
لوسيطالتفسيرا

ا@ريروللقر)ن

.

@ير
ب@م@حم@

يه@ر-

@كرتعبرصص

رون(@لثو@لنانا@لثا)@طزه

1 4 همعام-.08

للؤلفعفوظة@لطبعحموق



الب@محمالمج@حا@
-@@

@
@



ب@
صيملر@رحمن@لفه

@سئهأتأافيلءبمرئنأ،،
@ثإتج،ني

@لظلافهصمئ،
بخ،





لاشتهارما@لناس،مقكثر@لسور@لى@كفظهامني@ى،"سورةا-

وظنروكلن@لصف،فىتببفىنونوالث@4رقالصاد@لسروصببغم.نيما

."افيسررة،ب

أنلالملآ.آنونوثماثلاثوسبإجماع.يمةوس@فرعلى:@لظ.

لتزثارم..،و2مافدمواونكحبتالى-:+@ولا-ق@لت:فرت،

جو@رالىوينتقلواديارم،ات@يهرأر@روأ@نحيننمار،ا،منسدزبنفى

0وبم-علعهصلى@نهسجد@رسول- 0،0
،1(

الاثار،هذهممفمأنلالمالائار،منأكئير@فلهاا@ذكرووفد-2

نها.مضولماصبذكرناحميلنااللا.،مقل@ونضحفها

جأضكر@اطخه:ابئدظ
د:مريرة،أبىعنيدأبرانظاط

ليلفيب@،8ترأمقبقول:وصم-عيهأفهصلقه-رسولحمت

"،.له.منفرراأصبح

ل3ل:ظاقهعبدبنجندبعففىده،حإنابئجوأض

ابتن@.فى@لأب@،رة،قىأسمنةو"-عل@لاتهعلى@نه-رسول

لا،.غنر@نهوجه

@تهلرصأنبسار،بئشلمنفىين@.،أحمدالإممجوأض

1لمبر@رطبى-(1) اص0



لضثن،تلبوبر@لقر2لأ....منامة@ل:ام-،و@لجه@نهعل-

آ،وناو@ا@ل.وانر.له،ففوالاةخرا؟@رو@يريد@فهر@للابقرأما
وح-.@روجخروع@الاحقضلىاعاتفى@أكل:-

ة،ر@لسومنهخمائصمنلل@لا.:بش@لولهذأظكير:أبنلظثم

تزلالميتفدتراضهاوكاناته.هبصإلاعميراعصعندأتضلا@نها

خروجعيهوليهلوبركة،@رحمة
@

@روح.

المضون،كاننال:أن،صنرحدننابرالمنيرة،حدنناأحمد:@لإمام@@ل

حها،9(.عنهتالمت،-عنديس-م@ثترءث-اذاتررق:

ماملخصه:الارمىوقال
د،داووأبى@حد،الإماميثحدمنعح

على@تهقه-ارنول@نيسار،فيمتلعن.لموكير@طرلئ،و@اجه،@وابن

@قرأنء+..،.فلببىقال:وط-طيه

ىو@و@اناضه،واالداشة،@ة،المهنسحىأنهاوذكر
لمالتىالممة:

صاجهاصعنتدن@@لتىالمدافطومعنىوالاخرة.بنر@دنباصاجها
)2،.وففلأ،اقهلجذنجة-طكللهتشى@تر@لقاضية:ومعئسو..

عليهاقهصلل-درص@دلهئبتاكيدبر،صررة،أفتصوند-3

ته،دصعنضواأضالذينائهأعدكذبوبئد!،عنببلظيخماوسم-

اذى.مننهمأصابهعاء@لية

للصرعلىا@رصاين:لمننلىلمافىكيم.دتر2نو@بى،لى-:،نعال-،

@@تزبلمنقبم.
لقدغاللون.@ماباؤلمأظوماقىمالضنويوحيم.زبن

لابؤشون....،.@مأكرمعلى@لقولص

ها.ص6كنبر-ابنيديررلج)لأ(

3سكيففسير@لآلرس-رلبع(") 0



ىبروماز،القثاعابنصةذ@بعد@ايهريمة@لسورةساتتنم-4

نال-اقه-أطدوجمتلهأبقم،@جهملمواجا@الذيئالرسلوبهينببفم

بينإح@ذا
@

ر
سله..

سلونالمرجاصااذالقريةأ@ا@شلالهمولضربسبحانه-:.تال-

اتللوسلون.مرايمإناافقالراثبنافافعززبوهمايهذةاثنيزالهم)ذ@رسلنا

ذكذبرنلالمأنغ.إنص@.مق@رصأقىلوط@ا،مئا"ضالا.أن@ط

المين.....،.لاأغإلاعلةأومالمرصلرن.لماانايمبناظلرا:

@نهق@رةظاهرمنألران@ذلك،بعدبمة@ايهرلورةنسوقثم-.

يصرنب@رضر@لنى@فى@ا@اش@لى@نممقلد@@،محبا@@ل@ن@قو.تال-،-

@شص@ونو@لهار.اليلفىاهاشنها،؟كرج@أتالخيروفىمحل@ا،

لاتحص:@اقنه@ظاهرنذلك.غروفىالقر...وفى

فها@باوأكر@ناا،أ@يينا.رضرا،لهموآ"ت@افى-تال-

@بو@.ننجا.فاو@روأعناب،@لنجنات.نهاوجطنان.بأ@قى.

آكلعلتهوماثمر.،اسياكلر
يهم

خاقالنىصبعانث@كرون@.أنلا

أوشرضر،ا،ثممات@ازواجا،
قلم

.""لايعلأون.ومما

مح@وفضلهتاد-،أقه-قدرةالظاعرديهيم@مذا@لبيانوب-6

دترواعاالة،@اةأالش@بههنعاوىنباسنصابم@@ايهر@لورة@ثت@ب@د.،

رموة:نن.صفيعفدماالهمأصوعورتألستهم،صرسبماجميه.ا

"ا..وأ@زلابماد-اقه-بدىب@نلقفوامرمحين

ينلرن.ربهماللالاجداثمنلمفإذاالمررفىوننغتعافى-:ق@ل-

نلمالمرصلون.قوعهوعد@لرحمنأطتمرقدنا،منيحئنانياويانا.اقالر

@فإذامواصةجمح@لالمكانت

ع@لديناح@
ن@لظالانا@ومور.ص

س

."تعملرنماكغغالاكزونولاشبما،



مهوكربفذلهشالىاقهأعد@ما@ايهويمة@لسورةمخ@@نوب-7

@جناتمنالمؤمنيئ،لمب@اده
ماصبكونفتح@تردحمبم...يخرومق@نحبم،

وتكلىيبه@كفرلم،بسببلاء،ووكربوغ@،ممنفروند@@عليه

وسلم-.علهاقهعلىنبيم-بهلمجا.افىق@

لمافهلانمب@لىوا@الئبطان،أنإمبنىبال@أ@د@للمنالى-:،قال-

اكئيرجبلاشبملضلو@ضضقبم.عرارومذاامبدوفىوأنبين.ر@

بمادوململوما@توعدون.كنتمالشنمج@طهقضدرنتكوفراأفم

شثفرون....كنغ

وسم-ع!أقهصلى@لنبى-بمة@اح@@سورة@تتر.م8-؟
بهاته@ه@ا

@

وفليفتهلنسالن@ونجينمهم،أمابهعاونسايهساعر،أنهمقاؤ.أ@

و@بلاغ.الإنذارا.مماصوسلم-علبهصلى@نه-

أنقروذكرلألمصنله،اىينب@وصا@لئرخا.ولوما8نالى-:قال-

"فن.على@ل@@لترلوقيحياكلنمةلينربين.

بكف@8بحانه-:يرل-الى@ف
مابسروننعلمانانولهمند

وما

امنكرالاشقيا.أحدماقالهبةمج@@اكربمة@لررةخمثم

عاقليرشدكلحكيم،جاخدله%أفاوعلىعل!وردتوللاب،لبث

صوأنه@لبصث،يخةم@لى@لم
ه.يخهلاشد

ضيمهو@ذانعلف@منخلقناهأناالانسانبرلمأوفمالى-:،قال-

بونر/
بكبى@مققالخلق@،وذىنلالنا.

ر@.وساميعا@
قلم.

@لثومنلمجلانىعلبم.خاقبكلوصرةأوى.انثاماالذىمجيبها

والارضاتالموخكالذىلبرأوتوقدون.نهأتمأناانارضرا،

ادأرذا@@ص.انم@@مليم.@لللاقوصبلمنلم،بخلئأنعلىبقادر



ثى.ص@ابهرتبيدهالذىفبحانبهرن:ةكنلهيقولأنشيئا

."فىجرن@بو!

ةرالرين.@ننى،ومنهيهلورة.بهلعرعقفذاولأبمد-10

يأهت@قدلأكربمة،
طوذوعلىكلنعالى-اقه-نيةعلىوحدادلةا،مةظ

لصأنوعلىص،@بيثأنعلىللتمددةدلة)،بإبر@زامتحتكا

ربه..،عنيبلنةيخماصادقوسم-عليهاقهصلى-

ومو.نجار،ا،عانجةحىلبيان@ثالا،بضربا@تمتكا

الاصر@ر.عابة

لايراد@لئو@مدللآيات،نصرعليهيخلبؤش،بليغ.باصلوبذلدص

هذافىالمشوثةنهمخلوظطربقعنت@الى-،افه-ندرةعلى@لن@نع@ة

ةلاتا.شانمنو@لى@كون،@
إفىوق،اطألىبهتدىأنما@ساتمقلةالات

ألممتقيم..@لمر@

مما@ازواجا،خلق@نيسب@عانفىله:،فىن.@فه-وصدق

لايمالون،.وممامأضومنرضا؟تنبت

لأوساموصهله2وعلىعدجدي@علىافهوصلى

نمرمدينةة-@لقاض

2عباح 1سنةشوالمن3 4 05.

5
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جد@طاوىعدد.

زمرا،مهيرا.الاشاذ



التفسير

تدالى-:قال

@إنث(2اطكاو@لتران(9يا5
عراط@ح@3)@لرسليق@ن

اباؤمأنذرماتو@@@ذر")(5)الىيم@عزت@لش@(4)مسشقيم

(7)لايؤجمنونلمخمأكثرمعلى@قرل@لقدص(6)ف@نئونفغ

جاناو(8)نضقضفمالأذقانإلىفجىآغلالآأعا@ئمفىانجيلإةإئا

سداأيدجمهمبينمن
يبمنأففسداخنئومن

"

(9)ونلايهبمزنهم

منرإنجا-لنذ(10)نونيؤ@لازبم-تنذأم.!زتهمأنذاوموالا@يهنم

اخ
(99)وأجركرجملبمنفرة5فبسربا@ضيبوخثى@ليرحمنكر@لد

أخصينا.تخ@وصوآثار@،ماقدممراونكتبضكيى@لوقمخنإثا

.(12)فى

@صناما،ئالممسروناختات@ف@@فاظأ،منبس،"نعاد-لوله-

ا.ولذ@الصه@ى@ق@نقهم
م

صلىل-للرصأولقرآن،أوللمورة،
@وسل-محليه@ته

ن.@وث@
جم@

إنسان.يا@ويارجلى،ا:محنا.أن

اقيختلآ@لىالمقطألا@فان@من@ل@ةطهأن@@شا،أرجعو@ل

إدولا@ي@هبم،@اكرعجاز@@قر2ندإائارةإنج@،2ر@لقربنى@لربها

عندمنمربها،بنطؤنالالفاور@لتى@نسس@الؤ@فلقرآنا@أن.

له،بمثياتواأنيخرمنم@إ.أو@مإم@فىلب@وأ@متالىا-،أقه-

"أوث
منبرت؟أومنله،منرصس

5

ل5



@عثرونو@فى@اي@ا@ز.

الم+فى،مكلكا@@ن.@سكللام@يس،:لاد-:.فىله-وسى:ا؟تال
يف.كند@ايهيرمقو.باا)عرر،ئفر@لوأوانلفىاقطعةاوتا@رمنهو@ى

أقهصلىأحمائهمناصمبمجمؤعة،ي@،أن.ب@مممامر@وفا

و".عله

رنها@فلإعرأخرونوترأار@و.فىمدغة@لونبمكرنجمعو@رأ
ة

.(9)"،سبحتان..نانا.و@لفر

اط.ث@ذىتابهيمفىنان@-نسم.يهيم،اطقرأنو"تاد-..وقىلا-

بمة،القرياتوالنثرة،@لسدب@و@لوجهاتألاي@والهدايات@لاية.

."@طبهلادأبوا

لهذأ@لضم.جرأبالمرساين،اندك5سبحاة-:وقىله-

وصأى:
ناعجادلمن@رسود@الثريم-أ@ها@فد-لمعبم.اط@ؤآن@مذ!

ا@ك.امرد@الى@أناس،تناونجليغ-رسالتنا،اصطيف@مادبئ

غيرنا.ذل@فىمحناينركواولالنا،@با@ة@

اونل@@@لرد@مزكد،أممز@ن@مئتلا@ابا@مذاؤجا.

@كرمالةواح@ا-.الابن@الضكين
دحثأ،:وتاراوسلم-،@نيهاقهص@بئ-

مرسلا+.لست"

فىرردتؤند6ن،فى@لقرالواضةناما،أنطموال@اء:@ل@بمقنال

به.المقسمتمظمبهاالاصلى@لغعردأنالاعليه،المحلوتتايهدعورة

@حية،@أشالهعلىإولل،@بصناتتانمانه.علىالدلالةمنيهلما

@ظم@@بهالاسند@ليل@ت،نالمتود.يخكون@ذإهرةقدوتهعل@و
مناومرعليه،المحلوت

@ضآن@لأشمن)نقال:كأنه@لرسالة.ثانعنم

2"ص.اطحر--23كفسير@اجع(1)



برسورة1

صلىافمعإسلم-عدا-رسوله@رسلالذ@مرشإة-عظمقىمامروص-

ءالآنية...فى@لور@لنىالاقامفىيقالذلدوشل

@صر@علىتحالى-5له-وش
قىلفىانءرف،طثانبرمشتي،

المرسا@ن،.لمئندذل@:.إنادءقل-

أ

قىيم،واضععلى@ربوةأئاننا@لرسينألمنبا@د-@لى-ى:!

فيصبلانخفافى،ولايخهأرنماعولااضطراب،ولاميهجاجاصلا

والاضقامة.الاعندالدةنها

عا-فال
خبر،ب@دصصنفبم،علىعر@طقوله:.ت:@ابهظخب

للرساين.@ةوصلم

@الرصلين)نعلموقهدلة،اوكانخبرايهحاجةإأىظت:@إن

شفبمهر@دعلىالانونجم@لا
أ

)ط.عرعلىلار-ننميبز.منايهماذ@ب@1بذكرهيالرضرلمجىقلت:

ماجا.ووصفرصفه،افرضكلا.)وعفته،عللبرنىغير.عنمستقبم

لمنن@لمقال:كانه@،وا@امنعافىالرصفينب@@ح@ه،لضن؟.

ط@@@لثابتين@لرسا@ن
سلارأ"@لىدلفيكير@كنإنوأيفائات.بقر

فى@ى:وعفه-لايهنهمنقبمعرأطىعلىالمنضة،@ر@ط.بينمن

و@لفمظبم-،أتخبم

حبمياريز@امزيلتنز"فقال:أخرىكنابه.ممداعنه-سبحاملىح-نم
ه

قوفد
0

بةعلىل@عدرأوللدح،علىبانمبتؤبلء5بحة:اد@قرا.@بضأ

@لزجم.@لمزبنتنزيللترآنتاد-اقه-لشحاى:عنرفءلأ.

2س2اليان،-صفوانقيم،(1) لثالاضاذلانه1
صننفي

غدت:ءد

4سبهات-،قثير!(3)



1مشرونو"الجزء@لئاق

وف.دأءزلمج.صأنهعلبالىفعبل،تز5الاخر:وقرا@بف@

أىا@ءيماب-،غافلب@لاث@فىالعزبن-لتشمر@قرثفا@طه@ى:

د..بب@حمةأ@@راسح

فنال:وملم-مبهاقهصلهدنببه-)رسالهمنممةاطة-صبح@بين-ثم

غادلون،فمباؤم2أطرمامالتننوش،
1

0

"

)ظ@هقىله:عليهر@دلمف@بفيلمتعلفلتننص،شولا:،فىو@للام

ك

فإنوف.9سنالمحف@لشمعر@ه@@ريتمصه@بأر@

تق@حلم
2تفى@لقرلمكماوأكثر)نذار.لاسحارد@علامفهراله

ضالى-.@ق-عذ@بمئفى@قنرب

لإنذارم،وسم-لقه@ليه@لنبىصص@بثكفارءا@لنبنبالقوم:والمراد
خلا؟ومذا

الناسيابهافل5تمالى-:ل@ظجميا،؟الى@ناسلحةرصالتهأن

اؤ،آ@م:؟إوالمر@دنافية.ا،و..جممي@ا...،إلبماقهرصولافي

5لانبون،الائر 1 1
اص@ا@ل@ملمضاد-اقه-أرسلقدونالابلم

@لسلام-.علبه-

هتريث@ولمما،لتنذرشف@،لدمنالىسا،بهؤ.عد-يااك-@رسكأى:

لمجاه@نلاكمأو،لهمببقلملاث،الماصرون
ننه

ير
صر.منصكذرلمنا

خايهمنحىعلبهممجبحمالذفىظفلون@متعالى-،بافه-الإئراكطقبة

والعلق.لرفىعتهوعل@له،لعبادةاخلاعىمق

بهميئنحافلون،@ماؤلمأفذرإمافومالتنذرفىله،كئير:ائقال

وحدموذكرمتبله.منيذ%مقأنالممافإة@لرب،
عدام،منبننىلا

ينقلالد@ا،ب@نىذكرأق؟
@

الايات.بهوردتالذىوم،

0،،0فىةالتو@بثطدا؟و

9،..س6في-ابنفيم(1)



بىسورة

قىلاووفيرلم.أص@مرب"فىما..لتننوفىلا،ملخمه:مالأ@مونال

3اؤإما"
3لأباؤلالانىبرن،ا،اى"

فأبا.درواأتدبدونا؟

بطى...أنذروا@ير@با.و2لإمماجمل،واأننصتدموتا،رب@

سم-وعليهاقهصلىنبينا-بلأفياديهمببمثاقربئاقنايخة،،با،و
م@ونرله.وأ.ينذرلمفىماأى:فىما،"لهلقودفةكلبلة

تبرفلرن،.غا

"الإنذار..مد

فىمخنلتماستصرواالن@ين@ل@اظ@ئ،لا.سيرصسحاة-بين-ثم

فهمأكثرم،على@قول@لقدص@إل:5@لنذ%،صاصمأنبوكنرمم
."ونلابؤ"

ووجب.ئبتحق،@ومعئعذوت.@ضم@بر@والجاز

لرممصربمببإلهمتعالى-اقه-اعد،الذى@لعذابتلفولاد!و@لر
مم.عدكفر

بق@لننصلا.صك@قعلىألذ@ببالىلاآاطونحققنبتلقدواقهأى:

ينار@طبه،جشهمالذىلحقوجود@برساتد،)بما@مع@مسب
@اله@ى.كلو@لضلالشد،أ@على@لنىباختيارهم

نا"ناكثرمم،،علىصجا@ه-و@اد-
بهوآمنت@دق،نهم

يؤشونلابدرك@ع@مضتلذينا)ند-:.نانرله-لآي@ابه@.وثبيه

ا،لعذأببرواحتىكل؟4ف@اهولر@
لبم،.

برضوعلبه،ارممساصرعلى@لكمر،يهبابهماةنه-صبحاعور-نم
ا

"،ضمون@مفقانا،دلمفىأغلالافىأمحنا@مجملنانا5إتال،بايا

3.،.س3على@لإلبن-@بلحانجة(1)



..-
1و@دثرون@ئاق.@اط 0

غلال:وا،
الى@قديد@بهثدالذىومر@ق!@مين-بخمغ@-جمع

@لفم.أمفلوصأفال-بضحذفق-صعذأن:وا،تجمد@لتروب
يقال:@لبمر.غضمنألى@سرفعوصح،الإقطمنومقمون:

ذاحا@قو@بيرع
ش،نحترله.@نا.و@رب.ي@ولمادوفىعنرأص@رشع

لنقرج.ف@،:قىله.وفى

هذ.أىالى-عظي@ة،ودابئ.:لجاح@مزلأ.،أنحاقائجعا.)،!أى:

غضمعو@م،ر.فىعةصذلكبسبب@منهم،اذ،الىو@صلةلضرد-

@وعلت!ود@لق@لضنيخففوما،،ننرنلا@م@بكبثابدارم،

و@م.ر.خفضمقشمتهم@م@ذظ

المحربنين،فرد@أودئد@طدالآيئ،@صنهنه-سجافتدث

وعن@ج@رثم
ذقة،الىوودلتفى@نقهالاغلالوضحتمنمجالدص@،

فيه.عاصكالافف@يشعاخلا@م@أن@لثبهووجه

فقال:علىكفرمميننر@ل@منالإعرارمذانه-سبحاأكلى-ثم

بمرون،.لاتفماهصفاض@سدأ@امممومنسدأأبدهمبينس!)و-.

)نناذدلىلمأذفنابلفىكلالا،صحلف@لمأ@ااى:

ما.أمقجطا
فأكئياه@،عطما..جزأطكذل@خلفمنو.عما@ما،صاجزأهم

ز،ويبصرلا@مؤبة.ا@مقتمنعمويطةعاوةعلىابعارهملجطناأى:

عنم.ؤبة@لاحتحاببببثيثا

شبههمجثهم،علىكضلنصيهم2خركألالكربمةألابة.

أحاطتمنمجالسبحايه--
ب@-3

نفنتم.جانه،كلمنوأجزاط

بضار.وال!ؤبةلل

تمصبمهمشلثملآيتين:انينلهاضير.عذدكثا@@مابولنا؟

@القم@ن:كالمغلولينجمالمبان@حم،ارصلىسيلإلاوانهلافي،على



يىسولة1

نهيطا@ئولاال.نكره،أ@ناقميم@فرنولاق،اط)ديلتقونلاأنهمفى

وسهمر.
ما@العم:ولاأ@مماشيمرونلاسدين،سوكاءاصلينله،

صنمتصاصولمتبم،ولالهمنامللاأنفى
@قه،2ياتفي@نملى@

ابنأخرجمهمامنهاروأياتالاشينهانينمبب.فىولذكروأئوقد

لا@الى،ولاف@لنعداترأت@ئنل:بهل،اأةأفيعنءيهرمة،جربر

انونس@لا...،@أ@أ@نانهمحم@ناقإفاقوله:،@اد-تافه-فأؤل

6صأبنل:نيضومم-@ل!افهصلى)عد-م@زجمل:لابىيررن

جصرولاث
"

ون،يؤ"لاشذرمملمأمأنذر@مأعلبهما.وسوضطد-:وقىله-

ق.@@عنوانمر@فعناد@نا@ا@دونمزلا.)اثوصلال@إن.

صروفرله،
أا+،

ممدر.كمنى3
ا@ب@ادوالمرا.،لامتوا

م
عل.@لفا

بينمناوجا:لآ"أغ@انا@مفىجلناالذينمزلا.أنأى:مستوأى:

مه،وعدإياميمانذاركبشرعشدسماخلنمومئصداأ@مبهم

ل@و.@م-

اد@@
3

صبهختىا@ىباروقبؤشونلانطرهم-ونساد
ل

دعو@م
بانتكمبه،،ممضلمأملذاببافنهمضوسول)يى،ا@م@مأميهإ

ممابثىءتتافىلاوعارتنلوبهم،
لبه.لمتدعرمم

منتننرنما@فقال:،التذصوأ@لمممنسبحاة-بين-م

الذكر،.اتبع

اتبموالذينالئكأوفا،ناا)تاريم-لا-لرأرصولأبهاينذ:-ا.كا@ى:

ايه...نووو@واص.بم@"@لقوثن)رضادات

أيفأ-انذ@رك-وبنفع
بع.

منمعأى-:بالغب،الىحمنخثىى،

ص..@لبهافء،فيم(1)

طى.لميرا87بئلزملأبابنىالنرلياب(2)



1ون@ضو@النافىق.أ؟

ب@اندون@رحمنعتابخاف
تالى-برى@قه-@نومرن@تاب،مذا@

والأص.الهلقلهالذ@

ات@رلاكموالإرثاد،@نذكبرو@الإنذارصمبنفع@لذيقممزلأ.

له.بواواسشجالاص،تلوبهم

مرا،أو@لبثارةكبلتريم،كروأجرةبمفنرنجض.@قىلا:فىو@لنا.

ا.قبل@عا@لىبها،
@ية.وأطالذكرأتباعن

بم-كرد@مو@لبها@لشر-@ى:
ععايمهةشفردناس،@مندوعهذأ@

أحدار.مق@لايميمجركروب@لذنوبهم،فا
انا.سو

بنمللا@)ص،الجزا.وأنحق،@لبثاقسحانه-أكد-ئم

عنإنا5قال:@صا@@و@صلبالإبمانلهمامرالش.وا@منحا@لناص،

."."الموقفي

باةالىاطونجدلممر@م،بالموقنحبىوحدمابقلونناافاصأى:

أعالهم.علىنحابه@)ي@أخ@مرة
أمحا@علهمنجلالذبنفكنافاداى:وآنارم،قدمراماوفكتب"

عاط،.غيرلم4عاطالاعال@ن@أكانتسوا.فى@ديخامحلومالنى

ةعاطأكاتاءسموكميىمافى@@نى@أيضأ-2نارملهم-ونسجل

أىوكروا@،لأوكمارلآماطغبرأمجداربة...ددنة@وأح،كم

يشترنمماذال@مح@سنجازيهمولم،ب@جا.@لنىاتبعماشطكالبالار@.امن

ا.ةان.ئ.وكااى:مين،إمامفىهأحصين@ضهوص@وعقاب،منوب

ن@،المحفوالوحوموألاضدنا،وأضحوفىكابعظيم،لأ@فىوبينا.

لاالذىعلنا@و
بعزب

صه.عنه

يرمم.ابق@امال!ظل
لان:يز8نارلمو82لهوفىشطعمه:ما

كنارمو2بأقهم،باصروما@لنىأعاالموأيهتب)ى:أحدما:

ذفىعلىفنجزيهمبصم،ننىكوط-.لىأفىوما-

إمأ-.،
"

أيخرإن



يىمورة

شةفىللإسلامسقمنو"-عل!افهصلىكترله-فنر.ثراند@ك@ر،

مقوأجرأجمرمالهةز،ت
بمل@

ب@مقا
لمرأصمنينتصأنمنير@،

@هاحملمقووزروزرماماليهس@.4،فةلإسلامائصومقسى.،

ه،..ئىأوزارممنينشىأنيخرمقبص.من

عةلى@الطاطامارثا7ل@:"ثارلمو7"لابقولدلمراأندنانه:و@

خلتفال:اقهعبدبقجابرعنأحم@والإمامصمرىفندي@..اال@أو

ذدنجلغجدأ@تربيختقدرأأنةسدبنرر@دن@حد،د@لصدبقاع@

اا@تم@أنكأدونيمأبلضئانهلهم:نفالوس@-@ل!اقهص@لدهرسول

افهبارصرلنمم،فالرا:المبد؟الى

يافقال:ذل@.أردناقد
لمديارآنارآيهتبديارآسد،،بئ

@رآ".2

@قرلنى@بلتبله،والنىلصذ@اهافى@نة:ولاير:ك.:أبىثمءإل

ثأةفى@الثا
سذنتكاذالمفإنهوالاحرى،الاودنقطرة2ذلاعلىودلالة4

قيفلأنب،الانار@
ب

فدوةنجها@ئى@
ئبعلزقأو@يرنبرم.

ولىلاالا
لم

كافية-مدليستالابةأ@مذهالىتث@ير@لصحيحةأروأيةونل!ا،هنه

وسمعلبمااقهمل@لالرصبانتمرح@رواي@@ن.لانقيل-،
نالت

دوننارآ،3ديارآالزمراأى:أثارآ،يه@تبةديارآ5سلمه،بق

@انجزول.سببالى)سارة

من@لنولتال-اقه-أنيخهاالنىعاديثوا،ما@ال@،اثلوصىف@ل

فطالصعيعينمما@مارضةديارم.منينتقلواأنالةنو@ةمحفى@و@ادز.الات

5سبر-6بم.ابنشير(1) 51.



.

1ونوالضالثافىلجو.ا

مق
لم

3بذصولمالاية،م.لهمأشوسلم-عيهلقهصلىفني-ن
قىلتا1

وطم-عليهأفهلى@ضه-اوترفهم،
الايةأنأى:ول.@لترتقدمفىلاتا

رة،@لسوكبقبة@كية

ىوبذلك%
عيهاقهصلىل-ص@لدسقأنبتتند@ايهريمة،لآياتا

ن@كارصا@ته،نيه@.اطوبمن@رب@،عقيلنهنبماوس@-
ومثأنفت

لاآتهيامة
يخه.ريب

.

عد@لناسبقرأأنوسلم-عل@بهاقهصلارسوله-تالى-اقه-@ميثم

الف@سل@لربينوئمبهىوماصبه،@لضأ@ا@فمهأ-ويتمظوبرواتلي-

لهدا:راجما.
اق@عكإلى@رضاد@وإالم

تاد-:نتاد-دخقبم

(9@)@رصلونجاعا@إذ@لقريةأمحايبمنلالهغوافرب"

إليكمأإفقا@وابثالمثزأ@@فكذبرهااثشئه@ب!@مأرسا@اذ!

اةماتالوا(14)مرسئون
منالزحمنزلأومامثنا،بشز@لأتم

أبنمى،
(16)لمرسلىنب@يثميمءإثار.خاقارا(15)السكدبرن@لأأتم

تةأاشبلاكم،تعا@زناأإقالا(17)دبين@دفئإلأ@ناع@وما
قو
ا

أ@ممكمطائركمقارا)س(اليمعذابمنارالتمعملنزجمث

)91(؟.مرنمسررموأنغبلدكرتم

)عحابئلالهمواضربة.ضال-قىله-ماخمه:م@طى@لضلظ

@ترلفىأنلاكيةلقرزسومن.4،القرر
والمرصلون:المفرق...@

2صالآرسىء22تفبر(1) 18.



يسرةس

الدطيأنطايادبهمان@يىوقبلالاقدا..@@@قهمنلد@لمقد:

ءأنصالى-..افه-لىلم

الىا@نش(والمفرون@لقرطا)يهذبماكغرابقبرضىولم

نا.أو@لئلائة؟@رصلبانالقائلاد@ىيرتضلمأتكاأفلاكية،با@قرلآ،

ت
@ل@لام-...طيهعبى-

من@أنات،@ل@منكوعنتتدموند@مامفمه:افه-رحمهنال-نتد

لردنلاثة؟@لا.و@فضجمة،ل@لمىبةلقر
السلام-،علبهمحى-نرسلا.ا

وبر.:مننملرذالثوفى

و@ل.-عوأفه-رسلفواكامزك@نكليدل@امو@لقمة@ناحلىط:
لا

نكذبو@ااش@إيهمأرسان@ذتعالى-إتال-كايى،@ةمف
"نالث.زفامق

4:"@@أولوكانوا@بم،عيى@برسل2ثواأنطاجمةأط@نق:@ق

بتالارلمدنااحدىعند@لنارى،شطكااولهذ@لسلام،طيهبالمسع2منت

@الجى،بالميقعدا.أ@،كه-بئفيهالنى

خأنطايهةقعهأن@ثالث:@
لهقىوبصكانتعيى،أصابواربين@ط

اشر@تو)ؤالهبحدلىتع@أفهأنوغير.،رنيىأبرجد@ذ@لروتد@تور@ق،

ا،مئةأ.يهلكلم
بدللزمنيئأمربلعليهم،يبشدبعذاب2خرمعنمم

@الشركين...البة:@ذ@

5أظاكبةعير)خرىفىبةالمأيهورة.@ريةهذ.أنبتمبنادض@ل 0

يخةأالشرلمثهالافىأماقي،أ@ابرتلمالإممبهذألمثهورةاية@قرفإنض
ذك،2،.تجلولا

9يترط@-قفيمر@بى(1) .14ص5

5س6كثبر-ابنتميرراج@(2) 59.



و@دنرون@لناقلجز.ا

مالإطاليهأ@ماذبيدر@ناوللنى
@@الى@الافربيرصبقشا

أبو

@لقمةن.فى@لف@مهلان@لوولآ،أ@ابممنيذكرلملاكريم@لقرآن@نكل

منها.ؤخذ@قىو@مظ@تيالمبرأصئالها،س

ي@ة،كرحالةنى@ال@قمايلكئيرابمح@@@التركنفىلاكوفرب

ا.افروك.للذينمئلاافهنربتعالى-،نرله-فىكاتنبها+باحرى
ر

أ"

.

شؤانتاما.ينعا@عبادناق@بدين.نتا@حتكاوط،وامرأةنرح
بغنيافلم

@دا@الين،.مع@نار@د@لا@ويخلضيئا،اقهمق@هما

لآ،@لقثصاباحال@الايها@رص5واصلالمئ:ف.

لممصيرأنامقرلمدصو@لعناد@،على@لكفرللإعر@رفىنركلءمثلا

فإذاالبحةأخذكمأنمعاصكاتالذبنمابقين،@هزلاء@سيكونكعير

م
سلين.المركذبوالاغمحرن،خا.

مناضمالبدلالمرسلوت،جا@ما)ذهسبحانه-:له-وشولا

الزبة،.@صحاب*

لهدابة،@فر@نلكأ@لادلقه@رسالمالذبنصايئ:بالمرادلمروا
تهم

صق.اطل@

صال،الإر)يهبنبةانء.ة-لذبوهما..ننيناليهمإذ@رعنا@له:.وقو

ق.@طالدبنالىدلملإرظراعا.كقية@لتراهل@لونفب

تصيئبهبم-،@اح@أحها@ر@ولمند-المثركينموففانأى:

@سابل.أرسلنا@)ذسفدابهم@م@رصكالذبن@لرسلني@.@لقرب@@

دعرنهما.محناوأعرضربوصا،فيةرصلأ،منائننبة@قر@عذ.

نهماثنيدصالبهم@رسلنا@ى:@لإنماح،ةيهذبرحا،قىلا.في@ناءو@

ف@كذبوعا.ايهم،شبا@لابادةاخلاصيلى

برسبنا@لرمالةفقو@ى:بناك،فشزنا5وقىلا:
مالتمذبنلثئال

طتشلهم:شونه@نى@انقوية.
م

المعاروعززونرى.اشد)ذا@نانة،

بة.@وصبةنت)ذاكاعز@ز،و@رضروسدما.اماذاشألارض،إ



بسصورةك@

لثثابرسرلنززناماأ،@:@يهمانجلهلىلا،عذوفنا،منززومنرل

بئ.@لنرلامحابلانه@كأى@رسل"ناراة"

إخلاصهمناليهزرصآيخمايافاطيرلىيخرآ،لاإسلرن،مىإليكم)ناه

الاصنام.عباثقونبذشالى-،قه-@مبادة

ورأ@نءا@لقري@.حابوا@@لرسلبيند@ر@ان@-سط@ثى-ثم

ن@لرحمف.أقىلوماشرءأ!،الاأتمارا.ظففال:.
"

أةإنى.،
م

."جم@ذبونلاإ

.@و@لتطاول:رالاضن@سيلعلللرسلبهالقرأصحابفالاى:
زصفى@بشر،@وكانعالبنا،لمزيةولا.فى@لبشرية،ةيناشوالالنم
ا@ئى..ن@لرحمن.لأشاو.قرلهم:2ذلادئضافرأإنم@لرسالةفىختتنا

اليه.فناتدص

مهنهطوفمالاكادئرن،@أتممالهم:فقارا)كنببامضو-ئم

@ينا.رسلى!أنس@

وبا@خطاو@هلوغمعنبالإعراضاقه،رسلبة@لقرأملتابلوهكذا

نه.يقولونجمايمنبباوبوصهمبه،وأجا.لماروبالإن@عليهم،

عمقه،مناراثقشأن@مبر،و@ناةبا،ذل@بلواكلقا@لرسلولكئ

"الاييئ@بلاغالا@ا@و@امح@سلونلمرا@ي@)نايمربن@@قرب@:.@لا@لفتارأ

وكهسلوق،لمرآ:)إإنا"ثوححر-ا-رةوأدب:شقهلهم:فاراأكما:
نبلغمأنالالمبالنسبةذل@بصعليناوماح@،ومجكه،علا،4بد

@اس.@بولا@"ة:كوضلاو@فحا،فبلجاإليمبنب@يضماكامنا
اتابلوالانمطبمثلا،يةادقرأملسفا@ةابدوبماادرسل@أنتىتناة

صادفىنهانهمداقه،رسلبتاكد@كموطى@لرعبن،باكلهم،يهنببهم
القبمىمجرحارلمرصلون،اليماناي@ربنا"فىلهملاندسالخ@،ئ

@توكيد.فى@



2ونوالمثرفى@لنازهاط

اقهادتى@رصلهملالرنابفةنحل!@لبين،دبلاخلا@علبا@وماة،وقىلهم

أج@ا.منتعطلى--

@دطقابهذاابفتنرلمي@دقر@كا@لود
دأر@نرصلمحلهردوابل@سلبم،

مناود@صنكملنربهنم،تنتر!لملئنبم،ظير@،)ناهلهم:فقار@تجحأ،

منمناا.تث@افاعايهم:دفى@لرلراأى@@لنشاؤم.والتطير:أليم،@ب@نه

اعىوقكمر)عنا،حلولم%ذاطوبرمم،الىوكرمنا@لن@لىي@نا،آوبر

الالمضدسعذابفانمو@بالحجارة،لنرجمنمقي،لاش)دمالنات@ص*
وملاكك@.بقتاعبتهىتد

ب@،نانثا..أى:ب@،تعيرنا"قوله@لكئا@:صاحبفال

أكرصوذل@13،
أنهمالجهالوعادةننومهم،نهمرتودبنهم.

مووتجثا.طبا@م،وفبلتهو.واشواثهر.البه،مارانىءبكلبتينوا
ا

وبثزم"ذيرةقالرأةأوب@.،جمرأصابهمنإنوكرمر.،محن@قرواء،

"ا.ت.

يهيماطملقباكوثبات،باأينأ-مذا@تلب-الجوقا@رصل@وايهن
مرفون،.فىمأفتمبلذنرنمأشمعم،طاشآلهم:.نق@را

نناأمنتمذكرالامر؟ليىالتر:لامل@لرسلقالأى:
شؤممسب

عل-لفرآ،)مر@رآأبسباقم،عندومنمهم،ضؤم@أنأروقلة
خا@قكم.عندمقبهآخاالذى@ق@@نعر@غص@

أو@لقدير:عذوف،3،ىبهرا"لتوله:@لئرمل@بوص
وعظتمر

بعق@مقفتموضباءق،ربونم
وثاممتم.3تماير"افه.

"

ولو@نرالإستفهامبقتضيهعاافرأببرفىن،فىمأنتمبل5وتولم:

ميأ@ثؤم./تذكير"كرنمن

بلمم،ضبصي@ن@وجودناأنمنتمتسس؟ا،ليسأى:

.6مى4لبهات-فثص(9)



بسمررة*4

ق،على@طإيثار@باعالفىوالمحاصي،فىالإمرأفعادتمترم@أ@ق@@

ي@يامن.علىو@لشاومعلى@لرضد،و@لفى

وبيني@@قر@أصل@ند@رتالىاورةا@تلكب@دن@-صجابين--م

امةو@لكرفاهة@فى@ثلاكانوا@لفرولآأهلعلى@نتدلو@لنىلرسل

ق.وأطللحير

ضمصا@ر@لوبينية،@لضلملبنمادارفال@بمهسبحانه-@ء@

ع@م،وظاولهمنمالى-،أت-لرسليهرمن@@ومهمقبرىأنهصما.

تعالى-:فتال-لرجم،بالهمونهدبدلم

اتجمواترميافال-يسى،ر@لدةالمدين@أتصمنو@اء"

منأبوا1(20)@رساين
ومالى(29)متدونأجرأومينألكملا

بنآلهةلهدومنأخذأأ33)نقىتجل@وإليةفطرتالذىأصذلا

شفاع@هنمعم@تغنلابفميرذفى@لرحمن
إقى(23)ولاينقذونجمئ@ث

ادخلتيل(25)ظحرنبزبمإثإضا(24)بينصنلالبلىألق

وصلنىمىدربىكنربما(26)يمالونتوىليتياذ@فة،

و@)س(المكر@ين
منجندنب@د..منيربقىأؤ@نا@لأا(

@اء@@

(39)وذخامدا@نإذواحدةصسحةإلانتكاب@)هه(ليئئتراكثوما

أ-مافى@لمبادإحسرة
(@يستهزثوف@.كانوا،إلأرمولدرمنكم

1 أم@سكناأؤاي1
@ايهمأنهم@لقرونمنتجالهم

(31)يرصونلا

لمايوبن
5)23(،نحفرونلدإ!بم@

ولمصرون.لنايت@بزءا@لؤ؟(



2و@لعثرونيالا@ث@جز.@

يسعى...،رجللللىبنة)تعىمنوجما.بحانه-:.وقرله-

@لقمة،صياقمنبفممحذرتمعلى*تمص
@

لهمبعهميهديد@ناسومحلم@لقرية،)محابلينارجلخبرو)نتئ.
ر@لحىء@ى:ي@جلثمراض@ا.ابدمنأىالمدتنة،أنصىمنو@ا.

برعسي@،نعلىةذ-
ل@ر@.@@.)@فو،يهام@،نر@بخمحاططا

مه@.لإتبامويامص

@ثضلكاتفهلأ@لنجار،جبب)حمهكانومذا@لرجللرا:ظ

رة.لخابا

مخئوجمينه،تجلوحافىصناعتهذكرمنفاالمنربنبضىأك@ثروش

ص@نصيردلمنهذلث،،الىلا@اجةلهف@

ف@ماعليه@تسدخ
عنه.و.ذكر

أوصملىصق@ابمرفىبشالى-اقه-منا@لننا+رات@و-لفيه

يم،@كر@2نفى@روامثاول@لفمةمن.@لقمود@قلانحاك،@رصنمته

@ط@.بافلوالاقن@الاعتبارهو

)د@لإثارةبايقرية.،@لقمةأولفىعهاتب@."بإلمديخ@مناو@ب

ما.2خرإدأولهامقنجهاانتثر@دلرسلمزلاءخير@نطلشها،

يح@،بقرله.،و@لنبو.
وعدوظبه،وسلامةقسه،عفا.@لىبدلة

لبلن@ومه،@و@سلالرادفوربا@@صرعحميثعزتجه،و@فا.همته،

ا"أدام
خ

ون-@اكريفحلكايمته-فىيقغ)نيرتضواق،اطكل@ة

للةيهر.عنو@انىبالمعروفالاصفىبواعبهيترمتوصه،صمرولبل

مهنريم@حبدالمايانانجوا@لرساين،باقرمل8،نعالى-:وقىله-

لبهم.لموعولابعدبه



يسسررة2

سلن،المرااتجويافىمو@لنمح،الإرشاديلعد@هلقر.ل،"،أى:

ال
@نى@نأ!حل@@نبم.ولإنقا@لستقيم،@مراطلد@ايتمجاؤا@يئ

يخه.انشتم

ون،تولم.جرالاالسأال@(نانبعوا.له:.،بضةالمصأكد@نونم

طق@دليرلخل@)ي@،3رباصراجا.الىيئالىسلمزلا.اانجص

اقسكفىراسنرنالهل@،ثاتونانمفىأ@مالواطقا،اط

@@لسليمة.باليدة

نم
باب@ا،انةطقعنللق،ع@اتباعقىمهحفىذ@قبدأخه

7ن@لتر@@نقال-؟الهدى،نكرنلوبهميست@يرحتىالإبمان،علحمش@@تى@

لهةأ3دونهمنلأضذجرن.شوايهنىتطرالذىعبدلا(ومالكه-:.

لفى)ذا@)ينتنرن.ولاضيئاشناتهمعنىلاتفنبنرادسير@نإن
لمحون،.بم2منت%)فىبين.@ل.ص

@أ@:
تعاد-@@@مد@أنمنيخ@نىماخوأى@قرمه:4يما@ل@لش

انىوصكورا،فيأتذلاثقبلأكنولمخلققانىصفهلاوحده،

جمزوبنجا،الفىأحالمعلىفبحاسب@كمكانم،بعدمرجممن@إ@ه
ط

عقاب.أونرابمننمتحقونبم@هاع@

والنئ.كلر@لان.لهة...،2دونهمنأ@ذأ5له:فىشوالاستفهام
ماكانتننةأخرى،؟الة2ادةفىلمصهمحذاأنزولاصلايصحأى:

من"في!،شفاكهمعقلاتقبضر@رحمنبرثن)نلانه،الالهة،@ذ.

@ن@@
صذ@ولوكانحمتىح،

ةقارو@ط@لقازفى@اية@نفع

يبئي@@ى@اونمفا:)نتاذ@الادالآ@نرنستات@ولا@ى:بنتنرن،لأو.

بى.يترلهأنأر@د@لىحمنضرمن



ك@وايعئرونلثاييا@بز.

معثري@الالهةشهاضنتلواذا،)فىه
ضلالافى@بادة،فى@اقه

@لعقلا.،منأحدعللافيواضحضلالفىلاكونق@ى:مبين،

ضتمم
حلىئه

2شت)قفقال:،وقوةصراحةبكل4إبمالإعلانسهم

اواضهدوب@،ن@متمااأى:رن،نا@ورزقم.خلفمافىبربم،

ت2فىي@لى
و@نسكا.،بهؤلاء@ا:وكفرتوخالقنى،خلقمالذىآبرة

@قانج.@نتكامهماأحدا،@ب@دةفى@نه-بحاول-كأض

ومئ@اعر.فل!فىنالإبم@اشترالن@ي@ما@@ر@لى@و.

اقه،لم،أ@داصثىأندونتوبادفا@ب@@2فىا@@عقبداعروجدان@

لآلىصالادلى-قنا.أرالهموبتي)نباعهإللبالاط@قمهوبى@ى@

ابيه.يمصما

بها@6@بانهالممارحة،مذ.علىبثدموفى@ماية.يمار@مثم
أوعيدأوومدعنهبفنيهولا@زلد،أو@@لثدلابقبل)بمايا@لرسلبهجاء

شل.@ربا.لم

@رحم
نفا@طا@اقهف.نعربرفيدأطد"@ايهثاف.عاحبأقه

فيلجميه@طةهتدون،:ولم.اجرألايسالأقا.اتبرقوله:مامخمه:

بكرنوشآ،دنبانشيئا.مهمضسردنلا@ى:سل،@لرلدعرةبةألاستجا

ة.الاخرويرالدفيايخرلمنجتمامدبنمةمحة

ليناما@منالهم،يريلىومرلنفمه،المنامحةمدرضفىمأبر@لكلنم

ن،.بمشوإلبهفىفعلرافىأعبدلالىوما5فقال:وبداربهم...بهم

فى،أ@يروفىلىاأمصيريدلميهرن،بربمإنتاق5ل:ثم،

منهلمنالانمحلا@لحبادةأنعنه،صدللاالذىعلى@اصحفقد@غ

جممرواليهمبتدؤآ
1 ،
، 0 00).

1صيهئذ-،كلنير"19)



برمورة2

فتما،لم@قو@ه،الع@@@@ل@لمناءيهي@ة@نا@ية@@فعاخ)يه@ن@و

ظلنتدتتلو.،قىمهبانبوحىذال@ب@لتمةسيا@إنب@وامحب@نأأذا

ابخة..،.@دخلقيل8@قرمه:كلا@مذانصاخح@أنبمدتسالى--

موعنداخ@ما@لهذأ@ر@لالملائ@لتأى:،
ةة@لبشارسيلعلىيه

@لطب.وعكايمانكبسبص@ضه@ادخل

0@عنة@أدخللة:له:.ش@لار@ى:لظ ماليان.شافاسش0،0
وخ

له

ذل@.قىلهئد

ذل@ودحمت@،،نة@@دضرلةلهالإفنة،المقمودمرا؟أنامر@ماو@

قالماقالأنبدأنهسردابئ.فىرياة@فالققد@ر@لأنإد)شارة

"تتلوء.

االأمروتيل:
@لر@ن@ط@لتظاىضيه،بالدضرللإذنلالتثير

ؤمؤنااد@ا،1)دات@غلهان@-@@لأ.مقبان@لهالبشارةلس-:وفا@

ث@ب.ئد@
1 ،

، 0.،0

لىفضون.@ايطنرىيا@يتفالتالى-:،ونوله-
ن.@وجم@ربى

للث@ارة.عندقالهمالببانياقأضننافاكرمين،ا

د:و@نرد@ما@،رعلثإيماندب@بد@الجنةأد@لاشد@ى:

بمايدولقنصحى،لسراولمقتل@قأنينى@تإ:با
مق.@وابشها

ربى،من
ضى،@ايهرميننوجطنى.ذنب،بانه-د-ضرفقد

نه.واصمابفطله

@ماحصلميا)طلرلو@غذا@لغول-م.قمرد.و.ضير:بقاتال
محىروفهافىحم@@رسل،تجاعادإفال@لقادم@تيم،فيمولبثر@نعاله
فىمه.مدابةعلىحربمافلفدكانعنه،

2عي2قمسر@ثرص@- 38.



2ونوشلث@لناا@ز.

اود@
عليهصلى@تهلنبى-لد@لثتفى،،موبئعروةأنسانمأبىبئ

-3رعبافهصليله-ننالالىالإسلام،فىى@عومالىابثنىو"-:
فى.أيقملرنائمأوحدوقلرقه،ارسرلباال:تج@لوك،.يةاضد@نلق"

فرإيهمنانطلراليهم،انطلئوسلم-+عليهأقهصلى@قه-رسوللشال

فنالئقيت.فنضبتيرؤكبماا@لاصبحند@تال:و@لزىدت@@@@

نهمرجلفرما.ات-.مرنلاثنسدوا-اسدوانقيف:معنربالهم:

ذل@فبغالنراح-وصطفىعرقرالاكحل:فشل-أكحلهفأماب

قالير.عاحبمثلهكلمذاةشالوسنم-عليهعلى@قه@ته-رسرل

ربىدكفربماونيطىشبايئ
ا،.@هن،،إجم@اشا@و@

يدلرن...قىىلتيا5وقىله:ماملخه:@اممثاتصاحبلو،

لانفم،امثللاك@ساببهاب!علىم)يهونمجالا،قرصهعلمتمنىا.ط
نمحفرع:.سحديثوفىلإبمان...انىوالمنول@لكنر،عنبةبالتر

."ومبتأحيأقىمه

ؤت@ترو@افىلاهلعنوالحلم@لغيظكعمبوصعلعنلبمتببهويخه

فى@يصه،و@لنش@ر@لبنى،وأملشرارا،كارفىنفسهأدخلمنعلى

ألاع@يه،والدعا.@لثمانة؟،عنبفل@2وللاشتنالافتدائه،فىو@لنا@لف@

عبلةوةكنرولملبالرا:لهوالبا@ينالتش@ت@،اءير@نىقييهتقى@

"..،،،"

ل:فقىجمكلأطابتمنية@لضباصابلماشنه-سبحاب@-ئم

بعدعرته.من@ى:بمص:مننرمهعلىلنااشوما،

فشلأنمنوأهرتأ@قرنوالا@م؟ما.،@@مق@فدمق8

مهم
ذل@.

صي.8صكنبرء6ابن@صبر(1)



بسسورة

و@اأى:@ين،ومانحاس،
عح

عبملشأن@ثن@افياستقاموما
تدرلم.أنوصناكم،ان@@ما.،منخدا

يةالالهمضوبقنانتما؟اى:وأح@ة،سيحةلا"كافتإان،

عاحاواحمق
بامرنا.جبربلبهم

@ق@فار@ئحانذال@فىشا@مقرن،تون.ا@دأ@:.دصن،@ا.امفإذ،

@لارخمتيقال.طتهب@.مشتعلةنتكاأنبدفا.،وللاف@اطودأعابها

)@لمكشد-@رجل-وضثررما.نطفاوالهجها.عئ)ذاخردأ.ءمد

أنفاسة.قطع@وأمات

قىلتفضصا@ين،ونلوا@صليئ،المركذبراالىينيةمماوعذأكات،

حاثمين.فى@يارمءماتيمتعالى-اقه-عقوبةبم

نه-سبحابين-أنبمدو
مصاصو.

رح
@لناسةبدصذدأنبعبين،لم@كذا

علىةياحمرناد-:،نتاد-وأن،ا،اتضتجلسبنال@لاتمافداافى

يستزنون،.بهنواالاكارمرلمنمايأشهم@مباد

منففعلانممأعليهو@لنعفات،ماوا@زن@فمعرة:وأط

غيىوصسارقودت،@رشضهانحرل@فدالمتحركاتسرانه،
)رجما@ا.ست@ا@ن@أ

ابلمبتنوزالمج@علىونداؤمامنادىحمسرة،و،فدا..حرفبا،و،

@مقلا..شزلة

لهد@اوآكأوا@ممى@لال،بوا@رصهكذالذبئكاواهاماد:أد!والمر

المهال@.@لقري@نكأدحابأوليألادضيخمخلويد

بيانوالمايه@ن،لا.صحالمن@لتحبب@ايهر@ة،الايةمن@مردوا،



3و@لثرون@ناكز.ا؟

همبز@@@لظهحالا@لا@والا@تبار،وتاست@لتا%تستض@الهمأن

ولجم.خملاوظ@م

اأهايهوالذينلعبادملرةخ@ياوالممئ:
علىكفرماصرارمبسب

باتجهممادنيامفىنواكاللهايهينلاءصفإنحضوركأوانى@ذااحض
ويتخونمزون،تغا@يشهزئون،بهانوالاكا@لرسل،منسولرمق

مح@بالطارسلمدعر؟بلوالفانوا@قلهن-لوكاأنهم-معوبد@وته،به

نقيطلا.لاوا

حبصاتال.
لمرةندا.@لعباد...،@@رةيا@له:،تر@ا

ىصأنحقد@لىا@رال@@انهباحمرةتعالىلها:ل"كاانمط@م،@

بالىسل.@شهزا@محالوس@ا،

عبهبمويتلهفالمخرون،علبهميتصربانأحقا.اكموالممئ:
لمأوإتالفرن.ا

@لنقل@ن.@قواالؤ@نين@اللانس@به@مقبمر@@"

الاخنصا@إيميةعدالإفا@لباد،ةباحصوق@.:
حبثمنبهم،

اليهم،،.،.موبهةغالم

أنف@محلافهمالبادياعرةاى:
رعلهم،يهلىيهمب@ببم،

لزا--و
بهم.ك@ا

نقالبقهمجمنأعتارمعلمبسبب@،كفار.سب@افه-وبئ-ئم

لا)يملهم@توون@منتبالمأ@ايهناآيررا@م.
ن،.بر@

ومفرن.جمعو@لقرون:
@لة

وم
يةصآ،و.و@حد.زمنفىنونلمنزا

كثر.@@

ا،مقأماعأكثراأتاكفارءيمااأى:
بشبعليهم،لسابقةمم

.13سيهذء4تندير"(1)



يسطورة3

لف@الهدكينلا.صوأنا،برسلىما@موأتهزممفرلم،@ل@رمءسإ

الدفيا،فىذدتجطيرألنلاكملهم،جرىلالخلإولماليهميرجموا

تعالى-.اقه-اهأرا@ط-*4

ا،)فيو
عنالقيا@ةيومو@بثمسبحات-ا@يه-سيعردونخ

لماص)نو5نمالى-:ل-ا.،؟،ول@اب@شورلم
لدباجمع

."وتعضر

عنعرضريخهوبنو@لثتجلا،ص،و،تى.حرتان،و،

إيه.المضات

5والا.صىلم@،"ر

نان.خبرعضرون،و،اتجدأ.جمرجمع،

ا،أم@@ظالمى@@لقر)منأما@ناكئيرأن@اوغيرلمم@أملعم@تداى:

القتجق@ا@ولكنادنيا،فى@ل.أ.افىوابر@.الناال@يهينمزلا.وأن

@ماسن.أن@فيالاث
ا،.من

ةأوالمثاخرقلص@اكعاتا@هامن@او@ا@م،

يرمإليناجعماوعيالا
ا.تبا؟-ولنجازيهاأجمالها،ه@شابها@فبان،@

@ك
ى

نسققه.

أمحالهمبكريوفينهملماوانب@"أخرى:بة7فىنه-سبحال-ظ؟
فى(.نجير،يسلونبماانه

ة،ررقدحدانشهوعلى@لدلةلادلةنأسنا@لرذل@بعدنه-بحاصاق-ثم

ى،بكرماصاو@سماوى،ممامروفهامامر@رضى،نهادل@1،4ومذ

تمال-:ل-ظورخهانفلهعلىايفأ-تدل-وكليا

1مردآصورة(1) 1 14.



ونوالثرلثلثالجز.ا

فمتهخمامنهطوأخرخناإتاأخيهلليتةالأرفىلهموآية"

منيخهاوفخرأوأعنالب@يل!منجناتييهاوجعأ!)ك@(يأعون

(3فاهوأفلايشكوأيئيهنمعلث@وماهضمنلموايمليا(34)إلمحيون

أننمومنالأرضننبتئمائها3الازو@جالدى@فةسئحان
تمفإذا@لنهارفهنسئيئااليلللهموإيئ(+)لممونوئمالا

يزتقدير@تزفللالهاو@لثصى@رى@ضقز)ك@(معللرن

@لملها
)ك@(@لقديمكالرجونصتى@ادسنازلقذزنأ.@م@رو@(38

و@لنهارضاناليلولاالقرركقيأنلنبفىلهالا@لمثئصى
كنج

حملشما1أتموإة(40)فللإبئجونق
@لفلكقفريهم

منلهموخلقخا(41)@لئنعرن
نشأوإن(42)ماتربهبوننه"

ومتائامنارحمةإلأ(43)يتقذونولاملفمصريخفلانفرقهم

")44(،.بلىحين

أ@ييما،د،@رضا،لهملآو؟فىله:.شص@@ا.@لر@و@مام@@ظل

لماكلد@نل:،لماظس@جافه-أنه-فبله،بمانطقهوجه
لدنجا-جميع

رم،@لإن.@انه@@عليدلمافذكرض،اطلىرةإ)ضاكا@ؤلكعفرون،

وكادبمواستبمادلم،
@ى:".،أحيبناماايتةالارضلهمو2ية"نقال:

@دد...،نح@و-لذفى"
"

ل.ا:@و@و@لىمان@للانلآ@نا:بالاثوالمر@د

فبها.نباتلا@نى@الجدبا.الارضالمبتة:رفىبا؟والمر@د

7ص7ل@حرللى@ؤى-نفير(1)

بر(رة



يسرةسو،3

وغيرصا.وضعيرحنطةنجنسه.ب:باطوالمر@د

لوق،@@يا.على@تناوتد@@لمنريهنالا.لهزلى@فح@@ماتومعلاأى:

أو@فاناأراجو@ىبو،وشدتتزالجدبا..رضا،علاللاهلانناش

منها.وبا@ونعلها.يميئون@ق@لحبوبمق

ينمىكانععلي@ة،إلآباكاثحار@@إز،لفظ،سعانه-ون@كر-

حلة@لقاالارضباعي@ميثاهدونلاكمإليها،@يلتضواأنالم@ئركينلهؤلا.

ا.عا.دطرزود@بخفرا.إد@رضدتتربهفالسودأ.،

الموقاحياهعلىأيضا-ص-ظذل@،علىرت@النىقالى-ودته-

ة.ياطلى@ادك@اعاو

منجاما،*أ-5وقوله:
ضىرا؟كوت)يهفةمبينمستات

."المتة؟

أنعلىلادلالةيا@رن،فنه5لافىشامحروروالجارفه-سبحاوقدم-

"تننيأنىافىأبىس

أنوعلبها،يعيث@ون@لتىالماكولاتظم

ودوع.الى@لخم@آؤدىفله

فقال:لهمالارض@ى@ح@اخرى@ا،النمب@فىسبانه-بين-ثم

@لميون،.منفيهاونجرناول@ناب،@يلمننجاتنجهاوجملنا"

كبيلا@لونفلىجمعةما،أجينافىله:،عليفةمحمر"يهر"والاية

جمعولعناببمءبي،
ار@لتىالاةبهاو@لر@دمحين.جمعوالعيرن:محف.

@زروع.بها@قسئ

ورحمتن@-بقدرتايخها-وجعنالما.-باالميتةالأرن@منهاأ@ي@أى:

و@يونبارلأمنكوانجهاوضققناناوخروأعناب،ضبلمنكثيرةبساتين

ر.والفطارورعنللابهايسقىالنى

ا

لدبهم،وفةالمصدفواكهلمحر@نهم@لالذكر،باوالاعنابدنخيل@وخص
عندم.ولنمما



3رونو@لث@ثالجزها

".،.وجملناءبقرلا:فتطقثمر.،منلياء@وا5لا:فىشو@للام

و@لنجل@لجناتنللذكور.)ديسودئمر.مققوك:.والضميرئ

شالى-..افه-لىأوإكاب.كوالا

ايا@طوأعناب،ومقفخجلنو.بخاتمنماجلنافىللارضروجمملنالى:

@نم.@على@ن.ولبثكرونالهم،جعلناما@نى@شيا.ا،هذهممار

فيماناأنها@لظامريهرون،في@فلاأيدسهمعاتهوماتوله:،فىما،و،

@لثمكر.عل@حضوالاشفمامحمالية،و@بلة

رنمطقيا@وا.واناب،نجلمنجناتالارضفىلهمجعلنا@@

و@اماالذى@ر@الافاأبدبهم،تمنحهاا@لث@ار@ن@وان@،ماضناه

ومثجته.يقدرنهالى-ت@مر@مه-

ا،داموما
لنما.وأخاموا@لبادةننا،على@لا:بهروناص

مقالاذاكءطهوما@ى:لبديهم،حمدتهوما5وفود:ئحير:أبنظد

بهم،رحمتنا
كمات.و@باس)بئلهحهم.،وفرلهم@لابصولاكعم،بيملا

مينهعليهمأضم،ماعلىإبمووتفلا@ى:@ن،ككلأفلادتالهولهذا

.@لاشدولات@ك@ضي
"

وبم
يمر.مقالياكلرالمعنى:يهرنفيمرعولة!5ما،تكون،@ن

سهموكششما،@ثماركالنصير@لناتج@هذ.منأبدبهمعاشهانىومق
لتلا

أكلا.اتتأن@دوغير.،بالئوتمهدهاضبارإ؟

@ى:ثمر.،علىس@رفأبدكم،علتهوماوقوله:،فى:الثو؟كلل

وكذل@صا،ومخربرلدو@@سبهمكا@ع@لت@اولاا@ياء@ووثمر.،مناليا@

ويخفئاسوليللة،صو@رما،@ن،ملوحفررهعرهكلما
يلرهلملمحئ:ا

.561عى6كير-ابنثدص(1)



يىصررة3

1اتمرلا@لانلبلبأبديهم، 1
. 0 0.،0

@لذىسب@حمان5فقال:ثا+نله.لأ.ذانه.كاصمليبهاة-أئق-نم

يالون،.لاوممساانفم،ومنرض،ا،تنبتكاكلهاالازواجخلق

نجلمطلقمفمرلأنهعلمنموبمصدو@سمسبحان،5ولفظ:

يهاروهتهقبيحا..صنىش@ى:ي@،شحالقهسبحمانقدبر:وكعذوف@

شظما.وظتصوء،كلعن

للبيان.@ايهربمهالايةفىمن،و،

هل@لا@ا@شل!ون@ظيهصو..عنىكلنتربها@الى-اقه-ن@و.@ى:

مماعافا،واع،نوالا@ى:كلها،اجرو1،ظق،افىوجل-عز@و-

ثأ.ناواراذكو

مةالارضنىتبت@لىكلالاعنافخلق@ىرض،ا؟ننبتمما،

ما.وغيرحبوب

والانئىالانىمن)ذ@لابهرأنفم،مقوخلقها@ى:اننهسم،ومن،
من

بها،لهملا"أضا.مق@طصناتا،مذهوخلقاى:لايعلون،وكا
ل-كاظتالى-وطه-)ايهطهادفاصط

سب@
مالاتمدون،وجملقنه-،ا

بدخوالى-ت@تدرته-ظاهرلخهر@نيان@لكريمةالايةمنظلقصود
بعفهاىوشالارفى،نابضاقبفاى@اليا،%الاعناتخلقحيثحلقه،

يالهالاأخهىتنحلر،وفاكوأثى،ذكرمن@لكونشئلا@الإنان
شال-.إلا@ت-

التىللارف@فىمل@ت@@عطريقظامر@رةسب@حاة-بين-أنوب
ا@لاظبفىل@لنا.طقعقشر@هظامربي@انذفىضبلجها@،نحبش

@م8صبر-4الب@مسبرقح(1)



ونوالئرلثثايالو+

@فبوتعاوالنار،
منهنسلخاليللهمو2،تالى-:،نقال-@قمر،و@سى

ظلون،.فإذاملنهار،

فلانسلخيقال:@ابموللإزالة،ئ@لخ@دمنشال@،"ولو،:

@نها.@أز@اذأجد@لاة،

فالته.ليليقى@لليل،عنالنهارضو.يزالىمنا:وللر@د

ومنه:و@زالم.كهاذاكئ@طه@جلد@لثاة،ملخ@لكثاف:صابلظ

عنوكثفهدن@ر.@لإرللةذلكظستيرلجلدها-@ى:رشاكا-طيليهصطع

ء،.فالا،وطقالليل،ن@.

علأقه،نجةوحداعلى@لللةاضت،الرو@للاماتامين@لبومنأ@:

قيعحيث5ثامهما@لى@طربقةجمهحن@و@لنهواليلوبرد@رقى،أحيا.
يروي@هناد.ليينببئ@لهار،اللعنسبحانه--

مالم،ليح.فى@سب@
مض..@اوكمانوائبد@ن

انوكاأنبدفى@لظلام،داخلونناذامظلون،:لمفإذا"فمنى

دخلداإذاأ،وأصبرفى@لظلام.أدخلواذا@لقرم.@ظميال:فه.بعبدبئ

لمباح.وقتفى

علىكخرلد@لببانفا،لىتتركىو@لدمى":،شالوفىلا-

لهمو2بة8ذلك:نجلضالى-تولا+علمعلوتوصنسال-فدرته-
"@الي@ل...

)يى..تنتهىمعيندطلىلهاءلمتقر5وقوله:ماماضهاثلوسظ@

.6عى4لكثاف-فمبر(1)

.13صكه@ثرسي-كلي(2)



يىسودة3

ا@معليهوأدتقرر....@انتى@قاذالمافرابمصقرضبه
@لامو@ن@@

".كلمنىلل.

شدأ.،لالهاوتتالىفها@على،رمان.،اسمنج@أنويصح-

0يلدنيانقفا.اسرماءنيانها.ؤحترما:اوعلىط )ال@.0،0

نم@الىعكما@لثسىأنوىقدرتا،عدلهمأخرىو2بةوأفى:

و@ش@جاوز.،لاعسدزمن@ال@نتمدد،لامين
مان،اروفال@نالم@ا

شالى-.ا@نه-@لابلهلاعما

أى:لها،لمستقركرىو@لشسى8ضال-:-4فوبفى@لعل@ا.:ل3

روتالذىمرفعافىثابتةأنهانللفتوكانقمها،لنحررصولثس

ط.ممامكلها،فىمستقرةليستأ@ا@خيراعرف)يهنونشها.لصفيه

سالهائل!@لح@وفىالفنا+"ذئوا@د،@اتج@ئنجرىفلانجرىمى
"

ئانجة.فىجملاعربإنقيها@لفاكبونح@

مذألها،لمتقرعرىانهايقول:وبمميرمامجرباغاادنجيرربهاو@ف

سب@لامر-@جمالهلاالبهشنت@ىالذىتقرلامذالها.المشض
انه-

مود.موعمهيمولا

جماننتعرروصن
طضمفمخرم@ونيبلغالئصهد

@رنناجم

ضع،يسندماولا@لفضا.ئعرى@رتوكالهانلأ@لكتلةمنهوأنمذ..

عنه)@رعردهذتصرت@لنى@فهدة@سفةمنطرأكندتذك،صورتحين

ا،."،3وش@وة

فىوضال:حاديثا،منجملبها؟لهذ.نفير.عندالقرطبىساقوتد

محةو"-عليهصلىا@ته@قه-ر@ولصالتذرفالينىعقمسلمصحيم

@رش،.نحتصت@ترمافاللها،لمستقرعرىوالنص5نال-:قرل-

.25سلقرثنء32فاكلعلى(1)



3@نوشإث@لناالو.

حينهرثلى-3وصلى@ل!@نبى-ل@ظل:ذرظأبىعنلبحا@ىولفظ

قذمبفإكال:ظأعم.ورسولهلافهقلت:3تذمب،افيتميى5@لئسر:

بقبلرةنسبأفي@رشدلها،فبؤذنشتأذنش،@لصنحلى@حمنى

من@طلعجئت.حيثمون@رجىلها:فقاللها.يؤذنفلاوشنأذننها،

0لهالمستقرتجرىو@لثسىة.تمالى-قوله-فذكمنر@ا. 0،0(1).

@@لزيز@نقد%ذلكشوله:.فىالإشارةواعم
ى@عراد@برد@يم،

."نجرى"مق@لنهوم

@ل@عر@انذلكأى.

@بديع
تالى-ات-تدينلمغس،المقدردجيب@

شصئلاعداهذأ@ايرنفىشى.بكل@طبم8بىظنجل!لاانمىللزين

ا@لكرن.تاليصمقأوكنرقليل

4سب@اة-فو-ثم والقمر5شال:@رفهبكللنتملقاخرى2

إزد...،."قدرناه

عنرفمفرلأنهمحل@بالنحب@قرا.@ور@نرأ.@@قمرولفظ

مابده.يفر.

نماتوس@يلة،فىكلسيرهاماكنبها@والمو@منول.جمعلمنازلوا

وفربخفه.@لئامنه)دالليه@خر،ليأ@اولمقنجدألا،صون@وعث

@كانانبق@يستز@لقموغ@
ر

@لثركانلنحدةواليلأوبشترنامأ.

بلة.ينوعضتسط

بتكطا.ل!لفىصيلفىكللصبأنشارل،ؤصو@فمررتدرنال@:

تجدو.عنديا@ىءاذ@،عه،بتغاصرولا

خو.وا.،ملىالاقيفعبا@و@لقمر،وأبهوحمرو،وأبئممونافعويا

تدرنا"،."4ما-

ر@1ا1
1قىطبى-قشيمبم 1عى5 56"مىلايابغكسص،7



يى.!..محررة

أى:دالضب-:نا.،ضوو@لقحرقىلا:،ملضه.ماالالرمىل،

اف@بصيركينىرن@منازل،"نيييرادىعلهأى:سير.،وصيرنا

ولا؟لامنرفالمح@وافافذاف،حنفعلىمو@لكللين.لمنر

الثافى..ف@رلاومنلزل.*

جملةوا..ألاتلىعلىبارخ،و@لقر.8ع@رو:وأبولحوميانوقىأ

خبر..ناه،تدر"

.(9)فىبوكر@يلةتجمدالا@لقمر@لنىفةلمسااأدبهلمراومنزل،جمعو@الن@زل:

نه-:سب@طوفىلا-
بمدخ@موبر@لف@%،بر@لرعادكاحى

@شر@الة@

2خرءإزله.فىومر

الذىمجملوصفها)فىمنبتهماب@ا@ثماربخ@ن@"قنوصبرن:و@مر
@نخلةثمار@

س
ناعر@وصأثير@ستوية.يةمشارالنيتمكأكاتا.

صهوتقردقنهفىالقمرشه؟@،و@لضألا@لافوصاج،الانعرمن

ر..اسفروأ

عارفإذاضها،ولا"تاصرلابنعدأماصير@لنر@نازلوصيرتااى:

بى،البايقي@@ى:القديم،جمرنلركاسهقروثتهش@أبحش@خرصنازله،

@لتحبيرظليدركيآ.بدليلة@قحر@يلاحظوالنى@لعالا+:ب@ضتال

@الفظ.ذالكانالمةوجماش@لقدبم،نرصدكاحم@كا@لجيب،ق@لقر2
@قمم،.

لياليهفى)يهنهول.ة*الأصيابهوفىملال.الاولىليهليافىلقمر،
ينثا.وكانمايطعالأخوةلياليهوفىوقىة.فضارةيخهوكأنيبدالاولى

@@عر@رن@بولذبول.وذثربنيهوبهونووجرم،آ@و
@م.

.(2)الجبب،للوحىمذأ@تمبيرعنه2ن@قوببر@أنمما@نةفلبت

.16س33رس-ا؟قمصبررلبع(1)

صء3.نى@دالفرثنءك@نف@بر:(2)



4و@منروننلئاكأبئ+

سالأولا@لق@ر،تدركلها@نينب@ىلا@لثسى5تعالى-:ونرله-
نى

أنوفىكوته،صبحاة-مه-نظا@نةبانيمب@رن،نلكفىوكل@لهار،

@لتنظيم.وحمئ@لدفة،@وجما-أصفىبرتي@برالهانلمذا@لكون
.

نتجتعفىميره@لقمرنمركأطلئسىناقولالابمحأى:
يل.با@

ينبانر،@فالىجقلليلللاينافىلابحوكذلد
دقته،أوعلهفى@حه

يهرن@هذا@يسيرئو@فار،وااليل@قصر،و@الشىمن@دو@كلالانما

صره.فىاحمهينأوغير.،لاالبئبيهثله،ضالى-اقه-كوهبدخطام!

ندركأنالاخىب@الشىلاناد-:.نرله-ةكبرابنالإمامتال

با.ذأ@ثرنه،بقمرولابوه،لاصدمخالكلةبحامدفال@لضر،

"مذا.سا@لانبل.مذاسلطانذباذادأ،تذبضاصاطان

أنللنسىبنبن@فلاساطانانهمالكليمنى@نوفالءبهرت:

بالليل.ظلع

ن@أنلمبلاكانإذألأيننىيقرل:ر،@ا@لقماالبلولاوقىله:،

0لن@ارحنىيلىأخر، 0،0(1).

عنعرضص،8فىتنريئيبرن،فالثنىوصنمالى-:.وقىله-

ليه..@@الفاف

نه،لاس@تداربال@سمىكب،ا@لكرجمرء@و@لفك:ى:الالر.ل،

ك@وفل@شرسط@.لمشدبرةائب@ا"وسكفل@لزل.
ي@

وهى.@
دشب@ا

.(2)ية،اطنتمرقنلالعمودرأسعلىنوضع@لنىالمتدبرة

ن@"ذا5أجزا.فىو@لنه@ر،واليلو@لقر،@لن@سىمقوص@ى:

أحمأو@لتز@لتحادممننمنهمضمالا-افهف@رةلانو@رقهاروبانج@ونيسير

بهاعلىامتنق"شمق2خرفومحاسبحانه-ذكر-ثمأو@لاضطر@ب

."فى@لفلا@للرنذرجممحمباأنالهملآوأ@5نفال:عبا@

س،6..6كنير-نا:قفبر(1)

ك@.@ىتبر@ولوصءكي(3)
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دد@يولهم،فى،أشالفميرنا:يؤالللأيةفىتصوصذوللىفربئ

يهمبنر@و@لر@م@.أمل
بون:المكدباالمرواأوبهارا،لخراأولادمة

@دفن.خنس

حملتاأناوفدوت@ا،وحدانيت@اعلالدادلدلاما@نو.المعق:يخكرن

نهدويننميماةالم@لو.@لسفقوجمارا@عشاراأولايمورحمثأ-بفضلنا-

ا.ن@@يننلوالسنئمنهلهموسخرناأذى،يملإثمأن
2خر.الىنم@ق

ؤلمبذرتجهم:آباأد@رو@عامةإفى@لناسيرد@فى@اشالنميرموبكلب@
نوح-سفينةالمث@رن:لفلاباو@لر@دمرن،فدا؟

اقههأف@ألىلام-@ل@ل!@

غ@ء.2ئمفيزذرفر.را؟و@ه@@ببقلم@البزننةالمز،ممهحبمننيال@يعا

حماناأننانا،علىفدر:جميمالناسوأفحودلل@ةوع@المحنى:نج@ة

مضلناوحمتنا-؟إ.-
ا2منرالذينفيضا؟

فى@لفينةالملام-عليهقوح-

لتة@والتىكاتخا،ناهأص@ق@
ومبمرنة،

فىح@اغم.بهونينتن@مما
صصلاصرلامح@4@لذلشطلا@ل@امل:ظال@

شترك@لذتز.لفظفإنفي،

منلآنو@نروع،،لاصولاالضدين؟جن
وعو@اضلو.اطئلنر.*ا

منهمخلتوالاعولعسول،ا؟مننحلوفرن
@

بقعبةالنو@همدفروح.
.(1)الأولاد،علابقعألاباء،عد

لقد؟مود،فيكرومكثيرابنالإماماخنار.قدومذا@راى@لثاق

تسخير.لى-فاعلىقمونه-لبضا-لهم-ودلالةتعالى-:ل-بضافه:رحمه

وحسنينة@وله-بلذال@-فن@سفئ،@ليسل@لبحر
بمسهالافيا@انبها.@تى@

.@أى:2با.ذربتهم،حملناأفالهمو؟4قال:.وثذاالمؤضين.من
برانات،و@طبالامضةلدلر@الصنيتفى@ى:ابحرن،فى@لنك،

.(2)ائنذ،@نزو@صقفيها.مل@أنافهأص.@لتى

5ص@ينء،عد@بل@@بلى@ك:؟(1) 15.

بمابئففسر(3)
5ص6ير- 65.



4و@لشرونالئالثلبز.

ى@لنسةيانةمابربهون،ئلهسالموخلضاتالى+:.ونرلا-

عباده:علنحالي-نممه-مق

5فالى-توله-فىوالنير
لفنةالمشا؟4@لسفنعلييردمنله،من

-

@صلام-.@عيهنوع-

3مابركبونثلهمنلهموخلقناتمالى:،قولا-مام@خهلقوطي:ل،

للركوبلهمخاقها@لإبل."مئلهنه.ودفحيرئيركبىنه....ماوالاسل

نجلوبال@نن.الإبلشبهو@لربفى@بو،الموكوبة@مفنفللبر،.ئ

مابركب.وكلو@لدواب@لإيلنه@

سنينةأمئالاى:لها،أثصفنالهمخاقناأ@:لمض.أنهوالاصح

بها."بربهوننرخ،

عليهفرح-سفيةبمدالمتخذة@لسفئسوغبر.:،@لضحاكقال

"السلام-

@انالقال:.@ناس@@@نلهامر@فامن2خررأم@ن@-سباي-ثم

حين،.الىومتاعامنارحمةالا@نقنونلمولالهممرنجحفلاننر@منثا

در@@علىكلهم،)فاةفلاأولهم.ضيثظرلى:افي.لمريخ

وللغيثنجمرخبنقذه،ثبنادى@طأ@فالمستنض@نهراخ،،@؟

والبون.ث@لشكجا.قاث@:

@دلل.أعبمنضرغ.هناوالاتهئا.

"

انلأدونلنرئنام،فندفى@ا@موليئهؤلإ.توضانلثأس@ناى:

بنبهممنجمحرا
و@نلنابهم،رتهناسرى@لنرقيةمئينقذم)وشمنا،

جاكم.عند.شقفىين@وتتإلىياةباطابالموتمت@حناطيم،

.65س6ابغكثبر-كلير(9)
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أكلب@بادهورغه@قهقدرةمظامرتمررانبمتانجم@ألابتانإ

صماتميرعظت-كافى@لبعر-تجرىلم@لنى@لسفننوذلد،تموبر

نفبا.دراكبينوشىلاض@لراب،سنشديدةحالةقلمراجهنتد

فيهمماملهملا@بكاة@د@بةدظروف@تلكوفىاينشالم،@فزع.و@الهرل

بهم.ررحمنهلهم،تعالى-@فه-رعابةعلريقعنإلا

إدلمصيلهنعلى.ى..@@المثربهينردجانباشسبحانه-ذكر-نم

منوعنه،لهممحيصلاالفىتجلوا@مذأبحيث@الاكمومنينير،

تاد-:د-نت@مح@،لاساقيامعندالهمأص

@لكموماخافمأيديكمبينمااتقوالهمقيلوبذا"
منهائواإلا،زحهماياتمنإلةينتأجمنموما)5،(-رحمون

وكفر@لديئقالافةرزقكمممانفقواألهغقيلوإفا(46)وصنين.
ا

مأظآمنوا:ئذي@

إلأقأتمبنخه،4أافهردشا"من@

(48)ضادتن@إت.هذا@لوعدشلونويض)7،(مجملى

(49)يخصئفونوهئمتأخذهمواصلةإلاضيحةماينظرون

نةو(50)نم@ير.مأمي@بدولاتوصضةننلايئضميي
خ

اكللو(51)يهانسلونركمإلى@الأنجد@منئمفإفا@ماورفى@

وصدقاؤعنرمدمامذائزقد!،منبمثناويلنامنيا

5المرسلون لديناجميئافإفامواجدةصي@إلأنت@بن(21

لافاليؤم)كي(نحفزون
نجمابلأولاتخزونضنث@،تمن"لظم

تم
شدن



4ون@مثر@لثالثطز.@

خلفم...،وما@بديمينماترا.)لهمشل)ذاونالى-:،وفىله-
خهذاكم2اصصأكموكيفلهم،@لناعحينمن@لثركيهةلموقفيةح@

عنمحمبد@قترلجية،الاياتحماح
ينية.@لتكوالاياتفىيهرلة

اانقووالإرشاد:نحبيلعلهالمثلأبهبنلهزلاءنلظظ@ذاو@أى:

ااخر،وماآذشمنماتقممفووا@@@ى:خلف@،وماليدي@ماس

قب@ع،ن@علالمرن.)رتجها@اساصى@لنى)رقكلبعنأنفموعرنرا
لمل@ملحع،@عا@ل@امملىا@لهورعوإقهوأئراوأيرا،يهاب@فاهايهوا
تاد-.أقه-ن@لىحم@.تنارنذلكبب

ذفىلهمشلاذاير:و@لتق@مابده،عليهدلعنرفا،اةوبراب،

طيه.وراوتطاأ؟،صاصتخفو@ناعح،محنا@رضو

ننافهم.وما"ةفلكبنالى-وتوله-المحذوف@لو@اواشهدث

."سرضبنعفااكاشالاربهممن،7بات"؟

فيوعصهم)عرافملتاكيدمررب.@لاودمن،و
صط

ع
رق،@

لنبميفى.و@نانية

لفملاضكين،لا.ضدصو@منادوالمجلا@ودبلغو@قد@ى:
علىوته،وفلصتعالى-@فه-وحدا@ةعلندل@@باتا؟منياتيم؟ةما

ذلكصعناكاشالادعرته،فىعالحقو"-عل!دلى@قهسول-@ل@ن

نجلهم.مئين@باح@شانذ@فىشا@مياما،عر@فامعرضينإ

لنماوي@انشأنها،تفخبملبه،@أتهمقىالاياتسبحاة-واضات-

اويتبروما،ي@%انيعقلرن-اشر؟ساغم-مقكنعنلية،آيابئ

با.حا.من

شدموأرندحهمممن@لقبيض)تفممو6خو،موقنانه-خحا-@@ثم
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ل3@ته،رزتممماأتترالهمنجلولذاضالى-:.ننال-مواب،إ@الى

أ@ه...،.اقهيثا.لرمنأنطمكنروا@لذ@@2ثرا@ين

@صديقيهر@أباأننها:رواياتالايةمن@ولممب%فىذكوواوقلى

له:ضالجملأبرفاجمهالمسلين،ماكينيدمنعنه-؟اقهرضى-

ث
أشا@:أةا

عم
لا.أصأط@امعلىدراقه،أن

ماشسبحانه-@،-ب@ةإابوبهرأق@ليطحملمبالهفاقال:نم.فال

@علا..بالل!@لأننيا.و@ميبالمبر،@لفقرا.و@مصبافئ،اوقر.بالفقر،

عماشضلال،فىالاان@انيهر:اباياو@مهبهل:أبوشال
@قهأن

6.الاية@ن.قولتأنتتطهمثملايميم،ومر@ؤلا.إعدامولقا@ر

)ذبله:قال@الكينسالهاذالمهمى،وانلبن@ماص@كانونجل:

"أنافاطحمهاللهمنطقديترل:ثمبد.منىاولىموربدالى
1
، 0

محلىاأن@قوفىبئ:@ل@لهؤلا.نينالمز.مقنل@قالو)ذأوأفى@.

اطسنا@قا@تا@ين
)يا..اد-ن.الله-صؤتماانىبخير"ير

مزلا.ؤشيا:للمية-و@لخرلاش@زا.اسيلاطافرون-@!@قال

ىالم/.و؟عيماقه،ثا.ر@ايم،فنفقأت@ن@ط@بنمادين@فقراه@
حم@

بالإنن@اقأصآنفىيين،ضلال.فىإلاالمزمنون.ايها"أمتمإن
@ع@ي@

فيرلم.)و

يهح@أطهأقهيكاءلو@نانطمة.وترلهماطحه:@ثصكاققال

طةسأز@الشالريقرون:ينحمرا@لز@انوكاوقدن،@لع@ن@@تن

ف.يثا.،منبفقروبثا.،مننجئ
منينللضالإلىأمبهذا@لقرلحاولواكم

5سالج@ل!-3كللحمبا@بكل(1) 1



4ون@لفرلجزء@ناكا

نهمظطاوتأقه.يد@همنظمنلا@قهمث@يئةنولنقنحق@را:وف@

جا،وأقرخلتبضىأكئسب@انه-اقه-ف@نو@ا@تبالباطل،برةوس@

مق4مامقكفرضيخمابهتللا.ل@@لنقير،يعلمأنالغنىوأمر
@مدتة.@

تسه،فىجامامم@كاننل@صأ@4،@فهلثا.لومن@وفولهم:

للا.جرازانكلردأقه،الإنكلر@قالرةلما@ممرا؟ولكهم
بالإقاقر

مع
باطلا.@طيئيةمف.منحتالما@ملمكانا@،قدرة

أان8وقىلبما
تتمه*مقمبب،ضلالفىإلاأ.م

م
قبلور.@لكظ

"

صة

@علي@اللهردمن
ا،.ء،."

فبقرل:بهبزمنبنمستهزأ*د@ث،لب.نكلرلملمالضآن@محسنم

س)نذا@رسش.ويقولون،
عا@قين،.تم

و@ايهذبا.الإصزصيلعلى@ني-@لونفرسن@@@وبقول@ى:

باوحاب@ئا،فاكانمنالذى@لىوتا؟عد،الومذامتىبا@جث-

به.تمرتانيماصادتين،كنم)نلنا.وهأخذ@و@زاء...

ث@ا@بضبيانبقطرعنيزلزلهم،للرد@نىير.و@نا
يوم

@مات،@

يخصمونومقاخذمقوأ@عيحةالاينظرتما5سبحانه-:ل-يخض

يالا@ولانوعيةبستايرنفلا

ن.بر@@

تالىبامر@قه-سرافيللمينفنهاولىالتىا؟أينخةفا:بالميحةالمر@د

اءلانق.حمعيخموت

اللن@مذاوناديخام.أمودفىيكتسوناةأكلاصصونا،5وترلا

مبح@ة.@تفى@.@دة

فتحفيم(1)
@ق@

اك@صبرء4
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5كثير:وافيابرعرواءقرمنها

نثديروا.واط@ليا.خبة@مصون،ولم

ثماد
اتنررنها@لقع-مع

@يا.بفغجممسون،ومو@اكافى:،عاعم

لأيهر.معونشديد@لصادللا.وكر

لمادوكراء@@نبإس@@صصون،حمزة.ة.نانر@.و.
ت.التخ@مع

نهرستبي@ثعة،@لاياميتنكرونللنيزنربنال@مزلا.أنأ@:

بفته@موص@حلفيها،رببلاشة2@لساعةفإنغاظون،جاملونحصولها،

فتاخذلمنا،بامصايخل)عريصيحهاواحلة،عجةالابنتظرون،مافإكم
8وكايههمونمهم@مبحةمنه

نهتخاصصومأى:بخصمون،وم

دنإلم.رأسقنوبتنازص
لماشوضد

بهم
@ييبسنماخلاالبه،هذ.

الم
بمابخابوعىان

نبم@عضلا@مالىلعبم،به@ا@ربرحولايستايرنله.يرلأنبريد

@لميحة.تحدوثعنلىفبابموندن@لىأماكنهمفى

اللاصيرقولبغعلىدثشملتاتلىبقينادكلالايتينأنت@فانت

علامات
بوم

ال.الا@عره@جمىءولسرعه@يامة،@

سم-:صصلى@ش@ليص@نهرسولقالتال:برةأبىمرمندثيخان@أخرج
نه،ياولايطونه،يتبايانلاينهما،نوبهمانشر@رجملانوندعه@سا@لتقرمن

منه،قيفلابا@طين-بلهأىت-صيبوادص@لا@شولتض

@لا@ةولتقومنفرمد،ناقهبلبن@لىجلانمرفوش@لاعهنولتقو.

بطسها،1(.فلافهإلىأ@تهرفعوند

ل:،فف@لئانيةعند@لت@ةعالهمسبحانه-ين-حم
ةرلموفىو@ع

."ينلون..ربهمالىالاجدلثمقفإذام

و@طط@بعثثها@@تىيهرن@@لثايخة@لنننمةنا:بالنفخوالمر@د
ب./

.31ص@مالآ@رء-فمسبر(1)



4والعئرون@ثاك@@بز+

@@ي@ي@ي@مولاإسرانجل،يخ@بنفحانى@قرن@@حسرر:و@

اقهى

-

ر.وبر@لغوأس-وأفركفرصبفتخين-ث-ج@جمغة

بار.الإ-:بعلىيقلاو@قرلببمقب@يسرعرنلى:وفسلون:@

فى@لسير.لإصراعاو@لنسلان:

1كاالذبئبئفر@ل@بهزلا.فإذانية،الئافى@لصور@لنفخهونفعاى:

او

اختياربدإنوصرأعا-فبورممق@صرصوإبمرونه،@لبمثبشرن

@دادل.بقنانهصم@يقنىملصومال@ربهملىلممخلاينصنم-

ياملاكنا@ى:وينا،باوفزع.برعةرمتبومقبهموخربرا،ظ،

حفورك.أوانيؤااحنر

صمنبثنامناشد:.بنزع@فولونثم
نأ،@ادنااثار@أى:نا،قد

اهمرقوبالهول،واصي@عقرلهم،اختلطتندثايرامالهرلوكاكم

نياما.فرا@خم؟

ثتد@ا،ميبشاسمنياويلناظرااقه-.رحم@ير-كا:ابئل،
رن"ت

اعانجراطنها،لايحثرنلنهماونجااد@رفىبضتدونكانواالققبررلم

@ذالابنومذأقدنا،عصبحئنا@ن@نبكياوقالوا:محرلمفىكذبو.@
3بم

كالىناد.فى@مدةماس.الىبالنبةلانهنجودم،فى

نأو.الملان@منردالمرصلون،وصدق@رحمنو-ماخا:4وفى

لعلىصعلىبش@بعفهمفىرد@لكرةمل@بةح@اومر@لؤن@كليم.

@ط
ص
@باس.و@ة

والنس@لىحمنوعدههذا@ن@@ى:عنرف،و@لاثموصولةما5و

سلوق.المرنهص

كانربة،صدما،حعلت.إذافلت:فإن@لكثات:عاحبقال

يهلمقوانرعرداعلىنسية@الرصلين،وصدق@رحمئ،و-مذأ@لش:

المرسلودقوصد@فىلا:،و@هفاوالصدق.بار@د
4

)ذا
وبو@2جعل@ا.
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فضقلت:
بر.:

@لرصلرن،عحنهوانى"@لرحمفوعد.افىهذا

عدنرمفىلهم:من@لرصلونيخهصدقوالذىنى:@
بثلى@@

ولت

وحفورلمبالهماصرعةيه-شحابين-
نتكا)نهال:تجبلعص

محنرون،.لدباجمبعذامن@واصةعجةلالم

ضيمحكيتالنى@لنغ@ةماكات@ى:
عاحاواحمة،لابحة@آنفأ،

بتخ@فأندونجميع،لمفإذاقبورلم.مقمبا@قب@يخمامولصفتايافيلاصر

يدد
ا..وافيللحابؤوجموصعفرون،لدينانهم

بومومرنلليوم،ا،
كلوانما@لظم،عقشيئا،نفىقالملا@فيان.@

توفى@قها.قس

رنلاشوأى:ضلون،ماكنتمإلاوقمحزولالى-.مابولا-وف.

يروتقرناجمد@ايهريمةفالجالةفى@لدنا،يهتم@لوماممنتمبزا.لا@
تبلا.لما

@قياسة@لفليوه@لو@زبنونضع5شللى-:فولا-الايةبهذهوضيه

وكئبهااتيناخردل@ف@ب@ثقالكان)نوضبئا،@ضتمالملاة

بهن،.طبن@

إثالحدجا.6@اقيامةبر@@لالكربنيصعقالخنوعاهلبناتوول

مذافىلاعفربنيقالو@للزفين،وكر@بضلهتالى-@قه-أعهعا

تالى-:فقال-ونأنيبةبهيتمن@يوم

وأزو@همهم(55)كهونفافىضمضل@يومبهلأ@ا؟اصخابإخ"
لهئموكهةفا@يهالغ(56)نئ@كش@لأراثككلليفيق
لاقيسلائم(57)عرنثمات

ا@ليىنمإرووا"(58)زحيمردبمن
اآلاأناحمينىياإليكماغهدالنم)كي(أكا@ئخرمرن



ا،وشرونالجزء@لثال@

مفاإعبدونىدأن(60)مبينمدو-لكئمإثهالشيطان
صر

اط

.

و(61)@ستتيم
ببهمأمنل)تي

نىانكوأفلثمئيرأبزم"

هنه(62)لمتلون
نجالقجهنم

أاسقؤها@ا@و(63)نوغدونتم

.")لها(وننكفركتمجما

يانتإكهون،ضلق@بوم@الهنةاعح@ب@نضالى-:،شرله-

@ينة.@@لكلنريئ@و@ليانيد@لطة،الهملاص

الملكون@@،@لثئينسرأ"عاالإنسانثثفلانى@ثانو@لثفل:
لتفبم،بر@ك.-منومافيهكر..مقضد.

فىخلنجل:كانه

ل@

زماخربهبم،تحيدللىالنم@ةفىشلنذونمتنسونممرن:

مة-@غا@ن@
نجغ

خ@يث@طيبيرصالنا.
الىجلف@يقال:@لنضاط.

وعفاصررور.،ل@دعيثه،،،طاب)ذاكه،و،ف@فهومةوف@فكها
3

كاطه

بها.الإنافىلسلدذبذلكدفاكلا@وحمب

يومفى@كلنريئيقال@اى:
نكم-إحرفىيادةفيو@طز@هاباط

ضمايروعدورم،حسيئبمانيزونبنلهظيم،ضظفىيا@ومالج@يم@اب

الئنهدرجاتاعلىقوجمما@معيونهمويقرضوحمم،
م

و@لنبة.

نابتةا@اطمن@للاثصإر@انله،@لز@لأمييةاباجملةفىحا@م.وبرص

وكر@.نالى-افه-بفضلصا،نانبونالهم

امنهكبيةمقحمانباسبحانه-بين-ثم
لمد:.دق@شيمهاونةباطابتمع

."أيهثرنالادائدعلىظلالفىو@رواجمم

"صنرن."وعبه.فىف"أزوأبهم،و،تجدأ،لم،5و

المتدأ.خبر

وبه@:مجتملهنازوأجا،ولفما.@ر@زى:@لإمامل3



سور.2
بسة

الى-:ت.ل-ظالإبمان،؟فى@وأمن!الإحان.فىئلهمأةأحدهما

."@زواجضكلهمنحرو2"

كا@ر@ل.وزو@ةالمرأةزوجنون.المنو.لمرأجا،،وثا@ه@ا:

ايما@مماطكتأوأزوابهمعلىلاتعالى-:،إقىله-فى
1 ،

، 00).

3حلائلهنا:بالاذواجلدالمرأنويبدو
باتزلهم،أقهقأح@قى@ل@

بئ.المفرعامةسارمذاوعلوبهجتهمكممسرفى

وي.الإنسانمايمالوصظلة،أوظلجمعنر@لظلال:
@طش"

ر.

بمو@ارأند:
صكر،و@و%ننع@ان.ال!عاليهمايجاسوس@وي@خ

اخعة.رااحةللر

نهق@والاراندعلىيجلسونوحلانالمم@بظأص@ب@ن:@@

ولفق.متةفى

أى:مابدعرن،ولهمتنوعة،كو"أكة،ة،اتفىأىيخا،لم،

ذلدفوقولهم
أنيات.@نيتحنرنهومامعلالبمئمايطبونهجمع

اللكا.منلكونأنيصعبممون،5فترله:
انبمحكا@لطلب،جمئ

اف@.جم@الإدعل.نذ.ح@

@@إفال:

يخرفىنلان@تال:ت.ةط:علهنمئ:@@ماشنتعلىع

مايشنى...فىض:@@مايدمحى،

لأترصلامله:.بضالمؤمنينزيلا؟هذا@الطا+صبحانه-ختم-ثم

رحميم،.ربس

م@نأبخبرأتج@ايهلشا:أوالحروم،فوله:أبولمفسريخنىإمحر
قىلا...لهملقيسلام:@@نرلا،5الفعل.

1س3خر@ر@زى-ر@ه@(1) 0 0

5ساطعل@-2فىالبل+@اضيةع@ر@(2) 21.



.3وسثرونلنالث@طزء

لى:فىوواط:دقاقوالاأهذ.ئفىالىاليهاتصاءبلحاروتايز

منفىلالهمبفالصلامفم:قالكايهبون،مافوك،منبدلسلام،*

ر@يم.ربجة

اسعا،،وبنرأو@،االلان.براسطهمحالميلمت@اد-اقه-أننى:واال.

قشام..،غافيوذفىيهر@م،فىمبالون

فها@ادبث،ا،فضالايةلهذهتفسير.محنذكثيرلبنالإمامذكروش

اقهرسولنالفال:افهعبلىبئجايعنبد.-عانم-ابىأبنرودما

انىفرنرر؟لهمسعلذلمفىنعيم،نةاطلملبماوسم-:ع!@قهص@-

عايم@ملامشال:فى@م،نجمايهم.أئرفق@هتالىب-فإذا@لرسهمر.

رح@،ربمنلاشسلام5قرله:فذد@الجنة.لمليا
)يهمفي@نظرقال:

@منصىءالىيافتونفلا)@ي@،ونجعلرون
حتىاليه.يخماروقااداص@نعيم.

ديارلم،،3،.وفى@لهموبرممتهنور.ويبئمحنم،@كتجب

برلزى-لفخر@للإمامايترلبمة-؟@ابهوالاباتشمنهلتمأ.وا
اها

حصئ@الىوحلهم،الىشيرنب،؟ليوأق@لبنةأمحابأنالىتثير

دم@ملىل@بالنيمنمذذملالىما@كناحمرة،كل@معلوادإن،لل@
"،3،.@لىنحية..؟

@

يم،جر@نضف@ألصمقلهممابفالفىومذابلمؤنين،احالمرمذأ
ذافا

@الجرمفى.يال

وافازوا@ايوم5فقال:للبرفييمالاماذلل@بدنه-سب@حاجما-@فد

نبو@لتاجر@لزم@لعليديوم-ا@فتينللجر.وبقالإى:ليها@برمرن،

عذابقلنم.أعدماالىوانمهواالمؤمنين،ش)لمجرمون-ايها@ففردوا-

لمق.وجربمممنرآبشبجهنم،ق

فف!3).22صىك@ات-،قبر@(1)
.570ص6ابن-في-بر

1ص7لفشر@دلزى-ندبررلبم(3) 01.



بسطورة5

فىبقهصاننصل)ذافى،بهعفنفهمملضونمبزامنازبقلل:

س

اآشوفأما@لذبئن.تفر%يوئذعة@لساتقوموبومضالى:.ل

أتدماطوعدوا@
31

وا؟ياتناةوصممفرواالديئوأماروضةءوون،ز

ون،محفرفى@لمذابفارلئدالاخرةواقا.

يا)@يماعدالمذل@.دب@لى-تاوترلا-
"طانفياوأنملاتبدأدمبق

و@تو@@خ.بمدتض@سبيل@لهأيضأ--"يقالماجملةهن
@نىلى-ت@فه-وصةمنا:بهادوالمربه،ارعبةبالثى.:و@لر

مالفوا:صاوأنعة،و@لط@لا@لجادةاجملوأنرسله،ادنةءل
يوسوص

و@ة.صرك@نلشطانلهم؟

@رس@ألسنة@@تاد-@ن@-ن@ا؟يهد@نا،@ب@ادو@لرأثلر@ى:لظ
@@لبم-

ائغهتالى-فىله-جمالامنو@نوامى@لنىالاولصمن@سلام-
6

م
."."@بنةمنأبوبماخأض@شيطان؟@يفته%لا

ةبحانه-ل-ا@،ا@لنو،عافىعلبهمالماكرذالمثاقصةو@بل

."بدناراب@أ@س@%"

اطمقلهمنصىمامروقيل:
اقهبادةةالامصر@لسيةال@قل!عج

غير....دةعبا@جرة@لزالى-فىا-

طاغهالئبطان:با@ةرالمر@د
عبرويربنطم،اليم،بهيوصرسيخما

@
عها.ونلنمير@لمذبرلزبادةبالحبان@ا

طه،رأ@سنةمح@عدا@ؤكدايابنىأدم-ايم-ممدت@تدو@لحئ:
لته،خطونتبعوالاوأنرسوسته،انسشحولاواننعبروا@شطانلاأن

..@@منأحدملىعداوتهلاضبحيثظاهر@هداوة،عدولملافه

لا.16-14منيكل@لر@مصووة(1)



..و@لمثرونابئء@لثاك

طا@ةعفالاكا.بلوصنيلمبين،عدولكمنه@"نجلة

مسقبمصر@طمذاأبدوفىوأن
لمابيان"

أنعبهمجمب

تحنبو.،.أنعيهممما@بعد@فهىيضلوه

@ف@وق،ا@وأن@لهوفى@لانعبمو،أنقىله،فىان،و.
ر

ة،

لى.ا،،علىس@ولة@ثايخة@والجثه

أنليموعهدتإة@طان@عادةتتركوابأنييمعدتلقداى:

غ@.درنوحدىتبيهق

دلبادةخلاعىلمإلىدضشفبم،عراررمنانرله:.فىألإث@رة

تعالى-.قه-

@علرقهر@@"او@اماادة:.@)@لاعر@منتم؟أمرالذىسذى:ا

@لتقبمللوافح
ة.الآخروسعادةاديا،عزالىيوعلمافى6

شقلون،بهرنواافمكيراجبلامنماضلولقد5ة-،سبحاوقرله-

لمنوبئولشلىبد@ا:ان.يعاللثعلا@عنلتاكيد@لنىمسو@@سشنا@

ات.خطرانبع

كالجبل@ثرتهما@إنمحقكئراخاقاا"،.سق:.@و@بلا،

اوقرأه@يا.،و@ابمبهووعاعم-نافعقىأهجملا،
كئيرنة

ا@بنمجبلا،و@ايهساق،ةوص
وعرأبواهوقراللام،وقيصوأبا.م

عا.بقوا
ر

أ؟بخمجبلا،8
يم

@تا"لتروجمع@للامننفبفمعالبا.وأ@يم

وأحد.بممئ

ك،@عتلغ@لا،كوخلق@يابنىلمحمصكم@لربلانأخ@ولقدأى:



بدرمووة56

ظهمماوانماتم
عه،ولل@لنا@مبادةوأخلصحم@نسم،ا.أ.منكثيرمع

اكوانم.علبا@لوب@داوتم.مرعرحلم؟عروا@لبطانوانخذتم
بهيمعر@ز)نماعمرا،تخذوهعحرظلمانا@@نتالى-:،إل-ظ

ثد(.السيم،ا@ابننوا.@ثو

5يةء،ع@سبعان@ل-و، عبادكالاأجمعين.بهمضتد،فبنرلظ0

الخا@ينمنه@
2 1

، 0 0.،0

صذ@ناي@:.فى@لهميقالا@شطان،أطاصلمنخيالتومناوبعد

قي@لئبهنم
توعمرن،.م

قأى:.
أطط*جمخ

ونعدنرالنىكنتموىنرون،ل@اطأبنم

و@فىبها
يهذبب.و@كيةيالسرذلدنقابلونم

اماوسع@روالجهاحمرهاذرقىأاى:كفرونكقمأصلوما@يوم.مما،

دكفر.مذأ@علىوتمو.الديا،فىكؤآبسب
فىلهفىوالإماية،؟لتحقيراصلىما،8يحالى-:قوله-نىصوا،

نةخزلدمبذمرو@مياينواكبم،بز@اص@لشأتنكاذق"تعالى-:-

تعالى-.اقه-منبامر@فار،

ثه@
فىبزفر@ل@أحوالنآخر.نباحالنانتح@@لكريمة@لسورةتقلة

نحي@ديب،؟@هذا@بوم
ةفنترلتعالى-@ته-تلوةظامرمنجانجالنا

ازجا@غ@وتشهدأيدحهنم،وت@!أفراههمكلنختئماليرم"
فاسنبقوأغحنهملعلننا@نثاءور(65)بوننىايكىكا؟

ااشطاعرفاعلىءنتهغلنهنائمور@اة(66)مرونيصفأنئ

اظاقفىكح@ه@شمر.ومى(67)يرصرنولابمئا
)76(،.جمقلىنافلا

.8،383للا:أصرةص(2).6ثطر@وبةصورة(1)



.7ونولضالثالث@بزء

أفىا@م...،علىصنميرم5تعالى-:فى@وله-بالبوموللراد
ة.ليا.يوم

منضم.وقىله:.
@@

ذ@اضو@ص.بطاخ@شىء@مح@الر@موالمحنمتم،

مامرشهبفرجلال@للاشتياق،فيهوطبئعلى@ثى.@لنانموضعمن

عنه.خارجصبذخلأطولابداخله،

ا.طوتن،لافنلادربن@@@أهأشمح@ضنم@دقيانيوبمفىأى:@

الآقيمنفى@دفب@نهيهبوبماكانوا@رج@معيمونثهدلبديهم،ناتكل@

ة@حة.رأ@عالباطالة،

مثركيننواكاأ@مأيخرواأكما@م،إفرعلاالننموسبفارا:

انم5تصال-:فىنوله-ذل@سبحانة-عن@-ح@كاالىيا،فى

صثرك@،ماكنافىناو@قهقاراانلانتن@تهما
ا،."

افرإرلانأو@لمصب.فلد@رمفىقف@لوللا.نواصروف@ينليكوأو
أعضا.انواليعلاوترار@لناعاق...لممئجةفى@طالجخفو@فاقى

للقم

ة.الاضفىثهردا@لبمعارتتدفى@لدنيا،@لعاصىيهبتار

بهتنطئمانه-سبحاوجمعل-
شات،الارجلقعاق؟وماعما،لابدىا

ال@دى@افر@الار@لأمادى،ةشثرنلبا-غااالماصى-@بائرةلان

فىلا.@له،@طثالةغير.علللافروفىلسخات،منبدىبا،@رقي

فعله.بمطونص)ترارفراينا@ل

وأسندففه،الىلخنمنعلسبحانهأسندكرخى:"وتالاجمل:نال

ذل@.@ن@حظ@فبهنح@للاوالارجل،الابدىالولشه@دةآالكل
نهم

معلإفر@رواقرأ.@وجرا،كان
نكلمنافقال:بزل.هكير.لإجبارا

كا.أبة@لأنمرةص(9)



صصوصةه.

م،أرلج@و@ديهمأب@
نليكلعلىلملكلدم،لهااقه@و)ييبا@تيارمابأى:

نهمعدصر@لذبعلى@دل

ديث.طا؟مقجلةالايلتلهنهنفسيرهعندابنكثيرالإمامصاقوفد

يومعلي@نثدالإنسانأمحفاءبان@افاءدخه
الديافى@رجل!@@@فيات@

بنأششمما.ماالاحاديثتكومنسيئات.من
عنه-اتهرنىمالم@-

كنال:ظأنه
-3وعليهاقهصلىعند@لنبى-

فوانجه،بدتحتىفنحد

رون.لت@ل:نم،
م

أورصولهاقهتا:أأنحد
3.

@بدجماث@لة@قنال

مة.@بابرمربه

الاأجمز@للافيقرل:إلا،ةيقرلأ@ظلم@منفيقيالمربيقول:

عليدصبا،بنفد@يرمكئله:تحالى-@فه-يخقرلقى،)مقشاهد

سهردأ.نبينليبماأماجم@وبا

ف@نطقنئ،.اا:،-:،أىلأ@نه-لأركاقالفيه،.علىنيغقال:

@لكلوينبينهملىئمعله،بما
شنكئوسحقأإيمنبدأفجقول:م،

ألاضلى،،2(.كنت

8شاد-:ترله-الابةبهذ.وشبه

مماد@النارافهأعدا.مجنرويوم

بمطوجملودموأبمارنمجهمعلهمشهدوماعاجا.ذا@ن،يوزص
5"لون.هب.نواكا

ف@ال:وقتفىصقبضتهىلمفرفي@ال@لا.صأن-4جاين-ةم

."ونببصفأفىاوو)@لصأصتبقوأعشهمعلىال@د.ئا.ور،

@@لةاإز@عدس@ا+:ال@وفىله:،
لمحستيتال:عره.@طر:عنىء

ولمدإسسصول@طأفى..وأزلتعرئهكلعنىضرببابقسا.طه@شى.@

1،1
5س3على@بل@ليم-ل@بما.طنه 23.

افثبررالجع@3@
"،.ص5؟و@مسير@رطب-@س6في-بن

1@لأبامعكسورة(3) .30و9



5ونضو@ل@@لئاكا@زه

وبشمىوصطر@@@@عراط:و@عفوت.المليئهرضول@لاص.

لترع
نفى.اط@

والإبار@ش@نا،ارؤيةمحنا@عر@بان.أ@ينهمعلىمشاةرلوأى:

بهمقحللمولكنا
بهم،ورحمةعابم،مناضلاذلك

الراجبمننف@

معلبم
ايهفر.إلابالثكرفحمنابفابلواان

على@ماصنا،على،سمرتلبر@ط،ظتتوا5سبحانه-:وفىله-

ص
لفرص.لت

إلىألمبادرةالةأطفقلكظو@رأدواناهاا@ارمأ@عرنثا.وأى:

سما@ونبهفنهملاذل@،اس@اصالماأوليحو،فيه،والييرين@لطر

ومذ@د
ضشا.يبصرونلا

ظلاشفهبم
إجايلىملاصتبعادببمرون،@أق5قعالى-:له-قرفى

@قصرف.@@لهكمنددقىوق،اللت

@لمخنامنشا.ولوبحات-وترله-
يخااعراسظاف@تهم،م@

.
ت@ولا%

حاد،)دحادنبدها.وصص@خالض@تبديلخ:وأد.8

مينة.الى4مهرمق

ىلغرصورلىالإنسامية،إصعرمكيرأناذاثثا،وفىتدرتناأى:

الاتحمبوااوقردة)دنولهمكانفيحة
وم.

@@@@
لموأى:حمم،

@ا:@فا،المخ،.بببذاا،شعلاصلمفا@يه،يقيحوناف@كمم@لى

اذجموذا@أالفا-ا-اسطاصولمال@:ولابرجيون،صدم،ا@شاباذما

برجر@ن
ا.

