رت

لاسي

2

د

ا

م

1١

17

1

ٌ

ا

1

5

.

:

ا

1

17٠
هي

ا

/

3

7
١

5

١
0

7

١3

:
١

7
ّ

ض

/

7

ح5دم

١

١

7 :

|

0
م

5

اتتصسير سورة

جز 'نفسير سورة المطففين
م
0-1
1

1

تفسير سورة الانفطار تعس

4ع

تفسير سورة الانشقاق ته

2

نفسير سورة الطارق 5ه

تفسير سورة

الادلى

2

تفسير سورة الناشية | | -8/

سورة

الفدر

امه

نفسير سورة البروج'
القسير

/اأه حو نفسير سورة الشمس

تفسير

سورة

الكلد اكه

اله تفسير سورة والليل -#

62565

هر 'شسير سورة والضجى

سق

عه

 -سير سورة والتين

بار

لدت

 0-1فصل فىهذا نايت وليل يح

نفسير سورة

ين

سورة

المشرح

هه

العلق --1

صريح ع ى اناسورة افرا اول

مانئزال٠لقر ان ]5
خ+وه

وز تفسير سورة القدر ]/ه-

ان

66

 0-0كر الاحاديث الواردة فى ذلك عه

احنؤفسير سورةالبينة]8ه
حي

6:

رلكة
تلا
عكر
م ذ

امن

مه

شرح غريب الحديث 7ه
4

«-ور تفسير سورة الزلزلة

605

دير 'نفسير سورة القارعة

 5١شير سورة :الشكابر

36
| كه

7ه

0

'نفسير سورة العصر

3الكل

تفسير .سوزة فراثل

سورة الكافرون

م 806سير

ل
مظير فصل1

3.9

9

سورة المنضر

فسيرسورة الاخلاص 5ه

/اروه 0-1 6الفسير سورة الى لهب

-0و3ر نفسير

م

0

حميهز انفسير سورة الماعون

وه

الفسير سورهة العاديات

دعر سوه 102

بتسير

سورة

الفلق كم

ولقابلشروع افلتغسر اند كرامدى اديت وماقل هذه عمد

وز فصل وقد انكر بعضاللمبتدعة حديث عائشة ا[ ]يس
جو
عد

دم

اه

|

سير سورة الناس 7ه

1

سي م م
|

صحيقه
ةم"

يهب
ا"99

مير الفسيرسورة التحر م ته

|

حر شرح غريب الفاظ الحديثين ويتعلق مما يه
د

فصل اختلف العلماء فىلفظ التحدرمم --

 ٠ ٠نع مللاقسابصنبا اصيرحلزا ىلعنارمعلأسا نب باطخلانعنيتأرملا نم جاوزا
النىصبىالله عليهوسام اللتين قالالله عروجل انثتوبا الىالل فقد صغت قلويكما ال

5
|

٠.6

ردول عن وجل( الها الذن .امتوا نوبوا الالله نويه دوا )"الائية
 --فصل وقالالعاماء التوية واحية مكل ذنيعلى الفور -

وججغ الجزءالتاسعوالعسروان م

»ام

مز سورة الملك كه

|

' [:-فسير سورة ن 6ه

أن

ار قوله عنءجل ( وانك اعلى خاق عظم )

حسن الخلقوماكانعايه ر سول اللفصلى اللدعليهوسلم[

ضىل
فل ف
هم هر فص

غ ”6عن الىسعيد الخدرى انناسا فى زمن النى صوالله عليه وسلم قالوا يراسول الله
هل ترىربنا) الحديث
ْ

جب
ل

انين
وم

| ادس

253
1

1--

ممكلللق 5خسارعح الماصح أن ننتج إهوزنعااملاده ٠ 4لااه
هه

حي

حويق لفسير سورة الحاقة 0
م

لفسير سورة

شال

شاك

--1

حم[ تفسير سورة نوح عليهالصلاة والسلام 6

ير تفسير سورة امن 8
فص
ل ا<تلف الرواة هل راق الذئ صل الله عايه ونم الحن جه

2
حم تفسير سورة المزمل 5,
وله عررحك!( رول القران رتل )لاه
ظجز فصلعن قتادة والسشل1ن سكيفكانتةراءة رسو ل اللهصلىاللعهليه وس5
| سيوم
حو تفسير سورة المدثر ]ته

1

م اتسين نوو الغزانة بيد

 ٠4حو فصل فىاثات رؤيةالمؤمنين رمهم سبحانه وتعالى فىالآخرة- 
مز افير سورة الانسان2 /4
سويز نفسير سورة المرسلات 5ه

 [-تفسير سورة النبأ ]-#

ا

>

١

حيفه

ظ  [-فصل فيسبب نزول الآة وماورد فالىقدر وماقيل فيه ]2ه
ن -
مر
حةال
ير تفصير سورباينا
ما
ا/ا1١

١

نا

ا
ونفسير سورةالواقعة ظلر
وي لفسير

ل

 0-1اللزءالثاهعن والعشرون 0

يز سورة الجادلة 7

فصل فىاحكامالظهار وفيه مسائل 

وو <-ز فصل فىاحكامالكفارة ومابتعلق بالظهار وفيه مسائل 8

عشي قولة عرو حل (  112لاد بنىا عن اشر © لاله
ل  (0511الدين را اذا قللك تقسعوا فالمجالس ) |
 60امترقولة عحنو
تفسيرقوله عونجل

1

(يااما الذين امئوا اذا ناجم الرسول فقدموا) الابها

تفسير سورةالحشر -

 7تفسيرقوله عرو جل ( والذبن يووا الدان والايمان منقبلهم ) الآية
 46تغسيرقوله عزو جل (كثل الشيطان اذْقالللانمان اكفر ) الآبة

اخ ) 102

1
 0 ١شير قولهعوخنل ( :لو انزلنا هذا الف إن عر
ة] تفسير دورة الممتدنة "اسكدان
 47مشيرقؤله عروحك ( :ااا الذتن اموز إذا ره اسلتات 60ل

] نفسير سورةالصف (5ه-"66.
سحت[ تفسير سورة اجمعة ]8
6
 01مسيرقولة  وحل (اان! القن موادا روي لقاو 6لا 2ك
ز فصل فىفضل المعة واحكامها يه"1

 6مسيرفوله عورجل( ناذا فصنت الصادء «الكرر] قالارة )اليه
حر ذكرالاحاديث الوارة الدالةعلىهذهالاحكام كه
«5
م تفسير سورة المنافقين 5ه
ظ4
اهل)يه
ذ(ا قيللهم تعالوا يستغفرلكم رسول ال
وواجل
 30١تفسير قوله عز
فز ذكرالقصة فيسبب نزول هذءالااية هه
قف
ببدم

حجيق انفسير سورة التغان تمه

0
هه

يز تفسيرسورة الطلاق كه
 ©#-فصل اعلمانالطلاق فىحالالخحيض والنفاس بدعة يه

ظ تسيرقوله عنو حل (واللائ سنن مانلش من نساتكم )له
5

"14

-ؤز فصل قحك يي

فهرست اد السادس من التفسيرين الليلين الاول المسمى بانوار

 ١ااكرردلاوالاو يل الثان المسمىابلناب الأول ىمعا التتزيل
كخيفه
ِ

6

 0-1الفسير دورة اافتح 1

/

تسير قوله عنو حل ( لقد رضوىالله عنالمؤمئين ) الاابة

 1-ذكر غزوة خيبر ]يه

41

َِ

جر ذكر صلح الحدببية 4ه

55

لير فصل ففىضل اصحاب راسول له صاللىله عليه وس --1

بام

مع تفسير سورةالحجرات -

 62رك عر يك (  1الذن انو الارضوا|سوافك )آلاة
ٍْ

 50تغسير قوله عن وجل (ياابهاالذين امنوا انحاءم فاسق ) الاية
ة فصل فىحكم أتال اأيغاة ]يه4.4
 ١تسير قوله عنو جل (ياااالذين امنوا اجتذوا كثيرا منالظن ) الااية
حو نفسير سورة ق #/ه-
6

 7تفسير قوله عونجل (يومنقول لهنم هلامتلات وتقول هلمن منزيد) الابة
8

عن انس ان رسولال صدالله عليه و-ل قال لاتزال جهنم يلق فيها الحديث

-ر فصل هذا الحديث ممنشاهير احاديث الصفات ته

مكرك عو ككل رفاسي عل ماظولؤن سبع جمد ريك ) الااية

70
6

جز تفسير سورة والذاريات هم

ظ

عحل (((بالمقين فبحات واعيون ) آلابة
 2ا قرله ر

عنالى هريرةازر-ولالله صدىالله علدهو-ل قال ينزل رليانةااكللىسماءالدئيا الحديث |

جر فصل هذا الخديث من  05الصفات ته

مج الزء السابع والعشرون 6432م
م
 ١وله عوجل ( وماخلتت ان والانشن الا لتعندونَ ) اليه
حجير نفسير سورةالطور 5
د
1
هيز تفسير سورة والنجم ©
415
 ٠6٠سير قوله عنوجل

4

0

0

(ثم دى فتدلى فكاب قاب قوسين اوادنى ) الااية

نواوى فىمعنى قولهتعالى ولقد راء |
اخاعي
يالنشيس
دام
الهلنكل
حتقز فص
تزلة اخرى ال يه

0

- ١ز فصل فىبسان الكبيرة وحدها وتمييزها عنالصغيرة هم
تفسير سورةالقمر م _
فل
 ٠١فسير قوله عزو حل ( اناكل ثى” خلتئاء هدر ) اليه

|

(الجزء الثلانون»

 11هه

الا ا نيراد بهانانى اكقؤلة بوم بدع الداع فاندشان <ق اللهيعمالعلت | عنالنى |

دلى اللهعليه وسلم مانلقمرعاوذتين فكانا قرأ

|

الكتب التى انزلها الله ت_الى والله
ْ

سعحانه وتعالى اعلم

عام

ا

3

ا

فق منه ١ناء الالى واطراف النهار * عانبن عباس قالقيل يارسو لاللهاى الاعمال
احب الىالله تعالى قال الخال المرنحل قل وماالمال المرنحل قال الذى نضرب مخ |
م

بال
لهدى
يودي
ظن!هلق
ره
عل ]لدت اراك

|

اول القران االحره طاكل إرعل افر  -اللددى دا
سجانه وتضالى أعلم ب
.مراده

الشركون وسلىللعلهى

ا

جمد وعلى اله مصصااءمم

ََُ

|

الانام واصصابه مفاتع

6

|

دارالسلام

مام
1

|

فى شأن لعذان الاعصم ظ

اليودى الذى حر النى

قرأ التىصن ا عله
وسلمعلى ححرهففرجالله

عنهمعا فكا غ 1انهكه
من عقال
7
م

وقد تم طع هذا التفسير الشمريف فى شهر جمادى الاولى لنة اربع وعشيرين |
ولاج والف مثنخرة هن له العز والشمرف

فىصدوراناس ) فى> ل الجر علىالصفة اوالرفم اوالنصب على الشم وعلى هذ :الوحهين

( الذى بوسوس

سنا)ن للذى وسوس على انالشسيطان يران حى وانسى
حسن الوقفب عل الخئاس (منالخئة والنا
كأاقال شسياطين الانس و كن وعنانى ذر رضى الله عنه انه قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الانس
رف اله عللة السلام محرح:ر ١170  >02فرض لشاءه س(ودرة اناس 4ملكان وهو ناتم فقال
حا

ظ الذي
ره 9

سدور

وس

002

يي

احدها لصاحه مابالهفقال

الناس © إذا غقلوا عن ذ كرربهم وذلك كالقوة ٍ

طب قال ومن طبهقالييد

الوهمية فانها تساعد العقل فىالمقدمات ذااذلاالامس الى الننهة حنست واخذت
صىفة اوالنصب اوالرفع علىالذء#من الجنة ظ
لعل
توسوسه وتشككه ومحل الذى الاجر

|بناعصم الييودىقال دم

وشاطة
طبه قال بمشط م

وحفة
عن
اامة
رط
ت<ف
فى
705لات

فى ذى اروان فاه

هعنهذا راقتقال حنس
يسو
ةقاب
لعل غرل

سلىالله عليه وسلم فبعث

واذالم يذكرالله تعالى رجع ووضع راسقعللفاك ذلك ترلك السلالدى ونا
ففصدور الناس©» يمنى بالكلام النى الذى صل مفهومه الى القلب من غير سماع '

اضلىله
زببراوءلياوعمارا ر

عنهم فتؤحوا ماء البثر

والمراد بالصدر القاب #ومن الطنة 6لعنى امن #والناس »6وفى معنى الا به و<هان |

احدها انالناس لفظ مشترك بين ان والانس ويدل عليه قول بعض العرب حاء
قوم من الجن فقيل من انم قالوا اناس من اهن وقدساهمالله تعالى رجالا فىقوله |

يعوذون برحال مانلن فعلى هيذكاون معنى الااية ان الوسواس الأناس يوسوس |

كنلم وا ا
السو وا

ا اية الت عقدة <تىقام

وانكراء السامع ذلك انخنس وافّض فكانه تىالى امس ان يستعاذيه م او

والانس جرما (ق)

مشطه واذا فيه وترمعقد

موغزرةنالا رفتزلتهانان

لمن وقديكون منالانس فكما انشيطان الين قدبوسوس للانسان تارة ومخنس |
اخرى فكذلك شيطان الانسقديوسوس

مشاطة بزاسه واستان ا
فه احدى عشيرة عقدة

الجن كابوسوس للانس والوجه الثانى ان الوسواس الخناس قديكون من النة وهم |
للانسان كالناكهله فانقبل زاد فىالوسوسة

ا

لللهصلىالله عليه وسلم |
عزعائثة رخىالله تعالى ء:نا ا رسو ا

عليه السلام عند الال

ا|لعقدةالاخيرة كاءما نشط

الله احدوقل |
ول
د فهما فيقراه ق

كان اذا  0الى فناشة كل لة

من عّال وحمل جبريل

اعوذ برب الفلق وقل اءوذ ببرالئناس ثم عمسم ,هما ما استطاع من جساده د 1عنما

بشولبات اللهارقيك والله

على ل سه وما أقيل م<نسده بقعل ذلك ثلاث مات  *#عنعائشة ان رسولاللهصلى

يشفيك منكلداء يؤذيك

2ااعلى نفسه بالملءوذات وينف عث فلا اشكد وحمه |
الله تعالى عليه وسلم كان اذاناتكي ” ر
|لهذا <وز الاسترقاء با
و
ا عليةوامسع عنه ديه رحاء كا اذر<-ه مالك فاأاوطا ولهما عمناه

]| كنث

]ك|ان كمتنابالله وكلام

(ق ) عن ابن عمر عن اصلنلىالله عليه وسام قال لاحسد الا فىالنتين رجل |

رسولهعليهالسلاملاما كان

اثامالله القران فهو قوم نهناء الليلىواطرر,اف السمار ورجلانامالله مالا فهو [

بالسريائية والعيراية

والهندية فانه لاحل

اعتقاده ولااعمقاد عله ونعوذ الله هن

وه«ن شر ماعملنا ومالم تعمل لشي

الذى)

اذ اذ كرالله خنس

والناس ) شول

وسوس

اسه

انلاالهالااللوهعدداه

وستاره ا واذا لم0
لشكدون

شمرور اننا ومنسسيا

لاشر بك لهوَإنمدا عنده

) بوسوس فقصدور

الجن كم بوسوس

الا

 3صكدور

ورسوله وه و

الناس) فصدور
الآساس

يلت

واقوالنا
0

ق (منالطنة”
خخللق
ال

هائان السورتان

٠اقعلوذ بارلبئاس ) اى مرسهم ومصطحيم (الللكاس ) مالكم ومدير امورهم (الهالناس) معيودهم
ولميكتف باظهار المضاف اليه مية واحدة لانةولهملكالناس عطف بيان لربالناس لانهشال لغيره ربالناس

وملك'اناس واما اله الناس تخاص لاشركة فيهوعطف البيان للبيان فكانهمظة للاظهار دون الاتعار وائمااضيف
مخلوق تشسريفا لهم ولانالاستعاذة

الرب الى الناس خاصة «الحزءالثلاثون 4وانكان ربكل -ذؤز ١150

شمر الموسوس |  #قل اعوذ  #قراًورشش فىالسورتين محذف الهمزة وتقل حركتها الى للدم

وفعت

هن

ق2

دون اللا فكانه

لاد

بن ا

الموسوساالىلناس يرهم
الذى علك عليهم الأور ثم

 ٠ف بربالناس #لكماانت الاستعاذة فىالسورةالمتقدمة املنمضار البدنيةوهى تعم
الافسا  8وغيره والاس ععادة فىهذهالسورة

|

عممالاضافة 0ة

اك

وخصصها

٠ن المختار الى نعرض

بالناسههداا

لانفوس الشرية

نهقيل اعوذ من الششرالموسوس

ظالىالناس بربهم الذى لك امورهم ولستحق عرادتهم  9امللنكاسالهااناس © عطفا

وهو الههم ومعيودهم | سازله فان الرب قدلايكون ملكا والملك قد لايكون الها وفى هذا النظم دلالة على

وقلن ار,اادلاوك الاطفال

ومعتى الرنيوسة يذل عليه

وبالئان

الفنناة

 95افظ

لملك المنىء عن السياسة

بدل عليهوبالثااث الشيوخ

| اله آعالمى حق.قبالاعاذة قادر عليها غميمرنوع عنها واشعارءلى صراتب الناظرفىالمعارف

| فانه تعلم اولا بمابرى عليه منالنعم الظاهرة والباطنة ازله ربا ثميتفلفل فىالنظر
| حتئ ةق انه غنى عانلكل وذات كل كله ومصارف امه منه فهوالللك اطقثم
ا ون

 4على أنه المسوق لاعمادة لاغبر وتدرج

فو دوه الم

هاده

المسادة رزيللا

| لاخلانالضفات م له الكتلؤفة الات أعكاذا بعظم الا كة القيتهاد م وتكر رالا

وفك الإله الى عق | لما فىالاظهار بمدنمانلان والاشعار باشلرافنسان © منشرالوسواس  *#اى

 0لعل 0

|

باغو0
لمطفقه على المعوذ منه لمن
0

الوسواس

|0

( هو

اه

 0 0انا المصدر فالكتير كالزازال واالراد [ 4لود 00

شعله ممالغة  2اناس

جنل
وه ع
| قل

©الذى اعاديه أننس إى باحر اذ اد كاانا

 99قلاعوذ برب لان ©»انا خاصلصئاس بالد كروان كان

رب

جيلع الحدنات لانهلما اعمس بالاسّعاذة مانلشورسواس فكانهقالاءوذ منشمرالموسدوس

اسم

ا
ععنى الزلزلة واما المصدر
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منشرهم وقيل ان اششرف الخاوقات هم الناس فلهذا خصهم بالذكر © ملك الناس
الهالناس © ائما وصف نفسه اولا بإنه ربالنأس لانالرب قديكون ملكا وقد لايكون
ملكا فنبهيذلك على انه ديهم وملكهم ثمان الملك لانكون الها فننه سَولهِ الهالناس

والمرادبه الشيطان عى

على ان الالهية خاصة بالله انه وتعالى لابشاركه فيها احد والسبب فىككريرلفظة

بالمصدر كانه وسوسة قف

نفسه لانها شغله الذىهو

مدنشر فهمعلىغيرهم #منشرالواس * ياعلنشىيطان ذاالواسواس
| الناس يقتضى ي

عاكف عليه اواريد ذو
الوسواس والوسوسة |)

والوسوسةالهمزوااصوتالأق فوالخناس* يعنى الرجاع الذى من عادته ان يخنس

ا اى -انه ل
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اذا اظهر وسيدهة

التلى؟

بمقتضاه لانه اذا لميظهر

يعقدن عقدا فى خوط ولفكن علها والنفث

فلا ضرر يعود مئه على

الف مع ريق و مخصيصه للا روى ان يهوديا تعرالاتى عليه الصلاةو السلام فىاحدى

من حسده بل هو الضار

عثرة عقدة فوىتردسه فىبئٌ فُرض علهالصلاةوالسلام فأزلت المعوذتان واختيرء

لنقة لاعقامه ررك

يرال بموضع الخر فارسل عليه السلام عليا كرماللهوجهه فجاءه فقر أهاعليه فكان
 3افرأآبة انتحات عقدة ووحد

لاأهم ارادوا به أنه نون

سرك

كرا

ولاو حسذلك د

بواسطة الور وقيل المراد النونك فىالمقد

| الرحال بالخلل مستعارهن لابين العقدة دنفث الربق لسهل حلها و

عر وهو انف 51

فىانه هحور

الخير عندالغير والاستعاذة

انطال عن انم

دن شمر هذه الاشياء بعد
اقراد هاباائءر نف

 1-0نقاثة شر اة حلاف كل فاسق وحاسد  0و دن شمر حاسد اذ|١حتددك  40اذا )

الل حدده وحمل عقتضاء ذانه الانعود ضرر مثه'قبل ,ذلك الى المدواد 'بل صن ١

سور

وبخصضهالانه النمدة ىاخرار انلان بل الليوان غيرءو جوز

انراد بالغاسق مالو عنالاور ومايضاهيه كالقوى وباذفانات النيانات فان قواها
الما4

وحمل

الاستهاذة منشر ماخاق
اشعار بانثشر هؤلاء اشد
وحم اماد ليعام أنه

ا

شرها وهو اول ذنت

دن حت إنها تيد قطولها وعرضهنا وعنقها كانه "تنفك افلفقد الثلاثة ١١ عصى الله به فالىسماء من

وبالحاسد اللروان فانه انما شَصد غيره غالبا طمعا أها عنده ولعل افرادها منعالم الاق

اليس وفى الارض هن
فاسل وائا عرف عض

لانها الاس.ا ب الرسة المضرة إن عن الى عليهالصالاة والسللام لمدانولت على سورنان

سناد منة و تك مضه

ما انزل مثاهما وانك ان مر سورتين احب ولاارخى عتدالله مئهما بدتىامعوذثين

 0سورةالناس ل
مط

لانكلنفاثة شريرة فلهذا

فهاأ وابها عت 7

عر سم سم الله ارمن لر<م د

عرفت النفانات وذكر

عاشق لانك( ل غاسق لا

مس

يكون فايلهشسر انما يكون
والتاسين ودن لعدهم وبدلعلءه حدرث

عائثشة قاات كان رسو لالله دلى اللهعليه وسيل

اذا مصرض احد مناهله نشث عليهبااءعوذا 5

يث وانكر

فىنعض دون عض وكذلك

اعة التفل والنفث

كل :حاسد لا نضر ورك

فىالرق واحازوا امعد بلار!إى وال عكرم4ه لادنى نذااأن قث  3عنمع ولا يعقد

سد  ,ون  2وا

اخيرات والله اعلم

وقدل النفث فى العقد اعا يكونمدموما اذا كان  2راهضيرا بالارواح والادانواذا

كان النفث لاصلاحالارو احوالاكان وجب انلامكونمذموها ولا مكزوهاا بل هو |

4

إلة  3ومن شير حاشد اذا تخد » الحاسد هوالذئ عى زوال' تةلالمغير

ورا رن

ف ذلك

سهى فإذلاك ام الله تثال الءوذ ب

واراد الحاسد هنا الود

فانهمكانوا محسدون النى صلى اللهعليه وسام اوابيد  0الاأعدم و<ده

1ك

سوزة الا اف
ها وغى كا 1 2

ا

(سماشار نر )

والله سعوانه

كاك اعام :اف واسران كتانه

وهن شرحاسد 66

ت«فسير سورةالناس وهى مدنية وقيل مكية والاول اصح وهى |

يدن الا عصم الوودى

أصحجم و حر

0 #3

ابات وعشر

 0ال تشعرء ايده

ون كلة واسعة وسيعون حرفا
1

اذا حيد

الى صلى الله

ن عائمة

ش٠٠

0ترفس
0لم
ددن الماك ززنا و بالا  111111 (210ا

 .كيرا
 0اللهالر-منالرحيم)

(ذن شر اها لخلق ) اق

اتاد والمعلنان,وها

 1.يهل

(المزء الثلائون»

 9من شرماخاق  64خص عاالاق بالاستعاذةعنهلانحصار الشسرفية قان الامعس
حي كلة وشيره لساري الازء ومتعد والكدر والظلم وطبيعى كاحراقالنار واهلاك

او مصدرية ويكونا لق

المديع ف د(منشر فاق * لبلى عظم ظلامه مقونله الى غسق اليل واصله

دق الخ-اوق وقراًابو

الامتلاء شَال غسقت العين اذا امتلات دمعا وقيل السيلان وغسق ل ا

حنيفة رضى الله عنه من

ظلامه وعسقالمن شان دنا 59:اذا وعن © دحل طاديه فك 00

شر بالتتوبن وما علىهدا

لأوالصار ملشتكة وبعسرالدفع ولذلك قيل الأبلى اخنى للوبل و  10ه1

املعفعل يتأويل المصدر
ىو ضعار بدلهن شر
فم

اى شر خلقهاى هن

أخاق عرزاوزاة لأزةن
شر غاسداق إذا وفك)

الذادى ايل أذا إتكر

ا

وتو ل

طا فحة الكل *ثى افعن
عائشة راذلىله عنها اخذ

رسولاللةسلى الله عليدوسط

فالهيكسف فيغقووقوبه دخوله فىالكدوف ومن شايلنرفاثات افلعقد 00
افلىتعوذ انالقادر علىازالة هذهالظامة عن العالم قادر ءالىان يدقع عناعلمستعيد ماحافه

ومخشاه وقبل ان طلوع الضيع نال لجىا:لفرج فكما ان الانسان يننظرطاوع
الصباح فكذلك الخاائئف يترقب عجىءالتجاح وقيلى ان مخصيص الصيع بالذكر فىهذا

الموضع لانه وقت دعاء المضطر.ن واجابةالملهوفين فكانه بول قل اعوذ بربالوقت
الذى شرج هه م المهدومين والمقمومين وروى

عنان عباس انالفلق تجن فىجهنم

وقل هو واد فى جهثم اذا فجاستعاد اهل النار

هبذا
ر

2

ووحهه

أنالمستعيد والاعوذ

العذاب القادر عليه منشر عذاءه وغيره وروى عن ان عباس ايضا ان

الفلق الخلق وود هذا انا :بلانالله تعالى فاق ظلمات بحرم العدم باتحاد الانوار
وخلق مئهة الخلق فكانه قال قل اعوذ برب

جميعالممك:ات

 0ون جع

الحدثات

سدى ذاشار الىالقمر فال

4مشنر ماخلق © قبل بنذزءة اللي خاصة لانه م١خلقاهه حلفا هو شرامونلهلان

فاه لقا انار

الابه وباعوانه وجنوده وقبل منشر كل ذى شر وقيل منشر ماخلق

الم 0

لمأن والاان دير شر غاسق

ل

0اللهتال عنها

ووقوبهد<ولهفىالكدوف] :
واودادم ( وف شر من شر هذا فانهذا هوالغاسق اذا وقت اخر<ه الترمذى وقال حديث حدن يع

الافاث
لاتع فقىد) النفائات | فعلى هذا الحديث
النساءاوالنفوساوالماءات | اواخف فىاالغييوبة وقبل سعى به لانه اذا خسف اسود وذهب ضوء وقيل اذا وقب
السواحر اللاق يمقدن
دخل الاق وه ودر الشهروفىذلكالوقت نالسر الور عرنض وهدامناس

اراد نه القمر اذا خسف واسود ومعنى وقب دخل فىالحسوف

عقذا ف خوط وسفن
علينا ورقن والنفث

انف 3ريق وهو دايل
على نطلان قول المعتزلة

كان 0

السور

عر ماخلقا 1
ذىشر خاق ( ومن شمر

شمن نزول هدمانزو وقال ابن عاتن الفاضقاليل اذا وقد 1ك كل بظلمته
من المثمرق وقيل عى الل غاسقا لآنه ارد من النهار والفسق البرد واما امسبالتءوذ

دالنليل لان فيه شمر الاذات وشّل الغفوث وفيه م السعحروكلالقاشق الربا اذا

سقطت وغابت وقيل االناسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عندطلوعها فلهذا امن

بالتعوة من الرياعتدسقوطها 899ومن كلرالتقانات افلها »©ل

ناىلسو احر اللاق

سفن فىعقداطط حين برقن علها ودل والمراد بالنفانات حكات لكك بن الاعصم
اللاان تحرنالنى صلى اللهعليه وسُ والثفث ام

دل أنهالف نط

واختافوا حفوىازالئفث فالرق والتعاويذالشرعية المستحيةؤوزه امهورالمصنوابة

الابل اذا دخل وادبر (ومشير الافاثات)ال#ياتالاحذات الساحرات النالخات (فىالعقد

وفا(لتاعين)

ايان

ودورة الفلق؟

705

بومالقيامةوالاشعار بانهنقدر انبيزالاللهبهظلمةالايلعنهذا العالم قدر انيزيل عن

العانذبه ماعخافه وظلافلربههنا اووقع من سائر اسعالة لانالاعاذة املمنضار تربية
والاستشفاء بالتءوذ والرقى منقضاءالله وقدره بدل على ة

ذلك ماروى الترمذى

عنابن ابى خزامة عنابيه قالسألت رسول الله صلىالله عليهوسام فقات يارسول اله
رات رق تست ق ناواودراءانتاوق لها وهاه نعقها نهل راد تلات شيا قالهعى
سن قدرالله تعالى قال الترمذى ه_ذا حديث حسن وعن تمر نفر من قدرالله الى

قدرالله تعالى

1

وقد انكر بعض البتدعة حديث عائشة المتفق عليه وزعم اله محط منصب النبوة
وبشكك فها وان نويزه بنع الثقة بالشرع ورد علىهذا المبتدع بإنالذى ادعاه باطل
لان الدلائل القطعية والنقلبة قدقامت على صدقه صلىالله عليهوسام وعصمتهههابتعاق

بالتبليغ والمجزة شاهدة بذلك وتمويز ماقام الدليل مخلافه باطل واما مابتعاق عض
ادورالدنا وهو مايءرض

للشمر فغير بعيد انيل اليه املنامورالدنا مالاحققةله

وقد قيل اكنهان يمخيل وطى' زوحاته ولس بواطىء وه_ذا مثل مالتضخيله الانسان
فىالمنام فلا سعد انغيله فىاليقظة ولاحفيقةله وقل انه مخيل اليه انه فمله وما فله

ولكن لايمتقد صحة ماتذيله فتكون اعتقادانه على السداد قالالقاضى عياض وقدجاءت
فىنعض روايات هذا الحديث ميئة إنالتخر انما سلط على بدنه وظواهى جوارحه
لاعلى قلبه وعقله واعتقاده وليس فىذلك مابوجب لبسا علىالرسالة ولاطمنا لاهل
*وله ماوجع الرجل قال  6امىور * دوله طوجافعة
الزيغ والضلالة وق
ذكر بروى باللاء ويروى  1وهو وعاءطل اعلغذل واماالرق والتعاويذ فاقتدفق

اث من الترنان اواكذاانتا وودك فاىنث
يان
باك
الاحماع عل لدوان ذلك اذ
ويدل على ته الاحاديث الواردة فى ذلك منها حديث الى سعيد المتقدم ان جبريل
يند
دع
عروى
رق الأى( صل اللهعايه وسام ومئها ما

إن زفاعة الزرق ان اسعاء نت

عمش  1ت يارسول الله ان ولد حعفر سرع الهم العين افأسترق  0قال لعم فانه
لوكان ثئ سابق القدر لسيقته العين اذرحه الترمذى وقال حديث ع وعن اى

سعد الخدرى ان رسو لالله صلىالله عليه وسام كان بتعوذ وقول اعوذبالله منالجان
وعين الانسان فلا نزلت المعوذثان اخذ مما وترك ماسواهما اخرحه الترمذى وقال
حديث حسن غريبس فهذه احاديث بدلعال00

وانما المنهى عنه منها مكاان

فكنفهْراوشرك او مالايثرق معناء مالبس يعرنى لجواز انيكؤن ف2
اعام © واما التفسير وله ىّ وحل

والله

لعوذ رب الفلقاراد انعلا عدم وهو
5ا

|

قولالاكثين ورواية عنابن عباس لان اللهاللإلى ينفاق علنجع وسبب #خصيصه |

(الخرء الثلائون

1

جز 4 5.1ه

وهو يعم حمييعالممكنات فانه »الى فلق ظلمته العدم بنورالامحجاد عنها سها ما خرج
من اصَلّ كالءيون والامطار واللنات والاولاد و #تصعدنا رالصييم ولذلك فسر به

ومماضة لا فيه هن تغ رامال وددل وحدشة اللدل سمآورالهار ومحكاممة زامحة

| انه كان برى اانه با النساء ولايايهن قال سفان وهذا افدمالكون |1100
اذا كان كذلك عنذيد بن ارم قال سر رجل من الود النى دلىاللهعايهوسام

فاشتكى ذلك اما فاتاه <بريل فقال ان رحلا من المهود “رك وعقدلك عقدا
 13 2فارسل رسولالله صلى الله عليه وسام عليا فاستخر جها خاءها لها مل

كلاحل عقدة و<داذلك <فة فقام رسولالله صلىالله عليه وسام كانمانشط «نعقال
فا ذكر ذلك لاهودى ولاراء فى وحهقط اذره النسانى وروى انه كان نحت

صغذرة قالويئ قرفمو الصو واحر

وا حجنت الطلعة فاذا فنه مشاطة ون 103

صلى الله عليه وسلم واسئان من مشطه وقيل كان فوىثر عقد عليه احدى عثيرة

را نالار فلائازله هاتين السدورتين وعا (خدى عق 15 -
عَقَدَةَ وقل كان موغر

لشورة القلق حمتن الات وسورة انان ست لات تكن كا كرا الكالك
عقدة حتى انحات العقد كلها فقام الننى حلى الله عليه وسلم كانما نشط من عقال
وزوى الةالبك ستة اشهر:واشتد علية ذلك ثلآأث ,لآل .قنزلت المعودتان لام ١

عن ابى سعيدال+درى ان حبريل اتى البى صلىالله عليه وسلم فقال ياد اشتكبت
قال نعمقال إسماللهارقكمن كل ع يؤذيكوهن  20كل سس اوعين حات هه أله

يشفيك م

الله ارقيك

فصل وقبل ااشروع فاتىفسير نذكر معنى المديث وما قيل فيه
وماقيل فاىلسحر وماقيل فاىلرق

قولها فىالحديث انالثبى صلى الله عليه وسلم “عر حتى كان مخبل اليه انهيصع الثثىئ'
وم يستّعه قالالامام المازرى .مذهب ااهللسئة .وحتهور علماء الامة علىاثيات الجر

وازله حقيقة كقيقة غيرهمنالاشاء الثابتة خلاذا لمن انكرذلك ونق حقيقته واضاق
مابقّع منه الى خيالات باطلة لاحقائقلها وقد ذكرءالله فىكتاءه وذكر اله ئها يتعلم

وذ كربمافية اشارة الى الها يكفر ههوانه هرق بإن'ارء وزو جه وهنا كله1210
انيكون تما لاحقيقة لهوهذا الحديث الصحوح .صرح بائيانه ولا ستشكر فالعقل |
انالله تعالى مخرق العادة عندالنطق بكلام ملفق اوتركيب اجسام اوالمزج بين قوى

لايعرفها الاالساحر وانه لافاعل الاالله تعالى ومابمع من ذلك فهو مادة احراها الله
فال

على بل من نشاء دن عماده ان كلت لهات

مه

هل هو شضاءالله وقدره املا

فانكان سَضاءالله وقدره فكيف يامى بالاستعاذة مع ان ماقدر لابد واقع وانم كه
سَضاءاللٌ وقدره فذلك قدح القدر فلك كل ماوقع فىالو<ود هو بقضاءالله وقدره

)6

اله

٠

1

ر ةلفلف 1

د

اللاهلرحمنلحم ام
جا سم

و قل اعوذ بربالفاق  43ماشاق عنه اى شرق

ا
عنه كالفرق فعل ععى مفعول

هذهالايلة لمير مثلهن قط قلاعوذ برب الفاق وقل اعوذ برب اأثاس فيه بيان عظم
فضل هاتين السورتين وفيه دليل واضع علىكو هما من القرأن وفيه رد على من
نت إلى ان سعود حلاف هذا وفه نان أن لفظة .قل من القزان إنضًا وانه من

اول السورتين بعدالبسعلة وقداحتءت الامةعلى هذاكله بمدخلاق ذكر فيه ( خ ©

عن دن حييش قال سألت أب.ىنكس عالنمموذتيينااقبلاتالو لند اناخاك امبسنعود
ول كذا وكذا فقال سات رسولالله صبىالله عليه وسلم ل كلل نقلك أخن
تقول كاقال رلساولله صلىالله عليه وسام وفى رواية مثلها ويلذكر امبسنعودعن

عبدالله بن نت قال اصابنا طش وظلة فالتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سماللاهلرحن الرحيم)
(قلاعوذربالفاق) اى

يصلى بنا رج فةال قل قلت مااقول قال قل هوالل أحد الله امعد والمعوذتين
وى وين نصم تكيفيك كل ثىو»فى رواية قالكنت مع رسوك الله صلىالله
يه وسام بطريق كك فاصيت خلوة دن رسول اللهدلى اللهعليه 0
عليه

فدنوت مئه

وباسناده عن ابن عباس

حتى ميا *ثم قال ماتعوذ الناس بأفضل مهما اخرجه النسان عنحابر عثله ومعنى

قكوله تالى (اقل إغواء

الطش والطشيش المطر ااضعيف وهوقول أنىالدرداء

برب الفلق ) سول قل

دج لدمالله الرحمن الرحيمدم

باد

 #قوله عزوجل  #قل أعوذ بارلبفاق © قال ان عماس وعائشة كان غلام هن

وقال الفلقهوالمجع

مشاطة ران رسول الله صلى الله عليه وسام وعدة من أسئان مشطه فاعطاها الموود
تسوروه فهاوثولى ذلك اييدين الأعصم رجل من الهود فزات

الخو ران

وبقال فجالبنارويعال

قنه

هوواد فىالنار

 ) 03عن عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم “بحر حكتاىن ميل اليه انه يصنع
اذا كان دَات يوم

وهو عتدى دعاالله ودعا هه تمقال أشعرت باعائشة اانلله قد أقتاىفيااستفترته فيه قلت

وماذاك يارسولالله قال حاءنى رحلان كلس احدما ارادع  "1حرا عند رحل
ثمقال احدما لصاحيه ماو جع الرحل قال مطدوب قال ومن طبه قاللبيد بن الاعصم

البودى من تى زريق قال فهاذافال فى مشط ومشاطة ويتع طللية  35فال ذفان ذا
ن الرواة د عن قال سر ى زريق فذهب ال
 0قال قَّ بترذروو ان دد ع

صل الله )

عليه وسام اناس دن اكعاءه الىالثر فنظر الها وعلها حل م رجع الى ا

هز)
ءك ن
اقلهالك

فال

نقاعة الناء ولكان لها رؤس الثش.اطين قات يارسو لالله فار <ه

فال اما نافقد -عافانىاللهوشفاق

وخفت

ه شراوق روا ب ةه للتؤارى
منذ
إنائر على ||:أس م

امتنع اوشساتلعيذ

رب الفلق ربالاق

الهود مالي صلى الله عليهوسام قدبت اليه الهود  -بزالوابه حتى اخذ هن

الثئ' والصمنعه ا

وادى حيثم اوجب فيا
سم اللاهلرحمن الرحيم)

لفلق <تى يا  6قل اعوةرثا الناس
فتَال قل قلت مااقول قال قل أعوذبارب

مخيل الله فمل الى وماقءله <تى

الصيم إو الخلق ]وعتاو

|١

لك وصفه يانمهعيعبصيرعبد متكلم
ذف
وفؤذلك وصفهبانوحى لانالمتصف بالقدرةٌ والعلم لأند وان ون حيا و

الىغير ذلكسمفناتالكمال, .اذاويكن موضوفا بها لكان موصونا باشدادها وى غائك)  10100 1
الحدون فيسل اتصاف القديم بها وقوله احد وصف بالوحدانية وننىالشريك وبانهالمتفرد بايجاد المعدومات

والمتوحد بعلم .الخفيات وقوله الصمد وصف بانهلالياسمحتاحا اليه واذا لمبيكنالامحتاحا اليه فلهاوغينحىتاج
الواحد ويحتاج اليهكل احد اوقوله لبد تاقليه والجاننة.وقوله ويولاد نق العدذوث وودفك القذم

انلىكفء وهو امثل فالماضى لابدل على
والاولية وقوله ويلكمنلهكفوا احد نقى انيائله ثى* ومن زعمان
ىلحغاليقهدتلاهانه اذالم يكن نهامغىلميكن فاىلحالضرورة اذالحادث لآيكون
نفه للعال والكفار بدعونهف ف ا
كنوًا للقدم وجاضل كلام [الكدرة يؤل الىالاشراك والنشبيه والتعطيل والسورة تدقع الكل كاقررنا واسنحسن
سبيويه دم الظرى (١الحزءالثلانون) اذاكانمستقراحمر ؛ >١2 اى خيرا لانهلماكان محتاحا اليه0

تمن اول الا اس ||خرة فقوف ونالا
0
لافضلة  0ذا.كاث |واوا ول
افوافاضلىة لا انلتأخير جاء فىالاحشدقياثل اهنهذاءاتلعسدولرةثلثمعالققصرراهنا ذفاجنيعماقالصمداهرف ماحلصالوهررةة وفاىلسرادناعللى من المد فيا

ذ © دن[عقلاىئدس ولالاحكام |
ومن عدلها بكلة:اغتن القصوة بالذات من لك قدا

ل للفضلات وانماقدم

0

فى الكلام الاتصع 3

عليه وسلم اله س
مع رجلا بقَرؤها فقال وحبت قل اوناك وماجبيت قال

الكلام سيق فى المكافاة

وجدت لهالنة

عن ذات البارى مححانه
وهذاالممنىمص.هوصسكزه

هوه_ذا الظرف فكان

صلى اللهعليه وسلم قال قال الله عن وجل كد

اتلقادهيمعهوكانابوءمرو

وايكنله ذلك قاما تُكذييه ايائ فتوله لنيعدى كابداى ولسن اولالخاق بأعون

إن أدم ول يكن لهذلك وع

اىحد
سبحي الوقف عل
ولانسشتحس الوصلقالعبد ولميكنله كفوا احد واللهسبحانه وتعالى اعلم

على هدن اعادنه واماشعه اياىفقوله اتخذاشولدا وانا الاحد المور الذى ميلد ولمبواد ا

الوارث على هذا ادركنا

ا #4الفسير سورة الفلق وههى مد سسة وقبلمكية والاول اصح وهى »*

القزاءرواذا وضتل لوث
تكب احودف

21

كقراءةعز يرابناللهكذؤا

0

© حاميسات وثلاث وعشرون كلة واربعة سبعون حرفا #

( م ) عن عقبة عبانمص ارنسول الله صبىالته عليهوسام قال المئر آيات أأزات

اسكونالنابو! 12 04حمزةوخلف كفوا مثغقيلةر*»موزةحفص الباقون مث»ةملوةزةوفىالحديث

(هذه)

دن قراسورة الاخلاص فقدقراً ثلثالقرأن كَلعلىنوحندالله ودّكرصفاته وعلى الاواص والنواشى وعلى القصص
دت
جةرقد
نسور
والمواعظ وهذه ال

التوحيد والصفات فقدئضعنت ثلث القران وفيه دليل شرف عم التوحيد

وكيف لايكون كذلك والعام يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا العام هو اللهوصفاته ومامجوز
عليه ومالانجوز عليه ها طنك بشرفمئزلته وحلالة محله اللهم احتكرنا فىةزاملعالمين بك العاملين لك الراجين

ات7
لثوابك الخائفين من عقابك المكرمين بلتقائك وسعع رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجلا شعراوقل

فقال وحيت فقيل يارسولالله ماوجيت تالوحت ل اهلجنة سفوإرة الفلق مختلف فويهاى خس آيات؟*
ولاند ولاشبهولاعدل ولااحد يشاكلهو مال لميكناكواكار  .افملكو السلطان #ومنالسورةالى اانا
وششرون
فيها الفاق وهى كلها كك وقل مدس ةة آيائها خس وكلاتما ثلاث ع

وحروفها تدعة وستون رذ

ولأبستغتونعئهوهوالغىءنهم

0

(ياد) لانهلاحانس (دور:ةالأخلاص؟

حدتى تكوزلة م حلسه

مطلقا وكلماعداه محتاج اليه فيجميع جهاته وتعريفه اعلمهم بصمديته خلا احدبته | ساة وار 0
وتكرير لفظالله للاشعار بان منلم بتصفف باهللستحق الالوهية واخلاء املة عن عل هذا الم طول إن
العاف لانها كاأتئعة للاولى اوالدايل عليها © لميلد © لاله ل مانس ولم شتقر

00

الى مايعينه اوتخلف عنه لامتناع الحاحة والفناء عليه ولعل الاقتصار على لف الماضى

صا حة (ولبواد) لان كل

لوروده ردا على من اقلاملاتكة بناتالله وال انالله اولطا اك
وذلك لانه لاشتقر المثى' ولابسبقه عدم  #8ولميكن لهكفوا احد  #اى ول يكن
احد يكافئه اى عائله من صاحةاوغيرها وكان اصله إنْيؤ ذر الظارف لانه صلةكفوا

لكن لاكان المقصود فى المكافاة عن ذاته تمالى قتدمدا للاهم ويجوز انيكون
د  ..الشكنق كفواراونخيرا ويكونكةواحالامن ايحد ولمل زيط اابللثلاث
العاطنف لانالمراد منها نتى اقسام الامثال كك واحدة منيه علبها بالملوقراً |
بن مم الارسوك قدخات منقبله الرمل وان سرشة ا ١لان الطثام وقيل |
1د الدى الس بأجوف شيا احدها دون الاننان وه شار اجادات الصلة
الاق اشرق كن الانان زاغل بمنهوعو الازئ <ل وعن وقال انين اك

ولد ول تكن له

مولود حدث

وم

دا

قدملااولاو دوده اذلو"

يقكدنعا الكانحاد'ًالعدم
حادنا لافتقر الى محدث
وحكزا

اناق واثااث

فؤدى الىالتساسلوهو

باطلوليس بجسملانهاسم

مركي ولامخلو حينئذ
من إن حضفة ندر م4

الصو الذى ليملد وبلوملد لانهن :ولد حعوت

ومن عوت «ورث مله وروى

خا فاوناك كن الى ازائن ,عدي بن لقال الصين اهو العف الثنئ انتم
ودده وججى روابة ء اكات إنضا وال هر (التسوالدى كن فيه جايومصافالودد وقبل هوااسيد المقصود فىجمع الحواح اك فىالرغاف الستان ه
عند المصائب وتفريح الكرب وقيل هو الكامل فىحميع صفاته وافماله وتلك دالة
عل أنه المتناهى فى السودة والشسرف والعاو والعظرة والكنال والاحسان ول

الصور الداى الاق بمدقناءخلقه وقل الصيبا الذى الدس

فوقه احد وهو وول على

بصفات الكمال فكونكل

 53كت

الهين او غير

متصدف بها بل باضدادها
*ن جعات الحدوث وهو

محال ( ولميكن لكهذوا
احد) ولمكافئه احداى

وقل هو الذى لاتمتريه الافات ولاتغيره الاوقات وقيل هوالذى لاعيب فيه وقيل

امعد هو الاول الذى ليسرله زوال والا خر الذى ليس للك انال والاولى ان

ذا وحى اله ماحتوى على

حمل انض الصعد على كل ماقبل فه لانه تكله فعلى هذا ستضى ازلايكون فى | صفاته تعالى وله هوالله
الو دود جعد سوى اللهتعالى العظم القادر للكل وانهاسم خاص الله الىانر دنهله

الاسماء الحسنى والصفات العليا ليس كثله ثى وهوااحعم البصير  #قولةعن وجل
«لم يلدوم يواد© وذلك ان مشمركى العرب الوا الملائكة بناتت ألله وقا! تالمهود
ع

|نالله وقالت الاصارى المسيج |نالله فكذيهم اللهعنوحل وافى عن تفسه

ماقالوا شوله مياد لعى كأولد عدسهى و عسل

ولمبواد عا

ان مدن ولد كانله والد

فى عنه احاطة النسب من بع المهات فهو الاول الذى لم يتقدمه والدكان عنه

اشارة الىانه خااق الاشياء
وفاطرها وثى ظّ ذلك
وصفه

نانه قادر عالم ان

الخحلق س_تدعى القدرة

والعام

لكونهواقماعلى غاية

لكنله
وهو الا خر الذى لميتأخر عنه ولد يكون عنه ومن كان كذلك فهو الذى ي
الذى

(لم لد ولمبولد )

كفوا احد اىلسرله مخلنقه مثل ولانظير ولاشيه فنفى عنه بقوله © وليكنله
د ( خ ) عن ابى هريرة ان ان شول ليمرث ولم بورث
كفوا احد © العديل والنظر والضاحية .والول

وهال ليملد ليس له ولد

111111

والد فورث عنه الملك ( 5نلهكفوا احد) شول لبكنله كفوا احد اسرله ضد

ماحزا والعماجز كرون الهاوانقدر احذاهاة نالا 2

فألاحر بكررالا وانقدرا ح.ما فاماانبو حداه التعاون

فكوزكلواحد منهما (الجزء الثلانون) تا الىاغانة الا حو -ر 02

فكون كلواحد منهما عاجزا وان

قدر كل واحد منهما على | بدل اوخبر نان يدل على مجامع صفات الال كادلالله على حميع صفات الكمال
امجاده بالا-تّقلال فاذا
| اذ الواحد اقيق مايكون منزه الذات عن اتحناءالتركيب والتعدد ومايستازماحدها
اوحده احدهاناماانسق
|كالخسمية والتميز والمشاركة فىالطقبقة  ون<واسنها كوجوت الوتجود والقدرة الذاكة
الثانىقادرا عليهوهو #ال

وانم ببق غينئذ يكون
الاول ميلا قدرةالثانى

فكون غاجرا ومتهورا
نحت نصرفه فلايكو نالها
فاانلقاوتاحد اذا او<د
مقدور شسه ققد زالت

قدرته فيازمكم ان يكون
سله
فحم
شدقد
ناح
هذا الو
عاجزا قتلالواحد

اذا

أوحد مقدور نشسه فقّد

والشكية التامة المقتضية للالوهية وقرى“ هوالله بلا قل مع الاتفاق على انه لابد منه
فىقل ياايهاالكافرون ولا

وز فىندت ولعل ذلك لان سورةالكافرين مشاقةالرسول

| عليهالسلام وموادعته لهم وننت معانية عمه فسلنااسب انيكون منه واما هذا فتوحيد

شول به ثارة ويوض نان باغو اله [خرى غ 3اللهالخيد © السد الصدرو لقم
الضاضن انممنصمداليهاذا قصدوهو الموصوف

بهعلى الاطلاق فانه يستغنى عن غيره

اخرهالترمذى وقال وقد روى عن اب العالية انالنى صلىالله عليه وسام ذكر
اليْتَم فقالوا انسب لنا ربك فأناء خبريل بهذء السبورة تلهواقه اد وذكن وه

بكب وهذا اع وقال ابن عباس ان عامس إن الطفيل
| ول ي كذر فيه عن انى ن
واربد بن ربيعة انا النى صلىالله عليه وسلم فقال عاالصام تدعونا ياعممد قال االلىله
قال صقه نا امن ذهب

هو

أممنفضة ام م

حديد امهن خشب

وعالت هذهال_ورة

نفذت قدرته ومن نفذت ' واهلكالله اريد بالصاعقة وعامينابالطاعون وقد تقدم ذكرهما فى-ورةالرعد وقّل
ا عاحزا

| حاءناس مناخبار المهود الىالنى صلىاللهعليه وسام فقالوا دف لناريك لملنا نؤمن

واماالشر كفانفذتقدرته

ور ا
فلانكّالله :تغالى انزل 'فنساهلتوراة افاخيرنا .من اى دى؟ خووهل باكلن

بل رالثت قدريه إسلب

ومن ورث الربوسة وأنورثها ذائزلالله هذهالس_ورة قل هوالله ادد لعنى الذى

قدرنه كم

كدرة اتا فككان ذلك
غِيرا (أنّااتير)
وى

0

2

مقعول

هو
0

لاا و

0

عنه هوالله الواحد

الالوه.ة والريومة المأوصوف بصفابلكمال والعظمة

المنفرد عن الشيه والمثل والنظير وقيل لاوصف أادد 0
رحدل 1

اتدل بل اح

ددعم

غيرالله تعاللى فلاشال

صقة من صفات الله تعالىاستار مهافللا 0

وها

ولاحد ولاسككان وقيل اذ
| احد والفرق بينالواحد والاحد انالواحد يدخل ا

وهوالسيد المصمود اله | الواحد إستعمل فىالاسات والاحد فىاللى تقول فاىلاثيات رايت رحلا واحدا

فاىموا والءنى هوالله
الذى تعرفوله .وشرون

اله خالق

السموات

والارض وخالقكم وهو

واخد لاشراك اد ور

وفىالزىمارا يت احدا فتفيد العموم وقيل الواحد هوا منفرد بالذات فنلضااهيه أحد

والاحد هوالمةرد بالمنى فلايشاركه فيه احد  #اللهالصمد © قال ان عسالصمد
الذى لادوفله ويه قالجماعة دن المفسرين ووحه ذلك من حدث اللغة انالصمدالثى”

المصمدالصاب الذى لش نه رطوية ولارخاوة ومئه شال السداد القارورة الصار

١

8

تاام ويتعالىالله جل وعزعن صفات
ذان قشر الصد بهذا كان من صفات ال

الذى امعد البدكلعخاو | ابشحية وقيل وجه هذا القول انالصمد الذى ليس بأحجوف ممناء هوالذىلاياً كل
ْ

(الله الصمد) الس.دالذى

قد أنهى و

ا

| ولاشرب وهو الغنى عنكلثى فعلى هذا الاعتبار هوصفة كال والقصد شو لهالله

ا | الصور التنبيه على انه تعالى مخلاى هن أندوا :له الالهية الاشارة مله تعالىىالمسج

اليهوالحلائق وبعالالصمد الذىلاياً كل ولابشر وببقالالصمد الذىلس باجوف ونال الصمد الصافى ( ان)
<ل
ديس
ملذىل
دمدا
للالص
بلاعيب وبقالالصمداالدمو قالالتعدالباقو يقالالصمدالتكافىو ما

ولاخرجوبعالالصمد

0ا"ملا

( سماللهالر نحالرحيم) ق(ل هوالله احد ) هو ضمير الشان والله احد هو الشأن كقولك هو زيد منطلق
و لد
ل هواارقع عالاىبتداء والخبرهواخلة ولايمتاج اىالرا جع
لمان هذا هو اناه واحد لأَتانى
لانهلل لمر تولك ززيد غلامك ا
فنه هو المتداً فىالمى وَذَلِكَ اقوله الله أحد هو الشأنالذىهو 3

و0

عنهو لمسكذلك زيدابوء منطاق ١ -  1افانزيد واججلدبدلانلسورةالاخلاس ؟ علىمعني مختلفين فلا

نما يصل نيما عن /
 #قل هوالله احد  04لاشان كةولك هو زيد منطلق وارتفاعه بالانتداء

له ولاحاتة االلىمسائد لانها حى هو أو' 1كل غنة االذى سالقوق
عنههوالله اذ دوى الاقريقشاالوا ياقدصف لناربك الذى بدعونااليهفتزلتواحد

للصفات فهى ١ثالة

رمس ثلانةاير اء وقيل معناه ان ثواب قراء ها مرة

بتضاعف قدر ثوابٍقراءة ثاثالقر ان بغير تضعيف * قوله.تقالاها اشساتلقلاتالشىء

عناس رذئ الله عنلهما
قالت فريش ياشجمد صف

لناريك الذى تدعوانا

الله فتنزلت بعنى الذ
مائو فى وصقه هوالله

تال وعل هذا] 1

 6-5اى عددته قليلا فياه ونظرت اليه بعينالةلة قل عبت قلهوالله احدسورة

خير  1ذوف

الاخلاص اما لانها خالصة لله تعالى فى صفته او لان قارها قد اخلص الله التوحيد
ومن فوائد هذهالسورة انالاشتغال شّراء تا شد الاشتفال بالله وملازمة الاعىاض

هو احدوهو عىمواحد

اى

واصله وعدد فتقاالواو

عما سوىالله تعالى وهى متضمنة تنزيهالله تعالى وبراءته عنكل مابليق به لانها مع

هزة لوقوعها طرفا

قصمرها حامعة لصفات الاحدية والصمدانة والفردانية وعدمالاظير © عن انس عن

والذلل عل اله .واتمد

البى اصلىله عليه وسلم قالمنقرأكليوممائتىمرةقل هوالله احد حت عنه

محنهة العقل انالواحد

ذنوب حمسين سنة الا انيكون عليه دين وفى رواية عنه اعلننى صلاىللهعليه وسلم

اما انبكون فىتدبير القالم

قال من اراد انام علىفراشه فنأم علىعينه فقرا قل هوالله احد مائة مرة ذاذا كان
بومالقيامة يقول الرب جحلاله ياعبدى ادخل عنيينك اطْنة اخرجه الترمذى
وقال حديث غىبب  #وعنه ان رجلا قال يارسولالله انى احب هذهالسورة قل
هوالله احد قالحبك ايها ادخلك الخنة جاهخرالترمذى © عنانىهريرة قالاقات

وتخليقه كافيا اولا فانكان

والناقص لايكونالهاوان

رسو لالله صلى اللهعليه وسام وحبت قلتوماوجِدت قالالنة اخرحه الترمذىو قال

ولانالعقل شتضى احتياج

حديث حسن غريب تيع والله سحاته وتعالى اعلم عراده

المفعول المذاعل والفاعل

مع رسول الله صلىالله عليه وسام فسمع رجلا برأ قل هوالله احد اللّةالصمد فقال

جوع دسم الله ارلمرنحيم 2ه

غير حتاج اليه وذلك نقص

0

الوا<د_دكاق وما وراء

قوله عن وجل 99قلهوالله احد © عن ابى بنكمب انااشمركين الوا لرسولالله
صالله عليه وسام انسب لار يك ذالئازلله قل هوالله احد اللهالصمد والصمدالذى

ليلد ولم يواد لانه ليس ثى' بولد الاسهوت وليس شئ يموت الاسيورث وانالله
لاموت ولادورث ولميكنله كفوا احد قال يكن لهشبيه ولاعديل اليل قوير ش

اماان هدر علام

كاقاكان ال جاتنا

الواحد قلسن عدداولى

من عدد فيفضى ذلك الى
وحود اعداد لانهاية لها
وذا محال فالقول بوحدود
الهين ال ولان ادها

من افعاله (داوخا ”لا س) عن الا خر اولا شّدر فانقدر لازمكون المستور عنه جاهلا

وو دفانمشدر واحد مهما علىاجادة كازكلواحدمهما
لهعاجزا و لانا لوؤرظ  1معدوما يمكنال ج
نه
"
واذلم عدن لزم و

الرحجنالرحيم)وياسنااذه
(سم اله

٠ناى دى ا

ع نانء ماس فىقولهتعاى (قلهواللةاحد) وذلكانقر بشاقالوا ياد

من فضه فائزل اللهئى سان صفته ولءته فقالقل باعمد

صف انا ريك

قر !شن هواللهاحد لاشر بكلهولاولدله

(الخزء اللانون؟
1
ور

سد 1 111

سورة بدت ردوت ذلا جمعاللبه وبين ١:ولي

نار

ا

7

 0سورة الاخلاص عتلف فبهاأ وابها 0

0
 815الشد

وإلادة من ودع كل منتلها -ررات ف عنقا ول

يا

قلادة فاخرة قالت لانفةنها فىعداوة محمد سلىالله عليه وسام واللهاتيك اعام

وهشل مدسة وههى أدبع0
ك
نفسير سور ةالاخلاص وهى ل م
وحمس عشرة اللهاوسيمة وار دون حرفا ©

 #٠فصل ففىضلها دم
(خ) ع نن أن سيد الخدرى إن نر كلا جع

رحلا ها قلهوالله ادن إرددها

| فل اصيح 2اء الىالتى دإ 2لااللللههعلعهه وسا السامقدو ذاكله وكاز ال حل :اهنا نال |
“ 9سورةالاخلاص اربع رسولالله صلىالله عليه وسام والذى نفسى بيده انها لتعدل ثلثالقر ان وفىرواية
آيات فككه عند المهور
ودقل مدية عند اهل

النصرة 10

ومن السورةااتى بذكر

فها الاخلاض :وهىكا

كيةآيانمااربع وكانها

خسعششرة كلةوحروفها

سبعة واربعون حرذا ©

قال قال رسولالله دلى الله عليه وسلم لاصحابه أبيجز أح دع ان برأ ثلث القرآن
| فىللة فدق ذلك عايهم فقالوا انا بطق ذلك يارس_ولالله فقال قل «والله .احد

الله الصعد ثاللثقر ان (2م) عن ابى الدرداء ان النبى >لىالله عليه وسام قال انالله
حزا القر ان ثلائة اجزاء تممل قل هوالله احد جزا هنالقر ان (م» عن ابى

هربرة قال خرج علينا رسول الله صلىالله عليه وسام فقال اقرأ عليكمثلث القر ان

فقرأ قل هوالله احد الله الصمد حتى ختمها وقد ذكرالعلماء رخو اللهعنيمىكونه
صلى اللهعليه وسام حمل سورةالاخلاص تعدل تأثالة زان اقوالا متناسية متقارية

فقل انالقر ان العزيز لابعدو ثلاثة اقسام وهى الارشاد الى معرفة ذات الله تعالى
وتقدسه اوصفاتهواسعاه او معرفة افعالهوسنته مععباده ولما اشغلت سورةالاخلاص
على حك

هده الاقسام الثلاثة وهو

التقدس

ارا

رسول

الله صلى اللهعله وسام

اوحدا قثاذثة امور لاكون املا
| نتلثالقرآن لان متبئ:التقديس :نانوك
هن هو من نوعه وشبهه ودل عليه قوله لميلد ولاكون حاصلا تمن هو نظيره وشيبه

ودل عليه قوله ولبواد ولايكون احد فىدرحته وانلميكناصلاله ولافرعا منه ودل
وها
فنل
كليك
عليهقولهو

احد ومع ذلك كله قوله هقولالله واححمدلتهوتفصيله

هوقولك لاالهالاالله فهذا سر من اسرار القر ان المجيد الذى لانتتاهى اسراره ولا

تنقضى عحاسيه وقالالامام رأالدين الرازى للعالغرض منة انيكون المقصودالاشرف
فىحميعالمكرائع والع.ادات معرفة ذاتالله حل لاله وتعالى علاؤه وناؤه ومعرفة 
صفاته ومعرفةافعاله وهذهالسورة مشية على معر فةَذاتالله تعالى فلهذا كانت هذه

السورة معادلة لثلثالقر أن وال الشيخ عحى الدين النووى رحمه الله قبل معنا ان
القران على ثألاية قماء قصص واحكام وَسَعَاكدَات تعاللى وقل هوالله ادر متئضة ا

(للصفات)

كر والدسين  0الل هوكان لامحالة وانثراخجىوقته ) دَاتَ لهب ) وقد

(سيصيىنارا) . 8د ذل سََّيهلىا رع ىعن

(واض  0مه ام  22لليت حربا خذت ابىسمفيان (حا لهاخط ى) كانت دل
فيطربق رو لالله#لى أللهاعغاة

وقوعه 77

سو

دده

و

7ه

ويل

و«نالشوك و

حرمه

قشى
أكانت
#سورةانالمت

اا
اه
ة

العداوة بيناللاس واصن

ناراذاتاهب © اشتعال بريد لادحم ولدس فيه مابدل على

100

الايل

ئة ورعطل |لاز
ام
بم
ن

:

| عاصم .ل الأعاب على

انه لابؤمن

طوا  5ان كن

1

صلها للفسق وار"

0-7-0

 0وام انه  4ععاف

سي على بالضم مما

:

وهدشددا

5

الشكن فىس.هلى اومدّدا وهى ام حملى اخذت اى-فيان

ا

١

2

القراءة وقد بوس_ل الى
رسول الله دلى اللهعليه

هلا علىابذاءُ اوالنعيةؤانها توقد نار الخصومة اوحزمةالشوك
حوحم
وام
زااسل
عليه
والحسك كانت محملها فتتثرها باللالى فيطراق رسول الله صلىالله تعالى عليه وسام
ر
حل

1

[[الشم وانااحب هله

لاملةطب »©يدنى حطب حهنم فانها كانت تحمل الا وزار بعادةالرسول |
اح

وقرا عاصم باللصب ءالىنشم  0فيحدها <.لل منهسد

3

1

وسام مجميل من احب شنم

امملل وعلى هسذاوغ

١غ عا مسد ا قتل

الوقف على اصرانه لانها

3ماحوازاوتصويرلها بصورةاططابة
قلق الى مجدوله وهى ترش ل
فاشو

عطفت على الضءير فى

إلى مال ااطرقة وتربطهاء.ق جدها مقيرا 'لثيانها اواسانا طالها فئان جهم حبك

سيهلى اى سيصلى هو

واعزاه والفلدر اع '
حمالة الحطب وغيره رفع

ثماوعده بالنار فقال تعالى © سيصلى نارا ذتاهب 4اىناراا 5 0-0ح|الةالحطي علىانها خير
نى ام ميل بت حرب إن امية اعت ابى سفيان بن حربتمة معاوية اببنيسفيان وامرأته اوهىخالة ف(ى
1ن م34
حندها عل :ف

وكانت فىنمايةالعداوة لرسولالله صلىال عليه وسام © االلحةعاب © قل كانت

الل

ل الشوك واطسك والعضاء باللإلى قتطرحه فىيطر يق رسولالله صلى الله عليهوسام
واكداءه لتؤذهم بذلك وهىروابة عنان

الذى فل منالمالفتلا '

عباس فلت انهاكانت هن ست العزوالشرف

شددا من 'لفت كزا شن

'
0هما.والمء1نى فى
<إد اوغبر

فكيف ليق بها حمل الحاب قلت محتمل انها كانت مع كثرة مالها وششرفها نفمىاية
2ل والبة فكان الها مخأها على حامللخطن ننفتها ومحتمل انها كانت عمل

حدها

5

للف لشدةاعداوم  ]1لرسو  5لاللةه]ىْ الله عل:ه وسامع ولارئى انننساتعان ,ذلك ناخد
1

2

:

الكزمةهن الشو كو بعلها
بون-
اعل
خاطم ش
فاىحل.ده

وتوقد ثارها مان وقدااثار المططب شال فلان لطب على فلان اذا كان يغرى به وقيل
حمالةالخطايا والا نامالتى حماتها فعداوة رسول الله صلى الله عليه وسام لانمسا كانت

لط ومصيرها الىالتار © فجىدها © اى عنقها #8حل من.سَدٍ  #قال ابن |
عياس ساساة هن حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل منفها وتخرج مندبرهاويكون |
من <ديد وتلا حكما وافل هو حل من ليف وذلاك الحل ا

هوالذى كانت تحتطب هه فينما هى ذات نوم حاملة الجزءة اعبت فقعدت على جر
تريح

ذبها دن خلفها
اناها مطاك قوذ

لكل فىالا

ذاهلكي_ا وقل

هو

حيل 0

ات

عد

3

مسد

دن

ا
'لحمال وانما حمل تلك

بل كله هى بننفسها وقيل كانت تمع بالنمية وتئقل الخديث وتلق العداوة بينالناشس

ارما فوعنقها حلت

اه

اين

يحقيرا لها وتصويرا لها
سول بعض الطابات
زع  6ذلك 7 0

الها وها فى بدتالء
والشرفوؤمتنصسالئروة
والحدة  0اعام

|

خرة'(نارارذاتلهت) تشفل ونشط ارام اة) ممه ام حلة  52حرث:نامة ( خالة

الأك) اله التعية كانت ععى بلنعية بنيالسلمين والكافرن وهال كانت كا بالشضوك قتطرخة
ار خ(نل :منسد)
انقلهاثف
فىطر يقالاىلصللعليه وسلم اللىمعجد وطريق بالمسلمين '(جفدىها ) فع

وشناقلفهىارزسن منليف" 'الذى افك أنه وماتت
ل دن ان ع

اوت

وحضل

شلك

كت لد

2

0

بداه ها .٠ 0ا

أد ف
يك خاته كقوله عاقدفت بداك ومعى ونب

وكان ذلك

ىر ؤي موه ]يه حزاه * جزاء الكلن الاويات

وق اىجز

وقدفمل * وقددلت عاءه

عله 0 1

ساءنو در ضىالله
ماءة
قر

انين جمعاقاربهفانذرهم فقال ابواهب نا لك الهذا دعوثنا

واخذ جيرا ليرصهبقارا توقيلالرادبهما دناه واخراه وانماكتاءوالكنة  21مة
عنه وقد ب رونى انه
| لاشتهاره يكنيته اولان اسعه عبدالترى فامتكرء ذكرء ولانه لماكان هن امات |
اول اندر ع يلد
كانت الكقة ازوف كاله اولاني قرلة ذات ل  000 5انىلهب سكا
الافربين راقلصفا وقال

ار

صيمااحاه واسجمع اله
الناس من كل اوب قال

حزاق

عليه الصلاة وال_لام
باتى عند

حزاه الله سم

وبدل عليه أنه 1

ااطلب ياى

0
ان ا م اذا
مصدق قالوا لم 0

احدق به العير لك انو لهب بالعدسة العاد وقعة يدر بأياممعدودة ورك
3

فقال ابولهب الك الهذا

انئن  7استأجروا 5

كن حى»
السودا ٠

وسرت

9

ميا ثلانا |

دقلوم فهو اخارء عن الغيب طاشه

فماستعليه قرش لدبت 0 5
كا ل فنادى ياصباحاه ء

ونا لت ا كاك

اسمهتاسمة عند العزى

وقد الب اوالاول اخبار

 0ندآه والثاىق عن أسدلة

والاماع اوعمله الذى طن انه سقعه اوولده عتة ول افترشة أنكن فىطر بق الشاموقد |

تذرلىم بين بدى الساعة

بها ادلواسم اولكراهة

حر:انه

نأ حر اءالكلاب العاويات وقدفمل

مااغنى عنه ماله © ننى لاغناء المال عنه حين نزل به التباب او اسستفهام اتكارله
كام  6وك ه او مكسوبه بماله املننتائوحالارياح والوجاهة
رلها ]لسن 09ين

هذا الل ١ 1كم

والتكتية تكرءة لاخمار

اولك

أجل عزن

أوطالة  9رك

> اخار

لعد دعاء والتعبير

ومعى35

والتئاب هوا سار المفغى الىالهلاك والمراد املنيد صاحها ولة يدنه

وذلك على عادةالعرب فىالتعير سِءض الى

عزكله وجميعه وقل انه رى

الاب صلىالله

أ

عليه وسام حجر فادى عقيه فلهذا ذكرت اليد وانكانالمراد <لةالدن فهوكقو لهم

اولازما لهالى نارذات لهت خسرت يده وكسبت بده فاضيفت الافهال الىاايد وايواهب هو عبد العزى بن عبد
فوافةتهكن حياتلهابىالهب

المطلب بن هائم عالمنى صلىاللهعليه وسام وكى ان له هيه وإس اف و0

ص ( مااغى عنه ماله )

كن قلت  1والىكتية شيرفت وتكمة اقلت فيه و 20ادها | طن 20

ها للق (وها كشك)
مرفو ع وما موصط_ولة
اومصدرية اى ومكدويه
او اكشية اىلم سنفعه ماله

الذى ورثه مناسهوالذى

كسسه سنفسه او ماله التالد
والطارف وغنانعياس

رشىاهه :عيما* ما"كنن
ك
لان
وه ك
شوىان
ولده ور
اكنان ماشّول ان اخخى
حقا ذانا افتدى منه فى

عالى وولدى

5-5

اا

لكيه دو نالاسم فلوذ كره بامعه ليمعرف تاك اله كان اسعه عرد العزى فعدل عنه

الىالكنية لمافيه من الششرك الثالثانهلما كانمنااهللنار وما لهالىالنار والنارذاتلهب

0

وافقت حاله كته وكان حديرا بانيذ كر ما #واب  0لى الاول اخرج رج

الدعاء عليه والثانى اخرج مرج الخبر ما شال اهلكالله وقد هلك وقيل م,تبدا

انىلهب ينى ماله وملكه م بَال فلان قليل ذاتاليد يعئون به المال وتب يعنى نفسه

جب#عير«يب

| اع.وقد سلكت هله  0ما اغنى عنهماله وماكسب»* قال ابن مسعود لما دعا لرساولله

صلى اعللهيهو سام اقرباءه ا

لهب انكا زماتقول يااناخىحقا ذانااقتدى

لاعللاهلمااء
تشمى الى وولدى فائز ت
كان ىدن  0نصاحب مواشمااجىجمعه د نَإلالاؤما كبك
لذَلاه وم
اْهعَ
عَن
نامال اى ريم بعد راس ماله ؤقل وما كك نوملىذه لآن وإدالانان مكنر

نعىنه ماله اى اى ثشى” يعذنىهماله اى مايدقع

 1فالطديثاطنيب مااكلتم من كسبكم وان اولادك نكسكم اخرجهااترمذى

رة ماك مالهفىالدنما 2(وتب) حسمر نفسهعن التوحيد (مااغنىعنه)فى الا ذ

يعىكثر:الاولاذ 2

ب

( سورةاىلهب 2

سوق .نه أثه-

لانه لما قرآها بكي العباس فقال عليهالصلاة والسلام ماسكيك قال نعيت اليك نفسك
فقال انها لكما تقول ولعل ذلك لدلالتها على تمامالدءوة وكال االمدين فهىكةوله

4سورة أن لهب مكية

إن [أكلتللك ديتك 'اولانالامس الاستغفار تنبيه على دو الاجل ولهذا ميث
سورةالتوديع  #2وعنه عليه الصلاة والسلام  7002سورة

اذاحاء

كن شهد مع عمد اصلللىهعليه وسام يوم فعمكة شرفهااللهتعالى

ذهىىخس أبات 4

ةا

اعطى املناجر

(نستبدا أبىلهب) التتاب

ف سورة الىلهب مكية وايها جس »

الهلاك ومنه قولهماشابة

ناامية اىهالكةمن الهرم
والمعنى ملكت يداه لاله

بهبيت

ملكت

أوخسرت

والتتاب دسران

لقفسة"كقولهولالةوابايديكم لىالتهلكةوةا

لؤدى الىالهلاك 00بدا انىلهب»
خصتالانه عليهالصللاة وان

وهو ماصللاه رسولالله صلى الله عليه وسام توم فم 6مان 63

الضم فالا به دليل على فد
ماودب

فايروى اخذاحلريرى
ه رسولالله صلى اللهعليه

ا رك

وسلم

وقل ههىصلاة

ل

ع والعميد حيث حمل ذلك كافيا ؤاداء
الت

فيها أبولهب وعىكاها

 61ع الانلمةنصضر وا ذففان قلت مامعنى هذا الاستغفار وقد غفرله

تاقد ادنسة ومانالذر فلك اله اتشدمالل .بذلك للفتدى به غير اؤلايامنكل واحد

مكية آيانها حمس وكلانها

مننقص قّع فعبادته واحتهاده ففيه تنبيه على انالنى صلىالله عليه وسام مععصيته
وشدة احهاده ما كان استغى عن الاستغفار كن

ثلاث وعشير و نو <روثها

دن هو دونه وقل هو ناراك

سعة وسبعون<رذا ©

الافضل والاولى لاعنذنيب صدر مئه صلىالله عليهوسام وعلىقول محنوز الصقاار

اك م اللهالرحمنالرحيم)

على الاندياء ون المعنى واستغفره لما عسى ان يكون دوقع من تاللكامور منه وقيل

وباسناده عنابن عباس

المراد مئه الاستغفار لذبوب امته وهذا ظاهر لان الله تعالى امسه ذلك فىقوله

فىكوله تعالى ( نستبدا

واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله سيحانه وتعالى اعلم

ان كك ) وذلك انه لما

-

0

© تفسير سورة انىلهس وهى

1

مكية وحمس ابات وعشرون ظلة »#

قالاللهلنديه عليه السلام
|

وابذر عشير بك الاقربين

 0وسبعة وسبعون حرفا »

قولوا لاله الاللله فقالله
ف

أ

قوله عن وحدل  0نيت بدا أبىلهب 2 4

صلى الله عليه وسام علىالص فا ونادى بانى فهر باى

5ريش حتى احّءوا طأءل الرجل اذا لموستطع ارسل رسولا لينظر تيالك يامد الهذادعوتنا

عشير نك الاقربين صعدالنى

عدى لطون

عن إن عياس فال لكا ولت وايدر

ماهو تجاء ابولهب وقريش فقال ارابتكم اواخبرتكم ان خيلا بالوادى “ريد انتغير
عليكم اكنتممصدققالوانعم ماجر عاعاياكالي قال فانى لكم مذير بين يدى
0

شديد ؤقَال ايولهب الاك

ا

ية
اوف
وسب
وتسمااغتى عنهماله ورماك

الما

دى لهب
ددت بدا ان
ب | قنوالت اب

انالنى دلىالله عليهوسام خرج إلاىلبطعا,

فانزلالله فيه تيتيدا ابى
لهب ,ول خسرت يدا
كا

البيهب هنكل خخير

(الحزء لاون"

1ه
الاسم

ا

عليه اوفصل له حامدا على نعمه روى انه لما دل

_

00

0

 3بدا بالمسيور فدخل الكعة

وصلى ثمانى ركعات افونزهه عما كانت الظلمة شسَولون حادا له على ان صدق |

وعده اوفأتن علىالل بصفات الجلال حامدا له على صفات الاكرام 89واستففره 64
هضما لنفسك واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط مك الالفات الى غيره وعنه

عليهالصلاةوالسلام انىاستغة راللةفى اليوموالابلة مائة مرة وقإلىاستغفره لامتك وتقديم

التسبيعثللمد عالاىستغفار علىاطلرنبزقول  0الىالخلق فل مرااك
شب الا أويتا قلهل اندكاتنوا  6ان |شعت فد حلى المكلدي رالاك0
( فسب محمد ريك )
فقل سع_ان اللهحامداله

اوفصلله ( واستغفره )

تواضها وهقى » فس
اودم عالىاستغفار ( انه
(وارا)
كان ) ولمرزل ت
احوان الكثر القوال
للتوبة وفى صفة العساد
الكثير ''الففبل لاتوية

وبدوى انيمر رضوىالله
عنه لما سمعها بى وقال

الكمالدليل الزوالوعاش
رسول اللهصلى الله عليه
وسام بعدهاستتينو اللهاع

على انالسورة 'زلت قبل ع مكةواله 0

صلى الله تعالى عليه وسالم

وتعظيماله كبيتاللَه وناقةالل © قوله © فسبع محمد ريك واستغفره اكناهن توابا©

يعنى فاك حينئذ لاحق به لاق) عن ابن عباس لقكاان عمر يدخلى مع اشياخبدر
فقال بعضهم ليمدخل هذا الفتىمعن والنا ابناء مثله فقال انه ممنقد عامتم قالفدعاهم
ذات نوم ودعانى معهم قال  24انهكاندعانى يومئذ الا ليريهم قال ماه_ولون
فىقولالله تعالى اذاحاء نصراللهو الفححّ م السورة فقا ل لعضهم امنا تاحنمدالله
ونستغفره اذا نصرانا واقتجلياونكت بعضهم فام قل شأ فقاللى ا كذلك سول

يإابن عباسقال قاتلاقال ها هو قات هو اجل رسولالله صلىالله عليه وسام اعله
فقال اذاجاء نصرالله والأتم فيك علامة حك فسبع محمد ربك واستغفره انه كان

نوا قال عمر مااعلم منها الا ماتعلم ((ق) عن عائشة قالت ماصلى رسو اللله صلاىلله
عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه اذاجاء نصرالله والمع الا بشَولفها سمحانك ربنا
ومحمدك اللهم اغفرلى وفىرواية قالتكان رسولالله صلىالله عليه وسام يكثر ان

بقول فيركوعه و-حجوده سحانك الهم وحمدك اللهم اغفرلى يتأول القر ان وفى
رواية قالتكان رول الله صلىاللهعليه وساميكثرالقولمن سعه-اناللهو

( فس حمدرءك) فصل

نى
رقال
يه و
خالي
اتوب
استففر الله وا

بامس ربك شكرا لذلك

منقول سحانالله ويحمده واستئفراللهواتوب اليه فقد رأنتها اذا جاءنصرالله والفج

و(اسعفرء )هنالزنر 8

ف مكة ورايت النائن ندخاون فكىادله افوانما قشع مد ريك واستغفرء الدكان

اابنا) متماوزا
وهك
نان
(

توابا قال ابن عباس لما تزلت هذهالسورة علمالنى صلىالله عليه وسام انه نديت اليه

رحها فنهى لراسولله «لى

نفسه وقالالحسن اعلمانه قد اقترب <١له ذامى التسبوع والتو ةلم الزنادةق الكل
الصالح قبل عاالشابى صلىالله عليه وسام بعد نزول هذه السورة ستتين وقيلفىمعى

اادورة باللوت

الور اذاحاء نَسَرا والفم وزازيكالناءى .حيادون دناه افونا فاهتل أنت

الله عليه وسام  3هذه

وى | 6 :علامةفىامتىفاذا رخا اكت

بالنسبيجوالحميد والاستغفار «الاختغال ناهلدطاعة عبن سنا اربن در الاق اإدنا
والا خ<رةٌ وفىمدءى التسيم.و يهان احدما تزه ريك ممالالميق مجلاله ثماح حمدة

والثانى فصل لريك لانالنسبوم جزء مناجزاء الصلاة ثم قبل عنى به صسلاةالشكر
(وهو)

كاعر

كز هذه هه

| اناس لون ىنذال اذواسا  ##حماعات كثفة كاهل مكة .والطائف
والئِن وهوازن وسائر قبائل العرب ويدخلون حال على ان رايت يعنى ابصرت او
مقعول َال علىانه ععى

عَرت

اذا ع اللهعليه م مكة ارضه وبلاده5

0
أفرع

لاذا قلم الوالاشئ
قا م

يارسول الله فلمبزل بهم حتى اخبروه فقال النى صلىالله عايه وسلم معاذالله الحا

تياك والممات تماتكم قال ابن اسق وكان جميع منشهد قممكة من المسلين عشمرة
لف دكان انعمكة“لمثير ليال تقين من رمضان سئة ان واقام رسول الله صللا لله ووحال بو اناس علا
عليه وسام بمكة بعد ها خمس عثمرة ليلة بقصر الصلاة ثمخرج الىهوازن وثقيف
 3ععتى ابصصرت او
ىععاءالفم هتيل
كد راو| خنا رق) عن اىهربرة انخراعة قتاوا زجلا من لن
عت اومفعول نان على
واكك اللاس بدخلون)

لهم افلجياهلية فقام رسول الله صلىالله عليه وسام فالىناسشمد الله واتىعايه وقال |

انه عممنىعلات (فىدن الله

عن فكة الفيل وسلط عليها رعوله والمؤمتين الا واا لمملحالحد إلى

افواحا) هو حالءن فاعل

ولاتحل لاحد من بعدى الا وائما احلتلى ساعة من مار الا وانها ساءتى هذه فلا

يدخاونو جواب اذافسع

بنفرصيدها ولا تل خىلاها ولابقطع شوكها ولاتحل ساقطتما الاالمنشد ومنة_:لله
قتيل فهو مخير النظرين اما ان شتدى واما ان شي فقال العياس الا الاذخر فانائمله
لقيورنا وسوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخرفقام ابوشاه رحسل
من اهل العِنفقال اكترو الى بارسولالله فقال رسو لالله صلىالله عايه وسام أكتروا

اى اذا حاء نصمر الله اياك

ا

وراءت اهل !لعنيلحااون
فى هلة الاس_لام حماعات

لانيشاه قال الاوزاعى يعنىالخطية التى”عمها من رسو لاللهصب الله عليهوسام  #واما كثيرةسدما كانوايدخلون
جاءلك يامحمدنصمراللوهمعولته على»من عاداك

التفسيرفةوله تعالى اذاحاء نصمرالله يءنىاذا

وهم رش ودءنى يجى النصر ان جميع الامور له

بأوكاتما ليل تشدمها

ات  0حشرا مله ذلك الملالمقدر
عن وقتها ىلا وا عله  83 0ق

فيه واحدا واحداواثنين

النين
زررات

1
“

لين وغيرهم ( يدخلون

ل الاك وهوكالسيب ||
العم انالنصر هوالاعانة والاظهار 0
لافجلود اكات كرالتضر وعطاف عله القع وف ل اللعير هو اكالالدين واظهارء

والفهعوالاقال لل أعو ا ليطي ورأيتالناس يدخلون فىدينالله أفواحا © /
من غير قال وال اللن لماقعالله

الى زحسا واررسالا القبلة باسره 1
على رسوله صلى اللهعليه وسام 3

قات

اورت

ارم وكان قد احارهم من اكاتبالف.لل.فلس

أؤواحا لعك انكو | بدذلون و اددا

واددا

بعضها

عض

إذاظطفر الله دا

اهل

كمبه بدان فكانوا يدخلون فد ينالله

م

وقيل اراد

بالناأهلااء

(ق) عن اهنىربرة ان رسولالله صلىالله عليهوصا م قالانالكاهل ! عن هماضءف |
قأويا وارق افِنّدةَ الاعانعان واشكية عامةة ودنالله هوالاسلام واضافه الهتثرها ١

ف دن

اللها 0

نويا اص الك اميت

(الزء الثلائون)

.ده 5ه

وان ها لاثرااِين وفاطمة ابنته تستره بثوية ثلا اغتسل اخذ نويه فتوشع به ثممال

تمان ركدات الشحى ثمانصرف الى فقال رحبا واهلا يأمهانى” ماحاء يك فاخيرته
ذبرالرح<اين وير على ن ابى طالب فقال قد ا<درنا دن ادرت وامنا دن ات

فلا تشتلهما ثمان رسو لاللهسبىالله عليه وسام خرج لما اطمان الناس -تى حاءالبيت *
فطاق به سعا ءلى راحلته إستام الركن ؟حن يده ثلا تضى طوافه دنا كان
فو حد قبا جمامة ,من عدان فك 0
اطبلنةواخذ منه مفتاح الكمبة 2
بيده ثمطرحها ثموقفت عل باتالكمة وقن استكدلة النناس :والخير 521
لااله الاالله وعدده لاشر بك له صكدفى وعدهو

أهمر عده 000

الاحران وحدده

الاكل مائرة اودم اومال يدعى فهى نحت قد هاتينالا سدانة البيت وسقايةالحاج
الاوقتل الطا شيه العمد بالسوط والعصا ففيهالدية مغفلظة مائة هن الابل اربعون

منها خلفة فى بطوما اولادها بامعشمر قريش انالله قد اذهب عتكمنوة المياهلية
وظيها بالا باالءناس هن آدم اودم منتراب ثمثلا هذءالااية يأالىاتالخلتنك
تع
 0ذكر واتى الاية ثمقاليامعشر قريش ماترون انىفاعل فيكقمالوا خيرا اخ
م

واتناخ كريم قال فاذهبوا فامتمالطلقاء

زر"

عليه وسام

فىالجد وقدكانالله امكنه منهم 00ةفِذَلك سموًا اهل مكة الطلفاء ثم لجل
رسولاللهاصللله عليه وسلم فقام اليه على بن ابى طالب ومفتاحالكعية يده فقال
يارسولالله امعلنابيناسجابة والسقاية فقال رسولالله صل اىللهعليه وسلمانعهان

ابن طلهةفدعى لفقالهاك مفتاحك ياعفان اليوم بوم وذاء وبرقالو امعالناس لابيعة
خلس اليهم رسولالله صلىالله عليه وسام على الصفا وعمر بن الجعلاب تفل ذه
ا

على الناس فسا عو نه على المع والمااعة في استطاعوا فلما فرغ دن ههةالرحال

نن الزبير 2
بابعالنساء قال عروة ب

صفوان

بن امبة بريد حدة

ا

ميك

الى

امحى يارسولالله ان صفوانم بنامية سيد قوى قدخرج
لون فقالعمير بن وهب ج
هاريا متك

ليقذف سلقسة

ا

قامئه يارسو ل اللهفقَال هو

امن قال بارسول

الله

اعطى شيا نعرفءه امانك ذاعظاه رسو لالله دلى اللهعأيه وسام عمامته التى دخل

بها مكة تحرجبها ع>ير حتى ادركه مجدة وهو بريد إن يركب بحر فةال ياصفوان
فداك انى واعى اذكلارله فنىفك ان اكه فهذا امان يار-ول الله صبىالله عليه
وسام حستك به فقال ويلك ١عزب عنى الحم قال فداك انى واعى افضل ل الناس

وابر الناس واحامالناس وخيراتناس ان عمتك عنه عك وشرفه شرفك وملك
ملكك قال انى اخافه على نفسى قال هو احلم مزذلك وكارم فرجع به مهه حتى
وقف به على رسولالله صلىالله عايه وسام فقال صفوان ان هذا يزعم انكامنتى

قال صدق قال فاجءلنى فىذلك بالخبار شهرين قال انت بالخيار اربعة اشهر قال اإن
هشام ولغنى التق صلى اللهعليه وسام حين ع  3ودخاها قامعلىالصفا بدعو

وقد احدقت به الانصار فقالوا فهابنهم اترون ان رسولالله صلىاللهعليه سوام.
( اذا )

وز 5ه 2

( سورة النصر )

اه تعكرقة تزاى حهل وسهيل نعم روا كانؤا قدجءو ناسا باللتدمة 'لقائلواوقال
النى صلى الله عليه وسام خالد والزبير حين بعثئهها لاتقائلا الا منقاتلكما واص
سعد بن عبادة ان بدخل فىعض ااناس من الى فقال سهد حين توحه داخلا اليوم

يومالملدمة اليوم بتوسممل المرمة فسمعها رجل من المه-اجرين قبلهو عمر بن
للله صلى اللهعليه وسلم اسع ماقال سعد بن عبادة وما 0
اسو
الخطلاب فقال لر

انيكوزله فىقريش صولة فقالالتى --لى الله عليهوسالمعلى ابننى طالب 1
دراه فكن اذى حل هنا فلميكنباعل “مكين فل رمي قتان وان
خالد بن الوليد فقدم على قريش ونى بكر والاحاءدش باسفل مكةفتاتلوهم فهزمهمالله

ول يكن عكة قتال.غيرذلك وقتل مالزمشركين اثنا عشر رحلا اوثلاثة عشر رجلا
ولمىهتل منالمسلمين الإارجل من جهئة الله سلة بن الملاء من خيل خالد بن

الوايد ورجلان بغّالاهما كرز بنجابر'وخنيس إن خالد بنالوليد شذا وسلكاطرهَا
اىماه دن المسامين حين
لساولله صلىالله عليه وسام قد عهد ال
غير طر شه وكان ر
“ةتي0ت5ر
+تتر_2لجببكاايو1نصانه
>دك
عع
حسملو-هداحجقس

اهمهما عَتلهم وان
امهم ان يدخلوا مكةانلاشّائلوا الا منقائلهم الانفرا من
وحدوا نحت استار الكمة متهم عبدالله بن سعد بن انى سرح وائما ام شتله لاله
كان قد اسام فاريد مشمركا ففر الى ععان وكاناخاه من الرضاعة ذغيبه حتى أنى به

رسولالله صلىالله عليه و سامبعد ان اطمان اهل مكة فاستاءئهله وعبدالله بن خطل

رجل هن تن تميمبن غالب وانما امي تله لالهكانمسلا فيمئه رسول الله صلى الله
عليه وسلم مصدقا وكازله مولىيخدمه و 0مسلما فنزلمنزلا وام المولى انيعذله
هيأ فعداعليه فقتلهثمارتد مشركا
يسا ويصنع لهطعاما ونام فاستيقظ ولميصنعل ش

وكازله قنتان تفنان #حجاء رلساولله م

 7شتلهما موعاهلمويرث

ابن نقد .نوهب وكانمن يؤذيه بككة ومقس بنصسابة وانما المقستتللههالانصارى
دل انان خطا ور جوعة الى فويس ضيتنا وسار مولاتلق عنذلطت وكانت
 0:كاده عكة وعكرمة بن أى تجهل فاما عككرمة فهرزت لاعن الت اعرانه

ام حكيم بنت الحرث بنهشام فاستأمن تلهرسول الله صلى الله عليهوسلم فأمنه رجت
فىطليه حتى انت به رسولالله صلىالله عليه وسلم واما عبدالله بن خطل فةةإوسعيد

ابنحريث الخزوى وابو برزة الاسامى اشتراكا فىدمه واما مقيس بن صبابة فقتله
خرى
ارب
االوه
تدام
ملة بن عبدالله رحل مقنومه واما قبنتا ابن خطل فقتلت اح
حتى استؤهن لها رسو لالله صلى الله عليه وسلم فامئها واماسارة فتغيت <تى

تومن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذامنها فاشلت أوطاها رجل
املنناس فرساله فىزمن عمر بنالخطاب بالاملم فقتلها واما المويرث بن نقيد فقتله
له
ارلسو
على بن اطنىالب قالت اهمانى ا تلزل
ل
قالت ا

صاللىله عليه وسلم بأعلى مك

لسن احاننمفنبى مخزوم وكانت عند هيرة بن اب وهب الخزوعى
للق اننى

طالب اخى فقال واللهلاقتلنهما فاغلقت عامهما باب

بتى ثمجلت رسولالله صلاللعليه وسلم وهو بأعلى ُ "9و جدله شتيلين 00
 2وخا هلا س2

5 1ه 4(الزء الثلائون»
اله غيره لقد اغنىعنىشياً بعدقال ويحك يااب سفيان الميأنلك انتعلم انى رسول الله
قال بابى انت واعى مااحللك وكارمك واوصلك اما هذه ذان فالىنفسمنها حتى

ادن كا فقال العباس ويحك اسلم واشود انلاال اهلاالله ونمادا رسول الله
قبل ان تضرب عنقك فتشهد شهادة الحق واسلم قال العباس فقلت يارسول الله ان

ابا سفيان هذا رجل بحب التخر فاجعل لهشيأ قالنعم مدنخل دار ابى سفيان '
تيصسرف
يذه
فهو امن ومناغلق عليه باية فهو امن وءندخل الممجد فهو امن لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسام ياعياس احيسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل
<تى تمر نه جدودالله قالتر حت بهحيث امرنى رسول الله صسلى الله عليه وسلم

ان احبسه قال ورت به القبائل علىراياتها كما مرت به قبيلة قال همؤنلاء ياعناس

ذاقول سايم فيقول مالىولسليمنمالقبيلة فبقول منهؤلاء فاقول مزينةفقول مالى
ولمزيتة جى فدات القتائل لآمر قزسلة الااسالىعباءقاذا الخريه عزنا 2ل لا
ولنى فلان حتى مى رسولالله صلىالله عليه وسام فيكتيبته الحضراء وانما قبل لها
الحضمراء لكثرة الحديد وظهوره فيها وفها المهاجرون والانصار لابرى منهم الا
ماديد فقال سحانالله منهؤلاء ياعياس قلت هذا رس_ولالله صلىالله
الحدق ن
عليه وسام فالمها<ر بن والانصار قال ما لاحد مؤلاء منقل ولا طاقة والله ياابا

الفضل لقد أصبع ملك ابن اخيك عظيما قلت ويحك الها النبوة قال فنعم اذا

فسر
فقات الحق الان بقومك طذرهم تحرج سريما حتى اتمىكة قفصرعام
باعل ,صونه بامعقير قرش هذ] عمد

0

يلل
مخ
امنو
دخل:ذار انى :سفنان فهو امن قالوا و هك وماتفى عنا ذارك قال

فهوامنومناغلق عليه بابه فهو امن قتفرقالناس المىدورهم والىامد قال وجاء
حكي بن حزام وبديل بن ورقاء الى رسول اللهصبىالله عليهوسلمفاسلما وبايعاه
اسلولله
فلابابعاه بعثهما ر

صلى اللهعليه وسام بين بديه الى قريش بدعوا زنهم الى

الأحاذ ولاحراج ع انحرام  0بن ورقاء من عرنسدولالله صل الله
عليه وسام عامدين الى مكة بعث فىاثرها الزبير واعطاه رايته وامره على خيل
المهاجربن والانصار واصيء انبركز رابته باعل مكة بالحجون وقال لتبارح حيث
امنك انتركز راتى حتتىيأك ثمان رسول الله صلىالله عليه وسلم لما اثهى الى
ذى طوى وقف على راحلته معمجرا بشقة عليه برد حبرة وان رسولالله صلىالله
عايه وسام ليضعرأسه تواضعا لله عن دخل عن وائ م اكرمةية القع حتى

عاثنئونه لكاد يمس واسطة الرحل ثمان رسولالله صلىاللهعليهوسلمدخل مكة
وضرب قبته باعلى مكة وامص خالد بالنوليد فيمن اسلم من قضاعة ونى
ان لخلوا من اسفل مله وكا بنوبكروقد استنفرتهم قريش وبنو الحرث بن

عبد ماف وهنكان املناحابيش امتهم وان وا مدل مكة وانصفوان.ن

ا(مية ))

5

- 65١ -_-

و

ادر

فشا وقد درت اللصر من وقته فكن مترقنا أوروده مستعدا لشكره

بعياله وقدكانقبل ذلك مقيما بمكة علىةابته ورسولاللهاصلىله عليه وسام عنه
راضثلا تزل رسول الله صلىالله عليه وسام مى الظهران قال العباس بنعبد المطلب
للتئذوا صياح كراشن والله لكن دخل رسول اللهصلى اللهعليه وسلم كك عنوة قل

ست على بغلة رسو لال
كعىلقال
الو اله الهلاك لقريش الى آخر الد
ف
صلى الله عليه وسام البيضاء حر جتعايها حتىجئت الاراك لعلىاحدحطابا اوصاحب
لبن ا ذواحاجة يدخل مكة أيخبرهم يمكان رسو لالهصلىاللعهليه وسام لعذر<وا اليه
فيستامئوه قبل ان يدخلها عنوة قال العياس فوالله الى لاسيرعلها والقمسماخر تله
كالاءلة نيرانا قط فقال يديل هذه والله نيران خزاعة حمشتها اهرب فقال ابوسفيان
<زاعة اذل واقل من ان كون هذه نيرانها فعرفت صوته فقلت يااباحنظلة فمرف
 0فقال ايباا الفضلفقات نعم قال مالك فداك ابى وامى قلت ويحك يااباسفيان

هذا رسو اللله صلىالله عليه وسلم قد جاء بما لاقبللكمبه بعشرة آلاف من السلين_
قال وما الخيلة قلت والله ان ظفر بك ايضربن عنقك فاركب وز هذه البغلة حتى
أن كك رسو لالله صبى اللهعليه وسام تاستامئدلك فردقى ورجع صاحياه 3
محارت نار دن ثيران المسإين
اركض به على لغلة رسول الله صلى الله:عله وسلم كلا
منظرون ال وشولون مر رسول اللهصلى اللهعايه وسلم على بغلة رسو لالله صلى الله

عليه وسام حتى مررت ينار عمر بن الطاب فقال منهذا فقام الثىلارأى اباسفيان
على يحز اللغلة قال اوسفيان عدو الله الزد لله الذى امك .لك لغير عقد ولاعيد 2

خرج يشتد تورسولالله دلىالله عليه وسام وركضت البغلة فسيقته كا قسيق الدابة

لكاي الرجل البتلى قال (اقتحمت عالنيغلة سريما فدخلت غلى رسو لاله صل الله
عليه وسام ودخل عليه عمر فقال يارسول الله هذا عدو الله ابوسفيان قد امكن الله
مه إغبرءقّد ولاعهد فدعق اضرب عنقه قال فقات يارسول

الله  2قد أدر

أ
نهْم أ

حاست الى رسول الله صلىالله عليه وسام فاخذت براسه وقات والله لاساجيك الالة
احد و

ف اك

مر فىشانه فت

مهاد يمر فوالله م لصئع هذا اللا أنه رحودل

دن ى عيك مناف ولوكان هن تى عدى بن كب ماقا تهذا فقال مهالا ياعباس ذوالله

لاسلامك .وم سملتكان احب الى هن اسلام الطاب لواسام وماذاك الا لانى اعلم
ان اسلامك كان احب الى رسول الله صلىالله عليه وسام من اسلام الطاب لواسام
ؤقال رسول الله صلى اللهعليه وسام اذهب  3ياعماس الى رحلك فاذا لحت
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قاىبءه

قال فذهت هه الى رحلى فرات عندى فلا اصع غدوت,ه الى رسول الله صلى الله عليه

وسلمفلا رآه قال ويحك بااباسفيان الميأنلك انتعلم ازلااله الا الله وانى رسول الله
ي
ي
ل
ي
0
ا

ْ(لز,ءالثلااونا
0

للاشعار بان المدررات

ا

١ده 7ه

متوحهه0

الىاوقا 1المعيئة لهاققَرب منها شأ

لقوم بى رحمها واقرعم مىدرائة
انعلىغلاما يدب بين بدا فقال ياعلى انك اامس

وقدجِنت فىحاحة فلا ارجءن ”مجئت خارًا فاشفعلى الى رسولالله صلى الله عليه
وصام ذال ويحك ,ااباسفيان لقد ارى عنم رسو لالله صلى اللهاك

على مس

انطعاتنكلمه فيه فالتفت الىفاطمة وقال يابنت عمد هللك انتاصصرى بنكهذا
عير دين الناس فكون سيد العربٍ الى  0الدهى فقالت والله مابلغى ان مجير

بين الناس وما حير احد على رسولالله صلى الله عايه و سلم فقالايبالامسن انى ارى

الامور قد اشتدت عفلانىتدنىقال والله العالم شيايقىعنك ولكنك سند بكىاك
فقمفاجربين الناس ثمالحق ,ارضّك قال وترى ذلك مغسا عنىشا قاللاواهه 6ااطل)
 7ولكنلا اجدلك فيرذلك فقام ابوسفيان ف المد فقال ايها الناس اىقد اجرت

بين الناس نمركب

د علىقريش قالواورمااءك قال حتت حمدا

فكلمته ذوالله يارد عإيقا لمجلت ان ابى تحافةفلاحد عنده خيرا م جنت ابن

الخطاب فوجدته اعدى القوم ثماندت على بن انى طالب فوحدته الين القوم وقد
اشازعل بشوء صعته فوالله ما ادرى هل يقتى ذلك شنا اءلاقالوا وماذاك قال ع3
ان احير بين الناسذففعات قالوا فهل احازذلك محمد قاللاقالوا ويلك واللهمازاد ع0

راولله
اناعب بك قا يغنى عننك ماقلت قاللا والله 'ما وجدت غيرذلك قال وامس ل

صلى الله عليه وسلم الناسبالجهساز وأمس اهله ان بجهزوه فدخل اببوكرعلى ابنته
عائشة وهىأصح بض جهازرسو لاللهصل اللهعليهوسامفقالاى بن امك رو لاق

صلىاللهعليه وسام ان مجهزوه قالت نعم قال فاين ترينه يريد قالت لا والله ما ادرى

نمان رسول الله صلى الله عليسه وسام اعلم الناس انه سائر المىمكة واميهم بالجسد
الو وقال اللهم خذْ العرون والاخبار عنقريش حتى ليها فى بلادها "جهز الناس
وكتب حاطب إن الى بلتمةكتاباالوقريش برهم بالذى اجمععليه رولاللهصالىله
عليهوسلم وقد تقدمت قصته فىتفسيرسورة الممتجنة ثممشى رسولالله صلى الله عايه
|صين .عندّيه بنخاف الغفارى
ا وسام ره واسعذاف على المدسئة لأراهم وه بحن
ورج رسو لالله صلى اللهعليه وسام عامدا المكة للعشير شين هن رمضان سنة0
!ما صلى اللهعدليهه وسام وص أم الناسمعه حى اذا كا نر' بالكديد بان
ن الجرة قص 3

الس ا
عسفان وام افطر ممشى أحتئ نول عنالطهران 22ر 2الاو ل
كانت

ن الانصادوللهاجرينعنهاح 3كلارلك ر الظهرارن وقد عمت  3الاخمار
5

ام ولايدرون ماهو فاعل
عن 9لذن ولابأتيهم خبر  0رسو لالله صلى اللهعليه لجل

رع فىتلك الليالى ابوسفيان بن <حرب وحكم بنحزام وبديل بن ورقاء اجسسون
الاخار وممنظرون هل يدون خيرا او ا-ععون  3وقدكان العياس بن عبد المطلب

لقى وسول اله سلى الله عليه وسلم نبعض الطرييق قا اتنهام لقنه حبحافة مها '
(ساله)

1
جنس

فا هده يهع
وسار البلاد
نينوغ مكة
للمؤء
نصر اله

1
وما عبر ع ن المصولبالجئ

ارك ان لقنن ذا «ة خلفك اننا ؤانية الآ تلدأ
فداكصدو وَلْذا أوكنا والدا * نمت اسلا فام تتزع بدا
فانصمرهداكالله نصرااعتدا © وادععناد الله ياتوا مددا
اون
تب
س
هن
د
١

فهم رسول

الله قدتمردا  #انسيم خسفا و<هه تريدا

فىفلقكاعر محرى مز,دا * انقريثااخافوك اللوعدا
هضوا مياقك اكلويدا » :وملوا ىلكداةرعدًا
وزعمواانلست ادعو احدا * وهم اذل واقل عددا
هم ونا بالوتير هج دا * وقتاونا ركما وميم 0
اج4
ساسجي
نهرا١وب
+
صلز

فانصرهداك الله أصمرا ابدا

فقال رسول الله دلى اللهعله وسام قد نصرت يا مرو بنسالم ثمعرض لرسول

صلىالله عليه وسام عنان نمالعماء فقال انهذ ,السصابة لتشهد بنصر بنىكمب وهم
رهط تمرو بنسالمم خرج بديل بن ورقاء فىنفرمن خزاعة <تىقدموا على رول الله
صلى الله عليه وسام المديئة فاخيروه بمااصيب منهم وبمظاهية قريش بنى بكرعليهم تم
انصرفوا راجعين الىمكة وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسام قال للناس كانكم
بابىسفيان قد حاء يشدد فاىلمقد ويزيد فالمدة ومغى بديل بن ورقاء واصحاه <تى

لقوا اباسفيان بعسفانقد بعئه قريش الى رسولالله صلىالله عليه وسام يشدد فىالعقد
ويزيد فىالمدة وقد رهوا ٠نالذى صنعوا ألا لتى ابوسفيان بديلا قال من ابن اقبلت

يانديل وظنانه انى رسولالله صلىالله عليه وسامةالسرت ف<ىزاعة فىهذاالساحل
وفى بطانهذا الوادىقال وهل اتدتمهدا قاللا فلا داحنديل المفكة قال ابوسفيان
لانكان حاء المد.نة لقد عاف منها النوى فعمد الىميرك ناقته فاخدٌ من بعرها ففته

ذراى قه التوى فقال.احاف بالل لقد جاء يديل محدا ثمخرج ابوشقيان حتى قدم
على رسول الله صلىالله عليه وسام المديئة فدخل على ابنته ام حبيبة بنت ابىسفيان

فا ذهب ابماس على فراش رسولالله صلى الله عليه وسام طوته عنه فقال اى بنية |
ارغنت نى عنهذا الفراش ام رغنت ه عنى فقالت بل هوفراش رسول الله صلىالله

عليهوسلم وانت رجل هشرك نجس لماحب ان نجاس علىفراش رسولاللهصلى الله
عليبهه وسلم فقال والله لقد اصابك ياشِة اعد ى شر نم راجحتى اق رلساولله صاللىله

عليه وسا م فكلمه فامرد علدش!] م ذهب الىابى 9رفكلمه ان يكلمله رسو لالله
صلى الله عليه وسلمفةالما انباشاعل ثم انىعمر بن الخطاب فكلمه فقال انا اشفعلك

الىاللبى صلى الله  3وسام فو الله لولم اجد الاالذر جاهدتكم به تمخرج فدخل على |
عل إن الك وعنده فأطمةنت رسول الله صلى الله  7وسلم وعندها الحسن

عؤزل ره 4ه

ا زاقادون 0

او0

اله0,

ايهم
سهعل
ولل
النى صبا
 0سورة النصر مدسة

وهىثلات آيات ©

الدن 1

والجزاءوان اد * عن

مردقرا سورة الكافرون

0رأ دبع القروتابناعدت

مالشرك
عنه مردة الشساطين وبرىئ” ن

©ورة اانه رمدية ا ثلاث »*
س

 (١مالهالرحمن الرحبم)

(اذا) منصوب اح وهو
ماستقيل والاعلام بذاك

معلاماانبوة
قبلكونه نا
وروى انها زات فى ايام

التشريق يى فى شجة
الوداع ( حاء نصمر الله

«واذاجاء نصر الله#الها ايلكعلى اعدانك لواقم © فو مقكيةل ااراد
0
 5م كفرعولى

© تفسيرسورة النصروهى مدنية وثلاث ايات وسبع عدرة كلة5

والفع ) النصر الاعانة

هه وسبعة وسيعون حرفا »#

والاظهار على الدو

والفج قعاللاد والمنى
نر رسول الله صاللىله

عليه وسام على العرب او
على قريش وفع مكة او
حنس نصر الله المؤمئين

وق بلاد الشيرك عليهم

وتوحيدى والقصودمنه التهديد في1

اعملوا ماش

 - 22الله الرحمن اأرحيم م

© قوله عنروجل #8اذاجاء نصراله والفتج © يمنىف مكة وكانتقصة المع علىماذكرء
ممد ن اق واحاب الاخيار ان رسول الله دلى الله عليه وسام لمأ صا قله اعام
الحدية إصطدو| على وضع ارت بين الناس عشر نسئةوقل عشر سئنان 005

فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وانه من احب ان يدخل فىعة_د مد صلىالله
عليه وسام وعهده دخل فيه ومن احب ان بدخل فىعقّد قريش وعهدهم دخلفيه

ومن السورة الى يذكر
فها النصر وهمكاها مكية

هما شرقديم ثمان بتىبكرعدت على <زاعة وهمعلى ماءلهم اسفلمكة غَالله الوتير

اياتها ثلاث وكلائها ثلاث

تحرج نوفل بنمعاوية الدئلى فى ب الدثل من بنىبكرحين بيت خزاعة على الونير

وعشرون لحروثها سعة

فاصابوا منهم رجلا ونحاوروا واقتتلوا وردفت قريش نى بكر بالسلاح وقاتل معهم

وسيعون حرفا 4

تدلتلت دو يكن ففعهدقريش ودخات <زاعة فىعهد النبىصل الله عليه وسلم وكان

قهرنيش منقائل بالليل مستخفيا حتىحازوا خزاعة ىااللمرم وكان مناعان ببىكر

( سماللهالرحمن الرحيم )

منكريص عل

وباس_ناده عن ابن عباس

وسويل بن مر ومع عد مهدم فزانتهوا الى الخرم قالت نوبكريانوفل إنا قد دخلةا

نصر الله ) شّول اذا حاء
نصرالله عالعىدانهقر يش

خىزاعة
وقريش عل

واصابوا منهم امصاابوا ونقضوا مكان بهم وبين رسول الله صلىاللهعليه وسام

وغيرهى (والفغ) فعمكة

منالعهد والميثاق بما استحلوا خمزناعة وكانوا ففعقده خرج عمرو بنسالم الزاعى

ققوله تساك (اذاكاء

دواعة لاعن بانفسهم بكر بصنفوان بن اميةوعكرمة بانبى جهل

عالظكيلةمة انه لاالهل اهليوم يانىبكراصيبوا ثارك فلعمرى انكم
االلىهك فق
لسسمروون فىاآارم افلا تصيبوننارك قنهقال فلا نظاهص 0

حتىقدم على دام صلىالل عهليه وسلم المدينة وكان ذلك نما اهاجأ مكة فوقف
عليهوهوفىاأسيور جالس بين ظهرانى الناس فقال

(يارب)

 .ز لااع ةسون

ا)ليلمه (ولأاثا
ىرد
)اىلست فحقالى هذه عابدا مالعيدون (ولااتم عابدون ) الساعة (ما اع

عابد ماعبدتم ) ولا اأعهدااستقل حفر لاىمه ] 4من الزمان (-ورة الكافرون) ماءبدتم (ولااتم ) فيا
روى ان رهطا رت

قالوا باعمد تعد اليا سه وأعيد اليك اسنة فلت  2م |

اعبد تمعايدون  #اى ها ينتقيل فان لا لاتدخل الاعلى مضارع يمعنى الاستقيال

تستقيلون

) عابدون ما

اعبد) وذكر لفط مالان
المراديه الصفة اىلااعيد

كا ان مالا تدخل الاعلى مضارع بمنى الال  8ولااتم عابدون ما اعيد  .اى فا ظ
هللاه فوزان لااعد  #9ولا انا عابد ماعيدتم © اى فى المسال اوفها ساف | الاطل ولاتعدون الحق
 9ولااتم عابدون ما اعبد » اى وماعبدتم فى وقت نما انا عابده ويجوز ياكنونا اوذكر لفط ماليتقابل

تأكدين على طريقة ابلغ واتمالم بهل ماعبدت ليطابق ماعبدتم لانهمكانوا موسومين
قبل المبعث إعبادة الاصنام وهولم يكن حينئذموسوما بعرادة الله تعالى وانما قالمادون |
من لان المراد الضدة كاله قال لا اعد الناطل ولا تعيدون الحق او للمطاشة وقيل ما ا

مصدرية وقيل الاولان عءنى الذى والاخت ]تهمصدريان ١ كم دن 3

الذى

انتمعليه لاتتركونه ف[ولىدين ©دبانلىذى انا عليه لا ارفضه فليسفيهاذن فالىكفر

الات عن الجهاد ليكو

ن منسوخا بهل
|قتال الهمالااذافسس برالتاركيةريد كل

اللفظان وم يصع فىالاول

*ن 2

ف الثاانى ماعءى

اأذى ( لكم 0

فك

دن ( لم شرككم فلل

توحيدى ويقع الياء نافم
وحفص وروى انان
«ساءودرضى اللهعنهد ذل

وقد انزل الله على قل ياابها الكافرون والخاطون مَوله ياابها الكاثرون كفرة |
مخصوصون

قد س.ق فىعام أبله الهم لايؤمنون  0لااعيد ك 5تعردون ي فمعنىالا به

فزلان حاله] إل الأتكرار فها :فون الى الآ اعجد ما تعدون لااففل فى |اشتقين
ماتطلونه «نى دن عدادة الى و ولا م عابدون ما اعيد  3اى ولا المفاعلون

لفمحتل :ها اطليه مك «نعبادة الهىثم قال 89ولا انا عابد ماءبدتم © اى ولست
فىالال عاد بود

دزا ولا احمعابدون ل أعيد  0اع ولا  0قّ كال

بءابدين

معودى وقيل محتمل ان يكون الاوللاعال والثنى الاستقبال وقلى إصلح كل واحد

مهما ان يكون لأعال والاستقال ولكن مختص احدها ,الال وااثاتى بالاستقيال لانه |
اخبر اولا اعلنخال ثماخبرثائيا عن الاستقبال فيكون الممنىلا اعبد ما آ.بدون فاىلال
ولااتم عابدون :ما اعيد افلياستقيال وما ءنى من اى من اعد و>تمل ان تكون
كدى الذى أى الذى اعد القول الئاق حصول التكرار فى الاءية وعلى هذا القول

غَال إن التكرار ند التوكند وكلاكانت الحاجة االلىتوكيد اشد اكلاتنكرار احدن
ولاموضع احوج الىالتوكيد منهذاالموضع لان الكفار راموا الننى صلىالله عايه
وسلم هد المت مرازا شمن التوكيد وااتكرار فى هذا الموضع لان القر أن نزل
بلسان العرب وعلى #ارى <طابهم وممذناهيهم التكرار ارادة التوكد والافهام م

ازءن مذاهيهم الاختصار ازاذة افيف والاحاز وقيل تكرار الكلاملتكرار الوقت

00
ا
"0
|10
رربووا1اا01

وذلك انهم قالوا لانى صلى الله عليه وسام ان«:مرك انند ذل فإودمئلك عاما فادخل

 3اما قارّات هذه الشورة جوابالهم علىقولهم #9لك دبتكم ولى دين » اى
مو حدونمااعيد م]أأوحد

ولا اناعايدمو حد ماعبدم ماو حدم دن

المجهور والننىصب اللهعليه

وسام حااس ا
انسءعودفقرا

نايذيا

قل ااا

لكافرو نثمقالله فىالركية

الثاية اخلص فقرا قل

هو الله احد ثلا سام قال
يان مسعود سل حت
والله اعام

( لااعيد ما تعيدون) من

زداولله «انلْاوثان( ولا
الم عاندون ) تعيدون
ةبل
ّفى
ئان
سهذ
مو
ليد)
اااع
(م

(ولا اناعايد «اعيدم) 35
دون الله (ولا تمعابدون

ما اع.د)وهذان فيالماخضى
وقَال لا اعيد لا اود

ما تعيدون مواح_دون
«ن دون اللهولااتمعابدون

دون الله ولااحم عايدو نَ مدوحدون مااعيد].اوحد

لدسككيفر والشيرك بالل ( ولى دين ) الاسلاموالاعان بلهثمأحطتها ةآاليقتال وقائلهم بعد ذيك
(لكودبككم) علايكم

سكل هه هه

ا(لمزءالثلانون )

 0-1سمال ارححمن الرحم دم
اآيات كك 3

فؤتل ااا الكاثرون 2 6

السماللهارهن الرحيم)

ي(اقاليها الكافرون )
صون
وفرة
صن ك
خاط.و
الخ
قد عاماللهالهم لابؤمنون

روىان رهطا هفنراش
قالوا يمد هام ام
و طبع دنك عد الهتنا
ع

وأعيد الهكسنةفقال

مءاذ الله ان اشر ك به غبره
قالوا فاستام إعض الهتنا

 0وعشر ون كلة واركة تالشعوان حرفا يه

عن انس قال قال رسول الله صلىالله عليهوسلممنقراً زااذزاات
القر ان 1

عداتله ينصف

قلباايها الكافرون عدلتله بربعالقر أن ومنقراً قل هوالله احد

ذلك لذحلكإلقه  09اذرحه الترمذي وقالحديث غريب وله عن ابنعباس حرة

م
وقالفه غرس ووجهكونهذه السورة تعدل برع اللقران انالقر أ
انمش
ابى
لل ع

لوارح
والهى وكل واحدمتهما منقسمال مىا بتعاق عمل القلوب والىماتعلق باعلمج
| لخصل منذلك اربعة اقام وهذء السورة مشتملة على النهى عنعبادة غير الله تعالى
ا وى

دن الاعتقاد

وذلك

منافال

القلونفكانت

ل

السورة ربعالقر ان علىهذا

| التقسيم والله سحانه و تبالى اعام
لوج نسماللاهلرحمن اأرحم دم

نصدقك ونء_.د الهك

ذذلت 2د[ الل 1

طون

د علا

0م لابؤءنون
0ه

 #قوله غن وجل  #قل ياايها الكافرون » الى آخر السورة نزلت فرىهط هن
قرش منهم الحرث .بن قبس السيئى والعاض نْ:ؤائل اللي والوليت ىن الك

5يهم 0
ال
فقرأه ع

خنلف قالوا ياشهمد
والاسود بزعيد يغوث والاسود بن عيد المطلب بن اسد وامية ب

وشسركك فىديننا كلهتعيد الهتناللنة ونعد اليك نش
هام اتبع ديثنا ونقبع دسنك ن
ست وعشمسر ون و<روفها
اربعة وسيعون حرفا  0أ فان كان الذى حّتبه حيرا كنا قد شركناك فه واخذنا حظا منه وان كان الذى
إلمالهالرحمن الرحيم) بابدننا خيرا كنت قد شركتنا افصىرنا واخدت بمحتاك منه فقال رسول الله عل|
وباء_ناده عن ابن عباس

عليه وسام معاذ اللهاانشرك به غيره قالوفااستلمم بعض العا نصدقك ونيد الهك

فىقوله تعالى ( قل ياانها

اأسورة ففدا

الكافرون © وذلك ان
امس نهم العاص بن

قال حتى انظ 02

من رى وانزل الله قل ياابه| الكافرون الىع

رسول الله صلىاللهعليه وسلماالمىود الطرام وفيهاولئك الملا هن قري فقامعلى
رؤسهم ثمقرأها عليهم حتى فرغ املسنورة فايسوا منه عند ذلك و اذوه واسحابه

قاثل البيي الله

وقيل

اامغيرة واكابهما قالوا
ن

في سول وبلااملنهاه فاناه العباس فاخيره شَولهم فنزلت هذه السورة وقيل 'زات

استساملا لهتنابإممدحتى

5 انان
الهملقوا العاسفقالوا ااباالفضل (١

اخك

ا

مع عض

فى ابىحمل والمستهزثين وهنم هن منهم ومعنى ذلك ان اك3ط

الها الصدقاة

اللهعليه وسأم

لاابها الكافرون
تعمد الهك الذى تعيده  000بشليغ الرسالة مجميعما اوج اللهاليهثل قاال الله تعالىق ي
فقالالله قل ياحمد اهؤلاء | اداء التبىصلى الله عليه وسامكسمه جمينريل عليه السلامفكا نهصلىاللهعليهوسلم.
المستهز كين ياايهاالكائرون | قال امرت بنبليغ00

الله على وكانفها تزلعليه قل ياايهاالكاثرون وقيل 

المستهزؤن بالله وبالقران | ان الغ سوتاني سماع الكلام الغليظ الشنيع من النظير ولااشتع والغالظ منالخاطبة .
نهصلى!إلله عله وسام قالللدبس هذا من عندى ائما هومن عندالله عنوحل
| بالكفرفكا:

ا

اليد
اك التى0

سور الكافرون »2

 7الالع وتصدق  0الحاو 2خلاذا )بندعهم وعنع

الماعون فالسورة كالمقابلة لاسورة التقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة الد و الغر

بالتضىية ص ان شانئكك  4ان من اشضك لغضهلك  3هو الابتر  0الذى لاعقسله

وثار
اذ لاسق منه نسل ولا حدن ذكر واما انت فذشرقيتيِك وحسن صيتك آ
فضلك الى نوم القيامة وَلك قال خرةمالا يدخل تواست *عن الى صل الله
عليه وسام كرا رع لكو سقاوالله هنكل نهرله فالنة ويكتسلفاعشرحسئات

فوثهم فصل له 5

لهم ( هوالابتر ) المنقطع
عن كل خي رلاانتلانكل

من نواد الىنومالقنامة .رذ
الوكين

فهم اولادك

واعقانك وذ كرك مصرفوع

بعددكل قربان قرنههالعنادفى بوم أ1

ودرا

ضنك
غى م
بك)ا
اشانئ
(ان
من قومك خ_الفتك

عل المثار وعل لسازكل

ارون بكيو ايانس »

على اتعامه عليك وال  95متقريا اليه 32نما نك #

يعنى عدوك ومغضك و هوالايتر  .إءنى هو الاقل الاذل المنقطع دابره تزات

افلىعاص بن وائلالسهمى وذلكانه راىالننى صلىالله عليه وسلم خارتحا املمسور

وهو داخل فالتقيا عند باب فى سهم وتحدثا واناس منصناديد قريش جلوس
فالىمعو فلا دخل العاص /الواله منالذى كنت تتحدث معه فقال ذاك الابثر
لعنى نه النى صل اللهعليه وسام وكان قدتوفى ابن لرس_ولالله صلىالله عليه وسلم

خمدنيجة وقول ان العاص بن وائل كان اذا ذكر رسولالله صلىاللعليه وسام
قالدعوه فانه رجلابتر لاعقبله فاذاهلكانقطع ذكره فانزل الله تعالى هذه السورة
وقال ابن عباس نزات فكمب بانلاشسرف وحماعة مقنريش وذلك انه لما قدمكمب
|نالاشرفى مكة قالتله قريش لمنااهللسقاية والسدانة وانت سيد اهلالمديئة
نير امهذا الصذوراانبترةنقومه فقال التمذير منه فتزلت فيه المتارلىالذين
ف.خ

عام وذاكر' الى ادر

ابلدذهيكبردالل ويئى
يذكرك ولك ؤالا 2
مايدخل نحت الوصف
فثلك لاسالله ابثر اا
الابئر هو شاك اند

فالئيا والا حر دل"

رلك فالناض نوالا
>عاه الابشر والابتر الذى
لاعقبله وهو خضير ان
وهو فصل

© سورة الكافر:ن ست

 | 1شنا اانإلكتات يؤمئون بالحبت بوالطاغوت الاويتةات فىالذن قالوا انه |(انشانئك) بقوع

ابثر ان انق هوالابتر اىالمنقطع منكل خير قواهمفىالنى >لىالله هذا الصدور
ارادوا انه فرد ليسله ولد فاذا مات انقطع

وو لخطلة [ئه  2:رذق اصفلها

(هو الابتر ) ابترعن اهله
وولده وماله وعنكل خير

وى الصذور وقيل هى لولجالى رج فىاصل احْرى ّ تغرس وقيل الصناير

.لياذكر بعد مونه مخسير

قات شت م جذعالغذلة تضريا ودواؤها انتقطم تلك الصنابر منها فاراد كفار

وهو العاص بن وائل

مكة نمدا صلىاعلللهيه وسلم عازلةالصنبور ينبت ف-جذع لة فاانذاقطع استراحت
اله فكذا عمد اذا مات انقطع ذكره وقيلالصنبور الوحيدالضعيف الذى لاوادله
ولاعشيرة ولاناضر من قريب ولاغسيب فاكذبهمالله تعالى فىذلك ورد عليهم اشنع

قالوا نامدا صلى اللهعليه

رد فقال ان شانئك ياد هوالابتر الضعيف الوحد الحقير وانت الاعن الاشرف

وسلم هو الابتر بعدما

الاعظم والله اعام بمراده

مات ابه عرد الله

السبعى وانتتذكر بكل

خيركا اذكر وذلك انهم ”

ا امسير مود فلياأيهاالكافرون وى مكيةوست الات وست »* رومن السودة التى يذكر
فيها الكائرون وهىكلها

مكية اياتهاست وكلاتها

حك وه 1

ا(لمزء الثلابون»

واتياعه اوعلاء امتهاوالقر ان  8فصل لريك  #فدم علىالصلاة خالص) اوحه الله (
خلاف

كه 1

الساضىعم ا المراففها ا ١ لتإعامه فانالصلاة جامعة لاقسامالشكر وار

لشف
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درم غس يب الفاظ الاحاديث
| قوله فيختاج المدمنهماى ينتزع وجذبمنهم * قوله ماينجنبيهكابين جرباء واذرح
كانءة ثمبامءوحدة ثم الف مقصورة ووقععندبعض رواة |
اثمر
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واما اذرح فبهمزة ثمذهايلجمة ثم

1

راء لمحاء مهملة موهدىينة ا الشام قريب من الشوبك واماعمان قبفع اليين |
«اعكد

(فصلالريك)

| وتشديد 00بليدة بالبلقاء من ارض الشام وام ايلة  6الم واسكانالاء المتتاء

ريك الذى اعرك باعطاءٌ

تع اللام مدنلة معروفهة
مت وح
وههر

وشرفك وصانك من من

الجا

إغالق

بها وبان المدنة  0ا

ملة وهى
دمشى اشسا عشسرة <
وا كبرمدته وائماقبدبالعِن فىا
ا

2
اخرا حجازر واولالشام واما صدعاء فهىقاعدة

قدم الكلام على اختاق

ديت

لان ,المشق-موخها

تدرف اتصتعاء 523

هذه المسافاة واجمع بانرواياتها * قوله 1

وود

قه مبرا بان

هو بقح الياء المثناة حت وبالشين والخاء المجمتين أى يسيل فيه وفى الحديث الآخر

درت 0 00
5

م

دية وينها 0وبين

ع

ان

1

3

1

الذن يع.دون غير الله

الا7وثان افلغىعراها

لالشام عل عار" حر مةتوسطة بين دمشق

-

لير

3 0

قطرف

9.

مك

و(اتحر ) لوجهه وبامعه

|'

|بغت يفخ الياء وبالفينالجمة وكسرها وتشديد التاء المثناة فوق اى يدفق فيه ميا بان

َ دفقا شديدا متتابعا *قولهالى ليعقر <وضى هو لضم العين المهملة واسكان القاف وهو

565

موقف الابل منالأوض اذا وردته للشمرب وقيلهومؤخراطوض*3ولهاذودالناس

(وانحن ) اشتفيل خيه | اى اشرب الناس لاهل اليِن بعصاى <ة
ىيى
الىالةللوشالضع عينك

| اهل ان ومعنى برفض اى سيل عليهم وفه منقة عظ.مةلاهل عن *قولهانافر كم

لعاصلكلفىاة وشال | على الحوض الفرط بم الغاء والراء هو الذى بتقدم على الواردين ليصح لهم الياض
اىت
عل

استوف الركوع والحهود

والدلاء وتخوها من الا تالاستقاء والمعنىانا ساشكم الىالحوضكالمهئ له*قوله مدقا

<تى بد ورك وشال

اى بعدا وفيه دلبل إنقال انهم اهل الردة إذلا شال للمؤمن سحا بل يشفع قلت

فصل لربك صسلاة بوم

ف حديث

انس

نءشول افكوره الكورده وى لالهكه
الأول دائل أء

العرواكر الدن
رن
ا منيسا والله اعلم© قوله

نك واتحر 6ممناهانناسا كانوا يصلون

لغيرالله تعاللى ويتحرون لغير الله قامرالله ديه صلى الله عليه وسام ان يصلىله ويتحرله

ولر
متقريا الى.رنةيذلاك وقلل' معنا فضك لررنك اصلؤة الحد بو
ا

وقيل معئأه فصلل الصلاة المفروضة جمع 0

اريك وأنحق 6

ر عُى 0
البتد ل

0

إن عباس وصال

ا

بدك الجورافن الصرغ كالصلاة عنتد اخراوقيل هو رفم

|اليدينمع التكيير الىالتمر حكاء اانلوزى ومعىالا بة قذاعطيتك مالانهابة لكر

هذا العطاء الجزيل والخير الكثيرة واغزك وشمرفك عكلاىفةالخلق ورفع منزلتك _

(نوتهم)

ةالكور1
اود

لع فيه 1.

الزرجد واوانيه منفطة لايظماًهن شرب ف سه وقيل حوض ها وقل اولاده

المذكورة لاعلى التقدير الموضوعللعديد بلا لاعلامالسامعينعظم بعد المسافة وسعة
اللوض وليس فىذكر القليل منهذه المسافة منعهنالكثير ان الكرا:تعلى ظطاه.ء
وحدت الرواية به والقليلداخل فيه فلامءارضة ولامنافاة بنهما وكذلاك القول فآىنية

الحموض هن ان العدد الامذلكاورحفاديث عالىظاهسء وانها اكثرعددا من نموم السئا,

ولامائع بمنع مذنلك اذ قد وردت الاحاديئ التخهمة الثابتة يذلك وكذلك القول
فىالواردين الى الموض الشاريين منه وكزنهم وقوله صلى الله عليه وسلم ما المالا

جزء منمائة الف <زء ثمن يرد الحوض لمبرد بهالمصمر بهذا العدد المذكور وائما
ضر به مثلا لأكثر العدد المعروف لأسامعين ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسام
ءن ورد شرب منه فهذا صرح فن جميع الواردين يشمردون وانا كنعمه الذين

يذادون وينعون الورود لارتدادهم وتبدياهم وهوقوله صلى الله عليه وسلم فيختاج |
العيد مم فاقول رب انه من امتى فيقولماندرىما احدث بعدك وفى رواية وليرفمن

ال ركنا كم <تى اذا اهويت لاناولهم اخت2وا دونىذاقول اى رب اابىفيةول

انك لاندرى مااحدثوا بعدك وو هذا من الروايات المذكورة افلاىحاديث السامّة
وهذاغا احتا العزا ,فىمعناه وف المرادبه منهمثقيل المرادبهم المنافقون والمرئدون
ففزهن الى 0أللهعليه وسلمتمل انهم اذا حشمروا عرفهم النى صلى الله عليه
وسام للسي| التى علييم نادي فيوقالله لبسهؤلاء ممن وعدت بهم انهم قد بدلوا

بعدك اى لميكونوا على ماظهر هن اسلامهم وقيل المراد بهم مناسلوا فىزمن الى
صلى الله عليه وسلم ثمارتدوا بعده فى زمن ابىبكر الصديق وهمالذينقاتلهم علىالردة
وهم اكدان مسيلة الكذاب فيناديهم النى صلىالله عليه وسلم لماكان يعرفه منايمانهم
فىحاته فيقالله قد ارندوا بعدك وقبلالمرادبهماسحاب البدعالذينلم مخرجوا ببدعهم

اعلناسلام واصداب المعاصى الكبائر الذى ماتوا على التوحيد ولم يتوبوا من بدعتهم
ومعاص مالكارفءلى هذا القوللاشطلع اهؤلاء المطرودين عنالأوض
ان بذادوا عنه عقوبةة لهمم ير حمهم الله0فيد خلهمالخة مر

بالنار بل وز

داب وقال ابوعمر بن

عند البركل مانحدث فى الدين  11وادرج والروافض وسائر اككان الاهؤاء فهومن

المطر ودين نعالو ضقال وكذلك الظامة المسرفون فالىخحور وغمط الق والمعلنون

بالكار فكل هؤلاء نخاف ياكنونوا تمن عنى بهذا الحديث وقوله منشرب من هلم /
ذا إلى عناض ظاهن هذا ادك االنشرانة منه يكون بعد الساب
انا يل ان من شريمه من هذه الافة وقدَو عله دخول الثار
لايفذب فيها بالظما بل بكونعذابه بغيرذلك لان ظاهى الحديث انجميعالامة تثسر
منه الامدناريد وصاركافر وققل ان جميعالمؤم:ع بالكذون 5تبهم باعانهم ثميعذب 7
قل ائماا
منشاء «وعضانهم و39

الو
عينه

اسم والثيات مناوض» له

سم بره 7

لحز «الثلاثون)
حير كثثر احلى من لسار

راد مناللان وابرد*ن انج والينهن

الزداكا

رخىالله عنه قالقال رسول الله صلىاللهعليه د والذىنفسى بده لاذودن رجالا
رسول

الله صلى اللهعله

وسام قال 605

1

0
لانعد منايلة

فى

| سده لاذودن عنه الرحل م بذود الر<ل :الابل الغرسة عن الله قالوا يارسول الله
واعءرفا قالغءم ردون على غما كن

دن نار الوضوء ليست لاحدغير»  #عن زيد

انار ّ رضى الله عنه قالكنا معرسولالله صل الله عليه وسام
أ

اللا حدزرء من مائه الف حرء من برد على الموض قل

فنزانا منزلا فقالما ام

كنميومد قال سيهمائة أو

عاعائة اذرحه او داود

قال الشع حى الدين التووئ :قال القاخئ عنام احاذت ارس

1

”ا

فرض والأتصديق ه من الاءان وهو على ظاهره عند اهل النة والماعة لايتأول
ولاختام فيه وحدديده

متوار

النقل

رواه

الوابة 00
الخلائق .ىن

مسام هن روانة

| ان عمر والوؤسعد وسهل بزإسعد وحددب تزعندالله وعبدالله بنعمرو وعائشة وام

دسلة وعقية _زعامى وانمسءود وحذفة وحارثة ن وهب وااستوردوانذر وثويان
| وانس وحار بن'عرة ورواه غيرهسام منرواية ا

 1الاق وزيد بنارش وابى

نى برزة وسويد بحنللة وعيد الله الآ
ايد
أمامة وعبد الله بون ز

اقلكصنديق وخولة بنت قبس وغيرهم قال شخاعليدرن
انعازبواساء ينت اف
| ورؤاءاخارى ومسامايضا منروايةانىهيبرة وروادغيرها رهونايةمر لطا

| وعائذ بنعمرو و اخرين وقد حامعلذالكماكلمهالحافظ ابو بكر البييتى فىكتابه البعث
ضعن حماعة
ويث
أجحد
لخرا
اىا
والنشور باساليده وطرقه المتكائرة قلتوقد انفقا عل
رق ذكره فالىاحاديث وفيه بيانمااتققاعليه
م نتقدم ذكرهم املنتدا«بةا عسلى
وانفرد به كل و واحْرخًاانضاحديث اللوض عن اسعاء بنت ابنكىرالصديق

عسن وق اسل
وذكرعا القاهى عياش افون رع لهوغين! مين قاللقاش ا
ما شغ اىلكوحنديثمتوائرا واماصفة الحوض زمقداره فقدقال فروىابة حوضى-:
مسيرة شهر وفى رواية مابينحنبيه م بين جرباء واذرح وفى رواية م بين ايلة وصنعاء

لعن وف زواية عرّضه مثل وله مابينتمان الى 'الة وق رواءة ا<ونضولا ه دادر
ايل اوعدن فهذا الاختلاف فىهذه الروايات ففقدر الموض لنسمو جا للاضطراٍ
فها لانه لم 3فىحديث واحد بل فى احاديث مختلفة الرواة عحنماعات هن الصواية

00
تعموها من الى صلىاللهعليه وسام فىمواطن مختلفة ضر مها الى صلى اللهعليه

مثلا لبعد اقطار الموض وسعته وقرب ذلك علىافهام السامعين لبعد مابينهذه البلاد
(لذكورة؟
ا

-

2

٠

(سورةالكور)

والعمل وشرف الدارين وروى عنه عليه السلام انه و فلالضقة وعديه ربى فيه

النذاء للرق) عن عبدالله ءن عمرو بنالعاص:رشىالله عنهها قال قال رسو لالله

صلى الله عليه وسام <وضى مسيرة شهر ماؤه اِضءهناللبن وريحه اطيبهن المسك

 1ا2لنسماء منشرب'منها لانظنا ابد زاد قووابة وزواباه سواء لق)
عن اعبنمر راضلىله عنهما ان رسولالله صلىالله عليه وسام قالامامكم0

مابين حنبيه كابين حرباء واذرح قال عض الرواة ما قريتان بالشأم  0د
مظمأبعدها
«نورده فشرب منه شر ب5ه ل ي

ثالائة اياموفىرواية فه 0

ابدا ثرق) عن انس رذىالله عنه ازرسولالله صلىالله عليهوسام قال مابينناحيى
وففرواية لاءى حوضى كابين صنعاء والمدئة وفى رواية مثل مابين المديئة وعمان
واف رواة قال ان قدر حوضى كابين .اله وصتعاء املنعِن وان فيه من الابازيق
كعدد تحجومالسماء (م عنا نى ذر رضىاللهعنه قالقاتيارسول الله ما ن|يةالموض
ل

الدى تفي بده لاننتة|كى م علد مجووالبناءوكواكها الافىالليلةالمظامة

المجية |انية  5رت

مها 8

 7-5ماعليه اين يه ميزابان منالنة

مشنرب مه لنظماً عرضه مثل طولة مابين .عمان الىايلة ماؤه اشد ساضا من اللبن
واحلى منالعسل م »؟عن ثوبان رذىالله عنه ان رسولالله صلىالله عليه وسام

قال انى لبعقر <وضى اذوه الناس لاهلالِن اضرب بعصاى حتى يرفض علبهم
فسئل عن عىضه فقال مهن مقامى الى عان وسئل عن شرابه فقال اشد بياضا

ان واخل مالسل نقت قه منذابان عتالهامقاطنة إجدها مده توالا حر
مالووق (ق) عن ابن مسعود رغىاللة عنه قال قال رس_ولالله صلىالله عليه
وسلم انا فرطكم على الحسوض

وايرفءن الى رحال منسكعحتى اذا اهويت اليهم

لاناو و الخلحوا دونىفاقول اىربىاحابى فيةالانك لاتدرىمااحدنوا بعده(ق)

عن انس رضىالله عنه ان رسول اللهاصلىله عليه وسام قال ليردن على الموض
رحال تمن صاحتى حَتى اذا رفعوا الى اختلجوا دونى فلاقوان اى ربنى اصاق
الى فليةاانلى انك لاتدرى مااحدثوا بعدك وفى روايةايردن علىناس هن امتى
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خره فأقول “حا أن دل مء 232:عن ابى هريرة رخىالله عنه
الحديث وافى

قال ان رسو لالله صلىالله عليه  2قال برد علعه رهطان من اكانى
أقوال دانمتى لون عن.الأوض فاقول رب اصابى فقول اانه لاعلم لك
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انهم ارندوا على ادبارهم القهقرى ولسام أن ردول الله لوت

عليه وسلم قال ترد على امتى الموض وانا اذود الناس عنه مايذود الرجل ابل
الرج-ل عن ابله قالوا يان الله تعرفنا قالخءم لكم عا لبست لاحد غيرك تردون
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الىفاقول يارب

أهريرة
بعدك  904عن ى
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6م
للحم
سم له لرعن

ف انااعطيناك 6وقرا .انطيئاك ا8ل#كوثر  6الخسيرالمفرط الكثرة من ١
ش

هلرحنالرحيمم
 000سماللا

قوله عن وحل 88اأنعاطناك  © 0الكوثر نهر 0-5اعطاءاللّمد صالىال )ا
عليه وسلم وقئل الكوثر القر 0العلموكل هو النبوة والكتاب والحكمة وقل ||

( دماللهارح نالرحيم)
 1ا أعطيناك لل

هو

هو توعديك دق لكو

لمر عن سعيك  1جير
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ثرر اير الك
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عن ان عباس لكر
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ان عان لاح) عا
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الخيرالكدر الذق اعطادالله أياه

قال ابو شمر قللستعيد بجنمير اناناسا يزعمون انه نهر فىالْنة فقال سعدالهر|
عات طالكة ةرمل
هو هر فىالجئة احلى الذى فىالة منالخبر الكثير الذى اعطاءالله اياء واص لالكوثر فوعل من الكتزة|.
من العدل واشد سآئنا والعرب فى كل ثئ كثير فىالعدد اوكثيرَ القدر والخطر كوثرا وقيل الكوثر |١
| الفضائل الكثيرة التى فضل بهاعلى جاميلعاق شميع ماجاء فىتفسيرالكوثر فقد 

من اللبن وابرد مانلج

اعطيه النى صلىاللهعليه وسلماغطئالوة والكتاتن والكنة والعلم 0
ررك والمقام المحمود وكثرةالاتياع والاسلام واظهاره على الادانكلها

والين منالزيد حافتاه

الزرحد واوانته هن

والاصصر عاللىاعداء كاله توح فىزمنه وإعده الى نومالقامة واولى الاقاويل| .

فضه .وعن'ان عباس

فىالكوثر الذى عليه خمهور العلماء انه نهر فىال+نةكاحاء مبيا فىالحديث 3

رضوىالله عنهما هواطير

الكثير فقيلله ان ناسا

| عن ان قال با رسو لالله صلى اللهعليه وسام ذات  12بين اظهر نا اذ ىا
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مَواون هو نهر فىالْنة
مال هوءناير الكثير
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علىأ نا سودة ققرأ|

إسماللهالرحمنالرحيم انا:أعطتاك الكوثر فصل ربكا واضز انشانئك هوالاير |
عدنه ربى عن ولاََ
ثم قال اندرون ماالكوثر قلناالله ورسوله اعام قال فأنه نوهر

(سمال الرحمنالرحم ).
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الكرخر ) عر ل لإسطاالة
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صلى الله عليه وسلم
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حاكتاء منذهب
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أ علىالدر والناقوت ترنته اطيب
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مانلعسل وارءض من الثري اذرحه الترمذى وقال حديث حمسن 0
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عامس أن اغباقة بمسنغود ارقضهعتهما #السالت عائقة عن قولاتالى ١ن اعلنا |
الكوثر الت نهر اعطيه سكم دلى اللهعليه وسام كاظناء
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جرم أ

بهذا النافقين اى لايصاونها سرأ لآألهم لايسّقدون وحوبها وصالونها علانية رياء

و عو نالماءون 0

 .وقل ذويل لامءنافةينالذذن بدخلون انفبهم فى<لة المصلين صورة وه م غافلون عن صلاآهم وانهم لابريدون بها
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 2استعاور ف ا

بدوزاائر انو"

والمءنى اكذاان عدم المبالاة باليتيم من ضءف الدين والموجب للدم والتواخ السو
حَنَالصلاة التى عىعماد الدين والرياء الذى هوشعة مانلكفر ومنع الزكاة التى هى
قنطرة الاسلا  0بذلك واذلك رتب عليه الوايولللسيبية علىهءنى فويللهم وائما
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ويظهرون لااس أتع
الزكاة ومافه منفعة وعن

انسوا سن قالامداله

وضعالمصاين موضعأ ١عيرلادلالة علىسو ءمعاماتهم مع ااا ى والخلق © عن النىدلى

الذى قال عن صللاتهم
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عراء قٍِوصقهم

النوافل لقتدى

باأخل ؤقال
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تعالى  #وبنعون الماعون ه روى

عن انهم ساهون

التفات الها وذلك فعل

و ان على لفسية الل 5فلا ؟ بذاك
عن

فى صلاتهم لان

الكائقين  وني قإن

عل

| انه قال هى الزكاة وهو قول ان عمرو ان وقتادة والضجاك ووحه ذلك انالله

الهو يعثريهم فهابوسوسة

آعالىذكرها بءدالصلاة فذمهم على ترك ااصلاة منعالزكاة وقال ابن مسعود الماعون

شيطان او حدرث سن

عنه قالكنا نعد الماعون علىعهد رسولالله صلىالله عليه وسام عارية الدلو والقدر

وكان رسولالله صلىالله

اخرحه ابو داود وقال#اهد الماعون العارية وقال عكرءة الماعءون اعبلاه الزكاة

عليه وسام شع له الت و

الناس والداو والقدر واشاء ذلك وهىرواية عن ابن عباس'ويدل ,غليه مازوئ

المفروضة وادناه عارية المتاع وقال مد بن "عب القرظى الماءون المءعروفكلهالذى
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بتعاطاه الناس عا بذهم وقيل اصلالماعون مانلقلة "-عى الز كاة 0

تان  010نالاراءة

والمعروف

داعونا لانهقليل هنكثير ولةائلماعون مالائحل منعه مثل الماء و لماجوالنار2

بذلك الث وال نوناك

لحرن

من الانتفاع ا

الفين

0

عله والاابههولاكون '

بهذه الاشياء القليلة القير 5نادأعل بها فى نهاية الول والالعلا ,والسين ان شتكز
هند
شفبنننطي
#روه4لتااتمه#

"رونه لا
و يب

الرجل فىبيته مما يحتاج اليه الحيران فيعيرهم ويتفضل عليهم ولا قتصر على الواجب

الراحدل ما

باظهار

الذراُض إن حقها

والله اعام

الاعلان بها لقولهدلىالله
اكور وخى مكة قاله ات عباس واجمهور وقيل

هٍِلفسير ار

الا0ظباارم3ي #نكا مد'مة قاله اقم وعكرامة وقتادة و

ش

عليه وسام ولاحمة فى

ثلاث ابات وعشر 3

ك
لات وانثان واربعون <رفا »#

ذرائضالله والا<فاء فى

|

التطوع اولك فان اظطهره

قاصها للاقتداء به كان

حميلا والاعون الزكاة وعنانسعود رذوالله عنه ماتماور فالعادة بينااناس ٠انلقدر والدلو والمقدحة
اعام
عالله
عنها ألاء إلا ال و
ونجوها وء نبعائقة رضئ الله

(وءتعونالاءون) المعروف

سورة
فو

و شال الزكاةوقال العوارى دان الناس دعل القدر

و ومن ااسورةالتى بذ  05فمها 7

ال ورطا

وهى ثلاثآيات#

والاو اىممايشتفعله الناس

وني كاها مك آباتها ثلاث وكلاتها عمشعر وحروثفها

وغير ذلك

اثثان واربءدون 4

(الجزء ارد لم

يراه كه

نفسه فدقعه او ابوسفياننرحجزورا فسألهينيمنم فاقربععهصتاء األوؤلند ابلنغيرة
اومئنافق 2.١ 0000بدع اى يترك أولاض  6أهله وغيرهم #علىطعامالمسكين 880

مفصويللين الذينهم
لكإرمتبلة علىيك بذ 'بالفاءلل9
لعدم اعتقاده بالجزاء والذل
عنصاومساهون»» غافلونغيرمبالينبها © الذينهم براؤن » يرون الناساعمالهم

ورده ردا فبما 7ن
وخشونة )0ولاحض على

"ال رنان ذا لك بالدرنوهو خطاب للنى صلىالله عليه وسام وقيل

طءام المسكين ) ولابرعث ظ دوخطان لجز اكد ول ات 1
اهله علىيذل طعامالمسكين | بالدبن بعد ظهور دلائله ووضوح بيانه قكيف يلبق به ذلك فذلك الذى يدع اليليم
 0الت

جعل عامالتكذيببالحزاء
6

3

هذا الذى يكذب

أاى شهره ودفعه عن حقه والدع الدفم بعنف وحفوة والمءنى اله يدفعه عن حقه

وماله بالظلم وقبل يترك المواساةله وانم

والاقدام

تكن المواساة واجة وقيل بزجره ويضربه

و لسيؤن به ووئ بدعو الخفيف اى بدعوه سؤر مه قهرا واستطالة  9ولاحض

على ابذاء الضويف اىالو

امنبالجزاءوابدّن بالوعيد |على طعامالمسكين © اى لانطعمه ولآيأض باطعامه لانه يكذ بالميواء وهذا كاية
لشىالله وعقاه وهلمدم

علوذلك ين اقدم عليه

|العمل لاله يفل مالهوعالغيره فلايأمى غيربهالاطعام© قولدتعالى لإإذويلللمصلين #
فى المنافقين ثمنعتهم فقال تعالى #9الذينهم عنصاوتهم ساهون  *#روى البغوى

إسنده عن سعد قال سل رسول الله صلى اللهعايه وسام عن الذينهم عن صلاتهم

وصل به قوله ( فويل
للمصاين الذين هم عن

/

ساهون قال اضاعة الوقت وقال ان عباس همالمثافقون تركو الصلاة اذا غانوا عن

الئاس ويصلون فالعلانية اذا حضروا معهم لقوله تعالى الذنهم براؤن وقالتعالى

| فهوصفالنافقين واذا قاموا الىالصلوة قاموا كدالى براؤن الناس وقيل ساء عتها
يداؤن

لاسسالى صلى اولم يصلوقيل لاير جو اها ثوايا ازصاوا ولاخافونعلها عقاباانركوا

لجست لانخض) وق ل غافلون عنها ويتهاونون بها وقيل همالذزن انصلوها صاوها رياء وازفالتهم
لاحث ولا محافظ ( على

بلنمدموا عليها وقيلهم الذن لايصلونها لمواقتها ولا عون ركوعها ولا ميجودها

طعام المسكين) على صدتة | وقيل لقماال تعالى عن صلاتهم ساهون بلفظة عن عام انها فيالنافقين والمؤمن قد
المسا كيبن( فويل ) شدة | يسهو فيصلاته  00بينالسهوين ان سهوالمنافق هو ازلاءتّذكرها ويكون فارما
عذاب فاىلنار(للمصلين ) عنها والمؤمن اذساها فيصلانة تداركه فالىخال و جميره لسحجودالسهو فظهرالفرق
لامنافةقين ثمينهم فقال
) الذنهم عن صسلوهم

ساهون) .لاون تاراون
لها ) الزن هم براوؤن)

بصلاتهم اذا رأوا الناس
صلواواذالميروا لميصلوا

بينالسهوين وقيل السهو عالنصلاة هوان سق ناسيا كلرذالله فجىميعاجز اءالصلاة

فلصلاة فاماالمؤٌ من الذى يمتقد
وهذا لانصدر الا مالنمنائق الذى عتقد انه لافامدة ا

فائدة صلاته وانها عليه واجبة وبرو الثواب على فعلها واف العقاب على تركها
ققد حصل له سهو فىالصلاة لعنى أنه لصير ساها فىبءعض احدزاءالصلاة سلب وارد

برد عليه بوسوسة الشيطان اوحديث النفس وذلك لايكاد ملو مئه احد ثميذهب
ذلك !١أوارد عنه فثبت بهذا الفرق انالسهو اعلنصللاة من افعالالنافق والسهو فى

الصلاة منافعال المؤمن #والذينهمبراؤن» يدنى يتركون الصلاة فىالسر ويصلونها
||فىالعلانية والفرق بين المنافق والمران اناللافق هوالذى سطن الكفر ويظهر
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التكيرفى جوعو حوف الشدثهما لنىاطعمهم بالرحلت.ن هن <وع ديد

كانوا فيهقلهما و اننم من حخوف حمق لاه يه 0
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الف والعظا0
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من بلدهم ومسا رهم وقيل

للتينوا اكيرللتعظيموقول المراديهشدة اكلوا ذيها
 3اى بارح
و آمهم من حخوف  0خذوف داب

الفيل اواللقطاف

نوا قداصابتهم شدةحتى

قّ بلدهم

اكلوا اليف والعظام

| ومسابرهم اوالحذام فلايصييهم ببلدهم * عن رسول الله صلىاعللهيهوسلم من قرا
سورةلايلافقر ش اعطاءالله عشر حسنات «عدد دن طاف بالكعية اك

الحرقةو امنهممن وف

بها

الحذام فلايصيهم تادهم
وقل ذلك كله

م

 0الله الرحمن اأرحيم 7م

ابراهم عايهالسالام

#دورة الماعو ون مختلف

© أرآيت  #اسستفهام معناه التيجب وقرى” اريت بلاهمزة الحاقا بالضارع ولعل
د هار الاستفهاءسبلاحيها وارأتك بزيادة الكاف #9الذى,كذنٍ 3
الحزاء او الاسلام والذى يحتملالينس والمهد ويؤيد الشانى قوله  9فذلك الذ
بدعالم دفعه دفعا عنماد

فها ون استيم آيات 0

(يسماللهالرحمن الرحيم)

ابوجهالكان وصما يتم خاءهم تال 1 +
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من حو ع و ا هم م نوف

 3ومعى

بدعاء

الذى أطعمهم دن 0
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ابامِل ) حزائقالواحدة
ابالة قال الزجاج حماعات

اركك بعد ظهورك  2المعل كدهم  3لعنى مكرهم وسعيهم فى لريب الكنة

فلم يصلوا الى
فىتضليل © اى تضبيع وخسار  0ال ماارادوا 0
كمنحيرستهم واحترقت وهلكوا
تيه
معل
رنيب البيت بل رجع كيد ب
امراادوا ه

ا
هاتنمن
هماع
منههنا وح

وهو قوله تمالى فلووارسل عليهم طيرا ييل© ينى طيرا 3مةتفرقة بشع بمذما

رضى اللهعنه ررميهم اى

(ترميهم) وقرأ ابوحنيفة
الله الواير لاله اسمجمع

بعضا وقلل ابايل افاطيع كالابل المؤبلة وقيل ابابل حماءات فىتفرقة قيل لاواحجدلها

كمردواعا بونكعل المدى

هن لفظها وقيل واحدها ابالة وقبلى اسل وقيل ابول مثل ول قال ابنعباس كانت

طيرالها خراطيم خراطيالطيرواك ف كاكف الكلاب وقيل لهارؤسكرو سالسباع

02

معربمنسنك

وقيللها اثيابكانياب السباع وقيل طير خضمرلهامناقير صفر وقيل طيرسود جاءت
هن قبل اليحر فوجا فومجا معكلطائر ثلاثة اهار كران فى رجايه ور فىمنقاره
يا الا مشعته ووجه انع بينهذه الاقاويل فىاختلاى اجناسهذه الطير |
انهكانتفها هذه الصفا كلها فبعضها علىماحكاه ا:نعباس وبعضها على ماحكاء غيره

اكحلد بمابملنغصهفاتها والل اهعام * قولهعن وجل د
وخبر
فا
قالا نمسءعودصاحت الطيرورمتهم 0
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وفحىليه
وجهوه الىليناو الىجهة! خرىهى ول فارسل اللهطيرا كلطيرف مىنةاره جر ر

مجران اكير مالننشة واضغر منالبطة فرزت فق الجر 81

| 1كل

فخرج مندبره فهلكوا حميما وقرئ المترجدا فىاظهار اثر الجازم وكنف نصب
القوم الى تلك الابل موا علها وعقروا بعضها وجملعبد المطلب يدعو فقال ابو
نكن هذا البيت واراد هدمه
مدعو ان لهذا الءيت ربا عنعه فقد زل جع ملك أعنك

شنْعه الله0

أنه أيأم 5فلازاىتيع ذلككباء القباعطى ايض وعظمه

وحرله جزورا فانظر>وأ لفحنرظر عبد المطلفقال اطريىرا سِضًا نشأت منشاطى'

أحر فقال ارمقها بصمرك ابن قرارها قال اراها قددارت على رؤسنا قال تهعلرفها
قال والله ما فاهعاماهى بجحدية ولانتهامنة ولاعىسة ولاشامية قالماقدرها قال اشساء
اليعاسيب فمىناقيرها  001اا حصى الف قد اقبات كالايل  3لعضها بعضا امام

|كفلقة طينوده ار المثقار اسود الراسطويل :التق غات حى ]ذا 715
ر
| عسكر القوم ركدت فوق رؤسهم فلا توافت ارجالكلهماهالت الطير مافىمناقيرها

على نمحنتها مكتوب على كل حير اسم صاحبة ثمانمارمت محنكة  1ا
اصعحا انحطا منذروة الل فشيا حتى صعدا ربوة يثؤمنسا احدا ثدنميا فلم يسما
حسا فقالا بات القوم ساميين فاصوا نياما ثلا دنيا منعسكرالقوم فاذاهم خامدون
ىغه وتخرق الفيل والدابة
وكان هع لمرعرلى بضةاحدهم فذرقها حتى نقع دفما

 02الورفالارض منشدة وقعه فعماد عبد المطلب فاخذ فأسا م فنؤسوم 0
حى عق ف الارض قلاه من الذهب الاحمروالجواهى وحفراصاحيه مثله قلاءثم
واللانىمسعود اخر انمنت خفرق ونس

حفربك وان شت فهمالك معا فقال

بومسءودفاخترلىعلى نفسك فقالعيد المطلب انى ارى اجود المتاع فحىفر فهىلك

وجلس كل واحد منهمًا عل حفزتهوتادى عبد المطللت:الفنامن فراحدوا واضا |
فهضنلهما حتى ضاقوابه وساد عبه المطلب بذلك قريشا واعطته القادة فلميزل
جل عكعنبته
عبد المطلب وابوم.عود فىاهايهما فيغنى منذلك المال ودفع الله وعن
| واختافوا فتاريخ عام الفيل فقيل كانقبل مولد الى صلىاللهعليه وسلم باربعين سنة
وقيل ثلاث وعشرين سنة والا>م الذى عليه اكلثارون معنلاء السير والتواريخ

واهلالتفسير انهكان افلعام الذى ولدفيه رسولالله صلىالله عليه وسامفانهم دواون
ولدعامالفيل وجعلوه ناريا لمولده صلىالله عليه وسلم * واما التفسيرفةوله عزوجل

المكر اى الملعل وذلك لان هذه الواقعة كانت قبلميمثه بزمان طويل الا ان العامبها
كحاانصلاعنده لان اير مهامكسانتفيضا معروفا بمكة واذا نككاذلك فك نه صلى الله _
عاى الور"ذف فهال ريك بداب الفيلقتل آ
عليه وسلم علله وشاهده اشنا فاهذا قتال
كان معهم فيل واحد وقيل كانوا قيلة رت

وقل ا عشمر وانما وحده لانه سيم

الىالفيل الاعظمالذىكان غَالله مود وقيل انما وحده لوفاق الا ى وفىقصة اسحاب 

0

ل 2.
اللددول وعى

5

الفبل)

ومعه قل قوى أسمه  2 0اذرى فناا |

كان 1ا
,
حاثكه قدم الفيل و

وجهوه

الىالحرم برك وم ع

واذا

فوحهوهررانجما الالعفنقام ورول وو<هوه الىالث بنأمففعل مل ذلك ووجهوه
االلمثمرق ففعل مثل ذلك فدرفوه 'لىا رم فبرك وابى أن شوم ورج فيل يشتد

عد

الطيل وارستل الله عن وجل طيزاءءن العتر امثال الطاطيف معا

تلان اخار حزان فرىتجله و حجر“ ق4نمال :امثان خض والعدين ثلا غشين
القوم ارسائها غايهم ذام تصب تلك أعارة ادا الا هلك ولي

سكل قوم اصابت

وخر <وا هازبين لأمتدون الىالطريق الذىحاوًا منه وتساءلون عنشل نحييب

ليدلهماعللطىريق الىا!عن ونفيل منظراليهم من بض الال وفىذلك يقول نفيل
تاك ارات لبق زناه  +الدى حين الحعريت م
حمدت الله اذ ابصرتطيرا  #وحصب خحارة لاتى علينا

وخرج

وكلهم يال عن شل نعل حيفان دنا
اسار كل اطرلاق و اللكون ىكل سين
القوم وماج بعضهم

لنت الله عل أرهة واء فسىدم شل تتساقظ اناملهكلا سقطت اغلة ترعتها مدة
رقع ودمفانتهى المصئعاء وهومثل قارلخطير فين إقى امسحنابه ومامات حتى انصدع
صدره عن

قليه نمدلك قالالواقدى واما#ود فيل الا فيض ا 0

فنا والفيل الاخرشع-موا لطصيوا اى رموا بالحصياء وقال بعضهم انفلت ابو يكسوم
وزرارهة وتعه طير  0فوق 4

<تى بلغ لا فقصعاءه القصة فلا انهاها

وقع عليه جر «نذلك الطير كرما بين بدى النجائى قال امية بن ابى الصلت
نات رسا ساطعات © ماعارق فين الاالكفور
اسلفيل لمن دى ,#طبل 0
ت

ممور

رالل عنها قال راءتقَالد الفيل و سٍأئيه بمكة يستطعمان الناس
2ائسة ى
ن
وزعم مقاتل .نسلان ان السبب الذى حراً أححابٍ الفيل ان فئة منةريش اجوا
ك2وا ارا إلى ارش التجاشوت قذنوااءن ستاحل العرثم.برعة للنضارى
[ لعا قريشن الهككل فنَزْلوا فا<جوا النار واشتووا فلا ارنحلوا تركوا النارما هى فى

 5معاصف فهاجت الريج فاضطرم الهيكل ثارا فانطلق الدمريخ الىهئ فاسفغط١ضه
للبعة فبءث ابرهة لهدم الكنهكان قامكة يومئّذ ابو مسعود الثةنى وكان مكنورق
البصر لصيفت بالطائف و لدوو عكة وكان رحلا دب 8بتدد.يلاتستقيم الامور راد وكان
خليلا أعيد المطلب فقَالله ع6بل المطلب  0اذا ع دك

فهذا لوم الاشافى

فحه عن رأنك

فال ابومسعود اصعد نا اليحراء قصعد الل فقال اودسعود لعيد المطلب اء
الىءائة من الابل فاجعلها لله وقلدها نعلا واحعلها لله ثمابثمها فاىرم فاعل بض
اأسدودان يعر منهاشا قيضب

رب

هذا

البيت فأخذهم فثمل ذلك

عمد المطلب فعفمد

ْ

الاشمرم همك 0

دن قل اضكمة

اعاتى

ا

لصنعاء ومع_اما

القلس واراد

| ان يصرف اليها الحاج ترج رجل ءنكنانة فقمد فيها ليلا فأغضه ذلك تحاف
الىانيس فاناه فقالله انهذا سيد قرريش وصاحب عير مكة يطعم اناس فالسهل
والوحوش فىرؤس امال وقد اصاب |اللكله مائتى بعيرفان استطعت اتنفعه عنده
فانفعه فانه صديق لى احب ماوصل اليه هن الخير فدخل اندس على ابرهة فقال ايها
الاك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذى يطسم الناس فىالسهل والوحوش

فَرُؤنَ امال .يستآذن علك:ؤانا اعب انتادنله فاكلمك ققد ساد0002 2
ولامخااف عليك فأذزلة وكان عبدالمطاب رجلا حسها وسها فلا ارء ارهة ع1
واكرمه وكرة انمجاس معه على الشزير وان لان محته قيبط الىالساط كلا
علنه  دعاء فأنجلسه معه © قال لترجاته قلله ماحااجتك:الىالللك ققال الر الا
ذلكله فقالله عبدالمطي حاجتى الىاللك انبرد علىمائتى بعير اصابهالى فقالابرهة
انه قلله قدكنت احجبتى حين رآبتك ولقد زهدت الان فيك قال قالجئت
الىدت هو ديك ودين اباك وهوشرفكم وعصمتكم لاهدمه لتكلمنى فنهوتكلنى

فمائى شين املت! لك.قال عند المطلس انا رن هده الا,ل ولهكذا نالا 000 11
منك قال ماكان ليذه متى قال ثانت وذاك قامس بابله فرذت عليه كلا ردت |

1

على عابلدمطلب رج فأخبر قريشا الخبر وامرهم ازيتفرقوا فىالشعاب و#رزوا.
ففرؤس اطبال ذوفا عليهم منمعرةا دش ففعلو واتى عبدالمطاب الكمية واخذ
١
ْ
0
علنة ل
يارب لارا<ولهم سوا كا© يارب فامئع منْهم حماكا
ان عدوا لبيت من عادا كا #امنعهم ارنبوا قراكا

وقال ايضا

لخ نان السالا ع

0

وانصر على الالصايككب ونابديه اليوم الك
لون

صا بهم نا ومحالهم عدوا محالك

خروا جموع بلادهم © والفيلك يسروا عيالك

عمدوا حماك بكدهم  #حهلاومارق.وا جلالك
ان كنت تاركهم وكمكبتنا قاميما بدالك
ق
ا
و
و
ب
نتمرك عبد المطلب اللقة وتوجه فىعض تلك الوجوه مع
ا
م
ر
ص
ه
ه
ع
ة

بالقمس وقد تبأللدذول وهيأ جيشه وهيأ فيله وكانفيلالم برمئله افلىعظم والقؤة
وشَال كان معه اننا عشسر فيلا فاقبل نفيل الىالفيل الاعظم  5اخذ باذته وقالله ابرك |

مود وارجع راشدا من حيث حجنت فاك بتك الله اكرام قيرك إلفيل فنمدوء وأ
فضمربوه بالمعول فىرا سه فادخلوا محاحتهم نحت صراقه وعافقه ففزعوه ليقوم فانى
سات

يق

مالان اأراذ ال كين  0ل

5ه 4ه

3

عور لفل

دار

وه

عير رسوله دلى الله تعاللى عليه وسام فانها م ن الارهاصات اذروى انها وقءعت
قىااسئة الى ولد وها الرزسدول عايهالصلاة واللام وقصتها ان اإبرهة إنالصياباح

الرنماء وكتب الى الائى إلى قه ينيت الك يسنتاءكنبة  1يبن

رات

اهلءرب فسعع بذلك مالك بنكاه حرج اها للافدخل
منتهبيا حتى اصرف اليها ج
تقو فل فنها و 3بالعذرة قبلا فلغ ذلك ابرهة فقسال من اجتراً على فقيل صنع
ذلك رجل منالءرب مناهل ذلك البيت مع.000-عات ارهنة عند ذلك
ل الكة حت بيدمها فكتب الىالتمائى غثيرء ذلك وإساله 'ان شعت الله
 0.وكازله فلل شَالله ود وكان قلام بر مثله م

خرج ابرهةل

وحمعا وقوة فبعث هه اليه

ساترا الىمكة وخرج معهم اذل فتهت الفرث لؤلاعاف ظلمواء

ورأوا جهاده حقا علهمترج ذلك منملولك العِنيقالله ذونفر يمن اطاعهمنقومه
افقائلوه فهزمه ابرهة واخذ ذا نفرفال يااايلهمالاك اس#تبةنىفان شان خيرلك هن
قتلى فاسعحياء واواشّه وكان ابرهة رجلا حاها ثم سار حتى اذا ذئا من بلاد حم
خرج اليه ثيل بن حبيب المتعمى فيخاعم ومن اجتمع الية'هن قبائّل لعن فقاتلوه
فهزمهم واخذ نفيلا فقال نفيل ايه ١ الملاك انى دالى بأرض العرب وهاتان يداى
على قومى بالعع والطاعة فاستبقاه وخرج معه بدله ححتى اذاص بالطائف خرج اليه
|| _مسعود ين هخرث فىرحال مشنيف فقال ايهاالملك من عبيدك ليس عندنا خلاف
للك انما تريد البيث الذى عكة ين نيعث معك من بدلك عليه فبعثوا معه ابا رغال
مولى لهم تحرج حتى اكذان بالمغمس مات ابورغال وه والذى يرجم قبره وبعث
ارهة رحلا منالخيشة شَاللِه الاسود بن مسعود على مقدمة خله واميه بالغارة
على نعمالناس مع الاسود ا.وال اكاب ارم واصاب لعبد المطلب مائتى يمير ثم
ان اإرهة ارسل بحناطة اميرىالىاهل مكة وقالإه سل عن شر يفها ثمابلغه ماارسلك

به اليه اخبره انىلمآت لقتال انما جعت لاهدم هذا البيت فانطلق حتى دخل مكة
فلق عبد المطلب بن هائم فقال له ان الملك ارسانى اليك لاخسيرك انه لميات لقتال
الاان تقائلوه انما جاء لهدم هذا البيت ثمالانصراف عتكم فقال عبد المطلب ماله
عندنا قتال ولالفا به بد انا سكؤلى بينه وبين ماحاءله ذانهذا بت الله الحرام وبدت
 8اهيمخليله عليهالصلاة والسلام فان عنعه فهو بّه وحرمه وان ل

به وبين

مىلك فرعم اعلضعلماء انه اردفه على بغلة
ذلك فوالله مالنا به قوة قال فانطلق ماعلال
كان عليها وركب معه بعض بثيه <تى قادلمعسكر وكان ذوئفر صددهًا لعد الطاب

هال اذا شر اهل تدك من غتاء فهانزل :سنا قال؟قا غناء رجل اسير لابامن
| | عل  0إوعشة ولك سأ سك إلى امسن بشائين الفيل ذانةلى صديق فاسأله
كعندالملك مااستطاع مخنير ويعظم خطرك ومنزاتك عنده قال فارسل
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محاثوا بالصير على اداء
اسف ل سافلين الاالذينآمنوا وعملواالصالاتفلهم اجر غيرتمنون واللمسيحانه واعالىاعلم
فرائض الله واحتئاب
 0مفسيرسورة  95الهم5زة وهى مكية وس )ا)نأوتااوعثلاثونكلسةا3ي4

ا والمصيراتفاهمليسواكذيك

© ومائة وثلاثون حرفا #
0

 0الله الرحمن

0له عن كل يك

وقل هواء

ا

مماصيهو الصيرعلى اارازى

#اللزسوموندةالنىيذكر

6

وها الهمزة وه ى كلها

30200

قال ابنعياس هالممداؤن بالشمية المفرقون بين الاحةالنَاعُون للبراء المب وقبلن

مكية ايلا تسع وكلاتها
اربعوثمانون وحروفها
6

معناها واحد

وهوال.باب المغتاب لاناس ق لعضهوم قال الشاضن

ذا لفك عل كز اتكاشر ىوان تقبيت 5
وقيل ل

حتاف

معذاها فقيل الهمز َّ الذى لعييك 3

0

القت

واحدد وسئون

(رسمالله الرحمن الرحيم)
ا

1

اللمزا

واللمز  5الذى يعببك فى |

3

135

وباسئاده عن ان عباس
فىذوله دحال ( ويل (

شدة عذاب وشالويل واد ف جوم من قح ودموهال حبفىالنار 0ل هررم )مغتاب لاس من خافهم 0ازة)

1

( الجزء الثلابون )
 3سورة العصر مكية وابها لاز 3

فها وهى ثلاث آيات
| 30
مالله الرحمن الر
)س
)0والعصر ( أقسم نصللاة

وغ

م

5

الله الرحمن الرحيم 7م

والعصر © اقسم بصلاة العصر لفضلها اوبعصرالددوة او بالدهى لاشتماله على
الاعاجيب والتعريض ذنى مايضاف اليهمن الخسران © انالانسان افى خسر ©

العصر لفضاها بدليل قوله
كال والقاوة' الى | وملنين سول ودل يسثل عن خرف الشمرائع وسير القران وقيل عنالاسلام |
فانه آاكليترعم وقيل سال عما العم به عليكم وهومد صبىالله عليه وسلم الذى 
صلوة العصر

خيصة

ف هعور

ولان التكايف

فىاداسهااثق

لجافت ألناس

فىتجاراموه حم اذر

النهار واشتفالهم بعايشوم
او اقسم بالعثى كااقسم

الضمى ا فيها من دلائل
القدرة اواقسم بالزيان للا
ف ص

ره

دن

الشنافة

نقذ 0نه املنضلال الىالهدى والنور وامتن به عليكم والله اعلم

 9نفسيرسورة العدر وى مكيةقاله اعببناس واللجهوروقل٠دنة
ِ وفى لدت أأت واديع عشرة كلة وعانة وستون حرفا

وجا سم الله الرحمن اأرحيم دم
© قوله وعنجل 9وا#لعصر  #قال ابنعباس هو الدهى قبل اقسم اللهب لهمافيه
مانلم والعرلتاففان وقد ورد فىالحديث لاتسبوا الدهى فانالله هوالدهم وذلك |
لانهمكانوايضيفون الاوائب والنوازل الى الدهى فاقسمبهها على شرفه واالنله .

الجسائب وجواب الق.م | هو المؤتر فيه قا حصلفيه من الاوائب والاوازل كان شَضاء الله وقدره وقيلتقديره
خىسر ) .ورب ااعصر وقيل اراد بالعصر الليل وال_از لا»ها َال لهما العصران فنبه على
ان الانسان ان
اى حنس الانسان لنى شرف اللدل'والنهارلانهما خرانتان لاعمال العباد وقمل اراد بالعصئ' آخر طرق الباز
اقسم بالعشى كا اقسم بالتحمى وقيل اراد صلاة العصر اقسم بها لشمرفها ولانها الصلاة
الوسطى فقىول بدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلوة الوس_طى لاقل

ومن السورة الى بذكر
فها العصروهى كلهامكية
آيتها ثلاث وكلاتها اربع
عشرة وحروفها

عاسة

وستون حرفا
( سم اللهالرحن الرحيم)

د*ف عائشة رض الله عنها وحفصة والصاوة الوسطىصلاة
| هصلاة العصصر والذى فى

العصر وفىاجين شغلونا اعلصنلاة الوسطىصلاة العممر وقالسلاللعليه وسلم
فانته صلاة العصرفكا نما وتر اهله وماله وقيلى اراد بالعصر زمن رسول الله صلىالله

عليه وسلم اقسم بزمانه كااقسم بمكانه فىقوله لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد
| نبه بذلك على ازمنانه افشل الازمان واشرفها وجواب القسم قوله تعالى  8ان

| الانسانانى خسر  #اىافى خسران ونقصان قبل اراد بالانسانجنس الانسان ,دليل

وباسناده عن ابن عباس

خنسران
قولهمكثر الدرهم فىايدىاناس اىالدراهم وذلك لان الانسانلاسنفك ع

فىقوله تعالى (والعصر )

لان الحمسران هو تضيبع عمره وذلك لا نكل ساعة كر منعمر الانسان اما ان تكون
تلاك الساعة فىطاعة اومعصية فانكانت فىمعصية فهو الخسران المبينالظاهى وانكانت

اده

وشال نصلاة

فوطاعة ذلعل غيرها افضل وهو قادر على الاتمان ها فكان فعل غير الافضل٠تضبيعا .
وخسمرانا فبان بذلك انه لانفك احد من خسران وقيل ان سعادة الانسان فى طلب

ياءنلىكافر ( خفسىسر )

| الآخرة وحبها والاعمراض اعلدننيا ثمان الاسباب الداعية الى حب الا لخرة خفية

| والاسباب الداعية الموخب الدنيا ظاهرة فلهذا السبب كان أكثر الناسمشتغلين بحب _

ذهاباهله ومتزله فاىنة و شالف نقصان عمله بعدالهرم والموت

(الدنيا»

|

ساك -3

بكل *

8

عن

د8

ح<رتم
كقوله قل هن -

وقيل الآ 3ص

دده والننيمخصو

ص

ا سورةاتكائر 1

5نشغله للقرمئة تسوس

الككتاد

زبنة اللهكلوا هنعالغابيات وقيل لعمان اذكل يسأل عنا

وصة بالكفار « عن اد*ى صلى الله نكال

داورأ

عايه وام

الماكلتتكاثر لممحاسيه الله سحاته وتعالى بالتعيمالذى اتعمعليه فىدار الدنيا واعطى
من الاجحر كائا1 0ال آية

ثم0
عن طاعة

 7الع وذلك لانالكفاءرا الهاهرالتكاثربال :والنفا حدق ذام
الله وا لاشيفاك

لشكره سألهمعنذلك

|

و قيلان هذا ااسؤالل ف الكائروالمؤهن

وهو الاولىلكن سؤالالكافر تواخ وتقريع لاله ترك شكر ما انمالله به عايه والمؤهن
يسئل سوال تشسريف وتكريم لاله شكرما انعم الله به عايه واطاع ربه فيكون السؤال
فىحقه كك بلعمالله عليه يدل علىذلك ماروى عنا لزبينٌ قال ألما نؤلث ملتسئلن
اند نالنعيم ٍ الزبين يارسو لالله واى أعيم نسئل عنه واءا هما الاسودان
العروا ع

 1كا أنه دو

ار ح<حسهة الترمئدى

وقال

سوبد بثث حَسنْ

واحتافوا

الالتذاذه

فىالعم الذى سكل العسذ عنه فروى عن ابن مسعود رفعه قال اتُسئان ومئد عن

النعم قال الامن والحدة * عن انى هريرة قال قال رسولالله صلىالله عليه وسام ١
 :اول ل

عنه

العيد ومالقيامة من التعيم فقاله الىندع لك دسمك

وثروك

دن

الماء النارد .اخرحه الترمذى وقال حديث غريب ( م ) عنانى هربرة رذىالله

عن الدن

وتكاليفه وعن الحسن

ما سوى كن إؤوبه
واثواب تواريه وكسرة

عنه قال  60رسو لالله صلى اللهعليه وسام كاك هه له ذاذا هو اد1

ماخر حكما من سو تكما هذمااساعة قالاالموع يارسو| 4
قالوانا والذى تقمبى سده لاخرحنىالذئ اخرحكما فقوهوا فقاموا معه فانىر جلا

منالانصار فاذا هوايس فىبته فلما رأته المرأة قالتعسى حا واهلا فاللهارسولالله
ان فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء اذحاء الانصإرى فنظر
ا

هايهوسام
الل رسو لالله صلى اللع

وصاحييه

الوم  5و 6اضيافا

نىقالفانطاق لخاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فلقكالوا واخذ المدبة فقال له
اذ ط اللهعليه وسام لك واطْازت فنع ل شاة ف كان الكنالشاةون
ذلك المذق وشرلوا قل شيعوأ ورووا قال رسول الله صلى اللهعليه وسا 1 5
ومر

والذى تفسى برلاه ستل

عن

هذا التعيمبوم القياءة

اخرجكم من ركم

البوع ثملمترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم واذرجهااترمذى باطول منهذا وفيه
ظل بارد ورطب طيب وماء بارد وروى عنانع.اس قالالاعمعه الابدانو الا'عاع

والابصار إسالالله العسيد يوم القيامة

فم اس تعملوها وهو اعام ذلك منهم وقيل

حال عانلح والفراغ وامال (  2عن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالله |
الات
ا

ا عليه وسسام لكمتان عون

مها اكثيو منالناس

عدو والفراغ وفيل الذى سبل

| ١العيد عنه هو القدر الزايد على مامحتاج ايه قانه لابد لكل احد هن مطعم وس

مانا لون ونا عر 0
وماتلبسون وغيرذلك

صلى اللهعليه وسام

 6قالاد له مااحد

والله اعام

|

كك ( ردع وك يعلى أنهلاك 5للناار اكه انتكون الدئيا

1

عاقية ماكنمعايه  2كاك

 2زة التاذيونة

والتزيف (لوتطون»

أن ب

روى

27

ف 0

0

عبد

0

مد ولام بده ) سوق كإون) عندالتزعسوء
لها

0-1ده

ىال 1

ر(كلة)

مثاف وق سهمقاخروابالكذة فكزهم

درد
رال
5ابر
ع

للانذار

5-5-5-5

١

بنعبد مناف فال

نلو سهم انالنى اهالكنا فىاللاهاءة فعادونا الاحاء والاموات فكزه سو لهم

لوتعلون ما بين ابديكم وائما حذف الملهى عنه وهو مايعنيهما .ن ام الدين للتعظم والمبااغة و0 9
( علم اللقين ) علم | الهلك التكائر بالاموال والاولاد الى ماتنم وقبرتم مضبعين اعمارفى ب الدنيا|

الامى اليقين اى كعلمكم

ما هو الهكمم وهوااستى لاخرا؟ تتكون زيارةالقبور عن000005

عقون اولنثمورلا

رد0

اله اكالتكائر اوافعاممالا
يوصف

كم

ا
ع

و ننسية على | العاقل

ذلك

00

وبال وحسيرة

لعنافوا وينشتهوا

و 1

رن
8

ومعءما١

كالوول حم  2ضة.
الا د

مر

د :
ن عَم"ممم و  1كك

عن
وف

>م
ث

سعية للدنيا فانعاقة

اذا عبتمماودامم ونوا

تعلمون

 5 4و

|

انأ كد وفىثم

جهلة (لترون اجحم) | دلالة علىانالثانى  1لغ
 0م انلاولاوالاولعندالموت اوفالقبر والثانى عند النشور |

هو جواب قمم محذوف |  8كلالوتعلمون عاماع ند  #اى ,تعلمون مابين ايديكم عام الامى اليقين اى |
افلكم ذلك ع ن غيره اوم 2مالا بوصف ولامكسه
 1-0م مالسايقنونه ش

والقسم لتوكد الوعدد
لترونيضم التاءشامىو على

أ

(ملترونا) كرره معطوفا

|

ىلمهدبدوزيادة
ثمتغليظاف ا

تي ولامووز
اللتف
الجوابل
5ل

أ م

فىالتهويل اوالاول بالقاب

هو

لود

7

عد

قاوفنر| إن عاص والكماةق

م
ا

2

0

انالابه حةق الوقفوع
ممه

ال

تعد أبهامه

لرون حم التاء  5 1لترونها  #تكرير للتا كد أ

او الاولى اذا دامعمن مكان لعل والثامة اذاوردوه م اواار اد بالاولى المعرفة

القية الى ع تن |اوماباتين تسن يوشعناي © اذىالام والخعايعخصوس |

والثانى,العين (عين اليقين)

ة الانصار ِ عين ااممقن  3الى الردٌنةه التى هى  3ن
وبالمًاسه

|

اليقين فانعام |1عاهدةه

اليقينوخالصته(ث لتسئان

|ثر
المقابر يدلعلى امس مشىفكا ن تعهالى بجبهم امننفسوم وو لعيباهب انكم ك

يومتذعن النعبم) عنالامن

فاة(لق كاد 3اى لشو لا 65
مهم عددا قا ذا لقع ثم رد الله تعالى علييم فت

والصوة فماقنيتّوها عن

 1بالتكاار والتفاخر وول المءنىحقا #سوف تعلون » وء داهم  0نمكلاوف

نسمود

رذى ألما 6ه

ا

5

ار

كد

الى سوف تلونعاقة تكارم وقاخرم
؟ اذا نزك بكمالموت

وقبلىعن التعالذى شغلكم

00
4كلا سوف
ن
فهووعيد بعد وعيد وقيل ممئاه كلاسوف لون  0الكاذرب *

وهو رد عايهم ووعيد

اليقين  ٍ#اىعلا مَينَا وخواب اومارحذوف والممنى لوتعلون علا قا  3له 95لون

:

ا
0ا

0

( نكاد0 0 0 7
اذا  8 1 710ا

00 03 7

00 0

عن التكانرا والتفاخرقالقةادة كنا نحدث انعام البقين ان ا ان الله باعثه بعد الموت
| 0لترون الجحيميي اللام ندل على انه  01قسم #ذوف يم

ك 5الوعيد

وانما اوعدوا به لايدذله شك ولاريب والمءنى ككم ترون المحم إبصارمبعدالموت
0
ا كن الرؤية نا كذ الرع
وك موه اح انار ل ا

| وم انتال كد عن الف  4دئ إتقنار ين

وا

و

نار

|فيسئلون يومالقيامة عشكنرماكانوا فه لاينهشمكلرموا زب التعيمحيث عدوا غ ا

(م اليقين) علابقينام تافاخرتم فىالدنيا( لترونا بحيم)يوءالقبامة (ت لمترونها عينالبقين ) 9م607
عل
(ثتسمثلن يومئذ ) بومالقيامة (عن النعيم ) عن شكرالنعيم
عبيقنيانا لستمعبنهغائبين يوءالقيامة ل
حم عم

:

7للهالرحمن الرحبم)
الأسوية تر مكية وى سد! 4 0ءان الات (ورة التكائر) بسما
0

0ونور ار علد ا ريامان ي»

0
ف اليك * تلك
6

االتلشكارثىرفةىوالتياهى
ها فالىاموال والاولاد

سمالله الرحمن الرحيم6-5
راسدله .الضرك "إل اللؤق (إحتؤل .منالفى .اذا غقل

ار ر  #التناهىبالكئرة  8حتى ل

1ك اي ر ) شغلكم

عطناعة الله (<تى زدتم

اللقار ) حى ادركم

 #اذا استوعيتم عدد الاحباء

الموت على تلك الخال او

االلةابر شكارم بإلاموات عير عن التقالهم الىأد كرالوت بزيارة المقار

حر >مالمقابر وعدد عه

« اتفسيرسورة الشكاثر مكية وهى مان ابات وان وعشرون كلة »

مهن فى اللقااه اه

لوالو(
سِ ومانة وعذرون
موخت

م

حرفا

فها الدكار وهىئكلهامكية

آناتها مان اوطامنا كان

الله الرحمن الرحيم م

* قوله عن وجل  9الها 1التكائر © اى اشغلتكم المفاخرة والمباهاة والمكائرة
بكثرة الال والعدد والمناقف عنطاعةالله كم و  2عن“خطه ومعلوم انءن

وعشمرون و<روفها
مائة وعشرون

( سمال الرحنالرحيم)

كل ند اعرض أعوغتره 'قشقى 5انلعاقل ا 1ن سعيه وشغله فىتقديم
الاهم وهوماشريه هنريه ع وجلفالتفاخر بلمال والجاه والاعوان والاقرباء تفاخر
باحسالمراتبٍ والاشتغال به بنعالانسان من الاشتغال محصيل السعادة الاخروية التى
هن سعادة الايد و«دل على ان المكاثرة والمفاخرة بالمال مذهومة ما روى عمنطرف

التكائر ) شول شغلكم
التفاخر بالحسبوالنسب

ابنعداللّه ابلشنخيرعن ابه قال انتهيت الى رسولالله صل الله عليه وسام وهو شرا

( حتى زرت المقابر )

هذه الاابة الهاىالتكاثرفقال مول ان ادممالىمالى وهللك من مالك الاماتصدقت
يم
فامضيت او اكلت فاقئيت اوليست فاط
أ  00عنانس بن الك قالقال رسولالله صلىاللهعايه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع

وذلك ان ى سهم وى

تااض < 4الترمد ىف وقال مدل دك
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 .للة القدر افلعثمر الاواخر مرنمضان وقيل هىالة اخر الشهر عن انعمرقال
سل رتولاقه كزالله عليه وسام عنللة القدر وانا افسقمعال ى ؤكل رنشان
3
٠
وى م«وقوفا عليه
رال
بد ق
وداو
اخرجه ابو

دك يال مشتركة

000

ل
عانبنمسعود قال قاللنا لرساولله صلىاللهعليه وسلم فىللة القدر البومال

سبع وعشيرين هرنمضان وذلة احدى وعشمرين وللة ثلاث وعشرين ثم س
اخرجه انوداود عنعتيةبزعبدالر<ةن قالحدثنى ابىقال ذكر تللةالقدر عنداد

له  0عليه وسلم الافى العشمر
بكر كتالنا اناعلتسنها الى تددن لاو

انكل عت شولالقسوها فىنسع ببقين ادفسع بيببقيقني انوفىخس ببقين ف

ْ (سورة القدر )

مزه 4:

وهذا غلط من قباهلذا القول لاناخ الحديث يرد عليهم فانة اصلىله عليه وسلم
لاق احرء فالسوها'ف

العشر الاواخن فالتاسسعة والتاعة والخقامدة فلوكان

المراد رقع وجودها لميأمى بالقاسها وعاءة الصوابة والعلاء فن بعدهم على انها باقية
ىمعاوية قالقلتلانىهريرة زعموا
الى بومالقيامة  #روى عنعيد الله بمنوخلنس

انللة القدر رفعت قالكذب منقالذلك قلت هى فىلشهر رمضان استقبله قالنعم

ومن قال سقاما وو<ودها اختلفوا مفحىلها فقيل هى منتقلة تكون فسىنةافيىلة
وسفئىة اخرى فىليلة اخرى هكذا ابدا قالوا وبهذا يجمع بايلناحاديث الواردة
فىاوقاتها الختلفة وقال مالك والثورى واححهد واسححق“وابوثور الها تتقل فىالعشر

0ن تان وليل كفل فرىمضان كلموقل :انها" كاسن لاتقل
عنها ابدا فىحميع السنين ولاتفارقها فعلىهذا م فىايلة منالسنة كلها وهوقول ابن
مسءود وانى حئيفة وصاحبيه وروى عن ان مسعود اله قال من بم امول يصبها
لعربدحهةن اما انه عام اا
فبلغ ذلك عندالله بعنمر فقال برح الله اايا

رمضان ولكن اراد انلاسكل الناس وقالجهورالعلاء انها فىسمررمضان واحتلفوا

فىتلك اللة فقال ابورزين ااعقيلى فىاول ليلة منشهر رمضان وقيل هى ليلة سبعة
لاوءلة التىكانتصيحتها وقعة بدر كىهذا عزنيد بن ارق وأن مسعود
عاشر

 5والحسن والصخعالذىعليهالاكثرون ١٠

در الو ارين مان اواك

سيحانه و تعالى اعلم

ذكر الاحاديث الواردة فذىإك
لرق) عنزعائشة رضىالله تعاللىعنها قالتكانرسولالله صبىالله عليه وسلم جاور
العشمر الاواذر من رمضان ويقول>روا لِلةالقدر فىالءعشر الاواخر من رمضان

© عن ابىهريرة رضىالله عنه ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال اريت ليلة
القدر ثم اشَظى بعض اهلى فنسيتها ذالقسوها فىالعشر الاواخر من رمضان وذهب

الثافى الى.انها'للة احذى وعتسزن7ق) عن انىهيرة ان الاسصد قال اعتكفنا
مع رسول اللهصالىله عليه وسلم العشسرالاواسط فلاكانت صبية عشرين ثقانا
متاعنا فاناناالنىصلىاللعهليه وسلم فقال منكان اعتكف فليرجعآل مشكقه وأا
اردت هاذلهلبلة ورايتى جد فىماء وطين فلا رجع الى معتكفه هاحتالسئا,

فُطرنافاولذى بعثه بقالطقدهاح تالسعاء من آخرذلك اليوم

السستعلعيش

ولقدرأيت.عَلٍ انفهوارئيته الثمراء والطين وزفوىاية نحوه الا انه قال حتى اذا
صناجها ماعنتكافه قال من
كانت ذلة احدى وعشرين وه الالة التىيخرج م

رن
اعتكف مفبليستّكف العشر الاواخر وورد فىفضل ايلة القدر اثنان عف و

| حديا عنعبد اللهبن انيس قالكنت فىمجاس لنى سلة وانا اصغرهم فقالوا من
سأل لنا رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن ايلةالقدر وذلك فصىببمة احدى
 2قا وخا  95س «0

3

(إسمالله الرحم نالرحيم) (اناائزلناء فىابلةالقدر) عظمالقر أن حيثاسند اتزاله ادلويهنغيره وحاء بتعيرهدوناحه ش
م

 ٠عن التنيه  0عه  + 11ورفدارط 0

فى للة القدر من الاوح

الوقت الذى انزلهقمه روىانهانزلجلة

الوعهق سمالله الرحمن الرحم دم

ااتم
يسع
نىال
احفلوظدال
ال

ان©اائتزلناه فىلِةالقدر» الضمير للقر آن تمه باضماره منغير ذَكرشهادة لهبالتباهة ||
المغنية اعلنتصري كاعظمه بإناسئد انزالهاليه آعالى وعظمالوقت الذىانز ليه بقوله أ

كانينزلهجبريل علىرول
الله صلى اللهعليه وسلمى

ثلاثو عشر بنسنة ومعنى

اصح وهو قول اكلاثرين قبل انها اول مانزل بالمديئة وهى »#
« حمسابات وثلاثونكملد وماثة واننا عشر حرفا #

للةالقدر للةتق ردالامور
وتضامها والقدر يعنى
ااتقدير او عبت بذلك

اشعرفها على سار اللالى
وه |لةالسابع والعشرين

 ١هلوق#رنع
لجوفهانلزتاانا 6ىنعب
ةيانكنآرقلانعريغ روكذمف
ردقىف
لاةل| 6

منرمضانكذا روى ابو

وذلك اانلله تعالى اتزل القر أن ااءهاطم جلة واحدة هن الاوح الحذوظ الى السى,

حشيفة حمه الله عن عاصم

ثم يرال  4حيريل عليه السالام على النى دلى
الدنيا ليلة القدر فو ضعه ف بنت العزة

عزرنان ان نبكمبكان | اللعهليهوسامتومامتفرقة فىمدةثلاث وعشرين سنةفكان ينزلبحسب الوفائع
.اع

بحاف على للة القدر انها

والحاحة البه وقل انما انزله الى أ'سعاء الدنيا لشمرف الملامكة بذلك ولانها كالشترك

ليلة السابع والعشرن

در
فيته
لان
وثنساقف وزينة وسعيتإل القدر
نلملاكةفهلىهم سكن
ينا وي ا

مرم
نضان وعليهاجّهور | الامور والاحكام والارزاق والا جال ومايكون فى تلك الس_نة الى مثل هذه اللذلة
وكل الداى إلى احنات! منالسنة المقبلة هدر الله ذلك فىبلاده وعياده ومعنى هذا انالله يظهر ذللكائكته
ان يحىمن بريدها اللإإلى |

وبأمىهم بفعل ماهو من وظيفتهم نانمكتب ه
أم مأقدره دقتىلك السنة ولعرأهم اياه

الكثيرة طليا لموافقتها |

وَلنَدن المراد منه انه حدته فى تلك الدلة لان  3ان قدر المقادير قبل ان مخلق

وهدذ| لاحناء [لشاكة | السعوات والارض فى الازل قلبللعسين بن الفضل اليس قد قدر الله المقادر قبل |[
اناق السعوات والارض قال نعم قيل له فامنى لِلةالقدر قال سوق المقادير الى
وساعة الاحابة فىالمعة المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر وقبلى سويت لِلةالقدر لعظم قدرها وشمرفها على الليالى
ورضاهفىالطاعات وغضيه

من قولهم لففلان قدر عند الامير اىمنزلة وجاه وقبل “عيت بذلك لان العملالصا .

ف المعاصى و فىالخديثءن

يكونفها ذاقدر عندالله لكونه مقبولا وقلى»عيت بذلكلانالارض تضيقبالملاتكة فيها.

ادركها شَول اللهمانك

(إسماللهالرحمن الرحيم)
وباسئاده

فصل فىفضل للةالقدر وماورد

فا

مِلةالقدر ا
ل سو لاللهصلىاللهعليهوسلممنقا ل
2قَ 6عن ابىهسبرةر ضى اللهتعالىعنهقالقا ر

| ايمانا واحتسابا غفرلهماتقدم ذمننيه واختاف العلاءفىيوقتها فقالبعضهمانهاكانت على

عن إن عباس

فى ولهتعالى ( انا ائزلناء)

شول اتزانا حسيريل

أ

عهد رسو لاللهصبى الله عليهوسلممرفءت لقولهصب اللهعليهوسلم حين تلاحى الرجلان

انىخرجتلاخبرك بليلة القدر فتلاحى فلانوفلان فرفعت وعسى انيكون خيرا لكم

برالآقن حملة واحدة علىكتية ملاتكة سماء الدنيا (فىليلة القدر) فىايلةالحكم والقضاء وال
فيللة مباركة بالمغتثرة والرحمة ثمنزلبعدذلك علىالنىصيبىالله عليهوسلم نجوما توما

(وهذ»

وهال_احها حقيقكةهوون :ان-ؤز 1ه  4ادن والزالةمالدس ١سورةالعاق ؟ فى قولك ناصية كاذب
لوصفها وقرئت بالرفمعلى هى ناصية والاصب على الذم ووصفها بالكذب 1

ره الشاكها ا الحاىللمبالفة « فليدع ثاديه © اى اهل ثاديه ليعيئوه
وهو الجاس الذى يذتدى فيه القوم روى ان اباجهل مي برسول اللهصل الله
كال عليه وسام وهو يصلى فقال المانهك فاغلظله رسول الله صبىالله تعالى عليه

وسلمفقال اتهددنى وانا اك اهل الوادى ناديا فنزات 

سندع الزبانية © ليجروه

الىالنار وهى فىالاصل الشرط واحدها زيليةكعفرية من الزين وهوالدفع اوزتى

ع٠ النسب:واطلها زناق' والثاء .معوضة عل الاء اوماد © ردع ايضا لاناهى

 #لاتطعه  »#وائبت انت على طاعتك  #وا“بجد #4ودم على “> وداه #واقترب
وتقرب الىريك وفىالحديث اقرب مأيكونالعيد الى ريه اذ ت|مد © عن رسولالله

صلىالله تعالى عليهوسلم' منقراً سورةالعاق اعطى املناجر كانما قارلمأفصل كله
مه سورةالمدر محتلف فيها وايها مس 0

بههسدع
خاطق” (فليدعنادي

الزبانية ) ا ال
الذى تمع فيه القوم

والمراد اهلاانادى روى

ان ابأجهلمي بالنبى عليه
السلام وهو يصلى فقال

المانبك فاغلظله رسول
الله عليه الللام فقال
ادن وان |كر اعلا
الوادىناديافنزلوالزيانية
اغة الشرط الواحد زيئية
من الزن وهو الدفسم

| والمراد ملاتكة العذاب
صلى الله عليه وسام فال اوجهل اتنهرنى فوالله لاملاان عليك هذا الوادى ان
شت خيلا <ردا ورحالا مردا وعن ابن عباس قالكان رلساولله صلى اللهعليهوسام

يصلى خاء ابوحهل قال المانهك عنهذا فانصرف الى صلى الله عليهيهوسلمفزبره

فقال ابوجهل انك اتعام مابها ناد اكزيق فائزل الله تعالى" 8فليدع ناديه ستدع
الزيانية  7قال ابن عباس والله لودعا ناديه لاخذته زبانية الله اخرحه الترمذىوقال
حدرث حَسسن ع بل  5-5ومءى فليدع نادنه اى عشيرنه وكومه قلينتصر بهمواصل

وعنه عليه السلام لودعا

اذه 'لاؤذته الزيانةعا!
(لا ) د
ك

لانى حهل

ل(اتطعه ) اىانت على

ماانت عليه من عصيانه
] كقوله فلا نطع المكذبين
(واسعد) ودمعلى “جودك

النادى المجلس الذى تجمع الناس ولاا-عى ناديا مالميكن فيه اهله سدع الزبانية يعنى
الملائكة الغلاظ الشداد قال ابن عباس بريد زبالية جهثم سوا بذلك لانهم يدفءون |
وتقرب الى ريك باأسسجود
كل انار اليا بعد مخاوذ من الزين وهو الدفع ف كاد © اى ليسالامص على
فان اقرب مايكون العيد
ماهو عليه ابوجهل 98لاتطمه  #اى فى ترك الصلاة و©اسجد 0000
الى زه اذا فد أكذا
بريد الصلاة و(اقتربي)

دن

ككقر

اه

)عن

1ه

يه رضى

هثالىعند
ال ت

ان رسولالله

صلىاللهعليه وسام قال اقرب مايكون العيد من ريه وهو ساحد فكاثروا من الدعاء
وهذه "سعدة من عنانمسعود التلاوة عند الشافى فسن لالقارئ

و

سعد عند قراءئها ,دل عليه ماروى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال مدنا

افلىحديث واللهاعام

ف سؤرةًالقاريك ردلا
مدسة وعى ماسسآيات» _
(اء سدع اديه ) قومه
ف

مسام والله سوا رهوتعالن اعلم

ة الفدر ا
01لفسير سور ة

واهل حاب ]ه

وول الاول »

الزياة ١ لعنى ذيانيهالنار
كك

( لانطعه ) يعنى ابا جهل

فيابأميك انلا تصلىلريك٠, واسعد)

نوارب

) ستدع

ال

ي

دكا ياع 3
(ومنالسورة_

ظايلذىكر فاهلاقدر وه ئكهامكية آياتها خوحكساتها ثلاثون وحروفها مائة واحدى عشرون »©

عن الصللاة (ارأيت انكانعلىالهدى) اىانكان ذلك النهاى على طر شّةُسديدة أواجنهىعنهمنعباداةلل(هاوامبالتقوى)

اوكان امسا بالمعروف والتقوى ثعايامريه ٠ نعبادة الاوثان مد  01باتزكدث  7314ارات ازكان ذلك
الناهى مكذءا بالحقمتولياعئه (الحزءالثلانون) كأنقولنحنحطل 74هيه (اليم عمباان اقشرى) واكك عله احواله
من 9اهوضلاله فياازيم
اله

على حسس

وهدذدا

وعد وقوله الذى دنهى

مع اجملةالشرطة بنعلا
ادانت” فكوات الشرطا

دوف شداره انكان
#

قيوى
تام
اى او
اهد
بىال
عل
الىيعلم بانالله برى وانا

حتق  لذلاك د ريق
رات

القتاط التكاى

انأكرء:
وإ
ات 3
هذك
نت
ردى

7

ءازاتتكرر للذول وكذا الذى كله 09نالحان كسان  1د 0
نرى © والشرطة مُتْمُوْله اقان:وحواب الشرط دوف اول عله 5112
الع

النا:

ن
لهقسيمله والمءنى اخيرلى عير..
الواقمعموقع أل

صلاته ان كان ذاك الناهى علىهدى

دهى

0

عبادالله عن

تإنيئ عنه اواما التقوى فيامن بمهن

ع مأدة الاوثان كاعتقده او انكان على اانا عق والتولى  3نالصواب م شول
 |١لعام ناس يرى ويطلع علىاحواله من هداه أوضلاله ويل المعنى ارا تالذى

سنهى عيدا يصلىوالمهى عالىلهدى امى بالتةوى والناهىمكذبم ةولى فااحبهنذا
عللكافرفانهسحانه وتعالى كالخاك الذى حضره الخصمانا
وقل الطاب فىالثام؛ة م ا

يخاط زا ية الجن اخرى  60قال 0اخرفانكان 00هدى

شاه

0

ا

والدلالة عل

مل ع :ودية الذهى هٍِارنت انكان على الهدى او عه التقوى 0

ولمجتعرضله

00

(له ) ردع لانى جهل
ك
عن  3-عن عنسادة الله

وأشرءاسادة الاسام
قال (لتنم يله عما هو

فيه ( لتسقعا الناصية )

0

نهىكانءن
لانا

الصلاة

لاله800

لانه دعوة بالفعل اولان أيمى العيد اذا صلى محتمل ان“كوزليكا ولغيره_ا وعانة

|

احوالها مخصورة فى تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة ك9لا » ردع للناهى
| و لمن لميله  43عما هو فيه  3لنسفعا بالناصية  4لنأحْذن بناصيته لمعنه لها

الى النار والسفع القض على ال وحايه بشدة وقرى" لنسفءندون

مشددة

| ولاسفعن وكتبته فىالمصوف بالالف على حكم الوقف والااكتفاء باللام اعلانضافة

للعام بانالمراد ناصية المذاكور و ناصية كاذبة خاطئة © بدل املنناصية وانما حاز

لتأخذن مئاصيتةولشسعي:ء
مها|اى الىالناالعازرو السفعالق 7
0

اوالزوج ل أرأيت اكاك على الهدى 0لعنى المد النمى 0

النىدلى الله عليه

على الثوه وذ بعرة أ وس
بسااملفا
تواقمىوى  6يعنىبالاخلاس والتوحيد مالروأبت انكذب © يغى |

للمص
ابافا
وكت
إم ى
لنيىكل ||اصلاىجهولهو© وعتلوىلىاله©دىاىامعينبااللتاقويىان وواتلقندايهرى نظممكاذلابايةمتاورلأيتعنالذالىائيماننهى اعىبذااتحاجذبا |
علىحكمالؤتفك
بلام العهد عن الاضافة

من هذا  #8اااعل © ينى اباجهل  #9بأنالله برى © يمنى برىذلك الفعل فجازيهبه

للعام بانها ناصية المذكور

وقبه وعيد شديد وعديد عظء #9كاا» ع لالدلمذلكابوجهل 68لنته دى

(ناصية) بدل هئ الناصية

بالناص 4.ىنا حذن سناصاته
نابذاء مدهل اللهعليهوسام وعن كه0
فلجرنه الى النار شال سفعت بالثى؟ اذا اذذنه وحذيته جذيا شديدا والناصية هر

لانها وصفت

بالكذب

والحطأ بوله ك(اذبة
خاطئة) علىالاسنادالجازى

00

"

والسفع الضرب ب انضزى-وحَهه افنار ولندوون وكية دنا

ثم قال على اللدل #9ناصية كاذبة خاطئة © اى صاحبها كاذب خاطى* قال ابن

(أرايتانكان علىالهدى) وهوعلىالهدى ايلننبوة والاسلام (او أع بىالتقوى) وأعن باغوعد  2العا )

ل95
 01ا0

( ارايت انكذب) وهو كدي بالتوتحد ايمنئاباجهل (ونوكى) :عل الاعان (11ذام) ابوجهل ( بأناللهبرى ) صليعة
لىى صسلى الله عليه ولع"(
ي)تب ابو هل عنااذ
مته
لين
بالنى صلى اللهعليهوسلم مل ) حقا.ياحمد ( تن لم
(انسفعا بالناصية) لخدن ناصيته مقف

اسه ( ناصسة كاذية ) علىالله (خاطاعة) مشسركة بالله

والحلكنىبه( :كلا ) ردعان 52214-ه يس كفل بئعمةالله أورةالءاقا .عله إطتيالة وان! يذكر
احس المراتت الى اعلاها

لدلالة الكلام عليه داك

ونه وتقا "ل كرمتةوأشار اولاً الىمايال

الانتانلطى) ولت ف

ايدل عليهاءغما ف كادكه ردع  1مر ساعمة اللهأعاغمانه
على مءر فته عملا نمنبه عملى

اجقهل إاللىخرالسورة

وان يذكر دلالةالكلام عليه  2لادان لعاى.ان ناه استمي © أى رائ

(ان ز أه)ان رإى نشل

نفسه واستغى مفعوله الثانى لانه يمنى علم ولذلك حاز ان مكون فاء-له ومفعوله

ال فى امال القاوث
يىة
رتىؤومد
لوعل
ابتى
رأ
العلمولوكانت عدن الابصار

ان لراحد وترارقتيل شصر الويزء #وران الريك الرجى © الخطلاب
للانسان على الالتقات تهديدا ونحذذرا مزعاقية الطغيان والرجى مصدر كالبشرى

 9ارايتالذى هئ عنّدا اذا صبى » نزات فىان جهل قال اورايت مدا

اجن لوكت عتقه قجاءه ثمنكص على عقبيه فقيل له مالك ذقال انإلى وبينه[ لامتتع ففعىلها اجلمعبإن
الضميرين (استننى) هو
نا من نار وهولا واحبحة أت وافظ العيد وسكيره للمبالفة فى 1قبع النهى
المثدول الثناف (ان اك

عليهوسام © قوله عن وجل  5 5اى حقا 2انالانسان ليطنى © اى يجاوز
امد ويستكير على ربه  ان © اى لان #9رآهاستغنى © اى رأى نفسه غنيا ١ للانسان مانقية الطغيان
ريك الرجمى ) ديد

وقيل يرتفع عن منزاته الى منزلة ارى فى اللباس والعاءام وغير ذلك زات فى ابى

على طريق

الالثتفات

يانه #9ان الى |
جهل وكانقداصساب مالافزاد فىثيابهوميكيه وطعام'هطفذغلك
 0وفيه 1ود لهذا الانسان من طاقبة
!] ربك الرجبى * اى المرجع فى الا
الرجوع اى ان رجوعك
1ت التي يعكيذا اذاماقى مزلت
الطغيان ثمهو عاملكل طاغ

والر<مى مصصدر عمنى

الى ربك 'يازيك على
طغائك ( ازأيت الذعا

فى انى جهل وذلك انه هى الى صلى الله عليه وسسام عن الصلاة ( م © عناف
هريرة قال قال اوجهل

هل .لعفن

عر

و حتع 4دان اظهركم فقيل عم فال

واللات

ا

شهى عيدا اذا صلى) اى
ه ازاقال فأ
والعزى لئْنرأبته شعل ذلكلاطأن علىدقبتهولاعرنونجهف

ا

رسول الله صلىاللهعليهوسام وهو يصلى يطلاعلى رقته قال ها اهم منه الاوهو |

يشكص على عقببه وبق

أزادث]ناجيل ! 2ا
)قا ياشمد
ذلك ( كلا ح

دنه فقيلله مالك قال أن بى ونشه ؤندقا دن نار وهولا

واجمحة فال الى صلى الله عليه وسام لودناهنى لاختطفةه الملاعكة عذوا عضوا ا

(انالانسان) #نىالكائر

فائزل الله هذء الآية لاادرى اى حديث انى هربرة اوثى” بلغهكلا ان الانسان

( لعانى ) لبعال قري

ليطنى الى قوله كلا لاتطعه قال واصءه با اسه اب زهاد فىرواية فليدع اديه له0

من منزلة الومتزلة ل|ط

(خ ) عن إن عباس قال قال ابوحهل ل را تت حمذا يصلى عند الببتت لاطآن
على عنقه ع ذلك ومسو اللهصلى الله عليه وسام فقال لوفعله اكه

والشمري والملسر ولار 5ك

الللوتكة

زاد الترمذى عبانا ومعنى رات تيا للواطي وهو رسول الله دل اللعهليه وسلم ( ان واء استى ) |
وفائدة التتكير فى قوله عدا ندل على انه كامل العيودية والمنى آرت الذى ينهى |

 5نفسه مس دعم عن الله

اشد الخلق عدودية غن الء.ودية وهذا قأبهوعادثه وقيل ان هذا الوعيد يلزملكل

بىك ) ياشهد
رنال
بالمال ا

بننمى عن الصلا ةة وعن طاعة الله تعالى ولا,يازم منه عدم دواز المنعمن الصلاة ١
م

(الر<بى) مسجعالخلائق

فىالدار المغصوبة وق الاوقات المكروهة لآنه قد ورد اليهى عن ذلك ف الاحاديث

ا

1
اصخة ولايازم من ذلك

ا

الاتل ال

ايضا عدم <واز مع المولى عبده والرجل زوحته ع ن قيام ا

التطوع والاعتكاف_ لان ذلك اسارا

مصطة اللا ان بأذنففيه ا مولى

فالا در ترك وكإن
ابىحهل بن هشام حيث
اراد نبطأع:ق النىعليه

السلام فالصلاة فقسال ( ارأءت )ياعمد ( الذى ي:هنهى عبدا ) يعنى تمد عليهااس_لام ( اذا صل ) لله

دن عض

وقوله ) خاق الانسان) خصيص

للاتسان

يمن
الذ ؟

لوه
بان م إشاوله اداج

ولآنالتئز يل اليه ونحوز

انيرادالذى خاقالانسان (الجزالثلاثون؟ الاانه  2سافاطه مهما ثممفسرا ضخيمالخاقه ودلالة على

يب فطره(*نعاق)د ا | و|ادل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة فقال  8خلقالانسان © او الذى
نعلقه

00

0

ريك الا 5195 7

ا

الكمال فىزيادةكر مه على

:

كل 21

'

حم

نعم وام

على عياده

ع 5فلا

00لسن فبم ولامفبتر4 |.ه  002ع

مأبدل

على و بوده وقرط

فطرن الإبنعاق»

ا 0تكريوران للمبالغةاالولاولكاعول
وا
7 21

قدرته

مطلق والثانى للتبايغ اوفىالصلاة ولءله +اقيل له اقرأًباسمربك فقال ماانابشارئ
فقيل لهاقرأًف ورك الأكرم  #الزائد فىالكرم علكىكرلس فاندسيحانه وتعالى ينعم
بلاعوض
ويحام من غير تخوقف انك عرف علىالحقيقة «الذىعلم بإلقلم#

.يعاحجاهم بالعقوبه
“© | اى الخط بالقلم وقد قرى به لتقيد به العلوم ويعلم ؛نه البعيد  3عامالانسان مالم

كاري

صر د ليت

وكانه لحن وراء التكرم

بافادة الفو اب ادلعلميةتكرم

يعلم  #4مخاق القوى ونصبالدلائل وانزالالايات فيلك القراءة وانلم قتاكرنئا
سعانهوقءالى مد

وقد عدد

هلعن

العم عليه هن أن شَلِهدن
وهام اظهارا لأ

ين اسار الخلوقات

حيث قال (الذى عام (

 5خاق الأفمان  0لعن 0وائما خص الانسان0 71

الكتابة ( بالقلم علم

لانه اشرفها واحسنها خلقة © من عاق  6#ججععلقة ولماكان الانسان جاسنمس

اإلداة ١َّ و)ول أ فىمعنىالمعجع العلقومشاكلة رس الاى ايضائ©راً  4كرده تأ كداوقيل
والثان اقراًللتباييغ وتعليم أمثلة  6+استاتف فقال الا

على كال اكامة و علم

الاول أقرأ ف سيك

عباده مالم يعلموا ونقلهم

© وريك الاكرم  3يعنى الذى لابوازيه كر0 6

فى الككرم نظير وقد يكون

من ظلةاهل النىوارلعلم | الاكرم عفتى الكريمكاجاءالاعن بمنى العزيز وغاية الكريم اعطاؤه الثئ من غير |

ونه عل عىفلضملالكتابة أطلب العوض فن طابالعوض فليس بكرم وليس المراد ان يكون العوض عينسا |
لا فيه من المذافع العظيمة [) بل المدح والثواب عوض والله سيحاته وكجل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه يتعالى عن |
ومادونتالعاوم ولاقيدت

طلب الءوض و!ايسورل ذلك فى وصفه لاله كم الاكرمين وق لالاكرم هوالذىله 1
وا<سان وقل دوا طلم عن حجهل العياد فلاغل عاهم بالعقوية 

الحكم ولاضطات اخبار

الاسّداء0

الاولينولا كتياللهالمئزلة

ودلاحر لاك يكن هذا حثا.ءلى القراءة والمعنى اقراًوريك الاكرملانه مجزرى |

الا بإلكتابة ولولاهى ل ||بل حرفى عشسر حسنات  #الذى علم بالقلم © اى انط والكتابة التى بها تعرف |
استقامت امور الدرن ||الامور الغائبة وفيه تنبيه على فضل الكتابة لمافبها من المنافم العظية لان بالكتابة
والدنياواوم يكنءلىدقيق

| ضبطت العلوم ودون0ت 8الحكم و ْنها عر :فت اخ1بار الماضين واحوالهم :وسيرهم |

0

ومقالاتهم ولولا الكتابة مااسستقام المدين والدنيا قال قتادة القلم نعمة من الله |

0

عي

0ه

الخلاثق (خاقالانسان) [)عظية لولا القلم ميقم دين ولم !لح عيش وسئل بعضهم عالنكلام فقال ري لابق '
|لله فا قيده قال الكتسابة لان القلم ينوب عالنلسان ولاينوب الأسان عنه ||
 000دن 3قب
علمالانسان مالم بعلم64قيلمحل ان يكون المراد عامبالقلم علمالانسان مام |
00
عاليسلهامما  8 1يعلم فكون اراد من :ذلك .حقى واجدا وقّلّ عله هن انوااملعلما والبيان |
ققرا غلنة حيبل |
لتمنأول هذالسورة مالريكنبلع وقيول علمآدم الاسماء كلها وقيل المراد بالانسان هنامحمد صلى الله
83

ل

2

2

٠

-2

ل(عليه)
فقالله ( اقرأ ) القر آن ياشمد (وريكالالاكم ) الهاوز الحليم عن اجلهعلباد ( الذى 0
ان) ياعنلىخط بالقلم ( مالميعلم ) قبل ذلك ويقالعلم الانسان يعنى ادماسعاءكلثى مالم !
سلم
ن(ع
اقل
لبل
اخط
ال

سجر بذعه ]زه
عق

0

عور التلوم 1

أللهالرجمن الرحيم 2م

ف اقرأباسمر بك » ا©ىاقرأ القرآن مفشتهاياسمهسحانهوتءالى اومسته يفنواابلذى خاق©
اى الذىلهالحاقو اداذى  0 7 0؛ تمافردماهو اشرق واظهر صئعا وتدبيرا

الروايات  5متيسن ومعناه غطونى بالثِاب * وقولها <تىذهب عنهالروع اىالفزع

* قولها كلاابشسرذواللهلامذزيك الله ابدا بروى بشم الياء وبالخاء المهمة من الخزى

ينم)
حرة
رال
لال
اسم
(

عبنعباس وتجاهد هى

اى لاللمتدك الله ولأيكسرك ولابهينك ولابذلك وروى بت الياء وبالحاء المىية

اولسورةازات والخمهور

الكلاى الثقل

على ان الفائحة اولمائزل

وبائثون اى يحزنك من الزن الذى هوضد الفرح * وقولها 1

والحوائ الهمة وتكسب المهدوم اى تعطى المال من هو معسدوم عنده ومعنكلام
خديحة انك لايصيبك مكروه لا حءل فيك من مكارم الاخلاق وميد الثعال
وخصال اير وذلك سبب السلامة منمصارع السوء* قولها وكان يكتب الكتاب
قرا فكتب منالل اسان فق ردان 05 8كعك اللكتات العرق

دن ايل ادر ب]هسواه الى ان تكسن ومعناها حم وخاسله اله يمكن
من دين النصرانية حيث مسار يتصرف ف الاتميل فيكتب اى موضع شاء منه
الذى نزل الله على

ثمسورةالقلم (اقرأ باسم
ريك الذى خلق ) محل

باسم ريك النصب على
الحال ااقىرا مفتتها 5
ربك كانهقل قل سم

نماقرأً الذى 9 7

يذكر لاق مفءولا لان

مومى هو بالنون والسين ال#كلة يءنى <بريل عايه الصلاة والسلام ومنى الناموس

المعنى الذى +صل ماه

صاحب خبر اطي انما معى حبريل ذلك لان الله خصه بالوحى الى الالبيساء عليوم

اخلق وإسنا ره الإتار
سواء اوتقديره خاقكل
دو فتتآول كل ماوق

ان مات قل ظهور الى

لأنه ملق فلس بعض

الصلاة والسلام *.قوله بالبتى فنها اى فىاياء الدوة واظهار الرسنالة حِذعا اىشابا
قويا <تى ابالغفىنصرتك وهو قولهوان يدركنى بومك انصرك نصيرا مؤزرا اى
قويا الغا امم

اث ورقة انتوق اى فام لث

صلى الله عليه وسام "زهي نادي التدى لوول
"وله فيسكن إذلك حاغه
“قوله تبدىله اى ظهرله ق

الل اعاده
فيل الات هودوت
قليه

القاب عند الام العظيم لولم ل اع هوماثار من فزعه وهاج من حزنه
سم اللهالرحمن الرحيم دم

مكمنى
ق*وله عزو حل  #9ا رأباسمريك © قبل اىلباء زائدةعازه اقرا اوساملرب
اذ كا

ريبك اص ل 0اذى"

مالل الرحمن الرحيم)

وباأسئاده عن ان ع.اس

فى قوله تهالى ( اقراً )
دول اقرأياعمد القر أن

والله اعلم
سج

الحلوقات

لتقدره

اولى

القرأء بام الله كنا وهول الباء على اصاهاوالءنى

وه_ذا

اول

ف بن

به

ح-بريل ( ياعم ريك )

اقرأال ر أنمفتتا بام ربك اى قل نا م اللهثماقرأ فعلىهذا يكون فى الااية بأعسريك ( الذى خلق)
دلالة عل امات النداءة,:النتة اول التراءة أؤقيل معْناه؛ اقرا القر أن معيها
بام ريك علىما

مله دن الن.وة واعماء الرسالة و الذى خاق  0لعى بع

الخلائق

وقيل الذى حصل منه الاق واسستأئربه لاخالق سوآأه وقيل الذى خاق كل ثى

.+الخرء الثلانون )2

ع

1 0

لربذكى خاالقاانقسان من
اسم
الثالثة حتىبلغمنىالجهدثمارسَلى فال ارا با

عل اققرا وريك ال  1لاط مل بل رس لها رن ا
ترحف بوادره حتى دخل

لا

على خديحة بذت خويإد فقال زملونى زملونى فزملوه

حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديحجة اى خديجة مالى واخبرها الخبر قال لقدخشيت 
على نفسى قالتله خديحة كلااشير فوالله لانحزبكالله ابدا انك لتصل الورحتمصدق 2
الحديث وحمل الكل وتكشي إِليْدَوم وظرى الضيت وتعين عل نوا لقان
فانطلقت به خدنحة <تى انت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى وهو ان عم

خدمحة وكان امتسنأصر فالىماهلية وكانيكتب الكتاب العبزاى فكتنا ||
الاحبل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شضخاكييرا قدعمى فقالتله خديجة أى
اإن عم اسع م ن ابن اخيك فقالله ورقة ياانا ىف ماذا ترى فاخيره رسول الله

اصللله عليهدوسام خبرمارأى فقالله ورقةهذا الناموس الذى نزل الله على مومى
ياليتى فها جذءا ليتى ك1ون حيااذخر حك قومك ذقال رسو لالله صلى اللهعليه
اهعودى وان .دركى
مبيأت رجل قعطثل ا مَاحِنّتل ب
وسلم اومخرجى هم قال ن ل
صارك نصرا مؤزرا مميايث ودقة ان توف وىقترالوحى زادالخارى قا
نح
امك
بو
هانا
وفثر الوحى فثرة <تى ح<زنالنى سلىاللعهليهوسلم أهبلاغنا حزناغدا من م
ا 3بتردى من روس شواهقالجال فكامااونى بذروة >

إلى القفسة مئة تبيدىله

5

جيريل فقال يامد انك رسول الله حقا فسكن لذلك حاشه وتقر عينه فيرجع
فاذا طالت عليه فترة الوحى غدالئل ذلك ذاذا اوفى بذروة الجبل لكى بلتى نفسه منه

فصل
فهذىا الحديث دليل ع ضريم علىان -ورةلقرأاول مانزل منالقرآن وقبهره -
على هن قال ان المدثر اول مائزل مانلقر أنوقد تقدم الكلام على ذلك والمع
بان القولين فى اول سورة المدثر وهذا الحديث هن مىاسيل الصهابة لان عائشة
'درك هذه القصة فعتمل انها سعمتها من الى صلى الله عليه وسام اومنغيره
ت
انلبتنواية وسلل الككابة حجة عند جيع العلل الاما انفرديه الاسستاذ ابواحق

0

وانما اتدى' صلى الله عليه و  1الرؤيا لثلا ينأالملك فاته بمريم '

ات الننوة 6 0شط
لاما  0البشمرية دع لدعلا
62بغتة

وهو الاثم والممنى انه فمل فعلا رج به من  *5وقولها  5الح ااذه 0
بالوحى بفتة ق*وله فغطى بالغين الجمة والطاء المشالة الم#ملة اى عصرنى وضنى غىئا
شديدا وهو قوله حتى بلغمنى الجهد قال العلا ,والكمة فى الفط شغله عنالالثفات
الى غيره والمالفة فىصفاء قلبه ولهذا كرره ثلاث * قوله زماون زماوى كد| هوافا
(الروايات»
007771

:باعلددين) للانسان على طر :

7ورة والتين ؟ تكذييك بعد هذا اليان
حو[ إاهنان أله الالنفات اىشاسبب س

زاء بعد ظهور هذه ] القاطع والبرهانالساطع
اى فأى شوء بكذ.ك باتمد دلالة اونطقا  88بعد باالدلينج*
الدلائل وقيل ماعءنى منوقيل الخطاب للانساب علىالتفات والمعنى ف الذى حملك الجزاء والمدنى ان خاق

على هذا الكذب  9أليسالله باحكم الهاكين  *#تحقيق لماسيق والمءنى اليس الذى

الانسان مننطفة وشوعه

فملذلك م الاق والرد باحكاللاكينصنعاوتدبيرا ومنكانكذلك كان قادرا على

شمر ا س_وياو ندر جهفى

الاعادة والجزاء عملاىمس مرارا * عنالنى صسلىاللّه عليه وسام منقرأ #ورة
والتين اعطاءالله العافية واليقين مادام و فاذا مات اعط_اوالله من الاحر بعدد من
قراهذوالسورة

11

1

ف سورةالعاق مكية وايبا لسع عشرة *

ياايها الانسان وهو خطاب على طريق الالتفات #8بعد © اى بعد هذه أسعة

منل
كلىا
مسانبالزياديةٌا
ونستوى #تنكسة الَآن

تبلغ ارذل العمر لاترى
دلبلااو#ع منهعلىقدرة
الخالق وان هن قدر على

خاق الانسان وعلى هذا

والبرهان  8بالدين © اى بالحسابوالجزاء والمءنى فا الذى يلتك الها الانسان الى كله ع
كت ]لتاك قاصورتك وشكثاءكة و بادا حاقك وهومك كشن وقول

َ عن اعادنهفاسين

ان الذى فعل ذلك قادر على ان سعشى ويمحاسنى فا الذى بكذبك بالمجازاة وقل هوا تكذيبك بالجزاء اوارسول ,
الله اى قن يسك الى
خطاب للبى صلى الله عليه وسلم واللمءنى فن يكذبك ايها الرسول بعد ظهور هذه

الدلائل والبراهين © اليس الله بأحكم الماكين © اى بأقضى القاضين بحكم ,نكم

الكذب بعد هذا الدليل
فا يمعنى «ن ) اليس الله

وبين اهل التكذيب يوم القيامة * عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال
رسول اللهصلىالله عليه وسام هن قروأالتين والزيتون فقراً البسالله باحكم الاكين للكفار وانه يحكم عليهم
فايقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين اخر<ه الترمذى وعناليراء ان انصلىالله بماهم اهله وهو اهلنمكم
عليه وسلم كانفى سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرًاًفىاحدى الركمّين بالثين والزيتون والقضاء والله اعام

باحكم الاكين ) وعيد

ف سععمت احدا احدن صونا اوقراءة منه 4صلىالله علايهيهوسلموالله تعالى اع

 2سر سورة الذأقمكئة وشىلسععشرةاايأوالثتانوتسعون كلة4

وماثإنوتمانونحرفابج
د النس © هد السورة اول شَوَرَةَ 'زلت من القى ان'واول مائزل مس

 9سورة العاقمكية وم
أسع ا

اب 4

0

]ا

ذكرت لك من نويل
آيات من اواها الى قوله مالم يعام ( ىق  6عن عائشة امالمؤمنين رضىالله عنها انها الخلقياعنلىشياب والهرم
قالت اول مابدى بهرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ولمسام والعة فالوت وقال

الصادقة فى النوم فكان لايرى رؤيا الاجاءت مثل فاق الصيع تمرحيب البسه الخلاء

شن ذا الذى حملك على

الوهتوعيد الالى ذوات العدد قبل ان جع الى
فكان يلو بغار حراء «تحنث فيه

التكذيب ياكلدة بناسيد

اعدويزود لذلك *م برحع الى خدمحة فيتزود لثلها <تى حاءه الوحى وفىرواية <تى

وباوليدن المغيرة(بالدين)

اطق وهنو )عار بلح [تاسقالء المللك فقال اقرٍ١قال ماانا قٌارئ قال فاخذنى
ى
سث
رمهد
اىال
فقطى حتى بلغمن
امنى فقالاقراً قلت مااناشَارئ ذاخذنى ففطن (أليساللبهأحكمالحكاين)
الثانية حتى بلغمنىالجهد ثمارسانىفقال اقرا فقلت مانا شارئ ذاخذنى فغطى |
بأعذك العاداعن وَيانْضل

كاك يمالسا"

الفاضلين ان محبيك بهد الموت ل قا وخا  85س © ياوليد 7001
آياتها فسع عشرة وكلاتها النتان .وسبعون وحروفها مَائَة واثنان وعشسرون©

فنها العلق كولهىهامكية

اىحسن تعديل لشكله وصورته وتسويةاءعضاه (ثمرددناه
(لقدخاقنا الانسان) وهو حجنس ( فى احسن نشوم ) ف

)ى ثكمان ماقة امه حين لميشكر لمة تلك الخلقة السنة القويمة السوية ان رددناه اسفل
اسفل سافلين ا

من سفل خلاوتركيابننى اقع هن قع صورة وهماكاب النار اواسفل منسفل من اهل الدركات او ثم رددثاه
بعد ذاللكتقويم والتحسين إسدفل منسفل فخىسن الصورة .والفكل حيث تكسناء فىخلقة فقواس ظهره لعد
. 06ومكعلعه و ,لصمره و تغبركل شى”
اعتداله واسيض شعرءبعد «الجزءالثلاثون 4سواده و تشنن جاده <##
مثة ثشيه دايرف وصونه
خفات

وقوته ضعف

وشهامته ذرف (الاالذين

امنوا وعملوا الصالحات
 :فلهم اجرغيرمذون) ودخل

الفاء هنا دون سورة

الانثقاقللجمعبايلانغتين
والاتحهاء اغر الاولا
متصل وعلى الثانى منقطع
اى ولكن الذين كانوا
ص_الحين هن الهرى

او المأمون فنه يأمن فبه .مِن.دخله والمراد به مكة  83لقد خالقلنأانان © د ©
الجنس  8فى احسن ويم © تعديل بإن خص بنتصاب القامة وحسن الصورة
واستجماع <واصللكائنات ونظائر سائرالممكنات فيه  9ثمرددناه اسفلسافلين ©
بان حعلناه امهنل النار او الال شافلين وهوالناز وقيل آلى:ارذل العمرفكر)

*بتقطع
الاالذينانوا وعملوا الصالحات © منقطما  #فلهم اجرغيرممنون لا

اولا يمن به عليهم وهو علىالاول حكممتب عالاىستثناء مفقارليهك©ذيك ؟
«لقدخلقناالانسان فىاح نتقويم © يعنىاعدلقامة واحسن صورة وذلك انه تعالى
خلقكل حيوان منكينااعلىوجهه يأكل بفيهالاالانسان فانهخلقهمديد القامة حسن

اك ا كوله بيده مزينا بالعلم والفهم والعقل و لقيو النطق 8تمرددناه
اسفلسافلين © يءتى الىالهرم وارذل العمر فيضعف ,يدنه وسنقص عقله والسافلون مم

والزهنى فاهم واب غير

الضعفاء والزمنى والاطفال والشيخ الكير افل من هؤلاء جيعا لانه لا يستطيع

منقطسع على طاعتهم

حيلة ولايهتدى سسبيلا لذعف بدنه وععه وبصره وعقله وقيل م رددناه الى 'الثار

وذرهم عل الاختلاء

لانهار دركات بعضها اسفل من بعض ثماسئتتى فقال تعاللى ©الاالذين امنوا وعملوا
الصالخات  فائهم لابردون الى النار اوالى اسفل سافلين وعلى القول الاول يكون

بلشعزو<ة والهرم وعلى
مقائساة المشاق والقيام

الاستئناء منقطعا والمعنى ثمرددناه اسفل سافلين فزال عقله وانقطع عله فلا تكتبله

بالعنادة والخطاب فى ( ها

حسئة لكنالذين آمنوا وعماوا لصالحات ولازموا علبا .الى ايام الشيزوخة الهرة

يكذيك
اليلدبد  7الامين هن

والضيفت فا0

بعد للهرم والرف مثل الذىكانواساون فى اله الاك

والصمة وقال ابن عباس هم نفر ردوا الى ارذل العمر على زمن الى صلى الله عليه |
ل فأنزل الله عذرهم واخبرهم الهم اجرهم الذى عملوا قبل ا:نذهب عقولهم

انيهاج فيه علىمن دخل
فيه ( لقدخلقناالانسان ) كن هذا القول الع امل ركه عام قال عكرمة مايضر هذا الشيخكيرهاذاخم
اهلوكافر اللويدبن المغيرة
وشّال كلدة بن اسيد

( فىاحسن تقويم) شول
فىاعدل الاق ولهذا كان

اللهله باحسنماكان !“مل وروىعنان عباسقالالاالذين قروًاالقر ان 0
علمر
لذ
اىار
القرانم برد ال

 2فلهم احجرغيرتمنون

لعنىغيرمقعاو ع لآنهيكتيله

بصا ما كان ياعمللقشادلاك اجر بغيرعمل تاقلازلاما للحجة « فايكذيك © يعنى

القسم ( ثم رددناء ) فالا خرة (اسفلسافلين) يمنىالنار وغَال

2يااا»

لقد خلقئا الانسان يعنى ولد آدم فىاحسن تقويم فىياحسن صورة اذا تكامل شبابه ثردمدثاه اسفل سافلان
الوارذل العمر فلابكتيله بعد ذلك حسئة الا ماقدعمل فشىبابه وقوته (.الاالذين امثوا ) محمد عليه السلام
نقوص ولا
والقران ( وعماوا الصالحات ) الطاعات يهابذهم وبين ديهم ) فلهم اجر غير تمنون ) غمير
كدر نخرى لهمنات

ذالذى يكذيك ياحمد

بعدالهرم والموت ( ما يكذيك ي)اوليد بزالمغيرة وشال بكالدة بن اسيد وشال فن

بلهامناجما تحسبان هبنين الامصار اورم روىانه اهدى لرسول الله صلىالله عليدوسام طبقمنتين فاكل منه
وقال لاصحاءه كوا فلو قالتانفاكهة نزلت مناطْنة لقلتهذه لان فاكيهة النة بلا تحمفكلوها فالماتقطع البواسير

وسوال2الانسياء قبلى وعن ابنعباس رغىالله عنهما هو تينكم هذا وزيتونّكمهذا وقيلهما جلان بالشأممنبتاها
( وطور سينين ) اضرف الطور

مز ومه 7

وهو الل الى غ(سورة والتين ) سنين وهى البقعة ونحو

لها وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع فانه يلين الطببع و يحلل الباغم

ويطهر الكليتين ويزيل رمل الثانة ولت سدد الكبد والوال وإسعن البدن وفى
ن
داءهوله
الحديث انهشطع البواسير وينفع اهلننةرس والزيتون فاكهة وأدام ودو

لطيف كثير المنافع مع انه قد ينبت حيث لادهئية فيهكالجبال وقيلالمراد بهمااط.لان

نمّالارض المقدسة اومتمجدا دمشق وبت المقدس او البلدان  #وطور سيئين ©

0

ا إءى اليل الذى تاحى عليه مومى علءهالسلام ريه وسيئين وسيناء اسمان للموضع

الذى هو فيه  #وهذا البلدالامين * #اى الآمن من امنالرجل امانة فهو امين
وزيتوتكم الذى تعصرون منه الزيت قيل انماخص التين بالقسم لانهِ كذاهة مخاصة

من شوائب التغيض وفيه غذاء ويشبه فواكه الجنة لكونه بلاجم ومن <واصه اله
طعام لطيف سمريع الهضم لابمكث فالمعدة مرج بطر يق الرمّع وبلين الطبيعة وبشَلل
ا

اليا واما الزيتون قانه دن 2ر 2مماركة فيهادام ودهن 0

سينون بيرون فى -واز

الأعنات بالؤاو :والكناء
والاقرارعلىالياءو ريك
انون بحركات الاعىراب
( وهذا الإد ) يعنى مكة

( الامين )من آمنلحل
آمَانة فهو امين وامائتةاله
حفظ من دخله كامحفظط
الامينمايؤءن عليةومءى

و السصاع ره وشهرنه

عن شرف البقاعالمبار كه

 [| ٠فى اغلب البلاد ولايحتاج الى خدمة وترسة ويثبت فى الِ_ال التى ليست فبها دهنية
ويمكث فىالارض الوفا .ن السنين فلا كان هما .ن امنافع والمصاٍ الدالة على قدرة
خالقهما لاجرم اقسم الله !»ما وقلى ها جبلان فالتين اليل الذى عليه دمشق
||والزيّون الجبل الذى عليه بدت المقدس واسمهما بااسريانية طورتنا وطوزيًا لانهما

والا رادت الكان

شتان التين والزيتون وقيل ها *سعودان ذالتين مسد دمشق والزيتون معد بيت

والزيدون مها<در ابراهيم

1

المقدس وائما حسن القسم !»ما لانهما موضع الطاعة وقيل التين مسد ا_اب

الكهف والزيتون ##مجد ابلياء وقيل التين مسحجد نوح الذى بشاه على الجودى

وماظهر ها من الخير

والبركة 'فكت الانناء

ومولد عسى ومنك_ؤء
والطور المكان الذى

والزيتون مود برت المقدس و وطور سننين 10لعنى اليل الذى سس"الله عليه
ودى

هوسى عليه الصلاة والسلام وسيئين اسمللمكان الذى فيه اليل معى سيئين وسيناء

لخمسنه او لكونه مباركا وكل جيل فيه اشجار هثرة لسعى سيئين وسيناء © وهذا البلد
الامين © يدى الامن وهو مكة حر-ها الله تعالى لانه الجرم الذى يأءن فيه الناس

منه مودى

وك

مكانال تالذى هوهدى

فى الجاهلية والاسلام لاسفر صيده ولايمضد ره ولاتلتقط لقطته الالمنشد وهذه
او الاولان

اقسام اقسم الله بها لما فيها من المنافع والبركة و<واب القسم قوله آعالى
..

