رص
5اونشص@فه،صةسنباسلاا

وتوا-فرجهار

خلق@،فىتاد-سن@فه-لابر@رنالدبنصان@م،وصفىالديخا

ون،رو@فرصاحلونالرا.محندفمحرف،@@اقهالعبدون@والذ!

بان@ون.نطرنظن@فرا.وعند

و@بر-
"دإنبةثالمصوفىجانصلإذا،الرحمةنبمجافىنه-صحا

أنوال،الآصفىصمتحقةباد.ب.تحالى-رحته-بانرللإشط

ذنرب.@ىاتجرحر.مالببمر@صاث،منبالناسيخزلعا

أذقنا@لناساذاوفقال:،ذاتهإلىالرحةنه-سبحاونسب-

الأثبالحبادلتايم@ئ@،نصهماندأل:،فتدسبن@ذدد@..،@@س

وكلثيئتهنصسج@يدى-@لكلكاننطوجل-،صخا@قم-ء

لروم(-"مأ



1 1 وبيروقاطادىهفي4

رتالى-:.قرله-بهذاوسبيه
فىالار@بمفاربدأثرلاظع@أنا

ربه@عماراد@م
."رصما

صرالىللإئارةبقظون،،إذاهمقىله.فىيةا@لفجالإقير"وال@
م@

آش3يا
"تعالى-@قه-@صه

وبسعرة،ينهالمميةنتور؟خى
ذ@

بهمبهلنيف
فىبا!اقه،رصةشثرطلهإذم.3إبماو

@للى.الإإنمع

وباتقرءضأنهم،منبالتجبمنوعلى@ولمجانه-نج@ثم

"،.ويقدريشاءانالرزقيبط@قهأةيرواأولم5فقال:جهالم،لهمءلى

باعبنمواهديثاولمبهم،ظولإيمانا"كا@طاك@لذينلامؤلا.ج@لأه@@
@ثت@،كلقنضيت@د-افه-أن

عباد.،منيشا.لمر،@لرز@بو@صع

لهوللاولحكبه،ولامحيبئه،لقف@لار@رنهم،يئا.منعلىربفبقه

@ايخل.

كقيلررببسطلى-ظاقه-أ+نوبملن:@ثدالناسولع)في

حميعه@اتيحة،بأفالهمينا@راخيهرونبنالترملا.لهزفاوبقدر،لمثا.

كة@كربالاقيودفا@أمد@نرا.وبقنعاونالرا.،عكندببطرو@انهم

فىخلقه.@فهلننهممعلىطم@ملو"

فى@ذبقرله:.يها،نه-إ.
و@يؤءلقرملآياتفلك حم

عط

كلعلىنناشصومن@س،يالأصقلكم.نا.ذكر@ذى@ذال@دأنى:
ئرشدبمابزنرن@تومياتومحروافحات،يات،،،

)@يه،ناهم
إبمانهم.بقتضهمماوبسلون

-4سبحابن-ئم
بافبفعلى@دلمما@ذلك.بد



وم@رةرمو

تماد-:فقاد-)ياه،@قهومبهافىالماد

أكذآل@تصبي@وأ@وأقم@كينحقمرأتقربئفائات
ط

ىصص-.ص

اتثتمومآء@ألمفلحونوأولب@مأد@هديضهويدونلفذينختن
فلإوبواألناسأتوليرباتيربوأفى-من

ومآءاتتنمعندأل@ه

همفأولبكألئهوضهفىبدونزكالؤ
تذىألتهم@تمضعفونأ

يفعلقنشركابممنهليحييكرثميميتك@ثم@زقكرئمضلق@

لثئتنلئمذمن

ح

.@ممايشركونووتعكستخنه

6تالى-:ترلا-فى@د@طما@ 0 ب@ضذا@ت8
النبم"ت...

أمنه.لاشيصلنكل.و@.(@)

فب@ا،ملمابحدمالزقيبوالفا.:

وقبفهازاقلأراطأ@-منذكرت*مر؟ا؟كان)ذاو@لعنى:

دةالموقخه.ذا@لقربىيم-الرلرصول@يهاداعط-ى،رحدبيلى@

وأنه@ميابكذ@نربهويبنندالإحمان،والصثه،

سحقهتيمة،زاضينالايملدىا@كين،م@@أيضأ-،وأعط-

صؤ..في،لهماعناالنتطعالمامروو.السيل،ابئرثذال@0والبر،العدئة

لجده.فىفنبأقولى؟

@لأنلأكلرب؟انصجحاوقدم-

نع
حا

جبارجمتهم
اجماتنه@ر@

."تر"كلي@الضنه-سبطج@ا-التى

ر@ث.بأياللراخة)غاةضيقاتبل:واخلشن@ضل@القرطبى:*ل6



1 ونولض@دىاطيجو.1

ومرلصحيححال،علىصنى@لبرلازمحقيبلقربللانغ،وقل:
حتىوجل-،حكز@ته-منضحم@لرصثهوقادة:امدل-ظ

.(1)0،محاجه،ورحمهأعدمنعدتةتضللامجامد:ل،

وعدمفى@اشيته:ا@للو،
تس،4ذ@

لاة.للزينالم@ش@الاصنادلآ

اوتد@الشحلرعرسدال@ذال@أنمح@سلث
حنهاقصرص@يخفة-أبرحتج

ومحر@يةءلىا؟
ربالأظصاذسظصماقه-رفعى-وأنام،المحا-نففة

بينم.ولادةلأنهابن+؟،علوالأعول-بفروععلىاما-

4@ئللا@ومزلا.ل:نم،
مال@للإنساقيكنلمنل@مإل@الإحانب@س

و(2@@ةا1فىدا@لوالمقيرامة،.@قفة@نا:@لق@ردلأنزك،

؟
فنال:و@دعلا.@برعلىمنا@تة@اشبةالآةسبحاله-بهن-م

د@هوأ%افه،جهودونفياك-ئايرصالى"
مم

ن،.اماصا

للذيقضالى@اقه-عندوأبقىير@الصلاثة،@الزلا.إ.الإاذ@كأى:

الصفا@تجلكالمنمفوندأوك"اته،وجمهم3)حار@مبمد.بريدون

3@يدة
الةفىسلرن@ل@

ة.والآخراديخافىيرباطوالظفرلاح،

داا،لة@لممض@أنبدو
ثرب

@إطأ
منمنض"لا@بما:نةواين

أةو@اطى@ر،!.ثا@:ل@ا
ث
م

بربرنلا@ناسأ@والىأير:باق.-@
اقه-كد

4وءةا،و.زادإذايربو@ض.ربا@ينالا:@ط@تاأديادةوربا:

0محاياز@ناأا@إتة،عا-الأرضثنافى-:.:،ترلا- 1 1 اقزت1
دت.زاأى:بص،.ور

ألآا@ال
وسى*

والمردةبا@ز@ا،باء:با@رادأ+مرو@الالا:.@)ضء
ن@

@نى@لةا@ا.فى

3صقسير@ترطبى-4(1) 5
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1وم@لررةص 1

تيف،ربافىقىلتالاية@نقاله@،.عقماسرىلذلدويمهد

لربا...شعاطىقريشلانتوكذلكبرابونا،يوا؟

@زيدب@بزنم@لنىلعطةنابه@راد@أنتوغرهعإسابئوص

(1@الزيادة...مببلأنهاسجاز،ربافتمنهاوعليهلاة،م@

ذالك@بشالى-الله-حرمهالنىبا@لرنا،بالرباالمرادانلناوببدو

حاالتدرج؟سببلمحلىأننفبر@نهالايةمنالمقعردوأنطا،يما،@ص

بم،التو@ناة@اج@@ونبدناس"ننرسقباتلا،الهافىبم@ترجا.إذا

التا@فهيمضتعالى-فرله-مشفالابةهنصالقثاف:صا@ظل

س@عدكلت..،ويربى@
بار@قبا،الركلةأأ@طيغوماكأد.بر:.،ا.

لقهمنديزكرفلاامو@الم.فىيزكر@ريد،اك@:اموالهم.فى،ليريو

.(3)@نبه..لأياركل@

زكلر،@نثمة2ومافقال:.سيلهرعلى@لنقنه-سباحمص-ئم

أى:الله،وجهبادانها@ن،سكضو.افه.الىبهالونشنرصدنةشأى

ورض@5

4

وابه+..

ذلك.يلونالذيئفك،لأ:،
فضط)،ذوو@ى:للضعفون،لم

جمعلمفعفرنبم.،@لكرالؤ@بولعصا.من@لناعفة
يه@ر@لحي@-مخف

يه@رشكرن-كاقرىضصتذاصارإذا@أء"@قفا@لاصمأفهعلى

يار.وقىةناصارإذاأير.،

و
فاوا@ل:فرن،اال@لمفاو@ثدسبحان@-:.ل-3

@العفرن.نتم

لاة
يدونبرالذبئداولنكلملابخة:ل3ةك@الى@اخيبة.ط@للخامزربم

جمىو
للعنعنرقءفألنميقرل:@نن.@@وامدح@لفحفرن،لمنهمسدظ

2-@اثر.نير(1) .45ص1

اهر.عر3يهشاف-9تفير)،(



1 ونوالمثرالحادىاطز.1

5@قلاللسعلش@لهظامرذ@بعبحانه-بين-ئم 0
@الى@@

فىالرن@بانو@هند@منلزتكم،ئم"سابقم@ادغبعلهخدة

الحياةصمقأعارلمانش@اءب@بمتكم،ئممحائم،فىضهفنى@ملا

اجلز@..لحسابا@لقبامةيرمبحييي،ئم،

يفعلىم@ذلكمثركائكمنمقمل5نه-:بحاقىلا-قوالاشنه@م
مقعبدتمولمنالذةشركالكمكهليىأ@:والنئ.رللانيض@.،من

فىسواسرنمولملهة2اتخذغرمفبفذلكمقصينايفعلأنيس@طيع

هووا@بىومرالرلزقومرالها@قهروعدهنالى-لفه-إن@عبا"؟

المميت.

لا.ص@ركعنوتفدصفزه@ى:يركون،@اوتماقسبحافه،

أو@ند@املين.بهلوصللئركي@

فىئ@نارال@@@شحات-ير@-كيم.اءالنوجمحهوبد@ذا
عاف!ويينبقى.لابابالابخاروبامروالماعى.الكفرعلنبش
نبقول:خبارا؟رمم@ف@ةضر@را،



1وتملرمؤضا 1

دئفساأظهر

ا

ألذىبغضل@ذيقهمألنأسأيدىبمأك@دثوأئ@خرآلبر

يرخعونلعبغجملما
كيففانظروأالأزضقىسبرواقل@

@

وتجهكفأفئم@ئمترفيأكرفمقتلكانملتأ@ذبنعقبةن؟

يزممذ-أدلهمنلمردلاصيؤئمقيا8أنقبلمنألفيمللإبئ
صء4ء،،?

نمفلأ@@طمملومنكقرلمفعلثهكفرمن@"@مدعهن

فضله-منألصنختأتذيئءامنوأومملواليخزى@ئحهدون

.

بحمبولاإته
@فيئكفرأ

بالبرمافا.المرادوغ@.:مباسأبنقالطضه:مافيا.قال6

نهر.جان@علمنهاماكانو@لقرى.مصارا،@ر:و!لفباو.-

بحرلبض:باوبالب.رمر@لبز@لزوت.@د@دبلون:ض2لؤظ

ود.كلعر

في@قابئةفلاصزبرم.ةكرا؟وعثيهلالز.ثلا"@الفودلا

لأوكتباي@.مالأصا@حوصا-ءبة1،صا،@ه.-رصرا@@ن@ليرة:

كلدمال@(.بضدببر..

ومقدفى@برلبر.لفاظهرو@لفه:
كرفيووس@هرمفلا

1 4
ل@لم
ه

ثث@.صىكثر،6افهنفى(1)



1 2
سنالعثرصردالحاطر.@

و@ثارالركاوالرروعنقصو@مدوأن،+حقادوا،ال@ما.،وضكو@ضل

هر@مماذلدويخروالمثارب،والم@اعم
وليى.كنفحة..ضلت

عمئمنألمحاليه:أبولنوظافه-رصهثمير-ابنإ،ظ
رضا،في@قه

@

الحديث--فيجما.ولهذاعا،با@طاوالما.الآرضصلاحلأنفيا.صدأةت

5داودإوأروأ.النس @فمقأهلهايلىأحبالارض،فىيقامداط1

."صباحائهنأ@بمطروا

هم،أ@أوماس.ابتمدأيخت،)زادوداطأنمنافىو@لب@

لجافىعقصىكانإرتكبالمحاو)ذامات.انحرتعاطاعقنهم،بهيرأو

حثه.اطدذوتدثتاتواطدر@لبركاثكرت@دلأقيموكمات.-@لبر؟

@ص@@
تستربح@تإذا@جر@لفاانخ:.

ئري@والبلاد،صادال@@نه

.(1)اب،ودوا

د.اورالذنللببيانالناس.،أيدىكبتبماتتالى-وفىله-

عمأ@:
للىاصى،إس.@@افتر@فبببو@بحر،الرفى@نادوطم@

نهاهمأوجه.ثمالىات-أمرممماصمقوتا@مهرات،ال@فىوأحالهم
بعفوابدبكم،كبتيخماممببةمنأصابيوعانادت،قاد-عنه،؟

كنبر،.ص

بسبيتم@ا.مماأعناطا،أوعالأ@موالتثاره،و@لفادورع@

للماص..وارتكلبمت@الى-،انه-طاعةعق@ناساضاعر

"واخباربلا.منأ@اصىفىالوترحعلىبماشمبحالصبين-ثم

."دبر@لمحلهمعلواانىئض@يذبقمال:."

."ر@لفسادنلأى:ر.ب@منلقةوىلغبللبذبهم،ر@وللام

3عىكير-6ابنعيرتكل(1) 2



1لمنكبو-صورة 2

برجرلىالنة،أ@بحف@تاجالناسسبحانهليذبق-
نجمعنا

بة.ولتوولإد@لطايحودواووذتم،

الضادبفهم،بافتئارمحا@مأ@:س@نوت،لقة"تكرنأنوجمرز

الىعن@ا.بربرنولعلهمالمع@ص@ه،ىاررغعانجةبص.يحمونليحلهم

@صالح.وا@لعةالطا

فى@رنيقمافبة.س.الأنظار@لناسبحانه-يلفت-ئم

عاتبةن)يهف؟ن@روظالارضراصرتل5فيقول:والظم،اثرك

ممأكشكاننبله،خمااك.ت
ركين.م.

انأملينميمرضرا،رسيرواالناس:@حكربم-@الرسأبهاقل-أى:

نبابهم...من@لظالمبعافبةكانتكبمابامبنم،@زوا@حنرين.@
لىالئركأكرهمءإصراربببحك،4واالدمارعاقبتهمكايت@قد

@فواحث@.و@المحاصفىمنهمفريقوا@سوالكفر،

نبةكوذطلاةحنىوعر.عظاتمنعاي@شرتبمالسير،باادفالم@

كلل.ويكالهلاكفى@ابقين@اسانجةكه!للاحقين،

@من3ومحبهافهصلىرمرله-بهامر@نماصبئشحات-أكد-نبم

كامرا،إذاكانات@لقبم.-لدينوبهكفاقبمدقال.،قاطعلىثبات

تبةعانو@@لأضرلر،فبةعاص.صمنيم@لرالرصول@بههالاث-ذكرث

لتصولاإلبك،أوحياهافى@لقو@م،الدينمذاعلىأنبصخياد:ا،

ما.جهةالىعنه

بومأقىتأنتبلمن،
نالدث@فا@@تأةإأى:قه،سنلهمردلا

برمباقأدلة:سالنن،
دنحأور@رعلىأحدلايق@رالدىإلآ،الة

وحد..تحالى-اقه-إلابهحمذا

ةيمد@رز@يوئدنفال.اليوممناق@لناسالأصنه-صبحابينثم



1 2 @روت@طام@يمر"3

أوأخ@صالاناؤ.@ب@ممرن،يتمهوأصلهيتنرقىنأى:

الماعو:لفئرش.قىأ،نفرا@القومت@دعيقال:فرق:@@والتصدع

لبىينصدعائيلحىالدمرمنخبةجمذيمةقبهد،ركأ

ممؤظ.ث@نأى:

ىثيتنر@لد@القبامقهبرمبافىأننيبئالديقعلى"ذانبتوالمحا.

كفرنج@ل!منهفقال.الأول@الفري@صجانه@ب@فمفربقيئإلىالناسفيه
غير.،لاعلىعليه)شةوكفر.فافب@لناس،منكمرمن

هد.عذ@ب.منذلكحلمبترقبماوعد.وسهحل

0تو@اكثاف.صاحمبقال ، ا..وربةلاظلماجام@ةك@ةكفره،ليه4

ا(.@امضرةص@هأحاطتفقدكفره،ضارهنمن؟في@الفار.،من

افلاعاطعلومرقال.الثافىبىصالفرنهجحايهين-ئم
بهدونحمم

مدقديثونمذا@لبببفإنها.صاطمحلادنيا.فىحم@رشأى.

الاخرة.نىنبهيسخقرمرصاكافا@نضهوح@
ا،صهدأصىالفرهلىتويقال.دمبىمهاد@ومنهاش@لفرد:@هاو@

حمطهل@:!
ر@ماضهاناسرأى،لأصرر.اومهتوطانه.و

فى@ذالح@ى@ترتبيلى@لاليبةلئلربلجتصريهىالكر@إءلت@

الاخركل@قاةلفئهب@سل،خا@بسل@ل@كانخىلادنيا،الشيا
ئجم.@راحمر"مرلجتأ@ومرقفيلب@منفا،وش@جطمصبلاا،
منه@@ه@شحم-ءون@د-،ظله-قربر:ج@ابنفال

طابه،مقوينتو@هربهم،عقابمغليلرا@الضجع،وبوونيمدون،
لضاعر:فالكا

)ك.لآخا@ماطانماقدي@يرل!رالظ@/لت@ل@نلكصاملا

@)؟(
ه@3ص3برثسلماتير

ممفو@ا@هه
@

ص*..بز-؟*عربئ



وملررةصو
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@يجزى@لذبنفقال:،وعدالتهحمكمنه4لشبمامإ*-بيئ-لم

بن،.@لكلنرمجبلا)نهفضله.م@ومملوا@مالحكم@را3

@بجزىالذينفلتين.تسبهالاسافىص4بحاشل-ماضلالى:

ولي@طيهمتجحقونه.الحنمالذى@بزلهلماء@ت.محالا؟وحملواكمنرا
لأله@نله.مةالبزبلعطا.@

صهم،
بحانه-فإنه-فرونال@@ما

عهم.ولايرضىلأءبم

ملىللدالةالى-د.لإفه-اعن؟ا@دبثالمر@كربمةررةد@ضثم

دى@وت@اط@الووصبهم،ورصت@@اس@@@فلههرمنلاو@منرته،قد

نالى-:فال-@لنحم..هذ.شمبضوففةكلكلة

ي@.سال@لىهصيدباأ%



4؟3
ونالحثرومم@د@فالجز.ا

مبشرالنصألرياحفىسلومنءايختهءأن

ففحل@ودتئتغوأمن@باضأقففدودتخرىرختصمنيذيقمبرد

قومهثمإلمنرسلاقئاكمنأزسقناولقذ@تشكرونولعلكر

نجا،
عليناحقاوكانأخرموأالذينمنفانئقئنابائبينتوهم

فيئسطمرمحابافتثيريخفىسلتذىأللهم@نضرأئمؤمنين

كاتحرخأتوذقفزىويحعلعركسفا@مآءا@متممآءكيفكق

@بثشتشرونعبادهءإذاهئملث@آءمنمنبصأصابافإذ

إلى-فآنظر@لمثلسبنفبا@قنعلينثمينزلأنقتلمقإنكانوأو

لمخىذالكإنمؤخهآبغدالأزضيحيكيفأدئهرختءاثر

أؤونجرريحاأزسقنأولبنقدير@شئءكلعكوهوأتمؤقى

ولأأتمؤقئلا@ممعفاءنك@يكفرونبغدمسمقفظقوائضفرا

ألعئىجهدأفتوما@مذبربهطولوأإذاألذعاءألفئمقسع

كا.ئ@لونفهمئايننايؤمنإلامنق@عإنضشعن
بثرات...،@راح.يرصل@نأبانهومن5صبحمانه-:-4وض

جلى-.ومزعلى@درت-الدالابةالر@لمرامرعنأخ@ما4لايوبيان



12@وملررةصو

ونفاذتمالى-@فه-وحدلبةعلويراميالدللةالاياتومنأى:

انةبث@رةيهونل@يع،ا@لارادن@ممثبثنهسليرجحانه-أفه-فالرة،

الناس.الكيرالجرصاأمطارااور@غامن

الخوب،أى:يع،@لريرسلأقاتهوش؟ت@ه:.الارص:تال

إفىال@ربابها@زمطل3ر@صب@:و@با،الشإد@ط@عصهبل@طممنوحمبها

الطا%،@بسرمقطإلىنعث@ناتمنوكهاوالئمال:كى.بناتيلى

صهبلمطلعإلىالطافىالرمسف@من@هاادبور،أماحمة،لررياحفإنها

@الضفربع
،000@(1).