@نيتدرونفلا@ماكهم،قحمالونولم@همنا@ناع@.ئ@ى:

بمفو
@خالف.)د@@ردواأنأو@الا@امالىا

يمانولمفىكفرأست@ر@رمعلنهدبدميهربمتين"تجينبا،لمالقصرد

أنعلفادرشحاة-وأيه-قحت،وفىتمالى-@قه-ت@رةتحتا@م



يسرةص

م@ومنار،@لآب@@منمايثاءمب@يفعل

ممطذل@كرومنللعرر،خ

ورلا،،.-"لعالى-.هبرول

مقوفقال:،@لصرمهتجقدمنحلاالإشمان@لاصة-بيئ-نم

يحقلون،.اللالقاطفىكهتنص.

ا@.اطالة@قالفممير،منشمر"ة،وقوله

لىلاو@نون!بفموحمز.عاعمأ.نريهه،ن.وقىله:.دقرضبى:لا@ظ

الالد@لنرنبفنحنن@كسه،-@لإترن:.وفر@هبهبىءم@كف-وننليد@ل@

وضم
أكى.أرأسهعلىتلته)ذابهساأ@ء@@فى.يختمئف-@ل@
@با...@حاليئ@بهالفىلالرمعالالىيميرأةالمحق:تتادة:ل،
@شاعر:@تال

ئنتماهوخانهجدنهالابامأخلفتعاشمن
و@لبصر@لممع

ندونقما..ادةإوا،ضفا،و@لفرةما،مرالثبابيصيرالممر@لىل

اتاذ@ك
العر..،إلى@رذلد@ن%نوسلم-.محل!أقهسلابئ-

ه"

دأرذلا@الهفىده@ثا:"فىالحلئشحهكرهنطلاوكها:و@
ر،

قا،شاباكانأنبمروضجأفؤا،كانأنبصذصيفابتوتنا-منجثله-

دناس-لها@فلا-8يمفلرنآفلابمتمله....،نأن؟بعددمقل@و@اقص

مع
@ل@صع@لقد@منأننوتعرشأبعاض@،امامهدغالمثاالامورنأنه.

4نانل!ا
ته)ماتعلى)بفأ+نادر-."إلىضمفةترمنوة،ترلىلمضف@

وته.5د"أخرىةمصياةاطالى

@ملا.ثمضف،سخلقمافىافهنافى-فىله-ألايةبهنهوشيي@
مروالا.ماجملىشية،ذمفا،.توةبدمنجملنمنرة،ذعفبدمن

@لحليم
@

@فدي،

5س"5لفرطبم-نبر(1) 1
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و@لفرونلث@لنا@لجز.

بد@نيميهيلاللرااد@وذلبردمقومنمسبحاة-:.وفىله-

شبنا،،عم

ا)ذ@مير@دسو.نفت@ل@مموتيلىبمة،@ا@رالاياتنرىوبذلك

مل@طهم،ناد-أقه-نلعاناسوببنتكفرلم،فىأستروا

ت.كلنهيهروويئرشدلم،الىيخبئرن

سلم-وأقمثبهصلىوصفرا@لنبى-ابخقفربنملى@ل@يجاة-زدئم
نالى-:فتال-خر،أة@@قو2نعنار@كا،شاعر،با@ه

وتر@نذكرإلاموبنينبنىله،وماالشز،عذ%.وما،

)07(،.فريئأل@علىول@او@ن@ا،كان-مندزا"أ*(جمأ

عالنا.انىانماد@حعر،وصم-أفم@لبهصلىلرسول-طناوماأى:

كم.آضوفىدنيالمفىمايحد@لناسعلىللشليهربم،دقرآنأمر@ابا.

جه،وبالجغشرا2ن@لقرأننفىيم@.@ايم@@بلمذهفللقودش

الأصداموما@لشر،وليس7نمر@لقرلنببهتمالى-اقه-علهالن@لان
ضحرأ.لس@قر7نكذلك،

@@@نما@لنا.ولم@لشرمامحلنا.أى:له،ينبنىوماتعافى-:.ونوله-
2نر

فىلاوسلم-ول!@انعلىعلبه-فىالسرلاجملاكحتيفقد@قتفت

طيهجملولاله،لايأىفإةالفرفر-سيل@@صاولا-لوغتىيقه،@

وطم-.علهافهءلىظرتة-معشفيمولا
وث+وقى2ل@ءنن،ذسالاس)نهلى-:ت@فىك-فى@فميرو@

الىد

بم:@ا@ي2ن

.@@ولاواءظ@النلضدكارا،مقذكر@قر2ش@نكربهالاا@مات@ى:
أ

جح@

و.@قركناب@ى:بيز،ش2ننضه،ذ@لرتتومرد@ة،@والتوجبمات

مبكلظت@بىولالا@تارو@لقأرا@حة،@حماوية@@ابهتبمن
@ثر.@

7@لاالةلخلرةص(1)



بىسورة6

@ا@سول@لمللنا.أشوقد
يم

حيا،..كانمنبه،ينذر،"
@

ة،ول@ن@و@نقبة،وق@ىحى،فلبذالامؤفا@ا.كانمنأى:

اصفانهمنهكانتشن،
داليوجمر.بالإرز@رتفع

يتفعفإنهفلبذاكانمنأنأى:فرين،@@على@الترلوقي"
صركاناماشبالإنذار،

تجتقدز@لمذلب@فإنوفلاله،كفرهعدا

@@ر.لضئسو:بهغفىبهالإاقا.@أبتهوعارتءيى،

ا،ضرليس@لفرأننصصمفصلا.طمامناالمفسرونتموفد

حىصاأسموعلى@ا،شاسليىوسليم-علبهاقهلى@@رمرل-وكون

-"وصلىعبلها-قه-لرسوفىيقرلرنكانوا5ماطخمه:لفقدظ@ايها@
@ى:@ثر،@عالناهومابترله:.علبمافهفردضاعر،انه

"

قرتد@بىن

ملىبدلمققونمر،مبو*لم.كلاعرو@@ث@ر،نص.ولينبئر،

معى،
ئنفا

يةأ@لقهوأئقرفن؟ا

لظمنوأ:أمانيهمق@ينتيها@اثحر@لق@داق@وايق
لا.م

@بم

ليبه...أصاونظء4

يمحوماأى.له،يننىوما"
حمانلا@ىطلبه،انقطبهولاله،

لتكونأيا..حعلنا.ينلى،؟ولملهبتاتالئ@حر!قرف@لر@راد@كليث
@دحمف@...بهةو@كأنبت،جةأط

ففوله:قلت:فإت

أناي
عبدالمطلبأبنأنالاصذب@

كانللذىوسم-عبهصلى@تهكلامه-نجىشكلامالاامرنالى:.

ذلكاننق@أ@لاولان@ت.إصن@ةجصرمنداليتة.ك@برى/
من

منفىصءيردي@)@حاصرزونا،؟الهمنهولا@لتفاتذلك،الضدغير



6وا@شرون@ثاك@الجر.

أ@دسهاولامرزولآ،@ئا.ورساظهم،خمفئالناساثاءات

@@الصلى.ولاضمرا،

"...،ثحرأكالتسمولااخ
"

يعنى@غالمئ@يهفىبحاة-ذكر-ثم
@@
@@و@عايهم،أسبهاد

مماوسم-عا؟لقهص@@نبى-وض@بقرلهم،وبحلوخهاباعينم،برو@ا

تالى-:مال-لقيهءالم،

لها@هنمأتابميناأبئجملمتئمالهمضلقناأنايرؤاأولنم"

4وذ@اضاما(71)ونمال@
)ث@(يأ@يونوينهاركوبهمشهام،

اواثنلىو)كلا(يشكزونأ*ومشاربمنافغيخاولهنم
من

بم.ونصرئميرنلايخظ(74)ينمرونلمئهملهةاافههونل

مايهس@أ@ننحلمإناقؤلغفلايحزنك(75)نحفزونجندلم

)كلا(،.ئلنونو

أيدناحلتممالهمخلقناأناوالم%أوقالى-:،فىترله-والاستفام
لدطتواداوالمثرفي،مزلا.الأصسو@ثمبير@للإن.ا...،"اأة

جم@فيما@لقام.ض@ومل

التم.وو@القرالإبلومىنم:جمعوالا@ام:
فياحمىوالمعئ:

يروولمقدرتا،ظامرصالمثركونلا.
باعيون،ا

أنعاماشا.فلىومنحتهأبدبا،عتهممالهمخاقنالأجمدوا@عقولهم.ولم

لمكضيرة
مل@.فىالمافىنصرتنجها)كرذ@مرفرنمالها

نماما،هف@خلئانالىةللائلللالمجى،الى@لسلنه-جحاواسن@-
نهباوأرمثارك،ذل@فىبئاركهأندونوحدهشالى-بقدرنه-كان

ن@رلجع(9)
7،.@ى2@ثلرص@ءمفهبمورابم.29صإيهئاق-4ير



بسمورة6

شلنها@ف@.مذئل:@لفايقولون.؟معا

بشله:تفرده

علىلالةلددى،وفدىث

إ.ممانعاما؟طهخاقبانللوشارلهم،تالى-:.تجرله-و@نبير

ومصلخهم.لمنفحتهمحدث

@ىعنوف.و@لا@لىمرعوله.حملت،كا5نرلافىما،5و
ايدينا."حما"

ملأ؟خاؤعلىالمقرتبةالمنافعلإحدىبيانما@صكون،لهافمله:.وش
لم.نماما،

لهم..،وذلالاهاقى@ه:.فىذلكبمدتجا.فقدخرىا،المنانعاما
أيدبهمفىأصحتثمجللهم،و@سخرة@نالهناما،@نهوجم@الن@@ى:
قنتادقردو@اثا،@يربدونهلمطا@ةمص@ميادة@ك3

و@احلأ:!.جر
ل:@فا:@فال؟

باالظمي@شضفلميربى@لر"لقد@عم
"

بعير

@لجر%سفعلىاطومجسهوجهللمبىبكليصر@ه
)ا"

أحيرولالدبهغبرف@باالرأوىلة@راتونضربه
ى،

ا.رثولهم،الانعامنسخيرنجصةلهمتذبر@ح@ر.مم@أ@ي@@فوقي

نها.ينوونمجثوضةلجيلهانه-با-

وركوبماتقدمعلىيعشريا@ون،ونابهمص@ركو5ترله:فىدفا.و@
مركوب.في

فىماي@تحلونهفنالهم،ومسخرة4طاشامأ،وسبرناتاى:

@ابر.ب@بربطبد@فى@@بر@:ا(@

)2؟
بهيرللما@لمفكلر.ولاطلمفرةفلااىيهبر:ةولانجربفلا

كا@صص.



6والعئرون@ئاكا@ز.

مأكلهخنىيستحلونهماونها2كر،الىمكلنعلبهاشو@الافنالركوبهم
ذ@كه.طريقعن

محبرأخ@مناح،"ناما،تكفىلهم،نإنهم،ذل@،،صعنوننلا

لهمونناد...ا،نتدوفىرراثة@بهاقكالاتفاعاثكلوفيدكرب@
ألبانها.شبئربونجثمثارب،5ابنأ-فيها-

@لا@ى:أبمر.فالنحفف@يبهرون،ألأ5@ؤله:لاسنفهاموا

@طاعة.و@@بادة@لهويخم@ون@لفحم،هنهعلىتالى-@قه-بمرون!

مقاوأقنوفتال:.@لنعممذهمقالمحردىمرففهمنه-سجابين-ئم

يخصرون،.لعئهمآلهةأفهون،

إ@ع@نصنالمقابىا.افىبن@ل@لا.ص@ناى:
مابلوانما،دا

لاننفعأخر@2لهةدوننانصذوا.واعبادقناةافقدشكوو@لبطر،بالجرد
ندخأنورا@يننمر@ا.بالونماع@تنحرمإنهامؤ@يننفر،رلا

عنم
منما.ذللاافاسعندفا

ح@نمرم..،نصيستما:لاتاد-:.وقىله-
أمرممئتو@وهلما

تهم.مقنونرهلماويق

لا@مفىين.@يمزلا.نمرلايقطيرن@،المزص.@لأله@@ن.أى:
ليرم.نمرلمفنلاشأقم،يدحرواانمنأص

ال@تلا.قترحعلىعا@و@لوناوب@لرلايستطرن،ة-:.صبحاوقا@-@

ققل.أونفرأوننفعألاصنامفهان.الم@ئربه@نزعمعلينأ+

5تالى-:قىله-فىلم،والنير،

الىدبووق،محضوبخدلهموم

يرلهم،قىله،فىو@لضير@ثركين،
مة.المزصالالهةالىد

شدسوانه@@اط@احفار-ومزلاهأى:

عارروي@إفىإلدثدلميمانم
نيا



ب@رةسو6

أأ@دواالىيئ)@نكلةقي
حمم

عوالد،الالهةهتسن@
محنا

1
رضوا@و0

ا.وحنملعايتاوردتها،ا@محن@

5@لفير@نبصهمويى

لدضكين،لهم،"نى@فيرو@للآلهة،لم،

ثركين.انعرلاي@مايرن@لأالةمزلا.ولى:@ة-لرنول،أ،@نولكى@

جندأى:محضرونءجند5للمثركب،أى:"،"لهة-أ،أىولم-

شالى-قال-كاعبمر@،الذينبلايخها؟يدقواالنار،إلىحممونعض

اكأيهاث،
ةوالح@جاراس:@@وفوثما@نارااليموا.ضس@أغر2ثرابئ

إذاكانيى:للإفاح.قىلهم،نديكزفلا5قىله--الى-:فىياهوي

و@ففلأ،أ@الةن@ايهربم-.سو@ا@@بهال@-ناذكرالمثركيئ؟لا.صحال

الهم.بأفوولاإنجالعل@هم،صزنولاعم،فاعرض

ما،مئ.).،هنه-:بحاوفىله-
ع@@غسلنعات"جملنونو،ونص

أفىالهمبسببيم-@ايهرالىمولأبهاآ-نكزنلاأىالهم.أفىض@بللزن
نجحة،أعالنوماي@فونه.عيدحمدنمايرونه.ناماعالأنعمفإنالا.،

يستحقونه.النى@متابفلكعلىصكاقبهم.

-3ومحليهاقهصلىل-للرصنيةلآ@ايهريمه-
@قبلقاهكاتعا

اورفي.مزلاء

@بعثعلى@ن@لساطضالا@لةمةلإظبمة،@اكر@لررةيه-سبحا.خنم-م

تافى-:ال-نثىء،يجزمالات@اد-فلوت@-أنومحلاص،

خلةأئاالإنسانيرأولتم"
خصيمهرفإذانطفةمن

هىرطام@كيى@امنقالخالقهونمصرلممثلالناوضرت)س(مبين

خاقيكلب@ومورةأؤلأنشأهاالدى@كييهاقل(78)ريم
أذافينارا،الأ@فر@لثثمومنكم@جملالن@(79)

ةاتم



6لاونو@ائ@رالثاكإز.@

انوربقادروالأرض@لئواتض@قا@ىأولمجس(80)ونلوتي

@قاظ@وفوتلىيثلهم،يخلق

لمأاراذثبؤاأنرهإتا(81)@ساليم

كلماءتلجهاللىفسبخان(82)فيحكونكنلهيقرلآن

)38(،.جونوإييما@طثىء

قهاسول)الرخاشبا.أبىبنانلايات،ادن@قىولفىسببواكروفد@

ا.ا@فى"يذثيضنه،وصرحبم،عظمبد.وفىوسم-عل!اقهصلى-

ام-:و@عاجهصلىأقهففاد-مذاأيمثأفهأنعمأشباعد،وبقود
ة

م،

الاياتهفهكوشالنار.الىمجثركميمك،ك@نمالى-،افه-يمتك

."رةلسوآخرإلى

ليا.أولاد@رثلبهونالمةفيهوبدخلنجسه.لإنسان:باوأنراد

و

3

صل
نعافوبهاالقرلم.،.أوالدلوفىجمتاالذىلف.@الما.@ن@ف@:@

بقلة.ماؤعاتقاطر)ذابة،دقر@نطفتبقال:ونلا@.

أة.@لررحماد@ر@ل،عقصرجافىاالقهضا:بهاادوالمر

نر@لطفا:بهوالمرأد4ليروللإالاطمام@لشديدواطنيم:

.

بالباطلى.ألمجادل

@متلمأنهالإفسان،بهذاا@للغأةوالم@ق:
5ا،قدرت.ة@تناهناتا

ق

@نيمبلى@لسنفرجافىااليناء@@ذال@
رحم

جلهأووأذمنالصرأة.

المر@.بعدياةاطلى@يمبدهأنعلىدرظالما.مذاعق

درب@وفاد.،لغفلته)بههوذلك،يدركأنعل!@لوأجبقن.لقد؟

@ا.وأضيمرةجم@بذ@دوبامرل،@با@و@لجدلومةا@فىبالمبالغة
ح

دءة

خالقته.عأصل

ىاثلر.تال
@@أنا@الإشانبرلمأواد-:.وئرلة--.:@ما@ا@



إسرةسو

ماصاهدطبعد@لبث،رلم):،لبانبطلانؤسونفشاكلامطة،مق

@طمأصمن@تحبصو@الإنكلروالهمزةبه..@لتعدبقعايوجبمأنف@3فى
جمثمنلهباصمتاقرالإن@مد@رلان@فحير،مورد@الإنانلابر@د

يهراكفر@ل@انماصممواطالجى.بالإنانوألمرنان.@ص

م@لقا.للإث

جموفىدا@لز،االنن.الج@مح@@علتين،خعبم.فإذاصونرلا:

وأمهها،ثا.ا،أضمنخلقناهيرانالمأو@ل:كانهو@لتجبرالإن@
ة

2

يخة@رةئمبدأ@طرتهبمخهبنهدفى@صموسةاطفاالر
1 1

0 00).

@كبى@مق@ت@خاقهوشىمثلالناونربتافى-:.وفوله-
امعا@

أل@@@سطوتيم،ر.ومى
ةرالإن@حبزفىظود@)@تدم،م

بللد،بئلمبالباعال،المجادلبامل@الإنسانذاأن.@ى:

الموق،ا@ي@.مح@ندوتناجم@اةجثب@،ا@نر@غاب@فىثلاصانا.فرب
@لضه-.أصل)فىينطقأندونفتال:-@لقيامة،بومبحهموءل

@ق.@يا
بنفربمأضد@انما.با@ي@وسأ@:رميم،وس@مماا@

ل.@@@بم@يلال.نة
رممن

@
تجال:ابالا.ممعنىالمتد@رممقمفعرل.بمئأوبل@جمقدلازم

وللؤنث.للذكريخهفيتوىأبلا.،)ذارمه

5قىلا:اسنلت:فإنبهاف:"داحبفال

ممهو@مظاممنء@ا@

و.
يم

1،:4""

اقهيدرةر)ي@وم@باثمل،شيغعجيبةقمةشعايهدللمافاث:
افهفإوصمادفينأني.ماأنخلموت@...ا)عبا.عدلى-تط-
2الاولى@لنثاةبدبلعل!،لقدرةباضا-- ،

،0).

5سك@الآرص@-نمعبر!9) 3

3سيهالد-4نفير"(2)



69ون@عثرو@@@لأ@@بو+

انىابر@بوسم-محل!أفهص@رسولا-فاد-النه-لفقغ

بووةصأنرأ@ا@ولايىجميهافلفنالأ،البثبنح@@كأش@مىبئ

علبمء.خالقبكل

لإعادةبق@لشكرلينالجا.لهزلا.بم-@كل@لالىص@يماق-اى:

ببملهم:تلنها،صللاجسادب
انيتالى-أقه-جساد@با@ية،ا؟هفه

دص@مناوجما
دشسهيجادعله(تدبىوصرا،مذ@شبئايهونأنثونم

بكلبحانه-وعر-هلاكه.دب.إما@نهكلى@رلىبابمئفا@رسعمن

الما.فىولاللارنىفىنم@عبهلأبئأما،عداعليمدمذا@لرصتئى

هذاكأكانصو@.
مفرقا.أمجمموكابهرا،لمعفواى

بزا،بهذ@@لثافىوبمفى@صابضيضأبوستدلوند@الثركار:فال

ف-.قكونلالموتجدلنماإى@طيا.تحلهمماظامد@أنعلى

أ@ي+مجى@قبقو،:،@لر@دو@ن@طياة.لاضله@لثاف@ى:وتال

@دبرمنا@بانوردعذوت.مضاتتتدبرعلاندام،د@أصابمجيىمن

)1،.@بظا@ر،@ض

ذانج@لىا،الاخدس@لجرمنالمجعلىيك8ةتاد-وقوله-
3
1*

لا@عالى-شمنوهو*ل@@لبث.دية@لم.عل2خرديلكوشون،عنه

"؟.ة.صإكداما@رل@لذى8ذلى:فل

والعفارالمرخك@ص@لئو@لنحى@لرطب،خفر:)،جربال@لمرلدوا

ظر@ر@لةمنهما@اتقدتبالاحر،احدماحرب)ذاأخفراننجانانوصا
لى-.شافه-@رةتجد

يخبوالعفار.المرخثص-ةلكلصرح-فيدرفى@ا@نكو:فهد

ظ@(1)ط
ص383ء4يرئ



ي@.صورة

رفيصئهفباخذزناد،ممهولي@ىرن@تلىحار@دمننبأثاز،ر@@بلرض

لىنادصكردما،من،.النارتحولدبالاخر،احدهماقدحدثني،اخفو

ئعرلكلافل:.وفىعنهما-أقهرضمحباص-أقعنمذأ

و@ليفار،،1(.المرخساصتمجدفار،

لنار:مقحمعلاشجأرا،أممثر)يهنو@نار،@منحظشحر@سكل@ى:

جى.علىبنى@ل@ثى.نىتفيليضربئل@وو@مفا:.@لرخ

لاا@لرسول@ثل-@ى:
@يسلابمث:ا!فزلا.م-

ادلا-ا

حمتهورضلهما-ل@جملالذىومرة،أفئ@اما@رلاالنىضالى-@قه-ليةللبا

الاخضر@ثجرمذا@مقأننمفإذانارأ،خضر@رطبا،بمر@لث@مننه-وتد:
اتجم.تال-أصمنفى@لربهاوقتفمونالنار،@رشرن
@@@ل@طبه.خ@نر-@@@لثبر@من@ناريحداثمح@تدرفنوإذا

قاكا.الاجساد@)علدةعلىاقهركلنلها-المعادة

فةال:2خر،ببخاتروكفرمعلىجهالهمبيهمالىتونه-سبحا@فات-ثم

@فلقءيخم،.أقعلىبقادررضوا،@الحمو@خلقالذىلي@ء@و

والراو@نن@لا@م،@مقو@شبللإنكربت-كادالاصتفهام-

لبث..للنكربئالىبمودم،منلمفى.دضمورو@المقام.بقتنيهمقهرعلى

غا؟نىوممارض-وا؟@لسمواتخلقعلىفدرت)ن.و@م@:
4صير@لكلمرالذىالثر،خلق)علدةعلاودبابمئدرم-،@لعظ

@لترة.ضحيت

شالى-جته-شابص@لم،@دلاقوصفدوجمك:،
بماوتعريع

"مابدنقربرمنرس@الإف@لاستفهاماانل@.
صعباشقدرتهوت@يهدنفى،

تد(1)
.58لأعىكحثير-*ابنر



والعنردنالثاك@لؤ.

دروشللإثباتبهيؤقاب،صفصبلى،لانءوالإعاذة.اطاقعلا

فبل

ب@بدمأنوعلىنلهم،صلقأنعلىصبحاة-لفادر-)نهفى:@

@اح@أى:لاق،ا@كن@-+سبحاومر-أخرى،مرة@ياة
انحلوتات@

@مليم،.
..@محاليه:صقلا@كيث@د!@ماا:@

ل@اذا@رأمره)نماهتال:ثى.لكلقمرنهثهرلنه-صبحاأكلى-نج

."يهوننبكنلهبقرلأنيناث

أنلفه،@)أرأدلمذاانهفى.،بجاد@لمفىنه-سب@اضانه-ممالم.أى:

ويربنح@إقى.فذالى:ن،فبجم@دامرصكنأى:كن،لهيقرل

@الثاص:--.لظاء@ل...فى

نفيكلقرلهنحه"لهيقرلا@إنماأصافهما@راداذا

س

نقعى،@،عنضالى-نوبهه-ة@لكربمة@لسورةيه-سبدعاختم-ثم

ن،.بمشايهلاثىءصمايهوتفده@نى@سبحانفقال،

يىوالفى@تاما،@ال@ثى.كل@كلهىالنافى-اقه-أى:.@وه

جمعلمرا
قى.@الو)جماهولندرت@محدمنون.@كلفر@@يقرلهماعنكللمأب،وا

@@
و-

دوندولامجرسى.،عد"علامجفىولاه،ئىلاببزهنه+سحا

@مالمين،.رباقهتباركروا؟.لقاكلهألا8ئى.ندوته

جمطأنتالى-ارز-نأليس،لسررة،محررننير@ذاو@:

وناافعا@باده.ربهه،إصاا-

تغبشهىالةقهو@مد
ك2وعلبدناص@علاقهوصلىات،اط@اص

ربهعفوأراجىكجهوصلم.وصبه

طنطاسمحبدعد

.14@سنةالقلىةذىمن5@اثلاثا.صباحنعر:مديخ@الفامرة-

7@وافئ 1 امما./23



بلأو@لمو

لا7

"يىسورة"لتف@ميرإجمالىفهرس

@لئرة@و؟

روطاد-
@\

لهمءب@...نرلفرب

."يلديمااضق"وب

احبينال@ا...لدقلأ@لأرفىلموإ"

لنفواه..ى@فا@بلى"

@بنة...أع!@ن

"أفو@يم.علىغغاليوآ

مثر...وطمالغل.

"اناخال@فا.يوالما،

."خمنا.اناالإنسالنبرالماو

3ر
كة@

3



ا@ريؤ.

@سير".،

لمسافاقأأل@لآ

يهر،

جم@كأب@برعص
@

و@نرون(لث@ثا)الجز.

1 4 هععام-.08

@لئايخةلطبمة

لالؤلفعفوكلةالطبعحقوق





بم
في@لرارحمئ@اله

"@اماتجالثيعأت@إفيفيء@اة)رئنأ

"@المابم@ه@صدق"





حمرثحصبخح@صالته!

اثيدو"مضدمة

ملالمحف،شقو@لنلاثون@لاوللورةس@مافيسورةا-

نام،،1،صورة،بدالإنتا@-صاصذكرولها؟شؤكن

لاتادب@ثة،@منالخامسة@و@رابعةلسنةفىكانزولها@قذلكومعنى

ولونرأنلظنعدنجل!أفهالانام،لسورةتفيرناندظناانسبققد

@لبعئقلأمنالىابةفى@لسنةكان

مابةوسخلانا.ذلكاقيرح@ولمىلرصى:ا؟@أل-2

لمعند@ر4إنونوثماانوان@مائهوين.عند@لمثإزنرنونماحمر@ف@
،2(

بينمن@لنا@ثة@لورةالابات-دعدحبثمنررة-@@مذ.وضنبر

ا..و@لثص@لاعر@رذصسوىذلكفىبفو@اولاا-يمة،الرر

@مافاشمفا،،و@8تالى-:بترله-لا@احهاالاسمبهذاوحميت-3

تا@لمالذيخقصةنوذلك؟الفبيح،،بررة،دلمالا+بضحماماوش

مو@ما.أخرىصورق

منببهل@اتتمالى-الله-نبقم.@ل@التسورة.افتتحتوتد

@آمثموحد.،تالى-فه-)نماصفةاطو@ربويينرميةا،أنعلخاقه

كا.اصلفرتن-ررآق@لأن@لنسلج)؟(

بمر@)2،
@لأناسورةننيش@ه

للؤ@ف.آ

.64صى@@سم@-لدبرللأ@(3)
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خلت@نها@لتني@،من@عد@ملددأ؟من@راناذال@بسشحانه--

بالكواكب.الدن@المماهلنهونهاشابيغماومارضوا؟للسوات

ا.ذكرلياتألتاا.رجرأتجرفاراصفا.و@لمافيتالى-:ل-3

المثارق.ورببيهماومارضوا،@لسصرلتربراحد.اله@)ن

فيالدنياللماءزبنا)نا
."ماردضطانصمنوحفظا@ايهواكب.فة

فىبها@لئركونتنوع@ق@الصهاتبمض@سبحاة-ح@-ثم-5

نا@و@لر@تالى-:فقال-يمقها،بماا@ورد@الاب،و@البث)نكلرلم

باؤنا2أوأئنا@رئون.رعظامااباوكنا%متاأنذابدين.سوإلاملىا

ن.نلالارلىن.
آفإذاوا@دةزجرةنإنماسدأخرت.وأتمم

."ون،نجظر

بيخوتراالشرك@ن،لا.صعانب@سوءد@-سبابين-أنوب@د-6
@ذ@بعدكل@تخاصم...و@لاناؤلبض@علىجمنم)تبالولهم،الائ@أ

ماكغغلاعزونإومااتعالى-:فقال-المزمتين،نبةعاحمننه-سبحابين-
)ةفىلوم.م@ررقلهمأوندافلمين.اقهعبادالايلوت:

وم
ع@يطافمتقابلين.سررعل@لنجم.جناتفىمرن.ص.

نس.ب@.هم

@

ينزفرن...،.نهالمولاليخهاضلالئ@ربهن.لذةبيضا.@عين.

الجفةأ@ل@نةت@رر@ى@رات@ما،منجانحابحانه-ح@-ثم-7

حايثو@اثبهرطألقم،باطدبهونيتوالجنةأ@لأنوجمف@لنار،وأمل

منبأممرنالذبئ@لارأهلشبج@مواالإبمان،ممةةعلهمأنعم

قرم...ا@شجرة

الاملون.فايلاتلمثل@يم.الفوز@الر@ذا)ننعاد-:ل-ظ
ةسجر)كاالمين.لعافتنةج@ناهانالم@رئرم.ةثبنأملاجمرشأذلد



كلا--

اطأصلنىضرج
@ا@ون.فإنهم؟يا@ين.@لث@وسر.كات@لياصيم،

ء.ة.نها@بطون.ئرننا

ن@ن@انبا.2زلاب@دشحايه-صا@-نم-8
ومننر"،معنوح

ومعقىمه.معابرأميم4ت
عليهما@حماعيل-@ا"4

@
لام-.

فمةومن
@لصلاةعايهموبونى-ولوطوايىسومارونمرصى

ءولسلام-

ل@ببتوفىما-أواضقبمه-@"دة@لوخلىتأنم-9
لمضكينا

ذاتهنه-جبحاوؤ.نشا،ئ@ا*وجمنلى-ظاقه-جملرا@نالذبن

ذلد.عق
و

الموأقوكفرلمببباب@ضباضد@لوانفىينأولئد@ل@صد

مالمؤمنينبان
ةر@لونه-بح@وخنم:رون،مراك

ك:بضلايمريمة
ربربدإنب@

ساينالمرعلىوسلامنرن،ي@عاةق@@

@لالميئ.ربقهو@طد

دمذأ@بعد@لكربمة-رةدص@هنهفىواقلمل.؟-
لاباكا-المجملرض

وعلى@ف@البمثتالى-،افه-رحدانبةعلدلةا،مةبإ،أضتفدباكايرأها
به،رعنيبتفمماصادقوء-عايهصلى@قهاقه-ل@رصوعلى@نص،

اليؤب@مج@تهنميرا@اء؟فى@لنفرس..@لسايم@@ضدة@تنرسل@وذ@

ينوالثبات؟القرعلىنلدا،دنم%@حاكم-.ركينلا@
ةيطله!ومقا

كينالمربينندور@نى@المحاوراتننا.ألراتسرقمملا-براما-؟

روظ@@لقللاوراتننا.او@لومة،@لقيابوم@دذببهمعنلىما@يطببنهمنجما

سيرو@لنارمنتالى-@فه+نجالمالنبئالجئةأملوبينببهم
ما.

ةقارلؤأ@م.محنبيا.أ،قصصننماذج.لنانسوقأبخايرلما-كا

@اترمبرسبش.ونارةه.ش.خ)برا@فى@صةكاالتفميلمنشى.

نيا!...عنهمربثاطوردانيننبيا.ا،ضستجيةفى@ل؟وال!



-80-111
ر@لفو@مل@في@ىمؤفى.بأسلوليحدكفىوا؟لدمابرضهاوتمتار

"

ةمانصر@دشوقفىباكاه؟@لفال@مملمماوللوانف.هد،االمئ@وكثرة

"شانج.مق
ححم

سنا.شوأنسقلىنجائ@ردكربم@لض2نجملأننالى-@ته-نسأل

لأسمووع@هألهوعلىممدصيدناعلىوعلى@ته

ربهنحو@رأجىوكت@به@

يمرمديخةالفامرة-
عدميدطنطاوىد.

5سنةذى@لقعدةمئ8الجةمسا. 1 8 0

امامما7اث@



والنرون@لثالثهل@

التفس@ير""

8

لى-:ن.،افه-ل،

لتالياتظ(2)زنجرااتفاؤ@جر(1)صقاو@لمئافات"

رماببنهاوالأزفى@@@ا@ثصرث)،(لو@حدإلهم@ن(3)ذكرأ

)5(،.رقلا@وربه

و
)نله:.نروجرابهالقم،والما@،تاد-:،فىلا-فىوالرا

."خدألرلهس@ا

خطعلى@لثى.نجملأنومر@لصف،مقالماكلت،و،
سقم.

خلىعلأقهم)ذاظمطمرا،م@ض@صشتتترل:
اأكأنوسرا.مشني.

ذكثيخرفىلمب،كفى@طامفى@لحلاة.

للإبلزجرتتقول:ة.بقووعر@لدفعالزجر،مقجر@ت:وادا

يخره.الىودف@تائى.في@حنرلمنمنمتاافاتتل-بابمنزجمرا-

ل.ونا.ند%فىا@بمعنى@لتر@تلاوة،منيات:و@لتا

عةجماليات:و@لاواراجر@تلصا@با@@لر@أنعلىينكثر@الفسوأ

@لمفا@...بهذهموعوفةالملان@،من

@قهلعبادةصنااتهمنوني@النينالملائ@وصالمق:يخعرن

اقه،لا@يان@اراللما.فىأجنخميمنونايخ@نأوعته،وطت@الى--

ل@ات@ل@سحاب@ونجرفيأو@المامىب@رن@عنهرلميزجرونوافبن

علىان@ياةأغولةا@نهآباتتلونوإلذبنإليا،بنمهيالى-@ف-قى@الفهم
له.عهوطاتال-البه-كربا

نخا:ةرالدوقمالىتقولا-فىعافرنباكمالملائ@وعفجا.ؤقد

لنن)ناوالصانرن.لنعق)ف@و"

كمافد(رة--6)



ظت@لصارةسى8

لد:،ظخذبفةعنحميحهفىسمروا..نجمابذدودفهمجا.؟

قاعنرجمطتنجلاث:دناسعلى@ففلناوط-..عليهعلى@قهاقه-رسول

اورعلنىبتالناوعلتسبدا،رضا،لناوجملت@للاث@،كصفرت

"،1(.الماءنجدلمذالم

طعنوغير.سلمروا.2خمرحديثوفى
انهسولرلظل:ظحمر.بنبر

-3وعابافهصل-
نلنا:ربهم؟عندالملان@نصفنصفون؟ألات

كدربهداالملاش@نصفويمف
المتقسة،أسفوفيتمون8ل:آظ

(2)@مف،فى@اعونوبتر
1

إلافببا.،منعيرلمعلىلذكريالقرقأنهمعلىيدلمماوعفهموحاه
به.ندار@و@@رالإت@ل،

سلات:@لرأوانلفىتاد-قىلا-فى@ا

.8يفراأواعنرا.ذكرألمالفيات،

لمذكرا،أقا@ياتلا:.شكش@:.ابنلإلم@اد؟
جرنتلملائس@أ

@لى-:ض-سالا@ةومفالى@لناس،قهعندنو@لقركن.ايهتاببا

توا،،أوعفراذكرا.انجات@ه،
م،

با@ماكللرأدأنىمن%ومنهم

يخرما@ملاة،عند@اقد@مهميمفونالذيناه@لعلمنا:لياتو@لناواراجرات

من
"فىخلوتالماعى،عنغيرمونويزجر@علاعات،@

م
نافى-.اقه-

أ.طرفىأجنخهايضفلق@مبور@لما@أت:باالىادأني@شوصنهم

الزباو
ا.اعدجرونبنذبن@افه،صيلزاةالنزجماعاتليات:وبألتااتجر

ذس..نون.وج@شلى-لماافه-

نيض@قر2الاإش@نرجح،؟وا،ظرا،صالاول@ترلأنلناويي"

.63ص@لاجد-2كنبممعح(11

-29صلاة-2@كمابء:-(2)

@

ان@سير(3)
3س2كنير-إن

@

ر-"



كهلنوالفرلثتالجو.

بمدير.ماأيضا-وبؤب-@و@د.،لكذقبلماسمنا@لىيهبخوحاديثوا؟

علىا؟الملأالىلابسححونتنمالى-دفولا-كان@لل@@وساتمنذث

."الملائ@فا.لاعلىبالملأوالمر@دنب...،ص؟منويقنفرن

صكابق.بعيز،ولتابة@محام@جماعةعنالمأنورالمو@ذأش@و؟
د

ومجامد.@،وعكر@جر،بنويدومرو@،باس،وابق

أن@نماس@
م

ولمتئا@تهممنزوسلنرفم،بالملاي@،فانالى-ات-
خلقه،منا.يماثتجم@نفالى-وله-ناما@متئالامجات-واص.؟

مناخ...شمافبهلىالناساظارولفتا،به،للقسمبدانننريها

مات"ا@لافهوحقو@لتتدير،محفرف،مفر@لمت،الصاولفن@.

تعاد-.اقه-@رشنالا،وا.طانأ@ختهاففو@ا@و

كل،الاولىاذ@لترقى،سبيلعلى@لمفات،هذهفىلفا+باييبوالتر

لتحنهاوأكل،أكلو@لثابةد@فير،لمنمتاتملىأكل،وأثانية

تحلىو@رذائل،عفو@تخلىيهراكعنوالنىبالصرصىمرا؟

نل.لفضطبا

فبا،.لمامؤكحقلرمصاا،وذكرأ،وزجرصفا،وفىله،

عليه.ومر@لقمللقم،ابجولراحد،اله@لننه-:.صاوقولا-

@أ@لرالفاس-أبهارجمم-)نصنا@م،نلاالنين@للاصقو-اى:

."فىتلارلا،أظنىولاعناةفىولاذانه،فىلاكريدلا

منبدل"@لثارقوبرببينماوماوالادض@@لمو@رب5وقىل:

عذوت.تجدأخبربد@رصراحد،قولا.

نه-صبحامر-حد:واأنامر-أبهااكل-نلمأى:
ات@لسورب

ألىلل@كدارقوربو@ير.،ا.كافوتنحلو،مناينه.@ور-رفى/وا؟



@لصا@تسورةكه

ين.@ثرقبوم.فىكللها)ذالمام،علىمداربوآفىكلثحىنهاتثرق

نيهتنربئمؤبأيفأ-يرم-فىكلولهامنه،تثزق

يستلزممنهماواحدكللانرب،)ت@لىللثارقبذكر!"كتفىوأ
بت@صا@لثروقولانفى@لنح@ة،وأبلغرة،@قدعد@أدلروقيلئ@ولانلاضا

والمغربالمثرقرب5اخرى:فى؟4يه-بحال-ظوش@نروب.على@

"،.(.وجملاناضن@الاصالالا

ضارشالشنق.ضعدكلضالفانفناجنسما،منابهم@@وللر@

بقا@نالرمنبمضكلوعلد@الداء-يقومثرفا-؟وستونثلا@انةكل@ا،

كذلك.سالق

@لثتا.ئر@@ى:بين،@الفروربالمثرثين@ربحمن:@لنحسورةوئ@ل

وم@ربهم@.رو@لثسىقصةووشربها(@لصيفومنرق

ةيرومفردة،تارةلفانل1،5هدبر.بينتمارضرلاانهببينوبذك

اجمع.يلمحلى@وثارة@لتثنية،سيلعلى
لكلونجهم@ثرق،ولكل:@@ق،المثاكورب4؟قريلاء:جمن@فال
ةأت@لنسينا.@لسموفباصمننبطكلققكئيرشالقفهىمثرقكوكب

نميق@لقالارضهذ.فى@ئراتعمنفى@لتبيرديثةأخل@دلالةولتعبير

عهابقاعلىالمثارقالىتو@لشأمامدوركاقدالارضعابهاكنلك،
مناككان@اك@لثسى،شها@@لاعجا.فكلماالمغلىب،نتوالىالخلفلأ-؟

الظمناعلىنرق
ةفى@ايهزلابلالمق@@قعلاع@علمغربإكن.و3ع.

طكربه@4@لقر2نؤولعاند،سالف@بعرفهاماكمانضبتةوصلارفبة..ا
قديمالزماددفيفىبهانالى-أقه-أبرنم

2،
، 00).

.9ا؟بة@الزطصورةا(!

.46صيك@لقر3ن-كلل@لة(2)



وثرولطيلثيبز.

تالسحو/لهذ.خلق@فىقدرنهمرمظ@بضذكبمدبمانه-بين-ثم

تسللقو@قظها.)يهواكب.بانباا،@لطءبنش،تمالى-أنه-و-ليف

تعالى:شالياشيطانإأى

منصشوحفطأ(6)الكويهمبيتةبننيا@ئاء@د"@زيثا@إنا"

فيمققففونوالأقىلالأبديمثونلا(7)دتاليصيطان

مئإلأ(1)واع@تعذ@بدحورأولهئم(8)تجانب
اظظفةخطف

1(،.ضهلبرثيبأ.نأمني

ادوالمرو@لتجل.@لتحينكعئ@لنزيينبنرنجانحالى-،وفىلا-

@دفيمؤثنمدياالارض.الىحما.أقرب@لنىسالما.الانا:ما.بال@

أترب.@@

الما..فىبرى@لن@رمر@لنجمكوكبجمحيهوأكب:و"

راجموأترفقدسبةأتفرلهئلاثفبه@لكواكب،برنجة5وفىلا:

@
اتروزنجة،.لفظ.فىبنتضبلاأى:أيكوابهب.الىزينةفافة

شه.بدللةعلا@اكواكبلفظوخفنىبخة،لن@8،طرينبعضم

مفول.انهعلىاي،@اصلفتونمبربنة،لفن@.تجنربنب@فمرنرأ

)كب،@سكر@أع@:@@فعن@لفمل

@بماآ-بامحب.و@ا@لدنبا@لق%ماهربا@وفمانابقدرتنانافاو@لعق

نب@ينصريمفىبهاند،ك.صيهثمفبةملنايافيايهواكب،با@لناس-

ن:@ال.

لجناماوبممال@عا@لىةالماهناوقدفى:.أض2؟قا-كل@شاكا

5بياطىرجوعا 0 00.

@@رة-(9)
بر
.16لآآ



الماظتصورة8

وبؤنى@لممور،ئرحلبوم،باملثةوىالما.سنظوأنلاسدومما

@بو...ظدات@ررفر،ا،فىءاجافىينوضرعا@@لنفوس،

بهاطا@لماان"مارد،اقفيصمئوخظاجانه-:،و@وله-

ورعايةءحفظمن@النياالمما.نه-سبط-

هاوحفظناأى:فبله.بلنمار@لالمحدر؟علينصوبحفظا،ولتل.

برينة،.عل.علىسلرفأ؟عننلا،

هنا:بهوالمر@دو@لدواب.والإشافيمقمتمردكلبطان:@@و@

الجق.مقالمترد

نى.المترتالى-افه-طاعةعنوالحروجالع@تو@لنديدوالمارد:

يخر.كل

1وذ@ااكصإح@بازمزفياالدة:ماءدجعلنا@)يا:@
و@اناما3،

طاعنناورحمتنا.عنخارجاط-وو،منمتودضيطانصمنعفوفاةكذك

كلمقويتننونالاعله،لللأإلىيسمونلاة-:.بوئرله-

حمفف@عند@الهملبيانمشاقةجما،واب،عذابولهمرادصجاف.

حاولوأماإذأوملاكابتمنيطببمولمافظ،@طكيفيةويانل.ةد@
شها.@معسزاؤ@،

نى@لتا.دادكتبنمرن،و@ملهيئ-روبثديسحعوق،"ولفظ

في.نإص@ن،يسمصلاالجيور،وترألمشياطينولضر@لين.

ن@شيطان،،ل@يمصرن،لافى.@ضير@ف:.@لكطعاحمبنال

مون،.يت@واعله،والثديد.بالتخيفوقكلءالثياطين،سقفى

لسصعغلم@رفسصع،تصعيقال:ماع.@@ظبوأيتسسع:
4بحعمثالبهو@تبتحث،نلاناصتيئفرقأىفل:فإن

حدبئألىطشه،حدو@ت



سوالمثرونلث@نالجز.ا

معالإعا.نجيدلىيو@دىالإدراك.بفيدبنفه@لعدىتلت:

"،،اكلإدرا

.4كلالننرسنيمائون@صعلمجتموناجماعةةالاصلفىو@للأ

سثا..نبرعضالذبئ@فلانكةنا:على.ا؟بالملأو.المراد

فإغميخرلمبفلاف@لملو،جهتفى@مو،لئرفهم،بنلثوصوأ

رض.ا،ون!

"ارثر5و@رى.و@بخدالىجم@قفف@مق"قذفىن@@وشولا:

صمصوالإباد،العلىدوص@العرر،جلتفون،@ى:لاجله.مفمولا

ئهه.وأ)ذا@لردها:ودحورادحمربدعردحره

ا@لىواوأ@ب:
بممقالرصوبمننم،

@ف@.وبقال:ثم،لدو!ا

أى:8وأصبا@لمبفولهله:وتومن@ونبت.دام)ذابا،وعريمب

طداة
5

بنا:ا

تابقدووحفظناما-كب،انجود@اكوالدنيازبنا@الما.)ناوالمحنى:

او@فاد@انمذا@لثي@افإنير،ا@منشبردشيطانفىمنور@ابتنا-

نناموربلذلك،منيهنهملم،فى@لسا.،4اللائجالىالاشماعورا-

أنأجلنلما.،.رانب@منبانبكلمنو@نواذباشبورجمنالم

نابذائمابطه-2ذلاكلفوقفا-ولهممها،ونبمدلمويطردءلمطص

لا.ةغاثلا

يسرن،8فىارأومناصننا."،اططفةخطفمنالاوفىله:،

@راو.مقبدلعلىفىمن،وه

"،.ذاالاضقو@نلأ.اخلاسوخفيتربرعةخذللئى.@@@طف:و@

لا@ى:
فايى@لان@@الا@الاس،االلأاد@ثيا@لينسمع

م@.عىلبهاف-،قب(1)



الصاكلترةص

لب@ثرالأصمقيتفاوضو@يهفماوضصبر@ةالملان@م@ططفانق*

الحالةفىصذفإيهبارحمى-مابت@لقدون-
جمبع

ويلتماب@شيطانمنا@

نمزف.وونثقبماونكرقهقهل@بفوئهاابرشق@ادنارمننث@حلةأىثافي،

ملنتفىحدناما@لمنا@ل@وأناقالى-:.قىلا-الايةبهنهوضبه

الأنبتصعفقللع،@دمف@شانقعدبهاوأناوثهبا.شدبداحرسا

"رمدأشهاباله@كلد

،1(
"

فىيمرنإنمالنفة،واخطافملسع،اشرا@مانعلىيىلومما

@ش@ملماد-،ت.قوله-أرحى،ير
@سمع

.(2)زورق،لم.

فىعدمق@للشياطينكانتتآل:.ضهم@-أقهرضعبماس-أبئوص

نتو؟ضرى،لا@انعرمنتو@5ل:ارحى،،يشمحوننوان@@حا@

فىاوفزا،الارض،الىوأشارحىفيذا@واقال:قىى.لا@صياطين@

لث@لانجلعليمرصم-صلى@قهاقه-رسولبثفلال:ا؟ذصايلى@مة

0بكرفحقص@ئهالمضهلب@اء.شد@ض.،ااة 0،0.،3(

بوبخأنوصلم-عليهاقهصلرسولا-فه-بحاأص-حم
بنيهراك

ورد@لضية،مذ.لصالبا@الةأقرالهممننباجاوح@واءساب،للبض

ت@اد-:نمال-باطالمء..بزمقرداعليهم

علينمنإهمخلةإياخاقا،@أمظمأآتصذأفنمفاسشقهم."

ذكرواوبذا(12)وبسضرونعجبتبل(91)لازلب
هدآإنايوو@)لها(ونينتئفرإيةرأؤاوإفا(93)يذكرونلا

.89،ضان@وةب@ةسور(1)

2@لأةرل@ش.صورة(2) 1 2

هعىكنرء7ابئنفسيرأ3(



8ون@لنرالنالثافىء

)6؟(لمنوثونأثثاومظام@قىا!اوبم.ئااأبئ(15)مبينص@زل!

ةزصفإنماس(@)ونداخروأثم.نصنمقل(17)أ@لأورنأوآلجؤ

هذاويلناتاوقارا(19)ينظرونئمفإذاو@حدة
(20)الدئييرم

ء.(21)تكذبرنبهكنغالذى@عضل@يرئممذا

وألاستمسا.:@لفميح@،سنشنتهم...+تالى-:.ترله-فى@ناءو@

فيه.المر@بوجهوسر@ةئى.جمنالاستخار

تالايةفىالاصتفاموالمرادش

كلاارممحلى@مر@لنركينتويح

الهم.أحمرمن@ل@تلا.وتمحبو@لهم،صركهم
بالزيلزبالش.لزتيقال:يعض.بضهالملتمقأى:دلازب:و@

@للازب:@طينو@ببشى.بعفهوالتمىبضى،فىصاطاخلاذاولزوبا،

نى:الذبا@لنانجةلظبه.ما@ققتإذامئلا-با@د-بلزقافىص

لازببةضر@لنرولا@بونبدهلانربرك@فلانحبىن

لها.ارتهةلا.ملارمةبةضر@ى:

انمن@لكربم-ولار-أيهاناك-اخبكاالاصكانإذاوالممئ:

انمركنلا.صناسالشا،وشربوحدأنننا@دذا@لكونفى.ض@.ص

اجسادا...و@فخمبنية،رأمتنخاقةاقىىالم7ى:خاقا،أشد@م،

أرضومنطباقا،اواتك@ومنثعاد،ظملان@*بنظقنامقلم"

."لجاجذات

خلق)نفى@م:ىسعيد،بهدونعوأبا%يجيرا@نأ@ملاث

خلغنا.اشدشرفر،وا؟و@لحواتالملاف@

لىوا،الى@الادة)ئارةلازب،طينمقخلفنام)ناهنالى-وفىلا-

يهمخلئضصئفىفهاخلقوا@لى
2

يلىدم-.محليهم-

بنى.بضلقومتداخلببشى،بنهملضئطينمنخلتم)ناأت



ظتلصا@رةسو

@بمث@علا@ةصين@و@دل@يلينصاقتند@ايهريمةيةا؟أنترىفانت

المشركون.جم@.أانى

والارضى@ر@@خلقانمقبهنعترفيماتفرالاولاداث@اما
الاع@م@لقعلقادراكانومنوابر@نم...أأ@ظم..@ئ@والم@
والاعغر.الانلىخاقعدنادرااولىبابمئكانبروا،

نحالى--4ترنهاكث@رةاتفى؟ية"اطمن.سحانه-كر-ةوند

ناس"أممثرولكن@ناس،@@لقمنأكبرضوا،@لسحواتلمقط،

"،الونلاث.

لازب،طينصقخلقنالماناتمالى-:،نرله-ارأثاقوأما@لدليل

ىأخرةسميصانعلىدر3لازب،عاينمن@ولاخلتهممنلانوذلك

ما.وعظابايصيرواشأنبمد

رئروشلإابا..ا@قإصأالإعاقىأنعانللدىكلوفالمصنإذ.

يبدؤانىومر8تال-:قرلا-منهافىآياتلله+4تسبانه--
رض.وا،@لسصرأتالاعلىئلاكرلهعلبه،أمرنومرييم@،ثملقأط

.@@وص
اءجملأ.م،،2،.زبن

فقال:الى@ب@ندمحرسكينالمثعزلا.حالأنسبحانه-يئ-ثم
ويسخرون،.عجبتبلى"

ةقىلهعليهدلمقمرعن)ما)فرأبعجت،بلوقرله:،اجمل:قال

@بالاشفتا.،الامصعنماطعجت.بللابقرونلم@ى:أغفقم،،
@:

حال@...،تفاوتإلىأظربلسايدون،فإنهملاتستقهم

57ظنر@لابةرةص(1)

لأالآش@رلمةسرر(3)
كا.

ه.ك@سلبثلينء3@دلبلحت:أ(3)



و@لضورنالث@لثأءز.

نكلرلممننسب،حقد@نومىيم-دلأص@سرلها@لعببت-لة:@@

@لعث،يخةلإم@الجاصدبئمزلا.
مع

علىلهم@لنىصقناها@لاطةالادلةمنه

صأيبث@ن

مةحبدت@شونبخر@ف@لىالو@أى:ة+ساليون،ويسخر"موجمك

ماع@"حاند@ترلىيخفا@بهذهفد@لصبئ)بماومنذل@،عيهمكن@.لم

مسا..عباحمسمهم

"/نجمعجبتبلى"و@ايهافى:ةحمزونرأ"الارص@:كللى
"إتا.-.ا

@مذهواوات

ذمجوممالببركان@ى:@لنرض،بابمنذ@دباق@راة

لىال...@مذ.مئل@تعل

م@ه*4وا@ال:3ثم
بكصلاتالفينا@لحجبأن@لسل@

فىوص@لجب،بطلالببظهر)ذاةيخلولفاللسب،الجهلعدللنفى

نهفلايبيوب@،أ"نه-سبحاومر-ضاد-،لذانه-بليقجمئتالى-اقه-

1ممنا ،
، 0 0.،0

8ونلصتخر@2يةر@ذاد@رنبذسلاذكروأذاد@@لى+:تعاوفولا-

ع@يه.)عر@رملباطل،،فىتماديهمشمةيان

@ذا@هملهم،االلازمةصفا@مومندابهممن@لفوملا.ص@نأى:

بم.ولخوا
اقىمددلالتهافىواضحةإ"راواوإذامملون،"لانجن@ما

)ستخريقال:بها!الأشهزا.وق@لسضر@ةقيبالنرن@ى:يضرون،"

به..@للاصتشبمنابش@هماسدعى)ذالثى.،من@رم

@مبحانه-بين-نم
م

لىتدل.أتر@لانالرابلبا@سخرلآ،نيهغضلا

مبين،.سعرالامذانوقالىاا@تعالى-:قال-وطم،رومجمص

عمدبهاناناانىمذاماو@لمنابالجردصميلعلىوتاوا-@ثا:

ص+.لثلل!-3كليبملحاكبة(1).



9@
@لماترةو

-

فىمناأحديثكولاس،واضحسوالا-3وعليهاقهصلى

لك.كذنهحر

الاورن،.لااباؤاولمبرثون.انناوع@امااباوكناشمتنا)نداه

سلم-رعايهصلىاته@رسول-بهمل@ا.)نبقولهم:بهتفرالمأكماى:
سالإن@فىامةالمباسيل@ذ@إلى@فافرابلواضح،سحر

بهطملما

وظاما،بااشوصر،قبورنا،فىووضصناحياتنااك@ومتاائذالهم:ش

صرياةإد@و@عارونثرنلمواأنن@
لذئنالاولرنااؤ@ا2ةلو.أخرىأة

أأبفأرنمر؟ب@ورنانااماعمامن.تجناصاروأ

ةض@عدولم،بصاشأظماسمحل)ضعودل@لمذافىله@أنضدولا

بائار2مقولنىثى..يحزمالا@لىالى-ن.أفه-فدرةثار2عنغفاتم

@م@سإ@بهادم
م...

سفيالذىالجواب-3وعلبهأقهكلنجيه-قالى-لانه-لقنولذا

داخرون،.وأتمنمنلال:،"آ@نهم

الافلون،باؤآوأأنمتبضون@ابهريم-1ارمولأيهافم-قلأى:

@لناخربستيعونلامست@لوق،غرونعا@ى:ون،داخرجمعا.نتموأ
بفتحبسر-دخىغر@ديالا:دنردد...لو@

اذ@فلامررا،1ء-12

ومان.وعضر
ء@

فقال:ةوأ@بصبح@تعإنماتجورممنبحثهمأنسبحان@-ين-نم

."ينعلرونلمفاذاواحدةزجرةسفإ.طء

@ليما،صا@اذاعن@هزجر@راعىيقال:جو+لزامن@زوا@والزجرة
ار*سياقعياالمملولد@بعنهلمراجعو@لف@يرعين.شى.منونها

م

@لفصي@.س@ا.:@و@

بصبن@مرقدممقبمئهمفإنماذكرنا.الاصر؟)ذاكان@ى:



9و@لنرونالنالثا@.

المهي@لىرنتجورلمنيخام.لمفإذارنا،بأ.م@يها@سر@فيلب@)حم.و

نجم.ن@اد-اقه-حموذلةلاماست@فىونجشعلرونذ@رل،فىلهمماص

نا.بامر@قه-إسرأ@بلبهابقرملىيةالثا@لنحةبرةلزبذ.و@لر@د

ضىرا،فىو@نواتفى@لمهمهنعحقأ@ورفىونفح8تمالى-:ال-ك@

"بخرونيامةلمفإذاأخرىنجهقخنماف،ئا.منلالم

يرعن@ت.و@
@فيلمنرامزلا.وعنفاطعلىشد@الالةللدة،جولزبا@مجة@

أمرهمحصةنصي@:ل@لافهأك@قدو@ها

وبلنا،يالراوظشال:.جرةصفر@لزبمدأ@رالهمعبحانه-ل@يى-ثم

ياهلاكناأ@:لنا،يالش"مرل:فذرمتج.مناخرصأنئدلراوظ:@@

حضورك.أوانفذاأحضر

@زاله:.ؤش
بدبفىمعبفمكلامنبهولط.أنب@@لديئ،يوم

أجمفهم.أمامواتةحققةأعبعقدبئبهرونه،ماكافىالقر@راأن

هذاوبلناياوتزع:ذصفىلبفىبغل@أى:
علىايزا.يوم

أعيتا.@ماممانلةصفقةقد@عبحفىنجا،فىبمر.كتاتانى@لاعال،

ويصح
هذانال-:.قرله-وموبعمر،ومامريمونأن

للفصليوم

فم.@لتايخبجلعلى@للائ@ممن*بهدبرن،افىكتم؟
ا@طلبو@اللائ@:لمتقرلأكل:

ديرمفذا@والهحك،@لريلمنماشتنم

بومومرعال،ا،طا@زا.يومص
يكذبرنانىبهتمو@لقفا.@فصل@

أالدببنو.وبنذد@له،لاصتمد@داعقبامرآممنوشزنونيخا،فىالدبه

لاروالإ؟؟به،@ايهفرطر@فيطرتمإذا

برنصو@لبانسةالمأصوصررنجم،@ادلحكلله-سبحايئ-نم
ا

جملا.آ!لوصصورة(1)



كلتا@سودة9

ي@غفيمانساؤلهم@@اتهما@صمن-جمانجارح@الجلود،مرلهتتشعرس

ت@قال-
ا

لى-:

صئ(22)يمبذونوماكانواوابهموأزنالمواالذيئاخثروا"

فافدافهدون
(24)منئورنإكموقفوماتجحهاكه(عراطبدوم

وأتبل(26)سنلرن@@يومهمبل(25)تاضرونلامالكم

اتأتو@كتمإنكمقارا(27)لتسا@رنبملكلابهم
عن

منعليغإأوماكلن(29)تكوفىا@زمنينبل!كلرا(28)اليئ

ئجبل.سلطان
(31)لناثوزأإشارلتئعا!فئ"طاغ@ا.3(ترئاضتم

@ثتركونلإك@(@مذاب@قيرءئي@مف!(32)فاوينكئاأإئمفأ@ش!

ةإذا@مكارا!(34)بالمجرمينشللمذلاثأبمإ
اكله@لأبلهلاثمل"

(36)لمثتاعر@فمونآلجنالتاركواأ@اقررنو(35)ونيخبريخت

ذاب@ائموا@@غإت(37)سليئ@ت@وصدقإطقجا،بذ

)93(،.نملونةكتثمماإلاتجزؤنوما(38)الأليم

يخال:@لسوق.معابعض.سئاطنواء.اص"تالى-:وقىلى-

افىنالم@والمحنر:جمهم.)ذاشل-بابنحنرا-.جمنده@لقاندحض

قلا:اطفبهمحير:

معأضكوا@للىبنالمثركونظموا:بالذبئادوالمر
@تالى-2@قه-

ثركعله@نلميخها@وأط@قوردت@نى@الاياتومن@عبادة.فى@أخرى
ن@-:صب@حاوقىله-محعبم،@ملم@ثرك@ن@فله--ن@الى-:،كفر،ولم

وزملرولي"
الموت،.@عا@



9وق@ئرو@الثاكالجو.

الظمفروسم-محيه)قهص@الن@-أن@ليحللدبثفىوقدثت
لهملثد@رنجلمإيماكمي@واولمإنوااريئة،لى-ظقول-فىبالئرك
-@كتدون،.وممنا؟

بهم،:باذوادااوللى
ههشباأ

1

انظرو0،
سفى@كلهموأسثاؤما

و@ايمفر،ك

@اطظ@شصمنهم:بين،واتا@محابةعمد@عنماثوروهذا@لئفسير

جمامد،ووعكرمة،جمبير،بئوصيدصاس،بنوابثير،والنملاين

وأبو@ما@بة...

ابازولمرأد.اونيل
كالرعرصبانالئباعاين،منترناؤمبهم،.

..4شبطاخ

نسالمر@د@م:اونيل
فدالديامنرك@كرباندبنهم،علكن@للاقؤمم

بمأنوببدو@ناابهق،كان@

حهم،ادبافه-و@لمباذر-عشوذكروامنحم@

عاخصوأود،عنا@وا،شو@لنظلاضا.بامنا:زواجا،يفسيرأنالا

يم،يهر"6نفى@لقرأئحرمإهصاا،ولاعنافاعدزوأجا؟)طلاقوأن

ننيتمماكلهاالازواجخلئالنىسبحان5تمالى-:قوله-ذلكوش

يلرنء.لاومماانخم،نر.رفى،ا،

يدو@انياالفىنواأباطلأ@لىكا@@@@ت:يبدىنواكأاوالمراد؟.

ان.والاو:صنامكا،@قه،دوقش

بومومر@لنميد،@ومشمذا@ن@للىلافى-شااقه-نوالامر.
@

@قيا@.

ممع@واجمرأيا،@لهقئركيننراالذبئ؟واجمرااصرواأى:

تص.
أيفا-ا@م-اجمحوتموالنحل،@كضفى@شا@تمعلىكان

2@
م

ناد-افه-دونتعبدرما.@باطأ@لى@
حم

أل@
و
ا

بهخ،فىجمبابهم

صميرينرنرا
وحرها.ما
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ز،بدةالمانىلا.وصجبلنحسرزياضةعابديها،خلباطلةالالهةخرون

لا
ادنيا.فىبفلونهانوماكاانوشربمالانباعنمرأوا3

.@@
ا؟عراع@يدظمدومم8وله:"فىو

يئالمئراليو*جم،

فا@دووقىله:.وا@م.أسا@مو
3

@شى+على@الدلالةبمنىيةالهدان"

)به.دشالإراو

اح@أى:
نه،فويعرلانوأكا)نيقا@فىلموصبهنم،بهيعاولمس

لاكا@وا)ن)باهو@رولم
يرو

نه.

لهم،و@لتانيببهماآ@لت@عنمانج@في@@مر@طو@بالهدأبةفو@لت
بما@هة

ا@)داللنيافىوايهتهااغميمايول:صبحانه--
دل@الحق،)درير

المجم.@رأطل@للأخرةفىفلبتمرأالمتقيم،لصرارو

ة)ذلا@وببهمتودققياز)@هسئولون،لموففرة-:.صجاله-وتر

و
اط"!:.ممم@قفلموا

جس.

اى:وقرفا..مرنوقتأ@اوشابةالداوقفتل:يق@طي؟،الضلظ

@كل:ونأجر،تقدبمويخهلجحبم.االى@لوققبلنومذأ@اعبومم.
مهفىس3واعبسو@ى:ثا(لفار...،الىسوفوممثملحابممقفو

زأئفة،عقائدمنالدنيافىتيقترشكانوامماسنرلرنلاعملطساب،

باضلأ.وأفىالة،شكلوأفعال

كها@ربانعرحت@لنىالاباتمقوانالهاالابةمذهبينرضنطولا

ضا@تفىقىلهيسارن؟با@مصركأىأخرياتابدوت،!@يومارن@
ولاجانء.انرذنجه@يساللانرئذ"

رمتعلىدةموافالقيامةيومفىنالايات،،مذ.ي@نمارف@لاانرل

1لفرطب-كصر(1) ص،5.7



9والعثر@قئاك@بز.

السشمر@لئبتالزالأن@ر"فىآكرولايأرنقففىسلهارنفقد

والاصتحبار...الاشعلامالسيمرفىاكو@لسؤالبعو@لتقرخ@ترة@

ةنناعرون،لااعما"ةيعالى-وفى@-
أفىمااى:لهم،آخرقرخ

خفرون-،@.،ايها@ينبم-ةنبما@تناعرعئعاجزيئ@بومذأ@فى@@لم

بماف@نصشكننمفى@دنباأن@

مر،ئ@ء"

بومحمالهمنات@دنقدمعاصبحانه-أضرب-ئم
فقطد:@فإت@

ضسلون،.@ليرملمبل"

لانقيماد@لتام،افا:بهوالمر@د@للامة.طلباصلهوألاستلام:
لهتاداإذاو.،لد@مدواسشميقال:المطلئ.نرعواط

وضمع

ه.لاص

ولب@أى:
مبل@تناصر،علا@بقادرينليرماصذفىا

خاضحون@يوم@

مما@نقذمحيلة@ىعنلمبزمون،ومنط
بلا..منفيهلم

يومجمالاثلاتمنبيهمبدورمانه-سبحابك@-ثم
ل:فبض@لغامة

رن،.تجا.ن@ب.علبمفموأقبل.

أفىينو@تبو@ن،الاتباعبينبهونهنا.ول@تجادلأش@لتاؤلويلو
والىعا..المامة

ضدنوقىصلمون.للظا)ذضىولوتالى-:له-تراشهاإعليهنمل؟

أديئيقرل@لقرل،بمضالىبهمجمعربهم،%
ا

ا،وشبرالاذبناستضعمر

ا،."،مز"@ن@ثاأننملار

نناتاتوكم)فمرأنقال:،،لمزمماء@لفحفا.لهما،شحا@ه-ح@-ئم

نها:تأنجاطمناالبينمحئويلن@فىولل@نريئالبين،عن

3آبةسباسورة(9)

للصافك(رةصر
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بنل@ارأد@ااأن
@سايقازأ@منا:

فاهال.لأ@:،وا@ن:يراط@

قعليه.@اعقمحلبا@بتا.نناوضدعرنناترمراديائكننمإنمللرؤصا.:

مة..س@ووافياديريخهذفىمح@ناتجا.نوثان،،وا،عارو@لآعنام

لامأو3الاصمئماقىلبن@لشوتلناماقيموهمملى@قفابن

سببلعلهلل@تجو@ينتباعا،يقرلهمابياتيمرجمة"بالآبةفالمتكلود

2 1
ص
لاوالندأمة،ة

3 بببلآبا@ضيوارأ@بوسو@هم،خلمرا3

لهم.عهماتبا

)محرفلماكاتال@يئبقرله:@لكثاىحبعارأس@المحئمذاوالى

ر@اويناويماصعرن،ن،يماضبها،يتي@نوناوكاض@مكو@را"تما،

ر..الاموامصر@لرنوبنولون،ويتنا

ال@ين،صآ.أل:قيوجاني،ا@لير@الةلستحرتكنلكنتلما؟

@،خ@...ونا:@خير@منأى

عنوالتم.س@لق@نرجمةال@ينمنا:إبيئلمر@داأنب@مئونه@

ا..@نى@ا:

لت@اعل@الغاظةنبالإيم@تانونناالدنيافىكنتمانملهم:راظاى:

مأ.شالانوأتمنكفق7@اآ،ولنشاآشدقناقاط.علىوأتم

فبهمخئ@مرون@ل@رموأتموطلا@ا،مركذبها@قد3ل@ظعا،الإيمطن

من

كتمأنمأى:و@فلبة.@لفوةشا:بال@ينللرادأنيه@مق
كت@موشنا.صنالانناأتجامح@مح@وققسرونناوبناالىفىبائ

"أفىيأ..

بثصر"(1)



9انوالشرألال@@لبزء

ؤصا.@رلاناد،الافوهؤ.كلنصعبمة@@@الايئأندشوادى

بالقنلومددولمذدد،@لىلهموأفسموالىق،@علهنهمب@ادنحفاء@وموا

وصم-.عل!اقهصلى@رسرل-بهماجاءمانبرالميناللىدأو

ؤساه،أ@علىكاملالمشو@ةلتا.@ملىا@لتول،مقشنا.وشود

بيفابلقا.@نا@نتومانهم

ذ@ب.@منضبئأعهم

أش،:بخسةعليهمرروائد@لرؤ@أنذال@:بدالقر2نكل@نم

مخقلاتباع:@لرؤساءفالأى:مزمنين،ايهونولمبلآراأولها..

أ@انبقأتمبلفى@لديا.كفرآفىشسبلم
تم%2وباختيارآ،نللإ؟إينم

مشئ@.وليس3،ذواشنإجفكفرآلابما-.باختبارآ-@لكفرعلبه

تات.للأومقوقتفىبمتلرالإيمانيدخلولمعنم،خارج

نرمحين،االتمنبلالىطراب!لم@يهربم@@لةطبم
بون.التاادعاهحما

أى:"سلطانشعبمككانوط5ضالى-:له-فىشيتجلوئايخها:

والفلال.دكرفى@علا@بقا+عرلمغدبة@رقرةمنعديمدناكانوما

به.شم)قاحواخيارعنايهفربارذقم@انينأتمولكنم

لنابئلمنحقاى:طاغ@،قىماكنتمبل5تمالى-:نرله-وثالكا:

مظنا..وضال@طاعنيزتوماألدنجائكشم@لذبنأتمبلسلطان،محلبم

ث@..فىص@طدجما@زةو@نيان

ن،لذاتضاناللناتولعايحاقى5سبمانه-:قىل-فىفى@هوراباة

@لقا.ل@ضمفاء.مجبروا@لم@رؤسا.@كونمنماتقدم.علالئتربعو@لفا+

انجمبعا،فتجتناتف@)علا!ؤمنيننوا.تكولمأنتمنصن

بهمانو@منالزمناو@ناستحقتنا@لمذ@ب،
جزا.@عنا-،@ذو@مقخالقنا

لى-.ظبه-وثركناكفرنا



الصاكلتسورة

ةنهم-يةح@@ؤله-قسبحانه-كينه-بربة:ا؟هنهو@امى

ظون،.كنااناآينالاضء

@ث@،،مل@غيرعرةو@لضلال@لنرأقيآناند@@ى:

خبئ
باخ@ارلملنا

@

نفقأقم،اولوستلو@وفا@لاثالم،"غالنجاانا@لرشد.@لىمح@

ئوا@:الىتانغوااتيء!آطأحمبرناما
نا

ة
ارآ.:@ا@

حلني@لسبانهممنيهاكمو@ميخماالنناهعلىرد@لرؤساءكذأو.

يومالبمعذابمنبهم
@لغامة.

اجنىنلادلحكهنه-عبحاس-رمنا!
خ،

نجقرلنباعوا،@رؤسا.فى@

-8ثتركونفى@دذببومذ@إنهم،

ةالاخرفىفإنم@فلالة،و@فى@لغوايةاللنياقضئار-ليناأ؟أى

وص@يره.لالامهوفوتمبهم،@ناب@حلرلفىجمياثتركون

جمي@ا@ن@وا@برعين،؟لمتابينيردفإنهم،"قىلهفىألنمير

لدد@ص.دص@تحقر

دصذ@المير@با@قفتبال@أدتمئسببا،سبحانه-س-ثم

نفعلالالبم"ذ@دذابشلاى:بابخرمين،@لكذال@)ناشال:.@لىء

عيرمشاالضركونمبا@رمين،،
واجا.النيقرسل@ناواوآ5فهالمباثة،نا

دم.سارشابته@له@ا

الىةوالمص@فصي@جلعلى@،تجلاذا"الدفيفينوا،إنهم-لا"

ويؤضوندنصيحة،@منهتبرلعنيس@تكبرون،لا@قهلمالهلاا@ق،

بكلمة@لنطقعنيرودوتللحئ،وجودمكنرمعليونويصضها،
ا

ضرن،.لثاعرلها2لتاركواأئنانعم:.لمقويقرلرن،

ةرنضدشأى:
ا

دع@وركوضستهزا.
إلهلانولإلىوالإبمانالى@



ونوالثرلثالثا@بو.

عقا@منادناويجدؤناماعل!؟قركأنلىنا@أتحصللونيضاقه،الأ

ن@أنوإدو@نعاد،
المجنون.@ثاعرذا@به.نابابا.خ

سم-واقمطيهصلىاقه-رمولافه-قهمالمجنون-عربالشاوينون
يتهم.لهداتالى-أفه-ارسلهافى

المرماين،.قع@وقباطجما.بلله:.بضلهم@تعاد-لفه-ردولذأ

3زكانا،مجنوئماعراو"-محل!اقهصلىل-ألىصس@أى:!
قاطةجا.آوئدر:،،عنيفهنيماصاد@رصولمربلالجا@لرذ-،أبها-

@)@ي@دعاافى@لو@يددبئوعر
ةاسوفىلهم@مد،نف@@رسل،ثج

يخونأثاعرأنهحرنشيهبةايه،إ

@وما@فىتاترأ،المزامحم،،هذهبببنالمشسابهاإن@،-،
دائم...حزنفىو@ح@مبموقيلمفي)@ا"لبماي@@الذاب،

جع@لو@الجز@بهذانجازيلا2وماأى:تلون،ماكتمالانجزصنوط"

فى@دنبا،@قبيح@@امما@مبببالا@لؤلم.

مر.بديع،مزشباسلربلناينت@د@نكريمةالاياتطنجدومكذا

ا)عربسببفي،@لكلفرعانجة
نيه،لفرلامحنر@يماواصق.اطعننم

برى.بماصوسم-ع!ألتهلا@ل-للرسصرصهم
مفه.

الاخباروصيرثرارا؟@صيربيناالقارنةفى@اكرحم6نالقروكع@دة

د:اطجم@عانه-أتبع-بشة-عنحىومجبىسب@4عق@لامق@بهالث-

ففال@لزمنين،عافب@صق@فباءديثبن،كلمى@@طنب@عو.@كن

-

(41)مصلرم@رزقفمأوئك(40)الخاصين@ثهعباةإلا

@لنح@ج@لاتفى(43)مكرمونوهئمفراكه
يم

ل@قىص(43)



1 ا@المتصورة0

ل@بيضاء(45)قمينمنبمإشعيهميطات)4،(متقالجيئ
3وعند(47)ئونينزعئهاهم.ولاغؤللهأ@ا)6،(لاربين

)94(،.مكن@وننجنكأنهم.)ه@(عين@لطرتكلمر@ت

ختطعامتنا.@نمين،عاد@نهالانوله:.تما@مهاثلر@يلظ
ق.اطنحقيقالىمارعةبهجرها@راضببهماوطا،ذانضض@ير،من

فإلالااصلمء.@بم.لاشبهنهملامن@@يس@لم@بذو@مأن@انة

"باصك.مؤولة

أقهعا*اعنو6لبما،أ@دذ@أنقرلذأبها@لنركون-)نم-لمعنى:أ

"معلومسزقلهمأولندكذيك-ليسوايفلصين-
1 ،

،0).

)فيأى:@للام-،بفتحاء@لسبة-القربنىفر@هالخاصين،و@فظ،

ونوجمل@لطامتهتاد-انه-أ@صهم@نبنتالى-عاد@مه-

كذل@.لبسوا

اخلموأ@لذينافهماد)حكأى:بمسر@للام.الاخر@لبمضونر@.
لمثركفى.لنار؟عروقونلافي@لاعة،و@الحبا"لا

لا.الىشديريلىم،@رؤقلم@و@.بىلا:،قيق@ارة@ل!و@حم

اقمين.البادة

لهمالإخلاص،وسالكريمةبتلا@لصفةنلئد@لعباد@لتصض@@@ى:
وعشيا،.بمرةيهار@مدولمتال-:،ل-كاظنغه،فىمعلومضبمرنق

حةلذيذ@سم،يهويه@لطضةودفاتهدكريكة@خحاثمهىوسلرم

عل@نىضله@@مفات@ذلىشيخرلى@ولاممنوح.شعرعغرالمتر.
ا....لاضموا@لىفبة

ولسفمير@ثلوصيء*(1)



1وشورنلث@لثاالجز. 0

كهفرا5لى-:ظوترله-
لمبتدأخبرأونبله،كابطبهرمون،وم

كه.افىصلوم،زؤ@ال.ا@رذأى.كأوف.

و@لتفكة.@لنلذذبيلعلىكلالاباءطهماالفواكه:بهذهوالمر@د

وجمغ
فى@قصةفى@الاغمواطبز،ا@محنىكدلكا@ف@لملبا@هما

أ@ايبلانهابالذكر@فاكهةوخصتحياكم،بهنمجفظىافى@لقوتعن
ن.الاكلبا@هما

لاالىئىءارلايكتاجربهر@ون،@اشسرنة@مذل@كاعنوضلا

.@ور@لى-يطانه-بفضلأيلهم،وبجدونه/بن

ر@رعل@لشيم،جناتفىفقال:.وهيتهمكمم@صبحانه-بين-ئم

قاب@ين،..

بجاصونننسهارتتفىرمنم،الدنبمالانبهابس@جناتمأى:

مةفإنمتدابرة.لامتقابكو@و@مقكونبانمتقاباين،رعلىصببا

تقاا.يجلسوأنالمتصافينشان
ال@ن.ة

ابضفيهالذممهالإناءلمرلا@وأيميئ،"د@بهاس.علبميطاف.

يختال:كاسا،ذاتهبسى@لرابوندفهر@لىح.ثرابيخهبمنانإن

ه@ثى@شيةبابمنوذككاسأ،ئربت

محله.اعم

اذالما.دنذساض)يهاس،.ومرعف@م@عنمحلاصم،سفى*و،

رفر.ا،علوظرنغ

صرد.س.جم@بنة،فى@ومالخاين@بادلا.محلىصيطاف:@@

كان@يبرفى@نهارنجر@.بحلى،@لآوظامرة@لميونانيعة.نالثا@،نت

ك@و.ا؟عر@

بهاشنرريهثهخا،يشر@عين،منبهاسنعافى-.تجرله-نم@ش@

ها...برول



1 0
بخت@لمارةسو

مافيه.باتجارلدكأسصفتانلئاربد،لنقيفا.شالى-:،وقىله-

ولىامخة@لطعملذيذةاللون،بيفاءعايم،بهاافبما@نىالخر@امما@ف@

@شاربين.عند@

عليأفى+-إملاكول.وك-اوءفرة.اذىأى:ل،فياضلا.

وفانا.ة@

وأخذهبغتة،عيهقضى)ذااءعالا،واغتالهلا،ضلهبضغادبقال:

لنر.لاحيثكمن

إالآخرةخىانأى:
الي@إس

)نجةباالاطكاصيؤذى،اوإفرماا

طر

لملاوأى:بممى@لياه.@ىبب@،ال@:@ناعن،و.بترفىن،محنهاوم

الذيخا.فىخ@ر@لا@مررم،؟أف@وتخلعتولهم،نذبثربهابسبب

تشةيقالج.بالتد@افمابهدلهم@من@ثىءقىعا@زف:وأسلط

ويقال.يته.إلىخهائئافث@يئاقىحهإذافرب-لابمنبزفه-@لئرما.فلان

بالذكرلمفمةاوخصحذهعقله.اختلحىإذا@وكض-لرجل-@ش

الخر.سفاسدأعظمن)يهونفا.مافب@ا،حوممع

@اتتاصرو@فدمد-:،قا-4وقى
نأخرى.لمتةنان@هن.@طرف

@الش@
لهم.ت@الى-أفه-اأحلم@@@

ظ
و@هن:بس.أطبممنى@تمر@مةات:عر

أةلدروس@نا..جمع

خباد؟@مزلا.ئافقدصذال@.عقونلاأىفى@ال.ز@الين@وأس
ء!اأتا@ومىى،أخر

جئ-علىأزراأبمارمنتمردنههنص@نةلالؤاعندم

ايف@أء@لنسا"مؤلا.سفاتوشلهم،عب@تنلمحدةعيرم.إلىكايمد:لا
@ميون.@بلات@أ@هق



والعثرونلثالثاز.)؟

اللنوةلا.صةإىكاكن،ء
@لن@كبيضكا.كناى:يخون،م@

م،

سفاهفى@فار،ببهولمالايلى،تمهنمنى@مشايشا@كنقانى

لأث
س

1نقاوة، سد...ط0

ب@ب"توث@هي
خرنهلان@نام،@

تش..يفا@علهوصمابهناضه

ةالجيلاتفى@لنسا.راولذاظعند@ر-ا@نا.فىعبوبرنوصةالعض

الحدور.سفات

بالحطا.الخاصر.أقهعبادثرتقد@لكربمةالاياتنحدمناوإلى

لاوتنج@يون،بهوتض@صرر،@لهننمثرحافىيبرزبل،المتنوع

لففومى...

+

دالخلمينعإدهبينتددف@ى@)لمحاوراتبنىسبحانه-ح@-ثم

تمالى-:فتال-@قبم...نعيممنلهمنه-سبطأهده-مارأواأن

إفمتهمتاذقال(50)نبغفيىلنسا*علىبمضهنمفأنبع"

ةائموأذا@:!(52)@الصدنيئل@نكأ"يقولء(51)قربئلىكان

ظثئ(54)نمالل@أفتم.هللم@(53)ونالمدأ@اوع@امماترابما
لؤلاو(56)لترديئروتبمبنتانهتال)،5(الجميمسواهفىنرا.

وإلأ(58)يب@نحنأقما(57)المحفريئمنلكنثزبىيئما
تتنأ

لمنل(60)@مظململو@لفرز@هذاإخ)ك@(بممذبلايقوماصالاولى

)16(،.@ل@يلونفليمملهذا

بمضهمناقبل8قرله:@طت@لامقلت:فإنت:.@الكث@صاحبظل

"أ"بض.عل
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الصاظترةصعو

بماس@ميطاف5ذل@:تبلنالى-نوله-علىفممصصظت:

بين.@لثاركمادةأب@الثرمليادنونتبونثرالمعى:وس@،.من

الثامحر:لظ

المدامعل@اعرلمأعادثالااالذأتمفومابقي@

حمارن،يتسا."بضعلىئفميخقل
الافىوعلبهملهمجرى

أيه
."1).00أخبار.فىقهعاولقعليمايخابهبر.

فعدا،من@امل@ماأقهأ@طالمأندب.الخامين،مزلاء@دباد@ناى:
بواحد)ذاوذكريانهم،عقبنهمنجالونيتا.بفى،علبعضمأقبل

افه-:بنسة@لتحثابإمقأنه-لإضيقول@م

إفسا@د،ملازممدبقدننى@لدنبا؟)ق@ى:فى@ربن،)@كن،
ا.-:لائهزوأ@لهمباسلربلى-بقولوسا@،و@طلبعثبالإيمان-ا@ق

مناكباناالدقيئلمنا@لر@لى@أتم@@ى:المصمين،لمئأنند،

"ونارا.وجنةوعقابا،وثواياوحم@ابا،بئا

الىنيا،منهاقحيات@واتهتمتنا،أنذا8فوله:ذل@الىبفبفثم
ابالترئلاجسادناوصارت@ى:و@ظا@ا،اباوكاشنا،نبورووضنا@

لبة..لبا@مذمومنل

ةياقرأطالىوصادونلمبونونذلدب@دصأنناأى:بون،أننا@،

في@لديئن"لمدبنون"لى-.تماله-شرلنا.باممابونوجمزكل،أخر
للاضبحادلاستام:او@لدفي،ايرملدماضاد-،ترلهوشهأ.،لمجز

بنالقرذلدىر.و@لإف@
واداب.ثل.

س،،.الكنافء4تلير(1)



ونوالغرالئاكا@ز.

كلالاسلاعفىبثاركر.أن)خردنه،علانالمز.هذأيمرفى@اوش
@لأى:عللرن،أالنم.@للهم:،فيقرلبا@بثفر@ل@بنمذا@لقرمير.

حكيتالنىذد@لقربنحالجيالش@لنارأملعلىسمطلرنافم

ا@لىصالالاعفىعا@بوق@حا@ى:لاخخميص،والاشنهام3حافىلم

نر.@سي@@قربن@

سوفى2هفر@لنار.علىلملنهااضو"4شلكألىجلذ@كظ@م،،
ا.

لدنجا،فىالهلملازماجهوصانهثثالذىكانجلذد@لوأىفرأى:م،@إ":

صنى.بهطق
صوارسطوحمىلحددنار.قلا:@بم،@ا.

ا.لاستوا.

لرانب.باقىالىمنه@لسافة

معفيها،منوصرفة@فار،أملعد@لجنةيل@واطلاعالالىسر:.ل،

وبعر@مظراد@حمة@منافى-اقه-جملئبانبيدغيرحاعد،مابنهما@

عليه.الاطلاعكا@رادوا

ا@رلدوعلىمنا@للر@ا@،مرعلىا؟رتفرأذ@-@ر@دوا)نوليم-

انجملرون.@جنةفى@تطاظالم)نوقجل:@لنار.أ@لمنعلهللا@للاع

امنكركازلان@نار،لأ.من@نرينبان@لفانلوءلمالنارلأ.)دعلومن

ء11،.للبث...

بسالمنيافىلقرينهللزمنلرجلذل@لهذالىما،ب2نثمءير@لقر

شةورلالثردبق،بهى)نتا@قهفالفيعرل:.@لجبموس@فىرث@أن

رب
بق،.ا@فراح@

ادئيلة.مننحففة@ن،و.@تى،نى@@فيهقسماقه،تا4:،وتو

الجلةووالنانجة،الخففةإنب@ندفارفة@وس@ردبن،5له:فرفىوللا،

.92عىكينمبر@ولر--(1)



1 0 @مما@تسورة8

أمل@.إذاي@نلانلان@ردىبقال:تهاحهنىأىوفىدين:@لقم،ابجمى

مك.)ذارضى-بابمقفلان-سردى

ه،@لتاجز@ما@أحفربتال:الإحضار،مفا@نربنو،

مع@لسر@@@يدلإذفى@لر،@لا@ال!ضديستملاالفظذاو.
و@لضر.اهكرالا

تعالى-اقه-وص@غ:وسطفىالملئلمنهقرالمؤش@رجل@نالأى:

مابأطولمجثبالإبأناشباىلمدك!كايضىأندفر@أيها@لقدك@ت

نمةولرلا
)يمنتان..ووفقنىعتد،اعامنصسنىحي@على،ربى

ولسامنى@لائ@أسامل@ومئلنلكلمذابأحضرواالذبنمنليرم
عليلى-تطاقه-فبوم،بأتأفىليما؟يرالمصذأإلى.ه@مذ@

والهدأية.الإبمحان

بمذبين،وما.كنالاودمرته!لالمممرشين،أفا@كفت@اد-:.له-وفر

@الساسبئنب@ة

ةعياالمؤسنصذ@لر@لله
ن.اأنفى@دىالبغ@،س@قالذت4

هى

مهمن*

نربنه.خ

عيهم.اقهبنت@تحدثو@@لتلذذجلعلىيقولهمومذأ@لكل
ولدطرف@لقام،بتمميهمقير@@للطتو@لفاهالتؤير،ألاستفامو
عذوف.م@يه

صمرتيلحقاولنهذا@فميم،فىنحلحرنأنحنى:والمحة
بمدأخر@ة

أياأدلبنراب؟@لمذمنيميشاش.و@نالميا،فىاتت@طود@لىا،اةعرة

فىهذا@لنميمونجقىلمحرى/ةصنموتباننا@نجعالنثرا)ت-
ورخه.افهبفضل@لانم

المرت.يذبعحينلدلائ@@جة@لأ.ش@مزالمذأ@أنك@ىوبمهم
أفاقرله:.نال

منمرالاود،..،:موتتناإلاتينعن؟:



و@مثرون@لئالثالجر.

د@لرأ@ن@أ@لياوبقال:،المرت،ينج@ينلاللائ@ا@ن@لأ.قىل

وتبلا.خلود@لارأملوياموت.بلا
1 1

،.،0

سجقلم@@ععبم،@فوز@له@و@هذاانتعالى-:،قىله-فىوالإشارة

مةأيفاحقوهذا@لقرل-الجنة.لأ.محنو@مذابالموتنقمنالإخبار؟

ةنكنالنىادائم@نميم@ذا@انأى:ابخ@فىصالن@الؤسذ@يقولهلما
ث

4

فلاح.بهيقارولافىز،يدانيهلاافىالفوز@مظيم،لهوالجنة-أمليا-

ذا@شل@ى:@لاملون،فليصلمذالكايخا-:.لهم-يقولثم

الأصشذل@ننرلا@لاطون،ظيصلالمقبم،و@نيما@زلي،للا.

نية.فا"لزاه،ويةال

اال@@لنحيمبهن@ثاصع.@@برن@مح@مايدلسبانه-صا@-نم
م

@نى@

فىون،@@@في@بميث@دذى@الدائم@لئقاهوبينا@لصهن.ا@@بادجم@ئ@.4

لى-:اتهتال-

ف@نةصلناطإثا(63)الىكومشجرةأمنزلاخيز"أذالأ"

كأنةعللهاا@حالها(أصلقتخرجةثمبمإنها(631الطالميئ

(66)البطونمهاؤالئونمنهالا@طون@همف!(65)@لثياطيئر@وس

)هلا(الججملإلىجمهمشإنثم(67)يمشبخلئشعايخهالهنم@أئم

االنزاإنهم
@(69)ضالينباكمم

و@قد(70)حهرمرنآثارمكلم

تبلهمئل
1أرساو@قد(71)@لأولينشأيم

(73)ئئذريئفيهم

)47(،.الخلمينا@دهعبادإلأ)ك@(@اكا@لنذريئممنفانفلربهيف

ةشوأملاخيرشأذل@د-:،تاقىله-فىذل@،@ةالإشات)@مو

@نبمد@د@سث@وترم،@
اللوما@رز@@ش@لة@ذىو@محن@،ثاءدتق@ذ@-:@

علبه.و@اعطف

.84أس5تثر@قرط@-(1)



1 فاتا@ةرسو1

ة@نولو@و@تأنب.ييخللضوالاضفام
مات
@لاويخرصنلافيفم

آ

به.نرلةن@و.

لبةبابةواط-سنمببز@ير،لا:وشخير-خير،و،متدأ،ذفى،و.

مح@رف.قول@قولوأبطعيره.على@لكفاراختارهلما

تالىاقه-جماقا)نماوالدنيا،فىلهادوصلاضبرةصألىفىموشبرة

و@لمقارب...ءجاتلعذأب؟أعنافمقغيرماينلقحفى@لنار،

أحدجمدسىضسامةشوةصوقل:
فىوتوجدوما@.تورم

صلصورةا@األمجدبةراضا،
أ..

ضدبت.ثحتةيهثر؟،@ثى.عبت@اومرفوتم،منقرم:و@ل

بئفر@ل@لا.فز@ايهرسرلايها@لرفل-لمحى:او
@ؤلد

فميم
@لد

ام
فىم@شبرت@ام@ور،بنةفى@ونالمز"بهالنزلافى

@
ونفربها@ال@شبلغ@تى

فبحوطممما،لمو@رةو@لكربلا@فمورانهاانن.مجصفلافى@فار،وم
نها؟وه:را@كلت@ا

أو)ختارلمامنيناكولكن@زتوم،@شبحرةفىيخرلاأنهوملرم

ونفر@ل@واخنا؟@صالح.@و@لسلالإبمانوسالجنةشبمالىبهمأدىما

بع،@تقرو@التوخجلذ@دعلىلهمقيلونجى@لقرارالنارإلىبهمما@دى
اخب@رم.لسوء

@يفتنف@ظا@)@ا@لناءاتففال@ثبرةمن.شيئاعنسبعانه-ب@-ثم

لظالمين،لكلنقلهزلا.فاوامخاوابتلا.نحةالثجرةضرجطنا)،أى:
ة@لثومنهبوجردلم-وسعليهاقهرسولنا-أخبرلملماكم؟

ا-لاصتيزوايهذالبناسب@ذاكمحا@مصبهكذبر@راتهزؤافى@لار.

تال
أى:االين،الماةفن.صالنا@اإنالا-.ناد-،شخه:.@ا@لمرعلي

@@.
د@ظ@أنمكلبرة،فى@فارسيمونجمفقارا:احهموذلككين.س

تحرق
@

..6ء@سسى



1ونو@لفرلثالالبوه 1

ارفى@كأقهيخلئ@نل@@لايخيل)ذنهم،جلالمذا@لضوكان

والحباتو@لقردع@لا؟فباافهيخككا@لنار،قأ@طهلا@شهامنضرأ

ءلها"."و@الشارب

@رجشحرةأ@ا5نقال:ومنتهاالشوةمذهاصلبحا*+بين-م
أ@أصلفى

أغا@ا@ماأسيم،أصفلمنبفرجوأس@امنبنهاأى:جم،

دركا@اا)دنترتفعوفىومحيا

أى:@لئإطين،رؤوسةكاحالها5@فقالثمرمانه-صبحابين-ئم

اهية،وكرقبحهفىتناصضها،يترلىاكاوحملممنها،يخرجثمرها@نى

يردئى.وانجض@لمشل،تمور.ماانبعس@لىثياعاينوسر.

.

حب
وسبر.ترما،ةسولشب@شه:،هما@@ا

طين،@شا@

وتجحالكرامةفىتايهلاآءللد
مشقبحممرو.@ثبطان.@نطر،،ا1

فىطقيحيخقورنض.بخالطهلاعضىضرأةلاعتقاغ@لناس،طباحفى
رونللموصرر.ذالاس@ان،رأسةأوكاان،شيماجمهوةكا@لصورة:

صورة.انبحعلىصورة

ةرالصرأنفشبهرايخه،صرلاعفىيخراةالمكفىاعتغدوالنهم؟

هذاوه.كريمكلا.لممذاانثرمذا@ا5تعاد-:@قه-كللللسنة،

نخب@بل.ننبيه

@لتثببهنجا.."افظرنجيحةعورةلهامحرأ.بة@لش@لانةونبل

بهحا
2 ،

5 0 00).

1لفرطب-كب(1) .89س0

.46ص54يهثاق9تنب(2)



1 المالمتسورة1

تقرخ@علرن،@نء@ا@ف@ا@شمهانلاكل@مف!ة.لى-تطوف@رله-

لهم.نةفب!3كومنمانقدمعله

لا.صند@ما،وثمراااأ@مروهذاة،@لثبمنلكحمالمرمذاةأى

نمت@.حتىارما@منلآكلؤنعهاد@م@بئالتزنرننالذت@ايهنار

لهم.)ذلالارعهم،رنهابطهم،

@@أى:جم@م،من@ثوباا،ماياء@ونه.@ى:علها،لهمن@نم"
اب@ص

ماهاوسضنيالى-:،ل-ظالاحثا.،؟بقطعأرةرأطشديدخلوطا.كلا.

أمماءم،.ففطعبهما

بحره.خاطهإذامه،طازرنشابيقال:@لطاطب:فالثص

بم:وا@
فما،.رارة.اطفى@فاب@@بلغانىاالاء

باقه-ذوالعيطم-

@د
يمرتماأشنعومناألما.،أرةو@رادقىم،ارةصفيهاجتمع

@دام.@محي@

المححيم،لإلىبهمصاقض5شال:الداتمصير@بحاة-س-تم
.@!3أى:

ا،1ومقرمومصومربهم
ا@ركلىلإلى@ذلكلعدصم

يم

غبرها.إلىلا

أثتدتى@الاسبا@ذلكبسبحات-@ن-ثم
@سى.إلىهذا@لصو@بهم

ن،.جهرصآنارم@مصالين.مباه6اأ@نر)كمتمالى-:.فتال-

@ئللمن@.@فال!من8افواأو-ئوله:،
وبردهبدعيه@شعرد@

له.وحصو

5وتولم:

أعللإصأوكدبد،@ااعالإمربممىاعلإهران"نبهرص



1وصرونلثلصالجز+ا 1

الا-"للحولبا@بناءوأمرع-مرعبقال:وفزع.رعدةيمحبهالنى

فلانفلصوأزبمصتحثا@ذا
بفمبهرع-

صجا"ذالم@با"@
غنبفىعا

ف.أوضمف@ر@

اوجص@نهمسببهالبم،عذ@بمنفرين@ل@مؤلا.ابما@نلم@ى:

أ@فت@وعلىالنلال،شيمينلم2بل.
ج@3

علىرأخلفموسارواأص،لهاتن@

لىبهإبنبمنخلف@ىا؟ييركاققل،أوتدبروبيربرعة2نارم

هلاكا.بقطر

بتظبدابهتغولملا@مين،فرال@شديداؤلاهببختو@ا-لربمتانتانألا

تد%.لاووللا@لمرا@@ذالف)داأصرصبلالفلاد،فى2باممم

تبلهمضلولقد5@قال:محليهم@سابقين@@لاصسبحانه-لين-نم
."ولؤا؟أكاثر

بم-@اجم@دولا@أيهاتومك-من@االفىي@ؤلا.نبلضلو@قد@ى:

لهدأيهم.ابمأرسل@نابنالبقيئ@سا@أمشا،كزا

ومدحنما@لمكثر،ا5بقوله:@تجووش@
رق.@@ثىانبحت@المزفةلقل

@ما@تينأمتىا؟مزلا.زساناأرو@ض@ر:@يئانا@هننصولقد@ر@"

كزأكنوااو@لرك@ابهفرنبةعاننهم.وبخرضنذصر@اانجبابهثربن

لل@ئ.تجيبراب@لم@@لأنو@مؤلا.

ظرأة@ى"لمنذريناقةعاكانبه@،-ليف@ابهرايها@لىسول"ظره،

نتلقدكاالعئ،ايتيمفمأنذروالذبنمؤلا.تجةطنتكاجمفونأمل

املانرالا.مزفادص@ى:فلمي،ا@تهإلاعبا،ا،ظ@يرنالمثص@نعاقم

ورحمتنا.نجنلناأعينامفقد@طا"و@لنا@لعباثةاخلصرالذينبا@ناالا

دامأفرخالساتجينييا.@@بمن@فلاءضصبعدنه-صبطذكر-ثم
لمافد(رةصو-8)



1 1 الماندسورة4

@قى@يتلنة

له،@وقأمابه.حماوتمليهوسلم-عليهصلى@تهلشبى-

تر،معم-س@علهنوح-تمةمنجايبيانالضصواتجراء@

لى-:نه،فتال-

منوأهلهوعنا.أ75)@بيبونفلئمنوحناداناولقذ"

@الكرب
قعليهوقىني(*)@لباقينميةف@وجلنأ)ث@(@مظيم

ىنجقإناكلالل!)ك@(فى@لمالميئنوءكلسلام@(78)يئالاض

)28(،.الاضريئأكرقنانم(89)@لؤمنينعباد!ينإة)@م@ين@@@

رصوفىبهريخ،"2تلقرقوردت@لى@ملام-عايهنوح-وفصة

نوح.وصورةمرد،وسورةالامحرات،سورةمنه@:مضرة
المزمنرن..رةوسو

نببهعللى-تطأقه-بهاأنممالنى@لنمممقجانبعنمجدننا@لقر2نوفا

@في"-لربمقو@ملهونحا.دعا@.،لهابا@حبثالسلام-عيهنوح-
1أ@د2وأ@لا 0 0 @ن..إفي1

عذوتقماب@صواشةنرح...،نانإدأولقدفىلم:افىواللام

نوح-بهتفرعاف@ارما.با@نداءادوالمر
خالته.)د@لسلام-@ي@@

فا.وعذؤف،أ@بون،نلشمقوله:.فىبالمدحوالخصرعى

شبحة.

لفدوآ@فهوالمحق:
فاو@ابى@لسلام-ملبهنرح-عدنا)بخاضوع

ئثئأ@يبرنوشمقي،اجايضلهأصتببنافرين،@ل@مهعلىقرنشر.أن
أن.لعلرباأصا-أمافيفقد

وصلم-عيهاتهعل@نبى-@كننا@ت:عاشةعنمردويةافي@أأض
دس،منأفربأنضربنا،@مففال:للأية،بههفرب@ىفىصلىذالم



و@ثرونسالث@طره

المعطىونحمأنت،الممكوفنحم@ا،-@لإكابهسبأ@بئ-مقو@فرب

ونحمربناأنتالمسخودوشملت.
دنمير،@

@ل@لبم+@لكربمنواملهوفيا.شالى-:،فور-ئإطو@لر@د

ول.2منوا@لذيئ

بالكلمنوإجاتا-بففلنا"،-2ثراادفيوأ@لهبنا.وفية@ى

أجممين.لفرينامحيثكلمريق،دباعدائهحمل@لدىلدطيم،

ابقواللىبنىم"ب@نذربته.وصفا@كما:@لبانين،لمذربح@وصلنا.

ل@ننس@م.وبقى
قىمهمنفربند@@املىجميعضمال@أقهلانوذلثم،

يقلمومانوأ،@م@نيلفضذرتجه،فيرنالمؤءنن.نمعه.كاننأما.

اولا".سوى

ابنلالبافين،:،لمذربنهوجعلنا8تعاد-:له-شكثير:.ابنل،

نوح.ذريتهلاشقالمعباس:

نوح.ذريةمقكلمسانفتا":لوظ

طوابنجربروافيدترمنىمردى@
صلا@تهدني.@منعرةعننم

م،وطصام،بم،@ال:"نين@لبامذريهوجعان@5شوله:فىوس@-طبه

."ويافث

-"وطبه@نهصلالنى-منص@رةعنبسند.-أ@د-الإماموروى

أبو@لىوم...،2(.فو؟دبثىأبو@وحامادربأبوسامقال:له

عاد،وأبقينا:@@ص@عالمين،حملىشسلامبنالاخرفىعليهوشكنا"

ا؟فى
يومالىربمدمنصتافى@لىمم

دملية@@كلمةو@الهن،@لأيهرالقات،

هه.صكيء-فمصبرللأ،(1)

.19ص7نبر-ابنبمتبر(2)



1 كلتقحارسو1

علجملوثنا.وأمان@كيةأى:لمالميز،فىصلامءلىنرحوىقىلهم:@لا

ين.فى@لانوخ

شيلهلاؤمنفى.،عبادنامنايهلمفين.ىغكركذللاإفاوقرلا:،

دعل..)جابةووفملشممننرحلبدهنه-بطنحه-لما

يم@لكلا.الحزذال@شلأى:
ىنجاز@لسلام-نوحا@ثب@ب@اطذ"نىا

عادنامنقدكاننرحاعبدنااندوأشاله،أفىالهفىصناكانمنص

)صساكم.وكاكمفى!م@لكلدرجةلجنوا@لذين

الاسنأى.ينالاضفىط!وشكاقىله:،بمثات:@اعاحبفال
دعرنثلساطما،عيهلسدونبعق:علىنوح،سلام@وهى:حة،.@@ن..

لمين،فى@ما8له:نى@وفا@تلت:نإنله.

احدلاجملروان@ب،فيم@لتحيةتشبوتألدكاءئنا.ظت:

@اقهنبتنبل:كانهنها،منم
و@لنقلين،الملائ@فىولىامهنرحعلى@نسلبم

أخرم.@قعيهيدون

ذكره،تبيةمق@لسنية،تجلد@لنكرمةنرحزأةجم@سبحاة-محلل-

@مؤه!عبدأكانبانهتكانهر،،،الدأخرالىعل!@لالمينوذسليم

@و@لتطمالملىحصغاتمئ@لش@ارىوأنهالإبمالن،علجلالةليريد

.(1)نه،الازدإ"وفىتحصلهفىفبدو%

أضفنالقدأى:بن،الاخرقناافرثماله:بض@قصة@ة-سبحاختم-ثم
ا

أعدا-أفرفناأ@نادسلام-@عليهنوح-لنينامال@ب@تىدنممنلا@لىلم

ته.عودعز،اضوواسطأذو.،الذث

ن.فثال@وكلدين،المؤ"تجىأت@اشخلف،لاختنا2ونلا

فسةبدوجاصت
@لسلام-،عليه@ميم-%@شة@للإم-عليهنوح-

@3ابنب@حير(1)
.19صبر-7



1ونوثرلث@ثاالجو. 1

@لنممبف@ح@كانرسه،وبين)فى@بمببنداتمانالى-@فهح@وفد

ي@الى:ئال-)حات،وابمانهببعل!،سبحانه-أنحا-ك

)كه(سيمبتلب4ربذجاء(83)لإبراهمشيمتهمنوبن"

(86)ونيدترثه@دونآلهة@أثف@@هتمبدوف@اماذمهبب@وقو@اقاللأ

إى"آل)هه(م@ئبمنى@نظرةفنظر(87)@لمالميئصثسفاظنكم

@اذآلهضإلىفهك(90)مدبريئعنهفتولوا(89)ستي

مالكم(91)كلونتأئلا
(93بالياضربمعاجمم@نيك92)تنطقرنلا

خلقموافة(95)تنحتونماجمونأتقال)ط(فونينإليهلوافأه
1قالوا(96)مملرنوما بهوافأراد(97)الجحمفىمأ@قرهن@بهنيالهوا1

(99س@يهديخاربئبدذاعبإكطلوظ)هه(@لأسنالينيه@دأنممابهم

فلاا(")@لصاطيئمنلىضبربئ
لى

@ذممه
@ابنئ!ياقالف

تؤمرماافلأبتئال!ى،قىماذالهطرظأذئحكأنيفى@فامأرى

(102)لمحبيئوتثهأصنلا@فا901)@لمابريئمنائةساءبن.شجدفي

ىنجزكذلكإنا@روياصذفتقد(903)إبرايئمأن!ينا.ونم@

1إمظيمبذ@ينا.وفد(105)لهو@لبلاك@بيئينئناا(10)،@الشين 06)

1يخاالآخرقعليهوؤكنا 0 ىنجزكذ@اهه؟(اميمإ%على@سلام7

4!(109)@سن@يق@
نيئالإسعاقوبثرنا.(990)عبادنا@لؤمنينمن

نحنفزيتهاومنقبنطوورطيهكناو،(999)@لصاطيقمن

)219(،.@نفيهءينوظا!

لا
@ليماللا+نوحبوئ@تج@لإبرلمب@،منداندنمرفىقرله:.و@



الصاكلثرةاصها

حداوعلىامراجتحراعةجماوكلوأنجاعهوأنصارهاةأعر@رجل:وضبعة

ثو@بعشعة،فهمواحلىد@يأو
ر.و@سدرةمثلخ

بومر@طالباح،ذشض4ومو@نصا،المثية:ة،طبم@لنرلأل

يمتوقدحنى@لبهاربرقدحافى@لصنار
1 ،

، 0 00).

فمننل@المق:و
اهلإ.سنرح

ةموفىادأ-نهللام-،ع@مام+

ضطلى@قهكلة)علاءأجلمنالاشعلىدمبرفى@ق.اءنإلى@لديم

ومكداوضربمته...نيهونعرة
جمح

و@ملام-@لصلاةعليمنببا"ا،

به،رصمقجهطجا.لىةص"قوبناصر.السابق،بؤبمنماللاحمق

الاصولنىمتحمةفىوالجويخات،لشفايلفىان@مضراحئلف@لان

وا؟

ملياوصط@-مرد@اكريمطننبيان@ابرابم،نوحبهينوكن
ضرتتماق.@سليم،بقلبربهجاهذ5إتمالى:فىلافىو@لعرفلام-@د

ت
بر.

ابرابمجا.كونتوتعظ-لنتبر@جا@لمايلاذص-أى:@ص@
الىبةوو@لنللحسدالاظت؟نيخر"ومنللنركمقسلبمتجلبربهالى

بذلهاد.)صتصوالحق،ةلدصقلبهاخلاصبتبه:ربهكحته
و@ل.عزربهرضاميلهيملقئ@.وصقسه

طفىكلضث@والسعى@دبهللطاقألاصتلامجمبا@لنبرفغ
فبير

أةسنا.ظت:ربهأبقلبهأبرهطسنىقة:نت؟بهثاف9صاهظل

.(2)@بىءثلالذ@.ضربشه،ننكوعرتنل!،أظص،

مارو@ر-حمبمفىشروعتجرن،ذامامهو@ويمه@نالاذله:،وض

ت@11)
.91سير@رطيء01

"،،صيهنلق-4ننبر"(2)



رنبرالث@لث@لكاز.اط

ظرفأوس@ا،ابقة@@@بلةمنبدلوابئوفرده"أب.ربفى@بظ

نتىالقلب،سليمالسلام-@ليهامم-إ%نلقد؟أى:@ملبم،8رفى@

صى.أىلهم:لاللاوقومهأباهجادلأنوتالإبمان،عادقالسربرة،

ليخاأولهمنخمذا@لوالىأفا@نملى-تااقه-دونمىشبلىوةفىامذا

@دذب."لصوأرالإمد:6@بدوننرللهادونالهةأئف@5له@:قال2حر

اشتدإذاك...أس@و)ف@بافدفلانافكتجطد
د؟ضووصبه.

على@لىال!قىالالهةوجمطتئه.يدلوترلها؟لهة،زجمون،@فوله.

المبالفة.ئلى-

هاصوبتقربمجهاترادتم@)نأفهأدونز"اف@2رونأنض@ى:

بربظ@مفافقال:،@لئركطربقفى@لسيرمنحذرم
@عالمين،.@

فىءإدكماستروأم@إذاتبهممو.،منو@لحذبرر@لإ-؟وألاسنفهام

تالى-.لير.

يخرء؟علاتماذاطورأزقممحالتبمبمبش@أنتعانونانىاف.@ى:

ع@حاباذلكعلىصبم@بيطضكلاإة
وماد@مأيما،عذاباويذبما،

طألقمعادتموي@مبراارائفة،الالهةيفهادةاءأكأكوالامركذلك
ور
ت@.زا

بئفاعثى.)ىأى:@لالمين،بربفلنمفاترلا:،اثلرصى:،فال

عبادتهشكتمحىنييهمأ@ش@للعالملروربااكرنهبالمبادة،حتينمو

ئربها..صناما،ححلتمصتىمرضى.اىتمأطأوبالكليما،-4سبحا-

خىوجل-عزبه-بمفاكلنمصى.أى@ر
لموعليه،@لإفدعلجترأتما

يهاتا.ن@افى
1 ،

، 0 0.،0

1ص13@الآلرومبففببرس@بم)اإ 10.



الصاكرةص

عليهنلما؟رهاصة؟علو@فحهدلألةزرللا؟حمال،أبةوعلى

@يهلملماننرر@طرةوعلتالى-،لغير@قه-عبامةمنوقىمهأبوه

من

منا@ايهريم2ن@لتر
ةللإشار@لسورةوتتقلتفامته.عليهردم

ةنمارفطرل:،تضعللة@بالالهةاتلك@لسلام-عليهمبم-)براأكرهماال

يئ...،.@د%محن@فنولرأإنما@قيم،ال@الفى@لن@برم.