اكد

لذت
ذ0
ذ11
اا0
أذ1ذ1
12أآاا0

ىحعللية
ذال
لهو
اتين
زيتوكم هذا وشال مامسعدان بالشام وشّالهاجيلان بالشام وشال ال

ظ

هوالجل

الذى عليه دمشى

(وطور

سينين) وأقدم يل

شير وهوجيل

عدن

قسم عهبط

الوجمعلى عسى والثااثك

تالمقدس والزّون

الذى كلم الله عليه هودى

عليه

 ٠السلام وكلجبلهوالطور بلسان النبط وسيئين هو الجبل الحمنتحجر (وهذا البلد الامين ) واقسم بهذا

ِ

لف)
 51فرعت :نا

ل زءالثلانونا .اى فاذا فرعت سويةل ع مه ايده من دغوة كلق فا هد فىعنادةالرب

وعن ا.نعياس رضىالله

ل

اوتت باش اننا
والخاق لاقل النات

فعيادة شكرا لما عددنا عليك من النعم السابقة
املنتبليغ  3ذانصب »© فاتعب ال
ووعدنا بالنعم الاتية وقل فاذا فرغت مالنغزو فانصب فالمبادة او فاذا فرغت
منالصلاة فانصب بالدعاء  #والى ريك فارغب »© بالسؤال ولا تسأل غير فاله

عكنا نأذا ذر فك دن

او بعده ووحه الاتصال
عاقله انه لما عدد عليه

تعمه السالقة ومواعيده

الأاشة دغل الع

مكر تكتمل ,أن تراد بالناق فره ياي مااريد بو ل

القادر وخده علىاسعافك وثرئا فرغبااىثر عب الناسالىطلب ثوابه © عن الى

|س ىلاللعليه وسام

ظ

بين إعضهاو بعض ول باحلى

و(الى ربك فارغب )

وقال غيره

ف

اك
وعلى افلليهتوكل اللومنون
-ورة واتين مكية

الله حاف

سرورا
ميعأ ده

«

تر ى العسر عنك سم ر قسرى

إن وقدقال ان ف

ال

م

وكل الحادنات اذا تناهت * يكون وراءها فرج قريب

اله

الأفتدللة توكاج غلئله

ب

سيان فل المعنى

توئع لعدمر دهاك

بماندة ذثماباخرى
فعرغ
واحءعل رغتك

0

مازالتينذاكيةطريةلافاضل
سل
« والتين والزيتون * خ#صهما من بين ار ابل!!
وقال هد

ونا مناوقاته ما فاذا

2

رمج عنى
فغت
فنام
الم نتشمرح فك[ عا سهان وا

 9بور زان عيلتك فيا دابيا لكا
2
لالجل
ال 2

الف اد ءاسا
والنصب فها وانبواصل

الي

* قولهعنوحل © ناذا ذرغت فالصب  4ا عدد الله على نديه صلى الله عليه وسلم

نعمه السالفة بعئه على الشكر والاجتهاد فى العيادة والنصب فيها وان لاتخلى وقتا من
اوقاته منها فاذا فرغ منعيادة اتيعها باذرى والنصب التعب قال ابنعباساذا فرغت
من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك فى الدعاء وارغب اليه فى المسئلة وقال ابن

وهى عن آانات 0

موود

يم؟
ححمن
راهلر
للل
اسما
(

فادع لدماك  0رنك وقيل اذا فرغت هن <هاد عدوك ذانصب فى عبادة ريك

(وااتين والزيتون) اقسم

وقل اذا فرغت دن ليغ الرسالة فالصب ف الام لتعفاز لك وللمؤمئين قال مر رك

ف(اذافرغت © ٠نالغزو

والحهادوالقتال(فانصب)

افاىعياد وال اذافرغت

اذا فرغت

00ن

الفرائض فانصب

الخطساب انى لأكره ان ارى احدك فاراعًااسستهللا لااقى عمل دئياء ولاق عمل

آخرته * السبهلل الذى لاثئ معه وقيلالسبهالالباطل  #والى ربكفارغبٍ »©اى
تضرع اليه راغنا فى الحنة راهيا من النار وقيل احمل رغبتك الى الله تعالى فىجميع

اهلنصلاةالمكتو بةفانصب ؟!

احوالك لاالى أ<دد سواه والله اعام

فى الدعاء ( والى ريك

دل وقيل اذا 0فرغت
فق قأم الا

٠ن التشهد

13

1

© نفسير سورة وااتين وهى مكية وثمان ابات وأريم وثلاثون »

|

فارغب ) وحواتحك الى
ربك فارفع

ففا ااوللتميسننوودهةىاكالىها بمذككةر ق©وله عزوجل 0

قالابن ع 0,هو تنكم الكذىلتوأن

(مالله الرحمن الرحيم)
آياتها ثمان وكلانما| أدبع وثلاثون وحروفها مائة وحمدون »© بس

04

(التين والزيتون ) عرواقة الله بالتين بكم هذا والزسّون ع
ىوله تالى و
وباسناده عانبن عي.اس فق

1
15

و[ اماه جه
اؤاستكنا فقوعدة

أنالمسر مشفوع اشسمل 8
ب

د كع

 25كواب

قولك أ ساح |

5
اللا

فرحتيناىفرحة عند الافطار وفرحة عند لقساء الرب وعليه قوله عليه الس الام لن
يغاب مر

سر إن فان العسر مرف

باللام فلا شودد بواء

ان لأمهد اوالخذس

«الددرا تكرة فوبحب أكنوناعسر واحد وسرزان وهذا قوك مذخول فيهناذا
واحدا والسيف انين فجاز قوله لن يغلب عسسر يسمرين ان الله عزو حل بعك ننيه
طلبالفنى حممنالك مالا <تى تكون كار اهل مكة فاعتم١

أنى >لى الله عليه وسام

واليسر اعيد ىزرةوالة ”

لذلك وظطن أن قومه انماكذيوه أغقره فمدد الله أكمه عليه فى هذه الس_ورة ووعده
الغنى لع ليه بذلك عم خأمه

دن المفقَال تعالى فان م

العسر ا

اذا اعدت ككرة 6

اىلاحز بك

الثانية غير الاولى فصار

الذىبشواونفانمع العسرالذى فاىلديايرا عاجلا > 5انمزماوعده و  3عليه القرى
لععلى المنّين دن
ذات لاه احىق كان !

وجه
القرسة

الابل وهب

الهية ل

المعنى انمعالعسسر يسمرين

تدأ

قال ابو معاذ شَال ان مع

لتر من امور الاخرة فقال تعالى ان مع العبير يبرا والدليل على اداه

عمؤمئين والمعنى ان مع العسسر الذى فىالدنيا الاميرغلاما ان مع الامير
تعريه من الوفاالءواو وهذا وعد ل ال

للمؤّمناسيرا فالاخرةوربما | 8البسران كرالك  |:رعرافاء ؟..فىاليه
 0 0الاحر وهن مات كرفالاي لناللة نتولة.لن شلى عسي يسترن
اى ان عسمر الدثيا لن

غلاما فالامبين واحدومعه

غلامانو اذاقالانمعأهير

غلاما وان مع الامسير

يغلب السمر الذى وغده الله المؤمئين فىالدنياوالشمر الذى

الغلام فالاميرواحدو الفلام

وعدههم ىالا خرة اتماشلب احدها وهو سيرالديا فاما سزالا ذرة فدائمابدا غير

واحد واذا قيل ان مع

زائل اى لاحتعان فى الغلية فهوكقو له صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لابتقصان
ملنم فالقى فىروعى
اى لاحقعان فى النقض قالالقشيرى كنت نوما فى البادية يحالة ا
شتعن
بي

امير غلاما وان معامير

غلاما فهمااميرانوغلامان

فقات

ارى الموتان |صبكم مغمو مالداروح
"كن لاذلا عت هاتها يتف فى الهواء
وقد انشد بينا.لم * بزل فىفكرء يسم
اذا اشتد ابلكعسمر © فكر

فىالمتمرح

فعسر بين يمرن  #اذا ابصره فافرح

قال طأفظت الابنات ففرج الله عنى وقال اق بن بهاول القاضى
فلاساش اذا اعسرت نوما © فقدايسرتقدهرطويل
ربك

ولانظان

فان مر
و

طن سوء

نا فان الله اولى

ار عا

شيعه بسار 'إن وقول الءاصدق كلقيل

أ

كا فق الوادت

(الجزء الثلانون»
وعنك وزرك ( فان مع

العسر يسرا انمعالعسمر
بسرا ) اى امنعالشدة
الى انت فيا.دن مقاشاد
بلا الشركتين تر[
باظهارى اياك عام حتى

تفاليلهمومقشلبكسانركون
 ٠بعيرون رسول الله
والمؤمئين بالفقر حتى

د نفد د

الشهادة وجعل طاعته ل وصلى  1ا

واص المؤمئين بالصلاة0

وخاطبه بالالقاب وائما زادلك أكون ابهاما قبلايضاح فيقيد الممالفة نان

مالعا كور الصدر والوزرالمتقض للظلهر وشلالالقوم راذا لوال
| كالشمرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا امن دن روح الله اذا عراك

ساحبة المبالغة فمعاقية البسر
صن
تاكتك وكك,م للتعظيم واللءنىعافى اانلممعم

لاعسر واتصاله به الالالتقارين.و انمالععسر يسمرا  1تكريرلاتأكيد
ان عباس يريد الاذانوالاقامة ةا

والخطية على المذابر فلوان عبدا عيد الله

وصدقه فى كلل شى )ئ ول بشهد ان حمدا صلى اللهعليهوسام رسولالله لمشفعمن ذلك
| بشى وكان كافرا وقال3تادة رفع الله2

فى الدثما والا ذرة فلس خطيب ولا

متشهد ولا صاحب صلاة الاينادى اشهد ان لا اله الاالله وان محمد رسول

الله وقال

سيق الموهمه انهمرغبوا
اعلناسلام لافتقار اهله

الضداك لاتقلصلاة الابه ولاتجوز خطة الابه وقال مجاهد بريد التأذن وفيه شول

فذكره ماانعم به عليهمن

خسان بن نابت

جلائل النعم مقال انمع

العسر يسرا كانه قال

حَرتاك نا خوَلتاك الا

تيأس فمضنلالله انمع
العسرالذدى المفه يرا

وجىء لفظ مع لغابة
مقار بةالدسرالعسر زيادة

فالتسليةولتقوية القلوب
وانما قال عليهالسلام عند

أزولها أن يغلب غسر
يسرين لان العسمر أعيد
معرفا فكان وا<دا لان

المعرفة اذا اعيدت معرفة

اغى عليه لانبوة خام * منالله مشهوريلوح ويشهد
وضم الاله اسم النى معاسه * اذا قالفىامس المؤذناشهد
اود#د
هرشذمحم
والء
وشق له من اسمه مله * فذو

وقبل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النببين والزامهم الايمان به والاقرار بفضله وقيل
رذفكعره بانقرن اسمه باسمه فىقوله مد رسول الله وفرض طاعته علىالامةبقوله
اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهن يطع اللهورس-وله فقد فاز ونحو ذلك مماحاء فى

لءشبعددة والعناء وذلك
ارخا
القر ان وغيره منكتب الاندياء ثومعده بالبسر وال

الهكانفى شدة بكة فقال تعالى  9فان مع العسسر إسسرا  #4اى مع الشدة التى انت
فيهامن-جهاد المشمركين يسمرا ورخاء بانيظهرك عليهم يحنتقىسادوا للعق الذى

ما كرره لتأكيدالوعد وتعظيم الرجاءقال
جئتهمبهف اون معالعسسر يوسراائ©
الحسنلمانزلت هذه الاية قال رسول الله صلى الله عليهوسلمابشسروا فقدجاءم

البسر لن يغلب عممر يسرين وقال ابن مسسعود لوكان العسر فى حجر لطليه اليسر
حتى يدل عليه وخرجه انه ياغنلب عسمر يسرين قال المفسسرون فى معنى قوله

ي.ن "انالله'قعالى كزر لفط القسر وذ كرهيلفط المدركة وكررا
رسسر
ست ع
نيغل
لن
كانت الثانة عين الاولى
| السسر بلفظ النكرة ومن عادة العرب اذا ذّكرت اسم معرفا ثم اعادته كان5
قلولك كسبت درها
كاو
والشدة (فان مع العسسر | هوالاول واذا ذكرت اسما نكرة ث امعادتهكانالثانى غير ال
معالشدة الرخاء

فانفقت درها فالثاندغير الاول واذا فلت اكدبت درها فانفقت الدرهم ذالثان هو

( ان مع السير يميا )

1

الاول فالعسر فىالابةة مكررلفظ التعريفّفكان عسيرا واحدا والدسرمكررلنظ

مع الشدة الرخاء فذكر
| وزيف ابوعلى الحسن بن بحى الجرحانى صاحب النظم هذا القول وقال قد تكلم
عسر| يبن يسرين
التشكيرفكانايسرين فكأنه قال فانمعالعسر يسراان معذلكالعشريسرا1

ا(لثانى 6

ورشر"ح 1
اوة
سسووردةال
0لم ا((ووووضضمهانا (
0وء
0مة
 |100حك
[م
حوفل ١
معالسمىوالججولوعنالحسنمل؛ س

فكان غاناحاضرا اوا 1تفسم .بىا  0فيه منالحكم كن" ا
حىى
وتلت
للك
انا
او بما سمر

اعناءالابوة والقيامياممها

نال

وثدل هو زلة لانعرف

اكان يشق عليك وقيلاناهشارة الى مُاروى ان
بمعد

بعسها وهى ترك الافضل

حيريل عليهالسلام اتى رسو لالله صبىالله عليه وسام فىصياه او نوماميثاق فا"رج

مع انينالفاضل والاندياء
يعامدون عثلها ووضعه
عنهانغفرلهوالوزرا لجل

قليهففسله ثمماله إعانا وعذا ولملها إشارة إلى حو هاسئ ومقى :الالنتقهام انكار

نفيالاتشمراح شالغة فاثيناتة ولذاك»عماتل:علييه . #9ووشننابعتك :ورك #

عأك الثقيل #8الذى انقض ظهرك  © #الذى حمله علىالنقيض وهو صوت

التقيل ( البذى العلل

سكل عند الاتتاتن من هل امل وهو هاهل عليه '.ن فرطاتة قبل 'النيثة او

ظهرك ) الله حتى سمع

جهله بالحكموالاحكام اوحيرته اوتلق الوحى او ماكان يرى هن ضلال قومه مع

نقيضه وهوصوت الانتّقاض

زن ارشادهم او من اصمرارهم وتءديهم فيايذاله حين دطاهم الى الايمان
العع

( و رفئ الك ذكرك )

 9ورففنالك ذكره © بالنبوة وغيرها واى رفع مثلانقرناسمه باسمهتعالى فكلتى

ذوم أن قرا
ورقسم ك

الاهدى واللمه,فادها الشواغل التى تصده عن ادراك الحق وقميعلناء الم م
قليرك ونوسعهونايئه بالايمان والموعظة والعلم والنبوة والحكمة وقبل «وشرح صدره

بذكرالله قكلةاكهادة

والاذانوالاقامةوا لطب

فىره  2م »©عن انس رذوالله عنه ازرسول الله صالىله عليهوسام اناه حَويل
!ص|ف

والتشهد وفىغير موضع

فصرعه فشق عنقله واسطضر <ه واسغؤرسج

من القرأن اطيعوا الله
وإطينوا الروك وين

عليه السلام وهو يلعب معالغلان 0
منهعلقة فقال هذا حظ الشيطان منك ”م غسله فى طست هن ذهب عاء زصض.م 7
لآامه  “6اعاده الى كاه

وحاء الغزان اعون

ود

الى أمةه لل"فى ظتره فقالوا ان مرا

ا

إيطع الله ورس وله والله

قتل فاستقبلوهوهو منتقع الاون قال انس وقدكنتارى اثراليط فى صدره
© ووضعا عنك وزراه  #اى حطاطنا عنك وزرك الذى ساف منك فى الجاهلية
فهوكقولهليغفلرلك اله اعنم تن ذتيك رونا تادر وول الللطا والننه اويل

فق شسعية ارت ول الله
وىالله ومنه ذكره فى

ذنوب امتك نأسانها اليه لاشتغال قلبه بها وقيل المراد بذلك مااثقل ظهرء من اعباء ١

كتب الاولين وفائدة يك

ورسوله احق انيرضوه

الرسالة حتى ببلغها لان الوزر ف الانة الثقل تشيما بوزر الل وقيلممناه عكئناك

ماعرف فطريقة الأبهام

ازا

والايضاح لانهبشهم شَوله

عن الوزر الذى بنةقض ظهرك اوكان ذلك الوزر حاصلا فبعى العدية وضعا

واغلم ان القول فىعتعة الاندياء قدتقدم مستوفى فىسورة طه عند قوله تعالى وعمى

المللشرح لكانثممشسروحا

آدم ريه فذوى وعند قوله ليغهرلك الله مادم من ذثرك انار و9الذى انقض

ثم اوخ شوله صسدرك

لىه
اركل©ا
ظه

صووت ال الذى مع *ن
لوه
ايض
مهعحتلىه نق
واسوهن

امل اوالرحل فاولقبعير فحنمل الوزر على ماقبل ااندوة قال هو |ا
صلى اللهعليهوسام ار كان قملها قبل نرونه اذلميرد عل 4شمرع  0وها ل

عليه بعد النبوة عدها اوزارا وثقات عليه واشفق مثها فوضعها الله عنه  1له

وهن حمل ذلك على مابعد الثدوة قال هو ترك الافضل لان حسئات الانرارسيا ت
#ى البغوى باسناد التعابى عن
تالك ذكركرو
ونروجفلم#
له ع
قينو*
وقري
الم
اق ميد الخدرى رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليهوسام ا لاك جبريل

ذرك قالقال ا عنوجل اذا ك5تاذ كرت ممئ فال
عن هذهالاوبرهفعنالك ك
بالاذان والدعاء واأشّهادة ان اككااذكر فقسال عليه السسلام أعم

ماعا م مهم وا كذلك ذكرك.
(وؤهبنا عنك وزرك )
حطماناءنك امك (الذى

أنقضظهرك )انق ل ظهرك

 +يعنى الاثم ويقال أثقل
ظهرك باائيوة فقال الى

عليهالسلام أعمفقال ايضا
(ورفعنالكذكرك)صوتك

(ونأمعامة ريك نحدث ) اىحدث بالدوة التىا تاك الله وهىاجل 0 4
ب
از ٠ الثادنون؟ والشمرائع
ويدخل نحته تعايمالقرلان
وص

ثمان آيات » ١.

رجدو
) الىنشمرحلك صدرك )

دت بها شكرها وقيلاراد باللكةا .ل رارم
عنّ
 © ١وامابتع ةمة ر شافيك » ذا
|

| بها تبليغها © قالعليه السلاممئقرا سور :والضعىجملهافة سخانه وتعالىفون برضق
لمحمدصىاللهعليه وسام ان يفيه وعشرحسناتكته الله لهبعدد كليونيسمائل

استفهم ءعن الخاوا

« سودة الم نشرحمكية وايها ثمان #

على وح هالا نكار فآفاد

1

اسبات اللشمرح فكانه قبل

شحرنا لك صدرك ولذا

وفجىهة ولاينهر ولايلق كروء  #واما بنعمة ربك غدث © قبل اراد بالنعمة

لأ قسعونا ,ع

الدوة اى بلغ ماارسلت به وحدث بالشوة التى تاك الله وقل التغمة كى الثر ان

اودعناءمن العلوموالحكم

10
ودعوة القلين 75
الشدورا

ِ

>

رجالذى؛ ون

(واما بنعمة ريك) بالدوة

سم اللاهلرجمن اأرحيم 7م

 #الم تشرح لك صدرك  #إل تفسححه حتى ودع مناحات اق ودءوة الاق

عطضفعليه وضعنا اعتبارا
للحن

خ

واه

4

انها تجعمميع تعمالله عليه

واللهاعلم 9سورةالمتششرح مك

©ت ك5ء العمه هله بقهد ال 02 2
امه اقنرا واقرة “غثره ؤاقل اشكدء 1
هن جير اليم والهدى عد الضلالة والاغناء لعد العلة والفقر هسه ان لشكرة 0

د
عن
أ|-أثفافه ع .له وزالتحذثك .تعمة اللهتعالى شكر3ا8ها  #عم-0حا0ر
ا

ال
أهه .أرنس وبخال

3

صلى اللهعليه وسلم قال من اعطى عطاء تلوزبه انو <د فان لمنجد فلن عليه فان

من أى عليه ققد شكرءاوءن كقه ققدكفره ومننحل غلم لط ككانلاد ا
زور اخرحه الترمذى* وله عنابىسعيد الخدرى راسنولالله صلىالله عليه وسام
| قالمن لابشكرااناس للا2

اللهإن وله عنانى هه إرة رذوالله عنه قال قال رسول

الله صلى اللهعليه وسلم الطاعم الشا كرمنزلة الصائمالصابر © وروى الغوىاسناد

يذلاك
دن
اومنالسورةاا

فها ألملشمرح وهى كلها

التعلى عن الاعمان بن بشيرقال عمت رسولالله صلىالله عليه وسام علىالمثير شّول
دبنشمكر القليل لميشكر الكثيرومن /يشكر الناسلم بشكر الله والتحدث بنعمة هه ||
3

.

82
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سر

1

مكية ليتبامان وكلتها

شكر وثركه كفر واماعة رحة والفرقة عذاب والسئة فىقراءة اهل مكة ابنكبر |

سوبععشرون وحروفها

من اول سورة التحى على ركالسسورة حتى اتلمقر آن فيقول الله ١كبروسيب
ذلك اانلوخى ا احتيس عن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال المشمركون غره

وباسئاده عن ان عباس

ففقوله تمالى ا(لم تشمرح

شيطانه وودعه قاعم الى صب الله عايه و سلم لذلك قلا زات والشتعىكيررسو لاله |
صلى الله عايه وسام فرحا نزول الوحى فاتخذوء سنة والله سحانه وتعالى اعلمى 2

: 2مار ساورره أنه
6

وى

مة.

وهال1

اناب وب

وفن
و ر

« كلة ومائة وثلاثة أحرف »

على قوله ووحدك عاثلا

فأَغنى فقال ألم نششر جلك

يام صدد رك قايكلالاسللام
4ل م تين اققلبك بوم  8قوله عزوجل دِالمتشسرجلك صدراه © اسستفهام بن التقرير اى قدفملنا ذلك
ومع

 0عانصده
الشمرح أ

ء ن الادراك والله تعالى  0ا

بده صلى اللهعليهوسام

لا واليقينوغيرذلك وشال النموسعقليك بالنبوت فقال النىاعللسيهلام نعم فقالأيضا

(لهدي)

5

ه
كه/ن
إب
حل

| *إووجدك عائلا» فقيرا ذا عبال  #ذاغنى* بماحصللك رمينالتجارة «إفامااليتيم
فلاتشهر 6ه فلاتغليه على ماله لضعفه وقرئ فلاتكهر اأى فلا تعس فى وحهه

واماالسائل فلاتنهر » فلا تزجره

ووجدك عاثلا فاغنى © يعنىفقيرا فاغناك بعالخديحة ثم بالغنائم وقيل ارضاك با
اعطاك هنالرزق وهذه حقيقة الغنى (ق) عن انىههميرة رذوالله تعالىعنه قال

قال رسولاللة صلىالله عليه وسام ليسالغى عكنثرة العرض ولكن الققى غنى
النفس * العرض باملعين والراء المال (م© عنعندالله بنعمروننالعاص رضوالله

عنبما ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قالقد افلحمناسلم ورزقكفافا وقنعه الله
بما اناه وروى البغوى باسناد الثعالى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم سأات ربى عنوحل سكا ووددت اق  1اكن سألته قلت يارب ايك

انيت سلهان بن داود ملكا عظيما و انيت فلانا كذا وفلانا كذا قال ياعمد الم
احدك يما فاوبّك فلت بلى ,ارب قال الى احجدك ضالا فهدت_-لك قلت إلى يارب

قال الماجدك عائلا فاغنبتك قلت بلى يارب زاد فى رواية الماشرح.لك صدرك
ووضعت عنك وزرك قلت بلى يارب فان قات كيف بحسن بالجواد الكريم انين
بانعامه علىعيده والمن مذموم فصىفة الوق فكيف حمسن بالخالق شارك وتمالى
قلت اما حسن ذلك لانه سبمانه وتعاللى قصد ببذلك ان شّوى قابه ويعده بدوام
نعمه عليه فظهر الفرق بين امثنان الله تعالى الممدوح وبين امئان الخلوق المذموم
لان امتتانالله اتعالى زيادة العامة كانه قال مالك قطع رجاءك عنى الست الذى

الفسىّوالمصيان (ووحدك

قاي)را ف(اغنى )
فئل
عا

فاغناك بمال خدئحية او
يماافاء عليك مالنةتاتم
(ذامااليتم فلاشهر ) فلا
تغلبه عملاىلهو حقهلضْمفه

(واما السائل فلا تنهر )
فلااز<ره فابذل فللا
اورد خيلا وءنالسدى

المرادطالبالعاماذاجاءك
فأ ره

ايضا ( ووجدك ) باجمد

وبوتك وانت ينيم صغير اتظانى تاركلك ومضيعك كيرا بل لابد وان الم ( مائلا ) فقيرا ( فأغنى )
اتك
ري
نعمتى عليك فقد خحصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان الخاوقى ثماوصاه باليتائى فأغناكيمال خدمحة وال
والمساكين والفقراء فقال عزوجل © فاما اليتيم فلا تقهر © اى لاتحقر الينيممفقد ارضاك با اعطاك فقسال
0

شما وقل لاشهره على ماله فتذهمبن به لضعفه كذ كانت العرب فىالجاهاية

النبى عليه السلام نمم
ياحيريل فقال ايضا ( فاما

عن انى هريرة رضىالله عنه عنالنى صبىالله عليه وسام قالخير بيت افلمسلمين | اليتم فلاتقهر ) فلا نظلء
بيت فيه يلم بحسن اليه وشر بدت ف المسلمين بدت فيه يلمساء اليه ثم قال انا

ولانحتقرءٍ و(اما السائل

صلىاللهعليه وسلم انا وكافل التيمفىالحنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج

ولازجره

وكافلاليتيم افلىخنة هكذا وبشير باصبعيه (خ) عنسهل بنسعد قالقال رسولالله

3

دايا لسائل للا تور © يالدسائل عل الاب قوللاز جره اذا سألك

فقدكنتفقيرا ذاما ان تطعمه واما ان ترده ردا لينا دفقولاتكهر بوجهكفىونحهه
قال ابراهيم بن ادهم نعم القوتان رن زف ال اللذر وقال ابراهيم
الى السائل يريدنا الى الا خرة مجى” الى باب احدكم فيقول هل توجهون الى
اهليكم بشئ وقيلالسائل هو طالب العلم فيب اكرامه واسعافه بمطلوبه ولابعيس
( قاوخالاك س )

-

ل
ععى

ل

م ؟ه هه

اوالمصادفة وينهاحال 8ووجدك
نى
العا
مشم[لك

ضالا © عن

الى والاحكام هِِفهدى  4فعرك الوجى والالهام والتوؤق لانظر وقيل 0

ضالا فىالطريق حينخرج بك ابوطالب الى الشا

6

م اوحين فطمتك حلمة وحاءت
انما
ههدع
ا
ع
1يمس
م
ا
ع
ح
ج
ل
تع

بلك لتودك على جدك تأزال علدلك عن عمك اوجدك
وابدك 555

اه

 #ووحدك

بأو نه واصطفاك

الىتو ح.ده

ومونه ول

ؤالا

عل>

« اى عم نت

طالب وضمك الله ح<تى

كفلك ورباك ( ووحدك

كالح اى ىلاولا

واقف على معالم الدوة
واحكام الشسريعة وما

١

البوم© 8فهدى  7اى فهداك

وحدك

ضالا عن معالمالنبوة

واحكام الشسرزعة فهداك الها وقال ا؟نعباس ان رسولالله صلىالله عليه وسام ضل
فقشعات 5

وكودى

دغير اك أودهل منصرفا من اغنامه ؤرده الىجده عبد

المطلب وقالسعيد بنالسيب خرج ردولاللهصلىالله عليه وشلم معحمه انيطالبٌ

طر شه السمع (فهدى )

بزمام ناقته فمدل به عنالطريق طاء <بريل عليه السلام قاف اليس نقخة وقعمنها
الى الدشة ورد رسول الله صلىالله عليه وسلم االلىقافلة فنالله عليه بذلك وقيل

وق ل ضل فىطر يق الشام

وحدك ضالا شك لا تندرى هن انت فعرفك نفسك وحالك وقيل ووجدك بين
اهل الضلال "*>عك منذلك وهداك الىالايمان والى ارشادهم وقيل الضلال هنا

فعرفكالشسرائعوالقرآن
حين خرج به ابو طالب

لل "التعا كد ول

ود اناسهم  +عدول
وقوع فىغئى
عن حق و
فمّدكان عليهالسلام هن
اول حاله الىتزول الوحى
عليه معصوما هن عنادة

الاوءان وقاذروات اهل
يا<دبريل فال حيريل

ايضًا ( ووجدك ) ياحمد

ءانلىخيرة وذلك لاله كان صلى الله عايه وسام محلو فىغارحراء فىطاب مأيدو جهيه
ح 5ي

الى ريه <تى هداء الله لدممه وقال الزرد ووحدك

ميرا فى سان ما ازل الله النك :

فهداك لبيانه فهذا ماقيل فىهذه الاية ولاباتفت الىقول منقال انه صلى الله عليه
وسام كان قبلالنبوة علىهلة قومه فهداه الله الى الاسلام لان نبينا صلىاللهعليه
 0وكذيك الاداء قله منذ ولدوا نشوًا عالىالتوحيد والاعانق ل الاءوة ونعدها
وام ممصومون

ول الدواة دن الجهل نصفات الله تعالى وتو حيده ويدل على ذلك

انقريشا عابوا الوصل اللهعليه وسلم ورموه بكلءيب سوى الشرك وام الجاهلية
فانم لممجدوالهم  1سيلا اذ لوكان فيها ا
7جع 0

عنه ولنقل ذلك فياء الله تعالى

فيه وعيروهبه  8هذا ماروى فىقصة حيرا 3

حين

(عالا )ين قخرلهال
(فهدى)فهداكالنوةفقال
صلى الله عليه

يا<بريل فقال

وسا لمهم

ارقا 58

3
ا صدره

حيراات

الادوة 3ه وحودئ فاحتيره ذلك

عليه وسام لاتسآالى هما ذوالله ف الات شا لغضهما ود
دلى الله عليه  9سام كال

لحك

وا تراج العامة منه وقول

2

هذا سب
حورريل

هذا

| حظ الثشطان امتكا وملوء :حكمة واعانا يوقولهكعالى مال ساح؟م وما غوى |
كاكالك اشرق

وهنقال كان على اص قومه اربعين سنةفان اراد انه على ذاوهم

املنعلوم السعمية قنعم وان اراد انه كان على دين قومه شعاذالله والاندباء يجب ان
كؤنواا ميضومين قال الدوة وؤفدها من الكار بوالفشار الفافة قايال الك
والجهل بالصانع مكان لا ان نشرك بالله من شئ والله اعلم * قوله ع
ونجل
(ووجدك)

النيان
ي

/

١

كذيك

< 0702لانها اذا كانت لام (سورةالتعى) قسم لاتدخل علىالمضارع
لانالءنى لانا اقم وهذا 2

للاشداء دخل الخير لود حداف الممتداًوالتقدر ولانت سوق يعط.ك لالاق.م فانها

الامع نونال:وكدفامين
انتكون لام ابتداء ولام

الاإشداء لاتدخل الاغلى

المتدا واغير فاا00 1
كان لاالة وانتأخر طكمة  8ألمميجندكانا وى  #تعديد لما العمعليةتئبيها على ١ تقدر متداوخر 1
ان إلناضا عضى مدن أله ها تكلم وان تادر وخذل.الوجود أ كذا ذكرءساح الكقاف
لابدخل

علىالمضارع الامع انون

مادا

وحمعها

 60سوف

لادلالة

على ان العطاء

اكدرنا
صارة
الشفاعة فى امه حتى برذى م 4عنعبدالله بن عمروبنالعاص ان الى صلىالله اإ
عليه وسلم رفعبده وقال اللهم ادتى امتى وى فالاللهعنو<ل نا<يريل اذهب

محمد واساله ماسكبءك وهو اعثل فاتى جيريل وساله فاخيره رسول الله صلىالله
عليه وسام بماقال وهو اعام فقال الله ياديريل اذهب الىحمد وقلله الأسنرضيك
فاىمتك ولانسوؤك لرق» عن ابى هسبرة رضىالله تعاليعنه االنلنى صلىالله علءه
وسام قال ذكل ىدعوة مسيارة تعل كلنى دعوته والىق احنات دعو شفاءتى

لامتى نومالقيامة فنهاىئلة ان ثاء الله تعالى منمات من امتى لايثمرك بالله شيا ©
عنعوف

زمالك

َك رسولالله صلى اللهعليه وسامقال اناق ات مدن عفد

رقكوق

| بين ان بدخل نصف امتىالة ربين الشفاعة فاذترت الشفاعة فهىنائلة انشاء الله
ذال دن فاك لالشيرك الله مأ اذرحه التردذى قال حرب زنشري

تعمت حعفر

الك ك0

هى لامالقسم واسئتنى

عن نونالتوكد لاناللون
انما دخل ليؤذناناللام

لامالقسم لالامالاتداء
وكد عامانه ليس للاحداء

ادخوليًا عل موق لإ
لامالابتداء لاد عخلى
سوف و ذكر انا بسع
بين حرف

ام كد

والتاحى زؤاذن بإنالتلا

ابن ممد بن على بول انكم ياهعشر اهل العراق تةولون ارجى ايه افلىقر ان
قل باعبادى الذين اسسرفوا على انفسهم لاتقنطوا هنرحة الله وانا اهلالييت نول
عدد عليه تعمه هن اول
ارح آنة فىكتاب الله ولوف بعطيك ربك فترضى وقيل فىمدنىالا بة واسوف
حاله ليقيس المترقب من
الاك رك  3الثران نترضى وقيال :من النصروالفكين وكثرة لشن فرذضى
ل  1عطلاضها دن خيرى |الدنا والا خرة منااوك وذلك أن أن عالق فاضلله على ما ساف

كان لاعخالة وان رم

اعطاه فالىدئيا النصر والظفر على الاتراع 55م الاءعداء و,الفتوح ف زدنه و لكده
الى يومالة.امة واعلى ديئه وان امته خير الاثم واعطاه فىالا ذرة الشفاعة العدامة

والخاصة والمقام الحمود وغيرذاك مما اعطاه فىالدنيا والا خرة ثماخسبر حعانله
صغيرا وكيرا وقبل الوحى وذكراعمه عليه واحساله اليه فقالعنزو حل  8المحدك

يما  #اى ضغيرا  #9ذا وى * #اى الماخلك الله نيما ن٠الوجود الذى هو ؟ءنى
العلم والممنىالم يجدك ينما صغيرا حينمات ابوك ولم مخافلك مالا ولامأوى مل

الى ان الث وضعك الك أقطالت عض السن تمتك وكقاله:الؤنة
وذلك انعيدالله رمات ورسولالله صلىالله عليه وسام حمل فكفله جده عندااطلت

قن مات عبد المطلب كفله عمه ابوطالب الى انقوى واشتد وتزوج خديحة وقبل

هومنقواهم درة بتيمة والمنى الميدك واحدا فى قريش عدي النظير فا واك اليه
م

مه مسج رمسم امور مويو سس جود سي ميج

مسجم ب

١

منه للا يتوقع الاالحسنى

وزيادة الخير ولا يضق
سدره ولاقّل فتال

( ألمجدك ينهاو)هو
من الوح_ودالذى بمعنى
العام والمنصوبان مفعولاء

والحى ال رفكن شك
حينمات انواك (ذا وى)

اى فواك الى عممك الى
<تى وى دكرمنتهعليه
فقال ( الميدك ) ياشمد

 (.ينها ) 'بلااب ولاام( فا وى ) فاوالك اليعمك طالب وكى مؤنتك فقاك النى صلى الله عليه وسام أعم

1

امو(دعك ربك وماقلى )
جهوواب المقس
(واليل اذاسعى ) سكن اوالاداسفكون الناى والاصوات في
ماركاك د

روئ

حار [ة وما اغضك

مندذ

ادك

فىالودع لان دن

والتوديع ميالغة

مفارقا قد

ودعك

بالغفى ركاك
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من ملك سيل

الهدى فعلى الله سملله  9وانلنا  5ذرةة
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بعنى النتى  9الذى بؤتى © اى يعطى  #ماله ي
جمعفى الدما (اذاتررئى)

زاكا لايطلب عاينفقه رياءولا سمعة وهو ابو بكر الصديق فىقول جميع المفسرين | اذا مات فال إذ! تردع
فار (نعليا للهدى )للنانسان اير والشمر (وانْلنا للاخرة والاولى) ثوزاب الدئيا والا خرة وقالاللا خرة
(أنذر تكم ) خوفتكم ياهلمكة بالقرأن( نارا
والاولى الاخرة بالثوابوالكراءة والاولىإلءرفة والتوفيق ف
تلقلى ) تفيظ ودلهب ( لاصلاها ) لادخلها يمنىالار الالاق) الأالشق فىعام الله(الذى كذب )
بالتوحيد وشال قصرعنطاعةالله (وثولى) عن

الاعان وم ال

عن التوية (و حي ا

ساعد ووز <زح

عن النار

(الائ
ق) التى ( الذى يؤتىماله »)يعطى ماله فى سبيل الله وهو ابوبكر الصديق (ن
برريي)د بزلك وحدالله

(الجزء الثلانون)

سوق 0ه أع-

الئة يمسرنالفرس اذا هيأء لركوب بالسرح والجام ل واءامن خخل  6جا ام ب

البمرى وه الفمل عا

و واشتشق  0نشهوات الذها عن نعم العى ِ وكذن اط

برضاء ريه(واما من حل)

هِِره

عوالاهس(تغى ) عرنبه

لخر  5لغ خاو ديه0

 6بانكار مدلولها

والشدة كدخولالنار

فزحته اواشتفى بشيوات «وانا من ذل> اىبالقئفةفالخبوالطاعةف واستتى .ل علوان التلعالى |
وهجل
رالل
زده
عوع
الدنياعن ن(عياولعكقىذب] | فمبرغب فيه 9وكذببالمسنى © اى باللاالاهلله اوكذب با
بالحسنى) بالاسلام اواطنة منالنة واأدواب لوفنسبتره السرى اا فسنهيئهلاشربان ريهعل يىديه حتى
مسستشيف كرف )

للفلة ااؤدية الىالار

فتسكو نالطاعة اعسرئئ”

عله واعد اوشمىطرقة

لخي بالبسرى لانعاقتها

البسر وطريقة الثمر

ا يعمل  |3لابرخىالله تعالى فستوحب
أ

لو بةه دا!.للاهل

اى خيرا وفى
يذلك النار وقل وعم عليه ان نا ىل
والخذلان والسعا ده

السئة وحدة 0ولهمفىالقد,روانالتوفق

والشقاوة

بيد الله تعالى .ووجوب العمل بما قسل.ه فالىازل لق ) عن على بن انىطالب رضى
الله اك

عمة وال كك

فىحنازة قْشيع الغرقد

وقعدنا دوله ومعةه مخصرة شكس

وحمل

ذانانارسو لالله صلى الله3

3

وحم فقعد

تخصمرنه ْمقال مام

الا وقد اكت مشعده من النار ومتمده دن المة زاد مسلم والا وقد كنت شقية او

بالعسرى لعااقنيسه|االعسمر | سعيدة فقالوا يارسول الله افلا نكل علىكتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكلميسسر .
اواراد مهما طريق النة
 1خاقله اها منكان من اهل السعادة قيصير لعمل اهل الديفادة واما منكان من اهل
والنار
عليه الطاعة وس توفقه

00
0ف
0طسى
| الققاوة قصيراعمل الاهلشقاوة ثمقرا قامامناعطئ وائق واضدق با
ا للسر ى واما دن حل واستفنى وكدت باعكستى فستسيره للعسرى * الخصرة يكسرالميم

بالطاعة صيرة اعد مسرة | كالسوط والعصاو و ذلك مماءعسكة الانسان سدء* والنكت تالتاء المثناة فوق خمرنا

و اشاللصدقة فيسبيلالله | الارض بذلك اوغيرها تما يؤر فنه .الضرب وهذء الااية نزلت'فى انىبكر الصدان
ملىعةدملة وهو اوبكر | وذلك انه اشترى بلالا هن امية إن خااف سردة وعشسرة اواق فاءتقه ذائز ل الله ع1

الصديق (وامامن ل ) | والإلى اذا.يغشى الىقوله انسعيكم لثتى يعنى سعى ابى بكر وامية بنخلف وقيلكان
ماله عن سبيل الله وهو

لرجل من الانصار“لة وفرءها فىدارر<ل ذقير وله عيال فكان صاحب العيرة ذا

الوليد بن المغيرة وال | طلع تمخلته ايأخذ منهاالقرفريا سقطت القرة فيأخذها صبيانذلك الفقيرفينزل الرجل
1

أوسفيانبن حر ب يكن

م

ا

2

5

عن ناته <دتى باحود ١ عرة دن ايدهم وان وحدها

.

-

قم

00

1

أحدهم ادخض ل أصيعة ثىقمه

(استغى )
مؤمئا حنئذ و

تى مخر<ها فشكا ذلك الرجل الفقير الى النبىصبى الله عليه وسام فاتىالننى صلىالله

ف فسه عن الله (وكذب

|عليه وسلم صاحب التْلة فقالله تعطنى تخلتك ااتىفرعها فيدارفلان ولك بها نخلة

بالحستى ب
)عدة الله وشال | فىاطنة فقالالر جل انلىتلاومافيه اتحب الىءنها ثمذهب سسعم بذلك ابوالدحداح
الجنة ويقال بلا اله الاالله رحل من الانصارفقال لصاحب أغخلة هل لك ان تديعها حش يحعناىئطاله فيه تل

(افتتورة للعتري ©

فال هىلك ذاتى ابوالد حداح الى دلى الله عليه وسام فقال بارسولالله تشترما منى

فسنهون عليهالمعصية مرة  ١بغؤلة فىاخنة فقال نعم فقال هىلك فدعا الى دلى اللهعليه وسام ذلك الرحل الفقير
بعد موىاةلامس_الدءعن

الصدقة فىسييل الله

| حار الانصارى صاحب الغلة قخاذلهالك ولعبالك ذائزلالله هذه الاابة وهذا القول
| فيه ضعف اع الددورة و وعلة القصةكانت 0

فانكانت القصة 0

ت(كون»

الكل احدى وعترون ا مك © ( سم الله الرحمن الرحيم) (والايل اذا يغشى) المفشى اماالشمس

0

هنكوله والايل اذا يفغث_اأها اوالمار دن قوله لِعششى الاثل التوحان

ارك

بواريه نظلامه دنقوله اذا ووب

( والهار اذا ل ( ظهر يزوال حو ١ه ]هه ظلمة.الالى (وماخاق لورة واللدل» الذكروالا  2والقادر
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العظ.بمالقدرة الذى 05

0

عل تلق الذكر اوالانا

© والايل أذا نغثى 10اى :لغش الشمقن او 5ا مأنواريه نظلامه وام ار

لقم) انسعيكم ليا

اكت طون زوال ظلمئة الائلاوسي ساوالشمس ف وما خلق الذكر ||ان عملك لمختلف وبيان
والاتى »هوالقادرالذى

خلق

الذ"ر والابفى دنأكت نوع له توالد او اك وكحواء

صن
ص

اى ان مساعيكم لاشتات مختلفة جع شئت

كل نمعادرية  #9اندعا

|الاحتللاف

على

نا فصل

ابره (فاما مانعطى )

© فامامن اعطى واكق وصدق بالحسنى © تفصيل مبين لتشتت المساعى والمنى ||حةوق ماله (وائق) ره
من اعطى الطاعة واتق المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهىمادات 07

فاجّنب محارمه (وصدق

عهللد 3تى تؤدى الىبسو وراحة كدذول
التوحيد #فسنيسر  .للدسرى6هفسنمَه

بالحستى) اللهالحىوهى

تو بةاطلي:
أ ه3ةلالاسلاماو ال
اك
لك
©  3تفسيرسورة ره واواللللليل و وهى  1022ى مدروعوشرونل ابة واحدى  #عالق ا

كرت
ل كي

 0وسبعون كلة وثلاثمائة وعشرة أحرف «7

الو

0

وهلا(فالهسالتالسلهمره

للبسسرئ ) فسلبيئهللغاة

الي

« قَوله عزو حل و#الليل ايذغاشى © اى يغثىالنهار نظلد_ه ذهب الله و
حدوان الىنأواءسكن
لق
كؤى
اقم اله تعالى اليل لاه سكن لكاقةاخلق نا

عن

الاضطراب والحركة ثم اقسمبالنهار بدّوله © والنهار اذا ت#لى » اى الي

رومن السورةالنىيذكر
افلاايل وهىكلهامكة اياتها
احدى وعشرون وكلاتها

| د لطر رسلا

د الظلمة لان.قة حتركة  1فطىلب الرزق  #وما خلق الذكر والانى  #اى ||ثلئي :سروك
لاىقهذا يكون اقسم بنفسه آءالى والمءنى والقادر العظم الذىقدرعلى اق ١  0اماردو )
وفءعن خ
الذكر والانى همانء.واحد اانريد نهجنس الذكروالاتى وقلما آدمكرا
ع .اس
8دة  6ا
كأع
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واما 0
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لانة تعالىاسّدا خاق 5

طين وخاة

ل
اله على درجطكان سهاك
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0
شدى 40اى ان اعمال 6
القسم قو

منه

د
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50 3ن غير ا و<واب

ٍ

تافة فساع فىفكاك نفسة

وساع فىعطلها روى انوهالك الاشعرى عن رسول الله صاللىله عايه وسام انه قال

اى انفق ماله ف سيل الله 2

وحل

عن كلما لاشئى  9وصدق بالحسنى

 2وائق  0اى ريه وفه إشارة ال الاحدتراز

قال اإنعنياس صدق شول لااله الاالله وعنه

قولهتعالىااا

شَول اقسماللهبالايل  2اذا

فى )شؤءالترأو دو[

خاق ( والذى

حَلق

(الذكروالاى انسعك)

صدق بالخاف به اى اشن ان الله ساف عليه مانافقه فطاعته وقيل صدق بالمئنة ]| عملي (لشى 3
وقيل صدق عو عدالله عن و حل الذى وعده انه شييه ك 5سو

مده فىالدنما كا

عي قل السلام

 9للبسرى © اىاغلة والفلة اإيسرى واهلوعمل يا برشاء الله © قولهعزدحك و|القرآن ومصدق محمد
ّمر ان ( قا وخا  655س  6وعامل للكنة وعاملانارلوهذكان القسم(فأمامن اعطى) ةك
قسا
لليهو
الهع
وىال
صل
ماله فىسديل الله واشترى أسعة اش من المؤمئين كانوا فىابدى الكافرين يعدبولهمعلىدنهم فاشتر اهممنهم واعتقهم
الالله(فسئسيرمللسمرى)فس:هون
(وانق) الكفروالشسرك والفواحش (وصدقءالسنى)بعدةاللهو شال,اطنةوشَال بلااله

(ا)
اه
قاقة
شلن
الحامللهم على التكذيب طفيانهه( اذانيعث ) حينقام ياعرا

اشْتىمٌود قدارءنسالف وكاناشقر ازرق

قصيرا واذ منصوب 3-5بت(الحزءالثالاثون) اوبالطفوى (فقال سو ٠ باه هه لهمرسولالله) صا عليهالسلام
( ناقة الله ) نصب على

0

هاوا
بالطساغية واصلهطفاهوا"تاقليدت يذ و

1

التحذيراىاحذرواءقرها | م
و
ا
وه

السك

الأسد  1فكذءوه)

ونل
زه م
#هاحذرهم من

0

قوروها)
االعلذا(بافنمعل
اىالناقة  1ندالفعل ال

0

|
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قدا 5

واحد

0

ا

ل

وام اوقحل ختاو تيك لتورلي

دواع وقد

علوم دهم ) اهلكهم

هلاك استئصال( بذلبهم)

00022

العثر  89فعاللي
5

رول الله اكد الله

ع

00 7

#دوها عنها  #فكذيو| # ,
ف ولسقاياتهاذو
اى ذروا ناقة الله واحذروا عقرها ©

١ .

ا| "يهاحدر رهم منة م ن حاول البكذانا |ن" فعاوهِِفعقروها

قدمدم عليهم رهم 7

 0ق عليه الذابوهو نت
مكرير قولهمناقة مُدمومةاذااليسها ا#لشإنيىذتيهم©

وتارناكااسلمااعقيرواتخدسالاقوكلةٍ || إبسييه9و فساهوا 6#
قفرلرشاه يدا( تلامنه

ومن

ل

على قل الاقة فان افمل التفضيل اذا أحفة

فسوى

الدممددمة بيهم اأوعوليعهمايهم ففللممغْلت منها

ا

لكي

|ا اوتمودا بالاهلاك 00ولاحاف عقياها 6اعىاقة الدمدمة اوعاقفةهلاك غود ومعتها

ظفاييلقابعغضَاء والواو  1وقرا نافع وا.نعامي فلاعلىالعطف * عن النىعليه
| السلاممن ة,رأسورة  3عس فكائماتصدق بكل و طلفت عليه اعد والقمر

بسبيذيهموهوتكذبيهم | اى بطفيانهاوعدوانهاوالمنى انالطفيانلهم ء!داتس

كب

آنا

الرسول وعقرهم الناقة

| اشقاها  #اى قام واسرع وذلك انهم ناوا بالعذاب وكذيوا صاطًا انْبعث اشق

(فسواها)فوىالدمدمة

| القوم وهو قدار بن سالف وكان رجلا اشقر ازرق العين قصيرا فعقر الناقة (ق)

صتغيرهم
هماشل
نمل
ميه
عل

| عنعبدالله زبمنعة ادسمعالنى صبى الله عليه وسام نطب وذكر الناقة والذىعقرها

ولا كيرهم ( ولا يخاف | فقال رسول الله صلى الله عليه وسام اذا نبعث اشقاها البعثلها رجل عزيز  3منيع
زىمعة  5نظاالخارىقوله عارم اى شديد متنع ق*وله تعالىغ 9فقالهم |
عقباها ) ولانخاف الله | تىاهله مثل ال
عاقة هذه الفمية اىفعل

| رسولالله  #يعنى صالا عليه الصلاة والسلام  #3ناقة الله  #اى ذروا ناقة الله وائما

ذلاك غيرخائف النخقه | تاللهمذلك ١ما عىف هنهم اقمدهعمنموا على عقرها وانما اضافها.المىالله تعاللشسرفها
سعة مناحدم

ياف

هن

يعاقب من الملوك لاه

ت الله#3و سق اها و اى وشربها اى وذروا شربها و2
ك ت

للماء يومشر بها٠

#عتى الاقة ِِفدمدم علييم دهم »©اى
 39فكذبوه 43لعنق صاطا 6ه 9فمقروها ك ي

نشل مفلكا تلج ١ 7١عليهم ربهم واهلكهم والدمدمة هلاك استئصال وقبلدمدم اى اطبق عليهم
8نيهم © اى فعاناذلكبهم بسبب ذليهم
'ممنهم احد بذ
تىل
انبنطيفقالحت
ن
وهم
لشفعلو
ي عمب
بسكل
 0صاطًا عليه الصلاة والسلام وعقرهم الناقة © فسواها  *#اى فسوى
فلائخاف مدنى وشامى
حملهمعلىذلك ( اذانيعث | الدمدمة عليهمحميعا وعمهم بها وقبل مناه فسوى بين الامة وانزل بصغيرهم وكبيرهم
اشقاها ) قام اشتى القوم

وغنهم وفقيرهم العذاب © ولائخافعقياها *6اىلاتخاف اللهتبعةمن احدفهلاكهم

قدارءن سالف ومصدع

|)ك|ذا قال ابن  0وقيل هوراحعالاعلاقىروالمءنى لاخاف الاق رعق ماقدم عليه

الاقة

عاقة

قوروا
افنعده

( فقاللهم رسول الله )

| منعتقرالناقة وقيل هورا  0010الصلاة والسلام والى:و0
ماائزل الله مهم 1

أن يؤذيه ادد السدب ذلك والله عل

صااقل انيعقروا الاقة ( ناقةالله) ذروا ناقةالله (وسقياها) اىوشربها ( فكذيوه ) صاطًابارلسالة (فسي)”

(فعقروها) فعةروا الناقة (قدمدمعليهم دعم بذنهم( اهلكمربهم بذهم شتلهم الناقة و تكذ يهمانا ( فسواها )

فسواهم بالعذاب الصغير والكبير (ولايخاف عقثبااهائر)ها وبعال فمقروها ولايخاق عقباهاتمتهامقدم ومؤخر

وفا)ب
جقدا
(

التسم والتقدر حفر ١ه  4ااتفدلم ( سورة الشعس  4قااللزحاج صار طول

افهام*ما وتعريف حالهما والقكين مالناتيان !هما #9قدافلج من زكاها  #انماها ١
بإلعلم والتممل جواب القسم وحذف اللام للطول وكانه لما اراد به الحث على تكميل

الكلام عوضا عن اللام

وقلى الجواب -#ذوف

النفس والمبالفة فيه اقسم عليه بما.يدلهم على العام بوجود الصائع ووجوب ذاته وكال

وهو الاظهر قٌديره

صفاته الذى هو اقصى درحات القوة النظرية ويذكرهم عظاتم آلا ليحملهم على

لي مدد من اللعهليهماى على

الاستدراق فمىشاكله الذى همدي أكالات القوء العمللة وقلهو استطراد نذكر
بعض احوالالنفس والهواب محذوف تقديره ليدمدمن الله علىكفارمكة لتكذييهم

اهلمكةلتكذبيهم رسول

ٍ رسولهكادمدم على تود لتكذسهم صاطاعليهالسلام #8وقد خاب دمسناها #انقصها
واخفاها الجهالة والفسصوق واصل دمى دسق "كتقطى وشصْض  3كدت كود

بطفواها © سيب طغياتهااوبما اوعدت,ه من عذابها ذى الطفوى كقوله فاهلكوا

ألله صلى اللهعله و 5
دمدمءلى كود لانهمكذبوا

 15فلفكلام
تابعلقولهفالهمها نجورها
وشواهاءلى سيل

دان ممتروننة آناارلا  1عليه وسام فقالا بارسولالله ارايت
عتلك إن ل
علهم ومغى  0هنقدرقد سيق او
ها كيل التاسل ,الوم وه2 2
فايستقبلون ممااناهمبه يهم صلى الله0

الاستطراد

ولبسمن جواب القسمى
ثئ(من زكاها ) طهرها

نحجةعلهم فةاللا بل شئ

اللهواصلحهاوجءاها زاكية

قضىعلهم ومغىفهم وتصديقذلك فىكتاب الله عنوحل ونفس وماسواها فالهمها
لله بينلنا
خورهاوتتو اهام عن حقاارلجاء سراقة نالك بن حعشم فقال يارسو ال

( وقد خاب من دساها )
اغواه أ الله قال عكرمة

دياكاننا خلقنا الان في العمل اليوم فهاحفت اهلاقلام وجرت به المقادبر اونا

قات نفس زكاهاالله

استقيل قال لا يبل فياحفت به الاقلام وحرت هه المقاديرقال ففم العمل فقال اعملوا

وحابكت شر إء هاا

فكل ميسرماخاقله وهذه اقسام اقسم الله تعالى الشعمس وضحاها وما بعدها اشسرفها

ونحوز نحو الندسية

ومصاالعلل بها وقبل فيه اتضمقادريره وربالشعس وما بعدها واورد علىهذاالقول

والتطهير قعل العد

انه دقدخل فحىملة هذا القسمقولهو السعاء ومااها وذلك هو الله تعالى فكون
التقذر وب الععاء ور نمنناها وهذا خط لماوز واج سعته انانمفااسنرت |
بلجو رو اصل دم دسس
الصّدرية فلا اشكال وان فسرت بمعنى .من فيكون التقدير ورب السعاء الذى اها
والباء بدل مىالسين
وجواب القسم قوله تءالى #8قد افلحهن زكاها  6المعنىاقد افلحمن زكاها اى فازت
المكرره  72عمو
0ن
وسعدت نفس زكاها الله اى اصطها الله وطهرها من الذئوب ووفقها للطاعة ت
 0اا طاي 5
خاب دمسناها  ##اى خابت وخسسرت نفس اضلها الله تعالى وافسدها واصله من
الاشياء (د ) قدفاق
دس الثى اذا اخفاه فكانه سيحانه وتعالى اقسم باشمرف خذلوقاته على فلاح مطنهره
والندسيةاللقصوالا<فاء

اد

ان

تأناكاط ولئضارة من خذله واضاه دق لايظن أحد أنه حول تطهير نفسة أو اهلا كها

اعَراءوعلثهاووفقها
بالمعصية منغير قدر متقدم وقضاء سابق لرم؟ عن زيد بن ارمٌّ قالكانرس_ول الله |
( وقدخاب ) خسمر نفس
ضلىاللعهليه وسلم انلوللهمانىاعوذ بك مالنمجزوالكسل واليخل والهرم وعذاب
(من دساها ) من اغواها
القبى الهم أت نفسى نشواها وركها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهماى

اعوذ بك زمعام لابسفع ومن قاببلمخاشع ومن نفسلا تشبع ومن دعوة لالإستواب اها
هاهوالسلامفق بطذوااهها #
اللضل
انق ولام ال كذ إتكود وهوقومصاإعايه ا
إ
لا

:بد

راسايث) وكداينا

ليت مود ) قومصا

(بطغواها) دو لطغيانهم

اترك |
واتبار اذا نحل لاعطف ,لكان البار ممطونا عل الل حرا زاذا قرا  1فاعلىاذا يفشى نصيا مصارك
اذناد ذ3ا وا جرد عمرا واجيب بازواو القسم تنْزل منزْلة الباء والفعل حتى لمجز ابزاز الفمل معها'
فصارت كاناهلاعاملة نصا <الرزء الثلاثون) وجرا وصارت  -2[410:-كعامل واحدلدعملانوكلعاملله .
عملان

جوز

ان لعطف

| القسيية الجارةبنفسهاالنائبةمنابفمل القسممنححيِث استازمت طرحه معهاريطن |

على معموليه ماطف

وادود بالاشاق 2

2

نا

الرورات والظروف بالرور والظرف المتقدمين ربط ١/لواو عا بعدها فى قولك

زيدعمرا وبكرخالدافترفع

ذعرب زيد 7-1 2

بالواوو تنص لقيامها مقام

30

2

5

اوالا فذاق اوالارض ولا 000

العاف وام لاران إلارلا أ

خالذا على الفاعل

واافعول هن غير عطاف

على عاملين

ية
فءنى
صة م
وراد
لنلا
اىم
مختلفين #9والسعاء ومامناها #ومنبناها وائمأ اوثرت عل
كانه قل والشوء القادر الذى مناها ودل على وحوده وكال قدرته سناؤها ولذلك |

1

افردذكرهوكذاالكلامفيقوله  9والارض وماتحاها ونفس وماسواها © وجعل |
ا
فالممها طورها |
| المأآت مصدرية يرد الفمل غانلقساعل ويل بنظم :قوله 
:
والارص وماكحاهاو نفس
وال6ه وماسواها الاان تعر فيه اسم الله تعالى للعلمبهوتشكير نفس |
شواه
وتق
وما سواها ) اى وبنائها
وحجوها اى سطها | لاتكثير كا فىقوله علت نفس اوللتعظم والمراد نفس آدم والهام الهو والتقوى
فكذااهت)

ومامصدراة

1

أ

وتسوية خلتها فاحسن | بوجودها يكون النهار ويشتد الى وبغروبها يكون اليل وريعها القير افلوسوا,
وما بناهاي اى ومن :نناها وقلل والذى ساها فعلىهذا كانه أقسم به وباعظم ملو قانه

صورة عندالبعض ولس

الوه لقوله فالهمهتا || 1وممى نناهاذاقها وقبل مامش المصدر اى والمعاء وبنائها #ؤوالاوش وما تام”
وووجه ||زإى رايا وس حل آلا 9 .وتتين إوماينولها © اى عل خلتها وا 0
فيدمنفسادالتظم ال
انتكونموصولة وانما

| هذا ان اريدبالنفس الحسد وان اريد ما المعنى القائمبنالمجسعدفنيكىوسواها اعطاها

اورت ني من لارادة

القوىالكثيرةكالقوةالناطقة والسامعة والياصرة والمفكرة وال.إة وغيرذلك منالعلم |

معنى الوصفية كانهقيل

والفهم وقيل انما تكرها لانه اراد به النفس الشسريفةالمكلفة التتفىهم عه خطابه

والسعاء والقسادر العظيم ١و ارتامع من

لان لا 8

ا غورهاوتتواها © قال ان .

الذىبناهاونفسوا كيم | عماس ين لها اخر والشر وغته علها الملاعة .والمصية:وعنه بعرتها ها تان وبا |:
االلباحهكىمةالذىسواها وقل الزمها ورها وثقواها .وقئل وحغل فبا ذلك يتوفقه اياها للتقؤى وخذلاتة
وانما نكرت اللفين 2

امنا 0

النفوس وى  0ادم
الحدة هن
وقا
ونه
كا
اانفوس او اراد

اياها لور وذلك لان الله تعالى خلق فلمو من التقوى
عاك الفجور(م) عن ْ

 | 2الالىاسود الديلقال قال ل راق بنحنصيت ارايت مايال التالل البو وبكدخون د

ل نفس

كات
5910
ا
دنا
0000
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 0قغى علهم ومذى عليهممنقدر قد سبق اوقا بستة لوه مااناهمبهنهم
سلىاللهعليهوسلموثيتت الجة علهمفقات “ 60قغىعليمومشىعلهف[ |

ايفلكاون ظلما قال ففزءت من ذلك فزعا شديدا وقلتكلثى* خلقالله وملك بده |

اللكله انىل امرد بساالتك الا لاختير ||
لون فتا
فلا يسثل عشماعل
ا
س (١فالهمها تجورها
نكل ا هال ريبس
توق تقال رمات تان
رد
للش
(عتلك) <"
وتقوفااهاعل)مها طاعتها وممصيتها اىافهمها ان احسدها حسن و الآخر 3
3

.

1

والتهار اذا جلاها حلى شظْلِةاللبل( والسماء ومإبناها ) والدى خلقهاوهو اللهاقسم بنقسه( والارض وماطماحا |
(فس وماسواها ) والذى عو
والذى سطها على الماء ون

داك العام( ل"

دين اليدين والرحلين والعئين والاذنين

خورها وتقواها) فعرفها ويين لها نئل اناك فى اقم الله تتقافكة وبعولاء

لأعليمارمؤصدة) والهمز أو #رو و#-زة وحص

واللهاع

سور

اى مطقة دن أوصدث

مده اذا اطبقته واغافثه

الات

ن الرحيم ) ( والشمس وضحاها )
الشمس مكية وهى سن عقراة ان © 0سم اللاهلرم ن

اين » لواف القاء و الور

وضوًا ااذشارقت وقامسلطانها -ؤز /ااه يه  0ل

وذلك فاىلتصف الاول

واغلقته وقرابو>مرو وحمزة
#وعليمنارمؤصدة مطبقة مناو 05
حنمن الهمواء من الن © عن النى صلى الله تعالى عليهوسلم قرا لااقسم
الى ىالدور (والناة
بهذاالب اعطاء الله ححانه وتعالى الامان من غضيه بوم القيامة
من الشور كد 0

بوهدت
ي
ل
ر
0ت
ة
شي
ا
ست

 #سورة الشمراي

عن 6

 ١-0ع الله الرحمن الحم
ت
ت
يت
يد
ادم
ل
لالعيلح

اذا جلاها ) حلى الثعس

4

]| واظهرها للرائين وذلك
ه
طا
امارو
ساخال
سانتف
عند

دم

لا
انلس تلىفىذلك الوقت
و«الشعى وضعاها 6ه 7اذا اشرقت وقيل الضكوة ارتفاع النهار والضم
فوق ذلك والضها, ,الفح والمد اذا امتد النهار وكاد ينتصف  8والقمر اذا ئلاها  4تام الاتجلاء وقيل الضير
للظلة|ولادنمااوللارضوان
تلا طلوعه طلوع الشعس اول الشهر اوغسوبها لايلةبدر اوفى الاستدارة وكال
مجر لهاذكركةولهمائرك
الور  8و النهار اذا جلاها © حلى الشعسذانها تجلى اذا انسط التهار اوالللة
العام بهاووالايل اذايغشاها 6بفنىالثثعن على ظهر هامن دابة(والايل
اوالدنيا اوالارض وان ميجر دتكره

اذا بشعاعا) يدا 0
عليهمنار مؤصدة © ينى مطقة علهم ابوابها لابدخل فها روح ولا#رج منهاثم فتضرالافاق والواوالاولى

فىحوهذا للقسم بالاشاق

واللهسححائه وتعالى اعم عراده

وكذا الثانية عند البعض
طناف
مثا
وعنداةلللل ال

١ك 003وسبعةواربءون ا 7

ىلقسم
لانادخال القسمعلا

 0-1إلسماللاهأرحمن الرحيم 7م

قبل تام الاول لاجسوز

© قوله عن وجل  #والثشمى وضهاها  6اى اذا بدا ضوءها والشعى حين ترتقع

الاترى انك لوجمات
موضعها كلة الفاء اوثم

ال
فتهاركله وقل الى هو ءر الثمس لانحرها ونورها متلازمان فاذا اشتدنورها

لكان المعنى على حاله وها
حرفا عطف فكذا الواو

-

ويصفوضوءها ويل ل

التهاركله لان الشطى هونورالثعس وهوحاصل

قوىحرها وهذا اشعف الاقوال 8والممر اذا ثلاها © اى تبعها وذلك فاىلنصف
ادن دن الشبر راذا ف بت التعنوروا القمى افلاضاءة وتخلقهًا افلىتون:ؤقيبسل

ومن قال انها للقسم احتج
بانها لوكانت للعطف لكان

الليض وقيل

عطفا علاىملين لانقوله

تلاها ىالاستدارة وذلك حان :يكمل ضوءه وستدر وذلك 8

تلاها تبعها فىالطلوع  1فى اول لكلة ٠نالثين اذا عات الحغين ظهر الهلال

والليل مثلا حرور بواو

فكانه تبعها ©والهار اذا جلاها  #يمنىجلاظلمة الليل بضياهُ وكشفها بوره وهو
كناية عنغيرمذ كولركونه معروفا  #9والابل اذا يمشاها  64اىيفعى الهس حين
لغيب ا

ه
مه
هد
الا فاق وحاصل ه

من
سامالاربعة '
الاث.

 9ى فى الحقيقة لان
اهلثم

معالهم (عليهمنارمكٌصدة) مطقةنلفةطَى كن

اربع عساو

كله وحروفها

اتا وسء2

قوله تعالىى ) والشمس "وضواوا)

للة رؤىالهلال

واربعون *3

اقسماللهالفمن

وضوثها

القسم واذا بغثىمنصوب
بالفمل المقدر الذى هو
ا

اقسمم فلو جمات الواو فى

امن و كلها مكيةاياتها حمس عشسرةوكلاتها

لرسمالله ال رم .ن الرحيم) وباسناده عان عاسق
( والقهر اذائلاها

( سعها شول

”تع الشمس اؤل

(والنهار اذاجلاها والايل اذانغشاها ) مقدم ومؤذر شّول والليل اذابغشاها يفشى ضوء النهار

عن هوالدين أمنو[) ببى 31ايند ايك الايادى والتعم بإلاال الصالحة من ذك الرقابٍاواطعام ال:ت-اعى
ك
والمسا كنم بالايمان الذى هواصل كل طاعة واساس كل خير بل شمط النعم ل المنعم والمعنى |نالائقاق .
على هذا الوجه ص ضىنافع 0الله لا ان و

دا فاىلرياء الفا وقلا تستعمل لامعالماضى الامكررة

وائما لتمكرر فىالكلام الافصع لاله لما فسر اثيحام العقبة نثلاثة اشياء صاركانه اعاد لاثلاث مرات وتقديره
فلا فك رقةولا اطعم 5
عقية وعماها

ولا أمنوالاتعامالدخول والحاورة الشادة ومشقة والقعمة العكدة طمل الصاطة

اتتامالها لمافىذلك من

مكاناة المشقة ومجاهدةالنفس وعن امسن عقة والله ١ شديدة

جاهدة

ْ

وكنهثواءها عندالله وفك الرقبة مخليصه! منالرق والاعانة فمىال الكتابة فك رقبة او اطعم مكى وابو عمرو
)لمقية  -51022[*-وقولهوماادراك ما العقبة اعتراض غيرهم
وعلى على الابدال من ١الجزء االثكلاتثوحنما
 1رقبة او اطعام على
العامها فكرقة اواطعام

وقوع لاموقع لمفانها لاتكاد نع الامكررة اذالمنى فلافك رقبة ولااطعم ينهااومسكنا
والمسقبة والمقربة والمتربة مفعلات من:سغب اذاجاع وقرب فالىنسب وترب اذا افتقر

والمسفبة المجاعة والمقربة ||وقرأ ان كثير وابو عمرو والكسان فك رقبة اواطيعلى الابدال من اننحم وقوله
القرابة والمسترية الفقر | وما ادراك ماالعقية اعتراض معتاء انك لميدركته صعونتها وثوابها هٍِثمكانمن

مفعلات مسنغب اذاجاع الذين آمنوا © عطفه على انتحماوفك بملتباعد الايمان عن العتق والاطعام فىالرتية
وقربفالنسب شال فلان | لاستقلاله واشتراط سائر الطاعاتيه #9وتواصوا  6#واوصى بعضهم بعضاق نامير»#
على طاعة الله  #وتواصوا بالمرحمة #براحلمة على عاده اويموججبات رحمة الله تعالى
فراىوذومةرتى وترب
نومك اق فو اولئك اسعاب المينة © الهين اوالعِن فلوالذين كفروا يبااننا © بمانصبناه دليلا
عاللىحق من كتاب وحجة او بالقرآن  #هم اصحاب المشأمة  #الثعال او الشوم
العا فكرق /ماذاء ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الاشارة والكفار بالشعير أن لاف
المزابل ووصف اليوم

وضره وقال اءنعي.اس هوالمطروح فالىترابلاشه شى” ل

الفقر م ببن انهذه

يذى مسغة كقولهم  | 2القرب لاتنفع الامع الايمان بقوله ©ثكمان من الذين آمنوا  *#والمعنى انه ازكان
تأصب أى ذو نصب ومعى مؤمنا تنفعه هذه الآرب وكانمتمحما العقبة يواكنلنمومنا لاتنفعه هذه القرب ولا
ثمكان منالذين امنو| إى ||لاتلحعمقبة  9وتواصوا بااصبر» يمنى وصى بعضهم بعضا عالصىبرعلىاداء الفرائض

عل الاعان وقل م ل(وجميع او امالله ونواهيه  #9وتواصوا بالرحمة © اى برحمة الناس وفيه الاشارة
ا لاد 1 5 00

ناعده
مراخىالايمانعوس
1لت

الى تعظيمام اللهوالشفقة على خاقاللهظِِاولك © عنى اهل هذه الخصالفقاصواب

١انج رادت توراه نا ل ماب الشامة
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(علهم»
وفااىلرلتبفةضيلةعن العتقوالصدقة لافىالوقت اذالاممان «والسابق علىغيره ولابثبت عمل
صا الابه و(تواصوا بالصبر ) عنالمعاصى وعلى الطاعات والحنالتى ينتلىساالمؤمن (وتواصوابالمرحمة) بالتراحم .
فهاببنهم ( اولئكاساب امهنة) الىموصوفون بهذهالصفات من اكاب المهنة(والذينكفروا باياتنا) بالقرآنا بدلائ'

2

(هم اصعابالمشامة) احعابالشعالوالمينة والمشامة اليين والشعال اوالعِن والشؤم اىالميامين على انفسم والمشائيم عليين

( ثمكان ) معذلك ( من الذينآمنوا) نهاينهم وبين ربهم آمنواتحمد صبىالله عليهوساموالقر

آن (وتواسوا)تحاثوا

(تواص_وا ) تحاثوا ب(المرحمة ) بالترحم علىالفقراءوالملساكين
(باللصبىرا)داء فرائْض الله والمرازى و
ع

لان الذين يعطون كتابهم عينهم و(الذين كفروا يبائانا ) محمد
(ئك )اهلهذهالصفة ا(صحاب الاهنهة)
اول
صلىاللعهليهوسلم والقر آن كلدة واتصابه ( هماسعاب المشأمة) ااهللنار الذين يعطون كتابهم
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عفدل

لامك اباد
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ا َّالعقية 5اى فهلا اشق ماله قهاله 5
١فلل

الندبين ( فلا الم العقبة

| الرقاب واطعام السغبان يكون ذلك خيراله من انفاقه فى عداوة من ارسله الله اليسه

||وهوتمد صل الله عليه وسم وقبل معنا لمنقتحمها ولا جاوزها والاقخام الدخول

وما ادراك

| فىالاصي الشديد وذكر العقبة لمضثمر به الله تعالىمجاهدة النفس والهوى والشيطان
3

فىاعمال اير والبر ْله كالذى بتكاف صعود العقبة سول الله عن وجل لمحمل
علىنفسهالمشقة بعاتلقرقة والاطعام وقيل انه شه ثقّل الذنوب على  05بالعقية
ظناذا اعتق رقيةاو ل نا

نمر
كن كه الهمالعقية وحاوزها وروى عن اع

ما العقية فك

رشة او اطعام فىيوم دى
شه

كما

ذأ مقربة او

0
طريق الثديين ( فلا انم

 | .العقبة ) سول هل حاوز

فناردون الحسرةاتحموها بطاعة
| انهذه العقبة جيل فحيىنم وقيلىعقبة شديدة ال

ىآن جهنمسادالسنف مسيرة ثلاثة ١000
 1ومخاهدة النفس وقبل :افلىصراط يضرب عل م

 ١ا

سهلام وحارانان حتت رواب وبخطاطت كما ا

فناج مسام وناج د
5
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١41ا

ومكدوس فىالنارمنكوسقنالنا سس ع ركالبرق اقاطف

ا0 8
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 9لوخ الن
اسفك ومنهمهن ع ركالفارس م
ونهم ءن بركالر جل
لعدوومتهم ١والنار عه د

من ؟ءركالر جل٠ لسير ومنهم من رخف زحنا ومنهمالزالون ومنهم  1كردس فىالنار
 #ماادرالكماالعة8.
راق الهاج * 3بانمأاه فقالتعالى 8و
وقيل مدئ الآ 3فهلاسلك طْ

اى وما ادراك ما اتتحام:العقية  0فك رقة

#يعنى عق الرقبة وهو الحاب الحرية ا

ماإيصرفه فىفكاك رقيته ومن اعتق رفقكشانت قداءة من

١ذا دقعنا

رذى الله 5ءالى عنه قال قال رسولالله صلى اللهعليه وسام من اعتق رقة مسلة اعئق

الله بكل عضومتهاعضوا مئه املنثار<تىفر ده شر<ه وروىاليغوى سكده

عن

اليراء

انه

أرقة ) تالفنا

 4 1ا (-ول  8هافك
ا

وانطالالرق والعودية عنها وذلك بان يمادقلر حل الرقية 0فى ملك اويمطىمكاتما
ف هرارة

)12

١

ارًقّة وهًّال

لاد

|

٠ «ا|ام

المقبة الامن قدفك رقبة.
اعتقأمعةاذا قرأت صب
الكاف والتاء ( اواطعامق
اىعة
بومذى مسغية ) ذ

(ا مقرية ) ذا
از
لدة
ابنعاز قبالحاء اع ابىالى رسولالله صلى الله عليه وسامفقال يارسولالله علىيملا وش
يدخلنى المنة قاللنكنت اقصرت اعقطيئة لقد اعرضة المسثلة اعت النسية وفكالرقبة | قراب (اومسكئاذامترية)
قال اولسا واحدا قال لاعتق النسئة ناتنفرد بعتقها وفكالرقبة ان تعين فىثمنها
امه  5الى علىذىالرحم الظالمفانمتطق ذلك فاطعم الجاالعوالالظما نْ
ا بالمثروف وانه عن المنكرفان لمتطقذلك فكت

الك  0من خيرو قيل فىمءنى

لاه فش.رقة من ترقالذنوب بالتوبةوعا تكلفه مالنعادات والطاعات التىمضيرها
الى رضوان الله والمنة فهى الخرية الكبرى وتخلص بها منالنار * اطوعام فبوىم
ذى مسغبة  #اى فيىوم #ذاىعة والسغب الجوع  #نيما ذا مقربة © اى ذاقرابة
 0و راي  9ار ضك] )0ه © ان كد لطق الاب منفقره

لاسق بالتراب من البهد

والمسكان الذى لادثئ

3

صطاحبلالقضاء مداعوا اللاثقاز وإلا تا الما
نصاش الدئيا وشدالد الإ حر وعن ذى التون مزل نو
فى( ايحسب انان شدرعليه احد ) لبعض صناديد قريش الذينكان رول الله بكابد منهم مايكابد نمقبلهوابو الاشد
وقل الوليد بن المفيرة والمعنى ايظن هذا الصنديد القوى فقىومه المتضعف 1

ان انتقومقامة

كت.
لشو
هه(
لوماوان
ولم بقدر عالاىنتقام منه  +الحزء الثلاثون ؛) ثم ذكر ما شو لهفز  4 510فذىلك ال

مالاليدا ) اىكثيراجع ا ظية الحم ومضيقه ومنتهاها الموت ومابعده وهوتسلءةلارسو لعليهالصلاة والسلاممم |

ليدة وهو ماللبد اىكثر |كي|اكنابده منقر يش والغعير فى #ب#حأسب »©بعضهم الذىكان 'يكابد منه | كثاويدرا

فاع بريدكترتها امه | رع ا لاد الك وان سلطاعت نيه ا ل ل

0

نا كان اهل اللاهاية أ فتقطع ولاتزل قدماء اولكل أحد منهم اوللانان  8ان إن بقّدر عليهاحدِ
اكالوقت  8اهلكت مالا ابدا »كثيرام نلبد الت
لتعومبا مكارم ومالى فنتقم منه  6سول #ف6ذل

( احسب انم بره احد) ا اذااتع والمراد ماانفقدسععة ومفاخرة اومعاداة للرسولعليهااسلام #أبحبانايره
حين كان لفق ما يتقق ||احد © حين كان سنفق اوبعد ذلك فبسأله عه يتى ان اله براء فجازية أو '
رياء وافتخارا يعنى ان الله نجاسيه عليه ثقمرر ذلك وله © أتلجمملله عينين ##سبصري»ما © ولسانا ل
تعالى كان براه وكان عليه

رقبيا ثمذنكعرمه عليه

يترجمه عن غعائرء © وشفتين © يستر »مافاه ويستعين ©ماعلىالنطق والاكل
|

فقال ( المتحملله عبنين) | والشرب وغيرها  9وهدبثاء التجدين © طربتى الخير والشر اوالتديين واصله

صر مهماالمرسات (ولسانا)||

يعسير به عما فسىيره

ندة بن حتم وكان شديدا قويا.
وفل .قكداى فؤدوة لتق أن الاشد اسيد بكل

(وشفتين) يستر مهحاثغره

5

:

/

آآ#آ_#ه

يضع الاديم العكاظى نحت قدميه وشّول من ازالنى عنه فلهكذا وكذا يداك ان ا

ويستعين مهما على الاطق

مدع من نحت قدميه الآ قطعا وسق من ذلك الادم هدر موضع قدميه وهالجسب د

ّ وْالا كل والشرب والني يعنى اباالاشد من قوته  8ان ان ّدر عليه احد  #يدنى أيظن لشدته فنفىسه اله |
(وهدبناءالتهدين)طربق

الخير والشمر المفضيين

الى الخنة والار وقيل |

بعض يدنى فعداوة عمد صلىاللَّه عليه وس  9أيحسبب انلمبره احد  4يعنى ايظن ١

( اتمسب ) ايفان الكافر ||ان الله لبرمه ولايسأله معانله من ابن أكتسبه وفيم انفقه وقبلكانكاذبافىقوله انه |
فقوتهوشدته(انان هدر

أ انفق ولم فق جميع ماقال والمدنى ايغان ان اللهل بر ذلك مله  6مقدار نفقتهثم

علهجنا ) بو حل شد || ,ذكره نعمه عليه ليعتيرفقالتعالى  #8المتجملله عينين ولسانا وشفتين  *#يعنى اننعالله |

وعقوبته احد ينى الله ||علىعبده متظاهرة بقرره ماكى يشكره وحاء فاليحديث ان الله عن وجل بول ابن |
( سول ) يعنىكارة ناسيد
وشَال الوليد بن المغيرة

آدم اننازعك لسانك فا حرمت علءك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبقعليه وان
نازعك بصرله ثهاحرهت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق عليه وان نازعك

(اهلكتمالا ليدا) انفقت

ا فرجك فياحرمستعليك فقد اعنتك عليه بطيقتين فاطيق عليه  89وهديناه الجدرن ©

مالا كثيرا فىعداوة مد

|2

علياهلسلامفلممنفعنىذلك شيأ ( اتحسب ) ايظن الكافر ( ان ليزه احد )لمر الله صنيعه
انفقام لذاثكمر

:

(عباس 9

منته عليهفقال (التمجملله عينين ) بنظر!»ما (ولسانا) ن(طوقبشهفتين ) يضم ويرفع نم

( وهديناءالتهدين ) بينالهالطريقين طريق الخير والشمر ويقال

ظ

سصانه بالباد اكرام وعابعده علىانالانسانخاق مغمورا فمىكابد المشاق واعترض بين القسم والمقسم عليه

بشوله(وانت حل ذا اايلد) اى ومنالمكابدة ماثنلكعلى عظم حرملك الشكل هاذلاناذ ارس كه  6الشخل اليد
“غير ارم عن شمر حدرس

 2رهون ألاسوام اط بدا و اسلو ن ا< راحكوقتلك وفيه شيت لرسولالله ولعمث على

احتمال ما كان يكابد من اهل مكة «-هز 7] 18ه ولجبب حمانلهم فى سورة البلد؟ عداوته اوسلى لرساولله
وقيده 0-1

مهالصلاةوا ناكف

بك فضلهواشهعارا ادخر
طبارالك

لكان

بشمرق اهله و قل حل مستهول در ضك و كالول تعرض الصيد فىغيره اوحلاللك
ان عل

قنهمائريد ساعة

كن النهار فهو وعد

عام الف

0

عا احلله

ووالد *

عَظف علىهذا النإل والوالد ادم اوابراهمعل»ها لصلاة وااسلام 9وماولد  0ذرنّه

اهومد صلى الله آمالى عليه وسام والتتكير لاتعظيم واثار ماعلى من لءنى 00
قوله وألله اعام >عا وضعت

93لقد خلةنا الانسان  0 00لعب ومشقة دن

ءعبىان الاانسان
بالقسم باد
لالومن

مقاساة

الشداك

1

واعترضبانوعدفعمكة
اقلملتساءة والتنفيسعنه

نثال وانت حل بكذا
الكل اى داك ل به

فى المستقل تصاع

وجمتتكده ومنه المكابدة والانسان لايزال فىالشدائد و٠ذها "١ 0
اللجل كذ اذا

1

0

القيامة ولابىّ 1فقول جميعالمفسسر بن  #وانت حل هذا الللد  5ع مقيم به||وذلك انالله تعالىق عتليه
نازلفيه فكاه عظم حرمة مكة مناجل انه صالىله عليه 0

مها وقيل حل اى || مكة واحلهاله وما فحت

حلال واللمءنى احاتلك تصنع فمااتريد هن ل والاسرليس علبك ماعلى اناس | علىاحدقبل وهلااحاتله
ىتا1وامى شتل اخنطل |[ فاحل ماشاء وحرم ماشاء
مانسالعالمفاىلها احل الله عزو جلرلهمكة بومالفع
وهومتعاق باستار الكنة ومقس

 0صيابة وغيرها واحل

دماء قوم 3

دماءء قوم

سجر
آخرينفقالمن دخلدار ابىسفيان فهو اهن ومناغلق بابدفهو امن ومندال.مذل
فهو امن تمقال بعد ذلك انالله<رم  1نوم اق السهوات والارض ومتحل 1

قتل ان خطل وهومتعاق

باستار الكعة ومقيس بن

1

وغيرها وعرونا

قبلى ولانحل لاحد بعدى وانمااحاتلىساعة من نهارفهىحرام محرمةالله الى.ومالقياءة |١اإسفيانو نظيرقولهوانت
والمعنى االنله تعالى لما اقسم بمكة دلذلك علىعظ قدرها وشرفها وحرهتها ومعذلك حل فالىاستقبالقولهانك
سبهىى ,الله عليه و سل انه حلها له<تى شاتئل فها وان تعبااعل .بده فهذًا
فقد وعد ص

وعد من الله تعالى فى الماضى وهو مقيم ككة ان يفتحها عله ف المستقيل بعد المصر١١ :دليلا علىانهللاسةيال ان
يوآ
راق
0وف 2كة الاش
:ار
و
0-5
:
ل
0
ٍ
قوله وانتحل مهدا اليلد أىانهم #رهون
وخدرزوجه مها فكانك وعد وقيل ومعنى

نلوا به صيدا ون
شت
ا

قتلاك فيه واذرا<ك منه  2ووالد وماولد  3لعى ادم

وذريته اقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها ويادم وبالاننياء والصاطين منذريته
لان الكافر وان كان من ذرته ؤألا< رمذله دى لشم ١به و<ؤاب القسم قوله كال
كهلقد ذلقنا الانشا نَْ فىكد  0قال ان عباس قَْصب

0

كن كت تزولها

(والد وما
فايال الفح و

ولد ) ها ادم وولده او

كل والدوولدء او ابراهم

وقيل يكايد مصائب الدنيا
وولده وما ععسى دن او

وسكا الادرة وعنه انضًا قال سدة

من  214وولادبه ورضاعه وفطامه وفصاله

ومعاشه وحيانه ومونه واصل الكيد الشدة وقيل لماق الله هاما يكايد مايكايد ان

ععنى الذى ( لقد خلقنا
الانسان ( جات

3

مكة (وانتحلءذاالاد) سول قا وخا  65س 6احلاللهلك فهىذا الءإد مالاحل لاحدقلك ولابعدك وشّال
وانت<ل نازل بهذا اليلد وشال نت

 3حل ماصئعت ف هذا

الإد ) ووالد وماولد  0فالوالدادم وماولد دوه

خلقنا الانسان) يعنىكلدة تانسيد (فىكد) معدل القامة وشال,كايد امي الدنيا والا خرة شال فىكد فىقوة وشدة

(راضية ) من الله عااونيت لع الثلاتون» (مضدة) عنداه حؤ 2اه ته عاعملت (فادجلى 3عبادى ) فىحملة

عبادى الصاطين وانتظمى

نت النفوس قبل الابدان موجود( :إعال الندس أو الس و 6800 12
مكنقاال
اوتيت  #8مرضية #4عانلدله تعالى © ذادخل فى عبادى » فجىلة عبادى الصالحين
وادخلى جتى © معهم اوفى زمة المقربين فتستضئ بذورهم فانالجواه القدسية

ففسلكهم(و ل
مههموقالابوعبيدة ائمع

ع.ادى اوبين عبادى اى

كامرايا المتقابلة او ادذلى فاىحساد عبادى التى فارقت ف وادخلى دار:وان إلى

خواصى كأقال وادخلنى
بر متك فىع.ادك الصامين

اعددتلك * عانلتى صالىاللهعليه وسلم من كا ا" درق إلناان العشمر غفرله
 1اها شار

وقبل اانفس الروح ومعناه

 0سورة البلل 1

<دلى ف احجساد عبادى
ا

كقراءة عبدالله نمسءود
ق جد عندى ولا هات
ان عباس بالطائف حاء

ل لعقية 1

ا

أأ

بها الحمن حل لاله فتممورل *ثم شَال لمكامل

9دح وَالرََانفانكان معه حت منالقر اذ
عحسضه وسيعون ذراعا طوله وإشيذله فيه د
الشعين فىقرا إوتكن ملهمكل الح ود 0
كفاه نوره وان يكن
فلا بوقظه الا احب اهله اليه واذا توفى الكافر ارسلالله اليه ملكين وارسل قطعة
ع

صلءه اهل

حءالله نور مثل

منجاد اى مكنساء انتنهنكلنتنواخشن منكل خشن فيقال ابتها النفس ايّثة

عامة ف

0
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 9وثمانون كلة وثلاعائة وعشرون حرفا 0

هرجمن الرحيم دم
م ان ا

« قوله عزو جل #لااقدم هذا اللد © تقدم الكلام على قوله لا اقسم فىاولسورة
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|
/
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ل فشك طاق) هد رض تخا اسلحارة 'بإاىليتى قدمك الاعماق المكالطة فى'الياة الفائنة .يات

الناقة ( فيومئذ لابعذب عذابه احد)اى لاولى عذاب الله احدد لانالاميلله وحددهفىذلكاللوم (ولابوثق)

بالسلاسل والاغلال (وثاقه احد ) قال صصاحب الكثافق لايعذب احد احدا كمذاب الله ولابوئق احد
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ر فعىتره
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وجعله مقدار لفتهفقدر شا ويزيد ) فقول ربىاهائن) اى الواحب نر بهار صاد أن يسىى لأعاقة ولا مه الماحلة

وهوقدعكسثانه اذرااامتاحنتهرمةبوهالسمة ليشكر قال ربى اكرمنى افضىانى بمااعطانى فيرىالا كرام فىكثرة
الحظ مالندنيا واذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبر قالرباهائتى فيرى الهوان فىقلة الحظ من الدنيا لانه
لان#مه الاالعاحلة ومايإذه ويه فم_ا فردعليه زعمه وله ( كلا ) اى ليس الاكرام والاهانة فىكثرة الال

والاهانة فى ( سورة الفعِر ) الخذلان وقوله تالى
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وقلته بلالا كرام فىتوفيق الطاعة حفر[

در لان وار قن ةن راطا

لقسور إطارم سيوع ١فقول خيراليتدا الذعحر

فالاتنقتيرقد يؤدى الىكرامة الدارين اذالتوسعة قدتفضى الىقصدالاعداء والانهساك | الانسان ود<ول الفاءما
فحب الدا ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله ##كلا  *6مع ان قوله الاول |[فى امامن ممنى الشمرط
مطابق لاكرمه ولم مَل فاهانه وقدرعايه كا قال فاكرمه ونعمه ولانالتوسعة تفضل | والظرف المتوس_ط بين
والاخلال به لايكوناهانة و  0انعا صوالكو فيون كأردن

واهائن بغير ياءفىالوصل | المبتدا واير فى دير
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والوقف وعناىعمرو مثله ووافقهم نافع فى الوقف وقراً اإنعاص فقدر بالتغديد

* 9بل لاتكرموناليتيم ولاحضون على طءامالمسكين  *#اى بلفملهم اسواً منةولهم ||الانسانفقائلربىاكرمئ
وادل عتلهىالكهم بالمال وهو الهم لأكرموناايتم بالنفقة والبرة ولا يحون اهلهم ||وقت ابتلاء وكذا فقول

على طعامالمسكين فضلاعنغيرهم وقرا الكوفيون ولاتحاضون #إويأ كلون التراث © ||الثانى خير لبتدأ تقديره
الميراث واصله وراث #8اكلاما © ذالى اى جمع بين الخحلال والرام فانهم كانوا لا || و[اما هو اذا ماابتلاه ربه

يورثون النساء والصبيان ويأكلون انصباءهم اويكلأون ما حمعه المورث من حلال | وسعى كلا الامرين هن
اى وقد اعطاء مابكفيه  #8فيقول ربى اهائن © اى اذلى بالفقرقل نزلت | إسط الرزق وتقديره
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كلا © اىليس الامسكذلك اى لمابتله بالقىلكرامته ولمابتله بالفقرلهوانه فاخبران” ||يكفر واذا قدر عليه فقد
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2تى قال الله فال

معاوية فاتعضيره فقص

ا9لتى لميخلق مثاللهابفلىاد © ومعوا ذات العماد لانهمكانوااهل عمدسسيارة

عله فس إلىكم فال

0اهد والكلى ورواءة ابن عياس وقيل -عوا ذاتالعماى اطول
وهو قول قتادة ومح
 1انهم

0

 0 000احدهما
كاهمكل العياى ف الشبيه قال ه42

فقال هى ارم ذات العماد

أ

عر

وس_يدخاها رجل ٠ن

والقوة وم

افيد

الد,ن

ءن
قاواد

ات الك م قوة

.رن
عمده ورقع نثاءه وقيل من لعاد اا

ت
ويل ا ذا ع

شداد

وشدديد

الء

المسلين فى زمانك احمر

0

لناء ناه لعضهم

فلكا عد.

ا
عسيرعلى
 ١اشعر

وقهرا البلاد

|اوالعباد فات شديد وخاص املك اشداد فلاك الدنيا ودانتله ملوكها وكان يحب
أااقراءة كط

القدعة فسع بذاكر الخزة وصفتها فدعته شه

الى دناء مثاها عتوا

له بقلنابة الهخرج فى طلب ابلله
عهن اعلبد
| علاىللوهتجيراروى وهب بن مني

اشرذت فينهى] هو سير فىتكارى عدن اذ وقع على مدسة فى تلك الفاوات علها

كدر وول اللضن قور كتير ان

أن  0لهذا لال عن

ٍ فل بمر خارجا ولاداخلا فتزلء ن داهو عقلها وجل يفهودخل

م وات المدية فاذا هو

إحانن عظمين وها مرصعان بالياقوت الاحمر فلا رأى ذلك دهش قفتم الاب ودخل
| قاذا هو عدية لميراحد مثلها واذا وها قصور فى كل قصر مها غرف

ا

ع

وفوق الغرف

ممل ةية بالذهب والفضة وا حار اللؤلؤ والياقوت واذا ابواب تلك القصور هَمَل

ْ مصاريع باب المديئة بابل بعضها بعضا وهى مفروشة كلها بالاؤلؤ وبنادق المسك
البلاد ) بالقوةوالطول وعَال ) قا وخا  "5س ( ارمهو

أ

وعلى عقبه خال رج ف

فمت فابصصر
لبتلله
طالبا

ان قلابة فقال هذا والله

ذلك الرحل ( التى:مماق

لها البلاد)أى متلماد

فقىوتهم وطول قامتهم

كان طول الرجل مهم
1رتمائة ذراع اولم مخاق

ل

مديئة شداد فىح2.

ممحاق مثلها ق
1
تىل
 0ا

اسم المدنة التى سناها شديد وشداد ذات اهماد

لاد ااذه والتستمالق لمخماق مثلها فاىليلاد بالحسن والخمال

4

ففه (هل ذلك ) اىفها اقسعتبه من هذه الاشياء ( قسم) ماقىسمءه (اذى جر ) عقَل تعى ههلاله جر عن "
التهافت فهالاشنى كاسعى عقلا ونهيةلانه يعقل وينهى برد هل نحقق عند ان تعظام هذه الاشياء :بالاقسام بها اوهل ١
هوقسم عظم يؤكد عثله المقسم عليه اوهل فىالقسم بهذه الاشياء قدممقنع

هل
ىجر
اى ح
ى اقسامى بها اقسام لذ

لذىعة واوبالمقسم از ءالثلانون) عليه حذوف
عليوم ريك سوط عذاب

نمذكر تعذيب الامم التى

وهوقوله حر ٠56 4 -#ليمذين لبعدايهقولهالمراليقولهفصب -

الياء للاكتفاء بالكسسرة تخفيفا وقد خصه نافع وابوعمرو بالوتف لمراعات الفواصل

ولى محذفها ابنكثيرويعقوب اصلا وقرى" يسر بااتنوون المبدل محنرف الاطسلاق ||

كذبتالرسل فقال ( المثر
سم اواللقسم به© قم 8حلف اولوف ب لهفذرى جر |
اللكقة
كيف فمل ريك بعاد ارم #هل ذ
لعكيره كن نه ما بريد محقيقه واحر المقل تعى نه لانه حور عما لاشنئئ 620
0

ذاك العمات ) اى اتلعىلم

شه

[|

.٠

عقلا ونمهية وحصاة من الأحصاء وهوالضط والمقسم عليه يحذوف وهوليعذبن يدل

ياحمد عنا بوازى العيان

عليه قوله © الم تركيف فعل ربك بعاد © يعنى اولاد عاد بن عوص بن ارم بن سام

فاىلاشان وهو الاستفهام

ابن نوح عليه اقلوسملاهمودهليهالسلامعوا باسمابسهمكابسنعوىهاشم اتسؤهارم» |[
عطف بان لعاد عل ىتقدبرمضاف اى سبط ارم او اهل ارم انكع انه امم بلدتهم

تبقررلعقب عاد بن عوص
|إنارم .نسامن نوح عاد

وقلعى اواللهموهم عاد الاولى باسم جدهم ومنع صرفه للعلية والتأنيث #ذات

كشال بنى هاشمهاشمنم العماد  4ذات البناء الرفيع اوالقدود الطوال اوالرفعة والثنات وقلكان اماد امئان
قلىاللاولينمنهمعادالاو لى اذاحاء واقيل واراد بهكل للة وقلى عن للة المزدلفة وهى إة التمر التى بسار فيها
والارم  23لهم اسم
حدههم وان بعدهم عاد
فطسان
الاخيرة فارم ع

لعادوا بذانانهمعادا لا ولى
القدعة وفلى ارم بإدلهم

وارضهم اتى كانوا فيها
دل عليه قراءة ان الزبير

بعاد ارم على الاضافة
وتشديره بعاد اهل ارم

من عرفات الى دملنفة فعلى هذا يكون الممنى واللبلىالذىيسارفيه  #9هذلفلىك ©
اى فيان بت  3قسم  4مقنع ومكتنى  2القسم فهو استفهام بمعنى الأكدد

© اذى حجر © اى اذى عقل معى نذلك لاله جر ص_احبه عما لانحلله ولاشنى
 00عقلا لاله يعقل "صاححة عن القبائح وسعى نهية لاله بنهى عما لاحل ولابذئى

واصل أكحجر امنع ولابقال ذور الالمن هو قاهى لنفسه ضابط لها عما لابليقكانه
يرن عل نفسه ومئعها متاريد والمعنى ان من كان ذالب وعقل عام ان مااقسم الله

عونجل به من هذه الاشسياء فيه تجائب ودلائل ,دل على توحيده وربوييته فهو
حقيق بان بشسم به إدلالته على خااقه قبل جواب القسم قوله تعالى ان ربك بالمرصاد

كتزلنا وانناك القرية |واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى المتركيف فعل ريك بعاد وقيل جواب
| القسم

وم صرف قبلة كانت
أوارضاللاءر اف

والتابدث

وذات العماد' اذا كانت
اىن|وا
كلمعن
مةفا
ه.يل
نللق
صفة
بدوييناهلعمد اوطوال

الاجسام على تنشسيه

محذوف

وتقدبره ورب هذه الاشياء ليعذين الكافر يدل عليه قوله تعالى لمر

كف فعل ربك اى الم تعام وائما اطلق لفظ الرؤية على العلم لان اخبار عاد وثمود
| وفرعونكانت

ه سامالله
معلومةعندهم د وقوله 00المتر #خطاب للننىصلىاللهعلي و

ا عام لكل احد كك
| اهل

8

وكف

قمعل ريبك لعاد ارم ذات

اهلكم وهم كانوا اطول

العمان  0المقصود من ذلك

اعمارا وَاسك قوة دن

ساطين وروى

انه

ويف

هؤلاء فاما عاد ذهو

( عاد)

عله (هل فىذلك) سول فهاذكرت ( تسم اذى خحر) لذىعقل (المثر) املخمير يجامد

افلىقر ان ( كيف فمل ربك) صنع ريك ( بعاد ) قومهودكيف اهلكهمالله تعالىعند التكذيب ( ارم ) ابن ارم
وارمهوسام إن لوحوكان

لبا

ونجل المثر
| كف فعل ربك بعاد الى قوله فصب عليهم ريك سوط عذاب وقوله ع

قدودهم بالاعمدة وآنْكانت صفة للدادة فالمعنى الهاذدات

رقيق
طري
اىلالط
ولعل
هو

2ل ش»مطم0يب0ند

|إنسام سم واإنشم هام واانهام عاد )ذا تّالعماد)

عماد السارية وشال دات

1

5

القوة

ق

الصلاة ووترها اويوم الجر
 ( 1والشفع والوئر ) شفع كلالاش.ياء ووترها اوشفع هذه الليالى ووثره0
[الانه بومالعاشر وبوم عرفةلانهسوه  . 0ه ]يه اليومالتاسع اوالخلق (سورةالتجر) والخالقوالوتر مزةوعلى

للتعظيم وقرى” وليال عر بالاضافة على ان المراد بالعثسر الايام  9والشفع والوتر»

وبفمالواوغيرهاوهااغتان

والاشياءكلها شفعها ووترها او الاق كقوله تعالى وهن كل تُى؛ حلة.:ا زوجين
والخالقلانه فردوهنفسسرها بااءناصر والافلاك والبروج والسيارات اوشفعالصلوات

لقم خوازى .واللكا
تمى وبعدما اقسمبالليلل

ووترها او بايلوخروعرفة وقدروى مسفوعا او بفيرها فلعله افرد بالذكرمننواع

على العمومفقال (والايل)

المداول ماراه اظهردلالة على التوحيد اومدخلا فالىدين اومناسبة للا قبلها او اكثر
متفعة موجة للكا

غير حمزة لكام والوار فمالوا وهالغنانكا طبروالخبر

 8والايل اذا بسر © اذا يم ى كقوله والليل اذا دبر والتقيد بذلك ما فىالتعاقب
هن قوةالدلالة علىكالالقدرة ووفورالعمة او يسرىفيه منقولهم صلىالمقام وحذفت

إن ذىاححة لانها ايامالاشتدال بأعمال اسوالخرج الترمذى ,كن ابن عباس ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقامق اباالءشمل فيناحت الى أقه من "هدء
الايام العشر واذلكخرديث وروى عنابن عداس قال هىالعشر الاواخر منرمضان
لان فبها للة القدر ولان رسول الله صلى الله عليه وسام كان اذادخل العشمر الاخير
من رمضان احا ايله وشدسْزره وامّظ اهلهيمنى لاعبادة وقيلهىالعشسرالاولمن ارم

ه ولان فيه و ورا الواليموالوتر> قبل الشفع هو الاق
فلى
ره ع
شئنبي
وهو
والوتر هوالله تعالى بروى ذلك عن انى سعيد الخدرى وقيل الشفع هو اقلخكلله

قل اريد به ايلة القدر
ا(ذائسسن) اذا مم وا

بسر حذف ف الدرج
اكتفاة _عنتها بالكارة
وسأل واحد الاخفئن
عن,سةوط آلاء فقا
لاحتى مخدهنى سئة فساله

رى
سليل
يالال
افق
لسنة
بعد
افاسرى قوفل عدلعن
معنامعدلعءن افظهمو افقة

وقل معنى سر ى يسمرى

كالامان والكفر والهدى والضلالة والسعادة والشقاوة والليل والنهار والارض

 6اىنام
فيهكشال ليل نا

والساء.والشى والقمر واابر والحر والنور والظلة وان والانس وااوتر هو الله

ذىالأجة (والشفع) يوم

نعاللى وقيكلاللهلفيهشفع وفيهوتروقيلهاالصلواتمنهاشفعومنها وثر © عنيمر ان

عرفة وبومالنحر(والوتر)

اإنخصين رضى الله عئه ان رسول الله صلى الله عليه وسام شكل عن الشفع والوتر

ثلاثة ايام بعه بوم التهر

قال هى الصلاة بعضها شفع وبعضها وثر اذر<ه الترمذى وقال حديث فرس وعن

ان عباس قال الشفع صلاة الغداة والوئر صلاة المغرب وعن عيد اللهبن الزبير قال

الشفع النفر الاول والوار النفر الاذير وروى

ان رحلا ال ع الشفع والوتر

وشّال الشفع كل له

تصلى ركمتين اواربعة من
صلاة الفداة

والظهر

والانالى العشمرفقال اما الشفعوالوتر فقول الله عزو جل فتنسمل فى ومين 1

والعصر والعقاء واأوار

عليهومن َك ن فلاائم فهئن الشفع والوترواما اللدالى العشمرفالان وعرفة والكر

وهىكلصلاة تصلى ثلاثة

وقيل الشفع الايام والاءالى والوثر اليوم الذى لاليلة معه وهو يومالقيامة وقيل الشفع

وه صلاة المغرب والوار

درحات النة لانها ثمان والوتر دركات النار لانها سبع فكانه  0بالنة والنار
غ  0والقدرة والمجز وااقوة
وقيل الشفع اوصان :الخاوقين المتضنادة مثل ال ١
والضءف والغنى والفقر والعام شيل والسراو المي واللموت والسداة والؤتر
واقذدلرة بلا عز وقوة بلا ضعف وغنى بلا
تتفىرد بها عن بل
صفات الله تعالى ال

والكرسى و الشعرر والقمر

فقر وعلم بلاجهل وحياة بلا موت #9والليل اذايسر © اى اذا سار وذهب وقيل /

كالشهفذعو الوترمايكون

وال الشفع العماء
وَالارَضنوالدحاوالا درة
والنة والنار والعرش

فردا وشّال|اشفع الذذ كر والاثى والكافروالمؤهن والخلصوالمنافقو الصا  7الطالح والوتر هوالله (والليل اذا

بيسرذ)هب

وهي  3الازدلفة وهال .ذهب ويجى فايلهناس اقسم الله عبؤلاء الاشياء ان ربك باعقد لبالمرصاد

اللهفانلله الولآنة عليهوالقهر فهو إعليه العذا و

عذاب <هموقيل هو استثناء معنقوله

1

اىفدذ كر

الامنانقطملمعكمنايانه «الجزء الثلاثون) وتولى ذاسعرق حجر ٠50#ه -العذاب الاكير وماثانهما اعتراض
 0ان اليناايابهم ( رجوءعهم | وقتلهم ناط وكانه اوعدهم بالجهاد فى الدنياوعذاب النار فالا خرةوقيلهواستناء
وفادة تقديم الظارف من قوله فذكر اى فذكر الامن تولى واضر فاستحق العذاب الاكير ويمناهما
التشديد فق الواعد وان اعتراض ويؤيد الاولاقنهرئ الاعلى التنبيه © اناليناايرابجهمو©عهم وقرئ

نهم لببى الا الى البار

بالتديد على اله فيعال مصدر ابيب فيعل من الاياب اوفعال من الاوب فلدت واوه

الاولى قليها فى دبوان ثمالثاية للادخام#9ثمان عليناحسابهم ©فىالحشمروتقدم

علينا حسابهم ) قحاسيهم الى لبترخصيص والمبالفة فى الوعيد * عن النى عليهالصلاة واللام فخ قرا نو"

على اعمالهموتجازيهم بها

جزاءامثالهموعلىلتأ كك

يه حاسية الله  55انالسيرا
إلفاك
ٌ

الوعيدلالاو حو باذلانحب

 0-1يسم اللاهلرحمن الرحيم 7م

على الله شى”

 00انبر» اقم بالصاجوفلقكةوله والصميع اذا تقس اوبصلاته #ولبالءثر ©

دور ار مكية وهى

ععثششمررذى المجةولذلك فسرا 00بفرعرفةاو العر

لسع وعشسرون آية 6
(سمالله الرحمن الرحيم)
) والقجر ( أقسم افر
6و
5

وعوالصي عكتولهواأ

2

واعىهم بد الموت 8#ثعملايننا
جم©
ربه
| أكبر من هذء كله© ان الينا ايا
ٌ| حسابهم © يعنى جزاءهم بعد الرجوع الينا والله اعلم

فإ تفسير سورةالفجر وهىمكيةلسعوعشريونابة وقيل ثلاثون آية »
© ومائة ونسع وثلاثون كلة

ا
الحرماوالا ذرهمنرمضان
تكرتازيادة فضياتها

يعنىع داب النار( ان نذا

اوعت زنسان الاخيروشكيرها

عذبوا فى الدنيايأنواع ف ذال كل الجوع والقعط والقتل والاسر فكانتالنار

اذا اسفر اوبصلاة الفهر

كك

 0سووة الفحر مكة وابها  -وعشرول اوثلا'ون «

2

1

وجمسمائة وسبعة والسعو ل حرفا 30

دلنبعبم انرو ألأ خرىح١من |أرحيم 2
6

 ©1قولهعن وج#ل#والفور» اقسماللهع ون ,جاللجر وماءعدهلشسرفهاومافيهامن الفوائد
الدشة وه

انها دلائل اهس  3وراهين قاطعة على التوحيد وقما من الفوايد الدئيوية

انها تبعث على الشكر واختافوا فى معانى هذه الالفاظ فروى عن ابن عباس اله قال
رة
.
ايابهم)مجعم فىالا ذ
(نمانعليناحسابهم)ثياتهم الع صلرحان الصم فىكل يوم اقمم الله تعالى به ما يمحصل فيه من انقضاء اللبل

فىالدثما ونوابهم وعقابهم

فالا ذرة
ومن السورة الى يذكر

فيها الجر وعىكلها مكية
آياتها نع وعشرون

وكطانهاماثةوتسع و ثلاثون
وحروثها حسماثةوسيعة

الارزاق وذلك يشمه تير |
انه اقسم
الم9وق هن 2قبورهم للبعث وعن ا 0بن عباس ا :يضا 1الهصلاة81الجر والمعنى ا
ْ بصلا الفجر لانها مفتّع النهار ولانها مشهودة يشهدها ملاتكة اليل و ملائكة

اخخرمتعيانفوا فقهقل عون اول يوم من ارم لان منه
النهاروقبل اونهل
سور |ابنة ودل 000

ذى الية قرن ب الى ار2

هو شر نوم اليل

لان فيه اكثر مناسك اح وفيه القريات  #وليال عثشر » قاينلما تكرها لمافيا
مانلفضل والشرفى الذى لالحصل فى غيرها روى عن ان عباس انها العشرالاول

وتسعون © ( سماللهالرحمن الرحيم ) وباسناده عن انعباسى قولهتعالى ( والفور )
(من)
)ول
نا
مير
شول اقم الله الجر وهوصيم النهار ونال هو النهاركله وال الجر خر النة و(ليال عث

الأبل ( والىالسعامكيف رفعت) رثعا بعيد المدى بلاامساك وعمد ثموها نك هدء الحكرةرنالة خِل 'ى

حساب الخلق فكذلك الآكواب ( والىالجال كنف نصبت ) نصبا ثابتا فهى راعفة لاتميلمعطولها فكذا الفارق
|الىالارضكىيفسطوىح) سلا تمهيد وتوطئة فهى كلها بساط واحد تنبسط منالافق الى الافق قكذا .الزرانى
(و
كءوزان كون المت افلا تنظارون الىهذء اللؤقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لاسكروا اتقتدارء
 ١ل مسعيوا انار الرسول ولومتوا نا اويستعنوا لقان ومخصيص هذه الاريمة :بإعتناوان هذا اسلا
لاعرب وحثاهم على الاستدلال وامرء انما يستدل با تحكر مشاهدتهله وااعربتكون فاىلبوادى ونظرهم
فهى اعن اموالهم (سورةالغاشية) وهم لها اكثر استعمالا
5٠
6ر ١
با الىالسيا ,والارضوالجبالوالابل حف

مئهم لسار الميوانات

وقبلالمراد بها السحاب على الاس_تعارة  #والىالسماء كنف رفءت © بلا عمد

ف والىالجبالكيف نصبت © فهى راععمة لاتميل  9والىالارض كيف سطلوت » ولانهاجمع جييعالما رب

ٍ

وان وهى
حةبمن
للوب
امعا
ال

إسطت دى صارت مهادا وقرى” الاؤمال الاربعة على سناء الفاعل المتكلم وحذف

7

الراجم المخصوب والمءنى افلاينظرون ل انواع الخاوقات دن الشائط

النل ؤالدر اواكفل

وللركات

والركوبوالاكل لاف

لبتحقةوا كالقدرةالخالق انهو تعالىفلا يكوا اقتداره علىاليعث ولذلك عقب به هس

اللعادورتيعليهالاصبالتذ كيرفقال #فذكر اثما انت مذكر © فلاعليكانل-نظروا
اولم يذكروا اذما عليك الا البلاغ  #است عليهم بمصيطر © يمتسلط وعن الكسائى

غيرها ذانه برها منقادة

لكل من اقتادها بأرمتها

بالسين على الاصل وحمزة بالاتمام © الامن تولى وكفر * لكنْ من تولى وكفر
كانت نمداب الاكر »©ى غنات الأالدرة وقبل,متصل فآن بجهاد الكفار

دن اعظم م عند العمرب فنظرون الها ليلا ولهارا ويصاحيوتها ظمئا واس_فارا

|

لاتعاز ضعيفا ولاتمانع
دغيرا براهاطوالالاعناق
لتوء الأوفار وما |

 0هم عظيم ثممته عليهم فها ولهذا بدا بها ولانها من اتحب اللْيوانات عندهم | بحيثبرك حتىحمل عن

و«الى السعاء كيف رفءت  #4تمنى فوق الارض بغير عمد ولاالها ثوء  #والى
| الال كف نصبت * اى على الارض نصيا ثانتا راسكا لابزول  #والى الارض
 1الك سطون « اى سطت

ومهدت محيث ستقر على ظهرها كل 2

قال ان

عباس المنى هل هدر احد ان مخلق مثل الابل اويرفع مثل المعاء اويتصب متسل

قرب ويسسر ثمننهض با
حمات ونحرها الى البلاد
الاحملة وصيرها على

اقال .المطش ختى أن

الجبال او 0مثل الارض غير الله القادر على كل شُو' ولما ذكر الله تمالى دلائل

ظمأها ليرتفع الى المشمر

التوحيد ولم يعتيروا ولم يتفكر وافيها خاطب نيه صلى الله عايه وسلم فقال الى

فصاعدا| و حملها! عراك

ف
«ذكر انما انت مذكر * اى فمظ انما انتواعفل  9لست عليهم بيار © ناابلتبفرىارى #الابرعاء
اى بمسلط فتكرههم على الامان وهذه الاابة منسوذة نسطتها آية القتال © الامن سائر اليها ثم (فذكر) هم
تولىوكفر © استنناء منقطع عما قبله معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير

« فيعذبهاله الذاب الأكبر  6وهو ان يدخله الثار وائما قال الأكير لانهم
الا التبليغ ( لست علهم

كسيطر ( علط كقوله وماانت

الادلة ليتفكروا فبها ( انما

عايهم جار عصيطار مدق ولتسرى

وعلى وعاصم

)استثناء منقطع اىلست ستول علهم ولكن منثولى ومكهمفر
(الامنتولى وكفر فيمذيه اللّه العذابالاكير ال

 ١سوم غيرها ( ؤالى السعاءكيف رفءت) ذو قاللقلاننالهاثىء (والى الخبالكيف نصبت) علاىلارض لا تركها عى*
( والالارض كيف سطوت ) إسرطات علىالماءكلهذاآيةلهم( فذكر) عظ ( اتماانت مذكر ) موف بالقر ان وبعال
واعظ متمعظط بالقرانونالله (امستعليهم) امن ل عسطان )) عسلطاان برهم علىالاءان ثاميه بعد ذلكبالقتال

فقال ( الامنتولىوكفر©) وبعال

الام نتولبىانلصاافعن الامانوكفر بلله(فبعذءهالله) فالا خرة (العذاب الأكير)

الاجلزثءلائون)
(وزرانىي)وسط عراض

لز ] 0.م

#إوزرابى» وبسط فاخرة جمع زرسة #مبثولة© مبسوطة  #أفلابنظرون »© أظر
اعتدار ف ال اىلا ب كلفتخل؛قت خ©لقا دالا علكالقدرته .وخسن يدبيراها حرثخلة)!

فاخ رمع زر(بميبةثوثة)
مسو طةاومفرقة لاالس

باللالاىد النامة نجلمها عظية باركة للعمل ناهضة بالجل منقادة لمن اقادها
لاثق
جارال

ولما ا'زل الله تعالى هذه

طوال الاعناق لتذوءبالاوقار ترعىكل نابتو تمل العطش الىعشسر فصاعدا ليتاى لها
قطعالبرارى والمفاوز معمالهامن  3اخر ولذلك خصت بالذكر لسانالا ياتالمنثةفى

الْنة وفسر
الصايفاةتف

الى "علد المشلام بآن

رشركا توا
مخا
ل هي
التى
فناتا
الدوا

ارتفاعالسرر يكون مائة

؟ثرهاصنها ولانهاا كجبماعندالءرب منهذاالنوع
ذ

مصفوفة إعض,احنب إعض الغا اراد ان مجلس ولىالله جلس على وا<دة واسِتند الى

فرسغوالاكوابالوضوعة

لاتدخل فحساب الخلق

الاخرى  #وزرابى * يعانلىبس#ط العريضة قال ابن عباس هى الطنافس التى لها
اىلن * قوله
جف
لرقة
#ثة  #اى مسسوطة وقبلامتف
وحالحدتها زمرسبةثو

كذ اوعض الذراف ذا

عونجل  #أفلاسنظرون الى الابل كنف خاقت »© قال اهل التف_ير لمانعت الله
عونجل مافى هذه السورة ممافى النة تحب مذنلك اهل الكفر وكذبوه فذكرهم

لكثرتها وطول الفارق
ارانلككفاروقالوا كف

الله صئعه فقال افلا ينظرون الى الاب لكيف لخلقت وائما بدأبالابل لانها من انشس

يصعد على هذا السرير

اموال العرب ولهم فيا منافع كثيرة والمعنى انالذى صنع لهم هذا ال
فدنيا هوالذى
صنع لاهل اللنة ماصنع وتكلمن علاء التفسين فى وجه مخصص الآبل لذاك 1

دك انكف الاكزان
هذءالكة :وطو ل غارق

نين سائر الحو انات فقال مقاتل لان العرب لمروا إكعة قط اعظم منها ولم يشاهد

هاذلاطولوبسط الزرابى

الفيل الا النادر منهم وقال الكلى لانها تنهض >ملها وقد كانت باركة وقال قتادة

هذا الاساط ولم نشاهد

لاذكرالله تعالى ارتفاع سسرر اللنة وفرش_ها قالواكيف نصعدها فأنزل الله ته#الى
هذه الآابة وسئل امسن عن هذه الابة وقلله الفيل اعظم فى الادوبة فقال اما
الفيل فان العرب بعيدة العهد به ثم هو لاخير فيه لانه لابركب على ظهره ولا يؤكل
له ولاملت .دره والابل داع مال البرك واقنه ا كل الارى ١الدا و00
ورج للبن ومن منافع الابل انهامع عظمها ثاين للعمل الثقل وتنقاد للقائد
الضعيف اجتى "ان الصى الصف باحذا بزفامها فدس ذا حك جار ا 0

ذلكفىالدنافالاللهتعاتى

( افلا  0كال الأيل
كيف خلقت ) طويلة ثم
تبرك حتى 0

فل

راير
سكذ
لم ف
اتقو
عليها ثم

”
أمطمنكىابط
إطلأطئ لل

إبعض (وزرابى) وهىشيه
الطنافس (ميثوثة)مسوطة

فلت عل شنان المرالت  131وذلك ان جييع اليوانات اتنقماتى اما لازينة
.

لاهلها قن أخبرهم النى
«لى اللهعليه وسلم بذلك

ا

ارولكلوب اوالعمل اوللين اولاجل الحم

 00ال الافىالابل

فانه |-زيئة وتركب فبقطع علا التخازات المدة وحملالتقل ومحلت الداة
ويبأكلمنلها اج الغفير وتصبر عاللىعطش عدة ايامومنها اله عملليها وهى
باركة ْمنض حملها مخلاق عبار الليوانات وفتها .انها ترى' فىكل تاك

قال كفا فكةاختا نأية فى البرارى مالابرعاه غيرها من المدوانات وهى سفن البر تمل عليها الثقيل وشقطع
بإنالله ارسلكالينارسولا عليها المفاوز البعيدة وكان شري سول اخرحوا سنا الى الكناسة حتى ننظر الىالابل
فقال الله تمالى ( افلا

سنظارون) كفارمكة ( الى
الابلكيف خالقت) شوتها
وشدتها نشوم #ماهاولا

يف  6ذكر الابل مع السعاء والارض والجبال ولامناسبة
كيف خلقت فان قكلت
ينهما ولمبدأبذكر الابل قبل السعاء والارض  0قلت لا كن الرزاذ ١5كا
الدلائل الدالة على توحيده وقدرته واله هوالخالق لهذه الاشياء جميعها وكانت الابل

دن 2
0

وصف ىك
الايسين)عبرور امولاله

لحن ف ات

0

( ولايغىممن جوع )اى منفءة|الغذاء منتيتان عنه وهأ اماطة ا جوع وافادة

3

ده نين ولم شل 0

( ٠فىجنةعالية ) ار المكان ا
لضمره وعدم

لان الكلام الاول قد ط 0 0

اوالتذاز(لانسعع) ياعخاطب -رالااذا5الوحوه (فبالاغة) 7

نفعه كم قال ملاسمن ولايغنى دن حو

لغوا اوكلة ذات لغو او

 « 2والمقصود لام

فساطغو لايتكلماهلالمنة

د ناعمة  #ذات لمحة أو متنعمة  9لسعيها راضة ©
ا<د الاعمين  9وجوه وععد

الا المكية و حدافةعلى
شبك

بعملها خارات وابه ف فىجنة عالية  8عليةال  1ل

اوالقدر #9لاتسمع * ا

ياخساطب او الوجوه وقر  1على سناء المفءول بالياء أن اكمان واو مرو ورودس

©يها لاغة © لغوااوكلة ذاتلغو اونفسا تلغوك فلاانم ااهطلنة |
وبالناء نافع ف
ى
ر©
وية
ث جار
الذكر والحكم  9يها عين

مارزقهم من النعيمالدائم

لامعفبالاغيةمى وابو

ماؤها ولابنقطع والتكير لاتعظم ١ عمرولالسعمفبهالاغية نافع

فها 0

|| (فباعينحارية) اىعيون

مرفوعة © رفعةالسمك او القدر © واكو م

أناء لاع ؤدله  8موضوعة © بين ابديهم
والغم#3مصغوفقة0

ومارق © وسائد جمع تمرقةبالفم |

كثيرة كقؤله علت تفن
) فيهاسرر ) جمسع سوير

نعضها إلىعن

( مرفوعة ) مرنفعة
المقدار اوالسيك ليرى

الابل انما ترعاه رطيا فاذا بسن لاتأكله فائزلالله تعالى#لاسمن ا 00
]| يعنى ان هذاالطعام ل تاقدر الهائمعلى أكله فكيف يقدر الانسان على اكله فهو اذا
المؤهن #اوسه عليه جميع
لالسعن ولايغنى منجوع فانقلت قد ذكر الله تعالى فىهذه الاية انه لاطعام لهم الا /
ما خوله ريه من الملك

| منضريع وذكر فيموضع ار انه لاطعام لهم الا من غساين فكيف المع بينهما

والنعم (واكواب) جمع

قلت االننار دركات فعلى قدر الذنوب تقع العقوبات نهم من طعامه الزقوم لاغير
ومنهم منطءامه الضريع ومنهم من طءامه الغسلين ثم وصف اهل الخنة فقال تعالى
و<وه

بومئد ناعمة© اى متنعمة ذات #جة وحسن

واعمة وكرامة © اسعيها

كو ب وهو

وقبل انية لاعروة لها
|

لاشة # .إى سيا افلدنا راضة فالا خرة حنث اعطنتاللنة لها  #فحنىة
6
عالية

0

هو من العلو الذى هو الشرفف وقلى م نالعاو ففالمكان وذلكلانالطنة

ا هوضو ع

ار رية 64علىوده الا,رض فغير احدود وقيل ١
حين
اى ليس فيا لغو ولاباطل 8فمها ع

| من ذهب مكللة بالزبرحدوالياقوتمىفعةمالم بجئ اهلهافاذااراداهلهااط+لوس علما
تواضعت لهمحتى مجاسوا عليها ثم ترفع اللمواشعها © واكواب © يغالكؤان الى
ا

لاعس الها #موضوعة؛ لعى عهل هرلديم

اات العينالمارية
ووقيل مو ضوعة على ححاف

وارق مصفوفه58
ةةلوم
ارادوا الشرب منهاوجدوها ملواأ
| كلا

هن اكله(ولايغنى من جوع)

من| كله (و<وه)

وجوه

حى كاك

المؤمئين الخلصين

ومرائق _

( بوئكذ)

( موضوعة ) بين ابدهم

إلذذواجاءانظر اليها او

 1درجات بعضها اعلى من بعض كل درحة كمببنالسوا ,والارض  8لالسعم فيا لاغة 6
مجرىحيثارادوامنمنازلهم وقصورهم و  0سسررعس فوعة © قالابن عباس الواحها

القدح

اعون

على حافات

معدة اللقدرك

(وملطارق )090220

(مصفوفة) بعضهاالى جنب
عض مسا ند ومطارح اينما

اراد ان خلس حا

س على

موسدةواستندالى الاخرى

اط ظفاارالهرة(لايسمن)

نومالقيامة (ناعمة) دسنة

حملة

(لسعيها راضية) نشوللءوابماها راضية (فىحنة عالية ) فدرحةميثفعة ( لالتعمفيها ) فىالْنة (لاغية) حلفاياطلا
ولاغير إطل (فيها)ىالجنة (عين جاربة) نجرى عايىم الخير والبركة
(واكنات)
افلىهواء مالم بحجىالءبه ااهلها و شال 0

والرمة (.4ا) فالابنة ( سرر
5يزان بلا اذان ولاعىرى

 ١الرؤس  2موضوعهة)ى امنازلهم (ومارق) وشاند (مصفوفة) قد صف لعضما الىاع

ميئوعة )

ولاخراطيم مدورة

وشال قد نضد بعضما الى

والاغ_للال وخوضا ف أأعرءاثاااونة الناركممخوضن
ا

فىصعود من نار وهوطها

ا

| فىالوحل ا

يي

4 0-1
يي

4ه
2

الابل فىالوحل وارشاؤها ذاكة
2

يت

تيت

25252525222

225222222

والهدوط فىتلالها ووهادها اوعمات ونصدت فاىعمال لاشفعها

حفدىورمما وقيلجمات | بومكذ ت#صلى ناا ت©دخلهما وقرا انو مرو ويعقوب وانوبكرتصبل 10
فى”الدنما اعمال الوء |اصلاءالله وقرى' تصلى بالتشديد للمبالغة  8حامية © متناهية فىاطر  8تستى من
والتذت مها وتنعمت فهى
| عينآنية * بلغت اناها فىامر © لليهسم طعسام الا من ضريع © ببس الشيرق

فىنصبمما فالا خرة

وقلىهم اسصحاب الصوامع
ومعئاه اها خشعت لله
وحمات ونصدتفىاعمالها
من العو الداءى والتمتون

وهوالشوك ترعاه الابل مادام رطبا وقيل شجرة ثارية تشبه الضريع ولعله طعام
كي

واليقوم والخين 0

ادش
غيرهم او|31

أحاماء الأبل وتتعافاء

الاوئان  60اهل الكتاب مثل الرهان واصماب الصوامع لاقبلالله منهم اجتهادا

فلعمل بالتعب ( ق ©
ففضلالة بل بدخاون النار بوم القيامة ومعنى النصب الدوب ا

منيارة)
الى
الواصباح(تص
يبدل انا فداحيت ددا

عن عائشة رضوالله عنها قالت قال رسول الله صلى اللهعليه  -من احدك فى اها
| هذا مالسمنه فهورد وف رواية من ل ملز لين عليه1س فهورد اما الرواية

طويلةفلاحر يعدل حرها

 0عانحدث فدين الاسلام شيا امتدعه منعنده فهو مردود عليه

تصلى ابويمرو وابو بكر

) تستىمنعين انية) هن

اند اق اها
رالتايت هذى لفقا
والافمال راجع الى

لحرو ائر 1لدم

بدليلقولهليسلهطمعام
الل اد ز )موحرليت
هَالله السيرقفاذاس
فهو ضريع وهوسم قاتل

الاولى فانها

هما الرواية الثانية فانها تشعل 00
| لاشل موا

ففدين الاسلام اوغير دن |

| الاسلام فانه مردود عليه اذا يلكمنتابما لنبينا اصلللىه عليه وسمم وقبل فىممى الاب
عاملة افلىدنما بالمعاصى ناصية فىالا خرة افلىناروقبلعاملة ناصة فىالنار لانها تلمل |
له افلىدنما ذاعملها وانصها فىالنار جعالحة السلاسل والاغلال وعى راوية عن ان

عباس قال ابن مسعود تمخوض فالناركا مخوض الابل فالوحل وقيل يجرون على

وجوههم فالناروقيل يكلفون ارتقاء جبل محدنيد افلناروهوقوله تعالى تصلى |

| نارا حامية  #قال ابنعباسقدححميت فهىتتلفلى عالعىداء الله عزوجل  #تسق من
| 0

ارة قد اوقدت علما جحهم مد خاقت لووقعت ممننههاا

قطرة على حبال الدنما لذابت فيدفعون البها ورودا  1فهذا شرام *#ذكرطعامهم

فقال تعالى  9ليسلهمطعام الا .نضريع © قيل هونيت ذوثوكه لاطئ بالارض

والعذابالوان والمعذبون | شعيه قريش الشبرق فاذا هاج موه الضر بعوهو اخبث طعام وابشعه وهى راوية

* طبقات فَنهم اكلة الزقوم | عن ابنعباس فاذا بلاستنقربه دابة وقيل الضريع افلىدنيا هوالشوك اليابس الذى

ومنْهم أكلةالفسلين ومهم | يله ورق وهوفالا خرة شوك منناروجاء افلىحديثعنا.نعباس برفعه الضريع
اكلة الضربع فا منافض

ثىئ' فىالناريشه الشوك امى من الصير وانتن منالجيفة واشد حرا مرجالنار قال ابو
الدرداء انالله تعالى برسل علىاهل النار الو عحتى يلععدندهمماهم فيهاملنعذاب |

ببنهذه الا بةوبين قوله
ولا طعامالامنغسلين | فيستغيثونفيغاثون بالضريعثميستغيثون فيغاثون بطعام ذىغصة فيذكرون انممكانوا
تعب وعناء وشال عاملة | مجيزون القصص فالدنيا بلماء فيستسةون فيءطشهم الف سنةثميسقون منعين آنية .
فاالدتنا ناصمة قوالة تدر | شربة لاهنيئة ولامريئة فاذا ادنوه ومجنوههم سخ جإدة وجوههم وشواها فاذا |
عد الرعكان واصحاب وصل الى نبهطموقطعها فذلك قوله تعالى وسةوا ماءحميمافقطع امعاءهم قالالمفسرون
ثلا نزلت هذه الاية قال المشمركون ان ابانا تمعن عاللىضر دع وكذبوا فىذلك ذان
الميواك دا

الوارج (تصلى) تدخل (ثارا حامية)حارة قداتهىحرها (آستى) فالنار (منعين انية) حارة (ليس (الابل)

لهم) فىتلكالدرك ( طعامالامنضريع ) وهو الشبرق نبت يكون بطريقمكة اذاكان رطبا تأكلمنهالابل واذايس

الاولى وفىالائر ودفىف

حل[  4] 094ابراهيم يذينىلااقلان (سورةالغاشية) يكون حافظا للسانه عارفا

| صدالله عليه وسلم من قرأسورة الاعلى اغطأء الله عشر حسئات بهدد كل حرف

سور ةالفاشيةمكيةوهى
اشترون آله
شت وع
 2سماللهالرحمن الرحيم )

انزله الله على|براهيم وموسى وعسى وحمد عايهم الصلاة والسلام
سور

القاضية مكة وق

يرت و شروزاية

»

 ١-6اح له دين راحمادم

و هل انيك حدرث الفاضة8

الداهية التىتعدى الناس بشداندها ع

( هل ) عمنى قد ( اناك
ومالقيامة

| اوالنار منقوله تالى وتفثئى وح_وههم الذار © وجوه يومشذ خاشعة © ذلي-لة
© عاملة ناصبة © تعمل مانتمب فيه ؟ 0

بزمانه مقبلا على تله

01

| لانهذا القدر المذكورفىهذء الآيات لامختلف فيه شريعة بل ب ايلعشسرائع
لا لعي ا  50من  7عه
عله  #عن ابى ذر

حديث الفاشة ) الداهية
التتىفشىالناسبعدارءا

وتليسهم اهو الها فى
القيامة وقيلالنار منقوله
ونفشى وجوههم الاسار

و سٍِإنللمسبور غحة نفلت وماحته يازاسؤل اه قال د كتان ركهها ذلك يادرسولالله
( وحوه) اى وحوه
خف إراهم وموءى قالباااذر اقراًقد افع الكفار وانماخص الوجه
هل انزل الله عليك  1ماكان فى
دتنرك وذكراسم ربه فصلى بل تؤترون الْاة الدنيا والا خرة.خسيروابقى انهذا

م
الى  5صحف
و

ومومى قلت يارسولاللهاكانت دف مومىقال

كنت عبرا كلهايجبت اانبن بالموت 2برح حك اانمن بالناركى سوك

لاالنزن

والسرور اذا

استحكما فى المرء اثرا فى

الوابكه ( اومظن رمآ

حت لمن 'رائ الذنيا و 9باهلها كف طمن حيبهتنا شن  0قوعت

غشيت (خاشعة) ذايلة لما

لمن اندّن باساب ثم لالعمل اخرج ١هذا لك رزين فىكتابه وذكره ابن الاثير

اعترى اكداءها من الخزى

فىكتاءه جاع الاصوكٍلعل عله شيا © عن ابن عناس راضلوله عنما قالكانالنى

والهوان ( ماملة ناضة')

لمارعبكلى وقل يابهاالكافرون وقلهوالل
ااس
ليه وسم يقرا فىالوتر ع
ذعلى

تعملف انارات اده

ل فرقاكمة زكنة أخر جه الترّمذى والنساق  *#وعنعند العزيز بن جريح قالسألنا

وهو جرها السلاسل

عائشة باى ثىء كان يوئر رسول الله صلىاللهعليه وسلم قالت كان ندرا فىالاولى لسبع كناب نوق الند زناه
اسم ربكالاعلى وفالثانية بقليا ايها الكافرون وفىالثالثة بهّلهوالله احد والمعوذتين
وكتاب ابراهي للاللهذلك
اذرحه انوداود والنساق والترمذى وقال حديث حسن غيب والله اعل

 #نفسير سورة الغاشية وهىمكية وست وخر وانأل واكنتان »

« وتسعونكلة وثلاثمائة واحدى وثمانونحرفا »
 0-1لس اللهالرجمن الرحيم دم

قوله عن وجل  #هل اتناك © اى قد اتاك ياحمد © حديث الفاشية © يدنى القيامة
تاشية انها فى كل شى اهو الها 'وقيل الفاشة ألنان معيث بذلك لانها تعشى

وجوةالكفار#وجوه بومكئذ  #يعنى يومالقيامة #خاشمة» يذنلىلة والمرادبالوجوه
اصمابها فعبر بالجزء عانلكل ولان الوجه اشرف اعضاء الانسان قعبر به عنه © عاملة
ناصية  5قال ابنعباس

إعنى الذن عماواو نصيوا ف الدنيا على غيردن الاسالام دن عيدة

ا9لوسمونرةالى يذكر

فها الغاشية وهىكلها مكية
الاك ست

وعشمرون

وكطاتا اثثنان وتسعون
وحروفها ثلانمائة
واحدى وثمانون حر ذا »

( بسماللهالرحمن الر<يم)
وباسئاده عن ابنء.اس

فىقوله تعالى (هل اناك )

بشولمااتاك ياشمد ثانماك

(ا وخا " "8س ) ير قايالمساعة وشّال الغاشية غهاىشية النار عالهىلها
وشال قد اناك ح(ديثإالغاشية) ق

وبه مج على وحدوب تكيرة الافتتاح وعلىانها ليست هن الصسلاة لانالصلاة عطفت علها وهو شتضى المغارة
ل(االزثءون؟ اسممن اسعانهعنوجل وز  59454وعنابنعباس رضى اللهعنهما ذكر
ثكل
لبك
ائر
وعلىانالافتتاح جا
معادمووقوقهيين بدىره

ملصسلاة  771110أذيواد الذرى تكيدرةاريم وق 5
لقولتهعالى ق ا

تصدق لافطر وذكناسم ركيبهره بوم العيد فصلى مسلاته  #بلى ور ا
ظ الدنا © فلا تفعلون مايسعد» فالا لخدتي انا الاشقين على الالتفات او على
قل عاذ الفبيد (ابل
ا|ضمار قل اونذكل ذانالسي الدنيا اك الله وقوااوعمزو بالاء فووالا درة
تؤرون الموة الانيا )
فصلىله عن الضالء وذكر

اسم ديطهفرىيق المسلى

 0الأخرة” فل طذلون
مأبه لون والمخاطب نه

الكافرو زدليله قراءة ابى

مرو يؤارون بالياء
(والخرة خير وابق)

| خير وابق © ذانْ نعيمها اذ بالذذات خااصسعن الغو آثل لاانقما -اعله ان هذا
فى الحون الاولى  0الاشارة إلاماس.ق من قد اف قانه جامع ااملسديائة وخخلاصة

الكتب النزلة  9صف |ارام دمؤسى 6يل  5لمن الاولى * قال
ا وكان ان مسدعود شول رح

الله اما تصدق

م دلى شم هذا هده الاية وقال نافع

كان ان حمر اذا صلى الغداة لعنى يومالعيد قال يانافع اذرحت

الصدقة فانقات١

مضى

الوالمصلى وانقلت لاقال فالا نفاخرجفانما هذه الا ية فىهذا قد افلحمن ترى وذكر
أفضل فىنفسباوادوء(ان
وكن عكة د"
هذا ف الصو الاولى ) اسمربهفصق اقلت قا'وجه هذا التأويل وهده السورة مكة ي
هذااشارة الىقوله قدافج | ولازكاة فطر قلتيجوز ان يكون النزول ساهًا عاللىحكم م قال وانت حل بهذا
الى ابتى اى انممنى هذا | اللد وهذه السورة مكية وظهر اثرالخحل بموالف وكذا نزل مكة سبزع جع وبولون
الدبر وكان ذلك بوم بدر قال عمر بن الخطاب كنت لاادرى اى جمع سيهزم "لاكان
الكلام وارد فى تلك

الصونىاوالىمافى السورة بوم بدر ديت النى اصللىه عليه وسلم ينب افلدرع وبقولسيهزم المع ويواونالدبر

كلها وهودليل على حواز ووجه آخر وهو انكهاعم اللتهعالى انهسيكو ذلك فاخبرعنه وقيل وزكر اسمربه
ورا القناوبالنارتة |فصلى ياملنصلوات امس وقيل اراد بالذكرتكيرات العيد وبالصلاة صلاة اليد *

ق الطكاذة لاله ماله | قوله عجرلو 89بلتؤتروناليوة الدنيا والا خرة خير وابق © ياندانلدنيا فانية
مذكورافىتلك الم ىيع | والا خرة باقية والباق<ير اهلنفئى وانتم تؤثرونالفانىالعبلاىقى قال ع فةإلا ْ
انه لميكنفيها بهذا النظم كنا عناان تجوددر أهذمالا بهفقاللنا اتدرون لماثرنا الحياة الدنيا علىالا0
وعبذهاللغة ( صحف ابراهيم | قلنا لاقال لان الدنيا احضضرت ول لنا طعامها وشرابها وناؤها ولذائا ولهحتها
وانالا خرة تغيدت وزويت عنا فاحمنا العاحل ور5

ومومى) بدله .ن الصو

الضلوات لأس فاىلماعة
ولها وجه 0

نازو

لق

قد أفله

امن

تصدق بصدقةالفطر قل

 000وذكر
اسم ريه هلله وكر.

فاىلذهاب والجئى فصلى

الا حجل.وقل اناريد بذلك

| الكفارةالعنى ١6م رون الديا على الاخرةلام لايؤمنون الاخ-رة وان اريد

يذلك المسسلونفالمدنى يؤئرون الاستكثارمن الدنيا اعلثىنواب الذى محصلؤالا 1
وي ولق

1

ى الذى ذكر منقوله قد اف هترك امهنا وهو اربع

آيات و إق العتمنبالاولى #4اى الكتتب المتقدمة الى تلت قل القران د 0
| فىيتلك الصف فلاح منترَك واللضلى وايثار الدنما -وآن الالدنء خير وات م ين

ذلك فقال تعالى  9دف ابراهيم وموسى © يعنى انهذا القدر المذكور فخىف

فنبياء املتتهىا خف ابراهيم ومومى
يع اصلا
|راهيم ومو ع وكتل [تد امنالىرجفى
اب

صلاةالعيد معالامام(بل ترون الحدوةالدنا) تختارونا'لعي للدنيا وأواب الدنيا علىثواب
(لان»)
الاخرة ( والا خرة) كك ل الاخرة ونواب الادرءادلخر ) 14من ثواب الدنيالواعلمذنيا (وابق)
ادوم( ازه_ذا ) منقولهقد افلم أل أغهنها'(او الغزن

الأزل)

افلكنبك الاولين (خف ابراهم وموَئ6

الجهر وما #نى اعتراضومعناه ونوذقك للطرقاةلتى هىابسر واسهل يعنى حفظالوجى وقببِللماةشالسمة التى
الف ان (آن شعت الذكرى )واف إدنلول قولة
هابىسر الشسرائع اونوفقك لعمل الجنة0
فذكر قلىظاهىءه شرط ومعناه اسستعاد  1الذكرى فم وقيلهواص بالتذكير على الاطلاقكقوله فذكر
اعاانت مذ" أرغيرمشمر وط بالفع
ا

 0.64يه ( سيذكر ) سبتعظ وهيل (سورةالاعلى) التذكرة (منمخثى) الله
صقل

ات 1ك لوهس

71س

| ونعدك لاطرمّة البسرى فىحفظالوح ااولتدين ونوفقك لها ولهذء التكتة قال |

العاقية ) واعنها (

وسوء

وشاعد عن الذكرى فللا

: .تعالى سيرك لانيسراك عطف على سنقر نك وانله يعامالججهر اعتراض لإنذكر »
 ٠عل ما اسكّتب لك الامس #3ان .نفعت الذكرى  0لعل هاذلهششرطية انما حاءت| 

بعد تكربر التذكير وحصول اللأس عن الع لثلايتعب نفسه وبتلهف عليهم
كقوله تعالى وماانت عليهم تار الا أولدمالد كرن واستيفاف تأثيرالذ2
|[ او للاشسعار نانالتذكير انما يحباذاظن نفمه ولذلك امس 0 0

هلها ( الاعق ) انكر
اوالذى هواشتى الكفرة
لتوغله قعداوة

يسول

الله قبل نزلتفؤالوايد

س«ي9ذكر نكت © سمط ويتقم با ممخنثنالله تعلى فانه يتفكر فيهافيعام

اءنالمغيرة وعتبةون رسعة

حقيقتها وهويئناولالعارف والتزدد  #ونتينها » ونب الذكرى #١الاشقى  6ظ

يدخل نارجه والصغرى

الكافر ذانه اشتى املنفاسق اوالاشتى ءالنكفرة لتوغله فىالكفر * 9الذىيسلى
الثار الكبرى ي نار حهام ؤأنه عليه السثلام قال نارمهذه حرو دن

يار جيم الاوك الاسفل متها ونم لاءوت ها
احياة دقع

!
1

.عن

* #فستريح

 #قد افر من ترك  #تطهر .٠لكام ر وامعص.ة

نارالدنيا ( تملايموتفيها)

.هن
ا
١1
8ز

©
ولايحى » |

الالكية

ااتقوى

١

عليك انكعم

خيراولسيله عليك 000

حى) حإياذةذبءها وقيل

لثامنالتر<ح بين الياة

ره  6هايه وأسانه 0
كراسم ر
تطهر للصلاة اوادى الركاةِِوذ ا 3
من الزكاء او

وقسل

فسريج من العذاب (ولا

توفقك للشمر لعة التدرى ار
هو

الخخيفة السمئة وقيل هومتصل

مترات لدم

ا

الجهر اندرو 5على <يرلل
بالكلامالاول والمعتى أنه بعلم

!ا اذا فرغمنالتلاوة وماكنى مماشرؤه فينفسك مخافة النسان ثموعده فقال ونيسسرك ١

 ١للسترى اى تهون عليك الوحى حمتحفىظه.ولانتساء ف#ذكر © اىفمظ باقر آن أ

“ 9ان نفعت الذكرى  #4اى.مدة نفع الموعظة والتذكير اوالءنى غظ انت وذكر
نل
 ١ان نفعت الذكرى اولم تنفع انما عليك البلاغ  89سيذ» فاه

رن من » اميت من

للشده (قداتع) الالفوز
( هن تزكى)

ارك

تطهر

دن

او تطهر للصلاةاو

.ا ا ادىالزكاة تفعلمن الزكاة

مخشىالله تعالى  9ويتجنها "#اى الذكرى وبتتاعد عنها © الاشتى  6اى فىعل الله
َال ل الذ يىصلىالنار الكبرى © اى النار العظيمة الفظيعة وق لالنار الكيرى

قار الا خرةوالنار الشغرى نار الدنا © منم لإموتفيها #اى سه
لك

»اي حاة لليةشفيه« لزاهعنوس ١ل و قد اف منتزى  *#اى |

تطهر دن الشمرك وقال لاله الاالله قاله ابنعباس وقيل ور اط 6م كان عمله  1دا

وقيل هوصدقة الفطر روى عن ابى سعيد الخدرى رضىالله عنه فىقوله قد انع .ن

| دك قالب صدقةالفطر و وذكراسم ربه فدلى  5قالخرج الى العيد فصلى
لش

ار) سيتعظ بالة0

وبالله (من

ثى)

' الم ولكن 00 0
 :افلم)قدفاز ونا 25

ن اسم ريه ع( وكبر
) وذ ى

للافتتاح فص(لى ) الخبى
١ فذ كر )عط باقرآن
وبالله (ان نفعت الذكرىم

شو ل لا نفع العظطة

بالقر أن وبا لهالامن #شى

الله وهواا  65م (وعنبها» إشاعد

ناللة بالقرإن ( 3الاشتى) ااشق فى عامالله ) الذى الع_لى ||ا

0

لتصدق

“عن الصدقة

و60

دخؤل الثار فىالا ر

)ياة 2-0
(نملاموت فهياا)لنار فيستريج (ولاحى ح

من اتعظ الهرآنووحدانة(وذكراسم) 1مس(زره),الضلوات! لس وغيرها ( فصلى )

0

ل

كاله
0

(اماغاء  0أن ينزه وهذا بشارة منالله لئديه انيحفظ عليه 7
 2لاتنساء ال

3

ا

حتىلا سفات منه 8

ا زء الثلاثون؟ ١الاماشاء الله ان #صاطظط :.لسغ _ .يذهب ه عن تت اناءتت ِ

كيد لاون وسألان
كسان وى حنيدا عنه

0

 7ا

ماترعاء  1ب

-له 0لعل

0 6-5
خضر نه

فقال قلا شى العمل به

يسا اسود وقيل احوى حال هناارعى اى اخرجه احوى هن شحدة حضرته [

قوله فلا تنسئ على النهى

س©نقرئك * على لسان جيريل عليهالسلام اوستجملك قار بانالهامالقراءة  8فلا |
تضسى © اصلا مقنوة المفظ مع انكاى ليكون ذلكآية اخرىلك مع ازالاخبار |

كقولهااسييلااى فلاتغفل

عبمها يستقيل وقوعه كذلك ايضا من الايات وقبل نوماىلالف للفاصلة كقوله |||
السبيلا © الا ماشاءالله © نسيانه بان تنسخ تلاوته وقيل المراد به 4والتدذرة كا

فال مثلك يصدر وقلل
والااف منيدة للفاصلة

قراءته وتكريرمفتنساءالا
مأشاء الله انينسيكه برفع

روى أنه عا.هالصلاة وا|سمأهام افق آبة  5عله فىااصلاة 8

ا

تلاوته () الديعامالجهروء!

وما

ينى ) اى انك نهر

فقَال نسدتهااو
مق

 #ماظهر من

اليهدكن عحافه

القّر ان مع قراءة حير يل

اع درق"

مخافة التفلت والله عام

دنه ودل

جهر كمعه وماف نفسكها

النسيان

2

٠.

لما

دوالكم

وما دعان أو حور ك

فيعلم مأ  0مة صلاجكم مناهاء

و انك

الذكر الاك وقل قدر هلة0

انه عالىجهن

القراءة معجبريل وما دعاك

000 2د

0

لالسرى ©

وعداء الىالخو |
1

قدر اأسشعادة لاعوا م والشدًا وه لاقوا م نمهدى كلثريق من الطاتفتين إسلوك .

سيل ماتدرله وعله ويل قدر الير والشمر وهدى اليهما وقيل قدر اى اعطى

بدعوك الىاله راومالةرا

كل حيوان ما يحتاج اليه وهدى الانعام وسائر الْيوانات اراعيها وهو قوله تعالى

فىنفسك مخافة النسياناو

#3والذى

إعام مااسررثم ومااعلام

اخرج المرعى  34اى اندت العشب وما ترعاه الانعام دن اخذضر واصفر

ظ  2دض وغيرذلك  #9شل © ببنى المرعى بعدالخضرة © غثاء #إهشىها _

ذفن اقوالكم وافعمتالكم

راه ؤوق السيل #ادوى »©أى اسود بعد الخضرة وذلك

ومااظهن؟ وما لطن من
ا 75

احوالكم ( ونيسرك
للسرى) معطوف

0

فى النسيان رأسا فان القلة تستعمل فالننى

معزت

ا

اذا وت

ودس

اسود * قولهعنوجل #سقريك» اى نلك القرآن

| بقراءة جيريل عليك  8فلا تنسى © بدنئ مابقراً عليك وذلك اانلنى صلىالله عليه

على

رغ
وحلم كان اذا تزل حبريل بالوجى لمم

ستقرنك وقوله انه يعلم

اللهصلى
هن آخرالاية حتى يتكلمرسول

الله عليه و0بلاولها مخافة ان ينساها فاتزل الله تعالى سور يك فللا0

فنك

فه_دى فين الحكذر
 00تألاونه من
العلد ذلك  0اللا ماضاء ألله  5لعى أن لياه وهومائ الله

والاكآن اعفن والعر

ورفعه من الصدور

( والذى اخ ج( 5

ا

بالمطر ( المرعى ) الكلا

) 0دوق)

حد مثعائشة رخى الله عنه
اقاات ”عمرسو لالله صلى اللهعايه و

رحلا 8

ناكا

لشمع ولميشأ اللهان ينسيه شيا هذانه !عاامرك يعنى مانلقول والثعل#وماتخق ١
0

يمن متهاوالممنى انه تعالىليخللالسم ,والللاية ف وتنشراةالنيرى 6أى نون أ
:

سنعلك يماحمد القر ان وشال سيقرا عليك جبريل القر9أن(قلاشى الأماماءالله) وقد اءالله
|ىق

فسوارة

وفى رواية كنت اسقطتهن منسورة كذا اذرحاء فىالصحبحين وقرلل هذا الاستثناء

أسود اذا حال

عاءهالخول ( سنةر نك

2م  5ره العد ذلك يما2

1

باللبل فقال  7الله لقد اد كرى كذا وكنا آكبتةتت انسنها منسدوزة كذا وكذاا |

الاحخضر ) مله ) اعد

حضاة ( عل

وقيل معاء الأناعاء ألله ا

ل

القن ا
دن

١

(علك)!

0

ليةقمونل والفعل .
الان
فاامليننسى صلىالله عليه وسلم ب«د ذلك شيا منالقر آن ( انه بعلاملجهر) الع

محدثءه شلك
(ومائذق) «,ااخنى دن |أسمر الم

لحك و يسرك اليف

سمو نعايك شيايغ الرسالة وسائرالطاءات : .

 :ورةالاعلىمكة وهىأسععثسرة آية ( 7سم اللاهلرحمنالرحم ) (سعاسمر بك الاعلى) زه ذاته عمالايايق به
شنر 4-ف -2 89الاعلى بنى لاو س(ورة الاعلى ) الذى هو القهر والاقتدار
والاسم صلة وذلك با
لاععنى العلوفىالمكانوقيل
قل سحان رابلىاعءلى وى

امهالا را واللكرير وتغبير الذية لزيادة 8 5عل اىلنىسراف تعالى عليه
وسام  710بنورةالطارق اع ط ذالم اعدف كن شمقالشماء عفر عسات
 2سورة الاعلى مكبة وانها لسع عشرة

الحديث لائزات قال عليه

*

السلاماجءلوهافى جودك
( اخلذاىقفسوى) اى

و سبع اس رميك الاعلى  'زء |اسمه عن الالحادبالفتيأهويلات الزائفة واطلاقه | خاقكلثى” فسوى خلقه
دعل

به سواء وذ
على غيره زاعما انهما قه

تموية ول اكه سانا

و جه التعظيم وفرى' سعوان رن الاعلى

وفىالخديث لا 'زات فسبح بام ربك العظم قال عليه الصلاة واللام احعلوها فى |

غيرماتم ولكن علىاحكام

ركوعكم ثلا نزل سبع اسم ريك الاعلى قال صلى اللدعليه وسام اجعلوها فى ودم

واتساقودلالةعبىاءه صادر

وكانوا بولون فالىركوع اللهم لك ركمت وفىالتجود اللهم لك “عدت  #الذى
تون © لق كل ني" فلاوى ككلقة بان مل لذاهاله باق كاله ويم معاشه
© والذى قدر  #اى قدر اجناس الاشياء وانواعها واشخاصها ومقاديرهاوصفاتها

عن عالمحكيماوسواء على
مافهمنفعةو مل (والذى
قدرفهدى) اىقدر ذكل

وافعالهاو اجالها وقراً الكسال قدر بالتخفيف  8#فهدى  #فوحهه الى افصاله

حنومالتلحه فهداء اليه
ا

وعرفه وجه الانتفاع به

سحوانه وتعالى أعلم عراده

اوفهدى واضل ولكن

 0لفسيرسورة الاعلى وهى مكة ولسععشرة آبةواطتان وسيعول د
« كلة انان

واحدى

قر

نادف

ش له يضل

يونا 4

8

ساس

سردن

كل ا لكتناة
هن ك0

هن يش 0ا قدرعلى

ظ. .نالور الى اد ان
قم الاكاللى وهودول

ماعة من التكابة والتان بدلعليه ماروى عن انع.اس  1ا

ا

عليه وسلم

ىها مكية
فناالاعلى وه كل

آياتها تسع عشسرة وكلاتما

 3 1اسمريك الأعلى فقَال سان رف الاعلى د ره الغوى بأسئاد الثعلى وقيل
شر

معناه تزه ربك الاعلى عما يصفه المهدون فملى هذا بكون الاسم صلة وقبل معناء تزه |

تم
اعيلة ر
ابعكلى بان ذكرءوانت لهمعظم ولذكره محترم وقال ابن عباس بم اى

اتنانوسيعونكلو حر وفها

ماثان وا ربعةوثمانون ©
(بمالله الرحمن الرحيم)

صلل باص ريك الاعلى * عن عقة إن عامس قال ذا زات ع اسم ريك العظيم قال |

وانتاده عن ان عبائ

النى صلى الله عليه وسثل ا<ملؤها فى ركرعكم ونا تزاتسخ اسم ربك الاعلى قال

فىقوله تعالى س(بع اسم
ربك الاعلى ) ول صل
ياعخد"يأمس رانكالاعلى
اككر وقالكاةكر

رن
فسوئ

فى #ود؟ اذر<ه

|وداود  3الذى خاق فسوى  0اى خاق كل ذى ا

اليدن والرحلين والعئينوقيل

خلق الانسانمسةويا معدك

القامة وهوالذى

قدرفهدى © قبلقدر الارزاق وهدى لاكتساءها وقل قدر لكلثى' شكله فهدى
باعقرد بويد ريك و شال قل يامد سعحان رن الاعلى فىالعجود  0لذى خاق )

ذى
ااءل(
واعض
والرجلين والعيئين والاذنين وسائر ال

اكت نان

الككر الذى وشال قدر ذاقه حمنا اودمعا

ا

ذىردوح ) شاوى ) خلقه باليدين

قدر) حءل كل ذكر وااتى (فهدى ) فعرف والهم
اوطويلا اوقصيرا وشال قدر الشكادة والشقاوة لخلقه

من الاعمال ) ثاله ( اللا كان (منقوة) فىنشفسه على دقع ماحل نه (ولاناصر ) لعمثة ويدفم

!| 05عا

عنه

(الارض ذاتّالصدع ) هو مانتصدع عنهالارضمنالنبات (اله)
ذاتالرجع) اى المطر و“عى به ءوده كل حين و

انالقوان (لتولقصل) فاضل بالق والياطل كاقل له فرقان ( وناهر ,الورك ) بالل رالا
كله ودن عوقةه وقد وصفقه الله بذلك أكون  5 4فى الصدور

اوتدنة مزاح ) انهم ) ا «الثلانونا ا 1

معظما فىالقلوب رشع ؛4

4

000

قاريهُ وسامعه انيلم مزل

(مكدون كد[ ) ستلون المكايد كك

وك 7
تقمر
|اعمال وماخنت مها وهو طرق لرجيمه لإفاله >فاللإاشان لل
انطالامىاللهواطفاء نور ال
الحق ( وا كد كدذا ( | منعة فىنفسه بنتنع بها  #9ولاناصر © ينمه #9والسمساء تذاالرجع * ترجع فكل
واحازهم جزاء دهم

دودة الى الموضع الذى "تمرك منسه وقيل الرجع المعار “عى به كما عى

باستدراحى لهم من حرث

االشعران مميل الماء .هانمار ثمراك
تغاى بجره وقتا فوقتا او للااقيسل بون و

اونا لازالله

لالعلون فسعىجزاءالكبد الموالارض وعلى هذا موز انيراد بالسماء التمماب  #8والارض ذات الصدع
كدا ماتعى حزاءالاعتداء مصاوع عنه الارض منالنبات او الشق باللنات والعبون  8انه © انالقر ان
والسئةاعتداء وسيئةوان

|  #لقول فصل » فاصل بين الحقوالاطل  #8وماهو بالهزل »© ذانه جد كله

ورا©كد
لميكن اعتداء وسيئة ولا  0الهم #بنى اهل مكة  8بكيدون كدًا © فىابطاله واطفاء نو

إطالاق هد الوسف

علىالله0

الاءلى وحه

الحزاء كقوله نسوا الله

نهحميث لاحتس.ون هفهل
كدا» #واقابلهم بكدئ فىاستدراحى لهم والتقاعى من

| الكافرن »* فلا تشتغل بالانتقام منهم اولا نستيل باعلاكعم  8امهلهمرونا 6#
سرفيكؤون زينا فىوجوه وشمْنا فى وجوه إعنى وى الترائشضكا امكان وجهه

فنسهم مخادعو نالله وهو

خادعهم الله إسمزئ بهم
ف(هل الكافرين ) اى لا  ١لهذا الأفنانتكن ث 9منقوة اى بتع مهامنعذاب الله00 
«شمرفا مسكثيرا بومالقيامة ومن ضيعها او التقصمنها كان وحهه اغسبير  3اله

اى بنصمره منالله تذمكر قمعا اخرفقال تعالى و المعاء ذات الرجع  *#اى ذ

ندع هلاكم ولالستيهل
به امهاه-م  /انظرهم
ظنين
لففبي
لاا
اوخ
فكرر

ا

المطر تعى نه لابه 1

يحم

وتكرر #والارضذات الصدع»  8-3واشدق

لنول
| عنالنبات والشحجر والانهار وجوابالقسم قوله تعالى* 9انه * يعنى القر أ

وىد تفصلابليناق والاطا02
ااى إن عل
لزيادة التسكين والتصبير  ١ف#صل
(رويدا) مهلا يسيرا ولا

اى

بالهزل © اى باللعب

والباطل © انهم 4يس متغرىمكةو«كدو يدل » يق عتاون الك

يتكلمها الامصغرة وهى صبىالله عليهوسام وذلك حين احجتمعوا فىدار الندوةوتغاوروا نيف وأاكاك
إعنى اجازيهم علىكبدهم بان استدر جم لمانلحميعثلونفانتقم مهم فىالدنيا بالسيف
هن رادت الريج رود رودا
وفىالا خرة بالناريه فهل التكافرين  6اى لاتستيلولاتدع  0قال ابنعياس
مركت حركة ضعيفة
| هذا وعيداهم منالله عرو حل لماامه بامهالهم بين انذلك الامهالقالفقالتعالى

غيره (فاله ) لانى طالب
(منقوة) منعة نفسه

و أمهاهم رويدا  0لعنى ولبلا فاخذهماللهنوم بدر ونس الامهال ايه الستف وألله

 1والحسئا ,ذا تالرجع ( 7
|1

واحعان لفك المعا ناما

إلعك عام  0والارض

ذا

ولهذا كان القسم (لقولفصل) سان <حق وشال

( كيدون 0

الحعاء إذات المعار انفد العاز

الصدع( بالننات والزدوع

0
ىلقر ا
وشال ذات الاوناد ( انه ( -ف ا

حكمه ن الله ( وماهو الهزلك) بالياطل

لصاءون دعا قلنقرههم وهو

سعانه)

,لناس عن هد
دعم ا

وشال بريدون وتلك وهلا كك فى دار الندوة ياعد ا مدا

الكافرين) فاحل الكافرين (أمهلهم) اجلهم ( رويدا ) قلياد الى بوم بدر

) 0انهم ( أ ى

اهل

2

صلى اللهل وسام والّر 0
ير قتاهم ياد بوم بدر فيل

7

 3على كل نفس حاف |امه

بالنظار مه

 1انم

الى حافظه الاماسسره فعاقيته وثم خلق استفهام اى دناى

١19فقة اصاحبه 4
مدفتقي
لال
افو
افيه د

انشاء قادر علىاعأدنه وحزاه

فتمللوم الحزاء ولأكلى

) حَاةى

مزماء دافق ) والدفق صب

غى” خاق

والا 5-المولناء

<وايه

حاز

(سورةالطارق؟

وع ن لعضص اهل الاغة

دفقت الماء دفةا صبنته

 --أن كل لسن عليه حافك  2وض ة الانسان بالنظر فى مده ل حة اعادته

ودفق الماء سنفسه

ا فلايبلل على حافظه اللامأسمره فعافيته #خاق منماء دافق يه<دواب الاستفهام وماء

اى

انصب يوشل من ماءين

فىق وهوصبفيه دفعوالمراد الممتزج منالماثينفىالر حملقوله  9مخرج
| دافق يدمنذ
انلكو اتات  4من يعقكار جل وترائالمراء وهعظامصدرها ولو

لامتزا»ا
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:بايلننة والنار كو ى فاذا ارادالمؤه ا

باب

0ا
0لالىايالحنة
يلكللذكفاار

1

ْ اطلع عليه منتلكالكوى وهو يمذب فيضحك منه فذلك قوله تعالى فاليوم الذن |أ “لفكتال لهمهم هلوا الىا :طنة
م

1

45

9

ا

5

| امنوا هن الكفار لمعم ون ظٍُعلىالارائك  3جمعاريكة هوالسر  7ويتذذفى ١حة
|'وهى الكلة بزين بها النت وارائك الحنةهن الدر والءاقوت

 #ينظرون

نى
بعه
© ل

ا|ليم وهم افلىنار يمذبون قالالله تعالى 0هل ثاولبكفار  6اى جو زذ الكفار

او

05

0

أو الها اعلق

دولهم “تك

المؤمئون

مهم (حل ثوبالكفار

(واذاانقلبوا) انار اللكتان رالادلالاو" وحنو( ذكيين))مين  872زائم عالمىؤمنين

 :واذا رأوهم ) اتاب الى اصلللىهعليه وحثم ق(الوا) يمنىالكفار (

انهؤلاءاد)ابالانى عليه اللسلضامال
(ون)

عانلهدى ( وما ارسلوا اك -اهاوا عاللىمؤمنين ( حا
وفظ
لين
اع)لمهاملهم (فاليوم) وهو يوءالقيامة (الذرن

انوا)» مد عليه السلاموالقر أن وهو على واكابه (منالكفار) على الكفار (#حكون علىالارالك _ي على

السرر ان ١ زاون)إلىاهل قار لون الن
فكارال(هكلثفوابر) هل جووئ الكفار قالا كُرْءَ

خامه سك ) نتم اواليه بمسك بدل الطين الذى 0
لاكحاءه أوقتاءة فك

مقطءه راة مسك اى ت<ود

بالخارعةالى ارات

عند بحاعة شر به خاعه على وق ذلك )

فارع اراغون ايكون

زه

ختامه سك © اىعطتوماوانيهبام ك مكنالطين  1ل لنفاسته اوالذى له

اتيك غواليات
0

وااحة املف

«كدرءالللدونة النافت 1

الردقاوالنعم (فاينافس

اب فالىدنيا امياللهتعالى الم عليه اكراما

ام اى مقطع هو رانحة السك وقر الك انق خاتمه لمعالتاء اى ما عم بهوشطع

اجالرحيق
أ

) هن تسسانم) هو عام لعن

0

د #0

لعى الرحيق اوالنعم  8فلءةمافس

ِ وماحه من سكيم

ص لعين لعيمأ عت

قم

الارتف.ون

لارشاع مكانها أو رقع ةة شمراءها

عينا يشرب بهالمقربون © فانهم بثوسنرها صصرفا لانهم لميشتغلوا بغيرالله وتمزج

لعيها بعرت بالتسكم الذى

هو مصدر ته اذا رفعه

اسائر ااهللنة وانتصاب عينا على المدح اوالخال هن نيم وا!لكلا افلىباء كافى

لانها ارفع شراب فىالنة إشرب !بهاعبادال  #انالذن اجرهوا  9نتى رؤسناء تريش ك9ن#وا .ا!رةا
اولاانها ناتيهم منفوق
آمنوا !تحكون  9كانوا يستهزؤن بشقر  1المؤمئين واذا موا بهمبتغامزون ©
وننصب فىاواليهم(عبنا)

الى انشك تمه الارار فان قل تت

حال او نصب على المدح
( قرت 0

قدقال

ىسووة

عمد صلىاللهعليه وسام وانهار

سع بينالابتينقلت محتمل ان يكون |
ايق
من حمر والنهر لاككتم عليه فكيف طر

اى منها

المذكور فىهذءالابةفى اوان مختوم عليها وهى غير تلك ار التى فىالانهار وانئما

(المقربون») عنابنعباس
وان مسءود رضىالله

حتم عليها لشرفها ونفاستها  9ختامه مسك »© اى طينته التى م عليه بها مسك

عنهم يشعرها المقربون

مخلاف حاملردنيا فخاتنامها طين وقال ابن مسعود مختوم اى نمزوج ختامه اى اخر

طعمه وعاقبته مسك وقيل بمزجلهم بالكافور ويتملهم بالمسك #9وفىذلك فليتنافس
المتنافسون © اى فليرغب الراغيون بالبادرة الى طاعةالله عن وجل لبحصللهمهذا
القيرات اختوء امك وقل امل كن الي إل الذى تحرص عليه توس |
الناس ويريده كلاحد لنفسه وينفس به على غيره اى يضن ويعخل فرومزاجه من

صرفا وتمزج لاصاب

اليمين(انالذن<١رموا)

كفروا(كانوا منالذين

شرا تككزن) والديا

تسنيم  #اى شراب بنصب عليهم منغرفهم ومنازلهم وقيل يجرى فىالهواء مسها

استهزاء مهم( واذا موا

قصب فىاوانى اهلالْنة على قدر ملئها فاذاامتلا ت امسك واصلهذه الكلمة هن

بهم يتغامرون ) لشسير
بلعضهم الى بعض بالعين

العلو ومئه سنامالعير لاله اعلاه وقيل هوشراب امعه قسنم وهو ٠.ناشرف شراب

( حتامه ) عاقيته ( مسك

اهللْنة وقال ابن مسءود وابن عباس هوخالص للمقربين يشريونه صرفا ويمزج
لسائر اهللجنة وسئّل ابن عباس عن قوله تمسننبم فقال هذا مما قالالله تعالى فلا |

وفىذلك ) ثها ذكرت
فى الة ( فليتنافس

تعام نفس مااخنى لهم هنقرة اعين  #عينايشعرب لها  3اى منها وقل شيرتها

 9القربون  6اى صرف © وقوله عن وجل فل أن الذين اجرموا © اى اشركوا

الكافيايون )ا ليجل

.يعنى كفار قريش ابا جهل والوليد ين المغيرة والعاص بن وائل واصخابهم من مترفى
العاملونوليتبدالجهدون
اهل مكة «كانوا منالذين آمنوا  #اى من عمار وخباب وصهيب وبلال واكتاهم

واسادر المبادرون ولساذل:

من فقراءالموؤم:ين  3تحكون  0اى مذهم ل

المساذلون ( ومْاحه )
خاطه ( من سايم عنا)
يصب عايهم معندجننة"(

مم س2واذاصوا م «

|

اشرق ) 1مها هن عينالتسخيم ( المقردون ) ا<لىنةعدن صرفا

بلاخاط ( ان الذبن احرهوا (

شار

 1ا<نوهل واكابه (كانوا من الذن انوا ( على الذين موا على واصكاءه

5تكرون وقواعة (كلد ) ردع ءعن التكذ ب ( إن كتار” الأبران )

 0العذاب هو الذى كتتم كدان به

كرفىمقابلةالتجار وبين القوار
اشاكتب من ا الاءرار المطيعونالذبن لايطففون ويؤمئون بالبسث لانه ذكر
الهم المكدون  2الدرن وعن اسن

البى الذى لايؤذىالدذر (ابىعا0

ه5
6ه /ا
كل ماعملته االاككة وصلط_ .هز

 .تقول لهمالزيائية  9كلا  #ك5

هو عاملديوان اير الذى دونقه

اللقلين م'ةول هن «سورة المطففين» جمععلى فيل هن العو

للاؤل لعتت بؤغدالا وار  5عقب نو اعلاقهار

اشكارا بان/١:طقف  0والاشاء  7اوردع ءاعلنتكنيب 8هانكتابالابرار ل
عليين وما ادراك ماعليونكتاب مىقوم © الكلام فيه مام فى أظيره © بشهده
المقريون »© مخضرونه فحفظونه او يشهدون على مفياه بومالقيامة  انالابرار.لق

تعىبهلانه سايلبار شاع
الى اعلى الدرحات فاىلنة

المتابة حيث 0د

عمالعالىرائك © عالىاسرة فىحا_ال  8بنظرون © الى ما يسسرهم مالنيم

الكروبون تكريماله

تعرف فىوجسوههم نضضرةالعم © لشجة تنم ورهاوتر اسيوك

) ما الذى

8

عرف على بناءالمفغول وأضمرة بالرفم  9دفول الى  6شراب خالص  8مختوم
 1 020اسلاعضكا نو هه القجار .ن أنكارالبعثوقيل كلا اىلابوٌ مون بالعذاب

الذىبصلونهنمبينملحكابالابرار فقالآءالى #إوانكتابالابرارانىعل.ين © جمععلى
هنالو وقيل هو «٠وضوع على صفةاجع لاواحدله من افظه وتقدم .ن حديث
عداسن هواوح

البراء المرفوع ان عليين فىالسماء السابئة نحت العرش وقال ابن
من زبرحدة خضراء معاق نحت العرش اتمالهم مكتوبة فيه وقيل هو قائة العرش

 0وقال اءنع.اس فى وابة عنههى الزة وقيلهى سدرةالماهى وقيل بوئاه علو بعد

علو وشرف عد شرف وتيلهىصمىاتسعالة محفوفة بالحلالة وقدعظمهاالله واعلاها

ف وما ادراك ماعلرون © تنبيواله على عظم شأنه 9وكتاب عقوم  6ليس تفسيرا
اعلبين والمعنى انكتابالابرار كتابميقومفىعليين فيهمااعداللهلهم فىالا خرة “ن
الكرالة وف لسك ب فيهاعمالهم وعلبونالمللائكة وضده “عين وهو ا»بلليس

) وما ادراك

اعام كياد (ماعليون)
اذى هو( كتابعسقوام
يشهدهااقر ون) عت

الملائكة قلى بشهد عمل
الاإرار مةر بوكلسعاء اذا
رفع(انالابرار افىنعيم)
لهم فىانان ) ال

الارائك ) الاسرة فى

الحجال ( ينظرون )
الىكرامةالله وأمحمه وال

اء_دائهم كيف يعذون
) عرف

وحنوده ِ يشهدهامقر بون 6يدن الملاكةالذينهم فىعايين يشهدون امىحضرون

ذاللكمكتوب ومن قال انهكتابالاعمال قال يشهد ذلك لكاب اذاصعد به الىعليين
المقرون منالملا  5رامةالمؤدن * قولهآءالى(انالابرار» ياعلمنطيمين لَه #انى
0

ىلاسس مر فىالجال . 8نارون»
اعنى أعم اللنة عن الارائك  6جمعار كةو ه ا

وف النار وقيل
أى ألىه اعداللهاهم من أي الحذة وقدل.نظرونالىاعدا م مكيف يعدي ن

ينظرون الىر بسهعامنهو تءالى (إتءرف فىو جوههم نضر يك يادننىك اذارابتهم
تعرف الهم من اهلالاعمة لتمارى على وجوههم ه نالور والحسن والياض قيل

ىح  :والسرور فالىقلب)  #سقون مزرشيق © يب ار الصاقة
به /
دى
امس
انل'نعت
ا|للبية البيضا ع « ع 2ختوم © .ينى تم على ذل81كالغمراب وفمنع م
111
وهوعليون

فى وح-وعهم

نضرة النعيم( لمحة لتحم

وطراوته ( يسةون من
رحيق

02شراب خالص

توم
(
لأيكون (كلة ) حا يامد
( انكالاابءرار )اعمال

الصادقين فيايمانهم ( لفى
عليين وما ادراك )ياه

نعل

ان

شول اعمال الابرار مكتوبة فاوح من زربرحدة <ذضمراء ذوق الشذاء|:اساسة عت عرش الر من

(بشهدهااةر:ون)

دربو

اه لكل سعاء اعمال الابرار (نالاارار)

الصادقينق اعانهم وهم الذن لابؤذون

الذر (افىن٠م) فى حنه دام أعيمها (علىالارابك) علىاأسسرر فىا وال ) سنظرون ) الماهل الار (نترف ( باغ#د
(فيوجوههم) و<وه اهل الغخنة) أضرة النعم) حمسن اأنعيم(سقون) فيالهة (منرحيق) دن حمر( مختوم) زوج

فانوجد بعدذلك قسوة (الجزءالثلاثون) فليترك الادام ك(لا ) <ظير  >74ردع عانلكدب الرائن عاللىقاب
( م عن دءوم) عرنوه
حور و3
رلهم (

وان لماادى 4م الى هذاالةقول بان غلب عارهم <بالمعاصى بالانهماك فيه-ا حتى

ضار ذلك صدا على قلو بهم فعمى عليهم معرفةالحق والباطل فانكثرةالافمال سبب
لحوءعون وللدي المنع  3لالملكات م قال عليهالسلام انالعد كما اذنب ذنا حصل فى قله نكتة سوداء
اقلازلجاج فالا بة دابل
تبىود قله والرين المدأ وقراً حفص بلران بأظهاراللام وقراً خمرةوالكانا
على ان المؤهئين  دون  0بل رين بالاماله © كلا #ردع  :نالكسب الرائى ف انهم عن رحهم وددد
ربهموالالايكون عخصيص | محجونون ف#لا يرونه مخلافالمؤمنين ومنانكر الرؤية جعله تمثيلا لاهانتهم باهانة
مفيدا و قال الحسين بن
ربر »م نمناهم
عهم
وو
ارحة
لا
هذا الذىكننت بمه تكذبون ©
الفضل مافباهلمدئيا |ا|صالوا اللحميد©خلور 0
0
ا

 3نالدذول

على الملوك اوقدر مضافا ٠2

7002-2
:

0

عن رؤته وقال مالك

| وقال حديث حسن ع

0
واضلالران القلنة ومعنى الابه

إنانس رءهالله 1حب

على فوم

اعداءه فلم يروه -#لى

عباس ران على قلوبهم طبع عايها وقيلالرين ان يسود القلب من الذنوب والطبع

لاوليانه <تى رأوه ويل
عن كرامة لهم لانهم فى

اللا امستكريا ف
فتدتوا فىالا خرة عن

كرامته ##ازاة والاول

اصع لانالرؤية اقفدوى
الكرامات والحجب عنما

واحاطت بها وقللى هو الذنب عاللىذنب

والمعاصىغلءت

أ انيلع اللهعلى القاب وهواشد

م زالرن والافمال د

<تى عوت القاب وقال ان

د نن االطبع وقل الرينالتغطية

والتى انه يغشىالقلب دكواءلصدا فبغطه فشد ذلك يمو تالقلب © 72قال ابن
عباس يريد لايصدةون وقل معناه لدس الامى كاشّولون اناهم فىالا خرةخيرا

اثسمتأنف فقال تسالى  9انهم عن ربهم يومعذ جوبون © ولى كعرنامته

| ورحمته ممنوءون وقبل ازالله لا ينظر اليهم ولا  0وهذا القطير فيه شيف |
اهن بير دليل وكذا الوجهالثانى
لظعن
اول
| حمله علىمئعالكراوماةلرحنة فهو عد
فان من 2ت عن الله فانالله لاسنظر اليه نظر وح  00 1رركه والذى ذهب اله

دل الحجب عن غيرها

الل النشرن ١6م  0-0عن رؤية اللهوهذ عي"  0احج عدا اله دن

( نمانهملصالوا الجحيم)

انيتالرؤية للمؤمنين قالوا اولاذلك ليمكن لأعصيص فائدة ووحه آخر وهو انه آعالى

ْملعدكو نهمو بين

0

الحجداب فىمعر ضالوعيد والتهديد للكفار وماك نْ وعيدا وهديدا للكفار

لاجوز حص_وله فىحقااؤمئين فوجب انلاحصل هذا اخجاب فىحق المؤمنين

عن دبهم لداخلون النار
ث(م شالهذا الذىكام

قااللحسن اوعءلم الزاهدون والعابدون انهم لابرون رهم فالىمعاد لزهقت انفسهم

به تكذ:ون )لإ هنا

ىلدتما عن تحويده اهم لك ذرة عن رؤنته وسئل
فىالدما وقل  6نجهم ففىا

رك(
لوشنف
اعمل
وي

كاد)

حقايامحد( انهم ) يعنى

؛قَال لما حر الله اعداءه قامروه “لى لاوامانه دى و
مالك عن هذءالا بهذ

وقال

الشافنى فىقوله كلاانهم عن رهم .ومكذنححونون دلالة على ان اولاءالله برونالله

المكذبين بوم الدين(ءن

حل

م
دظرهال
رهم ) عىنالن

بعكولهم _ ودين
الكفاار مع

دلاله ا

قوما بالط

61

عن الله لبخلون

ثمم اخير أ
على ان قوما برونه  4-5م
النار

ؤقال 0

دن قائل و  3انهم

والىلهم الخزنة © هذا ©
ل|صالوا  4اى اك « نم شالتق#
(.يومكة ) يومالسداءة
اى هذا العذاب  #الذى كتتمنه تكذبون » ساق الما
( نحجونون )للممنوعون
(انهماصالوا 7-01 ”,/
كا
نعظنر ارلبهم ثم
والمؤمنون لااجلو ز
لهم الزبانية اذا دخلوا فيا .ه(ذا الذى كم به ) هذا العذاب هوالذى كم باهلفدىنيا( تكذبون ) اله

وفسر “ينا بكتابمقوم فكانه قيل انكتابهم فكتاب عقوم فامعناء قات سحجينكتاب جامع هو ديوان الثعر
دون الله فيه اعمال الشياطين والكفرة هنالجن والانس وهوكتاب صيقوم مسطور بينالكتابة اومعلم يعلم
هنر آه انه لاخير فيه منرم الثياب علامتها والمدتى انماكتب من اعمال التكار مثيت فىذلك الدبوان وسعى
سينا فمرلامنالجن وهو الحبس والاضيوق لانه سبب اليس والتضيدق فىجهم اولاله مطروح تحت الارض
السابعة ففمكان وحش مظام  70412وهو مسكن اليس (سورةالمطففين) وذريته وهو اسم علم
الكماة او معلم بعلم دنر أه أنه لاخير قبه فعيل

مسسممدا
م
الحين لقب به لكان لانه

منقول رت وسف

5
طانم
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يذهو زعنا وان منثئ'

والسلام انى احب ان اراك فى صورتك التى تكون فها فىالسماء قال ان وى

على ذلك قال بلى قال فان تشاء ان الل لك قال بلاطم قال لايسمنى ذلك قناجلى
قاللايسعنى ذلك قالفءرفات قال لايسدنىذلك قال بحراء قال انيسءنى فواعده ترج
هو
النى صلى الله عليه وسلم فذلك الوقت فاذا

3

تجشعزشة وكلكلة يه  0000وا مغرب و

ود اقلل هن حال عىفات

فىالسماء ورحلاء فىالارض

فرلآاء ا صلبىىالله عليهوسلم خر مغشيا عليه دول جبريل على صورته وضعه
الى شدره :وقاك ]ماعد لقم شك ورا ان

م

00

الأعنندا ( انهو الا
ورجلاه فى وم الارض ال_ابعة وارزالءرش لكعلاىهله وانه لتضاءل احيانا من
ذكر للدالمين) ماالقران
مخافةالله حل جلاله و علا علاؤه وشأنه حتى إصير كالصهو بعنى العصفور حتى
الاعظة للغلق (ان شاء |
ماحمل عنرئن ربك الاغظمته  9وما عو  ##يتى مدا صل الله علة 5
ملكم)دك :من العالمين

اء
مير
س وخ
لحجى
االو
عاعلللىىغنب © اى

 ١انإستقيم ) اىالقر ان
المرتفع ( وما هو) يعنى

حمدا صلى الله عليه و-ام
 0على الوب ( على الوحجى
)0بلظنين ( ىم وشَال

اعميل انقرات بالضاد
(ما هو ) يعنىالقر ان
و

شول شيطان رجم )
(
“عرد لعين اسمه اأرى

(فأن بذه_ون ) هن

وما اطل8ع عليهتماكان غايا عن

لشي والانماء و بين  0فرى بالظاء ومعناهم يهم والمظنة الهمة وقرئى'

ضنين بالضاد وعطاء كيل مولا بأني عهام لقب ولاعلبه عليكمورك بهول
2

كايكم الكادن ماعيدة

الغلاء دل

دى

لأعهم لماعخلوه واعًا أمهوه

ناخد عليه حلوانا وهو
فى الله عه

اجر ةالكاهن وقراءة

كلك التهمة واو اراد ل

لقال

وما هو بالنؤب « وماهو © يمنى القرآن  9بول شيطان رحيم *ياعنناىلقر ان

| ايس بشعر ولآكهانة كاقالت قريش وقلى كانوا بقولون ان شيطانا باقيه عللسىانه

فنواللَ ذلكعنه © ذاين تذهبون  »#فابن تعدلون عنالقر أن وفيهالشفاءوالهدى
والسيان وقيل معناه اى طريق تسلكون ابين من هذهالطريقة التى قد بذتلكم

« ان هو » يمنى مافىالقر أن  #الاذكر للءالمين  #اى موعظة للغلق اجعين

غذابالله بامعشر الكفار
واعسه ونهيه وال فنأتذهبون مناين تكذبونو قال فاين تميلونعنالقر ان فلا تؤمئون به © ( العبد)
( انهو ) ماهو يعنى القرآن (الاذكر) عظة املنله (للعالمين) ان والانس (لنشاء متكمياصنتقيم) علىما ,ااملله

1ءشي
اتكفع ب1ه1م بميانس ان
2ع لشافالحقاوششمم اعلليكه وان
9سساكنكةشاء1مك 1م انس اتلوقم ت#حا6اشى ش
سئة_
| الك

|| ولاكاناقالالصج بلازمهالروح

ادن ان ((لقول سوال )

والنسيم نجفعسلذاللكهمجازا وجوابالقسم

| إى حبرل علتةالسلام واتما اضف القر ان اليه لانه هوالذى تزل .ه (كري) عند ربه ( ذى قوة) قدرة على
هاكلف لالجز عنه ولانذعف

 1-هت

هه

ليد ذىالءرش)

ره

 -ورة عند الله ( مين ) ذىحاه

كمو
ب ممسص
«مسصمسه
ي

© انه © القر آن © لقولرسول كريم * يعنى جبريل عليه السلام فاندقاله عنالله
تعالى  8ذى قوة ##كةوله شادليىدالقوى  #عند ذىالعرشمكين » عندالله

ومنزلة ولا كانت كال
المكانة على <سب حال

]| ذى كانة ط مطاع  فىملائكته هلثمامين © على الوحى وثم محتمل اتصاله با

المكين قالعند ذىااءعرش

| قبلهويا بعده وقرى' ثمتعظيما للامانة وتفصيلالها علىساثرالصفات  #وماصاحكم

ايدل على عظم منزلته
ومكانته ( مطاع م( اى

والسلام ح.ثعد فضائل جبريل واقتصر على نتى الجنون عنالنى صل التلعهالى
| عليه وسام وهوضعيف اذ اللقصود منه أنى قولهم انما يعلمه بشمر افترى على الله

فىالسعوات يطبعه هن
فيها اوعفد ذاىلعرش

رآسىول
قد و
ل©
| اكذيا امبهجنةلاتعداد فضلهما والموازئة بنهما  ولقد روآء

اوعتدالله نطبعه ملاككته

نجنون  3تبتهالكفرة واستدل بذلك.على فضلل حبريل على تدعليهما الصلاة

اعلللجهيبرهياللسلام ف بالافق المبين © مطلع الشمس الاعلى
اقبل وبدا اوله وقيل اسفر وفى تفسه قولان احدها ان فىاقبالالصبع روا ونسيا
| لخمل ذلك نفسا على الازاثانى انه شههالايل بالمكروب الحزون فاذا تنفس وجد

راحة فكانه تخلص مانلزن فعبر عنه بالتنفس فهو اسستعارة لطيفة ولا ذكر

| المقسم به البعه بالمقسم عليه فقال تعالى #9انه © يعنىالقر آن  9لقول رسول
||كر © ينى حببل عليهااصلاة والسلام والمنى انجبريل نزل به عنالله عزروجل

© ذى قوة  *#وكان منقوته اله اقتلم قرى قوم لوطالاربع منالماء الاسود وحملها
على جناحه فرفعها الىالسماء ثمقليا وانه ابصر ابليس يكلم عيسى عليهالصلاة

المقربون يصدرون عن
امه ويرجعون الىرابه
( مين ( ع

الوجى

( وما صساحكم ) يعنى

مدا صلى الله عليه وسام
(تجنون) كاتزعم الكفرة
وهو ععاف على حواب

القسم(ولقدن  14ران
محمد <يريل عليه السلام

والسلام على بعض عقاب الارض المقدسة فنفضيه ميزاحه لتحة القاه الى اقصى جبل
بالهند وانه صاح صة ثمود فاصوا جائمين وانه هبط هن السماء الى الارض ثم
يصعد فاىسرع من رد الطرفى  #8عند ذى العرش مكين © اى فالمئزلة والجاء واستضاء اقسمالله بهسذه
مطاع ثم© اى فالسموات تطبعه الملاتككة ومن طاعة الملاتكة ل ا
هنهم فوا الاشياء ( انه)يعنىالقر ان

على صورته(الافق المبين)

| ابوابالسموات إللة المعراج بدّوله لرسولالله صلىالله عليه وسلم وقح خزنةالطنة

ابوابها وله  9امين © يمن على وحىالله تعالى الى انبيان فووماصاحكم *
بعنى مدا دبالل عليه وسلم يخاطب كفار مكة #نحيذون» وهذا ايضا منحواب

ل(قول رسول كريم )

دول الله تزل به جيريل
على رسول كريمعاللىه

يعنى مدا عليه السلام
ما شَول اهل

ك 2وذلك

الهم الوا انه ينون

وان أشوله

لين هو

الا دن عَنَك

نفسه فى الله عنه الجنون وكونالقر آن منعند نفسه © ولقد رآء  يعنىرأىالنى

لمبين © يمنى بالافق الاعلى من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس روى البغوى

ئشني عن ان عباس قاقدلساولداقة سل العلهيءوسام لجيرلعاءيالصلاة.

