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@إلسحح@



ثميم!السيعأنتإكمنارئنمايهل،





ل@ي

ددةمف

تيبفىشوالاربرن@لثانية@لسورةس@لثورى،"رةص-2

ئلاثأياكادوعدفملت،.سررة،قىوليعدولهاشوكان@المف،

آيه.وخون

"رةسوأيضا-وتمى-

بذلك.لافنتاحمهاعئ،،حم

ا@المه.المكية@لورمن@لرسى،رة،صأنو@رأى@صيح

لا@سألمقلتمالى-:،قىله-عنتبدأنها6ياتالا@ربعمكيةسويل
"."دقربىفى@المودةالاالوطيه

سلأ@لركالعغبلدحيح،ثليلعلىبت@دلاهذا@لقيلولكن

نجبهلدأوحمىقدشالى-@نه-أنبم@ان@لثورةرةوتبدأص-3

تهقدرظامرويياننجيا.،ا،منغيرهلى@وحى@وسلم-؟عليهعلى@قه-

"واحدة.@مة@لناس@للا،علىدرظلى-ظوأ"-وجل-.عز-

5يدمنبدخلولكنحدة،واامةلجعلهمأقهضا.وردتالى-:قال- 1

نصر،.ول!ولىسمالهمالمونوالمارحمته،ئ

إشرعلى@لثرفيز-صبحاأيهر-أ@نرب-3
دلها،ساقوكهم،ا

يخماظلى-قه-حمالىعبالرصو@صالثرك،هذابلاتعلى
اخلفلب



فىواحدةنيا.ا،بهادتىجاء@دثرية@انسبحانه-بين-@لثب@دص

وأهراكم...بفهمإلىبرجعهندمفى@قالناسق@وأنا،جرص.

والذى@وحيناط،به،وصما@البنمنلمثرعتمالى-:ل-ظ

قىالفرولأالدينأأش@لتيمووجمى،وموسىابراميمبهوديناومااليد،

اقهبه،تد@رمإماعلى@لنركينكوفي،
إليهلبهدىيثا.مقإلبهتجبى

ش

لى-تعاافه-كممظامرعنردبثإلى@@@بكربم@ي@لبىرةنتقلتانم

احضن.@4أشومال،عضمنيخهمما@ردعطريقعنعباثه،ملى
"

شينهكلخكفرمعلى@لكلنربئووبخت@رز@ق...منبهحباموما

بومعليهنصيكرشمابينتوطجم،بهاأنعمالنى
وندامة،حمرةمن@قبمة@

وحبورفرحمناثفون@@@لزمنونعل@هسكونمما
".

والنينبهم،وافعوهواغاكبوى@لظالمهامئفقينشضالى-:.ل-3

عندرنمابئ.لهم@بناتفى@رضاتالمالحاتومحلوأ3منوا
ربهم،

ذلل@

لمتومملوا@لعاطأ2ض@لذبنعباد.اقهيضذلد@لذىالبهير.الفضلمر

فيهالهدشحمنةيقرفومندقربى،فى@للر@ةلالمأجراطيهلألملاقي
ش@كور-.،كفور@قهان@سنا،

در@ت@وعقتعالى-@قه-قمرةامرمماعقنهاحمدالسورةواملتنم-.

وعفو.@لتائبين،لتوبةلهفتوتمالى-له-@عققسدئتعلىظقه،نسه

وياسهم،قنوطه@مبمدمنعليه@مدنيث@وإقى@لهلدعائهم،تجهجاطلجئاغم،ص
ومنفعغم،@لناسمصدحةأجلمنف@اوماوالارضىمو@تا@وخلقه
@لبحر-د@خلسفنبمفىولملهمبئووط

@فييثاق@للبركالاعلام.فى@بو@ر1ياتهومقتالى-:.ل-،



ر.ضكوعبارلكللاياتذل@فىرلمفلر.،رواكديخظللندريع@

عق-لثيى...،.ويمفبماكسبوابوبقهق@ر

ثناءعليهموأننى@مادقين،@الزمنينعفاتبحافه-بين-نم-6

الافتدله@لى@مقلا.@كملعاطرا،
بصغا@م...وعلى@لتحلىبهم،

ادو@لغواحثى،كبائر@لإنمجتنبونو@للىيئسجات-:ل-ظ

مصلمو"ا@لملاةسوأظلىبهم.برااستجاو@لدينيئؤون.مامخشوام

ون.بنتصر@لبنى@@ذا@مابهمو@لذفين.ينفضرزقناموسابينهمسىضر

دظالمين.@لا@نهلمعلى@قهفأجرهو@ملع@فافنمئلها،سبئةصمةوجزا.

سبيل.منماعليمفاولئدظلهبدانتصرولمن

أتجعالاخيار،وعاتجةالاخيارعانبةبينرنةفى@لق@6نالقروكعلعق-7
سيكون@لى@لسيئةالالاحرييانللؤشين،بمة@لكرلاعفاتمنهالقر؟ن

نجلمن@ص@لدبنقيد@للحولودعتهم@لقبامة،يوملجما@طالمون

وأن...ا،اتفو

@قه،مقلهدلاصيومياق@نقبلمنلىبماص@وا"ةشالى-ل-،

يخر-.،منلمومايومذماحامنمالم

فضلمظامرمنحانبييان@لكربمةيلسورةسب@اة-خغ-ثم-8

فقال:وسم-عليهصلى@قهرسوله-على

ما@ليهابت@ىكنتمانا@صمنروحاليدلناإلمأوحميناوكذلدء

@د@@د@عادنا،نيشا..منبهنهدىكأراجلناهولكنالإيمان،ولا

رخ@،ا،نىوما@فى@لحو@ماله@نىاقهطصر@صتيم.صراطالى

ر،.سا،تصيرالى@قهألا

ةؤاخرفىأها@لشوصى،سررةتلاب@الإجمالىمذا@لرضومق-9



عقبا@دبث
سرلراعد@و@لارتهوال@تاد-اقه-يخ@وعدا@@دلة@@

تمذا@لضثن.أنوعلىربه،عنيبك@يما3وعيه@قهكل-
عند

يعالى-.@ته-

نععنباءديثاينا-ر@خرة-براماكا
صنوعنعلىءإ"،@قه

مئامدوعقالمكذبينعأنجةوصو.المؤفين،عاقبة
مقنيوما@لقيامةبوم

"@موال
يدححها....مماعليهاو@ردالمثركينشياتوعق

لأوسلمومحبهله2بىعلاعدبدناعلااقهوصله

المؤلف

طنعلاوىجدعدد.
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يلالجز+ا
صنواثرمى

@لتفسثر

"تصالى-:اله-ممال

كذك(2)عسته(9)3
بدوإليكيوجى

فىماو@مافى@لئو@لة(3)افىكيم@حزيز@الهقبلافيالذيئ،

كن،ضمنيتفطرناتثحس@تكللى@(4)@ل@طموئر@ايئالأرفى

الازض،فىنوز@ييوترحهم،ل!@ووئجرنو@للاثكة

ا@مو@لففور@الهبنألا
امةأولياك@لهدومنا@نذواوالذيئ(5)جم

)6(،بركيلعليهمأنتوما@اليم،حفيظ

وتد@لخى.وفحرببضاتتع@ر@لنى@لسومن@لثورع@،رة،@و

وف،@طربهذهالمقصودفىإلى@لمرابقرالا،أقربأنذكرناأنجق

للديندتنيهو@الإبقاظيلعلى@ردصب@ى@اقتاحفىوردتلهط

أن.@لقزامنحد

عند@فضمن6ن@لقرأنفىالمارضيزلأولتدبقولتالى-اقه-فكأن

مم،منه*تز@فرنماتجىمفمرممن*مؤ@فاونهش6نآلقر@ا

اطجنىمنمىحروتمنومن@لىما
منها@لتىتطرن@الجائبةرو@

أومثلهفايوااقه،عندمنشزلانهفىشدفىكتمفإن

أنوئبتخامربن.نقبواواشؤواثله..مقسورةأوصئه،منسور

نالى-.)قه-منءد6نمذا@لقر

أينارمية،وانارا7@لسورةلهذهتفسيرهضدالمصربئب@ىذكروقد

ا...سقو"علىبحمها@تنيهنذكرأن

جريرابنمالإطرد@وفدملخصه:ماكيرابنالإمامل6
اأ%هناما

حذيض@ومحن@له-@للبماسأبنادر@لجا.شأكيهرا،صج.!فر@با



ىر@الشوةرسو

5يعالى-:اقه-تولتفسيرعنأبرفىا@ان-ابئ

@اعلرقعسئ،.حم

عنه....أعرضنمعباسافي

جلرفىلتشكر@مماألمعرفتقدبها،أنبئدأنالرجل:حذيفةمال

@ث@رق،ل@هار@مننهرعلينزلعبداقهة@والإله،ممبديقالله:ليتهاهلمن

صماير.زوالفىأقهلذنفإذاضقا.بنهما@لهرثئ8نمدتعليهتبنى

فلىللاخرىإ،تالى-اقه-@ففئمليلا..ناراإحدأهماعلىافه@ث

عئ،.حم.تىله،

ونفا.وقنة@قهمنعزبمةةيعنى
سنه،عدلاي@ئوعين،حم،،حم،

المدينتين...،بهانينوافعيعنى:وق،سيكرن.يحئوسين:
(.)

ديرةالإشارواصممنل،كدلك،.سقتعالى-:+ترله-فىو@لكل@

و6داب..موأح@عقائدمئبهه@لكل@سررة@مذهعلجهاستحاتمالىلم

الىو@قه،يةاوحدإلىةدصن@اكريمة.@لسررةمذهفى@امثل@ى:
للناسلتبلفوهتبلك،صسل@الى@لأيكإبهأوحى@فهلاق،لاتاكلرم.

وبتعموا..شبرواكل

كذلكقالى-:،توله-ملحه:ماللالوسفال
إلىواليديوحى

مقبلك..،*منالنين
@لررة،مضحونو@رد@تحضو@نشأ@،

@ةالدعرف@المتقدمينالىسلساشعلى@لنزلة،@ايهبتفاعيففىلماافقمو

ق..اطإلىوالإرشاد@توحيدالى@

"منرلفولل@

@لرزةمذ.مائشليرحىأى:يرص،

ن@..المحامن

له:.بضوجى.
س@اعلهالدلالةأوحى،بدل،يوحى،

ر
ا

ةلماائره
ى،

لى-..ات.دنه-طمثله،ا.)بسو@ن

كا.ققفسيررأجع!1)
اص*7ير-



1و@لعثرون@لخامىلجز.ا

وتجلى-،شله-صفتانيهبم،@ط@لزينو،
لاا(

فوحإلىكا@وحبناإليكأوجناإن@نالى-.ترله-الايةنجهوشبيه

ويعقر@وإصاقاحماجملدإبراهمإلىوأوحشابمده،تو@لنببين

بورزودداشاو2سل@نوسونومايوصوولبوبوعيىسبا@وا؟
ا

3 ،
،0)

مافىوفى@لسمواتمالهفقال:،داتهأخرىصماتسبحافه-ذكر-ئم

ومر@ليلى@لطبم،رضا،
ه

@@لا@رص@إليد-تاد-قه-القد@رحىيى:
الض2نجمذايم-

ةمنالىسلالىأوحىكا
ش

ينايعزسبحافه-وص-وحى،نشا..بمالد

لهوالنىوأفماله.أقوالهفىصالحثبمغابى،يخبهلاالذى
جمبع

فىما

@لعلى،فه-،سبحاومر-ونصرظ..ومل@خلضالارضىفىومااتمو@ل@

لأضد@د..واوالأمنالوالاندادالأئباهعنللتعالى@ى:

.

@رإله..وئته،صفاوفىذانهفىأ@:@لحظيم،

وجعلهعظتهوكلشانه،علرطامربضجحانه-بين-نم

"،@ر@نمئيتفعلرند@لسمواتش@شال:،

وقولهالمفاربه.أضالمنصافىكاد،مضارع،د،ت@و@لفعل،

كق،مرةمن@تالى-:قىله-فىو@لفحريتشققن.اى:يتفطرن،.

تل@ا.@لىلطر@وقحما.كلأنباعتبارات،دسرالى@بمود

عظته:@جلا@و@من2واناد-،قه-سنشيةك@سيهوصذ@لتفطر

فىقهن،نع@ض،.معفيسقطنيتثقققد@لمواتت@ألممئ:يخكون

لى-ظقال-وجل-،؟شعظمته-منورمةخشيةأعلامق،مق@ى:

ونلاسثبرومو@للائ@بةدامنالارفىومافىاتفى@لمومايسجدوته

3اثرصى-يرتف(1) .11ص5

1يةلاا0@لنسارةسو(3) 6



رىالثررةسو1

اوبفعلون.فرقهمسربهمنرنيئ
ملىا@تفلىيون@نويمحرون،بو.

ا@نزحرجثتعافى-اقه-علالمثركونا@تراما@لنى@الفر+شطةسببه،

لقداولاقهاغؤوقاراصبحات-:،قال-ودأ،؟قه
جثنم

دأ.لمضائا

اثثوأنمدا.الجبالوخرالأرفروتنثقامنهبتفطرن@يكلد@لسمو@

ولدا..،بتحذانللرحمقبنبفىرماولدا.للرحمن

.

لانتلت:1فوقن،مق"قال؟لمقلت:لإن@لبهاف:صاحصلظ

وص:ات،@لوفوقلآ:@لعظهثلجلالاوللىفا@ليلاياتاأعظم
رض،@@

@لرش،لو@لتقدبرصبالنسبحالمرخهالملاء،وصفوفصى،و@لكر
ا

لاوما
منتمالى-إلا@قه-كنلابم

قال:@لذا@مدى،مايهوتهنار6

لانأويخة.@لفوقابهشمننفطار@لأيبتدى.:@@فىقهن،:منتفطرر،

@،يقال:أند@لقياسف@@لسموات،@حتافبئمنجات@ابمفركة

منها@لكلة.@@نىجما.@ا@ةمنخهن،

بهدنيل:كأنهالنرق.جةفىرةمؤنجعكذلكفىبولغ)يهنهو

ثحعق،فو@@لتىالجهةمني@فطرون
ثا"تخهن-.،@لنىكةاط

منفبلهلمحابزكدربهممجمدبسجونوالملائ@شالى-:،وفىله-

و-رر.عظتهوسوجل-،عزثات-علوبيان

ر@كلى،مج@لاإقماصعنتالى-ربهم-ينزمرنلملاف@واأى:

لذاته.ور@بةنه-،س@امنه-أض

يسبحون،."علىممعلرفالارضر،فىلمنوبتفؤونوقىله:،

يتحقونالنينملاخمخلة،بصفةطؤمنونألارض:فىوالمر@د.ممن

لهصومق@لرش@كملونالذفيى:،أخرفىآيةتحالى-تال-دلك،؟

3لاذيخاونويستنضبه،فىؤضرنابهمنا@كدشبري@
يم-.،مو

209@تفير@اكثافء4(1)



1و@لترونفاص@الجز.

ريطلبووبه.لجقلامماقمالى-اقه-مرنقيالملائ@أنأى:

ات.وغفرورحمتهنمالى-أقه-عفررفرا،لعلمقللؤفين

@قهإنألاوقى@ه:+
على@ته@لثنا.بهقدتذيلمر@لنفرر@رحيم،

أمله.مربماتعالى--

سعاراصوحد.،تاد-@قه-نألاإأى:
بنا.لمنو@رحم@الشرةا

محاسب.يخملاعلا@مجاصهولاماخ،ذددمنيمنحهلاعاور.من

سو.صبحانه-بين-ئم،
اشانفووالذيئننال:.اثركينعان@

بويهل،.عليهمأنتوماعبمحفيظ@فهلوليا.@رنه

اليهبومليقرر@.و@ثفحا.تالى-@مه-دونمنانخذوأانينوأى:

عقابيستحتون@منمماوصجازيهمعلجم،رقبوحدهنالى-@قه-ر@فى،

يوم
علهرتيفأوبحفيفدعيهم@اكريم-@يها@رصولأنت-ومادقياعة،@

طينا@طاب.وعنعيد@بلاخأفتوإ.كلاأحالهم،

على@تهصول-على@ل2نمذا@لقرإقىالقأطكة.صبحانه-بين-ثم
طه

)فر@روبصوصسرته،كلعنالادلةمناعاأشبركاوصلم-ة

بكروصوالحفوعبالحبادة
و@لتنازع،الإختلافبتهءبضرإلىآ@لتحا

شاد-:ضاد-

صولهأو@@لفرىأم"لتذرب@اعرقرآنماإليكأوصيناكذلق"

لااظ@عيرتموتنذر
(7)@لسحيرقوفريقالجنةنىفربقفيه،ريب

ملجطمضاء@ثهور
رحمته،قيئد(5منيدخلوليهنواصد:؟أمة

أولياءدونهمناتخذواأم(8)فصيرولاولةمئمالهموالظالمون

@يحيى@وهوارذمرظثه
اختلغوما(9)قديرشضكلكاومورى

ك@همنفيه
وبلييماشعليهربئ@فهذلكمبدافه،لحكعه



ل@ألثورةسو

انفجمنلكمجملو@لازش،ظ@ر@ل@وات(10)أنيب
هوو@ثوللإذليسفيه،روأيئأزواجآ،الأنامو@أزواج@

لمن@لرزقيبسطوالأزض،@مقاليد@لشسو@له(11)@لبديرييع

)21(،.عايملثىفيإةر،ويض8يئا

عريا...،ناقرألكأوجناإوكدلكة،تالى-قىله-فىفو@لم@

الممدربة،علىنمبمحلش
أوحينا5ممحرإلابحردالإضارةاصم7

ا@لر@لبديعلإيحا.افالطرشلأى:
رلها@لر@@ليلى-@رحينا@ضح،

عر.نهرولاميهلب@لايا،عر@ا2قرالكريم-

الإمجا..لهذاتعلبلءلها،.صو@ن@قرى@لتعذر@مصافه،وقىله-

@
أملها.ى:@لضبأمدالمرا

قبثهولا@اللناص.وضعبيتأولنم@لأغا@ق@ى،@بام@وحميت.

يم@ولاخماوعبهم،ى@يها@لضأمل
لها،كالتبعوغيرماأ@قر-سمثمام

كابتبع
ع@لض

@ترى،@لمأملبهلتننومذا@لقر7نيدأوحينا@اى:صل،ا،

خرى.ا،@لقرىأملمنلهاصمنأيظ-به-ولشنو

دناس@افربلأ@ملإنذأر،كر@اباكلهاصومندقرى@لموخحى@مل

تدعيرولننو5أخرى:فىآبهشالى-ل-كاظوصم-عليهاقهعلىلب-@

ا،

ليهم@كانت-3وعليهاقه@لىسالنه-أن،-مذا@لعصبصمعق

عل!صلى@قهلته-رصابانصرحتقدةسأخرىاتهناك؟لانو@دم،

اللآبات:هتومقكافة.فى@لناصنتوصم-كا

فىلاوجميعا..،لملم@قهرسولفى@الناسيأيهافل5شالى-:قوله-

إنه-:سبحا-
حىحر@وعزوص-؟له-وقرلمين،لارحمقللعاوما@رصباكإ5

"،.بلغومقبهننولم6ن،مذا@لقريد



1صنوش@لخامىلبز.

صم-وعابهصلى@قهرصالته-بأنهونهدتنطقوغيرماالابككنى.
ذط5نحالى-:نرله-د)تثيرو@اجن،؟@لإنىبلجميما،للناسكانت

فحوا،لراظحضرو.اظ@لض6نتمرت@الجنمنبراليدعرنناإ

"،فذرين.@@قى.لىولرا@فضىفلا

ادوالمرا.ماقبل@علىمعطوفةليه.،.،ريبلاابربرموتذروجمه،

ةالجعرمي
ونوالآخرولرنا،فيهيجتمعالذى@يوملأفه@لقيات،يرم

و@لعتاب.@لئوا-ا.،؟والجزلحابلى-تايدى-ئن

تن@ولها،صومقم@لملبهلتننو6نا@لقرلبرصلم@وحينا)ى:

فيهمجتمعافى@لقيامة،يومأمرالمفوتعرفهمجمياالناس

للحساب.لنلائق

لاوقولا،
صكأوكيله،ويأفبلهمالتقريرمشرفىمفي،*رب

الجع.ليوم

علىنبتدنىش@لنتيجةإنفى@مير،،بقوفرالجنةفيفرفيوتوله:،

مذا

مناكل@لكريم-،ايها@رسوللناس-4أنذرنىنذ@رال!اامذبعد

عدلكرضفىبقوفاكيد@بت.مميرهنف@وعدتدبد1منتربق

إلى@لنار.مصير.نف@بد،وكد

ثا.مقيخ@لوكئواحدة،اتلجح@مافهضا.ولرتالى-،وترله-

وجل-.عزقدرنه-لل@اني5رحمته-فى

يجمل@نتمالى-أقه-شا.ور@ى:
@ط@الدينعلىواحدةأمةدناس@

ذلديئالمبحانه-ولكنه-شى.،بجزمالاقدرتلانكذد،لجطم

@لضال..صنوا@دى@لطيب،منلخبيثليتيز

عذ@به@ملفمللفالرنولماورضوأت،رحمتهامل@مالمدصن@ما



ص@تلت@صقص

عرلمنبيانرحمته،فىيثاءمنيدخلولثنتحالى-.له-@ضوغضبه
ة

ث
أ

ولإلعير،ولىمنمالهم@ظالمورو@سبحافه-:،وفوله-وأفبرهالحق@لدبن

الهدى.علىاصتحبوا@ممىلهنبيان

0فىرحمتهيئا.@نيدخلوافيملمه:،مااثرصىقال أى:0،0

مقعذا؟فىويدخلفها،@مخلهأنيثا.منرحمهفىيدخلتالى-أة-

الإدنجالين،نلكل.تالى-مثدتته-انفىربولافيه،بدخلأ@نيثا.
لحمله.بقفرصلاصتحفاققابعة

يثاهمنويدخليقلولمنص@،ولاولىمنمالهمو@طالمونوقال:،

الداظيناخيارسر.ب@ببا@،فى@لضالإثخالبان@لإبذانعذايه،ئ

"5،،0،.فيه

مدائا.ق@ىلآييناصشتاورتالى-:،قوله-الابةجهف@وشبيه

صو@ثن
اجمعين،،2،.وافاسالجنهمنبهغلاملادمنى@قرل@

ى-،على@له@لجهماقهشا.ورسبحانه-:.وقىله-

فقال:دوفهمنلهة6اتناذمالجاملينأولئدكلابحت-أيكر-تم

طهوصالىت،يح@وصارلى،صاقهظأولبا.،دوةأ@فعراش@م،

تدير،.ثى.كل

@
@ثركقىعولإفكلروسالإنكلى،الاستفهامرهمزةبلكلعنىم

وجه.بأبلغونضهمنهم

ضعضالى-دونه-منالآ6ا@ناذلممنالمثركونمزلا.مالخه@نل@:

وفا@ه...قبحهفىدنهاية@بلغصنكر

2بمالآلوس@تفسير(1) 1ص5 4

1لايةا@لسجدةرةسو(3) 3

3الآية@اما؟رةص(3)



!7و@لعثروناصاطالجز.

فاقهوترل.ر.الإن@@م،"فى@دنىةمعئعابر@لكث@ات:ل؟

و@لسد،المولىويصتأتوحح.،ولىتأنيجبافىص@ى:مر@لولى،

رن@لمبعد@لكانهمقدر،شرطجوابللرلى،هوفاقهقوله،فىلغا.،

وللاق،باطالودمرفافهصض،وليا@رادواانأمما:.@سو@ود

ا،."،صوا....

ياةأطعالةفدونهإفىلذىابحانه-وص-أى:الموق،بحيوهو"

مرته@.يدللوقالى

بجقلاو@لى@نىد-تطومر-:@@ندي،صى.محلاصومر

ا،دأموماضى.،قدرته
ص

ليا.أوالجاهلرنأولئكانخذليهفكدلد.

من

شدبادبروسم-،عليهصلىأفهنل!-الىلمرهنه-سبحاوجه-

بوصلىالمزمننإ
ببتهم،خلافمادا-@ذاشالى-سريمته-كههالىنحا

@نفيه.اخلقموماقال:.لكدلئهم،وبينب@ماو
ي.

اقه،.الىفثه

ر،الأصنأص.فىاختلنئمااذاالمؤشون-لبهاعلي@-@ى:

طاعةوإذعانعنيقبوأوأنوجل-،عزاقه-صرقيالىنيتكتكرا@ن

تعالى-.-مم@-

به@وشبيه
لى@قهفردوهإشى.فىتشازعتمفإنتعالى-:،توله-لابها

واصفجمرذلكالاخر،ديرمو@قهباتؤفرنص)نو@رصرل

ا،ء،تاويلا.،

ذللا@قه5سبحانه-:@زل@الإشارةسمص@
ليهولموكلتعلبه:ربى

2ص4تضير@اعاف-(1) 1 1

كهلا؟ا0@لضاةرسو(3)

ى(رلو@رةسو-2)



1 @نورى@سررة8

@ن@وحدهآ@ب@لخاجمهونأدالذى@كبشافه-إدإمودأجمب،

وخا@قىبى،رسسو@ىامجقآحالاافىادل@آ@الحاذلد

و@بفى.ضشئ@فى-واعتتللت،آووحمه.عليه،ورازقى...،

ىرأسفىكللرجعوحدهو@يهأى:أيخب،

ثالغير.فىومو@دهماخا@قهمامر@ىرالأرض،نلطر@لسو@ت.

ذلكإلىبمقأندونواختر@هبتدعهاإذافطر@ثى.بنصابق

لمجعلأى:@زواحا.،نمامالأومنجا@ؤواأقسممن@مجعل،
وينهقبين@تبهمعنسا.ةلى@زويج@،أنفمجذسمنبقمرتهب@مافه--

اجا@زوأنفسممقلمخلى@نأيانهومنتمالى-:.ل-ظو@رحمة،؟المودة

"ورحمة.مر"ض@"وجلا@لبهاعنولت

أى:تجله.ماعلىممطوتجا،أزواالانمامومننه-:،سبحاوقوله-

اناثا.نجسهاقشام.@لأايفا-صك-@زواجا،بمأف@منالمكا@لق

ن.لهذا@اصو@تسيروأينناسل@لتو@لدلبصل

ولللقلالجهمذامنللحثةيانفبه،رؤآب@نعاد-،له-وكل

اخ.للأزو

وكثر..بئه)ذاه،@لثىزرنذرأيقال:ودابث.ش@لت@والذرأ:

ناع@،ا،@ادالخاطبينديرد@رؤآ،يئقولا،فىنموبو@لعمو@

للمقلاءعلىغيرم@لظيبعلىسيل

المفهومالذكوروالإناثصيناوجيود@د@لنقفيه،"قىلهفىو@لضير
"أ@راجانماما،ومن@زواجاانفممقلمجمل5@الى-:له-شمن

بببوينميمبهثرآأى:
رآيانا@مذ@بينمجصلأفىا@تز@وج@ه



"9و@حثرصناصاكيبز.

برعد@دى@راصمق،وا،@لذكر@لراصبيننا-أجاتناصلجث

من

سطرللا@بسببه،@ى:بهينوؤآيقلولمفيهءينيؤآسبعاة-ل-

واليهنيرللبثعلوا،@لنبعمئلعارقدهذا@تزلىجبلن

واحدتنفسمنخلقمافىربماتقوايا@ا@لناس5تعالى-:ل-ظ

اكنيررجمالامنهماوبثزوجها،منهاوخاق
و

يا..،

لاتوفىالمجرور)فر@د@لضميروجهماقيل:فإن@لعلا.:بعضلظ

8
معفيه،ينوؤآ@

صكوروالالم@اكلىيمود@ذكرنم،ماعلىأنه
لادمبينا

أنعاموا،

@لتس@بها@لقرثهرجمرحلش@ق@بية@لمراللتليبأسامن@ننالجو@ب:

ذكر.مابإغبارأ"حالمثنى@ولىالافر@د@بصينه

خنمووأبصارآسماقهأخذان@رأيتمنلنحالى-:،@وله-ومنه

حمحممنذكربمايمميأأى:به،يانيكمغير@قهالهمنعلىقلوبم،
وقلوبمم،،وأبمارآ

ا،

ش.،كلهليى@الأو@نماير...@لشي@عقذانهسبحانه-ش.-نم

د.لي@:أى:
0فى@نماولأسفاتهفىولاذأتهلافىالى-ت@مئله- 4

شلأ:ش.@يس:@ا@ها@"وثها.ليس.5خل!فىمزبدهتأل@

فىلااحدتعالى-شله-ليىالمعق:نصفيأعلية.@@ل@اناو

الا@ال.فىولافى@لصفاتولاات@لذ

صيلهعلىنجللاأنةبمنون:يخل،لامئددب:دسوذدلاكنرد@

@ن@الخا@البعىبحلتى@فيالجالن@دلمقعدا@امحاي@،
يخثبتشلهأعن

بديله.عنهتناؤها،

1صتفير@فواء@لبيانء7(1) 7



رص
ص@@لشوة

مثا@ةعنم@شالىقزبهه-ننسير:علىص@ايهربمةابلمنو@لتصرد
الانمال.أو@ر@لصفات@الذ@فىظته

مئله،عنفنفرا@لبخلببخل،لا2مثلالرا:ظ@ايهثاف:صاحبفال

عاص@بهفسايهواذلكفىالمبالضضدواذاته،عننفيهيريدسنولم

فتدأوعافه،احم@علىمروعنمسده،يسدعنيفوهذالا@همإالكنمابة،

عنه.نفوه

قرلدللعرب:وظيى.
قىلد:نأبلغ.كانالشم،نخفرلا@رب@

)5،تخفر-.،لاأنت

@لسصيمنه-سبحاوص-أى:@لبصير،وص"تعالى-:له-ولو
انعال.منينونهومابسرونهبما@بميرخلقه،أنراللكل

ضزاشغما،مفانيعوحدهله@ى:8...رضوا،اتمقاليد@ل@حوله"
مايهها.يستلزممفاتيماملكنائن،،زاطمن@ملكأيفا-وحم@-ول

المفتاح.وصإتليدشلاد@رجمعيد:والمقا
ق@ر،يوسحانم،ة-سبحامر-أكلةويفدر،يثدلمن@ررقيبط،

عل!.يضيقهأنبث@ا.منعلىويفيقهله،بوصهأنيثاءلمن
هضىبيل@الى-.إنه،،،

لاوالأرضئشى.عليهيخئلاعليم،

@الالا@مذهضى

علهوأفىاما،الأدده@وضحمصأ@فد@ثربمة
قددت.وك@تالى-اقه-نيةوحدا

أكد-نم
سب@

ممهوبمة،@لكلرةا@لر@افتتبم@لنىافىنجقة-5ما
الا،و@صبرهرمافىديانا،وحدة

أختلاتإلى@لنى@دتسبابا،وبين

2صنفير@اممئ@اتء8(1) 1



3و@لثرون@طاصاجز.

ألاساليبأضلالىوسلم-عليهصد@قهو@رشد@لنبى-عقائدلم،فىفاس
قمالى-:فقال-اقى؟إلىة@لدصئ

"

إليلأأؤجناوالذىفىخا،بهرضىمااديئمنلكمفرح

،
اقوتشفزولاالديناأشع@أنوعبسىومو@إبرايم.بهودنجناما

ماا@شركيئ@رعلىص@يخه
يشاه،منا:؟إيجتبىافهإله،لدعرم

@@إلأمن:رو@ا@و@ا-قرءقرا(13)بنببمنب@يهيهدى،

@لمم@
ببهملقضمسحىأجلإلىربئسنسبضتولىلاكةلنهم،نج@

منهلنىضكمذممنورتوا@لكتاباهالديئفىبن
)لها(مريب

واستمنم؟فاخظذل@
@

امثوبكم،أمرا،تثبغرلامرت،

بكم،ورارةافهصكم،بالأعدلوأمرتتابمنيماطهأقىلجما
ا@تةلمنكم،ربلأباحجةلاأعالكم،ولمأممانأل!

بيننأيجع

ا:مابمدمنفى@فهيحاحرنوالذيئ(15)@لصيزوب!
@ب

له

)61(،.عذ@بممثديدلهمبلر@وعايهم!رئهم،عنهداحضةحجتهم

عدنيهلىلموجهعظملمانعالى-أنه-اعمأر@زى:الخرىفال

كذددده:بقووصم-عديهصلالفه-
قلك..،نافبن.لىو@الديوحى

ماالينمفلمضرحفقال:فلدتفصبلالايةمذهفىكأكر
ومى

به

صرع
وعدافوحابهوصمائللبنمنعدأمحابيالماقه

ب@لذكو،اشةةء.الاهزلا.خصنماد@ومحبى..صىوسبر@ميمط

ثر،ة-،@ايميرتاعوا،@لمعبمة،@لثرائعو@م@ابنبياه،أ؟اكابرلانهم

.383صتفسير@لنخر@لر@لىء7(1)



@كل@لثيسورةكا

لاديا@اأعول@لوسل:مزلا.ألستهعلىنه-سبحاضرعه-بماوالمر@د

@لباءكإخلاص@ربن،ع@ضريةأوديق،منينيخهايختلفلا@لتى

و@تحلىالآخر،و@لبىموملاج@هورسلهبهح@@طنوال!تالى-ت-

"و@لفاتك@ممقالاخلاقبمكلرم

بفروعتجعلقمالما
@

سي@لعلىلقومدطيبك@بض@كتحليلدثرانع.

فىيدخللا@ذالهم@دقربةصيلعلقىمعلىوتحربمهالهم،@تيسير

صفى@كابئعرلا؟

@لعلىدفتباخت@بختافوانماالادبان،خ

ال.حووا؟

(1)0،0ومنهاجاشرعةمنمجملنا@كل5:"تعالىمرله-ذلدوبزبد

بفىدموللاحللام-،د@عليهجمى-عنيةح@سبحانه-وقوله-

"،3(علب@..حرم@لذى

وصلم-عليهعلى@قهعد-امةبالم-شالى-@قه-عئوا@ئ:
مر@ول@لذى@لم@لام-عليهترح-سنهماالاخلاق،رموم@@لتائدمن

الجامعة..@لثرائعأصابو@ولالرسل،منآالش@ولى

علبهافهصلىعدنببهلى@أوحا.ماايفا-@س@-نمالى-افه-رئرح

منوسلم-
ونو@ر-رو@وا.موأح@ابآ

ماكذلدلموضرع
ومرمى)بر@مبما..:أن@ب@نه-سبحابه-وصى

له،مالمبا"خلا@طلى-،تعا@قه-طاعةجوببونتحلقباوعامنوعيى،

معيتنافىماصعىوب@د
م@

@لثيم..وعاسئق،الاخ@إم
نفميليخه..،نرادفرولاالديناأنيوأتبحانه-:،له-وش

به.أوعاملماوام،@لكرلهؤلا.نه-سبحاعه-ضرلماوتوذيع

.(8الابةالماندةسورة@1)

يئ...ا؟حر@نل2سورة(2)



3ونواثر@طاصفى.@

صفى@لرسلعهوطااميه،ونو@وأمرهالتر@مال@بق:مةبإ،والمرا*

عندربهممقبهراط.ط
تامة-طاعة

ه)ظ.والمر@د:@لكئاف:عاحبلظ
ح@وص.@لذىالاسلامد@ن

ن@م@وط%ا.،الجزترمواخبم@وبمبرسلهوللابمانو@لاكه،تعالى-لاقه-

للأممالحهى@لىبرد@لنراخلموسل@ا،بإفامنهالرخل
حمسبكلى3

عهضرمنمجعلنالكلتمالى-،افه-قالمتفاوته.نخلفةفإكاالها،أص

."جاومنط

فيئو@لطربحل@ممفعو@ثرعلهعلىاما@لنمبا،أيخران"ومحل

ف@ل:المثروءأذلكوماشل:نهكأالاسضات،عدالىفعلاطعليه،

االين،1(...مة@،ص

الإصلامديقعيهاشتملماعلىلمحايظةباقالممنأوصىكاآأوصا@ى:

خ@ليها@أجممتوأعرلو2إب...موأح@عناندمق
الإلهية،@شرانع@

@@أحمىفىالا@لافبدمآأوصا؟

@

ا...أو@لتض-الا@لاتلانقل@ق

علىكبرفقال:.للقبنالدنالمنركين.موقفنه-سبطبين-نج

إليه،.لمتدصماكينالمثر

تعالى-،اقه-ن!وحداإلىايامعوتملمثركيونعلىاوعلمثقل@:

اكم.إعنورنوماظسدةليدتقاومقنرك،منألغو.ماكلى%ط

أفه5شالى-:وكرلا-
بمق؟)يهوبهدىيئا.منإليهيهكتبى

بيان"

ومثبنته.ذوففالى-ناته-طصرل@
ر..والاختيالاصطفا.اجتبا.:لاا

رصاتهوتجلىيطفىوحيههيإرادةتمالى-قه-يى:
"

مقبشا.من

تبلووجل-عزعته-الىطاوبرجعبى،بفيب@شقإلى@طىو@عبادس

ممل

ند@
2سالكثافء،ي 1
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اديخيه@صئالختلفيئأخنلاتالى@لنى@دتللأبابيه-بحابين-نم

@لعممماجا.بدمنإلانفرقراوماة.نقالباوأحزأشيعاتفر@ملىط
ث@...،.بنياب"

عمسن@فوغ@نا.والا@
لهقرفىو@ل@يرحرالوا،وقاتا،

اكعلىكليردا،قىتفر،
يئ
اوأعرضوأنجا@م،علىاخنلفرا

تهم.دصعن

لاضلاف.والتفرققيقىاطلشبمبينجمله،لاعفولبيا،له.وقر

رسلهم،بهجاتهمعاأوأعرضوين.الأمرالمفرقودفىوماتفرقأى-
بق-طرعناليهمووعلق،أطاعل@وأنبمدلاشن،إوم@زمانفىص

علهفىاستوالذىلا@لضىلاخملافإواا@تغثدض@لىيحطهمولمأني@لهم،
@

نضله.مناللهتام6ماعلىنيالى-افه-سلسد@واطففوسم،

فإنذمهم،فىزيا@قالم،ممابا.بعدمنالا5تالى-:عقولا-

اتانعلىيدللانهو@لتحقير،انمالىأدسبقبحه،يد@لحلمألاخلا@

@باطل.علا@اعر@ردعمعن@انماكانجهل،عنبمنلمالاضلاف

احنقارمعلىعانلصنحملأخرىزيادةجمنم،بيات@الى-،وقىله-
صولالرأطمقبهنلمختلافه@اأنعلاتم@@ايمريمةالجلةهذهلانونجذ@،

@نادو@سدواط@لبنىليه،ادافعا@ا@نطالحق،اد

د،اطزوتجاودظلم@ليهاعإألن@أبيما@همعلااخلافهمأناكما:

مقنهاش.ضباععلىوفوا@ولذافذما،@دنياشهو@توالحرعى@ل

ينة

لالووفقال:،الامةبهذ.ورحمتهفضلهمظاهربعضفه-صب@ابين-

بينهم....،.سمى@قضىأجلالىربكمنسبقتكلة

منوسم-عليه@نهصلا@نبيه-تمال-وعدلقه-مادكلمة:@بهذهادوالمر

مقووغوم،فوحقومأملككاشاتهم،يستاعلبعذابأتهبهلدلنأنه



3و@لع@ثرصنامىأطهأفي

نه-.سحاثاؤه-ويخارهألىارتتالىمعذأبمصيؤخرضالى-آنه-

إملاكهممب@بم،@لكرصول-أبها@لربد-ض@سبقتكل@ةولرلاأى:

فاعله@سىأجا@إدضوبتاجر@مذأ@ئا@م،تستاصلبمتوبة

@ثىالن@ر@الاصمدابببرامدابقطعبشهم،لقنىتالى-.-

كفرم..:عدف@ح@لىل@ند،دصعنالإعراضلىلميه@

د@يو@@نلكالمامحر:ن@ايهابأملوم@وترا@لكشا@،ينالاند،

منىسدأى:بيدم،منو@لنصا@ى.
تهم.اا"علىألاخنلا@فىاسبقر@ديئا

ماجئهمصوصق@فرأن.مذا@منثد@فىأى:مريب،منهثد@ق،

واظرابهط@نض@وتلقفى@لري@أوتهم@شد@سربد،عندمن؟

ربد.عندمنب@جئغمبماوايز"لملكولتذبذبا،س

نهدصفىعلى@الضوسلم-عليهصلىاقهنجيه-يه-سبح@حض-ئم

فادع...،.فلذلكضال:.

الاصومنق،@قضذممنعنهيطديثجقماإلىبودالإضارةواصم

لادالدبئ@نا.@لناحماد@ةدصمنبهكلمري@مافلأجل@ى:البن،بإتامة

@نىلهقاإلا@لناسنلدعذلدأجلمنو@تفرق،الاختلا@عق@لىلا

حيانهمبمبشرنحكعلهم@لتى@نوجد،على@الةجمعهملىو@به،ابثناك
مملش@.7منينا

علىليربا@طفناك@ن@على@لصراولواسقمأى:أمرت،كاواصتقم"

-

ا@لذى@لفويمح@كو@لزمفي،
مر

امه.يزباناك

ا.أصتبعولا"
نةولاأى:م،

خ
فىافر@دبن@لا.صا.أمرمقشيئا

"

ضعا.وكابوادينهم

7منتأى:كتاب.شنهالزلبماوقوة،7ئتثباتبكللهموقل،،

جشه.بالكتاب:فالمرلدحماوية.ك@منتالى-له-)شمابهكل



3
@ما@لو@رةص

ربىوأمر@ى:ببنم،لآعدلوامرت
فعرعندلىآفى@جمنميثملان

تعالى.افهنرب@لعدلمإنالى،أقضمايا

وصواع،لنااطأكصوحد.تالى-@مه-أى:وربم،رتاأفه،

لاغاص.@اقبافيعليناوءاصم@لنع

@@اصابا@@ناأى:@،@أ@!أعا@ناو@منا.
اعلي@قهبناسيحا@ى

دو@
أعالمعئلافسالصحنعالبها،شابون@لتى@أحا@أتمولم@قيامه،@

أحمالنا.عنتأرنلاوفنم

لألةبنم.وةشاولاخموخجاجالاأى:بمم،و"ثا+
وببنم.ب"!حاجة@خماماو@لجدالببقفلماقى@د@ملر،

اقه@
اى.المصير،ساليهبيننايجح

وي@نكمئابجمع
منافرب@وس@بحلزىكلمميرآ،ناحده@يها@يامة،!يوم

ومني
جزا...منيستحقهكا

اجملهذهجمل،عشرعلىاض@تملتقد@ابمريمةالايةمفهانق@نتفا.
عفالآوالمرباطممةيطذ-إدالدعرةالرانبأحمىتفج@،@لكريمة
الحسنه.

@كعاتجةسو.سبحانه-جن-ثم
و@لذبئفقال:،بالباكالببهمادلرني

اقهفىنمجاص
له،اسخبماب@من

عنددلمحفةخهم
رجهم.-،

@يئ@@و@صله:و@لزوال.@لز@لبممئض@لد-منفة،دا@ونرله-،
وزلتت.)ذازلتفلان،رجلدحفتيتال:الاقدام.عليهشتقرلا@نى

بمممامن8وثريمته،دينهفيأى:أقهفىيخاصحونوالذبئأى:
ك@ق@طناللدثلهذأ@أس@منا@قلا.استجابأنبعدمناى:له،اصتجب

اوانجر
لا.رمحو



2و@لحثروناساطا@ز.

عندد@حفةحجتهم"
اتلةزبالباطل،يبادلينلا.صحجةأ@:ربهم،

ئديى،عذ@بولهمربم،منقدرهيقادرلاضكضب+وعليهموذامقة،

@لبامه.يوم

كابينإمة+4@@لومبالشةوالمؤمنينفريئد@@حالسبحات-بين-ثم

بهم،رتههومقعباد.،علاضلهمنعانجا
تيالى-:فقال-

لمحل"روريكوماو@ليزان،لجفى@لكحل!لأ@@ثىاله"

اآمووالذيئجمها،يؤيخونلاالديئبهايسنتعحل(17)برقثالساعة

فى@لئامةيمارونيئاكبنألااطق،أئهاوب@ئونمنهامثنفون

@قوئوهر@ا؟يث@تنيرزقباثه@فر@فه(18أبميل!عنلاليلفى

يرمنممن(19)الزيز
حمرفىلهزذالاخر+حمرثيد

وشثه،

)02(،نصببنالاخر"فىومالهنها،"نؤني@الدهصرثيريدكان

ان،والمزلعقبا@ناب@زال@أ@لنى@قهد-:،نعالكتالؤله-بالمر@وا

بهيعأى:جنسه
أن@ات.علىلهاأش@نى@@حماوية@@كشب@

و@ل-،عزشريعته-نته@الذى@والتطل@ص@ان:بالميزادو@لر

ا.فىببهمبلآت@لاسولص
معاضهمور

مبا.لض.تسميةبابمنبالميز@نللسوتسمية
المزأننلته،؟6

صاملاكم.فى@لناسب@و@لقس@الإنماتلة2

لايهالمجر@ليز@نوأنرلنامعهمبالبينكرصاناأرسلنالقدشالى-:

1لقمد@الفاس، ،
، 0 00)

3الابةالحدبد.محورة(1)



ر،@الضوصورة2

@لثصمحلهالإنسانخلق6ن.@ا@لقر@رحمن.نه-:حسبحاوقال

ان.الميزووضع@هاو@الما.بسجدان.و@ئجرو@نجممجسان.@قمرو@

االبزان...،شفسروارلاسط@با@ارزنأوأشمواالبزانفىألاتطنوأن

ايئط@@لمارية@اكتبحمعأقىلا،أىوحمهمرتمالى-@ن@-@@بى:

لهحرملاحصالذىقباططتبسةبحانه-لها-أءو@لىوصنفهم،@لناس

ملاكمومعايامفىفضاآ@يها@لناسليتحا@لادلةينهثركدلكلأشوباطل،

فتوأنإلىإلخما@لب،قرالاعهلعلبكيدووماتالى-:،له-وفر

تمالى-اقه-إلا4بطلا@لاعهفيام

ضى.وأى@،@و@تاد-"اقهإلالايال@@@لسا@قياموقتإنأى:

ومعوحح@،أفهالعل@هامردكانإذابوقها@الماجم@لك
قتولمحلذال@

يب.ترتيامما

@ولانحيقى،يخر@لاعةتانيثنترية.،بقلوأتربب،وقال:.
@فهرصان"ةلى-ظله-توفىنث،؟والمزلمذكرايخهيوىفيللفعل

@@ينا@منقريب

علمكاا.قلعة@لساعندناسيالمأ@نعالى-:ترله-الآيةبهنهونج!
ا،تربآبهرن@لساعهبدد@د@لوماافه،مند

@شعجلتالى-:.له-وقر
فقونمث@ا6ثوالنينو@ا،لابزمنونلذيناا

اعة.د@سوالمؤ@حينفربن@لةلموت@@جاننها...،.

استخضافد)سنهزأ.ستمجالادط@4،@قيامونفر@ل@يتجللى:

اللابمائرم،)لطامرولنهملجها
دو@بالته2ئوابن

خانفر@ممالاخر.رم

ولاكموعقب،وئوابوحابالأمرمننيهالماتيامما،منمثفقون
تمالى-اقه-سيفحلالذىمالايدرون

حمهم



كم@عشرونو@اس@طا@ز.

لانبكرف@بهمشرعنابةوصالإشفاق،منمشفقرن،@الىفقرله-

""نبرف..عدىفإذايمقه.ماوبخافعبه،المضف@مجب@لثفق
منى

رأضللحيه@لعنايةفحئفى،مجرف،عدى@إذاأض@ر،فيهف@@

مدحوبها،المؤمينكبدلإيماننالاق،أنهيدونت.نهسبحاوترله-

الإبمان.مذاعدلم

ذلثضمومعصماب..منههالما@@لسا@@نو@لونأالؤشينأد@ى:
باللإبمانلاشقبالهايستعدونويخا،لاريبية6ئخاتجقدونيقيهم@صدو

يرضالنى@لصا@للباوأسمبق،
تالى-اقه-

النبن)نألاوالنئورفقال:.ابمثفىيشكونالنيننه-سبحاوبز-ئم

جد،ضلاللفىفى@لساعةبمارون

@ىم@يفال:والخاعمة،المجادلةبمعنىالملراةكامنيمارون5ومرله:

صيماسفى@ئى.فلان
جادلوخا@)ذا"ةوممارا.@

@لتإنالا@ى:
لفىورية.شكخصاممح@@لس@قيامئبفاصحونيئ

تعالى-@قه-ندوةلأناب،@لموعنشديدلذصوفىق،اطعقبعيدضلال

يستحقسنمماإنانكايجازىلنإقذتقدحكتهولآنشى.،لاجزما

عقابأوئواب

ببادمه@م@صافه5ففال:بباد.رحيموفر.أنهنه-بحاجمن-ثم

معا@يفيفىعليهم،عوفبهم،حفى@ى:
برهدنرفنصا.