فىما@اثيرويققدونكب.ا@اصيمظون)برأيممشكانةرأظ

أطإفى@لىعر.لم.محيدأوأن@لأنوتمادفا...يا@@
ىكاهمروج.

عا
د...@دتذل@فىدنه@

اطاشمشض@المث@،كا،فيفىنظرهوقبما.،الى@ل@فتطلع
وخر

م@

بخنى@رضاأى@ريضستيم،افىفيحعيا-:.صنامبا،يخلوم-

نصرفىا@دوأوحمهفتركرهأى:مدبريئ،عنهفتولرااحتم،م@من

خا
@لدف@.رج

ك@ابئالإمامكلل
ليتيمذل@،إقوطابرايمتال@اط.@طنهمه:،ماير

عيدلهم،الىخروجمأزفتدكانفإةعدم،الىذبرااذاالبلدفى
الامر،ضىفىمرصما@لهمفقالا،ايره6@ملقيأنفاحب
عنهلوافش@يتقدويهماعلىسقيمأةمنه@مرا

مدبريئ.

تت@دة:@يه@نجوم،@يعلر@نىأمر:@تةلمنتقرل@ربو@ثة:تتاقا@

"فحيفأى:صقيم،لقفقال،يلبهم؟نيمامتفكراماهد@@فظرقأنه

كذبك:نلاث@رابرلمبمبمنبلم-3وعلهصلا@فه@لني-وفرل
لىوقو"امذكبيرمفلهبلوترله:،شم،@ق5ترله:اته،@فهف@ننتين

ى8نىسارة

و*@اضاءمحله،@ينمالنىشقىاطنبمنا@ل@)يهذبباالمرا،ليى



1و@لعثرونلثبلفاو.اط 2

لمشدكلرمدفى@الممارينىمننماصد@تجرز،الكذلمثلىهذانما@طلقط

."@ايهنبمنلمن@و@المحاريضمق)نديث:@فى@اءكا@دت،ثرس

الرت.@مرضيحئدا@ستقل.لنسجةبالى:سقيم.افيده،قوويخل:

د@راونبل:
مرءضأى:ة:3ءق-لمقرله:.ة

@للأوناندتمة!ن@ق@ب.@

تعالى-اقه-نصص
5 ،

، 0،0

ن@مرط.يمافى@لنرم،@مللام-عليه)برليم-ظرأىويبدون

اقهوحدأبةعلابنال@الم@تدلتاد-اقه-مايهرتفى@لتا@لالمؤس

اأذل@شلاغاوأ.،وندرة،
مم

"

ليقن@م@لنبرم-ظمونب.قىمولم

أ"عناتذار.بو
ويتممهم،روج

متحط@@ق@له
صنام.ا،

ببدو؟
سبدقلب@)فىسقبممنه:المقمودمقم،افي@فىله:أنلنا

يخهلتمطوب@متمهعجهوفيبقاقه@داقلفإنوضدلل،كعنرمقنجهأنتمما

الاصنام...عبادةعلىعكرتمئ

قلكبالبةطيه)تحمانجفذخىوشانه،لزكوهذلثلهموتال

ا،

كقد%وكنير-أبنللإمامتالالامر-؟فىق@ىص)برامبمم

.

حمسبعلىيفيموهأناتجرمه
يشقدون-.ما

ننال:بهاانفردأنبدبالاعام)برايمف@لهماسبحانه-حم@-نم

@الى؟لهت@اغفر.
."نتاكلالاقال

برلىاله.للبلا@روخ:ولصل
اخربقال:حتيال.للاعلىسيلعة

يرجمهمراليه؟مال)ذافلان.مخرفلان
الاخيال.سيلعلىمنه

فىاوأيمرملضكأ@اافيبالاصنامالىمرعأابراهيمفنب@ى:

.20@ى7كنبر-بناصق@(1)
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نا-ف@للاعناما؟اا@ةرالاستذا.التمسيلعللهاشالعيدلم،لى@

دحبركأ.سبيلعلالجاملرقل@فمهابلىطضا،نلك

مارأنرفىمهلانفيء،تاكلألا5@لى:"ب@تلمنيخا@ادابها؟و@

المترلة.تلك

@اروق!الانام،تجكبة@لنر@زبانلات@طقرن،@ما@وفىله:8

عل@ا.ولشدببها،ولاميقنها،الغيظ

طبمفراغقوله:،فى@لقرثنينهماأئار.مقنانى؟مذا@لغضب

افرة
طفطلأى:ا@هن،ة

ث@مي.افارةص@م
حعلمهم.صأد@نى،ده

ليهلململهمكبيرالالمجذاذاجمنلم5أخرى:1يةفىقالى-ل-كا،

."جوت%

@لسلام-عليهلمم-%)للدلالتملىانبالبين،باضرجحاة-:،ل-وة
بملكهاجارحةأقوىن@ض@ااستسلقدعنام-ا،@@وكفبحمقهذ@

قال:حلاينلحفاال@ال@ينبال@ين:ير@دأنرصةوتيلإليق.يح.وس

تولرا@دبريئ،.أنب@د@مناممكيدنوتاقه؟،

وبها،فطهلماففهحتوارناعنام،ا،نحطجممنابرلبمنتىوأ

."@اوةسينكانءب@الذىدن@يقو@الهمنتب@.

أيقرآنوبتركت،نحطهتدأعنا@ماووجورحتهم،منمهقوو@ا.
لهم،عةالمفز@مورةبه@.نملىأفهمرأواماعندلإبر@ميمنار.عافا

1يرفون،اليهفانبلوا5فيقرل:حالهمإبرازصيهفيا
0

أ)براضأفبلوورة،@بهف.2هممرأواحيناكت
ط@ا،انيسرصمبم

شدضعلاد@وضوضا.جلبةولهم
آلهغ...لما@مابكنبم

ةبعل@حنىلكأةبرمةجرىاذاوزفيفا،زأتبندن@ام@زتتجال:

عةبر@كو.اف@بموط،شلهباج@للام-عليه)برامبم-بهباولم



1والثرون@لط@و+@ 2

ماننترن،مبدسغأ.لهم:.شالسيما،منطقيارثاعليهمردبلوضب،

نمملوز،.وماخلقمواقه

مقوتوونهاتنحتوكاأننمأصناماقعبدصننباوصمرجمنهالهملاى:،

خلقث@الذىتعال-@نه-عبادةقونترصيايديم،للثبمقأوللالرة

وفووما.صناما؟نىة.تمملو@ن@و@لق

ما،وماشلون،،خلف@واقه5تالى-:قىلا-تماطخهالقرطيظل

الهثببمنىعنام،ا،منشلونهماوخكخلقمأى:فب،موضعق

ما...ويخررةو@طجا

أى:تى.صوقيل:لممالم.@لتحقيروسن@.:ستهام،أا،@ان،وتيل

ما،هنكون@نوللاحنخالقهلاتهلكقفلاءنرنلاأتم
@لفملمع

الانالان@لة،أهلمذمبويناوحملا،خاتمو@قهو@ئتد%:مصمرا.

لعب@د،واكنسابوجل-عز@نه+خلئ

خا@قافه)نهفال:أنهو"-عبافهصلى@لنبمعنبرةأبرمروسرى

وصقه،صانعكل

قى@ه،نو@مه.مجد@ؤنالمإبرايم،نين.نعلى@رصايخاواكان.

انالر5فىلا:فىبحاة-ه-ح@انىو@رعدبالتهدبدمذائولالابلوابل

@ألمجم،فىفألقو.بابانالهابخرا
نا،انياميملابراأبشبخم:يخمانالرا@

لظء.قهت@نجهابهأ@ترأنمثه،المل@بالنار@لئر.نم

شيفىفوقبشهاناروص@لتابم.لنار@لثلىبحةبا@م:لملرأد

تجال:والانقاد-@تابموصثالةأط@-منذماخواالفظومراجحيم.

يم@لنارنبم*
مو@ل@وأش@ا،أو@مااذاخ-

المناف@قعرضفده

ةإ"!.أ@لبنيانذل@فى-ألض.:@@إليه.
ار.ا@

.96سنمبرلزطبم-01(1)



كلتلما@ةرسو،21

نت3فاذايخ@.بإبرابماوأ@ضولنار،باو.أطر.وا@لبنيان،وبنو

@لتيج@ة؟.
@

@ل-كات؟،
ثراا@:كيدأ،ب@نارادواذلد:،ندان@-@

ببوما@ثيهلا@تىبتموتنا@نجمان@م،با@نار)حراثعلربقعنلاكاو.
الىدنارلنا@وصركيدم،أبطلناصث@لتهورفيالاذلينى:اضلين،1،8

@لام-.عليهإبراهيم-عبدناعلوسلامبرد

علىلهمنبة@لعاونجحلا@امبن،عبادهعرسنالى-ألته-رعابةوهكذا

ين،فر@لط@لقوم

ابم%)أمةمق2ضجانجأل@بمد@@لكريهةلنا@لورةنسرقنم
لناق،@طةدصلرأجلشةفىصيشلالجابمذا@لسلام-عايه-

بىادرهبذااقدونا8د،نتقوز،@ما@@ب@فوابرزت@أنب@رإدمح@نضر
@لماطقلى.برب.ن،ثسيهه

.8...بن

ذأمبافى8أعداةجمدمنتمالى-اته-نجا.أنبعدايم)برتالاى:
قأمسالنىنالم@الىأق:لبى،@د

بلاد@للام،ومرالبه،ليربا@بى
ودفياى.دينىصلاحمانيالىيتىبهداسبحانه-تكفل-وت

ذللافعلنواول.والعزلة.ةا@بمفىأعلالايةفرنر.@لقر@ىتال

@لذاهبافىتال،@لنارمن@ته@لصهحينوذلد@لام-@عليهايم-ابر

رب@
بى،رمحبادةشيهط"أ@حيثلدى،!وسترىبالدمقكابراى:"

.@@مو@الى@نويتنجماجديق،فإة،

رض@الى@وس@رة،لرطخلمقا@هاجر@قمناولمرمفانل:لن@

المقدسة
ام...،@لث@ضأتوهى

"@

1الفرطبدا-لفسبر(9) .96ص5

1نرطبى-ت@صبر(2) .97س5
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علىنجا.فى@لستبل،الهدايةعوضتأكيد8جديئ"قولهفىو@لين

وعظيمنو@طه،شدق
طنهموماماجرلانهربه،منمايرجرهفىتكقيقلهأ.

مجان@-.وثرب@4-ديخ@ثرأ@لقالا.

2خر@ملاله،قالى-اقه-هدايةفىلايموملا؟مذاالى@فاتثم

العاءين،.فىشبربفقال:،ة،لاما@انريةشحهومر

اولكبملىأنق،و@طيرالىاطبةاافنب@من.مجاي@بوأملدأى:

)علا.وعلدعرتد،يرعلىبهمأستينالىيق@ن،الماطعبادكمنهو

@:،.@

له:وفىفذلدح@)براميم،؟عهدع!شالى-اقه-واجاب

لحيم،.مبغ@مرند.

موفونلام.نكتنالان*علينا.بخر@ا-@لإبرايدالشينا@ى:

الاخلاق.وبمكلرملمباط

-

دارأنعلنلاث:على@لثارةظرتاوتد@ايهثاف:،عاصلظ

حا@ما،،5(.بمونةوألم،@طأوانيبلغولهذكر.فلام
عبلاطهناالمقمود؟به.ضالى-أفه-بثر.الذىأينلامومذا

@لسلام-.علبه-

نا.ثر@ى:نية،ء@لسمى..سهبلغظمانمالى-:،@ؤله-و@لفا.

مي@ذأت
فىالتىلنلجغا@لأ@يهفىكنف@غلاما@تطئىثمطي@،@

."مماطففافى@ليسام@فيما،سهيىأننه)س@

سه.ةمحشرنلاث@رفتذكفى)حماجملصقكات@ل:

."ىياظر@اذاشأذبحدأفىللنامفي@رى)قبنىياكللى"

!..3صبهات-،"نبم(1)



1 ظت@ماةرسر2

بلغاوليى:
انىبنىباظ:لإ.با؟لدن،،@مذ+بيخ@نلام@

أةمناىفىرليت
نفد.شانقماذاتننلرأاذ.عد،ى

فامهفىر@ى@للام-عليهأنه-@ضلطت:،ماالارسفال

بل،التأوفيكرلم)-لنهاذ@قاوبلهمار@ىأنهوتجملذ@...ضلأت

مئفاجأنىللنامفىرأيتسنبت،را-لبأنهراىوفدالمحتحنبقولكا

فة...41.ءذ

ذدأىرأفهروايةوفىفى@لبقظه...كارصوحىالأفبيا.ورؤبا

صابقار2هرأى@افدابمال@،فسحب@تأمر.،فىح@يةفاخذ@لنرويةليلةفى

االطة@ذال@ضلراىثم@ة،سيومفسمىاقه،منائض@لن@أن.عرف

@لنو.يومنسىبنحر.@مالنالئة

@أ@الإشالطلىلمالمبا@رةن@أنبقمالآالامنامافىكوول@دسولعل

"لإظرص...واالإشيادطاكلى

معقىى@طؤأ"نان@لرة.بقرلهساورهكاالا.
أتأ@ر.طبا،

صمنامهفىبهتاد--
ةرللثاومنهفىلأنيرفى،لمأمإحماعلرضىا.

مر@ليها؟مذاترول)يمونووعبر،بنباتبتقبله@)ر2،بمالهاعلام
لد..و-محزمهوبخنبرن،ص(

منأقهضا.)نصتجدفىنؤس،مااشلأبتتالونرله:،
@عابريئ،@

علايدلردوصللام-علبه@اابرامبم-علىأيهيلحما@بهاردلمايةح@

و@هر..@قهلقضا.الإستسلامولىاحتد@لبلا.،وقدثبات،فى@كبة

تحاد-،اقه-تجلمنبهمانؤمراشلأبتيالاجم@:الإبئقادأى:

ضانه.ملالعابربئمنناء@فه)نوستحدنى-ذلث،فىترددولا

2الآرصي-فمسر(1) ا.كهس2
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ضالى-،ال@ه-مثيثةندمحميثدب،ا،سمنماليهاروذأونى@

من@@انفى-@بحا@به-واستماناليه،ل@صنسب،
@عابربئ@

فى@لى-ضا@قه-يا@عهم@ملا+عاولنبيا"لاا
حبا@مأطمرخ

الخلق..و@لكل@@لقلي،وأيتنللنفى،السوددباتفى@لىجمح@م،

اسل@افل@اشال:،وأيهالإبئمقماكانذدبفه-سبطب@-ثم

أوبمشى:لازم،لنصلأمر@قه،دا،نتااوصنسلااجمنىواسلا:لإبفى،ونله

"
@ك

بيع
عذوف.وللفحولمتعديايهرنةنه،االاب3وشط

مروالنل@نل:لرا@@ل@،وأس@عرول@ى:8وتلهوفىله

فلانافلاننلبقال:ودفع،رىنىكلحمثمالمرقع،@لكشضل@ل@.

رض.ا؟علهوألفاهصرعهإذا

جاةأحدوالمحين:
ي

بنهما.والجبةحببنان،جهوللولمجة،ا

ط@ا@مقلم@ى:
ا؟

ا.@نهالأبوعرعتالى-،افه-مروالإبن؟ب

كانابنه...لننالابواشدالارض،عليجبانهوجملش@فه،عل

@قدرما....*)ومن@ا،كرمومنبهما،رحمةمنناماكان.

محذلفمرنل@:لماأابصأنظت:فإنتصاكأ@لكث@ا@ل؟

@مبما%باأنوناربناه"لاببينوتلهأصلماظمافد%.:
@لىؤب@+صدفتقد

استبثارهمامنالرصفبهولا@كيدل،@ط@بهش@لىطعاكاتكان

@لبلا.دعمنعلهمابهأبمماعلىوشكر@افه،ماو-وافتاطه@ا،

افىاقهورذو@ن@لثو@ب؟مقجمفهقنااكتبائوماحلولهبيلعفيم
و

.(.)"،مطلىب.ليى@ر@ى

.50ص@كشاف-،يفص(1)



1 ال@ا@مورة28

نجبههلبو.لمام@لسلام-عل@ه)سمامحل-أننها6نارامناواس@وش
حمتىئجابدعنىواكففاذطرب،لاحت@رباطىاشحدأبتياله:قال

على@لتىكين@ر@وأصرع.فتؤن،أىقرا.دىنمحليهاش..إشيالا
وكانش...نلسلامعلبهانمنرأ@ى)أتبتفبذهل،لدوتنأصلبكون

5بمنى@لتىةعند@لصخرذل@ 0 0 0

ا...،ارنضصدتتوفد)برابم،أنويادبنماه5نه-:سبحاله-وفي

دماوءأك@
ابمابنديخاي@نا...لاسواسنالاينبه،)بنهابما%عرع

ونض@به،ما@عرناكفملتفدأى:ؤيا،@لصدقتقد)برامبمبابقولنا.

ةش@و@يلى،ايمافىصد@بدلكاملا،اتنيذرؤياكفىرأجم@ما

.."احلاصد

صدتتتدلإبر@يم:،تمالى-نالجمفنلت:نإنأبل:،تال

حذةتأنرأى)نماومرا،ؤثا@
لح@رالانمديهاكاتو@اأي@نه،

أالذبمت

يمنه،أ"كاوانى@وصمه،بهد.بذللانهمصدفاافهجملهنلت:

.(2)انه،مرانتيادهما،ومرإلممللرب،فأتىالنابع،بشلهماوفعل

مقفلناف@لناطأى:تجلها.لماتبلألمحنين،جمزى)فاكنلاى8وجملة

ىكار@نا@فتنلهسنتنانواحماعيل،؟ابرابمعن@لكربيغضر

الهموبهدفباكم،كروبفرجدرجاتهم،برفعالنىؤا.اءيش@@
كه@.ر@لخ

وا
اتبئصاإلىيردالمبين،لهر@لبلا.اتانة،فىلهفىالإشالة3

ةلمالى--
وإحماعبل...)برابمنببه4

س.سلو@ىءكم@فثسير@(9)

0عى@-@على@بع@حالعد@بل(2) 88.



1والعثرونلثيبزء@لئا 3

@لراضع،لهو@لبلا.@لكرص،@لنببينهذينبهابتلباالن@مذا)ناى:
@@و@@فعيفه@تالإممانقرىيتميزبه@لذىال@لاهرارللإختار

نهةالخ@و@لنفرصو@لساب،ولتلربالماية،افىائمأصابالالا@كتنله

لمالمين.رب

مفال:@ايهريمينبين@طمنبز@علاففلهظامرجحانه-بين--ثم

مصافوالمذبوح!بمحنىوالذبحعظبم،بذخيا.وفه،
3سئ

د،الم@و1

المطون.كلعئكالطنن

تدص..وزشبئنه،لخيمبوحبمذ@لسلام-عليهعبل-اراوفدبنااى:

مخيرن!...عندنوليس.رنا.عةمننه،

ر.ق@عظيمأقرنهأنض،يهث@تالىأته-اشدا.قيل:

نسكذوإبرامبم.علسلامالاخربن.فىطيهو%كا"
المحنين.زى

نين،.عبادنا@لؤ.منانه

يم،)برا.يناونثربمنا@.حساقال@ناف@شامرومقأى:
أ@اأتا

منومناو@ملاموبخا@لخب@ب،منستانى@تىالامه@فىشاطزكر.

يومالىمن@يمل!@لز
ىنجزا.لجزا1مذوشللدين،ا

دسلاه@)نمطيهلمحسنين،ا

احهم.ابم.فىل@دتىبادأمق

ل:ت@)براميمنجيه@لاشلهظاهركهآخرظراسبحافه-يا-نم

بخاذرومن)سعاق،وعلىعليهبار-لناوين.دعاطمننيلاشلؤوبثرنا."

مبين،.لنفهوفلالمعئ

إمحاق،مر2خربولدفا.بنرننااايم،لإ%تكريمناظامرومق@ى:

أ@يهرعل)برملوأشارصالتنا.طلبنأنبيائنا@ماطمننجياجملنا.@لنى
منأكبيرملىدأجحنابانبة،فوو@الدبيةن%كاننا@لكثير.اصاق

لها.تنه.@ني@ا"
الالف(@ما@ةرصر--9)



1 3 بصالتنصورة0

وخ
4قوفىموعىفربتهمامنصقيخلأنحكنااتفتشدكة

ىو@نماربينا،و@ضحااظلدالمماصبالكفرلنففلالممرومهوعله،

عتاب.اونوابمنبتحقهبمانىقيكل

@نا
@@ا@وس

ياتى:الاياشمامذ.مناللا.أخماالقوالادابم

لا،ووأمحدد@بدبق@عالى@قهمنءنيوامما.قدجمعاسل@لأنا-

لىطاقه،وأحدأنيةلىةإفىاالصبقسانهجعلاسارفدشهمواحدكلوان

كاناميم%)أن@لقمة،ضهسعفىيه-سبحاب@-وقدهخلاق،ا،مكلرم

دص..فىساسرا@لىسن@هالنبقأتباعهمن@ى:السلام-عليهمانوح-ضثب

وحد..اتهعادةإلى@لناس

اش@رب!ياقتدىأنوصم-علبهاقهصلينبيه-وجل-عوأمر-وقد

@للذيناوندقال:،الات!،مق@لسابقين
اتتد...،.@د@ماتهى

1يهر،اكلة)راأجلمن@لرعيةالجلشاطىان-2
فإنم@تروع،ر

ا)بر
وجلىر@عنعتنر@قوطالاصنام،علىايقض@)لام-@عبهميم-

ممم
الخوم-.ظرقأنبدسقيم-)نىلهم:وسعيدم،يومفى

مه@ضثبتوليحطمها،صنامبا،جمتلانذفى،صرا.منمش.وكان

"لخلىية.ضلحلاا@ا

عاد.و-لرمروبفذلهعى-براانأتفتفدتعالى-@فه-صنة@ن-3
و@لوه..@نرورلهمببتونين1،أمحد@نهم،علىميضيو@نافاصبن،

لاعيدبر@بمأذمر@لكلنرورنشدياقصة،من@فىجاياذكون@
ا؟فالادو5نحالى-:نال-لم،؟مكرمنلى-نا@نه-فاهلى،،لإم@او

سفاين،.ا،ج@لنالمكيدا

امع@نم@فىالحقةدصشرمنإيهنوا)ذا!@ن@كلىالمزمنين-4

ذلدعلىدرامنىكان،6ضنم@لىئهانجشفلىأن



1لث،@تترونال@فىة@ 3 1

منشىكب@لقر"تلىكلل@ملام-عليهليم-أ%مهسزا،

سبهدبن،.ربىالىذابأقكبدلم:،شأقها.فيأنوبعدم،3علا

ظبومنو@لتؤى،بالإيمانرةعا.نف@منسدولىالدأن-"

بة.إلإحاجدبراكانالهوى...منسلبم

اقهفابابز،@ماطبةافوبرزتهانإ؟الىبراهيمذرعافثد

يا.فبض@لصاءين.لىمنبربهفىقرله:ذل@صبحانه-ح@-

@بم،.مبون

@لصاطين+.مقنبيابإسحاقوفرنأ.@ذفى:بدسبحاة-كلل-ثم

ضالأ؟أروعباضرتدالسلام-@ا@ل@جمل-سياولمبراميملمأن-6

بقضانه.فى@رفاتالى-لامرلاستسلاماوفىالإيمك،سدقق

للسنكرا،جملبانجزبلة،داةم@ذ@علىوفي-عزفأصا-ف@

الفوبانه،@ليا.يومالىلإبرامبميانبا
عطم.بذ@ئج

بن.الاحرفىعلبهونرممناعظيمبذبعوفميظ.8نماد-:ل-3

عبادنا@لؤمفين،.ناة.المحنيننبهزىكذلدبراميم.لمعلىسلامأ

اقه@تد@.لذئوا@لقصة،ض.فىذكر.وردالذىالنيع@ته-7

@@عليه)حمايل+موعظبم،بذختاد--
ربهرصادفلاوعليم-

ياق:ماايهذبرأماعلأدلمحموساء،أول

اعدأنزاضحةلالادف@الم@بن@قلا(@)
اقهلانثهاعبد،اذ@يما

أن@)برأبمعنح@نالى--
منلىمبرب"ةبقرلهالى-ت@البه-فرع



1 كلتاد@@رةسو3

لصىيلغمامندا@لنلاموت1لحيم،)بنلامصبحاة-فبره-الحين،@د

أعاله.فىاببمساعدةمعهاجمنه@لنى

4..قىى.طؤافظرجمدظأ-أقدنام@قأرىلقيائق"وه:اةلملظ

ع@لبم.بذبهعا@لغلامتشالى-اقه-@قدىثم

الحدين،.@منفي@الإصحاقناهوبنر@ذلك:بدكلنعالى-ل-ظغ
@لثافه"ةفير@لرإسماعيل،و@والاولبه@لبثر)نمحلوولأوت

)سحاق.ومو

ضلامنهاديثاطمحا.ندلام-د@علي@اسحاق-بمر@درةفيانب(@

وفلطرعنصاتبساكا،وملا@لبثارةمذ.وظروفد.عرسورةفى

الإما@فلالىار@أث@وتدظص،@ص@@سورةفىفاوردتلقاو@للا@ات
شال:@لسبوطى

مافيهفرجت@لقرآنوقاط@
انهعلىشه-مايقربأويقتضى@لقي-

يين:صوشت@بثلىةنوذلك،عبل،إحماالنايع

بنلام-ي@فبثرنم.ين.@لصاطمنلىمبربلى-:ظقىلا-فىةص
انىالمنمامفىإفى@ل@يابنىلظلسىصهبلغملا

ةابئأنفىطمةظالابةكن.
4

ا،ص
خ.

فامافبثرنفحكتنمةظأنهوأمرموب:،رةفىصفولا-فىةوص

ي

بل.اهم،لى@شالبشيمنولماسحاق،بهالمبتربانيخاعرح
لمأجاتام،ال@بلادنىوكاشخلدثبئ،طععو،،)كاأتيا@مرنابل

محر..نىثخر)بر@يموكلنفىم،رر،بحببايه،االملان@



3؟3وشرونكاك@بز.

كانوح@ن@لثام،إلمالزاقاشقليرنتة،ولىا؟@ما@لبشارة

@رقتينبثارناقأغما2بنلاضالاسالهولنكلد،@لفيبيسنشلا@ه

وصبؤالذل@نجلبةو@لئ@اسحاق.مرمؤال،،نجبرأحدمازرجمن،

الوصاحماعبلبأنه@مناعو.،
@يح،

لاا،.

@اقيم-ابنللإممنالكاورد@)حمابللذيحبان(لشرلأن-3
فبا@الإسعاقبانه@قولوأما@م.بومنو@لتاب@ينابئيرومن@ومحن

وجما.عربئمنكثربا

ثم
@قه-ر-فيبه-افيالإسلامنبخوصص@لبم:،ابنالإماملظ

مع@لكتاب،أ@لعققىموما.)ط@ترلصذ@يول:
بهمتمىكتابا@للن@أ

أ.@فه)ننيه:فإن
وحيد.،،لفف@،وفىبهره،اله،بحيدأنابراهبمر

ابم،%)اولاديهرصاحماجملأنالمسليئخأيهاباهلثدولا
(2

تكئير،ابنالإمامالمسللة،منهفىالقرللوافدالذبن@لا.فو.

خالن@انإلى@لع@أملشجماعةفبوقد5@قه:رحمهكلل
اساق،ص

فا-.أالعسا@ة-بضعقنقل@نى@لسنت.مئطاضةمنذل@وح@

يلار@ات.عنالاتلقىذلكأظنوماضة،ولافى-لتابذل@وليى

ةكر@لبثارذنهف!)حماجمل،اتالىومرشدضاهداقهومذاكتابيهتابأ

الذوذكرأذلحليم،بالفلام
نبي@بإسحاقوثرنا.ذأد:،بدتالئمفي،

."ين@ماطمن

@---

علىنجلامنب@ثهكاناقالرا،بإسحاق)برايم@اللاخبثرتطا
لايرك@ر:يمترب،اص@اؤورا.ومزبإسحماقناهافبئرنالى-:،ولمل-

وشل.تقبذربتهمنفيكرنمقرب،يسمىوكحبانهمافى

...57عىلف@يمء41نبربر(1)

1ل@الص-عيرأولبع2) ."مم.س4



ثيجيبأ*

،
@@غل@@عنر،برروببميؤبرأنزكبعدلاعرذأةفحنارو

روعربذبكهأنمفاببمكنفثيبشل.لهوبهونجم@يمقب،بانهوعدما

المقام،يذاناضبلإيهباءلم،يخاوينب@إحماييلا،صيم

بالقنميل:فىذلمث@لملاءبز@لساقانبمدانه-رحمهالالرصى-ل،

يعليه)ص@اجمل-ابخيم-أىأنه-)@يهأيلوانبى،
أنهعلىينا.لام-،

أتهققولم@لببت،أملائمةمنكيرالمروىءقبرانهيضضيه،الابةظاهر
بهلهلاقيكتاب"أهلوحالفك،خلافيقضيمرفىححمبث-
"،،،.لبابلااذل@

ح@ا،بمضىطه
@لقصة،ملى.منخذمان@أنيخكن@لىوالادابم

@ق

فيال@كر@لسررةفىتطيهاميم-)برنجيهعن-"سبحام!-ح@

اح@ومنافي
الاياتمذهفىيشخلصها@لتد%انتجع@أحرىو2إبم

سثربمه.
5 5

عليما@ملام-رون-وإىص.تصةقحانبا.بحانه-ذكر-ثم
@د-:ت@فقاد-واسساؤ،ايما%ذريةمنوصا

منوقوم@اونجيناهما(113)ومارونىئوعلولقذ@بما"

وائيناهما(115)@لنالبيقامنوف@ونمرنلم)لها؟(الفليم@لكرب

وقىكنا(117)@لستقيميناما@لفر@طومد(916)@لسفبيئالكتاب

1ئوتىءهاروفيكلسلائم(9)ها@لأخريئعقي@اق يةووعإ،(99
)129(،.طومنينعبادظمنإنهما(920)المحسنيئنجزى

ةكاس7كثبر-افينفصر@بع(1)

..13عافذير@لأدص@-32رلبع(2)



13والزونلث@اللؤ. 0

بنيعترببنلاسبن@لمثبنبصهربنممرأنافيموو@وصي:

م.قعض،@لناكلترنالىفىصولادنهوكاتعاة،ا@

لان..لهأخاكانوشلله،ضقيقاكاننيلى،مر.لمحورماسون:

ة،@نبو@تة@سلام@ا@@@و@ارون-موص-أنمشاأتدوالممق:

خر@ما.ا؟@لنحممقوبيرما

إياه،نفرصاسضيادمنالمؤشينقرم@انجيناما،أننايخاة@ؤ@فا.

لهم.صهظومن
انرفي،ونمرفالم.

@2منووهلىون@مو.وفمرنااى@لنالبين،لم

8ائهم@@لغالبين،لمأبا.،سنحنامالدىضا@لنصربباشف@بهما،

."وناىلملمأصنوأ.صتكابد@ن

المب@يهاب"أى:المصتب@ين،@ايهتابذال@5بدصوآنناهما،"

@مورأة.@وصع@ر@ى

تاما.وضوحاووضحرضل)ذاالشى.،ستبانايقال:

؟،
بففلناناما-و@رشدمديناماواى:ا@ضيم،@المر@يناطو@8

يه.جلاصالنى@لرافحلطريقالى)محساتا-و

وابتيناأى:رون،وطمرسعلىسلامق.الاختفىعليهماوفىكنا

ا؟فىعيما
لطئ.والذكر@لثند@يل،ا@أخرة@م

عادفانجازىمنما@لشكربممثل@ى:انحسنين،مجزىحذلدإفا.

فىوابماكم،فىصدقىأللذبنأىالمزنين،ناعبا*من)غما@م@نين،

@نا.طاقم

مقأيفاوص@لسلام-علبهلاس+شةامنجانباانه-ب@ساق-نم

نعاو-:@ن@ل@)سحاق@والرلمي@بةفر
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(1ئثتو@اكهألالتر@لل@بؤ(123)@لرسليئلمنبلياس@ن@"

ثماإوربهربمماثه(124)أصتنإظالتينوتذرونجملاعونأقي
@

عباذ@ئهإلاا(*)لمحقرونفإخمفكذبو.(925)الأولين

إككلسلام)هه\(الاخريئعاييماقوقىل@نا(\*)@نلصيئ

عبادناينإني(130)نين@ا@@بهزىكذ@اثإناا()كهياء@

)131(،.للؤمنين

عيهمارون-بن@ليزاربنفشاصابنص@لسلام-عب@اياس-

اسحاق.@)بر@بملىلمأيضا-فبه-بنهى@و@للام-،

اقهوقد@رطايايا،امم.الإسرأنيين/كضبفىإلباسويرت

بلا.يسمونهصمايدوننواكافىمللمنمالى--

فى)صرائبلبقطوكلىأخاب،فى-،كانترصالته)نوبقال:

وم.@لعاصوحوالى@لقرن

لمليخرصالى@لناسصلنامأرالذبنسلين،لىاالياتند@لمعئ:.وا
الإبمان.فورالى@كفر@ظالاتمن

@تتقونألامهلضآل@ذوقىله:،

الياسبهمان@حببانفىضروع

مه@قرظلأنوتاذكرولتقدبرعذوت.لفملشرل@عارفو@مهاتر

اقهىنضعلى@حفىوألاستنهمونفمته.عذأبهوعثون@فه،قتقرنألا

مايخضه.واجتنابتعالى--

وتذرونبملاأتمعرن5ففال:صبحانه-لنيرهعبادكمع@مأفكرنم

ا@قين،.ط@أحسن

عتإس@ديتهيخل:نموص-قىمها5يبدكانالذىالف@اممدبمل:و@

اببئ.بلنة@رب@لبعل:ونجل:فها،يكونفىطوكانوإلدام،لجبد



1و@رونكلث@الهزء 3

قيلاولايضرصماونأتبوالزجر:ببخالتوعلىشيللهمكلل@ى:
انىوجل-عزافه-ومرخالق،لهبقادشأحمنع@دةونتركون

زض@...روف@خا

تبدل.الاو@ين،2باعربوبمافه5ترله:فىافىلالهولذن@

@فالقين،.أحسن*

لنىات@اد-أقه-محباثةونذرونيد@آ،باصنحت@و.صماألبدونأى:

لين.لاوايمإ،وربرب@ص

منواحدعيروقرأ
دأ،ة"أنهعلىبارخ-اقه،-@لسبمة،@قرا.@

خبر..رب@،و"

كبد@لنافه@فرضو@هن،ا،لابثمق@الى-ربرتجه-لذكروالتعرض

نمالى-@قه-انلهم:يقرليهأنهةنه-جحالغر.--عاد@مبللانعل

نمإ،رباينأ-بل-وحمما،ربمصلب@طوحهإدنهل@عرآلذى@@لم
صاة.اطهذ.إلىأتيتمعاريقهمعنالذبئولين،ا،

لماونيم،مقلموتنمييانلمحنرون،فإكمكذي.ةنالى-،وقىله-

ته.دصع@اعرانهمبببعذابمةبهمحل

حكةوحد..فى-شا@فه-دةاد@بالبمىفىمهلمدغالى:
اضوأعروبره

يخهأإحناربهنملى)حمارلمإمذا،يهديبهمعلىوصبزتبدعوته،من

ومو@نه@.ذلهم

@مالالبم،،الإخاراتمننناصنهمنجيفلمبن،محباد@قهالا،

بومص@طونوق
ننا.)حايخربمنا،محللتعافى

للا.فىالباسعليوأبقينا:@@"رينالاضهقعبرقىكنا"
يئالاخر@

ن@وتكب.أمات@ى:الياصين،علىسلام،
منالياسعلومم

ص،.كمن



1 ثت@لحاسورأ3

فين،.ؤ.نا@@با*ق)ن@.امحنين.نجوىإناكدك،

ت-صبطصاق-ثم
فالهفىمه،معرررقصةمنجانجاذل@دبم.

-

)ك@91أجمحينوأمتهبجناهإذا()ك@للرشلينلمنلر@لماوبلط

وتزوإنم(935)الاخريئنادثرئم(134)النابريئاقإلا@وز
نه

)ك@9(،.تمقلونأفلاو@ليل(136)بصبصينم@عاي@

كنو@سلام-@عليهأيم-ا%ياايدأحابئمراللام-علبهولرط-

هاجر)قى.وآدرورد7منشالى:،قىد-نىكامعه،وماجربه@2تد

."لدرب@...

أهلىاوكانالثام-ىشصسدوم-بهفرالىرطافالى-ات-أرسلوتد

@مالمين-@منأحداا@يسبهملم@لنىالفماحئةوبرتكبونعاما،ببمعن

لىاية@لنبشارسلنالملمربلرسلين،5لام-@ل@هبلرطا،-ان5أى:

جميما.أنوف@حاقل-@ط@@ذكر-@ى:)جمم@ين،وأملهعنا.)ذالناس.

ورحمننا.بنفاناه،@نينالمز.وجميع

@لىكنرطتجيت@لنىأتامربالرز:@والمر@يق،برفى@لناالاجوزاء
ا.زدبمأمرارنفش@نتوكا

أعبر،الا@ملأ،نئه.و@الؤمنينرطانجيأةأكما
خ@ثعف@ببايت

فى@مذاب.لبانينمع@ى:@لغابرين@لقرم

@كلكفرمالام@الاخربنللقوملادمرش@ى:يق،خرالامر،@نم8

ةحنلأ@ولمرتدق@أتهكارط،أهلمنعلىكنر.قىمن.دمرناكا

المفسدةنا.نومهاالىوانحازتاءت،



1ر@وسفاكا@ز. 3

عب@نلمدضعد@"متالهق@ن@3لمثرلالطاكلامبحا@ه-وعه-ثم
شقلونء؟أزروباليلسمسين.

أتموالمهايهين،رطترمصاكنفرونم@أهليالافم@،:@
@لماح،فتوفىداخلرنوانتمعلبهمونتمرتارةلإد@ال@اكل،@لى-افىون

1وأفنمعليمتمرون@@لة بهمماحلباعيمونروناللبل،وتفى@لرن5

@ن

ذلمهصرنانظ)ى:ضمر.علىسلرتتقلون،أفلا

ألماض@..الباصالإعشبارعل@فىو@لتوبيخألاجتفامنهقلرن،فلأ

عليهيونس-شةقجانب.كربئ@لقمص،منهصب@عانه-ختم-نم
@لس@

م-
قال

نر
8)@لرساينلمننسيووبن"

"

ا(@لثحرشا"بل@لنلكأبقإذا(

(941)مطمروئواطوتطتمه1940)@لدصمنمننكننسام

يومبدلعتقلبث(142)@حئحينمنكنأنهفلولآ

شعر:عليهوأنجت@نا(944)سقئموئوبالراءفبذإه)349(،يبمثون

مؤافا(146)ونيزيدأوألبإلم@ماثةوأرصلنا.(140)يقطمز2من

."(947)يخربدفئحإئم

لهسورعنبيعفى@م@نبتوسمق،يبنموب:اللامعاليهويونى-

مقيخرانايتول:لحبدأنطينبغى"ظلأنهو"-ملبه@على@لق-

."مق...يونىبن

فىوبالراق،نبنرىيلهالى@أرسلتالى-اقه-أننقهو"شا

فالى-قه-)خلاعى@مبادةالىفطمالميلادةني@لكدنالؤنحو@ل

ضاقعل!،الت@مر
ئلاثةل@صيافبهماب@ل@@نوأخبرلمفوعا،بهم



1 الماكلتةصور4

له@قهبأذنأننيفىمه،بلدةمقيرشخرج@ثا@ث@ليومكلنمل@اأبام،

قياقهالىبالدما.اوضرصا،وتابوقىمه،2ثواافتقم.ظ@اباءروج،

به@يترلأن

أناصتحى@لعفاب.زرلبرنىبرلمظا
جعلا@رةل3واليهميرجع

شتوابةوعلتافريههاظسيةفأقومنىمحلىوجههابدا،كذأباالمحم

تحرك.ولم

أكلقرصثوماةرجلافيمانالانسيريمنمها@نماعاحبها:فقال

@تأعا@رماضثمعلىبونر،نتفي؟عة،لضطيهوشتمنفى@برألعافو

@،1(.لوت...@فالتشه@لب@ر،ق"قهأ@قىذلكر@ىفداعل!ا

@ل@مطفيالمالذبقصلين،@لرلمن@لسلام-محلي@يونس-اندق:والم@
@ناس.إلى@وتبلبهاايا@ما@

ال!أبقبقال:ربه.من)ذنبنيرقى.4شمرباى:ابق،إذ،
9أق.فرسإ.قمرب.إذاوءخ-كفرب-

با@ناسالملىه@فلك)د@ترمهمنمربأى:المثرن،لكاد@لة،

@لقوماستهمبقالبالام،قى@لفشةششارعأى:فسام،منة.وا،
المدحفين..مننف@ا،اقترصاذأ

@د@يتال:@،مو@دون@لقرعة@ا-.4وتتصثبينا@لمن@ى:

وضرت.بطلتذافلان،إجة

اطأققمه"
ألفىعليه،لملقرعةوشتبعد@ن@ى:طبم،وصتص

لقمبقال:برعة،ابتلهأى:8وتا@نلتقمهالبر،،فىبنض@
4ونابسرعة،4إأ/ذاواققمه.إكمع-@مدام-@نف@* ابتلعهاذا4

علاكحلىة

.31،س23ت@سبر@لأرسى-راح(1)



1ولثرونناكلجز.ا 4

مرووتا@نا@تضأى:نب،محلفى4حا@.مليم،ومررجملأ.

ربه،من)ذنبمرنترمهغادرحمثعليه،مي@ط@الا؟ش@كسب

مروع!،مايلامف@الا،اوالافوالمنأقاذاطيم،رجلةتجال

علبه...مايلام)فىاذاألىجل،ألاممنعل@مم،

اللىلا@ى:ون،@بىالىيرمهبط.فىلبثالمب@ن.منكانأنهظولا8

ذكر..كلالمدأومينتالى-ته-المسبجنمنكانللام+عيهيونى-@ن

هذارلا
بومإلىيلوتطنفىبوشللبثالتبيح

@تحامة.@

تالى-ا@-شؤكركنار.ل!الى@نواشة.لالةندلان،الايادفانفا

ورحمته.قهابإذنلهموم،الة)زاووب،@ايهرتضرجفىببونيحه..

فى@للدة،.برفكخا.فى@ل)د@فهتعرتبف:.@لرللدبثوفى

صرحمم
نىيرأنوجل-عزأضر@فه-لت،روظ"@لتوضيالإمام@ته

المالحدعمل@)ننيل:ولذانه.نجاسببكانبجهت@و@نللسبحفى،مقكان

."عئرذا@اجه@برت

علعننجبئةلهيهرنأنن@أسعلاعنةثربف:الحلىبثق"

مجلصعله،عالحمنضلأعلومجرصالعبد،ظيجتمدفليف@ل،مالح

رإوبينيخمات
ا@ته،خلقعن@هترماو@تره،ظتتهيومويدخرما4،

ء)@يه...نا@ج.أصومرتمااليهل@ل@

لا...اطا.:والمرلىح.د@وادنبذ:ضبم،ومرا.لعربافنبفاه،

الإكئارفىأخذروت@أتقمهأنبد@دلام-عليهيونى-@ن@ى:

لفنا.فىبلرحهوتاطناو@صد@ا-،لهستجبناظدمائا،و.نسينا.

الارفى.من@لراسع

1شرطي-دير(1) ا.ك@ص5



1 سماث@ودة@4

صقبم.ومروجمده،
نهكوطلةوفى@لفماءإ؟ألقبناهأى:عا

ت.ا@بكفىوموتصنمالحف.لثتسقبما،طيلا

أقاجكبه،رحم@أومنبظامرأ@:يطيئ،نضوة.عليهرأنبتنا"

الحر.عنهوتمنععليهاظل@يقماين!منةفوقه

القئاءوكالبافيساق،علىيقرملاشوعلىكلب@قو@لبطين:

به.أنام)ذانبالم@قطنمئذماضوس@لقرع،

ذفى.يخروقيل@لقرع،شبرةىالثبرةةبهن@لمراداانناراوفد

أى:حين،إلىفتحنالمفإضوابدون.ينأوا@فئةم@الىوأرسلنا،
برعايت@نا،سرعينا.وت،اطبعلئمنجناهخرو(رحمتنا،تداركشهانوبد

@البمفى@طر@اضلرذالح@لىبزروونار@لناسمنا@فمانهإدارسلا.

ألحالم.اشها.5حل!@دباةاباطفتمنالم،جمعا.فافرا
لا،@ويمأرسل@النبنبهونأننماع.ولاممشو:.ابنالإمامتال

به.وامفوا@م،نصدقوه@طوت@بطنمقوجهحربإليمبالمودة@ص

كانواوت،اطمنخروجهبعدأخرىامهإلأرسلأنه@برىوء@
.(."يدصنبن@رألص@انة

صذ
ومن

نا@ن@ابر@لق@@
قىبتالى-@ته-رحم@ان@،@لن@منهمن

شبلللىكلاالرقتوفىنمرحا،صادقةنربةناب)ذاوأش@بدمنىا@ر،
نح@قتيموأنهكربه،عنهوفرجبنهاشتمالى-اقه-فبلبة،@لتيفيه

@لبلا...،.رحفىشا

5 5

رسؤمل@د-تم@قه-أص@نجيا+ا،ئفرتصخالجولة"ذ@وب@
وقاف@،بيختو@سؤ@لمثركين،الا.@فبسالأن-3ومحلبهافهص-

.34صكنيرء7ابنننير(1)



1ونوالشرلثلث@لجز.ا 4

دارأكاذيهمعلىبردوأنوزور.طلبامق@للان@شاننىكلر.ع@ا

تعالى-:فتاد-@لسخاس@

فات"
لللائكةخلقناأم)ها\(@لبنونولهم@لبناتأرك@هم

ألا)9،1(ظمدوتولمانابم
(150)ليقوئونبنكهنممنإكم

(952)فى@لبنينتب.@اصطفى@(151)لكلذبونصانهما؟ود

سلطانلكمأم(154)ونتذصا@أفلا53إتحعونكيتلكمما

@بنبيها@كملأتوا(155)مبينو
ي@نهوتجسلوا(156)صادييئتم

ا@هسبحان(957)لمحضرونإكمالجناملحتولقدت!،الجثةوبي@

(16وفا.ومانحبد@نإنكم159)الخلصينافهإلأبادا()ههما@فون

وماءأ(962)الجحمعالمنإلا(169)بفاتنينعليهأغما

لن@اوإنا)علاا(@صائرنالنحابر@وإنا(163)لوم-@متاثملهبلا

اكرذناعندأنلى(966))تورنكانواوبن)ملاا(بحونلل@

ونكفز)هلا\(الخاصينعب@د@قخا)يم)كلأ\(اكلؤييئمن
بها

)961(،.بلزنوتف@

افلىأوفىتالى-قىلا-علا@رت"،فتفغم."نالى-وفول-

علىجملأ.جمهعبتخلننا..،نلم.خاقاائدأبمنلستفغملورة:.

والاشنهام@خبد@@لاسفتاتواعجومحم-اقهصلللرسولطابواط

المفى.منالقباوطب

ويافب@:تقرخ@ؤالالمنركينمزلاءأيها@لرصول-اسال-@ى:

ولهم@لربد@لبنات،
ى:ا@ون،@

اابلوالق@وجمر،شوجهبا@ساالما

ة
ةجاشنمةلهىم.ت@هم)ن3@لإين@موجلرا؟لربدبنكم



1 ظت@لصاةرسو4

الجنىشالى-قه-اجملر@نعتلأىقلابيننهعاتل،،ضدصس@تو،

ن@الاعله.ابدفهمبجعلون؟نجماياث،ل!اجمنىودىالا@نى
)دانك.@ا؟ولهالذكرألح@نمال-،قىله-الابة@هف@"وث

قسة
ضب@ى،.

أولفىمثلهعلىمح@رفأم@ثضهم..،قىله.يمضات:عاحمبألظ

-"ومليهاقهصلىرمسولا-@صالمافة،اطنه.نباعدتاندرة.@لص
@لكلساقثمأولا:@لبمثابمرموجه!عنيئنرستفنا.با

بمفهلاموعرم

حيثقحوها،دقدفيزى@@@قسصة@وجهعنباستفتاكملمو.نم؟@ى،

@فه،بنكالملان@تر"فىالذكرر،ولاففهمالإناثقهلجوا
مع

."لهنا@ديمقكرلمتهم

لىما:@ايهفر:منأنواعنلانةفال@ذابهبوولقد@ر
لان@لنضبم،

@سام.با،كتمة@لرلات

ربهم،علأقهميفضيلولئافى:
له،الجنسينأوضعلهجعلىاحث

@"و@رفعهمالهم

لم.ايثوجمثاب،@بهموأتر@نه،حملقباكرمنوااسهالنهملث:دناو@
لقائلهلبص@لنا.،شكلشكلدأوأنونة،نيةو@دناملاقلمفبلور

0عببانجان@ى:حما@بق@-ولانقلبافور،جلد 0،0(9).

2ضتتريعشاصرن،وم)ناناخلضا@للان@لم5سبحانه-:وقىله-

@لكلعقنه-سبحاجمثوصهم،جالاتهمعلىلهم
م

@لولا؟
والتأنجب.فى@ايهتمنهأسدمامر

حماضزنانوكال@@لبنرن،ولهملىبد@لبناتأنازحمر)ضهمأى:
ينحاضانربرلمانهمافاثأ*برفىا@نهمحمنىالملاكأخلفناانوفت

فىن.لرلا@طكرفىنلم@اف

.63سلبهافء4نفبر(1)



مراونوشالنالثزهاط

حمنعاد@للملذيناا@اللاش@وجملوناد-:،قرلهالايةبه.وشح@

ويسالرن،شهادنهميمبت"علتهمسوا@ضنانا،ا

5ل:ظلمفلت:فإنيهثات:عاحبإلظ

ضاهددنءصءيروم

مدةأللشا

ويللملانهم؟وذلكل...ونجك.بهملاشهزلالامامر@ةنك
اذئك

قلاط@صبإخبارعا@قولاظوبهم،فىطهجملقجملو.لمة،مدامدبلربق

ءونظر...@لىات

@

م
ليترلرن.جمم)ةمناخهمألا5@ال:كنبهمعنسبايه-اخي-

لنمنلانتجدل:وانج@.كنب@اأئنعلإتد:واكلدئرن@دلاكماتهودد

كدب!)ذاكدبكا،@اهان@وعلم-كرب
لمحثا.

لرنليقربه@هموشناعةكنهم،ثدةمقفربئ.عزلاء@لطنلمألا@ى:

ذل@فىبوذ،@ل@وانهمولدا،ل@هااضذاحى:ود@ته،8نا:وخادورا

مدا،.الجبالوضرالارضوتضقضهيفطرن@المو@تكلدكذبا.ا

أ@مو@@ولهمجم@قاالا،"ألاستفتاح،ابا@احربم@الابةوافتخت

لبطلانه.لا@ايةالىمذا@لقولعلهممربنكلنوا

بهموبرتوبيهمة-سبحار-كرنم
تم@لى@لبنين،ص@لى@لناا8@ال:

ملأ@:و@لنق،للإنكلووالاصتفهامتق@ء.ر@لاللاختيارفالادلخله:

رعهمفىعلى@لبنينالبنات@ار@نه
شبخامهبنللم:تالى-افه-@ن*3

@لمالمل!.عق@فئةسبحانه-@لك

رص(1)
.19ة@خرفر@ة

أ
.63عى4بهبر@كتاق-(2)

الصات(رةسو).؟-



1 ظ@@لصاةسور4

منهأمدرنموجمف@م،حدثش.أىأى:نحكرن،بمفل@ما"

الأء؟
م

عقل...مقأشعند.كانمقمحفدكلنط@@ا:اهرة@ظ@

معلى*طرت"كر@نتذأظ@لا:،وتر
أنجهدوتعق

."ونولاضتبرونتذكرولا@نعقلو@فلاالرأفحةاالامررمنه

سادتد،كغإنبهفاعنوافاب@ساطانلمامالى-:.ت@وقىله-

تو"بهممقنتقادوافر@بلم
كظهم..نباتو@تحدبه@)دجالانهم،@@

أنامقفلتموهالنسالقرلهذأعيةعلىوافحةجةألمبلاى:

صادتينممتم)نبهافأنواقيا@أصذعندنتكاانإلفه؟ات"الملان@

دالمثاتوإ/:تهمزم@ايريمت@بالاتج@لمقمود
بهالاك@مف

اوأ@
ذيب@م..

ننال:الملانس@شانفىزامممن.2حر.ؤحاظ-سبط-@@ثم

".،،لمحفروناكمالجنةعلتو@قدنسبا،الجنةوسجنهوجملوا"

منلموأمتتارلاجتناكم@كبئعرالملائ@.منا:بالجنةوللراد

الامحين

إلى@افىا@@ل@ابرقة،@الآياتفىرابماظبمقفرالمالمثركن1،1أى:
املوأكم،وى)حرى،جريمةذلك

د!الملائ@وبيننحالى-اقه-بين

ق@لبا@للأ@نح@لظ@قانلون@ى@أكم،الملان@-،.أىعنة،-اعلتو@م@
يوماب@لشهإلأ@:رون،@،

كنهم.عافبه@رقىاسء@.@@لفا@

أهدبرعقالملان@ماهناالجنةأن@لننسيرأكثر@لاقىط@:لآل

ةبمرابرلهمشال@فه،ات"نالملافىيش-ك@اربنىآدا-د:ظ

كئأا



1ونوالثرلثفا@دو. 4

وفالمرة.ممانا،:وسق،في...اخدر@تا:لوأ،أما@ننن

"بينن،من@للانستف@ا@صامر@قهإن@لبهودفالتننادة:

@لذىفرفهفى@بادة)@لثبطانأئركوالحن:،الوه

5حمعلو 0 0 0 0

"بمفونحااقهسبحان5دقال:افترو.صاذاتهسبعانه-ه-شثم

الجاملون.لأ.صلهحاضونندسنالى-@نه-هشةل

استثنا.الخصين،اقهعادلاوقرله:،إ
@رون،فرله،نكقطع.

قدبسه،وتعالى-@قه-تتربهةمح@رصينما@علةوما

@لفاصدبهذا@لقول@تائلين@ب@نالمثمأنااللائ@محتيقدو@قهأى

لهاأخامرالنبن@باد@نه)عندعا،إباويدعرناد@لنار،نحررن

م@تش@غ،عذابنلاجرن.مبلليسواكذال@،و@طاعة@بادة
لقاا@

به،لأبليزعاوجل-عز-

المزعرمةلههم2شانىو.افركين،شانمنسبحانه-حقر-ئم

الجحيم،.صالزمرالا.ننين.بما@ي@أتمماسن.تب@هاو.نإفمفقال:،

كبنالمثرعلىحالملا:بهر:لمايةح@بهرتأنزصمومذا@لكل

@ك
أفهمنمستانفاما)،*برأنزوصذك،تجلو@لزورللإفكفالرابن

لههمءود@وش@الاستنا@سيلمحلىناد--

فىاراو،و،مق@ر.نرطأبفىصواش@لإفم،فرله.فى@فا.و@

أوكمرصولةما8ومع.بمعؤاوإن.محلى@مم@طص@ت@بمرنوما"قوله

عليه،فى،و@لضميريانيهبفاننير،محايهأنتماةله:فىشما،وامصدوية.

ألىادو."نن@فاة8القت.ور.والمجروالجاروجل-.عزلفه-علابرد

لمفي
1@قرلجى-لمص(1) 1ى5 ،3.



@اكل@ص@رةاصهه

أفمه.افامه،ظفلانعلىفننلأنلهم:@ومنالإفماد،نا:لفتن،

ن.خبابفات@نن،تليهأتمماهوجمه

أي@يمرفال،و،
3م

الىتمض@كقاص-شقرعى-فاعل1

كنيهه@ا@لالنقا.ياؤ.وحذن@بممه.ط

اتحمأنمشفرالم.مانلنما.المنركون-ابها)ذا@دربهم-ر@لعى:
نستطيرتلكنمضطل-اقهمدا.أحدانضلوانشطيوا@نلنلهتمو2
ا؟لىإ.منكانمنتضلران(

مئل@م.جم

او؟لهنه@الاشخفاف@المثركينيهربمة،"لاباتابهنهفالمشود
يانو

)ضحك.أوا+اشفى@يهله@صلطانالاتللى-اقه،حلكهأن

صال@@
ومحناففإنمت@ال@.قه-عليه،فى،دفحيرو@@ابمئاف:حب

فىسبقالذيئلنارأمحابالااقه،علىبفاتينحمياومأشمماوممبوديم

يملرما.أنيشوجونأحالهملسر.أنهممله

فولهميطيهبف@دوكمفلت:أقهأعلبفشرخهمجمففلت:لإن
كم.اسنهزاو

.

وخب@هاأفسد@انزلي:أنه،؟@صفلانعلينف@فشقىل@:ن
طيه...،،،(.

ء

ثمدنهمبعلاتاطامحز@أئترفرنالملان@أنهسبحانهئن-ئم

لنخه@انامطوكهقام4إلافاومائقال:.بيصوت@عبادتهملوبمد@ومتهم
."المجرنورأصالامافون.

ومامناوفارا:لى-تاقه-مك@ل@نهمبطا@للان@اعترف@قدأى:
نهاساةلننهواناوعلاعنه،نافى-@ته-@بادةفىلوم@مقاملاالاأجد
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فه-مةو@لط@مبومية@@@صاتسنافي
اشحرن@افا@ن@وجل-،عز

به.يليقلاماعنصض@د-له-والمزمرن

@تهرمولانمحهايثحاها،منضلأمناكث@رابنألامامذصو@

فثه.أنفاوص@لما.ألج@انه:لجل@برمالوسلم-،عبه@نهعل-

@ي
حمع

صاجدأوعليسالكراكعالاتدمموضعة.كاليىئدبد-صوتلها

دا(.@لسبرن،لدسناناد@مافرن:لنض)ياونرأ:ئم

صلهافهءرسرلباجممأدقبل@ل@ئركينصالعنانه-ب@أخبر-@م
أ.ذكرعفدنالرأنليقولرن.نرالمان؟د:افقارسم-علبه@فه

@نالار@ئ

يلون+.فسوفبممروا؟ةالخلمين.افهعبادلكنا

ا@طوالئشلأ،منأتحمفةسكانوأ...،سانولاافىان،8و

عذوت.ضير

الفمب@مةس".،به@لفرواةله،فىفىو@فاه@كفار.م@قائلرنو@

@قدر.عنرفعل@ا،@

بر.قبليقورنانوكاأكموضا@م،@لكلموبئمؤلا.لط)نو@لق

ند.وا،منذكرأعندناأنلر)لمجم،وعم-عل!سلى@فهل-س@ل

@
مباد)يهنالي.والإفي@اولين-لالتوراةكبمنكاباعنلاناأنر:@

صلعرن@لذبنمحباد@تهنيهنب.أيبببرحودتالث@ا:@@@نميز،@@

عة.رلطالعبادةك

ا،وعالمبونمنراابخين؟إلكتابوسم-لجهعلى@تهعد-بامم

مذا@لكفو،عافبةصو.يعدونفرتبة،كروأ@نللطيةفكلفت

كضمااذوفوكولس.أرجا@،ك@ومقفىفممقلذ@ببفمالممكل،

.38ص7كشبر-طبر@بن

.@لأ.@@لنبهع@صعرة(2)
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تجايةوتعره،المؤصنينةنشاهيهريمةلمرة@لسىله-محجاختم-ثم

وسلم-عليهافهكلالني-
تعالى-:شال-اعدانه،نأصابه.محا

لهمإنها(970@يمبادنا@لرسييئ@الشمابقتولقذ"
حتىمهم@وك(972)@لفابولطلهمجندأوبن(171)@لئمرزون

أفبمذابنا(174)يهنصزونفسؤفبمزممواا()ك@@ين

(176)@لنذريئعباحفحسا،@همبسا-لفإذاش(175)يتمبلون

سبحان(978)ينمرونفسوفيخروأ)ك@9(صتى@يننهمرتوك

1@لرسليق!@وسلام(9*)ييفرنعا@لمزةربزبك و@مارو(80

ا!،.81)@لمالميئرمثكله
عدوما"،شقتوقدتحالى-:،فىلهفىبكلمتنا،5والمرلد

لهم.ال@ي@تبةدط@صلنين.@ماطوعا-سلهرفى-؟تاأته+

)نا@مررمحاناتمالى-:،د-ترا@نىمذاقوردت@لقالاباتومن

كثب"نه@سبحاوترلهالاشهاد،،1(ينرموبومالدنياالحياةفى2ثراوالذبن
عزين،قىى)نورسلىأنافبئ@ته،

لهما@م5و@لفوزبالنصالمريئلحبادي@وعدفاسبئلقدوافهأى:
رون،.انصو

ياو@م.وعاد@مالنالنابون،لهمجندنانولأمحلهم.على
كبوم.بيفىفىمزبمتهمخلابتحارفىبالنمرو"ذ@رعد

جكلةفتفهالنىلاه"الامنلرن)نماسالهزقيمنهلانئلا-،أحد
النابئفىأما@لمرضحيمه،منالإبماتتوىل@بزناد-@ته-
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النا@تاربخمح@.ماومذأ
ال@

،@
فق@.
اتهدبئف@@لناسود@لم@،فتحم

@كبا-أنبأفواكا،
لموفن،أل@وأمحا؟وسلم-عيهلقهصلىي-

@فه@الةعارتانبعدالاالدنيامذهومم-علبهفهصلى(@الرمول-قا@بة

فلى.@مى@كافرواانبنوكلةلملبا،ى

عناضبالإعروصلم-عا@هصلى@فهرسولا-شالى-أفه-لصنم

بتا@ملد@ي@افهباذتا@ىالوتتادأذانم،علىوباصبر@ث@يهين،
بافنالنسالوقتإلىمحنمأعرفىةاى:حين،حتىنهمفتولل:،ظ

وراتجهما@بهموأنظر@ى:ببمرون،وف@وابصرمتجتالهم،فبهفىأنه
بهمبزلماضد

تهم.وفىآخردنجالمفىذلكلميمرونفوفتا،عذا

ومحلم-@ل!صلى@قهفصره-بأناضارذال@:بمئامدهوالاص
@مم،@

أمامه.ومثامدبدبه،بينواخايهانهعقيخهرببلال@

ب.ني@تاو@بيخالتوز،لويت@بنا@نعذأة-:.سح@@ذقىلهلاضهاموا

@االشركيز،بهؤلا.@بميرةوا@لماساءلابلغ@ى
نا."ذةسشجلرنثم

محل!ألتهصلاالنىراالمثرصين،أنضما-افهرضمباس-ابنعن

الاي@.@ذه@تصب@نخرنناالدنىياعد@رنا@د@بوسلم-:

لهوأشاسقبلو@نىمذا@لضببهممايترلع@حالهمة-سبحابين-ثم

انذربن،.عاحنسا.باتهمؤولنإذامال:

هنا@لقرمبها@والمر@لد@ر@لراسعالقلعلىتعللقالاصلفىولاحه

عفرت.بالنموائخموعى@انونبهو@انبن

لقوحهم:صبا@باح@نجصلاثركين.بهزلا.@لذابنرلفبؤا:@@

مبات@كان@الذابلانلأص،با@صباح@وخصبة،@وقيظمحيئ@ذبننهم

فيه

صل:اقحنه-،رضىأنى-منالشيخانج

@رص
صلىاقهاقه-ل

سهمبفضافداخرصنجبر،ومحم-@ل!.
برراءثش،ود@راجهمو@سا

ا



1 اظتأ@وةص5

سهيوكلي@@م@صنقاالكلولبيق@ى:يخس-راعدو@ته،عديقولون:
"@نذريئ...@صاحفسا+قىمبساحةنرلنا)ذااناخيبر،خرتأبر@فه

ونبعتو3لمأكبدتيسيلعلىميدطمووكدبىندجاكرر-ثم

وأ@رص:@@يعرون،فسوفوابمرحمين:حمقكهموتولقال:.

فرتألبم،محذابمقبهفىعم@نالمماوأبعرحتى@ين،كم

ذلي.لميبصر@ن

@هطربد-وقدستز.@ىبفون،حا@وةربربدمبحاق"

يم-@ايهر@رصول
بذأ@لاتليئسفاتمقملونالجااصفون@لربهومفهعا

و@لغبةة@لشصاحبهو@ىأى:ريك،"مقبدل@لمزة،ربوفىلا،

سو@..@أ@لا@ا-لما@قو@نو@ا@.أماملايقف@لقولترة

صلينلاوعلهناوتحيةوأمانوسلامأى:المرساين،علىوسلام"

جمب@االحالمينربشالى-قه-ملل@ولننا.@ى:@لعالمين،ربو@ددتء

موخا@
وممجقهم...وعببهمزنهم،ددا

وجهه،خالصاعلهأنلقهشال@ماكلت.لسورةتفسيرفزاوبحد:

وسم،وصبهلىألهو.ناصبعلوبلى@تهلحبادهوناظ
عنوربه@لىاجىيهبهنمرمدينة@فاموة-

عدسبلىطن@طاو@@فعمق.415فى@مقالاربعا.:02

ام@عاك@ه/



افات،@دسورة"لتفسيرإجمالىفهرس

@وبار،

6

83

اك@

3

"

للفرةبةا؟

مةكلة-اا

سنا...ولطمالت

اكب..."فلأةفي@يال@ماء@زيخاانا
."خلقااسدلمفاض@ثغ

اازواكلو@بن@ا@وخرا
بهم.

"

صلىآ...رنق@اوئلهينيبله@لا@و
."يلا@دنئنىعلىبشمفأتج@ل

."@رم@عبرةامترلايراف@

@انان@@دو@
يخون...@هفالنمنوح

لإبال@بم...ميظمنلحالن
."رنهل@@وصىشنا@لى.ولثد

."@لرصا*لم@@بسللن

"@لرس@يه.لمنطالمو@ن

."@لرصبيلمنبوشلان

البؤن...وفمدباتللىبدظتتم

"لا@نا@لرطل!.@طتابفلند،

سلأ3ر

ى

1 3





ا@ربؤ

تف@ير
شعقئؤ@أ

يه@ر-

مح@@ر@زالاوع
ىسرصصبهر"تحخ@

و@لثرون(@لئالثللو.ا

1 4 امهما-.08

@لثايخة@الملبمة

لل@ؤلفعفوعلةسلىضوق





ا

بم
@لرحيم@رعن@فه

ثعليم.(الشيعأت)نكمنارئنأكث@أ
@بم،@نهصمق،





لتإبخيمآ

المقى@مة

المسف،ضبفى%و@ثلانون@ناشة@الررةىص،رة،سا-

لهاويقاللصة.افىاإكيةار@لرنومما.@لتر،رة.بدصزولهاوكن

."وداد"رةصو

نثمطوسير.وةاسنءةاةعقرسثا@بمة-صرص:ا؟ل،

ىو@لمرزىجاأطفىنرنونماوصق.@اصالممحففى"2نونونما

ومىوالثاى....
@@شةكا

ذكرنه@يث!نقبللأا،.@ى@ا@@@رةو

وسبمان..،كداودإه،الا"منقلكفىبذكوالمفبها@
"

6تبالضخالى-،أفه-مقبقمص،صورة،افئتحتويد-2

به.رعننجمايبك3-،وعل!اللهلى@مول-@لعدقيعلى@اكربم،

@نبرةرلإن@بب@م،بماالمنركونله@اظسبحاة-ح@-م
دني

ومولإنكلروسلم-،عل!صلى@قه-
عقاب،وثرابمنيخهوما@فيامة@

ق..اطتجولعنيمدلمواتوغفلهمجلهمبحبتبهاعليمورد

إنصما"6علىواعبروأامشرأأننهمطلأوانعللقلى-:ظظل-

لأشأاخلاق.الاهداانةللأضللكفىبهذامايهناير@د.لئي.خا

ذاب.يرترا@الابلذكرىمنثكفىمبلنا،ب@نالذكر.علبه

ص@الآلملهب@ر(1)
9ص23ش 6
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الارضو@@سى@طلا@لهمامبر@رهاب.بد@لش@رحمةاشضزندمأم

"،.الاسباب.فىفليرنترابينهماوم@

@تهصلالرسول-بةت@الىذلك"نجد@ايهر@لورةأنتقلتنم-3

وصم-عليه
سابتين"@لرسلأنوأمأندءبئرجمد،أذىشنمقه.حماط

ثهوامصكذب،باكرسيمبدرا@لىظ
نباجاقتوسالاتهم.جهاعلها@عبرة

ت@الى-اته-اضملتىالنممبضب@وت@لسلام-،عليهد@رد-صةمق

اب..المحرمحلبهرواذصالدبناطنومو@نبينهماد@زذكرتكاعليه،بها

وكلاد.ا؟ذونوفرصوعلدنوحقومقب@مبتصة،ت@النال-

صلكذس@رإلاصن@صز@با،أولئكي@ا،وامحابطلوقىموفود

نجاارونالرفى@ق.نلها.اوا@ذ.صةالالا.مزبن@ومامحتاب.قى

يومقيظنالناجمل
دداوعبالفاوأذكرمابقرلونعلى)صبرماب.@@

...@أو@ةألابد@ذا

قه@فمموجو.عن@لتفيلمنثىنيالفىاطلىيثاوبحدت-4

@لتىناتالامتحاأر@نمنرنوعندأود،عبمهعلىنه-صبحابها-أنعم

جل-وعو-@@أرشذ.@ق@أطكيمةالإرضاداتو@قبها.شالى-ا"خنه-

إلمح@ا".

ته،وقدصنيتهاوحدعلالادلةناعا.انوسبحانه-ما@-ذلكبعدص

و@فجار...للا@ياربينالماواةعدما@تفتقد@@نهأنوبين

فىلمفسدينات؟اط@وحملوا@إنواالذيقل@به.أمة.نالى-نال-

واليد%مباركالبدأزلناهكتابلفجار.للتقين؟@حل)مرض،ا،

الانبابء،.ورااولبتذكراته،!

و@نللام-عليهصيدنعلىنديه.ذلك،ب@نه-سبحاأئ@-نم-5

"به.ي@الى-أضب.ممامرقفهبينلا.؟منهاالقالنعمبف@



أناب.جدأمعلىكربا"أ@هسليدنقنةفنناولقدتالى-:قال-
ماب.اوأنت)ندبمل@منحدلابنبنى،لىطكاربلىأففرربتال

بنا.صو@الشياطين@ماب.حمثرخاههأصة@د@رخفخريا

اص...وكل

و@صلإ.،علىسلام-محا@هأبوب-نجبهسحانه-ملاح-تم-6

يتحقه..بماعلىذل@تدكلمأهتالى-أة-وجمفربه،الىتفرعهكثرة

بنعب@لش@اقأفىسقربهنادىإذأبوبعبدناواذكرنمالى-:@ال-

ومن@مأملهلهووبناوثراب:بارد)ضلمذبرجلكاركضوعف@ب.

لأوفاضرب؟ضفادك"وخذلباب،ا،ولىوذكرى،شارحمة@م

أواب،.انهبد،شما،صا%وجدنا،اناضث،

حم-7
أه

اإبرب@:بياا؟ل5نه-سباى-
محبل)حماوب.يضشرحا@و!ميم

بينالاخيار؟عبالهمنولامثالهمفمأعمهماويينل،وذا@اكة@بسحو@

ألبم..عنابق@لنجار.بهتوعدما
فتحة@عدنجناتم@ب.شطش@يقللانوذكرهذأتعاد-:،قال-

مندلمووثراب.ةئحيربفاكهةفبانبدصنجهابمنينأب،بوا،لهم

لهارزقنا@امناانرصابء@@وممانو@دونأمنىأفى@ب.@طرف@نلمرات

"2ب،لثرا@ينالعاوإنسذ،@،نن@س

ساباص2ئمفمةعقبثدباطكربمة"@لسورةنه-سجاخم-نم-8

نالويهبروا-أفيفإنهبابسلا@لملآدمسجدواجميع@ئ@الم@أنوكيف

ق@رد.@@عاقتهفتش@طين.منوخلشهنارمنمم@لتنىمنهخبرك

تعالى-.@قه-رحمة

ان@ماامتمتفدانهافىىص،"لورةالجملالوشمذاومن-9

@ر@@ومح@ون@،وقدفى+تعا@قه-نج@اوحدعلالا@ل@ابإقا@و@شا،
ى

@لبامةيرمأنوعدربه،عنببلظيخماوسلم-محليه@تهصلي-
أق

أكا

أب



نيا.ا؟ب@ضتصصجانجام@دبهريطمليها،؟@لر،نمالمثرك@ينثباتبة@ك@

@اخيارعاتب@يياشع@اضتأكاشص@ليم،؟محقلذىكلتجمممليعتر

طنة.عن@يمقوبكيىبنةعنطكمقالج@ضر@ر،ا،عاقبةوصوه

نمبنضه@لذىفهواهد
42وعلىعدشدي@علىاقهوصلى:@أيماط.@

وسم.وصبه
وىعدصبدطئلد.نمرمدبنةالفامرة-

2@فيس. @5041ء@@@@@ي@ذىمن1
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@لتفس@ير

تالى:قال

ةشاقيهفروالىيئبل(1)@لىصتو@لقركص.،

(3)فاصحينبىلات@ناثؤوازنمنمتبلمإظكنا!(2)يضقاق

!4)ووث@رساحربمهذاوننر@@وتالمنهممنذرمجا،أن،يئا

منهم@للأان@لق@)؟(خاب7ل@ىهذاإنواجدأبب@االالهةأعحل

.

بهذاحممماما(6)يرادلنىلاهذابأفىآلهيهمواض@بروا@مشوائق

منطيلى@لذكزأؤلأ(7)اختلاقدإهذابنالآخرةلملثة
طننال

@

ضكقئمبل
اثنصنخدمأئم(8)عذ@بوقوايئاكبلدبهرىمن

ضيوالاراتسنذ@لس@ولهمانم(9)@زيز@رعابرئكرحمة

،
نتهزبرئم.ئنالاثماجتد(@.)@لأمنبابفليرتتراقيننهئاما

-

)11(،،.اب@لاص

@لجى،حروفببمنىافتحتالنىنية2ال@ور@لقربنصرة،س

ناننيممضدألةأكفىت.للا.آرا+للتف@لمنبثىبنالندسبتأ@ن

."صرنسمحر@ف.وا،@ن،صشلطلبفرة،لور

وف@طرهذ.أنادموأب،الى@الاقر@أنربللةخلاصتهماوفلنا

لذبئولفاالإيقاقسبيلعلية2القرووشى@ب@فىيلت@لات@كبئ

@لفركن.لمنى

@تجرلتمالى-@ته-فثانس
للهعندان2ن.@لقرأنفىببصا@ض@لاولئل!



1 عىصوسة6

مم،منه*نؤلفونماجنىمنصمحممن)مامؤونهش@قرأنآ@ما
مغ@اتنظون@نى@أ@دانةروت@جمنى@تس.حروتماسو.
ص

وادصظه،أ@اش@قهتمنلاصكريهمنشكفىكتم
ا

من

ضله،قر.بثر-الإتبانفى@رذل@،فىبعاون@لمح@لمقأطش3

ةيهمنو@حذبورةو

1

0
0

أقهصمق2نمذا@لقرأنونبتخام@ن.وانقابوانجزوا

لى-.ه،:-
@

ب@والمقملاقم.الابهر،ذى@قرانو@1تعاد-:قىله-فىوو@را

بم.@احر1نالتر

عليه.ئلهمالملالةف،عذ:@لقمابوص

أى:مذكور،نلانبقال@لثان،ونباهةعلى@لثرتيطلقوالىكر،
ونباهة.شرفعاحمب

مد،.ولقول@لذكروإنهشال-:،نوله-ومنه

@ثت@ليفر6نن@صدر،؟أنه@بهوبرأدطدقلض

ح@وا،للواعظ
دنجه@فى@لناسيس@مماذلم@وكيرنهيا..ا،وقمصم

@

م...ب@ود:
@

كن@روصالمس:فيكرنملى@لضكن،ينطبقاننالإطلاظومذان

الناسماتجععلىشلا@يلىيهبموذى@تذيهر@لعظم،ذى@ثرفاعربم
"

نه@....أوأخرلميخاد
مانحه:اءبعفىالللظ

3
1@

أتما@نى@شع@تميينفىاخلنرا@م
الذكر،.ذى3ن@قرو@5فىلا:فىعليهشال-@قه-

فقاد
فلا)نهشالى-:قىد-ومرتكور،عل!المقمانبمهم



لاا.و@مثرون@لثاكاءز.

ض@صملجق
أوففاد،@قدزقفا@اله@ذا)نيماد-،فوله-أو@لنار،@ل@

ون...مننجالممقأمايهأآفعالى-@ولا-

ظامر@دقرط.كورمذعليهلمحنمإنللضأنواءق

+

فالضيره،اقواختلض"عوفعابالمقمن2خرونإونالا

اوقدو.لممجنر.نهلملذكر،اف@دقر2نو@ير:،يهف@كثات:بب@/
بن

يقولالاص؟ليىذى@لذكر،2نوأقر5و@ققسدبر:نفال:ب

"،!،.ء.ل@فاد.

@لتممنا@قالوشقاقءعزةفىكفروا@ذبن@بلتالى-:،وقىله-
وعناد.غرورمنعليهوماملإيهفارحالبيانالىبه،@لتم،

لهقوفىق،؟اط)تباعمح@يهباررألاستي@@@نا:با@عزةادوالمر

ولئس@نمنحسبهبالإمدزة@اخذتهأقهلتقلهشلواذانالى-:.-

لهلىصولعزةوقهت@الى-،نؤله-فىو@لنلبة؟بها@لقهرالمرلدولبى

ون،قيلا!@الناففيز)حنووللؤمفين،

احدوكللكانحىينا@-بينوالمنار"الخالفةالثتا@لو@

لملما@ا.ثركين@نحا@ن@@نا:4ةوأ@رادالاخر.نيشب@غيرثشفيتهيا

وسلم-.علبهافهعلالني-@؟
ة

"

@ذى@@للأرحمم2نلقروحقرللعق:
ليمااند-ر.@قلو@و@رف

فىأعداؤكيقولوات؟د،لضمننبكفبما@مادق@لكربم-@لىصرل

اخغ8ص7لن-أنواهكبس@بم(1)
الشميطي.ىالأ.عد

2به@@@بنرةسورة(2)س 0 6

8ية@@القونيكصووة(3)



1 6
صصورة

طدأ؟قبرلعقولىيمباريةفى@كلنربقمزلا.أنق@طبليلى.شا

@@تى@@
عثقإ:مالالكلوصارت-4نحا@نتهوفىربد،محندمنبهامم

عاد@@لاعكوفنو.اللأعنام،عادةمقنمآكا.وجلىوابما
البا@للة.م

0ثرفىدفىيربو@ته عنادمق@ايهمالمبان@لإشأر"وسقاقعوةق4

فو.
أططقدلدقمحا@فذ

صصنبهم.
ل@،?:أ:ا

لالرؤفىور

وف.لمظربا

ا،لمحابطصجانه-خر@م-ض
بمونانمنوحذرنمتجالم،مقمم

اتاثوترنمنتجليممنيهناأطآل:+فضبقين@لاإيهدبيئابرلمكص@س-

مناص@،.حينولات

فبلفى@وسعددكبير.عنالإخبارما:ومحن@بة.خبرف@و2،،

مدكنا.به،ففرلأنياعك

لنمظبهالطفىالجعوعية
يم.

@@لابت@نجالم،صنقرلهفىن،ةو

@ا@ان@و.ب@لو@د@والقرن:لم.مميزةنرن،بقو:وفىش@لغاية،

فادردد؟و@سنةمانة@راجح-علهوس@فى-الناس،مقجيلافيهي@بثى

مان.مذا@لزأملى

@الى@@ضرأ@ةو@الاصتنا،ا،نادوةطد-:ت@لهفىفى@با@ند@ل@والمر

فيتأن
منهم

اب.@ل@

صلات،5و
قيتصكىويه-،س@رأىاوصبيس-المئبةلا

مذأ@اثئ.ناجمد@نا.فيهزيت

لاش@الافى@ط@وأضهالبى،حلتس@يخا@نهابينأفى@النحروآشر
رلهاوالاو@ن،اعةكا@لازمفة،اشوعره3@ط)فظفىأوز،ظ@
ئاتولمنيهاالمرفىعحذتلاكثرواما،أوض)حمامجففأنلابد

للنموب.



ا*وثرونثاك@بزء

بالإفافة:يتخصصمبهمظرتين:و@ط
أصيقال:لاص.واطار@لفربمس@ميمىمصلصءإص،وتو،:ا

منهفر)ذاوناصا،نوسابنوص@وكلل-بابيفصر.@منفلان

لقابه.منومرب

شه:ونجا)ذا،تهينوعهناعهيقال:ت:و@لضجاة@كأو@م@

1لىضطل-ادضويلر لاشبد@ملالإهلاك،ق@لروع"@ابهنا0

لايستغثبالغململكمن@نالمعروفمنإذىفنادواذلك.بعدقالى--

بخ@دى.ولا

اعلوشرعادتا،اعتاعاعنيئ@@ك@لأفربنمزلأ.)نوا@نى؟

ار@ربقينءبخماط@@لا.صوأناثالهم،بقين@لساأماكناكثيرأشأننا

يخئ@نهأنثا.بالدانجا1جارواومقدماة،اب@ذ@لطرات
@و@ستغانو!عنهم

@فر@كدبن@ااستنا@وامحندمالهمفلناولفدوقها،فىءيرتجا.ل@تنانة

مناص،.خناولات"الاوان:

اتالذىالوفت@بىأى:
فكنم

ب،!طوفرار@ى@لم@نجاةوفتفبه@ث

3وأكفرآ،فىتماديغ@نبف@،تنيذ@مقربةوتتمربل

شرذنم

ندم.أو)نابةبدإنقاطةلص

حد.،وبافةأمناراباسناظراوادلانحالى-قىله-الابةبهفهوشيه

"11،شا.ر@وا؟لماإيما@ميخخميدفمصثركين،بهابماناو-لض

@

بجاروت.ا@)ذابلعذبافيهممتريخذنا)ذاشفه-سبحاوقىله-
@رونلاظ

شصرونلامنا)نح@بوم
ر@

س.8.@الآينانعلزصورة)؟(

لما*6.بنان@@@ؤمنونسووة(2)



عىسورةهلاا

عف@لناتجةالمثركينذبأ؟منجانجاذلكبعدسبحا"-نم-@/-

نرون@ل@لوظشهم،شذرمجا.أنوعجرافقال:،وشقا@ماصيهبارم

واظلقعجابإذ@ذا@شى.ااوأ--الهاالاالةاجملكذاب.ماحرمذا
5@اللأ

براد...،.ف@.مذا)نعآ@علاوأصروااأضانفهم

جماعةنهانأد)باتروالاياتمنهؤولفببالمضرونذكروقد

اانعلالتر@بض:نخمننالتر.@ش؟@ةضهننفر.فىا@ت@راتريشمن

ابىعاأبىعلىدخلوافداأيخه...انصانفىلن@هطالب،ابىالىنا
عنفلإيهتفرهأيخد،ابنقفانمفنا.رسديا،نابه@.اتله:ت@را

شتم
وإلهه./وندعهتا."

ال@طالبابوقال
@غيخةلا.سأخىبابنوسم-:عليه@قهصليب-

شغعنيهصةأنساركوقدبث@،قر
والهد.كويمصلهتهم2

أ@انلاعبم،باوسم-.عليهاقهصلىفقال-
كلآل:هرجرلهمماالى@رم

@لعرب،به@لهمندبنبكلمةمواي@أنلمأدصل:ظتدعرلم؟@الام

@جم.بها@بىبمايرن
وثرتأئالها.لنطيناكاوأبيدىما@ترم:@بهن@قحملأبر@تال
اقه،.الاإلهلاتقرلرن:،وسم-عل!اقهصلىضال-

يخرءذا.اساةوقال.بهلبونر(ف.

هافىءدى،نضحرىبالشى-وقنجتروصلم-ع@يهاقهعلىفقال-
يرما،.يهمساكما

ارسلى-الذىوإلهكئت@ند@و@فهوقادا:عضابا،المامرا
0به@ذ 0 0 1

ر@جع(1)
نه

ص+4.حيكس@برافيصبر



1والبئرونلث@ئاا@ز. 6

@ن@فى@نيربوص@جب،@مأخرذسا...و@بوشاد-.وقىلة-
س

.4.أسبادبهاوض@)أيه،تاخلاش@صمن

عاتبةبسو.يننولمنهممحىء@نذر.منفرونل@مزلا.وصبأى:

وحنه.لى-نا@فه-دةبمبامباصوالئرك.

سم-سيدواصلىسول-لى@دعامعنساون،فرأل@مزلاء.ل،وظ8

بئلىلى@ا
ق+ط@

ادقفييأتينانهصاحمر،لمذا@رصواظأى:كذأب،ساحمرهذا8

)الينا.أرسلهسبحا:4-أ:-قنعاد-.اقصإفىبسندهنجماوكذابنالفا،لم

لتجيللإضمار،ادونلإنللرباون،فر@ل@ونأل4-:،س@جال-وت@

كةبأنانوللإفيعليهم@ودو@الحض
صفومح@لهممر@لباض@رم

و@اجملاذب.@لسحرنعه.منز.مركلاو"-عيهلقهصلصول-@ل

حم
فىيخر@اعفلاتقلأخرىأقىالااصل،اا@قردذا@)د.إفىأأت

أ،.وأحدإلهاالا@أجلان-:،@لقرح@كاأ-ففالوو@لفساد.لب@للأن

وصم-عل!اقهصلىأجلءمد-أى:@لإفكلر.والاستفهام
للألهة

أ@اعة@و@بالمبادةلهندينأنمناوطلبوأحدأ.إلهادة،@لت@

@@):4،إودمحانا@نا،ا:4عاافى"ذنلماى:جماب،صذ@لئىإن.
ى.

@قل،بقبلمازةوءا/دراب@و@دلبفى@اناب@بلغند

طرل:يخهالذى@لفى@لنقرللأندجب.مقلغمحجاب،و،

د:@@فى@دا@ضأفىافىكا@زفى@لىتجددنضبي@مابد،طررجدهذا

ال.طورجلمذا

إلإشارنه-صبما-حيوند@اعبة.مبا@نة@صينةعجابفلنند،

يرونهكانوابانهم
عايل!3-نص@،1ل-الرصبهجاممماأنوعنادك@يلمط

"فىد@تجاوز@تدث@.كل
ونرابة.معب
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ر@.
احدا،5لهاإلا@لى@دصلم-عل@ها@علىالى@لهبردالإشارةم

عغةثرروالا@نا@مخا@ن@اتكافلكأنلم-صاشنداسلابرون-لا@م

للأصنام.عبادةسويهدأدمبا@م؟

انمربرق.اطةدصمقلناسعرفعلىحر@مسجانهورثم-

ارز.واظكتال:جمبعا،
الم

علىكطتم.وأعبروا@واان

اسوأنبدطابى@أبىمجلىمح@شةقرمنالاسرا.نعالقوا@ى:

وسلم-@اجهاقهعلل-@لرصمن
6مالهم.وسأغفبهمما

ابممطثفىالمحئو@نلون:ا.-نعللفوا
ااصمراؤآ،،عامها؟كانى

مماشوشانهأ،مقوصم+علبهصلىاقهد-عمونميماثلىيهمعبادأعلى

"إدكا.ص

عابهاتهصلعد-)@بهأيدصالننىامنى)نأى:اد،لش@.%ذاإن."

مرةجت@ن.@بر@لى.2الظدةبكرشوحدهناداقهعدةنسلم-.و

"تسب@نتابلأنبجبجانجنانو@كئ.قمبم،كلعليهمصحمومر

نه،دص
بتمصبم

ألهتنا.ادةملى،:منا

عل@نمى-@@يهلم!يدصماإلىعاندة@ا@الإشارةيهونالمئاوعد@ت
وحد@،افهمادةمقرسم-علبهافه

الابنمذا@نلل@نى:يهوفيفيم،دبمالىالإثارةيهونأنويمح
الا@ردامومانا،ا.عليه؟وجدناوقديراد@نا@لش@.محنءابهالنى

وملم.عل!على@قهعد-يهكرهنامانز؟فلنكذ@
ةالإمحاروبا@صبر.الأمرآمبلاد،ثىءبرمذااد5قىله:لارص@:اناال

ماالى
@كاسمنوشاممرهوخ

حبدانرامرفىوضل!عل!افهصلبئ-

لهتال@..2زأره:ونفى
مذا@إناى:

وصم-عيهاقهعل@خه-برأدشعمليم.@



والعنرونلثلث@الجزء

علااوواعيررأدنم،لملى@4اشأتعقعمأ@ا،راكلتدل@وتتينه.)محار،

بنط،ير@دالمربفوا:س@ئو.الاصمذاإنوتجل:لهشبم..2عبادة

@لصبر.ارهعيتجرعالالةفلا-:

1لاإبعلاويرادويلىحمنميمابىيخزعدينمى:فذا(@ا،ويل: ،
0.،0

0ةالاض@ةفى@بهذاسنامالهم:شذ@ال@إلىإف@بنرنم أى:0،0

@لعربفىملة-3وعل@يهأفهصلىعد-.@يدعرفا!افىاريئاتحمحنا@ما

صلم-وافهء@بهسلا@د-يقوله)فىبهذاأومام@ه!نا2با.مح@با@النىأسبهن@
لإث،ا@ف.ةتولرنآ:أنإن@سلا@لا@4محاثعيى-لأوص.لأخرةالللةفى

@بى.ب@جاءالذىالدينبان@لونيضفي

س@حنا.ةئلئخرة.@@االلفىله،شنجم@القولينمذبنوط

علىاقهمحد-إليهلجوناالنىبهذاحمعناماالمحق:يمونأنويكح

يه@اذ"حدنناءن@ا@@و@الىمان،2ضفىننيالقللكفىئناوملم-3ع!

ة،الإشاراسممنلاحاالاخرة،المكفى@لهشيموناىا@مذا

"أ.@فاب"ؤ@بس

حمادعدمنفيهم)كدوانم
حمم

م.عاهلما
سلم-وعليهصلىاقهل-@لرس"

اخلاق،.لامذا@ين5لهم:بض

اخلقهوضرعىالاكنبماصبقولهوماموله،مماسثاماسناة@ى

@حد.البهيبقهلندونففه،منهمق

عندمقواخترعهواصطنهألتردذا@لقرل،هذانن@ختلتاجمقال:

ارائع.منأصللهنإنيضه،

الإيمأن،وب@ينيهمحال@ذى@يلىتجقلسبببالاطافية@اا@سرصتم

3@لآلرس@-نفبمر@بع(1) 1ص2 67.



صرةص

و
مال،لربابا@ممنرمولهن@اداقهآنجمىرش@ل@اوللىسددتا@

عنم-:@لقر2نح@-؟
فه!...،.صقالذكوع@يهلاشأ5

صلم-وعل!اقهصلابكىحمد-جمفأى:و@اتئر@لإل@الاسنفهام
ننادووصال@ما.الاغنيا.دسادة@ونك@مق-!،@لقر6نعلبهلأش@

3 ابنا.مق@بوة@ةدصوننقيهراتات2

أثرافم@يننبالثرت.@ضصانصرواأ@ا؟لثات:صاحبال
1
ل@إ3نثذاللاشلوقالوا:،كابخهم،مئ@ايهتابع!وبترل@م،0

من@ل
لمريمربهتلىحاكانتجم@رشالإن@وصذمحظبم،@قروتين@

يخ@،ةنوة.@اةضرفشألقماعل@سد
ا""

"

.

وسلم-عليهاقهصلىعلى@لني-سنهأحقادلم2ت@لفرح@لقد
ذاولد-:.شطوله-ق@ذلم@ومنيبطالابمطع@ياوردع..يرةت

حمثأعمأقهاقه،رسلأو@ا@نل@نىنزمئلنت@را2بةآ

.".."")رسا

@ند
سألهاشد.وسلم-عي@اقهصلادلني-رسدبهذا@أبربهلصرح

عصرا@ل@نأبه:صكانباطلأعلىأممحلىص@دأأتظنط،

هتاة.أصرنفاكاثق@ي:.ا.تب.لبنىهائممتى@سنا)فيو

لا:
م

ا.ا

@@@ناتوتوء@د.نكنننازءنافال:أنهروايةفى
أ@لسواف:س

تحاذينا@لا@لركب،ذاحتى@فأ@ط@ا،اوأ@طولحمانا،اوحملو@نا،

شا:)قاررمان،صى.كفر
ندركفتىماء.د@منالرحىيانجهفي

ا

نمدقه.ولاأيلابهنؤمقلاوأفه

7س4لاعث@ف-نمصا(
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يفمممنا*)ضرأبذكرى،مقثئمبلسجانه-:الة-وش
تنهم.بهأصاعارسلم-علبهاتعليل-للرصوتلةلياق.مق

2

لارصلهاشالم@فىبرأىاصلماشرنأطحممرنالجالا.ص

يش@@و@ادليل)دالهمأشفىستنلواولمبه،ما@ثمشانوفى@ايهرحم-

كأأمأندبد@لبه،أيدأكالذىمذا@لفر3نمقشكفىنمامط@لد@ل،
عفلوأوربا@ر...ونارةفة،)كهاباوتارةلر،باتارةندلصفر

وع@ترك.بدالاشروأنصفرا

مين@لكلرجمرععن)ضحر@بعذاب،يوقر!لمابلنه-:،مبحاله-وش

و@د.لىسرعلى@للثضملين@ل@ابق@

اطكماما@قيم-@ايهرلسلأيها@ن-لاصأى:
@

اوأنرة.ث
لهم

الزقىهذفإذاب،كأأ؟يذوقىالمنهملا،فلالمماشلوافإكمالفاسق.

انىلايكرم@جا@للا@وم.ير،ا،@ا@باند@لاوتيقنروئكهم.صمم

لاص.حو
سشد@،

@

له،وتفوكمبهم@لعذابولشإلى@ن)شارةلما،8لابضوفى@قعبير

ببفى
طصول.@

صلىأتهنيه-علىاختياراعترانهمذلكبنه-بحاعيم-أبهرثم

لدف@يخى@كرنوبأملوبرالإن@اتوساق@رسالة،وسم-طيه

.8ارهاببنلعزربدرحم@ا@خزضرمأم8تالى-:-

حىيخ-د@ايهر@لىص@بهطربد.رحمةاقخزايمايهولمأنهم@ى:

تلانبرةوتحروارن،ينا.عقوبمنرماونالثا.ننها.ايعلر
@

دم

."عندبهاثرفرأوة



صاسولة

ير-@لشنعالى-اقه-مرذل@لكلالمالم@لا.كا
كابى.لايغل@ىال

لمباحه.طا.@حيماير@@اةأى9@اب

@لمالفونقديموتصرت.الملكعنلىلم،:له.فرفىلمند؟با@لمر@وا

@انسيرل@وجل!-عز@لىب-اضافةدقر.يالإن.لاء@لىسد،

ل@إدك
جماث4أتصلىلا-وبهربمنثربفرسم-،مح!افهعلىي-

لمجون2ونفبميزحونه،نوأعلىللىد@عزبر،،@بصفة،
وجمل!،ف@%

أنلىللإث@ارةإارماب،8بصفةجى.؟
ا

لى-تطلله-امنهبةالنبىة

رصاته.مجعلحثأمحلمجحالأ-مر-عباده،،نص@ار"

وفا@منهما..،رفيوام،البراتملكالمأم8وجل-:عزوقرله-.

إيهخزائيفلئى..طيهتمعدممقدابقبن@@لاالةلظدتهلم@ايد

الى-.

بم-@ثكريبها@رصو@رب@@)خزلملبسش@فرين@م@لا.صأنأى:

افابرإو@لبلفهة،ا@للالةا@يرهمنهمنثى.-لىئا-)يهفا:بماموا

@لقنا@مقصغو@لق
@اجمبير.@طيم

بهم،د@بهبملهم،تعحبزصباب،ا،فىظونفوا5:-4ج@اوفىله
لىمإومرصسبجمعوألاساب:اح@م.ومزالهمبانوتماني.

غر..أوجلىقيخر"لى

تنان؟والتقدبر:محذوف.لثرطحر@صو@لغاه
حمتاراشخزلم

@لنونجليصرا@الالرقيكمإ،ب؟رضهرماوا،@سصوأت@طكمئشىءلم

3لىحىا@لربرويئإمر.وبدبرواعليهولراقيحنىظ@ماالىصالم
وعادبدم.أسوا@ممقللنبوةنهجمنارو
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بهمروالتملهم،@لتببزنجا؟طااشتطث@لىاللكرجمة4أبا
الهمبانوو

فىن.ممابهرمروأنه@برعون،نج@اأدعا.@نمبحات-@دب@ين+حث

8..بعرنرنلا

فقال:باينصرعايملم-و@طيهأفهص@ر@ولا-تماد-افه-بنرنم

حال@مابخد"
@،.الاعز@منمزوم

و@لتحتر،للتقايليدةمزما،5ووف.عةلمداخوجند،8ويفظ

و@ربللتثثيرم@وتل:نل!،شناأىما.شناأ@تلك:نكو@

صكؤلهم:،
جت@ا

أقه.قصيرع

@كابلهملا@رنأ@منالمقمودالمحن@ينصومح@محظيم...صأى:،

نمالى-.افه-شوة

نالم@لىلمرة)ظوصلمزوم.تأو@نة،طعفهمناك،وا

سا:@اثكر@ث@.لهزم:اوأسلللتدأ@القمر،ننجبرمهزوم،

وبهسر.يتحطمخق

."لبيئى،ومزميهرتي.ؤ@يبمتبممنىكزميتربمة،يقال:
ى

.

ركر.ظب

لابرم،باصلاضنم@ليهربم-لبىسول@بهاالمثيركون-يزلاءوياف:

نبمجالهمنجةلابن،أمنبايننواأعسوله@معم،جمونئزث

بونزرشلرمهزومونجدفمعل!نحؤبواوساثى+فوننا@لالايقشامامها

متمدء.@فهمؤ@فىالمؤمنين.ترت@مام

لالؤنينبثارةيمةلاعرنملأبة

"

تمالى-:ل-لعد@نهكا،علىبالنحر

"

ا،ويولوناجمعيهزم
بر

".
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اب،الاحزمنوممضلكهناماجند5فىله:@ايهثاف:صاحبفال

مابريد
أقه،.رصلعللينالمتز@ايهفادنالاجبى.لم

مماربهمريزوم

دة-،ف."ا"ويهدون،بهلمابمؤثةولارن،يضكلانلانبالتىبب،

هنال@،وهبهم.الاشزا.جبلعلنهالاصإالاستحظام...مشو@ا

لمترق@طظيم.@لقرلذل@لكالافتدابنفسم.أيخهاوضرجمث)شارة
منالاث،لستلمله:منليىلامصبنتم@لمن

عبهادتلراثركين،أفىالحكت@لى@ايهريمهالآياتفىىبنالهو
عالبم.با@نمر@لزمنينسبماءثوختتباطالم،وبزمز@ميه.ردأ

سب@صاق-ثم
سلم)ركذبرحينمار2نبقبن.دس@@أمابمماحانجاانه-

"عا"قهصلىلغي-@لحاصرونالمشركونبعتبر@)

ليووسلم-
يصالاحشثر@معنلج@را

الم
@بم،المتد@ينمنا@نافمأساب@ا

لى-:س،فقاد-

دوثمر(12)الأوتادذووفرعرنشءوعادقىمقبلئهمكذبت"

الأحرتب)كوا8@لأإممتروأع@ط@ربوقوئم
لم

إلاكلإن(93)

راحد:صيةهزلاءبلاوماينعلر(14)عقابلحقالىل@لكذبر

مالها
."(16)@طسابيرمقبللظ!ناعخلز!وقالرا(95)فراقمن

ك@تاد-:.نقرله-
لو@يهمقرراشتافنرح...مضقباالمبت

و@راد@اباعتبارنرموتانيثبا@نمر.ن@المؤ.ورعدبالهزيمهيشفر

فة.ا:وعاةأ.أ@ه@

.75سلثناتء4صف@(1)
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الىسبهمفقدصلهم،@في@ابمذأوللمياص-فىمد-@بىيى:

ن.بالطر،الإكو@قمافبتيمتف@فوح،فوممذا@بهنيب

دأ،مرنبب@م@قدكذبوا@اد،ترميهذيبالممذادلمأ-أ@وشهم-

جم@ت@الامى.علىأنتمالى@دقبم.بارح@لاك@ل!عافبنهمتف@

و-لذب@ى:"قبلهماعلىمملرتوتاد،ا؟ذونو@رص

@لسلا+عايهموصى-لنادصفرمرنأيضأ--

د:وتاوا؟عون.لفرصفةياد،الاوذوك:،وض
جمع

وصوتد،"

وتقوبته.@لن@هلتخببترف@ا؟فىمايحق

ماح@ونشالذيئنودا؟أوالععلبة،@لضخمةابافيمنا:بهاوالمراد

د.ي@الاونبرتالئاتالملاأوأبت،الاوتادئبتمح@

دالمثدو@ببتعلوتا،ا؟ذىطلاق@صلوا؟طشه:ماالارسىل؟

به@والمثبت
ذى@ادنابتببيتمل@...نجاتفىفرعرنفادئبها،

"ر@زناد.

@ش@..ارتد@يت@@؟ط.ونلضلاكمالجنود:ويادبا،ادالمرأو

@لثابنز@لطب@مةالمباق@و@لر@ربها

فييرنبربد.كماننهتجلإطقدضيقهاعلوتادأ؟يردرنلنوبصح

برت.حقنجامثدودأوتجركهمتمالد"لوقادبينخله
،،"

ولللل@الاقىبا.،فودواطلمظيمة،@باقسحاحبرفىعرن@كل:

1صك@"فبر@كلوس(1) 70.
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صسررة

لم@لام-،عل!موص-دسولناكذب@لى@د...
صذاعانبةنتف@

ومننناه@نإبك
ق.-@ا@؟جردهمىجميماث@

بيمنمرد.ترمأبفأ.وكذب-
وأجمابنبيه@لأطا!لوطوفىمعاطأ،

@

أ

للإفي.؟دتكذبتيجنمذأ@نتف@كذلك@كذبر.ئمب.قرمولمي@ا؟

علنا@ومن@بمبذنبهأخذنايهلاةشالى-:.ل-)يئ-كا@المكذلهؤلا.

و.حاعبا،عليه
منثم

فونيم.الصيحة.اضته
رض.ا،بهخفنأ

)؟(بظالوتأنمنواكاوايهقلبظيم.افهوماكانقنا،مناونهم

لاةهزقرد@د"أبلاحزأولند5لى-:4-.نانرفىرةاو@لإث

ضلوسلهم،كزبوالامممحز@ب،با؟وس@وادصلهمالمحشينفىأما؟

لىلبز@ماروفجما.اووقفربهذببيم،فىبمضلىئضهمإنفموا

أم.حر@رسلىئ@ا

@الاكنبكلاننه-:،صبعاوترله-
احئثناش.عقاب،صسل@

@ثت@اق@لأسبابوبيانسا@م،لرلمالا@هؤلا.تاكذيبمقفلهلمامقرر

محق@الى
ب

ايهذبين.ا

@ب@@ال!،و@لإلا.@لنضىقاضلافئلهاعلولالآ،فافيمنان،لم8و

ح@ا؟أو@لصفاتلممنشرخلننا.
علمقكذسالوسل5وجملأم:

."ص"خبورع

نتف@@لرصل.بهذيبموىسفاتمنامنرا،لهزلاهليسأى:

لمدصا@ن@عذابى.ع@يهموئبتمحتايىب@محلأنا@امجذيبتنتج@

ن)ما،لرسل،كنببانهأبالاصزمنهمنحزبصعن

كملرمللا@دعرجمجع@شنهب@بابمنيحتبرلالرصحزبصبربتي

للأية.،ججرتل.رةصو(1)



اط
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و@عثرونلث@لنا

اءبالآلقالقيمن@اماواحق،
حزبصولاقمودآبهذببالمجمع،ح

مقبل@كذبتدفطية.@بالجا،السابقةفى@لافيآيهببم
جا.و"،

نهممدأوويهذيب،ال@علىمذا)@ر@رلمليالأالإجمة:باجماةالايةمف@فى

ناما.افا)@رلهم@رسلةصعن،لإعراخمعليه،

اق.فومقلم@احدضاوالىجةمؤلا.ب@وما8نه-:جحاله-ونر

بدوسم-،@اي@أقهص@النر-بنالماعرالرفيالممدلدذابيان

بقايا.بالساحملالن@@لمقابفإن

نيفوم@مررش@رأنجل@لمبننها@لقني@@لناالننخةنا@بالمج.ادو@لر-

وا@زا.:للسابقبورلمناءرنق.

بقدموصانربرلنباكما@لقولمذولىوخفلاالنشةيلىبهالمرافيلو

بها.يقرحىا!ةوة

@لمذابضتظرفي@إ،نهشحا.-3و@ملمينت@رون.ىمنا.@.نظرونث

دد@و@غ@وفىعه،بتحتق@لاثمار-4للقةببلعلىنجتظروهلمأ@ممع

له.3نلنتظرفىحملنلكفهملنانه،

قبايم،نادلىكين.@مئاللمالذينن@لض@لا.يفنظرصومااى:
ا

اثننإذام.ل،أة:سبننخاإا@دة،وقخ@@ى:ق@@وأ@ي@ةالا@.

سل@أى:اؤ،نونمالها.النفخ@ومهيئلرن،،رحهماذ
وفصز-لها

ن@إ:ا@ينةونأفى@از@ف،ومر4نافىاقبمتدارورحنىتظادوا

بى.اطبعدفى@ئضرحا@بنربرعفيهبهون@لذىلرمق@ر

س@ميحة@منبأنئانلمقصودبى!
تناض@نوأنهطالوقىع،مه

تم@فقطواحدةصي@وأنهاوفتط،مف
ثبا@ب.يتعلقثى.كل@اي@

ع،و@بزاء.-.4
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ئ@ص@نص،@ق،@هطالا@5لىله:ماخه:@احاشبتهفىالجلكل@

5لفولهرافما5لهاقىله، على@اتئ.لاع@لاعلىالفاعإلآفىأق،@ق0

مفةاالمتةلةنيالتقدبربئفىو،وخر،سندأقجملة.بهرنوأن

مريدة.ومنلحيحة،
(.

نجغاق-و@لنو
ضنه.ورالحابىحلبنىبينلنىللزمانرصا-ه@ظ@

ندرمبادة"ديث:اطوفىفة.نا@قرشفكتويفمنمالهاةواسق@لى@فع.

نافة.فو@ق
1 ،

،.،0

لا.صعبهجلمايبان@ايهرفي،الاباتمنهسبحانه-خنم-نم

بهم،وقىعهل"تمجلوا@مقابحبثوسفامات،جهالاتق@لثركرن.

يومقبلتطناناجلربنالراو،5ضالى-:نقال-
"لىساب@

@ا"ا

@لببكلوستط:
ونمله"@لثىءإذاظتطمأضرذشالثى..من@قعد@

نمقتعك.أ@اباعتبارمحذابهم،روابل@قأطلقرا@لقما@.قد@م

ولنرم.لهم@لكلى@لعد@س@

@ل@ى:ناتطنا.لص@بنابارا@اهلرن@لنركونلا.@ىل3وأى:

يومإلىؤخرهولايه،توعدنناللن@ى@ذ@بمننصينالنا
ساب.@ط

صهزانهماةبذبثربوبيه،@لربصف@تمالى-افه-بندا.دعلئهمونحدير

توعدم@لنىذأ@مذاب؟
@تهصلرصركءلانعلىبه،تمالى-اقه-

وحلم-.طيه

ارث@@بقمر@لننرالقانلأنمعج@ياالبملاقرلله-سبحاونب-

ل..عل،يمترضراولمبهذا@لقرل،ارضوفدكمجهل...،؟أر@ر

.564س3ي@لل!-علىيبرلحلية(11
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احمالناعات@ى:"،قلن@الن@جلتعافى-:.بقرله-@لر@دونيل

لومتجليهاةور
اب.@@

التىلآالج@قنميفا.لناجلأى:الجنة.قضببهم.:4المرادوشل

بومتجلفى@لديامذا@نمببوامحعلنالنباعه،كاال@رصعد،
سابا@

بوتو-.قفؤ.لأشا؟

بموعد
يع

@لتطأو@ولنر@ربهمبلغشقىمأكمبيانألىادفىال،ا،
@لمذ@ؤولتم!وطبراافىساب،ب@وموأاتهز.حيث@ا.،@

بهم@
فى

مقحمراأنبمدالىيا؟
ا

جلةزبتم.محفوأنوصلم-عالبهافهصلىل-رس

"ة.الاضللى

@عنبم@ت@وما-لانوأنفبهم،ليذبهم@نهكاقومانعاد-:،ل-3

.(9)بتننروتوم

وعدهءا،بخلفولنبالعذابصالصتعج@رندسب@حال-3و

نعدون،كامحنةربدكالفعنذبومامنن
"2

نسابقها@لكربمةلورةو@ملتنم
"

وسلم-عابهافهلسسول-المر
يأتا،جىقصصلتفيل-صنبئله-كرتو؟با@مبم،نهأصحيث

المللا@ته2أ.@نى@لسلام-عليهدأود-تجمة@وبر@@للام-طيعم-

لعالى-:ل-النبوة،،@

(17)أؤ@مثإنهالأيدفاداودناعب@كو@ذكرمايقولونورماصبز

ك@.بةل@@لأنمالرةص(1)

لآ،8.ل@يلجسررة12أ
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ز:محشو@و@لطير18)و@لإثراقبالم@تيىصئيمهالجبال-نأ@زإ،-

وفففةاطكمةتيناهو3ملكهوشدذنا(19)أوابلهل3

اظضنبأأتاكوتل(20)اظطاب
بذ(31)لمحراب2روائسوإدم

نهم،ففزخداودىدخلوا
فىبئضنابتىخممانتخف.،لالواد@

(22)@لمرل!سواهإلىناواملىتشططولاباقئتد%فاحكممض

لهأشهذاإدق
فقاكواصدة،نمضولىن@جةنوت*أخ

قىومراكفلنيها
نججثةبسؤالنلكلقدفال(23)اظطاب@

يئ4اجملىإلأفىب@همإينىا@لطاءمنكئيراوإننعاحه،إلى

فاستنرفتناةأئماداودوظق"ئم،مأوفليلوعلوا@لصاطاتإشوا

لىلنىافالهءيئوبلطذلإثلهأمز5(24)@وأن@يمرايموضر،رة

فافيالأرض،قخليفةتجعا@اكأإداوديا(25)مالبوصن
بنالهه،سبيلعنفين@اىالهوىتثبعولأباطق@لناسبئن

يى@انئوابماضديد@عذاب@فمالهش@يلمنضفونالذيق
)62(،.م@ابا،

القهصلىء@نى-."ولرنمابةاصبرءلىقعالى-:،ترله-فىولنطاب
"ع@.

وسلم-..
،

دةأعمداؤكدهماةبم-الىصرد@اجم@أبهااصو-أى:

7

فى@و
عقوقالىا"وساعر.منوكاوبخرنصاحر)ندمندفارالقددعرتد.

نل@ثصضانفىولين...ا،إساعيرإنه@لكربم:2ندقر@
الى)يابم



اكهو@ثرونا@زء@لالث

الانا@ن.الآخرة.الملفىبهذاسناما5تحالى-@قه-وحمدايخة

..."اختلاق

جاعلىبدلكلاذلكضرررا3و
أجاوعليد-للعق،وجودمام

مفتاح@مبم@فإنأباطيل،مقنهمعمرماعلىضصأنيم-@لكلل@رص
تجلك...مننيكلسال@افىق@ت@ومر@@فرصأ،@

مح@وآل-
لاصخارالمفارع،بصيةيتولرن،ابرءل.أص

1فىرهةمابانوللإشارالماضبة.رةس، فيوا@رأطفىصبحرنهاضى1

صبروسضموالباطالآنرالمذهلاصتقبالتبأنفي@ادتضل.