( ذى قوة ) على اعداثه

يعنى جيريل ع(ند ذى
العرش مكين ) عندافةله
القدر والمئزلة ( مطاع (

بعنى حيريلمطاع (ثم)

ا|لفسىماء يطيمه الملاتكة ( 1مين) ق(اوخا 9ه س  6على الرسالة الى البيائه ( وما ساحكم ) تي عمد
ىعايهااسلام حبريل (بالافق المبين ) بمطساع الشمس
اوماد تقخكتاشولون( ولقدراء ) را #د

اى فرقت بينهم ( واذا الس-ماء كشطت ) قالالزجاجقاعتكابشاع السةف (واذا  0سءرت ) اوقدتافَاد
شديدا وبالتشد.دشاى ومدق وعاصمغي رمادو حى للمبالغة (واذااطة أزلفت ( اديت من المتقين كةوله وازامى

الحنة  9عسي عند  3اثننا عشرة خصلة ستة منها فىالدنيا والباقية فىالا ذرة ولاوقفمطلقا مناول
زه
 0اثلانون) ع كل اب حو از

ولضم ا

وشر ( فلااقسم اناده

 4لي الوقف( مااحضرت ( دن حم

اولكذ:الحم فاواشءدةالتطارو اذاالسماءكثطت © قلمتوازيلت كابكشطالاهاب

(لخنن) إإرواج ينا

ع تالذحة وفرئ

ترىالنجم فىآاخر البوج

قفشطت واعتّقابالقاف و الشكاءك  5باه واذا 0

لوقك نا سي اران

اذكر راجءا الى اوله

ازلقع

(الجوار)السيارة(الكنس)
الغنك منكنسن|الوحكِن

© توت

وا ا ال

مرادن

سعرت0

بالتشديد #8واذاالجن
21ت

قرالو  1دن ها حشرت

1

واغاصمع

والمذكور فوسياقها ثثتا عشرةخصلة ست“منها فمىمادى قيام الساعة قبل فناءالدنيا
وست

اذادخل كناسه قبل هى

العلده لآنالراد زمان

ع

ارارق اسل ببرام

علج شامل لها والمحازاة 0

:رة .ير دن در ادم هٍِل" اقم
العدوم كقولهم عم

الرواجم

دن

خنس

اذا 1

وه ى

هاسوى

على أ الهم ونفشس

ا
سن

0
النير,

يالكوا كن
السارات

ولذلك

وزحل وعطاردوالزهرة | وصفهاشوله #الهوار الكنس #اىالساراتااءفىتفيتاحتتضوسءين ١ن ا

والمشترى تحرىمء الهس

الوحش

والقمر وترجع حتى فى
تين

يونا

راركتو يك

احتفاؤ هانت

ا

اذا كل

كاه

اقبل ظلامه اوادر وهو

لط
ْ اذا

ااذا

وهو

شه

لون .٠ناغصان

من الاضداد

0

الغي8

والليل إذا عسعس

شال عسم س الليل والتعسم اذا ادير هر الص

0

- 1

ضوءالعس

 0او قذت لإعنا
النقفت  0كشفت وازيلت عمن فها 8وَاذا احم سعرت

وقل 00

دالبل الا عسعي) اتلعلاهلى © واذااطنة ازلفت  #اى قربت لاولياءاله © علت نفس ما احضرت #
اقل بظلامه اوادر فهو | يعنىعندذلك تعلم كلنفس ما احضمرت من خير اوشر وهدذا جواب لقوله اذا الثعس
اقزسما©ئدة والممنى اوققسدمتقدم ذل
من الاضداد ام كورت الى هنا * قولهعنوجل ف فللاا
اذا نفس ) امتدضوءه

وياءة و بالحنس الوارالكنس *#ياملنهوم وتبارلاديلى فتظهر
فىقوله لااقسم ابلق

قالاكف (واذاالسماء

وتخنس بالنهار نحت نورالشعس ونحو هذا الممنى روى عن على بن انى طالب وقيل

اكع

)ررحت من

ذ(ا
اات
انكن)! وطو
الححيم سعرت

) اوقدت ,

أ

هالوم الجة زحل والمشترى والمرخ والزهرة وعطارد تخنس فى محاريها اى

اتستر وقت اخْتفامًا وقبل انها تخنس اى تتأخر
ترج وراءها فيالفلك وتكنس ى

|عن مطالعها والكنس معناء انها لاثرى بالنهار وقيل هىالظباء وهى رواية عن ان

للكافرين ( واذا الحنة

الموضع الذى يأوى اهلايلوحش  #9والايل اذا عسعس * اى اقبل بظ-لامه وقيل
ازلفت ) قربت للمئقين ْ
 0ادبر والمسعسة رقةالظلام وذلك بكون فى طرف الدل  #والصع اذا تنفسى ##اى
الت
ل
داو الك
شار
ا شرت م)اقدمت مينر او شر( فلا قسم) شولك ٠اقل )
عام ن ) و الغو

اكاك بانللهار و يظهرنبالالل (الجوار الكنس») ويحجرين بالليل الى الحرة يكنسن

بالممار ثم برجعن الى اماكبن ويفين وكنوشهن غسويبن وسقوطهن رجوعهن الى اماكنهن وهى هذه الا
الخجّسة زهرةو زحل و مرحم ومشترى وعطارد ( واللبل اذاعسعس ) اذاادبروذهب (والصيع اذا نفس ) اذا اقب

ل.تعذيب اهلالنار ( واذاالافوس زوجت ) قرنتكل نفس بشكلها الصامعالصاح فاىلنة و الطا مع الطا فىالنار

اوقرالناترواح بالاجساداوبكتها حل  >52واعمالهااونفوس سور ةالتكوير ؟ المؤمئين بالحورالعينو نفوس
اءلكاافارشبيناطين (واذا
وروح بالذفيف © واذاالتفوس زوجت »#قرنت بالابدان اوكل منها بشكلها او
بكتابها اوعملهااو نفو ساو منينءاطور ونفوسالكافرين بالشباطين #واذاالموؤدة © المؤؤدة ) المدفوالة 7-3

المدفونة <ية وكانت العرب تمدالينات مخافة الاملاق اولوق العسارهم مناحلهنَ

وكانتالعرت انعد إلفات

أتاعنس وات  6مكنا لوابدها كتيكت الإشارئ أقولةتالى لغدى عليه

ذشية الاملاق وخذوف

السلام أانت قلللتناساتخذونى واىالهين مدوننافه وقرئ سألت ىاتخاصمت عن
نفسهاوانماق قتيللتعلى الاخارعتها وقرئ قتاءتعلىاكاطية فوواذا الصمى نشسرت ©
ىا فالاعمال فانها تطوى عندالموت وننشر وقت الحساب وقيل نشرت فرقية' |
إن احابها وقرا انكثير وانوعمرو وحمزة والكساق بالتشديد للمبالقة افلىنسر ا

الفدتقاى (علات) ال
ناطف ل:ة_ول

بلاذنب

قتلت او لتدل على قاناها
اوهو تواخ لتائلها بصرف

الخطات عله كقولهااعت

قلت لئاس الااية ( بأى

اوليا وستة فالآ حرة و قا ذكر سد هذه وعى كوك تال 9واذا
الذرن زوحت »© زوئ الأعمان تن قير عن عر تاللا أله سكل عهنده

ذنب قتّلت ) وبالتشديد

جلصاح معالرجلالصاح فىالحنة وسَرّن بينالرحلالسوء
الاية فقال شرن بايلنر ا

بزيد وفيه دلبل على ان

معالرجل الس_وء فالنار وقبل طق كل امرئ بشسيعته اليهود بإليهود والتصارى اطفال اشسركين لايعذبون
بالتصارى وقيلحشر الرجل مع صساحب مله وقيل زوجت النفوس اعمالها وقيل وغل ان التعديب لاتكون
زوجت نفوسالمؤمنين بالحورالءين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين وقيل معنى | باجذى زوننا الى
روحت

ردت

جساد سِِواذاااوؤدة كت
الا
الارواح الى

 3لعى الخارية ل

دقات

كرك رودويت

وص
مدني وشامىو عاصموهل
اراك فيك
وكانتالعرب تغعل ذلك فىالاهلية تدفنالءنات حية مخافة المار والحاجة وروى | اتات
حية تعبت ذلك لمايطرح عايها دن التراب فؤدها

اى حُقلها حين كوت

فماهلية اذا حملت وكان اوان ولادتها حفرت
(إاعن ان عباس قكاالنت المرأة ال
فتصوشت علىرأس الحفيرة ذان ولدت حارية رمت ما فىالفيرة واذاولدت

غلاما حبته وقيل كانالر حل فاىلل_اهلية اذا ولدت له بت واراد شَاءها حية
شا حة ضوف اواكعر وتركها ترعىالابلوالغنم فىالادية واذا اراد قتلها تركها

الاعم_ال

تطوى كفة

الان_ان عند موه ثم
اثشير اذا +وجي وحور
انراد أشسرت بيناكاما

حتى تشب فاذا بلغت قال لامها طبدها وزشيها -تى اذهب ما الى احمائها وقدحفر

والكدراء فيبلغ بهاالبثر فقول لها انظرى فيها فاذانظرت دفعها من ورائها
وهيل عله الئراب حتى تستوى بالارض عن ان مسءود قالقال راسلولله صلىالله

قرنت بالازواج وقّال

عليهوسلم الوائد والموؤدة فىالنار اخر<ه ابو داود وكان صعصعة بن ناجية من منع

قرنت شَرما المؤهن

إواد ول كد ماكر به الفررّدق فى شمرء فقال
وى املنوعائدات * واحياالوييد فلتوأد

حور الحكين والكافر

ْ

3

( واذا النفوس 60

تلك اناه لسكلا لوو اشقال لها نا ذنت قلت وحم اسؤالها

بإنشيطان والصال بالصاح
(اذا
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نها اذا بلغت هذه
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ااهلثار وقيل “رت اى يسمت وذهب ماؤها  0سق يها قطرة قال
دن حميم ل

ابى بن كمب ست ايات قبل يومالقيامة بينهما الناس فىاسواقهم اذذهب ضوءاشعس

الب دافن

واحدا وقيل لت

فبنهماهم كذلك اذوقءتالجال علىارض فنتهماهم كذلك اذتنائرتالوم فحركت
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م ناسفارالصج  9ضاحكة مستبشرة © عاترى املنتعيم

ومن انهبوح(لكل امرئ
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انا صبينا الماءصبا © استئئاق مبين لكيفية احداثالطعام وقرا الكوفون بلفتم اى الطعام والفاكية
على البدل منه ابلدا
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سيا يانه وقيل مّدخْل طعامه وعخرجه ثمبين ذلك فقال تعاللى ف انا صبياالماء سيا ب
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لانه يقتضب اى قّطع فىكلالايام وقيلالقضب هوااءاافكله الذى تماف به الدواب
 9وزيتونا  #وهو ما يعصصر منهالزيت و9نخلا وحدائق © حم حدقة غلا »

يعنى غلاظ الاشسجار وقيل الغابالشعرالملتف بعضه على بعض وقال ابن عباس طوالا
ف وذاكهة  *6يجمينعىالوان الفاكهة #9و ا » ياملنكلا والمرعىالذى لميزرعه
الناس مماياًكلهالدواب والانعام وقيل الفاكهة مايأكلهالناس والاب مايأكلهالدواب

وَثَال ابن عباس ما انبتت الارض ما يأكلالناس والانعام روىابراهي التهىان ابابكر
رضىاللهعنه-ثْل عنقوله وفاكهة واباافقال اى سعاء تظانى واى ارض تقانى اذا قات
اطاما| ( ستدعا

الات

) فاندتنا فا ( فىالارض

)0حيا (

الوب

كلوما

( غلبا ) غلاظ الاث_ار

جمعغاباء (وفاكهة ) "كم
( واب ) مصرعى لدوابكم

بعثه من الةقير (كلا )

حقاياحد (لما)لم
( سّض ) والالف ههنا

وخر
الذىاميءالله من التوحيد

وغيره ف(لينظرالانسان)

فايتفكر الكافر عتبة بن
ابن لهب ( الى طفامه )

فىرزقه الذى بأكلمكف
حول من خال الى نال
حتى يأكله ثم بينله
حويله فقال ( انا صدنا

الماء صبا ) ياعلنىمطر 7
(م
على الارض عسيا ت
شتةنا ) صدعنا (الارض

) وعنبا ( لعى الكروم( وقضا

(

تنل(ا ) ينى اليل ( وحدائق ) مااحيظ عليها مانلث
وزيو
قتا وقالهواارطية (,وزيتونا ) تشجرة ال
3-8
(لا ) غلاظا طوالا ( وفاكهة) والوان الفاكهة ( وابا ) يعني
والغل غ

 10 1 0وار تون استهاءنوغاى زمه
2

قدو

اى ما اقب

(ناىثى' خلقه ) هن
اى حقير خلقه وهو

استفهام ومعناءالتقرير ثم

م 2

ع علاكير ١

م ١ن الاوحاو الوجى اوسفراء سفرون بالوحى بين بدالله 1اور-له أو الامة جمع |
االسفارةلس
سافر ٠ والخقه و

للش

شال سفرت مرا8اذ كفت و<هها

 89اعنزاء اعلللىه الى اومتمطفين عالمىءنين يكلءونهم ويشتغفرو لهم |
,بددة6اثقباء© قتل الانسان ما اكفرء * دعاء عليه بإشنع الدعوات لويجب

بين ذلك'لشئ ذقال( من

نافراطهرفىالكفران وهو مع قصرء يذل علىخط عظم وذم بليغ «.ناى

أطفة خلقه فقدره ) على

شى؟خلقه© .بيان لما انم عار قوعي اسن احدوة والاستقهام الحقير ولذلك

مايثاء من خلقه ( ع

ال خلقه فقدرء * فهبأء لما تصلوله مالناعضاء والاشكال
احا عت عوك  1نرن
 1خرحة من نط]|
9يل
سهب
امخللقت
ثىامنات
اوفقدره اطوارا ال

السدلل باضمار سر اىنثم

امه يان فتفوهةالرحم والهمه ان ينتكن اوذللله سبيل اشير والثير ونب

السيل سيره ) نصب

سهل له سيل ارو جهن

بعان امه اوبينل سهبيل

الخير والشر ( ثمامانه ١

فاقبره <)علهذاقير بوارى

١

السدلى شعل فسسره الظاهى لامالغة فالىتسير وتعر شه باللام نداولاضافة للاشعار

بالإيسيل عام وقيه عالعى

الاخير اعاء بانالدنما طريق والمقصد غيرها ولذلك عقه |

وله هلنماماه فاقبرء © لحلمه قبرا بوارىفيه ف ثماذا شاء انشسرء' © وعدالاماتة ,

والاقبار افلىنعم لانالاءانةروصلة فىاجخلة الىالحياة الابدية واللذات الخااصة والامس

فيه لاكامهام كرامة له
بالقبر 0

وصيائة عن السباع وفىاذا شا

ا
اشناذز با

النشور عحمبرر معان قفة

قبرالمدت دفنه واقيرهالدت

اومنان شبره وامكدة مد

قال !بن عباس 0

وهمالملائكة  5رام الكادون واحدهم افر ومنه قلى

ثلمتى عليهم
الكتان سفر وقيلهمالرسل من المملائكة الوالانبياء واحدهم سفير ا

)حياه
( ثمأذاشاءا نشسره ا
قوله  9كرام » اى هم كرام علىالل 9بررة  اىمطيمينل جهع با©ر قوله
ك(رام) هم كرام على عقنتولجلال#انسان »© اى لمنالكافر وطرد  »# 1 8اى مااشد
للها كسك ون (رار ا)
يوه عنده وهذا علىسبل التيجب اى اموا
ديه
يلهاال
اسا
كفره امللمهكثرة اح
صدقة وهمالحفظة امل

لنسان)
السماءالد ما(اقلتا

لمن الكافر عتبة بن ابى
لهب (ما ١كفره)ماالذى

من كفره وقئل مناه اى ثئ عللهىالكفر نزاتهذءالا بةفىعتبة بن انى لهب
وقيل فىامية بن خاف وقيلإفىالذين قلوا بوم بدر وول الااية عامة ف ىكل كافر

سمءنه ماكان :ينبنى معهانلعلانالله تعالى خالقه منهفقال تعالى #مناى
شأمبعين
 | 5خلقه ©لفظه 2

ومعناءالتقرير ثفمسر ذلك فقال تعالى ©من نطفة

ابكتفرجءاوفموالقر أن خلقه فقدره © ينىخلقه اطوارا نطفةثمعلقةثممضغة الىآخر خاقه وقيل

ا ا

وشال اق

كفرء (من

اى شئ خلقه ) سول
فليتفكر فشنةافن آى

قدزه" فى كلو راسة وعيل وزيرح اف 2لىقدرمااراده ف ثمالسبيل
يسره © اى-هل لهطريق خروجه هبنطن امه.وقيل سهل لااهعلم بطريقاطق
والاطل زقتل يذ رهلا “ل إحد نا حل لهوقدرعليه 9ثمامان فهاقبره  #اى

و؟ خاقه نسمه ثمبينله | جعل له قبرابوارى فيه وقلى جعله مقبورا ولمى مجعله ماتى لاسباع والوحوش والطيور

فقال( هننطفة خلقه )
أسهمه )2ققد

او أقبره فعتكاة صيرءالله رث

شير وحءله ذا قبر دفن فه وهذه لكاقة  0اع

على سائراليوانات © ثقمال تعالمى  9ثماذا شاء انشمرء © اى احياه بعدموته للبعث |

 (5قدر

خلقه باليدين والرجلينواامينين والاذنين وسائرالإعضاء(ثم!اسبلل يسمرء) طريق اير
دتهذ)لك ف(أقبره ) فامي به فقي ( ثماذا شاء انشيرء )
عما
والششر بينهوشال سبيل الرحم يسمره بالخروج (بثما
(والحساب)

اما

(انت لالع يا عرض بالاقيال لسر تعر اا تس
 2مان استغنى ) اىهنكان غنما بالمال ف

فلصاد حجازى ( وما عليك الارزى) وليس غلك باس أن لاسكي بالاسلام انعليكالاالبلاغ ( وامامن جاءك
ا
هو الكفار اى اذاهم وإدالك او الكوة كعادةالعمان 05103
ل عنت)ىال ا
ك 2بسمرع فىطلب
سعدهاقو حه فقيرقط أولاتصدى لغنى وروى انالفقراء فى
عنه تلهى ).ننّث_اغل واصله تتاهىوروى انه أماعدب

ماسالشورىكانو ااساء (كل )ردعاىلا اي

>7[22
6أوالعملموجه (فنشاءذكر 5
ولدلا

. 9عن غيره ا يربك ان ا

)نالور اوالايات ( تذكرة )موعظة محبالاتعاظ

دشناء انيد كر“ا(ءسنوزةغوس » 3 2وذكرالضمير لان
7
ا
0

وثر ١ عاصم بالنصب

جوابالاعل فقامامناستغى فانتله تصدى ت#تعرض بالاقبال عليه واملوتتصدى
 0ان "كثير ونافع تصدى بالادغام وقرىا تصدى اتىءعرض وتدعى الىالتصدى

متلت
إسي
للا
« وما عليك الارى  1ولس عليك بأ فاىأن

ان اميك

 02واللمعنى دن شاء

الذكر الهمهالله تالى اياه
كن ) ضنة تدكا
(ق
اى انها مثنّة فى صحف

الحرص على اسلامه 'الى'الاعىاض عن ا-لم ان عليك الاالبلاغ  9وامامن جاءك | "© 6

يست  6يسترع طالبا للغير « وهو يخشى > اف او اذيةالكفار افتبىانك اك ء “١1سلنة املنلوح اخوبر
الطريق لانه اعمى لاقاندله وهفانت عنه تليمى 0ششاغل سَّال اهى عنه والتمى

2

وتلهى ولعل ذكر التصدى والتلهى للاشعار بان العتاب على اهام قليه بالغغى وتلهيه
عن لفقي ونثه  0ذلك' فكلا  #ردع عن المعائب عليه اوعنمعاودة مثله

ا

انها ذكرةفوشاء ذكره © حفظله اواتمظ نه والضميران للقر آن او المتاب
راع فكىنت © امتزتة فيها  صنة"لذ كرة او اتير
زنك الأول لأس
3

أذاء خر محذوق فومك دة  6عندالله 9مرفوعة © القدر[9مطهرة © منزهة

عن ابدى الشياطين 99بإيدىسفر ةة ©كتبة م نن الملاتكة اوالانبياء بمتوور الكت

ل
71111
0لى 64قال .إن عنا عن اله وغنالاجان عاله هناما
امئان ا
أى نتعرض لهوه با علليهوتصتى المكلامه #9وماعليكالا ا

0

دك

ااا

( مطهرة ) عن دس غير

0كة او عمال
الملاك
]5

إله 7

(ناردى

0

١

سقرة

| اكتيية ىم ةر |

الملامكة بنتسذونالكت

:
علدى |] نل
اولا شنفعه اىالعظة (اما

وانماعليك البلاغإوامامن حاءكيسعى  يعنىيشى يعنى ابن | 0م ##وهوكثى 4
اى تتشاغل وتعرض عنه 8ك#لا  #اىلاتفعل
اى الداع وجل 4
بعدها مثلها#8انها © يمنى الو عظةوقيل  00-أن  8تذكرة © اىموعظةالغلق
هىياتدعظنى القرأن ثومصف حللالة
فنشاء  #اى عهبنادالله  9ذكره ب ا

من استغنى ) عن الله فى
لقسة وم هؤلاء الثلاثة

( ذانتله تصدى ) شيل
عليه بوحجهك (وماعليك

القرآن ومحله عنده فقال عونجل 3فى ف مكرءة #ه «نى القر آن فالاوح أ الازى ) الاوحدهؤلاء
المحفوظ © صرفوعة  #اى رفبعةالقدر عندالله وقبل مرفوعة فالىععاءالسابعة | الثلاثة ( وامامن جاءك
و مطهرة #يعنى السوالايمسها الاالطهرون وه م الملاكة 0و بأبدى سفرة#

يسعى ) يسرع فاىير

(هو يخثى ) من اللهوهو مسام ( قا وخا اه س ) وكانقداسلمقبل ذلك ابن ام مكتوم (فانتعنه)يامد
و
(تلهى) تعرض مشتغلا مؤلاء الثلاثة ك(لا ) لتافمل هكذا سول لاتقبل على الذى استفنى عالنله فىنفسه
يمتحسكنلاحقا (انها) هذه
وتعرض عمن مخشى اللهفكان البى صلىاللهعليهوسام بكرمابانممكتوم بعد ذاللك و

نشساء .ذكره ) فنشاءالله لهان 'تع لعفل ( فىصنت )
لعز ر ع
تحور د ع)ظة هانلله
ول القران مكتوب فىكتب من ادم ( مكرمة ) كرعة علىاللهة ( مرفوعة ) ميتفعة فىال_ماء ( مظهرة )

ة
ش)
كرة
من الاد ناس والشرك (بابدى سف

ا
من (
وتي
و 3يكنمه بعدها وشول ممرخا عن عابدى فيه ربى وإسعزائه على المدمنة مس

(مله #-ز  505إكه-
7لمزءالثلاثون ) الاعمى ا
ملك داريا يال هذا ا
35

دن داس اليل

عرق ا وكرر ذلك ولميمام ا

واسله نزتم وادعتةاتاء

بدريك ) واى شو

 0لعلالاعم وبتطهرا ل

ار

4

01الله تعالى عليه

وسام قطمة لكلامة وعدس واعنض عنة فزلت فكان رلساولله صاللىله تعالى عليه|

(ر)
ذك
يكذا
واىو
الز
ف اى

وسام  1مه وشول اذار اه محريا عن عانق فه رق وأسؤاى .على المدسنه مىتين |

سعط ) فتافعه) ليه عاصم

وقرى' عدس بالتشديد للمالغة وانحاءء علة لتولى اوعيس على اختلاى المذهين 

غير الافبيع  211للغل

وقردى' أن #مزثين وبااف شهما

وغيرمر فمةعطفا علىبذ0

صلى الله تعالى عاءسه وسام وذ 5ر"الاعمىلالاشعار بعذره ولايد على قطءلعكلام

( الذكرى ) ذكراك اى

اانكلاتذرى
موفطتك ى
ماهومترقبفنه منتزكداو []
اشراف قريش 0-1

 0حا ا
وصفوان ب امة وكانوا

رسو لالله صلىالله  1وسام بالقوم والدلالة على انه اح باكه والرقق اولزيادة

الانكار كانهقال تولى لكونهاعمىكالااتقات فىقوله  #ومايدريك لعله وى © اى”
واى دئ ملك داريا حاله لعليه طهر من الا نامعا لقف فنك وفيه اعاء بان

بذ كرولودريتمافر طذلك]

الء.اس بن عند المطلنعمه

ععنى الأنجاء  الأعنى قمل ذلك ارسول |11

|

|| التقهرى من ى عاص ن اؤى واعم  00 5 1ومية وهوواتخادا٠
خديحة بنت خويلد اسام قديا مكة وذلك انه اتى الثنى صلىالله عليه وسام وهو
ناح عثية بن ربيعة وابا حدهل بن هشام والع.اس بن عءددالمطلب وابى ن خاف ١

كفارا فكانالبىسبىالله

واخاه امية بن خلف و.دعوهم الىالله برحو اسلاءهم فقال ابن اممكتوم يارسول

عليهوسلم تعظهمو يدعو هم

الله اقركى وغلى بما علك الله وحمل اديه وكزرالتداء وهو لاذرى اله امقا'

الىالاسلام غاء ابن ام

مكلتوم فقال يازسولاقة

على غيره <تى ظهرتالكراهة فىوحه رسو لالله صلى اللهعامه وسل لقطعه كلامه ٠

كه فاعض
علىمما اعلل

وقال فى نفسه دول هؤلاء الصتاديد ائما اتبعه الصبيان والعبيدٍ والفلة فعيس

الى سلىالله عليه وسام |وجهه واعرض عنه واقبيل عاللىقومالذين كانبيكلمهم ذائزلاللههذمالا يات متاتية.
بوحدههعنه مسا را مؤلاء

ا

لرسو الله صلىالله عليه وسثم فكان رلساولله صلىالله عليه وسثم بعد ذلك يكرمة

النفر فتزل فيهعبس كلم اذا زناه وقول مرخسا عن عاتنىالل فيه وشّول له هل لك من حاجة واسكخلفة
0

د

عليه السلام بو

هه

ونولى اعرض بوجههعن

عالىمديئة مىتين فىغنو تين وكان منالمها<ر بنالاولين وقيل قتل شهردا بالقادسية |

قال انىداكل

وعليه 0 1 3 3عنعائشة رضىاله تعالى أ

عبدالله انحاءء الاجمى

اناممك:وم(ومايدريك)

و

ياد ( اعله ) ىاالاحمى

قريش من الشركين يمل رسولالله ضلىالله عله وسلل يعرض'عنه وشل عل '

)  330يصع بالقران

(أويذكر) تظبالقر ان
( تنفعه :الذكرى © اى

"الا

0

 -رين

شول 05

وقول

ادن

اترى با اقول

ريه

بأسا فقولا

ذنى هذا

ائزا تت

م

ٍ عل

اخر <هالترمذى ١

وقال حديث غريب  #وما يدريك  #اى اى شمىح'جملك داريا  89.لمله برك 60

| اى يتطهر من الذئوب بالعملالصال .وما يتعلمه منك  #9او يذكر © اى عشلا
|  #فتنفمهالذكرى  *#اىالموعظة

العظة بالقر ان وهال
وها يدرنك يعامد عله يرك ان لالتصمح اوبذ كر اولاستمظ فتنفعهالذكرى

( 1انماانتمنذرهن مخشاها ( أىلم سعث نعلي يوقت الساعة وائما اعت

 0يوم 0

 54بريد وء5

تر

اشخامة  00وا ( 5

00ن اهوالها م ن مخاف شدابدهامنذر

) اللاعسيةه0

( اى ححى المثية

واماكدت اعسات للملابسة ينهما لاججتماعهما فىنهار واحدواارادانمدة لثهملم بسلغيوما كاملا و0
احد طرفى النهار عشنه

0

661

ا

اوعاها والله اعام دور

عس

 3 40سورة عدس مكذوهى

الذتان واربعون آبة *

علمها لإاماانتمنذرمن مخشاها© انمابشتلانذار من مخاق هواهاوهولاسناسي تعبين

( سماللهالرحةن الرحيم 41

الوقتو تخصيص مهن مح ى لانه المنتفعبهوعن ان عمرو منذر النوين والاعمالءلى
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 9واخرج  #اى واظهر وارز  #9خعاها  #اى نهارها وائما عبر عنالنهار
|ل اداتاد افلور والضوء.واما اضااليل والتهار الىاليا| .
| لالض لانه .ك
ا لانهما  3ران إسب بغ

وبا ب

وطلوعها

 00فىالس

ثم وصف كفية خاق

الأخرى فزنلا ركم الأعلى وكان بدهما اربعونَ .ك نة ( ان فىذلك ) فيا فعلنابهم
(لعيرة) لءعظة (لن نخشى)

شرعون

وقومه

صوعة0

مالسما ء سناها رفع 0

ضهاها ) ابرز تهارها

وشعسها

1ن

سقفها

حاف

ماص

00

0

(سنو اها ) على الارض

) يااعل

2

( اشد

(الارض)
خلقا

) ببنا واحكم

( واغطش ليلها ( اظام لبلها ( واخرج

١

0
ل

)اذْ ناداه ره )حين ناداء ( بالواد المقدس) المارك المطهر (طوى) اسمه ( اذهبالىفر عون ) علىارادةالقول ( انه
يكل الىانتتطهر مانلششرك واامصاننالطاءة
طنى) نجاوزالحد فى الكفر والفساد (فقلهللك الىانتنى) هملل

والائمازو بتشديدالزاى كازى (واهدىك الىريك) وارشدك املعىرفةالله يذكرصفاته فتمرفه (فتخشى) لانالخشية
لاتكون الا بالمعرفة قالاللهتعالى اتماخشىاللهءمانعلاعدلا ,اإلىعلاء به وءناليعمضكماء اعرفاللهفن عرفالله

درن لخصيه طرفةعين فالخشية ملاكالاص :مشنال أتى منه خكيلر .ومنامن اجتر اعلكل شر ومثهالحديث
مرةالنازعات  4بالاستفهامالذى معناهالعرض
.من خاف ادل ومنادطٍ بلغ حؤزاه4 4ه اانزل بدأمخاطبته سو
]1

1

|

|

اذناداء ريه بالواد المقدس طوى © قد ص سانه فىسورةمله ف اذه الى دعن |[ كول الرجللضيفه هل
2ط #عر ارادةالقوك وقرئ 'انااذهت لا فىالتداء من نمى القوك #إفقل 08 1 00

اكال ان ©» 25هل الك مل الى ان ظتلتهن من الكفن والطفبان وقراً

0

أ

الحجازيان ويعقوب 5

بالتشديد  3واهديك الىريك  0وارشدك

الى0

الاطاففى القووليستازله
المداراة ء 0

#
|فختى © اداء الواجات وثركال رماتاذ الخحشية انما تكون بعد المعرفة وهذا

ذلك فرقولهتعالىفقولاله

اراءال“ع5 *4زة الكبرى وهى قاب العصاح.ة فانه كان المقدم والاصلاو تموع *عجزانه فانها

الى ) الى اندهت

 ٠التتمئلاذوه تال فقولا ل كول لما © هراء ألايتالكر ى © اى فذهب وبل ||قولا ينا ( فاراءالآبة
باعتبار دلالتهاكالاب اةلواحدة #وفكذب وعصى» فكذب مومى وعصىاللهع وجل ||فرى مومىفرعونالءصا
ا به وتح قالام ف نم ادر  #عنالطاعة © يسعى  #ساعيا فى ابطال ||واليد البيضاء لانهما فى
ل
اعسء اوادبر بعد ما رأى الثعبان.معوبا مسرعا فى مثيه ف فعشر *#املعتعرة | حآكيمةواحدة (قكذب)
اوجنوده  #فنادى © فالمجمع بنفسه اوناد  فقال اناربكاملاعلى * علىكل ||فرعون بموسى والااية
ب لمان منقومه لحيامى به#3اذناداه ريه الزادالقدين ككاى الاير االكيرى :وسماهًا ناجزا
ف طوى  4هواسم واد بالشاء عندالفلون 99اذهت افر عون آنه لزواتكة عإاىد وسخرا(وعصق) اللدلمالل

ا وتكبر وكفر بل ف9قل
ْ واقل معناة تسثل

ل

او 2

ا

4

ور ا لو

العمل وقال ان عباس تشهد انلااله الاالله73واهديك

الريك © اى ادعوك الىعادة ريك وتوحيده  ##تتحسى © يدنى عقايه واماخص

لاد بو
( بس ) جرد فىمكايدنه

اولما راى الثء.ان ادر

در

ا

فرعون بالذكر وانكانت 00موسي شاءلة بيع قومه لان فرعؤن كاناعظيم ||وكان.ارادااخطينا(فر)
لاراء © اى ارى مو ءى ف1رء_ون  #الآابه
كانت دءوه دغدوة +جييعقومه “ ف
اللكرى  4ءى الدال 0

والمصا ع4لا فكذب

عنى فرعون انها عن الله

غي الها وه
0

فى المقامالذى

و9وععى * أى كرد واظهر العبر و ثمادر  0اىاعرض عانلايمان و إسعى  || 3احتيعوا قدمعه (فقالأنا

يناد افلأرشل  #9لق > اى معم قومه وجنودء  9فنادى » اى لا ]| دبكمالاءلى) لارب فوق
ا عالاعلى_ 0أى لارب وقاوقل |
ادتمعوا  0كال  0إعنىفرعون لقومه و أن

اسل عيدو أها

(ثاداه ريه) دعاءريه (بالواد القدس) المطهر (طوى») امم الوادى واماسم.ت طوى لكثرة تمعالميشهالاناء
اذ

[ وال قدطوى وشّال طأ ياموءىهذا الوادى شَدميك لخيره ويركته (اذهب) ياموسى (ا١لىفرعون اله طنى )
اعولكر(يك
علا وتكبر وكفر بالل (فقله لاك ) يافرعون (الىانتزى) اسلو تام ةتوحد الله (وأهديك) اد

نتخثى ) منه ففتسأامرا
الا
علكب
مة العظمى اليد والءصا (فكذب) وقال ليس هذا
لرىا)
(ء) موسى (ا
لي ا
من الله ( وعصى  2تيقل ( ثمأدبر)اعرض عالنايمان وال عنموسى ( يس ) يعمل فاص مومى وبعال
(قسال ) لهم( انرابكم الاعلى ) انرابكمورب
اسرع الى اهله( لخر ) قومهبالشرط (فادى) تخطهم ف

خخرر.أ
او ت
نفه
وظم
(أنذاكنا عظاما مذرة) باليةناخرةكوفى غيرحفص وفمل ابلغ فمانعل َال نخرالع
وللس اد

لعك 8ن صير نا عظاما بالية واذا

للا

لت رخسا اذا ا اثلانون  1كر

منصوب

وهو

تحذوف

( قالوا)

سبعث

ا

0

النعث

رين ل فين 1ح ذات خسران اوخاسر اصهامها
تغفرها اى افثيرها بمشيه علىالنسبة كقوله

والنىىانها ات وبعثنا |فلان فىحافرته  0انه 4 0
تيحن اذاخاسرونلتكذينا |)

ففعدشة راضية او تشده القابل بالفاعل وقرئ فىاطفرة بعانىلحفورةشال حفرت
|الاناناه خفراة حيرا وى حفر © أبن كام وقرأ نافعوان عامس والكباة

( قائماه زجرة ؤاحدة )
متعلق دوف

اذاكناعلى !ير #عظاما ناخرة ©#بالية وقرأ الجازيان وابوعمرو وااشاى وحفص

اى لا

وروح مخرة وهى الغ  9قلوارتلك اذاكرةاخاسرة © دان يران !1ن

محس.وا تلكالكرة صعرة
علىاللهعن وجل فانها

2

اححابها والممنى انها ان صمت فحن,اذاخاسرون لتكذيننا بها وهو اسهر اء فته

«ناما هى جزتواحدة  #مغلق كعذوق الات تصسوها قا احرىاضحة والحد”
بنى النضحةالثائية  فاذاهم بالساهر © ذاذاهم احياء؟ على وجهالارض بعدما كانوا

هله هزه فىقدرنه فاهى

الاصحةواحدة ريرالتقة

اهدوانا نفطىنها والساهرة الارض ال.ضاء الاستوية معت بذلك لان الاسراب مجرى

الثائيةمن قو لهمزجرالبعير
اذا سساح عليه ( فاذاهم | خوفا وقبل اسم جهنم © هلاناك حديث مومى © اليس قد اناك حديثه فيسايك

فيها منةولهم عين ساهرة للتى #رى ماؤها وفى ضدها 'ائة اولان سالكها سهر |

بالساهية ) ذاذاهم احياء

على تكذيب.فوميك وهددهم علبهتسيا  3ها 0

على وجهالارض بعد ما
كانوا اموانا فى <دوفها

احساء ا

ا حافرته أى فىطر شهالذى حاء منه 6

ل
11

5
م
.
00
5
فىالة.قة ويل الخافرة الارض

او جم

عشيته 0

3
3
الى فر

علي الطاقر والتى ١ثنا إريةرذؤن) االلارض
) هل ناك حدديث موءى)

استفهام يضمن التقدهعلى

زج

اانها سهرت ,والعئ انهمكانوافى يمانالارض فلاسمعوا الضمعةاروا على وحهها
الاك ك

ك,امسا فماللال 1 ٠
1

ب

صلى الله الى

افك حلفا جديا 0 1 0

الارض معيت ساهرة لان علها نومالخ.وان وسهر ل وق هالت ىكثر الوطء عدها

وه كال

ةق

.
فا موزهم

2
سهان

بك
جافرة

رست
9
لانها لبن مقن

الناخرةالجوفة التى بر فباالريع قتخر اى.تصوت  9قالوا  #يعنى المتكرين للبعث
اذا عاسوا اهوالالقيامة  #نالذكاكرة خاسرة © ائ رجعة قاننة يعى اردندنا
بعدالموت لسرن با يصينا بعدالموت  8نما عى © يةمنااللاتخيرة  #زجرة
واحدة © اى صبحة واحدة يجمءون بها جيعا  9فاذاهم بالساهرة * إعنى وجه

والتشرفت لامخاطب .

ناخرة اليسة

بار قدميه حفر فهى محفورة

الحافرة الثار ©#أ ذاكنا عظانا ترة  #اباىللة وقرئ* تار وها عمنى وقل

انهذا ما يح بب أ يشيع

(انذككنا ادا

فلان فى حافر نه اى 660

نيث حاء فالحاة,رة عندهم اسم لابتداء الثئ واول الثى' وقّال رجع فلان فى
ح

واقللساهيةارض بعينها
او ارض

اول 2

والعرب شول

70

من هو ال مهم

الى 0

عليه

وس

| وقيل ه1ى اضارلشسام وقيل'ارضالقيا .مة وقبل هى ارحضنم *
#هل اناك حدربث

1

5

لعى

قد اناك حدرث

مودى

قوله عون
جل :

باعمد وذلك أنه صلى الله

|

ليه وحلم شق عليه ح عياتن كذيه قوومه فذكر له قصة مووءى عليهالصلاة وا سالام م اانه
6-1
بلىببعتكم (قالواتلاكاذا |عا وعاخق
كخراةسرة )!زجعة خانة لاتكون فقال الله ( ذانماهى زحرة واحدة )لتخة واحدة لاننى

( كان)

وهى تتخة البعث ف(اذاهم بالساهرة) علىرو+هالارض وقسال بارضالحشر ا(هنالك ) ياحمد سبىاللعهليه وسلم
استفهاما هنهينى قاتدلك وهال مااناك اناك ح(ديث «وسى ) خبر موسى

:

(نومرجف ) ترك حركة شديدة والرجغنشدة المركة ( الراحفة) النتغة الاؤلى وصفت بماحدث محدوثها
 ١لطر با الارض .ختىعوت كل ه عنليها ( نسّعها ) حال عنالرا حفة ( الرادفة ) النفخةالثالية0
الاولى و بينهما

ارنعوان >نشَنَة م

4 5-5

والادك ع

الخلق (-ورةالنازعات) والثائيه نهم ( قلوب

الظفرر اقسمالله تعالى بها على قيام الساعة  0حذف ادلالةمأبعده عاء

5

ا ترجف الراحفة  3وهو منصوب هه وامراد الراحقة الاحرام السا كنة الى

حركتها حينئذكالارض والبال لقوله تعالى بوم ترم الازض والججال 0

بومكد ) قالوب يقئى

اللعث (واجفة) مضطاربة

مالنو ح.ف وهوااوحوب

 ١التى ترجف الاجرام عندها وهى الْفْغة الاولى © نّعها الرادفة  6#التابعة وهى

وانتصاب يوم ترنف ا

(السماء والكوااكب تنشق ؤاتنتشى اوالنفخة الثائية وال موقع الال ق©لوي
ف وه صفةلقاوت وأللير #ابصازعا
جلو
اديه © دالا سطراب ون ا

دل عليه قلوب بومئد

خاشمعة  4اى انصار اصهابها ذايلة هن الأوف ولذلك اضافها الى القاوب و شولون
عون الحياتمدااوت من قو أهمرجع
امة
ثّ وذو دون فىالخافر.٠ كوفىاطالة الاولى ل

*الساشات
*السامحات سحا عنىالسفئ و
 ١ار يتشط مانلقدمين عهبىنجذب و
اسيقا لعى

مسافقّة نفوسالمؤمئين

الىالخيرات و الطاعات * اما قوله فالمديرات اميا

فاحمعوا على انهمالملائكة قال ابن عباس مه الملاككة وكا|وامور عرفهم الله عنوجل
العمل ها وقال عندالر ةن ن سابط دنرت فىالدئيا اربعة املاك جيريل

ل واسرافيل وملكالموت واسمهعز رامل فاما ييل فوكل بالرياح والجذود
واما مكامل شوكل بالقطر والنبات واما »اللكموت فوكلالمياضنفس وامااسرافيل
فهو ينزل علهم بالامص منالله تعالى اقسمالله بهذهالاشسياء أشسرفها ولله انيقسم با
محذوف شديره
اذشهياء 0
له
يشاء هن خلقه ايوكون التقدير وارب
لتبعثن وأعخاتين وقيل :جوابه انذفلىك لعبرة .ان مخْشى وقل هو قوله قلوب
بومئذ واحقة  2لوماتررم الر احفة  7اءى

النفضخةالاولى بزلل وبتمرك لهاكل

ثى' ويموت منهسا جاميلعاق ف ننيعهاالرادفة  ##يمنى |انفحةاثانية ردفتالاولى
وبدلهما اربعون سسنة وقال قتادة ها صعتان الاولى 1

لدو ناذنالله عن وجل قبل

والاذخرى حى

الزاجفة اللق'”زازلالارض والحمسال والرادفة الى

تشقالس_ماء وقيلالراجفة القيامة والرادفة البعث بوءالقيامة روىالغوى بسئد

واحفة اى يوم رجف
وجفتالقلوب وارتفاع
قلوب بالانتداء .وواجفة

عنتنا (اشارهنا )ذا
ابصار ااا ( خاشمة )

ذللة لهول هائرئ اخبره]

ب(دولون) اى مشكرو
الع الك الح ل

داكا ل

1ا

اردودون فىا افر )

استفهام ؛يمءنىالاذكار اى
1ادهل و ال اول

الام فنءود احياءماكنا
واطافرةاطالةالاولى شال
نكن فىامسفرج مئه

تمعاداليهرجع الىحافرنه

الىى حالتهالاولى وشال

التعابى عن انى بن كمب قالكان رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربعالابل

النقد عنداطافرة اى عند

اذ كاراولله جاءتالراحفة تتّيعهاالرادفة حاءالموت عفايه * قوله

الحالة الاولى وهىالصفقة

غَنْ وجل  8قلوب يومد واجفة  اى خافقة قاقة مضطربة وقبسل وجلة زائة
انماكنها #9ابصارها خاشمة  #اى ابصار اهلها خاشعة ذابلة و لاز الكفار

ا روا البعث ثمزادوا
استتعادا فقالوا

قام وقال ايها الناس

ا

تالى هي بشولون © 'ننىالمتكرين للبعث اذاقبل لهماملبكمعسوثون

ب.عدالموت #أننا اردودون فىا
نطافر 0يغنى اتر
تدسالم
تىاولاااطلاطوانت
تّداء
تالاص قتصير
كات ت
سسسصج

مسر يد.أ

| كل شو ( نيّسها الراذفة) وحى

( قا'وخا لاه س )6

) وم

0

الراحفة 1

زىل
ااول
زةال
تنشض
ويه ال

النفوة الاخيرة ) قلوب ومكذ ( نوم القيامة (واحفة)

خائفة ا(بصسارها خافعة ) ذايلة (بقولون )كفار مكة النضر بن الأرث وااهه (أنْنا لمردودون فيالحافرة)

إل الدطا ,وشال يسن الشبور

قد لشم 0

(المزء الثلاتون)

ْ 3
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حون فىالفلك فيسبق بعضها فىالسير لكونه اسرع حركة فيدبر امسا تيطبها"
كاختلاف الفصول وتقّديرالازمنة وظهور مواقيت العادات ولماكانت حركاتها من

المشسرق الىالمغرب قسمرية وحركاتها مبنرج الى برج هللائة سمىالاولى نزعاوالثانية

نشطا اوصفات النفوس الفاضلة حال المفارقةفانها تنزع اعلنابدان غرقا اى نزعا.
شديها من اغراق النازع فاىلقوس فتنشط الى عالمالملكوت ونسيع فيهافتسيق الى
ا

القدس

قتصير لٌّمرفجاوقتوهاه نالمد.رات

أوبحال ساو5

فانها تتزع عن

اب الارتقناء قتشبق الىالكمالات:
فى
ظ الهوات وتنشظ الى الهلتذين :فتسبعهن
دى

فس

نالمكملات اوصفات
تصير "44

ساق السهام
الغزاة  5مم تمزع الفعى باغ

2

امسا وهمالملائكة وشّال

ْ

0

حرا

وينشطون بالسهم لارعى وللسحون فىااير وألحر فيسبقون الى حرب اعدو فيدبرون |
| اصهااو صفات

خياهم فانها انزع فىاعاتها زعا لغرق فه الاع'ة لطاول اعتاف

نا

والنازعات فقا هى قسى أو 3مندادالاسلام الدىادالكفر واتسيع فحىريها فتس.ق الى الندو فتدير آعى
الغزاة والناشطات نشطا
سيا يمنى الملائكة شبضون ارواحالمؤمنين يسلونها سلا رفيقا يثدمعونها <تىتتريم*
اوهاالقفزاةوالسانحات]
ثميستذرحونها كالاب فىالماء #رك فيه برفق ولطافة وقيل هي الملاكة مارو ”

سعها هى سفن غنزاة ابر

بالساشاتيبنا هع شيرق

الغزاة فالدبرات اما

هم قواد الغزاة وبال
وااساحات سواه الشعس

والتجسايل والهتار
اقسماللّ بهؤلاء الاغشياء
انلتتتتين لكائتتانونَهَما

اهلنسماء مسرعين كالفرس الجواد اذااسرع

ريه شَال لهلدسج * فالسابات سبقا

يس الللائكة اشنفت ان اذم الخير والعمل الصاح وقبل هماللا؟

لق بادواح "

الوخةالثئنى وفقىوله والنازءاتغمقا ا

حين تزع هن |

الاؤمئينالىاطنة
اد 7

ا
51
0

ف الصدر :رج ٠* والناشطات نشطا00

وال على بن ا  2ب

0
الختار يذهل

يو ىالؤمنين

والاظفارحى

هن افواههم بالكرب والغم 0
والساحا 9ت سمو لعنى ازواحالؤم .ئي منينن حَين 2

و * 5فالساشا تسيا يخ اللاي 1

موالوجبات .اك0

اربعونسنة نمينهم ذقَال

| العا بور  7م تنشظ هن  5الى افق اى تذهت * والساحات سا «نى ري١
دوم يسيبق بعضها عضا |
والشعس والقمر حون فىالفلك * فالساشات سيةا يانى
| فوىاالسليروح#هالرابع فىَقولهتءالىوالنازءات غرقا يعنى <اليلغلزاة تنزع فى اعنتها

وتغرق فىعرقها وهىالناشطات نشطا لانها تخرج سمرءة الى ميدآنها وهالسابحات |
فحىرها وه السامّات سيقا لاستياقها االلىغاية  #ا<لهوالخامس فقىوله والنازعات

| غرقا يعنى الغزاة حينتنزع قسيها فىالزعى فتبلغ غايةالمد وهوقوله غرقا* والناشطات |
نشطا اىالسهامفالرعى * والساحات سحا والساشات سيقا يعنى الخيل والاب

مخرجها اصابهاالىالغزو© الوجهالسادس ليس المراد بهذهالكلماتثياً واحدا * فقوله
والتازعات ينى لك الموت 1زعالنفوس غرقا حتى ببملاغالغاية * والناشطات نشطا 

(والنازعاتغرنًا والناشطات نشطا والسسانحات سا فالسابشات سيقا فالمدبراتامسا) لاوقفالىهنا ولزم هنا لانه
لووصللصار يوم ظر افلمدبراتوقدانقضى تدبيرالملائكة فىذلكالبو م اقسم سك_انه بطوائف الملائكة التىتمزع

وبالطوائف التى تنشطها اىخرحها من نشط الدلو هن اابثر اذا اخرجه! وبالطوائف التى لع فىمضيها اى
1السمرع فتسق الى ما ام واءهقتد راصنا د نامور العاد م صلم ففدباهم اودنياهم كارسم لهماويل الغزاةااتى
 1تزع فى اعنتها 'زعا تغرق أيه الاعنة لطول اعناقها لانها عراب والتى :رج ل

اوتام الهدارالهرب

لمن تولك ثور ناشط اذاخرج وز . 7155.1من بلد ابللىد وااتى(سورةالنازعات) ,نسم فىحر .ها فتسق الى
ام اأقلءة

والناشطات نشطا والساحاتبحافالساشات سيقا فالمدبراتاعى| 66
ْ 0والنازعاتغيةا

الفاءة تدر

ْ هذه صفآت مالائكة الموت فانهم يتزءون ارواح الكفار امبندانهم غمرقا اىاغىاقا

والظفر وإستنات ااا

افنزع فانهم يتزعونها مناقصى  00ال
-

|

.

٠.

5

وخر ا 2

92

الغو 0

.

5

-

ل

2

ا الفارلانها من استا زر

ل

/

8

نمرق
باأتجومااتى #امزلع.مش
الى المغرت واغاتها'ق

1 05
حرج ءاه ناعماقا -ر فسعةوق

ردون امي توابها وعقابها بان بهيموها لادراك
| الىالنار وبارواح المومئين الىالحنة ف
دتى خط ىاقدى

اما اعدلها نمالا لام واللذات اوالاوايانلهم والياقيات اطوائف هن الملامكة عون

) 0ا ا السرعون اف افتسيةون انما امسو يدافيد

رون :اسه الوضفات المحوم

فانهسا تنزع نمالمشسرق ال اىل مغرب غرقا فىالتزع بان تقطع الفلك <تى لط فىاقدى
من باد الىند

الغرب وششط ٠ن برج الى برج اى رج من نشطالثور اذا <رك

سيق | 0احتلفت

عبارات” المفسرين فق هده الكلما تت هل فى عقا

لاشنياء مختلفة على أوحه واشقوا ع

دئ

واحد

اا

مه

اوق
له
اوَقَ
المْ

تح

منالسيارة فتس.ق فتدر
دن  0لكام

وحواب القسم دوف
ام

أنااق اد شَوله  2فالمدبرات امس |  0وصف

قد واحد وهم الملامكة * الو<هالاول قولدئ_الى والنازعات غىقا لعنى الملا
م

دج والتى اسع فىالفلك
ا

ونجل و#النازعات غرقًا والناشطات نشطا وااسامحات >ا ذا0
* قوله ع

الغرب

وا رج من برج الى

وهولتعن إدلذاة ماده

عليههن ذ كر القيامة
ا

| وبامناده عنابن عباس

لاسي التسشاامي بترونازع فوالقوين فيام ببااقايةالد.) .بو ل تدهال(ىوالياز ماك

 4اقاص

:آأى

لاخر اقاءاى

الم

ل

اظراهة

والتازعات اغنأقا وقمالساعنود

والنازعات

يتزعون روح الكافر كايتزع السفود

١

0

فا

امنلكالموتٌ

1

واعوا؛

اعنزاقا .وقاك إن مسعود .ان,ملكالو  | "7بول اقبسلماللللهائكة
الحثر الشجمك م نالصوف الميتل ترج

:نفس

الكافر كالغفريق فىالماء و*الناشطات نشطا الملائكة تنشط نفسالمؤمن اتسىلها-لا
رفيقا فتقيضها ما ينغط العقال بمدناليعير وانما خص التزيع بنفس الكافر والنشسط

5:

الذن «تزعون تفوس

الكاف رن (غرةا) غرقت
تفسهق صد رهوهىارواح

سنفسالمؤهدن لان 0

فركا فالتزع حدن نقدة والنشط .حذب ق

التاحات

الكافرين 2والناشطات)

شْ وأقسمالملائكة الذن معطون طوتنالكائرائ الكر 95نشطا كنشط السفود كثير الشعب هنالصوف وطّال

 ١فى ادواح المؤمنين تنشط بالروج الىجنة و(الس_انحاتسها) وأقسمباللاتكةالذين رءون تفوس الضالحين

)سم بالملاتكة
 :يساونها سلارفيقارويدا يثتمركونها حتى تستريح وياقرّاولاهاىلمؤمنين (فالسابقّات سويقأاق
لذن دون

اغرّاولاهحىااؤمئين
بأدداحالمؤمنين االلىخنة وارواحالكافرءابلنىالنار وب

تسق

الىالطنة

(فالديرات امس )1وأقدمبإل!اتكة الذن يديرو نامور الساد يعنى حبريل ومكاممل واسرافيل وملك الموت

وقال والنازءات غرقا والناشطات نشطا والسامحات سما فالافّات سيا كل هؤلاءاأتجوم فالسدبرات

اقوله اناذرنا؟ عذابا قربا (ما قدمت بداه) املنشر لقوله وذوقوا عذابالريق ذلك باقدمتابديكم وم
الابدى لان كم الاءعمال (الحز .الثلانون؟ هع مها وان م

 22أيه دل

رص

انلاككو نللادى مدخل في

ارتكبمنالااملو بقول
الكافر ) وضع الظاهص

موضع المشعر ازيادة الذم
او المرء عام وخص مه

الكافر وماقدمت بداءما

و 0ون 03

كاه! ١وضعا

اواسةفها مية ماخصويه

وما 00
ةلذم
لزيادا

شَدمتاى منظر اى دق" قدمت

ة نظر
منصوو به

بداه #و دول الكافر الى كنت

ترابا *#فىالدنيا فلماخلقولم ١اكولفىبهذااليوم فلمابعثوقيل محشسر سائرالحيوانات
ثرابا فيود الكافر حالها  #عن الى صاللىله تعالى عليه وسلم

للاقصساص ثمترد

غنير وثشر اوهو
عملى ه

المؤمن لكذرالكافر بعده

دن قرا سورة عم سقاءالله  735القدرات بومالقيامة

1

2

ٍِسورةالنازعات

وماقدم من ير وما

مكية

رك

ع

وايها م 0اوست واربءولن

استقهاميةمتصوبة شددت

كل حم اع ادك الرحيم )هدم

اى ينظر اى دُى' قدمت

لهارل |
ماقدمت بداء © ينى امونشخري.رمثينا فى فته سنظرالة برءالقامة فد

بداه او موصولة منصوية
بينظر هال نظرنه إ«نى
نظرت البه والراجع قَّ

الح

كحت رابا * قال عبدالله بن مرو

اذا كان نومالقيامة مد تالارض

مدالادم

وحشمر الذواب والبهائم والوحش ثمحمل القصاص بايلنهائم حتى بقتص لاشاةالماء

الدلية محذوفاى ماقدمته املنثاةالقرناء نطصتها فاذا فرغ املنقصاص قيللكهاونى ترابا فشد ذلك شوك
 ١الت كانت برا )فى الكافرياليتى كتنرتابا وقيبلقولالله عروجل للبهائم بعدالقصاص انا خلقنا»
الدنيا فلواخلق ولماكاف | وسحرنا» لبنىادم وكنتم مطبعين لهم ايام حياتكم فار<ءوا الى ما كتتم عليه كونوا
اولتق كنت كرابا فىهذا

كرابا فاذا راىالكافر ذلك تمى وقال باليتى كنت فالدنما فىدورة بعض هذهاهام

وكنت البوع تزايا وقل اذا قئاف يوالاس؟ وام باموائله لاه 2ك '

اليوم ثرابعث وقيلبحشر
اللتهعاىىاليواغنير المكئف الىىالار وقيل لسائرالاتم سوىالناس والين عودوا تراا فعودون رابا غئذ مول
أنراد راق ما انعمالله بهالعملؤىمنين
حتى دلتلصعماءمن القرناء الكائر النتىكنت اتدل مشكاء ا
ْمرده رابا فيودالكافر

حاله وقيل الكافر ابليس

فق انكونك دم كاوق

١ل

5

اهخئيروالرحمة قال ياللتتى كنت ترابا يعنى متواضعا فيط  65افلدنيا ول ١كن

بارا متكبرا وقبل انالكافر ههنا هو اليس وذلك انه عاب آدموكوله خلق كز
تراب وار عله انه خلق من نار فاذا كأن نوءالقامة وراى ماءقه آدم 900
المؤمُْونَ منالثواب والرحتة .وماهو فه منالشددة.والعذان قال:البتىكنت 71

اولادهالؤٌمئين واللهاعلم

قال ابوهريرة رضىاللهعنه اشلوترابلا وكلراامة لك محنعلك مثلى والله سححانه
| وتعالى اعلم عراذه واسشرار كانه

واربعءعون اابةمكية43

| « انفسير سورةالنازعات مكية وى ست وقل مدن وادبعون ابة 4

و سورة النازعات ست
7سماللاهلر-تنالرحم؟

 #ومائة وسو.عموالسعونكلة وسيعمائة وثلاتون وخمسوزحرفا *

المؤمن وه ال الكافر
) ما دكت

( م عماتث

(تواه»

فاحفة #وهن السوّرةالتىيذكرفها النازءاتوهكلها
والعذاب عنىالكافر انيكونترابا معالبهالم وذلكبومتارلر
مآكيياةئها حمس واربعون وكلاتهامائة وثلاث وسعون وحروفها تسعمائة وثلاثةو+سون ( سم اللهالرحمن الرحي

الدمواتوالارض وفى ( مزه خطاا ) لهاءالى اىلاملكون الشفاعة من عذاءه أآءالى الاباذنه اولاشّدر احد انحخاطيه

ديريل

عنداججهور

وقيل

هو

عه

7:

مماك

عظم ماخاق الله م سورة

الننا  1تعالل

ْ ْمنه خطانا  3والواو لاهل السموات والارض اى لايملكون ذاه والاءعتراض

||عليه ثفوىاب او عقاب لانهم مملوكون له على الاطلاق فللساتححقون عليه اعتراضا
|| وذلك لابنافى الشفاعة بإذنه  8بوم شوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون الا هناذن
]| له الرحمن وقال صوابا © تقرير وتوكيد لقوله لاملكون فان هؤلاء الذين هم افضل
الخلائق واقربهم ءنالله اذالم هَّدروا ان يتكلموا بمايكون صواباكالشفاعة لنامرتغى
||الااذنه فكيف علكه غيرهم وبوم لظلرافملكون اولابتكلمون والروح ملك مؤكل

إعدالءمرش

خلامًا

(الملائكة
اعظم منه و
سنا ) ال إلى لل

(لاشكلمون)!ىالخلائق
ثمخوفا ( الاهن اذن له

الرحمن © فى الكلام او

الشفاعة ( وقال صوايا )

||على الادواح او جنسها اوجيريل او خلق اعظم من الملاكة  9ذلك اليوماق 64
الكانّ لامحالة #8فن شاء الخد الى ريه  6الى ثوابه © م٠ با© بالابمان والطساعة لاالهالاالله فالىدنيا او لا
 9انا انذرناك عذابا قريبا  6#يدنى عذاتٍ الا خرة وقربه اتحققه فان كل ماهو آت يؤذن الالمنشكلمبالصواك
حدقا بانقال المشفو ِ له

كرت ولان ذا اموت ل نوم منظار المرّء

فاىلاشمفاعة (ذلك اليوم

1ك لااغدر الخلقكألنمواالرت الانإفه :وققل لاعلكون:شةخطااناى

الحق ) الابت وقوعه

لابملكونشفاعة الابإذنهفىذلك الوم فلبومبوءالروحوالملاتكةسفا© قبل هوجبريل
عليهالصلاة والسلام وقال!.نعباس الروحملك منالملائكة ماخلقاللهمخلوقا اعظممنه

(فنشإء ااتلحىرءه ماب)
م جا بالعمل الصا ( انا

فأذاكان :نومالقيامة قام وحده صفا وقامت الملائكة كلهمصفا واحدا قكون منعظم

انذرناك*) ايها الكفار

خلقه مثلهم وقال ابن مسعود الروح ملك عظم اعظم والنسعوات والارض واطيال

( عذااقرسا) فالا ره

وهو فىاكء_اءالرابعة لمسعاللهكل بوم ا'نى عشر الف تسبعة ماقاللهمىكل آسبعية
ملكا يحجىء بوءالقيامة صفا وحده وقيل الروح خاق عصلوىرة بنى ادم ولسوا
ناس غَومون صفا والملائكة صفا هؤلاء جند وهؤلاء جند وقال ابن عسباالروح

95وغيرهم
مثه)عيده لءنىالماد

إخلقعلىصو رةى ااذماوما نول مالسا ملك الا ومعه واحد منهم وعنه انهم

(خطانا ) كلامافى الشفاعة

|| دو ادم شَومون صفا والملاتّكة صفا وقيل شوم سماطان سعاط منالروح ومماط

حتىبأذنالللهمايوميوم

الله وتعالى
املاا لعظمةالله تءجالمل ج
لكله
| الهمنلائكة  8لاستكل.ون  #يدنى الجخلو

]| عطاؤه وشانه منهول ذلكالوم  #الا من اذن لهالر من » اى فالىكلام #8وقال

)عنى جيريل وشّال
الروح ي
هو خلق لا عام عظمته

صوابا © اى حتا فىالدنياوعمل به وقيل قال لاالهالاالله وقيل الاستثناء برجع الى
الروح والملائكة ومعنى الا بة لايث_فعون الافى شمخص اذنالر من فىالكفاعة له

الروح ملك اعظم منكل

وذلكالشخص عمنكان بول صوابا فىالدنيا وهو لاالهالاالله  9اذليكومالحق ©

شى غير العرش سج الله

اى الكائنالواقع لامحالة وهو بوالقياءة © فنشاء اذ الىريهمابا © اى سبيلا

]| برجعاليه وهو طاعةالله ومابتةرب به اليه  9انا انذرناك  #4اى خوفام فىالدنيا
]| «عذاا قريبا © اى فالا خرة وكل ماهو آت قريب #9يوم ينظر المرء
١

لان ماهو آت قريتٍ

للمؤ من

الىبوم القيامة 0

بومالقيامة وهوصف

ف؛كلنوم اتىعشر الف

| تسبيية فاق الله منكل
أسبيوة ملكا لس تعفر

واود وهال حم خاق من الملائكة لهم ارحجل ويد هل نىادم

اء
شت (
نصف
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عَلَذات ( :سد ).يوم ا

القيامة ( للمكذيين )

اغاهَاللهم هذابو ,

القيامة حين يدعونالىالمجود فلاستطيعون و ويل يوملذ للمكذبين

:

فأى حديث عد.يؤمنون »© اى بعد نزول القرآن اذا

الايمان والبعث (واذائيل

ممنوا بهفبأى ثى يؤمنونوالل اعلم
يؤ

لهم ) للمكذيين اذا كانوا
فيالدنيا (اركموا)
اخض_هوالله بالتوحيد

(لاركمون) لامخضءون لله بالتوحيد  0هذا 6ل -خرة حين بِدَولاللَه تبارك وتعالى لهم اسجدوا انك
مصد ق ني عاتشولون واللهرمنا م

فشىف

مشمرركان0

عل السو د وشّيت اصلامم كالصياضئ وقال زات هذءالآ ه

حَدث قالوا لانحنى ظهورنا بالر"(وع و جود (ويل) شدة عذاب (بومئذ ) بومالقيامة (للمكديز

باللهوالرسول والكتات والبعث  2فاىحديث ( “كنات  0ة) عد كنات ألله(يؤمنون ( ان لميؤمنوا بهذا الى

(ويل يلولمئمذكذيين) بهذااليوم (هذا يومالفصل )بين المحق والمبطل والحسن والمسىءبالجزاء (جمنام)
يامكذبى مد ( والاواين ) والمكذبين :لم ) فانكان لك كيد ) حيلة فىدفع العذاب 0

بعخايصانفسكم من إلمذابوالكد عر
ويل ود

0 5-

للمكذبين  6ععاف فعتدرون

)0

فلانا سورةالرسلات) اذااحتاتعله (ويل

كك
 11ؤذن ١

بومئذ المكد ان ) بلعث

على فى الاذن

( انالمتقين )من عذابالله

والاءعتدار عقسية مطلةقا وأو<مله حوانا لدل على ل عدم اعتذار هم أعدم الاذن

( فىظلال ) جع ظل

واوهم ذلك ان لهم عذرا لكنليمؤذن لهم فه  #هذا بوم الفصل  #بين الحق

والمبطل  9ججمناك والاولين © تدرير وبيان لافصل  9ذازكانلكمكيد فكيدون *

(وعيون) حارية فىالنة

(وفواكه مما يشتهون )
اق لذيذة نمتشهاة( كاوا

تقرلعلهم علىكدهم للمؤٌ من فىالدنما واظهار اعوزهم و  .بوممّد للمكذ بين*

من العذاب  #ان المتقين  #هن الشسرك لانهم مفةىسابلة
اذ لاحبلة 'لهم فى التخلص
المكذ؛بين 22فىظطلال وع.ون وذواكه مايشتهون © 000
واشر بوا هنيما ا

فاحتالوا على

ىو ضعاال
واشسريوا) ف م

«كوا

من ضميرالمئةين فىالظارف

تمتعملون© اى مقولا لهمذلك و اناكذليك 1تجزىامحسنين؟*

الذى هو فىظلال اىهم
لمي

وفاقالقواى

السو

والقر  0تزل

ا

العرب

مستّةر ون فظىلال مقولا

المقساطع والمعنى

لذكون اذن واعتداز قالالحزيد اى عذر أن اعىض عن منعمه كن ايأديه وتعمه

فازقلت قدتوهم اناهم كنا ولكنم ليوا

:د كر واقفلت

لهمذلك (.هنيئًا باكنم

ليساهم عذرفىاطقيقة

ت.ملون ) فىالدثما ( انا

لانه قد تقدم الاعذار والانذار فى الدليا فم ببق اهم عدر افلااحرة وإلكن رعكا

)

تخيلوا خبالا فاسدا انلهم عذرا فلم يؤذنلهم'فىذلك ااعذر الفاسد #9ويل يومئذ
للمكذ بين #يمنى انه لماترين انه لاعذرليى ولا حة فهااتوابه نمالاءمال السيئة
ولا قدر ةلهم على دفع آل دن

"كناك حر تا

قُنهم لادرم قال فى حميكم ويل نوه ذد للمكذبين

3عى دان اهل المنة واهل!ا!0 :
ْ كِِهذا بومالفصل  5ا

ويل هوالفقص_ل

بين العباد

بترا رو
ويل)شدةعذاب (ومئذ)

يومالقياءة ( للمكذيين )
الاعات وألعك (هذابية

الفصل ) بينالخلائق
ا
ظلبيساءهم دن الاثمالاضية  ذانكانلكم كد فكدون #اائى اناكانت لم <.لة (حممناى ) يامعشير المكذبين
موالاولين  3اءءى 7-0
؟
فىالحقوقوالحا مات « حمنا ْ

ا

امة والذن كذنوا

محتالون بها لانفسكم فاحتالوا وه اا ان الى يومئذ منقطعة لتنافع وهذا

ظ 0ايها واج والتقر بع فلهذا عقيه شَوله #9وبل يومد

كين

يل

 9انالتقين » اى لذن اقوا الشسرك © فظلال © جع ظل وهو ظلالاشجار
كف سمل

0

رون

كرةذون ما

#كلوا واششربوا  *#اى وغّاللهمكلوا واشربوا وهذا القول محتمل انيكون من
ح<هة اللهأعامن بلا وا ل

وما اعظمها

من لعمهأكون

دن

١فىالدنيا املنطاعات  8اناكذلك مزى المسنين © #ليالمقصود منه تذكير الكفار
|مافات مهم من النمالعظم ةة لعماوا الهملوكانوا هن المتقدمين الحسئين لفازوا عثل ذلك
(للمكذبين) الاعانوالمث

والابقر ناد (فانكان
لم ) ياتبر امكل با ا
( كد )مقدرةان تصئموا

هنا( فكوا

حهه [للذككة على سيمل

الاكرام © هنيئًا  #اى خاا نص اللذة لايشويه ابض او 6اكنم تعملون »©اى

لمبين ع

( والاولين ) فلكم

0

بوىشال فانكان

تعوابى

لكمكد حولة فكدو ّ

فا<تالوابى (ويل ) شدة

عذاب (يومتد) هومالقيامة

اقلرمؤمنين فقال ( ان التقين ) الكفر والشمرك والفواحش (ىظطلال)

(روفواكه) والوان الفواكه (مابشتهون) عنون (كلوا) فقولالله

ظللالال+ش>مرة. 006ون 7اء ظاهى حا
ارك وتعالى

أهمكلوا دن

الغار قر

ئً(ا ا)ها
يار
هالنانه
من

بلاداء ولاموت كنم تعيلوك )

وتقولون منالميرات ( 25إاكذلك ) هكد ( شرىالجستن) بالقول والفعل
4+
4

0

(لاظابل ) نعت ظل اى لامظل هن <ر ذلك اليومو<رالنار (ولايننى) فىمحلاطر اى وغير مغن لهم( هن

اللهب ) من خر اللهب١ .اط :رليات وال
هوماتطار

دن النار

افر
افلفكوق
ن

رقدلك
(كالقصر ال المتلى

ا

آ(نه ) اى الارر(ض

وهشصة"عن سار ره  8لاظادلا
وشعبة عن عيئ

تهكمبهمودد

الواهم نفظالغلدل  ولابننىدن اللهب© وغير مئن عنهم من حارلله كا
ضر فعظىمهنا وار | 0000
قرزة
لل ش
اك
كاى
انها"رع كرو كالقصر #

در الذلل”ء ا
الواحدة قصرة (ئنه

0

ارا

هو مع اضرع وفنى الشعرة العلظاةوكر ؛ كالقصر عءنى القصور

االراة كر

جمالة ك)وفى غيراببكىر ك|رهن ورهن وكالقصر جمعقصصرة كاجة وحوج والهاء للشمب لكاإنه جالات 6
ججعع حامللحما(لصافتر غ)يرجهمع || جم حمال اججوالة حمعجل و صفارل©ثفمانرار مافيه ءنالنارية يكون اصفر
| وقل سود فاسنوادالابل يضمرب الىالصفرة والاول نشسهيهفىالعظم وهذا فىالاون
اصفر اى سود وتضرب

والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الأركة وقر | حررَءَوالكبان وحفص “2حالف

الى الصفرة وشيه الشعرر

| وعن ءقوب حمالات بالضم جمع حالة وقد قرى* بها وهى الحل الغايظ من< بال

التعر لمعاو ارتماعه

وبانمال لاعظم والطول

شنهت
سقفئة لمع

فاالاون ( ويل" وميك

عا ا

التكتين ) بانهذء صنتها

| اللو0

2
و التفاقه  2نل بو  0د

لها فيام0

ف ناللطق  2الابنفع كلا نطق

00

للمكديان هذا بوملاستطقو8

ائ

اوشئ" من قر مكالدهشةواطيرة وهذا فى نعض

ذ #ولايؤذن لهمفبعتذرون
الذى ذكرواقع يومئذ

(ه_ذا نوملانطقون  | 2اعانهم وعَن شلغاللهم © لاظايل »© اى ان ذلكااظل لايظل من حر  #وبلناتى
وفرئ  00اى املنلهب  6اى لابرد عنهم لهب <هنم والمعنى انهم اذا استظلوا بذلكالظل لا يدفع
هذاالذى قص علمواقم

| عنهم حارللهب هٍِاا  0إعنى <هم  3زر الشعرر  0جمع شرارة وه ما تطارو

9لقصر »©يكعانلىت_اءالعظيم ونحوه وقيلى هى اصولالشعر والغ_لل
اع وسثل اعاان |منالنار كا
رضوالله عنهما عنهذه

المظام واحدتما قصرة وس_ثل اعنباس عقنوله ترىى بشمرر كالقصر فقال هى”

1
الايةوء ن ثوله م

بومالقيامة عند لكر

| الخحثبالعظام المقطعة وكا نعمد الىالخشية فنقطمها ثلاثة اذرع وفوق ذلك ودونة

ولد شرها لماكو | القصر #9كانه  #يمن الشرر  89جالات 6ه جع
امال وقال ابن عباس هى حبالالسفن مجمع إعضها الى 'نعض حدى ت:كون كاو 21
7

م

#تصمون فقال فذىلك
فو اف
ا
المار

ختصوءون

وك

ا

امال ]0

وفىبعضها لا

د ععتهتمهم باغبلإعلىطوصتهوانم! ور ومدمتهم

تنطأوملاوق ءا
داللقو

دنفعهم جمل تطقهم كلا
نطق ( ولابؤذناهم ( قَّ

الاءتذار ( فءتدرون )

3

0

اصة

أ
ٌ

وقل !دصار هه٠ 0
تتعىسود

ا

© عثل اال

اصفر,روانشد ل

م

اطالبرصفررا نعزاغةالم اددوى

الاسو َ لانهحاء فىالحديث ابشرر نار <هم0

كالقير والعرد

الابلضفرا لانه شوب سوادهاهتى ؟هنالصفرة وقللهى قطعأنحا

و الي[ ن

هذاالششرر برتفمكانهثئ مموع غليظ ابصوفرءئ©ذويلللمكذبين 6#قولهعنوجل

عطفف عل بيدون مغر رما
فسلىكالننى اى للكرن

وذلك لان فى ١بعضها بتكلمون وى بعضه7ا يمختصمون وفى إعضها م على افواههم

لهمادن لادان

قلا وان  3ولايؤذنأهم فمتذرون  5عطف علىبوذن واختير ذلك لانروس

لاطي كين من للك او شرك نيهلعا ا لتوق الفواسل كا
حرالنار ( ا ناللهب ) منلهبالنار ا

1

فىالنار( رى شون) :عدف ناعير

ا

سافل المى التلام ل كاتسجالةسم )دود (وبل) اهنا عداف اكد ) رت

0

بالامان واابعث (هذاءوملاسنطقون) فى عض المواطن وينطقون فى؛عضالمواطن(و لايؤذن أهمع(بالكلام) عتذروز

دار(ويل ع2

/
وهو

اسم 5

للمكديين ) تمه الفمارة ( لحمل الارض كفانا ) فو
واموانا ) 7

يكفت كقواهم الضمام لأيضم واه انتصب كلاحماء

ركفت اذى)

قل كافتة

5

اذاضمه وجمعه
واموانا

او شعل

مضمر يدل عكليفهانا وهو تكفت اى تكفت احياء علىظهرها وامواتنا فىبطها والتنكير فيهما ليم اى
كت

احياء لايعدون واموانا

م

د

م

اشلاتة
سورةأا ر

لا #صرون

9باها روامى ( حيالا
) وحءلا ف

ثوايت (شاعخات) عاليات

"3ويل أَوْمذلامكذبين  4هدرتضنا على ذلاك :او على الاعادة  1 0لحمل ا
كفانا» كافتة اسم كنك

١

عت به او جع كاذ
اقطارهاا

( واسقينام ماء فرانا )
عذيا (ويليومثذللمكذيين)
جذهالتمية ( اتطلفواك

اى يخم وشّضكالضمام والماع  1غم و جمع او مصدر

ضاء وصيام او2

 30منتصان ء
احاء واموانا *

وهو الوعاء ادرى

لى المفعو له وتنكيرها

علضاحياء والاموات  5اطالية ا
الانس وامواتهم ا
الانس او بجعل على المفءولية وكفانا حال او الال له

على الآارض اعتسار

0عم

او لآن اح 0

)ى
ماكم به تكذبون ا

له  00للعام به وهو

20

هال للكافربن بومالقيامة

المعنى ١الاح ماء مات

وبالامواتمالاشت و#جملنا فيها روامى شااععذات  61يات راتا
اد ارضار أنفها هالإعرق و 1عرق واه  7انا 6مخاق الانهار

سيرواالى!انارااءٍتىكتم بها

تكذبون ( انطلةوا )
تكريرلواكتيد( الىظل )
دخان حيثم ( ذى ثلاث

 1ا فوويل ودعتذ لكين امال هذه النعم #9انطلقوا  #اى غَال
ا © الى ماكاتم به تكذيون *#مانلمذاب 3الوا © اخصواسا
علىالأخارعناممتتالهلم 0اضطارارا © الىظل  #يعنى
0
ظل دخان جهنم كقوله تعالى وظل منيحموم  #9ذى ثلاث شعب © يتشعب لعظمه

0

بتشعب لعظمه

ثلاثشعي وهكذاالدخان

الانفس عن
كا ترىالدخان العظم فرق تفرق الذوائبو <صوصيةالثلاثاما لبان
انوار القدس الس واآيال والوهم اولآق!اؤدى الى هذا العذاب هو القوة الواهمة

العظم بتفرق ثلاث فرق

| الغالة فىالذماغ والغضبية التى فىعين القاب والشهوية التى فىبساره ولذلك قيل شءة ' وصورنا خلقه و(يل )
حدث

ا

اناه

ىقاحسن

صورة

وهيئة ف ويل

بومكد للمكذ بان 7

اىالمتكرن

غدة عذاك (١ اكد )

للبعث

لانالقادر على الابتّداء قادر على الاعأدة  #8المتحملالا ضكفانا  ##ي«نى وعاء وادله
الضم والمع « احياء واموانا © يعنى تكفتهم احياء على ظهرها ؟منى تضمهم فى

يوم القنامة ( للمكذبين )

بإلابان والبعث ثمذكر
منيّه على عياده فال

لامها تغمالناس كالام تضم ولدها فلوجعانا فيها  4اىفىالارض #9رواسى شاتخات  ( #ال تاحلمالرضكفانا )
بدنى جبالا عاليات #9واسقيناك ماء فرانا © يعنى عذبا  9ويل بومئذ للمكذبين ©  /تكفم (احلاء) عل

ل
جعن
ووله
نا ادر عليهقاور علىالبعث *ق
يعنى ان هذا كله اتحجب
9طلقوا الى ما كثتمكبذهبون  #يمنى قال للمكذيين بوءالقياءة فىالدنيا
ان
1
انطلقوا الىها؟لذجمبه
ثلاث شعب

وهوالءعذاب شماقسمره قله هق |١طلقوا الىظل ذى

3

1

بعانها و شالاوعية للاحياء

| والاموات (وجملنافيها)

كن 3.خان2 10
 7اذا سطع وا رر شغ الشهب وغفرق ثلاث فرق لاك أا فىالارض  2ا

عاذ انان العظيم فيال لهمكونوا فيهرن
تعالى فى اال

الا

|

ظهرها ( واموانا ) فى

واسسقينا ؟)

رج

لشاف

لونأو
نلياءالله | إلث.ااءت ف مكانها

عنق * ن انارر فبتشعب ثلاث شعب علىرة-هم وءن

تاوخا مه 70

(

ححازا اكات م 0لهس
ل
وادالها ( ثامحات

يا معشمر المكذبين ( ماء فرانا ع)ذايا حلوا وشّال ن
واي(ل )

سلدة عذاب( بومدد َ(نوم الق.امة( للمكذبين ( بالاعانوالبعث(

انطلقوا)

الكل بين( الىها كنم  ( 3اانا

' (تكذبون) اله لابكوى وهو عذاب النار تقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب ( انطلقوا ) ياممشر

إ

المكنابين (الىظل ) ,دهحنانالار( .ذىثلات شس ) فرق

(للوةالتضل) انيناغر وتعظيم لامره وهو بيانلبو+التأجيل و هو اليومالذى شصلفه بينالخلائق وما ك
ن أحخرو تعظم لامسه ويل  1وان كان نكرةلانه فىاضلةمصدر متصوي بسادمسد قرا
قاو الفسل) ع ب
ولكنة عدل به الىالرفع للدلالة على مع

نات الهازك ودوامه للمدعو عليه ووه دللام علم (ومد) عرا |

 0بعدوتف
(نتبعهم الا
(للمكذبين) بذلكاليوم خيره (المهللك الاواين ) الاثم الخالية المكذية لم
فما
اى م حطتيز 2ه نفمل بامثالهم هن الامخارن
+شر ا
وقتو وعيد لاهل مكة ا

الاولين لانهمبوكاذمئل

نعى اغلنت 99:لنوم الفطل © بان 'لياواتماجل فوونا اكاك على القناة
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من قومك
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تسعةاث
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انذر اذاخوف عفلءىلكالكفر  >14 2-والشكر وانتصاءهما (سورةاارسلات؟ علىالبدلمنذكرا اوعلى
عمعنى المعذرة ونذير عمنى الانذار او يماعلنىعاذر والمنذر ونصيهما على الاواين بالعلية المفعولله(انماتوعدون)
أنالذى توعدونه منحى
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فالفارقاتفرقا فاللقياتذ كرا »#اقسم بطوائفمن الملاتكةارسلهناللهبإوامء متتابعة |
فعصفن عصف الرياح ف اىمتثالامهو نشمرن الشسرائع افلىارض او نشسرنالنفوس اموق

كرا الاساء عليم
عذرا للحورين

بنايلىاء ذكرا عذرا للصرتين
ولبلاطالفانلقي
قمن بينللقاا
فنمفن ارلعا
باليهل ال حوي
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الحلدم
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|وفرقن بايلنحق والياطل فالقين ذكز الحق فاهعابايلنمين اوبالنفوس الكاملة المرسلة
السى_ابنفاىلو ففرةن
ظالىالابدان لاستكمالها فمصةن ماسوىالق ونشمرن ار ذلك جفمىيعالاعضاء ففرةن
| نالحق بذاته والباطل فنىفسه فيرونكل دُوء هالكا الا وجهه فالقين ذكرا رث

فالقين ذكرا اما عذرا

لايكون [القر ىل

لذن يذترون الىالله

نشسرن المعحاب فاىلو ففرقن فالقين ذكرا اى تسبين له ذانالعاقل اذا شاهد هبوبها

بتوبتهم واستغفار هم اذا

و اثارها ذكر الله تعالى وتذكر كال قدرته وعرفا اما تقيض اللكر وانتصابه على العلة

ويشكروتها واما انذارا ٠
لذن إشارون وشس.ون
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اق ارسلن للاحسان والمعروف او ععنىالمتدابعة دن عىرف الفرس وانتصاءه علىالحال

فالفارةاتفرقا فالملقيات ذ كرا عذرا اونذرا© انعاللامفسرينذّكروا فىهذهالكلمات
ل وجوها * الاولانالمراد باسرهاالرياحومعنى المرسلاتع فاالرياحارسات متتابعة |

كرف الفرس وقيل عرفا اىكثيرا فالعاصفات عصفا يعنى الرياح الشديدة الهبوب |
| والناشمرات نشسرا يعنىالرياح الايئة وقبل هىالرياح التى ارسلها نشمرا بين بدىرحته |

 ١وقيل هىالرياحالتى تنشسرالسمحاب وتأى بالمطر فالفارقات فرقا يعنى الرياحالتى ترق
أحصاب ونيدده فالملقيات ذكرا يعنى انالرياح اذا ارسات عاصفة شديدة قلعت

الاشيجار و<ربت الديار وغيرتالاثارفحصل بذلك خوف العباد فىالقاوب فطلؤن
| الهالله تعاللى ويذكرونه فصارت آمكالركياحنها تااللذكر والمعرفة فىالقاوب عند
هبوبها * الوجهالثانى ازالمراد بأسرها الملاتكة الذين ارسلهمالله تعالى ومعنى المارلات
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(العاصفات عصفا يعتى الملاتكة تحصف فطىيرا نهم ونزولهم كمصف الرياح
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ان بشاء الله مشسيتكم و ا

كثر وانو عرو اؤاىغاض! ساون نالاء أ فرىحمته وهو الذى عام

ف ان الكان علعا © عا يستأه لكل احد ف حكيما © لايشاء الا ماشتضيه حكمته ا مه انه مختار الهسدى
يدخل مينشاء فى رحمته  #بالهداية والتوفيق لاطاعة #8والظالين اعد لهم |( والظالين ) الكافرين
عذايا اها ##نصب الظالمين شعل بشسسره اعد لهم  0اوعد او كفا ليطابق الل ||لانهم وضعوا العبادة فى
المغطوك علها وقرى' بالرفع عل الابتكذاء © عن اأنى
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٠
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 9والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا واللساشرات شرا
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(((والمرسلاتعمفافالعاصفات

قالاهل السنةويرد عليهم قولهعزوجل فيسياقالاية © وماتشاؤن الاانيشاءالت ©

عصفا والناشرات نششرا

اى لم ادن إلا 2شسمةالله تعالى نلاالامس اليه اسه اةلله مستلزمة لفعل الء.د

نجميع مايصدر عنلد عشيةَاللَه جل جلاله وتعالى شأنه  #ازالله كان ءاماه
اى  0خلقه ويمكاون منهم #9كنا » اى حيث خلقهم مع علمه

ل ؤن)من الحبروالشمر
(وما:

(لا
والكذر والامان ا
كشاًا
اديشاءاة) النت

م  9يدخل من حاو رحته  40اى فى دنه وقيل فحنته فان فسرت 4

ذلك ( اناي 2ن عل

بالذين كان ذلك من اللهتعالى وان فسرت بالينةكان دخول الجنة إسيب مشيئة الله

شرر
ثخي
ل ال
اءن
واؤن
ا تش

جل جلاله وتعالى شأنه وفضله واحسانه لاسب الاستحقاق  #8والظالمين  #عف |(حكيما) حك ازلاتشاذًا
المشسركن و أعداهم عذاا العا 2اى ما والله م0

اعلم

تفسير سورةالمرسلات مكية وهى حمسون ابة وماثة وثمانون »

«كلة وثمائمائة وستة عشر حرفا »
8

0

1

الله ال
لرحمه ارحيم -2ه
|©* قولهعن وجل  7وامرسللات عقا فالعاصفات عصفا والناشرات نشسرا

من أخير والثير الأمانشاء

(.دخلهن بشاءفى ر-مته)

بكرممن يشاءبدبن الاسلام
دن

كان

أهناد

لذلك

| 5
المشمرك

ا5

(

عذاب! قربا فىالاخ.رة (عذايا اليما)وجيما مخاصوحعه الىقلوبهم فوم نالسورة الى  80001سلات وهىكلها
وتةعشسر حرذا © ( سماللهالرح نمن الرحيم)
وانون وحروتها عامائة س
انها حون وكلائيامائةواحدى ث

وبإسناده عن ابن عباس فىقوله تعالى و(المرسلات عرفا ) بول اقمم الله بالملائكة كثيرا كعرف الفرس
(ئاعقات عصننا ) و اقم
وشَالهم الملائكة الذين ارنلوا الروق  2ريل ومتكاشل والترافل فال

تاملرام)طر يعنىواقسم
إلرياح العوادف الكديدة والعصف ماذرت من منازل القوم و(الساششراتب

لحاز ان إلطيسع احدهأ لان|!واو للجمعفَكون منهيا ع ٠ن طاعثهما لاعن طاعة احدها واذا ممى عن طاعة أدده ١

لا نعيله كان ع ٠ن طاعتهما جميعا انهى وقيل او يمعنى ولا اى ولانطع  3ا ولا تور
لم

155

اسم ريك

“محدله ) ونعض الايل فصل
صلاة القجر ( واصيلا ) صاللاة الظهر والعصر ( ومن الال وا

ه
سن(
واء ب
العش

ليلا (الجز«التاسعو العشمرون طوبلا ) 2-ز[ -1:7إى ل

نلشه او نصفه او تله

( ان هؤلاء) الكفرة أ
( نحايلوعاجلة) يؤئرما

على الا خرة ( ويذرون
وراءهم) قدامهماوخاف

ونيهوم
هؤ ن
شديد لاوبعب

القيامة لانشداءده تقل

 3والكقر ”ان بكلاومهمااننالكل ده
بك كه واصيلا  5وداوم على 0

صلاة

هزيعا طويلا املنيل

غير محظور © واذكر اسم |

أو دم على ار

والغلهر والعصر ا

ظ  3الاصيل يتناولوةتيهما  9ومن اليلفاسسجد له  #وبعض الابلل فصللهتعالىولعل
كدلفة |
ىلاة الايل مانلمي
| المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما ص

أاح#جد لهطائقة طويلة منالليل © ان هؤلاء'
ويل
#ميه للا طو
والخلوص و

يحبونالعاجلة ويذرون وراءهم © امامهم او خاف ظهورهم  #يوما ثقلا »
شديدا مستماز مالنتقيل الاهتل لغامل وهو كالتمليللاأسس بوهلي علد فو

(تانقنا هم خلقناهم وشددنا اسرهم  4واحكمنا ربط مفاصلهم بالاعصاب #8واذا شئنا بدلنا
عللكىفار خ
وشددنا)احكمنا(اسرهم) امثالهم ديلا © واذا شئنا اهلكناهم وبدلنا اثالهم افلخلقة وشدة الاسر ننوا”
اى خلقهم عنابن عباس
رضىالله عنهما والفراء ١

ةثانية ولذلكج” بإذا اودلا غيرهم يمطنيع واذالتحقق القدرة وقوةالداعية
النشاًال
امد  0د الاشا 5رةالىوالسورةاوالا تايلاقرمة ف شاء اتخذ الىرسياد

(واذا شئنا بدلنا امثالهم
تبديلا ) اى اذا شئنا
ا
اهلاكهم اهلكنا وبدلن
أ لعى صللاة المغرب والعشاء فعلى هذا ون آلانةه حاممة لواقيت الصلاة الخسا
امثالهم فااىقة من يطيع
|  9وى ليلا طويلا  7يعنى صلاة التطوع لعد المكتوبة وهو التهور بالللل وقيل ١
( ان هذه ) السسودة | المراد مالا ية هوالذكر باللسان والمقصود انيكون ذاكرالله تعالى افجلمايوعقات '
و9اذكرا عاك عه راي »قل المرادالمذنكر الصلاة والمعنىوصل لريك؟
بكرة نمنىصلا الصيم واما.انيعنى صلاةالظهر والعصر  8ومن الل ذالجدله ©(

(:ذكرة)

عظة

(فن

شاءامحُذ الىريه سبيلا)

بالتقرب اله بالطاعتله
(واذ

اعم ريك)صل

افليايل والهار شّلبه ولسالنه * قوله وعنجل ا#نهؤلاء © يعنىكفار
فوحون العاحلة  4يمنى الدار العاجلة وهىالدنيا  #ويذرون وراءهم  4بنى

امامهم  9يوما ثقيلا © يعنى شديدا وهو يومالقيامة والمعنىالهم يتركونه فلايؤمنون 
به ولابسماوزله 1 8ن خلقناهم وشددنا * اى قوينا كنا  9سرهم « اى 

بأصربك (بكرة وأصيلا)

خلقهم وقيل اوصا لهم شددنا بعضها الى بعض بالعروق والاعصاب وقل الاسر'

لعى

تجرى البول والغائط وذلك اله اذا خرجالاذى انقبضا  #9واذا شئنا بدلنا امثالهم

غدوة

و عشسيا

دعلا القين والظهر

نيديلا © اى اذا شئْنا اهلكناهم وائينا باشباههم فجعلناهم بدلا نهم ©انهذء © |

والعصر ( ومن اللاسل

رة  #اى تذكيروعظة  #9فن شاانءذذ © اى لنفسه فالىد:
ذةك98
تسور
اى ال
© الى رءه سبيلا © اى وسلة بالطاعة والتقرب اليه وهذه تماتمسك بها القدرية'

فاجدله ) فصلله صلاة
لغرب والعشاء ( وسده

ليلاطويلا) صل له فىاللديلو هوالتطوعو :شَالكان خاصة عليه دون احخا.دصل”ةالليل (انهؤلاء)
اهل ك( 2حيو نالعاجلة)

(شواون)

الكمك للدنما ) وبذروزود أءهم ي)تركون العمل لماامامهم ( بوما ثقيلا ) شديدا

وعذايه (ن خلةناهم) يعنىاهل مكة (وشددنا اسر  0قوسا خاةهم و(اذاشئنا بدلنا امثالهم ) يعنى

مدو6ل لشكونا لاهلكنا :هولاه|الكلتع:ور
م(ديلا)' اها
الشورة

520

ة وبدلنا خيرا منهم 0

:

) عظة دن الله ( هن شاء اتخذ الىره ) ن شاء ولكل أشن ذلك الىريه( سيلا ) مرجعا.

وكانسعبكممشكورا ) مودا مقبولا صرضيا عئدنا حيث قُلئمللمسكين والينيم والأسير لأثريد
لالأشكورا ا(نا نحن نزلنا عليك القرآن تمزيلا » نكري الشعير بعد ابمّاعه اسما لان تأكد على تأكد
عنىاختصاص الله بالتتزيل /[-ا؟5 5
على اد

ازلى
لستقر فى نمل

 ,دور اسان > ضرال عليه وسلم اله

القولوالإشكارة ان  5من نوابهم 0وكان سسعيكم 6ك ا

0

مجازىعليه غميضريع ف إن نحن :زلا غلك اران زاوف مفرانا مما للكرة

اقاضته وتكرير الضمير مع ان مزيد لاختصاص التنزيل به  #9فاصير

انهداذا كانهوالمازللميكن
تنزيله مفرنًا الا 5

لحكم ريك 6#

تخي نصرك عكلىفار مكة وغيرهم  9ولاتطع منهم مااوكفورا  #اى كل
واحد همنتكي الاسمالداعى لك اليه و.ن الفالى فاىلكفر الداعى اليه واو
لالدلالة على انهما س.ان فىاسمحقاق العص.ان والاستقلال هبه والتقسيم باعتبار مابدعونه

.اليه فان 7رتب النهى على الوصفين مشعر بانه لهما وذلك يستدعى ان 50ن المطاوعة

اعدوالله لكم الى هذا الوقت فهو لكم بإعبالكم 001010111012
اللمنين انه قد اعدملهم فالا خرة  #9وكان سميكم مشكورا © اى شكرنكم عليه

بالمصاارة ) فاصير

لاعس

كخ
ليي
لمكمريك ) عل
الرسالةوا عدال الادة
وا

تصمر ”بك على

اعدائك هن  0مكة

ولام0
عر فوا
الكفر :لله

*ن
أ

اواسم افضل منه وهوالثواب وقيل شكرالله اعباده هو رضاء منهم بالقليل من
االطاعة واعطاؤه اياهمالكثيره انخيرات * قولهعن وجل انان نزلناعليك» اى

هو الم داعا لكك اذه

ستفرقا ايةبعد آي ونلنمزلهحملةواحدة والمعنى
قالائعنا م

ا(وكفورا ) فاعلا لما

يارد #القر أن 0

 ١اننا عليكالقر ان متفر 11

تقتضى 2#صيص كل

شى  7دو قتمعين والمقصود

«نذلك بيت قاب رسو لالله صلى الله0ك ونام  4 0صدره

وانالذى انزله

قولالكفار
اليهوجى منه لبس بكهانة ولاححر اتزول تلك الوحشةا
انه حر اوكهانة  9فاصير كم ريك #؛ اى امراداته فهى منالحكمة الحضة وقيل
لييناء  4للحياك فاىسار الاذن فىالقتال وقبل هو عام فاىلجتيمكاليف اى
فاصير لحم ريك ففكل ماحكمالله سبوهاءكانت تكايفا خاصا كالعيادات والطاعات

الظفر ) اع ( راكالما

0
لاكمم

نا

داعيا لك اليه
أن لدعوه

على ماعن م

على

على قعل

ماهو اثماو 0 0غير
اثلممولا0

ساعدهم على 0

اوعاما متعلقا بالغير كالتباييغ و « ١الرسالة وتحملالمشاق وغير ذلك  3ولائطعمنهم
 1أثم اوكفورا © ينى وكفورا قبل اراد به اباجهل وذلك اله لما فرضت ااصلاة
عشيه لانه كان ركابللما مم
ىلىالله عليه وسام اعسي ا ا
علانصه
ا سن لطن || والفسوقوالكفورالوليد
إعنقه  0اراد الاثم عتبة بن رسعةوبالكفور الوليد بالنمغيرة وذلك اهما قالا لانه كان غاليا فىالكفر

دون الثالث وقبل الاثم

اللنى صلىالله عليه وسا م الكت صنءت ماصنعت لاجل النساء والمال فارجع عن

والج<ود والظاهي ان

هذا الامى وقال عثة 7ازوجك ابنتىواسوقه! اليك بغير مهر وقال الوليد انا

المراد كلثم وكافر اى

بهذفان

لاقطع احدما واذا مى

اعطيك منالمال <تى رذ ى قارجم عن هذا اللاعمصس

اف تعالى ا

ْقلتهل منفرق بينالاثم والكفور قلت نعمالاثمعوالقدم علالىمغاصى معاىضية
كانت والكفور هوالحاحد فم ل كفور امولانمكسلان من عند غيرالله فقد
تمع فىحةه هذان
مح

ع

الوصفان

لأنه  0عند غير اللهؤقّد عصاء لد ممهة عليه

عن طاعة احدما لابعيئه
فقد نهبى عن طاعتهما

معا ومتفر قاو واكان,الواو

وريس

)وكان سعيكم مشكو را ) عملكممقبو لا افلىزيادة ( انا نحن “زانا عليك القران ) جبريل بالقران ت(تزيلا) متفرقا
انه اتن وسورة

) فاتمير لمم ريك  4على قضاء ريك وشَّال على ليغ رسالة ريك ) ولائطع منهم )

(افوورا ) كافرا اللهوهو عتبة بن رسعمة
كنفار قريش (اتما ) فاحرا كذابا يعنى الوليدين المغيرة ك

 0واستيرق ) غليظ برفمهما حملا علىالاب نافع وحفص

على سندس وبرفعالاول

وحرها جزة وعبلى جا

وجرالثائىاوعكسهغير هم «الحر«التاسعوالعشمرون؟ ( وحلوا )  8975+عطف على ويطوف (اساور م
 5قضة ع وفىسورةالملائكة
ا

وفىالخحديث ادق

اهل النة مترلة سنظر ملك

مسمير  5الف

عامررق

اقصاه كارى

عون بام اجاور * || 2ادناه هذا وللعارف اكثر مذنلك وهواننتقش نفسه نحلايا الملكوحفايا الملكوت |
ذهب وَلؤْاوًا قال ابن يستضئ بانوار قادلسخ
بروت  9عاليهم ياب سندس <ضير واستيرق ١ بعلوحم
المسب لا احد من اهل

نياب الح
رير الخضمر مارق منها وماغاظ ونصيه عاللىحالءنهم فيعليهم ا وحسبتهم

الجنة الا وفى بده ثلاثة ْ او ملكا على تقدير مضاف اى واهل ملك كبير عاليهم وقرا نافع وحمزة بالرفع |
اسورة واحدة من فضه
واخرىهنذهبوا<ذرى

ملنواو ( وسقاهمرهم )

الك الهتالللتشرنفك

على انهخير ياب وقرا ابن كثيروابوبكرخضر بالجر حملا عل عتدين بالمعنى فانه

اسم جنس واستبرق بالرقم عطفا على ثياب وقرا ابن عاص وابو عمرو الكن
وقراها نافع وحفص بالرفع وحمزة والكسانى الجر وقرئ' واستيرق ةمازلوصل

والفع عبى انه استفعل منالبريق جل علا لهذا التوع ءنالثباب و©حلوا اساوراا

والتقصيرص وتقيلل ان

ذنهب
| من فضه © عطف على ونطوف عليهم ولا خالفه قوله اساور م

الملائكة  0ضون عايهم

| المع والمعاقية والتتعيض فان حلى ااهللْنة حتاف باختلاف باعمالهم فاءله تعالى

الشراب فيابون وله
منهم وبشّولون لقد طال
ط
ئلو
ان ا
سنام
اخذ

فاذاهم

بكاسات تلاق افواههم
اف من غيب
بشير ك
إلى عاذ (اشراناطيورا)
ليس برجسكشمرالدئيا

لانكونها رجسا بااشمرع
او لآنه لم لعصر

||

يفيض عليهم جزاء لماعملوه بايديهمحاياواسوارا تتفاوت تفاوتالذهب والفضة او
حال منالضمير فعاليهم باضمار قد وعلى هذا جوز انيكون هذا للدم وذلك
للؤرومين  #9وسقاهم ربهم شرابا طهورا 49بريد به ناوخعاريفوق عاللىتوعين
اهلى ووصفه بالطهورية فانه يطهر شاريعن الميل
تىاعلل
المتقدمين ولذلك اسندسقيه ال

الىاللذات المسية والركون الىماسوى اق قبجرد لمطالعة اله ملتذا لقادُ باقبا سقاته؟
80

5

1

"2

ظ وغر استكنان لايك عليهم وقيل معناه ملكا لازوالله ولا انتقال © الهم#اى

ا  9ثياب سندس 0خضر  *#وهو 2م<ارق من الديباج © 0و(استبرق  68وهو
فوقهم

اهها
كظلمن
وغل
لابالعقل ولاتكايف ثم || ما

5

لامكان ١١

1

5-2

داخل اسم امبر  3وحلوا اساور من قضه وسقاهم ربهم

.شعرابا طهورا © يعنىطاهرا املناقذار والادران لمنمسه الابدى ولم تدنسهالارجل

سشك
ل كر
ادانهم
الايدى الوضرة وندوسه ١راكلمدنيا وقيل اله لاللستحيل بولا ولكنه يستحيل رحا فىاب

الاقدام الدنسة شَاللاهل وذلك الم يؤتون بالطعام تممن إعده يؤتون بالشراب الطهور فيشريون منهقتطهر
النة ا(ن هذا ) النعم | نطونهم ويصير ما اكلوا رشحا مخرج هن جلودهم اطيب من المسك الاذفر ونتضمر
( كانكم جزاء)لاعمالكم أ| بطونهم وتعود شهواتهم وقبلالشراب الطهور هو عين ماء على بابالنة مشنرب
ا

2

5

-

8

9

( عاليهم ) على | كنافهم | منه تزعالله مكان فىقله .٠نغل وغش و<سد 

ازقرا ن بالالف ( ماب

>

5

ان هذا كانلكم  0 0اى

١

| شال لاهل الطنةبعد دذولهم فيا ومشاهدتمم أعيها ازه_ذا كان لكم جزاء قد

دت
سم
ع
مص
نام

دق

سندس خضير ) مالطف من الديباج ( واسصترى)  610مالندسباج (وحالوا

(اعذة )

اساور من فضة ( السوا أقدية من فضة  2وسقاهم دم شرابا طهورا ) م نالدس وشال لعاهر هم من الغل والغش.
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ان شراب اهل النة على بردالكافور وطعم الزجيل وريم المسك قال ابن عباس
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اكه وه السرر فىاكاك ولاتسى :اريكة الا اذا احتما  9لابرون فب 83

قرببةظط ملنهامل اشعجارها
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اوهو سان هنالله عن | فقول احسن النه*او الاشين الؤمن ويدخال فيه المماوك واليون و1230

وخلضافق ضمارهم
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ومن القمارت الناقة اذا رفمت ذنيها وحمعت قطريها مشتق مانلقطر واليم ميدة |
ا
35

05

تي

8

وى عقاب اللهعلى طاب

م

اك

المكافأةالصدقة'وانانخاف
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اا

رع.هف

فى على  0ابى طالب

رضىالله تعالى عنه وذلك انه عمل لهؤدى نشى؟ مشعنير فقيض ذاللكشعير فطيرا
منهثلثهواعطوا منه شيأ كيلأونه فلا فرغ اتى مسكين فسأل فاعطوء ذلك ثمعمل |
الثلثالثانى فلا فرغ اى ينبم فسآل فاعطوء ذلك ثمعملالثلثالباقفلاتمنجه اتى |

مابين عليه

أسيرسرون

الشيهن ( انما أطعمكم
لوحهالله ) نيمابهم و بين
7

فاك

فاعطوه ذلك وطووا وهم

ولياوم فولت هدوالا  3وقيل

الاية عامة فىكل ا
هطنعمالمسكين واليتهم والاسير للهقال و اراك عق انا
لطممكملوجهالله © اى لاجل وجدالله تعالى  9+لاتريد منكم دزاء ولاشكؤر ا 0

قبل انهم يلتمكلموا به ولكن عؤالله ذلك منقلوبهم فانى به عليهم وقبل قالواذلك|

اا عن صدق قلوييم

منعا الحب اين من المكافاة وقدل لدت ليقتدى لهم عيرهمفذىلك وذلك ان

فمَالانما نطعمكم ا ج
وهالله

الاحس_ان الىالغير نارة كرون لاح لالله تعالى لابراده غيره فهذا هوالاخلاص |

لواب اللّوكرامته(لائريد | وثارة يكون لطلبالمكافاة اولطلبا د منالناس او لهما وهذان التحئان مردودان |

2

دزاء ) مكاناة | شلبالهماالله تعالى لان فهما شركا ورياء فنفوا ذلك عتهم بشولهم انما نطعمكم لوجه |

مجازونناءه( ولاشكورا (

الله لراك مي حزاء ولا ور

ِِكل ياف منريا وما ي لعنى ان احمتاتف

ا

ممدة تحمدوننا به ( ا [ اليكم الغو مشندة ذاللكوم لاالطلب مكاناتكم ف عبوسا  #وصف ذلكاليوم |
03

انا

| بالعدوس يجازا م شَال نهاره صانم والمراد اهله والمعنى تميس قهالوحوه من هوله 0

رسنا(بوماعبوسا) كلوحا

| وشدنه وقيل وصفاليوم

) قطرنرا| ( شدبداشؤل

ا كربها شَضالو<وه

بالعيدوس لمافيه دن

 #3قطريرا * لعى

شديدا

ا

والباه بالتعيس وقدل العبوس الذى لا انساط قيه والقمطرر

|

الكية

شديد عثاب ذلك ال | التتديد وقل هو أشد ميكاون مالالا باطو لدلدم
وهوله وبقالهو تعس الوحه

(فوقاهم )

4

ل

0

ا

ا

ان

انفسهم وهو واب من
ْ اوهو ابلغدن طار وفه عكار حسن عقيد لهم واحتنابهم عن المعادصى  9ولطعمون

عسى أن غولمالهم يرزقون

| الطعام على تحيه  4حباللَهتعالى اوالطعام اوالاطنام :#مسكينا وها واسيرا  64يعنى

ذلكوالوفاء بالنذر مبااغة

التى ستو <.ون ما هذا الثواب والمعنىكانوا فىالدنيا يوفون بالنذر الائهاب والمعنى

فىوصفهم الاوفر على اداء

عليوم فدخل 4

بوفون عا ا

والصسلاة

حي عالطساعات م دكا

الوا<.ات لانمن وق عا

ال كة

اوجبه على نفسه لوحهالله

والصوم و  2والعدرة وغير ذلك منااولواحجيات وقيل النذر عرف الشمرع واللغفة
| ان يبوحجب الرحدل على القسسة ع 1

كان ا اوح.دالله عانه

بواحب عايه وذلك بان شول لله على كذ

وكذام نصدقة اوصلاةاؤصوم او 3اوعمرة يعاق ذلك ناص اتمسه هانللهوذلك

اوق ( وخافون بوماكان

| بان شوك انثفىالله مسيغى او قدم غاتى كان لله علىكذا ولو نذر فىمعصية .لالهب

شرة )عبد سهارا)

الوفاء 2 4

عن عائغة رذى الله تعالى عنها قالت معمت رسولالله صلى اللهعليه

2ه

 0ويطعمونالطه_ام على

 :وحم شول من كدر ان لطييع اللهقليف ندره وهن ذر انإهدى الله قلاف  4وفى
روابة فا.طعه ولاامصة» وعنها

قال اسئفق سودن

حبه ) الىحطبعام مع

ان رسو لاللهصب الله عليه وسلم قال لايذر فىمعصة

اللهوكفارته كقارة عين اخر<هالتزيذى وابوداود نقيت

الاشهاء والادة اليه او
على <بالله ( مسكنا )
فقيراعا<ز اعن الاكتساب
(ونها) لك لان 1

 0قَّعن ان 0

عيادة رسولالله دلى اللهعليه وحم قَْنذركان على امه قوفت

قل أن شَضيه وأمس ه

ان شضيه

ع

الوفاء باللذر وهذا ممالغة فوصفهم

] اخرحهالاعة*

وىالابة

باداءالو احمات لان نوق

كان ا أو حبدالله عليه اوىق ِِ0

لخر دن ابقل ووالفي”

اليل على 05

عا أوحيه على انفسه

وميا

نوها كان شمره مسستطيرا  43اى شرا

را"

او غيره  2علاوا اطعاههم
وقل

01

والورت

" علىالارض

عذاب يوم ك(ان شيره )

دن جيل وسناء والعنى الهم وثذون اندر وحم خاشون دن شر ذلك اليوم وهوله

عذاه م(ستطيرا ) فاشيا

الشهين

ا

لعو |تا فالشدقت:

ف كناا

)5ب

وفز عث

0

الثرائض (ومخانونبوءا)

والقدر

وفالاردض

إل وغارت|لءاه
فتشقةقت الما

وو رق

( ويطعمون الطعام على

لهى بانهم يؤثرون غيرهم حلى انفسهمبالطعام
الل
تهعم ا
وشه وهم له والحاحة اليه فوصف
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ويواسون به اهللماجة وذلك لان اشرف انواعالاحسان والبر اطعامالطعام لازبه

حيه ) على قلته وشهوته
) نكا ويا_| دن
المسلمين:( ,و امير ا(

الذى لاهال له وهلادر
كيت

علىالكيي 88وينها  #اى صغيرا وهو الى لا أب له

له وسُهق عليه  2واسيرا  0قل هو التيون

من اهل الْقلةَ لععى دنالمسلين | المشمركين و قال اهل

وقيل الأسير هومن اهل الثمرك اميالله بالاسرى انحن الهم وان اسراهم بوكدذ

اّهالشرزك ذعلى هذاالو حه وز أطعامالاسرى وان كانوا على غير دنا واه برجى |
ل
|انواه.ولاوز ان يمعطوا ٠٠ 5إصدقةة
ساسك

دن المسسلمين فىابدى

اللواحيةكالزكاة والكفان :وقلالامسى الملوك |

0

للكافر ن سلاسل ( جمع سا ل لغير و

ا

اف
ننصر
لغيترال
سب
اذ وز صلرف

وغيرهم ( واغلالا) حمعغل (وسميرا) ناراموقدة وقال ( انالابرار ) حم

شسعمرون؟
ازء
بر اوباركرب وارباب (اولي
عتا
لال
الذر ولا

ذاون
ؤل
يذين
ال

واشهاد وهمالدادقون ال
فايمان ا

ه
ت ١٠
وشاهد حا

ع نكفران فالا وائما المأخوذهه التوغلفيه  #انا اغتدنا للكافر بن سللاسل  #م

يضمرونا شمر( يشمر بون

بقادون  8واغلالا  #بها هَيدون #9و-ميرا © بها يحرقون وتقديم وعيدعم وة
تاخر ذكراهلمالناذناراهم وانفع وتصديرالكلام وخقهيذكرااؤمنين احسن وقرا

ع سن

متو

حفص وى وأنومرو وحمرة ويه 0

اغلالاً ,و

الابرار #جع بركا رياب اوبار كاشهاد
وين | نافع والكسانوابوبكر سلاسلاللمناسبة نا

الا الزحاحة اذا كان | #يشربونمنكاس» هن حمر وهى فىالاصل القدح تكونفيه #8كانمزاجها #مابمرج
فها حمر ( كانصنا<ها )

عهوق يللاسمماء فىالخنةيشيهالكافور فىرائمت
اانورا © لبردهوعءذوبتهوطيب ق
| #ك

ماتمزجبه( كافورا م)اء | وسياضه وقبل تقفلها كنات الكافور فتكون كالممزوحةبة #عينا  »#يدل ١
كافور وهو اسم عين ف | كافورا انحجملاممماء اؤمن حل نكمنعل قدي نتافلا ان د نر ”ا
الجنة ماؤها فى سياض على الاختصاص اوبفعل بفسره نابهدها  9يشرب بهاعبادالله  6#ماتذا بها اوممزوح
الكائور را

وبرده

ا لها ول

7ك مدا

الناء .منبدة او يعنى دن

منها كاهر «يغيروني التجيرا

02

(عننا) يدل هته ( شرب | محروثها حت شاؤًا اجزاء منهلا ©.وقون التذو © التتناق سان مارزقوه '١0
ينا
نها عنادالله
الكافة فقالتعالى ف انااعتدنا » اى هنا فى جهنم  #للكافرن سلاسل » اى
اوالباء زائدة اوهو ول

يشدون بها  9واغلالا © اى فى ايديهم تغل بها الى اعناتهم  9وعيرا © ينو

على المءنى اى للتذبها او

وقودا لاتودف شدته وهذا مانعظم انواعالترهيب والتذويف ثذمكر مااعا

بروى بوهاائما “قال اولا

للغا دن

يحرف هن وثانيا يحرف

انا للاكواانى سينا

شرم واول غابته واما

العينفيها عز <ون شرام

ا

الموحدين

5

وال

الى  9انالارار  3لعى المؤئين الصادقين ف اعانهم

><

8

منكاس © يعنى فييسا شعراب ك9ان مزاجها كافورا © قبل يمزج لهم شراب:
بالكافور وتم بالمسك فان قات انالكافور غليذريذ وشريه مضر قا وجه من:
شرابهم به قلت قال اهلالمعانى اراد كالكافور فى سناضه وطيب ريحه وبرده لاد

فكانه قبل يمر عببادالله | الكافور لايشعرب وقال ابنعياس هو اسم عين فىانة والمعنى انذلك الشسراب يمازح
تراد روني » 6شرابماء هذهالعين التى تسمىكافورا ولايكون فىذلك ضمرر لاناهل الجنة لا
يحرونها <يث شاوؤًا هن

ضمررنها ياكلون ويشسربون وقيل هكوافور لذيذ اطلبطعم ليس فيه مضرة ولبر

منازاهم ( شويرا ) سهلا

ككافور الدنياولكنالتسعى ماعئده با عندم يمزج ششراءهم بذلكالكافور وال

لاجتقع علبي-م ( يوفون

وا
تلسزيل هٍِعمنا  5بدلا نماكافور وقل اعنى عيا ظِِيشعرب ها  5أى

باانذر ) بما أوجيوا على
(انااعتدنا للكافرين) الى

منها  9عبادالله  #قال ابن عباس اولياء الله  9ير ونها تتجيرا  6#اى بودوا

حهل واصككاءه ( سلاسل

لشمرد

الماحيث شاوًا من منازلهم وقصورهم تتجيرا سهلا لامتتع عابهم * قوله تعال

 9بوفون/النذر »لما وصفاللهتءالىوابالابرارفىالا رَةوصنف/اعمالهم قلا

(زالابرار ) المصدقين فىايمانهم المطبعين لله
)لفنىار و(سعيرا) ناراوقودا ا
واغلالا ا

( الى 0

( يشمريون ٠ن كاس ») يشمربون فاىلنة من حمر ك(ان منزاجها ) خلطها ك(افورا عبنا شرب بها ) »
(ع.ادالله ) اولاءالله ( 02روئها' تتجيرا) مزجونها -تمزعها يقال .يرون :نعايلكافور حا يناون ق 0
الىمنازلهم وقدورهم موف

نعماذا كانوافى الدنيافعالالله ( وفون

بالنذر ( بالعهد امالك باللهوها ع

لطا :الاسم
اموت الذوكاذا

( سورة الانسان)

0صف اللطفة به لأنالرا
و

موع ار حل والمن ْ :

(له ) خالا لقنا
ت
م.تاين أى مىبدن انلاءه

'وكل منهما مختلفة الاجز اء فىالرقة والقوام والواص ولذلك يصيركلجزء مهما

بلاس والامىله ) كلاه

ا مادةعضو وقيل مذرد كاغثك_ار واكاش وق لالوان فان ماء الرحل اسِض وماء

#عيعانصيرا ( ذاتعع ولدر

المراة اصفر فان اختلطا اخضمرا او اطوار فانالنطفة تصير علقة ثممضغة الى تمام

 01هديذاه السييل) بثاله

| الخلقة ف نيتليه  فى موضع الال اىميتايله يمنى يمدسين اختباره او ناقلينله من

طريقّالهدى بادلة العقل

ْإل الى حال فااستلعيارنلتهلاء  9لشدلناء معيما نصيرا ) لمكن من امبشاهدةالدلائل
؛ت فهوكالمسبب من الانتلاء ولذلك عطف بالفاء على  0ايده ورتك
ْ ز اَستماعالا يا

عليه قوله © انا هديناءالسديل » اىناصبالدلائل وائزال الايات #9اما شاكرا
ظاماكفورا  6حالان منالهاء واما لاتفضيل او التقسيم اىهديشاه فالىيه حميما
و
او مقسوما اليهما بعضهم شاكر بالاهتد اء والاخذ فيه وبعضهم كفور بالاعراض
عله او ادلنسثيل ووصفه بالشكز والكفر:غ2از وقدى امنا بالقتم على قحاذلجواب |
واملهلم سل كافرا ليطابق قسيه محافظة على الفواصل واشعارا بان الانسان لااو

ان نطفةالرجل :وما كان هن حلم ودم وشعر قن ماءالمرأة وقبلالامشاج اخلاف
الوان النطفة فنطفةالرجل سضاء ونطفةالمرأةصفراء وكلو نينا<تلطافهوامشاج وقال
صلعروق التى تكون فالتطفة وقل
امبنسءود ا

!:تراد الطاض "فآدا لت المراء ارتقما
ٍم علقة *م مضغة  2عظما 8

اى خلطت يدم
ت
ازمافة فشعيوت

وقيل الامشاج اطواراطاق نطفة

| م ,نعكه ذلقا ادر وقيل انالله تعالى حمل

الطفة اخلاطا م الا اللتى تكون فىالانسان منالؤرارة والبرودة والرطوبة
! والمنوسة فعلى

بالامس

راث التقدر دن نطفة ذَات وو  3يليه  0اى ا

والتهى  8#مناه سميها إضيرا © قيل فيه تقدم وتأخير تقديره طثاء سعرءابصيرا
لنبتليه لان الابتلاء لابشع الابعد تاملامخلقة وقبلل معناه انا خلقناالانان هن هذه
الامشاج للابتلاء والامتحان ثمذكر انه اعطاء مالع معهالابتلاء وهوالسمع والبصر
وتهاابتان اعلنفهم المي وقيلالمراد بالسمعوالبصر الماستان المعروفتان وانما
خصهما الذكر لانهما اعظما[واس واء نيا اناهديناءالسبيل ©امثىاله سبيل
هريقاغير والششر وقيل معناه ارشدناه
لحق والباطل والهدى وااضلالة وعيفاهط

لىالهدى لاله لياطلق اسمالسبيل الا عليه والاراد من هدايةالسببل نصبالدلائل
7اله الرسل :واتزالالكتس 88اماشساكرا وامااكقورا © يفئ اما مو حدا طائها
لله واما شركا بالله فى عل الله وذلك انالله تعالى بين سسبيل التوحيد لبن خشكا
|الانسان دن اكدراءة وطاعته
1

دن معصيةه وقيل

ف فق

الا,به من مؤمنا سعدا

واما

اكافرزاشقيا وقيل مشضاء الجزاء اى ماله الطريق ان شكر اوكفر وقيل!اراد من

الشاكرالذى يكون مقرا معترفا بوجوب شكر خالقه سبحانه وتعالى عليه وااراد .ن

 ١الكفورالذى لاغر بوحدوب الشكر
حت
9

ا

تمص

رم

عايه  2مان ف لآمرسن فو عدااء3

و الرعام

ول

5

( 0اماش اك

60

مهنا

(واما كفورا) كافرا
حال من الهاء ف هدناء

اى انشكر اوكفر نقد
هديناه السيل فىالحالين
اومن الحديل اى ع قناء

الشيل اماسكلة 51ك!
واماسناكةورا روص

اسيك 0
از

0-0

ولا  1كر الهرشين

البعهما ما عدي فقال

51نّ منينا ( لكلة)
خيره لاه ولط

وشَال مختبره بالذيروالشر
(الشيلناء عيعا بسر أ)
أءانالهالسمع لج عم نه

المق والهدى والبصر

لك صر بهلاحقوالهدى

وال ثيتايه تبره بالخير

والشسر والكفروالامان
مقدم ومؤٌخر (اتاهديناءه

التبل ) فاله طرلق

الامان والكفر والخير
وار )631 2
اا 0

كافرا وشّال انا هدناء
السدالٌ اما شاكرا وانا

كفورا ول بينالهسبيل
ال اركدور

قلان
 5للهالر من الر<يم ) (ه
دىء)ضى (على الانسان) آدم عليه السلام (حين »نالدهى) اربءون
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تجبونزعل

روي رجهم لاسنظرو نزاليه

يخضرون اللا سس  0 0وا روح ادالكار كيت فسمد جا ||زور ) تيا للك ارول
١

1

ملائكة الرحدة او ملاثكة العذاب  #وظن * اى اشن الذى بلغت روحه التراق ,
1
|
نالدنيا وفراق امال والاهل والواد
ا
الاق
)| وسكا العكات(خزة)
ا
 2افراق *١ناىلروج ,.
( ان شعلا فاقرة) شدة

دا(اذاللغ لاق

اذاباغت ١لها

الىالتراق(وقيل ( قال «ن ضير نه م ناهله وعمره 0دزوراق) هل ه عن ظبدت

ل قالالماكة اعدهم لبعض دنر اق اورجه الىاللهلظن
ال
أوبه د َا

( عاماميت جنيك0

انهالفراق ( انلهالفراق

2.

نتاهسععاوالشررر 0
3ه ا ال
ن

--تى افيه

غيره وقل
نظر ها ال

منتظرة

فاه

ورد

إن الانتظار الإرسالطان3252ج

ويره باطلة خلاف الظاهى وازالمستعمل مناه لايعدى بالى وقول الشاعس
س
واذانظارت الك ممنلك * والجر دونك زدنى نعما

وهذا الذى قالوه خا صرح وحهل

فيج وقد تظلاهرت ادلة الكتاب والسنهوا جاع

| اأدابة ثن بعدهم هن ساف الاءة على الات رؤية الله تعالى وقدرواها نحو ٠ن

عشرين حابياعن ربو لالله صل اللهعليه وسام وآنات القران فبامثهو ا
واعتراضات الممتدعة علمالها اجوبة مشهورة فىكتبالمتكلمين مانهل ااسنةوكذلاق
بكلام وليس هذا موضع ك0
دن ا
باق شههم واجوبها مشهوزة مستناسةكرق

ثممذهب ااهلحق انالرؤية قوةماها الله فىخلقه ولايشترط ذا اتصال الاشعا
ولا مقابلةالمرنىولاغيرذلك  #واماالاحاديثالواردة فىاثياتالرؤية * ثنها مارو ىعن
انعمر رضىاللهعنهما'نرسولالله صلى الله عليه وسام قال ان ادنى اهل .انه مارلا
من باظرالى حنانه وازواحه ونعيه وخدمه وسيرره مسيرة الفتاستنة وا كر ا”
سالله صلى اللهعليه وسار
ول
عاللىله هن-اغار الى و<هه غدوة وعشية 00ر

و<وه يومئّذ ناضضرة الى رهما ناظرة اذرحه الترمذى وقال هذا حديث غرت
ردوى
وقال وق

عن ان عمر ركخى الله عنهما ولم برقمه

ق ) عن حجرارا ا

عبدالله فال كنا عند رسو لالله صلىالله عايه وسلم فاظر االلقىمر ليله البدر وقال
ون هذا القمر لاتضامون فىرؤبتهفاناستطءتم اانلناتغلو
رانا
تكمعي
 5سمترون رب
عن صلاة قبل طلوع الشس وقل21ثا فافعلوا ثمقرأوسبع محمد ريك ف
طلوع الشمس ولقالغروب *قوله لاتخامون روى لعالناء وتشديد اليموقد تشم

الناء معالتشديد ايضأ ومعناه لانضم بعضكم الى بض ولاتزد هون وقتالنظر ال
وروى تقرف الميم ومعناه لاسنالكم ضيم فرؤىيته فيراء لعضكم دونءض *وقول

انكم سترون ربكم عيانا كاترون القمر معناه تشبيه الرؤية بالرؤية فىالوضوء
| وزوالالشك والمشقة لانشبيه المرثى بالمرنى © عن انى هريرة رضىاله تعالى

85

ان اناسا قالوا يارسولالله هل 'رى رمنا بومااقيامة قالرسولالله صلى اللهعليهوسل
ضارون
تل
لةاليدر الوا لايارسول! لله قال ه
هل تضارون فىالقمر ل

العدن

دونها حاب قالوا لايارسو لاللهقال رسول الله صلىالله عليه وسلم فانكم

مر

ترق

كذلك اخرحه ابو ذاود واخرجه الترمذى ولس عنده فاىوله ان ناسنا كر
رسولالله صبىالله عليه وسام ولاقوله ايس دوا اب قال الترمذى وقد رو
عل هذا الحديث عنان مك

وهو

 85وهذا ادك

طرف من حدديث طويل

(علة ) ردع عن انكار

البعث اوردع لرسولالله
صاللىله عليه وسام 3
بالماجل وقوله  9بل

 1الاغترار

ا اشعارا بان بنى ادم مطوعون
 1الجنس شم القعير عن

وذرون

0

0
اللا ذرة

الملة واتكاراها عليه

رة
ششو
إكده
و

4

علىالاستمجال وان كان الطاب للانسان وامرادبه

و

عاص

بده قراءة ان كثير وان

والصربين

العاحلة

بالا

انميإنىادم لانكمخلقم

كما  9وجوه بومئن ناضرة © هي متهللة  99الى نربها ناظرة © تراه مستغرقة

من كل وطبعم عله

ان سه لسالك ققراء © اقراك لجرل وقبل اذا اشكن عق مقمعاه قن
 .ندينهلك وعلينا بيان مافيه.ن الاحكام والللالو ارام وذلكانالابى صب اللدعايهوسام

حاون ىكل ع ودن
ْمعوناين ال

كن اذا اشكل لا . ضال <بريل عنممانيه لغاية حرصه علىالعام8قبلله كن
اى دما و9ل ا

*وله تعالى ا
 3نهلك ق

لاشرة»

اام

ناعمة وقيل

بم وقيل

وشهواتها ( وذرون

اله 7

 1أاى مختارونالدنيا علىالعقى وآ>ملون أها اط كنا رك

الاخرة ) الدارالاخرة

شوخرة ونيد #أى

ونيا فلا تعماون لها

من النضارة وهى اسن وقال اانع.اس حسئة ول مسرورة
مسفرة

مضرئة

وقلى

سِض يعلوها نور وهاء

 60قبل بل

والقراءرف»هما ,التاء مدتى

وقيل مشسرقة

 9 3الىبا 3 31قا٠لإن ان  1فسان ا لى الىمان

وكوقى (وحوه) ع
وحوه ااؤمنين ) يومكد

0

إعاهد 07
'١ربها قالالازهرى
الانالمرب

لاشول

اافسر| لسر عا بهبالادنتظار قال ماهد تنتظر ن

وهدن قال ان 5-5نى قوله الى وا
نظارت

الوالشوء

كعى

انتظر

ناظ رة عءعنى م ع ركد
6

ول

احيا

ا

نظ رت فلا اىانتظر :له

|

أ:

1
د
:

نظر كم اء ا

كافرة
رما ناظرة ) بل
ولاجهة ولاسموت مسافة

وحملالاظر على الانتظار

ومئه قولاطلطيئة
وقد

ناضرة) حسنة ناعمة (الى

 2ادرزه+

لاورد طال م

حورى

و نتسامى

ت نظرت اليه لميكن الا بالعين واذا قلت نظرت فىالامس حمل .ان 1نْ

قات

لاعس رها اولثوابه لانصم
لاه شال نظارت فيه اى

تفكرت وأغارته انتظرنه

ت من نور 0
نقس
 0فىموضع إلكىقولهانرو ت
|>
قل سنظرؤن الا تأوئله .هل سنظرون الا ان بيع الله والوجه اذا وصف بالاظر

اوعدى بالى لم محتمل غميرالرؤية واما قوله انظر الىالله اثلميك على معنى اتوقع
| فضلالله .ثمفضلك فكون النظر الى الوجه لميحتمل 2

ولا يعدى إلى الا عمنى
الرؤية مع انه ليالق
ار ف دارالقراد_
الاحتظا

انما محوز هذا اذا

والامروالنهى (كلا) قا

الم يسند الىالوجه فاذا اسند النظر الىالو<ه لممحتمل نظرالقاب اسار واذا

(لحو انلعاجلة) العمل
ب

 1بطل لمم يان لمسق ليقا«ءالرؤية كلام وان شق ذلك عليهم والاحاديثأ لصيية اغضدك

للدثيا (وتذرو نالا ذرة)

0/
ا

لالظ همالا نهبالرؤية ولنتدكرها إن شاءالله تعالى
فصل كنات رؤيةالؤمنين دهم مسبحانه وتعالىل الك خرة

|أأقال علاء اهلالسئة رؤةَالَ سصاله وتعالى تمكنة غير مسعرية عقلا واحمءوا على

ا
لتو
امل ل
نالع
اكون
تتز

درة

(وحوه ( وحوءااؤٌ من
المصددقين فىايانهم(بومكدذ)

باولمقيامة(:اضرة) حسنة

وتوعها فالا  .حو وانااؤمئين برو نالله مايه وتعالى دونالكافرن يليل فوله

ناظارة ) منظرون الى وجهربهملاءجرون عنه

١
م عساتلاءزملا نورسشعلاو )

| فات ا

 0انعدنا حرعه * ق صدذراك  #وقرأنه « واثيات وقراءنه

لسانك

وهوتعليل لنهى ف فاذا قرا ناه  6#باسان جبريل عليك ف فاتبع قر انه© قراءله
كر

023

.

ا

فيه <تى بر  +ؤوذهنك 0

.

ان علينا يانه  #سان مااشكل عليك هن

ممائبه :وهو دلبل على نجواق تأخيرالبان عن وقتالخطان .وهواعتراض عا 2
التوئخ على حبالجلة لان مجلة اذاكانت مذمومة أها هواهم الامور واسلالدبن
فكف بها عه أو يذ كر انها افق اناك نزول دمالا بت وقبلالطاب مع
الانسان المذكور والءنى اله يؤتى كتابه فيتلجاج لاله من سرعة قراءته خوفا
فيقاللهلانحركبه لسانك تحجلبه فان علينا مقتضىالوعد حمع مافيه من اعمالك

(انعلنا جمه) فىيصدرك

(وقرانه) واشماتقراءته
راءة
ققر
لال
او
ااسنانك
فى
رك

ولا 0

1

عن وجل لراديه لسانك لجلبهقالكانالنبى صلىالله عليهوسلم يماج املنتتزيل

القر ان

شدة وكان مما يحرك شفتيه قال ابن حبير قال ابنعماس انا احركهما ماكانرسولا

وحه( فاذاقراناء ) اى

الله صلىالله عليه وسام بحركهما شرك شفتيه فائزلالله عن وجل لاتحركبه لسانك

عاك يل شيل

لتجليه ان علدا حمعه وقر انه قال جمعه فصىدرك ثمتقراء فاذا قرا نفااهت.بع
ونصت ثم ان عليئا ان تقراه قال فكان رس_ول اللهاصللىه
قأرنه قال فاسع ا

( فاتبع قراله )اى

عليه وسلماذا نااه جيريل بعد ذلك اتتمع فاذا انطلق جيريل قهرالاننى ص_لىالله
عليه وسامكا

عا سنانه )اذا امم
عليبك دَىئ

من

معانه

عنذلك (ان علنا مهم
يي

) وقر انه( ل

فىتا.ك

اله

لي| ألعهخارى وقال فيه كانالنى صلى اللهعليه وسلم اذا تزل عليه <بريل بالوحى كانهم
||

لئازله غّ وحل الا يةالتى فى ا
برك انه وثقايه قشتد عليه وكان يعرف مئه فا

لااقسم بوءالقيامة لاتحركبه انك لتمجليه ان علينا معه وقر آنه قال ان علينا
ان مجمعه فصدرك وتقراء فاذا قرا ناه فاتبع قرانه فاذا انزلناه فاستهم اثنمعلينا

سآنه علينا ان مينه اتلك قال فكان آذا'اثاء حير بل اطرق قدا ذه ! 512
وعددالله

القم البلال واحرام
تنام تراء لفان
فعقارق|را
)ام
تيدك (ف
عل
انت يتمد خلفه و شَالاذا
الفناء بالحلال واطرام

فاتبع تأليغه ( نمان علينا
بيانه ) الال واطرام

قراه وفىرواية كا وعدهالله تعالى لفظاميدى ورواهالغوىمنطريق

لى وتىرواية كان مرك شفتيه اذا تزل عليه مخشى ان سنفات منه فقيلله

زما!

لاركه انك

لتعملن به انعلنا حممه  3اله اىجيعه ق
صندرك

وكراانه اى

تقراه ومعنىالا بة لاخرك بالقر آن لسانك ؤانماحاز هذا الاضكار ويانرلله ذكر /
لدلالةالحال عليه لصججلبهاى اذه  9انعلينا -معه

اى جمعه فيصدرك وحفظك َ

ايام  8وقر انه #اى وقراءته علينا والمعنى سستقرتك يمد بحيث تصير لاننساء أ
 2فاذا قرا ناه فاع قآنره » اى لانكن قزاءتك مقارنة لقراءة جتريل عليك 11
اءة كداتتانا وحمل
ظك حتى <مبريل مابوحىاليك فاذا فرع حايللع نرون
س
قراءة جيريل

أمسه تزل بالوجى ونظيره من يطعالرسول فد
قراءنه لآنه د ع

|ويل معئاه أعملل نه واع لاله

اطاعالله|

وحرامه والقول الاول اولى لان كام لسن

لعد ذلك إذا تزل عليه حيريل بالوحى ادفى َ
دن قر اءنهفكانالابى صل اللهعليه وسلم

اليه فاذا فرغ منقراءته وعاءالنى صدىالله عليه وسام وحفظه  8ثمان علينا بيانه

 1غَ

010 1

م

2

4

3

7

.٠

3

(ابلانسانءلى ننفسه بصيرة )
(ار )مالم يعمله ل
 .ادخلهالثار ( ايلنانسانومئذ ) مخبر ( عاقدم ) من عمل تمله و

اشاهدوالهاء للممااغة

عالامة اواكه لانه أزاديه حوارحداذ <وارحهتشهد عليهاو هو حةه على ليه

,9الصيرةاحجة

دسم
ق نف
تءلى
هبرء
ٍ قاالللهتءالىقدجاء؟ نصاره ن دبكموتةول لغيرك انت  5-نفك وإصيرة رفعبالابتّداء وخ

ل

واملة

1

عليه

اسع امل اشير (سورةالقيامة عل هىذا يو زان يكونالك

اليه وحده استقرارالعباد او الى حكمه استقرار امهم او الىمشيئُته موضعقرارهم الوكللع ا ال
اله لفنيتارالنار تقانانان بومتد عاقض ودر  6قرييا|١ ...معاذرم)ولوار وده
لي

ل هويا اشر امتهم ينمل اويماقدم منصل عيلواوعا لكر مةوي ايه ١والعذار الستوقيل ولو
ا

ف رن مال شد ريا الت ليك ار لو ع

 ١جاء بكل معذرة مااكات

فكذب عذره
إانان عل نفه بصيزة ##حية بنة على اععالها لاله شاهد بها:وضنها لسار '!٠منه فعليه ني
على از او عين بصيرة بها فلا محتاج االاىنياء © ولو التى معاذيره 6هولوحاء بكل |)والمعاذر ليسجمعمعذرة
ما ك ن ان يعتذريه جمع نعذار وهوالعدذر او جمع معذرة على عارالة اس كلا من

ا

أجعهامماذربل تنام
لن

فان قياسه معاذر وذلك اولى وفيه نظر  8لانخر٠ك © ياعرد  9به © | جمع لها ووه الكمينارفى

بالق رآن  8اسانك * قبل ان جم وحيه  9لتيل به © لتأخذء على تحلة عذانة ان | انكر(لاتركبه)بالقر ان
»سا)نكب تامللقر ان
( 1ا
اليه المصير والمرجع وهو

يعى الاستقرار

وقيل الى ريك مس مقر هم اى اسع

قزارهم من تجن اونار وذلك مفوض,الى منشيشته فنشاء ادذلهاطخنة برحته ومن

وكانا 0

فاءة قفبرلاع
| :د الثارعله  3اتلاانسان يويك اقدمة وار وال ان مات وى  ١١ياعخذالقر
|
سننة حس .نة |حبريل كراهة باننفلت
اوس وما آخر بعد موته ١ م
عباس بماقدم قبل مونه م7تنمل صا ا
نطاعة وقيل
أسويئة يعمل موهاعن ابن عباس انضا با قدم هانلمعصية واخر مال

منهفة .للهلرادلسانك

عا قدءدن طاعةالله وار ركداد سه رول بإوال عل رار اران صر ١غراءةالو مادام جيل

فى اولصمره:وق آخره وقيل كاقدم ةمانله الفسه قبل مؤته وما اخرمن ل أ شرا “لبه لتاخذه على
فسه مننفسه رقاء
ان عنلى
لورنته  3بلالانسان على نفسه لصيرة  /اى بنلاسلا

ةذ

اوكدوق حله اعمله وهق تعنه.و)صره وتوا ركة وائما دخلت الهاء'ق

تجلة ولثلاسشفات منكثم

عااللنهى عن مجلةبدّوله

البصيرة نلاالمراد املنانسان جوارحه وقيل معناه بالانسان عنلفىسه عيناصيدة ||والمرجع ( ش“أالانمان)

وفىرواية عن ابن عباس بلالانسان على نفسسه شاهد فتكونالهاء للمبالغة كملامة ||مر الانسان عدى ن

الف معاقره  6بم و ادر يكل غدر وتادل>عن نقسه قاله لايشفعه لان || 1
ب

:

/

ربيعةوغيره

ا
( يومئذ )بوم

قد شهد عليه شاهد من نفسه وقبل مناه ولو اعتذر فعليه مننفسه ما ,كذب عذره
0005
نك ماك لل
وقيل1نااههلل لبكنالسمواك الس اممتارأ
إيسمون  2 0 1ليل د حول م  || 33قدم من خيراوشر واخر
ارد السئور واغاق الاواب عى مابعمل فآأن نفسه شاهدة عليه وهدا ق حق
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 #3ل عم

اذا اسصؤر

 5ركاه

||

ل

4

َ

1

1

علونها (و امى( تصل

| انها لاحدى الكبر © اى لاحدىالبلايا الكبر اى الئلايا الكيركثيرة ون أ بوسفسقر وصعيرها

ا

نه وان ع كرى عل كن الطاقلاها بشملة تتبزلالالت ملز إلا ||أى.وما شقن وسفتها

 ١كااطقت قاصعاء بشاصعة معت على قواصع واطفلة حواب القسم اوثعايل لتكلا
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 0الخزنة وهدى

سدق

ا يه

هن إاشاء  3لان

به كذيك  0يضل الله دن نشاء واهدى

الله تعسالى بيدءالهداية والاشلال  8ومالمم جنود ريك الاهو © هذا وات
حال حن ان آما لمك اعوان .الا تسعة عقلر والعن' اناسارنة تتناقة عميا

١

|ولهم اعوان

و<

ود

دن

الملا ىك

لا عم

عددهم

الاالله ذال

لتعذيب

خلةوا

7

اه لاتار وقيل  5ان مقدورات الله تعالى غير متتناهية فكذلك حنوده غير
1
١
ا

امتاهية © وما » ينى النار  #الا ذَكرى للبشر  #ا الا تذكرة وهوءلة
]

ان وفيل فاح يعنى نات القن

أنْ'و مواعظانيه؛ .الا تذكزة لاسن ستعظون |

 5يلد  3اى لا بتمظاون ولا ع
1ا

وقل

معنا لذن لاعس  35شول

دن

1

زعم انه ا

ااه ذزنة انار وقيل كلا هنا عمنى حا

 9والقمر والايل

تاولعرب دبرنى فلان جااىه خانى
دادر © أى ولى ذاهَيا وقيل دبن يمستى اقبل ل

ظيل يأتى خف الهار ف وااصيم اذا أسفر
فالا

اى اضاء وتبين وهذا قسم .جوابه

أ© انها لاحدى الكبر © يعنى ان سقر لاحدى الامور العام وقيل اراد بالكبر
"رك

اما باه

 5لقسم  2انها (2ان سر( لاحدى لكر َ هى جمعالكبرى اىلاحدى

هه

هنا

0

ناكرة

0 -

الأع ير السك

الايات النى ذكرت فيها
(كلا ) انكار عدان

حماهاذ رىانتكوناهم
رق لانهملايتذكرون

( والقمر ) اقسمبه لمظلم
منائمه ا(لوايل ااذدير )

ولعقوب و<اف وغيرهم

اذاادبر ودر ععى ادها
وممئامها ولىوذهب وقيل

ادر ولى ومغى ودر

حاء باعهدار ب( وال
اذا اسفر ) اضاءو<دواب

الللايا اوالدواهى الكبر وكا

احداهن

اةه(و وماهى ) ي«نىسقر (الاذكرىللبشر) عظة الغلق انذر تهم ( كاذواقءر) اقسم بالثمر
لاتك
بك) ماانلمل
إل( والليل اذادر ) ذهب (والصبع اذا افر ) اقبل وغّال استضاء (انها) يدنىسقر (لاحدى الكبز) بإب٠ نابواب
الثار منها جم وسقر واطى والخطية والسعير يم والهاوية
1

(وزداد الذن آمنوا) “عمدو هوعطف علىسئيةن ( يمان( اتصدطهم بذلك ماصدقوا سائر ما انزل اويزدادو

(لابراب!لذين اوتوا الكتاب والمؤمئون) هذاعطف ايشا وفيه توكد
دما لموافقة كتابهمكتاب اوائك و
للاسئّيقان وزيادة الايمان اذالاستيةان وازدياد الايمان دالان علىانتفاء الارتياب ثعمطف على لستةن إلذ

نضف)اق (والكائرون
(ولةول الذيئن فى ١ ليزء التاسع والمدمرون » تلوبهم 7٠4 [09- هم مر

الشمركون فازقاتالنفاق متو
ظهر فالمدينة والسورة

ماا
ال د يل وصدق القران كراوا ذلك موائقا لا

|  2وبزداد الذن اعدو اعانا  0بالاعان به وتصديق اهل الكتابله  9ولاارنا

مكية قلت معناء ولبقول
 6الذين بظورون
ا

|

الذئ اوتوا الكتاب والمؤّمون © اى فى ذلك وهو تأ كد للاسنتقان وزاذا
الامان وننى لمايرض للمتيقن حيا عراء شبهة  #وليقول الذين فىقلوبهم سس ة

 00عد ||علك اؤتغاق” فتكؤن الاي 'اخارا عكة' عما سسيكون فى الدية زد القداا”

الهحجرة والكاذرونبكة

#والكائرون» الْازهون فى التكذيب  8ماذا اراد الله بهذا مثلا © اىدى'اراد

م(اذا ارادالله بهذا مثلا)

ب!هاذلعدد المستفرباسةغرابالمثل وقيل 1ااستتعدوه عسو اسل درور وه

وار ا
رنسعة عشير #9ويزدادالذم
اب فالتوراة والاتجيل انهم
ا العدد مكتو
كر اابدمنى ان هذا

كسائرالاخبارات بالقبوب
ورة
للفسكو
اخا
نالا
وذ

مكة لواقلمراد بالمرض لا
والارماب

الشك

لان

اهل مكة كان اكثرهم

5

آمنوا اانا © يعنى مآنءن ٠ناهل الكتاب بزدادون تصدهًا تمحمد صلالله عا
وحم وذلك انالعدد كانمو<ودا فكتىابهم واخبر به النى صلىالله عليهوسل

وفق ما عندهم من غير سابقة دراسة ونعل عل انما حصل له ذلك بالوجىالحعاو

اب  #اولىا
ف وتلا
| فازدادوا بذلك ايمانا وتصديقا محمد صبىالله عليه وسلم ي

|يشك  8الذئ اوتواالكتاب والمؤمئون  #يتى ففعددعم وأقالا ران وان ”ا
شاكين ومثلا تمييز لهذا
الاستيقان بدل على فى الارئياب أجمع لهم ببين ارات اليقين وننىالشك وذلك الغ
اوحال منه كقوله هذه
ثاقةالله لكم اية ولما كان | و١ كد لان فيه تعريضا بحال غيرهم كا نه قال وايخالف حالهم حااللناس المرنابين

مانالهكلفر واانفاق © وليةولالذين فى قلوبهم مرض * اشىك ونفاق

ذكرالعدد فةاىغلاغبراية

 9والكافرون © اى مشركو مكة فقالنت ليمكن ككة نفاق فكيف فال وليةوا

وان مدله حقيق بسانير

به الركيان سيرها بالامثال
3

ع

واللء :ا

| الذين فلىوبهم مرض وهمالمنافقون وهذهالسورة مكية قلت لاكلاهن افلىعلهمتعالم
انالنفاى ح#عودث

ا

عما 0

وهو ككب_ائرالاخيار باأغذوب فعلى هذ

عى
0
أرادالله باهلذعادداامجيب | تصيرالاية مجزة لانى سلىالله عليه وسمملانه اخبار عنغرب سيقع وقد وقع

واى

مدى

6

اراد ان

علا اذيك تشنه سر

0

,

9

8

2

3

وفق ابر وقبل يحتمل ان يراد بالذين فقاىوابهم مرض اهل مكة لان فيهم من هو

شاك وفهم من هو قاطع بالكذب  #9ما ذا ارادالله بهذا مثلا  6يعنى اى ثى

لاعشربنوغرضهم انكارء اراداقة بهذا الثل :امب واما سموه مَل لالهاسستعارة دَنَالملُ المضروت !١0
اصالاوانةلسم وعدا

| مغرب مانلكلام وبدع استخ رابا دنهم لهذا العدد واستعادا له والمعنى اى خض

والنار كارل كااا | قلصادلفىمجلعائكة تسعة عشير لعاشسر بن ومرادهم بذالك انكار هذا .من ال
باهلذعاددالناقص(كذلك | واله لس من عندالله فلهذا موه مثلا 9كذلك  62اى كا اضل من انكر عد
(وزدزداذى اجوااعمانا) شَينااذاعلوا انمافىكتابا مثل مافى التوراة ( ولابرئابالذين ) لايشك

(الزنة) :

الذين ( اوتوا الكتاب ) عبدالله ابن سلام وادابه اذلى يكن خلاف مافىكتابهمالتوراة (والمؤمنون) ايضااذم يكز
خلاف مافىالتوراة ( وايقول ( لي شَول ) الذن  2كلوبهم رض ) شكك رهاق (والكائرون ) يعنىامو

كذ)ا
هلك
والنصارى وهال كفار مكة ( ماذا اراد الله بهذا مثلا) بهذا الثل اذذكر قلة الملاتكة (كذ

2

 0نا

احداب ادكن ( اى ذزنتها ) الامملائكة ( لانم ؤلاف

حنسالمعذبين

الاق  6فلاواحد متهم قوة الثقاين ( وما جعائا عدتهم )ب كه

و 4والرقة لام
فلاتأخذهم الرا

عقر ١0 الاقنة ) اى انملاء واحتبارا

تى قالابو حدهل لائزات عليهاتسعةعششرمايستطيمع كل!عشسرةة منكمانيااًحذوا واحدام :نهم واتم
(للذينكفروا) 3-0
ظ| همفقالابوالاشد وكانشديد

١ 03

لطن

انا اكنكم سررعة

اتورواتي 0021

اش فكون تسعين  8وما جعلنا اتاب النار الا مادمكة  3لالفوا 0
]ا|لمعذبين فلايرقونلهم ولايستروحون

ا

الهم ولاأهم اقوى الخلق باسا واشدهم غضبا

١لله تعالى روى ان اباجهل لماسعع عليها تسعة عشسر قال لقروش التز كل عشيرة منكم |
ا عددهم اللا اكد

الذى افضغى قاتهم وهو

الدكية عر

عير بالاير عن امور

| نشيها على انه لاسنفك منه وافتتانهم ه استقلالهم له واستهزاؤهم بهواستبعادهم ان

ايتولى هذا العدّد القليل تعذيبٍ اكث الثقاين ولعل المراد الممل بالقول لسن
ْ

|ليله شوله  9ليستيةن الذبن اوتوا الكتاب  #اى ليكتسيوا اليقين بنبوة محمد
تع

0

اىو 00

وقالوا فتخصيص الرلة
بهذا العدد مع انه لاايطلب
فى الاعداد العلل انستة
مهم بشودونالكنرةألى
النار وستة سوقو نهم

| دستة يغسربونهم بمتامع

| الى انا اكفكمنهم سبعة عير عضرة عظالهزى وشبفة على بطلى واكفؤى ||الحديد والا خرن خازن
اامكى بين اديم علىالصمراط فادقم عشرة منكى ا جهنم وهو مالك وهو
|التممانين وبروى عنه انه قال ان

الامنوتنسعة يتكالاسر فىالنار ونمذ ل

لان تثاللى98و1

]الاكن وكل لتر ترمة

ح|غلناتابالثار الاملائكة  4يدنى لارحالا آدميين قن ذا يغلي الملائكةوائها ||عششر وركا وقدسلط على
1جعلهم ملائّكة ليكونوا مانغليرم جعنذسبين واشدمهم لانالجنسة مظلةالرأفة والرحمة ||كل دزكملك وقيلءذب
ا وماحعانا عدتهم * اى عددنم فىالدلة  0الافئة للذينكفروا  7الى ضلالةاهم

ح|تى قالوا ماقالوا وقيل فتنتهم هى قولهم لملميكونوا

اك

و2

|هذاالعدك وقيل لتلتهم ص قولهم كف هدر اكد الفليل علىتعذيب جميع هن

 7بسع  41دن

١المداب وع-لى ل لون
ديك موكل ديك أن

فناد واجيب عن قولهم للم يكونوا عشسرين بأن افعال الله تعالى لاتعلل ولا وال ألجهم محفظ مماتحفظ به
ال
فيا لموتخصيص الزيانية بهذا العدد لاصراقتضته الحكمة وقل ويدةاللكة ف ولهم

الارض هن الال وى

اتسمة عشر ان هذ|العدد مجمع كنا الملل راقن الكت ووه اذيك الول ١1تستعتعقس :نوكااناصاها
الاعداد واكثرها تمة واقلالكثير عشرة فوقعالاقتصار على عدد مجمع اقل

لالكثر واكزالتلل لهذماطتكمة وماسؤئ :ذلك مزالاغداد فكثير لايدخل نحت

٠الحصر :اجيب عن قولهمكيف قدر هذاالعدد القليل على تعذيب حميع ااهللنار
وذلك بأنالله حل جلاله يعطى هذاالقلل هنالقوة والقدرة ما سَّدرون به علىذلك
ان اعتدف' كيال قدرةالله وانه عل كل سوء قدبر وان احوالالقاءة على خلاف

مائة وتسعين الاانغيرها
إنشعب ع  0لسسكيةن

الذناوثواالكتاب ) لان
عدتهم لاه عشمر ف
| فىااة ١ ا

١احوالالدئيا زال عن قلبه هذا الاستتعاد بالكلية  9ليستيقنالذين اوثواالكتاب © | .,ار

انال

ا

من

اوما علا اصماب النار ) قا وخا ١6 س ) ماساطنا علىاهلالنار ا(لا ملانّكة ) يءنى الزبانية ( وما حعانا
راقلتهمقلة زان النار ( الاقتنة ) بلية (للذنكفروا) كفارمكة يدنى اباالاشد بن اسيد بنكلرة حرث قال
 9تهم) ماذك ن
 1اكنيم سبعة عشر السدقة علىظهرىوكانية على صدرى ذاكفوا المعنى انين ( لسكيةن (  0سكيةن (لذن

أوتوا الكتاب ) اعطوا الكتاب التوراة يعنى عابلدله بن سلام واصحاءه لان فىكتابهم كذلك عدة خزان النار

7

|ناتين الجلتين
8 4االلمااططفف بهي
ز٠..42.
رو/اييذذككرر ع
(انهذاالا قاوللشير )ل(االلخززءالتاسعوالمشمرونة و

 0الثانية درت #رى "الكل اذامي ا
التوكد للا ولى(ساسليه) |
| الجملة الاولى ولذلك لم مطاف

1000

 1سآ
02 0

سقر  3بدل من سارهقه صدود |

دنا ادراكماسقر *#نمم اشأنها وقول ا لانبقوىلاتذر© بيالنذل اكو حال

يدل منسارهقة ||

0
دعودا

(حور)

ولم صرف

عههم

للتعرئف

وااتاندث ) وما ادراك 57

سسقر والعامل فا مهنى التعظم والمءنى لادقى على دى نلق فا ولابدعه حتى (
ن

|

0

 9لواحة للشر  3اىمسودةلاعالى الحاد اولانحة للناس وقرئتبالنصبعلى

ا|لاختصاص

علها تسعة عشر * ملكا اوصنفا مناللاتكة يلوناميها والخمص |

انال لمانا ل|هذا الدد ان اختلال النفوس البشمرية

فى النظر والتمل سبب القوى الموائة

الاننتى عشمرة والطبيعية السبع اوان لهم سبع دركات ست متها لاصناف الكناة

(#الابق اباى  لابى
ما (ولانذر ) عظما

|كل صنت نعذب ابتك الاعتقاد والاقرار العمل انواعا من العذاب بتاسته! 900
و

لتك شامق نبالا

 2نوع ملك اوصنف ندّولاه وواحدة لمصاة الامة يعدنون فها بترك العميل ١

اهلكته ولا تذره هالكا

مئاسيه ونّولاه هلاك اوصاف اوان الس جاءات اربعوعشرون دنه ناا

يبعلودكم كان (لواحة )

فىالصلوات شق تععة عضيرة (قد صرق في و اخديه بانواع دن العذاب ولامم

خير مدا محذوف اى | الزبانية وقرىة قسمة عشسر يسكون العين كراعة تواالى الركات اهو كاسموا

ولسسعةاةعشر مع عشير #ين وايمناى تسعة كل عشير جمع يعنى تقنبهم اوح

هى لواحة ( للبشر) ججمع
لشمرة مر ليج قؤانهذااالاقولالبشر #

يميا قااللهتعالىلسأصبه»
تار او اافيو با
مسودة لملود ومحرقةاها اى ساد خله #سة,ا سم منامعاء جهامو قبل آخر دركاتها ##وماادراك ماسقر #
ععلليها
(
ى)سقر ( تسعة | اىومااعلك اىموء عىسقر وانماذكره علىسدل'التهو بل والتءظا بملامرها ©لات1ق

رنق
فد م
للاي
اوقبل
 2ولاتذر #قلها عمنىكاقول صدعى واعرض عن
عشير ) اى بلى اص
لسسعة عَم

ملك

عمد

ْ اك رارفةمعل

فعناء لاس ىاحدا ل ن المستىةبن الءذاب الااخذته ثملامر

والالزه

*ن لوم اولتك

شأالا اكلته واهلكتهوةيل لايموتفماولاحى اىلاتبتى منفها حيا ولانذر من

الجهور وقيل صنفا دن

الملائكةوقي لصفا وقل شيا

متا مااحترقوا حددوا واعيدوا وقل لأس له | ولانذر منهمعظما رانك

بهىق
اة ف
لفتر
لعل ثئ'ملال وفترة الاجهثم ليس لمهلاال ولا

ان هذا ) ماهذا الذى
(

عليهم ولاتذرهم

و احة للشر  3حمم بشسرة أى هغيرة للعإى حتى محعله امودال جاح

شول د صب اللهال

|لد

ا حتى بدعه اشد سوادا من الليل وقال ائ عباس محرقة للد وقبل تلوح اهمجهة
عليه وسلم

ز الا وول

حتى بروها عيانا © علما تسعة عشير ##اى

ددر قار

ا

(عاكله ل
وليك من
الاكترة لذ  ١ا

حزنتها  3ومعة كاة 8

عإالنار نسم عةشر منالادكا ا

فالائر ان اعينهم كالبرق الخساطفوانباهم
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عليه الجزاء اى فاذا هر | اكفبك اومن التاءانىومن خلقتهو حدىلم يشركنى فخلىقه احداؤمن العائد الحذوق ظ

فالتاقور عسر الام |أ اى خملنقته فريدا لامالله ولاولد اوذم ذانه كان ملقبابه قسعاء الله تعالى تمكمابه
(على الكافر بن غير بسير (

و كد شوله غير سير

يؤبذنسبيانره اعللمؤىمنين

| الامة ذلك كا قيل هارا ن حلال وحرام فاللال الهدية مهديها الرجل لغيره ليعطية |
| اكثر منها واماالحرام فالربا حرم سنص الشسرع وقبل معناء لاتعط شيالجازاة الدنا '
علملهلك فتستكثره ولأتكثرنعملك
اعط لله ووارجاددباهلله وقل معنا لاتمئن عبلىا

اوعسير لابرجى انيرجع | فيعينك فانه فهاالعمالله به عليك واعطاك قليل وقبل مناه لاتمئن على احهابك بم |

يسير|كارح بيسيرالعسير
من امورالدثا ( ذرى

ومن خلقت ) اى كله

الى ياعلنوىليد بن المغيرة

تعلهم تن اده وسلغهم من ام اكلواحلىمستكثر بذاك علهم وقيل لاتمنن علهم
بذبوتك فتأخذ منهم علىذلك ]><١ تشكة ذه وقل معناهلاتمنن لاتضعف عن ار

تستكثر

لاتمنن علىالناسبماشنعمعليموتعطهم استكثارا منك تلك
منهوقيلمعناه

ومياههويه
ناوا
وعمللر©يك فاصير  #اى عطلاىعته و
العطبة فانالخمنبط ال
الودت فيهوقل مساء الك 0000
مج
أضميا
وكان.لقبفىقومهالوحيد لاجل واب اللتعالى وقيل مسناء فا
ومن خلقت معطوفى او

مقفعول معه ( وحيدا (

حال من الياء دن

اى

ذرن وحدى ممه فان

1كفيك اصيءه اومنالتاء

فىخلقتاى خلقتهو حدى

دا
ذلكللهعن وجل وقبل معناهف
عظيا فيه محاربة العمرب و جمفاصبر على
اما

تحت مواردالقضاء لاجلالله  9فاذا تقر فالناقور  #اى نح فىالصور وهوالقر
الذى

فيهاسرافيل اولهنفضة الاولى وقبل الثانية وهوالاعع #فذلك

يومئذ»

يبمومناىلنفضحة وهو يومالقيامة #9بوم عسير © اى شديد © عالكىافرين * إِمنى
بفعىسرذعلليهكماليوم الام فيعطونكتهم لشعائلهم وتسود وجوههم  9غي

لميشسركنى فخىلقه احد

رسيروعسيرمغن عنهقلت فائْدةالتكرا 1
سير © اى هينذانقلت مافائدةقولهغيي

او من الهاء المحذوفة او

اكنأقكودله انا حسلك غيرمبغض وقيل لكمان علىالكافرين غيريسير دل على

من مناى خلقته منفردا

انبهون عالمىؤمنين مخلاف الكفار فاله علميمعسير لايسر فيه ليزداد اغليكظافررين

بلااهل ولامال ثنم|مت

اه النلضةا >

كنار

العادات المذموءة اوطهر نلك عن الاخلاق الذميمة والافءالالدنييئة فكون اميا

باستكمال التو العملية بعد امىء باستكمال القوة اانظرية والدعاء اليه اوفطهر دثار
الندوة عما بدنسة من الحقد والتر وقلة الصير  #والرحز فائر  #وا رالمذاب
باساب على مر مايؤدى اليه من الشمرك وغيره من الباح وقرأ يعقوبوحفص

طاهى ااثناب اذا وصفوه

8اتمان تستكتر © اىلاتمط مستكرا نهى بالنقاء من اأعابب وفلان
والرجز بالشم وهو لغة فيه كالذكر ول
عن الا:غزار وهو ان يهب شنا طامعا فى عرض أكثر نهى تثزيه اونهيا خاصابه

لقولهأعليه السلام المستغزر ثهابرمئنه ولاوج لدمافنة من ار ص والضنة اولا تمان
على الله بعبادتك مستكترا اياها اوعلى الناس بالتتليخ مس_تكثرابه الاجر منهم
اومستكرا ايادوقرئ' تستكثر بالسكون لاوقف اوالابدال هن تمن على انه من من

ابكذا اوتستكتعنى جد كثيرا وبالنصب على باضكار .ان وقد قرز" بوهعالى هذا
جوز ان يكون الرفعمحذفها وابطالعملها كارو ى احضمر الوغىالرفع ف قىو اللشاعس
الا ايهذا الزاجرى احضمر الوغى  #وان اشهد الاذات هل انت مخلدى

داس ال.اب للغادر ولان

دن طهر باطه يطهر
ظاهىء ظاهى! (والرجز)

بضمالراء بعقوب وهل

وحفص وغيرهم بالكسر
العذاب اراد مايؤدى

اليه) فار ) أى انيت

على خمجرء لانه كانريثا

اذيالهم عالنىماسات وفالثوب الطويل منالخيلاء والكير والكر اليس فىااثوب |
القصير قهى عن تطويل الثوب واص تتقصيره لذلك وقيل ممناه وثيابك فطهر بالرفع وهو منصوبالحل
عن انتكون مقصوبة او >رهة بل تكون من وحه حلال وكدب طيب  #الوجه على امالاى لاتمطمستكثرا
,
لمالثوب علىالافس قال عنثرة 
اثالث معناء ح
رانًا لما تعطيه كثيرا او
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طالااكث تمنااعظت
يريد نفسهوالمنى ونفسك فطهر عنالذنوب والريب وغيرهاوكنى بالثداب عنالجسد الك سا كو ا 1
لانها تشتمل عليه © الو-ه الرابع وهو حمل الثباب والتطهير على امحاز فقيل مضاه
الاخلاق وار فالا دان
وقلبك فطهر عن الصفات المأمومة وقلى معناه و خلقك سن وسثل ان عباس وهوءن مزعليه اذا انهم
0

قعونله وثيابك فطهر فقال تللابسها عملعىصية ولاغدر اما سمت قول غيلان | علدؤتراً لمن سكف
إن سلمةالئقى

وا محبداق لالبفاجر * لبستولامن غدرة اتقنع

بالكون جوابا لنهى
فظطهرمنالدنى (والرجز

فاغمر )المالمفائرك ولا

انه لدنس الثوب والسدب فىذلك انالوبكالشى' الملازم للانسان فلهذا حملوهكنابة

شرينه(ولاعان تشتكة )

عالنانسان كأ سال الكرم فىثوته والعفة فىازاره وقلى انءن طهر باطنه طهر ظاهره

لاتعط شيا قليلفاتععلى

وقولهتءالى © والرجز فاهجر  2ينى اترك الاوثان ولاتقرءها وقال ان عباس
اندك المائ ومقبلالشرك والمعنى انر ككل ما أوجبلك العذاب من الاعمال والاقوال
لإولامتن تتكز #ايفىلاتعط مالك مضائفة لتدطى كاثر منه هذا قول١ كثر
المفسرين وهذا االنبى مختص الى صلىاللهعليه وسلم وانما نمى عذنلك تمزيهالمنصب
اللدوة لان هناعطى شنا لغيره «طاب منه الزيادة عليه لايد وانيتواضم لذلك الذى

اعطاه ومنصبالنبوة يجل عن ذلك وهذا غير موحود فىحقالامة جوز لغيرء .ن أ

افضل مذنلكوا كثر منه
فى الدنيا وهال ولاتمنن

ملك على الله تستكار

(فى ).نمتعمك

(الحرء» التاسع والعشرون ' اوشم قيسام 3ٍ 1--ظ

قومك منعذ ابالله انم

ِؤْمئوا افاوفمل الانذار

م

عن م وتصميم ( فائذ,ر) عدا

ا
ا

الاستعارةوقرئ المدثراى الذى دثرهذا الاص وعصب بهو8

02

من متعيءك اوم

معمى اومقدر عفعول دلعليه قوله وانذر عشيريبك
قيام عنمو جد #فانذ,ر©» مطاقللت

|افريين اوقوله وماارسلناك الاكافةبشيرا ونذبرا  9ورك فكير* وخصص ربك
مكنغلير عتعخصمينصقرلهنشبأحهاد ال

|بالتكير وهو وصفه بالكبرياء عدا وقولا روى لمائزل كبر رسول الله صلى الله تعالى

كرهه فاغتم فتغطى بثوبه  00وافن انه الوحى وذلك لان الشيطان لابأمى بذلك والفاء فيه وثها نعده

01002

كل دنا اانهلاضارف
اذىالكفار عن نفسك
بالدبار .ثم ذاشتغلبالانذار

لاذادة معنىالشرط وكانه قال وما يكن من شىء فكير ريك اوالدلالة علىانالمقصود

لاول منالأمس بالقيام ان يكينريه عن الشرك والتشسيه تفمااناجوبل'مدراقة
الصانع واول مانجب يعد العلم بوجوده تنزيهه والقوم كانوا مقرين به © وثيابك

فطهر © من التجاسات ذانالتطهير وَاحِبَ فى الصلوات ويف غيرها وذلك نفسلها
وآذاانكالفجار (وريك
فكبر ) واختص ربك  0اوتحفظها عن الجاسة كتقصيرها ماخالفةذحيرولفها وهو اول ماامييه من
ن

دفص

|وله فاالذاملكالذى حاءنى محراء ثمقال واتزلالله تمالى باباهاالمدئر وايضا قوله
باكر وهو التعظم اىق ق

قنر ان على رسولالله صلىالله
لم
انزل
املحموىحى بعد وتتابع فالصواب اناول ما
لانكبر فىعينك غيرهوقل | ث
عند ما روك هن غيرالله | عليه وسثم سورة اقرا يامممربك الذى خاق وان اول مانزل بعد فثرةالوجى سورة

كبر وروى اله لما تزل

المدثر فصل بهذاالذى بينساءالمع بينالحديثينوالله اعم* قوله فاذا هو قاعد على

قال رسو لاللهصب اللهعليه

رير الذىتجلس عليه* وقوله يحدث عن فترة
لسبه
ايد
عرش بينالسعاء والارض بر

وخا ]ا سس “ككرت
خدنحة وفردت وافنت

اءهالوحى وقد حمل على,

تكيرالصلاة ودلتالناء

على الشترط :نذا قبل
وماكان قلا بدع 2

( وثيابك فطهر ) بالماء عن

النجاسة نلاالصلاة لاندع
الاءها وهى الاولى غير
الصلاة او فقصر محالفة

للعرب فتطىوياهم الثياب
وجرهم لذيولاذلايؤءن

ّاسه
الوحى ااىحعن

وعدم سابعهوتواله فاىلأزول * قوله 0

روى بم

:كورة م ثاء'مثلثة ساكتة ثامنلاغوير وروى ابثاءن ا
مضوومة ثهمزةم
بعد الحم ومعناء فرء.ت منهوفزعت* وقوله وىحاملوجى بعد وستابع اى كثر نزوله

اتلشعس والناراذا ازداد حرها* وقولهوصروا على
وازداد بفعتدرته قمونلهم ح

ى لمنفزع انيصب عليه ماءحيتسىكن فزعه واللهعم © واماالتفسير
ننه
يءفنيها
ما
ونجل باايه_االمدثر اصله المتدئر وهوالذى ندثر فثىياه لستدقى با
| فقوله ع
له
اسو
لهر
 :ولسوا علاال

صاللىله عليه وسلم وانماسعاه مدثرا لشوله صلىاللعهليهؤس

| دئرونى وقيل مانياهايالامدثر بدثارالنبوة والرسالة من قولهمالبسهالله لباسالتقوى.

| لاطلمنبوةكالدثار واللباس مجازا  9م فاندر © اى حذرهم منعذاب ريك ان
| يؤمنوا والمنى ف متنجعك ودئارك وقبل م قيامعزم واشتغل بالانذارالذىتحملته

|  9وربك فكبر  اى عظمربك عمابقوله عبدةالاوئان  9وثيابكفطهر  6فيداربعة

معها إاطلاقاسة ]وطهن | اوجه احدها انيتزل لفظ الثياب والتطهير علىاطْقيقة والثانى اينزل لفظ الثباب
هبك ما نَعَقَدِدَ من

ظ علىالحقيقة والتطهير عاللىىاز والثالث انزينزل لفظااشابٍ عاللىجاز والتطهير على

الآففال .مَال  فلان | الحقيقة والرابع انينزل لافلظثياب والتطهير عالمىجاز © ااملاوج-ه الاول فاه
ونيابك فطهر منالنجاسات والمستقذرات وذلك ان المشسركين ليكمونوا يحسترزون
(ق فانذي) عو اقنار

واادلعهتمواحلىيد(ور؛
فكبر) فعظم عما غَوله

| عنها فامس صبىالله عليه وسلم بصون ثيابه من النجاسات وغيرها خلاذا للمشركين

الوجهالثانى معناه ونيالك فقصر وذلكلازالمشسركين كانوايطولون نيام ويحجرون

قهلب وهال يالك
لطا
اكن
هبدةالانان (وثيابكفطهر ) قلبك من الغدرواخبانة والتحجرا ى

(اذيالهم)

0

+سورة المدير )

+ؤياايها المدثر © اى المتدثر  0الدثار روى انه عليه الصلاة والسلام قال
||بكحنرتاء فنوديت فنظرت عن يينىوتعالىفلم ارشيئًا فنظرت فوق فاذا هوعلى
| العرشين السعاء والارض يمنى الملك الذى ناداه فرعت فرعت الى خدمحة فقات

|| دثرونىقزل جيريل وقال ياايها المدئر ولذلك قبل هى اول سورةنزات وقيل تأذى
كرش فنك انشدولة مفكرا اوكان ناما متكثرزا'فنزات وقسل المراة .بالدر

|| المتدثر بالتبوة والكمالات النفسائية اوالحتتى فانهكان بحراءكالحتنى فيه علىسبيل
مجق لسممالله الرحمن الرحم دم

|

اىلإ قال سألت انسالةبن
ونجل 9ا#ليماادئر © لق  6عن يح
* قوله ع
| عبدالرحمن عن اول انل

القن أن قال هادررااط  1كلت عقرلوق اكراباسمررك

قال أو سلة نالك حابرا عن ذلاك وقلت له ملثالذى قات فقاللى حار لااحديك
املااحدثنا درسو لاللةصل اللهءايهو”لم قالحاورت#راء شهرا شلاقضيت جوارى

هبطتفنوديت فنظرتعن عيى _ فرارشيا ونظرتعن شعالى افرشيأو:نظرت خافىفام
ارشياً فرفعت 1

سى ذرا6ت

شيافاندت خدحة

فقا ثداروىقد رووص وا على ضاء

اردا فنؤلت ياباهاالمدثر م فأنذر ورنك  61وثيابك فطهر والر<ز ذاتمر وذلك
قبل انتفرض الصلاة وفىرواية فلا قضيت <وارى هبطت ذاستدطنتالوادى وذذكر

]| نوه ذاذا هو قاعد على عرش فالهواء يعنى حبريل ذاخذتى رجفة شديدة(ق)
له صلى
لل
عن حابر رضىالله عنه من روايةالزهرى عن انى سلة عنه قالمععمت راسو
عثنرةالوجى فقحال لى فى حديثه فنا انا امثى “عمت صونا
الله عليه وسل يحدث ذ

الو الشعاء فرفعت رآمئ فاذا أالكالذئ جاءق محراء جالسا على كرسى بايلنمعاء
والارض خْدْئْت منه رعيا فقلت زملوتى زملونى فدثرونى  .فانزلالله عن وجل
يااماالمدثر الى والرجز فاتمر وفى رواية نت منه حتى.هويت الىالارض لنت

)بسماللاهل حمنالرحيم)

روىحا ران الىسل الله
عليه و  2قال كتثا على
حل <راء فنوديت ياجمد
انكرسو لاللهفغارتعن

عينى وعن يسارى ثم
اوشيا نظتنوق :اذاهو

قاعد علىعرش بينالسعاء

| والارض يعنى الملكالذى
]| ناداه فرعدت ورحءتالى
تدحة

وقلت درئى

دثرنىفدثرته خدبحةخاء

يلو لال 00
اى التلففبثيابهاملدنثار
وهوكل ما كان مانلاب
قفاولشثماروالشعارالثوب
[ الذى إلىالجسد واصله
المتدب فأدغم

إلى اهل وذكرة وفيه قال ابو سلة الرحزالاوثان قال ثمحمى الوحى بعد ونتابع فان
|| قلت دل هذا الحديث على سو رءالكر أل مال منالقر أنعار كلهمكلك

وباقاده عن ا غنات

فسان فيموضعه انشاء

رضىالله عنه| 5وله تعالى

| عائشة رضىالله عنها الخرج  1احن الاك د

(رسماللهالرحمن الرحيم)

]| الله تعالى وفيه فغطىالثالثة حتى بلغ ه نى اطهد ”اثرمسانى فقال اقراًباسمربك الذى

(ايلاأمديثر) يعنىبهالنى

خلق حتى بلماغلم لعلى فرجم با رسولالله صلى ا عليه وسلم رجف فؤادهالحديث

صلىاللعهليهوسلمقديدر

ا||:قلتالصوابالذى عليه حجمهورالعلاء ان اول ما نزل هنالقر ان على الاطلاق اقرا
| اسمربك الذى خلق م صرح به فىحديث عائشة وقول من قال ان سورةالمدثر اول

| مائزل منالقر ان علىالاطلاق ضعيف لا بعد به وانما كان نزواها بعد فترةالوجى

أ ماصرح بهرفوىايةالزهرى عن انىسملة حعانبر ويدل عليه ايضا قوله فىالحديث
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(واستغروااللة)منالذنوب ( اناللهغلفومرنث
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(ازرءك بعطانكتقوم:ادق ) اقل:ثاسشير الأدق وهو الأثرب الافل لأنالسانة أبسنكن  1111ا
ملناحياز واذابعدت كثر ذلك (منثاى الايل) بغم اللام ,سوى هشام ( ونصفه وثاثه) منصوبان
مابنهما ا

0آ0
(طافة ) عطف على الشمير فتىقوم وحاز ,ل
غلىادنى مي وكوفى ومن حرغا عطف على ثلثى و

اوجودالفاصل (١م.نالذن ممك ) اى وشوء ذلك المقداز ماعة مإكنتانك ( وال سدرالل الاك

100

شدرعلىنةدير الايلوالار <المر الابع كيديا ولايعام د ووم هه مقادبرساعاتهما الااللهوحده ود

امه عن وجل مبندا ع كاله سارل اتقوى 0:وان كَُ 5انلك تقوم ادنى نث
مانىالابل ونصف
مين
ءا عليه هدر هوالدال

على انه  1د

 5 -استعارالادى للاقل لنالاقرب الىالو' اقل بعدا منه ورا هشام تلثى الليل

وا نكثير والكوفيون ولصقه وثلثة بالتضب غمانا عل ادق 89وطائقة ||:

اثقمداانمههممقاموا حت تفوت معمك © ويقوم ذلك جاعة من اصعابك ل والله بقدرالايل والنهار © لالمخم مقادير
دل اذلن | سساعاتهما م فى الاالله فان تقد اسمه مبتد أا ميثيا عليه هدر ويشسعر بالاختصا
محصوه ) أتطنيةّوا قيامه | ويؤيده قوله #عراناننحصوء» اىاننحصوا تقدير الاوقات توسنتطعوااة
على هذه المقادير الا

شدة ومشقة وفؤذلك

حرج ( فتاب عليكم )
قنف علك02 3

الساعات٠ الأفتابعايكم© بالتر<ةعق اناوعد ورفعالتبعه فيه كارفعالتبعة ءو

لوا ماتيسر عليكممةناصللايل عبرع انلصلاء
النائىقؤذاةاا اسارمن لقأفنص©

والطاعة © قوله تعالى © ان زبك يعام انك تقوم ادنى من تاليل  4اى أل

مانلثلىيل © ونصفة وثلثه © اى سوم نصفه وثلئه © وطائفة منالذين مك #8
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طويلا نومك وراحتك ( واذكر اسمربك ) ودم علىذكرهف الالىوالنهار وذكرالله يتناولالتسبع والم) 1
والاذكير والصلاة وئلاوة از ءالتاسعوالعشرونة

القّرأن ع سرس ته ودراسةالعلم ( وتدتل اليه) انقطع الى

عبادهعنكلثى" والتسّل
قراءة 12

وهدوءالاصوات

١

 9انلك اهار رسخاطويلا #تقليا قمهمانك

الانشطاع الىللتهعالىتأملل

| واشتغالابها فعليك والتهجر فان مناحاة الحق تستدعىفراغاوقر ى* سحواأى ١شرق قلب

ادير منه دون غيره وقيل
رفضالدنماو مافهاوااعّاس

ها عنداللة (ثلآ) قى
اختلاى الملصدر زياد

تأكد اى بلك الله

يت

ايده

صراعاة لحق الفواصل
 0شرق والءوت )

بالرفع اوهو رب اوميتداً
خيره (لاالهالاهو)و!آر

بالشواغل مشتعاز دن  +الصوف وهو نفشه ونشر اجزاءه  9واذكراسم ربك ©
رالله سناول كل عايذاكرة يفن
ودم علىذكره لبألا ونهارا وذ 5كك

م وتهليل

ونيد وتحميد وصادة دقراءة قل ان وورابة عل  99ويكل اليه تبتيلا© وانقطع
ا اليه بالعمادة و<-رد

شك

عم سو أاههولهذهالرصضنة

تتلا قوربالدرى والذرن

© حر هيدنا عدوق

و من اق حاض والكوفون غي
حرفص

اه

القوواصل

وضع موا

وسكا خيرءفقلاالهالاهر 5
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عالىكفار والفجاراو تقليقليه لقولعائشة رضىافة عنها رأيته عليهالسلام ,نعزليه
الوجى فاليوم الشديد البرد ففصم عنهوان جبينهصباللهعليهوسلم ليرفض عقا وعلى

عن أنمبسعود رضىالله

انكون سفة للصدر واككلة عل هده الاونيه "تايل متاقت أفان

التهجد يمد نفس مابه تال ثقله #9ان ناشئة الايل * انالنفسالتى تنشاً من
1
مضيءها االلىعادةمن نشأمن مكانه اذانهض وقامقال
كا ان اس رع ياهلاتراى  5والصى ميا ماشلرنماجكاحد
اوقنامالليل علىالنناشئة له اوالعادةالتى تنش بالليل اى تمحدث به اوساءات اللبل

اذاقام ونهض على فاعلة

ا

بالليلى انىحدث اوساعات

اللبل لانها »نش ساعة

العمشاءين وشول هذه

الصلصاةالصوت الث-ديدالصلب اليابس مانلاشسياء الصلة كالحر سو كوه *قوله

اشدو طاء)
(شئهةالىايل
نا

فيفصم اى منفصل عنى وغارقى وقدوعيت ما قالاى حفظت* وقولها ليتفصد

وفاقا وشامبوعمرواى

بدين
عاين
فساعة واكالنز

رخىالله عنه يصلى بين

غبرة مع سواد © وقوله تعالى #8انانشئةالليل  6اى ساعاته كلها وكل ساعة منه
ناشئة لانها اننشاً غنالتى قنلها.وقال1:ن الى مليكة سألت ابن عاس وانالزبيى عنها

بواطئ فيها قابالقاتم
اين إشد
لباه وعو ش
موافقة ببنالسر والعلاسة
لانقطاع رؤية الخلاثق

الناشئةالقيام نعدالنوم وقلى هى قيام رااخلايل وقيل اوله وقلل اىساعة قامالانسان

غيرها وطأ اىا نشل على

الكل فقدانهاً روى عن المايدن على ناشين ]انه كان بصل بايلنمقرب

اصلممسلىامةن!أنهار لطرد

الشقاء و شول هده اليل وقبل كل صلاة اسلدعسلاءالا خرة فهى ناشثةالليل

النوم فىوقته من؟ولههلى

فقالااللالىكله ناشئة وهى عارة اعلنامور التى تحدث وتنا افلىال وقالت عائشة

وقيل ناشئةالال قبامه #9اهشىد وطاء  68قرى؛ بكسرالواو مع المد

يعنىمن المواطأة ١اللهعليهوسل اللهم اشدد

والموافقة وذلك لان مواطأة القاب والاسان والسعم واليصر تكون بالالى |كثر
تمكاون بالنهار وقرىء وطأ بفالواو وسكونالطاء اى اشد علىالمصلى واثقّل من
صلاةالتهار لانالايل جمل لانوم والراحة فكان قيامه على النفس اشد واثقل وقال
ابن عباس كانت سلاتهم اوالال فى اشد وطا قول هى اجدر ان #صوا ما
فرضالله علهم املنقيام وذلك انالانسان اذانام لابدرى «تى يستيقظ وقيل اندت
للثير واحفظ للقراءة منالنهار وقبل هى اوطأ للقيام واسهل على المصلى منساعات

(ان ناشئةالايلى) قيام الادلى
بالصلاة ( هىاشد وطأ )

فاد والليل لاعيادة والخلو ة بربالعباد ولانالايل افرغ
لع
اصر
النهار لانه خلق لت

كاان
نشاطا لارحل اذ

ا
1

كالعافية اوالعبادةالتىتنشاً

لانهاتحدث واحدة بغد اخرى اوساءاتها الاول من نشت اذا انتدات © عىاشد
وطأ ك#لاىفةاو نيات قدموقراً ابوعمرو وابنعامصوطاء اىموطأة القلب اللسان
لها او فيهااوموافقة لمإبراذ منالخضوع والاخلاصإؤواةومقبلا© واشد مقالااوائيت

عرقا اى مخرى عررقه ما #رى الدم من الفاصد * قوله تريد و<ههالريدة فىالالوان

1

وى ورش قياماللدل
عنه فهو مصدر من نشا

زر

٠

١ان ناشئةالايل ) بالهمزة

ابرحدلييلب مالننهار ولابعرض له فالايل حو اج وموانع لماثلنهار وامئع هنالشيطان
يلق
راس ل

وابعد منالرياه وهو قوله تعالى *9واقوم قبلا  6اىاصوب قراءة واصع قولا من

نهار لهداةالناس وسسكونالاصوات وقبل معناء ابين قولا بالقرآن والحاصل ان
عبادةالليل شد نقناطا وائم اخلاصا وانعد

( قاوخا ةة س )©

وطاتك على خم ( واقوم

اقلا) واشد مقالاواندت

قراءة لهدو الاصدوات

وانقطاع الأركات

محتس.اللصالاة وشال ارق

(اكوم
وارفق للقلب و

قبلا ) أبينقراءة لاقر ان

الجرمو اأعشيرو5

 1ورم -4

ش 39
اا

| ورتل اذاكامنفلا 8-ا_نالتق عليك قولاثقيلا »يمنى القرآن فانهافيهأءو
|التكاليفالشاقة نقيل على المكلفين سيا على الرسول صالىله تعالى عليه وسلم اكذان
|عليه ان يححملها ويحماها امته اجملة اعتراض بهل عاءهالتكليف بالتهجد ويدل

| على انه شاق مضاد للطابع مخالف لانفس اروصين لرزانة لفظه ومتانة معناء اوثقيل
| عليه وسممباية مانلقر أن اخرجهالترمذى وللنسان عن ابىذر محوه وذاد والآيذ |
| تاعنذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فاك انت العزيزالحكيم* عنسهلبن سعد
)نئزل
( اننلاقعليك س

قال م

عليك ( قولا شلا ) اى

واحد

علنا ز2دولالله صلى اللهعلية وسل ون
م الايض وفكم ليود
وفك الأحمرا وفك م

القر ان لمافيهمنالاواص

اقوام ات

والواهىالتىضى تكااليف
 000شَ المكلفن

فى روابة لا حَاور 0

:

يقامالهم

ل

لقراءنه ولا اح

قرأ فقااللالبللهكتابالله
اقْروًا الملان قبل ان 3عر
اذرحه أو داود

زاد غير

ع ن حابر رض الله عنه قال خذرج علدنا رسولالله

صلى اللهعليه وب م وحن  1الهأن وفينا المربى والممى فقال افروًا فكل حسن

| وسحجىء

اقوام شيمونه كابقامالقدح يتمجلونه ولايتأجلوته اخرجه ابو داود © 20

اوشلاء المنافقين اوكا
 /وزعنلىورجحانلب00س |||ام2بسنعود قال لاتنثروء ناثل1درقل ولا ته
6ذوه7هذا شمرقفوا غندااله وحركوا 0أ

| بهالقلوب ولايكنهم احدك آ<رالورة * قوله تعالى © اناسناتى عليك قولا

بالسفساق اف
ختل ]| نقيلا © قال ان عباس شديدا وقيل تقلا يعنىكلاما عظما حلبلا ذاخطر وعظمة
طل
«اتاسشلق غلك س)لادل ||لكالهام .ربالمالماق وكل كي" له الاطر ومقنار ذهو شل الى و اا

عليِك جبريل ( قولا | مستعدة لقبول هذا القول العظم الثقيل الشاق وقبل ناه نيلا لمافيهاملناوامى

قبلا ) ب:علام شديد | والاواعى فان ففه متنقة وكلفة عل الانفى وقيل ثبلا لمافه درطل ولا
بالآض واللهى والوعد | والخلال والخمرام والحدود والفرانْض والاحكام وقيل ميلا عل النافقين لاله ”

ار الال واطرام | عيومهم ويظهر نفاقهم وقيل هو خفيف على الاسان بالتلاوة ثقيل فىالميزان بالثواب أ

ويقال عفيها ويقال نقبلا |يومالقيامة وقبل ثقيلا اى ليس بالخفيف ولاالسفساف لانهكلام زينا تيارك وتمال (
وال هكذلاام رصين وه_ذا |
قك
تفمه
على من خالفه وبال | وقبل ممناء انه قول مبين فى ته وِالنه ون

ثقيلا بصسلاة الايلى

قول له وزن اذااستجدته وعلت انه صادق الحكمة واليان وقيل سماء نقيلا لا فه أ
مالنحكم والمتشابه والناسغ والمتسوخ وقيل قبلا فيالوحى وذلك اله صلىالله عليه |[
وسلم كان اذا تزل عليه القر ان والوحى جد ل مهشقة (ق »© عن عائشة رضىالة

تعالى غنها .ان الطمرث بن شام سأل زو لاله صلالل عله وسل فقال بار لاا
كفاببلانوجى ققال رسولاةصل اللدعليه وسل اانا يانتى فمثل ساصلةا /1
| ك
وهدا اذه عالىفنقصمعَنَى ؤقد وعيت *ا قال واحيانا عثللى الملك رجلا مكل '

فأعى ما شول قالت عائشةولقَدَ  3يئزل عليهالوجى فىالومالشد بدالبرد ف

| عنه وان جبينه ليتفصد عرقا (م » عن عبادة بالنصامت قالكان رولاللهصل"
أل عليه وسلم

اذا تزل علهالوحى كرب لذاك وتريد له وجهه وف رواية كان اذا

ظل 0

عفنا ذلك فىفيه وتمض عبنيهوتر بيدوجههء توهمثل صلصلة اهرس ٠

سو ووو سج

سبد

(الصلصلة) .

دريل
)

1

الامرن وها التقصان

إنحتار احد الامىين هانلاقل الا اك انالا تنناء ) 0لايل فانه !

من الخصف والزيادة عليه

لاتير بين قنام التصف والناقص منه والز]يد عليه © ورئلالقرآن ترتيلا © أ

وان حجعات تصفه بدلا
دن قليلا كان يرا بين
ثألابة اشياء بينقيام نصف

اليلتاما و بينقيامالناقص
منه وبين قيامالزائد عليه

وانما وصف الصف القلة
الننلية الى الكن وزالا

أتيلاناةتالى اقيم ايل أنه تيلالقر أنل 0 5
والتأمل والفكر فحقىائقالا يات ومعائيها قندالوسول الى كر
صنف
نادو
للى م
الق ع
داللهتعالى ستشعر لبه متط
|+أعظمة المذ كور وجلاله وعد ذكرالوعد والوعيد م#صل الرحاء والخوف وعندةكر' راذا تنا اذا ائر أن
ا|لقصص والامثال بحصل الاءثبارفيستنير القابعندذلك بذور المعرفة والاسراع افلقىراءة لفلان عليه الف درهم
الا قايلا انه يلزمه أكثر
فاط لاق افظ القليل

من نصف الاافف «(ورئل

القنان) دنه
مت

مدا ثم قرالسع املله الرحمن2

عد 0

وعد بالرمن 5

أ © عن امسلة ارضلىله ٍِ وقد سألها يغى ن .مالك عن قرزاءة سول اللهاصللله

ل 0

النعر للرئل  702العم
الاسنان

وكلام رتل

ظعله  0وصلاته ؤقالت مالكم وصلاته شمنمت قراءنه فاذا هى معت قراءة مفسعرة

التمرلك امىدل وثغر

أ حرفا حرفا اجخهرالنساق * وللترمذى قالت كان رسو لالله صلىالله عليه وسل

راتيلضااذا كان مستوى

ظقطعقراءنه يقول!ا
ٍ

ان

 2اا رحيم َ7ف وكانشول

النان أواقرا عل 72د
بنسبيناروف وحفط

أا
ا إلنةاابة)02

اللبد لله له ابر01
عن عيدالله  73مقفل قال ل

مالاك يوم الدن ل ا

رسو لالله صلى اللهعليه و

الوقتوف واشياع الإركات
( ترلا )هونا كناق

سل يومقع

| امكة على ناقنه يقرأ سورةالفغ فرحع فى قراءته ل ) عن ابى وائل شقيق بن سلة

|[ ذال جاء رجل الى ابن مسعود قال الى لاقرأ المفصل فى ركة قال عيداف هذا
|ك|هذاالشعر انأقواءا ض ورن  7أن لامجاوز ناته مولكن اذا وقع افلىقاب فرمخ
نفع انافضل الصلاة الر
 5 00وفى رواية  1عشر ن سورة هن
درن «نهن سودتين
| عليه وسلم

امجاب الاعمس نه وانه لايد

مله للقارئ'

على الصف الىالثلثين

 5ه فىقيامالليل ثقمال

و(رتلالقر ان “رثيلا )

اقرأالقرآن على رسلك

|| اللفصل الهذ سرعة القطع والمراد به هنا سرعة القراءة والمجلة فيا وقوله لاجاوز
راقم التراق جمع ترقوة وهى الءظم الذى بين ثغرةالغر والعاتق وعند خرجالصوت

وهينتك وتؤدة ووقار

| والنظائر حمع نظير وهوااشبه والمثل * عائشة رضىالله عنها قالت قاالملبى صلىالله

شا الة ران 1لا

يكاس
حيل

شام«التاسعو العرون

ا0

١-1 عم اليس

به وبالمزمل مفتو حةالمم 011

اى الذى زمله غيره او زمل 2

0سمى بهالى صلى اللهأعالىعليه وسلٍلهس :ا لماكان عليه فانهكانناعأ اومي تعدا مما
فىقطيفة :او سينا[إه اذروى

أ دن بدء الوجى 5

دهث

انهعليهالصالاةوالسلام كانيصلى

«تلففا سةّ.ة مط مفر وعشلى عائشة ,رذى العلنه,الازات اوتشدها له تفثىاقله بالممز

لانه لم رن بعد فىقيام الائل اومن “زمل الزمل اذا تحمل املائالذى :
عاءالتتوةاملميل 4اى قالىالصلاة اوداوم عليها فيه وقرئ ' بضماايم وفع ز
لديه
 0اوالتخقيف #3الا قايلا نصفه أواششقص مئه قليلا اعو ز

متزملانيابه فأمسبالقيام

انللبل ونصفه بدل مقنليلا وقلته بالنسبة الىالكل والخبير بين قيام:1

١1
الشات شاه ( 2الذن” 3
الا قليلا نصفه ) بدلمن

| والزابد عليه كالثلثين والناقص عنه كاأثلث او نصفه 0 0
والضمير فىمنه 0

من الليل والا قليلااستثناء
من قوله نصفه قدره

ْ المتزمل وهو ل

وقل

0

منه ) من النصف بم

(وزدعليه ) علىالنلصف
ا

( نصفه ) اى قٌّأصف

الننوة اى حاملها والمعى رمت

ابه فناداه جبريل ياابا المزمل وقيل معناه

هذا

الام قم به واحماله فانه أ ص

م

عظم واعا

ب بالنى والردواة
خوط ب

م الابل  #اى لاصلاة والسادة واهجر هذه اطالة واشتغل بالصلاة والسوداة

وكان قنام الابل فريضةفىابتداء الاسلام  8الا قلبلا  6#أى صلالالى الا قليلاتنام
8انةه
فيه وهوالثاث ثم بين قدرالقيام فقالتهالى  #نصفه  #اىمٌّ نالصفايل أو
| منهقلبلا  #اى ل

ده

اىعلى الل:نلصف الى ااثلثين خيره بين هد

| النازل فكان الى صلى الله عليه و سام وااءه شوهون علىهذهالمقادير وكانالرحز

لت وبين انحتار اود

اللبل لاصلاة ( اوانقص

خرج نوما منالميت

وقد

س
لر

يدول زملون زملوى حتى اأس به

هنودى يااءاالزمل
| بعد ذلك وقّيلك,ن صلى اللهعليهوسام قد نوامهو مبزه!ل نوهف

إلى اتن والرازة الي

)لصلاة ثمقال
( امللإلى با
( الاقليلا ) ثمبين فقال

تزمل فىساءه اىناغفف قااللمفسرون كان الننىصلى اللهعايه و

لم مخاطب باأننى والرسول لانه كان فىاول الامصس ومء1

اتات ")ل الالثلك |

بين اصين بين أهنوم
اقل مننصف اللل على

للاقل

والاستناء

 6-1لخر شه وبين الاقل

هن النلدف كالثلك

اهن
فًاكمئ
يتزمل فىبمابه اول ماحاء جبريل فرق

قمنف الليل الا قايسلا
دن أصفالال (اواتقص
الواو غير عاصم وحمرزة

الاستتناء

منهم لايدرى دتى ثلث الليل اوهتى لصؤْره اومتى 0
|

محافة ان لاحفظ |اقد ,ر الواحب و الات ذلك

على6

0ى
فكان أهومالايل كله حت
حى

كن
|3

0

2

ترحهمالل

وخفف عنهم ولسزي| عنهم وله فاقرؤًا ماندسر منه قيل لدس فىالقر ان سورة

| نس آخرها اولها الاهذهالسورة وكان بين تزول اولها وتزول اذرها سنةوقل

ستة عشسر شهر! وكان قياالليل فرضا ثملخ بعد ذلك فىحقالامة بالصلواتا مس |

منه) منالنصف ( قليلا )

وثبنت فريضته عاللىبى صالىله عليهوسلمبقولهتعالىومن اللبلفتهحد به نافلة لك

الىالئلث (اوزد عليه )

( م ) عن سعد بن هشام قال انطلةت الىعائشة فقلت يا امالؤمئين انشُنى عن تلى1د |
القرآن قلت بقلى
رسولالله صلىالله عليه وحم قالت الستتقر
الت فان © ى

نلت فقيام رسو لاله صاللىله عليه وتثم '
رسولالله صلىالله عليه  0كان التقر|ق:

ياامالمؤمنين قالتالست ترا المزمل قلت 0ذانالله افترض القيام فىاول
السورة فقام ,سول الله صلىالله عليه وسم واحانه حولا حتىاتيت اقداه)

هذا

شن 1

*

بعل )الله ( ان قد ابلغوا) اىالرسل ( رسالات دهم )كابلة بلازيادة ولانقصانالىا ارسل الهمأى ليعلمالله ذلك
رحودا حال وتحوده م كان دا ذلكة.ل و<وده انه بوحد وحد القوير دن بين يديه للفظ *ن وجمع فىابلفوا

| محرسونه من اختطاف المْسياطين وتحاليطهم « ليعلم ان قد ابلغوا  #اى ليعلالنى

عددا ) املنقطروالرهمل

ظالوح اليه اانبقلدغ حبريل والملائكة النازلون بالوجى او لتعلالته تعالى ان قد
| ابلغالاندداء بمعنى ليتعلق عله بى موجودا  #رسالاث ربهم  #كاه محروسة من
| التعبير8واحاط يما لديهم » با عندالرل  #واحهى كلثوء عددا  #حتى

وورقالامجار وزيدالحر

القطر والرمل 3

فح لانخيط عا عند

الرسل منو<يه وكلامه
وعددا حال اىوعلم كل

عنالنى عليهالصلاة والبلام دن ورأ سورةان كان لهالعلاح

شئ معدودا محخصورا

الى سدق مخذا اكيذن ماعتق زقة

او مصدر فىمعنى احصاه

 3سورةالزهل مكية وابها لب عداة اوعشرون 4

ظ

والله اعلم

 22سم الله رمن الرحيم دم

ظ  0ريل

امور ةإلريل صر أ
عليه وسسام مكية وهى
تسع عشيرة آي إصرى
وتان عشهرة شامى ©

© اسل التزمل من تزمك .شابة آنا تلنفت' بها فادغم التاءىالذاى

الجن انيسمعوا الوحى فلقوه الىالكهنة فذيروا به قبل الرسول وقبل ازالله تعالى
بنين دنه ومن خلفه
 3كان اذا بعث رسولا اناه ابلس فصورة ملك بره فيبعث اللهم

رصدا املنملائكة محرسونه ويطردونالشيطان عنه فاذا جاءه شيطان فىيصورة ملك ( سم اههالرحمن الرحيم)

|اخبروه باندشيطان فاحذرءوانجاء ملك قالواله هذا رسول ريك #إليعام» اىليعام (ياابهاالمزمل) اىالمتزمل
| عمدصبىاللةعليهوسلم فلؤان© اىان حيريل قد بلغاليه رسالات ربهوقيل معناهليعلم
ْ

وهوالذى تزمل فى شابه

انالرسل قله قدالغوا رسالات دعم وانالله قد حفظهم ودفم عنهم وقيل معناء |

اى تلغف ها بادقام الثاء

 ١ليعلمالله ان الرسل  #قد ابلغوا رسالات ديهم * فيعامالله ذلك ظاها موجودا  ( /ليع ) عمد عليهالسلام
 ١فيوجب فبهالثواب #وأحاط بالديهم اى علمالله ما عندالرسل فلا فى عليه ثى* | ( اانلقلدغوا ) عن الله

| منامورهم © واحصىكلثئ عددا  #قالابن عباساحصىماخلق وعميف ماخلق

يعى الرسل ( رسالات

|لمشته شى' حتى مثاقيل الذلوالخزدل والله سحانه وتعالى اعلم بمراده واسرار كتابه

ربهم ) هكذا محنغلهم

تفسير سورة المزمل هى مكيةقبل غير ايتينمنهاوهما قوله » الملائكة ماحفظك وبال
كرالرسلالعنسدعلليلهام

واصبر على مايقولون وقيل غيرابة وهى ان ربك سَ انك تقوم »

وغيره أن قدابلغوا نعنى

© اللا به وهى عشرول ابة بناعان ومس وثهانوان كلة وماعائة «

ف وثمانية وثلاثون حرفا >

الملائكة رسالات رلهم

عنالله ويقال 'مم لكى

تلم اهن والانس ان قد

مج إلسماللاهلرحمن الرحيم هدم

 1له عن وجل  #ايبهااالمزمل  #هذا خطاب للتى صلىالله عليه وسلم واصله |
24

الغو انعنى الرسلى رسالات

ز ربهمقبلانعثنا (واحاط

لالديهم ) بماعندهم مزالملائكة ( واحهى كلد عددا ) احصاء ومّال علم بعددهم كمعم حال المزمل يثيابه
و املسنورةالتىيذكرفي.االمزمل وعى مكية غيرقوله وذرنى والمكذبيناولى النعمة ومهلهم قلبلاذانها مدنيةآياتها
لع عشسرةوكطاتاماّان و حمس وثمانون وحروفهائمائمائة وثمان وثلاثون ( إبسم الله الرحمن الرحيم ) وباسئاده عن ان
عباس فى قوله تع
ااءلىها
(ياالمزمل ) المزمل يعى بهاانىيصلى الله عليه وسل قد تزملنى شاه ليلسيها للصلاة

ك.يلم م
| الرسدول بالملك والاظهار عا 612لغير وا-طة امات الاولياء على المغيسات اع

| تكون تلقيا املنملائكة كاطلاعنا علىاحوال الا خرة بتوسطالانساء ©فاينسهلك
للمرتغى #.ومن خلفه رصدا ©  -راسا منالملاككة
دن بان دنه  0بنين بدى ا
ا اعد ثئ منالارتضاء وادذله فىالسؤمل قال الو احدى وىفهذا لل على ان من

مجزة للرسول وذكر ادعى انالنحوم ندله على مايكون منحاة اوموت ووه ذلك فقدكفر بافىالقر انَ
فاعتزال ووافق
فالتاو يلات قال بعضهم 'فاما التصبرى نانك لمات الأءالال -ريا عل6قىاعدة مذهبه ال
خزالدن ونةا
فىهذمالا يةندلالةتكذيب | الواحدى وغيره مالنمفسرين فى إنطالوالكهانة وا0
لا يةدالة ع!تمن مجومفيذنىان م
لناجع
الايةالىالضورتين واحدة فا

| دالة علىالمنع املنكرامات قالوعندى انالابةلادلالة فها علىثئ' منذلك والذ
وكذلك المتطيية يعرفون

ندل عليهانقوله فلابظهر علىغبيه احدا لمس فيهيغةعمومفيكت ف العمليقنم|

اناك وذالاهسرف

| انلايظهر الله تعالى ذ-لقه على غيب واحد هنغنويه مله على وقت _وافوع الفلا

بالتأمل فعلم باهم وقفوا

على عله دن جههةرسول
انقطع ائره وبلق عله

افلخلق ( فانه سسلك )

بدخل ( من بين يديه )

فنكاواراد مالاية انه ف ل هذا القيب اح فلايبق 0بهدلالة
| انه لايظهر شيا
ل

كزامات الاولياء أخلافا للمءتؤلة وانه يجوز ان لهماللهبعض اوليانه وقوع
| الوقائع الل

بدى الرسول(ومن خلفه |
:صكذا

( حفظة

دن

الملائكة يحفظ-ونه من

ل ل على

>عةق ول والذىاذى انمذهب

اهلالسنةاثيا0

لتزيربه وهومن اطلاع اللهاياهعلىذلك ويدلعلى -

بعض

ذلكمارو

عن انى هرارة رخواله ءنه قال قال رسولالله صلى اللهعليه وسام لقد كان فينكا!

يلم ادلناثم ناس محدثون منغير انيكونوا انساء وان يكن فىامتى احد فانه
| ا

20

ده العذارى قال إن وهب الفسير حدنون ملهمون ولسام عنطة 3

رضىالله ع عنالنى صبلىاللهعليه وسلم انه كان شول قد كار

 0فىالاثمف

ا محدنون فانيكعن,اق امن نهم احد فان عمر ب نالخطاب دنهم ذنى هذا اناهكاك

حتى ملغ الوحى
يعض الغنب (فانه يسلك )

الاولياء ولاشّال لوجازت الكراءة للولى لما تميزت *#زةالبى ص لىالله عليه و
عن غيرها ولانسدالطريق

الى معرفةالرسول

دن غيره فنقولالفرق

بيءن 2

| ْو

وكرامة الولى انالموزراص خارق للعادة مع عدمالمعارضة مقرون بالعدى ولانجون .
مجعل ( من بين يديه )
 .للولى انيدعى خر قالعادة مع التمدى اذلو ادعاء الولى لكفر منساعته فبانالفرق

من بين إيدى الرس_ول
) ومن خلفة زضعدا)

بين ل#زة والكرامة وقد بظهر علىيدل الولى امسخارق للعادة منغير دعواه وهذا

<رسامن الملائكة محفظونه| ايضايدل علىثوتن.وةالنىلانالكرامة اتماتظهر علىبد ههومنعتقدلار سول مان:
ملتاسرعسول وقد
ل
اهلراو عل يد كا مدو ل
ف|لوم كترم عقاا ط
مانلمن و ا
والانس لكى لايستم

قراءة جبريل 1

الست ابالكهانة عبعث الى صبلى اللهعليهوسام 3نادعى منهم اطلاعا على غيب فقد

ب

|بماحاءبهالة آنوكذلك حكالمجموالله تعالمىاعلم ##وقول آهعالى9فانهيسلكمن بين يديه ومن
حلق 53اىمن بين .دى الرسولومن خلفهوذ كر البعضدالعلجىبع الاتالإرصداك
شيطان ا
ظاى حدفظة م ناملائكة حفظونه هن الث

من الملائكة ومحفظوةءن_

 2اك
3-7

(ودن بعصالله

كر على اترتباياغرسالة ف(ازله نارجهئم خالدين
ورسوله) فىتركالقبولا الزل على الرسول لاذنه

ف ابدا) وحد فى قولهلهوجع فى خالدن'لافظ من ومعناه ( <تى ) يتعلق تحمذوف دلت عليه الخالكانه قبل
م
هلى
اع
ملون
لايزا

اضف
سول اسنات بم( .من

عليه دى (اذا ااا وعدن

يسواؤه
بته
لئك
الا
ناصراواقلعددا ) اهمام المؤهنون االىكافر لاناصرله يومد اولمؤمنينصره الله وم

(ورةالجن  1انلمذان 1عل ل
(قلانادرى» ماأدرى (أقريب نز  4# 600مانوء_دون »2س

و|من|اللَه صفتهصفالنته عنكقوله صؤالة عليه وسل بلهوا عى ولو 1ة ل ول |دبى و)فعالياء حجازى
]|| يعصالله وردولة  7فاىلام بالتوحيد  00فه هٍِفازله ناراحمم ا

وابوعمرو ( أامدا ) غاية

 1تانعلى كراو ان  #خالدين فيها ابدا  0جعه لس ل سدتى اذا  0مابوعدون #

اعدده اعى انكمتعذبون

ى اهو
رلا
دن
ااولك
لل ار إلا سجرة والفساية لقوله كونون عل لك إن اند ١ قطم
[]او لحذوف دل عليه الحال مناستضماف الكفار له وعصيانهم له فسيعلن .|١ ح(الءاماملؤمجاللغيب)
0در
ْااضعف ناصرا واقل عددا  5أهو ام هم  #تل ان ادرى  :ا

#3اي

3

مندا اى هوعلم

(ا يظهر ) فلا
فل
ب

1شمْاتوءدون اممحمل له ربى امدا  0غاية تطول مدتها كانه لا مع المشسركون حتى

 0ودوك تالواسى كون انكار| فقيل قل االهناه حستالة.ولكن :لا بكاعدابا
مريطلقة ا موادي

|| ادرى ماوةته فإعاالمغيب © هوعالالغيب ©فيلظاهر © فلا يطلع و
ا احدا 6هأى على الغيب سول ب لبق الا نادتضى  #اعملعضه حتى يكون

أ ملجهرة مرنسول 

لل

ارات سر متش

|

00

الا رسولا

قد ازتتساء أملم يعسن
القت للكون اخساره

ال لااملك إلاماملكت  #ومن بعصالله 0 600
سلل
ماا
ونجل ام
| ابلغ بلاغا عن الله ع
و
يؤمن ف#اذله نار جهم الكت فين اداع كارناء!
سار

]| يطلمه على غسه ماشاء

مايوعدون © يعنى العذاب يومالقياءة ف فسيعلون * اى عند نزول العذاب #٠ن

دنرى »©امىاادرى
أ|ضعف ناصرا دافن علد #قالي ام الوشون #قالا
عةل9المه
جيام
يالق
 19تريب ماتوغدون * يننى العذاب وقيل يوم

ا

21و

ل رك

ربى امدا  | #والولى اذا اخير بشىئ

55

فظهر فهو غيرحازم عليه

اىاجلا وفاية تطول مدتما والمعنى انعلم وقتالعذاب غيب لايعلمه الاالله عروجلا
| 9عالمالغيب

أى هو علم ماغاب عانلعياد  9فلا يظهر * اى فلا يللع  2ل
:
:
١

.
5نا
ا اغسه  #اى السف
الذى عله وانفرد 0.به © احدا © أى منال
21
|
53

أسكثةىك فقال
1

ولكنة اخير بناء على

ؤيأه او بالفراسة
و
ان كا

تعالى  9الا نارتضى من رسول © يمنى الامن يصطفيه لرسالته ونروته فيظهره له

عل

امة لا

ان 0

على مايشاء منالغيب حتى يستدل على لوه بمامخير به من المغيبات فيكون ذلك [|١ الله ورسالاته و
(من
مزةله و
آية دالة على تبوته قالالزخشسرى وفىهذا ابطال الكرامات لان الذن

تضاف اليهمالكرامات وكااننوا اولياء صتضين فلسوا برعل داسشراة يذل
ٌ

أدن

دار
0

إعص الله( ف التوحيد
( ورسوله )فىااتبليغ

بالاطلاع علىالغيب وفيه ١ايضا ابطا
اان احاعهما
لالكهانة وأ
“جيم ل

1م0000
[(نار ح

1ان له ) فى الاخرة
( ف

مقوين فالنار لاموتون ولانخر<ون منها ( ابدا حتى ) سول انظرهم ياد

(قل
اكدى ( ذا راذا مباوعدون ) م انلعذاب ( فسيعلون ) وهذا وعيد ف الكلهم( مناضعف:اصمرا ) فانا  ا
(ل ) لهمبهد حين لاوا بالعذاب (ان ادرى ) ماادرى ( اقرس ماتوء_دون)
العددا ) اعوانا ق

(لا يظهر ) فإلطالع ( على
من العذاب (حامل لهرنى امدا) اجلا (طلمالغيب ) بنزول العذاب يخم ذلك ف

| غيبهاحدا الاءنارتضى منرسول) الامناختار منالرسل فانه يطلعهعلى

اسمابه نه واحانا مماتلاه من لقان لانهمرأوا مالم بروا مثله ( قل انما ادعواربي) وحده قال غير أ

وتزدحمون على( قل انى لااملك لكذميرا) مخ

ن
وف
تيادة
وحمزة ( ولااشرك بهاحدا ) فالع

(ولارشدا )نفعااواراد بااضارلنى بدليل قراءة ابى غياولا رشدا يعنلا استطيع ان --وان اش

فنع ععنذىابه احد ان عصيته كقول صا
دا
بدد)
الضاروالنافع هوالل ( قلا نان يجيرنى منالله اح
لنه ) استثنا
لم
ااغا
(لا بل
فنصرنى مانلله انعصيته ( ولن اجد من  0دا ) ملتجاً ا
السلام ب
#الجهزالتاسع والعشمرون ) لك ضيرا حجتقز 4] 8//ولارشداالابلاغا مناللهوقل انى

لك
منلا املك ااىملا
يرن اعتراض نأ كد

امزندحامهم عليه تجبا ما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته اوكادالانس وان

نفىالاستطاعة عن لفسة

| يكونون عليه مجتمعين لابطال امره وهو مع لبدة وهى مائليد «ضه على بضكعلبدة
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وان تزه .وقيل بلاغا

الاسد وعن ا:نعاص دا إضماللام جمع يدوهى لوغةقرى” ليدكسهداجع لا

بدل من ملغع_دااى لق

| ولدا جين قور جعلبود  9قاالم١ ادعو ربى ولا أشرك به احدا54فل

أاحد دن دونه ا الآان | ذلك ببدع ولا  2ك0

او اط.افك م علىمقتى وثر أ عاصم وحمزة و

عاللىام للنىعلي اهلسلام ليوافق ما ل"

ابلغعنما ارسانىبه يعنى

لايجينى الا ان ابلغ عن

املكلكمضر!ولارشدا م

انحدها باسمه وعنالا خر بأمممييه أومسي
| ولانفعا او غنا ولارشدا عبر ع

الله ما ارسات,ه فان ذلك

دابنى
ا©
راحد
الله
| اشعارا بالمعئيين #قلانى لنجنيرتى م ان

بجنى وقال الفراء هذا

ا دونه ماترا منوروا وملتهأواصلهالمدخل من الى قوالابلاغا ء نالل © استثناء منقوله

ٍ

بسوء ا

شرط وجزاءليس باستثناء || لااملكفانالتبايغ ارشاد وانتفاع و مأننتهمااعتراشضمؤكد لفىالاستطاعة اومن
وا
ونمن
تفصل
قةدمن
لا
ي
ره

|| ومعناه ان لاابلغبلاغا وما قبله دليل الحواب ل ورسالانه 6عطف على بلاء

انلا ابلغبلاغا اى النم؛ ||الانىوالين وتظاهروا عليه لطلوا أ قالذى حاءهم بهويطفوًا نور اللهفانىالل

ابلغلاجد من دونه ملتياً الآاان :
ولا يرلىكةولك انلا

|| إعضهم و

م
ل

 0قال *  65انى دلى اللهعليه وسل وقرئ' قل على

ك
ل©
وواذربى
قامافقعوداواللاغفىهذه | ا«نما ادع
الوجوه بمعنى التليغ
(رسالاته ) ععاف على
و

الا ان ابلغ اعلنلهفاقول
قالالله كذا ناسما لقوله
اليه وانابلغ رسالته الى
ارسلنى با بلازيادةو نقصان

الام

ان كفار مكة قالوا للنىعلاىللهعليه وسلم لقد حت

| باص عظم فارجع عنهفنحن تجيرك فقال لهمالبى صلىاللهعليهوسلم ائما ادعو رنى

ى لااملك لكمضرا ولارشدا » اى لااقذر على انْ
اانقل
©وشلراكه احد
|ا

واق
ااسول
بلاغا كانه قلابالءللك كم | ادقع عتكم ضر
الا التبليغوالرسالاتاى

د

على هن ناواه وعاداء واصل اللبد الناعة

الكم رشدا وائماالضار والنافع والمرشد والغوى هوالت

تعاللى © قل انى ياجنبرنى مالنله احد  6اى ان عنعنىمنهاحد انعصته © وآ

| اجد من دونه ملمرا  5اى مدأ الأ اليه وق لىحرزا احترزيه وقلى مدخلا الارض

مثل السرب ادخل فيه  8الا بلاغا منالله ورسالاته  #اى ففيه الجوار والا
والغجاة وقبل معناء ذلك الذى يحيرنى من عذاباللهيعنى التبايغ وقيل ابلآلاغامن اله
51
فذلك الذىاملك دوناة وتوفبقه وقبل م
:

عهن انما فىعتزاة“نف راءة مناللهاى بلافا كانًا من
ومن بلننت بصلةللتبلبغلانهشال لغ عن

لازبلغ

00
بد)عوا لق اليه (ولااشركه احداقل ) يهامد  0مك
قل انما ادعو ) اعد (ورا
ضرا ) دفع الضر والخحذلان والءذاب (ولا رشدا) ؤلاحر النفع والهدى ( قل امد

(انىالن 8

(حد) ان عصيته ( :إانجدمندونه ) معذنابالله ( ملتمرا ) مط او مربفى"
منالله )منعذابالله ا
( ألا بلاغا منالله ورسالانه ) شول لاا

الاالتتلييغ

22227

يا

اجسدة

نالساحد د ) <ملنةالمو حىاى اوجى الىانالمساجد ااىلبو تالمذيةللصلاة فهالل وقلمعناه ولانالمساحدلله
لاندعوا علىاناللام متعلقة  9/154بلا تدعوا افلىا(تدعوا (سورةالجن) معاللهاحدا) فالمساحد
ءا العذب ويغلهمصدروصفهه

وانالمساحد د مختصة نه 9فلاتدعوا معالله

لانها خااصة لله ولعبادته

 ©5 ١فدلاوا فهاعيرء ومن جملا نمقدرة اللامعلة للتهى افلناىئدة الفاء وقيل

وقيل المسصاحد اعضاء

الىاد بالمساحدالارضكاها لانها <مات لانبىصلىاللهقعالىعادو سام مدا وقيل المسعور

وداوهلايلحدان
اسهة و

الأرام لاله قبلةالاجد ومواضع السيجود على ان المراد النهى عن السعيود لغير الل
اواراد به السبعة اوالتحجدات علىانه جم مسعجد #9وانه لما قام عبد الله  #اى النى
اما ذكر لفظ العبد للتواضع فانه واقع موقع كلامه عننفسه والاشعار بماهوالمقتضى
لقيامه و29

0.

و كادوا #كاد امن  9يكونون عليه ليدا © متراكين

للبن عباس شاقا وقيل عذابا لاراحة فيه وقيل لابزداد الاشدة © قوله تعالى |
قا

وانالساحدت * إدنىالمواضع التى بيت لاصلاة والعبادة وذكر الله ت-الى
خرن وكاس واأءبيع |اتى لللهود والسادة  4فلا بدعوا

 "23ويه

انللعهاذا ف قال قتادةكازالبوه والشازى اذا دحلوا اكنائسهم وسعهم اشركوا

والرئتان والقدمان
) وانه لا قام عبدالله (

تمدعليهالسملامالىالصللاة
وتقديره واو إلى انها
قامعدالله (بدعوه)يعيده
وغراًالقرانولمشلتى

الله او رسولالله لانه من
اح ب

الاسماء

إلى النى

صل ىالل عايهوسل ولانهاا

 5/يهافأمسالله عن وحل المؤهنين ان مخلصو أ الدعوة لله اذا دخلوا المسا<د كلها

كانواقءا ففكلامه صلىالل

ف 0اد بالمساجد بقاع الاركضلها لانالارض كلها جات مسندا للابى صلى الله

عليه وسلل عننفسه حىء

قليه وسفعلى هذا يكون الممنىفلا نسيجدوا على الارض اغيرالله تالى قال سعيد بن
ير قالت ان للنى صلىالله عليه وسلم كيف انا ان نشهد معك الصلاة ونحن ناؤن
 5إوزات وأنالمساحك لله وروى عنه ايضًا أنالمراد المساحد الاعضاء التى اخبحد

الانان و سسعةالحبة واللدان والركتان والقدمان .والمنى ان هدمالاعضاء
االتىناععلابود لوقةلله فلالتعجدوا عليها لغيره لم  6عنالعياس بنعردالمطاب

نه على ما شتضيهالتواضع

اولان عنادة عندالله لله

ليست يمستيدءحتىيكونو|
عليه لدا ك(ادوا ) كاد

لمن( يكونوزعليهايدا )

ظ ىلاعت اله سمعالابصلىاللهعليهوسم بشو ااذلامديد معد معه سبعة آراب

حماعات جمع لدة لمجا ثما

الحهه وكفاه وركيتاه وقدماه الا رابالاعضاء رق عنابن عياس رضوالله عنهما

زأوا من عبادته واتتداء

قا لر امسناالنىصلى الله عليه وسلم ان تسعد على سيعةاعضاء وان لاذكف ا
وناالييةوإللدن والركتين والقدمين وفى رواية اناء ى ص-لىالله عليه وسل قال |

شا دء الانق واليدن والركنان
ويه
شاه ٠ ال

ظبيت" ان سبد

ا عراف :القدمين ولاتكنف الاب ولاالشعر

0

شعره

عقصه

وغرز

طر قه ف

الى الضفيرة وقد نهى عذنلك * قوله عونجا  0وانه للعقابادمالله © يعنى النى
اصا اللهعليهوحم  9ندعوه  #إعنى لبهعدالتهو شرا ال  0وذلك 0
3

7

5

87

5

طن غلة غكلاادوا  6 4الجن كو تون عايه لبدا * ىر
|ضما املنازدحام عايه حرصا علىاسقاعالقرأن قاله انعياس وعنه ايضًا 00

التفر املنجن الذين رجءوا الى قوءهم فاخبروهم عن طاعة اصابالنى صلىالله 
يههوسل  5واقتدا6م بهفىااصلاة وقيل فق  0نىالا  0ل قام عبدالله بالدعو تليدت
اللن

هلدا ) كادالحن اانكوا
بن عدوا قراءة
|

1

عرد

وفباا 2
(

عليهالسسلام سطن

0

( وانااسا<د لله ) بت

لذكر الله (فلاتدعوا) فلا
تعيسدوا (معالله احدا)
افلىمساجد و شااللمساحد

شلماحة الرحل إللب
والر 0

والشدان

والرجلان ) ا لا قام
لهسلام
عدالله ( تمد عالي

طنن تخل (بدعوه) عد

ربهبالصلاة( كادواكو نون
عله جميعسا طبهم القر آن وممدا عليه السلام

فىكيفية ثوابهم
الموج اى  0ان 0

العان (لواشتتاءوا)

اى القاسطون (على
الطر شه )طر شةالاسللام

( لاسقيناهم ماء غدقًا )

 - 8-5ينه باقواارللوان #واناالعارسن  07ط 3توقد
| لهم 3-0وقد بكفارالام  0وانلواستقاموا  3اىانالشان لواستقام الجن اوالانس 1

| اوكلاما على الطر يقةلاسة .ناهم ماءغدقا  4اىعلى الطر ش هه المثلىلومناعلبهم الرزق
|| وتخصرص ال عا الععاددوة00000

 0د ل ا١لمعاش والبعة ولعزم .ّ٠وجوده

8.

|

| بايلنعرب  0لنفتتهم فيه  5اغتبرهم كيف :يشكرونه وقبملعناه ان لواستقام الين
كثيراوالمعنى لوساعابهم

الأزى وذ

كالاءالفذى

لانه سيب سه ةالرزق

( لنفتنهم فيه ) لعنتبرهم

»يكشيكفرونما<ولوا
جه

وهن 0

عن

دنه)
ر

القر ان أو

التوحيد

او العادة

( يلك ) بالياء عاق

على طرقّتهم القديمة ولسملموا باسقاع القر ان لوسمنا عليهم الرزق مستدرجين لهم"1
عن عنادنه اوموعظته  |

لنوقعهمفى اافتنة ونمذبهم كفرام 00

| اووحيه  9يلك * بدخله و5رأ غيرالكوفيين بإلنون  9عذاباصمدا 6شانا .أ

رنوا ف9ك#انوا وجهقنومحدطابلاا؟نبعانرىيومالقيامة |
#واماالقا-ماون  4بنىكالفذي
به 00اؤءنى 0-وذاكلانافةتمالىد ||

فانقلت قد ا

 1ذاولعك  0رشدا فذكر 0

لواكم0
 0ادل

غيرانيبكر بدخله( عذابا
سند )شاف مصدر صعد

كال كه مدا و سعوذا

كن لمان لاله
بتصعد المعذّت اى يعلوه
ويغله فلابطةه ومنهقول
عمررخواللهعنه ماتصعدن

ثئ هتاصهدتى خطية

وقل في
م
# 0الثائ ٠

0

لوندتالمن
5

ألذين5

المون

كانوا عليها قبل اسقاع القرأن ول ؛ملوا للاسنهم0 :
ا و

السام

0 1

لوسنالرنق َا

وقل دراج

اللكاح اى ماشق على
وخيرا (واما القاسطون)

الكافرون (فكانوا لهام
حطبا) شرا ( وان:لو

استقاموا عاللىطرسّة )
طرشّة الكفر و قّال

طرشَةالاسلام(لا سقبتاهم
ماء غدقا ) الاءطلة اع
مالاكيرا وعيشا ركدا
واسعا(لافتنهم فيه ل)غتتيرهم

وذلك بعدمارفع عنهمالمطر سبع سستين والمعنى لو آمو | لوسمنا عليهم فى الدثيا|
ولاعطيئاهمماء كثيرا وعيشا رغدا وانما ذ كرالماءالغدق مثلا لانالخير والرزقكله|
لد  01وقوله للفتتهم فه'اى الترض كف شك خم فهاخولوا فنهوقل ٌ

فىمدنىالاية لواستقاموا اىثيتوا على طرقّةالكفر والضلالة لاعطيئاهم مالاكثيرا أ
| ولوسمنا عليهم لنفتتهم قه 1

واستدر اليم حى داه 0

التو||

ا الاول اح لانالطر شَُ معرقفهة

أ قلا سن أفيك» لاناسن
اااىعن

عادة ره

0

إشفعون2

عرض

0 1

#ابا سعدا #
وقيل ءمعوناعظه ن©سلكة © اى ندخله عذ

فيه حتى بر<ءوا الى ما
قدرتعاءهم (وهن عرض عن  50ربه ) عن توحيد ربه والتان ريه القران وهو الوليد

(قل».

البمنغيرة اللخزوى (نسلكم) تكلفه ع(ذابا صمدا ) الصعود عجلبىلاملس من ككرة قوال مفنىنحااسلتار

0:

)ان للقسمة المذكورة
فلصلاح غيرالكاملين فه اوارادوا غيرالصالخين (كناطرائق قددا س
وهم المقتصدون ا
اىكنا ذوىمذاهب متفرقة اواديان مختلفة والقدد حمع قدة و القطعة .نقددتالسير اىقطمته (واناظ::ا)

فارض) حال اى ان نممزءكاين فىالارض الما كنافها (ولنأتجزه
(ل
امنا ا(نان تلزال ) اىاننغوته ا

هريا) مصدر فىموضع المال اى ومن تمزه هاربين منها الىالعاء وهذء صفة الن وماهم عليه م انحوالهم
وعقائدههم (وانالما“ ناالهدى) عه هراس يه القران( أمناب » بإلة ان الورناين؟ اوبالله ( دنْبؤءنبريه
| ذلك عرف

وهم المقتصدون

فلا ياف ) فهو لا كاف

> ناطرالق  3ذوى ط رائق 9مذاهب

لان مل طرائق أ اختلا قالاحوال اوكانت طر انعا طرائق  89قدوا  #متفرقة

 8وخبر ( مخسا)

||مختلفة مع قدة نمقد اذا قطم  8وانا اننا كه علمنا  8انان أ جزا له فىالارض 6ه

نقصا هن ثواءه(ولارهةا)

أكاين فىالارض انماكنا فذها  #8وان نمجزء هريا  #هار بينمنها االلىسعاء اوان أيجزه

اىولا ترهقه ذلةءنقوله
وترهقهم ذلة وقوله ولا

|| فالارض ان اراد سنا اميا وان أمجزه هربا ان طلينا  #وانا لما سمعنا الهدى  #اى

]|القرآن  #9آمنابه فن يمن بربه فلائخاف  6#فهو لايخاف وقرئ فلاذف والاول

يرهق وجوههم قثر ولا

ادل على نحقيق محاة امؤمنينواختصاصهاهم  #3سا ولارهتا  ##نقصا فىاطزاء ولا

ذلة وفيه دادل على ان

أن ترهقة ذل اوجزاء نقص لانه .لنخسن لاحد حقنا و.رلهق ظلما لان محنق
ادرن
لاسرلنل4
ْ اؤءن لان أن عتشذيف واآنا مناالسالمون

لفل لني من اسان
(واناتاالمسلون) الؤمئون

10

( ومناالقاس_طون )

ناطريق اطق وهو الايمانوالطاعة #3فن 1م فاوائكتحروارشدا

 ١غيرالكاملين افلىصلاح وهماللقتصدون فيدخل ”
]|

الكافرون الجارون عن

وغيره #9كن راق

طن راطق لطر 0

قددا  3اى مداعات متف ر قان واصئافا تلفة والقدةّالمعلمة دن ااثى' قال حاهد

ْ ١مون

0

وكافر بن وقيل

اهواء

وشيعا متفرقة لكل فرقة هوى

له

واقسط عدل ( قفن اسم

كاهواء

ذاولئك مخروا 1

الناس وذلك انالمن فيهمالقدرية والمرجئة والرافضة والآوارج وغير ذلك من

طليوا ه_دى والتحرى
ا1

اهل الا هواء

فعلى هذا

التفسير 0

معى

طرائق

قددا

اى ساصير

طرائق

قددا

لى
طا بالاحرى اىالاو
ا  1وهو

سان الممعة

لد

ذورة اى 5ن

ذوى

مذاهب

اق

متفرقة ويل

711

]] فاخىتلاف -١والنا مثلالطرائقالختلفة #8وانا ظننا  #الظن هنا بامملنعىلم واليقين
|

اى علا وابنا  9انان أعزالله فالارض

كافرون

* اى ١ءن طونه ان اراد  8ام اهووان

]| نجر .هربا  #اى ان طلبئافلن أعزء الماكنا و9ا9نالما سعمناالهدى آمنا

به #اى

وهم

كقر لطن

(كناطرائققددا)

اهواء

)| مختافة الهو ديةو التصمراليه

لما سمعمناالقر آن امنا به وبحمد سلىالل عليه وسلم 99فن يؤمن بريه فلا ماف أ فلان امنابالله (واناظننا)
نخسا © اى نقصانا من عله وثواءه 0
ظا وقيل مكروها يغشاه علمنا(وااشنناان نمز الله

© وانا منالمستلون © واهلمذين آمنوا بلثنى اصللىه عليهو”م وم8ناالقاسطون ©
اى الخائرون العادلون عن اطق قال ابنعناس هاملذين حءلوا لله اندادا ©فانسل

ريق الحقوده
فاوائتك روا ؛رشدا  0أى سردا طُّ

والارض) ان لن تفوت
من اللهفى الارض حي

كدر

كبا رون م

هربا انلاشوت منه بالهرب (وانالماسمعنا الهدى) :لاوة القر ان متمد عليه السبلام ( آمنابه» بالقر ان
 65صب الله تعالىعايه وسام (فن بؤمن بريه فلائخاف مس ا) ذهاب عملهكله ( ولارهقا ) نّصان عمله

(واناشاا!او ن) .اله ون بالدوحيك وهمالذين امنو اتمعمدصلى اللهآعالىعليه وسام والقر ان (ومناالقاسطون)

هقدى
لا
انءن
وائلو
ارد الم

وهمكفرةالجن(فناسام» اخاص بالتوحيد (فاواكك تحروارشدا) نوا صواب

:

شديدا ) عا اقوياء منالملائكة #رسون جع حارس وتصب علىالقييز وقيلاهرس اسممفرد فىمعنىالحراس ١

كالخدم فىممنى الخدام واذا وصف بث_ديد ولو نظر الىممناه لقيل شدادا و(شهبا) ججع شهاب اكىواكب 
'

اضلها
)اسماع اخبار آلسماء ينى كنا جد م
مضيئة (واناكنا نقمدمنها) ءن السعاء قبلهذا (مقاعد للسمع ل

خالية من ارس والشهب قبلى المبعث ( لفن يستمع ) بردالاتتاع ا(لا ن ) بعدالمبعث ( #دله)لنفسه (شهابا 
وضعفداةل)ثهانا (الوزء التاسعوالعشمرون؟  1الرامد /4 521-ام إتهه اى مجد شهاا راصداله ولاجله '

او هو اسم جع لاراس* ||طإشيددا قويا لومهلامئكة الذن بنمونهم عنها لإوشهبا؟ جع شهاب وهوالى" |

ثمانر «وانا كنا نقمد مئها مقاعد للسمع #م6قاعدخالية اعلحنرسوالشهتٍ |
على معى ذوئ شهاب | الاموتللد
راصدين بارحم وهم

[و ضالة كعك والاستماع ولاسمع صلة لنتعد اصوفة لمقاعد

ذن استمع الا نا ١

الملاككة الذإن جومم | تمد ل شههابا رصدا * اى شهابا راصدا له ولاجله ينمه عنالاسقاع بالرحم او ذوى

إلمشسهب وكندوكم *ت | شهاب راصدين على انه اسم حمع لاراصد وقد مس بيان ذلك فالىصافات و9ا#نا |
الأسقاععاع واوالهور على اانن

ذلكلميكنةبل».
*|اء

موث

0

لاندورق اشر اريك كن :فيالارض  #محراسة السعاء#32اماراد بهمربهمرشدا ْ #

* ||خيرا #8وانامنا الساطون » الومتؤنالارار “9ومتابدون ذلك_64اى قوم 510ا
1

عق

صلىاللهعليه وحم وقيل

كاادني

[أ-

9

5

7

أ

جد فها بعض المقاعد خالة من الحرس والشهب  .والا ن "2

 #8مقاعد اسيم  #ا

لكن الك اظلنن كا-.:
ناد

1

يدن الملاتكةطوشديدا وشهبا©اى منالتجوم© وانا كنا تسعد مها » اىمنالسماء |

ف الماغلية

0

5

5

:

تسا

5

3

5

:

١

لننة الع فى عض

قدملت المقاعد كلها  0شن لسعم الال 0

الاوقاتأنءواءن الاسترقاق

وول شهانا العا كه ورصدا منالملاشكة عن ان عباس قال كان لمنتصمدون

شهانا رصدا  0ااىرصد له ليرمىنه ])

اصلا بسد ه.ءث النىسلى | الىالسماء عون الوحى فاذا سعموا الكلمة زادوا عليها نسما فاماالكلمة اتكون
ا معلموسر (وانالابررى [)حقا واما ما زاد فيكون باطلا ثلا بعث رسولالله صلىالله عليهول منموا مقاعدهم
ب

0

5

011

١١

0010
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اشر ) عذاب( اريدعنقى

فذكروا ذلك لابليس ولم تكن جوم بر بها قبل ذلك فقال هم اليس ما هذا 1

الارض ) بعدم استراق |

الادن امس قد <_دث فالارض فعث حدوده فوحدوا رسولاله صلىالله عليه

7

 ( 0امإراد سي دعم

وسلم قائما يصلى بين حبلين اراء قال يمكة ذاخبروه فال هذاالحدث فىالارض

رشدا ) خيراور حمة (و١ا

اذر <ه الترمذى وقال حديث حسن ع وقال إن قتسه انالرحم كان شل مبعث

المتقون(ومنا )قوم (دون

ل_ترقون فاىبلعاضحوال شلا بعث منعوا هن ذلك اصلا فعلى هاذلاقول يكون |

حامللجن عالىلضرب فاىلارض وطابالسبب انما كان لكثرةالرحم ومنمهم عن |

ذلك )كدق !لصوف

(شيذي "قرا (وصيا) | الاستراق بالكلية و©انا لاندرى  2اريد يفمىنالارض  #اى بدى اله
|

3

٠ه

"١

1

|ء»

عإبازوء

1

كلم

.

1

.

َأ

5

نجما مطيًا يدحرهم وام اراد بهم ربهم رشدا © وستى الا لاندرى اهلملقستود اممقم |.
ون ايالقاء اوسن ١ هو شب اريد بالعللادض اادميد بهم صلاح وخير و وانا منا لصالحون »©اى |

تقمد من .الس | المؤمنونالخاصون  #ومنذادلونك © اى دونااص اين ميتبة قيلالمراد بهم
0

0

5

2

٠

ذلاك

|

أله

8

5

(غير)
م(قاءدلاسمع ) الاسماعقبلانيبعث عمد صلىاتلءلهالى عليهو سام ( ن يستمع الا ن ) بعد مابعث
(د له شهابا) نحما مضيئًا (رضدا) من الملائكة بدحرواهم عنالاسماع (وانا لاندرى) لانعاء
عمد عليه السلام ح
) اشر اريد

ع

د

حين مهنا عن الاسماع (اماراد لهم رلهم ود

هدى

5

:

وصواناو يرا وشال واثالابدر

لانعام اشر اريد ؛ن فىالارض حين بعث مد صبىاللتهعالىعايه وسلام اذلميؤهنواءه فهلكي_الله اماراد بهم ربهمرشدا
هدى

وضوانااذًا اموا يه (وانامئاالصاطون)

3

الموحدون

وهمالذين امنوا تمدعليهالملاموالقر

ان (ومنادوندَلك)

ٍ

25

.