تصيهمالا

صيته،مجامر@مخبة،با@عقولاياجالمأزفال@مظاهرو@ن@لشرل،

محجمي@ايرز@موأنه
نحمهعلىلايثكروةكثر@أأن

@هعنيثا.لمنويوسعهرزفهسطأى:"يثا.مقير@ق"وقىله

كهعلى@لابى@لقوةومر@الظبم@ى:@لقوى@لمزين،"سبحانهوهو،"

صمق
@ه.



در@لنورةسر

حمرثبربدكانمنة.فقالننففلا@لىسننةضال-ح@-ك@

"حرنهفىلهقىدةالاض

لتنبتالارض،فىندبنهرالقا.جمنىممدرصل:ا،فىوالحرث
ما

زرع.من@لاسبنفع

ر@لبذوأتبثصرلهايهافلتاتجكا،و@الاع@اتيخربهلمرادوا

فيكمانمنلمعنى:وا
اثضاروألاضرة،ابنوباعالى@لناسمند

و@لعطا.@ئوابو@الأجمرلهوجل-عز@نه-صاعفلهعالى--

يخا@لدثراتبمملهيربكانومن)ى:@لدنيا@حرثبديركانوصن،
وزخار@اهاحطا.من@هناهتلولمامغ@ا،نؤته،

مننميبالاخرهفىلهوليى@ى:نصب،منهالآضفىلهوما،

الدامونعيهاانها@لباقية،جمر
عجلأيريد@لعاجذكاننتاد-:..توله-@ابهريمة4نلآبهذهوشيهه

لهجعلنانمنربلىلمننئا،مافبهاله
منورا.منرمامدصيصلامابهنم

ومعىالآخرةأراد
كانداولنكمؤشرو@سيهالها

ثكورا.*سيهم
1رامح@ربدعطا.كانوماربد،عطا.مقومزلا.لا.نمدص 1

،،0

علاارم)صرعلىالمئرفينوبيخالىابهربمةادسورة@إفتملتثم

بهاقةوعدالنىبير@لطا@ربين@لصر.،مصرمبينرنتوظكفرم،
لى-:اتال-نة"لؤمن@ين.@

افه،يأذن؟أمالدينسنلهمعواشرشر؟،لهمأنم"
لالرو

قىى(29)أيثمعذ@هبلهم@لظالميئوبل@ي@نهم،لتعي@لنصلكلة

3-28منالايكا.لإعراسررة(1)



3ولروناصاطأفى.

اعلووإضواوالذيقبهنم،واخوهوكسبوائمامشنقينالفالمين

هوذلكرئهم،بثاكونءنيمالهنمالجئات،رؤصناتفى@لمثاطات

اوصلرامنواالىيئعباد.يبثئرا@تهالدىفك(22)@ل@بهير@ضل@

منو@قربى،فى@إلأ@لردةأجراعاييماأمنألكملال@لصئاطات

أم)كا(ضكوررغضافهإنص@،فيهاقىذلهصمةيقزت
يئوتابكعلىغ@ا@ثهيش!فإنكذ!،على@ثه@فزىلىنيتو

)43(،.@صدور@بذابعليمإنه4،اح@اقئويحق"@باطل@اكله

لهمأم"تعالى-:قىلا-@لقرطج@:ل،
"

س
الميموألهم،ةأى"كا...

للتقريع.الهمزةعل

ماالدينمنلمضرع8تجوله:متصلومذا
لهوفدىنوحا،بهوصى

ن؟،شلايؤ.نواكاولليزان،.قباط@لكتابلأشافىاقه5الى-ت@-

افهنامذالست@طذأ@و@أقهأبهيأذنلمالذىلهم@لثركاثرسلهةلهمفهل

8بهيديخونأيئفق@ثرك،يثرعلم
"2)

لاكمجهاعلاونؤنهمأسلوب،بالجغكمموأعليمتنكريمةكريلفالاية

علاليلال@ومايطبهدديلعندميكونأندينتالى-باقه-أثركراحميث

بامالمنفي@ةوفعوامامحة

بيم،لقفى@لنصلور@ةتعالى-:،نرله-فى@لفملبكلمةوالمراد

عنهمالماحقتأجمر@لعذابمنسبحانه-يه-تفنلما

@قضوكرما-مناضلاعنم-اب@ا@ق-أجر@تولولا@ا@@ى:

1صتفير@لقرطبى-61(1)



رص2
ل@لثو@ة

ا،
لتاعلئاوفريئد@يهنا@أطبأدالمؤمنين،وبينفرين@ال@مؤلا.بينعص

برمإلىعدابهميزخرأنربكشا.لكئ@نيا.الفىضاقهم
@قيامة@

نلديمعلىإعر@ر@بببالاخره،فىالبم،عذابلهم@اظالميننط،
@شركو@عد@لكفرنهموص

فآل:امؤشتعريرا@لقيامةيوم@اصبئة@لمأصنه-سبحاصور-ثم

حهم،وا@وصكسبرامما@قين@نرى@لظالمين،

ا،كسبوممامشفقين@لقيامةيوم@ؤلاء@لظالمينافل-.@ابها@ى-شأى:

صئاتءفىرأ@امنالدنافىك@وهماإسبئدبدا،فاضخائفين@ى
ا.لاعادتمربهمواقع@لدابفإنينغهم،المكر@لثديد@نوسذالكفر،

@نهافىا.لمأمأخافوا

الجناتروضاتفىاتا@لحاطوطوا6ثولذينا5ضالى-:له-وقو

عدونبثا.مالهم

@لئواببيانربهم...،

تاد-افه-أع@افى@بم

المؤشين.لعباده

ةواروضات

وأعلاما."باوأطاجنةبقاعفأ.شوصروضة،جمع
يومجر@ظالمينهر@@ذا@ى:

دنالمفىاوعلو6@والذيناأما@قيامة،@
و@طيبهاالجناتبقاحإشرففىبهوفرن@لقيامةيوم@مات،@لماطحمالا،

4أحما@ا
@كوخهمحا@ةلة،ة

محئدجراتسرنصا.اتم.
ربهم

أت،جرمنهلامؤمنينأعطيناه@لذ@أى:@ابمير،@فظ@و@ذل@.

فضل")الا!@نى@ايمبير@ل@ف@مر@
و

كرمولايمانله
عباثهبهببر@مه@لذى2،ذلاتعالى-:،توله-فىابثارةصامم

الكالحات،و@لوأ2ضرأ@لذبئ

@لذى@الجزلو@الطا.@لظمى،البئارةصبهير،ا1@لفضلفكاى:
تعالى-افه-يمنحه

@تماطوعلوا@ا6ئوالذينلمباد.القبامةيوم



ا.ط@لجز.ا
3@حرونو@ثى

شالمفهو@أو@لثواب@ابملى،@لفنهل@ى:ذل@،5له:شالاوصىلظ

@لن@عبادهلفهيبثر@لذىمر.@لاق،
بثرة@ىوطوا@صالحك،ا6منربن

أءنن@فىفى@لتدىيمعاخم@مرالمرصول،؟لىلم@مائدثمالجارلحذفبه

المفهرم@تثيرالاشارةذلد،كوق.زوصفىفة.حنهمامنماخولا
أوحلو6فوا@لشبنعبادهاقهينره@لتثيرذلط@ى:ببز،...مئ،

ا""@لصالحك...

ص،نجيه-لى-فامه-أصنم
لندلأويؤكدأنوصم-عليهاقه

دة@و@امياوانمادعرنه،علىأجرااميسألاأنهقومه،من@لنركين

نهماقيلقرالحنة@ماطةو@
فىدةالمرلااجرأ@@ل!أسال@لاقلفقال:،

الفربى.
،"

يعوعليه،فى،ورا@رو@لضير
يفملهر@لذىالإفذواو@لتبثيرالى@لتبليغد

مم.-3وعليه@نهص@صول-@ل
القربمدركمادو@

دخطابو@به.

تىيثىلكفار

بئ:لقرباادالمرأنأولها:أفىال:لايةامذ.تفسيرفىولدالم.
@لملة

ب@والقرا
@

الشقردكف@وبين@رسولبينقىب@@نى

لزلاهبم-@ثر@ل@بما@رصقي-اى:
ه

@لبئعلى@صا@مالا@قينفر@@@

اوتمنعوآ،@ذااقمكصفيم،بتىالضتودسقأنامألملفىا،أص

وشتجيبركيرآ،عنى@ذى
يخبمولاقىببئحمو@ربةا@لقرصلةلإنق،ا

ذل@عليمتوجب

@لتعليلبمحنىلامللي@يةفى،5و@لى-.@لقرابترصلةجمقهنا:@لقربى

ة،مرفى@ا@لنار@صدخلت@لثريف:،الحديثفىجا.؟

فيهمترابتهبب-3وعايهصلىعه-@ذاممن@عأنشدولا

ا.أجرليص

3الآرصى-تفرأ1) 3عى0

ى(رللور.صر



لكالثورةسو3

الممنفيثرنوعترته،رءطيرتهربهاظمنا:بالقربىألى@دأننيما:ونا

نىتحفظوأناسالمولكئرق،و@يرإلىأطلمعلىدعرقاأجرأسالملا

ألاذى.مقنوعاىةترذومولا@حمحمنوا!ادت@نى،وأ@لترافتىفى

اأجرلبىربه،اظلى)حا@مإانأيفا-ضد-ولا
عهم

ذلكعلىده

م@ونقتضيه@لمئرأخجميعقررتهثى.إلى@لناس،الإحسانن،
رم

ا،

بالإبمانتعالى-اقه-إلى@لنقربمنا:إلقربالمر@دأن

@صالح.@و@لل
)د@لتهتتؤبواأنآإ.أساكنو،@جرأ،@تبيغ@ولأسا@ملا@ى:؟

فىاوتدخلوو@مميان،و@لفسوقيتركوا@لكفوبانيرنيهبماتمالى--

ضالى-.قه-@اعه@و@@الل!

اقهالى@تقرب@نعلى@لتباخ،،ابرالشنهم،أطل!ومذا@لذى

وتدعلبكم.فرفربالطاعات
رجمع

مداعلىاواضالوول،ا،@لتول@دا.

محئعنضلأنهعباسأبقعن@ل@بخا@ىرواهعاصها:بأحماديث@لترجيح

بىذ@فرلاالمر@ة5إتعالى-قوله-
قربىجير:،بقفقالمعيد8،

عمد،ل6

منبطنيمنلموسلم-عليهاقهصلى@ني-نعجلت.إعباس:أبئفقال

شعوئثنث@تصلواطتلا(@ال:إ@رابة.يخهملهنإلا؟تريثى

بيكثيرا.بئل
مجامدلظلهذا@ر@ىوغيره،افىديثنا@أ@ساق@

فرم،وزيد،بزحمندلرعبدولد،ماوللردسدى،و@ثة،وفتامة،محكرو
ألإمامادوق@

شذ@قىادا،واودا@-قىا،هتصاقأنبير-صبن

ر(1)
ا

1ص7كنر-@نفسير@جع 87.



3و@لعثرونالخاسأطز.

عليهأسالبملأ@عناه:نالمقترل@نتربل،بظاهر@وأنههالصوأب،با

@لقونصلوا@رحممنم،يقافرفىتردشأنلالملق،قرصثريااأجر

بى

ترله:فىئ،"للدضبة،ا،بتأوبلأولىدتاوبل@)مذنلتمم@

بى،.@قرفى@لا@لردة،إ

اقراتردثأنالالةمنقالهماعلىذلطممنىكانولو
بى

رةتقرةأو"
أ

لال@وصروفوجهالمرصمذافىمال@فىفى،لدخرل،لماقه،الى

موثقإلابللتنز
@قهصاقه-لرصبةاقربمودة-ابهعىإنبى،@قر@

لىر@لقربإبانترد-لأصأابهعنىنبالقربىإالمردةلانو@وسلم-محيه

لمط-.اتهقه-ا

كاةرافىةدفالأسمعناهعدأنأدبدأوضحم@@فى@ن@5ددضوئ

يقترفومنمحلىمحبادبتال:،فضلهمفا@جانجاسصبحانه-بهن-

شكرر،.غفررا@تهإدحنا؟ياةلهدشحنة

ف@حة@قرفس8قترفثوترله.
ئرأء.؟،انص@اد@مات@

اجمب،ا

معاشم.لأ@وربهفهممالهميمباى:@ياله،بقر@فلانيقال:

بفضلناله-نفاك@لعالى،اقهإلىبها@لتقرببفىضهبهقبومن

@و@ع@ائين@شير@لباده،المنمرةواصعدناأتإنثرابها،ننا-ا@و!

تبان
ط

ن.ويرصستحقرن@ا،كق.ادخله@ن@م

.

م
تويعلى@ررةد@عاإت

م.وكظ:علىكهمفربن@لم@
إلى:تهفما

دبا3اقهلى@ا@قرلونةأم،
"ط.أ،"؟"

لأا/برير-330@تمجرراجع(11



@لثولكاسورةثي

@تهعلهألترىقدو"-علي@هاقهعدا-إنأيقورنبلى:(

7ن؟ترمنعلينابتلوهونياليه،نايدعويخماكذباتالى--

افهثافإن5بقرله:مذااقرانهمعنصبحانه-@جا@-نم
علاجنم

قفتثهشظوبهمعلىالخترممنسلكتالى-لثا@قه-إن@ى:كلبد،

علىائهطبعالاممنلايمونافهعلىنلكنصافترا.لأن@لكذب،طيه
مبربم@ايمرأبها@رسرلوانت@ون،لاب@م@فىبهم

أ
ذلك.عنومحزه

الجاةن"فالمقص.
لم

سم-وعليهاقهصلىل-@لرصساحة4نزيمة@بهر@
سا@ممنانماص@لكنب،افترا.انلانباتشات،فىكرنالمضلهمحا؟
.-3وعلبهافهصلاضانه-لاش
افهيئافإنله:،شاعثاف:صاحبلظ

فإنا@،:قثبل@،علىبخنم
@دكذب،عليهتفترىحتىفلوبهم،علىالختوممنجملكضالى-يأ@د-

@الم:ضلفىكانمنالااقهعلى@ايمنبافرا.يجض@لات،
ا.الافزاصتبطد@همؤ@الاصلوبومذا

@ئركشلفىالبعدوأنهعث@ه،من
قىمحلىالخصرمبئفىوال@خولإق.

سن@@ن:)هذوشال.3
إئبال@لايربلىو@عرظي،احراقه@لخدلنى،افهلمحلهيقول:مناءأ؟

اةعلىو@لتذيهمئله،نبضاستبعارو@نيريدوإنمادفلب،وعى@ردلان@
)؟(أمر@م...،نخوينهمنربر

ش@وقوله-
بذ@تعليماذلىبكلمانه،@و@كق@د@لاطل،و.كحنه-:.ط

@لمدور،*
م

يمحوتعالى-نه-لا@لثروو.ابجوفىاحليخر@متانف
نلساكنين،لالتقا.ل@ظابمح،@لفعل،مناراووضطتطلقا،جطل
8اكتبوعلى@لفمل،؟حملا،وظا

و@هلافيفوعمرنهويخة،،باللزسندع مهوقيعلف،ر@ؤير

عليه.المرفوع

2تنيرالكثا@ء4-)1، 2



و@لمنرونيناص@بزء

بكلمات!الحقيئتوأنالباطل،جبرأنلى-ظافه-سأقمقأى:

ق-@لى@لإا@ال@اطنقنفبللى-:.تاكلل-كادل!@لائهوتمكادلة.،الفا

زامق...،مرفإذافيدشه

نه-.سبا)نه،.

ر@مدو@مانخفبهصكلىمطلع@ى:@لصدور،@تبئلجم

ىسبجازوما.،فى@ل@ولاالارضفىئى.علبهلاجئويوا!،@ر@صمق

جر@رشر.مقيشحته@اانن@عيإ

وشو،والآظالأنفسالإبماندردلانلعىيمة@لكرة@لورمخدنتثم

تجملقحماةووسنهم.مجياتهمضلقوبمابالناس،مجبطيخمائلى@لف@وة2

لعلفهبمظامر
تالى-:@ال-عليم،ويفلهبهم،

لاأو@لثبئابمنوبمفوعباد.،عن@لؤبةيقبلالنىوقو"
الماطاتوعلواإخواالديئوي@تجيث(25)تفحلونما

دموفي

لهموننرو@نضله،طن
@رزقاثهبسطور(36)ثمديدعذالث

بمباده"يشأة،!مابقدرينرلولكنالأزش،فىلبفوالحبا@ه

النضزوطرا،بمدط،منيث@لتينزصلومر@لذى)ك@(بديرخبير

ضىوالأز@لصئحو@تخلئ4آياو@)ه@(اطيدلم2ومر@لىرحمته،

أصا@طموما)9،(تدير6ثابناجمصهمعلىدابةيرهوذ@امنصثو@ما

يةبمجزأنموما(30)عنكئيرويفرأيديممفبماكسبتمصيبةمن

افهذونمنلموماالأزشفى
ايايهوبن(31)ن@يرولاولةئي

لأول@لبو؟ارقلمجو
اكدورفيظالناؤيميسكئيثأ@ن(33)م

أوبوبتهنك@(ضكورإصئارلكللاد@بذ@قبنظهر.كل

3عنكنيروبنفوبهرايماش لهممااياقنافىبرنيجادالديئوبلم(41



ةرص3
رىلثو@

ا@ثهمندوماأ!،الدهاطياةشىء@ل@تمأقئفا(35)محيعىمن

)+(،.وكلوزت:ثهمروكلخوا@هلملابئوأبقىخيرو

"@قلت@لذىوصتعالى-:،له-ترحاشقه:فىالجلقال

ءت

يرتعبادى:أبئلظ"عاور...
@ىو@طاعته.وأملأو@يامهد

كهراجةبةو

عهالإقلاحشروط:نلانةف@اوربه@لمبدبينمعمتهكاننإنذف،ص

يما.@لردةإمكلا@و@لزمكلا@لما،و@لندملمية،@

تهامنيمبرأأنذلد:إدأضيفثدم،تعلقءقالمعصيةكات)نو

صاجمها
1 ،

، 0 00)

@تائبينعبادهمن@لتوبةيضلانىوحدهسبحانه-ومو-والى@:

علبا.بمافبهمولاسينانهم،يمعربانبهم.ورحمةعبم،شفقةاليه،

بهقويمدى@قطع،و@الإبأزثنىقضنهبعن.بدى@قولو@
لتضمنه

وماة.تعالى-تىله-فىالاخذ؟سنى
اكمالاففقا@منهمنقلأنم@هم

سوله...،و%باقهكنروا

عادهايا@عنن@بحعا@نجا@زهإدفا@لإئارةبمنوعد؟@

@ى:له.وتقرير9تالمابلىنا@لشك،عنوبمفوتمالى-،وفىله-
عفيفرذلد،عنونفلابيئ،@هتا:عاث@سلؤبةقلوجملعزات

تعالم@قال-كاإلىحنات،بففلهيكرلها-وبلعاجهم،ماويسترصيثاتهئم،

حسنات-ثةصبئانهماقهيب@لفاولئداعاطحلاوعلوآ@ننابمنالا،
نه-.صجالا-وتر

@@ال@قتحذبر.يفيرن،مايممو
بق@@ترتاخير@فىى

بةالتربابلمفتحت@تديقول:تاد-فكانه-ع@نه،ما@واتترافوفى

عامإقمصيتى،واشكوأطاعى؟علىفانجراولشو،
نهنفعلوبما3

حيزمن

+@عقاب.لوابئومنيستحقهمماإنسانبارى@وطأوض.

اس63على@بلالين-،-الجلحاشيةأ)ا



ك@و@لفروناطأصلجو.ا

دفىلهفى5ماو،

ويلم
:@@وف.محذو@مائدموصرلة،بحلون،ما

منه.شى.لىظعليهيضأندونتفعلونهالنىيم

بد@وينا@لمالحاتعلوا.2ئرين@كويتجبشالى-:،وفرله-

"عا"عى@تربه@يضلله:.علىشمعطوت4..،@امن

نه@احساففلهمقويزبىم@،ا@ا.3منوللذيئبحاتويشجيب@ى:

سألرأ.سا)كثراتو@لنر@لنعمن@عيمبان

علهنجاءش.،تقدى%لجونمفحولوالموعولماملخصه:الآرصىلظ

@لهوسكرتئكرته@كرلام،بانجحس،كانجفسه،يتدىستيب،أن،

يستجبوصل:وا،وللإيعال،@لخفبابنأ@ه.علىتجقدير@للاملى

لى.
5ا6منونث 0 0 0

(1)

بجببللؤمنينحالمذاصأى:شديد،عذابالمفروند@و@"

الذفيونأما@اكافرنه،-إحاونفلهمنيد@وفيلم،دعا.نه.-سجالهم-

إلاصضدالهيملاشديد@لب3فلمفضله،وجدوأنمه،سزوا

-

فقال:تدبير@مور@بادهفىاتقه-تح@صاجانجاسبحاة-بين-

سربفيترليهنواالأرضر،فىلغوالعجادهالىفقاقهسطور"

طايشا....،

بداخلهماأفئأإا@رح.نجىيقالشىء.يلدفىصتجاوزو@لبنى.

يخره.أومن
@

"

غيرم.علىفى@لعموانحمودلمتجاوزواايق@لقرم،وبغ@

محاوسهبانلبا@و،@رزقتاد-بافه-وو@ى:
3

توصةص!

طفوق
اوولتكبردم،حد:وزوالتجا@ى:الأرف@،فىالضجتم..

5؟الالومى-تير(1)
3ص



@ةرسو
ى/رو

أو-بئانما"رون:ظماقالهوقالىالنا،ا@لثكروقىكووعتواولطحوافيها.

."عدىعلىعل

تمالى-.حكته-اخفتهلمابيانءئا.مابقدريزلولكن5وقوله:

اقفتقدتالى-حكته-أنلى:
عدم

لأنعاده،@يماروقئسمةدتو@

لهمظه-اقه-أقىللذاو@بطر.و@لنر@ريهبرعلى@كتحمالمصة@لتومنه
شلان"صبحانه-:قال-كاومنبنتة،حهاقتضتهعللىبنقلير@ررق

مطوم،.بقمرالاتنزلهومااننهخزعدأإلاض.

على@رزقلتنزيلهن@بلبحير،خبيربادهإفه"صبحانه-:-4ونر
دنيق.وتحذيدقدير"باده

ةبقدر،،عاءعلىزقا@ؤاد@فسبحات-.مانعل-ملأى:

رتممايقوبصيرنفوسم،وبطواياعباده،الاحوبخفاياخبيرتمالى--

يفطونه.وبما

فيقصرحالهم،اليهمايزوليمتمالى-افه-اى@لكئاف:صاحبقال

يطى،ووبمنعوينئ،فيترئهلهم،جمعالىوانربلمم،مامر@ما@لهم
لرولبنوا،جميماولر@كلنالم@ربانية،لل@ترجبهويبسد،؟ويقفر

ا.لهايهو@نترلم

هماو*وأنيأكثر@لبس@ومعاقل،@لفقرخ@لبفىانفىضبهةولا

عنه،والإحجامعلى@لبفرللإقدامظامرسبب

@لس@،ظوع

ثا(الآن،طيهعرماعك@إلىالامرينقل!حتى

تدلاوك@عامو،علهف@مقانا@ذلد@بشحانه-صن-نم

من@لضثلإشالذفىوصنحالى-:،شال-فدرتهدك@حدانيتهعله.

ا..،تنصمابس

3ص4@كثات-قفسير@)؟( 2



ااطلبق.
ون@لعشرمر؟

و.نت@اأنبمدسالمطرعلىءإد@يترلالذىسحات-ومر-أد:

أملىأث@موصبد@تر@@ياسعلامكملاكمعلظرتحقيلة،طرفترة

@ى:بنزل،.@علم@طرفرحمه،يمث@روقمالى-.

بقطرعةعليمرحمتهوينشرولها،شمنيأصو@لناسدبىم@ارا؟يئزل

@ق.وأ@فوبركات@خير@من@طارا،هف@عنينتجعا

نه)عاوبرحمتهعاد.يترلى@نسأى:@رل،5نه-سبحاومر،-،

ائسوبد@ن@لميثعادهعلىلأشحثفعله،علىالمحمودتى:يد،@،

محلىعبا-أفهفضلىمنتمررجانبايراما@لكرئللأ@ةمنهفىوأ@تاملىعنه.

فقد@لناس@نلصدنجدةو@بالغوثيئعربالتلتبيرمحسوسة،،بطريقة

محلفلهرتدق@أيخقناربأن؟ئربالقنوور@تحبيرو@فىذ@،للامل

بإنتشاريث@ره،رحمهويمثرتمالى-،بقوله-و@لتبروجوحمم،

@ننوطكا@حلأنبدالرص.علىوالإثراححو@لض@ر@اء

تحالى-@فه-بقربئرارلى@طيد،وصتالى-:،بقوله-وأتعبير

بعدماوعلىالمنع،بأ@طىماعلغرهبرجوبعاده،عق

خلق6ياتهومقت@الفصرنهك@@لرانمن2خررناسبحاته-بين-

"،دأبة.منفيهمابثومارضوأ؟السرات

مير،كلىعلا@لة@@@لولذصةلاماتدو@@لدلانلنا:بالايكأدوللر

وجل-عر-

لارض،وااتدسو@خلقعلا.م@طرفبث.،وماوقولا:،

خلف@للسو@تناد-قدرت-@ل@لم@انيمعة@نا@تس@وشاى:

أينا-وخلقه-عيت@ا.بأدسامحمادتى@ادبمبصةمرندبارةدموبتلا@رن@كرل@



د@@لثوةرسو4

اقهإلاعلعمالايم!ثوابمنفيهم@وفرقنثرلمادأبة،مننجهمابثلما

-

الايةوظامريخرها.اورضا،وجهعلىننيدمالياصم

اتفى@لسمودونببفيدرجرد@لكريمة

صالظ
حب

ابوالدوبة،دامنيخهماجاز.لمقلت:نإنكئاف:@ا

وحدءاأالأرضفى

ببعفهقابساكاننوإالمذكورجمغإلى@لثى.ينسبنجمرز(تلت:

كهفى@ؤدمريانمابطل،شجاعأوجمد،اعر@فيهمتميمبنويقال:؟

اصفوانم@نيو@لطيرمعمئمى@لسلام-عليهملاللاكة-يهونأنز

أتمرفى@ل@صجانه-بخاق-أنيحلىولاالانا@،بهبرصفكابالديب

ماخلقالذىسبحانالارض،علىنامىا،ضىبمشى@يساحيرأدا
شلم

لاوما
"لق.اطأدنلىمننعلم

11)

فيثا.)فىجمهمعلىومرتعالى-:،وقرله-
تهتمرلكلليلنبر،

وجل-.عز-

@لقيامةيوملللائوجمععلىتامةتدرةدرظس@حانه-ومر-@ى:
فىا..و@الحاب

لداعولمجموبنوالاضوفيأ،إنق5أخرى:6يةفىتالى-ل-كاظ
مطوم،يومميقاتالى

اممالهمببب@انماصبلاءمن@لناسمايميبأنسبحانه-بين-ثم
كئير،عنويعفوايدبمكسبصنجماصيبةمناصابمماضال:،:

3ص4بمتفير@لكث@)؟( 5



4نو@لعشر:لخامى@لجز.

ولقر،وخرفكرضبلا.،نأ؟ا@ناس-.أ@ا@م-وما@ى:

بسبب
وبععرخطا!.@فترنتموهاق@و@اذنرب،مقهما

حمةرعاصامجاسبمال@اريهبتمو@ا،@اى@لس@ناتنكثير.ح@ن-4سحا-

منه

منطرهاعلىمافىكبما@وا@لناسأقهيزاخذولرت@الى-،ل-

"،5(بة...دا

بثالاخصمنجثهالايةلهن@تفسيرهعشدكنيىلبن@لإمامصاقوض

اقهء،-رضىلب-اعاأبىبق@لىعنحانمأ@ىأبئ@ا@اروأهمغاروالاة

على@مهألته-لرسبهوحدننااقه،كنابفى2يةبأفضلأبرآألال:3

نال:وس@-علبه

ياعلى:لكوسأذصرها".،أبدبمنماكستمعيبةقأعابم.وما"

أقهوأبديم،نجماكشتالدنيا،فىبلا.أوبةعقرأومرضمقبمما@ما

@تعاد--
فى@النياعهعفا@قهوماالآخرة،فى@لحقربةعلبهبئنىأنمئم

عفوه،جم@ديود@نمنأكرمظقه
،،(

نم
من@لناصشحاله-فر-@

عق@
به

فىبمعجزيئأفغومافقال:،

"نميرولاولىشأقهدونشلكمومارض،ا،

فىللأر@منصيأىفىمناالهرببخكللىبقاصأ@ها@لناس-أنتم-وما:@@

"يخهبهغتم@أىمقتانىجم@أنمالايع@ناندرلانغوها،فى@و

عنمبدحنصير@رأ@ررآ،يخولىولىمقتعالى-غير@فه-لمولبس
عدابه.

4الايةظ@رسورة(1) 5
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ىرسق@لثوسو

مايعالى-:.ظ!-
يقع

ومايمدلها@هسدفلارحمةمنللناسافه

بمبم،اطا.@زبروصديرهمنلهسلمرزر

يثاهد.ماعلربقعنفلرتهدلاثلنبامنطفلكبحدشحانه-ساق-نم

حلام،كا،فى@نن@راصأياتهومنتمالى-:.فقال-لبر،فى@لاس

دروفى@براىتجكرلانهامين@جها@والمرادرب@ج@بموا@ر@ر:

عرف.صو@لموصفة

@لئىءب@يممانىنرا،صلهو(@لكبير.الجبلومر3جمعم:والأع@

نىبهبسترشدون@نناسنعلأ،المجلوحمىالمجئى،3وقي،أيكلكعم

دالجاربةمفو@لسفنته،ق@ىعلىكالالدالةنه-صبحا6ياته-نو.

@ثامقةوعظ@ها@بب@الضخاتهامن)بهأنهاحتىالبحر،

البحلىفىالسفئتجكرىبس@بها@لقالىج،يكئنه.صبح@ئأتان.

يئ.لامجرفلر@لبحرعلىنوأبتفبصرن@ى:ظهره،علىرواكدفطللن"

ضى.وصراكد.دهويهن،إذافحد-بابمنركردا-لما.اركديال:

راكدكونهم@فىئابت

بأمر.فى@لبحر@السخرة@حفنسايهمدكر.@اهالذىذلك،فىإن،
قدإنانلكلأى:ر،كاصبارلكلعمد@ت.لايات،ضالى-،

مفمجية@لصقانماتانعارتاحيىنالى-،قه-و@ليهر@مبرثبصة

بببوبنرفهقاولجكق@ىكسبرا،كلائربوبتهنسجاياه-..
سبهكاما

ياو@اذفى@من@لسفنهذهفىكون@را

جل-كومدوون-ف@بقوو.@@أوا.جمهذافلاناإفلاناوبقيقال:
هلا.)ذاواوظ



4ونثروألخاصالجز.ا

ويطف،"قولهوكذلكجمن،"على@ملهم@لىفومر

علىظر@لبحرساكنة@لفنخمالبما@يكئسبحانمه-يثا،ن@:إ@

النييثاانأوفبها،كلنبتلد@لفنعادكة@رخبرسليثانان@ر
ناسا

بالعفوعنهم.

بثما@ظهنلمأنهفه:والمهحهاحك.قهن،بلهيهثاف:،صاحبقال

@فى@@لافرير
1بليتين:دىإ-حر 0 علىزيركد@وأرىع@لتإعنأن1

)قافرنيهلك@عاصم@اديعيرسلأنوإماى،الجو@قوبمنهنفلير@لو،

عنها.كئر،عنويعف"بالذشمنماكبراببب

ا@ق:لانبسكن،على،تلت:يوتجهن،؟عطف.ءيرمظت:فإن

بعمفهايخنرتنيعمفاأوميرعدن،@رخيكنيثأ@ن

جزمهأجزمحيثالإياقحمفى@لفوإدخالممنىفاقلت:فإن

فاصايثا@لدإن@ومناه:ظت:
صخج

عهم@لنرعلريقعلىناسا

@ل@ستافقدإفلت:1وبعنر،ا،فرفنتلت:فإن
م،

ا،"

مجادلون@لذينويلمشال:.ثى.لكلشاملعله@نسبحانه-جمن-نم

@الصمنو@النجىللهربوالمحيص:عبم،منلهمما2ياقناق
@.

ل:ظ

@لفرارت.حاول)ذأ@لثى.،عنفلانحاعى

فلأى:مقمر.فلعلىدنصوبأنهمي@م،نجبالجهوروقىلمغ

دالةدتاي@3فىلون@جمكل@الذينوليعمالظالمين،نلينتغ.سبحانه-فل-ما

بببعذانجا،منمربولالهممحيصلا@هموقدرننا...وحلنتناملى

قاطبهليدضوابالباعالجمالهم

من!ضال:زوال،الىكثر@وا،@لديخا@تاعأنفه-مبحابين-ثم

3-8قفير@لكنا@-)؟( 2



إصورىأسورةلأ6

د.م@--أوتنم
ؤظ

مغمئئ@.مزتمععاتافاأى:نجا...+الدإةاط-ثح
رلننى@لديخاعالحإة

@لدفياالمجاةمتعنأنل.زتاغنما@مرف@الج@..وألصحة

مر@حراى:قى،وأةصعرالآخرة،ثوثر@ى@طا.سأقه،ع@وما.

ذات@فى
س

@

يفنى.ولاوللاينزمانا@ب@ف@وأبقىالدنيا،ياةأطاع

وأبقى،جمربقر@ه،شعلئيتوكلرن،ربهموعلىوا6لديئقرله،
قهبا2ئواللذبنوابقى،جرالاخرةنمممزايهم5ذكرأهدا@نى@ى:

حده،وربهمعلىإلايعضصدونولاشوكلون@ولنينحقا؟نامماتعالى-!-

لا.أصغير.لاعد

قدرث.وفى-شاىأ@وحدافةطلىالةاامير/لل!لمخلاا@لبانهلىوصد

@لمحذتذلكبدكلعباده...علىنه-بحاأسبا-@لشىو@خم
ةر@و

عادهلى-تطالله-ونق@لنىالحيدة،فوأك@لطجةا@صفاتليانفىللكريمة
دةبها،المؤمنيز

@

ل:

امغضبوماوإذاافراحثىواالإئماشبمجرنيرحةوالذيئ@
ااتوالذفي(@7)ينفرون

لربرا
وأصر@وأقاشوا@لصلاةحهم

ولرىض

@اأصابهمإذاوالذيئ(38)يحفقرنقحا@رزوئحانهم
عى@

أجرةةوأطحعنافئلا،ص.سيثةبء؟وجزا؟(39)عرونية
لئكفأوظ@هبعدانتمرنو@(40)الظالمينلالمجأ4إا@هعلى

ما
دوإيو@لاسيظل"ونالذيئعلى@ا@لسبيل!(49)سبيلمنعيهم

أعذابلهمأو@سكاقى"،بشرالأرفىق
صبرو@ش(42))يم

)34(،.اعزنمينذلاثرإنوغة

معمئرفو@لفرأحمثها-،لإئماشىوالذينءتنبونتتالىت.وقى،-



4ونولعضالخاسلجز.ا

بهماومحلىرشو2للذينبقىأ@صروما@ند@قهذلك:.قبلتاد-له-قىعلى

منه.بدلأوتركلوق،.

فاعلاعلاد@طاقامةعبهايترتبدتى@@ايهيرة@ذنوبسالإنم:وبهانر

با،@لوتا@@لنضاكصللمرتكبها،خالى-اقه-منالرجمد@لثديد@ر

@لبها%منذلكثجهوما

جمع@فواحثى:و@
تاد-اقه-ننلاالإنم،اجماش@لةسومىضة،@

تطالتماواكزبها،انمامادلمام،علىرأعى@عطفبا@منبالذكرخصها

ارنا.جريمةعلى@لفراحئى

سبيلام.وصا.فاحشةكاننهارلاإبراتقرولاتالى-:،ل-كاظ

للذينوأبقى@حرالآخرةئئوابمنلى-تطلقه-عندوسائ:والمه

كضلالآنام،اكباشروارت@يحتبونوللذبنيمون،يتمربهموعلى3ئرأ

عظمولحئ@ماكدلدوبجتبونبالباعال،@لناسأموالوأكلالننى،

فضله..مناللهيالم6بماو@لبخلكالزناالننو@،منقبحه

الآئامصفاكأبلارت@@لبابفت@ح@ايهربمةالآيةمهمن@وليى@لر@

وبيانبهم،سرحمهعباد@@@تاد-اقه-نملبيانلدلمرابلوالشوب،

اند@فر@وكر@-@مهبفضلبؤدى-و@لفواخ@،الإئمكأكباجتنابا@ن

عنهتنهونمابها%تجتنبوان"إتاله-:فال-كانوب،اكصغاكأ

كريما،،مدخ@ونلخدآتحص@اعميهفرة

مفأخركاصفةيففرون،غفبوا@ماذاوإيه-:،حاوقىله-:

يمة.@اح@صفلغ@

وللذينيركلون،ربهموعلا2منوبئللةوأبقى،@رافهعندمايى:

صزنيخال@مأبفا-دفاتهم-منوللذينحثىادفوو@لإثماكباشيبتنبون

ص
عليه.ونومجلهعه،ويصفعرن)غمبهم،انىض@

1 1 1ص@لنسا.سررةتفيرفىألايةلهذهنانفسبجعرا1 66.



رع،لشورةسو48

محا@وض
لاعليا@يقدرلاالةاطمىلانلنفرأن،باكفهم

يفقدمااكيرغضبه،حالائالإنمانانالممروفمنإذ@لقرية،@لزأئم

@مأنأستطاعماافإثعلى@ئاعره،ياصيطرةعدمعل!ويخلبأبه،عو
ففسه.لنوأزءوعلىملكهفه،إبماقرةعلىذلمدليلاكان@هغمب@حالةيخعله

مأى:إبرون،@@اكثاف:،عا@لظ
فىبالنفرانضاهأ،

بلفظوالمجىء@ناس.حلومنجرلكااحلامم@لنضبيخوللا@انضب،ل@@

مومنله،@لفائدة.لهذهإليه،ون،إيخر"اصنادوجتدأعهبقاو!م،"

.(1@لأنبنتمر:

بهم،بوا@استجاو@لذبقففال:.لهمصفاتكر.ممةسبحات-ذكر-نم

محنه..كام@وبه،لمما@صفىكلأطاع@ى.:@@

افى@رفاته@و@دوماعلبهااصافظوا@ى:أيملاة،وأقامرا،
بخئوع

فهواخلاعر،
لمين.@لارب

مجتاجمم@صبي@محدثاذامأ@ضاكمأى:ببنهم،ضورىمو@مص،
و@صلع.أنفعمريخماثاسوواواتجصوالمناتثة،اجمةالى@لر
بينهم،صررىو@مرم5تصالى-:له-سملخعه:مادقرط@بى@قال

ا،فىجمشاورونل@:
ر.س

@فير..من@ر@ىاجاصتخرو@لتضاور:ضاسرته-مصموو@لثورى

رضد@مورم..محوا،الافىمقثاصرماص:اطقال
شبول@ترل،وسبلىللجطمة،الفةالثوسى:@نمربى:ابنونال

الى@

2عىقفسير@لكثافء4(1) 2



9؟/@شرونو@احاصأ@زء

يمم:@لثاعر@طقالوقد
صازمفمي@ة@ولببب@بر@ظتنالمثورةار@ىبي@@اذا

1لتروافى@وةاطفإن@ضاضة@لثررصكللي@فجلولا ،

3
1)

رالاموفىأمحا؟يتضيرو"-عل!صلى@قه@ر@ول-وتدكان

فىيثاسرمنبمولمبة،الدنبرألامورمقيشبههاوماببالحر.تملقالتى

تالى-..عد@قه-منمترلةلاغاالاحكلم.

الاح@فىطثاورننراف@للصحابةفاما
@نكتابمنويستنبطوخهام،

سم-ويىاقهعلىارسول-وتب.@لاقثاوروا@ى@شد"و@لسنة
طبن@لروبحرو@ى@بد،مير@ثوفى

2 ، ، 0 0

"

@لصادقيئلمؤنيناعفاشمؤلا.منأن@ى:يتقون،رزقنامماو"لهوئر
@شساجين.نغيرم.علىينصدفرنزق،ارناعطينانهم.مماأمممأيغا--

لنهمصفانهمكذلكمنلن@كل:@ينتمرونلم@بنىأصابهماذاوالنيىء
دينهمعلىأ:كرأمهمعلىاعضدى@وظالم،ظل@هماوباغ،عليهمبنىاذا

ويختمرون@ا"امامه،أ.يرنولاإ.لهلا@كهوننإنهممعته،
يخهم

يخشىويجلهيرثكهبماوعحرانه.نجيهيقالجوابانولكرلمنهم،

بأذى..نجهماعا

عدمبلوصبيلنشلها..،سيئةميئةا.وجزنمالى-:،وفرله-

للظم.دفععندقب@ا@و@طد
نألانصار.أردقمذاأنمإيأصآتحالا-اقه-@ن:@@

فعليمغى.@ب@@

عندماانى@ضفىالىبث@رافى:@(1)
بضم

و@لقو@رم:جناحيد@@طافى@
@امر@اكير.@يث@ا@

راجع(2)
.36صصبر@61فسير@القرب



لكاظذلد،علىمنمزيادةبدونكلئلهوعدوانهوظلمهبغهتابلوأأن

تمصبررثقبه،ماعوقتمثملاقيطعاقنميحانى:يز2بةفىتعالى--

."للصابربئجرلهو

للدحسرضفىعد@هنضبالمنفرةنه-سبحاذكر-@ثمكاق:@فال

معرضفىعلى@لانحىالاقماردكركايففرن،،ماغفب@وامذالم5@ال:

@مزت@له@قهجملمنعفاتمنليىبنى.لمندتذ@ل@لانليفا-،المدح-

فد@لبنىرنتمالافاولدؤمين،.ورصوله@لزةوفهصبحانه-،فال-جث

ففيلة.عد@مفبفو@لأنكاضيله،

ءأسفا.،ا@اليهمؤى.اال.انف.بفراأنمرنبهرنواكا@لنخحى:قال

@له،تالى-اقه-ماجملهعلىبالاشصارسثروطللاشمارمذاولكن

صينةوجزأ.8بقوله:ذلكعقب-4سبحابينه-كامجاورته،وعسدم

علاالاقصارمرالاتصار،فى@لمدلأنسبحانه-فبين-مثلها،سينه

."ةوالماا

(1)

عفافنبمئايا@ال:،@ليئةمقابلةمىأحمىمرماسبحانه-بين-ثم

@لظالمين،.مجبلا)نهاث،علىفاجرهوأعلح

كائقفأجر.يره،وبيني@نهنجماوأصعليه،لمأسا.ممنعفافئ@ى:

مولا@يلهمالاللثوابمنعبحافة-وصيعطبه-وحده،تافى-اقه-على

وجلى.عز-

@عل@.@لى@لى@منلرنباى@ظالمينلامجبنالىنه،"إ

عرماينموجحلته@لظمحرمتاقياعادىدقدصى:،يلديثوئ

ظالموا،.فلأ

س@لقدبر@4فتحتفير(1
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فا@لبز.
ا.و@مثرونمى

فقال@ود،بنى@لباغى@صدفعأنمقبينه@نماسبئنه-شحاأكد-نم

سببل،.منماعليهمفاولئدظلهافتصربولمن8تالى

ظله،بوقىله،الات@د.لامىتصر،اولققولا،فىو@للام

صيل،مئعليهمما@اولئدوجوايها.طية،ضصن،ولهلمف@ومفمافعص@ى

الحر@.ولمؤاخذةابالسيل:و@لر@د

لذيقافأولئل@له.أطالمظلهأنب@ضه،وصلدينهتصامنأنةأى

اوباضكميخرم،،شرنولايلا.أحد.منضردالايؤذد،ينلهن

ومرلهم،شالى-@قه-شرعهالن@@م
يمثلا.@لسئةبلةمقا

علىنما@لسبيللم8فقال:والماتجةالمؤاخذةشغمقعلىسب@انه-بين-نم

للق،.جرالارضفىويبضوفي@لناسيظلون@انين

نيخرلم.يظدونعلى@لذينكاثنةلمماقبةواخنقاأنما@لز@ى:
@ن@س،@

ق.اطبيررفىا،فىصردموزرنويخاوتكلإإن

يكونلاأفلمجانبير@لحق.بكرنهالارضفى@لبنىم@اة-وتيد-

لا@سزتج@الجرح،إذبنىتجال:نجاصز@لحد.الم@ظفىناهإذ@لا،الاكد

شه.ولاتننير@لراقع،بيانمرانمافذا@لقيدفاده.فى

@بفىلمو@@لمالمسما@مسالذيئأوثدأى:اليم،@نابلهمأولئد.
بسببألبم،@@ذ@

وبنى.ظممنهاخرصما

صبرولمن5فقال:للؤضين@لريمة@لمفاتهذ.س@انه-فتم-ئم

ر،.الأصعزملمنذاد)،،وغفر

@@انولل!@ا:

ابدثراليه.لأةممنبمضحانىالافىعادمابر

نملاتمررا،لمةمنه،واالمحفرةلسبرذلىلأناش@،نةو@لطالجزبل.

بمه..@لشوقىةالهمة،عوعلى

ل@ؤئ@حنىمدحتشبراطبمة،@لكلالآياتمنهفىوالمتملمذا،



ىرلشو@رةصو5

الإصاسية،@اصفاتأسرعلىصتر@لى@بدة.@لصفاتمقبجملةادت@@

كا.و2خردنيامافىوالسعادةلظفرتنالقىبد@ن@مةلكل

سبحانهأعدهوحمابمة،@لكرسفاتهمعنعر@طؤمنين؟رلبثهذأ@وب@

مو@صعقاب،منلهمأعدوما@لظايى"حمنيث@لبجا.اب،ثومنلهم
يخفحمللذىلا@لحساب،يرميأفىأنقلمنقالىلدصبةلاستجابانه-بحا-

تعالى:فقالير،يص@رشفيعني

"
لهفااالهيضطلومن

@
رأوا@دكأ@بلماى@لظالمينوقىئد@

دبدسمل@تورن
عايهاخاشصينمرصنونوقى@بم(44)صبيلمن

@ظبنآمنواالذيئوقالضنى،طزفمنونينطر@كمملمن
يئص

عذ@مبفىلظالميئبنألا@لتيامة،يرممييهمو(أثهمأخسروا@هيئ

افه،دونمنسمرونهمؤ@ياءصنلهمكلنومامتهاه،(
منو

بأقأن@بلينعملراص@تجيبوا(46)صبيلئ@فالهاقةفضل!