مقاولت@ضبأمر.،ونبرى@لملايرت،منولبقكمت.وقرله

ش@ابا@انى@لر)رسالن@لناس.مح@قو،ش"المراندئك8...فضله

ومرالأمطار،
يرسل،.بقوله،ملقة

ا@مبرحمنهنيخحم.برسلهالأمطار،بااتادياحسلأى%

اتنرول.تالى--4@إذفىي@بحىيهاضدبوو@تجرى@لفالمثلزرعكم،.@@و@

لىظم@مةوالاتقالالأسفار،بقطرعننه-جحاففله-من@رزافكم

ضكرتموهإنانإنكم@لنعممن.علىتالى-أدته-تئكرواول@3خر،

ز@دآ@نها.نسهعلسبانه--

ة)فىلحلال@ق@ممااناأر@دو@هتاد-:.وتولا-
ومم

وفجا.
مم

ل@نلرمو@نسيةالىياح.نحةعقدثاطل@ينمعزضقلامأ..،بالبنات

أذى.منتر@همقتهعاط)ط@(

بن،كيررسلاالكريم-@رصولأيها@قبلد-منأرصلناولقد@ى

2إلارس-@ف@(1) 5عى1



ونسله@@الح@ور.اثم

ي@لو@ف@بالحجإلىترمهرسولكلوجا.الرئمد،إلىيمرمهمنر.إلى

سدته.عدتدلالتى

عؤت.كلاممح@محعلرفوا،أحر.لذبنفاقشناسن8وتولا

ا.أنرفق@ر@نحاتاججباطاممأرسكاى:
قومنم.بهم،منسنم

م.لرمل@المكذينمنتشناكذبهم،،

بخر@قأ@ر-شر@الؤ@ينوكانأكل:نين،نمر@لؤ.@يا@تأ@نو؟8

6لمنكأ@انص@نأوتكروكرما،مناضلاذأننا،علا
"بو@سمان@نامن

@نا.دةالمباوأخلمى

حقأ.تجولهمتمليومحينا)سهاالمؤ"ننوضركان،خبوخأ

أرجبهصصالمؤمنىنمرعاليناحغأنو؟5قى،:كرائقل6
.@حممه@رعلىقس@ربهمقي5ونففلابهقرله:نكرمأ@كربمة،@قسهط

سمتل:3.@أبى@م@وعن
@مرى.ملنيرلد(@شلرص

3برجهتمنارعن@يرهأن@تهعلهحتأنالا؟أخيه،عرضعقيرد@س@

مالقإمة،:
.(1)الاية،مذ"ل!(اتلا

منع@يهانبوماينرالرباحعندي@إفى@أخرىرةالررة.ضو،ثم

منه

ومثيته.بتدرتهلريع،برسلالدنىافهفترل:،فع

فىال@رتنحركلى-ش@سلا@ته-برباع@ل@@رفهأى:.با،سطتثر.
2خر.الىنم@ة"و"تض@لسحابحركقبحانه-ت-@إر@وفئ
@حل@-@ا@هةل-تطاقه-نيمدأىبثا.،كيففى@لس@.4@بابما"

3صكوء6ابقنضير(1) 2



1الريرمرة@ي 2 3

ب@انوبريرها،ت-ج@صتارها-اتىباليفبفىطبقاءالبر.
ج@نولار"لمل،كبم،قولارة.أ.@قنا@رةوناالنأ،@ت@تارة

تة
.10بر

أخرمما،رةي@نجافرقابمايطأو@بهلهأكا:"كف@وجمله"

و@كت:-
خ

كنه،
ومى

لب.@منالتعلة

@خلاله،منينهرجالمو.:@@ارد@،قرى،
@لتا:وثينهر@@

ر@لا.@@ينومقالحاب.شاخلالهمن

بمأى:أعاب؟،نإذأ@
بأن@محبا@.منب@.بئ@إعايئا.،مقالمطر.ذا

تيفرصاى:يتبثرون،)فاممهبلا@مموعلى@مأر(محلهيؤلا

وفروعهم.دو@بهموحمياةحيلتمسب@بأفىيكو@ة@لجك،

لبجلىالأماكنفىبئونالىبنأثداوللمد،ت"الناسوإعرف

@ر.ا؟ي@.علحمبا@همقومممنبثبهونمومن@ةكاهلنهارا،-

)دهرئال:.نحالامعا@ر@يمنزولتجلحالمسجمات-س-ثم

لمبلسين،.قبهمن@ليهمبنزل@نقبلمقكانوا

فىيرو@المحذوف،الانض@يراواع@الثفيك،من"كضلان

@@أبأ-االطو-لنزوليودقبله،مق@قى@وفىاال@و،ودب.@يؤل،

الحرش@لإ.والإبلاص:كن،برلمبدي@،5وقرله:كيد،التأجم@

عل@قي)ذالرحل،أبلىبفال:نأ.وحزكمأوالإفكاروالكوت،

والافثسار.والذلالياسصببل

أى:
مم

رأبخالهمورويفلىحرن،ونلتثرالامطارفزولىعند

لدةى،الإب@.و@لوور،اطوةغابةفىيرأبيممطارإ*انزولقبل

ينزل.أن@رنالبهظمهمله،،قظارهملمطالىافىليث)كحاتجم



1 والسثرونلجرءورس28

ويلنوكيد،التكربربابمنتجله،منة،وتولهلكثا@صا@كلل

كيدصى@تواصيخمخايبنالنارفىأنهمافتهم@طفكلننالى-:كفرله-

وتمادىباسهمناصحروبحد،تظاولفدبالمطرممأن-عللالةالفيه

إغما@ظصكلالاضبثارف@فىإبلاسهبم.
.(1)بلىلاث،م

2ئرمنال@رافس@مح@ن@إفىافى@ارالناسأننلان@-سبا@ن@-ئم

عرعلىللدلالةولفا.اقه...،رحمةثارإلى؟نظرظ@ضال:محظيمة
عة

منالا@تقال
الاستثار.إلى@لياسحالة

)د@لادأرار،@ة.وا-واؤءاظكرنةظرة@عاتل-أيها@أى.
زناطلاحامن@ننوسحرلنزو@هانوكيصالمطر.زولعلى:تبة@ا.

@إلى@الة
يانسة.عابسةكان@أنب@دستبثرة@رص.جملو@فرح،

@"الى-.ا@-4)وس
ةىلاالارضفءتت

علىنصبعلرلرحها،د
والمطرولنزبعد@قهةالىأناررح@ن@لىأى:،غى.اطماهتقد%

تاملون@را
دخفرا@كليبانرتهاد.@الأرضبقلونه،تعالى-)لنه-بحيىكبف

@احلةجدبا.نتأن؟لعريانمة،

"الىقذ@كانتعالى-،تر@ه-فىضارةا؟و@سم
عد@ست

@مظالإلهذاكإتأى:تمالى-.اقه-
مر@ها،بالأرضأجاالدىم

مالايزالىا@لقدرةبا@نةببم@لافرقإذالموقى!محيا.على!)فا@ر

الآث!جملةومهقدبر،ش.علا@بحانه-،مر،-و"
قى.المرإحيا.عالي@ا،@الفدور

نطقى،باصلوب@جث،على@دلةا،@لكريم6ن@قر@قومثذاب يا@انمإمنحشءة
ا@ا

ار-:برو"@اي@تىا@امدومن
م.3

ث
@انى@وو@رياحالمرؤإ:محندالناسالأصبان@-صر-ن

4ص@@تإيهش@تفسبر(1)



ا"9وملررةص

@
ليبدويتبشرونبفرحرنب@هادضكدوأكمبالامطار،ا@ةب

ر@أيرلنكدمالهمبتحووطذلدأنبجبدب@،باسلىبذلدعرر
كزورعاونضروالانربة،@رماللهمجمل

حهم
لشو5تالى-فقال-

بهنرون..بمد.منلظلوامصفرأنرأو.رمجألرسلنا

يررأوه،فى@وبضحير
السياق.منالمفهرمإلى@نبال@د

الا@طر،لهممخل@قى@الرإحعندءايرون@ناسحالمفاأى:
.

قدوفرو@مخا@مفرأواوالرمال،الافىبة@ار@طعليهمأرصا@اذاأماإ

بمفبظؤننإكميتلفها.،أومايفرماوأعا@هاواضصحلتأصنرت

السابقة،ألامهوبه@دوق@ته،3@ونبكفوعبم،بحالرنلاارصالها

لضاتا،بالاستلاملاواليق،بالسطميمأرصنامايرنويئ

ضا.طاو@لازن

ال@مرعان@@شس:@ر@ةلامو@@ا@لخ@،:الارصد؟
م

علههدخت

لامأ،لضرله،توفىموال@فميحة،فرأوهفى.ولفا.الثرط،حرف

كرونجراششل..سنىلافىو@الحرابين،صدد،،@لساالتمجو@ب
اجمب@لو@نكانحبثيخفى،مالانثتهممحمعلىمذ@ممتىسبحانه--

بالامتغفار.إيىوبلجاوا@ال،@فيت@افه-مح@بتوكلواأنطهم

روحقبيأسوا.ولاليل،ن@مإغبرإذا
الىببادرواونالى-ا@ته-

ىاعترإذادلالهعلىيروايصأنوصته،@أصاحمم)ذاو@لطاغة،الثكو

ا@ادو@ر،.!ا،أيمسو5لأ،اةزر@م
ة

حمد

بهم..ذبؤ@اوأنوبم-،
@(1)

:
حا@قه.ال@4سبحانه-س@-م

نياكه@ا@@كو،ذأنئدأذى@قم

ولاتمعالمرق،لاتعفكف!لفى-:.تحافقال-لم،اأصتقابمن

مدق،.وواإذاالدعا.الم

2بمالارصضيري(1) وم@ر-9)م.4ص1



1 صنولشرادىاطالجز.3

علبهأنتماعلىواثبتربك،لحكمألىسول-اجمهافاصص-أى:

إذاالدع@.،لصمشحولا"ناديتهم)ذاالموق،لانسحعمإنك"حقمق

وععانهم.أودعر@مما

نهمكواإنبصق،@طعتملإعر@يان@ورا@د.رين)ذاتولا.و

وكا@مم.كالأموات

بسببضلايتهم،عنالسىبهادأ@توماال:.ةبالمحىوصنمغ

ن.@وا@نقدكابابصالريم،الاننناعصدلم
نمافىم.نل

@لمرمقناالا.@معأنماستطبعأى:إباتا،يؤمقمنالالمعإر.

@قدونقا@أى:ون،صل@مننأ.وفدصوحدايخننامليلدالااياننا؟

له.ومتبرن

في،@ثرلا.هزنأصابه.@مالرسولا@شيةتمانذالربنا،،

ضههمحيثهم،بما%لانط@اسنهبم،كومعاضاقىص-وعن
و@لإرشاد.بللوسظافتفاعهمعدمفىا@ص(ولممبابالموشرنه-سبحا-

يمفالكرلررةأخذتفاق.والانف@الآأحماقفىاف@تطرمذا@دوث
ا@وباص@يا@م،كلرا@ل@ىالن@الذثرما،أواخرفى

يرم@م
ه@تي@مة@

والثإت...لصصبا(@)@ن@ر@وأ.لايهربم،الفرأنبففائلو
نعالى-:ل-ظ



9ارومصررة 3

ألله@0-

جعلثمقؤةضعفبغدمقجعلثمضغنىتنظقمأتذى

مايثماحنخلقوشببةضغفاقنبغدمق
أثقدبر@وهوأئعلبم

نوألككاكذساعةغئرلبثواماأثمخرمونيفسمأل@اعةتقومويوم

فىلبثغلقذيمنوأقيإئعموتواأتذبئإوفال@يؤفكون

كنغولكنكصأئبغثيؤمفهذاائبغثيومإكألئهيهتت

هملاومغذرخهث@طالواأئذيئلأينفعفيؤمبذ@لاتغالون

مثلهمنكلانأئقزهذافىللنأسضرئناولقذ@ي@تغتبون

@مبطلونإلأأننمإنكافروأألذينليقولنئليةجئحهمولبن

أل@ايطبعكذاك

يمك
إلةنأضبر@يغالونلاأئذيئقلوب

@لوفنونلأأتذيئي@تخفحكولاحقأل@هوغد

نهخاقكبم.افىلفهلى-:،ظ-4فىطمه:ما@قرعلىمال

نوئنى..لاد-تدرت-علىآخر@ستدلالضحف...،
ضف،

أمئالاتجد@.فىع@يهنواما؟ومرنحف،حالأوقضيفة،ظقةمن

الور.افمالجمأوقر@@مض..و@@امانرلة
أ@اوترد،@ما@

ها،@ب@:ةحمزوعم



1 و@حلررق-اءادىالجز.3

خبالةوقبهللتوة،خحف@والقح-بالشمولم@ف-
الىأى،فى

.(1)فى@لجسد..+ا@ضوث

شا،..يهمخاةيتلواضف.قيهم.@اةصبانه-و@ل-

فهوضا@ل@اكم،@نا@شيالاودالنىمادضمرالمح@بان@خ@ار@

الخ-و@لصى..و@اطفى،و@لحقلى،الجدى،@نكربنهم

قىوننحفمنهخالقكمالف@مربقدرته،تعالى-الله-أ@:

بم
ا

اة
صكم.وحمداثةطفولتكمحالةفىمنا@ظامرهأ

..
كاجلى@مأى::"ترةضفب@مناجات-"جملىم

الجدههعررهابكليخها@قرةتشلأخرىكرلحة@لضعفمرحلةجمد

ضو".و@ق@ية
ة

4.

ة،التر@هبدمر@@قمحلث@أى:4،وثبىفنأتوةبد@ق@لثم

قعضأخر،ضحف@رحلة
@ر@لةوسنىيهت،ش@أضدأخر@حلةمر

الإنسانيمبروفيا@لر،أرذلصالتى@مرخة@شبو@مراد/ال@ث@يب
ألا.أصرشك.فىنرلصبالاملبكونمالشه

ثى.بكلأنعابم،ومرهخلقهيشا.،ا"بحانه-@كلئ،-،

ض@..علاكل"فدير"،

5ىشلان@
حمحتتداكابةهنر1

5

هاصورانالإأ-جاةاحل5

لآها@هالىت

نبررممنون.يب.محند@اا@ر@ونىيقوله@اصبان@-بين-نم

1بمالقرطىنمسير(1) 4عى4



3؟3وملق@رسو

يساعةنقوم@ربرمفقال:@صإ-
@اعه،.كهلبثواما@البرمونتجم

صاعة2ضنىنقوملاكابف@وحمي@القيامة،يومبالامة:ادو@لر

ةلاحهاأوالدفيا،حم@من
ردها،و@ول@@مربقامها:والمرادبتة،خ

ىبروألاعة؟نقوموحئللحساب،@رتفكفى@نهلانئون@ام

ن@و@ت@بر"السابقررهممنخربراوقدأنفسهم@لبرمرن

"فىلنواماباكم
ماة.الزننلل.ون@غيردنيالم،فىأورممبئ

ةوالاخرالميافى@كنارجهلعنلى-ظاقه-بخبابخاكدر:فال

ابهلنهميكرنوفى@لاخرةصنام،دإ،جمامنظواا@اشلوالدن@اضى

هواحلضساعةإلاارنجافىما@شواأنهمباقهإقساممتهأبضأ-مظبم-

(1))@بمصفرا@ىوينظرلموأنمعليهم،دبة@قياملثمدمبذوشصودمم

ما@بلولبياؤبهئمد.تذسلكون،بؤةكافواكذلكونرله:.

كفب.منطلبه

يكا،نويزفكون.
عرفاذا@لرحمل،ألكيقال:للذب،بمض

كا@و!ةفىالاخربهأقوصافىضا@كنبثلأى:دق.و@المجرعة

طلءلب@@خثلاقوصالكنبعئلابنفرن@الدلرينفهمادنيافىنجلون

شال:افىارد@ايهموللإ-كانالما@لتالهمافه-سبطح@-ئم

فى@نهإكابقلبثنم@ضنر@لإ؟اللمأرتوا@لىبن@قلا.،
.@الب@بوم

دفيهةالصاو@رثس@اللان@شالإممافيولمأوقرا@بن@كوفال:@@

علمفىلبثتملقد@عرملإلن:لا.صعلفى@لر،
ثارنتكب@بعدوتنانهاقه

بمثكمة-بحاحم@-الذىلى@رفت@أى:@البثيومالىالدنيا

3معى؟يرء6و:افيثفسبر(1)



1 ونوالعثردى@طا@الز.3

)،أى:الفحبحة،س"البنبوم@فاكعالى-:.قوله-فىءلف@.

كباجمني،نهئاهدىبومهنهفا@بث،شكربقكنتم
تستاليعرقلا

الىنبا.فيبهرونهةنخمالان؟ر.)ف@

اي@طبومرمع@اي@وناليهميبن@مللنسود@الرعة،بثالكرظ
@

انغ@ى:تةرلهم،فىزبادةنعلون،لابهنمولكنكموقرلا،
يوم

وصدق،صأ"لانعلونالدافىكنتمولكنيأمامكم،مانل@بحث

ليومعن@،،مجدثكمكقوبه،شخمرقوعادكمسآكةببببلبهنم
به.واشهوا@مله،كم)ن@-عانجاس.فىن@نة

تزمأنفيومأى:يخومئنه،8ذلا:بعدمبحانه-آل-وفا

اب.@6ئاسوبقفالساعة

يفيدم@ولاالاضذ@رةلاي@ف@مأىئنوحهم،اظلرابخقلاينفع"
ألاعةبان@عال@

ص.

نهميقبلولامملى:بشتبون،@ولاهم
@

تالى-اقه-الىدربرع

الما@ع.ويلوبةبا@.

وس@متى،@للباب:ض.لاو!الآلرص:ل6
لاا

لاعتاب،امةسم

و@مبهسالى-افه-@تبازالةفهملأبطلبأ@:المتب.)زالايمعى

شلانهمعليم،
@الةع@همص

،00@(1).

أاتبرلدموأ.يم،لر2نالترشمرقنهمسبحانه-ب@-فم

فربناولقدنالى-:.ئال-للهين،ددابمقلنعواتوجات@

6ص2رصءاشوا؟ة(1)



وومصورة

ثل..،.صمقالقر2نمذاةالناص

1 3

حكبم،ثلوصشالظيم،القر2@مفاالناس.ضربنالقدوبمه5أى:
يسعدما.ماالىويرشدففوساءق،@دالتلوبيهدىأنشانهع@

هؤ،.لرسرل-يهاض@-ولقأ@"يةتجم؟ولق،

بك+رعئنجلنهفيماحفلهعلى@ييلىي@نةبأية@لنركين

أى:ب@لوق،إلاأتمم@ن"والنغالشطاوللجلع@يتولن،ء

(@)الرصولالبهكميدصمماأبها@لزمنرنالبا@الشبرفيالاأقمعا

@فلىبقور:.والنرورالنملاولضا@لسبحايه-يف-نم

حقالض.علىيعغو@طبع:ون،،لابلالىبئظوبعلى@تهلجبع

جء4فيلا
عن!.خارجمرمافييدخلولابعاظ،دعرما

لا.قلوس@عزعلىشالى-اقه-بطعلمجبب،الماخمنامثلأى:

اليسوأنهمتوممهمجم@هم،)ز@لةع@يعالرنولاي@ون،لاالىين

أنهيبههلعاحبهإذم@بهب،بهللانها@هل!أنلاامرأومذابثلا.،

لثامر:لفهو@3@امل.

أركبلبترا@فرفىتومايهيماطحماركلل

موبحاملوععبىبشعدجاصللالنى

دبريا)ظ(لنبىبامرريمة،@ورة@سبحلنه-خم-ئم

@وعد@كلمبر@نفقاد:،الجامليئ،مزلأ.ملى
يتخمنل@ولاص،

كرن،.بولالالايق

كلمب@لل@به@،مزلا.الأصوسفنا@منمركاا؟)ذاكنل@:



و@عئر@نالحاد،ارحمز.اكم

@،طبهمبنصرككلد-ومد@قه-فإنجممالا@،وملأذ@مم،على

ذك،فىلاضك

انينعدكالمبر،علىويصندجنكينولاأد:يسختك،ولا.
رثمن)@يهفدعرعولا.كلاات،من؟علبهمتنلوابمحة.بوتنونلا

بارعد؟،كا@فتمحتلنحر،بابار@دبماسررةض@ومكذا

إكؤ)يهقوكل-@نهبن@اتلاافوصالعما@ي.دفىمبن
."بدونلا

@زنسالعررلها،ننميرومناوم،ا،رةمماصنهذ.وب:

لباد.ونافارجمهه،لطمجعلأظأققعالى--

ىصيدناعلوصلى@ته
له2ملو

و"،وعحبه

عفور؟كتبماالر@صنصرمدينةالقاهرة:

سيدطنطاوسممهمنةء.41ءمؤرجمبك@@مب:

م9@اضةمارسمنا3



ا@يةرثم

3

الروم،صرر"لتنير)عالفهرس

ةالمضربةا@

ا@دمه

أقم..فىواتف@لم
بب@..نمالحلئيدأاقه

يخرن..حمين@تهفسجان

مثلا..كمضرب

ضر..الناسمسواذا

ذافأت
حقه..الؤبى

ولبحر..البرفى@ضا،ظهر@

برسلى..أن2بالهومن

"فضمنيمبمخك@ى@اقه

1 3

رفم

1 1





المفطميزألؤس@ط
ال@ريرو)نلحقر

@و

جميهوولآفأ

الص

ولء@يلأطبرنما
ا@صرلهلصم@سف@"

ينانبةالعلض

اهلملاالة.415



أليطيو*ألشضيعأنثإنئ@متاتقتلصرتبا-/
@



@ما@لرلرممللرمحئم
دمةمف

المصحف،نيبفىشو@لانونبة5الحارةقسوس@ش@نسورةا-

ر@الوينمننو@ادصة@@الررةفىالنرولفىجمات@ما3%

ا(:الماظشاسورةبعدنرولهاوكان

وفسير.رك.يقاالإمامذسوتد."2ونلانرن@ربعياكا:2وطة

منها.ثينايصنثنىاندونه@نهايهبة

و
عن"مردويهوأبنالضري@،ابنأخرجعاخمه:ماالآرمىل3

ميهةكالحعنهروايةوفىبم@..لت@انةسرد@تأشل:3أنهعبىأبن

أفلا@ل@2(ةمشبرلارضفىاماولرأنصن@الىت،بقرلتمتدأألاث؟الا

المؤ@نيوعل2شالكرئم،اللرعللثما.باالكريمة،الورةوتجدأ-2
@ك

يوقنوئ.مبالاخرةوملزكلة،شزترنلصلاة،نصت.:نن

بنهزنونلن@كيئاثرصناتمنن@جماعنادبثالنت@تلنم

اولىمتجراتاعليه؟تنلوإدا5نها،ضونوبصنالى-،ا@ته-بأبك

ألم،.بف@صفبئر.ونرا،1أذيخهركانيسعحهاكان!