 1لجل اتلنارت اذارل
بخوف منالارض قالعودذ سيد هذا الوادى مسنفهاء قومه ديدكير

الجن فقال ( وانه كان رجال هنالانس يعو ذون برجال منالجن فزادوهم ) اىزادالانس الجن باستعاذهم

مهم( رهقا ) طفيانا وسقها س 1سام ]يه وكيرا بانقالوا اسدلناجن +مسورةالن؟ والانس اوفزادالخحن

 1ففذلك لظنهمان احدا لأيكذب عاللىله وكذبا نصب على المصدرية لانه نوع منالقول
١و الوس ف لحذوف اى قمولكاذوبافه ومن قرا انل ن تقول كعقوب جعله مصدرًا
الرهق غث_-يان الظور
|| لانالتقول لايكون الأكذيا 9وانهكانرجال مالنانس يعوذون برجال ٠ناللين ©
(وانهم) وانالن (ظنوا
الاانق رهةا

واءّا

1

1
4

لادتعاذهم ئ واصل

فان الرحل كان اذا امسى دفر قال اعوذ سيد هذا الوادى من شر س_فهاء قومه

كا نام ) ااهل 2

|فزادوهم  #4فزادوا الجنباستعاذتهم بهم 9رهقا © كيراوعتوا او فزاد الجن

(نان سءث الله أحدا )
ا

| الانس غيابات اضلوهم حتى استعاذوا بهم والرهق فىالاصل غشيانالئى؛ لإوانهم» | بعدالوت اى اانلحن

|!|ولابنعضالاانس « ظنواما ظتنتم © ايها الجن او بال
بمكستوا
الا
نء نكلام الجن بعضهم
وا-تثنافكلاممنالله تعالى ومنقتا

كانوا كرون

البعث

ن فيهما جملهما منالموحى به  9انان | كانكار» إثسمماع القران

سعثاللهاحدا © ساد مسذ مفعولى ظنوا  #9وانا لمسنا السعاء © طليت 1ا بلوغ السعاء
راو خيرها واللمس مستعار من المس للطلب الس يقال لمسة والقسة وتله كطليه | اقردتمكافرو | (وانالمسنا
ا واطلبه وتطلئه #9فوجدناها ملت حرسا © حراسا اسم جمع كالخدم

ا اهتدوا واقروا بالبعث فهلا

السماء)طليئابلوغالسعا,

| والجن صادقون فىقولهم انلله صاحبة وولدا وانهم لامكذيون علىاللهفىذلك فلا معما

القر آن علنا انهم قدكذبوا علىالله © قوله تعالى  9وانهكانرحال م نالانس يعوذون
ال ال تروذلك انار جل من المرب قيّااهلة كان اذا ستافن فامى
1

فىارض قفر فاك اعوذ اسيك هذا الوادى دن شر سفهاء قومه قدت فىامنو<وار

منهم حتى يصبع روى البغوى باسنادالتعلى عن كردم بن ابى السائبالانصارى قال
خرجت مع ابى الىالمدينة فىحاحة وذلك اول ماذكر رسولالله صلىالله عليه وسلم

المس فاستعير لاطلب لان
الداءق طالكن شرف
( فو حدناها مانت حرسا

«ن الله عنكلام ان
تمقال ( وانه كان رحال

بكة فا وانا اميت الى راعى غنم ثلا انتصف الليل حاء ذئب فاخك حملامن الغنم
فوثيالراعى فقالياءاص الوادى جاركفنادى مناد لاثراه ياسرحان ارسله فاتىا مل /
يتءوذون( رجالمنالحن

من الانس يعوذون )

يشتد حتى دخل الم ولم تصبه كدمته فانزلالله على رسوله صلىاللهعليه وسلم مك

انس يعوذون برحال من الفجزنا©دوهم رهتا » وذكرء |
لال
ناانرج
منهك
|| وا
ابن الجوزى فىتفسيره بقير سند وممنى الايةزاد الانس ان باستعاذتهم بقادتهم
رهما قال ان عباس اا وقيل طقنانا وقيل غيا وقيل شرا وقل عظمة وذلك الهم

كانوا بزدادون م-ذا التعوذ طفيانا وعظمة وشّولون عنى عظماء الجن مكلا

| المن والانن والرهق فىكلام العرب الاثم وغشيان المحارم  #وانهم
ظنوا » ينى الجن  9كاظنتم  #اى يامعشر الكفار من الانس  9انلن
نبعث الله احدا » ينى بعد الموت  #8وانا © ينى بول الجن وانا لم9سنا
 2السماء ©اى طلبنا بلواغلسماءالدنياواستاع كلاماهلها  9فوجدناها مامتحرسا ©
" 5ذلك عظمة وتكبرا علىسفلتهم واحون هم ثلاثةادزاء 0

فزادوهم ( بذلك (رهةا)
عظمةوتكير اوفتنة وفسادا

وذلك انهم اذا سافروا
سغفرااو اسطادوا صيدا
هن صيد هم اوازلوا واديا

خافوامنهم فةالوا نعوذ
بيد هذا الوادى من
لنواءتوفا ار نيذلك
منهم فيزيد رؤساء الجن

فالهواء و<زء زاون ويصعدونحيعا رضامرة و<زء

'مثل الكلاب والْيات (وانهم) يعنى كفار امن قبل ان امنوا( ظنوا) حسسيوا (5اظنتم ) حسيم باعل مكة
ا ) ان ن بءدث الله احدا ) لعد اوت وهال انان رءث الله ادودا

رسولا مرجع المكلام ان

[السعاء ) انتهينا اإلسىعاء قل اانمنا ( فوجدناها ملثت حرسا ) منالملاكة
وةس
ليسو
“وط
#1يمد
جس

فال اما

(يهدىالى الرشد) دعو ل الصواب او الىالتو حدوالايان(فا منانه)بالقر ان ولا كان الأعان بهاعانا اللهوبو ادانين

(ونإسرك بربنا احدا » من خلقه وجاز ايكون الضمير فبىه لله ت#الىلان قوا
وبراءة املنشمرك قالوا ن
اذا عظمومنه قولعمراو انى كانالرك

(اله تعالى حد ردنا ) عظمةه شال <د فلان ىد
ريا شسترة و

اذاقرا البقرةو العراة (الليزءالتاسعو المشسرون)

جد فنا -نز  708اىعظم فىعيوننااما اخصاحة)زو

( ولاوادا » كا موك ||مالفة  9يهدى الىالرحد »االلىحق والصواب #فمانا به م بالقرآن ف وآ
كوقااراللجانئس (وا* ||تله بربنا اخدا © عل مانطق ه الدلائل القاطعة عالىتوحيد © وانه تعالى !
كان وبلقسفيهنا ؟ جاه || ريا ورا ان كتنر والشريان بالك عل الال م شي لذ ا ”0
| مابعده الا قوله لوواانستقاموا وانالمساحد واه لعمباقدااملله ذانها حممنلةالموجى

او لخن [دلامن فوقه

سفيه ع(لىالله شططا )
درا

لىاناهستثناف او مقول وفع الناكرة
| ووافقهم نافعوابو بكر الافى قوله وانه لماقامعل

| الكل الا ماصدر بالفاء على ان ماكان من قولهم فعطوف على ماحللجار واغجرو

ليعده عن الصواب

| فى بكهانه قبل صدةناه وصدقنا انه تعالى حد ربنا اى عظمته ٠ن جد فلان فى عم

هن شط الدار اى اعادت

اوقولانوز فيه عن اق | اذا عظم ملكة اوسلطانهاوغناه مستعار من الخد الذى هوالت والمننى وصفه بالتعالى

عن الصاحبة والولد لعظمتّه او لسلطانه او لغناه وقوله  8ماتاخذ صاحة ولا ولدا ©

وهو أسسياةلصاح :كوالو لد

اله والشططءاوزةاطحد

يان لذلكوةرى' جدار سناعلىاريزو جدر ارالك سراى صدق ربوبيتكانهمسمعوا .:

فىالظام وغيره (واناطننا

القر آن مانيههم على طأً مااعتقدوه منالشرك واتخاذ الصاحة والولد  8وانه كان

انان تقولالانس وان

شول سقيهنا  4الس او مسداكن ظِعلىاللهشططا

علىالله كذيا ) قولا كذيا
0

1-0

ولا ذا شطط وهو ال الل

ومحاوزة الحد او هو شطط لفرط مااشط فوههو نمبة الصاحمة والواد اتلىاعلالهلى

8

 9.وانتنا لننتقولالانسوالينع#لا«ىلالكهعتبت!ذار عنالباعهم ال

اومكدويا فيه او نصب على

المصدر اذ الكذب نوع

املنقول اى كانفلت |دشىالله عنهما بليغا اى ذا جب جب منه لبلاغته” وةفصاحته  9بهدى الىالرشد ©
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.

8

1

5

نخدا لنيكدي عل اه | اى يدعو الىىالصواب يينى التوحيد والامان © فا منابه © اى بالقر أن فإوان
بنسبةالصاحبة والواد لله  3نشسرك بربنا احدا  #اى وان نعود الى مكنا عليه منالشمرك وفيه دليل على ا
كا نصدقهم فياسافوا | اولك الكنافنروامشركين قبل كانوا يهودا وقيل كانوا نصارى وقيل كانواانعىجكواس0نا
الله 2

لشن

تنلا بالقر0

فوانه ثاكا حد رمنا * اى حدلال رما وعطليةه وفك قول

لعن
الركل اذا قا ١
ّ
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0 3 1 1
(اعدلىر!غلد) أل 9
اطق واليدى ولسوا

|| |

لاالهالاالله (ذا مثابه) مد
00
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1

باتر لارل 7شرا
بر منااحدا) 5

اليش

ديث

ولاسنفعذ

د  0نك ١

مه

ا
١
دظرمه وقبلادالغى و ش
ىع
ق
للخ

|

ع

غناه

وقال ان عنا

قدرة ربنا وقيل امس ربا وقيل فعله وقبلى الاؤه ونعماؤه على خلقه  1علاملا
ظ رسنا

مااتخذ صاحة ولاولد  3ااىنه تعالى حلال ر نا وعظته عناذا
8

١

انسل

|
|

| صاحة او ولدا لزالصاحية تلخلدعادة والولد للاستئناسهوالله ت#الى منزه عانن |
كل

ال

كول 2ن

ملك
(وائهتمالى جد وينا)

يك

ملةاررقيمنا
ظيقا
عناو
ب

 4ساووغغنى رسناوصفة رمنا  87اذ)

) وانه ككآن شٍِ

وصقه

ف يعى حاهانا قيلهو الس #علىاللهث

كبان*ا
ىهكذ
ااىلل
كل ثئ هقوانا اننا ازانلاتلوانس وان عل

وسلطان

ثامة :

تعالى باكمرنك والولد

مالسل موعاب

اعلهالكفار
٠ نان يتحذ )أصاحبة ) زوحة(ولاوادا) ك م

ا

شن ادلان
( والمن)*

عدفيهنا )حاهانااء-:ونن |ليسللخل اللهشططا) كذا وزور ا(واناظنا) حسننا (انلن هو لالانس وال

لى اللكهذيا) انمابقول الانس وان علىاللهليبسكذب واستبان لاانهكذب وكلهذا من اول السورة الىههناح>

اس الشف >

سورة المن (

والسلام مار اهم ولمشرا عايهم وانما افق حضورهم فبعضاوقات قراءته فسمعوها

فاخبر الله به رسوله #قفقالوا © لما رحءوا الى قومهم « انا سمعنا آقنرا #كتابا
ام خا عات اولان فسن نظمة ؤرقة مناه وهزق اسرد وصف به
عليه وسلم فىطانفة امصنداءه عامدين الى سوق عكاظ وقدحيل بينالش.اطين وبين

خبرالسماء وارسل عليهم الشهب فرعت الشياطين الى قومهم فقالوا مالكم فقيل
احيل يننا وبين خبرألعاء وارسلت عليئا الشهب قالوا وماذاك الا من دئ قدحدث

افاضربوامشارقالارض ومغازها فانظروا ما هذا الذى حال يثنا وبين خيرالسئا,
فانطلقوا يضر بون مشارقالارض ومفارها قرالنفرالذين اخذوا تو تامة بانى

صلالله عليه وسام وهو إنذلة عامدين الممسوق عكاظ وهو يصلى باصعابه ةساللافجر
اثلاسمموا القر ان أستمواله وقالوا هذا الذئى عال يننا وبين خبرالسماء فرجعوا

الى قوءهم فقالوا يافومنا انا سممنا قر ن تاحبا ييدى الى الرشد فمناا به ولن نشمرك
ريما احدا فائزلالله على بيه صلىالله عليه وسلم قلاوحى الى انه استقم نفرهنالمن

زاد فروايةوائنما اوحى اليه قولالجن اخر اه افلصىميحين قال القرطى فى شمرح
مسام فىحديث ابن عباس هذا معناه انه لمشصدهم بالقراءة بل لما شرقوا ؛طادون

لير الذى حال بيهم وبين استراق السمع صادف هؤلاء النفر رسو لاللهسلىاللهعليه

وسلم يصلى باتتعابه وعلى هذا فهو صسبىالله عليه وسلم لميعلم بإسقاعهم ولم يكلمهم
.وائنما |علهالله عز وجل بمااوحى اليه قمونله قل اوجى الى انه اسقع نفر دانن

اما حديت ابن مسعود فقضية اخرى وحنأخرون

والخاصل هن الكتاب والسنة

( فقالوا ) لقومهم حين

رجعوا الهم هن اماع
قراءةالثى صبى اللهعليه
وسام فصلا
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شرطا للا وهذا ولالاشم رى وحجمهور اماعه وشد :اويل الممنزلة منهذمالاهة

آياتها مان و عشمرون ف
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البذية شرطللحياة وانه لابدمنصلابة البنية حتى يكون

وسبعون 4

ل بسماللهالرحمنالرحيم )
وباستاده عن انعباس

0

حىالى)

قل لهملكفارككة

(

اللكاهرا من لحن ١11 هاا
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أوالدى ( وكانا مسي
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بالغفرة واخرى ع-لى

الكافر ينبالتبار وقداجيبت
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كانت كبراهن والفاء فى
فادذخ_لوا للايذان انهم

عذيوا بالاحراق عقيب
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واعظمهاءند همتقخصوها

ولابغوث ويعوق ونسرا #هذء اسماء الهتهم واما افردها بالذكر وانكانت
هم أصئام 1

عند ثم قال غود بن كمب هده اك

صورةنسر

اى.,هذه

الاصناما لس ةعلاىلأصوص

إلى القادة

ع
كانوا
ساطين
قوم

للتعريف

واولزفعلان كاناعى بين

' ب اوكارا بالتشديد والقفيف والتشديد اشد واعظم فىالممالغة وما كرونهم

| ص اعظمها

صورة

صورة اسد ( ويعوق )

صوروهم تبركابهم فلما طال الزمان عبدوا وقد انثقات الىالعرب وكان ود لكلب

الرؤساء والقادة ومكرهم احتيالهم فىالدين وكيدهم لنوح عليهالصلاة والسلام
ونحراش السفلة على اذاء وصدالناس عنالايمان به والميل اليه والاسقاع منه وقيل
سناس فىمكرهم
باب
عال
مكرهم هو قولهم لاتذرن الك رتبدرا اله نوح وق

عر

( ولا يغوث )هو ع-لى

رع قلى هى اسعاء رجال صالحين كانوا بين ادم ونوح عليهما السلام فلما هانوا

داخلة فىجلة قوله لا تذرن الهتكم لانهم كانت!

رحل

( ولاسواعا ) هو

بعدالعموم وقد الثقات

4للد قبررة ١

ادم ونوح

هذهالاصنام عن قوم توح
الىالعربفكان ودلكلب

كلا ماتوا كان انباعهم شتدو نيهم و درن إلعد هم بأخذهم فالعمادة شاءهم اليس

وسواع أهددان ويغوث

وقاللمم و صودتم صورهم كان ذلك انشط 9م واشوق الىالعبادة ففملوا ذلك | لدج والعك قرف

منعاً قومبعدهم فقال لهم ابليسانالذين 0

الأراذ

كانوا إعبدوتهم فابتداء عبادة |  0-50وقيل اهمىعاء

| الاونان كان من ذلك وسعيت تكلالصور بهذه«الاساء لانهم صوروها على صورة

|

رحال صالين كاالنئاس
اوائكالقوم الصاحين  .والسلئين ( )عن ابزعباس برذ اللهعتهما قال صارت |
وددين هم بين آدم
الاوثان اكتى
انت تعيد قوم نوح فىالءرب بعد اما فوكدانت لكلب دومة الجندل ونوح كلاماتوا صوروهم

بكرنذلك الع لقم الى

|وآما سواعفكانت اهذيل واما يغوث فكانت اراد ثمصارت ابنى غطيف بالإرف

عندسبا وامايعوق فكانت اهمدان واما نسر فكانت ميرلاىاللذكلاع وروى | السادة ثلا طنالالزامان
قوله ولا تذرن وداولاس_واعا ولابغوث
فيان عن مومى عن مد بن تس قف

ْ

ظدق ونسرا قال كانت اسسماء رحال صاطين «نقوم نوح قلا هلكوا اوحى

| قال لهم ابلس انهمكانوا

اك قومهم ازانصبوا الىمجالسهم اكلتاىنوا محاسون فيها انصاءاوسعوها

1السامففعلوا قل تعيد حتى هلك اولك وشخالعلل ففيدت الاوثان وروى عن
ا

!

بعنساس ان ثللك الاوثان دقنها العاوفان وطهها التراب ص  5مدكونة حتى

ذرجهاالكيطان لمشرك العرب وكانتٍ للعربٍ اصئام .آخر فاللات كانت لثقيف
اوالعرى للم وغطفان وجشم ومناة كانت طلزاعة ديد واساف ونائلة وهيل
ثآنت لاهل كك ولذلك سمت العرباعسام اوداعو يغوث وعبدالئرى
فوت )ولاعيادة اليغوث

1

) ولعوق

(

ولاعبادة

اليعوق ) واسمرا ( ولاعمادة الفسر

إعيدو أهم قعدد وهم

وقالواقولاعظهامن الفرية .
)قالوا ) يعنىالرؤ-اء
و
لاسفلة ( لايذرن الهكم (

عمادة اليم ( درن
ودا)عادة الود(ولاسواعا)

ولاعبادةالسواء ( ولا
وكل هؤلاء الهتهم الى

بصم" اهل الدنياافلضوبمٌ!يت5فبىصضماوهءلالسراج هايحتاجون الاىبصارءوضوء الشمس اقوىمن نور الة/
0ا
واحمءواءلى انالشمس فالسشيهء الرانعة ( والله ا م من الادض ) انعا ؟ للاعير الانيات للانشاء مانا يم ن

( مبعدكةمالظ

بومالقياءة ل احا)أ كبالسدراى

ار ١ لاع ال 5 0ك )ي حقز 758

اىاخراج(و الله.جمل الكم ا|لارض كا يزيلهاالسراجعماحوله ران انبتكامملنارشننبانا» انما  5مها نا"
الارض بساطا ) مسوطة

(لتتكاتها )ىا
عانيها  6تتقلن الرجّل

| الامات للانشاء لانهدادل علىالحدوثو التكون من الارض واصلها بد

تم نبانا فاختصر اكتفاء بالدلالةالالترامية ف نميميدكنيها © مقبورين #وخر جك

اخراحا © بالحشر وآكده بالمصدر كا أكد به الاول دلالة على انالاعادة حققة كالبده

عر نابل اونا

©قلبون عليها  #لتسلكوا
وانها تكون لامحالة #9والله جمل نكم الارض بساطاتت

وااحا)-عة امخوتافة
(

مها سيلا احا © واسعة جع ثموهن لتضمين الفعل م بىالاتذاذ © قال :وج 0

)قال نوحربانهمعطون)
ها امتهم بهاملنايمان
(اسءوا ) |
والاستغفار و
اىالسذلة والفةراء( 2هن

كم

فر و

|للمنى

بكرا كار١ا كيد فالا قيله لغ مكار وهو الغ رتكول

ا ا خاق آدم واصل خلقه م نالارض والاس ىمدونلده وقوله مانا اسم

و(مكروا)متطؤو قعل

ْ <ءل فى موضعالمصدر اى انيانا وقيل تقديره انبتكم قيم لمانا وفيه دقيقة لطيفة

لبزمده وجمعالضميروهو
راجع الىمن لانه فىممنى

| وص انه لوقال انبتكم انباناكان الممنى انبتكم انبانا محنيا غرببا ولا قال 0
| كانالممنى النشكم فنيتم نيانا تجا وهذا الثانى اولىلانالانيات صفةالله تعالى وصفة

المع والما كرونهم

| الله غير محسوة لنا فلا يعرف ان ذلك الانيات اليات تجببٍ كامل الا بواسطة

الرؤساء ومكرهم احتيالهم
فالدين وكدحم توح

اخيار اللهتعالى وهذا المقام مقامالاستدلال على كال قدرةالله تعالى فكان هذا موافقا
لهذااللام فظهر بهذا انالعدول عنتلك الحقيقة الىهذا المحاز كان لهذاالٍس

سلى اذاهم
شالنا ع
ير
ح

العاف  3 8يدك فيها  #اىفالادض بعدالوت و9يخرحكم © اى منه

د(صدهمع لكايه

ٍ نوماليعث  #8ار راحا 7-0 #
ا إساطا  3اى

١

 535نيانا ) خلقكم
دهن ادم و أدم دن

رض
لبامن
اترا
وال

3

© عطف

علىلميزده والضمير .انوح

 0الارض ويروى هذا عنابن عباس ايضا  9والله انشكم كن الارض 00

( الاخسار)١ الا ذرة

(م

لاموالوالاولادادت لهم ١ 1
اهإم

| والقمر و<وههما الىالسموات وضوءالشمس والقمر فين حمعا واقفيتهما الى

واأسد

7 1 130

0رشها

خراجا حقا لا محالة و©الله جل لكااا

لم مسوطة

حقلدون

عليها كماةا بالرحجل

على سا 4

 9تلكا منها سلا غاحا  #اىططرقاواسمة * قولهتعالى#3قالنوجرب
انهم عضوق © ان 1نوا دعوق  9واترهوا هنم اده مله دادم

0

| اهنى امعالسفلة والفقر اء القادة والروسا »الذن لم تزدهم كر الال والولد الات

.رة
حاو وَعَعَوَلَةهُ فالآ ذ

وممذروا م

 0كيرا عظما 1 32

رص
لبمعيدكفيها) شرف الا,

0

'

والبصريان و ولدهبالشم والفتدرن علىانه

كالحزن او جمع كالاد #9ومكروا
لفة

وعراق غير عاصم وهو

جمع ك0

راونا م الط,رن بأموالهم المغترين باولادهم يث صار ذلك سهيا لزيادة ذساره

اسار ور

الرؤساء واكدانالاموال
والاولاد

الهم عصوق  0فاامس لهم 3و وامعوا مهنم زده ماله وولده الاحثازا  0واتبذرا

8.زر وقبه الهم ا | امعو هم لوجاهةحصات
فالا -5

لمبزده مالهوولده ) اى

وولده 930

منالارضانب

من القرروبو القيامة( الخراحا والله حما0

اطاعوا ا زددماالها

(وولده») كور

ا

ا

 0وامنها؟ (كيا (

د
 9خرةوهم الرؤساء(مكرداكراكا0

 :رضى اللّاعنه اله خرج يستس
ق فا زاد اعلاىستغفار فقيل له مارايناك استسقيت فقال لقد استسقيت بجاديج
لسماء التى يستنزل بها المطر شبه عمر الاستغفار بالانواء الصادقة التىلامخطى وقرا الايات وعناطلسن انرحلا
آله الحدن ختال .استغفرالله وشكا اله آخر الفقر آ
وخر قلة النسل' و آخر قلةربعارضه ذهاممكلهم

بالاستغفار فقال لهالربيع بناج اناك رجاليشكو نابوابا فامرتهم كلهم بالاستغفار فتلا الايات (مالكملائر جولله
وقارا) لاتخافون لله عظمة عنالاخفش قال والرجاء هنا الخوف لانمع ااه انا من اخوق د لاا
والوقار والعظمة اولا تأملون له«-ز 65م 4ه نوقيرا إىنعظها ١سورةنوح  4والمعنى مالك لاتكونون

لالاستسقاء والمعاء محتمل المظلة والستحاب والدرار كثير الدرور بستوى فهىذا ||علىحال تؤملون فيها
البناء المذكر والمؤنث والمراد بالخذنات البساتين  #مالكم لاترجون لله وقارا  64تمظماللهكفدارالثواب

لاض تحتليا اوعد واطاعه تكونون عن سال لوو بيع تنا

 1و(قدخلقك اطوازا )

 1وله سان للموقر ولو تأر لكان صلة للوقار او لاتمتقدون له عظمة فعة_إؤوا |(فىموضع الخالمااىلكم
|عصيانه وانماعير عن الاعتقاد بالرجاء التابع لادنىالظن مبالغة #9وقذدلك اطو إرا يه | لاتؤمنون بلله والحال
| حال مقررة للانكار من حيث انها موجبة لارحاء فانه خلقهم اطوارا اى ثارات

هذه وهى حال موحية

| اذ خلقهم اولا عناصر ثممس كات تغذى الانسان ثماخلاطا ثم نطفا ثمعلقا ثم

للامان به لاله خلقكم

مضفا ث عمظاما ولحوما ثمانشأناهم خلقا آخر فانه يدل على انه يمكن انيميدهم نارة

| اخرى فيعظمهم بالثواب وعلى اله تعالى عظممالقدرة تامالحكمة أماتبع ذلك مايؤيده

|منآياتال فااق فأقلاملت9رواكيف خالقله سبع سموات طباقا وجعل القمر

اطوارا اىتاراتوكرات
خلقكم اولا نطفا ثم
خلقكم علقا ثمخاقكم
مضغا ثمخلقكم عظاما

|فيهن نورا  #اى فالىسموات وهو فىالسعاءالدنيا وائما نسب اليهن لا بينهن
|الملابسة فإوجمل الشمس سراحا  #مثلها به لانهسا تزيل ظلمةالايل عنوجه ومانبههماولا عالىنظر
من
 0مالكم لاترجونللهوقارا  ##قال ابن عياس اى لاترون للهعظمة وقبل مناه فىانفسهم لانها اقرب
ل|اتخافون عظمته فالرجاء ب؟اءلنىخوف والوقار العظمة املنتوقير وهوالتمظيم وقيل
|معنامالكم لاتءرفونلله حقا ولانشكرون ه تعمة وقل مضاه مالكم لاترجون

1فيعبادةالله انينسكم علىتوقيرك اياه خيرا  9وقدخلقكم اطوارا © يعنىتارة بعدتارة

[أوحالا بعد حال نطفة ثم علقة مثضمغة الىتاملاخملق وقيل معناه خلقكم اصنافا

|تلفين لايشبهبعصّكم بعضا وهذا موماحيددلاعلىيةالله وسمة قدرله ف المتروا
خ

أكنف خاقالله سبع سموات طباقا  64اى بعضها فوق بعض  8وحمل القمرفون

ورا © يمنى سفمىاءالدئيا وقوله فين هوك غَال أيت نى تميم واما أتى رجلا
م|نهم فإوجملالشعس سسراحا  #يعنى مصباحا مضيئًا قال عبداللهبن عرو ازالشعى |
:

:

ثامع
للنىظر فىالءالم وها

وى فيه منامجائب
الدالة على الصانع بقوله
ا(لمتروا كف خلقالله
مس يتمعسموات طباقا )

نعضها على عض( وحءل
القمر فيهن نورا) اى
فىالسعوات وهوفىالمئا,

الدنيا لان بينالس.موات

لابسة محنيث انها طباق از ان بعالفينكذا وانلم يكنف جيعهن يكقاال فالمديئة كذا وهو فبىعش
انواحيها وعن ابن عباس وانتمر رضوالله عنهم

 0وجوههما ماماليلسىعوات وظهورها تمايلى

اش فكون نور الثمر حيطا مجميعالسموات لانها لطيفةلاجب نوه ( وحمل الشمس سسرانها ) مصباما

وقدكانال اهلك حناتهم واببس انهارهمقبل ذلك باربمين سنة ( مالكملاترجونل وقارا)لأتخافونللهعظمة.

وسلطانا وغّال مالكم لاتعظمونالله حقعظمته فتوحدونه ( وقدخلقكم اطوارا ) اصناذا حالا بعد حال النطفة
العلقة والمضغة والعظام (المتروا) المتخبروا كفارمكة (كيف خاللقله سبع سموات طباقا ) بعضها فوقبعض
مل القبة ملتزقةاطرافها و(حءل القمر فيهن ) ممهن و
(را ) مضيئًا و(جعل الششمس سسراجا) ضسياء

المداهسة فل م و

نلاسراروالاعلان وثمانالن على اعد
تلث باجإمعبي ا

الادواللانالههاراغلظ

دن الآى لا

(لجزء التاسع والعشمرون») اغاظا حفر  > 455منافراد احدها (فقاكا ريا
واجمع بين الامصين ا
وكتانن الشرله رن

جهارا اى مجاهي! به او الال فكو بعنى عجاهى!  9فقلتاستغفروا ربكم © بالتوبة
عن الكفر  انه كان غفارا © للتائيين وكانهم لمامهم بالء_.ادة قالوا انكنا على

فانكان المسستغفر كافرا

حق فلانتركه وانكنا علوياطل فكيف بقيلنا وبلطف بنا منعصيناه فاميهم بماجب

الاستغفار طلبالمغفرة
فهو ٠ن الكفر وانكان

اضيا نما فهو كن
الذنوب (اكناهنغفارا )
لبمزل غفارا لذتوب ٠ن

معاصيهم وبحلب اليهم لمن ولذلك وعدلهم عليهماهو اوقع ةفلىوبهم وقبل لما طالت
دعوتهم وتمادى اصرارهم حبسالعلنههم القطر اربعين سنة واعقم ارحام نسائهم
فوعدهم بذلك على الاستفقار عما كانوا عليه بقوله  8يرسل الساء عليكم مدرارا |

ويمددك باموال وبنين وحمل لكمجنات وحمل لكمانهارا  6ولذلك اشلراعستغفار 
يس اليه (ر سل السئا) ,
وتوحيدك  #فقلت استغفروا ربكماكناهن غفارا يرسلالسماء عليكم مدرارا "0
المطر ) علكم0
كثيرة الدرور مفءال وذلك انقوم نوح لماكذبوه زمانا طويلا حبسال,لعهنهمالمطر واعقم ارحامنسائهم
تدر نما لد كن اربعين سنة فهلكت اموالهم ومواشهم فقال لهم استغفروا ربكم اى منالشيرك ١
بأموال واطلبواالمفقرة بالتوحيد حتى لمح علكم ابواب نعمه وذلك لانالاشستفال بالطاعة |
والؤنث (ويده؟
يكون سببا لانس#اعالخير والرزق وانالكفر سبب لهلاكالدنيا فاذااشتغلوا بالايمان '
وبنين)زد اموالاوبنين
( ويجمل لكم جات ) والطاعة حصل مياحتاجون اليه فىالدنيا وروى الشعى ان عمر بن الخطاب خرج '

يستستى بالناس ثم يزد عالاىستغفار حتى رجع فقيل له سمماعناك استسقيت فقال |
بساتين (ويحعل لكم
انهارا ) حارية لمزارعكم طلبت الغيث بمجاديعالسماء التى يستنزل بهاالقطر ثمقرا استغفروا ربكم انهكان |
غفارا الابة * قوله تاديحالسماء واحدها مجدحوهونحممنالتموم وقيلهوالدبران
وبساتينكم وكانوا يحبون
الاموالوالاولادشركوا
بهذا عالىاعان وقيل لما

اكذيوه بعد طول تكرير
الدعوة حيس اللهعنهم
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يندل خيرامنهم © اى نهلكهم وناتى يمخلق امثل منهم انعوطى مدا صلىال
|ا
للمانيدخلهاءن لاايمان لهن
:
ف(لااقدم بربالمشارق ) تعالى عليه وسام بدلكم مهنو حي در منكموهو الانضار

مطالعالشمس (والمغاري) ْ

(نا لقادرون
ومغاربها ا

علامرك
ل بط ك
قرقة

 208قالابنعباس معاة

أدخلها المسلون ويتعمون وقدكذ1 ,
1يطمع كل رجحل منهم انيدخل جنةالنعيم ك ي

على ان مدل خيرا دنهم (

ا فكلا » اى ليداخلها ثمابتداًفقال تعالى ا9ن#اخلقناهم مما يلون | #

عل اىن نهلكهمو نأنى اق

من الاشياء المسدتمدرة دن  0ثم.نعلة 2 4دن مضغه تبهاللهالناس علىالهم فقوا

امكل منهم واطوع لله

مناصل واحد وثى“ واحد وانما نفاضلون بالمعرفةوبس_توحدون الْنة بالامان

حلقا حلةا أ(يطمع كل ١والطاعة روىالبغوى باشنادالتعلبي عن بشمر بن حجاش قال قالرسولالله صلىال
١

اعمس ى* مهم ان يدخل

| عليه وسثم ولصق وما

كد تت علها اصيعه فقال شو لالله 0000ان

جنةنعيمكلا) ودو رد | ادم افى لمزتى وقد خلقتك منمثلهذه حتى اذا سويتك وعدلتك ومشت

علهم لا يدخلهم وغال | بردين والارض منك ونيد شمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراق قات اتصه
كلا حقا ( انا خلقناهم ) ||وانى اوان الصدقة واخرجه ابن الّوزى فى تفسيره بلا اسئاد وقلل فىمغنى |

ىبكنفارمكة(مايعلو ن)  1انا خلقناهم مناجل ما يلون وهوالامى والنهى والثواب والعقل 5وقيل معنا
ظ

فلااقم ) اخنلقاناهم ممن للون ويعقلون ولم مخلقهمكالبهام بلاكم ولاعقل و(
يدنى الاطفة (
شو لاقم (بربالمشارق)

وقد تقدم اله  #3بربالمشارق والمغارب ِ لعنى مشمرق ”ل نوم |
ع واكم

مشارى الققاء وإاضيف | السئة ومغريه وقبل يعنى مشمرق كل نحمومغريه  9انالقادرون علىاندل نييا

(والمغارث) معازىلجال م|نهم #؟أمعنساه انا لقادرون علىاهلاكهم وعلى انتخلق إمثل منهم وأطوع له

والصيف وها مشرقانومقرباناشرقالشمّاء والصيف ماثةومانونهتزلا وكذلك للمغربين
(ما 1 6
و
وشَال لمشرق الثتاء وماالئصيةفوسيعوسيءونهنزلا وكذلك للمغربين تطلع العمس فسنة .ومين فى ذا ا

واحد وكذلك تغرب فوىمين فىمنزل واحد (انالقادرون) و اهذاكان القسم ( على اننردل خيرا منهم) سول
تهلكهم و الىبغيرهم خيرا منهم واطوع لله

0

700

اك

(أواعك هم العادون ) التجاوزون
نكحا ( وراء ذلك“ ) اىغير الزواجات والملوكات ف
ابتيتىم)
طنا
اطفظ (ف
عن اطلال الى الحرام وفدوالالة دلعلى حرهةالمتعة ووطء الذكران و البهاتموالاسقناء بالكف (١والذينهم

 3سبق نفسيره  002المؤمنين 2والذن
انابتنى وراء ذلك فاوائك هم العادون
هم لاماناتهم وعهسدهم راعون »© حافظون وقراًاكبثنير لاماناتهم و9الذين هم
|بشهادتهم قائُون  5ب لاون لاحك و وولاسون عل ناملس لمن حتواق الله
|وحقوقالعباد ورط إعقّوب وحفص بشهادائهم لاختلاف الانواع  3والذنهم على

ا صلوتهميحافظون © فيراعون شراانإيااز كدان كراوها

ون و

| الصلاة ووصفهمبها اولاو ا !باتبءارينلادلالةعلىفضاياواناقتها علىغيرها وفى نظم

للفرانُضوالاذرىلانوافل

وقيلالدوامعام,االاستكثار
نا والحافظة عامها ان
لا تضيع عن مواقيتها او
الدوام عابها اداؤها فى
اوقاتها والمحافظة علها

9فذالين
| هذه الصلاةمبالفساتلاكنى ##إاوائكفى جناتمكرمون»افيهابثواب الله ال

حفظ اركانها وواحائها

|اكفروا قلك  64حولك م#هطعين م#س6رعين 8عنالعين وعن الشعال عن ن 6

وسئتهاو ادابها (اوائك)

افرقا شى

فى
اكاب هذهالصفات (

عل ةه واصلها علدا هن العزو وكان

َك نَأتى وراء ذلك فأوائك هم|أعاددونن والينهم 10

1سيره كه لمث

رعيدضياة رن  0القدم

قتولءهالى « والذنهم بشهادتهمقاون  7اى شَوهمون

فباعندالهكام ولاكقونها ولا بغيرونهاوهذءالشهادة منجلةالامانات الاانه خصها
لهحاتحقياوق وتظهر وفتركها تموت وتضييع وقبل اراد
| بالذكر افضلها لاانب
ب|الشهادة الشهادة بانلالاه الاالله وحده لاشمربك له ولهذا عطفعلبها  1والذبنهم
ا علىصلوتهم حافظون  6د قاع فى فقال تعالى © اولئك  *#يمنى من
ه صفته © فى جنات مكرمون © * وله تعالى  8فالالذين كفروا » اى فا

7لهم  3قلك مهطعين  0اى مسمرعين مقناين اليك مادى اعناقهم ومدعىالاظر
| با

|آآللك متطلعين تحوك 'زاتفيجماعة م نالكفار كانوا مجتمعون <ولالنى صلىالله
ا |عليهم ستعون كلامه وستهزؤن به ان

فالالله تعالى مالهم منظرون

)اها
نات امكردون
حران (شدال )كد

قطولا تلو تان
رذىاللهعنه( انلذكيفروا

قلك ) نحوك معمول
ال
(مهعاءين ) مسر عحين

منالذئ كفروا"( عن

اليين وعن الشمال ) عن
عينالنبىصلى اللهعليهوسثلم
و عنشماله (عنبن) حال

 1اليك وجلسون عندك ونم لاشفعون عاتعءون منك  9عن العِين وءن الثمكال

ا فيك 2 3

| عنين © يعنى انهم كانوا عن ينه وعن ثهاله ممتمعين حلقا وفرقا والزون حماعات

الال (0دة

1

 ١ذادعوا 0 65 10

) والذينهم على صاو  ١ 00 1ع
لى اوقات نا

ناستى

وراء

حافظون( اوائلك) اهل

ال)مسهبرئين
كرةوا
اذزنمكف
|١الصفة (فىحنات ) انين( مكرمون )بالثواب والتحك' والهذايا ( هك لافال

|ْ
|

وغبرهم (قلك») حولك (٠هطعين) اظر بن اليك ل بدثون الك متفرقين ( عن العين وعن الثشسمال ع

(

اي

قدرة معاومة أوصدقة و 0
ق معلوم ) لععى الزكاة لأنها م
له عنه ( والذين فى اموالهم ح
غن|.نّ «مسعود رذوال
الرجل على ل

كل

ف اوقات

معلوية الات

الذىيسأل ( والحروم ) لذى سَعفف عن السالك

غنيا ميرم (والذين (الجزءالتاسع والعشرون؟ صادو ووم

زمه

+

3

الدين) اىنومالحز ااا

بومالة.امة ( والذينهم,

شاغل 8و الذين فىاموالهلمبحت مغلوم روات والصدقاتالموظفة ل8ل#سائل © |

هنعذابر بهممشفةون)

الذى يسأل فللوالحروم © والذى لابسأل فيسب غنيا فجرم *9والذين إصدقون |

خانفون واعترض وله

ثاوبة |
ساولمدين *#تصدهًا باءمالهم وهو ان يتغب نفسه ويصرف مافلاهطلمع

(انعذابر بهمغيرمامون)

الاخروية ولذلك ذكرالدين ل والذبنهم منعذاب ربهم مشفةون « خاشون علىل

الهمزسوى ابىتمرواى

لايذفى لاحد وانبالغفى
الاحجتها دو الطاعة أن يأمنه

وسْنَى انيكون مترححا
بين الأسوف والرحاء
و(الذينهم لفروح-+هم
حافظو ن الاعلى ازواحهم)
نسالهم راو 1-23

أعانهم) اىاما لهم(فانهم
غير ملومين ) على رك

(والذين فىاءوالهم حدق
معلوم ) برون فىاموالهم

حا معلوما غير الزكاة

أ

انفسهم  9ان عذاب ربهم غيرمأءون © اعتراض يدل على انه لايتئىلاحد اننا ”
منعذاب الله وان بالغفطاعته و9ا#لذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواحهم |

اوها نلككك اعانهم فانهم غيرملومين
معنى اد امهم عل ا انبواط.وا على ادائها وان راغا

0

من الاوقات وان"

لايشتغاو| عنها بذبرها اذا دخل وقتها والحافظة عليها ترجم االلىاهقام يحالها وهو

بايا بها الغيت على ١كل الوه وعدا اغا محصل يامو ثلاثةفنها1000|0.
للضلاة كاشتغالة بالوشوء وشتزالدوارة وارضاد المكان الطاهى للملذة (10 00
وتلق القلت بدخولوقه! وتفريفه ع نالوسواس والالتفات الىماسوىالله عن وجل
واها الامور المقارئة للصلاة فهى انلابلتفت فىالصلاة يمينا ولامعالا وانيكون حاضر ا

القاب فىجميمها بالخشوع والخوف وائهام ركوعها وستجودها واما الامورالمارجة!
اعلنصلاة فهو ان >ترز عنالرياء والسمعة وخوف الناتقيل منه معلا
والتضرع االلىله تعالى فىسؤال قبولها وطل بب الثواب فالمذاومة عالىصلاة ترجع'

ل(لسائل ) الذى يسأل

مراوىالبغوى بسنده عناى
الى نفسها والحافظة عليها ترجع الىاحوالها وهناو

(المروم ) الذى
مالك و

اير قال سألا عقبة بن عاص عن قوله عن وجل الذبنهم عإ١ السطرم داكون1

حرماجره وغنيمدهو قال
هوا

ترف الذى لاثنى

حرفته #مدشته وقوه

وشَال هوالفقير الذى
لايسأل ولا بعطى ولا

تاصلىللتفت عبيننه ولا شععناله وخللافة
اهمالذبنيصاون ابدا قال لا ملك اذ
أ © والذينفىأموالهم حدق معلوم  38لعتى الزكاة المفروضة امم

مقّدرة معلومة .

ظ

وقيل هىصدقة التطوع وذلك بان بوظطم الرحدل عن نفسه م د -ن الصدقة حرجا |

ظ

على سبيل الندب فىاوقات معاومة  8للسائل  #يعانىلذى بأاناى طهر 4

| العنى الفقير المتعقف ع نالسؤال فيل عيا رم#والذن تصدقون سوممالدين د

|

اى يؤمنون بالبعث بعدالموت والحشر والنشر والجزاء يومالقياءة ف والذينهم
قينون
يطنصبه(دوالذ
يف
هعذناب ربهم مشفقون »© اى خائفون ثمأكد ذلكالخوف فقال تءالى  #انأ
بميوامافلدهين() وابليذويمنهاملمحسمابن عذاب بهم غير مأمون © ينى االانسانلايمكنه القطع بانه أدى الواحججات 5
عذاب رلهم مشفقون )
 1فون راننعذابر بهم

شتى ولااحتنت الحظورات بالكلة م يدعى بل قد,كؤن وئع مدخ شّصير من الحانيين ا
فلا درم إشئى أن تكو ]افين

بن الخوف والرجاء *

وقوله 7نكااللى#9والذنهم

سان  12ن) لمياتهم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اراها شلك نانكفمانهم غيرملومين
الامان ون دم (والذين شم لفروجهم حافظون ) يعفون عن ارام ) الاءلى ازواجهم ( الاربع (فن)»

( اوماملكت |

ىلى اوتهلك من قولهم دعاك الله اى اهلكك او لاكان مصيره البها
تدعو) باتعامهم ياكائر امئافق ال ا
اكا(ت

0

عنالأق ( وتولى ») عن

الطاعة( وجمع ) المال (  10م فوعاء ولميؤد حق

للدمنه (انالانسان ) اريديه انل يصع استثناءالمصلينمته (خلق هلوعا)عن ابنعياس رضى اللهعنهما تفسيرءمابعده
>
] /ا6
(اذامسه الشر جزوعا واذا <ميز

مهساير  2عا ) والهلع ( -ورةالمعارج ؟ سسرعة الجزع عند مس

انزاع'ةبالنصب على الاختصاص اولخال |1كد اوالمنتقلة  0الى ععنى متلظة
والشوىالاطراف او جمعشواة وى ان

#3ندعو  8ميدن ع

اكول

ذىالرمة * تدعو انفهالريب * محازمن جذبهاواحضارها من فرعنهاوقرل ندعو زبانتها

قبل تدعو تهلك منقولهم دماء الله اذا اهلك #9امدنبر  64عن اللق وت ولى*6
ولا
ام
تصا
عن الطاعة  #9وجمعناد 4وجمع الال طْعله فوعاء وكئزه حر

ل ان الانسان خاق هاوعا  4شديد احرص قليل الصبر  8اذا مسه الشر  64الضر
زع 2واذا مسه الخير  6السعة  #9منوعا © يرالغالفاىمساك
ا#يطكذ
ِ جزوعا #
والاوساف الثلانة احوال مقدرة او #ققة لانها طبائع جل 0

عا 5واذ

الا لوى ارف طزوعاوالاخرى انعوعا © الاالصلين © استثناء للموصوفين بالصفات ,
لذكورة بعد منالمط.وعين على الا <وال المذكورةقبل لمضسادة تلك الصفات اه-ا
من حيث انها دالة عالىاستغراف فىطاعة الحق والاشفاق على الاق والايان بالجزاء

اللشكروء وك عةالنعكن
ماسير ونال عدن
عدالله .نطاهى ثماباعن

الهلع فقال قد فسرءالله

تعالىولايكون تفسيرابين
متشنسيره وهوالذى اذا

الهشراظهر شدةازع
واذا ناله خير ل ه
ومئعه الناس وهذا طبعه

وهو موود اكل2فةاطعه
وموافقة شرعه والشسر

(والأوف املنعقوبة وكسسراالشهوة وابثارالاجل على العاجل ولك ناشئةعن الانهمااه

الضروالفقر واليرالسعة

فىحب الءاجل وقصورالنظرعليها  9الذين هم عل,صلوتهم داعُون © لايشفلهم عنها
 0حا جيم واطرافة بغدض كه ل انا الى ها « منادى كهاى

والغين أوالمرض .والعوة

عن الامان 9وتولى 6اف عناطقتقول لذألى يامشرك الخ بامتافق الم لقال
ن عباس تدعو الكافر والمثافق بأسمائهم ايسان فصع ثمتلتقعلهم بكااتقط الطير

( الااللصلينالذينهم على
صاومم) أى صلواتهم

لبن ('دائمون) ائ

لب وقيل ندعو اى تعذب قال اعرابى لاخ.ر دعاك الله اى  0الله  3وجمع

لأوى » يوبنىدعو من جمعالمال فىالوعاء ولم يؤد احلقله منه  9االنانسان
خلق هلوعا  #قال ابن عباس الهلوع المريص على ما لامحلوقبل شحيحائ يلا انها الكائر ال انبا
وقل يورا وقيل جزوعا وقيل ضيقالقاب والهلع يده الوص وا2ل5متيد

الثال ان عناس سيره مااتدده وهو قولهَتعالى  ##اذا مسهالعي جزوعا واذا مسه
الخير منوعا © يعنى اذا اصابه الفقر لميصبر واذا اصاءهالمال لبنمفق وقال ابنكسان
.خلقالله الانسان يحب ما يسره ويهرب مما بكره ثمتعيده بإنفاق ما بحب والصير على
الايكرهقل اراد بالانسان هنا الكافر وقيل هو على مومه ثماستثى اللهعروجل

فقال تعالى  #9الاالمصلين  4وهذا استنناء المع هن الواحد لان الانسان واحد وفبه

منامع« الذبنهم علىصلومم دامُون

سد باوراو اتاوهن التانض

المحافق "رفن 159
اعلنتوحيد (وتولىاءن

الامان ولميتبهن الكفر
فدنيا
( وجع ) امال ال
( فاوعى ) عله فالىوعاء
قنعحق اللهمنه( انالانسان»

بمنى الكافر (خاق

هلوءا)

.فان دلت كفك فاك على اصلوحهم داعموننثم قال بعده علىص_لوتهم بحافظونقلت | عورا ميلا خرصا
(ا) منع
سكاداذا مسهالشر ) الفقر والشدة( جزوءا) جازملايصبر ( واذا مسهالخير ) المال والمسعنةوع
(لذينهم على
)هل الصلاة امس فانهم ليسواكذلك ثمبين نسم فال ا
(لاالمصلين ا
حقاللهمندولا يشكر ا

(ئُون ) يديمون عايها بالليلوالنهار فلابدعونما
صلوتهم ) الكتوبة دا

1

اياهم اومستأتف كانهلماقال ولابسأل حم حميماقيل لعله لا ببصره فقيل يبصرونهم :ولكنهملتشاغلهمم ممكنوا
متسناؤلهم والواو ضميراميمالاول وهم ضيراليمالثانىباسىر الاحماء الاحماء فلايخفون عليهم وانما جمع
ا نعد الر ءَر
افللأو
خنان
الشويران وها للعميمين لانفعبلا شمعوقع الينمع(يوداجرم) عن المشمرك وهو مي
اوالمنصوب منسعمر وهم ( اوشفتدى ان

:

م ريات كا وعلى على البناء للاضافة الى غير

مه التاسعوالشرون)(واح #-ز 0/31وفصيلته) وعشيرتهالادنين ( ل توي

(يتهوضًا

تاضىنهما الماوبغير همز |اس
|تئناف او حال يدل عاللىمااننع عن السؤال هو التشاغل دون الخفاءاو مابننى

بزيد(ومنفىالارض حميعا|]اهن مشاهدة الخال ا لوحه وسواده ومع الضميرين لعموم  252بود العع
مناللاس  2شم جيه ( لؤشتدى منعذاب وم ثيه وصاحته واخه #حال مانلاضحميرين اواسكناف أ

َ

الاقتداءعطاف على فتدى

ك0

رم للمجرم عن

أ يدل

لرم سنفسه نحسث ع ان فتدى باقربالناس واعلقهم ه|
أذ اتفال 5ح

فضلاانيهتمبحالهويسأل عنها وقرأنافعوالكساقفج م وا

بتنوونعذاب

الودادة ونه على اله لا | ونصب يومدلانه عهنى تعذيب #وفصيلته  8و
6عشيرنهالذين فصل عنهم #اولتى تؤويه #

سنفعه الاقتداء ولانتجيه | | تضمنه فالندب اوعند الشدائد  #ومن فى الارض حيعا  #مالنثقلين اد

د ا
منالذاب ( اها ) ان ||8:

0

ىعري ايام أوداال ار الاستا د

النار ودل ذاَلكرعذاب | لرلمحعن الودادة ودلالةعلى ان الاققداء لانضجه  9انها 6ه الضميرللناراومبهم شمر
عليهااوهو يرمهمترحم

وهو خير او بدل اوللقصة  0000خبره و تزاعة للشوى  3وده
“2و اغلى 3

عندالخير اوضمير القصة | اللهب الةالص وقلى عام للنار منقول مالنلظى بعنى اللهب وقرأً حقمنع ا

(اعة» | صاحبهفيصرالرجل اياه واجاه وقرابته فلا يسألهم وميصر ميمه فلا يكلمه لاشلا]
(للى) “اناد نذ
م2

و
المفضل علىالخال  1مقسسةه و
قال ان عباس سعارفون سساعة
ع نالنهار.م لإكفاركون 0 9

دقل

المؤكدةاوعبى الاختصاص ْ الام حميمه ومع ذلك لاسأله عن حالة لشقله تفشنه وقيل سسردن] |

للهويل وغسيرها بالرفع

يعرفولهم ااملامؤمن فيعرف بسياض وجهه واما الكافر فيعرف بس_واد وجه

عنلى ||« باودرم  #اى املنلشراء ©لويفتدى معنذاب يومثك 6اعت
دلآ
خبر بعد خابر

|

مى زاعة (الشوى ) | القيامة  0بيه وصاحيته  3اى زوجنه #:واذيه وفصيلته  4اى عشير نه وقيل
لاطراف الانسان كاليدين ْقلته وقيل اقرياء الافني © التىتَؤوبه  0اى نضمه الى اليك  2ومن فى
والرجلين دا مع شواة

الارض حميءعا  3يعنى انه عنى لو ملك هؤلاء وكاو  0بده ْماله شتدى !

وهى جلدةالراس تنزعها | حجيءا  9ثم يجمه #اى ذلك الفداء منعذابالله #كلا © اى ليناجيه من عدا
تفزتعفرقها ثمتعود الى|[ الله شىءاثحمداً فقال تعالى 9انال » يعنىالنار ولظلى اسم امسنمائها وكا

سم

| الدركة الثانية املنار سويت لظلى لانها تتلظطى اى تلب  #9نزاعة للعوى ي*لكا

اشتغالا لشي 0

الاطاراف كاليدين والرحلين تماليس قل والمعنى انالنار رع الاطراف قتلعارلك ظ

ر)ب
بلع
ا(ا
اسه
عئ

عليها حمناولا جلدا وقال ان عباس تزع المصب القن وقبل تنزع العمدون ظ

ا!جهل واابه ومَال  /العظام وقل  5ل الدماغ كله2درف 6ق شمتأكله فذيك نانيك وقيل عد
اولناضحرابه(لوشتدى)

(نعذاب
إشادى نفسه م

يومئْذ ) بومالقامة (رنيه) اولاده (وصاحيته) ( حلقة 9

زوحته( واخْه ( من اسه وامه( وفصيلته ( وشراته

وعشيرنه ) ل

لؤوبه ( فى الها ومن قالارضل ١ 22

وين فىالارض حيعا ( ثمجيه ) اى اللهمنالعذاب (كلا ) حقا وهو رد عليه لايجيهالله منالعذاب ( انهاانا
لعنى اسما من اسماءالنار( تزاعةللشوى ) قلاعة لاعضاءاليدين والرحلين 0

الاعضاء وشَال<راقة

.دكن

5

1

اناس ر) متلق بسال سائل لان استخسال النَسآررالمَدَابٍ :انماكانخلَ وهاجلاستبزاء رَسَؤلال

الله عليهوسام والتكذيب بالوحى وكانذلك #الجر رسولالله صلى الله عليه وسلم قامس بالصير عليه (صيرا
) بلاجزع ولاع
(9

ن
مق ه ه

(نم)

ذه

انالك اروف

(سورةالمعارج»

(بعيدا) مسيممالاا

والحاسبات او لاله على الحقيقة كذلك والروح جبرائمل وافراده لفضله اوخلق اعظم
 .0الملاحكة و فاصير صير| يلا 34لانشوبه لقال

واضطراب

قلب وهو

قربما) كانالامحالةفالمراد

متعلق

بالبعيد البعد من الامكان

لآل لان السؤال كان عن استهزاء وتعنت وذلك مما جره او عتنعر واستبطاء
2ة او بسال لاناللءنى قرب وقوع العذابفاصير شارفتالانتقاء © اأهمبر ونه 8

الضمير

اى العذاب أو ومالقيامة

وبالةربب القردمئه نصب

 3م نن الام لإواناءقرا 9مه (يوم تكون السماء )
 1بعيدا
لاعذاب او بحالقء
هربا اى يكن فى ذلك

لالفازات ادوردى الزيت و9تكون الجّ_ال كالعهن ك#ااصوى المصبوغ الوانا

اليوم اوهوبدلعنفبوم
أانقه بواقع ( كالمهل)
ع

لاالنجمال مختلفة الالوان فاذا ست وطيرت ف الحواشهت العهن المنفوشُ اِذا طيرته

كدردىالزت او كالفضة

ممضمر دل 0
ل

دن ف لوم ان 0 0البق

0

ارج فولاييسأل حيمجيما*6ولاستال قريبقرييا

اق

دن مهل

الذاية تلونها (وتكون
الجبالكالمهن) كالصوف

الهوق انكالثير

الاسال على بانلامءذعول اى لايطلب من يم اولايسألمنه حاله #ببصرونهم 68
له دافع من الله يوم كان مقدار ره

عذاب وافع فى بوم كان مقداره سن

كن

المصبوغ الوانا لانالجبال

الك سئة وقبل معيأ١ة|الئل

الف منة وفه تقدم 0

جدد مِض وحر مخاف

و فاصير 64

اليوص
م  00على تكذييهم اباك ل صيرا اد »#اى لادزع فيه وهذا قب

الوائها وغرابيب سود

لقتال ثنلمسسغ با5ية اليك  9انهم برونه © اى العذاب  #8بعيدا  #اى غكيران
(ونراء قربا ©اكاىنّا لا حالة لازكل ما هو ات قريب وقيلالضمير فيروه

اشمهت العهن المنفوش

له

| إعود

حمسين ااف

ان يوم كان مقداره

2

فاذا بست وطيرت افلو

اذا طيرئهالريح (ولاسال

والمعى أتهم لس يعد و نه على حهة

مكار والاحالة وحن شزإة .قربي فى قدرتنا غير نيد علنا فلا نتعذر علينا امكانه؛ |
لضن نكالفضةلذب «وتكون
الوم تك نوالسما0

با كلالمون*

| وعن البزى والبرحمى

1
1

رملا

مهيلا م عهنا منفوشا ثمتصير هباء منثودا تاولا

للأل حنمحميما* اىلايسأل قريب قربره لشغاه يمان

1

5

عن قريب لاشتغاله سنفسه

َعم البساءن اف لاللستل

الوان احمر وايض  9سود انوحو ذلك قاذا »ع امال 0
ن المنفوش اذا طيرته الريح وقيل العهن الصوف الاحمر وهو اضعف الود
أواوك ما تتغيرا بال تصير

حم حميما) لابسالقريب

ع

ل ى

|

إطالب به ولايوذ يذسه

لابسأل الحم ( /ببصرولهم ) صفة اى

حالك ولا ,كلمه لهول ذلك اليوم وشدته وقيل لاسأله الشفاعة اولا يسأله

1اسان اليه ولاالرفق .ه 1يسأله افلىدنيا وذلك لشدةالاص وهول ومالقيامة
ه د لس
دعم
ي
لصردتام د
4
ا

قريب عن قردب اى الا

ىىالقيامة مخاوق ٠ن جن ماشه
ف

نصب

حميما مبصرين معرفين
(فاصير) على اذاهم يعامد

عين0:

) صما

اكهم

نفقال 1

السعاء (0

سير( ادال كالعهن ) كالصوف

0
( 71 1-0أدقر

ا

00
7-5

تكن

0

( فيو

قريبم عذايم

( كالمهل) كدردى الزرت وها ال كالفضة المذابة

المندوف ( ولاسال حم حميما ) قرابة عنقرابة (سصر ونهم)

(وتكون)

ع «اللجزءالتاسع والعشر ون؟ المروج -ز  48822موف المصاعدو يعدمداها فىا
جمعمعرجوهو موضس
والارتفاع فقال( تعرج )
تصعد وبالياء على (1الاتكة

استئناف لببان ارتفاع للك المعارج وبعد مداها على العدل واللكْسل والعى انها"

والروح ) اى حسبريل

لو قدر قطعها فزىمان لكان فىزمان شّدر محُمسين الف سنة هانلسندىنيا وق

عليهالسلام خصه بالذكر

معناه تعرجالملائّكة والروح الى عرشه فىنومكان مقدارء كقدار سين الف ذا

باعلدعموم لفضله وشرفه

هن حدث الهم شطهون فيه ما شطعه الافان فيها لو فرض لا ان مابين اسفل

او خلق هم حفظة على

واعلى شر فاتالع,رش

الملاككة م ان الللائكة
حفظة علينا او ارواح

ا

مسيرة سان

مااعلىماقيل مسر 0اه
الدذكً

١

والعرش كذلك وحيث

المؤّئن عندالموت (الله)

دن الارض

الف

ال

تشة لان مابين مسكزالارض ومقعر | 1

عام وحن كلا واحدة من السموات السبعوالكر

قالفى:وم كانمقداره سين الف سئة ريديه زمان علو

محدب!!حئ عالدنا وقتل فىبوم متعلق بواقع اوسال
الى

ل
اذاجعل

<ي,

هن!

يواممة واستطالته امالشدته علىالكفار او لكثرةمافه منالمالات
| والمرادالقبهب

الى عرشه ومهنط اسه

( فىيوم ) هن صلة تعرج ا
(كان مقداره

| على مساتب محتافة © تعرجالملاتكة والروح © يعنى <بريل عليهالصلاة والسللا
| واما افرده بالذكر وانكان بيه الملائكة لسرفة وفضل مثْرّاته وفبن .ازالله تع

سان

الك لينة ) مرق الدنا [ا

| انا ذكر الملاتكة فيمعرض التخويف والهويل افردالروح بالذكر وهذا مذ

لو صعد فيه غير الملك او | انالروح اعظم الملائكة © اليه © اى الىالله عونجل  #فى بوم كانمقدار
صهلعود غيرالملك من بى ال
هن صسلة واقع اى بقع سين الف سئة  #اى من-تنىالدئيا والمعنىان
فيىوم طويل مقداره

ك
ناسلة
سنالف
سو

2

1

اهن منتهى ام اللهتعالى دن اسقل الارض السابعة الىمنثهى أمس أللهتعالى من

 |) 6السماء السابعة لماصعد فاىقل محنمسين الف سنة والملك شطع ذلككلهفىساء

وهو ناولمقياءة فاما ان

اكون استطالة له لشدته
علىالكفار او لانه على
الحقيقة كذيك فقد قل
فيه حمسون موطنا لكل
لطن العامة ربافدد

واحدة

او اقلل *ن ذلك

2

أن مقدار ماين الارض

:

السالعة التفل ل

العرش مسافة حمسين الف سنة وقيل ان ذلك اليوم هو يوءالقيامة قال الحسن هر

ؤ
ظولوكان له رآكخان منقطعا وهذاالطول فىحقالكفار دو!ناو منين قال ابنعبا

سنة من سنىالدليا وليس معنى ان مقدار3طول ذلك اليوم حمسون الف سنة دوز

| غيده منالايام لان يومالقيب

امة له اول وليس له الخارنه يوم تمدود لا اخرا

ظومالقيامة يكون علىالكافر بن مقدار حمسين الف سئة وروى الغوى سئده
ذلك عن الموّمن الاكابين ب

عتر(ج
تموا
خالق الس

الملائكة والروح ) يعنى

))اابىلسعخيددرى قال قبل لرسولالله صلىالله عليه وشليمومكان مقداره حم
له صلىالله عليهوسلمثم والذى .نفمى 
اسلول
الف ةا ا اطول هذا اليوم فال ر

| انه لخفف عاللىمؤمن حتىبكون عليه اخف من صلاة مكتوبة يصليها فىالدنك

حبريل (اليه) الاىلله(فى |
ار
قرهد )
مدا
بومكان مق

الصءود على غيرالملائكة

(حمسينالفسنة ) وشّال
منالله يأتى هاذلاعذاب

عالكىافرين فىبومكان

وقال اءن عباس معناه او ولى محاسيةالعياد ذفلىكاليوم غيراللهلمبشرغ منه فى جما
الف سئة وقال عطاء وبشرغالله تعالى منها مفقىدار نصف بوم ماينام الدنيا وة

الكل بذول الل الى لو ولت حساب ذلشاليوم الللائكة والمنوالانىو

ر
ان
هة م
نساع
محاسيتهم شلرغوا منه فسىين الف سنة واثنا افرغ منهفى

وة

يمان هو يومالقياءة فيه حمسون موطنا كل موطن الف سنة فعلى هيذكاون |10

مقداره خمسين الفسنةوشال وولىمحاسيةالخلائق الىاحد غيرالله لمشرغ منهحمسين الفسنة

الل حر وم [ويه .ختائل):
ان الر حيم )|(سسا
0ماق حم
 0-1م الله1

هو التضر وشو رةالمعاز ئُ انالخرث قالانكانهذا

هواطق منعندك فامطر
ل

دم

علينا حجارة من السعاء او

|  9سأل سسائل بعذاب واقع  6اى دما داع به بمنى اسستدعاء ولذلك عدى الفمل

اذا بعذاب اليم او هو

ا اليا و
ء السائلهو نضر نالحرث فانه قال انك
ان هذا هواطحق دن عندكء انان علدنا

| حارة من السعاء او انا بعذاب الي
ماو ابوجهل فانه قال فأسقط عليناكسفا من ااسعاء

ال صلى اللهعايه وسامدعا

ا سألهاستهزاء او الرسول اصللله تعالى عليهوسام استمجل بعذابهم قرا نافعوابن |

ناص سال وهو اما'منالسوال علىلغةقريشش قال
سالت هذيل رسول الله فاحشة © ضلت هديل بماسالت.ولم قصب
ظ
وم نالسيلان ويؤيده انه قرى' سال سيل على انْ السيل مصدر يمنى

) إعذاب واقع) من قولاك

السائل كااغور

|الخارة وهو عذاب النار  8الكافرين  صفة اخرى اعذاب اوصلة اواقع وانحع
نالسوّالكان عمن شع به العذاب كان <وابا والباء على هذا اتضمين سال معنى اهم

ليس لهدافم»0 0#

د  :سال هه دعا عدى

تعديته كانه قل دعا داع

المعنى سال واد بعذاب ومغى الفعل لتحقق وقوعه اما فىالدنيا وهو قتل بدر اوفى

ة لتعلق ارادته باهل©مذمىارج 6

ْ ا المصاعد وهى الات اليد فيا 0

بولالعذاب عليهم ونا

والكيل ع د فا

دعابكذا اذا استدعاه وطلله
ومئه قوله كالل بدعون

يها بكل ذاكهة وسالبغير
همز مدن وشا وهو

مانلسؤال ايضا االناه
خنذف بالتلين وسائل

محهمماوعزاا(للكافر ن)

ا

2

 *١قوله عونجل

ملله  0الرحيم 2ه
ب ا

صفة لعذاب اى يعذاب

سألس_ائل * قرئ* بغير همزة وفيه وجهان الاول اله لغة

 ١فىالسؤال والثانى انه هنا يل ومعناءاندفع عليهم واد بعذاب وقلل سال واد

واقع كان للكافرين

( لبسله ) لذلك العذاب

ْادن اودية جهنم وقرة سال  0الهموة امن السواك'  79اعذات جك عن الاذ

 0دافم )راد (منالله )

1نى عن اىعن عدذاب  9واقع * ارك ركان وعلى هن مزل وان ذاللكعذاب
عع

متصل بواقع اى واقسع

فقالالله تعالى عرريا 0
|0

كلى اللهعليه وس

0

 3وذلك ان اهل مكة لما خوفهم

بااعذاب قال إفضهم أبعض ٠هن
 اهل

هذا

العذاب و 1نهو

راع مدا ف_ألوه فانزلالله تعالىسألسائل  1واقع للكافرين اى هو
كارن والباء صلة ومعنى الابهدعا داع وطلب طالب عذااا واقعا للكافر نوهذا

ظ السائل هواانضربنالكرث حيث دعا على نفسه و سأل العذاب فقالاللهم انكان هذا

ولق معندك الايةفل به ما سأل فقتل يوم بدر صبرا وهذا قاوبلنعباس

 0لبس له دافع  4اى انالعذاب واقع بهم لاحالة سواء طليوه اوم يطلبوه اما
0ىالدنما بالقتل واما فالا ذرةلانالعذاب واقع لهم فالاحْرةلايدفعه عنهمدافع
ف

نك إى يدان دنال والمى ليس لثلك العذاب الضادر م ن الل للكافر ن
لق
م
اق .

ع6:م  9ذىالمعارج  3قال ان عباس دَى تامزا تت ماه

معارج

لا انلملاتككةتعرج فبها وقيل ذىالدرحات وهى اللصاعد التى تعرج الملائكة فيها
وقيل ذىالفواضل والنعم وذلك .لان افضاله واتعامه مراتب وص تصل الىالخلق_
قل يوم بدر صير|:.تنا وخاه4ة#س)

من عندهأو بدافعاى ليسله

دافعهن جهته آعالىاذاجاء
وقته ( ذى المعارج ) اى

مصاع التعاء للملائكة
' ل(سماللهالرحمنالر<يم)
وباس_ناده عناين عباس

فقول ذعالى لال انز
بلهدوعا داعوهو النضر

اانث( بعذابواقع)
نلازللك(افرين ) على
الكافربنوهومن الكافربن
( ليسله)للعذاب (دافع)

( من الله ) كن هذا العذاب علىالكافرين ( ذى المعارج (

(ناحد ) ٠نزائدة ( عنه ) عنقتل ممد وججع 1 10
صاحبه (فا .تكم) الخطاب لئاس او للمسلين ٠
حد من ريله (واله) وازالئر إن 1ه
كانوف احد لانه فىمدى اماعة ومنه قولةتعالى لشآرق باان
#ز-9*08
ل(امتقين وانا لنعام (الجزءالتاسع والعشرون ان كم ممكذكبين #-

الكافرن) به المكذبينله
المصدقين

اذا راوا واب

(وانه ) به وان القر ان

مد ,أخذ القتال +ك1

رف

-

سرة /
ك(
وانه ) وانالقر لان
وتضري نه لجيه وقل

العان 600

| القوة  #9فا  5م .٠ناحد عنه  عن القتل اوالمقتول 9#حاجزين  #دافعين وصفا

|

لاحد كانه عاكن لئاس  88وانه © وان القران  #لتذكرة دا

|منتفعون به ف وانالنعامان متكممكذيين **فتجازيهم عتلكىذيبهم فإوانه لخسرة
(طق اليقين) اعين اليقين ال
وحض اليقين ( قسم |
اسم رريك العظم ) فس ا|عللكىافرين  6اذاروًا ثواب المنؤءنين وفانه الليققين  6البقين الذى لاريب فيه
| و 1فسع بااسلمرءيظكيم ش©اه فسعالله 0يذكره امه العظيم تنزيها له عنالرضى باتقول”
الله بذكر اسعهالعظم وهو
قوله سحان الله

عليه وشكرا على مأاوجى اليك * عن الى عهاللصلاة والسلام من قرا -سورةاطاقة
| حاسيه الله حسانا يسيرا

سور ةالمعارجمكدو

ف سورة المعارج مكية ورايهااذيم وادبعون »

أرلع واربعون اية ِ

لياط قلبه ( فا منكم .ن

ا

نعارضه 0
 1جه عليه بان شض له هنل

وكنه فكون ذلكاطالا دآ

احدعنه حا<زين )سول *

واماءانْ سلب عنه قوة :التكلىبذلك القول الكذي -تى لايشت.هالصادق بالكادنا

قامس دك احد 2

واما ان نمته 98فا منكم مانحد عنه خايزين  #آى مائمين جزوننا عن غ| 510

عن مد عليهاب_لام
) وانه ع( لعنى

والممنى ان مدا لاشكلم الكذب عليئا لاجلكم مع عله اله لوتكلمه لعاقبناء و

لذن ان

( لتذكرة)ءظة (لامتقين)

ا

الكفروالشركوالفواحش

(و االتسمنمكم مكذبين)

عقوبتنا عنه وانما قال حاجزين بلفظ المع وهو وصف اح
هدر احد على دفع
> بنى التر أن وذلاك انه لا وسقه نالهتيل رمانبالا '
صلىاه عليه وسل .بين ما هو فقال تغالى 99اتذكرة 0
9متقين © اى اناق عقابالله  #9وانا لعلم امنكم مكذبين © ف
اى لمظة لل
]1

على معنا

#8وانه

كنذب بالقران 0وانه ِ يعنى القر ان  0طسسرة على الكافررن م
وعيد ا
( واه ) إعنى القر ان

| لبووم القيامة والمعنى الهم سُدمون

( لحسرة ) ندامة ( على
املا
الكافرين ) بو

على رك اعفان

_ -ا دك

دن نوات دن 15

©انه طقاليقين © ممناء اله احق ممق
و
 0لابطلان قة ومين لاشك ولآر ّ000
فوفسع رادم ريك العظيم  #اى 72

ربك

العظمو اشسكره على ان حعلك أه

(.) 19نس التر ان | لاحاا نه اليك والله سعانه وتعالى اع
( لحقالقين ) حقاسّنا [إ

 9تفسير سورةلل وتسمىالمعاريج مكيةوعئ اديع0
واربعون ابه وماكان وإزم تاوت كاله واسبعهاتلةة » '

اكنلهامى تزل به جبريل
ل

ار م وشال

واله الذى

 5رت من

الجسسرة والندامة على

ظ

وه لوعن ون

|

الكافر بن طقّاليقين دول حقامَينا ان تَكون  0الجسسرة والندامقبوءالقامة (فسع رم
فكص)ل
رب

ك

دىدا
(لعظيم ) ويقّال اذكر توحيد ربك العظيم اعظم كل شئ #ومن السورة ال
بامى ربك ا

ذيهالمعارج ومىكلها مكيةآيانهااربع واربعون وكلاتهامائتان وست عشيرة وحروفها ثمامائة واحد وستون ©

(قابلا الو ون ولاهول كن )١ متو وان لقااذ ٠اشكرون) 'ونااياء فهما مىاوشاى رك تدك
لقف

0
الذالكوفى غير أ

والقلةقهء»:فىالعيدم شال هدذهارض  9 1ا

لشت اصلا والمعى

ولانذكرو نالبتة(,تنزيل) هو "سم اوم ]يم زيل سانا لانه قول إسورةاطاقة) رتتول

* ق9ليلا ماتؤمئون  6تصدقون لاظهر لكم صدقه تصدة_أ قليلالفرط عنادكم
|#إولابولكاهن تكداعو #ن#اإخقرلىبلامائذ كرون  6تذكرو نتذكرا قلبلافاذلك
ي|تليس الام علكم وذكرالايمان مع انى الشاعرية والتذكرمع فىالكاهنية لان عدم
ف .ابنتهللكهانةذا نهانتو:على تذكر
اند
لامعا
|مشابهةالقر أنللشعر المايبسيكنر ال
| احوالالرسول صلىالل تهعالى عليهوسام ومعانى القرأن المنافية اطاريقالكهنة ومعانى
| اقوالهم  1ا.كثير وابنعاض ويعقوبالباء فيهما  #تزيل  6هوتتزبل #من

0

يراك عله

(منربالءالين ولودول

عاينا عض الاقاويل )

ولوادعى علناميا ١لق
(لاخدامةه |] 0ا
لقتائاه صسيرا  6شل
الملوك كن يتكذب عليهم

»

معاجلة بالتعخط والانتةام

| سمى الافتراء تقولا لانه قول متكاف والاقوالالمفتراة اقاويل تحقيرا بهاكانهسا جع
افعولة منالقول كالاضاحبك  9لاخذنا منه باعين  *6ينه ف ثملقطمنا نه الوتين 4
اى نياط قابه بضرب عنقه وهو تصو.بر لاهلاكة بافتع ماله الملوك عن يفضبون

قصور قال الصبرلطورنه

أربالعالمين * نزله على لسان جبريل عليهالسلام ولو تقول علينا ابلعاقضاويل

فلا ما تؤمنون * اراد ابالقليل عدم ايمانهم اصلا والمنى انكم
ولا تقركايهيس
| لاتصدقون بانالقر آن هنعندالل تعالى  8ولاشول كاهن 7اى ليس هو صَوَل

كلكذلن ولاهو .انلجكنهشساآنة 2:9قلا مكائرذون © بنى لاتتذ كرون
الّة 8تنزيل * اى هو تنزيل يدنى القز ان #8من ربالعالمين  #وذلك انه لما قال

لقول رسول كر اتبعه شولة:تتزيل هن رابلاين ازول هذا الاشكال
ا *قولهتعالى © ولوتقولعن  6اى اخحتاق علينا عمد  0باعلضاقاو يبل 01إلى
عنند فته
| أ نى' ه

انه رأعين 64اى

 0شه من وم توحه اليه  3الا

ا دناه بالقوة والقدرة والحقمنا منه بالعين اى بالق قال ابن عاس لاخذناه بالقوة
| والقدرة قال الشماخ يدح عرابة ملك اين

اذا ما راية رفمت لمحد *» ثلقاها عرابة باعين

|أأى سليناء القوة فعلى هذا المعنىالباء زائدة وقلى ممنىالاي لةاذللناه واهناه كفعل

| الذكر لانه اشرفى العضوين #9ثملقطمنا منه الوتين  6قال ابن عباس يعننياط

ظ

يوؤخذ بده وتضرب
رقته وخص اللمين لان

 5القتال اذا اراد انبوقع

دقْقفياهسااره
اخلضْر ب
واذااراد انبوقءهفى حيده
وان يكفى ,بالسيف وهو

اشد على المصيور لنظره

الىالف اخد ع.نهومءنى
لاخذنا منه العين لاددنا

عينهوكدا ( لثقمطمنا منه
الوتين) لقاعنا وينهوهو

| اى بالقوة فعير عنالقوة بالعين لان قوة كل شى فى ميامئه والءنى لاخذناأ منه العين

االقاب وقيل هو حيل الغلهر وقيل 3

0

# 00رى 0

ىق تصل ١إلقاب

لقاب بالرأس قال ابن قبية لم

«انلاطقاب اذا قطع مات
شعئه (قايلا مائؤمنون )

دول ١٠ تؤمئون سليل
ولايكتن ) ولاشولكاهن)

حبر ا فى القد ( قليلا
ما نكر وان ( مانتعظون

هليل ولابكثير ( تنزيل )
لشاولقر ان تنزيل على
د

) دب
١ ١

هونن

) 2نيعلرهنم(طا

انك وانا

صلىالله عليه وس

فال علمناما! قله لاخذنا)

مقطعنامنه ( «ن عن عليه أأسالام ( الوتين )عرق قلنهه وطو
اوقةو شَالإخذ ناه بالقوة  0ث ا

ؤعلين دن الك شل والاون وَئلاء واريد  4هنا مالك يل من ابدانهم دن الص_ديد

الخاطئون ) الكافرون ا التاسعوالعشرون؟ اصواب ع

والدم ) ,لاي 05

م

الخطايا وخطى الرجل اذاتعمة لد

©عاب الخطاياخوطن“ الرجل اذا تعمدالذني لامن البلا
(اأقسم مسارون  | 2ف لاأيكلهالاخاطئون اص
فل
إلااقم 6
دن الأجسسام والارش || الضاد لاصوان وترع) امطقاطون هَلاليدرة اوالشاط رن ا رحها ف ف
والسعاء (ومالاتصرون) اخلهود الامس واستفنان عن التحقيق باقسم اوفاقسمولامريدة او فلارد لانكارهم
من الملائكة والارواح

البعت واقسم مستأتف  9ما ميصرورن ومالاتيصرون  #اللشاهدات والمغسسات وذلك |

©اقنر آن  #لقولرسول » سلقسه
ا كال اله اقسم جمرسع يشاول اولااقلخلوقات باسرها  #9اناهل
على اللهوهو مد او جيرال عليهما
الاشياء ( انه) اى ان ن اللفهان الول لاشّول نفسه4
ا#هو سول شاعن 5 #تزعموننارة
القران(لقول رسول | الصلاة وا سولامم 8
كريم ) اى ممد صلدىالله |

لجلا لان ماحرة هن الفسل كانهغسالة جروحهم وقروحهم وقلل هبوجر باكلا

عليه وسام او <-بريل
ل
عليه الس
0لام اى شَو | قل ان  0 0اقسموقلل لارد لنكلام المشسركين كانهقال ليسالامس كمشولك

اهل النار  9لايأكله الخااطؤن * اىالكافرون #قوله عن وجل #فلااقسم ©

شكلم به .ا

للقفرق تاكاله اقسم وقيل لاعهنا نافبية لقسم على معن انهالاحتاح اليهوضوح

الرسالة اوعدت ( وما

الحق  0قال لااقسم عالىانالقر ارن قول رسول كريم  45له اوضوحه اسك

هو دو [شاعى)مندعون

عن القسم#وقوله  9عاتبصرون ومالاتيصرون ١نى عاترون وتشاهدون وعكر

هن عصارةاهل الثاروهىما | لاترون وما لاتشاهدون اقمم بالاشراءكلها فيدخل فيه حميعالمكونات والموجودات

يسيلءن بطو نهوم جاوده ل[وقيل اقسم بالدئرا والا خرة وقبل بماترون يعنى عالىلظهاررض ومالاتبصرونا
اى مافىبطنها وقيل بما تبصرون يمنىالاسام و يعدن إلعنى اددج وقيل'
بما تيصصرون إمنىالانس وما لانبصرون إءنى الملائكة وان وقيل بماتبدمرون من"

الت والدم والصديد

( لايا كله) يعنى الغسلين
 ١الاالخاطؤن) المشسركون

(اسضرون) ماكو
(وهالامصرون) دن شى"

يمااكهلةو شَالبماتصرو
إ«نىالسماء والارض وما
ف
ا
ل

موقا

و

7

لج

الله

ه

النعم الظ_اهرة وما 00

ا

من الهم اللاطئة وقيل بماتيصرون هو ما اظهرءالله

١ : يطلع عليه احدد|عن خلقه  +نما
لعز,

ا الهران ف0

4؛
عليه ف سال'تعالىلانه

كرم © لععى ثلاوة رسولك كريم وهو هر

رسول

ظ

.

دلى الله علا

وحم وقبلالرسول ١ <بريل عليهالسلام فعلى هذا يكون المعنى انه لرسالة رسول
 0والقول الاول الحامنهم لميصفوا حبريل بالشعر والكهانة وانما وصفوا بهكآ ١
را

2

1

-

8

-

عليهوسلم فانقات 9ل بواحه ههنا سوال
صلى الله

9

8

وهو

-

ان حجمهور الامه وهم 3 1

والنار عاك تفيل و | ..السنة مجمءون عالنىالقر كالانمالله فكيف يمع اضافته الىالرسول قلت اما اضافته
1
ب

الله تءاللم فالا
ااع 1ل ب فداهعااماأشافعكاةت ااداللمىن رسك واااا
ب ل|قو لوزي  ١المائقه تدامكتل

لا

العر* | ما اوح اليه ولهذا اكده بدوله :زيل منربالعالمين ليزول هذا الاشكال قال ابن

 0وشَّال يما
والكرءى
بصرون

0

 :عءاثت 21لا

يعنى مهدا عليه

س0وول واائانمرماااقرداودلاانانهلهرسوقوللااللرسمولبالاماغم ءعنن االللتهتعااللىو وفاىرالس0و 0ا
ره0ق
لدا0ن
امبر
لبةل
قتد
ماس

د

د عنالله تعالى *

وقوله تعالى* وما عو

الشلام ونا الا سرون الكقول شاعى © بنى ان هذا القران ليس بول رجل شاعر ولاهو'ضروبالشعر ا
بدنى جبريل اقسم الله بهؤلاء الاشسياء(اله) يعنى القرآن ل(قول رسول كريم ) شولك (ولا6
,

القر ان قولالله تزل به جبريل على رسول كريم يعنى ممدا عليهالسلام (وماهو) يعنىالقر ان (ضَولَ شاعى)

2

الك عنابن جرخ وقبل لايعرف قدرها الاالله ف(اء_لكوه) فادخلوه والعنى فىتقديم الساسلةعلى السلك

تله فتىدم المحيم على التصلية (انه) تعليل كانهقيل ماله يءذب هذا العذاب الشديدفا ج(يكببااننلهايؤمن
اللهعظبم ولاحض على طعامالمسكين ) على بذل طعام المسكين وفيه اشارة الىاكناهن لايؤمن بالبعث لانالناس
الابطلبون منالمساكين الجراء  >94.521-فييمطاعمو نهموانيمطاعم نهم (سورةالطاقة؟ او<هالله ورحاءالثواب

فالا خرة فاذا ل يؤمن

ال
|إتفقادسملاكلسولسلفةادكختلقودهي فمياها بإنتلفوهاعلى جسدهوهوثابينهاام لاهبققدر عحلرىكة
و

إلبعث ليكنلهما

منحملادلالةعلى.التخصيص والا

عام بذكرمد
تئاف ١ 1على اطعامهم اى انه مع
١وتم لتفاوتمابيتها افاىشدة #8انه كانلايؤمن ,الله العظيم © تعلل علىشطَرةالاست

|لامبااغة وذكرالعظيم للاشعار بانه هو المنحق للعظمة فن تعظم فيها استوجب ذلك

وه لاحر ضغيره على

اطءامالحتاجين وفيهدليل

| لط(ؤعولااحمضاعلىمسكين  #ولاح علىطبعذالمهاو عل اىطعاءهفضلاعن نايبذل»ن

فوى على عظم درم

كل وفيه
ع
فار
لفبت
اكي
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ناكا عاتن الا

كذبت كود وعاد بالقارعة « قا

و كذبكا
قةل
ا لاناتفرع قلوب الماد بالححاف

| بالعذاب الذى اوعدهم ,بيهم حى  ,بال بهم فقرع فلوبه-م  #3اما مود املك

بالطاغية © اى نطفيانهم وكفرهم وقيل الطاغية الصحة الشديدة الجاوزه الل
ففالقوة وقيل الطاغية الفرقة اك عرفا الناقة فاهلكت قوم تود إلسبيهم

واما

| عفادهلكوا بريح صرصر  #اشدىيدةالصوت فاله.وب لها صرصرة وقبل
من الصم :الصعة او باردة
الباردة منالصر كاتهااتى كرر فها البرد وك فهى مرق نشد ردها ' 836

املنشراكانها الىكرد

فيا ارد وكم في

اى عتت على خزنتها فلميكن لهم عليها سيل وحاوزت اد والمقدار فلم بعرفو

تحرق :بشيدة ووه ار 0)8مدي

اك
الس اوفت عل ران ا

(مقدانة

تاكم)د (املحااقة ) وانماسميت الاقة لقائق الا
ادر
يماأ
ما الحاقة ) بول السساعة ماالساعة يجمه بذلك (و
نحق للمؤم نن باعانه الخنة

واتدى لاتكافن كا

النار(كذبت نود ) قوم

صا

( وعأد ) قوم هود (بالقار

شام الساعة وإاعا سمت القارعة لانها شرع لوبهم ( ثاناود فاهلكوا بالطاغية ) لطفيانهم وشركهما

وهال طفيانهم حملهم علا كدت حتىاهلكوا (واماعاد) قوم هفواده(لكوا برج صرصير )بود || ا
١

و 6١م تهظ انالمين ل

(سورة نَ 1

تضفوش
حل ألفين وال القدز ولك تكرن مخنافن ن

| وقراًناف لعيزلةو”لك من زلقته فزلق عزنته فزن وقرئ' ليزهةونك اى ليهلكونك
|  5لاسمعوا الذكر © اىالقر ا" اى شعث عل معاعة لفضهم و حسدثم #ؤوشواونانه ْ
أ

ذون»

ديرة فىامه والنفيرا عنةه #إوماهو الاذكرللعالمين © لماحننوه لاحل التران

|بين انهذ كرعام لايدركه ولايتعاطاه الامنكان اآلكنلاسعقلا وامبزهمرأيا  8عنالنى

صلىاتلعلاهلى عليه وسام *ن  0سورةالقام اعطاءالله ثوابالذين حسن للدتمالىا خلاتهم |

سورة الماقة مكية وايها احدى وخمسون »*

اينسيوته الى  0ن اذا سمءوه درا القر ان قالالله تهالى ردا عليهم  #وما هو
االعنى اله0

سن
 0الاذ 5شٍِللعالمين 10قال انعباس موعظة للمؤٌّ مين

به (ق)عن ا
امات لدان ان قرأعليه هذءالا

0
ا

سمقئه  1واذا استغسام فاغسلوا #اوعن 0

دواء

0

0
ب رفاعة

و(شّولون <)سدنًا على
ما اوتنت باهنلبو ء ليان
للجنون » ان مهدا لحنون
حيرة فاىعسه وسنفيرا عنه

(وماهو) اىالقر آن(الا
ورع)ظ ( لءالمين )
ذك

 2الحاقة 66اى الساعة او اطالة التى يحق وقوعها او التى تحقق فيا الامود اى
هذا النظر ماع القرآن وهو قوله  9لما سمعوا الذكر  #لانهم كانوا يكرهون
|ذلك اشد الكراهة ويحدون النظر اليه بالغضاء  7وبدّولون انه لنون  #اى

م

رقيةالمين هذمالا ية ( لما
عمو الذكر؟) -القرإن

الجن والانس يينى |
جنئوه لاجلالقر أنوما

األنقارلاموعظة للعالمين
فكيف حجنن ٠حناء عمثله

وقيل لماسمعموا الذكر اى
ذثره عليهالسلام وماهو

اى محمد عليه السلام الا

إن أامعاء

ذ كرشر لفعالمين فكوف
نسباليهالخنونواللهاعل

| بشت عنس كانت شول يارسولالله ان ولد حعفر تسمرع اليهمالعين افاسترىلهم قال

 0سوزة اطاقة اذى

لم“ملكان شو  3القدر  5نقته 00اذرحه الترمذى * قوله العين<ق اد

وحمسون ايةمكية 4
( سماللهالرحن الرحيم©

على فناد1 1 1كل مفى  9مخالفا فىنفسه ولايؤدى الى قلب حقيقة

( الماقة ) الساعةالواحية

اولا افساد دلبل فانه من#وزات العقول فاذا اخبرالشارع وقوعه وحب اعتقاده

(لماسععوا الذكر) قراءنك

ال
1ا

1ولانجوز تكذسه ومذهب اهل السئة ان العين انما شد
6 1

ل
الذى

ا

ا

فتؤارفيه 0

وتهلك عند مقابلة هذا

*

3

اذا00

0
3

دام

وذوله ا 5

القر ان (ويدّولون) يعنى
كار مكة (اله ) لعذون

حمدا ( نون ) مختنق

_  2وذيه دة0

 5وانهية قوية0

'ٍ لنسير سور ةاللاقة مكية وهى انان وحمسوزابة ا

ان فييك 0

« ومسو نكلة والف واربع وثلاثون حرفا *6

(الا ذكر)عظة (للعالمين)
لجن والانس -
توومنالسورةالتى

 1-1بلسياللهالرحمن الرحيم د م.

ْ ١قولهعنوجل  #اللاقة يعنى القيامة معبت حاقةمن االحلقثابت يعنى انها ثابتة

وحروفهاااف واربعمائة وثمانون © ( ياسلمارلحلمهنالرحيم © وباسناده

(وماهو) اراك

0

فيها الخحاقة وهىكلها مكية
آياتها حمسون اية وكلاتها

عن ان عباس فقيوله تعالى (.الحاقة

(وهومذموم)

معائب بزلتهلكنهرم فلي غيرمذموم ( فاحتباه ريه ( اصطفاه لدعائه وعدرة

 ١اليتكيلين لسقات الما (الميزءالتاسع والعشيرون 2٠482 [4-89 ولم.بق
هن المرساين والوجه

هوالاول لانه كسانلصرا
ونسا قله لقوله تعالىوان

) 0

لهزلةوقبلمن الاساء وق

اعلنامجار © وهو مذموم  #مليم مطارود عنالرة والكراءة وهو حال يعتمد

١

واجتبا رءيه © بان رد الوجى السه اواستناة
| عليها الجواب لانها المثفية دون النبذ ف ف

ان حع انه لميكن ندياقبل هذءالوقعة ##ؤسؤمله من الصالمين.##من الكاماينف الصلاح
يونس نالمرسلين اذابق | ان عصمة -من ان مل ماتركه اولى وفنه 'دلئل عل تخاق الاقتال وآلا 2>:ل000 3

الىالفلك المشحونالايات
و(ان يكادالذين كفروا

هم رسولالله صلىالل تهعالى عليه وسلم ان يدعو على تقيف وقيل باحد حين حل به

يزاقونك ببصأارهم ) ماحل فاراد ان يدعو عالمىنهزء.ين #9وان بكادالذينكفروا ليزلقونك بابصارهم ©
| أنه الخففة واللامدليلهاوالممنى انهملشدة عداوتهم منظرون الك شزرا محا

وبفهالياء مدثى ان مخففة

يكادون بزلون قدمك ويرمونك منقواهم نظرالىنظرا يكاديصمرعى اى لوامكنه

املنثقيلةواللامعلها زلقه أ

منظره لممرع لفعله او انهميكادون يصدو نك بالعين اذ روى انه كآن فى بى اسدا

وازلقه ازاله عنمكانهاى

عيانون فاراد بعضهم ان يعين رسولالله صلى الله تعالى عليهوسام فت وفىاطديث

التكقان م شبادة
نظرهم اليك شزرا بعيون

اره
صلو
اننيزي
بوةا
كعدا
ال

لطرح بالفضاء من ؛طنالحوت عاللىارض #لوهو مذموم © اىيذم وبلام لذب
وقيل فىمعنى الااية لولاتداركته نعمة منربه لبتى فىبطنالحوت الى يومالقيامة ت
شد بعراءالقيامة اى بارضها وفضاءا فان قلت هل يدل قوله وهو هذهوم علىكو ن

عن مكانك او بلعترلد

كانفاعلا للذنب قلت الجواب عنه نمْثلاثة اوحه احدها انكلة لولا دلت على ال
لممحصل منه مابوجب الذم الثانى لعلالمراد منه ترك الافضل فان حسنات الابراق

لشدةحنقهم عليك وكانت
العين فىنى اسد فكان

سباات المقربين الثالثامل ا هلذوهاقسة كانت ققلالنيوة يدل عله ثوله 31

الرجل منهم جوع ثلاثة

ذاجتباءره تهوالفاءالتعقنب اى اصطفاه ورد عليه الوحى وشفعه فىقومه «وطيل

ايام فلا عر به دُئْ فيةقول

املنصالمين »©اى الندين ق*وله تعالى  8وان يكادالذن كفروا لزلقونك

ولاسات
فيه1لمكيو ا ا

بإبصارهم و©ذلك انالكفار ارادوا انيصيوا النى صلىالله عليهوسم الميتظرك

(ريد بعضص 'العيانين على

قريش اليه وقالوا مارأسنا مثله ولا مثل ححجه وقبلكانت العين فىينى اسد جتى إلا
كانت الناقة اوالبقرة لر باحدهم 'فيعاينها ثيقمول لجاريته خذى المكتل والدراهم

ان شول فىر_-ولالله
دلىالله مثل ذلك فقال
فالئينا بلحم منلمهذه فا تبرح حتى تفع بالموت فشحر وقبل كان رجل من العربأ
لم ار كاليوم مثله رحلا
| يمكث لاا كل يومين او ثلاثة ثمبرفع جائب خيائه مربهالابل فيقول لم اركاليوم

فعص_«الله .ن#ذلك وفى |ابلا ولا عَكًا احسن منهذه فا :ذهب الا قليلا حتى سقط ماعناه فأل الكفار
الحديث العين حدق وان | هذا الرجل إنيصيب رسولاللهصلالله عليه وم بالعين ويطعل به مثل ذفلمصكمالله
العين لتدخل امل القدر

| نيه صلى اللهعليه وسلم واتزل وان كادالذين كفروا ليزلقويك بإبصارهم قال ابن

والرجل!!ةبروءعن الحسن

عباس معناه سنفذويك وقيل يصدونك بعونهم م لصدب الءخان بعيئة مالجيه وقيل

على الصوراء ( وهو

يصرعونك وقيل يصرفودك عماانت عليهمنتباء خ الرسالةوانمااراد اهمبطر(

اليك اقذارأتآل
تقر ان نظرا شديدا بالعداوة والبغخاء كاد سقطك ومله وا

م(داملوأمج”اءر)ية)ملوملاسملدنناةت | نظر الى نقلرا يكاد يصرعتى أو كاد هلكى بدل عل حمةهنذا المى إن 70
ره بالتوبة ( مله من الصاطين ) من المرسلين ( .وان كاد الذين كنقؤوا ) ,كفار ابكة
( ليزلقونك ) ليدمرعونك (بابصارعم) وشّال يعينونك بأعينهم

ات 0

ةمو انسيناهمشكرها قال عليهالسلام ارات
الابتمرو د سدراجق لكلا جددوا معصيةن دعدنمله
عبد وهومقيم على معصيئه فاعلمأنهمس تدرج وتلا الا نبهه (واملىلهم) واماهم ) ان كدئى ان
لللالىنعمعلى

كثان سسا لاهلاك والاضل
لآق شفدكيىاحاته وكمكنه كذاكاسعاه استدراجا لكونه فىصورة الكيد .ح

إنمعنىالكيد والمكر والاستدراج هو الاخذ هنجهةالامن ولايجوز انلعىالله كاندا وماكرا ومستدرحا
(ثقلون ) فلايؤمنون اسستفهام عمنى
على ليسغ الرنسالة  1انهم من مغرم ) غمسامة م

) آم 6

اللفى اىلست تطلب احرا على -ر و6 "0ه الغ الوحجى ١سورة ن؟ فيثقلذلك فيقنموا لذلك (ام
عندهم الغيب) اى الوح
لهم عل لىلؤمنينف واملىلهم  6وا يل م لإانكيدى ملياني©دفع بشئ
آنا سم العامة اشتدراتا بالكد لاله ففصورته 23ام تألماجرا © على الارشاد احفوظعنداجمهور (فهم
ايكون ) مه ماف را

ونم ممغنرم  6منغراءة  9مثقلون  بحماها فعرضون عنك #9ام عندهم

به ( فاصير لحم ريك )

ءعلتك
| االغليبل©وح او الغبيات  9فهمبكتبون ©منه ماشكيوق ولوق و
 ١ف فاصير كم ريك © وهو امه-الهم وتأخيرنصرنك عليهم  9ولاتككنصاحب
هقنر ك#ناامراو.
ووت
سىاس ل
اهوت ونس١ ناك سراداذ
غيظا املنشصجرة قتبتلى سلا 8لولاانتداركه نعمة رمبنه © يعنى التوفيق للتوبة
5ك

(وقبولها وحسن ندكيرالفم ل للفصل وقرى'

ا يا

وهو انهاأهم وناتر
تصرنك عليهسم لانهم
وان امه لوا لى موماوا

(ولاتكنكصاحب اهوت)

علىححكابة

سللياهمفى ااجلة
كبوناسع

| الخال الماضية بممنى لولا انكان عَال فيه تتداركه ف لنبذ بالعراء ©بالارض الخالية

والغضب على القوم <تى

|ذبو اذنيا جددنا لهم لعمة و اادج الاستففار والتوبة وهذا هو الاستدراج
ا
ا لام حسيونه تفضيلالهم على المؤمنين وهوف الحقيقة اسهيلباكهم فعلىالعيد المسلم

لانسّلى بلا والوقف
على الحوت لان اذ لس

آذا تخددت عنده نعمةانشابلها بالشكر واذا اذنب ذنما ان يعاحله بالاستغفار والتوية

بظرفى ١اتشدمه اذ النداء

|  9واملىاهم * أىامهلهم واطيل لهم المدة وقبل معناه امهاهم الىالموت فالا اعاجاهم

طاعة فلا ينهى عنه بل

|بإلعقوبة ##اكندى متين * اى غذابى شديد وقبلالكيد ضرب من الاحتيسال
لنابمسنتىدراج المؤدى.الاىلعذاب #ام تسألهم اجرا  64اى علىتميليغ
فاكو
امة والممنى اتطلبمهم اجرافيئقل
سمه
ا
حل الغرامات فىاموالهم فيشبطهم ذلك عنالايمان 89ام عندهمالغيب فهم
 "3اى 0
ون

اع0

مفعول محذوف اىاذكر
(اذثادى) دعا ريه فبطن

الحوت بلا اله الاانت

عابت إن كن تل
الظالمين ( وهومكظوم )

الحذوظ فهميكتبون مئه ماالحكمو ن ه وهو استفهام

 9فاصير 1كم ريك  #اى اصبر عالذىاهم لقضاء ربك قيل انه

ملوء غيظلاا منكظمالسقاء

ظ سوحن ةبالسيف  8ولاتك 3فىالشهر والجإة  9كصاحب الحوت  #يعنى بونس
0

.

تراس كادخا فيط ارك قارح كوم

#اى تملوء غرا

الؤاولااننداركه أممة.نربه  #اى حين رحمه وتاب عا حلم

ا

ُُ

ا

باحابة ا

اذاملا م(لولاان دارك

وقولعدذره

ادا
0 01

تعمةٌ ) رحمة ( من ريه )

لت
|

دن

اى اولا انالله العم عليه

)فضاء
(لعراءبال
ن الحوت با

انشءرون فاهلك ماللفىيوم وللةوكانوا خمسةنفر (واملىلهم) امهلهم (ا  1مداخ خوور (امتسألهى)

ؤآل

غ)رمرنم ( مثقلون ) الاجابة ( امعندهمالغيب)
 2جعلاورزقااعلاىبمان (فهم مانملغرم

 1للوح الحذوظ ( فهمبكتبون) منه مايخاصعونك (فاصير لحكم ربك ) عتلمىليغ رسالة ربك وبال ارض َضاء

1

حب
ا(
صلله
كميا
(لاتكن ) ضحجورا ضيق القلب فىا
يك و

زرخ كغير يونس بن متى ( اذنادى )دعا ريه

ف أىنالحوت ( وهومكظوم) تجهؤد مقموم (اولاانتذاركه نعمةمنربه) رحمة منريه ( لنيذ ) لطرح (بالعراء»

( ويدعون )اىاللكفارئمة ا(لىالجود ل)اتكلنا ولكن تو خاعلى را
لان ظهورهم تصيركميأصى اليردق

فىحال خشوع

اى بدعون

( إلىالسوور ) 0

اذيك شرا عن جود

عند الخفضو الرفمكه

ذلية حال من القعير فبدعون ١5صارهم

ابصارهم ( رهقهم ذل ) يغشاهم ار

ل

4

( رهم

(قلابة 0

:

وقدكانوا بدعون ( عل الس  0ا

اللاي

فلو

أىوهم اداء ؤلال9 2

 3وبدعون إلىالسهووو  7رما  0ركهم السهود ان كان اليوم لوم القيامة

فذ(رنى ) هال ذرنى

او يدعون الى الصلوات لاوقائها كااننت وقت النزع ظٍِ فلاب تطيعون 2

واناة .ىاكللة الى قال

 .لذهاب وقته او زوالالقدرة عله  8خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة  6تطقهم ذاة
ث*فيىا او زمان الصمة هويهم سالمون ©
د#
لود
وقدكانوا يدعون الاىال

معطوق على المفعول او

كذب نهدا الحديث » كله الى ذنى
متمكنون منه ماو العلل فيه  #فذرنى وبمن

كس0
كت( ر

مفعو لمعه( هذا الحديث)
بالقر أن والمراد كلاصيه  .وازدياددالعنة فيمن حيث لايعلمون انه استدراج وهوالانعامعليهم لانهم

كفك  0ده تدرجهم  304سندنيهم من العذاب درحة درحةبالامهال واداءة الحئة

الى وخل بتى ونه فال

عالم بمايشيقى انبعل به
مطيقله فلاتشتغل قلبك

بشأنهوتوكل علىفالىانتقام
اللشميلة رساولاف
صلى اللهعليهو-م ومهديد
للمكذبين( خستدر <هم)

سند نهممن العذابدرحة
م10

المؤمئين لمنذر فها خيرا اىصاحب خير و*قولهتءالى شفعت الملائكة هو نفع الوا
وشفع الابيون وشفع المؤمنون ولم سق الاارح الراحمين فيقبض قضة.منالناريرج

منها قوما لميعملوا خيرا قط هؤلاء اهلمذين معهم محردالامان فقط ولم يعماوآ
خبرا قط ونفردالله تعالى بعلم تمكانهالةلوب ذالرحمة لمن ليس عنده الاجرد الابعان

| فقط وممنى قيض قبغة اجىجامعة » قوله قدعادوا حمما اى صاروا كمافيلق.
ؤلؤ اى فىالصفا
ل جلون
اخر
كله
| فىنهر فىافواه الخة جمع فوهة وهى اولالهر ٠ قو
0
| فرقاهم ا قل معناه انه يعاق فى رقابهم اشياء هن ذهب أو غير ذت ى

| يعرقون بها وابنه أعر * قوله تعالى ِِويدعون الى الور فلا ستطغون'

كنا ا0ع اسن العديبسة | السصهود ينى اكير والنافقين تصير اصلابهم كصياصى البقر اوكصفية ىذا1
بورطه فيه

تنتطكون لسري  8خاشعة انصارهم  0ذلة  7وذلك ان المؤمنين برفءون

واستدر اج اللتهعالىالعصاة

رؤسهم من السهجوى ووجوههم اشد بياضا من الج وقد علاها النور واللهاءوة و

رازن الك واللمة

واجوءالكقار والمنافقين ويقشاهم ذل وخسسران وندامة ك8اوقندوا .دعو إلا

فدرحة حى

فاون رزق ان ذريمة |) السهود » بن ف دىاازلماكانيدعون الىالصلاة الكتوبة بالاذان والاقاءا
الىاتداد الفاض لمن ' .وذلك انهمكانواإسمعون على الصلاة حىعلىالفلا فلا يبون رهم سالمون©
أ
حيث لالعلون) بالية !ا

1

00
سويد 0 0

تعد ماقالوا والله ردئ

انهمكانوا.يدعو ن الىالصلاة وهم احاء فلا  | 0قال كع الاحبار واد

نجل ف فذر
ماتزلت هاذءلالاافبىةالذن افون عن الماعة © قولهع و
«دنزيكنببهذا الحديث © اىدعنى والمكذيين الا وخل ين ويينهمولانثة

ماكنامطر كوو اانا * لبكبهم وكلهم الى فانى ١كفيك اياهم  3ساستدرجهم  4اى سنأخذهم,,اهناب ظ

ف(لابستطءون )السجود | دن ح ديثلا لون  8ف.ذبوا يوم بدر بالقتلوالاسر وقيل فمنتى الاية كل
ووبشيتاصلامبمكا لصياصى مثل حصون الحديد”امه ابصارهم )ذايلةإصاراقرون دص

خيرا ت(رهقهم ذلة ) تعلوهمكابة وكسوف وهوالسواد عالوجوء ( وقدكنوا يدعون ) فىالدما(1لام
الىالخضوع لله بالتوحيد فمخلضعواافله بالتوحيد (وهمساللون) احاء معافون ( فذرنى ) مدايكذ
بهذا الحديث ) باهذلاكتاب (سنستدرجهم) متتاخدذهم ن!ناىلستهرئين نالقران منحك ااا |

:

(السورة 4

د ففتاتة

عنالنى صلىالله عليه وسم وهو ما روىاعن ابى مومى الاشعرى رضوالله عنه

عنالنى صلىالله عليهوسل قفوىله بوم بكشف عن ساق قال نور عظم يرون له
سحجدا تفرد به روح بن جناج عن مولى عمر بن عبدالعزيز وهو شاى يىبأاحاديث

متكرة ليتاابع عايها وموالى عمر عببندالعزيز كثيرون ففى اسناده مجهول ايضا
[ؤقال ابن فورك ومعتى ذلك هو مالتجدد للمؤمن عند رؤيةالله تعالى ن٠الفوائد

لالطاف قالاقاضى عياض وقد يكن الساق علامة ننته .وب نالمؤمين من ظهوار

٠ماعة هن الملاككة على"خلقة عظيمة وقد تكون أساقا مخلوقة جملها اللهتعالى علامة
لفزن
| اللْمَوْمنِينَ خارحة عانلسوق العتادة وقيل مناه اكش
'وماكان غلبعلى عقولهم من الاهوال ا

وازالة الرعب عم

حيائد نفو هم عند ذَلاق وببلى

 1الله لهم فذرون معدا قال الأطابى وهذهالرؤية فى هذا المقام يومالق.امة غير الرؤية

ا|لتى'هى فىالنة_لكرامة اولياءالله وانماهذء الرؤيةامتحاناللهامباده ٠ وقوله فلا ببق

 ٠منكان لد لله تعالى هن تلقاء نفسه الا اذنالله له فاىمود ولاسق منكان سعد

لود مان مناللهتعالى
الغاتار ديااءلاجمل الله ظهره طبقة واحدة هاذا
لاد ومع طبقة واحدة اىفقارة واحد :كالصفصةفلاهدر علىالسمجود ٠ وقوله

1م يرفعون رؤسهم وقد تحول فى صورته_التى رأوه فيهالاول مرة معناه ثم برفمون
,رؤسهم وقد ازال المانع لهم رمؤنيته و#لى لهم فيقولون انت ربنا ٠ وقوله ثم
رلىجهنما
يضضربا 1لع ع
 ١امات وقل نضمها ء 1

تالجم وكيرها لغتانوهوالصراط ولاحلشفاعة
أرمقاة و

جناي وبؤذن فا ٠قوله دحض

فالاقدام ولا نشت »٠ قولهنه خطاطيف جع خطاف وهوالذى
 /صزلة اى تزاق ه

 ١مخطفالثى؛  ٠وكلاليب جمع كلوب وهو الديدة التى يثلق ما اللعم والحسك
 1الذى شال له السعدان نبت له شوك عظيم هن كل خانت * قولهقاج مسيم وعؤذدوش
اسل

ومكر دس فى نارجوم معناه انهم  3افا قسم  0قنلنااله شئء اصلا

وقم خدش ثمبرسل فبخلص وقسم كردس اى بلقى وس_قط فى حجهتم وفى هذا

اباتالسراط وهو مذهب اهلالسئة واهلاق وهو جسر يمل علىءآن جهنم
وهوارق مانلشعر واحد ١ نالسيف فيمر عليهاللاس كلهم فااؤمنون ##ون على

احسب منازلهم واعمالهم زوالادرون اسحةطوناقى حم اعاذثاالله منها ومعنى
مناث_ دواو مئين الله يومالقيامة لاذوانهم الذين فىالاار 0

 ٠وجدتم 0

0ل

لهم© وقوله قن

قفار كن على وان ذرء قال

ضيل معنىالخيراليقين قالواسج أننمكاء نوراد عسل جرد
7لاض غناق

الامان لا انلابمانالدى ظو التصديق اناا وذاقا يكون ماذكير راين] علية هن
ل صا وذ كر فىوعمل ناعم لالقلب .منشفقة على مسكين او خوف مناه
.تعالى او نية صادقة ومثقال الذرة مثل لاقل اير لان ذلك اقل المقادير وقول
 2قا وخا  94سس

7
(الجزءالتاسع والعمشرون؟

1

|

د السدةاة

فيقول اناربكفميةولون تموذباهه منك هذا مكاننا حتى باننا ربا فاذا حاء عاة '
فيأتيهمالَ فصىورثه

التى عرفون فقول انا ربكم فولون انت رما فدعونه
احاديث

قالالشيج محىالدين النووى ر حمهالله وغيره 0 5هذا الحدبث 0

الصفات واعظمها وللعلاء فيه و فى امثاله قولان*احدها وهو قول معظم الساف

اوكلهم انهلايتكلم فمعىناها بل بقولون يجب علينا انؤنمن بها  0ان له

معنى ليق خلال الله تعالى وعظمته امعتعقادنا الجازم انالله تعالى لكيثسله شىء
والّه طء عنالجسم والانتقال والتحيز ف<ىهة وعن سائر صفات اللوقين وها
ملنمتكلمين واختاره جماعة هن محققهم وهو اسام وقا
القول هو مذهب جماعة ا

الحظانى هذا الحديث تميب القول فه شيو خنا فاجروه علىظاهى لفظه و»لكمشفوا

عن باطن معناه على نو مذههم فىالتوقف عن تفسير كلمالاحيط العامبكنهه
منهذا اللاب*والقول الثانتى وهو مذهب معظم المتكلمين انمال

علىاا

بها على حسب مواقعها وانها وغ تأوبلها لمنكان مناهله فعلى هذا المذهب غَا
فى قوله صلىاللهعليه وسلم فأتيهمالله انالاتيان عبارة عن رؤيتهم اياء لان العادة
ان هنغاب عغنعره لا عكنه رؤته ابلاالامان فعير بالاسان واخىاء هناءنالرؤية

حازا وقول الاتيان فل منافعال الله تالى ماه اثيانا وقيل المراد انه ال
وهذا الوجه ابه عندى بالحديث قال
بيهم بعض ملائكته قال 0

صىورة التى انكروها منمات اللدوا'
اءهلم ف
ويكون هذا الملك هوالذى حا
الظاهرة على الملك والخلوق قال او يكون معناه تبراهمالله فى صودة اى يصور
ويظهر لهم هن دور اكه

ومخلوقانه التى لاتك.ه صفات الا له أعتبرم وهذا

ار راامتحان المؤمئين فاذا قاللهم هذا الملك ااوهلذصهورة اناربكمرأوا ع
علامة ٠ن علامات اللوقات مما شكرونه ولعلون بذلك انه ليس ربهم تمدو
بالله مئه واما قوله ص_لىالله عليه وسلل فيأشهمالل فوىرصنه التى يعرفون .فالمراد

بالصورة هنا الصفة ومعناء فتتحلى الله تعالى الهم فىالصفة التى لعلو نها ويعرفوته ها
واءا عرفوه بصفته وانلم تكن تقدمت لهم رؤية له سخانه وتوالى لانهم على هذه

الصفة برونه لايشيه شيأ من مخلوقاته وقد علوا انه لايشيه شيأ من عذلوقانه فيعلون

بذلك انه ربهم فيقولون انت ربف! وائما عبر اعلنصفة بالصورة لمشابهتها اياه
ولحانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة وقوله فىيحديث انى-ءرد اتاهم ربالعالمر
قّ أك

صوره ا

اي

فما مءى

1

للمؤمنين وهى انه لايش,ه شئ 0

فها

اى علوها وض

صلقئه

المعلومة

بالله مننك الاانئشسمراكبااسلهتعاذوا م

فناق وفى دواي
.أو) علد ناما اراقاهفهاتمك با
قذنتامناء .من كونهمط
للعذارى كش ف.رءنا عؤساقه ذكر هذمالرواية السهق فىاكلتااسبماء والناة
قال ابو سليمان الخطابى تحتمل ان يكون معنى قوله يكشت رينا عن ساقة أى ©
قدرته التى تكدف عنالشدة وضضبط بكدف لفعالياء وها وقد تقدم تفسير

كالسا يوفل المراد /السكاق بوعدا كا لك نور عظيم و ورد ذلك ع تِ

عن"
(
05
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جزل مس وس

و طوؤرة 4 3

0

لانسان وسكيره للتهويل او للتعظيم وقرى' تكشف بالتاء على بناء الفاعلاوالمفعول
الفعل لاساعة اوالخال

| ناوه فها اؤل رة فقال انا ربك فبقولون الت وبا ثميضرب الجسر على
و>لالشفاعة وشولون اللهم سيم سل قبل يار سول الله وها الجسر قال دحض

لاق تطاطيف وكلاليب :وحسكة تكون جد فيها شوكة قال ,لهسا السعدان
#راللؤءنون كطر فالعين وكالبرق وكالريح وكالطير وكاحاويدالخيل والركاب فناج
خسنل

وددوش مسرس ل ومكدوسن فثار حهم حتى اذا خلص المؤمنون منالنار
ع

فوالذى نفسى بيده مامن احد متكمباشد منا شدلله فىاستقصاء الحق مالنمؤمئين لله

يومالقيامة لاخوانهم الذذن فىالنار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون
ون فيقال لهماخرجوا عمرنفتم ترم صورهم علىالنار أيخرجون خلقا
15يرا قد اخذتالنار

الى لصف

0
ساقيه والى ركه م

رما مابق فها احد

كا تقولللاقطم الشحيبح

ارحعوا ذن وجدم فىقلبه مثقال دنار من خير فاخر<وه

ةلوالاغل
دغلثولمة و
يمم
بد

فرجون خلتاكثيرا تمبقولون رابلم نذر فيا احدا تمن امرئنا بهثشمول

وانما هو كناية عانلل

 ١اض تا  4فقول

واما منشيه فلضيقعطنه

ندتم فى
ق+
|ثوملون دبنالم نذرفيها مامنيتنا احدا ثمشول ارجعوا و
ش

وكلة نظره ىعم البان

لبه مثقال ذرة خمينر فاخرجوه خرجون خلقاكثيرا ثمشولون دينا لمنذر فيها ولو كان الامس م زعم
اوكان ابوسعيد سول انلم تصدقونى بهذاالحديث فاقروًا انشئتم انالله لايظام

نة يضاعفها وبؤت من لدنهاحرا عظيما فيقولالله عنوحل
حنستك
مثقال ذرة وا
كاللاتك  0البيون0
شُقَىت

فيقبص 5قبضة

ا

ْ يقاللخر اللياة رونك تمخرجالحية مفيىل  0ألاترونها 7

عر أوالىالشتجر ما كوق الى التعسن اصفر'اق اضر وما يكون مها الى

عتقاءالله الذن

ادخاهم اللهالحنة لغبر عمل عملوه ولاخير قدموه 2حم شول

ادخلوا

اكنة رفأاعموه ففهيولقكوملون ربنا اعطيتنا مالم تعط احدا منالعالين فيقول
0ندى حل من خا  0000اى دئَال
 2ع

فقول رضاى

فصل فشرح الفاظ الحديث وما يتعلق به
امدف

وما0

اسيا 00

عليها م

كا 00

* لكاي

المشيه لكان من حق

الساق ان يعرف لاما
ا

معهودة

ده

وال عن
شديد فظيع ش
علامة بذهم ودسن دم

(الجز التاسعوالمثمرون"

سو وعم ]يه

ونصعب الخطب وكشف الاق مل فذىلك واصله نث_مير الخدرات عن سوقهن

افلىهرب قال حاتم
اخو الحرب انعضت به الحرب عضها © وان شمرثعنساتهااللرن|7700
لقجر وساوا
اويوم كدف عانصلالامص وحقيقته حيث صيرعيانا مستعار مناسا
فول الشاعس

سن لنا قومك ضربالاعناق * وقامت الحرب ينا على ساق

ثمقال ابنعباس هوبومكرب وشدة وانشد ااهللغة ابانا فىهذا المعنى فنهاماانشده 
ابو عبيدة لقيس بن زهير
ئ
فانمرت لك عن ساقها © فدنها ربع ولاتسام

يا لو
2ذا  0و
الآرن سا الطراف منآل عازن  2#اأشذارت ا

يوم يكشف عن ساق
ل اختصالاض وضفب
الكت

ى ولاساق

ولكنكنى به اعلنشدة
لاني انا اسلا نفة

كشفوا عنالساق وهذا

عن اكماسنوا فىعمىمنه

افلىدنيا وشّال عن اص

1
١

كد كفل هذا فىالكلام العرب حتى صار كالمثل للامص العظم الشديد (( 3
عن ابى سعيدالخدرى رضىالله عنه ان ناسا فاىزلمننى صلى اللهعليه و قالوا

يارسولالله هل نرى ربنا بومالقيامة قال رسولالله صسلىاللهعليه وسلم نعم هل
تضارون فىرؤيةالشعس بالظهيرة دوا لدس معها سحاب وهل تضارون فىرؤيةالقمرا'

لبلةالبدر دوا لدس فحااب قالوا لايارسولالله قال ماتضارون فرىؤيةالله يوم |
القيامة الاما تضارون فىرؤية احدهما اذاكان يومالقيامة اذن مؤذن ليتعكل امها
ماكانت تعد فلاسق احد كان يعد غيرالله منالاصنام والانصاب الا يتساقطول
71
ف النارحتى اذا لموسق املناكان يعبدالله منبر وفاجرو وغير اهللكتاب فتدعى |
الهود فيقاللهم ماكتتم تعسدون قالوا كنا نعبدعنيرابنالله فيقال كذجم م ااتخذالت
من صاحية ولاولد قاد امون قالوا عطشنا يارنا واسقنا فار 17الاردون'

هطامبعضا اتطون قاد م تد اىتمار 2ى
المشرون الىالناركانها سبراعبضيح
فيقاللهم مكناتم تعبدون قالوا كنا نبدالمسشيع إبنالله فيقال لهمكذيم تحاف
مصناحة ولاولد فيقاللهم ماذامغون فيقولون عطثنا يارينافاسقئا فدشار الهم الا

دون

و 0الى جهنم كام| سراب حطم نعءضها بعضا فيتساقطون فىالنار ىا

ا اذالى بق الا من كأن لد اللهدنبر وفاجر الهم ربالعالمين ادق

صوره ة هن الى

راواه قنهنا قال قاذ نارون تتبسعكلامة مكانت تعد قالوا يارينا فارقنا النامر
فىالديا افقر ماكنااليهمولى نصاحهم فيقول اناريكمفيقولون نعو ذذ اللهمنك
دن يليانقدول هل هن
لاتشعرك بالل شيا مين اوثلانا حتى نمضي لا إ
ويه  3فتعرقونه ما فيقولون نعمفكشف عن ساق قاذ ]منكان ل-عجدلله من

تلقاء نفسه الا اذناللهله بالححجود ولاستق منكان للد اتقاء ورياء الاجعلالله ظهره 
طيقة دك

اراد أن عد حر على قفاه ْمبرقءون رؤسهم وقد ول ففصوره '

(الى )ا

ها مختارونهو نشهوتدلكم والاصل بدرسون انلكم ٠اتعخيرون لفح ان لاله مدروس لوقوع الدرس عليه وائما
ا ت اللام فىخيرها ووز
الى

انيكون حكا4,ة لالمدروس م هوكقوله كك  6عايه فالا خرن سللام على توح

واختاره اخذ 0

لكايعانعلينا) عهود كد

||لقيامة) جالفة اىانهتااغذلك_4 -
ان لكم ماتختارونه

بالاعان

 1الغة ( أءعت اعان

و -علق

) الىنوم

الوم ونتبى اليه وافرة ( -ودة ن ) لمتبطل منها يمين الى
ان حصل المقسم عليه دن

وتشتهونه واصله ان لك بالج لانه المدروس قلمسا حء باللام

رفىف
ظلقدر
لوبال
احكما
الت

| كت ووز أنيكون حكابة للمذزو سن اواستئنانا وانلحنىء والكتاره اذ خيره

الإ املكم ايمان علينا © عهود مؤكدة .بالإبمان ب#إ3لفة © متناهية فىالتوكد

اى نهاهنمّة ىمعلناالى

وقرئت بالنصب على الال والعامل فيها ا<د الظرفين  8الى بوم القاءة © متملق
بالقدر فى لكم اى ثابئة لكم علينا الى بوم القيامة لامخرج عن عهدتها <تى '

ايلوقميامة تلماخرج عن
عهدتها الا بوممذ اذا

كنا

وم امبوالغة لك لماتلنبلغذلك اليوم  9ان لكملتاحكمون © جواب
للك
فاىذ

كمون ( النكم لما

القسم لان ممنى ام لكمايمان 3ام افتينا ل ل سلهم أيهم بذلك زعيم © بذلك

محكمون ) به لانفسكم

الحكمقائمبدعيه ويصححه فواملكم شركاء 9يشاركونهم فىهذاالقول #8فلأنوا

وهو جواب القسم لان

شمرركائهم ان كانوا صادقين  6فىدعواهم اذ لااقل املنتقايد وقد نيه سحانه فىهذه

منى املكم ابمان علينا

|ال ياات علىأفى جميعمامكن ان نشبوا به منعقل اونقل يدل عليه لاستكقاق اووعد

ام اقسعنالكم بايمان مغاظة

او مخض نايد على التربيب شيها على صرائب النظر وتزسفا لما لاسدد له وقيل المعنى

متناهيةفى!!:وكد (سلهم)

|املهم شبركاء٠ يجعلونهم مثل المؤمنين فاىلا خرة كانه .ااننى انتكون التسوية املنله

كهم)
ل(ام
ذركين
بلمشس
ا اى
(عم )كفل
الحكم ذ
بإنه يكون ذلك (املهم
شركاء) اى ناس يشاركونهم

ت|اينف بهذا ان تكونمما يشمركونالله به9بوميكشف عنساق 6#يوم يشتدالا
| الى اعان علننا بالغة 4معثاه الكمعهود ومواشيق  2ة عاهدنا 5علها

|ستو نقتم امنا ا©لى يومالقيامة  #اى لاتنقطع تلك الايمان والعهود الى بوم
فا
القيامة  9انلك * اى فذىلك المهد #9لم تاحكمون © اى .لانفس كم مانير

فىهذا القول ويذهون

.والكرامة عندالله تعالى ثم قالالله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس 9ن سلهم ايهم

مذههم فله ( فدأنوا

| بذلك زعم »* اىامهمكفيل لهمبلاهنم فىالاخرةماللمسلمين  #ام 4 7
0ك اهشركاءيماحنوا صلون شركاء وانما اضاف الششركااءليهم لالمهمهم
لداوها شركاء نه وتلل معى شركاء شهداء يشهدون إصدق ما ادعوء  99فايانوا

بشركام

ان عباس هو اشد ساعة فىالقيامة :تقولالعرب للرجل اذا وقع فىامعظم فنظيع |
ا يحتاج فيه الى الجد ومقاساة الشدة شمر عن ساقك اذاقام فىذلك الامى وبال اذا
[اشتد هص

|فقال اذ اخنى

اتمونفالا 5 +

 (١ليو إشركائهم0

اام 0

د

0 7

لالم لهم هذا ولا
إسب اعدهم عليه كا انه

لكات لهمطق به
ولا عهدلهم بهعتهالله

ولا زعيملهم تمن لهم

كشف
يوم
م|ن|الله بهذا (ب

عليكم ثئ هنالقر كك ذاتغوه .فىالشعر فاه ديوان العرب اما سعستم |

ندة
فيأنوا اواذ كر معو | والمهودءلى ازالكشفء نالساق عبارة ع٠ش

انكانواصادقين)

ففدعواهم يعنىان احدا

ْالشركلي انكانوا صادقين © اىفىدعواهم  #9بومكشف * اى فليأنوابشركانم
©ى عن امسفظيع شديد قا |ل
ف|هذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم «وعن ساق» ا

اهرب كشف تت الحرب عن ساف وَسَْكل ابن عساس عن هذه ال3

واعطئتلا

عن-اق ) نسااصلظارف

امسوصءوبة الخطبقدنى

00 0 3

ا

ار1
من هدهالْنة ( آناالى رمنا راغيون

) طاابون مه

الذير راحءون

لعفوه

عن

ماهد نابوا ايدلوا

ابنمسعود راضلىله عبنلهقى انهم اخلصوا فابدلهم بها حنة شسعى الميوان فيا عنب حمل البغلمنهعنقودا
ذرناه منَعِداتٍ الدنيا لنسلك سبيلهم (ولعذابالا خرة اكبر
(ذلك المذاب) اىمثل ذلك العذاب الذى ك
ك

اعظم منه ( لوكانوالون ) ما 0ماشغى الى هاذلاعذاب ثذكمرماعنده لالمؤمنين فقال(انللمتقين) عنالشمر
(جمل المسزي
مخلاف جنات الدنأيافن
 5النعيم) جنات اه0
عد 0
نحمنطى
و 08لوكان ماشول د حقا ت
 رمين) استفهاماتكار (اليز«الناسعوالعشسرونا على قووارح2ل
حا
فىالاخرة خيرا ما بععطى ا بالخطئة وقد روى انهم ابدلوا  1منهاوقرئ' سدالتا الخقيف إلى رن
 3ومن 7

0

راغيون يِراون

العفو طاليون الخبر وللل لانتهاء الرغنة او لتضمئها معنى الرجوع

#ذلك العذاب * مثل ذلكالعذاب الذى بلونا به اهل مكة واداب النة العذاب
فقيللهم انيف فاط © | ك
خاضاء .
 ١السلا
الدعلك 0
| افلدنا و9ل8يذاب :الابكرةاكير  1اعظم منسه « وكاو | يلعلاموحنت©رزول
3
1

01
١

0

 ٠ ---عما يؤديهم الى العذاب م ذا للمثقين عند هم

ٌلم 0
7

,

00

 0ا  9ا ١ل
ا ٠ ممفوض اليكم
حتى نحكموا فيه ما شنم
ف(يه بدرسون) ترون
فاىذللككتاب ( انأكم
فنه لخمايرون ) اى ان

نة ( انا الورينا
لذه
مانه
زاغون ) رغنتنا الىالله

(كذلكالعذاب) فالىدنيا
ان منع حقالله من ماله

.رةة اوىجو إن القدسن
 8فالاذ

جنات العُم © جنات ليسفيها الا التتعم االص  9افتمعل المسلمين كارمين ©
2

لقول

الكفرة

اقواون
مانوي
فانهك

عع انا
ان

م

1

2

2د

وهمن

همه

بفشاونا بلككون اجسن حالامتهمكانم عليهفالدتيا #مال كف كير
النفات فيهيجبمن حكمهمواستبعاد ل وهاشعار لسادرسنا جلالتكولعو ا
 0ام لككتماب © املنسعاء ف فيه تدرسون» تقراون  9ان كمفيهلاتخيرون
انا الهرمنا راغبون© قال ابنمسعود بلقى انال 7قوم اخلصوًا وعرفالله ماهلمصانداقا.
فابدلهم بها جنة غَاللها الميوان فيا عنب تحمل البغل منه عنقودا قالالله تعالى.

 9كذلك العذاب * اى كفعلنا مهم نفعل يتمعندى حدودنا وخالف امنا موقا

ذلك كنار مكةعت قالالى فلولعذابالآ خرةكبر اوكانوا يلون #0
+زللمتقين عندرمهمجناتالنعيم © اى عند
| اخبر ابعادالله للمتقين فقال تعالى ا
.رة ولا تراك اه بهقالالمشسركون انا نعطىفىالاخرةافضل مم
دوم فالا خ

آعطون فقاالللتقهعكاذلبىراللمشسركين و أفضماللمسلمين كالجرمين © يعنى االنتسوية

بينالمسم والحرم غيرجائزة فكيف يكون افضل اويعطى افضل منه ولما قال تعالل

كاكان لهم حرق البستان ذلك على سبيل الاستبعاد والائكار قاللهمعلى طريق الااتفات  #مالككيف
والجوع بعد ذلك وشال

كذيك مدال  20عدا

حكمون »©يعنىهذا ال م المعوج ِ أ,لككت باب  #اى تزل منعندات من

ماد
ااى ففذلك الحكانت 7

اى شروؤن  #98اذلكم فيه * اى فى ذلك

الدئيا ماكان لاهل مكة |١ الكتاب  0لا مخيرون © اى ارون ونشهون

خرة
بلا
قلوالجو(عواقاا

لونل
فالا ذرة6

 1ن لاسّوب

١ 0

ا ١

 0ن عذاب الله فى الدنما ( اوكانوا

(05

8

مك ولكن لاخلون ذلك ولايصدقون به ( ازللمتقين ) الكدة والشيرك والفواحس (عندان
جنات النعيم ( نعيهاداتم الاشى وهال عتية نر سع ةة لئن كان ول

النة والنعيم حقا1

منههفىالا22

 0صلىاللهعليهو سيلالاصحانه ُ

فدنيا فنزل (أفتهملالمسرين) )تولاسر فىالك
نافضل منهمال

ر(كمايلن) كثواب المشمركين واهلمانهلار وثيوقالبنايلمملشركين فىالا خرةاكلثمواسبطين (مالكم) ياه

رأوها» اىجتهممحترقة ( قالوا ) فى بدعهة وصواهم ( انا لضالون ) اى اانا كنا وما هى بها ا ا

ل

)رهتاذيرها لنائنا على انفسنا ( قال
ن هلاكها فلاتامًلوا وعرفوا انهاهى قالوا ( بل نتحسن>رومون ح
تطه.م)) اعدلهم و خيرهم ( 0

تفشونض

ع

( اى هلا تسلانون أذ الاسكثاء اسيم لالتقاتهما 0

البهوألتسبيع تززيهله ووكالحد من التفويض والتنزيه تعظيم او لولايذ كرون الله

ونون الله من خيث يتك عن "١10 4ه كااونسطهم قال لهم س(ورةن)

حين عنزموا على ذلك

قالوا انا لضَالونٌ # .طريق حنتنا وماق نهنا

اذ كروا الله وانتقامه من

راوها © اول مارأوهأ8:

| للحن #اى بعد ماتأماوا و غرفواانها فى #عرؤمون © خرتنا خزها
نايتاعلىانفسنا 9قالاوسعلهم © رأيا اوسنا 9أل امقل لكملولاتسكون 4

الحرمين وتونوا عن هذه

وولانمذتكروونبهوناليه منخبثنيتكم وقد قألهحيفا عنهوا علىذلك ويدل على فيرهم ولهذا ( قاوا
| القمعانىل9وا سحان ربنا اناكنا ظالمين ©اولنوسلتاثنون فسمى الاستثثاء سحانربنا اناكناظالمين)
تكليرا لمعك خذراب
لسبجا لنشاركهما افلتىعظيم او لانه تنزيه عن ان يرى فى ملك مالابريده  #9فاقبل

 3علىبعشيتلاومون ©لك  60بعضا فانمئهم من اشار بذلك ومنهم من
تقكراهل8وا ياوبانااناكنا طاغين ©
ينك ببركة التوبة والاعتراف

اك

 0يلمارأوها  #إى رأوا النة حترقة
 :ا

حنا ولسك علت

قارو خطؤن طاريق" |

تا © بن

حرمون  #اى قال لعضهم

حرمنا خيرها ونفعها ببنمنا المساكين وتركنا 1
 2م

ترك الاسكثناء ف قولهم لحرممما

دنهلاشدر د

على ال

© قال اوسطهم * اى ١

الىالتكلم به اولا واقروا

على انفسهم بالظلم فىمنع
المعروف وثرك الاسكثناء
وأزهصوه

0

ان كون

ظالما ) فاكيل إلعطهم على

بعض ,نّلاومون © يلوم

ماقلزر تفن لكان

2

3شيلته 0

البصصمرة بماكان بدعوهم

0
انالاستضاء

شه الخنتاكين منكر جنم  7معنى لولا أكون اى تتوبونوتستغفرونالله
نذنويكم وتثر بعكم ومنعكم حقالمساكين وقيل كان استئناؤهم س_ازالله وقيل

ولا نسحو نالله 1ونه على مااعطاكم من نعمه 89قالو!سحان رما » معناهام
ام
الوممالظا اففلدادما عل اىنفسهمبالظلا

ولاحد منهم
ونجيل ك

اللائة على الاخر ثم
اعترفواحميءابانهم نجاوزوا

الحد شَوله ( قالوا ياويلنا

الذكنا طاغين ) بنع
حقالفةراءو ترك الاستثناء

ا
 3الفقراء

وقل

موئأه 0

وما قٍ 9

ولم 0

_اسى ربنا انكن
ع
دعَالو|
_ 0نقبل شم رحجمو ١ ١ الىاتل فُ

8

خيرا مما

وبالتشديد مدني وابو

 3الا

( ؤصيحت ) فصارتالئة (كالصريم ) اكاىلليل المظلاى احترقتفاس.ودت اوكالضع اى صارت ارضا ب
بلا مر وقلى كالمصرومةاىكامهاصرمت لهلاك كمرها ( قتذادوا متحين ) تادى بعضهم بعضا عند اأه

كار)وا (عبلى حرثكم ) ولم بقل الىحرتكم لاالنغدو اليه ليصرموهكان غدواعليه اوه
اغدو
بانا
(
الفدو ممنىالاقيال .اى (اليزء التاسعوالعشمرون؟ فاقلوا على حجر .مم هه حرلكم باكربن(انكتمسار ا

ناصحت الصريم  #كالبستان الذى صرم تمساره محيث لببمق فه شئ فبلا

ميبدينصسر امه(فانطلقوا)

00

ذهوا

وم:

يتخاتون)

 ١عقى مقدو لا اليل باحتراقه! وا-ودادها اوكانهار باسيضاضها هنفرط اليس

يتسارون ها »م  | 73سميا بالصريم لنكالا منهما نصرم عن صاحبه او كالرمال © فتنادواً مصمين ا
مالسا كين ( انلا | اغدوا عحلرىئكم  #انى اخردوا او بان اخرجوا اليه غدوة وتعدية الفس بعل
يدخلها) اى الجنة وان
مفسرة وقرئ' لطرحها
يضار القول اىيتخاتون

|  9انكن 1تم صارمين  604قاطمين له #9ف5انطلقوا وهم يت5خافتون *6يتسارون ف0ها1ين5هم
وى و<فت وخفد ععنىالكم ومئهالحقدود لكفاش  8الانبدخائها الوم عليك

شولون لابدخلها ا(ليوم

مسكين © ان مفسمرة وقرئ بمارحها على اشكار القول والمراد ننهى اللسكين عن

عن خدوال الا كن لهى

حرد قادرين © وغدوا قادرين على تكد لاغير منحاردت ااسئة اذا لميكن فيها مظ

الدخول المبالفة فى النهى تعُنكينه من الد<ول كقوله لاارينك ههنا ف وغدوا عل

عليكم مسكان ) والمى

عن لمكن اى لقكمة
|

هانلدخول (وغدواعلى
َ

حرد ع(على ود

وحاردت

| تكد عليهمنحيث لاشّدرون فيهاالاعلى التكد او وغدوا حاصلين على اللكد والخرمان

مكان كونهم قادرين عاللىالتفاع وقبل الحرد بممنى الأرد وقد قرئ به اى لمقدروا

ف المنع ١

( قادرين ) عند انفسهم

على المنعكذا عن نقطويه

| الع

جنم إسرعة كادرين
عند انفسهم على اصمرها
ورى ممفمي

1

و

الات

اوهو  2للجنة اىغدوا

على ناللكمنة قادرن
على صرامها عند انفسهم

فاصحت ) فصارت النة

عه لير بم)كالليل

المظلم ( فتنادوا ) فنادى
بعضهم بعذا ( مصهين 3

داك المنة المغلة

اى وغدو ١قاصدينالىجنتهمبسرعةقادرب نعنداشسهم علىصرامها وقيلا لخردعلمللن١
| قوله تعالى يق فاصحت * اى النة ك9ا#لصريم  #اى كالايل الاسود المظلموقيل

34

| تصصرم منها الخير فليس فيها شى ينتفع به وقال ان عباس كالرماد الاسود وهو
دىى بعضهم عضا © مصوين »©يمنى لمامكدو
نواا#ا
فتناد
| لفة خزيمة #8ف
||
|

7

ا

|اء

1

-

© ان اغدوا على حرنكم © يعنى غاروالزرع والاعناب *9إن كتتمصارمين

اى قاطعين تارك  89فانطلقوا  #اى مشوا اليهسا ف وهم إتافتون * |

يتسارون قول ,عضهم لبعض سرا  8ان ليداخانها اليوم عليكم

سكن

 #اى علىقصدومع وقيل معناهعبىجدوجهد وقبللعلى ام
| مجتمعقداسسوء ينهموقيلعلىحنق وغضب منالمسا كين وقال ابن عباس

| وغدوا على حرد

قدرة  3قأدرين  7أل عند |نقسهم على جنم ومارها لاحول بهم وينها ١

طلوع الفجر ( إن اعذارا! علىحر نكم ) يعنىالساتين ) ان كتتم

رظا) 

ما +
اهم
)اليساتين (وهم يتذافتون) يتسارون فكهابلين
صسارمين ) جاذين قبل اعللمساكين ١ذانطلقوا الى
عدل)ى
انلا يدلا ) يعانلىنة ا(ليوم عليكم مسكين وغدوا على حر
( قادرين) على فلتها

ا

و لعضهم لعض كةوله سَلاومون وقيل ارد القصد والسرعة قال

اقيل سيل حاء من امي الله ارد

اوالحردالقصد والسرعة
اى وغدوا قاصدين الى

الال

اذا بتو

درها

والمعنى الهمعنهوا على ان سكدوا عبى المساكين

حقد ومّال ابلىسنا

سمة على خرطومه ا(نابلوناهم ) امت |#اهل مكة بالقعط والبوع حتى اكلوا اليف والرثم بدعاء النى اصللىه
 2المنة شرية يقال س(ورة ن 4لها ضروان وكانت على

900
اهل الصسلاة كانت لايهم هذه -

ا 1السمة على الوحه مها عاللىااف دين ظاهى اونسود وجهه بومالقيامة هونالوناهم6#

ين
فر

مصننعاء وكان

| بلو نااهل مكة شمرفتهءاالللهىنالقعط #9ك بلونااصعاب الجنة ©بدراليستانالذىكاندون بالحدمنيا 1 6ه
اء
رلى
قى ع
[ظشنْعاءنفر مين وكان لجل صا طوكانبنادى الفقراء وقت الصرام ويتراك 07اشقلاًء وساتصدلقبافلبا

قلا مات .قال نوه انفملنا

تعي معلهم فكلاعراماتة
| التجراوالقتتهالري'و معن السناط الذى ملك ال

ماكان شعل انوناضاق علدنا

أقال بنوء ذامنلنا ماكان يفعله ابوناضاق علدناالام خلفوا ليصرهئها وقت الصباح

|خفيةعنالمساكين كا قال #لاذ اقسمو اليصرمنها مصعين © ليقطفنهادا خلينفى الصباح
|  9ولايستئتون  #ولاشولون ان شاء الله وانما سعاء استثناء لما فيه املناخراج غير
ْ ان رج :به خلاف المذكور و احرج"الأقاء فى لاني«عنى لااخرج ان شاء الله

 9 [١وهم ناء,ون

10س

امسن كانواكفاراوالهور

ويه > لول كال ط ذ بااوناه  4إى الكب] اهل جك اقمط

علىالاول )0اذاقسهوا (

حلفوا( ليصرمما)ايقطمن

و|الجوع #9كابلونا اتاب النة  #روى عن ابن عباس فقىوله تالى انا بلوناهم

اكابلونا احعاب الجنة قال بستان بين

شال 4ه الذمروان دون

ا

عرها مصيوين ( داخلين

موه

شلار الفقراء
تقب
نصع
فاىال
حال من فاعل لعرمنا

1لطريق وكان غرشهدقوم مانلاهضللاة وكانار جل هات فووته ثلاث بشن له
|ا
وكان 2ك للمساكين اذا صرمواتخلهم كل ثى' تعداء التجل فلم مزه واذا طرح

( ولا بستثنون) ولا

| آمنفو قلخلالى الساط وكل* ىا برعون الجن ,الىالساط أهوارضًا المسا كان

شولون ان شاءاللة ومعى

| داذا حصدوازرعهم فك كي اإثيراء الجن فهو للما كين واذا داسوه كان لهم

2نا
اعستنناء وان كن ك

أكلإن ند ارضا لمات الانا ووزته سوه هؤلاء الاوة الثلاثة قالوا والله ان
| الالقليل ,وان العيال كثير وانما كانهذا الامى شمل لماكان المالكثيرا اولعيال

صورة لاله يؤدى مؤدى

الاستثناء من حيث امنعنى

]| قلبلا فاما اذا قل المالوكثرالعيال ذا لانستطيع ان نفعل تتحالفوا الهم وما ان

 ١يغدوا غدوة قل خروج الاس فليصرمن  0فذلك وله تعالى  080اذاقسموا | 3
|'اى عق الفوا  0ليصمرمئها  7اىا».ملعن

رها #8مصين أد أى اذا إصووا قبل

ان تخرج البهم المساكين وقبل ان يعلم بهاالمساكين  #9ولاستثنون * اى ولم
شولوا انشاءالله وقل ان
| ط ائف

ونربك

#اى

عذاب

شي ام كن
من زرك

ولاكون

إأغاشارك

الاالال

 ١تعالى ص :وعم ناعون 2وكان ذلك الطائف بارا ازلت هن السسما عء فاحرقتها
|

وجهه (انا بلوناهم) اتتيرنا 0

2

قبلانز لالله تعالى علها

هم
نارا فاحرقها و(

قوله

وهو

قولكلاخر <ن انشاءالله
لاخرج الاان يشاءالله
( فطافعاها طائف هن
ربك ) ت'زل عاما بلاء

دن كر جنلهم  2قطاف عام
و

قالسدقف

خفة ٠ن

عينهمفاحرق اللجهنتهموقال

علىالحنة  3طائف  4بلاء ظائف ل من ريك  0 3هه

شر “ين

خُلفوا لبصرمنها مصبعين
المشااكين وم لستتتو اا

|دلااخرجهِ الاان يشاء الله واحد او ولاستثنونحصةالمسا كين م كان حرج وهم
أ 3 0علها

الام ون اولو عيال

ا

أهل مكة بالقتل والسبى والهزعة

0

قحال لمهم

لوم ندر م

ألا تغفار

وبالجوع و
القعط  0ع نين لدعوةالنى "أصبىاللهعليه وسيلأعلرهم لعد نوم بدر ( كابلونا ) احتيرنا بالجوع ودرق

الساتين (ااب الكنة» الهبلساتين بتىضروان ا
(اتذسعوا ) حلفوا بالله (ليصرءنها) لعذنها (مصعين) عزد
الجر (ولايستثئون) ١بقولوا انشاءالله(فطافعلها ع)لى النة(طائف) عذاب ( من ربك ) بالايل (وهمنامون

رات  00 095اذا حت

8نل عوث

فصل

ماله الى« 8

شوله ولانطع اىولا تطعه

خث 0

فدعو دت

يلكا

ملى امه 7-0ا
روى انهفين ع

لق

(الجزءالتاسع والعشمرون؟

وحظه منالدنيا ووز

مع هذه

ات دن
2

ذلك 1اعى (  5ذامال) 35
المثالل نكن

د امال اى دن

انستعاق بمابعده اىلان
كأنْذامال ( وبئن) كدب

مأخوذ من زنمتى الشاةوها المتدليتان امذننها وحلقها قبل هوولد بن أل
أذماء انو بعد عاق عثيرة "من مولده .وقيل الاحنس بن شريق أسكل 010
وعداده فىزهية #رانكان ذماال وبنين اذا تتلىعليه اياننا قال اساطير الاو لبن

عل اعيةركفا ) نزئ

اىأقال ذلك حنئذ لانه كانمو لا مستظهرا بالبنين منفرط غروره .لكنالماق

١اتنا لال عله أكا

مداول قال لانقسة لان :مابعد الشبرط لابفمل عا قله وحور انكون عله (ل
هنذه مالم لان كان ذقاال وقرااعبانص وحمزة وبعةوب و35
اى لاتطع م

القر ان ق(ال اساطير
الاولين ) ولا يعمل فيه

نا
أن كانعلى الا ا غير أانان عامس جعل الهمزة الثالية بين بين اى ألاك

أل لذن ها شط الشرمل

ذاعال كديا

لابسمل فهاقلهأانجزة

االنكسر على ان شرط ا
اطي نا ذا مال وقرئ؛ ابنك

فاىلى عن الطاعة كالتعليلبالفقرفالس قنتل الاولاد او ان شرطه اللمخام

وابوبكر اى لكانان ذا

اى لاقطع  0يسارء لانه اذا اطاع لاننى  1شرطه فىالملاعة © 0

مال كذب انشاى وبزيد

بالى 9على الخرطوم»؛ على الاثف”وقداصاب انف الوليد جراحة بوم بدر ف

ويعقوب وسهل قالوا

اثرها وقيل هو عبارة عن اننذله غاايلةاذلال كقو لهمجدع انفه ورم انفه ل

لا عاب الوليد اأنى

الله عليه وسلم كاذيا بامسم سنة وقبل اليم هو الذى له زكثزمة,الشاة واقالابن عباس فىهذهالا ي نة
واحد وهو المئون سعاه منلاأيعرف حتى'قيل زليم فعرف وكانت له زئمة فىعنقه يعرف بها وعنه ايضاق

اتللعهالى بعشرة اسعاء
ان من عدله
صادقا فكان

انمجزىالسىء الورسول

الله صل الله عليه وسلم
سيره كن ون فضله أن
هن صلى عليه واحدة

غزالله

عليه ذا عقوا

( سكم ( 0

 ) 4على

١

يعرف بالششركاتعرف الشاة بزئمتها قال ا'بلنقتابنبةعلم انالله وصف احدا و
 0من عروبه مدل ماد ك رمنعوت الوليدات المنيرة قالى باطارا الا '0
فالدنيا ولا  © 0انكان ذا مال ونين © قرئ علاىبر ومعناه فلا ؟
كلحلاف مهميينن_لان كان ذا مال ومين أى لانطعه 0

وَقرق أأنكان ذاما

ونين بالاستفهام ومعناه الانكان ذا مال وبنين  8اتتذلاى'عليه اياننا قال اساط
الاولين  #اى جءل عازاةالتعالتى ولها منالمال ا "الكفر باياتنا وقبللا
 000علىالخطروم  #اى
كان ذمال وبئين تطيعه ثمأعود تقال كان

الرطوم ) على انقهمهانة

الالف والمنى بود وجهه تحمل له علا يعرف ه ىالا ذرة وهو سواد 5

له وعظااءرفهه وتخصيرص

فعير بالاتقف عانلوجه وقال ابن عباس ساأسمه بالسيف وفعل به ذلك بوم ,ل
وقل ما ستيق رد شينا لاإشارقه اى ستسمه ميسم سوء يريد نلصق به عار

الائفبالذكر لانالوسم
عايه ابشع وقيل خطم
بالديف نوم بدر فقيت

.

بشارقه كما انال_.مة لانحتى ولا يعنى اثرها وقد الحقالله بهبماذكر منعنويه عر

لافارقه فالدنيا ولافىالا خرة كالوسم عالحىرطوم الذى لايذنى قط وقبل من

والتجور :والفسؤق والشراوقال.له زئمة كرقةالمقو  7انكان ذاهال ومن ) ول ١ لاا

سكو
(

وان كان ذا مال ومنين وكان ماله نحو نسعة الاف مثقال هن فضة وبنوه عشسرة (اذاتلى عليه ) شراء
) آيأننا ) المان بالامىوالاهى

ىرطو
( قال أساطير الاولين) احاديث الاولين دمر هم وكذبهم ( سلسيى علح

ستضمر به علىالوحه وشّال علىالائف وشال سسود

دون لك وم بنص باضعار ان وهو <واب الى لأنه عدل به الىطرائق اخ وهوان<مل ير  0محذوف
4م

ددهمول ن

أىثهم

الا 0ده ون لطعمهم

فىادهانك

) ولاتطع كل حلاف

000

فىالحق والباطل

تاد اماف ( 51/0102مهين) حقير فالرأى ؛س١ورة ن  4والقِيز منالهانة وى
١اع
كفى +مضدرةان
إوالوعه والناء للءفافك  07ودوا التداهن وتمنوه لكنهم اخروا ادهالهم القلتواطقارةاوكذايلانه
حتى دهن اوللسبدية اى ودوا لوندهن فهم بدهئون حيلذ او ودوا ادهانيك

الان هنون طمعا فيه وفى بعض المصاحف قدهنوا على اله واب

التى  8ولاتطمكل <لاف  6كثير الماف فىالحق والباطل  9مهين  #حقير
الرأى منالمهانة اولهةارة  9هماز  #عياب  89مشاءنيم  4ال الحديث
على وجهالسعاية  9مناع الغير © منع الناس عانير من الايمان والانفاق والعمل
الصا  9معد مته_اوز فىالظر اث  4كني الامف ع«تل  #حاف غليظ
من عتّله اذ اقاده بهذف وغاظة 2#بعد ذلك  3بعد ماعد من مثالبة ل زم  #دى

حقير عندالناس (هاز )

عاب طعان معْتّاب ( مشاء

عم ) تقال للحديث 0
قومالىقومءلىو <هالسماءة

والافماد بيثهم واللميم
والنمية السعاية ( مناع

2و )عل راكنا الال
او ماع اهله هن اير

لان والمصانمة والمقاربة فىالكلام وقيل انداهلرجل فىدينه وداهن فى امه خان
فيه واظهر خلاف ماابطن ومءنىالايةالهم تمنوا ان نترك بعض ما انت عليه مما الوليدينااغيرة عندامهور
لإرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض مالا ترضى به فتلين لهم
وكان شول لبنيه العشمرة
وهو الاللام والمراد

اللذون لك وقيل معناء ودوا اتوكفر قكفرون وهوان تعد اليب 3

َ اسل منكممنعته رفدى

العدونالله مدة  9ولاتطعكلحلاف  #اىك ير اماف 1اطل  8#مهين ©

(سد ) عاو وللكر

كذاب وهو قريب هنالاول لانالانسان انما يكذب اهانة نفسه عليه قولى هوالوليد

حدء ( انيم)كثيرالا نام
(عتل ) غاظ نجاف( بعد

ان
عالبأن
إل ضيف حتير ذليل وقيل هو اهلنمهانة وى تله الرأى انعد وف

بن المغيرة وقبلهوالاسود بن عبد يغوث وقيل هوالاخنس بن شريق « ماز »#
أى مغتاب يأكل وماس بالطءن والعيب وقيل هوالذى يفمز باخيه فىالجاس زيم ) دعى وكانالو ليد
الإمشاء نيم © اى فتان يسى أغيمةلفيد يانلناى 1مناع للغير  6#اى ميل
ذلك) بعدماعدله من الثالب

دعيا فىقرش ليس 0

زيم ادعاه انوه بعدئمان

 0عثل * اى  5 0 :هوالفاحش
اليم © اى فاج يتساطى الاثم
الى الخلق وقيل هوالشدى فىالخصومة بالاطل وقيلهوالشديد فىكفره وقيل

عشرةتة من مولدءوقيل

بغت أمه وم يعرف حتى
تشطالاههم
فيلينونلك و

منالصفات المذمومة  5وهوالدعى الملصق فىالقوم ولس منهم قال ابن عباس

فيطادونك وتصائعهم
فإصانمونك ( ولاتطم )
اداو

لبد مع هذا  0دى قار كن 1
ات

0

 0فل 'اعااذعاه أنوه نقد عأن عشرة

هوالو  83بن مغيرة| لز وى

بالغمة بين الناس د

)0هاز )

طعان

لعان٠غتاب

كذاب علىالله 2مهين )

لاناس مقماين وهدررن

ينهم ( مناعلخير ( للاسالام بيه وبين بكنهوبين اذه

خطلون 0
( مغاء عم (

وقرانّه 5:

ا عدر

“الجسم رحيبالبطن ( بمدذيك) مع ذلك ( زيم ) ملصق بالقوم” ليس منهم وال معروف فىالكفر والشرك

قرين لرى وإرون وعدا ا

ف(ستتصصر وسبصرون) أ اناسع والعشرون؟ اىعءعن حر 0
ووعدلهه( كم المفتون) | حلقة التاانالست ل1كر 1ن قد افلمالؤمنون
ال نون لانه فتن اى من

ا

وسبصرون يك

المفتون  #ايكمالذى فان بالنونوالا عء صلدل اوبايكم الخون على انالمفتون مصدر

بالمذون والباء منزيدة او كالمعقول وال لود او باى الفرشّين متكمانون ابفريقالمؤمنين ام بشريقالكاذرين
المفتون مصدر كلمعقول

اى بايكم ال_ون وقال
قفوىل
تعنى
الزحاج الباء بم

كح مد كذ اعرد(

اى فابهما وحد من! سوق هذا لام

0 3

ان ربك هو اعم ,منضل

وه املجانين على الطقيقة  وهو إعطم بالهتدين  #الفائين ,كمال العقل #9فلاتط
| المكذبين  0لهبيج لانصييم على معاصاتهم  3ودوا لوبدهن  0لهسم بان ند
ْ لبهم عن الشرك او توافقهم فيه ا<.انا

فو فيدهنون  #فيلا بذونك بترك الطمن

كذا وقّدره فى بكم
المفتون اىفىاىالفر شين ||| علهوسا مقتنطاق به <.ثشاءت زا دد فد وأ ودس

اذادعى #وعنه قالكانر .ولا ل

منكمانو نفري قالاسلام |دمامار ااذساتق له الرحل فصاطه يلتازع بده مدنه <جٍت يىكو ن الرجل يتز
اوفريقالكفر ( اريك
هواعل عن ضل عن سييله)
اىهو  2بالمجانين على

الحقيقة واهلمذبن ضلوا

مايه او عر

| بودلهايصرف وحهه عن<وهه حتى بكو نالرحدل هوالذئ يصرفه وبر مقدمارا

بين بدى جليسله ار حهالترمذى رق ) عنعائكتة رضوىالله تهالى عنها قا
لاما خير رول اناسل قينامم بان ام بن قط الاادتا امرها ل كنك ذاركا
اغا كان ابعد الناسمنه وماانتقم رلاسلولههبىالله عليه و سا انه ق 2افقلا الاا

| تنوك حرمةالله فينتقم زاد مسلم عنها وما ضرب 0

صلىالله عليه وس

باللمهتدن ) اى هو اعم | شأ قط سده ولا اصيأة ولاخادما الاان حاهد فيسبلالله تعالى (ق) عأنذ
نت ا معرسولالله صلى الله عليه وس  00ترد تراغاظ الحا
قكال
بالمقللاء وهم المهتدون

( فلائطم المكذبين) لمتج

| تاذركر اع ابى ده حذة شديدة <تى نظارت لىصفية عائق رسو ولاللهصلىا

للتصميم عل «ىعاصاتهم وقد

ادئرت بها حاشية البرد منشدة حيذءه  3اعد
ْ عايه وس ق

ن مالالل

أراذوا اسدواالله مد

| الذى عددك (التفت اليه رس_ولالله صلى الله عليه وس 1وحعك وام له بعطاء

و الههم7

عنه

للهلهعسلله وسلل احدن الناس خلقا ول
ل
(ق) عنه رضىاللعنه قكاالن راسلو ا

غوائلهم (ودوا لوبدهن) لى اخ شال له اباعمير وكان فطيما كان اذاحاءنا قال ياياا عمير ما ذعل النغير لنغ
ير طائر صغير يشبه العصفور الاانه احمرالمثقار م © عن الا-وؤ:
لو اين لهم( فيدهنون ) ك|ان لاعينبقه*
بضم الخاءو اللام(فستبصمر

وبتصرون) فسترى ولع
و برونولون عند تزول
العذاب بهم(يايكمالمفتون)

الحون (انزيك )امد
ل

ع هليه

قال سألت عائشة ماكان رسولالله دلىالله عليه وسلطعل فى به قالت 0بكو

فمهىينةاهله فإذاخضرت الصالاة 005ورج الىالصلاة * المهئة القدمة *عن

ان
ان اطرث نن تيوء قال ما.راياتحدا ١كر لسمااءن ركرب
وسام |خرحهالترمذى * قولهتمالى  9فسآبصر

فا . 3

اى ياد #9ويبصرون

| لاغل  0بدا بلي العذاب  8بيكالمفتون !#الل قال مناه بأب
ل|نه مين الحدون :
| الحذون ول ألاء فى افنعاء فنتع راوبصرون افى
فرشّك أوذررهم وق لالمفتوق هواك_.طان الذى فان بالحنون  2ان ربك هي

عن ديله وهو ا.و حهل

نينا©ء انهم زموء بالمنون الا |
عمهتد
مبٍال
اعلم يمن ضل عسنبل وهو اعل

واصصانءه ٍ/قفار اع

ووصفوا انهم العقل والهداة فاعث الله تعالى انه هوالءالم بالفرشين الضا

بالمهتدئ ) لدينه وهو

والهتدى و الذون والعاقل ِ فلا تطع المكديين  0لعنى 2

ابوبكر واضكاءه ( فلا
تطع) يعامدا(لمكذبين)
الله والكتاب والرسول

1

مكة وذلك ان

دغوة انين آنانه اهل انيطعهمل ودوالوتدهنفبدهتون © اصلى الادهار
فى

روساء :هل مكة (ودوا) تمذوا (اوندهن فيدهنون لو

:

(الين)

7

ه
هه
سول

0ك

يمقنومك مالايحتمله امثالك وسئات عائشة رضىالله تعالىأعنها عخنل”قه فقالت كان

الامور والتساع بايلزم من اللقوق وثترك التقاطع والتهاجر واحتال الاذى هن
على والادن

لم

|

التمفال جمع _--

مع طللاقة الوحه وادامةالشمر

اسن

ىين
لهذا وصفغه الله تعالى هوله وانك  5خاق عظيم وتال إن عراس معناأه عل د
عظيم ددن

احب

عتدى

الى ولا ع

م4

وهو

سيت
١
اداب الران ككل تت عائشة ركى اللهعنها ع
ا

بي

وومةه

دين

الاسللام وقال اسن هو

اه

صلى الله عليه وسلم
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| كان شلقه القرأن وقال قتادة .هو ماين يأتمر به من او اضالله وينتهى عثه
إنمناهى الله تعالى والمءنى وانك ع لىالخاق الذى امرك اللهبه فىالقر ان وقيل

لان خلقه عظلاانه امتثل تأديب الله اياه شَولِه خذالعفو وأمي بالعرف واعرض

فىكوانكافةلى 112
العرف واعرض عن

لاهليت والله سانه ونال" 2

فصل ففىضل حاسلنحْلق وماكان عليأهرسولاللهصل اللعهلياهمسر

الجاهلين وقالت

نلك مراوى حاابنرالنى صل اللعهليه وسام قال انالله إلى لهام مكارم
ذ
اخلاق وتام محاسنالافمال (أم © اعلننواس بنع تال ساك رسولاالة

رذوالله عتهماكان خلقه

#لىالله عليه وسام عن البر والاثم فال رلساولله دلىالله عليه وسام البر حسن

مكارم الاخلاق وائما

الخلق والاثم ما حاك فى صدرك  5رهت اينطلع عليهالناس * عن عاّدةرذى الله

استعظم خلقه لاله حاد

عائشة

ظ بالكوين ورك لكل

لالت سعمت رسولالله صلىالله عليه و اميول أن للؤمن 0ا
ورجةالصائم القائم اخرحه ابو داود _#وعنها قالتقالرسولالللهىالله عليه خالقها
سام ان 1كلالئاس ابمانا  0 00العلفه ,مباهله اخرحه الترمذى و1
دن كر ثٍِ 1
ديث 'حسن  #عن "اانلىدرداء ان رسولالله صلىاللهعليه وسام قال ما من'*
وشالعلى مله عظية وص
د«ن وم القيامة من خاق حسن
فىميزان المؤه

ا

وانالله تعالى سغضص الفاح ا

اذرحهالترهدى وقال حديث حسن ع * وله عن حار رخى اللبهعنهان رسول
1

صلىاعللهيه وام قال ان مناحكم الىالله واقربكم هنى مجلسا يوءالقيامة
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هه

م اخلاقا (ق ع(عن البراء ركى الله عنه قال كن رس

وسلم احنن
اناس
وجها واكام

-

-

.

:

-

ول اللهصلىاللهعليه

ذلمًا لد
س بالطاويل ولا بالقصير 36

عن

الل:هبن عمرو ف العاص ركى اللهعَعما قال أن :رسو لالله صلىاللعهليه 3

لمكن فاحثا ولامتفصي| وكان بول خيارم احاستكم اخلاقا (أق © عن ١
اذى لل عهنه قال خدمتالني لىاللهعليهوسلم رعش
سنين واللماقاللى اقفىط ولا قال
ع ل كلت كنا هلد فعلت  © 153راد الرفدكى وكان رسو لاللهصل اللهعليه وال

ان احلسنناس"خلقا ومامسست زا قط ولا حريرا ولاشيأ

كانالين هنكف

وعل
سعرق
قلطاعطر| كاناطيك رأن
رلساوللهصبى الله عليه وس دلاصيت  0و

صل اللهعليه وسام  06عَنه قال أل 03ت الامةاتأخذ برد رسولالله  60الله
ك2

الاخلاق الحسنة التى
|كرمهالله ها ان قرات

أ
مع
هاالو صف (ومايسطزون» ,جال,ماناس واللشرون' اىما -ا

فظةاومايكتبيه نال
يسطارء ا١لح

روا لغويرلقم بلممانلىاول”ء! ى لظم وال 00
| ومابتطرؤن 4
مصدرية و<واب القسم  ,على ارادة الجنس واستاد الفعال الممالال واجراؤه محخرى اولى'العرل الاقامته”“مقامهم
ا
(مناتعمة ريك )اى اولا خابه (ولضفظة ومامضدرية اومو صولة 33الت بنعمةربك وك 02
م نكتبوما موصواة او

باتعامهة عل لك الثبوة

هاا
رم
باسم
خفانت
ورها
وغي

22

د

اعتراض بينالاسمواخبر

للقسم والض ماانث دون متكا عليك إل وخصافة الدع  110ماد
من الثفيوقيل نون والباء لاء:

المنى  9وازلك لاحرا  6علىالاحقال اوالابلاغ  9غميرون 6ه توعد 0
 3عل.ك م نالناس فاته تعالى يعطباكث بلا توسط ِ 'وانك لء!

والباء ففبنعمة ربكتعلق ْ وما
عالى
ب#له
صو
لوف
د

الخال والعامل فها نون
وقدره ماانت تحجدون
منعما عليك بذلك ولمنع

الاء ان يعمل نون "ها

قل لأنها زائاء كا كد
النى وهو حواب نااما
الذى “ول علبيهالذ بكر
انك نون (وان لك )

عن أحال ذلك والصير
 ١ثوابا(غر
مرطوع او
#ذون) غي
غيرماون عليك.ه( وانك

عله هاقلهلانهامنيدة وفه نظر” .ات

يسطرون © اى ومايكف اطي

على ذلك القام العو كيل ا

حلواعظم اذ حملا

4ععمال ى 0وقل إن هانا القلم

المراد وبمطارون وفهي_هوالاوح الحفوظ

مالجمع طماانت © ياعقدف بنشمةرا
ويكوناجمع فىومايسطرلوانتءفلب ل
حون

 3هذا

حدواب

ال سم أقمماللهينو ذنُوالقله' وما س_طرون اراتك ا

لهالذ كر الكمجنون والممنى انك
لهم با اماالذى ,نعزل
ود
قر
ربك تجنون ولهو
تارق

دوا

وقد

العمالله عللك لدو ولك فى علهون رد[ 210

ماانت نون واانعمة لله وهو 5م سَال ماانت ينون واجديت وقل ان تعمة الله

كانت ظاهرة عليه هن الفصاحةالتامةو العقل” الكامل والشيره امن  9الاخلاق'

الميدة والبراءة منكل عيب والاتصاف بكل مكرءة_واذا كهاذنتءالنأ حويةا
ظاهرة فوح<دودها فى حصول انون قنبهالله 0بهذه الاابة على كونهم كاذبين

ففقولهم انك نون ف وان لك لاجرا غير ممنون © اى غير منقوص ولا مقطوع
ومنه قول ليد  #عسكبواسب ماين طعامها © اى مشاطع يصف بذلك كلايا
شارية وقل قى نمس الأيهاله خيرمكدر غلك انلستة والقول عر ايل ا
ان لك على أحقالك الطمن وصبرك على هذا القول القيج وافترائهم عليك اجرا

لعلى خاق عظم كل

هو ما اصيوالله تعالى به
أقسماللهبه (وماسطرون)

منقطع وقل
عظيا داعًا لا

ان لك على اظهارالدوة

ومليغ الرسالة

ودعاء

الخلق الى

الله تعالبى والصبر علىذلك ونبالاشسرائع لهم ارا عظيا فلاتمنعك نسسبتهم اياك
اللىجنون عنالاشتغال بهذاالامى العظيمالذى قحمدلته ثم وصفه عياخالف حال

انون فقال تعالى 8و#انك لعلىخلقعليم 6وهذكالتقيلقولة:هاانت 5

واقمالله يما تكتب
الملائّكة اهعنمالبى ادم | دبك يتجنون لاالناخلاق اليد والافمال المرضة كانت ظاهرة عليه ومنكا
كذلك لمنمز اضافة الئون اليه ولماكانت اخلاق رسولالله صلىالله ويم
عمدم(ة
تباش
بت)
م(ا ان
كاءلة حميدة وافعاله المرضية الملة وافرةوصفها الله تعالميانهاعظية #وحقيقة الخلق.

ريك ) بالنبوة والاسلام
(نون ) مختنق ولهذا
ي

 3القسم ( وانلك )

يامممد ( لاجرا ) ثوابا فى
النة بالنبوة والاسلام

بلرضية
قوى نفسالئية يسهل على المتصف بها الاتيان بالافعال المبدة والا.دا ا
فصي ذلككالطلقةفمىناحه وسخل يدن لق للد زا ولللشداا
دعييل خب ار ال ااانا بالقول'الفعل
والتقتديد :تالمعامااة اوس

ع
ارر
ع

والذل وحسن

الادب والمعاشرة بالمعروف معالاقاري 5و3الاحجافب 'والتشاهلا ففجيع

(الامور) ”

أ م

#عوية ن

)٠ هذا ارق من خَرزوف

الججمواما قولالحسن انه
الارض

ار  0 3عض

ا1تان حراج

منة سى

ا

805
2

به وبؤيد الاول سكوك وكتته صلدورة ا امم
اللو أوالذى خط له أقسم 3لك

لون ا 6

 4انفش

أ

هوالى

ذواندة 002ان عاص والكلان

خط

ترى المتصل فان النونالسا

كنة نحفى مع حروف

الفم اذا اتصل تت بها وقد روى ذلك عن نافع ا

اول ماخاق ا القام يقى عاهو كان ال اع م ْمخلقالاون فسطالارض

اعلى ظهره تكحارلنون فادتالارض انيت بالجبال ذان الل

0

الحوتالذئ عليه الارض

ولعقوب

نت بافغ والكسرلض

وأ“:ه موت فشكل لانه

لابد له املانعمراب سواء

]| كان اسم جنس او اسمعلم
فالسكون دليل على انهمن

لتفؤر علىالارض

قرأ ن والقلم وما يسطرون قبلاممالاون بهموتوقيل ليوئا وقيل لو ثيا وعن

 8لهرت  #قالاصكدا ,بالسير والاخيار ل<مااقّاللهالارضوؤدةه! س بسع ارضين بعث

هن > تالعرش ملكا  1الىالارض <تى دخذل حت الارضين اليم وتعلبار
يكن لقدنيه

ع

قرزال 0

تعالى ف نالفؤردوس

تورا له اربءعون الك

فل

وادبعون الف قائّة وحمل قرقاردم الملك على سنامه قل تستقر قدمه فاخذالله
ا ياثونة خضراء
سستامالثور

ا

نعلى درحةالفردوس غلظها مسيرة حمسمائة سنة فوضعها بين
٠ ا

الى اذنه فاعتقر علما قدماأ الملك وقرون

ذلك الور

الدواة وقولاءنعناس انه

خارحة من اقطار

ا اامخارة فالشر نون شف ككل يوم للك إذاذا تنفشى .مد الن اذا ود
انفسه جزراليحر ثميكن لقوائم الثور قرار  000حطرة كغال سبع”عوات

حرو الي(والقم)ا
ا

به اللوح او ثم

الماذتكة اوالدى يكيل ©

الثآمن اقدم ي نها.فيهامن
المنافعموالفوادالتىلانخيط

التى تحمل الارضين على

ظهرها وه فىالماء ونتها

اللواووتخت

|ثروالعم

ونحمتالصؤر :الى ولا

سبع ارضين ذاستقرت فواتمالنورعلا اوهلىصكرة الى قال لقمان لابنهفتكن يلل ما نحت الثرى الاالله
كور م 0الل هَدحيةن فد الله ا ب د اموت العظيم فوضع واممالسككة ليواش ويقال
وما ني غالو 0ت على العر والكرعلىهتنالرمح دارج لونياء واسمالورمهوت
ارع
اعلى القدزة قبل فكل الديا عا علمها <رفان قال لاهلاجبار اله وثهالى وانزه .وقال بعضهم لهسوت
| هدس كونى فكانت قال كعب الاحنار ان اليس تغلغفل الىالخحوت الذى على
'١ظهرهالارض فوسوس اله فقال له اتدرى ما على ظهرك ياليوثا منالاتم والدواب
ا لمر والجيال لوتفضهم عن ظهرك فهم يونا ان بشعل ذلك فبعث له دابة فدخات

ضخره فوصات الى دماغه فيج اهوت الىالله تعالى منها فأذن لها رجت قالكعب
| الاحبار فوالذى نفمى مده انه لينظر الها وننظر اليه ان هم بشئ؟ منذلك عادت
ْ كانت وعن ابن عباس ايضًا 3

1

3

ومله قو00

اذاما الثشوق برح بى الهم * القت الثون بالدمءالسعهام

آراد بالنون الدواة وعن ابن عباس ايضا ان  5حرّف هن حرو قارح ناذا حمعت

االرحمن وقبل هو مفتاح اسه نصير وناصر وقيل هواسم لاصورة  9والقام  4هو
ْ القلمالذى كتب الله  3الذ " وغو كا ا

ف ور شال له عضواص

وهو كالور الصغير فى

االليمعظم وذلك لحر
فى كخرة <وفاء وفىتلك

الكوا :إربية”الأنا
خذرق مها ذرق رج

لياه الىالارض ومّال
هو اسم هوناعذاء الراك

وهو نون الرحن وشال

النون هوالدواة ( والقرً)

رع

أ اول  7خاقّالله القام فنظر اليه فانث-ق

وشال لبوا وذلكالخحوت

تصفين

ْمقال ادن

يما هو كان الى نوم

| القيامة خرى علىالاالومححفوظ ذلك واما مخرىااناس على

اقسم اللهبالقام  0سس

امس فل فرع مَنّة !|
من نور طوله مايي :ن السوار

لالارض وهو الذى كتب به الذكر ال-كيم ابلناوح اللنوظ وغَال القلم هوملك من الملائكة
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الىالخئة اورح ,بالنصرة عايكم م رحو الم ماتدنءون دن ميركوانمكافرون ٠ن عذاب النار لابدلكم م0

عملكيفرهتمتو
(كلنا ) فوضنا اليدا.و
هوالرحمن)اىالذى ادءو؟ رمنأمن
(ا به) صدقنا به ولتكفر وبه
ملاالوزء لتاسعو ال 51
(فستعلمو'ن) اذائزك بكم

ام انتم( قل ارأتم انااع

1

اا ا

لا

فاىلارض لا ثناله الدلاء

العذاب د

لقف

والياءعلى 93ئ نه وفىضلالمين)

-

ريب لللول الا

 12ادعوم اليه

ا 2آمنا به 6للع | بذاك ف ولعايه توكانا  6لاوثوق عليه والعلم
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وفص ين
والعشرون) اودرغييسره -قل ( 4 4وكتته)صرى ح
اى لدفهالتىانزلهاعلى (ازءالثامن

لت
الكما و
أن الك لاقن

ا

0

| درحات المقربين  #ونجى 0

عون5

وعمله 0

3

دك

ٍ

اليثة وعمله الس

فحنى املنقوم الظالين © مالنقبط التاءسينلهف لىخم |"
| ون

ظان © عطف عاا
عمر
القنوتصفة تعل مقننت

 © 11التى احصنت رج 3

فرعون

منالقبيلين غلب ذكوره | من الرجل © فنفنا فيه *ففىرجها وقرئ فيهااى فيصم او الجل  9من
8

على انانهومن التعيض
ونجوز

لاسّداء

نكم

القانتين لانها ع

0

روخا ©

السلام ومثلحالالمؤمئين

فى ان وصلة الكافرين لا
تذمر ثم ولا نقص 1

زولابفهماهم عندالله
مونث
نبال اعراة فرعون

0

َ-

كته» 5ه أكتبف الاوح الحفوظ او جنس
ك
او |0اوجى الىاندانة وو

الكت

انز ل وبدل

عليه قراءةالبصريين وحفص بامع وقرى“ بكلمة الله وكتانه اى بعيسى والاتجيل
عقائثي » من غداد المواظين على الطساعة .والتذ كر التعل
ابن ال
والاشعار

هرون اخبجى موسى علمهما

1

-

صل

ير

.
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بانطاعتها ل" تقصر عن

طاعة الرحال الكاملين حى

عدت

هن جلهم

اومن نسلهم فتكون من انتدائية * عنالننبى عليه الصلاة والسلام تقل منالرجال

.كثير يوكلمل مالننساء الااربع آسية بنت مراحم
تلق عليها ثلا اوها بالتضرة اقالت :رب انن لى عندك ينا فاللنة فامرت بشنا
فىالحنة مندرة سضاء وانتزعت روحها فالقيت المئؤرة على حسد لاروح فيه ولم

تحد الما وقبل رفعالله امراة فرعون الىالمنة فهى تأكلوتشسرب فيها و#ننى

ومنزلتها عندالله مكو ا

مفنرعون وعمله ي©عنى وششركه وقال ان عناس عمله يعنى جماعه و8ن#جنى ٠ن

اعداءالله

| القومالظالمين* يعنى الكافرين  #9وميم ابنتعمران التى احصنت فرجها *

زوحة اعدى
6

أنه اد

وما

اى عن الفواحش والحص_نةااءفيفة  8فنفنا فيه * #اى فى جيب در عها ولذلك

تكشريف كيتاللهوناقةالله 8وصدقت
اوندت من كرامة الدنيا | ذكرالكناية © من روحنا © اضافة تومل

والاخرة والاصطفاء ||بكلمات ربها  6يعنىالشسرائع التى ششرعها الله لعباده كلانه الممزلة على البيساة
على

 1العالمين م ل

"لعل
 0وكشه  7ا

على إراهم ومومدى وداود وعسى عليه الصالاة

قومهاكانواكفاراوفطى | واللام  8وكانت م نالقانتين * ي«نى كانت مالنقوم القانتين اى المطيعين وهم

و(نجى من فرع-ون )
مندين فرعون (وم)4

رهطها وعشسيرتها لالهم كانوا اهل بيت صلاح وطاعة لله © ءن انس ين مالك

3
0ىالله عليه وسثم حسبك هن نساءالعالمين مسب ْ
رضىالله عنة قال قال رسو لالله صل
م

عذابه ( وتنى منالقوم الظالين » الكافرين ثم يضرهاكفر زوجها مع ايمائها واخلاصها 

(بنة 6
ا

(وصيم ابت عمران ااتى؛٠ حصنت فرجها ) حفظت فرحها .يعى حبس ذرعها فن الفواحض (كشن فك

من روعنا ) قتع جبريل فى لجبب قيصهنا بامنا 'فحمات نمسنئ (ومددقت بكلمات إرلها) ا قاللها جيل ١0 '
راة والائحل :وسار الكتب وبال بكلمات را
انارسولزيك البى لك  2علاماكك 0
(كانت منالقائتين) من المطيعين
فى امنيب ١أكنون كل امم كن فصار لوقا وبكتابه الانجيل و

0

١

غانتاها ف يرغنياعنهما هنالله شا وقيلادخلاالنار مع الداخلين ) مثلالله 'عن وجل حالالكفار" فى انهم يعاقبون
عل اكفرم اوعتاو  2منين بملحسااباة ولاسنفعهم مع عداوتهم لهمماكان بيهم وبننهم منالنسبوالمصاهية
وانكانالؤٌمن الذى ل بدح 1.0
الكافر ندا اا ار خرما نوحوامس! ة لوط لماثافقئا

اق  8فليغنعيباناهما من الله شيئا #فل وخانتا الرسولن |إفشاء
ولوط علهما السلام ب8تاخانلتاهنماف©

اسارالرهراسيوفنلان

لخن النسان ععهما محقالزواج اغناء ما  3وقل  0اىلهما عند هونهما اويومالقيامة

عنهما اى عن المواايان

هِادخلاالنار املدعاخلين © مع سسائرالداخلين من الكفرة الذين لاوصلة بينهم ١
وبين الاندياءعليهم السلام #9وضربالله مثلاللذين امنوااصا تفرعون»© شيه حالهم من الزواج اغناء ما من

حق ما بينهما وبينهما

افنىوصلةالكافرينلاتضرهم اسه رضىاللهعنها ومئزاتها عندالله معانها كانت

عذابالله وقيل لهماءند

نحت اعدى اعداء الله © اذقالت » ظرف لامثل الحذوف  #رب اثلى عندك أ
بافىالنة * 5ربرياحمنتك اوفىاعلى
ادخلالنار مع سائر
الداخلين الذن لا وصلة

موتهما او بومالقيامة

عليهماالصلاة والسلام وقواه من تتباديا اضافة تشر نلف و تعظم  0نخانتاما ©#قال
ان عباس رضىالله 2

مابغت

غير دسنهما وكات اهمسأ 0:

را

نى قط

نهم وبين الاساء اومع

وانما كانت خخانتهما إنهما كانتا على

سول للناس أنهيحون

واذا امن به احدد اخيرت ب ا

داخليها من اخواتكما

الجارة مقنوهها واما اهس لوط فانها كانت ندل قومها على اضيافه اذا تزل هه ١ #نقوم وح وقوم لوط

ضيف لايل او قدتالنار واذا نزل به ضيف.التهار دخنت لتعام قومها بذلكوقيل

( وضربالله مثلا للذين

رانهما اسرنا النفاق واظهرنا الايمان  9فلم يغنيا عنهما مانلله شيا 1اى لميدفعا

اموا امات عون )6

عن أانميهما مع نيوتهما عذابالله © وقبل ادخلاالنار معالداخلين © وهذا

ضش ال

نت م أحم

مثل ضريه الله تعالى للصالحين والصالخات املننساء وانه لاسنفع العاصى طاعة غيره |

امنت عوسى فعذما

ولا يضرالمطيع معصية غيره وان كانت القرابة متصلة بذهم وانالقريب كالاحانب

فرعون بالاوناد الاربعة

بل ابعد وانكانالقريب الذى صل هه الكافر يسا كامسةا تو وحورا الوط

ا(ذقالت ) وهى تعذب

لماخانتاها م لغن هذان الرسولان

عن اما هما شا فقطم بهذدالا 3

ذا امثل
يرتكب المعصية وشكل عصلىلاح غيره وهفى
وحفصة ومافرط منهما ونحذير لهما على اغلظل وحه واشده

طمع هن ( ربابنلى عندك بيتافى
العة | الخنة ) فكانها ارادت

*م ضرب مثلا |
ث

لمر سْصّمن ان معصية الغير لانضره اذا كان مطبعأ وان وصلةالمسلم 0
ادن

المؤّمن فقال

بنْتَماحم قالالمفسرون لاغلب مورى

لاتضر

ةا
( مغانتاها ) فغالفتاها

امو |اأعراات :اعون © د

مرة
ال+

اث

|

تين
يهاسرلاء فراعون فلا

لفرعون اسلامها اويد نديها ورحلها الشااداة والقاها فَْ0

الدرحة العالية لانه تعالى
مئزمعن المكان ذعبرت عنها

فكانت تعذب |

والتمين فاذا انصرفوا عنها اظلما الملائكة  0+اذ قالت رانك غخندك ناف ١

الله  5فكك_فالله لها عن ستها فالىنة وقبل ان فرعون ,امن نذر عظية

فىالدين واظهرنا الايمان
اللسان واسمرنا النفاق

القاب ولخو جور

لاه ا الراك ول

( فيفنيا علهما) لسفعهما م(نالله ) معنذابالله .ش(يا ) صلاح زوجيهها مع كفروهاق(
يل
فالا ذرة
١

لاَتف

( معالداخلين ) ف8ىالناار ث ح
متهماءلى التو به والاحسار 01

برضو( هللا ذاثو )

(اذكالت )فى عذاب

نيب هللا

هفص نيذلل(

1اون (

1

ادخلا النار )

رعون آسيب
ةنتمزام وميم لت مر ان

ماين )١ 2مسأت فرعون ) انك م احم

فرعون لها ( رب اذل عندك سا فىال> :

هون على عذاب فرعون

00 0
لكك  )2عسىربكممه  6-00هذا
(لايخزىاللهالنىوالذن 0
بين ابدهم وبأمانهم )

فى موضع

نخز اما
لعريض كأ

الخبر ) شولون

رئا

امم لا

و(اغفرلنا انك على كل ا قدير ياايهاالتى كار

الوكمن الاحابة 0
الكمر لاتوركم) مشبا(بدرةا

2

نورنا ) شولون

ذلك

بالس.ف (والمثافقين ) بالقول الغليظ والوعظ 2

البليغ وقيل إقامةالحدود (الزءالثامن والعشسرون؟ عليهم ( واغاظ عل
به من القتال والمحاحة

ا| #عنى ربكم ا
|
نيكفر2

با 1للسان و(مأواهم ح7م

0
ذكرسين الما

مثلاللذينكفروا امرات | ا
ةد

5

اذا انطفاً نور المنافقين

),علىالفرقين نيتاجاهدها

 12تيم ويفكلةم

من تحتهاالانجاد أ ١

كاشراتقض وانوة قي موي
الود

|

 * 0عملاف على الىعالليصهلاة والسلاماله وتمريضًا
ا

أ( من ناو اهم وقيل مدا

 ,وبابمانهم © اى علىالصراط ١

ووعساد" )دهولون ©"اذاطق" تووالتافقين ف رين اتمملنانورناواغفراناانك عىكلثىئ

صاعقان'

قدبر#وقبل تتفاوت انوارهم نحسابعمالهم الو لا

( عبس ديك ( وحكى

ا

ظ الكفار  6بالسيف ف والثافقين » احجةل وافلظلعليهم 6واستعملالحشوئة

املنله واجب ا
(نيكفر | تفجياهدهم اذبلغالرفقمداه  9ومأويه|م جهنمويس المصير #جهنماو مأواهم |
ر
)
ف
اكمنسييانمغكم
عن
لالهمفى انهم
اح
دن امات نوحواصي|نتاوط6مثل
ْ
الكم ذنوبكم بالوبة ْ يعاقبونبكفرهم ولامحابون بابينهموبين الى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين
ر
يد نلي) فالا خرة |  0الفسة حالهما 0

جنات)بساتين( نمجرى |[

6 0

ف1ن محتها

9

0

ا حسن

*

1

عبدين موعاننا صاين  43ريد به تعظم :مك

1

وقوله تعالى ف عسى
ربكم انيكتررضي سيأ

تك »©
هذااطماع

)م5ن نحت
 7بجزها ||
أ من ن االلهلملهتعالىلى لعن
لعبا ادده ف3ى قول  3وب ةه و وذلكذلكك مشضا و  6000لاوجوبا ع
ليه#ويد :خلكم |ا ظ

انهار امروالماء والعسل

| جنات تجرى من تحته الانهاريلواممخزى اللهالنى والذين آمنوا ممه64اى لا أ

ويمانهم  #يعانلىعصلىراط
ي|عذهم بدخولانار ن9ور م يسنى بايبنديهم با
واللإن ( يوم ) وهو يوم
القيامة(لامخزىااللنلبهى) |  9شولون رمنا© يعنى اذا انطفاً نورالمنافقين  #نم لنا نودلاواغفرلنا انلك على
كماخزى الكفار بقول

لايعذب اللهالنى( والذين

7

اسان

الذن اكه به مثل ابى

ا

قدير ياايهاالنى حاهدا لكفار راسو

افد فلملاك جهنم وبنس ا

المصير 68تقدم تفسيره © قوله تعالى ب#اضلرله مثلا ©ابىين شيا وحالا
ها
سوطع ©
اتا
وصرأ
فلذين كفروا ا أتنوح )© واسسمها واعلة  #وا
ل

واهلة

#نتا تحتعبدينمن عبادناصالحين»* وها نوح واوط
ولهة كا
إلى اسمهما والعة وا

رلىاط ( وبأعانهم شولون!) بعدماذهبي [ عليهما»
صم)ع
ليده
ابنا
كر واحطاة ( ياس (ي
لربنناا) على الصراط ( نورناواغفركنا) ذنوبنا( انكعلىكل  0من افامالنور والغفران
م(
مقين
تناف
االم
نور
فا)ر مكةبالسيف حتى !دوا و(المنافقين ) منافقاهل ٌالمديئةباللسان بالزجر
كفار
ق(دير يااجاالتى حاهد الك
والوعيد(واغلظ علهم)واشدد علىكلاالفرهينالولو الفعل (ومأواهم) مصير لمنافقين والكفار (جِهم 8

المصير)صاروا الجلههنم لخموف عائشة وحفصة ,لابذامما اللبىصلىاللهعليهوسلمار نوح وامراة لوط فقال
( ضرب الله ) بين الله(مثلا ) صفة ( لذن كنروا ) باللراتين الكافر ثين ( امأتنوح ) واهلة ( واصرات |

لوط ) واعلة (كانتاتحت عبدين معبنادنا صالمين ) مرسلين

دورة 1
فإصاحةا رادل الخالة كا نيا
1نفسه بالتوبة وصفت به عل اىلاسناد ا ى مالف إن ال
تتصع ماخرق الذنب وقرا انو بكر باضلمنون وهو مصدر يمعنى اانصمكلمن
والشكور اواانصاحة كالثبات والث.وث تقديره ذات نصوح اوتنصم نصوحا اوتويوا

أصوحا لانفسكم وسئلعلى رضى اللهعنه اعلنتوبة فقال شمعها ستة اشياءعلى الماغى
٠انلذنوب النداءة وللفرائض الاعادة ورد المظاا واستحلال الخصوم وان تعزم على
انلا نعود وان ' 3نفك فطاءعةالله >غ2يما فى المعصية

ان حوب م1
العيد اذ فا

وسدم

00
الىالذنبم ١يعود اللين

على مامغذى

بالقاب

 3لخ

وقال غود 0

0

لأعود اليه وقال الكلى

وقال سرهليك ان

المسدب

0

أن استفةن

نوية ون

بالاسان

ما الفسكم

القرظِِ التوية 4النصوح مجمعها اربعة اشياء الاستغفار الللشييان

والاقلاع بالاندان 2

المحصية صغيرة

حمءا على أن

وال5 7 0

قر

فانكابت

المعصية

دان العد وين

نصوح اونتكع نصوحا

وحباء ذموعا انالتوية
النصوح ان سوب ثملا
عونا الىالدس ال 1

رك العود بالحنان ومها<رة سئى الاذوان
تَّ

الله كال

وهو همص_در

اى ذات

لا تعلق

ححق

آدى فلها ثلائة شروط احدها ان مّلع عن المعصية والثانى ان يندم على فعلها
والثالث ان يعزم على ان لابعود الها ابدا فاذا امت هذ.الشسروط فالتوبة كانت
ران ات  |1002تع نتم رقن كانت المعضدية لق عق '(دى
فشسروطها اربعة هذهالثلاثة المتقدمة والرابع ان يبرا من حق صاحها فانكانت

بعودالاين فىالضرعوءن
حذيفة ببسالرجل

املنشر ان يتوب عن
الذنب ثمعود فيه وعن
ابن عباس رذو الله عنه

*ن شلكتة

افلىاسستغفار باللسان

اد طلس عدوء وان كانتا غية |سديه منها ويب اينتوب العبد من جميعالذنوب

والندم بالجنان والاقلاع

المعصة مالا و#وه

رده

ان صأ

ديه وان كان ود

قف

او 0

0

ذفان ناب من بعضها كدت تونته من ذلاك الذنب وبق عليه مالم شب منه هذا مذهب

اهل السنة وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الامة على ووب التوبة
( م 2عن الاغىبن يسار المزنى قال قال رسولالله صلىالله عليه وستلم ياياهاالناس
|

الماهة فانى'اتوب الوم كاعةاشرة 2

عن انى هىيرة رضوالله عنه قال

معمترسولالله دلىالله عليه وحلم يول والله إنى لاستغفرالله واتوب اليه فىالوم
|كثرهن سبعينمية (ر(ق © عن انس بزمالك ارلذلهعنه قال قال رسو لاللهصلى الله
عليهوسلمللهافرحنوبة عبده المؤءن من احدك سقط على بعير«وقد اضلهفىارض فلاة
الحديث ( م ) عن الى مومبى الاشعرى رضىالله عنه عن النى صلى اللهعايه وحم قال

انالله سيط بده باللبلليتوب سىءالتهار وشيط بددنالهار ليوب مسىءاللال حتى

0

دن مثرنهبا * عن عبدالله بعنمر وضئالله عتهما اعلننبى,صلىالله

عليه وسثممقالانالله شل توبةالعيد مالم يغرغى اخرح<ده ؛ الترزمذى وقالحدرث

ك0

(واهتك ) بان تأخذوهم بماتأخذون به انفسكم ث(ارا وقودها الناس واجارة) نوعا من انار لاتتقا
إباللاناس والجارة يكتمقذ غيرها املرنيران بالأطك' (غلها ) يلىاسرها وتعديس أهلها اما(ذككة)  2زا
النشعة عقر واعوانهم ( غلاظ شداد) فىاحرا»هم غلظة وشدة اوغلاظ الاقوال شداد الافعال ( لايعصونالله » '

فةموصيت
اك
هيء
نصب عاللىبدل اى لايعصون ما املسله الىاص
فى».وضعالرفععالىنعت ( ما امرهم ) فاىلل
(بشعلون مايؤصيون) وليستاجملتان فىمعنى وااذحمدمنىالاولى انهم يتقباون.
امرى اولا يعصونه فهاامهم و
او امسه وبلتؤمونها <اليزء الثامن والعشرون؟ .ومعنى حير +٠7 5
به وللأاثاقلون عنه ولا

ستوانون فيه( ياايهاالذين
كفزوالانتذرواالوماتما
را كام تعماون)
فالدنيا اى سال لهم ذلك
عند دخولهم النار لا

تمتذروا لانهلاعذر لكماو

1

1

1

002

2

#3واعلى * الندج والتادب وفرى

رء

رون
ؤنمما
يدو
الثانية انهم يؤ
1

١ه

6

واهاوك عطفا علىواو قوا فكون الفسكم

انفس القبيلين على تغليب الخاطيين  8ثارا وقودها الناس والحجارة * ارا
نتقد يهما اتقاد غيرها بالحطب #93عايها ملاتّكة © تلى امرها وهم الزبانية #غلاظ
شداد © غلاظ الاقوال شداد الافمال اوغلاظ الاق شدادالطاق اقوياء علىالافعال
الشديدة  0لابعصو الله مأا ص هم  3يها هضى 00وشعلون مايؤصون © فيايستبل
| اولا عشنعون عن بول الاواص والنزامها

ويؤدون ويؤمصرون ك 9م ا ابهالذين

لاله لاينفعكم الاعتذار ك|فروا لاتسّذروا اليوم اتا تمزون ماكام تعملون © اى شال اهم ذلك عند
(ياايهاالذين امنوا توبوا
الىالله بوبةنصوحا)صادقة
عن الا فش رحمهاللهوقيل
الذا
ععس
حال
اش
نلصة
خا
ا

0

١ 1 .

5

لشم وقسل

دذولهم النار والنمى عن الاعتدار لانه لاعدرلهم او العذر لالقعم #يا اماالذين

ل#افىة فىالنصع وهو صفة التائب ذانه يخصم
ا#
بوحا
امنوا توبوا الىالله توبة نص
 9واهليكم © ين مروهم بالخير وانه_وهم عن الشير وعلوهم وادبوهم تقوهم
ذلك  0نارا وقودهاالئاس واارة  6لعنى الكرت لابه اشدالاشماءحرا

اى توبة ترفوخروقك فى

واسرع ابقادا  8عليها ملائكة  #ينى خزنةالنار وهم الزبانية غ8لاظ » اى (
فظاظ على اهلالنار 8ث#داد  #يعنى اقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة
سبعين الفا فىالنار لممخلق الله الرحمة فيهم  8لا يعصونالله ما امهم © اى لا
تخالفونالله فها اميهم به ونهاهم عنه و9ي#شعلون ما يؤمرون  #اى لتأاخذهم

اى بدعوهم الى مثلها

رافة ف تك او امه والاشقام دن اعدايه  9ي اابهاالذين كفروا لاتعتذروا اللوم»

دنكوارمخللك وحوز

ان براد توبة تنصمااناس
لظهور اثرها فى صاحما
واستعماله الحد والعزعة
العمل على مقتضياتها
وبغم النون حماذ وحى

اى شَاللهم لا تعتذروا الوم وذلك حين يعاينونالنار وشدتها لاه قد قدم اليهم

8ما
الانذار والاءذار فلا بتفعهم الاعتذار لاله غير مقبول بعد دخول الثار ان
تجزون ماكاتم تعملون * يعنى ان اعمالكم السيئةالزمتكمالمذاب ق*وله ي9اا#يها
الذين آمنوا توبوا الىالله توبة نصوحا © اى ذات نصم تنصم صاحيها بتركالعود

و(اهليكم ) واولامم ونسائكم (ثارا) سول ادبوهم وعملوهم اكيرتقوهم بذلكنارا

320

(وكوذعا) اخطها!(الثاى واخجارة) جارة الكرت وض أعدالاعاء حر لعل )) غلزاز (ملككة |
ظظم)اء (شداد) اقوياء (لابعصو نالله ماامىهم )ثهاامهم من عذاب اهل النار ( وغعلون )
علا
الزبانية (غ
(ا يوون يااهاالذين ككفروا ) بحمد عهاللسلام والقر ان ( لا تعتذروا الوم ) فانه لا شل
ياعلنزىبائية م
(ما تجزون ماكامتعملون) وتقولون فىالدا ( نااما الذذئ ,امنوا) تجمدعليهالسلام والقر ان
معذرنكم ان
ت(وبوا الىالله) مالنذنوب ( توبة نصوحا) خالصا صادقا هن قلوبكم وهو الندم بالقاب والاستغفار باللسان 
والاقلاع بالبدن والقهير على ان لايعود اليه ابدا

(و الملاككة ) غلى تكائر عددهم (عد ذلك ) اعد تدمر الله و<بريل وصالجى المؤهنين ( ظهير ) فوج مظاهر له

فابا نغظاهر امسأتين على »نهؤلاء ظهراؤه ولماكانتمظاهرة الملاككةءن جلة نصمرةالله قال بعدذلك تعظهالنصرتهم
لأه) ببدلهمدنىوابوعمروفالتشديد للكثرة ( أزواجاخيرامّكن) فانقاتكف
يقكد ن
نهاينطل
ومظاهيتهم ( عمى رب
كن اللدلاتخيرا مين ولميكن علىوحه الارض نساء خير من امهات المؤمنين قات اطذالقهن رلساولله

مه لى سقينعلى ا:لصكفةوكان (-ورةالحرم؟ غيرهن:نالموصوفات
م[و
صل الله علدوس لابذاممن ايام حو
بءهاذلاوصاف خيرا هن
#والملائكة بعد ذلك ظهير» متظاهرون ونخصيص حبريل لتعظهه والمراد بالصاط
( مسبر_ات مؤمئات (
هيمية الملانّكة من جلةمايتصيرءاللهبه
اعظ
ظك ت
لدذل
الحنس ولذلكعم بالاضافة وبشوله بع

 9عسى ربه ان طاكن ان ببدله ازواحا خيرا متكن *#عاللىتقليب او ميم

خااتصات (قانتات)
ممدر

الخطاب ولس فيه مابدل على انه لميطلق حفصة وان فالنساء خيرا منهن لان

مطيعات فالقئو تهو القيام

ذل طلا الكل الاسناق تطليق واحذة والمتلق ا بيقعلامجب وقوعه وقرا"

بطاعةالله وطاعةالله فى
طاعة رسوله ( نامات )

نافع وابو عمرو ببدله بالتغديد © مسئات مؤءنات © «قرات مخلصات اومنقادات
| مصدقات  9قانتات  3مصليات اومواظبات على الطاعات  2ناسات عن الذنون املنذنون انار عات
© عابدات  #متعيدات اومتذللات لامي الرسول عاليلهسلام  #ساتحات  6#الىالله والى امس رسوله

صائات ساعلىصائم ساتحا لانه لسع بالنهار بلا زاد اومهاجرات ##ثسات وابكارا#
كذ العاناق ينما لتاقئهما :ولاعبما فى  5صفة واحدة اذ الءنى مشئلان
_-

على الثسات والابكار  ##يااماالذين أمنوا قوا انفسك  #يا لخامى رقملالطامات
..

منالمؤمئين الذين ليسوا عنافقين وقلى هالماناء ف والملائكة بعد ذاك * اىبعد
نصرالله وجبريل وصالل المؤمنين  8ظهير © اى اعوان للنى صلىالله عليه وس
بنصرونه  9عسى ريه اى واجب منالله  #9ان طلقكن © يعنى ورلسالله
صلىالله عليهوسم  9ان يبدله ازواحا خيرا منكن © ثموصف الازواج اللواى
.إكان بزوحه بهن فقال م8سئات * اى خاضعاتلله بالطاعة  8مؤمنات  #اى
مصدقات بتوحيد الله تعالى  9قانتات © اى طائعات وقبل داعيات وقبل مصليات

اليل  9تبات * اى تاركات للذنوب لها اوكثيرات التوبة  9طابدات 6

كثيرات العسادة  #ساتحات © اى صائّات وقيل مهاجرات وقيل لسن معه

(عابدات) لله (ساتحات)

مهاحجرات او صائات

وقبل للصالئم سا لان
اشاح لازاد معه فلايزال

مسكا الىاننحد مايطعمه

فشبه به الصائم فىامساكه
الى ان شجىء بااعته وقت

إنطارء وت 1 1
انما وسط العاطف بين
الات والابكار دون
سار الصفات لانمماصفتان

متنافيتان مخلاف سائر

حيث ساح  #9ثيبات  #جمع ثيب وهىالنى تزوجت ثبامنت يوجه منالوج-وه

الصسفات (يأعابالذن

| الكون لانه قال ان طلقكن وقدعم انه لايطلقهن فاخبر عن قدرثه انه ان طلقهن

المعاصى قلاللتاعات

|  9وابكارا © اى عذارى حمع بكر وهذ! من باب الاخبار عن القدرة لاعن ١ أنوائوا! )تإقبسجراه

ابدله ازواحا خيرا منهن محخونًا لهن * قوله عن وجل  #ياايهاالذن آمنوا |
( والملاتكةعد ذلك )

.توا السك  4قال ابن عباس بالانتهاء عمانها ؟ اللهعنه والعمل بطاعته

معهؤلاء (ظهير) اعوان

إه عليكيا ( عسى ربه) وعسى منالله واجب(انطلقكن انيبدله) يزوجه ( ازواحا خيرا منكن )فالىطاعة
( مسلان ) مّرات “الالسن (مؤمئات) مصدقات بالالسن والقلوب بامانهن ق
(انتات) مطبعات للهولازواجهين

نا
(ثبات) من الذنوب ع(ابدات ) مواحدات للسها(تحات) صائات ( بيات ) امات مثل أسسية بنت ماحم

امرأة فرعون ١وابكارا) مري بنتعمران امعيسى ( ايياهاالذين آمنوا ) بحمد صلىالله عليه وسل والقرآن

( قواانفسكم ) ادفعوا عن انفسكم وقومكم

(اليزءالثامن والعشمرون»

 0-1الى كه

#وانتظاهس! عليه ونتاتظاهراعليهمايسوءه وقرا الكوفيونالفيف #فاناللههو
( وان تظاهيا! عليه )

مولاه وجبريل وصا لالمؤءنين *6فان العدم من نظاهره من اللهوالملاتّكة وصطاءالموْمنين

بالعخقيفكوفى وانتعاونا

ذانالله ناصره وحيريل رم_ّسالكروسينقرينه وءنصلع منالمؤمئيناتياعه واعوانه

عليه بمايسوء املنافراط

رسولالله صبىالله عليه وسمم بدأبى فقلت يارسول الله انلك |قسعت ان لاندخل علينا

فالغيرة وافشاء سره

شهراوانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن فقال انالشهر كون تتا وعم ران

( فانالله هومولاه ) وليه

ىواية وكانذلك الشهر نسعا وعشرين لبلةثمقالياعائشة انى ذاكر لك
زاد ف ر

وناصره وزيادة هوايذان

امسا فلاعليك ان لاتجلى <دتىتستأمرى ابويك ثمقالب اايهاالنى قل لازواجك
اكننان تردناطياةالدنيا وزينتها حتى بلغال قىوله عظها قالت عائعةقدواعللله
انابوى ليكمونا ليأمرانى شراقه فقلت افهىذا استاص.ابوى ذنى إربدالله |
رىتك |
ورسوله والذارالة”خرة تداق روابة ان عائشة قالت لاتخير :ااءخكتان
فقال لها النى صل اللهعليه وسلم ازالله ارسلنى مباغا ولم يرسانى متعنتا ولمسلم عن

انه يتولى ذلك بذانه
( و حبريل ) ايضا وليه
( وصال المؤهنين ) ومن
 5دن الموٌمئين اى كل

كاسن

فنا

ابن عباس عن عمر نحوه وفبه قال دخلت عليه فقلت

يارسولالله مايشق عليك |

مناشان النناء ذكاننت طلقتهن ذانالله معك وملائكته وجبريل ومكال وانا |

وقل هبنرىئ؛ مانلنفاق
وقلالوابة وقبلواحد

اريد به المع كتولك

وابو بكر والمؤمنون معك وا تكلمت وادالله يكلام الارجوت ابكنونالله |

يصدق قولى الذى اقول ونزلت هذءالابةعسبى ربه ان طلقكن” ادنله ازواحا |

لافمل هذا الصا هن

خيرا متكن وان تظاهيا عله فانالله هو مولاه وجبربل افيه والملائكة |

ناس تريدالجنس وقيل
اصله صالحو المؤمنين
تمغذفت اواو مَّنَاخط
موافقة لافظ وقوله

يوه)
ع!)لتعا
(اهى
اتنظ
نان
(و

لعك ذلك

ظهير و فيه أنه استاذن ردك

صلى الله علد ا لى

ان خبرالاس أنه ل

يطلق نساءه فاذن إه وأنه قام على بابالمسيور فنادى بأعلىصونه لميطلق رسو لالله |

صلى اللهعليه وصثم نساءه

شرح بعض الفاظه

 «2قوله فعمدلت معه بالاداوة أى قلت مه الركوة فتبرز اى ات البراز وهوالفضاء

ا

*له |
على ياذاهو معصيته(ذانالله هالنارض لقضاء الحاجة * العوالى جمععاليةوهى ابماكعنلى اراضى المديئة قو
واصره
هومو لاه) حافظه ن

شك اى اكتحننا
دها الشرة وغىغائفة « اوشم
ولابشرتك ان كانت حاري كك يري ب

ومعينه عليكما(وحبريل)

وحمالا متك * قوله فكنا| شناوب التزول التناوب هو ان شعله الانسان 5

معيئه عللكما ( و صا

الا خربعده * المشرية بضمالراء وشتحها الغرفة * قولهفاذاهو متكئ على رمال حصير |
قال رملت الخصير اذاضفرته ولسححجته والمراد بهانهلميكن علىالسرير وطاء سوى |

وشعله

ا

ااؤمنين ) جملة الؤمنين
ارل
الخلصيناعوان له عليكما اللشير ق>وله مارايك قة نا
دم ١لا اهة ثلاثة الاهبة والاهب جمع اهابٍ |
مدل م وعمروععان وهو اد * قوله منشدة موجدته الموجدة القضب * قوله تعالى © وان تظاها
وعلى رذىالله عنهم | عليه © اى تعاونا على ابذاءالبى صلىالله عليه وسمم ف ذانالله هو مولاء * أى
5
8
امناوهدرفا ناكزاو |
هرصانو اضيا
|هيلو ٠.هرصانو ف 2ليربجو  #ىنعي ليريجوهيلو
ومن دو6م
| داخلا حفملىةالملاككة تعظها له وتنبيها علىعلومنزلته ومكانته  8وصاااؤمنين 6

| دوى عن ان مسعود وانى بكنمب صاالمؤمنين ابوبكر وعمر وقيل اهلمخلصون
0م56

(سورةالهرم؟

ل  0٠.1١ته

لك سكن كيرت اثثافن احذااكن أن عضيبالله علهنا لقضب ,وسو لالله
صلىاللعهليهوسمفاذا هى قد هلكت لاتراجيى رسولالله صلىالله عليه وسام و
تساليه شيا وسليتى ما بدالك ولا يشرنك انكانت حارنك فى او سم واحب الى

رسولالله صلىالله وسام لك د عائقة واكك لى ان :مان الانصار فكنا اأتثاوت
التزول الى رس_ولالله صلىالله عايه وسام فنزل نوما وياينى يرالوح وغيره

نعل ذاكف وكنيا تخدت ,ان غستان تمل الخيللتعزونا فتزل مساحى
ا الانضارى .وم نوه  5اناق عشاء فضرب ناف تمن داادنئى ردت

اله فقال حدث

ذنلك و اهول طلق رسول
أس عظم قات ماذا حاءت غسان قال لابل اعظم د
ه

الله صلى الله عليه وسام نساءه قلت قخدابت حفصة و 2

قدكنت اظن هذا

شك إينكون حى أذا ات الصم شددت على ليابى ثنمزلت فدخلت على
م
<خصة وص  5ؤقاأت اطلقكن رسو لالله صلى الله عليه
هو ذا معنزل فهىذهالمشسربة فاندت غلاما له اسود فقات

قالت لاادرى ها
ا ر قد ذل ”26

خرج الى فال قد ذكرتك له فصعت ذانطلقت حتى اتدت امثير فاذا عنده رهط

جلوس بى بعضهم طلست قليلاثم غلنى ما اجد فاتيت الغلام فقات اسستأذن
لحم فدخل ثمخرج الى فال قد ذكرتك له فصوت للست الى انبر ثم غلبنى

عد نات العلام فتك الستأذن لعين فدخل ثمحرج فتسال قدا ذكرتّك له
قشعت فوليت مدارا فاذا الغلام بعدوق فقال ادل فقد اذن لك فدخلت فسلن
على رسولالله صلىالله عا.هبهوسام فاذا م  600على رمال حصير قد اثر فى جه

فقلت اطلقت بارسو لالله 0

فع

يارسولالله  75معشسر كراش لغل0

نا لافقا تت اللهاك لورأيئنا
قلا قدمنا المد.نهوحدنا قوما تغاوم

نساؤهم فطفق نساؤنا تعلمن من نسائهم ففضيت على امراتى يوما فاذا هى تراجمنى
 0اذو حت فثالت ماكر ان اراجعك فوالل انازواجالنى صدىالله عليه
امليراجعنه وهجره احداهناليوم الىالليل فقات قد خاب من فعل ذلكهممون
وأحسر فاون احداهنان يغضب الله عاما لغضب رسولالله صلى الله عليه وسام

انلع ود مالكت فتسم رسولالله صلىالله ءايه و”ثم فقلت يارسولالله قددخات
على حفصة فقات لايغرنك اكنانت عونك ص اوسم واخب اللورسو لالله صلىالله

عايه وحلم منك فتسم اخرق فقتاستاً نسى يارسولالله قال أعملات زافعت
ا

ا

قات

فو الله م 5

يه شيا و

لصم الأاهة ثلاثة فقات يا رسولالله

ادعاللهان بوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لابع.دونالله فاستوى

حالس ثمقال افى شك انت ياانال|طاب اولئك قوم تحلت لهم طيباتهم فىالطياة
الدنيا فقات اسستغفرلى يارسولالله وكان اقسم ان لابدخل علبين شهرا من اجل
ذلكالحديث حين افشته <فصة لعائشة من شدة م<ودته عليهن حتىعا.هالله تعالى

قالالزهرى فاذيرنى عروة عن عائشة قالت 1١ مضت أسسع وعشرون دخل على

2
3

( واعرض عن إعض)فام بر نه تلكرما قال سفيان مازال التغافل مانلفكملرام عرف ,افيف علىاحىازىعليه '”
هن قولك احسىء لاعس ثن <الحزءالثامن والعشمرون)

لك ذلك 00

 9واعرض عن نعض  #عن :أغلام نمض 'تكزما اوحازاها عل زمه لتطلعة ' 1

عنه حديثمارية وروى

انه قال لها الماقل لك
١كتىعلى قالت والذى

ونحجاوز عن بغض وي بده قزاءة الكساق بالتخفيف اله لاحتدل فهنا غيره لكن
المشدد هن باب اطلاق اسمالمسيب على السيب والخفف بالعكس وبؤبدالاول قوله
فلا نأهاءه قالت هنالبأك هذا قال نيأنى العليمالخبير * فانه اوفق للاعلام
ه © ؛دسم
له
الما اس
وعائعة علىالالتما تللممالغة 2
#انتتوا الىال 000

في
0
قرحا بالكرافة ارلىخص

الله بهااناها ( فلا تيأهاءه)

نالانى حفصة باافشت
لد ل ماشه

م

يل و.لىالمءر ف حديث

الامامةوالمعرض

ا

تاويكما 3

ؤقد وحد

0

غالئية اارطول عليه الناةم 1

مابوحب

يحب ما يه

الو به وهو
وكراهة

الوا<دب دن

ملل قلوبكما عن

ماكر هه

(قالت) حفصة لنبىصلى ؛ منها 8واعرض عن بعض  #اى لميعرفها اياه ولم يخبرها به قااللحسن مااستقصى

الله عليه ( 3هن نأك كريم قط قالالله تعالى عرف إعضه واعرض عن يعض والمءنى اانلبى صلىالله

هذا قال كاف العليم(

بر
انا
بالسرار (اللخبشير)
ا(نتتوبا الىالله خ)طاب

للم رعائعة عل طراقة
الالتفات ليكون أبلغف
تلط
محذوى والتقدير انوبا
االلىله فهوالواحب ودل

عليه وسام اير خصة

ءض

ما اخرت  0عائشة وهو محرممالاءة

واعىيض

عن

ذالكخرلافة لاله صلىالل عهليه وسام كره ان  0ذلك فالىناس 88فلا نيأهابهه
اى اخبر حفصه با اظهرءالله علبه  8قالت  #يعنى حفصة  8منانمأك هذا #اى
أكخنزلةااى نقيت لكر ل قال:ني األعليم  #اىجاتكنهالشعائر افلخير  #اى
جنل  #اننتواالما م©خاطي عائشة وحفصة اى
وه ع
مخفيات الامور © قول
من التعاون على رسو
اى

اعت

ومالت عن

لالله صلى الله عليه  -_-والابذاءله  0وقد صفت
اطق وا

جع

ان نويا وذلك

بانن سرها

ه
لرلضى
ااس
صلىالله عليه وسم وهو اجتئاب هاريةل(رق) عنابن عد

0-1

قلوكنا4
رسو لالله

عنهما قال لمازل

علىالمحذوف قاط كك ) حريصا على اذاساك مارلبخنطاب عنالمرا تين هنازواجالابى صلىاللهعليهوسم
مالت(قلو بكما)ءن الواحجب الاتين قاالله عن وجل انْئوبا الىالله فقد صغت قلوبكا حتى ح عير وحجت

مفخىالصة رسو لالله صلى
الله عليه وسم أمن ب
مايه  5اهة اك هه
( واعردض عن 11
عن نعضص عن #رعه

ماريةالقيطية على نفسسه
وعما اخيرها

َهن خلافه

ابى بكر 0

 0العدء

مهلها بذلك( فانراهابه)

بعال

صلى اللهعليه

معة

طلاكان مر

سءض ااطر بق عدل

مر وَعَذَلت مع4

بالاداوة فتبرز م اناو

على يديه فتوضآ فقات ياميرالمؤمئين منالمرا تانمن ازواجالننى صلىالله عليه وحم
اللتان قالالله تعالى انْتتوبا االىله فقد صغت قلوبكما قال عمرواحبا لك يااءنالعباس

قال الزهرى كره والله ماسأله عنه ولميكتمه قالها عائشة وحفصة ثماخذ يسوق
الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء ثلا قدمنا المديئة وجدنا قوماتفلهم
نساؤه م فطفق
فغضدت نوما

ل
ساؤنا تلن من نسا
نس
ا1

فاذا هى 0

وال
كرك

اهزلى فىتى امية بن زيد العوالى
أن تراحعنى قوتالت

م0

أن

وره احداهن اليوم
اراجعك فوالله ان ازواجالنبى صلىالله عليه وسلم ليراجمئه ج
الىالايل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلتاتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت نم فقلت الفجره احدا كن اليوم الىاللل قالت نعم قلت لقد خاب ذمعنات

وسلم حفدة عاقتاللمائشة ( قالت ا ةردن الك ) ال ااا قلك انائمة  7ذلك 6
(قلانل)نى صالىله عليهوسل ( ل ددن ( العايم) ماقلت لعائشة ا(لخبير) عاقلتلك ( انْتتوبا الىالله )
ا
تلصهتكما له( فقددعت )مالت ( قلوبكنا) ادا
توا الىالله باعائشة ورا حفصة من ابذاتكما! روسوملا

-ز 9و هه

 ١مورةالعرعم1 

دل تفال واحكانه  9واذا اسرالتى الى نمض ازؤااجه © ,نمق حَفْصنة' ينث

حمر  3حدينا  #تحريم مارية اوالمسل إو انالخلافة بعده لانى بكر وعمررضىالله
اتات  51إى تلم الحيرت حمغلة عائعة .رضىاقد :عيما بالإديك
واظهرهالله عليه  ##واطلع النبىعليهالسلام على الحديث اىعلى اذشانه  #عرف
بعضه  #عرف الرسول عليهالسلام حفصة بمعاضفعات

وحرم ( واذ اسرالنىالى

بعض ازواحجه ) يعنى
حفصة ( حديثًا )حديث

فصل
اختلف العلاء فى لفظ العريم فقيل ليس هو عين ذفان قال لزوحته انت على حرام

اوقال حرمتك فان نوى طلاقا فهو طلاق وان نوى ظهارا فظهار وان توى

نحريم ذاتها او اطلق فعليهكفارةايمين نفس اللفظ وان قال ذلك لخاريته فاننوى
عَنْنَا عتقت وان وى غريم ذاتها او اطلق فعليه كفارةألعين وان قال لطعام حرمته

على نفسى فلاثئ عليه وهذا قول ابىبكر وعمر وغيرها منالحه_ابة والتابعين
واليه ذهبالشافبى وانلم بنو شيا ففيه قولان لاشاففى احدها انه يازمهكفارةالعين
والثانى لاثئ عليه وانه لغو فلا يترتب عليه شئ منالاحكام وذهب جماعة الىانه

مين فان قال ذلك لزوحته او جاريته فلانحب عليه الكفارة مالم شَلربهوا م
حااف

مارية وأمامةالشؤين( ف

نيأت به) افشته العائشة
(اظهره
رذى الله عنها و

الله عليه ) واطلع النى
صلى الله عليه وحم على

افشاما الحديث عللسىان

جابرليلسعلايهلام (عرف
مضه ) اى اعمببعض

الحديث

انه لابطؤها وان حرم طعاما فهو كا لوحاف ان لا يأكله فكلفاارة عليه مالم
 ١ذال ذه انو حئة وأحانة (ق» عن' ان اعباس رغالله عنيها قال اذا الكفارة (واذ اسرالنى
 7لحل أسرا فهى عبن يكفرها و قال لقدكان لكم فى رسول اله اسوة

الى بعض ازواحه ) نعنى

حسنة وفى رواية اذا حرم أمرأته لبس بششئ وقال لكقادن لكمفوىلراسلله
دى ق*ولهتعالى  8واذ اسرالنى اللىبعض ازواجه حديثا 6
يفظ
مة ل
! اساوةلحسن

)لاما
حفصة ( حديا ك

يعنى ما اسر الى حفصة من نحر مارية على نفسه واستكتمها ذلك وهو قوله
لاتخبرى بذلك احدأ و قال ابن عباس اسر ام القلافة بعده لغخدئت به حفصة قال
الكلى اسر الها ان اباك واباعائشة بكونان خليفتين على امتى من بعدى وقيل ما
ازلاغير ة فهوجه حفصة اراد ان يراضيها فسرها بشبئين بتحريم مارية على نفسه
| وان الخلافة بعده فىانى بكر واسها عمر  فلا نيِأتِ به  #اى اخبرت ذلكحفصة

| عائشة  9واظهرءالله عليه  #اىاطلع الله نبيه اصللله عليه وسلم على قول حفصة

| لعائشة عرف بعضه © قرئ لتخفيف الراء اى عرف بعض الذى فملته حفصة
فقضب مافنثناء سره وحازاها غله بان طلقها فلا بلغ عمر ذلك قال لها لوكان فى

آل الخطاب خير لما طلقك رسولالله صلىالله عليه وسلم كاءه جيريل عليهالسلام
وأصه بمراحعتها وقيل لميطلق رس_ولالله صلى الله عليه وسلم حفصة وانماهم
بطلاقها ذاناه حبريل فال لا تطلقها فانها صوامة قوامة وانها من نسابك فىالطخنة
وقرئ

عىف

بالتشديد

ومعماة

عرف

سورضة

بعض

اديث

واخيرها

سعض

كاك

أحزعا فال ارك
كآت به) فلا اخبرت

حفصة إسمر الى صل الله

عليهوسلعائعة (واظهره
الله عليه ) اطلعاللهليه

على ما اخيرت حفصة

عائفة (عرق مدنا
بينالنى ل

بعض ما

قالت لعائفة خملنافة
انىبكر وعمر وال هن

خلوته مع مارية القبطية

ق(د فرضالله لكم لة
ابماتكم ) قدقدرالله لكم

(الجزءالثا.ءنوالعشرون

 #قفردضالله  5زاك  43قد 0

لى علي

وهو

حل

ها عقديه

ما تحلاونبه ايماتكموهى بالكفارة او  0فيها بالمشيئة حتى لامحث منقولهم حال فى يينه اذا استتتى
الكفارة او قدشرع لكم فيها واحتج به ءن راى التحريم مطلقا اوتحريمالمراة يمينا وهو ضعيف اذلايلزم هن
تحلياهابالكفارة او شرع وجوب كفارة اليين فيهكونه عيئا مع احتال انه عليه الصلاة وااسلام الى لفط
الله لكم الاستثناء فى
الهينكاقيل د واللهد 4متولىامودم وهو
العام

اعانكم من قولك الى

قال وقد انقليت الاعاءاهعلى الراوى فىالرواية الاخرى يعنى الحدث الاولالذى

قلان فى عنة اذا اشتتنى

فيه نامرف "إن عند حقصه ة قالالقاضى عاض والصواب ان شرب الفل 6ن

فها وذلكانشول انشاء

,نشبخ بحىالدين النووى فشىرم مسبم وكذا ذكره
 1ا ال

الله عقيها حتى لا ينث

*قال المفسرون فسبب الول انالبى صالىاللهعليهو حل كانشم
القرطىَُ ايضا و

وتحريمالحلال عان عَنْدَنا

بين ا فلاكانوم حقصةة استاذنت رسولالله علا عليه .وسسمل وجزيارة اسها

وعن مقاتل انرسولالله

فاذنلها قلاخر حت ارسل رسول اللهصلى اعللهيه و>ثم الى حاريته ماريةالقبطية فادخلها

صل الله عليه وسل اعتق
رقة ار

ا يدم «المي *

بت حفصة وخلا ما قن رجعت حفصة وحدتالاب مغلمًا اك عندالابٍ فرج

رسولالله صلىالله عله وسلم ووحهه شَطر عرقا وحفصة تكى فقال ماسكيك قالت

مارية وحن

الحسن انه لميكفر لانه

انما اذنتلى نماجل هذا ادخات امتك بيتى ووقعت عليها فى يوى وعلى فراثئى
أنا والتل خرمةوحما مكانت تصنع هذ ناس ءات قال عل صلى الله
عليهوسلم اليس هىحارتى قداحلهاللةلى اسكتى ذفهى على حرامالس بذلكرضاك

كان معفوازله قاعم من
دن وما تر اغا هر
تعليم للمؤءنين ( والله

فلا تخبرى هذا 9

مولا ) سيدك ومتولى

الجدار الذى ينها وبين عائشة فقالات الا شرك إرنسولالله صل الله عليهوسل

امور وقبلمولا؟ اولى

قد حرم عليه امته مارية وقد اراحاالله مها واخبرت عائشة با رأت وكانتا

متصافيتين متظاهرتين على سار ازواجالنى صلىالله عليه وسلم ففضبت عائشة ثم

بكم من انفسكم فكانت
نصينه انفع لكم من
نصاتحكم انفسكم ( وهو

تزل ابلنله صلىالله عليه وسلم حتى حاف ازلاقريها  #اعنس إن مالكشرضىاله |
عنه انرسولالله صلى اللهعليه و حلمكانتله  3يطوها  3تيل به عائْشَة .حوئصة

حجترىه مها على نفسه ل"

العليم) بماللصدكم فيشرعه

لم (الحكيم) فهااحل

منبن فلنخرج رسولالله صلى الله عله وسلم قرعت حفصة 1

ا

ياابهاالبى لمترممأاحل الله لك الايةاخرجه

النسانالقعاللا,الهتوخلفواشبلبا2اية انها فقصة السيلأفىقضة عار الا
| فىغير التصييين وم تأت قصه ماري منطريق تم قال النساق استاد حديث عائقة |

فىالعسل حيد مع غاية * واما التفسير فاقوبلههاياالنى لىحرم ما احللالله لك أى

ق(دفرضالله ) قد بين
الله ل(كي نحلة اعانكم )

ملنعسلل اوملك اليمين على اختلاف الرواية فيه وهذا الددريم نرم سح 3
ا

كفارة امساتى فكفر | الانتفاع ها او بالعسل لناحريم اعتقاد بكونه حراما بعد ما احله الله فالنى

البى صبيان عليه وسم

عليهوسام أمتنع عن الاشفاع بذلك مع اعتقاده انذلك حلال ؛دائى 5
اى تطلب رضاهن بثرك مااحل اللهلك والله غفور رح

عيله وكيا الى نفسحة

 #قد فرض اللهلكمتحلة اعمانكم

( واندمون' ؟ ) حافظلكم

|

 7اصرك ( وحوالعلي (

| وهو
ع

0

وا
نر

فى سووةالمايدة

واعس دالله ىك0

ره

م

اك

اى غفر لك ذلك رع

خدل ايمانكم الكفا ره

كن عنه  0را

امتّه 0

رقة

مولآم #اى وليكموناصرك الإوهوالمام | اىعاقه ط الك #

بحر 6م مارك القطسة

( لكي ) نياحكممن

( اى ©

ْ

فلمطة

(سورة الغريم)

| فقولى ما هذهالريج التى اجد وكان رسولالله صلىالله عليه وسام يشتد عليه ان

بوحد منهالرج فانه سيقول لك سقتى حفصة شرية عسل فقولى له جرست تحله
العرفط وسا قول ذلك وقولى انت ياصفءة ذلك لا دخل على سودة قالت نول
سودة والله الذى لااله الا هو لقد كدت اباد بالذى قات لى واه لءلىالناب فرقا
كك لا حا قالت له سكوادة بارساو لاله كلت مقافس قال لا ثالت "ا هناه
'الريح البى اجد منك قال سقتتى حفدة شربة عسل قالت حرست محله العرفط
فلا دخل على قاتله مثل ذلك ثمدخل على صفية فقالتله مثل ذلك فلا دخل
على <فصة قتاله يارسولالله الا اسقيك منه قال لاحا<ة لى فيه قالت تقول سودة

سحانالله لقد حرهناه قلت لها اسكتى لرق») عزعائثة رضىالله عنها انالنى صب الله

حتش فيرب عندها عسلا قتواطيت
عليه وس كان يمكث عند زيني بن

اناوحفصة

ان اسّئا دخل علها الى ذلى اللهعليه وسلم فلتقلله انى اجد منك ريح مغافيرا كات
مغافير فد ذل على احداها فقالت ذلكله فقال بل شر بت عس_لا عند زيب بنت

خش

وآناعودله فزاتبااعهاا لنبىمنحرم ماحالالله لك اقلىوله انْتدوبا االلىله

لعائشة وحفعة واذ اسرالى الى بعض ازواحه حديثا لقوله بل شربت عسلا وان

7

شر نيك ها واد والةاستق بذاك عرطلاة ارو الله
لت
شرح غسبب الفاط المديثين ومايتعلق بهما

قولها كان رسو لاللهصلىالله عليه وسثم يحب الللواء والعسل #ال*لواء بالمد وهو
كل شوء حلو وذكرالمسل بعدها وان كان داخلا حفمىلةاطلواء تنيهيا على شر فه
ومزنّه وهو هن باب ذكرالخاص بعدالعام #قولها فىالحديث الثانى فتواظيت انا

وحفصة هكذا وقع ار وانة واملة  3راطاك إى نطقت" انا وشقصة  +فوالهاناق
لاحد منك

مغافير هو بغين “محمة وفاء بعدها باء وراء وهو  2عغ حاو كلتاطاف

وله رائحة كرية ينضصهشر بقالإه العرفط بشم العين الميءلة و  0يكون بالمتجاز
ا0لأرنط اداه درق عرض فرش غل الارضله شوكة وعنه نحي الراشحة
وقال ااهلللغه العرفط من شر العضاء وهو كل حار شوك وقل رانحته كرانحة

دكن الى صل انهعلة و 2يكرء ا:نوجوت وائحة كزبية© قولها جرس
نحله العرفط هو بالجيم والراء وبالسين المهماتين وممناه اكات نحلهالعرفط فصار
منهالسل * قولها فاىحديث الثانىفقال شر بتعسلا عندز ش بنت خش وفىالحديث
الاول انااشرب كانعندحفصة بت عمر بنالطاب وازعائشة وسودة وصفية هن

لل رك عليه انلاقلادى! عا والح الاول فاتللاق اسناد حديث
حجاج بن محمد عن ابن جريح حم حيد فاية وقال الاصلى حديث اج اصم
وهو اولى بظاهى كتابالله واكل فائدة بريد قوله تعالى وان نظاهى! عليهوهاثتان

لاثالاثة انيما عالقية ولحفظة م اعترق اله عمر فدىيك ان غناس سيا افلىحديث
( قا وخا  4#س )©

# .إسورة التمريم مدنية وهىالنتعاشمرة آبة  4ل 6بسمالةالرحن الرحيم( 6ياايها التىتحمرم ما احل اف لكا
فى

أنان

الله دلى الله عليه وسام خلا عارية فى بوم عائشة رضوىالله 0

لت

ذلك

ا

فقال لها ١كتىعلى وقد حرمت مارية غلنفى وأبشرك أن انكر وعدر .لكان سد أس | كا
بدعائشة وكانتامتصادقتين (الجز «الثادنوالعشمرون وقلخلاما  4 193 821-فىيومحفصةفارضاها بذلك
١
0
ار
قدريه وعله

*

عنالى

عليةالصلاة

وال الام

- 00ورة

الطلاق مات

علىسئة أ

ذطلةها واعتزل أسماءه
رسو لالله صلى الله لوا13عليه و

وك

أسعا وعشر بن

© سورةالتحر يم مدلية وأيها اللا عشرة »

ابلة فىممت مارية فنزل

 ١-0سح اللاهلرمن الرحيم م

جبريل عليهالسلام وقال

ياة فىيوم عائعة |
امرحل
مسلا
بهال
 0يه التىتحلرمم مااحلاللهلك © روى الهعلي
راجعهافانها صوامةتواءة ْ
وانها ان نسائك فىالطْنة | اوحفصة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتيته فيه حرم مارية ا وكلل ون 211
وروى

اله شمر ب عسلا

حتش
فىبدت زياب بأ
فتواطات عائشة وحفصة
وقالتا له الانشمملك رحُ
المغافير وو

هوك

عند حفصه قو اطات عائئشهة سودة وصففية فقانن لهانانشنم منك ريح المغافير فحرم

لفحل ف لت هل دّئى مرضاة ازواحسك  3الفسير  1أوحال من فاعله او

انتداق بيسان الداعى اليه و8ا#لله غفور  #لك هذه الزلة فانه لاجسوز محري |
| ما احلالله  8رحيم  رحمك حيث ليمؤاخذك به وعاتيك م#اماة على عكهتك
علىالانشاء بعدالاققاء وكل الكاننات جارية نحت قدرته داخلة فيعله والله تعالى اعلل
ل لفسير سورة التحريم وقى مدية والذتا عشثرةآية وماكان 5

التفل رم العسل فعناه

لمحرم ما احلالله لك
العيناوهن العسل
هن هلمك

(يانيتصازواجك)
ض
تفسسير حرم اوحال او

#

قوله عن وحل

ياابهااك.ى لم نرم مااحل الله لك مدق عسضدات

ازواحك

| والله غفور رحيم 4

ذكراسيل زولها

منه لاله ليس الاحد ان

عن عاث_ة رخىىالله عنها قاات كان رسو لالله صل اللهعايه وس 0

لهل(ه
الل
وللا
حرم ما اح

2

غفور ) قد غفر لك ما

الحلواء والعسل وكان اذا  00هنالعصر دخل على نساه فيدنو من احداهن |

فدخل بعل حقصة رينت عمل فاحتبسن غتدها ك|ت عا كان عدر قرية 01اا|

رح ) قد
زللت فيه (
رحمك ثم يواخ ذك به عذنلك فقيل لى اهدت |  11مقنومها عكة منعسل فسقت البى صالله
| عليه وسلم منه شربة فقلت اوماالله 'متالن لهفذكرت ذلك لسودة وقلت اذا

اومن السورةالى يذكر

0اريم و كلهامدنية .دخل عليك انه سبدو منك؟ فقولىله ياارسول الله ]كلت مقافي فائه دقوال لآ
اياتها ثلاث عشيرة وكاتها مانّان وتسع واربءون وحروفها الف وستون حرفا 2
7فقولىى6
ل سماللاهلرحن الرحم  .وباسناده عن ابن عباسفىقولهتءالى( ي اايها اانبى) يعنى حمدا صلىالله عليهو ل( لتمرم -

ما احلاللهلك ) تكاحه ينعكناىسماريةالقبطية امار اهم مبحنمدر-ولالله حرءها النى صعلاىاليلدهو”ل عنلى
فسه "

استعرشات ازواجك) تطلبرضا ازواحكعائشة و حفصة بتريمةاارليقبطية (واللةغفور)لك (رحيم)بتلك ا

ىحص اهم ما هم عليه الساعة منالايمان والعمل الصا او ليرج
أخرج ) الله (الذين امنو| وعملوا الصالحات) ا

الذنعم الهم يؤمنون( ون الظلان اللور
 ٠يؤمنالله ويعمل م

و أطلات الكفر اوالجهل الىنور الايمان او العلم و(ءن

بدخله ) والثون مدنى وشاى 0

الأنتطاتعاتي

من تحتهاالانهار خالدين فما ابدا) وحد

 ٠١عمجوالمح طفلا“ نم هانعمو نسحادق(هللا )اقزرهل 24يتلا مظعتلاو قزرام نيئمؤملام باوثلان  ١ىذلاهللا

خلق ا

وخير (سيع عوات ( ااجلمعمفسرون علىان الدعوات سبع ( وم نالارضمثاهن) بالنصب عطفا على

ْ سسعمعوات قبل ماف القران ابة عر  -*69356ندل على انالارضين (سورة الطلاق» سبع الاهذه الابه وبين
شخحدت
ا

| «لخرجالذين1آ.منواوعماو|الصالحات» الذين اآر.ا مدا اننا لجصللهمماهمعليه
لتنالوىر»
الاان املنايمان والعمل األصوااخر بامنوعقلدرانه يؤمن #إومنالاظلا

كم'لعاءبن مسيرةمسمائة

ادلنضلالةالىالهدى  #8ومن يؤ.ن بالله ويعمل صالحا بدخلهجناتك2رى مننحتها
 8نافع واءنعامي ندخله بالنون ُ قد احسن الله له
الانهار خالدين فيها ابدا ي وار

رزتا» فيه جيب وتعظم للارزقوا منالثواب #اللهالذىخاق --سعوات 0 6
ع هٍ زِم الارض مثلهن #اى:وخلق مثلهن فالعدد من الارض وقرئء
الرفع على الابتداء والخبر  9بتنزل الامس ببنهن © اى مرى اصسالله وقضاؤه
 7ولد كه قاين و لتملمو اا الله علىكل .شى قذي واناله! قد احاط
كل ع علا © علة لخاق او بتتل |وهشر ,مهما :فناكلا منهما يدل على كال
النضب ومعناه انها واضحات  #8لكرج الذبن آمنوا وعملوا الصالحات .ن الظلان

الهاانور  #اى من ظلة الكفر الى تورالايمان وءن ظللة الجهسل الى نور العام
" 9رين يزنالله وشمل ضتاطا يدخَله جنات مرق من محتها الاهار خالدن
فاهبادا قد احسنالله له رزتًا  6بمنى النة التى لبناقطع نعيمها وق يرزقون

نا

ونوا فالاجرة 2اللةالذى خاق سسبععوات © و عصيانوق

بعض  #وءنالارض مثلهن  4اى فىالءدد #9يتنزلالامي بينهن #4الاوىحى

عاموغلظا كلمعاءكذلك
والارضون ملثالتعوات
وقيل الارض واحدة الا
أن الاقاليم سيعة ( بزل

الام بينهن ) اى مجر ى
ات 251

كن

ويلك تفذفين ( ]|

انالله علوكلثىء قدير )

اللام يتعلق يخاق و(ان
اللْقداحاط بكلثى” علا )
هو ييز أو مصدرهن غير

لافلطاول اى قدعامكل

ثى كا وهوعلامالغيوب
( عرجالذين آمناو)قد
احرج الذبن امئوا “حمد

الى خلقه من السعاء العلنا الىالارض السفل وقل قوااها يدي فين هن تجائب
تدبيره ينزل المطر ومحري النبات ويأنى بالايل والهار وبالصيف والشتاء ومخلق |
(وعملواالصالطخيات) الطاعات
المووان على اختلافى هيا ته وينقله من حال الى حال ثحكم نحاة بعض وموت عض ١
عليه السلام والقر ان

وسلامةهذاوهلاك هذا وفلف كللنعاء هن “عو انهوارض من ارضيه خاق هن ذلةّهواص

 ١هن اسه وقضاء من قضاله  9+لتغلوا ازالله علىكل* 
0 32

م

قدر

ع  0لعنى أنه انه وتعالى عالم ىا  0م
ل

ا

ا

له

ال

ا

و انالله قل احاط

عليه خافةواه قادد_

ف بيلهم وبال رلهم
( من الظلان االلىاور )

نالك إل الأعنان
( وهن يؤمن الله)وعيل

لك

.رة (جنات) إساتين ( مرق
وسيل ناكلا ) خااض] تا بيهو بين (ريهدخله) فالا خ
عليه السلام الت إن (
من م

ا( دن نت #درها

) الانهار ( انهار اجر والماء «الششكل

وغلفها

واللين

( خالدين فها ( 0

فىالخة لا عموثون فيها ولاخر<و 3منها (ابدا قد اراد له رزقا ) قد اعدالله له نواباىاطنة ( اللهالذى
خاق

0

قاشين)

عوات)

غرلة ل

بن القبة

لعضها 5

(ى
الملائكة باو

 0اناللهعلىكلثىه)).ناهلالسعوات

ول

( ومن

الادضمثاهن ( سسسيعا ولكذًا منسيطة ( سل

 1والمصبة دن السووان من عند الله ) لتعلى| ) الى نعلو وتقروا

والارضين( قدير وان اللهقداحاط بكل شئ علا ) قد احاط غله بكل شى

فاقوا ١الله -مز  "7إاولىالاياي اذنآمنوا) يكن
5هذا النذات طن اللافى ا
لكمذلك ياوالى الالباب
تحاسئاها حساا شديدا  4الاستقصاء والثاقعة  #وعذساه7ا  21ا
من امومئين لطفا فىتقوى نكرا  متكرا والراد حساب الا خرة وعذابهسا..والتعين بلفظ الماشى العةر |
© وكان عاقة امرها حسما ”
اللهوحذر عقابه ونحوز |  #فذاقت وبال امرها  #عقوبة كفر 0

سا الات لارب فها اصلا  9اعدالله لهم عذابا شديدا ت8ك6رير للوعيد وان لما يوجب أ
#وز اينكون امراف |
واس_تقصاؤها عليهم قّ ا|لتقوى المأمور بها فوقوله« فاتقوالليهااولىالالاوبمج
الدنيا واثماتها فىدائف

الحفظةوما اصسوا به من

|اسان استقصاء ذنوبهم واثمائها فخىائف الحفظة وبالعذاب ملاصيبوا به عاجلا |
لزله
لداان
|© الذن7امنوا ق

العذاب فى العاحجل وان

البق  0ا رسولا © لمن الداكن حبريل عليهالسلام0

لكرة 5.ااولرولة الذكروهوالقرآن اولانه مذكور فاىلسموات او ذا ذ كر
اى شرف اوحمدا عليهالصلاة والسلام اواظبته على تلاوةالقر آن او تبليغه وعبر أ
عن ارساله بالاتزال ترشا اولانه مسبب عن انزال الوح ألبه اوابذل مه رسولا ْ
الثان أوازاد به القرزآن ورسلولا نتصوي عتدر مثل ارسل او ذا١| لا

كو نْ عتّت وما عطف

عليه صفة للقرية واعد

الله لهم حوابا لكان
لزلبالكلهم ذكرا)
ادائ
(ق

ورسولا مفعوله اوبدله على انه بمعنى الرسالة  8بتلوا عليكم آياتالله مينات © |

ف ااتخر ان 'واحفقق

حال  3اسمالل
هاوصفة رسولا والمراد بالذينامئوا ففقوله

(ولا ) شل مقر
ز

تقديرة ارسل رسولا | «غاسبناها حسابا شدندا* اىبالناقشة والاستقصاء وقبل حاسبها بعملها افلىكفر

رهوقولهلوعنناهاعذا نكرا» اىسكرا فظنا وقلقالا .به تقديم
اوهو بدل من ا ٠اهاكازلنا,ا و
كاله فى نفسه د كراو على وتأخيرمحجازهافعذسناهافى الدنيابالجوع والعط والسيف وسائرانواع البلاوءحاسيناها

تقدبر حذف المضافاى ف|ىالا حرةحساإاشديدا #فذاقتو الامسها اىشدةاصها وحزاء كفرها#وكان
اىنا فىالدئيا والا خر8 :اعدالله عمذايا شديدا #
س©»ر ا
خسرا
|قية امرها خس
قد اتزلاللهالبكمذا كذر عا
 ١يخوفكفار مكة ان ينول بهم شل مائزل بالاممالماضية ففانقواللل ياوالىالاب »© ||

رسولا او اريد باذكر |

اكلقشورفلهوانةإذكر

|الى ياذوى العقول ثم نعنهم فقال تعالى  #الذين امنوا قد انزلالاليكمذكرا * #ا
بنى القرآن ر#س_ولا »© اى وارسل الكربولا 8يلوا  0اناثالله

ومجد عانلدله وبالرسول

يثرئا |
سنات © درى” اسذات الخفض أىتبينالحلالهن الخراموالامس داع و

لك ولقومكاىذاشرف

جبريل او تمد غليهماالسلام ( يتلوا ) اىالرسول او الله نوجل ( عليكم اياتالله مينات

7النصب >
ب

(غاستاها) فالا خرة(حسايا شديدا وعذيناها) فىالذئيا( ,عذابا نكرا) شنديدا مقدم وموّحر ( نذاقت ولا
أمرها ) عقّوية امىها فىالدنا بالهلاك ( وكان عاقة امرها ) فىالا خرة ( خميرا ) الىخسسران ( اعداللهلهم (

ىبا)لعقول منالااس 
ولبا
ذالا
اولى
تد(وا الله ) فاخشوا الله (يياا
اون
فدل
فالا خرة ( عذابا شديدا ) عليظالونا بع

ا(لذين آمنوا) محمد صلىالله عليهوستموالقر ان ا(نقزدلالله اليكمذ كرا رسولا) ذكرا معالرسول ( يلوا
ات
حات )
ابيئ
ون(م
علك ) ممدعليهالسلام ( آياتالله) القىا

بئات بالامى والنهى

َ ا ١ نكم ):شااىوروا عاللىتراخى ف الإكدرة اولص لعضّكماد الطاب للاباء والامهات (عءعروف)
عابليق بالسئة و بحسن فىااروءة فلابما كس الاب ولاتعاسرالام لانه ولدها وما ركان فيه وفو<وب الاشفاق

عليه ( وانتعاسرتم ) تضابقم فامئرضالام بمائرضع بهالاجنبية وميزدالاب علىذلك (فسترضعلهاذرى) فستوجد
ولاتموزصضعة

غيرالامترضعءهوفيه طرفهن

معاقية الامعلىالمعاسرة وقولهلها ىللاب اى “عد الاب غيرمعاسرة رضع

لدولدهانعاسرتهامه ل(لنفقذوسعة +-ف9552
.