برم
لا

ر،
له

من
افه،

منلكموما@لجإيرمئذ@مالكم

إلأعليكبأصةعليهمأزصلناكفاعزاأ@رفإن)7،(نكير

لبلا@
اأذةإذاوإيا"

@بهموبنكا،فرحرصةالإنسانءظ
)84(،.كفورالإنسانفإخأيطيمقاصتبماضيئة

0بدهنولى.مقلهفا@فهيضللومنتالى:،لهوش ومنأ؟ء:0،0

شدعلى@ر@لنى4وايئارزينهبسببالهدايةطريىعنويبص.@قضاديخذله

تالى-اقه-برويخحرهناصرمقلهذا@لضالفلي@ى

و@لضير@قولهلل@ر.و@توفيقضد@طدايةماصمنا،ليالض@لمو@دظ
منآالمنهولاحذلانيردوشل:جل-.وعزلقه-الىيمودبد.،من،

صلل،."قوله



فا.بزء@@
ك@ونوالثرس

ىو%على@لنار@ال:،نيرف@ماند@@ظالمينعالسحانه-بين-ئم

سبيل،.مئمردالىهليقولوناأبرأوا@لضلماالظالمين

ير@لهمللصدمذابر@وا@لميحين@ظاقل-دحا@يها@وق@-أى:
دقيامقا@

د،مرالى،هلنكسار:وا)مةولفىويقولونوالذلا،@لحرةيةغافىفى@م

ضد.كناافعىيخرشمدطربق،أوسبيدمنالديخا@دمرجعلى:

ونينظر@لذلمنضاشينعل!يرضوناموش5نه-:سبحاله-وش

رنهفيمايانبمدمحلى@كارب@رضونعنممابياذ@حالهمخئ،طر@مق

لها.يتهمرؤ@

ابهذا@لضمنطري@الربمقهليقررنلجخرؤيغمع@أكم:@@

شلكه
لهوجموافلاصالحا،وضلشالى-باقه-فنؤصنالديخا@دجع

ضو@ملى@لاريرتل-أ@ا@لا@م-وشوذلمكسارمالدالىذلل@بقلاطر

ترقون@ذل،من@مابهمطشدةمنشضاظونضبحون@مؤلما،ضا@س

ضدقضحنامنتتوكنكلدلاعيىسأى:خفى،طرفمنإلى@لنارالنعلر

كا...اومو

شيلحتهم،ممابنتقاصرتنائلينمظئين،دكلإف:@عاصقا

منصنظرلميتدىلى:خفى،طرفمقيملرون@ناشيم-،تملق@لفل-

لفل-لمحبوسيىللصبور-ىكاشبهسارقتهصض@يفجفاكميد؟صص

نهأجفايفتحأنبقدرلاد@روه،لنافلر@نملروهكذااد@لشف،ينظر

ألمجوب...،لى@لثى.@لافلر@يشلكاشها،عبنبهويملأعيها،
"؟(

بتصال-برضا@قه-وق@لفافئالمؤضرنيقرلاماصجانه-ب@-ئم

اديئا@اصريناناثمنرالذينلو،5شال:رو@لظ@هؤلا.الحررؤيتهم؟

مقيم،.@مذ@فى@ظالمين)نالاقيامة،يوماو@مليهم)نفسهمحروا

23صثبمجمثافقيرأ(1)



رص،.
@شوس@ة

ارأوأنبعدمحيم-أقهبنصة@لتحدثصببلعلد-المزنولوظى:(

اوخصالذينوراصاطءلا.ؤ5الوطوذفى..:لمينأنكسار@لظ

وحسرإ؟المير،ا@لاتبتعهبفاالقيا@يرمانضهم
اكاشن@لا@مأملما

ايتطيعوفلناطنةفىكانواتطدثى..ينفرءفى@نارملنمهم

إليهم...@رصول

@لتاماناخصص@لظالمينبهزلا.حلافىالمقيم@ذلد@لذ@أنألا
@لنهل@ل@.

فاحأةانلاضى
ت."

لاءبهى@شلم1،:3.،@،دورننبنصر@هم.اوليا.@نله@كانوما،

بحات-أعده-@لن@@لذابوبينبينهممجررناوشضا.ا.نصرمنالمين@لعا

وكفر@.ظلهمبسببلهم

،
@سدلية@بقطزعنتالى-اقه-بضلهومناى:اقه،بفللومن

النجاة.اوإلى@لىدىعلريفمنلهفااى:ش@بلى،منلهفا5شادو@ل

لاسخابتللتىالى@إيس@ندبن،الممايدمؤلا.ه@صصبحانه-يوج@تم
اإصنجيبرفيقول؟،مجينه،01فىلأخدالنىه@قيا.يرميا@نتبل(من

8...اقهمقلهدلاصبومىيأةأنقبلمنربم

وخالقم،ربمدياآ@ثكا@اثدطقوةلددناس-لبها@ا-سخبراىإ
فىجلأعاتمستجالموليهئ@يم،نه-!سبحاأرسله-@لن@الىسولقعلتعن
@ربردهأراحديشطيعلنالذ@نلقيامةيوميأتىانقبلمن@لدنيا،منه

عنهلاتالصعددأأ@لهوجملممج@ه.بحاف-حم-أنبحديد@ه،

ملببمامنمائكمة،دفالا@لبلإمصبر.فدحالهمصبحانه-بين-ئم
نكير،منلكمضذومابو

1

@

وبو@ل@عند@لشدافالإنسانايهياباالن@@لضصوالمبما:

الإفكلربممنىو@لبهيرلاتنها.



ا@بزء@ط
م.ونوالنرمس

لكموابرلب،دص@ن@يه.@ننلخضملجا@بوممذاافىلي@13أكلا:
لأنهدصيان،و@@ايهفرفى@الاياشإجترحتموهماشى.رإن@علهدقدرة@

ؤ،اطعر)ضتمرإصكفرآبببعذاب@نيمملفاشعليي،جل@

أنبهلىو@ننستقون@،أفنمش.
الذاإسخقاجلامجرن@لقيان.يوم

@ا@مح@رف@@أى:8سنايهمر@اتاد-.ترله-اكلىصى:ل
@ى

فال@فكلىيمر@لقياس؟علىأفكر
ءت@.ح@؟اد-تيقر@مع

بنارواكله

قيغونفحهلعدم@الد@،مزلهإنكلرممنيقعلماشزيلامثركين،ماكنا

@أ@الأص@تع@عحبارا+لأ@ربخبااناويقال:عديهم.ارحا@ثهادةيل@ى،؟

@00،اتهالموو
(1)

ء@إا@قال:،وصم-عل!اللهصلىرصوله-وظي@فهصبحات-بين-ثم

دبلاع...،لا@عايلاإدحفيظا،إعليهمأرصاناكفااأعرضو

حه@ايهربمار@رلئانلا-ثصعن@لظالمونمؤلا.)عرضنإنةأ@

علىلهموبمرماأعالهم،رتياظ)يهرنسلناكأ@مافإنالذ!.نفلا@كف

ر@.ا،:.إد@رةدصإبلغلىاوإنما@رسكالإيمان،
من@يزفلكبعدشا.

فر.فل@ثا.ومن

حمةرناان.@ال!أدقنا)د!وإفانه-..سبح@له-ترفىبالإنسانادوللر

فىو@@@بشلمابارحمن:والمرأدللم@يع@سا@ل@جن@بها،فرح.
@@@

لنحممنوغيرها

لىالر)وكالمانطوكرشااصلت2الإنانومنحناأعطيناإذاوإفاأى:

لهاإنثرحبها.حم@فروالجاه.

@3ت2الآرس@-تفربم)ا



رىصرا@رةسو5

@رتلىضمرض@ربلا.منصية،@لناس.لى:)دضبم،و.
.

ببب@أى:أيدبهم،ضتكل@فقر،
ص@رالسيئك@دامن)كتستماجمما

-

او@متمضرأحزنو

أنو@ى:لمحوت،اثرطأب@شليلر،كفولإنانافإنله.وتو

اادكفركثرددكلنرفإدوقنطوا،نحمنمانرالييهمقدتكلاضهضبم

أماوجلا-.عزخالقه-لنحموألمجود
بهريئوفإنهصالحاوعل1منىمن

و@لنقمعند@لبلا.وبصبرعند@لنعم،

@لتىقدرتهظامرعنبافىليث@ايهريمة@لورةة-سب@حاخنم-نم

صلى@تهنبيه-محلىففلهوعنوحكته،ش@بئةقاذومنثى.،لايبزما

شالى-شال-للناس.هدابكمنمما@وحى،اليه@وحىحيثوسم-عليه

يشا،لمنيهبيثاة،مايخلقوالأزش،ملد@لشوابفي"

ومحملأوإناذكرانايزؤجهمأو(89)الذكورئاهلمنوي@ثإناث@

إلاافهي@لهلبمنرأنوماكن(50)عيمكد@إةعقيما،بشا؟مة

يثاه،ماذنهلمحعةير-رعولائرسلأوحعايبورادمناووح

نائابهت@من(@وص@بليكأوحيناكذلك(59)حكيم@علىسنهإ

منبهنهلإىراشجعفا.ولكنالإيمان،ولا@كت@صما@تذرى

@مثهافهيمرن!)كهشقيمصر@طبدوإنثالهدىنا،ص@دنثامئ

ث@ا.)كهللأمورتصيرائهبدألاالأزنى،وماقال@و@تفىمالا

بيانيثا..-،مايخلقوالارضموأتملا@ل@قهتعالى-:،وفوله-
الاستيلا.الميم-بنمو@للا-مئي@ته.ولنفاذنه-،صبحاشرته-نلك@
فيه.@لتصرفمن)فكنوعليه



*و@لمثرونطاس@لبز.

ملاوحمدةتعال@قه-أى:
جميع

ص@ت@فى@ما
ليرورض،أ،

بثد،طيخلىنه-،سبحاومر-إصتظرلا،ولاكااشترالاش.مهحد،

ممين.لثى.إخياراوعليه،وعايةلاحديمونغير@نمقبخلقه،أن

فذة@لناادةلإروامة،@لتا@قدرة@طهمرمعلبنىنه-شحافل-نم

ضال:
نائالموذكراناوجهمين@رالذكو@،ئا.لمنويهبإنانايث@.لمنيهب

بدلبرجمل،مقمفملبدلالكريمةالجك4@ذعقما.،يثا.منومجعل

بمةرا،الأقساممنهلاتخلوعقيةلنولنسبةبا@لناسالوأحوكل.مقبعفى

أن@إمامض،لاذكور@.داناعباثهمنيشاءلمقيهبأناماصبحاة-فو-

لنواماسن،إناثلاذكورالهمكب
ساروالذكوالإناثلجهمبهه

سنا.)ذ@لترو@غذكرانا@افانا،يخرجمأونمالى-،قوله-محئأوت

ر@لبنات.البننبين@بر

تال@رأشى.اكانذكرله،لآلاذدئ:@@تحما،بمفهميجملواما@ن

لهمالأذريةنا@ذاكامحقيم،و@مر@قضيمرجل

مئفنما،@لنا@حا.فىةشاسكلاالاربةالحوا؟ومذ.
مه

فتط،الإناث
منحائىءليى@منونهموالإياثالذكررم@منوضهم

اذلطىوحكته.إدادتهذوعلىففايه-،صبحاقدرته-كلليالكلرهذا@طه

من
لقفانه،لار@دلجها،لحكهمنحهيثا.منونعنجنله،علامه@نا.

لعكه.شبولا

ءحد.وتالى-يبد@نه-وانع@ل@علا.أنليانمسوفة@مكريمةاللاية

جحا،-ومر-وحده،لمثبخنهخافحة@ذريئلنسبةبا@بثرالأحوو@ن

ممينفوعختبارظممخلحدليى؟وحكته؟ر@دتهد@علهوفقيدرما

نمهاقهذا@ردمنها،اثى.نجابع@،إ@لقلره@)عندولبىانرية،من

ذلك.من



5
ل@@لثوةرصو

الإناثقدملمفلت:فإنما@صه:@ايهثافصلصلظ

رالذس
رجعئمعلن،نقد@ممع

مانمكربمدالذكورعرفولممأنت.

3ناثل!ا

يئاؤهمالايشا.،مايفحلسبحايه-أت-لبيانالاناثضمتلى:

الامو@م،نسانال!اؤهلايئ@ماجملةمنتى@ل@الإفاثذكرنف@الإنان،
."@لتقدبمجباو

@رمنايخرمتد@رلىلذلكاخر@فلاكور،الذفه-سبحاوأخر-
أحقا.

يثا.لمز@ه@ل:ظفكأنهوثهير،تويه@لتريفلأنمهم،تجربالتقدبم

بلد*@كطىمعليكم،.لايخفوتالذيئ@لذكوريئالأمحلام@لفرسان

هن،ققد.يمنلمنقدفيأنوعرفو@لأجر،التقديمنحقه.@بنسين

منأخلقنافا"إل:ظوإدائا،،؟اناذسفقال:،2ض،لمقض)حكو

1"نمىواذكر
0

0

(1)

وحيهه.تدوقهتأبهدبهتملىيل@قد%،ط-إنهقالى-،له-و@

واسعسافه-)نه-@ى:
@@@

كلعلقديريمل@م،مماوعادهالباعرلم

طممهمشبولالهبمرهلاختيار،وإةقدىعقبفعلهمايفملكرشي.،

بنصارلل-شالى-منه-@ايهايميقعبهاالتى@لطرقنه-مبم@بر-نم

جاب@ورا.منووحيا،(الا@قهككمةلبثرلنوماكمانشال:،عادهمن

يشا..،مابإذنهفيرحىرسرلاسل@ر%

علىوخلابثرتالى-اقه-يهليمأنعلىدلتقد@ايهريمةللآ@فدنه
جه:أوثهث@

قطثعن"وءسا.خةفى@لامال!وصارحى.طر@عنالاول:

الم@ناية.و@رؤياالإالامرثملمناما،@ريقظة@قلبفى@@قا.ال!

3ص4بمتعير@ايمنماى(1) 3



كيونو@لثرلخاصاالجز.

الانيللصطفينيلتىيماإستطلهغلبوتدحر@وحى،و@رحى@

الإلهبة.@لكلاتمن

@حجاب،ورا.منالإحماعطربقعقو@لئانى.
يحغبأنصبز،@

كلمهعندما@لسلام-عليهلموص-حمتيمله،؟منيه@أندونما@لنبى*

"ومذا@لعاربقوجل-،عزربه-
ورا.اومنتتالى-بقرله-للتمردو

جاب،.

لقهلرهما@رصوليبلغأنوظقا@لاث.لإر@طربقعنو@لناك:

بلذنهنيوحىرصولابرطتوتعالى-،بقرله-االتعردومرله،بتبليغه

مافما
1
،

عناس@@الإمامرو@رافىا@دبثوضهتديثالث@ريق@ا@وهنه

على@قهرسولسالفام،ابئارثأطأنعنها-أقهرضفئة-ط

عليهلقهصلىمقال-أرحىأتك@بهف@قه،رصوليافقال:وسم-عليه

أجاناأى:على-@شهوصا@رس-صلملةشليأنينىأحياناوسم-

عوشعوتهمثابهاياتيئ
جمتووقدعقفيفصمبحفى-علىبعفهديدأط

يقول.مالاحكىئفيكلهرجلاالملالىيتعثلوأجاناتآل.مات

قهعلىولقدوأبته-عاثة:لتظ
ارحىفى@ليومعل!يرلعليمرسلم-

عرظ،ليضدجبينهاندعنه،فيفصم@برد.@ثديد@

مففىلى-ظلقه-4يكلهانلبثرصتقاموماإعحوماوالمعنى:
طل

حعا@،ورا.منلهعهحمامايربد@إياهمسمماأوموحا@!،لالمالالاص

سبحا،فه-برب-ماليبانهكاط@لبهسل@و%
منه

-4سبحاإنه-أى:فبله.لماتا@لحكيم،علىإنهتالى-.وقوله-

وأفعالهالهأفوفىصحكيمالنقص.عفاتعقمتحال

و"-عليهعلى@قهعلىنبيه-ففلهمظامرمنجمانباسبحانه-ب@-ثم



رص
ىر@لثوة

نروط.@بكأوجا!وكذكال:.@
ب@ايهن@م@تلوىماكنترناأ.

"،لإبمان.او

حا.أوماالىبمردالإشارةو@صمثلكمنىكذلد،"ترلهفىاو@لال@

@لسابتن.ل@ر-يل

و
تحيااحالأرونروحا،،نه-سبحاوحماه-6ن.@لقربالىوح:دالىا

دى.البالنذا.الابم@نتحيابه،؟

ولا@-أبهاأوحينا@ليد-سل،@رمنغيركالى)@كات@اوفلأء@:

@ل!أرجنا.قدالأجاثصالأرويعبخزلةمرانىا@لقرآن،ص@لكريم.

أوتحرفكنتما@اممر؟-أيها@رسولنت-وأومشنتا،نا@ار@دتمابأمر

قوكئرترفكتومابا.،@عرفناكحتىمذأ@للتبجقهتلرك

ووضرائعتاصبل
اح@
م

ةبعد@لنبرأوجند@ل!@نساينهذا

بهذاوسلم-عليهصلى@قهل-لرص3نفى@لكريمةبالابةظ@قصود

مذا@لديقولكلمصيلبمف@عالماأيخا-بهون-انوقى@فوة؟ل@تركن،

الإبماناكللاكأ

و@طكةعليد@لكتاب@قهلوأشتمالى-:،قىله-ا@لآيهبهذهرشب

عظ@ما،،1(علبد@تهضلوكانتم،يمنلمماوعلد

مما@وحينا@ل!@لشصأحنعليدنضىمحةسبحاة-:،وقىله-
@لناظين،،2(لمنقبلهمنكنتاندعذا@لقرأن،

مننثا.منبهىفىراتجلنا.واكنتمالى-:.قىله-فىو@لنير

بالروحع@نهعبر@لذىيم،كر@الد@لقرانيعود1عباد
ثا.مقبهىتطحا،لا@شأسدمدقر2نمذا@جمعدنا)كنو

عبادنا،منعدابته

1لا؟ا0لنا@ةرسو(1) 1 3
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6و@لثرونأءاص)في. 1

لعر@لى8إ@لمسلناك@رمقتهدى"د@ايهربمسرلبها@لر)فد،و،

يمنرواضعيقطرأىمستقيم،
أ.ولا@لتوفيهجاح)صلا

لتفجمتعالى-لى@قه-وإضافتهإقبله،ممابدلعر@ما@ته،5له:وش

ومافىاتفى@لسحومايهافى"لفه4عراالىالناصلترشدندط

"أوضوخافأمل@@ارض،

بر@"وحدهلى-ياالى@ته،ألا،

ا

لا.
رالأمرتنتهى@لبهنى:8ور

لهلامحقبانى@لنهاتىوبحكه@لادلطتجضائهفيهايخقفىوحدص@وتعد@ل!

@ننحالى-@فه-فسال@لئرور،لسورة،وي@قفصو@ذاوب:

لعبادهونافالرجلا،خالصاجمله

تتمبنعت@نىد@@و@
آلاوعلهعدصيدناعلىاقهوعلى@مالحات.@

مفوربهاراجىكبهوسم،ومحبه

طنطاتصبدحد

حدا،ما.نصر-مدفي@لقامرة-

1سنةامحرممن6 4 06.

3@لو@فق سنةأكتو%من0
معلاام





لوسيطالتفسيرا

ا@ريؤبهلقران

@و

ألض@ىفأبوولر

لفضيلة
ا

وى

)ابئ.
و@لفرون،مىلخاا

5 1 4 علاام.-06





"لليم@لئيعأتإيكيثايئربنا@ه@

رسو-5)
خرت(ل@ة





يخ@ف@ر@لر@ير

وتمهيدمقدمة

تسع2ياخهاوعددة،ل@الخاالهك@ة@لسورمنانزخرف،"رةصا-
@لثود@،.سورة،بمدولهاشوكانأية،نرنو@ا

@لكريم.القر؟نعلىبالثنا.الزخرف،سورة،التتعتوقد-3
وسمعليهصلى@مه@رعول-وبتسلية

منن@جماو@انفىمه.مناصابهحا

نعمه.أنواعومنتعالى-،قمونه-ظامر

خلتهنلنلبقررضوا،لت@لرخاقشسافهم@قو@لمالى-:،@ال-

3لحلسبلانجهالموجملا،مدألارف@لمجملالنى@لليم،للنرين
كدلل@يتاةبلهبهفانثرأبشلد،ما.@لهمنلشوالذى@تمثن،

مفلموجملا@)جزوا؟ظقوالنىتخرجرن.
ضطموا؟ك@لة

."بهون...ماش

@كجالاتدتجحثناطإلى@لررةنققكاثم-3
علر@موعونفي،س

ق.اط@لدفيفلض@لى@@يلونعدمادفاصمة@لفو@الموصذبة،ل@

أاناثا،نرحمتعادلمتالذ.الملائ@وجلراشالمى،قال-
ائ@و

مالهممابدنمم.@رحمقشا.لووقاراويألور.شهاد@مستقبخلتهم،
عاتجةكانجمفظفظرنهمفافتق@نابخرصين...إلام)نعلمشبذلك
أ،

علهبرلميم-دعوةإمنجانبا@لكربمه@لورةسانتوبعد@ن

عزويك،مدعوة@ثركينموتفعز،كاحدلمواعكلقومه،لحلام-



مذءنفندفىأخنصئموسم-عليه@قهصلالنبى-شوةعلى@م@رأنهم

نهم،بهأماعاوسلى-عل!صلى@قهارسرل-تليةوئالاعتراذات،

ة.والآخرنياا،فىعاقبتهم."وي@نت-

عظيم،@لؤيتينمنرجلعلى2نمذا@لقرلشر،وتارانعالى-:قال-

قصنامخئربد،رحمةتسرن@م
لرفعناالدنيا،ياةاطفىمميثخميهم

مماربدصورحمةسخربا،بمفابضهملتسدرجماتبشىفىقبضهم

جمسرن.

قربنا..،.لهفهوشبطانالهفقيضذكر@رحمنشبث@ومن

فمةذلئجانبامنبصاف@لررف@لكربهةنم-5
عليم@لسلا+مرص-

علااصرارلمدبهمبمببمه،وقوعرننردصتعالى-أقه-@نوكيف

ممر،مكالبرلىياقىمقالصه!فىشنلرصونادى@لى-:ظ

ك@مرالدىاتمقجرأنااممختى@فلاتبصرون،مقتجرى@ر@ا؟و@.

نينمقترالملاث@سهأوجا.ذهبنأسررة.صلهأنتىفلولالين.يكلدولا

فاطاعو.قرمهظشففاسقين.فىماكانواإكمهفاطاصقىطلمتف

نتق@نا6سفرنا!فلافاسقيئ.مانواشكااكم
@لنامأجمعينفأغرقنا@منهم

يئ.مئلا@لآخر"سلفا

فصةمنجانبعنكاحد!السررةأتبعتنم-6
نرصخمرص

عا.النىبى@للام-محيى-منالمثركينموقصعقبالحديثودومه،

بمصاقضر@ودتعالى-:،قاد-@والحكلباقىفو@
مدذش@إ@

قرممبلجدلا،لا@@بوهمافرمرأمخيرلهتنا2وقالراحرن،@شه
لئيل.إصلبنىشلاولجناهعليهأشناعبدالاص)نضمون.

اشضوبرنيبثرمالمؤمنين،عبادهالىنداءسبحانه-وجه-ئم-7

ن.شصأنمولاع@لبرمفلاضباعباد5تالى-فقاد-ي@،.و-



@لا--

ونةوأزوأجماانتمابخة@د@لواسل@ين.فىا3،وتمنرأ؟ياتناالذبن

وتلذالانف@ثقيهماوفيهاكوابوأماذمطبمحالاعلبميطاف

ن.خالدسفيهاوأتمعينا؟

ثر@ر.وا؟الاصإرعاتبةسالمتارنةفى@اجصريم@فر3ن@وكما--8

فقالفربئ،@ل@@قابعنبالحدثانتقين.ثو@بعنحديثه2ن@لقرأتبع

يخ@بلسونومعنهملايفقرخالدون.بهغمذابفىمينلمجرا)ذتالى-:.-

انوكاولكننالمظلوما
قالربدعلينا@يقرمالكياونادوااين.ا@لعالم

ماكثرن.انم

د@بتلبة@اكريمةورةد@سبحاة-خنم-ثم-9

"وعليهأطهصلىبى-
ويسلحهولجابهمكيدمعقوبايه@لرفي،ألشةبهعرسالنى@بواب

باطلى.لهصلايكرمإنىقباط

@لطاولفأناولدللرحمنكانإنيل@الى-:،قال-
ربسبحانبدين.

@نوضوفن@ر@يصمرن،حما@مرش@وللأرض؟ات@لسمو
حتىويلبواا

يوعدود.افىلوممللاوا

فى@@قه@نقيخاتهممنسانهموفنسبحانه:،يرل-أنالى

سلاموقلعغمفاصفحلايزشون.ترممزلاءنلمياربوقيلهيؤفكون.

."ونيطفسوف

صقعليهاس@شتملتالمقاصد@لقلبعض)جمالىعرض@ذاوب-10

3@لكربمهورةد@@نفك@وشه"،@رخرف،
بالحدل@كنواص@ااق@ما

اقهانوكيفالإسلامية،ةطربقفىصكوناكوذهما@لنى@لعقات

@لمقاتعذ@به@لذى@هدم@للاحو"-عليهصلى@قهنبط-لكطىقدتاد--

@قجانبي@انوخلف،وشمهتمالى-@نه-فدرةظامربي@ان.اتمت؟

لتسليته@لسلام-عليهوعيي-ومومىكإبراميمبيا+-الاةبض@ص

بينبالمقارنةمتت@للئرك@.؟أذىمقلحقهعاوسم-عليهاقهصلى-



عزاقه-لآة:وحدامح@@لسا@ات@برا@ين@نو@إظار،شروأ؟@يارا،محاب@

تمثدفىعهاأطديثلتفميلجماللاالنىالمقاصدمنذفىغيرالىوجل-،

لاياتيفيرناخلال@لتونيجمنبث.عهاضتحثصانماالمقسة،

يمة.لكلرةالسر

تنمبشنه@نىقهدواط
لاآوعلهعديلىفاعلى)قهوعلىات،@ماط@

.3و@به

عفور؟@راجىيهبه@رممينة@قامرة-

1دفرمندثلاناء8@ما. 4 محدسيدمحلطاصىد.6ء0

ألازسألاشاذبجاميةاماممااا@ا3



دو@لثررأء@صالجز.

التفسير

5تالى-:المحه-قال

جمنا.إنا(2)للبيئو@لكتا@(1)حم

لىددينا@كتابد@أئمفىوإلأ(3)دونت@لطكمئاعرقران@

(5)فسمصقوآكنغانصئحآكر@لذعنكمأقفرب(4)صيهمد

@ناأر-ح@
ا؟إلأكاشننمنميأتيوما(6)الأؤلينفىنيمن

أثمدفأفلكنا(71تستهزشن
)ه@،.الاوليئمثلومضىبطشأفهم

وقدبقالمقعد@،روفبا@امتتحتر@احا@لسوسلا،خرا@رة،صو

بهااقحت@لتىو@يلى@همنهماخلاعته:وف@اطبهذهالمرادفىفكأن

أنهعلى@لظئيغلص@لسرر،بعص
لأفه@قرأن،إعجاز@إلىللتنببهبهاحى.

صجن@نص.ممن.*مزلف
و.@م،

ع
وابا-أنعن@جزوأ@ق@ذلك

1مثلهمنرةبر ،
0 00).

@الكتا@،بهو@لقملمقم،المبين،و@ليهابقىله:،فىاراو،و،

عربيا..+،نا6قرجملناه)ناذلك:،بدتالى-قوله-لقسمابوجمر

وصأى:
@ن،وي@اطقطثإدلمرشداالوأضحكنا@مذا@ا

تحقلون.لعلمنا،عرنا2قرما@ايهتابتجاوح@بقدرنناحملن@لقد

منفيهماوكتدوأ@دمافيه.وتتقلوانفهموهل@جلندكذلكأى:

الاح@
@لا@ه،دا@ا،و@لامية.م

2ن،@لقروصالمبين)يهابباسب@انه،أتم-ف:@ل@عاحبقال

رسنة@الايمانمنومرلقم،باأبياصعرنا3ترجعلناه)ناقوله:،وضل

ات.والاعران،سلو2ة،@بقرنا@مور:نفيرراجع(1)



فارضسررةك@

@لبيزءو،وأحد...@و@منوكوخهمامحلبه،والمتم@لقمتناصبأبديتي

0،0واسا@يجهممبلضأقىلالنى@بينأى:

@تهلأشاجلهامن@لىلحكةبيانت@تلون،ل@ل@تمالى-:.نترله-

اتعقلو@نرحا.كذلم@جطناه@ى:مبين.بىعربلساقهذا@لضثنتالى--

و@رشلدأت@.تهاوتو@ونواب،مرهأواأوتفهمو

التاتو@لميانة@قر6ن،لهذا@جملها@لتى@لساي@@لنزلةشحان@بين-م

حيهم،.لعلىلديناايهتابافى@ماتد@فقال:بهاأحاطهاقي

@لكبجمغنبذلك،وحمىالمحمرق،اللرح@لبها@:بامادوالمر
"فىرمح@فو@لمجيد،2نترصبللى-،ظكاقال-عنه،مولة@لسلايةء

جل-.وشلأزلى-ا4عله@ايمضاب:م1ةلمر@داوفيل:

لثاالمبين،مذأ@لقرأناندأى.
عووالمحفرق،اللرحفىوكاقبت

@كلةحكيم،القما،عظيم@ئأن،ريخع@ى:لحلى،نا،عند@ى:لدبا،،

لاوالمكذبين،تكذبيفيرهفلا@لبلاغة،طبقاتأعلىفىدآ@لنظم،

@لطاعنين.طن

سبحانه-أتىجملها-@يمة@على@قيةواكةدلالةتدلكريمة@الآيةظ

لابقومذا@لكتابوصفنكا@وتقديره،شالى-عله-فىأن،لهذا@لض

ها.رويقرالمنزلا@لساميةيوكد@زه@بهم،مح@.

لبهفذللكبارو-صجاأتجع-القرأش@ايهريم.المئر@دئدصذ@بياو

شالعنه؟اأعرضوحينللئ@يهوقارتكبهالنى@لقبحا@الإصمدىعن

مسرفين،.قرماكنتمأندفحا،@نذكرعنمأفنفربقعالى-:،-

المقام،يقتضيهمح@طفهللهو@لف@.رى،الإن@للاستفهامةاالض

5عى4بممير@ايهئاف(1) 46.



كلاو@لحئرونا@زءاءاص

نلانسضربتتقرل:والإهمال،والابتحادمممنى@لتحىمنا:و@لفرب

ذاعنه،إعصتمدرو@لصة:كته.و:@عةأعرض@إذادضحا،

فموبمر:.4جما،أ؟@.وجهدك@ةنعطيهبأدودلكعه،ل@رضت

قوله@:فىلفظه،؟غيرمقلنفر-
@بناعل.منالأطأوعلىحلوط.قصت

عافي.أى:بةالمصلصعلى

نايهربم.أسر7ىا:بالذكر@والمر@د

شحمولا@بم،لفرأدباكرباكرآلاتوخهل@5عنمفرصأوالمحى:
@نىإ.إرآ@لاللحق،تمومحاثأنض@،@@ا.*سرلمببيائه،مدااد

أقهص@عد-علىنجينا2نمذا@لمرسنزلبلذ@د،نفحللنلاعلى@رشد؟

دلإبهفر-شا.ومنفليزمن،ذلكبدش@.ومنوصلم-،محليه

او@الث@وحمزهأناخقر:@مرسفوماكغأن@له:فو@موكاق:@قال
خا

أقروعل!.قلهمالللالةمحذوفالجدا.صرطية،؟انهاعلىإن،بهسر،

@ا@للإصفى3مانربهتملانيى:@لظل،@بخها@قىن@لبا
بئر

)1،.@عبه

آوفقال:،يهرلمعنوصم-عايهاقهلى@يخه-صحانه-ص@@-ثم

@سلينلمرايا.ألأ،كرةلإفادةي@جمرمناآ،و،لن،الأوفىأبئ@رمافا@ن

لها.تميبزنبى،منله،ضلارسلنا،،مش@معمررمى.

ن@لهداتهم،ألاولينألا@مفىأرسلنالم@ار@نالىملأكثر@ا@ى:

موت
ونكذبهم@م،إعرأضهمعلىيدلرطهم،منالأممهؤلاءكأ3أ

تلك.مندلبنصبر@كامك،ضأذىعلىبم-@اكرارسول@انممب-طم،

نم
بااش3الان@ا@قيميأ.ومافقال:.اسنى@دأصبحانه-أك@-

فتعنفسيى(11
@
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خرف@لزرةسو7

إلالهدأبهم.الانبيا.مننبىبانهملمألاب@صمزلا.أنأى:لهزئون،

ضه.اوأعرضومنه،وسخرواله.وااصمتز.

3برسلاصهزائهمنتيجةكاتفتيض@م؟اتفادا@
تعالى-:قال-كا

أضد@أهابهنا"
الاولين،.ضلومضىباغامنهم

جرنهم،"لهفىسو@لف@جر
لهبقرالمخاطيئالمرفيئ،@قومإلى@د

5تمالى-- ا@ضفاتالايةوفىا...،،صف@@دكرعنكمتمفر@0
صف

بطثامنكمأشدطكناظيقال:آر@لظا@ركانلأةإلى@لنيبة،طا@@لض

و-.المثركونيها-

أضد5وقرله:
ا@:لمحذوف،فحتوأعلهلأمايهنا.بهمفردنهم،

أثدقىمالاطكنا
فلانقال:و@اقرة.@لطوةو@لبطى:بعاشا.منهم

بعثغوإذاتالى-:،له-شوشهوعنف،بترة@لخ@لذابفلانبطق
جاريئ،.لجثتم

ممنل5ادالمرو
ضا@سشصالفىا@تشلةطقهملأولين،ا

دابرم.وقطعهم،
3،رصلمف@لسابقينموقفكاقهكذاأ@:

مسل@را%اتهز.لص

ةمنوبطثاقرةأشداوكاشفأهايهنام،
@

بم@لكرسولا@يهافين-(الىسمك

ماووصفا@م@لسابقينمرلا.قصصلقرمدنسوقأدحكتناافتفتوند

يصصلاحنىكبهم،يضهجراولابهم،يعتبروأل@نججات،منبهمعل

إيهذبين.األابقي@أولئكأصابماقومد

لمأو"@اد-:قىله--المنىذافى.وردتالق@رة@@ال@الآبات@و.
امنوكاتجلهم،اسكاشالذبنعاتجةكانفينف@روايمتالأرف@فىيسيروأ
أشد

اقهفاخذمرفر،ا،فىأرا2وقىةمنم
ى@تهلهم.كانومابذنوبهم

و@ق،مق

3الاقيكانرصورة)1،



7و@لحثرون@خاص@لبز.

معكينالمثرلا.مزقفىتنامنئلذك.مماذجنه-صبحاساق-ثم

تمالى-:@قال-عيهم.-قمالى@قهنممناصرديةاقفيمصومن

خ@قهقلنلشوالأزفى@لسشواتخلقمنسأ@خئمو@ش"

فيهالكبموجلمداالارشلكمجملالن@(9)@حلئميز@@لش
ء

مئلقئو@لنى(10)تهدونسلا@طم
بتدرفأنشرناماءماه@@

كئها،الازو@جخلقوالن@(11)جونتخركنيأي@لجدةبه

@وجل
ر.وضلعلى@شسووا(13)ونماشبموالانمام@لفلاءمنكم

ضعرالن@سبحانوتترزاعليهاضحويتمإذاربمنةواتذيئم

رإلىأوإ(13)مقرنينلهوماكنامذالن@
)لها(،.لمنقبونخا

الارضر،وات@لسصوخلقمنلنهمسأينو@5تمالى-:دوله-ئ@لامو@

خلقهن...،لنليقو5ذلك:جدتالى-مرله-ا؟وجمرللفم.

بم@لرسو@أيها@لر"سالتلنئإلاص،لاإله@لدىاق@وصوالممنى.

تالى-اقه-@خلقهذشبد@لنليقرخلتىهذا@كون،حمنأثركيئ@ؤلا.

دو@بال@زةالامرنفسفئللتصف

لم.

بانقكليع@رالمئركينمزلا.نعلى(صريحةدلالة@ت@بمة@لكلفالاية

لجهل@3إفيوتمالى-خلقه-بعفرمبردأتهمانولهذ@لالم،لقالخامر@@
أبوليغرإلانبدلمما"ا:وفالر@دبادة،@ما@ركوأ@نرمبمانعلاسوا

@..،.ز@الى@فه

يهماهم.يتومنليشا"@دليم@لمزين"دلصفتين:هانينأنوببدو

نرنيرنواح@لمولنمن،لهذا@اجم@@خالئ@صاقهبانيمترفىنكانرأ

م.ال@7نلقربها@لنىحا.بصفاته@ته



خرفلز@رةصر7

قرل،منفب@عضهعزأ،مذا@لكلرميم@رأذ@لنى؟@للا.:بض@ولذاظ

منابعمهوما"،خالتهن5امشمنصإذى@اتعالى-،اقه-@ولمنوبمفه

@لكلاصلو@ا-،.عزاقه-فول
لاقوعابوبدلافماخلقهنقارا:أخمم

لخمسأ@نأخر@65فى؟4ناله--
@

اقه،لبقر@نالارضرأت:@ى،@خلق5د

الصفتين،صهانينذانهتمالى-اقه-توصاقه،حلقهننارا:لمانم

لمجعل@لذىأحرى@ال:بمفاتذاتهصبحايه-وصف-تم
2رضرأ،

ا.،ر0

فىته.جاسسعل!يستقر@ذى@المذ@لاسد@فريش@والماد:للهد

@.،@د!@رين@ى@قها@مالمل@أءأ@ىأى،
رضا؟دمجعلددى@

اشكا@فر
ولإنباتليرآ@ليا،لآاعاطوجملمي@،س@أجثا@هد،@

@
ثا."@زروع

نسلكوها،ل@مضددة،@اطرفالموجملأى:فياجلالموجعل"

آحم@4فىإتعالى-فال-قطر،؟لىق@رإومن6حر،إلىبلد)شفتصلو
نجاجا،.سب@منالتلكراساطا،الارضلمجملواقه"

كدلك.الأرصرجاءمقلحكةن،*إن@تد؟سمنمالى-.له-وقم

إيىارصولقىيدونماد@نهتدون2لا@طرق،@ةكشيرصدةجالا@ى:

الم@المنافعومن@لبلرس،من
ة.@

منقىلوالذى5ففال:أيةنابصفةذاتهسبحانه-وصف-ئم
@حما.@

بقد@..،ما.

حمابئقلىرعلىمعينممقدأرما.مز@لط.اقىلا@فىتعالى-وص-
يمقىلا@فى@بالقيلولأعركفرتم،با@بهمير@لمىمرفلاومصلحتم،

3ة-@لكناف-ةحا:را@(1) 3



ونصو@لعثا@اءسالجز.

منوأترلنا5بحانه:تالبق@ركفايتكم،؟لهشبلحابئ.
@

ما.ما.د

ن،.لقادر،بهذمابعلىناوإالارضفىعناه4بقدر،

وطخزاته،عندألاص@.إمنإنانين:،2ية؟فىمالى-بله-وكض

مطوم...،بقدرلا@لص

علىمذاللترنبلأللآنلىانةميتا،بلدةبهنافثرفا5سبحانه-:وقوله-
@لا..الشل!ا

حشماوعاجتم،طوعلىما.@لسما.م@أقىلناب@رتناالذبننكقأ@ا:

فرع.ولافبانباتلابه،مجدبلدةفاحيينا@هذا@لا.مصلخم،قتضيه

أنببها،الفرعإنباتبقطرعنللأرض@الإجا.ر:لئوباأدظلر

مجلىبه.كات

مو@م.بعد@لناسإحيا.يخةلإم@إنان،@كرصكذكله:،وش

فبررلممقأنتم@نرجو@غا،بد@لأرضالإحيا.ذلكثليى:
ة.@لقيا.يوم@حيا.

)عيا.مربالإثار@نى@لنات)خراجعنالتمبيروفىالآرش:لظ

لأصوحهوبئالإنبات،لثانتفجماج،بالإخركماحياوعن@لوتى،

فيه،،1(ماعد@ردمنذلكوق@ابحث،

حمتهربىينبثرأ@رياحيرسلو@ر@نىله:،قىالايةبهروش@يه

منهفأخرجنا؟الما.،به@نافاشميتلبلدسقناهنقالاصحاباأقلتإذاحنى

زركرون،لعدآ@وتى@ش@رجكذلكالفرات،ص
(@)

زويجا،خلقوالذىمال:،نالئةصفةذاتهصبحانه-وصف-ئم

2الارص@-تفسير(1) 67ص0
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خرتأ@زرةص7

واأصنا@خلقأى:"."ممأ

أ

نا:بالازوأجفالمرادكها.تالخلىظ)عاو

تهنحلوظأنواعنذك.غيرومنات.ا،إكراكمنالخلفةالاصنات

@لق
"

@كصى.

الارض،تت@مما@ماالازواجخلئافىسبانسبانه:.تال-
-

ون،يطلاو@اأخم،ومن

أى:فىكبون،ماوالأنمامأ@ف@كمن@.@وجعللى-،نعطوفوله-

لإبلوسنفى@بر،قستعملونها@لى@سفن@@نه.ورحم.تهبتد-لأوسحر@
وتنتقلوتأثقال@،عبهوتكصرننهكبوصاشالب،فىشممدركادنى@

أض.الىبهانمنبوا@ه

يجعل،مفرلوالجلةف.عنصو@لائدموصولة،ماشبهون،شتوله.فا

منوقىله:،
نهماؤبرلموجملاى:عليه.متملهبيانام،رالأت@فلد@

ئام.لااو@لفال@ش

ناموا،للظدو@إنسعيرهدا@لتذ@لصيمهاطصبحانه-بين-ثم
فىما،"الىيعودلمحرره،فى،و@لفسرظهررء...،علىلتشروا@فقال:

ما،لظ،رعايئمفرداا.و@كبون،،@اش"لاض
للر@دلأن@الطوروجمع

نجه.بالمركو@

منلمصخر)ى:وافبهامنه.للاستلاءعلى@لثى.،والاضرا.:1/

علىنلالكإستعلا.ور،ف@علىولشطوا"ماشبهونهوالاشام@لسفن
يوكه.م@

بتمإستو@ذابمرشمةوالاستعلا..كقمدا@ت@ب@دصنذكروا،ثم"
"والأنعامنلد@لغنعلى@ى:8عبه

قىكبوغا.ى

بهون،ماشقىله،فىما،لى،@أيخا-جمرد-عليه،فى،و@لضير



@طأأفي.
ك@@فرونو@مى

بفضلهنمالىءوالاعتراتفه-سبيلعلىوشرلىا،لفظه.،بإعتبار

مذا.،لناصخرافىجحان،

صحرايىسو@لشيل،د@شعى@ه@و/لقه،ضأنجلويترلواةأ@

منالمركوبمذالنا
نالأصطائعالنا،منقاداوجطهوالانام،@فلد@

@لمبالمركوبا@كنا@ماأنناواءالأى:لا@قرنين،و@اكنا،

منقاد!وجملهلنا،سخرهتعالى-أقه-انلىلاه،على@تمكن-بقا@ربن

صلا.
نا

@ثى.،أقرنمئينوضابل!كوينو،مق@.:@@ن@،ضمقول:..

دقوة.و@@لثدةئصئله@ى:فا،قرلهصارلكايهحتىعليه،وقدرأطاتذا@

لالوشام،والا.هذهقديلبمطيينأوماكابقاحوينوالمتصود:

لخشاومسحرةلناامنقادةجمالافتالى-أر@مه-

ت-تله-فيلملوأنالإنان،منأقوىالجل@دبخف@ولا

فيها@رىعلىالفنطوتلمالنا،

ضابطين.او."مطتين@ى:مقرنين،لهكناوماوله:.طبى:@لضلظ

يقرناترنيقسال:الإنر@ن،مئذأضأن@.اءصدصا:قىلان:4إأصونى

أى:قرن-ئجعلهكأةوحكمته،إقتهأكذاتواة،ق.لطاظإنرانا

ورده.به@أوثفهحبل-

فى@لسيرببمضئضهابقرنأنوصة،المقاشمنذمأضأنه@ئافى:و@

قرينة،.(.وجستهربطته؟.ادأبكذاكذاقريتبقال:

عندأيض@-بقولونه-ماجملمنقلبون،ربناكلىأ@ص@وفىلا:.

@ل.ل!وا@فنظهور@علىستوائهم@

6-16بلترطى-تنسبرواجع)1،



الىخرفرةصو

مذا@لركبلناسخر@لنىجحاته@ليه:بت@إشو)ذاتقرلرن@ى:

ناد@لذلك،وفقناتالى-اقه-انرلاتذليهعلابقادربنكناومالصب،

يوماجرنو@ماقأ@ربنادلم
ومجاذينالنا،احماعلمجا@نالكل@لقامة،

@عا@ل@صبهزأئهعلبها

منجمكالايات؟النهميرهعندفيافيالإمامذكروقدمذا،

حمرأنئعبد@قهعندنساق.:و@د@ودولرسلمرواه.مامنهاحادبث،أ،

نمنلاثاكبررأحتهري)ذاكانم-و@عليهاقهصلالبى-
ل:ظ

لمنقبون،.ربناإلىنادطمقرنينلهوعاكنامدا،لناسخرالذىصجان،

ض@اماش@مملومنواتقوى.مذا@لبرصفرىفىأسألكإقاي@ميتول.م

فى@لسفر.@لماحبأتالهمواعلىلنا@بعيد.علينا@لحفرنصال@م

طا،،1(فى(واخلفناسفرنا.فىاص@بناالايمالاهل.فىليفةواط

@قهةظاهرقد:منمتمددةل@اأشقمذكرتايهربمهاالآياتك@وبذ@لا

@لطاعة.@@يا"@لها@فالحو)@مئباده،حمتهوسنشافى-،-

أكاذبمنورأزقهمنهمعلىخالمئركونااه)فترما-4سحاح@-ثم
ألى-ت.فتال-@هم،با@صبنا.مما@ورد@

لهوجلوا"
(15)مبينلكنوزالإنسانبنخزءا،عباثهين

بماكمبثرأحدوإذالأ(6)ين")باكنموأعثفابنابيخلقمماائخفام

ينثئأأومن(17)ومركظيمسمسرداوجههضالمئلاحمنلارضرب
لآاطاتلى

بمالذيئوجملوا@للائكة(18)ئينغيراظصامفىومو

(19)وبسألونثها@همستكت@خ@قهم،واأشهدإناثاساد@لىكاحمن

بلابمإنع@منبذلاثلممماجمذأم،ما@لرحنشسا،روتارا

ص.3فيء7ا@لفسيرراجع(1)



ااطال@.@
@مرنو@مى

يهاتاآيامأم(20)لمجرصرن
من

لمه"
بل(21)منتسكونبهفهم

ذ@اثويم(22)مهقدونألاربمعلىوإناأملىعلىناإ،اناوجدأإقالىا

اجذوأإمترفوها،إلأقال@ذيرمنربةفىتجلكأرسفامنما

بأفدىحمأورصقال(33)دونةعلىآأرموأ!أمةقيناآلم@

فانتقمنا(24)رونكابهأرصغبماأإقارالم،اليعليهوجذتممما

3(،.)دب@ش@لكذمافبهنفاظريهف؟منهم

جزءا...،محباد.نله.وجملواالى-:،ت@قرله-فىلبا@والمراد

ومد.الفاآاطود@لباعال،الامحتقا
صاخصردبهو@لممولود.اصا@ز.المرا

الايات.جاقعايهيعل@لبنات.؟

ىالار@قار
قصلها..،جز.عبادهمنلهوجطوا@ترله:معه:ما

@ضر..والار@لولتخلقمن3اسأ@ولنرذلد،تييالى-بقوله-

لقخاتاد-باة-ااعترفرجمثأنفسلاا...بكلناقهمبيان@والمر@

ا@وقين...بصفاتوعفوهثموالارض،ات@لصر

أولادناقي@،:والمه،؟منهوفرع-بضحة-لانهنجز..باارلدعنوعبر

ا.ا@ز.:وقملأكبادنا...
ولدت)ذااهالمرأتاجزيقال:@لإناث،م

أش...،
لأا(

تنامنلمغةا@وكسدعزلا.أنأى:
اذاا@موأفالهم،أفرالهمفىتهم

لاته.قارا:مذا@ايهونلقخاعنسائلصالهم
ومع

ا)عقدولخمبهاض2ذلا

بثمح@ط@تى@محلوتانهمئلللاخأنبناته،.حالملاخنباطلا؟حقاثال@

ا@ايرن.مذ

6صالارصى@ء2قسير.(1)
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ترضاةرسو8

عاروصوتعجببك@ن،المرمؤلاهنج!الكريمةالآيةمننالمقمود

ش

رلكفرللإنان)نهتمالى-:فىلا-فىن@طبال!الىاد@ن@ظاص

نعملايج@حدالمزمنالإنسانلأنثرم،بنمنو@لفاسقفر@ل@مبيز،
صانما@ف

عليها.شثره--بالى-

لنعمالجود@شديدربه،@صعنو@لفاسقفى@ل@الإنان)نأ@:
5وفىأفىالهقذكظرةربه به1

ن@ضاذضقال:الهمأصومنمنهمبةالخرعلىمايدلنه-صبحاساق-ئم

@كلر.وال!لتوبيخلاصتفهامبالبنيزط،آواصفاتاتيخلتمم@إتخذوالم"

اذابا@ماهفلانافلانأصفىيقال:واخم.أفىآ@ى:آ،أصفا،

نفسهبه@لسلطانيخصلماقىلهمومنهبه.اضتصه
د@نفسية:"االأثمفما

لقد
@افه،يناتلملائ@اأنزعتم

@فايت@ذيعقلمللميوق@
لمشركو@لبنين،مقمترلة)تلمن@للاقالبناتمئاولادهتعالى-أكه-

فباىمزلةأعدميحنتارلأولاد@ناجنىيختار@لنىضانمننالذكورأإ
@قه.بناتللان@@نزكممنطئ

اتحذبل@كل:يخلق..-مماتخذلملم5فىله:ف:@افيصاحبقال

اجطوبانيرضوالمجثضلنم،منوتعجيبالهم،كيلاللانكلر،الهمزةس

الإنمثومرز@يئ.ا؟شرلمجز.فلاحنىجطراا،جز.ا@هعب@مقفه
لىبهور...ادون

نميلانرضارجازةلى-نعاارلد@لبه-ذتخاا)ناة.أنامبريل:يهانهة
لاقمة،فىللثططشنستحبونتما

ب@نفهعلىآفىآأنهادعائمومئ

3ينالجز. 0 0 0
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لطأبم.@
8سنوالثرمى

ثر@اذا@ضال:اللبمطقأكعقوغفلهمج@همنه--صبحاأكد-نم

كظيم...،وصمسوداو@هقللامثلاللرحمنضرببمايعدلم

احدالرننوالحال@قه،بنكالملائ@ظرا@نهمأى:
بنرصبئر)ذامهم

ممتائاو@لالحزن،شدة.مسوداشوجمهعارأ@،لهولدتقدأفأصبهأن

و@لكرب.@الهم
@

أ:نللرحمثجنى@لبناتمئلا،:للرحمنفرببما@بقرله:فالمر@د

أقه.بنكيخةالم@1

0أحدمبثرذاطفرله:.@بهل:تال نجله.لماضرراصننمناى0،0

ثرإذاأحدم@نلهمطوعنذكر،ماإديهنبىاأكممعنىعلاحال،وقبل

صهم،أضالإعراقتضتقبائحهمبانلحبرذأنإلى@فيبهلالتفاتوااغتم.@ه

ثهموعوضمثلا،كا+4ف@ؤ5ماوفها.ليخبلنيرموتح@

صولللوعائدصنىاوللأالمضرلاوجعل.بمئوضربما@لبنات.سناس

الئجهبممئوالمئ@@لاق.المنرلوشلافربه.@ى:عنرف.