نادت@ا@رقدرنه،نالى-لقه-وحدايةعلت@دلةادلةساتثم

بثوتميد@بمأنالأر@رواصووألقىروكا،عدبيماتا@خلئ

@ناكرئمزوج@نيا@نفان@ا@ا.@ما.ال@ناسوأشدابة،كلمن@اة:

مبين،.ضلالفىالظالمرنبلنه،@ومن@دبن@فاسرفى@اذا@لقاقهخلئ

عىا@الض6نعلىع@قالإنفانراجع(1)
7

.@والمد.@ا@صجث7

6ص21@الارصيتضبر(2)



بهاالتى@وصيهمة،اط@رعاي@نلاطنه-سطعليا-ضثم-3

قخ@ا؟لىوإ@لليصة،لعقيدةالىمايهدىعلىاشتملتوفىابنه،لقمان

@نى"@فنايعباد@@ىلالى@@و@ل-عز@ا@مرانبةلالىبمة،ح@"
بها.-ممبحانه--

وفروالمروأ.لصلاة،أنمىمباةلأ-:حبحاترلاالرصاياتنو.

عزممنفال@@نأعاب@ماعلىواعبرالمنكر،عقوأنه
صولا@مرر.ا،

ر.فنركتال@لايجب@قه@نحا،مرلارضافيولانمث@الناس،خدك

لمو@ايرءالاعر@تأنر@)عونك،مل@ولخض5مئيدفىماشد

نحالقما@علقفاعلىصباد.،نعمهمىالىانانه-@بحابينئم-4

عيعدعلهن4جلىحز.بدكارف@،ا،بخاقمايتمأ@ومنهاالحر@ت،

لا...ابةلالموإتن@ء،بكل

ان@ضجرةصنرفىا،مانىور@ن5ططد:تال
شبملهو@حرم

ا@)ن@فى@ا@مافأمجر،بتبعد.
ولارزكمقيما@محيمعزين

@اللهإنواحدة،كنفىالا

بصر،.خ

)دنفو@رالنا@ىجميعاعرةبدقي،الطرالورةن@-سبحماخم-ئم-5
فقالتصبحانطلا@عرلايحلاإلضىالخسةالاموربيانالىدوجمل،عز-

ولأ@ولوثمرو@ده،عنيرمالايجزصوالدواخراربماالضالناسبها؟
يهمولايض.اديا.ةاءب@نكمتضفلاحق،اقهوعل@إنئنا،والد.عنجار
الأرح@ههبعلمو@فث،وينزلعةةلساعمعند.أقهإنور.فربا@ته

@تهت@نضارضبأىننىوما@ا،غدكسبماذانفىوعاتدل@

نجو".ع@يم

قدبراهاالكربمةاالسررةمذ.في@لو@الت@مذا،-6

طة.حياةو@يهامابصهأنضاتهمئبمايف.،البنر
بيفوانهم:أمدفوأوطالص@رجمن،@رمنيئاوصاتي@نتتد)@ا



-3،1-

عااوالشفي@يا@@وعاووضحنلك.4آلاثر@ر،وعارنجا@لأ@انب@

بهااكمالصالنعممنأفراضاسافتد@يه،النا@ص،!وأحبابنهلقمانبها
تاد-الا@ت-@ايللالمورامناكأدوببنتعباد"علسبحات--

يرعىبليئءؤش،باسلوبهدايات،سمامانت@سررةساتت

طف،االص
المقول..ل@هلى

مدا.دفروأنىقلربنا،ريع2نالفوبجلأننالى-اقه-نسأل

3ووصحبهله2وعلىعديدناعلىاقهوسلى
لأ

3 5ربمن0 1 ، 05-6 1 4 1 2 عمرربهكتبماالراجىامما0

طنطالكلص-ه.



1 لق@نسرره،

ش

آخمزتخيصلته
ورخةهدى@ألحكبمأثكئبتقكءايت@الص

وألضلؤةيقيمونأتذن@لقمخسنين

يؤتونبألزفي
ة

وهم

وأولنلثربهمتنهدىعكأؤقبك@لوقرنهثميآلأخرة

@أتمقلحونهم

@مقلقمانسورة
النهيها..عرروفببعشبدحتلنىرر

محرالة.ل2والبقرة؟ةنالورتفسيرعدئايخا،فىفصلنا@لقرلوقد

ما.وغبر

الىالفوأنرسا،ولمحلىتإىفى@@لا.فرالعردنا،نهابةفىوفلنا

بضفى@تظحور@تتد4،مدالمةاءرو@@نهإنيتال:أنابالمى

جفىمنكمرالمئركينبهاقهتكلىافى2نالقرهذابان@للإصعار@درر،

الغررفاط@ن.منالركبمال@
الإنيانعنمووانإذا@ا.يعرش@

يتشناؤلمممرتجةواءيمهحةفى@لمصا@بلو@ننال@@ظ.نر..صة

براحلى..ثونثاوبفاؤلم

د@يولجم@لكناءاطنلك؟إتن@-:،بحاقىفى-فىالإضارةواصم

وبندرجبم،كلر9@ك-6ناتأافى
ة

كالررةا؟إت@
ى

مما.

"2نللقرالحتا@:باادوالمر
الع@علىيم

خ.
ش@،.اد@مرلأق

غاية@و2ن..أفرتجلخلت@قىعلى@لكنبحملهوأماالارس@:تاد

القرل:مغبم@شمضالل-؟ماغرذفيل-بزفة)ءمميم-و(1)الجد،
وويضابرعمنالنافهافي@كة@@@و@)فاينرصى،@-

د.

."اصوءى-؟8ا@يرتة(1)



1رةووالممثرلرالحابو.@ 4

مقومبرأالفساد،4اليتطرقأنتمعادقر؟دمذاأند،و@لفحو

والاخنلا@.دتناتضو@كلخلل

جو.حبهماوبكرنهوع@الكنارووفىملخه:ماان@@رالإم@مل@

اغكة،ذومريمماطأنمنها
عف@رونعلىالحكة،+"اصالابمعنى

.

تعالى-:تر،-بدلل3،يلاسنىالحكيمأنوناوتامر،@نبةكلابئ

أنومنهايخه،.اخلنرافبماالناسيينباقىيحكل@ايهابسهموأدل،

.(1@@و@لتناض@الكنبأشاياأىالمحكم...كشى@دكيملم

@للداب،اتهى؟ى،باعاجكللنرلة@لابة،ياتا؟تلكوللض:

"

التاطقنبدبل.أوبفعىفىمنالمحفرط@،والمو@تاطمللشل@

ية.والاضروالديخويهألامة@لىبرصلماجكل

روكها@نرلتقدكقةلم@هامح@لكنلب2إتالةالإضاسوصت

لالهو@،@الإشبمددتحيث؟جميها.لىلإنارةإيمفها؟@دالإخارة

طيه،القرأنبؤولوسم-@ل!@تهملسرله-و@دقدتاد-@قه-

نعالى-ووعد@فه-لا،ن@فولاعإبىصناش)نانالى-:،قرله-فىكا

لابتخالف.

ات،.من،2تايئالحاعدبانمصر"ورعمةمدى"وقوله

ورح@ةيةاصلبكونياعد؟إته،عبل@فىلناهأهذا@اجمتابأى:

الم.أصوفىصأفالهم،وفىأفوالهمفىلسن@ين

يرق@لذبئ5ال:تجبمهبفاتكرالمحنير،لا.هفف@سبحاوصشىغ

ستها،ولويجاحمها،مشرفيةلها.المحددة@اأوظفيبؤدوكا@كل:@صلاة،

الإخلاعى،بح@هاالنىظدحماالتاسة@ملاة@لإنوخرط،@و6!

ص.وصمعليه@نهعلالنبى-منوردفابقالمطاايميعولادا.سوالخوعا

13)مص..الر@نكل،71الفضنضو(1)

م
@ن(سورة



1 @قالنرةصو4

فهلى-تاعها@قه-أوالركقالنىويملرقأى:الزكاة،ؤترنث"

الد@رخرة:إ؟ادو@ل@بوقون،همبالاخرة3ر5لمتبهاأمر@لم

المنيا.الد@رمىاالفا@لتىنأقىبلاغابذلدوحميتخرة،ا؟

@الطابدو@م.إلجازماالاعةوسالإلقان،منن،يرنشوقولا،
ضب..حولامولاضضك،مدلايمارأجميث

@صلا@ئوحالؤدونمأ@ي،ا@@قلا.صفاتمنأتأى:
مىنجاو@اب@لاخرةومس@خبها،أ@والهمةز،يقد@ونو@ا@لاص،

@شصللادط.نيأفىلافي،ف@ابئبوننونعظ@،وطوئو@@سابش

لباطل.وماموا،فبة.ل@

5ادإ%وفى

ممبف@يخرترلف@وفىفي:وقبلخرتا؟لفظقبلهم،
مرتنل@قاي@بالمأوغيرلأيؤ@بمطاغيرةضا،أمرنىاعننادهمن3@ن

ي@ء@فاق@ملكأنبتالشافاريالطيبةفالهبشانه-بين-3

.8@لنلونوأ@فدممربهممنمدىعلأو@ندل-5ظففاد-الربمة،

و@ملأسنالبنية.بدوكوالفررومر@لظنرالفلاحمئو@لفلرن:

5-،اومرلأرضراح@@@وي@والقطح،مر@قو@لا+بكرنالفلح-

منهواص@سلالحرث،

وفلحه،طربتصى@لفازكان@لفرز،@الفلاح

وانلقت.الغافرطريقلهانفشتاومبتضا.،إلىعرلللو

ايصية-مدا@لصناسمننتدمبمااالتينون@ر@نكوالمعنى:
مرغرب.بكللفائزونهموأوأثد@طلوب،إلى@توصلمربهمما

للاشلرتعلى،بلفمل،وأقىلنحظبم،ملثا،على"قرلهقىوفنو

نهب@فهوو@و@رسوخ؟التميئال
ر@م،مدط

مرسبحانه-لأنه-
أبلبه.لموير"اليهنقم:@@ه



1وثرون@طادكلر.@ 47

مننتيضملىوامى@لناس،،أخرىطاننةعالاسجات-بيق-غ

سامز،
فقال:بيم

ليضللهوألحذيثيتنترىمنألتاسومن

عذالبلهئمأولئكوأهضومج@اعقصبغيزأدئهسبيلعن

كأنو@ئممغهاكأنم@ئكبراوكعليهءايتناتتكإذاو@ئه@
@ءو.،.ءبكلا-

تطتذفيءانواحمم@إن@المبعذابوقر)فبمثرهاذنيهفى
هووحقاوغدأ@فيهاخلديئ@آلنعيمجئتلهئمألصلخت

هض@فىآلأرلتنوأنؤتجغيزممدترونهاآل@@ضلقبزألحكيمأئعز

ماءماءأل@منوأشئنادآبةحمنكلفيهابمثوب@أدتميدرؤعى

ضلقماذاروقفأآدئهضفقهذا@بمزؤجكرفيهامنكلفأئبتنا

نهصمنألذيئ

ج

@ين@ضنلفىألطانونبل

أكماما.@مكلرواباتنلأبي@أينماودنئسببفىسرونالمةذكرولد

أحد،زو؟"-،ئة:أى:قية-ىافضيلاره.بئلنفرفينرلنا

صهأولالا:مرلفيته،"ةافىبهافا@وإلأالإسلامبربد

@

وءيخه،+وأ-.،

والميام،لصلاةمنوصلم-عليهافهصلىعد-@ي@بدعرك!ساجمرفهذا

ا(."يدبه.ب@تقانلوأن

كلااصلبوطىول@قاصبابفىالنقرللباب(1)



1 4 لرومرةص8

ويكنلهافلب.اىمص*ملييطقوباعلثه،اءدبث،:لهوو،

يمدعنمماذلكوماشمهوالملامى،@ننا.،د-،؟تح@افه-طاعهعن

نعالى-اقه-ذكر

حدشاإعلتفسيم.والأنضلبالقا.العلحا.مقكئبرفرهو@د

لا

كصمن@لناسفومنأى@تبيضى."الناسومئقوله،فىكا،5

الفاممة.واخرا@أتالبا@الا،الأحاديثويشرىالنف@،@نىالقرل

علىال@لا.كاتدلا-ألىالايات)حمىهذ.صه:ما@طى@لضلظ

@و@الف@ا.كرا@
مح@

منه.

لأشملىوءاا@لنرس،مجركالنىا@لتتحريمفييختافولا

ما
لعرسالمرح،؟د@أو،فىمنهنيعرزذل@،منسلم

(1@@زرق..*)فىصكان@لدا،.؟الاعالعلالنضحطوعندو@لميد

نعليلمزوا...،وبخذماممبنيرا@تهيل@عنلبضلوقىلا:،
@فىيمهوطردنجهلى-:تطاقه-ببل!ادوالمرالحديث.لهرلاضر@.
لعباده.اخاره

8يضلاجمهرر:،نرأوتد

الريديثيثترى@ى:@لجا.-بضم
أفهصراووعن@يملءير.

مايناعاتبةبىو.امحايخرلونهحالةالمتقم.

افه.واشهزتجهلمخرمأدةنالى-شخذ؟يات@)و

45اعى4دقرطى-تضبر(1)

67عى12@اثرص@نضوورابم

بعدها.وما



1المنروقللام@العزه 4

@ا@:نجكرنالبا.-خبة-"بفلو.محروأبوكيرابئونىأ

ضلاله.فىرمرخأ@يز@ادال@ديثلهوثثرى

ن@نفر،لانبة.با@فمالقرإتتات:فلنيمثات:9عاحبكلل

ا@عوالإسلامفىالدخرلعنيصد@ناس@نو،اللباشرا.كرضه
@با@ةلترا.@عنىن@محنه،برب@مالتر2ن،

خ،

معولا@عليهنضلا@لالى؟علنيثبتماأ@نيان،فيم@قلت:

عدولمينا@وةاللكيما@عكشليدكانشرلالمضفإقوبمد،فيهينيدوت،

أضلمقأزنجلن@ضل،.م@@وةلبفلبوت،أنو@ثافى:عفه.الناس

.(1)0،0المردرفليرفىيف.بافدللاعالا،فالاكلن

النلا"بؤثرننجة.طلسو.ياذيين،عناب.لهمأوثكوترله:،

لهدابئ.املى

بثي@ص@زوقي@أودئد@انبقلى:
@ب@دصفىا@دناصيمر@

مج@موويلىلهم،بهيهمعذأبلمباته،و@بمهزنوا؟نالى-،-

و@لر@ن.الا@تفارعل

عليه،قل)ذافقال:.صق"ذا@ربؤحال.شحانه-ل-تنم

سدقه@و@وندرننا،نيناوحدا@للدالةا0باننا،2وأ..يهالنفرمح@الي:

.-3وطيهلفهعلىنبينا-

5
0

واسشلا..وربض@اأحرضأى:مسنبهرا،ول

59صكدير@لكمال@-3(1)
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يا-،ا؟حم@ععنيهبار.@@فيحالمكانأى:بصصعها،كحان!"

لاظ)طبسصحالماف@صال

وسقلاو؟كاأذنبهذكانأ@:وقرأ،4أذافىكان+
جمرلطا

@ماع.وبئبينه

به.و@التمو،صتبهرا،@قولهمن@الالكر@اننانف@و@
يختوا

اءق.@منلإعر@فهمجماذماصوذ@موأنالم،ثتىهذا

و@سشهافبه،نهكمألبم،@ب@ذ@فبثر.5تالى-:وقود-

بالنا3عنوأعرضلدلث،لهراشقر@قى@نس)ال@مةفبئصر

كب@ره.و@ور.كرص@يتاافى)يم،الأبالعذاب

@ؤمنين،لى-تعاافه-5أعدالنمىأفىصالجزل@ا@ورةكلتانم

شال@@بعبا@ورحمتهسبحانه-،تلوته-مظامرمنجانباوذكرت

نالى-:-

النحيمجمنا@"لماءال@ومحلواشوا6اليق)1،ء

عالأ@ومملواحقا،بمانالمض@د-)بات-6نولذت@ناى:

0ذلابةضانى"،@مالحات. ماليةنجا-لهمأى:@هبم،عنات2

بثر.ف@بعلاولاخ@لحم@،ولاأفنلات،لاعينبمانجهايتنعمون

يروقخاللنلمأى:حمقا،وعد@ت5أبد@ااخلوهيخها،خادبي،

@قوومدىبللا،،)@ارعدومد@قهفتدأبدبا،خلردا@منال@

وكرط.منهكلاج@عافه-ثنلفه-و@قسلئ،،
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ح@ا-@مقىلهقنفسه،،مز-لدسم@وعد،8لهوقر@بل.ل؟

و@دمممعفمقممنبم
أى:لن@..كدمشمصلصكا،8رقردذ@.افه

ولأود:انتقدبرفتمف،م@ولممل@ولى.ا،للاى@لةلمضمون
عد@ته

.(1)عفا،فىتالنابة،فدبرو.وء@ا.لحدث

برالسومر5نالى-:كونرله+
بوصالزةشحاومر-أى:جمم،ا"

وتمرلم@.أفمالاصقا@يمغالب.يفلبهلا@ص

لقال:وحكحتهوعزتهتدرنهمظاهرمنحانباسبحانهب@-ئم

وخها..،.حدش"-س@صمو@@اخلقحه

جمعو@دمد:
8و@اتروع@ألبيت.أوالفةلجهققامماومرمحا:.

.@لصصو@مقحمالنصبكلش

صنهاهقالث@ل@السرمذ.رفعى@كوحد.،نه-بعا@مر-أ@

ضونوأتمعلها،تعدأصةونجيريصدها.مستذبن@فنانها،وق

ق"را@ومذ.علخلقا@نلهكولاخفا..أويبىبدونباعينمثلى

شضمر@@بما.ا@@فاص@ا@قا@د%الكرن@ذاأن@لدلة@ث@بر@

@اعة.وية@@عب@

لنعمةيلن@نءيدب@،رواصالارضلىوألقى5تاد-:لا-وش

باء..علجحانه-أنم؟-كائانية

تة.الثااخ@لوالجبالو@لرادءبهاراسهة.جممعو@رواص:

فىرفا،شحانه-ألقى-أن@ليهم،وشلهيكم،رحمنهومقأى:

.+40اص@بلء3حايخة(1)
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علبها.أنتموبكم،وتفعلربنميدأنكراهةبتثواجالا

دة@لتىتعيثرالآرضفىنشرووأوجدأى:بة،هاصمقيباب@و،

@وك@ا.فنى@ثملاالى@الر@مئدأبةكلمنفى@ا،
منفته."يهاة

نكم.وممل@

عاثر)ذايخله@لقاندثبقال:بق.والنفرلنسرمحنا.:وبي:

فا.وفر

بتدرلناأ@:وأفزنا.إل:،"نالنةنسةشحانه-بين-م

فىفانجتااى:يخا،داتجناالمعلر..مركيراما.أى:ما.،السماءمن"

5عياللعلرنزوليحبرفىا، كربم،صف.أى:زوج،@من0
المناغ.كميرصبلخن@@

نه-سبحاماذكره-الىدتو@ته..،خالنمذاقىله:،فىوالاصارة

انحلوق.جمنىوالحدقثلاث.تنمخلوفا-منه

والجال...رفروا،الوأتخلقمةكمذكرنا.افىمذا:@@

ئارد.ا.ررن@ثارىأددودو@دنا،خلوقنامن@عر

وامألهونه،خمه،ينا@خلقماذارونىف@لاد-:،فى@ولا-و@فا.