_-

ع

 9واخمروا ينى عءعروف
5

7

م

(ورةالطلاق) عليه رزقه فلينفقما |ناء
منسعته وم نقدر س

تم 7 2

 3ولناص إعضكم تعضأ
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والمرضعاتومهءنىقدرعليه
م8ل الله
سال8
ليبماعقلسر ولذلك وعدله بالسمر فق
اتطي
لابكاف نفساالا وسعها وفيه
رزقه ضيق اى رزقهالله
بعد عسر يسسرا  #ىاعاحلا اوجلا #9وكان من قرية © اهل قرية  #عنت عن
على قدر وله ( لابكلاف
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يمرو بن حفص طلقها اليه وهو غائي فارسل الها وكله بشعير قتخطته فقال
| والله مالك علينا هندُئء غاءت رسولالله صلىالله عله وسلم فذكرت ذلك له
فقال لها لبس لك عليه نفقة وأعسها ان تسد فبىيت ام شريك ثقمال تلك اصأة
يغشاها اكدانى فاعتدى عند ابن امتوه فانه رجحل اهمى تضعين مارك عنده
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فاطمة فمىكان وحش
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على ناحنها وقال سعيك نْ المسدب انما اقلت فاطمة

1

والمفسوخ نكاحها بعيب او خيار عتق فلا سكنى لها ولا نفقة وان كانت حاملا

ذلك حكم الاظار ولا

ثر الاهلعلم وروى عن علىان
واما المتدة وعفناةالزوج فلا نفقة لهااعكند
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ولدا لم ) فاتوهن (

| السكنى بما روى عنالفريمة بنت مالك بن سنان وهى اخت ابى سعيد الخدرى
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+ورة الطلاق ) وقرى بالحركات الثلاث
الوسع والطاقة س

ومن دق الل © فى احكامه قراعى حقوقه ب9كفر عنه سيئاته© ذانالحسنات
يذهين السيئات  3ويعظمله ادرا  3بالمضاعفة 23اسكنوهن من حرث سكم  4اى
مكانا دن مكان سكنا ع 9من وجدك

والشهور الضم والنفقة

والسكنى واجبئان لكل
مطلقةوعندمالكوالشافى

هن و سعكم اى ما تطيقونه وهو عطف سان | لاشقة لاميتوتة لحدث

لقوله حمبنثسكتتم #9ولاتضاروهن #فىالسكنى #إلتضيقوا علهن #فلئوهن
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بان لقولهمنحيث سكتتم وتفسيره لهكانهقبل اسسكنوهن مكانا .من

روج  3وان كن اولات حمل فائقةوا عليهن <تى يضعن حماهن  5رجن

من العدة وهذا بذلعلى اختصاص اسمحةاق النفقة لحامل من المعتدات والاحاديث تؤيده

وم نيشقالل يهكفرعنه سيانهويمظمله اجرا» * قوله أءالى  9اسكنوهن ي©عنى
مطلقات نسائك #من حيثسكنتم ٠ن وجد؟  *#اى من سمتكم وطاقتكم فانكان

قاطمةبنتقس انزوجها
بت طلاقها فال رسول
الله صلى الله عايه وسمم

لاسكنىلك ولانفقةوعن
عمر رضوالله عنه لاندع

ونفقة وانكانذقيرا فقمدلرىالطاقة #ولائضاروهن * كتاب ربنا وسنة نبينا
موسرا بوسع عليها افلىمسكن ال
شَول أمراء لبلها .ثبلت
اىلاتؤذوهن #9لنضبقوا عليهن  6ينىفىمسا كنهن ذرجن  9وا نكن او لات
اوشسه لها معمت الى

حلفائفقوا عليهن <تى يضءن حملهن  3اى فر حجن من عدتهن

فصل فاىحلكماب

ْ

صلىالله عليه وم شول

لها اليك والقنة

اعلى انالمعتدة الرحمية تستحق على الزوج النفقة والسكنى مادامت فاىلعدة وننى

(ولا تضاروهن ) ولا

إلسكتى مؤنةالسكنى فان كانت الدار التى طلقها الزوج فيها ملكالزوج يجب عليه

تستعملوا معهون الضرار

اك اذا ليا مده عذتها وان كانت باجارة فعلى الزوج الاجرة

(النضدذوا عَلنين )© 0

وكااننت عارية فرجعالمعير قعلبه اكنكترى لها دارا تسكنها واما المعتدة الباكحة
بلع او بالطلاق الثلاث او باللعان فلها السكنى حاملا كانت او غير حامل عند

المسكن برعض الاسباب

ان رج يار

اكث لااهلعلم وروى عن ابن عباس انه قال لاسكنى لها الا ان تكون حاملا

مانزال من لانوافتهن

او بشغل مكانهن او غير

وهو قولالحسن والشعى واختلفوا فى نفقتها فذهب قوم الى انه لانفقة ها الا ان

ذلك حئ

تكون حاملا بروى ذلك عنابن عباس وهو قولالحسن والشعى وبه قالالشافى
واحمد ومنهم من اوجبيا ككل حال يروى ذلك عن ابن مسعود وهو قول ابراهيم
الى وبه قال الثورى واتاب الرأى وظاهى القرآن يدل على الها لا تسق

كك الأروج ) وانكن )

النفقة الا ان تكون حاملا لقوله آعالى وانكن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى

تضطرو هن

اى المطلقات ( او لات
اا
حل ذوات ١
) ذانفقوا عليهن حتى
يضءن جلهن ) زناه

اشتراطالجل انمدةا حمل ربا تطول فيظنظان ان النفقة تسقط اذامضى مقدار عدة الخائل فتنى ذلك الوهم
(يعكف
نه سيانه)يغفرله ذنوبه ( ويعظمله اجرا) ثوابا افلىذة ثمرجع الىالمطلقات فقال
(ومنءدقالله ) فهااميه ر
(سكنوقن)

الزاوهن يعنى المطلةات سول للازواج (من حيث سكم ( هن إن سكم  0منوجه؟ ) من سعتكم على

قدرذلك من النفقةواالسكنى (ولاتضاروهن) يمنىالمطلقات ف اىلنفقةوالسكنى (لتضيقواعلين) بالنفقةوالسكى فتظلوهن

يذلك (وانكن) المطلقات ( اولاتحمل ) حبالى ف(انفقوا عليين ) يعنى الزوج ( حتى يضعن حماهن ) ولدهن

وقيل انارندم فىدمالبالغات مباناليأس وقد قدروه

لسدّين ع
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ذه هذه عه أ اك ها فغيرا مرنار
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ة قروء كل شاعدة إلادء
ثالاث

ف واللاى! محضن ١ 81#

اى واللاق لميحضن بعد كذلك ه واولات الاحمال اجلهن  #منتهى عدئهن
 0انيضعن حملهن © وهو حكم بعمالمطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن والحافظة

وتقديره واللا لحمضن

فهرت
ذةاش
ُلاث
ختهن ث
فعد
اخملةلدلالة المذكورعلما

على عمومه اولى من #افظة عمهوم قوله والذين شفوون

مكم ويذرون ازواحا

لان عموم اولات الاحمال بالذات وعموم ازواجا بالعرض والحكم معلل ههئا مخلافه

(واولات الاحمالاحاهن)
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عدهن( انيضعن حملهن )

وضعت

أ سديعة بنت ا

الوك وفاة زوحها طيال فدكرك ذلك

لرسولاللهصلى الله آعالى عليه وسلم فقحاللقادت

والنلص يناول المطلقات

فتزوج ولانه متأخر النزول

فتقدعه خصيص وشدم ال خر ساء للعام علاس والاول راع للوفاق عليه

والمتوفى عنهن ازوا<هن

 9وهن تقال © فاحكامه براي لدتوقها  83نجل[ دن أله 000 14

وعنعلى وا.نعباسرذخى

عليهاصه ونوفقه الغير #ؤذلك» اشارة الى ماد كارملناحكام  4اماسّاتزوالكم |

الله عنما عدة الخامل
المتوقى عنها زو<ها ابعد

الاجلين ( ومن بّقالله

| واللانلبحضن» ايلنصىغاراللاى! بحن ف بععددتهن ايضائلاثةاشهر اماالشابةالى
“ات فذهب ك 2اهل الع الىان عا
كلت خسن فارتفعحيضها قدل بلوغ سن الا

لاتنقضى حتىعاودهاالدم قنمشدبثلاثة اقراء أوتساء سن الا إسات تخد بثلاثة أشار وهنا

مل لهدن أله كا (

بيسسر له اممنيه ومخلل
من عقده بسبب التقوى

أ

قولعثان

وعلىوزيدن

ويدقال عطاء

ابت وعبدالله ن مسعود

والبه ذهب

الشافى

عضتد بثلاثة اشهر |
وادابالراى وحكى عنعمر انها تتريص تسمة اشهر ذففانتنح
دعوو لفاك وال الحسن تترلص سئة ذا

( ذلكاميالله ) اىماعم
| الطلاق واماالتوة
محنكم هؤلاء المعتدات
| اولا دض وامااخامل فعدتها بوضعامل سواء .طلقها زوحها اومات عواهو
(زله البكم» منالاوح
ان
| قوله تعالى  واولات الاحمال اجلهن ان بضعنحملهن  #8فرق) عن سبيعةالاسلية
فانم نحض 6

فى عنها زوحها

شلاثة اشيرر

وهذا كلهفعدة

فعدتما اربعة اشهر وعثير سواء كانت 6

0

>لاسشهشت
ل

ارأيتيارسول االللهلفاق |
| قتوفى عنها حفةىالؤداع و حامل فلتنشب ان وضعت حلها بوعفداته فلا
لضن للصغر ماعدمون
أي ا

0

سل

ول

ان ذولة وهو “*ن ى

عاص بن لؤْى وكان يمن شهد

بدرا

ول (واللانى ل حذن) | تعلت من نفاسها حملت للغطاب قدخل عليها ابوالسْابل بن 'بعكك رجل من نى
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ولا بدعة افلمع بينالطلقات الثلاث عند بعض ااهللعم فلوطلق امرأنه فى حال

الاخراج ان لارجهن

الطهر ثلائا لآيكون بدعيا وهو قولااث_افبى واحمد وذهب بعضهم الى انه بدعة

البعولة غضبا علين

لاع لها كبين ان

١

وهو قول مالك واصكابالرأى © قوله تعالى  #واحصواالعدة  5اىعدة اقرائها
فاحفظوها قيل امس باحصاء العدة لتفريق الطلاق على الاقراء اذا اراد ان يطلق

لماجة لهم الى المساكن ثلاثا وقبل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة املنسفقة والس.سكتى 8*3واتقواالله
وان لا يأذنوا لهن فى | ربكم  #اى واخشوا الله ولاتعصوه فا امرك به فل لاخ رجودن منبوتهن 
بعنى اذا كان المسكن الذى طلقها فيهالزوجله بملك اوكراء وانكان عارية ؤناجرعت

الأروج اذا طلبن ذلك
إيذانا بإن اذنهم لااثر لهنى | كان علىالزوج اينكرى لها منزلا غيره ولاوز للزوج ان يرج المرأة املنمسكن
رفع الحظر( ولاخرحجن) الذى طلقها فيه  9ولامذرحجن * يعنى ولاجوز للمرأة ان تخرج مالم ننقضعدتها
بانشسهن اناردن ذلك
لحقالله تالى ذانخرحت لغير ضضرورة امت فان وقعمت ضرورة بان خافت هدما
( الا ان يأتين شاحشة
اوغرقا حاز لها ان خرج متتل 'آخر وكذلك اكذان لهلناحة عار 10
ا
ل
مبينة ) قبل هى الزْئا ا
بسع غزل او شراء قطن حاز لها الذروج نهارا ولاحوز ليلا بدل على ذلك ان
رجالا استشهدوا باحد فقالت نساؤهم نستوحش فوىتنا فاذن لهن رسولالله

ان بزنين رحن لاقامة

الحدعلين وق<لروحها

صلىالله عليه وسم انبتحدثئن عند احسداهن ذاذاكان وقتالنوم تاوى كل امأ
الى بيتها واذن رسولالله صلىالله عليه وسام خَالة حجاروقدكان طلقها زوحها
 2تسّد فى اهلها ذاهية وراحعة
أن مخرج لجدار ليا تاذل لاوك لد

قل اشضاء الندة واحشة

ار
احفظوا

خها7ومخلس

اليلة)

والبدوية 0

طهرهن هن

حيث 0

اهلها ق افده

فىحةهم كالاقامة فى<ق المقم

لأنالاتقال

ثلاث حيض والغس_ل وقوله تعالى  8الا ان يأتينشاحشة مبينة * قال ابن عباس الفاحشة الميئة يذاءتها
رج
ذنى
مها انقضاءالعدة و(ائقوا | عالهىل زوحها شيجل اخراجها لسوء خلقها وقيل اراد بالفاحشة اتنتز
اللّه) اخشوا الله (ربكم)
وف
ولاتطلةوهن غيرطواهس
فيالسنة (لاخْرجودن
لأقامة الحد علها 00 8
لطلقها

على نش

وزها

الى منزلها لزي

فلها ان 0

ذلك

في نت

عن

ان مسعود

زوحها

وقيل

والفاحشة

معناة الآان

النخوار
مص

3

من

تتفضى العدة ( الاانياتين

2-55

سوتهن

.

015

) التى طلقنفها

شاحشة مينة ( الاانحن

فىالعدة معصية وخذروجهن فعدنهن

0

5

اقة

0

ععصة بيه وى

كد

5

8

ان رجفىالعدة ا

معصة وهال الآانيأتين شاحثية

ا
بالز

وق

3

17

ن

ح

سمو

خروح<ها

رد 6

3.٠١حتب1وعاة.س:0:ت.حيلا.ضتمو.

مهم ١

)

١

فا راحجهن

شهبود فرج فترحم

83

7
"0

حجتزه/ه-

فاناللام ف الازمان وما يشهها لاتوقيت ومن

(سورةالطلاق)

عد العدة امرض

علق اللام درق

لل مستقبلات وظساهه بدل.غل انالعدة بالاظهار وان طلاق المشْدة بالاقراء
يذنى انيكون فالىطهر وانه يحرم فاليض منحيث ازالامى بالثى يستازءالنهى
عن ضصده ولابدل على عدم وووعه اذالوى لاستازم ا

0

رخى الله تعالى عنهما لا طاق اس انهخائضًا ع2

الله عليه وخر  0قال 70

فليرا<دعها نمسكي

وقد  23انان

علءهالصللاة واأسلام بالرحجعة

دى

تطور  3خض

 1تطهر

فان بدالهان يطلقهافايطلةها قبل ان بمسهافتلك العدة الوتىاص اللهان يطلق لها النساء زاد
ففرواية كان عبد الله طلقها تطلبقة

كسيت

 4نطلاقه_ا

وراجعها عدالله م هم

رسولالله صبى اللهعليه وسل وق رواية 1سام أنه طاق امس أنه وص

حائض 0

واسام دن حديث الى الزبير انه تمع ع.دالر من بن امن «ولى عروة شاك ان

عايه وسمم ففقبل عدون
واذاطلقت المراةفىالطهر
التقدم للقرءالاول من

اسع أنهوم حائض على عهد رسو لالله صلى ألله عليه وسام فقالالنى دلى الله7

اقراها فقدطقلت مستقبلة

قال ان رق قرأاانى

لعدئها والمراد ان نظلدق

ذلك حمر للبءى صلىالله عليه وس فقَال مه فليراح<.ها ْملنتها طاهىا وراد

مر وابوالزيير ا

تف فرحل طلق امسأنهحائضا فقال طلق ان عم

وستم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطاق او0

صبى الله عليه وسلم يااهااللى اذا طلقم النساء فطلقوهن قل عداهن

فصل

فلطهرالذى جامعها فيه لقول
يض والنفاس بدعة وكذلك ا
احال
ف-يا٠نر<ر“.لمنتوحديتاوومكتعاهوحناجسأعمل انالطلاق فى
البى صلىالله عليه وسلم وان شاء طلق قبل انيس والطلاق السنى ان يطلقها فى

| ظوريا تجاممها فه وهدذً| فىحق اضأة تازمها العدة بالاقزاء فامًا اذا:طلق غير
' ||المدخول بها فىحالالحيض اوطاق الصغيرة التى لمتحض اوالا.سة بعد ماحامعها

ا اوطلق الخامل بعد ماجامعها او طلقالتى لمترالدم لايكون بدعيا ولاسئة ولابدعة
!]فىطلاق هؤلاء لانالنى صلىالله عله وسلقمال اثميمطلقها طاهىا اوحاملاوالخاع

فحاىلالحيض او فى طهر حامعها فيه لايكون بدعيا لاناللبى صلىالله عليه وسلماذن
لات ا فيس فى محالعة زوحته  5انعرف حالها ولوأ<وازه فىجمييع الادوال ا
لاعس أن عرف

الال

ولواط ا

فىحال اللرض اوفى طهر حامعها فيه

قصدا عدصىالله تعالى ووقع الاقلانالنى صلىالله عليه و“ثلم ام ان عمر

بالراجعة فلولا وقوع الطلاق ١لأس ١1 أسجة وإذ ر]نسه فعال' طشن موز
ر
حسيإن
ان يطلقها فىحالالطهر الذى يعقب تلكالرضة قابللمسبس  3رواه يون
وانس بن سيرين عن ان “رو لى شولا ْمنحيض م تطهر وما رواء نافع ع

 7س>كا سن طهر ميض © لير زاف اسضاى اسن اتاثير الطلاق
الىالطهراللهلع حى لاتكونعن اله الها لاق  5انهيكرهالذكاح للطلاق

دات
تدن
ءهن
مب
لول
امدخ
ال

بالحيض فىطهر لممجامعن
فيه ثلمين <تىننقضى
عدتهن وهذا احسن
الطلاق
عند طهورهن طدواهى

من غير ماع

5

( ويغذرلكيوالله كر

ب)قبل القليلويمطى الجزيل (حلم ) قبل الإليل من ذنياليخيل او يضعف الصدقة -

م
(الشهادة) أىما |1
(الم الغيباى)يعام امساتترمن سرار القلون " و
لدافعها ولا انلالعقوبة مانعها ع
دن ظوا هص

الخطوب (العررزح المعزباظهار السوك( ىككم)فى الاخار ع ن الغدوب والله اعاءفقسوره الطلاق -

اذا طلقاملنساء ) خص الى صلىالله
مدنية وه اثنتا عشسرة آية © ( بسماللهالرمن 0
ر4: 48لا انلبىءات وقدوتيم كيال روا
عليدوسط النداء وعم ١الزء الثامنوالعشمرون أبالأساب ف 5

القوم يافلان افعاوا كذا | يضعفهلكم  8ويغفر  © ,55ببركةالانفاق  9و9اللهشك رو  #يعطى  01بالقليل
اظهارا لتقدمه واعتارا
لتروسه وانه قدوة قومه

المقوبةل المالغيبوالشهادة  6لابخفىعللييه ثهى' #المزيز

ا

| لديم » نامالقدرة والكام *#عن الى صالىاللهعليهوسام فر  1سور

فكان هو وحده فىحكم

00

كلهم وسادا مسد جميعهم

ايأ

واب

العإن دفع

اعلا

« شورةالطلاق مدنية وايهااثئنتا عشرة او احدى عشرة »

وقبل التقدير ايها انى
والمؤمنين وكعنىاذاطلقتم

 ١سم اد اللرمن الرحيم 73م

النساء اذا اردتم تطليقهن

 0ياايهاالنبى اذا طلقتم النساء

على تتزيل المقيل على

فنداؤه كندائين او لانالكلام معه والك  60عاذ

الامى المشارف له منزلة
سييل 1
اتز

الشارع فكيقهوله عليه

متزلة 7

خص النداء وعم الخطاب بالمتكم لانه امام امته

2
فه 8

فطلةوهن

ك0
لعدون

 0تطليقهن على
اى وقبا 801

فو  1والله كور *#يبعتاىليمحتقر بين اليهحا اىلايعاحل,العقوية
معكثرةذنوبٍكِم  9مواالالملشغهياسدةالمزيزا لمكم 5والله اعر

السلام منقتل قتيلا فله
سليةومئة كان الماشى الى

02لفسير سورةالطلاق هدانة وى 87عشرة ا 0

الصلاة والمتغار لياق
حم المصلى ( فطلقوهدن

ولسع »#

 #واربعون كلة والف وستون حرفا *#

لعدتمن ) فطلقوهن

1:

مستقلات لعدتمن وى

سم اللاهلرحمن الرحيم 7م

ونجل #9ياياهاالبى اذا طلقتمالنساء #نادى النبى صبىالله عليه وسمم
 #قوله ع

قراءة رسو لالله صلى الله

( ويغفرلكم ب)الصدقة

فلك
م خاطب ابه لأدالتتم عليهم تأذا خو طب خطاباجمع كانت امه داخلة ذ

الخطاب وقيل معناه ايياهاالنى قل لامتك فاضمر القول اذا طلقم النساء اى اذا
اردتم تطليقهن ف8ط#لقوهن لعدتهن * اىلزمانعدتهن وهوالطهر لانهار تعّد

(والله شكور) لصدقاتكم
حينقلها واضمفهاو شال

 7ل الس من

يذلكالطهر

صدقاتك ويخزىالجزيل

دن عدانها لعفل

فالعدة

عقيب

الطلاق

وكانان عناس وان مر شر ان فطلقوهن ومل عدهن

فلا يطول

علها زمانالفدة

وهذا ف المدخول بهالان

مثونابه (حليم ) لالجل

غيراللدذول بها لاعدة علها 'زلت عن آل 5ه فىعبدالله ان  2كان قدطلق

العو بهُعلىهن ءن لصدقه ا

اصرانه فحىال الحيض لرق) عن ابن عمر رضوىالله عنهما انه طلق اال و

اوينع ( ءااللغيب م)افى
او
نن
مقين:
اتصد
قاوب الم

حاأض فذكر ذلك عمر لرسولالله  71اللهعليه ع

الّشية (والشهادة) عالم 0

اولا بعطى الصدقة (الكي )م,فىامه و قضاءة وهال 0
اسنةانىعليالصلاةوالسلامو امه

و من الددةورا

فتغيظ

المزيز)التقمةأن عن بصدقته

نههرسو لالله 0
منة
م

زرالله©

الصدقاتواضعافهاونقال اكيم حيث حكمبطلاق

 3و 1ا الطلاق وهى كلهامدتية اياتها
"3

ا  5وكلاتها

مائتان وسيع واربعون وحروفهاالمفومائة وسيءون  ©3سم اللاهلرحمن الرحيم ) وباسئاده عن ابن عباس فىقوله

)ول قل لقومك اذا اردتم ان تطلقوا النساء ( فطلقوهن لعدتهن )2
تالى (الااتىا) وامته ( اذا طلةتمالنساء ش

5

وا عنالفتنة وشغل القلب وقديخاو بعضهم عن
لل
مالكل
بإموالكم واولادم ولىيدخل فيه مانلكعادفاوة لان
م(وا ) ما توعظون به (واطيءوا)
ماته
احقسغَ
وولا
هتمد)ك ووسعكمقيل هوتفسير لة
جستطع
العداوة (فاتقواللهماا
فهاتؤمصون بوهتنهون عوناهف(ةوا) فالؤجوه التى وكيبت علكم النفقة فيها خ(يرا لانفسكم ) اى انفاقا
>89
خيرا لا نفسكم وقالالكسائى :-
١

يكن الانفاق خيرا لانفسكم (سورةالتغابن؟ والاكع انتقديرء ائتوا

جحت مسسعممده

 ةالله وط اعته على ممة الاموال والاولاد ادار

لهم  0فاتقواالله ا خيرالانفسكم رايا ما

ماستمن اى ابذلوافىتقواءجهد؟وطاقتكم فو اتعمو|  5مواءظه#ؤواطيعوا»
ير حالف لوحهه  0خيرا لانفسكهم 34اىافملوا
اوامه د واشقوا * فو حوها
د للورع على مسقت ل هذه الاواص وان

ماهو خيرلها ور

انيكون م

مصدر محذوف اى انفاقا خيرا اوذبرا لكان مقدرا <وابا للاواص

شع نفسه فاولئك اهلمفدو سق
مس ه  2قرضًا كت
لم بالواحلك

قلب  9لضاعفه  7 35عل
ن عاص
وان

وا كثروثر ا لك
الستحم-م |
ا4له

و يعقوب

ولا تؤئروهم على ما عندالله منالاجر
1
و[ الفاضن يكيب
 4الث كال المدارةامكل مك تمن نطناك انم ازف اجكم

ااعظيم

 3على امثال

هدة

الاواص وسان لان هلاه

:

الوه

الأمور خير لانفسكم .ن

تسر اانتفرشو اق تامرواول قي" ١الأمستوال,والأولاد وما

 7مقرونا الخسلاص وطءب

ع الك

ومن يوق

 0لها 0ط 0

الم عا كفون عليه دن
وزخارف

حسالشهوات

الدنيا (ومن بوقنقاعله)
8
اى لعل بالزكاة والصدقة

ا" 0
0رادقنوفله اانااموالاكم|الواسي رط
0كلهم 0اعناء 1و 1ينآ
0لانم
 0م
0ا
اي
واولاد؟ قن لالهم لملوا عنالفتنة واشتغفال القاب 4م وكان عبدالهبن مسعود

يقوللاقوان احدع الهم اثى اعوذ بلك منالفتة فاه ليس
اهل ومال وولد الايشتمل على فثنة0

| 2

4 4 0

رشح

ا

ليقل اللهم ١:لاىعوذ بك من مضلات ١ وذ كرالقرض لطفاق

الفتن * عن بريدة رضىالله تعالى عنه قالكان رسول الله صلىالله عليه وسلم محطينا

الاستدعاء (يضاعفه لكم)

غاء الحسن والحسين وعليهما قيصان احمران يمشنان ويعثران فتزل رسولالله

يكتبلكمبالو احدهعشرا

ل ادر فليا ووسسيبا'بينا نات ال صدقاه إن ١أل سبعيائة الىماتا ون
ا
اموالكم واولادم فقنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلاصبى حتى | الزيادة
قطعت حدنى ورفمتهما اخرحهالترمذى وقال حديث حسن غيب * وقولهتءالى

كرالك ) فاطيعوا الله

 9فاتقواالل مااستطهتم © اى ماطاقتم وهذه الاية ناععضة لقوله اتقواالل حق | (مباااستلطءذتمىا)طقتم
يكنبههاك عنه #لإوانفقوا » (واسنوا » مااردا
تقاته 9واسعموا واطيعوا  #اى للهولرسوله نها بوأم
(طيعوا ) ماامسك الل
اكهن اموالكم حقالله الذى امسكيه ف خيرا لانفسكي  64اىما انفقتم فوطاعةالله | وأ

تقدم تفيره  8ان تقرضوالل | ورس_وله( وانفقوا )

ومن يوق شع نفسه فأولئك همالخدون 

ماللال مع طيبة تقس ينى ان | تصدقوا بإموالى فى
كنا م القرض الحسنهوالتصدق ن

شرضوااى تفقوا 0

مقر بين اليه بالانشاف  3إضاعفه  7 0اى حزم

احم يتاه
ناميا

:

دن

كها( رهن :بوق

بيل
الس

والءعذا ب

6 3

2

0

70

كن دفع عنه ل ل سه

انه رصوا | الله) فىالصد 4

(فر

حبار

سبيلالله (خير الانفسكم)
شولاك شاه 0

وشالء مالهاله( ذاوائكه المقؤون )النادون
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عبدالله واضرابجاهاونلابغتهون ذلك فيهذون بابزين لهم الشبطان( بقولون لرجنمنا ) مناغنلزومةصفطىلق

(االلمىديئة لخرنحالاعز ما الأذل .ونه الت [1) 2ىالغلة والقوة (ولرسولهولليؤميين ),وكن اع ء الهااوادء
ا دن رسله وه نالؤٌمئين وهم الاخصاء
عض

الصالخحات ات

فى هينه

1 --

بذلك م انالمذلة والهوان 0
و"

-1

تم
رئه الت

.طان وذويه  .اللكئرن والمثافقين وعن
العر الذى

 2ة المنافةقن  4على الاسلام ومو

لاذل معه والغنى الذى

ٍ لوهمالذين شولون  6اىللاتصا ٠ر 9لاتنفقودن عد رجو لاله جق متفطو 4
|[لأاسون فقراءالهاجرن 9لو خزائن السعوات والارض* بده الارزاق والقسم
ان علىرضىاللهعهما
و لك انلمنافقين لاشقهون © ذلك لهاهم  9دواونلئنرجمنا ىااللمدينة لخر حجن
الاعن متها الاذل  6روى ان اعرابيا 'نازع انصاريا فبعض الغزوات على ماء ان رحلا قالله انااناس

لاثقر ممه و عن الحسن

فضرب الاعرالىي راسه .مخشية فشكا الىابن ابى فقال لاتنفقوا على هعندر سو لالله
لعناممذال
الا
حتى سنفضوا واذارحمنا اىاللمدئة فلر جا

عنى بالاعننفسه وبالاذل

رسو لاللهعليهوسام وقرئ يرجن فح الياءولذرجن علىالبناءللمفءولو رجن
بالاون ونصبالاعن والاذل على هذهالقرا ات مصدر او حال على تقدير مضاف

رج اواخراج اومثل  9ولله العزة ولرسوله وللمؤمئنين * ولله الغلة والقوة

واناعنه نرسوله والمؤمنين © ولكن المنافقين لاللون © مفنرط جهلهم
وغرورهم يال الذينامنوا تللهاكماموالك م ولااولامة
ستغفرلكم ر_-ولالله لووا رؤسهم الاية وأزل  #همالذين شَولون لاثنفقوا

©له خزائن ااحعوات
على هن عند رسولالله حتىبنفضوا  #اى يتفرةوا عنه ول
والارض  #يعنى سده مفائع الرزق فلا يعطى احد احدا شيا الا باذنه ول عانعه الا

ال
نن فنك نقبا
316أ

ليس بنيه ولكنة عله

وتلا هذءالابة ( ولكن
المنافقينلالعلونياا-هاالذن
آمنوا لاتلهكم)لاتش فلكم
(أسوالى )را إن
رفىانمدرها
يعى
فا وبالس

بالنماء وطلب اتاج

( ولااولاد؟ ) وسرور؟

(هم الذيندو اون)قالهذا

عشيئته و©لكن المنافقين لاشقهون »© يعنى ان اصالله اذا أراد شياًشاونلله
0ن ا ظوارن لرانونا ال الدنة ب مرا غروة ب اللسطلق
لتخرجن الاعن مما الاذل * فردالله عليهم بقوله © وللهالمزة وارسوله
على دن عند رسو لالله (
وَللمْؤّمئين © فنزةالله تعالى قهره وغلته عن مندونه وعزة رسوله صلزالله عليه
دن ذوىالحاحة والفقر
وسلم اظهاردينه على الاديانكلها وعنةالمؤمنين نصر الل اهياهمعلىاعدام© و تكن
( حتى بنفضوا) يتفرةوا
المنافقينلايعلمو ن »#اىذلك ولوعلموا ماقالوا هذءالمقالة قالاحتابالسير فل ناز
هن عنده
4

03

الا  3ف عند اللهنادىفان ساول م ى ث الااباما اا كل < 1

* قولهتهالى يالذن آنوا لاله اىلاتعلك ف اموالك ولا اولادم ْ

و كرا

معارهم ( ولله <ذزائن

الستووات والارض )

مفا'ح ذزائن السموات بالرزق المطر والارض النبات ( ولكنالمنافقين) عد الله بن ابى واحكابه ( لا شقهون )

انالله يرزقهم ( يقولون ) قال هذا ايضا عبدالله بن ابى خاصة ا
م
غنوثنا هذه < 0ن الاعن) القوى إعذون عه-دالله بن
0
مأهسم عون حمدا صلى اللهعليه وسام ( ولله العزة 0

عرو توك ( ىار الجلناد ايلثة)

لما ع( هن المدسئة (الاذل)

الذليل

الضعيف

المت القذدة على اللثافقن عدالله بن

ل كاب زركور النافتين الابشلون ) ذلك ولايسدقون:وقيه:قضة زيد بن ارق (ياام! الذين آمتو )1كمد

صلىالله عليه وسلم والقر آن ( لاتلهكم ) لا تشفلكم ا(موالكم ) بكة( ولا اولامك ) يكة

(الجزءالثاءن والعشمرون»

 477 21اتيس

الله اخبرنى نشولالمنافق وككان ناقتى هى فيالشعب وقداتطلق زمامها لشرة رجو

سمون قل الشمت بوذا ع كأوال فسلاق) !هافمال ذلك الساقق ووسن اننا ا
قدموا المديئة وجدوا رفاعة بنزيد :زالتابوت قدمات فذلكالءوم وكان منعظماء

الهود وكيفا للمنافقين فلما وافى رسولالله صبىالله عليه وسلم المديئة قال زيد
فبيتلا ف عن الهم والحاء فائزلالله عن وجل سورة الافقين
ان ارم حلست ال
فىتصديق زيند ن ارم اك

عد اللهبن الى فلما تزلت اخد رسولالله صبى الله

وما إن زيد وقال بازيد انالله قدشدتك .واوق كاذك

رلك ف

د)ع

ارقمقال خرحنا ا رس_ولالله دلى الله عليبهه وسام سمل اصاب اللاس فيه شدة
فقالء مدالله إن ابى لاتنفقوا على امن عند رسولاللهحتى منفضوا من <ولهوقاللكن

رحعنا الىىالمديئة عخرحدن الاعن مها الأول كان  7ندت رسولالله صاللىله عايهوسام

فأخيرتم يلك فازسل المعاداع ينان أقالة فاحيد عنهايا فمل فقاار] د 00 1
ه
لل
لنز
رسو لالله صلى اللهعلية وسلم قال ذوقع فىنفسى مما قالوه شدة حاتىا

تصديق

اذاحاءك المنافقون قال ثمدعاهم رسولالله صالىله عليه وسلم ليستغفرلهم قال

فلووا رؤسهم وقوله كانهم خشب مسندة قكالنوا رجالا احمل ثئ؛ (اق» عنجابر
قال غنونا معرسو لالله صلى الله_عليه وسلم وقد بات معه ناس من المهاخرين حتى

كثروا كوان منالهاءرن راحل غات فكسع انصاريا ففضب الانصارى غضيا
شديدا حتى نداعوا وقالالانصارى باللانصار وقالالهاحر باللمهاحدرين خرج

رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال مانال دعوى الجاهلية ثمقال 0 0
بكسعةالمهاحر الانصارى فقال دعوهه_ا فانهاخيثة وقال  3إن اأبابن ساو ل
اقد تداعوا علينا لنرجمنا الى المدينة ليخردن الاعن منهاالاذل قال عمر الا اقل
ياتىالله هذا الْندث اعدالله فقالا :ى صل اىلله عليه وسام لا ببحدثالناس اله كان
شتل اصحابه*ولسلم روابة وفهافقال 0

ولنصرالرحل اخاه ظالما كان اومظلوما

انكان ظالما فلنهه فانهله نصر وانكان مغالوما فللنصره وزادالترمذى فيه فقالله
أنه عبداللهبنعدا للهلاتنقلب حتىتقر انك اتنالذليل ورسولالله صلىالله عليهوسام

العزيز ففعل* قااللدسابير وكان عرداللهبن انىيعربالمدينة فلمااراد انيدخلهاحاءه
انه عبداللهحتى ناخعلىمجامع طرق المدسةفلما حاءعد اللهبن ابىقاللهاسنه وراءك قال
خللهلهانادابدا الاانباذنرسو لالله صل العللهيهو سلمولتعلمنالوم
ويلكمالك قاللاوال

دن الاعن من افلاشذكلاعبد اللهبن ابىالمر سول الله ص اللعهليوه سلمماصتع اسنهعبدالله
فارسل رسول اللسهلىاللعهليهوسلمان خلعنهيدخل فقال عابللدهامااذاحاء امررسول
الله صلى اللهعليه وسلل  1فدخل قافللوااازلتهذءالسورة وتينكذي النافقينقل
اينااحاب انه قد تزلفيك أىشدادفاذهب الرىسو لالله هلى اللهعليهوسلم يستغفرلك
فلوى 01

 8انه اناوهن فا منت مل دقان اعطن

كة هال كعك

اعطيت فا بتى الا ان اسحجد للحمد صلىالله عليه وسلم فأنزالل واذا قبلاهم تعالوا
رنسنة

(سورة النافقين»
م 7يه
الله صلىالله عليه وسام وذلك بعد فراغه منالغزو فاخيره الخير وعنده يمر بن
الحطان فقال دعِى اضرت عنقه بارس و لاله :قال كف ياعم اذا تحدث الناس
ان ممدا شتل اتحابه ولكن اذن بالرحيل وذلك فسىاعة لمكن رسو اللله صلى الله
عليه وسام برنحل فها فارحل الناس وارسل رسولالله صلىالله عليه وسام الى

عدالله بن ابى فاناه فقال له انت صاحب هاذلاكلامالذى افنى فقال عبدالله بن

إن والدى ال عللك الكان ماقات شامذزلك وان زيذا لكاذتوكان عبدالله
فى قومه شرا عظظها فقال من حضير من الانصار مناصحابه يارسول الله عسى ان
 3الغلام قدوهم فىيحديثه ولم محفظ ما قاله فمذره النى صلىالله عايه وسام
فشتالملامة لزيد فى الانصار وكذنوه وقال له عمه وكان زيد معه ما اردت الاان
 3رسو لالله صلىالله عايهوسام والناس ومقتوك وكان زيد يساير النى صلى الله

عليه وسام فاسحيا بعد ذلك ان يدنو منالنى صلىالله عليه وسلم ثلا استقل رسول
الله صلى الله عايه وسام وسار لقيه اسيد بن حضير طباه بححية النبوة وسلم عليه
سا  2ماكنت تروح
ْمقال يارسولالله صلى الله عليك وسام لتر

فيها فقال له رسولالله صلىالله عايه وسلم او ما بلفك ما قال صاحبك عبدالله بن
ابى فقال اسيد وما قال قال يزعم انه ان رجع الىالمديئة اخرج الاعن منها الاذل
فقال اسيد انت والله يارسولالله نخر<ه هو والله الذايل وانت والله العزيز ثم
قال يارس_ولالله ارفق هه فوالله اقد حاءالله بك وان قومه لينظمون له الرز
اال فانه ليرى انك قدساءته ملكا وبلغ عبدالله بنعبدالله بن ابى مكاان هن
أسه فق رسو لالله دلى الله عليه وسام وقال يارسو لالله أنه اغى انك تريد قتل

عبد اللهبن ابى لما بلغك عنه فكاننت

فاعلا فى أنه فانا احمل اليك رأسه فوالله

لقد علت الخزرج  0نافيل اي وكات ول ادق انثامن م غير
فِقئْله فلا تدعنى نشسى ان انظر الى قائل عبدالله بن ابى عشى على الارض فاقتله
فاقتل مؤمنا بكافر فادخلالنار فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم بل 'رفق به

ونحسنصحيته ماب معنا قالوا وسار رسو لالله صلىالله عليهوسلم بومه ذلك حتىامسى
صع وصدر يومه حتى ااذلتشعس فنزل بالناس فلميكن الاان وحدوا
و53حاتى
سلارض ذوقعوا ثياما وانما فمل ذلك ليشغل! اناس عن حديث عندالله بانبى
ا

ااذى كان منه بالامس ثمداح,بالناس حتى نزل على ماء بالمجاز فاوليبققيع مَال لها
اسلوله
لقعاء فهاحت ريح شديدة اذهم ووفوها وضات نأقةل ر

صلى اللهعليهوسام

وذلك الادلل فقال رسو لالله صلى اللهعليه وسام لامخافوا فائما هت لموت عظم دن

عظماء الكفار توتى المدئة فقيل منهو قال رفاءة بن زيد ,نالتاوت فقال رجل
من المنافقينكيف يزعم انه باعللمغيب ولايعلم كان ناقته الا خبره الذىيأنيهبإلوحى

 2بل علبهالضلاة واللام فآشيرء سول الملافق وعكان ثاقته فأخير يذلك
رسولالله صلىاللعهليه وسلم اتخابه وقال ماازعم انى اعلمالغيب ولا اعامه ولكن
( فاوخا ه“" س)

عن حول عمدفسععبذلك زيد ابرنقم وهو حدث فقسال انت وال الذليلالقابل المبغض
ل

نلردن
قعن د ا

0
ناج

ا

وقوة هن المسين فال عبد اللهاشكت فاماكنتعاك فاؤيرزيد راوكا

صلىالله عليه وحم فقال عمر رضىالله عنه دعناىضرب عنق هذا المنافق يارسولالله فقال أذنترعد اأنفلم"
لذن ثالدذان ؟ عت( ارما د والعشمرون ان شَتَله  9700 08-إن مهاجر اميه انصاريا قا
فكيف اذا تحدث الناس
#لرسوخهمق الكفرفانالله ١
#سو اءععليهم استففرت لهمامأملسةعه ان يغفراللهلهم
انتهدا شتل ااه و قال
لابهدىالقوم الفاسقين  6الاالكاكون مظط::ةالاستصلاحلانهما " 4ف الكنرواتفاق

عليهالصلاة و السلام أعيد

اى عن استغفار رسولالله صلىالله عليه وسلم لهم  2سواء عليهم استغفرتلهم 8

لذائك ما اله

اى نا عد  00املم تستغفر لهم ان إغفر الله لهم ان الله لايهدى القومالفاسقين ١ 6

الذى باغنىقال ا

انزلعليك الكتايماقات |

ذاكلرقصة فسىبب "زول هاذلهاابة

شأ ذهلنك وان زيدا ||قال ممدبن اسحق وغيره مناصحاب الساير انرسول الل صدالله عليه وسلم :ذا |
لكاذب فهوقوله امخذوا || ان نى المصطاق مجتمعون طربه وقائدهم الرث بن ابى ضرار وهو ابو حوارية
يمانهم جنةفقالالحاضرون [ زوجالنبى صبىالله عليه وسام ثلا سمع رسولالله صلى الله عليه وسام بذاك رج
يارسولالله 0

نان

وكيرنا

عليه كلام غلام

عسى انكو نقد وهم فإ

| اليهم حتى لقيهم على ماء دن مياههم شال له المرلسيع دن ناح.ة قلذيد الىالساحل

فزاحم الناس واقتتلوا فهزمالله تعالى

المصطلق وامكن مهم وقّل ون قتل مهم

ونفل رسو لالله صلى اللهعليه وسام أسناءهم وأساءهم واموالهم ؤافاءها عليهم

زات قالرسولالله صلى |١فبينما الناس على ذلكالماء اذوردت واردةالناس ومع عمر بن الطاب احيرله هن .
الله عليهوسط لزيد ياغلام

نى غفار شال له <4حاه بن سعيد الغفارى شود له فرسه فازدحم <4جاه وسئان

ل يامعشر 

انالله قدصدقك وكذى || أبنو الى حايف بنى عوف بن الخزرج علىالماء فاقتتلا
الانافقين قلا بانكذب  73الانصار وصمرخ الغفارى يماعشير المهاحجرين واعان <#حاها رجحل ٠انلمهاجرين
سال له <عال وكان فقيرا فقال عبدالله بن ابى شعال وانك لهناك فال جعال
لقلا دقدئز5
شداد فاذهبت لاون

وها عنعنى اانفمل ذلك ذفخضب عددالله بن انى وعنده رهط مقنومه فذهمزيد ن

الله دلى الل شه عليه وسام

ارش وهو غلام حديث السن فال عبدالله بن ابى 'افعلوها اقدنافروناوكثر ونا

استغفر لك فلوى شه
وقال اس

وق

اناومن

ات وامتدوى ان
ازكى مالىفزكت ومابق

بفلىادنا والله ما مثلنا ومثلهم الام قال القائل سمن كلبك بأكلك اما والله لن
وجَشا االلذيئة لْرَحِن الاعلمنها الاذل ثم اقل على من حَغتر من قومة |
بلادك وقاسمتموهم اموالكم اما والله لو
,لاتموهم
فقال هذا مفماللم بأنفسكياح
اضبك عن جعال وذوبه فضل الطعام لميركو | دقابكم  1الىغي برلامم 
حنول
فشلنافقوا عليهم حتى سفضوا م

محمد فقال زيد بن ارش أت الله الذلئل ١

لىالاان “مد لمحمد فنزل
عالفور  0القليل المبغض فىقومك ومد صاللىه عليه وسام  :عن منالرحمن ومودة من /
تنم
امإالسلك
ذا
كدنك الع اقتى زد ن أرم ,لل ره وا ”
لكمرسولالله وليلبثالا | المشلين يفقال ,غبداله بن أن ااسكت لق
7لله »
(واء عليهم استغفرت للهماتمستغف رلهملن تغفرالله لهم ) اى ماداموا ا
اياما حتى اشتكى ومات س
على النفاق والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه لانم لابلتفتون اليه ولايعتدون به لكفرهم او لازالله لابغفراهم
وقرئ استغفرت على حذف حرف الاستفهام لان إم المعادلة ندل عليه ( ان الله لاهدى القوم الفاسقين

(واء عليهم ) على المنافقين ( استغفرت اهم املتسم:هفر لهمان يغفرالله الهم) على ما اقامواعلى ذلك ( انالله
س
)فر ( القوم الفاسقين ) المنافقين من كان فى عالله انه يموت عاللىنفاق
ادىيغ
ليه
لا

وا أوسن ا

م7

فىسقف اوحدار اوغيرها هن مظانالانتفاع ومادام متروكا غيرمنتفع به اسند الىالخائط فشمموا بهفى عدم الانتفاع
او لام اشباح بلاارواح واحسام بلااحلام خشب انورو غير عباس وعلى حمع ذشية كبدنة وبدن وخشب

كثمرة ور ( يحسبون كل صنغعة عليهم )كلصيحة مفعول اولوالمفعول الثانى عليهم وتم اكلام اىيحسبون كل
1صعحة واقعة عام وضارة لهميفم ورعيم بدنى اذا نادى .مئاد فى ان اؤاشلتت _ذابة اواةدت شالة
اهلمعدو ) اى همالكاملون فىالعداوة لان اعدى الاعداء العدو المداجىالذى ره
ْ ظنوه اطَاعا م م قال (
حت

ضبلوعه الداء الدوى ( فاحذرهم ) ولا اغترر بظاهيهم ( قالهم الله ) دعاء عليهم او تعايمللمؤّمين

ان بدعءوا لبهم ذلك 0

0ن

( كف يعدلون عن اق لجا معن حهاهم وضلاامم ( واذا ل

>1
13
لعفن لم رسولالله لووا [+

/ورة المثافقين ؟ وامالوها اعراضاعن ذلك
)طفوها س
رؤسهم ع

ابنكثير بسكون الشين عاللىتخفيف او على الهكبدن فىجع بدئة  89محسبون

وانتكارا ووا ل

كل صحة عايهم  4اى واقعة علهم لينم واتهسامهم فعليهم ثاتى مفءولى محسبون
85

٠.

يعرضون (وهم مستكبرون)

7

عن الاعتذار والاستغفار

روى ان رسولالله صلى
الله عليه وخر حين اقى
جى المصطاق علىالم إسينع

تعالوا لمشرلكىم رسو لالله لووا رؤسهم  43عطفوها اعراضا واستكبارا عنذلك
وقرا نافع يفيف الواو #9ورابتهم إصصادون  31وهم لعرض

و هو

ون عن الاستغفار

ماء لهم و طرههم

وقتلهم ازدحم علىالماء

 0وهم كرون  4عن الاعتذار

3

كا

نافع 0وذاتم صدون)

وحمعه بالنظر الى ابر لكن ترتب قوله * فاحذرهم * عليه يدل على ان الغعير
للمنافقين * قاتلهمالله  6دماء عليهم وهو طلبمنذاته انيلءنهم اوتمليم للمؤمنين
انيدعوا علبهم بذلك  8الى يؤفكون #كيف يصرفون عنالحق 89واذاقي لهم

6

لهم تعالوا

ا

5

ينتفع بها #ل بحسو نكل صحة عليهم © يعنى انهم لايسمعون صونا فىالمسكر بإن
ينادى هناد اوثنفلت دابة او شد ضالة الا ظنوا من حيلهم وسوء ظنهم الهم

جمواى

0

لمر ف

تان

سس

هيك احير

طون حلم

لان انى واقتتلا فصرخ

برادون بذلك وظنوا انهم قد انوا ما فىقلولهم منالرعب وقل الهم على ذوف

ح4واى

ووجل هن ان ينزل فيهم اصيتك اسستارهم ولخ دماءهم وتمالكلام عند قوله

ياللمهاحررين

وسئان ياللانصار فاعان

عليهم ثم ابتداً فقال تعالى ف اهلمعدو فاحذرهم * اى لاتأمنهم فانهم وان كانوا
معك ويظهرون تصدهشك اعداء لك فاحذرهم ولا تامهم على شرك لانهم 0

لاعدائك منالكفار يثقلون اليهم اسرارك ل قائليمالل * اى لمنهمالله  #9انى
يؤفكون *#اى يصرفون عانلحق * وله تعالى وفاذا قبل لهم تعالوا ستغفر
 3رولالله اووارؤسهم © اى امالوها واعرضوا بوجوههم رغبة عن
بيعرضون
الاستففار  0ورابتهم يصدون  3ا

تمادعوا اليه  0وهم ان

5

ؤقَال عندالله لعالوانت

هناك وقال ماكينا ممدا
أ

الاانلطم والله ماكتلة |

2
ومثاهم الام قال عن

لبك يأكلكاماوالله ان ر<مناالىالمديئة لخر <ن الاعزهنها الاذلعنى بالاعن نفسه وبالاذل رسول

ْ

اللهصبىالله

عليه وسم ثمقاللقومه وا له لوامسكتم عن جعالوذويه فضلالطعام لميركوا رقابكم فلاتتفقوا عليهم<تىينفضوا
 4نمم 5

1

)لاتأمنهم ( قاتلهماللّ)
(١محسبون كلصيحة )كل صورة فالمديشة ( علهم ) منالجين (همالمدو فاحذرهم و
)يف يكذبون ويقال كيف يصرفون بالكذب ( واذا قيللهم ق)اللهم عشارهم
|لعنهمالله ( انى يؤفكون ك
٠بعدما إقتخىوا ( تعالوا ) الىرسولالله وتوبوا منالكفر والنفاق ) قرلج

اوعطفوا وغطوا رؤسهم ( ودايهم ) باد

 2لصدون

 ( (0وهم مستكبرون ) متعظمون عن التوبة والاستغفار

رسولالله لووا رؤّسهم ( عكفوا

( يصمرفون عن الاستففار والتو  0والايان الك

من نشانهموصدثم || 1غن 0

ولا

مم 0

2

7

ل اموا نمكفر  01 5ما وصف من حالهم 07 70
الهم ل 0
"-

اى نطقوا كلمة القتهادة وذملوا كم شمل مدن دخل

ان 0

مد

م شول

شياطيتهم ١استهزاء بالاسلام

دما

0

حير در

1

والاستجنان بالاتمان  0ذلككله ١سف

فىالاسلام ثم“كدروا ثم ظهر كفرهم لعك ذلك

مند امؤمئين
اونطةوا الاعاتع

 3نطقوا بالكفر عند

/م
م2
»> على تقافهم -
ون 1

تم

( فهم لاشقهون ) لا يرون

| ذلك * اشارة الاىلكلامالمتقدم اى ذلكالقواللشاهد علىسوء اعمالهم 'والىالحال
| المذذكورة٠انلثفاق والكذب والاستجنان الايمان 9بانه١آممنوا 6#بسبب انهمامنوا
0
ظاها 8ث#م اكفروا *#سرا او آموا اذا  5م كفروا

0

اك 1الكل حاطب

اا

0

كقوله واذا لقوا الذين آءنوا قالوا امنا الاآية(فطبع علىقلوبهم) تتمعليها حتى

لالدخلها (لاعان حا ( 7الخزء الثامن مااد

عايمان
او لا يعرفون ةال

ذلك

0

لت

6

ْشياطينهم *هه  0فطبع على قلوبهم  1حتىترنوا علىالكفر و|سحكموا فه 8”8فهم

سحيع | لاشتهون  3حقيقةالايمان ولابعرفون صمته  #9واذا رايتهم ميك اجسامهم *

لتؤلهم)كانابنابرجلا أ غذامتها وصباحتها ف وانشولوا “عم لقولهم  6لذلاقتهم وحلاوة كلامهم وكان /
اه

0إبق بإى -جشيا فضا مجر كلس

حاكن 00

دصو الله صلى العللهيه

مىهم 6
لىاال
كست
| يجب بكهيلاهم وأ يص

فكاوا خصرون اس

رك فىلقو لهم اى لسعما 0

وحلى فى جمع مثله

خقن مدئدة  #اال . العدي

ىلخائط
مشهين باخشاب منصوية مسندة ال ا

فكونماشياحا خالية عنالعلم والنظر وقيل الحشب مع خشياء وهى الْشة التى
0
فسستندون فيه ولهم مر جونهاش و بها فحن النثار ركع الي و حأرىق والكنان سل ا
حهارة المناظرة وقصاحة

الالسن فكان الى دلى لمن ] 1الكفر علىالايمان  8ذلك ,انهم امنوا 
الله عليهوسل و هن ضر

تمجونميا كلهم واسععون
إل كله مهم وهوضع
( كانهم ذشب

هو كلام

بادالا نان اقروا بالامان 18

اى فىالظاهى وذلك اذا

اى فىالسر وذلك اذا خلوا مع

| المشركين وفه تأكد لقوله والله يشهد انهم لكاذيون ف#طبع ء!لقىلوهما
لاف لالكتر ال نهلمايتوون© اى الابسانوقل لاسديرون القرآن و#اذا

رأنتهم **ننى المثافقين مثل عبدالله 53بسىاانول 88ليك اجسامهم0 #

( رفع

اهنم اجساءا ومناظر حسنة  0قواو] تسمع لقولهم 6اتىسب انه
ل
| ضدق قال:اءن عناس كان عبدالله بن ابى ابنسا لجسي قصبعا زا اللسان فاذا

لا

|قال سمع البى صلىالله عليه وسلم قوله  9كأنهمخشب مسندة  6#اى اشباح

مسمّائف

 (0نشهدة ).قن

الخائط شبهوا افسىتنادهم

بلا ارواح وا<سام بلااحلام شههم بالخحشب المسئدة الى حدر وليست باجار*غرة

وماهم الااجرام خالية عنالايانواخير بالحشبامسندة اللىحائط لانالٌشب اذا انتفع بكهان

(رينتفع»

ماكانوا يصنعون فكىفرهم ونفاقهم من المكر والخيانة وصدالناس ( ذلك ) الذى ذكرت من امس المنافقين
)بتوا علىالكفر الفسىر( ب ) تم ( عقللىومم ) عقوبةلكغرهم
( بأنهمآمنوا ب)العلاتية ( كنرناوث
وشاتهم (نهم لاشقهون) الحق والهدى  2واذا لاه

عمد الله إن ان وصضاح .به لبك احسامهم) 0

«نظرهم ( وان شولوا ) انا له م انك

نان

احسامهم

وحدن

كان

صَادفرقَ ولنذوا 1

( نمدم ع

دلاخيكاان |َس
نو و

النانى .لدسن فيه روح

لرسولالله( أسعملقولهم ) 0

1

الى الخائط شول ليس فقلو»

ولا رطوية

3

لاقن احدى عثمرة آبة مدنية  ب(سمالل الرحمن الرحم  ( 6اذاحاءكالمنافقون قالوا نشهد انك
رادولاله ا)راذوا شهادة واطات" فيا قلوبهمالسنتهم (والله يعلم انلك لرسوله) اى واللهإعاماالنام كيدال عليه
قواهم انك لرسولالله ( والله بشهد انالمنافقين لكاذ.ون ) فادعاء للرالاء اواتهم 0

اللو اطأةيكانلاك ف الحقيقة

1 61ه فم كاذبون اسم رةالمنافقين ) فىأسكيته شهادة اوانهم

ل]ك|اذيون عند انفسهم

#اطليرا الرزقمدخن نجىهلال ال عا سام ,كنقرأ سوارة 0

لانهم كانوا يمتقدون ان
ارس_ولالله
اندم

تامصار المملتون
ملناجر عشر حسنات .بعد من االقجعة ودنم
ا
سورةالمافقين مدنية وايها احدى عشرة »

ا

1 ٠.

«8-5

فيه لانه اذاخلا عن

1

8

0

موجه لسعماللاهأرحمنالرحيم دم

ساب

انك

لدب وير

الله

على خُلاف

!١ ما عليه حال ار 6

#3اذاحاءك امنافةو نقالوا نشهد انك لرسولالله  7الشهادة اخبار عنعامءنالشهود | معدي ايمانهم 0
وقابة دن |أسى وَالقل

وهواطخضور والاطلاع ولذلك صدق المشهود .ه وكذبهم والشهادة شَوله ف والله

لتمقدوا ذلك #اتذزوا | ويه دابل على ان اشهد
إعامانكلرسوله والله يشهد انالمنافقين لكاذنون * لانهم س
عين ( فصدوا )النساس

كيحلفهم اللكاذب اوشهادمم هذه فانها #رى مجرى الخحاف لوك
ابانير

علقتل والسى  9فصدوا عن سيلا » | ||( عن سيلالله ) عن
وقرئ اعائهم  9جنة © وقاية نا
|[

اوصدودا  9انهم ساء م كاانو اعملون “* دن لفاقهم وصدهم

اله

سعط اد كه

0

الارزاق واصلها منه فاياء تاسالوا ومته فاطابوا والل تعالىاعلى

0

اللااسسااللااممب,االلتتننففييررووالاقلاقءااءلاثل.شبه

(انهمساءماكانوايعملون)

للحت

شخمت

رودن السورةالتى.ذ كر
سخر سورةالمنافقين وأ
في
لق

0

ان
0

,

ل

م
ة
مد

واحدى را أنلهه وماثة

»

فيها الثافقون وص كلها

مدثيةغير قوله لتنر<منا

وستة وسبءون حرفا *

حيم م
لسعماللاهلرحمن الر

الىاخرالاً  0فانهائزات

ْ

للساءك لاون ف بي داف 9نان اءن اول راص

 0قالوا نهد انك لرسول الله  68وتم الخبر عنهم ثم اجدا فقال تعالى  والله
عام الك لرسوله #؛ اى هوالذى ارسلك فهو على بك ف والله يشهد انالنافقين
1
55
أ
7 ,
5
5
0
02
لكاذيون 60يدنى فقوىلهم نشهد انك لرسولالله انهم شهروا خلاف ها اظهروا

عل خفندق كر راوائتق السيللىالسعاق
ايتاهااحدى عشر توكلاها

0فها
0ن وحرو
ماثة وثمانو
أ

مميفة .نه

ةو سيعو ل حدر

وذلك لان حقيقةالايمان ان بواطئ' الاسان القلب وكذلك العلام قن اخب عن | ١|,
واعتقد خلافه اواضمر خلاف ما اظهر فهو كاذب الاترى الهم كاتوا

قولون بألسنتهم نشهد انك لرسولالله وسماه كذبا لان قواهم خالف اعتقادهم
سترا
ا#تخذوا اعانهم حنة  #اى
ار

|

منالقتا
الكل ومسي اليم

ا

93 7

0 0 11 0

0

ا ل اد
ولس | السائقر إشل لد كا

عنهم من حافهم الهمالى وقولهم مشهد انك لرسولالله  8وقصدوا عن سمل الله 0

١

عداللهبن انىومعتب بن

اى اعرضوا بانفسهم عطانعةالله وطاعة رس_وله وقيل منعواائاس عنالمهاد |
0وا لديد )
وعن الايمان محمد صبىالله عليه وسام انهم ساء كماانوا يسملون © كم ى عن كل
قشير وحدبن فققيس وكانوا

تحاف الله(انك) بامهد( ارسولالق (

الحمذلك (و اللهال ل د( انك لرسوله) دن غير

شهادةاانافةقن

(واللهيشم  60يخم(نالمنافقين لكاذبون) فىحافهم عزو ون ذلاكو كتير فلوهم على غير ذلك (اذذوا ايعمالهم) حلفهم الله

(حنة) من القتل (فصدواءن سييلالله ) تدسرذوا الناسعن دين اللهوطاعته قالسر( الهمساء ماكانوا يعملون ) مس

[ الجزء الثامن والشرون 4

00

89[409-

 9قل ماعئد الله  #هنالثواب  9خير اهلنلهو ومن لجار © ذانذلك محقق مزل
:
مخلاف مابّوحمون من نفعها ووالله خير الرازقين 73فتوكلوا عليه
#عن

رذىالله عنه

إن مسعود

قال كان رسو لالله صلى اللهعليه وسام اذا استوى

على المذبر استة.لناه وحوهنا أذر <ه الترمدى راق 41عن أننىهريرة رخو الله عنه

ان رلساولله صلى الله عليه وسام
( قل ما عتدالل ) دن

ومنالصارة

طن

فد لغوت *

عن

قال اذا قاتلصاحيكاكيوم اجدعةانشث والان

افع انان مر 1 5

والامام خط

رجلإن 55حتوان

امنيا زات اخرجه مالك لاوطا ال | شنا  2ال
باقلطصعلاة وكلامه شاطلعكلام ا8ما سسلقاةالعة 'فركتان احير قيما القراءة

والله ير

الرازقين ) اى لاغوتهم

رزقالله بترك البيبع فهو
خيرالرازقين والله اعلم

| ومو ١رامع 0

شروط الوقت وهو وقتالظهر مابين زوالالتعس الىدذوك

أو قتالعصمر والعدد والامام والطبة ودارالاقامة فان فقد شرط دنه ذهالشروط

امس يحب ان يصلى ظهرا ولاتجوز للامام ان ببتدئ؛ الخطبة قبل كامالعدد وهو

اربعون عند الشافبى فلوا”تمموا وخطب بم © انفذوا قبل افتتامالصلاة اواشض
()يقالعمدلهم (ماءن ادلله) واحد منالعدد لا وز انيصلى بهم اطئة كل بيعل 7الشيز* ولو اقح بهم الصلاة

املنثواب خ(ير) لكم اثنمفضوا ذاكع اقوال الشافبى ان شاء الاربعين شيرط الى آخرالصلاة ما ان بقَاء
(هن اللهو ) دن

صوت

الوقت شرط الى اخرااصلاة فلو نقص واحد قلى انيسام الامام يجب على الباقين

الطيل  0ودن التجارة ع(

أنيصلوها ظهرا وشذدقول اخ وهو انه از1

مجارة دحية .الكلى

معه واحد اتمها حمعةوعنداازنى اناشضوا بعد ما حلىلهم الامام ركعة اتهاجعة

ول اوثيتم مع نيكمحتى

وان بقى ده

معه إثنان اها حمعة وقيل انق

لكان افلىركعةالاولى عها أربعا وان انفض ٠نالعدد واحد وءه

صاالبصلاة ودعوتم نم قال ابوحتيفة لكن فالعدد الذئ يشترط كامس :واقذا ادرك 0

رتعة ادن

عن لمن
اع فاذا اسط مالاماتممها جمعة وانادرك اقل دن ركمة ائمها اريما١ع

بالثوابوالكرامة ءئدالله

رضى الله عنه اناندلى الله عليه وسام كان بصلى امعة حين يل

مناأر وج ( والله خير

عن عريد الله بن ابى رافع قال |سعخاف 0

الرازقين ) افضل الممطين

 4فصلى اا ابو هريرة ادمة فقرأأبعد جد دور

اهلة اذاحاءك
ااىقللةهذ

هٌقال فادر؟خا اناهص رة حين | نصرف ات
المنافقون فىالمامه

المنافةون

القع2 0

[

اباهىبرة على المدمئة و<رج الل

الجمعة فىالاولى واذا حاءك
إ4هانك قرأت ورتين

كان عل بن ابى أطالك قرأمهما فىالكوفة 'فقال اهبرويرة اتى ممعت روسلالل
[ دبىالله عليه وسلم  0نهما' بوءالحعة' 0م  6عن النعمان ن سق رخوالله تقال
عنه قال كان راسلولله صلى الله عليهوسام شرا فىالعيدن وناطة سس اسمريك
الاعلى وهل اناك حديثالغاشية قال واذا امعالعيدوالمعةفىبومواحد قرا نهنا
فالصلاثين * عن عرة ن جندب رذىالله تعالى عنهما انرسولالله صلى اللهعليه

وسام كان شراا فىاغرمة لمع اسم ربك الاعلى وهلاناك حديث الفاشية اذرجه
ابو داود والذ سان * وقوله تعالى  #قل ما عندالله  #اى ما عندالل ٠انلثواب
ا 6علىالصلاةٌ والثنات معالنىصلى الله عليه وتام
خير نا
ملالهو وه*ن
الجارة  #الذى حاء بهما دحية3ع والله خيزااراتقين * يعى انه تعالى دودلا
الارزاق ©

200

171

وهو مأمور بالخطبة والسنة للامام اذا صعدامتير ان يستقيل الناس وانيسلم عليهم
خلافا لانى حنيفة ومالك وهليحرم الكلام فىحال الطبة فيه خلا بينالعلاء
والاصع انه يحرم عالىمستمع دون الخاطك ولححب:انيصل تةاملمتعد اذا دخل
والامام طب

خلافا لانى عدثيفة ومالك

ذكرالاحاديث الواردة الدالة على هذهالاحكام
( ق »© عنابن عمر رضوالله عنهما قال كان الىصلىالله عليه وسام خطب
خطئتين سعد بينهما وفى رواية 0

ل عشأ بوم [خلبية وهو قالمْمم

ثمينوم فيتمكايلون الآن  2م ) عن جار ن رد

الله عنه قالكانت

خليق كا هوا القردا فلككزافاشن” راد ى
لابى صلىاللّه عليه ونام
رواية فن حدنك انه كان مخطب حالسا فقد كذب رم © عن كمب بن غّرة
رخوالله عه اله دخل المتمجد وعبدالرحمن بن الحكم مخطب جالسا فقال انظروا

الى هاذءنث مخطب قاعدا وقد قالالله .تمالى واذا رأوا تحارة او لهوا انفضوا
الها وتركوك قامْا ( م ) عن جار بن سمرة رضىالله عنه قال كنت اصلى مع
رسولالله صلىالله عليه وسلم الصلاة فكانت صلاته قصدا وخطته قصدا زاد ابو
داود وقرأ آيات ٠ن القران وذ كرالفاس  #عن ابى هيرة رذىالله ا

رسولالله صلىالله عليه وسام قال كل خطة ليس فها تشهد فكهاىليد الحذ ماء

اخرجه ابو داود والترمذى#ولابى داودعنه ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قال

كلام لاسداً فيه بالمبد لله.فهو اعيذم * عنابن مسعود رضىالله عنه انرسول
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال اند لله لستعينه واستففرم وأعوذ الله
هن شرور انفسنا منمهدى الله فهو المهتد ومن اضلل فلا هادى له 01

أ ا

اله الاالله واشهد ان ممدا عبده ورس_وله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين بدى
الساعة من يطعاللهورسوله فقد رشد ومن نعصهما فاه لايضر الانفسه ولايضمرالله
شا #وفى رواية ان بوآس شال ان شهابعن تشهد رسولالله صلى اللهعليه وسام

إوماللة فذكر حودوقال فية ومن يِيَضْهما فقد غوى ونسألالله ربنا انممملنا من
إطيعة ويطيع رس_وله وضع رضوائه وتنب خطه انما لمن ه وله اخرحه ابو

داود ثر م » عن حار بن عبدالله رذوالله عنه قال كانت خطبة رسول الله صلى الله
عايةوسلم بوما#مجدعالله ويىعليه بماهواهله ثشمول على الرذلك وقدعلا صوته

واشتد غضبه حتىكانه منذر جيش بول حك ومساك وبّولبعثتانا والساعة كهاتين
وشَرن بين اصمعيه السيابة والوسطى وول اما بعد فان خيرالحديث كتابالله
وخيرالهدى هدى محمد وشرالامور د ] 1وكل بدعة ضلالة ثمبول انا اولى

بكل مؤمن هن نفسه منترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالى وعلى

ا(لجزء الثامن والعشمرون 2

77

ات عير تحملطعامافانفتلوااليياحتى مابقىمعالنبىصل اللهعليهوسام .
واساقمباذ
.اهذأاراوا بنحارة [واليرا [شكوا زلاواركوك
ااانا م رحلا وليكهدء الآوب

نام وذ ذا
قائا* وفىرواية انالنى صب اللهعليهوسلم كانمخطب قاءا خاءت عايرلمش
نجوه وفيه الا اثنا عشمر رحلا فهم ابوبكروعمر* ولمسام كنامالعنىصلى اللهعليه

يوماججمعة فقدمت سوبقّة قال تخرج الناس اليها فليبق الا اننا عثير رجملا انا فهم
ود اط5دسكوهو  0رى ص ةاجعةباىعشر رسالاو اجتكعنة يانه لس قة مان

انه اقامبهم امعة حتى يكون الحديثلاححشةتراط هذا العدد وقال ابن عباس
فى دواية  6 0الا ثمانية رهط قال الحسن وابو مالك اصاب اهل
المديئة جوع وغلاء سعر فقدم دحية بن خايفةالكلى غارة رك وطعام منالشأم

والنى صدالله عليه وسسام مخطب ثلا رأوه بالبقع قاموا اليه خشية ان يسسيقوا
اليه فلمببقاملعنى صلىالله عليه وسلم الا رهط فيهماببوكر وعمر فنزلت هذه
البهفقالالنى صلىالله عليه وسام والذى نفس عمد بيده لوتتابتم حتى لاسق
منكم احد لني الوادى ناراوقال مقاتل بيئا رسولالله عليه وسسلم مخطب

 00-0اذقدم دحية بن خليفة الكلى منالشأم بالتهارة وكان اذا قدم لمتق

عائق بالمدينة الااته وكان بقدم بكل ما يحتساج اليه من دقيق و بر وزيت وغيره
وينئزل عند احجارالزيت وهو مكان فىسوقالمدينة ثم يضرب بااطيل ليؤذن الناس
شَدومه خرج اليه الناس ليبتاءو! منه فقدم ذات حمعة وذلك قبل ان يسام ورسول

الله صلىالله عليه وسام مم عل[اتبى خط فخرج

ا

الا اثنا عشمر رحيلا واصرأة فقال الى:صلىالله عليهوسا  0افلىمسير فقالوا
اتنا عكر ريل واسأة فقالالى صلىال عليه وسام لولا هؤلاء لسومت 2

اللجارة من الساء فانزلالله هذءالابة* واراد 00

5

استقملوها بالطل والتصفيق وقوله تعالىانفضوا اى تفرقوا وذهوا نحوها والتير
فاليا راجيعم الىالتنجهارةلانها اهم الهم وتركوك قَاائتًفاقوا على ان هذاالقيامكان

فىالخطة ريطقال علقمة بسكل تن لمشو !ك1ل النى اصلللهعايه وسام مخطب
قَاعًا اوقاعدا قال اما تقرؤن وتركوك دَائا وال العلاء الطة فريضة فصىلاة امعة
وقال داود الظاهرى فى مستة وبحي ان طب الامام قاكا خطبتين فصل
هما محلوس وقال ابو حنيفةواحمد لا يشترط القيام واللاقعود وتشترطالطهارة

افلىخطبة دعانلشافى فاحىدالقولين واقل مامّع عليه اسمالاطبة ان يحمدالله ويصلى
فلطبتين
عاللىنى دلىالله عليه وسام ويوصى نةوىالله هذه الثلاث شروط ا
شر ا فى الاولى ااي من اله او وبدعو للمؤمئين فىالثامة ولواركه
جميعا ونحب ان

ولحدة دن٠هذه الرّسة 0 /خ خطته ولاجمعتهعندالشافيى وذهب انوحئيفة الى

اله اق سح إاوده 7تكيرة ا وهذا القدر لامع عليهاسم الخطبة :

(هو )1
و

0

/

(ذاذا يت
ا
1

الصلوة ( أى"اذ ات  0فالأثمروا فىالارض ) عر اباحة  0وانشغوا هن فضل الله( الرزق اوطلب

راص اوزيارة ١ 6فىالله(واذ 8

الله00

 80شرقوا ات
نحارةاواهوا انفضو ااا

واما خص

؟ور ع ب4
إدلالة المذ ل

0
واذا قضدت

انلف

العام

تفلمونواذا
فرضه (لملك
واشكرده على ممااوفقكم لاداء»٠
فاذازانا 2

1ااواهوااشضوا الهنخذفاحدها
انشضوا ع

اهماسورةالحية) ع 1روىاناهلالمدمنة
التحارة لاباكانت

 3كن 5-5و مها  2ارقا

الادضواتتواءنفشل

صابهم جوع وغلاءفقدم
 8بن خليفة إيجارةءن

واسنوا دن فضل الله  00الدنياواعا

ا

0-0

اأت

 50١ااه كني © كدر فجامع ا<والكم ولاخصوا ذكره بالصلاة
#9لعلكمالقلويون»ة ير الدارين #واذا رأوا ا
ا

اولهوا اشضوا المها#ة روىانه

رجالناساليهم اللا
والسلام كانياب للجموةعامهشرت عَر يل الطعام فخ

ا'ثى عشرفئزلت وافراد الجارة بردالكنايةلانها المقصودةفانااراد ءن اللهو الطيل

الذى كانواستةلون بالهعيرو الترديد لادلالة على انمنهم مانغشض رد سماع الطبل
وروحهاوللدلااة

علىانالا نفطاض

|ا

عليهوسامطبيوماجمعة
فقاموا اليه فا بتى معه
الاثمانية اواثذاعشر فقال
صلى اللهعليهوسام والذى
عسد
نف

ا
و<ر
<او
سده

مع الشاحة الها والاشفاع ما اذا كان | حميءا لاضر  5الله عام

مذموما كانٍالانفضاض الى اللهو اولى.ذلك وقيل شديره واذا  1نحارة انشضوا

إلبها واذا روا لهوا انفضوا اله © وتركوك قا  #اى عاللمىثير
ارض
ازتغدو مع اسخابك قال اردت ان أصلى  71البعهم فقال اوانفقت ماافلى
جميعا ما 5

زيتالشام والنى صلى الله

فضل غدومم اخر<ه الترمذى * وروى ان عمر رأى رجلا عليه

اةهابلسفر وسععه بول اولاانالءوم بومالمعة رجت فقالله تمر اخرج فان امعة
لانخسعسنفر* وللجمعة شرائط وان و اداب مذكورة فىكت الفقهوفىهذاالقدر

كفاية والله اعلم * قوله عن وجل  #9فاذا قضيت الصلوة فانتششروا فىالارض 6

الوادى نار اوكانوا اذا
اقلت العير استقلوها

اليل واتصليق فو اراد
(تركوك ) على
الهو و
(ها ) نطب وقيه
المنبر قا
دن عالق
شذتى ان يطب قاءا

اى اذا فرغ «ن صلاة الممعة فالتممروا افلارض لثهارة والتصرف فى حوا نكم (ذاذا اقضلدصتاوة) اذا
انمق الرزق وهذا امي اباحة قال ان عباس ان شكْت

فرغ الامام صهلناةاجمعة

رج فانشكت فاقعد وان شكت فصل الىالعصر وقيل قوله فانتدمروا فىالارض

(نتشسروا افلآرش')
نا

 7واتدوا ملنافلضه
س

لطلب مط ولكن لع.ادة ميض وحضور <نسازة وزيارة اخ فىالله وقيل

7نات

اكلك انه كان اذا صلى امعةا نصرف
مما
هوطاب العام وعنن ع

قوقف علىبإبِأَلْممند وقال اللهماجبت دعونك وصلءت ١2

شق نارق ذن افشاك وأنتخيرالرازقين و9أذكروا اشكثيرا © اى اذ
فرعْتم من الصلاة ورجءتم الى راي والتيف٠ااةذكرواللله كثيرا قبلباللسان
وقبل بالطاعةقلملاتكون مانلذاكرن الكلهثيرا حتىنذكرءقابًا وقاعدا ومضطهما
 ١املكتقلءون ** * قوله تالى  #واذا رأوا 2اولهوا انفضوا الها

فاخر<وا من الور أن

شكئم(وابتغوا انلفلضله)
اطليوا من رزق الله ان
شكم فهذه رخصة بعد

|0

الى ولهنا د
مول
فذا ودعت
الصلاة اذافرغالامام هن

وكوك قن #لاق) عن جار قال ينها تحننرصسلىوملعالله صلالل عهلي | ساوة اجمءةفانتشيروا فى

 ٠الارضقتفرقوافىالمسير

( قاو خا  5#س 6

وابتغوا منفضلاللهاطلبوا ماهو افضل كم يعنىعلمالسر

والتوحيد والزهد والتوكل (واذكروا الله) بالقلبواللسان(كثير ١ علىكل حال (لملك تقاون) ل تنواملىسؤزمل

والعذاب ( واذا راو تمخارة ») دحية خبلنيفةالكلى (اولهوا) اوسمعوا صوتااطيل'( انفضوا) تفرقوا وخرجوا

)انيةرهط وبقالغيرانىعشسر رجلاوام أتينليمخرجوااليها وت(ركولكقائًا) علىالمذبر طب
(ايلريائم
املنمحجد غ
ااا

١ءزلا نماثلا نورشعلاو 4
صلى اللهعليه وسام ىمد

0
ع دالقدس

فأ ماخر إن ولانا ذاود

و00

#ؤانى قربة »نآرى المرين

المسئلة الرابعة فىتركها لعذر
كل هن له عذر من صرض 'اوتمه سد ع نض او وق حازله ترك اجفة وكذ] لا
تركها بعذر المطر والوحل ندل على ذلك ماروى عن ابن عباس اله خطب

فييوم ذى ردغفاص المؤذن فلما بلغ حىعل,الصلاة قال قل الصلاة افلىرحال فنظر
بعضهم الىع

لا لك  5رتم هذا ان هذا فملهمهنو
اك ذا ذلك قا ك

خير منى يعانىلى لاق عليه وسلم والم-ا عزمة وانى كرهت اناخرجكم زاد
فىرواية ققثون فىالطين والدحض والزاق اخرجه الخارى  8-5وكل عوالاحن

عليهاجمعة فاذا حضر وصلى مع الامامالمعةسبقط عنه فرض الظهر ولكنلابكمل به
عادلدذين تنعقد بهم اللمعة الاصاحب العذر فانه اذا حضر كل به العدد

المسئلة الخامسة فاىلعدد الذى تنعةّد باهجمعة
اك

اهل العلم فالعدد الذى تتعقد به المعة ذفةقيل لاستعقد باقل هن

رحلا وهو قول عد الله ان ع.دالله وعمر بن عاالتية ونه 0 00

واتحق قالوا لاسنعقداعة باقل مناربعين رحلا »اعانلهكلمال وذلك بياكنونوا
احرارا بالفين عاقلين مة.مين فىموضع لايظئون عنه شتاء ولا صيفا الاظعن

حاحجة وشرط عمر بعنلددالعزيز  5-5فهم وال والوالى غير شرط عنسد
معوهو قول داب الرآى *م
الشافى وقال على ين الطىالب لاحمعة الا فىمصصر حامع
عند ان حيقة استمقد باربعة وا!اك تا عندء وَقال الاوزاعى وابو بوسف تتعقد

لروات وقال رسعة تتمقد
صسا
لن ك
ثلاثة اذاكان فيهم وال وقال الحسن تنعقد بااثني

ا'نى عشمر رجلا ولأبكمل العدد بمنلانجب عليهامعة كالصدواارأة والمسافروالصى
ولاستمقد الافىموضع واحد مانليلد وبه قالالشاقعى ومالك وابو بوسفوقال امد

عع اووضين  131كك الن رشان الجامع

المسئلة السادسة
وور ااالاك
لاجو زا اينسافز لجل" يؤءاعة باعلدزوال قلان نئل النة د
انيسافر عدالزوال اذا كارن شار قالباد قبل خروجالوقت أما اذا  2قلالزوال

وطنلعودعالقجر فاته جوز غير انه يكرء الا انيكون سفرء سفر طاعة حج إو دو
وذهب بعضهم الى انه اذا اصع بوم الإزمة مقا فلا يسافر حتيىصلى اجلئعة بدل على
حوازه ماروى عن إن عباس قال لمع ودوك الله دلى اللهعلية وسلم عادالله 0

رواحة ففسرية فوافق ذلك بومامعة فغدا احدابه وقال اذاف فاصلى مع رسولالله
صلىاللعهليه واسلامتثقمهم فلا صلى معاانبى صلىاللهعليهوسامر آه فقال مامنمك

( ان»

'

2

سوه 7ه

اخذرحه انوداود والساق قال ابوداود سكلل مكجول عن عسل فاعنه لع فاك عشك
1

و ولاه

المسئلة الثانية فىاثمناركها

١

' ( م » 6عنع.دالله بن عمرو بن العاص وانبى هريرة الهما مما رس_ول
ش

صلى الله عله

وسام

شول

على مره

لينتهين

اقوام عن

مم

الله

امّعات

 ٠اوايختمنالله على قلوبهم ثم لكوئن منالغافلين * عن ابىاطعد العرى وكان له
ية ان رسولالله صلىالله عليه وسام قال من ترك ثلاث جمع تماونا طبعاللهعلى
قلبه اخرحه أن داؤد والنساق وللترمذى 5
عنالنى صلى اللهعليه وسام

 2عن |نمسعود رضىىالله عله

قال لقوم خلفون عن احزهة هرمت أن اص رحلا

ان يصلى بالناس ثم احرق على رجال لتخلفون عانجعة متهم

المسئلة الثالئة فى:أكيد وجويها

 ١قال الحلاء صلا الجعة هى من فروض الاعيان تنب على كل مسلم حو
 ١الغعاقل ذكمرقيم اذالم يكن له عذر فتىركها ومن تركها من غير عسذر
' اسحق الوعيد اماالصى  0فلاحجمعة عليهما لانهما لسا مناهل الفرض ولا
جمعة على الدنشاء بالاشاق يدل عليه ما رؤى

عن طارق بن شهاب ان رسو لالله

ظ على الله عليه و سام قااللمعة حق واجب علىكل مسام فىججاعةالا على ارامة عبد
ماوك وجرا

ص ى

اوصيض اذر<ه

انو داو د وقال طارق

رأىال 2

] 2الله

عليه وسام وبعضا مناكابالنىصلىالله عليه وسام وم إلس مع مئه  * 8عن

عبدالله بن عمرو بن العاص رذوالله ءَمهما ان رسولالله صلىالله عليه وسام قال
0

ع لىهن ”عع النداء اخرحه ابو داود وقال رواه جماعة ولمبرفعوهواعا سَندة

*ن ابى هريرة انال صلىاللهعليه وسام قال المعة على مأوناءالايل الى
قييصة ع
لكل الشريه الرعذى لاض المعة عاللىيد  0وقتادة والاوزاعى 2ب
علىالعيد الى وعن احمد فىالعب.د روامان ونح العة على اه لالقرىوالوادى

اذا سمعوا اانداء من موضع تقام فيه اجنئعة فيازمهم الحضور وانلم يسمعوا فجلماعة
عايهمويه قالالشافى وإحهد واسحقوااشرط أنساغهم بداء مؤذن حهورىالعدوت

فوفك تنكاولاضوات هادثة والرياح ياكنة فكل قرية تكن من موضع

القعة فىالقرب على هذا القدر نحب علاهلها حتضورا ّ,غة وقال سعند بن السب
نحب الزءة على

اواه المندت وقالالزهيرى نب علىكن كن على لع اه.ال وقال
هن أ

رمعة على أرنعةةاميال وقال مالك والادث على ثلاية اميال وقال ابو حنيفة لاحمعة
على اه لالسواد دوَاء كانت القرية قرسة أونعيدة وليل ااأشافى ودن وافقه ماروى

التمضارى عن ابن عباس قال ان اول جمعة حمعت بعد ججمعة فمىسجد رب_ولالله

(المزء الثامن والمشرون) 

90 9+؟ ]يس

ومن راح افلساعة الثائية فكائما قرب بقّرة ومنراح فالساعةالثالثة فكانما قرب

كبشا اقرنومن راح افلسىاعةالرابعة فكأنما قرب دحاجة ومنراح افلساعةالخاسة
فكانما قرب سضة فاذا احرمالامام حضمرتالملائكة يسقّءون الذكر * وفى رواية اذا
كان بوءامعة كان غلى كل باب دنواب المساجد ملائكة تكشون الأول فالاول كاذ

جلس الامام :طووا الى واوا لدو نالذكر * قوله من اغتّسل نوم الع غسل
له صلىالله عليه وسلمى قال
الحنابة معناه غسلا كفل الإنابة ا( م © عنه ان راسلول

هن توضاًفاحسن الوضوء ثماانلىمعة واسقم وانصت غفرله مابينه وبين ة اسلعاخرى
وزيادة ثلاثة ايام ومدنهس

الخصى فقد لغا * قولهومنمس الخحصى فقداغا معناه انه يشغله

عن سمساع الخطبةكايشغله الكلام كماللهلغو (رخ  6عن عبادة قال أدركنى ابو
عيسى وانا ذاهب االلىجمعة فقال سعمت الابى صلى الله عليه وسلم قول من اغبرت
قدماه فىسديلاللهم<هرالله علىاانار  #عن ابى هريرة رذوالله عنه قال خرحدت

ا 00
الى العلور' رايت كنب الاعطار تلت متنك" عن الررة و
رول الله صلى الله عليه وسلم وحكان أها حدثته ان قلثله قال رسول الله

صب الله عليه سوسلم خير يوم طلعت عليه الشعس يوم المعة فيه خلق ادم
وفبه اصبط وفيه مات وقيه نيب عليه وفيه توم الساعة ومامدانبة الا وهى
مصئة يوم اللجعة منحين نع حتى تطلع الشمس شفقا املنساعة الاالمن والانس
وذيها ساعة لابوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسال الله تعالى شيا الااعطاه اياه قال
كس اذا يكل ستحة يوم افقلت يل فىكل بعية 0ه ا5لدر اه كان 10
رسولالله صلىالله عليه وسلم قال ابو هربرة ثم لقيت عبدالله بن سلام خدثته

نجلسى معكمبالاحبار وما حدثته فىيوم الجمعة فقال عبدالله بن سلام قدعلت اى
ساعة هىقالابوهربرةفقاتاخبرنى بها ولانكنعنى وفىرواية تضن علىقالهى اخر
ساعةفىبواملمع قالابوهريرة وقلكتيف تقوسلاعاةخفرىبوماججمعةوقدقالرسولالله

صلى اللعهليهولساإمصادفها عبد مسام وهو يصلى وتلكالساعة لايصلىفيها قال عبدالله

ابن سلام المبقل رسول الله صلىاللعليه وسام مجنلس عحلسا يننظر الصلاة فهو
فصىلاة .حتى نصامبا قال ابو هريرة فقات بلى قال فهو ذلك اخرحه مالك فى

الموطاً والنساق ل(خ ) 6عنسلان قال قال رسولالله صلىالله عليه وسام لا يغتسل

رجل يوماججمعة وبتطهر ما اسستطاع منالطهور ويدهن مدهننه ويمس هنطيب
بيه ثم مخرج فلم برق بين انين ثميصلى ما كتب له ثمينصت اذا تكلم الامام

الاغفر لهمايئه وبين اسمعةالاخرى * عن اوس بن اوس الثقئى قال عت رسول
الله صلىالله عليه وسام فوك من عضيل ولفسل ويك والشك ومقق و 1كن

ودنا منالامام ولم بلغ واسقع كان له بكل -خطوة اجر سمل سئة صيامها وقياءها
( اذرجه )

ا(سورة اع أ

 7١هم

ا

اه

الان فيه اليه واول جمعة0

(فاسهوا) فامصًواوئرى؟"

 005وا! 3انه لما قدم المدمة

اووال القزاء امد

رلك قباء وأقام ما الي ثم دذل المدينة وصلى العة فىدار لنى سالم بعنوف

انس دو نالعدو والذ كر
كات » نامضو أله مسراعين فقندا فا
ل
الخطبة وقيل الصلاة والامس بالسهى اليها يدل على وجوبها  9وذروا البيع 4

ول

واتركوا المعاملة  #8ذلكم © االىسهىالى ذكرالله الزوير لكي :اعلمنعاملة فنافنع

فالىمشى (الىذ كرالله) اى

والمغى والذهاب واحد

الراد  1300

الآخرةخير وابق  9اكننمع حاون #اير والشسرالمقيقيين او انكتتممن اهل العام الىالخطيةعندا مهور ويه
بوءالاثنين والثلاثاء والاربعاء وبوما دس وَالكن مجدهم لم خرج مبنيناظهرهم

ِ ستدل ابو حنيفة رضى

يوماممعة عامدا الى المديئة فادركته صلاة امعة فنى سالم بن عوف فىبطن واديهم

الله عنه على ان الطب

وقد الذذوا فذلك الموضع مسعدا تجمع فيه رسولالله صلىالله عايه وسلم وخطب
دكواه قفالا9س9هو إلى  5كرالله »#افاىمضؤا اولانعهناو! له ولس المراك امن

اذا اقتتصر على امدلله حاز
(وذرواالبيع)ارادالاص

السهى الاسراع فالثى واكاامراك هه الفيل وكان عر ينانا 3 0قرأفامضوا

دك كاذهل عاد آر

1

وات ل ل
ذالله وقالالحسن ي
الى كر

عن لاف ل3فك

 4:ارالك

الصلاة الاوعايهم السكيئةوالوقار ولكن لفاوق وائية والخشوع وعن قتادةفىهذه
الابهفاسءوا الىذا قااسلعى انتسعى شَلبك وعملك وهوالمشى ابهاودحاول

الله دنشواغل الدنياوائما

||خص البيع من بينها لان

فوله فل بلغع اله وله فلما مثُى ممه  54عن ابى هرارة رضىالله عنهقالقال

بوماجأمةبكار فيهالبيع

رسولالله صلى الله عليه و  2اذا متم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة

والشراء عندالزوالفة.ل

ادر؟كنم نصاوال مفاتموا وفىرواية فاذا اثمتالصسلاة

لهمبادروا جارال َ

ادها تون وانوماةعن رليم البككةوذكره زاد مسلم فان احدك اذا
كان يعمد الىالصلاة فهو فالىصلاة والمراد وله فاسموا الى ذكر  5الصلاة وقال
د الست اهو مورغظلة الامام «9وذدوا البيع  6يادلنبيع والشمراءلانالبيع

واتركوا نحارةالدنيا
واسعوا الىذكرالله الذى

والوقاروت

لأشو* انشع منه وأدح

سم بدّناولهما حمءا وهوهن وازمه وائما حرم البيع والثمراء عندالاذان الثانىوقال

وذروا البيع الذى نفعه

الزهرى عند <روجالامام وال الاك اذا زالت  5الي والشراء

3السدير ) 053اى السعى

ذ
9لكم © اىالذى ذكرتم منحضوراطءة وتركالبيع و ا حلم  4ا|لى ذكرالله خ(يرلكم )
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ّ الببع والشراء ( آنل
فصل ففىضل اجمعة واحكامها واسم دما وشه سائل

6
أ كعمآالمو
أ

المسئلة الاولى فضىلها
2م)عنا 0

خير يوم م
6

5

عليه أ80

الله عد

ه قال قال رس

بومالحمةقه 3

ؤرواية ولاشومااساعة

أ

0

ول

الله صلى الله عل َه

وسل

 3وقيه ادخل الحزة وف له ل ا

الا فىبوما طعة 30 0

)اغنه ان رس_ولالله صل الله

شتا

ذكرالله) الى خطيةالامام
والصلاةمعه(وذروا البيع)

اتركوا البيع بعد الاذان

عله وسلم دذكربوءا ,عة فقَال قه ساعه لاوافقها عند مسام وهو بص_لى إسألالله | (ذلكم) الاسقاعاخلطىية
فا  0اللااغطاء اناه واشار بده هلها  2عنه ان رسو لالله دلى اللهعط.ه و أ الاماموالصلاة( خير كم)
قال من اغتسل بوماعة غسل الحنابة ثم راح فالىساعة الاولى فكا نما قرب بدنة |
اهلنكسب .والمارة

( ١اكنتم ) اذ كم ( ألون) آصدقون بثواب الله ثم رخص اهم بعدما حرم علريم بعَولهِ وذروا البيع فقال

00

وعيدلهم ( قل انالموت
 0قل انااوتالذى

الذى ترون م«:ه ) ولا

مءنى الشرط باعتبار الوصف وكان فرارهم مزه ويسرع لوقه بهم وقد قرئ'

انتؤخذوا بوبال كفرم

نفيرها وحور اينكون الموصول برا زالفاء عاظلنة  #8م تردون إلى عا الك
والشهادة فينتكم اكنتم تعملون * نيحا زيكمعليه 9ياايهاالذين امنوا اذا تودى
للصلوة  #اى اذا اذن اها  5 1 #سان لاذا وائما سمى حمعة لاججماع

ف(انه ملاقيكم الا اله

والحدلة خبران ودخات
الفاء لتضمن الذى معنى

على اليب

مئة ي وتخافون2

فتؤخذوا باعمالكم © فذانه ملاقكم  6#لادق بكملاتفوتوله وا لاك

ترون ان كنوه خئفة

الثمرط ( ثتمردون الى

شرون

سانكم عافة

ان يصبكم

ا.لناس فيه لاصلاة وكانت العرب تسميه العروبة وقيل سماهكمب بن لؤى لاججتاع

,فرارمنه © ثم تردون
قل انالوتالذئ كرون منه قال ملاةق>م اى لا سس ال

والثهادة

فينبتكم بماكنم تسملون)
أجازيكم با التم هله من
للوه
لعهادر-
(ابباالذان انوا | واراد بهذا النداء الاذانعندقعودالاءام على ازامرالخطغلانه لم يكن فى
للعقاب' نا
اذا نودى لاصلوة .٠نيوم | صلى اللهعليه وسام نداء سواه كان اذا حالس صلىالل عهليه وسام على الماادن نأل
امعة) الاداء الاذانومن (خ » 6عنالسائب بن يزيد قال كان النداء باوممعة اوله اذا جا 0الامامعل الا)
الىعالمالغبوالشهادة نيكم ماتكعمملون
2دياياهالذين 0نوا اذا نو0

ادرو
اذا و

فهوعيدو>ديد * قولهعن وجل

 40اىاوةتانصلاة من بوم لمعة##اىفىبوم اللجعة

علىعهد رو لالله دلىاللهعليه وسام واق

بكرااوعن خلمان كان ععان ,تورالنان

زاد التداء ااثان على الزوراء زاد فىرواية ؤدت الااعس ع1لىذلك ولانى داود قال كان

المةسبد الاياموف ترثك

دانلمالتيموعمة كتبالله ِؤْدْنْ بين بدىالنى صلىالله عليه وسلم اذا جاس على امثير يوماجلئعة على ياامسر

له اجرشهيدووقفتة القبر

(قل )ياهعممد(انالوت أ

وذكر

0

اأزور أ

مواضع َك

000وقالمدينة قريب د ١
ن المم2-03

وقيل كان مس نأ

كاانارة  #وا<تافوا فىلس ة هذا الومجمعة ة فقيل لانالله على جمعفىخاق أدم وقل

ا لانالله تعالى فرغ
 0خلقالاشياء فيه ذتاعءت فبه الاوقات وقل لاجماع الجباعات

الى لررونمه )كر حوره ١
( فانهملاقيكم ) نازكبكم
لا محلة (' 32ردون )

فالاخرة(الىعالم الغيب)
ماغاب عن العبادو  3نْ
(والشهادة) ماعامه العباد

وماكان (فينبتكم) حبرم
زعا كنم 2
وتقولون املنخيروالشمر

( يالباالدئ آمنوا )

محمدعليهالسلام وااقرآن
وادى للصلوة ) اذا
ناذ
(
دعيم الى الصلاة بالاذان

(ن بوم اجممعة
م

فيه إلصلاة وفيل اول دن

عى

هذا اليوم جعة كعبت بن لوْى قال او ساء اول من

قال كل بعد كب و اؤْى وكان اول 0

معى الع جمعة وكان شال لها بومالعروية

عن ان سيرين قال جمع اهل المدنة قل ان هدم اللق دلى اللهعليه وسلم المديئة

وقبل انتنزل! ل#مة وهم الذين سوا اللمعة وقالوا للهود بوم مجتمعون فيه كل سبعة
اويلاملنصارى يوم فهام لعيل نا لجتمع فبه ذا كر اسمالله تعاللى ونصلى فقالوا

بومالسدت للمهود يومالاحد للتصارى ذاجعلوه نوم العروبة © انزل الله تعالى فىذلك

ابمااالذين امنوا اذا نودى لاصلوة الاية ع نكمب بن مالك انهكان اذا سمع النداء
يومالجعة ترم لاسعد بن زرارة فقالله انه عبد الرحمن ياابت اذا سمت النداءا

'رحمت لاسسعد إن زرارة قال لاله اول من حمع بنا فىهزم اللبدت هن حرة إى
قتلتله م كنم
سب

ساضة فىتقيع واللله ١شيع الششيات

سل

بومئذ قال اربعون

آخر<ه

ابو

داود * واما اول حمعة جمعها لراسلولهصل اللهعليهوسلم باكدابه فذ كر اكاب السير
انالنى

صلى الله عايه وسام ا دخل

المدمنة مهاحرا تزل قناء على ى مرو إنعوف

وذلك يومالائنين لنتى عشسرة خلت هن ربع الاول حين امتد الشحى فاقام بقباء

يوم

موا به بالجإن هل كنادار امن كالمل فول عنى #ا ودلرئ'منها الاماء.ننه وظهر مم نالكدر
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هواملك ) الذىلابزول
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وقرى 00

بالخ وهواغه فه
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ااام

للمنااغة  2المؤّهن  3واهسالاهن7

هلرقت اللافظ لكلش؛
(لقدوس ) المنزه وترئ انع يمعنى اموونب علىحذف الجار  09امون ي ا
ملك ا
عن القاٌ وبق السام

|| واخلوه وعلم ما شاهدوه

فناا

وقل استوى  3علد ان مر

والعلائية

ومعنامها ذوالر»ة

0و رحمةالله

الملائكة سيوح قدوس |واللموجود والمعدوم وقبل علم حال الدنيا والا خرة ه8و#الر<نالرحيم اسعان
رب الملائكة والروح |
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ميد ثقان اشتقافهما
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ماعن الأخاع
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ددن

وعن الز0
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الاق هن
عنذاءه من اطاعه
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ارادنه

وها صفتان لله شاك
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اير والأعمة والاحس_ار نَّ

حَلقّه وقل

انالرمن

امد

مالغة دن الرحيم

ا ولهذا قل هورن الدنيا ورحيم الا ذرة لان احس_اله تعالى فالدنما يعاللؤمن

والكافر وف الا خرة مختص احسانه وانعامه بالمؤمنين © هواللةالذى لا اله الاهو
| الملك  3اق االتفرف الام الى فىجميع خلقه المالك لهمنهم

 11وقهره

| وارادته #8القدوس  #اىالطاهى عن كلعيب المنزه علماابليق به وقيل هوالذى
كثرت :توكته افلويننتلام ©إاى الذى سل ,املنتقائض وكل آقة ترق الاقذفان

( لمعن ) الرقب 4
شاىلءحافظ له مقيعل
نلاان ممزته 43
الام:ا

الوب واللقائض فالملاضى والا ضير والسلام اشارة الى انه لابطراً عليه دىء

(والر<ن) العاطف
ه

مانلعيوب وانقائص فىااستقل فانالذى يطرا  0دى' هن ذلك ازول سلامته

عالىعناد البرالاجر
(لرحيم )
بالرزقلهم ا

ولابق حلا قبلالسسلام اى سلع خلقه من لله ا9لم#ؤمن  #قال أبن عاش عو

خادةعلى او منين بالمغفرة

1لى هذا التفسير لاسق ببنالقدوس
لق

ٌ

فصاحة

الدع

قلت

الّر5

أده
نالناس

اشرق

والس لام

د نهها انالقدوس

فرق يكون كالتكرار وذلكلا
5ششكارة

من ظْلهوا د*ن دن امن نهمن عدآبه ودل

الى براعته عن جمسع

هوالمصدق

لرسإه باظهار
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خرات
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لهم ولوك

للمومئين

مماوعدم

من الثواب

وما

أوعد الكائرين من
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ا العذاب
00اذعن  3قال ان عباس ا ىالشهيد على عباده باعمالهم الدى لاغيب

ود<ولالْنة (هواللهالذى

عنه شىء وقيل هوالقاتم على خلقه برزقه وانشد فمعىناء
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لاالهالاهو الملك ) الداتم

الاان خيرالناس بعد نديه ## #ينه التاليه فىالعرف والدكر
اىالقاتم على الناس بعده وقيل هوالرقيب الخافظ وقيل هوالمصدق وقبل هوالقاضى

الذى لابزول اك

(القدوس) الطاهى بلاواد
ولاشريك ( السلام )

وقيل هو معنى الامين والمؤغخن وشل
ا

سلم خلقه زهينادةعذاءه

ععى

العلىومئه قول

العاس بمدحالنى صلى الله

عليه وسام قّ أسات مها

#ندن علياء زائها النطق
“ 00ينمن ح
على مخاب عليهم شعلهم |
نعاء الله تعالى هواعام شاويله انعدو قمثاء
اس
|قيل المين
(الؤمن) مول امن و
خلقه من ظلم لقسسةه

|

والالسلام سام اولياؤه |

دا0

ن

صفات

عممده

*

ولقّد تعالى عن عقول او لخالنهى

راموا بزحمهم دخات  * 5والؤآصف .جز عنميك لايرى

نابه المؤّهدن بشولهو امزعلى اعمال العناد وامنعلى مقدوره اي مدوراللهفي خلقه(المهين)
عذ
م

(المزرز»

صاب النةهم الفائزون) هذا بيه للناس وايذان بالهفمرط غفلتهمو قلتفكرهف العاقيةوتهالكهم علابىثار العاجلة
م حاب
واتباع الشهوات كانهم لاندرقون الثرق يإنالتة والنار والبون العظيم بين اكخاءهما وناالفو زاامظ
النة والعذابالااليم مع ادا بالنار قن-قهم اناعلوا ذلك وينموا عليهك :تقول ان يعق اللههو أبوك مله عنزلة
 ٠منلابعرفه فتنيه بذلكعلى حق الابوةالذى قتضىالبروالتعطف وقداستدات الشافعية هذه الاي على انالمسلملاشتل
+ورة الحششر ) وقداجينا عن مثل هذا فى
المسام بالاستيلاء س

ه
ز 9
 .بالكافر وان الكافر لاعلك مال حههز

 1اسقهنوها فاسحةوا الثار واحت به اصامنا على ازالمسلم لاشتل بالكاة  #اصماب اصول الفقه وإلكاق
ا الا مكسما

رانا هذا 1عر
للم م الفائرون  #بالنعيم لم ا ث

متصدعا خمشنية الله  6تثيل ويل كامس فىقوله اناعرضنا الامانة ولذلك عقبه
هوله  9وتلك الامثال نضر بها للثاس لعلهم ترون

© ناناهار اله والىإكاله

والمراد توااخلانسان علىعدم شهه عند تالاوة القر ل لقسساوة قله وقلة بديره

و 12هذا الةراا

عق جل ارات افر
متصدعا هن خشسيةالله ع(

اى دن شان

القر انْ

والضد النشةق وفريأ مصدعاعلى الادغاملهواللاهذى لاالهالاهوعالماأغسوواالشهادةيا وعظمته انه لوجيدل :

الوا0

اصداب الإنةاهلمفائزو  8لا ارشد الم هانليىنءالصطهم قوله وا 000:اقدمت امد
وهددكاف رين ,ولنسهوااللهفانساهمانفسهم بينالفرق بينالفرسّين وله لاستوى
اكاب النار يعنى الذين هم فىالعذاب الداتم واككابالنة يعنىالذينهم فىالىم المقم
هلنعيمالمقيم فقد فاز
شماثيعه شولة ادابالنة هم الفائزون ومعلوم ان من حمل لله ا

ع

الهران شع اى 5
و تطاطاو 0
دن خشءة اللهوان

بكون هذا تلام :

ذوزا عظيا * قوله تعالى  1كا هذا لتراان عل تحن تراب ادها تدا

قوله انا عيضا الامانة

ون خشسية اللد 7قبل معناه انه لوجعل ف الجل ديزا وعقلا م حعل فلم وائزل

وبدل عليه قوله (وتلاك

له والمعنىانالججل
عليه القى ان شع أى تطائناً وخضع والشقق وتصدع هانلخش

الاباك قرم لا

ع صلاته ورزاتته مشفق منن خشسيةالله وحذر منان لايؤدى حقّالله تعالى فى

تعظديم القر ان والكافر مسف محقه معرض عما فيه من العبر والاحكام كانهلم

لعلهم تفكرون ) او
اغارة الىهدا الثل ولك

لنعمها وصفه مساو ةالقلب فهو غافل عما بتضمئه القر أن من المواغظ والامئال
والوعد والوعيد وتّميزالحق منالباطل والواجب مما لاحب باحسن ان واوضم

والمراد توبخ الانسانعلى

برهان ومن وقف على هذا وفهمه اوجب له ا نشوع والخشية وهذا تمل لان

قؤة قابه وقلة مشعه

الل لايتصور منه الخشوع والخشية الاان تخلقالل تعالى له تيا 3عقلا بدلعلى

عند تلاوةالقر أن ودر

تف رون  #اى
انه تثبل  #قوله تعالى 8و#ثلك الامثال نضرما للناس لعيلهم
الغرض هنهذا القثل التنيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار وقساوتها وغاظ

طباعهم ولا وصف القرآن بالعظم اتبعه بوصف عظمته فقال تعالى  #9هواللّالذى
لاله الا هو عالمالغيب والشهادة © يعنى انه تعالى اعلم بماغابعن العبادثمالم يعاينوه
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18
الله فى يرك المعاصى لاله || والانى فثرلة المحسارم لاقتراتة تقوله  99اؤاله حير عاتشاون © ودر
دن حا عرزي  | 3على المعاصى #9ولاككونوا كالذين نسوا الله 6نسوا حقه  #فانساه انفهم * |
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 4و لكر بنه

| المثل ٠وقوله ذوشارة حسئة اى صاحب مال ظطاهص فىالهمه واكلدين الكت

اكاب النار واكاب النة | ونحو ذلك ٠ والجبار العانى المشكبر القاهى للناس * قوله تعالى ا8م9ياالذين آمنوا
انقوا الله اولتتظر شن مأقدمك لقلا© إى لتر احدة أى شر كرد لما
(ياانهاالذين امنوا) محمد

الاعمالعملاصالخا يجيه امسيئًاا
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در علىالنا سنكان

بالغدا

وكل من الاول اقراام ادكه الات لل
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الثانى واتقواالله فلا تأنواالتهيات  #ولاتكونوا كالذين نسواللله © اىتركوا امرالله
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 0فانساهم أنفسهم « اى انساهم حظوظ أنفسهم حى لمهدموآأ لها ديرا سنفعهأ

عندء#ة اولئك همالفاسقون لااستوى اكدابالنار واصكاب النة

افلدنيا انكان خيرا غيروانكان شرا فشر (وانٌوا الله ) احدو ا ادعاتغملون (انالله يرءاتعماأون ) 77إضانة

ااعةالله فىالسر وهمالمنافقون
ماندير والشمر ( ولامكولوا ) بامعشر الموٌمنينق المعصية (كالذين نسوا الله) تركو ط

وغَال تركوا طاعةالله فىالسر والعلانية وهم البود ل(اناك م انفسهم ) تحذ لهامللهحتىنركوا طاعة الله 7اوائك
هم الفاسةون ) الكافرون الله فى السر يعنىالمثافقين وانفسورت عل :الهود شَول هم الكافرون الله فى السر

والعلانية ل(استوى ) فى الطضاعة والثواب ( اصصاب الارا)هل النار ( واصاب النة ) اهل الْنة

0
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عو

انهما فالنار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين » والمراد من الانسان الجنس
وقبل ابوجهل قال له الليس يوم بدرلاغالب لكماليوم من الناس وانى 0
الا 53وقل راهب مله على العجورو الال ناد وقفرى لاعافيما على اناعهماالخبر لكان

١

وخالدان علىانه الخيرلآن وفىالنارلغو

1

وذلكالانسان  #انهما فالىنار خالدين فيها وذلك جزاءالظالمين* قال ان عباس
ضضربالله هذا امثل هود بنىاانضير والمنافقين من ااهللمدينة وذلك انالله تعالى

اص ننه صلى الله عليه وسلم باجلاء انلىنضير سفادلمافقو نالىالييودد وقالوا لانحيوا
مدا الىمادعا كمولار<وا مزديارم فانقاتلكم ذانامعكم واناخرجكم خر جنامعكم
فاحابوهم و ورو عل خطوالهم ونخصنوا فىديارهم رحاء نصر المنافقين غذلوم

وذلهفكانعاقةالفر فين انار قال ان
وتيروًا مهم  0 3الشيطان مبنرصيصا خ

10

لكان لفك ذلك لاعشون فى ادمال الا بالثقية والكعٍسان وطمع

الاهلفسق والقهور ف الاحبار ورموهم بالهتان و تيع <تى كان هناص جريج
الراهب ماكان فلما  0الله تزمماوه نه هن الزئا انسطت الرهبان بعده وظهروا

للناس و*كانت قصة حريمعلى ماروى عنانى هريرة رضى اللهعنه عناسللىىالله
عليه وسلم قال امشكلم فالمهد الا ثلاثة عسى ابن صريم وصاحب حجري وكان

جرع رحلا صالحا عابدا فَالَحْذ صومعة ذكان فيها فاتته امه وهو يصلى فيها
فقالت ياجرح فقال يارب امى وصلاق فأقل على صلاته فانصرفت فلما كان
اه فقالت يا جريج فقال يارب ال وصلاق فأقل على عاد فالصرفت
مانلغد ن
فلما كان م نالغد ١ننه فقالت ياجريح فقال يارب اعمى وصلائق فأقل على 1

فقالت اللهلا"عته حتى منظر فاوتحوءم الوفسات فذا"؟ سو

إسراشل صر

وعبادته وكانت اصياة بتى تمل نحسنها معهم فقالت ان شك لافتته 0قال

رضت له فلم لشفت اله ثانت راعنا كانناوي آل صومطه وامكنته مسنه
ملت
:فوقع عليها|

كلا ولدت قالت هومن حريٌفانوه فاستتزلوه وهدموا صومءته

مالوا زنيت هذه البنى فولدت منك فقالابن
لان الشررونه قال 21ت فق
الصى لاوا به فقال دعونى <تى ا فصل ثلا انصراف ١3ناىلصى فطعن فبىطنه
وال ياغلام من ابوك قال فلان الراعى قال فاقلوا على ريم شلونه وشمعونءه

نت ففملوا
كناكم
وقالواله نيتى لك د_ومعتك هذنهت .قال اعيدوها من طي
وبيناصى يرضع هنامه فُررحل راكب على دابة فارهة ذوشارة حسنة فقالت امه
الكلجح انى مثل هذا فترك الثدى واقل عله فنظر الله فال الهم لانحملنى

| ثماقيل على ندنه شيل رضم قال فكانى انظر الى رس_ولالله صلىالله
ل ل

عليه  0وهو كع ارتضاعه باصبعه السبابة فى فيه مل يمصها قال ومى بجارية
وهم يضربولها وشولون زنيت وسرقت وهى قول حسى الله ونعمالوكيل فقاات

(! نهمافى انار خالد نفها)

عاقيتهما ذير كان مقدم

وان معاعهاو ذيرها اى
فىالنارىمو ضعالرفععلى
الاسم وخالدين

حال

) وذلك جزاءالظالين

(اهمافى النارغالد.يفنيها)

*سيمين افلنار و(ذلك )
الخلود فىالنار ( جزاء
الظالمين) عقو بةالكافر.ن

(الخزء امن والمسرزون )2

7 .

© فلاكفرقالاتى رى ؟ منك  #ترا عه محانة ألنقتاركه افلىعذاب وسلمفعه
َلك كال : 2ى اخافاللهرب العالمين فكان عاقسما

لبرصيصا تجاءه الشيطان وقالله ونحك واقعها فلتجد مثلها وستنتوببعدذلك فتدرك

لك يأتهيا حتىحملت وظهر
كمبذزل
ماتريد من الامسفلمبزلبه حتىواقعها فل
“لآكفرقالاىبرئ منك
بعالمين)
اتى أخافاللّهرال

اى مثل المنافقين فى
اغ اهم اليهود على القتال
ووعدهم اياهمالنصر ثم

متاركتهم لهم واخلافهم

ليطا ناذا
قاثلش

استغوى

حملها فقالله الشيطان وبحك بابرصيصا قد اقنضوت فهل لك انتقتلها وتتوب فان
سألوك فقلذهب بها شيطانها فاماقفعليه فقتلها تمانطلق بها فدفتها االىلانجببل
نجاء الشيطانوهو يدفنها بالليل فاخذ بطرف ازارها فبتى خارجا منالتراب ثم رجع
برصيصا الى صومعته واقبل على صصلاته اذجاء اخوتها بتاهدون اهم وكانوا

يون فعض الايام يسالون عنها ويوصوتهها فقالوا يصايبصرامافعات اختناقالقدحاء
شيطاتها فذهببها ولماطقه فصدقوه وانصرفوا فلما اموا وهم مكرويون حاء
الشبطان الى ك|برهم فمنامه فقال وبحك انبرصيصا فعل باختك كذا وكذا واله
ك
لن
ذرم
دفنها فىموضع كذا وكذا فقال هذا حلم وهو مالنشيطان ان برصيصا خي

الانسان بكدة شمتبر3

فتتابع عليهثلاث ليال فلميكترث به فانطلق الشيطان الى اوسطهم فة_الالاوسط

فى العاقة وقل المراد

مثل ماال الأ بكر ولمكِبه احدا فانطلق الى أصغر هم بمثل ذلك فةالالاصغر

استغواؤه قريشا بوم بدر

وقولهلهم لاغالبلكماليوم

لاخويه والله لقد وزاكتذا.وكذا'فقالالاوسط نا والله قد رايت مثلها فالالا كا
وانا والله قدرايت مثله فانطلقوا الى برصيصا فقالوا يارصيصا مافعلت اختنا فقال

منالناسوانىحارلكيالى

الس قد اعلنكم حالها 0

قولهانى برى' منكم(فكان

منه وانصرفوا لخاءهمالشيطان وقال ويحكم انما لمدفونة فىموضع كذاوكذاوان
لهنفوىم فشوا
اراو
طرف ازارها خرج منالتراب فانطلقوا فراوا احْتهم على ما
فىموالهم وغلمانهم معهم الفؤس والمساحى فهدموا صومعة برصيصا واتزلوه منها

عاقسيما ) عاقيةالانهان

الكافر والشيطان

فد اتيمتمواى أفقالو | لاوالله لايك واوا

( فلاكفر ) الله خذله

وكتفوه مانطلةوا به للملك ذاقرعلى نفسه وذلك انالشيطان اناه فوسو سهدفقالله

(قالانى رئ نك )

تفتلها ثمتكار مجتمع عليك امران قوتملكابرة اعترف فلمااعترف امي الملك

ومن د سك (اىاخاف الله

شئله وصله على خشه فلما صلب اناالهاسيض فقال يابرصيصا اتعرفنى فقال لاقال

ر بالعالمين فكانعاقهما)

اناصاحبك الذى علتنك الدعواتوكةت اذا دعوتمن يستجابلك وبحكمااقيتالله
فى امالتك خنت اهلها وانك زعمت انك اعبد بنى اسرائيل اما اسمحيت فلم بزل
بعيرهويعنفه حتى قال فآىخر ذلك الميكفك ماصنعت حاتقىررت على نفسك
ذه الحالة لن تقلع إيدا
وفضحت اشاهك مانناس .فوضئن فك فان مت عهلى

عاقية الشيطان والراهب

يف
كال
فك ق
ولن افع احد مننظرا

اصنع قال تطيعنى فىيخصلة واحدة حتى

| اخلصك مماانت فيهفا خذ بأعينهم واخرجك م ن مكانك قال وماهى قال تتجدلى
| قال م|استطيمع افعل قال نطرفك افعل شعيرله برصيصا فقال ي/رصيص_ا هذا الذى

اردت .متك صارت عاقة امرك الى اكنفرت .ريك 89أ! 0قال انى برئ
منبك انى أخ فاال ربالمالين  قالامَنمال 8فكان عاقتهما  #يعانلىشيطان
(ذلك >
و

2

(سورةاطسر)

 5مشتغلا عنك قا حاجئك قالالابِضحاجتى الى جئتلا كون معك فاتأدب
ناديك 0

من عملك و #تمععالىععادة فتدءولى وادعولك قال برصيص_ا الى

 ٠لفىقل عنك فانكنت مومنا فانالله سمل لك .شا للمؤمئين نصيا ان اسار لى

|نم اقبل على صلاته وتركالابيض واقبلالاسيض يصلى فلمياتفت اليه برصيصااربمين
وما فلا انفتل بسدها ر آء قاشك

را  022ته احتياذ الاسشن اله

ماحاجتك قال حاحتى ان تنالذى فارتفع اليك فاذن له فارتفع اليه فى صومعته فاقام
حولا بتعبدلاغطر الا فىكلاربعين بوما مرة ولاافتل عنصلاته الا كذلك ورا

كنا اإلعىانين ا راى برصيطا احجهاده تقأصرت آله نفسه واه أن الأسش فلا
لول قالالاض لبرصيصا اف منطاق فازلى صاحيا غيرك ظننت انك اد
 ٠حاال

 00ها رايت وكان لها علنة غوالذئ زات دن ذملنك" عن لسطف ٠
وك ءامتازقته ل بزى من كتر :لحادء وما ودغه الاسض اللا نعتدى
|لات اكلكها تدعو بون فهو خيرلك مماانت فيه يشئىالله بها السقيم ويعافىماالءتلى
واللحذون قال برصيصا انا اكره هذءامئزلة لازلى نففىسى شغلا وانى اخاف ان عام

 ٠الناس شقاونى عنالعبادة فلم بزل به الابيض حتى عله مالطلق حتى الى ابلسفقال
ّ قدو الله اهلكتالرجل فانطاق الابرض فتعرض لرحل غنقه ثمحاء ففصورةر جل

متطبب فقال لاهله ان بصاحكمجنونا افأعالمه قالوا نعم فعالحه فلم شد فقاللهم انى
الى نمدنعوالله  0 0ال انان
' لذاترىعلى جنته ولكن0
علد الاسم الذى اذا دعا به احجس قالفانطلقوا اليه فالنه ذلك فدعا سَلِكالكلمات

فذهب عنهالشيطان فكان الاسيض يغعل ذبلاكاناس ويرشدهم الى برصيصافيدعواهم

فعافون فانطلق الارض فتعرض لارية من نات ملوك نى اسراعل ولها ثلاثة
اخوة وكان ابوهم هوالملك فلمامات أسذاف اخاه فكان عم تلكالحارية ملك إنى
ابابل أحنقها وعذيها ثم حاءاليهم كا بالاسن فوصورة متطبب فقاللهم
اعالجهاقالوا نفعقمال انالذى  6قارة لانظاق ولكن  80-25ان
 ٠به تدعونما عنده فاذا حاء شيطانها دعالها فاذا علم انها قدغوفيت! وذونهيا ممة

كوا ومن هو قال !راصطًا قالو[ وكغبالنا:انيجينا الى هذا وهواعظم:شأنام ذلك
قال فانطلقوا فاْوا صومعة الى<:ب

صومعته حتى تشسرف

عليه فانقيلها والافضعوها

فْضَوَفْتا وفولواله هذه امائة غندكفاحتسسامانتك قال فانطلقوا فسألوه ذلك فأبى
عليهم فبنوا صوءعة على مااميهم الابيض ثمانطلقو | فوضعوا الخارية فىصومعتها

وقالوا يارصيصا هذه اختنا امائة عندك فاحتسب فبها ثمانصرفوا فلماائفتل برصيصا
علناته حتىغان الارية وماض عليه من امال فوقعت فقىلبه ودخل عليه امس
ص

عظم غاءها الشيطان هن ها قدما برصيصا بتلكالدعوات فذهب الشغبطان عنما
تكشف عننفسها وتتءرض
اقل برصيصا عصللىلانه غاءهاالش.طان غنقها فكانت

“ا
(غسيل) اىالوود والمثافقين (حربعا) تجتعينذوىالفةواتحاد (وقلوهم 06
احنا

متفرقة لاالفة ينها يعىان بهم

وعداوات فلاسّءاضد ون حق التعاضد وهذا سير للمؤ.نينو لجع لقلوهم على#تالهم (زلك) التفرق (بانهم.

قوم لايمقلون) الجزءااثامنوالعشرون؟ اتنشتتالقلوب *-ر > 475مابوهن قواهم ويعين علىاروا
عل الذين من قباهم (

الله 55

اى مثلهم كثل إهلويدر
ذف المتدا ( قرسا )

اسىتقر »نقبلهم زمنا
قرسا (ذاقواويالامسهم)

79

4

0

متفقين 2

01

0

ا لإالفة .

بدنهما لافتراق عقائدهم واذتلاف مقاصدهم ِِذلك انهم قوم لايعقاون  3ماقيه 

صلاحهم وانتشتت القلوب بوهن قواهم #9ككثل الذين قمبنلهم  4االىسيلهود أ
ل اهل بدر اونى قينقاع انصع انهم اخرجوا قابللنضير اوالمهلكين منالاتم |

الماضية  9قرليا © فىزمان قريب والتصانه بمثل اذ التقدين كوبجود مثل #وذاء |
سوءعاقيةكفرهم وعداومم وبال اصرهم © _-وء عاق ةكفرهم فىالدليا  #ولهم عذاب اليم* فى الا خرة |
لرسول الله صلى اللهعله  9كثل الشبطان © اىمثل النافقين فىاغراء الهؤد على لقتال كثل :الشسيطان |
وسل مم نقولهمكلاوبنل  #اذقال للانسان:اكفر اغراة على الكقر اغراء الامسالمأمور
وخيمسىئ' العاقبةيمنىذاقوا

عذاب القتلفىالدنيا(ولهم
عذات البم)اى ولهم مع

ذلك فاىلا خرة عذاب

الان 0,كل بالعيطان
اذقال للانسان اكفر

فاذا خرجوا اليكم فهم اجبن خاقالله  #تحسهم ججبعا وقلؤهم شتى © اىمتفرقة |
مختلفة قال قنادة الهبلاطل مختلفة اهواؤهم مختلفة اعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم أ
حتمءون فيعداوةاهل الحق وقيل اراد ان ديناانافقين و اراءهم خالفد نالمود ١

واءهم  9ذلك بانهم قوم لايعقلون © ضثعمرب للمهود ثلا فقال تعالى 9اكلثذلين
آر

منقبلهم قريبا © يعنى مشسرك مكة  9ذاقوا وبال امرهم  54ينى القتل ببدر وكان

) محسسبهم) امد يعنى

ذلك قبل غنزوة بىالنضير وقال ابن عباس اكلذلينمنقبلهم يعنى إنى قبنقاعوقيل
مل قرظة .فثل لىناضرا وكان سبما سكان © ولهمعذاب اليم #اىفىالا خرة

المافقين واليود هن

أم ضرب مثلا آخر للمنافقين والهود حمعا فىنخاذلهم ونخلى بعضهم عبنعض فقال

ىقر يظة والاضير(حجيما)

تعالى ف9كثل الشيطان © اى مثلالنافقين مع إن الاضير وخذلانم اياهمكثل

على امصواحد (وقلو و

الشبطان  88اذقال للانسان اكفر > وذلكا تازوى عن غطاء وغرهء عون

شى ) مختلفة ( ذلك )

عباس قال كان راهب فالىفترة الله برصيصا تعد فيصو معةلهسبعين سنة لمبعصالله

الخلاى واطيانة ( بانهم

فيا طرفة عين وان الميس اعيساه فىامىء الحبل لشمع ذات يوم صردة الشياطين
بفيرنىصاميسصا فقال الابيض وهو صاحبالاننياء وهوالذى
وقال الا احد متكميك

قوم لانعةلمون ) اميالله
وتوحيده

لمتلااكن

)َول مثللتى
من قبلهمش
فربظه فى تقض العهد

والثقوية كُثَلالذن من
فاهم هن قبل بى قيرظة
( قرسا ) سنتين (ذاقوا

)قوية
وبال امرهم ع

تصدى لانى صبى اللهعليه و سلم وحاءه فى صورة حبريل وسوس اليه على وجه

الوخى نقه جبريل عليهاالام قدفعه الى اقصى ارض الهئد لابليس انا اكفيك
امه فانطلاق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط راسه واتى صومعة رصيصا قناداءه

فلم نجه وكان لاسافتل عن صلاته الا فىكل عشسرة ايام ولانشطر الا فىكل عشمرة ايام
معة فلما اننفرتصليصا
وصل
لةصف اى
اناد
مىة فلا راىالاسض انه لامحر.ه اقبل على الع
صملنانه اطلع من صوهفته فراى الاسِض قاًا يصلى فىهئة <سنة على هيئةالرهبان
و

راى ذلك محناله ندم قّ تقفسه اى لام نفسه حين لملجيه فةالله ايك نادشتى

أمهم مض العهد وهم و النضير (ولهم عذاباليم ( وجيمع الا لإكدل الشطان)
(وكنت»
(ذقال للانسان) الراهب
بوك املنلافقين ,معىقر يظة حيث خذلوهم ككثل الشسيطان مع الراهب ا
برصيصا ( ا كفر )باهه

وليّن قوتلوالاسنصرونهم ولئّن نصروهم ليولنالادبار ثملانصرون ) وائما قال ولكن نصروهم نعدالاخبار باهم
الإستضرون عاللفرضٌ والتقدر كقولهلئن اشركت أعتبطنعملك وك بام مايكونفهو يعامالا يكون ركان "كنك
يكون والمعنى ولئن نصرالنافقون الهود ليزه نالمثافقون ثم لانصرونعد ذلك اى ابكيااة:لاستفعهم نفاقهم
6ملاتتفعهم نصرة المثافقن زلا عه رهية)اى اشد م ظو نه مصدر رهب
لظهور كفرهم اوالتبزمن الميود ث

لاللبمبىفعول وقولهص(د(وفرهم ) 7154 [-

دلالة على م سورة الحثشر ؟ تفاقهم يعنى اينهظمهرون

|| لكوتو الاتمروني» وكا كذلك فانانانىواكاه راسلوا لاحر ذلك ُ

اخلفوهم وفيهدايل على ة الندوةواواز القران#و امننصروهم #على الفرض و ااتقد,

« ليوان الاديار  #انهزاما  #تملاسنصمرون »© بعد بذلاه اللوهلاستفعهم نصرة
المنافقين اونفاقهم اذضير الفعاين يحتملانبكون لل,ود وانيكون للمنافقين 0
كانوا رون مخافتهم لوس

وام اهرب فىصدورهم
م(نالله ذلك بانهم قوم
لاشقهون ) لالخلونالله

وعظمته حختشىوء خخ

خشيته ( لابقاتلونى )

,#د ٠ن الله9على مايظهر ونه شاقا ا

رهتكم سبب لاظهار رهبةالل *9ذلك الهم قوم لاشقهون  44لالعلون عظمةالله
حتى خشونهحقخشيتهو بعلمونانهالحقيق ان حشى #لااتلوكي » الهود والمثافقون

#جبعا» مجتمين متفقين  #الافىقرى محصنة  #بالدروب والْتادق  #اوءنوراء
حدر * لفغرط رهبم وثرا |نكر وأنويمرو حدار وامال انوعمرو قو الدال

 9بأسم  5شديد  #اىوليس ذلك  0وحتيم فانه يعد بألسهم اذاحازب
قا .وم ولان"شاع 0 2 55
اعضوم لعضا بل لقذ ف اللهالرعب فى

لمفىاأعلامة ذو فالله

ذل اذاحارب

لاشدرون على مقاناتكم

( جيعا ) يجتمعين يعنى
الهود واللمافقين ( الا )
كاين ( فىقرىمصنة )

بالخنادقوالدروب(اومن
وراء حدر ( حدار ص

وابو تمرو(  1ينهم

اكان الام كذيك ينا
ولئن قوتلوا لاسر ونهمك و

ولمريجخالمثافقون معهم

انر © يعنى لو قدروا نصرهماواو
دلبيوا
اوهم
لنصر
ائْن
وقوتلوا فيلنمصر وهم ول
قصدوا نصر الهو داولواالادبارمزمين #9ثملاستصرون © يمنىب النضيرلابصيرون
منصوريناذا امهزم ناصروهم لإإلانتم64يمنىيامشر المسلين 89أشودرهبةفىصدورهم

ل

مالل *

نى ارمهمبو نكم
وااضلطرماءبو

6ىالخوف متكم  9بانهم قوم
ويخافون متكم اد مرنهبم  0ا3لله  9ذلك ا
00

 3لاني حمي | .الاق وى
عظمةالله تعالىى : :

حصنة © اى

شدي ) يعنى ان الناس

اك_ديد الذى توصفون
دانماهو

بيهم اذا

اقتتلوا ولوقاتاوم لميبق
3ذلك النأس والشدة
ن الجاع نحن عند
00

و رس وله

لاببرزون لقتالكم انما هاالونكممتحصنين بالقرى والخحدران وهو قولهتعالى  #او
المنافقون ( ولئنقوثلوا )

عىض
دن وراء حدار 4وقرى' حدر #3يلسم بهم شديد  3اى اعضهم فظ عل

اوعداوة بعضهم عضا شديدة وقبل ا  5م وهرناءالحيطان والحصون ششديدد
حت

لطمهم

ان
عاليلهلام ( ول نصروهم ) على ممد عليه اللايمو(

قالهم هد عليهالس_لام

(لاسنصر و أهم) على مد

الاديار ») م:هزمين ( م لابنصرون ) لابمنعون

مما نزل بهم ثقمال للمؤمنين (لاتم اشد رهبة فصدورهم منالله) مول وف الثافقين والييود من سيف عمد

عليه السلام واصمانه اشد م<نونهم منالنه( ذلك) الخوف (١بأنهم قوم لابشقهون ) امرالله وتوحيدالله
يما الا فو
( لاشاتلوكم ) يعنى تى قر يظة والنضير (

فرى

محعنة')

ف دام

وقصو  7خصنة

( اومن وراء

جدر )او بكم وبينهمحائط (يأسهم نشهدميد) شَول قتالهم ثهابينهم شديد اذا قاتلوا قومهم لامع مدصلى الله

عليه وسلم زؤاحخابة

(ولون لاخوانهم الذن كفروا من اهل
(المر الىالذن نافقوا ) اىالمنى ياعممد الى عندالله بن ابىواشياعه ش

ضىير
نعن
ابل)ي
ىكتا
ال

ابن ابا
ن)
ى ماعكم
وجن
رتخر
(تْناخرجتم ) منديارم (ا
والمراد اخوة الكفر ل

واداءه دسوا (الحزءالثامنوالعشرون؟ الملى النضير <«هر 2] 577ه حين حاصرهم الى صالىله عليه
وسام لانخر<وا دن

الحمن فان قاتلوم نحن
معي لاتخ1ذلكم ولأن

|  9المترالىالذين نافقوا بقولون لا<وانهمالذبنكفرا مناهل الكتاب * يريد الذين |

دنهم وينهماخوةالكفر اوالصداقةوالموالاة © لاخ رجتم* منديارك ل©نخرجن |
انلله |
| معكمولانطيع فكم© فىقتالكم وخذلاتكى #9احداابرداس©والىم
والله يشهد انهم لكاذيون © |

اخرجم ريه  | 7والمؤمنين  #وان قولم لننصركم « لنعاونكم

(ولانطيع فك ) فى | لعلهبانهملا.شعلون ذلككا قال #الن اخرطوا لاغخر<ون معهم

قتالك ( احداابدا) من 1

ْ

رق واي اد أ ال فاتالى لاتقذوخم غرشا بسدىف انحهم تبي احم ومن يهمفينت|
1

َه فىاصكابى لاتخذوههم غرضا

اوفىخذلانكيم ا ألفضهم و«هن اذاهم كك

نانح

تحى اح

ومأنششى

ندا

”

لله ومن اذى الله فوشك ان |
رركا ومن اذالى فقد ااذى

 0ل  | 5بانخذه اخرجه الترمذى وقال مالك نن انس من 'التقص  احدا مانكاب رسو لاه ||
. .د ةا
واخلاف ماوعدنا ك
0ه 5عغلليهم 5فليس ١لهحقفىفىء لالمسليننم
لبفى
قكا 1ن
لهم او
اعلي
سل5له
وى ا
0ممن صل
ا
 2لان “|| 36تحلاذء :الادية اما افاداهة+غل :زسوله »امنهل القردى الى والذاق و 12ادك |
لننصر عداههيثهد ام | الى ررؤحفبم وقال مالك بن مغول قال الشعبى يمالك تفاضلت اليهودوالتصارى

ان

الكاذون؟ فموىاعتدى | عن الررافطة عضا يدئلت ليرد لحو اهل لل للا

شنر اهل
للهود وفيه دليل على || النصضارى من خير اهل ملتكم قالوا حوارى عسى وسئلت الرافضة م
حه اللبوة لانه اخبار

| ملتكم فقالوا اا محمد صلىالله عليه وسلم اموا ان يسستغفروا لهم فسبوهم
والسيف مسلول عليهم الىنومالقيامة لاوم لهم رابة ولاشت لهم قدم ولامجتمع

إإغيب ( لق اخرحوا

لاخر جون معهم
ل )ال سك
باعمد ا(لىالذين نافقوا)

| لهم كلة كنا او قدوا بارا للحرب اطفاهالله بسفك دمائهم وتفريق شهلهم وادحاض
| حجتهم اعاذناالله وايا؟ املناهواءالمضلة * وروى عن حابر قال قبل لعائشة ان

اسا يتناولون اصصحاب رسولاللهصل اللهعليه وسلم حتى ابأبكر وعمر فقالت وما

فدمنهم وهم قوم دن
الاوس تكلموا بلايعان )
علامة واسروا النقفاق

( سَّولون لاذوانهم )
فلن (الدذئ كفروا
من اهل الكتاب ) يعنى

ىقر يظةقالوا لهمبعدما
 1شاه
ا

١

نون من هذا اشطع عنهم العمل فاحبالله انلاشطع عنهم الاجر وروى ازابن

له صلى اللهعليهوسئم فقال لهامنالمهاجرين
جلا نال امصنحاب راسلول
عباس مرعع
الاولينانتقال لا قالفنالانصار انت قاللا قالفانا اشهد انك لست من التابعين لهم

باحسان#قولهعن وجل ##المتر الىالذيننافقوا #يعنىاظهروا خلافمااخروا وهم
ول
لبى!
س نا
نالله
عند

واحاءه © بقواونلاخوانهمالذبنكفروا من اهل الكتاب *

ياعلنيىهود من بتىقريظة ويىالاضير والماجمل المثافقين اخوانهم لانهم كفارمثلهم

لت اخرجم  #الىمدنينة ##لخخرحجنمعكم#اى منها#إإولانطيع فيك امحدا ابدا»
يعنى انسألنا احد خلافكم وخذل :اتكم فلانطيعه فكم  9وان قوتلم لتنصرتكم ©
3

ع

-

ب

2

بس

ًَ

٠

:

 : 1 00كك اىلنعينتكم ولنقاتلن معكم  #9والل بشهد الهم © ينى المنافقين #9لكاذبون ا©ى
لاخر جوا لاخر جونمعهم
1

0 7

علىدسكم  0ن اخرجم

فهاقالوا ووعدوا ث امخبراللعنال امنافقينفقالتعالى

من المدسئة كم اخرج سْوالتضير ) رجن معكمولا نطيع ف

اددا ابدا ) لانعين عليكم احدا دن

« 8 0

اهل المدممئه «(وان قوثلم) وانقاتلكي جمد عليها لسالام واصكاءه ) الصونكم ( عليهم ( والله لشهد ( بعلم  1الهم (

(ين اخرجوا ) مالنمديئة يعنىبنىقريظة ( لاخرجون معهم )
(كاذيون ) فمىقالتهم ل
يعني المنافقين ل

(والذينحاؤاء ن

)عابنا مزه 7900

عل المهاجرن (-ورةالخشر) وهم الذينهاحر وابءمندوقيل

| و©الذين حاوًا دبنعدهم  #اهلمذن هاجروا بعد حين قوىالاسلام اوالتابعون
| باحسان 0

إعدالفر شين الى.وماأقيامة فإذلك فيل انالابه قد استوع.ت

|جيعونان «ودولون رينا اغفر تنا ولاحوانًا بالذين سببقونا بالاعان #راق
| لاخواننا افلىدرن و9لاتج_ل فىقلوناغلا للذين آمنوا © حقدا لهم ر8بنا
| الك رؤف رحيم  #شقيق بان ادن

تُوءفقال عندالله لدس ذلك بالشعالذى ذكرالله فالقر آن ولكن الشع انتأكل
لع ان
اين
انلذلخكل ويئى 'الدي الل أوقال ان  2لن
لاحك ظنا ولك

الامزن إحثان 'وقن
من إعدهم ان نومالقيامة

قال .جمى راخلوله عه

دخل فىهذاالى' كلمن

هوم واوة ال.ىولمافاك قا
الاسللامتمل الواولاعطاف
فهما وقرى للذنفيهما

أ جانلعرجل ماله ا ا انختطمع عينالرجل فها ببس له وقيل الم هوالحرص ش(ولون رينا اغفرلنا
ولاجرانة لذن در
]] الشديد الذى حمل صاحية على ارئكاب خانم ادل هن ا

اا لديعن

ْ اخذه وم ملع شا ام والله باعطانة قدو قاهالله  3لقسة  02عن حار رضوالله

عنه ان رسولالله صلىالله عليه وس_ام قال اتقوا الظلم فانالظلم لات بومالقيامة
واتقوا الشع والندع اهلك من كان قبلكم حملهم على اسنفكوا دماءهم واسهلوا
مخارمهم  *#عن ابى هريرة ان رسول الله صاللىله عليه وسام قال شرما فىالرحجل

مُعهالع وحين خالع اخر<ه ابوداود * الهلع ااشلدجزع وااراد .نه انالشحييح
زع جزعا شديدا ويحزن على  5فوته اوخرج هنيده * والخالعالذىخلع
فؤّاده لشدة ذوفه وفزعه * عن الى هييرة قال قال رسو[ الله صلىالله عليه وسام
ليلله
اسي
لاجتمع غبار فى

ودخان جهم جوف

'عند ابدا ولا يتمأ مع والاعان

فقلب عبد ابدا اخرحه النساق * قوله تعالى و*الذين حاوًا من0 8
بمعدنالمهاجرين والانصار وهمالتابعون لهم الىيومالقيامة * 9هو 1ن رسا اغفرلنا

بالامان)قيل هم المهاجرون
والانصار عائشةرذىالله

عننها | والباسنتعفزوا
 4فسبوهم و(لا نحل
فقىلو  1ع ١ ذا

( للذن آمنوا) وى العماية
( ربناانلكرؤفرحيم )
وقل لسعيدءن :المسيب

هاتقول فىعقان و طلة

والزس فالاذول ماقو كم

ولاخواننا الذن ستقونا بالاعان © اخبرانهم يدعون لانفسهم بالمففرة ولاخوانهم

الله وتلاهف_ذه الاايةشم

ان مشتوهر' بالامان  99والأممل فاقلواا غلا #داى غه نا وخندا واقضًا

ححب بيه شوله

ل#لذين آمنوا ربنا الك رؤف رحيم © فكل من كانفقلبه غل اوبفض لاحد

(والذينجاوًا منبعدهم)

هن اكاب رسولالله صاللىله عليه وسلم ولم يترحم عجلمىيعهم فانه ليس يعمنناءالله

ين
وحرلبن
امها
لدال
ابع
من

هذه الابة لازالنه تعاللى رتب المؤمنين علىثلاث منازل المها رن ثم من إعدهم

(ولون رسا اغفرانا )
ش

الانضار ثممنبعدهم النابعون الموصوفون با ذكر فنلم يكن منالتابعين هذه

ذنومنا ( ولاذوائناالين

الصفة كخانرحا مناقسام الؤهنين ولس له فالمسلين نصيب وقال ابن ابى اإلى

سقوانابالاعان) والفيرة

الناس عثللىاثة منازل الفقراء المهادرون والذين تواوالدار والاعان والذين حاوًا

( ولا مجملفىقلو بناغلا )

مإَننْعدهم فَاحِتهد !ان لانكون خارنها مهنذء الثلاث مثازل ( ق  6عناى سهد

(لذذن
بغضا وحس_دا ل

الخدرى قال قال رسولالله صالىله عليه وسلم لاتسيوا اكانى فلو ان احدم انفق
مثل احد ذهبا مالغ مد احدهم ولا نصيفه م 4ععنروة بن الزبير قال

:امنا )رفن االريك

| قالت عائشة ياابن احتى اصروا انيستغفروا لاحاب رسو[ الله صلىالله عليه وسا
د

فساو شم إن عن داهم ب

مغفل

قال #عءعءثت رسو لالله صل اللهعانةوانشلماام

ما اعطى الى صلى الله( 77قاووخا و" 0

( رمنا انلك رؤفر حم )
خافوا على |نفسهم انشع

قفاىوبهم الخد لقبل

وسلم المهاجرين الاولين دونهم فدعوا بهذه الدعوات

لز ءالتائنْوالعشيرونٌ؟

1

 77ته

 9ومن يوق ع نفسه #حتىخالفها فهايغاب عليها منحب امال وبغضالانفاق
اله تزل بر جل مهم ضيف

ذ9اوائك همالفدون  #الفارُون بالتناء العاجل والثواب ادل

 0مالصبية وقر بالطعام
واطفاً المصسباح ليشبسع

ىايؤثرون ب( ) عن
ةحاجةالم
فاقو

00

ا

ضيفه ولانا 0ورين

فقالت والذى نمك ,الحق ماعندى الا الماء3ارسل .ه الى اخرى فقال مثل ذلك |

انساهدى بعضهمرأس

وقلن كلهن مثل ذلك فقال رسولالله صالىله عليه وسلم هن يضحيفمه٠هايلرله فقام
رجل منالانصار بالل ابو طظطة فقال انا يارب_ولالله فانطلق به الى رحله فقال

ا

6

و

فوجههالى جاره فتداولته

قءا'لتلا الا فوت صدافىقالفعللبهم ف
لاعسأنههل عندك شى

تسهة انفس حتى عاد

نان
تأبوا
نيتنا

 1الك

لل

كر

ولومهم فاذادخل

الىالسراجى تصليه
فتوى

الىهالاول ابوبزيد قاللى

فاطفئيه ففعلت فقعدوا وأكل الضيف وبنا طاويين فلا اصع غداعل [

شابءن اهل بخم|الزهد

رسولالله صلىالله عليه وسام فقال رول الله صبىالله عليه وسلم لقد تاحلبله

2ك نات اذا وكا

اوخنحك الله منفلان وفلانة زاد فىرواية فاتزلالله ويؤثرون عالنىفسهم ولوكان |

١كلناو اذافقدناصير نافقال

هم خصاصة لرق) عنانىهريرة قال قالت الانصار لانبى صبىاللهعليهوسلم اق
نذا وين اخرانتك] اخين قال لا فقالوا تكفونا المؤنة ونشسرككم ف"لىمر قلوا |
سعمنا واطعنا ((خ» عنانس بن مالك رضوالله عندقال دعا رسولالله صلىالله عليه |

هكذاءند ن كالاببلبغل اذا
فقدنا صيرنا واذا و<دنا

(ومن بوقشعنفسه

م
| وسلم الانصار الىانشطع لهماليحرين فقالوا لا الا انتقطم لاخواننا املنمهاجرين
ى وفىرواية |
درة
ع اث
بييكم
وىض فانه سيص
لنىمعل
اتلقو
فاولئك هم الفط_ون ) مثلها فقال امالا فاصبروا حتى

الشافرؤن عم 0

والشع اللؤم وان تكون

أ

وىض#
حعل
لونى
اتلق
ستلقون بعدىاثرة فاصيروا <تى

الاثرة علافلهمزة والثاء والراء

لعكوم بغم الهمز 5واسكان الث والاول

ان

وضطه

اشهر

ومعناه سيان

وهو

نفس الرجل كزةتحر اصة

ار  0امور الدنيا ويفضل غير عليكم ولامجعل كم فىالامس نصيب وقيل
على انعواماا عل فهوالمنع هو من | ارذا اعطى اراد ابنهتار عليكم غيرم فيفضل فى نصبيه من الء
نفسه وقلالشع كلمال
| والاستكثار الاشراد بالششىء وقل الاثرةالشدة والاول اظهر * وعن ابن عباس قال

اذيك شٍ واخل 0

مالك وعن كسرى النشج

اضر هانلفقر لانالفقير

لساولله صلىالله عليه وسام بومالنضير للانصار ان شكم عتم للمهاجرين ١
 0قال ر
عن اموالكم

وديار؟ والشانك لهم فىهذءالغنية

وان شم 63

لم اموالكم وديارم

وم نقسم لكم شيا من الفضية فقالت الانصار بل نقسملهممناموالنا وديارنا ونؤئرهم

بسع اذا وجد بخلاف
ولانشاركهم فيها ذاتزلاللهعن و جل ويؤئرون عالنىفسهم ولوكان بخهصماصة
| بالغنهة
الشحمح

ومن بوق شح

لقينية ذاولئلك

 1والثهم فىكلامااءعرب الخل معاحرص وقد

و(من يوق تع أنفسه ) فرق عض العلاء بينالعخل وألشع فقالاعخل نفس انع والشع هواطالة النفسالية
مندفع عنه محل شه | التى تقتضى ذلك المنع وااكلانع منصفات!لنفس لاحرم قالالله تعالى  #9ومن
( فاؤفك هالمقدون ) يوق شع نفسه ذاوائك ع القلرون  0الىفائرون باارادوا وروى ان رجلا قال
اللاجون  :من العيؤزمل

كاون قد علكت قال وما ذاك قال انى اسععاللهسول
لان مسءود انى اخاف ان

والعذاب

ومن بو شخ إنفسه فاولئك .عالرمفلرون وانا رجل شحبح لكااد مخرج ميندى

شثئ 2

(والذين ) معطوف علىالمهاحجر بن وهم الانصار ( مووًا الدار ) توطنتوا المديئة ( والاعان ( واخلصوا الاعان

كقوله © علفتها بيناوماء باردا #اووجعلوا الايمان مستقرا ومتوطنا لهم أتمكنهم واستقامتهم عليهكاجعلوا المدينة
كذلك اواراد دار الخجرة ودار الاعان فاقام لام التعراف فىالدار مقام المضاف اله و<دف

المضاف دن دار

اقل جرم ( يحون منهاجر اليهم ) حتىشاطرو هم اءو
رالهنم واتز+لوسهومرمةنازللهفم”وك1نازل(نمولتنانلجدهون اأفنميصاسدنورهعمن
رحن من
خ
ااحداها حتى تزوج با م22
© والذين تبوؤًا الدار والامان » عطف على المهاجرين والمراد بهم الانصبار

حاحةنما اونوا)و لالعلون

فانهملزموا المدينة والايمان وتكنوافيهما وقبل المنى تروؤًا دارالفجرة ودارالابمان

فى تفسهم طلب محتاج اليه

وعادلمضاف دالنثاتى والمضاف الله.من :الاول وعوض عنته اللام اوتسوؤًا الذاو

نما اوتى المها<درون هن

*فتاتناوماء باردا  #وقبلسعىالمدينة بالايمانلانها مظهره
واخلصوا الامانكةوله عل

الى' وغيره والحتاج اليه

ومصيره ف .نقبلهم  *#هن قبل مبرة المهاجرين وقبل تقدير الكلام والذين تبوؤا

سمى حاجة عنى ان

9بون منهاجر اليهم  6ولابثقل عليهم لإولاجدون
الدار منقبلهم والامان بح

فصدو رهم #افىانفسهم لإحاجة#اماتمل عليهالهاجةكالطاب والحزازةو الحسدوالفيظ
م«ااوتوا ه ما اعطى المهاجرون هنالف عه 9و#ترون على انفسهم ا

تفوسهم لمتشع ما اعطوا

ف تطعيالىثى»مننهحتاج
اله ووؤلى حاحة حسدا

ا عن  6اكه اعمسنان'زل عن واحدة

ما اعطى المهاجرون من

وزوجها من احدهم  #ولوكان بخهصماصة  #حاجة هن خصاص البناء وهى فرجة

الى حدث حصهم الى

وشدمون المهاحرين على النفسهم

سىعيد قال قال رس_ولالله صلىالله عليه وسلم ابشروا صعاليك
خرشا  #وعن اب

المهاجرين بالنور التام يومالقيامة تدخلون الخنة قبل اغنياءالناس صف يوم وذلك

صلىاللهعليهوسلم بهوقيل

لداون فصىدورهم

خةرسئجةه ابو داود * قوله عنوجل #8والذينتيوؤًا الدار والايمان 6
اماثئ
حمس

محساجة فمقندمااونوا

يعنى الانصار توطنوا الدار وهى المديئة واتخذوها سكنا  #9منقبلهم © يعنىانهم

اذلفمضافان (ويو رون

اسزو| فدياهم اوثروا الامان وابئئوا المساجد قبل قدومالنى صلىالله عليهوسلم

على |الفسوم ولوكان مم

بسنتين والعنى والذين تبوؤًا الدار من قابلله_احرين وقد آمنوا لانالاممان لبس
مكان يتبواً © يحبون منهاجر اليهم © وذلك انهم انزلوا المهاجرين فمنازلهم
واشركوهم فاموالهم  9ولاجدون فصىدورهم حاجة * اى حزازة وغيظا
وحسدا  #8ممااونوا * اىاعطا اللهساجرون من الى“ دونهم وذلك ان رسولالله
صلى الله عليه وسلم قسم اموال بنىالنضير بايلمنهاجرين ولم يعط الانصار منها شيأ

خصاصة ) فقر واصلها

الا ثلائة فطابت انفس الانصار بذلك #9يوؤرون عالنىفسهم * اى ويؤثر
الانصارالمهاجرين باموالهم ومنازلهم على انفسهم  #ولوكان هم خصاصة  #اى

خصاص البدت وهىفروحه
واراة فهو ضع الحالاى
مفر وةضخصاصهم روى

المصدقو نباعانهم وجهادهم

فقالالنى صلى لله عليه

وسلم للانصار اهلذقهائم

والخيطان للفقراء المهاجر بنخاصة دو كم نشل فسعتامو الك وديارحك .للمهاجرين واقسم لكم من الفناكم وان
م
شع لك امو الكم  1ديار  5اق الغنيةبفيقنراء المهاجرين فقالوا يارسول الله تقمعهم اءوالنا ومنازلناونؤثرهم

على انفسنا بالقنيمة فائىالله عليهم فقال ( والذين تو ؤالدار ) وطنوا دارالمجرة للابىصلى اللقعليه وسلم واصحابه
(والايمان منقبلهم) وكانوا مؤمنينمن قبل ع المهاجريناليهم ( يحون منهاحراليهم ) الى المديئة مناصحاب

(مومتاوا ) مما
النبى صلىاللهعليهوسام و(لاتجدون فيصدورهم ) فقلىوبهم ( حاجة ) حسدا وبال حزازة ا
ر
ق)
فاصة
 1اعطوا من اغنام دولهم (ولورون على انفسهم ) باموالهم ومنازلهم ( ولوكان لهم خص

وحاحة

(وانهوا الله) انمخالفوه وتهاونوا اما وتواهيه ) انالله شد يد العقاب) 1نخااف رسو لالله صلىاللهعليه وسام
والاحجود  0كون ماما فؤكل 13فى رسو لاللهصلى اللعهليهوسام ومئئعدم 4وام الى' داخلفىمومه (لافقر ا يبدل

منقوله ولذىالقرى (الجزءالثامنوأ لشرددا_والمعظلوعليه
وانكان المءنى لارسلولله
اأد 4فى م#الفة ا
عتية 9واتتوا

ماعلءناللهولارسول
] 777يي وااللذاىبد
اب
#نالله ديد الع
* ا

م ٠ن حالف

ا

عليهالسلام

|

انالله عن وحل اذرج
#3للفقراء المهاجرن

رسولهه نالفقراء ىقوله

ا

© بدل منلذىالقربى

فقيرا وم 0

وماعطف

نالرسول
عله وا

اغناء ذوى القربى خصص 0

أإعده اوالفئ فى

وتصيرونالله ورسوله

وانه يترفع بر_ول الله

 0 0فضلا  5335.و
ا اموالهم

اعلنتسية بالفقير وان
الاءد ل على ظاهه اللفذظط

1
يوحت تضم شأنهم  9ومتصرون الله

هن خلاف الواحبف تعظيم

اللهعن و جل (المهاجرين
الذن اخر <واهنديارهم

واموالهم) بمكة وفيهدايل
على ان الكفار علكون

اتاد يون الس

ال

اك  1بها

بانفسهم واموالهم « اوائكهم

الصادقون  6الذن ظهر صدقهم  5اعانهم _
وحد ندقال الله عن وحل وماانا كالرسول 0

ومانها كعنه فانهوا  0الوثشمهو

زغانلعضو منالانسان بالابرة ثم موحشبىا:بلكخملس*توئعة حن الى تطلب اشنفل |
بها ذلك و*النامصة هى التىتنتف الشعر من الحوه  +والتفية هىالىتتكلف تفرجح
مابين ثناياها بصناعة وقيل هىالتى تتفل فىءشيما فكيل ذلك منبى عنه ( قى) |
عن عائشةر ذو الله عنها قااتقال رسولالله صلىاللهعليهو سلمهن احدث فىامي ا هذا

مالسمنه فهو رد #وفوروابة من عمل عملا لس عليه امينا فهو رد * #عن الى

لان'لله تعاىسعىالمهاجر ين رافع ان رسولالله صلى الله عليه وسام قال لاالفين احدك متكمًا على اريكته يانيه
هامنتديار
فقراء معانه ل ك

وادوال( سفغون ) حال
(فضلا

اى يطلبون

الحنة

ورضوانالله(وستصر ونالله
ورسوله ( اى بمصمر ون

دينالله ويعيئون رسوله
( اولك هم الصادقون )
فىامانهم وحهادهم

)لعف واي
وقرااك ا
فياا ( انالله شديد

العقاب ) اذا عاقب وذلك

ل

ا

عليه وسم ّ .تصيبيك

به اونمبيت عنه فيقول لاادرى ماوحدنا فىكتابالله اتيعناه اخرحه |
اعمس ما اتمس
انو ذاؤد والتزمذئ وكا هذا حديث خستنه الاركة كل مااي عله من در

| اوفراش او منصة او نحو ذلك ##وانهوا الله  #اى فىام الؤء  8انالله شديد
العقاب  #اى على ترك ما امك بهراسلولله صلىاللهعليه وسلم او 1 1

ثم بين ملدناعليق فىالوء فقال عرو جل  99الققراء للهاجرين لذن انحردواان |
ديارهم واموالهم © بنى الجاهم كفار مكة الىالاروج  99ببتغون فضلامنالل©
اى خرجوا منديارهم طلبا لرضاالل |
اززىقا وقئل ثوايامالل و#رضوانا
عن وجل  #وسنصرونالله ورسواه  6اى بانفسوم واموالهم والراد بنصرافة |
نصر ددنه واعلكلذ .اكه م أوائنكهمالصادكون

اى نف اعسالهم قال قتادةهم

المهاجرون الذين تركوا الديار والاموال والمشائر وخرحوا حالله وارس_وله

واختاروا الاسلام علىما كانوا فيه منشدة حتى ذكرلنا انالرجل كان يعصبا جر |
على لطنه ليقيم به صابه من الجوع وكانالرجل اعخذالفيرة فالىشتاء ماله دثار غيرها |

1ع عن

مىا
هعال
نلهت
عنبداعللمهرو بانلعاص ر ذعىال

قال”عءت رسو لالله صلى الله

من الغنهةودعناو اياهافقال |عليه وسلم بول اذفقراء المهاجرين يسبقون الاغنداء بومالقيامة الىالنة باربمين
7رينا)
الله لهم هذه الغنائم يعنى سبعة املنحيطان من ىالنضير (للفقراءالمهاجرين) لانهم (الذيبن  2خ
(من اللهورضوانا ( عي ضاة رلهم بالجهساد

(وسنصرون

الله ورس_وله ( بالحهاد  2اولئك شم الصادقون (

(سودة الحشر)»

1

| لظاهالاةو يصرافلسلمهفىعمارةا لكعة وسائرالمساجدوقيل مخمس لان ذكراتلءلاهلى

التسلمويصر
ق لالز سوك عللهالصاذةوالاسللاةماامل  غل قولوااللىشنا كن
والنغور علىوقول والىمصاط المسلين علىقول وقيل مخمس حج» كالغنية فانه عايه
الصلاة والسلام كان قم امس كذلك ويضرفالاخاس الاربعة كمايشاء والان

)ن
تلةكو
ذل الطلاف اكلوذر ك9ل#اكون © اىالثى” الذى تكد انكون للفقراء وقراً (كلاكوندو
شام فىرواية بألناء  #9دولة نين الاغتياء سكم> الدولة ماتداوله الاغنياء ويدور

دولة بزيد عكلاىنالتامة

نهم كا كان فالجاهلية وقرى“ دولة بكملنىايكون الفئ ذاتداول بينهم اواخذه

والدولة والدولة مابدول

غلبة تكون بينهم وقرأ هشام دولة بالرفع علىكان التامة ىك
ايلابقع دولة جاهلية
 9ومااناك الرسول © وما اعطاكمن الفى؟اومن الام ف نخذوء  6لانه حلاللكم

الحجسد ومعنى قوله كيلا

اوتقسكوا بدلانهواجب الطاعة #9ومانهاكعنه» اعخنذهمنهاوعن انيانه#ؤفانتهوا»

يكون دولة ( بينالاغنياء

صلى الله عليه وسلم مدة حياته يضعه حيث يشاء فكان ينفق على اهله منه نفقة سنتهم
وحمل مابق هل مالالله فىالكراع والسلاح عدة فايسلبلله واختاف العلماء

رىاء
قيعط
فان
لحقه
اذى
ال

لللانسان اى دور من

متكم ) لثلا يكون الى

فمىرف النى عد رسولالله صلىالله عليهوسام فقال قوم هوللائة بعده وللشافى

ليكون لهم بلغهلعشوانق

فيه قولان احدها انه للمقائلة والثانى هو لصا المسلمين ويبداً باللقسائلة ثمبالاهم

مهسا دا بينالاعنياء

فالاهم منالمصالم واختافوا فتىميس مال الف فذهب قوم الى اله مس تحمس

شكائرون هه ( وماانام

لاهل خمس الغنيمة واربعة للمقاتلة او للمصالح وذهك الااكذون الى انه للامن
بل مصرق حميعه واحد وجيع المسلين فيه حق قرأ عن ن الخطاب ماافاءالله

على رسوله مناه لالقرى حتى بام للفقراء المهاجرين الى قوله والذين حاوًا *ن
لعدهم م قال هذه استوعيت المسين عامة قال وما على هواحلارض مسلمالاوله

فىهذا الى حق الا ماملكت امانكم  9كلا يكون * النى'  #دولة * والدولة
اسم الشى الذى بتداوله القوم ,ينهم  9بين الاغنياء مكم © يعنى بين الرؤساء

الرسؤل ) أى .مااعغطا؟

من تفي

رو

فنحاذوقهل)وه (وما
(
نا؟ عنه ) عن اذه
(فاتهوا ) عنه ولاتطدوه

والاقوياء فغليوا عليهالفقراء والضمفاءوذلك اناهلالماهاية كانوا اذا غنموا غنيمة

النازلومار الطريق (كيلا
يكون دولة) قسحة( بين

عليه وسلم نقسمه أهسا امه به وما اناك الرسول تخذوه © اى مزمال الى
والغنيمة © ومانهاك عنه » اى من الغلول وغيره  #فاتهوا © وهذا نازل

الاغنياء منكم ) بين
الاقويا متكم ( وما]ناك
الزأسول) كانلع

فىاموال الى وهو عام فىكل مااع به الننى صلى الله عليه وسلم اونهئ عنه منقول

قل)وه وشَال
فنحاذوه
(

او عمل من واجب او مندوبٍ او مستحيب اونبى عن>رم فيدخل فيه الى وغيره
(ق) عن عبدالله بن مسءود انه قال لعنالله الوائمات واللمستوثعات والمتقصات

مآامك الرسول فاعملوا

اخذالرئيس ريعها لنفسه وهوالمرباع مبصطفى بعده ماشاء لهالل لرسوله صلىالله

(انكلات لأحين المثيرات ,خلقاقه فلغ ذلك اعسات مر اسد .شال لها آمينوب
0ك

ر ]ان اليه فقالت ماحداك بلق عللك انك قلت كذارق كذا وذكرته

فِقَال عبدالله وهالى لاالءءعن من لعن رسو لالله صل الله عليه وسلم وهو

كنات الله

داك فقالت لار اد لتداكرات  لونى الصو اها ويدية فال انكنت كرأ لقد
2

به (ومانها ؟عنه فانتهوا

ماأفاءاللهعلىرسوله من اهل القرىفللهولار ول ولذىالرنىوالبتاىوالسا كينوابنالسدل

خل العاطفف 
واتمالميد

على هذه الجلة لانها (الجزء الثادنوالمشرونة سان للاولى -ؤز ١٠58 فهىمن غير اجنية عنها بلبرنسول الله|
صلىاللهعليهوسلممايصنع

ما افاءالله عليهواصيه ان

يضعه حيث .لضع اخحسن

من الغنائم مقسوما على

الاقسام الجسة وزيف
هذاالةو ل بءضالمفسرين

وقالالا بةالاولى 'زات
فىافوال .ى .النضير وقد
حعلها الله لرسوله خاصة

وهذءالا يةغفنىائم كل
قرية تؤخذ شوةالغزاة

وفالا.ية ببان مصرف
لانن

متسدأةد

ماافاءاللة على رسوله ) ما

فعالله ارسوله ( مناهل
القرى ) قرى عرئة
وقريظة والنضير وفدك
وخشير ( فلله ) خاصة

دونكم ( للأرسول»)

وام سالرسول فيها جائز
لطملالنى صل الله عليه

وسلم فدك وخبير وقفا
لله اعلمىسا فكبكنان فى
بده فى حياته وكان فى بد
الكز بعاد موت النى

صلى اللَعليِهوسلم وكذلك

كانقةيد عمر وعانوعلى

ابن ابى طالب علىما كان

فىبدالي عليهالستلام
وهكذا اليوم وقسم الى

اناطعا رسا  3امل الهرى» سلالناولولدذلكلم بعطف عله"#9للهوللرسول

واذىالقربى واليتئى وال١كين وابنالسببل  4اختلف فىقسمالى فقيل يسدس
عمل [كدق] الك دم  1الذى ناذنه هوم مرا والارض هل أعلون ان رسو لالله
صلى اللهعليه وسلم وال لاورث

 0اقل

م ركنا خدقة بريد بذلك لقسة قالوا

عاملرععلىياس وعلى وقال انشدك بالله الذى باذنه تقوم السعاء والارض اتعلان ان |
رسول اللةص] ,الله عليهوسام قاللانو رك ناكا صدقة قالانعم قالعمر اناف خم
رسو لةصلىاللهعليهوسام 'خاصة

م
م'
م خصص جهااحدا غيره فقَالو ماافاءالله علىر سوله م

 3ا
افواجفتم عليهمنخيل ولاركابالا يةقالفقسمرو لاله صلىاللهعليهوسلم بن
اموال

ئى النضير فو الله0

عليكم ولااخذها

دوكم فقد

امك

ع0

فكم حتىبتى هذا امال وكان رس_ول الله صلىالله عليهوسلم ياخذ منه ثفقة سنة
للله صلى الله عليه وسلم حيانه م
ثمماق مله محل مال الله فعمل بذلك راسو

انشدكم باللهالذى باذنه تماقلوسعاء والارض العلون ذلك قلوا نمقالثمنشد عباسا |
وعليا عثل مانشد القوم اتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفى رسولالله صلىالله |
عليه وسلم قال ابوبكر اناولى رسولالله صلىاللهعليه وسام فقبضه ابوبكر فعمل
فيه با ل

رسول الله صلى الله عليه وسام وام حنئد واقيل على على وعباس

١

وقال دذ كران ان ابابكر عمل نكهامَو ولان والله بعلم انه لصادق بارراشد نايعللحق |
م توفىالله انابكر وملتانافك رسو لالله صلى اللهعايه وسلم وابى ير فقيضته ستتين

اممنارتى اعمل فيهما بما عملفيه رسولالله صلىالله عليه وسالم وابو بكر والله
بعلم افى فيه لصادق نار راشث_د تابعللغق  2حتتماق كله  3ل
و امركا

وم 0

واحتدة

ان رسو لالله صا اللهعليه وسسام قال لا ١بورث

0

صدقة قلمل ا|لنا فلنا .يدا لى'ان اذفعها الكما قلت إمنكنا د الا ولا
ان علكما عهدالله ومثاقه لتعملان فيه بماعمل فيه ,سوال الة صلى اللهعليه وسلم

وابوبكر وماعملت فيه منذوايت والا فتلكالمان فقلتما ادفىه اليا ذلك فدفعته
عاء والارض لا اقذى فيه
الك الي ان
سَضاء غيرذلك حتىتةومالساعة فانتحزتما عنهفادفعاه الىفانى ١كفكماه * قولهتعالى

9افاءاللة عرلسىوله من اه لالقرى © يعنى من اموال كفار اهلالقرى قال |
ما
ان عباس هى قرلظة واللضير وفدك وخير وقرى علاننة #9لله ولارسول ولذى

القربى © يعنى بنى هائم وى المطلب #8واليتامى والمساكين وابنالسبيل »©قد
تقدم تفسيره فسورة الانفالفحكمالغنيمةوقسعنما© واماحكم الفىء فانهلرسولالله

صاللىله عليه وس غنهة قريظة والنضير على فقراء المهاجرين اعطاهم علىقدر احتياجهم

(دبى)

وعبالهم (ولذىالقربى ) واعطى لعضهلفقراء نىعبداماطلب ( واليتامى) واعطى إاءعضه لإيتامى غير بتامى بعبدا

مرسا كين ناىلعنمدطلب
مسا كين ) واعطى بعضه للمسا كين غي
ومطالبل(
ال

(وابن السبيل) الضيف

ولبذل الهود ويغيظهم اذن فقطعها (وماافاءالله على رسوله ) <مله فأله خاصة (منىم) من اتلىاضير( قا اوحفام

عليه خمينل ولاركاب ) فلميكن ذلكنجاف خيل اوركاب
على محصيله ونغنيه جلا 919 [6-
|| غاظهم به روى

منكم علىذلك والركاب الابل والمنى ا اوجفم

ولاركابا ولاتعيتم قالنتاك! دور اطي  4عليه وانمامشيتم اليه على

اله عليه الصلاة والسلام لما ام شطع لهم قالوا قدكنت ياشمد

تنهىعن الفسادفاىلارض شابال قطع الغذل وتريقها فنزات واستدل به علىجواز
هدم ديار الكفار وقطم الجارهم زيادة افيظهم © وماافاءالله على رسوله © وما
اعاده عليه بمعنى صيره له اورده عليه فانه كانحقيقا بانيكو نله لانهتعالى خلقالناس

اررجلكملانهعلىميلينهن
المديئة وكان صب الله عليه
و سام على ار لوست

((ولكنالله سلط رسله
على من بشاء) يعنى ازما

 2ملهم

من ىالاضير اومنالكفرة  3شاو فم عليه  10قااجرجم على حصيله

يل ولاركاب © مابركب منالابل غاب فيه
| منالوجيف وهوسرعة السير  #مخن
| غلب الرآكب علىراكه وذلك ان كان المراد فى نىالاضير ذقارناهم كانت على
ءلى عايهوسام قانه 5
تا
ماين من المدسنة شدموا اليها رحالا غيررسو لالله دبى الله

خولاللهرسولهمناموال
اىلنضير دى' نلحخصاوه
بالقتال والغلبة ولكن
ساطة الله علييم وعلى ما

حملا اوحمارا ول محر ميد قتال ولذلك لمبعط الانصار منه شيا الاثلاثة كانت لهم

فابدهم كاكان سالط

حاجة © ولكنالله يسلط رسله علىمن بشاء  #بقذف الرعب فى قلوبهم © والله

رسله علىاعدامم فالامص

(اعلكل دوء قدير  0فيفعل مابريد 'ارة بالوسائط الظاهية وثارة بغيرها

احهالعلاء انهذء الآاية على خاصنوقٌالكفار وديازعم لابأن انتهذم ,ونحرقو ترى
بالجاليق وكذلك قطع اشجارهم ونحوها * لدعو جل #إوماافاء اللفعلىرسوله»
اىماردالله على رسوله  9منهم  #اىمنيهود بىالنضير  9هااوجفتم عليه ©يعنى
اوضعتم وهو سسرعة السير  #مخنيل ولاركاب  #4ينى الابل التى نحمل القوم
سو لالله صلى الله
رن
وذلك اىنالنضير لمساركو ارباعهم وضياعهم طن المسلون ه

عليهوسلم انيتحعها بينهمكافعل بغناثم خيير فابليلنهتعالى فىهذه الا يه اتهالمبوجف
المسلون عايها خيلا ولاركابا ولمرشّطءوا اليها شقة ولا الوا مشقة وانماكانوا يعنى
اشر عميللين سن الذينة فقوا الها مشيااو ]نوكن الاأوسول الله صل الله عليه

اء م#ناعداء  8واللّ
جىل #3ولكن الله بسلط رسله عبلىشهن
وسلم كانعل
علىكل شى' قدبر © اىفهىلهخاصة يضعها حيث يشاء فقسىها رسولاللةصل اللعليه
وسلم بينالمهاجرين ولميعط الانصار منها شيأالاثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم
اودحانة سماك بن خرشة وسهل نحنيف والحرث ن الصئة  904عنمالك ناوس

التضضرى انزعمر دعاه اذاحاء حاحيه برفا فقال هل لك بااميرالمؤمئين فىعثان وعد

ان ول والذيير وسعنا استادارن قال نعم فادخلهم فليث قليلا ثمحاء برذا

فيه مفوض اله يضعه
حدث نشاء و الإيقسي قمئج

الغناتم التى قوتل عليها
واخذت عنذوة وثقهرا

فقسييا بين المهاجرين

ولمبعط الانصار الاثلاثة
مهم لفقرهم ( والله

على حكل ثىئ'

قدر

الكافرين يعنى مود تى

النضير بماقطعتم من تخبلهم
)0وما افاءاللهعلىرسوله (

من انلىنضير فهو لرسول
الله صلى الله عليه وسيل

خاصة دونكم ) اا وجفتم

فقال هللك فىعياس وعلى ستاذنان قال أعم فاذن لهما “للادخلا قال العياس ياامير

عليه ) فا اجرتم اليه

المؤمئين اقض بى وبينهذا فقال القوم احل يااميرااؤهنين اقض ينها وارح

( <مينلولاركاب ) ابل

احدها منالا خر قال مالك بانوس يل الىانهم قدكانوا قدموهم إذلك فقسال_

ولكن مشيهم الهمش.الانه

كان قرسا الىالمدينة ( ولكن الله يسلط رسله ) بعنى مدا عليهااسلام ( على منيث_اء ) يعنى غىالنضير و(الله
ٍْعل كلش" )امن النصرة والغنية ( قدر

(لمذبهم فىالدنيا» بالقتلوالسبىكافعل بنىقريظة (ولهم) سواء اجلوا اوقنلوا (فىالا خرة عذابالنار) الذى لااشد
منه(ذلكبانهم) «البزءالتأمنوالعشسرون؟ اىاتمااصاء
ومن يشاقالله ) ورسوله الخروج من اوطانهم  #لعذبهم فى الدنيا © بالقتل والسبى كفاعل نىقريظة
(ذانالله شديد العقاب ما
 9ولهم فى الا خرة عذاب النار © ا-تئئاى معناه انهم انوا منعذاب الدنيا
قاطقعطتمعتممنلينوةحل) هموانبيصابن لمانجوا من عذاب الا خرة  3ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله
سَطهتم كانه قيل اىثئ فانالله شديد العقات:#الاشارة الى ماذكر مماجاق لهم .وماكانوا تددم ونا
قطعتموانثالشعيرالراجع معدلهم اوالى الاخير © ما قطعتم من اينة  #اى ثىئ' قطعتم من نخلة فعسلة من
المماىةوله تعالى ( او اللون وجمع على الوان وقبل مناللين وممناها اللخلة الكرية وحمعها البان #9او
-

كتترهو ها)لانهفىمدنى الليئة تركتوها  الشمير لا وتأنيئه لانه مفسر بالليئة © قائة على ادولها  6وقرئ
واللينة النخلة من الالوان
اصلها
كخناء والضيج عن الواو او علىانه ترهن #3فاذزالله  0فاه فو اخزرى ١
وياؤها عن واو قلت

كدر ها ملهكا:واقل
البنة التخية الحكرعة
كانهم اشتقوها من اللين
يواذن الله)
فاص
لائهةعالى
(ق

فقطمها وتركها باذن الله

| الفاسقين ©#علة لحذوف اوىفعلم اوواذن لكم فى القطم خزبهم علىفسقهم با

انييف الدنيا*بعنبىالقتل والسىكافعل بننىقريظة  9ولهمفىالا خرة عذابالنار
3ذلككهالى َذى لحقهمو'٠.زل بهم  #29بانهمشاَقَواا -للهورسوله#؛ اى خالفواال5لهورسوله

 9ومن يشاقاللهفانالله شديد العقاب  *6قولهتعالى ف ماقطدتم لمبننة اوتركقوها
قائمة على اصولها فباذنالله * الاي وذلكا نالب صب اللهعليهوسلم لمائزل بانلنىضير

( ولمخزى الفاسقين )

ومحصنوا بحصونهم ام شطع يلهم واحراقها لخزع اعداء الله عندذلك وقالوا
ياحمد زعمت انك “ريد الصلاح اقنالصلاح عقر الجر وقطع كل وهل وحادك
تهازعمت اله انزل عليكالفساد فىالارض فو دا لون فانفسهم منقولهموخشوا
انيكون ذلك فسادا واختلفوا فيذلك فال بعضهم لاتقطعوا فانه مما افاء الله علينا

القتل ( ذلك ) الحلاء

للةهذوالا بة بتصديق من نهى عقنطمه و تحايل
وقال بعضوم بل نفيظهم شطعهفائز ال

والعذاب (انهمشاقوأالله)

هقنطعه من الاثم وان ذلك كان باذنالله تعالى 'رق) عنابنعمر قال حرق رسو لالله

(ذبهم فىالدنيا)
الشام لع
بالقتل ) ولهمفىالا خرة

عدا نانشار ) إغاد امن

خالفوا الله ( ورسوله )

صلىاللعهليهو سلم 1

فىالدين ( ومن يشاقالله)

»ة
ينر
وسقي
لالفا
اذزى
قائكة علىادو لها فاذنالله ول

دنه
يلنعهفاىالدي
مخواافا

(فاناللهشديد العقاب ) له

ول حسان بن نابت

ى النضيرو قطع وهىالويرة فتزل ماقطعم منلينةاوتر كتهوها

ير وفىذلك
ضنى
اعل
امملو ض
اس

وهان علىسراةىاؤى  *#حريق بالويرة مستطير

فالانغاس الغون كلها لبنة ماخلا المجبوة وكانالنى صلىالله عليهو لم شطع تخلهم

فىالدنما والاحرة واص

النبى صلى الله عليه وسلم

اصابه شطع تيلهم بعد
ما حاص رهم غيرالمجوة

فانه لميأمرعميطمها

الاالجوة واه لالمدينة لسعون

ما خالا" الحوة من امن الالوان وقبل التخل كلها لنة

الاالمجبوة والبرنية وقبل الاينة المخل كلها منغيرا-تثناء وقال ان عباس فىرواية
اخرى عنه هىلون مانلغخل وقلى كراماتخل وقبلهىضرب مانلمخل قلاقلرها
اللون وهو

شديد الصفرة وررى نواه من خارج لغب

رهم وايحجه البهم وكانتٌ اله ار إحدة ع

قنه الضرس

وكان من احجود

عن وصيف واحباليوم من وصيرف

فلامهم بذلك بازلونضير "للازاوه قطموتهنا شق ع عللب ذلك وقاو1ا ليذنإنك ككأنم  0تكثرهعوور||
يتمنمةن)
فقالالله(مالقطع

غيرالتجوة ا(وتركتّوها

اك3

تفسيدون دءوا هذا الل قائًا هو لمن غلب عليه فاخير إلله ان قطمها كان باذنه

لحري الفاسقين © نمق الود .والح رالاحل اندزاء الباود اذؤافة فىتلا

قاعة على اضولهنا )(6
تقطعوها ياعلنىمجوة ( فباذالله) فبامالله القطعوالترك ( وليخزى الفاسقين ) لك يذل

(احج)

ا

اى امسالله وعقاءه وفىالشواذ ذانهم الله اى ذانهمالهلاك )0هن حيث |محتسيوا ) منحيث /بظنوا
( فاناهم الله)

عب) الأوف(خربون
وم مخطرسالهم وهوقتلر هم كعب بنالاشرف غة علىي ادخيهرضاعا (وقذى فاىقالوبرهم

بسوتهم بابديهم فادى الوّمئين ) ممخرنون اوعدر واوالخوت والاخراب الافساذ بالنقض والهدم والدزايةالفشاد
وكاتوا مخربونبواطنهاوالمسلو نظو اهرها اراد الله استئصالشافتهم وانلاتبتى لهمبالمدينةدار ولامنهم دياروالذى
؟ لسدواعا افواء الازفة
!| 9+ذاناهالله 6اىعذابهوهواارعن واملهآار ار الاطاة .ول المعيريموٌ متيناى وانلابتسروا بعدجلامهم

فاناهم نصرالله وقرى؛ذا ثاهم ,اىالعذاباوالنصر من حيث!يحتسيوان لقوةوثوقهم
لإوقذف فقلوبهم الرعب #وائيت فيها الخوف الذى برعبها اىعلا ها #مخربون
وتهم بابديهم © ضنابها على المسلين واخراحا لما انوا آملناتها  8وايدى
المؤمنين © فانهم ايضاكانوامخربون ظواهيها نكاية وتوسيما لحالالقتالوعطفها
على ايديهم منحيث انتحخريب المؤمنين مسبب عن بغضهم فكا نهم اسستعملوهم فيه

 /وياننقلوا معهم ماكان
فىاشتهم مجنيد الجشب
|
,
| فداعبهم اللىتر يبازالة

واجنملة حال اوتفسير للرعب وقرا ابوعمرو يخريون بالتشديد وهو ابلغ لمافيه من
(رقيل الاخرات :التعطل اويرك العو خرانا والعوس الهدم ©.فاعتيزوا
إاولى الابصار © فاتعظوا نحالهم فلاتغدروا فلانتقدوا علىغير الله واستدل بهعلى

محصتهم وياشنيع لهم
مجالالحرب ومعنىنريهم
موئين انهم
لها بابدى ال

انالقياس ححجة حميثنانهامبالمجاوزة حمانلالىحال وحملها عليها فيحكم لمابنهما | لماعضوهم بتكث العهد
املمنشاركةالمقتضيةلهعلى ماقرر ناءفىالكت الاصولية #وولولاانكتباللهعليهم الجلاء © لذلك وكانوا السيب فيه
فكانهم ام وهمنهوكلفو هم

ف[ فاتاهم اللها©نااىهم ام اللوهعذابه ف منحيث! محتسبوا  #وهواناللةامنبيه واياه ( فاعتبروا ياوالى
صل اللعهليهوسلم بقتالهم واجلائهموكانوا لاايظو زذلك  9وقذففىقاوبهم الرعب © الاإصار ) اىتتأملوا فها
اى الأوف الشديد شتل سيدهم كمب بن الاشرف

يخربون سوتهم بابديهم

وابدى المؤمنين  #قال الزهرى وذلك اناللنبى صلىالله عليهوسام لماصاللهم علىان

اسححةوا به ذلك فاحذروا

ساوه
لهم مااقلتالابل كانوا منظرونالىالخٌشب فىمناز لفهيمهدمو نها وسرْغو ني

ان تفملوا .مثل فملهم

منها فيحملونه علىابلهم ويمخرب المؤمنون بإقيها وقبل كانوا يقلعون العمد وينقضون

السقوف وتقبون الجدران ليثلساكانها المؤمنون حسدا منهم ؤيغضا وقيلكان

المسلون مخربون مابليهم من ظاهرها ورا البهود هن داخلها وقال ابنعبساس
كلاظلي المسرون علىدار مندورهم هدموها لتتسع لاهلممقاتل وجعل اعداءالله

وهو دليل على جواز
ا(لقويااسولاانكتب الله
عليهم الخلاء ( الأروج

بونيقربموونن دبوارلتهىم خمرنجاودباارهمناهافخاْترا<وبن راسلىواللاتلىلهبعدصهلاىالتلحهصعنليوهنفوهسالمويك9م9سفراوعتزيمراوياليم© «الففولت رهن -
( فاناهم الله ) عذبهمالله
اىفاتعظوا وانظروا ملانبزهم ياولى الابصار  اى ياذوىالعقول والصائر |

و«لولا انكتب الله عليهم الجلاء © يدنى الأروج ءن الوطن
حميحثتلمسبوا )لميظنوا

(

قاأو خا ه؟ س)

واخزاهم واذلهم بقتل
كمب إن الاشرف ( من

قنل كبن
ولميخافوا ان ,نزل بهمما زل عم م

الاشر ف( وقذف ) جعل (فىقلوبهم الرعب) الخوف من “#د صل اللهعليه وسلم واصحابه وكانوا لاحافون قبل

(بدايهم ) ويرمون بها االلىمؤمنين (
ذلك ( بمخربون وم ) يهدمون عض سوتهم ب
نعص بولهمعلى المؤٌمين حىق هدموا

وابدىالمؤمئين ( واتعتوان

ورموا بها اليهم ( ذاعتيروا يااولى الانصار ( فىالدين وشال بالندسر عا

فالمله بهم منالاجلاء ( ولولا انكتبالله ) قاضلىله ( عليهم )على ابلنضير ( الجلاء ) الخروج منالمديئة الى

(لاول الحشر ) تتعاق باخرج وهىاللام فىقولهتعالى بالبتتى قدمتطاتى وقوله جثته اوقتكذا اىارجالذء:
كفروا عند اول الحششر ومعنى اول اشير ان هذا اول حشرهم الىالشام وكانوا من سبط لميصيهم جلا
ناخرج ٠انهل الكتاب ٍمرنَيرٌة العرب .االلىشسام اوهذا اول حشر هم وااخر حت 00
قط وهم امول

ر
شرهم
حدم
تدر
اجلاء عمراياهم فن خبيرااللىشام اوا

نومالقيامة قال .ابن عناس رضى اللهعتهما هن ش كتان اك |

103
بالشامفليقراً هذه (المزء الثامن والعشمرون» الاابةفهم الحشمر -
لهموهدول

اللهصلى الله

عله وسام لما خردوا

قال
وشر
ىا
اناس
ثرال
لسائ
اولو
الا

ل|ا
|ولالحششر  #اىفىاول حشسرهم هن جز ير البعراذم يصبهمه ذا الذلقبلاذولفكىاول
ا

ا مر

 82فاككم اول اشير

للقتالاو الجا الى الشام و

جك

هم احلا ععمر رضى اللهعنهاياهم من

|ْ العاماوق اول حشر انا س الىالشام و  1و00

ين على الاثر قنادة

نحشروناله

بيرالى

عندقام الساعة

فيدركهم هناك اوانثارا رج من اشرق العدر,هم املىغارب والحشر اخراج جع
منمكان الىآخر #9ما ظنتتم أذعر وإ له بأسهمومنعتهم و*ظ9نوا انهم

8خذر الزمان حاءت
 52ا

ت
رشمرق
نقبلالم
ش
نارم

مالعتهم دصو وهم

و
اناك س الاألااىراىرضالشام

الشاءومنا

الله وتغبيرا لنظم وتقديم
من الله 53 0حصو ولهم عنعهم دن بأس

اناسنا اه المضعيرهم للدلالة علىفرط وثوقهم محصانتها واعتقادهم .فى

انفسهم انهم قعزة ومعة بسيها وجوذ انتكون حصولهم قاعلا لانعتهم
2

اخر حهم من ديارهم

2

كت ل

لقتالهملاله ا الفقيان العنى ىالنضير هنديار م

قالاءنا تححق كان احلاء

حمر

بنىىالنطضير مجع

اولقتالقاتلهم رسو لالله

م نالاحرات

جعة
الى صالىاللهعليهو سام هن احد و 93قر لظة ص

هم جلاء فهامضى
يسبصطبلم
طراة بعل وعد (||.١ هوما سنتان  © 0 2قال الزهرىكانوا من
رونا ور | وكانالله قدكتب عليهمالحلاء ولولاذلك لعذبهم فالدنيا قال ابنعباس هنك
ا

حب

انالحشر بالشام فليقرا هذه الا بة فكان هذا اول حشر الىالشام قالالى لى الله

اك

| عايه وسلم اخر وا قالوا الىاين قال الىارضالمحشر مبمحشمر الخلق ياولمقيامة

دقام
وعدتهم ( وظنوا الهم

مأذءسهم حصو نهم املنله)

| الى الشام وقيل اتماقاللاول الحشر لانهم كانوا اول فانحلى مناهل الكتاب
أ

من حر زيرة العرب تماجلى 1

مر

رضى اللهعنه وقل كان هذا

طاب
بن الآ

اول

|لحشير منالمدينة واللشير الثانفىىمن خيبىوجيع -جزيرة العرب الىاذرعات وأريحاء |
اى طنوا ان حص_ولهم ال
دنارض الشنام فىايام عمر 00هذا اولالحشر والمثير الثانى نار محشرهم |
رهوق
فسالل
لنبا
اهم م
تمنع
بينهذاالت ركبو بينالنخلم

يوم القيسامة هنالمشسرق الى المغرب تيت معهم حيث بانوا وشيل معهم حيث قالوا || |

الذىسء على اوج ل أف ماظتتم  4ينى ابمسا المؤمنون فو انشخرجوا  6اىمنالدبنة لمرتهم ومنتهم |
الخيرعلتدا 0

' وذلك انهم كانوا اهل حصونوعقار ونخل كثير وظنوا انهممانمتهم حصوتم | /

درام السان | غنات » اوطن ا اتاد
-

ظ

1ن د جا

ومتمهنا اياعم وى ”اصين ضير م احا لان واسناد اعخلة اليه دليل على اعتقادهم فىانفسهم انهم
عن وملعة لاس_الىمعها باحد سّعرض لهم أو لطلمع قْمغازامهم و لدع ذلك
1

ل
دن المدينة الى

00

(وظنوا)

35

0
العى

00

2

6

0

 5-5حصو

فىقولك 0

ارنحاء

عل

( ذاناعم)6
اتوت لمهم
نقضوا عهود

لهم (“أ حمدونهم 1

(مات(0

مرك
سق ه ١ 7ه
.
 .والسلام فاخبر البى صلى الله عليه وسام عاتعاقد عليه كعب وابوسفيان واميمشتل
كت "[ الاشرق فقئله عن بن 'فسلة عله وودهدمت القصة فنسورة العمران '
وكان ١ا:نبى صلىالله عليهدوسا م قداطلع مهم على خيانة حين اناهم لسسستعيهم قؤدية
الرحلين فلسرين اللذن قتلهما رو

ناس ةالضورى فىمنصرفه لز

وله فهموا

بطرح حر علىالبى صلىالله عليه وسلم منالخحصن فعصمه الله منهم واخبره بذلك
عدت

القصه فسورة المابلاء ادق كرك بن الأشرف إضع رَسْولَاللةصل الله

عليه وسام وام الناس المسير انلىىالنضير وكانوا شّرية شَّاللهازهية ثلاسار الهم

كىيبن الاشرف فقالواباعمد واععة
النى صلىاللهعليهوسام وجدهم نو<ون عل
علىارواعة ا

0

قال 0 5

ذرنا سك 0 5 3

عتناداوا ادي بالقتال ودس 03 007نابى ااال لطر5
ل هالصن فانقائاوم فن معكمولاتخذاكموة نص رككم وائّناخر جم  0بن معكم
ا فدربوا على الازقة وحص:نوها تمانهم |حمعوا على الغدر رسو لالله صبى اللهعليهو سام

افثلانين عام
1  ١ 0اله اناخرج |الينا

وورج 'م 0-0 0

ٍ الى صلى الله000 2فىثلاثين من اتكايه وخرج النه ثلاون حيرا ا

االراةرنضن قال اسلضتروف لبتعضخكلفصون الله ومعهثلانوق
 026ر
رجلا مناه كلهم يحب الموت قبله ولكن ارساوا اليهكف نفهم وتحن ستون
1

1

َك امنايك وصدقناك رج رسو لاللهصبىاللهعليهوسلم فىثلانه من أ كاءه 6

ْو النضير هن الغدر برسولالله صل

اللهعله وسام

فاقيل اأخوها سمر بعأ ] 22ادرك

الى صلىالله عليه وسلم فساره مخبرهم قبلى انيصل الهم فر جع اصللىىالله عايه
|

6ن

من الغد هم

رسو ل اللهصلى اللهعليهوسام بالكتائب ا مرهم احدى

! وعشرين ليلة فقدذفالله فىقاو بهم الرعب واسوا مننصر منافقينفسألوارسو لالله
ىا بم همده فقيلوا
صلى اللهعليهوسام الصيم فان عليهم الاان#ر <وا من المدنة عال م

ذلك فصالحهمعلى الجلاء وعلى انلهم مااقااتالابل مناموالهم الاالحلقة وهى!اسالاح
وعلىانمخلوالهم ديارهم وعقارهم  0اموالهم وقال ابن عباس علىان حمل كك

اهل بيت على بعير ماشاوؤًا متناعهم وللابى صلى اللهعليهوسام مابتى وقيل اعطىكل
ثللاثة ش

لعيرا وسقاء ففعاو | ذإاك وخذرحوا

من ديارهم إلى اذرعات

وارحخاء

هن

 ٠ارضالشام الااهل ببتين منهم ال ابىالحقيق و الحى بانخطب فانهم طحقوا تيبر
' ولحقت طاغة بالخيرة فذلك قوله عن وجل هو الذى ارج الذينكفروا مناهل

0ويدراوا ههذا
 0ب

0

0

ردئةو
اش م
 ٠إسودة

نمته افلىتوراة

فلاهزملمساون نوم اود

 5وتكثوا ترج | ف سبع لله مافىالسعوات ومافىالارض وهوالعزيز الحكيم © روىانه عليه الصلاة |

8له ولاعليه فلاظهر بوم يدر
ا
كبن الاشرففىاربمين | والسلام لماقدم المدينة صالح إبجىالنضير على انلا
راكا الىمكةفحالف ابا | قالوا انه النى المنعوت فالتوراة بالنصرة فلاهزم سرون يوماحد ارنانوا وكا ْ
سفيان عند الكعة فاص | وخرج كمب بن الاشرف فىاربعين رآكيا المىمكة وحالفوا اباسفيان قامس رسولالله ||
ن
صلىاعللهيه وسدلمبحم
#الالهلى عليهوسلم عرد .نمسلة اخاكعب من الرضاعة فقتله غيلة ثصعمهم |[
صتلى
بالكتائت وحاصرهم حتى صالموه على الجلاخءلا أكثرهم الى الشام ولحت طائفة

مسزة الانصارى فقتلكما

قءدر  #هو الذى
خيبر والخيرة فانزل الله تعالى سمعللهالىقوله والله علكل كو
عليةوسام ماعلجيش الهم

اخرج الذين كفروا مناهل الكتاب مدينارهم

ناعاس سورة |طقار
بكل
شادصر هم احدى و عشر نْ  «١سطسيؤررةا شر :قال شعنت بحنيرا فل
قد اللهالرعب فىقاوبهم |  #فتال قل سووة النضير وى مدامة اربع وعشرون انة واريعماثة

طابوا الصلع ؤاى عليهم

1

ا

ظ

© وخمس واربعونكلة والعك واستعمااة وثلاثة عشرحرفا *

ل
كحم
الاالجلاء علىلان
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#لاثها سات ءالىلعيرماشاوًا

منْمتاعهى خلوا الى||لشأم |  #قولهعزو حل  8سج لله مافىالعوات ومافىالارض وهوااعزيز الحكم هوالذئ |
الىار 2اء واذرعات (هو

الذى اخرجالذين كفروا

حر
من اهل
لجود

الكتاب ( لعى

ى الاضسير

) هن

ديارهم) بالمدسئةو اللام ف

#ومنالسورةالىيذكر
فيها الحشير وه كلها

مدنية اياتهاار بعوعشسرون

وكانا ميات وتمار
واربعونو<روفها الف
امات

اخرج الذين كفروا هن

أهالكر الكبدك

هم © قال المفميزون نزات اهذء

من ديارهم

السورة فىنى النضير وهمطاقة منالمهود وذلك انالنى صلى اللفعايهو سام لمادخل
المدسنة صاطه ذو الاضير على زلا ساثاوء ونالااتلا نمه لتيل ذلك ل اله ان
اسول الله صلىالله عليه وسام بدرا وظهر ءالالفرية قال
عليه وسالممقطاغنار
سو التضير والله انه النىالامى الذى د نمه افلىتوراة لالرد له راية فلاغن|ا احدا

ولخد المسلإن ارنابوا واظهروا العداوة لرسولالله صلىالله عايه وسام وللمؤمنين
صا نذا
ونقضوا العهد الذى كان نهم وبينرسولالله اصللله عليه وسام وازلكن

الاثشرف فى اربعين راكيا من البهود الىمكة فاتوا قريشا تحالفوهم وعاقدوهم على
انتكون كلهم واحدة على مد صلىالله عليه وسام ودذل ابوسفيان فاربعين هن
| 5 720

بن الاشرن فإارسان م نالهود الميود] رام واخد إإعضهم على اعض

ْ لميثاق بيناستار الكعبة مرجع كمب واتحابه الى المديئة فنزل حبريل عليه الصلاة

الا

0

ل(سماللهالرحن الرحم وباسناده عنابنعياسفى قوله تعالى ( ع لله) ..شول صلى لل
وهال
(اقا ا" نالخلق (ومافىالارض)من الاق (وهوالءزيز)فىمالك:وساطانه (المكم)ناميه وفماه|
ذكرالل م
هس انلا يعيد عيره (هوالذى ارج الذينكفروا سن.اها نالكات) إءنى نىالنضير (من ديار
لا

ا

د

وشوله (أولتك كيت فىقلوبهم الاعان) م

(وايدهم إدوح منه) أى كات
شه

اثبتهفا وعقابلة قوله اولك <زبت

الله
اأشيطان شَوله اولئك حز ب

انزله فه حياةلهم وجوز كوو القيي للاعمان اىبروح منالاعان علىانه

روح ليا القلوب نه وعن الُورى اندقال كانوا يرون انهانز
لتفون صوص اإساطان وععبندالعريز نان

رواد انهلقنهالاصورفلا عرفه هرب منه وتلاها وقال سهكل من ع اعانه واخلص
ولاكااسه

ص الي

ويظهر له دن نقسة

العداوة ددن

م

]|«#اولئك الاىلذين اببو«اذوحم000
وم
فلهمن
معم
خروجاا

الامان فان

1ك

داهن

توحيده قانه لاما
لعن سدع

م سوره  :اجادلة )1ممتدعا سلب ةالله حالاوة

السان ومناحاب متدعا

ماتيارعو 0600

اطنب عالندنيا اوغناها

فلقلت بكون ثابتا فيهواعمالال+وارح
حجزء الثابت ا

اذلهالله بذلكالءز وافقره

لانت فيه © وابدهم بروحمنه © اىمنعندالله وهونورالقلباوالقر آن اوالنصر
:ل العدو ,وقل الععين :الأعنتان” ثائه تسبي لنباة"القلب  9ويدخلهم خنات
نجرى منتحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم  7بطاعتهم  #ورضوا عنة #

نذاك التق ومن كك
آل مبتدع انزع الله نور

فضا اوعاوعدهم منالثواب  9اولئك حزب الله  3جئده وانصار دنه  0ألا

انحز بال ه المندون  #الفائرون مخيرالدارين * عنالنى عليهالصلاة والسلام
دن قرا سوره كه 8-5

ان

جنات محرى مننحمها
الانهار خالدين فيا رضى

ون حر كاله نوم القيامة

شه وسور الممتم وروض عن عبذاليه بن مشفوج هذه الايذقال

الله عنهم ) توح_دهم

ولوكانوا اباءهم يعنى اباعبيدة بن الجراح قتل اباه الجراح يوم احى او ابناءهم يعنى
أنابكرالصديق رضىالله تعالى عنه دما اسنهييوم ندر الى البراز وقال يارسولالله دعنى

الخااص وطاءتهم (ورضوا
عنة) نواه الجسيم قَّ

كن فىالرعلة الاولى فقال له راسلولله صلىالله عليه وسلم متعنا سنفسك ياباا بكر
اواخواءم إعنى مصعب بن عمير قل اخاه عبد اللهبن مير اوعشيرنهم 2
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الغؤورى ي“*زات فىالبهود والمنافقين وذلكانهكانوا سُنادون اينهم دو لفن
ومنظرونالىالاؤمئين

وسغامرون بأعيم وبوسمونالؤمنينالهم

شناحجون

عأإسوءهم

ا

نحزن الؤمنون إذلك وقولون مائراهم الاقدباغهم عناخوائنا الذبن خرجوا فى
السرايا قتل اوهزعة فيقع ذلك فىقلوبهم ويحزنهمثلاطال علىالؤمنين وكترشكوا |
الورسو لالله صلى اللهعليه وسام ؤامس م

ل

لتر الىالذن وا

اى برحءون

السرالذى

َه

ال

انلا سناحوا

عن التجوى اىامناحاة تهابينهم

الىالمناحاة الى هوا عَنْها  0وشناحجون

2

0ار

نم
ينهم لانه

1

ول

دونالؤٌ مين

ا
لقا ٍ

الس
وقد أ لا

ن اودام

ن
ك انرس1ولكرا
ل
لي
'#وذلك

ل

فلمشهوا

فائزل

ثمإعودون لانهوا عنه *ه

)2ولاادى منذلك ) ولا

(لا١ كثر
اقل منذلك و
الاو معهم ) عام لهم

ويمناجاتهم ( اكنامانوا م

ني عدرعر (جاعياوا)

فىالدئيا( بوم القعة انالله

بالالم والعدوان  7إعنىذلك

المعمر

.

|

وكلاها | وعدوالن

3

0ه ٠ ك5ن2
درا
فمك
عله ومسلك

1

1

بكل ذى

١

1

|

من أتمالهم

ومناحائهم ( عايم) زات

رم

حك

| هده الا يه قصفوان ن

(اللىدين نهوا كانلتدوئ)
ونسكن فد كورة فى طورء  22الشغيرة لتر )الى تتظاز رامين ا

(يتناجون ) ها بينهم
' دونالؤمنين الخلصين ( ثم يعودونلا نهوا عنه ) منالتموى داولنمؤمنين الخلصين و

(لانم )بالكذب( والعدوان ) والظلم (ومعصيت الرسول ) تخالفةالرسول بعدمانهاهم النبى عليه السلام وهم
ابإ

عندهالسارعة  53.نار | كتوا كه اخزوا اواهلكوا واصل الكت الكي م كاتلذينلي
0

1

0
إاحة

0

1ا

5

0

ا

ارساول وماحاء أ

الام الماضيةوق8دائز انا ايات ,ينات 6#ندل علل

 0الاشهاد (احصاه | به و:ل9لكافرين عذاب مهين *6يذهب عننهم وتكيرهم #9يومينهم الله6
٠
اللّه) احاط به عددالم شته
د

| منصوب غهين اوباعار ادك  8جهيعا  6كلهم لابدع احدا غير مبعوث او عن ا

منه شى (و نسوه) لالهم

 #فينسهم يماإعماواب اى على رؤس الاشهاد تشهيرا الهم وتقريرا لعذابهم |

« احصاءالله  6احاط به عددا جيهب منه ثى" ف ونسوه  لكترتهاوتماونهميه أ
:
#ايغبب عنه شئ  #المتر انالله غلم ما فىالسعوات
وائما محفظ معظات  5والله عركشللى* شهبد ال
الامور (واللهعلىكلثى | ومافىالارض #كليا وجزنيا  8ميكاون مننحجوى ثلثة  مابشقع منتناحى ثلثة أ
عهاونوا نه حين ارتكيوه

شهيد ) لازقيس عنه شى'

|ومحوز اهندر

مضافاو يؤول وى عمتناحدين ولعل ثلاثه صفة لها واشتقاقها |

ل(مر ازالله يعلم ما فى||منالجوة وح ماارتقعاملنارض فانالسر امى فوع الى الذهنلابتيسر لكل
العوات وما فاىلارض | احد انيطلع عليه  8الاهو رابعهم  الااللّه محملهم اربعة دن حيثانهبشاركهم ْ

مايكون ) منكانالتسامة | فىالاطلاع عليها والاسستثناء هانعم الاحو ال #ولاخسة *ولاتجوى خسة
عااهم لين برق

االاهوسادسبمكة وتخصيص العددين امالمخصوص الواقعة انالابة تزلت فتناج و

ثلث ) الى العاعئ

'

لق

الىثلاثةاى

من نجوى قالامه سس زرالا

هو) اىالله (رابعهمولا
سه

الاهو سأدسهم

ليتوا ) عذيواواخزوا
يومالختدقبالقتلوالهزعة

وهماهلمكة (5كبت)
عدب واخرى ( الذن

من قلهم ) يعنى الذين
قائلوا الاساء قبل اهل

اى يعادونالله ورسوله ويشاقون وخالفون امرما ك#توا  #اىذلوا واخزوا

واهلكوا  #كت الذن منقباهم  #اى م اخزى منكان قبلهم مانهل الشسرك
#نوزقلدنا آيات بئات * هن فراش راحتنا ف وانكائرين»اى الذن
ْا
يلعمماوابها وحعدوها  0عداب مهين بوم سعثهم اللهجميعا فيدهم عاعملوا احصاه

الله ©* حافىظالله 0 0
ذا

6 0
9

1

82 0سٍِ

م33

 5اىنسوا  0ساونق ادلي0

_  28-5هذ 0 6 57ع 0 --خّ

| ومافىالارض  3يعنى انه ماله توعالى عالم مجميع 0

5

7

 20ها 6
4

لان عليه خافية فى

الارض ولافىالسعوات ماكد ذلك دوه تعالى  #8مايكون متنجوى ثلثة  #اى
رهجل
ااحل ب
ناسرار ثلائة وه المسارةوالمشاورة والمعنى مامنشوء تن

صضاحبه

وقبل مايكون منمتناجين ثلاثة بسارر بعضهم بعضا ا9لاهو رابعهم  :بااىلعلم
يعنى يعلم #واهم كانه حاضر معهم ومشاهدهم كاتكون جواهم معلومة عند الرابع

مكة ( وقد ابرلا ايات
ظالذى يكون معهم  8ولاخمسة الاهو سادسهم * فانقلت لخصمالثلاثة والجسة
بنات ) جيريل بيات
ش
مينات بالامس والاهى والخلال والخرام (0
 0اعمالهمرم
فالقر 3

باد

 21طاعةام 3ا

( انالله يعلم مافى!!حعوات

)هانوان بدويقال (..قلت »©
) بتاايلاله( عذابمهين ب

الله000

وهأ ف الادض)

ع ا

مناطلق

(ما يكون

(شهيد المثر) الى' 2#
دن وى

(

تتاح

)

الاهو رابعهم ) الاالله على بهم وباتمالهم ويمناحا تهم (ولاحمسة الاهو سادسهم) الاالله عالمربهم وعناجاتهم

4 "5 1-

(سورةا نحادلة»

 0انالذين محادو ناللهوروله #ص لعارها أفان؟ كلاه ن المتعاديينفى <دغير حدالا حر
||

ْ || اويضعون اوتارون حدودا غير حدودها

المسكلة 2

 ١تاصاب الشافى الدق القرط والغلمةالهائمة قعاذلرانتقال منالصباءالى الاطعام
وى
رليه
ال ع
مدلي
وال

عن سلمةبن كخر السياضى قال  :5ت امسااصيب من النساءما

لانصيبغيرى كلاذ حل شور مان فت

أناصيب دن امسق شيا سابع ىدى اصع

فظاهرتنا حيننىسغ شور رمضان فيينما تهخىدمنى ذاتايلة اذائكشفىلى منها شىئ'

| فاليثتاننزوتعليها فلمااصبحت خرجاحلتىقوى فأخيرنهامبرقالفقاتامشوا مى
ا الى رسولالله سكناللهعلهو سام قالوا لاوالله فانطلقت ال رىسول الله صلى اللعليه وسام

ل فاخبرتهفقالانت بذاك باسلمة قلت انابذاك يارسولاللهمىتين واناصابر لامالله فاحكم
||| بما اسلاللهبه قال حرر رقبة قلت والذى بعئكالحق ندا مااملك رقنة غيرها
!|

وضربت صفىة رقبتىقال فصم شهربن متدابعين قال وهل اصيتالذى اصبتّالاءن

0

دصقا م عرستن سكلاقلتوالذىيتكبويا فد برستي

لاملك لذطاعاما قال فانطلق الى ص_احب

ع

صدقة تى زريق فللدفعها ليك ام

( انالذين محادون الله
ورسوله)يعادونو شاقون

مكنا وسقا دنع وكل انت وعبالك :شان ذرجك إلى قو فقلتوحدت

( انالذين مادو نالله

عندالنى صلى الله عله وسام السعة وحسن

ورسوله ) الفون الله
ورسولهفىالدين ويعادونه

الضيق وسوء اانا ووحدت

الرأى وقدامرلىبصدقككم  #وبنونياضة بطنمنبى زريق اخرجه ابوداود٠
وله قا عتليها اى وثنت عليها واراديه الماع ٠ وقوله تتابع بى التتابع الوقوع
فالس واللعاجفيه “لايق مرو ساط! رتولا ست شال واج اي
طعام واوحش الرحدل اذاحاع * وءن<-ولة نت ماللكبن تعامةقاات ظاهى هنىزوحى

اتن الصنامت؛ نت رسولالله صلى الله عايه وسلم اشكو االمذاو وس وآكلله

صلىالله عليه وسام مجادانىفيهويقّولاتقالله فانهابنعمك ندابرحت حتى

تزلالقر ان قدمععالله قولالنى تحادلك فىزوحها اىلالفرض قال يعئق رقيسة قات
لخو سير
فليطم 0-5

الت اركرواة امهتع كينمابأبسامقال

قات ماعنده شى؟سصدق نه قال فانى ساعنه بعرق منكر قات

يارسولاللهوانا اعينه بعر ق آخر قال قد احسنت اذهى ناطق م ااعنة يتان مكنا

واركق الى اتنعنك اشر جه  191دف زوتيةقالتإن انا رطا فوىنث
ان.هلمماوالت والذىبك الحقماجثنك الارحمقلهانلهفىمنافع وذّكرت نحوه»العرق
بشعالعين والراء المهماتين ١زندل بسع ثلاثين صاعاوة ونان

هنلما
*وقو لها ا

اللمم طرف هن انون و قااللخطاقلايلسمراد املنلممهنا امون واطيل اذلوكانبه
ذلك ثظماهص فىتلك الال بلامزمه شىئ' بلمعنى اللمم ههنا الالممام بالنساء وشدة

احرص والشبق والله اعام * قوله عن وجل و انالذين نحادون الله ورسوله 8
خقااون"؟ س)
(

2٠٠١ [9م .المسكلة الثالثة

(الجزء الثامن والشرون) 

!