بفثامةاو5ففال:أخريهيتاة@لسابقيبكتهم@دصجانه-@فاف-م

مبين،.عيراطفاموهوقالحلبفى

ناصلومماالإناث،جذسشءإرةمن،وكلأ،للإن@ر.والا-3ام
.

تايال:وبنث@أ.فيينشأ،:%و،جعلوا،"علىمممرتبنصرنب

اصما@ية،:نيم،.عرحوشش@)ذافلان،بىفىنلان
شحلىلما

به.يقوش

بنثانأ@شاكمزمناللاناث،ل!اتالى-فه-ومجعلىنئرنعرأأى:

عقولللاذالجسدى،كنولتكزلهنجة@لناسالحياةهلى،لانرفة،@ش

وضورمنلفنق)نفسهن،عنا@نلععلىيق@صنلا@نهنمدشكان



الذخرترةص

@لثمبهة.ليوشاطنم.فىد@@جهاطيانوفىالجدالنى

سو.وبهالمعلىفيالمثرهزلا.تانيبيمة@ايهرالايةنكل@قصوب

فىلفثأةشأ@نمن@للاقالإفكنعافى-اقه-إدنجرانفمجث@دبهم،

تكويندنوبمقتضى@لنشأة،مذهبمقضنعرنو@لنعرت،كةوالد@طلية

دالذكوأقهم)دنجوايئأوتتال،.علىجدال@لايصونلشلى،للبمق

النسا..علىقرامونمللذفي

)ذروتلكالأكا.ولهكرالالمقعالى-:.قىله-الايهبهن@وضيه

@ايمذ@@غافقبببالمميربو.نه-صحباتوعدلم-ثمضيزى،.ئسمة

خلقهم..،أضهدوأإنانا،الىحمنعباد@انينالملانكةجحلواوفقال:،
ويبعل

@

منا
بمحئ

ضلدأزبداجعدتتقودعلى@ثى.،؟عواط@قرد@

بذلك.عل@يهحكتأى@ثاس.

عبادلمالذينالملائثةن.وحكرا؟ازعرالمثركينعزلا.ان:@@
ض@حاانوكافلنا،فانهاازحو@ه.طا@)@لوقخاف@،وصفررحمن،@

احا@حىخلقنامأنوئت
@لباطل؟.عاطبهلىاهلبم

محائفئ@م،@ثه@تبمضبولذا،صافرين،بمونوالم@مكلا!

يومانجوترنجبتامزالكهاوبألرن،لسينات.با@للشةأمحالهم
دقيامة.@

وتجهيلييهب،9افتر@ئهمعلىفاقتمؤال:دو@بالك@تابةألمراد
اوقاردقال:،@لكذبةمعاذبرلمأرانمننالرنث@صبحاح@،ثمفار..فيما

عبدنام،.ماحمر،ث@ء@لر

عذار@لباطل:با،الاحتجاجسمياطعدد@دصلا.مفوقالأى:
مالأصناملمأولل@لانكهعبادننا@رحمقءضمشاةلر

عبدنام.

رفآلماذيرلمويهدمالستهم،جمرسبماطيمتمال-د@ق-نم%

يخرصو@،.إلامن@عممنبذلكسا@م"



8والنروق@لخامسز.أ؟

أحديعلالااقهمثيئةنمان،؟أو%علمغيرعنف@رهمافاراأى:.

@لانسانيجمل@نومشيثه،حكتهاقتتقدبحانه-نه-و،سواه،

ولم@باطل.او@ريق،ؤا@قا@حبارعلىالقدرة
@عارتأختارواند

بهره.ذلكعليهر@مأندونالإيمانعلىا@ايهفرواستحبو@لبا@ال،

@لفاسح..وفنو@موكذبهمحرصهمأنواعمننوعإلامرماقالر.فا

ةرفىصشالى-لقرله-تفيرناعندالمثيئةصالةفىفملنا@ثولوقد

أشركنا...،،؟مااقهشلهواأسركو@لذيقيقولنحام:،ا،
"

اأضكو@لدبنفال@لنعل:،؟صورةفىتالى-لقرله-ناتفيروعفد

0ب@ؤدا2ولاكقش.مندونهمنعدناماافهضاهلر 0،0
(1)

افر@ياعرن،مستبهممتجلهمنباكا2تينامأمتعالى-:،وقوله-

بهرنأن)بلاليلىلليقل،قعكس"أص.فثالهميهرنأننفىعن

رن@ل@والاستفهاموا@زة.بلسئأم،و@@لنقل.جيمقعملهم

أفىالهم،بمحهما@دفيه@لقر7ن،تيمنباكتاأعطبنا@أبل@ى:نخ.والتر
ذلك.منصاثثنع@ملمإننامستصكرن؟*@كقا@بذا@

مستننمبحافه-بين-نم
مم@اأ2با.وجد@افارا@ظبلفقالت.قيقىاط

كتمرن،.2ثارمعله@انا@مة

ا.يماصتندمدض@لنقل،ولالا@ن@القلشندلتيقة@@يىلهغأ@م@ى:

لرلخدمافقدظوكفرلم...وسناما@مجهالا@مفىلابا@مللوجد@م

اءنا@سلىوجدنا؟اناؤ:اطالدينادوسم-علبهلفعلى@رسول-طم،

علةال@الآفى.ض.عبالةوسوتقمد،تزمقةوط@كبئعلىأىات،

جئئوتلىبر،أوتفكربمونسافىون@ى:مهتدون،وملىبقهم

النحل،سورحهتفيرمنث@مر@لاةف@تسيرناراحع(11



ت@لزضةرسو86

بقطبعبهونونمالشه@مدديل.لو
دوندئده،ظخلفيسيرالنحىنماما،

صير..ثطربقأى@ديرفلن

الانذبرمن4فثفىتجلكمنما@رسلناوكذلدسبحانة-:،وفوله-

تسيةمقتدون،علىآأرموإفاأمه،علىنابا.6وجدلاانامترفرما،ظ@

باعالا@قىلومنأذ،@،مننهمعا@مابهو"-عليهافهصلىل-للرص

بخدفر@ل@عالإلىبودذلكالإشارةراصمشل.".كحئ@لكلف"و

من

5قىلما@لكريم-ايها@رسولن-صكفلا 1
عن@المثركيئاضإعومن

منأرصلناماتاف@ودضدرل،دكفرفى@مابقب@مانكث@ظنهمفإنثموتك.

المنسونقالإلاام،قيا،مناو@فرم@اقرى،منيةترفىرسولمنقبلك

دينعلناا.وجدنا؟إناق:باطمجا.لمن@لترفأبمرموالنينمنم،

مقتدون.أى:مقتدون.وعلى@بهم،ناص@،6علىنا@@وتقصد،تزمبقةوحلر

بهم
وأشالهم.عباد@همفى

الجاءوحب@لتنعمصرفهم@لذيئ@لقادةلأنهمبالذكر،المترفينخصو

@لمثريستحبونوجماكمللق،والاصنماعوالتدبر@لن@عنواللطان،

الهمى.عل

ر@رناليخقرلت،وسم-عليهاقهرد@قرأد@مج@يومنا
.50بابم6طيهوجدتمكابامد،،جئتم

اكلقرمهوملم-علبهاقهصلىل-ارصلن@@ى:
فقليدعلىاصروابن

ونضمرن6با؟ننتبمون@ضلال:و@فى@لكفر2با@م
روح@فى@لكض،بهدا

.3اؤآعيه؟كادو@موب!أمدىبدينجثتم

محنهوحفصعامرابئققىا.جثتم..:،رنوتال5تعالى-:وفوله:-

،@



8و@لعثرونلحاساب@ء@

الا.أنعلىجئيهم...،لوأونلالجهو@.وفرأطصم.
علىللرصول-ر

سم-.علبه؟افه

نهلمترشاتالأى:ون،فركابهأرصتمبمافارا@فا8تمالى-:له-وقو

قاطالدينالىوالدرةلطدىمنبهارصلغإنا@ارسلم:علىاردفى

نا.اوعيه؟اوىكانالىئنعلىافرنلضكانرون:

@تامنا@سبحانه-:-"وفر
نهم

المكدس،عاتجهكاذكيفنعلرظ

صات@تى@@لسيئةلعاقبةان"
لابا@م.ونق@ط@علىكفرلمار@)عرس@بهم

ألىشد،علىدنى@)نجارمعلىبدل@لن@دقولمذا@دلرصلتالوأل@:

أخذأخذنا@بأنمنهم.أيتقت
حادباعا؟@رسلنامنقهممقتدر،عزيز

فوء.@م.رز.@ل@أخذتمنومهم
سالوممالارض،بهخسفنا

فا.ةغرأ

نتكالقل@عذبين،أاعاتجةكانكيفوتامل،لاماتل-أيهافافظر،-،

ا.ندميرنالم@ص@نطتبتهم

نية@لقر؟الآباتاجمعنيراها.الآياش@ايمريمة،منهفىوللتاملما،

شطقيارداع@اوردتالمثركون،بهاقو.@لق@لباعالهالالأتوحكت@لنى

قواعدها.منحكيمايهلصها

ئما...جمز.عباثهمنتمالى-قه-جعلوا@نمأولا-ذكرت-@قد
حكوألمابفلرنالركاشوأحهملمه،@نعمجاح@نترمإنهمعليهمردت

ملاذكروا-ص؟ا،ركا@لانهوغنتهم،جمعليدل@لذىالحممذا

وأعما@م@لبنات،جنسلذاتهله-سبحاخار-ا"و@ققدير-فر@لفرثل-
@شين.

حينبهمونه@بالالق،يبثرونعندماحا@مثانيا-ذكرت-ثج

دبنلكوالمقصويين،غير.اطفامفىوصيةاطنىيص!من@لى@فهنسبوا@



خرفرةسو88

)داث،إكم@الملا@علىأع@أنهملثا-ناذكرت-ئمجنى@لبنات،

امجكلوحتىاممميئ@هموا@لملأ@مت،سادذأحكهمبانعايموردت

أح@.علىسجارونوأ@م@لفاسد،عاطهداعليهم
عيها،دلللا@آ@م

عقاب.منبسختونبما

رذكرت-ض
اطتهمعنمماثاعربهااغنروا@لىساذبرمبا-ا

بم

بتوله:عيالم-"سبحافرد-ماءينام،@رحمئ@لرصا.فالوا:.مدالدأمغة،

قىلملأنيكرصين،،إلامإنعلممنبذلكمالهم،
رنلا@ماصمذا

ا@طه.@@توالبا،ميقةاطعلىالاح@يالان@لاش

ديليلىيستنمرالمكفرلمعلى)صرارحمفىأنهمخامسا-ذكرت-نم

ج@همفىاكملآ.ليدمر@لتةواحدهثىعلىاستندوادانمانخلى،أ:عقلى
لهم...وضلا

يدحضها..كلاعلباردئموشبها@م..أقىالهم6نذكر@لضومكدا

أتبع@لباطلة...الهمولافرالم@ثركيئ@اتالماصمدا@لبيانو@ع@
قصةمنجمانبكرفيذلدسحاة--

ه،قر.مع@للام-محليه)براميم-

دعرته،وعل-3وعليهصلىاقهارصول-على@ضاكماء-مننبجماوبذكر

تماد-:فتال-أ@ستىئمبخرسورد@ليها@ا

إلأ(26)تمبدونئما@بر@ىوقؤ،!لابيهإبرا@يمقالوبذ"
لحثهمعقبهفىلجر@ةوجطهاكة(27)جهديئفإنهفطرنى@لنى

ورسول@طقهجاكمصىموآب@هؤلاهتبلء:)ه@(يرجو@

(30)كافروزبهأوإصصحرومذاراقااقئئمولئاب(29)مبين

أهم"(39)عظثميتين@لضمنرجلعلىهذا@لقرآنر"رلارار،
@ا.@تحنرحمماربئ،يقمون

نياالد8اطياةقمبشتهمبيهم



ا.اططز.ا
8@ثرونو@س

"

@خذليدرجاتبمفيفرقيحفمهمورت!
ورحماسضريممضهم

أئة@ناس@يكونأنولىلا(32)يجم@ونثماخيرررئد
و

احدة

")بالى@نيثفرنلجملنأ@
و@م

سقمأ
من

وممارجففئة،
ا

عاليا

(34)يتكئون@طع@وسرراآبزا!وايرتهم)ك@،عا@ها@زون

عندوالاخرةالدديا،اطياةمتاحلماذال@كاوإنوزخرف@

بم(.5)@متقيقربئ

عل!امبم-إ%حلثصالمد@قوبم-ايهوالالىصأيهاو@ذص-أى:

عباد.علىعاكفيناكانوالذينولفومه6زر،لأبيهنالأنوفت@لسلام-

ا.ذل@؟فىضادبئصنام،ا،
م..

برى.إننىلهم:فال
الأوثان."ذمنبدوتت.@ا

و@با@م،2ا@يكانلاةأبرايم،جمالمناسبحانه-وذء--

منهم.عب-4علىالمجم@وخرلم،

لهم:يترلتاد-فكات-
تزون؟الف@إبرايمجدآحال5،مذأ

أبو.ع!كانلمبرهوق@الأعناملبمادهره@فى@ر.تتل@لمظاذا

صه.ولى-تحاقه-@لبالةاخلاعهوفىمه،وقر

مرقعوقممصدىبرا.،وقوله:،
سببلعلىبرص.،وص@لصفة

فلان،مناتتبيقال:شاد-لو@فه-عباد+نفى@لتى.لن@اللبا

برا..منهنا،

منه.و@لقربوفعلهترلهكرمت@ى:

أأأى:نقطع."يهتلىينيإةفىفملالذىلاقىله:،إفىوالاستئنا.



9 ه@صاشسورة0

صنهف@ته،بقدصوظرفىخلفنىالذىلبد)يهنىأصنامم،عادةمنيكل.

@ستقيم.@@صراطإلى@سيهدينافى

اكانوا@معلىبنا.تعلابمرنأن@دصح
لى-ظالله-يبدوت

أصناكم.@لمبادةهذهفىمعهوبثركون
ا

تعالى-اقه-أعبدلاأفىالاأعناع،بىدةنبهكل..أ@إى:

فطرق.انى

صابق.مئالغيرعلىبترتهخلقنىاى:

"جهديئ،خلقنى@رالنىأخرى:.إلآفىوتالمبهلىبن،،8هناوتال

أنيهيهوعب،تالى-ربه-بفضل@دلملام-عليه)ميم-)برثقةعلىللدلالة
وت.فىصصاحبة،الهداية@@وأنالاستقبال،وفىالحالفى

ور

حيات.تأوظ

عةيةح@تعالى-لوله-الآتينماتينتثه@لتى@ايمرةالاياتومن

هذاقال@باز@رأ@فلاإبرايم:.ني@ه
ربى

أفلتاظأبر،مذا

برىإفىإقرمل،
اتفطر@لولنىوبهىوبهت@قنمنركون.مما

المئركينأ@اشومايخفاالأرضوا
1 ،

، 0 00).

ؤبروآب@أنتمتعبدون.كننمماالرلبتمقالسبحاة-:.وفرله-
سولمظقىالذى@لمالم@ن.ر@إلادعدو@مف!الاقدمرن.

5يهدبن 0 0 0
(2

ذل@:بمدشالى-قىله-فى@ضوب@و@لنيم
فهباتية4@وجمالم

كلا7،8الآيةالانعامورة@(1)

.78-75الاباتا.@لثررةسو(1)



و@لعشرونا@امىل@.

لفيربمادةصمىةا.على@لبتلةاف@@لتوجمد،ةلى@لميمودعقبه...،

برنىلمنعالى-:.بقرله-فلكقلعهاوالمبريمالى-،@قه-
مماا.

اقهإلىب@ردوجطها..،سبحانه-:،قولا-فا@لستتر

-

عقتفىيةبهاة@توجد،كلةوكرمه،بفضلهتالى-اقه-وجعل

ابخةيناطو@لصالانبيا.فريتهمنجملبانه،ب@منشهذر.وفى)برامبم،
إشقاموا.نمقهربناواظ

ايم.@ل.عدسلام@مافات:.@سررةفىتالى-قوله-المعنىمذاويؤيد
نيباءتلإصحاقودئرنم@المزمنينعبادنانها@سنين.إعىكذلك

لنمسهوظالممحناذري@و@نإسحاق،وعلىعيهوباركنا@مالحين.

علىلام-،د@عليهدبرأيم-لىلميردير@لقاعلذيكونأنويمح

أنرث،دكاأة@وحده،تعالى-@قه-ببادة@مىمنذر@هأوصأتسنى

وحده.بد.نذرنجه.فىمجعل

ا.)برنرجل@الينىبمون
تج

يتهذرفىحميدباقية@لتوومىكلة"ذ@لكلمة

وحمه.اقهبجادةاوصامجمث

اتوحيد-بكلمةأىبها-ووصتمالى-:.قرله-لذلمكوبنهد

أفتموإلاتموقفلاالدينلمإصطفىاقه)نسئياوبعقرببنيهابراميم
مسلرن...+،1(

برجرن،.لطهمة،نفالالجعلهذاقالحكةسبحانه-بين-ئم
@@:

1بةلاا0ة@بمر@طورة(1) 2
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أنرط.كذلثجملها
إبرايم،@ؤآمنأصركنحيد.@توإلى@طةبىجيم

نه@.أ@مندعا.بالإبمان،دكا-3ير

إجملنىربله:.بقوتعالى-اقه-دعاأن)وايمعقأ@رأنح@ناقد

متن
الأصنام.،دن@أنبئووإجنبنىله:.وبق.ذرفي..،وعن@ملآة@

لمجا.حؤبامو2مرلا.@شتبلبحاة-:.قىله-ا
ررسولقاط

@.@@@يه@ينساقر@@مصعى@إفر@سين،
أهلبهؤلا.،:أد.لمروام.

ال@منمتحت،وقىله:،وصل-علحهأقهصلىلن@-المماصربئ@.
@ثعلى

بنلا@اصغالهموالمت@دد.و@والمثاربالعلاعمسنثتهونما)عطا@م

وبمره.تالى-افه-طا@ةعن

)براميمذريةب@رفىباتيةحيد@لتو@حلىكهأنحكصتنا)قتفتوالمحئ:
أنك@ض@@الؤلآ@"ذسبقىسلعل

بمبرلمولكنهم@لها،برجع
ا

كينالمئر@زلا.ضتبلبالمقوبة،أعاجملهم3كمر@،أصروابل

مدثةاكلنمبامنهمأم@بأن@ايهويم-،ازسولأبهطنم@-رالمعاصر
م

ميهمتلد@لن@موبقيتاؤلم،و؟
محنى@ا.8

@لىإيامنددصومرق،اط

ب@لا@حكرصرد@ا@لهامرأفت-مبين،رسودوجاءآ.دعبادة@)خلاص@

الذىض@ش.@منشى.فيا@برللتاصد،بنةسلم،المهوأف@ةرسا.يئفإر

شاابكر@ضعلىم@كلطم

مىوابراجممعفالباقية@ا@حةأنيانممة:يهر"الآيةمن@قصود،

ون2خربهاوكفرملمتجهابلإذرشه،آفر@رجميعيتبمالمجمد،لق@طة

@.@@@ؤلا.وأن
مياجل@لمث@-@ركفا@رأحمموعدمربن-

نحالى-اقه-

اوواستصرعليها،تالى-يثكروه-فلمنما@تصدة،أعطا@بلبة،بألعقو

سرلارمرو@ليهمحملهبمنولابه،بؤنوننمق،اطمحا.حتىذفى،على
-3وعيهلمهصلىالمبين-



9ونو@ئرابساطا@ز.

منهاو@غالمؤمن،منهاممنبرأمبمذربةإأنعلىتد@@ق@الاياتومئ

ذريت@افىوجعلناأيم،@و!نوحماولقد@رسلنانمللى-:توله-فر،@ل@

ر\،فمقونءمنهموفير@تر،صهمةو@ابمتابالنرة

االهص@رصول-بهمبا.افىق@سنمونفهمسحانه-بين-ثم

مجما.ولم@5فقال:وصلم-هلبه
اراطظقاط

فرون،به؟وإناسو

عند@نقباطوصم-عليه@قهص@لىصول-جاءموحين@ى:
وبهم،

ف@نربهم.ل@
سبيلعلىلرا-ظ@ان...ال!رإلىش@ايهفر،ضالات

كافرونبهوإنا@لسو،صننوعبهجثناان@هذأولمناد-:@بعرد

اتجبرأندونا@يهموعلقدقاطبأنيثوآ،جما.ربقوله:

عه،فى@بحثأنف@م
ومع

ر.والإن@باجعردلوهة@فقد!ذلد

@@أوانمن2حرلوناسبحانه-ح@-ثم

وقالراقال:،وءإد@@

@طبم،@قرتجين@نر@ل.ط@قر2نا@تللرلابن

بنمملرليدحداسا.لمومقصود@أو@لطانت.بالقرتجينءو@لراد

قسوببنوكروةم@،منةالمنير
@طانف@

قرمه.قو@لىناسةالمال،ةكثرلمظيم:باوينون

مذاأقىلنملاسد-@و@نادلهسيلمح@كون-لثر@@زلا.وظلى:@

@ل@ع@نمعلىرجلرسمءعل!صلى@قهحد-علنايتوؤهافى@لقر3ن،

أ@طانفأومكهوما@لقريض،ماني@إحسمننويكلوسلطانة،

مذا@لينأنحثروابصانرم،1-صانطاس@هم@فم
@

عد@@2نقر

و@لسحوس@لثر@منفى@لفكاننطافى*و"-علبهاقهعلى-

ةتكود@لنبوأنبربدون@ثوسلطا،،مالاأكزميكناأةلاائومه-

3لآألاثد.أفىد:سوةأ1)



9 خرتلزرةسو4

سانهم.ر.منأورنيسزحملضمنفىزجمم

لا
إنمانستمسارساله.رتجةبانملج@الارص-ترلكا.نهم-ومذا

عما
و@لشائللاتل@با@تح@و@صة،الدةالىدائلعقبالتخل@لنفر،3

ةنير@لدلىخارتبا@لزخرفثونللقدية،
"لآ

لأار

وب@موف
مج@علىتمالى-اقه-

حمةريسمونء@مبقرله:هذا

لم.نفكيرمنو@تجببهم،و@لتكمرللان@فالاشفهامربد...،

علبهصلى@قهنيه-علىلهأشوما@لنبرة،بثملماوالىأد.إلرحمة:
@

حيم.وجمركريم،حلئمن)باهخهوماوحى،منوسلم-

أالرجةد.5إدالمثريهنحهزلا.فبا.و"لا@بلغجمفاى:
إنهم

"لبى

هاليفر@لرصالةمفاتيحعندموليىربك،طا.غير@بيدولادم

ا،داموماادوا.منلهاوليخارواضاؤا،حيث
ريمفكذلكص

يمأ@لكل@يها@لرصولعيد-6ن@لقرولشممعترضونءق

قسمنانحففقال:.نجافهفىتدرتهمظامرنه-ممبطبين-نم
بينهم

0الدنباالجإةفىممبنتهم فسمنا@نأى:0،0
@لدنيا،هذهفىنرزاكمينهم

لاحمدنقشمهانتركولم
أصبابهاقدبرتولينابحكمتنا-الذبن-و@كنمنم،

للىنا@بمنكلها@ولم
صر@نا@لذيئاومحنوقمررم.صجزم

ب@ف@نرقبمهم
اوهذخادم،وذاكنحموم،و"ذش@ي،كوذاغقافزيا:لدافىدرجات،

ضحيف.وذاكك@،

ليتخذ5مال:الأرذأقفىوتضمذا@لنف@@دكمهبحانه-ذكر-ثم
صخربا،بعضابفهم

بعضاقبمفهمويحاونلمحرامحهم،بضابعفهمذلميس@تخدمفلنا@ى:

2لارصى-اتفسير)حا( 7ص5



9وشوناصاط@بر.

عصاط
@لناس،بيئاطنرويم@لصرأن.وينضلمياةأطتتظموبلايم،

لهلى-ظاقه-ق@صماحسبعلىمطلوبهاذواحدكلويل
قرتمف

".@واسند@

نقيمأ@صكأكنالأولر
وثكم@و@قانلوا،لهارصليملمرزأقا،

اب@

حدواكلنالأرص،،فى

عاالحرنضه،،منماليسياخذبدأنمنم%

مته.طبشو@لطمع

لانفحماأباصفكيفدنياملامرربالنسبةحالهمهذا@ونذا؟س@

رأمومنضاوأوأبأ،شأأعلىشدبلاوعرالنبوة،مبفى.@لت@م

@

لبحفىبنهمنسيربممئ@تسعير،مق@لين-ضممخربا،

للالبقدممئلا-نالنئ-لبمفى،بمهموحمللب@ى،بفهموخدمة

لا..مع@.علمنذفى@فيرلهمايدمهئظيرلنير..

جماش-ر@-للذىعلربقهافىيروفالحياة،ورأ.تنحظموبذلد

ليستخدمأى:س@خريا،بصيإبخالتخذ8له:شملصه:ماالجلل

فيكونبالعمل،@لفقراءجراه1،باموالهم،الاغنيا.فيخربصا؟ب@نم

لانالم،د@قوأمفيلتئمباعاله،وهذامذا.@اله،ب@ض،شلمطصي@ابنهم

يخفدحماانمنمب@ر@حدفلم@مايئى،لتطلترنسادتصز@قا؟

1مذامنليهجعلناهإ لصفىالاعزافىفىوني@يهبف5الىق.،ص0،

يديالى@ويكل@لناض،فس@مشولىأنلعل@أيتصوولنبوة.

يخرنا"03،

ك@.صالجلالينء4علىاجملحائية)؟(
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ملدأقه-.ضنمنتقررصنةيراها@لكريمةالايهنهؤ@والمتاملمذأ،

لحتىت،@و.زمانفىصاصقاكتؤيدهاو@لتىتبذيا،ولاالالاننييرالى

ز@قالارفى@لتفاوتحمةنرقه...ثىفىصالماواةزرعى@لتراللول

بمفدهنىقيعهمصرفعنافوله:.فى@قهوعمق@لة،و@ذحةمايخ@ون

عات،.رد

علىبمغننلر@قهتافى-:.ترله-الآ؟ن@نثبما@@تىالآياتومن

الىزق...،،.(.قببنى

ففلنايمفاظرمحبحانه-:،وقىلا-
ةئلآخروبحق،علىبهم

تففي@،،2(.واكبرثوجمات،كبرأ

حمةروالدنيافقال:.ثانمنبالهوبئيمة@اكرالآيةفه-صمبحاختم-ئم

."@حونجر!ربد

د@ادرس@أبه@ربد-ورحمة@ثا:
بم-

مااهر@ظمئ@حى@

تصاوللدنياامحمامنممامج@عونهخير)ياها،منحد@لتىبخرة

كا.اوشهو

ئم
يرنأنورلا"@دنيا@ال:.طامطصذ@لقويئة-سبحاكد-ا

سارجوضة،منسقفالبير@مبارحمقبهفرلمنلجطناواحدة،أمة@لاص
يظهرون،.عليها

والمر@دعلىحنشمضاف.مو@لكللامتاع.اتناعحرفرلا،"و
عد@لتريصصدرالمطوصصرجوالمحارحء@سكفر.@أتاراحم@:بالأمه

أعلى.الىاعي@

.@1الآبة@لنحلصورة(1)

3الآيه@را.ال!صوره(3)



97ونوالشراصاط@ز.!

على@اكفرمجتمضواحدةأمةجميعا@ناسبمون@نةا.كروولاب@:
بينظامرة@ديش،يةورفا@لرزق.،ص@ةيثاطونحين

@ئافربئ...@

@لني.بارحمن،بمفرلمىوقدرتنا،بم@ثيئنانجملناذلد.كرلميةرلا

ولجلنا@مفة،منستنابيوتهمنجلبانالديخا،حطاممق@يرا@
كم.صالملىلى@يرئىنعلبهافخمةمماعد

كون،عل!:فنة،اروصجلة،ابوأبالبيرمممأصا-ولجانا-
قها.نرجمالرنومقيعد@لسرر@ما:@

فارلهم،)مقففىليضلرهزخرفا،لهمولجعلنااى:سزخر،،،
حيانهم.شرنمق@ذ@@غ@سوفىنو@م،ابوابوفى

@فف@،و@ا@مصفش@لب@.يترين@لذى@شى.على@يطلئو@لزخرت:

كم:بيركأينفى@لناسبستعملهمماوعيرما

بدر@مح.والآخرة@دنبا،ةيااطلما@تاعذل@ص)نووقىله:.

@صفات@ذكرناصمماالموصوفة@ل@رتمنماذكوناهوماصاىلتقين،

الوزإلىما@لتى@صياة،اطفىنشأكبهبتمتعضى.الالابقة،

حاعةربكعند@ىتنقطع،ولالاتنتهىباتيةرينهادتى@الاخرةلم@

فقد.@لفاق،على@لنمبم@باقىللنيمفىوا2والذبئالصادنين،بالمؤمنين
و
فىا

نخر@م.فىانى@م@لم@ا@،@ملديخالمفى

ا

لتنتمالى-،اقه-مندددنيا@ضأن@عر@نعق@باخدليثمذا@وبعد
بوموأكمفالى-،@اق@ذكرحكنيرضوزانينصالببيانذكنه-سبحا-

وسلم-علبهاقهصدنبى-وصلى@تحسرم،@رند@مبنف@م@ن@لقيامه
ا@

منهم@مابه
شالى:فقال-

رصو-7ر
لىخرت(@ة



خرت@لزرة:-9

"
حمنكر@لر،ذعنيمشو@

تريقة+(فئهو@هضيعلا!@ه@فننة

بغا.حتى(+)ضتهدونأكميرنو@كت@لسثبيلعنيرنهداليدوإكم

ولن(38)@قريئفبثس@د@لثرقي@نىوبنكلليتيالج@ه،؟

تسعأفأنت)ك@(كونمشتر@عذالبفى@أنمظتمبذ@ليوميتفحكم

"صنلاليف@كانو@تهدى@لىأو@لصتم

بكنذهبنفإئا(40)ب

عليهمفإناوعدنآبمالنىفىكأؤ)1،(منهمءتقيونفإفا

صرابعلىكإليك!أو-يئباللىفامتشيك.(42)زونئقت

واسأك(44)نئسأ،وشوفولقؤلمثلكلايخرروإئه(43ضس@قيها

ةآ@@لزنيكونمنأجلنارسا!،منقبلكمنأزطنأمن

)54(،.ونرو"

يعثو،فلانعثايقال:@ر:@@يق،سبحانه-.،وقوله-

ضص)ذايرض.كرضىيعثى(@ىكد@ابدعى،
لهم:شومنهبصر.،

ة،@لبصيرصةمن@والمر@دنليلا،خيناالالاتبحرإذاكانتإء،شونافة

لص.في)ذأاء،@لمثوفلانركبقرلهم:ونهللو.إدراكاوف
بصيرة.أوهصغوعلي

ويثجاملنه،6فروبرعرصحمن.ا@ذكرعنتجعامومنق:والمه
ونس!نهيى.أى،لمثيطايا،فقيض3-،ومليهصلى@فهمدى@لرسول-

له
@

أ.وعقلهقلبهعل@ذولمجتوغليه،يسؤلىبىجماشيطانا

نانال!لهذاملازماومصاحمانبمهلدللثميطانش@ى:بن+ترله@و8
لظله.!و@ئى+لقريئ،الغرينملازمة@ر2ق،عنلثرضفىإ



9و@لنرون@عالمى@ص.

أ.قرلهموفضنانحالى-:،فرله-الا؟هذهتثبهدنى@الاياتحرش

مقظتفدفى@مم@لقولعلجموصخلفهم،وماابدبهمبهنمالهمنجربنوا

كلأه(يئخاصنوااخهم؟وللإنىلمجنمنكبلبم

فتال:للإنسان@لثطانارنةمةعلىالآنار@لنى@رتبصبحاة-بين-ئم

ون،.@ف@نهمومجسبون@ليلصليمملضوإخهم"

قىلهوفىجنه،رباتي@طانالى@يعردوإخهم،ق،@ه@و@

باضباويعثق...،ومن"قىلهفىمن،"لىيرد@@م،ليمد:تالى-،-

1@منا

اقهطاعةعقيعرضوصن
لاطلازعايخكوندا،خيطالهنهيى.@،

@ماسقينمزحهيمدونأ@هم@مون@@لثيا@ايئمزلا.نال@تامةءملازمة

وء@افىتسيهوع@تاد-،ذكر@مه-عى
لاصتقيم.اطه

،
ا0نفرس@ل@لا.مزأكما:مجبرن،و

الى@لسببلات،كتحركم

بئ.الى@لكلنر@ودب@وما"وبحبرندفولهفيفالضما%ق.@ط

صقالى@لكنر،يردومجسبون،"قىلهفى@ض@برن)نوبح

المحنى:فيبهونالى@لئياط@ن،يمودن،كد؟@.@همقوله،

لمنجمواولذلدو،إد@ممتدونطين@لثيالنونفر@ل@هؤلا.وبظن

و
عوم.أطا

شبنةتروسفى@ل@نالإن@مدابينيكرنماصبحانه-بر-ثم

يرمللثياطين
بينى،لجيندليتيا@إذا@اضاظحنىنالى-:.فقال-لاقا@،

يننجنى@لضانرقيئب@د
8.

@

.25الابةفصلتسورة(1)



نيمثزضسور

ذلل@وعلومكيخه.فىاقهذكرعنرفىالمهمنااستصلقدلى:

ناجا.إذاحتى
يوم

عنعد.النىين@لقرتال،ا.،،وا@زلحسابدقيامة@

لك...طربق

@كالمسافةابهرنكأنمئ@ى:بحلى@لثرمين،وي@ندييقياليت.

ب.والمشأث@:بينللتىكلماتوالمفارتة،@لبمديندشوي@ق

سبيلدعلىبائمرقينسبحات-ف@بر-@غرب.و@@لترقباثمرتينظلر@د

الآخر.علىلأحدهاقنابب

بئفبتى@قر"
عىفلصوأبها@لشطان-،فت-@قرين(نجتى@:@@"

عذو@.بافم

لقهذكرعنلهذا@ثداسيقالماذلدبحدسبحانه-ب@ن-ئم

يد@ليوميخفحمولن5دقال:و@لتربيخ@لتايخبسيلولقريندلى

ياليت5قىله:فىالمذكورالصالىصرد"ينفحم"فىله:فى
لماظرثذ،و.إ"المثر@يق..ئدو@شديلق

بل@لزمان،منمضى
@لرم،..همن

@ونمنب@مزر.نجفم@و@ناى:
كتمأيلملمتبيزأنبعدضنا.@يرم

@فلال.و@على@اعفروعصرينالديخا،فيظالمين

بننعمولنأى:تجله.لىيعلبلسثمتركرن،فى@لذابأنم5ونرلا:
فىنطترسوفىناؤأأشممذا@لرمفىنموندمم،،شيم@لبوم

دكنروهو@صببه،فىشتركون@لدفيائكتم@،؟@لعذ@
لال.ويلى

"شزكونفى@لدابانمة،لهشملحمه:ما@ايهضا@ماحبلق



1والثرونللام@لبو. 0 1

فى@لذلى،شتركينكونمنجفممولنبئ:على@لفاعلية.فع@@علفى

ابائه.فى@كطلتحاوكميخه،ا@ماثتر@لصعبالاعصفىارأ@مينينفعكا
طاتته...فرؤاماص@لمذابمقبهمنم،وأحدنص؟

علىوبينك..،،بيئليتياقىله:اللتمنىفى@لفحلتجملأنولك

أنموتوله:،@ترين.@باعدةتمنىمىف@هأتمما@يوميخشمولنمحمنى:
@فحقمننمنيهم،،قيولن@ى:شليل،مثتركون،@منابق

ققىا""وتقرتفى@لعلىاب...وفىناؤآأتمتثتركوا

أم،"ترأت

بىلكسر
1 ،

0 0 0.،0

@فهبوجهلثيطاة،وذكر@فهشلمرفى@لثدبدبخمذا@تووبعد

ميقول:وتثبيتاتسلبتهلبزب.وسم-عليهعلى@فهلنبيه-خطابهنمالى--

فسمع@فأنت"
@

مبين،.لفىصعالنقو.تهدى@لعمى@ر@صم

تحعأنتستطبعبم-@احرالىسوللبمانت-أفأأى:لنفىموالاصم@

أو@نق.اطالى@لطرو@ئرم@مانطمستا@دى@لمبنأنأوصوتد،للمم

ولرشاد؟ل@ىالالراضحفى@لضلالكانمنجض

نعاد-قه-سنلإضلاد،وا@الدأبةلانذال@،تشطيعاند@ن*

الحساب.عيناو@ك@علبلى@لبلاخ@لكريم-أ@ها@لىسرلوأنت-وصه.

يخهوسم-وعلبهعلى@نه@رسول-قسل!بمه@اح@الايةمقفالمقحود

أنوي@انللق،ةدصعقالمترعر@ضم@بببصموهينبق@نص

حد..وتالى-افه-بيلىوالافلالللىاية

لاكمويخحرون،يسسونلنمخوعيا،صما-4سبحاوحمالم-

صلى@فبه-مجا.طاد@لذىو@لبالدىانتفاعيمعرمفىو@لعمىجمز@لصم

.
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وسو
ت@لزضة

وسلم-.عليه

و@لصنمعلى@لممىصطوتمبين،لكالن@ومننالى-:.له-وض
تنابر@لمظت.باعتبار

تس@تطيعلنكريم-ل@اصو@يها@لاش@@ى:
واعىلمأصمكانمنيةمدا

ةيقكطرفىفسركملكالاصداموماالمينعلى@لضلالممراكاطومق

ات..حرعليهميف@دننبأناثون

ند@وشسنتقون.بد@إنايخهملذبنفإما5سبحاة-:وقرله-

صلى@تهونثببتهفىتسليتهزيادةشت@وون،ع@منإنانا@و@@نى
وس@-.طيه

@
خمهيخلولا@لظالمنلا.صمع@لكربم-الىسول@يهاأمرك-أن:@

نقصتافىى@نتيفينكنشأنإماحالين:
فسنؤلىالىماطوفىصمنبم...

جاتدنبقىأن)ماوومئبئتا،ر@دنناصبإنهم،والافتقامعذاب@منحن

@قتدسعنو@لىيخرلمعلبهممإنابه،عمفامنوالذىذ@ب@@بعينيكنحماحتى

قبضخامنالإفلاتأحديسئعلإخأنثوتبهنتوعدتنفيذما@
قنا.روفد

افهيتبضولمطا.وعلىاعلىسدونظمخنأبم،:كئير:ابنليظ

وط@نواصيهم،فىوحكهأعدأنه،منعينهأقرخررسوله،تالى--
ضشتهعا

صياعهم،

تالنىبعضفىينك)م@وشالى-:،قوله-الآ@ةبهنهوشبيه
اوم

الحساب،،وعلينا@بلاغعليد@فإنماتوفيند

اتضوابد.،،أوحىبالن@انمسنممدتالى-:.توله-فىو@لنا.

كابنففسير(1)
2سير-7 1 5

8.لابةاعد:@لرةسو(3)



أط(زها؟
!.3رنو@لصئرم@

مقمر.لثرطجرابا

سكيهااكمؤلا.معامركأنمنلمطفاذسالأص؟كانإذاأى:
إيدأوحبنا،مماالىسولأبهافاستمد-حالين:جلرء.لا

صرعلىنكلمرشادات.لمومداياتمن
ارو

ياعرجيمنريقوطرستقبم،
اضطراب.رلافه

ك،عظيملثر@ا@:ولقرمد،فىلذ@أن،@قرمدا@@ع،:نه،ل@،

بدأمنممىلموليمخمه،بمفةجممبثتالذبئم@لأملعظبمولثر@

اى:0،0ذكرآيخهكتاباليمناإ@قدأشة.تالى-ل-ظعامة؟بمفة

يهم.وصر،عزآ

مننحذ%تساردا،فوص":4وقر
6ن@قرهذا@عليهأ@ت@لمانحالفة

أضيمن
ماتونثرا@و6م

ارمقدوعنبحقه،للقيامتوخعنه،@قيامةيوآ@د@تالى@وصآى:

يلهن@منحكم@لهتعاد-قه-يهرآثوعئنولميه،باوأ@ره؟يهمنم@

@نسة.

نذيتا-3وعليهصلىاقهلنبيه-مذا@لذيتإلىصبحات-أضا@-نم

@رحمة@@رنمنأجلنارسلن@امنتبلامنسلنا،منواسألة2حر@ال

بمبدون،.لهة2

ا.أقياثكرفدجميعا،@رسلأنبيانبإكر،الآيةنوالمقمود.
هم

فىكلبعثن@ولقدسبحانه-:،قا@،-وجده،؟ت@الى-افه-عادةالى

و@نهمدىالقه،@نفنحم،واحتبرا@لطاضوت.اقهمحدوااأنلارسولمة

@لملالآ،عليهحقتمق

أنهأليهنرصإلارصولنتجلك.منئرسناومايمالى-:.قال-و؟

عبدون،أنا@الا)رلا
(2
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خرت@لزةرسو

ضيةارسلبصزارالمراديسما@لخم@ه:@لكنما@عاحبقال

اظوحا.ماوانهمفى@ديا@م،عنزبوايخهلته،لاسخاالأيسز

وشالى-@مه-ببادةبالأصجماؤا@ا.كلاالاونان،ةببا
حد....

جمع-3وعليهالنسدنبى-@إنوتجل:
ليآفىالانبيا.،لهاقه

يتث@كلفلمسلهغ:لهوشلإماما،حهمضلى@لقدصر،يتقالإصرا..

وا

دتور@ق@بين:@ايمتاأملولمئلك،منأرسناشلصمسلسناه،

لكلظرسلهم-سال-يمانماةسا@ا"أإ@كلجلىوال!
حمذفعلىم

مضا@000،

يلىصلارجمبع@ناسلوب،بأبلغه@رصكلعلتقرر@للربمةلايةظ

كهونبذتالى،اقه-عاثةمرواحد،وبدينحمق،وايدة،ب@جا@را
دم@بو

.51سو

فىالووسم-عيهاقهصلالرسول-شليهافى@ايهربمةنمضى@لسورةثم

قمةمنجانبا-تذكرللومنين،حبتها
فرعوق،مع@لسلام-عاليهموسى-

فى@علىوباس@لسلام،عليهمرس-ةدصمنصخرفرعردانوجمف

اسنخفأنهوجمفبذلك،
أكرقهمأنوعاتبهمعاقبنهنتف@ه،فاطاصبهم

تالى-:قال-بهبما،@مه

لرصأ،إفقال4وداإلى@رعرن3ياتناىموأزسا!ولقذ"

فلا(46)@حالمينر@ث
(47)يغعكوقمهاامب@ياتشاي@جا@م

فىوما
"أتمنأكبرإلأهىآيةينحمهم

لنملجلمن@بوأخذبما،
2صآضسير@ايهث@كء4اؤ 5



1و@لعثروناصأطاض. 0

إئناكعهدءنيبماركا!أكجأيخا@لئاحريااوتامث)ها(يرجون

افثاكث@!49)طغدون
@ري@ثى(50)ينكثونإذام@لحذابعهم

الأنهاررهذهمفر،ملكلىألبىلومياقالقومه،قيزعرن

منخيروأناأم(51)تجصرونأفلاتحتىصتجرى
متهينهوألذىهذا

أوجاء@صهذمبمئأشورةلل!قىا@فلولا(53)ميندولايم

مماقيكانواإخهمطاعوه،طترمهمحففا-(53)يئمقتر@لائكا

لتعنااآصعر!فئا(54)فاجق@
لمنامفي(55)أجمينفأغرقناممهم

صلفا
)65(،،لا@لآخرفيوء

@@به@ومى-وي@ة
ر@سعلىسنىصرأشل.ومعنفرصخ@سللام-

بم،@ايمرأقرأنفىعنهادي@اطرن@للقصص
صتمددة.سورفى

فيهاولما@باعال،و؟املالحقأملجترمحاوراتتماجم@منفيهالماوذلك

يشلون.لقرموعظاتعبرمن

داو@عروبونسوالأعرا@ة،@لبضر:فىص@اتجصةمدهوردتلقد

عةمتنرباصا@ب)يهزوغافر..ور@لما@،و@لضص،4،عاا.،:لإصروا

بمضمابعضا..يكل

الىأياتنامرصىأرسناولقدفالى-:.قرله-@لقصههد@نجرأومنا

ر@لرصاقفقالوملنه،فىعوق
@عالمي@.@

-

علهددادةاتنا،@سلام-،؟@عي@مر@-فبينادقد@رسدناواقهأى:

الآإت@هفروأرسلناهءو@لعما..@يددا@ا@علىو@لتىتنا،رتدسشناوحدا.