خلقماذاوفى،وأخبرفأرو@ذال@عدمتمإذاةأىمفدى،ضرطجر@ب

هماتخذتموالنين
3بلاماشبئاايخلضلم)عمسبحانه+دو،-منألهة

لالى-قه-مخلوقرن

و@ىدعبارأع@اتصائيأكينلثرتحدىيمربمة"@بثهبهن@نالمنمو،
والذلالة.الجهالةدحدنجاوفراصنلىاقه،ينير
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ممبكته@عن@@ضر@ذضلالءيين،ايعلالمرنبل"نه-:سبحاقىلا-،

@يهم.ار@ضح@محللجل@دبجهم،ونر

تنرلافة2بدوني.نهمو@ضح.؟برلالفى@@ترنلة:@@

الحلبم.الح@قنمال-@قه-عبمقكونوينننغ،ولا

الىعابامنجمآ@باده،قعالى.@بدلسانعلىسجا"-طق-ثم

تالى:قالللناس،رجمرةكظةيتكونلىطية،@

ولقذءاظنأ

ومننما@ثئكرلنفسهءيشكرف@ومندلةأئمكرأنألحكةلفمن

وهويعظفر@لألقمققالوإذحميذ@غنىأدلهنف@كفر

نسنئيأووصحينا@عظيملظفئملثترك2إنبآدئهتشركلايبنى

لمطأش@أنمبئفىطوفصخلمروفنعلأوفناأممرحملتهلدتهبو

ليسمابىتشركأنعكجهداكإنوآقمصير@إلىلديكولو
ءط

كمبديلوآتبغمغروفافىالذجاوصاحتهمافلاتطغهماعفئم@لك

@تقملونكنتمبمأنبئمفا"جعكضإلىصثمإلىجأنابمن
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أؤفىضرةفىفنكنخردلمنحبةمثفالتكإنإخهآيننى

خبير@لطي@ألتهنأللهبرإجهايا7كالأزضفىاؤئوتآل@

ا"يئنئ
عكوأضبزأئمنكرعنوأتهبأئمغروفوأصألضلؤةقم

لكذإنأ@ابكما
للنأسضذكولاتصعرألامور@صمع@من

ي@ظونحتالكللايحثألثهإنصاصالأزضفىبرلاتمش
ج

صص

أ@ؤتأفرأإن@ؤتكمنوأغضف@مشيكفىوأقصذ

ألحمير@لصؤت
دبباكانلاتلن،.فىالاتاختلف@قه-:حمهركثير-ا@نقال

نبيأ.بكئلمأنهعلونوالاكش3نجوةيخرمنهصالحاعبداأو

را...صبه@@بدا@بلبا@تلنكانوفي.:عباسناةوعز

صاةلاأ@بممولا.:لهقال
وجا..فذبحماأمايخهابأخبثوجئنى

لناصاةاذبحئاني@:مرةلهف@ا@ثما.وق@بداغا
يخها؟ماباحمةوءتى

ففالمذا؟مامولا.4قالولساغا،بقلبهاأبضوجا--افذب@

أخبثث@ه.منولي@طالا،)ذانهم@الجبض.منسليإنهلتما@:
)خيثا.)دءنهما

@مة\منلل@مابد@بفعدذىفا@فلانعبدأدستةرجملدوناد
لىو%وويم@5وع@قطط،ا؟وأد@.اتشلقان:خال
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.(1)سالا@نبى"

بملريانكتجارة،لطاقهنفوىاضذباتىبئ:لاأقوالهرمن

بماعة.يرعئ

أتوبالاسحار،يو@اين@المبكمذايبو@نىكنةلابنى،يا

محدا
فراسك.عدن@

خطق.الشرالئرفإن2،لابتر@ثربهااعتزلبنى،با

هي@بجاعليك@ابنى،
تالى-اكله-فإنالح@.،لامبىحمالحو@الا.،

-عب@
الحهكة..ور@لبت.@فلب@

أتوث@ر@لاخرتواصتقبلتاعتدبرنها،لديخاالتنزمند)ندبش،إ

2قىتلضهاأتدارمنأفربير،ن@ا@4
، ، 00).

ا-نا:واة،:4ماملخصلا@ثرسي3و
م

أعب
كا

لا
إناومرعربى

يخانهكاشزماوشل:السلام-،عي@ود-رمان،1فىنيخل:؟با@ررا..

@و@ةالم@عبم@عد-وينعيه
م-.

بمقاوحي@ا،صالحاحلاككانأ"أحنار@اقرص:ا؟كللنم

مة..،*@طهلقماننينا2ولقدسبحانه-:
م

قصمتايف

2عىنفسبرا@ي-لنوء6(1) 2 6

ة..2ص@ء2ملى@للا@ددلح@هرا@(2)

2رص@-ا؟تبل@3( .82ص1
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تلاة

@لقهل@من)بعلايانبحدالنقل،بؤطرعنالى-ي@بانه-الإضر@كلإبطال

ماز@فارونىاقهخلقهذاذك:.تجلن@-صح@ترله-فىالقل،

نه...،.كلمنافينخلق

ااكنسد@لعايكوالحكمة:
أوو@لفه.@لقلأومى:به.والحملنع

و@لى..@قرلنا@الإعابة

النافعاللمعبدنا@نلاحساننا-بفضلناأعطبا.@تدواقهو@ال@نى:

@ى:لح@ا.)عطالىتجبهلمابهيانقهءاثرأنسبحانه-5

مها.إريدكل@ض@نأمحعلاكما@@قهاشكرلا@نونلناتنينا.2

)نا-فىلاقمى@الفسر.،أنقه،اجمرأنقوله:،نى:الثو؟نال

لمهباداضروتيل:لى..اضكرأنلاقلنا@لتتدير:وفيلل.منى@ضالحكمة

@كيمابشكر..نسكلفثكر،

رلشللافبماظتيما-4@مة-ضابلةوطيه@لئا.ق@:.و@شر

.(1)ربهأ.فيماوطامحته

و-الثكوعاتبةقصسحانا-ب@-فم

رفإمماثبشر
يتلإدفرموسلف،

ص.ع@و-ظافه-ث@نو.اى:

نمجحدومن
الكفر@لىراستبتعاد-@قه-

.2كمصلقدبرء8فئعقفير(1)

وكهفقال:ودأفى-عافبةو.

حميد،.غغ@

)@به).كلاةمردشطرهنفعفإد

غنىلى-شافه-ظد.لإبماا
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@نىلانعدلنم3،علإلإفامهخاتهم%باطدحقيئغير.،وعنعنه

دمحر@نىس@ا:ولا

علمو@قه،عقتحالى-اقه-غنىيازالمسود@ا،الكريمةقب@لة

وإ.كاسميم،لهفرر.وعلم))يم.راممةمتفحانه@،،بطا@ا@فاعه

ع@م.بعو،ذال@ضرر

لى@نسارةإل@@لفارع،با@لالثكوجافبفىسبحانه-وعبر-

ينهوإذ@ماغفلر@نانى-،افصفىتذكردانماأ@مبنكرالئاضأ@حمن

وضكر..ة-سبحاعت@-طاالىلمدواارتت،مق@فزةكأ@

منلابمهرلابنبغىبانهللإصمارللاض،لفعلبا@كفرجانبفىرعبر

كلن.خيرفيوأوجمعلىصرانلا،فكأ@بهجرعليهنلعاكلبلعانل،لى

@فمكى@نإنلى-:ظلم-فيمفامهموند،صذرف،الئرطوعواب

تالى-@قه-ناليه.؟ر@جعكفرهخرركفرومنوالتقدير:حمميد،.

صب.كنى

والإرصادفقالالنصيحةعلىسببلبنهلالفمانفالامانه-جطح@-ئم
@نلج@،لىلاشإة@"يعا"وص"لاة@قمانقالل")ذهاتعالى-:-

عظيم،.@ظلمهرك

ويل:بالتنريف.المقتلأنلزجرومراالوعظمنيععله،وتوله.

بوجرهأفذكيرص
القلب.لهيرقبأمحلربيراط

أيها@لمافل-واذكر-@ى:..8ماناق5أوناران،"الضهو@مرا:،

اطرإلىوبر.اوبرندهبعظهومرشهلالفمانفال@نوتوتننغ،لنحنبر

ك،لافىشودتك،عالافيلعالى-لقه،ثركلا"يابنى:)مبلىبالطف

جل-.وصلحالقد-ذال@صاخلصبلحلى،فيلاص
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4ندفىو بانصنيافل@رالمر@دله.ومحلأمحيه،اصفا@يانجى،بافعا،1
منفضه.علرصواطعايه،نو@ط

صبع@هفازالكافراابظنو؟تجل:
أ

علا،كلنبلوقيل:.3

وطاعة)بمانمقمر@ل!ماعلللد@ومةالمشرد؟،@ئركولى@ن

المالمفى.سبقه

ا.لنه@تعيلفي،@ظلمالشرك)نهوحملة
كدضأنحد@ريابني:@@

لانهعظيم،لنملى-تع@باقه-المرك)نلخاث،@رتوكفىباق@
رللاصروضع

والمخلرق.اطاكب@نيحادةفيوتسويةالصحيع،مونهافىءير

مبهكعىكمستانفصبواد؟..،نانال!صبناو،د-:،@ابوفىله-

@ر@لىين،لةحموصابيان"،لا.قمانوصية@ائنا.أضالاضرسببلمل

مرا؟ولى-،نطاقه-بوحدافيةالأمرفيبقرنماكثيرا2نلقرنو،

ارالدبق.ادلإحان،

)باولالانعبدوااأةريكوففى8ةالى-@نىلا-ذكومن

.(1@ا)حسا،..لديناوبل@ي

اأنل.تالواقلصة،جلصو@ول-
لاتئركوابهأنعيكم،بمرحرم

.(2@@)صافا..لدبنب@راوشبنا.

وأن@بمما،يكئ!أنوبأبراله،ب@رايكرقأنإناقرناصأ.أى:

روف.فى@الهماأمريعاث@

فقال:)ايهاالإحانبوجبحمدمنالامبذلنهماسبحانه-بين-ثم
أوهتأمهحملنه،

يومفىصزد@دوهىبدكافىأمهصفه@ى:وهن،على

ك@الابةا.الإصررةمر(1)

كث@الاية9لبقرةسورةا2)
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.

انلاروتعرضهامه،وبر@وزنة.زبادةببضمف،ملضنا

ووف.حملهخلال@صمق

وفطذمفازاوء!.صفلانومنبقال:لضف.ةو@لومن

اوومما،@تةأمهص@ت@أى:م@ى.بقدير.أمهمنحالومنا،،

@لقء:ومز،ع@وفولا:و@نا.حمهن@ى:ا@ال.@رمؤكد@فحلدر@

من.ومح@ناكا؟و@ن@أى:@الالر.صفةبمحنرف

ام@فعا@وينمال:)رضاعه.و@@يانعاس،فىلهوفصالا.وتي

عق

فاعةلرعن@لولودف@ام
ل3ولادته،؟منعاصنقنا.با@تم

أن@رادلمنطلينلينصأولادمنضه%@و@لوالد@5تالى-:-

0الرفاعةتجم 0،0(1).

نابدكإ.عاجمنوشادفىومقعلونا@حت!"@بلناناتانو.

فهثا@حمدنالبنله.لمابيالاوالام.تايهداءقمحرما.ينبارال@رصية

ان)ح@ووفكربمر،؟كلجلهسنخض،ق@ولادما،جمبل

عدومنومناأمهصالظ"وله:ةتات:فإندكثاف:ماحبل؟

3و@لفرالمضرب@ينبهضأء.كيفيئ،لأ4وفصا

المحاقييهءنونطالامد.كاةق@ماذسين:بارال@و@لماظت:

الدةبالرلمترءية)يجا!@نطاولة،@المدةهنهوفمالهحلهفىوالمناعب

إقهمحلأفه-رسوللظوسنمفردا،3بكقا@عاوفذيرامرصا@

بظلثممك،نم(أمكئمأمكلظأ%6منله:ل6لمندم-لجه

ذ@،
5

ك@2(.أباكم

ك@2@لاية@بقرةرةبم(

4عىالكثافء3تشر(2) 9
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@روماسورة

مه.بيا@لاتتلوالى@المر،ررالكلى@شكرأنيه-:.جمالهوتر

@فل@ح@41اله:وفلناحشا،بوايبهالإنانو@ناا@:الرعهنبارالدبى

منماحهلىالديكواشكرالطاعة،يعباهؤ@لهنخلصبانعليك،فذله

جمل-خالفحثزوالىمميرك@نواعلم)@بهما،كنبانكب،منأجلك

كاب.ئولباومئنتحقهمماعليهارصيجازبدفى.أمحاعلىوسبحاجك

ل@جامداكصان5فقال:@والديناالطاعةحدودبحانه-بين-ئم

ظعيما...،عا@لابه@لبى@بىطدثركلن

أشالقول.صلىيءووصايا."ةقىلهعلىم@علر@ةالكربمةو@بلأ
مك@صان@ى:ع@ك،@انو8:@وننا@ليما.براومحبا@لإيان،

تعل@ا.فلاعلميهمالير@الطاعة،،المبادإوفىبى،شركأقعد"

@ق.اولمعيةفيلخلىقطاعهلافإنهذلد،فى

حع،@راةلبيانعم،بهلكما@بر8وبهلة
لبى)ذلها،مفهومفلا

وعلى-.عزى@قه-سيملم)@هشهناك

فقال:كفرما3حتىبادروفبمماجتهمابحانه-@عر-ئم

ئرو،،.الىنيافىوصابهما"

ومع-نيما،رةالثرك.@دحملاك@نأى:
فىفماحبها@ك

برشيهاحة،كربمةمصابة@بالد!لأنتحلقلنىالدشو"مورا،
الاخلاق.م@م@كاونضفلح،الثر

أوشمربمحروفا.@ا!أى:عذوف.لممدرصفةوأ،معر"وتر@ه
بنزع

وفالمحر:@@نش.الها

وأنعقال:،@طقأملاتبلعوجربالىنه-سبحاصد-لمثم
إلى...،أنابمنيل@
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4@النيرجحوعبلدى،منطينأيصابقطرفل-الطأبهاواخ-لى:

و@لإحلاء.والطاعةوالإنابةبالتر؟حاللى

كممبافأنبنملناس-،بها4@افبامةبرمع@بأمرجمكم،@لىئم"
مدقالبصا@فنهط:حسب@لى)نانواجازىص@الىنيا،عملون،

بر.،.ضرأذلةمنقالبسلومنير..أخ@حغرة

ب@بوكلميصدفىصاتنرلناالابتانومانانةطخمهما@قرطجاظل
مل@يل5يخهماطاماضىتموت-لاكاكل@قحلفتأمهو@ن@صم،ط

@سحاس@.6وتدبن..يرنا"متىكا@لالمقأ:@نبمابن،الكلفربقبرعلأ@لا

عليهاخالتهاتد-وتد-3وعايه@تعللبى-المدبق،بكرأبوبنت

راكبةوسملىشصت@مىإنلاقه،لبارصعة:مى@رض@امهاويخل:س

(1)المةفىرلكبمالر@لاكهال!سناة@قنجلاغةتنم.ل:@لملها؟؟

يابنهفقالذه)شهلفلنبهااوصىلق@وع@!بقبة-4صبطذكر+ئم

أوالسمو@شهفى@رة،@ضقكن@خردل،مئبئمثغاد-ندانأ@ها-

بها@فه..،بأترفر،ا،ة

أوض.يركاينلاقىالىاللهبرد")نهاه:4توالنيرفا

و،
ل@ر@بوالثرط،فعلومر)نحذوفة،النونبرفيومجمزتد+

يةفىظوالهرول:"ثى.بهيررنماأتلل:وللئق@لت...،بهايات

وا@نة.العنر

سماتفله@نبقباو@لمنى:
صصينة،أوحسنة

القةفىكابةقأ؟يه

صل،،خر،منحبةكئقالحموأسحر،
فىاعبو.مذا@ثىء@لفيلنأ؟ا.

1القرطبى-نفو(1) 6ص5

@قان()م،1-



1 رص6
لمنه@ة

فلالم@السو@قناقا@م؟رضا،لجاجة@مخور@للقاةمنسن@رة

ف@ار-قه،-مدنعليهوجمان@وجمضر.ب@دلى-ت@@ت-فإنا،رضى،

مببماوحفيرما،جيلهاالأئبا.جمعمحب@اى:خبير-،لطيف
ا.وض@.

شصيتبو@لرويالئيةالهيبمافومىيمربمة،"الابةمنلمقموه@@

صاهقن،لكلمناةش.بخفىطيهلاجاة-لأف-ل-ول-

ما..أو@رضىا؟أ@اقفىوضوق

القي@يهليرم@قطللوازيئوشعكال-:.-4قىالآبةبهذ.وضببه

نا@وفيبها،أطناخردلمنحبةمثقالكانلانسبنا،فسفلاظم

@لنرلنهى@قويابالصررق،مربا؟وعلى@لصحةلمداظاامر.
فهاكاإعلهر@ظبأ@:الملا.،أنمبنىباشالط:الأف@،وبالدبر

3أو
@ساخلاصحها@نثرح

لالمين.رب

مابكلأىبالمروف،و@رإ
ص.@ريةفلهأو4ترعلاضى@رع

@و@بما.نرمعنروعشط@ل@قأى:للنكر،

و@دلى-لثدلئدملينة!باة@طفإقالات،منبلأ،أعاماعلوأصبر،
فقط.فى@بنةإكاسارا@ة4

نالى-@ن-عهأ"مابها@للر@أور@ا.وم@ايهاأعامور:ا،موش

الإيسان.3لا

.17الاباني@ا..الأرةص(1)
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@لى،أى:مور،ا،@شنممزمهكاز@.@ن5عاجالكثات:كله

برضهيؤخذأنب@فهن5إ@طمبث:وم@هوالام..اجمابنم

@يترد@أنوذ@@للوك،@عز،ونهبعزائمه،بؤتأنببكا

بمنلمذككل@فإدالا،فاتالاطدعومتبد.،تمنلبعنى

قىكه.فىمنموحةولافله،كابعلبهلروم

كاوراإن@!وأ@الطاعات،من.بقدمتةمزالايةبهن@ييوناه

عل@تدمسابتةثان،غبمةرللم@ملاة@و@ا@3،سنرفي

ا(+ك@صواماعا

ذسلاو5شال:لناكىملوالتالولنرورالنكبر؟ص@يئم

س..،نضك

و@لرا*ينق،موجفببعلهببيحبضسصل:ا؟فىولصحر

الثاعر:نرلونهواخقارش،التكصهنا،؟

فعا@إلبوفإليهثيناخد.صرا@ار)فاوبها

بفلح@علبه@تنالىولااس،كا@كولحاتنملولاأكل:

العفلا...اقدهركا@فمأ،مشلي@امينابلكئرون،و@لز،@كبرؤن@

ل@المخامثيةالآرن@فيولانمش@ى:مرحا.رف@فىا،تمئ@ولا"

المبالت،@بلكلاطال@وقعوفعر@@مرحا،و.بالفسهم.@لعحبين

ذم@موفيواجمثهحا.مرتمرح:@@@حذوفلفحلمطلىض@ولمر@و

@لرح.أ@لمنأ@:حله.ضعول،أولطال.