الاية ندل عل اححَانَ الكفارة قل المماسة سواء اراد [اتكفيرا الاق أرا الك
اوبالاطعاموعندمالكاناراد التكفيربالاطءاء و زله!لوطء قبله لتاعنالالهلى قدالسّق

والصوم ملااقلمسس .وغل افلاظعام من قجبالأسنائد لعل :لكوعدالا 7100

فعتق والصيام فان جامع قبل انيكفر ليمحب
الاطلاق فىالاطعام مول عالمىقيد ال
عليه الاكفارة واحدة وهوقول كثراهل العلم كالك وانى حنيفة والشافىواحمد

ى.
دحن
هل ر
معبدا
نقول
وسفيانوقال؛عضهمانواقعها قبلان,كفر فعليهكفار نانوهو
المسئلةالرابعة
كفارةالظهارميتية عجلبيه عرتققبة مؤمتة وقالابوحتيفة هذالرقبة جزى سواء

كانتءؤمنة اوكافرة لقولهتعالى ف ركبر رقيةفهذا اللفظ بفيدالعمومف الرجقياعبدليلنا
دىاولى
لالممطقلقيعل
انااحمعنا على ناالرقة فىكفارةالقتل مقيدة بالاانفكذا هناو حامل

المسئلة الخامسة
الصوم ننجلدالرقنة فعليهصيام شهربن متتابعين فانافطر بوما متعمدا اونى النية

يجب عليه استسّاف الشهرين ولو شرع فىالصوم ثمجامع فىخلال الشهرين بالليل
عصى اللهتعالى بتقدىماماع عاللىكفارة لكنلايحتٍ عليه استئناف الشهرين وعند '

ابىحنيقه يجب عليه استثناف الشبرين
المشغلة السادسة

ازيحز اعلنصوم رض
ستين مسكينا كلمسكين
اوذرة اوعر اوحو ذلك
اوسويق اوصاعا منعر

اوكير اوفرط شهوةنحيث لايصير علىالجاعيجبعليهاطعام
مد املنطعام الذى قتاتبه الهالد حمننطةاوشعير اوارز
وقال ابو حشفةيعطى لكل مسكين نصفصاع منبر دما
اوضاعا شمعنير ولواطمم  5و|احدا ستين  1لامحزبه

عندالك_افى وقالابوحيفة محزي.هحة الشافى ظطاص الابهوهواناللهتعالى اوحجب

اطعام ستينمسكينا فوجبرعاية ظاهرالا بة وحجة ابى حنيفة ان المقصود دافلعحاجة
وهو حاصل " 3تس يعنه نااندال السزواد علىقلب سين كا ادل كإفحنكاك
السرور على قلب مسكين واحد
المسكلة لاسابعة

اكذاانتله رقبة الاانه محتاج الى الخدمة اوله تاملنرقةلكنه محتاج اليه لنفقته ونفقة .
عياله فله ان شقل الى الصوم وقال مالك والاوزاعى بلزمه الاعتاق اذا كان واجدا

جادا لعينالرقنة جب عليه
ايفة
وبوحن
نالا
ايهوق
كا ال
نحتاح
للرقة اوها وانكان م
اعتاقها وان كان محتاحا اليها وان كان واحدا أالنرقةلكنه محتاج اليهفلهازيصوم

(مسئلة )
ال

اوصاع من غيره ونحجب ان شدمه عل اللنيس ولكن سنا نف أن -حامع فى لال الاطعام (ذلك) اليان والتعايم للاحكام
)0لتَؤمئوا

( اىلتصدقوا

(اللهورسوله) فىالعمل بشمر اتعهالتى شر عهاهن الظهاروغيره

591(وتلك) اىالاحكام التىوصفنا 0

كنم عليهفىجاهليتكم
ورفض هما

فالظهار والكفارة ١ ةوارلجادلة» ( حدود اللّه) الى اجوز

تاكن هقنل اانبا ##واافنطر بغي عدي لزمه ,استكتانى واناقطر .لعذر فيه

تعد الو للكافرين)الذين

خلافوان جامع المظاهى عنهاليلالم بنقطم التتابععند ن خالافالابى <نيفة ومالك رضى الله

تهالىعنه !.ل فنلمستطع  6#الصوءلهرماومرض مزمن اوشيقفانمهفعرلطيهالسلام
رخص للاعرانى.المقطن :اغندل الاغدله 88فاطعام؛ستين مسكينا  #شين مدا يمد

ممتابعين)متصلين (من قبل

انهاسا ) بحامعا ش(ن لم

رسو اللله صلى اللتهعالعليه وساموهو رطلوثاث لانداقل ماقيلفىالكفاراتو حنسه

يستطع ) الصيام منضعفه

صنادع من بر
فكين
اب <ونيفة رتضعىاالللههعنه يعطى كل مس

ف(اطعام:ستين مسكينا )

الخرج فى الفطرةوقال

اوصاعا منغيره واهالميذ اكلرتقاس معالطعام اكتفاء يذكره معالا خرن اووازه

الكل كن

فىخلالالاطعامكا قال ابو حتيفةرضىاللَّهتمالىعنه  9ذلك  6اى ذاللبكيان اوالتعايم

من <نطة اوصاع مشنعير

أصفصاع

)لذىينت
اوتمر ( ذلك ا
الله ورسوله فىقبول شرائعه ورفض ماكتتم عايه فىحاهليتكم #وتلك حدودالل “ا ور ة كاالرظهار ل :وآ

لاجوز تعديها ول9لكافرين  5االىذين لاشبلونها  9عذاب اليم 6هو أظير اكورسري افلرىدا
قوله ومنكفر فانالله غنى عنالعالين 

اق فكفارته وقيل فعليه.صيام شورين  9متتابعين من قبل اناسا فن/يستعام ©
ار  89اطعام عتنق مسكنا ذلك ا الفزسن الذى وعفتاه
نود
»ك ل

شرا ئضالله وسئة رسوله

(وثلاك حدر ان نملك
احكام الله وفرا نُضه 1

 #لتؤمنوا بالله ووسوله  #اى انصدقوا الله فها امس به وتصدقوا الرسول صلىالله
| عليهولم فا اخبريه عناللّهتمالى و وتلك حدودالله © يعنىءاوصف مالنكفارة  ١تحدودالت (عذابالم)
افلظهسار 89وللكافرين * #اى ان حد هذا وكذب به  #عذاب البم #اى وجيع مخلص وجعه الى
فىنار حهثم يومالقيامة
قباهوم نزل من اول
الظهار ( وللكافرين )

فصل فاحىكامالكفارة ومايتعاق بالظهار وفيه مسائل المسئلةالاولى
اختلفوا ثها بحرءه الظهار فللشافى قولان احدها انه يارلمماع فقط والقول
الثانى وهو الاظهر اله يحرم حميع جهات الاستتاع وهو قول الى حنيفة

المسئلة الثانية
احتلفوا فِن ظاهى مرارا فقال الشافىئ وابو حنيفة لكلظهار كفارة الا انيكون |
فاشعله كفارة واحدة وقالمالكمن طاهر

مس واحد واراد التكرار للتا6
ااس متذرقه فايس عليه إلا« كمكارة وإاخدة
أدناسابه فى#

السورة اهلهىنا فىحولة

بنت ثعلية بن مالك
الانصاريةو زو<هااوس
ابن الصامتاخى

عنادة

اإنالصامت غضب عليها

فى بعض د مامنسها
فلم تفمل كلها على نفسه

كظهر امه قندم علىذلك
فسينالله لهكفارة الظهاروةالله راسوللله اعت قرقبة فقال المال قليل والرقة غالية فقالصم شرن متتابعين فقال لا
استطيع وافى انلم ١كلفىاليوم مرة اومتيكل
بصرى وخفت اناموتفقالله النى صلى اللهعليهو ساماطم سكين
مسكينا فقال لااجد فااامىنىله بمكتل من تقر وامء انيدفعه للمساكينفقاللااعام احدا بينلابتىالمدينة احوج اليه

لىيل ماحرم على نفسه اعانه على ذاللكنى عليهالسلام ورجل اخر
منى قامه باكله واطمم دن مكنا فرجع ال
كيتنا
سس

35

 1انما ١ (
(تتحرررقة) فعليهاءتاق رقة مؤمنة ا وكافرة موزلالم دبروامالولدوالمكانب الذى ادى
الضيرٍبرجعالىمادل عليه الكلام من المظاهى والمظاهى منها والمماسة الاسمتاع بها منحماع اولس اشهوة

,و(عظون به) لان  5بالكفارة دلل عل اىر تكابالنايةيجب اننتعظوآ
اونظر الىفرجهابشهوة(ذلك) الليت
نكلاتعودوا الى -ظر 4و١ 8ه الظهار ونخافوا عقاب اللهعل ١
بذاالحكمع-ى راطن لاه نوالشرون
الظهار اذكانوا يظاهرون فى الماهلية

)0اميا لون 0

| فىالاسللام على انكول يظاهرونع 7

والطامن ىعولا ل

ظوغودكول التورئى إوككراره لفظا وغوقولالظاهرية ازدى آارتا 1000

لاه نت عكلتير و|هو قول ابى مسلم اوااللىمقول فيابامساكها اواستباحة اسقتاعها اووطئهاً
اعى واذا وضع موضع || «#قرير رقة©  1فعليهم اوفالواجب  0رقة والفاء للسبية ومن فوائدها |
وار الظهار رقة :مقيدة بالاغان غندنا بقانا
اق لعوااتسها يمر © | لإؤللة علترز وجوب
عل اىجأملةاو مكانالظهر | علىكفارة القتل #9منقبل اغناسا  #ان سمتعكل مالنمظاهى والمظاهي عنها ا
الا خر لعموماللفظ ومقتضى التشديه او اقعات ١  6دل على <رهة ذلك

حرم لطن

عرق ل لآنه اندلا
االيلهاممنكالبطنو اذ | قلى لتكفير  8ذلكم * اذكلم بالكفارة #3
او مكان الامذات رحم || علىارتكاب الْناية الموحبة للغر  0وبردع عنه  #والله عاتعماون أخيير 3لانمنى 
1

5

1

5
6
حرم منه بسب اورضاع
أوصهر

0
2

او جماع حو

أن

00 7
ا

- 3

ل

0

5

١

ْ:
6
:
5
عاءسه خافيه #وفنم ندد © اىاارقة والدى غان ماله واحد  7-0-08بن ١
||| على وطكها

هو

8رادب

| 0

دن

فو2

ابى حنيقة

الو
وجهالرابع وخو

فو3ل 2امير" وقتادة

انالعود اليها عمارة ء نجاعها وقاوا كلمااوء غلة بنا 1سا ء!

ا

1

تارشن تحى | .وال العلا والعوزد :امدكرو عا حب [نه اا الجا اعولاءزم عليه او لاستباحته |

منالنسب او اماة ارى ||الاان الذى قاله الشافبى هو اقلمايتطلق عليه الاسم ثحب تعليق الحكم عللايهنه |
أوابى أو ام امافى او ||هوالذى به تق ممعى العود واما الباق فزيادة دللايل عليه واماالاحمال الاول |
2فهو
اشها

مظل

ا

:

*

اذا |.-|:

فىدوله

1

 6اءودؤن

لاك فعلوه فعلىهذا
0م |

اى شعلون

ه وحوه
.
!١ حوّالفىالا ب

ا

ارضا

امتتعالمظاهى منالخفارة [] الاول قال مجاهد والثورى ل هوالاتمان بالظهار فىالاسلام ونحجبالكفارة به ا
للمراة
عاء

ان ترافعه

وعلى
.

.

القاضى انحيره على أن

 3المريات من العود هوالعود
.

١٠

هَ

|

ل

ىلجاهلة وذلك
ماكانوا عليه ف ا

ع

|

اأء

يطلقون بالظهار شُعل الله حكمالظهار الاس_لام

اناه

ثزو*

ع

الجاهلية كانوا
6

7

على خلاف حلمه عند هم تعنى

يكفر وان يحبسهولاتئ

| مل يعودونناقالوا اى الىالاسللام يقولونافلىاسلامءثل مكاانوا سَواو نفىالماهلة ز|

من الكفارات حر عله

أ كا  5 1الوحه الثانى قالانو العاالبةاذا كر رافظ الظهار فقد عاد والالميكن

الاكفارةالظهار

0

لآانه شريهحا

قى ارك

التكيى والامششاع من
3
' الامقفاع فانمسنر قبل

أكندر اناه ولا
١

| اعادة ما فعاوه وهذا لابكوناالتاكريروانلم بك رالافظفلاكفارةعليه* وقولهتعالى
| #فكربر رقها م نقبل ان اسه المراد العاماجايعة فلا نحل للمظاهر ل

امنا ا

|١عدر هاما مرفر ذل توعظون 6+,نى "نغلظ الكفارة وعظ لكرحتى |

أ

ير
تتركوا الظهار ولاتعاودوه :والله يتمعاملون © اى مانلشكفير وتركه #
#ماضردة
ثمذ كرحكم العاجز عناادةقَ.هُ فققَاالتمالى 9فن عمد © اىالرقية

لعود ع

فص

أ عود وهذا قولاهل الظاهص ل

0
عليه بننظاهمقولْهمبعودون لاثالوا يدلعلى

كر واناعتق

الرقة © هر عليه أنشساقك

الرقيه ( فصيام شهربن ) فعليه

غناك

انى ح _#4:-ة رذ

الله ع

ال ذن لممجد)

زاى)

صيام شهرن

(قرررقة) فعايه>ر ررقة ( من قبل انعاسا
الظهار

|

) حا00

( واللهعا تعملون ) فىالظي ازمن الكفارة

وغيره ا

غ 6الحزار ( بوعظون نه) توم ون نهالكفارة.
1

نل

جد ) الحرير(خصيام ) فصوم (شهرين '

[شورةالحاداة)

ل  0.11كه

موهامل(ذين يظاهرون

لماسلفمهنه مطلقا اواذاسسب عنه #والذين يظهرون هن فساهم نماعودون ماقالو|| 64
اىالىقولهم بالتدارك وَمئهالمئل عاد الغفرث علىها افك

وهو

سْقض ما شتضيه وذلك

عند الشافبى بامساك المظاه عنها فى النكاح زمانا يمكنه مفارقتها فيه اذ التشديه
التثاول حرمتة لحة استثتائها عثة وهو ءاقل مانتقض يه وعتد ا-لشىيفة باستاحة
اسعتاعها وسانوظرة شهوة وعدتدمالك بالعمزم علاىلجاوععندالحسسنباجماع اوبالظهار
فعلى هذا

لالع 5

لدعنا الناق  7ا

اليا أفعى إعموم قوأه

والذن يظاهرون هن أسالهم وام انو حشيفة بانهدا خطاب للمؤمنين فيدل

بالمؤمنين واجيسعنه بانهذا خطاب,تناول جمبيع الحاضرين

على انالظهار مخصوص

أ

نهسنائهم ) بين فىالاية
الاولى ان ذلك هن قالله
موكزرور وبينفالثانمة
حكمالظلهار ( ميغودون
ردورة
يلعو
لواص)ا
مااقال

استداءاوساءفن الاولةوله
آءالى <تى عادكالءر حون
الفدم وافن الشتاى وإ
لاعدى مافسه
ودن
عدم ع

فلم قلم انه مختص بالمؤمنين * قوله تعالى ف والذين بظاهرون مننسائهم  #4يعنى
كتولك عنده اذا الله

عتنعون >هذاالافظ من جماعهن و ثميعودون لا قالوا  3تاف لعل ها ءاف منى

سنان
العود فىكوله ثبمءودون ا قالوا ولابد اولاا م

اقوال اهلالءرسة  3ان

اقوال الفقهاء فنقول قالالفراء لافرق فاللغة بين ان سال يعودون ١ قالوا و
قالوا وقال انوعلىالفارسى كلة الى واللام تتعاقبان كقوله واوحى الى نوح وبان
اىلذى
ربك اوجى لها واما لفظة مافى قوله لما فهى عءنى الذى واللمءنى يعودون ال

|| قالوا اونى الذى قالوا وفيه وجهان احدها انه افظ الظهار والمعنى انهم يعودون
الىوذلك اللفظ الوحهالثانى انالمراد لما قالوا اىالمقول فيه وهو الذى <رموه على
انفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلةالمقول فيه وعلى هذا معنى قوله ثميعودون

ْماذافسر

لما قالوا اى يءعودون الى شوء وذلكالثوء هوالذى قالوا فيه كذاللقول

هذا اللفظ بالوحه الاول وز انيكون المعنى عاد لما فعل اىفعله مرة اخذرى وعلى

أوجكالثان موز أنْمَالَ غد ١ فمل اىقض مافمل وذلكَ انم ن قعل شا ثماراد

انشعله ثانيا فقد عاد اليه وكذا من فمل شياً ثم اراد ابطاله فقدعاد اليه بالتصرف
الوا تمل ارايكون المراد ثميعودون

فيه فقد ظهر عاتقدم انقوله  2لدودون

اا سشاو| فته مرء الخرى ويممتمل انلكونالرراد +
والرفع والازالة والى هذا الاحقال ذهب اكثر الجتهدين شختملافوافيه علىو<وه
الاول وهو ةولالشافى ازمعنى ااءود لما قالوا هوالسكوت عنالطلاق بعدالظهار
حم لعودون

الله بالنقض

زمانا عكنه انيطلقها ففه,ذلك لانه لماظاهى فقد قصدالعريم فانوصله بالطلاق فقد
ىمماشرع فيه مناشَاعع لمعولا كفارةعلئه ذاذا سكت عنالطلاق فذلك يدل
على انه ندم على ماإبشدابه 2 6
العود بالندم فقال ندمون

شُكذ ب عليه الكثاراة وفتراان عبان

قيرر دعولكن

الالفة الو<4

الثان ف الفسير العود وهو

قول ابى حنيف ةه أنهعبارة عن اس٠شاحة الوطء واالامسهةة والاظر الممها بالشهوة وذلك

انه لما شبهها ,الام فى

حرمة هذه الاشاء م قصد استباحة ذلك كان مناقضا لقوله

انتعلىكظهر امى الوحه الثالث وظو وقول

[الساءم اكه نا

ثميعودون

مالك

م ع ارةّ دن العزم ١
ان العود ال١

0
لماقالوا ) اراحعدولن

تحاليل

اك رموا

وصرتاله وبحرفار
ا الو عفلىىوواللامكةوله
ولو ردوا أعادوا للمانهوا
عله ومئه ْميعودون١ا

قالوا اى يعودون انض
ما قالوا او لتداركه على

حذف المضاف وعن تعلية
يعودون لين ماحدرهوا

على حدف المضاف ايضا
غير انه اراد با قالوا ما

حرهوه على انفسهم بلفظ
الظهار تنزيلا للقول
مَرَلة المقول كله اكةوله

وارثه ماشّول اراد المقول

فيه وهو المال والولد ثم
اختلفوا انالنقض با ذا
حصل قعندنا بالعزم على

الوطء وهوقولانع.اس
و اسن وقتادة وعند
الشافى

ذحارلامساكوهو

انلابطلقها عسةا.لظهار

(والذين يظاهرون من
سالهم ؟لرزمون
على انفسهم

عل

من الما َ

(الجزء الثامن والعشرون)
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أ

اىعلى الأقيقة 0 0نه املااللاى م ©* فلاتشبه هن فار : 2لاا
والثانى قيمى (انامهاتهم
الااللانىوادنهم ) يريدان

الامهات على الحقيقة
الوالدات والمر ضعات

الاك وهو

اضا

3

4ن

ادبت

١ 0 000 د 7

اذالشمرع

«© 5وزورا » حرفا عناق افلازنوجة لاتشبهالام #إدانالله لمفوغفور 
بإمهاتهم  9انامهانمم * اى ما امهاتهم © الااللا ولدنهم وانهم© باعلنمىظاهس بن
ٍِليقولون مشكرا منالول  5يعنى لايعرف فىالشمرع  0وزودا  4يكعنذىبا

لمات بالوالدات بواسطة

وقبلانماوصفه بكونهمدكرا املنقولوزورا لانالام محرمة نحربا مو بداوالزوحة

الرضاع وكذا ازواج

لانحرم عله بهذاالقول حرا مؤيدا فلا جرم صار ذلك مشكرا منالقول وزورا
 #وانالل لمذو غفور  #عفاالله عنهم وغفرلهم بايجابالكفارة عليهم

وسلم لزيادة حرمتين

فصل فىاحكام الظهار وفمه مساثل المسثلة الاولى

واما الزوحات فابعددئ

فىمعناءاغةفيل انهمشتق من الظهر وهو العاوو لس هون ظاهلرانساناذليس الظهر يامن
سار الاعضاء التى هى مواضع ااتلذذ والماضعة فثبت ذا اله ماخوذ منالظهر

رسول الله صلى الله عله

هن الاموهة فإذا قال

( وانهم ليقولون .كرا
دنالقول) اق شكره
الحقيقةواحلكامالشمرعبة
و(زورا) وكذيا إطلا
مدرفاعن اق ( وا الله

ا لون ل ملت
ا(نامهاتهم ) ماامهاتهم

الذى هوالءلولاناض|ةالرحل مركي له وظهر بدل عليه قولالعرب فىالطلاق 'زلت

عن اىمطألىقاتها وفىقولهم انت على كظهر اىىحذف واضارلانتأويله ظهرك
على امىاكى اياك وعلوى عليك رام كعلوى اعى وعلوه عليها حرام

المسثلة الثانية
كانالظهار من اثد طلاق اهل الجاهلية لانه فىالتحريم ١كد مامكن فانكان ذلك

الحكم صار مقررا بالشمرع كانت الااية ناعة لهوالا ليممد نسهزا نلاالنسخ انمايدخل
افلشرائع لافى احكام الماهلية وعادتهم

فى الحرمة ( الا اللاى
ولدنهم ) او ارضسعنهم

(وانهم ليقولون .شكرا)
بحا (منالقول) فى
)ذنا
الظهار و(زورا ك

( وانالله لعفو ) جاوز
اذم يعاقبه ريم مااحل
(فور)
الله له غ

بعد

توبتهوندامتهثنكمبفيارة
الظلهار ففان

المسكلة الثالثة
اعلمففقهاء الاصل فىهذًا قوله انت على |
ريعة و
فىالالفاظ ااستعملة لهذا الامعلنىشفى

طن اع او
,تكغل
كفلزائى اوانتمى اومن اوعندي كظير اعىوكذا لوقالان
1أ اع أكوذ اعى او قال نطتك اورسك او بدك عكلىظهز اعى اوشة

عضوامنها بعضو مناعضاء امه يكون ذلك ظهارا وقال ابوحنيفة ان شهها ببطن
امه اوشرخها او لتخذها يكون ظهاراوان شيهها بعضو غير هذه الاعضاء لايكون |
اىى
كتعل
ظهارا واوقال ان

اوكروح اعى واراد به الاعناز والاكرام لأيكون

ظهارا حتى ينويه وبريده ولوشبهها مجدته فقال اعنتلى كظهر جدى يكون

ظهارا وكذا لوشسبهها باصرأة محرمة عليه بالقرابة بان قال انت على كظهر اختى
اوعمتى او خالتى اوشسبهها بامراة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهارا على الاكم

المسثلة الرابعة
نين يعم ظهاره قالالك_افبى الضابط فىهذا ازكل من>عطلاقه حم ظهاره

( فس )

(له (سورةالغادلة) سعمنحاورم) ع احيتكيا
تظهر مانها حر 69١ . 44نالمكروهوال
2
[وته
|كلام منحور اذارجع
لا ارم ن الماديت) :والبتفيت ال
0
]|وتشتى االىلله روى
(الانله عع  1اصع
رسول الله صلىاللُعليه وسامةقال حرمت عايهفةاات ماطلقنى فقالحر مستعليهفاعنت اصهر
تاربع وتقشدعر بانالرسول عليه السللام شكورى || -ام
اولادها وشكت الىاللهآعالىنات هذهالا ياال
اوالحادلة تو قمان اللهلمع #اداتا وشكواها وشرجءنها كربها وادثم حمزةؤالكساق بحاله ( الذنيظاهرون )
اوواحهشوام عن بنعاردالهافىالسين الإوالّبسعم نحوارك كه"راكفا الكلام عاصم يظهرون ححجازى
رون
ههم
ظىاغبر
بصر
ول

| وهوعلى تغليب الطاب #إان للع بصير #للاقوال والا<وال ##الذين يظهرون

لا من نسائهم» الظهار انشول الرجل ا

اشع[

وف(ت؟ م ) تواجلاعرب

كل إى امسطق

لانه كان مناعسان اهل

منالظهر والق به الفقهاء تشديهها زء اثى محرم وفىمتكم أ#حين اعادمم فيه

حاهليم6م خاصةدون سار

لانه كان هن ايمان اهل الجاهاية واصل يظهرون نتَظهرون وقرا ابنعاص وحمزة

الاثم(من نسامم) زوجامهم

والكساقٌ يظاهرون من اظاه وغاصم بظاهرون منظاهى  9ماهن امهاهم ©

نأمهاهم ( امهالهم
 ١مأه 5

حرمت علنة فقالت بارسولالله والذئ انزل عليك الكتاب. :اذ كر 'العللاق وانه
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"حمل ترقعه نالله اتزل اربع بركات من السئى الىالارض الحديد وانار والماء واللم
و المسعازوعن الحسن انزلنا ا

طناك سلعاء كيه يان | وقبل:اتزانا هنا يمن انشانا واحدثنا الخديد وذلك انالله تعاللى اخرج لهم الحديد
ادن وعلمهم صئعتّة بوحيه والهامه #3شه أ شدد  #اى قوة شديدة دنه
مانعا
مصاع
(ومنافع للناس) فى

حنة

2

3

الدقع وميه

سسااح

وص

الةالغرب

#2ومناقع للناس

 0اى

ومنه

عالايمان
(ويأمىونالناسبالعخل ) فالتوراة بكتقانّصفة محمد عليهالسلام ونه ( ومن بتول ) نٌ
ف(انالله هوالةنى ) عنالامان (الجيد) من و حدوه وشّالالحمود فىفعالهبشكر السير ومخزى الحزيل (لقدار سكنا
رساناباابينات ) بالامس والنهى والعلامات ( وانزاناءعهم الكتاب ) وانزلنا عايهم جبربيلالكتاب (والميزان) با فيه -
)العدل ( وانزلنا الحديد )خلقنا الحديد ( فيه بأسشديد ) قوة شديدة
العدل ( ليقوم )ليأخذ( الناس بالقسط ب

(ما)

لاتلينهالاالنار يقال فبيأهسشديد للعرب والقتال” (ومنافع للناس )لامتعتهم ماثللسكا كين والفاسوالمبرد وغيرذلك

(ولا قا

) ءن الامصاض والاواب 0ت لاود( الااف .كسنائل) فالاوح وهو فىموضع

فس (١انذلك ) اىتقديرذلك والباءهىكتاب
نلق
الان
لنقب
ا)م
الحال اى الامكتوبا فىاللوح (هن .ل ان نبراها
( علاىلل سويارر)كان عسسيرا علىالعباد ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه شوله ( لكلا تأسوا) تحزنوا
حز نايطفيك(علىمافاتكم) مالندنيا وسعتها او من العافية وما (ولاتفرحوا)فرحاة_:ال التخوردبا ن1؟)
ااعطلاا؟بمتناء ابوعمرو اناك -ظظز >42: 081اىجاءم املنانيانينى (سورةالطحديد) الكماذاعلئم أنكلثئ

#إولافىنفاسك  6كرض وآفة #الاففكتا»الامبكتوبةفى اللوح مثبتةفىعاماللتهعالى
من قبلان نبرأها68اتاو الشيرللصيبةاوللارضاوللانفس  8انذلك © ان ثيته
فىكتاب 8على اللهبسير © لاستنانه تعالىفيهعن العدةوالمدة* لكيلاتأسوا» اىانيت
وكتبلثلاتحزنوا على مافاتكم .#ن نسمالدنيا #9ولانفر <وا!ا 156عااعطاكالله
منها فناعنلا نالكل مقدرهانعلهالامى وقراً ابوعمرو بمااناكم منالاتيان ايعادل
مافاتكموعلى الاولفهاثعار بانفواتما لحقها اذاخايت وطباعها واماحصواهاو مَاوْها

فلابدلهما من سيب يوجدها ويبقيها والمراد ن نهناىلاسىالمانع عن النسايملاماتلعلاهلى
والفرحالموجبلاءطر والاختيال ولذلك عقبه بقوله  9واللهلا سكل مختال حور »
تلان مننفتته فاىلخ الشراء فزالسراء  #8الذين اتكخاون

النبات ونقصالغار ##ولافىانفسكم #4يمنىالامساض وفقدالاولاد ##الاىكتاب #

بنى افللوح الحفوظ  #9من قبل ان نبرآها  #4اى من قبل ان لق الارض و
الأتفسش وقالا ابن عباس مقنبل ان ينا المصضبةا © أن ذلك عاللىله سير  6#ائ
اثيات ذلك عكلثىرته هين علىالله عن وجل  69لكلا تأسوا  #اى نمحزنوا
على مافاكك 6من الدنيا ف ولاتفرحوا  #اىلاسبطروا #9با انام ؛ اىاعطاكم
قال عكرمة لدلن احد الا وهو فرح ومحزن ولكن ادعلوا الفرح 1

واطرن

را إل صائكك اللكقاف ان قلت ما مق احد كلك تسمه غند مضيرة' تنزل به
ولا عند منفمة بنالها النامحزن ولاشفرح كالتناد اصرق الخرج الى مياذهل
ضاحيه عن الصير والتسلم الام الله ورحاء واب الصاارن والفرح المطنى المليمى

عالنشكر فاما الحزنالذى لابكاد الانسان مخلو منه معالاستسلاموالسرور بتعمةالله

والاعتداد بها معالشكر فلا بأس هما والله اعلم وقال جعفر بن #دالصادق يابن
آدم مالك باتك

على مفقود

لاإرده الك الفوت ومالك

فرح

لوحود

لابركه

ففيديك الموت  #9واللّه لاحب كلمتال  #امتىكي بمااوتى منالدنيا  9تخور *
اى بذلك الذى اوتى عاللىناس  #9الذين يلون

مهدر

مكتوبغنداللهقل

اسا علىالفائتوفرحكم
عل الآ لانن 6
عدة

مفقود للا ممالة آم

فاق دزعه عند فقده
لآنه وطن لقفسة على ذلك

ردول لا ذرة الاق
اعظم فر حهعند ملهو لس

ا<١د الا وهو شرح ع

منفعة تصده و حزن عند

مضمرة #مزلءه ولكن يذنى
ان يكون الفرح شكرا

والحزن صيرا وانما يذم
من الحزن المزع المنافى

لمعل الملين اعن الشكر
( والله لاحب كل مختال
*ور ) لانزمنفرح حظط
من الدنيا وعظم فى نفسه
احتال:واتحر به وتكير
اس (الذين خاون)
نا
عالى
ذيره.تذا حذوف اوبدل

دولافىانفسكم) مالنامراض قا وخا 4؟ س © والاوجاعو البلايا وموتالاهلوالواد وذهابالمال(الاقكتاب)
نظق(بل اننبراها انتخلقها تلك الانفس والارض (انذلك) حفظ
محفو
ول مكتوب عليكمفاىللوح ال

امتاكم ) منالرزق والعافة
تاسوا ) لاتحزنوا ( عفلى
يتلبا(
ذلك (علىالله يسير) هميننغيركتاب وللككنك
فتقولوا لميكتبانا (ولاتفرحوا) لاتبطروا (باناك ) بما اعطا؟ فتقولوا هو اعطانا( والةلايحب كل عختال ) فى
وهمت
م و
اذبرك
مشلته ( حور ( اللهروهال تال ف الكفر كور 3ال

صلى الله عليه وسلم ونعته فالتوراة

(لذن لون ) كو نصفة عرد
ا

را
مو م
حيرها
قال ذوالنونميعاشر المريدين لاقطلبوا الدنما وانطلتّموها فلاخوها ذناالزاد منها ؤالمقيل فىغ

الدنياوصفر امسها وعظيامرالا خرة بعث عابالدهمعسلاىرعة الىنل مواعد هنذلك وه المغفرة الحجية من
العذانالشديد والفوز بدذول النة شَولِه(سابدٌوا) اىبالاعمال الصاطة (الىمغفرةة منربكم) وقيلسارعوا مسارعة
ضهاكرض الععاء والارض ©
السابقينلاقر انهم #الجزء السابعوالعشرون) فالضمار(وحنة حؤر  4814ع

قااللسدىكعرض ست | لإإسابشوا
اد

01005

سارءوا مسارعةالمساَينفالمتار #الىمغفرة من ربكم© الىموجباتها

اسعوات وسبع الأدضات || «وواحينة ينها كمرل السعانو الارض  6ا عرهها كرح يمارا

ءرص
وذكرااع

دوننالعاول

فاظتك بالطول وقبلالمراد بهالسطة كقوله فدودعاء عى نض

:

الا انا
اعد تللذن امنوا

لكالنمالهعرضوطول

| بال ورسله * فيه دليل علىانالنة مخلوقة .وان الايمان وحده كاف فىاستحقاقها

فان ععرضه اقل هطنوّله

 3ذلك فضلالله لو سه من يشاء © ذلك ا اوعود سَفضلءه علىمن نبشاء من غيراجاب

ودهمبعن
ضذاو
فا
الس هاه ا  8لضع

العظليم© 0

منه التفضل ذلك وانعظم كدر ومااضاك

عرق انطوله اسط او

ي ست تمكفناخ روتمككمائرككمفىغيرمااتم عليه بل
ايردبااءرض السطهوهدا الأستاالمرة مرك»
خرةوالمى بارعو! ميتارعة الاش 5
سق قول من سول ان أخردها عل انرل
الإنة فىالسوئاءالرابعة لان
المضى,رالىمغفرةاىالىمايوالمجغبفرة واهلىتو بةمنالذنوبوقيل ساهَوا الىماكلفتهم
الى فاىحدى السموات

لاتكون قعل
والارض

رض 0
فتدخل فيهالتوية وغيرها فوجاعرنها ك ر

0
3

السعوات

(اءعدت للذن

اع

اموا تله ورحله) وهد

نا

دليل على انما مخلوقة
):ذلك)اموعوده نالمغفقرة

والحئة ( فضل الله ونه

 5ابن5 5

الئة 0
5

0

ا

وقبل انزالله تعالى شه عرض  0رض السموات والارضين ولاشك انالطول

يكون ازيد منالعرض فذكر العرض تنيها على ان طواها اضعاف ذلك وقبل ١
| هذا تمثل للعباد بما يعقلونه ومع فنفوسهم وافكارهم وكاثر ماشّعفىنفوسهم

| مقدار السموات والارض فشبه عرضالْنة بعرض السموات والارض علىمايعرفه
هبنشاء ) وهم امؤمذون
| الناس  69اعدت لذن آمنواباقسل  6فيه اعظمرجاءواقوى امل لاه 1
وفيهدلمل على انهلايدخل
كر 6الأعان كنا كر بدل عليه قوله |
| انالجنة اعدت ان امن باللهورله ولم
احدالخة الا فضل الله
و(الله ذوالفضل العظم( فسياقالا بة  ذلك فضل الله نيه يمشناء  ##فين انه لابدخل ااحلدْنة الا
ثمبين انكلكان بقضاءالله شضلالله تعالى لابعمله  88واللهذوالفضلالعظم  2ق ) عنابى هريرة رضوالله
وقدره شوله ( مااصاب عنه قال قال رسولالله صالىله عليه وسلم 7بدخل احدا متكم النة عمله قالوا

ولا.انت يارسولالله قال ولا انا الا ان بتغمدق 5الله فْضل رنمته وقد معدمم الكلد الكلام

من :الحدبو ااك
فاتالزرو 2ع
والثار وقوله ار

فىموضع

الجراىمااصاب

عي

دوره

عدا لخديث ولمعيكةوبان #وله مكار انه يا كن
5تم تع
تملفوسنف
ير

التحل #

7
وله تعالى #

من مصيية ناه 1ففالارض

 5كم(الى مغفرة) المنجاوز
(َاشَو  (0اأتوية مندو

والارض)لووصات إعضي ل
والرضوان والنة (فضل

ما اصابر هن مصشة

فى الارض

 7لعى عندمالمطر وفلة

 0النات «

(مند بكم وحنة) والى حنة بالعمل الصاح (عرسها كر ين التي

(اعدت) خلقتوهيئّت (للذن امنوا بالل 006

من جميعالاثم (ذلك) المغفرة

ألله) من الله 2يؤيه ( لعطبه (من يشاء) م .كان اهلا لذلاك (واسةذوالفضل)

ذوالان

( العظيم ) بالجنة ( مااصاب من مصدة فىالارض ) من القعط والحدوبة وغلاء السعر ونتابع الجوع

١

ا

(لهو ك)لهوالفتيان ( وزينة ) كزينة النسوان و(تفاخر بتكم ك)تفا<رالاقران (وتكاثر)
 .كلعب الصبيان و
(ىالاءوال والاولاد ) اىمباهاةبهما والتكائر ادعاءالاستكثار ( آمل غيث اجي الكفار
كتكائر الدهقان ف

نياته ثمميجفتراءمصفر! ) بعد حضيرته (ثميكونحطاما) مشتفبتدنحاالالدنياوسرعة تقضيها معقلةجدواها بثيات
1ه
انيتهالفيث فاستوى وقوىواععب -

بهالكفار الماحدون (سورةالحديد) انعمةاللّهنا رزقهمهن

الث واائنات فعثالله
والهووزينةوتفاخر بوتتككمائر فىالاموالوالاولادلاذكر حالافلريقين فالا خرة
ر ةقايلة فع عليه العاهة فهاجواصفر
هيان امو خال
الن
حقر امورالدنيا اءنىهالايتوصل به االفىوزالا ج
ال,
نانب

فيسههم جدا اتعابالصبانفىالملاعبءن غيرفائدة
سمر يعة الزوال لانهالعب بتعبالانانس ف
ولهو يلهونءهانفسهمعما يهمهموزينة كالملابس المسنة والمراكيالهية والمنازل الرفيعة

ربنياته
شوله8كاكثللغكيثفااه
وتفاخربالا نساباو تكاثر بااعددو العدد ثمق رذرلك
نممج فتراه مصفرا تميكونحطاما» وهوتثيللهافىسرعة تقضياوقلة جدواها بحال
نياتانيتهالغيث فاستوىاتحبيهالحراث اوالكافرون بالله لانهم اشد اتحابايزينة الدنيا

ولانالمؤمن اذارأى هجا انتقلفكره الىقدرة جانمه فاجب بها والكافر لابتخطى
فكره عمااحس به فيستغرق فيه احجابا نمهاج اى ببس بعاهة فاصفر مصار حطاما
نمعظم امورخارلةاالابدية بقوله #وفالا خرةعذابشديد  6تنفيراعن الالهماكفى
9غفرة منَالله ورضوان
الدنيا وحثا عجلبىمكاريوامةالعقى نماكد ذلك وله وم

وماايو ةالدنيا الامتاع الغرور  #اىلمناقبلعليهاوم يطلب بها الا خرة

عرة نمسنقضىءن قريب #إوزينة اىمنظر يتزمنونبه الإوتفاخر
حوله
#إ
سو#ااىف
وائر
نكم © ينى انكم تشستغلون فىحياتكم عالمفتخر به بعضكم على بعض  9تك

وصار حطاما عقوية لهم
على حو دهم  3فماللن

ات الله وس ]23

اللنن ويل الكنا”
الزراع ( وف الاخرة
عدات شديد ) للككتان

(ومغفرةءن اللهورضوان)

المؤمنين يمنى انالدنيا

ومافهها لست الا من

خقراتالأترر وى
اللعمب واللهو والزلة

والتفاخر والتكار واما

الاجر قا ى اال ادر

افلىاموال والاولاد  6اى «باهاة بكثرةالاموال والاولاد وقيل مجمع مالا حل

لمعوذفاىبالشديد
عاظا

له فيتطاول اله وخدمه وولده اعوللىياءالله تعاللى واهل طاعته ثضمرب لهذهالحاة

والمغفرةوالرخوانهنالله

مثلافقالتعالى  8كثلغيث ااعلكفار © اىالزراع انما سمى الزراعكفارالسترهم

الارض بالبذر ف نياته  6اى مانيت بذلكالفيث  #9ثميميج * اى يبس  3فتراء
مصفرا »ة اى بعد خضرته  9ثميكون حطاما  4اى يتخطم ويتكسر بعد ببسه

1ك تووفالا دره عذاحة شد يد اى' ل كانت لدياته ايذلهضفة قال أعلالمعاى

لبذ والكاف فىفكل
فحل رفع على انه
غير م

خنر بعد خير اى الناة

الحا جلاع( ونا

زهداللة جذوالابةالعملللدتما وهذه أضفة ةحاالكافرين وحاةً من يشتغلباللعب

الخوةالدن.االامتاعالغرور)

واللووورعب والعيل للا ا شوله  #ومغفرة منالله ورضوان * الى لاوليائه

لمنركن الها واعقد علما

واهل طاعته ويل عذاب شديد لاعدائه ومغفرة منالله ورضوان لاولائه لان

(ؤليو) ناظل ذاولا

الاخرة اما عذاب واما جنة  8وماالحيوة الدنياااللامتغارعور * اى .ان عمل
لها ولمى يعمل للا خرة قن اشتفل فىالدنيا بطابالا ذرة فهىله بلاغ املاىهوخير
مله وقيل متاعالغرور إن ليمشتغل فبها بطل الا خرة  *#قولهعنو حل
ذهب ولاسق

تن

)<1

اححب الكذار)

منظر ( وتشاخر بكم )
فىالحسس والنسي (وتكاار

فى الاموال والاولاد)

الزر اع(نبانه) بات المطر(نم!ج) سقير لعد خضرنه لوجاك مصفرا)

بعد خضرته (ثميكونحطاما) ياسا بعد صفرته كذلك الدنيا لاتيقكالابيق هذا انبات ( وفى الا خرة عذاب
00 ! ١رك طاعةالله ومنع حق الله (ومغفرةمن اللهورضوان) ىالا ذرة ان اطاع الله وادى حقالله دن ماله

(وماالميوة الدنيا) مافىبقائها وفنانها (الامتاع الغرور) كنتاع البيت من!اقدر والقصعةوااسكرجة تقال بعالاق

معتىالفعل فالمصدقين لان اللام ععنى الذين واسم الفاعل يمعنى الفعل وهو اصدقوا كائهقيل انالذئن استها

دنقمن
اس
تضص
نلقر
ناوا
ارضو
و'ق
وشا

ية
اسنوك
التف
ةبةا
الطيب عن طي

(واهم اجركريم ) #الحزء السابعوالعشرون؟ اىالخنة

عل المستهق للصدقة (يضاعف لهم)يضعف مك ع
71

( والذين امنوا باللهورسإداوائكهم :

الصدهون والشهداءعند | عطف على معنى الفعل فى الحلى باللام لازمعناه الذين اصدقوا اوصدقوا وهو
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قال هاثم وبراد ولده

واتقدان لانبثل" انس
ولاجانءنذنيه والتوفيق
بين هذه الآية وبين
قوله فوريك انسئلنهم

ن
راخ
جيزم
رك ح
السماء #ولايسئل عن ذنبهاولناسجان##لالمم يعرفونإسهاهم وذل
تىلاف
خعل
ادا
م ويحشرون الى الموقف ذودا ذو

حمستبهم واما ثوله

فوريك لنساًلنهم اجعين ونحوه فين محاسبون فى الجمعوالهاء للا س لاعتان

أجعين وقوله وقفوهم
انهم مسؤلون ان ذلك

اللفط فانه وان ل

لفلا شدم رمة ف فبأى آلاء ريكهاتكديان  4اى

١
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الله علىعماده المؤمنين فى هذا النوم © يعرف ارون سياه  #وهو مايعلوهم

هأوطمويل وفيه مواطن

ذاذا انشةت السماء  أى انفرحت فصارت أنوابا للزول الملائكة وقبل المراد منه

فيسكاون فىهوطن ولا

الرضذكر فىهذءالاية
اىلأه
خرابالسماء وذلك لما قالكلمن عاءها فان اشارة ال
بيان حالسكان السعاءوقيل فيه ويل وتمظيم للامملان فبه اشارة ماهوا عظممن

سثلون فىآخر وقال
قنادةكقادنت مسئلة م

ارسال الشواظ على الانس والجن وهوتشقق الحماء وذوباما وهوقوله تعالى

ا

على أفواه القوم

هوفكانت وردة كالدهان * #جع دهن شبه تلونالسعاء عند انشقاقها بتلونالفرس

سوام
مرا كمون إوقل

:بلانالسماء تتلون بومئذ ألواناكالوا
الورد وهوالاسضالذى يضربالىا مروق

الفرس الورد يكون فالىربيع أصفروقأولالثتاء لجر فاذا اعتدالرة سار ادر

 1عن ذه ليع

فشدالكماء فىتلونها عند انشقاقها هذا الفرس قىتأونه وقمل كالدهان أى كتطلل

من جهته ولكن إسئل

الزيت لاله باون فىالساعة ألوانا وقبل تصيرالاء كادهن الذائفب وذلك حين
يصلها حر جهام وقيلكالدهان أى كالادم الاجر  69فبأى الا ريكلا ان
فيومئذ لايسئل عنذنيه انس ولاحان  #قبل لايسئلون عنذنوءم لتعلم هنجهم

للفتوبئجأمى(آلاء ربكما

[

تكذبان يعرف المجرمون
بسهاهم) سواد وجوههم
وزرقة

#الدابعوالشرونة فومئدذ) سلون ع

الرالياق الكراء والانتقام منالكفارمن 702الألاء

أبوالجن موضعا إن كا
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كأقالكالمهل وهودرزذىالزيت وهوجع ده نوق ل اللاعاناد د
أى فوم ل
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لازالله تعالى علها هنهم وكمرما|لحفظة عليهم وهذه رواية عناءن عباس وعنه
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لاالتمسأللائكةالجرمين لانهم يعرفون إسهاهم دلله ايده وعن :أن عباس إبنا

فاذاانشقتالسماء) ينزول

فىامعبين هذءالابة وبين قوله تعالى ورت لنسئلهم أجمين اكوا شعاون

الملاكةوهسيةالر ب(فكانت قال لايمألهم هل عللم كذا وكذا لاه أعلم بذلك منهم ولكنه يسألهم لم
وردة) فصارت ملونة
علامكذاوكذا وقيل انها مواطن فدسئل فىبعضها ولا يسئل فيبعضها وعن ابن
(كالدهان) كالوانالدهن
ظعباس أيضا قا للايسئلون ؤالشفقة أورجة اعايسئلون سؤالتقريم ونويع وقل
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هن أقطارراكموات والارضنانفدوا (

ل قدرتم أنتحرجوا منوانب -تترم؛6١ه السعوات الاي رورة آنا هر قبضاانئىذاخر جوا ثم
د ا برا ار ض ##انقدر

اَن الام اناستط

ْ1

المعوات والارضهار بين املنلهفار.ن 0

| أن حر حواا'منحوان

( الابسلطان)

ذ
والل
فعلى
|
0ه

9ابساطان » الا شوة وقهر
اىناخر<وا 8#لانفذون #لاتقدرون عاللىنفوذ ال
واف لكر ذلك اوانقدرتم انتنفذوا لتعذوا مافىاءتموات والارض ذانفذوا لتعللوا

كن لاتنفذون ولالعلون الاسنة نصيها الله فتعرحون

قال (لانفدون)لاشدر ون

عاما بافكاررم « فأىآلاء 

ربكما تكذبان  4اى منالتتبيه والتعذير والمساهلة والعفو مكل ااقدرة او ما

| نصب من المصاعد العقلية والمهارج النقلية فينفدون عأ الىمافوقالموات العلى

2
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السلام وأما قوله كليوم
هو فىشأن ذانها شوّن
سدها لاغؤن دما
فام عبدالله وف الراضه
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سك بهسؤٌالكما اوما مخرج كثما من مكمن العدم حيتنا سنا  0سنفرع
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فذلك

ثلا عاثة وستين نظارة 1

قوله تعالى كل نوم
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سقيان
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عمدلة

ستفرغ لكر( مستعار هن

قولالرحل لمن

عندالله ومان ره
هاده
اليومالذى

سأفرغ لك بريد 1 8

للاإبشاعكم نكل مايشغلنى
عنة

والمرادااتوفر

على

النكاية فه والانتقام مله
ع

ويحوز انيرا
الديا وناغ آخرها

ك س سدتتتهى

وسهى عند ذلك شْؤّن

الخلق التىأرادها شوله

هومدة

ايام الدنما الاخشار

حواوم
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ذلاك

فراغالهم على طريق امل

سيفرغ جزة وعلىاى الله
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23
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تعالى (لأثيهقالان) الانس

بالااحس والعجى والاحماء

والاماتة

والاعطاء

الفضل هوسوق المقادر الىالمواقتوهعناه نااللهعزو<ل كتب مايكون ىكل نوم

وقدر ماهو تفن فاذاحاءذلك الوقت تعلقت ارادته بالفعل فوحده فىذلك الوقت

وقال أبوسليانالدارانى فىهذه الأية له كفلىنوم اىاللبيد برجديد وقبل شأنه |

تعالى انه يراج فىكل.وم وللة ثلائة عساكر عسكرا منأضلاتث الا
اأايراءايلىتك |
الامهات وعسكرا نمالارحام الال قب م انلدئارالالقور ع.عررق
جعاالى الله تعالى 89فببأكىمآلااء
تركذيان ستنفرع لم أيهالتقلان  35ل هوو عند
املننّهتعالى لاق باحاسبة لودسهوفراغا 0
فهو كو [القائل لمن

عل

عر أ الدما وال" خر نوم ألقانة والشأنا الى عوف

تعالى لاشْفْله شأن هنشأن

بريد سوكبده لانفرعن لك وماءه غول وهذا قولاءن عباس واعا ا

حسن ذكرهذا الفراغ لسبق ذكر الشأنوقبلمعناه ستقصدك بعدالترك والامهال ١
وتأخذ فىأس؟ فهو كقول القائل الذى لاشغلله قدفرغتلك وقبل مناء ازالله |
لتقوى وأوغل أعل الفجورفقال سنفر غ لكرومعمدانام وأخبر نام د
وعد أعارل
فعراسبكم وتجازيكم ه 0كم ماوغدنا :1١قنم ذلك وشرغ دنه فهوعءلى طريق الأمثل

ان ادبالثقلين

الات ا

٠معنا تقلين لاما تاقلىعالرَضن احا اننا قل

والن سعنا ذلك لانهما
لذالار م فا لامرك كلثى'إه قدرووزن ننافس فيه فهوثقل ومنه قول النى صلىالله علهوسام الى |
| تارك فيكم الثقلين كتابالله وعتربى تحملهما ثقلين اعظاما لقدرهما وقال حعفررن

(فأىآلاء ريكماتكدبان

دماجلصادق سعى الانس والمن قاين لانهما مثقلان بالذنوب  8فى إلاء ركنا

سخفر غلكم) -محفظ علكم

بسأ(ى آلاء ربعم
فلان
أعالكم فىالدنيا ونتاسك بها باولمقامة ( أيهالثقلانا)ن وا
8

2

(تكديارنش

ذاه ( ذوال+لال ) ذوااءظمة والساطان وهوصفة الوجه (والاكرام) بااتماوز والاحسان وهذه الصفة منعظيم

صفات الله وفىالحديث ألظوابيا ذا الجلال والاكرام وروى انمعليهالسلام مس برجل وهويصكل وقول ياذا الجلال

والاكرام فقال قد استجببلك ( فبأى آلاءربعماتكذبان) والنعمة افلفىناء باعتبارأن الممنينيه يصلون االلنعىيم السسرهد
والارض) وقف عليها نافع

وقال حي بنمعاذ حبذا الموت فهو الذى شربابيب الىالحبيب (يسئله من فىالموات

رض مانتعلق بدينهم ودنياهم
اهل
لوأ
انهم
كلمن أهل السعوات والارض مفتقروناليه فيسأله األهسلموات مابتعلق بدي

وينتصب (كل بوم ) ظرفا عادلعليه (هو فىيشأن ) أىكل وقت وحين حدث أمورا وتجدد أهوالا كاروى انه

عليه السلام تلاها فقيل له وما ذلك #-ق ١41  >52الشأن فقال ( سورة الرجن) من شأنه أن يغفر ذنيا
ته
حذئهيل
ان وعد ها]نوها قله فجىدد اناالالتسدالته تال اىلوح ال
ف ذوالجلال والاكرام  ذوالاستغناء المطلق والفضل العام  8فبأى بي كن
تكذبان  #مما ذكرنا قبل اى مننقاء الرب واشاء مالامخصى مما هو على صدد الفناء
رجة وفضلا اوما يترتب على افناء الكل اهلناعادة والماةالداعة والنعيم ذ يسئله

منفىالموات والارض  68ذانهم مفتقرون البه فذواتهم وضفات وسائر مايهمهم

||شرج 0ودع دم
١ ويضع آخرين وعناا
١ عيينةالدهرعنداللهيومان
| أحدهما اليوم الذى هو
||هدةالدنيا فشأنهفيهالامس

ويعن اهموالمراد بالسؤالماءدل عاللىحاجة انلحىصيل الى" نطقاكان اوغيره» 8كل | والنهىوالاحماءوالاماتة
نوم هوفىشأن  4كل وفت بحدث اممخاصا ونجدد ادوالا على ماسبق به قضاوؤه | والاعطاء والمنع والآخر
اولفحديث هنشأنه انيغفر ذنبا وبشرج كربا وبرفع قوما ويضع آخرين وهورد  /بوم انلهقافمةيفشهاالجزاء

يعنى ذاته والوجهيعيريه اعلنملة وفىالخاطب وجهان أحدهما اندكل واحد والممنى

:

والمساب ول

سق وجه ربك أما الانسانالسامع والوجه الثانى انه ختمل ان الخطاب مع النى لالد
اصللتدعليه وسام لإوذوالال #؛أىذوالعظمة والكبرياء وممناءالذىيحلهالموحدون

لت

ل

لاقضى نوم السبت شأنا

اعلنتشزبه خلقه وياإلاكرام “ أىالمكرملانبيللهوأوللله وجيع خلقه باطفه | وسألبءضالملوك وزيره
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من الا بداء
اه ا
ا
3
شى' ( 1د )١
ضزول ا :
ي
ك
أ
ك
ك
و
س
و
ل
م
ق
ت
ا
ل
م
ذ
ا
ب
و
ا
س
ق
ا
ع
ك
ر
ق
س
ة
م
س
ت
د
ع
ل
ل
ا
ك
ا
ر
و
ا
لاتماط واسكاة
لكا

سطفطماقاماعالاااستاتة

الاب

تالس

صف

ب

كار 0

١

0

.

:

.

|ظ

5
الله والاشائل للايغليهما لسهو والغفي
ة وهكدا تك دول فناى] لاء ر ع تكدران
 5فىبد كرهم
وو1يل نوم1ئذ المكذبين ْ ووهما « واقد حاءآل فراءون| ان:در ١ 6

الكفارالمعدودينقوم توح

وهود وصالح ولوطوآل

ه ٠ه

عذنكره للعل بانهاولى شلك علا كذيوا
ا

فرعون أى أهم خيرقوة

6

2

ياحتاتت

للف

الداعار م لايثااب  9مقتدر #ه لانتجزه ثنى” #9كفأارم © يا٠عثمرالعرب

انه والننا

 0خير من اواتكم  3اككناالشدو بنقوة وعدة امكوانة ودنا عندالله تعالى
 00أميكم براءة فاازر» ]أم اتزل  0م ف الكتىرالدعاوية ان من كفر منكم نهو

اقل كقرا وعنادائعى
اكنفاع مثل اولئكبل

0

1 00م شولون  43 00جاعة امس نا تمع  0مخصر 3

رك

داء لانغاباومتناصرين بنصر بعضنا بعضا والتوحيد
عنم
لصرا ن
امنت
شر منهم (أم لكمبراءة | ممتنع لاثرام او
اظيع #لإسهزمامع وبولونالدبر»ة اىالادبار وافراده لارادةالإنسلولان
الزير) أمأنزاتالبكم | على لف
يأأهل مكةبراءةفىالكتب
المتقدمة ان

من

كفر

كل أاحد نوك ديره وقد وفع ذلك نوم بدر وهوهندلائل النبوة وعنعرركى الله
ا

*

قوله عزوحل

يه واقد حاء آل فرءون

النذر  5يعنى ووسى

وهرون

علهما

من وكذب الرسل | الصلاة والسلام وقل النذر الآيات التى ألذرهمبها موسى كذءوا بآنإتنا |

فأمنتم بتلك البراءة ( أم
شولون ين جع )اعة

(نتصر )
أعرنا 00م

ممتنع لاترام وعم

(سيهزم اللجع) جم اهل

| لها #يمنى الآيات ا
لتسع  00فأخذناهم > 3أىبااءذاب  09أخذ عزيز مقتدريه

ا أى غااففانتقامه قادر 93اهلا كهم لاددة عا راد نمم خوفكقا مركدتقال

تعالى علهوأكفار]خاي

كه  5بدى قو روتأعد عن النان عات 2

شمتى مثل قوم بع وعاد وكود وتوم لوط وآل فرعون وهذا 2

انكار

كتب
7لسواباقوىه:نمو أم لكم براءة  يعنى املنعذاب © افلزىير 6#أاىلفى
ن يصببكم ا

مكة (وبواون الدير)اى |] أى42 9

الم الخالية

أمشولون 6هفاىكقار كد نحن جع 6

أى أمعنداثنا والعنت نحيد واحدة علىمنخالفنامنتصرون | |.

الادبار م قالوا كلوا أ ثمن عادانا ولم َل منتصرون اوافقة رؤس الآى ول معناه نحن كل |
واحد منا منتتصر كمانكاللهم عا ) أىكل واحدمنهم عالم ال اللهتعالى ل سجزم
 00الادبار فوخد لاحل رؤّسالاى |١
امع كيه اك مكل ا
اى مصرفون منهزمين
وقمل فىالافراد اشارة الى انهم فىالتواية والهزعة كنفس واحدة فلااخاف أخد
يعنى نوم بدر وهذه من

و(لقد جاء آل فرعون
التدر ) الى ,افرعدكون

كذرلجل واحد  22عن اتنعباس
كمفى
عن الهزعة ولاثبت أحد لاز<ف فه

قال قال رسولالله ضلىاله عليه بس لامر قىقة يوم ندرد اللهمالى أنشدك عهدك ١1

وقومه موسى وهرون (كذنوا ب ياانتانا كلها)التسع(تأختنام أحذ عن بن) خط تونبالمقوية

(ووعدل»

-

3

خةي(ر م نن أواتكم ) من الذين قصصنا علك(أءلك
)د وقالياأهل مك
مح
ارك
يكفا
(مقتدر)قادر بالعذاب( أ
نلزيحرا
براءة فىا
)ة فى االكلتبع ه
ثنراب( أشمواور 00
(هزم
منتصر ) متنع منالعذاب س
(ون المدبنوه)زمين ي#نى أوياأتجحهخلاءه ذم من قل بوم ددر وملهم هن هزم !
وميبدرول
امع)جم الكفار يو

71
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1نمه (تجيناعمابسر ا)لماندمحار واذا صرفهو شّالاقيته عر اذالقيّه فى#ر تومدوقلههما “محران ذالمحرالاعل
قبلانصداء الغسر,والآ خرعتد اتصداعه ( لعمة):عضولا أى انعاما ( منعندنا كدلك زى من شكر) أعمةاللهباعاله
وطاعته لولقد ار

حدما بالعدات (كعَاروا النذرة) فكذنوا بالنذر متنا كين

ول عليه السلام ا

اراد راوذوهعنضقه) طلبوا الفاحشة من أطافة (فطيننا ع )أعيناهم وقيلمسهناها وحءلناها كسائر الوحه
لابرى لها شق روى انهم لما عالموا باب لوط عليه السلام ايدخلوا قالت الملاتكة خلهم بدخلوا انارسل ربك ان
يصلوا الك فصفته ,حبريل ©-ة؟6 1ه

عليه السلام يجناحه س
(ورة التمر ؟ صفقة فتركهم يترددون ولا

باهم بدعر © ىمر وهو آخَرز الأدل او مدهرن هو أعمة من عندنا ه
انعاما هنا وهوءاة لممينا يهكذلك زى من شكر يه أعمتنا بالاغان والطاعة يو اقد

انذرهم * لوط هو بطشتنا  #اخذتنا بالعذاب و فقاروا بالنذر  5فكذبوا باانذر
معن طضيفه د #صدوا

مشا كين 0ولقد راودوء

قسمزادا وسواها كار الو جه رق

ا
|لفهور بهم دزا

اعيهم 3
ع

-

النهار (عداب مستقر)

صفقة ذاعاهم © فذوقوا عذالى ونذر كه فقلنالهم ذوقوا عللسىئأةالملائكة اوظاهر
أكازلا 4واقد  0بكرة  #*#وقرى” بكرة غيرمصروفة على ازالمرادبها اولمار
مويل مس عذاب مستقر 58؛تقر
سر

نااك أن للد كر فهل دك

وا شه

ناهر  4عق

و

١

كرر

من العذاب 0 0
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علمهم حيث نجبناهم

ذلك

نابت قداستقر عليهم الى
ان شضى عم الى عداب

فذو قوأ عذابى وير وإلقد
كل

قصةهةَاشعارا

الآخرة وفادة تكرير

بان كدت

(فدوقوا عذابى ور

لعمة من عند نا »داى حماناء تعمة مهنا
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فقلت لهم ذاقوا علىاًشاع

الملذئكة ( عداق ونذرا
واقد > جيم بكرة) اول

انهم للا دلوا داره  0صفةهم دبراسل

مممحتى اسطهم الىالنار

خرحهم لومل كر قوا)

.
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كذلك تحزى * #أى كاأنتمنا على آل لوط كذلك #زى

ولع لقد
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هل

من و حدالله لمسياه م المشمر كين

ف من شكر يهلكأن

وكذنوا  0ولهد راودوه

ول يصدقوا
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ان سل اليهم

علهم فقَاات

لاوط
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حبريل
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لن يصاو.ا

فتركهرعيا باذن الله بترددون

لايهتدون الى الات وا حر حهم اوط عا 30
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صير ناها كسار الوحه لابرى لهأدق رودل #شوالة أبصارهم فا بروا الرسل

يعنى ما| شرع به
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لوط
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بالعماة ) ولد
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خوفهم اوط

بطشتنا)
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اى حاءهم ونت
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أفضى هم

#مراحدوا بالرسل أى
كذيوا لوطا عا قاالهم
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الملا كة

)ولقدراودوهعنضفه)
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فَعَالوا  2راناهم دين دخلوا فاين ذهيوا ف روهم
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الدحر
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الدخول

دن

يجددوا عنك

أضيافه هل فطمسنا أعينهم » وذلكانهم لما قصدوا دار لوط عاللهوا اليابايدخلوا
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ك ( 0أن

ولقدأ ذرهم  4أ

لوط ف بطشتنا  6#يمنى أأخْذنا اياهم بالعقوبة فهقذاروا بالنذر  #أى شكوابالانذار
عن طيقه

مسسرر اباوههر انلك ؟ 5
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ماحم اقبيث
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دام موصو
ل بعداب الاخرة ١فدوقوا عذانى ل
ق ( فقات لهم ذوةقوا عدان وندر

متدذرى 05

أوط

فلم بؤءنوا

 0ولتقّد ا

آن ( 2

القّر

ن مدكر ) متعظ بتعظعاصنم قوم لوط فيترك المعصية

دن

القر 11

(الذك
ر) |الوزئير والقراءة

والكانة (فهل

ساك

ضبر)
تشر
عكل
لهاشربنوم وله شرببوم وقالينهم تغلببا للمقلاء (

ضور يضر القومااشرب نوماو#ض

الناقة وما ( فنادوا صاحبهم) قداربنسائف أ (11,-فتعاطى؟ )اا على تعاطى الاعس العظيم غير مكترث[ة
لرضاهم  1لآنه ع

(عقر ) الناقة اوتا الناقة فمقرها اوفتعاطى الس.ف وا عءاقال فعقروا الناقة فآىية 0
ف

ة
م(
عها
صنعقر
عمو نهم (فك ,فكان عداقى .ونذر انا أرسلنا علهم ) فىاليوم الرابع ه

(وا كهشم المحتظر ) الهشيم الدهير ابابا
السفلاكمان

المتكسرو اسار الذى عمل الظيرة وماتظر به

يدس يطول الزمان «الزء السابع والعشسرون ؛ونتوطؤه الهم -ز م1
5

1

1

أىالحظيرة (واقد را

القرآن للذكر فهل من
بالندذر انارسكنا

لتغليب العقااء كل

شرب

ير

قبط م وتهشم وققررأالحسن يافلمظاء

عتصر  43خضرءه صاححديةه فىنونته او ضر عنه غبره

تإؤننادوا صاحم  6قدار بن سالف احهر 'عود ف فتعاطى فمقر  5فاجترأ على
تعاطى قتلها فقتّلها اوفتءاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثى” كلف ف#كيف
#ونكانوا كيشم '
كآنعذاق ودر راكنا عله صية و 0

علم),

علىقوماوط (حاصبا) ريحا

الحنظر *#كالشعيراليابس المتكسرالذى نتهذه من همل الحظيرةلاجلها اوكالاشيش
صاحب

بفحالظاء اى كهشم

اللظيرة لماشيته فىالشتاء افر

رعم
محص بامجارة أىت ه

الياي سالذى ممه

(الا آل لوط) اهومن

الحظيرة اوالشعرالمذلها و8لقد يسسرنا القرآن للذكر فهل هنمدكر كذبت قوم
لوطبالنذر اناارسلنا عام خاصيار نحاحاصيا تخصم .بالخجارةاىترهيهم لوالاآلاوط

(كل شرب

عتضر) كل

تنته
ونبكا
ترهه
شارب ضور صاحبه | للمقلاء مكل شرب © أى نصيب منالماء  4#عتضر 4ه أى ض
فأخبره ,صالحفرضو ابذاك فاذا كان نومالناقة حضرت شرا واذاكان بومهم حضروا شرعم وقل
زعددرا عل ذلك زمانا يءنى ضرونالماء اذا غابت الناقة فاذاحاءت حضروا الابن  88فنادواصاحمم »
فغلب عاللسثقاء (فنادوا | ي#نى قدارين سااف هَلفتعاطى ” 2أى فتناول الناقة بسيفه  9فعقر * :يعنى الناقة
ع

صاحهم ُ ناد

وقدار  8سدذالفة
مارماها قصدم

لمك

 0دهر

قدار بسهم آخر (فعقر)
فقتلوا الناقة وقسووا لها

صعدةواحدة *
ككان عذابىونذر  6ثمبينعذاممفقالآءالى انأ سلناعل,
فف
يعنى صحة حبريل  8فكانوا كهشم الحتظر  #قال ابنعباس رضىالله عنهما هو
الرجل ظر لغفه حظيرة منالشر والشوك دون السماع فا سقط من ذلكفداسته
ربالى الذى شم حين تدرو الرياح والممنى انهم
| الثثم فهو الهشم وقل هو الثمال

اس

الشهيراذا بلى و#طم وقيل كااعظامالممرة الترقة وقيلهوالتراب

تنائر من المسائط هوقلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من هدكر  5قوله تهالى

معناو ونذر) | #وكذبت قوم لوط بالنذر انا أرسلنا علهم حاصيا  6يمنى الخصياء وهى الجارة

فانظر يامحد كيف كا
"الى دو مل الكت وقديكون الخاضب الراى فل هذا كرن ال  1ا
عذانى علم وك كان
ْ غلم عذابا محصههم أىبرهم بالخصارة ثاسمتثنى فقالتعالىل الاآل لوط يمنىلوطا
حال متدذرء 0نأشرم

 7نوا ( اناأرسلنا علي ضصة واحذة) أى صعة حبريل بالعذاب مدثلائة أ
نقل الثاقة (
ب

قما

اد داسته الم فىالحظيرة

(واشه)
(

ولد يسسرنا القرآن )

(لذكر ) لاعظة والحفظ والقراءة ( فهل من مدكر ) فهلمن متعظ فيتءظ عا صنعبقوم صالح فيترك
 0القرآن ل

المعصية ونقال فهل من طالب عل فبعان عليه (كذبت قوم لوط بالنذر ) اوطأأؤجلة الرسل ( انا أرسلنا )121

ع(لهم حاصبا ) جارة ا(لا آل لوط )ال عالى لوط وابثنيه زاعورا وريتا

1اقلوا أشرًا منا واحدا) انتصب بشراشعل لفسسره ( شعه ) تقديرء أنتبععر اءنا وا<ددا (انااذا افى لال وسغر)
!ف

1 3

دون

ان3 1 0002 0

و م3
من الملائكة وقَالءِ

دان 0

00

اذا كان ات

ارك

 7عليه 350نابم0

2ء رحلا 0
و  275انكار لانن  0الا
وقا ١

أو رادوا واحداهمن أفنامو ليسمن اشرفهم وافضلهم وبدلعليه قوله (أاق تار عليه من بخ0

أنزل عايهالوحى

بل هو

بطر

من

وفنا عن هو لق مله

كا

ق1/

1س

| والمواعظ او الرسل ف فقالوا أبشرامنا 

بالاختمار للاءوة (سورة

انقير

0

مجننا او من جلتنا لافضل له

عَلمَا وانتضايه شيل ششسره مابنده وقرى ارقمعلى الانتداء والاول اوجه
| للاستفهام هوكاحدا © منفردا  00اومنم

دون اشرافس«ىونتعه انا اذا

لفى ضلال وسعر © جع سعير كانم عكسوا عليه ةرواعاتلبىاءهم اياه مارتيه على
 0الكناك

راك اتباعهملوقتل ادر الحنون ومنه ناقة مسءورة 65 #3

شر 4

ْ والوجى 5عليه عن يننا وفنا من هو احق منه ذلك ا

ْجله بطره عاللىترقم علينا بادعاله هل عار غدا » عند نزولالمذاب عم اويوم
الق.امة  8مالنكذابالاشر  3الى  02لمر 1ا8لاسك و علناق وطلت
الناطل أصا ام منكذيهه وقراً ابنءاص و-جزة ورويسستعلون عاللىالتفات او
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” وريشا ذقال اناقدحئنا ؟من عند هذاالرحل

علمكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا ةلا أنترا عه بش قال درو !1مم ها
0

قال امجم شول و وكذا نحدتهم عا كال النى صلى الله عليه وسلم 8

عروةن جو
قال فهل و

 6ؤقَال أى قومألم ؛بالوالد قالىابلى قال 1ولسست ,اللودقالولوايل "
قالوا لاقالألستمرن

أ

شرت

مئل فلا بلدواعل
ككا
اهز ع

جتنكرباهلىوولدى ومنأطاعنى قالوابلى قال ذان هذاالرجلةدعرض عامك خطة
رشد ذاقلوهاودعونى آته قالوا  8-1فاناه تعمليكام النبىصل اللهعليدوسامفالا لنى

صلى اللهعله وسام تواهنقوله لديل فقَالعروة عندذلك باد نأك ان استأصات

قومك فهل “عمت يأخددنالغبر احتاح أصله قبلك وان تكنالاخرى

ذانىوالله

لارى وحوها وان ادق أشوابا م نالناس خليةا ان شروا ودعوك ؤقال له أوكر

رذىاللهعنهامضص بظراللات أن نفرعته -وندعه فقال منذا قالوا ا

|

قال '
”يل01ت3

أماوالذى نفسىسدهلولا يدلكعندى ولأجزك مالاجبتكةالوجءل يكامالنىصلالله
عليه وسلم فكلماكلمه أخذبلحيته والمغيرة بنشعبة قاتم على رأسالنى صلاللهعليه
وسلم ومعهالسيف وعله المذفر فكلماأهوى عروةسده الىلحدة رسول اللهصلالله '
ضرب بده بتصل السدف وقالاخر بدكلعينة و ال 0
عليه وسط م

عليه

ععردو اتدفتال منهذا قالوا المغيرة بن شعية فقال 1 18
وسامذرف

١

اقم فىغدرتك وكان الغيرة فدكعب 5وما فاىلاهلية فقتليهم ون أموالهم ثمحاء

فاسلم فقال النى صلٍالته عامه وسلم أماالاسلام فاقبل وأمالمال فلست منه فىشى'
ثمانزعروة جعل يرمق أعنهاب النى صلىالله عليه وسلم بعينه قال فوالته مانتتم
مت كف رجحل هفبدلك با وجهه
وسو نالك ملىالل عهليه وبعلم نخامة الاو
وحلده واذاأحابتدروا أمره واذاتوضا كادوا شتاوزعل وضوله واذاتكلم خفضوا -

أدواتم_عندء ومايحدون النظر اليه تعظيما له فرجع عروة الىأسحابه وقال أىقوم
والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قبصر وكسرى والتجمائى والله ان.رأيت

ملكايعظمه أصعابه مايءظ ,أعداب جادواعلدته ماتضمتخامةالاوقعت فىكفرجل ١
هم فدلك بوهجاهه وحلدء واذاأعسهرانتدروا أمره واذاتوضا كادوا قتتاون على |
ضوله واذاتكلم خفضوا أسواتم عنده ومايحدون النظر اليه تعظيماله وقدعرض

(علكم»

( سورة الفم)

4

افجسماثة الى الشدببة فعث رسولالله اصللله عليه وس خادبنارالال سسنر”
| فهزمهم حتى ادخُلهم حيطان مكة ثمعاد وقبل كان ذلك بوم الم واستشهديه على |
)ا
كن تحت خوة وهو ضحم اادللشؤزة تلت 31د ف وكانالله عا المملون:
|
وقرأً انوبكر بالياءقيةصير
ممقناتلمم الجاع لرسوله وكفهم ثانيا6
]| فهازبهم عليه فيز همالذينكر وا وذو  15اعلنمسعحد اكرام
وكانالله عا تعملون بصيرا *  #:قوله عزوجل  #همالذين

ْ من حت ظفزحم بهم

| كفرواوصدو؟ عن الحد اكرام :
 --ذكر صلح المدجة 75م

 ,وكان الله

عا تتملون

بصيرا ( وبالماء أنو9

روى الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن غخرمة وعسوان بن الحكم
سدق لكل ولحد مما حديث صاحبه قالاخرج رسولالله صلىالله عليه وسام
من المدينة عام الحدربية فى بضع عد  2كاة .من اعفاد بنك يارد ليقت

(همالذين غرواوصدوكم

عن المسعهد اكرام
( وكازالله عا تعماون )

اثالا وساق فعداسبسين ندنة والناش ستحكائة رعجل! وكانت بكدلئة | منرى الشحارة وغيره
عن عشرة شر  9ذا
من خزاعة بره عن

الحليفة ولد الهدى واشعره واحرم مما إعمرة وبعث عمناله ا

فراش

صلى اللهعليه وحم

وسارالنى

الاشطاط  0مامهن عسفان  4عنية | ضاعوقال

وقدجعوالك الاحايش

حدى

!فرشا

اذاكان

ا

وهم مقاتلو!ك وصادوك ءَنْ لنت فقَال

0

إعدير

جوعا ا
410

شد أشيزوا عل اناس ارون مال عل داع  0لذن عاو نو
فنصيهم ذان قعدوا قعدوا موتورين وان نحوا تكن عنقا قطعهاالته أوترون 0

اوالات الالريد قتا/أحدولا حربا فن صدناعنه .قاتلناه فقال ألوبكر يارسوالله
انما حت عامدا لهذالبيتلانريدقتال أحدولا حريا فتوحدله فن صدناعنه قاتلناء
.قال امضوا على اسمالته فنفدوا قال الننبى صلىالله عليه وسام ان خالدين الوايد
ميش طلبعة نخدوا داب العين فوالله ماشعربهم خالد دق اذاهو
بالغميم ففخل ر

بقترة اليش ذانطاق بركض تذيرا اقريش وسار النبى صبىالله عليه وسام حتى
اذاكان بالثنية التى مببط عل مها بركت راحلته فقال الناس حل<ل

فالحت

فقالوا خلات القصوا فقال النى صكلالله2ك وم باخاق ت اكوا بوباذااء
لها مخلق ولكن حيسها حابس الفيل ثمقال والذى نفسى بيده لاتدعوق قريش
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يآخقراكال للشمس والقمر القمران ولابى
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بكر وعر العمران وقيل أراد بالمشرقين مششرق الصداف ومثيرق الشتاء والقول
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(نذهينبك) أىتتوفينك

ٍالانكلول
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العمى ومن كان فىضلال د يعنىالكافر بن .اذين 'حقت  995العذاب أ
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من داوم

عليه ل( شرنه

الشطان

(وامم) اع

١

.

م
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* | غيره م أى الماثى وقربنه

بل »مق نعو مم عن الهدى ير 'ديد بون ام »»”تدون»
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الشباطين##ليصدو نهم
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عمعلىالهدى ز حى اذاحاا

وحدءوقرى_
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يلكطفررقوا عليه (لءلنا) لقارةالدنيا عندنا (لمنيكفر بالرجن لببونم سققا
وىا
ولولاكراهة ان يحتمءوا عل
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| ولا لتقصان فىالمةتر ثماله لا اعتراض الهم علينا فى ذلك ولاتصرف فكيف يكون

| التصرف فيا اهعولى منه #ورجة ربك  #هذه يمنى النبوة وماتبعها  8خيرما
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| وهزخرفا» وزنة عطف على ستفا اوذهيا عطف على محل من فضة  #وازكل |
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5

7

اس
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واحدة) على ملة واحدة هلةالكفر ط
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نجقز؟ ع ته عندابدّهعظيا(اهم إسورةالزخرف » م-#مونر جتر بك)اىا لنبوة
والهمزة للانكارالمستقل
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] والرسالة والمعنى انضانا إعضهم على بعض اشنا كذيك اصطفينا بالرس_الة من شما
تمقال الى ٠ورفمئنا إعضهم وق إءض

اكفار.مكة سكي

درحات

لمعن بعضهم اعض_ا

-

( إعوى |

أبصرف لهم بعضا ل
حو نجهم و الحجد موهم

ف مىهنهم ويتسروهم قّ

أشفالهم حتى بتعايشوا
ويصلوا الىمنافعهم هذا

)عنون
( قالوا هذا ي
)دب
الكتاب (مر ك

(وانايه)ممدعليهالسلام
والقرآن ( كافرون )
حداون( وقالوا ي)عنى

اوعد ن
(زل هذا القرآن على حلم

نألة,رنين عظم ) شول علىرحل

عظم

كالولئد اعلنلديرة وأبى مسعود الثقّى هالنقربتين منمكة والطائم ( هأم -#:دون ر-جتر يك) ينعبنىوةر ويككتاب
ريك فية-مونان6
بالمال والولد (فىاللك.وةالد 0 :فمنا بعضهم أوق إءضدرحات )
م(د
تولد
فضائل بالمال وال

إعضهم بقضا مخريا ) أئ منتذراحدما

وعد

كف كان عاقبةالمكذبين واذ لام لابه وقومه) أى واذكر اذاقانلت(ى را) أى1 0.
ا تقول رحل عدل ولاعكأ عدل وقوم عدل وا

إستوى قله الواحد والاثان والمع والمذكر واائنك
+طنط
ا

ؤداكت

تاغدل

استثناء منقطع كانه قال
لكنالذى فطرن ( انه

اكاضسن والمشترؤن ؛ عدل

#*-ر 4 4/2ه

(مما تعبدون الاالذى قطرد

| كفتكان عاقيةالمكذءبينن ©»ولاتكترث عكذيي لإواذقال اربراهم  6واذكر وقتقوله 
|

هذا ايروا كب  1عنالتقليد وعسكبالدلتل اوليقادوه انلميكن اهم,ددنالتقليد 

سيهدن ).شبتى على

فانه اشرف آيائهم #لابيه وقومه ابلرىاء مماتعبدون© بربى” من عبادتكماومعبوديكم 

الهداية(وجعلها )وجءل

ذلك استوىفيهالواحد والمتعدد والمذ كر والمؤنت»وقرئ' برب وبراء
ابه
وعت
مصدر ن

ابراهيم عليه السلام كلة

ى ازماتعاو العموغييهم
لل
عمتص
#طه استثناء منتقطع او
ىق
تلذى
رلاا
ظ ككرموكرام وا
التوحمد التى تكلم ب
٠والمكانوايعيدوزالتهوالاوثان اوصفةءلى انماموسوفة اى اتى براء منالهة.تعبدونها
اية اوسيهدىالى ماوراء ماهداتى'
وهى وله اننى براء ما غير الذى فطرنى ظوفانه سيهد ين » سياثيلتئىه عدلى
تعيدون إلا  2تطرى ال«يوهوجءاها  6وحعلابراهم عليها!لام اواللهكلةالتوحيد © كلةباقة فىعقبه *#

(كلة بائقة فىعقبه ) فى

د
ذريتهف ,بزل فم مندبو

ابل

ماشرك هنهم بدعاء من
المخقيف وفىعاقبه اى نين عقبه  #9لعلهم بر<ءون » برحع ن

(لعلايم

وحده ف بل متمت هؤلاء © هؤلاءالمماصر ين للرسول من قر يش ف ولام"0

)اعل هرأشراه

ب|المد فىالعمر والنعمة ؤاغتروا ذلك وانهمكوا فىالشهوات» وقرئ متعت بلقم علوانه

و دعوالى :سس حدده

نرحهون

فىذربته فكون فيهم ابدا من بوحدالله ويدعو الى توحيده وقرى” كلة وففعقبه على

تعالىاعترض نه على ذاته فى قوله وحعلها كلةباقية مبالغة فى تعميرهم وع ا

مهم زجع دعاءهن و <د

متهم والترجى لاراهم
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عق
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تهؤلاءو أبأءه
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اومين التوحد ا مي والآيات  #ولماحاءهم الحق  #لينههم غعفنلتهم
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لالمية فاعرا اليدرة
وشغلوا بالتتسعم واتهاع
ظوحيد التى تكلم سباوهى لاله الاالله «#كلة باقية فىعقبه» أى فىذرته فلايزال
الت
الشهوات وطاعةالشرطان
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حامى
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االلرسسلاالمة ع(اممعبهسيننمال)اوايضاتع
البينة و(لما حاءهم الحق

كف كانعاقةالمكدبين)
 0ع المكذبين الكت

اإدوئوك

فيهم من بو حدالله ثه_الى ودعو

الى بوحده  688لعلهم يرحتو

مالل

هنهم ابررجع بدعاء مونحدهاهم وقل لعل أهل  2شبعونهذا

حاءهم اق )أىالقرآن

( ورسول 2-4 ),عليه
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 2قأيه سه دين  0اى برشدنى المدشه  0وحعلها
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أى وحعل ابراهيمكلة

عاهم

ماكر كَّ

الدين وربرحعون

علية مئ الشسرأك ادي ترك اإراهم عليه الصلاة وااسلام  0لم هت

هؤلاء

| بعنى كفارمكة  8آوباءه 6 ,افلىدنيا بالمد فىالعمر والتعمة ولمأعاجلهم بالعقويةعلى
1ك
١
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سل الله عليه وسل

ج -الحق  #يىعانلقرآن وقبل الاسلام  9ورسول  4هو د
9
مين٠ع أ سين ا  ,الاحكام وق

يبن الرسالة و 5ضها عافعة
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درالاريك و  1ات وكان منحق هذا الانعام انيطيءوه فشعللوا بلكذبواوعصوا
ِ
٠
اعد

وهو  0دك  2وأا حاءهم أل

 #اعى القران,

والرسل (واذقال |واف لا)اذد(وقومه) حينحاء الهم( اننى براء مماتعيدون الاالذى 0

(قالوا»

ه وطاعته (وجعلها) يعنىاللااالهلله ( كلةبقابةة) نانتة( فىءتب
نعلى
دفظئ
الامعبودى الذى خلةتى (فانهءسهدنن) شمح
عكفرهم اللااىلهالاالله (ميتلعت )أخات لع لاه أهلمكة (وآآباءهم) ة
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سن القرآن أومنقبل قولهمهذا (هفهسرقبسهكون) آخذونءاملون وقيلفبهتقدم وتاخيرتقديرءأشهدوا خلقهم
أمآتيناهمكتابافيه انالملائكة اناثب(لقالوا )بللاحةلهم تسكون بها لامنحيث العيان ولامن<ديث العقل ولاهمن

حرث السمع الاقولهم ا(ناوجدنا آباءنا على أمة)علىدين فقلدناهم وهىمنالام ودوالقصد فالامة الطريقة اتلتؤىم
خضد( والأمل آثارهم ع تدون )الارف صلةلمهتدون أوهيا يران (وكذلك ماأررسلنا منقملك فىقريةم
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لانى صلى الله عليه و

ائا لقاصد ومنها الد.ن ف وكذلك ماارسلنا هنقبلك فى قرية مئ ندير الاقال مترفوها
1

بطر تنفلاحبون
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أدمرأرهم

ىق در 2:دن

ا نذير الاقال مترفوها  6أىأغنياؤها
ورؤساؤها ١ © اناوحدنا آناعلأم
ىة واناعلأ

ا آثارهم مقتدون « عد  8لاوا جنم يأهدى  64سين ك2
أ رساتم .د كافرون ددم
| وحدتمعليه آنا يمفأنوأن شباو  10الهو ١ع
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فانظار 1
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الاج معاهل العكاذ لنضاد بينالعبودية والولاد (أشهدوا خلقهم) وهدا بكمم إعتىاممنشولون ذلك منغيرا
فى

انيد قولهم الىع فان الله لميضطرهم المعم ذلك ولاتطرقوا اليهياستدلال ول أاحاطوا به عن جكممم فى ام شواوة
يضطرهمالىع! ذلك و لاتطر فوا اليه ناسسن ذال ولااحاطوانه عن اخ توح بالعل
ذلك منعيران الستمدادفولهما لىع فانالله

ولمجاهذوا
عنهاوهدا

<اقهم حتى

وعد

ن المشاهدة كع
برواء ٠

) وقالوا

ادنهم) الى شهدوا .ا

علىالملا 12من أنوثتهم (ويسئلون)

لوشاء الزون ماعيد باهم ( أى املائكة تعلقت  2:لد بظاهر هده إل ك 3فىاناللهتعالى ال 5

الكفر م الكافر واعالفاء الاعان فان الكفار ادعوا أن الله شاء هنهم الكفر وماشاء هنهم ترك عبادة الاصنام حيث قالوا 1
 00أوشاء هما رك
لوشاء الرجن مأعند ناه

عدادة الاصنام

كم

عن عبادمها ولاك

ا

متاعيادة الأصنام واههتعالى -

ردعليهم قولهم ( الجزاكءمس والشرون ) واعتقادهم بقوله -ز ”( -6 55مالهم بذلك) المقول (دنء لانهم /
الاخرصوة)أعيكذبوق

1

بشعلمم وهو ١ 109لكل ل

|كفرآخرتصينه مقالهمع

وا 1مهم على الله |

ومعنىالا يتعندنانم أرادوا

| اشقصهم رأا واخسهم صنقاء وقرئى عشدا وقرا التحازيان وان عام ويعةوب عند

بالمثدئة الرض-ا وقالوا

|عل اعشيل ز لفاهم» وقرئ انثا وهو  7-3المع3واشهدوا خلةهم #داحضروا خلق

اولمبرض بداك لعل

|  4آباهمفشاهدوهم انانا فان ذلك مما000

عقو يناأولنعنا عنعبادما

ْ ا

جسم لوم كم مرهوقرأنافم |

 1717071عدة يينهماو ستكتت |

' شهادتهم  #اشتهىدوا بها على الملائكة  #ويسألون » اى عنبا بوالقيامةو

معقهر وأضط,راد واذا "

ظ وعيده وقرى” سمكتب وستكتب باولياالءنونوشهادام وهىاناته جر وازلسنات" |

شءل ذلك فد ركّى ذلك

وهن الملائكة 0

فردالته تعالىعلي4م شوله

مالهم ذلك معنزالاية

قسأالةل©و«ا لوشاءالررحن ماعبدناهم © اى لوشاء عدم
والم
من

| عبادة الملائكة ماعند ناهم فاستدلوا شق مشيئة عد م العبادة على اسع اليي  0اوعلى '

أوةالواهذا القوالاستهزاء
لاجدا واعتقادا فاكذهم
اتلعلاهلى فيه وجلهم حيث
ل نمواا

حسها وذلك باطل  7المشيئة ترجح بض  00علق بنضعأمورا كان آؤينها
حسنا كان اوغيره ولذلك حملهم فقال «مالهم شلك منعل رك م الارصون 6ه

حاون تملا باطلا ويوزان تكون الاشارة الىاصل الدعوى كانهلمااددى وحوّه

فسادها وحكى شبهتهم المزيغة ننىانيكون لهمبها عر منطريق العقل ثممخز ره

عبرا عنه-م انط
استفهاماتكارأىلنشهدواذاك
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حعلوا الملائك
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التدتعالى  9وحعلواله منعباده جزأ  5متصل بقوله ولن سألتهم اىوقدجماوا له
بعد ذلك الاعتراف مزعباده ولدافقالوا الملاكة ينات الله واعله سماه جزأ ياسمى

ان ربى لغغور رحم وح

انقوما ركيواوةالواممان

الذى مرخلنا هذا الآابة بعض_الانه بضعة من الوالددلالة على اسث_الته على الواحد الحق فى ذاه وقرئ”
ويم رحل على باقة جز بعتين تاالنانسان لكفورهبين > ظاهر | لكفران ومن ذلك أسية الولد الىالله
تهخذ ماعخلق بوناتصفاك بالبنين كه
ميراأن
اتحق
لاتحرك هزالا فقال الى ظ تعالى لانها مفنرط الجمهل به وال
درن اليذه فسقط:منها

ف واناالى ربثلمتقلبون © أىلمنصرفون فالمعاد (( م ) عن ابنعر رضىالله عنهما

لوبتهاواندقتء نقد و يذجى

انرسولالله صاللىه عليه وسلم نكااذا استوى على بعيره جخاالراسفر جداللهتعالى

الايكون ركو الماقل

وسح وكير ثلاث ثمقال سعمان الذى مغرلناهذا وما ك_:اله مقرئين واناالى را

للتئزه والتلدذذ لبللاعتمار

ويتأمل عنده انه هالك
لا محالة

ومتقلذب إلا !

الله غير منفلت مقنضاله

لمنقلبون الالنهامنسألك فىسقرناالهبذراوالتقوى واملنعمل ماترضى اللهم هون ١
سقرنا هذا و|طوعنابعده الهمأ:ناتلصاحب فىالسفر والكليفة افلىاهل اللهم انى |
أعوذيك هن وعثاء السفروك بهالمنظطرو-وء المنقات ؤىالاهل والمال والولدواذارجع ا

(وحءلوا لدمنء بادمجزاً)

قالون وزادفون آنمْوتاسون عاءدونلرناحامدون قولهوعثاء السفريعنى تعبه وشدته ||
ومشقته وكابةالمنظر  2المنقاب الكابة الحزنوالمتقلب المرجع وذللف انيعود /
نسفره بحؤننا كئنا راتت ماحز نه اسل أمالك عنعلى بنرميعةقالشهدت ١

متصل شوله ولئن ساأمهم

أى ولئنسام ءعن خالق
اتمواتو الارض لعترؤن

 8أبىطالب رضىالله تعالى عنه وقدأتى بدابة ليركيها فلا وضع رجلهفالركاب |

ملك
نه وقدحماوا لك م ذ

ته -هان الذىسر لناهذا وما كناله مقرنين
با
الاك سن 5د قباسلم الله فلااستوى علىظلهرخهادقال
أى قالواالملاكناتالله واناالى رينا لمنقليون ثمقال المدلته ثلاث مات ثمقال اللهأكبرئلاث عسات ثقمال |

سمحانك انى ظلمت نفسى فاغفرلى فانه لايغفر الذنوب الاأنت ثمهك فقلت
يأأميرالمؤمنين بضمحكك قالرأيت رسول الله اصللله عليه وسلم فكءالفعات فقلت

داوم جززألهوبمضأمنه

كبكواشنا

لوالدء

حر أأنوبكر وجادزان

ا

الإاتعان الكووار مين)

| انه لايغفرالذنوب غيرك أخرجه الترمذى وقالحديث حسن غريب  #4قوله تعالى
|  8وجعلوا له منعبادهحزأً  5ولداوهوقولهم الملائكة بناتالله لانالوادجزء |

كن

لطاع

جدود,

لان نسبة الولد اليمكفر

الاك ومعنى حواعنا عدوا و |

صراان كله
واللكافلركف
بكلات

فدق
االخ
(أء
؟
ا
ف
بل
وأص النن) أ

يارسولالله

]2

ضوكت

قالانر بك لمت

هن عبده

و أن 1ل شان

اذاقال رب

لكفورمبين

عدرل ذنوبى

أى 0

انعاللهتعالىعله  0أماتخذماخلق نات  #هذا تفي الا ر
ك وتوبم
بخقولأتذربم

| لنفسه البنات  وأصفاكم » أى المع  9بالبنين

توليك  :للا نكار يملا لهم ,ولام ن شام حدث ادعوا انه احثار لنفسه الممزلة الادنىو اهم

مطردينمالكين (وانا الورنا

لدم مون ( را<عون

0
قالو|الملهء كنات

0

( واذا ©

بعدالاوت (وحعلو ا)وصفوا ١ددنععماده )يعن الملائكة(ج5,

ولدا

علود ريلب ارالك( أماتخذ )اختار
 0بلا

باد
ا أىئ هوضع قرار (وجءل لكرفيها سبلا ) طرقا ( لملكم تبتدون ) لكىتم,تدوا فىأسفارك ( والذى نزل املنمعاء
ماء بقدر)عقدار تسامعهالمبادويحتاج اليهالبلاد(فائقس نا)فاحييناء_دولاملنمغابةالىالاخبارلعلم المخاطب بالمراد ( بهبادة
 5ما) يمينا (كدلك مرحون ) من قور اشر دوزيزة وعلىولاوقف عاللىءليم لانالذىصفتهوةدوقف

هعألبوحاتمع ىتقديرهوالذى لانهذه الاوصاف ليست منمقول الكفار لانمهم يتكرون الاخراج نا
ملقبور فكيف
شولون كذلك تخْرجون بلالآآاية ححة عليهم فى اتكاو البعث (والذى خلق الازواج )الاسناف ك(لها وجعل
ا
|لى املنفلك والانمام ماتركبون) حؤز م4 92ه أى تركيونه ل سورة الزخرف 4بركابلوافىاافلكوركبوا

سىر اول  1الانسام قاب التسدى
مدوااال
ف|#يوجهملالسكلا تسلكوتهاف مللكتهتدون 4لج تهت
حكيةالصانعبالنظار فىذلك شِِوالذىنزليمن العماء ماء شدر #

بفيرواسطة لقونه على

عقدار شفع ولايضر المدى بواسطة ف
املالغعانءهوت ذكيرءلانالبلدة عمنى املد والمكان ف كذلك » /
«9فانشسر ناءهبلدة ميا #
تركبونه (لتستوواعلى

«ثل ذلك الانشار ف رتحخجون © نتمرون منقبورك وقراً ابن عاص وجزة والكدانى '
ا ١نخرح<ون يفماناه وضمالراء والذى خلق الازواج كلها  #اصناف الخلوقات

| فوو<ءل لكم هن الفلك والانعام ماتركبون  6ماتركونه على تغليب المتعدى بنفسه

ظهوره) على ظهور
مائرك.ونه وه_والف_لك

والانعام  2تذكروا)

| المتعدى بغيره اذيقال ركيتالدابة واركليتسففينة اوالخلوق لاركوب على المصنوعله شلوبكم ( نعمة ركم اذا

 ١ا اوااغالب علىالنادروإذلك قال © لنستوواعلى ظهوره  :اى ظهور ماتركبون وجمه

| للمنى و تثذمكروا نعمة ربكماذااستويتم عليه تذكروها بقلوبكم معترفين بواحامدين
| علما #وتقولوا محان الذى “محرلنا هذا وماك_:اله مقرنين © «طرةين من اترن

استوينم عامه ولة_ولوا (

بالستتكم س
(هان الذى
مراغنا ه_ذا )ذلل2ا

ا الثى”اذا اطاقهواصله وحده قرذتداالصعب لكر نقرينةالضءيف وقرى'بالتديد ٠ هاذلامركوب (وما كتاله
ش

 ١والممنىواحد وعنة عايه الصلاة والسلام اهكان اذا ا

رحله ف الركاب قال سم الله

مقرنين ( مطرةين شال

 | ٠فاذا استوى على الدابةقال الخدههعلى كحلال ان الذى مر انا هذا الىقوله

أقرن الث“ اذا أطائة

راحة الصى فلذلك بممىالارض مهادا لكثرة مافيها منالراحة الاق © وحءل
| الى فيهاسيلا » أىطرا © املكم متدون» إمنى الىمقاصد فىأسفارك «والذى
] نزل منالسعاء ماءندر » أىنقدرحاحانكماليه لاىاانزل على قومنوح حتىأهلكيم

و حقيقةأقر نه وحدءقر نه

|  8فانثسرنابه كه أى بالمطر ط بلدة متا
ا « كذرك ر<ون

 7أئهن قبور

أى كاأحيينا هذه البلدة المبتة بالمطر

أحياء  9والذى حَاقٌ الازواج كلها 5 4

ا الاصناف والانواع كلها آل انكل ماسوىالله تعالى فهوزوج وهواافرد لزه عن

! الاضداد والانداد والزوحية  88وحءل لم هالنفلك والانعام ماتركبون » يعنى
فىاابروااعحر  #لنستووا علىظهوره  6أىعل ظهور الفلك والانمام ب مد كروا نعمة

ربكم اذا استويتم عليه #يمنى بشصيرالمركب فىالبر والمر وتقواوا سمحان الذى

عضر لناهذا » أىذال ناهذا © وماكتاله مقرئين  مأطى.ةينوقيل ضابطين
2

لانالصءبلايكون قرشئة

فراشالوجعللكفرياسبلا)
طمرةا
دلك
ت(ام
ون) لكي
(الذى
ممتدوا بااطرق و
 1من السعاءماء ) مطرا

(شدر) معلوم با لزان

(فأنشر نانه) أحبينابالمطر
(بلدة ميتا) مكانا لانيات
فبه (كذلك ( هكذا

(تخرجون ) تحيون وتخرجون هن القبور ما أحيينا الارض بالمطر (والذى خاق الازواج ) الاصناف( كلها)
الذكر والانثى ( و<ءل لكم )وخاق

كم ( منالفلك )يمنىالسفن رف(اولاعلانعام) يعنى الابل ( ماتركيون ) الذى

تركيو نعليه (لنستووا علىظهوره )ظهورالانعام يعنىالابل (ثمنذكروا أعمة ربكم) بسويرها ( اذا استويتمعليهعل

ظهورها ومصرها لكم(وتقولوا سهان الذى ممرانا هذا ) الابل (وماكنالدمقرنين)

عتكرو#وزانيكونمصدرا عالىلخصلادفرلانه قالضر بتعنه أى أعر تعنهكذاقالهالفراء (الكم( لانكتممدى
وجزة وهومن بابلتمرط الذىيصدرمن المدلبصة الام المقمةقلثبوتّهكاشولالاجيران كنتعاتلكفوفنىحت وهوعاام

بدلك ( 3قومامسرف١ين ) (الجزءام:اهس والعشرون! 4م«فرطين .فى حا ١75 4
 ١و

او

 5دن نى ق

وهو فى الأقيقة علة مقتضية لترك الاعىاضعنهم وقرنافعوجزة والكسائى انبالكسر
على ان الخملة شرطية عخرحة لاحصقق عترج المتكوك اسمجهالا لهم وماقبلها دليل
الجزاء  وكارس لنا مننى فالىاولين ومايأتيهم مننى الاكانوا به يستهزؤن »
تسليةلر -ولالله اصللله عليه وس عناستهزاء قومه ظو ذاهلكنا اشد منهم بطشا ينه

الرسلأرساناالىكن دبك

(ومااتهم مكنناىناولا

ال يجترزن )لاله

حال ماضة مشورة أى
كانوا علىذلك وهدهتسامة

أ م نالقوم الممسرفين اند صرف

|
0

عن اسهزاء قوهه

5

( فاهلكنا شدمنم بطشا)

المرسولالله صلى اللهعليه
ابره عمم( ومعى

مثل الاواين © وساف فىالقرآن قصتهم  3العجببة وفيه وعدلارسول ووعيدلهم  6عثل

ماجرى على الاولين ©«ولأُن اليم مخناق السعوات والارض ايقولن خُلقهن |

مسر فين 5والمعنى لانفعل ذلك قال قتادة والله لوكان هذا القرآن رفم حين رده

افلىقر آن فىغير موضع
0

المطاب عذهم الىارس دول يرا عنهم ُِومضى

العزيز العلمم © اعسله لازم مقولهم اومادل عليه اجالا اقيم مقامه تقريرا لالزام |
الجحة عليهم فكانهم قالوا التهدما كي عنهم فى مواضم آخر وهو الذى مصنفته ١
ماسرد هانلصفات ومحوز انيكون مقولهم ومابعده استكئناف ا#لذى جمل لكم |
الارض مهدا  #فتستقرون فبها وقراً غير الكو فنين مهاذا باللاف
أسرقم فىكفرك وتركتم الاعان وهوقواهتعالى  أنكتتم © أى لانكتم توما

عرعز والتم_ير للسسرفين

ل

.

الجهالة محاوزين الحدفالضلالة .

انال الكقاتن على انتهم ليفهموه « ا نكتتم قومامسر فين» اىلان كتتم

الاولين ( أى كتير من

8.

 551هده الآامة لهلكوا ولكزالله عنْوحل عاكبهانك وكرمه ورجتهفكررءعاهم

قصهم وحالهم

مسار المثل وهذا وعد

ارم صكاين أىمعرضين
يذك
امب
| عششرين سنة أوماشاءالته وقيل معناه أفنضرب عتك
| عتكم وقبل معناه أفنطوى الذكرعتكم ليا فلاتدعون ولاتوعظون وقيل أفنت ركم

لرسولالله صل الله عليه

ننى
| فلا نعاتكم على كفرم  #وك أرسلنا مانلناىفوىلين وما يأنّهم ه

سا 0

أ

|

الا كانوا به يستهزؤن  *#يعنى كسهزاء قومك بك وفيه تسلية |

وسلم ووعيداهم (واكن

ا للنبى صلى الله علية و--لم  0كك

خلق الكءوات والارض

 2وهعى

أشدمنم بطشًا  43أى أقوى دن قومك قوة

مل الاولين « أى صم والمعنئى ان الفثار قرش كلكرا

ىَّالكفر

والتكديب مسللاك دن كان قبلهم فلوزر وا انييزل م هيل مائزل بالاولين م نالخزى

العديم الذى جءل لكر
ا-موات والارض ليقولن خلاقهن المزيز العايم © يعنىانهمأقروا باناللهتعالى
الاررض مهدا ))كوكفوىفوىءوًعيره | قخال
3

والعقوبة  0قولهعنْوحل  2وان سااعم  751اىوللن ناا

باد قومك م من

| م ولا ) انكنتم

| حلقهما وأئروا بعز به وعله وهم اقرارهم بدلك عدوا غيدهوأتكروا ودره على

قوما مسرفين )بانكنتم

البعث لقرط جهلهم ثمامد تعالى دالاءلى نفسه د كرهصنوعاته فقالتءالى  8الذى

ٌ

٠.

2

-

َه

.٠

.٠

ع

5

-

عرش لل |جل لك الارضمهدا سناء واتفتساكنة اتلاكنتفاع باوماكانالمهدموضع

قوما مشركين لاتؤمنون

نى)قبلكيايد(فالاولين) ف الائمالماضيةقد عطناانمملايقمنون ف نتدكهم بلآكتاب ولارسول(و مايأنيهم) ( راحة »

أى الاولين ( مننىالاكانوايه) بالنى (يستمزؤن)مزوؤنبااتى( فأهلكن أشدممم)من أهل مكة(بطشا)توة ومنعة(وعضى
ءقوات والارضليقوان) كفار
سخل
لمن
اة(
ا“للاولن) له إلاد لينيلاهذاب عندتكذ ممالسرل(و ننسالنه)مكفار مك

(مخكلقهنااءزيز) فىملك وساطانه( العليم )بتدبيره وعذلقهفقال اللءنتمخلق ( الذىحعل

لكمالارض مهدا )

بلدسيعة  000عليه والميينالبين
لا
) انار  1قر آناعىبا )جوابلاقم وهومن اةلااعان
اللدن ازول علمم لانه باهموأ الءأو لواضعللمتدبرين أوالذى أبانطرق الهدىمن طرقار]الل" وأباركل مانحتاج

[الثالامة فىأواب الديانة ا(مل 8تعقلون ) لكي تفهموامعانيه و(انه فىأم الكتاب لدنا ) وان القرآنمثرت
 :عنداللهفىالوح الحفوظاد ا
|

6 2174+ه قرآن .د(فؤى
سلو
وحرةا لشورى /نو ون و سعى أ املكتابلانهالاص

انا حملئاء  0عبش  440اقم0

لا

 ١الذىأ”بتتقه اكيت

عل  8 1قرآ تاعسنيا  1من لدبدائم |

ْ

والمقسم عليه كقول الى عام

فته قل ولتارج 1

|| الكتابيكسزالالفا 1

يض
ىها
ع ان
ااياك
ونن

واعل اقسام الله بالاشياء استشهاد عا فيها من الدلالة على المقسم عليه وان كن ١ وحجزة (لملى) خبدانأى

ىائكاو بين دري ١ فأعطيقات البلاغةأو
منحيث انه مز عظم هبين طرق الهدى وماة-اج اله افلدي
ندل على انه تعالى صيره كذلك هفلعلكم تعقلون :6لكى تفهموا ممانيه #وانه ١ # رفع الشان فى الكتب
 0ممصزامن بدنها(حكم
عطف على اناه فىام الكتساب  افلىاوح الحفوظ فانه اصل الكتب السماوية )
اكلمةغة باعتا
و 51ره والكسا امالكتاببالككسر 0 9ع عندنامن التغبير «اعلى ] 6ذو ب ح
رفيع َك  0قَّلك الكويه معوز|ا م ن ينها #حكم  2ذو حكية بالغة اومحكم اعكرالذكر)أً تنمحىعتكمالذكر
لاسن

وها خيران لان وى اماللتاب  0عاق
غيره و

سبرل لجاز
" "5ونذودهعتكم على

بعلى واللام لاعن اوحال هلله

ولدينا بدل منه اوحال منام الكتاب #ا4فنضرب عنكم الذكر صفسا ي افنذوده هقونلهمضربالغرائبءعن

ونبعده عنكم مجاز من قولهم ضرب الغرائب عن الموض قال طرفة
اضرب

عنك

المعوم طارقها * ضر بك بالسدف قوس

والفاء للعطف عق

| الحوض

| عذوف تقديره أمملم

الفرس

را

والفاء للعطفعلى دوفيعنى انهملكمفنضر بعكم اأزكر وصفصامصدرءن غيرلفظدفان | فنضر بعلكمامك

0
عمين واصلهانتولىالشى”' صفصةءنقك | لانيكو
ئنى
اعم
تححمةالذكرعنهم اع اض اوهفءوللهاو حصال
وقبل انه عدنى الجانب فنكون ظرفا ويؤيده اندقر ى“صفسا رالظموحبنئذحتملان يكون | ماقدم من الزالاهلكتاب

تحذفيف صفم جع صفوح عمنى صائكدين والمراد اثكار انيكون الام على خلاف  1ومجءاهقلرآم نعاعقنلوه
الفدى مطنرق الضلالةوأبانما
نحتاجاليه الامة من الشسريمةوقل المبين يمنىالواضم | وأيعلوا .عواحبه (صفسا)
٠

للمتدبرين وجوابالقسمظ اناجدلناء © أصيرنا عذا الكتاماعنا قل بثاه ا

قل “عيئاه وقدل وصفناه وقيل أنزاناهمهقرأ تاعسبرا 5م تعقلون  5يعفى معائيه 1
4أعقااىا قال ان
الكتاى 1
مم
وأحكامه ده 0 0يعنى اله4 0ه ها

> أى  83اا3
 2 0لدينا
نهدتقرأوانه فا
عند

اللوح الحدويك  0لعلى حك

ا

 443أخير ع"نشرفه وعلو هرك 4

مدت00

0

ا:
لن
عد موحي وعسكك عن عى::اابنزازلال االلققر
اتات
فرأآ
ففنترك ء
هالحاءوايموالكتاب
ب ب
الطواام» وشال قدم أقسم

ا آناعزني)عل 2

امم

:

0

'

010065

| اءركثن أىبينقال

دا
ال
23ت
سا 1
ين
لت م
ولا

المين بالحلال وكرام

ع

ا

والزاءا ١لححعةبه اءراضا

والمعنى اناكمل

عكيم
 7أعدفيعشريف وقبلعلىع ل جي اعلكتا ح

اذا

ا
ا 000

7

 3 7الفساد والبطلان  #قولهتءالى وه ليب عنكم كك 6

 ١عم ضص

صق5

ع عءدمه

الايلقوممكل ماحواة1

وذاالطير يسرىوال1ههوم

والاعس والهى زان <ملناء) قلثامووضعناء

 00ن( 3تعرا القرآن مناا و در والاص

بالحلال و الراء( أفنضر ب عتكملزي 0فترفعفمءعكمعد الرعل 2 7 0

 6قاد

اليهااءةل و بعضع االط,راوقالغا قعنىبه ماالطريق اليهاسعم دونااءقل ان

( لوا

حثناء) أىالكتاب

رامن 0

تبدى )لتدعو وقرئ”به
ا(لى صراط مستقيم )
الاسلام ( صراطالله )

الاالسهم 1 .غ

 40عدى

نه م

قن
دههع < ىكدبه لمر ١:

.

م ن نشاء م عن ممادنا تل .

0
و 8-والاعان  #نور
1
حا ناه6ل  .ا ١

1 4 00
(لذى لدمافىالسموات ||
بدل ا
هوالا لام وئرى ا
ومافىالارض ).ملكاوملكا

قّ لاقول والنظار قنك

الد بثالله  0#9الله0بدلمن الاول « اانه

مافىالسعوات ومافىالارض *#خاتا وملكا © الا الىالله تصيرالامور » بارتفاع |

(ألاالىالله تصيرالاهور)

هووعيد م

5

لوسائط والتعاقات وفيه وعد ووعبدالطيءين والجرمين » عن النى صلىالله عليه

ووعد

ونا .من قرا ج عس_قكان يمن يصلى عليه الملاتكة ويستغفرون له ويسترجون له أ
يرق

ا ونأية 1

سوزة الرغرق مكة وقيل الأقول واسال

|

2-2-2

--جا من ارسلنا الا يه وامها تسع وعانوناية )دم

ف بسم اللهالرجنال رحيم »»

ظ

 .-_-مسيم العمأل رمن الر حبثرد

 0والكتاب المبين)
ماالكتات المبين وهو
ب
0ن7وحءعل قواه
القر

|اش اقهم أعنلالىانبياء قبل النبوةكانوامؤمنين فقيل مناه ما كنت تدرىقبل الوحى
شرائع الاعان ومعالمهوقالحد بناممق عناءنخزعة الاعان فىهذا الموضع الصلاة |

الىالتوحيد(ولكن جعلناء)
قلناميدنى القرآن ١نورا)

ساناللاس والهىوالخلال

أ

لك بعاعانكميعنىصلاتكم ولمبرديه الاعان الذى هوالاةرار بالله
دلئله وماكناش
تعالى لانالنى صاللىله عليهكاونسقبل النبوة بوحدالله تعالى وج وثقروسغض
اللا ت والءعزى ولايا كلماذح على النصب وكان معبك على دينابراهيم عليه الضلاة

والحرام والحى والياطل

كن حملناء نورا  6قالابن
ل8
وله
2و ولمتبينله شرائعدبنه الابعد الوجى ال
سدن الاعان وقيلالقر آن لانه رتدىءه من الضلالة وهوقوله تعالى #8جدى.ه
ي

(+دىبه) بالقرآن ( من

ا

( منعبادناوانك لتمدى )

ا من نشاء ه ,عه اا ولك

نشاء) مكنان أهلالذلك
لدعو( الىصراطمستقم)
د بن مسلدة.

ق
7-0

(صراط

اله )(ديانالللذهىله ما
الموات ومافىيالارض )
من كلق (ألاال اىلله تصير
الآادور ( عواقفب الأهور

ت اك
اشر
ققال ن

لك دم

| الاسلام هيصراطالته » يعنىد.الله الذى  0لعبادء  88الذىله م|افاىسعوات

| ومافىالارض ألاالىالله تصيرالامور  #يمنى أمور الكلائق افلآخرة فيثيبالحسن
| ويعافبت للد والله سعانه وتعالى أعرعراده ا كاترابه

مجيج تفسير سورة الزخرف وهىمكة وهىنسم ومانون دم 0
 1 0وتماتمائة وثلاث وثلاثون كلةوثلاثة دم
 0-0يك لقان حرف 5
7

التى ذكر فا الزخرف

وهى كلها مكية آيالهاسيع
وكانونآية وكلاتها 0

عدي

1 1
له

110صراط مستقيم » يعنى الىدين

|#ولهعنوجل

ظ

للحم

ف  +والكتاب الممين أ 80بساملكتاب وهوالترآن الذى أبانطر

وثلاثة وهثلاثون وحروفها ثلانة آلاف وأر بعمائةةحرف كس

6

 0الهدى 1

موالهوكاءن أىبين (( لكات ١
قجض)ىيق
وباسناده عن|بنعياس فىةولهتعالى (
 2بسماللاهلراحجلنرحيم
شول واقم بالكتاب ل هلال والحرام

1دمن 1اءحجاب)أى بسعكلاما من التّهكى] عمهومى عليهالسلام منغيرانببصر السامع يمكنلمة ولدسالراد

لللاهن تلعااليىجوز عليه مايجو ا لجاب ولكال
يمحعجابالل تهعاالى
نمراديه انالسامع تححوبءنالرؤية
والدنا(أوير
س
ل
م
أ
ى
ل
ك
ا
)
ف
و
ح
)
أ
ى
ا
ل
م
ل
ك
ا
ل
ي
ه
و
ق
ب
ل
و
ب
ح
ر
ا
أ
و
ا
ل
ا
ى
ل
ر
س
ل
ب
و
ا
سطة الملائكة
أوشل رسولاائ نيبا مكالم أئمالاساءعقاً اسنتهم ووحيا وانيرسل مصدران واقعانموقاقملمحاللانأن برسل فىهمنى
ارسالاومنوراء حاب ظارف ١
:4
ه؛

1لل

كنوه االو رى؟ وعلىحنوم والتقديروما

موحات متعاقية وهومايم المتاقديه كاروف
حىديث المدراج وماوعديدقات
28

1

و
م ن000
نهم اتفق للوسى قىطوى والطور لكن عطف ووله  9اومن وراء
ا
| اومسرسلاو وز اأنيكون

حاب  #عليه مخصه بالاول فالآية دليل على <واز الرؤية لاعلى امنا عها وقبل |

المءنى وماكان انذر أن

المراديه الالهام والالقاء فىالروع اوالوحى المأزل بد
االل
لك ا
رلى
سل فيكورن
ااد قوله ١ يكلمهالله الابإن بوحىأو
« اوب
رسلرسولا فيوجىباذنه ما
ايشواءب#
رسل اليه  0فيبلغ وحره كاه وعلى ١ اندمع

الاولالمراد با
لرسولالملك الموجىالىالرسول ووحيا عاعطفعايه منتتصببالمصدرلان

! أو |عل

ا

رسولاوعو

نموراه ا ب
ب صفة كلا
م محذوف والارسال نوع م نالكلام ووز ان يكون وحيا ١ اد طلل 0 3

رشعل مصدرينا

احيال زكرا نافع0050

* انه على «7عن صفات | غلوين 6 9

٠ بفعل0

ل

ِْ 0 85رقماقم

اه ١ على ل
تار :وبتط امااعبانا وامامناقؤراه  0 3ذلك اك اليك 58ا(نها  ( 2مايشاه)

هن اانا 3م 0

الاك

و 5

0

أوهويرسل

دقلحبريل والمعنى

تلوس (انتعل )اع

اوتى رماكنتسرىماإلكتاب ولاالاعان #انىةبلالوحوهو | فلاعانع( حكيم ) مصيب

انكنت تيا ماكلمة هوسى صلىالله لا رضوالة قال لمنظر موسى الىالله | ف  7لو افعالفهلا يمارض

تعاق فاتك الله تعالى وكماا
ن ليقسر أن مكلمه اللهالاوحيا أى نوحى اليه فىالمنام أ (مذث) أىي أوحنا
أوبإلالهامكارأىابراهيم ف :!1نام انشع ولده و
هووجى وكاالهمت أمموسى أنتقذفه |ا|ل اىلرسلقبلك وكاوصفنالك

| فىالعر
فةأوومانلوسرلااءم حأاوببرش* أى-.مم هكلام منوراء جاب ولابراء كاكامدست ||(أوحينا اابك) احاء
أ عليه ا
ل
ص
ل
ا
ل
ر
س
و
ل
ا
»
#
ي
ع
ن
ى
ا
م
ل
ن
م
ل
ا
ل
ك
ا
ة
م
ا
ج
ب
د
أ
ي
و
ل
غ
ي
د
ف
,
ي
و
|
ك
|
ذ
ل
ك
(
ر
و
ح
ا نأ
معسنا)
باذنه مايشاء  #الي ذلك الرسول إلىالول النه باالذله مايشاء وزهدة الاية || رين أو اله لآن

محواة على اندلايكام بشسراالامن وراء احلادبن
فما وياتىبيان هذه المسئلة انشاءالله || الى حرونيهفديئهم
سر المي 9الدعلى أى
©عنصفات الخاوةين فلوحكم »أىفجيع أفمالهانما المسد ارو (ا
قوله ع
ونجل ف
وكذلك »*أى وكأ وحيناال سائررسانا 5أو.-االشروحا |كين يدرئ) اكز اا

امنا ككقال ايعان  0:وةقبل قنرال
أان.ه حماة الارواح رةه وثيل ]| مانلكاف فىالبك (ما

ظ

 08ناكنت نشرى ت
4أ
اىلز فا بالكتاب ين القرآن « ولا | الكتاب) القرآن (ولا
الاعان ا©لختاف العلاءفىهذءالا
سإ

الاعان)أ شرك

الاعان بالكتاب لانهاذاكانل .
ا»ابانالكتاب ينزل عا  5نعالماشلك الكتاب وق-ل الاغانيتناولأشياء بعضهاالطريق

(أوءنوراءهاب)سترها ك مو
لسى عليه السلام١أوبرسلرسولا(جبريل يأ 4الىيدعليدااسلا( فيوحى باذنه )
ع

(مايشاء ( الذى شاء من الام والنهى (اندعلى )أعلىك0

(.أوحينااليك روحا م نأعسنا)يمنى جبريلبالقرآن (مااتوي 1:
مسن قراءة الق رآن قبلالقرآن (ولاالاغان) ولاالدعوة

0ك م( 1

و قضاله ( وكذيك (هكذا

)انتيل وول جدعليكوما كنت

مو سوم بكفران النعكاقالانالانسان لظلومكفار والكفور البليغالكفران والمعنى أنهي كرالبلاءوشى العروية
ليدسيهكافر باللّهتعالى (لله ار والارض حاق مايشاء جبلمن يشاء |!
قبل أرندءه#كغراناا:عمةوقيل ار
دان ا كورأويزوجهم) أ شرم (ذكر انا واناثاوعل هينشاء عقيما) لمادّكر اذاقةالانسانالرجة واصاء

م

بضدهاام غذلك أنن لهتعالىاملكونه

التعحتواللام كت

”,ب لعياده منالاولاد مايشاءفخص يعضابالاناث
أرا.وم

ءشسرون) بااصنفين جعا حرم ١ه وحمل البعض عقيماو العقمااتى لاتلد
وبعضا بالذكرور وبءضا (الجزءاواالمس
وكذإلكر<لعةماذا كان -

 :الثانية للدلالة على ان هذا الجنس موسوم بكفران الأعمد « لله ملك الموات
6
لان ولدهوقدمالاناثأو لاعلاى|
والارض ف4لدان قم ل|نعمةو البايةيكيشفاء م#اميلشقاءيهب من يشاء اننا ويهب
الذكورلانسياق الكلام ١
ل نيشاءالذكور #ه منغيرازوم ومحال اءتراض #واويزوجهم ذكراناوانانا وجعل يهشناء
اشاء هلامنكنادةه
أندفاعل م ن

عقا © بدل من لق بدل البعض والمءنى مجعل احوال ااعباد افلىاولاد #تلفة على
مقتضى المشدئة لفيببعضاماصنفا واحدامن ذكر اوائثىاوالصنفين جيءا ويعقمآخرن
واعل تقديم الاناث لانها |كثر اتكثيرالنسل اولان دساقالآية للدلالة علىان الواقع

انان كان 5كرالاناثك

اللانىمن جلةمالايثاؤء
الانسانأهم والاهرواجب ١
مابتعلق به مشيئة اللهلامشيئة الانسان والاناث كذلك اولانالكلام فىالبلاء والعرب
التقدم وى الجن سالذى
قلوبآبائهن اوللمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذ كور
تعدهن
كانتالعربتمدهبلاءذكر
اوليراا ابر" القاطفت اقلثالث لانة قم المشترك .بين القسوين ولح اانه
الاذء ول أخراانك روهم
ه
702:
س0
5
11217

ن

بلاء اواتعاميت

قله

الرابع لاقص_احة يانه قسيم المشتراك بين لاقسام المقدقة هٍِأنه علم قدير * ففعل

أحقاءبالتقدم تدارك تأخيره ؛

بتهرافهم لان التعرييف م|اشعل محكمة واختيار ف وما كانابثسر  #وماحعله © انيكلمه الله الاوحيا 4
حنروف مقطعة تتوتضعل
بوره وتشهير  3أعطى كلاما +فادرك سرعدلانه عشل ليس فىذانهمىكيا ه
بعدذلككلا |لخنسين حقه

ل
حن و
|ع

ا
ي
دذ
ع
آ
يوييي

 8للهءلك السمموات والارض »#يعنىله التصرف فبرما ع.ابريد  مخاق

من التقدم والتأخيروعرف| مايشاء  5أىلابقدر أحدأن يعترض عليه فىملكه وارادته ف ب انيشاء انانا6
أىفلا:وادله ذكرو.بب لمنيشاء الذ ركه أىفلابولداداتق أ وزوجهرةكرانا
ولك.ن قاض آخر فال 1وا ناما كهأى جمعينما فوادله الذكور والاناث  #وحمل من يشاء عقها يكفألىا
تقدعهن
أ

ن لتقدمهن ؛
1ب

ذكرانا واناا وقدل نزات  ||:بولدله ولدوق .لهذا فىالانبياء علم ,الصلاة والسلام فت وله ب ان يشاء اناما يمنى لوطالم

بوادله  1اعاولدله اتانوءب أينشاء الذكورياعبنرىاهيم عليه الصلاة والسلام

ؤىالا جماءعليهم الاسلام حم 5

وكات لاسوط  3ا 1لبولدله أنه أوبزحهم ذكرانا وانامايعنى محدا صلىالله عليه وس وإدله أربع بنين
انا ما ولا براهيم ذكورا ]١
يع
ءن شاه عقيما ي
تيمل م
وأيع نا و
نعدنحىي وعسىعامما الصلاة واللاملم بوإرلهما
صق " 5عا 90

1

| وهد ا علىموحه إلمشيل والافالا” به 462فجيع الناسن  0أندعلم  4أى عاق

وشم ذكورا وانانا وجل

17

رط

ناد

ا

قد بر أىعلىمابريداعنلق  #ةولدتعاللى ©وماكانلبشمرأن ؛كلمهالتهالاوحياه

ا

ق|بل فىسيب نزواها انالهود قالوا لانى صالىله علبه وس! الاتكامالله وتنظر البه

عقيمين ) أنهعَلِم( بكل /

شى "( قدمر ) قادر عل كل (وماكان لنشر )وها >م لخد م ن البشمر(أنيكلمهاللهالاوحبا)أى الهاما 6
كاروى

نفث فى روى

ا يا فىالما م كقوله عليه السلام رخوياالا ساء وحى وه وكام ابراهيم عليه السلام بدح

كاثر اللهو باعمته (إلهملك اكءواتوالارض)خز ا التعوات والا,رص

يانشاانءا)مثل

المطروالتبات ( بحاق مانككاء )كايشا “سان

لد كرو(وبان يشاءالذكور) مثلا براهيملم يكن
و طلميكنوله

د

اسه

م كرا

,والاتى (ويجحءلمنبشاءعقها ) بلاولدمثل نحي نز كريا (اندعاعءقدير)
وانانا) مثل ده صلى اللهعليه وس كا نن لهالذ ر

(ثسرأن يكامدالله) مواجهة بغيرستر(الاوحيا)فالمنام
فيا وهب منالذكور والاناث (وما كان)ماحاز لب

لأويه

ا

00

وأا ىهن قبل أ3

أى 0 00

 00سيد دعص
نا

الله يوم لادراحدعلى رده ( مالك م نْ

أبومئذ ومالكر من :كير )أى د

١الخاصكنااقدات :ولا جر 4 7ه تقدرون انتندكروا شأ 7سودةالشورى ؟ نما اقترفتموه58 
!  7ص ألااناقللامن  2مقيم #كامكلامهم اوتصديق واشالي١ 110 2صأاعئالفكروالتكير
1

ا|لانكار( فان ع

من أاولباء بز وهم من دون اللهومن يضالالله قاله من سييل  0الى الهدى |

1لعماة « 4اسع والرب؟من قبلان يأ ىنوملاعسدلدمن الله 4لابردمالله بعد ماحكريه | عن الاعان (فا أرسلناك
ا
ش
وس صلة ارد وقيل صلة يأنىاى منقيل انيف 0

عليهم حفيظا) رقا (ان

من اللهلاعان رده  0ماك |

عليك الاالبلاغ)ماعليك

ور  0بومئذومالكم من كير 4انكار لمااقترفعوه ار مدون قى حائف
من مها  ١م

اعالك:تشهد عليه السنتكم وجوارحك ) 9فان اعرضوافاارسلناك عليهم حفيظا  | 4الاتبليغالرسالة وقدفمات
رقنا كك  1ان عياكالاالبلاع 7وقد بلغت شٍِوانااذا اذقنا كاذ مارك ( | 5وانااذاأذقناالانسان)المراد
فرحما  4اراد بالانسانالحذس لقوله هُوِان نص 4م سدئه عاقدمت ادوم فانالانسان | اللجملاالواحد (منارجة)

1

كعون

6

*  03الكفران شق اللعمة نا ود كن 8بلبة ويعظرها ولاءنامل سمأ

وهداوان احختص بار هين حازأسناده لاسن

أغابتهم وادراحهم فيه وتصدر

الشرطية الاؤلى باذا والثانية بان لان اذاقة النعمة حققة من حمث الهاعادة مقضية
0:

,

1

:

:

بالذات بولاف أصابة البلية واقامة علةالزاء
|

فىالمنة  0الاانااظالمين فىعذاب

تعمةوسمة وآمنا وعمضة

0

|

مامه و وضع الظاهر موطع

عيرق

| (فرح ما) برطلاجلها
( 1وان تصهم سيئة ) بلاء
 1كالمرض والفقر وتحوهنا

مقيم وما كان اهم
من |واماء مصمر و م دن دون الله

ع

وتوحيد فرحباعتيار اللفغل

ومن يضال الله فاله مكل > أى وصو ل الىاق فىالدنما والخنة فىالعقى فقد ا واعجعىوانتصبهمبإعتبار
استدت عليهم طرق امير هه|سعررو| ل م  #أى 0

داعى انه يعفى

عليه
بهوس ف من قبل لياق بوملامدله ممن الله* أىلاشدر

دا صلى الله ا ل

 0على دفعه 12

(عاقدمت أبدم)

ا بسيب مع صم (فانالانسان

القيامة وقيلهو بومالموت #9مالكم من ملا
أوءئذ  4أىمالكم من داص من العذاب ا كن

)واقل

وقبل هنالموت  #ومالكم  002أبتىكر حالكم ل النكير الانكار يمتى ||1
لاتقدرون انتتكروا من أعالكم شأ فذأاعنضوا أهىعن الاحابة و فاأرساناك |
عليهم حفيظا » أىنحفظ أعالهم ف انعليك الاالبلاغ * أى ليس عليك الااابسلاغ '
ألاانالظالمين)
و

1

7

83

لسهول علىعدا الحنس

المشركين

وفيه تسلية لاني صاللىه عليهوس وفانقااذاأذقنا الانسان منارجة » قالابنعباس | أباجهل وأصعاءه(فىعذاب
يعنىالغنى والصىىة « ذفرحا وانتصهم سيئة 6:أىقسط ب ء0
50

د

4

أدم » أى |

سه

ن 5وم"٠ان
مقمما)دداامم (ومومكا 0

1

١

عنعونم ( مندونالله ) من عذابالله (قاؤ خا اه مس ) و(منيضالالله ) عدنه مثلأبى جهل(فالهمن
حينة(
ان د
ويلل)م
سب

ا

)التو حيد (مؤقبل أنياىنوم ) وهو نوم ١2ا(علةامس دله)لامانعله (منالله)

منعذا ب الله( مالكمن ملاً)مننحاة

 0ننكير)ءنمعين (ذاضنأوعسا) اعلناعان(ها

أرسلنالعاءبم حفيظا) حفظع (اذعليك )اميك الاالبلاغ ) المتبلمغعخ,عناللهشمأعسءبالقتال بعد ذلك (وانااذا أذقناالانسان)

الور رن

0
ف( قرع عا ) سااحغيرها؟ أرلها

(أدجم)ف الشمرك(ذانالانسان )يمنى أباجهل (كفور )

شين ) شد :وفقى كنا 71انت) لت

اولئك لهمعذاب ألم)وافلسسبيل بالتبعةوالشحة (ولمنصير) علىالشرو الاذى(وغفر )ولم نتصر (ازذلك ) أ
 13زءالامور)أى هنالامورالق ندب ان|اأوماش  3-0د الخاقل عل شه ولاخ| 0
الصير و العف ران منه

وار دو حدك ا

مه لاتدمفهوم كاحدف دن قواهم إلسى.اموا انبدرهم وقال

المكاره من علامات الااشاء كن صير علىمكروه يصببدولم

0

القرثى الصبرعلى 

زع أورقه اللهعالى حالالرضا وهو ]خلال حوان ومن حزع'

منفعهشكواء (وهن يضللاللهفالهمن ولىهن بعده) ف#الدمن أحديل هدانته
هن المصيبات وثكا وكله اللهتعالى الى نفسه شمل ت

4عنعدمنء_ذاءه عذير ١12 ( 4اولتظراىلمين)بومالقيامة (لا
شسمرون و
لالعخام
ازء
والج
بمعنداضلال الله اياه (

رأوا العذاب) حينرون
المذاب وَاختيرافلظمامئ

10
سس ا
سس
سوسس

اولك اهم عداب اليم 4علىظلهموبشهم وو أنصبر #على الاذى  وغفر  #ولمينتصر

 ٠انذلك أن عزم 0

لاعقيق (بقولون اهلى

#اىانذلك منه فعذف كاحذف فىقولهم السون منوان

ا دررهرلاء! نه »9ومن يضلل الله فالهمن ولى من بعده » من ناصر نتولاه من بعد

مسد هنسبيل ) يسألون

خذلان اللهايا  #وترى ااظالين لمارأوا العذاب » حين برونهفذكر بلفظ

رهم الرجوع الى الدنما

الماغى قيقا  بقولون هلالىعسد من سديل» اىالمىرجعة الى الدنيا  8وترم
يعرضون عليها  #على النار وبدل عليها العذاب  #خاشعين منالذل » متذلاين

ليؤمنواه( ونراهم بعرضون

)عرلاىذالعداب
عاليلهانا

متقاصرين ما حقهم من الذل  0ينظرون من طرف حى * أى افد نظرهم |

بدل علها ( خاشعين)

لالسىيف  8#وقال انلذآيمنوا |
اظر
الىالنار مننحر بكلاجفانهم ضعيف كالمصبور نن

متضائلين مثّهة_اصر بن مم

ْ  1لاسر بن الذين خسروا انفسهم واهليهم  4بالتعردض لاعذداب لخاد © بوم

حاةلهمذ(لميننظرون)

القية  ظرف لكسروا والقول فى الدنيا اولقال اى بقولون اذا رأوهم على تلك |

الى اانار (هن طرف نى)

 0000بابالمعاصى فو وألئكلهعذباأ ليمومن صبري ىلنمتصر وغفر تحاوزعن

طعيرف إعسارقة ”م 5

امور علزاالالدقف

ظالمه إوانذلك  6األىصبروالمجاوز لمنعزم الامور © يمنىتركه الانتصار لمنعزم
( وقال الذن آمنوا ان
| الامور الجبدة التأعسالله عزوجل با وقبل انالصابر يؤتى بصبره الثواب فالرعبة
فىالثواب أتمعزما «وومن يضالاللهكالمهن ولىمنبعده ##يعنىمال مه نأ حديل هداتهبمد |
انفسهموأهليهمبوءاقية) اضلالاللهاياء أوعنمه منعذايه  #وترىالظالمين لارأوا العذاب © يعتى نومالقيامة ١
يوممتعاق نحسروا وقول
ف شولون هل الىعسد منسبيل »#يامنىهم يسألون الرجعة االلىدنيا  #وتراهم

(أوائكاهمعذاب ام )
وجيع ( ولمنصبر ) على
مظلته (وغفر)نجاوز ولم

.بعر طون عليها6أىعل انار فقخاشءين هن الذل »أى خاضءين متواضءين «ونظرون

 :منطرف خف  #يعنىيسارقونالنظر ل النان 0
د

بطر ف حى [عامست ع

هن٠الذل وقل نظرون

وقال سَطرون

الىالنار 2بقلوم  0محشرون

ْ

عا

شتص ويلكاى'يه ( ان والنظر بالقاب خى  8وقالالذين آمنوا انالحاسرين الذين خسرو| أنفسهم #يعنى /
ذلك)الصبروالمجاوز( لمن ا بإنصاروا الاىنار  088نحم وخسروا أهليمبإنل اذيرهم

عزمالاهور)من خيرالاهمور
د

دن حر زم الامور ونزل عن قوله والذن>تنبون كبا

فعاا

الصديق وصاحيه مرو بن غَزِيةا

ال
فأنزلالله فهماهؤلا ءالا

حش لى قوله لمنعز م الامون رفى ©
40 0

(الهمنولى) هن صن شك
عد ينه ف
اعن
وه نيسال الله

دما فثتم الاتصارى ]1ل

) من بعلده )غبرالله( وترى الظالمين)

يمنل
بد
سلىعس
اك -ركين /باحهل واصعاايلهقيواممة ( ,1رأواالعذاب) حينرأواالعذاب(يقولون هلا
|لىالدثماهر:نحيلة(وتراهم يعرضوننعلما) علىالنار ( خاشعين من الذل)ذلاينم لفون
ا):تعمد
مساررقةالاعين (وقال الذن أه:و ا

عليه لسلام

والقرآن ) أن الاسرين

0

)هل الىرجوع

(.نظرون) اليك (منطرف خى)
( المغونين ) الذين خسرو ع( الذن”

غبنوا( أنفسهم وأعلهم ) خدمهم فىانه (يومالقية
7
ا

022-35

0

رن

6
اهيا

الاتمار على ماجءلهالهتهاىلهوملايعتدونوكاتوايكهرون أينلوا أنفسهم فهترى” عليهالفساق

' دوا على الانتصار لان من انتصر ون حقهولم >اوز فىذلك حدالله فإسرف فى القتل اكنان ولى دم فهو
طبعللهوكلجودثمبين حدالانتصارفقا ل(وحزاء سيئة سرئة مثلها) فالاولمسيئة حقيقة وااثامةلاوا كاسمدت سمئة لاما

عازاةالسوء أولاما تسوه هنتنزل دوهلانه لولمتكن الاولىلكاناتاثانية سيئةلانبا اضرار واعاصارت حسنةلغيرها

فأىوت-مة الثانيةسيئة اشا :الىحور 6كه أنالفو مندوبالي١ه سورة الشورى  4والمقأند  2اذا
| قوبلت الاساءة أنتقابل
ْ
التذلل وهو وصفهم بالتخجاءةبعد ل

الات الأشقاال زخو لامخااف

6

عثلها منغيرزيادة (ف-ن

وصفهم بالغفران فانه اش عن غز المغفور والانتصار عن مقاومة الخصم وار على

العاجز مود وعلى المغلب مذموم لاله اجراء واغراء على الينى ثمعقب وصفهم

بالانتصار بالمنع عن التعدى فقال فلو وحزاء سيئة سيئة مثلها * وسمى الثانية سيئة

عف_ا وأصلم) بينه وبين
!| خصمه ,العفو والاءضاء

هههمة
دلةالل
)احعرهع
صالم  64بينه وبين عدوه ف«أجره | (ف
للازدواج اولانهاتسوءتمنزل به #فوناعف

لانقاس أمرها فىالعظم
(انه لا حب الظالمين)

على الله 6ه عدة مبهمة ندل ع-لى  1الموعود  #انه لاحب الظلالمين * المبتدثين
بالسيئة والمعه_اوزين فىالانتقام * ولنانتتصر بعد ظله يي  775ا وقدقرى” نه

الذين بدؤن بااظر 10

« فاولئكماعلءه .منسبيل * بالمعاتيةوالمعاقبة انها السب لعلىالذين يظبزوون لناس»

الذن يحاؤوزون مد

|و نهم بالاضرار اويطلبون مالا محةونه تحبر عاءهم © وببغون ف الارض بغيداق
احد

لا خسار فىالخديث شادى

منغير تعد قال ابن زيد ل<اءلله تعالى المؤه_:ين صنفين صاف ,مفو ن عن |

الى فبدأ يذكرهموهوتوله تهالى واذاماغضبواهم تروك وسيل نع ون مم
ظ

مئادبوءالقيامة من كانله

 8علىالله فليقم فدلا

ظالمهموهمالذين ذكروا فىهذه الآيةوقال ابراههم التضى كانوا يكره_ون أنيذاوا
 02ظلمه)أىا خذ

ألقنستهم فاذا قدروا عفوا وقدل أنالمقو اعراء إلى_فيه وقال عطاء ه م المؤمنون

| أخرجهم الكفار منمكة وبذوا عاممثممكمم اللهوعجل والارض حدق | حقه بعدماظ على اضافة
الذين
حضوا عو ظلهمثمبينالله تعالى انشرعة الانتصار مشسروطة برعاية المائلة فقال | ا|لمصدرالىالمفءول(فاواكك)

اف|ىا
|صورة وقبل لانالؤكزاء يسوء يمننزلءه وقيل هو حزاء انيم اذاقال أخز الدالته |
ع

تعالى و و<زاء سيئة سيكة مثلها « سو ا1زاء كه وان لميكن سيئة

ا

اشارة إلى معى هن دون

ظ
ظ

لفظه( ماعلءهم سمبنيل)

ذه-لله اخز اكالله ولاازد وازاشتيك واغتمه

عثلها ولاتءئد وة-.لهو فىالقساص

فىال+راحات والدماء بقتص عل ماحنى عليه وقىلل اناللهتءالى لبمرغب فالانتصار

| بلبيناندمشروع ثمبايلناعنفو أولى شواهتعالى ف فنعا » أىعن ظله 9وأصل »»
أىبالعفو شه دلقم

 9فاحره علىالله 7ان

اذا كان بومالقيامة نادئ م ناد

أركانله علىالله أعرفليقم فلانقوم الامنعفا ثمقارهل ا
ع
قالبنع_اس

ل

الذين بدؤن بالظا_ا و1نانتصر

إقد 5ظظلى « ا بعدظ-

المين»

للمعاقب

ولا للمعاتت

والمعايب (اعا اسل

الذن يظسون
ع.

ل

عل

الك)
0

كدوم بالضلم (وببغون

 ١فىالارض) تكيرون فها
الظالم أيأه

وإعاه  3وفسدون( ابر

يِىذالمتتصرين  1من سبل  6أى بعقوبة ومؤاخذة و اعاالسبيل || اليق

يلون الناس» أىدون بالظل لووذون فىالارض بغيرالحو
ن اه
اسن
رالذ
أ على
١

» أى|

بالقصاص لا بالمكاارة

|[رددراء سيئة سيئةمثلها ) حزاء حراحة حراحة مثلها ١ذنعفا ) عن مظ ( 0:وأصل ) ترك ااقتصاص ولايكافقى” نه

|( فآخر«على الله) فثوابه على الله ( انهلاب الظالمين) الممتدئين بالر(و لنانتصر) انتصف بالقصاص (بعدظل) مظلزر
( فأواك ماعلمهم.نمتتل )بدنمأثمبالقصاص (اكماالسديل ) المأثم(علىالذين لون الناس ) بالاسّداء بغيرقصاص

ظ وببغون )بتطاولون (فىالارض بغيراق) بلاحق يكون !»م

7

منعذابه (فا أونتمه ك“ 4فتاعالي توالدنيا وماغندالله ) مانلثواب ( ٍ وأبقللذين آمنوا وعل رمم نتوكون
ماالاولى منمتمنىالشرطفساءت الفاءف جواها لاف الثانية نزلت فى إأبلىىلك الصديق رضىالتاعته حين تق
وامابعده (كياثررالائم)أىالكبائر همذناالجنس -
مدع مالهفلامه اناس(والذينحتنبون )عط ف على الذين آمنواكذ
الك الامعلىوجزوزعةن|ءنعياس كبير الاثم هوالشرك ( والفواحش/قبل ماءظ ,تيحدفه_وذاحشة كالزنا( واذاما

لمبرا)ءنأمو,ردنياهم(ه (مالجزهالخامس والمشرون) يغفرون) -ذز ١:ع يه أىههالاخصاءعبالتفرآنفحىالالس '
والجحى* وم واشاعه 70

|مالنمذاب والة معلق عنها الفعمل  #فاوتم  00فتاع الحموةالدنيا4عون

واسناد إغفرون الندلهده

©اعندالته © من ثواب الآخرة هلخير وايق لاذين آمنوا وعلى
به مدة حياتكم وم
0
1
7
| رهم يتوكلون © لحاوص نفعه ودوامه وما الاولى موص_ولة تشمنت معنى الشرط
منحيث انابتاء مااوتواسيب لتم بها فىالمياة الدنيا لازت الفاء فجوابها مخلان

2

الفادةومثلههم بنتصرون

ا

 6الانصار دعاهم

وت

ألله عرز وحدل الاعان به

 0الثائدة وعن على رذى الله عنه تصداق ابوبكر رخىالله عنه عاله كله فلامه جع

وطاعته واسهمابوا  7بان

| فئزات وأالذن >تنيون كا الام واافواحش واذا ماعضيواهم يغفرون »

آمنواءه وطأاعوء (وأقاءوا

اومسفوع وبناء يغفرون على ميرهم

| عابعده عطف غلى الذين آمنو| اومدح منصوب

الساوة )وأعوا الصاوات | خبرا للدلالة على انهم الاحقاء بالمنفرة حال الغضب وقرأ جزة والكسا ىكبير الاثم
انلجس (وأسهم شورى
ينهم ) أى ذو شورى
0

.

|

« والذين استحابوا لربهم واقاموا الصاوة » نزلت فالىانصار دعاهم ورلسالله
| صلىالله عليه وسإ الى الاعان ذاانلوا له© واعسهم شورى ينهم » ذوشورى

2

5

الغردون براىاحق
24٠.

5

م

و

|  2غ.ل.-نهووع

ِ

ع

5

غُ

.

ط
ا
م

ا

5-١

فى الامور ف

.٠

5

مصدر كالفشنا ععى

-م

التَثُ_اور

-

ٍ ومارزقتاهم

-

شفقون

1

:

.٠

نا سدل

ال
اله
رللهل ١ه
يننىهتمص2رون  © 53عل|ى ماجعلهحءلهك ا
همة
9ذايلزنن ااذذاا اصا اصابهم االاب
دل
قن بوا

اهة

ع

لارشد أعسهم ,والشورى

 #فتاع اللروةالدنيا»

.زينةالدئما
مصدر كالفتياهمنى التشاور أ هنمهرب م نعذابه ه فاأوتيم قد “ 4أىمن
أ لسن

( وممارزقناهم شفقون)

امون

-

-

لايتفردون برأى حتى ثاوروا يوجتمعوا عليه وذلك هن فرط بدبرهم وسةظهم

هو دن زاد معاد  2وماء داه

2
6

0
0ن والممنى اناللمؤدن
وعلىدءم شوكلون *ي

)والذن اذا

اعتنالثواب

خيروابق لذن آمنوا

71

د ف

تاالىكا الدما فاذا

أصابمالى ( الظر (هم ؟ صارا الىالله تالكان ماعندالله منالثواب خيرا وابلقلمؤهدن عهوالذين يحتذون
تصرون 5لتقمون

كابر

ين

)|
ل ١
 1للى مادعاهم اليه منطاعته  48وأقاموا السارة كافاه عد

منعداب الله( ليم

 0والفواحش  1عق ماعظم قوم من الاقوال والافمعال  0واذا ماءعض_بواهم

)اه دن الما
أعطيم (:

رار
لاق

0
وماعندالله )5

ث.واب(خعير) معماعند ف
ال
٠

ةاوز'امدلا

د
ل ا

)١

)ا
رد

0

الاثم د يعنى كل ذنب

تظام عقوته كالتكل

والزنا والسرقة

من

متاعالدسافامافا دسة ثم1

ويه

ذلك

يغفرون  31بنعوى رن

ا
|

نهم

الفدظ ولءدون

0 0والذين اسمابو | رمص يعنىاحانوه

وأعسهم 0

إعوى يتشاورون فهامدولهم ولاامملون ولابتفردون رأئ ها لممحتءوا عليه

ٍ| شل ماتشاور قوم الأهدوا ركان أعسهم  2و ار ز ناعم فقون والذن اذا !

5

اأسلا”

هه

الببى  3لعى

له

4
الطلل والعدوان  0:هرم ينتصرون

لل تك

م

3

.قمون
ت

منظالهم

|

منهوتقال ل(لذين آمنوا )>>مدعليها للاموااقرآنأ ييعانىبكر صوعأايد  711112لاعلىالمال ( عن ©
( والذين حتنبون كبائرالائم )يعنىالشسرك ( والفوا<ش ) يعنى الزنا والمعاصى ( واذا ماغضيواهم )بالجفاء(يغفرون)

(وا الصلوة )أتمواالصلوات
ولطأاعقةام
يماوزون ولايكانؤنهه ( والذيناسممابوا ارم )أجابوالرمم بالتوحيد وا
اخلجس( وأ هرش,ورى ينهم)اذا أرادوا أعساوحاجةتشاورو| فابينهمثمعلوابه( ومارزقناهم ) أعطيناهممن المال
(شفقون )ستصدقون ( والذين اذلأصام,البغى) المظلة (همينتصرون ) منتنصفون

.

(مالك مندونالته منولى)
واذاعفالا يعود (ومااتم عيجزين فالىارض ) أىبشائتين ماقضهعلكرمن المصائب و
.ولبالرجة ( ولانصير ) ناصر يدفععنكم العذاب اذاحل بكم(وهنآياله الجوار )جم حارية وهىالسفينةالأوارى
مت

فى الحالين مويسهل ورعقوب وافةهم مدنى وأبوعمرو افلوصل (فىاامحر كالاعلام) كالجبال (ان يشأيسكنالرخ)
7العمد ى(فظلان روا كد)ثوابت  33اع كن ار 2ل تلهره)(سورة اشورىة على ظهر الحر (ان فؤذلك
فان مااصاب عيرهم 0

اخر منها تعريضه الاحدر العظيما

لآيات لحل )كل

عله0لإوماتم

بلاينهه(شكور ( كانه

عزن ف الارض  فاسين ماقغى علم منالمصائب  0ومالكم من دو نالله من ولى 3-©3

حر سكم منها

أى الكل .مؤهن |لد '

ولانصير  5يدفعه_ا عنم © ومنآيانهالحوار  1اسفن الحارية

وا'١ عان نصفاننطدهفشكر

فى الععكارلا علام » كالجبال,الك اللنساء
أنه عفى رأسهنار
وانكممرا تأتم الهداةبه ٠ك

«#انيشاً يسك نالرع © وقر أنافعالرياح

ا

ا

رء  #فبقين

ولصفصيراوطار

طاعته شكرولعسة (أو
بوبقهن)م! هن فهوعطات
-

نوات

عل ظهر الممر ٠ إن قاذلك

لمات

عل صَكار  0ور  4عل هن

وكل همته وحدس نفسه على النظر فآىيات الله والتفكر فآلىاله اولكل منوكهامل
ذل الاعان تاصقان تصنت صار وتضت! شك « أو بو قهن » اويهلكهن بارسال
الرعغ العاصفة المغرقة والمراد اهلاك اهلها لقوله  0عاكسوا  8واص لهاو برس_لها

5

٠.

2

ظلاىستئناف هوليعل الذين محادلون فآيىاننا © عطف على علة مقدرة مثل اينتقم
اع

ل

رج فيركدن

أويءصفهافيغرقن بسصفها

د

إعفاعنكير  4نهافلا
زود

يحازى علمها واعادل

1

405م واعلماو عل لد2

وأعدب عدب اللىواقم<وابا للاشماء له

لآنه أنضا غير1

| وقراً نافع وابن عامس بالرفععالاىستئناف وقرى' بالجزم عطفا على يعف فيكون المعنى
اوتجمع بين اهلاك قوم ورنحاء قوم ونحدير آخرين  9مالهم دن غ.صس ل عد

شوكة غافوقها الارفمدالله بادرحة وحط عنههاخطيئة ِ و مأأثم عمحزين » أى
لارض » #هرباعنى لالمزوى  3لم  0ومالكم مدنون الله
ىينا«
فئت
شا
#لسفنوهى 5391
©هعن وحل  8ومن آياته ايلجعوانرىا
ق:ول
منولى ولانصير 6
ْ ه اله ركالاعلام * #تير

عندالعرب فهوعل #إوانيشا
ويل *| 3ع

.

على سكن والح الها

فيوبقهن لانه قسيم يسكن ذاقتصر فيه على المقصود كافى قوله ف ويعف عكنثير ب#
اذالمعى او برسلها عاصفة فوبق اك بدنوبهمونم نأسا على اعقو هنهم وقرى” ويعفذو

"1

9

لاك

العفو فى كرا لاسباق حيث
حومحز

مدلا نل

أو

انْيشأناملسكاو نحناساعلى
طريقااعفو عنهم (ويعا)
بالنصب

عط ف على تعليل

عدوف تقديره اينتقم
هنهم ووراك بن محادلون :

| الرجج » أىالتىنحرى >االسفن  8#فيظلان » يعنى السفن الخوارى  4 0 #آفياىتنا) عل ابطالها
ودفعهاواء الى وشاى
أىثوابت و على ظهرء » أى على ظهر الر لانجرى ظ انف ذلك لآآيات لكل

شكرن تك وعدم صْمَة اومن لانة يصبر افلشدة ويشكر فالىرخاء .ف أو
رين © أئإشرتون وملكين « .عاكسوا  '#أى عاكديت ركامامنالذئوب
ينر
ثف ع
كويع
#

» أى من ذنوبهمفلايعاقب عليها ظ ويعرالذين محادلون فىآياننا

/لاىللهكل مالهم
مالهم مغيض  #عنى يمل الذن يكذيون  ,بارآن اذاصاروا ا

عطف على اجا

يمصن)
خله
(ما

ان

مهرب

(وماأتمعيمزين فىالارض)
بهانينمن عذابالله(وما

نعكم م نعذاب الله ومن آيانه (من علامات وحدابيته
لكرمن دو نالله)من عذاب الله(( 71112ولاتصير)ماعن

وقدرته ( الوار ) يعنى السفن( ىال ادم) الخال (انيشا بسكارع الى نرىساالفن ف(بظلان )فيصرن
(رواكد) نوات (عل ظورء)) عل ظهرا لماء(انفىذلك)

'

كراتمن
فيا ذا

اك الغلادات وعبراز لكل صيار )على
اسمن[ لا

الطاعة (شكور) بنعالته(أوبوبشهن) لكهنيمنى اسفن فىااحر(عاكسبوا) بأعدهصيلةهن(وءسعن كثير) لايجازيمم ده
(ويع) لق يمن(الذين جادلون فىآياننا)يكذبون مصمد عليه|اسلاموالةرآن (مالهمهن مخيص )*ن مغيث ولانحاة

1رقف 0
0ق
اومابث )

فمرشان يدواناهر

يعاوحرورا ملاعل ١مساك 1والافاة
زأنيكونسفو

2

3

ولامعدأننا3ر

ان قوصفوا بالدييب كاوصف
للملاكة مشىمعالطيرن

الارض 5

( وع-و على  1د  7انامس والتقترون

ال

0 1

١

هه

بوم القيامة (اذايشاءقدير)

الما

الارضن |

( حر 2

السعوات قا ا

0

10

اسات بمنتواييال رج منهما إلوااووالمرعان وذأاء0

فىالحموات <يوانات عشون فيهامثى الاناسى عل

ده اانا

احوات والارضل

00

0

2 6-0 0
ا|| 7وفمىاأبىكوونقتفىايحد الثيئين يصدق اله فيهما فى الخلة ف ورهو على جعهم اذا يشاء » |
0
شاء ظ قدير » مفكن منه واذاكا تدخل عل الماضى تدخل علل '

00
| 7المضارع  وما اصابكم من مصيبة فااكسيت ايدب© للشب فاشك والفاء لان ١
ديكر)أى جناية كسبةرها | ماشرطية اومتضفنة معناه ولم يذكرهانافع وابن عامس استغناء ابلابفسياء منمعتى '
عقو بةعليهم كبرت إخيرالقاء أله«# 5ويمفواعك
ءثنير يه منالذنوب فلايعاقب علها والآية مخضوصة بالمحرمين
هدبى وشاج عل ان معدا
)2
وفز
جتكي
وعا كسيث خبرهمنع-ير ومابث##أىا جود تإفهما»اأىف السعواتوالارض  #من دابة #فانقل
تكوين مءتى الشنرط وه-ن | اطلاقلفظ الدابةعلى الملاتكتقلت الادبليبلفغىة المثىالخفيف علىالارض فعتمل ان |١
سم

-

.

٠.

.٠

ع

ع

ان وقبلحقلانالته ||[
سبه
اونصب
لان
ابسك
يكولامنلائكة ماشلىطميعران نوصففون لذ

0

|بيتالفاءفعلى دوين معى

نسان #
اند
بناات بلدو
ييوا
تعالى لق فىالسموات انواعامنبالم

الخرطاوتماق ده انه

0

هن نول بالتناءزوةاللو | ! قديريةيمى بو املقيامة#قولدعزو جل توما سابكمن مصيبةفهاكيت أيديكم  #المراد ,
نوا

00 0

0
عي
اوت

7

شه

تا مواوقلناالا إدةتمصو صه

هذه المصائب الا<والالمكروهةتحوالاوجاء والاسقاموالتمحط والذلاءواائرق

وغيرذلك مانلمصائب فهاكسدت أيديكر من الذنوبوالمءاصى و يعفواعنكثيره قالابن
| عناس ات اعد الك ك3ال قر
الور
سل |[
:
1

001

1

ا

د

بالمكلفينبالسباق والسياق )
وهو( ويعفواعنكثير)أى

والصواعق

|

يمل

عت

تهفءالاً دكا

روم 0

3

عد

27

ز

1

سندوماف

وسامو لذى الى

٠

-

ما حددن

عود ولاعثرة قدم ولااختلاج عق الانذنت وماشعوالته عكيثذر|#وروئالعوى ١

باسنادالثعلى ع نأبى سحيلة قالقال على بنأبى طالب رذىالله عنه الاأخبر بافضل |
 00 0ندصبية

1ة فكتاباللهد

0

أ

من الذنوب فلايعاققب عليه

أوعنكثيرمن الناس فلا

0

.

8

1

0

يعاحلهم بااءقو 1,وقال اءن

 1وماءفااق 6
عطاء

عل ا انماو  7ل

0
فىالدماذالله

0
منانيعود بعدعفوه وكال

0

0

|

| عبدا فافوقها الاذنب لميكناللهليغفرله الالما أودرجةلميكنالله ليرفعه لهاالاها |

المدمن ألقرن والمصاء3

ب

ا

وانماعفاءتنة

ع

عائثة

!| رق) نَ

رخى

اللهعنها

0

قاا تت

قالربول الله صاا

 0لد

لين

لها ك 2عن ملل اانظرق|<س ان ريه اليه وقال دين حامد الع,د ملازمللحنايات فأكل لظ ( شوكة )2
وحتايانه فطاعتهاً كثرمن حناتهفى معاصصية لان حتايةالمعص_مءةهن

وحه وحنايةااطاعةهمن

هن حنايانه بانواع من المصائب عزف عنه تقار فىالقماهة ولولاعفوه ورجةتهلهلك

وحوهوالله اجر عنده

فىأول خطوةوءن

علىر ذى اللهتعالى

لذاهدء ارعى آنه لدم بن ف /الدوان لان الك رم اذاعاقب عرة لايعاقب ثانا
75

2م

اياجم (اذايشاء قدرروما
(فهما ) ماخلقفىالارض ( من داية )كلها 2ك  0و«وعلل جعهم ( ع لى ح

أصابكر 00

نفنىفسك (فهاكسبت أيديكم)فجاجنت أيدبيكمصببك (ويمفواءنكثير) منالذنوب فلايجز 5
أ
2

دوز ا رى  4عليعمافوصدرهوصدو وره

ألم اي ررالاسلام(اندعلم <-ز 0٠+ #ه اقنور ا

9

م
|
|

اندعليم ات

الص دور

اذمنعادنه تعالى

 2 :و

و ااباطلواثباتالمى

لننى الاؤتراء ادر

يانه لوكان هفرعى

بوحده اونشّضاتهاوبوعدء

3ك

حقهبالءر أن أو قّضاءهالذى لاعس داهوسقوط الواو من  2قَّعض

حقه

(هوالذى شبل
ذلك و

طلا رات

الغادفك لاسماع

مهف ب  3نعياده)نهًاالقبلت

دع الانسان © وهو الذى شيل التويةءنعباده  5بالعماوزعانابوا عئه| 
 ١اللفظكافىقولهوب
والقيول يعدى ال مفعول نانعنوءن .لتكوزومونى الاخذوالابانة وقد
نعلى ر ذو اللهعنه هرىأسم  0على سدع
وءع :

مدانعلى الماذضى منالذئنوب

فت -قمةةااتو5,

هئه|  025اذا لخدرده منلد
وحعلة* مبدأقول وشال

ا

التنافة ولتضييع

الفرائض الاكاده ورد المظالم واذاية القعسَن قّالطاعة كاربيتها ف المعصية واذاة عا

قبلتهعنداىعز لتدعندوا به
عنهوااتوية انبرحم

ٍ انام وفك انيل .الله الى ذاك قمس| باطلهم واهلعة لالم ووانه علم

عن

|إأعحبمواالاذلاملاىلواحب

تلسدور  #قال ابن عباس لما نزلت قل ايلم عله أحرا الا المودة
ا
 00وقع فى قلوب 0

ع لىححسدبت

بالندم علمهما والعرزم على

 5وقالى ابريد انحتنا على قار له منبعده فتزل حبريل
انلايه-ود

أع_د

وانكان

عليه الصلاة والسلام فاخيره نمم |موه  1نازللله هده الأ"يهذقال القوم بارسولالله
سه 7-00ق

فانانشهدانك صادق فأزل عْوجل  2وهوالذى شبل التوبة عنعباده  6قالان

يكن ند ل
لم

ااتقعغى علىطرنة هوقالعلى

عياس رضى الله عنهما بريد أول أءءه وأهل طاعته

رخى اللهعنه

مجيز فصل فىذكرالتوبة 10

هوأسم شع

م
علىسمّةمعان على الحاضى

قااللعلاء التوبة واحية كلدب فانكانت المعصسة ببنالعيد وبينالله تعالى لاتتعاق

دن الذبوب

ق آدى فلها ثلائة شروط أحده ا .اقنلع عنالمعصية والكاتى انندم 0
والثالثأنيعزم أنلابعودالها أبدا فاذاحصات ه_ذءالثمرو ل صدتالتوبة وانفة-

ف

التدام

ولتضيدمالغرائض الاعادة

وردالمظالم واذابة اانفس

عوبتهوانكانت المعصيةعاق حق آدى فشر وطها أزعة هذه الثلاثة
أحدا لثلاثة1تص ن

قاالطاعة كار تهاق

والشرط الرابع انيرأمن حق صاحا فهذه شروط التوبة لوقادلثوبة الانتقال عن

المعصية

واذاكتة .النشي 1ه

المعاصى ني وفعلا والاقبال ع_لى الطاءات نية وفءلا وقالسهل بنعيدالله التسترى

الطاعة كا

اذة -أ حلاوة

التدوبة الانتقال املناحوال المذمومة الىالاحوال الحمودة ( خ )ع نأبىهريرة
ااستغفر اللهوأتوب
رضىالتدعنه قالسعءت رسول االلتهصدلعليه وسلم يقولوالله ىل

الضيتؤالكاء دل 5

النهفىاليوم أ كثرمن سبعينص (5م)عالناغر ببشنارالمزتى قرالسقاولل الله صل الله

ذععك ضعكتهوءن السدئى

عليهوسلم يإأمماالناس توبوا الىالله فانى اتوباليه فىاليوم مائةمسة ( ق ن)ععددالله

هوصدق|ااءزعة علىترك

إن سعودقال”عمدت رلساوللهصلى الله عامهو سآلم شوللله أفرح توبةعا

اولاذنلوابنابة ,لقابالى

كك

رحل لفان صردوانة مك 2راجلتةعلما طعافة وشرابه فوطعم  7أسدفنامنومة

علامالغ.وبوءنغيرءهو

فاستقظ وقدذهبت راحاتهفطلها حت اذااغتدالحر وااعطش أوماشاءاللهقالأرع الى
كنتانام  0حذرط وأسفعل ساغناء ليواتناس قلا فاذااجلتد
ان لدفل

انلاحد <لاوة الذنت
قااقاب عنندد ترءوء رن

عتدمعا.ها طعامة وشرانه الله اشد ور حا تويةالعيد المؤمن من هذا براحلته وزاده

المدوية الفلاة والمفازة لق ا
9

1

رذىالله تعالى عنهقالقال رسولالله صالله
ع

ع

ع

عليهوسامللهافرح ينوبة عيده المؤمن من| دك سقط على بعيره وقداضله فىارض
ؤلاة 0

ول

وهسل عنهقالقال رسو لابه صل الله عله وسام لله أشدفر حا حو ب عبيده دين

ه_والانتقال

ل

الاحوال المدمومة الى

١
ا

الالخدوال| لحدودة وعن

ادهو

الاعراضعا

(اندعليم بداتالصدور ) عافىالقاوب ( قا و خا ؟ه همس )منانليروااشر( وهوالذدى شلابلتوبة عنعباده

(ومن
'شترف حسنة ) يكس طاءة ( 2الندئ اا الود  :فى الرسؤلالله سكلاللهيدو زات اويا
اللا خنةه ومودتر  0والظاهر العموم فى اى <سنة كانتالاانها تناول المودة ناولاأولناأذكرها عقب دّكرالمودة
فىاار ازا ذجاحس_  (0اى تضاعفا كقوله من ذاالذى رض

الله قرضبا حا فيضاعفهدله اضعانا اا

وقرى” <سثى وهومصد ركالة رم والكويريه_ودالى الحسنة اوالى ال 5:انالله غفور) نأذنب
م
لمناطاع شضاهوقيل كايا

اين ال

أ اف
-

ا

نوالءشرون

أ :للتوية ١٠ 6-1

 --1حاهمل علهفد

فىترقبكمابلايلهطاعة والعمل |0

ونوفيةنواماوالتفخل على

ا

الماك زا شتوون افترى

كٍِ 9تزدله فبها

ا

الترىظ و قر 7

حب آل الرسولوقبل زلت
اىق اللسنة م ع

إطوه 3

كور)

ملهو عدنهته | ||
وىال
فىابىبكر رض

40عضاعفة الثواب وقرى" دام

١30

عكلاىادلبها) اماتمعطسة | يزو الت وحى ف ازالته غقور إن ادنك « شكور »لمن اطاع ود الأرا
ومعنى الهمزةف_دالتو حم
| والتفضل عليه بالزيادة  أمسشولون 6ه بل أبولون ا2فترى على اللكهذبا © افترى

اادعفاللكون أن
سيوالمهالى الافتراءعلى

التهالذى هواءظ .الفرى

يد بدعوى اانبوة اوالقرآن  #ذان يشأالله عتمعلى قلبك » استبعاد الافتراء عنمثله
ان
كن
| بالاشعار على انه اعاجترى” عليه مكنان توما على قلبه جاه_اذ بريه فاما م
ذابصيرة ومءرفةف5لا وكا نه قال ان يشاالله خذلارك خم على قلرك لعوترى* بالافتراء

والخشها( فاناً اللهكم | عليه وقل يتم على قلبك عس_ك القرآنوالوحى عنه
على قلبك )قال حاهداى

|عليك اذاهم هل ويم الله الباطل وق الحق بكلماته

بر بط علىقليكباللسير على
اذاه

5

وء!لىقولهم افترى

علىاللمكذبااء_لاتدخ-له

اويربطعليه بالصبر فلايشق
1

قل لااسئلكم علداحرا الاالمودة فالقر :لىواليه ذهب

١

ا

ا والقول بسي عذال  8غير ص ذى دن موده ل

الصوواك

ٍِ

والسين

صلى الله وم

بنالفضل

وكت

الادى

كني (وعا | عنه ومودة أقارنه من فرائض الدين وهوةول اسلف فلاوز المصير الىنسم هذه

اابا .ري || االلبآهيبةطاعوتدهوىوقهوعاقنواللب!ناهولعبساانسلةفسرنبىالاباةلىاقللوهل سآوخلر اقلاالااللتاقرباانلوىاالدلوها تعااللهىووتاقلرتبودودا

فق
الت مغر ميظو ع

غر
يخملانعوااباط ل ي
متعلق بااشرط بلهووعد

مطلق د ليلهتكراراسم الله

| المهبالطاعة وااءمل الصا  6#وقول .تعالى  8ومن .قترف حسنة © أىيكتسبطاعة

|هلق تزدله فيها حسنا * أىبالتضعيف  8انالله غفور  6للذنوب  8شكور  6أى
ْللقدل هانلاعال حتى يضاعفها

أمشولون ”ت  4بلشول كفار مكة هل افترى |

| علىالكلذهيا يه فيدتواجلهم معناء أشعفقلوم وجرءى عللىساتمأنبنسبوامثلهالى

تعالى ورفع وق وأا | الكذب وانه افترى على الكلدهيا وهوأقخ أنواع الكذب ف فان يشأالله عم على
سقطت الواوقى اللخطم
قابك  #اى بر بط على قلبكبالصير حتىلايشق عليكاذاهم وقولهم انهمفتر وقيلمعناه

سقطات ىودع الاشان
بالشسردعاءء باخدير و سبع

إلنبائر على ١مامئتة  5مصوم

0

يطبععلى قليك فينسيك القرآن وما اناك ذخابراخيدلو اف عللق كدالفتل م

 0فى هذه الا يه 022

الباطل » أخ,ره الله تعالى أن ا

والله عنوجل عحوه  وق الق بكلمانه  أى بحق الاسلام عأنازل من

3
عفان قو نزهظيو)قحلا
١
الاسلام وثيته (بكلماته) ا نزلمن كتاءه على لسان بسة علمه السلاموقدفعل اللهذيك“ قمعا
نشرف )0ه
(وم :

ااباطل

:

(تاءه )6
ك

حوءمةنا انعا((اناللهعفور) ل عذنناب (شكور) أ رالسير وى كك زيل (أم
ك( 3حسنة 3تزدله 9فأ

0
ىهكف ب!ف)اغتمدلك,رسول اسل الكت  5فعا
ل نواءلٍون (افترى)اختلق جد( علا
سَواورنئل

اق
بربط(عل قايك)وسَا ليمةبطكايك (وبحالتهالباطل)) اانهاشرلدو

بكلماتمب)ظه ردي الاسلام تكد

||

/ 35اء٠

وذ أنيكون استثناءمتصل وبجوز

4ه أنيكون كا

أىلا أسجألركاأقط

سورةالشورى

ون أسألك أنتودوا
4

متقطعوالمدنىلااسألكم اجرا قط لكناسالكالودةافلقربىحالمنها اى الاالمودة |

-

ناشة قؤذوى افر  153 0ق هلما 2
 3قالله  02قالله روى

انها  4ترك

لك قال
١ خخ
2
بارس_ول الله م

قرابتكمولاتؤذوهمولم شل

جيير قر ىآل ند صلى اللهعليه ونماخ
توه الاالمودة فىالقربى َال سعيك بتن

الامودة القربى أوااوةء

عباس عبت انالنى اصللىهعليه وسلملمتك.ن بطن عنقريشالاولدفهم قرابةفقال الا
أنتصلوا مابينى وينم املنقرابة وعنابنعباس أيضافىقوله الاالمودة فىالقربىيهنى
حأخنفظوا قراوتودونىوتصاوا رحجى والبه ذهب ماهد وقتادة وعكرمةومقائتل

لاق رلىلام

لق الفتلان مودة ول

قالارقبوا مدا صلى الله عليه وس

شلتمرقوا حفاىهلية ولافىالاسلام ( ل ا

حه_لوا

مكار

للمودة ومقرالهاكقولك

-

٠.

يهم حب

فىأهل به واختلفوا قر انمه فقيل عولفىاطمة والاسن والاسين رذىالله 00
عم ول أهل بيه مبنحرم عامم الصدقة م نأقازررده

؟

|«0

11

ا

أل قرابيقى الذين 6

نا وفك القرلى اقرب الىالله اى الاان تودوا الله رورسو أه ا(

و السدى وااضحاك برخ ) عنابنغر "1

|-

5قراب ىأىلا 5سال .حم 6-3
احراالاهداوهواننودوا

القرأ ب ودنع احلها ماحاء قىالك هت
5ل

-

وهم مكان حى

عاشم وبنوالمطلبالذين

بنأدة أند ولالله صل الله عليه

0

ديد ريدا حم

ولسدث فىبص-اة

وعه
للدودة

وس قالانىناركد فيكمتقلرن ألوكي كتان اللهفداليدى وزالثور دوا يكتاتالتد
تعالى وا#قسكوانه  00كناب اللهورغبفيهثمقال وأأهليت أذذ كراللهفىأهل

للقر بىاعاهى متعاقة دوف

بيتى أذكرك الله فىأهل بت فقالإه حدين منأهل بيته يازمداً ليس نساؤه مأنهل
بيه قال ساؤءمن أهل بته ولكنأهل بتهدمن حرهتعلءها لصدقة بعدهقال ومن 0

المال قالكس وتقدرء”

*انقات طلب الاجرعلى ثايغ السرالة الو
العلل وآلعق لو اآلحهفرو آلء باس ف
ود لقوله فىقصة توح عليه السام وعديره من الا ساء 70

الاالمودة ثاتة قَّ القرى

وممكنةةساوالةر بىهمصدر

عليه م 0

كالزانى واللشرى ع

انأجرى الاعلى ربالغالمين » لقانتزاع فىألنهاوز طاللباجر علىتمل الرسالة
اتلقجواب عنقوله الاالمودة افلىقربى فالجواب عندمن وجهين ه الاولهمناء لأأطاب ١

الىرابة وامرادق أاهل

القربى وروى أنه ائزلت

اه الاهذا وهذا فىالقيقة ايس باحرومنه قولالشاعن
ولاعيب فم غيران.-وفهم « ممنفلول هنقراع الكتائب
ان

اذا كان

ات

هدا

عم

فلدس 5م عب

'واذا كاندك

عليه وس دك ا له قل لاأستلكم دا
فىالقربى 5

5

لازمةا»م ار

قراحتكدوٌلاءالذين وحبت

لى هو مدح فم ولان المودة بينالمل_ين

فى<ق جيم 00

فىالكقية 0

قبل يازسول الله هل

 5 1اه

اابتة «والوحه الثاى 5

فىأهكل بدت

حرا

الاالمودة

0
5

عاينامودم ,قالعلى وفاطمة

| بى على الله ا

واشاهماوة يل معناه الاأن

فىالقربى 0
6 6

تت

تودوبىلقرابق فيكمولا

وصام

عدند
اسه داعم نقطع وناأكلامعن

توادقل لاأنشك عليهأجرا ثمابتدأ فقال الاالمودة فيالقربى أى لكن أذْكرم المودة ١
1

الذينهم قر 5م فلاتؤذوهم وق لانهده

الآابة مأسوذة

وذلكلامائزات

تؤذونى ولا تيمجوا على
أذ يكن

ا

قرش

 2وكان المثسركون يدون رسولالله صلىالله عليدوسع فائزلالله تعالى هذهالا 3
لمان
1

وتصطرء يااليه “مال أن د

الابينرسول

الله

ويينهمقرابةوقيل القربى
ترب الىائته تعالىأى الاأن

:سولالله على الله عليه  1وصلاة ١دافا هاحر الى المدئة
قاحسددمف.ها عودةر
2

طن

من بطاون

سري
ب
ج
حع
ا

حبوااللهورسوادفى تقربكم

باذوانه ل نالاسين فاتزل الله تعالى

 6من اجر فهوكم ان أحرى اللا علىلله فسارت

85

ال ب 3دك ناسمة

لقوله

١

اليهبالطاعةوالعمل الصا

قراتى من بعدى وبقال الاان تتقربوا الىالله بالتوحيد فىقول السن البصرى وفىقول الفراء نتقربوا الىالله بالتوبة
5

7
ل(قضى بينهم )بايلنكائرين والمؤمنين أولعلت اهم الءقوبة و(ان الظالمين لهم عذاب أليم) وان المشركيز
لهم عدذاب

الآخر 5:
ألم قى

قا كموا ) من

أن اكاتممم قّ دار الدثيا ( ترى الظامين ) المتسركين فىالاخرة (مشفقين) خاتغيز

( وهو واقع  60بزل مم لا خالةأشفقوا أوم يشفقوا

حزاء كفرم

( والذن آمنوا عار

الصالحات 4ىروطضات المنات  5ن روطة عه  3المؤمنطب شعة قما و نزهي-ا ١ 4ممايشاؤن عندرم-م) عند
تعدب

بااظررف لا يشاؤن

ا
(الحز

لك
١ذ

نوالعجسرون؟

8«-

هوالفضل

4

.٠

الكبير) علىالعمل القلملل (ذلك)

أىالفضل الكير (الذى
.ابيلشيله) ببشر مى وأبو
عرووجزةوعلى ا
الذين آمنوا وعماوا
الصالحات ) اىءه عباده
لذين آمنولغ_دف الخار

|

د
ثم-<-

| مشفقين خ#ائفين #ماكسوا

بهم اشفقوا اولم يشفقوا 

امانسيآات #8وهوواقع به 6وابىالهلاحق

والذين آمنوا وعوا الصالحات فيروضاتالنات 5

فىاطيب شاعها وانزهها © لهم مايشاؤن عند رمم  4اى مايشهونه نابت لهم

إلاجع الى

عدر

أ

 4اشارة

بيهمظِِذلك

ان الذى اصع ردو نه
الىماللؤمنين هيهوالفضل الكبير >

مااغيرهم افلىدنيا ل ذلك الذى ببثسرالله عبادهالذين آمنوا واوا الصالخات م ذلك ١

يعثالله رسولاولما قال

لمشركون أتنىمدعل

تابللريسغالتأأجرانزل(قل

لقتال ©لقضى 2

 0لاكلة افصل وتقدىر عذاب الظالمين فىالآخرة لقضى
ينهم افلدنيا فان العذابالالمغالب فىعذاب الخآرة  8ترى! اظالمين  6#فى القيامة

كقولهواختارموسىقومه
الموصولكةولهأهذا الذى

اوالعدة بان الفصل

السابق بتأح.ا0

ون

و

*

الثواب الذى م
 ١عباده

الجار ثمالا

الله 0 3

والكماف

 0ابن كثيروالوعرووجزة

اوذلك

الذى شمر ه الله

اسان

1زم هن إسره ودر

بسر من ابره

|

لاأسئلك عليه)على التبليغ | ه قللااسألكم عليه  #على مااتعاطاء منالتبليغ والبشارة  #احرا © نفعا منكم
(أحراالاالمودةفى القربى
الاالمودة فىالقربى  ##إنتودونى لقرابتى منكم اوتودوا قرابتى ول الاستدناء

اى
#هم
يعنى انالته حكر بايلناق بتأخيرالءذاب عنهم الىبوءالقيامة  9لقضى ين

) لتقعمى يدهم ( لفرغ هن

هلا 4

وانالظالمين )

لفرغ 0

الكافرين أياجهل وأصحابه

5

6

الم  4لت

) لهمعذاب اام ( وجيع

:

”

0 80 55ن

ا

:

#أى وجلين

رى ااظطالمبن  0يلع < بومالقياهة  8مسؤةين

ا

ْ

خافين  1 3 | 00-23نالشرك والاعال اليثة  0وهر واقع سم >أى

وى اظالمين) الكافر.ن

بومالقيامة ( مث_فقين ) ١

خانفين (ممكاسيوا) مماقالوا

وعاوافالكفر (وهوواقع)
نازل ( مم ) ماتحذرون

دننكفمىاهه والنظالمين »#يدنىالمدسركين #واهمعذاب
لنو
ياكذ

جزاء كدبهم واقعم  0والذين آمنوا وعلوا الصالخحات

لانهدة الروضات:

|أطيب شاع الجنة فلذلك خص الذين آمنوا وعلوا الصالحات

ا م وقه الله عاله

منازل غير الروضاتهىان
75

 0اهممايشاون عند رهم
المعاط)امن أعلالقبلة

م

5

ذلك

4

ىّ روضات

الحنات

ٌ

هود ون

1

هؤلاء الذين علوا

-

٠.

2

#أى من الكرامة #إذلك هوالفضل

أئالنك ذكرمننهم النة هيالذى بشرالله 

نه  8عباد.الذين

1
2
( و االذليذينااآنوا ) ,كسيد" 1ت
| آمنواوعلواالصاحات #ؤ#ةولدعن ول  8قألسلئالكك رعليه #أى على ايخ الرسالة
صلىاعبلههوسا والقر آن
(وعلواالصالحات) قعاينلْم

9دةفىالقربى
أ حرا  #أ6ىاجلزااالءمو

لا)خعن! انعلبتامسعرنضهىماانهسئلعن |

وبين رمم وهو ابويكر واابه (فيروضات! +ت ) فرياض النة (لهممايشاؤن) ماتنون ويشهون ( قوله 6
الفضل (الذى بثسرالله عباده) فىالدنما(الذين
0
هواافضل الي املم
(عندرمم)فى النة(ذلك)النة(

آمنوا)

حد

نهم و بيلر 6م ( قل ( لهم باجد لاجمارك وشاللادحل مك لااسأ لكرعليه) على
وال رآن(وعلو االعاظط ات)ثثعابيد:

التوحيد والقر آن (احرا) <هلا ( الاالمودةفىالةربى ) الا ان تودوا

اللؤننمنلاإصلعاعاناهلا اذنوىلو فأقرنّهلافسدهذاك وان منعيادىااوٌه:ين هن لايصلح اعايدالاالفقرواوأغنته لاقسده
ذلك

(وهوالةوى)الباهر |اقدرةّااغااءك عل كل ( "22العزيز)

| يعالذىلايةاع

ددى بهاافائدة حر | ءازا ١لزداه فىحرثه ( 0
مااعماه العاملما 2

 /من

كان بردحر

الا حرة 0عمى

عله أوع دف فىاحسانة أوبانينالبهالدنيا

والآ”خرةِ وهن كان بريد حرث م«يز ه  .ء هس الدنما ( اى منكان ادورةالشورىة علدللدما ولميؤمنبالا 0.
0 5
زرا
200112
بصب

#ؤوهوالقوى * الباهرالقدرة « االملززمم#نع الذى لايغاب © من كان بريد

قمع

حر ثالا خرة ث#وابها شبهه بالزرع من حيث أنه فائدة تحصل بعل الدنيا

تهعنيض وهورزقه
أن
الذى تسمإدمارر ددهو لتعيك

فلاصل القاء البدر فىالارض
ولتدلك:قمل الدما غزرعة املخارة :والحرث ا
وبال للزرع ا +إصل منه00

تزدله فىحرنه 40قنوطه بالواحدغمفم بسر ال

|

 ١وماله

مادم كاوها

فىالا خرة من

 9ومنكان بربدحرث الدنما نؤنه منها كشا ا

فالا خرة وله فىالدثما

مننصيب  #اذالامال بالنيات ولكل امرى” مانوى  89أماهم شركاء  #بلألهم
شركاء والهمزج للتقرير والتقريع وشركاؤهم ش_اطينهم #إشرءوالهم  4باديزيين

نصيب ولم كر
رة ان رزقه
فىعالم اخلا

ا

منالدين مالم  5بدالله ك#ا#لثسرك وانكار البعث والتمل للدنيا وقبل شركاؤهم
اونانهم واضافتها اليهم لانهم موزوها

شرع الها لانها سلب
شركاء واس كان أ

ضلااتهم وافتتاجم عانوا به اوصور من سئه
إلى انالاحسان

المقسوميص لاليه الأستهانة

أيهم 9ولولكظة الفصل  4اىالقضاء

والبرائعام فىحق كل العياد وهواعطاء

مالايد منه

دلك

لل حاب

بص_دده

فكل من ر زقدالله

ماهو

من زكاءع له

تعالئى من هؤمن وكافروذى روح فهو من يشاءالته أن برزقه وقل لطفه فىالرزق

وثوزه

هن وحهين أحدهما انهحهل رذقكم امانعاميات والثابى انهمدقع ا م عمسةواحدة

 7ركاء)قل هى امالمنقطعة

ون

 #وهوالقوى #األىقادر كل ماماءفالعويزم

و تقدبره دل

كان بريد حرث الآخرة » أى كب الآخرة والمعنى منكان بريد بعمله الآخرة |
 ١تزدله فىحرنه 3

ات

ول

الواحدة الىعغمرة الىماإشاءاللهتعالى من الزيادة

.
أكمار

بريد حرث الدنيا »© يدثى بريد بعمله الدنيا مؤثرا لهاعلىالآ آخرة © نؤتهمنها»
ادر
نا

سرذى

الف عنهوالقال

والرفعةوااتمكين ف الارض فنع لمنهمعل
اصولك ولمءزه
وحاع ا

الىاحد

١60

دي
الآ
4

أليية

الا
لميكن دفى

لسي

البغوى

باستادء

زكر حة

7

عٍِ

قديره

اشلون

آلهة (شرعوالهمهنالدين

الامةيااسناء

مالم يأذن به الله ) أى لم

تازه
توه

وفىا-كلام

ينن ألمهم
دلهم
لال
اشرع
ماش

وقسمله منها  0وماله فالأ <رة ه ن نصيب ##يعنى نه  1يعمل لها عن
رسو لالله صلى الله ع 1يدوسل

ألهمشركاء

هى المعادلة لااف

الاستفهام

وقيل اباتزيد ف توشيقه واعانته وتسهيدل سيل اخيرات والطاعات البديه ومن كان

بشرهذه

فالا ب(آم لهم

١

يأعسبه(ولولاكلة الفصل)

6ركا  1يءنىالاصنام وقلل الشاطين  #شرعوا | أى القضاءالسابق تأخيل
تال «أماهم #يدنىكفار مكة ش
لهمممنالد.ن  0قالابن عباس شرعوااهمدينا عيردين الاسلام و  1يأذنيه الله © ا|لرزاء أ ولولاالدتنان
يءنى انتلك

اللتشسرائع بأسرها على

لاف

دين الله تعالى الذى إعكاية وذاك

انهم ز.ذو

ا

الفعل ايكون بوم العامة

دمئلما لانمم لانلونغيرها  1واولاكلةالفصل »
للع
لهم الثسرك وانكار البعثلوا

عحصحببي [ .المال(وهوالةقوى) بارزاق

وم من لله) مريكان بريدحرث الاخرة)نوا بال خرة ب#مادلله ( تزدله فىحرنه) فىثواءه وشال
لعياد( الءزيز) بالنقهة لمن

كود وتخاطه وتخليزة المعل( ومنكان بر بدحر ثشالدنما) تواب الدثمابعملهالذ اىذترضاللهعليه (نؤنه) تعطه(ه(0:

المدخنماوندفع عندءها ( وماله فىالآآخرة)فى1ك:ة(من

نصيب )من ثواب لاندعل اذيرالك (أءا 0ألهم لكفارمكة (شركاء)

]المتإشرعوالمر) اختار واله (يمأناذلدنيءنمداالمله).مالم يأعالته بهالكافرين أباجهل وأعدابه ( واولا كلةاافصل)
المق بتأخيرااء_داب عن هذءالامة

ره
(إلكق) اله
ىن من

ا"

نه(واايزان) والعدلوالتويةومعنى ازالالعدل أندأنزله ىكشه الازاةوقفل و
سمانه

نوج عل

ا لام ) وماددر نكا ع لالساعة قرداع

الساعةوالسا عدق 1

ل ل الساعةقريب مَك وت

أال الكتب والمزانان أاساعةيوم الحساب ووط-
ا -ءت ووحهمئاس.ع 34اقترا ب الساعة مع ن

الموازين بالقسط فنكأدقل د
7

دوق

والمراع

دل والتسوية وااعمل الصالح فاعلوا بالكتاب والعدرققيل ان بشاجثكم بو

بكمووزن أعالكم (يستعجلباالذين لايؤمنون ما)استهزاء (والذينآمنوامثفةون )خاتفون(منها) وجلوناهو
9

 0وخلون1

!| لق

) الكائن ١ الحزءاشاءس والعشرون

الساعة)المماراةالملاحةلان

© ب#المحلقتيسابه

 4لاعالة 3

( 1-3ألاانالذن :عارون فى

000

بعيدام ن الباطلاو عاعدق انزالهمنالعقائدوالاحكام © والممزان» ْ

كالحدمتنهماءرىماعند
و

والشسرع الذى يوززءه الحقوق ويسوى باينلناس اوالعدل بان انزل الاعرنه اوآلة !

صاحيه[انى ضلال بعد)

الوزنيانا وج باعداده اللرومايدركاعل الساعةة ,ررب »ايمفتبع الكتابوام ل بالتسرع

001

وواظب عالعىدل قبل ان ,فك اليوم الذى يوزن فيه اعالك وبوفى جزاؤك وقل |

ع 59

غيرهس تعد من قدرة اللهتعالى

قرب اولان الساعة عمنى البمث  يستحل ماالذين !

 805يرااغريب لانه ععى ات

ين
ذ#
لزاء
استه
و» ا
لايؤمنون بها

1

على وقوعهاوالعةول تشهد

علىانه لادمندار

حزاء

٠.

ٌ..

4

ج).

المنافم وصرف
وحه

ع
يااف ادزا كداو

هو

بربليغ البردم

وقد توصل بره الى
ججدء هم ودلىهو من اماف

بالغواءمض عله ووعظم عن

المرا 2حله اومنننثمر
مكافك

"وبتر اهالت

اوبعفو نيفو أو«طى
العدفوق الكفاية ويكلفه
الطاعة دونالطاقة وعن

المندد اطاف

باوايائه

١.-ه

.٠ 3

.٠

 .اه

.٠

.

2

لتوقع الثواب © ويعلون انها الحق #الكان لاخالةة الاناالذين عارون قالساعة»

حادلون فيها املنمريةاوهن عسيت الناقة اذامتحت ضرعها بشدة للعلب لان كلا ١
دن الممماداين عر

البلاءمن

:

ما
نهاامع
عنتمن
ائفو
آمنوا مشفقون هنها  5خا

١

ل

صاحية كلام فيه شدة8

عن الحْقّ ذان ْ

انىضللال بعد

البعث اشبه الغانيات الى الحسوسات فن لميبتد لتجويزها فهو ابعدعن الاهتداء الى !
ماوراءء
يشاء

اانهلط م

هم
بر
بعاد كهب

©اىيرزقه مكايشاء قم ن

بصنوف من البر الاساغها الافهام #رزق من |

كلا  8نعنادء

8

ا

مغالاقاتضته حكتر

من الير

ذى » أىالكتاب الشجرل علأىنواع الدلائل والاحكام ف والميزان أ»ىااعدل '
0

العدل دبزانا ن

[ الانصاف والدسوية قال انعياس
[لد
الممزان ا

رخىالله عنهما ا

أعساللهتعالى بالوفاء ونبى عن الس  #8ومادرءك ااعلساعة قريب  4أى وقت
أنيائما قريب وذلك ان النى صالله عليهوسام ذكرالساعة وعنده قوم منالمشركين .
لايؤمنونما ©
الوا -له م تكون الساعة وال كال 04
باللق 4أى البا]نمةلاك فنها  70الذن ع
0
5

َ* وقل حكن

فها 00فى ادل

يعنك 0#

توله عن

1
وجل

 #ايلهْ .

للا ْ
لطرف يناده  00 #الاحسا' 1ةال ابنعباس -حم وا فق و

فعرقوه ولواطف باعدائه
ماححدءةوء( رزز
 5هن
والديث
1
»اذاءار
من سشاء
نيشاء 2
0
ر(بالحق)ابان اق والياطل( والميزانبين)قيهالعدل ( ومادريك )يتدوم تدر2ساعةقريب) قنامالساعة
بالقآن
يكونقرما( استعجل ما ( شيام الساعة ( الذ نلايؤ محورنا

قيامالساعة وهواًلوه هلهوأعصايه( والذين آمنوا )جمد
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م ناقتا تايال ع
بحم
بعض

0

للام قولداوائنكهم مالكائرونحقا 6
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دن
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كم

الى*9التهربناوريكم نا أعالنا ولكرأعالكم سن

لهاللواحد
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مااسميبله »  8مرخعل 0

عليه

ما اشرب 3
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الباطلة 8وقل آمنت عا انزلالله منكتاب  #يم
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0

كلها

4

م لفر غمنهلاكالمودوااتصارى (وان اذينأورثوا

3كتاب)أعطوا التوراة(من يدهم )مبنععدالرسلى وغال م ن بعدالاواين (انى شكمنه) املنتوراة وال الثر أن(صسيب)
لا 5
بغر

أيه

ليم

أد

تر(فاذلك فادع) |ك لويد

ربكووكتابر بك(واستقم))على!١توحيدزم

0

ا

قبللهم وديهم قبلة اليود ودين!اجود (وقل آمنت عا الزلالله )عالاىبداء(منكتاب) من؟

عهواءهم)
اني ا

بويانظهر ( لاكلرمدنين ماوصىبهنوحاوالذى اوحيناليك وماوصيئايه ابراهيم وتوت ) 0020أى شرع
لكرمنالدن دين نوح و>دومابينهمامن الاتباءعلهم السلام ثفمسر المشسروعالذئ اشترك هؤلاء الاعلاممنرسله
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ل بمءث اللنهببالاوصاء بااقلاصملاة وابتاءالزكاة والاقرارلله تعالمى بالوحدانية والطاعة |
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ااعقول وير الالباب واهذا حذرت الاساه منفتنته فامااهل التوفيق فلايغترونءه

ياعتلىكافر (والبصير) يعنى ْ ولاتخدعون عامعهماسبلقهم هنال نحالدولهذا بقولله الذىهته ثممحبيهماازددت
المؤمنبالثواب

فيك

والكرامة

نل
أهون عل اىللمهن ذلك معناءهذا أهون عاللىله تعالى منأن يحءلماخاقهالله وعج

(والذين آءنوا) تحمدصل
الله عليه وس! والقرآن

علىبده مصلا لاءدؤمنين ومشكنالقاءوم

0

:

«

يلاعا حءلهاللهله ابزداد الذين آمنوا أعانا

م ثبت الحة على افر رين والمنافقين وليس معتاه اليل ا"

(وعلواالصالحات)الطاعات
/

الابصيرة ها#ولهقاتت يارسولالله م

شولون

اهتيل

حير وجر ماءِ قألهو

ع  /ا

أ

لوابيانرلمحمدى") || 0
وهم
(اي
ته

كلك يدث

لقع

مت

ء

|

0

نأره

0

ماه وتادا قاز رارك تلان 10

ماظون شيل ولانكير
من

أمثال  2آز(انا! اع
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١ ولا 0
١
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 3أعلايستوون

من ذلك لاذهببت

وعلوا الصادلافت

قلملا فأندكرون أنالساعة  4عق الشامة  2و2

آك فىقمامها وعحئها <«ولكن كا اه ا
لار,يب فنها» أى ل ش

قيامالساعة(لآانية) لكاحة 0لايصدتون بالبعث يعدالموت #ركولةالي و9وقالربياكمر
دعو أسعجب لم “أى

2١

3

) ١كك

عا

ىريف مكبجأ
3 ْ 1 5قودنع نود مع

فقبامه

زوكأ كثرالناس)أهل |
0

3 0فعأكلرافاه ربع ء ةدايعلا ءاعدلاب لءح الا ةبا

تسوللقهصلى الله عايه وسإ شَول على المير
ا اسحابة ##ع ٠ن الاهمان ن يدل معمر

 > .فا اللذماء هوالممادة ثمقر وتال ركم ادعوق

ملكاةب(ؤنون )تنام 4

قم

0

0

ا

.٠

مءمت لكران الذن حكن ونعزعبادنى
أسا

عونلى)الفكي 1ف ستيب لكرمهعم 10أقبلالم (سيدخلون»
الساعة(وقالر بكمادعو )د ل . 0

( سورةالمؤمن 4
ا
0) :
في حم مس قاقللنايراسو لاله ماليثهفىالارض قالأربعون نوما نومكسنةوبوم
| اكشهر وبؤم كمعة' وسائر أكيااميهامكم هذه قانا بارسولالته فذاك اليوم الذ ىكنة
أ.تكفناله صلاة بومقال لاأقدروا إدقدره قلنا يارسو لاللّه ومااسراعه فىالارض قال
ا|كالغنث استذرنه الرع وفىرواية الى داود عنهفنأدركه متكفليقرأعليهفواخ سورة
 ٠الكهف فانها جوارك من قتنته وفيدثم ينزلعسىعليهالصلاةوالسلام عنداانارة البيضاء
اشرق دمدق فدركده عند بانإد فقتله ( ق )عن حذشة قال «عمث رسولالله
ٍصلىالله عليهوسل قول انهم الدجال اذارج ماء ونارا قاماالذى برىالنا سانهنار

ذعىفبرى
لليق
 ٠فاه بارد والذى برى الناس أندماء فنار محرقة نفأدرك ذلك متاكرف
1 ١ه ار فاه ماءعدك ,اراد  2ق )يعن إلى هررترء "ريضى اللهتععانلدىقال قال رسو لالله

 ٠صلىالله عليدوس| ألااحدثكم حديثا عنالدحال ماحدثيه نى قومه انه أعور واه
حى” عثال الحسسة.والثار فال شول! انها الطنة نعى الثان واي اندر كا اندر
ووغدل ىق )اعن اأضيرة تن اشعبة قال ها سأل أجد رسول الله طلى الله عانه
ت
عليه وسلم اعلندجال ماس لتدوانه قاللى مارضر كقات اله بمقولونانمعه جيل

خيزومر

ماءقال هواهون علىاللهدن ذلك ##عن مرا بن حصين ان رسولالله صلىاللهعليه وسام |

قالمنسعع الدجال فليتأمنه فوالله انالرجل ايسأنيه وهونحسب أندمؤمن فيتبعه مما
اوقل تابضت هم الات (حرحة أوداوه 2ق )عزانسن
الك
أنرسولالله صلىالله عليه وسام قالليس هن بلدالاسيطؤه الدحال الامكة والمدئة
لنيسقب هن نقاها الاعليه الملائكة صافين رونا فيتزل السهة ثم ترجف المديئة
باهلها ثلاث رجفات فكْرج اليذكلكافر ومنافق ((م )أعبنىهربرة رذىاللهتعالى
عنه ا لالله صلى الله عليه وسام قاليأتى المع منقبل المشرق وهمته المدينة
شلأم وهناك ملك##ءنأببىاكلرصديق
حت ينزل د ربأحدثم تصرف الملائكةوجهد القب
رضىالله تعالىعنه قالحدثنا رسولالله صلىالله عليه وسام قالالدحال يرج بارض

بالمشرق نقاللها خراسان_تبعهأقوام كا نوجوهام الحان المطرقة أخرجه الترمذى
عك( م) عن أنس رذى اللهتعا ىعنه قالقالربو لاله صلىالله
والحديث حسن ب
عليه وسلم ينع الدخجال مهنود أصبان سبعوٌنلفاعلهم الطيالسة موعن حم بنجارية
الانصارى قالسعمت رس_ولالله اصللىه .عليه وسلم بول بقتسلابنمسيم الدحال
را إن]شيعه الترمذى وقالحديث حسن م قااللشعخ اعليدين النووىةل
القاضى عاض هده الاحاديث التىوردت ىقصة الدحالعة للرزهب اطق ىق حة

وجوده وأندشخص ننه ابتلاللهتعالى نه عياده فاقدره على أشناءمن المقدورات من
اخماء اتلاملذى ةت-لهوهنظهور زهرة الدما والخصب ممعهوحتته وناره واتباع

اك
انرز الارضلهواعء الجعاء أنغطر تعطن والارصض أكنرت فتنبت وبشعذكل
قدرةالله تءالىوفتنته ثمجز اللهتعالى بعدذلك فلاشدر علىة:ل ذلك الرحل ولاغيره

وال أعسه وقتله عيسى ابنعسيم عليه السلام ويالله الذين آمندوا بالتول
( تاوخا  52مس)

لاينلالنرائشعمورون » _ ِ:ا
:الو
فل

عظمها اولا هن ل
مع
ىلقها
عل خ

الانان  5م ناضل 0وهوسان 0 :

لهملاحغارون” ١
ن | كرناسلاعلون6ان
ا ٠
عج25لأأشكلمانجادلونة 1-1.اله ده وك

ملون لفرط عفلتهم واتباعهم اهواءهم
ابوالا س م

|قالسعوات
خل

والارض وذلك أعظمفىالصدور مخنلق الناس فكيف لإنقرون

بالبعث بعدالملوت © ولكن  7-0اس
لاشتدلوون

]|

لالعاون  8عى أن الكقار لايعلون حيث
من حاق الناس

ذلك علىتوحدد خالقها وقال قوم معتى 6

أىأعظم

من َو الدحال ولكن كرك لالعلون يعت الودالذ ,ن اعون فىاأسالسجال

 0-1فصل فذكر الدحال كام
دسم شول مابين خاق
 0 5 0عن هدام بنعروة قالمعءت رسول الله صاللىله عليه

كأكانت عادتتهم فىآيات
اميشهةيةءى انكاراابيعث
وهوأسلالحادلتومدارها
-

2

4

5

آدم الىقيام الساعة خلق أكيرمنالدحال معناءأكبرفتنة وأعظم شوكة مالندجال
| (ق ع)نابنعر رضوالله تعالى عنهما أنالبى صالىله عليه  5ذكرالدسسال فقال
انأعور الءين العنىكانهاعنيةطافئة#ولابىداودوالترمذى عنه قالقامالنىصل الله

| عليه وس فالناس فائنى علىالله ماهو  55ثمذكر الدحال فقال انىأنذركوه ومامن
||

ابن

1

5

5

1

1

ى الاوئذ در قومه لقد ندر تو تو لك 05قول

لامم كانوا مقر بنبأنالله

يد

ا

مي ترد

رق

) عدر

م فبيههقولالم شَله نىلقومه

واي 4:ه قارلقال رس_والله

خالقها فان دن قدر على
ا

حلقها ٍ عغامها كان على

ليسبأءورمكتوب بينعينيه كافرءوفىرواي ةل بينعبنيه كافرتممحبى ك ف ر بقرؤه

مكسلع موعن أسماء بنت بزيد الانصارية قالتكان رسو لاله اصللىه عليه وسم فىبييى

5كنأكثرالنا
أقدرد( (ول
7
لالعدو,
0

0
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صلى اللهعليه وس مان نى الأوقداشر أسد الاعوراالكذاب الاأند أغوار :واذربكم
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فذكر الدحال فقال انبين بدءه ملأ سنين سنة 'عسك الدعاء ثلثكقطرها والارض

ا
| ثملاثنا والثانية 2سك رمالاسلماء ثقلطثىرزها والارض انرثات0ها والثالثة .سك السعاء

قطرها والارض نياتهاكلدفلائيق ذاتظلف ولاضرس من |لهائم الاهلكت ومنأشد
(ولكنأكثاناس)بنى ا فتنته أنهيأتى الاعىابى فقول أرأيت أاحنبيتلك ابلك لست تمل أنىرءك قال

لغاية

غفاة

ع هم

ا

المود(لااخعاون)فنةالدحال | فقول إلىفية_له الشيطاننحو ابله كاحسن عاكون رونا وأعظمه س3

تأالك أخاك وأبالد
ويأنى الرحل قدمات أخوءوقات أنوه.فقول أزأيتحدان
ألنث نع أورك فبقول إلىفيقثللهالشطان' موجه وقر ل قالت ثخمرج
رسو لالئهص الله عليدوس! لكاحته ممرجع وألقوم فاعتا مو ماحدعمقالت 1

 0الباب فقال مهيم ا تقلت بارسولاهاء اعد خاعك سنا  0الدحال
ج وأناحى فاناخه والا ؤانربى خليفتى علىكل مؤمن قالت أسماء فقات
رالان
|ق
 9رسول الله والله
أ

|بالتعمن ح  1قاديزه

حى

 3 0فكف

بالمؤمنين نوميد قال

وفىأرواية عنفنانالكقل
ن.
حزم ماجزى أهل السماء منلسن والتقديد.
||

صلى اللهعليهدوسا عحككثادكان لسرا سي 0
كاأنوم الوم

وتجتحت وة

روالشبركاطعة واجعة
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اسلا السعقة قَّاهنا سوديث

2357722

اصع تدج

عد

لد

جد ع سمه  2صموانك  7:بس

اللغوى إسكشده والذى
مك
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د مدر 2

ج(اء )©

جو /

لذ
)مأكىاذب أتك (وجح مدرباك بالعدذىوالابكار)أى دمع_لى عمادة ربكو الثناء عليهوقيل
نلاقلللعهاوحمدء( انالذين > اداون ففىآيات الله بغر ساطان أناهمالاوقف عليه
الفسحر والعصروةء
أسن(أ
دنور هم الاكبر)تءام وهوارادة التقدموالريال
ون د فوقهم فلهذا عادوك ودنعوا آيانك
ايم وبكرنانحت »هبد بدك وأما:
ياسة
ومرلك
دوا ك لان اله  7ان.وةنما كل
0
:

تشت

/

لاافه اي

ا

اج

ل( أواراء

زاد»

محالدودى

واقل ع1لى عمسدينك

وثر عون  0ا “كر إذنك

5

آاَ1

النبوة دونك <سدا وبغنا

و|تدارك فرطانك كترك الاولى والاهتام ياس العدى بالاستغفار فاه تع_الى كافيك |
ف[ىااتصر واظهار الا  #ودع محمدريك بالعشى والابكار  #ودم على التسبيع ظ

وددلعلمهقو إملوكان يرا

ماسيةونااليه أوارادةدفع

[| والحميدلريكوة.لصل اهذينالوقتين اذ كانالوعاحكبةركمتين بكرة وركمتين عشيا
« | ١انالذين نجادلونفىآناتالله بغيرساطاناناهم م©ام فىكل ادلهبطل واننزات
ظ فيمشرك مكة اواليهود حين قالوا لست صاحبنابل هوالمجم بنداود ملغ ساطانه

الآيات بالجسدال( ماهم
بالفيه) الى هوجب الكبر
ومقتضأه وهو متءا-ق

البر والحر وتسير معه الائهار © انفؤىصدورهم الا كبر  #الاتكير عانق وتعظام
| عءنالتفكر وااته اوارادة الرياسة اوان النبوةوالملك لايكون الالهم © مبارهامائيه»

١

زرافمتمر ال رالسةاواك د؟
أودفع الات ند

| سالنى دفع الآيات اوالمراد « فاستمذيالته  #ذاعى” اليه ظ اندهواكمم البصير #
| لاقوالكم وافعالك © قاالموات والارض اكير مخناق الناس  فن قدر

الله ) فالعبى'اليه من كيد

ادا وب فيكت

| واهلاك أعدائك قالالكلى شهنت آاليقةتالآية الصبر © واسستغفر إذنيك » يعنى
لدعا وهذا على قول هونها ع
الاساء ءا 2م الصلاة وال.لام وقال ع

 0ان ههو السعيع (لا شول

شرن اسم

 || ٠علىترك الاولى والافطل وقيل
|عالاىنبباء قول هذاتعرد منالله تعالى لندبه اصللىه عليه وس لبزيده درحة ولتصير
على ماصدرمئه

الادوة وعندهن

ف

لاوز

الصؤار

تعمل ويعملون فبهاوصرك
علدهم وعاكمك دن شرهم

| سنة اخيره هنبعده وذلك لان امع الطاءات عخصورة فىقسمين التوبة مالاشنى
٠

| 5دكخكورق

نهسم
ل

(لقال-موات والارض

|| والاشتغال عاشتى والاول مقدم وهوالتوبة عنالذنوب والثانى الاشتغال بالعلاعات

كد سولق الللاترا

اهيليق تجلالهوقل شدالكرا
لنز
اأى
ككء»
برب
رمد
وهوةولهتعالى «ودع مح
لربك  9بالعثشى والابكار » يعنى صلاة |اعصر وصلاةالافربونقاعلياسالصلوات
امس  8انالذين تحاداون فىآياتاللهبغير سلطان أناهم© يعنى كفار ريش ##ان
| فيصدورهم © أىمافى قاويجم ف الاكبر 4قالاءن عباس ماجلهم على تكذبرك الا
ْمافصدورهم منالكبر والعظمة  #8ماهم ماافيه © يتى ببالتى مقتضى ذلك الكبر
دىوره 2 7 0
صنف
ْ وقل معناه أ

داستغفر [ذنيك)لتقصيرشكر
مأأن:مالمع ك وعلىأععارك

 1ألله عليه وس وطمع انيغابوه وماهم

سالنى ذلك وقيلتز  01دو ذلك نم قالوا لننىصل الله عليدوس] صاانحينا ا

وااقرآنوهمالهود وكانوا

 ٠لوالبصير» أىبباأًفمالهم8:قوهعن ول  8لاق الموات والارض 4أمععظويا
أنناللتهعالى
«أكبر منخاق الناس » أىم ن,اعادتهم بعدالموت المنى أم

1

0

عدوة وعشية !1انالذن

يكذ بو دنعتلعيهالسلام

الينا قاالله تعالى » ذاستعذبالله 6#أىمنفتنة الدجال ف اندهواسميع © أىلاقوالهم
و

ع ماك(بالمشىوالابكار)
با ر

يحادلون فآىيات الله )

ابنداوديعنون الدحال رج فىآخر الزمان فيبا-غ س_اطانه البد و الجروبردالملك

عم

مدريك) وصل
“1م

دم جد صلى

0ل

مقرو

و ب سّا .ف ةالدحال

وعظةت .ورجوع اللملكالبى عند روج الدجال 3ايلان)جة (أنام:م)
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نا

نه) ا
مافى قلوع(,الاكبر)عنكك ق ( ماهم لغيه

ماف صد

أيله

إلى ما

 0000منالكير
 4ره

خروجالدحال 1فاستعد الله ( باعجد مدنويهاليل  1أنمهوأ لسي 06لقالة ١ 0(البصير)

وروجه (لماق المواب والارض أكبر)أعظم(م7

 1اق الدحال

 0١ن 8فىصدورهم

الاك

(

الهم عد

ممم وباعالهم و شتنةالدحال

سورك والذن آمنواق الحدوة الدنياوسومقوم الاشهاد) أى فاملادوالا

ره يعت اينغهام  0الدا

بالحجةو الظفرعلىعذالفي ولابنوا ف اىلدنياافلىابحضايين امتانادن اولاللهماقبة لهم ويتع التهمنبص منأعدام
واوبءدح-ين ونوم نصب >ولء_لى موضع الجارواجروركا تقول جئتك امس والءوم والاشهادجم شاهد كصاحب

وأضماب بريد الحفظةوالاشاء فالانبناء يشهدونءنذد رب العزةعل الكفرة باانكذ يبو الفظةيشهدون عل بى اد
عاعلوامن الاعالتقوم بالتاء الراز ى عنهشام (وملاتتفع الظالمين هه_ذرتم ) ,هذا بدلمنيومقو مأى لاشيل 23هم
لابنفعكوفونافع(وا»م ١م انزءالرابعوالعثشرون  4العنة)العدمن وز 6ه" #ه رجةالته(؟ا

أئسوءدارالاخرة وهو

جنوي

سسحتت
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اللهعلى لفغله ويحوزان

فم بوسف عديربن سنة سا وق ل انفرعون بو_-ف هوفرعون «ومى وقل هو

برفعالذذينعلى الابتداء

فرءعون آخر «وفازالم فشك ماحاء؟نهك قالابنء,اس من عبادةالله وحد لاشبكله

حدق مطاف برحءاليه

والمعنى انم نوا شا كينف نىبوهبلتمفءواتلك البينات التىحاءه ماه ىحاتذاهلك »
بسنىمات ف قلتم انسثالله منبعده رسولا » أىأقم علىكفرم وظنتم ازالله

ولادفىه_ذا الوحه من
الصميرفىكبرتقدبرجدال

الذين محادلون كيرمة_:ا
(عندالله وعندالذين آمنوا

من عذاب الله ( مالكم
دن الله ) دن

عدذاب ابله

(هن عاصم)من مانع(ومن

يضال الله) دعشنه(فاله

من هاد)دن شد غيرالله

لاحدد عليك المسة وانما قالوا ذلك على سبيل التشهى والقنى منغيرحة ولابرهان
عليه قباللوا ذلك ليكون لهم أساسا فىتكذيب الانبماه الذين,أتون بعد وليسقولهم
لن باعلثله دنبعدهر سولاتصديقا لرسالةبوس ف كيف وقدشكوا فيهاواتما هوتكذيب
لرسالةمن بعدءمشهومالىلذب لوسالتهف كذلك يضل اللمهن هو مسرف #أى فىشركه

وءصيانه فوسمتناب#أى ف دىينهفالذين ادلونف آىياتاللها»تقفلسهيذرللمسرف

امراب يدف الذين تجاداون فىابطال آناتالله باتكذيب 88بغيرسلطان » أبذىيرعة
الءند اللوعهندالذي آمنوا
قالتجدا
 5هان  أناهم » منالله ه كبر»»أطىذملك

(واقدحاءم بوسف ]قا
للله
همحز
ذقا (منقبل )من قبلموسى (بالبينات )بالاس (كذلك )

و ألنهى وتعبيرالرؤيا وشق! #سيص (ففاىزاشمكماحاءم.ه) بوسف (حتىاذا هلك )مات (قااتنمبءث اللهبمعنده)
بمعندموته(رسولا كذلك يضلالله ) عندينه (منهومسرف) مشرك (ع
رت)كف
شسنا
ه( الذين تحادلونق آياتالله)
ون مذ صل التهعلهوف والقرآن (بغيرساطان )حة (أناه) مزالله وهو أو جه وأصماءه المسهزون (أكرا

مقتا) عظمب(عغنضداالله)بومالقيامة وع
(ندالذين آامنلواد)نفيا

فه الىاحزاب وفسرهم
اله
ضلا
ءا لا (:وقال الذىآمنيإقومانى أخافعد ممثلبومالاحزاب)أىمثل أيأاهه
مهار اقتصرعلى الواحدمن
دل
مكان
وهر
ببمن
بقوله(مئلدأب قومنوح وعادوكودوالدينمن بعدهم)ولمياتبس انكل حز

وسائرّالمءاصى وكون ذلك داسماداامنهم ولاشترون عنهولاسمن

اطع وداهولاء دوم فىعا دن الكفر واتكذيب

 ٠حذ ف مضافانمثلجزاأءمدم وانتصابالثامقثبلانهعط ف بان ل الاول ( ومااللهبريدظلمالاءياد ) أى ومابريدالله
ٍ .أن يظإعبادمقبعديهم بشيرذنب 1 .<-ه"  4أونزيدء_لىقدرما (١ سورةامؤءن  4يسحقونهن العذابيعنى
لتحي

لي

ار

انتدميرهيكان علادلم

م

طريىٌالصواب وقرى لديل على أنه فعال للميااغة من رشدكملاما ومن رشدكء باد

لامنارشد كبار لانهنقصورع؛ الماع اولانسبة الى الرشدكمواجوبتات  8وقالالذى

دن قوله وماريك بظسلام

| آمن ياقوماتى اخافعليكم * فسىهتكوذالتعرضله © مثل بومالاحزاب © مثل ايام

للعييكدح.ءث حمل الانىارادة

زاب معالتفسير اغنى اعلنجيموم ظيمثل دأب
حجم
| الام الما ميضمينةى وقاائملهماوس
قوم توح وعاد وغود  4ل

ٍ ظحمترك وهن بعدعنار أد2
١

<زاء ماكانوا عليه داسا من الكفر وابداء الركن

 ١٠والذين من لعدهم  #كتوم لوط  2وماالله بريدظي للع.اد  4فلا يهاة.هم بغيرذنت

مالمأده كاىعن

 :اموا دوي

ولالى الظالم منهم بغيرا:تام وهواباغ منقولهوماريك إظالام للعيد من حيثث انالننى

الغل

المميزلة

يانه لإبرنداهم أن يظلموا

فحيهدنيوث تعالراقدته بلاإلوظيلاقوم انىاخافعليكب اولتناد© يوم القيامة بنادى

يعيك لان أهل اللعة الوا

فيه بعضهم بعضا للاستغائة اوبتصامدوديل و سور وأشادى أعاكالئلنة | اذاقالالرجللا خرلاأريد
"واكتابالنار كاحك فالاعراف وقرى ١ بالتقديد وهوازن شر إعضهم من له ش كقوله 1
نوم شر اارء من أيه

نومتواون  »#عناموقف

ل

« مديرين 64منصير وين عنه

١

انحل دامماحل بالائم قله شوله  0وقال الذى أمياقوم اواحاق عليكم دل توم ا
الاحزاب قل اك قوم وح وعاد كود والذين عن بعفهم « أعسئنا عادسمفىالاقامة 1

؟[اتتدرت حأتنىاه العذاب © وماالله بريد ظلمالاعاد » أىلابرلكهم الابعداقامة

ظلما للك ملناد اا

اظلدك وإحدذ ا عدر ا
بعذاب الدنيا تم خوفهم
منعداب الأ خر موه

(ويافومائىأخاف علكموم

الك اد)أى بوم اممامةا لتنادى

اخسةءلي ,وو ياقوماى أخاف علك بمومالتناد © يمنى بومالقيامة “عى نوءالقبامةهومالتناد |

|| لانهيدعىفيه كل أبناامسامهم وينادى بعضهم بعضا فينادى أععاب اللنة أحماب الثار

ه

كى وبعقوبق

الحالين

لان الكسسرة ندلعل
ونادى أصحابالنار اب اللنة ونادىفه بإاسماة والك_قاوة ألاانفلان .نفلان اأفهاحس
سعدسعادة لايق بعدها أبداوفلان بنفلان شق ثقاوة لاسعد بعدهاأيدا وبنادى | الياءو آخر هذءالا بيةعلىالدال
| حين شع الموت يأعل الجنة خاود بلاموت ويأعل النار خلود بلاءدوت وقيل وهو ماح؟ اللهتعالى فىسورة

نادى المؤّمن هاوٌ اقروًاكتاسه ونادى الكافر يالنتى لأوك كتانيه وقبل توم |160
5

1

1

:

0

'

5

1

0

 1كان

الثناد عى بوم التت_افرءن بداليعير اذاشروهرب وذلك اهم اذامءوازفير الارندوا |

أ هربا فلايأنون قطرامن الاقطارالاوحدوا الملائكة صذوفا عليه فيرجءون االلىمكان
ق
ابه
اللذئكانواف

2

لاق

را ٠ عن موقت المساب الىا!حار
بومولون عدررن كُُأنه:

بعدهاايداألاان

ؤاذ ناهخقالاد

بد

وونمديرين
ادا بومنوال

ذا

ا

ابالار ونادى

اتللويقا
أعدان

الناراككاب اللنة ونادى

:

صاب الاعساف وة.ل
|ا

1

نادىهنادالاانفنلااسعد

) تصرقن ا 0

الحساب الى

(وكالالذى آمن) عى تر زقيل (ياقومانى أخافعلب )!عوناككوورنعاك(مكل  5مالا-دزااب )فثل ا ب الكفار قبلك(مثل !
م( والذين من يعدم كنالكفار ( واملاله بريد ظلالاسباد )
لك لعدات نا 5

لاب ( انتراد )يوم
طون مندظ] عالعىبادوأن يأث_ذهم بلاجرء(وياقوم انى أخاف عاكم)أعا ذيكرن عالك
بشادى بعشك بمضاو بناديكمعا الأهرافوشال ابلوفمرار امنثققألتةالدال (بومتولون مدبرين )هاربين

إنالله لابدى

ير

دن هومسر ف )محاوز للعءد (كذاب) ق ادعالهوعد

داه ألله راع

كان دا

الدءىبالممسرف مونى
وقي ل أوه,

امون

هه

باب المحاهاة اك

اند ١ان

اذلوكان عشرناكدان لملاهناء أله بااشوة ولاعصتدكه ا

وهواعى به فرعون(ياقوملكم املك

الوم ظاهرين) عالين وهو

حال من؟ فىلكم(ى

الارض ) قأرض مصر ( |الزءالرا ,عوالنشرون ( :فعنلسرا اكد ٠ه" 5ه مانلبلاهسإنحاءنا )يعنى
ا الانصاف وعدم 725

ان لكملكمصر وقدء وم

البانى ودع د
.