)قوعرشداأمحالهم،@قالمه.قىأ@اضأ@-وملثه،فر@ونالى*

ربرسول
آسأكاووحال..لى-ت@@قه-يبادةلاعصآآ،البلمينللما

-@غيره.عبادة



الىخرترةمص

عليهمر@ى-.جما.لحين@ى:حكون،"@اين@إذامبأياتنالمجا+افل"

الى@فمكاسارعرتلىرتنا،علىألالةاقا"وملئه/؟نفرصالى@ملام-

الجهلا..لربئالمضشانللىبراو.لتأ.بدورجمها،ر@لسخريةنها،

ذالى-*إنطله-فقو
ريئ@@تميرو@لما،.اب،@يفحكون،فهالم

عليهموصى-بهاجا.@ا@بالاياتوالاسح@افيةرإلى@مسارعهم@د

خالسلام-،
اركانوو@ا@تفثرااصدرفهمتقتضىفتالايات؟منهأد

ن.يت@

منكبرأإلاسال@3@نبهمما%سبحانه-:..وقىله-
يار.،خا،.،2

ات.المجزوبالآياتنافىهاوعممنلوبهم،ةلقسو

الآيةمذهنإلاوصموصى.نبيناصقعلىدالةش؟4يهمشوطاى:
ا@اخ@ا@اكر@ن

ة
ذدك.علهالدلالهفىاليا،@قة

بقةدسا@الايةكونمع

ذ@نها.فىوكيرةعظي@ة

@دلابحليهمىعرميا@لم@لقرملا+أزمزليانيمه،@ابم:لةبا@ملمضودوا
اتكجزأناموانماربه،عندمنبهجاءمما@بصدفتشهدولمحده؟ية

قبلها.لمحانهعلىصأدلجزة"وصمحددة،

اجوعفأدللريمرنانوبصح
احدةوكلأنمعنىعلى)يهبر،باخ

اقىلاضقلالها@إنمدةلبونأكبر.ظها@ليها@لناظر،ن@إذاا،ذا.ؤ،لهال@
أ@له.منتجا.افى-@@ض@

م،دا@ل@بي@نرضد@بقرله:@ايهافاحب@ضار@المسئمذا@)د
@لتىثيا.ا،فى@عاده@وكذل@فيه،يتفاوقلايهعنكبر،ابامرعوظ@@ض

ا.ثرتخظفن@هيسير،(التفاوتفيهمنازلهاوتزاتفى@لفضل.تتلاقى

هنا،بعضمنيفلتففيلها،فى@ناس
وصمم

@لاسبقفعلىذل@ذلك،



و@لعثرونأصاطءا؟%

@
نفمرجالارأيتفقالوا:مم

ا.2رخلفتلموربمابض،منلأفض

بيتومنه@،ذ@يفضلونارهمذايففلفتارةللواحد@ما،جلا@

@@طاسه:

ا

رى،ا@@بها@@لنىيرىدنبوم@شللمج@لافيتيقلمنهمتلقمئ
"

@ءير@ل@ال@ان"جرن،برلعلملحذاببا@موأخذ.توقىله-

ا@يه.-لر@لذى؟

@با@عذ@لماصى،واكفر@@لى@إصر@ر@بببواخذ.يا@أى:
ىلىنيوا

جرا.@لمو@كهموفسوق،سكفرعبهمع@اجمول@%لشديد،

بقولزت-بطأليه-أث@ارايىارنيوكهمنا@لعف@باببالص@لمر@د

ضملات،6ياتو@لضفادءيى@لع،و@لقملادولبر@لعلىالنعليمفارسلنا+

"،2(جمر@ن...قرماوكانواظص@را

بهملشأنخدوهماظصبحانه-ح@-نم
)وفارادقال:فاب،@د

لمحتمرن،إنناعندكبما@دربكلناأدعيا@يها@لاحر

لمو@ىدتمظبمصبلى@كانةمذاقىلهمأند@فرينور@وجم@

كمكاش@لسلام-،عليه-
دعلا..@كمشبروو@الموه،ونبوقرا

زما@همعل@اءوكان@سل@...@أى:يابها@لساص،فىله،ائكثير:فال

علانهممذافابىمنمرما،زملأحمفىعندلمالسوبكنولمادسحر.،م

منهمفرورهصالا@النالإققاص.،سي@ل
تظيممقضىفى-@ي@،@

@لسلامعايهلموص-
0 0

0،0
(3)
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خرتالزرةسو

ادوالمرعدكبد.أ@،:@مدرية:ضدك،عهدمماقولا:،فىما،و.

مهيهرأنفيهعاعدنحال-اقه-لاإ:ممدا،وحمبتالنوة.ر:)@لمجهذ

@مهلى.@كمظ@كفظ؟ظحضلهالأنأوبها،

محرف.معل*تبعصلمخدون،إقاو@رله:.

شبلعلىلموميا-واظبالعذاه،وقىمهفرعرنأخذناوحين@ى:

@@وعله،بسحرهغلناأنىالاحريابهافانه-م@و@لتمظبم@لتذلل

ع
لنا

بنادلألنى@حذابمذا@ربدعناكثفثنابالنبرة@نيد@لهقيبدس

لا،تأمصماكللطمتبعونذلد،علىناتجونلمزشونإق@ا@ىلمشمون،إننا،

أءنه.ا@وض؟

عغبكثفأنربه@لسلام-عليهعا@رص-طى
دأجاس@فه@عذاب،@

كشفهبادآ،دص
ققنواأ@م@لننجةكانت@ننيجةأ@كانتفاذأع@م،

مع@كثفناافلتصنال-كفرلم،؟علىلاسشمرواعهرغ،

كثفنالحيناى:المناب،
ينكثوق،ذامجمهم.إحلالنه@@لذا@عهم

وت@ههفلانشكثيال:ون.بؤءفلابالإيمانعهدمينقنرنماى.

@بهيفاذا!

ىص.ربضالى-اقه-نفيبل@،لنار@دعنارا:@خهع@@بهموسن.

لهم.رباو@يسوحده،

)ر@رجزظعلهموقعولماتالى-:قوله-الاتينبهانينوشيه

فى،لنؤفنعنا@لرجزكئفتلثنعفمك،مما@رلدلناألحى@مومى

معدولزصلن
)ذابالضو.لمأجلالى@مذا@عهمكثظفلاإصرلنيل.بنى

ا،ببهنون،،م

ضحفاتواصور.،وفيفرعرنطنيانمننباجم@سبحانه-ح@-نم

1إتانلاالأعر@ف@ارةص)؟( 3،41 3



1ورو@لثرمىلناأفى. 0

0هتو.فىفرعرنونمدى5نتال:تومهبقول
جمعننرصأنأى:0،0

كاوأخبرمقىمه،زحما.
لهم.يترلأنبريد

به،)@لا@مبربدكلايعدالمجميعا،ترمهفىيخادىصناديا@صأنهأو

@لأ!ص4لاإ@نلىفىصا.إ@@ا؟صجالأ-و@سند-

ودخلجميما،@لبهموصلتد@لدا.بانيثرقومه،فىبقوله:،و@لتبير

ىنهار@1،1ومذهمرطد.لىياترمقالتعالى-:،

لقومه.فرعونلهق@لمافيح@"/،تبمرونمحى@فلامن

)بماكمخثىانئدلهم-وقالنوعه،عظ@.بمنص@انل@:

مضازح،ذلكلابنازعفائمجيثصر،ملا.لىأليرياقرمبموس-:

ير.لمنقرألاصتفهامنحال@.ذلدفىلفنىولا@نا

عنمتفر"و@اشخهاد@لىا،منهفإنذلدعقوفضلا
مقىقي@ل@

تحرى.نحتمن@رقدى،محت

أة،
@

ماوسةى،ا@صقىةعد6وتستمدرنذلد،تحرون،لا

عظمتى.تبصرونافلر@ىت.محنىكبمرون،"ففولثاقو@مل،

يبين،د،يطولاكينصمذا@لذىمنجرأنالمقولا:،فى@م،و،

لموصدشر@ذاوالإشارةللافراب@فا@@بلكمنىالمقدرةللنقعدلآس

@سلام-.@علبه-

ةسطولىطدعاحبولي@مو@يرافىهذامنخيرآنابل@ى:

لتمةوليعلر*لايكلد@ى:يبي@،يكلدلانضه،@لرتتوئمال...@ر

فىلانه.



1 خرت@ؤ@رةسو1

ةرأسعل!أ@قىلافلوعنه-:@لض3نح@كافرله-ذلدلىأضافإنم

مقترفين،الم@لاكهمعهاوجا.ذمبمن

امايهوإذاوكانوانملبكه،عنكنابةوصسو@ر.جممسورة:وا،

كلعلامةذهب،نبطرق.لرترهو@مو@ربئ،يربهدجعلواعليم،ر@لا
أنه

ىمو.كانلرالا
ىر.باسارنفسهبحلأنرسولا،اوط@

يتو.ل@ىصه،وتقلريينأ،،عيطينيههالملا:وصهاليناجا.أوذه،

بالحبوة.لهاويكد.

طفيانه،شلةعلطلن،نرصكاتفره@نى@الانرالطهأطضكولا

@صتضلالهاوعلىه،عظموعله

وضحفهم.وسفامهممهسلتىلة@ضخم
حمرر

نفرصتالهالن@وهذاما@خمه:تالنتدكثيرابنالإمامافه
يتروصو@لمناد،مذا@لفرعلىجملهدا.كاوإخخلاقي،كدباقه-له-

@@ش@وعىوندكانستية،كافرةبين@لسلام-عل!-@إفى@ر.

ب.لب@ا،ذوىأبصاريهرعورةفىو@لبها.و@مظمة

نهلاقد@مابكانوإنفإنهأيفا-.ا.-)فترسر،ولايكلدلا:.وقي

منضدة@كلأنربهصألفقدألحجرة،ي@دبههمنى.صنر"دفىط
@نم،بهذا@ل@)نما@ر@دنوفرصله،..تالى-اقه-ظببة،لسا

(1)"أغبياه...جلةكافوالا@ه@رعيتةعديروج

ه،لاطاصقومهصقحففا5نعالى-:له-وة:

ظقين،قىماكانوا)نهم
جنشئومهعليهولاكمانوخداح،@ؤمنفرعون.عليهلىاكانيمان

تالى-افه-طاعةعنوخروج

عليهمرس-علىتطاولمنلةمالقرطنفرصيالأنوبمد)ى:

2عرط8بمكيرافينفير)؟( 1



و@لمثرونلالامر@بزء

منهمطلب@لإم...@
ا،/@لهلما،للاستجابةدوالمبادرةإو@لر@ةلن@

كأبئصطاعتنا،عنخار@هنقىمانوا@@م@نهم،،صابهمادبر.إعاجا

محلى@طدلبة...و@لذلالةعلى@رشد،@لنى

بر-نم
سحافه-

انتفشا2صفوناملما8عات@.افقال:سوء
منهم

بئ،.ي@@لاو@صلفالجانامأجسين.ظزقنا@

أصفا،زرنأسفمقدنفب،ائد@ناأغضبوأى:نا+0صفو2وقرله:

مثلاضقاقفى@لكفارلم-قبلمن@دوة@ى:سلفا،و،غضبهإذا@ثند

على@لقلبليطاقولذاالمالنة،جلعلىبهوعفممدروصكوبغ@.

حمللاسلفو@لانوضي.تقدمذا@صلفا،@ثى.صلفهيقالو@لككير.

لمتقدمرتا@ى:الاسلات،ومنه:.4صاحمللهتقلىملى:صا@،

على

على@ايهنر)عر@رمبسببأشد@لغضبوترمهفرعوننل@ا@نضب@ا@ما:

منهمانتقمناوالعيان،@لفسوقس
أغرقنالمحيثئديدا،انتقاما

فى@ليم.أجمحيئ
تهممقومئللصخقكفىفى@ايهفربد@لمنقدوةاىسلفا،نجسلنام،

بنللآضع@لة،وموعبرةأى:مثلا،جملنا@،كا
@لوت@لذين"

."إمأ@منل

منجانباتحه@ايهرتللا@@ى@منهوبذلك
قصة

صكليمللسلا@لامر@

وطثه.فرعرنمع

منالجانبمذافىويخلى
بعقرلوأشحفافهعون،فرطنيان@تة@

ار.و@لوالدمدبهي@امعا-تف@د..وللفرإيهبباومجامرتهكومه،

يلموصى،نمةمقجانبعندصداطمنكربمه@اة@لسودأنتقكنم

تالى-:قاللام-عيهما@ا@عيى-شةمنجانبعنلحديث،



1 1 الزخرتسورة2

.

اومو(57)يدذوذمنهمكإذاشمثلآ،مريمابئضرب)ئاو"

)ه@(خصموزئمقومبلإلأجدلأالةماضربوهص،خيروأمصاآ4ا

نشاهرو(59)إشإئيللبنىمملاإهوجطعييماإت!عبدرأإلأمربن

لصمدوإئه(60)يخلفونالازضفىئكةم@م@نكملجملنا
ف@للشاعة

ولا@مذنكم(61)فشقيمعراعامذاواتعرنابهاغترن
@ثيطان@

جئغقذلم@بالبيناتولئاجاءعشى(62)عدومبل!لكمإنه
وفاتففي،تخلفونالدىبمنىلكمولأبثنلجطكمة،

ا@ها

مذا@طندبدو:،ور؟محمربئهوافهبن(63)وأدييرن

أطالولمذيئيلضلحيهممنالاحزابلجف)لح@(،-ضتقم
مق

@متةتاتيئهمأنإلأ@لسئاعةطرونهل!(65)ير@عذ@ب

)66(،.يشنرونلاوئم

@مابنضربولمالى-:،تاترله-قىولسببئألمفسرونذكر
مق)رسلنامنواسالق@الى-:قىله-للماشأنهمنها:رواياتمئلا...،

مالوا:وظعيىبأصالمثركونتعلقرسلنا...،منتجلك
بريد

حد

@مابنعيى@لنصارىاتخن@ك@)@،فتخذهأنإلا-3وعلبهسملى@قه
صريما.نضربولماتالى-:.أقه-لشظ

مثلا...،.

جمادلافىلتش"الابةمذ.أد@لىيئالمفصأكزالواحد@:لو،

فىلهقىللماف@4و"-عليهافهعلى@لني-خبم-)نتجلالزبكل-ابن
بهغ...حصباقهذونمنتمبدونوماش@@@عالى-:.-

"

@لنما@ىأليست@ايهعبة.وربعد-اضصتد-!بثكماالزابنلظ

برعزونبعب@و@يردالمسيح.يعبدون
فإن@للافىأ@بدونطيحوبنر)،

فى@لنار؟وألهتانحنتكوقأنرضينافقدفى@ثنار،هزلا.@ن
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4أعااقهعلى@لني-لهفقال

فهمتأما3قرملىبلةأبهنكماو"-:.

لا:قالو"-عديهافهلاأنه-.روايةوفىيقل،1.لالماما+أن،

ابنضربولمانال@:.اقه-لوأشدئميطان،،@يبددنإكم.
ضم

شلا

يصلونمنهقىمداذا

سصأبزوترامابهر@لصاد.رابوترأمايصدوت،":4@.

بفمكسافىو"
وبمونيفو-و@ناهما:حد.وا@مئ@لماد.

ئمم@ير@صديصديقال:فرحما.
ش

ج.
@ف-ع

بضم
وكسوها-.@ل@

يصيمرنويضجرنبهر@لماد.@ئ:يمدون،-أن،بضمىو%

بفمبمدون،-وأن،ويخ@يهون:..
@ص@@د@نبرضوئاد.*@@

اقى.-عنالإعراضركنى

حاجمدو@ف@.ر%أبن.ءيوبثكل@،@لزناةضربو@ينواالنى:

لسبتريش-كفارفىمد-فاجأكله،@لنمارىببادة
جمة،المحامده

@فجصو@بالصياح
بم

منهمو@ظأ"ا@زبرىا@نقالاض@.ممافرحاوأ@ضحد،

والمجادله.الخصومةرعليكاشمرقد4)

خطي@ا@ممماة،نماد-فرله-فىك@ال@ية،ا@ها@ظامر@شه،قرله،فىفن

نارا...،.فأدخلوا@ؤقىا

و@لبرمارالحجةهنا:بالملىادوالصر

مل.@ا.قبلثهرة،الأمثا@مسيرتونت@ا؟فيوا@الالرصوا:تا@

اقهصلىقىله-@لال@)وشا@داط@اسا@جملهأ.:أالحال.بمعئانلأو

@عليهعبى-وجلجنم،حمبمنألهتهمانوصلم-:عل!
قهل+

عرفةباب:!منئلا

--

2صكير-7تفسيرابنرا(1) 2 5ص4بمقوو@لثو؟0 61.
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فلىضارةسو

الهمأ@سبحات-لين-ثم
@

لهتنا2وتالرافقال:،باط@مكليهاا@تىبنر

@ص@@عليهح.إدمحيىيودمر،@ض@ير،و@هر..،؟امخير
م-.

جمار@ةالهم،6على@لسلام-عايهعيى-قضيللاستفهامبا@ثموص

وسلم-.عبهعلى@فه@نبى-
@قهرسلمنلرمىيممرابنعيىبانأخبرتنالقدبقرلون:يهاكم"

برمفى@لناركانفإنألهتا..شصانهوشالى--
شالم@اقه-لان@لصامة

اقهند؟شتبدونومان@يقرل:.!
بهخ،حصب

نكونأذرذينايخقد

فى@انار..لهتا6و@ص

@فهأب@لوق@
زعم

جدلا،.إلالاثبوهمافروبقرله:هذأ

هذالاثبواماضرفإكمره،بماظاص:3-ألايها@رصكتم-لا:@@

ولهالمأجلنو@ي@.با@باطل،جمادلدأحلإلا@نبعيىاثل

المحت.الى

ذلكلاجلر!كوخهم،منفبلهمزكدلماخممون+فىملمبلوقىله:
مجدا@موحمقأعممزعنفرابطرق،لمابى@لابالا@ل،الجدل

.@خصومض@فى

فومكانجبمهون،باطالمفى-3س@ى@لالىصأبهاثؤم-أى:
@باطل.فى@الجاجوعلىومة،على@لحص@بولون

لغالمبه@الإنسانومر@ثسو-،بفتعخمم-بهع@صمون،نقرله:،
ةالحقإلىارعولمدفهيكرنأندونوالخمومة،لاطىفى

أنمعابر،بميت"لاالاءضكما@ربرهقىله:،فى@لضيروجما.
ظ

رب
5

1 وصوأحد،لا1
ا

انفىالج@اراصإفعلسنادلانإ@ازبعرى،بن

@لثاعر:فولومنهية،@راللنئفىا@روفةالأساليبمن

خالدرأسعنورظءدىبا"بهوقدنربوالنىءيىشيت



ال@@لبق.
0؟1ونلمثرو@مى

الفارببانتصرمجهمععب@،بنىجميعإلى@لضربنسبقدفإة.

جميع@كانهمةقى،،ئبعرى@لزابنأيدوالماخهمو،-..3وووصوأحلى،

فد

الاعدمرإنضال:.عليهعيى-@قيةسحانه-بين-

إسرايخل،.لبنىثل@وجطأهعليه،أنصنا

عبادنا@لذيئمنالا@!لام-@عاي@محيى-أى:@و-ليس:@31
باتجمديراعجج!،اأصأق:ثلا،ولجنا.@لنبوةءسةةعلمأنمنا

ال"لنلإسرلبى"كالأئالذكر.بير
خلقناهحيثام،إارسلناهبن

1)بربلى@نا:أت@بامر@أتلمجراوأععينا.أب،عرص برصا،وكهلأ/01

قدرتنا،و@لوحدلنبتنا،علىدل@لوسذ@هاقه...بإذنالموقيحبا.ل@

دتنا.)راذقاو

ته،منزونحدد@لسلام-،عليهعبسى-سأنمنفعشيمةكل@@فالآية

ملىره.منين@لنقصوانقاصشانه،فىللنا@ينغلوعنهوتفى

ئم
فىملائ@فملجعلناورنئا.فقال:.فهفد-كل@سبحانه-كد-أ

ن،.يخلضرف@ا،

"منم"تالى-له-شومن

يصح
لووالممئ:فيكونلمبدلب،تكونأن

بنميخلفرملاخمنملاب@ولجنالفعلنمافرونايها@ل@ملاعملمنثا.

ئلها.نحنعنشاذلدطلمولكظ@وتم،

حو@
بالهيارمنكملجملناوونئا.االعنى:يهرقةلتبين@نت@أن

حملأصففانا.،ولسطةغيرمنشكم،@توليدبطربقن@.@ل@فرثر،

معمحليا@
عيىمحادمنأعجبأة

أبيخرشاجا..لانهبرنه،ذتشىاك

لادة.تء@ا@لوط.اأنح@

صي،يجزمالأشالى-أفه-فدرةأنبيان@لكريمةبالا؟فالمقصرد



@لزرةمرحا.

أ-مماصالاقىأنعلىد@لى-،ظافه-منه،نعجواماوأن
ب

فه.

حب@دط
نا@تلو:نشا.،ورترله،@ثشاف:@

1

ع@مائبخلقعلى

ن@م@"رباليامنممالولدأى:من@،لمجلناالضلر،،وبداخر،سا،

خل،عيرمنأنئىمنمحبىولشاأولادآ،؟بخلمكمالأرض،؟فىنمجملفو

وو@تعلة،مر@لبالقدرةبانانمبزافوئعر
@قهوذاتأجام...ن@@مللاأذ@ا

ذلك،،1(.عنمتعالهتعالى--

صانهة.فتالنلسلاملجهبميىمايتعلى@عضسحانه-ين-ثم

"لاعه..للم

بعروقيلضا@ه،نىالاقلأنعبىإلىبردنه،8إمىفالفحير
د

@ل@3@ك،وضضضوسم-!عل!اقهكلالىأوإلى@لضأن
جمى،ضأنفى

مو@لكلبمعنىعلى.لاعة،قرلافى@لامو"لا@ها@@لمم:بال@و@لر@د

@ضاف.عد@فف

ماد@زأخر@ني@لما.نوله.عندشدسلام-@عليهعيى-@إن@معئ.و@

حمدنرالنياكايةأنعلىودليلاات،ا@قيامقر@@ل@لامهليكرنحيا،

أن

@ى:عة،@اا@لم@حلام-.عليهعيسثا-اى:نه،و!الآر@ى:،ل
أطها.أشرمنشر@ولهأنبننر

أ،نطقتوقد
جمداضمان-،6خرلملزفىا-علينلمصلا

@ل-ظل:ةابىعنماجه،وأبندإودوابروالترمذ@ومسم@جحارى@

ابغزلنةوسلم-علبه@قهصللقه-رسول
فابهسنعدلا.ح@بم،ميبن

غضهاتباوا.@لئحىليذبقوية،لجزاولبضحقبر،@لخنزوليقلن@مليب،

ا*صالكئ@افء4نمسير(11



@ظ@@بز.
1ونو@مثصرص 1

3للىيقبله@المالإلىولبلونو@تحا@،

@ضيرأذ@@م@@لطدا@لساء،إنهوقرله:.ه:ل@ما.@ثرا.@وقال

@@نمذكره،في@سياق@@إنأ،على@بىبمود
مر

@لقياتبومتجلولهشبدلكا@

أي:"مونه..شلبهلزمننإلا@ابهابأهلمنصاننالى-،فال-كا

عي@.تسفبل

وسم-.عليه)فهص@هاقه-سولرع@تحماديثا،توافىتوقد
أصأة

بومتجلعباولقي
لاقفا،ح@.عادلا،:ماما@@،@قيا@@

بر،نلا@@تردوترله:،8
@ان@افى@وقتوقرممأتافلا

جمقأدريهننمترن.@قرله.تمالى-،@مهيثاؤه
و@د-.@لثك

@ناس-أيها@نبرا-واأى:صتقم،صر@طامذواتبرنله:،وقو

@لمستقيممو@لعقبهيهممذا@ن@-فإنضبد@د،منبهلممماجئت

ة.والآضالدنيافىدسعادةالى@بوصاجممافى

لم،وكوشهبب@ثيطان@ولأيمنعنكمأى:@لثيطان،يصديمرلا،
ايهماوتهطهذ@لئيطانأى:إمبين،حمر)حم)ةناس.وااعتىعامحن

عدولم@لشطات)ننحالى-:،تال-@،؟و@فح)يهمويهد.ظامره،

عدوفاتخنره
دسيم،.@أصابمننراليكوحز@هيدعرا.مماا.

@لقرمه@لسلام-علبهعيى-فالهماسبحانه-ح@-ئم
اقهجمثهعندما

.8باطكةجئتكمقدتالبالبينات،عيىولماجا.شال:،البم

بها:ادو@لصرعدوت،ل@وصو@صفةوسإبنة.جمعو@بينك:

@ملام-.@مليهعيى-بهاتعالى-أيد@قه-@لقات@لببم

ئدو@لمر
إ
ليه@،@@رضدم@ق@@ا@@موو@ليفدظو@يات@لنثرلحكة:ا

الإنجبلوصليه.تالىإ@قهلهأشايىي@كنابطرص

95-35بمالآلرسىشبر(1)
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فيلزضسورةاها

دنصح@علىسبيللهملظترمه،لى@دسلاءا-@عليه@بى-جا.وحينةل@
بصقىنشهد@لقالراضحة@لبيناتأتبالمعجزجتملفدنىمياةوالإرشاد-

ونفريماتاب2منالإالي@عمةاطماتقميه@المشلبالإنجيلوجتم

ومو
عظ.ا

بمحذوبضعلقفيه،تخلفرتانىئفىلمولأفيوقوله:.

@لا@حلولابيناي@ا-@ما-و-إبا@ا،لأ@لميه@هباطجغت@

@ا."خلنرنر@لنىالأسبضلم

كايقلولمفي،نتخلضالانزبقرلمولابرسبحاة-.ل-وظ

@لبعضيئحيثعلهم،وبالستربهم،إلىحمة@لإشماربه،صتلفرنانى

نه.بياالىطصلافر@رةلانهالآخر،@لبعضورك

@في.يختلفونالذىصلهمطرسفلت:ننجالكنا@:عاحبل؟

سومم@هئلدونجمالتيهف،بايتماقوماأت،فى@لديا)يخافردكاشظت:
سافيهإختلفر!مالهملببينوإ.يما@ثفه،و@مزاليتبمرا.كرمتهلممما

0،0دنهم)صمنبحنبهم
(1)

فاعبدوهب@ورصبى.مولقهنوأعلي@رنإافهاأنض"لى-:ظوقىله-
ستقيم،صرلطهذا

اضوشباننيلد-اقه-افاتقو6لآتذسالامر؟كانلذااى:

عنهآأو@نابهماثمرآفىكلتطيرفىوبانيغفبه،ماكلعنأنفم

ومناو@لطاعة،العبادةلهافاحلصوورجممربىمرقاد-نل@

@@ماربقمر@ض@،آأ@ا@رب@صأ6@انى
لمادةفى@@بوصلمالنى@قوبم،

1صةبم@عثمافتفسير@(1) 63
@ص

@



الخا.الجزه
1ونو@لعثرس 1

وبة.خروا،ية@لدنر

@للام-عاليهعيى-ؤمن-@ليهابأهلموففسب@انه-ببن-نم
بنم...،منحزابا،أخلفقال:.

والمرادحزب.جمعحزاب:وأ،
3

وتجمحتبتتحز@ق@دفرق@

.

عب@.بمدمى@باطل

بمثبدإلىمنببنمءمنلهفىكلوكيرالجع
@

عليهعبى-@م
@لس@

منم-
و@فارى.@بود@

شانه،فىإخلفواالذبنلملأنهمخاصة،النحاتإلىيعردو@ل:

@تال:من@مو.اقهصل:مز،فنهم
اقه.أبن@ر

ل:ظمنومنهم

ثلانة.نالث

مقلم،.حزاةا@فرق@أى:اب،الاحزضالفنارله:ترلآرسى:اقال

ى@نمارو@@ا@ودمنمما@اطبهموخاصابمالبم،بمثمنبينمنأ@:بينهم،

ولم
@حلام-عبهنه-دصإلآ

كانية،طفرظ:ا)ختلمروفته،اجاوآ@مةللر@د@لنمال@،وتل:

بة...بيضوية،رنسطوو
ا("

لامقابنان@أليميومجمذ@بمنانالر@لذينيلنوشاد-:،وقرله-

مش.ووبغيهم،اختلا@مبببلهم،يالى-اقه-لكلهالدنىالثب

ا
يلى

به@.ما@ميى
منه.

علىوبالتراكمباعفو،انفهمظلراللذينثديدومذاب@لاك@ى:

اضدوما@لسلام-،عليهيى-
حرحهم

@@مذا@لرمفى
@ب.

لموبضتةناتيهمئفبطرونءالا@لساعةهلفرله:فىوألاستهام

لمنفى.لايشحررن
-

2بمالآرمىنفسير(1) 5
9ص



9 فالزضرةس2

اضول@رللذيىفيالكفاروأخطابينتظرون.ممعى:نطرونوي.

ق.أطدعرهعن

المضمرلا.ينتظرما:@@
ياتبمن@باموهذا@لساعة،يامإلاكرد@

@ندم،@ميخهو@نيدموقوحينثذبها،منمرشصوبدلن،بخأة،
ور@بهمبا.الدىقاطالانجوعقلا.نواورع

سلم-سكلليهاللهلىسفا-
الاءن..واتقبل

اقهصلىل-الاسنجا@ةإلىاالمحركي@@ؤلإ.ةدص@ايمويمهلآبةظ

لماد@اماذاوسا-لجه-
لاياقىأنقبلمنيملهم،

خلاللاويخهبم

9

0

بش@تانيهمانعهالا@لسابهنظوون@لن@اد-:.له-شألآيةبهنهوشبي@

جما@إذألهمفاق@اأثرأ-حا.@تد
م

ثرا@،ذ
لباطلباجدالهمعلىالمثرفيونجتقىايهريمة،أالآإتفصوإذلى

@دلا+عل!عيى-ضانفىقاطوبينتأشميخرسكلا@لبهمصرروت
حما.مافى.يناحتلالأ@هااصفىالختدفيز1توتو@

الثديد.بابه،م

نمةمقجمابفيالحديثصذاوبعد
قصةمنجابوعقدرمى،

ل@@علهما@عيى-
ذلدبعدصمنهم@...أفوامهماموففوعنم-،

عاقبةولسو+كن،المؤ"عافيلمحنواصحةةصوراكربمةرةه@@رحمت
ن@اد-:ل-فق@بينة.صصمنو@كلبوبين@،@لدعن@لدسكنبين،@

جماديا(67)إلا@لتت@عمو@بمفىنضميرمثذ@لأخلأ،."

خاباياإشواالديئ)هلا(فىنتحزأنتمولا@ايومعليكملاخوف

أالجنةادخلرامسل@ا-أاوكاؤ
7ونتحبرواجكموأزأتم لعلات(01

الأنف@مانشتيهوفيه@كو@يبوأذهب،منبصحانيمليهم
رتلذى

ا



اءا.ابئ.
1و@ام@ئرونس 3

7لدونفيهاظيموأ@لأعين ك@بمايمأورثسوما@لتىالجشهوتلك(11

المجرمينإن(73)كلونتانهاكثيرةفاكهة-فهالكم(72)ئلون

نمبمعذآبفى
ومعهميفئرلا(74)@دونظ

(75)بالئرنمه

مالاثياوأدؤاإثى(@لظاالينا@كاشولكنإبمظ@وما
@يقف@

إنكمقالرئكعلينا
نرىو@إطقةإكمجث@قذ)س(ونما3.

(79)ونئجركل@اف!أمرآمواأبرنما(7*)كارحرنلقةأكثركئم

نتلاأثا@سبونأم
لديهمورسئن@ابلىونجوا@،@ضخ

)08(،.بك@تبوذ

حمىوصدبق.@ئخ@بلالآخلا.،-،تاد-:.وترله-
الأصدظ.

مبب.@لقالمردةلان)خلا.،
فوسهم.@واختلطتقلوبهمنحلات

برملبضبهميصيرنيا،ادفىالأمدقا.أد:
لأكمأعدأ.،مة@لصا

مح@بالبقا.تجو@مونوكانواالديا،فىموالان@@لثرورمح@يجتونانوكا

فا:...اطوابمشفت@ال@يا@ة،فما@ا..ايمو@لعصيانق@الض@يهفر%@@

ى@وةالىصدا@مانقلبت

@مالآخرة.،ىنفعمفىاللديخامصداصفإنقيى،اكالا8
مر@اأ،

و@لصلالإيمانعلى
@

ربقهعه@او@@صالع
@عالميئ.@

@ابميةظ@
فىإنذأر@د@قي@

@لامته:الدنياثعدافاخمن@كاافينيئ

صررعنااء:،ر@ةعا
رخظيهبئاو@لباعال...ة

قضب@رعداللدتلل@ى4

سته،ث@لو@دبئوضرةد-نم@افه-طاعةغ@فىاديخا

لى-شاشال-بمة،@لكرأت@لبنمارممنعلةعادهلى-تاااله-./
بسر..3



1 3@

رو
خرفر@ة

اوكانربأيافناا6نرأفيصكزفىذ.أيمولااليومعايملا@رفيا@باد.

ون،.ضو@زواجمأننمافيادخلوامد؟،

صناه:و@اطو
زنو@طلمشضل.أفىللإنانلهيختموثحاهماتوفع

معناه:
مضر:صى.اجلمنالإذانيلزغم

حبار.يظوعظحماورازصر.وت@نقرصأى:ود،ض"وقرلا:

-

ف@وآفندتكم.وبرهمعلى2أفىه@ى:كسر@ا-.الحاءفححة

فقحةلب@-@من
مفيمرنانمعوتش.ا،ممقو@الحا.

اط
بر-

ا@ة.وحنينةاكبمحنى@لبا.-بكون

قتق@@لكربمةالآياتىداشلبم
عهم

و@حتوا@زن،@عرف@@

@

لهم
@بانهم@أعكابأبو

@
يم
روصرفىوأزوأبهممنوتو

يومالمؤنينلعبا@رتماد-اقه-بترل
عباد@لذيئيا@قيات:@

لاوا@تبل،أمرن@ايوم.م@@خرفلاذاقى،إدالإضافهةنغشر

مفى.على@صنكزنرنأنتم

نبيناصدقوعلىنيتناحداو@الدالة7منوا؟ياتناالذيئوفىله،
و@رمممخاصينالىنيافىوكانواوصلم-.عل!انمهصلى-

جاعلينولنا،

إطاعشا...صالمةأ@حم

اى:ون،خص@المؤتاترآنطرأى:"و@زواج@ا."نمجفااادخلر.
0/1عليمصبحمانه-بها-أشملنىتجلد@لنمتلظرنوتسرون

شماواكثر،تلذذا@صح@ةفىصذ@لاننساوم،مفا:فرابهمة(ادلمرظ
أبر...



الخا.ا@ز.
1و@دثرونس 2

@@ختصاصللا)جم@،@زو8لهفىشلةوالاضا
تخرجام،

اجوزا،

يخر

اوأثأؤآدظرع،:وأزوا-له،بقوإدأنيرىمن
5@

@
فى

فالى-.فه-عة@لط

ننالرنلاثخرعة،دطاو@الإبمانفىبهمولث!لفتمالجنهة@دخلرا@ى:

له.قطاعالاانىو@لسرورإدائم،@لفرحمعه

فاكرنءفىثفل@ليرمالجنةأمحابنلح@ده:تاقرله-الابةبهنهوشبيه

بهموأزوام
."دومترائكا،عدنالالفى

ي@افةتفقال@البهادلهزلا.يهريمهكمظامرسجانه-بين-نم

وأ-لواب..ذهبمئبصحافعلبم

جمعو@لصحا@:
ضعنو@اك@رةاراسعةالانج@وصطمح@.

نيها

اومر.كوبجمعكوأب:
اب.@ض@فبهبوض@

موفى@لكل
ألجنةحلوا@@لهم:بتالو@لتقدبر:ايىا@،سدهيرحذ:

بأطمةعلبه.بطافا@ا،وأصتقرومامادخلوفلذان.تحبر،بماوأك)تم

ذهب.منأوانفىبةوأئر

@لملموالاشوبةم@ط@ا،تذكرولم
با@صحاف@ال@زلالاسقإذا،

فارغة..ومىكو@صوالا

ماصدحلو@لقالجنةوفى@ى:محين،ا،وتلذالأقىقثهيهماويخها"

تسروالأعينبهتتلذذماوصبات،المئ@انواعمئالأق@ئهيهماص

."برؤة

له.نهابةلاأبلياخلوداخالدإن،@الاؤمنون.@بهاوأقم،"



1 أ@زضرفرةسو2

مذنه-صصبحاخنمنم
ما@لى@ررئشوالجةرتلكله:،بقرليادهيم

شهاناكوط،.كأءه"ناكم9@ها)يهملححملون،كنهمما

أتج@تمك،الإشارة.و
لبنة..،عفةهماومابخة،اطوجمر.،

وقى@لكل
م

بت.@لشرسيلمح@@حطا-إد@@ل@هسانتمات

لكلاطظاببان@لائحاراد،بالإفرونلك،نه-.سحاوقال-

"

احدو

ا@لمن(
سبلمحل

ي

شأنه.نوالإعللا..به،ابه@@

القالجنهوهذهأقثريف:سبل!على@لقيامهيرم@وبقالةأى
اعأمماها@سصأررنمو

اال@والدنيا،فى4@ماط@
كبفا@إ،ا

ثماروة،ير
ا.ب":"أ*كلونناام@لىذدة،ثهية

إ"!.ص

بفنلاليمصارتتدبانها@لاصعارأورثتموكا،تعاد-،بقرله-عبر:
ارإلىالميراتيصيرملأ،؟وكرافه

المنازلمنهإلىصقمأو@لنى@لاصبابيانضلوال@،كنتمكا
@أممالهم@إن@لالية،

@صب@
أ

تاد-نقلهااث
نهم

@
بفضلهتهم-@

واحماماالددجاتعليفى(حال@

م@ايمر+6ن@لقرثقو
دبثأطجا.ار،الأشروالأح@ياربيننةالمفارفى

فقالفين،المز.عانجهحنعفدبثاطبعديريئ.@ن@عانجةصوءعن
خا@ونء.جنهمعلىابفىابرمينإنلى-:.لط-

فبهه،ملين@ل@الإجمرام،فىباقى،وبن@ل@)ن@ى:
يومنودصيكل

ابديا.خلودافيهحالدينبهنمعذابفىدمامه@

ذماضيفقر،8قوله@الذأدب،عنهمبففلا@ى:عنهم،لا@تر"

حدكا.خفت)ذافترتيقال:و@لسكرن.الهدو.قممىر@لفترمن
تلب@.عن)ذاالمرضروفتر

الحزندرجاتأضىفى@بمذا@لضفىوميا:مبلون(ديه..-؟



؟21ونو@مشاءامريبز.

@لكلمحفعتإذاصا،إبل@فلزنأبالىيتال:ويالسوالفلة
تاعوم

جم@.اطوانقطاعبالجزنمصمربا

كفر@بشبن@عذابمىالمجرمينبهؤلا.لماشأنسبحايه-بين-ئم
الين(،@ظ@نوامكاوايهنظالنام)وماةشالى-شال-

@م،ايائمالمهينأبايم@هذااللإشفربن@ل؟لا.ضاالناصما@كخ@ى:

أفف@ظلواالذينميهنوا
@لنىسائارمالهدى،على@س@بإصتحباجهمهم،

ضد.ملىا@

بهمابدضود@خدشلهمأقر"بضبحاتح@-ئم
ايويا@وشاد:

ك

عيناربك...+ليقفىيا@اك

لامليصق،قىله.فىر@للامالنار.زن-2ماناسؤالبلكوللر@د

ص@@@ل@ذابطالأنبعدو
جد@.واض@فلةنادوائبن،@لكلفرلا.

حتىيميناباذا،عإن.يقفىكىربدناأدعال@يا.@نار،@طأزنئال@نظ

مذا@لعذ@ب.مننتريح

هفىكقتالى-:،فوله-ونهتة،لإطواالإملاكفا:أقفا،باادفالمر

0عل!شضىموعى @امايهه.أى:0،0

لحكا@لىتليتشون@م@نى!@ق،وا@ب@اح@مقمافيهوفىسذ@ندأ.

عذاب.منفيهمماميستربكرا

يدمينأالى@ردومنا@كليحهم
قال5تمالى-:له-شوه.كم؟علىكا

مرتبدون@اماكوننم@عاي@:فى@ردمالكلةأى:ن،كضماانم

لأمان.واحةاما@لنجدونحياةوبدونعذابها،منيريكم

ن،كارصلاحقأكفر،)كنوباطقآجئنالقدنه-:،سبحاله-وش

فيها.بهثهمل@ببومبيرعليهم.مالألىديروتضتالى-شه-تاكيد



1 خرت@كرةسو2

ؤعلىباطون-فرال@أبهاآ-جئنالتدأى:
ايتركولمالذبئرسنا،لنةا

لكئوا@هدى،صاريقالىالارضادفىمحمماوصابهرالالوسانلسنويلة
"

مصرإعر@فا@الايا،عهم@محرضاوالهل@،لحقكارهاكانأكرأ
علا

سر.كفرهعد
كه.

4نالانكثر،با،سحاز،-وعبر-

لكنماولاص،كارهةتجنلممنهم
انوكاالذبن@ماوبرائها..عادحالاعصشفاثةكافت

لفىورق@رفىني.

نه،صإ@
@هع@

واكمرا.،،@زعا.@
ثهو@نهممن)فققاعاأنجاعهئنير:مهم

ونعادما
انه@.امرمع

بحم-ثم
لمفقال:.خاءتبائىجمرانهوبينعلى@رلم،صحانه-

مبرءون،فإنااأصأبرمرا

مناءبلىزام،وو
@لا@دكريمةوا"والهزة،بلسئ

م
منانف

سم-وعليهاللهللرصول-كيدسوهماد.@كلىاالثرفي@تانب@مر@
موالا..1و@لؤميم.

@@وال!لاشى.الانتانة
م

المحم.ل@ابوأصلهله،
له.تأقنإذالبل،اطفلانأبرميقال:

انوإن؟ولامحا؟3-3وعليهاقهصلىلنبى-كيد@أحثحوابلأى:

يزهقوكبدنامكرم،مناعظمنامثرلأنظنهم،خابففدذلكيظنود

علهنأنيبمالى@ف@،ييجابةسدمإمنالاتقال@ابهريمةبالابة
"عاكان

المكر@لىءكانتاتأنوكيفوأط@،ثباط@نالدنجا.@ك@
لهم.المحرألطنتيجته

5نه-شحاله-وتس 1
0 0

اهم...،وفيصرهملانسمعانا@ون
مم.بماشدال@ا@اسجهالهملم6حرنوبج

فا:بالروالمراد
مابنبر@مم:والمرادأنفم.معحدنجهم

بهنكلم

3مخيرأحدامحليهي@ا@وأأندونبعضمعبفم



1رونو@مى@طالجزها 3

أنناا@املونمزلادأيظنبلأى:
لافا@

أنفهم،خبهثونتح@
هميخ@معبهبتحدنونوما

ممنارل@حفيةفى

يفانوننوأكا)ذاأى:بكتبرنءلديهمورصلنابلى8صبحانه-:وقىله-

ني@فصادينورصاناواهم:وفيصرممشمفإتاأ،وخسربوأخافق@دا@د

ةوجميرةص@رصعابميجلوفطولهم،طلازسونلهم،أحاعيم

بمةا*تاخذ@لورةيئ...فرلأولند@ا،وارعيدهذا@لتديدوبمد

عانابنهوئبها@كلابههم@لق@لج@وء-عليه@قهص@صول-ا@تاقىفى

ثمنطبم،وكلجبدمنأملهمرممالهعالى-أقه-علىوفى@لئنا.منهم؟أعابه

@خا@بهذا@لنلىأ.تخض
و@ل@زءا@ن@-و"-عليهإفهصول-اد-@ننمع

ققول:

1أؤلافأولدحمنللر"كانإنقل" رب.سبحان(81)ابديئ1

@لشي
فذ(82)صفرناس@لؤشربوالأرفى،@@

ايخرعزرم

لاهفى@الدىومر(83)ونيرء@النىو)يرمهميلآحتىويالعبوا

@يهئماطوصإ،الأزكأوقإلا
@لكالذى@هودبارك)دد(@عيم

علموءخمهكما،لةوماو@لأزضللئمو@ت
وإلييما@لثات

يملكولاإم@(شنجرن
@@

ث@هدمنإلأ@ل@ئئفا@ةذونهمنلذعونيئ

سأو@ش(86)يلونومباطق
فأنىا@ئهليتولأخلقهممن)نهم

قىممزلاءينردبياوفيله(78)يؤفكون
فاعنفح)هه(بزيمونلا

)98(،.يئلونضوفسلاموقلكم

قلىدنحالى-ترله-فى@)نو@
ء،رلد..@لرحمنص1،1

دبصمير

@لكلوأنشرطية،أكا
و@ققدير.@لمرضسيلعلىصو:م



1 سورة1
أ

@ضك

يم-@اح@اد@سرلأيهاقل-والمعنى:
الذيئبئلرص@@@ولاه.@محلهردا

سبيلعلىولد-للرحمنكاقإنلهم:قلتعالى-،لقه-إدرلدنجوا

بديندعا@أولفانمو@تقدير-ضى@لفر
قدمذا@لعرصكنوالىلد،لهذا/

نسبتممن@ل!آبوماشا@ي@،أدىفامعه،نمكلايقبنااشحالنهنبتت

تمافى-اقه-لاأمحبدإلا@ام@وإذاأبفا-،محال-تماد-افه-د@لرلد(

يد.أو@الشرألولعنفه-سبحامه-وأشوحد.،

لهقوالرلداوجل-عقل@نه-عنكت@نى@دايمربمةالآباترو.

-

"

بدجمالى:،
لهولمأاولدلهأدوالارضاتدسمو@

سى.بكلوصى.كل.@قو@@،صا@.
محا

1

،5

جئنملقدولدا.درحمئلكذ@تاراة،!وحل-عزوقىله-
)داثشا

ادص@فالججالممدا.ومحرالأرصروتئقنهبتف@دقأتد@لحوت@

ولدا،يتخذأنللرحمقينبنىوماولىأ.@لرحمن

ومن
ر@الديئلمفسرينا

ابنالإمامصاية،ثاضإن،ن،تيانا

جرير،
عندناالالاشو@ولىذلك:.ئالالأشبعفىذكرأنبدقالفقد

ا..الجزيضضىالنىدئ@وعل.@إن@عنى.قال:سقرلذلك،فىلصوإببا

ومعق
أقه،ات"ن@ا*أنالزاعينقىمد،عد@شر@ياقلكللام:.@@

@عا@أولنادا@لمرضر-@لى@يلولد-ارحمنازكار
لدولاكنهوابدين،

د.ود،@@أنلججغىلانهئيأعلهماناله

وصواذ،
@ا@

@لثك."و-علىبهننمالوجه،مذانقالنا.ماالىم

او.-ل..ر@ل-ظطاب،؟اطوحنمافى@ال@ا@@ل!ا@لاواحك

1لاالآيةالبقرةصورة(1) 1
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1والثرونمىلنابز.@ 2

مدك!لملىآ.إباأوناد"
.@)بين،ضلالفى@ر

الإماماوقالأ@
حمهللركانإنعد،يافل،نالى-:،يقول-كث@:بن

يلىفي،.@لاأولمك،،ص

بخيعمطيععيده،مدمنلأفىعلىذل@،لمبلتهمذارفرض@ى:
يا.ولاإاصتكبارىعندليىبه،ما@مرق

كان@مذا،فلو@رضعبادته،عن

مذا@ولكق
تىع@لوفهيلزملاو@لثرطتمالى-،حقه-فىتمغ

لاعطفىولىاشخذأناقهر@رادتلى-:قال-كاأبفا-لو@ذ-ولا

ألىأحلى@لق@ر،اقهمرشحانهيثا.،ماممابخلق

صاوقال
ممن@قل!تالى-:،قىلا-أقه-:رحمه@لكثاف-حب

وعحود..،للاحمن
@بع-.يرمانوئبفلا

@ى:بدين،دما@ود@ف@فأ

فيمنفانا@رل
طاعته..الىوأسبقم@رلد،ذك

نقفىلتالمباوهولنرفر،واقثل@لنرضجلعلىو@ردوذا@لام

محالومىالرلد،بكينرنة@لمبادةعلقانهوذل@فيه..والإعانابك،@ل

".،بلهاعالا.بهاالمعلقنف@نفها،فى
(3)

ئ:المهننيصما،نايخة.كلئالابةفرإن،"@ن@للا.ضطوي@

ماوولد،قحمن.@لكانمافري:@ل@لهزلا.ل-@بها@رصنل-
عح

كلد،ألاسداموما."عاوضهضمممتجل@وذفى،اعنوما

هما.وغيرو@ل@ثريد@دلىعنله@لترميىالى-،ت@قه-@لمابليننا@رل،

ولى..+@لرحمنكانإنقل@نعالى-:@ه-ضطبى:@قر@الإممفال

3جرير-ابنقفسيرراجع11) 6ص5 1
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1 خر@@لزرةسر3

حمنللركمانماالممئ:و@لسحى:والحسنعبلىابنفقالمعنا.،فىاختلف

ممئ)ن،ولد.+
@@@ويمرنما،

تال@بقرلهىنب@ثمتاما،هذاعلىم

يديئ،.ئلمافايا@ول8
"

ولمهيعبدمزاولفاناولد،قهئتإنعد،ياقلالمحى:وقيل

لخةماثبتانتناظره:لمنلتضوص؟ولد.لهيمرنانبتجلوا@ك

الشيللاأى:الاستبحاد،فىلةجاو@ذايتقده.منأولفانابالديل،
ده..ققاأ

د...،.صا،وصلثرط،هذاعلىإن،و،

معنى.إنوتيل
كدلككانلو@لال@.:بعضوقالالاففين.@عابدبئ،@

جملىعدايببكر@لبما.-عبد-ل:بئألف،برد@إين...ل@

1الانفةشل@لمبدة،والاسمعبد،اروغفبأنفإذا ،
، 0 00).