وبيهم.في@لمادل،مجكهتعالى-اقه-@ك@س

محطرفأواب،إنهللايدذادأودبلنا.كر@وأثالى-:،تهوتوله-

)اصب...(.جمالةمل

@م@علي@وداود-
قربال.بنا()بهو@سبطنالى.ابنمرم-:

عضاءاثىصراد@لترنفىدأودولادةوكاتإبرأيم.بن)صحاقافي

والملك.فيأتمالى-الله-منحهوفدابلاد.قبل

ثديقال:لقوة.بد:وا؟لداود.صفةيد(الا)ذانالى-:وفرله-@

فىلهمووشه؟أبد.@ووو،وأشدصقىمممااذاوابادا،أيدأ"يىجمل@لر

رجع.إذا2بنلض.بامينةأراب(وافىاكأى:اقه.ركأ.الد@ا.:

بينهموطنكمجمحققمدأذىعلى@ايهريم-@رسولأبها@أصبم-اى:

@اثديدتة@ض@صابداود،عبدناوحالتمةوئفة-نائبالنزدلدبراذكر-

عبنى
عالرصك@سأى:أواب()انه)عداننا+.صوفى،كناوطاادتنا

بخنا.،ما%لىلم

د@ودعلىعبمهوشهضلهظامربمضسبحانهبين-م



صرةص،81

@لس@عله-
م-

بالثىيسب@فمعه،الجبالناسو)أيانفال:

ق...(.لإثر@او

الىالما-أووبالى@لنرادزوالفيهون.أفى@لرتتدثئو@

مروا:كللرضو@ا،ودناءص@وعهاب@الش،)شر@قوتتوالإصر@ق:

"وقت
ضى...

هروالص.طوحوفتمروق@@نوق،؟الضغ@راقألإ.

اق.الإكري@بق

بالا؟وزلافامخرناأقادأود،عبناولننفامظامرشاناى:

@الهأوفاتفىبضيحةفنشحبه،تقدىبقدوننااجملنا@بان@ه،

او

بهالافتدأءسيلكانتسبيحابان@لإشعار(-)بحانه-@

سضه)ذااا@
يشح

@هردرت.وبترمه،بقدسهوتعاد-افه-

ما

)بهنودقي@،@صالمر@لنمالمتاد-،قه-@جباد@صنن@نسبم
بئ،تسبحانه-:،قرله-بديلوحل-،عزالا@ر-يعيالاجميية
لالمئ@.منلانؤيهق،ومنوالأرضالبعوات@

بكوايىخء@د.
ا".ا"وسغةحل!كانانهشإتهم،لفهونلا

تجبعبانو@لقول
@@

الخالة؟منا:وريت؟.ض.الا@بلسانكانجبال

أنا:ونياالتال،بدانحيقياببطمحاك:أنمنالايةعابهتددلما

رص(1)
4،.لأ@ا@4لإصر@ة



اه.و@ثرونلثلناالجو.

أنهلبدل،داود،خويهو@هوالإضراق.با@شىنهبموتي@د@لتسبج.

ن@،وفىصنحاوبرديدل.بلسانالتمي@حذ@للقال،بلانتسمح

د.داوأوخ@رشينمذبئفىيهيهويصفيولا

بدمزللاللإضارةبالذكر.افاوالإثرالن@اوقىنه-صبحاا-رص@

نجهما.قىمبا"ودبر@رجةضرفما،

وءطةلمجبالعلئلرفعثورة...(دعير)و@تمالى-:وقوله-

فا(.أسضقىلهلو@لا.@طير.@مقحالوسجمومة.ممحقعثورة:

@ير@نا@كولنا،تيحهعدد@ودمعلتبحالجبالناسضانا@ى:

ف@سهلترددجمعناماكل
لنا.و@لتقدبىخ

فدلعا@أنالىبسيرعثرر""بقولهولغبر
@غرضرجمعتحبس@

ع@حماصشدةقنمارفه.تكلدولافىقهتحاقإيما@احم@سه،@لتيح

ت
نج

يه.وفشالى-اقه-

@اجبالتببعنط.قبلممالمفمونمقررةأواب،لهوجمثهءص

و@

طهدأودلم@لمبود@ضيرو@لتطيلا"لا8فى
سلام..

@ثر@رجرعنداود،؟تجبعأجلن@علير..و@@لجبالمنصأى:
وبعني.الى@

@العقيخوننينالى-لى@قه-بد@@لفيرنجم@أن

جوحو@لرو@لتقدل@@بر@لتسببعكان@ر،@و@و@ليالماودمنكل

برضبه.بماشالى-الى@نه-

قيعلرعند@ود،ملافىبناأى:@،وضددناط5تالى-:وفوله-

وترة..نمرةمية،نمنحنا"ماقعل@وكا4،يناتا"ندلم@ةص@ش

@اى:أءبمة،بفا.وآ@"

@لنطق.وحن@لعمل،@رصالح@م@لرستدنبرة
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مأيفا@ل@تيناهو6@ى:أطظاب،ويصل،
@ك.بينأيفاصلإخ@ا

@@با@الو@

@صوبهقةبطرتفاسبيالمنا.وو"وأ@ما(،اب@لمووب@ن

فىاجع.-.@ر@وشب@بثولا.النىوبا@زمل،با@

فبادأن@لو.نقال:.بذلكد@ردلبدهخمدماسبحعافه-ساق-نم

اب،.توروا)ذالخمم

تمالىيبا)غرأصوةاحيد@يقاللماولحدربقللت@جيبوالاستفام
@نفس.@فحهالىصر

فى@لففرس...أ@ةرلانىلنبو@لنبا:

ى؟مممرخممهاصلا،ئوصما-@)أوالمخاصحينأىوانحم:

اصلوفى@لاصلوايهرالهالمنازعه@والمجاولضةاتفى@ظ
)طلاةصع

منزماخروصلوا:ظنث...والمزوالمأيروابر،و@الئ@دالمضعد

الانهر.@نهممالمتناذعينقواحد.صتعلئ

مجانجه،..اى:

ر:و@اتوصرف@ياقاب،.ألمحررواترإذقىله:،فى@ملىتو@

يقال@نمصد.؟و@قيد@لعلولتفلعيت)ذنر@ه،ود@@و@ر،@د،اعلا.

سنامه.فرقمحلا)ذااجمل،فلانلغ

للتبد@سلام-@اود-دنيهمجاسكانالذىن@ل@و@فراب:

لى-نمافه-كر@وذ

@لنباؤذلك@ايهريم-أيها@لرسولعالم@-إلىرصللوهوالمم@:
فتوهكر@ودداعلىاتلضلذبئاالحصوم.ثأوكنجاومرألاب،ب@@

علمودونفه،اذنند،ربه،لبادةنياجمالساكادان
منه

بقموك@...
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نشهنكف@االىعالد،بصلأأ@جبالنبأصذاكان)ن

صد.ط:

د@ردعكدخلوااذ@له:وش

للإنسانبحصث@هضققباف@ا

اطلاهصأناى:
بدموم

@ه@@نهم.،صناف
لاغيرمنوهأة

لافاحمددهالذىتير@لرهفىأنوه

ته..عيط:

ن@
زع

@

دفزع:و@قبله.ممطبدلس@..،
وه.جم@توفععند

د،داوعلىادخلوأب،المحرروانسوأن

ولاكم@باب،رصنيان@متاد@ل!يقطر
وفتفىأنو.لا.@اينه@،وللحم@لناس.

قزعأن@لقى@لبئربةشانومق
يلالة.كذهبحالةجأتفاماعند

بتقىونع.ة؟ء،وصدأودفزعلميل:نالنرطبى:،لظ
ةفبوباهنف@

منبديهعلىوأن@ر@نزلة،مناقهآنا.بمطووئقتبارحى،دأتو@

ن@؟اال@ي@مخافى@لثجامح@منوكانيات.ا؟

ومنهياز،ذثوا؟@قتلتاموا@@مصله،ةإ.نهأ،@بيلذلكله:يخل

صاف.كان

@عاثوما@رن-موصىالىىلاش
إشا@ماتلأ:.ظتع:@سلام-ا@

صاظلا"الا:اقهفقالفرعرن-،اى:-"بطغىأو@نملينايفرطأن

@س@إن@
و@رىس

1 ،
، 0 00).

.

@@أولئم@لهما،نه-سب@حاببن-ثم
وم

اتعاب@أماراطوضاعنمما@ردك

فاحمبعض،علىبمضابفىخصمانلأ@ف،لراظفقال:.والفزعارجل

صوإلىوامدأشطط،ولابافىقيننا
ء.اط...للصد

1القرلجى-يمبر(9) 1ى5 70.
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لنا،.ال!اى)ذا%بفى@برحمقو@طهو@م...دب@@@بغى:و@

@فلاثعلىفلانث@يقاد:..@فىكل؟قاطجما@زةوالمحطط:

لباطل.الىوتجليز@طقظلم)ذاواشتد...رع@

بخهاوخصمان.نضأى:فوفلمبتالا@خبرخصمان،ونوله:،

لانففء.5لهم:فىشللنهىمع@ل@سةتات

فاحممبنى،علهبصنابئخصماننكقلاففف،@رد:لهراظا@ا:
مودلموأمدناالءوره،ولانتجاوز.ق،اطباروميننا

أ@!8يمر@طا.
ولعدل.@طقبقطرومو@رسعل،بق@طر@النادو@ره

ص)فانةو
للوعوت.الىلمفةافافةمق@لمرارر،له

رنت@عون@لهأضأ@فض5أحدصا:فقالقضيتهماحفىضأخذاثم

يلخطاب،.فىوعزقاكفلنهانفالواحده،نخجةولىنعب

ما؟فروفىأو@مالنسبفى@رلنفىالدةللاخرمنا:إلاخرةادو@لر
@صرة.و@كا@صجة

أنى@لبقر.عليوت@لق@مان.مننثىا،دخة:و@
تنهزقبحيثع@ا،لىزلوتناما،)ياملىكئأى:كفل@ا،أوترله:،

بة،اطعد@.لنمعندى،@نى@@ناج@كبفيةك@ا@نى@احهبيتحت

اضحعلاةطبةوالخ@فىالمحاجةغبئ@ى:اطظاب،فىوعزق5وفىله:
مئ.و@ؤى

منللثل:فىنرلهموفهغلبه.@ؤاالحطاب،فىفلاناعرفلانبقال:

س@هءته،يرهغالبمن4لىعر@لب.

د@عليهلداود-أحدهالظأى:
آ@ف@ىالبيلىى@ل@أتانلام-: دأخى.@ما.
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لهالاخأو@
ة،واصن@مرىكسأنا@اث@مانجة،وتسرنقسع

عزقومنه@.لىوتار@مايهنياأى:أكفنبها،5لى:لو،شبىفىف@حع

."فىا@اب

م@.أصوأفىىةلى،،هنحا@.فىفاوكا:لى:

ع@يهالممصخا،صكرتوأمامالمالم،ار@نحة@لقضيةمن.وأمام

وعلمالمدس،أتلط@
انيلبثلمذلك.كلأمامتىد...ملضر@تا

ناجه...،.الىنتدالاب.نلدل@@قدفى@كه:،د@ودل،

@ص".،لفد5فولا؟فىواللام
@

لق@
م

محذوت.

منرله،ادللص@رإضافةمنفشد،)فى،صؤ@ل،@اذات.

عنرف.والنا@ل

@نا@ل!الابحام8تماد-:له-نركق-لا،أؤب@:@@
طير،عاء@دن

دعابه.منل@:

ممنى@لنم.قفبنهعلىبز@لمتلقناجه،8وقوله

بدوص،،منللاسنراغبسد@لسلام-صي@ثاود-ل3الى:

أحهاضا-لهآ-ماكان@نواقهنيما@دعاه-أ@يه@ب@عل!المممىقرارا

نتنازلأنمندطلبهبمب@بظلدشنح@للالاض.فىأخاكفإنالمدس-

ة.@هثمرنعاجهالابضما)جمانجتدكالا

طبهالمدع@افىاربص@ذلدفالتد@للام-ملبهد@ود)نظناوانما

حماعبصدلالمبملاالقاضىأنالصروفمقلاةالمدس،مضت*

ل@@ة
رم

بالعدل..عاطمنيتمكنحقشعحين،أو

مماع*بدحكهندنالدلام-عيهباشدأوب6نالتربعرخولم
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رمقرماصوحذت@لنراخ،كلقومصروتمقررةعاليه\،@الدعى

سابم.عقلذىعنركل@اقىومحلرم

-@@طط@وضلعةاطافهتاهافى؟ومر@للام-علب@ود-@را"انم

أخر.ماقالهوقعنمجفف.وأنالمث@،ففىعنالمسالابهون)نأراد

علىالمبعضلمجنىا.@لطعامنكئيرأنطففال:معه،لهةءوماله.@فئ

مام...،.وقلبلات@ماطو@لوا@1ئرأبقاكإلافرب.

@لخاطا.،اس@بير)نوله-:التسايةلبمحل-@ش@رد@لادفالاى:

@يره.بمال@الهصالطنومر.خاي@،جمعأى@نركا.-

.@
ويطمعبضى،عليمبيفم@يمتدىأى:بضمح@@همفى!@

ينلونلا@من!ات،وعلوا@هماط6ثراالىبنلا8إالآخرفى@هالمض"

بمةكر@لا@فابي@لايرضى@ا@تهم.@اصعن@دم@و!)بما@م،@فوةذال@

حمب.موتاماتبل@كلرم@@نثنا.،،الاس.عنالمحلشموة

صلرنالذيئالصادنينالمؤ@ين@د@لظةيانلمماونبلوفرله:.
حيفى(

ك@.

تتم.منولتجيبللإبهامزبدةربا.برمتعولفظءنيل.
ب@دمؤخر."لمو.

امنينلمزالا.مز)تلمايقول:شحات-نه-يما"
لحاتش@مايصظولدبن

يلى.رولكؤاض@ايهربمةواجمالةحقه.صذ@كل)ععلا.علىويرعون

@بمطبى@لغصحين،قفىت@للام-عايهداود-أنىوبهذا%

باطل.وببطلق@ط

@@عليهد@ود-بنفىحاكمابحاة-بين-نم

دخلأنبدلام-
أنمحأداردوف@،ال:،ة@ابقعباطبيهماحمأنوبعدع@يه/نخصمان،

وافاب،.)كعاروخرربهفاضففرفتناه،



@صررنو@لشاكروؤ.ا

ا،أحدفىجحمحنا.:و@الفئ@
الاخر.علىبنعص

ة.مم@نىونننا.
وأتتيناها.ةواا@ترناهوصناها

ئ@متن.مم.@نذ.

اد.والاتلاء@لاإ-

@@@مح@ي@دأود-وفلنيى:
بقه،@طر@بهذهعاي@اطشينلدضأنم-

له،ضلى-ال@ه-ب@.امنلونذ@وأنعل!.4الاعتدالاجلمرانما

صتكفقالنىط.@االعلن،يتحقوسذلملمايهنو@إبمانه،ةلضةولضح@

راص@اء@ى:وخرالفك،.ذلكمنربهمرا:با@دل،بنه@القما.
كوعواكنا.مهمافىصنهإلىكوع،عنهوعبرتعالى-قه-جمدأسا

ورجعأى:لاب،وأ8جل-وعز@قه-
بةوبافتعالى-اقه-الىداود

مح@إداونوبا
:@ى.ا@و@ادة.@@@

نظ@لى@ايعرد0.،1لكزلهأمخنرضالى-:،قىله-فىالإضارةوأمم

@للىبقا@يهربهنه)@يهفرر@ط@حينبان-نلنهومر@ربهشهاستغفر@لذى

وتخ@فىابهل@ما@ضرلهف@رانلمي@،الاعتدلىبفا@لتمد@لارن@،

.4تعاد-اقه-ننر@لابق،ن@ظنذلكنربه.اسشنويخها.يبميه@ا

افىالماتذال@لهناضفرأكما:ذك،لهشفرناتاد-،فقرله:-

@و--بة.سا.@.@ةو@@ناالقربةةأىد@ق،@ندنالهوإن@ستففر@ن@..

حعصرحق)ى:ث@،
@لجنة.وصالأخرةفى

والاد@بيهم@،اط@قوجهاتلكالقص@،/ت.فه-سبحاخنم-ئم

علبهد-داوثخصفىآحاالىكلنه-سبحاوبها-@لنى@تربمة،

الارض...،فىخ@يفةجعلناكاناداوديافتال-:،السلام-

أعل.بمعئفعبلفهومنا؟.لئنربغره@اتمفصر@طليفة:

لمباالن@..نج@و@تا.

الارفر،فىفاونائباخيفةومتنا-بغضلناجعلناك-ناداودإيااى:

المقبم.لى@لمراطلتوثدمإلناس،؟ةسبا@لنتولى
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ف@أى:سبتا.ماعدفةملي"فعذ،لاض@قولةبمة@اجم@و@اللة
ر

الا

نكون@نل@الارفى.فىخليفةكجمك)ناداوديالهوفاناذد.له
سب@الا-و@@تى@سنةاطولل@،@ز@قمظاهر@ليانمتاق@

د؟لد@ر-"ةا

الارفى.فىخيفةجلهحي@

ةولاباقي@ناس@ب@فمتعالى-:،فىله-فىو@لفا.-
ى..،ا@خ

رغباكاالى@لقىبلوالهوى:ضمر.لثرررابصهىأولاتفرخ،

و@لمواب.للمدلضبدإن

بالحك@الناسبينداوديا@م-فاك.لنرص؟ا،)ذاكتأى:
فىذ@@@واظبوالب@،تعاد-)ته-ارشدل@@نى@اط

مانالازجميع

قتولاال:والا@
لسو.باامارةالنفرفإناكا،وثهر@لنفى@بئ

ل@ياتاقه...،جلعنفيضلاجات-@نه-وش
از@الاص.ي

م.واكح@الالافىفىافىىعأثإاإيهلزدى

ابصإفهملىالمبببه،ظهندمرةا@بانفمرب"فيضلاوفىله.

@لابق.@لي

شءأرقلاللمدإلىالصودىت@ه،اعكآ:أننجالهوى،نتنولائ@:

مخالفةوصاءق،
ودبئ.تالى-@قه-ئرع

الذبن)تففال:.صبيلهعنيضلوذ@لذينعلقةبحاة-يئ-نم
يلاب،:يرمكلا@واشديىعذابلهماقه،سيلعنيفلون

عمتيبسببسريمتل@طربت@ومح@@تهديئعنيفدرواديئ)نل@:

لاشميدعذابلهملهوى،
اوش-لاكمتمالى-.لا@ته-@متدارهيملم

وعفاب.ئو@بمنفيهوماصاب،أطلد@ومالاسنعد

الأح@و@قمدا،
ماياق:اتلاثا@ذ.نأخذها@ملا"القوالاد@بم

مذ.ىاقت@تإربه،عند@للامعليهداود-مزلةحموا-
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بنذكرانوصلم-علبهأقهعليده-رصضالى-افه-لربأنالابات،

@ثركيزسهب@منعا@م@لهتليةمذا@لتذكو@يكوندأود.حيهما@ث؟

دأيصب.علىالنباتلهومونا

م
إلىورجاع@ادينه،فىبافوباروممفاودعبله+نه-صبحاوصف

بمةأطناهو2عظيمة،نساومبصهقدسبحانه-وأ،+رإ"،برضط

طاب.@@وضل

حبثل@لام-،علبه@لىداودإلثنا.أيضا-الابات-خهختصتثم

شالى-أنه-يانو.وعق؟ب،،لز@فىعندناله@انة.سبحانه-@@ل-

الارض.فىخلينةجا"وو

@س@@عليهضاا-فىورثتالنىالاطدبثومن
م-

ى@خار@جهأخرا@

وحلأثأذاذكردأود@نوصلم-عايهافهصلأقه-رمرلانت@رجمهفى

"أعبد"كان5إل:ةمنه

س
".

سم-وصلى@ف@مل!@فه-رسوللظنال:عرأفيعقالدبلىجهوأخر
."دداوأعبدش)فىيقولأنلاحدبايخىلا"

ضيقية،قمةلدراب،وددعلىتوراالذيناطصعينشةأن-3

دخلاحينولهمالهما،شأ@مفىدناس@مناننينبينكانتيموتوان

هليهدأود@-منهمافزعبم،@احرما@لقرآنح@@لىفي@فر@يفة@ما@@2نلاطيه

يدبرناد-@قه-و@نعي@،الاعدا.يربدانلهماو@الف@لسلام-

الأحد@ث..ض.أمثالأمامونبانه@منحانه

9أنذلد،لد@ودبتجينفلا كالا.عليه.الامتداهلابريدانمصين1

@لساقيذلد@لظنمنربه@صتنفرسينة،سالةفىاليهآتمحاس@نفي

-@
له...ن@الى-اقه-فشرعلبه-اهالاتفئ@

ال@اامذبيدناجليا@حاوا@شرفر@ا@تجبر@اح@باتا؟بتدبرو@ن@

ص(-13!
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و@نى@ذبالارا.-:،فبئ.ذكرأنبدالعم@ا.أبوصبان.لظ
اشكافولدحمر@بالمنسوربنأنكأالابةظاهرمبهمادلالبه

فمنرعوأدهلحمجلرصهوتيخروفىللدخل،ضجرمقعليهدخلوا
أ@ملهاتضحفل@اربه،لبادةابهمحوفىتجرداكان،)ذبنتارنه،أخمظانا
واء،يضرنلنهماوانآ...لتحا)ثناننهمرو%حكرء4،فىوأجا.

منيباساجداوخرمعنونه،بقعولماخناتحيث@علن،@ذلكمناشنفر

ذلد،لهفنفرنا5بقرله:أشار2ولنلا@ظن،@ذكلهمرةنعالى-اقه-الى

فيا.ا؟انقطعاملموثيخامهةأنماداودكلقوتم@د-:،ترله-سوىققلمتو!

نارأننالرعرضرورةبنا.شث@وقى@مبمكئولابا،اطظاقمون.معمو

@ذ@د@بعا@منشبئاعلبهم

افهأوحىأنهونممابذكر.@ا@:ولم@لرائعا

وطتحالى-،أر@وه-ماعديمربهابه،فىتمالى-انه-فا-إيهم،به

-.5طرحنا.@لنبوة،منمبمنغضفيهمما@قصاصى@ح@

3-
صجمان،أ@امالإ.عنقانا.ومابفا،سانا.ذكراأن.ومع

معيتناسبته@لننى،؟ايهتطمثنومر@لفىالايات،من@لظامرالمحق
رمع@لسلام-،عايهداو،-ةم@

له...يهريمهوعليهضالى-أقه-ثاء

المةمنافيناوجهأنناالاذل@،صخانرل
عندسربن

عنحدئم

اطشة
كايةفىيممابأيهروناب،لكلد@ردعلهنسررواانبنموم

@فساد..و@@لبطلانغايةفىلافىاو(رة،@لن@

د!د@وأن8طخما:بهدوبةضةبذكرونويخرءجربر@بئن@قلا كانافىن@ل@ناظقنتطلع.ثمعراء4..فىصلىكانالصلا+يهسك@
تهمزربهاطاخبنسألهاة،الياط.فارسلجمبثهأةفر@ى@صيخه،يصلى

نهوأأوريا،"احمها،زوبمبان
عدا+...ا؟بحارب@لفى@لعبئ@خخرج

ج@حيافيلأبىالهيطنفير@بسر(1)
ه

@ى.3س
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ضةعريرنليفىالمقلىتجمطهأنالهبشند1@لسلام+عليهماود@فاص

0المر@ةتللا@ردزوج*قتلهوبمدالضل.- 0،0

لا:بئعابهاإملقنمالقمة،يذكرهذ.أنبمديهناف"صاسوصى

أفناهمنبا@ملاحللقمينجىمحقبهمجدثأنبتحمماو@كر.@ذا،

لصبنى@ضلاشين،للسل
الايخا....،.م

لملام-علبهداودأن5ا:مل@اخرىقعصاممابذكرفىد

همصفانحاع؟أة،أصعنيتنازر،كصالهانمابا،،أورفل،علىبصللم

د@ودالاأ.فأثرأصريا،.خطبها،@نبصخباانهاومنا..لهوتازل

..."أوريا"مل

بساللمسلام-ع!دارد-زمانأملن@لايهثاف:صابل6

ما"لهموكانتلابنه،)ذأفيتزوجاأنه،@صعنلهينزلبخا@نبعنم

لهعلى@مصوشتدأود@نأنينقأامحتادوها....قلىبذلكاةالمرا-نى

."اأوو:"لايالوحل

بر"،ضحيا@نأعنهما،ولالنزفالهماحبا،
وصوبها،قيل،ث

داود،@ا@@وريا،خط@ا،ل:وقيم-....ال@طيهسللن-يم

رأوربا،...،"علىداودأ@لهانرة.2

ماح@وفي@ص@،@@نعاريئبثبم،1،ومالانرالنهأن.ا.شر@ثى

شبثا@ها...يضلأنمنفييايقولاو@لمقل،النقل

أنه@ت@لثا:لتجد،،طربقمنتئتلملانهاما@ففلبنكل

@.

1توفر،.93ص2@جمربر-ابنربم- 0 1ص5 6 1

8صبخات،"قبررلبى(2)
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ذ.ا@أضأكثر.@،ن@@ا@فاالنرونذكر@ندكير:.ابئنال
ت

ا@عنفيابثبتولملإعرانببات،ا
ىورولكزاتجما@،عبحدبثموم

لا@نا@دبشاأبى@انمابن
ي@ح

صقائر،@ليزولروأبةقلانه.سند،،

عند@طديثضشف)يهنهين-الصاطمنكان)نووبزبد-أنى،

الأء،00/،

أنهو:4اعتوأنهاأةلمراشأنفىبحكركا@لنى@لقحة@يوطى:ويال

أ:خديثشصاخمأفيإبنجهاأخرل،حىقئزوجاء@لبثأدسل
س

بدكلصصخر،ابنمنوش@عروخالد.ث@الجةناةاسنا@هوفىفىعا،عص

فيف...،.وصالىفاث@،

بنىفيأخبروفد@بهود.@كنبنلها.ولظالفعةونمكادبقاس:ونال

"أسممن

صىلان@اسلام-عيهداود-فىصذل@بتسدونأكمتم

@@علبه-
فيه،2(.الطشالىصيلاليجدوافه،ذرمنم-

@تص@فذهاذا
ا@اولافرال.قل،نا@ب@منيخر@مي@قىالا،وتلكص

الإصرائبلبات.عنبالنقلوبا@نمف،معروفون

علهد@وبثبحدحدثقتال:.منه-اقهرضىعديا-الإمامانوبرد@

ني@ا.@ملى@ية@فرومر@د@ا@دةوصينماثحملدته@تماعى@وبهما%

صوهى
@ير

@سعأنقرلاال.نلإس.ةالتل،،ناحع@مئ
افه

نا،@ئر@انمبقها؟آضوفىالاباتفى@ولداودمذأ@لدحجمهتعالى--

@ق،باصأعحببانهشههمنذكبفىىم
لة@@احتالأنتروحمابم

بمر
ا،

هط@هعل-ماباأوتلا@نا،نارل@@ه@عالمب@

ع؟ابننمصبر)1،
5ص7ير- 1

1لفاس-تفيررابع(3) 5ص1 0 88

8صن4فنص!رابع(3)
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بمفبانيا@5لي@وأالذبئ@لناسمقكيرعنهاتجؤ.ال@ا،مف.)ن

@قهممح@انى@سلام-،@علبه@اود-صالانبباء@أعلاممقوا@دبف@ا

إنهوتالى-،اقه-مابرضالى@ربرحةوبهثردبنه،فىلقوةيانالى--

0دثلهءوباناطظاب،وف@لممةاطتا.باه-2@- حنرافى4

""إب"

أجوبزبتلممطالابات،ضيرتعندنجلماصأنو@لاص@:
د@لعليهبقململانه@صحة،@منلهاساسلابروجهاأولد@لراة"داود

محلمملى@لدبلقامبل@ليل،@مابشبه@و
تنافىخلانه@الافا،لممحه

الثرفجمشاب.@)رتقتاد-.اقه-صا@مافين@نيا.@@@ت

وبدما.نبرةقبلةو@لرو.

حزم@قالإمامةال
فرالمادقد@ودمقشافى@احنى@ته-تاخم@ما@

عيح،
ذبىن@@@المسهزئونقالهمماشى@@يللا

@

افاتفيأتعلترن

د.ا@ليروال.

بنىقما.ش@لضمذل@كان@).ط
2

ضاجفىنحتص@ينشد،بلام
مق

@قهعلفتد-لذباء،الن@باصصرضينملان@كانواا@مقال

لى:يضتعالى-أقه-ن"،نييسمانحالفر2نوزادبقل،لمبانعالى--

علبمفهمولابغىخمحين،يمونوالممو:فقالفبأ@لخم،أناكومل،

همالا-ولاكانب@ض،
ا@ةرنطولاكان@للآكرن@ة،نودصنمصع

"،كفلنيها..أله:فالولا

فهتشو@عندالمفرونذكرهاىأخرأفىالوفاكا،مذ،-

4شبهكان).كا@ملام-لجهداوداسشارأنفها:لأيات، 1
صى

هه..سشاصء،9ف@برو@بع(1)
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لسصعأنقبلإلممحينحد؟
الاخر.ح@،

ثيلز،-نلك)نليظانجمررلالم@صه:.طالىأرىمالإطل،

@لفبلحد@فصين،ف@ى؟لاةحصلتمماا.زبه-بستغفرد@ودجمك

@لنععهبز@لكلقدطل8له:تاللمالهنجالاخر،@صمميممع*

)يم@سه،ن.يخرة@خممدعرى@ظالما@برد4يهومحليهفعمئاجمه،.،

اهذفضاب،لموإفاضاا@احممم"
الابة،و@لتولاسمفارباداود)ستل

ضل.،،وا؟ولىا،كشبابمذأشأن

لىعننيدذأ@لقرلأن.اهشىواك
داوومزلةخولابشابأب،و

أعولمنلازوذلكاب،@خعا@وفصلأفىممةلقهنا.2أفى@ملام-عل!-

حمالحبدالاالخصوم@و@لخصصينببن@قاضى@لابك@أنوأولبائه،لقضا.
حم@

@نتجللاصد@لخصمينتفىدأودأنذفىبعدتجاليمف5جمبعا،م

أخر.مالى@بتمع

أ@نمدبقالىد@دسارعكيفنلت:فإن@لا@:.حبعانال

مهأانهاع*تجلالاضظلمشالخسفى،

ب.لاذلدإداودقالماتلت:
فيبكدلمولكنهصاجه،)عترافد

ويروىمحلرمفهالقران،
اائةن@اجى.وأبهل"،اأ@ن.@ريلىتال:انه

الاتطرفلىوأئارإا،وصمذاذلكضربناترتإندارد:ففال

ء@ة...والج.

@@عليهود-دااراستنطانيرى،مقونهم

شأنسببه:كانلام-

لقمدئلأعايهدخلوالل@أ@،لر@طيهفتورواتله،@رادواعدا.ا؟من

مومةد@هنهواوضفماقمدو.،ننفداي@برفملؤلط.عنهوجدوا

بهرواستفرمحنهم،@فانمنهم،يتفامالامح@و@زمثصدلم،داوددلم

*2ص7لزى-للافرننيررابم)1،

8لأسنثير"(2)
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الإتقا+لا@مفولي@5ا،أنبه@كان4لاعليه،مندصكاكلن

الذكل@لىأىأنلالمالممنى-جثمنبهبأسلان-لاند@لقول-ومذا

ماصالوأقربأربمجان،أبوالإماملبه@فمبوالدىبقا،صاصغا.

الابات.مشعنكلامو

دد@رالاصتحفارالبئ@،ن)ننين.بينحتييةارر@سومةأنويصه:

ولإفيلاعقالهاع@بأ@3ألخنسيهلام-ال@ع@ه-
ا.

إبحل@،اصوأن"،

عل!جازا@لاضداهماأ@م)كذبعدلةتبينثمبه،)تجلاهتمالى-@مه-من

الهتفرفى،@@ذلكن.4راناسعفرخمرمة.فىببغمليشىجاؤاالانما

لا.لى-نه!-

الابأتضهقفرفىلمراب،وفقناقدتة؟وللنا@هذا@يان

بؤبلاضماوأقىالاض@يرمامحندرينالمن@ئف@ذكر@الق@ثربمة،@

إدختهلا@التها،بصأنبممبنبئولاقل،@وضل
الانبضا.صح@

حملوته،دعرإخ@@لى-ظأفه-إختارمالذبفو@للام-الملاةعبهم-

صكلرملىولنه-سجاله-@عبالحة@)خلاصإلى@ارشاد@لناسرصالت،
لخمال.حميد@وخلاق،ا،

حكمتهوأنثا،رفى،وا،لسوأتصكلمأنهسبانه-بين-م

لهأشدفر2د@دمذا@وأنار،والاثريخارا،@نالماواةعمماتفت

تحاد-:دقاد-حما،بضودليا@1،4قدبرصبحافه--

وكفر@لذيئظنباعالأينهماوماو@لأرضالشا،خلقناوط"
ا

فويل
@

او@لوآثوايئالنجلأم(27)@لنارمطواكنرلدي@

1كاصا@دمى-لمب(1) 86.
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(28)كالفخار@ققيننجملأم@لأرش،قكالميديئ@لمثالحات

أرلواوليتدكر4ايارواليذمبارك،إليكأقىنا.كتابو

)92(،.الأ@بامب

فىرا؟ولراتخماومالى-:،تعطنرلا-فىباباطلوالىاد

قيواجما،تا@ردؤ.@وما@نها@فوالمبووالم@عث@با@لا.،ببنمااو.

يومأنققربرستاق@
وجمل.ضح@بهنربن@ح@كفر@وأنصئ،@ة@مي@@

@له.او@فرل،عذوف،لممدرصنةباعالا،لا.ونر

رضوا؟@دوا@صى.-طيمجزهلالقبفدرنناخلفنا-وماأى:

خلفاذلكاقناوما@لى-..،ظاقه-إلابطهالاتنحلو؟مني@نهماوما

@اءرلوتركا@ركما@ةا:اءل.:منخ@نناها..1ف.4،لا@ثحةباط@

و@

احدماومحلا@ة،@@با@@@.@على@ئتلاخالتا.مذا@ايهرنخاقا
ولابهيف@اتا@ماتوالد،بكمهالا@ل@واالنانع@ب@بغه،رار@@وأ،@ب@،

والىضاد.فياطانباعإلىفيهابتفكرمن@ركرى

افىشالإضارةصاسم
4-

س@
@فروا..مالذإنفانذاد8ن@-:ا

علىجمغ@اوماوالارنرلواتخلقه@نيحانه-نفا.ماإلىيرد
و@لمبث.المهرسيل

علىمثتملاخلفالابيا@ومأرضوا،الصموأت@تناما@نضأى:
وتجتلىونماتاخلقنايظنرنالذينلمكغرواايخنلكئو"دآ@لبامرة.@

والاتقادللظئهذاوسببوالهوو@الب..عال@ب@@أجلقننات.@ه@@مذ.
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حابسفيهوما@لقيامةيومدلمصو@ق،با@كنرلمنهم،سدالن@

ا%صوإب،وظرثوأب
الم

ومام-ع@يهاقهصلل-أرسبهجاءلممحا
دات.سارسات@)مدمن

السبنةلاتجةانةالنار،منكنروالذبنفربلت@د-:.ونول-

لباءالف@ملتنرخءلأ@فا.:@لفاصد".مذا@فلئبمبببهم@ذحلت

الصار:و@اللاكو@ربلى:

نطيلية.أوبيانة@وإتجدانب8مقو،

)كقادوفكمربمة،اطمنخادذأ@اعون@@القبان@قول@أى:

ق@@اننفم@لاكوئنتدم@نو@مسذ.دأماو.و@دلم،كفرواين@ك

االين.@ذ@ب@يذوقىنملهمو@أضادلم،شو@محبم@لها@ف@لنار@لق

ةا.،وكفرلذبنلفى.8نه-سجاوآل-
ا

الإض@ار،متامفىلإظار

لهمكاننوطلاكأدربلمذاأنل@:للمالموصولصالآبل@للإضعار
كنرلم.ب@ب

ةالإضارفنوالذينولمءلكفروا،للنينفىيل5باة-:ل-و،

@ف@مأنال
@قيح

لمى.دموجوكفرلمجةنهإلاصم@مذا،

الاخبار@ناماواةا)ستحالةانشتفدحكحنهأنمجانه-بي-ثم

كلفسدإنات@ما@أ@وطو@اذين2شواصلأمفى:،تاففال-والنار،

لجار،.كااتيمعلأمالارض،ق

ةتط."السريمةزفىام،و،
ةالهمزوز،"الإطرأبمنى

ل@.الإف@ستنهامي@

لما@لكونتأنتتريرمن)شقالىمناوايضراب
نمالى-طته

برتضالىم@ا
ةنفثو@ل@نئئالمز.بين@ماواةاستحالة
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حكعكأ)قعىكذلدمبئا،الكرنمذاظقلمنناوكا؟والمحئ:

والنار.لنقفىبفا@بخا-أولفالما4اصتحماياتنا...4و

إنمم@يرذينا،مادنيالمفىلناقدمواقد@لتقلاين،للىمنينلانوذلد
ماذيكعل

يوموجمعلمسرورم،يثرحووبخمدلمبرجهم،
تجام@ا

@لنعيم.جناتفىخالليئ

ويسطنا@يمامابنننادنيامفىأتدصنتد@نجار،و@لما@لفدون

للسيم.عذابمنيستشونبماذلدعلىفجازبنام

لناسيمللم@ولامملا،أحقنأجر.فيالضلال@اقل-،أيهاوربد-

"يعالرنأفضهمالناسولكنشنا

@الؤشينينالاخرةفىبة@تتو@اخالة@ابهرنجاعلاقإلابةألمضرد

وماكانتعاد-،عليه-عالومرظ@،بيما@تتويةنفربق،؟@س@و@

بومابو@لعقاأب@ئوو@أ.ويالز@بعث@
دلىين@فه-سبحاالا@يجزى-مة@يا@

صئ.با@اسنوا@ذينوعنى@بما@لوا،اؤالمه

@5تعاد-:ترله-الابةمذهامام.فىب@@@ض@الاياتومن
@

صص

عر@ت،@ماطا@ومحلو6ئوأن@ا@وث@حلمأناتجز@را@لإ:ان
ا.

(1)جمكلون،اصا..و@انهم،@ام

@تهصليلا-رصعلىأنرد@افى@لكريملقر2نصبحانه-مدح-ثم

اوبىبرباركإلبك@ناهاشبهابتفقالا@ه،إشحكحةو/ينوصم-عليه

@،.الال@أورأليتأيهرآيانه،

بم.لحرالقرثنبهولاقمردعزوت.لمنداصكناب،ونر@ه:،

.29@لآبلأنج@@باةرسر@1@
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بمصولى@لكرلرأبهاورحمننا-بقدرتالبد،لمأنرلا.كناب،مفا@ى:

ا@ضو@ى:بارك،أن@..ن@@ث@ءش
و@لبركات...اتير

مليهشتملتااف@ليتفكرواأى:اإليدبروالك.كتوعبا+

أح@؟منانه!
فىبمدملماعاتوتوجيهاتتربمة،وآدأبلمجة،م

خرك@...و6لمديا

جا.كلاابمة@ل@ل@مضأصحاب)يئوأى:الالاب،أولواو@زكر.

ذيممهم@فدكانخحانه-:.ل-كا،@لابقين،عقوعيوشصمنفيه

يه،ببيننمدبؤ@نىولكني@قرى،حدئاماكانالالبابلدعوة؟

.(1)نرن،بؤ.@قومور@4ىومدهاثىكلونفيل

ةإكثرفدحه@سلام-@عيهسيما@-قصةمنجمانبابحانه-ذكر-ثم

له،اتجار.ذكركا)با.،ضهالنى@لنحمبضكروالى@قه،ربرعه

@اع@ا.ولللك،مرةا1ربهمنعابى@ملام-عليهصي@ن-@نوكيف

-:
د-:طق.د-ظ@اطالبه.نه-حا

مللالداو،رزهبنأ"
عليهمرضإذ(30)أؤ@بإثه@لديمم

أصيتإفئففال(31)الجياذلجئمثى@لصافنات
لم

كيىزعناظرحث

إلم@ئوقمس@فطفتئفىرؤوما)ك@(باطببتؤارتصتىربى

4كو-علىوألقيناسلطنفتناولقد)ك@!والأعناق

@ضدأثج
لأحلإاينيدمىلامل@لىوهثلىاكفزرلثفال(34)أنأب

1آيةبوصصورة)؟( 11.
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رخاءبأمر.صكزىاؤيملةنس@رنا(35)الوئابأتتبئ@بمدى!

يئوآخر(37)اسوصهطةكل"و@لع@مياعاين(26)أصابجث

نيرأفيكأوفامننعطاؤ@هذا(38)الأمنفاهقمقرنن

)04(،.ما-بوحسئ)ثعمدنارلهوبن)@م(حسالب

@الةمقبهذكرساقانبمةص"الاباتسفوفى
مانجحا*نص

مقول.@ر

والأولى@المأ،ما
مابلفيدناعلىيلاطعرضمالة:

ولقدشالى-:،بشوله-ا@قمودسالة@ى.نيةالمساد@لثا

قنا

سنا،قوالىدحتهشن@لنىاأى@لرعللاباتامنهتفرفى

يستحقماعلىدو%لاشان،مذافىنيلتا@نىالافىالف@"نذكر@عدهئم

@لزفيئ-:وباقهفنقرل-شا،لردا

دو@لقصوعذوفما@مبد،نعم5تمالى-:ترله-فىبالمدحانحموص

اهابهسلمان-؟

عليهماسيمان-تهادأودلحبدي@ما-حال@بففاناوومبنا-اى:

تءا@ف-شكر+وفىخ@فوفىثبهفىسل@نالبدوشمالسلام-

نلا،تمالى-اقه-منالمدحلهذاتمليلاب،أ:)نههفىب

9بنماخرذ.لى-ظاقه-برضىالىطوجاع)أ"أى:ا@لام-ع!-
)@بها.رجعاذاد@ره،الىجلالر

فموبالجباد،ا@ما@اتبا@فىعرفى@ل!اذنرله:،فىإذ،و.
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ملى@لىمانيطلقش،و.بعرض.تطقعليه،و،أذكر،لبر.:نةنجحل

@لفجر.عللعإد.ونبلهار.@2خر@إد@ثسى@رو@لقق.@@ا@

أر@لئلاثةبقف@ث@انىاءبل:منو@لمافنصافق،جمعوالماقات:

حافىما.مقدمعلىفيف@رابعةويرفع

إد:و@ب.
صجع

يع@لرالنرسوصا"
صالىكضى،ا؟.ليو،@ه@

ا.

كانذا@د،إفرصدةدصصجاديفرسثقال:اف@،أمذكراأكان

ر..@الملنلرهى،ا@رمرخ

انقتو@للام-عليهسبمان-منما@صانا@عانل-أيهطأدبهر-:@@

@مدو...@لريمة@لئكل.ايخلةافىيرلبالمشعليهعرفى

@هصرنبلتلمفونباوصفاماسئظت.نف@@اممث@اف.،مابل،

فهاو@الخامرفبل:طلراب@لخلموفولم.كلااهمن،فىيوجددلا؟

ي@و@لوتبالصفون
بعنىوجات،،واتفةالمحودين:@رعصفيط

جرتإذاوفى@وأقفها،معنةساكنةكانتوقفتاذا
ناسرا@احفاأتكا

نىجربها
5 ،

، 0 0.،0

لااستعرافمللجوخحل@للام-عليهع@ل@ن-لهماظسبعانه-ح@-ئم

أجبتإقفقاللىتنع@فقال-به،لر@الئص-سيلعلىدال@بالماتبا@

@،ج@باطتو@رت@ربذكرعق@يرب

نهل@"تالى-:قىله-فىكااوفير،عد@لالصنيرايطلقو@فو:

لثدبد،.المحيرلحب

دو@@لجدة@لصاقةي@@فا:بهوالمر@د
@ت@قجرا،ا@لتسحىرب

.91@ىبهات-4"نب(1)
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@ه@ف@حليرصول@نعنه-اقهرضانى-عنرلى@لبخارىبها،اطنر

.8لقيامةيومال@ا@نصا@بنوسقرد@"لا:وسلم-،عليه

ربى،بذكراد،والمرنليلبة.مناط،"ر
فىم@وعبادندا@تطاعن@

وال.تو@رت.حىقىله،
ادبالمح@ا*:ا،-و@جياد@@ماز@ات@)د@يلد

@رؤبة.بثجبالىا@اليلظلام

@@دا:اشعراضهبدأو@خيلستعرضر@ومردا@نفنالوالمعق:
منللبهاد،ادماإعدونمري@اوأحببتالجاد.تىات@لمااتامتحراعيت

@ريماملبضتوقدبن@،@ونصرةضه،ل@ءلا.مظوطاربىكرذ
نملس@عنواختفتنوأرتحنىافه.يلفىالقاليا@اعدادماأصاشص
@ظل@@حلولبمب

@البما،كلل@ى:@لى@ر@ر@حالىؤ@ةابافى@م
او@كا،نتهمعرلاذدادى؟اضرةعلىصالجيادات@لمان.رد!@شده

ا....ا"لاص

فايعةكاق،وا،بالسرقصحافطفقتماد-:.ترلا-فيوللفا.
منينهممءلمحرتمحلى*تدل

وع@لثرأفمالمنشلعافق،5ولياق.@
ابرفع

مفرلب@حاهوصاجمان.لبر"كبرواحمهلاخر،وبنصبلاصم
والاعناق:و@لوقعفرف.لفملطلق

وعنق.ساقص

خذال@عايه.فردواعل،@لمبادردوا@لصافناتلجفه:صا@مانظلأى:

فى
فىمرقرة.ف.@@@ر@را@اسو@بها،اعجابااقاوأ@انهاجم@سع
شالى-.افه-جلللبهادفى)ياحاجة

مذا
كل.@ن@خلر.يات،ا؟لهنهنفوسا)يهتعشنالنىمو@لتنبر

و@ملام-.سلاةمليهميخاه-مؤلىا،يتخافىءصط
@ما:.قصةمل7خرلمشدبناكجاك@المفسربنمقكئيراولثن

الثىفابئحنىله،يخلابمتعرضىبرعالجىبى@للام-صاممان-أن
ئم
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انهااسشرشظهلقحنار@لخيليوأصلذ@غزنلمصلى@عصر،@نلهن

تالى-قه-بةترلسب،باكلا@اوأعناصفربفاضقلات@ش

ديعوبارو@اب،توارتصتعاد-.له-فىشلفيرأنبرونفم

بصار.ا،عقبعابمااضصاستترتت@ى:-@ث@ى.يل

وعدثر@والاعاق،لسرقباسامطفئتالى-.بقرله-اد@لرو@ن

@لحر.علاةعقشضتهلاظبالسيفوأعافاقهاسفىصرب

سوقابضرب@ملأى:رالا@ناق،نالرقمحانعافئيل:.@ظل

ا@.@،فيلافروأكثرعباسنا.لمذاشبا@ت.االمواش

أكثرعيه@لىالتنبممذابنه-رحمهى-ارأ،الإمامير-نجىولم

@حياد@إلىدلدافناتيودتوارثءفى،الفمبرأنارضىصانماالمفرين،

ابالإبوالاعناق،اموقباصحا@فط5لى-:نالا-يئالمقمودو@ن

@با@ا...بيد.ياعا:والم@حبها

أنهكادنجم،فىلبهلممندوباكان@لجلربا@نلمتملخمهمانال@قد

و،@غزلى@احتاجا@حلام-عايهسيمان-)ننمالإسلام،دينفىكذلك

األى:@لأفىلاأح@ها،كروذا@ا.جرد!وأمرحضار@الجلد!واسلجلى

عف5فىلا:منالمراووهدبغه.بةنقووطبلامر@قه،أحمبهاياكا

رب@ء.كر؟

أى:جابباطتوأرتوببرضىلر@إعداكابهلام-@يهنه@نم

بمر..كابتة

يمعطفقعاد@فد،اليه،بهجلنلكبردوابانأمر@رائننثم

نيا.وافانهاص

ص3دبلالبئ-مدد@ب.لح@:؟@ر@(1)
طوفص573

كن@س

لنمسبر.
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@اثةلكسنونرض
فنها.اجصرلهابفس

دفىلاعوان!3نا@@

2
يمتنمانف@وجموبهاانهاوأمرلبلفمالباصنجيرنهفاالار(ول@ل@دو...

.(1)"،على@الرض.بدلمايخهاهلبحلمحنى@ا،وأء!سر@اوبمح

@ؤ@ل@لننلانهالابزتاوبلحزم:،ابنعننقلا@عالا.@ئضونال

مالفرا،؟ن،.نينأ،جمحتقلىعة...مرضوخرافة@لملاة،عنبهااشنغل

ثنى.لاةشنعمال.)تلافبها.،والروللهاذنبلايخلمانجة@ا

دنجها...لاولذنبه@@لايخليافي3سل،نبىص)دالصلاةتضبيهعونسبة

حىربهذكرأجلىن@لر،.حبأص)نهأبرأنه4الآثسق)@او

@كجابها.@صاقات@2نلاأو@لثستوارت

لها،)كر@م@و@ها.يال@01وأعنافائابرموم@ان@نقبردها.أمرئم

و.2كرلاإلىماأس)ضارةفياو@اسيخرهللا@ك..النىالايةمرظامرهذا

@ملاة...،@وآمطيلشيل،قن@ش

@)يهذبماأنقواط
علي@تلا+صيمان-أنش@نؤق@عنير

أ.مو@اوأعنا@اضربمووأنه(الحر.صلاةص@جلبامترفى@شظ

@لص@@تقلمنلاعابهل.)دلا
يخ

@سابم...@تل@@نولا.
ملإطواالىأزىالإمامذكرهامر@للايةالمقبرل@لتنت@بروان

ا
حوم،بن

قيلرباصاظفق-نمالى:ابقرله-المتمردأنمقناهذكرأنسبقاو.

ا...ةمر)نماوألاعناق،

لافهافناتالى@دودب8نوارتخىترله:.فىدفحبر@وأن

مذعأقرب
ر.و

ندفىالمفهوا@ل@فقداجلا@9ار@ؤىراجع(1)
ال@.ألابر

..90لأسالفالحى،4،تفصراجع(3)



3ولعشرونلثلثاالجز. 0

ننال@سلام-@مح@يهصال@لىننتن@عقذال@ب@د@ايهربم@الاالاتغلىنتنم

اناب...،جداونمكريهعلهوأليناسبمانفتناواقد8نمالى-:-

دقرل:والا-الابنلاءكلمق@لفشنمنفتنا"وترله:

دته...ص@نم@4ختراأى:با@أر،الىب@ت

ل:ظأنه@سلام-@عبهسبدنننةةفىتيماوأنل@-@ثرسى:،لظ

اقهسبيلفيا@د@سبمارصوا@دةنافىصاة،اصسبعير@@االبلة@لرفئ،

@جا.وأةإصإلانحطلمعين@طافافه،ظ.نيقلإرلمل-ظ-

رجلى.ئن

نىافرويخمتعا،فومييرةمرأبويخر@اعىلثخانذلكروىوقد

نا،.فرسالجامدوااقهشا.إنللو؟يدهعدنفى

له:لظالملكوأنسجة.بدلأربيمى@لبخارع@عفىالذىواجمك

اقه،ثا.)نئل
ن-.@ني@@ب@لمح@فلكيتلفلم)ىبقل-فم

فوضعبهعلاكرصا@قانهومحنىوددده.دذ@@دثئذددبالجسداددرو@
لماه،،1(.اليرمحي@4بلةاقا

ؤصببلببامدنرصاأةلصنملىكل5ل.كاظإ.سبمان:أقذكرواو@ه

اقه.صبلفىالمجامحرالماطةافويةو@ل!لالعير،@قنىسب@ل@@@ته،

عنه،صمرو@لنسبانالنسيان،يلعلىلجسانه@ى:يقل،فلمو@ى.

الاستضلريستقذنجالكتبرذلكلسمومترتهالسلام-عليهللن-الا@ل@

اغفرلى..،ربذلد،سشالفه،

د.لاقموولملقاوا:اجماع.عنكنايةالميلأ..،طرفنت،وقرل

ليال.علقأنبهنطويستنرقأنمنولاماخليكاتلدمئلهبتدأعينملىلنه

نعايققىكهمىعا@لانتنةانللديثمذامئا.@لطاصتنبطوقد

طابه.م@تحقيق@ذ@دكانعلضا؟وأن@ته،شة@علطلبهما

1صح@2نفبرلكر@(1) 98.
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صطررة

لاةبمر@ايهرالأيةت@بفىاب@ى@لصوتدبرنا@ر@لذأىا@وهذا

حبتاسبنهو؟غبرهما،وفىالمحبحينفىنابتثءثجالى@صنند
ئي.فىك@همح@ترن@انىلاثالشيان-نإنمنزتهم،رصا.لافيا/مةعص

من

@

@لف@ظ
عليهمجا%بهالى-تط@مه-دىكلفهم

ذفىأعلاقلمحعا.تقو@نولانعالى-:.لترله-فامسيرناكندذكروش

الاغدا
ا

صصلافهرسودعدينردلمفترةفيارحىأن0،0اقهأهفين
بفىعنالمركونسالهعدمايقرل-أننىلاتوصلم-،علبه@ته

غدا..عن@رلطساليمامح@ساحمبمونالافه،شاءإنالأشيا.

ينت@نم"ش7منالا.@@ومن
@

أ@@لى@نض@
سيلىنابهانالى-أفه-ر

السا.دق:ديثا@دبهرأنبدفقالالمثيثة،تجركهلام-،@@عي@ساحد@
المج@لكونوأنمناالابا@))ة!تثير@لنى@لت،مذهن@انجمافئ"،

اخمال.جمردمداراعق@ق@ارل!مذاص

@هلنى@وفتنة@فهنابنلا..كا@مناكأنهصج؟ماضوكلقال:نم

ببنلو@مالطان،؟الملاثفىةبتحر،يشلوضانفى@ملام-عليهساحمان-
أنالمج@لىسل@نولن@ز@ل.@كهخطاميمدوويرضدلم،يربههمألا-أفه
@،3،.والد@...دارجاءاو4الىرانجهالمحفرة،وطلبورجع،ر؟

لاستناسقبقادأى@لاكنا@ؤ.ر@ي@لانة،اسةلارأىأن@وف
@ص@@ديثاطافى@نا@م:،اد@ى@المر@ص@.!ا

في.

باب،سلبدنبنننةالمفصودفىذكروماأخرىأفرالكوظا،ت
تتنافىسانط@،اقرالومىما@مانهكرسىمح@اقهألضاهالذت

مع
@صمة،

-ا
ا-ماث@با.لأ.

لام-.@@

.3سلايهفتنبرنا@عررةراجع(1)

1س@مالنرآن-لفىوليررابم.(2) 0



2و@لثدررنلثال@@ص+ 1 1

سيدنكرسا@قىعلىأفىدجد@انبعم:@ولللافىالمن.ومن

الذىكلنخاتمهسب@نمنأخذانسان،:معورةلى4نمئلانشيماعنعبارة

نيحدبولمصل@ن.ىكر.كلىد@كيطان@ذلكوشدمل@.بهيمرت

ضاتمه.على@ئربمد@نالامل@

صببإفىب@فهم:وقرل
احدىصجردمر@اسلام-عيهسلإن-نشة

مم@مح@بقيتوقلىالحروب.احدىمحا@لانقنلهافى@اا"ففالرو@اة.

لك.فيسبمانتلمأندونلك،أرسينوبراريهاساءال

سببإنبصنم:وول
منعبهن@-أفولىولاأنهل@ف@4ت

يتا@وخالردمذأوأكنقه،وتذبحفظ@اب@@فاصيا@لهن،للث@

ادابنه.حمن@هفىيشد@البهلملأن@ر،صاطماست@مرأ-ساحلن،كر@ى

ختتنافي@تى@ق@از@لباطله،@لس@الالاقومنذكعك@
فيا.ا،مة@د

صا-ا؟وقافى-و@ملام-ن@ملاةمحلبهم-
متندلاوسلبم،محتلصمع

@قهاقىلمابقممرباؤنا@ذبن@لقصاصعنو@ائيب@الإعرعقلا@لنفللملها

سلطاد،1(.منبها

@لجسدإلفا.وى@لقنةد@ونالمفسرنقل@ت@:.رحمهجات-ابرلظ

نقا،بكلوعر@الاالم،ى@ف@با.@يوتتا،ايا..الارا.أقىالا@%

ييرولمنادة،،أو@لز@بود،أوفاعمنمالموص
ماسيخة@ة@تالى-قه-ا

صا@مان.علىكرص)@قاهانىالجدولا

أيىاءديثفىيتئنلمكونهبا@نشهالمرادانيخه،شلاماوأقرب

شئدرمر@عروالد@لاقىامراة...سين@انيلأ@علرفقيخ@:،ل،

رجلى"0،

1صجريرءك@ابئنميرر@بع(1) 2سو@ثرسى-01.33 0 ماوفي0

3سجهثد--انبحر@بطنيمريبع(3) 97.



2 1 ضسووة2

حمدى،إة*لامل@لىوباغفرلىربلظسبحانه-:،ونوله-

والاختبارالاقلا.ب@للام-طيهسيدنلهلماظبمانبمدى...،من

.
له.تالى-أفه-ن

ذنوبمنمقفرطمااضرلىيارب@لسلام-:عليهسايمان-نالأى:

."رلاتو

مثلهلايكملأى:بدى،خمه@دبنبنى،لاعما،،ما-؟،دبو..

البهير@مطا.اى:اب،@لو.لهى.ياإت،أة)نكهبعدىكه@لناسنلا@د.

عطامر.نربدلمن.

الىةللإسارلالملا،طدعلىالمقرةطلب@روم-عل!صاجممان-وشم

عنده.الامكلأنها

تقدبميلقعلىالابةهنهدلت5لقه-:ر@در@زى-@الإمامنال
.

طلببحمماثماولا،ايرةا@ل@بصبمانلانللدنيا،مهمعلى@لدفيهم

مبل-ت@@ته-منالمترةطلبأتعلىتح@الايةوأيناالممل@

@أ%لانفناح
ثم@ولا،@ابى@لننرةصليماننالدفيا،؟فىاترير@@

-

.(9)"،لمحا.*.االى@المببهومل

لملدواالدبا@ملا@ا4عليهضليان-طلبكبيالولا
قماحقارمع

دائم.نميممنيخهاوماالاخرةجانبلل
واعلاهخلى@تحيهللقالا.ذلدعالبما@للام-طيهسليمان-ن،

ا،فىاقهمم@
لإينالعدالةثرو@ابها،قو@،@@أدا.نيهق.وال@رص،

صرعوتقيذا@تاج.ي@واطالمظدرم،شافطدفاس،@
محلهتالى-اقه-

كل.ا،ارتجه

@للدعللبلملام-@ل@عليه@ر-
بهى@لبالنضظل@او@بنى..للظم

رض.ا،فىتعال-لفه-شرقيننفيذهلى

"بر@ض@د(9)
1عى@ؤى"7س 96.



2وئرونلثأثاللىه 1

علىسايدأقدمجمفل:ش@الممقمذا@قرطبى@الإماموضعولقد

خنبا،@كطلب
".؟نالى-اقه-مقهاذ.

شالى-اقه-حقوقأدا.علىدعل@.@مح@عولذلكأناواب:@

سرنفلضلىروالمحاوده،حدمةإ،وخقه،شرلوفىتبصمل@،سةوسا
مه

ومولزعادته،وفىرشاش.،وت@يم
ليانثى@وصته.....طا

صبهوتأنالسلام-عليه-
والافبباء،مولأنهاللانجا،لنف@عللبااله

رملا@ا@هدملرمانوحسالفه،؟مما@اسالوإنمايخها،اقهخلئ@ز@د@

.2ذلادلمجمابيندبنناصنس@

منعمالقكاقيساله.انأىبعدى،لاحدمقينبنىلانرله،ومش

حىبعد.،ال@ة
0الإجا@همغبسألولمأ-،للبهبتعكلا 0،0(9).

حثرضا.رهبا.تجرىالىخلهلححرناهشالى-:ر-فىشو@لف@.

يهطأنربهمنسايمادطلبمنما@لمحمعللتفربع@ماب،
لابنبغىط@

والإنقباد.التذليل@نض:و@بد".حدش؟

لانجبحىمل@ن@مبأنمناواقسسلام-ملهصليمان-@ا-دطاى:

@لهوذلناث@ا-،له@تجبنام.؟ب@مقلاحد

لامر.شقادةماوجطنادربم،

ى.تبرأنيربده@جمثإلىلينه،ريخةبلؤنهتجرى@بن

رد@ال@فةضالمنه،.بأسله.وشبح.@رمى@حمالى،تحرويول:.

ايا@ا.بامر.@بى:@فا@له.

ئيشذولا
يم@و@رلسللنأخ@:ب@افىتالى-قىله-الآبفوبينت.

دتالمقصولاننيما...،بركنا@قالارفى@إلىبامر.نوى@ادفة

قكرقوتاسقيخةيهوننارةفهىسي@ر،بأمرتجرىيهع@لر@نبيانالايتين

ةكتهوربأمرهتسيرسالحاقينوفى@طت@اطدفة

1نفسير@لترطبى-(1) 3س5 04.



صمحووة3)4

أى@خرظعلى@لرحمملرفأصوضبنا.صو@لثيا-وئرله:.
لطاءتجسقادينانالم@بان@شاط@ن.فى@شرناوره..ة(.تبرىالريعله

نر@نرنونهم@نهم،سل@نيالا@تى@ميةد@المباقببنا.بقومسفنهم

صيشضفى@بارنيرصالذين
ذلل@وعيرجان،والمررالؤنهاله.ا

ع@ا@ابحار.)سظتز@قومن

كلعلىمح@لرفد،الاصف@فىفينمضو6خرينصجانه-:،وفىله-

من@بل@حمفى)خل-دبنا.
@شياطين.@

مموكانز،ولبنا.نمكات.لماجمانبنالمسحر@ثباطين@أنأى.

ةبهثرلم،@تر،علال،وا؟اصلاسلباونالمصلأنموكان@مون،@لش

رم.وثر

عفار:وا؟@قيرد.و@بالاغلالببضنجممقرو،ضر@ن،:"@ق

جمع
فدوثل.منالاسيربهقبو؟ماومرصند

"ذ-فىقصرفأن@للام-مي@لبدنأباحأنهصبحايه-بين-ئم

الملا@@شبممذا@نناأى:مذا@طاؤيا،ففال:.بثا.كا@لراسعللك
بفيرأمداونلمتلثحطاؤن@أتله:وفلنا@روم-عليهلحبدنا

عاسبيرفانتشفت.عنسدوأ.خ@+،.منفاعطأى:حاب،
للنع.علولاالل.لاعلمنا

ل:ظة،الاخرفى@لسلام-عآمهلسا@دنأعدهماسبحافه-جمن-ثم

"امةبىوكرلقوافى،لزالاخرة،فىاكلفمنا،لهنط"
ةأىبر،وحن

@لقيامة.لومالبنامرجعنوح@

أعفدبثالى@ط"ءيمةررةد@انتقلتئم
السلام-محلبهإوب-

بو@.نمممنوماومبهلهلى-ظاقه-اةضجاد@ر،،@را-فذكرت
لى-:تطضال-عبر.



قي

2والثرونأثالث@بز. 1 5

نجمبسثنى@لشبطال!ئىاريه@،نادىبدأيوبمنذنأ@واذكر.

(42)وثراببارفىشتسلمنابرجلاقىاركفى(41)وعنامب

@وهينا@ه
أما"

(43)@بالأ@لأولىوذكرى@ام.رحةم@هموظم

@دبدضممابراوجذنا:أإولاتحنث،بهفاضربث@بيدكوخذ

)44(،.ؤ@ب@إنه(

@مص@نا@ن@.@لآ@مى@اتهأيوبفص@أنا@لم@@زى:ا@الإماملظ
مى

عليهافهألنرممروسابهازكافاداودأنواع@@لورة،هفهفى@لأيهورة

دو@لقر@لبلا.بانراعلقهخمهممنكانوأبوبو@لنمما.،الالا.أصناف

بممن

يخ
الاعتار.@ضصمنه

ا@ةةسبرطأسإ-:وس@به@أقهدثه--دكبضتعاد-أفه-نف@.

كانوم@وسللن،داود@نلا.وطأكثر@مةالدنيافىكانطفإنهةفومد

@لدنباالأصأنرتل.مزلا.الأصفىنتاملأيوب،نومحنة.إر.أ@ثر

رهالم@عل@لصرمنلهلابرالحاتل@نلاحد،،لاتن@نعام
1 ،

، 0 0.،0

إحاقالىنس@نجهىواح،برزأموصأبئمر@ملام-طيهوايوب-

فىو-@مو.يئاجح-على@ل-4لبوكاتلملام-علىماابرامبم-ابن
ف

عبمالسلام-.-

جمد.ووولدهمالهفىفابتلى"ولا@رلادكثوة،و@لا.عاحبوكان

يماببانعبر.،علىتالى-افه-@اهف@جملا،صبراذل@كلعلوعبر
مه@...مومنللهأ.نا.و2رعا.،

1أبوبنااذكر@بدو5نه-:سباقىلا-؟ لى-آئاله-قرعلىمععلرف0،0

داود...،.عبدفاو@ذكرذلد:،فبل

1ص7لرلزى-فمير@ض(1) 98.



3 صىسورة1

"@نمب@و،

بضم
و@لما@@نرنبفموناخ-فمىأ@وقريهون@ة

واشبه.عايهضق)ذاالاص،أنمبققىلهممنماضرذوالمضقةتب
بدنه.فىالإنسانبهابحس@لق@لميدةالالاماب:و@لص

بم-@ايهزأيها@رمولبر-والى:
م-ال@مليهأيوب-أخيدحال

حين
بالهومسنى@لشيطانقدأقتعلمأنتإربدقال:تالى-ربه-ما@

@ب@نهابئفىلجملتنىس،@ج@حلت@لنىالمبر@ةوبالالام@مديذ،

وا

ةضارل@اب،الضص@لفظى@ببينأعاماان"ئنه-سبحاحمع-

اتاطنرزوالبسبب@لثديدلغو.:إيهرامنوعينةأصببقدأفهاد

اومر.الدث،،ينةكانت@لى
@ل@و@لألم@لنمب@فظإليهسو

حلأ@ىير
مجسد:

ماوصو@لمال،سقام،وا،أضىالاصب@بب
لفن@)بيثير

عزوجل-ربه-ختادبانةلش@لاناادشجبرعذابمنمامسهنب

اقهخكمنالكلنك@نل@صبحانه-،)د-الثر-يفسبأنابىحبث

نمالى-.-

الندلههذاوفى
اذوالإجللأل،بأ،الو@نأصلر؟:أيوبمن

ثتض،فىاكتئ
حس

يهضأندونلاط
طهيترحودور@نذل@،علد

خالف-
محنا.شينابطلبأوئينا،ضناوجل-عز

ادؤأر،فىا@لام-عل!أيوب-أ@طفتايهثاتاعاحبد،
الرش...بوجببماتمهذكرحيث

الملىعبدبنلدل@ترفتمبرراأنويك@بالمطلوب.يمرحولم

بئةان-فشأىبرذات-@ثتالمؤمنين،امبرباله:فقالت
ااعلىا@صى



،912ونضول.الثالث@بزء

و@للأ@نود،@وئبنفجملنهالاجرم،ال،ش@لشأ@طفتلها:قال

"،1(.يحهاحبا...

بموشببه
إذ،@ادىوبوأ:فمبا.:.ا،رةصرفىتمالى-قىله-ألابةذه

احمى،.ا@أرحموآن@لنرصنىأنىربه

إد،و@لضا@قرطفى@كايةوأفوالافصكاهناالمف@ربئبضذكروقد

أأطذكرواجث
الديدانوا@بلا،علرزمنامرض@لام-عل!!وب-

كأق."لحهوأدجحه،منقنافىت
(.

نال-اقه-لانباطل،أقىالمماو@ن.
@ف@صا،مقهأنببا.عصم

@الناساتتادادتودى@لى@النفر.،

أمجمديةأ@راضاأكاتصوام،

يفية...أمعبية

ضىةايوبعبصدهاتلىفلىقحالى-اقه-أناءتقادهمجىوافى

حمىزك@@أيربعبوقدينبوة،@نمبنتنافىخلامرأفى@لتى@@

رحأنصبر.مانجةنتد@فى@لعبر،لئلبهضرب
ضهتالى-لق@

ت.من@ايهيرضلهنوأمحطا"و@لبلاء،@ر

وشربى،باردمغشلمذاجلكاركفى%سبحا.4-:،وفىله-

علىسطرتعنوتلقرلمقرلأولىبه،نداثهبدلهشللمابةح@

."نادى5لاقي

فلانركضل:بق@لل@ئى..بد@تحرو@@فعبممنى@اركف@،5وقرله:

بها.وحركاد@ها)ذابر@لهابه@ل@

اكنلد@أصمولانتل:
به.تجلافىالما.@غا:ب@ةالمروانبه،بنشلى

1ص2-@لمبرلسبه@(1) 3 0

3صك@لثلوصى-فمير@لنالجيلول@لبع(2)، و@رطبي0،6

2اعىة- 0
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محذوف.لقولرلتمضل،اتونرلا:.

هوات@به،أصاما@لفرمنأمابهأنبأبوبعدفادأنا@فدي@ةولل@

الهوأرضدفا.@،محا.دلهبنانا-:-ص،عصسب@قىلءاا.ةو@كا@رحم@ء:

فضربهارفى1،أضرب؟،أى:جلكرإركفرله:نلابانا.،الدو

منفنبحت
اذأسينمن@نابخالما.اتله:نت@نااالا.،منمحيزرجلهت

أ.مالفف.اضى،الاصنت.بر؟نه،بت.وثربهإفنسال@
ر

د.نبربه،نا،

دا..صمنبإذننا

أفهصبحانه-بين-ثم
ا

مة@لثفا.ايوبخبهف؟لموكرمهفضله

شاد-:نت@ل.-وادلدالأ@للهوبأنذلكاد@ضافبلص@،ص

@يالمو.أ@لهلهووبنا.

الا@باب..،لاولىوذكرىرحمة.!م،

و
نبفهم.مفدرمعلى*ئطوفةلمةكر@الايةا

إعخابأى:@سباق.@

بلاء،ىمازدب.عنهيهفناةالما.،قوئرب.فاعقلقوجبهن@،ايوب

بعدسهجمحنامأمله.لهوبنابلبذلكأبهفولمسافى،أيربوعاد

مبشملهوومبناءمرض..نواكاأنبمدشفينالماوصتفرقيئ،كانواأن

ممهواةالذإنكاالاولادكصددأولادا@ثنا.بمدهزقناهربانأى:معم،

شفاةقل
مضاعفا.عملىلمنمارت.سن

ابابلااىلاودوذكربه،رحمشاأحملن@ى..@نا،حمةر@ك@وذلك
الثدائدعلوايخبردسب@قهلعقولأصحابيتذكرذلكاقأجلومن:@@

و@لعلاءنا@لر-أنجنالرلجاةنالى-؟اقه-إلىولمجأواأبوب،صبر؟

ىاثر.
تافى-أنه-رعل@بهرله،أ.لاوو@بفانرله:.ص@:،@ما@

وبعالمرضى،و@افىاطه،شمكمندأحيا
له

شلومنهم.تشتتمنى
لهب@رأرعلىسقام،ا؟منومافاهمهم،حيانمن؟ربهل-مب@ايه(-
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محددلمبلغحتىفنناعملوأ6@لعبش
@صن@الد.

@هم،الموء:ى،
لهنن@

ص،ا..فىنتكاابئ@ن@بىادظامر@نكان.ماضت
@9@.

فقال:و@أثد.مح@ءثبهامن@ف@المننقأضرى.@نة@با.@بين-نم

ا@جدنعماصاسوتجدناهلانحث،أولابهضنثا@اضرببيدكوخد.

.8أو@بنه@

بنا،وعلى،أوإركفر،ذلك:.تجلقرلهعلىفة"سطبهربمةو@بلأإ

له.وت@ةبتقد%

ب@.ايابا@رعابيخها@إخلطالحثميثىن@تبضة.@الق:@@مشثو@

واحد.أصلبجمانحتلفةان@منقبضةسونجل:

لل!علىلجلقنث:واط
@

ابين.فىالحافوعلىم

شناأ@زفربحلففد@ملا+عليهايوب-أقنفيداكربمةوالا@ة

مح@و@ن

عليهحلنهفماوفاةماد@أى:فىيمينه.ادحمثهبزدىالفربم

@الي@يترن@الذىالمحرجلهواو@ديمي@،نىثا@عقنال-تهلى@نه-

يؤال@.أذى2،بااالفروبيافصاندرنبمينهفى@لبر

رووسب@ذا@لضرب،دضرب،@عليهرقعيخنذكرواوفد
@لإتا

عايه،فأبطاتله،حا@ةفىأنهاص@رسلأيوبأنبها@د@لمواب،أذ

صمنبرى)ذاأنه@افم
لهضىضفانصوبسدبة،ضرمائةنهاإليضوضه

ثمعرد،مان@لبه@با@ضنثياالمرءوسعيرة-حزنياخذأنوب@

قدبهرنبذال@وويحدة،ةبهاصرب@
حم@در@بينوبي@بنه،الرن@.بينجمع

نحو+جبهابوامومورت،خلال.خدتهنحسنلتىكاتبروحمته

تجام...خه

لوى@سبر@(1)
2كاسش 0
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شفاثبدلاوظنامهم،ومثديملمدهسرتهن@بففدنالهومبناوادئ:

حلفىنبها.بفاضد،صمائةيخهااطثيئ@منصحرةعزمةكخذب

بم@ند.فىحانثيخريهونبنلكفربة،مانةتفربهأن

ى@مبايوب،@عاص@أكل@لرخصة،@نهعن@لعلى@.تكلموقدمذا،

لناسأعامة

لت-
أنأو@لدة،مائة@لانابفربأن@ثخص@ح@ت)ذابهم:

فىالاقيحا.الذ@رالمذصمذا@نربشليهفيهفيشدبد،يخرباضربهصر
صعقبنانضوع.لان

@نا.

@عليهبايوب-خاصة@لرضة@ن.ون:وظل؟عر
ولاننححب@سلام-

الاقيفىلنايبينلمتعالى-اله-لانو@.،اليها@ابنه،،غ@إلى

.(1)@لغرب،عابهبغمنولايه@طال@ك@فية

ةوممثرلبر.انىجمذاايوبلحبد.جملنهسبحانه-(بين-ثم

او@ب@@لبدأةفمصابرأإفاوجمدناهتشالتالى-مابريخه-إلىعهرجر

و،.هأفيماعلىصابراأبربعبدناوجدنااناأى:
لاء،ى:

بدونعم
ألا.أصفىكلإلينا.كبر@لربرعأنهص،

عليهأيوب-ضمائلمقحانائناساتتتدلكريمةالاياتفى@وبدلط

لربه.وطاتصبر.جزأ.ع!جهاتاذ-أنعم@تى@@لنحمنو.للام-

منثىءوأيوبما@نقمصسبانه+عرضر-أنوب
@

@تنيل.
محددعقديث2باذلكأتبع

تالى-قال-الإجمالى،سيلعلالانجبا.من

1صالنربر-51فبمر@ج(1) 2صوكمبر@ثلرصىءك@1،2 0
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الأيلىى،أولىويحوبوبسحاقإبراميمباد!و@ذ@"

@مو!(46)ذيهرى@الاربخالصةألحمتاموإنم(45)@لأبصأر@
عندنا

وذا@لكقلو@ليعإحماجملكرواذ(87)الا@يارللضعلفينلمن

."(48)الأخيارمن"و

سا@،و!إبرابمدناصاد@بايم-ص@"دصا@صاأيمواذكر-أى:

فىاعةالمثرقةةالبمير)محا@و@طا@،فى@القرةأمحاب@سترب،

ف.ةدر@أمو

بميرةمم@ىبمرجمعوالابكارقرةعهسلمجازمصيد@أ،

وبمعأيفا-المجاز-صبيل
الا@مىأود4:،وبفالمرادلن

جصرةيهرنبفة،لئرو@للومالجليالآ،الاعالأعحابأى:بمار،وا؟

نممعنى@بمافى؟بصارلاو/المب،)رأدةو@بذكر@بابنيرى.ا؟

@لنافة.@للومبهرنعلىيفهامن

"والأبعاربمىا،أولى5فىله:ف:،ال@عاسل،

في
ألدت

فى@تهبجاهحرنولا@لآخرة،أحاللايعملرن@لنيئكانو@لفكر،@احمال

فىعلا.سكانون،يتبصولاادياناتىذ:لفكلريفثو@نولا

بىددروابر@زحمم.حالعلى@قدرونلاث@لذين@ى@لرضى-الومى-

اقه،ع@لسيهنسنبكلالرالنىويخهبهم.تمارلا@@لذبنا@ترل

معل،ولمنا.المجامالهتر@معلوتونحافه،ندتفىا@نعريئمنولا

".،نهمايهنينتكو@م

فقاليهربمة،"إتالأوص2تلاوصفمأسبابنه-جحابين-ثم

ذكرى@لدار...،.بخا@صةاحلصنالمإناتال-:،

6ص4يهعات-لدبر(1)
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ن@و@فى@با+و@ومحبادت.!.امحننا@ا@ينخا@أخاصام،:وسى:.

صفةوسالتفخيم،نيماو@ا@نوقفامحل.امموخا@مةبة،لل@إلعة،ة،

لهاانةالىار،ذك@
ف@ريوعاالا@لنصبلتجم.هاإبها.بص

س.أى:فبتدأجمؤكاأ.علىأو@لرنعاعنى،

@د@ر@أى:ليد.ارداوتعروتله،الن@رمئو@ضا@@ى،كرذو.

لات-ا
ر

ة.

اصينكأوبيتربلامحا@إبرايمولمباد.@@@النا@زلا.إنا@واالسئ
قخالمة.ضصلةلاضافهمونواينا،أواصخين،وبادتنا،نالاع.@

عقاب.وابئو@يخا.وماالاخرةلد@رتذكرلموسيرنجنا؟مالاص

)ضافةمنلذكرى،الإضافةعلىبئشردنبدبخما@صة،نافع،وقرأ
كالعانجة.مص@واامةخا@تن@لفاعلهالمم@ص@والىعوف،إلى@مفة@

ذكرى@دار.لهمخلصتبانيظمنامأى:

اتمحندنا)نهمورنمال:.@2بئنا.سبا.-ىمح@بم-أ.نم
اكا@ار،.المعاف@ن

نالم،وأ@تررسالتنا،طلاصطفينامنا@نمحن@لهمالعبادؤلا.ازردأى:
@فىللناتبنجرممح@ينلونالذبنأى:@يار.@@باد@@وستاادص@تليغ

تصل.@نل@يا.-نلإس@يخر-جمع@ايهريمة.وأ@صفاتاهمد.،

ولركر-@ل:.ن@-يناط@ص@عبادهنأ@ر.عددعلىنه-سبائ-أ؟ثم
يخار،.ا،@ىوكلوذو@ايهنل@بسعو@إمهاعيل

أ.ا%ا@نصل@اءثط
أأيهمعيخمابقيلىكروأمال@،@سلامحلي@ا@بم-

وخ)سحاق،أخي@ومع
ا

الوللإشار.بثأة،امتنايضرب،)خيهبن
بم

@لثدأند.تحلوفىفى@لصرمراقة
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ساابنصوأليع:
1

علىلطهمنالاساستخلفهتيأخطوب:أوط5

لههضةالىفىصةو،يتو،@شرة.نالى-افه-"خهثمإصرانيل،جمق

لامرة.باودفنق

@قماوكانلي@،بيلىتالى-اقه-يض@ايوب.ايئمرقلرؤا@اكفل:

ةاةعلىنكثر.والابالشام.

مهم.@دكرهي

بذلدوسصفبا،بهنولمراشل،.)ن@صا@يمء@وجلمرل:وه
بذ@د.نوفىمماتابا@عالقيامبا3أنببالاحدآيهفللافه

االمضا@ضءنصار،شسن،-وصنا@-:.نوله-فى@وفي@و@

5ءتننم،ذ@@دبئ)باد@ص،01وصأى:إ@يه.
والفضليراط-1

الأذى.عدولبم@علاحو@

نينالمز.عانبةبينمقارنةبفذل@،على@ايهريمة@دورةعقبتحم

فيربدوكاجانباكرتذلباحدين،،ين@@@وعاقبةالعادئين.
لأ.

لاد@:فمال-جمادلات..من@نار@

مفححةدناتجث(49)لب@ئالتتينو@نهذاذكرد"

(51)وشر@مبيخهابفاكهلآكثير.لميتعئ@فيهايخثرن50)الأبو@هثلم

@يومتو@دونماصذا(52)أقىاب@لظرتطصراتعندم،

مالهصالىزمذاإن(53)المحالب
من

لاظاغينوبنمذا)،5(نفاد

وهوفايئهذا(56)@لهادفبتسيصلزنها@نم(55)ممابلثر،

مقضغفرج@مدا58)أزوابخضكلإمن@وآخر57)وغعثاقحميم
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أبلقالوا(59)@ثالرعالوا@إكمبهه@لائزحبماممكم
لامرحبابكبم،أتم

فزثةهذالناقئتممنر@ائوا)06(،فبثى@لقرارلناقذنمم@.أنتم

عذإبم
مننذمكنارجالافىىلامالناوقالوا(69)فى@لنارصمف@

ذلإ:بن(63)الأبصارعهمزاغتأم@مخرإأئخذببما(62)الأثرار

)46(،.ارأفلى@ا@@فاضئمطق

ماذكر.الىيردذكو،م@ذا"مالى-:توله--فىالإثارةوامم
أدص:وبه@وقكرثنا.ن.@ش@لاالا.عضبق@،@ساألاياش@فىن@-بحا-

و@لفصلى.الثرف

جميلوذكرلهم،فضالأن@ا.لاهصصياهذسالذىمذااى:

عاجما.قو.رفىا،افهبرثأنالىبهبذكرون

بمحاسنهملاطقةالآباتمنتتمما@لىشارة4هذأ،5الارس:نال
ضرفقصصهم...كرذفىأنوالمراد."لهمشرفاى:ف@ر،+

لهم.@ظيم

6ن،@لتوصالذكر@نىمننوعالايكمقالمذكورمذاالممق:أو

فىالجا@ظيقولآخر،؟الى@يهلام@قنوع.منتالللاتذ@دوذكر

2خر.بابفىيثرعثمباب،فهناممبه:

فىأخر:و@ر@د@ثروعبهكتاننصل.مئفرغ)ذأنب@ل@ويقول
ا@رعليهك@يرذلدضلفىلنرماتلومجنملىوكيت،قينو؟هذا.

لا2ب...،لرلاد@علاصنمذا"

2جرصى@ففسبر@(1) 2س3 12.
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سبان@-أ@دفىلهم-الابيان@@ب،مئ@تتين@نو@د-:تعاله-وش

عظيم.وابو.بلى.صعطا،منالاخرةنى

ةوالى6ب
3

بالمتقين:ادوالمررجع.)ذابؤوبؤلان6بمننم@1

رومح@الالى-،قه-سنو.واط@تقوى@صن@ني@شقتمنكل
أ

الم

رسا@ت@لشليغا@بارلمولى-تا@فه-@صمافالمينالنيا.@@

ز،الاضفى4@من!@كربم%لمزلرةالأخ@@الضقدئصان:@@

شر.ظبعلىخطرولا@ت،نولاك@،ر@عينمالافيةفجإن

دم@نالاخرةفىلهم)عدهماشحانه-فصل.-ئم
جنات5فقال:

بواب،.الا"مفتحةعمن

نمم@للاننعهبقال:ن.الم@فى@لدائمةمةالإظافة:فىو@د@ن

م@@،ن@تله@ى@وش@فابيلوجنات:دائمة.مةقالمب@أفام)ذاكذا،

فىالمو@يهر@مئ،اطبا@دنيافى@أكرئا@@-يون@مزلا.أ@:

أبها@وشحتو@رداتما@زبدا،لادضمحظيهجناتشظهمبانخرةا،

بمقدمهم.فاوةو@ط"لهمكربمكيلملى

كين،"@فن@نتصبواالجفات.تلدفىأى:"،يخهاجمئين،.

مشة،.قرله،نيو@لمامللهم،ضسير،و@ل.@طعل

فىحا@مليإناستئنافأب،وشركيرةة3بفابابدعرنله:،وش

لهم،.8ضحيرمنأبخا-حال-و@بنات،(

به@ليهرصبيلعلابوأبهالهمخةظعظيمه.نجات@المتقينأنأى:

@لايشندونإيهنون،ث@لنحم،-المعل@نفنا؟.جل@ةفبهاوبعلسون

@طيط@أبلضنو.الذبفق،ا@لفا@همناعاكيرهأنوطلبونثللأرائد،

ال.اطفى@منببم

فوله:فىسبحانه-ليت،-وماو@ئر@ب،لهة@لفاصذ.الىيضافئم

@رمندلم
3

صر
أقىاب،.الطرفلت
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أينهقتصرنقدجا.،ذواتن@ا.نقعماكلعنفغلاوعدمأى:

نىياتضاوومقةلهمعبهنولدةعويم،لى@مالينإ-فلاازوا@قعلا

بمة.ص@خلاقإوا،وا@يالالمن

منمأضرذو@لثباب.والجالفى@لسناتقءيالتأخم@اب.أ%فى

التراثااوشمرلممئ:لانحادواحدوفتفىصن@راب@ناب،؟@تر@

انمانل.@مد@@عظامومى

نجافى@للح@م@حمالممقايلل@اء@مظيممذاأنب@حافه-@يئ-نم

ط@اب،.اطيومتوعمرنمامذا5نتال:

نبمنلم.نا.ذكراد@مذااى:التعابل،ليوم،قوله.فىوللام
@وم)جلما@لصا@عو@المفمابماجزأ.مرالحنات،

1لىساب@

:-3م
صحمانه-

ا.
بنتصولالابخطعخادجزا.أةانم:

"نفادقماله.زقنامذا@ن@ل:.ظ
س

لئملتوعاالجناتمقاالنزن-أبهاالم-ذكرنا.افىسذإناى:

له.وليىدهم،دائمرزفناصنيم،منعليه
ف

أوا@تلاعأوففاد

وذب.2وملانق)ذاوتدا،تادا@شى.تد@تالانتتاعى.

اأمنوالذينانتعالى-:.قرله-المعقهذافىوردتنىالاياتومن

مفلىع.غبرأىكلنرن،.عيراصلهماتا@لصاطوحملو
ينرحانىدي@اطمذاوبد

عاتتيم.وعقالمزمنينعن@علور@
فى@للىيم2ن@لقرعادةصمميرم-؟وسوء@لأفرينعناطءيثجا.

يرللطاعينوإتهذأ5تمالى-:فقال-بالترمب-@تريخب@قرن

مبتدأعذوت@رمذا.الاصأىعفرف.دأبرب.ناالإنارة.
ينمذأ@نرء:أى:اء%



@

كثموالفر@نللنالثلبز.

يئ.تضديرعلااتجملة@بعطرن@2بثرال@لاعننل@وجمالأ

للنقن،بةإلف@@حريم-سود@لهسا@للم@-ذكرناص؟ا؟أى:

الذيئأما@لطاعون
@

الهق،عئأفرلإعروادلجواونح@ايهفرا@طدودووزتجا

كفرم.علىإعرارمبببمرجع،رسبهون.ا@ينامرجهمننج

،

@لتىالجناتبمخلوناتقرنكان)ذالى:"المادفبهئىايملون@جهنم

نجهان@،في@والبباير@اب@.نمبم3نستمبلمال@ا@هنفإنأبوابها،@مفتت

ودهادا،يراشامىجمستوأرماانونجزض

هفل@فرضمذا.

منا.رةالإثواصموغاق،حمبم
طارفوع

أفر.عتراوما@بنماوغاق،،حمبمفىله.ونجرها.،الابتد

منسيديل@غا@:و@ر@رة@لناءفىا@بلغ@لذى@لا.و@م@:

وحمع-كنربالجرح-فئقىلهبممئذماضالنار.أمل@جسلد
ناغق@

بثبه.وما@دبد@نهصال@ؤا

ما.فىيتمئللهم،امحددناهافىهذابناهوصذأى:
فىي@@لنطبلغ

جز@.ذلدناينوتواصأجادلم،نييلان.دوع@تيحوفىنطر@رة،

وجودم.كغرم

اعلىرامتعوذبهم"ليرأى:أج،@زوسكلهمنوأخر.
والنا@،لجم

شدتها،وئعتهافظاوفيشكلهافىتث@بهلسذ@ب،منأخرىأنواعلهمبل

رالفساق.@بم

ة@زواجله:،وقوصفته،ئ@كله،مقوفىلا.اةتهوأخر،."توله

خبر..

ا.افباالنىالا؟علمطوفةبمةال@والاقي

سيلعلىلبعفىالناربفهمأمللاقيفاذل@بسبحالأ-ح@-ثم
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)حمهمرحبابهملا.معم،مقعمنىجهذاءشال:ونقريع،وووالندم

"النارصارا

لو@لدض@لدةكوبرم:لاقح@رادناس،@مقأبر@ايهنيروالفرج:

.4روثفيرش"نف@5:رىإذاس،ا؟فىهق@فلانتحميقال:فيها.

ملأر@اقىثغرلمراواأنندبمضبعضم@ايهنارلظأى:
أو"

منكثيرجمع@ىفىج،مذاتدتانبو@@ققريعبيلعلالهم@لائ@لت؟

فى@لف@ل.نماوإخوأتباعما

انماومنه،اختيار@ير@و@@لناركرهامعمداخلأى:سم،مقشم.

.4هافىذلاو.ظ@ي@اصلميى@ق

لامر@با@ى:@نار،ا@صالو)@ممرحمابهملا"زحما.بقولو.!

و@قمثلنا،سيرماسيصلرنكممشا.،فى@لنار@للىاخلينبهؤلا.أملاولا

عنا...حرهاشخاشف@راولانايستطيعو

صئاالفودتفلىير:و@وبربا،محنرفلفحلبهبفمولمرحبا5قرلا

بهم.لامر@با
ر@بامناأتوالا:@@الإعرابمقلهاعللا@ايخة@و@إلة

بلكلراهةلفبضممهمرلن@المقتمرد@لفرج2تلقرومنا@ك@ضيقلهبل

ب@..+.مرحبالاأنتم

@لذبقأتمبلئهم:رؤ@عالات@ومفى@لنارلون@ا@@@لأى:،
لم.والهلاكنما@لضقطبم،مرحبالا

أبهاأتملايمبممرحبالا@ى:@لقرار،نجضلنافدمتمو.أتم،
الكمرلالدنيا@فىدعرمموأذ@ممم،الناردخوللنانسببغ@ذين@@رط.
جهغ.ولملنارأمنزلأقر@رفئىآ،فأقبمنا
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نباحا،لهطويضنلنار،بدضرلارؤسا.لاحيةتبل@لكريمةلمبلة
فم.@تشق@علىصيل

ضحفاعذابافزدهامتلنا@عنرنجا.فرلهم:،زلكالىبنمبفرنثم

فى@

أيار"
عذاباءفاعفاز"مذأ@لعذأب/نجا،.قىولفىجاكانمن

كل
3لاضلا!@رؤسا.لا.شىرلافنا@نار.،@

هذا@المي@رالىناصصلمالنا،

الا@حبم.

ب@وشيه
لطمناإناربضاوفالىأضهم:،يةح@تالى-له-ضالآيةهت

لناولام@هم@لذإبندمفين.كمآربنا@لسبيلا.فاصلر،وكواضاسادننا

فى@النار،با@يهمبدورونعندما@ابهفر،ثيقوله(ماصا.ح@

أوفالر.:@@ف@ان@فى@كبهمبصتهزئونكانواالذبنالمؤ@ن@نبروننلا

ضرار..،.أ،شن@دمرجالاكنالاقىىمالنا

وم@تبو@@تحر@سجلمح@@ايمفرروسا.وقالأى:
رنى@ف@@قرن@

نيامننى@ا@ندلمكنانين،نفرأ.نرجال!.بهنمفى@ناك@لا@ا@نا

يدلم.ذاتوي@ةحالهم،خا.،ا،ر@ذ!ا،

"فال
انالهتىطي:

وسلم-عليهاقهسمل@داع@ابنسفيةإش:نة
أعيمأنأت3لالةأفيل:و@أة

عجباوادس،قى@لفرلندأو6حارين

؟
م@اتولجمهلبى

أمه،اوأصالتجويربةبشهواة،بهر.ابنةأسميى

قال:مر.وكفرأض.،و@سم

أسرد@لم،،منهرجليومونجعباومنرثرفاالإرن@ونورا@فا.
ا،

انىالنار،لالنتوا@ند.لاننماثركونمزلا.ماصاله@تر6ن@ح@نم

ك@4سه،لرطبى-نمر)لأ،
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يجدوفم
ينالالمؤ@نيننى)أ@دا.

الا:@بأنهم.ةنواكا
نتال:ارس

الابمار،.محنمزاكتأمبا،صحرنالم@ض"

المؤ"@بروافلمفحاا@لناراضوأبدورونبأعيهمدخلوأنب@خهمأى:

لهنهم:@ماةفقاراالدنا،فىبهمب@تهزئرن@انواالنين
ىلانربال@ناما

دخلدهاأمأصنا@لنارافى@لدنيا،منمنسخركنابنأكجال@ل

عهم؟.وزاكأآقىألاأبمارناولكن

فى@لنار،أقهموجدوأانبحد@لباشةأحوالهمعلىرونيت@@م

@و@يس

نين.ل@ؤ.قرا.لديخاومفيش@مونيس@ضكانوامنم

@ب@رل!ابلف.ص@تريا،سخرنامأخذترلا:+ت@ايهثافصاصلظ

ى.تروار،.الالحرمنن@دبم@فا.@قى@للا،.:ر@اص"نفوله،أةمحلى

فهم.خارالاص@ت@فىلهاونايخبأقدهمعلىراف@أنهعلالاصتفامبهمزة

أ8:@وقى@
أحلىما:لانمال:سنوصهان@لهار،ب@ا،نهمزافتآ

ا@نا،.له:..بضبتصلأن

ناابمارعه@أزافتبلصا،لبواأكانهم@نارفى@@ملاشمالناأى:

أنإشنة،أطلا.بهرنوا@قأنبينا@رلمتحوانياأوم@مفلا%

@م@@علبمصأنهملا@انار،إأ@لنفوا.جم@

فطنا@لفعلينأنممئعلىيا.،.سضاتخذنامة@صلثاناق:.@@@لجه

ا.الاز@رأممنهم،الاستسخاربهم:
بهم

متتلوأبمارناكا:وأنير،و@لحة

وتق@عهم
0،،0أنفهمعلىجماالامربن)نكلرسنىعلىم،

"@لنادأملخاصمقطفلك)نتاد-:.قر@ه-فىإلإضارةرأصم

عهم.ح@الفىلى@تخاصملميود

الجلةومحذوف،لمبتدأخبر6تحاعموفى@ه:.ن.نيلحق،وقىله:؟

@ه.نقر%زبدنباثاوالتببينأولاللإبغاموفىالإشارة،لاصمبيان

9عى4إيهاف-نفبر(1) 0
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عاحد-أهقصتلنىاذلد)نأى
ا-بم

نخاصممن
محنم..وت@نجمةنما@لنا-أ.

@

لابزنالتشوتاونابتنبه،لاشكص

عانلان.علبه

نيافه-أعدهماببانإبلغفدمانت@ايهرءزالاياتبهرنوبذل@

عقاب.منالطامخينأعمهو@انراب،@ن@نلك

نم
لذاالرد

@ميمن.

ونجم.

ام-و@ثليها@صلىله-رسوو@ال@زيمة،@ايهرورة@@نه-صبحاخي-
لدسمرقف!وئياننه،دصعلافيرالمضعلا@لثركيئبهيردى

لإبلبسسبحانه-)عه-ماوجماقلادمبالعردلهنالى-انه-

تالى:ففال-اا@عفلهن

رب،(65)@لقهاراراح@اكلةإلا@ل!مقومابرنذلي،أناإنماقل"

(67)ظ@مديبأ.هوقل(66)ينهما@لزيز@لضنازومافىوالأز@لسو@ت

يختصمونأ*(@لأغلىإذبالمل!علمم@لىماممن(68)نممرصضمنهأنتم

إف@لللاكةرذق@ذظ(70)نذيرر@بينوأأأنابلأإكيرحىبن

انقيرزوحىمنز-،وقعت.سويرافإت(31)طيئمنبمثراخايق

إبابرإلا)كي(أ@مونفسحد@اللائسكة)كى(ددا-@له

تسحدأنمنكماإلجيىيالظ(74)@لكفريئمنوكانامتكبر

خيرأنالمال(75)ا@ين@لهكنمتقئأمأستكبرتبيدئ،لما@لقت

فإنثم@افاضزجتال)ث@(طبيننالرو@لقهمئخلق@نىقه

فىنأنعلزريبتال(78)@لدبقيزمبدلثم@عليكوبن)كي(رجيئم
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قت@بريرمبد(80)المنظريقمننإئك@ماذ)ك@(يب@ونيؤمإلى

مغعبادكإلأ(82)أنجم@ينيغلاضرك"قاله@9)@نلرم@

ممنويخكمجم@لاملأن)لمه(أقركواطق"فاقى،قال(83)لفا@ين

أناوماأجرمنعإ،أشألكممابئ)@كل(أنجيقمغنبمك
من

تتأ.ولتلن(87)المينكزلا@ذإلأمربن(86)كف@لالت

)ه@(،.بمدحين

فلبفقو).كطكفى:لا.لهزبم-@اجم@أيها@رصولتلى-المحق:و
للائذاد

لي
وأعرضتمكفرآ،بضتم)ذائدبد،عذابنلم.يفض@ك

لى.دص@ن

أنهءبالإنذارخمحلاواننمر
@فلردلماالنابلانهابفا-،ص-

الحمن..باة؟وأخرىبأنه-تارةلهوصهموع@ضركهم،

@@لسحو@رب@فار.حد@@راامهإلاإلهمنومانه-:.سبحاوقىله-

ذافهفىتعالى-اقه-ضربدخلكلنفى@لضار،بنللزومالفهماوالأرفى

ا@اممرن.لهذخات@او@ت@،اصةأو

وصصذا@اعرن،فى5دت@اقه-سرىإدنشاك.ليسأى:

رضا،ولمسحوأتلىجلىاعاده،قفي@قامر@ص،ا،اراحد-4بحا-

@لنا@@ا،@ب@و@ا
ب

قءباده.إساه.لمناففرة@اجمنيرثى.،ول@

جممسيتين@@مايخنفىذأت@وص@تدسبحانه-أن@-ر@أتة
أو@لطاعتفللمفى@مبادة-4سبحاالرك:4-أنوييانبذات@نيىصفات؟
أفح.وبهلظبم،



2م3ونوشرلث@لما@بوه

لمعابا.آنلهميبينأنوسلم-عليهصلى@تهرسرله-سبحات-أص-تم

نجاصقل5@ال:نهيمرن@أنبحاتليليقلاخليم،@صضدر؟منبه

معرضون،.عنهلتم@نن.

عندمنبهحتتممان@لنركين:لهزلا.يا@د-قل-:@@
منرب

عملبم،صممصوأخرتمآثنيافىمدونن@بهامداباتومنبم،سفر2ن

لجتموهواكنم؟لشوله.،.سمتوحهيزاوأنع@،أحما)يهاظتوانجمب

آ.كفرفىوتحاديماتم،بهادةوصغظتكم،@فرطو@مدود،اضبالإعر

@ما.ةدصالاولىفالاية

نية@لابةوالا@م،سمح@:اقلرلهم

نجرم.ماكلوعكنراينف@م،ماكواشحيثعنادلمعلىلهمقويغ

ندهنح@أنتسهعنوسلم-عايهاقهصلىئئ.ثم

مخاخباربض.علم

ماكان"،لقر2نء،ح@شال-كاحقاكلبقطرمنالاالاعلىةلللا

مجخصرن،.اذألاعلىالملأةطمنلى.

افهئمونلاملاءنص@.وما.@سرأتا@@ا:@الا@بالملأو@لراد

ونبؤصطوبنلرنم،يصما
"

ااخنحموو@لسدى.عباسانفىفىلالملان@الا@دلمالملأالقرعا@:.ل3

ال@حا.-+ويفدصايفسدفيا@نأنجحلفنارا:.خدق،@ينلعمأصصفى

عاين،.مننارو@القت@من@القتفاجرء4اناس:.)بال@و@ل

7تصةعنيخبروسلم-عيهاقهصلىعدا-أنان"مذاوفى
وغيرهم

0،0،لهىلمبشاييدالايتمورلاوذلك

علممقلىماكلن5وترله:هكثير:ابئلو،
صتصحون،علاذا،يالملأ

شانفىيعئ.@@ا،االلذبا@شلاتأدرىتم:ابنمنلرلا@رحىأى:

.

)8،.سهعليه..نفضبلهفىربهجمتهومحالا،@لودمنابلبىوامتناعأدم،

1طبى-ندسير@ض(1) 2@ى5 36.

؟*
7ص7ض-بنبماكنير(3)ء
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آخبار@اللأنئى..علموصليا-مليهاقهصلىل-@لىسصمئشقألاية

ارحى.طريقإلاصالاعد

)بر@رأختا@مبينترضةمبين،.نذ%أناأنمالابوحيالىإ)نوجملة،

دتفصيل@شيلعلاذلكبدألافيالآياتفىحابراءثمالإجمال،سيلملى

علاوديصمرتقدير.ضيريوحى،أعل،ونائبنايخة.)ن،و/

تضد%علىالهمزةبفتعأمما،و.الاعلى،الملأشانومرصق.@االمفهرم

@لام

مذاوحى،@ر@@كعنإلالامح@افىااللذ@ايدسر@لمند.س)ثأى:

بمطأننوآتالى-اقه-ندمندرصأفىأجدنالا.عددشلاتاوحى

بينا.واضحا)طدارابهإكلفئ

ذالحة-.لسبطإيه-رأظالذىمذا@اتخاعمبحانه-نصل-ثم

فالذ@ال:نت.صصمونء،)ذ@لا،بااللا@لممندكانماد:.فىص

فاذاطين.نبثرا.خالقق@لدلائ@ربد
روحىشيخهرقختيهصر

ص+.صاجمدين.لهفقرا

ذ،،بخمصإذفول@5قبدل.بد..،رنال)ذقىله،فىإذ،"و

ب@دنموم@لوف@@ر@@ال@تمكلتمح@فى@بر@امالاش@ل

أذكر.بتقدير

دلرباالامصأنبدبلإبلب@،منا@ابث@لبالملان@والمر@دنارا:

لا@كانلالم
)بلير.باعداتعالى-اقه-لاصاشلراجمماوأكمخ،

أو@للأرض،شرنهمبامقماخردللام-عل!7ثم-لبنر:باداوالمر
والهئة.الجلدأىة،البث@امرفان@كومق

تعالى-اقه-قاليما@تامم،وئتالا@لبااللذعلمبمدمن@مأى:
لاث@لل

.+@يي@ل!آدم-موطين،بثراسخالقإتابلبى:،و@م



23@عرونو@لث@لئاالجز.

@امح@يهوأفنتدثر،صورةمح@عررت@فإزا
بلأ

س@لقاروحنياة.ا@

بم.واصمود@كي@لهفابرااى-،بهاسلا@دمحلمولا@ر@-سن

آباتتوصفهبينوطين،منخاق4دامنا6دموعفبينتعارضولا

@لىالممادةفإنشون/حمأمنعامالقأو.أب،شمنخلئأخرو@أة

ز6وصتمددز،أ@ل.ممرأنها@رتإلاصدة،وا@ت@نط6ثمناخلق.

معين@.مرحلةعند@دث

اة-اسص-وأفات-
حمايمالااروحمذهبان@لإثحارنهذاالىروح

توكييةمردكههاوأذت@الى-،مو-الا
@حا:4-إصاش-مماا@لنفخ،

وحأرعنوبساريك2نالى-:قال-@محرقه،إلىحدسبيل؟ولابه،

ربىأمرقوح.@لتل
@منأوتينموما

قالبلا،.الا@م

@قوله:.فىو@الفا.
ر
رر@دقوع:بار@ادوالمرإذا.@بصله...،ا

سب@لذ.ر،ولمبا@رىلهصا@دبنكرنبم@الالهرخروانلسف@را@ى:

بأدة.@نى@نا@لسرد@ي@لا،@لحبة

ابه@رن@مااللاث@ظجدفقال:،ذ@كبدنا؟ن@-.سبا@ين-ثم

في،.@اكافرمنوكان@بربلبى@ىالا@

احدوتتفىرلادمجمماادوبمف@تاد-راقه-لأ.لملائ@الث.)أى:

وصاربعظ،اعاعنيهروا-ربه،مرئال؟الا@أبيهف!ابليىالا

الى-.ت.اقه-لأ@ربنا@اصفربنأد@نذلك.

عا-فال
ب

جنماع.@لاوأجون:طة.@عال@ولفظ.يهث@ات:.@@

ماآخره@،عنمجمرالنهممعافانمدا
بقى@م،

اجدووأ@مإلاب،لك

أونات.فىفينمتضيجرواحدوقتفىجميعا

مرلابو@الذى:@3افهفو@لعردساخكيفئلت:فإن

باباهن@و@لتبجبل،@ايهرمةوجهعلفاما@بادة@وجمهعلىاقهافو@لسرد

عنه،فينىشمةنهدظاقهيعمانلا@@تل،

4صعثات-،ننبر)؟( 0
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@@ينلإبايسنالهمانه-بحا-@@نم
اجمليسإتالفتال:.أمر.ى

ببدى...،خافتلماق@جدأنمنعدما

اصملمئاطومرلاممرمنيرادمممربة،،خاقتلماقىله،فىو@ا
عنرتو@لائدصلهااو@لقترد،مو-أوندى.الخلو@أى:

بيدى.4ةخال@لذىأ.:

مفردة-يخرأومفردةديد-@أندتير،هذا@ثلفى@حل@ومنب

ل@هب@ياليقافىارجهعلىله،ثابتةعفةفىذاتبهاتالىاقهرصف)ذا

ادث.للرشابهتهعننه-سبحامه-آفئمع

يدص@للتأكيدفىواللتثيه@لنعة.ألبالقمرة@ليد1نفؤناوبل2نبو
خلفه.ئ@لفدرةبدهمزكل@دال

)بالسيع:!و@قتر@تايخبجلعلىلإبايىتالى-افه-قالأى:
ليلىى؟خامةالنحىلادمد@س@ص@عنمن@دانمىما

منكنتاميهبرتوأ-.
ن@كا.أى:ا@ين،@@

بهبركلادم@مبد@عن
لاستفهاماص(سرنةعلا@لىعحرهكنكنتأم@،"لهداغيرمو@من

لإنكل.والتوانج

نجرأنات@اد:بهرسلىلبرابفىإبليمىقالأى:نه،يخر.أناقال،

أدم.من
اقه-لحفه@هو-طين،نوخ@تته.نار@النقنىس.

افضل@نارأنبر.
ولاط@ين،@ان.

لدضول.سجرد@لفاضليصح

صنهالادب،؟سو.كابةفىابلي@منهذا@لتمليلأنشدولا
م

شسبردء
صحةلاننتنى@ملةمنهنإنذلكونضروعن@لالمين،ربعى

)ذأفضل،مهاالخلر@يهونحتى@لطينخيرا@ن@نار@يت@لاناالدس،
@ما@ن...طفثها@النارث



2ونو@لمنرالثالثالجزه 3

منها@رج5تجرله:إبيىمنمذأ@ت@اولعلىيحانه-ردوقد

لدبق،.برملحتىالىمح!نل@رجيمفإند

منه.حثماعلابالطردالاعصلترنيبج،ضظترله،فىو@فاء

يخهما.كانكائهالجنة،الى@رالى@الما.،يردنها،فى،و@لو

فد)بليىيادمتما@لزجر:يلعلىلإبيىتمالى-ل-ظلى:

بمجم@"ن،@@كلنو.نةا؟مئفاخرج@مرى،عصت
فإفدرجبملك،

بومدوشبى@مح@يد@عفون)نورحمتى.منطرود@ى:
ماجا.فإذا@،@مبا.@

عيد.لحننى)زدادتمذا@وم

ن@فاص:@@"ي@مثوتيومإلىهاق،فا.@ما:@فانعلىفى،ربلظ"

ثثم.ذربة@ه)ضمد"@لبمث،،برملىلمنمتقولا

صبحان@-قال-أى:المعلوم،الونتيوماداالنظنمنفإندقال،

وو،حكى،تقتضيهالظ.يبهتش
افى@رفتاذإملا@صاؤخرنىأ

افى@لبحثوتتإلىلاالاولى،@انفخةوقتومواءلائقلفنا.@دته@

)ببس.طبه

بملاضوتهرك.فدسلطافبحقند@ى:@نبعز)بالبساى:قال،8

لاعبادكلم"ولامنبنهمظنهمو،ساص،باجمبماب@6دمبنلاكو:@@اجممين.

طيهم.لىلا@رةلانىائى،دإض@انرونم@المحاين،

بهنمملآناقىد.،واءقفاء@@@@،
اجمجن.تبعدنهنوممنت

ملأن...صمى،ةقناطأى:الحبرعالرفبتدأق.فاط"وفوله

ةلأقرم،@فرلعلىأنهمنانصوبا@.@فعا.أترل،واءقوتر،:.
رم

@طص.لإظدةطبه

@نواجمل@
برترعيهواالقصم@لتمئيئزضةو@فرل@فاعل@

@ة.الق@@بلةمض@وق



عىسررة8كا

ويميى-نسصظر@ابلبس:مح@ر"فى@اد-قياقه-لظ@ى:

منتبدكنو)بلي@ى،يانجملىمننمبمملأنق-،،لالا@أنرلولا

عصاق.ش)@ز@.مذلأنجميعا،@نال@

-3رعليهافهلى@@ل@رصربا.@اكريمة،@لسورةة-شحاخنم-3
@دفيا@أعر@ضمنذالاعرضاةسور@.منلابربدأيهس،لن@يبينأن
ذكرالامرانكافمن.الب@أناسو@اأجرمن@يه@@اسا@.@انلال،ة
حهن،.@مدنبا.ولتعلئالم@ن.لل@

لاأسالمارغيرلم:وللشوكينلهزلاءأيهريخ-لأيها@رصفل-أى:
يبهفونالذبنأيا@فو@ا)@بم،بتبلبهاتأمرفامانبلبنبممحلىأجرا

ات@ندمنرمولأنابللا@ثنوة،افىأو@لفحل@قرلنربتمنص

ضه.أبلنهيخماوعادق

كدكمنضتم/النى@تر2نهذا@وما

ثرتوالثاين،بليغوعلالاصثي،

اب.ونرأو@رهإنجاحلهماقعملبم

فتوبمدومبدرمنوعدمقبهأفي@اصدق@ناس-أيها@و@نلئ-

@مالى-.افهعلمفىعدد

خالصا@لهأننالى-اقهنسالص،"ل@ورةضيرفهذاوجمد:

لىباد..وناشالرجهه،

لا6محلىوعدعلىصبدناوصلى@نه@م@طات.نتمبنستهانمىقهو@نهد

عفرربه@راجىكشهلأوسموصحبه

جدطنطاسعد
4ضة@ةفى@طنثاء8.@ل@@صباحنصر-دبنة@لفامرة-. 0؟.0

3افقالمر امامما@@0



ص،سورة"لتفسيرإجمالىفهرس

@لأيا3ر

1

ةيلفرللأبة

1 مةورة-1

نىص...ف@ولقرانص
"رزتبم

ةتل@يه@
وح...