1

دض

و

و إذلك قدمكونه

دو اء  6دخوفهم | عا هواظهر |<تالاعتدهم 7وتفسيرالبعض بالكأل كقؤل نيد

راك امكنة اذالم ارضماء اوير لطبل لانن

نفدوااعسي؟ 0 0

الطيكر كك لمان

55د
ع

اهقة [لك نه
اظنائ
علدا

لآانه اراديالئعض نقسسه ل أن الله لابيادع دنهو تسرف

كدان  #احههاج ّ

ا الث ذو وحهيناحد هياايه لوكن فير فاكذايا لماهداهء الله الى اينات وللماعضد .نلك ا

| المتجزات واناسهما ان هن خذ لهاللهواهلكه فلا حاحةلكم الى قتلهواءله اراديهالمنى
ذفاب لايهديه |
كسر
الاول وخيل اليهم الثانى لياين شكيتهموعرض به لفرءون بانه م

6ع؟ مندا جد
انح7اء؟ ولا عن
وقال تتصرنا وحاءنا لآنه

هالنقهرمفابىةوانعلهميان

ا الهتع الى . 1ل الصو ا بوسدلا العجاة «وياتوم مما ملك الوم

 0اه رن

»©غاانين عالين

1

نصرنا م,ن بأسالله انحاءنا  #اى فلاشدوا ,
©ىالارض © ارض مصر © قنت
ْ ف

00
الذى كدي ده

هرقي(قلف عرونماأريكم
الاماأرى) أى عار غير

7

وهو

2
ن حاءنالم عزءنامنه احد واعا ادرج
اعسك ولانتعرضوا لبأساللهتعالىقله ذانه ار

ا

ا

كد

|١

ْ فىالدميرين لانهكا نن منهم فى القر ابه ولير يوم أنه معهم ومسا هرم فيا ينصح اهم  9قال

ي ١ #
دما
ه©و
اقله
»اغير الكر © الا ماارى  واستصوبه من
| فرعونمااريكم ما
قتله يملا أستصوب الا  ٠ومااعلك الاماعلت منالصواب وقلى واسانىمتواطئانن عليه© الاسبيل الرشاد _#
اتنلقوه وهو صادق وقبل بعض على أسلها وممناء كا نه)
كااللدذىبسع ناق
قله وهذاالذى شوونه اسار 721
ع :

 6برأى الاعاأرى من

عيرصوابب (وماأهديم) قالعلى طريق الاحتواج أقل مافصدقه انيصيكرم عض الذى يعد وفيه هلا كك |
جذا راي( الاصيل |فذكر البعض وجب الكل  #انزالله لاجدى » أى الىدنه  #منهو سرف |
)عىوة نالزبير قال ألت عبدالله بنعرو بن |
الرشاد) طريق الصواب كذاب  ##أأى علاىللتهعالى (عخن
والصلاح ومأاعلك الا
| العاص عن شد ماصنع المشركون ,برسول افلهسلالله عليه سل فقال برين_اولالله !
ادخر
ماأعلمنالصواب ول أ
ف

اش

9

صلى اللعهليه وس يصلى بفناء اله اذأقل عقبة .نأأبىمعط ذاخذ كب رسولالله ١

ولا أسر ضتكك ١ ]|

>  | © 2صلىالله عليه وا ولوى لوه فيعنقه وحنقه خنةا شديدا فاقل 1

خلافماأظهر يع-نى ان
لسانهوقليه متواطئان

عملاىءشولوقد كدب فقد
كن" مسد ع و غوف
الشدد دن حديةدوءى

عليه ال_لامو لكنه كان

:ملدولولااستشعارهلم
افص
لش
اولم
يستشسرا حدا

قالدنلعنكبه

أ

ودفعه عن رستولاللهاصللىه عبد ونال أوقال لون راداأنشول رداق  0-5ا
ونجل  8ياقوم لكر الملك :الوم ظاهرين فىالارض » ١
بالنات  * 0قوفه ع

أىغالبين فىالارض أىأرض مصر  3#ذفنبنصم اي ى عنمنا © منبأس اللهان |
حاءنا © والمعنى لكمالملك فلاتءرضوا اء_ذابالله بالتكدتت وقتل الثى فانه لامانم ا

نعذاب الله تعالى انحل بكري قال فرءون ماأريكم © أى منالرأى والتصممة |
| 5الاملأرى » أى لقدى يغ ل

الاسبيل الرشاد »©أى ماأدءو؟ الاالى /

طريق الهدى ثمحي الله تعالى إهنومن آفلرعون ردعلى فرعونهذاالكلاموخوفه )

(اناللهلامدى )لابرشدالىدينه ( منهومسرف

) مشمرك( كداب) كاذب

علىالله ب(اتو ملكالملكالبوم ١ ان »

ظاه  00الارض ) أرض مصرل فنبنصرنا ) عنعذا(هنبأسالله ) منعذابالقه(انحاءنا) حين جاءنا(قال

فرعو نماأريكمم)مسا( (6الاماأرى)لنفسى حقا انتسبدوى (وماأهديكم) أدعو؟ (الاسبيلالرغاد)طريق اق والهدى

دعلوىأانءه فبعوذوابالته عياذه ويعتتموابا_وكل عاهاءتصاءه وقالء
تهم
وربكمبقعثل

نكل مكبر لتشقل|ستءاذته

فرعون وغيرهمن الجبابرة وليكونعلى طربقةالتعريضفيكونأباوأغرادبالتكبر الاستكبارءن الاذمان للق وهوأاقستعكيار و دل
دعنلاىءةصاحبه وعلىفرظلطهوقال لايؤءن مو مالاب لانهاذأ جتعفى الرجل التكبرواتكذيب بالمزاء وقلةامالاة

 ١بالعاقبةفقد استكمل أسباب

القسوةواجراءةعل اللهوعبادءولم ترك عظيمةالاارتكيهاوءذت ولذت اخوانوعتبالادغام

ط لسكاانابن م افرعون آمن ءوسى سسراوهن آلفرعون
ب)ق
قانه
 ٠ابوعروجزةو على(وقالر جل هو من من آلفر عونيكتماع
صفارحلوق لكان اسرائياءا <ؤز  4# 555ومنآلفرعونصلةلكمم( سورةامؤمن 4اىيكتم اعانهمن آلفرعون

الكلام بإنتأكيدا و عار الث لم د فدفمل

العياذ طن

اسمالرب لان المطلوب هو الحفظ والترسة واضافه اليه واليهم حثالهمعلى موافقته لما

فيتظاهر الارواح منا-هلاب الاحابة ول يسم فرءون وذكر  5يمه وغيره

لتعميم الاستعاذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له علىالقول وقرأًابو ممرو وجزة
والكسانى عت فيه وفىالدخان بالادغام وعن نافع مثله «ووقال رجل مؤمن منآل

واب_دتعمان اوحييب

اوخرم_ل اوحزيل
والظاهرالاول( أنقتاون
رحلاان سول )لانبقول

وهذاتكارمندعظم كانه
قل ائر.توكن الفعلةالشنماه

فرعون » مناقاره وقيل منمتملق بقوله ه يكم اعانه  #والرجل اسرائيق || 22010
لوالن.قول
اوغريب ميوحنداكفانة»م ف«ألةتاون رجلا#أنقصدونقتله © ا#نش

اق هى قتل نفسرخ

ووقت انشّول منغير روية وتأمل فىاسء « ربىالله © وحدء وهو فالدلالة على

وم مدق ا

والاستدلالات © من ربكم © اضضافه اليهمبعدذكرالبيناتا<عياحا علهم واستدراجا

اأريه
الله )يوهضورابلكم

الحصر مثل صديق زبد ف وقدجام؟ بالبينات » الكثرة على صذقه مالنمعزات
لهم الى الاعتراف به ثماخذه ,بالاحههاج عن 

لقت للقن هران.ككاذيا

١

كلتاطق وهى قول (هربى
وحده (وقدحاء )!له

فعليدكذيه » لانغخطاه وبال كذيه تاج فيدنعه الى قتله إوانبك صادقا يصكم

حال (بالببنات من ربكم)

بعض الذى يعدم فلا اقل من انيصيكم بعضه وفيه مبالغة فىالمهذير واظهار

يع أنهميحر 3

« وقالرجل مؤمن هنآل فرعون يكم اعانه » قيلكان ابنءم فرعون وقديل
كن لالط وقلكان هن بى.اسرامل فعلى .هذا يكون معى الآآية قال رحتل
مَؤٌّمنبكم اانه من آلفرءو ن وكان اسمهذاالمؤمن حزيمل عندابن عباس رضىالله

قوله اله واحدة ولذن
سات من عند ون تسب
الهالريوسة وهواستدراج

عنهما وأكثرالعلاء وقال ان اسعق كان اسه جيريل وقحيلبيب  9أتقتاونرحلا
انول #أى لانقول  #ربىالته  وهذااستفهام اتكار وهواشارة الى التوحيد
#وقولهه وقدحاء؟ بالببنات مركم #فيه اشارة الى تقر برتبوته باظهار المزة
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١واللهشَدَى بالق )حرم بالشفاعة
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1أن نشاءبومالمامة وقال يس بالعدل( وال

نسدعون

انا)ن 0لاشعو ونبثى “الاحكمون بتى من الشفاعة ومالقامة لابهلس
َ 00ندوناانه م٠نال و
بشى و3

آل
1
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لانمدم يكم(أن الل هوالتميع)
يا
اإدما
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يسيروا ) يسافروا كفار مكة ( ف الاضرتتنظروا)نتقكروا( كف كان

لهممقد
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اقااني(البصير)سموباعالهم ١١

 0دمعنن حيلاواكة اوشاء الاح علىاللهمليمشى (0ا نأعالهم وأحوالهم(!نالملكالوم )

م
ٍ رون

ه
لد
قبونفس
احدبيثم ح
أ نقول اللدتعاىذلكحينل أ
7

لان اى من نت الملك فىهذاالوم زه
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(لهالواحدالقهار )أى الذى قهر اماقبإلوتوينتصباليوم 
وقيل نادى منادفةول

١ سوره  5المؤّمن ) ان الملكاليومفمجسبهاهل

الحصرلته الواحدالقهار

!]وهو شرر لقوله هم بارزون وازاحة امهو ماموهم فىالدئيا « نالك اليوملته |
الواحدالقهار »© حكاية لما أل عنه فيذلك اليوم ولما يجاب به اولمادل عليه
'1ظاهر الخال فيه دن زوال الاسباب وارتفاع الوسائط واما حقيقةالحال فناطقة

]|شلك دا شما اليو مز كل :فسن عاكسيت  #ك6نه نتعوة 1ا سبقوقيقه ان النفوس
ْ 65العقات والدعال شاك تو حك لدعا للها لكنها لانقدة بلهاديا

أ اموائقتشغلها ذاذقاامت قامتهازالاتلموائق وادركتلذتها وأللها ف اظرالى»,

ا(ليوم يجزى كل نفس

عاكسيت لاظا اليومان
الله سريم الحساب )
لماقرران املك للهو حده

فذيولمكعدد تا ذلك
ال
وهى ازكل نفس >زى ا
اكيتعلتى الدما

]| نص الثواب وزيادة العقاب © انالله سريع الحساب  :اذلايشغله شأن عنشأن
إأ فيصل اليه مالسعحةو نه سريعا  وانذرهم بومالآ زفة » اى القيامة سميت بها

من خيرو شر وان الظم

لاز وفها اىقريم_ااوالخطة الآزفة وهى مشارفتهماانار وقيل الموت  #8اذ القلوب

مأمون من لانهايس بظلام

لدى الحناجر ك فامااترتفععناما كنهاقلاصق يحلوقهم فلا تعود ف.ترو<وا ولانخرج
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ظاهرون لارسترهم دق  2لاحنى على اللهديم شى  4أىمن امالهم وا حوالهم

فانقات ازالله تعالى لاتنى علءه شى” فيسائر الايام فاوحه نخصيص ذلك اليسوم
قاتكانوا بتوهمون فىالدما اذااستتروا بالحرطان واللجب انالله ت_الى لابراه-م
ف الى حلاالبو *مون
شلااتك
و
ون عليه أعالهروهم فىذلكاليوصمائرونمن البروز ا
فجاءثل ما كانوا بتوهه_ونه افلىدنيا ©«لمنالملك الوم » أىة_ولالله عنو<-ل

| فىذلك الومبمد فناء الخلق من الملك فحلادأيحيه فميب نفسه تعالى فيقول © لله
لأ الواحد القهار » أىالذئ قهرا كلق بالموت وقبل اذاحضر الاولون والآخرون
لا فىيومالقيامة نادى مناد منالملك فيه جيع الخلائق فىومالقيامة للهالواحد القهار
!] ذالمؤمنون شولونه تادذا حيتكانوا شولونه فىالدنما ونالواءه المتزلة الرفيعة فىالعقى
/شواوء افلىدما ١ فهوواليوم
والكفار قولونه عسلدىيل الذل والصغار والندامة حرث إ

 1تحز ىكلنفس عاكسبت  #يعنىيجزى المحسن باحسانه والمسى* بإساءته ف لياظلم
| الى فئان املق آمتون فذلك الءوم من الظل لانالته تالى لدس بظ-لام لامبيد
© اناللهسريبعالحساب » أئئانهتعالى لايشغله حساب عن حساب لحاسب الاق
 1كلهم فىوقت واحد  #ةولهتعالى ل وأنذرهم نوم الأزفة »©يعنى موءالقيامة معت

|| آزفة لقرب وقتها وكلماهوآت فهوقريب  9اذالةاوب|دى الحناحر #وذلكانما

 |.نزول عنأماكبام نالوق حمئتصير الىالأناجر فلا :عدنود الى أماكنها ولاحى
جقةتقلتةمصع مده اسح

هه كته
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كت 5

0007 581ل

من <-سمة انجم
ول بازادءلىسيا -شم (انالتمسر عالمساب) اذا
شحاسب
او
ل
(يومالازفة) مهن أهوال يومالازفةوهونومالقيامة,زف

م

حساب فنماسب الللق
كلهقوقت واد

وهو

بومالآ زفة )أىالقيامة
سمت ببالازوفهاأىلقرمبا
دن بوم الآزفة

وب_دل

(اذالقلوبادىالحناحر)

أىالتراق يمقنلىتروفجم
عن مقار هافتلصق #ناحره
-

٠.

ل

ولارج-م

م
الى

فنا

ويتروح-وا

) لاق

على ألله مهم /

ثى')ولاءن

اعالهم فى

فقو لالله ةا

جد جه 1٠0111

( بلاولد ولاشربك(ا القهار

برهوار 5ع كسبت )من
1

لاد وان ساب لاسٍطى”

 0بالمتوالقالبعلبهم

يروااثش (لاظل |أ.وم )على
أ -داى لاشقص

شدددااءةا اذباءاق بب (وأنذرهم) خوفهم ياد

إدضهمالى
بعض يسرع ١اذالقاوب لدىالمناحر )عند الحناخن

الىالهفاانلمعاندلاستذكر ولابتمظ ثمقالللمندين
شنرك وبرح دم
له
اوب
الا من هب )وماضظ وما يمتّيربياتاللهالامن ت

دينين
للص
ا(#
هدوا
لاعب
ف(ادعوا الله )ف

) من الثمرك ( ولوكرء الكافرون ) وان غاظ ذك اعدامكم ملنسرء |

 -4472ثلاثةأخبارلقولههوعتية
4

لرشربولقح)
اااع
دبتكم ( رفيع الد,رجات 72318و ارون ؟ ذو
علىقوله الذى يريكم أو
اخازيدأعدوقؤيح

عنها للانهماك افاىت
علها والتفكر فه قليد واتباع الهوى  8الا هناب » نرحم عنالاتكار بالاقبال |
ا ذانالجازم بشى" لابنظرفعابنافنه «إفادءوا اللمعخلصين له الدين 4

الموات بعضهافوق بءض

خبران آخران للدلالة عولصىعملدءته همنث المعقول والمحسوس” الدال عتفلوده |

زفح المرعات يابتخ

نا
ملشرك ف واوكره الكافرون »#اخلاسك وش قعليملإرفيعالدرجات ذوالمرش »

أوداع يي 0

فى :آلالوسة ذان .مرق رت
|فت ات

حث لايظهر دونها كال وكان العرش ١

منفاازللدهنماف باقللبقنلةذومادلاسنرش | «زدى.حبى ناميل النام :اللبسماى!قرقيضة قز لانعم (انتعترك ب مكل الدريدات 7

ع
تزانت :الكلوقات اوتمضاعد :الملامكة الى :العرشن لوالتنوات او درحات الثواب |

مالك شه الذى فوق

وقرى” رفيع بالنصب عاللىمدح  8يلتق الروح هن امسء على يمشنا منعباده »

السعوات خلقه مطافا

 6دابع للدلالة على
انالروحاسات ايضنا مسعرات-لاميء باظهار آثازها وهو 1

للملائّكةاظهار 1الم ْظمته
6

إلاوحى وعهيد للندوة بعد تقرير التوحيد والزوع :الو

استغنا نهفى مملكته

ومن

ْ

|

منوبهروانهالايمام

لغ علىدن 1وم نعبادء #حختار هل :بوةوفهدليل على ْ:
باطيراو مدو «والامهوالملك الما

للحام معالقرب
ارو
ولل
نهلله تع الوىلمن!و
هرايلسلام | الباغطائمة«ه لنذر #غايةالالقاء 2في
ولالعرولحيحب
50

أو الوحى الذى نحي -

1

بؤساائانى  0بومالادذقى  4بوم القيامة فان فيه نتلاق

الارواح والا

واهل

ساد

القلوب(من أعء ) من  3اماه والارض والمعودون والعباد والاال والعمال #ومهم بإارزون» خارحون ١
ا

يأحس م (على

ناه ام ن .عاجلندر)

التويعليه السلام.وي 1دل
ادع لسري تدر

(بومالتلاق)وءالقيامة
لداعل 6
-

يذ

من

ا دن قبورهم اوظاهرون لاسترهم 7

اوظاهرة نفوسم لا بحسم عواثشى الادان

ٍ

كي
0صينله الدين» | _
وا الله مما
«
ظ « الامن ينيب أى برجماآلعاىلاللهى فجىيم أفموارهدع
رحات * أئرافم ا
| أى الطاعة والعبادة #واوكرها لكافرون  ##قولهتعالىف رفيعالدد
درحات الا س اءوالاولاءوالعلاء فالحندوقل معناها مر شعأى اندسعانه وتعالىهوا مرتفع ١

بعظمتهقصفات حلاله وكاله ووحدانيتهالمستغنى نكل ماسواء واكللثلق فقراءاليه ,
5

ذوالءرش  »#أى خااقه ومالكه والفائدة ف:ى#صيص العرش بالذكرلانهأعظم |
دظلم كاانلتته
الاجسام والقصود بااانتكنابليه علىكال القدرة فكل ما كان أع
50

8

8.

4

هه

|

.

واهل الارضوالادتون |عكلاىلالقدرة أقوى ف يالقروح » يمنيىتل الوجى سماء روحا لانبدتحي الارواح
اس ءنقضاله وقبلباسء وقبل هن |
علاببن
والااخرزون اللاي بى كاحي الابدان بالارواح ف أممنسء » قا
ويمقوب(نومهماإرزون) | قوله © على من بشاه منعبادء © يدنىالانبناء  لينذر بوماتلاق » يعفىلينذر النى

١
7-7
ما تمظ بالقرآن (الامن
إشب)الامن شيلالى الله

لماق وهو باولقممامة لانهيلتقفبهاألهسلعاء وأهل
لىتبو
اصللىه عليه ول ياالوح
الارض وصقمليتق الخلق والخااقوقل ,لتق العاندون والمء.ودون وقل يلتق المرء
قلم او
ل
ش  21اا

(نادعوا الله)ناء_دوااته لمحح

1ر1

م 8بوهمبإرذون © أخارجون م :قبورهر

لكك

ْ

(مخاصين 4#الدن)لنهبالكان الوخد (ولواكره)وانكره ( إلكائرون اأعلمكة (رفيعالدرجات) ( ظاهرون ©
كا لقَالسىوا القعرفدي اثفوق

ذو العرش

)

( السعر يبرر (يلق الروح هن

عم

( ينْزل حبر يل بالقر أن ) علىمن يشاء)

حنب (من عباده ) يدفىدا عليهالسلام (لينذر)ليحوف جد  8الله عليه وسلم بالقرآن (يومالتلاق) يوم"
عيلىه
يات أهل السماء و أاهللارض وقالبوم-:تى الهالق واتهلوق ( بومهمبارزون )خارجونه نالقبور
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والثانى للبعث  0واعترةنايد ونا )لمارأوا الاماتة والاحماء 2

 49علالانماء 0

دلوم لاىع افترفوها

 :من اخاروج سريع
أوبل3ى لتمخاص

ءٍِ

ا عاهم علو| ازالله قادر على اد

دن نكا ر العث وماشعه م ا

رم

)قط

ام
الأس واقع دون ذلك

لف 0

روج)
لل ات

فلات ,رفح

ولا سيل

8الت عليه لاعن واعاشولون ذلك يرا ولهذا حاء الحواب  00سوسب ذلك وهوةوله( ذلك
 ١كترم وأنيشركبه

5

“ؤمنوا )أى

5 0-1

4ه

ذلكم الذى انم فيه وسورةااؤهن

نوع
من النارأى الى
اله وهدا كلام من

 5أدادعى اللهوحده

» وان لاسد.ل

لم الى

روجقط بسيب كفركم

ابلععداشة عاغفلوا عنه ولميكتر ثوابدواذلك تسبب قوله « فاعترفنا ذنوينا »ذفان |

وج #نوع خروج من
اقترافهم يهماناغترارهم بالدنياواتكارهمللبعث و فخهلارلى

قادر

توحيد الله واعا نكم

الثار  #من_-بيل » طريق فلك وذلكاعا بقولونه منفرط قنوطهم تعللا ونحيرا /

بالاشر اك ب (هذالمكلله )
حت حكم عليكم بالعذاب

واذلكاحبواشوله 00ذلكم #اى الذى!:ثمفيه فوبانه©بسبب انه ا ذادعى اللوه ده ©

السرمد(ااءلى )ثأنهفلا

متوحدا اوتوحد وحده كدف اافعل واقم مقامه فىالهالة  كفرتم  #بالتو<يد

«ووانيشركيهتؤمنوا» بالاشراك « الحكله » المستمق لاعبادة حيث حكر علكم |

برد قضاؤه ( الكبير )

بالعذاب السسر١ى © الاعللىكبير © من ان يشرمك بهويسوى بغيرهحيثحكمبدعلىمن اشرك

المظم ساط_انه واد

وسوىءهبءض مهاوقانه فىاسعقاق العبادة ##عوالذىبريكم آيانه © الدالة على التوحيد ' جزاؤٌءوقلكانالحرورية

لزمقطر
ار
كياب
وسائرماحب اتنكيمه!يلالنفوسكم #8وينزللكمن السماءرزقا © اس
آر#
لك
ااد
بوم
ي»ات
صساعاةاءاشكم «

التىه ىكالمركوزة فالىءةولاظهورها المغفول |

من هدا وقالقتادةلما رج
زا

الاثانليةفخيهيثامة لابعث فاماالحياة الاولى التىعى نمالدنيا فإيعدوها لانها ليست

تالا الكلاء وكزرذاك احاتين سوحهناة الدننا وحناةاة القيامة

أخذواقو لهاحك الالله
5

اهل <ر وراءقالءلىرذى

0

اللهعنه م ن

| الموتةالاولى افلىدنيا ثمالموتة الثانية فىالقبر بعد حية السؤال ولميعدوا حماة الؤال

هؤلاء فل

احكمو نأى شولون لاحكم

اماعف
لقصرمد
تور فنايذنوبنا©»يمنىاتكارهر اابعث بعدالموت فلاشاهدوا البءث اعترذوا | الالله ذقالء_لىر ذو الله
ظ عنشكلمة <قار ندماباطل

طتومم ثمسألوا الرجعة بشولهم © فيل المخروج » أى منالنار © مسبنيل »
 .والممنى فهل المرجوع الىالدنيا منسبيل انصلح أعالنا ونممل بطاعتك وهذاكلام
منغْلب عليداليأس والقنوط من المروج واتكاقالوا ذلكتعللاوتحيرا والممنىفلاخروج
سىب ذلك وهوقوله تعالى ذهلهكر باندادادعى الله,
 ٠ولاسديل اليهواهذاحاء الجواب عل
الإ
' وحده كفرتم © معناه فاجببوا أنلاسبيل االلىخروج وهذًا المذاب والخلودف النار /
باتكم اذادعىالته وحده كفرتم يمنىاذا قبل لاالهالاالله أتكرتمذلك ف وياشنر دنه»
أىغير © تؤمنوا » أىتصدقوا ذلك الثشرك © نالك لله الع_لى  4أىالذى لاأعلى
ونجل © هوالذى يريك آياند »
مانلهك©بير » أىالذى لكاأبر مقنوه#ل6ه ع

 .أى حجائبِ مصنوماته التىندل علىكال قدرته ف وينزللكرامانسماء رزقًا »ياعلنىمطر
| الذى هوسيب الارزاق دٍِوماد كر« أى بتدظ اده الآيات

(هوالذى يريكم آيلله )
من الرع والسهماب والرعد

والبرق والصواءق ونحوها
(ويتزل لكومن السماء)

وبالععفيف مي وبصرى
(رزقا) «طرا لاله سبب

الرزق (وما سسَدَكر

| ا

)جو عالىالدنيا( منسبيل ) منحيلة فنؤمن بكبلشاولهله( ,ذلك) اامذابفالنار والمقت ١ بأنه
خهلرالوىج ر
(ف
اذادىى اللهوحده ا
)ذاقيل لكمقولوا لااله الاالله ( م

جعدتم ارك به ) الاوثان (تؤمنوا )نقشروا

(فالحكملله ) فالتقضاء بايلنعيا 0مبالناراعنكقر به ( اء ل )أعل كل  2اازلاكين )أ ”ىبركل شى” (هوالذى بريكر)يا
0

5
آ(يانه) علامات وحدايته وقدرته وعحاسه من خرا نك م

مطرا(وما بتدكر )
بناستنا
ى

ن الذين ظلوا ( وينزل كمه ن السماءر زقا)

ان الذينكفروا بنادون )أى بومالقية اذا دلوا النار ومقتواأنفهم فبنادجمخزنةالنار( لاقت التها كبر مقنتكم
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ترنىعفر لتكء! لىماكانمنك ولاأبالىيان أدءاءوباغتذنو يكعنان السيلى
مادعوة<نىو و

اثسمتغفرةى غفرتلك ولا أبالى ياابن1آ ل 0ن قراب الارض خاطاقيياتثتمنى
لانشسركبىشألانيتك بقراءا منفرة شرح الرملى توليغان الك لان اسان
وقءل هوما عنلكهها وقراب الارض بم القاف هوما تارب م لها  6قوله

عنوجل  8وأنيروا الوربكم أ»ىارجموا اليه بالتوبة وااطاعة فيوأسبلاوله©أى

أخلصواله التوحيد هيمنقيلانيأسكرم العذاب ثملاتنصرون » أى لاعنعون هنه
واتبعوا أحسن ماأنزل المكررمبكنم #يمنىالقرآن لاندكله حسن وممنىالأية على
ماقاله الحسن الزموا طاعةاللوهاجتنبوا «مصيته ذاه أنزلفىالقرآن ذكارلقبيع
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فلموباا فادةالحصرو الوعدبالرجة بعدالمنفرة وتقدم مايستدى ١
هوالتفور الر<يم  5عال اى
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 .عمومالمغفرةتمافىعبادىمن الدلالتعلى الذلةوالاختصاص المقتضيين

اترسمويصص ضرر

اعلنقنوط مطلقا نعالرجة فضلا عنالمغفرة واطلاقها
غلفلهرالذ نوب ووضعأسمابله هوضع التوير لدلالته عاللىامنسهتغنى والمنم
وتعلمله بيأنا

عالىاطلاق والناكيد انيعو ماروى اندعليهالصلاةوااسلامقال مااحبانيكونلى

اللدنيا ومافيهابها فقال رجل يارسولالله ومن اشرك فسكت ساعة ثمقال ألاومن
اشركثلاث مرات وماروىاناهلهمحكةتالوا بزعمحمد ازعنبهدالوثن

وقثل النفس

بفيرحق للميغفرله فُكيف ولمنهاجر وتدعيدنا الاوثان وقتلنا النفس فنزاتوقل
| فىعياش والوايدين الوليد فىجاعة فتنوا فافتتنوا اوفىالوحثشى لالمنىعومهاو كذاقوله

والامن منمكرالله منالكبائر ههازالله يغفر الذثوب جما انههو الغفور الرحيم »

إن الليهغف رالذ توب جما)
بالعفوعماالاالشرك وفىقراءة

النى غليه اللام يغفر
اجلذ.نوءباولا .الىو نظير

فازقلت جل هذه الآنية على ظاهرها يكون اغراء بالمعاصى واطلاقا افلىاقدم عاما

البالاات  0الأوف

| وذلك لاعكن قات المراد منها التنببه علىانه لامحوز انيظن العاصى انهلا خاص لههن

ففقوله ولامخاف عقباها

العذاب فانمن اعتقد ذلك فهوقائط من رجةالله أذلا)سيدمن المصاة الاوهتى باب زال

قلنزلت فىوحثى قاتل

عقاده وصار هن أهل المثفرة والرجة فمنى قولهانالله يغفرالذبوب جبعا أىاذاناب
وت التوبة غفرت ذنوبه ومنمات قبل أنبتوب فهوءوكول اعلشيىئةالله تهالى

رسولاله سل اللهعليدوسم

ذانشاء غذرله وعفاعنه وانشاء عذيهشدر ذنوءه ثميدخله الحنة شضلهورجته فالتوبة

ماا<ب ازلى الدنما وما

فتاب مطابو فلمل الله تعالى يغفر مطلقًا ولملهيمذب
علاط أحد ووالن

فيها هذه الآية (اندهو
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يثعمفو بعدذلك والله اعم

جزة رضىالله عنه وعن

الغفور ) بستر عظائم

مجه فصل فىذكر د

تعلق ل نبه 2م
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)كدف

روى عن ابن مسهود رذوالله عنة اله وغل امد ذاذاقاص قّص وهو شكر

فظاائع الكروب

النار والاغلال فقام علىره فقال لمتقنط الناس ثمقرأقلياعبادى الذين أسرفوا
على أنفسهم لاتقنطوامنرجةالله انالله يغفرالذنوب جبعا#ءن أسماءينث يزيد قالت

(انالله يغفرالذنوب حبما

معت رسولالله صلىالله عليه و-لم بقول قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم

لاتقنطوامنرجةالله انالله يغفرالذنوب جيعا ولاسرالى أخر اجلدترمذى وقالحديث
عرزت وق يعوا وميد الدن ى رضىالله عنه انالبي صللالله عليه وسلم
قكالان فى اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين |أسانائم خرج يسأل هلله توبةفاق

راهبا فسأله فقال هللى من تويةقال لافقتله وجعل يسأل فقالله رجل أت قرية

كذا وكذافادركر الموت فضرب صدره وا اختصون فيهملانّكة 0ك رماواتكة
العذاب ذاوحىالله تعالى الىهده
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أولتك فقتلد_:ادددهم
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الا عنهمالرزق
مسزين  0من
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عذات اللهثمسط ل قطروا
سبعسذين فقول لهم زاوم

بعلوا أنالته بسطالرزق

معطرا”يم س_دين وقتل جدر صناد يدهم وما
قانه ت
وقد سايم
لك
كااصاب اواء
|

خرن © فاحين اوم هوا زاللهببسطارلزق هنيشاء وشدر» حيث

عانهلمرزق سبعا بثسمطلهمسبعاهوانفى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » #إناحوادث
كلهامن الله بوسط اوبغيرءطقل ياعيادىا!اذىاسرذواعلى انفسهم ##افرطو االجنابتعا
لرامفعفاصى واضافةالعباد مخصصه بالمؤهنينعلى ماهوعاىلفقرآن #لانقنطوا
الاس
با

من رجةالله » لاتأسوا ممنثفرته اولا وتفض_له ثانا
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وماهم  6زين© ا
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لأولمعلوا أناللهبسط الرزق

ليمشناء ودر )ويضيق
وقبل مله علىقدرالقوت ف ذلك لآآيات لقوميمنون» أىيصدقون  #قولهآعالى  8قلياعبادى الذ.نأسرةنوا
(انفذلك لآيات لقوم
ء!ل أىنفسهم لانقنطوا ممن روةالله #روى عنابنعياس رذىلله عنهمافى سيب تزول .
يؤمنون) بانه لاقابض ولا هذمالاً ان ناسامانلهشملركقتلوا فكثأروا وزنوا كفثأرواونتهكوا الإرماتفأتوا
باسط الاللهعن و حل قل
رسولالله صاللىله عله ونل فقالوا امد انالذى تقول وندعو اليه اسن لوتخيرنا
1دشا مم الرزق اينشاء © وبقدر *:أقىتر وشيضعلى منيثاء © ان

بإعبادىالذين ) وبسكون
الياءبصرى و<زة وعلى

( ,أسرفواء لنأفسهم)جنوا
عليهابالاسراف ف المعاصى

إنلماعلنا كفارفرنةزات والذين لادعءون هعالله الها آخر الىقوله فاؤلئك سدلالله |
س بياآهم حسنات قال ببدل ش ركهم اعانا وزناهم احصانا وئزات تل بإعبادى الذين

ظ

أرقا عألنىفسهم لانقنطوا رمجنةالله ار الأسائى وعناءن عباس أيضاتال
بح اوسولواالة اصلله عليهوس!لماىلوحثى بدعوءالى الاسلامفارسل اليكهيف تدعوق

والغلو فليهاات(قنطوا )

الى دينك وأنت تزع انمنقتل أو أشرلةأوزى يلق أثاما يضاعفإدالئذابٍ وأنا

لانرأسواويكسرال:ون على

قدفعلت ذلك كله ذانزلالله تعالى الام ن:اب وأمن وعل علاصالا فقال وحشثىهذا

وبصرى ( هن رجةالله

شرط شد الى لاأقدرعرلمدفهل غير ذلك انز لاللهتعالىان الللهايشفرأن يشر كه

ماأصاب الذيئ هنقيلهم
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كفارمكة ( ازالله بسط
الرزق نيلشاه) و سعالمال
على من يساء وهو

ككاية

(وقدر) شترعلى ميشناء

وهونظرهنه (انففذلك)

فىال ط والتقتير(لاآيات)
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هذا قحاء

اهقعانل نزهاتذهالآ فبىاغتناش ب نأبى رةسواعلؤايد اليونليد
ذاسلم وعن ابن عر رذىمالل
ونفر منالمإين كانوا قدأسلوا ثمفتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول لاقب اللهمن
هؤلاه صرفا ولاعدلا بدا قومأسلوا ثمتركوا دهم امذاب عذبنواءه وانزلالله تعالى
هذه الآيةفكتبها عر بانلطاب رذىالله عنه يدث بعث ا الىعياش ببنىأربعة
والوليد ابلنوايد والمىأوائك النفر ذاسلوا جيعا وهاجروا  #وع عن اتعر ايسا قرا
كنا معشرأعماب رسو لالله صلىالله عليه وسل رى | وقول لترعى أنناا
الاوه سعرولة  2تات أطيموااتموأطيعوا الرسول ولاتبطاوا أاعلم فلائزات
هذه الآآيةقلناماهذا الذى سأسعطاللنا فقال الكائر والفواحش ا آذارا عا
منشابغ شأءنها 0
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فرت هذا" به

ع نالقول فؤذلك وكنا اذارانا

يوّمنون) تسمدعليهالسلام
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حنوااله و
يمنذلك فناعليهوان ريصب مبراه
 ,نأسمابنامن أسابشعيأ
اسرفواءلى نأفسم أىنجاوزوا الحدفكل فءلمذموم وق لهوارتكاب الكبائروغيرها

الذءنأسرفواءى|أنفسهم)

هنالفواحش لانقنطوا رمرنجةالله أىلاتَأسَوًا من رجةالله والقنوط رهرنجةالله

والقرآن (:قل يا عبادى

بالكفر والشيرك والزنا

والقتل (لانةنطوامرنحهة ا)لللاهتأسوامن مغفرةالله

( و2

س

ضلى واحعقاق أوعلى عامدنى ووحدوهالكسب كاقالةارونع لعلعندى واعاذكر الكمير فىأوأيته وهولاعمة نظرا الى

لتولانقوله نعمةمانالشنام
عنمة وقسما منها وقدل مافىاعاموصولة لاكافة فيرجء الضميراليها أى انالذىأونيته على
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أمتكفر وما

كأن اخذبر موننافتأعننةىساغ تأنيث المبتدأًلاجلدوقرى” بل هوفتنة على وفق انا أوتبته ( ولكنأ كثره ,لابلون )
 2واسيب
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هدوالاً  2بالقاء وعطنت نتليا أول السورة نالو
اوت هذه وقعت فسسة عن قولهواذاذكرالله

اتعازت ع
ل همي ١ب لشمبرون من ك انلله وستيشرون كر ال لهة واذاعس أحد هر ضر دعا من اشعير ذكره

بونهن استدثسر دذكرهوماببنهمامن الى اعتراضهذانقلت حق الاءتراض انإارش

سو ينه قلت مافىالاءتراض

بنداهالرسولصل اللهعليدوس! رنه ياعس هن أللهوقوله أنت مك م بين عبادك مماعقبة دنع الوعيد المغليمتا كيدلانكار
8رازه واستبشارهم ورجوءهم الىالله فىالشداد دو
ن آلههم كانه قل١ يارب لمكم بسن وبين «هؤلاءالذ بن

ترونعليك مثل ا
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والا 95ولك كزلان لمراد
اتحملت موصولة

امتحانلأهإشكركر و*وردلا قله  50الكير باعتيار الخير  2 0نايك قل وان
 1وقرى بالتذ كير هي ولكن اكثر
ه لاب#اون  0وهو دابل ع-لى لت | لهو لاءالظالممين ماف الا
| للجنس ف قد قالهاالذين منقبلهم © الهاء لقوله اعااويته علىعلٍ لانهاكل اوجلة ||  2و 0 09

أ وى

قدتيزولذنمن قبلهمقارونوقومه ننهالهروضى بدقومهففا
واغنىعندماكانوا ا ا 00

 ١و|سيعكاءسسبيئوةنلا»نمهنمقماابيعامأاللنهامناالسساييئترسسني!كتآساسبلىوااناجيهعاعجالزهمكذاكاتو«اوجااعلذنايهنء_ظلمادام»ا|.بفو بأيلىادرق

ا

0التبوله«ىإفتمنةنعيؤلاء»الشركينوملنياايض وأسيصيمرسيحامكاسوا »|.اب دي ا

©عنى تاللكنعمة استدراج املنله تعالى واممحانووبلدة«ولكنأً اكارهم فمطفت عليها الواونو
لا
|يعلمون  #يمنىانها استدراج املنله 0
م نقبلهم##يمنىقارون | 8قام زيد وقمدعرو وان
أ قالاعا أونيتهعلىعم ع 00 0فاأغنى عممم كاانوا يكسيون ف أى فاأغنى الكفرهدن ا 10

ا العذاب شيأ  8فاصاهمسيات ماكسيوا #ه أى جزاؤها وهوالءذات ثأومعدكفار |
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بألله فاذامسة شرالعيااًلانهة“ 0بالفاهمحم0
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وتوعها

1

فسدية انك شول

0ررد يؤدمن الله اذا عسية
عرالعاً ااندفهذا أسيدب

#جتعددهت 1 5522

نالكافر دين |لهوأاالاىبنهااعراًاماوومن ليدمةيم

فمىلهسبافى الالعاء ( قد قالها ) هذه المقالة وهى قوإهاعا أونمه على  6الذينهن قبلهم (
فره مقام الاعان ح
قارونوقوهه حيث تالاعأاونيتهعل  1عندى وقومهدراضون جافكا:عم قالوها وجحوز  0 11فىالاتم اللالية

رون قائلونمثلها(فاأغنىء:هر كانمواأيكسبون )ممتناع الدنياوماتجمعون منها (ناصابييآت ما وا العودا
اتاكسهم أو شور سواءالسعةطكةالازدو  0حراء ننه يكةنش |( والنن لوا بوفارل منهوٌؤلاء)
 5 1آو(مسكيصيبهم ناك كا كرا )أ

)له (لانعاون) ذلك (قدقالها) يعنهىذه القالة(الذنمهن قبلهم)
بلهىفتنة ) بلة ومكر منا لهم( ولكن أكثره ,ك

ل تومك ياعخد مثلقارون وغيرء(فا اف )دالتله همن عذاب الل(هماكانوايكون )بقولونوهماون ويعبدون
دوناللهولاما كانواجمءونمن الال( فأصامم سياما كسبوا) عذابماةالواوعاواوحموافىالدنما منالمال(والذين

لوا)أشركوا(منهؤلاء) منكفارمكة(سيصيهم سبآتماكسبوا) أى عقو بات ماهاوا مثل

١

1

.

أيبعف آيةقرتند عندهااالا:
المس
املنهدى و الضلااتوقلى هذه يهكاةّمنلاللنشىركين ال اىلق وهء-ن لانا
انه أخيرنقدلالمسين رضى الله عندومَالوا الا ن يتكلم فازاد ازقال آء

سواهاوءنالربيع بن خم وكانقليلا

فعلوا وترأهذهالآبة وروى اندقال كلا كن دن 6ن صاللىله عليه و نحلسه فىحره ويضم فاءعنىفيه (و

قذن ظلوا مافىالارض ءءا ومثله مء-ه )الهاءتء_ود الىما (لافتدواءهمنسوء المذاب) دنه ( بومالقية وه
املنله مياكلمدونوا (١ الجزءالرايم والعشرون ) محتبون) 95 [«-م كس وظهر لهم م“2نك_ط أ
وعذاء مالميكنقط فى

ف ولوان الذين

:
ظلوامانى الارض جمماولك مدال درااندمنسوءالمذاب نوم القبة »8

مما م ولاتحدثون ده

نفوسهم وقبلءلوا أعالا

وعمد شداد 9واقناط كلى لهممن اسلولاص ب وبدالهم 0

حسوها حستات فاذا

لو عد
زيادةمالغة فه وهر نظير قوله وذ كل سمأ احفىألمقا ل

«

0

وبدالهم سات

الوا  #سما"ع 8أعالهم ا وكسبهم دين عرض ها تقوم 5وحاق لهم ماكانوا به
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كم ف واذامس الانسان ضردعاربه ْ
قروب
عبوج
يوأ
ومك
وضل
لي
ايةلمن
عاف
ايهخ
انهعليمبذات الصدورهفلاخ عل

(عنسببله )األىاسلام
((قغل)تامعد)أمس نديد
( بكفرك قليلا أ)ى فى
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وهتته علد كل دن رآء فقال 2

خاعى قالت من نت قالسلهان آء

دارة فقالت اكت قد حاء سلىان اانه وهوحااس على سر بر ملك فعا

سليان خأطنيئته قدأدركته فخرج مل قف عاللىدار مندور بىاسرائيل فقوا
أناسليان بنداود فحثون عليهالتراب وبولون انظروا الىهذا الحنون أىثى”بقو
يزيم اندسليان فكارأى سلهان ذلكعد االلىمحر فكان ينقلل المبتان لاصحاب السو
ويعطون هكلبو مسحكتينفاذاأمسى باعاحدى ممكتيهبارففةويوى الاخرى فأ ء
فكك عذلىلك أربعين صباحا عدةما كان يمب_دالوئنفىدارء ثآمنآصف و عفلي
ماسر لأنكرواحك عدوالتهالشيطان فىتلكالمدة فقال آصف يامعشر ارا
هل رأيتملاحت حك ابنداود مارأيتم قالووام قال امهلوبى حتى أن
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اله سعحانه وتعالى ليسط الشطان علىنساء بيه صلىاللعهليه وسلم قالروهب ثام
آضف مرج على اسرابل ققال مافىالخاسة أشدمنا افلىعامة فلامضى أرباو
لنسعه ثمم بالمحر فقذف الخاتمفيهفبلعته ممكة فاخذها بءض
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فاحلى بوهشنم وذكرواحو مانقدم وقبل ان”أيان لمافتتن سقط الكاتم بمدنه فاعاده
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َالذلك الملك بقاللها جرادة لم.رمثلها حسنا وجالا فاصطفاها لنفسه ودماها الى

!لام ذجافسالءتمعتلهاوقلةفقه وأحبهاحبالم حبهنشي من نسالهاوكانت علمتىزالئها
عنده لايذهب حزءا ولابرةأ دمعها فق ذلك  0فقاللها ونحك ماهذا
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فْه وماأصاءد فهزتتى ذيك فقال سليان نة_دأبدلك اللهيه ملكا هوأعظر منملك
سلط]اأعظلممنسلطانه وهداك االلىاسلام وهوخير هن ذإك قالتانذلك8-0

الكتى اذاذ كأرَبضَات ماتراءمنالحزن فاوأنكأسرت الشاطين فصوروا لصوىرته
لإدارى ا أنافيها 1راهابكرزة وعشا لرحوت أن.ذهب ذلك دق وأنيسل عىٌ

| بمعاضأجدفىنفسى سالسيان الشياطين فقال مثلوالها صورة أبيها فىدارها حتى
ظرت
نتى
لاذكرمله شتأفثلوه لها ح
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تصنع فىملكه وتروح فى

كل عشية عثل ذلك وسليان لايم بثى” منذلك أريعين صباحا وباغ ذلك آصضف
أنرخيا وكانصد شاه وكان لابرد عن أ واب سلهان أىساءة أراددخول شى*
نااكوانذائيا فأناه فقاليانىالله كبرسنى ورق عظمى ونفد
سخللهحااضر
فن ونه د

لاق

وقدعان عق "اهاب وقدأاحدت أنأق تومقاماقل الموت ,أذكرفدهن مضى

 :ع أساءالله عل قا علهم على فيهم وأعرالئاس بعض ماكانوا يجحهلون م نكثير

مهم :فقال افعل فسمعله سلهانالناس فقام فيهم خطيبافذكر منمضى منأ باءالله
لتى عافيه وذكرمافضاهالله تعالىه حاتنتهى المساعان فقال
تال وأ عكلى

رىك وأحكر أ سك فى صغرك
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وأبعدك عركل مايكرءالله تعالى فيصفرك ثمانصرف فوجد سليان فىنفسه منذلك
هل* غضبا فلا وخل سلعان داره دماه فقال ياآصف ذكرتمنمغى من |ساء

الله تعالمى فائذيت عليهمخيراكل زمانهم وعل ىكل حال مأنعسهم قاذ كرتتى جعات

ل عدا قسترى وسكت عاشوى ذلكاننأعرى فكزى فاالذى ألحدتت
فآىخرعرى فقال آصف انغيرالته يد فىدارك منذأربعءين ص_احا فىهوى اع أة
'فقال سلمان فدارى قال فىدارك قالفانالله وانااليه راجعون قدعرنفت انك
ماقا تالذى قات الاعنثى باذك مث رمندلمجعسليان الىدارءفكسر ذلك الصنم وعاقب

ةلائدها ثيمأعاسب  00فانى اوه ىاب لاينزلها الاالابكار
لِك المرأوةو
ولايسعيها االابكار ولايفسلها الاالابكارلمتعسها يدأعأةقدرأت الدم فليسها
ثمخرج الىفلاة نمالارض وحده وأعسبرماد ففرشإه ثمأقبل ناالمىاالله تعالى
او لخادم هبن )
ش

( الحزء لات والشرلان 0
((ردوهاعل)أى قاللاملائكة 002

ردواااتمسعل لاصل العصر

<ز ١٠ 6ه

ا
ردوها عللى  الضمير للصافنات © 1 4 85 1#عم الف ١

ملماو  70ب
مهاه بالوق والاعناق » #اى بسوقها واعناقهابشطعو امقونلهم ع
عنقه وقلى حمل سعيسرلم نده اعناقها وسوقها حبالها وعن اكبنثير بالدؤق على"

فردت الثمس لهوصلى
الهيراوردوا الطافات

ا

همزالواو لصمة ماقبلهاكؤقن وعءنابى عرو بالسؤوق٠وقرى” بالساق 'اكتفاء بالواحد
عن الع لا”من الالباس  8ولقدفتنا سلهان

( فطفق ها بالسوق
وادكاي) نمل الها

بس
ه
لغر
اةت
دون قاف عسيرة سن

أى:عدم السدف سوقها

ْ

»وا المدلعلى |
رد
ىءلى
أوها
منورائه © رد

و فمطسفعقحاباوق © جم اق ل والاعناق » أىجمل يضرب سوقهاوأعناقها

وم جو شا ىكذارو دور

بالسيف هذا قول ابنعباس وأكثرالمفسرين وكان ذلك مباحاله لاننىالنّه سلوان

وأعناقها ينعقنطىمها لانها
مع
مناعتلهصعلناة تقول

دع
ا

يكن ليقسدم علىمحرم ولميكن ليتوب عنذنب وهوئركالصلاة بذنب آخروهو
عقر اليل وقاليحدين اسححق ليعنفهالل تهعالمى علىعقره الخيل اذكان ذلك أسفا على

هذاضر ب عنقهوم مم
علاون أ

مافاته فمرنيضةريه غوىجل وقبلانه ذنحها وتصدق الجومهاوةيل معناءانه حسها
المسفرالكتاب اناطع
فسيلالله تعالى وكوى سوقها وأعناقها بك الصدقة وى عروغل رَشىايته اذا

أطرافة بسفهواقعلافءل

ا

عنهانه قالمعنى ردوها عبلقىول باالمله تعالى للملائكة الموطين بالشمس ردوها على '

ذلك كفارة لهاأوسّكرا لرد
القس وكانت اليل
م كولةفىشريمته فإيكن

فردوها عليدفصي الءصصرفىوقتها ق الامام تخ رالدين باللتفسير الهق المطابق لالفاظ

القرآن اننةولان رياط الميل كانمندويااليه فدينهم كأنهكذك ام ان سليان

علياهلصلاوالسلاماحتاجالىغن واس وأعىباحضاراخيل واس بارا و0
اتلاةا و قل ماححها ده  665لآخل الديا وتضيب النفس .واعا احيا لأساللهتعالى وتقوية ا
اسانالهاواعجاا عا | وهوالمراد نقوله ذعكنرربى ثمانه عليهالصلاة والسلام أعباعداما واجرائها حتى

(ولة-دفتناسليمان) تليناء

(ردوهاءبى) ماع ض على

اا
لا

تورات بالحساب أىغابت عنبصرء بمرمدأالليل اليه وهوقوله ردوها 00
| عادت اليه طفق

فردوها(ة فق )عر لامها

تدع سوقها وأعناقها والغرض منذلك إلحْأمور الاول تشنر

لهالكونا ههنأعظم الاعوان فىدفعااعدوالاى انه 1أن

ج2حس
يدو|اد

يظهراه فى ضدط المياجة

بالسوق) ضرب -وقهن و|الملكة ملالاسباشرالامورينفسه الثالثانه ك ناأعلمبأحوال الخيلوعراضهنا |"
( والاعناق ) واعناقهن وعبوا منغيره فكان عسسوعقها وأعناقها حتى يعلم هلى فيهامابدل علىالمرض فهذًا

ونقالفطفق مسمحا,السوق

كادي #ر ل م

ل

 0ادر

والاعناق <تى توارت

بالححجاب حتىغااتهس
وذهمت هنه صلاة العصر

فنا حل ذفاكملمافل

سينو ا نتلك الوحوه فاقواكفيه فنقول ناههنا مققامان»المقامالا3و أندى ١
انافظ الآآية لابدل علىشى” هنتلك الوجوء التى ذكروها وقدظهر والجدلله ان || .
 ١الام كاذكرنا ظهورا لابرئاب عاقلفيه»المقامالثانى انقال هبانلفظ ايلةآيدل| 

(قدفتنام)ابتلينا(سلهان)
ول
فتنا طيال 8
ونلوجقلد8
دل دليل علىصحة هذه المكايات  #قوله ع
بذهاب ماكهابعرين نوما |
علية

ُباء وانا مناء اط
ٌير
احت

بقدر ماعبه فىيدتةالصم

مكان كل يوم يوما
5

!

الاأنه كلام ذكره الناس

|)

ل

وانالدلائل

الكترة قدقامت

على عصيةر

الآ ساء ولم

لخاد دبا ذلك مآد اارعن وهب  00وال 2

سيان عدنهفى حزبرة من حزار "حر شال ليهاصيدون

وساعلك عظم الشان ولميكن

(اللناتن ©

1

(الياد) السراع جمج اود لانه>ود بالركض وصفهايالصفون لانهلايكونفى المسانوا.ا هوف العراب وقيلوصفها

بالصفونوالمو دة لمع لهابينالرصفين امحمودين واقفة وجارية ,ناذا وقفتكانت ساكنةمطمئنة فىمواقفنها
 .واذاجرت كنتسراءافاففى جرءماوتيلالماد الطوال الاعناق من الجبد وروى ازسليمان علياهلسلام غزااهل
دمشق ونصيبين فاصاب أاف -ظؤق[ 4 4701ه فرس وقيل ( سورة ص ) ورا من أبيه وأصايها
| أبوءهن الءما لقة وقبل
]1
او هوالت ع
الاقالعراب الخلص  8#الجباد»جمجواد ا
شرحت ف العرل | كه
الذى جود بالركض وقل جمجيد روى انهعليهالصلاةوالسلامغزا دمثقونصيين

فقعد وما بعدماصل الفاهر

على كرسيه واستمرادا

واصاب الففروسقبل اصابهاابوه املعنمالقة فورثها مندناستعرضها فلمبزل؛مرض
عليهحتىغر بت الثمس وغفل عن!امصر وعن وردكانله افعاتسلمتافراندههافمقرها فإتزلتعرض عايه <تى
عر بت|لششعس وعهفل عن
تقربالتهتعالى«فتقالاتىاحبدت حب اخيرعن ذكرربىت ا#صل حببت ان يعدىبعلىلالهععنى
|عصروكانت فضراعليه
قىاعدت من قوله«مثل بميرالوء |أ ا
آثرت لكنلمانيبمناب اثنعدىتمدبتهوقيل هو عتمن
إاذجا ءاى براك اولحكتير.مقمول' فدواتلير المالالكثير والمزاد مهاليل الى فاغم لماذاته فاستردها

شغلتهوتحقل انه سماها خيرا لتاقالخيربهاقالصالىله عليهوسم اميل ممقوو”

وعقر هاشر الله فبق مائة

بنواصيها اويرالى بومالقيامةوقراابن كثير ونافع!همالياء طوحتىتوارت بالحساب )©

فاو لشىالنائن من

اغىربت الهس شبهغروبها توارى الخ تعبابها واضمارها من غير دكر لدلالة
الجناد « قبل إن سليانعليه الصلاة والسلام غن !أهل دمشق و نصييين قاصاب منهم

نورقل رتاه نأسيهوقيل أنباكانتخلامن الهمرله أجتهمةفصلى

سلوانعليهالصلاةوالسلام الصلاة الاولى التىهى الظهر وقعد عىلكرس.هوهى تعرض
عليهفءرض
الصلاة و

عليه ٠نها تسعماثةفرس فتنهلصلاة المصمر فاذا اكمس قدعى بكوفاتت
ذلك هيذله ذاعم

إذلك وقال ردوها

علىناة.ل فضرب سوقها

الحادفن نسلها وقيللا

عقر أهبادله اخليلرهامتها
وهىالرعح يخرى وأحس ه

(فقال اى حلت د
الذير عن  1و أ

آثرتحبالخير عن ذكر

رب ىكذا:ع'ن الزحاجفاحبدت

وأعناقها  6قربا الىالله  1طلالمرضاته حصمث 0ا ءنطاعته وكان  1رت تدر ان
0
ذلك مباحاله وانكان حراماعلينا وبق هنامائة فرس فالذى فىأيدى السراءنال !| ا
قالانه مننسل تالمكائةفلماءقرهالته تعالى أبدفناللهإخيرامنه-ا وأسرع وهى الرع 0 0
لاذهليل

نخرى بطر كات أشغااءر” 0ال عرض عليهبالعشذى الصافنات اناد قل .هى أ اا

اليل القائمةعلىئلاث قواتم مقية الرابنة علرطرف الحسافر منرجل أويد تك | اسعتود بنواسها اليز اال
الصافن القائموحاه فىالحديث مسنره بأقنومله الناس صفوفا فمليقتعودأءمن النار  0مالقامة وقال أبوعلى

أىقناما الجباد أىاتكبار السراع افلىجرى واحده جواد قال ان عباس بريد اللدل || أحببث ع-نى جلست
الاق ارفالا لواحت حاير » أى آثرت ناا ليروأرادباظير'الطيل
من حاب

سرت به لاآنههممقودفىنواصها اخذير الاجر والغنية'ودّل حب اير فى ا الوه 4

الخيلالقعتله د عنذ كرربى »
|

كاده لسن ١

وَارت 4

علابصار” يقال انالحعواب جيل
أىاستترت الشمس ا باساب »7أى مامخحبها نا

الءمير وهو 5

حب انيرأالمال مفعول
 4مضاف الىالمفمول ( تى

|وارث)الشمس (باسماب)
|ت
ٍ والذىدل على ان الدمير

أالشميلرلصافناتأىحتىتورات جاب لالد
شْلس مسور ذكرالعشىولاءدالضميرمنجرى ذكرأودليل ذ كر و

(٠الجياد ) السراع وسّالالصافناتهوالفرساذاقام .ثلاث واكم ورفع احدى يديه حت يكون على شر

0ه

رغ فقال

الى احبدتحسالخير ) اخترت المال(عنذكرربى )على طاعة ربى (حقتوارت )الثكمس ( بالحسناب ( حل قاف

جرضءأمل مين كالفجار)أمنةهاء
نلا
نحاملمنوا وعلواالصالحات كالمفسدين فا
ذرأيم ت
(فويللذن كفوارمن ا اللنا
و منىالاستفهام فيها الانكاروالمرادانه لوبطن اليزامكابقو  3الكتاز لأستو تأحوالمنأصلوأأفدوائق وتسرومن

عونم كان سفمهاو لمكنكما( كتاب)أى هذا كتاب (أنزاناءالبك)يضالقرمآانرك ) صفة أخرىل 00

لرقرآن عبيدوصبان؟
ا قادق
ذسن
هلح
آيانهو)أسلهيتدبروا قرى“ندومعناء لتفكروا فبهافةفوا على مافبهويعماواءه وأعنا
م 6 772حدوهءلتدبرواءلىال4طاب بحذف
؛ضعوا 2
لاع اي بتأوبلهحفظواحروفه ا(لجزهالثالكواامشرون و

احدىالتاء ين بزيد(وايتد كر «نويلللذين اكفروامن! لنار» بسببهذا الظنطأم نهل النيذن آآم.نواوعلواالصالحات

أواوالااباب ) واتءة

براآلنقاواوالعقول(ووهبنا كاتلمف
#سداين
مف اى
ملانرضةطمة والاستفهام فبهالاالتنكسارويةبينالحزبين التىهىمن ''
زمخلقها باطلا ليدلعلى نفيهوكذاااتى فىقوله «أمتحملالمتقين كالفجار ك»انداتكر |
لوا

0
لداودسلممان تعالعب

أ سلامان و قل َأوْدولس

|

000

النسويةاولابينالمؤمنين والكافرنم بيالنمثقينمناث منينوالجرميننهمويحوزانبكون

تكارليراالوللاتبكارعتباروصفين آخرينعنمانالتسوية منالحكم الرحيموالآيةتدل |

فلغااب فيهاعكس ماقتضيه
انوا
دمانانييكو
اتعلدةحالثولسر افلاتنفاضل ينانهلماا
عد ف(اندأواب)وعال عبلى
©تاب
الحكمة فيداوفىغيرها وذلك يستدى انتكونلهم حال اخرى محازون فيها ك
 3عابك نامال
ىالى الزلناه الك ميارك © نفاع وقرى” بالنصب على الخال © ليدبروازاياته © ليتفكروا |
مكثيرالر 1 6اللهتم
فيها فعرفوا ماشبر ظاهرها من التأويلات الخصةوالمنانى المستندطةوقرى” ايتديروا

م

6 1

على الاصل ولتدبروا اى انت وعلاء امتك © ولتذكر اولو الالباب » وللتعظءه

ل

ارفاك لما |ذلوسولايلةقوالولسعضرواماهوكالركوز فعقوليممنفرطتكنهم مممرنفته ع
نصب عليهمن الدلائل ذانالكش الالهية سالنالايعرف الام نالشر عد ارغاد اميالة

عل ثلاث ةو0

ف
طخرى
رعلى
الا
لايك

| يستقليه العقل ولمل التدبر للمعاوم الاولوالتذكرلثاتنى طووهبنا لداود سلهانتم |/
العبد» اى نالمعبد سليان اذمابعده تعليل لأمدحوهومنحاله  #انه اواب » رحاع

م ف اذعرض عليه #ظرف لاواب اولنموالمير /
ليعه
جاىلتسد
عياوال
ااسملاياهنعنبدااطهور #بالءثى © بعدالظ» ز  الصافناتت»:انسائن مناغيل الذى ١

ك
6
 1 /روت 7

:  ١ 001 7تقومعلىطرف سنبكيد اورجل وهومنالصفات الحمودة فالكيل لايكاد يكون 
م

 9ففويل للذينكفروا منالنارأمنجعل الذين آمنوا وعلوا الصالح-ات كالمفسدين

(وعلواااصالحات)الطاءات
كار واناق رس وهوعل

|طى فاىلآ خرةدن لير ماتعطون |
افلاىرض#قيل  00قريش تالوالاءعومتايننء
فنزاتهدءالا"ًيةؤ أم مل المثتقين  بءناىلذينانقواالشرك وهر أسعاب دصل اللعهليهوس

باليك »
اناا

 | ©” 1 1طكافسار »يمه الكفاروالمءنىلاتنجءل الفريةينسواءفى الآخأرنةز
فرك وتالقلة ل دروا
كأتىهاذبايمنىالقرآن أنزلناء اليك © مبارك #أىكثير حي
0*9 0
مركن  7آنانه © أى ليبتردوا ويتفكروا أفسيرارء العجبية ومءانيه الاعايفة وقيلتدبر آيالهاتماعه
5
كااش وراد ليتذكر #أى وايتعظ «أواوالاالاب 64أى :ووالسقول والعنار
ا
تية
ورضع)
هلا
وفىا
(

وكدنان را ندرلي :
ن

ابن )اذعى ض ع علهلة بالعثشى الصاف اتلنصاافنات
عددقوولإهمتمالى #ووه:الإزدااوودوسنئامرا.نننمع|ماعميددااننهة أأوا

عتبة ( أممل المةين )الكفروااشرهواافواحشءاياوصاحباء ك(تحار ك)الكفارعتيةوغييةوالوليد ( الاد )
وءهنم!اانرزوا دبودمرعلءاوجزةوعبيدة:تال عاللىولدن عتبة وقتل جزةعتية بنردمة وتتل عبيدةشيبة( كتاب)
هذا كتاب (انزلناء! ليك)نز ل

اجبريل دالءك(مبارك) فبدالمغفرةوالرجةان آمنبه (ليديروا اانه )ل تتفكروا فىآيانه

(لتذكر ) لي ظم(اولو الانال )أذوواكعقول دانتناس( ووهننا إداووسا عانم العبدأنه واب )مة.ل الىاللهو ال
و

طاعته( اذعىض علبهبالعثى )بعدااظهر ( الصافنات ) اليل العراب الوالم

ضح ءلناك خليفة كانقبلكم انلانباءالقائينباق
(بإداودانا<ملناك خليفةف اىلارض )األسىتخاف:اعكل اىلاملكلفاىر ,و
د لل علىانحالهبعدالتوبنةتكانعتلعىلمياهلمتتغير (ذاحكم بين الناسبالليق)أى محمالله أكننتخليفة أوبالئدل
وى اا عر نست فييضا ك 3عالتلووىعن سل تدانلين فشانوع نسيل الله)دندا عذاب شديد

الالكغمة
بطلا
ةابا
لحساب)اى بنسيام بوما1ساب (وماخلةناالسعاءوالارض ومابينهما)هن اهلق(باطاا) خلة
1لطا انين كثرلدومااناا لسعاءميقل  00010يس والارض وماينهما( سورةص #2بن وتقدبرءذو»وباطل أوعيثا
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ويا فقال منهذاالذى#طع عللذىنى وأبفانى قال أناداودقالماحاءبك ياالنله قل
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ولمباغه عل فاقول هذاعوض من عبدى داود فاسةتوهرك مئنة في كلى قالبارب

الآن قدعمفت الكغفرتلى فذلك قوله فاستغفر ريه وخررا كما  ##واناب 
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 ١فكلامه القديمءفانقلت فالآاية ماندل علىصدور الذئيمهنه وهوقوله تعالى وظن

|| داود أغافتناء وقوله فاستغفر ريدوقوه وأناب وقوله فنفرناله ذلكءقاتليس فىهذه
ا الالفاظشى“ماءدل على ذلك وذلكلانمقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها فيطالبون
ا١باكل الاخلاق والاوصاف وأسناهافاذائز لوا م ذنلك الطىبعالبشعرية عاتم اللتهعالى

(فاستغر رءه)لزلته( وخر
ا ناكما

لوحي
عط ع

ساحدالله وقه

دللعلى

أ على ذلك وغفرهاجم كاقل حسنات الابرار سيآات المقربين»ذانقات فعلى هذا القول
|[ والاحال فامعنى الاممحان فىالآنية «اقللت ذحهقبقون منعفاء ااتفسير وغيرهم
|| فىهذه القصة األنىداود عليه الصلاة,والسلام مازاد على قأانل لارجل انزللى عن

أن اراد محردمااصم

| امسأنك واكفلا ذماتيدالله تعاللى عذللىك وندعليه ونأكر عليه شغله بالدنيا وقبل

وامداعيذ  هده قاذ

أنالركوع قوم

عقام

الود فىالصلاةاذانوى

انداود عنى أنتكون امسأة أورياله فاتفق أنأورياهلك فالىكرب فلاباغ داود قتله
حنده ثمتزو ااه فعاسد اللهتعالى علىذلك لان |
مزع عليه ماجزع ععليىره ه

هذا| لعمل لاف الركوع

دنوب الازداء وانصغرت فعهىظوة عندالته تعالى وقل اأونرياكانقد خطب تلك |

فىعير لاصلاة

المرأة وطن نفسدعامفلاغابفىعنانه خطبا داود فزوجت نفسهامنه لطلالته فاغتم
 .إذلك أوريا فعاتبهالتهتعالى على ذلكحيثلميترهدذه الواحدة طاطب جاوءندهتسع وتسعون
(وخررا كها)ساحدا
اعسأأةو يدلعلىصعة هذا الوحه قولهوعن فىفىنطاب فدلهذا عاللىاكنلام كانبنهما |

( ذاستغفررىه) من الذاب

افلىخطبة ولميكن قدتقدم تزو-أوريالهافعوتب داودسدين أحدهماخطبته عخلطىية

على ممكثرة نسالهوقيل نذاب داودالذىاستغفرمنه |
احرلصتزج
دو الثانى اظهار ال

ليسهو بسبب أورياوالمرأة واماهوسيب اللصمين وكونه قضىلأحدهما تبلسماع |
كلامالآآخر وقدلهوقوادلاحد الاصمين اتدظاماك سوانلعتكالى نماحه لكر على
| خصىه بكونه ظالما سرد الدعوى فلاكان هذا المكم مالفا للصواب اشستغل داود
بالاستنفار والتوبة فثدت .هذه الوحوه نزاهة داودعلمه الصلاة والسلام تمانسب اليه
وائله أعر  #2وقوله ع وحل #9ذاستغفررده 6أى سألرءه الغفران لووخررا كما» ا

00

حت ١00 هل

 ١الثرةالثالتوالشرون 1

وان كثيرا املعنخلطاء © الشركاءالذيخنلطوااموالهم جعخليط© لبنى » لتعدى
ا

وأقرى  7فح اليعاعءلىتقدير النونالفيفة وحدفها كةوله
اضرب عنذك الهمومطارقها

(وانكثيرا منالخاطاء)
الشبركاء

والاسحاب

( لبنى بعضهم على
بعض الا الذين آمنوا
وعلواالطالحات)المسثنى

منصوب وهومنالجنس

1

١

اولذيافءاكتفاء بالكسرة©ه بعضهمعلبىءضالالبن آمنواوعلوا الصالحات وقليل
ماهم #كاوىهم قال وماصيدة للايهام والتعجرب منقلتهم © وظنداود اغافتناء ©
 0بالذنباواسمحناء
وانكثيرا املنخلطاء» األىشمركاء© ابيثى بعضهم على بعض #أ#ىيظابعضهمبعضا
| #الاالذين آمنواوعلو |الصالحات  #وان لاريظ!لموناحدا©#و قبلماهم#اىه قليل وماصاة

انو نقليل فلاقغى داود بنهمانظراً حدهماالى صاحهوضحمك
ظلذي
يين ا
اصاح
للال
والمعنى ا

ضحد االاىلسجاءفسداو,دأناللهتعالىامتلاء فذلك قولهتعالىط وظنداود »#أىأًقنوعر

س
اح

اسود لمادخل عليهالملكانفقضى علىنفسه
دبا
يأنىاء وستهاناءوقال! انبنع
بافتتنالء #
فالانوع

تولافى صورم ماوع جا و«مابقول ناقضى الرجلعلىنفسه فعإ ادودانه اماعنىبه  #وروى .

حا
اقووند2

والمستثنى منهبعضهم (وقايل

البغوى باسناد التعلى عن نس مالك قالمعءت رسولالله صاللىله عليه وس! سول

ماهم)ماللاجاموهر مدا

انداد النىصلىالله عليه وسل عن نظر اللللراء فهمففظععكلابش املارد

و(قلويلظخبنردءاود)

صاحبالبعث فقالاذاحضر العدو ففقلرابيابينددى التاوت وكازالتااوت 0

أىعاوأيقنواعااستميرله

نخكدلش
الزمان سسمد:أصمراهه ومن قدم ديل دى التاوت لمبرجع <تى شل و م عله أ

فقتل زوج اللينأة  0--شصان عليه قصته ففطنداود فر م

لانالظن الغاابيدانالعلل

ساحدا حتى نبت الزرع عندموعة على 5

( اكافتناء ) ا

وأكلت الارض هحنبهته وهو شول

لحنت || فىسجوده ربزل ذاودرّلة (ستنايك امششرق والمغربرب انم رحم ضءف داود
0
عده خاءء حبريل مه الك أريية
بن
(وان كثيرامن الخاطاء)من ا ولمتغفررذامه<علتذامه حديًاالاق م
الثسركاءوالاخوان (لدنىي)

١

ياداودانالله تعالىةدغفرلك الهمالذى *مم تبه فقال داود انالرب قادرع لأنينفرل

ظ (بعضهعلىبعض الاالذين الهم الذىهممتنهوةدعىفت ان اللهع لدلا عيل فكيف بفلاناذاحاءبومالقيامةفقال رب
آمنوا)بالله(وعاواالصالحات) | دى الىعندداودققالجبريملاسألت,ر «كعن ذلك وان شدّت لافعانقال نعمفرج حبريل
ومعود داود ماشاءالله تعالى ممزل حبريل عددالصلاة والسلام فالسأ لتالله ياداود ْ

فياينهم و بينرم (وقدل

ماه) مالااظلون فر ى أ عنالذى ارسلنى فبهفقالقل لداود اناللهتعالى يحمعكما نومالقياهة فيقولله هيلى |
شت خلازوطزداوه)

دم كالذى عندداود فقول عولك يارب ةو لالله إتعالمىذانلاك فالحنة ماشكت وما

عل وأشنبعدذتك ( أعا

اشتيه.ءت عوضاءعن ددك فهذه أقاويل سات ام نأهل التفسير فقىقصةد امارن دواد

فتناه) ابتليناءبالذنب الذى

-ج فصلجد

1

.:

ع

00
قتنزيه داود عليه الصلاة والسلام عالايليقنه اا
اموحه وحهلهواسطة
كي اك وشرقة ع[ كثر هن خلقه وأفمه ع ل
اشونه

كان منه

ينه وبين خاقه لاياءحاتناق اله مالؤنس ب الىآححاد الناس الاشتكف أدص ؟
عنه فكيف يجوز أنفيك الى بعض) أعلام الاساء والصفوة الامناء ذلك روى

1
عدي الست وانثرنة الاعدر من

رذىالله عندأنه قالءنحدثكم

ٍ
٠

|
نحدديث

د اود عل

ل
االلريناه

مابرو.ه اللتقصاص

اي

لمات

وس_تكبن

عامن كفك أنيتفت 3ا

حلدة وعوحد

درون

ريه 1

ههنأحل

١

| أنالتأمل اذا أداءالى |لشعوربالمحرض بهكانأوقع فىنفسه وأشدتككنامنقلبه وأعظ.أثرا فيدهع مراءاةحسنالادب
مكجااهرة ( انهذا أخى )هو.دلمنهذا أوخبرلانا راد اخوةالدين اواخوةالصداقة والالفة أواخوة الشركة
الخلطة لقولدوانكثيرا من اخلاطاء (لمتسعوتسعونَ تعدو ننجة واحدة)ولى حفص والنمحة كنايةعن المرأًةولماكانهذا
تصويرا للمسئلة وفرضالهالاعتتع ان برض الملائكةىأنفسهم 6ثقوللى اربعونشاةولكاربءون فشلطناها ومالكما
كفل نادت بدى وعن ابنعبياس

منالاربعينأربعة ولار بعما(فقالا كفانا)ملكتهاو حقيةتها<علنىا

رضىاللهعنهما اجعلها كفلى أنىصيى (وعزى ) وغلبنى بقالعزءويمزء(فى الخطاب) افلىخصومة أىاندكا نأقدرعلى
الاحتماج منى وأراد بالمطاب «-ز ١9٠ هل عخاطية المحاج م سورة ص ؛ اللجادل أوأراد خطبت
المزَأةوخطباهو شاط ا

| ف انهذا اخى» بلدايناوالصحبة 8لدتسموتسعون نتةسسودوالىحنمدسة»هىالان
فمقصود
|| هن الضأن وقديكن بهاعن المرأةوالكنايةوااقثلفها يساق لتعريض اباغ ال
 ٠وقرى'اسع وتسعون باتلتتمامو نحبكسر النون وقرأحفص بفنمياءلى نسة طفقال
|| اكفلتيها © ملكنها وحقيقته اجعلنى |كفلها كا اكفل مات ندى وقيل احعلها
|كفلاىنصيى « وعزنىف الغطاب » وغلبنىفى مخاطبتهاياى محاجةبان حاء عاج لم
[ اقدر رده اوفىمفاابته اياى فى الخطبة يقال خطبث المرأة وخطبها هوخ اطبنى

خطاباأىغابنى فىانلطية
فغلءنى <يث زو حهادوى
ووحه

أن همل

لعل

 0رياءمعداوديقصة
رحل

له نعسة واحر_دة

خطاباحيث زوجهادونىوقرئ وعازنىاىغالبنى وعزفىعل خفرف عزيت «9قالقدظلك

بسؤال نمسيتكانلمىاجه » جوابقسم محذوف قصد بهالمباافة فى اتكارفمل خليطه
| وتمسينطمعه ولعله قالذلك بعداعترافهاوعلى تقدير صدق المدعىوالسؤال مصدر

فارأدصاحصه

قط5

افة
ضنى
لنها مم
مهضفاءفاوللىهوتعدته الىمفعول آخر بالى لتاكىئ

عراده واعماكان ذلك

على وحدااعهاكاليدلعكم

لانزوجهاهووعننى فياىلعطفابىغ»لبنى وقهرنى افلىقول لانهأفصم مانلىفكىلام

عاحكم

الحق مى وهذاكله عشل لاعس داودممأورياءزوجالمرأة الى تزوحها داود<يث كان

لداودتسمع وسءون عر ولاورياءاصأة واحدة فضىي| داود اناه « قال«

23

قح

.

وفىذلك استكار لفقل
لفمافلءىول
هاضا

هع الاضتاف
عةفدعيدىتها كانهقبل باضافة نمستك الى نماجه على وحه السؤال والطا
آله

الىتماحه ) <تى يكون
وجا تحلمه وهذا
حواب قسم محذوف
خليطه والسؤٌال معصادر

وقبل اغاقالذلك بعداعتراف صاحيه عاشول

م

سفن

قوله (قال

اقدظام ك بسؤال تك

١

زىة

روج

2

هن

مماحةحر يص على بلوع

لقوةملك والمعنى أن الغلية كانتله على لضعنى فىدده وانكان

داود ب اقدظليك بسؤال نعتك الىناجه  64أبغىءها الىن_اجدءذان قاتكيف
| قالداود لقدظامك ولميكن سعمقول الآخر قلتمعناه انكانالاءس كاتقول فقدظليك

غخاطه

ملكها الهو حاحه ذلك

التعريض لاتنبيه والتفهيم لانه لميكن هناك نعاج ولابنى ل فقال أكفانها  #قالابن
ا ان أاعطما وقل معنا انزللى عنها وضعها الى واحملى كافلها والممن طلقها
ا واد عاب

1

وارادءعلىا

| « انهذا أخى#أىعلىدب وطريةتى لاهمنجهةالنسب «إلهتسع ولسموننعجة #يمنى
أعس © ولى نمحة واحدة» أىأمس:واحدةوالمرب تكن بالنجةعن المرًةوهذاعل سبيل

كنأ بظش م

2

قَّ لعصرة

المائة

ل

0

نم

وقد عن

عاطم الآآخريعد مااعترف به

.

كشرمةولكية لمك فىالقر آن لانهمعاوم وبروىاءدقال إ تااريد ان أخذهاءشهواً كل تعاحجىمائةفقالداودانزرمت

ش

“أو

٠

2

1

5

1

٠

.٠

-

م

ذلك ضسربنامنك هداوهدا واشارال طرف الانتف والسةفقالياداودا نت حق أنيضرتمنكهذا

 ١كيتوكي تم

نظرداودفا برأحدافعرف ماوقمفيه

وه_ذا و أنت فعات

ظ (انهذا احى#تسعو تسعون نمجة)امساً!:و لىنمجة)امسأ :زواحدةفقا كفليا)اعطنما دعن الطاب غلبنىفىالكلام

وهدامئل خمرباء[داود لىعبفهم مافمل باوريا(قال)داود(اقدظلك بس اللنمتك) باخذنتك (نالمىاحه) ممكثرة نعاجه

:

(اذ )هلمنالاولى ( دخلوا علىداودففزع هنهم )روى انالله اتالهلمىبهعمثلكين صفوىرةانسانيناأفطنليدخا
علمهف وحداءفى بومعبادته فاعهما حرس قتسورا عليه اراب فإشعر الاوهما يبنبدلهحالس.ان ففزع هنهم لام دلو 1

عليهالحراب فغيرابقوضماءولانم_نزلوا عليه منفوق وفىبومالاحعواب والحرس حوله لايتركونمن يدل عليها( 0
لانذفى خصوان) بر متداهدار ف اى نون خصمان ( بنى بعضنا على بءض )تعدى و ظإرفاحكم يننا بالق ولا تشطط)

ولانحرمنالشطط وهوعاوزة الحدو نخطى! لق (واهدنا الىسواهالسراط)وارشدناالىوسطااطريق و ححتهواارادعين)

الحق ومحضهروى انأهل ١ ازءالثااثوالعشرون ا
نينأزلعهسعأنه
بعضا ان

فيتزوحها اذأعجبته وكان

1
 00ا لد عليهالسلامكان

لانهم نزلواعله دن فوق فى نوم الاحتبابوالكرسهل الباب لاير 0ل |

لهمعادة افلىمواساة بدلك

علهةانكانعاه الصلاة والسلام دز أ زمانهبومالاسادةونوماللقضاءونوماللوعظ ووما ا

للاشتغال مخاصته فتسور عليه منلكاة عصلوىرالانسانفى.وم الحلوة© قالوالائاف |
خصمان » نمن فوجان «مخاصمان على تسعية صاحبالخصم خصها « بنى بعضنا |
على بعض »#وهو على الفرض وقص_د التعريض انكانوا ملا تكة وهو المثهور ْ

المهاجرين عثل ذلك فانفقق
انداودعلها اسلام وفعت

عمندعل اع أةَأُوزيافاحبها

ذاحكم بيننا باحق ولاتشطط  »#ولانحر افلحكومة وقرى ولاتشطط اىلاتبعد |

فسأله التزوللدعتها ؤاهحمى

عن الحق ولا تشطط ولا تشاطط والكل من معنى الشطط وهو ع_اوزة الحد |

انبردءففءل فنزوحهاوهى !

واعدا الى سواء الضراط »الى وسطله وهو الندال
له انكمم
أمسليمان فلقي
ك
ت
ا
س
ن
ة
ر
ت
ك
و
عظم ماراتك
اتيسزقة همتفارضل طارا مور اله وذكر ينامي وز
لميكن ننى لك انتسأل

رجلاليس لهالا

ااا

اسرائيل لاعدلن يكم ولميستثن فال وقيلانه أعبدعله فاتلىفبءثالله اليدملكين |
فىصورة رجلين وذلكفى.وم عادته فطلبا أنيدخلا عليهفنعهما الحرس فتسورا

0

سا ةواحدة

عليه الحرات قاشمررالاوههاببيدنه حالسان وهويصكى قكاالناجبريل ومكامل ْ

التزول عنه-الك بكلان

الواجب علبكمفالةهواك

#ذدذلوا علىداود
فذيك قوادعلو<ل وأهنلاك بعاصم اذتسوروا اغهراب ا

وهر تفكات والصبرءلى

ففز ع مهم © أ حاف منهما دين موماعايه فىمحرانه يغيراذنه وال لهما من أد خلكما :

اسمحن تبه وقيل خطبها
م|
اوريا ثمخطا

ا

على  9قلوا لاف خخصىان »#أمىن خصوان  8#بنى بءضنا على بعض © أى
تعدى وخرج عن الخد حثناك 2لتقذى ينناءفانقات اذاجماتهما ملكين فكفتصور

داود

تثرء أأشلها<.فكانت

|

الى افتهما واملامكةلابنى بعضهم على بعضءقات هذا منمماريض الكلام لاعلى |

خىطية
خنطب عل
7زاته ا

حقوفق الى من أحددهما والممنى ا
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المدين)الااخلتيذارى ايلب#يينزفيهالخلصو ن هن غيرهمأولمحن البينة (وفدناءذع) هوماذم وعنا.نعباس «وا لكيش
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كان مأعورا بالذح لقوله افمل 1
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الثواب العظيمالمغير
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ود النمم قبل وقوعه انه عليه الصلاة واللام
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ماتؤمس ول

©نهذا لهوالبلاء المبين © الابتلاء البين الذى تمزفيه الخلصس |
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قلى مويل اله كبري ١منغيدهاواننةالبينةالصموبةنانهلااسهب منهاهقوفديناءبطع #عاذي بدلهفتمبدالفمل |

 +توعنام معظم المثة سيناوعظم االقدر لان يشدداقه ساايني واكي هنس
ا بن يريد
السلسة
ل ل ١
راه

اللوهالتهأً كبرفةالان

ل سسم

عنابن عباس انا براهيم عليهااصلاة والسلام لمأراد انبذع انهعرض لهال.طان

الما كارواته الجد فق ْ يذاالمئعر فاشدفسيقه ابراهم تمذهب الوجرة العقبة فعرض لهالش.طانفرماءبسيع

سرطى
وداج
لعن
ا له
ةعرض
سنةوقداستشهداً ب حودفة ١حصات حتى ذهب ثم

فرماه بسع حصبات حى ذهب

رخىالله عنه ذه الآءية | ممأدركه عندالخرة الكبرى فرماه بحسخبعصيات حتىذهب ثممضى ابراهملامالله

فنودنرذم وإدمانهرازمه
لوال ظهزات الذيم

ونجل وهوةوله تعالى فاماأسلماوتله للعبين  8وناديناء» أىفنودىمن الل
ع
| وأن يأأبراهم قدصدقت الرؤيا» أىحصل المقصود منتلك الرؤياحدث ظهرمتة

العع.ل وهوقول أبى بكر

| لاالطاعة والانفاد لامرالله تعالىوكذلكالولد » فان قتاكيف قدلد صدقت

واءنعبا سوا نعر و ساعة
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الرؤياوكان قد رأى الذع ولمبذع واعاكان تصدقها اوحصلمنه الذج ٠ قلتجعله
مصدقالانه بذلوسعهوحهوده وأنىعاأمكته وفملماشملهالذاج فلقدالحمصطلوب
وهوا-لامهم الاالمله تءالى وانقمادهماإذ لك فلذلك قاللدةد صدةت

الذب»_بن واحدهماحدءه

اسمميل والآخرأبوء عبد
اللهوذلك إنعيد المطاب
ان بنلوغهعشسرة ان

آدخيرولدءتقر باوكان

الرؤياانا كديك

يزىالمحسنين »©يدنىحزاء اللهباحساته فيطاءته المفوءنذي ولدءوالمنىانا كاعفونا
عنذع ولدهكذلك نجزى الحسنين فطاعتنا «وانهذالمواليلاء األمىيانل6اختبار
الظاهر حيثاختيرء بدح ولده © وفدناء يذخ عظم  3قبل نظرابراهم فاذاهو
محر يل رؤهعة كش أملأفرنفقال هذافداءاشك فاذيحه دونه فكبرابراهم وكير

عردالله اخرافقداء عاثةمن الابلولانقرىالكيبش كاناءنوطين فى الكعبة فىأدى ى اسيل الىان فر انه 4

لاه اعلنذبع فقاليااصمى ابنعن ب
لاعءرو
اءترق اليدتفىزمن الاج وان الزبيروءن الا كم انهقبالنلاتأي
عنك عقلإك ومى كانا“مق عكةواعا كانا“عممل ككةوهوالذىبنى البيتمعاسدواممرككة وعن علىوان هسءود والعباس

وجاءةمن التابعينر ضى الله عنهماناه#محق وبدلعليهكتاب
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زوأء عاءانّ ابراه-م قد صدقتالرؤيا ) قدوفيت مات فالمام ( آنا كذلك ع
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قضاءالله وقرانافعابا

ناكا إستس لام اللها سرزالذيع نفسدوابراهم ا/

( معدق
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انشاءائله

منالصابرين ) علىالذخ

اجبهة ' روى انالذيجم قال لاه
© وتله للعبين © صرعه علىث_قه فوقم جبينه عاللىارض وهواحد حال

با أت جد كم

وقلكبه عولجىهه باغارتهكيلا يرىفيه تغيرابرقل فهلايذيحدوكان ذلك
سكمدتى انشاءالته من الصابرين »#اغا علق ذعلشكيئة اللهتمالى على سعنبدياللااصتغبرراةك || واجلس بينكتنى حتىلا
أوذيكاذاأصاتنى الشفرةولا
اهو فيقالله ©فل |
للل
اعةا
واندلاحو لعن معصية اتلعلهالى الابعصمةاللهتعالى ولاقوةعلى طا

هلصلاةوالسلامأ-إابنه وأ يالساس
ىنقاداوخضءالامس اللوهذلك انابراهيمعليا
أسلاكهيءن ا

أعسىاننرجنى واجعل وحهى
لعهاعلرىض قال|بنعباسأ عهعلىجبينهعالىارض ١
نفسهؤوتلهالجبين  4أاىصر
نابك لاحيتنىتضم | الىالارض ويروى اذى
طأر اب واكفف عىثي
فلافملذلك قالإها:هياأبتاشددر باطى كميلا
و

السكين عحلىاق لمكون أهونعلىفان الموتشديد وأذاأنيتأى فاق رأعايها السلام
دوانرات انترد ق.عى علىاى ذافمل فابهعيسى رن

أسل لها عنى تقال

ابراهعليه السلامنتم العون نت يايئىعلىأفعسافللمهل ابراهمماأعسءنهاأنقثلعليه ١
شه وهوسى وقدربطدو البان سكئثمانهدوضما لكين علىحلقدفاتحدكشيأتمانهحدها |

[ ١متين أوثلانا احج ركل ذلك لايستطيع ان بقطع شأقيل ضرب الله تعالى| 
| | صفهئة منناس عحللىقه والا أوبللغ افلىقدرة وهومنم الحديد عن اللسم قلوا

ساحد

واقرا على

ا

أىوالطلاء وان

انتره قبصق على أى
فافعل فاته عسى أكون
0لما سل
بتكيل لها ) ف

انقادا لامرالله

(

وحخضعا

وعنقتادة أسم هذااشه

كال إلان عندذلك ياأبتكبا وجهى :قانك اذانظارت وحهى رنتق وأدركتك ١ وهدانفه (وتلهاعبين)
رقة تحول يتلشةوبين أعرالته تعالى وأنالا أنظ لرلى الشفرة فاجزع منهاففءلبراهم
السكين على حلقه ذإ!سمل

ضرعة عل يده ود 2

عليهالصلاةوالسلام ذلكثم وضعالسكين علىقؤفااتءقلبت ونودى ياابراهيمقدصدقت

الردٌيا وروى واكك الاحبارواناءمق عنرحاله قالوالمارأى ابراهم عليهالصلاة

والسلام ذيعابنه قالالشيطان اأن لمأفتن عندهذا آلابراهيم لاأفتنمنمأحددا أندا
فقثل الشيطان فىصورة رجل وأنى أمالغلام فقاللهاهل تدرين أبنذهب ابراهم
باذك قالتذهسبه لمحتطبا منهذا الشءب قاللاواللهماذهب ,داايلاذنحه قالت كلا
هو أرحمبدوأشدحياله من ذلك قالانهب عزم األنتهأمسء بذكقالتان كانرمهأمسءذلك
قأ ح
فد

فشر الشرطان من عند ما در
ن أنيطيمريه

كالاءن وهو عثى على رأسه

فقالإهياعلام هل تدرىأ بن ذهب بك أبوك قالنحتطب لاهلنا همذنً|الشعت قاللاوالله
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قلماامتتع الات اقل على ابراهيم تقالله أن نريد أما اشع قاله_ذا الشعبلحاجة
لىفيه قال والتهانىلارى الشيطان قدجاءك فىمنامك فامرك بذع ابنكه ذا فعرفه
ابراهيم عليهالصلاةواللام فقال اليك عنى ياعدوالله فوالته لامضينلاعسربفىرجم
ادس بفظهم يصب منابراهم وآلد ا
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قر ف
صل النهعليدوس سئل أىالنسب اش

انه

اءن.عءتوب سانل

الله ان امموق ذتعالقهابنباراهم خلءل الله فالكخم اندقال بوسف بن يءقوبابن املق

ابن ايرياثم والزواد منالراوى وماروى انمقوب كتب الىبوسف مثل ذلك
ثبت ورا ١بنكثيد ونافغوابوعرو بفم الياء فبهما ##ذانظرماذاترى منالرأى

نءالته فيثبت قدمه انجزع ويأمن
واعاشاوره فيه وهوحم ليع ماعنده فهائزل بملا
عليهزم ولوطننفسه عليه فيهون عابه ويكتسب المثوبة بالانقادله قبل نزوله
وا تزه والتاف ماذاترى يضم الناء وكسرالراءخالصة والباقون يفعحها وابوعرو

عل فنحةالراء وورش ببييننوالباقون باخلاص فمحها «قالياابت» وقرأ انعاص
اتعسك
وف
اعى
اعتلرىنيب كا
ٍ.بفحالتاميقافعلماتؤعس ##اىماتو ع نهلخذذا دفعةالو

على ارادة المأموريه والاضافة ىااللمأمور ولعله فهرمنكلامدانه رأىانه بذيحه مأموراءه
اوءم انرؤيا الاباه حقّوان مدل ذلك لاتقدمون عليه الايامى ولعل الامرنه فى
المنام دون البقظة امكون هبادرتهما الى الامتثال ادل علىكال الانق_اد والاخلاص

(فانظرماذاترى)من الراى
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أذحكذانظر ماذا ترىقال ياأبت افمل ماتؤعس وقالحد بن اسمقم كانابراه صلىالله
يشاوره
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لبوق

المورأنه

عاءه وبآ اذازار هاحر واثع ميل جل على اليراق فغدومن

لبالعزم

مكة فبددت عأنهدله بالشام حتى اذابلغ اسمعرل معهالسبى وأخذ بنفسه ورحاه لماكان

أميصيرترى على وجزةاى
ماذاصرمن رأنكو ديه

| يؤمل ٠مفعن عيادة :ره وكيم حرمانه أحسق المنام بدحه وذلكانه لع ليلة التروية

كائنقائلا بقوله ارن الليهمك شعابنك هذافلا أصبعتروىفىنفسهأىفكر من الصياح

قالياًيتافعل مائو مص)

أى ماتؤعمنه وقرى” به

الشام فقيل عكةوبروح من
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نالله هذا الجأم من الشطان فن عدسعى ذلك
فالرواح ه ٠
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فانظرماذاترى)تشيروتاس

الوم بومالتر ويه

فلاأأسى

ع فىالمنام آنا فراصم عى فإن ذلك من الله تعالى وى ذلك الوم بومع

فةوقيل

رآغ ذلك لذت لالمتاعات لاعرم عل عارشم

(قانيااببشافسل ماتؤسس ) أخبر.ه ابندفقال يانىانىأرى فالمنام انىأذدك  فانظر ماذاترى » أى منالرأى
كى
لة ف
ذمكم
على وجه المشاورة » ذانقلتلمشاورهفى أعسقدعاانهحتم املنله تعالى وماال
كلثم بشاوره ايرجع الىرأنهواعاشااوره لبعإماءنده فوانزل به منبلاءالله تعالى

وابعل

صبره علىأعسالله وعزعته على طاءتهو برت قدمةويصيرء ان حز 5احم نفسهو بو طما

ويلق البلاء وهوكالمستا نس به ويكتسب المثوبة بالانقيادلامسالله تعالى قبل نزوله ٠ فان
ا قاتلم كانذلك فىالمنام دون النقظة وماالفكمةق ذلك ع

قاتانهذا الاممكان قىماية

المشقة اعلذىااخ والمذبوح فوردفىالمنام كالتوطئةله ثمئأكدحال!انوم باحوال البقظة
فاذا تظاهرت الهاتان كان ذلك أقوى افلىدلالة ورؤيا الانبباء وحى وحق  8قال

بيأأبت افءلماتؤعى  #4أىقال الغلام لاسدافعل ماأعستبه ق.الناامسق وغيره لأس
ابراهيم بقذالكلابنه يابنىخد المبلوالمدية وانطلقالىهذا الشعب #تطب فلا خلا
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ا 3الشعب حيو عاأعسء التدنه فال افعل ماتؤس
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م سورةوالصافات

اقنله راى ليلة التروية انقائلا وله انالله
أي ذلك اوالد رلى ماهوتسيرء و
لد

دع ابنكفاصم روىانه من اللهاومن الش.طان شرا

مدل ذلك ثدرف

فليلة الثالثة فهمتحرء وقالله ذلك ولهذاسميت الايامااثلاثة
انه املنله رثأمىمثله ال
بالتروية وعرفة والممر والاظهر انالخاطيهه اءمميللانه الذى وهسله اثر الفحرة
ولان البشارة با#محق بعد معطوفة على الدشارة عدا ااغلام واقوله صلىالله عله وم |

يط
نرا
اناابنالذبمحين فاحدعما جدءاسعميل والآخرابوه عبدالته ذانءبدالمطاب نذ
ولدا انسهلاللهله حفر يئزرعام اوبلغ نوه عشرة فلاسهل اقرع ترج السهم على
عبدالله ففداه عائة منالابل وإذلك سنت الدية مائة ولان ذلك كان عكة وكان قرنا
رلميك.٠ن ا#حقعة ولاناادشارة
بيو
الكش معاةين بالكميةحتى احترقامعها فىايام!بنالز

وبع الياه فيهماحصازى

دال هنالشد ايد فىقصةالذيم فرت عا |
قصةالذج يدل عالنىهتعالى اعابثره بالدوة لم

وأبو عرو قله فالمام
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اخ 1

| 6بكة وآخرها يدل على انا“عق

إعقوب المولده بوساف لماكان كر

اذح انك ورؤبا الاداء

عوالديج عادر أيضا 5 7

من يعقوب سرافل

الهابن #عق

قىغلفىةواعا
واحىلكايوح
م شل أت لاله را

ذا الله

ابن ابراههم خاء_ل الله واحم موده ال انالذيجم هواءة..ل بإنابلهل

2
فدل على انالمدبوح عر فارشا فان اللهتعالى قال فسورة

وهن

هود قيشر نأها باحق

ا

عاك

ققد قل

مه

ماللا لروية
3

"0
5

0

وراءا”#ق عقوب فكيف د
ا#غق وقدوعده شافلةوهويءةوب بعدمووصف أ بشو لله أناللهيا ميك ندم
امهلبالصيردون ا“#ق فىقولهوا “.ل وادريس وذاالكفل كلم نالعا ر نوهو

ابنكهذاف ل أجع روىقى

صيره 1ل

اسه عاد اوعد شولهاندكانصادق الوعيهدلاايامو

عل الذخع فودله دلك وقال القر يال

نين

عند الو »5

رحلاءن 2

8

الصير ١

ء الهو  0وكان

أسإوحسناسلامه عات ابراه أعساءلتدتعالىذه فقال1نمل قلا

الرواح أمنالله هن | المر 1

انااجود تعإذاك ولكن بحسدوتم بامعفمرالعرب على أنيكون أبو هوالذى أسس |
التهتعالى بشيحه وبدعون انداسعق أبوهمومن الدل أيضا انترق الكيثى كانامءلقين
ل اك انارق لبك  3نان الزبد قا اللثمبى اق
ينا
شسي ت
لا
اقلركيشن .هنوطين ,بالكسة وقال.اءنعياس والنّى نفسى بيده لقدكا نأول الاسلام

| اممن ا سمطارنف

أ الكس املق يشريه ؤميزات
أت اعرر لاد عن الذبعأاسعق -كان أواسمميل فقال بإأدمبى أ.نذهب عقلك
سكاعندق ككداعاكان اسعميل وهوالذى بتىالبيت ممأبيه والتداءالى أعر
ماتى

الكمية وقدوحش اعفىلس وقال الاحعيى

ميا ذكر الاشارة المىقصة الذيح 682
اقلاعللاء بالسير وأخبارالماضين مادم ابراهيم ره قال ربهبكىمن الصالينو يشريه |
قال هواذالله ذبعفلا ولد واتلغممه الى قله ا

ندرك هدأ هوالسيب اام

للذاع فسقاعلوق ١عاو شرب لله قربانا فاخذ سكينا وحيلاوانطاق معه
التهتعالى اياء با
دق ذهببه بين اليال فقال الغلدم:أ ِت أبنقربلك فقال بإىاىأرى فألمن ما الى

اا

مهنالصياح

ل

هسمي وم
3

الترويا

مدل ذلك

قلا

كن عدسق
دا

رأى

0

تعر فا نمعءن الله

 60عرفة

ع

.

 3راى مدل ذلك قالاءلة

الثالثة فه-ى إخحره فسم

الويف لخر

ئى

وا«كىى ونوفقنى سمديق

بءض الصاللكين
الولدلان لفظ

ا(لجزءالثالك والعشرون  4فبما -فز ؟؟ #ه يعرقبوهبب(لىمنالصاطكاين.

بريد
اجة

غلت فالولد (قتشسرناة

بغلام حلم )انوت
النغارة عل ثلاةغل ان

ذربصيغة التوقم
عالليصهلاةوا!لام حيث قالعدىر بىا ندج سواء!اسبيل واذلك ك

|

ربهبلى من الصالحين  #بءض الصا هينيعيننى عاللىدعوة والطاعة ويؤنسنى ,
فد واتوله ته -الى 89فيشمرناء غلام حلم »/
والغرية يعنى الولذ لان اذخل ١هنة غالب

ا بشسره باولد وبانه ذ كربلغاوان الحم ذان|لصى لااودف

بال ويكون حلي_اواى

حإثل حله حين عرض عليه ابوه الذع وهوعاهق فقان -مجدنى انشاءالله من

الولد غلام ذكروانه بلغ

الصابرن وقبل مانءت الله سا باخر لءزة وجوده غيرابراهم وابثه عليهما السلام

اوان الإلانالسبىلابوصف

وحالهما المذ كورة بعدتشهد عليه © فل بلغمعهالسوى » اىثلما وجد وبلغانيسجى

بالحوانديكون حلياوأى حرا
يل ٠ههوتخصيصه
من
أعظر محنله حين عرض ولاسملغنا ننلوغهما لمكن هذا كانه وال فطاباغ السبى فقيل مفعق
معه فىاعاله ومعه متعاق دوف دل عله الى لابه لانصلة المصدر لانتقد

عليه انو الذ فال محدبى
ان ش_اءاشهمن الصارين

لان الاب اكلفىالرفق والاستصلا-ه فلايستسعيه قلى اوانه اولانه استوهبهإذلك
0
أ وكازله ا نتوتلديت عشرة سلاالكه

ثماسنمع إذيك )قلا بلغ
ممه السعى)بلغ أن بنى

|ل اذحك
قالياءى الى ارئن فالخنامال

محتملانه

كلى.مرالسائلين  أى على ولراتاطا
المقدسة تأ رية الولد فقالارك ه إ

ف فبشسرناءبغلامحلم» قل غلامعلبمف صىغرهحالمفىكبروفيه بشارةانهابن وانهبميش
|
0 :
|
ه
ح
ت
ا
و
ح
و
ه
ل
ا
ف
عَم سدق أغ
نناس يعتى
علا
اتهلىسفسىن حتىيودف بالل #قولهتعالى © قلبامغمهالسى © قا
وي
ومعه لاامعلق لغ لاقتضاه
بلوغهما معاحدالسىولا

بالسعى لانصلة المصدر

المثى معهالى الخذل وعتذانه لمشت حدق الى

ان ا.نثلاث عشيزة هنة
| معهويعينه فىعلهوقيل السجى ار ل رادا قكبل
وقل ل © تلياى اقارغ فىالخام أقََأذحك #قبلانه يرقا ماية دده

لاتتقدم عليهفيق اناكون
سانا كانه لماقالثلا ب مااخلسعى
ا
 2الحدالذى هدر فيه

فعابراهيم والممئى ف أن صرف

واعا أس بذنحهوقيل 255

يماخل ذحدومبر ارراقةدمهور
انه

و ياالاأشاء حقّاذا 0

فعلوهواختاف العلماءمن المسإين فىهذا الغلام الذى أل ابراهيم بشحه علىقولين

معاتفاقأهل الكتابين عالنىه اححق فقالقوم هو اسحق والبه اذهلبسممنابةعر و على

علالست قبلم مع ن قالمع وان مسءود والعباس ومنالتابعين ومنبعدهمكعب الاحبار وسعيد بن جبيروقتادة
أسدوكان اذذاكابنثلاث

عثسرة سنة (قال ياتى )

ومسروق وعكرمة وعطاءومقاتل والزهرى والسدى واختلفت الروايات عن ابن
عناس فروى عندانه انمق وروى انه اسممل ومنذهب الىانهاء#ق قالكانت هذه

حفص وااياقون يكسسرالباء

ام وهوبااشأم
نقف
اسح
القصة بالشأم وروى عنسعيد بنجبير قالرأى ابراهيم ذا

كام
م افلت
(الأرى

سويبوشحدجفيىنى هرنبرى
ثمقال ( رب هسلى من

مر دن منىف أعسءالله بذعالكش
فسارءه مسيرة شهرفى غدة واحدة واه ال

ذحهوسار بههسيرةشهر فىروحة واحدة طونت 4الاودية والخبال والقول الثانى انه
لفقل والنهذهب عبدالله بنسلاموالحسن وسعيد بن لايم

وعاهد والربيع

الصاكين)ولدامنالمرسلين

انأنسومحد بنكمبالقرظى والكلى ورواية عطاء تنأ رباح وبوسف بنمافك

) فنشمرناهبه لام ( ولد

عناءن عباس قال المقدى ا>معيل وكلا القولين بروى عرنسول الله >لىالله عليه .
وسإواحممج منذهبالىان الذاج اسهقوَله تعالىفشر ناه بغلامجامفل للعمعةالبى

ف كىير(لابلغمها ليق )

ا بدح بمشنربه وليس فالقر آن انهيبشورلد-وى اميقكول تعالى فىسورة

الملله بااطاعة وال

هودفيشر ناهاباسحق وقوله وبششرناء باعمق بيامن الصالكين بعد

(حلم)عليف صىغره حلم

المشىمعه االلىجبل ( قال )1براهم لابنهاسمعيل وبقالاسصق (يابىالىأرى فالمنام)أعست فالمنام(انىأذحك ( قصة 6

ِ

,

ون ( يسرعون مانلزقيف وهو الاسراع بزفونجزة
 0بزن

من أنف اذا دحل فالزفيفازفاذافكانه قد رآه بعضهم

ملمسيرسهذارةبعلهانئروءثم حاء بمنرلهميكسرهافقال نر آءمنفءل هذابآلهتنااهن الظالمينذاحابوه
آعضههم
يكسرهاو ب

علىسبل الستععريضعنقاواهفمتى يذكرهم تقالهباراهيمتمقاواباجمهمتحننعبدهاوانتتكسرهاذاجامم بوق (هقالأتعبدون
تمتون) بابيدكمواه خلقكموماتتماون) وخلقماتعملونه من الاصنام نا مكلدازية أى وخاق أعالك وهودليلنافى خلق
ما

الافعالأىاللخهانةكروالق أعالكم عط[ ١554 فإتعبدونغيرء(قالوا (سورةوالصافات) ابنواله) أىلاجله( بنيانا)

رثلائون ذراعاو
هذا ]ليثنا الآية  0بزفون  0سمرعو نهن زقيرف الثمام وقزاة :على ناءالمفءول  1مطنواله
منازف اىيحملون ع!لىازيف وبزفون اى بزف يعضهم بءضا ويزفون  ١منوزف أ عنضدعث ونذراعا (فالقوه

0

5

فااىللجنحيامر)فاىلشديدة

ننام  9واولملهالتكعملون» اىوماتتماونهفان '
صم
اونه
لتخت
امات
أتعبدونماتتحتون ف

وق للكل ناربعضها ذوق

يىم
جضفه
بع

جوهرها يخلقهدو كلها وانكان شعاهم ولذلكحءل من اعمالهم فباقدارهاياهم عليهو خاقه

(فارادوا

مابتوقف عليهفعاهممنالدواعى والمدداوعلكم عءنىمتولكليطابقماتمحتوزاوانه عمنى | بهكدا ) بالقانه فىالنار
الحدث فانفعلهم اذاكان اق اللهتعاللى فهمكان مفعولهم المتوقف على فعلهم اولى ' (تسعلناهم الاسفلين)المقهور

ذلك ويبذا المدنى سك اصحابنا عاللىالمقال ,اهمانيرجعوءعل الاولين لمافيهما ١

محنذف اوعحاز ظ قاوا ابنواله ينانا فألقوه فىالجحيم » فىالنار الشديدة من |

عانلدالقاء تحرج منالنار

(وقال انىذاهبالىربى)

جىم ذلك البنيان  #فأرادواءه ١ الى وضع أمىقبالذهاب
الجعمةوهى شدة التأجج[؟]و الام بدلالاضافة ا

كيدا ذلنه لماقهره ,بالحسة قصدوا تعذسه بذلك لثلايظهر لاعامة عه طولخعلناهم  /اله( دين ) سيرشدى
الاسفلين © الاذلين بابطال كيدهم وحعله برهانائيرا علىعاوشأنه حث حمل النار ١

الى مافبهصلاحى فإودينى

عليه بردا وسلاما © وقال انىذاهب الىربى * اى الممحدث اعستىربى وهوالكام ١ (بزفون)يسرعونوعشون
اوحيث اتحردقيه لعبادته © سيهدين #الىمافنه صلاح دتى اوالىمقصدى واكابت ١ (قال)اهمابراهي( أثمبدون
القول اق

ماتمحتون)يديكم منالعيدان

وعلده اولفرط توكله اوالبناه علىعادنه ممه ولميكن كذلك حال موسى

رهعتوا الهلأخذوء | واسارة (واللهخلقكم)
فوبزفون ي#أسىرعون وذلك انهمأخيروابصنع اإنراء
امرسا ل
تال #ل»ه امبراهعل وى جهالاج فوتأعبودنم تانحتون #أىبباديك من الاصنام«والله | وتتركون عبادةالله الذى
خلتقك وماتتملون #أىوعلكم وقبلوخلق الذىتعماونهبايديك ممن الاصناموفىالآي"ةدليل | خلتكم ( وماتتملون )
“علىانلأفعمايلاد ماوقةللتهمالىطرتالوا ابنوالهبنيانافالقوء افلىجسم #قيلان :موالدحائطا ١ وخلق نحت ومعوكم
من الجر طولهفالسعاءثلاثون ذراءاوعى نه عشسرونذراعا وماؤه منالحطب وأوقدوا  ( /قالوااشواله نانا) أنونا
عليهالثار وطرحوءفها وهو قولهتءالى ف فارادوا بهكيدا  4أى شرا وهوان*>رةوه

( فالقوه ) ذاطرحوه

رافهاراهم وردكيدهم  9وقال  6فى

( فالجم ف)ىاانار

تسملناهم الاسفلين  #أىالمقهورين حت

:

 ١فارادوا يدكدا )حرا

ىبى #أى سهاجر امرك وا مير دار الكفر كاله لعك خروحه
ابراهيم «وانىذاهب ال ر
من النار سردن

» أىالضك

أ

واه بزاله وهوارضالعآء

1

قدمالارض

ا

بالنار

ّ) خعاناهم

 ١الاسفلين ) منالاءفلين فىاانار ( قا و خا ١ع مس ) ويقالمنالاخسسرين بالعقو بة ( وقال ) ابراه_يللوط

( ٠اشذاهب الىربى ) مقبلالىطاعةربى( سهدين )
52939229-757595959595252599آى9ؤذدتئ26212

ظ
إ

0

اتأجج والاجع تلهبالنار شان احتالثار توج اجههاواجستها فتأحت لااورد ابراهم عل هالصلاةوالسلام

حجتدعلى قومه بكونم مبطلين فىامسهم ,ولمبقدروا على ال+واب عداوا الى طريقة الابذاء والاهلاك عنادا للعو

ق

وضوحه

لكلا يظهر كد زهم ومغلوبيتهم النون ون تعرزرادء

تعد

ا ل ا ل اال ان

عقن

وان أغاب الذسياه عليهم وكانوا محائون
علىانمرسةم (فقال!فسقم)أء د كا ل وهوااط_اءون ك

ليتفرةواعنه فهرنوا منه3

هىبت الاصنام ليس معه ادفلا بالاصنام مافعل وقالواعي 5
وان كوهف
نه حر اناك صو ولد ى 4

6.م

ع ون!والكدذت ---

سح الاعاة ل كدر  5عازعالاا 3

عقا

لفا

لجآ

السلاع عخر اص م,
.

' أ

الكلاه
1

ٍِ

ع

اىسا سوموومن الموتق

ومنه

5بالسلامة

اللكق

داءوماتر حل

1

أعا“4م وذلك حين سيالوة ان اليك دهم

ا
لاحم كانوا مومين علىانه عا ر 5ف

 1نال ١ىسك  2 2اراهم  1ااا ما ل

لل قم ا

2

َ

وعتقة

لان

ناص يض القلبمن

0

ظءتدال خروحا قل من عداو منداو يبصدد الموتو ديد ال
الا

 0ااا

فذعوت ىق بالسلامة حاعدا  +ليديى ذاذا اأسادمة داء

منالموت 01 1تولواءتذفمدبرين ي ها ريين عحافة العدوى
سي م
أ
لع ابى
فقاا

عاش

ل

اعلبت

ذا03
خارج
“او
اسةامهم ااطا عورنوكانواحافون!امدوى وارا دالىسةقم القاب!لكفركا

وىحاأة ودااهواما-توهو حو
ّ

أواراد انى سقيم

كر حوه

0

0

ا منروعة

الثعاب واصاه الال حملة 89فال

فراغالى الهم  3فذه ب المافى خفية ١
© اى

8

للاصناما 0اء  #8ألانا كلون »

1

مالكملاتنطقون > #وانى د راغعلهم © فال .
ا يدفى الطعام الذىكان عندهم «

كذا م! عايهم سدمفا والعد د بعلى [لأستعلاء وان الل 1كروه و 9ضرياابا
هلعين  0مصدر

ْ

(فتواوا) ذاعىضوا(عنه الراعغليهملانه فىمعنى ضربهم او تعر تقديره فعرلاغيهم ضرم ضربا وتقيده |
تدعى
تاسله
أمواينالادبارا( بالسنعدللدلالة عالىقونه فانقوة ال
مديرين ) ى
(فراغ الىالهتهم )فال اليهم  /اخ

قولهالله لاقن
أده

سرا(فقال )12استهزاء  0األا اأصصدناعءهم 0

أ

5

م

ذوةالفعل وقل

0
فاقلوا اليه

بالعين إسدب امه

لىابراهيم بعك  1رحعوا
|

5
1

انا

3

ودثوا ع نكاسرها فظنواانه هوهاص شرحه قىثوله الى

دن قدلى

تأكلون) وكانء:د هاطعام 1
لبن عباس رذى اللّهدء0
فقال ابىسقهم ي قال

كانةومه<ءاطون

١

عا!وم قعاديع قر

تاو) 3المع | شحكبانوا بتعاطون ويتعاملون يه لثلا شكروا عليه وذلك الهأ,راد أيكنايدهم
طكم
(لمال
اتام
خطاب من يعقل ١فواغ أ 2
عليه ضر  0دا 5

|انه قال
مسعوق .ك

زات

الآن
رم

ظ

وشرون

من اأخد

بين في

لمم القرابين ويصعون

اا

الىعيدهم وزعوا التيرك عليه ذاذا انصرفوا م ن عبسدهم

فهوم فقال انى سقيقالابن
5قضسر بهم ١أكلرفق.الولاابراهيم الار ج معنا الىعيدنا فنظرالخ
١

ا

 24م كدق

مه دمر

ُ2

| بدخلون

على أصتاسهم

ْ الطءام قل خر وحم

”عل

ا
لان
حمريا

0

عليهم

:ها غير هع وده :وكارنام
ايازهمهم الخحة ُف م

عاك ويسم
ا

ل

مطعون

وكانوا

يرون

ع

ممن المطعون فرار اعظيئ ول

:

ينأك  3 1وكودنمعاريض الكلام وقد شدم 13

7

مس إضص) وقدل عا

مالو

 1ادخرج

هعم الى عيادهم فلما كان بض

رحلى للإفتواواعنةمديرن* 6505

3

1

52

عنه ق س زه الاساء وشل 1

الظطراق  0ةك وال أنىسقم ع
قد <|0

10
:

علية الصاذة والسلام عل

"يكين
0أوبااللقجواةوراحل:تتايلن٠ الاصنام تكسسرهاوهوةولدرءالى لإفراغ #أىمال الى امتهم #ميخلةففيىة ف فقال؟» ١
وأشداهسا
أستوز |
نام
اى للاصنا

أو

الات الاعدسق

مله وهو

وله

الله

كل 3
اجون
ضا ١م الى 5

,الا 5

ون

0

8
العجى|اد

ا

#ومالكملاناطقون

ظ

فراغ  #أعمال #عامم ضر بابالعين ا أى ضيربم مد العنلىانمأقوى من الشمالق العمل ا|
ٍْ

0وال ودر عليهم وقيل أراد بالهين |لقسم وهوةوله والله لآ000
فونفانا إقوا االهليهك©هأىاللىاابسرااهجم
0ج2277

ك 2نكرةفى نفسه (فةالاىسقهم )مس نض

صمحم عم بحمع 0ت

مطعون لي 0

حو وت جتنجع ب : 2رجو

030 ) .

ل

تج رج

> اتحتت عدت جع 222

قاع ضوا عنه

) بزئون

2

«0

(فراغ)قبلبراهي ( اآلىيتمفقال) لهم( ألا كلون)يماعلمكرم نالل فإخجييوهرققالهم

عدم 0
(اتبلواالي(ه72
( مالكلانطةون )لاتي.يون(فراغ علعم) فاقبلعضلرمبما(بالهين) باافأسويقالبرعينه ف

ة
0ن
س

ع ا مناليريك حلالة علالاناناند القعدارى منصفات المدح و التعظي(ثمأغى قناالاخ”رين) أى
دلنله
الكافر بن(وانهن شيعته لابراهيم)أى مشنبعة ا أى تمن شايعة.على اصول الدينأودايمه علل التصابفى ا
مصضابر#امكذبين وكان بين نوحوار اهيم لقان وضَعًا دواربعونسنةوماكان ينوماالا انهو دوصاح (اذجاءربه)
أذتعلق عافالش.عة منمننى المشايعة يعنى وانمنشايعه عل دىبنهوت واءحين جاء بره (شَاب سام) من الشر كأومن آقات
القلوب لابراهيمأو:عحدوف وهوادٌ رومعنى الحى” .شاه يدانه خلصلتهقابءدوعا اللهذلك منه فيضم ربالحى“ مثلالذلك (اذ)

سنالاو ك(ةللاسدوقومه ل 22ده بإناتعدون أشكاالهةم سورةوالصافات ) دون التمتردون)أ كا
5

ان بالاعان اظها,را خلال تدر واسالة اسه مث اغرقةنا١الآخرن ».يا

ع

5-5

مفعو للهلت_ديرها ريددون

]

الهدمندوناسهافكاواعا

ولابعد اثفاق شرعهما فىالفروع اوفالبا وكان بينهما الفان ومقائة واربعون سنة |

قدم المفعول .دعل | لفعل

لابراهم 3

]| كفارقوحه د وانمنشيعته © مشنايعه فىالاعان واصول الشريعة

|

وكان يشهما تببانهود و صالحصلواتالله عليهم

للعناية وقدم المفعول اهعلى

اذحاءره  *#متعلق عافىالشعة

نهمنى المشايعة اوتحعذوف هواذ ر ببسام © من آذات القاوب اومنااعلائق
ا  0اومخلصله وقيل حزين املنسايم عمنى اللديغ ومعنىالحىرءبههاخلاصه |

لمكا ندحاءية مممة ا باهي اذقال لاه وقومه ماذا تبدون » بدل منالاولى |
أدون آلهة 0
طرق لطا أوسلم أنفكاالهة دؤزالله تريدون »©اترى.

اذك وباطال فشر

كهم

مقع_ولانه

أ

ادو :

فىانفسها للمبالغة | افكاثمفسر الافبدقكوله

اوالمراد بواعبادتها محذف المضاق اوحالا عمنى آفكين  9فاظكر بر بالعالمين »عن |
| لوق السادة لكرندربا للعالمين حتى تركتم عبادته اواشركتم به غيره اوامنتم من
عذابه فالعى اذكار مابوحب ظنافضلا

امع3
اه
عندء ان يكائحهم ب

ا وجوز ان يكون افكا

افكائقدم المفعول لاعناية ثمالمفعول لهلآث الهم ان شرر ا مممعلى الباطل ومينىا حمسنم ١

عاللىاذك وحوز انيكونافكا مفءولاه وآلهة بدلمنه ا

المقعولبه لاندكان الاهم

أاأىأنريدون
فىنفسهاوحال
(فاظك)

او شقتضى الآه».ن منعقانه على طرق ةالالزام وهو كاسحة على ماقيله © فنظلر
فعلها اوكتاما ولامئع ه_.ة
فىالوم  4ف
2رأى مواقعها واتصالاما أو ِ

اهدو ال

الهة هن دول إلله آمكين

عن قطع لحدك عنعنادته أو ور002

م

اافك

قضبده
-

ممأغىقنا الآخرين ي»منى الكفار  #قولمعنوجل « وانمن ي*ييهه  4أى من

أى شى “ظكم
ا

(بارلبءالين ) وأنتم
تعد ونع يره ومارفك-
بالاستداء والفبرظ_:كمأو

شيعة توح ا

سا0

نه وملته ومنهاحه وساته  2اذهاءر بشهاب
يعنى أنه عدلى

أى خلص .فالشرك والشك وقمل .هن الل والفش والقد والسد

ىُ لاناس ماحدب 2
هه دون
آل-
سوى

الله تريدون»

وقومهماذاتعيدون ##استفهام تو  0ع

أى أنأكع

ا

وه
كخ
نن  يدن اذا لي
لله على و فاظ 9:م بربالءالمي

كم #ننظر ا

أ الكذب
وقدعيدم

شتا
(9

70وعدم أناهنهالمنمعلى

آلهة

عبره أنه ا

 30عق

6

العا ١

١

ن

ف الوم

0

وتعدون

دتقهب

ليهأعاقكموودعيدم

ماده

نَْ دما
0

ف

فنظر اندرء

 8ى نظر ف التهوم
 0ل امو 1

رامامصيره لىالسامتقكرافى نفسهك:نذا ده ال1

المص_دقين

 0له ماذا شلك

أه نظف الهو لاعثقادهعما لممومنا وهمهم! أنه اهتدلاماا”

(انهنشيعته "منشيعة نوح وقال من شبعة يد عايها!00
الباقين بعده و

( لابراهيم )بةولابراهيم كانعل دى بن توح و«تهاحه وعد عليهااسلامكانعلىدينابر ف ومتهاجه (اذجاءرءه)شولأقل

اإبراهيم الصطاعة ريه( اب سامم )خااص منكلعيب( اذقاللاسه)آزر(

ان)ه
نبدو
وقومه ع)بد  :الاوثار(ماذاتع
لنلدوه

راعالمين)ماذا
قألوا تعيد أضناماقال لهمابراهيم ( التكايالية )بالكذبآ اهة ( دوناللهتريدون) تعيدون((فاطككبب ا

بعلكماذاعبدتمغيره (فنظرنظرة فىالوم) الىالتمومويقال

النك

الام اناالبقوسق عاقية المنذرين اتبعذلك ذكرنوح يذاه ايامدينبس مقنومه شوله )  1 1توح

دعانالتمميه مانلذرق وقيل أرأيدنبهىقومله
غليناونوبحفوافلتاهنتاصنرعمااريومن يأباونلنواللجا
)عمدارللاعلدظايخلةة وعاللكبىرنيامءوجاومابءقفمى عد ناأحبتافً .
موس لدعذو ف قدبره 0
|
دن الاشعابة ونصمر ناآه علىأعدائه واتتقمناء:نهم بأبلغ مايكون(و :#اموأعله )وهدن أدن ١ده 5

وهواائرق(و<ملناذرته (ادزءالثالك والمشرون  4اع مالباقين) ا
من ذءر,ية توح وكانا2

وفارس والروم

 0بوااءرب

وحام وهو ابوالسودان
2

ل

8

١

5

ا اننراهم و واقد ناهدينا وح  9شروع ىتفصيلالقصص بعداجالها اى واقددعانا |

|

ا

بون
دن قومه  5:فلم الى

اس
حاين

١

ا انعماحيبون .ن

1

بلط 5ا +و
-قدفنى غبره مقالقتادة الاس كلهم 1

اررسطوول عليهالسلام و والأقصودود اخطان  3غومه اتير لاساو  3أ 1زم[ وراباا

0

عليها اسلامثلا ولا دسامو ا

نالكرب الع |ف

ذف 2

 7اى فا<64:.

0

احسن

الاحابة واللقديرؤوالله

1

لقيام مادل عليه 89و كاه واهئهه اعرد

الضرت 2
ا
م
يافثوهوأبوالتركوفبأخوج ||وقوا منتاسلين الىاابلقورامة اتروى ان مات كل مركن مه فال قية عنكد 00
المظيم  3دن الغرق اواذى قومه هٍِوحملنا ذرته هم الياقين  3اذهاك من عداهم ا

|

(وتركنا عايه

ومأجوج

ؤالا خرين)من الام هده

|ا وازواحهم

#١وتركنا عليه فالا خرن

لام 72سأام علىلوح ب هذا اكلام

يعن

١

احيءِأنه ل ال كاءة والمءن ساون عليه تسلا وقءل هوسلام من ابله عليه ومقعول

الكامة وهى (سلامعلى | تركنا محدذوف مل الثناء © فىالءالمين  4متملق بالجار والمجرور ومعناء الدعاء |

توح ) يعتى يسلمون

الو تت  5-5الممة دنا املا 1

والثقاين حِ | 2 5تدك

ا

علسلما

وردع-وزله

وهوم ن الكلام اخ
يا

ا لاقمل شوخ من التكرمةبانه عازاةله
ا

على احسانه ا©نه منعبادنا المؤمنين © تعليل

ااا لصدن##ةواه 0عن  2واقدءاد.
ُ الاعه

ا

دعاءو

0د

دن

 4ليل

1ون
اعيهمن اغرق « قلدم  2ب

ىئيكَ أ دعار نه علىقومهوة.ل

١
» نحن

1
!

دعانا فاح.عا وأملكنا #ومه

3

(قيالالين أ | ١ ل و »يناه وأعلهءن لكر بالمظم © أى من المالذىخققومه وهوالئرق #و<ملنا' :
ْ

لاي فم جيه ولا  :ذرتههم الياقين © يدنىأن الناس كلهمم ن ذرية بوح عليهااسلام قانان عباس ارج

بحاو أحدمتهر منهاكا نه ا توح املنسفيئة مات دنكان ممه مانلرحال واانساءالاولدهونساءهم #عن سعرة هن ١

وول
قبل ثبت الله السام ١ حند ب عن النىصلى لباه وس فىق
_ل
حالل
-هعل

علىوأندوامحدفىالملاتئكة

هم سام وحام ويافث اخرجه التر مدى وقال حديث حسن غريب ٠ وثىرواية
ا

والثقاين إسلمون علبهدءن ا
8

آخرهم (اناكذلك
ان

زى

( اناد

وجعلنا ذربتههم الباقين قال |

و

0

احرف

وحام

1وااع,رب
ب
سام

1والروم 3لل  0أنواادءوت
ب

أنواكد0 ,

|وئارس وارروم وحاءم  5السودارل ويأفكأتًوااترك والكاززوي جوج ومأجوج وما
ا هنالاك هٍِ و 5

] وذ كراجيلاثيون لعلده ْ

فىالآخر.نه أىاًدم
عليه 9

' ساتلاتكتكرمة التيقياته | منالانبياء والامم الىيومالقيامة مإؤسلام علىنوح فى العالمين  4أىسلام عليهمنافى |
 000ا

| العالمين وقيل تركتاغلية فالآ خرن اننوصل عليةالىنوءالقيامة «اناكذك مزى ا
1

المؤمنين ) ثم علل كونه ل

:

-

؟ى

ب

انين  43اخ حر  8أنله بادسأنه

:

0

1

اثناء

3

5

ن
ّلعا إ ن
ىَ ا

افيه

 23يكذ بوهم و ملكهم( واقدنانءانوج )دمان واتوح  4قومه ل

لا 5من ع .ادناالؤٌم_ين

 35الارض 3 075

اراآخرال ١ا ية(فلنم احصبون)ملالقوامكه(ونجيناءوأهله)ومن] نه (منالكربا
اباقين) |لىبومالق.امة وكان' هثللا نهنينسامو حام ويافثفاما ل
مال
ها

1

)ىا رق ( وحعلتاذرالله

ران ومن فجزا  5م وأماحامفهو ابو اام

/الاقين بعد زناه
وال بررو السندوامالافك 0و تاتالا (ورك ناعليه)علىن حوثناءحسنا ( فلالا خرن ف

فانة( اناكذلك ) هكذا( مر ا
علىنوح)-لامةوسمادةشاعل توح ( افلالمين) قوبينالعالمي زم

بالقول

والفعل بااثناءاطسن والعاة (اله من عناادلمؤمنين )

ا

ا
0

0:

اه

الود

0

اءلمْمعليها) 1أكلما(لشوب)خاطا لومزاحا (منجم) ماءحار وى

ايت

و<و0
0

0

ة شراب
اهل الئل وملا حه عن سدم والعيمانمعلؤن البطون  6ن تخحرةالزقوم ودو حار رق بعلومم

نهم فلايسقون الابعدمل تعذسالهم اشللكعطش ثبمسةون ماهو أحروهو الشمرابالموب بالحسيم 2ان

 :تللاالكىا جحديم) أىام :ذهببمعن مقارهعومنازلممفى+1ع-تموهى الدركات الج أسكنوهالى شر ةالزقوم ا كو
ى عتألنوًا ويسةون بعد ذلك شمبرحعون الىدركاتهم وممنى التراخى فىذلك ظاهر ( ام,أافوا آباءمضمااينفهم على

ادممرعون )اسععللقاقهم 52-ز0 :م 37م  ( 0سورة  2افات افتلك الشداس بتقليد الآباء
ش  9استسقاؤهر ؛ 0أ فىالدين واتياعهراياهمفى
منها75

اج تمانلهم عدها *« ب

| لعط

سند الكراهة والبشاعة  8اشوبا م
|| انيكون ثملمافىشراءهم م
جنم  :#اشسرابا من /

ركك انباعالدليل
الغلالو ,م

ا

ا بالوعراع الاسراعالشديد

عغساق اوصديد مشو ياعاءجم بقطم اععاءهم ودر بالضموهو اسممايشاب بهوالاول

| كانم محثون حثا ( ولقد

مصدرسعى بهلمان حعهم  #مصيرهم فل لالى اليم ©ادلركىاتااوالى نفسها

صل قبلهم ق)بل قومك

فانالزقوم والأيم نزل دم اليمقبل دخولها وقيل ايم خارج عنها لقوله تعالى

قريش (1كثر الاولين)

ا  55جوم الى اكدسواعا ا يطوفون :هادبين حم آن بوردوناايهكابورد
! ١عانلاالبيلن افلىهالمماعء ثم ردون الا -حم ويؤيدهانه قرى” ثمانهمنقاىم و امم الفوا آباعهم ا وترلةالنظر واتأمل (ولقد
لى نآارهم مبرعون © تعليل لاسمحقاةهم تلكالشدايد تقليد الآباء فى
يعنى الاثم اخالية بالتقليد

ا

 ٠انا في منذرين)) يناه

الضلال والاهراع الاسراع الشديدكا نهمبرنعوعلى الاسراععلى اثره ,وفيداثءار ْ1حذروهم العواقب (فانظر
| باهم بادروا الى ذلك منغير توف على نظر وحث فو واقد صل قباهم  4قبل قومك
نعاة بةالمندرين)
 ١ا
1

اكثرالاواين وأقدار سلنا فيهم

و"

.

5

ا

مندرين #اباء ادروهم من أاعواقب

0

 2كان  ١١الذنأ دروا وخدرواك
-

 1ادي كن عاقيةاانذرن * املنشدة واافضاعة « 8الاعرادالته المخاصين © الاالذين
واا دشهملله و رى م6
اشهوا بانذارهمواخاص ي

ظ

5

 2ون

|

1١

4ن جم
1
لاح

ا0

علا 10هاحدى

كل باه

ا أهلكوا  2مارلا

الذين اتاعسهم الله وساب

س 23تماناهم عاما وا

 :الخاصين ) أى الاالذن
ا 'أعنواا منهم وأاخلضراية

ا

3

؟

وكرواعيام 5

ماع شدسداح ,رارة 0
أىمن

لالى |م

رتوم 2فىإعاومهم قارأرشوبااه 4 ,ممنْ م

م

بردون

 3وذلك

1

.نالزقوم
 1من لهمعلما) م
 90امم  0نجم)من.ماه

هم
 0آبافهم ضااين

عل أثارهم  7-رعون !6ى نسسرعودنوف( ل بعملون مدل لهم  23ا

ع

.

دذير أهواحاعهم اللدلدعه

أ علالقر تينو اذكرار سال
1

مافوا  34أىوحدوا
رباعنم فق امهأ
ىتحيمبعد شما
لل|
ال

١

,

ُ

ضْل قلهم 1

|
|رقداتهىحره
الاماخخالية #ولقداررسانافيهم منذررن»#أىواً رسلتاةقمرراهنادون ْ٠حا
0الاولن» أى عءن

( ثمان

(نةاءوم ١ا
 :عسل هم  2م
ركيت كا نن عاق

ل دن
ا

الغذات  0الاعياد لله

 1 4كائر سن بوكانت عاق4
0

الخلصين  4أىالموحدن00. :
وحجج

1
من كت

ايج جارجهامب «ابدمو دهده را جحدهم محمد

فىالدتما (ضالين) عنا لقو الهدى (فغ
3

ع
وال

انظار قت

مسجل ومامده ملو تمد باماسحمه عات 7+

17

0 7 1111

قبلهم ( كَلل قومك؛ا عدرأكى أرالاوواين) مالناثم الماضية

أ"1

 :الخدم
ال3-

ا .درسن

“اك

|

( ١انم_ألفو أو ددوال (اباعهم)

لات  7701اانهاتج

عون )إسرء “ؤدد

2.عسو  :لوهله م لك ,و* 0

ولقدأرسلنافهم (الهم (»نا

در

 29لس فاهلكناهم ف١انظر )يامحد (كيفكان عاقبة )<-زاء ( المنذرئ ) 1ناددهم

51
١

ا

) أ  3عد2ب0-

النار

ثماستثنى( إلا  3بادالله المخلصين )المعصو مين من«الكم روااثسركوشال

الر(.
اما

م
كال

ولقدطل

يؤمنوا
وين اهم فإ

ف يومنوا كفا ]ك 1ذاهم

الخلصين ١عادة والان يدان 0-5

د
ل جنا
ا
1
.

كل
 6دير  5د 50

نلك اها فنعةلاقاالللمي

وفع
700خينزلأ:

امات
عا جنروا

سيب

3

او
ال
ملسريمة
لا ا
المشوية.:

ل
طوطل

و
حتمل

09

الاك

3ذلك حييررنزلاأمشر 5ل-زدوم , 43ره  1-3رهاءوقدلاعل الناروانتصاب تزلاعلىا لقريزاوا
أ
ا
ال
1

5

)كم

أ ا ألاء

وز

ا

2

انا وذلك ؟مقاوا ١ وقد كرء اذلالة علا نماذكر منالاعيم لاهل الكنة عنزلةماشال لانازل واهم ماوراء
 551 9فىالنا ,ثم هه  1ذلكمانةصرعنه الافي اموكذلك ١لزةوم لاءل النار وهواسم شحرة صغيرة الورق دفرة

عتكون نتهامة ستعهده الشحرة الموصوفة ف اناحملناهانتنةللظالمين © عنذوعذابا |
ة

وا1لنارترقالشمرفكذْوا

لك وااتار#ر 0
ذيف
اجر ىالا خرة اوانتلاء افلىدنيا فانهم لماسعموا انهافى النار قالوا ك

 3اذعز ةر  4شل
ا 60قدل 2

حهم عا

أ
| لشمر ولمى!عاو[  6فى رعل

9تعر

دركائماز طلعها ماا نهروس
١

ع
لوى
ا كمه
الركلةار
!

0

5

ا

عار

له

2

مر 8

الزقوم من جلها وش ثُ

5

 ١حاىٌ ار قا:بان وحفظه
ا مننتها فىقد رجهم واعصائها  5-كَُذعالىدركاما  00طلءها

الشباطين) الطلع للعميد
قاع

حوان يش

قالنار ويلتدها فهو ابر 1

من الاى راق  0اما تحرة رح

0

لا ظ1

أ

0

اعنم 4

فاصل

جلي 8همكيعار منطلع |

اوالطلو معنالدعجر و كأنه سراؤلشاطين » فىناهى .أ
|

قا الشتن بالملك وَضشل الشياطين
الحم والهول وهولش-لحك بامل كتشسه ام كائق

||

١

ررس الشاطين للدلااة

 50فاعم ل كلون نياك
حراتت هائاةشبممة المجعلرلها اعىاف ولءلها  0مث  7الذلك :

ْ من«التر

٠طامها 00كاائون 109
وهدن
أه

ن
الطون

اوادبر

5
ي إلبك 4الحو

عل

10

ا
ف

عل بناهيه نى الكراهة

رعس قىثواب اللهتعالىوماعنده بطاعته ف تولدتهالى (8أذلك >أىاذىذ كرءلاه

الس
1

 3المنظر لان| لشرطا ل

١10ا رمامزوع»الى هىنزل أهل اقيم

ل

 /ألكنة مالننه

أراهة
مكروه مستقح فى طباع ١شمجرةخبيئةمية كرة الطعميكره أهل النار علىتناولها فهم يتزقونه عشلدىك
ل ا إخارناملناها فتنةاظامين»
0

ْ أللكافرين وذلك المقالكوايف  0الا تعرةواثار حراقلشعر ودلا

خض وقل 0

م

عنذاءت5بمحدالماظار هادزة حد

*

الء

ب

(ننهملاكلون

لحرا

من

5

منها) عر
اسصلخكمدي وق

طلعها(قَااء 8

0 :
مر  3وظلء
منهاا ابطون 4اؤن بطومم
ا
لمايغليم»

ا ال
3

وأاذل الماذملاو:

فىسبل اللهو شال

-

الحتهدون باامر وااعيادة
(أذلك)الذىة ؟رتلاهل

اللنةمنالطفام والشراب
(خيرنزلا) طعاما وشرايا
وثوابالاو منين (أمو

الزقوم )لابوىأحهحلعاءه
 ١ا

5

ا

ا

عه 3
7

0 8

3م رااتا0 ,
3

0

0

0

وهم لى 3الاجر

!
3

لطاوعد هو  5ددرروشالشءا

 ٠١ىفلمعلا حلاصلا لاشو
ورد

هوبلعغة

امل

واد خا

ع
وعدم
وال او حهل نزةوا فهدا ماب

ا

ااام

لصاءدطد قر اشى

الزبعرى

انحداكوفنا

باترزقوم وار0

زددوالمر

5وحهل يتهوقالياحا ودر انانهعمبالزيوااعر
شعراى

دم ركا.

 2مع الى

طبن يأوال ابنرعياس

ل

4ت 5

ئّعل

 4كر ها عى طلعا

عا 2

امغيبيا عب لمهم عند
اطين باغ
صاد
هماممم

ه قلتابه قداسقرق

الناس » فانقاتشقهدمها و  4بشاهد فكت م

دان  0الاشاء افلىوهم والكمال
اقوش قمالشياطين وانلم ؛كعدوا قن ل
5شهها فىقع للاغان ]ترف لذ اث مط قبهها قاات
راؤلسشس.اطين فهدهالتمر ت

2
ت72ي
2
ي
7
07

ا يماس شطان قال امسو اليس

أنقتلنى والمشرفى مضاجى ٠ومسنوئةزرق كنبأاغبوال
0

شيفشسنان الرج بانماب الغول ولمبرها وقيل انبينمكة وااوع شهرة قعدة ماتنةتسعى
1
م

ىىة
لسع
لب ش
اءر
روس |اشناطين قشنهها اوقلأزاديالشاطين المنات وال

0-0
ا

المنظر شرطانا فيذالملاأكلون متها  66أى من كرها  3كُالوؤْن 0
ا<ايحبييي يي

2

6

يا

ب

و

و

ا

سح

القبوة

يه ذلك 1

200+
ةي جهوت 27ج

مة(لاظالمين) لالى جهل وأعداءه حيث ةاو"االزوقو
ممهواام زوالزيد (الاشجرةتخرج) اعم 11

عل 1ف ألالحعم ) فوس ط انا ر(طنماا ها( كاندرؤ س الشياطين)رو سالمسات| أمثال الشاطيزايكون محرالمن
(قاء
)فى

م

سائرالكفار (ل كاو 8
نعنها)منم زقوء(فالؤنهما) دن الزقو  0طون

ع

 1لنار(فاطلع( لماز
ود

 | 0قرئه )  2سواءا ميم)فىوسظها( قالاللهأن 'كدث لتردين)انعغففة من الثقيلة

علىكاد مادخ_-لعلىكان واللامهىالفارقة بينهاوبين|انافية والارداء الاهلاك وبالباعق المالينءةوب

دعل

( ولولانهمة ربى ) و 0
 80دون

التوفيقالفى
اسقساك بءروةالاسلام (لكنتمن الغضرن )من ا

<م
فا #نكبتينولاسذبين < «

حءل اطلاعهم سلدب 2

فا
واللءة

ااا0

1
ن حءث

2

ت
الأستةاديه لكا :

7

ار

على ونع المتصال هو ضع الم

الملا2

١

هذاحال( سورة

وام اذات

هالا مون

 4انين
ا

أ

ال

0

ا  1و0
 3الكفا,

ا

ولى بحلاف
فئ

010
رفاعم

1

وت

ادير وا لفاعلونه

09

عنةوفت

ل سم

ِْ

لحكيمماشسرمن الموتقال
الذى:تنى فيدالموت وهذا

اوشبه اسم الفساعل بالمضارع  9فاطلع © عليهم © فرآه © اىقر ند فىسواء
|  2وسطه © قالتالله انكدت اتردين © لتهلكنىباغواء وقرى” لتغوينوان

قول شوله المؤمن >_دثا

هي الحافقةواللام هى الفارقهد« ولاوولانعمة ربى * بالهداية والعدئة  1لكنت .

يةنعاملله هم منقريشه

منعمون فائن عثين اى عن شأنه الموت وقرى” عاّين © الامونا الاولى © التى ا

ون لوبهم 5له وزيادة

 0لك

0

فها  0أفان كيين

* عماف على خدرقاى

ان علدون

ا
ا

فىالدما وهدى ها ناولة ىا اديربعد الاحياء للدؤال وأصء8

الفاعل وقل على الاسشاء
اه

لقرينه

علىالمصدر من| نم

ا

المصدر والاستثناءمتصل

المتقطع  0ومائدن عمذبين » كالكةار وذالك عام

شر العاله اومعاودة

الى كاله

جلسانه دان

شعمة اللهوتححا

1

0

ما ولعما
ع

|
عظم » تمل

منها ولعر يضا لاترين بالتوججم كهانهذالهوالغوزا

كدون
ن ي

 .نكلا هم

وهو تتائصت على

ولاغوت

طم
 :أو 6 3

الامسلة

فال

5

0

لكن

وانييككون كلامالله لتقرير قوله والاشارة الىماه عليه منالنعمة والخلود والامن | الموتة الاولى قكدانت فى

مالنعذاب م لثل هذا فليعمل العاملون * #اى! :ل مدل هذانحب انلمل العاماون | االدقسيرائيمنقهاتلقريعاله

ظذا )أىالامالذى
 0فاطااع أىالمؤمنانان اسان فاه كوي رن منهأاهلهاالى النارظ فرآءفى (انه
»ىفرأى قرينهفى وسطاانار سعى وسطالثى” سواءلاستوااءلإوائيهنه ١١محنفيه(لهوالفوزالمظيم)
 2 1أ
قثاملالله وعسنعل( اثل
ت أمنلكى دقل فرق وم أغرئ
ف قا :لاللهانكدتلتردين © أئؤاههكهد
ه_ذا لعل | 30
انسانافقدأرداءو هلكووو لانمةربى »#أىرجةر بىوانعامه عل بىالاسلام(٠8لكنت
فا
من الحضرين © أى م كعفىكالنار و

ا

لنلمعلياتتيكند الحايمنو”ةباناذلاعلماوولىت >فتأقىوفالفلىدىامالهملالكةلوهمما !42

وو[ لهو أيضامن كلامه

لألهلنة
عتعنذبين ©ققبلول هاذا
لافيقولون ا8نههذا لهوالفوزالعظم  7واعاشولونه
فىاءملاعوتونولايعدبون
ان 9

لبرراد

عيتين ولامءدذبين ا 0

2

علىجسةالعدث بنعمةالله علم " مفسد(فر)  6ا

النعم لاعلىطر بى الاجمتفها م لاحم وقدعلوا
الكلام 0زدادو | سرورا , 80رهوه5حل كيه

لماناره على حبة اللو عا كارنشكره قال الل تعال  00كل هذا أ الميز
شْ
0

والنعيماذىكر فى قولهأوائك

ص

عنالدين و-ل

كد

اهم رزق

ا

ولامترب) ع
ك 0واو
ك
لوأعاءت

فىالنارثممعممناديا شادى

3:
ياأدل! ل:

ذ

الموت

 ١فاطلع (6

الون نا
ام
اوم وليمل ال

116 5+ن خلانكل عر

يه

ْالكاثر (فسواءا جسم (
إٍ فىوسطالئار

ا

لالله(
( قا ت

ٍا والهزامكدات اله ف
|

واردت(لتردين) لتغوين

دء نالكةر([لكنتهن ال#ضعرين )من المعدبين ميك
رلى بالاعانو عدى:
فلاموت 0فقول

 0نادي نادى
ايقول لدنعم*
ي ف
الاولى)بعدمو تاق أالد.كا

لاخوتهأفان عليتيين) بعدماذ غالملوت

انا مق
اهلااثار ان
بأ

الامومنا
)0

نال وله دذول.5ا ولاخروج منهافتقول

الق تت النارفيقولون اهنم( انهذا لهوا لوز الم )الجاتءالوافرة فزنا بالكنة
ره (ومان ععذبين) والار بي ل
نااثاءرومافءاوه ىقصةا لاخو بناللدنذكر هر
ومافماو در نا ٠

شر وهو  7قطاروس ثم ول التدله ) اثل عن ١ )لاود

بنوسورة

[الدكياف

دده امو مق ودر

عوذا

واائميم ١قلءمل العا ملون) فلممادر الميادرون

والآخر

 700ارك

كم

0

ساعن

)جع مالأ :

يه

رضات!!دورق ١ 00اتاتالوان 2عنم 6#ع  7ا
َ 3بطاف

غلمم

9.

(على و و

والمعنى

موحنادثون على
:رب
يوثم

الغسراب كعادة القرن
قال
وماشت هنالاذات الا
أحاديث الكرامءلى المدام

:

واصلهللتفاد هَالنزفالمطعوناذاخر ج دمهكلهونزحت الركيةحتى 'زفتها وعندهم

قاصرات|اطرف © اىقصرنابصارهن على ازواجهن  8عين يل العيون جع '
عض
عمثاء  51 0الجر

9

الءماص

ادك

بتساءلون  6معطوف

فقبل بعضهم على بعض

مون

ادنى

 + 6ين

صوره ناد

غرةقاده

ادم ىالاعامالمصون

اه

1

وان

5

ان

|/

لاد

 .ناه عار 0

اف

000

لك

ْ

02

ل  8قل بعضهم عل إعضص

علىيطاف عليهماى يشمرنون فتحادثون علىالششراب قال

|

وماقت من اللذاتالا ٠ احاديث الكرام على المدام

يتساءلون عاحرى لهم || والتعيير عنه بالماذى للا كيد فيه ذانهالذ تاللكلدات الىااعقل وتساؤلهم نرم ا

فدنيا © قال قائل هنهم  #فىمكالتهم  #9انىكانلى
ننمداجى” | واافضائل وماجرى اهم وعلهم ال
فلد
اليلهمااا
وع

دهماضياعلى ماعن ففى | قرين »© جليسفالدنيا © شول انك 1ن المصدقين  #بونى علىالصديق لحك ٌ

اخباره(قالقائلمهم الى أ وقرى تشدددا لصادمنالتصدق  8ذااءتنا وكتاتراباوعظامااطالمدينون  #لحزبون

كانلىقر .نشول أنّك ) |] منالدن عمنىلجذازء  5قال »* اىذلكالقائل ل اهنلتممطلءون » ااهل النار أ
أ لاريم ذلك القرين وقيل القائل هوالله اوبعض ا 107بول اهم هل تحيون ان
لدرتينشاى ا
المصدقين ) سوم الدءن || تطلعون علىالاهنلار لاريكم ذلك القرين فتعلوا أن مئز للكم مننز لهموعزعار
(أُذامنا وكناتراباوءظاما

أنالمدينون) جزيونءن

الدن وهو الجزاء(قال)

بتاكل

) هلاتم

مطلءون) االلىنار لاديكم

ذلكالقرين قل ان فى

| مطلءون فاطلع بالحفيف وكسرالنون وم الالب علىانه

|

حاساتالاغين
«وعندهم قاصرات الط,رأفى»
لىوو
 00أزواجهمفقالتمتعاال!ى

اكات الددرن فصر داء :بن علأىزواجهنفلا.نظر المغيرهم #عين
الأعينعظامها وك نحن

5حون #أى مصونمسيتورشيون بع العاملاماكنبا

 5تت والثبارفكو 0

وهوا

0

المرأةِ رضاء

» أى حسان

مشوية

بصذرة

قصفرة توشالعة دن
4والعربتشيبه

1

المرأة

الجنة نكونىظر أهلها || نضا  ©: 80قولدعن وجل ففلاقبل بعضهم علىبعش 0 6

ألوان النشَاء

التعاقة 05

هل الكنة فىالحنة

قالقائلمهم »©أى من أهل

مانهلاانلاىأأه_ولقال الله

7تساءلون  #أىىيسأل إعضهم!بعضا عنحالهفى الدنما 

تعالى لادل الجنهلأ ثم

لمن
الجنةف انى كانلىقر ن  4أىفا الدنيا بتكرالبعثقيلكان قرينهشيطانا كوقاين

مطلءونالى التارفتملموا

الانّقل ]نانول نكن ا شاع اسمه #طروس والاخر موّمن

أبنمنزلتسكر من مزل اهل أ اسمهيهوذا وهما الاذانةص الله وعنجل خبرهما فيسورةالكيف فىقوله واضرب|ءم
007

ىصداقيلنب#عث
ألم
مثلارجلين  8نلوأئنك 1ن ا

 9أعذامتنا وكناترابا وعظاما أنًا '

اقا رات طرف) ||لمدنون #أىعزيون وعاسبون وهذا استفما ماتكارىف ق[ال الل تهعالىلاهل
ىق (
جوارغاضات الءينءنغير
ثممطاءون انار كك منزلة أخىفىالثار فقول أعلالجنة أن:تأعرفيدمنا |
أزواب ح
أهن
زقا
ونعا
اتحهن
امكدة
.:
ا
و اطنةزقاد

ات١١

١

الجنة هل أتممطلدون
6كأىالىالناورقدال شولالمؤم عن لاخوانه منعل الخنة هل |(

لاسغينم ,بدلا(عين) عظام الاءين حسان الوجوء كأان)ف الصفاء( يض ا

قدكن م7

 2ناطلع)

وأالبردز( فاقيل بعضهم على عض نتساءلو ن)بمحدثوز( قالقائل م ج
0م 0نأهل الجنة للف عرف ذا المؤهن ) انىكارذلىقرين)

صاحب قالله أنوقطروس :وأهخووء ( .قول أثنك لَنالْشدقِينَ أئذا متناوكنا ) صيرنا (تراباوعظاما ) بإلبة( آنا
لمدمون )مملوكون وم>اسيون تكارامنهللبعث (قال)لاخوته فىالجنة(هل أنث مطاعون )ف اىلناراملكم

ل
١

ا

9

مد

للادفا 1

إلوقتكقوإه 0

اونظ لطر 0

ا

ون

2

2ار

)ف 2

0

أن راد اس

د

(3

امم

2 1

1

وعشداواائقس الي 1

١م

ذاه تون

وا
5لصانات

زوه 00مكرهون (

1

؛ ظرناوآن يكو

سدورة والصانات

مسسسسم ون ا

1

وت اكلل
همكردوانع»»د وفااعلرليلةخهَياصقلةاتاكيمهةم مح#فودظةوءنسبالمواسؤلالك6كااعانزيته,ارزاتهم
 ||00ل0
]|فواكه خالصة © وهم
الد:نيا علفىحنات اي
فى

0

فحىنات لدسفدهاا لاالتعيم وهوظرف اوحاله المستكن

أوخير انالأواكك

دون

متقاباين  43حالامءن  0 1ن

وكذلك

60

اواطاير 0

كرا

7 1

1

١
من معبين  4من شران معيبل أواهر ميل

ظاهر

الماءمعان الماء اذانع وصفا نه جر اكد

لاعنون أوا 2
ذا

رع

كما

7

0

 /م

9

قدهأ ع

من الغيون

ا

أو للمععار5

عر

 8ع

2

0

2

 5ل

2و 0

ا

ل

م

نع.اسردى الله عنهما
ا
0ك

اولانها ان إنعمنى إند كطب ووزنه ذدل قال

 2لافنها ولل

!لسرىن

بلح

الأ اعطل ننى دا 0 1 3

بانماكون لهم عنزاة الشسراب حامع يطلب منانواع الاشرية لكمال اللذةو3
قوله تعالى ف برضاء لذة للشاربين  6وعما ايضاصفتان لكا س ووصفها بلذة امالليااغة
وإذكط

ا

٠

١ : ل

تا لد
5

اكلكأدءر قزر وق

١ْعليه

دون وان تداق عتقابلينفشكونُ حالا من
فيةاوفىمكر

ير مكرمون  0بطااف ع مم كس  3باناءقه 0

 1وهوصقه

 4مس لالذاال

(ُ

:

00

ا

 1رد

 9ع1
لى مسر

ا

١ طرياوان يكو نحالا وأن

ويا"من برمءينوهوالارى
س
سسسر
مس

رْضن|اعدئ دن 6ع ةاعطدان
اريم  3 16-0با

1لىوحه |الارض الظاهر
1
غائلة كا فىسر الدنما امار غمانلهيذوله اذا افسده ومنهالغول ع
]

اوصم به
عصف
ولاهم عنها يتزفون © يسكرون مننزف الشارب فهولزيف ومنزوفاذا ذعب اللعرون و
١١
ْ

انه جذس
كا
هك
دم
أد
عله افرده بااثق وءطافتف علىمابحمه لاندمن عظمقسا

ع

براسه 00ك8

6

رطبراويابسماوكل طعاميؤاكاتلاذذ' لاللقوتوقيل انأرازاقأء!ل الإنةكلهافوا كه 2م ال و 0

مستغنونعن ةبحافلظااقلوات لا

اه لسويل 1

دع للد درسم امد دم وم
ك0

1

2

للع

حا

سس سن الل م

|١1 ال0يك

|ل دا
و س
ارش ماضام٠ن البلنين 2 [ 39ذة:6أىلىكللدذيل دذشة«ال9ري باينلاغوباغعولدنيه |

أ ع

ل

01

ألا
بذوله ع

ا اذا هلك وأفسد(.ولاهم

لفاو جرالدل.يا صلم أ نواع من النمسادومنبهاااسك روذهابااءقلووحمالبطن ١
والبولوااق ءوا ارواادر دقو عررذلكو لابوحك شى * د ذلك

70

,ٍ 5
ك

ال

0

:

ولاا
هباد فون #أىلاتنييم على عقولهم ولاييسكرونوقيل معذاهاهلاشقد 1
1111112

ممست

م

2

م

ومازوف ييزفونعنلىود 2لا ون  /قا و خا ٠ هس

اسم

) أء لات2فتال

» ومعنىمءين أىءن هر حارية فىالانهار ظاعرة تراها العيون أ عق ل لقيو

ور

صءسه

انا فيه ْ وات إذة (اللما ا

لاتغتالن عقواهم فتذهب .ها وْقل امف #اولاو  6نط :نولاصداعغو 5قمالالغول عاد

وصداعالر 5

صقهك

افا

|(

لكا فووا

ااسى  "0واذالميكنن قيةشراب فهو ناءوقد أسعى اه,رنفشها :كاسا قال الشساعسى

الإبرضاء !6ا

0

1

801

لك ا 1

اررض7-2عراس فعابحل عامس 6ن 1
جلر
اإعو
حى أ

رى

برصراء

هو* ير

-

ةى
لبتذعل
ا سا شر

ى

لماه

)ا قاعار ظ رع

23220

ا

9

|١3 االما3ء 2لايعماع

بك

ا دنه

عمجت

ن رك الساو اما
ا

ع3

ل  .شا ا

أذاذه

0

ا

مر

ناد الثارب اذاذهبع قله

لما لووادالراك وهمعكرءون)ا ل ف (فجنات النميم)لابشنىأعشيهرا.ر(معتلقابلين )توا حهين ف الزيا ,لطاب
عليم )فىاادمة

9

لزاهمن معين )دن حور طافر 00256

رةون
البطانوذهاب!امقل ولاأذىولاائم(ولاهمعمارنز

2

( المفدو ن
ن

025 12

وشالولاه م ممأ  2رون

ولا

5ع

١  5دعم

ف(اغوينا كم) فدعوا ؟الىالنى ( ان كاناناوين )فاردط اغواءكم لكوتو أمثالنا( انهم)ذانالاتماع والمدوعين ج

ذاك شيل بحرم ) 00
(|١
(نومثد ) .ومالقامة ( فاك داب مششتركون ) .ا كوا مشتركين فالقواية ك
عل(
فلك
لل ذ
اامث
بالمشركين ان

يستكيرون ) اكانوااذا
سمعوا بكلمة اتوحيد

استكبرواوأبوا الاالشرك

وب(قولون أ ) +مزتين
وونى (لتاركوا
شاى ك

الجزءا اثالث وا امشمرون ؛نغعل يكل محرم حطور ١3 .#

(انممكانوااذاقل اه ١م الهالاالله

فاغويناكم اناكنا غاوين » ثبيمنوا انضلال الفريقين ووقوعهم فىالعذاب كان
لنوهواابهمانهم دعوهمالى ١ الى لانهمكانواعاللىفى
عمع
محايصفله
اضييالةا م
غمق
انم اس

فحقيقة ليست هن قبلهم ١ ذلو كان
فاحبوا انيكونوا مثلهم وفيه اعاء بان غُ.نوهام ال

لدمفداب
امئ
كلغواية لاغواء غاوفناغواهم © ذانهم #ذانالاتباع واللتدوعين ف بو

#كانوا مشتركين فىالغواية « ١ نا كذلك » مثلذلكالفمل  نفمل
لهتنا لاعس محنون ) مشتركون كا

ينون حداعليهالسلام(بل]

الحرمين » بالمشمركين لقو له تمالى «راكناهنموا اذا قبلهلماا الاالله يستكيرون»

«مابءاحق)ردعلىالمشكرين
ه
(وصدقالمرسلين) كقول نون » يعنون مدا عليهاللام «بل جاءبالحق وصددق المرسلين © ردعلهيم

اى عنكلة التوحيد اوعلى من بدعوهم اليها © ويقولون انا لتاركوا آلهتناالشاعر

مصد وال_ابين يديه أنكم

لذاثقوااامذاب الام 7
جازلوانما تكعتمملون)
بزلياادة

( الاعبادالله

المخلصين)بقم اللامكوفى

ومدنى وكذامابعدهأى لكن
عباد الله على الاس_تثناه

لمنقطع (أوائكلهمرزق
ل)رفسزق
هعلوم فوااكه

رهان وتطابقعليهالمرسلون و اتكرإذانقواالءذاب |
لدبحق
او ن
هلت
مهبمنا
ااءم
قماح
بأن

الالهم » بالاشراك وتكذيب الرسولوقرى'بنصب المذاب على تقديراانون كقوله |
ْ

ولاذا كرالله الاقدلا

وهو ميف فَغير الح لى باللام وعلىالاصل  8وما نحزون الاماكتتم تتملون © /
الامئل ماملام © الاعبادالته الخلصين © استثناءمنقطع الا انيكون الضمير فىنحزون
جنع المكلفين فسكوناستثناؤهرعنه باعتبارالممائلة فانث اومهممضاءف و المنقطع|يضابهذ | ْ

الاعتبار طواولئك لهمرزقهماوم » خصائصهمنالدواماو عض الاذةولذلك فسره '
بقوله © فواكه » ذانالفاكهة مانشصدفتإذذ نداولتفنذى

0

 ١فأغوبناكم أ)ضلانا ؟ يمنىانالضال والمضل ماف النار #ذاغوبنا كم» يفاسضنالنا كمعنالهدى ودعو كم
عنالدين (اناكناغاوين)
ين ا»قبانلعباس ال بن |
مفمل
ركن
حكذل
لانا
اع #و
باتبا
نالينعن اليدن (ذانهمبوءئذ) مشتركون ا»يلمرنؤىساه وال
الىما كناعليه و ان كاناغاوين » أى ضالين قالاللهتعالى وفانهمبومئذ والمذاب |

بماوشماتاراعقكايوانيمةد)وا(لفموصالسءوذادب
(اللكذك)مكذا (نفل( وكتنعونمنها «أوبقولو نأئنلاتاركوا له1تنا لشاعس نون يمنون داسف اللهعليه
بانحرمين) المشسركين (انهم و-إقالاالهتعالى رداعلهم ف بلحاءبالحق وصدةقالمرسلين »©يعنىانهاعا أنى عا أبىءه
جعاواللهشركاءثمبين تعالى أنهراا وقموافىذلك الءذاب باستكبارهم ءنالتوحيد فقال
أعاللىظ اكناهنموا اذا قبللهملاالدالاالله_.تكبرون » أى تتكبرون عكنلة التوحيد

كانوا اذاقي لهم)إفىالدنيا المرسلون قبلهمن ادبن والتوحيد وى الششرك  #اتكرلذائقوا المذابالاليم وماتحزون
ذيب  8الا  #أى لكن وهواستناء
كمرك
تالش
اامن
الدن
عامكلتون » أوىف اى
تام
قولوا(لا الاهلااينه ستكيرون) ال

(الوموبنعقنذولكلون
بع

اثنالتاركوا لآهتنا) عبادة

١لهتنز لشاعى نون )
حتاق يعنون عمداسل الله

منقطم ط عبادالته الخلصين » أى الموحدين ظوأولئك لهمرزق »علوم » يمنىبكرة
وعشاوقلحين يثهونهيؤتونءه وقيلانه معلوم الصفة منطبب طم ولذة وراتحة
كفالرزق فقالتمالى 
وحسن منظر ثذملوص

فواكه » حجناكبة وهىالقار كلها |

عليهو-لم(بل حاء ) حمدعليهالام(باحق )بالقرآن والتوحيد (وصدقالمرسلين) ويتصديقالمرسلين قبله( رطها )
(اتكم )يأإهل مك (ةلذاثقونالمذاب الالبم) الوجمع فى النار (وماتجزون) فىالآآخرة (الاما كم تعملون)ق الدنيافىالكفر
والشمرك (الاعباد اللاهلمخاصين ( المعصومين من الكفر والفدولة وشال الخلصينبالعيادةوالتوحدد انقرأأت خض

غعدلوة
روف
دمر
قعام
أ(وائك! رزق معلوم)ط

فدنيا وليس مبكرة ولاعشية ( فواكه )
وعشية ال

اللام

10

 1لك لاتداصرون أ)ىلاننصر بعضكم بعضاوهذا نوبز لهم بالمسجزعن التناصر بمدماكانوامتناصرين فىالدنيا

 ٠وقبلهو حواب لانن حع-لل حدث

ووضعالنصب عَى د ثَال ع مالكم غير
نتروا قم

قال نوم دراع

اتتاصرين( له اليوممستسلون )منقادون أوةدأسا بعضهم بعضا وخدكه

عن عز فكلم تسل غير م:تتعسر| وافل

عغهم ععللىبضن) أى التسابع عالىمتبوع ( .تساءلون)إتخاصمون ( قالوا) أىالاتباع للمتبوعين ( اتكركمتاتوننا
9
عانلقوة
ين) ن
اعلنعين

00

ل

الطثعنأى  10ماوت

.-

5دا
!

لاننصر 6

ا

 ْ ١مستاون سدور
0

سي

وم

وهر

وو

3

0ن

0ؤساء
ّأىالر
 ( 4قاقلوا )
مالم لانتاصرو |! 4 5عليه(

وشر بع 9

ٍ

بل هم ا

بل تكن 0

رمم وانسداد الحيل عليهم واصل الاسسلام طليالسلامة ٍْ:

اومتسالمون كانه ب بعضهم بمضاوعذله «واتل بعطهم عل بءض © يعئى الروؤساء

(

0 2
0

ا  0بل ١

 ١والاتباع اوالكفرة والقرناء  8يتساءلون »©يسأل عضهم بلعضلاتوبم ولذلك فر | | وأعسضاتمعنه 3
 0منه مار بن لهعلىأكفر

ءن اقوى الوحوهوا عنهااوعنالدبنا و
ظ]| بدعاسمون ٍُ قالوا انكمكنم تأوتنناعن الهين  #ع

عن انير كانكمتنفمونناتفعالسائعفتبمناعوهلكنا مستعارمن عين الانسان الذينهواقوى  1غير مئين (وماكان لنا
نالقوةوالقهر قتقسروننا
8أ الحانيين وأكررقهى وانفعهماولذلك مممى عينا ينعن بااسساعاوءع ع

( 01

ا عليك 700

ا

' على الضلال اوءعن اقلت فانهمكانوا محافون 4م انهم على الحق ©ةالوابل لمتكونوا

نكرواختبار م

فلي

 1مؤمنين وماكانلتاعليكم من ساطان بلكنمقوما طاعين « احابهم الرؤساء اولاعنم ْ ١بل كتتم 2طاغين )
ا اضلالهم

م 2

م

 0بانهم اروم علىالكفر اذلإيكنلم  1بل كنم قوما مختار.ن

(ق علينا)
علايجهختهسولاطاولايدلانمكانواقوماعمتار ينلطغيانووصقعليناقولر بناانالذا ون | الطنان ط

رجل رجلا ثمقرأوقفوهم الهم.ؤلونظ مالكم لاتناصرون » اى تقخوزلهنمة[ | ف|لزمنا جيما ( قول ربنا
ا جهم توبيحا مالكم لابنصر بعضكم بعضا وهذا جواب لابى جهل حبث قالبوم بدر  1انالذاتقون )يعنى وعندالله

تان جيم منتصر قالالته تعالى طوبلهم اليوم مستسلون قا بنعباس خاضعون || بإناذاثقون لمذاءه لامحالة

 0اوعد
0و حي
| يوعتننيىلاملقراؤسداوءن والوااتبماع هافل نوتمساءألذولنا يم»قماأدخوىانص لماوحبنلة8همقايلفوالميونهبأىقعبيالمرضؤضساهءع» لللا.تباع | امل دوا
> |ك|اهو نقااذلاتنقون

00

ا

وديتنروتنا انالد.نمائضاوتناءه | ولكنه عدلءه الى افطل
تننقبالال
وىم
ضنا©أ
تمي
فنال
| « اكركمماتوننا ع
التي

ا وقمل كانالرؤساء لفون اهم انالد.ين الذىبدعومما إليه هوا لق والهزفىاتكمحلفتم انا
واا» يعنى |
| ف وثقنايا عانمك وقيل عن العينعن «زةوالقدرة والقول الاولأصم«إنوا
ا[

||
 ١ارفس انعم

0

اجت

05

ب

 5د( ع
شلك عرثا
0

0

شيم

نَ

1
و

1

موءفو

0

نم علىالكفر  0وما كاناتاعليكممن سلطان  اهن قو وكدرة فنقهرك على متابءتنا | »نقد زعت هوازن قل مالى «
ك8

وخقعلينا* أىوجبعلناجءا « قولرينا» |) ولوحكىةواهالقالقل مالك
]ا  0تمقوماطاغين 41أعضالينف ل
57

يعن
كل ١
ة3

وه,ل

تما!

علد

لا.
اطاط

١

1

5

دق
كهكةوا

( مسسلون ا الايد011

انالنا
0

( مالكم لاتناصرون )

(وأل”د,هم  00الاننر عل الشهاطين والسفلة53

ألقادة(نتساءلون) تلاومون وبمخا مون (قالوا (ايع الانس للا طين() اتككنت تأتوتناعن|لهين) تعوو لناعن الدين (قالوا (

يمنىالشباطين الانس ( بللمتكونوامؤهنين )بالله(وتما لكناانعلكم من_-لطان ) منعذروهة نأخذكما (بلكتم قوما.

وجو ز ئها البمئة زحرة واحدةوهىالنفذةالثانرةوالزجر :الصعةمنقولك زجر الراعىالابلأو التنماذا صاح عليه!
( فاذاعم )أحماء بصراء (ينظرون )الىسوه أعاله,أوتتظروزمائحل م( وةالواياويلنا)الويل كلةبقولها القائل وقت
الهلكة ( هذا بوءالدين)! ىاليومالذىندان فيه أىنحازى باالنعا(هذابوماافصل)يومالقضاءواافرق ينفرقلمتكا
:وأن .
بضهعمضمع
ال63كتر  5بع
افون( الذىكتتم دتكذبون) غم 6تملأ نيكونهذا|بوءالدين”الى قوادا سروائر

4ان حر ٠٠  -#يكون ياويلنا هذا يومالددن
يكونمنكلام الملائكة لهم ( الجزءالثالث والعشرون و
مكلام الكذرة وه_ذا
١

م

2

!) رتب عليها اذام تطروت ذاعم ققاممزع اندماحا 0

إلاظارون

بالوفمصل» ي كنلامالالكة مانفعل بهم© وقالواياويلناهذابومالدين  »#اليومالذى#ازى باعالنا وقدتمبمكلامهم

١

خا الوسر دري | وقوله © هذابومالفصلالذىكتتمبهتكذبون » جواب الملائكة وقيل هو ايضامن |
خلطاابمالللاهئكة (الذين | كلام بعضهم لبعض والفصل القضاء اوالفرق بينالحسن والمسى' © احشروا الذين |

لوا)كفروا(وأزواجهم) ظلوا © امسالله الملائئكة اوامى بعضهم لبعض حشر الظلة من مقاءهم الى الموقف |

أى وأشباههموق نرادهممن | وقيلمنه الى الجسيم ف وازواجهم #أواشباههم مابدالصم مع عبدة الصثم وعايد /
الشباطيناونساءهم الكافرات | الكوعكيبمدمته كقولهتعالمى وكتتم ازواجاثلاثةاونسائهم اللاتى عديلنىهماوقرناءهم ١
والواو عمنى ممع وقبل ]| منالشاطين هي ونااكااو سناد عري دون قن.املناصنام وغيرهازيادة س0
اءطاف وقرى” بالر فسع ا و سبالم وهوعام مخصوص وله الى ان الدين سبقت أيهم منا.الحستى الآية وقئه

عطفا علىامير فظاموا | دلليعلىانالذين ظلواهمالمشمركون  #ذاهدوهم المصراط | حوس

ا

و(ما ا يعبدون من | ليسلكوها #وقفوهم  #احيسوهمفالموقف  8انمهؤملون » عن عقائده ,واعالهم
دوزالله) أى الا صنام

(فاهدوهم ) دلوهمء-ن

فاذاهم ينظرون  #يعنى احياء  #8وقالو ياويلنا هذانومالد.ن *#يبدنوىمالحساب
والجزاء ف ه_ذابوم القفصل ائالقضاء ول بين اسن والمدى» 4الذى

اليرت | كت دتكذبون » 4فأاىلدنيا في احشروا أ4ى  9 1الذنظلوا »
أى أشركوا وقيل هوعام فىكل6ل فو أأزواجهم © أى أشباهم وأءد
2 33
( الى صراط
م
ي
ح
ا
)
ا
ط
ع
م
ة
ف
ن
ا
ه
ل
ث
م
ل
ه
ا
ذ
ر
خ
ل
ا
ل
ه
أ
م
م
ر
ا
ل
ه
أ
و
الزنامع اهل!١زلاوقيلأزواجهم أى
(فوهم ) ١قرناره منالشباطين  0ارم شلا  5وقبل:أذواج ,الأشركات
طرق النار وت
احبسوهم (انمممؤلون)

عن أقواله-م وأفمالهم

85

وماكانوايعيدون مندونالله  4أى ف الدنمايعتى الاصناموالطواء.توة.لابلدس

وحنوده #ذاهدو همالموصراط١ محم ##قال!بنعباس اى دلوهم!الا

1نهمم ؤلون #الماسيةوا الىنارحسوا عندالصراط للدوالهالا ن
دالت (فاذاهم) قام | أى احبسوهم ا
ار (نطرون)اذا ( عباس عجنيم أقوالهموأفمالهم ويروى عندعن لااله الاابله وروى “نأفبرزةان

ببؤسوزيه ( وقانوا ا)ذا
قاموا نمالقبور ي(اويلنا
هذاءومالدين)ومالحساب

فتقول اللهملائكة ( هذا
م

الفصل ( 7

عن
 0عنأر ب ع

للاعزول قدماعي.دا
رسولالله ,صلى الله0
عر لما
ا و 1علهماذا لبه وكنعماله من أبناكتسبه وفعا أنفقه وعن تسوه

ه
للهلسل
الال
فماابلاء وفىروايةعن شيابه هاأبلاءأ خر جدالترمذى وله نءأ نس انر سو
2

قال مامنزداع دع ليشي"الاكان ون بو القادةلازياه لاشارقه وأن دعا

)فىالدثما(تكدبون)
ه
ن)
القضاءبينكموبين الخدارالذىكام.ه

) احشرواالذن ظإوا )أشركوا ١و ايم

ال

ادك

نفمقول! ا

عن ان لانن

لطثار
دون الله)دن الاصنام ( فاهدوهم ( فاذهوا مم ) الى :ضرال ابكيم  /إلى:و اع

 0رحل

3

والشياطين ١وماكاى ايعيدون من

نشول الله لللائكة( 00

.اياك (ومخرون)ه منكومنتيمبك أوعجبت هن انكار
دهم ال
ربمثو
وهم
ن
| 1 3

 -والعجب روعة

ن
مأ البمث بل عحجيتجزة وعلىأى

تهترى .الانسان عمك استعظام ا
لثشى”فحردمعنىالاستعظام فى ححقه تمالى لابه لانجوز عليه

 1الروعةأ وممن
لياعيد
جيت (واذادّكروا لاشكرون) ودأعمانجماذاوعظوابشى“لا>ظوزبه (واذارأواآية )سجزة
باءقل

كانشقاق القمر وتحوء (استدحرون) «-ز 4١5 4ه بستدعى ( سورة والصاذات) بعضهم بعضاان؛ رمنها
 9وخر ونت »حمحنبك ورنيقرك للبعث ورقأجزةو الكسائىبضمالتاءاىبلخ#القدرى
وكثرةخلائق_افىتمحرتء:هاوهؤلاءلجهلهم “محرو نمنها ا وعجبتمنان بك راابعث من |

أويبا لفون فى الخخرية

(وقالواانه_ذا) ماهذا

(الا“محرمبين) ظاهر(أنُذا)
عد [فعاله و هل لخرون من نحو زه والتتحب مز الله اماعلى الفرض والمحيل اوعلى
او كنا
نار
ة نك
مام!
مءنى الاستعظام اللازمله فانه روءة تعترى الانسان عند إ_-تعظامه الثى' وقل انه اس(تفه

تراباوعظاماأسّالمعوثون)
مقدر بالقول اى قل ياحمد بل عبت ف واذاذكروا لاذكرون!» واذاوعظوابثى”
لانتظاونءه اواذا ذكرلهم مابدل علىكة الحشر إلايتفمونبدلبلادمم وقلة فكرهم اىاسعث اذاكنا رالا
ف واذا رأوا آية © ممجزة ندلعلى صدق القائله © يستسطرون”» ببااغون فى | وعظاما (أوآباؤنا )
وعلاىسلمها
نف
اطو
السعمريةوبقواونانه سححر اويستدعى بعضهم مبنعض ا-منمرمنها #وقاواانهذا © ؛ مع
يعئون مابرونه  9الاسمرميين » ظاهر سمحربته « انذامتنا وكنائرابا وعظاما امنا | أوعلى المي فىمبعوثون
لمعوئون » هله انبعث اذامتنا فبداوا الفملية بالاسمبة وقدموا الظرف وكرروا | والممنى أسمث أيضا آباؤنا
الهمزة مبالغة فاىلانكار واثعارابان اابعثإمستتكر فىنفسه وفىهذء المالةاشد |
ا استنكارا فهواباغمنقراءة اإنعاس بطارح الهمزة .الاولى وقراءة نافع والكان ١
وا'و! الاولون ع©طاف علوىم
بيةا©
| ووب بطرح الآثان
احسلامنها اوعلى لضمير  /وأبطل أآبواؤنابسكون

علىزيادة الاستبعاد ينون

نم اقدم فبمئهم

| عاك

ف هىبع ووننانهمفصولمنهجمزةالاستفهاملزيادةالاستبعاد ابعد زسانهم وسكن نافعترؤاية | الواومدتى وشاى أى

ونان عاس]اوأوع ميقالر د يدطت زلمواتمذاخرون #ساغرونواعاا كتونه

أل واحدمنا على

المااشة فى الانكار

فىالمواب لس.ق مادلعلى <وازه وقنامالمتسزةعلى صدقالخبرءن وقوعه وقرئى”قالاى
ٍ

عالكسر وهو اعدفئه #ؤاءماهى زجرةواحدة»
النداوالرسولوقرا الكسان وحدهت ب

) الاواون ( الاقدمون

حواب شرط همقدر اى اذاكان ذلك فاعااابعئة زجرة اى صمحمة واحدة هى النفخة

(قل نعم)تبمثون نعمعلى

الثاية مدنزج رالراءى عئواذا صاح علءها واعس هاف الاعادة كاص كن فىالاداءواذلك

ودما اغتان (وأنتم

2

ع

00

.٠

0

منهذاالقرآن حدين أنزل وضلال بنى آدم وذلك انالدى صلىالله عليه وس
صله
ولميؤمتواءه عب مزذلك اإلىىال

داخرون)صاغسون(فاعا
هى) جواب شمرقظدر

عليه وحلم فقال الله تالى بعرت

أى واذاوءظوالاتةظون (واذارأواآية)قالان د
 #و عرو نواذاذ روالاشكرون»

تقديرء اذا كان كذلك
فاعى الا(زحرةواحدة)

عنحاسن إعى انشقاق القمر ف بسر ون 6وأى س_ دهز ون وقل ستدعى إعصوم

وهى لاترجع الى ثى "كأ

 /تراياو عظاما

دمو حصهاخيرها

5

ا

بءضاالى نع
6

ا

5

11

ا

5

.

1

ره«ووقاوا ار وداالاه مر مين  #ى بس 2
ار

و

0

1

:

.٠

أسابءوون #أو انامالاولونقل ثم وأنمداخرون
واحدة #اى صعوة واحدة وهى أقحَةالعث

1

ا
3

ىر

و

ب

.٠

#اى صاعغى ون

30

3

7

هناعاهى زجرة

هى

مهم

|ْ اياك ( وسمحرون ) بك
١

وبكتابك(واذا ذكروا (

)هل مكة (آية) علامةْلانشقا
)اشءظون ( واذارأوا أ
وعظوابالقرآن ( لاذكرون ل

(يستسخرون )مزؤن ما ( وتالواانهذا )ماهذاالذى أناناءهعمد عهالليسلام (الاسمحر مبين) كذب بين(أئذامتناوكنا )
صرنا ( ت ارباؤعظاما )بالية (أثتالميةوثون) نحيونبعدالموت قلهلم يامد ننمالوا (أوآباؤنا الاواون )الاقدمونكلنا
(قلأعموام )وهم(داخرون)صاغىونذلاون (فاعا هى زجرةواحدة) نفةواحدةوهى

ّ

اىاقوى

 .نقواهم

تكب

عرها وا صعب

على معى

مسن

بط

اشدخلة أم خملنةنا #يعنى ماذكر

كلايد ا لق رفحل

لخر

أدم تؤأهم

إفحة فى

لانكارهم

منالملانكة والسماء والارض ومابينهماوالمشارق

البدعث وانمنهانعليه

القارى انهم وينها لاإينهم وبين منقبلهم كعاد وكود 0

لهاائق العظيية
خاق هذ

اسعالتهم والاعس فيه بالاضافة اليهم والى منقبلهم سواء وتقربره آسنمامالة ذلك

ولملصوب

المراد انيات المعادورد ْ

امااعدم قابلية المادة ومادتمم الاصلية هىالطين اللازب الحاصل منضمالزء المافى

عليه اختراعها

كارنحلوافرع

االانسانالاول اعانوإد
الىالمزء الارضى وهما باقبان قابلان الانصام بمد وقديعملوا ن

هوق

بقنراي)د ما
( أممن خل

منهامالاعترافهم محدوث الءالم اوشصة آدم وشاهدوا نو4كثير منالحبوانات منه

ذكر من خلاقه مناللائك.

قندر
لاتوسط مواقي ولزههم ان وزوو|أاعادم لذلك وامالعدم قدرة الفاعل فان م

حاا
رلى حَلقٌ اليم بالاضافة ال
على خاق هده  00ع

واكءوات والارض وما
ينهما وجى” كن

تغلديا

عاء

سعى العم الذى 0

عليه قرآءَ منقرأ أم من
١

اعم لين لازب١

لاصى اولازموةرى .هوهد

موصوف

ناة-.الانه بهم »فان قلت كيف ككن

السمماطين الىمث يعاون 8نااشهب رقي
ع مشدل

ذلكءقات

اعايءودون

ا

ا

هته

م يعودون

 2علهم أع-م لايصلون اليه طمماق
الى انا ىق العم

السلامة ورحاء نيل المقصود كراكي المر يغاب علىظنه حصول السلامة  #وقوله

فناوحسلت#ف#تهم
| ع

شهادة علءهم بالضءف لان
ماإصنع منااط-ين

أكوحكب مضى” قوى لانذطئه .بةلت-له وبحرقه أو بحل وقبل]
ى

ناقب

عدد نأنالتضد نك والحقيف

ومنذلك بدأهم

علبت #من قدرةالله وانكاره,البعث
اولاوقدريه ذائية لاتتدير #ب

اعقالذء علىعير هم ويدل

ا

ين سل أل تكد ط أهأشد لقا اأممعنخلقنا6يمنى

شهاءأغد خلقاوق لس
 1مجرت وال رين والمبالوهواستفهاءتقر براىالاهد

ص
| حاتنا

ب|الصلا ةوالتو

ام

تىهن الاثم اندالية والمعىان لا
الى

ن
 .نعيرهم م 8

الاموة 3

أعاكناهم طنوبهم فاالذى يؤمنهؤلاء منال_ذاب ثذمّكر مماخلةوا فقال

5
م ع لدم با
0
أواح

ق
لزج
عق ل
يلاص
طنين جد حر
تعالى  #الإخلةناهم مطنبن لازب  #يعنى آدم ه
5

.

5

تراب ذناين

إن لقو"
5

|0

باليد وقبلمنطين نتن فلوبل عحبت ©قرى“ يالضم على اسنادالعجبالىاتلعلاهلى و ليس

وا

ين لان العحبمن الناس >و لعلى اتكارالثى'وتعظيمة والعون
دلآ
هو كالتعحب من ا

امن ترات
عع.

لهلحيتعاقالوا | بذ

3

,هنتاعللاهلى حو لعلىت”عظي تملك الخالةفانكانت قبمحة فمترتبعليهاالمقاب وانكانت حسنة

كتاترايا

فيترتب علهاالثواب وقبل قديكون تمنى الاتكاروالذ 0

وهذاالمعى يعضده ماشلوه

كابا فااديث عجبري1كم

من ذكرانكارهم الردعث

ا

شاب

أدست

إه

نعلمانىسعمسان والرضًا
ا

صبوة وف حديث آخرعجب ربكم

هانلكم وقنوطكم وسرعة اجاتدايا ؟«وتواه من الك م الالأشد القنوط 5

ابل عجبت) من تكدبهم

)بخض بسو شرده
اق

( فاستفتهم )أسهللمكة
(أهرأعد خلتا) بعمًا(امن

وسائراخلق (اخنلاقناهم

ْ4

والكوا كب والشهب الثواقب وهنلغليب ااءقلاء ويدل عليه اطلاقه ومحيثه بعد
ذلك وقراءة منقرأ أممنعددنا وقوله تعالى  #9اناخلقناهم منطين لازب » فانه

اومااخقة
َلِتا

الرد

من الا

الخالص  0رالقوية اذاستولت عاللضعقة استهلكتها 8هياقب » عضى” كال

(أهم أعدخلقا)
حلقا

دن ألتارف:لار0

ليس من الثارافر وق  7انالانسان 1

0

هورقع الصوت

بالبكاء وسئل الجند رجدالله تعالى عَن هنده الآيةفهالان الله

م
هب
لفع
وبجي
قوانت
انب هنشى” ولسكن وافق رسوله ولماعجب رسوله قال

الهو تاتولك ورد فم اناه عل اند خطابلانى صلىالله عليه وس أى عحبت
منتكذيهم ايالوهم شعرون مانهتبك وق|.لحجب نى امسلل  7علبوة|

ا

آدم وآدممنطين (لازب) لاصق (زبلعجرت )ياد من تكد كم 5

هن 2

كلاما طامنا اقتضتاضا لماعله حال الستوفقة 6
صله لكلاعدوا ُُتت

اللام كماحذءت فى <* تكأن 5رهى ف0

ارالترىأخضالوتى»وفيه
١

"7

6 .
8
ي
ه
لك الما الاعءلى  9كلامَه

1

وأنم لا

--1

 0أنتعدوأ الىكلام الملدمكداًويشدعوو اوقل
لسعءوا تاذو اهدرعلها

ع عدت مَتون ( سورةوااصانا
َ
1
ااخعواء عنم 0

الهم ل
بان
ال

1

1

0

ا صفةلكل شيطان فانه بقتضىانيكون
0محدحفا اكنونأهدلاالتعمونكقووللاعهزة العقظ
ت
| علىحذف اللامكا -
ار0

|
||

الاامبدا الزاحرىا حضر الوغى
فان احقاع ذملتككر واكم_ير الكل باعتبار المعنىوتعدية الماع بالىلتضمنى.
مه_بى الاصدا عِ مبالغة لتق4

ٍ

]||

عتعهم كه 0
وموبلا مااع

القر آن عن ملثهؤان كل
واددعن

لخر فبنع_-ير
3 1 0

ساد ودعلل

نْْ

لشرادءز

اا5جعة5ه5مان؟ و1اله0نا

رها

عليهور  5آ-ج,لسكا 2

امذا
فىةولههألأ

1

وسععةالبد يد ةو 0

حدتةهوالى خديته أن
ا

لام فيه شبدالاد,راك

 1حفص بالتك_ديد من انمه وهوتطلت الماام والملا'الاعلى الملائكة أواشرافهم
6والمعدى الى  8نك

|  8#وشذفون

 #وبرمون ف ه نكل حانب

 #م نحواا :ت

ا ظُِدحورا  0علة اىلاد حور وهوالطرد اومصدرلانه

|أسعاء اذاقصدوا صعوده

والقدف

م اعلادرال(كال اىلملاالاعلى)

متّةتاريان أوحان

أى الملائكةلاني يسكنون

بكمى مد <ورين اومتزوع عنه الياء عع ددر وهو مايطرديه وشوبه القراءة بالفم |

والانوان
لعوات

وبهحتوملايضاانيكونمصدرا كااقبول اوصفقله اىقدناد <ورا وام عذاب »©

ا اى عذاب آخر  #واصب دائموشديد وهوعذابالآخر ه الامن خطف |
| الخطفة» استثناء ومانوسعهون ومن ندلهنه والخطف الاختلاس والهراد!+تلاس
كلام الملافكة مسارقةولذلك عىف

اغاطقة وقرق” لطك بالتشديد مفتو 2ح ألا

ناعلشهابكر
ا ومكدورها واصلهما اختاف  8اتبعه شهاب  68انبععمنى و
|كأن كوكبااشقض وماقيلمنانه ار يصعد الىالاثير فيشتعل محمين انصم ليمناف
| ذلك اذالس فيه مادل علىانهنقض مانلفلك ولافى قوإهتءالى ولقد زيناالتعاء الدنما

 ١عصاع وحولناها رحوما اش.اطين ذناكل نير صل فالىلو ااءالى فهو مصباح لاهل
حمينث انه ىك نه على سطصي| ولابرعد انيصير الحارث م
 1رض وزشطةد لاسااء
 ١ذ كرقبعض الاوقات رجالاث.اطين لاصمد الىقرب الفلك اسيم وماروى انذلك
اودث

إعبلاد النى عليه الصلاة كاسملم أن 2

 8دل

ال0

الأصداء

م الملاالاسفل لانم
 2الااودلو

رمون بالشهب(هن
8

( م نجمم

كل
جوائب

السواء مننأى جه ة عند

وا

اح زاق(دحورا) مقعول

أه أي وشّدفون إلد حور
يعو

الطردار مد دور 3

على الال أولان القذف
وا! ظر د  2اريان فالممنى

وقوعه ل

فكايدة ل د حدرود أادكدا
| د<ورا واحتاف

ٍ

كك

المرحدوم تأذى به فيرحم اوتترق به لكن كن لصدبت الصاعد

'

5 70

0

وقدلايص يب

كالمو ج راكب السفئة ولذلك

لابرندءون

عئهة ار

لامالان

ظاالىالملة الاعلى  #يعنى ال )ى الملذكه ولك تبةلانهم ساكلاسنعاءو ذلك ان الشياطين
 ١رتكلىقرب الس 9رعاءمموا
دلك ارم *يعلون

١

اأفيت

وهم

كلامالملا كد ا

لكر ذلك

وذو اشيت

ا اى برمونما من لكل حانب « مك ٠ آناقا لسواء
الات الملذفكةه 1ذأهم عذات واصب

ا

ياههمالانس ويوهمون

وهوةولهتعالى  0وشدفون

4

 0د<ورا» 1ى نسدد وء3

4أعدام بو الامن

بن الكلمة م كلدم الملالكتطؤنتبمد #أى  901بات

١دطقة 0 «4

١
|

8وأعم عداب واب

دام هن

الوصوب

(

أىانمم

الفدن.اس جوهون بالشهب
5

ل 3 30

0
9

نوعام,خالعداب د اعمع

م  01من فى( الا١
الرفع دل من

را أى ل0
قَ
يت
شك
0
2
الشاطينالاالث.اذى (خط ططق]ياباي 2لان سرع 0 1ماب 0
ا

ا وى  00دان,مايوموشا انار(الاخءط ف الطفة)
س|١حورا )دحرونء الساوماسقاكولماد
ا راسةراستاسقاما الى كلام الملائكة(تاهسشباب
١

بة ا(نازءنااكه_اءالدنما) القربى © م تأنيثالادنى (نزء3
حخره
المشعرقو المغربفانهأراد.هالجهة فا لمشسرق جه 3واا
لى ١ الحزءالثااثوااعششرون /البدلمن«-ز ١١5 4ه الزةو الم ا زنينا سماالدنيائزينة
عص و
ةحف
زب)
جواك
الك

اكوا كب انبكر
ككل
اليدل 0ن

حل بزت:ذاو

ل

للاتار اي

0
المضدن” منوأ ق المثعول

ع
0
3

ا 1

ا

ب

0

هم امكان عير دلبل على و-دود الصاع الحكيم ووحدنه على ما عبرهلة

بدل هن واح
| 0ن
0د اوخوخبيرربثااننااووخببرردعوفدوف وما ينهموامايئهما ,ناتنوالولااففعءاالاللاءيلاعدةييادلدفيدل ععلىلا|ن:ها
ولكو كناو مثارىالثمن  8وهىثلاكائةوستون
ا
مخنلقه والمشار
1

ا 2

١

١

١

ده
كىر
نتاف المغارب ولذلك ١ كأت
م
| تشرق كل بوم فىواحد
قلعلى ل ١ 21القدرة ظ  2ويالمبلغفىاعلتهعمةوماقيل اماما1وئكةانون ا اعايصم لولم
مذ ااد

فبالبسسةوماقيل اعاماته ددن ٠0

التسروي اذلكل القدزه وابلع

1

مع أن

حل

3000

تراك
اا

 0السماء الدنيا  #اولاقاوربى مكم ل 2بزينةالكوا كب #ي42زنة
اوتات الانتقال و انازينا

الكوا 0

هى الكواكة والاضافة للسان ويعض_له قراءة جزة ويعة-وب وحفص وين

المضدر الىالمنعول ات

ا

اءما كالليقة حاءت مصدر

 0اا

الكوااتت

افاونت
سال
ام لس أوشسها

كالنسبة ويثيده قراءة ابىبكر بالتثوين والنصب عاللىاصلاوبان زينهاالكوا كب
علىاضّافتِه .الى اافاعل وركوزائوابت فىالكرةالثامنة وماعدا القدر هنالسسارات

وأصله نزننة الكوا كى  1فىالست الماوسطة بينهاوبينالسماء الدنيا ازتحقق ل.مشدح ففذلك ذان اهل الارض

قراءة أويكر (وفل) ١ برونها باسرها كلوثاهةرعمشلرقىةمسَلطاصهاالازرق شكال عتافةه وحفظا» |
2ل عالمي لأواللى ا «نصوب باطهارفعله 00005

اناخلقنا الكوا كب زينة

د والناخلقنا الكوا كبزنة

معون
سهب
لىاالش
#رب
لادماءوحذظا ف «نكل شيطانمارد © خارج مالنطاعةي

“خذاءو حفظامنالشاطيت ,||:دعبا قال السدى المارق ثلائكاتة وسدوق مشرقا وكذلك المثازن فان لد
كاقال و لقدزينالسماءالدنما

1

تطلعكل بوم فىمشرق :وتغرب فىمغربءنان قلت قد قال فىموضع آخررب

عصااح و<ملناهار <وما

للشاطين أوالفملالمعدل
مقدركانه 5ل وحفظا

دن كل شبطان زضشاها

بالكوا كنأ ونسناء حفظناها
حمفظا

 0من

كلث-مبطا

مارد ) خارج هن الطاءة
والكويرنى ) لامشعدون

(

لكل شيطان لآنهفى نءنى

الشاطاق تسدون از قى
غيرأبى9روصلاه

مون

0

0

المشرةين ورب المغربين وقال رب المشرق والمغرب فكيف

وحه المع بين م 0

الآياتءقلت أرباادلمثرق والمغرب الجهة التى تطلع فيها القع ا

اد

| بالمشرةين مششرق الصف ومشرق الثبتاء وبالمغربس مغرب الصف ومغرب ااشتاء
لسدى
قو
لسر نلا

وبالمشارق ا

شرقت علعيهليه الثمس

وقيل كل ل

توم 3ق وكل عوطوغريت عليه فهوقترن وقيك أراد :مشارن الكرا لد

تله تعالىنا(زحا السماءالدنيا ) يمى الى تلالارض وى ادنى السنؤات .الى
الارض(تزشةالكواكت ) قال ان عناس بضوء الكوا كن لانالغوء والسوؤر
دتة
يلكان
داء
شالسم
من احسن الصفات وكالها ولولم صل هذه الكواكب فى
الظلة عندعءروب اع سس

:ا

َزاء ونات

نعش

وشل زينها اشكالها المتاسية والختلنة وااشكل ككل

وغبرها وقك

أن الانساءن اذانظ ,ر فىالاءلة المظلمة

لىالسع_اء
|

8

038

والنتمع #طاب إسىم || ورأى هذه الكواكب االلداع وحداقة متلا“ائة على سطع أزرق نظرغاية الزينة
|

لجع

وى

ا وو حفظا

من  0شيطانانها5

 0 0حذظطى| لسعسمأ م ركل ش.طان معردعات برمون

الشهب  8#لامعو

ان يكون

1 0ن4زنةالكو0
ف انازرناالسه 0اسر ( الا
مشارق الشتاءو الع د

نشول <فظت باأعوم 1

ت01110تو حفظا) ) ل
 15ن2

شيطانمار )مر دشديد (لاإسعدون) لي لاسيموا

4

دمها ىالصلا ةالزااحرا-ت
زحراناتاليات ذ"كرا)أقسم سعاندوتهالىبطوائ ف! الاتكةأوبنفوسهم الصاذاتأق ا
ل 2
ر
اج ا

لصىتبااللالهايمات
لحان سو قاأوعن فالامعا
اه دأو بنفوس |لعزا أأءهالااصا اك

ظ آياتاللهفَالكارسات

معذلكوصفا ا

ان لكي

المنزلة وعبرها وهوة

أقدامه] فى تمعد وكا الضاوات

شرائعه أوتنقوس الوا دل

-

وكذلك 1

1

الله الى نصف

لم

اوالفاء

البنعياس وابن مسعود

أت
قالزاحرا 710واعظوا! نصاتحفالتاار

 55ل للها د وتتلو الذكر

الصفوف وز و

واطوزة والص اقاك م دل عالى تراس ااصفات
ىالتفاطضل تمد
قفٍَ

| فالزاحر  0زحرافاكاماتذكرا» اقمبالملانكة 0 5لام له
'علىصمانب

باعتارها :شرض

علمدم الأواد

الاحرام العلوية والسفل4.ا

الالهة

منتظار بن لاع الله لزاحرين

الأمور ده قا اوالئاس عن المعاصى يالهأوكير

الفضل

لاصفثم ازحرتم للتلاوة

:

وااامكبسالقسم
جلى
ووع
أ

إ ْ اوالشباطين ع نالتعرض لهم التالين آنات الله وحلايا قدسه علا شيانه وااواماله

(اناا> ,لواحد) قبل هو

القدسية المستغرقة فىحار القدس ؛-محون الليل والنهار لااشترون اوينفوس العذاء

جواب قولهم أجل
الأليقة ,الها اهارا

اوبطوائم الاحرام المرئة كالصفوف المرصوصة والارواح المدبرةلها والجواهر

افسوق
اعن
رجروبن.
فلزا
كت ا
لادا
اىلعب
الصافين ف ا

بالحجج والنصاتٌ |/تالين آيإتالله ١

غ للاي | (ارلبسموات والارض)
يالل
]وأشرائعدا و نفوسا!اغزاةالصافينفى الْهاد الزاجرياننيل والعدوالتالينذ كر
عنه ميارزة اعدو والءعطغفلاختلاف

الذواات

اوواللصفااتءاتر:الوحود كقوله |

حير بعد
٠.

م
0

محدوف أى هورب

يالهف زباية لتعارث «الصا ذالةانم ولعب
1
فاانلصف كال والزحر تكمرلبالمنع ء نااشراوالاساقة الىقبول الخيروااتلاوة افاضة

ا (وماينهما وربالمشارق)

اوالرتبة كقولهعلياهلصلاةوالسلامرس اجلّمالمةينفالمقصسرن غيرانه لفضلاندم على ْ
المتأخر وهذا بالعكى واد ابوعرو وجزة التاآت فها يليها لتقارما ذامامنطرف
ثلاعائة وستون
اللساف واصولالثنايا فوانالهكم واحد © جواب للقسم وااغاد:فيه تعظم المقسمبه
2

8.

اس معلاام لهس

وتأكد المقسسم عليه على  5المألوف فكلامهم واماتحقيقه فبقوله تعالى  #رب

وهى

مشزتا

ْ وكذلك المغارن تشرق

#ان وحودها وانتظامها على الوحه ||
العرات والارض وما تهناوربالمشارق ذ

تعس كل نومفى مشسرق

لللهعليهوسم2
االرجؤل اللهص ا
الخلق فىالدنيا لاصلاة (م) عن#حاران افز فاق

هنا وتثرب” مغرف

ألاتصفون كاتصف الملائكة عند رمم قلناوكيف تنصف الملانكة عند رم قال ْ ولانطلعولاتغر بف واحد
تمون الصفوف 0
فاىلصف لفظ ألى داود وقيسلهم الملاتكة | ومين وأما ربالمامرقين
|

تعن أخمنا الهواء واقفة حى يأمسهاءالله تعالى عابريدوقيل أرباادلصافات

الطيرتصف أجعتافالهواء ف فالزاجرات زرا © يمن اىلملذتكد زر" السبعمان |
وشوفه ورقبزلوهاقخر .الثر أن :من وترخر عنالقبعط ذزلثالياتذكرا» ْ

ورب المثريين؛ ذاه داه
مشرق الص.ف والشتاء
8.

يمناىلملائكةيتلونذ كرالتهتعالىوقبلهم قراءالقرآن وهذا كلهقدم أقسمالله ْ

عونحل هذه الاشياء وقّل فضيهاار تقدبره وربالصافات والزاحرات والتالنات ||
وحواب

اه

قواه تعالى © ان ال

1

اقسماهبمالامكاةلذين فى

اجمل ا
مكةقالوأ
ان كفار

مذه الاشياء ان الهكم لواحد وانا أقم
الآلهة الها1واحدا ذافناندتعالى ه
الاشياء للتنسه على شرف ذواجا وكال عمسانها والرد على ع.دة ام

جاده

وربالثارق» قبل أر3
وقوله فو
الشريك 68
عن

١

فىقولهم نم ْ

وصف نفسدفقال تعالى  8ربالموات والارض ومابنهما * يعنى أنه المالك القادر
اده

وعدر

ببعاوامارب

والغزرب

فا كتفى

السىام

صفوقا

المؤم_ين

كصفوف

ق الص_لاة

(فالزاجرات زجرا) اقسم
بالملائكة الذين بزجرون

اوليمعؤحلابفونه(والتالياتذكرا) ( قا و خا ة» همس )) اقماللالكة5قرأةالكتاب ويقالاقسم بقرأةالقركن( ان
الهكملواحد ) بلاولد ولاشر يكولهدذا كاناله

انلهك ياأغل مكلواحدبلاوادولاشر بك (ربالمواتوالارض)

خالق العوات والارض(ومابنهما ) منالخلائق والمجائب( وربالمشارق)

وخير 1

31
عار على عطاف عل لو أماالرذ

 0 00 02مثلها وهى

أن شوللهكن فكو ن(ف-عان ) و الجزهالثالكوااءشرون ؛ تنزءه ثم الت5
ان قولوا ف 4-.ماقاوا
) الذى اده لكوت كل

 (0أب

2

وزيادة الواووالتاءللممااغة

4ه وصفديه المشراون00

| فهويكون اى محدث تعوقتل .لتأثيرقدرنه يه
| وق

م

يانالمطاغعابطخ

عناص والكساق عطفاعلى شول 5
| وهوقاس قدرةالله تعالى علىقدرة الخلق ونصيه اب

| و فسمحان الذى بده ملكوت كلشى” © تنزيدله عاضربوا لهموتعميب عاقالوا فيه

(والله ترحهون) تعادون

| لامرين واللكربس وقراً يعقوب بفعالتاء » وعن ابن عياس رذى الله عنهما كنت

بعدالموت بلافوت ترجعون

تصبه فاذا انه لهدهالآآية عوعنهعل_ه الصلاة
لااءم ماروى فىفضل يكسيف خ
وال لام ان لكل ثى “ قلبا وقاب القرآن يس دن قرأهنا نزيدها وجدالك "22له +

والسلام النكل ثى قلما

ل واعطى ا نالاجركا عاقراًألم

وان قاب القرآن سس هن

ٍ ملك الموت  51تزل كل حرف منهاعشرة املاك شومون ديليدنه صفوفا يصلون

انين بريدها وجدالله

ا

من عيرامتناع وبوقف وافتقار المع ْاولة عل واستعمال آله قطهالمادة الشبهة أ

ذى هوابالات تك شى”

اغلفلرهلهو أعطى من الاجر

.

:

| معطلا يكونه مالكماككل قهادرا علىتكىل” « واليه ترجء_ون »© وعد ووعيد

يءتموبهقال عليه الصاذة

أعيءا

 00تواعا ها الي

عتده

اذا تزلءه

عليه ويستغفرونله ويشهدون غعسله وشعون حنازته ويصاونعاءهويةهدوزدفئه
واعام 1ا

وهو ات

الموت م بض

ملكث الموت روه

حدى دميه

/:

كعا قرا" القر ان انين

ا
ْ رضوان بششرءه منالطنة يشرءا وهوعلى فراش-ه فيقيض روحه وهوريان وعكث ا

وعشر بنعسة «و قال عليه

فقبره وهوريان ولايحتاج الىدوض محنياض الابياء حيتىدل الجنة وهوريان
دج سورة الصافات مكيةو امهامائة واحدى اوثتان وثمانون دم |

السا قرزا سن امام
ضهدت له وقالعليه
قا ت
سم

السلام منقرأها اكنان
حِائًا اش.ءدالله وانكان

ظمان ارواءاللهوانكان

_:-

و والصافات

مسجم | لع ار

2

4-5

صما

ه فسحانالذى سده ملكون كل شى' »© أى هو مالك كل دى؛ والمتصرففه |

عريانا السدالله وان كان

ام سدالته وان كن

هع

تفسير سورة والصافات وهى مكة وهى مائة 4-5

متو شا آنهالله وانكان

دجي واتتان وماون انةوتماعائة وستونكلةوثلاثة دم

فىالسون أخر حداللهوان

دز الاف وعاعائة وستة وعشرون حرفا 65م

فقيرا أغناءالته وان كان

الا خالشبدالله :وان
كان ضالاه_داءالله وان

|  #قوله عنوجل ف والصافات صفا  4قال ابنعباسهر الملائكة يصفونكصفوف '

كان مدو نا قذى الله دنه

لرصحو[
اهأع
ووالل
ةاجة
ركلح
وله
سقضى
انات
سدوكله ون
من خزانهاولتداعىفءةوالقاضية تدفع عنه
مكة وهى مائة واحدىأوائثتان وأكانون آيةبكس  8بسمالله الرجنالر دم »© ( والصافاتصفا
اوات
(فسعان) تنزفهسه( الذىبده مذكوت كل نشى” )لش
ش

علقيكل
وخ
"

( الاق ©

(واللدتر 2و ) شالوت تع '

حي ومن الس.وليك كرفاالسافاتومىكلهامكية آباجامائةو احدى.وكانون وكلاناما عائةوبتونوحروفها
بأعالكم

للائةآلافوعاعائةوتسعة وعشسرون « 4وبم اللهالرسجن الرحيم#وباسنادمعن!بنعباس فىقولدتءالى( والصفات صفا

بنداء ( وهوبكل خلق)موق م 0ذخال عله أحزاء وان غرفةال2بروااهر 32د ريده كاكان (الذى
)قدحون ثمذكرمن بدائع خلقه القداح السارمنالشمجر
جلأكم من المج رالاخضر له وقدون ت
الاخضرمع مضادةالتدار الماء وانطفاهاءه وهى الزنادااتى تورىبه الاعس و

يها منالمرخ والعفار و فىأمثالهم

7فىكل شمر نار واستعسدالمرخ والدفار ح.ير 05ته لان المرخ (١ سورة بس  4سمريرعالورىوالعفار جر

ل سم د | تقدحمنهالنار بقطعالرحجل
لو عت
ع
65
ووو
1
زمة
إ
ذ
ا
ع
ا
«
و
و
و
ا
د
و
م
4
امي
لصواها ومواتمها و5طر77يق || هنهم
واغصن
اينه
ك لا
يلن
 | 4خلقها فعا اجزاءالاشتخاص المتفتة المتبددة اصولها وف
0

إلاذ هود إذا |

تتح لمخم

عا

اه

نقشاصه

|

قات

2

.

 1ادها بم بعضها الىبءض على عط  03واعادة الاعىراض والقوى ااكتىانت

١

وهما

3

,

قار

خضراوان

فنوها الا ب قله

سات ايا الي 000معكنبر الأخضير م
©راح والمقاد | رسخ رعق النقار وح ا
© نار 4بإانمدق المرخعلى العفار  0أوانيقطرتال
 0اذأامم توقدون »لاه ون فانها الل

فتنقدح النار أ فتنقدح الناربإذنالله
فنقدر عل |ىحداث النار 000

شر 0

مناشر الاخضر معمافيه املمنائية المضادة لهابكيفيته كاناقدرعلىاعادة الفضاضة ا رن

فكهاان غضافييسوبلى وقرى” املنشمر الخضراء على الممنىكقوله فااؤن منها | وها النار آلا الاب
البطون © أوليس الذى خاق السموات والارض » مكبعرجرههماوعظم شأنهما لمصلةالدقاشاب فن قدر
افلىصغر والحقارة بالاضافةاليهما اومثلهم فىادول | على جيع المه والنار
«قادر على انيخاق مثلهم #
ب

الذات وصفاتها وهوالمماد وعنيءقوب نقدر « بلى © جوابمنالله لتقرير مابعد | فىالشعر قدرعل المعاققة
التفىمشعربانه لاجواب سواء  #وهوا لاق الءا  4كيد وات والمعلومات | بين الموت واطباة فى

 2ا»عاشأيه « اذا أرادشيأ انشول 93ن * اى تكون  88فيكون  || *#ال البيهشرواححرادءاال ١ضدن
وهوبكلخلق #أىمن الاشداءوالاءادة © عليم > أىبعر  0-0ولانتعاظمه | عخلرىابلاالتقيب.اسهل
نجر الاخضرنارا
شي عخرلق المبدأ والمماد.ه الذى .حمل  0مال

»قالابن | ف اىلمقل منا لع معائلة

عباس رضوالله عنهماهما حجر نياقنال لاحداهما المرخ بالراءوالماء المجمةوالاخرى ١ تريب والاخضر على

المفاربالمين المهملةفن أارلاتدارقطع

الي لتر ران

الفط دتري ا

قطر هنهمالماءقدمحقالمرخ علىالعفارتحرجمنهماالنار بإذنالله تعالى تقولالعرب | 0
5

أاعكل

3

0000

خلق التوات

مظعلم 5
راأسىتكثر مهاوذلك ان .هاتين!! 00نأ كثر [ والارض ع
فكا
فكل مر نار'لاالمناب #وفاذاأت ممنهتوقدون » أى عَدحَون | فهر عل خلق الاثالى
المح رنارا وقالالكماء ى
الركدون النار منذلك الجر ثم كذرما هو أعظم مخناق الانسان فقال تعالى '
.

« أوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعلى أن مخلق مثلهم بلى » أى هو
القادر على ذلك  #وهو الخلاق » عنى مخلق خلقا بعد خاق © العام  4أى

مع ماخاق 

اقدر

6

وله

) اولس

الذى خاق ال-موات والارض
قادر علىأنيملق مثلهم (

اعا أعسءاذا أراد شأ »  6احداث ثى'وتكوينه « انقولله | فىالصط_فغر بالاضافة الى

كن © أىيكونهمنغيرتوقف #فيكون »4أىنعحدث وبوجد لاعالة

ياد هم لان المعاد هثّلللميداً وليس به (>لى )أى قل بلى هو قادر علىذلك ( وهو الاق ) الكثير الخاوقات
(نيم)أكثيالركاوبات (اعنااس») كباله ا(ذارادكا ان شول 1هكن ')أنيكونه ( فكون ) فعداث
ملذىجعل لكم من |لشيوالإخعوا00
با
(وهوبكل خاق)يل قكلشى” (علء
شدحون

مندالنا ر) ولد0

حاقالعووات

والارص

لكة (منهتوقدون)
ميأه م
ن))
المذات(ناذاات

شاد ,نعلانمخاق) يمى رماليم بع

يا

الباءعث( المليماعاأمسه)ف البعث) اذا أرادشيا ( اذا ايك أن يكرذالنت فكزن الث((أنقولله كرف 'ون)قامااساعة

الحزن عل عله تعالى لسمرهم وعلا :هم والتهئ عن حزم 5

اانا لحزههداك كإفى قواه فلا تكرن

للكافرين ولاتسكو.نهنالمشمر كينولامدع معاللهالها آخرو'زل فىأى .ن خاف

ظهيرا

حينأ ذاءظما بالناوحهل فته سه

وبقولياحدأ ترىالله حي هذا بعدمارم فقسالر سولاللهصلىاللهعليهو حلمنعموبمك ويدخلك ج-هثم (أولميرالانسان ١
اناخلقناءمن نطفة ) مذرةخارحةهن

حل
الا

ل الذىهو قناةالداسةز ؤاذا هوخصمهين)

حاكمة (١الجزءالثالك والعشسرون ؛ ربهوتكر -ؤؤز 7ه
ىةأنوله
صودنداء
تله
أس
عظامدثميكن خشائة ال
وصمفله

والصقديه

وهو

وهونكر انشاءءمن موات

وهوفايةالمكارة(وضرب

في

بن لوطا

علىمهانة

قدرتهعلىاحباءالمرت بعدمارمت

ْ التعدل حاز  أبورلاملانسان اناخلقنا مننطفة فماذواخصم هبين © تسلية ثانية

ا

ظتهون ماشولونه بالنسية الى اتكارهم اشر وفيه تقبيمبلبخلاتكاره حيث عسمنه

| وحعله افراطاقالخصومة بيناومنافاة هود القدرةعلى ماهواهون ماله بفدىءخلقته
ومة_ابلة النعمة التى لامزءد عليها وهى خلقه مناخس شى” وامهنه شرشا مكرما
بالمقوق والتكذيب روى ازابى بنخلف الى الى صلىالله عليه وس بعظم بالشفحه أ

)ته العظم |
لنامثلا ف
ا
نت

فهو

من

النار فنزلت وقدل معى واذا هوخصم

مين اذا هوبعدما كان ماء ههمنا مير منطيق

أ

احماء

العظم افيد دضاف !إلى

1

5

0

علىا دياه اموق ولشدهه يحلقه بوصقه بالعوز عازواعنه

لقنا اماءاة
1

أياء  0قالهن مهي العظام وم

36

« مكرا

و وى

حواقه  0حلةنا

ا

اناه مسد يعد ألهوالرهيم مايل من العظام

لدي > لدم  | 1واملهفل عمنىفاعل منرم الشى”صار امعابالئلبة ولذلك لميؤنث اوعغنى مفعول من

رممته وفيه دابل عالنىالعظم ذوحياة فيؤثر الموتفيه كسائر الاعضاء  8قلنحسيها |
الذىانشأهااولعسة ##ذانقدرته كاكانت لامتناع التغيرفيه والمادة علىحالهافى القابلية ٠

1

3

قد وقع
شلموبو
نهدا
ول

 #قوله تعالى © أولم برالانسان انا خلقناءمن نطفة  #أى مننطفة قدرةخسيسة

خبر المؤنث ومن رشت

ناذا هو خصيم هبين © أى حدل بالباطل بين الخصوهة والممنىالهب مجنيل

الحساة فى العظام وشّول

هذأ ا خاسم معمهانةأله كنف نبتصدى لخاصية الجبار ويبرز لحادلتة افتىكارء '
1
00
1
1
65
1
البعث وكيف لاتفكر فى,ده خلقه وانه نهطنفة قذرة ودع الخصومة585ازاتفى0أبى |

انعظام الممتة عددادان

الموت يؤر فيها منقبل
بشددثه
ان الراة لها يت
الآية عن عندنا طاهرة

وكذااائءر والءصيلان

الحياة لامحلها فلا يؤثر
ف>.االموتث والمراد ياخماء

:

ْ

ابنخاف الى خاصمالنىصلىاللعهليوهسل ف اىنكارالبعثوأنا بعظ قمدرموبلففتته |
ْ ردءوقال| ترى حي ألتههد |بعدمارمفقال|انى صل الله علهو 1 -و سعثك ويدخلك النار ا

فانزل القهتعالىهذءالآآيات  وضرب نامثلاوندخىاقه » بأدىءأس#.قالمن مي |
|ااعظام وهى ريم © أى بالية والممنى وضرب نامثلافباىاتكلاءراظلبمعاثلبالى حين |
| فته سده وأمحب عن بقول ازالله تعالى ميهونى أول خلقه واله لوق مننطفة |

العظام افلىآية ردهاالىما ٠

قل حدما الذى أنشأها أول مرة » أى خلقها أول مسة وابتدأ خلقها

كانتعليه غضة رطبةفىيدنجى حساس ق
(لمحها الذى أنشاها خ)لقها (أول مرة) أى  ( 2وهو )
يرأىن خاف ) |باخلقناء هن نطفة ( متدئة ضعيقة  0فاذا هو خصيم ) رحل حدل
المداوة (أوم برالانسان )أولم

ني
بالباطل (هرين)ظاهر الحدال ( وضرب نامثلا) وص نامثلا بااعظام (ونسى خلقه )ترك خذلكرقهالاول ( قال يمح

ل) للهياعمد (محبماالذىأ نشأها)خلقها (أولعىة)من النطفة
قلي
العظام وهىرهيم ) تةرا(ب,ا

/

اميركواظهرها و,أكلواخها(وام,فها منافع) اهلنلودوالاويار وغيرذلك(ومشارب)منالابنوهوجم مشمربوهو
ضعالشرب ارات (أفلا شكرون )اله1

لانم ( واتخذوا مندوناللهآ لهةلعاهم بنصرون) أى لعل

أصندامهم تنصرهم اذاحزمم اعمس ( لايستطيءون ) ع ل

 ) 22نصر عابدمم( وهم لهم ) أى الكقان

الاصنام ) حند (وان و 2معة( ضر ون )خدموم ودبون ع هم أواتذذوهم أينصر وه_مء :نذالله وشفعوا لهم و

مامامعتلىوخهلامفواحيثهم
ال

نوم القيامةجندمعدوناهم محضرون امدامم لانهم حعلون وقودالنار (فلا زنك

كاسشزون ( دن عداومم (ومايعلنون) وانامحازوه ,عليه ف

وحالهم والاخرة حق نقشم و١ لق

-

ملك ان يتسلى هذا الوعند و “عضر قىنفسه صورة حاله

سدورة يبس  40ومن زعم انمن قرًااننعل

عله الومولابرهقهاحزن

بالفمفسدت صلاتهوان
0

2

و وهم لهامناقع  0لكا

مرب

والاسواف1

رن

« من اللين

عءى الموضع اوالمصد,رط لاي رون © نمالله ذلك اذلولا حاقداها

هذه المنافم الهمة

تذلله اياها لماامكن التوسل الىصيل

#وائخذوا

أ

مندونالله ١

يفقلداا
خفر
اعتدمنناه ك
ْ

لاه عكن جلهعلى حدف

 7ناتك  0اشدرة ال0باهرة وان اناحرة |اولصوو
لل  6زك5را 8-االبسا-دبدة ماروا
وعلوا انه المتفردا © لعاهم بنصرون © رجاه انينصر وهم مماحزهم منالامو 3
والاعصس باامحكس لانهم  00لاستطيءون مر هم وهم لهم  0لا له:هم  2حند

اقل وعواكية

كلام وعلدتفيةرول

|

هيهوسان الي
لل
ال ع

الى

محضرون © معدون لفظهم والذب عنهم اومحضرون اثرهم افلىناره فلا زنك »© ١
والنعمةلك كمرأً وحنيفة
فلاجمنك وقرى” يضمالياهمناحزن #8قولهم © فاللهبالالحاد والششرك اوفيك | وفتمالثاني و  2اد
علهماوكلاهمائهاءل دان

بالتكتدرنك والتمدين  2اناتمل انرون وتافلنون « “از هم عله وكنى ذلك ااا

_لىبه وهو تعدل للنهى على الاستئناف ولذلك لوقرى انابالشحم على حدف لام || قلثانكانالمفتوحبدلامن
د لهفمهامتافع#أى من أصوافها وأوبارهاو شاعارهاوحاودهاونسلهائوءشارب » ||قواهم كانهة.ل فلازنك
ام
ننى
ص ي6م
لآلاهة#
الله
ظ  0نألباماط أفلابشك ورن##أى رهبذهال' عر اذو امن دونا
ْ ِ أعلهم مصرون

١المهلش ذومايعلنون

كط «#لاستطيعون نصرهر / #
هبكونذل ق
لل
ناب الو
م عذ
أىلتنمه

ا 5

فقساده

آك0 3 .
١إ

هن العذاب ههوه م أيهمحند محضر ون »* ات
قال|بن عباس لاندر الاصنامعلى تصمرهمو منعهمم

أ الكفار 7دند الاصنام يفضبون لها وضروما

فىالدما وهى لاتسوى اهم خيرا '

ولاأستطببع لم نصرا وقيل  00فالا خرة إولى بكل «عبود من دون الله2
ا أتماعه 0

الوه

| يلعى قول كم 0

1

مانكد يب
7-0

ؤوالدسا كام حند

عصرون

ف الدار و فلاتك4

مك فىتكذ بك باد ه انا لعل مايسرون » أىَ فيضمائرهم

ق
:43ولا مدر

ع ادل

كاك

5 2

0

0

0

0

7

ومايمانون © أى ممنعمادة الاصناموقبلمايمانون بالستته من الاذي
تفصل نتقدبرمه_بى التعاء:ل اذا كرت

مقولة لاة-ول

الحرن
0

00

و اعها

اعادو

على درك

فتفصل ان

ولا

درا

معتىالمفءو ةكم

ان كدريمكاسر] أوناتها علىماعظ .فيهالخطب ذلك القائلفا فه الانممى رسولالله صلى الله عليه وسللمءن
أكلون (ولهم)يعنى لاهل مكة فم)فى الانعام (منافم)فى جا  9اوكسها (ومشارب

با أفلا 7

فؤمنوابه ( واتخذوا )عدوا كفارمكة (ام
ن دونالله ليد ( اصناما ( 8

( عنعون

)م2ن قعل عمذلك
من عذاب

ألله

عنهم(وهم) يعنى كفار مكة(!4م )بالباطل الاصنام( حند محضمر ون)
)لاإستطيءون نصرهم (لايستطيعالاً.لهةمنم عداب الله

يبو:
لىحقاررفى
ااو
وقرآنمين ) أىماهو الاذكر منالله بوعظ به الانسواآن وماهو الا قرآن كتاب سم
كم ينه وبين الشعرالذى

افلىمتعيدات ونال تلاونه ا(لجزالثاات والمشرون! والتملءدفوزالدارين <-زز ١١ه
هو

.هرات الشعاطر
0000

0
ا

00

١

“مدرمد

2

عه

1

:

هن اللهالإوقرآنبين 4اركتابسماوى شل ف المعايد ظاهرانه لدكلام البششرلماقفه

 ١منالاعاز 

١

ؤوشاى

.