دانولدشالى-قه-يكرنأنفئإلىبؤديان@رأئن@نأنلناويدو

سإن،،%"حرفأنوصالأول-@ر@ىكان
4اثواتيمرط-

ممقن
ين.جمهور@لفسرعل!ولآبة.ا

@ربالمو@صبحماننتال:@لفمرينالاترذانضوجمل-@كزهشنم

عا@فوذ،.الرشربرض،وا،

مفرلأنهمندوبو@لنقدي@ى،مممو.ممعنى@لنزبهاصموصبحان:

عنت@وبها،ونرقهئبيحا،لى-نا@قه-سبحتأى:محذو@.بفحلعطلق

رشا،ورب.@@لسو@ربوحل-عزكو-يد،ولد@رضن،@أن

@العرشرب

ف@و@لفاسقو.فرون@ل@وعفهماصعنالمتالىوص@طيم،
له.صبملاتلبقصفاتمن

سبعدنل@بلفظلاشط@،،بلفظ.و@لتقدي@@نا@تنزيهوجا.
@ر

1صنفير@لقر@لبى-61(1) 30.*



المحامى@لثر@نفى.@

أنالمناسبنءتن@سنيع،بهلصافهالذى@ر@دوا@@لنقصلانبب@ح،

و@تقدير.فى@لتزيهلفظباقوىفلى

الرلد.قهوصفهمعن@ى:ممحرية،يصفون،عاترله:،فىما،و،

ويح@ح
به.نهيصفوالنىعنأى:ف.محنىر@لعائدوصولةيهوق.ةأن

معالعرش،إلىربإضافةوفى
بالأجرام،أعظمنه

جميع@ن4
الدأ؟شظقهمغتخذيهيفة4،وربوبيماكرتهماتحتتتح@رظإ

0اولجحبوا@نهرضوفذرملى-،،قاله-فىشو@لفا. عنالاضاح0،0

مقمر...صرلد

ا،كانذا@ى:!
لاء@زكناشبم-@لكرلليها@ر@ساث-فاذكركامص

.."لعبمفىويخعرنعالم،ئ،جمرعونفربن@ل@

ايلاقىحتى،
سنعاسبهمافى@لقيامة،يرموصيوعدون،الذىبرمهم

"يتحقونها.@لنىيالعقوبهوشاقهميرأ،ع@حسابافيه

مفمهمروقهعاوسل-عيهعلىلقهسرل-دلرتسلية@ايهريمةفالاية

@لثنيعة.لهموافعاطة،@لبالهماأنرهدرينلاوفد@حيوتهدس@ذى،

نم
صانهشحاة-كد-أ

فقالي:باصال،عدا.ماصوأنالحق،لإلها
@لعلبم،.لدكبموصإله،الارضوفىله،@فى@لما.الف@وص،

اله،،بلفظ،متعلقالارض،وفىفىله.قيفىوالمجروروالجار

بخدأخربم@لكلالفظومذأللعب@ادة،مستضفي:أوممبودجمنىلانه

اله..ص:@@محذو@،

اله،،بلفظ،منعلئ8الارفىوفىفى@لما.8قولهفىوروالمجرلجاروا

ي@دأخبر@ااال@لوهداالعبادة،متسفي:اومميودجمنىنة؟

@محذوف،
اله...ص@

حلممبوداوحمهبحانه-وعر-أكا:

لاوغير.،لالا@رض،ا"9ئبهق



ف@لوضسورةاك@

@ورب
@له،أشاولهاأتوفىصيميم،اطجل-،وعزوص-اه،

بكهدطبم،

الربرد.مذأفىثى.

اهلهمقوما.د@@أملمندلمباثق@ل@صتحقنعلى(لت@يهريمة"كللآية
با@لل.@واهسبودسوكل@تالى-اقه-مرالادض،

"،إله.فى@لما.الذىوصشحانه-:،قىله-ةماخصهماالجلقال

فىوم@بردفى@لط.ممبودممنىنهإله،،بلفظمتعلقسروا@ار@إ

،(

هذاأنمننجلمااندفعمبرد،لإله:@لرأدأننقررش

أنتكقولك:دثت،@عرةةأجممتإذايهرةكنالآلهة،؟دف

وطا@ق.طا@ق

محبو،نعالى-وص-المحبود،ممعنىالإله@نالإندفاع،@نااح@س@

لةرض،؟ا؟وبرديت@قفى@مما.،برديتهجم@)نماسوالمنايرةيخما،-

الا.منللبودبة
كانهفإدااحد@لعلرفين.منفيايخكفى@تنابرالإضافيةور

فيرفىالط.س@بودبنهانعمررض،ا،بدئالطغيرل@د@فى@@ابدي

تا@هاختصاصه-علىدلالةوفيهحد.والدبردانخالأرضفىسودبته

الاختصاعى،،1(.علىيل@لقدمفإنالالومية،ياضشاق

أتدصر@ملكالنى@ونجاركوقىدمتالى-:،
وماللهما.+ألارضو

أمله.مربماذاتهعلجحاة-ت+ئا.

اقه@تع@أىماض.فل8تاسكولفظ،
محروخير.ز@ددوتطيم،

ة"يخركلمن@لكزةبمعق@را.-بفغ@بر؟-@منماخوذوص@امه،@

ه@.عىجلالينء4اعل@با،حاضه)؟(



ا@يو@لم@ثرونامى@طالجز.

ثبتثى.وصوالدوم...يممنى@لثبرت@لر@.بكوننلرك-من@ر

برك.@دودام

نه-جحافو-مه.إن@ادوزاخبره.ونبتوتمحر،لى@تهوتاأى:

ىأخرتنحر،مفبينهماماملكولهوالارض،لتدسمو@ملكله@نى

اه.أحدصلايلها

بوت@لتام@لمغيرهعندلاوحمهوعنده@ى:@لساعه،عموعنده،

@لساعه.قام

ومر.لمفولهضا@عم،ومو،لمصدرظ
مر@قهبذلكو@لعالماعة،@@

نالى-.-

نالكافباكا،لسرعةبذلكوحميت@لقيامة،بومبالساعة:والمر@د

البدرالا@ععة@لاوما@صرض.و!،ات@لسحوغيبوقه5تالى-،-

."أقرب...أوص

ولبىا.،أ@زأوالحساب@عمصوحح@وايهأ@:جرن،شاليهد.

أحدالى
سو

وجل-ا.-

بملئالذبئولانقال..بإذنه،الالاحدلاشفاعةأنهة-جحابير-ئم

يلون،.ومقباطئهدمنلاالثناعةإدوتمني@رن

0يموقافبزبملكولاله:،فوفىبالموصولوالمر@د الاصنام0،0

علةن،يدصوتجلة،ظكلل،وهوقمالى-،افه-دونعبدشمماهاوعير

عذوت..و@لعانداب،الإصمئلهالاعل

@لثةلانسى@لضم،@بفعمنو@لمات
لا،المثفوعإلىبنغميخ

فىدا.ممن)نضفحابيرفيص

"،منهالمسشقلانشصل،بالحق،ش@الان"فولهفىوالاسنثنا.
.

يم.مصابئكميرللوحدون،نهاسشنىئم



خرفلز@رةسر13

مةحد@لثفاعة،تالى-اقه-دونمنالممبود@نيملكولالممنى:وا

كميبىوحل@.تمالى-قهوأخدى@لحبادةمنهم،قباطشهدمنالا@لناس،

سبحا@ه-اقه-أخنإذابمايهرنها@زلا.والملائ@،وعزير،يم،صابئ

لهم

4صنامخاصابا،المثنىتاذأكانا،شق@الانتئضا.يمونأنر

بالحتهثهدف)يمن.حد،دئفاعه،@الاصناميملكولاالىئ:فيكون

تالى-.@قه-فنيبمافإةوغيره،يمعصأفي@@باقهيخةوبوحدا

ويصح
اثمنرخالمزمنق،باطشهدمقإلاله:.بقوادالمريمونأن

@عالى-إفه2عنلمنإلالاحد.@لثفاتيملا@ولااد@:يخكونفيه.

فلالج@أما@لكلنرلا،عةنحوز@لظيخةالمؤمن،وموللقادةوضهد@لث@
لمنالايثفحونولاتحالى-:ل-له.؟،يثفعيعد@ن

@نيقبا،علاونيلا@موالحالأى:حالية.يلون،ومولجة،

ت@الى-.@قه-صللعادةللقحق

باقىدثهادة@بانللاضحاريملونولمبقرل،@هادة@سبحانه-وفيد-

تكونلافإكابهبالمثهود3@ونبا@لثهادة@المحتدت،هىبهاالممع
كذلك.

5@لفمرسبحافه-وجمع-

ضميرفىوافرثرش،،معنى،باتجارلم.

لفظها.باعتارضهد،،

اقر@الهرأفالهمبينتاضقالمثركون@صعليهكانماصسبحاندبينئم
يهرن،.يؤهفأفىاقهة@ليقو@خاقهممقسألغمولئنففال:

مةوظقخلهمعنفىبند@@هؤلا.باعد-صالت-ئنو@قهاى:

)قهليقولن@قه،دسمنيعبدونهم
ت.الخرظلكلالخالقص

@لتناشة@حريلم@لتمحبمنبهاصتفهاكضدبزفكون.فأق5وفولا:



اممالعئروقولناصلجز.ا

طأكما:
ثغ

@

فد
عناضرفنمفيهفقه،1مروليرآل@اق@حا@إناعترغ

ذلكفىنميرهئهأشركتموكيفغير..عبادةلىلم@قهعادة
خ

الما@تر
ل@5@..لخا@قمرجحا.،بأة.-

@

4اص@@ومحلم-طرببابنانس@-.دبافدفلانافلانأفكيقال:

محايى(1جعلجلإيلنت،ترتف@بارروقىمقىىوحميت@لثى..@نوظبه
تالى-.@قه-باص@اف@ا

لم

بهريدوسم-بعلى@قه@رصرد-بهماتنرعسبحاة-ح@+نم

ون...،.و.لاقىملاءصنياربإقيله"قال:

دبوو@انحيرواحد.ممعنىصادرا@و@لقول...و@لقال،و@لقيل،

وضم@للامبفتح@بهوروقر@هو"-محليهعلا@قهل-الىصالى
علىالها.،

ذلد:قلشالىقىله-علمطوفأنه
قرلوبهرن.ام،ونبهرسر@

لابلىرن،.فىملا.صانياربالقول:.

و
و@بهر@م،صرمنسعلاأنناملون،@باوننر@ل@زلا.امجش@لممنى:ا
لايؤشون،؟قرممزلاءنبإيا-8بقرله:الينالنارسرتفرح-نسصعولا

ذلكنملاتاوخروا،كدبوافقدان،اطذلكا@كبونكماشإن

تاما.علاوغير.
بفحلمنصرباوتبله،شماد-،قىله-بهرنأنوبصح

."برمنرنلاقىملا.صانيار@قيلهويمو@لتقر%:عذوف

ئى:دساعةعلى@عطفاوالهاء،بمر@للاموتيله،وحمزة،عاصموقرا

عمنه-سبحاوعنده-
عة،@لا

ربيا-3وعليهقهاعلى@رسول-تىلوعم

قىمالمنركينهؤلا.إن
بؤمنون.لا

وبفيدإلإجابز،ويوصبالقرب،يشمر@رب،بلفظبالدا.و@لنعير

@فضوع...ل؟
جماعيا،اكضكاتكفرمأنالىيردقوم،تجوله،@لتحبيرانكا

فىدبا.الاكفر



1 خرفالررةص3

تديةلدساصيدوق،فوتصلاموتلعهمفاسفحتاد-وقىده-
@

لثمةإطمفئولإظمعضهم،فأكرفى@ى:نيه.ناد-الله-ش

ك@(ماكالانهوشاقىاصةلهموت@لى:@@سلام،وتلى"كنرم،

طه@با)عر@ر@يوكفرلمعاقبةسو.بملرن،فوفومثاركم...،

يجطهأنشالى--اقه-يساللأ@رخرف،"لسورةمسيرفذاوب:
لعباده.وناونلربهه،ضالصا

.3وومحبهله2وعلىعدسيدناعلىلقهوعلى
ارا@روضرربهكتبهفصرمديةة-@لقاص

2ابئصباح 5صنرسنةمن5 1 4 0 علىسبدطنطاوكهد.6
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لوسيطالتفسيرا

ا@ريؤ@للننهرآن

@سير

للىلمخافاأحممالر

@صية

ألآز@طاو
ى

و@لحثرون(لنامى)الحز.

هلاام514-6.*





ة*@يمالسحيعأ@إكرفنأ"





بخبمين@خ@أنئنكا
ضدمة

نلأووخ@نع2ياغا،وعددالىيهة،@لررمنخان،الد"صورةا-

فىوخسونوتفى@لبصرى،وخسونوسبع@لكوفى،@فالمصق2ية

خرف،.@لز"رةسصبيلىولهاشوكانفير@ط.

سبحأشله-اشقد)نهردكم،@ادقركنعلابالثنا.وقد@نتتحت-3

مننوين.كنااناباركةليلة.فىلؤلناهانالى-:.ظل-ظميارة،ليلةفى

حكيم...،.@صكليفرقنجها

ت@ال-لفه-عاتب@لى@لديخوية@لمقوباتمنجانبمحننحدنتنم-3

نهميمثفل@لى@مهبهإاماتنرعوكرتوذتريثى،كفاربها
به@نرلما

...3وعناكفرمإلى@ادوأعنهمتعالى-كثفه-فلابلا.،مق

نبدظما.ال@تافىيومطرتفيلمبونلا.سدفىلمبلة،نعالى-ل-ظ

."مز@زنانااكشضكا@مذأبرنجاأليم.عذابنا@نا@يخثى@مبيى.

ثم-4
دسلام-،@علبهق-@صمعفرعونقمةمنحانباصانص

ولكنممشالى-،@قه-وحدانيةالىوفومهفرعوندعاموصىأنف@نت
يحزتأندونالبحر.فىاقاينرمحاتبتهمنتن@كفرلم،على@مروا

شيم...ونجاتمنقىدوأطخلضكأكواشقدولنهمأ@،لهلاكم

اآشكوشالى-:ل-ظ
كريم.مومظلفروعوعرن.جناتمن

ين.2ضتىماوألدثناماكذلدأكهين.فيهاكانواوضت
علبمقيفا

0؟1لل.
منظربن...اوماكاة:رعر



دبالللأ@لؤالهمعلىم@مثر@بمةدكر@دسورة@مدد@وبد@ن-5

ص.بببانذل@لتبمتجهم.يدحضبماعليمرردت@بعثشانفى
عائة

طيهصلى@قه@رصول-نجسايةوخ@ت@لؤمن@ين،عانجهوحمنيق،فر@ل@

-3و
ةنمالى-د-ظ4،أعداعدبانصرووعدته@ذى،نبه.أطحا

تبون.مر)نهمنىتقبيتذكرون.3لحلفدبلساناهيسرفإنما"

@"ذ@فىلمندبروا"ذ-6
الآيات،تجحرتمنازيراما@لكرقيرةر

عل@ع@يارةنهديد@الشركين،س@تد@.@لوانفي@تهزالذىرإسلوبها

مفبمنفي@ا،ماحلطربقعنوتارةبهم،لشالنىبالتح@تذكبىم

محلىاسترواماذأ@ين،إعذأبمقحاينتظر@ع@ربقعنوتارةقبلهم،

@ببضار@يبثر@لتقينو@تا.،متحددبنافيبالو2ن@قو@مح@حمىيرا@ا

أطإلى@لصرتهدبهاشنى،المفىصالإنانبةبالنضوتطوفعة،عش

*@واليقين.-قأطلى@اربقو@ترضدما@المسنيم،

ووضهله2وعلىعدناعلى-وصلى@قه

طنطاسىسيد

@طالجة*امسا.نصر-نةمد@لقامرة-

"

3 5سنةصفرمن5 1 4 0 6

سنةفوفيمن8@لوافق
مملاام



ااطالجز.
1و@لثرونمى 4

5تالى:لظ

ليلةفىلنا.أ@إنم(2)@ابو@ليهاب(1)حم

منأصأ(4)حكيمأصصلفرقيخا(3)منذريئكناإثامباكة

(6)@لعليمهو@لثيعإلألىبكمنرحمة(5)مرضاينأكئاإ@شى!

إلهلا(7)ينتجئ@كنتمإنبمهماوماوالازش@ت@ل@رسث

."(8)@لأؤ@ينكمابا@ورب،ربكمويميتيحيىهوإلأ

قلناانصبق@رتد@المقما@بأءروتاال@دو-@لوربن@دخانصورة.

.

ب@قفى@واثلحهاجا.فى-تاللته-أنعثاما:ش.@صرا@د@@للأرا.أتربلتلم

وجل-عزعد@قه-منمذأ@لقرأنأنالىو@تشيهو@لتوللتحس@لسور

مفمؤ@ف@لقرآن،مفاصيهدبين:للىيترلت@الى-فكأنه-

منكونهفىثدفىبهنمفإنبه،تتخاطبونماجذسمنم@وفوص

ونبتبن،خاصقلبواواغؤوامئله.:نبسورة.فأنرأتعالى-،عنده-

ت@الى-.عند@فه-من2نمذا@لفرك

نالمبه،وجوالقم،@لبين،و@ايهابتصالى-:،قىله-اوقو@لر

باركه..،.يلةفىزلنا.أ:

@لقدر..ليا@بالبلى@لباركه:و@الر@د

أبحداالقدالأسلوب،@بين@لكلمات،@راععمذا@لقر2نوحق@ى:

ات.واصر@لبركاتعوةأيلةفىزالهإ

لزبادةبلىكة،با@ايازا@هذهوعف@دتاد-اقه-فىى@نفأنت

ومنبوبة..دينيةنعممن@انتاخدلاوفضلا،خرما



1 انلد-@ةرسو4

علىيهنةالأ.وبضبض.حكلىالازمنةبصيفضلأنتالى-وقه-

@كل..طولاسقبلار@د@ضله،صى..على@لىسلونج@بعض

7ن@قرمذا@عننحبرالى-:،ظقه-يتولممير:أبنالإماملظ

اناتعالى-:،قال-لقلىر،؟ومى@يلةمباركة،ليلةفىافىلهأة@لكريم:

شطد-:@ال-رمفان،؟شهرفىفكوكانن@تمر.-،ليا،فىأزلنا.

@لقركن،..فيهلزلانىرمفانضهر،

صردىكائ@حبان-منا@ندفيلةلمباركه-االيلةأى:غا-@وما@ال

(1"رضان-،فىأكا@لنر؟نف@مإن@لنجعة،أبصفقدعكرمة-

بمفهملوقد@مذا
سنئعلة

شوأدلةللقمر،4ليابهاالمرادابانلظ

@لنصفليلةالمر@دبهابانل؟
شعبانش

شان،ررص@ق6ن.@قر@نجها-اول@تاليالآ@القدر،بهاالمو@دأنالوو@

فيهأنرلافىر@ذانثهرتقرل:.@ق@@لبقرةرةصذلد؟4علىنصتكا

5لضثف 0

مشحبانه@لصفليلةالمر@د@هاانفىبهمأوردما@لقحاديثوا،

به@المراد@نمئبتلها..أ@سلاأوعيفة،@ومرسلةلحادبث
ا

لبلا@لقدر.

.

ال@الإشلمقتصمبيناصتثناتمننوين،كنانا5إنه-:مبعاوقوله-

ينف@يظإخبار@تبثيرأنكابب،وشبفغنرفيهإخباروالإنذأر:

غب.وتر

فيها،)قىالهابتدأفااوللباركة،اليلةأالكفىعذا@قر2نأقىلاى:

كم3صكثرء7تفيرابن(1)

3

1)
صىا@روتنسير.99صالجلالبنء؟علىلاجحملنميةراحع



1وأشرونسىاطأ@بز. 4

يقعلاحتىووحينا،يهبنافنضانشأننامقلان
نهيالمأمرفى.@@

في.عارشعن

أيضا-مستأقة-حبهمءجملهأمرصقبضيخهاتعالى-:،وتوله-

يخها.@لضأنالبإشاليدةمفهتخصيصوجهلبجان

حثة،ذوأى:حكيم،و.و@تب.ويبينيمصلأى:فرق،ةوقىله،

يخهيرن.لامح@أو

أ.صوجمتب،كينو،يفصلالمباركةأ@ياةهفىتأى:
حكلةذىر

عفادرالا@رصوهذابامرة،
لاوراد@مفان@،لاالنىناد-،أقه-

@كه.طمبدل

يخامنذربن.كناإنا@قلت:تن!ملخصه:ما@اعثافصاحبلوظ

ا.صيفرق
ماحيهم،ر

3الجهالشهنماتينمرخ

فىلهمرافى@لقم@جو@بهيافسرشانقاد،جملتان+هماقلت:

ساشانلا-.أقى@ناه،تبد:كاكآء،"يالةنو@ناهأشإناة،تاد--

لانسا،خصوالايلةمن@فىيا.نا@إلز"بهان@لعقا@،منوادت@ذيرالإنذار

حث.أ@رعلى@فرق4ال@ادظو.@ه،اطلأ@ورسن6ن@قر@)قىأل
م..

6جالهم،و@عباد@@رز@قصنختيمأ@و@و@ينصليفرق،وسنى.
"أ@ا@مرر@...وبم

ا(

د.و@ا@ي@@تقدبر@لأصم@اءو@ولذ@اح@اب@مردأنسبحان@-بهن-

د@...،محخراءنأ.ال:،فة

بر؟را..،أ.و@فث@.
"لم

عم
ا.صن،حال.أ@ه

فرق@أف:ر..،

ىالا@ر.@دأكون@اب@دى@كل.أ@ر@االبارص@@الا@نى@ذه
عتد@ا

فا.غيرعندنلا.وحدنا

4يهثاف-"تفسير(1)
27ص

صو؟-90)
ص(ا،ة



9 4

@ى:للتفخيم،يهير.وتالاخماعى،علىمنحوبايمونأنيصح؟

مننناعظماعأمرايهش@ةاطالامر@هذأأء@
أفتضا.وقدوحدناعندنا

نا..وتدبيرعل@نا

1مرصلينكنانالمله:.وقي إناقىله:.منبملى"ربد..من4@0

.8نذربنكنا.

الإر@ثافنامنلأنركةالمه،الجالةنلكمى@قرأن،هذا@لناأكفأى:

لمصافى@.أرعابةولهم،واالدايةحمهم،ارحمةلأجلالى@لناس،المرسلين

@مر@إ.،وقوا":،
منماشلفل@ى:ئبله.لماتع@ل@لايم،سي@

ضرعلمنعر@لسميعنه-سبحايه-لا)سل،اإرسالومفا@ؤ6ن،@الاش
@@اليه،

ص@@بم
حاقه.الاصح@

فقالهرادن@وففاذإفلوته،على@ليمل@اذاتهنه-بحاوعف-نم

يالابلنحلوناتو@نأ.،مربنبب@ما.وماوالارضات@لسصرب،

تعالى-.اقه-الا

ممنتالونحمهن)ترارآفىيقيئعلىكخم)نأى:موفين،كنتمإن+

ينهما.وماوالارضاتللسحوخلئ

انهبادعل@تمالإيقاق،أملمنكنتمإنأى:و@،عذ@لثرصا.ا@برو

جمنهما.ومارضوأ،نلسحواتر@صوصند@،تعالى--

8بحانه-"لامرالإلا،

5ه،حجا.بريدإمنبحبى

بدبرمنوبمبت،

الاو@ين،.@6با:.ورببمرتياد-،)ما/-4.

ذلكفملواطنق،؟ليةرلتربارعابةيهدماالذىبص-ة@ى

نسالم.-منأيتمالذتلين،ألاوآان@؟

بهمينزلنحدماأكمويهففربئ،@ل@الأصنه-جح@بين-نم
اب@لض

شالى-:شال-حثنهم..جمثضأنتعالى-اقه-إلىمجارون



1و@لعثردنللامىال@.@ 47

بدخانلأنى@لما،يرمرنقتظ(9)يلعبونفىشلثمبل"

عثااكثثردنا(19)أليثمعذابهذاينثى@لناس(10)مبين

رسو@@جا،وقدىكراكلهمأني(13)مزمنونأإالعذاب

ممشمر@لذابأإ(94)نونملمدوقالىاعنهئزاشئم(13ضبينأ

اإةى@@خطثى@لبطشةيرم(15)عأذونإمجمقليلا

)69(،.كفتقون

الإبطافى،ابللافريدبون،ششدلمبلتاد-:،له-فرفىبل،و،

@قاقى!@لكريمة،للايةمن@لقصودن،
ضروالار@لسصوتخا@قبانحهم

لعدهاقه،ص
حقامرقنيننرا3لوكهمالإبغان،مذامايقتضجهعلىاجربهم

عه.و@لطا@لعبادةلى-ظقه-لاخلعرابذلك،

@@لسمو@رببأن)مرقنيننوبمرلميهفارلىأه@إنالمحنى:يرنني

5بينهماوماوالارض
و

على@يلذلكفىظلرامالىأظبلاقه،

ةرللمب@لثد

بهأبطلالي،إبعافراب@شد...،فىمبلقرله:،ا@ر@:قال

ثدفى@ى:للتمني.شد،وقوين،مرجبه.علىجريهملممابقا@م

نهلو@ربلوإفكلان،جدلرنءتمايقرجمقورنلاأى:8يىبونع@،،

خطايهمعنوالالتغاتلهم-.بمدصجمرألجلةومنرلعب.بهق-مخلوطا

"،."لمر@هالواعفادم،فركل

تيبلتربين،كانبدلافى@لما.بومفلرتفتعالى-:.قوله-فىءوألفا

صربا@هوأصوصم-عيهافهعلىصول-ا@ليةولن@تلها،على،عابمدها

@مو؟جمهاقهبمح@

1ص35@ألآرص@تفير(11 1



1 انهلد@اسورة4

مابستعمليهثروأأقظار،الارتقا@:وا
و..لىبمراالاصذلارتفا-ا

لارتقب.بهمفرلوصاوقت،م@لقبالبىموالصر@د

الإنانهسنادول@حلو.@يلسما.باادالمرو"ماضه:ماالارسىقال

@الى@الإسادسلنإليها.بذك
لأنهبب،

)مطار..،.بعدمل@

بينهص@جدأاخاخفإنوجاعة،بجدب@لما.تا@يومفارتفأى:

لجدنياادة@ارلضعفه...كالبمرنعرظالةوسخان،لداكشة@سما.@وبين

وبمكى@لرب@ل@بب...و@رادةذكر@لسبببابمنمجاز،لآتوالمج@

فاطلقبهتأذىسا@لدخانلفذلكوو@هدخا.،،دنالبيسمى@ثر@

وف،11الحقبقىصرومناهالجب،شابهولريديث@يهه،مؤذصمل

@يحالحد@فىماورد@رالا:إتجاماتالآيةهنهثنىبقولدفسر
دعاعليمرق،@ع@افهم)عروعلىكفر@أعروالمام@؟مثركط@نمن

كسبعبسغعايهملئاد@م@بترله:وسلم-ع!على@قه@لىسول-
فاعابوسف...،

جهم
لجرع...اوو@لبلا.@@لقم@

د،بالدخ@دفابىدثر@@يسمون@ربلأد@ر،باظن@ذنم@عنوكنى

دخان،.له@رتفعأصبينناكانيختورن:

الدبافيرىعناه،أظلمتضح@،اشتدإذاالإنانأننيوالسبب
بالدخان.كالمملوت

عقلبطاتلمافريثا@نل:مسردظابنعنويخر.دبخاسل@ى@

عدبهمدعا-3وعيصهاقها@ه-رسو@علىواستعصتللإسلام،
ليتقرو@@طاما@أ@وحىواورح@دا؟نفأبابهم.يوصف،كقبسئن
إلا@لدخان...بر@نفلاماءالى@ل@أصارميرشونو@وا

@

ص711الآوسء02يفير(1)



1ونالثروم@طا@لجزها 4

لهمظقىمايهت،@ا@دف!لمنرأقهاصتسئ@قه،يارصرلفتيل:
ون،.عاندإنمقل!العذابا)ناكاشفو@قه:.لفأشا،فقو

ى@@امدل!ورواهين،@@فى@محرجديث)اطوهذرت.9ناةقال

وابنبربرابندوجقير@ا،فىفى@ن@و@عند@لترمذىمرومسنده.ئ

ي@.متعدثة،علرقمنعانمابى

قدكينالمثرأن@نىلعلا،وقعتد@لدخانيهرنوعلاصذ@رأى

سلى-.وعليهاقهصلىكد@نر-فىشد*بلاه@مابهبم

ومشنجلذج@مابالدخان،اد@مر@أنبه،أمحايخرىفى!.@@الإتجاهأما

و@لنئور..@لبمثعللا@اتزامة.صذلد،يبقدخانمن@لضإمة

ون.ها@لمضسرذكردبثبأحالاتجاه.امداأمحابستدلوأ

أمارلتمقمر)بلبحداللحانبمضلمأخرون:وقالر:أةضا3.تال

علينالثرفقال:اأصيدبنحذيفةحدبثمنتقعكااعة،د@

فقال:نتذاكر@لساعة،ومحنغرمتهمقوطم-علبهعلى.اقهاقه-رسول

سوع2بات:عثرواشحتىاالساتلانقوم
واللغان،منزبها،من@شصى@

عبىوخروجج،ومأصجياصجخر،بة،:وا@ا
ا

بم،مربن
بالوال@

ةيريئوفوذلمنرب،بابىخو@لمثرقباخسو@ف:ح@صوثلائه

صوندال@رب،

تبيتحهعثر@لناساو@ناس-@قنصعدنقرمنكرج

قارا،.جثنمرتتلباتوا،جثمهم

و@لظامر@هايتا:وقالأخ@..احادثذلد-خدكيهرب@اساقنم

امه،3القببومذلك@ن

2مص7كئير-ابنتفيرراجع(1) 3

2صير@7@إلنتصيرراجع)2، 3



1 خانلد@ةرسو5

النمذكرها@نى@الاباتشاقإلىافربالأولالايجاهأن@ناويبد:
ذكبحار"ءولاررة،د@هذهفىقعالى--

مةالدحانءر@ظهرركونمع

.
ى،أسيد@لنمارنةحذيم@حديثفىجا.@@،@القي@بومقربعلا@اتش

مسمخراجهيتفردشانه:فىوقالافه-رصكثير-ابنهزصالذى
لا

بفالفقد@علإى!@الإمامولا،لإتحاهاارجرالمبنالمفسربر

محردأهابنقىلذلكفى@با@مر@لينو@لد@لقو@لقولين:منينساق@ن
منفى@اصابمامويرقبما،انن@يهتالى-افه-امسالنىالدخانانمق

علبم...بمكائهل@د

@رةسرد-ابنقالهافى@ؤل@قلتإفاو
أقهء4-

مر

خإرا؟ولأنقىيث@...مئركلبالدخانعدتوتالى-أقة-لانألاية،
كائن..ذل@باننظامرت@

أىا@لإ.من@مما.نأنيميومفومد،لمثربهىياعدتظرفاالمعئ:و
دمبين،،@الدخانبمثلكم،جمل

طشا،را،هذأقه-:رحمهقال-فتدالآرسى،لإماماومنهم-
ماعلى@الخانحمل

نجاأتلمابالياق،أنبلأنهمسرد،ابنعنروى
عالهم،سو.ويانترجمق،كفار

"2

لأ

كموالمرادلدخان.نانيةعفةيشو@لناس،@سبحانه-:لا-وش و@لإ..اورعبه@ماممنوامثالهم@كفار.

االضجملى@زلا.@لما.ناقيومبم-ناح@ولأكا@ر-تبارإ

68صجمربر@3ابنتفسيرراجع(1)

فف@راجع(2)
2ى-الار@ر 1ص5 1



و@لسثرونلناصلبز.

اربمئموويثعرونمجرا@م،مجسونهواضح،ابتأنهتهسصا@نا@بم@

نهصتضوبجحلهمجوانبهم،صمئبهم@كيطأنهلككذنهصعاومنجليا.

له.ص@ظبميد@له،-ضطأكأا:ألبم+عذلبمذابقورن:.ولينالم

مزشودف،ة!عنا@لحذأبإاكثفرتا8أيفا-:@ترلون-نم

لإندوغيرهما،والمرضرعا@فىالمنثلمذا@لمذا%عناياربنا@زلأى:

وته،"وانجحناوسم-،لجهاقهسود@-آئا%ذددعنار@تإن

دم،نقضواصصذ@لذأب،كهمتافى-افه-ثحصانبعدوايهفم

علاكفرلم.وأ@روا

الذكرى..،لهمأفبقوله:،مذانضر@معلىتالى-أقه-عفرلذا

@ارو...والا.وألامح@اذكر@كلهمنجافىكي@أى:

وس@-،عليهصلى@لت@عد-صضبين،لرسمجا.قدفهم،واطال

اأبوابمنباباتركا@لنى
كهوسيلةيتركولم)ايه،وأرضدلمالاجر

اعاو@لالمالهدابةوسانل
مهم...

3ولذااالمد،علىا@مى@شحبوولكنهم نمشال:.ذل@6نا@قرد1

@كنو؟ن،.مموتاراقورا-ني

عفيمرسولمبا.تدآةواطاليتمعاونيمفأى:
ضغمو@شان،@

توجع،أكللح@
عقالإعراضرلاايى،إاسقمواأنبشهمكانفا

-

وصءببههالةشأنهفىظلوالو@لصحرد،أفربهذا@لإعرابهتنرولمدعوته،

أيفا-شات-فىلراوظالبثر،مىصرهي@له)فسان@ى:3،5@ص:

عقله.فىمختل@أى:جمزن،،

بهم،وإحمتهمحبهم،فضله@ظامرمنجانباسحانه-بين-ثم-
لقال:

ن،.عائد:)نمفلي@وكاضنرا@ضاب)فاه



1 نانلأ@رةسو5

أيهماإي@؟-ةيهفاآعتكاحمفوا@لمذابدحمتنابففلناصإناأى:

@اعة@اصكرو@بابم،صرخناعيم،بلواضلناتظلم)بهمو@لثركرن-،

رالج@@ئباتءفىو@@ايهفر،بالإعر@ر@ا@ذل@فابانمبل
د

لاستمر@راعدارمإعروهمع@ندون.:عامن.نماد.،!أد@قوك-فالمر

إلى@اح@فو،بردوايقكوه،قابمان،-منهمبوجدا@م@كة-،،.على@

تأفياإذاممانبال!@لوسصمنهموجراىاصانما
محنهم

فلحا@ذاب،@

@ئحفاة

ءم.كضعلىسقروأوأدم!اسنقضرنم،

ا

بدلنارأدحبا@جها@لساحمروتاراشالى-:.قىله-الايةبهزهوشيه

3بما
خنافلا@تدون.لممإفناكعبد

إذأم@احمذأبعنم
ون،،بن

مدد@-نم
8فقال:@لقلوبلهنحدا%تهديدسحانه-

@لب@ةنجطشيوم
منتقمون،.)نا@سكبرى@

8رتوله

جمى@لبطث@من@،نج@وقرله.مقلص.بصلضموبيوم،

نلي@بهنكلإذابه،بفلاذي@طىرنةطقيقالوضف-ةبقهالاخذ

شدبدا.

وتتعظقضبرتل-@ط@بها@)ذس-أى:
ينيلكلفرمزلا.ناحذأنيوم

ويخزبهم.لهميةاققاماننتقمحبمقتدر،بزأخذص

كانتقامنا@همالمنيا،فىفهجمزماصيكونمنالهم@دبد@ومذا@
عا.وادومهوأعمد@شم@وسيكرنبدريوم

مة،@لقيايرمهم...

4لآ؟ا@الىضرةسو(9) .50و9



@طا@بز.
والعثرونمى

ى@لسورةشي@وبت
الض7نحتولأنبمدممةايمر1

1

عظيما،مدحاايهربم
نا؟فىأخنتع@اده،ءفىتاد-ففل@ظامرنجمانبا.وبينت

وسماقطبهصلى@رسول-
ا.الاءلا.صوهلىلتأعدانه،أصابحنعثاصم

ة.الآخروش/الد@يا،فىالمصيرجمو.

-

@لورةاشقلتم
نصهمنجافبعقليثاط@لي@ايمريمة4

عليهموعى-

وكيفوملث،مرعرنحلحلام-
ا

نبيهدعا.اعابتعالى-اقه-أن

ففالنرورلممنيل:))صربقرمر@ىوني@ه،وشنوصفا@لكمرسما،

ةتعالى--

3وجافرعرنم@قبلهمشصاولقدلا

أن(17)كريمرصولم

ىتملولاوأن)لما(أمينرسوللكمإفىالهصادإلىاذوا

عظوإفى(9)مبينبئلطانإفىآيثماثه
أن@ور@بىت%

فدعا(31)رنغضوالىظتؤءوإن!(20)فين@
ر

مزلاهآن"

و(23)ثعونكلإنثمإلاإءبهفأض)2،(قومرمجرئون
ا

فير

2مضردوننجد@مرمرا!البو وءيرنلأ)52(نجابمنكواش1(م4

لاثك@(27)فاكينف@هاا@"؟؟و(26)وز

اوماكاروالأزضى@لماءع@حه@بئفا)83،يئآضرقومآوأورئتأها

من!30)@لهين@@لح@إشائلىشبننبر!ولقذ(")منظريئ

عالمان"؟عرن!نز
عأ@@اخترب@ولقد(39)@لرنينمئ

."(33)يي"بلالافييماماالاياتمنوآلينام(32)إلالمين



1 الخان@ةرصو0

ا@زس"فرعرن-.قرمتبلمفتن@اولقدنمالى-:.له-فىشوبللام

فشنتيقا@:ن.والاتطألاخبارصى@تن@@مقشنا،ءئرله،للقسم..

ته.ردا.منصردنهفيها@ر@أفىحلتهإذأبا@نار،الذه

@لسلام-@ليه@وصى-بإرسالجاخهم،4اوإحتبارمفا:بهوا@راد

ى.أخرتارةعليهموبا@تفيقتارة،علهمقوصةوبا

ار@ولأبهاصلك-شأنتيمنمهوترعرنفرنالقداصو@لتهوالمع@:

سالد)رطربقعنلهمفناوامتحااخ@تبارناوكانالمثركين،هزلا.إلى@لكربم-

يرجرتل@3ا.والفرأ.لسربا)بت@ء3بوطروعن)@يم،ىمر@@ب@نا

برجمرلم)حفىوطاعتنا،الى
لأمايهى!ا

@.

وسلممح@يهافهعل@رسول-ش@ةبهاالمقصردنكربمة"ظلايه
أعابهعا

دوفليهقبله،منحاصلرس@م،الأفىامفكذببأنببان@،شمن

عبر@.فى@لسابقينبالىسليتأصى

بم،:كررصولموجا.نمالى-:.لهفىفىبم@لكربارسرلوالمراد
فبلنهموفى@،فىعونآدصبحاةله-نقد@رس@لسلام-،عليهمرسى-

وعموه...كبرهولكنمربه،رصالى

@يال@على@)بهرم،صى!مرنجيهنه-سبحاووصف-
ه

رالإعلا"ب@له،ص
ومتحليامره،وطيعا،به،لامء@طما@@@عليهففدكان-كأه،@دمن

وافضلها.الاخلاقاسة

5عباداقلد@دوا@ن8شالى-:قرله-فىأن،و. 0 0 نمف@رة،،0

اسالوسنىإد،وا1،0وفىله:@قرل.منى@يتضض.)@بهم@رسولبر.

موذأوالى،
الى...أ

أدوالمربه.مفولاقه،عادوقىله:،
انيل.إسربنوبهم

@للام-،عليههوموصى-بم،كرسولروقىمهنإلىفىصبا.:@وا!



1ن@حاص؟@لجز.ا 5

واقى@وموالهوان،سزلنلقوموأ@إسرائبل،بنىإداوطلهم:فقال
@لدفيا...طهفىأعر@رأيثون

لارمو)نالايقر5نيانأفى@وضع+خر:،ز-تعاتوله-دئا@يدمذيؤو

تت@ولاإصراشلبنىنا@فارسلربد،
@هم

1 ،
، 0 00)

ااسشجيسوأنممعنى:إلى..،لدواإنله،بقرالمرأدبهرنأنمحلث

ادوالمرقى،لدص
لنظنو@وغيرم.لثجلاصفييشلماالمباد:ة

.@زراءبكرفمنصوباقه،عباد،

@@نجا.رصولاكر@ا،وقو@هنفرصإدصلناأرالمعنى:جصرنل!و@
م

آ،اي@اقهرمولإفىأفه،عادياوالإرصاد:@لنص@حىسيلعلىلهمونال

@وحدهتاد/-اكله-عبادةنا@ى.ادعوآمااوانجصقود،إدماصتصرا

غيره.عبادةكوش

0داقهمحاإدأدواأدقىله:،اثلوء@:ظل وسلومأ@لترلمأى:0،0

عهمدتمبيرو@يستمبدم.نفرصكانالذينانجلاصوةبهموالمر@دلى.لم

لهم.-4"فالمباماسشا"إأندلمشارةل@أفه،بيباد

علىبماداقه.ياةالدصوقبرلالإيمانمنتالى-@قه-حقالىأدواأو

@،:@@و@يل:)إس@بىعاموصمناص،وعبادعفبئ،أدوا،مفرل.أن

0،0@رةالوتجولعة،لاطا@فلجمنى@لاد@.وا
،2(

أى:تقم@.لمات@يلىأفي،رصوللمإق"سبحمانه-:وقىله-

اي@،@الى-اته-مقسللإفىصأصى،وأطي@رلدعرق،ااخجيبر
0 1

د.رب@مما@مقض:!ا@رللالأقارسالة،

@نتوله:،عدمطوت"على@لته..لاتيلووأن5نه-:سب@حا

يز@لقول.فىخلودا"أدوا..

4الايةطهتص(1) 11ص30الارصى-تفسير(2)7



1 5 الدخانرةس6

اأرصلولهم:قالةأى
)حذرووالو@،اواستجيبوإسراثل،سمعى

ايمر%أوبوجمهاتخفربانخالى-،علىوا@أوكواتتوأن

له...رسوعن

ص@ةلمافى-عده-قتبم.6إدأى:@بهن،بساطانأ-@مأإفى"

وأمانئى..لقى@د@ساطعكويىهانكارهاإةالىسيللاواضحه

عذتوإفى،
واستوتاعتمتوإقأى:جمرد،شأنبمرربى%

انمضأنمنأوجارة،إطفى،قىصأن@لر"ء.برد
مناومايؤذيئ،بى

نهدصتببغعنأجعاشولابم،أبالىلايجحل@لى-تصباقه-الأغصام

ال.صا،ن@كال.بحانه--

نصحهخامفىأيفا-@م-لوظاى:ون،ناصلىنراتؤ.لمنل@"

ااش@نلفطم:
@قباتن@روقى.@وفتممهماقافىاطتمدصصجع

ثأن*يئوعاءآ
ا

بى
فيواؤمةلم:فإن"

فيتترسمجصع@.ا.@حزلأو@فه"
رسالةأ@لغحىوشأنى

صلةولاموالاةلافإنهربى،
طوبينم،ي@نى

دمتم
.

@كفرآ...ىمرث

لم

@أنفىىفات
بةللاصخاوقومهنفرصن@دطاب.أنلام-عليهى-و.

حى@قهوعلىأمورسوللهيوبينو@لمرور،يهب@كعنوكام1لدعرته
وإنهتص-

@نا؟يز@رلمإذاع@موأنم،كبشبر؟مشع
ومففليؤمن،ذلكبحدش@ا.ومنربه،رسالةيلغللىاوثانةيتركوه

فلإيمفر.شاه

@طالإرثاداتواحن
أذنادآ-لموقوط،نلفرصىمر-ن

و@ملىلالحقمنطقلايعجبهن،وم@زمانكلفى@لطجانفإنعايخة.،

بثارد@ق،اطبيرالارضىفىالتكبرمربجب@الذىولكنءوالمالمة..
@رثلى.عنالنى



الحا.الجؤء
1ونوينرس 5

ةو@انصر@لحونمنهيطدبر.إلىلججألام-د@عليهموصى-نجدودا

"نمجرس3قىهؤلا.أدر؟همكا"عظ-:ن@ض2@ح@كال-فيض

@نقدير:و@@ليا@،منبفممحنرف،ممح@*فة@عطر@لكرفيوالآية

عنونها@تالى-قه-العبادة@إخلاصروقىمهفرعرنمرسأمصأنوبد

ته.دصعنارأعرضوآيهديه،على@صرواذلكبمدص."بهاكالإصر

مالضلىلا.صإنياربليه:اتا@عاراث@ا.بهرشماالاذى،ألرانبئئى5و2ذ.

به@نلزلام،جرال!يهفر؟فى"رل@رنمشوضه-فىعونو@-
بدغا

فه.شخضبالذى

أجابقدتالى-@قه-أنعنمابدلذلكلعد@لكربمةرة@و@عتثم

لاعلبه@رمى-دعا.
ففال:مابفحلهإفىنرشدهفدنه-شطوأ@ه-لام-،

،.
."نض.ي@.@إن.@لاأ.بعباد@،عر

أوقرةافزبقطثاصهورفرأفأصر،قىله:.ا@ل:قال
م:وابئناف@

ير

سريمت.مرو@اشانجةأسربتمنلأولىاجيدلان:لنتاثرهمايوعلها.
ئجال

ودنال:!وببده،أصرىلذىلمانس@د-:،ت@--
يس،،إذاصلا

ا.الإسرإ!المظ-بنيرلهتأ@:د@نا-اليل-ووكري@،@لسير@را.وال!

ايلا،1.(.@لسبررى:و@ل@

@لتعايمسبيلعلىلهقالى-االه-فقالأى:تقدير@لقول،كللامدو@

مصر،@ر@ضط@محدس@3و.ممنيل)سرا:ببناياموصىمروالإرشاد:

جم.محرووامتىع@وصلثه،نفرصجةمنمتبرن،)نملليل.منبقطم

@لبحر@كلقإلى@لبحر-وص@صقو.أى:"ا...رصحر-@ا:كوا%"

معد،وشأنتفيهفوبلفنينعلئ-بصاك،بهضر@الاحمر-

ونجوثهنفرصخلفكسارمافإذأحاله،علىمفتوصاساكناويؤكه

نبه.@رفنام@

اص؟.الجلا@نء4علاا@لجمةحماث(1)



1 لدخانارةسو0

ئساكنة.أىأ،رماالحيلتوجا.عن.إذارما@لجريرمر،يقال:

ة)ذارمر"،لا@-رماأيفا-:ويه
ومربجمااوفرقر-ليماب@نت

منحال
ا

ل@.

الظ
قىلان:ا،رصوفى@مظ،ان@:@رلإمام

و@دعاخافضاممناذارأه،عبت@بعال:@لساكف.،أنهاحدهما:
ا..تسا@

نذاأىارأمحة،جهمر@لفر@رصأنز:و@ثا
"فرجةذا@ى:رمر،

بذلدشحاة-ه-أصلانمانرا...فيشمهوكلعرنفرنج@احى

ا،.@إبذا@م،،شرمشاقالصفارغقىت*ص

كهبتر@لاعصايلتهموترن،جندإ.@موقىله:.
كاس@ى:ا.رمر

اظإغرنيعينرقرنكاعدأ.إن5حاله،على@لجر
جمم.وحمه@ميدمص

-4جطبين-حم
ويرن،جناتمنكواآ%فقال:،مألهمصو.

قىنافرأمزلاءقىكماثرأبمماأى:@تهؤل.و@لايهثربربةضا1،0و

."يرال@الما.منهاجفيوعيونناضرة،باتينمنخلفهم

،
كافومنلىلهفلومحا@ى:يم،كرومقامعة.تنوةبركتزسوع،و

@زخرفة...و@@لز:لأمنبالوأنمبزنجة

ممايتلذذون،فيهنواكاوفىن@وتنحمف:المفا@ين،يخاكا@واونس@،

لآ...@لفاعةشوم@عيق،رغد@نأيدبهم.ب@ن

@نعمة-و@
لدنةإيهسر-باو@ممة-ذ.دنلذو@دتنمممعنى@@نرن-بفتح

ر@لكنير.با@قيل@مادق@الجن@علىوتطلئبالنى.والإنعام

الاصاى:عذوف،لمتدأخورفععلفىكذلك،و:،وقو
كذلك.

4عر7بمالى@إىتضمير@لفخر)أ( 53.



1لالز @ا0
اكهونلعثرو@م@

أى:محفرف.تجدأجمر"كملك...قرله:،ملخمه.ماالجللظ

امحز@ذيةالجلةوآكوقالفظ،مذأعلىيكرنفارتضكحل@.لأمصا

ولمر7خرين،ترماماوأصرننابؤله:.ببتدأوتبليا...ماكيدونولقربر

0كراشك@على.سطوف ماوأور.قاماضيرفك.وراأ.اقىكوأى:0،0

و@ين،2ض
ة
ائيل.اصرو

اجالإحرفلاشلصنى:علهانصبعا@فى@@ح@@لو،

اليريئ،أخرماما@رثناوأشنها.جنامأص
منهم..