4اللثاتء3-فضدص)ا"( 9



1 @فالنصورة6

و@لخنال:@نهى.نبل8فنررمخالصلاجمباتهإنوقىلا:،

ثم@هلىالجلاه:يمنى@حننرلهم:وتملنه،قبخالافىللنكبر

بننه.المحح@ورللضمثه

فلانتريقالنب..@و.مهأوبلاكالناسللإباهى@لىوادنرر:

دلو@ل@سبي@لنا@امحلعلن@ىبماقفاخرالهاوترر،قاعرفرفي--

صاك@.منوالتنقيصعليه@،

بماراستفاخرالناسملىمتكبراكافيمنلابل-تطا@-إنأى:
."جاهأو

يم@الىوأشد@م@5ففال:أموورفىص@تدالوال!بالفصدأمرئم
هوو@همنولانر@.لانبطى.عث@د،ممتدلائ@و@

رر.ا؟.فىرسطفي

ا.وأفننى"
)فاالافىتف@عرتكمئوأخففىأى:عونك،ق

ونقنالنف.أدبفبهعند@مادنةغنالمرتنإنرت،الأمراصنمس

@اصقامتهديثاط@للىصئكواطه

المؤمنرنضنهىتفا@:)والمرتجه@رةونعريشاالجاملبه@ملنو؟

ذك(عن
@تهرصولجمل@@أعو@تهميخففرنئلذبننه-سبطو@دح-

عندأ@ق@يغنونانين)نفقال:،وصم-مليه@@عل
ل@،لرص

ظبم،وأجرمحفرةلهمى@لاخضقلربهمافهعق)م@ا@اولنك

للا.مرتبل@درو،لمرت@الأصو@أكر)نهلى-:نماو@ر@ه-
مرجب.بمونرضهمنوالنى@وت.جضت

يمةالرنابلهاهر@لمر@لهووأبلهاالأسواثأتبح)ناى:
@ر@دية@سبحاةضبه-حيثوأكد.؟وجمهبابلععلىغنى@وبحض
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يةالسخرمثارهى@صر@ت@باصولم@ذ@،إلىحاجهفرفى@ملاعر@

منها.نفورمع

الناه،،ألاي@ةارصابامنجممثه)بنهتد@وصىلق@انأقغدرمكلا

خ@يأولا-ئد@مر.-
شالحوفشفلبهسضنمشالى-فه-البا"بر

أخحهوبالمروتالامرومحلىلاة،@مة3)ملحفىئموجل-.عز@قه-

رالاتظووالكرلنرووعقنها.ئمالآذى،علالصبروعلىللنر،عن

لك.كمقتضبدونالصوترعومنى

ا@تمحا-.وفىتىالا@راد،ي@د@لرصابا،منهوبتفيذ

يخهللنحرو@اعلى@لناس،بهاأنحمالنىنممبفىسبحافه-ذكر-فم

ناتقال-الكيطان،لفةمحاوإلبالبا@لل،دلة@لجاتركالل@@محن

ماوفىألسئوتمالمنحرلله2أنقىؤاأ؟

أألنا@ومنوباطنةنعممرطهرةعلثكروأشبغالأزضى

إذا@مير@كئبولاهدىولاعلصبغيرألئهقئحدلمن

نا@ابآءعلتهءماوجذنابل.يئبعقالواأدلهأنزلأتبعو)مالهمثيل

كاألسئعيرعذابإلىبدعوهتمألشثطنأولوكان

لكهطذلسمو@صصر@فوا@نالم%5ل-:ول-4قربمقو@
اد@،علىلممئ@ستجرا@انيقللنركئلأولنك8رفى..:ا؟نىوعا



1 @ر.سو6
ومر

@ق.طربتا@عنغيرلملبدلرايثاءد@لروفؤ،1

فثغسرالقال:والتيف،انلىبلكصقي،لتسضمنوسخر:

التيئةوعد@رل@هنا:5والمرا،أحمرة.بلاحملا)ذاكفها،لشىفلانا

يه.الإنتفاعيرلدلما

الناس-ليهاسابخ-لنداى:يهد..وناير@را؟تضوالاسننهام

مندالسرفىطومصلحتملمنفعتم@ن@رتللى-ا،-أنوضامدم

وجوانليو@شطرفرعمنرضا،فىوماونبهرم...وقرض

مرا،د@مومارجمبال...
التخير.ماتعالمحلاناكروا@ه-كذلك

و@اء4.البادةفىوأخلموا

@و@تمالى-:.ونرله-

س@رفوباطنه،ظامرةنصيهمببغ

بخنرب@س@منابقالتعليمواثلألمممنىولبغ،
وايخا.لامااذاكان

ولقست.كلفاذات-بابمنبرنا-فسهجفتويقاله:

نص،5وتوو:
جمع

ماوعىنممة:
منهوبتلذ.الإنسانبهبأجمع

لطحلال.

هى@لظامرة:والنح@ة
وبصريسمعكنعمةلفرصةللثاط@يعة

ول..ث@اوالإنساتبر@.مماذ@و@البةلى،وال@و@لالا،الهبنةوحق

ما@فحممدونلاسالإنانأتى@كهانس@يةهى@اطة:وات

جل-.وعزله-@لرعهصاءبمتالى-بافه-الإبمانكنعمةبراما.أن

.11وصفااللمارةعقولبعهخلاق،ا،مكلرمالءالانط.

كرلا.ةماأنءى"أ@ىأنو@لطةوبئسامرةلنعميروفي



6؟لأرنرو@طاثى@الجو.

اأ.بهاو@ضم@الو

مقصفقال:يالباطلحد@لمفطاسبمنىماعل!-4عبطفي-ثم

.8ميرلابولأهدى،ولا"،بنددأتفادليطمنتالناس

مندبمامل،5قوله:،
@ناصةسبب@لعلبممنى@لفاوفةمال@

نكانتله،إذا@حكح@@بل،ل@جدماخوذ@هبة.لا"و@نالوت@

عاحمبهءرلىوبضعفرلبه،بفرىأنمنهم@ويحدكل@كاوإ،د@@ثما،ص

وثربانه...ودنانهنانهق@لجادلةاقه:ةالمحادلامئو@لرلى

موضتحالو@@لجدل"قالناعلمنحالعا،بنمر"ونوله

رالشاه.@لالاكههنا@بادلابهننرمكلا

نهجادرلإنهمد@عناه،@جهل@لبماسثرلتومالناسومقئى:

،

ب@نر"بعاله،نثروفىوحية،وفيصفايه،ونىافه،ذاتفىممارعرن@

بنوو)داءقوبرضد.يهي@مدى،ور.وةفلى،أومحنلى@ممئسذد

وبوفحونلبه.عفلهبنيىوحىوبن@@ى:مكب،@تاب-
@رضاد.صبيلله

فدلكر@ةيةا؟أنق@،فات
متندأىمةالمعادل،مفاعرد@

صعداله،فى)يهحميستد
لهأنب@تبلنقلب@،أمعفلياهفا@ل@تلدأكلنا.

العها.صمنجمالة

@ابهرلاءأنسبحانه-بين-ئم
بلبمظ،بخنرالمبالباطل،يين@

عى@دقالا؟والنقلبد@عناد"@ا@ىأحررفانللابقةمرذان@الى@فافىا

اته.،..)أشماانبوالمقبلواماء

@منمالم@أزلهمااانبملباطلىبالين@ماتفزلأ.يلةافادأى:

حكيم.وسومنبم،س6نفرمقوصلم.عل!ل@علىبببه-

2الارء-نفىرابم(1) 1@93



1 6 لناةرةص8

2باءنا*عليهماوجددانقبعبل"للامحىو@تقليدلمنادسببلعلمنلرا،

من
برنكموافىيتهمطىملويوونان،وا؟عناممح@دني

الص،ضابالبدعرلمالئيطاتنأور@سجانه-:

@با+ا؟تقليدبردعلفى@يدةالاعتا*ل@بطلانوبيانملي@م،ره

صاكلننأطبمأى:الحال.مواراورىالإن@@لاسنفهامو@لمزة

ربقوالذيخهنالئب@وحىمرشالانبالحهذاأنوالحال@ؤم،ميه؟

لم

لمير.@@منه@دبؤد@ماال

علىلنلءقمرلمنلتفليدمنا@لغملىيل5يلأا؟وفىللأرص:ل8

لماتجةاط@فىنبم@ق.،أنهمابديلالملمبالدبقذفياتباعوأما

@بحاله-دتد@كلى-ئها.،فىدضقليد@لنمرمعهولي@كالى-لؤلا-

.(1)تدرن+لاك@من@@لذصأطكلصأرا،

نجةطوصو.خبار،ا؟عانبةحقفلكبدص@بحافه-ضل-نم

فقالدحولهم،فباأوأففسم،فيأند%صخونلاللاضر@ر@اليم

فالى-:-
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يمتلمومن
@

أللفو@دأتوتقئبأئعروةأشتئسكفقدوهومخسنإدألئهوخهإ

جعهف@إئتناصكقرة-ئحزنكفلاومنكفرالأمور@عفبه
أ

نمتعهمألضدور@@بذ@عليصألمحهإنمملمابمافننبثهم

ختا،قنلتهمولبن@ظبظعذاب@لتنضطرهئمفليلائم

بلدنهألحندقلأدتأليقولتوالأرضنؤتأل@
لأكزهنمأ

أتغنىهوألئهإنوالأرضىفؤتأل@فىمالله@يغالون

بتبومريى:عئومرفهوجههبلمومن5تال-لا-

فهعىوصالبادة،لابخلصومر.،ونجمن،نافى-الى@ت-

و@ماله.@نو@ه

أسلقوةوالسنقى،ا،وةبالسا@تمدشد5ذلدنجملما

يبيالتىلبهةسأى@رد.بائيءمقبتكماملينللقها:سظ

ا.سعلولبعمنها،تحيقه

فر..صمنلةلئربوسضبنه.الرمفوةواير

نىوتجال:المونق.يكمالضء@وصنق.للا،لانجثلقى:@و@

عكم.بتقأ@:ونبذ،فهوونبتقرى@ى:وثاته،لضم-"-



1 @فم@نوأص.70

والافعال.نر@لبا،ياقوتحالى-،مر@ه-يعلم؟ومنوالمنى:

و@مسلهالمئلى،الطربقةعلىولنتامأمر.،ثبتفقدعا،وجهملى

باور.روأحل@سبب،بافىىبنالعق

جيعفىعاي@المزكلسابانه-غه-ئد
@

لهأفافى@مسنيور.،

بلمقمروة،باولقكفاسش@نه،وتدلىشا@ئ،جلقىقىقممن

انقطاعه.مامونهتين

ولطمهاضا.ا،أكرع@ةبالذص،؟@ر@همح@بحات-وخص-
مأصمران@ارجهخنعفإذاصرمة،

أكئرحموعأ.نغ@.ضا.،ا،

و-تعالى-قه-وإلأى:موصها،نجةطاقهلاللا:،وفر

@ه.ر@را،لحكمهوضعأبه،ونرجمعالامور،شير

5كفر.مجزنكفلاكفرومقدمالى-:،وفىله- 0 صولالرتلبة0

كفرلم.طيفربنال@)صر@رببحزنمقأعابهعا)عل@(،

لننارسابلغتهأنبمدكفر.علىأبها@رسول-استمر-ومق:@@

طيل@ف@له،؟وض@كفر.ملىتجاؤ.لكئدفلاجمزكوهكوتا،

اتهدىولكنأءث،منلاتهد@فكط@اب،اطعيناونحنالبلاغ،

"نهايشا..

بيانء..)سوبمافنبئهممرحمم.اليابحانه-:،وترله-
سيرم.لسو.

ا@لبافىمحلر.بماشنولم@لكلفري@،مزلاهبمناصوحهاليأةل@
ميكت@قوفهمماططلموفطسبنة،@هال@ف



ولعثروندكاالحابز.

أى:ر.المنوب@ت"طط@،على،لمالى-،قه.-أن"

ها.ياوخنالددورعكنوأت

فلاليام،نيلاكلتكيماادنب@.الهباةمضفاتاي@،".ك@ه@
اج.الاستدرسب@بلعلاولادوا؟@الامو@يخهمجمان

ناتجشوتاالتصفمياك@نطبهمكليدأكاضابالىالملرلمن@"

ونمفمميلبث@ئموت..طل@نحه
دفأ

عذلب@روحالأليامةبوم

طع،
وت.وشدةنفله،ل@مة

وص.ماكمناما@تمتعون؟ب@اتيثرظيهنمتهم4:5بقوولنحبص

3نجطرلمابانبةفىنجشه،يدز.فىذانه،قيلمر@اة.@همن@في

حمق
عن@

خدبد.@

ووالقسملإلجا.الاضطر@ر:د@االمرو
لايستطيمونأكبمأى:ام،لزل!ا

دل!.)@دى@@النابمناعنالاق@كأو@نال@@

مذ@@حانه-ووعف-
فهروصدته.بلأمهرازيادةبالنلظ،ب

يخنثلالانسان،رأسعلىنهوىفىللنماجراما،ففلعليمل
وظى؟،.كةص

ينتقىمنلكلمروزمزلاهعلبهنما؟محبحاله-بين-ئم

بم-كر9لالرصأيهالتم،-صأو@ش@قال:،وأفالهم@ؤالهم
من5

ا@لنظعلاتوأوجدماوللأرضءخ@الس@رلت
لح.ثبلمم

خلقه@االنىمردمال-@ته-@ه@:@ته+لجو@ب،فىلن،@يقو.

حددا.أ.ا@ىومر

بم-دصلر@ولا@ل@-أ@:@طدت،منل
دمالى-)طد@ه-

مرا؟د@موطله،مرضالقماباننتمحين@و@ي،
كنلد،



لصان@ورة

ة،الفطرؤبم."ذ@لذىترلثمانغير.؟امةال@فىم@@مريهمنبهت

وضلال.كترمقعايهأشميتناقءما

الهيأترمحلى@)فر@لايدلىون،أكئرهمبل5بحانه-لا-وتر
الا.كاطبمأ،طمأل@تانقلأبعدوقهمأكونبل@ى:وافهم،افيي@ل

كامأتبايخأيتبابىمابالتهم،يغورنهم
مع

صار@وهذاالهم.ا@

بماكأمم.انس@@لنبقلعاطين،

ففاد:طكهرسودته،تدصعلىعظبمبددماسبحانه-بى-ئم

.8رفىوا،فى@سمر@تماقه،

نهلقلألارفى،فيدما@ر@تماقوحد.،شالى-قه-اى؟

وتصرفأ.مدكأ،

اهلهكل@موهأى:@يه؟،5دماصصعق@لنض،صافهنلم،
)كلهو@طالقنهولس@.؟؟رفىا؟

،.@
ضى..ليلر@بق4

ونفا@طمه.فمولعلبدلماذلدبسجاله-صاق-ثم

نه-:بعا@ال-نه.طر



اك@ونولعئريلادىالجز.

ثح@منالأزض@فىأنماولؤ
مقبمذلموأتبحرأقئئمي

ألئه@نألئهح@همتتانفدتاثخمسثعةبعد@
@حكيئيزص

لاولابغئكص!ختقكضئا
أذبصير@حمغألئهواصدةح@نكنف@م@

ألشمسونحرئيلألنهارفىأيولجوفىألنهارأتيليولبئألنهئنلر
-

-8ءيرصص،ء"ء-ء"،مى.
@ص،?يرءص@

خبير@بماتعملونأدلهوانم@ممىاصليجرى@@لفمركلو2

ألئهوأنأثئطلدونهمنمابذعونوأنهوألحقلئه2با"نلكذ

بنغمتأئبخرفىنخرىأثفنكأنشأ؟أثكببر@أئعلىهو

تنءايتهيمليرألته
ح

@شكثمعثإرتئىلكلائتذفى@ن

نخئهئمفاتاألذبئلهمخلصيندئه2دعواكالطللتؤبخكشبهمم@خا

ر@خناركفوإلا؟ئايختنابجحدومائفنصذفنهمأنبرلملى

@نبوسكاكلامكلات.)المثرلون:لظقا"ةل3كبر:ابنلى6

ب
8..أفلامضبرةمنالأرضفىماأنورتالى-.@لى-"دةة

@

فىد:أرأيت)@لث@(:لنبىراحهود،ارا-أناينءماسوعن

)عئيهوو(:شالمد؟شتىبد@مإيانا3لا،نا.الادعممقأوتيتموما،

نجهاراةالشفد@وليناأفاكحا.يخماشلوألت@شارا:منيت.-للا

@قهمم@ا@ا@وء(:علب@ه@ته@)صئالش.؟لكللببالة
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ذك:منعنهسار.يخما!اقهوأزلما@كيم،@ذ@منوعند!قابل،

ا،.اقلام..،ضجرةمئللارضدطوران"

مةلردكلقممقو@قص.،نفمت5ابهاوصثرطية.ر،و.

الاق.ملبهبم@تعنىمأيهريمة*يةسفى؟اليان،،ضوة،

ال-@اوفر،بنموكالتحالر@صأ@منللأرنىماةررئىو@لشي:

البروأمد@فافلاك@ا؟لنلكلهمه@لىضولأبضا-بر-أنولرأفلام،

مممالى-..مد-بهاصط

كلاسوماشسنال@،ل@ناسكلالبر،ماهولنفدنلام،ا@لنفت

تنايا.لمدمته،ماسرولاظل-@ق-

حمكيهى.فا@5يفلبهولاضء،يمر.لامحزبز،تعالى-افه-إن"
و@نالا.أتىالمنىكل

و@رلا،لانها؟"دظ-@@علم@ذياننها@اتعوهالريمةلا؟،
ا

2خر.ولالهالا@ولوكلانهأمامهاش.،بقفلاعثبئته
اللبر@راد@علنى@@،؟بالإفى@صبر،،من5ت-سبح@ل-و؟

ضحارا،انواعصنراتتبتىلاخىثرة،فبرةو@ستتحاؤ.

أتلام.@لىوتحو@هالا
عدما.بحبفوة@فلاماى:النكنير،الأتلام،سبحاة-جمع-،

بف،الترمنالمتادرلانهرفى،با،ا@يطلبحربحر:باالمرلهو
@سكلملى.الفرهاذص

مر@ط@ر@عة@رق@لبالضوكهعلبمدللاطذصء@لا.كا
ى

@ت.كلماتنفدتمالبحارثر@تاعتحتفلروالا

3صكثب-6ائنض@)لأ( 03.
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أنورل:يظأن@لكلاممقضظه:فإنالكشافعابكلل

نهيمر،8"قرلهالمد@رذ-لرمنأغىنات:3مدادوالبرأللام،ال@عر

جلهوالدرلة،@نزلاعظما؟البعرجلوأممما.الدولةمدلىثكلمق

يقطع.لاصاأدامد@دمافيهضبفهىمد@را،مملوتالبعة

هلا@النتيللا@كئيرموفموالمرضععقل،الكلماتتلت:فإن

6@تهكمقيلى:

(1)بكلمه؟يمفةلبحلىإغابهالافقكدالهلنم@نا.فلت:

سبحانه-مد-كلاتنالى-ول-بصوللى@هلر@ي:ا؟لاو،

@ا@رادوقى!لخه،وصائبمتمررانهبا:المرا،وتبل:وحكت.

فبرن،12(.له:،ظ@"فائاناجحا،--

ولأبخيمييباخلةل:ظفمر@نفاذببياتذكصبعات-@تغ-ثم

5واحدهكنف@ىالا 0
0

كخدقالادقيد".برمبمثكملا5بعا،لناس-لباخدقه@ماأى:

ثها@لفلبلبناوىعووجل-ته-قلىنبحئها،،اوو@حتتى

ضبماذا@رادامر.ا)"كاهلى-تطل-ظو@ابهبر،و@سنيرو@كىء

يخكون..كئ4يول@ن

لبصر،.ب@كلمحواحدةالانالرومانه-،ب@ال-وت@

لابثه@لت@رالبا@طيم،ئي..لكلعغ،تال-.ب@نه)ن.

ث@.ش?ع@!

ا..نغير@لكثاف،3-(1)

2اثر-،@ب(2) 1ص1 0



فمان@رةصك@؟

ميهىونسهلدرتامر@ام@جمابلكاسجحانه-ذس-ئبم

والطامة،@عباهةلمبفلصرالو

النار،-اللبليولج@قهأنشألمله-:+سبطلرله-فىوالاستفهام

يلحمئ@كل3و@دطالاتقربر.
فهلعبادةويخمىويخ@ظ،@نبله

-

فلا@ض*لموتجال:الإدخال.بمنى@لاجلل!ن"و@جث

خله..دإذا

@لطالم.بحسبوعثه،اليلفىالنه@رمانيادبئلما@عرغ

بظ6،ثالىانه-أنالالل-لبهاهد--وشارأي@@ندأى:

شبنقصوأحدهمافيوبزبدا@يل.فياله@ر@بم@لفى@ار،@ل4

حبعلاالاخر،
وحع@شه.ضقه

وعلاذ@سا@ى:رلقمر..+الشسفر5نه-صبطأنه-

منجعلو@نهار.ماواليلبسير@نجمطهمارمعهم،؟الناسلمنض

لابتخلفبدبع@

القصروالدمىمنص@ى:مسى،أصلإلىجمرىفىة.وفى@ه

ب@-
ليابةصات-حدده-فىاوتتلىلممحم،بتئاامبنعافىمد@رماذا

يل:مسس،أجلإدقى@ه:،كر:ابنياللقيامةيومومر@ير@ا،

غاال
ة

حلردة.."

لهوا؟وبسنثهد@ترلعبم.لاليذو@ليامة،يومالىوقبل:

تالت-3وعليه@تصلرسرلى@ف@الذى@ممب@ين،ذرأبىبدي@



الألأونوالسثرلادى@لو.

ورموافهنلت:الث@صى؟مفرنذهبأينأنلىرىذر.أبايا
فال:أعلم،له

لها:بقالأنيخوضكربها.لأذنثميرش،تح@فتجدتنب@اك!-

.(1@لجتيثمئ-@رجحى+

سى،أجلالى5قوله:الجمل؟ونال
وقالى،،بلفعل.منالهقا

ملهثات@سينيتل!وغمافانلاجلا،،،بلفظ،دومو،و@فاطرعورق@
4قىصيةا؟"،بعثكمبا@لن@ولاله:قووهماطق،اليهبتهىمافابة-

ك@االءالدا،5ذكرهنافنمبالاية،"،بوماواخدواربكماففوا"
معبدكراأطرفى)د!اذلكعنخا@ولزمرفىأطرومالتها.،حا@.
،

ذكراللا+فناصبانجدانه،معكرةلرمرذوماانهافه،ولاءلقابتد@.