."دالاوكر@بدفارشواز@اقيكلالمبر

بال@لا...اببنه.وطرش@و@الط.و@ا@الننا

ن.سللنلاودووبنا
م

بد....@

."رلهناى@لاايوببتوازكر

وإصح@قراهبمنا!@فب@كرو@ذ
1

..@ويمتوب

ماب...لحن@قب@و@نذكرضا

الا@فه...@هوإقادا@نذرانماثل

ر3

1 6

2 0

2 1





لوسيطالتفسيرا

لحريؤاثلقرآن

تمنيمير
)ص.و

سس

س@رلاأليمق

يه@زص-

عيرسيم@سص

@لثرون(بعو@رالث@لئابز.@)

5 1 4 ام@ا-08

النافيالطبمة

للزلفعنرطةأطبعضرق





بم
@لر@رعن@ثه

صيم

@لأظالصميعأت)كمنابئته)ربنأ
جم@(

الطبم،@فهصدق،





-

أتخ@فيف!يما@

المقحدت

للصحفتبوالنلانون@فىشدتات@د@مورة@ص"دزمر@"مورةا-

كلنواحل!،ا@لسوومقوالخون@لنامنة@ى@لسررةفى@تروليببهالماش

سا.رةسولهابفي

لقولهمالزتصبسورةاينأنسى-أكاالإتقانصاءبذكروند
ااتضالذيئلكن8ضالى-:-

"مبنية.-فرتنر@امقفرتلهمربهم

د@@نالمحتتونوب@-2
مكبة.ملهاب@رةى

الن@اسوأخر@آيستننى،بمكرلملتأنهاشا@كباسمح@الالىص@.ل،

قبالمدينةقىات2ياتنلاثسو@بم@مرا@صورةنرلتل:أنه،عنه

علافوأأصالنبنياجمبادىفلتعالى-:،له-شوىحمزة،نل3وضي

@قه...،.وحمةمقيقنرالاأصم

بونوونلاثالكرفى،لممحفافىوسبحرن؟لآو6إكاض-3

"قءررطوسبمونواثنتانللث@اى،المصمففي

9،
،0).

6ن@ترلأشىا،تمالى-أفه-عللنناهبا@لكربمةرةرتبدأ@لسر-4

ل@السواشرالارفمب@حاقىوالنه"تو"لشكليهصلىنبيه-علبالحق

من@لكتابنزبلتالى:،ل@ظواضه،.شجمبمأمنالناسخلقويى

الدبئلهغلمالمبد@تهباطق،@ا-كابا@يكأنرنا)،يالكيم،يزالشلته
".،.لطالص.لدبنانهالا

23يمبريو@رسءكاص(1)



-2 46-

صد@اط)د@دورةتنقلنم-.
النربهينرلع@حماللإنسانحالة

@لنيلبما؟اب@و@قالمابربن،صسبحان@هي@@لذىق@ل@الجز@.ومحن

بئ.عرلخاص.أ

حنة،@لدا!ا@منهأحنو@ذبنبماتقو@رواأالذبئداع@إدىنل،

رتأ.)قتلحساب.بننأجرلمونلما%موفىانماوات@فهد@وض

ل@فلالملين،@ولىأكونلانوأمرتالدبق،لهنحلحأأقهأعلىان

دانمب@دبنىلالأأعد@اقهفلمحظبم.يومعذابررعتنلماضك

التيا@أ،وموأ@ا@غأننهمخروان@لذتيناكأنتلدوة،شماضنم

المين...،.@خدرانمو@2فلا@لا

للا.ازاكطربقمنالكونهذافىتدرتهمظامرنه-بحابين-نم-6

نهنتثرمئافىضشابهاك@اباالحدبثأحقاقىالهطريقوص@حثاء،ق.

ربهمبخنرنجلود@لذبق
5 0 0

ف@فىالاريمبنافسايههماه@لماءمئأنرل@قهفىأنالم@الى-:.تل،

@نحط@ما.بجطهنمبنرافتر@.بهيمنمأوايه،كلفازرمابهنجرجثم

"،لالباب.لاولىلذكيىذللافى

@لكتمللفرأن،اتتد%؟الىفال@بعد@ناسنه-سبحادعا-نم-7

عل!اقه@رصول-،علانجاعلىولمنال،وا؟@والإرثاد@الهدايداتعل

ثيثانم،تكفيرالبؤدىالانجاعمذانبالصدئ،؟لمجا.لذ@و"-

نهمدرجاورفع
عند

رجمم...

لعلهممثلمماشفىمذا@لتر3نللناسبناولغدضشالى-:،ل-3
ا،.بتقون-لحلهممرجذ@عنرنا@ربيافرآيتذكردن،

@نهرةف@شلامرعقيثد@@@ليلكربمة@لسورةعاتوبمد@ن-8
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فلكأتجتء"خلقهعنالضروفىبهتلئروأح،فبنهفى"ال@*

مابذكرعندالهم@حووبيياقفلال،شطب@همالموبي@ان@لثرك@،جماجمة

"عاتبتهم.صو.رببمانوحمم.،الى-@@ه+

بؤمنرنلا@لذبئظوباكازتوحد.لتذكراذادتعالى-:،ل-@

ظطراللهمفلينبثرورنلماذادونهمنالذبنذكرافادخرة،با؟

انجماكانوعبادكبيننك@ايتة.@ولح@@لفيبلمرض،وا؟@سوات

"."يختلفوننجه

ص@ساقن-ثم-9
ا

لليودعالم@هم،رنههتعل@اروللباد.نه-

يةلاا@نىليرمباقاننبلنالم.بهلمالإنالآ
ل@فيخ

بم...

منأتضرلاآنف@هممح@فىااصالذيقباعبادىتلءنعالى،:@ل-

الىاوأنجبرارجيم.ور@لةصإةجمبماوبالذنجفر@قه)ن@قه،دحمة

ءون...،.شصلاثم@ب@ض@إتبماننجلمةلهوأسلواريم

نميوصقيا.ا؟و@لسمدا.الأصكةماخرأوافى@لورة@كدثتنم-10

."لبرممذاالا@روصالفبامة،

رضا؟@السوأشرمقمنشق@عررفى@وففغتمالى-:،فال-

ذانجىأضنينغئم@قه،سا.منالا
."طرون...يبام!لم

اعد.وماللقاب،م@سدبدالكلنربئصافأعده-مايانثوختت

لؤاب...كربممنللتس

بن@كقوب5لى-:تال-؟
انضا

ا،لجنقرصاالىربهم
ماوجا.افاحمي

خاين.ظلىخلرماطبنمعلي@مسلام@اخرةلهموتالأبوابهاوتحت

حيثالجنةمننتبرأالارضو@ورنناومد.،عدفناالذىقهاملىوفالرا

بعرن@الرشلصخمهحافين@للان@وتطور.لعو@افنممنئا.،

@لالمبن،.رل@فه@طدونبلباءقلمحغموفضىربهم@كمد



لها،المجملالرنىمذاب@لىعي،@كرة.فىصوطأملا،@ض-11

افى:ماثأحمامقمشرعةمقاعدعلىاشنملتوربراما

بربووعلىشالى-@مه-نبةوحداعلى@لتعمثة@لةا؟قامة@(1)

لديليكو%ورض،وا؟أت@سمو@@القطر@عنرةت@له،دة@دباص@@@

عالة...و@قسمنجميعا@فاسوخاقوالقر،م@ىوتس@حر@لدو@لنهار،

ررطروع@وكارةمنلى@لدا@،وحده)يهثرفيا.@علقعنوتادة

ضعال@:صقولاكاالامثال،ؤفرب@دوتارف@نمركا،حيئيفىا؟توفى

ملجل،صل@ا@ورجلانضصاك@ونثركا.يخهرجلاشلا@تهفرب.

يلون،.لاأكثرلمبلفه،الحدمثلاأحتربان

ي@ثوعقاب.،ئوابمقيخهاوماالاخرةالباصتأير@لناس)ب(

فربن...@ل@وجمر.تجلل4وكأالمتقين،وصءيلروفرحر،ونثص

5لى-:تماقىله-لةقذلكىش

وبوم
على@نهوات@مامة

اانقو@لذبئاتهوبخىممبىين،لد@شوىنمبمفى@ليىمودةمهموص

نرن،بئلمولا@ل@ص.لاصم".ماز@م،

رقفى@لسحواشر.نئ.ش@ش@لمورخونةتع@د-..ترله-لوق:

@تهشاهمقالاالارض
قتوألمحرينظرون.تياملمفإذاأخرىفيهفخنم

بينهمىوت@دا.،و@بالنبيينوجى.@لكتابووضعربهانورالارض

5بنلوتبمالكلموو.مالحتقركلووفيتلابظالود.ولمبالحق 00.

اطسم-وعليهصلى@قه@لرصول-تاقين)ء(
يرالنىوالإجاباتجمغ

بهاد

مذ.فىقل،لفظه.يهررةفتد@باطثه،)مدماوو@لالم@ثركين،ثبهاتمح@

لى-:تماله-وشذمقوأ،كيهر@لسوره

مننصعاتانرأينمقلاالدبئ،.،لهنحلحاافهأعبدأنتأص)قفل،

.@فر....كاشناتمنر@لب@اقه@رأدق)ناقهدون

@ذ@بيانبهنن..ت@لصفسوتل)نحثا.تمم@علىاحملوامإشقل"

8با@لونأيها@أمحددقتاصأنير@مهفلضبم،..ابتعلبهو@كلجمز؟
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جرن،.لبه%لمثمرضوا،السر@تمكلىجمماالثفامحةفهنل"

سلربب@صر@ر،ا،وعاقبةفيا،عاقبةبين@القارنةمقالإكثار)د(

قبه.لعلمافيفبهعنىانىالإنكلرى،الاستفهامطاخعليهيخلب

م..سيلىل@

مجذرفائماساجداأليلفا.2تانتصمنأمءتمالى-:له-ذلدشومن

ابلون،لاوالذيئيعلونالنينالشر@لنل.ربه،رحمةبرو%للاخرة

@دذ@كل@عاي@صأتتاد-:.وقرله-
فى@لنار،.منتنتذآفأت

بهرمنفور@ر@لىللإسلامصمو.اقهثرحأفنسبحانه-ونرله-

"..،.افهذكرمنفلوبهملافاجةفوبل

تيوالقيامة،يومصوء@مذأبيتتابوجهأفئوجل-:،عزله-وش

."ا@رقماكنتمذوفىا@ظالم@

متاعدوضاكيهريمة،"رةالمسعيهااثشلتالنىالمفاعدبمضشه

يهر...ونةبتدبربئبايهرس.@لرلهذ.ي@ركها@لقارى.ىأخر

قوسنا.وأنساللوبناربيع@اصربم@قر2ن@بجعلأنيعاد-الله-نسال

تنمبنتالذىنهو@دد
لا2علوعدصيدياعلىوعلى@قهادصاروات،

و".برصب@
@.

ب@رمحفرأجى@لب

نعرمديخةالفا@رة-
اوىطماعدبد.

ح@ب@
2ابلىلآ 1ضةأطجةذىمن7 4 0 551 ام@ع@/391



2 5

نالى:فال

مريررةصو

التفس@ير

مئ@د*ييتنزيل"
ي@يلقأقىلمما)9(!ااطكيم@مزيز@اثه

اظالعن،الدينلثهألا(2)الدئقلأمخا@لاا@ئةناءجم@باطق@ابمالت

ماأؤإب@ذونهمناثخذواو@لديئ
نمىزافهبلىليتربهؤاإلأشبدم

لهيحكمائهبن

ؤتن.لايفلى@الةبنيخلفرن،يخهفىما%تم

يخفقممالاصنطنىرلدايخذأنا@تة@أرادز(3)كفاركاذب

)4(،.اراحد@لتفارافههوتهيش@،-@اما

اممدو.@نوب@الكريم،2نللقرعلىلئنا.بامر،@لزسورة،أفتتحت

ريهبم،.@مزيز@ل@هانيهاب."بلتنز8يعالى-:ل-،

)لدمنعد-باع!-قىلند@ابهريم،دقر3ن@وصمذأ@اكشاب:@@

نص،01كلنى"أء@بم8ى.علىص:@مالباى:المزبن،8تالى-افه-

ةاندؤرإلذفي@با@هزعمكامترىقىلا.2في@نرولذ@ولي@وأشاله،

الهدى.عدا@لصو@حبولم،بصاش

شو؟ذكرإذات@الى-@قه-أنيرى@ابهربم،@لفرأنبتتبع؟@اتوالذى

الجلة.لمفاتهفشة@ال.لصنى،)حماةض@ذك.انيلكابه،

"مالى-:قولى-.نجدغافرصقسوأولفي

نناب.ننزبلى@لىبمحمم،
ا

@لمليم،.@لزين
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منإيهابتتربلحم،د-:،تا.فولا-كدالجاثبماصلقأولوفى

"،.بم@.@@وبز@@فه

لافنناح.ااضهثل@بدرقالاحقلفصأولوفى

"قؤلحمشالى-:،تجد@ولا@لتشسورةأولوق

حمنارت

صبم...@ل
".

@لىحبم.دعزبن@نزبلنه-:.بحانرله-نجديى،"سودقصد:وفى
3باؤلم-.،.أظوفوعالتلذ

يلتنزذكر.بسنى،@طبمنى@حاةنه-صبح@ذكر.أنيخقولا

منمافبهنجهرصم-،حيهأقهصلىرسوله-نيعلىدشآقمذا@
ملىدنا.@

لهو@د،إنىن@اد-افه-محندمنقىلقدأن@بانومق@القر2د@

@لعالم@ين.رب@قهفباركص،وا،الخلئ

الىونبولعذا@اكناب،الىمايدعر@لناسذلكبفىصبحاساقنم

ء.باتى..لأيهنابا@يدأقى@ناإناتاد-:.قمال-بهلىاباته،لسل

ثص.،لفابى@دصتالى-اقه-ندمنت@لمريهتاب"أت@ى:

نؤبلابا@د-عايد-ة-صبحاأقىله-و@وأشاله،)قوالهفىبهبمو@ط

جببووذلكالباعال،@ماال@أوباعالى،لهصملابصافىر@ب@املتب

"مأيهب@،لو@4نبى

باتى...،@ثاب@ا@.بئاناأشإناتمالى-:،ترلا-@ثلو@ي:.لظ

بيانفيصروحاوكرب...يئلماوترسنةق،ا@إأرلا)يهرفهو

ال،بالإشماتبو@لبا.."اال@ول.شانببانفىلمعليهمجبوماليه،@أدرل

بمببأقىلنا.أى:لاصبب.وس
@ربمحفرف)فايار..وةنبا@@ى:ق.ط@

ونع
اب.و@لعوقط"@تبا@أزلنا.أى:بس@.لاللاوس@النرلمنحالا
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ح@ما-والفبولللسلوبمايخبكلأد@نوالمر
15-).

مابمدمالئرتيبيئ،الهلهنحلصاافهأعبد5تمالى-:قىله-فىو@فا.

ر@ل-محرلبود-لمنوعوارجاشالتذ@لأق@ى@و@لبادة:فبلها.علىط

@نهوجهوعلهوقىلهبعبادة@ملمصد@أنسناه:والإخلاص

الى-/ته--

النىقباطذا@اصقاب@احهربم-.@رعول@بها@د-ا:إ@ناأشاى:

ا؟دأموماباطل،يثربهلا
ص

عبادنلىربدصاصأن)بيةكذل@

ذ@فواوخر،تفاأورباهلهصلابرمناما،)خلاعاوديندضداوعا

وحد..تال-قه-لنفوع)خلاصمعبتنافىمما

ائب@لثوصهاعنواخ@@لنية،بوصعلىدلبللايةوفىا@لثوكاق:،لظ

بأعالإلايمونلا@ر@ظب!@ور@ا،@نالإخلاصن؟
@

جاءتوند@لقاب

دا.كاكافىصيث@لية،نالوا،الافىالفىميا؟ملاك@ن@سبن@@ة

5وحدثبالبات..،الاممال
.(2)الابنية،ولا@لللاش0

محربمانب@امرومقررقلفونةمزكم@افىألص،الدبئفهألا"وجملة

ماشدبرفبلهالمااوتقر%كجدأت@ورلعماتالى-فه-ولطامة)فرد@لمباة

ملاستةاباد@ق
ح

@لقحر.أطوبعلوأضت@الاألا،"

اصاطألدبئاصر@ص،حدوليى؟@ر-و@نماد-فه-نألاإأى:

ق"يهلفدرعولثضوحدى،رجهو@هبادةبا.،و@ر@لنركشوأفش
..@يجزما:لا

"

ااقدروالذبن5نقال:ضلالنسكون.اال@@ا@ي@ن@-جاب@ن-نم

يخهمبكماللهانزلئ،اللهلىلمبونالا@يقرلمضبدلمما@رب.ونهمون
"-.

كث@،سكيءالآر.-فنمير(1)

.4سس4لفدبر-لغنذص(2)
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3وسشرونلث@ث@@ 0

لهتروخبرهالابتدله،علفعا@وعله@ثركون،بالموعولللرأد

نابوليقرالا@نمبدلما"وجهببهم،مجماقه)نذال@:.دب@تا@--

نفوغ.لاسنثناء.وادقرل.تقدير@الاطعلانصبمحلفىردق،الى@ته

المعق.فىمطيتلاقىالذىالمعدر@قامأتيماعموالزلق:لال.أمحم

لتربونا،."قولهمنو@لاخوذ

بنالوالمئركونالخا@ص،الدفيوحملهشالى-ته-يى:

علىنى@لردبتررناقه،-لانواون@لببدوماسباطلأسبوداتلفذوا

سل@وانأجلمنالا@لحبوداتهنهنجد)تاطذفى:عقبنه@ممق،

يرفعحتىهدهلناضفبعةولتكونقربى،اللهلىلمقربنال@بها،
عنا

والمحن.البلا.

بنم،جممأقهان،
ينالمؤ@منيخرلموبيناشت@ؤلا.بين:@@

لميخما"@طاعةو@@لحبادةشال-أخلموا،-@لىبئ
@صشن،جملضفه

كلمنل@ومجازرىاب،@لثرلمجمنين@لؤ"مجازى-بانرثرك،توسيد

العتاب.بو.

صق"لاصللاهتدا.لابونق@ى:لابهلىكل،5@الى-"@ته)ن،

صه.كفماكافب

اقهلاباتبودشليد@اقه،دبنكل@لكف@دايمصه@@ى:

أ"سولهذا@ايهونلاربأذوعلني،أو-عل@لىالةوبر@مينه

)تهتالىتز.بأنوأنركا.،شورللنركسجانه-صأطل-نم

مابثا.،بخاقممالاصطفىولدأتجخذأفى@هيلى@نهلو@شال:،ارلداضاكأء

@.-@@@حم@لفلر،ا،يقم@بعات

ا،ولهيتنذ@نير-و@لتص@لفرضسب@يلعلىتا@هأته-لر@ر@دلي@:

كونليأحدايضرلمببحافي-ايهنه-@ضالرن،@@م.طخاقهلاختارش



2 5 بهزصوأس4

@رل@،نجاتالملا@ءبانالى@مينرعمطلانعلىذك@لله،ولدا

@ته.لبقأسباناوافه.ابنعزبربان

منش.@نويلا-مزتؤ.-@ى:@لولعد@لقلار،أقهموب@حايه"

ته.كلوظلكل@اقهاريه،صفاوفىذاتهفى@راحد)فهمرفإيهذلك،

حهيرله؟ولدلاأتالاقيمنهفىتالى-لين-كم@و:ناة@لإماملظ

خ@روونو@ما@للائ@،@اروكينلابم
لم

جمميموير@الرىفي@نما،و@يرد

ي@.نةي@هثا.ماكصايخلقلاططفىرلاجمخذأنانهإرادرقاد:.

مابربرن.خلاتعدالاص

@م)نماخد:ومرعال،بلجواره،ولاوقىعهلالجزمضرررارت
لأككنالاتخذندشافرتخذنا@نلى@ر،5ل:كاظحو.،و،ادص.ني
.@رو@لطأولولدأفا،حمنللوكان@ننل5ل:د@،"علبن،

افلكنع@لم@ه.@مرططيتئبعو،ش@لنرط،ب!منهذاص
تم،،1،..اك.

ر@دة@@لبماقاخقهلسمثا@تنلف@وئ@ر@5ملطدى،ل.@مل@و@جمىوظل
القطدىح@ش@عبذماننجتباكعال،؟لد)@حاذا،وبالممكنات@الاتتحاقلا

نها)م@لاعتضعلها،ونلى@كنبنرطاالابئا@صرحم@يرلدة
اللدلدئ@المكلفمليئثطبمض@ه@لقىتصرتدص@ا.ك@ملاق@فنلا

رونوعا.حرأزا

ش@للىبن@ى@@@د@الكلا@ضتتفمى.@لآ@ل!@عله
جم@ىكل@3@همه،نه-تبطماعد@.صأنوقدثبتمنه،

3سابنبه@57كص)كأ



2ولمرونلثالئ!ر.ا؟ 0

دلالئ،حدوثجملزمووهلق،اجغى@أدفدودشيكونلن@بماض

كال@او@ا@لوق،ت@م@ر
1 ،
، 0 00.

طر@عنته،وفىانينهو@ملدلةا،مقير@لز@حانه-@فام-نم

وفىتسجرر@@او@لا.امرةطاوفىش@سمو@و@لارفى،طكوكأثإل

@
لى-:ظفقال-واحدة...ننىمق2كمبقخلقونىو@لشر،مى

ريكوو@لنهاركلزاليليكر6لجاىولأرفى@السسواتخك"

مسى،لاجليخرىكلو@لقزوسعر@لثنن@اثيل،هازكلث

ؤجهازصنهاتجغلثمةواحدتسمنخلقكم(5)مز@لزيز@لننارالا

الأنامئلكمرأقىك
أئهاتكمبطونفىأزو@بهنلقكمغانيةآ

نلاثيرلكمظلابفىعأتهمتئنجدخأتما
@للا،لهزئكم@فه

عنكبمممكنئافهفإنآيخنروابن(6)نفزفينفأنئ@الأسبلهلا
رولاقئل@كم،يرصنهواتش@@ق@للكمر،لمباديرضىولا

كتغبمابثكمكرصمصكمر@لثمى،ثززأصطلأيرة

)7(،.المندوربذ@تعلئم"تمنفون!

لمجىتفم@ق،باطوللأرضهالسمولتخلق"ةتألى-فقرلا-

وفملىكىصبطى-ببته-اوحهيملىاي@@نط@

ج@را@رفى،ا،ودكلصصر@تمذ.أوجدالذىصوحد.@ته@ى:

2لببدنسموة(11 3ص5 ، ت.نحهحن!سههبغلمفبللأ9
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المنن@رباطزوالناس-أيهالجم-دتر@لنىوالمصمةوادممةقباططتبسأ

ولد.ثريد@ولانجم@أناصنحالكذفى،ئاةكنومن

ملأ@لبمور8نفال:ايخنهو-علىنانيادليلاسبحاة-ساق-ثم
البل،.امح@ر@اروص@ا@،@م@

فلانوكوتال؟ب@نى.محلىبعفه@الثى.طرحالانة:فىو@اجمو%

انفما@ى..@كرر@لعما.ومنهبمفر،@@ئن@ألق)ذا@التاع،
بفيآ

ئض.ملىأجزانها

عله،و@كلييمبهالاخرعلهبهرهماوالنلر*البلوالمقعرد@ن

و@ذطرا-..مهااخلاللامحكةمتناسقةبطريقة

السامةكلرل:يفواللى.االتبر:بهووك@ايهثات:.صاح@ظل

ؤكورها.رأسهمد

."مذاةم@وبأقمذابنبخلفةو@لهارالمبلأنالا:أوجه،.وفبه

للابر.مللالباسباتعل!،؟ولفألبسهفكانماة،م@فثى)ذاو

نيجهفىفثبهلجه،)ذا@لراللأخرتب"منم@واحدصأنوشها:

سلعنماكيبهلشي@هفلامرهبثى)با.
مع

بعلر.--الا

@رأصفابعثال@ثهتتابدا،هذاكروراعلبمرهذا@نومنها:

.(9)"،بصر.افىعلبعضاالعات

@بعىتج@سيهرر...،"بقولهو@لتمبيرتماملخصهدعلاهئفى@وتال

ف@طرا،كروبةعقحدبئاكثفماالىللالتفاتعلىتسرأيخهتسر@لناظر

رتدوأبهرويةرضرض،،،ا؟وجهلىرظأ.ما@مادبةحقيقةبموركو

1صفمبرلكن@ف@-4(1) 13.
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سع@هاشالغسبواجهالذىظبز.@لش@،صرابهةفىقسهاب@ول

فىرأ؟لانلايبتا@ز.اهذ)كنوكارا.وبهون@فو.@يصره@ايهرر

مذاودنهار.عليهالذىكلفبغمر@لسطحاللبلبدأتحركتو@ا@دور.

بمدوبهررأ@ذلك،يتبمهواليلمكررا،عليهإننالنه@ر@كرر،الع

ا@ب@حركا@و@كذاالل!،م@يمرريتىخرا،حمي@الن@منالاريبدأنترة
االيلء.نارط@وجمور@على@فارااليلسسبحانه-رح@،

و@الفظ
يرصم

@لأرضطيحةنوعوي@ينارضع.ويدد@صكل،@

دنضير@ت@ذا@ان.يفرا@ا،ودورلارف@اي@وكرووحرتحا.
ا@

و

@لآ..فلرثا@مذهيستصصلاأحرتفيرأىمن

وسحر5فتالوتدرتهوحدانيظعلىنالثاديلانه-سبحاذكر-م

عى،.مجرىلاجل@فمرصو@الش

نه-سب@اوجمل-@ى:@تات.و@اطاعةوألإنقيادالتذلبلةو@لتو

قتارإلىمدأرهئمجرىماو@تامانقيادالملاص.منقاديقو@لقمر@ثمى

سكته.نقداعولمرايه،صنهابةتاد-افه-أقهمحمفىا@ر

تاالى:ظل-كات@،@@اي@دقيئعمفلام"اناليىاا@جثو@ا@

فلكفىوصالنهار.ماب@االبلولا@قر،@ظوكأنلهاينبضىلا@لئس.

يبون،.

مار،@يؤيز@@مر@الاتجرلا.@اح@؟4الاتسبانه-خم-ثم

كللى@داشارة"الاالاسنفتاح،داةيمة؟ص@"الجلةقمد%ونى

وجربلىطبمنموكا،@لاقناه
@لته

عليه.أشتملتيخمابر

مرو@،لفو،ظلالكلأطألئمرو@.تالى-@مه-انألا@ى:

1صلقرثن-22هعلة)ا( 32.

@رمر(-171
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أيفاب@ملالزبر،5وحد،ومرعيها.و@لجننبا،مرف@كل.و@

حا.نصوتربة)يه@لانبينعبا"لذنربةالمضالكنيراه،لحوص

نشمنضلقم5فتال:وحدانجتهعلىأخرى@دلةسبحانه-ساق-ثم

و@ا..،.منها،خلقنمواحدة

سحانه-.خاتم-أى:
خلقنمثعمأي@منفىسةوا-ضىف

ا..@وى@مزو@هااوا@دة،النض"ذمن

معالحلقدون@لبا؟و@لتحبير@ث@وكافى:.@ظل
العطف

علالد@لأبنم.
صخك@ن

ذلمعمنا
2

ةالقمرعلىكلدالةباهرةنه؟،فىكوأدخلم،

ةرالمذكو@مفةعلى@صراهوخلقظقه.المتمرفأفهعاس@علصآدملان

يخرمارجلذلعمنألثىيخلقاتال-نه-)كوعاذ،بهنجكرأ

صخلقأنخبثم@مكيهتفلت@نإنا@يل:وتال
ا.

2من
سابقم

نمباتأجبمنهأخلق@نا@لى
أوالابجاد.فىلاالإخبارفىلنرتبنا

خلقم،شنا.خلفمعللاطيهعاطفةغوأحدة،سنىمتمك@لحعلرف
ضفمتتمبالإبجاد،أفردتحدةوانفسمق

علئطوتمرأربزوج،

بومخلقمصلقهم،ادالمرايمنخلقم،
الخلقمذأعلالادفتالميثاقأخذ

و@لتناسل...،بالؤالدالانيهلمان@ى

ياف@واج...،أ،بةثمانامالاقلم.وأقىل@لى-:.ت.وقىلا-

بمةلا@لكل@و@وقدرته.نبتهوحداعلىادالةنيالى-لا-أفمامق2خرلب@ر
."وخاق@5قوله:وستعلاماعديةسكل

كرززوجين:والمش@ننمر@و@لبقرالإبلنص.من@@وأزلأى:
الرح.وبقا.سل@ضنابهما@حتموأنفا

ةقفير(1)
4صه@ل@دبر-4ق@ 50.

5صبمي@للليعلىصلشبما@بل(3) 90.
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تاد-أنه-وىلما%بالإقىال،@طالقعقبانه-وص-ةلوا،

قياتة.اطصي@لعلىالالإشيهرنفيأنرلها،مبنةفىللانواعمن.خلق

طرقعنالالاتعبثر@الانماممذهلادالمجاز،سيلعلىم@ل@أنأو

تأيم@لحاءس@لنازلبالما.لايوجإلاوالناتنبات،منفاكهما

بمسناأقىل.أنأوالا..منزل.اب.ببلانالسما@ننارل.لانام

ما..@ل@مقربأ.يرنإ.كلا@قا@لانأووأو@د،أث@

نالاتخلقبمدمقخلقاماتم@بطونفىبخلقم5ن@الى-لا-وش

الأنا.قخاقءاخلقه.ابهبةانيئلاث...،
قة@طر@بنلكوالانعامى

خلقاهانبمأ.بطونفىبقدرقه@ناس-@أبهطبخلفم-تماد-أنه-

ةبهوععلام@ل)دت،طمهإدلهنةنصكرلم.بانخلق،بدق.

وأننم3كهاالمرلحلومنهخر.2خلىلىلمذلكبم@كر@ثميا@حم،
وفلد@ت@بماود@بدا@ل@لقالارحاموظلاتنم،اما@لرنظلاتفى

@أضنكل.وذلكوبطرن،للأرحامخلبداالذىالنئا.
ةتدرمحللهالا@

لفه.طتهورعالى-،نا@قه-

ممين.تر@رفىلجعاناه@ين.@همن.نخلتمالميقرل:)ذاقهلقو@

@فادرصن،.فنمم@قدرنامعلوم.ضرال

لا@اللاالمك،لهربم@فهذلم"تمالى-قىله-قالإسارةصمص@

فىن:وتصربقة.لم@لاأدمارغبابالأ+سبحايمودايى-قمرفرن،فافىمر

الىالئى.عقادالابق.بمع@@لمرتمن

@ل@ليمذلماى:
صنيرته،مرمفلابعف@لمناذكرالذىان@لئ@

أقه

صبئلامبودوافىضى.،ملاكللاافى
مقفىنتمريمفةأ.،

ا...ولأوثرر؟لهأنممرنشوكيفيخرهأعباثةالىمباثنه
مرتومع

ذل@.بللانعددلةإ،
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يالابتينيخن@ماو@لنامل
وحدانبعلا@ن@ب@منناألرائيذكرنااهما

اللبلوتكويرباءق.رفىوا،@لسمو@تكخلقوقدرته.نال-@مه-

الناوالقمر@شسوتس@ر@االيل،مح@الارو@كار،@@عله
2

و@لق@ناس.@

حياكلااحلعصفىحاةد@با@لفهتهمورماولطت،قىقجميما.الناس

المحتلفة.شؤ@مفىتنفحم@لتىالانامصامجاد

@نفتال:،اليهلم@لفقرأ.لموأ@مخلف@،عن@قأنهبحانه-ببن-ثم

ضا%وتبهروان@لكفر،اليباد.يرضىولاعنكم،غقاقهيهفروا@إن

ماغنا@لالا@لةشلمسقنابد@نأيها@فاس-وا-تكض)ن:@

و@بادآلميموعن@ايثاعنمغقلى-تا@قه-فإند@لكفر،وفالإجماناصة
أجمعين.@طلقومحق

ومع
:@@@حفر،@لمبادهبرفىلابم،لىحمهسبحانه-فإنه-ذلم@

منللزبهاجازى@لىالمجاراةفرولامجارى@ل@لهم،ولا@كهمنهملا@كبه

شهجناتله@الزمنفإن
@جيم.نار@فلهاما@لكلفرثج،

مةو@لط@للمبادةلاخلمواباقايا@لناص-نممه-علىاقهتثكروالان

مكلنأةطيهمئموي@صذ@لثكر،لميرضله،خلقتنمانسهونتحلوأ

يخر..و)حمسانهونهمنيدتمبئبأنجزيلأ،

حمل@لقبامةبرمنف@ولا@كملأى:يغركل،صزروأزرة@راولاشد

الدنيا.فىاغالهاحمسبمل@ينج@ففتنماكلطأخرى،

بماكشمفيخبرلم،@ى:نبنبثكم،هالقيامةبومجمحم،ربمالىنم،
ا@فهوببرىمحلوا،بماأصاؤاللنيقوبجازىآ،لنبافىتسلون،

باءسنى.أحنوأ



26والعئرونثالثا@زه

رالعدركنبهجماعلبمأ@:ور،سربذاتعلبمجاة-."ينه.

من
@.

فىئيءعايهرزفىلا/وأسال...أنرا@مئ@نلرب@ضمرهوبماار،ثه

فى@لما..ولارضا؟

فا@رمسنى@لعباوو@ابهفر،يرطىولاقىلا:،يه:،ئيطئ@ل@لة

وجمدحهعلهويئبت،علبه،ويقرنجة،يأذنبانارلغى،شليفمللابه،

لانيهه،مر،وبمافي،اعليهوبذمت،يخىإندسا@@دعلبئبل

جنا..@يخرج:لا)ذ"،.@بلر@فىك@

ولم@كفر،@المزشينا"ال@ولايرنىلممنى:اأو
تالى-اقه-للذيئ،ا

م@لكلقيكونصا@ان،عايملكليىعبادىان@م.،فىظ
فى@لافظعاما

بنى@ىاقه،عبادبهايثربعياضالى-:.لا-كضالمق،فىخاما

ا،."،لباد..

وحدانيةعلىالمتطدةدلةا،آتأقدالكربمةالابةسنهفىىوبذلك

لحمه،علىالى-@انه-بهرشانوعلىة،ئلصوعلىكلشالى-،@نه-

فيجحدمنامايإزبل،باطنرعلى@ثاكرتص!مذأ@لبهرعاتجهفإن
@ته

د،@@مذا@نجةعادإنعر.،@لعبادةئمعهوأضركنعال--
علهودت

ة.والاضفى@دنيالث@قا،وبااربل!،بالثرحدالجا

31أنوبعد
@رنه،وك@نيتهوحداعلىلنعددةالاثلةصبحافه-م-

نفىوا.،والفرلرا.صا@نىفىنات@@عينعندي@باطفلىأتبع

سشاد-:شالوي@لا.لا.و@ل@فريناو@ل@نينالمؤ.جمنالماواةت-سبط-

نتةخؤله@ذاثمإليهمنيب@زئهدعاضرالإنسانمنوبذا5
ينه

5صيه-3@ب@@ل@بلصدث:أ(1) 91.
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سبيلهعنأكأادا@يفل"ثهوضلقبل،@ييمامننجفر!ماممننى

كقليلأ!بكنركتمغقل
ممانتهومنأم)ه@@لناراصحابمن

تلقلرح@،رخةويرصرالآخرةيحذروقاثمماساجدأ@للبلنا،ا

اأوئويتذكرإئايضلرن،لاوالذيئنيلشى@لديئيشش

)9(،.@لألباب

أند@داقهوجعلتاد-،ترلا-بديل@لكلز،منا:بالإنانوالمو@د

سي@..،.عنليضل

ل.ا.مالا@وأونضهفىمصائبنالإنسان.مايمبببالضر:وللرلد

ر؟برمار.@ل@نعير"@ررضصن.ضربالإنانلالاذاشأ@:

فىكووالتفرع،ناالةل!واعاهلدبالى-قا@د@قه-@مرحأى:ليه،منيبا@

@لىخاه.حالةفىهايدصكان@ق@الآلهة

ث.)نالب@ماندعرنفيتتدعرناياهبلتعاد-:،@ك@-؟

مانشركون،.وقسون

من"ا"ايدصكانمانىمنهنممةلهاذاضئم5@الى-:رقوله-

@ر.عنهضالى-اته+كمثفأنبعدالإتسانذألة.اطيانمبل...،

اءدبثومنهأخرى،بصدمرةا.الإععابممئل@تخرت@كهوخر@ه

مخافةبالمرععللنايتووطم-عليهأتلى@افه-رصولكان@نربف:.

وتت.بدويتابهايتهدناأى:علينا،@ل@سة

دنربها@@مر@بوعولةتيمقإليهعاكانيدعوفى@ؤله.با،و

وجلى-.ص@بارى-بها@مر@وأو

عنهماكثفنافإذابه،لنرقىولمحندالإنانذ@صالاصهنه@ى:
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نافى؟@ضرى@ن@نا...ل.لاضفتجميلعلعيمةن@وأعطيناهفر.،

عنهافىبهفوجمل-عزالحا@ق-برنىعنه،لزيلهقلالينا@يتنرع

@لنر.2ذلاتهتجلص

لاأث@ى:أندادا،تمالى-قه-جلبل.بهذأ@لسيان،يهتفولم

دون@.ا@نببد.رقلاشو@ئبا@ا

شل@افعل@ىللتمليل.سبيله،شيضلونالى-:قولا-فىوللام

اقهسبلص@نلبذال@@لناسبلفى@لحبادة،تاد-ته-ءثر؟جلهمن

إده.ل.رنفاه@نى@دينهومحن

بنتع@يضل،عرو،وأبوكئيربناوقىأ
لللاش@@يزد@أد:@يا..@

.4فلاعل

ببان@لنار،أمحابمنافدظيلابهفركختل،قالى-:،وفىله-

للنرك.الإنانمذأ@فبةلر.

بم-لإيهرألىسولأبياذ-:@@
كما.ئر@جعللنىاالإنصانلهذا

ف)ند.ظيلازمانالىتليلا،تمتعايهفركتمتعلاقلفىالمبادة...

يخا.لىحناوأط@!،@لنار@للازم@اساب

قى-ثم
الإفسانوب@نللثركالإنانمذاجمن@لاو@.بحانه-@

حمذرألاخرااليلآ،.نتمر،@منفقال:ربهلطاتللارم

."ربه..رحمةويرص

من،و.الاستهام.وموةبلبمعئ@ترام،أصالا.@،@"وكلة

نولقات:.عذوت.متدأوخبرهناوىلموعى)ممص@قى
@قنوت@

لاخلاص.ع@ا-،والموافابة@لطاعةملارمةبمعق

د.و@ارالإنح@والاشفهامصإعاته:أللل:نا.و؟
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ثما3وسا@دانافى-@قه-لحبهادةا@لاتصاعانمهر،أمنلةأى:

كا.فرنالى-قه-جاعلصكنبهررحمةوبرجرعذ@ب@الآخرة،مجنو

@@فى@
ة

@دة؟

ناظر.أىنغلوفىعانل،أىعرففىنلابستو@أكمالاشدمما

@ل@بدلالهنتةادلهاوتد@نف.@تل،أم،أيهرن.أنويمح
م

ط
ت

الممئ:4،

@لنيأمحالا،أحسنىسببلهعنيضلأداداقهجلالنىفر@@ا@أت

به؟حمترروبر@وللأخرةجذكئماوظا@دا@االيلنا.6الطامحاتمر@لازم

أتربو@اتا؟تلكفىالعبادةلانالميل،يا.افىبانه@لقنوتووصف
البان.معئفىأدخلال@ردنعلى@لقيام،،@لردوقيميلى@لقبىل

كدنفىلتشيةا؟@ر@أنذكرواوق@خصه:،ا.الارس.قال
بنذسأالتتالمرادأنوالملاصياصر.،..بنفى@ارونجلمفان،

ن@لعلهديلونجهاعت،نب@نقىولهاذد@منخولا؟تي@،فو
جما..و@لوفاط

ذرصدخلقال:أنسىعن@@ا@وابئ@ناقو@@تر@ون@أخرجوفد
أتجككيفنقاالله:فى@لرت،ومرر@لكلاوسم-عل!اقهص@اته-

عبدفلبئلاجشحاقو"-:عليهافهصلىتال-واخك.أربرفال:

ياف،ىالو-@بربر،افىأ@علا.الاالموعانصذمئلفى

ىبسترهلنل@ال:،وباهلبيهالالمالمساواةأيخانه-صبحانقنم

ةمدون....لاثنولذثمدونثنلذث

ةأند@داقهجلوايق@لذلمنركينألهؤلا.بم-@ايهرلالرصأيهانل-أى:

3عىلمبر@ولو--+(1) 4
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أالفا-عنمه-ولا@وىمن،واكانركتالى-أفه-عنلىبستوىلااة

ويصملونلايدونهوالذبنطهم،بمقفىوبمملونللق،@لون@ثعبن

الىدقاطلى@بدعرممنكلعنوبرضونوضلالهم،جهلهمبمقخى

المستقيم.@مرل@ل

لباب،ا،أورانذكوإنمالا:،بضبهريمة"الايةنه-صبح@خم-ثم

ية@لمقرل@أعابشادات،لإراوجهات@لنوبهذ.وبتممليعتر).كا@ى:

بمة...لفرو@الم@رك

انىشينكريئأنوسم-علي@افهص@له-رصتاد-افه-أمينم

الارضلىلمجروايهاوأنتماد-،قه-المبادة)خلاعىعلاير@ظبربان

بر.إلمتركينبنذروأنكه،وإعلا.ديهنثرمنيخايتمكرن@لتى

تعالى-:فقال-وضلالهم..،كفرلمفىاشمروامااذاالممير

هذ؟فىاضنواللذيئزئ@كمانقوامحوااعبادى@لذيئياتل"

بغيرأخرمونإئا@فى@لصابرواصحة،اثهوأزفىنيا@سنةللد"

(11)@لديئلهنخلصتااثهأئذأت.أمزتإفىتل(10)ج@تابه

عديخثبنأخاتإفتل(13)للنليئأؤككونألأنمرتماه

عنايتزبى
علهايرم

تل!(93
لهنحلصاأعبدافه

ا!4)ديني

أنفسهمخمروا@لذيئيئاظاضبنل@وة،منضثتمماظمبدوا

قهمفومئلهم(15)@لبيظر@نامزذلاىآلأ@لقيامةترموأهيهم

عباد.بهاثهيخؤتذيطظلل،تخغو@@لثارخمللىمن

."(16)نائقونيباديا
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أقل-ئ:إ+وا
إ

1
االؤ@نينلحباصبر-اجم@لأرص2

@

ارداو.@مادتهن:

مايفضيه.صنأقلأا.ةعياوعدر/3،من@خرفعلى@

دونوا...،ا"الذينمحاد@ياقلتعاد-:.له-بضصولى@لته

شحاةلانه-لهم،ونئريفبميخرا...أفونالذتإدى.@قللر@ه:

أ.
@قييهمانيالذىدندا.بهذا@بناديهمأنوسم-ل!@اقهعلىرعوله-ر

ل@رصوظيفةوجملتعالى-،4ذالىاضا@محيثلهم،@لتكربم

-

@).كاسوسا-عل@هاقهصلى

وجل-.عزعنه-@قبلخ

اكدىاة!ثتلالى-:.ت.قى@ه-الارص@:.تال
ااتض2ثراقة

:"آةر

ا@تؤىعلوبلمالمزمنينيلىكرأنوس@-عبهاقهعلاقه-لرص

لم.باكمابذانوفيالالباب،باولىاتذكرنخيص)شوالطاعه،

هلىللالهالىدتهمإفابفمنئروفيهبنه،فىلىمذاالمقلأى:

الما.ساناكنا..زيدو.
نىأد@لتاد-أفه@ص@ينتلزانب@ور

@ه..،يالتلا.ا)بجاب
@

لماالاشئالربلو@ببلةحنة،المنياهف@فىاحشواللذيقوجم@.

دلنه.لإرظلاصخا.والى-فعااقه-تفرىمنبهوالص

مذهفىوقىله،-خو@تدم،@تلق.سذوتا،أحنرلذينوقىله.

ؤخر.مبتدأ.حنة،ونر@ه،أصنوا.بقر@ه:تعلقيخاة.@لد

حسنةوأحمالهم.،..الهماش@دنيامنهفىأشواللذينأى:

والارض.اتالصوعرضهاجنةوسألاالاخرة،فىعظيمة

نعسى(مااحةلإ،مترضةجملأواسمة،أفهوأرضلى-:،ظونو@ه-

فى@دا.التنربهعلى)وطاكمفىابقا.حماثمماذاأعذار،إمنبهتمللىا
افه.حقوق

2صىكهالآلوس@ءن@صبر)؟( 48.
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@النر@ايئلاغصأنراتءة@م@وأرضالبهافمنرومعى:.حركلالما

لاإتكنرنوأ@موبلادلم،كموطا؟اعملوحنى@نألبتة،الإحانفى

اقهأرضفإنلهم:تجلإلبهاكلوصرفالإحان،علفرالتومقفيها

أخر،دلم@لى:لمراوتو@لؤ،اخنجتمصفلاة،ك@يربلاد.ووات،

إحماناايبزداثوبلادميخرالىمهاجمرنهمفى@ماءينو@بالانجيا.وائنمرا

اء-هاإلىاعةوعا)حناك@،الى
ام.،.

"(9).

@ذ@عبادى@با5تمالى-:الممنىفرله-مذافىررلت@قىالاياتومن
ن

@يناثم!الموتقةذا:ننسكلناعبدوتفإباىواصةأرضعان3منرا@

نرجمرن+.

ونبونى@لصابرإ.مماانتال:@محابان@عاق@حةصبحان@+بين-ئم

علىوو@لان،ا،مفارتةعلونيوفى@لمابرانما@ى:حاب،نجيرأجمرم

أجرلمبوفونأفه....."طةا*.سيلفىوالممانب@لددائدقعمل

مرتجدمرنلالانهمامب@ين.أطمنصساببغيرذ@علىكل@لنيم
فة

عنيم،ثو@بو@نجمزبل،ا.محعامن@لحابريقلهؤلا.صبحان@-أعده-ما

ه.و-تافى-مر@قه-ذال@فيصنما@لنىال@

بمالايقدىصولمبلهضافىأجرمافهبريخمأ@ت@لثوكافىتالإمامل،

صاسب...حمبايهح@ولإبسظصلحر،حمر.@

لانله،لاكات34واصبر@ن@ما@علىأدثو@بتم@الايةأنوالحاصل

صاب@@قحتلابد@لوماكانمتناه،فومابا@قحتيخعلعى.ص

أفرعليصأنتقتفىيلة،@وبةوةعميةففآوصمتنا..فيرفهو

وبزمالمبرعلابتوفر@نلنبر،نعند"فيماوطامعأد@ه،@فىنو@
نفه

لأا7صا4@كاف-نمص(1)



مر@ز@رةصو2هلا

عأبئفإنتجبله،وبقيدهابزمامه،
يردلا

أخيريجلبولال،شتضا.

وفعفدبهروهابدفعولاملب،قد
0،0

للناسيينأنوصلم-عيهاقهصلله-رصسبحايه-أمر-نم

@@لهنحاداأقهأعدأنأمرتإقتلففال:.خا@تهبهما@ر.
بن،.

6محباد"لبأنو@ل-كزاقه-تجلمقامرت)فىعدبالهمتلأى:

معتجنافىكاذل@كوأرإ.،او@لكلمضئهاجماللالصةظ
@تامة@لطاعة

ا@ط
"نهسبحا-@

لهأخلصبانربىأمرتأى:المسد@ن،اولناسلانتواس.

@@
وبر@ماددينراسعلىكرنأا@امللا،وبمنامااخلاصساادة@

@ه،

له-وطا@)خلاصىفيبى@ناسدىة.حمتى
جل-وعز

@لمالمين.ربفهومماقوعباىونطعلاقإنتل5@الى-:لظ
أ.ل@بئوبد@هنرلا

ين،.أدلأولوأنارت

ربىعيتإنأ@افققلإ5بحايه-:وقىله-
عذ@

عيم،@وم@
وللثركين.@لرككلانبةل@وءببان

ظمربى،عص@انأخا@)قبم-@كللادصل@الم-وقلأى:
وهوإلحساب،شمدال،مرا،@فلبمبومعذ@بلامة،@@و@@لعبادةيهام@ا@

لهخلاصا@اكثرلمخا@ق،عذابمنخرفىلثدةفالاولذل@مة،@لقيايزم

."اء:عدطوعانعلةلامر.،الا)فيووجلى-عز-

فالىه@ته-أينا-:لهم-ونل@ى:8دينىلهنحلصاأعبدأقهتل،
لاعادأعبمهالنسمروحده

من.@ولا@ألطها:صرك،لهاصجرم
.

أو@لت@لف.ارباه

5،4صبر-،لف@نفبرس(9)



3كلارلشرونلثالنا@بز.

يمبا@ن-3وعل!اقهصنبيه-لمصندشالى-اقه-أنقىىفاث

عليهموأنيه،@@ا@@لت@طاتعنجعيمرأ@نأنه@خو"بأصالبللناكط
،

ذاك.فىبهبتأسواان

باناولا-وسلم-ع@يهافهصلىرسوله-تال-اقه-أمياجمل:،لظ

رمامونهبأمجرلمباننيا:وثايخها،والإخلاصلبادةبا@اموربانهيخبرلم

لب@لذمنفهبربومبانلثا:وناوا"انقادواأطاعمنأولنجم@بإن

اقهومحدوانقادالامرا@لبان@يومبانورابا:@لعصيان.قد%عل

فى@لىين،قملبه)ف@اراوأكده،وجهلبغعلافيلهواظصشالى--

وح@
ما؟

ا@ملج@ا
ما-أعبمرابقرلا:،يدموتمهيدا@تهدالفارغة،

منثم

فالى-:ظقىله-فىنملأمر
يعو@لتضلتهديددوت...،منماسئنمواعب@

ا.مانبليعلىمائدمالؤتيبوالفا.

أولأفىمنأحها@ثركون--@@ذكرتلامر؟انإذا؟لمعق:وا

عموصيئ@لسل
نهدومنضبمرهأنماثنمفاهبدواوحده،تحالى-فه-

-

أقهلنموجحوبمسركمعانجةسو.تربعافترونوجل-عز

لى-.ت@-

برموأمليهمأننسمخروأالذبئإصربناطلنقلوفوله:،
شامة،

8..خسرواالذبئ5وفىله:قاطةدصعنيمرفىمنعاتجةلصءيبان

ان.خبر

ثتلأى:
اأخاموالذبنلمونالاس@بى@أثر@ين:الزلا.اص

اوخرالذينمالخاسروقنمال@زممنم-كاوحد.تاد-قه-باثخهم

برموأم@مأفنسم@
نمبممنوحرما@م@نار،فى@@تا@ملمبم@ببة،إ.@ه@

ين.@الؤ@س@د.ياد-@مه-أع@@انى

@ى،95.@بمء3لحه:أ(1)



مريكسورةك@.

لمئركينامؤلا.نر!للإشماوأهلم،)نخمواخرسبحا@ه-ل-وف@

ذللالمليهمفىقواذسنماس@دار،@دخرلهمبب@فقطأنفمنجروالم
ذبول@نهؤهابافقلىبنة@لا.مقنواكا)نوأمليهم،وجنبينهم@بلنهم،

ه.ب@ربرعلا

سرمر@ذلد@@وبهك:
ديرهاو@نا@امالنأكيدننةشأابين،ان

بهمافى@ل@نسرانذا@@@بأنللإشار@لتبيه،جمرف
ادناقيبلغقلى

بابه.فى@ايةو@

@سبعانه-:،وتوله-
حمروس@نار@مننلاللقمضمنم

فا@ل...،الم

والإجمال.الإبهامطريقعقلهتهوبدالخسرأنلهذاتفيل

جمع@عا@ل:و@
هنابه@والمرادما@كتا،تعالالتىب@وأصالا@انالا،

منالاصمذاالا.@ا:وأ@الق@كنم.ومقفىقمشيهون@لنار@لىطقات

نوقلنى@ملللنجما@منتقى@خا@عالملفى@الاصل)ذبهم،@م@اب

عرقة.ونحتهملمشوكينا

مقأخرىوطبقات@م،شمنلانارمنطبقات@لثركينالزلا.أى:

يتبموتولاجانه،كلمقبهطعاطرن@م@ضهم،@لنادمق

شها.@لتفلت

مسةالإنانمافىق4الظافت:فإنصاشيته:.فىالجلل،

با@فاال@3ماتت@

علأحد@افديقاسماطلاقبابمنأنهالاول:وبر.:فيهقك:

غافىالنار؟تتهلآخرظلبهرن@لنارمقنحتهانىان@نات:@الاخر.

للإبذ@هفىنية@لفوقاصشابهةكاتاذانجة@لظآ@لتخاأن@لنالث:هركات.
والمصابهةء"المماثالآلاجلحمهاباحميتارة،لرو@

5سعلىيب@ي@-3@بللحية(1) 9



27ولمثرونلثلبزء@ثا

لىيودإ"،عباده.به@قمجوفافىذلك8ترله:الإضارف@وأصم

لمثربهن.الاودندنه-سبحالثمه-دل@دبد@نس@@ذ@ب

اومجنصحقعباد.،بهتالى-اقه-ففي@لشميد@مذابذلكأى:

اد@لنار.فىتأنضانهسضلأوقرلكلوتجذواله،لممابوصل

علىبدللناستالى-@ه-ندا.ن،فانضمحبادبا5نالى-:وقىله-

اعاتاتزءواأنياعادىعايماى:علهموففلهعم،رتهه
اوتجتشوعى،

س@
ون@ى.خطىمحندواوت@+او@شنىرضاقتنالراا@ف،

تدث@ايهر@ةالاباتهذهضى@اد.ال@
س

افىبالعلا.@صابرالن@ت

نه-سبعافه-الحبالة@لاصل!توأصناد-،الا@قه-ننلهتدأرلابم.

فىأاشروماإذاالمصيرسو.منإثمركينوحذرتمتنوعة،باساليب

وكفرم.يركم

ذلدأتبعأليم،سذ@بمنلامنأعال.ماسبحانه-بين-أنوبعد

نيم.منلدتتيئأعد.مابان
@

بم،
تاد-:فتال-

بناجتةوالذيئ"
لهمافهبلىوأنابوايمبدوهأأنتالطاضا

أخه،فيتبمون@قول@يستصرناديئ(17)عبادفبشر@لنشرى

خهأؤن(18)ائ@بابأولواموأولئكالثة،الديئءدامأول@ك

اائضالديئكند(19)ار@ا@قتنيذشأفأتعليهكا@لذاب

@ها@لأخهار،منتجكرىمبيةغرففوقهامنفرتلهمركم

)02(،.الميادافهلميخإتلاوفد@ئه

عنام@را،لشيطلى-؟تعاىسردسملىكلي@لل@والطاغوت:



مر@لزةر@و27

سسلمم@..،فىصدأطمجاوزةومرياطحيان،مأخرذ@نبها،وما

فث.والمزوالمذكوو@بماءاراحدفى

8وجمامتدأ.@لوعولوالامم مةاشطلبدلرما،بعب@أن4

اطني.س@لبئرى،لهموبها"،لطاغرت،

اتمضالى-نكيرعبا،مراوكرأتلا@لاضعجادةاجتبواوالذبنالق:وأ.

دخص@كلاوأنبلراسود،امذكانأيا
ع@ىو@وع

وجال@.عووحد-له

مندوكم،فىب@مظيمة@لبثرى،لهمذلد.يفلونللذالنأو@ئد

يوع@ابلح@تعالى-اقه-يدىبينبصوقوجمنكاكم،
دقيامة.@

عبادبم-@ايهرصرلأيها@رنجئر-اى:افنر@بادتاد-:.له-وتر
كم...صفاوتلثنبهم،ناده.ق.@ذث@

صفاءمحلىيدلبحانه-.كاوصفم-ثم
@لو@م،وطهلىةعقولهم،

أضه...،.فيتب@رن@لتر@يتمرنالىيئشال:،

د@انثهبالض@ر@د@أنشها:الاشفيص"لةاجض.فىصولاللاه

و@لة.ايهتابنبه.ليا@ناالإسلامت@ا@بممايك@لأصنه،بتبمون

بهبالمنموخذا؟ازصمعوالانضل،اراحببالأحنوالمراد

ش.و@ط

مع@لعتابتركونثم
فندل،ا،لاةلنرباويأخفرنجائر،أنه

لتقوى...،.أنربنعفرا)نو5نال-تال-؟

و@ننبه،ماعرتبتمشاقبوا.كنلعانبغ@ان8:-@صبحا@ل-و؟،

لامابربئ،.خيرالرصبرنم

حسناوالاشدسنةاطقىالا،نيستمصانين@لحنى:فجون

."حا.بدمربمايخاخنرن



3*ونويضالثاكللإره

طةأكاتا+كاصالائرالماشلفالبالض@لر@دأنونها:

@يب@@فبتبمونتباينة،أقىالالى@لاسمنيتصرنفمضب،صر@م

غر..ويبفرنانها

اك"نرله:تصهمامل@صاحب@اكثافل3
نيتب@رن@لقولبتصرنبن

8..الحشه

لاوأنابوااجتبراافينلم
أرأد@).كايخرلم،

بحم
انوبهوأن

الدفي،زفدانواحوان@وار@...@@@كلاتألاضنا@رالإنافيمع

افإذاالافضل،وو@لفاضلص،@طبينممبوون
اصوان:أصعترنهم

بانوااشأماصشلعلىيمونعرفهمارأس...اخارواومندوب،

@د@نه...

أصأوعرنك.ي@ل:وة:@ض6ن.@نيانويخرهلضأنبستمرنويخل:

والإفضاه...وللاتمارو@لممر،@ضاعرنو@أحها؟نجتبحرن@ته

محاصننيديثاطفيصع@نقومخيجل@@رجلصجم@س:نوص

مابأحمنفيحلثومساوى.،
عاويمف3ح،

سو
0 0 0 5،1(1).

نهما-أ@رضعباس-ابنالمانررصجرأ،@قرلى@)مذأنأنا@ولت

بم@.@ايهرا@ال@ئنىن@ظامر.@صنهواب،،@صإفى@توالا@أتربمو

الالباب،اوواموأولنكاقهالممهأولند@اذبننة-:.صحاوترله-
مف2خرئا.

عبادةأتجبرا@ذبنالمؤمنينهزلا.علىتالى-@فه-

دة.@لعبالى-فاقه-اواخم@و@طاع@وت،

اتمقبم،اطلالى@لمر@،@@)ددبن@د-تا@د@م-لذبقلاأو@ى:
ة،@طامر@والظوبيمة،الفروالمداركلبمة،ال@ص@دقرلأمحابلم@وفدلم

."@تبة

صيمشاف-،"ندصبر)1،

@رمر،



اربرسورة@ث@

@بل:ةولدا"المحضفدر@لتقلبد@دلالةألاإلأوفىتالارمىل،

كل.قيدأماداعيرئلللاتكنقهداالدينفىامرروكنش

ونبرلت@الى-افه-بفحلنحصلالهدايةأنعلىباواشمل

"."لها.@نفس@

ش@بلاين-نم
أ@بشطبعلنخطئنه،بهحتأطشأنانه-

أفانثالمناب،كلةعايهحقتأفنآمالى-،ففال-@دذ@ب،سانقاذ.

@@نار،.فى@ننقدءق

ئئوالامتفامإ
ا

لى.)سربمب@مذابعليهو@أفئو@ققدبر:

@ل@با@رست-اةأفنست@ابخية،حى@تناعلىكفر.
مقتنقف.لنيم-

نذلد،،نستطيعلاإند@ايهريم-الىسرلأيهالا-ليم؟ا،لمميراذأ.

الإبماش@طااشحباب@ببب@@نار،لإ.نبانه،قفاؤفاعل!بقمق
أ

مفما.)يقاذهغيركأوأفتشطبعلن

اانضالذيناصك"تعالى-:له-ش
كرتفىتهامنغرتلهم@هرب@

محلبهم@قتمئعاقب@@ر.بيانبدالمز@نين،4محا.س@@بيان"،@بني@.
"لعذابكلة

أ@لارفر*عنتعةمرتكرن@لتىةالحجرعليونعاككرنه،جمحولنرف
راتتراالذ@نمحالاأ@لمذأب،@لهةعلبهمحقثالنينحالذاأى:.

بم

سي@لعلأمحد@-فدتماد-اقه-فإنيخرلم،عنتا@اأخنلا،فيختال@
ميئ@ك

@
"نجيةاخرىغرفقاكلمنغرفا@تزت-

@نتجليخها،لزوالمومهياةصةنهاالى(شارةل@بذلدووصفت
@نانهم.وحسئتكرجممفىز@اثةعبا،يتد@وا

.2كيكاسالآرص@-نفسبر(1)



3!.ونوالثرلثأثالجر.ا

@@ذكلكرنالا@ار،ته@مقتبرىجمت@ا،نبرفو..
فىعى@

ورم.صردةربا

لمضونكدمزتذبيل@الباد،اقهبخلفلالقهومم@5ك-تطوتوله-

مصدروعد،ولعل.@لبية.فنلضنلكلهمالمتقينكونمنتبلهما

مقهر.بفحلضموب

لمو@أى:
ليىنه-سبهحالانه-يخفه،لااوع@بذلكتالى-افه-

لباده.ب.افىالموعديخلفأنضاةعن

منماالاحإدث!يضالابهلهنهتفسيرهعندكتيربناالإملمذكرويد

علبهصلى@فهاقه-رحرلبآللظرى،ض.ا،مالكأبىعنأحمدالإممملىواه

ب@غرفاللنةق)نوصم.
قهاأ@د@ا@ظامر@ا،نوب@طنا.باعانامناامر.نا

وتابع@لكللام،و@لان@طام،@ا@مأ@لمن
)؟،.نيام،و@لنمىوص@ميام،@

ىك%وبئ
باحى@لثار@تاققينبثرتقدبئجم@@@الآياتهذ.

فإفقاذلم.لةص@حاالارلموفيعلىكفرمصرفيا@عدتوترواكرمها،

النار.عذاب

@كرولونربني@ا،الهباةاطالزولحرتثلاسجاة-ضرب-نم

د-:ولالقال-الإصلامص@وهأفهضرحمنبر@لل@ا،؟به@

منأنزلافهأنشألنم"
الأزفيفىيناييعذلكه7ماه@لش@

إ@نهىجع
@همفرا.مصفزاهتهيجثم4،أرانح@لفآززع@4

ثرخفنا(31)دبالب@لأولأ@دذكرىذالثقإنطماما،-
اثه

مرنويى@و@للإسلامصزر.
وذشنقلربهميةلقام@فىيل-4

"(،.مباير)2صنلاليفىأرثكاله

(\.)
0

8ص7ير-بم؟ا@نفرا@ي



رعص@ةرسوكه@

ءما....@لحدما.منأزل@نهأنشالم8@الى-:فوله-فىوالاسنفهام

بإعانفىنالنى@المج@أوللنبعوصينرغ،جمعإخ:@بنا
ولارض،ا

ض@.را،برففىوةلخزاأويةالجارالم@همنكثير"لنى@صلا

السىمنأنرلتعافى-@قه-أن@بها@الاقل-لقد@لت-وا@ق:

فىربس@ومحبونفىبقدرتهمأدظها،ثيعما.@لسما+.،فىص@@لرتف@

الارض،رجهمحلىظامرةيهونتارةوالمساربيون@@فر@رض،ا،
ت@الى-@قه-يدرةعلىالادلةيكظمشذل@وصباطها،فىنجم@ةوتارة

بمجا".ورحمته

بهيخرجثمفقال:،تهقدىظامرمقأخرمظراسب@ات-بين-نم

-."ا.ارانه.تافىافيزركا

نه-سب@الا-اشنمىاالا.صذ@أى:
بغيخاسال@قدما.،@ى@@يهقدرة

قه@له.وفىاثنهفىاراغتلمازرعامذا@لا.بب@بخرجئمرض،ا،فى

ةت@صلعلا؟يدلمماكدد@لب@ماومنهأعفر،ما@عرو"،أخعنرمامر

تمالى-.اقه-

لمظوببانحطاما،ببهملهحمم@فرافترا"بهبجئم5نمالى-:وقوفى-
وجل-.عزفدرنه-معلامرسنا@ث

"@فملر@

يهيج
هاحيقال:والجفاف.اليبىكمقذسض("

ضدةمممقالهيجإنذماضأوفر.واديب@اذاوياجا،يجاانجباتأ

نج@فلدنمثم،@رضرر،لممثقةثلى)ذابهيم،ماع@ثى.ل:بق@لىر*.@
ولليبى..@بنا@لهيجانا

هذايمابثمأى:
@فز@ونلضور،فافباطالارأنالختلفلزرع

فتاتاةاىا.@طا.سب@حانه-@له-نمونضارته،اخضرا.بعلىنفرأ.@
ةبقاديهرا.ت

ونحطم.وقتتفكراذاتمب-بابعنحعم-



2*وسثرونلثأياا@زه

يعبخاسمكهقو.@لما.،قالما..الإشنذكرنا"الذىذ@ك،فىان،

@ظبدهلايات،أب@.الالوانالختلف@فاتاج)خرومنرض،ا،فى

باب،.ا؟ولى،؟

قي.@قرر@@ا؟.و@سية،@@مقولجم@ابأى:،

الدنياياةاطفىاكلانههامن@لثحذ%بمة،@اكر4لاإامنهنوالمقمود.

ا،ومتص
سرفىسبحا.،-يضشيا-@

يزرحبالها-اعحل@وقربوأ"زكة

والذبولافىفافذلدضبئموأضرا...خمرايبلوالذى

لاضححلال.او

لهمو@ضربشالى-:،فرله-منهاة،فياتإوردتالممنىامدهوفى

فاصبمض،.1نباتبهاولتظ@لصما.نأقىلناه.أدنيا؟.@اةاطثل
دقدرا،.ئى.كلع@ىافهكانوياح،ألىوهنذتمثما

فال،@و@المتدىوبي@@ر،و@ل@نالمؤ.ب@ن@ئساواةنه-سبحالق-نم

ربه...،.مقنورعلىشللإسلامصدوهافهشرحأفنقال:،

ا@فمت@رجعلهللاصلإم،صلو.تالى-أقه-شرحأفنأى:
لى،و

كئربه،نومداية.فورعلىصارو@لقبولدرحا@تبمقتضىفهول@@

وهام...وا،لظلكاصيراواعبموغلظ،تلبهفا

عالى..)ىعق@فىيستوانلاأجميالاث

وافىممنرفبتدأ،مرصولاص@صن،وو@لفى@ر@لإف@ضفها.م*

عيه.اقه،ذكرمنقلوبهمصيةله!لفتتمالى-.قى-لىلالة

ىوخزكلال@أى:
منظوبهمقت@نذيئكينلمثرالثدولا

ذكرجلأ

يئفر@لس@لا.صو@بهقلقلوب.لهتلينأنضانهش@ذى@شالى-،لقه-

عهلم@بةمكضصورة(1)
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لان@ماسبوسهم،وتستنلوجهم،اكازتتمالى-،افه-ملذ-لراا؟

عبهم.اذ@لنيطانو@شوبصافىلم،

بلشاى:عق.بمع@اقه،ذسن"لهفىشن،ه.جملمنونهم

وخئبته.وطا@تهاقهذكربولعقفلوبهملقاية

ه،ذسأج@شأى:اقه،ذسس5ترله:@ايهئاف:.صاحبل،

@مهذ@اذاأى:
لاكضفاوة،نلوبهموازدلط@ائهازوا،ةآ!أوعندلم

ذكر@ته.عنوترىء:رجمم،الىرجاكم@نز@قالى-:.-

ذكرمننب@فساظتاذافات:3فمذاسالفرؤبايرسنماظت:نإن
تلت:@الؤاوبسببه.الذكرأجلمن@قسوة@أنشذكرت،مائلمل@اقه،

شسقاهونماور.:محنه.وجفا@لايهرتجرلممقغاظ.لالمحنى:ذكر@قه،عن

عنأبصهحىأرولراذا@ة،عنوسقاهعطصه.جلسنأى:ل!.

ثا(."@لمطق

بهمفلوقت@لذبئلا.@عزمألببيانيمربمة"الايةسبحانه-خنم-ثم

."ين@لى.فىشاوثفتال:.

كهوأصعضعلفىالذجممة@لصناتلكضالمضنرتأوئدأى:

اط@لصر
المتبم.

صدر@يثرحجهديهانافهبردفنالى-:.@نرله-الايةطهوضبهه

فى@لما.،حمرجاكانما.يصيدضبقاره@@للضلهانبردومنللإصلام،
بؤنون،12(.لادذبنعلا@ارجمىأقهيجحلكذد@

1لأص4ات-يهق@9نفير(1) 2

1@وتنحام.لاارةص(3) 2 2



2لأ9و@اثرلدلثدح!ؤ.ا؟

@مادفب@ائرمنينحالولينبه،يلبقمدحماك@تا؟جحات-مدح-ئم
@حماعهق@

ا@فقاأمحدأفهمقأعابهع@وسلم-عايه@قهع@نبيه-رط

-.

دجلومنهتقثزمثانىاطديثبهاباءئثايه@أضنلقئ@ثه

ذفيافه،دبهربلىوقلوجهمجلوذ@تليئثمرثهم،نيخثمشيئاك

افهمدى
فالهافهصمللوصيشاء،تنبهمحهيى

(23)هأثلمن

اقوذوالنهالميئوقيل@لفيامة،يوتمابوء@لذ@بؤجههيئقىأنن

من@لمذ@بفأتامقبلغ،من@لأيئكذب(24)نك@بونماكنم

ولمذ@ب@لذتيا،اطياةقىاظرافهفأفاقهم(2لا@رر@اهجث

6(،.2يتر@اكبرلكانواأالاحرة

جمعمئاق،ة،تعالى-ونوله-
@ة

ن.@
1 جمقلآث:1

والإءادةبر@فص@

صوتاد.حيهررلاحهاافى،@ا."ياسبعفات@"سورةحمبتوفا

مصلاة.

دبثاطاصنكد-ياعليد-ورحمتهبنفلهلشتالى-أى:

ظمهفىوولإفنه،فىفماحتهبضابضهلشبما@ى:متئابها،باكت@"

ال")رشاداوومدابانه4مدوفىمه،وأح@نيهصاصةوفىلاعجاز.،

كم..و2ضدنبامفى@ناس@
"

ح@ا،والامنا@روالمول@ظ،@لقصصفيريهروةفثد@ى:مئاق،،
آ

اظولزداد،كنرةكلهنملىزرفرأ.،ونئقكاو@لوعبد،و@لىعد

ة.الللاوسذنوا.أكشاصبشلاوتهوتالنا@بانونالمؤ.يزد@د
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رص@ةرصو

كانوصم-عليهعلى@تهالنبى-نحديئا،،كتابهسبحانه-وص-

جمقمناديثاطظفظمنه.علبهينزلكانبماوجمنرمفىمه،بهصث

لتديم.@تابلاكوةلا.سئبهالمحث

@هامتض@وترله:.الحديث،.نأ-نرله.سبلكنابا،و@نمل.،
مثا

صا
ب...لايه@عفتان"

رلونعلى@ايهن@.اسضمالاعتبارباحمع،ومامفردومربهماروعف

ص@وا،اجمما.و@لوو@لقصصوالايات
م.

"

@ل@رعلثيماكتابادبثأط-أحقأرلتمالى-أد@ه-أى:

تبهروونئئو@لى@جاز...ال!فىبفايشب@@ق@"اعظ@.والمريات@و@
ار...جم@@لهزةك.عدنملفلا

ورحم
@البةا،لهنهتف@يرهعندأبادفقد.لاممئافصاحب@قه

لاح@قخيمنيطيه،ربنا.،بتدأ،أقهاصه@ايتاعتماملخصه
أةوأقه،فىلملاستناثهونايمدصنه،لىواستثا"1شه،ورفعديثاط

سروحىأنهعلوننبي@همحنه،الالص@وأنزصلا.مئلهو@نعنمر،من

لاحاديث.ا@ساشمبايئ

@الكلابلاتصفال@)@اتات:بابرأاراحدوصفيهفقلت:فإن

تقرل:اكش@@كير،لاجملتهمى@كءوتفابلتفاسل،ذاتجملة

ةماث@ظض:@إنؤ،وعظامالإفاننترل"؟وآيات.رص@لقرأن

@نصبعة،و@@رعظى@دبثعئثى.أنفر@اننرسقلت:3يهريرولمالتثجة
تنم؟قو.حمله،يصلولمنجا،برسخعلمب@عقأ2عباصكررفا،

ونجمع.ب@يظ@ابهانعليهمبهررأنوسلم-اقهكاي@ص@اقه-رسول@ادة
رم...،عددفىبغرسه@فلوبهم،فىليركوهأت،مرثلاث

"

1س4لبهاف-فير(1) 23.
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38ولعئرون@لا@ثا@ز/ 1

تفئس.ضالى-:.له-وش
ر

نال@ثمربهم،سونبضبنالجلودمنه

افه.كرلىث@رفلىبه@جلودلم
".

@ا2نالقرثارمذا6ليانقدصأصتئناف
ميهوسارئبهنموس،فىبم

ذاته.فى@رعانه@انب

ن"نعرنةله.وقى
وو.ار،ئعرلاةا

قال:ثلبدن.ددتا@ه@ن.فل!ا

الحرفعقفاكنايةوموواخز...جلدهلنضنىاذان،ف@جسدلنثر

ناد-.@فه-مندبدص."

@ماثفرن@المزنرنيسمهأويقرؤهعنلما@مطيمكا@لااأن.ى.(

ننر...وزواجر@@إ"اضلماش@س@لودمتقثصر@منجثون@لذبئ

ة.المغمررارحمةإلىأياتااسمموأوراإذامافر.وفلوبهمجلودممناينثم

القلوبفرنتثملا،أسوعلمالوداطذكرت@مقلت:مإنالجل:.لظ

"بهانافياأ

حملما@لظوب@لىكر@لخش@قلش@

ا

قل:يابماالملوب،.كرمستلزم،

جمه.افلووتضىجملودمداتقثر
تعالى-،أقه-واذسنإذاالأصاأولفى

ةيرلمئمرياونلربهم،فىرجا.ثيةبا@ا@بر1وضها،رحمتهواوذكر

.(1)0،0جلودهمفىيخا

@بهونلنه@ياماد@ن،انمز"ننلا.صصفاتمقأنخلاعةدو@
@د

ا.قر
بيئ3@روب@للقرأنعيماو@اقم

عذ@ى@قهمن@لوتجا.و@لوف@@

@فدكناي@ا@لوراشعراأناذومغفرته،رش،فىجما.و@ريخاد--

د!لرت
2و@ين@ا ولود1

ا عنلربكناب@@ة/
و@لىوالارتباحور@ص@

ولعدئى.كنمحق@تنيه@يلى.نالين،@سل،@

بمظوو@لودممتاليننم@ى:ب@،نملممحنوتافه،ذكرومفول.

وجنقه.)بهوثوورحمئهاقهذكرالى

ماهس3عدلجملبه-ل@له@اية(1)
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وجره:شغيرلمنإضصاأؤمنونامزلا.مصه.ماكئيرأنلظ

ياتلأاأئ@اتأولئدوحماعلابات،اتلاوةصؤلا.حماع،نأنحمماأ

@@
نادبوجمبا.سداخروا@رص@يم؟دات@نل!إذاأ@ماق:"

عها.لامينغليناثلم-كيرديهر@وولم3،ووكممحبة،وجا.وروخشة،

ندشمارضبهرنرالم؟ص@امما...،عنددبا،ونبلز.أ@م@لثا@ص:

نيم..ليسمانوبتكلض
باكه.اقهنمتهماف@،أو@جا.نمتمذاالايئ:فهةيرا.عدقادةل،
لثةو@جلودلمقتثص

بنحههمولماقه،ذكرإلىنلوبهمونماننالم،

@ا@لفىذا@ا.@بم،!و@فثانعقرلهم،اببش@

فوصذ.@إح،

"1،،0(.@بطان..

وا
منويثا.نبه.حمهلىاقهمدىذلكتمالى-:،له-قرفىالإشارة3

لهفاافهيفال
واوصاتأوصافه،تصالذىالى@ايماببعودماد،من

)يى.ولحتمحيئلهلقارنين

ى@روأحكما،تالإرشاد"علىأحنالمثتليه@تاب"ذلكأى

3الفى@قه
ضدى.ثس

4.
ا.يئ.ن

يفللهوسالمستقم.اطلامرإدعبا@.س

مادمنلهفااقى،قطتعنسجا"--
بم.@لقرقالعا@مداالىبهدبه

3غوبل!وربهم،صئونالذبنعزلا.ب@الماواةنه-جحاقى-ئم
ئئأفى:لى-:،ت@"الف@ق،أ@عنننو@مواعرنتتلوبهم،فتممن

يمبون،.ماكنتمذوقىاالظاالينويل@لقيان،بومالذأبص.بوبه@
@نو،.ر.ن@ل!اولإصتفها@النمروا

ورعذوف.اطوتجد(.صرلمر@مم
بوميهانأفن:@@

ثندقالمحرق@النار@@ة@مير@قباط@
اولو@.اة.اة

برمبأقكمئامحضائ@...@ثرتصافىبوجه@فنهعندراما
@تيامة@

6وجرما@لنارمحقبمبلاطش@2وو.

-85سكنبمء7ابننبم(1)



38وثروناك.@@ا@ز.

@ادةحرتإذا.،،@اة:بوممحذأببلنهرنالا.ز:@ايمة@اجم@والا:،

مرلدىو@ةاةا@اأة.فإذا@اارحه،جرو@بديهبتقى@لألامأن@لإنسان

و@ثطة.الفظاعةغابةفىبهماقىلأنعلىدللاذلدنأعفائه،؟أثرف

مو.،نفر@لمنابإذى؟اخرحوء@لحذألبخبا@ن@تاال@:له-ونىس

والالم.لةالإماو@فظاعةفى@أشدن@كالرء.ذلدبحدتصاوسفإذا

تجقى@،تعهللظالممن...،وتيوحملة:.
0 5مذاأف:0،0

و

ومذاأعفائلا،أضرفمى@ل@@مبوصر@تيتقرن)@مالمين،ممير@لعا

@ذاب@ذوتوا@لهم:ويقالبلبا،@لنارلمصتضبلشيئا،يفب@دلم@نألانقاه

ثوأسا@8باطلة،أقرالمنالدنيافىجم@ونةماكتمبسببالاليم

الذ،كذب.
أ.@ققبلم،من@

م
ت@مزلم@لال،@و@@ايهفر

ذأب،@@

@دصفر.أممن.@أ.@@لغمر@.-

أنبال،@لهملاخنهطرالشالمجةمناى:"يئ@عرونلاجثمق+

وأدظع.أندلجموتكرنفينها،بانيهم@بل@
ا@أقهفاذا@م.

يمومجزيذلهمافى@يذابأى:الدني@،للىياةفىىف

ة،.الآخرولحذاب@ديخاادءإةفى

ا@لنا.نر@انوأى:إ@دون،نوالوكاوكاركيفاأبر،لهبم،الم@

@
بمد@و@صيان،:رضوؤكونا.ما@رآحبوارجبوالماوالفهم@

المين.المذ@بمذأالى

س@كرر-@
كلعلىمئتملأةينبان@ايهريم،نلا@ر3دحهاة-."

@ن@ثلا@الشركوساق.اخلاف،ولافيلبىلاوأنهللناس،نافعئل

يبد
تجهأنوبينحدا،والهايمبد@ىاكوللىمنكثرةلهة2

خ
@لناسط

@

تعالىت:فقال-لمحاب،اقهالىنسيرء"جميماوأيهمل@رت.ييم
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لحف@مثل@منا@لقوآن@لائاسا!ضرو@قذ"
)كا(ونيتذكرم

رطمثلأاالهضرلب)هلأ(يتقونجمويهلمفغمفيغيرعربيماقرا!

ئلاأيشويانملرجلورجلأسذاثركاءمتشاكسون،يخه

ميتوفا.3،وإكمميتك)كا(!لايمونمأكثرلمبل.االهالحد

يومإن@كمثم
)13(،.تختصحونرئكم@قيامةءني@

لاشم.رطنةلاظس....فربناولقدتالى-:.فىله-فىموي@
@ميم،2نمذا@نقرفىضوعةا@باساوكررياضربنالضوافهأى:

ديخ@مفىبهويا@رنم،ون@و:أمور@فى@لفاسإيهبكتاجلصء.من
.3@ودث

نعناأىالمئل.@ضربتعليلب@تدكرون،لع@مت@الى-:.نرله-.

اويخذكرووبعتروااةن@@الحدث،أحمئعر@الد@يهابنافىذل@

عنهنهنامأو4،أنما@ص.

@ن@ندل
إدغيرهبالشةمر)نماومذا@لتبل@تعليبة،كى@كعئ

ا

-

@6فىبحافه-:،
فهثنا.؟خرج...،صذ@غيرلياس

@اصلأ%.بهماك.على-الى-ت.-

"،.2ن.لمرمذاذيك:.تيلهشنزكمق.حال.بهريمة"لةواج

لا@عربياناترآ@قرآنذا@أى:.
اباضطرولالاثأصولانيهس

تفاتفى...حولا



28وو@لحشرلث@ثالجز.

كفر@:مزكدةمحالعرنا،نا2نرفىله:.ت@لكنماتصاصل؟

غيرالمدح،@لىببنتصأدروصصمحافلا.لانا،صاءا،ر@لادنثنىحا.

والا@تلات.نفىنا@ال.منرة.!أى:ج،صذى

صرجصتمبما.فلاشلةقلتفإن
)حداما:إن:ئدةفيه،فلت:أ

@

أن@نايخ@:و@حما،،صله@علتو@مل:.ظتط،؟عرجبهرسب@أننفى

."لنظ.
ج:اصباادالمرل:وة:ان...اكا@:دونا@اقةمختصوخ

@لث@ثلا

وأنشد:@بى،و@

شجربهذوبوقرلالإلهمنجصغبرذىيقينلناكومد
لاا"

ةر@اكلاضال@لضأ@ملىالاشمالىخرأعلتقرن،ململم1:،4وقى

عة.المننر

تمالى-ا@قه-يتضكللىإس،2ن@نرمذا@فى@اناتنا@لأمئالركرأى:

به.عفاديخدوا.

فربفقال:.ن،بد@لؤ.وللمالمثركدال@ثلانه-جحافرب-ثم

رجك...،.سلماورجلامنثاكونهثر؟فيرجلامث@،@مه

وأخرول.الا@محر@.@ر@و،@ضرب،انأفول"نلا"ولهوة

@لال@وهرتتتةمنماصبهوليتصلاليه،لشويق@لثافىالمفرلمق

والمؤمن.@لافرطال

بمس@شاكرلةقفاكونةونر@ة
وصو-@تخاعمو@@قنازع@

ماأوكر@نل@ناس@خ@لنبنخبةبهى-وثبم@جلرمال:@خات

8وظ
صحبكان)ذاكرم-بابن

@لحلق.عسع،@ب@@@

المبال@نه.سدليعلىبهوصفص@ىوللام-@لسي@نجتحسلا،وترله،

.

اأوتر
لن

روكه.
أ

منازع،ز@ه.:4يناأفيرن@لصا@سيده،خاأىلما،:ا@و:.حموبو

1سنمسبرحلا@دء4(1) 25.
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جماعةكلوكعبدثحلشددة،لبدالهة@لذىبركاث@@ن.والممق:

قيممزومرزعومذا@لعبدحمم.وطباأخلا@ملو.متنازعينمئاسكين

@اطليهثبئاياينتبللبدثاقو@شيئا@ينا،نهالمابىأحدمملانبدنم،
خاقىماتيتلجل!و@لناكرل.أ،

وصوالنافى...ولا،طبهما

لث..؟ادث@أمادتافي@مالاولبههلصماأبماخلالجوىجميما،بشهمئىط

ا.أصبماخأنبملد.4لانه
.@@اتنارعةمم

ا..وقىرهأف@تمزقى

عاله...سوإت@وضلالهصرتهفىالمثركهذا-

@مملوكعبد@وكلالمؤمنثلأط
وليد،لفردوخا@صأحدد.-ب

برت.لافهوطاة،بإخلاصسيم@بخلم@واله،جميلسهفيو@يس

ذكنجا)فغمىالنىوالحتامحبة@اطنتامة.راحةوفىعيه،وطماله

كون.والمنشا@لثر؟،يمل@@لمبد@لذكل

ونجروضلالمنائمركددبدماحلبهإياذالمثليننجبندفالمقمو

ا@ئنان.ار،واضقربهبلىاىالمؤمن.@لبدعليهوما

لم"يخرهنالة،معر@نمنهالمثلين،،@ضربجلا@ة-سبحاواختار-
بهي.

بثيه.ولمايسحل!ولمابرمجه،ولما

محالظ
حب

افربوالاية:،ضيرء@ف.ضثذأق@رحمهكاف-@ا

نياشتركتدالمما@يكقرجل.فىمانقرلودلهم:وقلنلالفومكعدبا

@معد.،أةبدعىشهموأحدكلح:وشا،إختلا@ثمئثئر؟.،
كرنداف@ره،حاجةلهضتذاوإصق،مهنفىوبتاوروةتججاذبونه،

أبهملابدرىره،@أ@رنرزعتق@بلأ،@صرمثمبتفده،)ل@يرقمت@
فى@اجته.يحتمدأبهموعلىصد@ته،برضى

@

الهوخالصواحدلمالكسمقدوفىأخر

خدمتهنر@ه.لمامو@عضنق

أحق.@مد@طعنأىجمتمع،وبىواحلىفمهيصل@،،نجماعليهضسد
شانا؟وا@لى



38@نرونو@لث@لناا@ز.

ىبمىلافانمامنيراويقى"شىلهة2شبتمنحاللفيوالمرأد

بقحشماع-فمهرزتهأيطلبوممنيد،@م
متنرق-،@ى:@ش@@

عارتبما@فه،فم@و،حدا،واإلهاإلايثبتلممهوحالأوؤاع،وقلبه

اجله،،1(.فىأبالثولؤ.عاجله،.فىعليهمتضلأسخط@اوعا@رضاهب@

والإستباد.رالإف@لأ،تبانبتو@ل8تماد-:شؤله-والإستفهام

سلمدن@@جلدرو@متثاكون،ئركا.ني@الذىجملدريسترى@لا@ى:
منةحمر@ولفالأفل،أى@اونحث@لناظر،أىر@ىفىخر،6جمللر

ره،أ.

نانه.نببنة.عدوالنافى

قأشؤلك.ةحار@@@الإصتفها@،رةفىس%المحئصذنه-صاوسا@-

-

سليم.عقلذىعلىكلقيلأمجثوارضوحالجلا.

هلالأصلن@لفاعل،،عنالمحرلا@بزعلىمثلا،"لمظوانضب

بسترى
3وحاله@اا@اة

ستعاده،ولالا@را.فقىق@لىاشلماكي@وتانتربرقه،د@@وجمك.

بش@تالى-قه-فى@لبرديآإخلاصش@الؤشونماعليهبانبعرو@

وفتهمج@وجمل-عزافه-علىوننا.ض@مهمص
لنلا.

انمن:@افتقالافرأبإ@لون،لاكثرلمأبلإلى-:،ب.وقىله-

محدم
للضكونومممثر@لاسأأنبيان)داالذكور،@ار@علهلأشوا.ا

صرهما،سنر،.ذىلكلووضو@اظهورماعميمة.اطضهبدونلا

بهجزلالموتبانوسم-طهافهصلىر@ولا-نه-بحاأص-

لههبمونيتر@لذيئائهوبا+
ريب

اقهياؤهى@@@الرتتفى)يمئوون،اك

يتون،.وانهمت4اندففاد:.ناد--

1سالبهاتء4كلمر(1) 31.



صأكوةص2ول

لا.صصيدقأةكالىتايمقدبم-@لكللأبها@لرصإند+أى:

صا،دامومامحالا،لاأالئركيئ
ن@"@الوت@تجلمو@بفاكاكذال@

-

ج@
ت@@حلئ@

ما.

وباعلىأث.وسلم-عليهصلى@قهبه-الموتحلولشريث@طوجا.

مإصم-امهعللموتهلإممتبطائهممعنىلابانهللإيذان@تايهد،بألحوب
الفا@لايثتإد@لوت،بهماقىلإذاو"-عليهاقهصلىدنمانه؟-ولأ

@نا"رهفى@

)نكمثمفقار:.@لقيامةبرموبخمبي@هبمرنمابحانه-صبين-ثم
ضتمرن.ربممضد@لفياتيوم

ت@صيونوخا@قكمربهممشدالقيامةيومجمبما)أيمئم:@@@

@علبهم-ننايميمون،ونس
بلنتفدباندجة،@ط@ابهر-ا-لا@لرص@

لة.سا@لر
صدة،@لفاالالاقووأ@لكلذبة،و@لتطلاتيالأبا@باونويعتذوم

@حق.البا@أومهللملوم،ا@لظانربك.وبفتقم

الاحاثيثمقجملةلاألايةلههضندقيرهنح@ابئللإسامساقوقدهذأ،
فى@لز@نينسياقاكان)نوية-ا؟صن@أنتمما@مه:ظلوالانار

مة@خمو@وذسبئ،فرو@ل@
ئارص@كل.@ولشانهانجة-لاضانىالدأربيهم

ة.الآخرالدارنى@لخصومةعبمتمادنإنهفى@لدنجا،

اإ-ةفالى@مهءظ-ر+@رأم-@بنب@سا@عقابىحاتمابنروى

الاص@)فا@:مة؟موعلبنا@لضريهرأةافهليارصفلت:الاية5هؤلتش
ذأ@@

صلى@قه@ت@رسولنالتالهددرى@يدأفيعنأحمد@امل!ا
أنهبيدهصى@نىو@.:-3و@اي@

انتما@ئا،نيماالثاتان@ق@يختصم



38ونوالثرلث@ثالبز.

اوفال
يضممحباس:بن

والمهدىلم،ظا"لممالومواذب،@ل@دقما@

)؟(لىيهب،اولافيفالضال،

تمالى-،اقه-علكنبممناطلاشدأحدلاأنهيه-بحابين-نم

@اقى،بزمنونأكمالمتقينصفاتمنأذوه،جا.ذ@بالصدقوكدب
.

حم...محيئاعنهمنه--بمرسبحاوأنه-شه،ويد@فعر@
تاك-:فقال-

بذجاك.،إلمسذقيكذب@ف!قيكدبجمنألجم@ن"

ع@ثقوبالمئدتيجاءو@لن@(32)نلكلفريئتئؤىجمهنمفىألبس

5جزذالترئهم،متيشا@ونسالهم)ك@(@لثقونمأولئكبه 1

ئمأنجريهنمويجزعلرا،الدىأسنوأعنهمافهليكئر(34)يسنين

بالبافهأياي@ى(3يهمملوفاه@لن@كانوابأخسئ
نكويخؤفوممت،

فاله@فةيندلومندونه،منلدديط
مق

افهجغل!من@(+)ماد

.")ك@(انتقا@تبزينافهأليسمضمل،منفاله

ب@د@امايبلتر@أقه..عدم@ئكذبأنلمفنتتالى-فىتولا-و@لفا.

تئ.و"رلإنح@والاضكاماماتب@امل

صا@أيهالد-ذكرناالا@ركام@دام@ى
سموتندمئ!@لكريم-ل

أحدفلاو@طزد..لحابربمامأ.ستقفونجمجاوأنمصيموقون،ولم

87عى7بر-:3ابننالصبررإجعأ)؟

ينسوله:ارائي@بزءأول12)
لدس(-99!



3 صاكرةس9

@ة3دونهمبدواشبانعلا@نه،االىينكذبوكاياالمثرممؤلأءظل@اأشد

اكذبوبلذال@،بكلبهتفواولمالولد،أوبد@لرا@ي@اونسبوأخرى،

ربد.فدشبهجمشهمأنوقت@لصمقبالامص

يمذيبقيبالحرواعلىأكميدللعداذحا-،وكذب!له:،بقرو@بر
بمبرربه،عندمنوسم-عل!افهصسول-@ل"لمجا.ط

حم@ر.،أند

في.يهروأيةاوو.يتد%أنودون

ماطممولكل@اكربم،2نلاقركببمايثحلالمد@،بابهديبموة

رسلم-.علبهافهصاءارسول-به

بر،لننرلا@كلنربئ،@ئوىجهنمفىأليىنماد-،قرله-فىوالاسحنهام

أظذاكأأ،إنبم@ئوصفلانترلهم@اخرذسنالم@ى:و@الحو
ير@ال:به.أ

؟
بمفى@ضا....كضىرا.،ى.شومما:

جمنمفىس)ةأأى:
بلأوتذيبهمساذلالهمفربنلل@نةلإهاجصرمي،

.@@مذ@ص.فيهوبذوئرنيذلهمنالم@فيهاان

مما.والذىفتال:.والإيمانالحوأ@لنبةحن،سبانه-بين-ثم

."ن@قضأوئدمبهوصدقبالص@ش

وللر@دوسم-،عليه@تهص@يقه-رلر@با@صس.جا.بالنىوللراد

ق؟نكل.ويثملوسم-عليهاقهعلا@رسول-يث@صلم@به:عدقبايى

الصحابة.شه@سو@لق@مدبهر@كابىبه،جماهيخماواتبه

@وس@موبا@وانى@اءنمال@:،قىلا-ى@ا@الغه:.ا@لو.لظ
@

أبرص)بقجهأخروصم-؟عايهأقهصلىاقه-رل@عنعبارةلموصولابه،
@لتبمية،و@م@يا@بدلالةداخلونلمؤنرنواعاس.-بنمحقوءير.
مرضعالاميرؤلنرلد:فى@لجندلدض

كذا...

@انبا،(دخولعتبارباالمتقون،او@ئدتاد-:.نرله-فىوأجمع



اك@و@ثرونالثالثيلؤ.

مو@@ليه@مهعلاقه-ورسرل4،تفاو@فوىانبوصتبعا:
حو

@،ا...أ@لا.

يخمقاالتت@ر.لهزلا.ا@ده@اصان@بين-ثم
ماثا@ونلهمال،ف@

محندو@هماالثا.كلالمتفينالزلا.
بسبب@ضدبقهمأموم،لدوماربهم

جالماواناممملدق،
وسلم-.عليهاقهصلىلهم-رصبه3

ع@5قولا:ونى
لهم.وتشربفشثريمرحه@،

جمزذبىتوفىل
علىلهمحمومنذكرناهافى@ذا@أ-:ألمحنيئ،اه

لهموافياأنوالىمفىأحؤأمنجزاءثتهوفه،ما

بهمورضهلهم،@هآجم@معلامرمقجانباسحانه-ببن-ثم
ال:"

افهيهفرلي،
باحمذأجرآسكزيهممملوا،،الذتاصواعنهم

ا

دش،

صلرن،.نوأثكا

صبحا:4-أمح@لالمأى:@خرفمتع@قةفي-،ليقىله؟،فى@لامو@

أيهنرعلرط،؟@لىأصوأ@لذفو@عنم)بهفرورخهنفلهمزأعام@ا

عليه.يؤاخذآرلابذلكلهمبغفربانالإسلام،هبل

شلهام-مرأعالهم،اأصالمتمصلهزلا.تالى-كفر@قه-ذاو@

ود.ا،بقبا@طردويهمامرورحمة،

،

أنرم!@لذىاحقة"لمأعانوا@وييهم1،@:أجرءا،ومجز@م

مالا@ينيخاجناتادنيا!فى@اصالح@ك@مضابلفىيدملى:يصدون،

بئر.تبعلاخرولايهحتنانولا@ر@

ن@بل،لانلر@حمن،أسوأ8شالى-فىله-بهونمذا@تغيروعلى

ناح@مراأيم،أمماعلىفاموكالهم،)أحاأسر@منه-جحاكض-ثء

الجنة..وصفما

3لاصالالوسيء4تثبر(9)

8،2لإ
ير.@



@لزسرةسرك@2

"وهذا،

جثلمتتين،ا@بمالهلى-ظمنوالإحمسان@لفضلس

بالدل.بعامالمواكالفضل3عاملى

يخكونمئ،و@طكعنى@لسبى.وأحسن،ااسوفرله،أنىمق%ومنهم
د:بقر@ابهمافأثارعاحبالمحنىاونوعلىبابه.علىليى@لتف@لشل(

فيهما؟محى@لتففيهلوما@لواأاف@إلىحمنوا،أالاص)ضايةفى"ا@

@ب@،،@ينفل@النىا@يال@إدأشدإضان@نمى.فاالإضادةأ@ات@ت:

ا،كتر@:تفضل.غيرالنبض@مامرإلىالشى.)ضاف@منو@عكق
شج

@انوصبقاعدل

@@أنةفإبذانوأ@ا@التنمبل
لاتو@لو@صغافىمى@@نميفرطالذى@ى.

محندلمصة،ايهفرا
الأ-

ت
نهيلوالي،صواطالممميما.ا@ملامتعناأ

ا،ربالا-عشمذكر@للذ@@يخا،م3إخلاسنطحقا،نتهدعتمر

حوطبا،وحس

4علإاقهصلىلنيه-عمحتهسبحانه-بين-غ

أممهوجهبابلغوسم-

@ونه.،.نبافين.يكيووفيعبده،،@ب@اقهأ@بسإل:.فة

@اجمور:ةونرا.

محباده،،او@ابهسدافى:حمز.اونربالإفى@دعبد

بر.لمتفروألاصتفهام

أ@فوضلهمطى@عرذدددض@لظ
ونا@ها؟مفرة3وعديهصلى@تهدنبم

بالسو..قصيندذكرماعن@هلمل@ناآلهتأ@نبله:ففالرا

خالدمشي7إدة:وكلال
لهتالبالفاس،يهسرماليلى@مزىلمارلدبن

لمهخالدفدئى.،لهالابترمشمةلهافإنخاد،با@نهاأحذركسادحما:

عليهاقهعللافي-بفضرادطينهمكرما@ونحرحقأففهاى@م@لش

علبه@فهصالني-بهمنعرالاب@فىو@دخلأرسله.انىمرلانهو"-

0وقىنهمجمهمؤةيموسلم-
0
،0

(2

1لنرلجي-نندير(2)ك@8صفير@لكافء،(1) 2س5 5



@ي3و@لشرونبعالبرء@رأ

صئ"وعلبهاتهصلىعدا-عبدهيكلفنالى-أبى@نه-و@لمنى:

نه-سبحانه-ابلاأعد@ئهم؟مندمادقين@المؤمنينعاد.وكاتر.؟@ص

ول
صم

المتقينعادهولناصر@دايه،سنوسلم-محليهاقهصلى-@.@

3فاومن
1.

اكهزلا.أنواءال
منم-@ايهر@الىمرلأيهابرفىنك-كينس

@صنا@
م

ت@اد-،ونه-يمبدونهاسن@نى@
)نفه@لباطلة@لآلهة@ف.أنخ

ة-نعن(
ا.غير.عىرلتقاعنافع

له.فاوناد-اقه-بنللهمنأى:افه،بضاللنو..
ى

يهديهماد،

المستقبم.لمر@طلملى
بهد.ومنأى:افه،بهدومن.

اب.و@لصوقا@بقعوإدنافى-افه-

صقطثكانكاشاسأ@دمقلاؤاأى:@@ضلسلهنا،
ضلاله.لمخث

يغبةلاإذفىلرنه-جحااول-بلى"تقامبزبزذى@افهالب@"

مندالداننت@أم-و@فونازع.ولا@ناز".@مماخ@@بما@ولافابى@

@نهم.اننقا"بمنح@نأصيمليعولاأ@د@به،

بينتضتمنالمثر-لونمزلاءعيهن3مانه-سبح@ح@-ئم

بو.3بهددأنوصلص-مايهافهصلىر@لني-وآ.وأفالهم.الهمإتو

مم،..علىكفراض@رواما)ذأ@لص@س
دعالى-:نقال-

فل@فة،ليقولنو@لأرضى@لسصوات@طقمنا@مسأولئن"

هنهليفز@ثهأز@دنئبندوفافهمننماندصإئملأفر(
ممضفات

هنهلصتلبرأرادنيأوضز.،
@ثهضجةقلزعته،الت@س@

إلىيتكمم@كل@ملوامقييا@ل(38)للتوكلونبتوفيكعليه

طيهوفييخف،يأتيإعد@مثقن)ك@(تمونفسؤتطمل



أرعيرة@موكا4

عذاب
@

اتدىفنباطقللئاس@لكتابعليكلناأقى)04(!،مقثم

(41)بوكيلعيهمأتتوماميهافإنايضلعنلفلنفسيماومن

القفيسسكمنا@هاقأتمتو@لتىموتها،صيتوفى@لأنفس@لة

أجلإلىالأخرىويرسلعليها@لوت،تضى
@

ذلل!قبنصحى،

قلضفما،افهدونمناخذواا@(42)يتفكرونلقوملاياب

جميمما،@لثفأ@ةفهقل(43)يمظونولاضبئأيمدكولطلاأوؤكانوا

."أ)كاترجرنإليةثمو@لأزفى@لتو@تمكله

@لى@منالمثركينمؤلا+@ايهربه@-لأيها@رصصا@ت-و@ئنلمحئ:ا:

فرقها@تىرفر@ا،منهوخلقباعينم،نروكاات@لنصومنهخلق

.@شالث@ون.

ا:ربقرانإلا@هثالإجا/فىنلابما@نلسؤال،هذاصاقهملئئ

@محلءشرف.نا@ل@جلا@ة@فلففلا@حاقنن

لجنبعترفىنلاكمأضهم.أنناشمعلىواعحدليلاصقولهم؟
لاأخرىفى2ؤ@لمبادةمطيثركونواكنهماقه،لؤصأط(

ننفع
نفر...ولا

مبكتألهموليقأنرصلم-عايهاقهءلىنيه-تمالى-@ته-اصولذا
منلبفر.لقهار@دق)ناق@دونمنتدعرن0.ا@فرايضقلومربخا-

0،01رتههسكل@منهلبركه@ر@رلدقفره.ضفاتع

مر؟ا،كانأ@@هالين:@بالا.لهزبم-@ايهرل@رصابهطفل-أى:

@لتى@هةا@مدن@قفأنجر؟اقه،مرنلذا@دقأولانننم.ذس

تعالى-ا@ته-أر@لهنراتدفعأنأتصتطبعتسجانهدونه-مىوكاتب.
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بى
لايتطبعفها@*3@لمالهأمحطا.يخراأور@هتمنعأنننمليعام3
ننوع.إنماسلهاو@ثبادتبمذك،منضا

هاتة.و@4@@@

@ت.@ببل@@بالتانبثمن.،@لسبحانه-:،وظل
ئي

@حاد

@،المزعر@@@@@
س@نوا@الا@مو

.@و@الإناث:اهباسنهاو
ى،ز

@لع.ومناه...

و@لرحمة@ضر@ارادةجحا@ه-وعلق-@مدشهلات@لفروفدم

وسلم-عابهالهصلىبذانه-
دير.8،"بضرالمه@ر@دنىانل:.نظ

شها،لم-عإو-المهصلىه-خرضحثألسضيم،صكرسرد/امحلبم

وذي@..@ا-كتير@ا@!فىاستحررورحرا

ادوكمفضهفىالمسالةفرفرلمقات:فإن@حئاف:،@عاحبلظ

أولا،إنرآ-بقربأنداعيوضببلىا،ئان@لاوة@صفرهصنهمقلت:؟

خا@قفإذأ@ر@رفى@تربر:@د@"@يترل3وحد.،@قه@ى@مالمخا@ق

نذ@ك.فقر@ريخراوصرنىبضر@نب@أفىرنم@لذىالعالم
برأو@نوارل@

حمة

محنىكلث@فات)باهنحرفتوق@لافىمزلاء@لفرعا،."كنى@وأوصىمق

أ@صنىذارض@تممس@أوضر.،
م

أوببرلا@تىو@لم.جر@@

صبىتال:.شمةجمنت
المتوكون،بتوصعل!أوئانثا.لمعرةكافبأأقه،

ك@.وفيه

ويروى
قلل:.شفكؤا،سألهموسلم-لجهأقهصلأنه-

2لهنهم:نو@سخربة.فى@لىدعلبم@اءبم-ل@بها@رصيل-ه

نو@اسمنى@.ا@ورى،فىجميهع@افينش.،الكلالئا@تاقه-
يدلم3

9س4اعاف-فيرأ1) 3



لومراسررة*6

لدثمالمشوء@ون،توكلغيره:علىلاو@.وعل!جمال@فومرنوكيدسن
وقمرته.تهاح@مخت.ا.صواص.أن

نلفقال:،كهددلموانيتعلالمأناخرىةص-4سبحا@مره-م

علهماضننمامملوالنة:@لنالدرةلهموفلأى:فتما.،،س@علىإمملوامياش

لهم.واقديد؟لى.ة@ددأوش
)ذا"تم@ال@.منفلانجمكيقال:يهر+،عيمش@صمرةوالم@

أبلغ،ظنمكى.
ممالهنم@@فى!اامملراكل.اى:

عبد.اروللتهدبدو@لامرس.

وصنر،@امنأحمئل"@سى.@@محال@سانابل@قاى:@ا@ل،لق.

م@والىاقه،نبوحماالىةالدص
ق.الاضرم

سباتيهصنا@نيومقممله،فىسينجح@نىن@مق.ون،تطنوف،
@بتمليهيحلافى@نانو.اديا،فىويهينهوبشهيخز؟مذ@ب

بالعنابادوالمرالدنيا،عذابىالخزلحذاببا@ألمر@ة.الاضفىمتي

@صالمفبم
ة.الآخر@

بدرنىعقابهعليملأشحيثبه،سجانه-توعدآ-ماضقئولقد

ومزمم،امفاخقغيرماوفى
وأفقى.أضدممو@لاخرةعذابأ@ا

سم-وعلإ4افهصلى@رسرل-نسليةفى@ايمريمةرة@@أخنتنم
@ا

""،ق.باطلناسعلبد@اكتابأقىلنا)نا8تعالى-:@قال-نهم،اعا@

@ناس@منضلاجل@لقر2نبم-@ايهرارسولأيهاعليد-ا.ولنا)فاأى:

باعالى.لهصلابكرمالذىقباطمتلبسالنزناهوندوسهم،
دترندأيتهالمبفى@كلواالمستقبم،@صراطالى@)ضدى،فن،

عليمردا.@اضلالهافإثمادتقم،@ديق@منضل،ومننفس@.الى
وصما.نفح@ه
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لمجباريوبهدابهم،ممكلفأى:بركيل،عد،لاعلهم،أنتوما"

اءصاب.علعناومخقالبلاغ،ع!أنتوامماأفباعد،عل

حم
تاد-:التاد-مشئهوقاذقمرت@،علىكدبددماسبحانه-ما@

".،.مرنهاحينالاننسبترفىأقه.

يقضوحدماتجدرنهانه-@ى:
"

2جالهااكا.حنمخلوقاةرواح

جم@اما،صف.عقوجملبممبا،ت@(صامبا،شلقهايقطعبأن

لها،إدراكلالةما.أجساماتصيربانحياتها،ترامبهمااكب@وا؟

"ة:ولاحرة
ا.

لى:نفس،ا،على@وفم.منا@افىتمت@تىلمو@الى-:،ت.وقىلا-

باة@ربس@ابووبا@النانالامرأساباأ@الهاىإخلنىيف@ىا،عاا@ياةبسالب

ص
تقى.الموت@@نوم@حالةفىأخهاإذالا.فو.لفى@ط.نلامراسلباا

و@تسصرف.اقيبزعلمحبث

مناكأذذالموت،انأعم.للأففىلتوفىأنالىنصير@لكريمةللأية

عن@ونوةصغر@وونل@الىت،طر@عنوتكونمم@ولم@وأنين:

@@بهال@أى:0،0باالبلآيرفاالنىومرتماد-.ل-نرنم.؟،يقطر
والإعاس...الإثر@كإنت@اعفىالمرتبئ@انو.فبهونتنا.

الدالاخروبرسلالموتمحلإاتضى@تىيد@اد-:..ت@وترله-

ىاة:2@قالاتى@الةطإيانسى،أ@ل
يد.ا@الابنض@@نى!و@ا،@أ@

أماالمرت،حينالاقسيترفىالذىمروحلاهنعاد-اقه-أى:

دلانركاناماجمثمساأرويهاإة-مبحافيس@األج@اتهىالتىنفىا؟

بيدماتعاد-@قه-نإنا@وقا،وتتبكقلم@كوأم@ى،أخرةد@نهاصأةلىا

فىمصأجليدلالةعلىينر@وتترنو@ها،مقاليقفلةقدا@لىأنهاإلى

ناكلمخرجتلهاصانه-حدده-الذىاأجل@)نتهىمافإذاتاد-عل@-

ولى.ا؟ل@الافىنلئأنصنا@اا؟خروجاابم@هامقوواحا؟.



@لرصصورة@اأ

)عادةأبفاطدرظذد،علىق@صالذىتيالى-الله-أتشدولا

برمشورو@محند@لبثمادماأ-@درواحا@@
@يامة.@

صبمة@ابهرنللابة
@لبثأننطو@الاد-اقه-فدرةكل@بيانتة

-

اى..جز.ىلات.@@@اقهتيرةيرءدي@وأن@ق،

@الابة@@بيننلرولات
فىيتوانىمرتاد-بانصرحت

"،الموت.ملدآشوفاقلتالى-:افرله-وبمط5مو.كاعدالانفى

فىفىالمتونرسالنا،،توشهالموتأ@مماجا.اذاضىتعاد-.وفرله-

شحانه-بإد@.الارواحتجبف@ىاالموت!2وملالهعاك-اقه-مرتجق@ا@

نوجنود.اناعرالموتولم@د
المشدر.بأ.الارواحننتزصلملاا

أ.مئ
ر

وجملى-.عزقه-

ومحال@صي@ومصالةفىليز،فىطاروحاقهف@قيدإذا"@لقرعاب:لظ

بضره؟أة@ناء@نومعالفىتجفهفاالموت،
ا

نهفك@@تصرفهعنهعب@

يومرررصلهولاكهنو؟االرتحالفىبقفهوم@@توض.ثى.