قما@،دناصبمال.ا@هلةتلكطو،@رننا@ا،وأ؟لا@فريهرنمدالخا

جشلى،1(.كحلا،على.الوقصمجرزفلا

ةائيل)سنجرين:لآخرالقومبالدوالمرالآلرصى:لوظ

ونشايروم

كذلمس@@شرا.:،@صورةفىشالى-قوله-ذدويفرودينا.جنساللقب@

5ءلي،إسرا؟ط!10ناوأور:
د@اشلإصبنىأتفىضامر

إد@عر،ا

ها.جم@طن؟فرصملاكول

كبصم@ملامم@صرممنسرائللمبنىيخرالاخريمإلض@لرادوتجل:

سصر،لىرجموا@اشلىإصبقأنشهور@نواربهغبردئلم4لان،صفي

قط.ماجموهاأكمولا

لاورشمنيروما"ةتعالى-قوله-برإبنرا..@لث@مررةفىوما

درم%ىعندباب:أوس@فىكاإبالاعرهمن@نقص
أدالمرفلبسنصفه.

يشبهه.ومانوعهبلكوه،ماشضوص

منجمسنمإم؟؟ةلمإبرا@امنادالمروتجل:
تفوةلافيه@،@حمرف@

أولا...،.فبهاكانواسر،؟إلىعلارجو@مفلا

1ص4الجلا@ين-علىلاجحماشية(1) .6.

.
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الدخكرةص

الايةأزإ.ياسرتفير@ورةعندقاناانسبئكااه-شرا

مهوترعرنفرخلفادتى@و@يون...تنبنائلإسرلئنرربثفىي@صر

ايهنواممهومننفرصغرقبعدمصر)الىعادوأكمكلحنىغرقهم،بس

دعام@ى@المقضالارضإلىيحداخرص!معينه،لفترةكانثعودكم
ألدخلوقىمباترله--فىجما.كال@شرالاعلبهعرس-

ا،
افتنقلبوبارآذمح@فىتدوأولال@.أقهكتبا@نىد-االم@رصى

لهلا@ممجزنلمغرقرا،آنللىطوق.نمرصأنجمحافه-لين-م
@@بثتفامتمال:.أحد،

م
ربن،.نواءنظاو@ا@والأرض@سما.@

انووكاو@لصر،يحمعنرا@ل.كاالدينالمرف@،لا.مرأنألحء:

5اميونواالجاتكونا؟أووكماغير@،يذلرن 0 0 حزنلم@عفاد.@ؤلاه0

لهلاع
الم

5احد

@@أهلن
ميم

فتلوعذأحيميوخرولملأرض،أ@أحلأ؟أت

@شبلرة،الا-فىوالدنيا:فى2خر
أوتاخوبدونوالدمار@فرقبهم

تفاهةوالمغرقين،مزلا.سنزلةانصجمان@ايهريمةالابةدس

وعدمشأضهم،
كلفكلقوقس.كانوالأ@مكر@م،علىأ@أصف

عافلى".

@يررجليخ@مماتاذاالربكانملحمه:ماالكشا@صاحصدظ
عيهط@:تعظبمفىتارا

ا

لهوأظدت@ريح،وبهتهضلاا-وا

ص....@كله

لظ
بنتهراهر.فئجربر

بز:@ش@

اوامحت@راقهييتحجياخجرسلناالمرمنينأسيرنعى@نعاة

.33أ.-@لثصلررةناتفررأجمع(1)



و@لعثرون@طامىلجو.ا

ياعرااقهبامصيخهوقتلهطماظمطبر@اأصطص

او@لقص@الحلمعا@دصتبكلسفةب@ليستالشرطالمحة

ارليد:أخاماقشالخارجين،بفطربنتللىلتو،

يفطرعلىافيعزعكافدلممررقامادبورلقشجرأيا

و@لبكل@ا@زعفىوبرببالظو@لتخجل،ال@ثيلسيلعلىوذلل@

ه!...

قاد.؟:ة:ه،@م@تناد.ط@الناف@4و@كالهمبرا@م@الآيئوئ

الارض،و@لما،أملعليهمفا@يعنى:والأرض...@لما.طيه

ورين@صكم.بهلاأفركابل
1 ،

، 0 00).

رفى...،وا،@ل@.عالبهمبهتفاوترله:،اقكثير:الإماملوظ

لالهموفقدم،على@قيلواجا@مما.فىتصعد4عاطأعاللهمتكنلملى:

ففق@فيهاجدوا@قهالارضفىتجاع
اونجظرلاأناسخقرافلهاهم

وا...يؤخرولا

عىيرجرابنأخرجهمانهاصثبثا،نجملة.اقه-رحمهصساق-لمم

انوسم-:علبهاكهصلىامه-رسوللظل:ظعبيد@طضرىبنكأح

بةمؤمنعكرماتمامؤمنلاغربةألأوسيوثفربا،غريبابداالإصلام

@على@تهقرا-ن@والارصر.ما.د@عليهبهتإلابوايهه.يخاعنهفابت

فربن،،3(.@@على@لايبكبان)نهال:ظنمالاية.مذ.و"-طيه

نجيناولقدففال:.)صراشلبنىعلتمنجانجاشحاة-ص-ئم

@ذالمالمر،.منأئيلاسرينى

المهين،@لزابعناشل)صربنىورحمتنا-بفضلنانجينا-@قدواقه@ى:

3صشيته-،وحما@لثشاففس@جغرا(1) 71.

23ص7بميركبابنتفبرراجع(2)

حى1لأ

نان(@@رةصو
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ث...@لإ%واصنبقفهمللدكور،كفتالمأعداؤ@،جهميزلهكان@نى

و@لئقدبر:@لناف،حدفعلى@مذابمنبدلن،فرصمنوتوله:،
،

لإفىاطهاب،@ذ@نف@دفرصكأنلنةالمباعلىأوفىعرن...منءإب
)مانهم.وت@ذيبهمفى

@انصبحافرنهصةأى
كاصننتى

ا

"لهرفاالمبرم@إأكانوعامنلياالم@احبلى
برت@اوفىور،@ش@

@
@قباخ...

ولقد@فقال:.اشل)ء@لبئ@اكرا@منأخرجانباصجات-جن-ئم

إين،.-عد@لاعاعلانالمأختر

القداعطفيناواىيو@لتكريم.@لثرسيلحلىلاص@فاار:الاخياو

حثتتا@اقتضتهعلابنلكعالىنوصزمنم،عالمىط@)ئل!)صرئص

ة(.رشو

فىعم،علىله.فتو
يمكبالمألمين:لمرأدوا@لفاعل.منالحالموضع

@عركننم5الإسلاية:فىالأمةتالى-ترله-بدليللهمةصربنللح@زملنهم

اناس...،.جت)خر

@ه.صاطحملامنهميلمناالىدهإ.كاصوالاختيلى،الاعطفاهوهم@
@

تفمالاباىمننجدكئيراولذافف@اولالهميةف@رمزبملرلذكلمادبئاما
"

منهم.انميتحقمن

لانعل)عرأشلبقكفروأ@منافينلحن5تالى-:يوله-ذلكومن

جمنامرن؟لانواكايعتدون.وكانواععرا@اذل@بم،صانومحيىداود
يفعلرن،اماكأشلبذ@فلو.،منكرعن

"8

كى+7،8بةا،لمابدةارةص(1)



كلااونوالثرلالامىها@

فقال:رمحالمعلىجانهم@لتىالمبؤأتبفىسبحانه-@ن-نم

بين،.بلا.نيماياتا؟منتينالمو7ء

وعيىكوحمارسلمصه@علي@دالة@@لعجز@مقيطينامو@يى:

مبين.بلا.نيطويخرما،

و@لكلنر@لفيبمنالخي@ثليتميزظامر،ودتحاداختباريخهماأى:

من

عى..ا،%كصا،ا.@ابرلمو@،لنسبةبا@بحرفلقللأباتمذه

ى.لع@بهالنسبة

فمة.مقحانباصى@لكريمةالاباتمنهومن
السلام-،عليهرصى-

وصلكوجه،اكلعلىربهرصالةبلغأنهوكيف
أحمو@ومهنفرصخ

لى@طق...لمةفى@لمصالعبل

نجالمحيث)سرائل،بنوعلىنيه،5علىتعالى-أقه-ننلفيهاىكا%
زمحوو@رركمأجمنهم،أمامولومقو(لمل@نه،وعافيافرعونظلممن

عدأ
ا

ك@...

8 8

فرعرنوعنمه،شوعنلام،@@عليهوى-"شللديثاطىوبمد

ماالمثريهنمرفعنالمحديت@لورة،نتقكاذلاثبمدصوئمب@ته...

وومحته.@لبثنبة)ص@علىيملبماعلموردت@لئرر،و@بثتجه
أنه

علىكنرءيمرومقذلل@،نج@مقعافبةسو.وجمنتلا،لامح@وانع

لى-:تمافقال-ده،و@

نحنوماالأولىتة!إلأشش@ن)،3(نيتر،هؤلأهبن"

كةإنباياباافاش(35)لمحفشريئ
تم

نمقوأمخيزأ@(*)ينساد.
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إنهمأفلكنام،قبلممنتبثى@لىيئ
و(37)مجرمينواكا

خلقئأما

باطقإلأماف@قناما(38)لاعب@لمفماوماو@لأرش@ل@وات

(4أجممي@.ميتاتهم@لنصلبأيرم(*)لايلرنأكزمودكى

يرم
حتمرإلأمن(41)يخمرونولامثمي@امولىعنمزلىيهنئلا

@لام(43)فومارشجزإلق(82)الىحيمزفيمو@لد4@اله!

2اطيمكلى)5،(@بطرن@قنيكالمهل،(44الأثها خذو.(61

عد@يبمئرأصهفىقسئواثم)7،(اطعيمإلىسوي@ظنتلو.

ماكتخمذابلق(49)@لمزيز@لكريمأنتكذق!ا@يهاها(
)05(،.ونتمنربه

وا
كلدإلىمثريصون،يقرلاء)ن@مزتالى-:،له-فىشالإشارة3

الح.له.لنئديمبومبل@عاد:،ترلهفىعهمرديث@سبقالىينم@،
بينالتثابهالىللاشارةس،فى@لووترمهونفىشةسبحانه-وذكر

@لال.على@ارلإصراوفىلاص،فى@ايمذبيتينالنر

شأكم.منو@لنهويئلتحقير@يب.لقرالإضار.تو@؟
أكا:أيخة."الاولى...نتناإلاسس)ن"شالى-قولا-فى")ن"و

ما@لوتلابعث:و@لتكذبا@زمسبلعلىليتررنفىين@ل@لا.صإ،ء
بثلاوجمد@احهاةلا@لناشةالموتالابره،الدحياشاشهايةفىنمرنها@لق

ثور.ولا

ص
@@

للبمثعدونهبوالاىعدالموعلىاشقدمةالسابق@ول:ا،مئلم
ر.والنشو

صالتينالدفيابد@طياةوادو@لماأ@هموفلد@لعلا.:ب@ضقال
ير.أحر



1رصنو@ا@اس@بز+ 6

مىولىوا،الةاطاجمتونه@بحث،@حياةوالاخرىالموت،من@االاولى

-10بد@اونفرا@ا@لوت،

ها،؟بلاض.أنهاعتقموالن@،محوحموها@رلى
اقىرغم

جدم

لهم...،ذكرتماعلىأولىنجعلوعاالإثاتعلى
3ار

بنبمضض@وماوله:.و.
@

منناكقالوا@يس.أى:بق@."@تأك@@

م@اتنا،طالمزيلالموتصوىموت
رشرلاوح@ا@ولابحثلا

ذلك.بعد

@مكم،صلحيماآباذانودا،الموقتمالى-أفنر@فه-شال:

م@ا@ستافه-ين-
م

فاتوا؟بائنافقالت.@لباطلأو@دلهمالمتعنته،

كنمن@
وللؤنينوسلم-عليهافهصلال-للرصواطظاباحة@ل@و@لعا.

لبحث،بابؤفونكانواالذبن

و"-@حليهصلى@سرل-للرأيفا-لوا-فريق،@ل@مزلا.@ن@ى:

فاعيدوابا...وحسابئاهناككمنتقررنص؟صن،إنوللؤمين:

ا@.لنرة@يناصن!صرصوأجملرلمالاولين،ناأبأ:الىلطياة

ش@وقوله-
جهالاكمعلهلهمغديدتبع...،قرمأميخر@منه-:.ما

كئرم.على)عر@رمو

@وللر@

وص@ديهى.بتبعويسمىمليد،بناصكربابوبتغ:

حمير.طوكل@

نار،ا،يخسب@اله@قه.فاهابههمينكا@وا@نروقىمهمنا،مزوكلن

كهم.-4ضبته-وحاتفسير@ايمئافجعرا(1)



1 خكل@@رةسو6

"ولفظ

يقبرنرمونفياناين،؟طوكسملكلكللقبايشبرتغ،

.10لمصرمل@

بقفر@ل@لاهمؤإنأى:
أليويم-@اكرسولأيها@رلك-ينلمحاعرا

فىاابفل@جمعا:واكثرقىةنهمأشدكايواالذينتبع،قوءمنجرا

اواسترما)ذاالمثركز-مصومزلا.)نرتعالى-افه-@ماحكلنجا@م@

""ترمنكميرسيه@فى@نادم-

@ألمقصوب
لأنهفى@ملال،اذاسمنفن@كنبر@ل@للكريهةالاة

لا@فىالذينتغقىمحالالمحران،كاصفىبهمصيؤثىاقادىاص

علم.م@ص

فيأطقبل@مقوالذيننمالى-:.قوله-فىنبالمكنوالمر@د
)كه@م

دثمووعادكقومتبع،قىمعلانالسابضيمالاقوجمرعين،:كانرا

سم-.وعيهصلى@قهللي-صربنالمطفرين@ل@لا.علىس@روغيرم.

أمايهن@م/االين،@فا@منترمل!تجلمنأوتبعقىمقبلمئوالذبنة@ى
؟

مين.مجر)قىماكانونجم

م
ف@والا@ات@لسموخاقفى@تفكولى@لمأفظار@ناسنه-صبحالت-

بطالاتنحلوظمقبنما..،وماوالأرضظقنا@لسو@توماضال:،

يخ.غرفبىصلنير@وعاضينأى:لاعبين،"ذلكخاقاعاتمالى-افه-الا

اعممنمفرغاسنثنا+ق،باطإلاخاقناهماما5لى-:ظوفىله-
ا،

عة..باطمؤلجاق،باطملتبساخلقاالاخلقناهماماة

اذواستحوبصافىم،سلان@ذل@،.بلون،لااكثرلمولكن"

عليهم.@لنبان

@7ء342.ابنفيتفسيرراجعبم(
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يئم

بحانه-وسيح@-نيه،ري@لا7ت@لقيامةبومأنفه-سبحا@ن-

بومإنافنال:@لعادل@ككه@لاسبينهدا@ليومفى
بوموصل،@لنى

ىالم@وبينولل@ل،ي@بينوتجل-عزاقه-لبهيفعلالنى@قيامة@

ل....و@ل@

أند@نجميعأللحساباتج@هموقت@ى:أجمعين،جمقاكم"مذا@يوم

شهمبتخ@ف
أحد.

ميث@بقوله:،@يوممذا@سبحانه-وصف-نم
لىموعنمرلىبغنىلا

."ينمرونولامسيئأ

له:،وش
يوم

علىيطلقوالمولى:@لفملبوممنبرليخنى..،لا

و@لنادس..و@لصدبق@لقرب

يرموصفىصذ@يرم،أى:
شبه،ينفعأنبتتح@@ن@شما@مصل،@

اقهابعتنينصرون.ولام@لنفع،منشئاعديقهينفعلنصديو@و

بهم.عذأبهالإشنه-مجاأراد-ماذالى-إظ-

رحممنلا@"وقوله:
كيرمنبدلأنهعلىرفعمحلىفىاقه..،

ننصدقييتطغلاأى:منهالاستثضا.علىفمبعلفىأونجمرون،.،

بدفع
منالابنمره،أوقريهينفعلنقربولادليقه،عندذ@ب@

صمفاعةبقل@رض@،يه-مجابعفر.بآنوذال@تعاد-،@فه-رحمه

فيه.غير.

ستوافىالىحبم،ينلب،لاالنسمر@لمزبن،بحاة-،@ه،-ا.،

ن@..صظر@

طشات-@ن-3
ةشجرإن@فال:.@لقبلمةبوموحالهم@لنارا@لم

كد@بم..،فى@لبعلىن.بلىكالملىالايبم.طمامفىم.@ك

جخم،فىتالى-خلقا@قه-@لتىة@ثبر@لزقوم:بئمرةادوالمر



ان@لد@رةص@هلاا

نها.@انارأهلطعامليكونالملعوت،ةروحماما@لئ@

ف@و.@لئجرة،للك@حم@لزقىم:و@فظ
@

لتقام.الامممنى

لص@.وألابتلاع

فبليه.مالدلالةوالمرلد@مالكلفرونميناتصالانام@لك@رنجم:وأ،

يت@لزردى.@رالمذا@،@لنحاسص@ل:و@
ر.اول

@نهالملحر@لئجرةإنأى:
تالى-اقه-أحاقي@لزقىم،س@جرةمىدنى

اتم..واطرالاثام@ابمن@يرفر،@ل@للانانطمامايمون@
@لبالغ.الما.كنلىفيهانجنلالمذأب،الحار@لنحاصبنزلبطنه؟فىلشفئ
رة.ر@اطخها؟

اطيم.غلياكنلىت@كلعذوف.لمصرضت@طيم،كغلهفقوله:،

صبوا@قنماء@فيم.لىصعتلوهإخوه،سبحانه-:،وقوله-

@@@لعزينانت)ندفق"نطيمعفابمفرأ-
لقولشرليم...،

عذاب.@لملائ@تاد-اقه-منمر@@فودهذا@عذيى@ط،

@.،@بمجامعالاخذوعو@لحتلبنعنلوهه،سبحانه-:وفىله-

ونر.نجلظةهوص

وسار؟شديداجنباجذبهذاعت@،إبتلهفلانانف@عليال:

يه.ير@ال@بكرهالى.إ

خذو.ير:ال@هذا@ليومفىسذاباللاخىقعاد-اقه-قولةأى:

@بيم،سرأ.د@"بثحقوصوقوهبفلظه،@روهالائيم،فرل@مذا
وسيا.لىلمل@ما:

عبااكليم،@تمنء@لتنكيل؟سبيلعلىوأسه،فىقصرائم،

لما..امذالرةصشدةمنتفلىرأسهومجعلويوجعهيذله

و@تقرجبه،@تمسيلعلىذفىئدلانولوايم
نشؤقه:@ذق،"لا:



الخ@@بوء
كلااو@لعشرصنمى

أ،ينا@ل@ذاب.ضده
نة.للاماص

@لزيز@لكربم،.أفتند،باالديخا،ئقىعمكنتاند،"

ون،سبهماكنتممذان@5بقوله:الاياتمذهسبحانه-خم-ثم

نجللارنبثأنهماكنتمصن،فر:ئبا@ل@بم@فكلزلابمذا@لصان@ى:

"عضفىبنم@كانمنونميتكر.،كانمنفن@الدنبا،فىنوشفاعص
"

وسم.ر.رقةوانطحمضقةأصبعقدمرذا@ا

ربلاحق@لغبامةيومانوضحتقدالابد@اكريمة،نجدومكذا

و@فزبهم.ينطمثديدعذابسيصيهمبه@لكلنر-ينوأنفيه،

رة@لوسبحاة-ختم-محيرم،وسو.يقفر@ل@عقدبثاطمذاوب

م،عات@وحسن@تقينعنهدث@اطالكريمة
شالى-:تال-

يلتسون(53)وعيونجنابفى(51)أمينمقأ@فى@ل@قيقبنة"

من
مئن@

ربحووزؤخنامكذك(53)متقالجينوإستبرقيي

للوتفهالايذوقون(55)امنينفاكةبكلمهايدعون(54)عين

هوفلىركمنففنلأ(56)اتجيمعذاببموو،@لأولىإلا@لوتة

فأزتقت(58و@ايتذكزلئهميلانكيئرنا.فإخا(*)الفوز@لظيم

)كه(،.مرلضبونبنهم

ذيهلايرماكلعنأنفسهمنوأوعا@الى-،ا@قهانقوالذيق)ن:@@

منعاحبهسهيأمننم@فىأى:أمين،مقامفى"مةالقي@يرمشكونون

خوف.ص

أتروولالازمة.الثبك@ى:@لقبام،موضعلفتح-بالمقام-با@لمر@



1 ضك@لدةرسو7

وضعأى:.الميم-بضممقام،-5وغافم،عامصأبن
اد@والمرمة.لإظا

م

وه.كرولا.يخهخرفلاعلىأونفىم@

س@طحوفعادةيأمل!،مقامنبدل.وعبون،جاتفىوقىله:،

الماءومميرن@لنافرة،البساتينبهونحيطيؤصطه6@،نم@فىم@ى:

ة..جرةتا،

و@رقه،يرريرافواحأجردصنلىسدو@شدر،فيلبسوك..
سن@4.و@حده

يرهوالحرا.لدياجمنسيماكانماوصإسبرق،،

بنلى@بمبحيثتقابلة،جمال@فىيجلسون@ى:شقابلين،،
الىبعمى.

كذلد.الا@صى:كذل@،(،
منا@نحيم.صلهمالمتقينأنمن

رلهرجما@ن@طرفر@بحابنسا.جنا@وزوأى:عين،ر@كروزر@!@،

جمالها.لفرووفياومى@لنى@كار@لطرفا..رصجمعور:اطووحسهن،

انسحتء"وهى@لتىعينا..جمعو@لم@ين:
@
وجمال.حسنرا

ب@لبونأى:تمنين،فاكةبكليبشات،فى@ى:@ا،نيدص،
فيلبىنيرما،@رفاكهةننه.بشتهوماكللهميحضربانغيرمونويأص
ضرر.أوحوفكلمنكفمام@فى2تونوصطلبم

قونلايو@شال.دائمبقا.ا@بناتنتكفىآتجا.أنسحات-بين-ثم
المجم،.عذابووقا@الاولى،يه@وإلا@الموتفيها

أبدا.نجهالايرتون@كيث@بنات،تلكفىداغابقا.بائرق@أى:
سبحاة-ووظم-الدنجا،فى2جطمنهايةعن@ذاتومادتىالاولى@الموةالا

فزن.@با@.لافى-الجحيم،عذاببمدما

جمهالاللى..،المرتهالاالمرتفيها5قرله:الاومى:تال



و@لثرونالحاصب@.@

ة،د@@لرتنييذوقىنلابقال:آن@ويدوكافهحالية،أوسشاقة

موضعالاولىالمرتةصحش
فىللستقبلفرقهاالماضيقكالية@لولانذلد،

فاذوالاولىيىققيم@لوتهكانت@نيل:كانهبالمحال.@تطبق@بابمقفو

جر،اطإلايستقبه:لمنإئل@لةقرلوظ@رهيفرقوغا.فإنهمالمستقيلفى

جر@طأنعلموند
0،0لمجقىلا

(1)

بد،رمقفضلاذددلكطواكلاى:0،0ربمنفضلا"وقوده

فضلا،شرل!
ضرلأنهعلىأوعالرف.بفحلا@صدوية@@نمرب@

صبحايه-.شه-@لفضللاجللى:لاجل.

لاويدافيلاانىمر@فوز@الظبم،إياه،أعطينامالذىذلد،8

فضلى.يساميه

للضثن،اتعد-ياعليد-لنااشفإنمااى:بلساند،يرنا.فإنما8

مدأيات،منفيهمايتذكرون،لم@مترمد،وفةبلنتدوجعلنا.

وعظات...برمنعيهاضتملبماويتبرون

بحايه-خنم-ثم

@

م@@نىتتببترله:،@ريمة@@لررة

ص

اويزمنوويتم@لراكروايتتلمفإنتذكرون،لمليمذلدشلنا

منبهوعدفاكوماعذ@ب،منبهمما@كلواتظرفارتفبه.جئهم.مما

@ومرتمنبدما@كللقبرنوصمنتظرولقايفا-خهم-م@عليمالنمر

فانوكموسنخيببه،فاكوعلمالدصنحققورحمتنابفذلناونكق

و2مالهم.

1صىأثلوس-52تفسير(1) 36.



ضانلد@ةرسرا*

يجعلهلننالى-اقه-نسال@الخان،.لسررة،وسيطشسيرهذاوبد
لمباده..ونا@الوجهه،خالما

م@وسلموصحب@له6وعلىعدسيدناعلوصلى@فه

طنطالثابدعدد.

يةو@لرالإسلاميةالواساتعيديمة

ضرمد@نةالفامرة-

ريخمن2@ب@:عباح
5ولا، 1 4 0 6
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سيطلوالتفسيرا

الحريؤكلقرأن

-.
غسير..@

حرلأ-.،س-هص\\

حممالؤألمجكايانش

لفضحيلة،-
ة

كماوأكوركؤلمجغل!@طا

هرلازبجاسلأ@للأصتاذ

@و@لمئروناساط)الجز.

5 1 4 هلاام06-6





@أنتإئكآءلمأينار@،
@ئيع

@ه@
بمىإيم





أطإط

وتمهيدمق@دمة

المص@حمف.تيىفىشبرنلاروامسةالخارة@ل@صسالجانة،سررةا-

فىأ@ةونلائونبخوعدد؟ياخها-@لدخان،.سررة.بحدقىولهاوكان

نعالى-قرله-ئلاختلافمغيرد،فىئلاثرنوست:اورئ@لصض

،

لا.أرسفقلةص؟،هلحم،،

ةبدعرو@ايهربم،2تعلى@لقرثنا.باال@ورةهنهلختاوقد-3

لت@صن@ي@.اشتلوما@مجيب،مذا@اكرنفىو@لتا@لإد@تد%@لامى

ثمانهمنمذا@اتا@للإنياح-و،ارأ@ماومن@هار،@يلوسو@رفى،

لقهصحبهما،دراواحمأ،لهاالكونإلهذاأنلىو@الحق،الىيهدىأن

رب
لميز،.@لا

ات.@فى@نلميهيم.اط@لحزبنقهسن@لكتا@يلتزتاد-:،ل-ظ

@فرماتدابة؟منإثوماخاقموفىللوقن@ين.لاياتوالارض

يرننرت....

@الاظذلكبعدسبحاة-توعد-ثم-3
ا@ذاب،أفواعبأشد@ن

مزوا..اقه2باتوا@كاذلمكفرم،علالإصرارم

نمعيه،تلىافهتيسصع\،أنبم.أ@اكلكلريل@نطلى-:ظل-

ضيئااننامن؟محا)ذاوألم.بعذا-فبثرهيسمها،لمكأنصرت

مين..عذابلهمأوئدمزوااصذها

ربيانلى@ايهريمهإ@لسودةأنتقلتئم-8

نعبم
مالى-انمه



زوخيرك،مقع@يهوما@ثتملابحرفىتمثل@لتى@لنحمتكخلقه،على

ن@فع.ن.في@ا.وماوالارضأت@س@ر@

إص،،نيل@تجرى@لفلك@لبحرلكمسرأفىاقهسبحاله-:ل-ظ

وماقفى@لسمواتمالمسضون.،.كوةو@ط@فنله،ىولقرا.

ون.يهربهلقوملاياتذلكفىإنحميا@نهرف@ا،

نمن"يلاصرا:بنىوفصسبحانه-.بير-نم-5
ل-،نعطأقه-

صلى@نهنيه-سبحانه-وغر-و@لبنى،ر@بالا-ذلكقابلواأ@موكي@ف

النبنوجل-عزده-لاإستر.ثءأنهوبين@يم،الاستماع!عن-3ث@لج@
ات...ا@لصاطمملولذينواا@لممبثات،خرصا

حسبلى-:،نال-نظ
ينممكنجعالمأنا@ليئات،حرا@رلذينا

سو@ماءات.وعلوا@6منوا
@فهوخلقما@ككرن.سا.وكلاكممحيا@ا.

لابظالون،.وممماكسبتانن@صولحزىق،باطوالارض@لصوا.ت

بماعل!وردالكلفرون،بهاتفوه@ى@@لباطةالأنرالبمضثم-

نموتادنباحيانناإلاىماوئارانعاد-:،قاد-كذبها،وبثبتمتهاين

اازدالا@طون.لمإن3منبذلم@لهموماالدمر،الابهابهاوماوع!

قي)نبأبائنااشواقللواأنإلامحسكانمايخاتاتاعليم؟تتلى
يومإفىبجممنمبميب@،ثممجببكم،أققلدادتين.

فبه،ببلار@قيامة@

"ونل"لالناس)مملاقو!

نتيامنهأليوملصبيانفىفىأواخرها،يمة@ا@رةأخالتثم-6

ا؟وعلش@لأجماراعلتب@بيانوفى
ار.سر

حم@هلمحرا@لما@اشفيدخله@ربهمومملو6صنوالايقافاماضالى-:قال-

عليم،تتل6يافىيهنةأفمكفروأ،أ@ا@لذينوالمبين.@لفوزصذلك
مين.جمرئوماوكننمنلسشثبرن@



كلاا--

لمله،مركلاذاتهعلىلئنا.با@ايهوبمةدسورة@سبحانه-خم-ثم-7

ورب@لسو@ترباطدفللهلى-:ت@اضال-
ا

لهورب

بن@لشوصوالارضأتالسموفىالكبرباه
يهبم.اط

إلى@لتفكر@لناسظصبرأمااكربمة،@لررةهذ.والمتدبرئمذا،

نجما@شمل
دكا@نالى-ا،-نيةوحمداعلىدائةمق؟اتمذا@ايهونعله

عليها،دوشللثركبنأنوال@لنفصلمئبثى.تح@يراماأنه@درته،؟

وخاقه،علىاقهنحممق@رأناتسوقيراماكاعل@هم،سو.وتبين

وفرذلكشلوامىغموتثرم؟لهم،يهتابإلى@اتصدللؤمنين
ا

"وئرابهتالىافهضوأني

مرذلل@رحمته.فىدبهميخدخلموحلوا@لمالحاتنوا6يقاكفاما

فيل@@لقيامة،الأصعنللدثبتفحيليراما@هتمللبين.؟آيفوز
ه

لح.@لصاو@لمملبالإيمانممذا@ليلاستقبالوب@متمدوارضدم.إلىلناصا

@يرمإلىبهاحها،نمثىامةكلجان@ة+لمةصرقىى5تالى-:قال-

بهاناباءق،إعلمينحلقكتابئهذاتحلرن.ماكنتمتجزدن
شتسخ

تعملون.كتمصا

مععرناوأنديوم،مفا@اللصمنبنجينا@نتالى-اقه-نسال

وفيماقه،@لففلذل@رفيقا.أولئدوعئدا.و@و@لصدي@نيخ@ن@

بهلته

3،وومحبهله2وعلىعدجملأعلهاقه

عديدطصاسد.نحر-مدية@لماهرة

5الاعلى،صباح 1 4 0 6 1 3
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@لتفسبر

"تالى-:اثه-لظ

@لعتابيلتتر(1)حبم
يز@لزافه

فهو(3)للؤءبلايابوالأزض@شراتفى@ين(2)@طكيم

الئيلواختلاف)،(ونو@قومآياتثابةمنيثوماخلقكم

افه@أؤفىوماولئهار
من

نجدالازشبهفأصارزقيمنمما"@ا

)5(،.حقلونلتو@اياتارياحريفو@موخهأ

وش@لت@ى،حروتبضالتتحت@لنىالسورةنالجانية.رة،سو

للتنببهسبقتأنهاسناما،فىاجح@ر@ى@لالحرو@مذهإنقلنا،أنسبق

وجل-عزأقه-عندمنأنهوعلىعجاز@لقر2ن،@مل

بباتاطبهيم،بن@لزأفهمق@لكتا@يلتزة-:،سبحاله-وقر
عند@يهر..منلاتالى-اقه-عندمنوأنها@لقر2ن،لمصدت

أ@ا،سعزةلا@لتى@زة@عاحبتطلى-@ته-شمذا@ز2ناى:

هووعادهفرق@لقاهرة-سبحافو-حكة،لاتقلىبها@لقا@طكةوعاحب

ته.تعرظفىكل

عظمتهقدرتمرجلالدكليخته،وحداعل@دلةصةنه-سبحاساق-ثم

لاياتوالارضاتدسوفى@إنلى-:،تاله-ترفىالاولالديلوبتثل

نةالمز@لسحو@تمف.ظقفى@)اى:للزمنين،
ككالاو@لقبالمصايح،

ثةولمفراتالمم@الارضحلىوفىكر...بنرعهوالمرفوتفاوت،منفيه

له@مرلقاظأنككلىلالؤمنينساعلةللإامينذلكفىص."بالجبالللثبثة
و@لطامحة.للمبا@ق@لستشوحله،تمالى-اقه-

0والارضرال@واتفىإن8تالى-:بقوله-ادلمر، فىإناف:0،0



و@لئروقاصآطلجر.ا

تالى-:قرله-@اة،.جمراتفى؟لاىب@نه-ش@حماصرح-خلقما،؟

لىلاولاإتو@لهار،ال!وأختلافرض،وا،@ل@مو@تخلقفىإن

با@،ا؟
(1)

نه-سبحاته-قدى@@لةالداو@لبرأ@نالدلائلبالايات:@والمر@

نيته.اووخد

زاة@سبثوماتخانمموفىتاد-،+نرله-كوالث@ذ@ئ@@ادلبلو

برقز@،لقوم7يات

أيات،5وفرله:مقدم،جمرومجر@رجارخاق@،وفى5قىد:

خر.موتجدأ

أنإلى"فضفة..ناقة:نطفة،من@با@لناس-لخ@-وفىلمحا:

لانددوابمنلهونو؟وننثرهئةاوفزأماتم...طوتمنجم.كل

الارضةرف@علىقيصولا

ووعلاماتببنات،ذللا،؟إت،فىكل
ننا،تدرلعلى؟أضمات،

وحده.تاد-اقه-مرأ.ممااطنق،هذا@@لقادر@بانيوفون@لقوم

لمر@دواو@فاو..،@اليلخنلافواتعاد-:،له-ترأدا@و@لديل

الاخرأحدهمايسبئأن@ونبهم@رتماةلاوضرا،علرتهمايف@؟باختلا@ما:

طبىالميلولا@لقمو،كتد:أنلهاينبنى@شحىلا@8قعالى-:ل-كاظ

"،3(يبرننلكئوص@نار،

لايخنرمانعطداتيقالداما@لنفاعلىتانيرو@لنهاري@@ليلوكون

4@ن@الابدخلحكبم،تادرله@منتدبيرنلرف،الإفهذاأنعلرليل

أختلال.أونفاوت

1ألايةان.ألرةس(1) 9 0

4الآيةبس.رةسو)2،



يبانبةصورةها3

أقهلاشوماتنالى-قرل-اصاطالدليلو
فأحيارزقن@لمما..من

ا@مون@برفىا،به

مفوالمر@داخللاف،،عل،بمعلرتل...اشوماونرله:.

@لعلو.جهة@لما..

المطرلانرزظصو@السحاب،ننجزل.افىالم@ربالر@ق:@والمر@

@لمباد.لأصؤاتس@بب

@لما"مقالمطرالهإشفه-:سبحاقدرثه-علىالةالدالآياتومنأى:

كانتأنبمدكبم،زوجكلنوتنبت.بووشف@هتزالأرعر،علىفينزل

مامدة.جمباه

ياح،.@لروتصريفضالى-:،قوله-فى@و@لسادسو@ما@لدلل
الختلفة،الطتا؟فىتقلإالابتمريفها:ادوالصر

و
حال،@لىعالمنفقلا

قى@ماونارةحارة،اماشقارةنه-،شحاحمبوتويهها@لى

ردة...با

فه-صجطقليبه-وقدرته،وحدانتهعلى@لدالةالآياتومناى:

ويختار.يثا.كاباخللر

كذ@دبفلونلقرم@علىق@وتن@@راضحاتيات2لم،ببناهافىذلكوفى

لظ

المجل!
نلاثعلاسته،لانلالدمنمناماذكررحاصلشيظ.فىط

.8يتلونلئه.و@لئايرتزن،،يخة.@ثاو@1لدؤفبن،ولى،لاا1فى@مل:

فن@ا@@ن@تفايربينهااووجه
والادض@فى@لسسو@ظراذاهنف@من

)يمانا@زد@دو@كرما،تسهخلقنفاوطذا.@6صاخمنلهمالا؟)نهو
أخلاتعله.واستحمعقلو@دث)طسافىفينظر@اذافأيهق.

ر،@علهوو@ال@قةفىالاياتلاخلاف@لثلا:،الفو@صل
ر

9عىبم؟لينالج@على@بلشهط(1) 1
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نيتووحداأقهقدرة@@ساعل@أدلةمن@اعريمةباتايرهذ.ذكرفىوما

تهله-قىأجمهامنكئيرفبات3فىء؟
ا

الارضوات@لسموخلقنقلى:،إ

ينفعبمافى@لبومخرى@ملد@لتىو@@هار،و@االيلفواخش@
لأ%ماو@نامر،@

دأبه،كلنناءبموبث3يامرب@رالارضبهفاحياما.منماء@ل@من@مه

لقوملآياتوالارضر،@لط.بينالمسخر@حابو@@لرياحوت@ريف

يقلون،،1(.

@ناس@@لو@كلاور،@إ-دلا@احلأوأ.،ا؟ولذسبحا،-ذكر-انوبمد

افبنوعنها،اعرالذينتجدبدذلكوحمده،له@مادةصح@لمكل

مز%أقهاكرا؟إت
تحالى-:فقال-أ...

افهبمدحديثفبأئباقئ،عايكلموهااالثهآياتتنك"

أ:آفافيلكلويئ(6)يؤمنوناتهوإ
@

تتلىاثهايابينحع(7ا

إذاو(8)أ@يمبذ@بفابئرهين@فها،أمشلاكبرأكأنصزئمعاييما

من(9)عذابءك@لهمأولئكمزوا،اتخذهاضيئااياتنامن3

زواسنا@نهذوولا@ايمشل@@اكسمواعنهمأكأولاجهغورائهم

وؤلياءااله
2
إتواامزيموالذيئمدىهذا(10)عظيمعذ@برم

.3(9اأ@يم@رجزعذ@بومنلهما@له

عليكشلوطافهأياتنلكبحانه-:.نرله-فىبالآياتارادوا

6فىقبا ، 0 اقه6ياتتلكنمالى-:،له-قرفىم.؟دكر.@6ندقر@0يات0

ا

المرسلين،لمق@)ندق،باطعابنتلوما
(2

4صالبقرةسورةفىالآيةلهنوتفسيرنارأجع(1) 2 بدما.وما6

1الآيةحمرأنل2صورة(3) 0



نيةيبرطسورة1كأ

@املهاحمالعليد،فتلواهاو،جمرقه،أإتو.بتلىأ،ت@ك،و.

الإشارة.مىبن.@كعلبه.مادل

نتلوهاأى:ممرله.مناونتلوما،أعل،منحمالق،باطله،وفو

ق.باططحبةأوعقين،

إليد،المترلةنمالى-افه-6يات@ايهريم-الىصوقأيهاتلك-ةتى

باطل.له@وجموملاالن@قباط@قس@وةت@نتلوما@يك

فلاعفىلماللبيد،الإشارووكمات
لملوريات،ل@الاستقعا.معنىمن

وا،نيم@ا@وكلا،ن@أ-
عا.دفى@تاصظ.لوا

صلىاقهنبيه-علىلهاأشالذىصنهلاإليه،الاياتنه-سبحاوأعا@-

نزلها.والس@والها،@تثمويف@مقما@االإضافةهفروفىسل-،عليه:

@بلجبربثرفشعار@@تلاوقله،للقرثنبلجرتلاوةنه-سبحال-و@.

@به،شال-افه-همما@صتلاوتهفىخرجماوانه
إلىالامين،رسرلهو

مين.إحرارسله

منقجيبيزمنرن،و6يانهافهبمدحديثإى5سبحافه-:،له-وش

@كفرمعلىونالكلنرلا.مزامرحيثحا@م،

ا@لبوضوحمع
دلاا،ومين

ذل@.بعالانطا

6ملونا؟مؤلا.يزمنعايدلمتلوةاأقهاتبد؟صثفبأىاى:

4باورالإيمانوجربعلىو@لبراهيئلةرالأ@بمدظصإيماكمعدمإن
ملائيو

دحوراب@لحنادوأستيلا.@،بما%أنطماسعلىدليلورسله،وكته

على

نمر.يزمنون،باتهو!اقهبدحديثفبأى8وقىله:لرسى:ا،

اعدلرأنهمالازيد،ل@جنىكرميريدونمه.وكرزيدأعجنىقىلهم:باب

الإعجاب،فىلآللبالضمنه
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1ونو@لعئرامىط@ 8

دلالةو@.اون.ؤءتقباطلمتلوةااتالاتن@ءذ.حدإثأى:5أى:

الاية-.ض@منأدللآولا؟مذأ@لميان،صق@ربدان"لاألهعلى

جما.ونلى@لقرأن.لى:@قه،حليثبدحديثفا@@رلحدى:لوظ

حقودبث...،اطأحنقىلاقهتعالى-:،قرله-فىصلإءإطلات

دث.اطتقدملقرنجهالإضمار

ابفى@دفاهو@ل@.-لاوففب)جماهما@شنايلي@عماش@نه،و؟!له،رتو

@دبث،صمة،@ظرفو@@تلو.ثرط

3
أنبم،.أظكلكلوبا@بقرله:،ئيانمرعلا.صنه-بحاد-مد

لفظه،@نلهفللاومر@مدوأوالهلاك.لنرعلى/بدللفما.و@لويل:

تافى-:نحؤله-كام@يشعملوقا-نا.ا.؟@@@حرتبلونبستحملوقد

رقدنا،.مى.بثنامنياويلنا،

ولفبحه.@ايهبأشغرو@لإلدا@ايمنيرالإنانمرألاظك:و

فوحه،رارو@بقابوالاثام@اذفو@يهبللرالإنسادمروالاثيم:

طئ.ب@باوصث@.@ال@ادمرصى.

كاذإبا؟باتجحينطقإنسانلكلمة@ليايوموحسرةوعذلفملأكأى

أموأ@لسبناى.ويفمل
عليه،نلىقهاتيسصع؟أنه،صفانهنأيفا-.الإنسان-أمن@

ما..صباح

لإيمات"ءأى:"ايرتضلكفره،بعر،بدذلد.ئم،،

يصعلم4كأأى:"يسهااكان"
5صنو@شلملاخهاللابات،عنه 1

حيثله،حامئلتعجبا..،يهبربصرتثمبقرل:.والتحبيرانه.أوض

@لى@الخولويحملض@ايهفر،@شخلىالى@مايمصحماعبعدعلاكغر.،ير

فى

1صرالارس-،3تفير 4



1 يةا؟،؟رةصو8

وعسملازشه،على@تى.:.اروالإعر
منهذمأضعفه،لايفكلكا

بفتح@صر-
علمثدودةكاللو@م.،اةعرهوت.@لثد.وصدصاد-@

"بداخلها.ما

@ماممئقلت:فإن@ايهثاتحبقا@ط

له:.نحزئم،
مستكر،ةبصيرنم

ر@ا:يرونمالىتاتكريرى@قانل:@فولفىكمناهنلت:

الفر@رعنها.يطدوبنفه،رايخايخجربانحقيقةالموتاتكرأنوذلك

ثم،:لشنى.مستبعد.ماصزاوق،على.والإفدامزيارحهاوأما
@طباح.و@يك@نا@بشجمقش@.نها،وعا6هارعيابدماالمقدمبأذمللايذأنا

@نوحمعها:ع!تايصمنواباط@لناعاقة@واضحةاقه6باتوكذند

للإيمانعنواعشكبارهعنما،على@ملالةارهعرداإفى@لضاصبص

"،1(.بهط....

الأثيم...الافالىبهذاتهحألبم،لعذأبفبشرهقعالى-:.وقوله-
الن@@لسار،اطننلا-نيمون.).كلاالأصلفى@لبشالةلأنبه،واشهزله

ة.@لشر@هتهال

@لسىبهواستحباكفر.،علىارهإصرسببأليم،بذابلبثر.اى

@الدى.عله

شال:ألأثيمفاكا،هلىأصفاتنأخرى.صفةشحابه-بين-ثم

ذاولم"
.+@هزوأ.،هااتص.حيئاياتا6من3

فا،رانيتناو@وصعلالدالةاتنا@ننر.فانالا@ذالغاذدأى:

بلس@4،ممابالاستهزا.بمفولمشها،بةو@لسخربهاالاتهزلهإلىبادر

د.والجحرفر9-@@فى@لىمرخه@ا،بالاياتأاسته@

انخاذءلأنونجل@،تحترهفىزباثهعل@...،واذابترله:،دتحبيرو@

و@اضلال.@عنادفى@إيالهعلىيد@ممصلوما،عدبعدوامز@الاي@

1عر4ثاف-@@صة(1) 8



@لخا@@بز.
1والئرونر 8

أولئدالذبنئى:عافتهبياذلسو.كين.عذأ@لهم@ولثدوفىله:.

يةشرمحلويجطهموبذلهم،عذأببهيهمخرةفىا،لهمذل@بفلون
@

@فلا.

)حثاإمخربهرنلأ@مجخندأكممنا:أ@بهغ،وراكممنحتقارم..وا

لماومملونعنها،صرضونلأنهمخافهممنمىاومركم،ب@
ببعدلم

."لها.دضعن

@تىابرلأ@@لامافقلاال@،وا@الامامىيتسل؟اسمواررا.:

مام.وا،لفأط@تحميواريها@لثخى،
الدنيافىسوهماعنهميدفعولاأى:شينا،ماكسبراعهمبفقولا،

يسيرمذا@ل@.ولوكاناب،@لمذنشيئا.@موالصن
تعالى-:تال-كاا،

لنكوأوضينا،اقهمنأولادمولاعنهمتئلنكفرواالذيق@ن،

النار،.وفىدم

نيخئ.ولاشرله،
ح@به@نا.-@

أ@
و@ن@وأ@نفح،الدحير-.مممى

@لثامحر:قول

لاحدسراراكعارميراناإذاجمشهعندمالغفا.وقل

أيفا-عم-ينئولا@ى:أو@با.،اقهدونناتنهذوا.مارلا،

باطلة.مبودات@قتافى-أقه-ند:مناخذوهما

فءمحد،والاندموصولةا،اكنوماو@ما@وأ،قىله.فىو@ا،

ويح
مم@وية.الموضصينفىنش@ان

عذ@ولهم،
ح@.وتعالى-اقه-إلالهومرتهمفد@وئدلايمعظيم،@

3كز@@لى@لض6نقود@هل@،مذاتعالى-.قوله-فىوالإسارة

)بى.وأرشلهدلهذاإلى@لى.!هداهمممفوالهده@

وأ@لاسدرجاشاالدا@@ا@ياعمثفىالكأوصنافىا@قر2ن@ذا@ةئى

توا؟!كفرلذيناو،

ربهم،
له.بدد@@@لاصجوب!و@@لةا@لد

ء@لمذاب،أنراععلىأسديطلقو@رجز:أليم،مرجزعذابلهم.



1 اثبةا؟صورة8

@اتو!ماإي@وأكرهأب،ا@ضأنواعأثالهكلأث:

رجزلقرله،نتاةعلمضداطألبم،فرأ.ا.ور@لقرو@
وقىأ"

دذاب.عفةأ"علىبالىمع،ألبم،عاصم+عنوحمصكيرافي

ةكثرمنها:@لتىفات@دمنهيخهكانتسلكلتهريدالاياتو@ن@

اوكرة@ايهذب.
ثاطل..@ارع@ء@لإصراو@ليئات،افقتر

مذافيلد-

بنأوليا،دحرلا@نهديد
ادثأ@بثسض@النثاكان"ارثإط

قدالاي@تذهإن.تيلوالنىا@قر2ن،@اععن@اس@حها@@يثنلالاعاجم

فيهقىلت

ثم
يانيدللافاكنر-..مذا@لتهديد@لئليدلعد"@ابهر@لسورةشقلتا

إلىالمؤمنينودتعباده،علىبحانه-بها-افم@نع@ا@لنىمنجاف

لى-:تمافقال-@صغ،و@لامبر

فواوقهبأمر.،فيه@فلكآمحعرى@المركمسضر@النىاقة"

ومافى@صئواتفى@مالكموسخر(12)ونتشكرولم@عمفضله،من

ل(13)يتنكروزلاياتر@قر@لذلأفىإنصه،@يمصفىالار.

انوبما؟قوم@ليجزىالهه،أةاملاير@عرنلأرزيئفزواواتاءفذيئ

ننف،آع@اطعلمن(94)يرنيك@ب
إلىتمنمليها،آسا،نو.