م@2(.مسمىأحللبلرغذكركاصبحرى"حعوللعني

1علىلوكميطرفةهخ@للرنبمااقهو@نوعت،
اقهن5

لع.+يو

ومطمخبوبحانه-وأ.-ذ@د،نلشالى-.لد@ت-أنعلمتلفدثى:
نها.ئا..@يهفيأندوةالناس-أيهاندرنة-@له@لىص

الىماتقعيموداءق..،مرافهبانذ@قىله:.فىالإكارأواصم
بتما.موووالنحر.صونسنريك@ر،و@@ي@@)بلاجنءكر"-

العببية.والبا.خ@..ق،مر@طاقهبانلا.نو*

لاالهدىاالهق،الإلهوأز@قصدالى-.سببه،هنعلن@@نىذلئ@@ى:

لاصحمالباطلىم@نيمرىأضكألهة@رنه،منمابدعرن@رأنعوا.،
ينفع.ولايخرلأمضير،زا@لاسنرقالانهالاصم؟بهذايا@ن

تال:لا@صهالتىشهمقأخركلبنعمةاناسنه-جحاذكر-ثم

اقس@(1)
30عى6كثير-بن 9.؟ص@بلء3شهحا(2)2

@

@ن(@-12الم



لفمانورة

2با+..،مق@ربمملفهنجمةلبرفينبر@الفادأنش@لم"

مهرحاي@مفناالماقل-لبهاه@-وثا@أبنما-عت-ولقد@ى:

لبطلكلا@احسانه،ورحمتهوبلطفهولدركه،@تهبمثيئةالبر،فىىب@ر
نعمكه.وصانج@حمكمنهوحموته،ندصبامر@لىالداله2بانهبنىعلى

ما.؟يا@مصنرفيرم@بهواتنغتمر.ضامدالن@ذلد،فى@ن.

:@@عبار،لكل!بباد.،ورحمتهن@اد-ا@-@درةملو@ض@ات

ر،ضكلالصبر.كنيإنان

ورت.تلتمالى-.ت-فكلك@نيراى:

@لملابر@ةبهمقيطعندماأحو@الالناسذلدبسبحانه-في-ئم
مخلص@دموا@نه@طللمرج؟غبهم)ذاوففال:،البرنىو@

الديق،.له

فد"وقوله
لض،@لامكيففالالغطا..ممعنى:لفلا.مقجمم،

ورماحقولهمءوضهوالاؤدلحم،@وكة@لىج،رأسل،ط؟لن@

توالظللماؤ..و@رتخبالا@ض@ل
جع

@وفرف-فةكضظلأ

و@ص

غوما.أوحلأوسبمنغرهأطلما

بهموأحاطصفى@نن،ناسماركبلاذاتى!
كلمناجمرا؟

@فهالاواطا،@طفى@لكونغطبهم..تعلولمأنوأوئمكتفب؟جا

وحمى،ثافى--

@

سلمبنيهم@نوتض@خ،وطا@خلاصيبمريه
بلا...مقيخه

لمنجافدا"
ا@ل.ق@رطإلىألبمواوعلهه@ةحمساتو@بفغلهفه-سبحا8

ت-فنهمبقرله:سبحافه-عنه-مدصول،الها،@مائمين،
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حياتهشرر@لات،عبادتدفىو@ءأى:مققمد،@ومنهفنهمكل:(

و@رعا..فاكلبين

كرابنلنم،فىالحمل.المنوسم@مرربد.ابنلكفير.؟ابئل،

الكناباورنناثم8الى-:ت@ترلا-فىللرادهوزبدأبقلم6ى@و@فا@

ومنهملنفسهفلانمفنمعبادنا،منىاعطفينافي
صابقومنهممفنمد،

ادأمرربموأدومجتمل@@الصل@لترسطمافاصلملقتمدياير@ب،

مر@ل.ا؟نلل@ثاهدمرللإنكلرطبا-صوبكونأطأ-.فا-

ملبهافهأنممابدنمالبر.في@باهر@ثوالايايرالامور@ام،

الىوللبادرةل@ام،با@للكةتابللنبنبىكاقسلاعى،من

.(1)مذ.،و@طللةمقمرأ،كلمس@بد@قتمدفنله.@ل@

إلجقاوما@صة،بقولاشحانه-محنه-برفقد@اقالفسمولا

."كفورختارالاص

نن@بقالى:@ة.دةاطوردكو@رخأبثعومرخر.منولفار:

لهتررمنه@هرد"رلقصشهرصدبدن)ذأ؟ختير.وخناروخافى

وشغلصمنبديكملاتعبرأبالر@أب)ند

لالى-.@قه-نعمودوالج@الكمر@نأثدبدهوو@كفور:

كئيركانم@الاورتهنااقدرئاملالمالةإقابأوماجمحدأكل:

لنعنا.انبمر"شدبدلهردنا،لنففى

الاشعدادإلىالناسبدعرةابهربمة@لسورةسبحانه-خم-ئم

هجحانهنه-الهم،أصوكلضال-ق@مر@تبةوللى@طسبيرم

ل:ظخما،ثثه.عل!لا@نلى

3صير-6شيرابدا:(1) 0



لقاةصورة

ولدم@عنوايدلاتحزىيوماوأخشؤارتكصأتقواأتلسلأثها

نرتغرفلاحقأدئةوغدإنشئأحوالم@عنجلىهومولوذولا

أل@اعؤعند@عفمألئهبنألغرور@بآللهيغرنمولاألذيخاألحيق

تكسبتاذانفشتقرىومارحامألافىمايغموأتغيثولملنزذ

خببر@عليئآدلهإنتموتأقىضبأىنفسقوماتتوىضكدا

باةوتسر.،ولاظيص.بان"ربمماضرايابها@لناص5والممق:
يميمبومخافىا@مو@لوأى:4،برضراوا5و.،نكفرولابهروهث

بني.رلد.بنفعأتوللديشطيعلاأى:ود،عنوادبجز@لا"

ضا..ا،صيئأضاعنهيخفىاو@نهناالبوم،قلنفعمن

ره@لولحبسظ-ولاأى:يا.ض@وأدعنجاذموردصلا.
نهممامجتاجهلحبناوالد.يدعءت@نأبأ--

رلبعد@ةنبالذكر؟،و@لرردللىالدسبحاله-س-وض

افإذاوأوئقها،اروابطأنرىهىينهماوالمردة
مذادبينهما@لغتق

ا@يركلبا@شبةاتفاوهنوم،؟
أود.إبمئ

بهشالى-ات-رعدما@نأ@:حق+انهوعد)نولا:،وة

لايق@لفونأوثاثحقو@لعقاب،@وير@سابو@ل@البمثمنمباد.
قخلف.أولدد



والحدرونى@طا"@بز.

كمورض@لاأكل:)الشيا،@لياترنحمفلاالامركفك،د@موما
اقهطاعة@قفك@انمولاومنعما،@فاوضيزظرفها@النيالعياة

سفإدالك@دالد،ال@ا@لااللالبرماد@الذات@@@@ق@وعقص@ةتاد-

@@باسلوصى،اذبالإ؟البوملهدابتزودهو@لن@الفطن
النلغ.ا@ح

طامةعنانلد@مايمرفنكمولاأى:.فىور،با"يغرنكمولا.

أمر..أضالوعقلنه،

اتطامحةعنبمرفدمالوكلان،عا@بالنرور:ظلر@د

-

ن@شولاث@ه:.الار@ل
ا

ىر،از،؟"8أدتأى:"راض،ا@ة

ووع@هلكم...بتزيينا@لماصىليحلكم،بادونجر.،عباسابيمن

ىكل:عببدة.أر
.@كرورصفرلى-نطنصى@قه-حتىغركه

مانجرالنرورصفقال:@راف@ذبذلكلو.يخر.سطافأ@مأكلت

رلمرور:.وأءلسي@ان،..أوثهو؟اوحما.أومالمنالإلان

يربد،ماشهونللغفلته،تاسكرده،ابأ@)ذافلانا.فلال@ض

المحدل.به@و@لر@

مقكرشءفيبندعنكملاأى:ينركم.8عثهبا،،"أنو@ظامر

.(1)سبحانه-ساب-لبها.بهممج@تالى-،محئوت-

هابعل.وجلعواسافىالتىلأمورق@افبأ.جحاله-بين-نم

مو.وقتها،وحد.3.مند.ة@يلاع@،"عند.@ته)نت.يظل

قل@رساها،بان@لسا"منيارنلظت.لى-الط@ل-يخاما،؟

نشكل(1)
2رسى،لاا 1عر1 0



لضانسررةا"2

عنلهعالانماإ
أ(.الاص..،دقهايابيالا@دد،

."وفيولصوص@وياالملز،بفدريهوينولأى:ألمج@ونجرل،

أكى.لوكرةمما@مم@@رحاكا،ماقويعلمأى:"رحاممافىأ؟فىلم،

مقندا،تكدباماةفت،ش@@نة.@النفوسمننضى،تدرىوما"

إلىك.عرم@تملدلألا@ها@و@لير،نليلرفقوماثر،أوخيى

نةتدرىوما.
4ى-نر.ل@منس،

باىكانت،منكائةفأ-1

اجلها.ينته@مكلنباىاى،تموت،أرض

ىفىيرجمانجير"5ضى.بكلعليم،تالى-.اقه،-@ن"

عبادةصوس

جمه@را@ةمقجمةالابة،لهذ.تسير.عندابئفيالإمامساقوقد

ل؟منحا-5افهرفيعر-بناعقأصدالإمامسرلمنهاطالايار،،

لايلون@سالفببمغاتغو@لم-:عا@ها@صلىا@-رسولل؟

الابة.مف.قرأثملا@نه.@

عليهأ"ل@نبى--فثاللباثيةأملمنرجلجا.كلل:جماهدومق

ينرلمتىفاخبهقبةجدناوبلا*ماتلد؟فأخبرفىجل@مرأق)نو"-:
ث.2)يألة@تهغانزلأموت،متىفأخبرفىوالع@مكىعكوتد6@ص

ب@ىقلا-افه-فىاطمورلتىا@مقزسرر@دا،وت
للرأغ..المطابقالاملالييهالملمعي@ل

بعمنى@طفبا+وكومه،بفضهشال-@قه-يطمأقمنمولاط
ءثا@.ش.@ط

.*7الاية)فالأصسورة(1)

30صمحصء6استفسىل@2!



ا"3و،ولنرطميم@.

اناالالابىغببكلبلص@،@مذ.نىمحررة@لنبإلصولبست

مذ.ختلانمابمل@ه،نعال-أته-اضافىفبما3لطدان@اد--

نءنج.السؤال؟@أو؟للنيبات،المكاشكر؟4باالهمة1

مقيةإولارصاد@اا.وطهوالطبيب@لنسميخبر؟وط
ا؟

لمال@ىمرر
@س

المر@بو@ا@)حمنمالومملعلىالمفئ،لالالقعلفبفدب،ئح@ف

لدىيتينىعلمفيووكرها،مور)؟بهضتعالى-@نه-عمأما
.@أو@أو@داللفمجتمللامامل-

لاوماشرلا@النه،عندلاضالاثى.منوإنةيتولاذ@فهوصدق

مملىم.ك@

ببهطننللنمال@قصلشان،لرصة.محروكفرافهةةوبا

لأوسلملرعبه2وعلعدسبدناعل@نهوعلمهلمباوحماونانماخالصا

عفوربهلر@سكتبهشرمدشةقاهرة-

مدسبدطنطاوىصنة.415ضعبانمن@طمبى:.،

2 1لأسنة.ابرلملىمن5 م9



ا؟يةرتم

3،

تدنرتسهل@شرإثمالدس

المفسرةبةا@

ا@ممه

@ا..

الحدبص..لهركلنرىمن@لنام@وم@

ت..الح@و@لىا@2ثواالذبئان

يهمة..اطلقمانيخنا2ولقد

لكم..ضر@فهصرا@نالم
فهوبههبسلموس

محسئ..وس

ضرة..منالارضمافىأدوو

@ةانقىالم
..4يو

ربمم..اننراالناسبأبها

رفم

اسه"

6 0

لأ،

هما.



لؤسيطلتفمميزاا

ا@ريؤللقر)ن

@ير
ص@صى

ا@خدةحصرة

المجر@

وول!الصلاص@

فانيةالطض

5 1 4 0 هلا8
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بغالم@ليرمم@لرمحيه@

دمةمف

ة،السجد"رةسوا-
فىبخمالمصحفونلاثو@قنيةرفناموهى

رر@لكية.أواخر@أ@امن@ى:افىصنون،،سورة.بدترولهانص؟

للنلبع،.بورة+نسحى-ماملشه:.الارسلظ
عباس.أبنصروى@مية،ومى

أفق5تالى-:بقولة-نبد(2يات،ثلاثىصبة@ثا@كهورد@

كل.البصرفىأبهومحثرونتسعومىسقأ..،كان،مؤمناكنكاة

.(1@@دا@ية..المدا@فد2بةحونلانون

نيكانل:6يرةهرأبىعنالثيخان@روا.السور"منهيلفضاوش

برمر@ربقراوسم.عليهافهصلى-
دلسجدة.نزبل،أنم."الجمة

الإفان،.أفى@لمل"ص

-3عيمر@فهعلنبي-نآل:،؟جايعنأصدالإماموروى

.(2)دباركوصورلررة،تيقرأ،حتىلاينام

ألهببانوب@.@لر2نلزعللثنا.باالك@ممة،دورةه.وفبدأ-3

ا،ملىلرسرل-أنزمحرا@انبئبارد@وقال-،عند@قه-سق

و"-علبه
نف@ه..مندمى@قرلهت

@01؟2شيرالارنيءا(1)

شرراءممبر-6ء362ي@2(



مفلاهرومنعباد.،علنمالى-ات-نمممق@رانايسوقثم

وبدبمقدرة،
عالم@ذلكخاته،ث@ا.ل@)حسالهو)رادته،ونهولظفه،

ظقوبدأ@خلفهثه@هصالذى@صقبز@رحبم،@زو@ثها@ةالجب

!"ط@..مقالإنساق

@لئركيهةثه@تمئجانباذ@بحدالكربمةالسورةتذكرثم-3

مند@ااحو@لموتورببط@ا،بماعبادوشوالحاب،لبحثحول

لطقفون
قىممهولوتالىت-@لمرمح@ا،مؤفىاتصويراللحابخا@قمم

@رعمنلأوحمنا،أبمرنارب@ابهم.و@مءب@فاكسو@ر.إذ@لب@رمرن

مو@نوق..،)فاصالحانعمل

المؤمنخششالى@نه-أعد.ماممةالسورنالرنذكر@نوب،-

بمدكه"مقابمئالكلنربقأعد.وماالاننى،منتى4نعلهلا@ثو@

والاضر@رخباربايا،اةاقضطهدلساوتدلى-ناالنه-@لنقبلىف@

علأ.صبعلىق@صجمالف@)نماكل

يستوون،.لاسفا.ن،مؤمناكن؟أفلىكان8ةتال-قاله-

لنبيهتالى-ل@-أطا.لىماذلدإبدالكريمةالورةفيثم-.

@رشئامقنومهمنه@الماطو@اءيخهنحم،ملىالسلام-عليهموص-
رلقاةمناربةنى.فلاايهن@لكلابستبناص2وقد@لؤمز،5بهميخأ-

وحعلناء)سرايل،لبنىىصوجنا.
ام

لمارنابا.بهدونأنمة
عبرو

ا،

."يوقؤفيفىا؟ياتناو؟

2باءفيو@لتفيالتدبرعلالمئربهينالكربمةورة@حفتثم-6
تهم،سفام@مننجاعاوعم@رالفاد،د@لى@صو@متعالى-،-@@

يتهطرفىيخيوأةعلبهم.بردبانوصلم-عليهصلى@تهالنبى-وأمرت

@منماط.صفامنمالعيرأندون



كالنغبوفلقين.صا،بهغنالفتعإمنامئىيصرلىنتمالى-:،كلال-
)نهموأيتظرعنمداعرن@ون،نجفلرولالمإبما@م@لىبقكفروابنفع*

."ونحمنتظر

ةكرزاأنانرىوضه@لجت.رة+لىلسو)ج@افىعرفهذاب@و-7

لابعثص،2نالترأنوعدر-،،وتلمال-اته-وحدأنيةعلىدلاحبا،

حق..والبزلهص،لىسابو@ححق،

لأوسلموصجهوعلىألاعدسيدفاعلاا،وعلا

4ضانمق3 0 عغوربه@لر@سكتبهم19854123-.51

لخطلىىصبدعدد.
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.

ء

آخزفخص-لته

آأ@لفلدين2زلتمنفيهلارثأئكئبيلتزالر@

تذير@منأنئهمقالتدرقؤماربكمنهوألحقبلآفزلهيقولون
والأرض\آلستمؤ1تظقلذىألتهم@يفتحونلعقهتمقئلكن

نهءلمحومنمالئمانعرشعلىأمشوممنىثمستةطخهما@وما

ألسماء@منلدبزآلأض@كرونتتذأفلاشفيغولاولمآمن

تما-سنةأتفمقدار@كانيوسفىإليهيعرجثمالأرضإلى

@آلرحيمفيئعزآوألشهدةأتعببعئمللثد@تعذون

@طبنمنفشنائيضققوبدأال@ثئء@كلأخسنأتذى

نفخوسولةثم@@لابتاصتنسنلؤمنفئمل!جعلثم

قليلأوالأئدةوآلأبصرتعال@لحموجعلزوصصمنفيه

@@تاتشكرون
وقدسبقحمروش@لتعىجمنىافتتحصالسور@نىمقدجلترةص

ثذال@@سالا.أ.@2ذكرنا@ن
ر:لرنفصيرناعنلى@لقيلمن.@

..@@صوا؟ممر@ن،لو2ة،البقر



1؟9و@رصنين@،،الحز.

فه@طروتأنب،الى@لمو@.اكافو@لأنرب@نماملخمه:وظنا

الوالتنببهالإيقاظسبيلعلور،بمنى@)فنتاحفىوردتفد@لقعك،

الفركثاأنفىالمعارضينفريند@و@ندبقرل،تالى-@نه-ن

ذمنهر@انرفىحن@منومنكلام.@زلفانهفىوالقر2نآهااقه:@ندمن

اقه@دانبةروفجنى@طمقوس@روف،منوففلوماكلاصم

وفم.كاص"تنمدون

نهو@دمر@.مئله،انهاشمند@تم@منزلاكوةقثد.فيكنتم@ة

ر،اوسومضله،سورهاثراكر@ول@ذدك،ونمب@دكىالهلقمقشثنم

مق

بن،-غراوالتلبمعبزوافتدتحدى،فئالنساهلمناكل

وحمص.نالى-أفه-ندمنه@رثلنأنبفكرلبت

ببانالمالمين،ربمنفيلارببالقابيلت@ز5لى-:ظوفرله-

جل-و@زعند@مه.مننهكصلائدقوأنهالر3لفركدلمم@ر

وعمه@لالمي@5ربصوخبر..مبندأ،@كناب،لنزبل5ونوله:

2 5
.(1)0،مماب"منحالأوبنما،ممزتفيه،ريب

ربكأمنالربم-؟لايوصابهاعلبد-الكتابهذاكنزلي@ى:

عانل.كلفىدر@نىأرربب@الل@ولايه،لاثكأسومنا@لالمع

@نهلبيانوالهبر،@لتدأبينبح@ث@بنفىلر@ب،صبحاله-ر@ل-

4صاجمل-3حاضبةراجع(1) 1
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منمففىوأنالرب،أرالثكمحلا@ت@لقيةمف
أن"

مفا

@لين.ربمف2نلفر

و
المنغدقالتىهى5@تردنجورن@تمالى-:،-4قوفىأم،5

والهمزة.بلبمض

لم.)فكلروفرلهممقالتمعيبآوالاحنفها

خلقه.ااى:الكنب،فق@افلانلى:يقالاختلاق.الاقر@.:و@

@سا،.لل!بكولأمانروأالجلد،قطعكعدىالنرىمنوأصه.

@-،ععا-ان@ثركون،مزلا.أبقولبلو@لض:
عندففسه..مقو@ضتاته2ن،القرمناقد@نى

أقو@لمعلردر@لى،منمو@طقبل8رحل-:عزوقرلا-
له.طىحمبا

لاأى:
موبل@ا؟للىالكوبم-الرسوللاننمع-

فإث@هالماسدة،
وجمل-عزربد-ماالبدالماثوالحقمرا@لتر6ن@ة

وصم-عليهل@صلى)رسالا-نىاءعةشحانه-بيه@-ثم
أتاهماقومالتنذر5فقال:عليه6نالقرالافئ@وق

قبال@نتي.من
."يهتدونمحلم@

نافبةما،5وعانب@ه.ذس.ئ@.بمارن@بفالنخومرو@لإندار:
لتاجمد.مزبرةش،5وأياهم،أمحل،ننير،ء5

أنذلنا.وئدالطبركل،تدمضموباعد-2ة-اقرأت@ى:
ممايا-ميبهجننمبمالخ@مننذيريانهماترمالشفريلهد

.@وأد@اتم@رضاد



9ونالعئر4دىيل@لهز.ا 9

ويسضبلىاللسنفيم،المر@ملالىكتدواأنرجا.لكةلعلناو@لى

اححموتك
@ب@.ندعومم!لماوالاستجابةيطاعةا

ايربلاهمز@د2!.@رعلتللام-علبهحماعبل-لمنولابقال:إ

فدإحمايلرصالاقل@هه@.،وسلم-إعل!أفهصكالرصول-أرسلللأبفه

نشرسالمالرصولف@اللفعنااطافينقلهاولمالرمن،بماولأندرستا

ونثريانها.مهاويع@منهاجربدق@نومه،@لى-3وعليهصلى@ه-

وشنلإاؤقديى)حلالمنبستحقهبماذانه،ملانهسبحاأننى-فم
"،أيامسنةبينماقوماوالأرض@مو@@خاق@ال@@ته5فقال:

ت@رظسط@كل:ارقت،مطاقاالتقواليوميوم،بعباموا؟

نعالى-الا@نه-مفد@رمابعالا

فى@ةطنهماومايخلالر@شرالأرضأدنعلىظدرفه-سبحاومر-

يملكىوت،ا،نال@فى@التنو@ل-عزولكنه-طظة،@و
ر.الأصفىوال@تارال.باد.ح@

ابئكللوالداليا-بامسنص:اطكللأيام،هس.القرلجى:.ل6

رضا،والمواتفيا@@ظقالشالتة،الأباممى@برم)نعباس:.حص

@منسنةأ@ف@ر.مقلى

(1)ادفي@00،ى

الارض@هنهأياممقباما،هفرولبستماملخعه:المالا.بحضوثل

@لارفىدورف@ذ.@ن+@ناضيميا@زضرض،ا،@فأبا@)ذلرنما،@تى

هوو"رحر،ا،هذ.محلونهاراليلاكزلفمرة،@ثصنغحها@مام@ود

ية.@لضتنيرةال@@لأرنىمذ.أالنا.نحق@نايلحعقي@س

@لسحدة(+13)م@ء،1ء68.القر@لفو(1)
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عند@ه،شلا2ن،فى@قر@ذكورة@@لستةباما،هصحقيةاما

يقرلفما:أتى@تهأبامفىمنا،مقد@ر.وتمبنيدماإلىمخ@@ن@سيلولا
بران،،

ا(."كاتمدونسنةثا@فركضدما

استع@م@@دإشالة@لرش،@لأضوكلئم"نه::سبطله-وقر

@قه.نثح@شمحلىتهر،:.