@

ينصلوأنه4،لر.بالاا")نفروقدرنه،عظيمملىشبيهفى@لاية

0،0مر@هذلكعلىبقدرولاويميص،وبكبىيسا.ما

الىديريهرون@هيفلقومباتذللث،فىإن"ة4قىفىالإئارةوإسم

والإرصال.لإساكوا@فوفىمنرللذكو

ماماكاترعلىتوفى@لا@درتناسل@نا.كرذ@لذىذل@فى@نأى:

نمجسونقرموقدوتنا،ناوحدان@مح@بخاتياتالارمالها،؟

به.وأخونالملبه،نالمإأرضدفبماوالتد%،و@لتفكير

وعدممخنقممحلى@ايهمارن@-سبا@نى.حم
ا@اصفرأمتشاليهرلمنة

ينلون،.ولانناكونيملهلانوأركااونلشف@ا.:@فهدونمن

اكه.صحهالفرلجىتمسبر(9)
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مناأم،و،
با@حناهادوالمرر،نطال!والاشفامة.@زو@بلجمنى

يرملهمسننفعا@ازكرا@ق@عناما،نلك
دص@

وحدانبتهدلانلتدبرفىو@ر@ت@االشركونمزلا.كلقدشواسنى:

2لهةالآعامامخذوابلاماينفعمإلىلجتشوأولمسبحانه-ة-وق@ص

افه.ضرالثفامح@بواسطنها@بنالرا

نتبهاروذالثأ@لونو"نجها:@رضدايم-@اجم@أيها@رمول-@نل

إديهاأبهوحوز"مماشنان@تدولاما،لصمنشناتمددلاالالههت

اقهأنلهميبينأنوسم-عليهاقهصلىرسرله-سبحانه-@ص-ثم

إذنه،إلاشفعأنأحدبستعايع@نوأةثناعةمالدصال-ت@-

جميعا...،@لشفاعةقهقلة،فقال

لهت@اتو2كلها،للثفاصهالمالدمرتعالى-أقه-لهم:قيةأى
فىداوزنويهرالمضكون--أبهاوآلهخه@أنمبلمزذلك،شثانملالا

نمرفلاتامامل@والارض،ات@سوملد@له8سجانه-:

بإذنه.الالاحدشعاعهولانهما-.ضى.فىلاحمد

انبنىوببهازم،أمما@.محلىنيحاس@@@لقيا.يرط@قىجحون،ا@بهثم.

ص@.باطأحؤاالذبنويجان@طواب@اراأط.

سحانه-كر-يئمحندمااثمريهن،عزلا.للأصبحانه-بين-ئم

بوم@سيئ@@الهمأصبلىكاس@6لههم،قذكر@ندونوص.
@،@قا.@

@كنفمولاينمرنيهموليف
@يرما@فىتما@وارل@موجمفدم،

لأةملىا.@فدحر.ومثله-،جميمارضا،مافى
يومعذابالأصنمم.

لى-:تصافقال-"مةالفبا

يزءثىنلأالذيئقاوباشمأزتدحدةافهذكروإذا"



ص@ل@دةسو

4ذكروإذابالآخرة، 1
قل(45)يسنبشوونإذامونهمئ،يئ

تح@أت@ثئادة،و@ت@لضمالموالازض،@فاعلر@لشو@الفهم"

ماقانالمرلذيئأنور.(46)ونيحتكنوافيهفما؟عبادبئبين

أصالأزش
@لفيامة،يوم@لمذابسوهمنبهلافتذواميهلهو@

منلهموبا
لمجئاتلهموبما)7،(تححبونواأبكوماافه

مى@لإنسانفإذا(48)ثونبنهزبهكانوا@ابهنموحاقماكت@وا

ميفي@ىأرتتهء@إئاقاليمانمةضزلنا.@ذاثمدعانا،شر

أيمولكقفتنة
كأمم

قبلهممنينا@ثالهاقد(49)يلرنلا
ؤا

غهمأكه
والديقكئبوا،ماصيئاتفأصابهمف@05(لمي@كانواما

(51)سجزيئبمومابراما@ضإبتبهمسي@هؤلاهمنغللرا

لايابذل@بأقر،وكديثحاهلمن@لرزقيبسع@@ثهأخيملراأو!

)35(،.مشونفى"

وزعرت،قفتوأقر@ةأىأثهأرت-،"ةنمالىوقوله-

يهر@ه.مما@نفس@قوتومر@اش@مز،منذاض.

@لثركين@لقببحةعالا؟مقأخرنوعأ@مذااعمت@رازىالإمامةال
فى@نفرةآثار@نلهرت...@@و@أ@تذساذاأنكمرو

وبرمم...

و@نرانللسحا@،ر@ساقهذكرلانواطانة،لا@علوذلديدل

،1رأس@رالاصنامدكروأماا@،اطص 0تظ1 0،0(1).

ه،وصنعالى-افه-ذكرتاذاد@ابهرجم@-الىسأبهاد-اةةاى

2كلء7-لزلى@مز@لمدبم(1)
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تذكرأنثرنوفدره..ننهاوحدشنه-سبحابه-ببقماأيه1ونسبت

اللا-ابالمثركيئنفو@مزلاءوفكرتنقبفتواا@مارتصنام،ا؟ول

بتبثرولفلم)ذانذكر.،لمهطال-.تصافه-ذكرتاذالما

زا..ببتهجوو

بن،للاصفىا@فايةبلضقدىبأكميثعروالاشبثار،بالاثهؤ@زو@لتمبير

@م
ا،ذصووانقباضاوماكا@الغها!لمحمتلرتمتلى+تعالى-اقه-ذكرنحد

حنىارووسربهجةأيفا-الا-"كاإلىفلوبهمتمتلى.أماممذكروعند

على@ثرحهم...ذلكآنارلنظر

مغامةو@ل@الالةابفىأيضا-ا@فاية-بلشقدأ@معلىلهذا،-و@الهم

"و@لشه.

افهذكردش.فربئ@ز@ل@ائضنالآيةرنهذ@الذ@ومذا

كرضدالهماضكلذصر@ير.،%عدواستبثارلمت@الى--

."@لاس.مق

وعنوسفانه،ظلى-@قه-ذإتعنحمنهماذاأناسمفسم

ومننه،ياويشردينهملامة
آد@

تعاقماكلرعنومداياته،ةترا@

واكفهرشوبرعم،فمر-ا،نقبضتاونولميه..لوامر.تنفيذ@وبرب

ذلك..عنللديثنركت)ندلىونمنرا

وباف@مبالتثريماتلقما@حمحراذالما@
صغخصدنى@

دبثر..@

أسار%3...تهجتواقرسهم،استبشرت

يفوهأناكنةتلر@ماعلىو@علنالاءنعافى-:،شية@@بهذ.وضي@

ا،.رنفورهمبا@@علاورفى@لضثو@د-بدذكرشرالادا.وقرنهماكوفي

وصت@تى@@ممغةفر@ن.@لايناسنا.مميررأيناومدا@لرء@:.قل
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ويطلبون3يتنثونأمواتلذكربهشرنالمئرفي،بهاتالى-@قه-

اقهذكرنذ.ينففوعنيم..،كاذبةالاتح@حماحقبون.وبلر@نهم،

"صزوتجل-اليهبالتصرتالاستلالفبةو-5وحدتالى--

ص
بح@ماد

بهوينرة،@لننركلذلأيفحلممنونوينفروجلاله،@همو؟على

ءه.1،،00،لىمايه@إ

حمهالىخايق@ويلتجى.انوسلم-عايهصلى@قهيخه-تالى-لرأقه-ثم

ينللى-نطل@بن@)يه،أمرهينرضوأنكيى،المثرؤلا.ور.من
ا

الهم
نجماكعبا@بيننحمأنتولسمهادة،@لغبمالموالارضر،اتال@وظطر
.8يحت@فونة:4نواكا

3،الموالفظ:،
افلاأقه،يا@دله

عرفى.@@ائد@تصدونشسل

6خر..فىنلتىالمثددةبالمجمعاله

الندا.علىمنصوباناوعافاطرو@فعا.،

لماعليهالعزالاوذةمقحالااصبيلعل@ايهربم-@ول@لابه@فل-أد:

باعلاووالارضرات@سصو@خا@قبايا@ته،وسفه،بهلنكون.لمشرالاءص
نحماللغىوحدكأنتخلفد،أمررق@ظامر.و@فىوا@والمثامد،@نائب@

ن@شحقهبهاشىكلفتجاز@فى@لدنيا،يختلفونيخ@يخماكانواعادكبي

ضاب.@رثوابمن

فا@مركذاد،ا،امإوما
كوجمنبنى@المتتيم،صر@طد)دت

وسلم-حلباقهص@ل-@رصتسلية"@ايهربالابة
فلهعا

وجوب@بادوتلبمكيمم،منبمصمهماإلىرضا"د@سه،@لثركز@

.4لكدايدلدحوح@ه.شالى-انه-الىالاتجا.

ا.س؟ء42الآلر-نفصر@بى(1)
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الاحاديث،منجملالابةلهذ.تفسير.ضدفيابئالإمامساقويد

سالتل:ظ@لرحمفعب@سلتبنأفيعقفى@بحهسممامافيمارو@هفها

ذالمصلاتهيقتعوسلم-عل!@فهصا@اقه-رسولكان@هباى.شة:،

ظ
6اليلىمنم

بلبرربا@ملا:بضنهصافتتحاالبلمنقاماذاكانتا@ت:

أنتدة،و@ا@نبعالموالارص.اتلطر@لسموايخل،سرطئيلومي@

لك،اقىبإذنني.اختلفهدنىلمان،بنشلضيخهفوأكانبمابادك@نمخم

صتغيمصراطالىنثا.منتهدى)ند
0 0،0

أفهلولز@رسدمثىاى:يمر@مينبليهنا@:.صاسبوتال

بارانهاقهادعله:فضلفى@ايهفر،جميمهمثد@شو"-علي@الهمله-

ليركحيكولاوبجم،يقآا@@@كوء.أن@وتل:سنى،أ@

يةوت@-3وعل@هأفهصلىاق@ىرمولوا@ذارالهم،طوصتوفيهصم.

"ووءدفم...@له

بينوسلم-،@ل!اقهفىسلنيه-شاد-اقه-@ن@لشي@ضهوبد

لهمئنه..قلوبهمائهازتوحد@أقهذكرإذاالنبنلهؤلا.سب@اة--
جمبحارضوا،مافىفال@والذبنأنولوفقال:،المعيرسو.منلهماعدما

بوم@ذ@بصو.من)بهلافضمرئه،ومثله
"،.@قيامة.@

جمبعلهمأنوررهب.ضىءالمثركينالزلا.المدأبلضأقأى:

فدا.لقدمره)ديه،منفماذلكشلابفا-ولهم-ات،يخرمقالارضفىما

يومينت@رلمافىووذبص.منفى@الناةأ@ل@لأتهم،
.@@ميا.@

ليى@نجاةمنلهموتيئيىوعد،هب@@بىلهموعبدلإكريمةلالابة

تمالى-:قرله-ا@لعئمدفىوردت@كة@ا-لئيرلاياتاومقيخنبىةبمح.

.96سكنبرء8ابئففسرر@بع(1)

كب(2)
1ص4@ا 22.
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مذ@بب@.لبفتموامعهوة@حميارفرمافىا،لهمأنر@لذبئكفرواإن"

@لارمنجمرجراأنيريدونألبم.عنابولهممنهممانبل@لفبامه،بوم

قبم،محف@ب.ولهممنا،@فارجمينلمو@ا
ا،.@

مددلم-ثم
انربهر@الم@قهنلهم.وبلىالقال:.أحرنهديدنه-سحا

."@ضبون

بوملىوظراى:
الالام،فنونومنبات،قو@ل@أرانمن@لقامة

اتنيعلن@نيااكفىبمونوالمط
صباكم.فىو@ردأيكنلمومابهم،شقع

صقال
حب

عيدوصه@مه..منلهموبدالى-،ظوقىله-دكثات:.@

تلمفلافى@لرعد:،ضالى-قرله-ن@يرومروشدته،لنظاعهكنهلهم،
أين...،.قرةمنلهمأصاى.ص

حابهم،ؤنطحكمالمهوعذابهأقهسخطنلهم.ودظ@رو@المق:
أنفم.بهددءواومالم

جمنات.مىفإذاخنات،جموماأكالامملرأةوقبل

يا"ل@لا@لفىلا..@ك@لول،فمال:أ@ا@رن@أ@نول@@انس@:وعن

انهاخىفقالهذل@سببعنفئلمرت،عندين@ماطبضى@وجزع

الابةء،3(.نرأمنهنماخبه،مااقهلىمقيبمر

اما@وص@حاتلهموبدا5تعالى-:فرلافىبتشلنال@ثخهدبدثم

ون،.يسنهز:بهماكانوابهموحاق

ذاو.ديام.اكضسبرمافى@لتىالاممال@لبنةمابرا:بيثتوالمر@د

له@رعوما،5وعل@م.اممالهمعرفر@انفعنديهرنو@ل@ورالبدو

مصدر؟لآ.أو

كثه+.@لآ:نانللالتصورة(1)

ك@؟.ص@نحد-،تب(2)



3ولثروبعأ@ربو.@ 0

بومعيمأعا@م@فعرطى@@ندوعلر@لى:
عدر.انىمة،ادتا

ئطناببهيونرلولى@@ى:ا،@ه.وحاقرذائل.مئياالدفىواكنسبر.

ا!.ادمن@ر@كلنولمكانبمننتهكل@فىجا@م،بهدبتهزش@لذىكانوا

بوم@ئركينمزلا.لمميريخبهذا@تعوبر@لوبمد
عادت@لقانة،

@رو@ثخكعنسئلوأإنفمأقم،معتنانضهميانلىلسورةا

رض،وا،
ومع@ر@ق،لفم@خاانةرأظ

مزوتثغيره،يمبحرنذ@

وحده.ذكر.عندتلوبهم

اعات،با@عا@هم2إدبونبتقرولم
ومع

@لئداثدول@ندشفمذلك

@إ..لو@.،تاد.اقه-ادلجلدعا.تبونواالالهةنلايفرنبهم،

@ةو@ا.@حر@قالهماصمخ@س@امحريمة،الى@ورةلنلنفع
س

أ.

دعا.،،ضرانالإل@مىفإذا5قؤل:
إنمال3!"نصةلنا.)ذاضم

عن@ى...،.ملمعلىلؤنجته

وبالاباتباقبدبلالكلمر،حض@منابالإنسانوالمري@
ا

كاوص

أو@يا.لالمكنار@ضفيهريدخلما،حوالإنانجن@ىبةبرلد@ن

دعانا@ا،فصاوففرأومرضمنفر،الإفسان@لنا@قب:@@

لا..ةقبه.قىلما@نهن@فا@نائا،عدا@و6-

دعوالإنسانلهذاأجبا)ذانميى:سنا...،نسةخرلنا.@لأأثمء
نه

نا،ض@ننس@.والإحانلي@تتسيلملوأطيئا.سزحهكمنا

فنى،.الىوضر.لهعةالىمرفهحولنابان

جر.بوشعلم.علفا@وتيظلم5ككفارالظلرمالإضانمذاقال،،

ثبب@لنحمة،محا@ذ.باقمنىعلملىعلىب،@@
@رصرأج@ته@ع@ت

وا@اد@ننىوصللأقالاصبابمباثرةفىونفرقى

لرس(
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بل،قابددن.س@لا.ممنا.يل@لتخولانلنا.،@وفه-:.عبحاونال-

مع
مرة.بمدمرةار.بهرة

كاالنممة،؟الىيودأتمذكراخ8أوتتهله.فىض@ان@حيررجا.

عل!ابهنففلناافىناما؟منشيئاخرلنا.)ذانم@ى:الانعام.بمنى
عندى.وغوثع@أوتبتها.كاقال

الجاحدلهذا@زجرزللا.لقولهردكنة،سبليمالى-،وقىلا

به.@انفو.

زمحمالامركالبىأى:
منهأع@يناهمافإتاالجا@د،هذا

بسبلنم

مابه،شا@سانال!جبلعلىهلكطظمال@بناهطوإ.رعم-ط،-؟

ليتميووضيفه،منالإيمانىشليتبينلهوالإختبارالإبتلا.سيلومملى

الجاحد.مقياكر

منهيدونلااسلةأكثر)حكو:@@ون،يللاأكمواجمن.

مريروعلرتب@ونه،لصتنارت@لاءنلماليهايف@نولا@قائق،@
ته.

بالفاه،الايةمحطشيلىهفىالسببماقلتفإنتلايهثافصاحبقال

@ل@قلت:بارأو؟ورة@@أولمئلهائوععات
ومتمنهأنذل@فىبب

لايؤمنرقالنبنظوباكازتوعمهأقهذكراذا5فىله:عفمببما
بذكرنويسنضر،ذكر@نه،عنونيشمشأ@ممحقعلىبالآخرة.،،

ا@نإذأصاللالهه،
ا"فردلم

اسننرمندونذكر.ااثهازشمق

"."اضاعزفي@خا.ومابذكره،
ا"."

صف.

اللاضونل@تبربهمتجين،ا@حدينلجاهالمصير@لىنه-جا@ين-صم
يمسبون،.ماكانوانهمأكىفاتجالممقالىينفالهاتشال:،

.12ثص4-@@نمبر@(1)
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هذاعفسب@حافه-حكلر-مابردإلىلها،3ترله،فىو@شر

م@،.عليأو.ن@ها.ممافىلم:،احملى@ن@إالإنسان

4بئعليمردشدن،سصكنمحه@نساصرقلهاظقد،الكلمة@ذ.

رض.ا،خسشلافممربدلر.أقفاته.نتف@كدى،عمعلىأويبتانما.

@لذ@نالاترامور@بفىالجحردوالشعلاالة@ك@لكلمةمذ.لتدظ@ى:

@نذلكناجةنتف@د،و@ايننى@ب@طريئصكموللذيقفومد،صبقوا

إ@
لم

حطاممقماجمحرهشئاينفحمولمعزيرمقت@ص،أخذضالى-@ته-
منا@ا.مناكشوهومالليا،

@قابء@لسابفيزامؤلا.فاعاب@ى:ما-لبوا-،سبثاتفاعابهم"

دفيام.فىواتتريوهامااكنبىالتىسبثا@مبصببب@حقرنهانى

بان@م،تصيث@جزا.فاعابهم@ى:@ضا@.حذتعلىمألكل

ضالى-@قه-انرل
@لكفرمل)عرارلمبببستشونهالىلتربةبهم

@لاص.*

لدينامرا@المثركينمؤلا.منة@ىعزلا.،مةكلدواداديئ.

ب@-.@ثر@@بها@رمول-

"

قبلم.من@لنبقأعابكاماكبوا،ميئاتأيضا-.جمميبهم،-

عذابنا.مقماربين@وبفاينينومالمبى:بثع@زإ-،لموما،

ننكرأكو@من:@@ويدر،يشا+لمق@رزقببس@@قهبروأ@نلمأو"

تالى-@فه-@نباعيهمئاممراولموالإبار،
منىبثا.لمن@ررقبوسع

الىمرجعهذلداذ@نتهم،@ليهيخيقه@نثا.منلىويفيقه.با"،

أنكارضا.،علد@بملالبست@ررقسمةيذبعاة-وحكلت4ث@

عكفبه.علادلبلالي@ضقه



فىسصورة3هر

منوت@لقومدأضعات،يات،"؟ناهذكر@لذىذك،ق@ن،

لهم.نرق@النىبالهدايال@نتجضوله،وبتجونبالحق

نديهر؟،"ياتا؟تىوبذفي%
أكلاثركينلح@حورت

لم،كفرعل)صر@رلمبممببمفبم،مذأبسلهمأعدماببنتكاضوير،

اطق.ةدصعقواعرانه@

مننن@ه،طئللياسعنوكالمرحمه،بابلباثه-4شحافغ-ثم

المرتبفاجنيمأنفبلنصرحا،4صانوبةا@بهبتوبواأن@مو@ص

تمالى:شال-ولئساب،

ز@منتقنطوالاأنضم،كلفواأسمبادى@لذيئياك"

ارأبخبر(*)@ننور@رصممو@إنهجميعماالذنوتيمنر@فهبلنل@،

لهوأضلوائكملممر
لم@تنرول@لاثم@لذ@بيأتيكمأنفلئن

تيكمأفى؟قبلىمنربممنذإلياكمأقىماأصنئراشموا
@المذ@

فرطكماورصرتأيانفى.تقولأن)مه(لأتثندرونوأنغقتة
افةأل@لؤتقولو((56)@لثاضريئلمن@وبناله،جتبفى

أنرالمذ@متترىحينتقوذأو(*)للثقينشلكمتهدا@ا

لىكر:،
"

بهأنتفمكهتلىآياقىقد@بلى(*)@ينينمنكون
."أ59)دلكدبمنوكنىواستكبرت

باد@فل"ة-4يوؤولسببفيالمفرونذص
أنصعلى@سرمرا

@ا@كم..!،.



ي.9ونوالثريعال@يلى.

لمال:عر،ابئعئناخصاص@قبنعدمارو@هما:سرايات

ميثهوالصهمىوائلبئيمىبى@ومثامأناأعتسالهجرة،ناعلىاحمتم@

ضار-بئفدبرأى:محنار-بنىأضاةوعد@شلنا:عتبة،بنر@يضابىإبن

قد"أخمرسنروطنا:
بنوعياشافافاصبئعاجه،طرملي@حبص

بالم@هة:قرلفبهاظمتتن،دف@ن@به@اذام@م،مناوحبسجة،

افه-عرفىافدلا+ص
سم-وطبهاقهعلىبرسوله-او2%وجل-،عز

ه

شما@ويترأيفا-لم-نواوكاتربة،لهمفىىلالحقمب@.لتتنوام

مملأ@رفىابناكعباسياوكتابه:.نىوجل-مز@@نهفانرلأيفسهم،

كابىين،.ش*حمغفىأليرلى-ولفى،-@لىلنفهم-
قدتفل@اهئام:قالمثام.الىبضتاثمى*فبهتمابحمر:ل،

فنا،نرلتلهافرتفهمنمااالهمفقلت:طرىذىإلىبهاخرجتعل

وسم-عديهصلا@تهل@افهبرصولقتفل@جم@علنجدستكأفر
.،.@

أنف@ملىأسرفواياجمادكما@لذ@نقلممعاد-:.قىلا-فىميوا،
عهم

.-"وعلبها@صلىالى@رسرل-مرجه@،@فه..رحمةمقلاتنلىأ
.3والتكليفللفرنماد-الى@ته-المباد)ضانةو

ووآىض@.،كلنىدوز@طتج@والإصراف-:
فىاضللابهونما

مسعدكلعندزنجمخذوا2همبابنىقال-:،فى@ولا-@لإنف@ق،؟

نرفرا...،.ولابرأو@نرر"لوا

والحطاب@ت،والس@@اعىا!أفاتثرؤر@فلإ.ا@فا:عر@ف@@ةادو@لر

تضحنه.بعل،ا،أصرفووطى@شل.المذنجفى.شينلل@
الجنايا.مى

أنفسم.علىبخرال@:

مننلىنايلانالقالتوقب.ضر*بىبامنونيماس،والنر@ل:

يي.برما@كلققفيلهأملللالكسنباثه@ىا@لثيه،علىتوللد

كس.؟4س-ا@ه@ه@وليب@ىبهفىلجيف@ررلبم)،(
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مح@ا@نوالذبننهناالو.ى@عبايم-@اجم@أ@ا@لرمرلرو-والمعى:

منوتاد-@قه-رحمةمقيأسوالالهم:تلللحاص،بهمبارن@ا@م

@ثم.نض-4
@نهرتنلانباص!.اى+تبلة.جميطءالذنوبإبرانهانوحملة،

عاثهنلسا"لمنجما،الشوببمعرتضل@لذىصةتالى-،؟-

الععاة.طؤمنبن

مرأى:@رحبم،ر@و@لننرة-،.صب@نه-ا.
رء،فر")انجرا-لوا

تهملوحاة-ل--:وبهمذنوأ.نا@ان@منبز،المؤ.محباد.مقبثا.لمن

حمتهومختفمبوا،تجوأنثون@واطنوإوكرما."5تفعسلاو-كا

مه.وكريففله@لخهأدخ@مئمعنبما،ضا.ص@نغفرلهم،شاه)نومثيثته،

ففرالإسلام،فىو@لوامزكفرلمبواتا@نكبمف@المؤمنبن،يخرأما

تبله.ما@لامالإ-نالإسلام،،قبلمنهمما-لانة-ص@حا

@نه)نلقوله:.لهم،نالى-اقه-إبونلئلمشا@ليماشلان

بثاء..،.لمةذلكادونوبر@بهثركلا@فر@ن

@قه،كثابفى"2الايةازتيلمو@فى:،3الثوالإمامنال

يهم،ثرلقصدته@لباد@لىلخافأولا:فإنهبثارةأعمعلىلاخالها

ذ@عدفئماصى...الم@فىأتبالإمروسفممنبشيرلم.بدو%

خابمولاضدبصهلايبئبماجا.@@لرحمة...مئعى@لفنوطبالنهى
تدوللاململا@فنوب...،بففر@لذ@ته)نل:،مظكلنعاعهعندالقاب

ق@ادسفرفى@)فراستنو@قنلزميم@الذىلجنىدخليهالذى@بعصوت
لنر@وموالقرأنىالنصأخرجهلاما@كانناماكان،ببيغفركلأقهان

لهبقوذلكاكدبلذنب،كلمغغرةمنعبا،.أخيربهبمابهفلمئم

مأ*عذأن@لبلأحنومالنفوس.-لهاقىتاحبدارةمننجالهاحمط،8

ر@لرجممر@لننر)ت8له:بقو
)؟(.".،

ص7،لركافىء،الفمبرتسحذبرريبع(1)
9@@*@لج@،.

@.@

لم،ا
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@لمازوالصياناعأشنهالاية.مذهفىومامصه.4فىءافياءلوأل.
بفننيايههاضافةاحناقهوتا:ؤم،ندوعدبه@ا،لهتجامنها@حنة،لنا.

"فماوأقه،،وحمةمق5نرله:فىالى@ديبةةبخمنالالننات.وضها:

اطأحمائهلاجل@رحمةاضا@
ا.اعاد@لماونا:صق،

دلمفىقىله:.ب@فظهر

ؤكتالىجم،.د@نررمو@إنهترله:،منجملةبراز"لمونه@.بففر-،@فه

نجة..،.@لاأبئت@ح@اأالتننالصتنوإعادةو@لفصل،ببن،

@تهيهابفى2قيأرجىمنهويخره:مردبنعبد@قهوآل

0قالى 0،0(9).

كربما...واسافخارخهبابلمبادهصبحانه-فتح-أندو"

ذل@أتغ
في@ى4،الببةوالإنابةالتو@لىبيهم

ك

نهوإصافضلهنهم.

ون،.تصرلاثمالنابياتيمأننيقله.وللوالىربملماوايخبرقافه

اته)نلاقه،رحمةقتنماوا.لا@ايمريم-صولدر@أبهطالم-فل@ى:

البادفلهواخاموابة،@ولل!إقوبئإليهجراو@رجميمأ،الىنو@بننر

نم@نط،لاشظيرن@نىاب@ذب@يزلأنتجلىمن
فتجدون.لا

منه.ينحب@

علىافهرحمةبابفت@عماذأنبحدالاولىالايةأنفىىفأيت

@ب@@و@@ل@تهميةال@االابةصاستصراعيه،@
@

لأتدنةد(
يهرنة@قوح،

لنص@لؤبةفإنوأوسع،وأتمأكلبهمتمالى-اقه-زحمة
فىمسبوح

حسنات.الى@سيثاتيلكر

فاوندببمدأفهعالحاحلارعكو2@داب@لاش8@الى-:كلد-@

رحيما،ضورأ@فهوكانحنات،يئا@@
(2).

6سملى@لال@ء3@بهلحابة(1) 5

7آبة@انلكلصررة(2)



3 @عي@وةص1

أحمنهاواكبمو@ال:.ونوامبه@لكربم@قرأن@ر@صباتباحلم@صثم

"،رب@..نااي@يرل@ا

سبحايه-5أؤلهمااحسئالنرص@ابهربم.أيقر2نمذااواتر@ى:

حكيمة،ئرياتومقصاية،مداباتمنعليهما@ثشملبببالجم،

."قىيمةاب3ومن

الىالسعاثة@ؤدىقوجبهات..منالقرأنهذاعلبهائ@تما@ماانباعفين

خرة.وا؟با@لدفي

تموأ4-"دناب@يانيمأنتجلبنرتو@ه:
مت@لقرون،ت@لا

وبربالى@ارشادبالانباع،صبا،
يف.تسوأوتايخربدونإلت@الا.

مندضأن،ا@مننوأدابياتد@ثرلرضاداتاتباعالىاسارصأى:

@دعذ@بملإشأنتجل
الانهتجايلانثعرونجميثمقدملت،وبدوننجعأة@

قىوله.مند

بةفوب@الملىعةالىالدعرةمنفبلا،لماوتاكبيرتقر@ايهربمةألاية

@لصالح.لصلباو
فيلقه...؟نجبقمافرطتعلىرناح@يانف@نقولأن@وقىله:

ت.عذ-مفاتتجقدبرلاجلهالمنرلموضم

ليتبرأنامةكرعنه،آما@بنابرأوابه،آناأمرنجحرا@اأأى:

8أنيجنبفىبرطتماعلا"@ازردمتى@ى:عرتا؟با8@لقيامةبرمتى

@الي-.خقه-وفى@قه،طاعةفىونفميرىنفرلجى)بصبأى

@لعلى@لباتوأط@قلل@ثى..المحسوسةالجلانب:والجاالجتوأصل

@ى@لب@افيمنهما-كلشلقبجامعبالمحة،ئبهتجثالمجا،،يل
لهال@ةأنكانمالى-،بافه-شلقلهادطاىاذ@باحبه.و@لطاعة-

باجها.شلق

نظث:؟1تى،نكرتلمنلت:فإن5الكثات؟مابرفال



3ولائررنلبعلرها@ 1

ةشضش@جمرنأنوعرزنى.قى@ل@وسللاقربفىبها@لراد

ير@دوبمرزلنعظنم.@ببض@ربميد،@لأيممربلجاجاما@اشى:من

عش@:الاقالالتك@،؟

فيبابالمسناةقرماوناديتفمر.نجاؤالىصقىمهدعا

مغنبا@لرأسينان@كريمأتاقبو.و@تفتخببورب

.(6)"واحدا.كربمالابنصروة،ام@لكلمنأ@واجابربد:وهو

@ى:علىللى@ار.فمبعلفى@لساخرفي،لمئكغتنل@اوجملة:

يخه،رواخربنال@منالاأكنلمأنيولطالوطاعه،ال@هجنبفىفرطت

ق.اطيقالمذابافباع@ناشلالص:

أةبممهلمنتادة:ئال
ذبع

@الا.من(سضخىلنهطا@ة

أو8شال:@نفى@تلكلهتضمماأحرىمقالاسبحانه-ذكر-نم

كلضالمتقينءمنايهنت"دبنهواتجاعفى@طاعتهمدافى،ر@نفقول

برضيه.ولاسبحان@نجفبه-عاأقسهمانرماالذيقومقالماعى،*

دنفى@مف@تقول،أو8نقال:نالئلآ@،مقالةسجانه-ذ-لر-نم

ترى@لحذاب،.حين،

ق"ااذ،فا@"اب@دثالىرجمة:@@"ةلىسأنرالأخرة،فى

نحلل-قه-@لباددأخاصمجيثوعقافلىلم،ايم،و@فالهمفى"؟لمنين

وسلن.لرئ@طيطس

برترة،الإفيفىبرلنئيبوالبمر""لتر2فيد@كذا@ور
أ

ذلدفىبننهلنى@لصالعل@الإيمان،علقلطكليحعلبلنأ،مؤئرا

لثديد.الهانلاليوم

1@ال@-8كلب(1)



3 مير@ةرسو1

قوكنتوأسضكبهاتج@فكد2باقىجدندبلا@5ة-:@بحاوفرده-

لكنتمداقاللهلوأنلقائل:،علىهذأوجل-عرمنه-ردالفربئ@من

ى.الصمنهفىلهونكنبالمحتين،،ش

ا@بالآيات:ادوللر
جج

@ققةعلالة@@@وا@نو@
مح@ومالإس@دين

@لكريم.@لض2ناتإرأ@ا
كا@م@د@قهمن(شه،مافىطعلأبها@نادمذكوتالاعص؟لي@ة@@

سالهب@رطرعن)بىتلىأرشمكلى-ظاقه-أن@طقبلبم،دضقيدطوالى@

حماحأباتواسن@كبرتمثنرءو@ه،كذإتولكندبه،كتاالشطله.رص
لممقا،@لجاحديئبها،درين@ل@منياكفى،وكنتاتبا@ا،وعن@قه

للقيفىللدنيا.أعاال@بببالاخرة،فىعذابأمابدسمافاعابك

ند،جا.قىله:فىالمذكرطاببئسبحايه-وجا"الثركافى:.تال

3الذ!@ت@المز@أ@فرلانوكنت،وا-وكذبت
قالدأث.والمزر

واحدانسان@ى:واحد.نفىة@حرب@نقرل@لإد:
1 ،

، 0 0 0

ولاؤضينلق@لكلزأعرالعقالحدثاليمة@ل@@حورةلضلتاثم

برم
شاد-اقه-تالتينوعنتاد-،افه-@نلاهر@رةوعن@قيا@ة،@

عفوكيى،ضا(طابهيرد@لذى@لرابوسم-لجهافهصلىلنبيه+

كدالناسالاحر
نالى-:فال-فى@لصور...لنغ

"

افهكذبوا@لىى@لذيئقئ@ليامةويوم
ثة،صنووجرههنم

ائتؤ@ا@لذب@اثهوينجى(60)للتكبريئمنؤىنمجمفىأليس

نخننيم(1)
لن@

4كىص8ير-



ونوالمثربعأ@لالجو.
3 1

كلا@طخا@قائه)؟6(نون@رولام8@لسويمئملابمفأزتهئم،

و@لذيئلأرفى،واثرات@مقاليد@له(62)كيلرثهكل"وهؤعلى
افهأفشيرقل(63)ناظايرلممأولئك@ئه،ئآياتكفروا

وبد@لذيئإليكأوحىولقذ)كلا(الجاهلونأأعبدرنيتأمر

165)اظاسريئ@نقولتكو.الث،@ليحطئأمركتلقينقبلإ:

مئوكنناعبذائهبل
ر.تيحقا@ئةتدرواوما(66)اكريئ@

4قبتجميطو@لأزض

يوم
بيمينه،طوأت@و@و@د@قيامة،@

ملأيقفى@لصاور@دقخ(67)يشركونماالىوش@سبحاة

فإذأأخر@فيهنفغتمأ@ئه،شاءمنإلأالأرف@ف@ومنواتلى

@لكتابورصنغربها،بنوروأشرتمتإلأزض)ها(ونينطرقيامئم

ومباطى،بيهمقفىوو@لهداه،بالنبييقوجى
(69)يظلونلا

)07(،.بمابملونأعلمومريلت،ماتفىكللرفيت

5تالى-:له-مو

افهعلىبهبواى@لذبنالقبامة%وبرم
جر@مر

ومةبئفر@ح@لةاطيانلهة..،مسو
@محاثيخونولم@@ا@ة،@@

@قالم

ان.وصىخو

لافل-أبااو-@ايهربم-سولأ@أبهاتصظر)ذاالغيامهيرموفىأ@:

كهوصيد
ى،أخرلهة2نى@لبادةمعهأشركوابانعلى@نه،اكذبوبئ

ة،بهفرمسودةرأتها)@يهافظرتاذاأ...ولهأوصاحبةجعلوأ@ه@ر

بسبب
أحا@ما

"ال.اصمنشامدو.وماعذلب،مقبهم

5وفوله:

نب@محلفىومىوخبر،مبتد(مئجل8سودةوجمومهم



3 1 الإمصرةصو6

كلال@يجغلىلليي5فرلمه:فىوالاتمامكنبوا...الدبئمنالحادع@

"،+عو@لقام..؟ذالم@والمنع@:القر%.ين،لبيهر

1)ذافيه،أثو@كلنإال@فلانل@يقال:؟ 1
4بزوم@ناوصم؟،

."ن...مدثأهلفىثاوباكفوط5ضالى-:-

بهنمفىاليىأى:
واذلالههايسببيفكبراكنةلإمااومتر@ام@

قونبلربحب@ممابهاانبلى2@تهلابا@دتكدي@همفوم،علىظارالم

ا،@بل@
لبم.

ت
@

@@الطيهد@يا"لقيامة،يوم@الؤمنينلطبحانه-@يئ-نم
بف

ل!بمفلزكمانقوأبناكافهينحىليكال:.افه.علىبواك@
@لر.يمصم

نرن،.فيولالم

ييرإي@كنا،فلإقنمزمن@و@ص@ر@ي@ر.مصملى.@ممومفاركم:
صونالبه؟

.4.اد.

وا@اء@ك@ض@ا،اتقياللإاد"ضها@بففله@الى-اقه-وجىأى،
صلدحمتمرتالىأقه-برضافىزمبسبب@ى:بمفازكم،@جهنم،كذابمن

باجمع...بهفازا@م،ر،ولايهباةحمزوفرأ)م.ونفو)بمانهما.جمز

درلبرو@رواطلللات،)بمفازتهم(:4فىفىالباهيخرن@نوبع

@تابسينكونهمحالةبنجهما@ىأ.االقوالذينمنلمر@بمحذوفضاق

بمفارك@.

لاوفىلا:،
يرننىيمرنأقيعوزلون،مجزولام@لرهبمهم

أ

لاابراب:لأف@ظاهر@وزلموماةنيكانهشرز،لذك
الو.بمهم

منغلىمبصببالفى
فى3و.ث@.عل@نفيفيلمولأصاة،دو@نشد@@

نجا.الفىخانهم
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حالبسبضلىك@هبخبهم:@@ترا.الذينمنلاطنح@ر@نوص

سى.لابمسهمأى:لرءلاجممكونهم
فىالاضغبال،الرلااطلافىبهر.كا

صءالفىفهمعاكان.علىنونفيلمولا

شنجامحثعظما.بهائكلالمتينلدكرمتعالى-@قه-أنكأىفتلا

مكلن.ترزماننىصمايهمصمقآمنينوجعلهمبهنم،هذب

علم)ذأ@لإنساننجا@ن.،هذه؟،تملخعهما@لىافى@املل!ل،
@اللال،بحسبالبلللمرخكاتالو.،لايمهأة

وخ
بببقل!ق

وفات...ا،كلعقطمأنهبعهرفجنذالماضىلول@

فى@لفيافى،@ربو@نرفلاينالهمالمز@نينأنمح@الايةدلتر@

@لاصكزك@لا:.قيمذاكدونا
@فزع

كر..،الا

وصش.لركلخا@تهفلالنهكرتهعلىكلبدلطة-سبحاساق-ثم

وبملى،:سىكلعل

موون،الكلمذأفى@ى*@عللقايظ5دو-موتالا-أقه-أى:

عنغدليقلايخرججميثهذا@لىجود،نىصياءفىصللنصرفصباة--

و@ث@ئته.النه

نانلوحد"أىالمو@شرالارضىءمفاليدلا.
و@لقالبخزاننحهييع

جمع
جعأ@ماومقلاد،

جمى@لتقليدد@قماضلفظه،@لم.واحدلا

التمرتمنولايتمكنرضر،و*اتلسوأمرلايملى@نهيى:.3الإلو

الى-.@يخايخر.

@ى:8رضوا؟متايد@لسمو@تلهتوله:.ت@لكشاتعا-نال

ما.وحاظ@امرمامالدمو

ومن@قرلهم:ليمما،ضايمدددذىمر@لمرما.وطبريقأالخزئظحان؟

به@76لر@ؤكلير@عغرقف@(1)
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نجل:ولفظهالها@نولاوأحدللفانبح،وكلالملد،مفا@علىا@هاالتيتفلان

لمرية.اأصلو@لكلمةمقبد...جمع

د@يمتابماإنالت:فإن
وللنار-:،أا@هنربى

@ثهن@سكرالم@لغاللاتاأخرجية،؟أسالهاسببالتعرقلت
لا،

اقهوا؟بككمروالذفيفقال:،كففرد@رو@صسبحاة-.بس-تم

@لأالىن!و@ايموبليةالتلا@قهاترا؟كفروالنين@ى:يناسرون،لمأولد

ان.فى@لحرجاتالدتأضىالبافرذأوثدمييته،وحدأ@لى

افهوبخبى5:@ذ@@نيتالى-نرله-ع@@مطونة@اكربمةالايةوين@

شونعدناله-لفه-مينةعلىلللالةاعترأضجمنهماوماأتقرا،النبن

@تهبات6كنرواوالذدبمنازتهم..ااتتوالذبئاقهبخجىولى:خلته..

@خران.فى@لون@ل@.@ولندم

@فأيهد@ثو@بمففبهاماما@لفابلةومده
بوالعظخين،لل@بم

آفربئ@لا.

بحطوأذثو@ا-عل!صلى@مه@قه-رسرلال-أ@ر@ق-ثم
شهأيها@باهلوأعبدنىروتا.تها@نم@تلننال:،لاكم،جهاعدفىينل@

علي@ر@ىإقهص@النبى-را@لثرفىظأنقىولهافىسببذكرواوند
بإفد.نونز.لهتنا2بعفىاسلم

دلقام،يقتنيهتدر@المعلت@فاءو@اثج،وك:رللإف@والاصفهام
نقديرلتامرونى@لصولوأعدأ@،،5بؤله:شحوبف@،و،
ا.علبطلحمفنتفل@للم@وبة،أن

ببعالتوسبي@لملىاثركينلهزلا.يم-@ا@سرلاحها@لفل-ر:الم.و
اتنيةوحداعلى@لدالالاباتصننامدنممانمشاملهأنابتافيب:،

فيرأعدأنروفرنا.ذل@صأبصعنه،أبلنهنجماقوعلى@تمالى-،-
ونقدالى.تزيهمقنالى-قه-يجبمابكلالجاهلونايهاتهالى-اته-

اس.،البهاتء4ليم(1)
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علىللزالمناسبارصفمرمذا@لرصفلانبالمجل،مناووصفم
سب@دأ.قىآهمماصراكمقوصم،طيهأقهصفه-طلبو"ما

البلىأوسو@قد5فقال:مخذ%ابئ@لنركمنسبحان@حنى-نم

لنا@رش.منولتكرشعك.لبجطئأ@ر-لتفنتجلك،منافبنصالى

كربن،.@لثاقوحن.فاعبلى@نبل
علىق@ر@قدددالةاللامتليد،أوحى@و@فدله/.وتراجمل:.ظل

."أنركتق:)هلهوقي

ئتكلوعلديبعلنله:.نرو@تلو،@دالا@االا-اللام-ن@.

@لضرابفى@وائةمين@ل@مذينمنكللناسرين،مق
@اقو@اق.@الض

@فركت..،فنة،فولهفى@لئرط@بواماصأكارلابصوجوابه

@أبجرللدضشذوف،
لك:مابنافىلنجلمن@رعلبه،دضم

يا(.ملنزم@واخرتمابرأبوقمشر@لعافيلىواحذت

نصنيتاد،منابن"وعلىابد،@لى،مسلطاوحى،ونرلها

افبنهالى@رسلوأوحى@ايمربم-سرلا@ابهالبكأوحى@و@فد@لعق:

ديحبطق"ادفرضجلملىتعالى-بافه-لثركت،دئنألمفا،نجددمن

خسارةا@ربن،اطننن.بهوول.ا.تا.ناداعلدينمدنأىعلد،،

والاخرة.فى@دباخسارةبلماليى

بمشنال:ةجملمة،)ى،للوصللش.فإنت@لحاتصابفلل

أتوجد؟علىينرحت،@ش"

قبن.اكلالىحملد،بص@قأضركتئنلبدلم@وحىسناه:ظت:

.

عاد.لببطنفركتلنقمهم:وا-صالىكلاليداوحىمثله،فبلا

مأ.وا@ككلاى:حلأ.كسانافلاننقول:كا

.60ص@بعل!-3مق@بللحلبة(1)



لرميسورةثا.

محفينات:بخق
كونبررعحلا@@كما@@نه-عممحم@ل@

اعا@ولا@كب@
م

3

)؟(.فرضما.،بمغو@مالا-@لنرض.يلفلمرتلت:

فىستنهلتنفيرمقيخهمافيهباسلربكلتضمنمخدصلطريمةرألاية

ئ@هفىتغت،،وصلمكليهعلى@هدرسول-ن)ذا؟لانهله.@تقيع

بفو.يهيفةق.اشاطمنوكلنتهله،جمملالفرفر-جللىضه-.

3امتهادافرمن

تاد-شه-@صالثاكر@،@فوكقبداقه،بلتالى-:،وفىله-

لضى@ف@@@و@اباالدرو@د.،د-لهاعافى@قه-@@لنبات؟

ظ5قرلامرب"@لةاطو@ظ@لثركينطاعة
فىجزشةوالفاة5عد

صمو.،.ضرط@بر@

تعل-لاأى:
بلمند،طلبو.نجماالمثرجمن@اكربم-ها@لرمرل@

@الانممهعلىئاكؤءلاشوكنوحد.،نالى-مادتدت-اجلى

@شال-ا،-لتيرمباد@مالمثركينمزلا.@نشحافه-بين-

ننوبمر@بوكهيتهمايلر.ولموجل-،عزه-@ود@متجاصزرا@

قعرمه.صاقهفدرواوما5فقال:

حقعظرهاقالى-.في.-ب@بادكمينأنر-مؤلا.@ناى:

بهو*رغربمكبىمقسجاده-يقه-ماأعطر.وماقعظيمه،

شال:درنه@وكلوحدانيته،علىمايدلسبانه+صاق-

ففنهبهمارف@وا،"
بيينه++،.مطوبا@والسراتلقيامة،إ@م

ا.س،،@ك@اف-4لب(1)



33ونوشبعال@طوه@

بالكف.للقبونرللقد@رعلوظلئ@لقبضمقالمرةو@قبة:

جملةاوى،للطر@ايهاببجمعكاومل@ت@رتهنحت@ىيخدرعاتياتومطو

ايعدولم@لركينمزلا.ن@المحق:في@ونلا،الح@لفظمنعل@الكريمة

نه،مخلوظمنسأخرىدمبادة؟الةفى@سهلشركواحبثنطيمه،ص@نه

عالهاعلاوالآرضردسمو@ت@لإبقا.ا@ولىصسبحات-أة-واءال

@اخرضال@الاخرة.فىازا@حهماأو@التود@شدياحاوصادنيا،فى

برمكرنوكنا@اعنلىيا
الىهكالثىفرته،ونك@@نب@فىالقامة

كذلةو@لسحو@ت@لقابفى،طيهتبفى
ن@ةوانساعا،ضخاشهاخ

@لفيلالهينشا@ثىءي@رى@واحدوتمرفه،؟تهتتوكتبيمي@نهملريات

يباثةأفى@خيهره@ثركونيمفةكدلدألاصوماداممينه،"

نه-شحانه-وتدروعظض"ةاو-بيانيمة@اح@الابةكاألمفمود

فىصهأص@يهواجنب@يرةوان@اسبهالةمنالمثركوقعليهماويان

يخر..لبادة

هذا@ل@مقوالغرفر5@لكثاى:صاصل،
كاصأخذتهإذام

عه،وجمىبجملته
يصوبر

يخرقغير،.لاجلالهعلىكنهو@ويفصه،

0جمازبهةأوحقيةبهةالىبا@ينولابالقبضةذماب 0،0

تملالخلف،عندكثيرءتالآيهمذ.فىمو@ل@اثلرص:.وإل

رضا،يخاتبضةشلهصشبحالتلونه...ونفاذتمالى-ظمته-لحال

نصال.أوبطوى@لسحوأت.بهاويمينجمبط،
رضا،فبهانجضةله

،

."الصمو@تىيطوبهاويمينات،والسو

ال@)نيقورن:اوسف
م

نالى-...جلالته-يدعلىصتن!خا

مجازيناليمولاالتصرف،أوالمكعقجمازا@قبضانيقورنلاأك@الا

(3سإيهاف-،نم@بر(1)

لرمر(
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وبؤمنرنو@وارح،"ض.ا؟شيعالى-@قه-بزمرنبل@لقمرةعن

@@.@@@باسقتهذاإفىشاد-نسبه-بما
سب@أرأد.-الذى@

وكذانه-ا

مذا@لقام.فىالاخبار@لراردةفىيفعلون

حبارا،منصجاءةلص@ودظابئشوملم@بخارى@أخرجفقد

@لصوكجملاقهفبد)نابا@د،شال:وحلم-طبهافهصلىالنبى-الى

يوم
خاصعلى@يات@

و@لا.)عبح،علو@لثو)عععلىرضيئوا،"

فشدالمك.أنانجقرل:)مبععلالخلقوساشإععاعدو@لزى

اطلقولتعميانواجمذ.بدتعقوسلم-عاي@@فهصاقه-لرص
بر،

لاله.ية...،ا،فهقىأ.ثم

وممرتهملها،باصر@ااتعلى@لصوالأرضحانه-وندم--

@و@ال@نباكوضاطةعانقدرةكانت@ن@بالذكر،@لقياتيوم
صا،و"@الى-تهقال-@يرم.؟ذلد@فىالمص@اوى@علانألضا--

.8قهيو..يئ

رسم-علبهافهسلىاقه-رسولت@قال:حرا.نعق@سخانرى@
اتالسحوبطرى@قهد:.يض

بتولنمابنى،هببهيا@ذمقنم@تيانيوم
للأرض،.ملوكأبئاكبرون@اأبنالجبارسن،ابنالملك،انا

عاضال-د-نؤبهينركون،عاوتعالىنهسبحاتعالى-:،وقرله-

ون.لمفترااهايز

ضطومحقالمثركين،ئركعقلى-ضا@نه-وتقدسفز.أى:

الضا@ين.

ثي.سالآرص@-،2نفيررابم)1،



32لثرونوا@راخلبزه

جن-ئم
مرنفحمال:و@ئافيةالاولىعد@لنفخة@لناسطلبحانه-@

اقه...،.ضا.نالا.رضا،فىومن)تفى@صمومنلمررفمىفى

تحالى@رجمقتهاقه-باصامرانيفيهللقرد@لذى@فعاعمر:و@لمو

أو.صقالمرتنىبم.السقسنق،وفىل.دجانه-مر-الايلالا

حىشديذمرلحالةئالإنسانالذى@باء@شدبد@لصوت
فدل@ءله

كاالحياة...فلرق

كله!نخر.اولىا،@ن@@ضالى-اقه-بأصالصورفىونفع@ى:

الارض.فىأوواتفى@ل@جاكانمن

تواست@نى.تالرا:ماأهل@قادءاةلهافه،شا.خمهالا.

@

@معق

قتبهن.فىعلبهبمتمد@عحدبثيردولمثيل.ومي@افيلصطيل@

الىمحؤ@من@قهستئناه@مقودننربتأ،فدمقناد-اقه-إ@سنا.

عزوحملى-.-4ط

دننخة@وصلعرى،فى@دور@ةنفح3أى"ىأضلحيهنخثبم،

و@لنئرر.يلما@لبمث@لنى:لونالثانبة

لىدا،النفخةبعدأصمضبئا،بهؤلا.فإذاأئينظوون،قياملم@فإذا

ونضملرأتبهمذاسيف@لطوجمرةبدض@لهمصونبنظرتجورم،منى@ام

سيرلم.صيكرنحمالعلىيى

لىوا؟الىةمرت@:نح@ر@عرفى@لنفخأنتفيدبهربمةألايةا

بمدمابهوتيخة@لاو@لنفحةالاحياء،لجغوالموت@لمضبده@يمون

@باة!اط@ادةولمو@لنثور@بمث
ى.@مرةم

ربنوالارضوأترقتذال@:9بدتاد-قىله-فىرضبا،و@لراد

المحثر.ئرضجما..،

أضات،)ذا@لثسأشرفبقال:الإضاءة.اق:لإضاو@صل

طلحت.لمذوضر@ت:
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@فام@:@@ربهط،بخورالارضرو@فرفت@وتولا:،كير:لبنكلل

يومرفر-ا،-
ل@ئقللن@وتافى-نباركق-اطفىقي)ذا@،@لقا@

"@لفضا.

الا@اليفصمالطتاب،ووذحتمالى-قىله-فىبهتاببااادوللو

أعحابها.أيدىئن@لات

بيمت)ماواحدكتا؟أعطىكلةأىجنه)يهابظلراد@ا
ياماه

الح@ق.أعالفيهالنسالمحنرفلاللوحمنا:)كشابباالمرادوفبلشهاله.

.

صرف)نانصأجمطىانوب@دةأىاو@خدا.،بالنبيينوجىء

أحمالا،
تجببنهأقهما@الفمبلومأ@مامممعلىيئهدوا@بالنج@ح@!جمى.

من@المأ@@لناس@@بصجلونالذبنالملائصولمبا@شهدا.وجى.يهم،إ@

تيلووثهبد،.صافقمهانذسكل@وجما.@تعالى-فال-وضر،؟يخر

@الى@

اقه.سبيلفىاستنهدواشحهدا.

يخموقنىفتال:.حمثيم@جملفى@ت@محد@@اهر@نه-سطبين-م

ز،لابعالوولمالمادل،تجنائهالمجعب@نه-صبعاوئض-:@@"ق@طت

@ظ@.@مننوعأى:

ينلرنءبماأعلموص5شرأو@يرمنما@يا+ق@ركلصويخت،

ش@،مابهلاقيأوممبة،طاعةمنينلوةطبم.@اة-ب@@ومر-أى:

واص.@سر@بعمتاد-عو-بلخلقه،@@أ@من

مميريانوفر@،ممير@ل@تان@ايهريمة.لورةة-مجاخنم-نم

@قو@كنسابروناكمابقولايبانالمتقين،؟
ة-صبحاأ@مهالذىالمقبمدنحبم

تمالى-:نفال-فم،

ه.؟.صكنيرء7ابن@نبم(1)
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فتعتجاكوما@ذاحقزمرأ،بهك@إلىرواكا@لذيئوسيق"

آقيعليبهميتفونشمرسليأتكمأأضزنهالهموظلأبوابها

كةصقتولكنلىلواظ@سذا،يومكملقأءوينذرونكمربكم

يخهاخا@ديئبهغأبو@بادلحواقيل(79)فريئعلى@ل@@لمذاب

رصأ@ةإلى@رثهمتوااالذيئوسيه@(73)يئ@لتكبزمثؤ@فبئى

طبتمعليمصلامضزنتهالهملوظأبواصهاووكأجا@وماإزاحتى

ننأوأؤروغد.،تناصد@لذىوقالوا@ماروث)@هى(خالديئظلىظرها

ىوقئ(74)أصر@الامليق@منثاهصيث@بنةمننتبؤأ@لأزش

يةضقضر@ه@وبحل!لمجحرن@لرس@!@ؤليفجيهةطللائكة

)57(،.الماليئرلثثه@طدوتيللملى،

بممئ@لوقمنوسيق...،5ش@د-وقىلا-
مناوادطوأإفع،@ك

@
ب@فر.ضلمفىبخاقفرقةجماعاتأى:ازميو.للإماف@مع@نف@غ

جهنمفارلىوا@كفر@لذيقوجق@ى:الفبلة،عةاماقوصزصجمع
جماعلت

با...امحا@ؤ@فىو@صاطت.

وكانهاوسيرها،مابصلتتفبلىمأبوأبها،قسترماجا.اذاش"

ملمقلا@نمغزر@لسجون،أبولبتلقكامنطتةكانتا1)جميئهملق

لهااهل
جراكم.ببب

همن@رسلياتمالم"و@تانيب@لزحوسببلملحزننا،لهملون@"

عنمتانرنجن@ممن@و،:
لم.بقورنهما

نكموينذرو"لمنفعتملمنزلةابم،رأياتطب@متلرن@لىسلرمؤلا.
التبامقيوموبومشابومكمالأصمنفكمفىخوفوأى.ا،مذبومملأ+



مر@لوةرصرث@3

بمجرأرأئأى:لوون،@@@مح@@ذأب@@@@مت)حكوإفىآلرا

ن@لميخاو@س@ات،ولج@نرفارسالةأنانا@لرصلفدبلصائليهم:على
لاا،

لحقت

منجهنمنط@اليما:.،فال@لىاقهع@عل@ن@ووجمبتعلينا،المذابكط

هن،.أ@.و@افاحهاء:؟

@نمابوأبلدخلوابقرلهم:ألاثلونع@مردومنا
خلودايخها،بنخا@

حمم.بئيهولكيلمهننجنى@ل@@نىجملإبن،اكنم@فبنى.أبديا،

ئوحافى@لياقجا.دكلزبق،لم@ير@للربذا@ليان"ب،

ادبهبمرانقراقالذثقوس.تعاد-.،فقال-للتتينبابخ@ء@لرر@ل@

عات..بها@ى:ا،رمرلجنةا

فى@لففل.طبقا@متبسبتجةسعات@أى:الآوس:تال

صيوفي
لاقمطهصلافه-لرصقالنال:مربرةأبىعنويخر.صلمفي

للكل،.،.ليلة@قحرةصودمليقأ.منحة@تدحلزمرةأولوصم-:،

بخلافهالإكرامألى@لإمراعالمسبر@@لىث@طهنا:لرقباوللرأد

خقراولام،والاقاب.@لى@@وتمجبلمة،@ايهفرنةلإمافإنهنقدميخما

ا،."،لل@شاص...

حظذا5ففال:مقبمنمجممقاتقينلهؤلاهأعلهمابحانه-@بين-نم

بناخاكفادخلوماطبتمعيمسللامننهاخرلهمويالوماوفشمأبولهاجا.

لببروبتير@،ليماحاو@نلةلمال،ونتحت،نوله،ق@والر@

خ@لدك،."ترلهضدربذا،@،

ناللرلهمبهويم@ة@صلعلىبهاأبواقحتوفد6رماجا.ذالمحمىاى:

جهمقعليمسلاموجور:بفرح@غزنتهالهم
خ

دنسمنعلنمره،الم@

كا.سسي-،2ر@لأ،فف:(1).
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اسلوذل@لهمراوظماحا.)ذأحنىإى:خالىين،ظثنلرعا"@لاصى

ا.تبوا

يالما@بل.غ@@لنىهفاسوحنىة،ما@اخصه@كظ@اصا@لظ
@نو@عضهلاةعذوفجزاصاأدالاال@ثرطيه،بعماصباديمهو@

مابتسو@قالرصف،بهلابحيطش.أنهعلىبحشهندلالجنة.لا.

خ@دبئ،.،

@ضعخ@ى:أبرأبها.وق@صمحاءو@او@ا،جا.اذاحمتىل:تو.
.(9)0،"بهابواأ

ته@اجمرصيلعلاالجنةلهمدضعدناتضيقولهماسبحانه-ب@ين-ئم

قدنا،عصنئئنا.بانوعده،صدتنافىاقهلىرا@وظشاد:.تاد--

@لي@رفر@بنةأى:لارض،اوأورنناونممه،يهعطاقبد.الموومنحنا

يخها.وااسنقر

اتارجنتهمنفاواحدكليزلاى:نثا.،حيثالجنةمنتبو("

ع...منا،ينازمهأومزاحم،نجهابرأ@أندونيريد،حيث

@تقين.لحبادهشحانه-"نها-@تى@الجةاطين.أجريفنمم.

لمرشباعيطينمحمقينأ@:"@لرش.لصمقحافينالملائ@وضى،

جمعوجمرانجه.جمافتهمص@لفين
@ننتت@ل:ثبا@شى..ا@د@ومرحاف

4ماخرذشبه.احمطت)ذابالئى. لشمه.لجانبوصفاف1

شنهوينزصخير،بكلرجهمكلبلىونأى:ربهم،مجمدي@بحرن"

ص..كل

لايكرمانىباقىبإبادبينفه-صبحاوشى-ى:ق،(باطل@هموضى

جمازأنهوعلبالحق،تفانهعللالمذ،ربقهد@وتبلطل..ي@لهص

سئ.باطاأصنوالىينمجاراق@فىمحلوا،بماأمحاؤاالذيق

1سلميرالبهذ-،)1، 47.
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جمملأ@@تعالى-@ته-نسال@لىمر،"لسررةريرصتن@@ذاوب:
لعبا".وياشاربهه،خالصا

لا@وعلعديدناعل@تهوصللمالحات.فنمبنممتهانىفهو@طد

ضور؟@راجمىكبهلأوسمو@به

طفال@سيدص

1نة@ة@ذى@مننا.*@ن@باحنصر-بنةبالقامر. 4 00.

19للو@نق 1 امها.12



مر،الزسورة"لتفسير)جمالىفهرس

@لأبة7ر

2

8

"7

8 1

رومة

عندننؤبىا
."ل@سن

."بالطقر@لأرش@@سو@خك

فر...الإنس@نم@ناص

ا...كمزمباد@ربئياقلى

"ت.يمللض@ااتولديئ

."الماءمنأشلى@ثانفى"

لسدث...احنقللئه

@اس...ين@ضرو@قد

."اثهكلكبممنلطمفى

."خ@قمنسأل@مو@ش

و@د....ذكر@فهو@فا

"نوا.لسين@@باث@لل؟

ويوم
ش@...القامة

كفروا...لهبنوسبق

ر3

3 93

8





سيط@لوالتفسببرا

ا@ريؤ9للقرأن

@ير

ق@أهي@
يه@ر-

عبرير

ا@لفي.)ا
و@مثرون(بع

1 4 ام@ه-.08

@لئانيةلطبعة

لدؤلفضوظةأطبعحقوق





بم
@لرحيم@رحمنلئه

@اتاتج(ال@شيعأتإكمنالنه)رثنأ
@لعظيم،@ته@دق"





أتخرنئ@إنتإ

وتمهدمشدمة

صف،المهقىتيبفىربرنا،السررةمىكافر،سورة،ا-

وكنر@ايهية،م@لوكوناو@لتاسحة@لسورةش@زول،فى@نبهاأما%

رص،.ا"رةبعدصقىولها

فىفىتياصسبعلىولهاشكانللوايم،أنلم-وافهوي@دو-

والمدفىءت@ا،عن@ند@ديث@الإتقانعاحبذكرنتد@المحف،

@لنزول...حمسبعلىالورفىنببومحن2ن،@لتر

ادخوتفىللفولكه،نمفمات،نمغافر،نمارص،رةصذس

ثم
"؟الاحمقافئمالجائية،نماظن،1

إيمةأ@سرر@ش"غانىسررة،أنعلاالعلا.مقوأتحقون-3

محبرأبنالإمامكا@نذل@،علىللإجماعحبانأبوح@وشللالصة،

شيئا.نهابسشقاندونبهيةبأشاعنهال،

اللهتب@2فىمجادلرنبناكن@شالى-:،فىلا-الاعية5مماوقبل:

الاية،.ي@اماملابرلمعدورمفى)نأتام،سلطانبنر

المبمكلر@ىعيها،يمتمدحجةلهتهف@لمويخر.مذا@لفيليمقوا

@صةعللاش@الاالمؤسنرة،بىلينا-مسى-@حرروهذ.

3ص1شلبرطىنىءا@رثن@لإظنصالبع(1)
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اوانلها:فىلى-نماله-لضل،دص@"بمورةتمىعرن.؟فرل2مؤمن
ندطرل...،.ذىش@ميد@لعقاب،وب،@@بلو،الذنب،@افر،

أروو@لثاى@نىلكلحفالم@فىلآنون؟وئماخرا@اوعدد؟
بع

الب@...فىوثمانونواثنتانا@جان@،فىنونثما،

نمال-:بقرل-تجدأ@لى@صبمة@لرر@أولمرغافر،ومورة.-4

،

اطلفظ.،عل@ابطلئ@تىو@عم،
واثج.

منا:هذء@لرو،فضلفىالائارمنجملةكئيرأبنالإمامذصو@د

لل:،6ظأنهسردابئعنمارد@
مار@ىوفها@لقر6ن..دبباجحم،

2@ترآن@وباببابا،ئى.كل@)ن@اد:.أنهانءإسعن د0
حم،

يم،وا.اط"تال@و
(9).

تجلبةوفالى-،اقه-علىلثنا.با@لسوسؤ@ايهريمةاشنحتوتد-5

هعلي@اقصلى@رصول-

جدالهم.ومناثركئأذىمنلتبهحاوسلم-
منا@لاصتنفاروأنلى-،تياضه-عرمجلونالنينئ@الملاوفليتيانلش

كلوسحترتامهم-:،@لض2نح@بقولم-؟لهموالدا.ر،للىؤه

لبيم.عذ@بو@مسبيلا،اوإبصتابوألمكفر@لذبنوعالا،رحمةهش
مو@دخل@ربنا

و@زوأ@مباحهم6منصحومنوعدنهم،@تىعدنجنات
ينالضرمئذ@ل@تققو.@مينات،وفمالحعيم.@زين@تا.)نكبا@موفر
ز@ديخم،.دفو@صوذلكرحمته،ضد

بامو@لوذكرملهاخلاعر@لطاعةالىعبادهنه-جادعا-نم-6

وحد..تالى-مر@مه-ا@ا@بومهذا@فىالمادو@ن@لفيامة،يوم

فيعر"فىون@ل@ولركرهالمينلهمخلعينا@تهثثرظتعالى-:.ل-،
يرمليننرعا".منالشا.علىس@مص.سوح@ليكلعرشذوالدرجات

@لقه@ر.@@ر@قهالملالبوملمقثى،،منهماقه@@لاقيبارزونمهمبر@التلا@

6؟1صفيء7ابنننبرر@جع(9)



ك@-7-

قنبة.بمر.،)عتبلىلمعمعل@غافاين@نه-سبطوبخ-أنوبد-7

ضةمىببهافبثحلكأتبعفريئ،أل@مقصبض
خ@لسلام-عايهمرصى-

جمنواللام-عليهموص-بيند@رماوح@ونأروتوما@اننفىص

عاورات..من@ل@ل@اةمزلا.

يهت،فاخنإلىقىمهفىعرنل2ن@الؤمق.جل@لروبههماح@كأ
مثلعليمأ@ا@)قماقيإإن@لذىونإلضه-6ن@لقرح@موله-؟فا

يوم
وما@تهلم،بشوالذيئدوضوعادنوحقىمدل@مثل.@حز@ا؟

يومعليمأخلىاثفىموياللمباد.ظدابررو
دتناد.@

بنمد%نودرنبوم
ماد.منلهفااقهبضللومنعاصم،مناقهنلك@.ما

@لوجهاذكيمجمةاطجبهات@لترنكسبافساق-انوبد-8
نجانب.بةبح@ذلكأيعفومه..الىروابمابمنمافى@لؤتلرجل

جمباألىبهماثبعدبهبربفواكلضحفأ.بينندورفنى@اوريي@

ية@زفهتجولرماسجانه-ح@-
ال@ن@و@فألاش@لسبلعل3

فةز@لنار@@لني@وقالل:ظ
@ذاب.نيوما.@نهفشنهابمرييوأنجنم

ب@نىل@عا.@ر!نارالمدصبلت@رابالبلا-ربلبمناتجمتدلمقارا@ر

فعلى،.فيالا

فااذلد@لرب@نه-شحاساقه-@-9
إبمرو.ل@عباد@نحممملمن

و@لما.قر@رأرن@ا؟وجملهولنهد،لبل)يج@د.لمنمم:يلدومقطبها،

ضم@حققلفاسوقى%.نجا.،
لهموخاقه@ي@لت،@@لمحمونحليلهة

دة.متمه@طو@رق

@شمنخافمالاىموت@ال-:،فال-.
نلمةمننم@،

بقنبم
علقه



يؤفىمنرنمش@يرخا،ألثكزشئماصدآ،الت@ب@لونمطنلا،جمرج@ثم

.8نطونآولاسمىأجملاولنئلغوافبل،ش

@لا@ا@ا،يجادلر@ناكقللدي@الىيمةيهررةأ@لسرشفلتانم-10

تيص@لصير@وبسو.وطعنهموضادلم،حمالا@معلىبتمفرملم،نجير@قه

4اقه!علهالني-

ابقيندصلا@الرباصيصلإعلىأذ@ث@ردكرتهانوسدم-

المثرنجيمقكعيرصيكون@يرلمبانم@مثربهىرأيذرتأكم،أشمع
فذالإبهانبننههملقو@ضكفرلم،وفى@يانهم)صت@روأماإذلم،"

عم.سدابحلول

كنا-بماناوكمروحله،باتهأمنانالىاباسنارأوافلا@تمالى-:قل@-

فىخلتفى@داقهصنةباسنا،ر@والماابما@ميخف@ميدفلمشركبنبه

+.."فرونالحيلد!5وخربا"

لايا@ايبلمذا@لرفىئدغالر،سورة،فىوللتدبرهذا،-11

@تهوندرتمالى-@فه-لنبو-علىوأفىاماالادلةأنصحافاتفدبراما

عا@ت@منؤسم-عديهاتهصلهالرصول-@قلية@ننا.@رأئساتيراما

عفونازةأتى@مهم،معا،تبيد@لا@نفمصطربقصنارةقرمه،

@@ق
تالى-:توله-حلىنجاعه،؟و،لهيهوق@فاقبة-إن@تضح

مضوبوماللنيارباةفى@إنواوالينرسنا)نا@مر،
صي،.ا؟

للؤنين،لباد.شالى-تاقهنكربمعقللري@فصكفهاما؟%

الذيقيعدأننجا@قه@ثملىلمونضرعهملهم،لللان@استغنار@لىبق@نتارة

الجحبم.ابعنهعقفوا3
ربهم،بكمديبحونلهصوش@مرشيحملين@لذيق5لى-:تانال-

ركرطأ،@فى.كلوستر@اا،منر2لذينوبشنفرونبه،وبؤشون

المحيم..،.@ذابوئمعببلا@وانبرأبواتايذينننر،



ك@-9@

وفالد-:،طن.-4نرفىكادعا@م،بإجابةوعدمطريقصونلرة

سيلخلرقعبادتىعفيه@رنبصالنبن)نلأ@ستحبأدعوقربم

بهنم
خرين،.دا

يخرسباسلؤب@لنابرين،صارععنبالحديث)ضتيرتم؟

ؤالتلىبر.لتا.علىويبمثفى@لفلرب،للوت

@

"

لم،بمنوالاحزابفرحقرمفبالمحذتت@ذ-:،لا-فىض

يلق،به@يدحفوأبالبطلوجا@لواليا@فر.،لهم.يرصوهمت-فى@ت

عقاب،.كانأيمف،خذ@م،

كانفيوأفيننلرف@ا،)فىيروي@ا@وتالى-:+فى،-فيو؟

نأ@ذلمالارضنوآئىافىئوةنهمأضدنوامكالئ@ممننوائم@الذين@ابة
و@ق.ش@تهمقلهمكانومأبذنوبهم،ي@

)ضاقفىالمزشالب@بغأ@لوبهالهاذلككلوبىذككلفيبراما؟

ماة@@نعلبموقفر،@ل@زلرلةد@لؤمئكببتوق@باطل،ابلالدي@ى

@لنصاحنلكفى@ث@.@حكبم،%ؤشبلسلوب.فومصاطبونصف
لهنوفى@تر3نما@ح@والقمه،الىشنفرصل2مقوبهاشلنىلبةيظ

له@يقوأنرج@أتقلرننه.جمم.ابم!نرعونالمنمؤمئرجلولال*
يدلانكنن،يدكاذبا@طيهسانلم.ثمنبالب@لإاتحدآوقد@قه،

م@.كذب@تمسمرمقلابهدىأفهانبلم.الذ@ب@فىبعيمصائنا

عللانهوعل@ايهربم،اقىأنبترجيهاتيننعنا@نتمالى-@ه-الن@

وصلموصهصبمغاعدوعلىأله
سيدطنلرىصد.

نمرمدينةللفامرة-

ا@لىلآ:ما.
1

ضمن28
@

3سنة..،؟@طبة 5

امايفامن



عافىرةص*.

"تالى-:@فه-ل،

ا@لزيز@لهمن@لكتابيلتنز(1)@م

الطولتيد@لتاب،دث@@تؤب،ليرتالذنمب،غاير(2للملها

ا@يئبلأ-@ثهفىآياتمايجألحل(3)@لصيربليهإلاهو،لابله

بديم،مئوالأحرتب
أثةكامفو

ةاليأخذو.سولهمبر

كلتفكيفقاخذ@م،@طق،بهليذحضوالجلبه@لوجلدلوا

أئهمكنروا@قلى@لذيئربككلةثوكنلث-(5)صتامب
."(6)النارأعاب

وهرللفد،@روت@يعتافتتحتالسرر@لتىمنغافر،سورة.

5نمالى-:قولا-

حم

عن@التبل،منشى.للقط@فىتلد@طصرت@سا.أرأ.فاذصوقد

وبرنثأ....@،عر@ؤا،حر@ن،وألالبقرة،لرر:قضرنا

فهوالحرهذهأنالعوأب،اد@قو@ا؟أنربلمحلخلاعته:ماونلنا

تد@لتعك،
ئضفى@فتاحبهابر.

دتانبهو@الإتاروسي@لعلاد@ور،@

2ن.@قر@نح@الملىذ

ضهالفرثنفى@قوالملرض@فينالمحالهؤلا.يقولة-سبحافكات-

ا

منهماتؤلفونحنىمنموممن*مؤلفاوتشالقرأنماك@@ه:عند@

تنظمون@لتىئي@الطيروتجمنىمقمىعروتماسوشظومم،*
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@رشله.@انواشالى-الت@عندشأنهفىفىثكمنف@@حمزوف@نها

خاسربن،نقبوأوا@فحووائلهنذ.وا@رة@وصئله،منسورعئر

لرجلىوا@@قهف@فدمننورك@اقه،عندمقالقرثنمذا@نونبت

يرأ.سلا،ا-

أى:وخبر.مندأمنجلة@ته.منالكاببلئوشالى-:،لا-وفر
ح.،و@تالى-مئبم-لايهرأبها@رصولعايد-مزلالكتبهذا

يعدصر..عندمنويى

ماتلعزبر5قال:بذانهتيقصفكنجماقذاةة-سباوصف-نم

صنبزعوفلانبقال:ولغلبة.@لقرةجمقالمزمقسو@.منىلكلي@الب

أرضىلهم:@وومنهو@لنعة،بالقوةوأمركاناذاعزبر،فوقب-إب

علبةمويةكانتاذا@زش
-

1العبم،5
@ا.ثى..مابهقي@ندونخلقهيوالع@@لطلع:1

ورحمته.بفضلهعنهمماشبباثسرمز@ل؟فىلننوبكلنانجمهلذاغ@نر،

تلد-ففر@فه-بفال:والتفملبة،الستربمعنىالشرمقفافر،ظفنل،

ومفات.ومتر.غلا.ذا@وكفرانا،ةومضاضرنف@فف

مأخوذنحذنبعلقبتهيتو.فلأؤترلعلىكللجلقافنب:ولفنل

5يتهكايى:التع، بمعئمعصرو@لتربالترب،بلوظ0
@

فب@لذعق@رجرع

رحعاذاوتوبابةقوني@كعقفلانقابيقاد:منه.بةوثو
عنه.

وكر@ا.يضلاتبتمفوبضلوباثهوبديننرنه-سب@حاله-اى:

أتوب،؟بلوظقىلا،فى@لراوبالما"تل@مابكلل

بغبرحمتين:التائبللمذنبأبرالمعةوكلعليلة،نكةفيهاظت:

كاةلذنوب،عا.بجعلاو@ناطاماتمقصاعةيخ@ا@هتوبئيبل@ن

0والقبولة@لغضعاخل:كافه،نجب.لم 0،0
.،1(

صو*،؟الكثلى-5عيمصم؟(



ظررةصو342

ء؟جا.افياقىمحفرأعرضبه،أئركلمنأى:@تاب،بد@اي@،

صلم-@محلبةاقهسلىالرسول-
"

ل@بووأففنلذىأى:@،لماولذىة

تجاب..منائاهمنعلياموالإنه
أىطرل،لانفمللفلانيقال:دة،ولزباو@فئ@لحةو@لطول:

الجمفى@لطول4@ر.ضل@ربا"
نجالي-نجبما.ادةثلانه

قو.الى-:!ن@

غنىوسعة.ة@يىعرلا...،منميطعلم

سجانه-مو-الاوصدقبكئلهلااأى:مر،الا4الا.

برمو@لأبالمرجعإبىأى:و،لا@اليه،
ملهبمليحام@لقامة،

فىلس@أعا
ا

الد.!.

جل!لققمرتعنه؟اقهرضل@طاب-بنعرعقرل@القرطبى:ل؟

@ص.فىهذافينتابعلا:شلمنهمألفلاثامأبلمنبدش@ذا@س

مليد،سلاملىفلان،لمل@لابعربنشايهبتبه:عر@قال

بحمر.لا@يلهلاانىليك@اتأحمدولأ
.3يرحبم،درحمف@افه

لل@و.،ليهلمغالى:،قوله-فىا.ألطبمبلربناقهمق"يهنابتؤيل

@صثماحبا.@نجمهبئ@ليهفدف@هلاةلرسولهوقال@لكنابخمنم

ل:ضيؤ"قرل@@الرجل@@ايه@بعللخاكبفلتو"لهبالدعا.عن@من

ثم@احمقيرس!برحظمعتابه،وحفرنىلى،ينرأنوعدفى@مهقد

تج!.تووحمنت@نرع@فاعنعش

لتهرل،يدأحممرأكمذالخنحرلاا@@ذالي:ظذقعربلغظا

للطدالدتف)@كدلفافونجكوولاعليه،وبكأنله@تهبىاالمر!عو.،ف@

@ا،."عل!

.29ااسب.لمرطبيفمسير(1)



سالثرون4اجأليا@./

بئ،نرل@شاننو"-.عل!لى@قه@نب-جم@بعاني-@بون-ئج

بهمينرأفيمنإتفهلاكموأخب؟
الا@لذبئاتهفى؟إقيبجادلمافقال:.

@بلاد،.قنقبهمينرركفلاكفروا،

عولالوأجلمقالجدالوامابالباطل،دالا؟منا:لجدفىالمر@د،،

لحمود.الحقيلي

@ققلو@تقلب:محذوف.لثر@جرابيخررك..،فلاةوفىلا:
صب.و@ل@على@لنافعمرلاطأبلمقالى؟خرصكلنمن

ب@@رعنرنه.وفدهوحدأنجتهعلى@لدالهافهإإتفىباجمادلا@:

ني...و@لطحقيهاالتكذبب

حا.لماقطكفروا،إلا@لذيئ
ا@هايخررك-فلاذفى،رفرواذام.

اتلتجالرعا@قعنلبهاوتمرفمالبلاد،فىتبل@لكربم-@رسول

وجمعامجة،ير
لرنمر)نماأمر@لق@بدبهم.بينمافإنة،@اكيرموالا،

.
منالمرا؟عؤولنهببتروطلاضراح،ان

@

يهونو-ايدبم،ين

حرة...ثيم

ا@ي@ضوبالباطلا@اد@ل!@لكلنرينعزلا.ثبلاى:تب@م،كأت،

"اءق؟

لنيهم.اليهذباهنهبسبتامأشالذيئ"نر@لوم
وعا.النبنونالاضام@وا؟وكذيد@ى:بعدم،صنحزابوا،"

ا

كالتكنمبهم،ملر@جواأنبيا@م،علىنكزبوان@نوح،قومنجدس

اهلوكافلصا@،نيهمدخفيتومفلولماد،موني@هممادخفوم

شحيب...نيهبمبعملاكا،

دلمو@زح،شميرد@دشب@دم،فى5شالى-فى@-فىاللضث@
فبهممنهثانبدرسولهمكذبوألومأرلنهع@4كو؟باسبعانه--

أ@ف

ا.رفو)وعتوالالهمثط-بزدلمولمعا@ا،نهس@الاصة
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بالباطلوجما@رالباضر.لهمص@لةصومىشالى-:،وفول-

@للأبنإنجباكممعالظالموقفو@ما،@زلاهنلهلماإنأي@ق،،.أ؟ليدضو
لهداتهم.واصا.

)نبلنبيدثم،ليهلىيص؟بابمتنرايخ@اا@امالاتو@ؤلا.انلى:

ثتمكق@نوحاولت@ال@و.،بهوأراثتبنبيها،مكرتقدمنهماتكل

بهلتنوبل@لباطل،بالجدالوجادلتهلفتل،بااوبالاصمنه
طء@ثيل@@

ءوتبطله،ربهمقءني؟

المينحركانواا@رمفىؤلاءبأق.بئعرنيأخذوه،هتجرله:ب@ول.

ن")يذا.مئكنال@@ل@
علالسلامىكمايحرصميه،لاضدا.وسنالم

ا..يئ@ما"لبفعلوأمرهعدو.@خد

لمبهر)ليهل2لماك@ياقظبكانيمفةفاخذكمتتالى-ونرلا-

باطل.باوجم@فم

انوحلر،1هاق@ليدحفوأ؟لباصلبااوجا@لرا،بممموامرأى:

أ@ننالمأنذفىكلنتيئنىف@سر@م..ا؟شزلالهمرصجمعلرا
لقدلهم؟عقايكانفيةأ@.ط@يرنامدميباتمقتدر،أخذ@ثزير

بهلاكيمتثهدكنهمثارما2كوشعي،أفىابجطهما،مدصباعقاكمان
و

ضتوكنلى5فقال:النىلاضتلفسننهشسةجحانه-ثين-

النار،.أصابأغمعلى@لذبئ-لفروأربد@@مة

لاملاكووجبتبم-الكرأبها@لرسولربد-مميةحقتوكماأى:

الا
تكونفكلدلناو.وصدأوجمالمصا،أنياكذبت@لنىالمافية3
شننا

لمول@تكيهب@فىلشمروامااذافوملكلمنل@المكشبينمع
لحق.بقطريودوا@لى
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كىلمثروعذ%-3وعليهلفهصلل-لرصتبة@ايهريمةبات*

ئهم.فىالاستصرارمنضدق

وتكر.كم،بائىنين،رحمضهظامرمنممايرأسحانه-بين-ثم
بالحمملهمو@ال@ا.زمنين،لليخارألاتوطاننمثنعر:حملأ@نسش

لى-:شال-ت!

ر@م،بحمدبسبحونصؤلهوممق@لرشمحلونالذيق"
اي@هوسضترئناآمموا،الذي@نوتجمر@به،بؤمنون،

عذ@هبوقهمصميلك،وائهموااتابوالذدفاكمزوعذ@ا،رحمة

تهمو"@تى@عذفيجناتوأديخنهنمرنجاالجيه@،(
@

شوشء@ح

قهمو(8)اطكيمفي@@ل!أنتإنكوززيايهمو@جموأرتل!@م

هو@لفؤزوفلاىرخت،فقديومئد@لسيئاتنقومن@سيئات

)9(،.العيم

صر.ة@لرشمجملونبالذينواالر@و
اقهالبينلمقرا@@@للا:ف

ىأحدصعلىدمولابلم@اله-
فىنحدبد@يمنصبردلملايهتمالى-ألته-

@ط.

من2خرحدلا:صمقاد
مبين@ياليزلرشباطونرنلملائ@ا

شالصلصمنحماف@إرئ@اوت@لى-:،تماتال-قالى-؟قتينصكب

دب@يبحون
ربهم.،.

فملبنايم،ب@الافييد،لامماقاد@راف-تالى-؟لفه-ضوص

قطسفنفوضوهيتةلماكيفته5@ماعظعرساتعالى-قه-باننؤمنثن

وط-.محزنالق-@لى

يم@لكرفى@نرآنا@فلاذكرتوتد.-
2بة.فر)حدىفى



3 4 ف@فررة@و6

خىونجدأ."@كملرو@لرش5لى-:شاترل-نىلمرعولالاصمو!

يبحرن..،.8قوله:

@فبى-لتليما@وفةو-متانفةيمةدكل@واله@
انهيعلإوسل@:افهل@

يلهبخمونتمالى-الى@قه-الملائ@أنربلمايخنالملان@لاءص@ن

نبيحهم
لهم.و@لدماءؤمنين،لله@لاستففارسب@انه-،لناته-

فىوالملان@هؤلا.دفةفىلالجوماالمفربن*منكنيرذكروت

.4@أندونلةلذمفهعفحا@ظننربأنرأبنا@لرش.صن@

انرن؟وإطشفا،ل@.ا@لوذواطلجاا@بونأالقرامثر@ئسىلملاا@ى:

وبهم،بم@مديبرن@خم،عفا@ممق
كلعنإلى-تأثه-يؤمرنلى:

به.يابقبماهط.ويالئنا.صك@يلهبرند@ضا،

*

بئالإ؟اب@يتنافىخمايشوب!لانامايمانالمتالى-به!-ويؤمنربئ

لفهار.@لبرأحدفهوالإذعان

نيربؤمنو5نالى-:فولا-فانحقماحظتتفإنت@ايهثافصاحبتال
-

3منرنلاشصقو.@لعرشطهأنجمقولا"به

مفويخه،؟و@تركبوصله،الإيمانصرفرانمأئحتهظت.

بتطليوايهالعقبص@كذلكبا@ملاح@تابهمقمرضعيرفىنبيا.ا؟

للإيماتل@فيفابانا،كمنوللبنمقكلنئمتالى-:،-

ت@نبمجاأ@مأى:ا،ثمنرللذيئورحنفروب@
)،وبهم،@وجمدلمبيحم

أ

كم
اكنربهم.2ئرينللةيخفرأنسبحانه-اليه-فرعرنثبه.

"الاستثأرمذأوفى

ناغمولهم،جمحبهماشعارين،لمؤ"منهم
يخلاصهلمبوصبرفياقمتإلى-يخةبوخداالإكلانقمئ@مثهمببا@م،

له.ظاعةو/@بادة

صء51نمبر@ك@اف-(1)



34و@لثرونخ@لر!ا@.

ستكلررنجاشال:.يينلمؤ.اسعفارلمسبحانه-كيفيةخ@-نم

وجملا،.رحمهن.

علهنصبكلفى@قولا@وتمحذوف،لولعلىنقمبر@لكزيمةو@بلة

ال@ر.علىصوبانءوعلا،رحمةونرله،بتنفرصن،."@ملمق@@@ط

فبا.رنجايانب:كوكم،لةطا،2شللذينلمستففرونينهمك

نا..:دمحا.تقبلثى.،كلعلكؤومصعرحمتدوسب

كمتةظننر،"
@

عادقةبةتواببوا،نالذبند،وطرنهدت

اوعرأطداص،جلك،أوأتجعونموساه
لمسنبم.

@حغ@لرقوعشوإحفظهميارنجاوطنهمأى:اءصيم،عذ@بو@م"
عظيم.عفابهاكربلان

دائمادخولاخاتدو@رخايماى:عدق،جناتخالم@و@ربنا5با

نيوأنامرمه)ذطفا،يفابالأنفلان@دنة@المعه.انقباعلا

لاةن،بالم@الارفىلجمانفىالمحزون@ث@.صومنهبيرحه،ندون(

بدين@011شتر

وكرما.مندشلاو@م،في

منههدطيب@وحلهمابمانهمبسببالخولها@لع،مقممم،رلدكل

النابىأى:المزبر،5با@رلا،نت،أندوذربا@ماو@روابهمباكم2

وأفالل!.شرأندفىصأ؟عبم،..@لكل:

كدةمنباكم،:2شصلحومى5ضال-:قولا-فيبالصلاحيلرأد

وثيوا.صاطعلاوحملبافه،مؤمنامنهم
لهما

ا

حمنمفروصرورمل@ملل@في

بريربدين@ينة!بئالإنانخولنريةجوا؟،؟الإبا.وجو*)ذ
4

ا@.ثروا



فرظسوهمة348-

محالا؟ارنكل@مقباربناحفظهما@ى:@لبك،باربنا.ونهم،.

ظايالم.عنتتباسوبأنذفى،مح@شرنبالنىبات@قوومنت،السبن@

.

فشكلفيهخارى@نىالقيامةبرمفىأى:يوفذ،@يناتنقونن

سر..صمنحمتد@را@حةشدرحمته%@ى:"فقدرحمتهكسبت،بما

3وقكر.الجنةادخالهمنو.ر@معققدم@نىوذلد،،
لسر.بهم

به@الىلاجمظرويعلفر@ابم@يخارء@وز،لا@لذمما"ننمر@لفوز"

اخ.)طورا..مصلاالنىملوا،ظض،

يئالمقرالملاف@أننناأضتالكرفي،الاياتهذ.فىىوبذلد

وآخر@م.ديخالمفىلميصبما@مؤمنبنن@دص
ذلدالحدشصفب@أو@لمكىلزغابنرنفىالكربم@لفرثنوكماثة

@بخلى-لهميد@@ولهم،بشفعقعقص.)نتطاكمسينافربئ.أل@ص

نالى-:فمال-منين..للضالملان@دعا

متتكممنكبرأافهلمقت"ينادؤنكنروا@لذيئين،
امئنا-رئناصمالئوا(10)فتكغرونالإيمأنإلىتدقرنإذأنئمتكم،

(91)خروبهىمنعتبيلإلىمهلبنانوبذاثن@يأمترفناني@أخينشنااثة

نؤمنوا،بهيثرروبنكنزتم،وحلهافهبذا@دعىبالهذلكم

)29(،.@لملى@لكبيركلهظطكم

كنباذامقا،مضهقال:و@لضب،@لبغضأفواحأثدوأ@ت:

طحثةكانانبوأ@دفانقرولاشاد-:،قىلا-وتضدبدا،فناعيه

سمبلا،.وطءوشا

ماوذ.لمؤمنو@واالنار،نةخزالملاف@منربئ:ل@لهؤلا.والمناس

ماكصبت.قىصنوئبومالفيامة،بومبموقانما@نم@ه
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أحا@أنبعدكفروايئا@ن4أى
نفهمأ@مادول@لىأبعدو@لنار،بهم

الإبمان.علىلإإرما@لكفروالمتت.ةلصو@الندأمةبأضد@لوان

بببلمتالى-افه-مقتانلهم:بقالبالنايادون،"ذلككلب

بلغ@اففمم2،مةمنو@كظمأشدمايمنم...حىد-لفرعلىاصر@رلم

لها.تموكرا.لهامقتم

دى@ملمنااينادون،فوله.ماماخحه:.@ثلوصل3
لمؤمنونااونةلخزا

عظاماط@يقرلرن
لهسوومذااقسم،مقتمامنأكبراقهلمتأ،@مص

و@قت،."نلفتلهملاعقونجادونقبل:كأنهالفول.ممنىتضمنهل@.

التافىالمنتافافةوكذالفا@له،در@لهاضاتالجلبل؟د@لإعمممدرها@

ضير@طظب...،،.(.الى

فهالمقتنعبلون،تكفرلإيمانالى@فمونذلمفه-:،سبحاتولا-

@املىةأقصكمعلاغضب@نأسد.@يبمةتالى-@قه-لشب@ى:

منها،فاعرفتموصلم،أ@ةعلىقا"دعرلمتمجا.فموذلد؟بالر.

لنغوماالىت،عمأدر3ضىوللعيان،والنرقعلىوص@صم
ا@فيا.فىنهقحلوعاكنتمتحرونالبرم

لأش@نبفرونماترلا@ل@ة-شحاجمكل@ثم
@ابهنهصبابهم-

نتين...،.لمو@حبتاننتينلمددنا@متناماللرائول:لادل

لامادةمن@خل@ولى:ا؟بالموةو@ر@عرا
بطوتفىولمفيهاروح

)نقنما.6جالم.عنداسرا@مقبضنج@:بالئاو@و@دوا@@هاكم،
عام،ر@@فيوساجسادلمفى@رو@حهمنخالاول:بالحياةأو@ر@لر

والجز@..للحسابالبمث،بوميلياةلى@)عاثتهمبالثانجةو@رادوا

لمواتاوكتمباتهقكفوونكيف5تال-:نوله-للابةبهنهوضبيه

بجم.-،ثميمنمنمآ،فاحيا
@-

@ى..4الالر--كلبر)؟(

رصو(3)
2بة@@ةقر@ة



30-
كافىوةث

@قناوحدفا-بقدرتدافى-ربناياأنت@ى:نوبنا،بئعترفنا،،

القبنا.بذنواعزفنافدعقومااثننين،)حإضينوأحييتنااننتين،ماشيى@
الندم...أثدفاماكانعليوندسناالىنيا،فيشاوقمت

@كلنال!نىالاعز@فهذأبدفلأى:شيل،مقخروجإلى@ل8

@الإممانبدصفؤمئ@لديا،ياةاط)فىيايبوأن@نار،@منصرجناأن

ضل..كااف@يخرونصل

بتمنؤنوأخمقصوير،أكلوحر@مذلهمشورالابةأنىشفانت

فيحاءتوالتل@اتئمذاوايمنظهم،ماليتد@ركواالى@دنجالعودة

وأن.ا،فرأت

كبف-لفروقتالى:.كقوله-ألايةمذ."ما@ه:كيرا.نلظ

الدى@امرأبومؤاص@محيم...نمبميتمثمآماحب@رانا@وكننمباقه
مربة.ولافيهلاث

اأمينوئموا،كو@اكلو@فىيعيواثميافى@لداأميش@لدى:لوظ

لقبامة.يومأحيرام

خ@متمصلب؟دم،من@ليثاقعالمأخذحينأحيوازور:ابئلوظ
يومأمل@مثمرحام،ا،فى

@قيامة.@

صاعاناته@ت،احيا.لانلاثما،يلزمهمادهضحينان،لاندضومذا@

يلسبنوقىفومارحمةبسالون@كمار@انمذا@هقوالمتمود.

أكرناونالمجر.فىى@ذو،8لى-ظل+ظاقه،؟
رمرحمم

بهم،وعند

لها(.ة،وئرن..5اناصالحالنىفارجناوحمشاأبمرنارنا

ماوأنمجدبهم،لقمذاتذلهمأنسبحانه-بين-نم
عذ@بمنيخهلم

1صاب@كنبرء7ل@سبررابم(1) 2



30ونوالفرصغا@ننالجو.

@@دك@اذابأةذلمفقال:،فى@لدفا،رز@ةدصعقافهماعركيبه

يهو،."@على@قهظرعا،نؤشوبخرك.نطنم،كفرحله،

عبلىلفهأاليا@فافىكمبهمأةصببه،عذبىمنب@نرل@لنىذع@ى:
"وطلبوحمه،ل-ظ-

بهبركصانوجل-،عربه-كفرنمذلكجمم

7أوءبرماعنائما،منيخر.
افاخساوفى@لدنيا،)يهمحامذاومالاممضم،

خدوفهعمماطالاصر@ل،شبكالنها،الهروجلىتؤطزاولا@لنازفا"

الةبانه-ومر-يخر.،س*
محم...بماحم@ل@حكمى

ذاقهفىممان@لىن@إنالمتمالىص:@@@دلى،عجاة-،ومو-

أععاص@لنىالعنلبم@ى:8@ايهبيرعفات،تو
لهلأبهر@فمنوأبر3

ولد.أؤعابةأوضزبك

بانه%3عللالةلال@الرذصين،مذيقلينلنانةة-بح@جمع-

ومعامته.

و@ئب@دة،ورخهففلهعلىبدلماذلكبدشحانه-ساذ-ئم

انوعلىضرت،وكلوصداتجه
كلانكلىويخه،بلاثآت@لقبامةبرم

ثفا.لاقعاباة،@ونلملجونكبتبماذا@ابويم"فى@ت@جان@@س

ق@الى-:شال-ر.@راحد@لقماحقهفيه

ص@ممر@لذى"
يتذكرومايز%@لماءمنلكمؤينزل-إتهآ

ولىص.الديئلهمخاصينظذعوا@ثه(93)@يثقن@لا

أمرمنالوحيلتىدو@لرن@!@لذرجاترفيع(14)الكفرون

يوملينذزمبلعهمن8يثامنقي
يخقىلابارزونمبؤم(15)@ئلاق@
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ئم@ليو(16)@لقفار@لى@حلفهاللذ@ليىتم،لمندثىلا،ممملى@ثه

@ثةإن@ليوم،لاظمكقتب@انفيتجزىكا
(17)@دابيغصر

للظالمينتنمالدصاطناجرممنليق،بذ@لقلربالازتيوموأنذزمم

صلم(98)حمولاسمهيطاء
(19)زوماتخفى@لصئدو@لأصخأئة

بنبشه،يقضرنلادونهمنيخرنو@لذيئيرتحىلجلق،وافه

يهفاييظروالأرضفىييرواأو!(2)@لبصيرالسسيعمر@فه

وآثارأ@الأرشقوةأضذجمهممقبلم،اسالذيقكأشعاقبةكان

منلهمكلنومابذنوبهم@فهفأضذم
بأكمذفى(21)واقيمناثه

قوى"إثهافه،فأخذمفكفروا،بالبينابرصلهمتاتحهنمكاتت

)22(،.ضديد@لقاب

."اقه.اتيرع@لذقص5توله:نىوجل-عزوانقعرد؟انه-

و@اوووالايلو@لقر.لئسىكخلتهونلوته،نتهاعلىو@ا@اللانلأك

ياح،و@لروالنبرمو@لىءد،والمطررض،وا،و@لما.@ار،وا،وبهحار
منذلكفيرالىو@لعنيرة..يهبيرةلمشجاروا،

فىلاتحصىالنىبات.6

ه@ا@رجود...

يمملذى%ة-بحاص-أى:
وظركا،وحدانيتهعلىلة@داإته6

يناوبهم،نجاعلىونا@ابمم،ةايماعلى)بما@االمؤضون-@بهاوا-@لترد@

القهلى.الريد@نهو@لطشآصالحبادةللسنقبانيتينكم،عل

انجهو@علا@لالاالاباتعئر@تفىكنابهسبحات-ساق-وتلى

تالى-:فونه-فلاومقرت،وش
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لاياتارو@كاالبلواضلاترض،وا،الر@تخلىفىنلم"

اباب،ا؟ولى،

فاؤ@واة@نهادو@بااليلمناع4اإومنوجمل:،عزوتوله

@.،فضله.مر،

أتهفىالسموأ@خاقومار،و@لنهااليلاخلا@إن@داد-..ناوفىله-

ملضلاياترض،را،
قون.ث

كةتزلاينىالامطاررزظء:@مثا.مقبزلو5فىفىله:بالىرقداوللر

يابسة،جلباهأرض@منمخرلهابأنمونها،شحيبابرضر،ا؟عليما.ال@

ر.فاواروعبئشى@لزأ.خنرأرفىالى

كرخبالىوأدرد.سببيه،نهلآرر،،@الطركلنه-سبطوأطلق-

منآناروة3انبحنو"لتضباده،تحالى-يها-يات@قىير@منىجملأا،ةكو

خلاصهباولوصوجل-،عزاأدجبةنعمه،وجعبلةء،ر@

لا.دة@لعبا

شفاءل@اللهولمنيانينببءمنىلالمتذكرءوماتالى-:وقوله-

الا@ات.بهذ.

إلهيةا@عنيرجعمقلالمالاياتبه.@غلضركريتوعا@ى:

و@لتدببهرلى@تة@جحرد،وا@لعنادعنولإممان،الىااكفر@وصعة،لط

سلبم.نجل!

ئلآشيب.بما@نن@ب@
ال@@وأداء@صالربرح10ومناالإنابة،ن

1@ويلأعر@نل3رةص(9) 9 0

صور(2)
23الآبا@رومة

الآيلأنسيوصورة(3)
"انرة@ي-
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للأشاحين...،اكلهشاصيناقهاظدصشال-:،قىلا-فىولفا.
)مذنىصى.صأنشلمتذ@كاصأ؟ن)ذا؟@كل:مقدر.ئوعلمن

دكر.@طا@ة.،و@@لمبادةلهفاخامرااد-ت@افه-وءدانجةعلىبدلد@رص

اوامفراميتم،كرالتلتقوافلاالمزشون-أبهاذلك-المثركون@ا@ف@

بغيظم..برقوامو@صأءق،فىطربق

فه)@لاعى@لمبا"وبربالكريمة،لاإ،انهمن.أخذ@لملى،.وش

@ا:.منالإكارووبربنالى-،-
با@ط..)ء4اع

الاية،لهذ.ن@وهكدكثرابنالإمامأور@ط@لقالاحمادبثومن
سمعمبنألىئنألىعنوأحمد،والنسانى،أبوداود،وملمالإمامماسرا.

يلم:.@ينعلاةصد%ئإتمرلدزيربئانهعدكنل:ةا@ا
الهلا

للاصفدبر،ثى.علىصومرا@د.وفىالملدلايدد،لاضرومح@افهلا@

@فضل،@وله@نسة@له)يا.االانجدولاالااقه،لاالهبانه،الافوةولا
ة@مال@ن@ل@ولركر.الديقلهمخاصيزالا@قهلاالهش،اءالثن@.وله

علهافهصا،افه-رسولوكان،
)؟(.علاة،دبركلبهنيهاللوصلم-

فىمايزيد@لؤمنين@منلى،صفاتهمنذلكبمد-4سبحا@لىكر-نم

نالى-ببرش...،رلج@أدرفيعيختردتيهيبا"@@)خلاص

المظوشةالرماحبحهو
افي@بم،بر@رشصاوحدهوص@لالى،م

الاص...محظشهقد@ر@م.لاث

رة5فرلا:"الارص@لال
الى@ضيفتمهةعنةرفيع@لدرجاتءبخ

رخمىأ@الا
)فى@نالملاي@@ماعدجات:ولالومحلا...)ذأ@نى.@

يمهملاددجاتخرفي4@ىا@لرش،يبلض
عرشه...الىومحاربهم

أ
ةجملأومجرزأن

غرد!ء@نشاة-@انه-وسلماضاةرشةعن
ه@ابنتنيررابم(1)

لأس،2برء،



35رالئرون@راخ@بو.

حمل-.-@لمل@-عنب@كنا@عرش،ذر@8ناد--

يشا.منعلأص.مق@روحيلئتمالى-:،قرله-فىوحب@لو@الر@د

جواللارصذاهن.وأ.أيبيائه،علابهيوحىالنى@لرحى:8عباد.عن

@لسلام-.@لبه-

"ذ@رحىكوند@@لرصيلقأفىن@-سباده-وء.مرالى:

لا:نقرين.ا@صا@عباد@قالإلقا..ا@بختار.منمح@وضاتأمي.مقفاشنا

اروخ.حالءقكحذوفقعلقأص.،من"

با@نذله،جالتياا،كا@نعيابرواحا،نروحا،؟ارصو@،

جمشار.فياصةاطللوظينةان"التلاق،يوميخذرياد-:،وقىله-

@ي@.@@رصلإقا.عباد.منأ،-سا-

)ءم،دأرلمير@كلو@لنضبفبالتعر@لفترنلإعلاماار:والا@

نذدا.اعلامإملولبى

ئوم@لتلاق:يومةوالمر@د
@له

ث
ومتومصة،ا.

نيبتلاقىكانه@تلاق،@

مرن...ا@مالووولظالىنون،فرو@ل@نونواك.ونخروا،ورنا؟

@لعاثل.بقفانهنجهمتاد-اقه-يقفىالخرصاحةفىتجلاقى@كل

منلموو@كنو@ناسيخ@روا@أنيائه،محلىبو@هنه-بحاباقى-@ى:

ص
لحالهم.نهموعصباكفرلمفىصرواما@س@ت@ذألم@يامة،بوم@لذ@به

فقال:.ال@مبب،@يومذا@فى+@لناسالة،-شطصرر-ئم
لميوم

."ش....شه@اقهعلهقيلاباررون

يومقىله،نبدل.ر؟94-"لةا@ذو.
نه-سبحايلئأى:تلاق،،"

نالتقىانى@يرمذ@د@امر@لمةينذر@لناسصلااعاد.،مقئا.منعل

محلهئى.نهمجمفى.@ندونتاما،نالررافيهرونيم@دذىو@لائق،اطفيه

لى-.ن@اافه-

هب..54@لأرست-ف@بم(1)



فىفارةعص3*

ولا@فر.،ليومذانى.لاأمرلمشثم.عليهصقلانعالى-وانه-

كم@يوم،،ذأ@مصفىعل!خاكموميمبروذلمذكرشحانه-ولبهه-
شار@بستطبرذ@اتستر@نها؟أ@م@ديخا@يتومرننرأكا@طم--

ألبتخفرصدوصمبئرننه@ألاإ5قالا-نرله-فىذلدإلىصبحانه--

علبم)ةومابطنون،ونمايصيلمأ3ثبايتنثونحيزللامنه،
لمدور.بذ@ت

5له:ش5فال:فقدهيهثات،اقسابإورحم

اى:8باسرونميرم

لاكلاهرون
فاعةبارزألارضلاننجا.،أوأكةأوجبلنسى..بسترم

دبث:اطفىحا.بهثوفون،؟عرأةايخامثباب،عليمولاطفصف،

أممالهممنأى:@ء،منهسافهملقيلا@غرلا،حفاةبخرو@مراة.
حروأ

ا
لم...

ؤلم،ولبروتقريربانش.،نهمعلى@قهيخئلا"قىله:ظت:فإن
م@نا.؟فىبيزوا،لمأمبروزأثى.@معليهيضلاتالى-واته-

بالحيانأستتروأ)ذاأ@منياا،فىيتومونكافواأ@مممناهظت:

زويهرمن@افىوق@برم@مأحمالهم،محايهوتضلايرالم@قهأنواوو،

نعاد-تاال@نه.ومري.نواماكاشديخهايتوهمونلاحال@دوالانكصاف

"شلون...مماكيرايملااللهأنظنتم)يهنو،

ا@يهوالانللقمارءاراحمدقهاليرمالملكلمفلى-،ظوقور-

شالى-./.افه-ص

هذافى@لادلمقالبرم،ذلكفىت3الخلوفىشالى-نجالدى@ته-أى:

ماتهتجوله:الز@لعذاملصبحانه-مجب-ثم6@لثديد@الافلالبرم

@ار".@لر@حد@

1@ىإحماتء4ننير(1) 51.
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ح@نلكيقر@قنهالمجيب،،عرصئ:اطلظماممصه:8@فرطبى@لظ

@لقار،.الر@ح@قهل:.نبضيهسج@نفهفبججباحديجيبه،لا

بعمىلم@لففة،شليفا.علىأرضيكثرالناسر:سرد،ابنو@

يخقرل@بوم،@الملكلمنبناحى:.إدبافيا@ص.عليط،وعلا-جل@مه-

@هار،.حد@اوافه@وكفرآ:أةه@لمبادش

نهاونفر@ل@فىترلهذا،وتمذوراصيدو@بمذأ@رشونفيقول

وخنرعا...مانقيادا

تعالى-إففر@ده-الخارالمقمردلأنجد!،فلامرولا،و@لقرلل:ظثم

صذهبقداذتسبين،اكوإن@سابعاوى@لدعين،)نقطاععند2بالملا

وما*000،11،.2لا.

ذ@أتجعوحمه،لاليوممذافىالملاثأدشمانه-ترر-أروبعد

ء.كلا-لست..نضتجزىكل@لرم5فقال:مذأ@يومفىمامجدثييان

المؤمنة@لنعرسمننف@تجافىكل@لث@دورالهمائلمذا@ليومق@ثا:

قو.صر،أوخيرمندنباهافىبماكستوالفاجرة.و@بارةولكلنرة،

مسية.اوطاعة

لخ@وانماوساطات....ولاعاباةولاجورولا@بوم،"لا"

عقاب.أوثوابمننستحقهمافنسكل

أقهان"
يعص

سبتهتفثرعندطإلىلاتحاجسبحاله-لافه-اب،اط

عالم5الى-:ت.ل-كا،طا،ثيهبكلاحا@لقلىصبحا@ه-مو-بللحلقه،

لا@م@روللأرض،فىولا@حموأتقفوةثقالعفهبفيولاالايب.

مبين،.كتابفىالاأكبرولاذلدعن

ا.هص@4فكل+يهاف-(1)



3 كافىرةس5

مجذربانوس@-عل!افهملالى@لنبى-هأمصشالى-@فه-بوجهثم

بوموأتولمفيقرل:،@يومهذا@الأصمنيث@تركفار
القلوب)ذرنةا؟

."كاظمين...اءناجرلدى

بذل@@لقإئوجمتية،@لترالازت:سنىوأصل@ليامة.والاز@ة:

بنأزت+تجال:لقربها،
ونرب.دنا)ذأارجل،بومفرح-ة

م.وى@طالضحمفعرةجمعجر:افىاو

ب@دتلوبذكرلإنالمعق،علي@تلوب@أ@ابمنلطين:وكانله

أعحابها.ذكرعلى

الهاك@والإ.أءبس@اك@م:وأصل
كعلمقال:تى..

لاما)ذا.ب@@قر@

جلاصحىوصالما،بالما.،
منا:

ال..ن@ء5

الاصمنرلموحذالناص،بم-لايهرسرل@رابهطوأننص-ولدق:

صفيهقلوبهمنتكلالبوممذا@الرفىعببقرعظبمبوم
أضهامومنننة

بهاخىو@ثرعليهاينك@وبمرفونجرلم،@كن@ومتثةصدسرلم،مق
لا@ل@@القر؟صاحببمصكأنفاحمم،؟معجلاض

منهاللا"بص

بديعسربربمةأجم@نالاية
حفئمنمذا@لبرمفى@لناسع@يهنج@لما

ف.ضبيد.ليىوخوتعظيم،وكربشديد،

صنمالى-:ولامناكنيرةاتفىإجا.فد@لقياتبرمفىبعنوالحدبث

"@تر...@نقوأ@صامة@افزبت،

ضون.-،.صففلةفىومحاحهمسلف@/افترب5نه-:شحاوقوله

8نافىله.انامروالما

و@يسد@رال!@ثافى@المانرلمرالاؤ@ة،يوم
الديخما.دلرنجامتوانىفىبوم،أمرالنأرالخرب.دارال!نظرفال،،

زفة.ا،يوممنبىل@قلوب،)ذا@لا،وتر

لح@موظتتأتصب؟بمكلمين،للت،فإنتال@بهافصاحبفال



35ونوالمحشرن@ألىا@إنىء

كاند@نلدى@ناجر،نلوبهمذاالعئ:إلاناالعئ،مح@الظوبامحابمق

قلا.طبهونأنوب@رزعليا.
غمعلىكاظمة@لقلوب،وأن@قلوب،@

ابر.اط.بلوحمامعالاوكرب،

مما.)و
جمع

بادكظوءخمالااله@سلا@ة.@
م

كاقلاء،.@@أفيالمنصالذى

@0،1صاجديئ.لىرانحاو@لاترسو@لى-:.ظل-3

حميممنلمنعا@فاااد-:ات@وترله-
لكوننقيطاع،ش@يعولا

هذا@ليفىيوجد@ظالمن@مزلا.
عهم.بدافعأوبنفهممنم

هو@
نجلونهك،بأصوحغع!يثنفمحكبد،افىنسانافيمربم:

عاشه.جل:لأ@رلحاص

جمق@لثفع،منفي:والثة
ثم،ضطلاا

إذالفلانفلاتشغقال

عنه.ليدافع)@جهافضم

دلائةوعلعم،يعاتأو@ببقرفىصذ@ايرمالينلمظالب@ل@:
خ

ميعب.
ونشهم،الجيعكضبونءلبهو:مذا@بومفى@ملهم،،فى@لثناعة

لم.محلاكنر@رلم@و@@نادمبصب

@ثةو@لمبامصبهتمالمدبؤاف@عنهمنفت@لكريمهلاية،
يئفعالرئج

ئانهم.فىنسصعكلةأيهفىكأنالذىوللإنسانلهم،

بملمفتال:،ئى.،لكلط،كأولبحانه-اكد-ثم
خاننة

."لصموروما@ؤعوا،

@@ب@لادتالبهاتجسالالتىينائنة@لنظرةنلاعين:ضائنةبرالمرا،

علبه.للإطلاعافهماحمرم

معئعلى"الاجمنخاننة"فىدفىدالإفالةعفوت.داقيو@بلأض

رلمصثنحتوخا@ةمن،

ك.\.صكشافء4@كلير@(1)



هافررةسث@.

يوجههماالتىوكلعين،ا،منافنة@طلنعارةيمسبحانه-ص-اى:
سيا.ا؟سبافه-م-ي.تمافى-؟افه-عارمإدوخي@تسالفىبهاعا

بيمالنى
بمااليوممذافىفلئسعلوبجاريهمصدورم،فىدناسا@

لماو@لفرطبى:،ل
افهبعبدجى.

اقهصلىافه-رسولإلىمرحأبىبن

@@عفان،قثمانالامانلهوطلبم@لأ.ا@لانجماوطم-طيه

فبم،.فال:،ثمطريلا.وسم-طبهافهصلىافه-لصس

الا@فرمما@ت8:@لهصلمنوسلم-عايهافهصلىل-ف،انصنالا
عنقه،.فيفرب@فمال@ه.