)59(؟.رجرنربكم

يقال:و@لتيير.للتذليل@لت@خيرجمئبنسحرتمالى-:،وقرله-

ه.لاعصمنقاثقوححلهاله،حلهاذ@)ذاللإنسان،الإبلتعالى-اقه-سخر

@لبو،لممسنوورحمتهبقدونهالذىصوحده،الى-ت@@قه-:@@



ا.@لضافى.
1ورولسثرمو 8

@لىنة@@ن@5على@له@انة@حراته،،الانتفاعمنممنينصجطمبأن

جمرات.منفيهمامعها@شخراجتتطون

نجمضان0،."ففلهنا.فوثوكبأصره،نيلتجرى@لفلك8وقىله:

@مفه.@مذهعلى@لبحرتمالى-افه-جلأجلهامن@لقسبابا،

@لمجلأى:
فيه@ال@ىمن@لسفنأيمنا@@مف،منهعلىبر

طربق@فنارةجر@ت،ن"فبهمااحمتعا@وا"وشرته،تاد-ه-بامص

ذلكوصفيا...@لخارةساربقعنوفارةكنوز.مننيهمااسخراج

بمورحمتهوفضلهتمالى-اقه-بتي@مير

آأعطاماآاأ@عاأى:صذوف.متعالققثاكرون،@لئمو@له:،وض
فى3وأليهيبرءصهامنكوتتعلىصفة@لبحروحمل@لنم،منه

افهننثمكر؟ذلكبعدلماع@رات،-منفيهمااجاسترومنس@نم،

@ذهعلى.تاد--

@نع،
@ال@.سنخاقتن@ماتلونهاق@

جميمأالأرضفىومااتالس@رفىما)بهموسضتمالى-:.له-وش

منه...،
ضصيص.ب@شيم

أيفأ-ويركم-ات،جرنفى@بحر.الانتعاع.ممالثميسرأى:

نممنوالآرص@فى@لسحو@مابكلالانتفاع
منهو@اتحص،ولالات@

صويىمقلاو@م.،تالى-+
51.

@ضوو@له.تأكبدأوالارض،،فىومان،حال.جمبعا،@رله:،

دمنيمرورحاروالج@وجل-،عزالله-إلىبردسنه،تعالى-،قىله-ئ

غير.لاسشاد-خ@-ناجميما@ا:أى:إبضا،ما،،

صيحا5فوله:فى"نه"محئماتات:فإن@لبهاف:عاحصلا،

الإعرأبأمنمرقعهاوما1منه،



يهالجا؟سورةلأا.

مرخوأتىتات:
منهأكاشاءكاشةهذهخرأنهةوالمحنىال.اط

عنه.@نوحاصلة
مامخرثموحيهه،رتهفيوجدماو.بهرنهااةيعق

0،منهج@يحاسنقديره:عذوفلمتدأضمرنصانزوصلمقه.ط
،1(

وفى@ؤصم@ومار@بى-@عير@تالمدكورسذ@ك،فىإن.
فىوالارات

نياحدعلىو@ينات،ودلاتلواضحات.علاءأتولساط@ات،لايات،لكم.

@مذ.فىتفكرون،لقوموفضلهوقدرقهالى-تاقه-
و@كسنرن@نع،

@لانهمبالذكر،المتفكريئ
ال

منهمأيدبينبمانجتضرقيئ

@ليقين،مرحلة)د@لمان،لةر-@ن.@عاتل@ي@قلباقفكر@دسابم)ذ@م،

@لالمين.رباث)نماصوالحد،للحباثةتئلل@بانمهامجزم@لنى

-ثم
@

تعالى-@فه-@
أ

علهالمؤفينمجض@نوسم-عايهأفهصلىنبيه-
أفمالومقبذيثة،@اتنلمنريهن.يصدرسنعاوأنعفع،@تجاوز@

اونجفر6ضرنلذينفلضالى-:.فقال-بامره...@فهبأقحىتجيحة،

لاللذبئ
افه...،أيامنيرص

صىورماحما:روأياتالآيةهذةولشسببفىالمفسرونذكروقد

بئمموفىقى@ت@خهااسثابن
@مةالهجرتجلكل@مثركضتمهملاب،ك@

0قزلتبةايطشأن 0 0
(3)

بمعنىهنا:و@رجاهعليه.دالاب@بولانعنوفل@لضومتول

نه.اباعدنعهوظ@فه:بابامأدالمرو@روت.

@لنص@ععلىسي@لنين،اكعدنجابم-؟@الصابها@لقل-أى:
و،مقنلا@ث@صافبنلدئركينيغفروااغفروالهم:تلللإرثاد،2

ع
@ته

ه@2صالكثافء4نغير(1)

9صالارصى@53ففيررأجمع(3) 4



ونو@لمثرلخامىابئ.أ

مناكوأنسينتظر@،ثدجماعذابامناكأنونبتر@ولابأعدائه،وضه

نراالز.صيهشظرما@فوابا@

كبد@صبو@@تما-إلى@ددؤمنينحكبمترجيه@اكربمةألابة

مره،باد-تاقه-ايافى@قلهم،أعد
انصوأ@ؤمنين،للى@لنصرنيفىا

فىيئ.@ل.

با@صفح@لامرعلةنوايمبرذ،مماكانرمايجزىسبحا.4-:،وترله-
اوأمرالذبن@لؤمنوتبا@قوم:أذوالمرقباء،بمامتحلقومرلمنفرة،وا

لشظيم.فىمه،لفظ،دو@ايميرو@لحفو...باتسامح

يومليجزجهمبذلك!المؤمنينأمر@قهاى:
الدنيافىمماسوأ@قيامة@

منها@@لزدمالحة،@حالا،من
@

عنهم،والإغفا.لكدا@هم،على@ؤىصبر

.@ن@وه.اح@اواخنمال

ةبالمغفرللامرنم@يلقىما..،@بر@ة.نرله@اكئما@:تالءاحب

بوممنفر@مجزا.توفي@همن@فه.ه@أر@لمايغفروا،بانأ@رواانما)ى

ا6منوافبن@أر@فماطقنكيره،وجهماما،قو5قولا:تلت:
وم

أسالث

كم.وثنا.لهممدحسوقك:
أوقوم.ابماليجزىسل:نهك@

نأعدانهم.أذىعلىغفاكموإملصبوعين،فرما@أو
وعلار،@ثفا@

اماكاش
@لغصمر،،1(مننه@مجرص

قسوأخلاكلالجزد،عدالهيؤكدبمافكمح@نه-صب@حامحتب-@

ءفعليا...أصا.ومنفلنفسهاعاطعلش5فقال:لمانله

علو@ننقسه،الىبوددمملصذ@فوابا،عا@علاعلصنل@:

2ههص4بمتفسبر@اجمشات(1)



1 اثيةا؟رةسو9

ابفا-@عرد@لا-ذا@سلفعقات.صيئارص

وراى@لعمةذلدفرونالقياطبومجرن،شربممإلىنم
ونتثا@

حسبمجان@ءلىوفإنان-صأن
تل@شنو،اصان4،حما

ر.ضرأت

نمعندبثاطالى@اكريمة@لررةإقظتثم
بقعلىالى-تح.االه-

أنصا-وعليهأفهصلنبى-وامرتنها،موقتهموعنإنجل،اسر

فقال"عليه.تعالى-افه-أقىلها@لنىلا@ربهيتمسك

إة!ولمحد"
وو@ا؟واطكمإضاشلى@اصلاخابب@

قنامورزة،
@لا@،منبياتوآشنام(16)@المين@ى@وففئ@نام@لطياتمن
مماجا،بمدمنإلأاختلمرافا

@@.

يقضىربثبلقنجتابيهم،م

ول

يىمكم
ي@ءمحلىضصناكتم(17)@ي@ت@فونفيهواكافيما@تيا@ة@

ولولافاتب@ا،الأمرمن

لنإحمهم)ها(لرنلا.الذيئ@أمر@@

و@لهبعني،أولابربمفهمالظالميئلمانضيئا،اللهمنواءخك-ة:
)02(،يرتؤزلترمورحمةىوهدلاناسبصائرهذا(19)@تقينوك

ادوالمر
بده.نفو@ه.ية:وب@@سلام،@4علإيعقرب-ائيل:صري

والإبخيل@تورأة@فيثملابهابجنرأو@قوراة.)بهتاب:باادوالمر
وا

@بة@!@طبنالضواقه

الم،يةمداليكرت@ايهاب،ائلار
أ

@@لا@@فمر@@مت@@ا@ا:آ،أطها-.اثنينا@-
منوألأةيت@قم-

@لقفا.
بين

@@كذ@ل@8@طينامو@ردناس@
نبرا.ل@صالدااجح@بانوز،@

3أقيلا%!.ا
@ا.من@و



1و@لحئروق@صاطالجز. 9

@ما@@لىنجهم،تتعلئعظمىنماصبحانه-منحم-وهكذا
م

نتمك@نى@

رزتناموأى:@يات،@@منورزقنا@له:.قوفى-4سبحابنها-فقدبمهيام
لهم:حلالاجعلناط@لق@ئطياتوالمئاربالمطاعممق

لهوش
نهافىولمفسريئأخرىإنسةيانعلا@لالمين،وقفلنامأ@

م@ينةورباهعلى@لالميننفلنامبهاالمغصودأنأحدما:هان:اتجااءكمذه

عليم.ونلسلرواكويزلنامنم،الافبيا.منعدداجناحيث
نؤتلمماتينام7جثونضلنالمءلى@لعالمين،لا:.ش:@الار@لظ

@مالمينعلى@تففيليمادظ@رهما،ونظاش@ايخم،@اظلال@بحر،@فلقمنغيرم

شافى@للا@را@.و@لمرنبةا@ةنولا.@ا،منلاه،ارصبمضن@لالتا.@

جهةومن6حر،وجهنع@م.وسم-عليهاقهصلىع@ه-آمةذلدتعهيل

)؟(ا@...،و@نرللرتبة

زما@هم...لمىع@علىمضلنامبها:المقصودانوا@أق:
لمين،@ماعلى@قففاكمإنشلمإنطخمه:ما@لىزاى،الإطملظ

علهاقهصلىعه-على@مهتفضيلهمقتض
@فح5با@ال،ومداوسلم-،

@؟@و@

علىص@ففااد:الرأنالى@لر@بلقرجهاهوصمنوابا؟تلنا:

ؤمانلأ.مالمى
"

ليىالانوصذل@بعدالنى@يرجد@لث@ضلاقوذلا@

أ

-"@لي@رقهممد@لىوأمةحالثدمه،@ما@ين@جملةشيهنلميرجود،
"

لأتل@ر@ا!@@نصمنلمزمنلاتالوقت،ذلطفىموبردةيهنةلم

نيالعللين
@لامبهء..،ال!لأصهسنأضلانهم@رتت،ذلمث

3-@الآو.نفبر(1) 1ص5 48.

3اص@فحر@ررى@مير@-(2) 55.

الجابة(رةسو-93)



1 الجاتهصورة9

@وقال
"وشلنالمتال-:.توله-ملخصه:ماد@خ

كركلدمالمين،محلا@)صراشلبنىأيمنصلالآيةهلىهفىنه-بحا

اقطيهعد-@مة@نيضالى-@قه-وإيهئأخرى...إتفى؟ذك
ا

له:قوفىل@بن@عرحكاعلى@قه،وأكرماشل،إصئ@منجمر-3و

للناس...،جتاحرأمةجركح@.

للأممجمي@منجرفى@همعرجضوالايةقفل،يفه@-ر@
ا

ويخرم.@لرا:إ.ب@

ةسالشحديثمنذلدربؤيد
صلى@فه@نى-أن@لضثيه@،حميدةبئ

اامة.سبيننتوكلأنتمفىأمته:لظوص@-ع@يه
على@نهكاواكرجرماأتم

حديثوسآونحاماجهوأبنو@لترمذىأحمدالإممعندوت@واه

"مثرر.

ائيلباسرمنأففللإسلاميةامةا،كونننا.ذكر@ا@فواعم

ائيل.صبنىإتفضيلفىإتأمنوردمافىرلايطلم،وغير

دجووعلمحاليخمذكرأشل،اصبنىفى@راردالتفصلذل@لأن

بففلحنىبنىءليىعممهحالفىوالممدوموسم-عليهاقهعلىمحد-@مه

عليه.يخرهينضلأوغيره،علا
لم

الأمم.جرحهاصرح؟الإسلايةالاتوجودبتالى-وا@كه-
ذكربهيرادنمااسراثيل،إبنىتفضلش6نفى@لقرجا.طكلأنقبت
0صابقهالاحر 0،0

بمة@لكربةبا،المقمودتجحه،،شالنىمر@لنافىالانجا.ومذا
بنسموء-طيهاقهصلىل@-للعاصربناسراشلبنىتذكروأمنالها،

@ه@

علبها.يثكروهحق6باكم،وعلىعليهم

3ص@لي@ان-7أضو@.نفبرراجع(1) 01.



1ونوالثر@طامىفى.@ 9

النهبهمجا.ادإيمانهمرلسه-علىبلدئسكر-مذا@مظامروش

--3وعليهأقهعلى-
دبالجربلوماظبلإجمر،بادنع@تلكبقابلوالمإصرائيللنىوايهنس@

ثف@ضله،نتمالى-.اقه-ناه7ماعلىو"-عليهاقهصلهللني-و@طسد

واطتازير@لقردةمهموجلعليهم،وكنبلقهلنهم@فذلكطيجة

"كوت.رعبد@لطا

اقوالبقرة:.رةفىصتعالى-لقوله-ناتفسيرعندقافاانبقولقد

على@لحالمين،..تت@

فضلتاذ-افه-انوأمثالها:في@@@ف@مقنستماالى@دبرة1،

ا،منيخرلمطاائل)صبق
@ا@ثيرومن@ايضلامية،تمحلىا،للابقةمم

لفهفلبباب@...ذدبقابلرالم)يخموشمق
مقبهماحبامعنهم

@لقلبء..ونوةبنقفى@لهد،كتابهفىووعفمنم.

أومه
ىالتقوعند@فهالميزانلاناكفرأ،اقهتبدلتلةك@مصير

حسأو@لنسب،نللجنى@و@ل@وليى@لصالحو@ممل

ا

فقال.ائيل@ا-كاعد.بها)نمالق@غ@اخرى@صبحات-س-ئم

@فحا@!الدليلو@ببنة،جمعو@لبيناتالأعس...،مقبيناتنيأمو2ا

فى.فيش.و،@ريح.

بنةونراخو@ذ@ة،دلائلماجق-كلعقفضلاويثطيام-@ى:

الحىوو@ليم،ولإصنام،والحرل@!@فعفا@بانديهم،بأصتمعلق

عى+لابحنى@لممجبتبثريعم،تام3بفلد@لفعارواد@لاطل،
مما

."حرامأوحملالنرنوامى،أواواصمق@ليهلنشلت

1ص@لبرةلسورةتفسيردااجمعرا(لم 4



1 @انيهسوروق66

وا@ةيمةثرئلمفدتعالى-أقه-لنللكربثةالجلةمذهمن@قصودظ

ا@.اعرولافياعرجولاولا@تباس،كوفى@الا

صلى@فهدنى-@رسلهم.ممبحثعلرئيعنلحرتهمشضريتهمإنلي

نالى-ترله-ذلكومنره،ظهرعندبهايمانهمروجر.-3وطه

ينلماممدظايم،اقهلدصاقا@رانييافيمصابنعيىظل@اذ"

اوبنر@لتوراة،فبدى.
ائمفلا@أحمد؟احمهبحدىمنياقبرمحول

مبحيم،سمرمذاتآرايالبينات

@تهنعممن)سوائيلبنراوقفهالن@ى@لقيحاالمونفصبحانه-بين-ئم

ينم.-،بيا@لمم@ئدماعا.منإلاأختلفوافاشال:عليهم

أت@إذأ@الر@قبتيقالشى..فىصالى@لباطللفتجاوز@و@بنى:

ت@الى-:قوله-ر@نهعليه،اعتدىذافحنإعلىفلانوبنىلها.مجلمالا

اقه،.الى@عرتفىهحنىتبنىفقاتلوا@لتىخ@ا،علىاحد@مابتإن،

نجبا،له،وشالاوقإت،اوالالاصأعمإمنمفرغرالاستثنا.
لاجله.لمفس

@تلكعليهمأشنا.اشلإصب@@ن)ى:
فايخه،فبووالد@لدينيهدنمم

ا.فىأضتلفوا
ثينهمور

بمنلموجمل،عنلا3الاشلهم،وصحنامادتى@
منلاجمنم،والحسد@ما@ابفىاجلمقالا@@الاصمقحالفىخلا@م

ق.أطإلى@رصولأط

كاشديدا،،تريخاإسراشذا@نج@تو"@ا@اجملة@نق@فانت
"بعدوالاخلاف3،عقكانلاطجهل؟عنيمقلمخلاكمأنكت
4اقىيلىأرصولاجلفيمن.لماختلا@مو@نولث@غ،أفحياقى

ولطسد..بنىسببهكانماكا

6بهلاا0@صف@رةسو(1)



كا7ونوالثرمى@طالجز.ا

فهتستبلىلاكالمطر،@لممنبه،،علهمجم@قفى@طتد@لفوأكم

الا
ا

للتوسأ@ابلا@@مممنلايستضدوكنلا@نقية،@يطيب@رنرأ،

نحولاالر@،محيهابولىعومادننوسو@@لواعية..و@لتلرباسايخة،

مايغ.إلىللفنضى
أ@

ور@
الابهلهنهتفسيرهمحند@لمقد،الى@زى@الإمامأفه

ا

ملخه:ما

جبيو@د@محصوللاناالم،أحرس@لتححىاجمله،منهمنو@لقمود

ذفىوالاختلاف،ولجبا@@لملممجى.صارمناومالاف،اط@رقاع

ياسةبى@رعنه@لودمما@صا.لفى@ل@م،@لعلممنمضودلميمنلمض؟

و@لبنى
1 ،

0 0*.،0

@@عطبيان@@لقيان...بومببنمى،ر،د@ر@@تاد-:وقو،-

يخهم.اطدل
)

صا@ايهاد-ك)نى:
يومينالختل@لا.صبينبقضىبم-@اصل

لقيبان@مادل،@بقضاته@امة،
افوكامابىب@نهيستقوالنى@لتاببهم

مختملولاوافحقالم،مهيع@لقهجلانىافي،أصمقفيهيختلفرن

زح.@و@لتالافألا-:

بالدبئيتمسدأنوسلم-عليهاقهصلىتلهرصتعالى-@قه-@صنم
ا،.قشري@.علىلناك@نمفقال:،يى،أو@.إى@@

فاتبعها.،.ر

لثربيقمدما@لاسشهار@لنىوا؟المياهمحلىتطلىصلها،فىدئريئو@

بهنحيامامنهمانيأخن@@لناصلانوالملة،افيمنا:با@والمر@منما،

أبدا@م.بهنحياماغاررا،المباهتيأخوق.كا@هرأ@م،
@داءلمشرعةوبفالو@للة.الملىباللة:فىبعة@لثرالقرطي:ظل

المقحد.إلىعلرقيلانه@لثارعوتبحة.ثومورد@لئاربة-وهى-

6،7ص7ارأزى-@لفخرتفسي(1)



لجاثيةاسورةهعا

فىالدفياخو@نروابر@لنراخ.الدين،منلب@ده@قهطرعيئ:@غر،

.(1)لخلقه،تعالى-اقه-ضرعها@لىللذاهب

بمة،قهسنةنابتة،؟ضريتعلبم-دكل@ايها@رسولجعلناك-ثم@ى:

ئاطناعاافانبعها+ليد،،@حمبناهأ.الذى@دين@صمنحميدة،يةوطز

@ثنر@ملفيل@ون،.لاالذينأ.أصولاتتبععه.أمخرأفلا

و@بهل...والضلال

الىارجعوييم-عيهصلى@قهنمبى-راظثىكفار@رذكروا@نوقد

الاالة.عنوننزلتت،لأ@نوكانبمئد،3بادين

للنهىتليلصيئا...،@تهمنفكيفنر@ن)عمسجمانه-:،وتوله-

اك@...أصاناعص

لين،دضا@مزلا"أ.أهوتبعتا)نبم-دكلد@سوارلبهااند-أى:

يخعأرغيرم،أومزلا.يشطيعو@نلمؤاخذننا،مستحقاتص
كد

بد-غالى-@قه-أرادهمماضينا

الديا،فىبضفمرا.بشمأى:ب@فىوليا.بعضهم(@ظالمينوإق،

ة.اوع@الىننظبفولايهمالآخرةفى@عا

وفلوغم،همإما.افتالذينالمتقين،لدمو.تحالى-و@قه،-"
أهله.أتمالتنالىإبد،أوحبناهاضريتنا@لىعلىنبت،

أرفاف

ع!على@قهنبيه-علىلاأشالنى@لكريمعلى@لقر2نسبحاة-أثنى-

يزمنرن،.لقومورحمةومدىللناسبصاشمذاشال.،-3و

فى@لئورلسين.@لبمرنمزلةللقبوسبميرة.جمعر@لبصائر:

1صتضير@لقرطبىء6؟(1) 6
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@لعينبهتجمرمر@لنور@لذى@لبصرأتكامداب@ته،@لقلببهببصر@نى

ا

2نفى@لقرماباعتبارافيوجمعخبره.وبصامتدأ.مدا،له:.

و@لبرامين.الأباتدت@من

دماشيم-،@اكرلالىصلهاإليك-أقىلناهافى3ن@لقرهذاةأى:

تكثفق،؟اطللقبطريقنبهفوبرامين،ححجمنماليهنالنل@،،

ارنادالىعظيمةهدابةأى:مدى،أيفا،وص-مسارهانللإد@لين

الإيانشنهممن@قرمأى:يوتنرن،لقوم"وأسعةورحمة،"حادةو@ل@ء

يماعاثئيم-@ايهرأبها@رسولبأنك-وتعالى-،كد@ته-منبانه

ربد.عنتجلنه

يم،7ر@لكر@لضحكصجينشفرنالذبنلم@مدالذكر،،ألمرمن@ينوخمر

3فإضد،فر@رصقلربهمفىالذي)ماوبهداباته، 3
بذ@.نينتعصلا

مذ.زئدتهأبملفيمقفنهمرةصلتأشماصاناشالى-:ل-؟

لاإبمااقهمفزا6صنوانبنفام@ابمانا،
فىالذبنوأمارون.يستثوم

ادفر@زعصظوبهم
3

ربهمإدرجا
اترو@ا

)؟(.كافرون،وم

و@لذيئوسفا.،مدى6منرالمذيموفل5صبحات-:ل-و،

يادونأولندعى،ع@مومروقرذا@م2فىلا
ه

تم@من

0 4

1الآيه،بة@لوسورة(@) 2"1 2 5

-

.8كألآالاثظتسورة(2ر



2صورة ان@ه1

@قرحونالذيئحالليندكربمه@ة@لر-نرتتنم
حالويئات.د@

صردى@لبمائريهن.الأدرمننباجاوحكتات،دصاط@جملوث@لذين

الى-:ن.@ال-يبطلها.؟

اتمنوكالذبئنجماكمأنا@لضشاتاجترصالذي@صسبأنم"

(21)يحك@رنماساءومماكهم،غيام@مو@وعلوا@لصثاطات،

بماننيصوإتجزىباطق،والازض@لو@@افةوخاق

ومكسبت
منأنرايت(32)ونيعلللا

وأصنأ4مرا:،بلىا@خذ

فنغثاوة،ر.@.@وجملوقالبه،4علىسوخمعم،فى@اله

@تهديه
ماوقارا(23)تذكرونأللاافهند

حياا!إلأهى

نم!@ن
@

حخهمماكنيخاتآياتنالىعلهموبناتت(24)ما؟ونلأ

نميحييكماثهقل(35)صادفينكتمإنإثناباائضوالىاظ.أنإلا

ير@بل@@عكمثم@يمييهم،
لا@قيمة@

أكئرولكنفير،ريب

)62(،.ئلونلااس"ة

@يئات....،ا@اجمترصافبنصبأمتاد-:،قى،-فىوأم،،
@ليانمنللانتقالبلسئيخاشوماوالهزة،ببلوتقررمنفطعة،،

جان.اطلإنكلروالهمزة@اق،إلى@ولا،

لايدى.@لىبخسببها؟لاعفا.حةالجا:كرمنهكنسابلااا-والاجتر

"أرزا@م.لهميمتسبالذىمراى:امله،جارحةفلاتريقال:

مسدسالة@م...،انوجملةءفاعله،والذينماض،فلوحسب

@فولين.



و@لصثروناءسأطا@ز.

صواي@@اكافرمنيو.)ماا@والذبنأحمسببلوألىئ
أن@

دأر@لدنيا@رفىاتدماط@الاحالاومملو2منرأالذبنمعمتاوبننجملهم
ةأالاض@لدارئ

فىيحيرنات@صاطوحملوأ@6منراالذبئفإنفيه@ا،لايستوو@ا1*

فىرايماكم،ير؟والإحنوالاحقادله@رميخهانم@لاعل@ةحباة@لمنا

"ثوابه.وصند-تطاقه-رضاينارنللأخرة

ة.الاضوفىالدنياشقا.فىفهما@ليئاتجترصاللذيئاما

مو5الجهررقرأ@لئوكاق:لظ
أوالمبت@مق@م.خبرأنهعلىبارفعأ.،

سوكمومم@محيالمأنحسباكمران@شوالمهوكانم.عيام
ا..

@فحيرحالم@أفهصبا@ا.،صووحفص،و@ابماقحمزةوقرأ

عدار@صالحات،وطوا@أ6منوكالذينة،قرلهفىور@و!الجار@لش@رئ

صبطنانمفصودانه
0 0،0

افيهزحواالنىمذاحثهمح@بئ@@ىمايككرن،سا.وقىله:،

@مالحات.ا@وعلواآمنروالذبئيئات،ا@ل@جزصاالذينيئيتناتسو

رموأف@@لباطلة،ممعلىأح@ليخمتويمة.@لكرجملةالمقصود@هذه،
دة.@لفا-

وصا،تحكهمصا.أى:ما@كثون،صا.قىله:،رصى:ا،لظ

محكمقبععنإخارمو@لكلمصدرية،فاباتاوع،،آاط
@هرد.@

ةأيهرفيهفا،بن@،،كلينىسا.،على،د@ملإننا:ن@أنزوص

مالمب@علالفالممهايخيزامفصوشتصرة،س
عذوفبافمصواف

ذللى،بهصكراثبثابى@ى:ي

نفسيرمتح(1)
.8عىللثركاق-.@فد%@

2بمالارص@قفسير(31 1عى5 51.



2 الجانجهصررة0

نه-سبعاأكد-نم
@مو@@ل@فهوخلقفقالت.يقين@لفرسالمساواةعدم

لاالذى@4بامتبحاخلفا@ى@لهماق...،با@والارض
رحويحوم

كهيفهممقدرعدممطرفنفى.مماكسبت...،صولتجزى"لا

م.@حكل@سباق

صولنجزىوفدرته.نيتهوحداعلىبذلكمئلببقباطخلقهماأى:

إحال.مناكتسبضهمابسبأنقياتيومق@

وث
@

المقتضىقياطخلقهماأى:"،قطلا،!ترعدفائصنصأنح

من@وكسبت،ممانفىصولتجزى@لعباد@،بينلعدل
@لبعطف

عله

لايلحقكل"قسكلبقوله،عليمالمدرللائقاطأى:لايظلىن،وم

أنهنفسههلىكتبقدتالى-@قه-ت@لقيامه،،يوم@لظلممنصى.

أحدا./يظلم

وو@ه...صلههاتحذإمنأفرأبت5نه-:سبعاله-فىشوللامتفام

حاوس@-عليهأقهصلىا@نبى-ول@بةالمنركين،لا.صحالمن@جص

@قسنهمبه@ما
ى.

صتصنه.ماثاد@هراه:والمر
ظ@@مر@قلث@نصكاولو@ؤةنمر@

@الة.@را؟و@لئاعة@لق@حيهخ@فى

بنلنر@لا.صالفى@ص@ايهريه@صولايها@رل-وتأ.لهظرالمحنى:وا

إلها،ا@نذوهشيئاامصلهمحنإذأنهمكجهالاتهم.،بهالةىشفإندك

كان@مالهم،
يخضعله؟وضرابهرلم،ررتوانحطفم،تصبح

لمعبود..لابد

ز@انا.الأبينىجرا@يبدباطيةفى@@رجلكاتعبلر:ابئ@ل



ا@ا.لجز.ا
3ئرونو@س 0

3

لأول.اكوش@لناقعب@احسنء؟غيرهرأىيإذا

بانمدا@لثق،تالى-اقهءوأضلأ؟@:عم.علىإقهو@فله5وقىله:

عمعلىدضلالة،@نيظق
لابتحبا@هلذلكقى@لبادمذا@ن@صبحامنه

عدالهدى.لس
اءا

حالةصبحانه-أضله-أىعل.دفا@ضنحالعم،علاقوده،فبكرن

دضلال.@لملمنباتعللاكونه

ويمع
هذاخالى-اقه-وأضل@ى:المفرل،منلاحايمون@ن

تانو@طال@لشقى.
ا@لقى

@لغقاستحبولكنهالإيمان،يقطراعا

على@لىضد
1

0-

5وترله:

ذمأضه.وضبطاخ@رصمنم:و@طوتلبه،حمهعلىوختم

وضعمن
مابماخلهتلا@نرجا@ستيئاقال@وطبعايهعلى@ض.ةفانم@

خامرمايدخلهولا
إج

عنه.

لانجعلهوقلبه،حم@علىوطبهعأى:
لاوتفاع؟واتدبرحماعيمع

ورشد..هدايتهيخهمايفقه

منهحكجبغطا.،بمرهعلىوجلأى:غثاوة،صرهعلىوجعل،

ف@لثى.،.ينملى؟ما@لغئاوةوأصلللاشيا.،الليمة@لرؤية
غثاء

علاه...إذا

رللان@@قه...،ب@منيهديهفنتالى-:،لولا-فىالاستفهام

بهد@@نجمطبعاحدلا
صاالهانخذ@لنىالإنسانمذا

@@...

وجل-.عزافه-أذلهأنبمن

تف@للأيى:ن،ندكر:أفلا،
خهلمص@نجماوت@املونو@ف

مو
وعبر،عظا

الإبمان.علىويب@نملى@لرشد،@بهديمايهرته



2 كيىرة.-ص0

سم-ومحالبهصلىاقهللرسول-قسليةيمة،الكلالآيةمذ.أنقىىفأنت
فى@بهالا@نايةلجغت@تى@الهمأصرمزوتعجيبالمئ@يهين،منأصابهمحا

اممفر.منينقلمذلكلانوالاعتار،دذكرلى@@لهمردعرةو@لفلالة.

@لى

اظروفقال:،@لهاطلةاقىأالممنجمانباذلكبعدسبحانه-حكل-

الدمر،..،.إلايهنابه@وماو@كياتالدنياضحياتاإلاماص

الحق،والجحوددعنادر@@ا؟جمبلالمركونمزلا.لو،أى:-

صحياةمناكويريخا،نحياما@لنىالدنجربةالحيماةمذ.لاياةإ@صا@
أما،

الاضومجيا@نبعضبعضنايمرتأوبدنامناولاديامجياثممموتفنحئ

بأم@فىأمراتاشثرناوممين،زم@الى
بدنحجانم2إئنا،

ذلد

ارلا@ي...مند

"مالأاكمرصرإلا:@@الدص،الا0@النا.3انهاعلىبهايهنا،وم@ا،

@وتقل!املأعراوكر
م.ي@وا،حهور

@لكفار،مقبةايصترلعنتمالى-@ص-طخ@4:ماكثيرابئلظ

عياتناإلاماهىوظلواالمحاد:.ري@فىإ@لرب@شر@نوافم.ومن

0ونحيما@لدنا.برت ما0،0
يثىومصبمرتار،ا،مسنهلانمإ

يات...ولا@صادثمو@أ2خرون،

وياملااورالاص:@@لدمر،-اإلايهلناومارا:.تاولهذا
لاياد.ا

المنقول..وكذواالمشرلبروان@

هر%أبىعنويخرهما-@لن@يخانسراهالنى@عمحبع-الحدبثوفى
ة،

ابنيؤذبئنالى-:اقه-ليضقال:وسلم-عليه@قهصاقه-لرص@ن
2

ا،ئلىىالل@رةوأناالممر،يسبم،
."وغارهيىأنبص،

تحالى-@قه-لانالدهر،شعقدنهى@بثد2)اتمنو@لقمود



لنالبرز.
3و@لعشرونمى 0

يها.كلاةالدصر،يسبفنله،اطألقمر
سب

سبحانه-نه-تالى-،؟@قه-

"والأبام.الليالىبقلبافىهو

يا@ةا:فالوأوفكبة،شدةتهمما@ما)ذاالجامليةفىلامر@كانو@ه

."نه،والبمرلىوالممانبإالأفالنكونفبتالدمر،

علييمرديضون،إلا@إنعلمنبذ@@.لهموما"تالى-:وقىله-

صاب..و@طللبمتر@بان@فتعلقباطلةالأ@منقالر.يخما

عممنللبمثكلرم@@منزحوهيخمالهمولى@ى:
@ونقلالىمستند

@ضلال.ؤ@على@رلمئنباظنابطونإلامل@عقل،

@@لقر6ن7ياتعلبهمظيت@اذاأى:ات،6يانناثعبهمان@ذاط5

صسابا@وأنص،برءب@قبا@ق@أنعلىدلا@هافىار@نح@
".

ماكان@ى:عادقين،كنمإنبأبانناانؤاإواةأنالاحجهمماكان،

اماتو@دبننا@2يا.ظ)اتأعدوألهم:قالراأنالابالبعتفيكرممقعلىردلم

وعقابا.لاونوباوحسابمناهناكنلمقرلم:ئعادتينكتمان

أ،.رفامالا@نترلا:حمهاواخبركان،لنصب-باجتم،-5لاوقو

@م،@@@سبيلعلىحجة،عبطلاكاأقىالهمشحانه-وحمى-

ال.نولاابهذها.لاسنزوا

مججةأولب@جةقىلهمحمىلمظت:فإن@كشاف:@صاحبتال

ف@يتحاقها،وساقىه.مجخه،لتييدلىكابه@ملواكمةك:،

فىأسلوبلانه@رجة،وتقدير@نححسباكم@ولأنه@لتم،سبيل@ثلى@ة

@لقاءل:فرل

ال@مالير@إلاحمهمكانماشل:كأنموجيع...ضرببهمتحية

3صهتن-37ابنفيرحع:را(1) 5



3 الجائبةصرة0

ةالبتةحمجةلهمنج@أننقوالمراد:

يربأنوسم-عليهاقهصلى@لبى-باصالايةهذهنه-سبحاحغ-نم
د

أ@بخركىكلا
نمالنياهفىوأفنم:@@آ،ي@افهتلفقال:،ننهم

يومالىجمم،ثمفى@لدنيا،،انقضا.2جا@م@كنديميتكم،
بانالتامة

ة@لقيا.بوموصومذا@ليوآوا@زا..لماباخرىمرةةاء؟الى@يدآث

حدونه.فىشدولافبه،لاربك@.

علاو@لمثيطازالهوى@لاصتيلا.ذدث،ون،لابددناسأكثر@وأ"

)عاثعلقاثو@لعلم،منالإنسانأنشامنوا@نلطظواور@لوجمهم،
أولى.با@مرموبه@د

يوكالقيامةالبامركير@لناسفىشمااخرفىأو@لكريمةرة@لسواخذتثم
للقا.يسضدوال@

باحوالفدكركم@لصا@،و@دلبالإبمانمذأ@ليوم
ئينفع@ن@لندمأنلهموجمتاالمب،مذا@ليومنىالأشرارإرسا،-
ا@هذا

ةنعالى-@قال-@وم...

يخسريومثذ@لثاعةتقرمويرموالأرفى،@ل@و@تملكوفي"

إلىيهبها،ظكىأنييثية،أصة؟ىص@وش(27)@لبطلون
ماتجزون@ليوم

لمطق،عايكمقإبئمناكتانجا(28)تملونكنخ

ث:أ:كضاإثا
خ

ما@
اوعلوآمنواالديئفأظ("لمتلرنتم

@لصاطات
و(30)مر@لنرز@ابفالثرحته،فىرئهمفيدخلهم

أئا

اك@.ص4بمقضر@لبه@اف(1)



ا@الجزء@
3و@لضرونمى 0

عليكمتتلىاياقىتكنأفلمكفرواالذيئ
م@قوكنتممجبزتمظث

قتمفيا،رثلاو@لساعةصافهوغدإنفيلوبذا(31)ئخرمين
و)ك@(ببثسيةنحنومااإلانا.قفىبنما@لمئاعةزررىعا

لهمووا

وحاقعلوا،ماسبثات
تم@ليروقلي(33)ينهزئونبهماكانوابهم

مفكموما@@نار@كمومأرامذا،يرمكم@قا!نتمكم؟لما

بانكمذإكم(34)ينإص
اطياةوعزتكمؤا،هزا@تهإإتحخذتما

رث@طدفهة(35)ون@يئولاممنهانلا@فرصليؤمظإ،ةالد"

@لثر@تق@لكبرياءوله)ك@(@لالمينردبالأرضوردث@لثرات

)73(،.الحسكيموهر@لنريزوالأرض

والارض...،:نتدسر@ملاثوقهله:،قرات:در@@امال!تال

نهكوع@،وولى،ا،ألىةفىالإحياءعلىاقينهاحتجلماتعالى-أت-

@لدليلدلكبدعمالمتقد@،الابا@فى@نانيالمرةفىالإحيا.علىتا@را

جميععلى@قدرةشالى-قه-أى:رض،را،ملا@لسواتودتهفقال:،

رضا،من@مللصواتمنكانتأصرا.الممكنات
1 ،

، 0 00).

فاوتمرخاقالارفى،واات@لممو2ملاحده،1لى-دعاوقه،"أى:

لحكه.صقبحرلالقفائه،رادلاماتة@@)حيا.و

نه-سبحائن-ثم
شال:،@لقيامةيوملرين@ل@عافبةص.

ترمويرم

نقوم
دلبطلود،.بخسربومنذدساعة@

فتوملكايفا-وله-لأرض،واات@لسو2صلاالى@وقه-@ى:

.4كلاعىتفسير@لفعر@لرأ@ى-7(9)



3 بةالجاصورة0

بتعرتأوفيامها،وفتوفتيلمأناحدلابستطيعفهالاعة،،تيام

الم@لون،يخسر@لساعةفيهتقوم@لذىوفى@ليوموحل-عزمر-لالم.4،

لاكمو@لكر@،و@لنمالهممنشديمةصالفىربمير@نو@مليم،أنفهم
نموتنياالدفناحياالاماهىا:،وقالووكفروأ؟بهذا@يوم،كذبوأ

الدمر...،.إلاجهالبهااو.ونح@يا

له:.و@@ضركاق@تال
متضوبوم

@ى:المبطلرن،ريخ@يومثذعة@لسا

اكمخر@لومفىيمايرلابا@يل.بالتطقونفرون@@@ايمدبرد@
،

وبومذر@@@فمل،مر@يوم،فى.و@ماملإلى@لنار،يميرون@م

ليهايخفإمماعلبه@درل@إليهالمضا@عنوضللمو@لنرفيمنه،بحل

ة@لتقديريخكونسنه.@بمل
فيهرن@لاعه.نترملومك@لساعة،نقروبوم

كيديا.توبدلا

عليه@يللماأى:8ملدمر،يوم،فى،@لامليكرنأنحسئوا،
لمظ،01ةهذا@إ

@لساعة،تترميوموطدلأدصر-وااتطد@لسصوتعالى-"وقهة

".،،ليخصسولايومثذ،له.شوبمرن

خسروقباطشىاقهلرجا.فإذاتالى-:.له-شالآيةبهلهوشبيه

رابطرن،نالك

فيترل:@ثديدافانل@بوممذا@شامدمنمثدانه-شطبمرع@-نم
8...يةجما؟أمهوفىىكل"

على@لريالجلوسومرانجئومنجانية،نه-:،سبحاوتوله:-
وحر@..وفىفيتجحفز

.10سربم.@لقدبرلتحتفسير)1،

.78الآبةغافرسررة(3)



ك.2وشرونلاص@طزه

ركبتبهعدبركبلؤاوجثبا،جثوأجمثوركتهعلفلانكانجال:
يمرمه.لمامنتظركافهيوتر،حا،ملأقأوأ

الرلد@ن،لهصمقسمروافىدبوممذا@فىافى-دليما@وف@-@ى:

ا،من@مةكل
فىمالمصيرمترقبهركها،علىوجانبةيخرها،عقمتمبقمم

ني،@لناسالويومذا@ليوم،لمر@كنصور@بلأ@لكريمةتوضظهف

ا،مؤشبلينأفوبرا
تتهوعلىمذا@ليوم،مقد@لثدافىتعديمث

بم

بومعاحبه،ينفع@لنىسا@@لل
عصوا،شينا.لنفىففىلانملا

فه،.برمنذ

.

كل@ى:نجر..بها،كناالىندع@وقوله.بتدأ،لمة،كللا،وقر

لتحاش@مليهبته،بماملائكهضمال@@قهأعالها@نى@صسحللندعىإ@مة

لقيو:@@مقدر.ل@ضمؤلنملان،ماكنغونض@لبوم"ةوفولا

صكدون@لبوممذا@لىفت:فىبهيالهم
فىكاشلوكننم@لنى@كالمله

علبميخطقيهانجاهذا5أ@ا-:لهم-ويقالضر.لرنجرمق@لهنبا
"بالطق..

ق،باطعبميثهدئ@،@ل@ملبمسحلتهادىكابامذااى:

لحينامامى@كالمانمادنقمان،ولاطبمف@ا-كبرباتلالاة

نيلولهم.فهفولننجل.حسابنا،مذا5تالى-:قولا-القرطبى:

@لافكة.لشمق

@ايهابنطئبفال:استعارة،ومر@ثد.@ى:با@ق،عيمنجبق،

نهمكاعلوا،ما@ايهنابنجذكرمموةبضاكموقيل:بين.@ى:كذا،

علم.بنطق

ةعنرلانجالحرا@ابهابهذمالباوبثناونجولهننرنال-@ولا-فىلبله

يبلة(سورة-14)
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زر

بالحقينطقكتابولدينا@فه-:سبحاوقىله-أححاما،إلابهيرةولا

بمالمرن،.لاولم

مرضعفىبنطق،5وترله:
"،@@اكا@منلال@

(1).

له:قرذليهم@@لبهابايخفجمفتجل:@إنحافميته:فىالجلوقال

الىكا@ها،تمكىةا.كل

3بنا،هذاكتافقال:،شال-افه-الىمناواجف

علىمثشمل)نهكمئكنا@همنمربن،،ا،بينمنافاةلاأنهلهراب،

بته،بمتالملائ@اافىأمرسنه-بحاسنىاة-@قه،وكتابأحمالهم،
ثا،

كن@)ناسبحانه-:وتوله-
للنطقلشي@تسلون،ماكتمنست@تبم

وكإكاصا@هتابت@أى:م،اعا@بنسخنامر@لا)ناكناأكما:@باط

الإثجا-فا:بالنسخ@لملر@سي@ة،@ركاتتحنة@صح@،فى@عابم
الا

ماعلىلترتبماسبحافه-ضل-
أحطمنسبى

م
فأما@لذيئ5شال:

فيدخلم@ى:رحمته...،فىربهمنيخ@مات@ماطوعدوا@اأمنو
نه.ورذواجتهنىنه-سبحا-

نييدالا@لذىدفرز@لبين،عر@أ@ل.@مطا.ذلك،ا

اكوأما.
والزص.يعو@تقريع@لنرصيلعلىلهميخقاللفروأ،ين

@أى:0،0عليمتلياقأجمك؟الم"
@لىرسلى؟ياقى@لد@لةنأع@

ب@ياق.رسلىجابملقدبلعق؟يبرنهيخماصد@موعلوطانيتى
كمدعوتجاحارلهم،بةلاستجااعنوليهم،سماع!لااعننم،يهبرص،،

اص*قفمير@لقرصبى-61)ة(

1س4الجحلين-علىأجملضةط(2) 2
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@،الإجر@علدش@مااونجاضز/وكنتم@ى:مجرم@ن،نوماوكنتم"

@ت.@اكافواشليئات،@احويبر

افهوعدما)ن@ى:ص،افهوعد)نالمنيا.فىلمذنيل،ط،

أى:@ا،بلا@و@لاعةوعدق،عئوللصاب@لبحثمنبهتالى--

علىقغأى:ما@لساعة،ماندرىد.@وا؟@لمنادسبيلعلىقتم.

احمهنينافاك@ففلاضصولها:والاستبماد@لها،الإنكلرسي@ل

بها.نناابماعلىبدلاعترافابهان@ترفولاالماعة،

رن،تقوفىللدنياكشنم@ى:كعيقنين،نحنوماظنالالمنظنان+إ

@اعة@@كللوثنزمقولالاوفن
شيثا@"ك@ع@أنونتومنعانو@حناا،

ييا@ا.يكسفيقنينوما@نالاعة،

هذا@لكلو@ل
@صعنهم،@ايهريم@قر2ن@هح@افىم

@لكاكينم

لهمعنم2ندقر@ح@الذيئ@ممنهملباحدونأماكلؤبئد@من@لفحربن
الد@مر...،.لا@هافيإوم@ونحيانمرتحباننا@لدنيالا@ماصرا:،،

فقال:نتاتجشلجا@الةالاقوالمذ.عليماقىتبشحانه-ب@ين-تم

أحالهمسبناتيندر@ل@فىلا.وظهرأى:علواء00،ماصلاتالهموبد،
"لايو@وكا.نوالنى؟حقبتهاعق

وحماق"
بهم،

بهم.وقىلوأط،:@@
فى:@@ن،لمجتزشبهنراط؟

للستهزئرنواطزاءوياصاببثين@كرسنفى@النياكانو@@د@لدنيا،

بهمزل5@،ذ@عقيحه@مجمق
جزالمهين،اب@لض

سافكلرم.أصتهرا@ما.

نهملمداى:آ،ننا@بومو@لىجر،النافبسي@ل@لىلهموفبل،.

لفا.وأي@كرنم،يافى@لأنتمفسيتم،فى@نالي،؟ونتركم
مذا،بر@مه

يومومو
@نار،البهتؤونافىيهنمو.@ى:آ@لنلى،ومأواالقامة،

@هر@ر.وس
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نم،بنمروناعربئمفلمولي@يى:ناعرفي،منلماوما،

ب@.حملالذىابمذا@لضعن@وجمففون

قال:المصير@ليهذابهمإلى@ز@لتسبابا؟مبحانه-ببن-نم

".،.مووا@فهاقذتمأ@اتبانمذلم"

@
2نكياشالثراصهز@غابئمصببهبمنرلأنىللبينادفلىابذلم:@

."بهاجاءمقوكذببممنها،وسوتم@م،@اجمي

متطو@ر@ابن@الفياإة@رصتم@ى:يخا،ادياة@@وكر@م.

ومحهو
غا.أ

النار.مر،@ى:منها،لايخرجونليرمافا،

يانربهم،يرضراأنمنهملجبولام@ى:بسنتبون،لمولا.

فاتقد@ثويةن@يا،،@قوفهقكفرشمنهمكانممااليهبتربرا

."نماأأو

وصالتا.-وسكرندينبفتحالتب-مقبستتبرن،5وله:ف

يخاعتبيهنلوضةبؤاعليه،وجدا@@بتب،مل!ع@بيال:للوجدة.
."نبهطنجل:ني،

منانىنجلىمنهملا@لكلزئمؤلا.أنالكربمةالابئو@لقصودمق

بة.نوعذر@ر@لبرم

فمتال@@ى:اطهضفهبتوله:دكرفي@@سورة@نه-سبحاختم-ثم

صبلاألالمين،ربرفرا،ووبمرلتا@رب"والثاهالحقوحد.

فير..لقولاظسو@.

فىربيا؟فى@لمو"وسطاشراطلال@ل@مة:@@الكبرباء،ول"

الحكبم،وهو@لعزبر

لمه،حاط@عئهالىكلأدكدالمعلبمص@ى:كير:ابنفال
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و@ايهعما.اذال@،ا@ظمة@الى:بفو@اتهالميمالهديثونىايى.قي@ر

."نارىضما@سكنتهواحدانازع@نناق،ر@

الاأفوفىكبم،@@5نع،،بماولالبلانجاالذىأى:ومو@لزير،"

ثا،.".4و@نا

بحطأنتعالى-@فه-فالالجانة،،لسورةعررقفر@ذاوب:
لبا".ونافارجهه،لداظ

ك@منجحثه@لنىفهو@مد
وك@هعدصبدناعلى@قهوصلسالحات،

4آ

عه

عدسبدطنطاء

يةودلرالإسلابةاصاتالو@يدكلية

ضرطبنةفاهرة-

ربمشمسا.:9@بت
5ولا؟ 1 4 0 6
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