ة.لاصملاييلمثبئرالاباكانالى-@فه-وعرشيد.:خفىوفال

2بات@@حبعملىالعرشلاضوا.اذكر@بخا؟بئ.وعض)حلىفىذكره@

ممالى-صئلأ@ه-أتالىللامة.لحفننحبش،الصعلىا.أما@لاعتو

مححالصإنجانه-لالابهطيثيل،ولاولاتثهافملرلاو*-يف

وصرك@لأضليس"ةبهيبنلاكاشوبههورجمربالىنين-،بفاى

البعير،+البيبع

حثال@-اليهبتم@العلميمقولفبرولثت،6الإيماق.مماجمبدأنه

لى،-برنروالاضريهئنرل،يخرالبفمالد:الإمامتال

لجمة.عنهؤ@لو@واس،بهوالإجمان

أطعدشوتال
ص

ة
بالصظ@،-الإجمانعلجميما@لفقا.اتفق

ولاتشه.تض@ريخرصمن

و@نار.-نقول@؟افكلمر@ذبهذا@@نالر@زى:الإماموفال
(2أمالبه..،مدةنهو

.10-221د-ي@قوفللالق(1)

2ص@ائانعفوةتفبررا@(2) مخلىورعدخينالثخلفنيآ63



(90وقوالنركللحا@بو.

عا5سبعات-:وقرلا-
لةل@ضفيعولاولىندونه.@قدك@

عرو"-@دوزنماذا@االناس-أيها@كم-@ا@أى:ون،كركة

ولاضفبم،بكم،.أراثتا@نيخصركمناعرمئأى:ولى،ممقوجل-

الممافى@ر@صة،تتشلونأنلاجمنرص-لم،ل@ضمهلكميفع

لتذكرملضطكمأنضانهامقالتىاليظ،@لر@كع@مذ.ولسمرن

العالمبن.ربتناتولاعةوللا@ثبار

اقهةقدرظامربذ.ة،لأع@جمها@ا@فىشجمع@كربم@@@ة*

للفى@لهرفيأمر.،وكالفةسصبتهمىثوببوبينالى-،ته-

وللاقبار.كر@@

أخكاعغاتذاته،به@فرعفماجقالىسبحانه-لفات-ثم

)بهبعرجثمالى@ارفى،د@.مقالامريدبر"ةضالبعه،ظبق

@ون،.طضةافهضدد.كلبرمفى

و@لإيقان.الإحكلمبمعنىالتدبومق@دبرقال-:،وقولا-

ثامهانىييمالبدئجهذا@وعلالأثيا.إيجا،منا:بهوللراد

قجة.الماعرمةالامورئمتابفىالن@لىوربير:وأصل

5وترلا:

روولدرووالارتفاعالمعو،بمعن@جير،منبعرج
ة

يعالى-.البه-

"إبه"نىولض@

دافىمرا،الىبوه
نه-شحاوأحكمه-بر.

السائىةادنبانضجم@ادىصل-لط-@@أنةاكل

@عورقالديةيال@محلابحملالف@وصالساعة،نؤمالىأنرضبةوا؟

فىيو+الممبرتوالثنوةمورنلما،قاد-لبه-لمشدنمللنقنة،
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بوممرمحدم
الدنيا.أياممندوش@@ماتسن@أ@صنءقد@ر.@ان.:@@@

متلتاةرضا،إفىالحا.منوترر:@حصه:ما@الادماا@؟

وكابد@ر،له:،بض
نال-بريي-أى:.4،أنضا"ت)فىوبة،دا:إ:ا

واقىلها،رض.إدصا.@ش@رلا@هدسة،ااعاةوءالانتانوء،مح@

لم.يخرو@اللان@منحماويةأصبابهفإنا@بابه،باعتارالصا.ش

3ونرله:
5

وجالصومذاندبر..مربا،ذلل@أى:لبه،ابرج

ا(ا@تعالمر.-لللان@؟عففىقيبهاأوعىرعد..نهثي:عنجماز

@لسما.الأمومييديرأفهمنانه-بحاذكر-وتدالط@ا.:يمفى3و

ندرن،.ساسنةأ@فمقد@ر.كاةيومفىإيىبرجنمالارض@لى

أطمورةفىوذس
ق-همياضصنةكألفربكعندبومأ@انج،

ال@سورةوذكر
رج

كا@مقد@ر.بومفىواروعاليه@للانكهنمرج@
باتا؟مفهببواجمعسنة،أ@فينخ@

@

وبهين:ش

ول:ا،
ا.

يرمأنمنعإسأبنمحقاجا.
موشورفالبم.الأ@ف

وبرمرف@،وا،لسو@ص@هااقهخلىقىالشةياما،@حد
لفا،

ويرمفال-إلبه-وعروجهاكامرقداربمر@الجدة،رةصق

برمموالمعارج-محورةفىألفا-@شين
@تبا@ة.@

المؤكهباءضبار@لفالا@ت@وأن@لقياط.يومالمر@دجمياأنالناق:

@ذيدشال@-:،نرله-لهدا@لرأىوبدلو@لكلنر
علمير،بوم

.(2)يخر@كل،9

2رعي-ا؟يفسير(1) اض-1

الضنفبعلى@م@للميخ53@6لببان-أضوا.نفير(2)



،9؟ونوالر@ا@@طلجو.ا

يا@ل@وة،دي@اخلافجمسبطولالتفاوتالقيامةبومأنلى:

صنةألفخينأخرىحادفىوبما@لس@الدنجا،منألسنةعالة@

ولحم
ك@ذالث،1له:فىتولإض@رةا

بمو،صبم،بز@لرالزوالشهادةيب

جل-.و@زله-أخباربهروماأ،مبطوموتالى-،اقه-ال

يالالا@ظكلو.@بابلأ،نا@@ينلكانمف@الىر@أى:

مررعب،@للنقنة
عالم@ص:وال@اثة،لغيبعميالى-:،لاته-

رممانلئ@.عيهيخفىلامثاهدله،مامروكلللس،عنمافيكل

بعباء.أرجمم،غايب،بنلبهلاافىلزبو،يوبطق،

صى.وأنتىكلبنى@حمأى:خلته،ضى.صأحمسن@لذى"
لخه

هعلى@لنحو@ان@أوجمم.له-صبحالافه-الرن،خافىوأوجد.

مباة.مملحةويستديهحكته،تقتضيه

ماضىئلأنهعلللام-بفغثخلفه5وقرأ@بهورفى:الثر؟ل6

نب.علفىفيرقفافلل@ودفةجر،علفيسلث@ه.،صفة

فىواللام،كررة@القه،عالمر:.ناةممروووأةشير@قوقرأ

وسمصل@ن@ل،باللنى-صمقبللابكرنأنول:ا،أوحه:نبه

لأ.)ا8..@لهوروضاصضي.،صعلعاند

منء@م@الإنازخاقبدأوهنحالى-:-4قوفىبالافسانوللراد

2أي@كمظقبداو@ى.طيمللام-2ئم-
أحسهعلىار@ط@ن،مزدم

لأ@انجكويهتته،فو@ى:له،@جللمثكل.ولبد@عررة،

منهوكنفملتنسل

2ص6فى-لهنو؟@ديرفنحشسير(1) 4



العدةسووةكا"

بالنحف@.وجمعىكلمااوأص@خلاعة،من@ى:سحه،نى،.

د؟:وو@لن@به،ولابتقبرات.لايهنممصتقأى:مهيغ،م!من،

الوجل.مةصرجاف@@ك

م.ما.أومنعلين،منالذى@وعد.الخوقضاأى:سوا-ئم

ببسبو،شكله،وس@خانه،عاللثملثر@ك:،
قأكهو4،أ@نلا

صررة.@سق

ورحمته.قمرتمق@ي:سرحه،من5سبحانه-فيه-ونانخ"

بم.توأحمقفىملاإنانا@)الإنسانمذبهاصار@لنى

ا@ق،3لهنارالتكريمالفثريفشالى-الروعالبه-)ضافةو

@قه.ببتترلهمو

التىر،بص@وا؟به.نسون@لذىال@ع،ذفى@بصهلكموجمل،

لسطتا.بوالاصما.وتحرنبها،لوننمةالنىة،ئد)،وبها،بمرون

@لنحممفمن32غىلىقفبإن8لرونعاليلا"وفىلا:
نمولمرتعفةأنهعلىمنصوبفل!،"ولفظوالمنزعة.نرةل@ك@

ون.لنث@ولا@

تثكرون.تيلازماشااوضرون،ةلاقا:شراأى:

عصممونالا6ئم-بنووهكا
شالى-@فه-أوجدم@@ه-،

موصكعلو@ه،منىما@رو@صالحتهمشتملوصشنه،تجص
كلفي

رنظ...و@نةليامن4بانرخلقمعرامحل
ومع

@منهه@فقافىذللى

4نجوجطبطصو@نه-شه،ءلىوجل-@زيهروة-يكللدف

كور،.لهمباء@مقرقليل"



9؟9ةو@ثريفم@البم*

الهمأحرروعوطها،ورودك@ينالمثز@بهال@نةععط@ي-لم
-

قماد-:فقاللا+@دويهم،المدنينقبض@ندطلكلة

جديمضقؤلفىأءنافىالأرضضئناأعؤاوفالوأ

تق.حب@همبل
أتذىتموتائلكيتوفئبمكاقلكقرونربهم

اناكصوأتمخرمونذولوقىئ!@قئجحونبكصرإلمنثمبكشوكل

إت!صنلانغملفآرتجغناوحمغناأبمررسناعندربهمقبريهت@.

أتقؤلهحقولكنهدنهانقسلأتيناكلولؤثهمئنا@موقنون

مقجهغلاثلأنمنئ
بمأ\أفذوقو@أتجعينوآلتاسلخنة

بماكنغطلحقد2عذابوفوقوانسيتك@إناهذآلقأءي@كضنبمحيتئم
@تغملون

@

@

مذا8الارضفىضداأظاوظرالملا-:تع@تر@ه-لقرطى:كللا

قولوأسلهنىابا،ناوريطفا@اممناالبحسلاأى:ىجم@.@@رل

جمه.عايهغابلثى.نقرفاو@لربذب(إفاا"ء@االبنضل@رب:

)أ(.ضل..،ندر.:أ:فبهنه@خي

حهفيوما@لفامةليومالإبمارسيلعلهالكافرونوالأى:

لجةاطإلىطدأ%بهةختلطتوالىإشدنا؟أ@ساعارتأ@فاصاب

ىأض@رة
1جديدأأخاةونخلئ"

0
0

مفوانتقالإافرأبكا@رون،بهمربافاةمبلسبحاذ-:،له-وض

ع@19.ا4الترطبى-كلفير(1)



@صةرةصو

منأصنعمامويةح@الو@ببالبص@كفرلمبةح@

ت...وأ@واحيامورز@مخلقم@نصتعالى-اقه-بلقاء

ر@مبلقا.عليهم،والجهلالعناداو@سشلا.3بمافىلانعلماس3بل@ى:
ا

ب-@لى@طياةإعاثهماسقبعدوافدلافهمجاحلعن،زونحه،؟@ق!يرم

كاص
"

جمدأوتدالى-ةا،-أرخ

ارمذكوشثانوايمووا3

بقبمال@-أنب@لاعالااليه@ود@أننلكئدصبحانه-بين-ئم

الرثمبم،وص@لنىالمرتسلاابتوألذ8فقال:أروا@مالمرى

قىجرن،.رحم

توكلأ.ماجقال.تاوايخاادئى.أخذوأملهفى.أنومنكم،برفاله،ونر
@و@الر@اشوفيتهكعنىمالىولريختوتجفه@،روحهشولاأى:اقه،

رائيلى.عزالمرت:كلد

له،ش@يتواطاحدبقمزلا.ملىالر،فىبم-@9دسوالرأبهاتل-أى:

جنلك-كعا@@مىالن@للوتطاث2جالكمتهااعفبفى@رواحكم

كمكنربسبضاب،منشحقوةممايخجافييترجرن،ريممالثم
كم.جرهو

بقبضدامورمر@دوت،؟4مدد@الادتوقمناسبحانه-ولشد-
تو@ه@)ذافبيف5قوله-فىالملاةءالىوأسندهرواح.أ،

@اللائكة،؟
بذلد.@قهافينءطهمملى@لوتانأصنهم

@@ا،صحمينالانفىفىيتو@قهرلاتفىانهةافىبحافه-وأسند"

قدره.وبقنانهالالابمرنن،تاط؟ش.؟لأكل،

الحابنجفونندما@لكلمرفي،مزلا.أعر@لنه-صور@سبحانم
بهنمعندرؤسه.كر@ناانجرمونصاذتروول:.ولمخيفامر@بايصويرا

ار@محنوت@ب،وص

ب@فصلاا،صنتشرمئشباأبلرالض%:و



2ول@ثروندىي@@لؤ. 0 1

@أمممالننكبى.علفلبثيءومرالظى،منناكوا،4:،وثو

@تهصلهالرصول-بكونأقيمعواء@لابنحر-بفمنىوفعله

له.بملحمنل@كلأوو"-،علبه

يم-الرابها@رسولى-كلولرلى:
الذبقالمجرمينأولندحال

خاأماميقفونوممواثرا.،البمثايمرواا
علىخفكثلىسابهموبفلةلقهم

لقلوب.منهوكتزلفرانمر،لهىشينا%لرأ@ت@ذ@فىىرلكالهم..

يتصح@موقؤن،)ناعالحادسلكلر@مناوسسناابمرفا5وتوله:

فى4بقوولما
العيب.المونفما

دا.مصيرايرالانخنياربناوندم:بذلةيقررن:@@
قرل@ويسمع

خل،@كاللدبا.رلظرجا،5وضلال،خا@نرئهكناططهوشم@

انواقى،س41رسوبهصاضاماباندأا؟قؤن،مر)ناءيلالا.ص

وأ@الأدص.وأشبد@قص،البر@.انوص،@ث

ام،والا@ترات.الا@ان@ذأولكن
لذ@ووأوانه،فرفىحما.قد

صنناولرماكلر.:.ملىسبحاله-عقب-و@فانهم،@بحاة-لايقبد-

مد@ما...،.شلانبناكل

الىالإكان،-وترفبقهاوهداطمارشدنفرنؤقىصأنشنناورل@:
ئى..لاب@زماوتدرتنانا@ه،ار@دتنهالانلفلنا،

نىلى.وضقغنبتولكن@ى:ض،الترلحقولكن

نظار-ا،عنرهماب@لاصتاسمونالبون@@@البنةمنحهنممخن،،

لرصلنا.وتكنههمدا،@مرعقنوقهمبببأجمين،@اسوم@5

لايجز@اش.،نالى-@لنه-فدرة@نياقثكربمةالابةمقلملقصود

5ندجانه-حثنه-للا@ن ونيؤنر@نهمعلهفيشئالنينأننجت1

@ستعدالسو.أبة،على@فدسعلة
يمبن@ويطلنار،الى@سصبكوندمم،



2 لسبطيءروة0

لعدا،وكل@وسهم،لنقا.كلاالنلالةادابةفىوا3
3سرلةفيكولم،

رلأرفى.لسو@تعرض@أجنة@ل

بل-بان@ر،،طنانلل!افىيمبزأنتفثتبحاة-ت-أن؟

تالف@ر.؟طربقأول@دىطربقاخ@ارممهابمالكظمةدطيمة

@يخلقنا@لإنانإفا8شالى--
صبعاقيط@ل.نبتليهامثاجظفلا

)ماالسبيل،مدينا.)ناي@وا.
1

وراه.كأماضاكهاط

بلكا@هدكمعندما@البرمينيفاللؤلا.ماسبحافه-بين-ئم
نيت@مبمانذوتواتافى-:.نتال-

نياع،لا)ناهذأيوصيقا.
نممدوق،.كنتمبا@طلهعذ@بوذونر

4صلوا؟لل@ومات.رأكلم@حقبةوافرقى أسفىيكرقأن0

ناوالتحبير؟وطبه.مرغولفىذوقه
@لتهك@3.بابمقالن@بذوقعق

ج.وئبلهماعللجلذوقلامرا،ليبلونفنرترا،5ترله:فىوالفا.

وللإمال.@نرك@وصلازمه.لغبانبا)دوالمرئة.@

بهملجكاعنماابرمينلزلأ.يقالو:@@
ماعوالهيبهاوذوض@النار:

ساتماحس@الب،مقومانيلإنجاوللب@وموجحوءوامالبمفسانيكمببب

اقووذوعللاكزبهم،)صر@ريمب@ثناكم،وكأآاند@مكجانبناخما

6"ثبو@ص*االيا@تىأعالمبببيخ@ونصاتمنى@الع@لب

ياتوزيهد،لتابل@@أ،ذوترلفظ،جحانه-وكرث-

و@لثانب.لنقرخ

العذ@بفونونالمبرمىمزلا.كزبثةالورةتزكئم
الىو@قلى@،

)ده3لقلوبوببجعلننوس،يئرحمكههصخر،2شهدعقللدبث

كله-:ندد-ثو@بميشال@@فة-أع@ؤما@ال@ت@،المه@نين@ديد



2سنولنرالحادىبرء 0

جمداخروابهاذكرواإذاآتذيئجايئنايؤمن@تما

عنجنوبههتمتخالى@لابشكبرونوهتمعدربهموستحوا

@ينفقونوتمارزقنهتموطمعاخوفاربهت@يذعونأئمضاجع

@نر)يغملونكابمابمجمفاأعينقغتنأخفىلهممآنفشلغغفلا

اآلذينءامنوأما@لايئتوونفاسقامؤناكنكانأقنكان

@نوأيعملونقىلابما؟آئمنوئجتتفلهمألصئلختوكأ

ا4عيدوآمتهآيخرجواأنأرادوأألنار@طآفأوئ@فسقواألذنوأما

@تكذبونبهءكنتمألنارأ@ذىعانابذوقوألهموقيلفيها

لعقهغكبرآلأأئعذابدونلافئأآلذاباقن@بنذيقنهم

عنهآأغرضتمسرب@ئايتذكرتمنأطلمومن@يرجعون

موسىولقذءاتثنه@منتقمونأقمؤجنمقإتا
أنكتت

@إشزءيللبنىهدىوجعلتهتقابصتنيةفىصفلاتكن

نو)ثالتناو؟تجسنالماصح@بروأبهدونأتمةوجغقنامنهم

ب@أفيما؟أتقئمةيؤمبتنهتميقصلهوربكإن@لو@نون

@مجتلفونفيه



ووحدأيخئا،نالرتناكالد@لة.ننا،وبلئ.؟!بزمن،)نما8لى:

الابا@.نجهأى:بها،ذكروا)ذ@ل@نفية،الطشة@النفرس@حاب

ربهمجممدش@حواكأدده،يرمنتالى-قه-سدا،خروأ،
@م."

وجلى-عزبه-يايقمالاعنكلوزمر.

و@بهر.الافقي@*؟.وعقسبحات-طامته-عقر،،بتكصلاومم،

أتو%الى@نه،وتتربهمفى@ب@دكمأحوالمبحانه-صور-يم

ةودماض،ر:@ميدعرن@النا@عننجعبهمثتجاقلقال..بماي@

ف@لحرجلحنجفامناوأعهأعل.فيالرك@والنافى:

عنه.للنتة)فاده،م@صفلاننبافىوبفالرئه،)ذافرسه،

بخص.بهوالمرل@البارحمة.وأصلهجنب،حعو@بنوب:

فوم.الالكل.م@نوس@مجح،خحوالمفا@:

سأبامم،ونرأخلتنى@لص@دتين،لمؤءبنامزلا.أنو@المني:

)نابونوخلاعىيربهميدعرنكر@همحالةور@حنهم،نومهم.أماكن

كم.رضا.فىوطصا،5عليهم،خطهن"ض،"

ويد.مروص.زن،بخض5ناوصفضلنابنرزقنامومما"

ين..-أ.فرةمن3ما@ضقرنلاتلمسبحانه-:،لا-وض

الحظم.@والئو@ب@ء،الزالطا.اني

صل*مرلنبى@ممقرب،أكانللا@سر@النفوسنتى.فلمفلاأى:
نطنم*وماسبالبلجبنات@@لىمنينلزلا.تالى-افه-أخفا.ما
لابخوضتلر@م.ونحد،أجمنم،تقر؟ئو@بعن

نفو@هم..