إن5ل:فقا@اقه؟يارمولالىأومات@هلاضار:ا،مقرجلقال

)؟(.أمحين،خانظلهبخرنلاالني

د.وءاليما"صاليومهذافىرق@ضا.@@@أنسبحانه-بين-م

1يقضوأفه8مال:
0

."ق..ط

الذىلابكدمباءق@لتبماقنا.محبادهبهنيتفىقاد-و@ته-@ى:
باطلى.@هص

نهةالالالهةوأى:0،0بثى.يقضونلادوفهفد.بلعروانين.

لانهمبئى@ملا،نلايقف@ضالى-@قه-@وننإيهفار.يلم
ذاو@ثىء،علىلنيتمصولاشيثا،ونيكللا

أتشوأتهأعبزفم
.@ا@ي@ياخفت

@ل@صشالى-5اقه،إن،
ثما،بكل@اطيم،5صى.لكلمبع،

فى@لماء.ولاالارفرفىض@.علبهلايخئ

بهنوأتعافلماعتبارلمعمم@د@نظالمينلا.سجايه-خ-ةنم

3سالقوطبء51ففيم(11 0



ا@لرا@ز.
3ونو@مثرب@ 6

الذيئعانج@كانفنظرواالأرصربسيروافىااو8ال:ةف@همكان
أسدامكانوم،تبل@كانوا@ن

االهفاخدم@رضا،فىواراو6قوةمهم

"واقشا@منصاوماكانبذنوبهم

بهؤلا.@اجميرةنماسواو@انفلةلجالةاأبلنتاى:
قىسد@نلمنريهنا

أ.يا@د--
تدنامدمصالذبنالساب@نالمنبا@عاايتيظوولمبتبروالمكم

مير

عا.بهروزانهم
أطمماثلهآنارمليئاهدونا@مدباالبل،ومصبيمم

م.@يمآناتونمدبث@وصا@ع،آثار@ومنيئامد@@عيهم،

ةالقرفىنرلىشركلاشد@ن@ظالمون،@بقرنالامزلا.اتكاو@تر

مية...اطوأءمونلفارمة،الجافىإفامهفىنهمراشدر@لبأس،.

بنعزيغذنالى-اقه-وأخذلموكفر@،دمجوفىوالسقمراظ@

بدنج@ء@ممىت@إقه-دونمنلهمكانوماذنوبهم،سبصقمر،
باصه.منيقيمأو-ا؟،@

اى:يالبيغات+تابهم3رصلىكانتأكماجابه.منخذ1،فلك،.

بهمرعنيبلنر@منمامصدق@الواضاتءا/لائلباك

فا@اصماى:@قه،@اخذمب@.با@وموبماسللرباأى:مروا،جم@..
ىترسجانه-)نه-أ@ع:صمديد@المقاب،قرىنهلمنه-،صبح@-

ف@وأعربه،كضلمنلقابشدبلىصانلبفحلهانمابربديئللا@ص

رسلهءدعرةعن

@اهرمن.@نمددة@أنو@@ناسايتتدبهة@أجم@الاياتكأىوبذال@

و@فش@.،@@@ثا@ل@@ال@ومنت،الف.!يومأمرالومق@نه،شوة

مقدر.عزبناخذل@المينأخذه

م
حميهمومىتصةمنجافقض@اءدبثللىدكريمة@ورةدافتقات

مننباجاكرت@فومون،معلملام-
نفرصوجهها@قى@دبىات@



3 صورةءافر6

ثرداضعالبهرد@سلام-@محليهى-أد@و،وكيتأوقىء"كهلىءو،لم
حث@ما.ا

تمالى-:فقال-

فزهونهإلى(2)ممبينوسلطانموسى؟إتناأرمدلناولقذ"

منباقىمدلأ@اا(24)كذاباحرا-ننالووقارونوما@الن

وماكيذم،نسا،يراواشهمحهملوااالديئفا،أةيوااةقا@وانحد!

سىموأقتلوفىذرزعونةوقال(25)ضلالفىإلايئز@@ل@

رواليدح
فىيفلهرأنأؤدينكم،يبذلأنتأظإنى3

صمندكموربئعذت%إنىمو@ودالل(26)@لفساد

)73(،.اطابييومؤمنلات

أينعالاباتتلكتا،باأرصنا@وص؟ولفدله:.توفىننايا@؟والمر@
وس:ت،علىصدالةلهاتمجزيهونكلمرمى،تمالى-اقه-أعطاها@نى@

ولضلد،ا)@روفان،و@لطرو@لجر،و@لنون،و@ايد،@لصا،

ن@@و@
ودع،

لدم.ا

5تينا3ولقد5الى-:تل-،

نسعرص
@بن@ت...،.بات7

العاجفى@بها@لى@ابرةا.@لما@قامرة@@ةاطلمبين:ابالسلطانوالمراد
ن.فرصعدوالجداد

سجزأتوقيرنابفضلنا@للام-عليه-@منعناص@قدواقهاى:

بمكايدصواضحة،يةفرحبضا-و"خظ.-بامرات،
أعدك.

ملهأرلمنبي@نرون...،وظوماماننفرصالى"ةبحاة-لا--قي

البم.لى-تعافه-أ

اررلمروابمة،@لهود@لا2نلاسرفىملاكمعلوكلكللفن:وفرص



3لثرونواافيء@راخ 6

علهفىأرسلا@لن@ايببار@لعاالملدذلم@هنا:به
نللام-،علبهمرسى-

رصإسابئففتاح،انه،لوقي
نى.@فا@

نوممنكانالذىمرتارون،و،عرن.فروزبرصمامان،و.
ضفنمد...الا@و@ق@ابه.بر.اد-نساقه-اهوأ@عانجنى@ا:4،ىمر.

الارض.وبدارهبه

معبأ@دكر@شلائ@@مزلا.-4سبحاو@عى-
و،و.رسالة.أن

نتف@

فدبدالم@رونيركالوالن@لذ@بارزون،ارحا.لملانه@عم،تاو،لهم

بميى:السلام-محب@صى-مو
ا.أفىن.@@ا.@@

م...

فااإو@طخاة@@@لا."إلىلناهلر-كذأب،حر@فقالو!رفىله:.

نحالى-افه-عادةإلىابامدعرنهعلىلهمصفكلنعدفه،عل@ال@لة

كذابوإنهحر.،ب@ءفى@لناسبر.ساحرانهضافه،فىناواأذوحد،

ربرصولأنه.@دسفى
لم@ين.@لعا

لا.هزلينو@سلام-،@عليهموس-يئاقاا.أولنتيبنومكذاكانت

افه،اووالمزجمد؟وصو@اكنبلسحرباودفو.إنه@@ظالمين،@لناة@@

رصواطو@لعنأد،سداطجملالاسنشلدوعفرهومالمللمرة.و@ك@جه

بم.وما@دنيالم3لا

أطنى،ودأ:أخرىرحكإلى.اايلوابلبهذأ@لقرل،ايمتضلمثم

عنم-:.6نالقرلقارأ-؟-
أبنا.انلواقالواكدنانؤ.@ا@لمحما.فلا

لم..،نسا.واضراس@2فراالذبق

بماوخادلمة،دص@سلام-؟:@@ليه@وس-ا@يملوسكين@ى:

بهلى-ناأقه-روره@انىبا@حقو@ابهمبه،طبممجاأنتماد-@قه-أمره

رالأيهوااتلووالوعيد-:@لتهديدسيلعلنالرا-أنالاممكانما

ينالذأنجاءمق
برنالإياثوأشكراديئ؟فىودحلوا@،و.رواخ.3

لآتيمر@رجال@لنا.بقا.)ذإذلالهم.فىأبلغذلدوليكونطنصتم.تل

م@يم..وذلة،كبير



3 كاشسورة6

لدالظالمينمزلا.بانمربثمحندنا@مناءقلمجما.@الا8ةترلهة@تعبرو@

مجما.
و@اوماكنهمائر@م)دقإط

الدىوانماصلطلبه،جمرجوالمم

مرصى،طرر@مء-@ا.
نالى-.اقه-اتبد؟لمزا

الملأملم،نا.واستحيرامهوا2@لذيئأبنا.انتلوأوندقانلون:.

ارمابادله،)رضا.و@مدوأن،أ@ظلملهنرنيننراكاالنينعرنافرنرممن

@محاليهى-لمو.

آ.ولم@@سلام-
سه.ن

بخوالصص@@ر@رء،:مالإطظل
فى\وخانىيخر@لضلكان@ضلسذ@أن

ت@المنجمينانبسببكانالوتتذكفىالشللان@ومى،ولادةوقت

ش@-@لوذل@فىالابنا.بتتلفاميمحيه،ربم@لهدو@بولادةنرعرنأبروأ

ات،را@جرو@ق@جا.ندكان@سلام-@محال.4فر@ى-ارن@،فىصذ@او(

ى،مر.ديئمح@شاوا@ثلاتمحه،إنواالذيئأبنا.بضلأعيذال@ضد

بقلأصالسببذاف@@لبنات،دونبا@نينم@صةلة@نر@و.بهم،فيقرى

.(9)0،0ناالا؟

@@كيد@او.@تالى-:وتو،-
@شانتوسء،يل.فىصإلامربئ

وث@ن،وم@أنر.كلقنفش@ال@
بقفىطربسيرواأنللؤمنينخ

بهمبر.أندونق،اط
لهم.ية@لناقيهرن@لنصح@-فإنوعيد،أووعد

الفلالإلىمصير.الااكم،وعدووبهرمفربنأل@وماجمدأى:لم

توالنب@@رثد،@هفاع)ذأبق،@لطونف@ضل@بقالن.و@بعلد@@فباعو@

بد.ما%الىبوصلهطربظلهيعرفلاتاكاوصار@بل،عل!

فالوفقال:.وبجهفرعرنركلأرانمقأخررياسبحانه-بين-ئم

."سءى...أننلقذرشعرنفر

ول،ا2خو@لذفيانا.اقلواقالراقىلا:.مح@سر@ة@ايهريمة.4والجا

3ص7لر@زى-سرتف@ير(1) 0



36و@مشرونبع@راالجره

@بيانعةصاربهاجى.اعزأضية،ول،فىصإلافربئومايهد@ل@"وجملة

وفلا@.أ@ع@خر

صوولل.فى،أقىكو@صهوظوممتئاريهحاثيتهفىعرنوآلآى:

نهويقص@ل@لامى@به@
.3ئىبى@اضررمنا@ا@الفواد@لى-ومن

بجدكانوس@ضل.فرعرنائحاهان@ابمربمةالايةأصلوبمنوببدر

لعافيتدبلاتاب،نجصلانلهأنيرونلاكممستثاريه،منمارت

بببان@وصى@شلأنسينمون@لناسمامةناثشمالا؟
ق،اط@لىأنه

قىوال@لحذا@إديؤديأزقنلهنىنيخاانركالانهم@و@قتله،ثانر@مفور

همب@وللعليم،صصربضاشثم،
ص@و@ىوليتقدأنكان

عرصتتلانونكانرا%لاكمأوذلك،ةالجهرمقمنعهتا@وافي

ولملهم،عرنفرنفرغالىيؤدى
إلىيؤدىنهلامذا@لتفرغ،بريدونلا

"أيهم.من@لك.ننذياع

مو@ى،:رزأتتلذت8ترلا:@لكثات:،صاحبل،
اذامانوكا

وأضعف،كسنأتلومرتان@،بالذىو@ى@يس.لهم:بقوكغو.تلهب@

دنمر،على@@لثهةخدتل@تنتهاذاوأنددس@رة...@بضالامووما

باروجة.مارض@عنعجزتملىأندواتترا

نليا،موصىأن)صتيتئندكاناقه-لمحففرعرن-أنولظاهر

سفاكما@مما.قتالا@لرجلى-لانولكنبعر،مروما2ياتبهجا.مأوأن

بهدمكرعرضهانىيخلموبانهمنهأعسئمنيقللابهفةئى.فى@مون

@أ."،ك.باله@باتجلأنبقتله،مإنيخافكانوايهنه@ول*

ر!.مرنجم@بمالايالىبانهنفرصمقتعلامرربه،وللع"وقىله:

صى.صبربولابرصىلابهترثكروألهافىس.تله

1عىيهنلفء4ك@بر")؟( 60.



فافررةص366

)ضولويهووةر@مقيخ@الطاامذ@ي@لما@لببان@اممربم@لهال@فا

ة
@دعاثولىسن@تااقل:ضتكانهةقىا

ة@)"
1100@خ@صه.

نتلإرانع@ماحملهأنهحاشينه،أ@امبحظامرذلكبحدفرعرنفىىنم

@ونم،د@بدلتأنأ@اف)فىيخقول:.منفحتهم،ولأءرصإلاموسى،

الارضى@افساد،.فىي@االرأن

فىكانإنم@،يخالصه@)"رةوبدعسى،سللاةفىافى@أى:

بمياخرعليهانتمالذىدينميب@أنأفتلهلمإنأخاففاقذل@،نهام@
@لقنثعاريقشا@لنساد،عاي@تيثونالنىللارضفىريم@بانأو

آدنياابإظرعلىو@لعملىفم،عضفىنار@ددأوةسابقادينكم
كم.و@حا:

طبكلياقبربرذن:و@نز،كلفىون@لاسة@@و
ح

أس@من
علىبينالمظوووبعلا.العامةامامذل@ب@دكرنيننم@لباعالة،تهم

ا@ا@لمنالاذال@ماديواإنهمم...أص
@ما@مح@رص

@لدينيةالم

الأوالدنبوث

صيولقل.@لسببانةذا@هكلرم،ن.د.لمقعواوازى:@لرلإمامافال

"وصأنوص
يلآنالدينلما@اروالديا،فادأوالديئف@اد)مايوجب

سامباكارصرسعاي@،لاراكاةافىص@لمحبحفيالأنإعتتدوا@لؤم

اطق.يئأ،)فادفىساعأنه)عتتادمفىكانفاثهفىإ

سبباذلدوصيرفىم/عليهتجمعوأنلابدأنهفرادنياوأما@اد

@فتنة.@لاثلىةماتافىمولىقىع

محبتهمفرقدباكم@ناس،@حبكانولما
لا.

لاوالهم،
بدأجرم

فقال:الدبئبذكرن
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أنأوقثاد:ادفيافادبذكرأفبحهنم"دينميدلأنأت)قه

.(1)"@فساد@رضا،فييريظ

نفرصمنحمعبعد@نللام-عليهموصى-أدماسبحانه-حم@-نم

@سل3و"تمالى-:فقال-عايه،وتطاولهلا،نهكبدا

عذت)فى@
بىبر

بربلابؤمقضكلصمنآور.
صاب،.اط

ستحاذل@بفلانرنةعاذقال:تإضجرشولجات.بممنى@نت،وقىله

به.)سمجارو)يه.لجاإذابه.

الهقعلالمت@ئبه@@صيل@لا@قر@ه@درم-عيهمر@ى-وظدأى:

الإبمانيهبرصص-ضنورع.بىو@شت%ستبرتارادانرم.

وعقابء.ئولبنيخه.ومااءسابنومكافرباقى،

يفنهونرة)بمانه،صمويتج@لؤمه:مر@ىكةالنىذا@قرلوفى.

شات-برعايةوونرفه
لناتبا@قومهنصحهعرعهنيهتجلله،؟.لى-ا

درعا@متهبرمحاك@لوربهم،بهرمرافىناد-أته-نرقة،@ملي

)ياععنيهارالإتأنن@هتجلىوماث،؟نفرصمنو@إنجا@مولإنجانه

@فلب،@قوةعلىتين@قىالاصبابرأسعلىلبمث،باجمذيبو"الحق،

ايشدوأنعلىلهمبحثيهلربم،له:.وشت@ابها@عاعب

بنكلونال:)محتمامه،عي@لتوكلباوبضوامحباذه،باقهفبرذوابه،

بقةعلىطرنوا@اةالجبا%منوءيرهفرعرنمنستاذته@لتش@"

لض،الإذعانلإمضيهب@رشايهر:ا@توأراد:أباخ.بهونةإش،التعر

ظالهفرطوصنضه،ومهالةصاحبه،اةدناعلىو@د@)ضثبارأنبحومر

ص@اةفى@لر@لإتجعاذا4لالحصب،@رمقلاإؤ.

3ص7لرلز@-لمضضسير(1) 03.
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تا.والجرالقرةأجابإصكلمدلعافبة،باللب@الاةوقكاهبالجزكذبب@و@

1إدايههاإلاع@مةبتركواوعباده.أقهعلى 1
0 0 0.،0

نو@ا@ديد.دارءمذاوخحل
ة

@للام-،ع!-@لمر.وملثاعرنس

@ذا)يماة،ففىكاننفرصالنؤئا..@ر@@لمو.نافى-افه-قيف@

@رصى@فبدافعاخذ@ر@!
ةنار@ترغيب@بكلؤفىا،حثبما.دفاعا

ذلك@لقركنبح@واخر@...نيبوالت@نارةالإرشادوى،اخرمب@ترو@

ل:نيضأييغبهباصلو

ر@لأني@أتةإيمايه،يهتم@رعرنالموفيممنرجلووقال"

إثبالبإجاءكموقدافه،ربىيقولأن.
كاذئايكوبنربكم،من

امهبأيهمدكم،الذىبض@يبكمصاديميكلموإنبئ،في@ليه

@للا@ليرملكمقىميا(28)كذابومحرفوسشلايهدى

عوننرتانأ،جا،بناثهبأسمنينضرنافئالأرش،ظالمريقتئ

الذىوقال)كه(دشاداسيلإلأأفديكموماأرى،ماإلأأريكمما

دأبمتل(30)الا@ز@بيوممثلعلإيمم@أخ@إفىمقيياأمن

@ثهوما@لدم،منوثمودوالدينوعادقىم
ير

!31)ندبادظل@يد

يومكمعل@إفطأخافقو@ياو
لكمم@بريئتو@رنمديوم)2ء(@ثماد@

من
@قه

فا@هافهيضالومنعاصههمن
كئمجلولقذ)ك@(هادمن

فابتبالبهقبلمنيوسف
ثملثقز@غ

يفامللسصثئبلى،لأاجاءكم

اثةيئحثلنتلتم
@تن@ئهئفيل،كذكرسولا،بمدهمن

1عىنشبرلاحى-،(1) 61.
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أتامسلطاننيرافهاياتفىيجادلوق@لذيئ(34)مر@ابمسرف
كذلكاشوا،اثمرعند@لذيقعندمقتما

يطخ
لمبكل@لىافه

)53(،.لرقكبرءبم

@سلا+@مح@ب@ر@ى-عن.الا-@لى-نماأن@-ا@لمالر@زى:،يالإمام،

نحالى-)فه-بي@باقه،الإستعافةعلىوثرهفرعرنبهردنعفىطأيدأنه

فىوبالغه،@وصأحسن@@محن@فب@تىمرسيخراجمنيااناناقمق

@لثر.ذلك)رالةفىواجتهد@لف@ة،تلكتكين

فىجرتولفدأ@ا@كاب:هذ@ضفيقوللقه-:رحمهل-ئم،

ضهةتفرةتئوأملى،ضرأشولمبخريرشرقمدق@طاأةنفىالاص

لآ،ل@:الهم(أسلاأفىامانج@بضنه-بحالإيه-أقه،إدمرا،ذل@

ذ@د@نردفعفينببالض
1
، 0

00.).

عونحاشدقنرمقكاننالمؤ.للر-ذاأن.يصد@لكريمةيةا؟وظامر

اشل.إمرئنىنبمن.ولمفىمون،ل2مننا@د-،قولا-ووليل

ذلدفىلبنلقروأولى5فقال:ذلداقه-وحمهجربر-ابئر@عوند

ل2من@زالمؤس@ر@لنافى،.قالهالذى@لقرلعندى:اببالصو

قنلعنوتو@فله،ما،نهواستمع.هكلر.فقد@محى@ولذافىعرن،

)مذيما@لأنحربان@رائي@يا@.)ولركانتله...عنيهد@موء@ء:

ائبلرإ.بنىتسننصحبهن@ملانهله،علىشبالعقربةماظلولملنهلأيقائل

لمبا@لاقد@له
اس@@،ملأض.نن.الا؟@)جم@وله...ا.أمحى

و@فا@ي@،@ح
،

مرس-قتلمنبهتدمحماصفىعون
"(2).

3ص8لر@ؤى-لنضنير(1) 0 4
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كلانىصرر،ك@.

4بعرله@ملام-@لأ@س-صنص@ذى@صلارمنجلا@لرومن@را:ظ

الناصن،.قلد.)نىلخغرجيتتلوك،بدياتمرسالملأ)نه

جميب،.8أوشل،حز4،)صكانو

ة)بم@يخموكانوحائ@يته،فرعرنل2نمؤس.ر@لوتال@ى:

ء:
م،

نهم،أذ@لايميه@@
نلمالهمقال

فىوذريتول:فرعرنحمع

إىرترلتأنرجلالونأتتى،:مر.لأ@2
بالببناتجابمءقداقه،

رب@،.مئ

لانهرجلاانتتلونأى:
ربى

@لبنا@،بمباطجابمو@لىو@ال.،افه

عه.ببتيخماصدفهعلىكدليلرلم،ضدمنض@اراجواتوبا@

بىربقرلأنشرك،
أتتتلىن@@ى:@له،أالنرل؟وضعفى.اقه،

لمملقحالية.رب@،منبالبيناتجاونلى"وجمثهمذا.فىلاأجلمن

"لام-@ه@عليه-@مر.وصيول

اندرحبث@،و@لتييهتعلهم،رن@ال!الإصشفهام:بهذالمقمودوا

ارافحاتالسبر@تبامويدبا.@صر@فىيامدافه-أنهدنجهصر@لقل

فا".عيةعلى@لد@لة

@لقب@،قىمهعن)بماتبهنمذا@لرجلوفلىكان.هيخر:ابئالإءامالال

@أقلذرونىن،فرصتالحينمذا@بومالايماالرنم

فاخنترصى،،

لللمجمائو،صلطانعذسلادك@ةلجماأفضلو.نحالى-قه-مخضةجملأير
آل:حبثفىمممثه@لبخارىماروا.لالم

ض@سر@مى،ا،حشدامسلم،بنحدننا@ريىعبد@فابنعليحد@!

ن@.باتأخيرئى@لعاصى:بقحمروبئ@بد@تهنلتقال:الزبيربنوةعر

@فهرسوليخافنال:وصنم-عليهاقهصلىبرسرلاثمركوندنعه

عتهأنجل)ذ@ايهبه،طلم@يه؟صلىانه
فاخذمع@لأبىبئ



االر.@!@
37وندثرب@

قيفاشميدا.@نئانخنتهذعنفه،ثوبهلوىوضل-،@ليهقهاص@لق@زصول

وسلم-طبهأقهص@لنبى-محقردفعبمنكبهفاخذعنه-اقهرفىأبر@لر-
وجمم،زبا@بينات.جاب@وفدبى@فهربترلأنوجلاأن@لوزةال:غ

".)

فربثىاجتمعتقال:ضه-اقهرضىعلا-وعنأفر@طبى:،وقال

طم-،وعل!@فهص@ته-رسرلفتلافأراكلئلاث:لطابابىوفاةبعد
به-بفرأى:"مذأببهز.تجلل@

شدبدا-ب@صرعركهأمتبتلنه-ومذا@

جمولوفا،نجنلخا،ياناتبلفيرنان،صولهيهرأبرالاأ@ديضهفلدا

ربىبتولانرجلاتتلرنأوبابمم.عرة:على؟
لو@ول4)للهواات،

ةبرشذ..جم@أبىضنيرتى@دىلمش@لت@اقه
لا

ولربالإن@جمنتلمق،المز.@لر@لدلكانثريم@6نفر@كثى@نم

@قمدا@تعنلمرلبافناح@مولةإ@أحذ@بلبامرصفصدلمفومه

جوا.يي@ا،بثق
صادفابكلانكدبه،فعليهيد-لاذبانولمث@ول

ةبلم..@ىنجى@ببكم

لايخماالقوكاذبا@لفرض-سبيلع@مى-موكان)نلهم:قالأنهأى:

كالت)نوئى.،نجمحاليكم.ولضضرركذبه،بقعوعال.م@ليهوبفعله

سو.منبهبآافسضىييبكمفأقل.*14قولاوينانمماعادقا

ربه...عندقبه.آأتاماغالفةعاتبة

فىالمئط@،وحسلىوالإنماتبلأ@لهكةفى@اكانجللرأنىا-%فا

ماو*فوطنيناعئبخرجلاالا@صأن@مبينحيثلقرمه،نحاطته

با@تثل.ت@لعلامعبهمزسى-ضدجتلاي

ورحم
فقالالايةلهتنفمير.شدأجماد@نلا@لكلئماف.عاحبافه

1عىابلىكنيىء7فلبرر@بع)؟(. 3 1
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ظؤصررة

@بىبقولرجلا@نانتتلونوقرله:.ملخمه:ما
محعلبمافكلرهذاسااقه..

قت@@لنىسال@.النحلةآيمرنأ.@ل:ظكاةلهم،ئديدونبكلتمنه،

كلوبهانماقلقاطقلألاكلبها@ارت@نفى4عامما@محرمة،،ففى

بى@فه،..ر"فوله

أنمنيخلرلاضال:@لميمطربرتعلى@بمالاحمتجاجفىخذئم(

س.فريتخطاءولاكذبه@ودنايهاذي@يد@إفإنأوعاثتاكاذبابهون

ضرفنمانبهيل@ماب@فربعبمصادظبدنل@
له.

نيمرعى-@ىوص-بمدما،الذىيضل:،لم،ظت:فإن
ا@ق،@

صيبهمأنلملمابلابد
بضه؟لاكله

صهميلاوالى@نيه،كروضاوصخصوم.فى@اولةخاجانهلاظت:

@الفرلفىالإنصافبقطر@ميسلك@ويداربهمم-بل@بكاأى-

باتبهمو
فىو@دخللفرلم،تليمهمالىأنربأنهعمبمالمجاه@لناع@،@ةمن

افىبآ،بضىعادآببميدصان@قالش،وفبولهمء4،4تمديتهم
موهو*

علبه،اولابردومنهمرالب@ني،يخر@لثتطضاله،فى@الفصف

جمعفىصادقأنهأضتفقدصادنا،فرضهجنأنهوذلك
ولكنهيص،ما

كلامرفىبنى@تهليهضالممم،افىبعضيمبكميضوله:.إ@ردف@

3فيرةكللام@@
بتدب@نعقشلاوافيا،حقهل@علاءمنمب@لبىأنه

@عذا@لقيل..من)يضا@مادقعلى@ذبال@وتتديمله

لانتغ@@لنىاتنى@مهافىتقر@مفاطن)ؤ.اجل@@رشد!ثم

كدأب،.مرفعرمنلابهدىافه)نففال:.
اقىالىبهلىلا-4سبحاك-اتفتشتالى-سذ@ته-)ن:@@

اتهئركاالنىلىطودمخاوزا@ره،أسفىسرأكانصفو@مو@ب

مىموولوكإنضالى-،لقه-عنانجار.فىكذأباكانومنلى-،تط-

1سف@صير!ر@بع!1) 63.



طم3ويشرون@رأخه@طق

باطبموة،يلباهراتبالمبزلى-ت@افه-أيدهلماا!،@ركذمرظ
مدته.علىالدالةز@لاكل

كهيبلن@نبمامرصىصمئافىصق@لتعنلهم@رناديمةأجم@@ب@

وكدب.ظلممنمرعونعليهبماوتريضر؟
آنظروبهياذوم@اكربمة*4@الا"،يضه:"فاطالمجلىلظ

ن:وسم@لمو

مرصى.شانبلوو@لتربفىار@زإلىشارةلمصذأنول:ا،ارثب

اقه@لى@.ومنة،مر@لبااتلمحبزباالإتيانإلىمرم@مدىأفهأفيو@د@:

ا...إولاكزأمرألاذلىالى

ى،و.فل.ولمهفىسفعرزمصفرأزادالمربهونأنلى:@ثا@@@ر@

كذلك..،كانسقبطسلاو@فهالالرية،فى@دعائهوكاذب

تصمقذكيرمفىأخذئم
بادترمفقال:.نضهنتحذيرم.وفىعابم،أقه

نا+.با.إناقهباسمنبنمرلافةالارض،فىينظاصالملا@يوملم

محشبر@.باوأملىأى:-!م،ضأبا-:-!-@@تر@لمؤسا@لل@لوظاى:

أتم
@

أرضوفيرومنن@غالبينأى:ين،مرانانمكوحمالةالملك،لم@بوم
.@س.فىمامرانبلبنىعلىفيهاسعا@سر،

".

ان@ته،علىابمنينصرناأنخيخشطفنياكذلك،أصكانلماذا

خاقه.علىواعدائاله،كرناعدمبببعلينا،أرسله

ماامإنسبنمال@
يسلاأنرضردونفىا،@ظورو@الملكمنيرم

ض
وابذانالقلوبهم،تطبيا@لتحذير،موعلئفىنفس@سموصلا@م،

لخهم.،و@نضهمى@صلاحهمهلهم،،إنهاعينناعحبانه
-

بنفرصبانناص@@ايهريم2نلقرنيوهنا

"

نحيحةالىأستمعأن

بنفمه:معجبطاغيةصلهيقرمالوظلإتم،با@دزةأخذنهلمؤمن،ا@رجل

شاد،.@لسبيلالاأمديموماأرى،ماإلاما@ربم"

-

.93س4لبعدبه-كل@ب@للحضبة(1)



فانررةصر"4

بانرم،المؤش:@لىجلنميح@علىر"فىاهلض.وعرنلظأى:
مر@ىأقلأنوصأ،وضياباعرا@ر@.الا@ابرآولاعل@ثمأسيرلا

شاد.و@لدسداد@بقإلىعلرالامذابر@بىلملىبهمومالام-د@بلبه-

بدمابرايهومه،نو@كلىبهوافودتدليى@ل،@ضبهذا@نفرصوغرض

صقمو@يعنمر@لتخاصمذا،لهاطقيقى@قرللدانحانمعمنفهم،الا

فللا؟كاش@مف!فاطاص.،قومهبهلةعلىنفسهتاليهفىا@لهجملو

أسقيز،.قىماافوكا)@مهاصفاعاترمةأشخفشاكم-.تعالىت-

بهنكالذ@واتىيهمذا@لتدليرأمامإعتلمالمزمنالىجل)يهنو

لهو؟"فتالتذلل@كهدفرآن@وح@دقرط!فىنعمهاسترسلابلافىعرن،

أب...،الاحزبومشلطيمأخا@)نىباقىم،أ@الدنى

@للام-@لبهلمرسقعرضتم)ذاعيكمأخافى.)فومبالهم:لظاى

عذ@يهمأن.يزللت@كذيب،با@وبالتل
ألاممعا@لشالن@ى@ذاب@شل@

كاعاتنتف@دعركم.عئوأعرضتأنيائهاعل@لنىكزبت@لاضية

أ،تكاب:لاحزبالد
مم

@عدا.@موتفأنجياكامنرتفت@نىبقف@@لسا

أخر.حزبمقوالانبيابامنءشألاممتلكوكانو@بنفاء،

فيه،حدتتينىباتقرو@و@رقائعحداث@@منا:باليرمادوالمر

أل@
مضات.حنفم

حاثضلىعلإحمأخاف:@@
لب.الاحزيرأ

اوعكطفبدلنرلم...،لنبناودوثمرو@ادنوحنرمدأبضلوترلا:

@،.الاحز@يومشلله.قيشبان

د@بماناا،كذع@د@بنلانبفال:المست@رة.الادإدائمةلداب:و
والاكة.بئو@لد(للالفيأضثالهكابثمني.وجدعليه



ا@لرلجؤ.ا
بع

3رونو@لئ@ 7

وكأ@وعادحشومةلكحطفموشالمحايمرنأنعلبمأخا@أى:

بوكذالافىأملا.فزلرط،كقرمبدلممنت@واك
لمفلصاأنبياك.ا

أقه

وستقممرا.نب@حهصعلىيروافأنفاخوواا،ندميرضالى--

لماشثل@لحؤابمنبمفينزلرالإبذا.،بالقل@للام-علإ/-
بهم.

ة-سبحاله-أشاةأى:لاباد،ظلاإدبريالى-.اقه،وما"
بهم

ةدصعرالإعر@نروعلىضرص.علىصرارلملمبمببنماصعذاب،امن

أقىكانواولبهاافهفالمهمماو@م،أن.!
يظلون.الم

يرمبامرا@قر@تنيرن@لز.ادحلبوأمحلثم
فيترل:امة@ت@@

بوممح@بمأضلى)تترموبا.
ادال@.

0ندني@بثر@لذىالتياطبرماخا@12 وندأ.النار،لا@لا@ن@أ@ل1

قا..@@ويللة@لسطلا@لالملاةءوكا.ن@،افي@لال.إر،أ@ل

@فتنامحل-"ا@اوحدفالدالشهنهمت@ا@ف@نن@+
@نداء،@

أت.ننادىبقال.
فا.ب.ب@فمنادىإذام،

"وترله:

بنمد%رننولوم
ومزثدل.ةطم...،مناقهنآ.مالى

الأمرن@ي@.@أخا@أى:تاد.ا
يوم

@،@نبا.@
يرم

وع@.رفرنتن.
قت

فلامنهاالهربوتحاولونرصيرما،بابلالنارآنتتافاا.،وأ@زاباء

اقهعذابفا@لبوم."فىماحولالمعاصملالأيهشطرد،

به.وعمانعالى--

ر@وطعنالال-اقه-لما،يهنو.أى:اد.مز.لهاةاللهبفالومن.

.@@@اب@ضم@ل@اد.،إضصصو.بصبباءق
و

@ادقلا.فاا@الد@،فى6

للتفبمالمراطالى@هدبه
@

أتبعالدنبوى،@حذابمن@تى.خرفبدالمؤسدر@لنبهد@أوفي

ال@الاخررى./اب@ل@عنتج@رينهم@ل!



كا@ررةس37

@بماكانذلكبدذكرلمئم

معأسللافمن
و@قدفق@ل:،أفببا@مأحد

لكإذا.حتىبه،آحا.ساضدؤزلنمفابالي@ات"تينإرسف.جمايم-

رسرلا..،بعد،مناقهيبثلنقم

@لمايعترببنيوسففا:ببوسفاأد@لرانالمحفقرنعليهوانمى

@جمينه!والمراد@هلام-
دىوو.يوستبين)ذبا@م،2ادجيؤ.م-:

كلة.اكرالايةفىفالتحبيرقرون@ربة@ثثر@ن@ل@لام-عليم@-
بابى

طريةوصكلاشوالهملير@الأبنا.الىالاباءالأصنة
"

@ر@ضفىال!يم

ق.اطعن

مر@ىبرءنجلمنإئمد؟@لمملام-إمحليهبرست-جماهو@ندأى:

والابات@ابنات،اتبالمح@زمصعرلاانمإلىإجمينهانوبمآ،@إ@

صدفه.عليارالةلرأض@ات

ق"
إلممحاط،فىثإؤآأزالفاأى:به،3باساشدفىزلنم

4

يلا+@ص@ي@مرصىنر@خأتمأبهمكشاواله@س،ا@@ل!:من
@عا:4يوسف-ماتأى:مك،ءحا@ذا،

@سلام-
و

،

األىبنباؤآآتالأى:قلتم،
يبثلقنسلممقأتم

"

هبمن@قه

يعد@لرسلمفب@.بمنوكفرلم@خياته،رصالتهكذبوات@.@مرسولا،

ناكيهرنأنانضكمموته،،
ب@ده.منلرص

ص@لئاباكم،يساأنمن@قر@@كنوالمزمن@رجم!@أننرىنان@
@مر@م.عنحرفىللإعراضاأقهرسلكذبفى

يالبينات،فلمقبومفجاب@ولقد5تعالى-:له-شكئير:ابنتال

سفيوومرمرمى،نيمنلارص"نجمألنهإثنلىمصر،أملبق:

لمتهلافهالىيصرسولاوكانصر،أهلعزفىكانلام-،د@عل!-

لهذاو@لديخوى،والجا.الرز@رة.ردإلا@عة@لسآنلكعرهأطافادفبط،@

لاقال:،
ب@.)@منببمثلققلتمهكذاعنى@بهجابمساعدقىزقم



3سولمنرونب@ار@لجز.ا

نظميننمأكلا:دسرلا،
@و@لا،رصبصهمنأقهيبحثلنالين:.ط

(1)جمذببهم،دة@ثفرلم

@م@قافهيضلكمال@وتوله:،
ذ@دشلأى:رناب،رف.م@ر

بارت@فىمسرتصمننعالى-أقه-يضلالفمابخ،الإضلال
@فوق@

دثيطان@لاصتيلا.رعرله،عدقفىتاكزربنهمرتابمرومنرددميان،

فالبه.علىوافرى

خأنلهمويننم
آباةفىبادرنالذبئبد،.@د-تصاقه-ضب

و@محد@دا،
أود@بلج@نيرائ@،@أ@و@لاصدققدرن@،محلاكدوفبظأ

عدوافهعندمتق@كبراتالم،صاطان@رفياللهأإتمجادلونالنبن@فقال

."ا..2ئوبنال

ءيدأ،يجادرز..،@دين@وقولا:.
وبر

مقا،.،كيتمالى-له-ش5

كبرأى:لجادرنةفرله،فلم@وم.االجدالإديود@يرعلوالفا

عظمأى:@افاعل،عقمحرلىبنقا،ةوحمدالم
اضى"

أقهعدجلىالهم

س.ةوند@لؤ.

نببائهأعلىعدقونبته،وحدا@لالةلدأاافهات2إفىدلونجماأى:

الذبئلا.هزله،رس@بقعلرعناد-ت@أقه-نأنالم.@انلدلي@نير

ا،6ئوالذبنوصندنعاد-اقه-@ندجدالهمتوعظمبربضلون@ذلد،

ربروهبدونلباعالباالجدالوى@لصفة-ومنهل:.اجألة
د

الاصمالانحا@لشهمعنلتد@المزمنالىجلنوح@وفىمه،فرعرنفى

ةرصونىذلدوأبرزقلوبهم،واصتجلابلهم،عاورتهلحنالنائب،

باروطاب.يخمه@نلم-بىكرم

1عىابنكنير-8قيم(1) 23.



كافررةص3لأ8

@كمنفربكبر.ة،لهفىوفى
0،لجدالهموالاستظاممجب

،1(

ذ@همثلاى:يهوجباسا4نلبصع@افه@طبعكذلكو@:.وف

كلقلبو@لعى@لىبالكفروبخنمنمالم@@قه-يمعللي@،@لطع

لى-ظاقه-خلؤملىوخبرمتطاوللم@ق،الاشماععنمتكبراناف

لإيذا+.وا@ليدو@با

ومع
@سايمة،@@نوجهاتوياءبهمة،عباط@لزاخر@نحمذا@

و
@سادرافىغطنىعرنناللقر@ه..نلؤ.اجل@ر@لر"@لإرشاداتا

@لصحنوبمنبهإسانالمؤ.جمل@لرأنالاوعلاله..كفرهع@صرأ
نجقرل:ذل@صبمبهر@@ن2@لقرويك@وبشر...ويننوبذكرآحدبل

(+)@لأسبابأ@ك@لىصزعلىابئهامانلمياكزعرنوقال"

كذلاىكاذ!،لأض@برئو!موصىإل@يل@لىفأطاحشر@ت@@أسباب

فيوسذعالهسوءن@فرضزيئ
إلأفىفرعرنومايهدل@ة@ث@

(38)صمادالى"سبي@أملإكماتبونلياقوماش@لذىوقال)ك@(نال@

أ!@د،@الجاةون@اتوم!يا
(39)@قراردار@@الاخرةوبنما@تالع

أنثىأوذكرعاطأمنعلومنهامنليإلاىفلا@زةسبما@ع@ص
(4)حسلببغيرفيهايرزقونالجنةيدخلون)كنأومنرئئومر

قهتد(41)إلى@لصارولخ@عرنقإلأ@لصجاةأدغوكئممالىفومويا

يزالزبدكمادصوآ!علم،بهلىليمىمابهكوآضباثهلأكنر

.10سن-،)ةيلإ@@لا@.ط@ية(1)



37ودو@ثرلح@ا@لا@ق.

فيماأخ@جرم(43)@لمفار
أ!الدفىدعرةدلبى@يهنئ!عر

لافىو

(43)@مار@أ@ابم@فريخنوأنانهبدنامردوأنالاخرة،

مميرا@ثهإنافه،إلىأنرىضوأشلكمأترلماكرونفستذ

سوءنرعرنلوحاق!يهروامالمجثأت@ثهفىتا.)لها(إلمباد

أوعثغدؤامالبهانيحرصش@صار@(45)@عذاب@
تفرمويوم

@لسامة

)64(،.@مذابد@أف@نفرصآذأذخلرا

لىافيهامانيافرعرنلوظتعالى-:،قوله-فىبا@مرحوالمر@ر

0عر@ا ن@فرشاظر@فبرفالف@الناس،إيهئوفاالمالىالبنا.0،0

ضا@.وال!جمنت@بمنى@@عريع@مئماخرذبراهاريربدما

ةيتومحلماومركا@صب،جمعوالامب@اب:
بهاادوا@ر@ثى.اافى@4

ا،بداخلماالىشهابصل@ؤ@وطر@ا،ما،با@ابرأبفا:

عا@بطاإمرنابنا.لىا@امانيا.@امان:لوزرهءونتال.أ. ،

ومر-..ى.

ثةكان)نو@نانلر@مح@لاينئ@رنا
ع@@عرد@قعن@.@ئه.دا

لىفانعارإالا"فادخللموأت،بااطأصةألابرأبأبلغاص@كمذا@لبنا.

اله

تالى-له،-لض@بقين@كاذبا،لاظنهوإفىترله.فىبالمك

قددفاوعيرىإلهمنم@محلتاا@للأ.أبهابافرعرا،وتللأخر@:.إلآأئ

منلا@لن@@و!مو@ىالاافىأ@ا@ع@صر@ا@دفاجحل@الطينمح@يا@امان

ا،."،كلذبين@ا-

قرينةع@ى،الهنلم.عامتماعنه-:،@لفرأنح@قوله-؟

.38الآ@ة@ثىصورة(1)
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نهرطغيافرور.صبو@بزم،لابقينالايتين:فىبا@ملناد@لرأنعلىإذض

الهاهناكأناهئصفىكاذبا@وصبأنوأجزملا@تقدإنىوأى:

@ينا.رل!@أنهددعروفىاحم،غيرى

@@و@ول،سن؟بدلنى@ثاالمنظ.لأنالاسابلمظوكرر
أبهم)ذا.@

تجمأرادفلالشأنه،@ماتفكانلرصح،غ
أبابتإلوت.لأ.ما

أرضثا.حمأبهحا@حموات

فىنفيكللغ،عطفاعلى.بالوحالجوراهقرلاطلع..ة5و@رد:

@ؤجى.جز@

ال.@بابمة@إ.@قربمفى@وقر
إ@رابهونب

ابنله:.آرفىدذمصا@

فى@ل@نيانالغايةأبلغأةعلدلالتهنبابتفرعرنفىلأن

إستخفافوال!رو@انر
ا

اذخدأعه،شدةعف@أيفا-يدل-ل،لعض

وركان@صو@إلهناكلبسإلىأنهدقرلمذأ@ا.ورمنتوصلأنبربدمر

صالهمفاك
منرغبرهمولثامدهاه

@ناس.@

يرئلمالنىلمرح،مذابنىعرنلازفرونلك@بهير:ابئالإماملظ
فالهنجماموسرأيهذبظهرلركهأنجمهذاأرأدط.مماعلى@ثها.(ةنلإ!اك

)9،.ن،00،نىصيخرالهامناكأنمن

@لتلببىمنه@القمردمذا،قفرصوقولشد@ماحاشيتهفىالجلوفال
يرتفروالاأيهفر،عللبقا@متوصلافوطعلىرأ"يخليطوبهوال@

لهم:يقرليهانهة@راد@لتاير،ولكنهجهة،فى@يسوأتالإله،حشة
لسما..وإماالارضإماومحالهعل،لانل@مربرداوسإله.كانلو

1عى4على@بعبي-لابحلمية(1)



---

سشرا@زء@لراخ
لم

3

إبىصلتجرلا@سما-و@فى@لسما.،يرنأنفبئالارض،فى8شولم

@0،0

ل:ؤطأناطضإلىمبرهمذا.فرعرنبهرادصبحانه-بين،ثم

الافىعرنجمدوماعز@ليلوعدعه،سو.نلفرصينوكذ@ك،،

."نىتباب

أى:نا.زرلى-تااقه-لبيقال:ان،الحصوكأ@وت@تبا،ب:

بلاتسحاة-:.فرل-ونهخرناأى:نلان،بداوتبت@مل@.

وتص..،.لهبابى

صنا،6فرممل@،ص.@فرعرنزبئ@لضيح،بين@اشذلكوثلةأى

عنوسروعنغيانه،لفبرره
@@أستبنهو@لرشاد،،ىالهدبل@

عل@ى

فىلا@اقى،إبطالفىلهواخياولهلبيسهوبهرهعرنفروماكيدالهدى.

وافقطاع.انو-ملاك

مه.@ترونمانحهحمبثهتابمندنأ@ز.@ر@ل@ن@لكربم(2ن@لفرح@نم

نآ.الذىروظال:.ةوكروراطلةمننفىصلهماظلىأسضحاأنبعد

ة
مقيا

ا
)بى.و@رشدآبه،أنصحميماأ@:ن.،صاة

داتبا@مفينإنبه،نصتميماان@وقأى:@لرثاد،شبلاهدآ.

عرن@نرنباعا@ماوصداد.وسمادةصلاحالنىكلبق@ر@د@لمح@ممابئ

و@لفلال.النىعلربقلداميخزدى

مازائل.تاعالدنياهذهأى:8..متاعادنياهنهلم.مماقىميا،

أبامه...طالت
البف@.يخاار@لتىداكلأد:ار،دار@لفرسو@د@ا.الآخرة،نل@.

رأملووا
لود.اط

-

@ا.بع-لب@ب@كل@بلحافبة(1)
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ماكرضلها،الا8خرةا؟فىمجزىءفلاالدفي،مذهفىصيئة،علن،.

من
وعدلا.تمالى-أقه-

أةاوذكرمناصاطصومن،
لى-نصباته-ن،مؤ.وعرد

خقا.ايمانا

صاببغيرنجهازترنلجنة%اخلونيددقىن،لما@لؤشونلأولند،.

د-،ت@أفا-الار.فل@لابمنثا،واسا.رزقا@ازقىن@ى:%

لهمينامحفأنعباثه.علاشانه-تضل-عاسب،علهمبهمولايح@
2 @لسبنات.رن@صنات1

اد@لنجاة،@اد@دعرآقرمويافقال:،منهقرمهمرففكراصذثم

الما@،و@لسل@الإبمانبانأ6مصبانوالاخرد@،بزى@لد،@مذابمن
ببقرلرجلىتتلعىآوأكا

ومرربم،منبالبينكآجا.وقداقه،

@سلام-.@ع@يهموصثا-

لحةعب@وصالنارالىبوصللماننى@ى:النار،ادتدعرننىوأتم.

ايذاكم..@ر@ماءينقلمحلوالمرافقناد-،افه-نر

بالراوئعا.ولم@رمهأندأ.كررلمتلت:فإنتالكئاتصابقال
أ@شاق@دونلث@لئاالندا.

د@علة،صئةعقوانجاظلهم،تفبيهزيادةفعيهالند@.بخربرأ،فات:

هذ@مبتحركووأجبة،عليهونصخهموعثيرة...فرمهأنهمويخه:

@فإناموه،لا.أنل@بذصوبش@بهم،بتامافو

وعهمر..وسرر@ور
@@عليهابرأيم-كررلهم،؟تيهعلىويولراكه،

عةفىلأنم-

مريم-.سررةفى"اتيا"قىله:أيه

@هلوا@ليلأفىظذنباراو@لا@اف@.إبر.وأما
للابل،بيانصم



33.لم@ثرونو@نجا@وء@لرأ

شن@ائحك@@ل!اراخل@ىفا@لهوتفسير
ولا@ئاك:@راو.دخرلع

صمحلفداخل
1لكإ:@يسم ب@،ه!1

بدلعلم...،بهلىماليىبهوأثركبانهكفرلاننىتدمحر5وفىله:

له.انوةوتفسيرفار،الىفنىوقدعرقىلا:.مئ

باقهلإشراكاادننىتدعوأ.موأ@نار،مقالى@نجاةأدعرلمأناأى:

لم،يكلاثر-4أسبحاأنه-@لقينمحلمأعلمأقمعبه،وإلى@ايهفرقالى.-

صفانه.فىولازانهفىلا

دعربيىاسح@ف@@فرقنان5@انفارينلى@لضا-آ@وأناله:.وقر
"

لهك@ردصفم

@لتاطع@ديلتامتد6لههدءإدةل@في،@و@كالضدلمتبص@م

وحمد.،لى-تصافه-عبادةإلىبم@رمو@عر@ها،بطد@علا
لي@غا@ب@

عاه.أربإليهتابلمنالمغفرة@لراسعسوا،.ما

مر@لباطلنهبمابونهمااو@لمرددأن@لشدلات@لبصررةبزكدلهمنم

ملاصنيترل:.ق@ر@ط@نهمطاله@اثو@ن
لهليىالبه.نقصن@اد@ا

الاخرة..،.فىولانياالفىةدص

@لكلثةتوردتوقدووجب.وئبتنىص.@@اض@لوجرم:

راسيا.بإنمنلوةجاتموضعوفىكلمر@ضع،ضةفى2نالقرنى

عئر.ضةقىكيبجرم،و@لا،مز.بهةمروجمهور@لعافلاأنها

@لفاعلهاصبيلوالجلةوشت،حقسفا@لفعلمدا@لتركببعدوسناما

@نصلى...لهذأ@

وش
مابدوم@@ا،لمجوم،و،الجنى،فيةنالا،أن،يرىمنة@نا@

ا.خر.

1سنمير@كناف-،(1) 68.
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ننى@باد@اصالتىت@@م2له@أد@شك،يفبللابمالىونبتحق@ى:

2@@
ة...ألاخرفىولاالدنيالافى@ولافي@@اصزنلااطل،ة

أ@:"المرفينأنووحده.لى-لم@"ألتهالىجميحا.دنا،عصوأن"
ة.الاخرفى@لنار،أعحابمفىالماصنبئ.ككثر@

أقولاقرم.ثون،فمتذكرله:يقر@ية@ظ@يهي@ةاططكهسانعع؟نم
وصدق.صقمنآ،@ى

فم@.ث@)وص.لى-تعطإقه،-إلىى@صوأفىضد

ص-

@وأقىالهممنصىءعليهلاقيد،بالببصير5تمالى-"اقهإن

بوموصبجازىأفاالم،
كبت.كلانضصه@نما.

للانج@ليانسوا...،@اسينات@فهفرتا.نماد-:.ونرله-

أم@قاطب@الوعه@بهاببحانه-أقه--كر@هأ@لنى@لطية
نفرصم

ة-4وادق،4ر..@يهوبمل،ر-ذا@إيمان.قيؤا@تة-،

مقووانومحدأذىنبه.@لظالمونأرأث@ماتحاد-اق@وقا.أنه،لقو@

@...؟بمر.

سرم@لعذ@بم@وقىم@رنبفوصوأحاعللوشأى:شهفرصلعاقي؟و"

يمتبر.لمقجمرةوجعلم@بم،فى@دطق.ين-أغرفمبان

فقال:@لساعة،تجامومحندمو@م،بصيرمص.بحأنه-@بين-نم

ي@لار،
ندفرص2أدخلواعة@لاتقرمو@رموعثيا.اغ@وعيماضونير

.@ابأضد@دذ

@ليها..،يعرضون@فارخر@وجه:،ى:2دو@ي@هار.أولو@لغدو:

."@دذابسر."تالى-فىلا-منبدل
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فى@الباحف@قبرر@ولموكملنارب.عدوطهفىعونبرفر@رواح
زكلمر@رآللوا@@@@مذ@ب:،لملاش@يقال8@لساعةترميرموللسا.،،

عد@وصادعذ@ب،لثد
مصيرم.ل@ميروبئىجنم@

ئفهوأصج@برزخفى@@مرضرأز@نا@ورء!رالج@ف:.@القرطلظ

أوعلىا@يعرعون@نارو@تعالى-:،له-بض@قبر@عذابنثبيتفىدململ

نيا...ك@أ@تماثعشا،و

دبقر@الافى@دددنيافىالنبر@ذابمحلهزردالاي@هذهتوك@ىمجامددظ

دلمذ@أشدعرنفرألاأدخلوالاخرة:،عذأبعنبحاف@-
.،@

لممهمثلمكاننو.نفرصل2@رواحاند:صرابنعنتطديثوفى

د@رآطهفيفال:ولاض،بايغداةالنارمح@ترف@الكفار،
1 ،

، 0 0@.

لسانهصاؤعدووان@هضأنبرى@اص.كله،يةا،مدهفىلمتاكلواهذا،

بدأنقداص،إلىةالصفىأحكساوبالاساليأمىن،فرصألنعزه

علماتبشمدبهرمثملاصلام-،عليهوصيقل.عنفومهبنهىنم@
ى

أمازائل،الدنيا3وبانلظاين،علتبةوبوء
بالهوإؤ،"ةالاضئبع@

مر@لباطل.)يىةيمصماوبانق،@طص)يهيدعرلمما

ونذمنذكرل:فةاقهالى@ص.بتريضلةدنا@الشاثح@لكخغنم

ننيجةتف@با@باد،ير@قه)دامه،لىلمرىأ.ويؤفىلمافولما

مرصو.نضالى-.اقه-رقا.انالتفوبض،مذا
مةومجا.انه،أعد

بهممجبئ@يم.@بهرمجملوأنئرورلم،

كيهومجادلات،من@نارلا.بينيلأورمماجانجاصبعانه-ح@-ثم@@

نهبولايج@وايهنت،اب@دتخيف"الملانجمنيطلبمنهبمفىتجهكلان

لا
@ثيررابم(9)

3صرلجي-.لة 1 8

عالز(-35)
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اد.ينصر-.أناقفىد@اقهس@ةوأنئنوكم.ئلولاطبهم،الى

ت@الى-:ل-ظوالآخرة،الىنيافىيناللصاط

كناأإا-يخبروالذيئ@لصئحفاءفيقول@فارفى@ا@عالجونوبد"

منع@ي@عئامننوقأنشمنهلذ!،ل@كم
ذ@لذيطرل@("7)خار"

الذيئوظ@)ه@(@لمبادبينحمقدالهإنفها،أكلإاستبهبروأ

@في
(49)@لمذ@بمنبوم@عسايخففصكمراذعراجهنم،ظزنة@ثالي

كأولنمقالوا
ا،فافعونارا:بلى،فالىا:إلبثنات،رمئاكمتاتيكم

آ@ذيئو@ر@نلناأا@نئمرإ(50)ضلإبلأقفريئ@@دماء@وما
مو
ا

يوم(51)الأثهادميضويرنمالى"!الحياةفى
@لظالمينل@فعلا

نةاثا.ولهمخهمممذلي
الهدىيرسىآته!ولقد(52)الدأرمئوءو@نم

)ك@@لقاتملبنىبصراةأؤرشا
5الألبابلأواىكررذمدكىلم 41)

ركبحدوسغلذتبك،راسسقفزحمق،افهوغدإفئفاصبز

)55(،.روالإبئلج@عشى

5لى-:ظقىلا-فىاذ،و،
وت@عزس@ل@ن@ئار،قبرنيتحا)ذو

او@جثبمكلتربم-@اصرلأيها@ر@كلر-واذى:أكرأذدبره:تف

جمنهم.ف@ما@لنارأكلبخاعمادتوةوبتثماوا.

مفا-@ض@فيقرل،
م@

حسؤسا@و؟رانووكالدتيايروا@ز!أتللذبن@

ومنثادي@لىا@لم،تابمينفى@لدنجاكنا)ناأىنجحا،لمإلاكا"
مترناالبم@هل5@الى-:رلاثفىوالإستهاملخدمتم...يقومخر

رالأشجداء...بالرجاهالممربلاطب@نار،شيصي!كا

@

ا

نقياد@لببل!@لممنقاثيقفى@لهنياوفدىلطم،حالنامذاصأى:
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مقشبخافاظيفرادب،
لذ@مذا

داشاظالمابنا؟لشافى@لهين@

ة.رصماتفكير@وبلرنورايررناو@نيافى@ككم

@ى:ز،@ننوفرله.مايهبدلتالربنل.نصربنمياء@ونوله.

كاومخ@لرزيخ@،الذى@كلف@مذابجزءا@ق@ناشونظهاتمنهل

فيتولزلكاقر2رويك@لل،و.ب@قون،@ل@علبهمد

الضحنا..@ى8اسنكبرواف@ل،

فىجمجطوأننيلم،.عقأى:5نجاناكللم،
جم،

منمندفعيهيفة

لعز@ب،نسى..دفععلىرة@ق@عندنا@لوكانىت@اطلمحذاب،منشيئا

أبسنا.محنلمفنا.

@لبندأنوالجه.@ب،بمحنوفمتلىونج@،مبتدأ،كل،)فظ،و

ن.برافو@فبر،

االهانأى:د،أ@أجماس@لحباد،بنحكمشداقه)نوجملة:،

جلو4،فيالدؤمنيرلجعلدل،ال@@حكه@بادل@ينصقد@متاد-

نفى@فننسيخهلاتنقلباتومشم@الكلوضر@لنار،كلؤيني@

سثا.

لغ
بمضنمرةمنئى@لكلأنعد

@
ساتجسنى،@

نةخزنحوجمعاا

@لو،ل:فيضذلك@رآنومج@ربهم،عندلهميثفرنلحالمكم

لبههق.بتنيبالمكلفونالملاكاولمبهخ.@ز@ةفى@ار،

جمففربما)دعرهلهم:تالرا
بمرامثراأى:@دذاب.منيوماعنا

ماعانالمنابينول@لنىجمرة"ياما؟مقاوا-بوماعنابخنف@ن

اتطاع،بدون
او@إنفامحنا@.نلتظأننطيعمذأ@ليوململنائ

ووانم.@اب@
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4بالبيناترسلمنايخبمندأولم5بقولهم:جهمخزنةعلبمبردومنا

الدنيافىرسايممتدلمأوو@لنانيب:@لتوببخس@@لعللهمفالراة@ى

علهدلدللة@رأضحات-أتبالمووفايخمفربن،ال@@ميربو.قذرآ

فائهبملأنونابليبهفم:زنةطفرون@@@تالاى:لله،فارا

-.@فكذبن@

ا،دلممابفولهم:الخزثهعبهمردومنا
نم.سل@ر@نمنذكرنمكاص

و@رساهولطل!ما.الدننجماشئمفادمواعنهم،أعرضتمولكنكمنصرآ

ضنا.بنفمكملن

3تعروفىبقال@دعاءاو.اى:ل،ض@فىالانف@ال@دعا.وما،

وخر@ن.ضياعفىالا

لننحر)نانقال:.@لتىلاتتخلفث،منسنةسبعافه-بين-نم

الاضهاد،.بقومويومالدفياللباةفى2منواوانسينرصلنا،

بموالأصهاد:
كط(يكمرقالذيننط.ا،ر@ح@وعل.@ظ

طهالرثرنالذبنوالملان@أقه،ةدصبلنرلمشبا@م@لقياتيرم

القيامةبوممفيمقوصبالكفرنفضول@بالإيمانولل@ؤشينبالبلبغ،

الاضهاد!.منبهوننير.علىالشهادة

نهوللؤثينرسلنانشرأنتتخلفلاالغىسنتناد@قضتلفلى:

وبالاننقلمعلبهم،وبالتظباعدلفم،باطلهئش@قىالدإيئقي@لى@يا@ط

عد@ئهم.والنار،الجنة،لهمجلبانكؤ@ةالاضفىننعرلم
انب@اكباةفى@ط5ضرله:البات:عاصقال

برموبوم
ئه@با،

لهيعنىة،الاضوفى@لدنجاأى:
دظنروباطىجميمااربن@فى@بخصرم



*9و@لعثرصن@لرأخ@بز.

أعد@عله
@لساتبة@قهاا@خاناسينعاا؟بعضفىالدنيافى@لبوأنو@م(

حين،،1(...يدوراعداغمشيقضمناقهوينيحطم،

على@قه@رصول-عيرةفىو@قماأ.نرلإفنالايمثافعاسذكرهوما

م@فهو"-.علبهصلى@قهجرلنبى-م@فلقلىأنجاعهسبرةوفىوس@-ملبه

مه@ليى
ياأنحاكسضواتبعدءممانالهاوعادبؤ،بهر@لصأبىسوى

ظافرا،
@

اب@.أ-كاالالا@لهصوكه

نا-أحانجبون-قدوالمؤمنون
ث

@لعاقبةولكنءعابهم..ىمند

@لئباتنابما@م.يضيهبمادأل@علىوأد@و.ضفم،يهونأنلابد

لح@ما@@صلومقالهق،على
".

بانللاشماراتجرميوم@لتيامة،يوممح@ة-صبحاومبر-

الاو@نقئلو@.أنمراثص،نسكلاليوم@ذأوالمؤشينلضر@لر@

افيماتزعناولات"ص"لأثجرريئ،لاخووا
رع.

يومرننصرمأى:ئنوغم..+،@لظالمينلايصعيوموفولا:.
@لقعامة

واحد،"ذشمي@لنلامحنهم،نعفو@)أ@ذ@رم@طالمونبتدميرم

وقها.يرفىتوجاتسا@آ.أعذار@ا،

وق+ضرقيلهمرلايؤذنتتالى-قىلا-وجمنالايةضخهمنافاةرلا

يلقضالبهم،خىعفونجوللهمليرأنهمومرواحد،@لقصود@نهم@ن؟

"تامارفضفىضصعذرلموافما

أ@ا-و@م.-ن@.المز.عباد.وسفى-تطافه-منا@عنة،@ولهم

من@فالإفافةاب@لضمنفيهاير.ماوسرؤماجهنموى5@د@رسو+"

ى.@ص.@ل@ار@ولهم:@@الموعوف،يلىالصنةاضاتباب

كي؟.سيهلذ-4عير(1)



فافىصورة39

و@فللؤن@@لعطيةألارةالبثارةمننبهماالاتينماتينوفى

فريق.لاص@امانهيدماادلب@الشوالإمانة

فقالالمزمين،و@باد.لرسلهنمر.مئالاش-4صحاصا@-ثم

صىأيخناصولفدناد-:.-
هدىكتاب.@ااني)مربنىوأوؤئناىا@

.@الالبابلاولوجم@

@صحفو@الممؤاتبصنماتجلىىو@ي@ناس.عبناتينا6لضوأقهأى:

اوش
@تر@دهب.واورثناس2،

ي@د@ر،ومر@لتو@ايتاببا-ا@را:بق

وتوجيهانه.@هوأح@رسا@انهييتسفمون

إبلاصوبهرىملىليةذلد@ايهشابيهرنأن@لمنفعناماوفطنا

أوما/@له،فرل،.8ىوذكر@دىد-.ن@انترله-@سيمة@@قول@

موضمفىمصدر@ن
نهكوحالة@ايماب،اسرافلبنىواورنناةأىال،أط

لملا@م@لا@بابالاولا@ادياومذكر
الذبنوءبا@لىابات:بختنعونبقال

غيرلم.لوقويتووننيتذكر،

سلم-وعل!على@نه@لبى-باص،ايهربمةالاباتنه-جحاخم-غ@
حق..،اقهومحد)نظجرفت@ل:.إعدأة،أذىولبا@مبر

@
أننابنرمن@ايهربم-ل@بها@لرصل@-ناكلذكرص.ا؟كاق)ذا:@

علىفابرالاصه@د...يقرموبوماديا،ياةنى@ط2ئواو@لذينرسلنا

لاشد@نصرثابتنبه.ضالى-ا@-وعدكمافإنأعلىاند،منبدما@ما

لاباطلىسهءوصيخه،
ا

كلمن@دموموأفتمذاركاستف@فإننجد،رلستغفر@"

الإكرعلى@بدقوشوذلى،بدفى)متدتفتدىيصليخفبنا-ما

للطاعات.فلمن



39و@لعشرونالىاخ@زء@

ةر/بئبرس@ء@حءد.
مفأ--نجفاركوحمادبأى:ر.@@وال!ا

وبا@
نو.ر@كخت@صنأكر@

ب
ش؟

"
عندحملولهبهيومالاتصعن

أتى.ولأل@الاستفارمإنا@ذاايرونحدب:اليل،
اداخيريح،

ة.والاصفياأدزقو@لصالى@دادةيوعول

مجا@أرواءلمل@ز،@ا.ارازمم@الأ@امقال
أيررتوراتكصا@ما"@

ب@الاقملىمقدمالاولون@،،لا@مماالاضنالولابنغىاع@وب@ك

الذكر..دعيهأدفىصىالذانية،ارتو،

أءأ@ت.
"لذنبكأصنفروالى-:،دترله-والنرأ@الابنبغى،@اة،@

بدرمجمدوسىلى-.تطتوله-فىنرا،ى،.لابن@بماالا--يخالراما

ر،.ب@وال!شىبا@

ر،الإس@@ضىولمكلؤ؟ما@عنناد-تريهعن:عارقيوالتسيح

إدلنارأولع@عبارةالإبكلووف.لي:فجر،اصلا،و@لحصرلاةصني

ثو@ا.ت،@:"
ت،الاوظكلة:،لف@دتلار،آخرادفصمز@ا.ارةىء-

مهعنه.اللانلابفترأدرذكر@قه.على@،المر@منهادألمرربابله
لاا(

فها@ؤإمجادلررئدبنإلىنوجمخىأضرة@اكربمه.نلورةدنرثم

لللاجإدشهرنرذال@،ص@تمنلى@الاسبا.و.؟-بر@ان،أ،حجةبنر

إلىالمز.*ندصن،واالؤ.الر.@@ساةاداوونفىثرررم،من

د:فتضق@الى-افه-إل@هتمنرعن@ثار.ال!

فابنأتام،سلطانبننر@ثهاياتفىيجاد@ونالذيئبن"

مايهنرإلأ@لاوربم
هو@ل@ئحيغ4إاث!،بإدقبلأإليهبم

ولكق@لناسخاتيمنكبرأؤا"لأرفى@سوات@ظئ"(56)@لبصير

33ص7ى-زارتثير@فنر@(1)
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يئ@و@و@ابصيرالأفىوىتيوما(57)لمل@ونلاأكنر@للى

بن(58أثتدكرودماتفيلآولا@لس@ه،وعئوا@لصاطاتأمنوا

)كه(يؤمنودطلاكز@ائاليأولكنئفيها،زبلاتية@الساعة

منبسنكبزونالديقبنلكم،صأ:انئهرف@ربكمرنال

)06(،.ي@داضتجهثمسيرخلونعبادقى

بغيراقهاتفى؟مجادلونالنينإن5نالى-:قىله-فىجمالمجادلةلمرادوا

0أنالمسلطان
لإكاقالمجالمحلأعادبل،لوجةنبلصبالباطلالمجادلة0،0

والملاح..المجر)دلا@ا@لسعو"،فىمحنه.بخصو"قإط

ملتا،لإيضاح@قه.فىإإتالاءا.فأما@@لكئ@ا@:صاحبلظ

@شا،إ@ا@لأ.وردمعانجااستشاررفى@دلمأ@لو@تاو@ة@شكلا@وط

8..اقهبلافىبهادفأعظم
"1)

فاصل!.ىوا"إنبرا@يه+"مامالاكرصدورلمفىإنوجملة،

و@ماظمولشاديمبرال
@،@

نتهوحدا@لىلة@داتمالى-افه-2ياتفىمجادلونالذين)نوأ@ق:

دعرالم...علا@ةانأو%.دلبلعندمولبىرسله،وعمق

@تطلعو@و@لنعأظميمرالا@كز@علىماطملباطلباالمجا@رنمزلا.
جميالمواي@م...يميرنأو@يىفبهم@لنبرةيرنةأنلىل@ياسةأ@الى

ن@الرلمضة،؟ترسما@هاتترقيبلنرا.و@نفلك،مةضىءالىبمدوالن

المطا.
وحد..يعالى-أفه-ئدو@لنع

ا.هص.لبهات-،لمير(1)



وثرنارابعالجر.

مايرل:،إذاقهوعدق
بقح

ماوممدلها،فلارحمةمنللناساقه

.(1)@لبم،اطبنومر@لشب@د.منلهسلفلاصب

الد@ينا@@زلا.حمالت@لىبا%ا،رأسمح@أنتجينيهربم@"نلاي@

حبممرجدالهم،علىإعالبال
و@لتمالى...بهرلك

ذ@فىج@بيرء@ى:أنام..قصلطط@يرةله:شى:الار.لظ

خبذلكالمجارلدوتفتالى-@ه-مقاتغم
الحجة،إنياناضالة

افى@يص@الشكلمبأنللإبذ@ك

مانبروو@فحةإدحجةستناد.انلابد.لدي،

سعال...مجادلفىكلعامومذأبين،

نالى@و@صمالمأىكبر،الترله.صنة@نيه،ابماع-.)ونوله

ياس@@لرنأو.الاباتدفعنإر@دتهم.ئم@قوصي@،@ءبو@الحبر

"@ر@لنبوة..

منه)رئاد@لبحير،للسيعمرةبانهاضذظ@صبحانه-.وقىله-

با@باعال،ا@اد@هنمزلا.سرض@قمائإدنمالى--

ماوإدجدأ@م،الدأخمرومذ!بابا@لالمجاد@ينحالوولذ.@ى:

سذ.دلم
ا@ا@ثربم-ل@بها@لرصت@اد-افه-)د@تجى.حالهم،،و

4ويهدلم،ثرورلمقمجطد.
.

@بمير@ش.،لكلخ@عر@لسهفالى--1

@ا".شئرنمنوصيما@ر

ج@صنرطثامدةيق@رعنلأص@رانه-@ن-ثم
با@نبقالىم

خلقمنكبرأرضوا،@ل@صواتلم@@فيتول:.ماد-ةخلفه-ضبه

."بعالرنلا@ناسأ@ثر@نو@@@لناص

3الآةللطر.صورة(9)

.7صسى-،2لك@فب(3)
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جمروأمحظجيأبؤ،سا@ل@@ونب@وبتدا.والأرض!أتسو@لمؤ@طأى:
@وعلىخ@معفم،ا،علىخ@ققدرنأن.نجهشكلامما@لناس.،خلقمن
ىواالرلة@انةلاستبلا.@حاساكر@)كنور،وأشأقحرفهأفلمرما

الجلبةاءقيةهذهلايملرنعلبهم،

الىالاشيا.يبنقربابزمر.ا.مما@لناس،كرسأ@الى-.وقوله-

@@مابئان@لناصبينلامروففن@لفم.
ىء

الشى.ا@هن.أضد.يربم:"

@يرل@خاقبينتفارتلاتاد-افه-ادبا@بةصا،نممماد؟@لصلأير،

أمر.ا.كلا@ة-سبحاتال-كالإرادة،خاضعثى.إذ@@منير،وخالق
فيلون،.كنلهلقولأنئاث)ذا@راد-

@لمو@تلمقطنرله:.ا@لجمفتايتيإن@اعدا@:.صاحبل،

@اقبلهأض..،وا،.

وص@بث،كار@إ.علىضضمآلت@اقهفىأباتمجادقهم)ننلت:

بئامقرنوكاكع@@،،ةوا،:أت@ل@سولمجوا@ااومد@رما.ابخادلةأصل

إفىخالهما،باذإقه
بالقياس@لناسوخلققدرهيقاد:عظبم.لا*خلقكماأ.

علىخلئكانا،عظح@معخلقهماعلىقمرفنفيل،الىخأقهاضى.

.)أفدر..،ضألفالإنان

@و@الاعىستوىو@ان@اد-:.وترله-
اومملوا7ثووالذبئمير،

ار.والاثرالاخيار@ناةالىا@لدمفىالمى...،:ولا@ت@ماط

@ر.@نب@و@والمنتين

،

لاأة@ى:
و@لإمر،ممىا،@نارا.:أد-عانل@ىعرففىيمع

لاكذلد
@يلفىدنيالمواتد.الذيننين@الو.ببناالاوكتمح

@

أينواح،صا
@@

الو@لفاستيندرين
اص..شلو@@@لسى.،با@ل@علعرا@ياتمين

1سننير@ثشات-4(1) 7
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طك،4د@@"جذكرون،ةت@يلا@االى-:أن.نرد-فىقلإر،و@نظء

انأيهرأ؟@.بد.لتامزيد@@ا..و.عنوف،لمرعرفصفةوعر

ونتضذكرنل!

الى@قال:تهالدى@شاره-ارقتفىمجىء@لاعةبحاة-كد-انم
يهفى@رفى@بهئهاشدولاربلاأى:نبا،ريبلالاني)د@ل@اعة.

لغفقهمبن@اابؤمنون،لا@نامرأعر@)بهنواوحل-عزبثاؤه-الف@
ع@اذ@ل@طارواسرنظرلم،ورونه

م..
.

نبهئروا.أتالمؤمنينجمادهجحانه-أمر-ثم
@

بالسا.ا@يه@نمرع

.")يهم.فىادعررب@لوظ@قال:

)
دوفروبادمحا.،لىتضرعرا@نون-االؤ.أبهاآ-وقادثى:

إدا

رجما..لمأخيبرلااكم،اسضعبت،با@طاط

و@نتعاد-،اد@ته-فرعولا-ؤال@ا@منا:عا.قير@ل@بينولا@افى

مف@لممر@لدعانبالباث@،،ضير.
قىغا؟؟.للاصادة،لا..

بف.شرديث@ط

كأذدعاؤ.ابةالمعالوو@اصروطالآدا@د@االهفىاأدى.الاىوالإنسان

الانيا.أررة،ك.2باتفى3اير1اتلأ@أقرح@فضبة،بالإجاجدبرأ

دعا.لهمأعابنعالى-اقه-دمرائدماين،و@لصاط
وغرذل@ومنم.

@للربنوأطه.فنجاهله،تجناظ@قلإذيادر@زونوعا@عاد-.

@كعانبهودسبحا،--بي-
دعا،وعناقهطاعةعنإيهبرونبن

أى:داخربن،جهنم@لوتتعبادتعنثإ-اد+نإدنقال:.

دشدوضروطه@مطءفاممابلمص)؟ا

الإصلامبا.البرت

برطبعالهمهم،5كصابنسار@بم.
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وعناءق،حاعنسةبهبررنالذنأت
يدخلونبرض@نى،مماإلىا

جغنارأقياصةبرم
ن.أذلا.كو@محالة

ر.@عئخر@لدمنخر@،دالا:،نقو
دخريقال:ا@أفوع.فقيادولاا

مان.-ذل-إذاردضروضلانن.

لآالاثلهذهننير.عفدكشيرا.@الإمامذكررتد@ذا،
لةءتجم@

@الامحادبث
صوعصشصلدنى

ظ@الس@ا.
شئتن@551)بم

ذلدأنبععادقه،عنونجميبالذبنصيرنه-بحاين-أنعدفي

أن.@لىالنعمسأرانانب@
نضووالأرضئ،حما.."لآمحلى@باد.@ام

تاد-:نقال-ر@النار..@يلا@ونمة@مايات،@منوإزقهانالإأ@خلق

بن@هازمبصرا،@و@فيهوالت@ن@ا@ايللكمجسل@لنىافه"

-(61)يشكزونلا@ثاسكثر@أو@ك@@ماص،@@نضللذواله

(62)تؤف@كرنفأفىهوإلأإلهلا@مل3خالقريكمالههذلكم

@لذىءكل@له(63)@بهخدونانهبثاتكارا@لذيئيؤنككذلمأ

ورزقكمسوركمفأخسنوصوركم7،بناو@لما،ارا،قرالأزشلكم
مؤ)ك@(المالمينرب"ا@هزياركربكم،الهذلكم@لطيبات،من

فهداطالدئي،لهنحاص@فاذص:مر،إلأإ"لااطى

اكله@ونمنتدعرنأءى@لذيئأنيهتإفىفل(65)@ل@الماينريث

(66)@لمالميندلثأمئلمأنوأمرتربئ،منفى@لبئناث@ج@لما

جميخرثمعلقة،منثمظفةمننم@ب،@منخلقكمهؤ@لذى
بمابننمير(1)

2؟.4س7ير-



39صنوالعنربعالجزء@را

فىيخرمنغموثميوخ@،إصكوئوانمكم،أضدلتنانوانمطفلآ،

هو@لذى(67)تحقلرنو@ملكممس@ئىأجلالواوإ:قبل،من

)*(،.فيكونك@ليضفإنماأمرأقضفإزاويميثيحيى

بمرأ.،@نهارو@فيلتكواااليليمجعلانىاقهقاد-:.@قوله-

@لناس@@سبحانه-@ما-أيمم)التينو@لنارلنسئى@حليان

5تعاد-افه-أ@:
اللينأيها@ف@س-لم-جملدىاوحدهو

منراوتستر@فيه،@نوا
بانهالاصتراحةلهؤ،ويا.بالنهار@سل@عنا.

."صاكناظلاجمله

مفرأ،مفي@اجملهأى:بصرأ،@لنهاروففلهرتهبئلموجل

أشوت.يخا.ا،من)صارهي@رنما%يخ@رونذ@صكبث

بعرفىله،@لكئاف:،صاحصلظ
لانالمجال@الإسنادمنصا،

ملقيفة،فى@طبادلل!
@نهار@

حا@يهةوملاكانابالحا@أو@لنهار@لهرلبا@اكلبلفرنلمنيه.فإن

بلأ؟االناحقاعىيخرلمحا،مفولاأو

دىزيزدى.وا@د@نيماصلانالمحنى،حميثمنإلانمتقاماقات:

المجان@،الإصنادفىالتى@فصاحة@فاتفيهلتبروال:ل،ةو،خر،ا؟

عهقيألاالحقيفة،وللكونبابوعفأنر@صواللل!فا-سابمتيل:ولو

لاكنوصامحإجلبلنرلهم:يد
ز،،1(.ابمنلىشقةتميز@فيه-ربح

لاشثرت،الناسأكثرو@ثنعلى@لناسنصللذو@قهإنوتولا:،

شممنكثر@لناسالموتل@ان
ةع@منحال-@ته-

)1(إ
ثلا؟.عي4يهناف-



غافىسررة3هلا

لكقوجم!،@لناسعلمحعلبم@ضللصا@بنالى-انه-@نلى:

ا.مرا،لا.ول@وبه@ملتقموشه،علىألاةإبهروةلامأكش

.@عالب@@كواتو@

تحيه؟لاضلبانه@لإضعار@ل!،باكضل،@فربإنه-،ل-وظ

وصف.أو@ثبارة

مرالالهلا@ريهمأقه@ذ@"ضالى-:ت@وله-فىالإشارةوامم

@فهوصونصمهصفانهصبقتالىمفبودثىء...،كلخالق

@وتجلى-.عز-

تجحدة.اجمار.بدهوماضدأ،)يمم.ذ5و

منبمأ@طا@نى@ذ@مأى:
@

عالقربمتاد-افه-آصأ@علاا@نحم.

"نمذا@ا@فىالاصإ،لاد،اوصمذاقص@ءص

مذ.بافمرا@م-مقنجببهرن،تؤةفافىناد-:.ونو،-

ان.إلى@اعفران@ابمووعنطل،الباالىق@طعنللنحم-

خغبره،عادةالىشحانه-عبادته-شقبونءطيميفةأى:
@لنىالنعمتكعاحبومر@.،ال@:ا@قا@مرو@ل-عزافه-

بها.قتمتمرن

يان"مجرن@نهكانرا؟ياتالذبنبؤفككلىلد5لى-:ظونرله-
و@ايمعر@ن.الجردرنف@@نالى-اقه+شممنو@وا@لنبقالط

اويزفدص
@دا،@ت@لثى.،عنولصرف@لقلبممق

@با@-

عنأند@حرخ-.
فرب-وبابهضه-عر@هبمعنى@ض.@

@ى:ا..،ة:آ@نا@تاهأ-اراظتطد-:.ترله-ومنه
عبافها.عنالصر%

نجحرفنلباطل،الىقأطمن@ب@@صرف@ذ@ئلوالمحنى،

عل8الداإياتنانواكاو@لنبنهشولهم،يمستةاأوفد@لذينكلوينقلب
وبمفرون.نمحض@ونلونناوحلانبنا



39صنوشأ@ل@لجو.ا

و@فار-البلاومان-طرر@شنعمهمظامرنه-@حابين-لنوب

أ:
@ع

النىأقهنقال:.و@لسما.-الارضه@لل@طى@صنهبان"سلك

علبها،لاضقرارآفام@رضا،جملأى:فر@را،رضىا؟لمجعل

فب@ا..@سعىو@

فرقبةالمضروالمه@لفبةبمنوله@لماءلموجلأى:بنا.،و@لماه،

بنيرس-.يممفرةمرفرعةياينمفانغ%،بهاوصم،ر.

ب@ش@أبنيةنهو.بة،ةاى:إما.،ويلسما.له.،سالالرصىل،
لفا

بهم

على@ذلكصاطلاقضرب.@لى
بيغ،نئببهوعرالنئبيه،صيلعلىما.@

ن@ى،نباس@ا@تلقد-ظيار@مضله-و@ذاشها،لكروأرة:)وفيه

بالزماق،،طق@ا!لهفض

فا@وعورآة،وتوله
د-طت.لفضله-بيماقرآ،صصت

بنرا@م.لمناقا

)يهمأص@وعورا.،ب@و@فحما.مستقرا،رفىا؟يهمجلاأى:
الإنمانخلقألقدضالى-:،ل-ظينة،؟واجملشوبم،لمحقئ

ي@،ضن.فىأ"-
@

مقيمورزةيى:م@يات،جمررر.
@لنلذ.لال@لطيما@ز@@

فلكلكطا!الذىذلمأى:@لالمن،ر-فهإكنت@ربمماقهذلي،

اللم
بنتطقةا

أقهموومنرحم،و@ديهمبهم،ةوذويهم،ةوم@أبهم،ما

نهقباركبهم.حباةأ@لر@رجمعفىتيورما.بتر@يةثرلاآ@لذكلرجمم

ربفهرصفاته.وفىذاةفىونافلمتالى-+
أمرم.وعاكلمين@لط

مر.
2 1

دنجة..@الافةباط؟؟فرداكنهسبممامر-ل@:ى،

3لرسي-كلبر@و(1) .83عى4



نى@ارةصر

4دفافىولاذانهلاقبدانيهمرجردلا)ذ8صوالالهلملا.

اله..أتفىولا

ظأى:@لمالمين،ربفهد@@ادبقلهمحلصينفادص."
عبارةعدوه

حالةسل،للتردد@ر@لت@حمانلاص@طاعةو.وأط.يم،@ايمررجههلمةخا

اءدقهفانلينكوبهم
@مالمين.رب

@لا@ته،الملاقالمنرونيا.سلمملسنعةجاكانجمر%:،ابنظ@

@بة@بهذ@محلا@مالمين،ربقه@لدل:،بضايب@@ن
يه.@

لةثم
ت

بهبوبخ@رد@لذىوس@-عليهاقهص@نيه-تماد-أقه-

قجما.الا@قهونسنتدعرنالنىأءبيأنيهتإفىتل@ال:اسكينا@ك
ربىمنأبينات

...8.

ةإى:
ندي@برنا"لمثركر@لذينلهزلا.م-@@@لاوسأبهال-

امرومالكوسبىخا@قىشنهتإفىلهمقلآلهنهم:عبادةفىمثازكتم
اللهولبرلهورلائلالدكل@نذلكفىو@لببتمالى-،غيره-عبادةمح@
تئدحها،بحان@-@منى-أس

اقهس9ليبادا@تينبانوتصرح

خد..-ولى-اون-

بهركا.الجهةمنالنى@لمبببإنربى،قجاءيى@لببنات.لمافترله:،

هوانتيةالتوسحد@ل@نيهدلاذثمل@البياتوفيخر.،عباثرعن

دكانىانبعد)نىاى:ألحالماي@لربأص@أنأعرتصونرله:
بىنلأ

حمىوهوازوالطا@بابخ@ع@إيهوبهىأسلمبانرنى.)غير.،عبادة

أ؟:@@رم.وما@أماينارب

@مخنلنةلىالالرفيالإنانخاقفىقمرتهاكل@اة-@يئ-!@

كه.صجربرء42ابن@ف@بر(1)



الوأء@.
4ونوالثربع 0

اب،ترنآأ@.أباخاقأ@:اب،سنخلةيهمانىص8شاد-:نت@ل-

عنه.فرعوألنم

ندلنرااالا.سالتيلأو@لصافى.الما.دن@فة:@وأصلنلفة،قثم..

نقاطراذا@لقربةنطفتيقال:ون@اف.نمافوجمهابة،القر@لر@و@في

بقلأ.@اؤما!

اة.المررحمفىويصب@لرجل،نجمرضأ.@لذىاكمنا:بهاادوالمر

المتجمد.@لدممن4ظ4والعاعلقة،مننم،

ا،يدالاصضارتكم@مهابطونمننجرجمكمئم@ى:طفلا،جكمصرنم"

القليلعلىلمدقنجى@ممعافلا،5فقرلا:فيها.خلقكمملت@انب

الىدطفولا،حلصفشتقلوا.أنبفلك،بأشدآ،لتبلرا

وعترلي.أجساعفيهاتكشل@لى@لرحلة
يخهاأدنىتتنانصالسنالىتصلوابانذك،بضوضا،الت@وشئم"

لمحذوفلةص@وأوا،،لتبلشفوله،عكلى@علرفة@لكربمةو@بلةفوقكم،

لثيرخا.نريهركيقيمثمأى:يتدمتها،@لىءلابل

أنتجلفيلوش.بدركهمنومنم@ى:تي،بوفىسمقومبم.

@لولة.@وصالئباب،أوصبيخوخةاسقيدرك

شل@ىر.مقهعلملرتمسمى،أجلااولنبلشتالى-:،وقولا-

نمأيهم،حباعند.تنىسمىا@وق@نواتيدوا،ل@بممذلك

و@بز@..لصاب@اتيامةبوملبمئون

لف@اصأنهمرحمننلونولايهم:@@نفون،لمو@لا:.وش

لنتموت@ة@الاطو@ر@نلكنآ.أنثأوكا@ماقم،@اتيامة؟يوممحيه@

مذكودا.ثيناذللانجلفكوفواا



4 فرفارةص0

نللب-4بقوشمقبمثيرةدراض@باتا؟تسبحانه-خم-ثم
من%جمهى،لذ،@مر"

ماتته.@بنا+منوبمبت،5احيا-رو

دهذا@رءواليمررا،منأمرأر@دابرازفإذااى:1،1تفىفإذا"

ا،لهذاأىله،يقولفإنما"
ص

علىتفنويلىوناءط@فىيمونافيكئ"

الحال.نأو@ة.الامباب،منسب

مما@مابهوعلم-عيهصلىاقه@لنبى-مالمجلذ@لابعدأ،-سبحاساق-ثم

كلبالصرأمر.بانولاقبا@ة،يرمعاتهمدس.ي@ينبارث@بهين،امن

نعالى-:لقال-عه...ولاتجاله@تكونباد@لبانجةوبثرهيهدلم،

لديئ(61)يفرفونأفئافهاقيفىيجادرناإلى@لذيئقىأ!"

بذ(7)يلرنفزفرسلنأبهأزساناوبمالجلكتاكبكذبوا

@لنارقالخيه@ق(79)لسحبزنلاسل@و@فىأغناقهم@لأغلال

افهبئومن،)ك@(ئ@ثركونماكحمأيئلهنمتجلثم(72)ونبسجر

ا@هيضلهذلدبمشبثماقبلينندن@ونكنأبذعنا،عنفراتارا

ك.بماذلكلم(74)@لكفريئ
بماوبنير@طقالأزفيفىننفرصكم

نثه@فبئسفيها@الديئنجثمأبر@بادخئوا(75)حون@وكنتم

بنى@لذىفىينكئاف@"اكلإصوعدبنفاصبر(76)@لتكبريئ

@ةمنر@لاأز-ل!رلقد)كى(صرنيرفإلينالتوفيفكأوندبم

ليصوماكقلمعليك،نقصمىمن!رمنهمطيثهقصتصننامنفم



4الرابعءا@ثرون@بز. 0

مخحرلجطقنيى4اأمزجا،فإذافه،إذنلإلابايةيأفىأن

)87(،.للنطلىنئنالاء

2@اتئدلونبج@لالين@دلم%5لى-:ظ-4فوفىوالاصهام
5إفه 0 @ر@ضالحقواافكلحيث@لثركين،مزلا.@لاصمن@تمجب0
ياطيلوهام،1،ا،ورا.نوانساا@

يمببوالمثركين،@لأصالىبم-@لكل@ابها@لىصأن@ر-ةوالممنى

نهفدرو@تهانطو@غلى@لةا@ياتالافىحمادلواحميثاد@بم،سلر@ممن

جة.أوع@بدون

جبة@لر@ت2يكمندمرفىنجمفأنفلراى:"بعرفرناقله:،وقي

فيا؟إلباطلو@بد@لوالتكدبالى@لعحودجماةللإكان

ايه@م..وصلبد@نإلى@صيهتدواأنمنهم@لنتظرمنكانلغد
عيهم.يطاقواسحو@ذ@م،بماشسلانطم@عنه،اوسواص)بهنهمو

يعادرن@لذين8قولامنيدللكتاب.-،بااكذبرالذينوقىله:.

افه،.فىأبات

بم،@ايهرلفرأقا،!بوكدلذبقالا.مزمنتع@ة@ى
اليل@أزلنا.نىا

النرر.الىالظلماتمنبهلخرجمباص--

@ت.والمىشسافىإيمتبمن8رسلنابما@رملنا؟5أيضا-بوا-كذو

نكذيلىزلكاأضافوبدبلباليهذيبافوقيلم@م
ل@صو@رحاببكليبهم

تكذيبمعلهيمسددوجمديامرن،نرت5تعالى-:لا-وقو

ن@اء@هتكذيم؟@اقبةص.ي@لرنفوف@ى:وبهتبم،با@رجل

علبهم.أتىلها@لتىولكتبهتعالى--

نقحال:عذابمنلهمما@مد.وبينالرب،مذاسبحاة-ضل-ئم

ون،فى@ديرثملبيممنييوةوالسلاصلاعنانيمفىالافلاداذ"



ظررةصر،04

و
سباة-وبر-ييلىون،ومرشاتا)ذا،بمنى،فمنا@اذ،5

قدالمذابنل@ص@دبر،نحققعلىلللالة@الفى،علادالبالنلرت

به@ل@
فلا.

خبوةالتيوص@لغين-بف@مكل-جمعكلال:وا،
اليدو@لعنقفى

يخبهما.

جعوالصلاسل:
لا.الإذ@لصيلعلاقبها@بمابر.+وصصلسلة،

@ا.أ@و@طبم:
ة.رالى@درجاتأنمى@با@غ

بار@ود.ملأ.اذار،@تنوسبر@منماضرذيب@رون:@

أبوبالاطلوصالهميخلىببهمعانجةص.بعلونفرفو@المق:

نهيسحبرنمعنا@م،فى(ولفيودالاصلالتوفع@نونتالقإمة،

بهم،غل.لنى@ر@قباقى@مذ،+ثمطل@بفابرالىويجرون

لها.ادنو@نونوبكو

اذبعلمون.فسوت5نولا:وهلتلت:فإنهيمشاف:"ديبل؟
0لغ@ا؟ ماصفصفرك:شلالى0،0

أء
ى

3

أنجار@تهفىكانتلمار@الشقبلةسا؟انالااذا،عد@صيلت:
علهو@لشىووجد.كانمابدفظعهابربها،مضاوماضتنةقال--
0ستباللاا 0،،0

لغ.وتايبقبهيتتبمرن،ماكننماين@قلثمفالى-،وقوله-
غا@يمركمالتىلمد@لالهةأبئ:لهم:لاالنهذا@الناب@دةلزتم@ى:

ا؟الذ@بعقضيئاعنمروفعا@@فه،مق
ووبملش@انىلبم

@ةح@".،ئ@شافيمنندعرنكقلمبلعنا،ضلواالراونر@5

بؤبم.ث@وك@علبدلافىلجو@بهم
"

حنه

.978ءصقفصيرلعنات-)؟(
@

"



4ونوالنربمالىالجز.ا 0

لاموتجا،طرلهمنمد@رفولمعنابواوكااوضاصافبوظرا:أ@:
@ب@الإةمذأأن@مترمحا.عمذا@ل@ول@ضربراغيقا،علرعنايرفرن

).@اكاثوبه،بعتلىشبنافى@ديافبلنجدمقيهنلم،بلشالرا:ينفهم

."وضلالأومامالالهةلتلدمبادتنا

بينا@لنلالتضل@ىنرين،@ل@@نهكذ@يفل8ضالى-له-وش

فىت@جعلرنايجلموفربن،@ل@نالى-افه-يضلالراضح،والتخبط

.@@ين@سا:@اجابا@م

المين@بإلىمذا@صجمهم@تى@دتسبابا،صهحات-ببنئم
نتىصكم@و.كاق،بنر@طالارضفىنتمرصكاكضتمذلمفقال:،

ين،.الميهبرةث@فىفيها،يئخاكنهمأبواب@مخلوا

الا@ئرو@لبطر.خ@فرحفى@@التوسعوصالىحشن،نمرص5وترلا

الارفىنىوبطرآفرح@بسببالذاب،منإآزلذلآ@لذىأى:

يخها.وفرورآواشرآحمعيوبسبببالباطل،

ةالمتربهنمأبوابلدخدوأذد:بمب)يهمقادأن@ديكموص

أى:مثرى،نجئىأبدبا،خلودأ@اخالدبنكويكمحالة@مانم،

بهنم.قاطقبولعنألمتكبرين،"نم@

لفئى@تيقلولمبئ،ىمش@بئىبانه-و@آل--

لإتدز@دائمة،امعنا.اذ@لؤلهجهم،فىخلودلمالىللائارةلن،المنكبر

)ظاذبالمكلننلانئوىمنماخوذ
ةم

"دانمةمةاظ"

بالصبر@لرصيةوسلم-عليهاقهعلىلنيه-تالى-فه-ذكرثم

أونتوفيندنمدلمبفى@لذىفىيخدفإماحق،اللهوعدانفاصبر5ضال:

برن،.يرلينانج

8ان5بهدفرما،فربدت،لرك،فإنأصله:د،بئط%ف!وقىله:.



4 فافىرةصو0

فإلبنابرجمون،"ابهجرأويت@ريخندوفىله.عفوت،وجوابهاثرعلية،

ملهظجرياعد،لكفاذكركاالمضكين@ا@مرلا.كاناذاو@لنى:

ص.ع@موابخركبتمذيهمتحاد-اقه-وعدانلباصل،باجدالهم

ونمت،فيهاو@طزبمةصروا؟لقلنبه.ن@دلمانىبضفىكفإن

يومج@منإليناصذلكتيقويخد@ر
لتيستحضممافنحازصهم@قيات،@

مق

وءفرلبر،بمداومةوسم-عليهالهملىالنبى-تاعصدكريهة@

@لنتاخيثرك@ذ@بئمأو@ال،كلنبد،ربهش@يهل!أشماقباخعلى
بهنوعدماكلىطل@أنفإماثا.،بمفبسيرماقالى-قه-

أعدا-،

ذ@.نبليتوفاه@ن10)و

أوشدم@نىبعضبربئ)طوهتمالى-:ترله-الابئ@هن.وشيه

ساب،اطوعليناغلب@عليدمإظتوفيد،

شال:وسلم-عيه@نهصللرسول-أخرىن@ليةصبحانه-ساق-نم

فين..يررمحلاكهأى:رس@00،ولقد@رملنا.
تيمق@ى2،لأن.

لى@لناس.@ل@)ركما

"

م.وغهيم.)براووعالحومردكنرحعلي@،لصمنامنم@هم

صدحيهنالانيطموأصأنجارلمعليد،نقمصلممنومن@م،

ذلك.)تفت

5لمحرى:فىإلأتالى-@ال-؟

سلارونجدمقعابدورصلاقضصنالم

الهو@طمعليد،تصصملم
نيهما،،2،.مومى

4@دعد@لأبلأر.ص(1) 0

كلا؟بة@@@نل@سروة(2)



ا@را@ز.
4و@لعثرونص@ 0

إذنأالابأقيبافىأنلرصرلوطاكانالى-.ت.فىلا-فىيةبالاادوالمر

5أقه 0 0 ربه.عنيلغهيخماعد@علدالةلناوقهأ@ثزة0

وماأى:
@فبممب@ز؟باقىأنسلاررمنسولمإشتاموماعع

مخد

ياعط@جبماالممجزاروذلمومثئة،نالى-اقه-بإفنبهابا@)نماوففه،

لتارسلهتعالى-الله-مر،
تهم.دصئيبدلم

نه-صباحممده-@ذى@ارئتجما.نإذاأى:افه،أصجا.نإذا.

ت@ناس-@ينةتفىأف:ق،باطقه@ائ@.أ@ابك
@ا

ة
@،اط

ة
نجىث

المؤ@نين.محباده@ادل@ا:4بتصحان@-.--

لففا.عند8اقهأمرمجىءعندوخر@ى:@ب@لون،فالطوخر،

بين
ولماالبطلونأخت@

@
عنأوفرممرلمكة@@بنممرمانوادبن

@دسحو@@ملكوتهتنحالى-منهانونه-ىاخرياتفى؟لى-ظل-كا،

ألاعةتفوموبوموالارضى،
بو

ابطلون،.جمرةبئ

نعمهمن2خرجانبابمة،@اجم@رة@ص@هذهخرأوافى@مبحانه-ب@-نم

ووغعباد.،على
الامم،منبتهممنبأصراللثتباصمعدماسقيندا"

ناد-:اد-"إبما@م..يننهم@نالم:))@هذابمجى.ع@دبأخمو@ددلم

)كي(كطونتأومهامضهايرا@بصنام@@لكمخل@لذى-افه"

وكلوعليهافىصدورآ،ةا-علها-ويثغوايهاماخؤلكم

(81)تنيهرونالهآقيفأئاياتلايكموير(80)نون@لفللى

يهممن.@ذيئلأ@عا،كانت@لروايمالأزش.يسيرواقأنلم

عه@أغقفاالأزفي،فىوآثارأةؤأثمذشمنهمكأةأصاكاش



4 ظفرلاةسر0

منعندلمبماافرص)لمناتبارسلهمجاءتهمفئا(82)مايريرن

وحاقييئ
جهم

آءبمقالىابأسنارأوافلاه@3)ئوني@هزبهماكاوا

@فم)كهمئركينابهكثبماكفزناوح@،بافه
إي@انهمامينهلك

نالذوخسرعأد.،فىخلت.قد@لتىالئهنةبأسنا،-رأؤالثا

)58(،.طلونللون

مقأخرى@نصةجان@،نعام..ا،عجعلافىاقهنمالى-،وترله-

ليانهب@ددوأب،منالإنانطنمةفه-شطصخر.-بمانتحلى@لتىنحمه

الح."رض.وا؟و@لما.@فار،و@بالبلتنلئ@لتىلفعممنايهنيرتجل

بهطوالمو@دراو@له.م،،و@البقرالإبلوأطلقءلىئمبهحأ@اموا،
يخها.نرجلىهناذكرت@قىالماح@ملان@اصة،الإبلنا:

ومنامنا@تربهوأالإبل.بتلوةلمخ@قاي@مرياد-اقه-اى:

1بعضاولنا@وامنها،بعنالتركبواأىناكلرن،
@رضعينفقنهاءحمر

لل@بغى.

لإننفاعويخر@لىصرب،؟الاكلغيرأخرىفاخ،نجا@و@،
وجلوثا...ابار.وأوابالبا@

أعأأيضا-منافها-ومق@ى:صمورك@،فىعاحةاعلبمولتلخوا@
مكلنمنعليهاوالائقالالافال،كلطامةعررا،فىقعلو@ا

ن...م@الى

نفىا،بلئالالجهبااأوتكولمل@الىبكاقاونحلتالى-ل-ظ؟

رحبم،،.،.وفر.رب@لن

كم.ية@@@بانجةسورة(1)



9.،نوااصر،@راخافي.

وعلى@لسفقفى@لبىالإبلوعلىتاى:تحلرن،@لفدوعلوعليها.

نحملرن.كأ@لبحر

منلسموجمل@االازواجخلقانى5لى-:قعطل-ظ؟
@فللا@

فىبرن...،طاناملرا،

البتروالإبلي@صلما@نان@امبا،المرادنجم@أنمنماخولامذا،

تمناتالى-يؤل-ل:د،تجكير،ابنالإمامذبالممنىمذاوالىولفنم

شكبألإبل@نغ،و@ويبقرالإبلوص:افاما؟مقلهمخلقبماعلىعباد.

يبة،الناالى@بلادصالوا@فىالاسنارالاقالعليهاومجملوتحاب،ؤكلو

الارض،عليهاوتحرثبخا،وينربتؤصوالبقرأنات،ظاروا،

وأسعارها،و@موافااوبارما@كزواجميعا،بن@وثربنؤصو@لغنم

".،،والامتمهوالثيابالاثاثمنهفبتخذ

شتجبون،آبهرقهايات7فاىتهياويريمأشالى-.وقولا-

نيةحداوعليجمهاييلولنىفى@ايهرن.المثونةالاباتن@هعنففلتهم

وندرنه.لى-نافه-ا

صدرلالانب@وصوطمون،تنكل8بقرلهنموب@@ى،"ولفظ

م.ه@كل

تهقدرعلللدالةةاإيربموحينوقتكلفىنه-سباأنه-أى:

3ذفىعلىدلالهاتبهرونالاياتنملا0بة2لىفقرلواطة،ووحدا

وجل-عوقه-)خلاعى@لحبادةبوحربويمرحتنطقجميماكا@

وفوحهاأمععنهاكفلغأوتمومابفكيف

8خرفلوصورة(1). 63.

1صاب@في-8ن@ص(2) 47.



4 غافرمررة1

ا،لاوئدشميدبئنو@ايهربمةلملأية
الهن@،الحىاع@حبواين

مع
الواحد@لهار.باقهالإبمانالىثرلميدمذا@ابهونفىثى.كلأن

نه-بحاوكم-نم
نقال:@لنابربنبهمارعمفعاف@مإاضرى@ةص

3...،.تبليمق@ذبن@بة4عاكاناجمففينظروالارض.فىايسيروأنلم.

أوظرن..الارض،أنعلارفىبيروا@متر@م،فى،اأتبرأى:

قىموعل،لرموقيلمح@عاممقرمقبلهم،منإيهذبةاالاممطقةكاتجمف

ويخرم.شحيب
لللاضفهامظ

دطفافم...،5نرله:فى@فا.و@و@لتانيب،وييخ

عد

ل.ف5"ار.كةلآ:تنرا.كا@ديئ@حالنه-بحاضل-

بدانا،فى@ىة،ض@وأ@س@:فى@مىأى:ثر@نم،أك.اأوكا،

ان@مرفى@نهمر.أظ@اوكانوأى:الارض@،فىاراو2ام.والاس

و@ف@.وأءفارة

بهملط@عندلنابربنمزلا.أنأىوددي@ماكانوأضمأعوفا.

صهمشب@اكزعنمتنلممذأبنا
أخذأخذنالمبل"إم.لمواوفى@م(أو

يسير.فىزمنصشلوبزص

حا.فالافتال:،رسل@3نا@ا@ديق.لا.@وتشضن@-سبحابين-ثم
م

ماافرصباليناتمرصل
منعندلم

@
@م..،

لل@بماأفرصالجاماين،لاء)فىص@رسلجما.ينغ@ى:
@دلومنهم.

بر@رتاكارالتى@فوو@بتكواغتروا"و@لىراعة.كمالتج@رةيةادنير

منى.مح@.أنهم
@

دى@محلوممن@رسلبها@اءلمرا@واتهز.ننى،الم

ولظ@سغم-بخاا-وأءبتوقه..@لاعى@لمبادةاد!وتلىع@اد@رثد،

لاأنهبمافىلم-
"بها.أنفرصعلومممقأننععم

ور@
عا@ته

ضال:يةالالهذ.ضمتنيرهالقرلنلفقد@لكثاتحب

@سار@ود@@فاأراد@أنهنهاوبر.:.في@لم،منعندمبهاافرص5فوله:



4و@لثروناخالرلجز.ا 1

فىعدوة،الاضفىمكلاركلبل5نالى-:له-فىشيهمن@صببلى

غنب.ولاثفيلالرنيضكانوأأكمالاخرة

إذانواوكاونات،ثضعنيينمروا@@لفلامفةعلمبدان%و@نها:

بوحىحصرا
عيم.لىلمن@ا.ا،عمواو%دنمرهاقه:

أنروص
صبماشيربد

@منبها

وئرفتهمبور@لد.با.عيم@م:
لمةالاضمفولمةث،@@منأظاصب@لرننعال-ل-كاظنرما،تة

وصنروها@بهايتفتوا!لمالدإفات...ب@لرم@رسلمجا.فلاكا@لهن،

عالم،فالنرأن@.واجلبضعألاانهواوامحتضبها،واوأس@ر.
"،بهففرحرا

ص@لكثا@،عاصذحرهيخر@لذىا؟لرأىهذاانلناويبدوا

اب.الى@حولاوا.اأقرب

وعاق8صجات-:وقرلا-
بهم

لبملماشبيانرن،يخز.بهنواماكا
جمم.م)شهزا.وةلرسيمتكذيهمبسبعذابمن

@سلعمبرم)ستهز@بمببالاليمذاب@@فربئى@@بهؤلا.لوش@ى:

ك@.دعرعقاضه@)عرو

أحاروعندماحمالهمسبحانه-بين-ثم
بهم

ار@رفلم@فتال:،@ناب@

بهم.بنا@لنارلعذاامايئأىباصا،

مثركينءبهبماكناوكفرناوحمهباقه2ثاوخرف،بفزع"رأ8،

سالى-اقه-لغيرعبادةاشفى@لد:ضربهمنبهكنابهاوكنرناأى:

سوا..علىواع@لد

وققفنالهغيرفىجا.لانهيتعممذا@نايما@مانجحانه-ب@ن-و@لى

اه@.سإيمناقء،فمبربعر@(1)



فافرسووة2؟4

@لعذاب،ينةعندطجا.نإبم@لانه@لنفعقشنا.ايماكم،ينفحهميدفم"

للإفر@روفتفىجا.ةله،؟لانبمةارف@افىتسص@لذىوالإيمان

منصوبمبا-...،فىخلتيد@لنىافهسظ"ولفعلالاخياروفتلافى

محذوف.لفملمؤكلىمعدرأنهعلى

د@ل@حلولعند"انال!تمحمومر@ذ@د،ناد-@فه-مئأى:

أن.او.ؤمانأىنىلانمخ@فمجيثالناس،قماصةسنة

ضالى-افه-يزلالذ@)@لونتذفى.أى.فرون،فى@ل@مناوخر،

الهمأمولالاتنفحهممجيثث.،صجصرونفربنعلى@ل@ذ@ب@يخه
عشها.شفاو@رنةاش@لتى؟@م2ولاولا@رلادم

يجملهانتافى-اقه-نسالفافر،لررة،و@دتفسير@ذاوب:
وناضا@عباد.:وبهه،خا@صا

بهرعفوأجى@لكتهوصم-ومحبهله2وعلىعدشناعلوصلى@نه

@@عدصيدطنطد.

@ثلانا.@ما.فمر-@ديخةمرة@قا

ماىمن9
5سنة 1 ، 0 6
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غافر،صورة"لتفيىإجمالىفرس





ليبة3و

31

6

ك@

ةلملصرلوية

رومةلد-

رفى...ل.نبحه@مين

."ين@عونكفروالث@نبن

"ات.آتمممير:لم@مر

موسى...الح@ناو@فد

"مؤمن.رجلىوفال

مامان...يانفىصوقالل@

النلى...قنصل@ؤقي

."لفهفىآيال@نيجاه،لمن@ن

"@لأرفى.كماجللث@لث

جما@ون...لبميلىفىالم

للأبالم...لمجمللثىلثه

ر،

ك@8





سيرا@
سيطلوا

@
ال@ريؤ)نر

@ير
شؤاصلا@ا

يه@ص

@ستنعيرير

و@لنرون(ابع@ل)@بز.

5 1 ، 08
الالثام

@ثانية@طبمةي

للؤلفعفركلة@بعضرق





بم
@لرحيم@رحمنلئه

@اتا@(@ميعأت)ئكمئابئته)رئ!
@تهعدقء

@م،





لننبن@
وتمهيدشلى@ة

@لصشهقىنببوالاربوشقالح@دبةالمورةسيخهرةسرا-

غافر،.سور"بنف@@للأولقىشبمائاما

لمحف@@شابةوخسوبلهاننتك2وعمدلض،طا@المكيةرلوخاوى

بعلروو@ندق،ا@االمد@ففىوخونوئلاثوالثاى،دبصرى@

ةربسربضا-أتسى-فصلت،8رةوصو@لكوفى.الممففىوخسون

دة،ي@
ئر@تا؟وبوسةح،يالمصاوبورة@لس@دة،وحم

م@فىايرأ.ل،وتا.بتد%@ا-لريمة@لورةمذ.يرأو@لنى-2

@تصله@لرصول-ومنمنهأثركيئمرتفوتذكرالكريم،أيتر2نتمدح

وسم-عليهافهعللرسول-وتلققوسم-.@ب
يمبغم،@فى@و@اط

لبم.ا؟بالمذ@بكدئم،
5تالى-:ل-ظ

2ياته@صلتكتابالرجمم.الرصمئيؤيلحم.

لابس@عوق.فيمأممثرمفأعرن@اوننبربثيرايشلون.ا@قوميعر2@اقر

ولإبىيبنناومنونر،أذاشاوفىاليهشرنامماكنةأفىظربنااو+

.-"ماطرنأتاظكلحمباب

تالىءص@قه-شلقعى@لاصدث@طال@لسورةاتفلتنم-3

ومىهم@وأقو@ت،جبالمقعلهاشتمدتدئرفرماخدتهبيانطهوو

8فمبرابع(11 2لر--1 .98ص4



-4كا-

بماجعاادنج.مما.زبينطريقرمنللضيددة،بابقا@االحا+ظق

وحفظا...
@

بومين،فىرضرا؟خلقب@لذىايمؤونأئنمقل5لى-:ضطل-6

ربفلكلندا،1،لىو@علرن
وقدرفبا،باركوروأسفيهاو@عللمين.دما@

دخانوسللما.الىىصنمإلمانايئ.مرا.أبامفى@وقيأقى@نهايخما

@..،.طان.أنبنالنان@كرماأوطرعاباأ+والأرفرلهاقال

قى@ماب.@لنى@بلنهبام@ثركىتاد-@قه-@يأنوب-8

جمفورسلهممنفى@ما؟مزلاهمرتلهموضلونرد،مادقومتجالم

@@اصجوا@3رملموامندماكذ:لئهم
صامقةأخذتهمالمحدى،@@مر@

"ن.ا@@بلض

نة@ل@أصر@الممحدشمضذفىبد@،
مقهكالنباروالحاب@ضرونبوم

السبب.مذا@لومفىعلبهمثهدحرأسهمأنكبف*

بورعرن.فم@ناراد@اقها.أعلى@كثريومويالى-:.قىله-لتد%

بملرنبماكانواوجلودلموأبعارلمحمهمئهد@هموماجاهما)ذاضى

عووصه.أنصكل.@فى@اقهأنتاقاواعينا،ضهدململجلردلم:وظرا

."ترجصرنوالبماةصأولخلقم

فىواممى،أوجمبلتربا@لترديفرتفىيم@ايهر@لفر2نوكمادة-.

وص.@ثركينعقديث@ط@لورةأنبيتضرو،وا،الانجارعانجةي@اق

ط
@ن5تمال-:شال-ممبرلم،وصنالمزصنينعقيث@باطئتم،

الاتر@ونىاخ@لاأنللان@تتر@طبهماعت@قامراونجا@تةلمتارالين

فىو@نيا@ل@اةفى@أولياؤلممخنتومدون:كنتم@تى@بنةب@وأبكووا

منهنرلانتدصمافبهاوايهمأنفدكم،دماضفياوليالاخرة،

ضور



وحدانيح@علا@الةالاباتمقأنوأعا4شلتمورة،صاقتئم-6

الانحرولقررو@لدسىويلنهالبلاآياتمقموفالى-:ل-ته،؟وطو

"@عب@رن..يا.لمكننمانخلتهنالفىتهواوا@لتعرولا@ثسى

رتو)@عترتعلبا@لاءأنرلنافإذاخاخةالارضىأند@ته!7ومن

فد%.ش.علىكلاةبر@رق،أجم@ماىا@ن@

وئوصم-،عليه@فهصليل-@لرصتليةفىورةدأخذتئم-7

عند@ف.منالقر@نمذا@نعل@لارولآلادلةاقامة

بلهر)نفبلد،مقللرصلنجلندمالالمل@يقالما5تمال-:قال-

شكلرلالقالرا:عحمياناتر6جطنا.ورأل@،عقابوذومنفرةدر

والذينوشفا.،ىص@أنوأ.لاذينوفل.بى،وموأععى21ياته،
مكلنمنب@ا@هن@ولند@،عيعلبهمووهوتر،ذاكم2فىونبؤ.:لا

صانبببانبمة،@لكلالورةفه-شحاخم-نم-8
عة@يساقبام"د

و@يانو@مر،حالتى@ليرفىالإنانطبيتوبميانوحمه،تافى-اليه-

للدالة2بانهعلىوتتفىص@لناسيطعاناقتفتسبايه-حك@ته-أن

ا@فموقفى@لاظق3إتاصزيهمال-:@أل-ومرته،يق@وحداملى
غم@لا@ثبهد.ئيىهلىصأنهبربكبهفلم@وق،اطأنهلهمبتقحتى

@فا.منبةفىص
محب@.ئى.بكلنهألاإربهم،

تمتا.أنهاى:ومنه%نمات،سورة،لى)جمافرعوفمذابد:و-9

ضدمنادفر2نهذاوإنوقدرته،شالى-اقه-وحدأنيةعلى@املةللقات

بهرعننجمايلغها@قى@سلم-علبص@صلى@@لرسول-وبانت@ال-،@ه-

يوموبان
ة@قيا.@

فبه.ريبلاص



@الدىعل@ست@بواالعمى@لدفيادغابربنممصارحباءديثامتتكا

الحات،@ا@وحلوا2منوالذيقوي@ثارة."أفيامةيومأحمو@الموببيان

."وأ@ذلهار@تبثاصني@."لد@نهواللموةلا@لضويصنو

عد@يدناعلوسلى@قه@لصالحات؟تمبنممته@لذىقهو@لد
ملو

لأ@لمو.وصبهلا7

طنطاوىسبدعدد.

يروأالاسلامبةاسات@لويمةحبد
ة

نمريةم@أيقامرة-

5ربم@ء:أ،عباح 1 4 0 61 1 1 1
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والعثر@لأ@ر@بعالهز.

@لتفسير

4 3

"ثالى-:

حن@ر،للئتق@-(1)صم
(2)لر-ا

اونذيربشيرا(3)لملرنلقومعرثاقرآبماياتهفصئلت.يهاب

ظأك@ةفىقلىبناوقارا(4)بسصلرنلافهمكثرمأفأعرض

مل!(5)إلجونإئنافاملحجابصوييكينناومنإليه،تدعرنا
أئمابديوحىمثدكمبسرأناإثما

إليهافا@نقي@واحدإدبمكم

ة@الى،ؤتونلاتالذيئ(6زلالشركينوويلاو.واصتفر
وم

طاتومملوا@لمئ@آمنواالذيئبن(7)ونيرئم؟ةإلاير
أنجرلهنم

)8(،.كؤنفير

ح@رود@ا@جى،ببحفىبدئتالور@لنىمنفطت،صورة،

"@ضا"و@ليرقاقكاجى.أكاروفاطمل@فىو@راى@رابم

انعد
@لىروتاطنجسمن@ؤ@صأةبدايلتاد-،اقه-ندمنا@لفرلنت

وخالمئركون،باطبيتخا
بررةبانراأنعفعجزوافقدذلك

منله.من

لهتوو@قران،مذا@رلم@ببانالرجمم،ادرحمئمنبلتزوقولا:.

عفرف.لمندأخبريزيل،8

الجاملوتاحدونا؟زعمكاولين-ا،أطيرأ-@يى7ن@قر@ذا@ألم@:

@لدانمة.@يمة@@الرحم@عاحبتاد-عنلى@مه-منشزلا.@اص*

ةكرفىبالضصينةفعلانلان@لرحمة،ععلبمه.@عقالرحمنفظ.اذ

بم،ككرول@دافات@د@س@نعلقفيلسين@اماومحنلمت@،ي.@@



4 نملتصوو،2

حمة@لر@حملبملى-تمىأقه-نمترل.مذا@لكابةبقرلتفكانه-

4@لد ،

مذاالخلززلانالذكر،ارمفاذ:مذانخصممال@.بمر@للاء:،ل

تا@تا@ينارضىكاالمال.
@

خمهأدضاليهمجتاجماعلاصلضت.6نتر

الننعأظمنف@غذبة.ا،منالا@ا.اليهتجاجماكلوعلىالادوية،
1ضلمه@لن@ر@رحمع@س@نا@ى.@القوأن)فىألسذ@الم@@للهامن ،0).

وحكلتهرحمتهكقتفىلهأشانى@قرأنمذا@عدحاله-اثق--:م

ونذبرا،*ابثيرون،ياهبيا@قرمعر7ناقرأيانهفماتكنابفقال:.

ومبزتومقاطع،بفواصلإفاف@اأفىجرت2ياش،:فملتة.وصى

لىبه!.@المعاقنخالدة.احأنوعلىلاشمالهايهامافى

بيا،وي@ركتاب،منالاطعلىأوالمدح،علىمنعربقرآناوقىله.

2ن.قرز@فص

بفمات.متعلىايملون@قوموقوله.

مفمنزلدقرآنمنا@اى:
كلرتههوستالذىتعالى-عند@فه-

بصيلاالفان@احبثمقومبزتووضحتةءآ؟شلتكنا@وصضى.،

وحفظه.@مهليسهليخهايخماومتاطعنراعلعلىاثتمكإذبينا.

ذذاتها؟جا.ب@فهاذلمحثما،نصلاصايخهاحثسإته6وضك

قهلا@او@سهنعد@رأن.اضخدضاو.تالى-،لا-وأظوسفانه
مه

اعلا،و@لو@رالقمصالاح@وبوالاد@ياتالهداأعأنوبام@ىجما،وبمضها

@تاب.لسوهلحمريئولالذ@ر@لئو@بمجقالمؤءثنتبثيرجماوئنا

بينشونالذيئلمنهمبالابهر،،يطونالذيئصبحانه-وخص-

وسانبها.لفاظهائ@ا@ل،لايان@منءف@لهذأ@ايهاب@اليهاشت@ل

2س4@بلا@ط-@@@ب@لضي@ط(1)
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ونيلعرب@ى@فوميدون،لقرمله:،@وت@ايهثافعاحبل3

@لربى،باسا@م+@لبشةملالمةالاياتمن@يهم@لماش
عيميتبسلا

ق@
بدون،ألترملا:،بتمرشبمت:

جلهم.@قه،@نت@لأى:بفملت،@وبتؤليتاقز@نصنلت:
:@@ه،ابوماقبلهطشلصفهن@أنبردوأ،لهم.اتنعلت؟أو

ط؟(.و@لصفات..لصحاتبينيفر@@تلاعرباقرمعربياكاتنالرآنا

لناسقفلمويانسعرن،لافهمأكثرمفاعرض"تحالى-:وقيله-

من
@لرحيم.@رحمنمئ@فزل2نلاقرمذا

يم.2ر@لكر@قر@ياتأبهدايقفرلمينا،فرونأل@فا:كثربا،والمرل@

منبه@ماس@لتخرج)ليكأقىلناه@تر2نينا@أى:
)د@نور،@علل@ت@

عفأكز؟فاعرض
نهلابصمو@مالم،أذ@لثيطانلاسترايانهص

اكإدرنخالية.عقرلوناسية،بقلوبيصرننماد@اتاظ،دتدبرحماح

له.الإستحابةومقسانبه،

له،حمامممسبحانه-وتى-
ل@رصنيصصرن.نراكااكممع

حما@معاربه..بؤمنراولملما@و.@م)@ابه،،ومق-3وعليهاقه

عدمه.بمؤله

دشال:والعنادكفرفى@علىتوفلمندل@لنىالهمأقوفه-سبحاح@-نم

بيندوينناومنوفر،وفىأذاننااليه،ندعرنامماابهةفىنلوناوفالوا"

الش..@ا.ر@و@جمعكنانوالاش:ماملون،افنانلكي@جاب،@

@الرقر،8و
لا.بفالماحماعوبينالإنساننذ@كرل@نس@صحم

ا.ممهس4اق-@كيم(1)



4 شكسورة3

ا@نواءباب:.
بمنى@جب

لاتتر@
بخع

أبالبوومن@فلالمثامدة،

لان@حاء..،
@دضرل.سيمنع

مقتيئي@جميلمح@وصم-محلبهال@هعلهدلني-فرصنالس@وتالأى:

لنا،نقردمانفقهلاجملهاثفةن@أغطبةفلربناندكهاا؟@ابما@م:

حديممدما@مقحماحوبينيخالبصصحمينا@اأ2ند@إلبه،ناتدصوما

داماو.بيند،وبانثقى؟و"ل@لؤأسجميحاجزأ@يظابيندنو.بريا
عاساضلنونك.بديند،تعلقيخماثماسفامحلا2كللاو@الكحالنا
بدتا.انجمايتطقشف.ما

اييطشقىمأكمعلىندلنهم،@ز6ن@ط@@@@الالأكلوهفه

و@حاعهمل@اك)صعقأكلقتقد@قلوبهموالنا@المجرددرصاتأقص
صلى@لرسول@صخضمنأبالإتترابتقلىولث@ا@محماعه،سصحتفد

ذلدالااقا@معلىحم@موما@نور،و@@مرلهممجملانىو"-عبهأفه
@شي@لان-و@للهوى

القوملا@هيىو@نهظوبهماقها@زاغزاضظما5بترل:ذاتهإوصرق
ي

بره؟الذىاورابوسلم-عبافهصلىرصولا-نالى-افه-لفن

"واحلى.الهالهم@المدبوحى@يبمص.أناتا.@اتلنفال:،@ايم

مثلمبئرأنانما@الجاحدين:لا.لهزبم-@ايهرالرصولأيهاتل-أس:
فبىينتي@وأو@دآ،كابقدرتهتالى-لقه-أوجد@بة@ثر@@لصفاتئ

حيهبر)خضقدت@الى-أنالالصلام-،عايهأئم-الىونسبهم

3وموور@الته-
يهما"@نأباأنفىو@صرسالنه-مجحلحبث1

@لمبادفرالطاضىشخلعو@ل@@نفعليمبدياشرلاوا-الهمويضم...وخا

يمطرفىالإضقامةظرمرا:@@و.،و@ستنضايهصتقي@واظوفىله:،
ص

عبادنه.فىوالإخلامرو@الاعنهبه،نبالإ؟لى-نعاإلبه-
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ةلاضبالمولابؤتوفالركاةبئ@كلركين،بلووشالىث،وقىلا-

وضركم.عئادمعكلىإسضمروأذ@لحيرإبسو.لهمنهدروكامرون،م
لفظهمقلهلا@لصدرومرك،ا@او@لثرعلداللفملوالربل:

والهلاك.زىباطعيم@ما.@منا:بهو@لراد

لايؤنوت@انينالمنرك@،لهزلاهش@يدو@قابو@ىفلاك@ى:

نهملىولأيملومتيها،الىنهاصرصولابها،يؤمنرنلاأى:دكاة،

مفيخهاومابالاخرة@مذكصوففلاصبأداكا...أنفسهمتطهير

كمافرون.وعقابوثر@بحاب

الاخلاقمنالنف@لمحالرةهنا:اكاة.لزباادوالمر5كثير:أبنلظ

@لر

ير..جرأبئواختارهالهم،أسزكاةبمنعرننتادة:ل

م.و"الهبرمنية@لثافىالنةكان)يخا@لزكاةمجابلملان@لر،وفيه

الصمقة-وصلازكاة-يموذ@صلأرلايجديناد:أنلاماالل@للابة

ضهتواو52ت@الى-:كقرله-@بعثة،بتدا.لمفىمامورأ؟كلن
يوم

صالمه

هذاصونرللميئة،مافى@صبينفإنماو@لقادير@صب@ذا@فاما@لزكاة

".،،1(.التولينبينجمما

بمةالكرألايةبهذهالاصرلط@ا.بمنىلاش@تدتساهب@نىوظل

يةا؟مذ.فىعرحتالىة-ئريه،،وعبضكاعلبون@لكفارانملى

نه-سبحاعدلم-وتدتوة،لاخرباونفر@كاو@مثركون،باش@بمة،لكر

ة،بالاضكفرلمعلاإلربل
فى@زكاة@)ن@نلنامو@هدزكاة،@)يتاكموعدم

لطاعات،فملطرقعقالابد@نزكماة@رالمووفة،@لالركاةسالابة

للعاصى.@اجتناب

9كستمير@بن-لنب-7(1)
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لررفمكيننبدات؟ا؟زكاةمناكاةلوباالمرأد@نبخم-ورجح

ة.@رمننبة@لناة@ئضتفر)نم@@لروفةالمالوزكاة

الاسلام.بفووعيمفار"خطابعلهتدلظلأيةلحلأيةوعلا

لنهممنالابةهذهعليماومادلتاب،شولحشنابأواص.)تنالأعق
فىأياتموضاصى،؟.و@لطعلى@ايهفربعذبرنوأكمبذفى،نحاطبون

لمظراسقر.فىصايهمماتنعالى-كفرله-أخر
لموالمصين.مقيلى

اطأثضين...،معضرضوبهاالم@كين،نمم

منع@لث@يهينأوعافبينفنبحاوضى-
يالكفردزكاضقرونا@

نجلفإذارو@،شقبقوصمالا،الإنانإلى.@احب:لانخرة،با؟

نيته.قو@)ستامته،علديلأترى2فذلاللحتاجفى،

بئاك)نضعالى:،ونرله
ممنون،يخرأجر"وعملوا@لمالهاتوأأ

يئ.فر@ل@عائب@ضو.جمانبعدالمزشمن،عانجةس@طييان

ظمص@هم(الماطاتالاعمالاوعلونا@قا)يماأ6منر@ذين@انلى:
ا@صفن@منمند@،شطرعيخرأىممنون،فير.

محو@ونطعته،اذاب@

مو@عامنتوص
قه

يحلونمالجونبلعلبهم،ممنون؟أو@ربه،

@ا.وصلى-@طمنضلاالدفعا،فى@لص@طةلهماعماجزأ.@@ير@مق

مؤلا.بوبخأتوسم-علبهأفهعلرسولا-تمالى-اقه-أمي3

شالى-@نه-رةت@ممامرأنمععلىكنرم،على@سرارلم@كيهن

نعالى-:نقال-الابمان.الىنممرممأعينهم@مام@لائك

لميىعدا@شبخسه؟جىالبيان4اضوكفيم(1)
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وتجحلونيرمينفىالأرضخلقبا@ىونلشكفرأئثمبل"

وإركفوفهأمن@يىرو@نياوجمل(9)@لعالميغربهأند@دأذلذله

ى@ضثم(10)صولثال@اثليقأثا@أربةفىأقؤاتهافيهاوقدرفيها

كللتاأوكزه@،طؤئاائتناوللأرضلهافقالدخانومىالماءبد

كلفىؤأؤضىيرمينقتهر@بسئعفقذاهن(11)طاثمينأتبنا

يحبمما@ذنياوزيأ@لا،رهاحماءأ
يزثقدير@لزذكوصفظما،

@

)21(،.@ير

مالإطلظ
اقهصلىن!،-لما@صتم@د-أة-أعلمهمالخمه:@نى،@@

أردفه."الىبوصثل@ثرأي@انمافلللناس:يرلأنوسم-عا؟

فىالاعناممذ؟وئنشالى-ينه-@نرةلمئاترزي@لاأنهعلىيال@@ا

لت@لس@وخلقفىوحكتةت@صكل@ب@ينباتوذكوالممبودبة،الإلهية

".،ونبهفركانتمله،فىشلاصتفهاموأ."نليل@شمدةرصوا،

جمنى

لىلا،.ند@د)؟لوج.."بأقهلأيهفرشيش:رلإف@وصر،الإش@

فكلر@ل!سيلعلىلمنركينالهؤلا.بم-@اكرسولدرلها@فل-ولل@ئ؟

مين.بوفىرصا،خلئ@لذىتالى-بات-لنكفرونأئن@يالهم:؟

"كيدالانكلرلتالتكفروذ@@بمأ:8نولافىو@للامواناثرسى:،لظ

واصتطامتالى-،شأ،-لقفيمالموعولبالأصمكفرمصب@انه-وعلق-

به.كفرم

منهو@ريدالافئ،فىقالشنسزمانعنالخررءبدةقو@ليرم

و@لأرضر@لكوايما@@@خلقئبلذلثلابتصورلانه@طافا،نت@مامنا@

3ص@لشيرلفر@ر@ؤ@(1) 40.
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و@ضلدعروف@@البرمبمقد@ربهرن@نمجتملالرقتذلك@ننمففها،

ثا(.".،لمقامباأنسبوالافلأكق،أومنهأتلبمونأن

يخلقثرعلىأنظفعالى-اق@)ن"عنه:افهرضجبير-بنيدس.ل،

@دخلق)بههوظة،فىط@هلايمونمذا
صو

أيام،ستةفىرضوا؟ات

ا؟فىو@لتاق@لئبتخلتهيمم
مرر،.

وداخلى-ون،،تحنرنرلا،علاسعلرف"أفد@دأعلونالو5له:ونر
الإفكلر.ح@فىسه

جمعندلد:وا،
منه.عدوجمبوينافرهبفاد.@لى.شلووهنلى.

ضاردأ.وبههعلىوفبتر)ذا@د@لبصمنواصله

ازورتس@و@ا-ودونه،قو@ا.نبدونظر@.لائا.@لوضلونأى:

ألهة،با-وكذ
حممواعتباربادنداا؟فه-سجاوجمع-

ابمبدونكاشلانهمه

الملائكة-عدمنومهمالاعنام،عدمنقهمسنى،لهة2
عبدمنومنهم

كب.الايهو

باتبادالمرصولالىيردادمالم@ن،ربفلك"نىلىفىالإص@ارةوا@م
حبز@حا،فىبمااتصافه

خالقوبهبعا،لم@نالحاربدبامرة،@القدرةبتلكلموعوفاذكأى:

صو@..ند،لزيتهاو@لؤلىانحلرفات،جمبع

ألارض@نلقعلسطوففرنها..،مقاعىرو@اوجلوفىله:،

"فىيومين

@نىالئاتاءوسكوش@لسيز-@ربفتحبرصو-@ىر@سجمعى:و@روا@
عفةوموواستقر.نبتذأرصا@لئىء@يال:ن،فى@ال@والاشقر@ر

محذوف.لموصوت

."9صلر--842دبرا(1)
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ولاتميدوننت،تتقرل@فرقها،مئرو@صىجبالافيهاوجلأى:

بمم.تضطربأو

فىقدشالجباوبردإذ@داع،انفو@ا،ق"تمالى-:د-3و

تالى-@ته-بقدرةعا)قناهي@بنبيي@،دونسان@@مدةوثا@لارض،

@لبلجة.وحكنهة،مر@لبا

والمنافع،اطنى@تبانواعمباركاراخرةاوجعل@ى:نجها،وبارك،
بر@ط.ق@زج.لشوالمياهنرقا،واليار@البثو:،الىووععلريؤ،من

باطنها.منتحصلولبهوز@تى

:@نر@وا،أ@واتها،فهاوفدر"
أهلق@ر،1بهطو@لرأ،ت.فيجمع

ضلح@.وماالارض@

معافى)بهامجتابرنأمالها@لتىأنراتوجمل@ى:
@حلىو"أنهمخم

أمله،تناسبأقوأن@@@ارمامنقطرفىصنثربحثمحيت،عددةمقادير

الاتماليدوينفي@ر@لكوق،م،يئيخماالمنافعسلن@يتبادلوبذك

ي@م.يماو@لتارف

الجة-:مفهئن@فىالا@والشتج@ذكوانبعدجربر-أبنقال

فىدر@لطأخوشالى-@ته-إنيتال:أنذكفى@لترلمنويواب،

لمماش.انهويمهم.@لنذده،منيتر@مماوذلك@مدها،بتأتر@لارض

لوننرنايهاتدرأةأفى@نا،نجهاوقدرلا.تجونناؤه-جلصص-ولم

عمبلقوت،
للاقى@تحمعنجهانقدير.هقبر@

1 ،
، 0 00).

قبله.ماعلبهلولبتق.سنوفليامفى@ربةتعالى-،وفىلا-

و@لرفبها.وباركفونها،منىروا.فهاوجلوض،الا.خاث4أى

.63مىجربر-43اب@ضر(1)
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ضلتصورةك@4

طياومارفىا،@اخلقدنى@دمة@تكونأيام،@رقيتمامفىلنو@غ@فيها

أيام.@ربة

يمةال@كرالايةدي!لماتاكيل!"للسانلينصو@.5صب@انه-:وقىلا-

أيام.فى@رقيصثندعي@اومايخهاوماالارضمنكلخلقأنمن

مصدرنهف@@سوا.بقوله:،الاربضالاياموقيتالاوس:،لظ

سوا.،اضوتأبام-أربتق@ى:-يام.ا،فةمر@لمضصرمزكد

اسنوأ..:@@

محذوف.نجر@لبتدأوقعجمذوفشعلقلسانلين،8لى-:شاوفىله-

أط@داأى:
عفانايئ@شفى@رنة،؟ص

رض،ا،خلقمدة

فبها...،وما

فبها،/بمارضا،خاقمدةجعلتلمتجلفإنحا@ه:فىالجللوظ

@و@@خلقمدةضمف

وأكزالارضمنأكبر@ل@هكونمع

وعبائبأتخلو@@

اددقل@،عقيخالمااتباكأالقمردةمىرضا،أنمحله4التنافات:

ساكيها،علىالمنةفىأدخلذلثايهونتهامدقى@دت@لنافع،كثرةومه

بالماصيالاتجلا.منفيهالمامدكاز@دتأيخا-@ا-وض@يث@اكمعتنا.ول@

0،0لجاتوالمعاوا@اهدات
(3

فقال:@اصثا.،خكفىنرته@ظاهرمنحمافبابحا:،-ئن-م

دخان..،.وس@سما.الى@اشرىنم،

نثميه@ويرتب@)@ا@رتفاعه@سما.؟)د@شان@-أضوانه-وسنى

ذال@.منرهنه-.شحاله+مخدبد،،أو

2@لآوص-تب(1) 1"ص4 0.

.32س@بع@ين-4مح@طء:،تب@(3@



43سنو@ئرب@ار@بو.@

بخارمنىما%@نا:بهوالمراد@لار.لهبمنما@رنغفان:و@

الم@هبحنارأورضا،
@حما.،:@الى@استوىمعئ:،صون.أنويع

صلقا،فاد-ر@دة-لماثة،

جه،تووليهالمضدأى:لى@لما.،ستوىإاتم@قىلا:الارسى:قال

حهنوذا@صذ،نم@اداشرىلهم:ششير@ا.فىناثير@ر@دةدون

."غير.علىبلوىلايهلم

نياماد@ا@لىبهاولملأ@ربدظلائأى@صدخان،وسوقولا:،

بصفىع
"،،01)

ء

لمانبكرما...،أواضياطرمارضىول@لهاالتتتالى-وترله-

أواص.منلمحما@له-سبحاوج@-

تمالى-.مره-نقيادما@لتام،اا:بإنيا@داوللر

المناحمننيخلقتماأخرجاوللارضللما.نه-جح@غقال-أى:

م.وضوقرضمقنيماخلقتن@أ%حما.:يافات@لحبد،لمحالح
"

وكنوز.ول@ئجارنباتنيخد.خلقتما)خرجىأرضرياوأنت

أى:رة،@لقداركل)ظ@@قرل:مذا@مقلمقمردوات@لفخر@ر@فىقال

اوشفتمدالتفعلقيده:كتلمةالجبريترلأبتما،كاذللا@و@ماأئنيا-

طاشينبمعنىعلى@لأال،وانتمابهماحرما،لوطرعاولتفحلنهتثا،لم

بجم@.أو
0 0

،0
(2).

تالى-.لامر.التاملاقثالهمايبانطائعين،أتي@ايالتا5وقوله:

فالتمرك،ين؟مضخاضميننفادينبهأمرتناماضلنافاتا:أى:

أ.إمرماكوأنتحالفنا

1حمه2للأوسي-،نص(1) 03.

3"3صجى@رلزىيلضنمير(21



فصلتسووة8ثي

ر@فلوتخلأنهوجهان:نبه8ينطائ.أتبناتا@تا@رفىله:،طبى:@قر@ال@

اجز:@لترلوتفىلهما.ضامفقامولإبادااظجثنهما،ادطاعة

.

با@ملآتتدروجماملاقلىوقالوضاط@ق@

نيه.ذلك@ريحنى،

@يلأكثر@وتال
ال@فيهافطد-@ى@قه-@لة@م:

م
كافتكلشا

سبحانه-،1(.@ر@د-

ستلا..بهيخاعاببماطنابهماي@تل،نبع.سبحاة-وجم@ما-

بلىيعصبحانه-صل-ئم
سغفقضاصفتال:@لسمواتخلقفىعنه

0بومينفىراو@ت ةرعرعأب@شهننسوخاقن،منففرغأى:0،0

صوأحم

خ،
بومين.مقد@رفى

سبع@االمنى،على@سحما.إد@راجعالم.فقضامن،قىلا.فىو@لفمير

حمرات.سعومرابمد.بفسر"بم)ماو@،صو@

أر@د.ماضهافىكلو@رحىأى:ما،اصحما.صئبر@رحى5وفىله:

4لايدخلقوشألملائ@@نحكتهانتتهافيا.@قو@به،أمرو@ا

نه-.سبحاالاص-

للدياورينا@لماهأى:ا،وحفناببحبمماالدنياالصما.وزيناوقوله:،

الاخعلمنعفا@ماضظاوحنماناط@ضيئة،اكبجم@@خ@-قريبة"@ى

لت@لسوخلقمئلمذكرنا.النىذك،5و@مقورروالاضطرأب

فيهما.ماوخلقرفر،وا،

لعليموه.ئىلكل@لتاس@بر@فه-@ى:تتلبر@لرير@لملبم،،
تكون.أتقبطنوبماظهربما

9لترلجى-ننبر(1) 3ص5 44.



كمءو@لنرون@رابع@بو.

مقعايهارماالارف@خلقأنلايمريمهالا@اتين.مق@لا.ي@و@

فدللعباداتأقوجبا@ومن
مفىفىبركان@@لسمو@خلئوأنأيم.أربمةفىتم

بيهماومارض@را؟فبا@لحو@تعالى--@@خلق@لقالابامجموعفكرن

أيام.ستة
انىافهربم)ننعال-:،قىلا-منهاتعد"،2ياتئذل@جا+وتد

أبام...،تةفىبينهماوماوالارضيلىمو@تخلق
"1)

ضةمىوصابيخاوالارفىاتخلقنا@لسمورلقدنه-:.سبحاوفرله-

0،0لربمئسناوماأيام
(2)

ء

@ححو@ت@خلقمتق@هكللىالارضخاقأنا-،أ@نها-المدا.أخذكا

@ل@هالاشوىنم"رضا؟خاقعنحديتهيدنالى-قوله-بىيل

دخان...ومى

هرض@الا.ما@ىلمهو@لفثخلق"@ضرى:ن@6يةنحا@ىفو@ه-وبلىلبل

)كهات..،حموسبعأمنفر)د@ل@.3ءاصترنمجميما،
"

@@لسمو@ظقبانقالعلىمقورمراصارجمهور@لدا.،مذأ@لىأىعكو

"النار@:،رةصفىالىجقرلت@@نه-لانلارض،اخلقعلاققدم
لم

ظحاماوأخرجليلهاو@نطرواما،حمكها@رخبناما@لما.امخلتابد

ب@رضىوا؟
بعا،.:@@دحا@ا.زلى@

ألاباتبينالجعصش@أنهمقباسافيعقروىبماعلإكمردوا

لا@ولارضاخلئتمالى-)ة-@قال:النارعاترةسواتيئ؟وصشا،يك

اسىونجها@لوجعلذل@،بعدالارفىدحاثم@للى،خلقممدحرةفو

وغيىما.لا@اروا

3؟،.ىلأعر@@ةرسو(1)

..38با2قرةص(21

."9إبقرةرةصو(3)



لختسولة438

ودصرما@كبالهاالسما.،خاقتجلرفركانا،خلقأصلأنأى:
فىبمد،لفظ.بانا-أ@علهم-وردواخلؤ@لما.بلىكلنوأضجارم@

حعو@ارضطى:مغبهقدحاما،ذال@جدرفىوا،8تالى-فىلا-
ف@

فيها.اأهل@لكئماوم@بلما

ؤهىعرة،مدكيررضرا،خلقلماتال-بأة-بخأ-4عليهم@ردوا

@ا.أصلهلوجردبا@شلخلققدالاكانهماهكلما@اكانلكلاهل

@نو@لديلأيعالاتبخىلظ
)طلاقبهيهنوجرد@لاصلانعلىدترآن@

لقدوناد-:.قىله-ل-با@هدا@وصلم)نو@فرع،على@أطنق

"لادم...اسعدوالملاف@نلناثمآصورناثملمخاقنا

برونموبخقنا@ى:آ،صررنائمآظتافقوله:.
2بيملانا

النىم

اصلم،مو
@لتمئلأدبدول.@لعورةبتلكوبربذا@ايمون،@نسا.منهاأخذ؟

ط.وما@طت.@@لسمو@مذ.وفىوما@فلت.الارفىنىت.

أكرف
ارأحد@لقيار.قه@حباثق@اخلاصعلى@ليقلا.ضللىدلةا؟

اتقكفى@ذأ@احونا@نهةدرةمظامرمحنا@رعللدبثذاورر.

الظالميناقبةك.كرنص.عامغباندارلملالمثركين،ااد@ديد@لسورق@

ةالى-ت.لقال-سبقرلم،أنين

11@)رثمودعادعامجقةمنلساعقةأنذرتمفقلاأكرعشفإن"

بلأ@ثه،ألانشبدوافلنهمومنيهمأبئينمن@رسلجاتهئم@ذ
(14)كرونبهأرشنتمبماناف@ملائكة،لأقىلرئناسا،ؤقارا

1صليان-7لشر@ه(1) 2 0@
بخ

بطي.الث



ث@،والثرونبع@را@طر.

ة،قو@ا"أثمذمنوفارااقئ@ر@الأزشفىفاستكبواعادفأثا

باياثنأوكاواقؤة،متهمأنسذموخاقدمالن@افهأنيرؤاأو!

ينذيقمنحابأيا@فىاصزعرريحآعليهمنأزساضا(15)يجدون
ومىأخزالاخرةولمذابنيا،الدهاطياةقاظرىعذاب

@لدى،كلظش@؟وا@لصى@ديخامةثموذوأث@(16)ينصرونلا

الىيئونخينا(17)يكسبىننوابما@@الون@لحذ@بصامقةفأخنتفم

)81(،.يتقرنكأاو؟امنوا

نفسيرمعن@المفرونذكر
بماتتعلئتروابةقى@او@القالاباتلهذ.

كبين
بى-

عدماذكرهنئرجمنء@اجنروليروص-عليهاقهلىص

ك.ابئ
ورمولبنى-لقربرمالظربيتبنع@ةأنحرثل:ظ@قرطىب

ق@ثىيامعئر"وحد.المسبفىجمالىوسلم-طبهأقهافه

بشها.يللحلهاأمررعليهحىوأسفاص،عداد

باعد،قال:تبة@هلمنقام.@ن@إدفقمأبا@لو@د،ي@ب@فقالرا:

منعامتفدجمثمناإلدأخى،بابن
ةؤ@لضي@ثرف-منطقا@@@

ب@سغتودعانهم،بهفرتعظبم،بامرترمدأتيتالاندقد
@م.لا.أ-

مصى@نوكفرشب@نودنهم،لهتهم6بهومحبت
ضنأعرنى@حع.با@م،2

بعفا.تقبللعلافهاتنظرعليد@ورا

حنىتكونمف@المالل@يناككأدصالالنى-إبئكنص-)نل:طثم

@فىانود@@لينا...ماظ@طناكط@صشكنت)نومالا.أثر@@

أ.تجرضىللىلدلجناالجن-بنرىشيىفى@.رنيايافد

ل:أيا@لر@بدأ؟ياأفركتوسلم-:عليهاقهصلىظل-عتبةفرخفدا

فمم.
فاحمغل:ظ

@

منوصلم-عليه@فهسلي@بى-عبهشلا@شل.فال:@

"

ه.@لتهسودةأول



4 شكرةسو4

تمأننرفقللعرضرافإننالى-:.فىله-لجغلماأنهصرأبةوفى-
صرمذا.ماندكحمسبدتجة:لال...8؟ونمودعادصاعقةمثلعاضة

م
نتالأمحابه،إدعاد@تة

يخربوجهتجةجابملتدبنى:بمفهم

اويىأأباياورإ.ألا:@اليهم،،فلاشبهذب@لض

ت@مندهمامتترلاوسدم-عديهاقهصلهعد-منحمحت@قد@اد:

فىأطستربئ،إ-اجماة.باولالث@ر،باولابالحر،مامرو@ته

4لقوليكوئاقهشخور.،فيه،ماصويئ@رحلبينخلوألى@واجطوما

نبأ.@نىحمعت

فبهرأبمذافقال:وسلم-.عل@هاقهعلىعد-صسركلفد@را:تج

لم،،اط@ماكلصندوا

عادعاعقةشلعاعتأتوتمفقلاامحرفولاننعالى-:،نقوله-

"ةرصوأكلفىلهمللقوضحبد@ن@ثركين،لهزلا.كدبد"دوض

@راوعانجهأيرافىر2هانل@صكلةجموبر-:بئايقولعفة-.؟و@لصا

عقل،وذهابوطبهلاكالىثأذوفعلبملهصمنصيرحنىلط؟،

0سرقأبهرن 0،0
(3

آفىعلىلى-ظاقه-أنر،@ثدبد@لىابدض@هنا:بهاوللرادا
عاد

وأه@كل.فه@دوغو

لمأقتلتدانركى:لهؤلا.يم-يثرابها@لرمولنل-والمحق:
لهأ@رصوعلرة،توعلى@يمنالى-@ته-نيةاوص@صمةلنادلةأ؟

نه.أب@نهئماوصا@قعند.،مق

اك.صفيء7ابنتيىرلجع)؟(

ك@عي.اجربر-ابننلير(2)



4لعشرون@راخ؟فىها 4

ا،ي@رضوفإن.
لمفىكفرست@روال@ططهم،فىاو@تد،دصعن

دم.عناو

علدصاعتةمثلصاعتةأننرتملند،ادتحذير:يكلهمنتل،

تلابهر.،باونمردعادصبحانه-وخص-
فونيرنققرشكل4

تنىلمرانباال@أىبالاحمقاشصافوعادكافوماذ@لظالم@ين.لهزلا.ماجرى

@لسلا+دييهمرصفمورصا،@لرةا@ر%خوبفىالكثير@رمال-

بئمالكاتومساك@م@لسلام-،ع!عالح-فرموأما@ود@م

فىعيطبمرونوأملءكانوأتية@رلمآن@زل@وماية،سرالحزبرة

لتجادة.امبلاد@لث@الىعلر@م

فو.أبدبهمبينمنارسلحاتهم)ذتاد-:،قىله-فىوالنير

د.ئمووعادقىمإلىيرداقه...،لاشب@را@ألاخلفم.

@بع)طلاقبابمنعليهما@لسلام-لح-وعادصبالىسل.ادلمروا

.2منادخالبابمةأوالإثنين،عل
لا.مزإلىاجمي.فىمهمابهماف

@ف@رحد..مادةإلى@مصلد@امالأشا

بفيوعادعقةعالا،كلقال.@@لرسل...،حاتهماذ4:،وقو

ته@.بجا.متطقخلهم،ومنأيميهمبينمقويولاء

عادفىم)رسادفىجدلمكلنجلرادرسل@أن@لكريمة:ي@بلةو@لر@د

باساليبلهماوجمنو@م،انجرطإلاويكتجركواولميلق.الىدوض

بئ.@د@@عاتجةوصر.@لؤمنينعاتبةصنتعددة

@نو،أفوامم.لرسلبهفعحلماياناقه،الاتعبدوالاأن5وفوله:

يعع
تكونخشةأنوبعاقه:إلانحبعرالاياق:@لآ@مصملشنص@@ن



ضلترةص4،2

لا.قىيتنئمل@لربر.نانقرأرف.عذ!شانيهروا@ا@قبالة،@@مق

مالىشسلىالرجا.@@
اخلاعىبطاوصواضحدلبلبكلوغرددط

اإجطولهم.وفالمهم،إنجوماإلاوصبلهي@ركواولماقه@لحباثة

وحمه.تعالىفه+عبادت@

ابديهمبيرعنالىصلذمماتهمقىله:إتملخصهماادحكناتعا@تال
."خالفهم.ومن

ر@اجتدجانب:صمنأنرماى:
ا

ظمجك،كلا@موأ@لوبهم،
@ه:إلا@منهميروأ

قال:اغه@طان@عقتالى-@فه-حم@اضر.؟والإعرو

ج@،سنلاتبتميمىخال@م...،ومقاب@همبينمقلانبهمنم.

.4حياصنيهمحلنو،

ل@.والاضيخ@@دإقهدبضولمص:اطوعن

@بدم..سنى@نمزون.%3سل.@لر@بمإذ@ا.ضسا.:وتيل
ر

دا

وبجمي@عبهمابالإيمانأمرومقدوصالحا
"

مقالذبنوتجلمنالذبئ.لر-

جاموم،قدجميما@رسلنن@م.ب
سلنم؟بما@رفإناحلان@لاقىفاربناضا.لرفاراتعاد-:،وترله-

@سلمرعلىرثمودعادفرمبهردان@@ص.د@الريةح@فىون،كا

بيلعليمأرسل@ترونالس@لا.مزقال@ى:عذوف@ث@@ومفرل
لير-ن4تاداق@صا.ولررسلا،لغأنتمبهم:وكحملهم،بهلب@@

أيهابه-بما@رسلتمفإناكدلكمرا،داموماملاث@،لارسلرسلاالينا
بهنبرن.اليهن@مموتدمالىس@ون،كانرالرسل-

ز@@قول:ا@تكل@باملين@مزلا.حملالذىو@لسب
@لرسلأنم

نلا@للرصأنبؤيدصليمعقلصأنخ@لبنر،منلابمونون

.19اص4-@نثبرلسض@(1)



4والئروناخللالجز. 4

مه@وبلسانالارسولمنأرطناوما5تالى-:تآل-لبثركأمنالا

."لهم...ليين

منبهزلماوجمنمنم،فربنصحالذلكنذصبحاة-شل-ثم

اشدنا.رو،اقىبنرالأرضرفىكبرواطتعادداساقال:مينعذاب

مناترة..،.

مذا:@@
طلنجافبا.وإليكرطهم،لالإجم@صيل@لىقرلهممر

@لاطك.إفو@فمومقعاد،قىم

فهم.أب@بينبمااوانحتروافى.بيمرضىا،فىيهبروأ)تتداكم

ة.قوشاأضدشو@ايهبر:والتفاخر@لبامىصيلعلىالروظفمم،

اكانوحيثواض،لياناءق.ببربأيهرفىفىا،يهارم-)وقب

مفولم،غبرعلىلينتطبئقجبرأحرىاتفى؟تمالى-افه-وعفم؟

مصانعصرنوتضتجثون،إ،ر.بخبكلأنشرن5ضالى-:له-ذلدش
بئء.جاربطئنمطنماذادتخالون،لحلم

هء:@الذى@تماد-قرلا-فىوالاسام
@فح@.

ة،قرأضد@نا

ولا@رللإني

يؤلعذابكلندفعأناستطا@تنافىفن@ئمنا،افوىأحدلاأى:

كلفىالجاملون@لطناةيئحر؟الذى@السرر@ل@موومذابنا،

ن.وم@زمان

التهمحمبهما@نرسنعافياردأأمثالهموعلىعليهمنال-اقه-ردوقد
بأيانناوكانواترة،نهمأضدمرظهمانىافهوا@نلم%@ر5ال:@

اأحر
اوع@و

@لنى@و@دلمتالى-@قه-أناوبلولمالحق،عن
اشدصب@انه-مر-العع،من

سا.وب@نوةمنهم



4 فصلىرةص4

تامحلىقمرالةالدإتنا1وكانواذلك،نرا@لفور@رجهالاخهم)غم

رسالم.بهقمجا.النىق@@كرونل@ويحان@ونووحدلنيننا@بهحدود،

لماشصبحانه-ح@-نم
مم،علىكفرإسرأرممب@ببعذأبمنبهم

عات،أبامفىار@ث@حرصرعيمنارصلناتنتالوبلرلمكرررلموببب

الدنيا.،-يلياةفىىأط@عذا@لنذيهم

بهلمر-منعرعرا+"ولفظ
خ

@لحرأومنللر،لخةومر@ماد-@

@لتىس@لصرةمنأوأبدن،يبض@لرد@لذىشمةو@ربهر@لصاد-
@ى:".،صرةفىأتها@صدانبلتتالى-،قىلا-وشهالمزعجه،@حة@@

ا@ص.يهرنانمنماخ
شعابهم،شالى-ألى@رسلها@قه-يم

الثديد@لقاتل.و@بردالمزبم،الثديديخا@لصوتاجت@ح

نحمات،وفى@:.
جمح

@ك@-
منمضبةعفةلطا.-وكرالنونبقع

سد،ضدوكرم-كفرحنحى-

قومعلىلنافار@أى:
@

وضديمة@موت،و@الهبوبشديدةرجماعاد

بسببعليمبهداتةثئومات@راتنح@أيامفىوارةاطاو@لبرودة

@موفلناذل@علىكفرلمارلماعر
الديخا.فىللياةهم@@فزىاب@ذذيهمك

الدنيا.عذ@بمقلهمفةلاماأضدخؤااأ@ىء@ى:الاخوةودذب.

لعدالايجحرنومأى:مرون،لاإةولم"
عنميرخ

مجالأ@لهف@بمذ
ال.الاصمق

ب.سبحاة-بيئ-ثم
قىلوماثمودحمالذك،د

ضال:عذلبمنبهم

"فدينام..نمودولما"

د@لنهضفىموأماأى:
تجه@لعقلهمنجبن@ا،نبيناماطإيهم@رسلنابن



اار@بز.
4والنرونبم 4

ضاد@لسيل
لالةواللإرشادواالبياننا:ا؟لهدباألمر@د@لغى.لوس@

عل

الإبمان،علاخ@اروا@ايهفرفاأى:لهدى،ا@و@ستبوا@لى@

@رسد.على@وا@فىشو2

امنالحمى!@لمر@ظ و@لطات.الإبمانبطدا؟والمرادالفلال،كفر.أ

@عضالضصا@فاخنهم
جةتنتف@أى:8يمشونانوبماكاالهرن@

محقة@نمادبهمنا@أقىدأنذ@د..مح@وتصيحملإبمان،اعله@ايهفررمابنا

@و@لمذ@ايمم،أ@تى
@أب@دمنى@بينا

ببب
و\.نغوبن"كتبراما

غذ@قكلدوضاد"لهأشمانه-صبحاوتد-
ة،كئير2باتفى@

امايمونمرد،فأمابالقارصكة.وعاددنموكذبتتصالى-:.قىله-منها

@علييممامخرماتة،عرعربريمنأماكراعادوأمابالطايخة.

يالغ

ب@.@اونلازا@كا@همعرعىيخامفتى@لضحو@ا.أياميخةوثما

لعذ@نجهاكأل@لتى@لنحاتالايامأربشمذكروند
قىأطدعلى@

برمفىكاق@رلهاوأنال،ثهرضفى@ر@خركافت
نى.ا،

او2خر.ا.،

يومنىكانايضا--
أيوم.هذانشثي.عاربفى@لنل@ىولذاري@ا.،أ،

انو)@يه،ولايلتفتعله،دليللا@شانذا@قى.و.ذسماأنقو@ط

عهم.وطكفرمبثزمإنماكانمؤلا.اعابما

بومفى@نذكروماالانار@قىبضذكربمد@نا.ضى@لهلف@

@ص:يومبا.الار

بوممثشعللاتدلنالهاوأ.@لروأبات@فه"
بمفرلمعلىشربا.الا"

ضؤمحلهلمر@دينحسهن@منهاممنا.وماعسحفيف)غلبهالانيسه،ولمباقه

وسادلمم،،1(.كفرلمبببفيه@قهإماجممللذبن@لعماةيهفرة9د@ر@

النقلى.بخغاس،3ليالن-3قمبرافراء(1)



4 ضلترةسر4

ورحمهالمزمنين،علضلشحاة-يئ-نم
بهم

افيئمرنجيناشال:

الونينا@ى".،ا2منو
الاضرة.عذابومننياا،عذ@بمق2منرابئ

عقصأنفسهمويمونونلمالىباته-نصض"نؤنأثشو؟"

برضيه.عالا

برم@لظالمينأصرالمنجانباذلم@ئدسبحانه-بين-ثم
@لقامة،

يوم

أققبحلصبوميلون،نوابما؟وجلودمرلموأبع@اسماعمعيهمض

مما-
4

ن@الى-:شال-فيه،لاريبصرس@م

5
بذاحق(19)يزعرننهمإلىالئارائهأعداءيحشرموي

علي@نمشهدماتجاءوها
في

(20)ينملوناشبما؟وجلودمزموأبطكم

هشىكاأظق@لذىافةناقيأقاراعلينا،ث@ذتململجلردبموبرا

تست@ترونتحتموما(29)صونتروبليهرةأؤذخلتكموهو

أنعلؤموليهنلمودآ،ولا-ئصاركمأولا3عايكميثهدأن

اثه
ظنثم@لذىظنكموذلكم(32)تملونمماكئيرألاينلم

ىمثوفا@نارضبروافإن(23)اظاسريئمنفأم@بخغكمأزحابكم%

)42(،.@أتب@شمنفاميستحتبواوبنلمحئم

8قىو:فى@رتو@

@@وزعونفمالنارادافها.ا"@كثروبوم

اذكر.نقديره:بمحذوتشلق

نانلا@نلاوزعتتول:@ايهف،و@دلهأرزعمقعرن،يوز4:،وئو

@لئاعر:قرلونهعن@.وشطكفهأى:@نى.،عض

كامله@شللاوافر@@لاس،إمنأالرىعنالل@رج@لضعينولن

فيمقيردآخرلمحتى@ترك@عنوبمنعأولهميمفأنفا:و@لرلع@

يارنهم.الىنصي@نمبجمعا@حس@مجترنبحيثباو@،



4وأيثرونأبعلرهل@ 4

جمثريرملعانل-أبهاوابهر-والمنى:
بمدخر.ادجمي@ا@تها.أ"

ملىأفىصج@ونفهم@ى:يرزعون،فم5البئة:أجمالهمعلىبراصلن

@اليوم
حتىللرةعقجمجاوبهفونباولهم،3خرمقيخىبب

ف@هم.@عادد@بتفانهناد-أقه-ينى

ذ.علىبدلاقه،لكدا.بقرله:،و@لبو
مفابمناجمهمماأنوعلىهم،

عليهم-،@قهصلو@تولرسله-شالى-قه-عد@و@همبسببعر).كلامهين،
عندربهم.منالر@لبهمجا.النسقأطعنأعرضواجمث

كاالحربحبموشريمرذممتبانهميئ@ربوزعون،"بقرلهو@قعبير

زجر.وبنافلة

اذاحتىفقال@،النارعلىلعرضونعنهدصاأصر@طمصبحانه-بين-ئم
ذ،.بلركانوابماوجلودموأصارلمحممعلي@مثهدوماجا.ما

تصالى-@قه-ذنب@ش@ق-ها@عليهم:عفا.ا؟منهبثهاثقوالمرأد

نجاخ.مئوبمافعلوءميئات،مناجترصر.يماوتو
اذاحش"فىلا:فىا،"نلتلإنته@طالكث@افعاحبقال

ماس؟وما،جا.ما

النارلاعالة@كهمولتأنوم@نى@تاجمد@ا:كبد،لتابمقمزفلت:

صنها...يخلونوجه،ولاا"كليم،@وفتيمونأن

ننطئ؟وكيفعليم:كناؤلمقشهدكيفظت:ننج

كاما.صايخلئبانينع@ا...وجل-عزاقه-ظت:

مناليهابفضىمماذلكأنجهومالرام.لملامسةأيعلود،دةوظ

عقايةكن@موةونجلأرح-بالجلود@لبواد@لرو@ل:@فومات.

.(9)"الفروج...

1ص4يهافبثفمبإ)؟ 95.
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سبب@لعلى@رار@مفرونلس@عزلا.يقسو،ماسبحانه-ح@-نم

علينا..،.ثهلىنململجلردلملرارظقال:.و@لتعحيب@لتوبيخ

جبعسملأتىلجلودم@لكلؤدنمزلا.و@ال@ا:@
و@رحممب

ل@فم.الاداشنامانفامع(طناثهدعالمكوذمرل:بتمجب

6@نار@ننفذآم@

أظقناقالرافها-.سانهح@كابقرلها-@ر@مصعلمدومناش

...@كل.أنكلانىاقه
".

تهبقدرص@.صأفعلقنىاتالى-أفطقنما@قه-عبهم:ألىدفىراقاأى:

@ب@
ى

و!"ةصأولخاشثمالذى،نه-سجحط"وص"ث@.يبزمالا
مذكورا.ثانوا:ة

ا!

يممنيوبهم)يهم،أحا@لافبحاسبهمرن+@وحد"%صاليه،،
العادل.@ككه

للاحادث،منم@داالايةلهنهتفمير.عندكنيرابئالإمامساقوفد

علىأقهصولضحد:قال:عه-أقهرضىمالك-بنأنىعنماجا.نها

@ذ@وصلم-عيهاقه
ضكث؟ش.لىعنتارنألا5نقال:بوكريبم

مجادلامنعجبتقالى:صحكتأشىأىبنأقهيارسولرا:3

يومربهالعبد
يه@قيامةأ،@

قلاتظدهأنوعدتنىقدأديسصبى،@ىيقرل:
فيقول:بلا.قال:3

بفيلي@أوتحالى-ا@-فيقولنفى.مقألااشا@علىأقبللافإق

منا@ل@@رددتال:3نبني@اكر@موبالملائ@ضهبا،
ظل:@راعصم

وسحقا،لكنبعدةميترل:يسل.بماكاننهئ@كاوعينجه،عا،يخخم

1أجادل،كنتف@نكئ

1عى7كئبرشفثبر@بئر@جع)؟( 09.



ا@لرالجز.
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نكلناوأ@م،أفىعلىضمليومتالى-:،دله-الايئجذهرضبيلا

وز،11(.ج@:انواونهد@رجلم،.كا@أبدبهم،

شالى-صته-س@لقيلمةبومدكلنريئلهؤلا.ماص@قالنه-صب@حاحى-ثم

شؤوناكنخو.د-:تطفقاد-@يم@نىثهت@جمرار@مبهةمنو

لاألتهأر@أيتم)بهنوجلوب@،ولاأبصارآولاحممعليمندأن
يم

لونء.همماتاكنير

نافية.وط،مممالاستخفا.مممنىلاسضاراقتتتروت،.لا:،وش
منى:انفر(اتزحعلىنصبضعصئ"،علبميهدان"وقىله:

لاجلى.ضرلعيم..ينهدلق

بهم.صطجمشهدأنخثبة@ركافةأى:

يوملهملنضبرارحممأنوأد@:
أشتمة@تبيهتجلملى@قيامة@

نضرأسن@،@اب@اح@أعاضنرناربافىنوأبهرلمفرون-ال@لها-

لابعمشاد-@فه-اتلا@تنابمنخفرنه@كنتمواكنمتثهد@ليكم
يلموايهنهأمحالم،مقتخفونهما

شا.رونهنظ@ما

ل-طت.اقه-بصفماتبهلماالا@اللالب@الا@تقادمحلىصذحملموما

صهدأتا؟ولتبما،أوجزا.،صابمننيوماالاخربايوموكنرآ

علبمثدانتسشرونوماكتم5ضالى-:قىله-تدقوطيل
ق.@@وءورأن@لهم@رحا@لذاسنيمون.أنمجرزحمم...،

الملان@.اولهم،نالى-افه-لافو

قر،ظلانة@يت@ند@اجتصعلمردظأبنعنمسموفىعيح

6الآيةبىر.ص(1)

ذلمت(
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فقهقايلوفرسى،نقفيان@رثقيف-ئلهةمئشخص@ىوثقفىثقرضيان

تالى-@قه-ونأشةأحدلمقالبطو@م.شحمفيقلوبههه
ييم

نقرل:ما

ولاجهونايسصهانألاخر،@ال
أخفيا.انبمع

حمم..علبمبثهدأنقتترونكتموماوجل-:.عزاقه-لفاش
."الاية

أنالخوحيثالفافحة،بهالاكمالمثرفيعلاشعىيهربمةألآيةأ

اجبالومن@نا@@لؤمنينوتنهاعالهم،@نلكثير.لأبملم@فه-

هثىعا؟@ئم،ت@اد-.افه-يرا@نلنعليهم

الهمأقر@ف
ورحمرأص@لر.يلمنه-صبحانه-وأألياالم،@و

ل:ظمنأقه

@لده.خدوتمانالم
يبوعلىتل:وايهن@لوت.تتلملايومار

يفبعليد،مابضولااتسا"بصفلاقهنبفولا

س.بحانه-ب@-ئم
صنجتنلنعا

ذاعوفقال:.الجاماينفريئ@ل@لا.
فاالنىظم

."آ...أردابرب@3

@سا@نانمإديوداشارة@ممذاع،و،
صرله:ةبتدا،،-وصبو،

خبره."@آار@،

وو@.برببم،فاننضموهلظنوذإيهمأى:
يعلملاسبحانه-أنه-

نهضلوساأكئير
دىرقالثأ@البم،أى:آ،أردا@عان،ا@مذا،سر

0ملاا)ذكمدى-فلان- لكلبن،اص@طمنون،فرأيها@ل@8ناعجتم2
آ.فىدنياشىء
5صرواةفإن8

نالم@فا@نارسأى:لهم،مثرىفا@نار@ذ@ب،عن

@اذا@نباال@فلاننوىيقال:يا.أبدىبفا.بهولبقا@مفبه،ننوئهمللعد
م

دأ@ه.اتامهبه

فالممحن@ا،بطلبوا@رضا)نو@ى:المتبين.منفامتجمتبوا@ان،
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عيطلوأ@نا@رصنوإ@وطيهم،المغفوبمنكالمل@.عنم،@لرضمق

فالدنيا.لىلمنيدمبانيرضبناإلىط
ذلك.الىللجابيننلم.

مىو@تا-وسكرن@مينبفتحالتب-مقالكل@وأصلقرطي:@قال

فإذاع!.وجداذايفرب-@كضبتب-طيهكببقال:للوجلت،

أعتب.فقدسرتكإلىرجعلإذاعاتي،شل:نجه،ع!عتبيخمافاوضه

والاصم
حرصمرو@مى،@

@ثاعر:@قالتى.رفى@لعاماإدعاي@لمح@ربا

يت@فئلاذاعتىكنتواننالتهشرأفللوماكن@.فإن
ثا،

@بثةالالاصبينتقدكريمة،"اتالاإهفىى@لكتلمو
نصت@@

يومفرورعلبها@ل@
ته@لنىدلاتو@لجاصة،دقج@@

اروير@و3بنمور
حهم

عليهم.@ميرهذا@بومفى

الاليم،االم@هذافىأونهم@لنىالاصبابمنصالباصبحان@-بين-ثم
إهذا@انبةو@فببم،نبمابهايسداصونا!ا@نى@@ب.4@@الافوالومئ

@ب@
الى-:نهفقال-الانيما@او

حقةوخنفهم،وماأيديهمئنمالهموافزةقرناءلهغوقيفتا"

كاكأاإخهموالإنسالجنمنفىبهمم@ضكأترتدفى@ل@زلطلم

فيهاوألنزانا@لقرلهذالا@يواكفر@ديئ@وقال(25)خا@يريئ

تصديدأ،عذابمكفزوافلنذيقى@لذيئ(26)شايرنلمدكم

@الهأعد@هجزا،ذيئ)كلأ(انمئوناشأصئوأ@لذى@وإخزينهم

إونبج@إياتنااش@؟؟جز@اظلد،دازفهالهنم@لنار،
لو،(38

نخملهماوالإنىالجنمنأعنلأياا@فذيئأرنارا!كفروا@لذيئ

ناليكرأفدامنامخت
)كا(،.الأصفليئمن

كفسر@رط@(1)
1است 6



4 فمالت@ورة0

لهمولحئناوهاناببناأى:0،0وقنناترله:،تممهطأبلكلل
@اشيلا.عليموتجررنمو.يلاز.نا.قر

قثردقنىو@ملى@يض.

أى:@ش.،@لفلاننجفتتقرلدتبن@،و@دنبسير@لبفا-

له-،،يرتهميات،

يظدلاالذىللئخصماالللا،وصريصدبققرين،جمع@قرفا.:و@

وسيئلنها.الدياسر@تأيدبهم:ئنبما@والمر@محاي@تانيرلهبغارت،:

وعقاب.ونوابوحساببثمنخرةبا،مايحت@حلهم:مماو@لرلد

نا.ئرالمثركينلهؤلا.ون@ببكي.أنانتنتفدحمكلتناأ،1والمئ:

ص
كايخها،ييثونلنىالىنياأعالمن@لقبيحلهمفينون@قرنا.دزلا@"

سإن@لهمبربنون
فيتبمة،الاضا@ورمنخلفمبمانجاقما

4البث@م

ا.،و@لعزوالهاب

حمنذحر@لعنصثرومنة،اد-ت@ترلا-الابةبهذهوبخيه

أممموسونلليلعن@يمدو@مسا@مقىبق.لهفوثطالالهنقف@
كدود،،2،،

الجنمنمنبل@منخلتفدفى@مم@لفولعليموحقتمالى-:،وفىله-

تاسظنبلماشيساقا.،وللإش
لهمواتإدلمدسو.،@نا.لقرالم

س.@تاخاقياد@
بوع.

مقتما.و@ثضلإلجبى،بحاة-@له-النى،ا@قرلعنيهموتأى:

حهنملأر"؟ةتعالى-قول-ومو
اجمحين،مهمتجعدوصشد

ملى@بعليء،?-طتبما@بل11)

كي@لأينان*،لزحرت.سورة(3)

آ:958س،"ةسور(3)



ك.،ونواثرب@ار@لجو.ا

أى:علهم،فى،الفسيرمنعلى@لالضبمحلفىفى@مم،.:4وقو
شة،جماحدكافرة@ممجملفىدأخينكو@مطلةاب.يلمن@عليهموثبت

أ،ومنه@بل،شتمض
مم.

الإفس.منمامرومفهان،اطمرشمانا

و@شو@لصذاب.لاستحتا@مت@لخاصربن،اكاش3)وب،

يهفرعلأمابهتالؤ@لسابقةالامممنو@يرلمثرتر)كفار

لو؟قال:،بينىيخماالمثركرنبهتواصماسبحانه-ح@-نم

تغلبون.لمدآفيهوألرا@قوأنلهذا@انحرلا@انينكمروا

لص@وصاللنر،منفيه،النرو(ورله:.
م

فيةثمضلاظ@نى@@داظ

ن@4.يخرلا@اظبكللأمنكإذأيلنو،مهز*نلانلفاةيال

دمحنروشدلأبا@بمم@كفارقاقىحا..فمالال@لاممذاأنوببدو

فىانميوكلء"ا@)ة:-@نبا@جل-،أبولظةلألأن@محاسابئ

ل.يضما@طيد@لاعىوجهه،

يز@.@لذى2نرا@ا@لترلاتس@ناعهم:يهنر،"زحما.لوظيى:
ئهتارلبتعلو@مقبلاليه،اينصترولابه،أمحاووسم-عليهعلا@تهعد-

دقول،نبالفو.ف@أصرانها.فروا@ندوفهراى:ا@به،وللنر،

وبرفعبالتمفقةثرا.فىعليهوالتخليطملى@لغال@.،كالت@ويش
@مرت@

"يان.لهذاواظ@بافى

المدين،علتنلوتهذاحل@لط@@ى:تنلبون،لطع،

@لض6ن.ا-صننجصرفىنوخد@م

@خرفممحلىواضحدليلمذاترلهمأنصدولا

فىالقرثنفانرمن

أالذىحملكئيرالتانوهذاالتلوب،
منهم

فى@لأسلاملعمملى@لهحمامند
نرين.و@ل@عفر"ونبذ

شه،منبررةالإتيادوكهمارفته،كهلو@علا@ث@بدلاح@



8 شلترةسر.

بم.@لكر@لتر6نحماععنساكاصرف@لحفة،لاسالباالىتلالجاوا

ظ@نذضهفقال:مملبدبناسبممقبمامذافلعليه-سبحارد-وتد

ضلون،.كانواالذ@أأصنجهمولخزثديدأ،عذلاكفروا@لذيئ

قارئيهعلىضوشواوالذينبهذا@لقر2نكفروا@لذين@نجملقفىاقهأى:

ومجون؟ا،لنى@هيه.ابدحذ@بذوترنلنن@لاتهز@ه،والصياحبا

يكأعا"@ه+المنا-ا.لبزالاخرةفىبهمولنجزابما.سااحصا
ى..ءم

ادنبا.فىعلوما

نها@لونواكالف@أأموبن@ولنزالا-:.ن.لا-قو5عا:ألار.قالا

جواى:
أيعللتةلمزدادةياشلأ،أصا@افىسيىأحمالهمسيئاتا

علأو@ايوت@اثةك!أمحالهمجماصبهملايجا،بحافه-@ه-وفيل:!

بسي@حطتفدللاعمالهنهلان@لبف...داكرلمللارحام.

.(1)0،0كفرلم

صماعهعندلابهونبمفنعريخىهذاوفىتساغبتهفىانجلونال

يصدرلمئثصيدووب@قه@متدبرأ.أيهرقةشاخاخاذمااقهعلام

لق@@ليثرشماصماعهندكه
كلة*الأفعلر@لقر@ت،علبهويخلط@ثه

أصوعظمهلمقو@شهدوالتثديد،التظيفمذافىوناملا@د،6نالقر
العيمبالفوزشجد،وعو@لسصعاليهوألقىقوه،

الديوأ@ته.-أعدا.اهجزفلىضالى-:،نرلا-فىالإثارةو@هم
جىجمهووعرتجدأ،لكلزبن،لزلا.للدلشدرو@لعنابمنتعما

د

0أعد خلى..قه،ا1

مطفلوبدل@لنار،"وتوله
ان.ي

2لثرس-كنسص)؟( ا؟.ص@8

.41ص@بد-،لحمبة(2)



أ@لربق.@
4ونو@لحثرف@ 5

اقه،علىا.عا@ل،جزأ.@رينال@فذقيافىياصدبدالد@بذلك@ى:

لهم.نه-سبحاأعدما-اقىفى@لناريضل@ثديدومذا@لمذاب
النادنلدفىلهم@ى:ا.تبملما@ؤممقلنلد،داربهالممة،وجم@

ألدام.باةالدار@ب@فى@ثاأدضمره،باتب@@"@لدا@الا،.

@@عازطئت"بجحدونلرا؟إتاكابماجزا.نه-:،بحاله-وش

فيه@لمادلا

علىوبتاوحداعلالد@لةلاباتاودمبسب-)بماحزا.نجازبهمأى:

رسلنا.رقص

.

الهم)شبعنىوح@لنار،اب@قلبوزفيولمالهمأحريه-سبحاعور-ثم
إ،الصذابلكفى.ولملرنافي@

علىا،كنروالذبنوتال@فال:.بم

)ضلولم..منعلىرالضفىاطسرةجيل

س)بروالإ،اامن0لأأصأرنا@مدإنر"أ@
أطلعنابنايارراب@أى0،0

ا@جقأ@رادنمياز.وأ@وا@فرث)ممفرالنازبنراين@الدالفريقينعلى

ا"@رناكأى:الاسفالين،ننا.@قدامنا@يهرمخت@مالانر،ا
@تتغ

فىبنكناايمرعابهم،وغفبالهم،رأ)@ت@بأفدأشاندوسحانب@مهم،

أ.)كثرءصيموأحقرهوفىالنار،شنم@أسفل

يلفى@لدنما،تباعوا،الزحما.بيئاقىكاتالمدا،تولوهكدا

اب.ال@وأل@لهوتمنىصاجه،مجتقرفربقكلصلعدإوة

حا.نجار،للأوعاقبةللاضعرارماتج@بين@قار،فى@6نالقروكمادة

فربن،ال@صيرص.عنيث@@ط@صالمؤ"نن،عاقبةحنمحنيطدبث

تالى-:فقاق-



4 فطتدةصر0

@للائكة،عليهمتتزلاضتقاموا،ثمافهرئنانارا@لذيئبن"

تحن(30)توعدونبهتم@لتههإثةوأبمثروانواتحزولاتخافواألأ

أفسمسماكفيهاولمالأخرة،وفىنياالد"اطياةفىكنمأولياؤ
احسئومن(32)رجرمننزلا(31)لأعونمافيهاولم

منئوتال!صاط@ومملالهبددعاممنتولا
)ك@(@لين@

"ولااطمنةتستوىولا
ب

ي@
بئنكنإذا@لنىأحئهىبا@تىاذح@

وصبر@ديقبلأ@يأتا@اوما)،3(حميمدودألأبمووآرةلأضهو
ا،

تزخ@شيطان@كز@ثمكتوإءا(34)حظءعظيمذوإلأماوماءللأا
)ك@(،.@ليممو@لسجعإلأبااله،ظستمذ.

و-،ناد-اقه-رنجا)خلاصوع@قبكلقارأالذينوالمحنى:إ

آ.اففى-ولاذاب،فىلالهيدلاءش

.

صذبقتي@بماوعلوا@قرل.مذا@@ئشوا@نماى:وا،استقا.نم

ل.@ض@
ور

وشفى@لسروابر.والمننوالمكر.،دناد-قه-عةطا

افدا،
برص

الاأصفىكلوطم-علبهأفهصلىله-

عالن@
نبةالمر@فىلرلافراعنألاستقامةخىالترئم،و.8@ايها@:حمب

كل.لها@لشانالاستقامةلانعبه.وفضالا
)نماتمالى:.له-نرمخرهي

ا،بوبرنالمنمصولاوربافها6منرالنبزالمؤمنون
@راعلىالاشن@توغمالمئو

جماع@تهعلى@ميالاشتامةأنوسلم-علبهافهصللنا@لنبى-يئ
ع@قىالحوات،

ظت:نال:@نففىاقهعبلىبنصفيان@فسمتج

ا.هاسلاعاق-،تتبر(1)



4كوونوشاخالجزء@ل

@نلتال:جمرك.أحماعنهأصاللاقىلاالإسلامفىلى@قه.لرصإ

أشقم...،باقه.ثمآمنت

"،انرحكزولاضافراألأالملاث@علبهموتؤلتعالى-:.وقىلا-

دزبد،@دقرلمذأ@على@رتدق@دطي@دلآنار@لان
@قهطامح@محلالناتا

تعالى-.-

قطتعنشحيا@مبهونمابش@ل)ت@لبثاربهن@عيهمالملائ@وتزل

يرمبماتبيرلميئ@لكاننوحمم،وبطشنعدورلم،نرحممالها@م@

بهم.وندنهمعدس

مجاص:لظلملائ@،اعليهملشةتعالى-:،قوله-الالرصى:،@ال

وضد@بصث،وعند@لقير،الموت،عندأسم:بنزيدوعنعند@وتهم.

ةعلبم،تتزلسنى.وقل:
مرراديخي@ا؟قلهم.و@لرأينبماجمرنهم

@او@لديخو@ة
@هموبملععدورع،يثرح

الإلهامبلىيقزن@و@وفا@

يهميشلاكفرةلن؟
دقبائع.@بؤيين@اصو.ةقرنلهم.فف@ما

2،
ة0،،

فى@لتقبل.و.مكللؤقعدففى@يلشفمرافىوف:

الماضما.فىشعلفوأتلجعقهاغموالحزن:

فىطاعهعلىاستقدوامجمازم،باغقاداقهبنارظرا@لذين)ن:@@

يهمعليهم.تتؤلال،@لاصببم
لمتضرا@نحاعةلمتقرلالملاث@،

نونالمز.أبهاا-لاتفافىالهم:أصنصال.كلوزيا.الدمفار@موت

ق@و.علانكونوولاالمستضل،فىعليهم@مونظأنتممماالصادقون-

اولاد.@رالأمومن

ملااس7كنير-ابنفمير(1)

"،8ص"لر--84عيرا(3)



4 شلتسورة5

نيا.ا،فىبهافرعدرنكنتمالتىلجبنةقريب.حاوأشروا،"

فىأولياؤآننالمرة:،فىبا"@لزلص.طاأبفا-لهم-بقورنئم

ه.الآخرةوفى@لدفياياةاط

الدفيا@اةفى@طلعلاعةعلىواعرأنم@،على@طنمراؤآمخنأى:

سلأتىةالاخرونىمفار@ا،علىبمونتو@لتى
آشلفا@بافب،@مار@@

و@لترحاب.يهربمياقيفبها

احأفوئفأنفسمتقهىطالاخرة،فى@لدار:@@"يخا@و@"
فىجفا.،.كا@قملمأعمما@ترلطيات

0متووتطبونه،تننو.ماأى:طون،مانيها3ور، 8نتدص4

بمحنى@لطد.@لل@كا.منافتمال

رجم،كفررمنلاشنالى-:،فىلا-
تلون.،ماقرله:.مقحال

ما@لنول:و@صل
@لجبكلمامنالمضبتعلفدقىولهللضبفيدم

راخه.يخهنوم@حن.ومثرب

جميعالاخرةفى@لدارإعأى:
مذاكوزلكطنهوماندصنهنطلبوما

وارحمة.@لغفرةالر@حعربكنلم.بهاةوضيان@صزظ@العطى@ح

الحق@دةلممربامرنيقو@لذيئممنازلبعدذلث@ايهريمةرةن@عوحمتنم

عيلوالى@فهدعاممقفىلاأحنومقشالى-:،فقال-@خلاص@جمكة،

إلىلين،.منايقلوظصاضا

لثهطاعةإلىغر.دعاممقمزلة،وأعظم@ولا،أحهأحدلا@ى:

."ما-كلفه؟ا.@@علالمحا@ظ@وادت@الى--

يحعلذ@اأ@الحبالعملذلكأنغبلفي.،لد@رةبغ.يمتفولم

لا.بة@شجادأدونينبئللدص



4و@لمنرون@راخيبز. 0

@قهنجصة@لخلث@اج-و@لا،ب@لرت@لعلى-ذلككلبل،وظ"

ا@دذ،.مقكا@،

أأصدولنينامنأى:
@موص

لا@لقرالرالعمل.راواخا@تعاد-قه-

4،يتربماتهفىنض@.ومرأى:الآية:ه.محنلىتفيركيرابئظل

ال.باونيامصللذيئمرمنوليىد،ومت@لازملنفهفنش@
ة،لايأتووتر،

سكلفىمامةالايةومن@وياتوذ..المنكرعنوبنون
خير،)فىدعا

متد..نضهفىومر

نىللؤذنئعامهالايةنني(@م@و@@صلحا...@ونللؤدبها@الى@و@،

غيرلموفى
1 ،

، 00).

أعىاكبينوالمردة...ألمحبةروحماالنمرالىة-صبحا@رضد-خم

ينوالمدعر
ىولانشوفقال:.عامة،بمفوغيرهأ@لمجنوخاصة،صت

@مبنه..،.لآولا@@ط-:

افوفىلا@لسينه.الخصلةولاالحسقمازا@وىولاتاى:
لاوما3

فىظيتو@ا،ذ@فىجميالةحنةاطمالآ@)ذعلبه@ا،تترتبلنىفى@لانار

نتاثحها.وفىذ@تهافىقيحة@لسيئنفى4ماا@@ماعا،@لنىتتجالعليبنللائلر

الىتعطلى-منه-أرثادأحنءبالنىس@دفع"ةلى-تصوقولا-

ون.المؤ"عباد.بهبتحليأنماجمب

معضال@لاسنة@طلةا@دامتط:@@
@ليد@سبنة،@أسلة@

دفهابمكنطباحنا@ى.،منيلىجااذااليئةتمغأنا@م-أبها-

بالم@ة،و@طهبا@ص@،وغفبهبا@فو،فنبهتقابلبانالحنات،منبه

بالماحة.رفظاظنه

عى*\.كنبر-7فيففبريجع(1)
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حمبم،ودكأن@محد@وةوب@4دب@الذىيإذاسباة-:.وفرله-

بالحسنة.@نبنةعلى@فعنترفب@لقالجالة@لانارببان

جمق@لودمقعليك،@شبق@@ب@مر@لصل@قو@لرد:
@قرب.@

@نا:به@دوالم.يلار..الماءعلىالاسلفىطلقالاعل:فىو@بم

صد.@مدوق@ديق@د

اب،أصا.@نىركصدصاربا@لىصنة،يئه@ل@دفحت)ذاأتأأى:

ن@من!أنه@@ايمريمه@نفرس@شسانسلانضد،تربكانه

فا..با@و@نممابالمجر،@ابل.ضم@ومنع@اءالا،وسا،إلي@

نه-صبحاعقب-النفى...مجاصقالنحتاجالاخلاقط@ولماكات

أ،الايلقاماوماتدقرله@لسايهبرا@@لشطهعلا
لجقاماوماوأ.عبمبئ

."عظبمحظلاذ:@

@لى@الق@لابقة،اءماد@اكربمةنلدإلىبردياماما،فى،و@لضمير

أحق.بالنى@ا@فعرأسي

ةاللمررأصهاعلىال@النلبخلاقا؟بنلدقياميظيعوطأى:

علىوالمكلر.مبروأافبنالابادضة...اسش@بازومقاافهالى

ذى.ا؟

منلكبير،افمببواأرافر،للظحبإلاعاأيضا-ومايشعلبها-

@الى.لهتاد-اقه-تويخق
الا@لا@.رم

العلرق،أحملسمرشتفداما)بمربمة%االاياتمذهفىلوالمتا.

شالى-.لقه-خاعنتجهدرفعلتىشاارصافل،وأفضل

.

ماالىعبا"ن@-@حاارضد-م
ماو@.:@نن@يهد@لشطان،عقيعدلم

ا@صإفهبافه،فاستعذنرغ@لثيهكلانمنبنز:!
ا@مليم،.خ

طرفأوةالإ%إدخالوصوأص@،فيزوأ@نروا@نخىوا@نوغ

السافى@بلد.



4و@لعنرونبع@راالجز. 6

وصإئنا:والمر@ر
فسان@@وك@.شطادسة

ومخطكمخ@ك،تئيرسةوسان@لثعامنلكتعرفرند@و@ل@ق:

إلىحما.نالخ@.أىباقه،فاصتذ"بهالى-@اقه-كأسماخلا@على

الحلبملدعايك،السميح@رنهججاانه،لشطان.جمكقب@.واصتجر
عند.د@طانيهد@دععلادقاثو@@لك،أصبكل

د@م@المؤسنثدقريمة@ايمربةفالا
صسنحيهالذىج

@لثيطانس@

@باقهالاستافرومرالاوكبمه،

@لقادرئى.بكلأيطيمثى.،لكل@سيع

ض@..كلطه

ال@ؤشين..،*يميم@أطاتو@تو@@ايهربمة،@شارأت@منهوبد

ته،روق@وحدانبته@@@لدالةيخةلايرلادلةأنرا@اسننه-بحات-

تمالى-فقال-

لل@نمسىلاتسجدواو@لقصر،@شسو@و@لنهارالميلآياتهومن"

(+)تبدونإيا:كنتمبنخا@نالذىفهواسخدوار،ولا@

يئال@استكبروافإن
ومو@لثهارباليللهيسئحونربثعند

لناأقىفإذاةخاثى@لارفىقىئكا4آياوش(38)يسأمونلا

كلصإثهلمحى@لوقىأ@ياها@لذىإنوزت.،اخزتعيها@لاء

)93(،.تديررضثه

1بالآوالمر@د الداله@لاماث"انه..إومنتالى-:.فىلا-فىت0

وفلوت.@الى-@نه-فطوحداعلىوأضحةدلالة

وحوبوعلنمالى-وقدوت-قهوحدا@تهأأ،ومنأى:



ض@لتوةسو46

الطريقةبنللاودلقمرولثص@وو@ا@بلوجردله،دة@لج@)خلاص

دتبقأ.؟@ددوظبقهوبؤدىعم،نجظامبيرالجيعأنحث@لبدبمة،

ينشىلا@ثسىتالى-:،فال-
النارساقيولاالليلالض،تمركلناد

."يسبحرنفال@فىوكل

الذ@قهجلوأو@لقر،ولالاشسلاتجحراتماد-:،ونرلا-

وحلى..لهبالسردروأ.@عالى-،لنر.لنودمحننى@اصن.،

ما-كيرلأ@ما-القحر،ولاللئسى@ناس-أيها@تجدوا-لاأى:

كلخاقلنىقهوعبادتمطاتمجلواواتالى-،لقه-تنحلوظجمةمن

فلأ.لهتجوزعبادتمتكوانووون@قاشبهتم)نيهون،9"ذفىثى

وجلى-عز-

تقيم@لكر@ةفالاية
جل-محذوفه-@بادةاخلاعى@بوصمحللة@ا؟

تمالى-.عبادةءير.صوتنه@

يرضسانماو@لشر،الثسىمجدواقرمعلىردمذاالجل:نال

)سقرع@لب@الإيذانو@لنهار،اليليعبحرالملهمخ@لذربة ا
دشرو@صحس

لاتيامالتىعرأش1،2حلافىالخلريخ@فىبنظمهما@ما،@لسبردي@رتج@عق

@ه.!2سلدفىالكلنح@مفى:@ص@وضاصبن@انا،لها

معالإنا%صيرالارخعنمحرنماول
أن

@
و6كرةتئلاثه@ا

دةالط

لمحسلدرنةا،فطمآباته،وشقال:لمالانهلرنث-علىالمذكوتظيب

لهفىشالإناثبفصيرعنهطفميرإ،خماواحدصاركلالابات،

رر(.خلتهق،"

حد.،وتعالى-انه-عبادةعقالجاهلين)صيهارأننه-سبحابين-نم

ديسبوربكفالذيخضديمروا،ا-فإن"فقالتشبئاإيههقبنقص.@ن

رمو@ل@ارباليلىلا
امون،ي@لا

4@ي@د-،صلضية(1)



4كلاونوالئرب@ار@بو.@

فلاقالى-قه-اخلاعى@لمبا@قعق@لكلمرونمزلأهتكبفإنة@ى

موتقي@للان@.قرفي.عندللنبندإنكريم-"ارصللهاتحزن-

بملون،ولايسامونلاولمو@لهارباليل)"،دبماثةويمبمونهلى-تا-

وجل-عزه-لصلف@عامنف@موضو@اطائ،ايالد@لباندذايملا-@

فىتاد-أة-وتجينفريئ،@@@لا.صسانننهون.@لكريمةنالاية

يارو@البلبايبدهنام.جم@لممخلوتاةنجمنمه.نعادكم،ومحنعنمفنى

كلل.أوصامبدوذ

يفو@لتثرفةالم@محندقيربد،عندتالى.مرله-فىيةبا@@والمر@

ن.الم@عنديةلا

ننجأى:@القدر،@ترط@وابا؟تماملك،ثنينءنيفا4،وتر

@نار.ر@بالبلليشحرنربدعندلنيمفاوشاكمفلهمإ-يهروا

و@لأرض،@سموأت@سنوك8اد-:ت@قولا-الابةبهنهوثمبيه

و@فارا@يلسونبشحرون.ولاعادنةعقونيىيمبلا@ند.ومن

."دويفترلا

بادةإخلاصبعلاوص@دادةنهاإمنىفأخرة-؟بحابين-ئم

ؤتأ@عبها@لا.لناأ%@مبذاخاسعةرضا،ضىأنديهاومن؟8ففال:لا

ورت...،.

لعدمألجتإذالارفر،اخئصتمنبة،ببسهياأى:شمه،خاو،

منيابروؤ.قبللباتباتحركتأى:)متزت،هوقوله:غلهسا@لطرولش

اذا@لناتنوعلت،،)دتفحت@ى@رت،5واص@علىور.ظ@وئد

فيءباربتال:عن@ثخققتنمله،رتانت@الارفى،ى@دم@ورشربظ

رفى.الا.منالمرتفعنحطابوة@لرومنهسرففع،و@لازادذا@

ا@هاأكد-وحد-لاالعبادةبوصعلىالدالةشالى-اته-إومن@ى:



فطىسورة،64

محالزلنافإذاجمامدة،س@يارفرالا.فىىالماقل-
كتكتراللرأرتاابئ3

عظ.قدضطثمبسببه،وارتفحتبالنبات،

د@لسروجربع@ديث@@نلا.خاش@،8بقرلهناسبحان@-.وعنى-

و@لى-تطفه-
دوأطم.،

لطش@وع.بنابهو@لطاعة@لودعنيث

نلا.ذ...،ما.اثرضرىو%صان@-.ناد-الحجرةوفىص

يا@ودببمأنفنابنيظ،ام@وعف@بث،عنكانكن@دبث@ط

ياة.أطنتدإنبل@لذى

آشخاشا@إن@بث@شلحبفىكننمانألاك@أبهاياتعالى-.تال-
"،1(.فىأب...

ت@رش.علىكلإفهلمرف،المح@ىأجاما@لىى@)نتالى-:،وفىله-
ير،

و@ل-.صة-بيا@لظا@و@ص

لقاثوشها،@لنبلتجوفيمليها،@لطربنولأحباما@دذ)نة@61

ث@.عدكلنه-مجا)نه-وفثور،@يثطرقمح@المرن@مجىأنعد

قدير.

الاياتتجا.ن،ما@لكلفىاقهةق@ىمظامرعنأءدبثمذاوبد
حم،ا@حر6ن@قر@وفدحتالى-ن@-2يافىيلعلون@ديد@لدينذ@بد
من@نوتبينأعدائه،مئلفبهحا"وسمعليهاقهصلىالنبى-لىو@

نفسه،نثلرمملاعاطحل
ء@...وحد.شهملسيئاعلىو.

تمالى-:نال-

8@طجصورة(1) 1
5ث



1

ونوالنريحربزء@أ

@@لجقى@أفمئعينا،لايخفؤنياتناافىياحدونبأ@لذين"

خملونبماإثهماشثتمامملوالقيامةيوتمإبمتأقىشأنمخيز

(41)عزفيليهابوإنهجانمبالذكريماواكفزبلق@لذيئ)،(بصيرد

("2روإحكيملرءنولامنخافهيديهبينمن@لباطللايأتيه

ممرةلذورئكبنقبلا،منللر@لقيلإلأماقدلكمايمال

ففلمتؤلالقاراأجممئاناقراجحلناةور3،(ألهامقابوفو

الذيئووشنالا،خذىاشواللديئموفلوعربى،أنجعىا"اياته

مكلنمنينادؤنأولئكممى،ميهمومروقررنهمفىآظونلايؤء:

كةدورلافي،فاختلف@ى@ليهابكلاتيناولقذ(44)بميلإ

نهفىضك@انهميخهم،لقفىربئمنسبقمت
من(45)بس

فلنفه،صاطأعل
."(45)البيدبظلأ@ركومافعليها،أسا،ومن

الاصتقامة،عف@يلوصادالاطن"وقيلحد5تيالى--4وئر

الف.@ع@و@لمدول

أ@عنإذامالمهفى@فلان@طديقال
ةاض،،فىاللحدومنهاب،و

حم@.ا؟دونفهناحمبةإلىأيل

ا،لافاصدنأوياولرطبانينافىثاذآياق)ط@نيميلو@الذينانوالمحنى:

باتنو%ن@عليهاست@اتلما@لتدبربافرفيهاوعمم@ويقابلوعا

عنبنازواليرنى:عنا،لايحفونذلك:،يفحلونالذينلا.ص

ماإبعة@قششرنوسنجازحهم.مماوقدرتنا،بحرفامختمبلناةط

@موأ@.و@@طقعقومارالطدوا

3 صى0

فعك(



شلترةسو*6

ضالى.اقه-لابيالباطلنحربفمعلىلهم@دبدنمبل

بن،@لكلنروعانجةالمؤشفاعافبةببن@لئماسع@لبونصبحاة-بي-نم

6منايأفىنأم.خيرفى@لناريلقىأفنشال:،
ك@القيامةيوم

آس
@

"*

@فيهونبات2فىياحلىونالذينأنجمانالاص@تفاممفامنوالغرنى

لموتهطرلىوصاروا@لشاستجابراالذينولىدنار،فى@الإلقا.معيرم

من6منينجانرنالمؤمنرد،
@

لقيامة.يرم@فزع

نو؟اكرصى:.قال
@

نخ@@بدخول.فى@لنارقا.ل!ابلياأت@ظامر

ممنا،لانالمؤشاي@ابئأن)عنا.انجل!،مالى@لنظملىلمعنهعدللكنه

عفبرودأوأم،أعم@ب@لض
وأيقسر،@لترعلالدالبالإلقا.رلا،

خو@رضا@بالاخيارعلىكأداكإلإنيانعر@نافىوبر
ل.دضق؟ألا.

"،.(./الجنة...

المأضرولكدصير،ت@ملون)"،.مما،ماثتماعلىاءتمالى-:وفوله-

ماثلل@رنأيهااعملوااى:
ةاعمالمنثم

تجحه
عليلانحئلإنهاا

ع@هاآوسيجازإعلى@مال@،وطلعبم،بميرلانهوجل-،عزخالقم-

فه.نستضأيذى@لعادلزا.ا؟

على.والر@قهديداعلوا،لى-،ظقىله-فىصا،نالمقمودش

اكفروالذيق)نفتال:،نثانهديداظمابق@دفه-بح@لضاف-ئم

جاءم..لمابالذكر

لطم؟فعذ:نالن.وبر
با@قرأندذبقكفروا@ان@ثا:جق،مما

ظرونوسم-.عليهاتصاقه-رسولدنعلجدمص@لكر+يم

يهربململقرثناتأى:انه،5،0ضديدامذابابونتأو-مالكون)و

ا.ك@-3الآوحصر-نفسير(1)



8*ونوالئربما@را@

@

الىيرطلهمالتالرمذالملوصم-،عليهصلى@فهبه-مجا.النىقفى@ط
د.و@ر:االهدايه

زمانكلفى@لناسيعنل@ناقفتئدحكته@نصبحانه-بين-ئم
علبهعلىافهرسوله-صد@وسو@دونه.وحمافمن@صلدلا:محلان@و@

تينحمى@أنخموفىفى@لاظو2ياتانجمففال:،محنه،بالنهنيوسلم-

الحق.،...أتلهم

2لهلمحبالاياتفىضوالمر نتهحداوآعلالدأا@زوبرالدلائلتا@:يا0

سم-وعليهملى@تهلا-رصصلىوعلىسبعانه-ح@

الا@ق:%
جمع

اة
لقال:وانجيه،ومو@لناحبةجمحء@-كاعناقث-

@فولاكرفوبها@اا،6@قفىإذاسارب--@كفربقى-ي@فلانأفئ

الن@سنطالحوافى:
افطار@لسو@تننائونلووحدأنينادلانل@س.

رعوزاد،ماوأ.صرياحو@ار،@يلومجوم،+قروثهر@نرض،وا،
وعروبرقورعدر،وظ

ا
عق،

@

و@كار.وجال

باع@بنهم،دتىير@هاالخارجيةئا.ا،فىتتناقصمظامرعلىسنطلحم
اصصرمننهمرعفاأ،ماطر@قعقأنعسهمفىقلىرتاعلىآنارمحنط@م؟

طبق@اروعنوروح.وعتل،@،وفي
نقمة.وشةوجروض،منبميهم

لناسبطلعساعة،كلفىبلبرمكلدمىومحده،تالى@افه-لقولفد@

@لىندلو@أقم..،ون@الائلةمذا@ايمرنفىجديلة@رأصعلى
محةوعلىوتدرته،تمالى-@قه-وحدايخة

سول@ربهجا.انىالإسلاأدبن

و@ملام-.@ملاة@@ايه

اص@نافسهبد،يءعلاكل.أيهبريلىكفلماو5تالى-:وتىلا-

بهعاب.أتعلددا،ف@ورصعفادلمعلىفرفي@ل@لتر@عوق

@بين.-،،:!ل@هو@محدربهمنوصلم-عليهاقهصلى@لرسول-



فملترةسرال@4

ةربلذوشفرإنله،بقوحيهدترا@ومذ@تسليةبذ.صبحات-عال-ثم

"أليمكابوفو

الامياموما*نجلد،اند@فلإخرمايخلنلالال@يقالما@ى:
ة@نفرف@يته،سر،يتهبثرتوثكفىاربدانصبروأ،ظمبركاكذال@.

المكذ@ن.@ار@أليمعقابوذوالمؤنينلحباثهعظجمة

بم@ابهر@2بلترحولانأروماالت@صضر@لثهاتعلىفه-سبحارد-نم
فصلت؟ياتهإلالقاراأجمميانا2ترجملنا.ورفقال:.كمألةصرسددا
ا

وعربى..،.

علإمقبعلكل@ربى؟بنهمهلاالنىمعلى@لكل@الئوالاعبى:
عنوف.ألمبنهصوعربى،اعبىأوفىله:"،با@عر@لنطقجمنلا

بلةالقرإ6نعذاأزلناور@ى:
@

@ترآنهمذا@اقىلملارا:ظمجم؟

.@@بلفه
جم.

أتب:صإيلعلىرىأتةميلفاراا-أصأراا@@ذن@فعلنالر

ة@لضا@ايهتابمذاتووذحمت؟فملتملا
الىتجبالاضاضنم6هانفه@

بى؟صلورصأعبىافر@نفقالرا:2خرقجبار،وللإ.؟
لهأزسوا.الإبمان؟ن@رمرانمالماواحمت:@لئةهذهمنوضدم

بههبلنةم@لعرب(بلغة
بم.

الهذا@رثفر@لضلانسعواظلوا:مابينمقكلرااعر"4ؤوت@م

نفهمهعربى@بمانملاشوظراالاعزضواعى،بلسانلقئولرني

عربىووسرلأج@ىأقرانببا@ق@،1:صوبفهأصب@بفهجطناولو
ئتسنتالاجدالهمورا.منلا@قعحونباح@ونللاندوروبهذا

فامة.وا@

د@لأ@بارعلبمبرد-3ؤيىافهلاصرصتمالى-لاقه-أمرنم
5وضفاهى2منراسلادكأمونلشال:،@طبنم 0 0



2رنو@الثزاخ@لالجز. 6

يلدبئمو2نادقرامذالجاحدبئ:لا.لهزكريه@@اسو@أيها@لقل-أى:
@سكا+منفى@لورلماوشفاءالمشقم،)دسر@دهدايةحقا،)يمأإكنوا

رحمةوضفا.ماص2ن@لقرمنونزلى:.اخرب@2دباة-ل-@،

والذبنل:.ظهذا@نكنابس@ن@ل@وقفصبحانه-.ين-

اأعتاببهاإى:لايزمنرن،

يها@.ض@ا@اع@هفىلوبهق

ماينهم.حماعمحقفىآذأغم-ةأكماوقر،ذا@مفى؟،
ومحفت@%.عنظوبهمعيت@قرأنومذا@أى:ص،ومر@م8

بهد@.الإش

عدلمضيعذم"ببيىن@@قيعادونأولفت@الى-:.لا-وكل

فلإخراجمم.الاتعالى-أقه-لؤلهما@لنىلض2ناصعقاعرلضم

الى@لنرر.@لعلل@ات

@انط@سفىحمممملهمبا@قركنىيختنرالمالذينفرونل@@ولدأى:؟

بتلولاتنا،منهلابعبيدتونس@مئنادينادبهمنكثللم،بما%
@ندا..حليهوتعنوبين.المناص،بينثاسعةالمافةد"رصشيئا،ضه

يالجمد،مكلقشبناثرقاوددقالى-:،-4طو@قر@:ظد@

ل.الثيمنثملايةلمقذلك

لرو@ضزب،هنتمصعأفتبفهم:لالسبثالأةالنةأملوع@

مح@ب@يدمرضغكاينادىكانه@ى:ير.مقتنادىانتفم:لاث@لذى

بفه@ه.ولا@لندا.@و

ببد،مهنمن"إحمائهملجفبملضاعةبرمبنادلن،@ظعاك:،@ليوظ

".،وفظيجغلتريههمأشدذلكيثرن.

1@رطى-ك@ ا*.ص0



ضلترةسو4،لإ.

@اكن.وم@زمانفىكامعدأ@ا@لىكريمةلابةاض@تدبرومن

الىنبشصمقوناكوتطببقا...وحماعانراتالنرأن@ذايغمن

جمهم،رإلىورجساصححهم،علصممالاثلكإبزيدلمنلا@ض3ن،هذا@

حمل@.علاوحى

صم-،وعابهأقهعلىلرمحوله-فى@لشليةبادةسبحانه-،بئ-ثم
ا،)خفأن

@ر@قد@عاد-:فقالفدبمثى.لرسلب@جا.ماثانئمم

كلئتافايهابمرص2نينا
"

في..،.

مدايةليكونالترر@ةبهيها@لسلام-عليهمر@-نبيناتينا2ولقدأى:

فهوفه.به.ن.2منفنهممذا@ا@تاب،شانفى@تافوامه،،لضونررا

ذبألا@وصيه@@ايهرايها@لرسولربدثمنبقترلرلا@ة،

ولجكل.يستإصالمعذلبااديخاىأمتدمنلايهذيين

تبدهم.مقابقيند@كا@ملكلامكهملى:بينهم،دقضى8ذدرلا
شدمنهلققومدهركف@أى:كم،ط"

ضدمقلنى@ى@:مرب،

ا@.ذطول@قكفىيميثونجمالمه،@صشصربة6نهذا@لض

عالحامحلمنقال:.لاتتخلفا@شهمنصنةسبحافه-بين-نم

ظننسه،
"فم@ا..أصا.ومن

ةثررط.بهجدجماوعمقلجقه،آمقبأنعاءاعلعلامنأى:

لنفسه.@مالحعحلأ@

و@غالمملمذافنررسينا،علا@لومنى:ف@لبها،(لا+ومق،
يها@لرسول4ربدولي@أى:للب.،بظلاع@ربدوما8وحمدمامليها

بنمت.ودبالمبقدرة،النيرنجلقهملحبادءظمبذىركرب@م-

مبالض.يخةولبتونجار-كلرفب-صبفةكللام،"4شر



1ء7ونوثرلمىأطال@.@

مروأالممروفولالهاصالاب@من@وفىمدمه:.مابفى@اللا.دظ

نفىلمزمةيصلااالبالخ@نقأنومعلرأمباف@سن@نبهام،نل@لفظ@.أد

إلا@بافت@ينفرلا@ر@البقتالليسريدضلا-:نترلك-@ن@ل@@مل

فر@أرجال.ل.نلةربماأنهينافىفلاقتل@3،فى

ألاية"ذزنالام-ظ@هوم@المبا@نة-بنفىلمراد@أتلومو"

طه.@ى(لم@@ق@ب@@لمر@اصالهاوا.

طصي@انفىأن:13"@@@اةب!لألإش@@داا@الواشوت@
ة

@نا،اف@

ذل@منمن@ظلمنفى@بهالمرادأنعلىمادلةفياتفى؟ب.@

يظملاأمهإن5قالى-:وقر@ه-احدا،بدرولا@ظملى-:.تار-ض
@شينا...الناس

شالصيغةلاران@ظ@منجةففىالايه،قىباتفىالمرأدانومنا،

فتمالنسة،بهاادامرلقت.
@ى:ان،@بكقولهم.@فب...يا.@ع@ق

".،،1،01لنعا-أىوناللبن.ذ!

@ماعةقباءا@علمأنالكريمه:رةالصه@لىاخر.فىسحاله-ئن-ئج

يإنااحيرنبلى.للزظبمنيساملاالإنانوأنوح@.،نالى-@ه-@

للادلةإناسبيماناشفتفدتعالى-حيهه-وأنوش@.جمثىثمرصه

بحبثون@ادىابمرن@داطر،قوسانفهمفووحدانشه.توقهمح@

تعالى-:ل-ق@ميه

بيه"
(2لا

مميرد
كامها،أمن.غر@بمنتخرجوما@لالامة

از@@ض؟أيئيخ@ريهمإلألشونمولاتفعأصمنوماتحمل

ر@(1)
9ئنتبطىلثبخ18.صجىلمنقاضمبم@@

دالحامسلبزءأد(3)
9

ون.مض



ظتوةسو*،

ا@ا@؟آذنك
قبل،مننيدصكانوامانهموضل(47)ثمهبدمن

منالإنسانلايسأم)ها(محيصمئلهمماونلؤ)@
بنواظير،دعاء

@ضر@بدمئمسارحمةأذقناهول@ن(49)قنوطيخئوس@لثر،مسة

رب@إلىرجتولقئمة،ظ@لثاعةأظقومالى،مذالئ)"ضتة

منوأرزيقنهملمواكلبماكفرواالديئفلشفئ@شلاصنى،عنهلىإن

عذ@
بجانجه،وئآىأغرفىالإنسانروات@اوبذا(50)غليظ@

منكنبنأرأيتمتل(51)ضس9دمافذو@لرأشهوبذا
عند

أسزجمهم52)بيدفاضقاقهوكنأضل"منبمل،فرتمثميم@فه
أ@وقالافاقفىاياتنا

أيكفأوالخة،ألألهميشينحتى@م

منمريةق@مألا!(53)شهيدشفي@لىكلأ4أبكير
رلق@ء

بهم،
/

محيط.ثح@بكلإلأرألا

اأ؟.منثمراتمنوعاضرجاعة@ا@علصد@يه.!"الما-:ت.له-وقر

جل-وكزلى-الخالإنز@دخالهء،له..ةلالمولاتفعأل@نتحم@.وطا

إلىشر@رناد@للصصى.،بكلتعالى-عد@ه-@اطةول!عة؟@لسافيامبرفت

ذال@.عنصئلوا)@اإذبؤلونهما

ثرقلإاخل.انسة@ف@@رعا.وص@@ح@يم@ر@ا@@جم@عكلم:لأوا
ثمراتا@رجو.@لاعة،تيامعمجععىوحله@الى-أفه-إلىأى@

4)دوإربعالهالانفطولاحم@أ@قوما@كملا،بدلخل@ئة@ل@@و@غ@عن

"أن@ءن"قرلاوفى@اتة6مق5تر*لىش،5وحا@-.وعز-
دةخه

منفوله،رفىاق.لاشرجمدالتأ
إتجدائية.كاكا،ا

وكذلاىافيفبحيبقرلا@لصا@يول@لرجملقدقات:@ن@نا@:لم@قال

نا؟و@لنجوللكمان



لطا@بز.
4*والعثرون.مى

شالى-عاله-مقنف@أقه،الهامكومقلحادع@الرجل@قىلأماقلت:

مماثم.نىو@بزمأ@عفلابمكلموالمفجثونا@ايههانوأ.)@يه،يرد@انس

رعلملاضيب،ووضجففلنإدمحا.كاشهيانماشة،@يررنه
ت@الى-اقه-

لسفيهبثركهلااشابه@لجما@تلرعللمهو

بومومال:،القيانبوم@م7منالمثرفيتجرأسبحان@-بين-ئم

نهموضلس@د،مقمناماكذ،7راضكافىظأبنيناد@هم@
نوايدمونكاما

عصى،.كنمالهموفلنرأفبل،من

أعلناكفناك،ومعق،أقدر،بفعل.منصر@يربموالعلىت،

2وأخبرناك به.)علامهيربىبماأعلهاذاته.بؤيخر.نف@ذن0

بهمو@لهمببخملترانماو@مزالا.و@ك
@لعظيم.للوثفىمذا

ليقين.جمئمئاو@الض

تعن@ولتحتبرفل-دحاأكا@كر-راذل@:
@لثركينشا@يناد@قه-يوم

يوملهمفيقول
بولمليضمروقتبموغميكتملنبنصركاقأين@لقامة:

لمءي@3لوشنرااوالى
دقدلملناكأى:آ@ناك،لقدربناباو@لتذ@ل:@تحسر@يلمل8را،،

واعترفنار@ب،عا@ابهشفتفقدي@،ضل@بانيكهدأحدماشابانه

لتهار.حداالاتباند

منبد@ونماكافوأ@إلمثريهنمزلا.عنوغاب@ى:منهم،وضل،

مناديافىنهوجمبكانواماأى:قبل،
أعن@
وغوما.م

لهممندباولامهربلابافهوأي@را@ى:عيمى،قمافم.وكلئواء

@ذاب.@مئ

هرب.ذاوعدصااحبحابحبصحاعىفاد:

4،8س@لىلبلإ-4لبلحلبةاأ"
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شرفيئرسل@@مسهأطنردعا.شالإنسانياملاقالى--:.وترلا-

النم.ألوانمقوفي.للالح@منللإنسانعليهبللما-بيانتو@لى،

ذ@.أفمجابماصيقهومن

لالمو@نابى،@جمنسهاو@فا@@لايةمف@نىبالانسانا،@لرأنويدص

رؤكم)ذاصادفىن،مزشون@ناك
باصابتلالم)ذ!ويمروا،لنحماقه

مم@@@ذ@دلموما@للطانو@ويخاهو@لعحةالماليشملمابا@-س

وانمرتبهوضعاؤملهإذثى.،مذانن@سئم@لالمال،م:

بقالةعلا@ى.،صولاطرجا.عنالانسانظبينقطعأنديأس:و@

به.أظفرفىفقد@رجما.)ذافم-،بابشكذا-منفلانيئى

ببدوبانو@فنه،وبههعلىلباسذلدأشب@ران@فئوط:و@

مموما.متنانلايهسرات

جة@لائارلن@رمن@تنوطبيما@أحاال@اتلبعقدا@لضى.@لياسفكان

الإنسان.كلكاعلاطرق@@@@

فى@لنصم.والسعةلنوطلبمنيهدأولابملرلاالافسانلاثمأم@ى:
اليأس@وكاليرأى:"قنوطفشوس"مرضعسر@ومنيرعسهنول8

ذلاءف@ر@نفسه،قكرجثوفضله،تاد-@قه-رحمةمقو@لقنوط

علىهيمه.

)فىللاضارةالمبا@غة،عغمقرماوق@وطيئرسسبحاة-وعبر-

@لر.@تربهما"كندوجزعهحزفهضق

مولث@فتنا.الانا@نقال:مذاعالاتشأخرىلهندطصبحاين-نم



475الخامرو@لمرونا@ز.

ولثنئمة،@لات،أظقوماسذديترلن@هفرا.بمرشمنا-رحمة

"،.لحقضحرلىإقربىالىوجت

ة
@ربا@محةبالمال1@نتع@منانضد@لححرالإنسانمذاأعطياولئنىأى

رالنروسبيلعلىانقرا.إنا...مرأوافتركانأنيعدمنبير@ا،أو

ى.وطجمدىسبفىجا.نهاشح@،؟ى.عل@ه.أالذىطاو@لبطر:

أتلكتدوعا@ى:نمة.ظ@لساعةأفئوحاترده:،ذددلىيفيفإنم

ا..جزأوحاباأوبعث@مناك

مند.لىإتو@لتقربر.ضصلعلر@،ادرجتو@ئن.

فى@النيا.ش@مئنيلأمماوأفنلاصنهراعند"لىان:@@الحصنى،

عنابمئولنذيفممملوابمااكفرر@لذبنظننبنئتاد-:وقو@-

س"ت@لاماتبةي@ان@يظ،
@لاحد.الإنانمذاعيابهرنيا

@
تق@ص.ا@بهرماولنرنجم@لبئة،باحمالهممرش@ل@ئزلا.فانعل@ن:@

3لشبان.
والذل

سجحلرنأكما@ف@بضو@واطممر@مة"بدلانلمرا

عنهأو@دتصصنهكلك@يهنملا؟غليظ.@ذ@ب@نودنذيتهمعلها،

لاء@به@الذى@لظيلاقكارأر@جانب،سنبهم)حا@اخهولثدته
شه.بضرجأنللإنسان

أنا)ذامرفقال:الإنان.حالاتمنذكر.ماسبحافه-كد-أنم

وطاعتنا.بمرناعابهترجب@تئفح@نا@منبنمةان،الإن@على

فاو@ا@تنا@رج@عناعرضراى:صكانج@،6ىوضأس.

وأجنها@ر.كبمن@فمةهذ.أنو@سيخر.@لى

و@لعاشوبطر.@و@ك@ألامخر@عنكنايةنبه،مجانأىوله.وش

ممنه.تباعداذأكدا،مكلنعقفلاننأىبقال:البعد.و@نأى
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مذاط،طببانعربفى،ل@اءننرالرمهذالم"ن@الى-ونرله-

ولض.@ث@حالهفى@لإنان

إجمبرلهالنحمةيناإعطاحالةفىالجاحد،الإنانذاحالأ.كداأى:

و@حد.وبض

اراء.@اعئوب@لدعا.نا.@ذ@ل!وب.بتفرع@ثدائد@هالش4وشحالا
لهتومنها@ةكلإيريات.7تا@ا.@ايهربم@الاياتمن@وفى@عق

)شننى،.ر3أنلمجطفىالإنان)نتمالى-:،*-

او@قو،،جز@لئر)صهإذملرعاخلقنانال!إنتالى-و@وله-

عأ،*ير@نراطمسه

لا.مزيوفيلنوسلم-عل!لقهصلى-4رصد-ظأل@ه-@رثم

3وحمالاجردمؤبنال@
ثم@ملد@منكاقنأرأيتمإقلل:ظ

@ذاكاناننىأص،ا@دبن:@@لهزلا،د@ايمرصا@أبهانل-

نالؤ2ن.
@تر@لبرامينا،ف@ورمعبهكفرتمنموحده،لخلى-أقه-كد

يه.الايمانبوصملى

يرهثقاق-فىمرممنأضلنه.ةشالى-فىله-فيوالاستهام

بببون-@بها@لكلنرمنم-ظلالاأكثرأ-لاوالانكلر@ى:النفى

ضدبدأ.قورامنهوتررآكه،)تجمابمولل@.سادأنم

أجان@-.يى:شق-ق.@ةواالماداالخا@ن@االشات@.ممعقوشق@وو"

طعبهششفيرشضعارخالفين:كأو@المتماديينواحد@نكلنح@ة

مذافىلجنراتدباكمللإشدبالبمد،شقا@مسبانه-ووصف-

بعيدأ.وضوطابهيرأ،بلأالنلال،

الدبرولالثا.علىلهموحث@لكافريئ،لهؤلا.كجلبمة@ص@بةنأ،



4كلاو@لثرونالجزءالحاص

ئصرممنغ)يمابأى:بز،عزلكأب"
صمنلهتحالى-اقه-نعحمة

نبدبل.أوبفف@ر

لامنويدبهين@لإاطل.لاياتيه@ضال:للعنىمذاة-أكد@سمبطتم

قلا.@ات،منأىبهةمنى)يهيتطرقأن@لاطللايصتطيمأى:خلنه،

كافته،وصيا4@كم@اتكفلقماد-@قه-لأنفاه@ج@ولا@ق@مما،به@

الظوذ،.طلهوإتالذكر@اقى@نإنا.*ن@الى-.ل-3

وتاولاون،أنطاءليهعلن@ماقك:فإن@ايهثما@:،صاحصقال

نيفىبانبه،الباطلنعلئعقجمكابته@فلفلقهوايهنبلى،

إلاطاعنطئبفلوافماناوبلم،صا@ساديلم،تأوبإب@الدضولمماش

لا،."سضعلا..إلابطلىقولولاممرنا،

كبماط@مهملدئمنزلا@لكتابتأى:حميد،حكبممنبلتنزله+ونو
قحعى.لانم@أسدى@با@.ما@امح@ود@له،رأشاأقىالهفى

-3وعلي@اقهص@ب-"سبمانه-س@-ثم
فقال:ل@دأئهسأعاب@عا

تجلد،:منللرسليخلماقدالالكمابقال"

نالهسا@لم@بماطلةفرالا،نبم-.@اح@أيهحا@دسولمخزن-لا:@@

دصلهم.@ضعلبهمبقونلالالمحئالندقاماناوه@إت@لثركوندحقك،

سم،ومبهانهصلىسول-@لنابةفىالاياتأبلغمن@ايمرقيمالاية
ةاعر)ضرايد،قد@ماب@ذىأصابدشما)نله:نقرللافهاكأ@ا

وا.كاص

ل@نحرصفبلهممنافى@لذينبهذثصاتعالى-:له-ضبهدصالايهوشبيه

مقيمبلا،،أنر@صكرن.صاحر@وراالاظ
فون،.ط

2عىبخبر@بهاف-،(1) ،3.
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و@لبة@القام،يقضيهشدوعليلمحطفوالرأونكلر،ل@وطسزة

كئ.علأبد،ر@لهوقركيد،لنايهضمز

مممن@ذا@دالصيعردة@لولاياتاعنحدبئالجامزلا.يفقا1و@لئ:

ومحلىأيمماسنى-صمح@نهبدابم-د@اكرابها@رصوبد-لن،@البن،

ثكلةوعالهثهادفربىفىانبلى.عن@.نجلغهيما
س.

دما-
كاعف

:
صى.

51.

شال:@ايهافربنأوفكاصحققهلررةخامفىيه-صبحابين-نم

@تاءقمرية.ك)@مألا.
ب@م،س

عيط.صى.بكل)نهألا

رلفا.مئبةوثوندررةفى.سفيالم@لا.ص)نألاأى:
بومبهم

.

ا..وا@ز@بالا-و@نبثنكارلمل!التبامة،

علإئى.لا@فىنامه)حاطةعب@دثىءبكلصجانه-ألاإنه-

ولافى@لما..الارضئ

ذلك@النجاق.يظبراولنز@.،را؟للحاب@لقيامةيوموسيحهم

خالصايبلهانتالى-@قه-نسالفلت.لسررة.تفسيرطأوبحد:

@الماخات..قمبنحمتهالنىو@طد@قهلمباء،ونافالرجهه،

وسا.*وصبهله2وعليجدنا@علىافهوعلى
عفرربه@راجىكتبه@رمدينةالفاهرة-

2ا@بىصب@ 1المحرممن5 4 او@عفعاصبلىمحدد..06

1 0 1 1 امامعا0
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@ط@،سورة"لتفصيرإلىإبمفهرس

ةلآ@لفسوتل@

ه@ةللف

دت@ن*
لم@ست...-"وعداانوت.

طحف...افرآ@"لىةاعرضواف@ن

لق...امدلكل@ثصروبوم

."لمنزبنوافرنال@لم@شناو@

افه...ربناقاللوانت@ك@ن

وش
@الر...و@.ل@ا:تانه3

لمحدون...ت@ئين@ن

"@صامه.3يرد@مه@

س@حلأ3ر

@47