3فىووالمثر@طادىلمره

نيا.الفىلماء،أحادبببمرانماالجويلومذا@طا.

المالحن،أقهلعبادمئرفةعورةلربمةالاياتمذ.فىنرىومكفا

م@مأكروالنىعبارة،بهلاتثيم@@لذىابو@ش
به.تمالى-@ته-

أساتحالإماموقد
ثثحاا،عددأمن@ل@(للأبالهنهتفسير.مدفيبن

ض@رعبل-بنماذمريىالإماممارو@.نها@هل،تجاملفىف@ةللرارد

كنتل:ظعه-لاته-
قريبأبومأفاسبتمفر.ة(@)نيمع

لمجنة،ي@خلئىبعمل)نجفىاقه،بانبىئلت:يي،ومحقصظ،

ير.علىمن@ييروأتعظيم،لمكنمالقدفقال:ر،النامةيباعدفى"

ن،رمذ!وفمرمالملاة،وتفمشبنا،ن@ثرك؟ولانبد@فهطيه،ل@

ئم@بيت،@تحج
لممقةونجة،لموملحير؟أبوابملىلدألا@دل:3

-

أفرنمالما@حين،ضسارا@لرففى@يرولوصلاة@ة،@كطفى.

وعدمأ...خرفأربهميدعون@لفاجععنعنربهمتشاق5:(@ا

جمع)@ا:(@)@تهلرصل6لت:3يريدبنتأحما.وعن
@قه

بصعبرترأدىمنادجا.@ات،مبخ@."ضوا؟ولئا؟
الاق:@

-

@نالبغدى:يخن@يربمم)جمرم،:باأولىمقليوم@بملأ.صي@م

المضاخ،.عنجنوبهمقجافى"نت؟

(@)اقهلرصكللل:3عنه-اقهرضىهريرة-أبىوعق

لت،رعينمالال@ين،الصالمبادىأعددثل:نالى-،@نه-نلم

.(1)8بثرنلبملىولاخم@رولا@رن

يخ@التسوبةعدم)نفتقدعد@لنهأنذ@بمدسبحانه-بين-ثم

ث@ص.6ك@-ابنراعتفمير(1)
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يومجمان@إنماإنانكلصانشر@ر،وا؟ي@رتا؟
القا@ا

علهصسب

نصتا،.كانكق@ؤ@نأكانأفن@-:،ت@ففال-

وجالحردفوق:يكلر،@ل!@مؤفا.كانأفند:،قىفىو@لاستفهام

افه.طاعةعن

فياكيك@مقالإجمان،صبا@تهمؤنأاللبامذفىكنأفنأى:

@باص@-ى@رفقليللهدينهوعقلى-ظقه-عةطامنوخادجمأصفأ،

ىليراككر،@مولافىوأعالهم،مممسرلافىلايتوسنإنهملا،

وى.خرا؟او

لر@ب-بنوعلاعقبةبقديدففانحاردتيةنرا؟مذ.)أنوكرذوفد
-

منه-،اقهرض
أ،،د@مدعند.لباناارديد@على:د6حيث

أس@نجإنمايسكتعل:رشالجدأ.دكنيبةراملأصا،،،واحد

،
.(1)بةا؟من.نرلتص

الفاصقين،تبطوص.أئرمنين،عاقبةحنبحانه-ف@ل-ئم

الءالاك@5وحملوا"الإبماةخقباقه2ثوا،الأبنأماففال:،

لحات،الص"

مفل@ى:المارى،جناتمم"
كنينوي@)ييها،يأونالتىتلمن@ا

نههفازللاضفيهبؤمااصلهل:و@يصلو@+مماكانواقىلافيا.

ا..ععاصقعميموالملة،@والر@لطعام

فل@أى:
يفهوالتئريم.لتربأباسرقولافيهاينررنالمالكلجنا-م

ادنبا.فىالتىمحلو@االما@حة@كالهم@حمر@

1عىا4تض@ير@لقرطبم-(1) 0



2لأونوالمئر@طادىبز.@

لنارسدعرةوع@ةعتنا،طاجصرا@نض@ى:فتوا،الذين@عا،،

وجملم-عليه@نعلى.
التر@ر.وش@لنارومسقرلموصفميغفنرآى:النار،فأويم،

و@نبا.وسوم@لهيهابامنمريخرجرأءثا.إنكما@ر@دوا*

متذليهة.مهايينالينااورصصرمين،برغصيوا@ا@يه@"

@@وربادةوالتلنبلزسرسبيلعلىلهم،وكل"
ص
بهم.@قلوة

يا،@@ق"تكدبونبهكنتمالذىالندمل@لى@رقوا"
1

نوتتهزش

منه.فكموبضبه،بنفركمبن

وصن@وا،قىبوا؟الأمرن@كلثد،ا،لظىجمىملر@تنم

ومدانبو@سقامل@رافىمقبهمننزلاماطرب@عنااالشا،ذلب

مذ@بمروو@لأبتى،و@لاعلم@لاث@ى:بر،ا،يذ@يثوون

وصيان.قوفيوكفرثركمقفبهعامجرن،للهم%

فقال:نه،فيرفىللديلىيدعى@ننلطصبمافه-بين-ثم

عنها،.أعرضئمر؟بألمه@ذكركي@نالمومغ"

علهال@الابالاباتالمذكرذكرهفىوكفراظلماأضدأحدلاأ@:

نميلق،هوالإسلامدبنأنوعلويدرته،تللط-لافه-وحدانية

ومنادا.كحو،1ضءفهالص

ر@حوو@للإبر@م)هلأسالى:مننقحون،@البرميئمن)ناه

وبهبنهم.نجالم)فتقامامنتقحونباتا؟



3 0

سور
عدةل@ة

4@قوثم،5الكناف؟عاحبكل@
@لاصتبماد.خما(أممرضر)نم

سادماارو)نلىنماووضوحهادا@شل؟لم@محنالإعر@صأنالمخى:و

العفلمستبعدفيبهاالتذكوبعدإلحادقالطمىوالفوزالسيذ،ا.ألىص

صزما،أفم@فرعةنال@مثلوجدتلصاحبد:نترلكاوالعدل،

اطاسة:يلتفىفم،"وفهالإن@هار.لزكهإصقبعادا

هاويروئم@الوتكر@تير@حمرةابنالا@لظهلاثثف

ملو@طلواضتنهار2ماأنبعدللرتضر@تيرورأناستب

انمنلاص@نالمحمهلماظتمتقصرفى؟منه)نافيل:ملافلت:
سهبالهنلما،اصا+علىثلقدنهم،لملاتقاممةطعد@لبرمينش

للألف@1(.منىيخدلم@ضسميرله!وي@الانتقام،وفرماإ،

لنمبهقالى-@قصأع@ا.مالىذدإبالريمةالورة@أثا@ثم

متنامنقرمهمه@مالحينوماءجهنم،صالسلام-مل!عوصي-

لى-:اتهفقال-

مرقزوتكنلأ@كاب@هليناس2ولتد،
لنانه،مة4

نات@2ولقدنالى-:،لا-قوفىبالكنابوللراد
ر@.النولباب@همرصى

بخى@هرأنيل.مدابةلتكونبحانه-أنرلها-كلتى

.@@شمومى@قر؟ذكرالانمارا:قا
وصصو3و@الهامهصلبى-

د

عهجحرلموإنمالهم،ادزامابنه@علنعن؟
الدكراللام-علبهى-

النصال@وأما"نونهعليواضونماكافراالبهو،لانو@لاضدلال،

5عىف-3نضرالكد،(1) 10.



2صنو@صثرأفىدكلالجز.
0

ا(س@@للامعيهموص-بنبرةبمزفىافواف@

إلىب@ر،لفائه،م@مربةقنكنزر5نرله:@رقوالنب

الحثتب.الى@والأنرال-على@رسموصي

فىالكربم-دادص@بهانلا@ثن-يه@اب@أئا@وص@ى:

لقا.أوش@مئمرية
وكملورضابقبولبى.حمبنا.إأو@ذىلاكنابموس

بدرمقإلبكازلماوبلغذلأ،فيئلهفكى.به،للىعرنملبفلتح@

د.أخداسبخ@أنون"

موصأاليناو@ت@د:،كله:مف@@ا@ثرسثل
اى:@ثثاب،9

منلى:5لفا"مقشدهأى:ر(،لالكىفى.ةالكاب،جمني

لجثى.لكلقايلظ

ب@مومل
ثور@فو@ريره@كب9أىعلىيد،8يمتاب""

بهالمفعردضك،فايكرنلنعنو"-عل!ا،علانب-@،

بذلاء.اتمفكناوالتري@@منه،

عيرمن)ب@ندمحا@تان@،ضير.فوراة.،ال@@@لر@@اور،ونجل

@
نكئنلامرسه:علوأضولا،الىسافسلوون.ضالا.ره

لقا.منمريةفي
موسى.وضرلاناعه،المفماف@و@لكتاب،موص

.(2)البه..ووصولاموس@كنابلفا.ضه:@@

له.بقراقه-ر@،اثرص-عهالذىء%الر@ى@لأيخرومذا
ل،قيو

@لتكلف.عنلبد.ي@وامي،بها@دوألرالار@ه،دأبنا@رسفيهر

4صالبلاليء3علالهبمحاشبه(1) 1 9

ص:

ص@\ء12-.سه.الالىتسب3را(3)



2 1
السجدةرةسو

لهترنىالضوعرلةفىأقوالسةقطانبعد@حانصيته،@بلل،

لي:اب،يهة@)ما@لموحى،)ما@صير@أنرهاو@نم48،:لفامئ"

.(1)عليه،وأرلال@ابرقى@ر@يأنفىبلأفى.

لمر@-،@ىلقائه،،-"فىوالع@يرالباف:عابل@

الكتاب،منفياك2ماشللاصلام-عبهصر@ي-نبنا)دا؟وضا.:

مئلأ،@تبتأفكمنشك@نكننلاحى،@@منلفناكمامملولفنا.

)يل@اأنزتساضدفىكن@@إنسالى-:.كتوله-لخهولقج@
.(2)تجادمنلكتابونبقر.ادينفاسال

جنار:@@)سرانيل،بنىهليوجعلنا.5نمالى-:ونرلا-

الط@علبهمرسى-نبهناعلانزلنا.لذىيناب
اسرالبلبنىطايةم-

.@و@لد@طريقلى@

منهم@ولجنا
لمابا@رنابهدونأغة

نمة:وا،وا،عب
مردوا)ماجمع

بهمو@لرادالخنانة،مردفىا؟يهىيفنهم@
بهمتجند@مةمنا:

و@و.ق

رالبر.@ير

ثمئوبلناأى:
@مونولوالصلاح،الجرفىانةايل)ص@

لذل@وفقامورووفضلنما،رأدننال@ناباص@،@طئ@ل@ق@@
حيمبرو
ا

سبيلةو@لنالئدائدنحملىاوحينت.با،1شكلقالم؟ماأثاهمل
كل@تنا.علا.لم

ب@بذدانما؟)حمتباطأ،بهةلمنى@لوأنمةعطمأنث@لانت

4صاطلىء3حاضبةأ 1 9

5صهالكثل@،3لف@(2) 1



2و@فرون@طادى@طز. 1 1

بنلزملمروعدص"ق@@د@ةالاصملماقومد"ذ@ا؟@ل3ب

ننى.وحبىالمبر

ئمةا،طوبقيسايموابانالمديه،رنبملرلهادفلىوى

و@هبمبرممف@سالافهد(ببافراوأنم،نجا@كانوامحنسماطه،

مدحمم،وبادنئبولنرن،بأبالناوكافوا5بحانه-وفوله-

الهبر.فىللإمامةأهلأنهمبر@رل"

ماسازإيقانابوقنوةاتا:لمافى؟ديم@إمرا@همبببوكوالى:

2لذىق@طعلإض
صجمرم

@هلئ@ركةمتبوقوباكمباطل،لا

نبها.وسار@ل@بهاشالضللاالمىتال--

ك@الهفوايكولمجعأ)سوانيلبنىأنالىسبحانه-أصار-نم

من@ملا.داكلق
@ليعبيسيحملعالى-وأده-شر@ر،وا؟خيارا؟

لنهامةبوملجغ@مبفصلعرربله@نففال:.ادل،@بكمهالفبامةبرم

في،.يختلشفيكالوائما

لبشالدىوحد.هربم-ص9ددصيهاربد-اق:@@

نج@نلنوقكانوافماالفيامة،يومبنفروال@المومنينبينولمالتطا.

نجب.العرربا؟بتحانهماهارأ@علمننرعة،أمررمقالدنبافىفبه

يهمي@@شاتمامقالورةلىأواخرسبحانه-@وقنم

بم،الىالصر@د@لتةلينالفا
@شلمميروما

بدما@زونحمملبهم،هرالىظا

رجل-:مزفبقرل-يقبنه،علويفبنأباة،مللباتأي@(النبي



2 ة@لجدرةص1

ألفرونمنقتلهممناهل@سلهميهدأوز
طء

ميءصكل

راو@أفلالمئمعونلأيتذلكفىإنمسبهنهتمفىيخشون

مثهتا@طبإءززعارزفنخرخأ@إلىالأرضأتماءفسوقأنابرؤا

إنالفتحفذامتئويقولون@أفلايضونوأنفسهئمأئعمهئم

إئمنهمكفروأألذينلاينفعأتفتحيؤمقل@صحدقينكنتم

ألاكيممنتظرونثمإ:وانتظرعنهئمضىفأغص@نجظرونهتمولا

لإن@أ@اجما...،2لهميهدأولم@اد-:.قو@ه-فى@امت@والا-

للعطفواراوالاقدا.،مذاأجابوفرحمعمابهماهنداكالعدم

@فار@كةارأ@مومحلطسيهنال@والحطا@المقام.ب@-يخيه@قدرعل

مايمنما.نب،علفىكثيىجمنىيهضلم،ره

اوتبايم،منلمين@ظ@أصابمحاالمشركرنمرلا.أغفلو@النى:

مانزا،أملمئثيرأأماعامفدأننابماقىمم-لانلىاسكل-ينين

الإيمانعلىالكغررهموإفيفياثهم،يهلىيهم،ببنجلهم،@ئالقة@ي

ماحادمساكنه@،فىيمثونانالما..ونر،-
حادا"،فا@ضب"

ع@يم.ولن@د@به@ثهأفوا@أتصتسحبل

.3فبلمقللةالم@با@قرونب@مبرواأنم!و@لمنادالجلبهمأبلنمأى:

صبحيندبارهمعلويمرون@،مزلأ.كنمسافىشرنثأخهم@

مباعينوبرونوممسين،
نارمم2

عروضهاملوبةاءاتهمويو@رسة،ا،



2و@عئرونالهادى@طز. 1

ونتر@هم@مفبكبفىبزروبمالكربمة@ا؟نه-بطخم-نم
."يرنأفلابا@3؟ذلانى)ناهنقالا:

المافين،وأئار@لغابرين،ممارعمقيرونه@اكذفىفى)قأ@:

@بل@هوظاتلبناتابي؟
الىاواسنصنهك،نىتدبرواالا.@

3د.دفهمتجمفليلقعوت

الاباتإلىاعلا@اعللهمحف@يسرن،ئونلى-:.@ا-4صر
سو.@لاال@لة

الباعالالىمنوعرلوانلنا،وضلءتجبرالظالمين،تجةد

النا@زء،ا*اباهلماحلبهم@كللأنلبلالهق،
ر

ة.

ويرلمأو"/@ل:.ة@لا@نمهمننىلأإلىله-بطبهم-نم
أ

اأنهمظناصزرمحا،ب@فننرج:الجرز،رضا؟إلىالما.لصر@الا

ام

زجراللىلأألياسرضىا،صلا@جرز:والأرةون،يبمرأنلاوأن@م

نها.رعيه@اماه@ا.الما.نزوللملم)ماوقطع،نانها

ن@أ@:نبانارحرمىال@ىزلبروالأرطىالقرلجى@اممه:كلل

ز.جر@سباخننبت؟للنىلاولابق@لوأزبل،وهىيه@اعا؟الم@.،لممإ@ا

أكله،الاسيتاجقيلانإذا؟بروررجل:2لومئمدمفقوص

أى:"جر@زوبفتجعر.ض.صلاكلنت)ذا؟بروز:نالهو-لافلى

.(1لمثطع..

"إمشيموايثلمدا@اراعرأى:
الما.،ور-!.تابندىضرق،أنا

النات،سيةالهاالبابسةأى:البرز،لارفىال"الحبنك@لهيهى

لها.@فولفي

زرعا،صلة،لفارفىا،عل@نازدالما.بهفاب@رجاى"بهفنؤج،

1عىا6،أقرطىيرت@(1) 1



2 لعدةسورة1

)عواهن@نأكل:.منه،ناكلكرانافعاه

@

أنا.ه
ام،

شهأى

ي@ث@.رماكصانوا،وراقكا،ااماح؟ب@ما

0وفى أنعا.ناصأ@:أنعامهم.ملطرت"وأننم،4
مههم

و@طبوب.للبضياسبهم؟ما@ناسمنهفىو؟ما@ناصبها،الرو:

دشا؟إلفى8الا@النرقى.ما@2لنام.ا؟نه+بطوقلىم-

هن@مل@عم،قالناململىلهمحضببصرو:،@فلا8لى-طلا-و@
له.@بادةصه)صواعلبهاللنعمشرع@والحرص

د)صنننا@سرضسللئركونعيهكانماسبحافه-حر-نم

ة9مفامشالترلونوال:."دإرء:
كئة)نح

ص@ددين،م

@نخاصفبيناطموتفىوالشلو@لقضا.@لمبالشح:و@لراد

ربنا@تعالسلام-:.@لبهنعب@-عئيةح@فى-نعانولا-ت،
الناقين،.جروأن@با@ضتر@نابئوةيخناة

خير@حاكين،.وأتق،بال@قىناينولإتااحكمأى:.

لجمولاطبماط-3وعبهافهعل@ى-نأروسلوبضأى:
@رأنمنمنهمخدئولناافىضاشىاب:@ك@اسشجالستزا.،@@

6الهريمةرلنالنصرلمومجحلولينكم،بلى!بنصلنمالى--

فإنك@ميدنكم،وبينناالحمفبهبغ@لذىلهذا@بوماننظارناطاللفد
اأدصئرلكم،@تنعا،

ليوم.ا"يمعلانربم
سهميخربمامليمير،ن3،ثيموف@@صلنيه-نالى-مر@فه-ياومن@

ون.ينظرولاهم)بملنهمواكنر@لذينبنفعلالتحبرمنلفيقول:،

ن@نب@ور@كا@ملينلا.مرملدالرفىد-الرصأطنل-أى:
وم.

ننائ@لف@"
@@بكد..الإكلارذ@فىلا@ا@ومر2م@لربب،كمو؟

9مذاأكلزوا.اره-بخ.الى-،*-
"تمونوننماا.ادنباذومت

"



2وتوالمئريلادىيلى. 1

ولاأنم)بمانماولابتمملضب،بمممجللماع@كرةا؟فىئملكنر،
ط.دسةو@اصادذب3ةسيزلبللنظرون،أوفلىن

@وما،
@

ب@-اكرلرمحولأبهاك-ذكرن@مر؟ا؟
فاعرضى5

."مننطروناكموافتكلعنهم

اندونرة@ا-أنو@لمو@ةالمنركبن،مزلاهعقباعرض:@@

عليهمالنحرةراتملروألبامحد.أنتطرتجكقر@ضاليها،ننفت

وسبرنأمرك،لبهلاماصئعلىون5أبضا-)@م-يفنا@ر@مننا.

ذ.وينتالروطوننجلات،*)مرك

اننعالى-@فه-لن@ة،السعدلورةوسبطننحبمفهناوب:

ونافا@عبادة.ربهه،خا@ماجممه

وسلموصحبهألاوعلاكدسبدناعل@ةرعل
لأ

عفوربه@لراصبههن@رمديخة-)لفاهر

5سنةضاقش7الت:ما. 1 4 طنطاوىصبدعد5،.0

م198514+..
طي؟.-:،

ا
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بةا؟رق@

2

8رس@نفبرإحمافى@رس الب@ة،6

ةأ@صباا؟

ا@دمها

1

الأرف@..ضالناقأنذارا

ادبخه..لاؤمن؟باإنما:

ضا..ن،لن،مزمنانأنئ؟

لابمناب..مامر.2@بناولقد

أماجم@ا..كملمحهدااو

لىفىأ!بخاك@آ
الهبىضر@الشهدا،إبابش"

@ع@،.8سالقامرة

رلم