1

اينذر »©القرآن اوالرسول صلىالله عليهوبوؤسيده قراءة نواافعبن

/

3-5بت

اظ عاص ويعقوب بالتاء © من2ك«ان حا © عاقلا “8ما ذان الغاذلكالممت اوهؤمنا فىءوالله

 1اة الابدية بالاعان ولخصيص الانداربه لأنه المخة نه هوق القول ©
ويعقوب ( من كان حا ) | تعالى فان

غاقاذ متاماة ان أاغافل

كالمدت

فحلا

وتحسكلة العذات  5علىالكافر بن © المصرينٍ علىالكفر وسجتليع ىماباد»دنكان

بالقاب

حيا اشعار نام بكر ه وسقوط مم وعدم تأملهماموات فىالحققة ٠ أولمبروا

دمر
! حت  05 2ت 7ادنا  #ماتولينا اخداثهول

على احداله غيرناوذكر

اامذاب (علاىلكارين) الانبىواسناد العمل إلا استعارة تفيد هبالغة فى الاختصاض والتفرد بالاحداث ا
الذين ا

 ©| ّ 1انعاما  »#خصهابالذكر لمافيها بمدنائع اافطرة وكثرة المذافعهوفهملهامالكون > |

 2مالاموات( اد * 0تملكون تمليكنا اياهم او*.كون مضبنطها والتصرفبسعيرنفاياياهالهمقال

3  ٠ 0أبس
0
غينا)  1لها

أى ا

0

ا

(

لاحلهم

املف ؟أمن القراك فا

ولا

رك

0
كالطاو ب والحلوبةوقيلجءه ور كوم

ارات 0

|

ْ

5منهايا كلون * أىماياًكلون
و
بشعرلانه ليس على أسَاليبٍ الشعر ولادخل فحىوره  #وقرآن مبين ©

فلكناهااياه فهممتطركون

ا  00قرفأىامحا,ريب وحلى فىالاءيدات ونال تلاوته الثواب |
فعاتصر فالملاك مختصون ْىت
بالانتفاع ما أو فهم لها ا والدرحات وفيه مان  1 3والاححكام وان الال والحرام فكم ينه
الشناطن :وآقاويل الشعراء الكاذيينظ لتنذر»
تناها ا وبينا لشم رالذى هومن عموات
ذ قلاهلر و
وون
(بط
ضا
لخ من كانرحيا  #يعنى مؤمنا عى #القلب لاانلكاترا
ْىباعد وقرى” بالءا 1 0
لهم) وصيرناها منقادةاهم أ
عل أ
تىحب ا
والافن كانة_در علها  6ت الدىلأحدرولاتككر وق القول #و6أ
وسويره
لولانداملهتهالى ت
الكافرين  #قولدعن وجل  2أوميروااناخلقنالهم مماعلت ايديا » أىتولينا
لها واهذاالزم'لله سعانه

خاقه بانداعتاله سن غبراعاثة حدق انشاله كول القائلعلت ه_داسدىاذانفرديه

اك سشكرهذه

و1يشاركد فبه أحدوةل علناه شونا وقدرتنا واعاقال ذلك ابدائعالفطرةالتى
لانقدر عليهاالاهو © أنعاما * اعاخص الأتعاملذ اكرو  0الاشاءكلها
من خلقالله تعالى واتحاده ,لالننعم كال يك لذن جااع ,ف©هملها

النعمةو بسع بقوله حمحان

الذى“عر لناهذاوما كثاله

الكون »© عر حاقل لاحاهم  6ناهم اياها نتصرفون فهاتصرف الملاك وقيل

مقر ثيل ) ما كوم (

وهو مارحكب (وما
عٍِ

ع

معناه فهرأها ضايطون قاهرون ومنه ول(0-1

60

يأكلون ) أى سمحرناها

زو 0مين ) مرينبالخلال
0/

ا

1

ٌ

أصوح

1

اىلااض2 7

/

ا

ء

الا

راس ١١معابر والمعنىلم م

أملك

اِ|١00١لوالاب ط ويلفاشارن »ا
7 0
ئااة
الس

ا

اليعيرا,نغرا

الانعام ودشيه ة نافرع من

ا على ضيطها ايعان اها مزلأة مسيم 00

سس

را000

سس

جى أدم لاشدرون
دف

تعالى  3وذللثااه ار كر

سسسسسسسم

اخط
وسإبالقر آن( منكانحيا)ه نكانلهعقل (وتق القول) احلبقول بالغ
رل.ن)
ااب
كلعذ
لوا
ف(ع

كفارمكةفلايو منون( و

عمد عليه لسلاموالق رآن (أولمبروا) أو تخبروا(اناخاةنالهم )لاهل مكة( مماعات نكا مم خ
القنالهم شد ر شنايكنفكان

(انعامافهم لهامالكون )ضابطو نمالكونعليا(وذلاناهالهم )سر ناله(مفنجاركوبهم)ممامابركبون (وماباًكلون)ومن 1و

ظ

اعة ع

كلد

مز  "١9كيم
شاعل اى ماعمطداه الشعر نتهايم الم 0
ا
|
ولس

|

ظ

ا

لاعائله م

ااه لات
مانتوهاه الشمراء من

ومابتعله ادر

( سورة يس )
عيرهةنى نو

المرعية والمنفرة ونكوها

ولايلق اله ولاءتطاب

وماشنىاه ©

ولاتأنىاه ان ١رادقرضه على مااحتيرم طبقة موا مناربهين

وقوله عليهالصلاة والسلام

| (ومايتتىله وم
)اا>عله
000

لوطلبه أى -جيلناة 22

ٌ

اناالنىلاكذب ٠هانااين عبدالمطاب

١٠
|||' وقوله صلىالله عليدوسٍ

وأراد .قرض ا2031

ااه
نك
مهل
هلانت الااصبع دهيت ه وفيسبيلالله مالقيت  , 2لد لمب

 1انشاقى هنعغيرتكاف وقصد منه ذلك وقد بقعمدل ذلك كثيرا فىتضاء.ف المثورات ا١أ|ما لاءتدى الى الاط
|لىانالخليل ماعد المشطورمنالر<زثءرا هذا وقدروى اندحرك الباءين وك التاء
1
ع
ا الكونايد ابتوالة <
1
 |1الاولى بلا شياع وكن الثايةوقيل الكعير لاقرأن اى وماادعم للقرأن انتكون شءرًا
أدحضن وأماقواه
1طانهو لكر  9عظذوار شاد
ا
1الت ' لإاجكرى
ل
و|ماشتىله » قبل اكنفار قريش قالواانيجدا شاعى وماشولهشعرفانزلاشهتعالى ١
1

انا ان ع_دالمطا_ب

ببتاكلهم ,وماعلناء الشمر وماشت [دأئما هل لمذلك ومايصلم منديحيث اوأراد |

والشمةأدحض  |:وقوه
| هل أنت الاأصبع دميت

كيون المسذاتيت
نظمشعرلم تأت لدذلك كاجعلناأمالايكءالولا لح

 1قال العذاء ماكان يزنله بدت شهروان كثل نيت شه ر حر عل لسانهمتكترا كارو 4عن

وى س_ديل الله مالقدت

| الحسن انالنبى صلىالله عليه وس!كانيتمثل بهذا البيتهكن بالاسلام والشيبلامرء |

فاهو

اللا

8ن

حنس

بكررضى التّهتعاىعنهيانى اللاهتماقالالشاعى مكفى الشيب والاسلام للمرءناهياء
| ناهياءفال أبو

كلامه الذى كان بر ده

 1يد أنك رسو لالله وماعلناها اشعروما شْغىلدهذاحديث مسسل #وروى عن عائشة |
 ١رذى الله تعالى عنها وقد قبل لها هل كان النى ص لى الله عليه وق ل

يم

فنهولاتكاف الاانهاتفق

هن الشعر قالت كان يقثل بعششر ابنرواحة وبقولء ويأنيك بالاخبارمنتزوده |
8

6ن

2

١

ا أخرحه الترهدىو فر واية اغيره| نعائشة,رذى الله عنهاسئات هل كان |أ:ى ٍ.صل اللهعام2
3 1

ل

1

نالشه رفااتكان جه رأخض
ستبدىلكالاامماكنت

اها

الحديث ولمية

ا

دا فى #دس طَرفة

٠  3ينيك بالاخبار ملم تزود

ا فعءل بقولهويأني
ك +دن لمتزوديالا خبارءفةال انوبكررضى الله عنه ادس
1إاله فقَال كت اسمت بشاعس ولابايغ لى«قاءنقاتقددعم من

ح_دريث

هكذايارسول

حندب

١ ارسكيوظ

ا

الأأصبعدءيت 6-2 3 5

ا"
ا

موزونةولايسهم,اأً 000

بنعبدالله

قا
|لبينما تمدن مع رسولالتهسلى الله عليه وحلى اذاصايه حص رمقدميت أصبعه فقال
علا40

الفاتمنه الع اد

لانصاحمه لبقمصدالوزن

 7مالق2.ت

ولابدمتهعلى ابهعليهالسلام

عاتنث ن
| الخرحاه فىا"هين ولهماهدنحد
|س رطق التّدعنه أن لنى صل اللهعليهوتلمقال  /قباالللقستكون و اثلمباء

اشلآ خره ء ذاكرمالانصاروالمهاحره
اللهم انالعيش عي

ش

ا اوروى

و
 3لدى
ن

ْ

| فهكذب وخفض الباه فى
الطاب واف أينكون

صلى اللهعليدوس قال

أن الببى  * 7-0أنااان عبدالمطاب

ا ناهذا الأمنكلامد الذى تريه من غير سلشسة فدولاكلت لهالاأئداتفق |! القرآن م  1الشس ورا
كنك

م٠

ل

من 1

رك

|١ناس فى دمل»م

|

(انهو)اىالمءل (الاذ كر

الوسائهم ومحاورائهم كلام موزون بدخل فىوزن المحورومع ذلك فان اطلسن | ]لو ماد ل )همااص لهاشعر
لمعد

١

المشطور  0نالرح دشهرا و 1الوأن ايكون اله0

هن حذس الشّعر قالتعالى

ْ انهوالاذ كرا » ع ماهوالاذكرددن اللهاتعالى يديه الانسو انع ليس
7

|]|(انهو)ماهو يمنىالقرآن

(ا|لاذكر) علة

الصراط ( فأنىسصرون ) فكف بيصرون نك رطسا ي +هم (ولراكاء لمدحيناهم )قردةأوخنازير أو ح

اقل مكاتمم )علىمكاناتج أبوبكر وجاد والمكانة والمكان واحد كامقامة والمةام أىالمدهناهم فىمنازاهم -
م
الم 3

ترحون

-

1

فا اس_تطاءوا مضا ولابرحه_ون) ف شدروا على ذهات ولامى اومعاناني رلا

(لطاق ١0
نام وض تعمره تتكسه ) عاصم وجزةواتتكسل حمل الثى'أعلاء أبنةاماناتونتكنه و
رن 4؛ عرةنكنا -ف #مام  -خاتقه فلصاارلبقدوة ذذفا وبدا
نقلبه فيه عمنى هن أطلنا  +ال
هرما وذلك

الشيابت

اناخلقناء على ضف

ميب
|

|

0

او>مين

ىلاتساعاو بالظرف
الانتان جه الأخار اوحدل ال.وق اله #امنة.وقا عل ا

 ٠فأنى ببصرون

ليده ولو من

]1

 0الطريق

.

وحههةة السلوك وضاذ

8

1

عن عيره  00ولونشاء

ظ

5

2

ناهر

»©

0

وع!م حعلناء " 0تمي سوريهوايطال قواهم « عنلكىاتهم * مكانيم محرث يجمدون فيه وقرأ!بوبكر
بار©جعون » ولارجوعا فوضاملفءعل
ااب
©ذه
ول
فااس_تطاعوا مضيا
با أغغده ويستكمل | مكاناتم ©
أن
5

قاا_»

١ 1

كر

.٠

6

و

:

.

0

.٠

أ دقل ويا إر
ى تكنناء
هاذا
تن
اله
و
الاق لطملناء بتناقص
اسع الى سال

| موضعه للفواصل وقيلولابرجعون عنتكذمهموقتك مضيابانبساع ا الضاد
'[المكسورة“لقلت الواؤ ياءكالتتى والمق ومطب  00الممنى انهم بكفرهم 0
| 'ماعهد الهم احقاء بازبفعل بهم ذلك لكذا لمنفعل لشعول الرجة اهم واقتضاء المكمة
| امهالهم © ومن مره © ومننطل عرء « نتكه فىالشاق  »#تقابه فيه 0

سولف

|| يتزايد ضعفه والتقساص بئيتوهقواه عكسماكان عليه بدهامء وقرأ عاصم وجزة

كك عردو عار | تكسمه التتكيس و«واباغ والتكس 7ر  8أفلا يعاقلنونم »ن*قدر على ذلك

0

ككس الهم

|ا قدر علىااط مس والمم وانه مسومل عا.هما وزيادة غيرائه على بكرج وقرأنافع .وان

أعلاه اناد وال

ان دا

عونجل وهنكم منبرد
إلى أرذل

ا

عاعس واعقوب

بالثاء ري

لكر انك قله  0وما

آه الشعر

 0رداقواهم

ا

أ ##فأى صر ون #أى .ف بصرونوقدأعيناأء ينهموالمعنىولو نشاء لاصلاتاه مع نالهدى

العمر لكيلا أ ورم عع-ايترددون كين مصترون اليلرديق حال وقال ان عياس 0
 5شالأله
لفتأنا
 8ضلاتهم اعنام معن عبهموولا شارهرم ,نالضلالةا ل!ىالهدى تابضروا

0 5

لون ( إن منقدرعل

! رشدهمفالى يصرون والقيلذلك م واو ا  00م علىمكا24م  0يعنى ولونشاء

كّ ينقلهم من الشباب ا 0

وقل لك لناهم حسارةلأروادنها  9وااستطاعوا

الى الهرم ومنالقوة الى | مضيا#أىلابقدرونأ نيبر<واهةولاار<ءون © أىالىماكاناوعليوهقيل لابقدرو5
الفءف

ومنرماحة

ا علىالذهاب ولاالرجوع هوه مره

كدق تلق  1أ
4ت ردنا لآر د لالعمرشيه الصى

ااعقل الى احرف وقلة أ فىأولال
لاق وةلى نضءف <-وارحه بعد قوتها وننةصهابعد زيادتها وذلكازالله
ايزرَقادرعلى لطعي

:

ال

ان الاننا نق ضف

5

 6#ا عيررون وهعلون انالذى كدرعلى تصمر اف
فىالخاق  0أفلايمقاون

هن يه

ل اعم و
ل اتلد عو و
يين
كرق
ان :الى انان
مكانهم وسعثهم بعدالموت |
وماعليه فاذاانتهى إن الذا00

1

من عقل وءل فىحال صغره -حعله

أ بللغغأشده واستكمل قوته وعقله وعل ماله

وبالتاء هدق

ع

 0حتى بردالى ضعفهالاول فديك

ويعه-وبت

وسهل وكانوا مَولون

دراك الانسان قادرعلى اابعث بمدالموت  #قوله عزوجل « وماعلناء! اشعر

لرسولالته صكىالله عله
وماعلبانالشسر )اق وماعطناالنىعايهاللام قول ااشء راءأووماعلناء  3يمالقرآنالشمر (ور©»
ا
مىعى
ءنى انالقر آن١َس بشعر فهوكلام موزونهقى يدل عل
عهلى

فسن ١١

(فسأنصىرون ) منأأن مصر و نولمنفقأءين ضلاامم (ولو نشاء -امحناهم)قردة

#00 0

لدو بن |اشعر اذاحققته

وخنازبر (علىمكانمم) فىمناز لفهدميار هم

(فااستطاعوا مضيا) ذهاباولاحيئا (ولابرجعون )فىديارهم الى المال الاول (وهن نعمره) هله لم (رتكسه) غخطط

(فىافلق)فى الاق الأولشحاترك ندطفل لا ىلهولااسناز؟ولاقوة نول ويتغوطكطالطفل (أفلاينةلور )أفلايصدقو ن

ذلك (وماعلناهالشعر)يمنى مهدا اصللله عليه وس

حم  7013م

ل

م دونن
وا درت !|
 2واونشاء لطر

 /سورة بس :

ومخاكعون “نمعلى افواههم وتكام .وم وتشهد اررحلهم
 8أعينهم حدى

على اعمن 004ع

تصير #سوحة

ِِ فاسديةوا

الصراط ف#ا*ستقوا الىالطريق الذى اعتادوا ساوكه وانتصابيهتزع المافض
قلتماالمكية فى“-كة نطق الءدكلاما ونطق الرحد_ل ث-هادةءقلت اناليدمياشرة

ارحل حاضرة وقول اطاضرّاعلقغيزه شهادة  عازاى وقول القاءل اقرار ع
العد

عافعل  4 6 0عن أ ؤهريرة

رذى الله عنه الال

الاسن

ول الله صلى الله

كد

عليه وسل فقالوا بارسولالله هلترى ردنا بومالقيامة قالهل تضارون فىرؤية|اثعس
ف الظهيرة عت

قسعابة قالوا ايارس_ولالله

ا|لاقالفوالذى
البدرادس ىدها به ىال!و|

تضارون

قؤرؤية أدره 3

ل

قالفهل تضارون

بده

لاتضارون

قالفيلق العدريه فقول أعافل

ا

وأزوتحك وأسطذرلك الخدل والايل 1

فقرؤية القمراءلة

فروية3

يك
ر
ر
ا

وتربع فقول

|

ربكم الا 5

1

|

بلىيارب ع

انكملاقفةوللاففقول البومأنساك كانسيتنىثم باق الثابى فقو ل أىذل  3أكرمك أ

اعلى

وأسودك وأزوج-ك وأسخمرلك الل والابل وأذرك ترأس وتربع فيةولبلى
يارب فيقول افظنخت انكملاق فيقول لافرقول الءوم أنساك كانسيتنى ثمبلق الشالث
فيقولله مثلذلك فيةول يارب آمنت بك ويكتانك وبرس_لك وصليت واحوت

وتصدقت ولنى يخيرمااستط اع فيقول ههنا اذا قالثم شولله الآن نعث
علنك

 51 0لفسه من ذاالذى لهك

على معنم على فه

وشال

لحك

وأعا
لاعمنناهمو0لم
أبصارهم والطمس
0
0 22-

شاهدا١ 
0

| ال5جار و9ايص ال الفءل

متر بعأىتأخ ذارباع ٠هرم أناخده
صير تبسه و
أىتتقدم علىالقوم باتن
سأ
أذرلشتراً
«قولمو

١

هن

|

0

ادش

ل

* قوله وذلك

9

انفئة

ل ن الغنائم وهو ربعها 02
ليعذر ه ن نفسه

ى

يم

باع 0:تساء.نأى1

الخحة عليي ِ4بشهادة

شاط

والاصل فاسستبةوا الى
الشسر(واونشاء لطمسناعلى

أعضاعليه (م) ١ أعينهم) لفقأنا أضعليانلهم

ا

بثمالك قال كنا عند رسولالله صصلى الله عليه وس فضصمك قال هل

(فاستبقواالصراط)ذابصروا

5لالط اة
ع
8
م الظم قال شَول بلى قال فيقول الى ل<ايزعلى فى الاشاهدا منى قالأمةول |

ل
اهو
كنى شفسك اليوم عليك شهردا وبالكرام الكاتيينشثهودا قال فم علىشفي
لاركانه انطق قال فتنطق باعاله ثممخلى ينه وبين اكلام فقول بدا سكن

ومهقا ذسكنكنت أناضدل' قوله لاأجبزأى ١لا أقبل شاهدا على «قولهبمدا لكن
تعقااى عاذكاءقواد فسكنكتيت! اتالش ل أى أخادل وأخاصم قوله ت-الى
و ولؤنثاء لطمستاعل أغبنهم © أى أذظننا أعيتهم الظشاهرة بحيث لاببدولها
.
حفن ولاق والمعدى
ولونشااءء لاعمنا أعينهم الظاهرة مم 000م

اط © فا
أدزواالااطريق

تود

ممسوحة (فاستتقوا
الدطيرا ) على حذف

وعظامه انطق قتنطق دده وله وعظامه يعمله وذلك عدر دن نفسه وذلك

المنافقو ذلك الذى!-خط التهعليهقوله أ ذليبمافنلان وق ولدوساود[دأى املك سيذا

العين

حى

تعفية

 0فاستيةوا

)لعهدالوصيةوعهداليه اذاوصاء وعهدالتهالىم ماركزهفم هن لكا لهل  1نزل علعم مندلائل
 1عدوسين ا
ايد
5

وعبادها لشطان

اثارة ١لى ماعهد
0

طاعته

الهمدن معص.ه

م
نه ألم

فها وسوس

الشطان وطاعةالررجن

وبزينهاهم ( وأن

ذا (
وشدوان وأطدوق  ١ه

عمدو

١صراطستقيم)أأ ىصراط بلخم فواستقامته ولاصراط

يدمدىوعاصم وسهل حبلا بغم اجيم والناء والنك_ديد درت
د
منكماه (يكسرا 1موالباءوالتش

ففا شاتى وأبو عرو ( الإزه الثااثوالشرون ) وحبلا <-زر ١١؟ م
الى كنذا

فى

ا2 9
كو1
ا
اس_تقهام
5

مم

(هذه

2

5
6
نْ

شريع
5

جاع

حيم

على
5

ااعقل

التىكثتم

)

اليومعا كنم تكفرون

يكفرواتكارم
الها

الوم

عتم 0

00 ١وتكلمنا 3

0
عدون

1

أ| ع ماذة غ 6يره وي 9حم 5لها ع .بلادة الش7نطان لاله الآعرب05ها وال5مؤ1ئ لها وقرى اعيهذا 1
المضارعة واعهد واحهد
١
دَق
8
.

:

ده هدا صراط

واحد على لغه كم
(
2

على انلاتعدوا

ها حملهم عليه « واناءيدونى ا

0

لمزم1

دا أنه لكر عدومين  0تعدل
3
2
(
6
.
3

ه ممم م ك 4اشارر

الهم ,اوالى عاد به واجلة السام د لمان
الىهاءعهد

/
ٍ

| المقتضى  0000030الآاث ر والتكيراامااغة والتعظم اولاتبعيض فانالتوحيد
ساوك بعضص الطر ىف لتقم
ا ددع

الى .ا

 5هداذاة

0
02

0
بعفيف

عداويه

امثلااه نه

ووطؤجو

تعقلون

وحيلا ا

|

4

ادبى عقل

00

للك

ا
وترأ يعقوب 

0
و

ودأى

 9ولقد اضلمنكم

|اشدطان معظهور

حبلاكثيرا أفر]|

ال 1ه 5 0.ل

:
أ

0

8
كم :

صرفو أفرم ف الدنيا ا

يرا
ود ا
يدوى أنجم الوعدوق ماوعا رو عا لح لل
ومخامون

بضم الم والباء ومتخفيف

هم مانصب لهممن الحجج العقليةوالسمعة الآمسةبعبادنه الزاجرة0
| وعهده ال

ا حرف

توعدون ) عا ( 7
١

أقوممنه

١

ب امنالكلام إر 00ندعمو تشدهدا ارحلهم عا كاوا
افواههم 6
 00اليوم يدمعلى

ح ل لوررر| يكسبون » لهو 7ك ارلعاسىعاك ولأناراعل  05اا ا اه

 5أهاامروعار هم فحلفون || يعنى لاتطءوه فها وسوس ولزن لك  5ممصية الله © اندلكم عدو مين »
م

كانوا كرابن

شكد

ملم على أفواهم ونكام
للك

سمو

شول العيد نوم القيامةانى

لاأجيز عل الإشاهدا
وم

أ ظاهر الودة  0 2واناعيدوى

0
أ حك

ووحدوبى

 3هنا جم

5

ولا(كلام الخاللة بطاعة اسن

املتىكدتم بوعدون

ٍ

 4يعى 5

8يوم عتم
و اليومعاكتم ككفرون» © قوله تعالى ال

ف اوصلوهابا

ْ

مننفسى0
3

ون

لبد

كثيراه أن  3ونوا لعقزوان ا

ن 15 ١
وشال لهم لمادنو| ه ٠

0

53

3

أى عدن

ِِ هذا صراط

ءألىاصرط 1أ0قوم منه  #قوإدتءالى وفلقدأعضل مك جبلاكثيرا» |

8

تدظق باعاله ثم محل بينه | :
عم
وبين الكلامفيقول بدا

التي
ف سرون

00

كيم

ىفواههم ولطق
الله عل أ

المعاصى صارت

شاهده

رجلهم عا كانوايكسيون  #هوجال يهارنالكفار
الرس_ل

ديم

<وا0,

عليهم وذلك

ا

والله رنسااها كتامشر كين

وشولون

ا ار0

ان ارادرالجوارح :

عت
1

|

|

ع4ونالهم على

أقرارااللسان

»>فان

لكن و“عقافسكن كككا ادل

(اندلكم عدوميين) ظاهرااءداوة ( واأذاء..دونى )و حدونى (هذا) ااتوحيد الذى ( 0صر اطمستةم) ( قات)
دين حدق #منهقم (واقدأمل)

الشطان (مكم) نانىأدم ) حلا ( حلقا ((كثيرا )قبل

أم تكو نواتمقلون (تعاونما

صنع مم فلاتقتد وام( هذه جهمالتى كنم توعدون )ف الدنيا(اصاوها) ادخلوها ( الوم عتاككنفمرون )دون
ماو

اماب
كلم
ت
يال ا

والررسل

(النوم ( وهو

نومالقيامة

( معلاأفواههم ) اليم

ابدعم) بمابطشوارا(وتشهد أرجلهم) عامشوا باوتشهد جوارحهم ( عا 0ن

لكلام
عن ا

إعاد ما

يعملون هن

ا (وه0
اد و ١

سم ظل وهوالموضع الذى لاندع عليه الثمسكدب وذئاب أوح مع ظلةالوم وبرام دليلهقراءة جزةوعلى ظا
جعظللهوهى ماسترك عنامس (علىالارايك) 5

سوير

وعلى

الار انك اتا

ور

كه

 "6هه

وهى المرارك الحساداًواف راش فا( متكؤن)خير أوفىطل

الفا نا كهة

١

سورةس ) 2واهمماسءون ) يشتعلو

من الدعاءأىكل مأبدع

الال كر والكان فىظال  9علىالارانك »©كك التروالئنهة « مَكوّن 4
وهم 1

خيرهفىظلال وعل الارايك علة انه

أوخير أن اومكدون والخاران

أهل الإنةيأخجمأونو

|

صلانله اوتأكد للتميرفىشغل اوفى فاكهون وعلىالارانك متكئون خبر آخرلان |
وازواحهم ععاف

أ عنه على عنالفر

علىهم للمث_اركة فىالاحكام ااثلاثئة وفىظلال حال هنالمعطوف

والمعطوقعايه  0لم فها فا كية واهم مادعون  10مأندعو ننه لانفسهم شتعلون

نراهوه اومنون

ْ

ودرماتها

ْ

«نقواهم ادع علىماشئت
عءفى عله علىاو ماندعونه فىالدمامن الجاة ا

وماءعوصولة

١

5

1

ب

عامم بواسطة الملاء1

ٍ

أيه على الاختصاص

ا

وذلك

أوبغير واسطة

ل

أنالله أ

ا

ل وامتازوا اليوم احا ل رهون  5والفردوا  2ات

حين سارم الى
ا له كقوله و

نشوما! ساعة

وقل اعيزلوا

:

نعكل خير  0افلىنار فان لكلكافر تاتف رديهلاءرى ولارى أ«لماعهد
| ا يمائى آدم ازلائعيدوا الشيطان »© هجنلة مابقال لهم تقر.ها والزاما للحجة

وانفردوا عن الوم
وكونوا على حدة وذلا

ر<م »*ب#فى سم الله عن وجل عليه ##روى ]١:وى باسناد الثمابى عجرازبر بن

حين

مشير اأؤمنو

ويسار بهم الى النةوء,
ال#مماك لكل كاثر بد

دنا أحل الطنة فى .مهم | اذسطع

| لهمتورفرفموا رؤسهم فاذاالربعن وجل قدأشترف ليم نفوةهم فقسال السسلام
ا عل يأهل الخنة 0

عا -

اعد

ابم لاما

مامون وبشتوونوالمى! امكلماطلاية أ أل الجنةيأتيهم © سلامقولامنرب

قولهعن وحل سالامقولا هئرب

قال ابن عباس والملان
هنر بالعا مين( وامتازو

»ى
يمنى اكنان القصور  8علىالارانك » يدف السسور فى الحال « متكؤن أ

1

متمنأهم و لهمذلك لاعنم

بدخالون

ذوواتم* .محثتلك ااالال © لهم وها فاكهة  3أى انه ٠ واهممايدءون 4

عبدالله قالقالرسول الله صلى الله عله و1

بواسطة الملائكة أوي
واسطة تمعظيمالهم وذلا

#طاو بهمو*مناهم و#قل

وهئد شهرفون

0

ع

مماشدعون كا به ق

والمعوى انالله سل عل

انذير اىواهم سلام  5وقرئ “؛بالنصبيهلى المصدر اوالخال اى لهم مسأدهم هار

وذلك

مالالحقون (سكلا

ق(ولا زرب دحيم

بدلهتها اوصقة اْرَى وحوز انيكون خبرها اوتغيز خذوف اومتداً عذوؤف
ْ © تولا منزرب دحم

هومن الدعوىولانده
لهم سلام شال ا

أوموصوفة مم شعة بالاستداء واهم حير ها وقوله  0سلام 6

الاين اوشال لمم قولاكاسنامغن هلله ات

هن قواهم ادععلىماش

|

خا رالعمد نظرون

اليه فلا يلتفتون الىثى” منالنعم ماداموايتظرون اليه حتى “مب عنهمف.قنوره

من الثار  0نفب هلاتر

ولانرى أنداويقول ا

ركد عليهم فدياد*موقيل تيالملائكة عليهم انو دقل ستل |الائةعى أهل
| النة هنكل باب يقولون سلام عامكم من رباملرحيم وقيليعطيهم السلامة بول اب آدمأنلاتعيد واالش

و ءالقيامة( أألعهدال

 1الالشررا كريزو|اليومهن
 ١اسلا لسلامةالادية«وامتازوااا.وماً  1ا
ايلنصا كين وكونواعلىحدةوق ل اناك لكافرفالىنار بيتافيدخل ذلك|ابيتوبردم
الم:ن

بنافهفيكبوه أبدالابدين لاوبلرىابرى فملىهذا القول عتازبءضهمء#نةعوضلدعن
ناتمبدواااك.مطهادنص
آدملإأ ل
آعس؟وأوسكم يابنى
وجل #ألمأعهدالكميابنىآدم©أىألم

فاظلا حجن

|0

الارائك ) ع لالد رر»

 ١اسان( مكو نا)ر
ا

(امغبا)فالجنة(ناكه

أن الفوا كه )وام مابدعون)ما ب ألونورثعون )لام قولا ( لون علوم سالاما زم ل رب 000000
يول اللهام شرقوا

هذرن)
اليوم 1أيهساالر

شركون فيزهمالله م نالمؤه:ين
ااء

فىالكتتاب معالرسول ( باى آدم أن لاادوا الش.طان)لاتطيعواالك طان

ل06
وشّول مام أعيد ا 3

ألم أقدم

5

)امالملائكة ا والمتقين أوالكافرينتذ كرونماهمموه مالنرسل فتحبون مه
هذاماوعد الرجن وصدقالمرسلون كل
أنفسهم أوبءضهم بعضاومامصدر  5ومعئاه

ة الموعود
هذا وعد الرجن وصدقاار ساين علىسي 4

والصدق أوموصولةوتقدبر 7١ الخزءااثالك والمشرءو 4

أكون
صدق

هذا الذى

ع

أى والذئى
عقولهم يرن

فه المرسلون

ا

( انكان )النفضةالاخيرة
) الأصعية واحدةناذا هم
عع

جر

-

)

لدمنا عغرؤن

للعساب نمذكرماال

لهم فذلكاليوم ( فاليوم

لانظلنفسش.أولامجزون
الاماكنم

تعملون

كانوانماما ومن5
الهم

وصدق

١لضن

عه
مدأ

ومنع

والمصدوق

قدبالوعد

وعدهالرجن والذىصدةه

منالجارة والمصدر © ه_ذا

نكما وقفر ومأمعدر رية اومودولة محدوفة

الراجع اوهداصفة ارقدنا وماوعد خير دوف اومتداً بره دوف اىماوعد

الرجن وصدقالمر_-لون حق وهو منكلامهم وقل جواب لأملائكة اولامؤهنين
عنسوؤٌالهم «عدول عنسنته تذا كيرا لكفرهم وتقرءءالهم عليدوتنبيها بانالذى (#نهم |
هوال_ؤال'عنالبعث دونااباعث كأنهم قالوا بستكم الرجن الذى وعدم البعث |
ْ
فارسل الك الرسل قصدقوك وليم١ الام اسار ذاه لين بيت لكام0
الؤال”-انافك واعا هوالبءث الذاوكابرلاهوال  #ايه م»اكانت اافعلة |
© الاسممة واحدة © هى النفخة الاخيرة وقرئت بالرفع علىكان التامة ©« فاذاهم

كت

أحاب الجئة النوم فى

) اضمتين كوقى

جبع لدينا محضرون » ترد تلك الصمحة وفىكل ذلك وين ااملسبعث والحشر
واستناؤهماءن الاسباب الى نوطانما فيا يشاهدونه  8#فاليوم لانظل نفس : |2-
ولائزون الاما كنم تعملون » حكاية لمانقال لهم حينئد تصورالأموءود ومكلاله |

وشاى وبضمة وسكون
 00ونافع وأع عرو

فىالنفوس وكذا قوله ©«اناسحاب النة اليوم فىث_غل فكاهون © متلذذون فى

ر قأغئل
غفى
شعنى
والم
وفىشذل لابوصف وهو

ير شذل وامامه تعظم لماهفيهالمبنممة والتاذذ وليه
النعمة مناافكاهة وكفى

الابكار ع-لى

عابوعرو
اد را نكثيرونافو

افتضاض

علىانه اعلى ماهطبه الافهام واعربت

شط الاخبار املتاشعار

فقشغل

شر الاوتار أواضاقة
اهون )غير
[فك

لقيات

(

غطاف عليه ) فىظلال )

ه(ذاماوعد الرجن ) فى

لدماوشال قو لاه الملامكة

افلىدنما(وصدقالمرساون)

0 5

بفعيتين وقعة 0
اكتكات

اوظلة

كنات

و الكل
و او بد

الملائكة ذلكوق.ل شولالكفار منبءثنا من مسقدنا فيقولالمؤمنون هذاماوعدالرجن
وصدقالمرسلون © انكانت الاصضة واحدة © ياملنىنفذة الاخيرة © ادام حدم ١
لدمناعضرون » أىال ساب فاليوملانظلفس شا ولائزون الاماكنملعلوون»

© قوله تعالى  ان داب النة الوم فشىذل  #قالانعباس 0

الابكار

وقدل فزيارة لعضهم  7وقدل فويضافةالله تعالى وق.ل فىالسواع وقبل شغلوا عا

افلجنة منالنعم عافيه أهلالنار منالمذاب الاللم « ذاكهون » قالابن |
عباس فرحون وقيل امون وقيل ممحبون عاهم فيه © هر وازواجهمفىظلال © |
اليك

عث بعد الموت(ا,نكانت)ما كانت (الادع ةواحدة)نمضة واحودة وى
يال

عند نا(عضرون) لساب

1

كهتطد و  :تطس وكين
ل

هذاماوعد الرجن وصدقالمرسلون» أقرواحين لانفعهم الاقرار وقيلةاات اهم 1

وكذا الفكاع( 3 4

لسئة الرسل
الرجن عالى

ابل

رف

هالغة
لم

00

و هر_|

حبر |اه

ونجوز

ان

|

وأنواع عذاما صار داب «القيرفى-حنها كالتوم فقالوا باويا:ئت_ا من بعكذا من مسقدانأ 1

الفاكهة لاما مما تلذؤءه

حى الماطلة هذا ماوعذ

ارام
00هم

و هون

0وقرى ون

وفا كهين علىالال من1 "1

فاكه
بفدكهوونالنز
ثان
والفكاهلمتتمالمتلذذ ومنه

7 ١١

الكون ويعقوب

كون فىثءلصلة ليون

 ,زواية

ع 44 5

نفج || بعث( لدم جبءلدنا ( ) لعى

[فالنوم)و هو نوما مامة(لا ط'  5س شما )لاص

مر حسناتة 0

ولابزاد على سدءًا

4

0

)هل الجنةا(ليوم) رهوبومالقيامة(فىشئل)
بئارن أححابٍالجنةأ
ىلد
(ولازوء ن)فى ا 3رة (الاماكتتم تعملون)وتقولون ف ا

عاقيه أهل الدأر(فكهون)*ت بونباة:تشاع همالابكارو هال ناعون  1ت 2بالاات(ه ,وأزواحهم) حلاثاهم (فىظلال

0

زلصاداى خصه ون بادغام ااتاءفىالصادلكنهممةاام
ف الخصومة إرخد داناةون ا

ا
رذ

السو انامصينتعاناء 0-1

اأ

حركةااتاءالمدغة الماويسك

سورع ا
اطاءفى نكرو يفماعلاء م

3

تأخذهم وإعضهم خم
اها

2

كقوله واخدمم | شاعة

بغتة وهم ون

©برت ش لالثقاء
ك

1ع

وورش

واصله تصمون

 5مت

الثاء

وقرأأ
وه الوك كبرالياء للاتباع
«اليهوابوعر ووقاونهمعاخ:تلاس  1ستطيعون نوصية ) فلا
عضافى

وهسام 0

ملام
معأ

( فلا

وعننانعالفممفيه العاف و در الع بين الساكنين اذا كان الثانى مدغا | يستطيعون ان بوصوافى
 6حجزة 5خصمون د .ن خصير اذا حادله 600
وثر
امورهم  8ولاالى02
ل و عوك
ات

حدث

0

وتدسرق

00

بل عوتون حيث
ى-ورة المؤمنين
رمم

اع

نيم الصعوة

|

درون على الر<وعالى

ذاذاهممن الاجداث «8

إشلون  4سر عون

ناه ع درنع
اذاشه ومنا

توصية6

فى شى' َ

ا

وقرى ؛

دايأ« وقرى” ا

منازلهم بل عونورن حردث

بالضم

من هب

0

من أمورهمتوصية(ولا

!

فىالصور ) هى النقفخ_ة

ععى أهينا وفه رشع ورصض واشهغار نياام لا ةلال

أ ف ادحما نالبيم وااثراه وبتكلمون فالاسواق والكالس وفىمتصرةاعم
لخلىهئء الى عنه
5ر
تأنيهم الساعة اعفل ماكانواعنها وقدصم فىحديث أبىهريرةا

الع سورة (فاذاعم وز

أن الىصلى الله عليه  5-5قال ولتقوهمن الساعة وقدنشر الرحلان ويا هما

زُ الاحداث)أىالقبورل ل

فلاتابءانه ولايطويانه ولتقومن الساعة وقدانصرف الرحل بلبن لقعتهفلايطه_مه ١

| دعم شلون ) يدون

واتقوهن الساعة وهو يابط حوطه فلايسق فنه ولتقومن الساعة وقدرفما كلته | بكس السينوضمها (قالوا)
ايلقطنعدفملهاناً خرجهاامخارىوهوطرف من حديث ول! من حديخعبدالله بنعرو

ألى الكفار ١ياويلنا من
9

اءنالعاص رذى الله عنهما 0

الله صلىالله عله وس قال ثمينف فىالصور

5

5

بءدنا ( دنأ نشرايا ) هن
1

8-0

2

| مسلقد]ا)اىمدممناوقب

فلاشسعمه أحد الاأستى ليا ذاول م شمعه رحل يلوط خوضاللهفصعق ويصءق
الناس الانغمحةبفحاللاموكسرها الناقةالقر ةاسلِمهدمن! :ناج ء وتوا وهر باط حوضه
ييعطتيئه ويصطحمه وكذاك يلوطحوض ابإهواص_له مذتواَلواوَطلمهواضى_ لكااللت١ ا | للكفارمغصعة تحدونفها

 :لازمءن <فص وعن ماهد

صفسة المنق وأسبى يعنامالعنقه اسعم  #وقوله ان و ناد امون"توصية » |

الاو فاذا دع باهل

أىلاشدرون على الااصاء بلأعِاوا عنالوية فاتوا وهلا الى أهلهم ريون م١ اودر (0
يلعانشدرون على الر جوع األهىلهم لانالساعة لاعهلهم بثى “ورم فىالصورا» ا

هده النفكة ااثالية وهى نفخة البعث وبين اانفكدين لسرن ست ررق عن أنهر ب :ر ا توصية)وصيةوشال كلاما
رضىالله تعالى عنه قالقال رسولالله هلى الله عليه و! مابينالنفختين أربءون الوا | (ولاال اعد سرلا
يلأباهربر أربدن وما _قال!بت قالوا اريكين شهرا فالأبنت قالوا أربمينسنةقال أبيت م|ناسوق وبال ولا الى
[ الل ولتين هالنانسان قى*'لاسلى الاعظئ
ننتكا
لخنالتياء ماافينتو
واحدا وهويب الذنب وهنه يركب الاقبومالقيامة  0من الاجداث أ
اب(اوصنور)
ىجوا
»ى | ال
القبور ف«الىربهم دن  2جو نمأ حباءِ قالواياويلنامبعنثنا من مسقد نا © وهى نتخةالبعث ( فاذاهم
ٍْ اهلهم برحءون محيرون

قال بن عباس اعاشواو نُ هرا لازالله تعالىبرقم عم الهداب بين العر دس فيرقدون
من الاحداث

فاذابدثوا بعدالثائية وعاينوا أهوال القيامة دعوا بالويل وقبل اذاعاين الكفار حهتم |

(قالوا ) بعدماخرجوا منااقبوريءى الكفار (يإويلنا من بعشنال)مننمنالرهنسسقدنا)

(منالة.ور

(الىر مم ينسلون) رجو
من منامنافيقول إعصهم ليعضص

ع

( ومانام من ان َك

ت

رمم الاكانوا ع معرطذين) يدل عاه.ا وه نالاولى

الاعراض عنكل ابة 00.0

رق مكة(أنفتوامارزق> الله)أىتصدقواعلى الفقراء ( :

 10روالادن آنواتطء  0لو م ا زءالثااك والعشرون؟

كانعكة ز نادقة
بالصدقة عل

1

اذا ارا
المنا كاين

ان مهم دن أيةمن آياترمم الا كانواءنها دعر طين
11

 0لمال الذينكفروا »© بالصا'ع

ونطعمه نحن (اناكم

هيندال واذافئل اهم1 1 09

لد انوامكة ذبنآمنوا #كمامم

عناقراره ونتهءلةهم الامور عشيئته -أنطم من يلشواءالله اطعمه » على زعكم 

الافسدة   2وناك

ودل قاله شسركو| 0راش
المؤمنين

ق استطعمهم
دا ل

قر اء المؤمنين اماما بأناثله لاكان قادر

ان بطعمهم ولاطعي م فممن احق بذلكوهذا فمرنط جهالتهم انالله يطعم باسباب

1

لهم أوهومنجلة جوامم

0

اس اءألله!أطممه) 1

25

أ

عن ابنعناس رخو ا

اباعى ضوا لامماعتادوه ور نواعليه © واذا قلا» مانفقوامار زفكماه كا ء

لوا لاوالته أشقرءالته

اقول
أوك يه
لهم

كدالاى وااثانية تعض ىه

مله  2اناتمالا فىضلالهيين © حيث

هنها حث الاغنياء على اطعام الفقراء وتوفيةه
شةالله ويجحوزده
ْ اص عو نا ماااف ميئ
المؤمنين لهم طُُوشوون

الوعد

مى 0-1ا

حوابا منالله لهم اوحكاية لواب

نكم
١

صادوين

« يعون

وعدالعث

ظ © مانظرون  7-2رون  #الاسعحة واحدة  4هى النفخةالاولى 0 #
|م خخصمون© يتقاسموو نن فىمتاحر هم ومعاملاآهم لطر
]وه

اارون

)ل

ا

١

م
لميهب

حضون
دون

لع

الصاد 6

سجر

وضقدف

دق جد صلى الله عليه وس
© وماتاتهم من آية هننات ديم  4أعدلالة علصى

م  05عا هر يل

) الأصعىة واحدة ( هو

(أخذهم
النفخة الاولى ت

70
ا ما عطا 0م

 7ع قوله ع وحل “3و وأذاقيل اهمالقترفار يكموأى

الله6هزات

قاكناه

تاا عا[المسا كين ممازعم أندنله عا
3

0ه2-0
م
|

5راش وذلك

ىهن

قال الذ ان كفررافالادن مدو

|نالمؤمنين قالو| لكفار

موالكم وعوماجاوه لعن

رزق
م » أىأ
0

2

أنفقوال

رد |6110

من لويشاءالله أ

« أ

عداذا غليه لأ رزقه قل كاناأعاص .نو ادي اذاسأله المسكين قله اذهب المربك فهو

(ومانًتيم)كفارمكة(منآبة) أ
|8

أولىهمنى بك وقول قدمنعه أفأطهمه أاوممنى الآآيةقاللهوا لوأرادالته أنيرزقه-م
لرزقهم قمن

من علامة(هنآنيات)علامات |
لاندطى
(رس) مثل انشقاق القمر
وكوف الثمس و »دصل

توافق كه0

ولد

م نل يطعرهوهذاممات.سك 2

من“س 2رمدالله وهذا الذى بزعون

ياطل لو 'د الله نعا!ل

العلاء عور 5

بعضالللقوأفدر

استمحقاقاو امسالغنى
إلعضهم اخلاء فنعالدنيا من الفقيو لاذلاوأءطى الدنياالنئى ل ا

حاة الىماله ولكن للوالفنى,الفقير فهافرضلهه مال الغنى و لااعتراض
اى ل
حانفا
| بال
عله وس] زالفران|
لاحد فىمشيئة اللهوحكمته فىخلقهوالمؤمن بواف قأعرالله تعالى وق_ل قاواهذا
(الاكانواعم)!,مارمعرضين) |
 20اذاقيللهم )لاهل | ملل لحرا و انأتم الافى ضلال مهبين » لهو منقول الكفارللمؤمنين

بام مدا وترك ماننعليه وقئلهومنٌْقول اللمتعالى
مكة قاللهم فقراءالمؤمئين  ْ1وهام لأف خطابن )ا

)1نغةوا)تصدقوا عل اىلفقر 1
امارزة؟ «الله)أعطا كالله

(قالالذن كفروا) كفار

للكفار لماءردواءنئ جواب المؤمنين8ة هو شَولون مىهذاالو عد» سيوع

القامةواللكا

© اكنن نمصادةين  4و#الالت تهعالى  #9ماءنظرون ##اى بنتظ,رون 8الاصعمة واحدة»

قالابن عباس رضوالله تعالى عنهم' بريداانفة الاولى « تأخذهم وه#ماصمون

مك للد 3امنوا ( افر  8المؤمئين 0نطعم) ادق

)منأوعم الله) على من 002

(ان « 60 2

أتم ١الا فوضلالهبين) اط بين وشالنز ف
ما
5م
أنتم)ما نمبامعشمر المهنين و قال قال ١ 3وم ولاك 1ت
فىزنادقةة ريش

(وهواو ن)اكة ارمكة( مى هذاالوعد) اه

 0نم صادقين) نكيت

هزوالة”د

أ سبعث 05
ن
ل نالصادقين

الموت(ما.نظرروون)ماء تظرقومك بالعذاب اذكدذبوك (الادعحةواحدة)وه ان

)تنازعو
َّ

0

اذى 0

(فالفلك المثهو( 0.اىالمملوه

كارات 2

١ 0 و لاا

وااراد بالذرية الاولاد ودن مهم
من الاضداد والفلك علدا سفلئة  1علي ةالس -لام وقفل مء
ا-ى
لج
لله

جله وكانوامعثو مم

مفيها انه جل فيها آبابهم الاذدمين وفى اصلاعم هم وذرياهم واعا  10ذرياجدموعملانها بلغ افلامتنان علهم
لقنالهع
مزعثله)منمثل وز 9

----

ذ 8انان  4شع » 1ن 1
مونم أ 3

-1

لط ركون) م ورةيس  1من الابل وهى سقان ألبر

عارعها

دهم

ا

اس_تقرارها

دن

ميها اعت و نافع وابن عام ذرياعم
السدفنلقذى واعاستك :ق

فىالفلك

(واناشاً نشرقهم )ف

المحر (فلاصرع ل)هفملا
مذيث اوفلا اغائةزولاهم

 1فلك توح عله ||لام وجلالله 52ذرياعم ذباامه جل فما
 1دون « لماو وقال المر

1

1

(الا

) لايم 1

 3الاقدمين وفى اسلاهم ذريامجم وتخصيص الذزية لانه ابلغ افلامتتان ألعوك  12وت
خاقنالير»ملنه  #م نمثل الفلك « مابركون يهأ ده

غغل فالتعجيبمع الايجاز

ما

:ف

1

الى يد

مماعا

ال

لانها سان البراوم نالسفن والزوارق  2وإن شاك رقهم فلاصرع ام  #لأاى 0
زالاب ف
1ذمغرث لهمعكرس-هم عنالثرق

اوفلاً استفائة

اتقذون 3دون  0والموتب.ه  0الارجة ا

ا الى ين
©

ومتاعا

 4الالرجةوعتيع ا

مذاو اا

الال

منصوبان

با

حااهم و واذا قيللهم انشوا ماين اديكم وماحامكش

علىالمفمولله(واذاقيل لهم

لوقائع التىخات والعذاب المءد افلىآآخرة اونوازل السماء ونوائب الارضكةوله

وماخلفكم)

/

ام

كقولهم أناهم الصرع ل ولاه

اطساء

و دعكا

م

دلذنبووبت و وماتآخر 8 5ملك “ررجيدوون  #تكو5ن-و0ا ١اخر مأ روسن بدك
و اوماقدم  8ا

راجين رجةااله وحواب اذا

اومن 8

دوق دل عا له قوله

الوقائم الى

امليت ما الام المكدية

للك « 9مابركون »© ١ 0
لىفمث
اه»ا
الوافلاىلمفشلكعون #أىالمملوء © وخلقناله ,منمئل
واتن
صللف
لاادبد
شل وهى سنفااتن أاللبىر ووسقيليل!رأن
للاب
نا
6

.

رف عع

.

واتلالذدم
له لضلة و
توع ل
7

ومعنى الآآية ازالته عنوحل جل آباءهم الاقدمين فىأسلاب الذينكانوا فىالسفينة
ا
رت
لكانوا ذريةالهم ومنه قول العمساس
بلنظفة روكت السفين وقذ ٠  1ار هله الذرق
مصب
عالامتنان علءع4م وأبلغ فى لتل
بل ق
ركاذ كرذرتع م دقعم لانم

لدَااقوليكون قولد من مثلهألىمه
الانهار الكيار والصذار©ه اناما قا
و

 0ونا اسفن والوؤازق
لهم 1
ناد ترح

دما

 2له

وءق-وبةالآ (خارةعلكم
ترحون) لكونوائف
ع

:

م

اذام>ور اىاعر ضطواوحال

حدفه لان:قوله

دون © أىنتجونمنااغرق قالابن عباس ولاأحد ينقذهم مزعذابى « الادحة || ا د
مناومتاعا الىمحين##أىالاان يرجه اللهو *هم أ
لق
تانققضاء أحاله م #واذاة دل لهمانوا

ار 0,ل

١

0

)| 2

ابين أبديكم وماخلق؟م قال عباس مابينأبديكمعو الا رةفهعاو أله 73
عنىالدنما والحد روه
.

ولاتذتروا  7اوقل
2

0

ماين
سي ع
مق

0

.

ء

وقائعاللهرقا
.٠

نهم من الاموماخافكم يعنىالا <ررةة ع9لعلم رجون 30اى لتكونواعلى رحاءالرجة

1

-

والذرية(فى الفلك)ف سفيئة

اك
1

عنكان

م

الساعة أوفتة الداا

م نقدرنه فعلى

لاحك اهم#ولاهم

2

2

1

0010

نا

00 /
ع

ى* حت

1<5 6 3

.

8

الق
سه

يق

اهلاارفعها ( وخائناله

و<واب اذاغذوف تقديرء واذاقيل لهماتقواأعرضوا ويدل علالحدف قولدته-الى
ِ
د
اطاط
ل[ مدثنله) من مثل سف بنشتوحع
لكدون) مدن الزواريقوالا بل( اونما أغرةهم )فىالع ر(فلا مر
لهم)فلامةن.ت اهمدن الغرق(و لاهمنقدون)يجارون

أأاثرق(الارجةمنا) نعمةمناتجمم منااغر قلو ا
قاللهمانى 0
ذ'ذتروا جأويزهوها(

لا (الىحين)الىوقت مومم وهلا كي  7اذا قبل لم71

( اتقوامابينا ,د ِ م نأعسالآ”خرةفا١ منواما واعلوالها ( ومالقم (من م الدما

لآلكرترجون) 0 3

ة
فال <ر :

فلاتعذنوا

عانية وعدسرون منزلا ينزل الم ركل لملة فوواحد منها لاتممااء ولا لقادر عه

علىنشدبرهساو إسيرفيهاء نا

الاىلثامنةوالعشر بنثميستترتنأو لملةاذانة ص الشهرو ار ناهمنازل من نقدبرهضاف لاله لاهدنى :قدبرنه
 5-1 +ألزهالثااثوالءثسرون

ناز لاع قده

فاذا كارن فىآخر منازله دق

وأس_#:وس

١

ادا

ا

 5 ٠مسيره منازل فكو

( أوتذرنا سير

وك هانية وعثسرون الفط العليج ااثرياالذئران المتعةاا

(حتى عاد
١

١عار

ةرنلا

فرالا

ربهر
هجم زلا
ة
ا

ءاوعلا ميل هلا رقغا| انايزلا الا كلك

ةفرصلا

كالءرجون)هوءودالءمراخ
ااقاب

اذا بيس واعوج ووزنه
ا
فلون

2
م نإل لغر ا

الانمطاف( القدم )العتيق

0

اد. | 0لدة سعد

الذاع سعد

بلع سهد أسعود

عل

ة
الاح عه

رغا

المقدم فر الدلو المأؤخر الرثاء وهوبط والطوت يزلكل المة فىواحد :٠هالاهحمما
 0كس منازله ودوالذى يكون فيه قبل الاجقاع دا
ولا001

| واستقوس وقرأ الكوفون وابزءامس والقهر باصبالر

 ٠ ١ىّت<داع ءااك نوحر١

الخولواذا قدم وك

ال

واصفر قشيه القمرنه هن

مراخ

المعوج فعلون

زالانه رك

مكوالاء

اباي

وهمااءة

 2كالعرحدون

ايوذ و لون لالد اددق وق ل ماحرعامه <ول نصاعد اه لا !مهسندج لها

ثلاثة أوحه (لاالثمس
شىلها )أىلاشسهل 7

صم لها وتسهل
وتعدش

ولانكحم ولاسم (أن

 #اندرا ك التميمر © فىسرعة سيره وارزذلك ل

يكون الكل

الح.وان اوفى! ناره ودتافية اومكانه بااتزول ل عله أوساطانه فتطوس ور

ا وابلاء حرفااننى

اأشعس للدلالةعلىانها *-محرة لايتدمراها الاماار يدا © ولاالا!.

تدرك القمر) تمع ممه سابقالنبار © يسبقه فيقوته ولكن يعاقبه وقآلالمآرنادتمامهاماوهماايران وبااسة
فىوقت واحد ونداخله

دي ارال لطان إل

فاه لين عار
ل

لان ككل و احدهن النيرين

0

 00ذون

الملام لسرعة سيره 0

ره

بالنهار وسلطان

000

للاول

وكلهم والتتون عوضص عن ا ضاف

مر بالايل ) ولا الليلل

التهار أى آية اللبل آية

فيمنزل منها لاستعداءيسيرفيهامن ايلة المستهلال اىلثامنة والعشعر ينستةتمرليلتين أوار مقاذ
مكالى ع عاد كالمرحورنالقدم
تذل
هف
لوس
ونق
ققو
نتقصفاذاكانفى آخرمنازله ر

لاسرال هذاااري”اب
ار

لوس اسار فشبهالتمربه

لادخل
ى©
أمر
أنندرك الت
امس منمغربها(وكل)

أوصياخ)م

واساءهم الذين
تتم

متننكام ارات
وهوالءودالذى ع 1عه“#مارخ العدق الى

بين الثملسروالم0

اليه وال

مشعر بها  9فىفلك تسوون  4سيرون فيه باس_اط  9وآيةلهم باحك

ذريتهم  »#اولادهم الذين بعثومم الى ارام

سالاهباقر)ولايسبق الذلل

وبد بل الادراك

بااس.ق لا

َ

الليأقغلةاطرل واذاقد:

ا الى آخرمتازله  0لاا0

إشجى ل

امار على الادل قنبقلضابه ولايد خل الاعبلى البادد

انتقضاء .وهوقولهتعالى  #9ولاالليل ساقباللهار © أىهما نتماقبان ساب معاوم لانجى

أحدها قبل وقتهوقيل لادخل أحدهنا فلان إلاخر فلاتطلع امس بالل

المضاف اليداى وكلهم
انالثمس لاتحقع موالتمر فىفلك واحد ولاءتّصل ايل بليل لايكون ينهما نار فاصل
والدويراك,وس والاقار
ونل
| #وكل فىذلك يسصون » أىوالمس والقمر فىفلك يس_يرون  قوله ع
0
ْ
(فىفلك
ولارطاع  2بالمار وا ضوء واذا اجقناواء رادادر هواصا حمة قاعت القماهة و قل معن

نتم ااحنافرنيم

كةلهم الاجلتا ذريهم4
وآب
ا« و

ع

أولادهم

نا 02أن ندرركالتمر) ان تطلمفسلطان المبرفيذهب طووًءرا ا
0
ولطاك بار اهب وق «(وكل )الشمس والتمروالمجوم (فىفلك!مون) فىدوراندورونوقء
ولاالايل رطع أ ك
يرون )موآيةلهم أعيرة وعلامة

لاهل مكة(انجالناذريتهم)فيأصلاب

|( النهاز أتنزع عانلهضوء
ا

1

ار

منس للد واالكلام فىاعرابه مابس8.ةق

فىالظلامف و|أشعس ِا
5

 ١تمدص

#إفاذاهممظلمون يدا خلو6ن

لها  4لخدمءين شهى اليه دور هاشية:استةر تافر

قط
عمسيرها ولك.دالسيئ وفان حر" يا فيه تو
حدابطاً حيث يظطن ان  4اهناك وقفة قال

| زنحى أسود لان أصلما
رضمن الهواء
ااءو
لسم
انال
|| بي

والشمس حديرى لهاباكو ندويم
ا

ددم

أ شعرى نفس الزمان تحص

| الظلمة

اولاستقرار لها على يج مخصو ص اونتهى مدر لكل بومهن المشارق والمغارب فان لها فى أ

إعضه

فاكت

8
 1ضُوء |لعي ل
ابا5
نمغر ب ثملاتعوداليهما 1 ١أسرجداق

دورهائلاعائةو دين مشر قاومغر باتطلع كل بوم ا

| الى االلعاقمابل اولمنقطع جرءها عندخراب العالمى وقرى” لامستقرلها اى حون نما ||

ا متحركةداغاولامستقر على انلاععنى لبس « ذ#لاكلجرى علىهذ االتق د برالمتضن للحكم
| التى ياكللفطن عناحصا م١ تقدير العزيز » الغالب قدرته

عىلكل 5

العام  4الى.ط عله سل معلوم كط والقمر قدر أنأة * 005

هنالدواب  #قوله عنوجل  9وآيةلهم
اتح و

:

أ  1أونق

ترى

الطليئة والم ار داحل

يعنى بدلهم عقلدىرثنا © الاول سل ه

لهم انس

عرفاييط»

ا

موقت

١

من فلكهافىآخر السنةشيه

مقدر انتهى اليه

اللشوين س 3اع العهار من اللدل فتظطاهر الظلمة أ عستق رالمسافر اذاقطعسيره
8

ا والشمس نحرى لمستقرلها  #أىالى مستقرلها قبل الىانتهاء سيرها عند القضاء |
الدنيا وقام ااساعة وهقل السمبر فىم:نازلا حىى وى
احم الى أل مثاز لهذا

( وآ

ل متازل  1 4ركه

ِ  7ندا لهارفاذاهم مظعمون  4أىفاذاهم فالظية وذلك انالاصل
عاما فاذاعى بت

اغالا لوال

 0ا سير دى فى

لك 2

ام

لاحاوزه م 1

فذلك

الىابعد 3رم ام ,:رجع

ع

أولخحداهام نسيرهاكل

 0فى مرالى د

اشرمة أولات ا نا

ا
عند انشضاء الدنما (ذلك )

افستقرها وقل مستقرها نمايةارتفاعها فىاتى اء قااللصكيوفاية وخاية ه علويوططهكاااقفاىلقتاء ]ا| الجرى على ذاللكتقدر

ان نود وااشمس حرى لامستقرلها أى لاتزازلها ولا وقوف فهئى حارية

أأبداالى .يومالقيامة وقدصع عن النى اصلتلمعليه وسل فهارواء أبو1ذر قال سألت||
صلى اللهعليدههوس عنقوله و عن

رواية قال النصىلىالله عليه وسيم
ادس ا

رق

تور ليا قال مستةر ها حت

درس ع

لمر

| والساب الدقيق (قد بر

 | 8االفلؤزثا)لب؛ در

وى

13

على كل

:

مة_دور

تلسار :أنتذهب |( العليم)بكلمعلوء(والقمر)

ورسوله أعرقال-١1ذهب دى دون مه

ةا تسا دن فؤذن

نصب

ا

شعل بشسسرء (قدرناه)

13

1

ع

لهاوبوشك أنتسعد فلاشيل موهتاستأذن فلايؤذنلها فيقاللها ارجى منحيث | وبارثع مكى ونائع وابو
| بجنت تطا

هنمغر مم ١فذلك قوله تعالى و|!عمس محرى أستقر لها ذلك تبقردااعزيز

عرق

ا العيم أرا  .واهين قااللشمم حيالدين النووى اختلف المفسرون فيه فقال

0

أ

أتطلع وفك 1
ىت الدرعن ا ى ن

لاقت !امن

ءِِ

٠.

امقمر(

4

اناء سيرها عند.اشضاء الدسا الصو الس فهو عبيز وادراك

خلقدالله تعالىفهها ١

وعلامة لاهل مكة (اللدل)

واشمأعر«إذك»أىالذى ذكر محنرى الثعسعلىذلك التقدير والمناب الدّى
#اا ى || (العارفاذا
ليزغ
العز
ىثرا
أتقد
ا|ليكنلظرءنا#طراحه و”ممير الافهام ء ناستنباطه 8
ا شدرنه ل كل شو" مقدور و العليم وأ الحيط عل_ا كلشى"  #3ذوله

تمال ١

والقمر قدرناء منازل» أىقدر ثالمهنازلوهى .كانية وعشمرون منزلاينزلكل لبلة
ززبالنقمة
ك تقد يرالعزبز)ندبيرا لع ب

ازل ( وهى

لانتعداه وعلى هدام 1م |ا|أ|ساة (وأية اله )عد
ا امم

فاو خا /ا؟ 00

8

و  1رقدر ناه اوعلىواءة
|م

الواحدى فعلىهذا القول اذاعىبت المسكل نوم 0 2
جاعة بظاهر عاناكيكا قال

وسهل

5

علىالانتداء

ندهبعنه

وتظلور )اق

الليل وا سن توا

قال
اشتترلها) نازلهاو
م ززكل لمملأومارا لامستقر لها

أن لاي من ده (اليم)مخلقدوتدبيرهم زوأتمرودرزناه مزارزل)

قدم ااظرفليدلعلى انال بهوالكى “الذى.جَعاقة نههءظم العيش و قومبالار”زأق منه ضلاح الاننواذاقل ماءالقط وو 9

الضر واذافقد حضمرا لهلاك ونزل البلاحءع(لونافيها)فىالار ض(حنات) نامورمن نيل وأعناب وقحرنا فيهامن العون

زائدة عندالاخفش وعند غيرهالفمول محذوف كد ره ااتشبونيه (لأكرا منثمره )والشميرنتهءا ىأىلبأكلوا
اكعمانل!لى
 5للهمن العرهن كرهجزة وعلى(هوماعلتهأندعم)أىو ماعلتهاًدعم مانلغرس والستقو التلميع وغيرالذل

أ0
0

 0الحزءالثالك والمشرون  4انالثر <يز م٠١ يس فتقستلالقموخلقهوفمه] ار
50.

0

بهَ 5 755

كل0
معظمايؤ

واعناب 05

عاق من ل

الب ذان الدال على الجنس مشعر
الكلاممن التكامال اىلغيية | من ابواع اليل والعنب ولذلك جعهما دو ن
علىطريق الالتفات ووز

| بالاختلاف ولا كذلك الدال على الانواع  0الل دون التور ليطابق الحب ِ

أنيرحع التعيرالىالتميل |[والاعناب لاختضاص شمرها عزيد النفع وآثار الصنع  #و
3رموسوعء
ع
0هات
ل
2

افجير ل -
م
هلتمفيف وا .لفسر والت
|ظ و 7قرى“ ادبا

0626
0
لامر
التخيلماعلق

نس

:

ْ1

وا 1ل8نيم فظنا وعدي  0من ا'

| لون > *انى سنا هن لون كتف الموصو ف زافعت المقة قات اراد 0
8

ور
ادس مالم كو

لتضومقير
انا
لوا
| وهلنس,دة عندالااخفش 8 5كلأوا منثمره 6هماردّكر وه
6

5

5

5

أ(

وهوالمنات كال روبد  [ .لله عطلرىبقماةَلةالتفات والاضافة اليه لان القْر مخلقه وقرأجزة والكساى بغمدين ١

فهاخطوط هن ساض وباق | وهولفة نه أوجمعكاروقرى” بصيةوسكون #3وماعلته ابديهم » عطف على عر ا

كاانلهفجىاد توابعالبوق» | والمراد مااتمذ منه كالعصيروالدبس ووهما وقبل مانافيةوالمراد انالثريخلقالله |
الحلاة فقال اديت

ان اذاكبوما عليتالوق

أهل الكوفة كذلك وفى
مصاءف أهل الكرمين
علضعير
:واليصرة والشأمم ا

وقيل مانائية على ان ار

خاقالله ولم تعملهأبدى
لاس الاقذرون عليه

اعلا يتكرون )استطاء
5

شكرزالمية (سعان

ا

ْلاشعلهم ويؤسالاول قراءة الكوفيين غير حفص بلاهاء فان حدقة من الصلةاحسن

من غيرها ب أفلابء رون » امسبالشكرمن ححث انهاثكار لتركه « -يحان الذى

| خاق الازواج كلها ##الانواع

والاصناف مماتنزت الارض  8هن النباتوالشمجر

© ومن انفسهم 6#اكلرذوالاتثى  88ومالايعلمون » #وازواحا غيطلامعهمالله

ب
أاتى»
أىالارض  #حن
ْ أى» نالحب ف وجعلنافها » ف

اتين © من |

نيل وأعناب وخرنافيها ملنون اتاكوا نير ف لك الت لاس
| بالماء و وناعاقيه أبحيت

 6م نالزرع والفرس الذى تعيوافه

وقرى”

12

| عملت بغشبرهاء وقدل مالاننى والمعنى ولمتعمله ادم ولس دن صذيعهم بل وحدوها
معمولة وقل أرادالميون والانجار الى لمتعملهاند ل

مثلالشسلن والغر ات ودحلة

١

الذىخاق الازواج)الاصناف © أنلايشكرون » أ تبعةالتد تعالى © سهان الذى خلق الازواج كلها » يعنى
ك(لها مانت الارض ) | الاصنا كلها تماتئبت الارض #أىمن الاشجار والقاروا لوب ومن أنفسهم يه
85
:

ملاشياء فىالير والمر
نامي لوا “حجر والزبع | أىالزكر والاثى ف ومالايعلون  4يمنى مماخلقاللهتعالى نا

وا رودن0

م)الاولاد

اتولصلاواا
دكوراوانائا(ومالانعلون )ومن أزوال يطلعه التهعليهاولا
يرةةتما
ولىد مع
وفناىلخخاراً شياءلايعلهاالناس (من)
وجعلنافها ) فىالارض ( جنات)بساتين( متنيل وأعناب )يعنىالكروم( وفجرنا )ثقةنا(فها)فى الارض (منالعيون)

ن كرالخل (وما علئداسي ) هاسنا دين وقالةهها غرست أسبى (1ئد ور )لا
الانبار( ليأكطوام مره )م
)صناف كل(ها مما تن تالارض) الحلووالحامض
فعلم ذلك فيؤمنوانه ( سيحان) نزهنفسه ( الذى خلق الازواجالا
وغيدذلك( ومنأنفسهم )أصنافا ذكرا وأتى (ومالايعلون ) فىالبر والعحر

١6

تعليهمكاعاقمل تهاتعالى ياحشرةفهدهمرهم الك

 "0سول الاكانوأ.هيستهز ؤٌن)الخسر لمر 0

ظ| ال
سيحقكأ فنضرى فيباوهى حالاستهز انبالرسلوالمدنىاأنهحمقاه بانمسر عليهم الممسرون ويتلهف عحلاىلهم
ا

ظ

التلهفونأوهممحر عاممفهن حهة الملابكة وامؤمتين

م 00

يبروا) ألميعلو 13املكنا قبلهممنالقرون)

كلانكلايعم_ل فيهاعاعهلىقبلها انث لالاس_ تغهاءاًو
 7كنصب باهلك_:اوبروامعاقء ,ناعمل فى
ل رلان أصلها لاستفهام الا

إ نافد فىالةوةا إدزاى«-هز .70؟ يم
ا
ى مادل اها لماز
م

١

!الا برجمو 30و رة اس  4يدل م نكاهلكنا عل
ا

دن رسول الاكانوا لهستهزوؤن  4فان الكسيية ا

المخاصين المنوط بذعوهم حير الدارين احدقاء بان ماروا اومسر

منقباهم كونممغيرراجمين
الهم(وانكل لايع لدينا
#ضرون ) ا بالتشديد

 1تعالمعليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم عاجنوة على انفسهم وبؤيده قراءة ياحسسرنا
' ونصيها لطولها بالأبار المتعاق ا وقل باكعار فعلها والمنادى عدوف وقرى | ناخدرة

 ١العيادبالاضافةا لىالفاعل 0
فا

ْ عل

ماقيلها 0

د شابىوعاصم وجزة عمنى

اء |!0

الا واننافيسة وغيرهم

خيريةةلان اصلها الاستفهام  0انهم العم ا

لايرجه-ون  #بدل "من  8على المسى'اى ألم بروا كثرة اه_لا كنا هن قبلهم
| كونهم غير راحءين الهم وقرى“ بالك سرعلاىلاستئناف ظ وان كللما جبي أع
ل|دنما مضرون »* بومالقيامة للحعزاء وان ففة م نالثقيلة واللام هى الفارقة
١

وما ئدة اا

بروا كثراملك

ا

عليهم

]| وقد تلهف على حالم الملائكة والمؤمنون منالثقلين ونحوز اينكون محرا املنله

ال

لاعلى الافظل شقديره ألم

كددوقرا ابن عاص وعاصم وجزة 0بالتشديد عم الا تكون أن

بالحقدف على انماص_لة
لتأكد

وان محففة

من أاثه_.لة وهى تلات

باللاملاغالةوالتتدوينفى

ا كلعوضهن المضاف ابه

| نافية وجيعةفل عدنى مفه_ول ولديناظرف لهاوالحضرون  9وآية لهم الارض '

 ١اميت » وقرا نافع بالتشديد ا8حميناها  6خبر للارض والة خبرآية اوصفة

شمورون
حله
والمعنىان م ك

وعون ضر ون للعساب
أو معد بون واعا أخيرءن

مردا معينة وهى اير اوالمبتداًوالآيهخيرها اواستة ناف اسان كونها ا
 3لهااذ ل ي

9فكنلهون © قدم الصلةللدلالةعلى,
[الوخرجنا منهاحبا » جنس المبيأ
أ و|
الاحاطةوا دم فميل عمنى
ماانم من رسول الاكانوانه ور ةن 4
«م
ا0
ل0
| ثمبين سدب تلك الشذرة قال تعالى
يخبرواخطاب لاهلا

ظ© قولها
|

كل جميع لأنكلافيدممق

بيه *من |

اله
ال
أعاوعاذية ندل عنلى

« عق إنج.م الثم ضسرون نوم القامة ووآيذلهم« يعتتدلهمع كال |

 60أ قدرتنا عل أحياء المواق  2الارض التتأحبيناها  #أىبالمطرظ ا

 1أىمنالارض « حبا »#

م

وكوزأن توص

الارض

حنا منها 30ا

والشلمير وماأشبههما ِ فنه يأكلون 9

( :الارض الممتة)المابسةوبااتشدي
د مدى ١ أحميناها) بالمطار وهو أن ددا

وصقهما

بدي ااا ” ميم
(وايةلهم)  1وخير

اليهم لابرجءون 4أى در الىالدنما أفلايتبرون م  9واككلاج لمدينا
كردن

مفعول وممناه الاجتاع

المتة ووز أنبرتفعآية

بلالاتداءولهم صشباوت د

نت
 0ألارص

المتة ليه وكذلك 3

سيتان مطلقان ارم ولل باعاام |أ فعوملاماه دلة الككرأت

واللال بالف لانداًل

بالافعال وتحوءه ولقدأم علالل0

نيان 0

ببعث المونى باحياءالارض

1

دام :اح |)أيرديه الس : 0ددياً كاوهن)

عا00 1منرسول) رسسول (الاكانوابه يسوزؤن13ع1زون وا“محرون به وِ ذواهولاءالرسل 3
ودسوهمف

بثر(المبروا ]ل بنكقار مك 3م

(وانكلا) ماكلالا( جع )بول القرون 5كلهم 0

ون2ا٠قرون) م لام

 1لدبنا) د

انذالية|(أنهم الهم 7

(عضرو ن( للدسابوا آم

ىىبوم|اة.ا
دءون)الل
---

ينهناصاة(( وآيةلهم ( ع ره

 ٠وعلامةلاهلمكة(الارض الم)لكات حييناها )بالمطر  32سانيا )١تنافم الحا حوبا فندياًكلون

 ١وماارلنا ).مانافة
( على قومه ) قوم
حبيب

0

)أى

3
دق

من بعد قله أورفعه دن

إ
دته
ايمو
صو
ع
ك
 7ات

2

)تعذبيهم
حند من السماء .ل

3
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مالانباية له حتىسق قلبه حسيرا قبل تمحسرون عألنىفسهم لماعاينوا منالعذاب حيث
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«مالله لاس  #ماطلقلهم وبرسل وهو من
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فاذا فعلوا ذلك ان
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الى روسل وعسك | واكفرف فهما على الاطلاق ااملسناس يشّكر انعامه فقال 8

اش اللكدارنال
نانش ك(2ياأماالناس

تممت اللهعليكم© احفظوها ععرفة حقهاوالاعتراف .مواطاعة موليهائم انكر
لغيره فىذلك مدل فق اينمرك بهشراه © هخلامنلق

انيكون

عبرالله برزقكم

اذكروا ب)اللسازوالقاب  1سقائة جناح وقبل فى قوله يزيد فىالخلق مايشاه هوحن الصوت وقيل
( نعمتالله عليكم )وهى ١ىن الاق ومامه وقبل هوالملاحة فالعينين وقل هوالمقل والتبيزه ازالله
الى قدمت

منسط

؟ علىكل ثشى” قدبر  4أى تمابريد أن مخلقه© وله تعالىفومانفع الله لاناس

ْنرجة ا©لقمبلطر وقيل هخنير ررق ف مضه ا
الارض كلمهاد ورفع م
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السعاء بلا عاد وارسال  4حدسها  #وماءك فلاممسلله من بعده © أى لاقدر أحد على فخ
الرسل لببان السيل [ وهوااءزز » ارا ال » أى فباأرسل (م) 0
دعوة اله وزلفة لديه  8انر-ولالله صلىاللهعابهوسا إكان.قول
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لاا#هالاانته وحدء لاشريكله |
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قلق وقم | ب#الملك واللهخد وهوع ىكل شى" قدير الهملامانعلأعظدت ولامءطى لمامنمت |
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ل نعمت اللهعليكم  4قل اناطاب لاهل مكة وأعمة اللهعليهم اسكاحم الورمو من الغاراب
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الوصف لان خالقمبتدأ خبره محذوف ألىكم وبالجر على وجزعةلىالوسفافظا ي(رزقكم ) ( هن )
يجوز انيكون مسأ نفاوجوز ان كون لودتظالق
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بدل منر -لا أونمتله (أجنمة)
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لفةعض
ااضا
بآخراجهما منه وال

وسائط بينالله ١  1ل 000 ِ 7

وبين|:مالهوالصاهينهنعبادهسباغون !لم رسالانه بالوجىوالالهاموالرؤياالصادقةاوينه
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احمحة متعددة متفاوتة تفاوت مالهم منالمراتبت بتزلون بها وعرحدون أوسمرعو نما

و ماوكلهم الله عليه ويتصرفون فيدعلى مااعيهم به ولعله ل بمرد خصوصية الاعدادى ١ حتاحان وطاشة اجعحم

ونق مازاد عليها لما روى انه عليهالصلاة والسلام رأى جبزائل ياد لزاع وله ١ثلاث ثلاثة ولمل الثالث
حققائة جناح هلوبزيد فىانلق مايشاء  #استئناف للدلالة علىانتغاوتمم فىذلك عقتضى | يكون فىوسط الظهربين
مستت ومع وى حكيته لااس إستدعيهذواآهم لانا<تلاف الاصناف والانواع بالكخواص

المناحين عدما هوه

والفصول انكان لذوامم المشتركة لزم تنانىاوازم الامور المتفقة وهو عال والآآية ١ وطافة أجعريم أربعة
| متناولة زبادات الصور والمعانى كلذحة الوحه وحسدن الصوت وحصافة العقل
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 ١والله أعرعاد و
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إسبطياتلق_وايس >

الاق من طول قامة

© قوله عنوحل  الدلله فاطرالسعوات والارض »©أى خالقهما ومبتدعهما على
غيدمثال سيق  8حاعلالملائكة رسلا أى©الىالانبباء « أولى اجممة » أى ذوى ١
منىوثلاثو رباع" © أى بعضهمله جناحان وبعضهرله ثلاثة أجعةوبعضهم ١
احعة« ث
لدأربعة 8نزيدفى الاق مايشاء

أى بزيدق خاق الاجعحة مايشاء قال عبدالله بن

واعتدال

صورة

وكام

وحصافةق الءةل وحزالة

زوم نالسورةالى يدكر

افلاملائكة وه ىكلهامكية
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ونوط

م

وتهونوحروفماثلدثة

|الاقف بساثةوثلانون

رقا

والشهأعر بامسراركتاءه ]همس

«وبسمالرهسهنالرحم #و باسنادهعن |بن عباسفىقول تهعالى(الخدلله)شواللشكر نظا ادير ات)خالقالموات
(ئالارض حاعلالملائكة)خااق الملائّكةومكرمالملاتّكة (رسلا)بالرسالةيءنى جبريل وميكامل واسرافيل وملكالموت والرعد

احءو شال فىنعمة حسنةمايشاء وهال
يالشام
مىهاذه
هن لدأ بءةأجمحة (.زدفى |خاق) فىاالمقلاككة (مارشاء) و شةالف

الدنماوبعدتهنل خرةوقبلهدا عش للطلمهم مالايكون وهوأن نف مأعاجم
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 00لمن برددان .تناول!لشى” منغاوة كاتناولالا"تخرمنقنسدراع "103

المؤمنين اعاممفىالدما
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 0التنباوغلدهونبغير همزا تناولمقنرب (وقدكف,
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أو انلمداو سد فونيالة.ب)معطوف علىقدكفر واعلى حكايةالحالالماضية يمنوىكانوا

بالشى”الغائب

عذن الصدق وى اطق والضوا باو هوقواء فيرسولاللهسلى5
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لابمث ولانحنا ناولا ولاار زهو كان

بقاون
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راولاشعراولآكذباوقدأنواهذاااغيبهن حهةٍ
شاع ساح ركذاب وهدتكلمبالغيبوالامساخلنىلانمملم يشاهدوامنهم ر
شأى” تماحاءيه ( الجزءالثاتىوالعشمرون  4الدمحر والشمر «-ل[ ٠7١ :ل وبعأدثى” منعادتهالتىعرة
دان
منبحاعلهل
ينم وحربت الكذب

فكون عمنى التناولمن سج وقكقر وانه» تعمد عليهالصلاة والسلاماوبالعدذاب

ويقذةونبالغيبع نأ عرو

منةبل »* قمبنل ذلك اوان التكارف  ويقذفون بالغيب  »#ويرجون بالظن

علىالبناء للمفعولأىتاأتهم

ويتكلمون عالم يظهر اهم فىالرسول عليدالى لاع واا سام من المطاع1ن اوفىالعذاب دن

دهشي| طينهم ويلقنو بم اياه

| اابت علىلغيه2

وانشئت فملقه شوله

السرسول ص]لالله .علنهوس] اوخال الآخرة كاحكاء منقبل ولعله عثيل الهم فى

وقالوا آمثابه علىانهمثلهم

فىطامهم صل

من مكان بعد »#من حانب

يعمك من أحس » وهوالشسه اك

عحاوها ىّ

ذلك حال هن برمى  2لابراء هن مكان بعيد لاعال للآن فىلوقه وقرى* وشذفون

ماعطلوء

ولقم ذولاكلعطاف علىوقد كفروا عحلكىاية الخال الماضية
عاللىاشنيطان ياللتيهم ي

من الاعان افلدنياشولهم

اوعلى قالوا فشكون عشلا لحالهم حال القاذف فى تمصيل ماضيءوه هن الاعان فالىدنيا

آمنا فىالآ خرة وذلك

مطلب مستبعد عذنف

ملنار وقراً ا.نعاص
© وحيل بينهم وبين مايشتهون » مننفع الاعان والعجاةيه نا

شيأ منمكان بعيد لاعال
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للظن فلىوقه حيثبريد

اننقع فيهلكونهغائيا عنه
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رن وقال محمد هلىاللهعليهوس منقبلأنيعانوا
ظِِوقدكفرو انهمنقبل #أىبالقأ

العذاب وأهوالالقيامة هو بعَذفون ,لاغربمن مكانبعد© قبل هوالظن لانعلهغابعم

بعيدا وجو ز ايكون

 1نالبعدبعدهم  000لونوالمدنى برمدون مداص التمعايهوسل عالانلونمن
ايل ىثوله بابلددى

عدذاب شدبدوكانواشولون!
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| الدثما ون#مها وزهرتها و9كانمل باشياعهمم

كان :الا كاتصفون من
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علىاللهمن ان إعك ا و سين

وحيل يونبهيمنمايشهون © يمنى الاعانوالتوبة والرجوع الى
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إعدلدة لان لد لاسي س على دار لتكلرف (وحيل ) وححز  6وبين ماي جون ) من نفع

 0والله «
الاغان بومئذوالمحاةنه

صمالها والافعال اتيومفزعوار وا وحي لكل
همنالتاروالغوزاطنة ومن| وال ارم جومدار جمنا س
لمذى والمراد م-االاستقبال لممقق وقوعه ل
من أعسلفقم
ا
فىالدما

)اشباههم م
باشياعهم هن قبل ب

موقعم ىالر سةمن 1رابهاذ اأوقمهقى0سِةهذارردعلى 0
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ان لاحنةولانارر(عن
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للشاكواقمأع!
يذبع ا
:لهل

الارض (وقذفونبااغيب) قواوزبالظن :
الرده  3 2الىالدابالظن

دن مكان لعيد

يىا (كافءلباشاعهم ش)بباههم وأهل دين (منقبل)
بعدالموت(وحبلينبم) فرقسن مايشنبون) ماانللرجدونعال
من قبلهممنالكفار (انممكانوا

يتنم ظاهرالدك

بشاطر السعوات والارضص

1رانأهتديت فها بوحى المي )أى فتسديدم!وعال وكن قاض التقايلأ,نال واناهتديت ذاعاأهتدى لها

هكلو وبالعلهاوضارلها
افس
من!ان
 ١قوله فناهتدى فلنفسه ومنضلفاعا يضل عليها ولكنهما متقابلان ممنى لا
:فهو او بسدما لانما الامارة بالسوء ومالهائما شفعها فبهداية رماوتوفقه وهذا حك م مالكلمكلف واعناخاراسواه

أنيسندءالىنفسدلان الرس_ول اذا دخل نحته موجلالة ولسهداد طريقته كان ا ىه (ان سهميع )ماأقوله لكم
(قرب ) منى ومنكم يحازتى -ؤر الا 4ه وبجازيكم ( وام0201
فان  : 05ا الى ربى  #فان الاهتداء بهدابته وتوفقه  8انه
!| شوله و

نرى )اجوابه > دوق
أى ارايت أمل] مكلا

| سيم قريب  #درك قو لكل ضال ومهتد وفعله الاير ولوترى اذفزءوا #

وحالاهائلة (اذفزعوا (
عند البعث أرعد الموت

]| عند الموت او البعث اونوم بدر وحواب لوعدوف عل ]ارك امسا فظيعا ب فلا

 :فوت  »#فلا شوتوزالله بهرب اوتحصن  8وأخذوا همنكان قريب  :من ظهر ْ| أووم بسر (فلافوت )
الارض ابلىطنها اوهنالموةمفالى !انار 1

٠.

القاءب والءعطه عل فزءوا |

ع

ولأههرب أوفاذ شوتون

|| اولافوت ويؤيدء اندقرى” واخذ عطفاعلملهاىفلافوت هناك وهناكاذ وقالوا || اللهولايسبقونه(وأخذوا)
تمد صاللىله عليه  0الل

]| آمنانهد

د ور ف وهنا بصاحك ل ل وأنلم

التناوش ومن اننلهمان .نتناولوا الاعان تناولا سهلا ب مكنان بعد فانهفى || واخذوا فلافوت لهم
حبزالتكلرف وقدبمد عنهم وهوءثيل حالهم فىالاسعلاص بالاعان بعد مافاتهنهم | وغل لألوت عليضق

ظ وبعدعنهم محالم نير دتناانولالشى” غماونةتناوله من ذراع فىالاستحالةتوقرأأبومدد | اذفزعوافهوتواوأخذوا
1ل مزمان قزمكا )امن
ا ررس اس العمزةعلقلي و 0 0تأشحاله0
| ألوقف انان اداستا
0

م

.٠٠ 10

50

اومن ناشت اذاتا<حرت ومندقوله

١

ا أومن ظهر الارض الى

شان كر العا وخقدتت بالدامورامور
اأضل علىشى0

| بطنهااذاماتواأومن صعراء

ضلالتى عل
وىنافسنىاظهتديت فهابوحى الىربى * أى | ددرااللىقليب ( وقالوا)

| منالقرآن والحكرة  9انهمقعريب »  #قوله عنوجل «8واوترى أىباعحد» |

حيل

عا-وا العذاب

ا  0اذفزعوا م أى ع  35المحاد نخر<دون منقبورهم وقيل عنداموت ] آ
(منانه) محمد عليه

| ف“ل9افوت  4أىلاغوتونناولائحاةتومه وأخذوا منمكان قريب » قل مننت
ا أقدامهم وقل 60

ا السلام مرورذكرءفىقوله

من بطن الارض المظهرها وحمع_ا كانو| فاحم من اللهقريب 1

لاشوتونه ولالتزونه وقيل منمكان قريب يمنى عذاب الدنيا وهوالقتل بومبدر |

6

من <ئة

ا
عم

أوباللهزوانى  4التناوش

كل فوسف السداء وممتى الآ.يةاولوترى اذفزعوا لرأيت أعاتعتبريه  0لوا |
ىل
أيث
ودال
ىهح#ين عابئوا العذاب لهو عندالنأس وقبلهو عن
أناي
آم
نفاولون
#هم | التناولاى تكي

تناوش
هن مكان يعيك ١ال

»ناول والممنى كيف اهم تناول مابعدعنم وهوالاعان والتوبة وقدكان |
اشلت
ىاو
أتن
ال

| قرسا هنانملمدفسنا فضيموه وقالا.نعياس يسألون الردالىالدنيافيقال وأنىلهم الرد
جمان يعلد © أى مآنلناآخرةالىالدنيا
 0الىالدنيال ه
١

| واناه:ات

9

الويد وقد

يعدت

عنم

بريد االتنوبة كانتتقبل
8

 5لهم فىالدسا وقدذهيت

.كأنوحدء(واوترى)يانجد
ريب)إلاجا بل
)الىالاق والهدى (فعابوجى لى,ربى)اه تديت انه سميع) أندعاه (ة,

) ذف زعوا (سف

مم الارضومانواوهو خسف

اأبيداء.هم (فلا فوت) فلاشوتممما دري خدوامنممكانقريب )هن

ا حت أقدامهموخسفممالارض (وقالوا )عند ماخسفم الارض (آمثانه ) م“د>عليه الام والقرآن قال شال
و فىلهمالتناوش) التويةوالرحعة ) من مكان لعكد)بعدالموت

4

3
نأجركةولدمابفح الللهاناس دنر جةومعناءانى ا#بنةم  -الاجررأسائومالىفىهذا
حزاءالششرط تقديره أىشىئ''سألكم م

دن

قدت “داكي الأرزعي واأنوبكروحفص وسكونااناءغيره م (الاعلى اللهوهوءبىكل ثى 00

بدافلق ) بالوجىوالقدف توحيه الس-هم ومحرة
فيعل انى لاأطلبالاجرعل تمعار ر داعاقمالبهالامنه (قلانرى ق
يدقع وا"عادو دمممتاعارلءنى الا لقاءوم تدوقدف فقاوم عالرعب

أوبرئىهالباطلة يدمغد ويزهقد( لاا ا
أوعل اتدخزميعيا دوق

(قلحاءالحق ) الا_-لام

أناقذفه ؤالتاوت ومعى

دق بالحق يلقهوينزله الى سائةأ

علام! اخروب) عطق ٠  7٠بهمسفوع علىالبدلمناميرفىبقدف

مستازما لاحد الام بن امااطك:إنون واماتوقع ندفنعيوى عليهلانه اماانيكون الغرض |
اواغيره واياما كان يازماحدهما ثمنكنيىلا متمماوة .مالموصولة عسادبها ماسله:شمَوله ١

وآانل(قرومابدئ'الباطل | مااسألكر عليه مناجر الامنشاء انامحْذ الموريهسبيلا لااسألكم عليه احراالاالمودة

ومايس.د) أى زالالباطل
وهلكالالاءنداءو الاعادة | شى“ شهيد م»ط©لعهصدق وخلوص 'يتى وقرأابنكثير وجزة والكأنى باسكان |

افلىقربى واتذاذ السبيل ينفعهم وقرباءقرباهم © اناجرى الاعلىالله وهو علىكل |

صنفات الحى فعدمهما
ه
عبارةعن الهاذك والمءنى حاء

الياء © قلانربى نقذ ف لق » يلقسهوينزل على هن تحتديه من عباده اوبرمىيه الباطل |

قد مهو ير سال قطان ال

ار عداياظهار الاسلام وافثالله هي علام!اغيوب» |

لقبوز
االح
اهطقلكقوله ا صفة و لةعلىمحلان وامعهاادولمن المستكن فىقد ف اوخبرثان او خبرعذوف وقرى” ١
 ١بالنصب صفةلربىاوهمقدراع زا و كوانوا.وبكروجزةوالكسانىالغوب
السركالببوت والباق بالغهمكالعشور وقرى “ بالفعمكالصيود على أنه مبالغة نائي |
وعنا بمنسعود رضىالله
ه©ق الباطل اى
ز»
ويعد
عصلليه | .تلحاء الحق » اىالاسلام هي وهاسٍدى' الباطل وما
هنى
لال
لخل
اهد
عن

حاءالكق وزهق الباطل

ه ابداءولااعادة قال |
لس
قكلم
وسإمكة وحول الكمبةأصنام ااشمرك محيث سبق اثر مأخوذمنهلاك الى فانهاذا «لل

ليطخعمنلهابعودمعه وبقول
انلق وزهقالاطلان

اهلبواقطلاكاحنازءالحق

|

اقفر مناهله عنبى » فاليوم لاسدى ولايعيد

وقيل الباطل ابليس اوالصتم والمدنى لاينشى” خلقا ولارعيده ولابدى“ خيرا لاهله

ولابعيده وقبل مااستفهاميةمتتصبة عابمدها لإقل انضلات » علنمق ذاعااضل ا

| عنلفىسى » فانويال  1عليها ابنسهببها اذهى الخاهلة بالذات والامارة بالسوء |
ومامبدى“الباطل ومايعيد
وبهذا الاعتيارقابلالشر

واقيلالالبساطنلام وقبل
حهب
اان
صلس ل
اب

الباطل

ْ أىم كا شأ2

أىثوابى < الا عالىله وهوءلىكلشى” شهيد |

0

أولا نه هالك يا قل له  ٠قلان,ربى بذ فالآق»#أىياًفباىلوحى من السعاءقمةلمفه االلىانباء © علامالثيوب»
لاطق © 1ن لاا  ,ومابدى”
أى خنيات الأموز 1ن
ااشطانمن غاط اذاهلك
أى لا حلق الشرطان | الناطل ومايعيد  75الباطل وزهق قزق منداقة بدى شاارده وقتل

ولاالصام أحدا ولاسعئه
فالمنثى” والباعث هوالله

| الباطل هوابليس والمنى لانخاق الس

ذا انتداء ولاسعثه اذامات وقبل الباطل

©لانضلات فاعااكل علىنفسى © وذلك انكفار مكةكانوا شولونله ا
الاصنام ق

ولان ١ تدشالك وه | انلك قدضلات حينتركت دين
2-0
مح

آبانّكفقالاللتهعالىقلانضلات فهاتزعون أثتمفاتما
0

عل فى
را
ضن
دن آبائك قال الله تعالى( قلانضلات ) عانلو(

)بانضالت فوىقق

انأح,رى )ماندوادبى (الاعلى اللهوهو علىكل ثى “)عن أعالكم(شهيد)ءالم(قل))مامد

ا(
ءذلك
الله
حعإا
لادي
قالعب
لحق
ويأسبالق (ءد )بماغاب عن

اعلا 4

( اذدبى بقدف بالكق) 1

) ظهرالاس_لام وكثرالملمون( وماد الباطل)

مواماخللقاالصششنيطاانم(ومايعيد) بحعيدالموت (قل ) لهمياعحد ( ان ضلات ) عن المقوالهدى( فأاضمالء_لى
نفسي) شولعقةوبة ذلك علىنغسى

درو هى انقوموا
0اانه عاف مان لهاو قبل  6دل وعلىهذين الودوينهو قعل الروة.ل دوق خلاارئععلش ب
[
لاسب ع

قصدالى |11

شدر

أعنى وأرادنقيماأميه«القيام عن عماس رشول اللهدضل الله 0سم و دقر رقهمعن ختمههم

09

0

وقشيام

اب والمعنى اعااعظكم بواحدةأن تعلعّووها أصيئج جا لق .وخلدم وهى أن ا

ل أعاوجءاتسخالسا لاية ندل
)1

هل ولاعصييةبل اطاب  2ورة#أ 1

المق (م0

©دكات ب
س

اجه
لتموهوالقياممنماس رسولانتمل التهعليدوسل أوالانتسمان قالامخالصاو
||

ظ.للدمعرضا عنالمراء والتقليد © مثنىوفرادى  ©#متفرقين انلاذلينينوواحدا واحدا
ا

صلى الله عاه و م

وما حاء ده أغأ الانان

رلى البدل اواابيان اوالرفع اواانصب
| عليدو وماحاءه لتعلوا حتيقته وله الع

فتفكران و عرض كلا

باضمار هو اواءنى  0-5 #4م من حنة  #فتعلوا ماه جنون تحمله على ذلك

واحدم>:

احة كال عقله كاف فر جح فد قأنه
اواستئناف منيه لهم على ان ماعىفوا هحنر

لادعه ان:,صدى لادماء امس خطير وخطب عظيم منغير محقق ووثوق ببرهان

فيفتضععلى رؤس الاشهاد ويلقنفسهالىالهلاك فكيف وقدائضم اليدسزاتكثيرة
وقبل مااستفهامية والمعنى ثمتتقكروا أى شى'به نمآثار الجنون  9انهوالانذير لكم

فى نسمالساعة© متالسألتكر من ادر

اي * سا لتكرمامنحر عاللىرسالة  8ولك

(وفرادى ) فردا ذردا

(نمنتفكرو )١فى أجعسد

||ذان الازدحام شوش  2ومخلط القول  9ثمتتفكروا 6#فاص مخدصلىالله

بين دى عذاب شديد *#قدامهلانه مبعوث

اين لحن

على صاحرهدو.نظران فاه

نظرالصدق والانصاف
حتى يؤدمما النظار 03/

اكد

9

والمراد نفالسوال كانها<لملتنى

الم#صول ذكره

الفرد

 15كلل

رقى نفسه بعدل و نصفة

وعرض

شكره على عقله

لله أى لاجل الله «ومثنى  #أ6ى انيناثنين ورادفى ؟»أى واحداو اتحدتاتفوكمروا»
أىئنحته واجعافةنظروا وتمحاورواونتفكرو | ففحال مخدصلى اللدعليهدوسل لو | أن
اليصائر
الخواطر ود
ظاكار بو احدةانفعاقيوهاأصيمالق وتذاصتم وهى
عآية
طحومنابةصا)ح#بوكمنمنى أ ال
و عنم من الروية وقّل
اننقوموا الهولدسالمراد.هااقا كل مين ولكنهوالائتصاب 0
و معنىنفرقهم مثنىوفرادى

ان الاجمًا ع مما يشوش

ليهو ساوماه دأماالاثنا
ددعصو
بالهمةفتقوموا لوجداللهخااصاتم تتفكروافىالألج

الا نصاف

فشكرانو عرض كل واحدمنهمًا حضول فكره عق صاحبه للنظراافنهئظن متصادقين
متناصفين لاعيل بهما اتباع الهوى وأما الفرد فبفكر فىنفسه أيضا به_دل ونصفة
ذل راح هذا الرحل حنوناقظ أوخرينا علية كذبا قط.و تدعلتمانعد اشنله |

الاعشساف

د

نأربمقريش عقلاو وزنيحلاواًحدهمذهنا
وساماندون عن بلقدي علم اندم

َ1نمرأياواصدقهرقو لاوازكاهم نفساو أججمهم يمد عليةالرج.الو عودنه واذا
علتم ذلككفاكم ان تطالبوه بآية واذاحاء بها تبين انه نى ذير مبين صادق فها
حاءيه وقبلثم الكلام عندقوله ثمتتقكرواأى فىاءموات والارض فتعلواان خالةه-ا
واحد لاشررك د كر فقال مابصاحبكم مجنة و ان هوالانذير لكم بينيدى
عَذْابِ د  2ف أى على مغالرسالةفوم 0رى»اىجءل 5 0
د درهوعذات)يه خرة وهو اكقوة

( قاو9

وشور

تحاج

التعصب ولااسعم الا نصرة

بموصواا(حيكم)
عملىاتق
إلعى دا صلى الله علية

وس ( منحنة ) حنون
والمعنىثم 2

 0وا تدعاوا

مااصااحبكم ل ن حنه

هوالاندير
عذا شد

0

قه وركر

زان

بين ددى
يد)قدامعذاب

عليه لامبعت ١لىالامتتمربين اند ليطا ب] < راعلى

لانذاربشوله ( قل مسأالتكمم نأجر)على انذارى وبا فى الرسالة(فوولكم )
لتدمشى)ابنيناثنين(وفر ادى)واحداواحدا(ثم ا

 000حنون
 ٠قالااله تعامى(مايصاحيكم )ماشه مله
ينس
| لك

ا

هلكان

زان

عذاب غديد) بومالقيامة انلمتؤمنوا ) ل

 /اهم جد

د صلىاللعهليهوس

ع

2

اللهعل.

ا|أوكاهن اوكا

ل نام

(لاذير)رسول*#وف
وس !-ا

تنكأممجر ) نجل وءؤنة ف(هواكم

( ماسلا1

ال رآن(الاأفكمفترى وال الذين كفزوا ) أى وقالوا والعدول عنه دليل على انكارعأظيم وعغضس شيدد( للق
دم زوا عن الامنانن' عله (١,نهذا)أى!+دق والامعمز شين ) توةعل انه مر

للقرآنأولاسالبوة كله (نلكاك ا

لله معاممع واه يذاهمم عن كتب :بدزسوخاد) أىعمطاننا مشرق مكبة كما
بثتموه على انه بين ظاعر كلعتاأقم
تدرسوا قببراهانعلى حة الشيرك (:وماأ,رسلنا الهم قبلك من نذير ) ولاأ,رسلناالهمنذيرابنِذرهم بالعقاب انل يشركوا
تمتودهم عىلتكذيمم قنوله ( وكدبالذينممنقبلهم )أى وكذبالذين تقدموهم املنام الماضيةوالقرون الخالية
الرسلكاكذبوا(وم افوا (مالمز التاق اوالفقبر وين  4امتشاازيا
5

صصح

ا

عشر ماأوتالاولون
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إلذن كف روا الح لاحاءهم © لام التبولات

والادكه ( ا رسل

ا

وبا اء

لزولاء.رات والاول باءثيار معناه |

وهذا باعتبار لفظه واعا 0 :لهذا الام ر هين د ظااه,#رمخرننه وفىتكر بر,الفءل |

فتكيف
1رك)النمكذبين
1
الآ ولين

دلا

ير وجوج ججبم مح صلوي ]ججح جبجرج جح حبو جار تيت 1:جوواجرجبج لسعو مروبممبسس

ا يو

ب تت 0771.1

افلاافك  #لدم مطابقة مافيه الواقع ه مفترى 6هبامدافتدالىالته انه ب وقال '٠

0

دروا
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 #75آنيناءم ) أى وما بلغ أهل

دن10

الوصل
في

مونلالتمصباردخهة باذلىكارلباتلكبفهرذةا و القمولاااتلكالرادعيظميننماللهاغواترعةجارلبىابقلابثغمنيننفهؤووامتلاقيآونل فيه ومالم]

اهم من :5
اه عل صنة الاشراذ ف وماارسلناالي بلك منمدر  #بدعوهم

ظدر

ْا|ليهءو ندرره م علىركه فقدبان منقبل انلا وحدله ف,ناإنوقع لهم هذه الشيهة وهذا

والوقف يعقوب أىتحن
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0
الك
ا
حا 4 4
62
0
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الموتوالزوال ( والذ.ن
يسعون فآنىاتنا )يكذبون
شد
سل
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عاحاءنه وانهلم برس_ل قط الىاهلقرية مشعير الاةلوالهء؛-لى مقال لرسول لله ا>لللىه عليه وس اهلمكةواتتْروا
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المكسر عقِلاوٌه وغير
عقدلالله سواء فحكم
التأييث :والزانى والزلفة

وعن قوب رفعهما ءدلاى|ل|اضءف و نصبالزاءعلى القسيزاوامصدرلفءله الذى دل

كالقربى وكالةربةومحلها

وأغنياؤها ظٍ اناعا رأسام يهكافرون وقالوا ©يالممنترفين والاغنياء للفقراء الدين

النصسعل المصدراى م 93

رب عقولا 00

والعمل الصا لميوانا أموالا ولاأولادا  وماندن عمذبين * أىانالله قدأحسن

الارض ثانا( الامن آمن

آمنواه تحنأكثر أموالا وأولادا » يمنى لولميكنالله راضيا عادن عليه منالدين

وعل00

الينافىالدنما بالمال والولد فلايعدءنا فىالآقخلرا#نربى بسط الرزق لمنيشاء
وشّدر © يعنى انهتعالى ببسط الرزق ابتلاء واممحانا ولاددل السط عرلضىاالته تعالى

١رانلوا لاقلالاس رئنه اعانه عللمهبهشريهءنى و فاولئكالهمجزاء لضف
الخير وفقهم فىالدين ورثعهم لاصلاح والطاعةوءناءنعياس الاعمنى لكن ومن

الاسنتناء

من َ ف نققربك مم بععى ان

نكثأالنان لاعلون »أىانما كذلك وماأموالكم
وَلاالتضيق ا
ملل أى لكن  69من
ولاأولاد؟باتى تق بك عرند نازانى »أىباق
ا

ان يشاء وشدر (قدر

الاموال ردنا احدذا

الاالمؤمن الصا الذى

ينفقهافى سبل اللهولااولاد
لاقرت احكذاالاءن

شرط حواءه ) فاوائك اهم

 9ءالضف) ولحودناعضافةالمصدر الى المفعول اصله
)دون وق(الوا ) للرسل( تنالى اناد لادا) متكمزومان عمد بين )بد باهذ امعهذه
(اناعاارسلتم بكافروحناح
رمكةخمدعليهاللامقالالله ( قلا (اذدهبسطا 602سعالمال(انيشاء)
الاموال 0

على يهشناء وهو ا

شدر) قت عرلىهينشاءوهو نظرمنه (ولكناً

كثرالناس)أهل مكة(لانعلون )ذلك ولايصدقون

هل( ولاأولامم )كثيرأولام(بائتققر بكعرندنازانى) قري بالدرحات (الاءن
نه ( وماأموالكم الرالت ا
آأمن (باللهو لكن اعانمن آهم ٠ن بالله ) وعلصا 1ا)خالصا فهابينه وببنر يهشربهالىالله (فاوائكا»م حر'٠اءالضءف
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ل,اأاتءاءف ف ول الذين اددتكيرواواق نوهقوّلالذين استضعةوالانالذم
 ١وقال الذناستضءذو !ااسختيكنيروا) ب

اعالطفاهلى
استضعةوامن أولاكلاءيمسشى“بالإواب مخذوف ال
ملا
ستطاثرينقافثم جاىلءيك
سمتآخضر.ذين فمطفاء
كلامهم الاول(بلمكرالائل
واامار) بلمكرع نبالا وااءارفاتسع ؤىااظرف يدراه 1

المثعول.ه واضافة المكرا[

وحاز
أو<عل للهم ونجارهم مااكرين عالاىسناد ال
هاز
اى أ
لىل
ار عبكطرول السلاهة فنهما تى ظننااتكرء  1ال
اذ
(تأموننا أن
لككهفرأبانللدواهلدا) أشباهاوالءنى انالاستكيريناا أتكروا بقولهم ألنصددنا ؟ ان يكونوا
االسلببمفسىكتفرضعفين م الزءالثاتي وااعثسرون  4والبتواشواهم حر  5 411لم عرءيز ازذلكك

ا ول|ذااككمنرناوباالعانتكااخءمررعاملاىلااىسمليوكناقتلدارلاذهيننِاالاأشعتادواإلهىة1
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ا 8
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اضسراهمباضسرابمكانرقالوا
هلااكطاراام تجمدنيتنا

|

علينا رأاه اذتأعئوننا5

3

جى

الله وتمءل له اندادا  ©2والعاطف يعطفه 0

ش دلاهم الاول واضافة المكر الى ااظرف :لى الاتساع وقرى مكر الال باانصب على

لممنك<رةك لناد | 1 .الاتساع وقرى” مكر البلى باانصب على المصدر ومكرالدلى بالتنوين ونصب االارف
©ر الفزان
آبض
وتذا
لالذوكبان جلك ااناحق | ومكر'الانل ادلنكرور . 88وأدسروا الندائة )ا روا الن
الشمرك واتخاذ الانداد [) الندامة دلىااغلال والاضلال واخفاهككل عصناحيه غافة التعمير اواظهروها ذانه
(واسسرواالتدامة)اضمزوا

ملناضداد اذا!»مزة  5للائيات واسابسم قأشكنه يه وحءانا الاغلال فواءدق
ْ ا

اعهير نوعجاشعه واثماراعو اجثبلااه ,هل > زوز
ظه ش
لنات
أواظررواوهوهنالاضداد ||الذءنكفر واكداى فىاع

وهمالظالون فى “ده ||الاماكانوا ا“للونيذاى لاشعلم_ماشءل الاخزاء على اعالهم وتعدية»>زىاماتكمين
ية
ا©
سوها
تترف
 ١معت يشضى اواتزع الخانض  #وماارب_لنافىترية ع نير الا قل«
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ندم

المستكيزون على ضلا أيهم

واضلااهم والأستضعةون
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ْ المعظاماليه ااتكبروالمفاخرة بؤخارف الدنناوالانهما لقااشهوات والاسمانة »نم محظ

علىضلاالهماوتباعهم المضاين ا
الات ااجيم الاعان ل والالذين استضعفوا لذن استكبروا بلمكر الادلل وهار  #أى مكرك8

(وحعانا الالال فىاء | 7فىالاءلى واانمار وقلل ماكلرال واانهار هوطول ااسلامة فىالدئيا وطول الامل فنها
قىهم
عوان)ااى ف
افر
الذينك

| 9اذتأمروننا تأكفنربالته وهل له أندادا #أىهوقول القادة للاتباع ابنداق

حاء بالممع للدلالة على "١واؤعدا كذات بتاحر وهدائنيةاالكنار (نتصير طافة بق
ير وهاوقيل اخفوها وهوءن
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لرو
اكف
ىذين
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 ,ابض 4الداما

والمبوعين ح.ما  هلى>زون الاماكانوا !»»لمون * أىهن الكفر والممادى افلدنما

قرية من ندئر ) نى (الا |  #قوله عزو حل ف وماأرس_لنا فىقرية مننذير الاقال عترفوها » أىرؤساؤها
قالمترفوها ( متتعر وها

(وقالالذين اسستضعفوا) قهروا وهرااسفلة ( للذينا-تكبروا )تعظمواءز الاعازوهمالقادة (بل مكرالايل ( و

والنهار )قولكم ايانا بالللى واانهار (اذتأس وننا)اذ أنعاس(كاونككفر بالله)تمدص اللهعليه وس وااقر آن(و2ء
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دالا
نش
للةو
نلسف
اا
أندادا) اعدالاواشكالا (وأسروا) ارا (الندامة)القادة م
مة

القادةوالسفلة (لا) حين (أ

زاقه
>لأىعن
لنما
ها عا
(غات
)مد عليهاللام والقرآن شول
ور
العذاب وجعلنا الاغلال فىأعناق الذينكفروا ت

ابلوقميامة ( الا ماكانوا اهملون ) الاعاكانوا “لوزوبةولوز فىكفره (.وماأرسلنافقرية )الىأهلقرية (مننذ,

رشول وف( الأثالفترقوهًا )خابر تا وأعنياؤها

“الثقدم اليه بالاستممال ووجه انطباق هذا الجواب عسلؤىالهم الهم سألو ل ذلك وهم متكرونله تعزتنا
بد هادا كاء الجواب على طريق الم_ديد مطاةا لاسؤال  8وا مم مرصدون لومغ احم
ؤمن هذا القرآن ره
نهن(
لوو
ونها(ل الذن كفروا) أىأ وجهل وذ
؛ يستطدون تأخر|عند ولاتقدما عل

يافة والهنة والنارحتى ان جعدوا أنيكؤن القر آنه للموان وا
يأدىهم)اتزل قابللقرآن هأنوكاتبلالقله
ادلعلء-ه من الاعادة للحزاء حقيقة ( ولوترى اذ الظالمون موقوفون)* بوسون( عندرعم برجمع )ببردع(ضهم الى

القول)فىالجدال أخير عنعاقبةأ هم وما اهمفىالآًخرةفةقالارسول الماصلدىعايه وس أوالمخاطي ولوترى
مول الذن
در موقفهم وهم إعاذون طناك اد ا ويتراحءوما ينهم رايت العب الذفالحواب (

4ارؤس والمقسد مين
)ى ( سورة سأ ل
(ا-ذين عقر م١5  4استكيروا أ
تضعقوا) األىانباع لن
ت والاتكار #3وقال الذ.
مطاها الاقصدوه بسؤالهم  0نالامنت

كفروا
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اللقرآنولابالذى بين  8ولاعا تقدمه من! لكتب الدالة على البعث وقيل انكفار
مكة سألوا اهل الكتاب عن رسولالله صلىالله عليه وسيم فاخبرو هم انهم محسدون | (قلالذين اسكبروا لاذين
9وترىاذالظالمون || |-تضعفوا أحنم
نعتهىكتبهم فغضبوأ وقالوا ذلك ولقابلذى بينيديه يومالقرامة وا
موقوفون عندر بهم  #أى ثى هوضع الحاسية  9يرجع بعضهم الى بءض القول »

ودار

1عنانهدى ) أولى الاسم

|قول  89بقول الذين استضعفوا  بقول الاتباع  8للذين || أىننحرفالانكارلان
#محاورون ويتراجعون ا
استكيروا  6للرؤساء ف لولاائتملولااضلالكم وصدكاياناءن اللاكعاننايملؤمنين ه ([.المراد اتكار ان يكونوا
| باتباع الرسول صلىالله عليدوسم لقالالذين استكيروا للذين استضعفوا أعمنصدونا |١همالصادينلهمعنالاعان
000
عنالهدى بعداذجاءم بلكتتم رمين * اتكروا انهمكانوا صادين لهم اعلناعان
9

1

واوا انهم همالذين صدوا انفسهم حيث اعىطوا عنالهدى وآثروا التقليد عليه

عنبومالموت ولاتتأخروزعنه بأنبزادفىآحالهم أو.نقص هنهاهوقالالذينكفرو

بأنفسهمعنهوا وم انوا من
قبل اختارهم ) لعلك 1

حا؟) اماوقت انان

الماوانكانت اذ واذا من
لننؤهن ذا القرآن ولابالذى بينديه © يعنى التوراة والانجيل 0 #
#ناه ولوترى | الظروف|الازمة اظرفية
ياعمد© اذا لظالمون موقوفون عندرهم برحم بعضهم الىبءض القول مع

افليآخرة موقفهم وه:تاذو ن أطراف اللحاورة ويتراجعوتما بينهم لرأيت المجب | لانهقداتسعفىالزمان مالم
© شولالذين استضعفوا #و هم الاتباع « لاذين استكبروا #اوهم القادة والاشراف (( شم فعيره فاضدف الا
لولاأتم لكنا مؤمنين © يعنى أنتممنعقويا عن الاعان بالله سال لين الزمان(بلكثتم محرمين)
|تكددا»أابب انون والكثرا دنين اه وان | كافرينلاختا وايشار؟
ا|لقلالعا

اليدء

لاشواقا

)فار مكة أوجهل بنهشامو أجايه(لننؤمن هذا القرآن (الذىشر أ علءنا
بل الاجلساعة (وقالالذين كفروا ك

4د عليهالسلاء (ولابالذىبين.ديه) قله م نالتوراةوالايجيل والزور وسائرالكتب( ولوترى ) باتمد ( اذالظالمون )

ل رشكونأأوجهل و(تأماوبهقوفون) مبوسون (عندري ),بومالقيامة(برجع بعضهم االىلءقضول )يجيب إعضهم
نماو برد إعضهم ويلعن بعضعم بعضا (بقولالذيناس_تضعفوا )قهر واوهم السفلة (للذذيناستكبروا)تمظموا عنالاعان

اهلمقادة (لولاألنكتنمامؤمنين ) محمد صلىالتهعليه وس رد ( قالالذئ استكيروا )تعظموا ع نالاعان
هم القادة (لاذ.ناستضعفوا) قهرواوهمالسفلة( أن صددناى )صرفنا كم ( عن الهدى )ءنالاعان( بعدانبا )
ديه( بلكتتم حرمين )«شركين قبل عمىء جد عالليسهلام البكم
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(كلا) ردع وأشيه أىارنشعوا عن هذا القولونبواعنضلالك (بلهوالتهالمزيز ) الغالب فلايشاركه أحدوافا
'

)دفبىيره ( وماأرسشلتاكه الاكافةللناس ) الاارسالةعامة أهم خيطة م لامها اذا مملهم فقد
ضير |اشان(+1ل1مكم ت

أنيخرجمهأاأحدهالنجوقزاءلالمثانىوالءشسرون ؛ الزحاح «-ز ١1 4ه ممنىألكافة فىالاغة الاحاطة والء
ارسلناك حامعا للناس فى

الانذار والابلاغ عله
حالامن الكاف والتاء على

هذا لامرالغة كتاء الراوية

والعلامة(بشيرا)بافضل

لمناقر(وندبرا)يااعدلار:ن

اصر(ولكن اكثرالناس

لاعلون)فحملهم حهلهم

علىع الفتك (و شولور و

هذاالوعد)اى القمامةالمشا,
العافىقو أدقللجمعبينثار .ما:

(انكنتم صادقين قل0

م“

معادبوم)المءادظر ف الوعد

معكناناوزمان وهوهنا

الزمان ويدل عليه قراءة

منقرأميعاد يومفابدلمنه
اليوم واماالاضافة ذاضافة

دين كاتقول إعير سانية

-

اساحرون عنهساعة
ولانمسخدموك )١6 لا

عكتكرالتأخرعنهبالاسقهال

قلالله (كلا) حقالم
مخلقوا شيأ( ببلهوالله )

اذالكمز بز) باانقمة
خ(لق

ألنايؤمن له١الحكم (

بق اعتوه د فسأن

3

لايعيدعيره (وماأرسالنا22
امد ( الا كافة ) جاعة
:الناسن ( الانس والجن

(بشيرا)الجنة لمن
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ولايصدكئون
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المحةعليه زميادة فتبكتهم © كلا

ردعاللهممعشناركة بمدابطال المقايسة أ

لإبلهوالله اامزايبزلكيم الموصوف,اافلية وكال!اقدرةوالكمة وهؤلاءالملعقو
مرتوسهةباإذلة متأسة عَدقول النزوالعدزدراس والضعيريته اوللشان © وماارساناك
6لاارسالة عامةلهم مانلكف ذانهااذاعتهم فقدكفتهم انتخرجمنها
 3للثامن  #ا
احد هنهم اوالاحامعالهم فىابللااغ فهىحال من لكاف وااتاء لأميالفة و لاحوزحعلها

حالا منالناسس عاللختار  68نشيرا وذيرا ولكناكثرالتاس :لايعلون  #فمحملهم
و
فتك © وبقولون * منفرط جهلهم © متى هذاالوعد 3
خماعالى
ماه
جه

المبشربه والمنذر عنهاوالموءودشوله مجمع بيننارينا © انكتتم صادقين #يخاطبون

به رسولالله الللىه عليدوس! والمؤمنين  9قلكلم ميعاد يوم  4وعديوماوزمان

وعد واضافته الىاليوم لاتدين ويؤيده اندقرى” نوم على البدل وقرى بوما ياضمار

اعق! هلانساخروق غتساغة

 6# 2اذا فاحأ م وهوجواب تهديد حاء

نأويرزقون وأراديذلك أنبرحم ا طأ المظيمفاق الششركاء باله ف كلا»
 2عنمذههم والمعفجإزشعوا فامملابحاقونولابرزقون  9بل هواللهالمز يز
سي بهوالحكم »  3فىتدبيرخلقهفأنىيكوزله شربك ملك #قواه
اع
رال
لق
عونجل ا وماأّرسلتا دك الا كافة للناس » أى للناسكلهمعاهة أحرغر وأسودهم

بعهىم وحميوقبلارسالةعامةلهم لانهااذاثعات فقدكفتهم امنرج منهاأأحد( قى ©
نجابر بنعبدالله قالقال رسولالله اصلىله عليدوس! أعطيت سا لمسطهن أحجد
هن الا ساءكك  0عب مسيرةشهر وجعاتلىالارض مهدا وطهورا فايعا
3

رحلمنا  1دركته الصلاةفايصل واعلتاك اغنام ول
احل
لمن
حد قبلى وأعطتة
الشقاعة 25

لىقومه خاصةو بعت الىالناسعامةءفى الحديث سان الفضائل الت

خلصله به تابينائجدا اصللىه عليهوس زدسوائرالاسسياء وانهذءالخجسة لمتكن لاحد
ا
منكان قبله منالانبياء وفيه اختصاصه بالرسالة العامة لكافة الاق الانس
والْمن وكان النىقبله بربعث أشوم

جبع الخلق وهذة

اول 51

عتت ,رسالة سنا ذلى اللهعليه
فاجر

در جه خص مادون سائر الاساء عليهوعاءيمأفضل الصلاة

والسلام وقيل فىمعئىكافة أىكاذا تكفهم عاه ,عليه من الكفر فتكون الهاء للمبااغة
رار ولكن كثأرالناس
© بشيرا *أىمنآم 000أ انكف ان
لاملون ويقولون متىهذا الوعد انكتتم صادقين » يعنى ابلوقميامة ل قل لكرمعاد
5بوملانستأخرون ععتةساعة ولادسستوون  3معئاه لانتقدمون ع 1لىبوءالقيامة وقيل
 (١من

)كفار ا

النارات؟أغرنه( ولك.ا تقانا للدل 0

(متىهذاالو عد)يادالذى تعد نا ( انكتم صادقين

( 0

عارن) ذلك ( عن 6
كنت

هن ن الصادقينان

بعدالموت (قل)اه .ياد (لكمميعادبوم)ميقات بومنومالقيامة(لاتستأخر وزعنه ساعة) بعدالا<لى (ولاتستقا -ون)

بعث

اكن لعيل جد
والأوايكمالى هدى أُوقيض-لال هين و)ميناء.وان أجد الفرشين من الوحدرن ورن ل
ان

عن الهددئو الضّلال5 :

قال 1ن جو طبه قدأنضغك

 5مداهفه
دنا الى كل م نكم م نم والل ١
م:
م نالعيلوء الم

لهدى ودن هو فىالغرلال
داحي.كوفىدر <ه ات اسم منالنقربر دلالةغير خئرة على دنهو هناافرشين عالى
لبينولكن التعروضن

ل 0

إداخدين عل الهدى والضلال

5

ٍْ

ل الى الفرض

-

الاح

د

قولك

للكاذسةاق

 --لان عادت !3لهدى

ددن

-ذبه

بين 6-5رق

وذواف

سور عر 1 3 "1

هى وان احد الفرشمنمدن
لل عد أو انيسن ك إ

ان

لعل فسن_-نواد

!_ ١نركخبهجيثغاإء والضال

١

8

التوحد بالرؤق:والقّدرة الذاتة بالعادة والمشركنه الاد السازل قاد المراتب| .
ا الامكامة لعلى  0الامن من الهدى والغلال ا :لواذخ وهوبعدمانقدم من الت | (أقنتلولجاهنسئلون
دكن

ع أجرمنا والانلعا

| البلبغالدال علىهن
هو على الهدى وهن هو فقالضلال ابلغمن| تضرم لابه فىصورة

تعملون ) هذا أدل فى

 1الانصاف المسكت الخدم المشاغت ,و نظيووقولخسان
ٍ

الانصافهن

| ححوه والستلفكت ٠ فدسركما وبري الفداء
وقالانه علىالاف وفداظر واءتلاف

ا

الحرفينلانالهادى

كن صعدمئارا

وبتطلع علدهااوركت <واداركضه حيث إشاء والشال  6ند0
ا

١

3

2

فيهلايبرى شيا أوع.وس

مظر الاشياء

١

فىظلام ع نك

3

الاطبين
حرام الى
أسدد الا

05

:

والعمل الىاغخاطمل وهو

ولانسثل عاتعملون « هذا ادل فالانصاف وابلغفقالا<يات حدثشاسنذالا<رام

 7ذه هكشور لهم

إلىالهم والعمل الاىنخاط.ينفوق ؛لجمع يننا راك ومالقيامة 0 #.تابالق يه |

ظ حكوبفصل إن يدنغل الحقين الجنةوالمبطلين الثار ب بعاتم الام الفيصل
7

الاول حيث

<لورعنه عطور
| ذوهو م

فى«طرورة لايستطيع ان تفصى منها© فل لاتسئلون عااحرمنا

| اقضا!المنغلقة هٍِالعليم * عاشبى ١نشدىه «نلااررووىالذين ل 0

فىظلاملاررى
'

نارينا) بوءالقيامة ( ثم

م)حك ( بننابالحق )
الدزرولات

بلاج 71ل 0 /

4

لأرى بأى حصفْةقاوهم بالله فىاتقاق العبادة وهو ا 1عن شيتهم بمدالزام | الفتاح) الا ؟ ( المليم)
 0 0قلأروىالذين

هو نااوايا؟اعلىهدئ أوفىضلال مين #ممناهم|'نو أتمعلىاًمس واحدبل احدالفر شين
ريقالشك
مهتدوالاً رضالوهةالسء عل طُّ

١

 ١قو لالقاانا
ن
 1أا علىالهدى وه ٠

1

لي

ع
خاافه فىضلال

طمداجما
بلعل حهةالاازا  8والانصاف 5ى

| بالله(شركاء)فىالعيادة ممه

.02كاذب فالذىّصلى الله عليهوسإومن أسعة

فكدهم من عير أن تصرح

1موه ولدت له

أسلقتم)أى أ تتموهم (به)

 3 :سكا

كديبو ملل نت

يري

دان

ومعى

الفداء

| اماقالشركاناته وأن
ا

ْ وقل أوعء ]الوا و ا

0
توله

وكان

بهة العلل هدى وانكم انى لل مين يقل لان_ثلون عا

3

0#

ْ أحرمنا» أىلانقاخذون.ه  9ولانسئلعا تعملون  #أى مالنكفروالتكذيبوقيل | يطلعهمعلى حالةالاشراك.ه
| أراديالاحرام الصغائر والزلات التىلاخلومنا مؤمن ويالعمل الكفر والمعاصى العظام
00 ١قل

مع تاريما ِ يع

عومالقااه وم 3

ال
ت؟)ربعل
كناواي
ت[(وا
>
قلأروى  6أعلوق ْ هدى أوفىضلال مبين )

أى شَدى و بحم  9بددئاربااحق6 

أىبااعدلف وهواافتاح' #أىالقاذى  8العليم  4أى عا قضى

« الذين لقم # +أبالله ف شركاء 4أىالاصنامااتىأشركوهاموك 3

فىرزق الله سواء وشال

ده:

هل

دلا

انلا ممعثؤيرمنين
وا

لعلى

هدى اوايا ؟يأأدلمكة فيضلال ( قا و خا ١؟ مس ِ مينفكثروخ ينقد ومؤخر فالىكلام (قل )لهم
جمعبيننا ر)يبناوم
يلسف ( قل
ةا
)اذنننينسائ(لعاتتملون)ق؟ لفركثمةنسم بعد ذلك آ
لاد (لاتستلون عاأحرننوالا
)ضى١ بننابالخق)بالعدل (وهوالفتاح ) القاضى بلمدّعا ن(العليم) بالحكم(قل)يا#دلاهل مكة (أزوق
القيامة (ثميفم ش

 ٠الذيناللة:نمبه) أشرك نم ده(شركاء)  1اهةماذاخلقوا

زع
فلة
الاذن وفزع شاى أى التدتعالى والتفز ياعالزا
ن ارراحين

0

للشفاعة

والشفعاء

ارماك

وحتى غاية لمافهم منان ثمه اننظارا للاذن وتوقفا و شْ

هل لذنن لهم أولايؤذن لهمكانه فل 3ريصون

لاو

وتوقءون

ملا فزعين دى

اذا ن

الشرينة بعضهم بعضا حؤز ١١ 5ه ( ماذاقالر بكمالوا )قال(الحق)

أىالقول الىوهوالاذن
| للاذن ىأ3ربصون

وحن
ى

حي اخكناف

ادرواراللتفوع لهمبالاذن
و 12ل
الةزعءن قا

بالشفاعة منارتغى (وهو
وشل التمير الول ك 2وقد شدم ذكرهم كوي 1

العلى الكبير ) ذوالعاو

|نعاص ويعقوت

8

على البثاء

]ا | للفاعل و رقى”"رى” فرفرغغ اىناىقنتى االلووحجلل ممفننر فغرغ الزاد اذا فنىنى #9قالوا ©©قالبعضضههممللببععضض

ف ماذا قال ربكم فى الشفاعة هو قالوا اق * قالوا قال القول اق وهو الاذن
أنيتكلمذاللكوم الاباذله بالشفاعة لمنارتضى وهرالمؤمنون وقرى” بالرفم اىعقوله الحق  8وهوالملى الكبير»
 5وأنيشفع الالمنارتضى

ْ ذوالعلو والكبرياء 0

ملك اونى ان تكلم ذلك البوم الاباذنه #وةل ممن رذةكم م

السعوات والارض «4بريدله تقرير قوله لاعلكون وهقل الله  4اذلا<دواب سواه
وفمه اشعار بذهم ان كن اوطعوا ىاو اب عوافة الالزام هم مقروننه هلو بهم

السءواتوالارضةلالله)

 85بانشررهم واه
حارام
من يرزقكم مأ م

كشف الفزع و أخرج عن قلومم قبلهم الماذتكد وشسكة لك من عشية تصد مم

بان شولى

الاحابة والاقرار

عندسماع كلام اللهئعا1لى وخ)عنأن عل برةوا

5-0

وسلم وال ١ذاقضى

ألله الاحس ىق الما ضربت

كال عنه انالنى صلى اللهعليه

الملا 2

با<نمتها ناذا 2ع

عن قلو م

شوله برزقكمالله وذلك

#ةالواماذاقال ربكم قالوا #الذى قال حقو هو العل الكيير» وللترمدىاذاتك

[للاإفان باهممقرونءه

الله افاسىماة أمس! ضربت اللاتكةيا جما ضعالقوله كأأنه ساسإة على صفوانفاذافزع

عو الااني رعا أنوا

علنوس ,قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحقوهو العلل الكبيرقال الترمذى حديث
ق

انبتكاموابهلانمم انتفوهوا

حسن خع«.قوله 7ضعا جم خاضع وهو المنقاد ملي

بإزالله رازقهم لزمهم

ا

ان شاللهم لاالتكعيدون

والصفوان الحجر الاماس

ر
عك|
سات ساصلة
و
هاوجا حم أول ال
مسع_ ود رذى الله عددده قال اذا تكلماللب

و

00
2

أتفيصءةونذلا.ززالون0

يل 000عنيم

هن برزقكم وتؤتروزعليه
ملناهدر على ارزق

 .الاحرامن الصلية بعضها عل بءعض و 8

عون حرا منقنام م

تت

الفترة نين عيتبى وعد علدهماالضلاة والشلام جاسمائة ستداوسترائةلمتسع اعلملائكة
وأحسه أشنوللهم بعد
الالزام والالجاماأذى ان
لاه
,باصوت وحىفلمابعث الله مدا صلى التهعليهدوس! كلمجبريلبالر عل
لله عليهوس عند أهل
ادال ص
لبمزد عال#ىرارهم إدتأ .عليه وس فلا سمءت الملاكة ظنوا الباالساعةلان مم
لميتقاصرعنه
الموات هن اشراط  7-0تماءمعوا خُوذا منقدامالساعة فلا انحدر حبريل

( قاوا) يمنىالملاكةلجبريل
ومن معدمن الملاتكة (ماذا

قباكلمر)يا<بريل (قالوا)
يعنى حبريل وهنمعه دن

الملائكة (الحق ) القرآن
و(هواامل ) أعلىكل |

حعل ع,

كا وكشف عنهم فبرفعون رؤسهم وشول بعضهم لبءض ماذاقال |

الواحىعلى الكبيروةيل الموصوفون  3لماكو
ربكم قالواقال ارقهيدونىا
عندنزولالموتقالت الملانكة لهم ماذاةا! 0مث الدنما
قل ترك كوا زعء
نقلوم

لاقامة الجعةعلهم قالوا الحق ناقرواءه حينم ينفعه الاة,رادوهواامل الكراء ذواذار

والكبرياءةةولهعن ؤ حل قل من زبقركمم

ن السعوات والار ص ن #يعنى المطروالتيات

«وقل#الله يع انلمشولواانرازقناهو اللدق ا نتانرازةك

زالكير”) أ رسكل ( قل )امد لكفارمكة(منمينرزالفكسموات)
فانأحابوك وقالواالتهوالا زققلالله ) برذقكم

هوالله

(نا ©
(ض)باتبات وا
اولاملطرار

رق قومك (ادعوا الذين زعم مندوزالله ) أى زع"مو

0
ومفاعل مما
الاول |الصوير الرا

الهة دن دو نالله فالمغعول
لوصول يصلته

|للىه الموصول و حَددفك كاحدف فىقوله أهذااالذى بعث الله رن
ال

والمفمولالثاى انهه وحدف لانهموصوف صفتهمن دون الله والموصوف نحوز حدئدو اقامة الصفة مقامه اذاكان
مفهومافاذامفءو لازع محدوذفانبسبميل متافين فاللمعدى ادعوا الذبمن عملداعو هم من

و«ميقوه ,باسمه وااعموًا اعرد

دون الله م نالاصتام والملا 623

مانتظرون |ها تدم أجاب عنهم
و
 00اليه تارعاش اناما .ك

بشوله(لا علكونمثقالذرة)ءمخنير علا 96١ 5

أوشرأونفع أوضر(فى ( دورةسيأ ) السموات ولافى الارض

والزثتان متا خيتان  #9قل #للمشركين لو ادعوا الذين زعم © اىزعتموهم] اهة
وهما مفعولا زعم حدف الاول اطول الموصول بصلته ,والثانى اتام صفته وحى من | ومالهم فىهدن النسين
0-5

5

3

2

:

5

دونالله عقامه ولاتجوز انيكون هومفعوله الشانى لانه لالم هع الشميركلاما ولا |

6

نا 0

2

ا

7

( 200
كَْ

ا

ةالاقى ولاق
كى
هن ف

ملب نفع ١الملك(وماله)تمالى(منهم)
لاعلكون لانهم لابزعونه ف مندونالله 6ك والمعنى ادعوهم فا مك نج
اودفع ضر لعلهم تبون لكمانصم دءوا؟ ثم اجاب عنهم 1

للرات' آملنهتهم (منظهير) من

وانه لانقبل المكادرة فقال « لاعلكون مثقال ذرة ه خهْنير اوشر و فىالمعوان ١عوينيميندعلى دير خلقه
بريدانمم على هذه الصفة

ولا فىالارض »* فىاس ماوذكرهها للعموم العرفى اولان آلهتهم بعضها سماوية

 00و33ات ه 0يم اولان  0: 60-0 0 5ام
لا
عاوية وارضية واجلة استئناف لببانحالهم ل ومالهم فيهما من شرك من شركة ١ و 6
من [العوز فكرفك 5

ل

لاخلقا ولاملكاطظ وماله منهم من ظهير» يعبنه علىتديير هامما  9ولا تنفم 1

عنده  64فلاينفعهم شفاعتهم أيضاكابزعوناذلاتنفع الشفاعة عنداللهطالالمناذناء»»

عق

وكماق
يات ا دك ال عاتم 85ازد »*وقر أ انوع,وى وكرة ال

00 1

بضم الهمزة هو حتىاذا فزع عنقاوبهم #غايةلمفهوم الكلام منانثمه توتفاوانتظارا

7
:
فىةولك مامذناازيد لعمرو

لان اخ

اذذله ان يشفع اواذن انيشفعله لعلو شانه ولم ينبذتلك واللام اعللاىول كلدم فى أ أىأذنله الله بن الامن

وقل حفيظ عمنى حافظ  #قوله تعالى © قل #أىقل اعد لكفار مكة  9ادعوا  /أى لاحل وهةا 2
الذين زعتم© أىام آةلطهؤمندونالته» والممنى ادعوهم لكدفوا عتكر الضرالذى

|نزل

|

فسن الجوعوات سال اده 7

لقو لهممؤلاءشفعاؤٌ ناعند

اوري عروضيا

ومااهم #أى للالهة 8فيهما» |
الموات ولافىالارض #يعنىمن خيروشر ونفعوضضره و

أىفىال-ءوات والارض هومنشرك أى منشركة «ومالهفه أى الله ونم |
أىمعنالالهة © من ظهير © عوين  8ولاتنفع الشفاعة عنده الالمنأذنله ا |
نااذلله لد فىالشفاعة قااء تكذسا للكفار حيث تالواهؤلاء فشاو ناعندالله |

وقيل>وزأنيكون الممنى الالمن أذناللهفىانيشفعلهد حتىاذافز ععن قلوبيم#معناه
قل )اعد لكفار 0

 6وى
ملع(ادعواالذين زعم ( عبدتم(مدندون ' الله

الاالاعش

(حتقى اذ افزع

عن قلومم )أ كد
ااى*زع ء ن 3و ب الشافعين
والمشفوع لوم نكليةشكام

هارب المزة فىاطلاى

نو خاظنوزا١ ,
محبيوك وكانواء 9 .ون 77

لملامكة قالاللهله إلاعلكون الاشدرورنان شفع وك((مثقالذرة )وزنذرة١ 2 005ت( ممافى |!-هوات( :ولا ىالارض
لامافىالارض

م )الملاتكة) فنهما)فىخاق |اسىوات
(وماا>+

والار ض(هن كام رك

روا
مع الله

(منظهير )مءنعون فى خلق ال-ءوات والارض (ولاتنف الشفاعة)ولاتشفع| ملاتّكة(إعقده)بوامل 0
:

رسيت

مر ب
وى الىسد صلى اللهعلءةدوسا فسعءت الملائكة كلا
بيل بالج
ج ر
شكلم الله
اللاتّكةحي

١ 03رك

0

3

نأذزله)بالشفاعة
عخر وامغشيا
وتعالىف

عليهمن هيبكةلامللفكهان|وكذلك (احذتافزع) كط وجل (عن قلبمو)الو ف ح نيامحدرعاييرجبريلفرفهوارؤسهم

ادم لاس نكلة مضيروباشولون ذهيوا أبدى نا وشرق) رع سافليةق غسانبالشام واغارسثرب وجذام بهامةا
0

0
لعى|]*.

ا

ا

5

لاسي| 2

00
ولكل مؤمن كنالأعانلدان

0
أووجده صادنًا

حى نان

عبرهمم أ صدق فىظنه

5فىذلك #ه
 0شاموامر سرب وجز'أمم تهامةوالازد بعمان  1ن

آري©ات لكل صبار © ء,
لاذك
فه

 0يد فعلهم
(فاتبسوه)ا

 1ر  5#عل اىنعم

ولقد صدق

عليهم ابلس ظئه  3أ ىصدق فىظنه اوصدق بظ٠. ظنه مكل كك حهدك
5

واصعوه

فليا

ومجوز

الى

ان بيعدى الفعل اله طفسه  8-3وصدق

آدم وقال المؤمنين بقوله

وعدء لآنه نوع من الول وشدده

ععى حقق ظنه اووحده صادقا وقرئ”' حضب ابلس وري 11

(الافرا منااؤمنين )

وحجدء ظنهصادقا والعفف عءى قال له ظنه الصدق

لقلهملاله الىالكفار

والعففك عل الادال وذلك

ولانحدا كثرهم شكارين |

'اماظنه للحن

الكوفون

ادا

ا

0

دين يله اعهواءهم وترفعهما

رأف انهما كهم فىالشهوات

أ

اودى
ه7و

بيهم نمالشهوة والغضباوسمع
آدم عن رأف اباهمآدم ضيف العزماوما ركفب

(داكانله عيملايس

ثها وسفك
منالملائكة أتحمل  7ع اسهالف

الدماء فقال الاضلنهم ولاغوينهز#إفاسعوه

الافرسًا م نالمؤمنين  6الارقا همالمؤمنون لم.تبعوه وتقليلهمبالاضافة الىالكفار
امو

0

فاكازلهعليهم كه |
| اوالا فربا من فريقاتلمبؤمعنيونهلفمىالءصيان واهلرلخلصون وم
ٍ علىالمتبعين عل من سلطان كيتسلط واسشلاء بالوسوسة والاستنواء و الالنعإمنيؤمن

(الالتعر )موحودا ماعلتاء

ا بالآخرة منهو منها فىشك ا#لاليتعاق علنا تدعاكلقا يترتب عليه الجزاء اولتقيز

مدد وماو التغير علىالمعلوم :

ا ودن من الخالاواوومن

لاعلى الع ( من يؤمن

بالآخرة تمنهومنها فى
شك

ورك

١

||
ا

حصولم:

دن قدر اعانة واكك

00

م نقد ر ضلذله

علقهمبالغةوفى نظم الصلدينككتة لاتق 7اكع ىكل شى” حفكل محافظ

| كلالتفريق قيللماغىقت قراهم تغرقوا فىالبلاد ذاماغسان فلةوا بالشام ومس الازد

عل كل 225

المدمة

حفظ) عافظ عليه وتعيل

جلق الخزعة بالعراق  9انفىذلك
عرو بنغعاص وهوح د الاوس  5و
وأهلكناهم 0

مهلك

( انفذلك ) عافملنابهم

(لآيات)لعلاماتوعبرات
) لكل صبار ( على الطاعة

أ

لآآيات © أىلعبرا ودلالات © لكل صبار  5أى عن المعاصى  #8شكور  6أىلته على

نتمدقيل المؤمن صابر علىالبلاء شاكر للنعهاء وقدل المؤمناذأعط ,.شكر واذااتل
فلقدد دعقلمم ابلس
| صبر  6قوله وعنجل و
التاس 1

 :ور ا

ههفأسعوه الاذر ا

دل عا 00
-

من المؤمنين  9 #لان عساس

على

رخى الله عَمِما بعى

ا

ار 0

قوله ل

أاءؤدنين كلهم لام مإشعوه ل

00 8
ولاتعصونه وا(لابن قنده

ا

ا0

ظندقوله(ذامعوه)فى الكفر

الافرا منالؤمنين ) | اعرذ

المحصية الافرسًا طائفة |
|

|

ذيل ووم
عن اللمو

نا0

النطر  8وانظار دائله و١ل لاعوينهم ولاضامم

ا

ماسقنا واقتهدة المقالة 1زماقاله وميم واعاقالهظنا قلااتدءوه واطادك صدق

م مأظنة فهم وكا لاخلت نأنهلمإسلل علطم سمامعاو اك رمم
4م
عليه

جاةالمؤٌ منينو قال اسعوء

تدعوون

الدن وف5لىهوخاص

مووُمنين الذن طبعون اللده ْ

عزاوناعاق علليهيسم منساطان 5

نى
مةامن
وآخر
يؤمنهبال

سوط

اعاهوعدم

ومنادم

فنعر هن |
تسليطنا اياء اعليال

غك  #أىلنرىوعيزالمؤمن مالنكافر وأرادالعوهقوع
ع

5ااظ) زر اذاكان تعلوما عَنله لانهعالمال بث #إوريك

8

ك
كالش حدف ل

 #أىرقب

|

0

(ليهم)على آ(دممنساطان) ري دقل 2
ألفاالذين يدخلون الجنةبلاحساب ولاعذاب(وماكذل ) ذا ع
منقدرة ما أحرزالاك 73الاقدر مأ
ه

لاسر

تزف بورك )اعد ريا
00

ترى وكيز

تف
) 21من عنا
م

ن باليدعث بعدلمارت
القدم |نيؤه ع

أعالهم(حفيظ ( 0

(وحملنابينهم) بن سارو
متوا صلة

يرى

اافرى الى را ثافيها )بالتوسعةعلى أهلهافى!! 2:والمناه وه

بعضهاه ن بءضص

عليهم وهى 1

لتقارما ف

طهر  5عيبن الناظرنأو ظاهرة لاسا بلة 1

لاف وسيعما دقر بك

لاه (قرى ظا ه ر
هن

تبعدعن

ا الىالعام (وقدر نافيهاالسير)أى <ءا  8هدهالقرى

ابلهملسافرفى قريةو.روح ففأخرى جز 78١1 5

نعم

بدواو
أتى ا نافيها  6بالتوسعة عل اىهلهاوهى قرى الشامار
اين
ىوب
رهم
قبين
للنا
9او#جم
0

اولا

اود
ا

خاءالسبيله89وقدر
اشر لا

لكهم

لهم أسيانه 5كا بم أعسوا

ادى فىقربد وببيت الرائٌفىقريةالىانساغ4
ايلثنغدل
فايلهسايريه ح
]| على ارادةالقول بلساناال والمقال#8ايالىواياما 6#مشتئىتم مرن ايل ونهار مسآمنين »#
.

على مة_دار

عه

الىان بلغالشام ( سورةسياً ا (سيروا فما) وقلنا لهم
3

ظاهر متو اصلةيظهر بعضهالبءضاورا ؟لطر

لكهمحتى 'لق

دلك

ٌ

لامتاف الامن فيهابا<تلاف الاوقاتاوسيروا آمنينوانطالت مدةسفرك فمهااوسيروا

81آمنين)
(الى

عر

فيها أ شم

للويان شثم بالنهار
| فيها ليالى اعارك وايامهالاتلقون فيها الاالامن فقالوارينا باعدبين اسفارناه اشروا ١١ ال

| النعمة وهلوا العافي ةكبنىاسرائيل فسألوااللهدان مل بينه وبينالشامهفاوز لتطاولوا | فانالامن فيها لامختلف
! فيها علىالفقراء 2
ا

الوك ل ونراذوة الازواد فاحابهمالله بمريب القرى | باختلاف الا وقات أى

ان كثير وابوعرو وهشام بعك ويعقوب رمنا بالرفع باعد يافظط اكير ْ

5
عا

علىأنه ثشكرئ  0ليمك سؤره  :افراطا افلىترقية وعدم 2

ا داويثة 9قراءة من  08ما عداو يعد علىالنداء واسنادالفعل الىينطو امراقن4».
حرث 7

النعية ول يعتدوابها  0تاناعم اتاد نث  3محمد الناس دبنميا

وذعرب هثلة.ةولون شرقوا ادى سأ وحن قناهمكلمزق 69ففر قناهمغاية التفريق

 ١يحسناته ولايكافاً بسيئانه و وجعلناينهم وبين القرى التى باركنا فيها  6أىبالماء
-

2

م

ذاه

5

والشور وهى ثرى الشام #وقرى ظاهرة © اىمتواصلةتظهراائاسة

م

من الاولىلقريها

ان ممرهم هانلعِن الىالشام كوا إستون شراية  6-0بالشر
| هنها قكبل

سيروافيها آمنين لاتخافون
عدواولا<وعاولاءطشا
01
و انتطاوا

ظ
ؤ

ي
وك
حبم
ص
ج
صند
مس
ر
س
ج
ستات
8
>
ا
و
م
ح
و
س
ا
ج
ح
م
تع

وامدت أيإمالو(افلقىالوا
ريتاباعد ناسنارنا)قالو |

يالنها كانت يسدة قدان

|

علىنحاببناو نر فىالعمارات
98فاحر

فىالدواب

رالا محتادوك آلى جل ذاذ عون سيا إلىا| شاموقيل كانت قراهم أرهة الاق" والاسياب بطروا النعمة
ىلشاء وقدرنا فيها السير»#أىقدرناسيرهم
تيه جضلةن سنال ا
|
وملوا العافية ام الكد
ببنهذهالقرى فكان سبرهم فىالغدو والرواح علىقدرنصف بومفاذاساروا نصف
د و ور
بوم دساف المارية ذات:هاء ]وتمان فيان مابين المن واج 3ك اجررا»

ا أىوقلنالهم سيروا وفيهالالىوأياما» أىفىأى وقت شللمفآمنين» أى لاتكافون
]| عدواولا<وعا ولاعطث اللو امه#واستموا الراحةوطءوا ولىيصيروا عاللىعافية
فقالوالوكانت <نانما أرعذما هى كان

دياه الشتهمها وطاء واالكدو التعب فالاسفار

«إفقالوا رينا بعدبين أسفار نا وقرى” باعدبين أسفارَ.ناأى اخدّل مثا وبينالشام
مفاوز

وفلوات

اثر كب فنها الرواحل وتازود

الازواد لما عر ذلك ل

ؤ

ويوا) عاوااوما (أنفسهم
زظ
بممدرتك
ءا اه أحاديث) ت

3
الناس

حجن يكم وتحون

من

2

0

3

) وثر قناع م شراةا

الله أيهم

الاحابة 71وظلموا ألف ير كهأىنالمط,روالطغ.ان  1 2ناه أحاديث »وىعوا 0

الهو6

جعلنابينهم)

بين أعل دآ(وبين )أل

وحددهن البلاد
ل31زق#أعفرقناهم5فىكل و
لوونبأمسعمووكشأنهم لإوملتاه ب :
اعلاهةاحد ب
ي
لي ا
ي

الماءوالقمر يعنى الاردمراط

قرى ظام اه

) الى 7-5إلىلم

فنها)

(وقد,رانأقما القرى (|اسير ( علىقدر املق ولاىلميدت

(سيروافيها ) سافروا فنها (لالىوأياما آمنين )املنجوع والءطش والاصوص فاقلالاانهبمباءبعد ذلك اشكروانعمة ربكم
لثلا يأخذهاءملكأذ انعمةالاولى ( فقالوارينا )يارءا ( باعدبين اسفارنا ) مسيرنا (ول ولاأئقهم)بالكفروالثسرك

وتركواشكر (ذفسكءاناهم أحاديث )ل نمنبعسادها(لوصمزنةاهم)فرقناهم افلبىلدان (كل ممزق ) هفرق

 0بدتناه

أزّدو اجالكلام كقولموحزاء سيد

تين ) وتسعية البدلحتتين 0
م ) المذكورتين حت(

سيئة مثلها(ذواتىأ كخلط)الاكل البهثرقل وخفف وهوقراءة نافع ومى والخط شرالاراك وقب لكل شجرذ
شوك (وائلوثشى منسدر_ذل ) الاثل تصريشيه الطرفاء أعظم مند 0عوداوو<ه منلون الاكل وطوت

عروان أصلهذواتىأ (الجكزءلالثانىوالئسرون 4أكل خبط ذف «-زده4١ه- المضاف وأقيمالمضاف اليه مقامه
روك الا كل اك

(١

وندلناهم محتتيهم حنتينذوانى الخد كر بشعفانالخمطكل نبت اخذطمامن

كانهقل دواع كل بشع |
ووحه أبىعروان 85

-

١

فاو واقمالمكاد
ادى
ط تح
ح
لخ
ارةوق اللاراكاوكل شع لراشوكلهوالتقدير كل اكل

اليدمقامه فىكونه بدلااوعطفسانهوقرأ ابوعرواكل بطبالاضافة«وقرأ الخرميان

ادي البرروهو | بمحفيف أكل  8لوت مسندر قليل #مءطوذان علىاكل لاعلى بط فانالاثئل
مرالاراك اكذاانغضا | عوالطرفاء ولاثكرادءوةر أبالضت عطفا عجلنىتين ووصف السدربالقلة فانجناءوهو /

فكانهةءلذواى ي ”ربروالاثل) النيق ممايطيب اكله ولذلك يغرس فىالبساتين وتسهة البدل جنتين للمشاكلةوالمكم
ِالسدر «٠عطوفانعل | فو ذلك <زبناهم عاكفروا بكفرانهما لنعمة اوبكفرم ,بالرسل اذروى اله بعثالمم
ألكالعلى جط لانالاثئل |
ع
0
2
0
0
3
|
لاأكلله وعن الحسن
وهل حازى عثل مافعانا بهم الا البايخ 3الخفران اوالكفر  58ودرا جزة والكساق
افكذبوهم وقدم
يف
كاه عمس سا

المفعولللتعظم لاللخخصيص

ل السدر انما كرءاما || و#ءقوب وحفص تحجازى بالنون والكفور بالنصب

.

دلوا لانريكون فانىان

 9وهل نجازىالاالكغور»#

أ

ا

1

م

(ذلكجز ا  55غروا) ا اسمى انداد فنقسالسد من أسفله فغرق الماء < :انيم واخرب ارضهم وقالوهب ١

فرجة بين

ا زيناهم ذاشبكفرهر ا رأوائها بزعءون وتحدون فعايم انالذى رب سدم ا
رول

 00ن الت ريق أقلت ْ1
ا| رينن ال االاررببعوطاواعندعنهتدهااههرة فلساحأاجءاءززمامنانماأرادالتدهاللهتعالى 01م
يد
_ا
ا
ع

ياحلازاىالكفور) كونى

كرون

ر 1لى هرة دهن تل كالهرا 5
اء كبي 6

ؤار 6 6

١

 1102اساحاث

عنباالهرة فدخات فالقرخة" ألى اكانت عندهنا قذائلت ىالمذولحفرت |720٠

عَيْدأبى بكر وهل نحازى ٌْ

اعت

ا

وه 00

ايل

دلك فلاحاء السل .وحدخللا

ود

خلمنه

جىى اقتلم ا

إلا الكذور غير عم يعى
السدةوؤاصي

وهل ب  321ميك فنذ]

الازاء الامن كفرالنعمة
رشك  -أو كفربالله

ا عق

حى

الماء م
صاروا

3

مثالا ع الى رب

شولون

ذهوا

أبذى ساو شرةوا

قبلهو شع رالاراك وثكره اليزير وقيل كل نأبتأخذ طعمامن المرارة حتى لاعكن
كل هو
وى

 6ار

هالل له فسوة

الضبع على صورة

الخشمياش

عاما وول
5

قمع

أيادق سيافدذلك

|قعوالهلى فارسلنا عليهم سيل العرموبيدلناهم محنتىم حتتين ذوانى أكل خبط »* )أ
ت
 1كله فهو خط

انكان

علا أموالهم  0قينا

مان هل فغرقواوضةوا
ن
ودئن جوم

كل

المعاقية وق هم

0ص
ابة لكن المرادا ا
الانا
ودوااءةابوعوالدهاك

١

ا

0

حررك

ا

قدل ههو

الطرفاء

و

ل

بشيه

الارناء الاانه

ا

1

ا

|ْ

معظ
ا
وكره

.

صر

3

أْ

نه ف وشى منمن س_در قيلسلا ©اهوو شم“حر معروف لمتفمعع نبواوراعرةقه ففىا ساالاغسل |
لنيق

ولميكن السد :رالذى ندلوه

مم شامع به 3ك كان سار

ى
ااالأنصم لقِ ع
ابر ١ي

كانوافى الفترةالتى ببنعسى ظقلكان شرالقوممن شخيمرار فصيره الله من شر ال رباعالهموهوقولهتعالى «وذلك |
ومحدعليهما السلام

ْ  3زبناهم عاكف رواي#اى ذلك 0

الماء ( وبدلناهم يحنتيهم ) بك 08

حتذَآء كثرم م لإوهل يحازى الاالكفور ١ 3

اا 'لفورلله فىنعمه قابللمؤمن يحزى ولاتجازى يحزى |

عر طأزالهز وآثل ) طرفاء (وشى منسدر قليل ) منشحر ( محستاته 61
اللتينهلكتا 00-اقاكل قط )

قليل القر كثير الوك( ذلك جز ناهم,
تحازى )نءاةب(الاالكذور)ا المره .

(فعراوا) باللهوبنعمته ( وهل
) أى الذى أصابم عقوبةلهمعاقبناهم ك

الها وكل واحدة من الباعتين فىتققارماوتضامها كانم-اجحنةوا حدةٌ ما تكون بساتين الملادالعاعسة اك

 11جل مممعن عينمسكنه وثعاله( كلوامن رزقر بكرو1

ستان كل

اله)حكايةماقاللهم  5الله المعوتوق اليهمأولماقالهم

لكان الاو همأحقاءبان يقال حتير 66١ كه اهمذلك ولماامسهم لك( سورسا) ١اتبعوهقوله(بلدةطيةورب
ط#االام7ت7تب7ت

 070وب©؟بب9ب7بتإب؟؟ٍ ؟ت797ا73722ي“؟” 79 9؟6لال_اا

722707

رحل هنهم عن عين 0

ا

2ش

2

|

0

ا ه»]ى]ؤلت

وعن ثعاله ف كلوا منرزق ربكم واشكرواله  4حكاية

لماقاللهم “بيهم اولسان الال اودلالة بكاامنوا احقاء بان شال لهمذلك © بلدةطبية

عفور )أى اده 1
القىفيهارزقكم بلدةطببة
وربكمالذىرزقكم وطلاب

ورب غفور  :#استثناف لادلالة على موحب الشكر اىهذه البلدة التى فيها رزقكم
ره «وقرى” الكل
يطاشتكمن
بلدةطببة وربكمالذىرزقكم وطلب شكرع ربغفور فر
بالنصب على المدحقيلكانت اخصب البلاد واطببهالم يكن فيهاعاهة ولاهامةهؤذاءرضوا»
اعلنشكر وقذارسلنا عليهمسيلا لعرم 6#سايللام العرم اى الصعب منعرم الرجل

شكرم رت

عفور شن

شدكرء قالاءنعياسكانت

سبا على؟لاث فراءحم من
ذه
التأ
نتو ف
فهو عارم وعىم اذاشرس خلقه وصعب اوالمطر الشُديد اوالرذ اضاف الهيالسيل | مسدا
ترج المراة وعلى واهها
| لانه تقب عليهم سكر! ضربت اهم بلقدس فحقنت بدماءالتمجروتركت فيهثقاءلى مقدار
ماحتاجون اليه اوالمسناة التى عقدت سكرا على اندجم عرمة وهىالْحارة المركومة
| وقدل اسم وادحاء السبل هنقيله وكان ذلك بين عيسى وكهد عليهما الصلاة وااسلام

بين تلك الشعمر فيعتل'

به الجنتان  9كلوا * أى قبل لهمكلوا  9منرزق ربكم  64أى من ثمار البنتين
ل  6ال حمل مكتلها غل رادها ور يا سلنتين فمتق المكتل هن انوزاع

من القروطييها ليس قمها

المكتل مما ساقط فيه

بعوض ولاذباب ولابرعوث

| الفواكدمن غيرانس دهاشيا ف واشكرواله  4أىعلى مار زقكم من النعمة

ولاعقرب ولاحيةو منعر

اأررضب وهى سيأبلدةطبية فسعة ليست بسخة وقل
ماى
| وعاوا بطاعته© بلدةطيبة ##

بها من الغرباء عوت

ْ لميكن برى فبىلدمم بعوضة ولاذباب ولابرغوث ولاحية ولاءقرب وكانالرجل
| عر لدم وفى ثيابهالقمل فهوت القمل هن طريبالهواء  ورب غفور * #قال
وهب اى ودبكم إنشكرء على مارزقكم رت عفؤران 0

عندعو أنبيائهم فكذ نوهم

قوأه عنْوح<-ل

وقالوامانءرفلله علمنا “#مة

سمنبافدعوهم الىالله تعالى وذكروهم
لةلعلهثال
| لاع ضوا» قالوه ثبلأراسئ ا
| نعمه علم ,وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا مانعرف لله علينا زعمة فقولوا لربكم
أ فلحيس هذه التعمة عنا ان استطاع فذلك اعىاضهم © فارسانا عليهمسايللعرم 4
| العرمالذى لايطاق قبلكان ماءأجرأرسله اللدتعالى عليهم من حيث شاء وقياللعرم

مل)
رسي
عيهم
لاعا
ارسلن
(فا

أى المطر الشديدأوالعرم
اسم الوادى أوعواار<

السكر الذى ميس الماء وقيل العرم الوادى قالابن عباس ووهبوغيرهما كان
لهم سد شه
|]

.

3

باقدس وذلك اممكانوا قحلون
5

.٠

.

4

70

على ماء واد6م فاعرات بوادهم ا
5

702

2

٠.

فسدنالدعر والقارين1آ+ياينو<ءات لهم ثلاثة أ واب بعضها قوق بءض ولت دوله

|| بركةخدمةوجعات فمااتى عشر رحا علىعدة الهارهم يونا اذااحتا<وا الىالماء

قله

١

اذى نقب عليهمالسكر
لماطنوا س_لطالته عليهم
الحرذفئقيه من أسفله

لهمالانبياء ( كلوامنرزق
ربكم ( من فضل ربكم2

| منوراءالسدفامستبالباب الاعلى ففتم لجرىماؤءالى البركة فكانوا يسقونمنالباب ١ القاروالنءم (واشكرواله)
| الاعلى نثاملمثانى ثامهثنالث الاسفل فلابنفد الماء حتى بثوب الماء منالسنةالمقبلة
لك فبقوابعدها مدةفاما طغوا وكفر واساط اللهعليهم <رذا
ا فكانت تتسعه بينهم عذلى

بالتوحيدز بأدة طبة)هده

بإدةطبية لست إسعة(ورب

| قفور )لمن آمنءهوناب( فأعضوا )اعلانعانواحابةالرس لولم يسكروا بذلك ف(أرسلنا) سلطنا( عليهم سيل العرم )
 0سيل الوادى فأحلك ماكان لهممنالبساتينواابيوت والنعيموعير ذلك

3

والعرم وادىالعن شالله وادى انحر وكان قه

نحسون الماءفقالوادى ذلك وكان لها ثلاثة أبواب إعضهأ أسئل من عض فهادم التمتلك المسناةوأهلكهمبذاك

ملك ودواءن ثلاثعشرة

لاربع هضين من 5

(ادر

و

 5اعدف
ا ون

ار اتوي

حمر وه

د واتداناء بيتالمقدس

فى 1

تال أنْحر اوكرت للق وأ" 1

حيزه 001

أذ

روى أن أفرردون حاء

الحن لوكانوا  1ن ااغس مالنثوا ؤىالعذا ب وذلك ان داود أسس بدت المقدس

سا كرساظطاءا ربا

فىهوطع فسطاط هوسى عليدااصلاة وااسلامفات داودق يل عامه فوصىبه الوسليان

الاسدان ساقه فكسراها
فليحسراحدبعدهانيدنو

صرف
!نللس
)دكا
منه (لق
بتاويل المىوبعدمه أبو
عرو ناويل القبيله (فى
مم)جزة وحفص مسكلم

واستعمل ان فده فلثم بعداذدنا احله فاعابه فاراد انيجمى علي مونه ليتوه
قدعاهم فنوا عليه شر

روحه

وهو تت

لك يعر فوا وقت

ليس 55

راي

موده فوضعواالارضة

على ذلك ووحدوه

فقام حل

اسعصاهفقبض

عاعا فبق كذيك حتى | كامها الار ضّة خرثم ثممواعنه وارادوا

قدمات

على العصا وا كلت وما واملة مقدارا

متكاسنة وكان عره دا

سوا

وجسين مركدة وملك وهو

ابن

ثلاث عشرة سنة واء-:دا عارة بدت الأقدس لاربع مضين من ملك  00لقدكان

على وخاف وهو «وضمع
سكناهم

وهو بلدهم

وأرضه التىكانوامقوينؤيها
بالعن أومسك نكل واحد
م غيره-م 700

((لاة ) اسم
(جتتان),دلمن 11
يرهم تدأعذو ف شدير .
ال  5حمان ومءنى

 2جما أيةأهألنهما 1
را

ن شكراللهساموم

ع

 30رالا 7

س 0شحجب

 0عرب بن خطان ومنع الصرف عنه ابن كدر

واب عرو لانه صارا سم القبية وعناءن ؟كثير قلب همزنه الفاولعلهااخرحه بينبين
 2يؤده الرراوى كماوحب 3وفىساكمم» فىمواضع سكناهم وهى ان شاللها
5

يما وبين صاعاء

فَث
مسيرة ثلا

«وثر اسمن 8وحقفص

بالافر اد والفجالاق

بالكسر جلا على ماشد هن القياس #المسعجد والمطااع  4 3اك

ا
علىوجود الصانع المْختار وانه قادر على مايشاء مر:

زا

الجية از للحن

والمسى' معاضدة لابرهان الس_ابق كا فىقصتى داود وسلهان  #حنتان #بدل
من آية اوخبرمحذوف وتقديره الآآية حنتان«وقرئباانصب عل المدحوالمراد جاعتان

منالبساتين  8عن عين وشعال  #جاعة عن عين بلده وجاعة عنشهالمكل واحدة
منها فىتقاربها وتضاشهاك نها حنةواحدة او بستاناكل

اللتعهمةليعتبرواو١ 0
وديا الى ماناوا
م
عليدمن الكفر وغطالنع
كك للانس امملايعلون ااغيب لاجمكاترا
وقيلفىممنى الآ يدانهدظهر  -ان و
انلوكانوا يعاون الفيبماابثوا فالىتعب وااشقاء مسر بن لسلهان وهومت ويظنونه
ا ا تان ذلك أنبعل نانملا بعلوانلغيب لكانامنوا 2

 1حعلهما التاع غافيه

اهنه
سالل
حدرة
اى ق
وةعل
دال

ووجوب شكرء(عنعين

وشعال )أراد جا عتين

من البساتين جاعة عن
عين بلدهم وا خرئ عن
ا

بعك ذلك

قدشبهواعل الاذنذلك ذكرلاألهتار  3أنسليان هلك واهءونثلاث عشرة سنة
وبقفىالملك مدةأر مينسلة رع

ويابدت المقدس لاربع سن مصرنه من ملك

عنكن و بمنسي المرادى قاللا +ل

سا 0ل قال ر حليارسولالله مان رض

وتونى وهوان ثلاث وخسين 6هقولدعزوجل ف لقدكان لسبأ فىمسكنهم آية يه
أوامرأة اال ليس بارض ولااسأةولكته ر<ل ولدعشرة اليه در نهمستة
وتشاءم منهم ة فةاماالذين تشاءمو| فم 1وجذام وغسان وعاملة وأماالذين/مامنوا

فالازدوالاشعردون وجير وكندة ومذحم واغار فقال رجل يارسولالله وما امار
وال الذين مهمجعونحيلة  1رحه |أتز مدى  0زيادةو
5قأل حدايث «حدس:.ن عس يب

0

 8ب 60ا

قرتلابمأهواءناث

بن إعررب

بن #طان

00
مك مما ى عا

اررض الع 5ن  2أىدلالة١ 

سا كنم فانم

( آبة ) علامة( حنتان)

يسمانا2ر00عنءين )عين

قنتان #أى بستانانء #وعن:مين و شعال 
على وحدا:اوقدر ,ريثمفسرالا ب.يذفعا ل تغالىه <

أمعنعينا!وادىومالدوقيلعءنعين من أناهماوشاله وم ل كانأهم وادقدأسأطت

و7
ال ) ثمال الطريق-وكان ثلاث عششرة قرية  1ين  1إلى ثلاثة عفر بساتقال ش
وطرثيقم(
ال

وء نابنعياس

 4دنا

الله ع «نيشكر على أحوالة كلهاو 0

زح

ك 1و حك عن دأودعليهالسلامانه ح
 1ان

م آل

شاعات الامَل والئها 0

0ثميصلى(ف!ا  0-1؟ه
داود قا

قضينا

١ هه

يشكرعلالشكروةل من برى عدرزه

اد ف 161

عليه الموت)

ساعة م نااساءات الا

سه ورةس.ا0 0

كح

00

اذن(مادلهم (

ىالنو الداود (على
١

|
علاداالءشكر هليهكاد  0اه زاوقاته وموذلك كر حتدلان” توف:رقه
الأشكر انحم1ة ,تسد شكرا آخرلا الى :نهايةولذلك قل الشكور هن برى تمزه عن | 5المارضوةه الوادهايةرالداورسةض)تأقاىل
1
8
ساع ]ره
 1ا 2لتكرو ١ع
ولا قضيئا عليهالموت  3اىعلى :سثيان ذو مادليم على دونه © مادلادن

١

ا

لواسرفة والارض فعلها

| وقبل آله  2الادابة الارض  #اى الارضة اضيفت الى فعلها وقرى بفتم الراء | فاضفتالبه قال أرضت
 1اهو تارانلشةمن وعلما شال أرط

1

ا

]|

القوادح الاسشتان

أكلة تالت

[ككل؟

الارضة انقشية ارضافارضت

0 0

 7عع

2

00

ا

ارضامئل
ات

كت

البعير اذا

(ااخضية أرضا اا(1
ا الارضة(تا كل هلد أنه)

طردته الامباتطردي,ا»ءوةقرى” بم الم ولقيف الممزة قليا وددفا على عير قئاس اذ | والعصا تسعى منسأة لاله
القناس اخرا<مابين بين ومتساءته عل مقءالة كيضاءة ا ل"“ساءنة ا لك | سأماأى يطرد وهنساته
عضاء هشتفا من سنأة القومن وفنه انان كاف قسة وقسة  99قلاخ رتبينت امن © |ا ب هذى وأنوع,رو

اتن بد التباس الاعسعايهم ف ان لوكانوا يلون الغيبمالبثوافىالمذابالمبين * |
عل

انهملوكانووايعلون الغيبكابزعونلعلوامونهحيثًا وقع يفلميوا بعده

لاخر) س_قطسليان

الجن

اا

9وله
شك التعمق  #ق
تعال«فلاقضيناعلياهلموت64أىعل سليان قااللعلاءكانأأكلهم علاينابء 0

0لذيب
“توه لقادي اق يت"اك لل العداسنن ةراشن 0والشهر ر .والشهر5نخ وأقلئة( ]| 2:لأنالوهكانوا باون ا
ذلكوأ

كترفيد

ل

فيه ومعةطعامه

قد

وشرابه

اه

المرة

لذن ماتقما

مالبثوا) يعدموت سليان

وكانسدب

ذلك اكنهان لاتصيع بوما الا وقدابتت فىخراءه بيت المقدس شرة لفسهامااسمك

]| (فىالعذاب المهين)وروى

فتقول كذا وكذا فقول لاىشى” خلقت فتقول لكذاوكذا فيص بها فتقطع ذانكانت ] .ان داودعليهالسلامأسس
|| اغرس ما ره
ا ماأنت قالت

مّالمقدسقى موطع
وانكنت لدواء كتت ذلك حدى نيثت اظأروبة فقال لها | ماء ت

اشروية قالو لاىشى” يتقالت اراب مورك

 ٠الله لزنه ئ ا

وعرسهافى حائط ا
وكانت

رات

والسلعان ماكان

أنت الى  41وحهك هاذى وخراب بيت المقدسثم تزعها

ن#برالانس
أله

ألىالكن مونى حدى آمالانس ان ال نلايعلمونالغيب

م يعلمون
١

وقام يصلى علىعادنه متكا

0ع

العيب ا با ويعلمسون

عل 0

كات

اا

ماق 5لك

ممدخل

وكان للع زاك

٠.

آ

قَّ

روج الىالناس

كات

5

ع

3-5

قل 4 15

فوصى

| نه الى سلوانانلاشمساطين
 :بأعامهلايق 00

عر وس2 

سالربهأن:تجمى عاممدونه

كوى

هن بين بادك ومن خلفه فكان امن عماون تلك الاعا ل الهااقة التى كانوا يعملون

حرا سلوان وبنظروناليهو>س.ون انهدجى ولاشكروناحتياسه عن

ْ قسطاطهومى عليهالسلام

|

حى

يفرعوامنه ولتيال

ا دعواهم

الغيب وكانعر

5نا و جسين سدة
سليئان د
لطول صلانه وانقطاعه قلذلك

كيو

دأون روك مونه حولا كاماذث دى > ا

الا ضرةعصاسلهان كخر ميا فعلموا عو نه قالاءن عباس فشّكرت انالارضة فهم
ا

بالماء والطين قَّ حي

ارط

يءنىالارضة

5
الى.

لوكانوا لغلون

02

2

كشب

فذلك

قوله تعالى 1 2

العارى
امبسانة  3قال

عق

0

2

فل حر ست

ت
ات

عه
ادن وأة:

حاا
(الادابةالارض) الارضة( ]0ص

) 5و ا

10

قاعا فى ,رانستةزما 7
ا١ 

أنه) عجهه أمو شال عرلزنه( فإ  -ر

تين للانس اناك  0ن الغمب ( انلوكانوابعاون 0
 :ذلك يظن الانس انالحن »اون

قضيئنا عليه ) على سلهان
(اللوت) كا ن سلعانميا

يهم على هو  55الاداية

فىالعدذاب المهين  6ل ا
مالثوا 9

 5م
0

ُ لؤدى 6

الك زر (فا

على مونه ) موت سلوان
)وقمسليان(

تبينتان)

فىالعذاب المهين)الشديدمن العملبالسرةوكانقيل

مساكنوه(ام
أن الصيءك

ل ) أى

صورالسباع وااطيور وروى المعلوا له أسدين فىاسفل كرسيه وانسرن كوه ذاذا أرا

إه
الاسدا ن

سط

 4دراعنهها

م ا كالان والعشروق

١-1 6١

هه

ان

واذا عد خآله ال

أوعاتيل”١

| ا
| ومساكن .شر اشةسعيتبالآنهياذب عنهإونحارب علا دٍِوتماثيل

"

ةكئالملا ءايبنالاو ىلع تادابعلانماوداتْعاامسانلااهاريل اودعبف ممدابعوحت ةمرحو|[

التصاوبر شرع عدد روى امم علوا إداسدن فىاسفل كرسيه ونسرين فوقه ذاذا ||

وم اعاض ياكس قلكان
يقعمد علاطفتنة أاف

ا اراد يصع

راس_يات (أأكات 5-5

ول اها ياقنة

لى

عن الفض_ل وشكرا
مقو لاله أهحال أى
شاكر يأ واشكروا 0
مرخ حيث

شك ا -ذأ

ان العمثل
ع

مفعول

نه يعتى انا #مخرنا لكر
ك سماون
ال ن

ِ1دُم
لك أ ش

فاعلواأتم 77ان
انيد عانلشكر تقال

د

مات الود

(وقليل هن عبادى )
بكرن

الناء جره

واعلزه

بقعها(الشكور ) المتوفر
الخد

الياذل

وسعدقية قد شعل

نه قلية

على ١داء

واسانهءوجوار
لد

حكرا بواؤق حكه فأوته وسأل لله تعالى ملكالاابخلىاحد مرخ بعدءفاًوسهوسأل الله
1

0 35

فرغهمن بنمهيدانكيانة كد لاشهزه الاالصلاة فبدالاأ +رجدين

 1لدنه  355جه النسانى ولغيراكات 0

ربهثلانا فاعطاء اتنتين 753

.

وقلناله م
شكرا)أىارجواأءف
البلادو أسا!لواربكمالعافية

الشككر ل او

يِ ناا تعلى الآناقى لإتول عن لعظييا  0اعلوا الد اودشكرا #؛

ب عور ف

(اغلواة ل داود

لان اعلو فد مد

ا

| يلقل لهم وشّكرا تصب علىالءلة اى اعاواله واعبدوء شكرا أوالمصدر لان |
| التملله شكرأوالوصهله أوالحال اوالمفعول.ه #9وقليل منعبادءىالشكور5#المتوفرة

( :وقدور

الاناقى لاتنزلءم ا لض :

يط لاسا ١

راسيات
وقدور ر

قى الو ص_ل اللاقون بغير

| كتفاءيا كرغ

8ن
فا
جتهما
واجتم
١ذله ذراعهماواذا قعداظله الندسران ب
ابةبة |1
دغال
لت ال
افا
 1الكاررجعحايةءنالجبايةهى مكنالص

لا

رجل كالموابى فاىلوصل
والوقممك ويءقو بو
سهل وافق أنو عرو

١ #0

رحو
ل

أتيكون عا

بت

ادس

المدمة وهدم

ألثالثة وذكر نحوهقولهلانهز

على مانا سلوا نن عليه!إصاذ

المسهور 6

أى لاشهضه الاالصلاة قالوافر

والسلام

6

ماقيه من الدهب والقضة ار

كدر 3

3

ألزالم الجواهر وجله

الودارملكدبلاعراق وى الشياطينلسلهان بالهنقصور اوحصو ناعجببةمن الدخرع#وةوله
ع زوحل شوعاعامل

أى ويعملونلهعامل أى صورامن نخاس ورخاموزحاج قل كانوا

يصوروزسباع والطور وغيرهاء لقكانوايصوروندوراملائكةوالاساءوالصاين
قالمساحد ليراها | لياس قيزردادوا عبادة دل حتمل أن انخاذ الصوركان ماحا قَّ

!

شريعتهم وهذا اجوز ان مختلف فبهالشرائع لانه لد منالامور التبعمة افلىعقل
كالقتل والظم والكدرت وتحوه ١ا تماتقج 0الشرائع قل علوا اماد ن 0
 7سمه ونسرن فوقه واذا أراد أنلصدادك إلطلك أدهالآمنذا ارذراعيهما
أظله الندمرا نَ اخدييا

0وقدل عالو اله الطوا رس

ن والجور على د رحات
والعقا 3

سر زه و تورف ارستهلم مهاية من راد الدتومته وو دقا نر »#أىقصاع
ىك

ا

د

لبَى نحى

فهالماء أى تيع شل كان شود على المفتة

نهنا © وقدور راسيات

واذا حا

كا واب 6
الول

الف

اى اتات علىأثا ذا لا نحرك ولادنزل

شكرايه

عنأما":ناهعاظمهن وكان؛صعداليها بالسلالموكانت باليمن وأعاءا 0

وأقىلنا بال دباطودااععةلواالشهتمالى  0غلعتاقل الزاد من الدآوة اتن
ول داود وسلوئان واهل يه قال تأبكالناق كان00

ا
5

لله عليهالصلا3والسلام

ساعات الا ولالتهار على اهله فإاتك:بال ساغة عق دل ل
داود

 9وقليل
1أم يصلى 3
ف

حداءتقادا

 7الاةلكارالسنوا اللعياد0
اعررك(و قدوررا 25
ص الايل ل ت

ظ

الآ وانسان 17

اك كبك العامل
“من عبادى الشكور )أ

بطاعق

رالمما 77010ديمعلمثالهم (وحفانكا لآواب )  0-0را:-:6
سارف

هافر

جل اعد اآل داوة)فى سلوان

شلككرم أنتمتعليكم (وقليلهن عبادى الشكور)من
) 2اها
ب نعمت عللكمقولاعلوا علاخيرا حتى تؤدوا ذ

3

ااسورةد

0
هحرطت

ا واسا :الدعين! اقطر 4اماس

امن2

1

نا

نبوع انادف نالشوعء

بع مه

:

ا

مهم عااص نأه د
ن طاعةسلعان »و قرئ”* بزع  2نْ ازاعه

اأسعير  3عَذاكَ اللاحرة  0يعملوناه ماإشاء دن 0

34تأيامما سيل الماء

:

5

ٍ وكان لقابلسيلهذانوب

ع_0

0ل

قد عة أوتجلةمن متدأ وخر ف
 3باذنر نه©يامسه  3ددن بزع *نهم كن اعسنا

 83وس 0

5

 1أسالدوكان سيلالتفنهر

0

ولذلكتمادعيناوكان ذلك بالِناف8و
نهن
ه نامل بي
#ني#ديعهطف علىالرخ ومن
 1 ١ال

التماسوهو الصف رو لكنه

ٌ1

 3دقه منعداب

ا

430قصورا حصيئة

ومع_اوءين

ما(١لاله ) ومءارق

ا
ا اصتبدى
“ن عمل

) م9

1

 2وأسلنالهعينالقطر #أى أذبنالدءين التماسوال أهل 013

ردت

5

اس
أدعين| لعى]

ثلائهأيام بلاليين كبارلىماه وكان بأرض امن ولاق سالالنقماس كألان
لداود الخديد  00وه نالكن

ا

4

من يعملى بين دنه باذن وه

2

ان

قال ان

ْ

ع :لك

5

0غ ومن ذلك

1

00
0:

١

بت

المقدس

أث2
سلان

على بذك ولكن ابن لك ١أملكة يعدك موه

5لجمع ان

1

و كسحم علهم الاعال

ب|الرخامو الصفائح وحملهااثنى ا ريضاوا

أ الذهب و الفضةمن

0

وتطالض

7

نارفن

”عا

أعام

لا 3يعمل
ع[]

|

1

000

0

ا تعالى م 0

 0هن يعمل
وخر نا3لهمن!ن(

1

9

بين ديه )بالتمحرةمن اابثيان
.

و اهر وتقب اليواقتت واللآلىفبنى المتعود بالرخام الارض والاصفر والاخضر
ا وعده
|الك

اهاطين إلدىاور الصاءًأت
ء واامواةءتُْ
2

تلك رض

ل

ليماالذواه- 00منةوقصص
و سط

بومئد بت أمهىاده

ايلة البدر فلافرغ منه جع الماحار

ا

د

1
ا
1

عنرسولالله اصللله عليهوسع انسليان

:

3

5

ا

عرد الله عر

 .نالعاص

داود لماى 65

0

-

3

1

/ا ع أعسنا)هلذت اعسأنأء

قمر
ع

علهم أنهشادئله اع  0و اركل حى

١

1

0

وغير ذلك (باذنر نه)بأمس
ي ععلص
وزغ)
ره زود ب

دك

5

ور

0

7

ف يكر
ك
هارش

المسحورفكان بضتوىف الظلمة

اشراسل وأ

 ١فيه خااص اه واد ذلكالءوم عددا روى

الفيروز3ج-
ج4

أحرثاله (عين در 1

| اه

كاك الا كان وتصييره_ا الواحا واصلاح تلك

 05يتن

ىو داهبفىبوم(و اسلناله
ل به ما

وهم ني
ما مهبالمسكوالعنبروالطيبمن اما كنها فالى مبنذ
شلك
ى” كثيرلانص.ها لاالله
5

لد س7يشاءمن

عاريت) أهت اجدأو

سيطا من الا سباط |

١

س سلوان
زاغ عن م

 5رار

دي | وأعسب 8المدة

ملرنبهضا
زل على ك

مر

علية الا دم  ,دمر دك خيرية

رج الجواهروااءواقيت والدرالصافىءناماكما

وأحسهم0

ع ا كت

1
1

| فى ع من بناء المدنة ذا فى لناء المسهور قو جه اانشماطين فر قاهنه.من لسع رج
معادمهما ومنهممن

كان
رةهولقي

معذ مااك لدم 9

2

واضمحاف 3-3ليا  3عا مك الغلاالاةواا سمأاام ع

وااشاطين

ل

ازله اليه

العامة

ا

(نذقه 5نعذاب البعغير )

2

مساحك وقلهى الاشة

ف

ل

دن طاعة ساوان

0

 6ودوك مه

ارك ان والكباطين فيتحصيل الرخاموااءا
 92من

نَ 5

5

م أهماءععنطا ع ساوياءنء ضيربه يدلك

ع

به اأسلام
وق داء فغانة
 ١بلك قلبو

.اهما
احة

؛
| مان

ا م (ءأنعسنا ) الذى

كار لذ ابليمتتادمر

داود عليه الصلةةه وا لسالام

عحر 1ن2ا 71دد .
ن
و#خ

ا

الشمرشة المصونة ع نالاتدال وكان م
ا

-

 6و  001من عدل

طاعة لنياذن »
قوه من عذاب السعير #هقيلهذا فى الآ +رةوة لق الدنما وذلكان

اا س
اأرشمةوالقتصور وات

2

عوط

7-0

بدنه باذن ريه ( ب صأر دله

ومنيزغ» أى يعدل لإمنهم  من اللبن عن أنعاسه أى الذى انامدسبه من
السوط ضر بوه ادركد #يعماوناء مالكاء دن ار 0

١

|

ظا

#خرالته امنلسليان عليد الصلاة و السلام  6م بطا عته فايأ هم َ

النّهتعالى كليم ملكا ده سوط من نار فُنزاغ

القط3,

بى الله عذهما

اللدعن |

وشالع ,نمس سلاأن! ندقه

منعذابالمي )القود
ق ااثارو شالكان نضر بهم

ل

ف لع

|

ملاك؟ مودهن

حيريبي
يص
بط
بلبص
ي
ب
يل
يا
ب
ي
يل
ا1لن
ي
2
ب1
2* 3با

أدماشناء 0

يع

ارل(” براك ١
و

ا

عات )سك

الفخامة(و ألنالهاخديد)و حملناءله ار
ده تقوة |1

لىمن
ق بده ا ود

)أنء

عل

نْل فهسده كيف يشاءهنغير نار و لاضرب عطرقة وقدل لان اله
وأناع ا

أعاءوم

لكك نالسبو ع وعؤاوا10

ابغات ) دراو او ]د

من ادها اوكان بيع الدرععبار بعك 01لاعل فيه وعبالهو:ت:صدق عالى|افتراءوقيل كان رج تك افبا 1010

١٠١ ع#لهمدفة.ض اللهإه ملكافى صورة ادى

نفسه وشول لهممانقولون م ال,زءالثاىوالشرون ١فىداود فنثنوا
 2شاذ مسلته

غالء عادنه فقالفقال ١
لالش إ
0
0

ا

م

ا

فىبده كالتبهع
ع يصرفهكيف يشا

من غبر أجاء وطرةق بالانتداي شونههؤان امل د©اعس نأهاناعلوان هفرت 1
رطعم عال

1

م.ن

 2سا بغات  #در و واسءات  +وقرى

خوالماك  73عند ذلك
3
ربه

الدرة

 0 3كدر

:ق لسع ا نحسث باساب

بهعن بدتالمال فعافءعلهصنعة

 00واعلو ناها» الكمير فيهإداود عليه السلام د

لدر وع(وقدرنى السرد) | فاحاز بك علكة  89و1لام

لانحعل المساميردقاقافتقلق

ا

8-0

ع

6

0
<)

ع

||اذم

©

:

أوكالعين يعمل

املك

 4حريها

ل

1

.

3

معد

5
0

ع
مايشاء م 5

00
ارو

بى اسر ال كانه,اد د

أن  ,رح

دطر 7

ألى الثاس

 0ا ناذا ولع اننانا

د

عدااع رخل عو

ا

الف

ثظارآه داود تقدم اليه ا

2و شواو  5حيرا فض الندله ملعا قصورة

اا لالملك لالجل

ول سد

ذلك

ان 1اودعليه

1

 4 6هدم |اليهوسأله ء,رار

على 2عادنه دا

0

رقع '
اللرخ
أى ور اله الرع«وقرأ اوكبرا

بدءكالهم ١
يد فى
داوالذالهامحدبد أ يدتىكان اللهد
أوةتورانععدالله8 :لى سدم | مالقنشط ل ن

فكنو  8علية

وجاد 0

ا  0-00-ص ْ ش

| بالغداة مسيرة شهر وبالعدى كذلك «وقرى غدوم! ورو<ما

ولاعلاظانتقصم الاق و

 -- 3و
5ح
5رفع اار

#سأقير ها ولا وملها دقانا

اى ولسلهان الرعمسممرة وثرى' الرياح 00عدوها شور رمم 8

السردشمع الدروع (واعلوا) |
امير إداودوأهله(صالك)

عاتعملون بصير) ذاجازب؟

حاتهما

ل قدر

1 1

ا الفط يق ور لدعمل تكنسهرة وي بده قوله وأانداله الحمديد 0

سيب له مايستغى

كالما هم اقبول (أى

صا بغات وهواول هن ادها

00
1

 0وتدر قَّ ا

1

هولولااخصاة فيدفراعداود عليهالصلاةوالسلام

ل ماهى ياعبدالته قال انه يأكللطم عاله هن بدت المال قال فتنيه لذلك |١
ذلكألوقا
وس اللهتعالى أن سديإه سباستغى نه عن نيت الال فيتقوت نهويطع
م

عباله فالان

ذللك
اللهإه الخديد ٠رعلهءصنعةادررؤع أيه  05من٠ دها وكارك و

صفاح كل
ا7
وا
جب
7٠

0 0

مج 0

المكان  1-درع  2بع #ة لاف فأكل متها ود

عباله وتصدى فنها علىالفقراء 1

والمسا كين وقدصع71الحديث أنرسولانته صف اللهعليدوس] قالكان داود علداللام |
لزنا كل الامدعل بده أن

السابغات  #4أى د روعاكوامل

ا

و

فالارض ق! كانبا كل بومدرعا © وقد,د اند يقالن ىقفىاس الد
0
ن 0 0ظٍّ
:
1
5
 0ولا ءا ل اذا  0دقا :

3

دىئ

0
(وأنا))لمنا

يد) عمل همأأنشاء كادعمل بالطيربن(ان اع!لسابةات)الدمد اه اغا 5ل

:

المسوار فى لق ل يالكعا.ر1ود 0مه و  -رج دو لاتداله قمرعة (واغلوا! لكا )خالصازاى عانعماوءن)هن اخليروالشن
رالرح 0
زورلعاز
(بصير ) عالم )

 -تان الرع عدو 00

؛قاررعطيهار احعامن 0
 ١ورواحهااشير ر) ت

دح
|
أل ن

مدقن

عليها و2

مسيرة شير

3:

لىاصطثر مسيرة شير 0
ام

 00 3زمهجءلاكاجمماقاءتةرضنلاناولوض,ماتلبعمدم نالاسناد الحازى لان البعمد صفة ا
ا
:لض
لالأ
جذاب
اعدع
دنة
أفزيرواإلى مابينمأناديّ
خملوقهم هن السعاءوالارضان نشأ نف يهم ) 0,علكاري ابلقياءوالناء
(الارض او نسقط )!اةثلبااثلءاءكو فى غيرءادم اتوله أذترىعءل اللمكذيالاءعليهممكسفا)

0

“كنا حفص (م النعاء ).ى أعوافر ينظروا الىسعاء ولارض وانما حيعًا كانووأغام.مايهوخلفهم معمطتان

ان ينفذوااتهنن ااقطفارلا
حر 5] 024511ه
م ووانخكرجوععااههممففييهد ((سسوروةرستباسًا) 4هن ملكوت عل

١

|
ان سف
عالن” م أد
ضض |
7انلانعداءووااللرار
اندبيهسمووماخشللفقيىمه
كىمااببيليان
اال
روا
فير
ىزقى ل أأفز
دااللححااز
ااد
1ى الساسن
0عل
الضلال يه
م الارض دك

سك

َ,

أن تا

ف

على كال يدر الله نايك

سقط

داك كبرع ايعاحونه ممايدل
ن السواء  34ى
علمم كسقا ه ٠

فيه ازاحة انا لمم الاحياء حى

حعلوه افتراءوه ,زْوًا

عا  65م

تكذمر

الا يات 8101

-

محال ارام هر الستعياء والارض ولم

ومديدا لها واللىن أعذا را

أهر اشد حلقا امهى م ٠ن خلقنا واناان

00

بات بعدظبور النشات»و 9أ

ا
افرع

0

 2ها

وعاحاءه كانءعل قارون
واصحاب الانجيهزانففذلك)

اوسقط علومكن

ىلك #النظر0
ل له وفك -فاباتحر كهؤؤانف ذ

النظر

و سوطط بالياء

كسان ا وسف

الى[البوايةوالار ضّ

والفكر قسهمااوما تدلان

هماومايدلان عليه

|  8لآية »* لدلالة 9ف لكلعبد هنيب 54راجعالى رده فانديكونكثيراتاً ملقاعس», || .عليه قمدنرة الله تعالى
ليا لبا ار بعد اوعلتائرالناض 10-3

 7ولقدآنينا داود منافضلا يه 1
فندرج فيهالنوة

ا رح

(لآية) لدلالة[لكل عبد

والكتاب والملاك والصوت

اسن

 1ياحيال

ا

اوبى 0

فعه انمي على الدنت اوالتوحة وذلك اماحاوٌ صوت هذلدونه وما

وملا اباه عالىنسيحم نامل مافها اوسيرىمعه حيث سار

هع الى ريه
ا ) راج
هنيب

وقرىى' أوبى هدن ا

الاوب اى ار<عى الحم ا ررحم فيه وهو بدل دنفضلا 0ند  8با عار ْ

7

0

من  ١انظرفى آيات الله

1:

030

قوانا اوقلنا  6وااطير عطف على محل البال ويؤيده القراءةبالرفععطفا علىافظما | عالنىهقادر علىكل شى
هطحاتلاقدها
بعشعندقت
ا“عن
سر

تشدمها للدركة !| 5ةالعارضذباط 0

من البعث ومن عقاب

عراست رعل فضاذ اوهمفعول معد لاونى

وعلى هذا وذ أنيكون الرقعبالعطنف على غصيره وكان الاصل ولقدآنينا داود | هن يكفرءه ( ولقد آنينا
متافضلا تأوي.ب الخجبال والطير فبدليه هذا النظم لمافيه منالفخامة والدلالة على ] داودهنانضلاياحيال)دل
عظمة شأنه  1سلطانه احيف ادل  0والطيور كااعقلاء المثقادين لاحسه
8

]| عأنرر,فاك مابينيديهم وماخافهمم»ن السواءو الاررض #أى أخاوانهمحيشكانو الت
دق

اناا

 0ا

ن السواء
مسفاء ٠
ك
عليو

الايكةمان ؤ ذلك6#أى ففيائرون هون السعاءو الارض 5و'١يأ
بعدالموت  8لكلءبدمنيب #اى نابر ا

3

قولنا ياحديال وقلناياحيال

وماق خيطة م لا'مترجونهبن اقطاره د باقادرعاء00ت

ممالارض #أىكاخفناقارون

1

منفعصا

0

ممافضا “أ يبعوى الك*موهوال ناك وقل

عها
|لىاللهس

 4أئيافءاء اباحاب

ْ ح<-عى
ر

دل علىقدر تاعل | دعث ةا

تسن حل  012د اد اود

تسبح

.لان ا

ا

5

وعير
سنالصو ت

 1س0

7

و

1٠يمر |,هبهي» اه

:

ن
الملكوقيل هو ج.عما أوىفم ع

10

|السييم

|لماع
اق  0 72دعوا
 1ح
عع د ا
ا
ا

الأو دسدها»لسع داسقل
رم إداودعليدا اللاءس[لواال(وطارلطير)
0005

تدع ونوج

| ليسم

تسل »مدل كإنداراؤانادىب تت
ف والطير #أى وأعسنا اأظيزاً2
عاذ ن-اح

مامه

ةا

شْ

و/::ل كانداود

د 11ال إصداها وعكفت الطير عايدهر0:

ذأ ذهمه هلا

ا

عمل:

1

عا

و

عل ا

ال 1

| الثاين عطيف غدل لقظ
5-3

|

0

1

771
1ه
يد
1
00
لة
ي
7د
0
وي
وم.هشع
0
2
مل4
بك_اي

الخيال وىهدا

اانا م*ن الفشامةمالاحذق عفان

 8اثءارانانه مام 0ا

إل أعقلة علد أ  1حمس نق بااط عذاطاعوا
"41

٠ حاد الاو هو مناهاشيثة الله تداك  0لوو)! اشاذاو هفضلا نأو2

واذا دعاهم أحانوا

الخال مهدو ااطاير لمك

فيك 6

والهدىق الدناراًفإيروا ) كفار مكّة ١1لمعابينأددمم):وقم و ننم متا لسواءو الارض (و<اة .م و مث نوم )من |لسعئاء
انان عام 0ك ر(عالارض)فالا ,رك
من السواءوالارض

ا فىذلك)؟ 0
تسقّط عا بهم كسفا)قط «ازم :لبجعاء) تهلكيم ( ل

نا( داوده 2
ه الىطا عد (ولقد | 1 .أاعطءة
البية)اعبرة(لكل عيد منيب )قل الىالل و

وقلنايإجبال(أوبىمءه)سعى معداود(وااطير) ومضر نالهالطير

الا)ملكاو:دوهلياح ال)

|0 ١

حر ىلوعا راكد ع الى"

انزلا نك (الموصيرا
خعداصا ف

الله عل

دك

جدلازي

-

-

ردن 0

ع

“شهدم

وو0ن
دون
سعة

ه

خلتقا حدندا

4

اذم زى مصدر تدى| 0

معثون وو لدعي

ف»يو

0يا) 5موكر على
اد

|

1

حذون

عل أعد

0
كل

حدردث 2

بصدبرة اكير عه

عن

لادوهذون

و اجات

لهم ماهو

د

1
 1إعى

حديد #اى

035-

ري أعدوون

5

م

2 05

00

لوتوعيم

الضلال

ا
3

ا

والكدب واسطةوهو"

وهصو

وين
أده

الآذتر اء.اخص

١

منالكدب

لىعلىم
اأتعيد * ردهن٠الله ثعا!
لال

ال

اليعيد عن الصوات

مو داه من الداتب وحعله رسسماة  "3فىالوقوع

ابعض هل
أىقال لعكهم أ

كهنه يهالك 6
6-01ب ن

و :وننثى

ع

05
هددأهصلى اللهعليهو

ن الاماحدبت
م باحوبةم ن

مكل
 2وتردم دن
مضع
حم

دخاتهصخ تانكم

412

ى#طء

6

فالة

1

و

د با سل كرا رفاناور اياهأفترى |

اعومور ع1لىاللهك812معاد عدب أمههرنذلك تؤأميمحنة»!#أى<نون بوهمة

1

الافتراء

ا

6

ع
وهو هراسع

أل

ا

ا ©

,ل

ن
لدمن تعمد صلل اللهعليه وسيم م ٠

الذن 4ن

 3إعفى م- 1ارالك

باهحرة

ا

'ووت

واحد لاالنشلال لماكان

ى العذاتوناليد
»فءِ

كمر اطالمز .ز )سلا ادن
(وعدلا د

0

بسن ا

ول[ نك تر.هوود

أسنانه قال

بع كاهان

قه 8 1ن بن الصدى
وض -عقه

افطع م

ءدعت
 5ريىا ل

ىاتكر هالم

و نم

اجن اللنون :ها
كُ

ويلعية على لككاية واستدل ١١

دن

ذلك وذلك

ف

1

عندالله#ومدى يمهنىالقر آ:الى صراطالدز زا ج#دأى الييدن الاسلام لإوقال
00

كن

ل

اج الثوب اذا قطعه
مقعول س عن حد اتساج

ل  0رة فىالمذبو الضلال

الخلاص مله وماهو

الذ نكقرؤا

الضاذل

0ى

مطرح وحديد ععمى

ومقدما عليه فىالافل للبااغة فىاسعقاقم له واابعد فىالاصل صفة الخال ووصف

قى عدذات 'الثار

عن

بكم الول

قرو ديد هن حدد وقل

ت :.
اك
حير لي

ارد ددهم

يأادعث

0

كل  70-5وطر 1

ا  0م الاوترا  5عير مع تقد سن صد

 4بلا لذن

حا بل هولاءالقائلون

وق م

النهاو عوتب بدله ودنديان وتمزى .

١

0واكدنى  5فىثئ وهومبرا

َود+م

لحيث اتصير ترانا وتقدم'

دل علءذما بعدهفان ماقبله لم00

أفترى على

لان عت .من الافرراء

| آنه

ما

هنة 6 1دنون بو خيه ذلك
كذ يامب ح
ىلله
لا

البعيد)ثمقالسهان وتءالى

واقهون

وفريق

البعد والمااغة قيدوعامله 0

عدتى الام وذهبت

لايؤمنون

االكا رون

هم فى اذامادل عليهاتكمافىخاقٌ

اجسادم 1

قارنه وما إعالء فاق

 5لبعناء

بالآآخرةفىااءذاب والضلال

والعامل

أن  :عزق

الظرف إلدلالة 0

بوهمدذلك ويلقيهعلى اسمادءك

( يلالذين

يعدار تكونوا را وترا!وعرق

دالا حديدا بعد

والهمزة للاستفهام وهمزة
عنها١ الشحك (3

احساد م أإبلاء  1 1زفق أ  2300 3لك

فاكتدرع بياس التقوى  0وكال  65وا 1اعدى
2ة6وراىلسلااأبمعثفققالش بكعضه4م ١ا
لدلكم على حل فرضوخ عداعليه الى الياه
لعض ف هلن
محدثك باعب الااجيبف امكل مزقاكم ابى خَادق جديد  #انكماا

ايه من.ذلك

ول

كشاماء:ده

 .ن الاعاحيب

ا

عناناكاعلوه الآن برهانا ف وهدى الى صرااطلعزيز اليد © الذى هوالتوحيد َ

ا

وت

مكل

سوو
مد
,أ
تجاهلانهو

( أىحدم جود

د

كا ال

ل علد

*ساعة انه5.
وقبل متصوت المخطوى "1لع أى ولحم واد الم عند حى ال

فاعل عندالبسريين ول

كد افيا شب

الد ا

لان “ءالماىوالعشروم

 0عمى

ود فهو حددكقل

لرادار
رف أو تا 5

وا!عا اطركن ص أنمكان مشهوزر كلاق قر؛ ى م وكاناساوٌ هبالنعث

3
أذا ص
"اهل فىاللاغة والى مح رها زينْتكرا

وعدن
الى

اكهيار و بدى)لهأو
اية اند الحقعلا ل ]د ل
حل لع /

الدما
)»د المق فى

انها تن  3ا د
العب االثقمةان

و فيان وها لافلةزهل  5ل

ك

وله005

لي هو ,
0

( 1اذا عنقم )فرقم قالآرض (كلغزق) ككللعفرق

 ١اد والءظ ,هذاحد بزع( انكرالىخلقحديد) > دد فينا الروح بعدالموت (افترى )اختلق ححد(عللى لكأم يمجنة)
حئون قال الله عا |!وا

ا
ونال -5حَ7رة):بالبعث بعدالموت (فى|اعذاب)فىالا” خرة(والضلال)اخخطأ(اابعيد)ءغنا لق |

ه
255ر
ا

اك شالعنط تو سرس ]ذاماتوبع(متقالذرة)مقدار أسشراعلة(ف السعوات ولاقالارض

7ك

لاأصغرمذنلك )ممثنقالذرة (ولاأكبر )ممثنقال ذرة (الافىكتابهبي ا)لافىالاوح الحفوظولا صفرولا أكبر
عطاف 1مان
بالرفع

(مجزىالدين آمنوا
الاعمنى شك اوزفنا بالاسّداء والخبر فىكتاب واللامفى ل

ك8

ظ'وعلوالصالحات أوائك لهم مغفرة ) لماقصر وافيهمن مدارجالا عان ( ورزق ,رم)نا صبروا عليه منمناه

)ساقين انين انهم
|ا|لاحسان متعلق بلتأتينسكرتعليلاله (والذينسموافىآياتنا ) جاهدوا فى ردالقرآن ( مما جزين م
ظالفوتونناران
اْ[ تدأ 0

عنها
اع
يناس
نن!ل
ارطي
مش

حمل ١712 أ

وتأملها أوناسيناللهال اىلعسجز

0

(أوائك لهمعذابسن

تدا خ
بره © لايءزب عنه مثقال ذرةفىالمواتولافىالارض

رس واللاصتض اكرول

١ #وك | (

تبالاقكاب اع

لننى !اعزوب ورقعهما بالاداء ويؤده القراءة  3:علىفى الكن
سسس 1 7 "5 0لكف

جلة 0

ولاحوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذربا
ةنه فمفمىوضع لسع
الصرف

ىو

| العذاب قال ا

ل
ان الاستثناء عنعه الهم الااذاحمل الصهير فىعنه للغيب وجءل المثبت فى ١١

الاولحكخارحا عندنه خا لظأبوره ع[ علىلفنا لإهك كمندو الممنى
ن اشع

لاتوفكل عه الت م ء ١سوء العذاب وعيرهم 3
لاد

ص

ست

لاتطريا قوع  4لي
زى الذن آمنوا واوا لخادت  0 0 0تاسكم ا 0

3

00

0#والالعم  2 5اورو
ز فا ©2لامتمعابحزايقنل ول7اءو عليه || ويعل (الذين أوتواااس )
دين سءوا فى أياتنا يه بالابطالو نزهردالناس
ناهين  9 1قات

ك غوت
تووناءوقر ابن  5يواوه مجزين أى مثدعو انيس
0

من رحزز اه 3

م

ررم لوانت

“العداب ألم © مؤلم ورف 0 85

وبرى الذين اوتواالمم ©ويسم

هه 0

 7 :عليه 0

ويعقوب ا أعقا م أ
نمتدً وعلاءهل

| اتكاب السلا

الامة اومن «سلمى اهل الكتاب و الذى انزل اليك من ربك » القرآن  #هو '

اق  4ودن  8الحق حل هو كميرا يكرا والمق خيره وايلة أذ مقعول ا
اذى

وهو

ص

ادك

فوع ا

سات

6-5

 +عل0
باولى العزل

2

0

ْ

الله نْ سللام وأحصاءه

0

الساعين فالآ بات

م

كر ا أنزل اليكمنر يك) يعن

قنامالسا
عةوانها] نية لايمززبعنهي أألاغيب عند مال ذ 01 7005:اقران (حواكة ١2
-

رمن ذلك #أىمن الذرة
غرض
اىصالا
الاف
لاتو
وعمو
ال

ولاأ كبرالاقكتابمرين 1

الصدق وهوفصل والقّ

أاىلفماىلحافووظ بؤولزى الذين آمنواوعاواالعالحاتأوامئكغفاو
رة #أى اذ:
اإورزةقكرح ##يدنىال«خوناةلذرن سعوافى آنا:ناوأء0552

'

(لاإعربغنة )ايب

٠

٠.
0

هالو

الو

ا

0
طاو

در

٠.
بعد ناهر 0
نكيم
3-5

برىالد ناو و االء! #يءنى مؤ منى 0

2رسوعء
لم #ة لالر -1ب
أع

3

العداب مقو

ا

ع

الله ن ساذمواحها 0

| صمان

لصلله علدهوس! و9لذى انزل! .١ نيك #يمنى القأرنشهواللق ##يدنى اندءن
اثنى
ال
ا

والارءّن') منأعا!لالعياد ( ولااضغر) اخذف

 0من ذلك

ولاكر )انها 0ذلك

ا"

متسولنانأو 100

[ عنالله (مثقالذرة) وزن

/
ا

1

له

وهى النملة التراء

أ الصغير (:فىالسمواوتلا

(الاق؟كاب همان )مكدونا ف اللو

رات
ذتي)
لحا
اال
لطي( زى) لك حزى ( الذينآهنوا ) عمد علهالسلام والقرآن و(علواالص

انهم وبين دعم ( أووملنخك ا
فهرمة) لذنومم فىالد:ررق لع ادا
1انا" 0

صلى الله عاد 3وساوااة دار مواحزاز

ةر والذين سعوا كنا )فىآإتنا)

اشاتنين“عذا اراد ءاكام عد اب دنر ر<ز ألم( عذاب

وحيع ( ويرى )ل لوقيل ارت ابز) أعطوا الم بااتوراةعبدالله بن سلامو مهاهل الذىأنزل اليكمنربك
هوااق ا

القران

الكنة سرورا

عانالوا دن الا<در العظيم شواهم الديته الذى صدونا وعده

بالتعم وتادذا

رةه

||

الذىاذهفب ع

/
>لومالط
و(هوالحكم ) تدبير مافىاكماء والارض ( اللبير ) معيرمنمده
(فىالارض)من الامواث والدفائن (وماخرج هنها)من النباتوجوا هرالمعادنْ (وماينزلمنالسماء)من الامطار و نواع
ذزاءوالءعرض( )مستا نه (ماكه

١و«هوالر حم

50035 0

نلم بذ
اابركات (ومابء,رج فها)يصعدااءبادا

(ااغفور

) باتزال ماحتا<وناابه

(وقال الذين مقروا) م ا ع الثانىوالعشرون  41أى مكر والعث صلق

1

ع

(لما اردقن

د والستواك

2

الساعة(قل بلى)جأبوما
س
ةد الجبدما ونقدم الصية للاختصاص ذان النم الدنموية قدتكون
مدال م]نعا ل ال أ بالنعمادنوي ق
الا مرالاانتائما(ور:متايى)) بواسطة من سهق البد لاجلها ولاكذلك نم الآخرة  #9وهوا لمكم »*الذى
 3لك و أدسىر هذا

من

|
عا ندال على أنه

عَظفت المقدد على المطلق فانل صف

ثم اي ب كذاعاهو ْ  -امور الدارين ف الكدير #ه بواطن الاشياء  #8بعلم مائلج فىالارض ك6ااغيث
١اغايةفىالتوكيدوااتشدد ْفد فمىوطع ولع فىآخر وكالكنوز والدفائن والاموات  #وماتخرج منها 
وا لعينباللهعن ١ كا.وان والنبات والفلزاتوماء الءيون © وماينزل منالسماء #كاللملائكةوالكتب
دي
يلت
كوا
وه
|لمقادير والارزاق والانداء والصواعقومفايعرج ذا #هكالملائكة واعال العباد
وا
سدمى
قكي
لتو
ادال
وجلم!أه
|أ
|أ والانخرة والادخنة  #وهوالر 2

عاأتيعالمقسمبمهن الوصاف

ظلدحد
ا

هم لدف"ن دوابق 15

الغغفور  3لإرطين فىشكر نعمتهمع كثرمهااوفى

م

الفاتة 0

شوله(عامالغيب)لانعظمة اننا الساعة  #انكارالحمئها اواستيطاء اءا

ر لايحاءه 0

حا لالأقسمعليهو!بشدة انه

أفىالاً حَ 0

0

1 /

عه

المطروالكتوزوالاموا ت “لومات,رك 2ه ا#أىمنا

اللا

١ذاببشوا

نا |4
كي 0ىهن ذت ,روات فالددلاة اعالبركات
ف ومايتزل من|السعاء

جفها»
ابعرص
د
رم
او

أاىق |السعاءمن اللتكهذواعالا لعباد لإوهوالر

4

3

الغدمدى

|

0

غلم مر

#ؤوقالالدذين؟ أغرو ١ لانا نا
ا

الساعة 0فعناه 60و انعث وتل يق

الغس جزةو على على المالغة

اشر

ى
وت

0
ا0علمهفياوتاذا كا
من
ما 0

ارم
)

0ا

أ

لتأيكم 4

010

على سل اللهو

يعنى الساعة ##عالمالغيب © أى لابفوت علدثى
-

8

ع

2

) (0و ام
ىأرولاسدغلوه  7الامير ) العلم تحلقدوياعالهم ١ !ماح

والكنونا والموى ( وماييزل ]1

1

<2

1.

مادخل ١قالايض  /املنامطاروالماه والاهوات والكد د ) ومارج
ومن الماء

ور  6#أ
!١خف

:

اءماوحب
فق أذاء
|ىلاحعقر طبن

ا

فقالمنة

أىبكل ماكان ومايكون ف

لمكم
ماطح فىالا,ف
تقر 0

ااثناث والشعرو75وافلكادن

أ والاموات

الخفة كان

(وهوالحكم

 1الو0

عالىنعرالا.
 0دل د

0
يدوهن |الفسبيعو ادك بلقو

أىالذىاً حك أمورالدا 5ا

الو-صف عابر < لىع الغب ا||
0

واء0

جزة

روس عالم|اغيب بالرفمعلى  1دير

الدا,رين كلها من شكها
ان
اهجدو ع
دالىنع الدسا فهو 0

كارا كد والشجهد

وادخلها فى

لشا١اعة0

أوال 5 0

على الامس وكلاكانالمستشهد

عليهاأً تو  5حو لماكان

بالقسم مقررا

1
ا لوصف المقسم به بصفاتت بقرر أمكانة ونق الجاط ع1لى.ماص عير عسل ةو قر

واستقامهلايه :عمنزاةالاستغباد

قياماالساعةهن مشاهيرا .وب

وعدنه

ِ قل.بل كه,رد لكلامهم

ْ واثبات لمانفوه «زوربى لأتيكم  1اغب  4تكرم

حا لالأقسم به تؤذن شوة

ددارفع ميزلةكانت الشهادة

 0وققالالدن كفروا لا

)من الامطار

رزق

والر .

ا

وعيبرد
ذلك

 0نالا,رص

(و
وما يرج

اليا منالملاتكةوالحفظة بدنوان الباد( وهوالرحيم ) باموّمنين( ااغة
الساعة )قامالساعة (5
بىا ذدفى أقسم طفت ه
)لد بإعدز ف

منا

كك

فيها ) و عاماعءى_د

ور ) أننا بأت ( وقال لذن كف,روا ) كقارمكة

(عام الغيب )ماغاب عنالعباد يعمذلك

(لتأبيكم ) الساعة قنام الساعة

)5 2
3

والمنائقات
همنافقين
هل
تا
ال

د

6

أ

 2ل
واد

كن والذتركات

ال جار | وتوباللهعلى

( للتعليل لانعاك نا

( و 5رأالاعةن

المؤمئينوااؤهنات

هرتأنظير

قو

اذامل وستدئ” وخوب الف ودءى المشهورة عدت الله حامل الاما ذو توب

1

"|0

٠.

ع

.

-

0

انادف ىق قولاك <صخر ننه

ب الله

قم امل  0قاد
بالر0

على عبره م

1

3

التمغفورا)للتائ.ين(ر

حها) بعبادء هه[

©5١5١

امسق

اللهالموفق م حدو ها

و00

لهل ليث

0
او و الات 4

و 0800

4ه

|ومعظم مقضود التكلفتتعديلها وكسر دو ماه  0اللهلاسن والمنافقات [داعمأ
أوالك كن لات ويتوب

لآانه

1

للك الواتىكان بؤعاءنء_داب الثادرا وللعاقبة جألىهاالانسان فال الامي الى
تعديب الاشة .اع
جه

:

يسم اله الرجنالر -يمك»

ْ

ا

1

(الخد)

. (1

نا

3

رى عل

سكت

١

 11تطرقلق ناك روف3
0

موك

المعهودفيءٍ ع دك يك ا

0

ءءء

>-ود

تمم وائاب بالفوز على طاعامهم * قالعليه الصاذة و الالام 2ون قراسورة
 ١ناب على ورطام

ل

الم

ع4

درق
٠.

الكدزاك

وعلها أهله الكت
1

أعيئه اعطى الامان من عدا ب

>

 1-0انسةراوس  3ليو الا نذلالاقو اهوا

1

الإاسة اىفله لكل اغايد

القير

-

الاسمحقاق [ لله ) يلام

0

الك

ال
2

مل الآية واها اربع وخحسون آية دم

كِ كد

م

|

اك

اكذقن

ق

ا

1

اد اص_لاةكان
1

:
 0ل

4

ًا وملكا
اضت)
َار
خال
فى

ل قدرتة وعل كام نممته  8ولهالجد فىالآ خرة  :#لان مافى الآخرة ايضا

وتهرافكان حقءةأبان

التيصل التدعليهوسل أدالامانة امن اعثنك ولاتدنمنخخراحندكأأبوداودوااترمذى ١

ألذحنودءه

إلا خرة) كاهو اهقاد |

لنينوالمؤمنات #واى
والمشسركات #أى بعاخانو|الامانةونقضوا|لمهد وووتوبالتدءى!ا م
شاق أمناف؟ وشرزلذالك

مد
3

وحهرا (وله

والمدسر كين ١

عل نت و قوله تعالى  2ليعدب اللهالمنافقين والمناققا 0

ديهم وترجهم عاأدوامنالامانةوقّل عى طنناالامانة ليظه

هلا

ا000
يصو
فااهف ال
اى ن
(الذ

لله الذى له ماقالتعوات وما قىالاوض  3حالةا ونعمة ذإه الخحدفىااد-_ 

ش وقال حديث حسن

عادلكه

83

مالك ال_رلالممرا

مانا ارا ال جم

.

او لى

اذاانعوق لد ر عنمن

1

كَُ

نان

| د ناو احدبلان

فبءدما اللهويظهر اعانالمؤ عن فوابعليهائ لعو  055والمغفرةان حصل منه قصير | |

الد0م 00لفو ولا عدم

فىبءض الطاعات  2وكان اللهعفورار ا

ا

0

 :عق

ءِ

د أنه
ِ و اللهاعط 3اك واخرار

ورد
أوطتية

5 000

تون

 7-9كل.ف

ث2

درن

1واثنا عشر حر فا م

حمر
لله
مج م
 1كل
#,اقولدعنوخيل«الجدتهالذىماف ال-مول
وس علمةمر'أحلها و م كه

افلىك
فاىلعو اتماوفىالارضأى ملكا خلق امإوللهاهالد

معدب

م
ةين

يدث

|

الله

وصف  0وا لالدء له م

هن الذساءبتركهمادا
توبات(ا

در قاو ”خا 5١ مل ) كانوائفى

نين )ال#لصين

مهن | ا

الله ل دمر

عفورالزنناب مهمزرحم ما)بااو من 1

وثاذ

كاون طلاد وان

لوتخكا” ا

وله تعالى( الجدلته)شول الشكراته 0

من
رحا

لكين 1+

م

صنع الى<اه

دروا

من الثساء (والمشركين )
 0المثمركات)

1

منالساء عايكوا00

 1لسار

هس

دمدوه

اق( وه اليد ( المنة ) والآذرة ( علىا هل الحنة

ف

هرء

1ل

صاب آدم حدث قبل آدم الامانة (ونتوبالله)لى

1ذ ضات
ل
 5الى

1

الله 00نافةين

 2تالرعال(
5-5

الالعانة

لىىّ

لرحال ( والمنافقات )

حر ّ 0مكاهو ادق سالا ناانع ا
1

النافرن (

آدء
:

َه والحقيق باممحمد

واعا مد

( لبعذبالله

اهل

1

بسم الل الر
) الذى إدماقاك

١ #صار الاماذه

وكانالله

أباها  1بع وبسون آبةوكلهانا

لسر
5

#اوباسنادمء

4

انء اسقى

)أن الاق و مأة الا 60

( الجزءالثانى والعشرون )
ا

ل الاياء عده 1دمانا عاعكن

اك تعالى للا خلق عدم
| الخنة 0

اطاءى

0
9

منذو الفللم والدهالة الخانة والتقصير وقل

با
لارأم كا زفم فمها هفها وقك1

فها ؤارا

1

608

قرت

1

دربضة وخالقت ْ

فقان  2نْ مدع رات عل ماخاقتنا

لاعال”

مللكهوكان ظلوما'
قرضة ولانبتنى نوابا ولاءقايا ولماخلق آدم عرض علمه مثلش ذ
لنفسه :مله مايشق عاما جهو لاهوخامة عاتبته واء|لالمراد بالامانةالعةلاو الكليف0
أ واءعر ضها عليهن

اعشارض | بالاضافة

عدم ااقابلية الا

سناد

إلى

ن
مم ٠
 1ناويابا

الاياء الطبيى الذىعر ا

وحمل الانسان قابليته واستعدادءلها

لا عل عليهمنالقو ا لعصسةووالشهوية و على هذا دمر

لذ5

4ولونه ظطلوما جهولا

علة
ن

لكمل عليه دان

فوا العقل انيكون مهعنا علىالقوتين حاهًذالم عن اتعدى وعاوزة الحد ,
ن
1اماس اندكان ظلوما

علىاعظم ماخاق اللهمن
جله
الاحرام واقواء فابى
واشفق ا

نباوعل

000

انفسهحهو لاياس:رنهوماتحمله:.نالامانذوة -.ل ظلوما<ينءصى

رده جهو لأأىلابدرىماالعقاب فر لدالامانقوقل ظلوماجهولاحيث ج اللامانة مل ؛م21
جاو8

 3أرط

تروهواناللهتهالى اتتمن التعوا8ت
ولم 1بصزاماو قل فىلفسير إل 83قوالأحخ

لانيل

 +و اثنمنآدموأولاددعل شيقفاالامانةفى دق الاجراءالعظامهى

الاقموع والطاعةلماخلة:,نلهوقولهنا بينانحمل ْهاأىادين الامانةولم >ن فيهاواماالامانة

حيث جلالامانةثملم رفم | ,

قب آدمفهىماذكر منالطاعة والقيام,الفرائئش » وقولهوجلهاالانسانأى خانفها

وضمنهائم ان بكمانه قدها
0

القول 0

عنالحسن انه قالالا نسان هوا كائروالمنافق حلا الامانةوخاناءيها

ونحوهذامن الكلامكثيرى

لسان العرب وماحاءالقرآن ١
اللا على اسالسهم من ذلك

قوامماوقيلللش ابن ذهب

امنى
لعو
وأساوىلال
جال
لق
> 7

كحي

ري

الق
لالس
ااف
وولا
هلاول
وهوة
اول
ولى
مج

1

فصل

4-5

 .الامانةزرى 6م ع حد ةن العمان5قال حدةحاررسو اللهصل اللدعليه تر

ساب

١ أحدهماوااناانتظرالآً رحد ناانلامانةنزاتفى جذررقلوب الرحالث "نزل القرأنثعلوا
هن 1القر ان وعلوام..نالسنةثم حدشاءن 3رفع الامانةفقال نامالرحل ال

قلو د" وما
فاصلفقا
لاشل الل
ثررظه
 .قلبهفظلأثرهامئلالوكت مينااملراجللنومةفتقيض الامانةمن قلأبهف
رسو لاششفول
 00د <ر ته على ر حلك ذنقط تراه منتيراو لدس فدثى 0
صم

ابعر يال رحله

الئاس تايعونلا 05-2 9ود ىالامانة
حى شال انق  ,ى فلارنرجلا أميناحتىيقال

للر <ل مخلاادماًظرفدما عقألهوماة قلبدمثقالحبةمنخر 1ناعان ولقدأ عل زمان
اال يكمبايعتلنكءنمسلماليردنه علىد ينهولنكان نصرائما أ ومرودياليردنةعلى ساعيه
 ١وأماالومقاكنتلا ايعمتكرالافالناوفلا ناءقولهئزاتالامانةفى جذرةااولبرحال حذر

ثلرهؤااللوسكيتركالتقطةىاك ومن قيرأونةولجلعلظالجلدتنائرالسسل |
االلىاأص

وقفاع لاتق يدق اللي«الحديث والممتبرالمنتنح وليسفيهثى )عن
هريرة ق لال بسشمارسولاللمعليهوس فىمجلسبحدث القومفساعءاعىابى فال متىالساعة قت

| رسول  12ى العللهيوسيحدث فقايدض القومسمعماقالفكرهمساقالوقالبك لسعم
عد

بن السائلعن٠الستاعةوال هااأنايارسول اللقهالا اذضعث:الامانةفاءفاحظر

أعلدةنتظرالساعة#وعندةلقال /
الى غير
تاذ وعداة ع
ار ااتفة
|الساعةقال كيف ا عيابار

|

" 4 2 7 5عتلفة ووأغال ١وسورةااله 5
و رياد اوتكوناوتسويقعل مي -

مار اشفونهمماوجاء باالانسان مقررار

ال

 1م:نوعة كاقالثماستوئ الى

الماء وهى دخان فقاللها

كر

اق بتعظمالطاع وة«وعاهاامانة
نال ب

والارض
دم

حسث

والمعنىامها

اح| لداء
انهاؤ

لعظىر 8 01حنث /لعوؤعمططت على هذهالا<ر امالعظام8

|

اشاطوءا أوكرها

ع

8

 1اتا | يناطائءين وا حبران
وكانت ذات شعور وادر العامبينان حملتها م

لا ساق 6

وجلبا

أ

طوف

]| شتهورخاوةقوته لاجرم فارالراعى اها والسائمحقوقها مخير الدارين  انهكان || الثمس والممر والق اوم
والك.ا!
]| ظلوما #ه حيثلم يف بها ولم براع حقما © حبولا  #بكنه عاقيتها وهذا وصف
سول نللهوانمن المحارج
لجنس باعتبار الاغلب وقيل المراد بالامانة الطساعة التى تمالطبيعية والاختيارية
 06لشي 0والدوات

ن الختارر وارادة صدوره
ويعرضما الدواوه لدعمطاب الفمل ش 9

ا

ا الخمانة فيها والامتناع ععنراادداما0

م

ا مط

عيزه وحماما

قولهم حامل الامانة ون ةحلبالمنلاإؤديها فيماً_

اا
فالفرج امائة والاذن امائة والعين امائة واليدامانة والرحل امانة ولااعان انلا |
كك

|

وقضا »الدين والعدل فالمكال والميزان ريادهذا كله الودائع وقبل جيع

م ن خششةالله واما
>

اسان

ظٍِ

1

تحن حاله

فئا

نم مندمن الطاعةويليق به

اسان رسأت

أ

شع
0
ا
ل

و وقالعندالله
ماأصوانه وعوا عندوةيل هى الصوم وَعَبئْل امنا د3ك وماحنى من لشمرا؛

الهمن الانسان الفرج وقالهذه الامائك

إنعرو بن١

١

استوادعكها|

ولو اهيه وهوحوان

ا

عاقل

للتكايفه:دل حال تلك

| اخادات 5مايدممنراو يليق برا

اماتفله وؤرواية

|

عنابن عباس

0

|

ع

2

ْ وا كن

8

ؤتَال

وهذا معى 0

-

لون احم لن هذه الامائة عافيهاقان وما فيها قال ناأحسنتن

ع

وارنلايؤدنهازه وأغفةن منها)

حوزيين وانءصيتن عوقيتن قان لايارب من مدرات لكالمائريدثوابا ولاعقابا |
وقان

ذلك

ذوفاو <شدية وتعظيمالد  12اللهثعالى

او 0

وحخفن معاك ا

الانفدالل )أى عفان فع

انلا شوموامالا مءصيةولاعالفة

لتنءن من جلها والْنادات كلها
لاه وكانالعرض عليهنبيرا لاالزاما ولو الزمهن ع
' خاضعةلله عن وجل مطيعة لامسء س_-احدةله قال بءض أتمل الع راكلبله تعالى
فيهن العقل والفهم حين عرض

ينان

كيابا) أي الااله

اعيان المواتث والارض والخيال وهذا 5ول جاعة من التابءين

4

لطامت

كل

١

ولامعاهد | فق لىاءفىقلئل ولاحكثير فعرضالله الى

مؤمن ان لابغش مؤمئنا
الامانة 1

 60غنات

البناض

والو واء بالعهود كقّ عل

ا

من الاشياد و عل موه

ع6

ْبى ان لايق اه
ٌأ

1

عليهن الامائة حتى عقان واحبن عااجين وقيل

| المرادهنالعرضعلىال“ءوات والارضهوااءرض علا هلهامنالملائكةدوناعناماوااقولا

1:الوما) ! ونه اركالاداء
ظ
الامانة(<هولا )لاخطانه
مأ إسعده مع 00

وهو

الأول أصم وهو قول العلاء  8ذابين انتحماتها واشفقن منها يخها
فن املرامانة | أداؤها قااللزحاب الكافر

|

انلايؤدنها فهقهن العقاب هق وجلها الانسان  6يدنى آدم قالالله عن وحللآدم

|

ا | اشعر حت الامائة ار ات والارض واعليال  1ت,طقها فهل 0ت لخدا عائما

قال يارب ومافيها ناحيف حوزيت وأنا  0وفيت العمله| آدم فقال بين
7

١

ا

حرج

م

الطنة الامقدار

-

ا  43و دم ماءالفهيل

لطر

لفرحك لباسافلا تكشفه علىما حرمت علدك قشالاهد فا كان بينأحنملها وبين
مابينااظطي روااعصر انما لق

ةن |كلقه
قيلسفالاييدا
7
و

١:

الانسان بلغمن عظامنهدع ض

لل

الإنشاق جله يلم م٠

6

1

لا

أ

ٌ عظمدوثقل 2إهانه عرض عن أعيا

الله تداىمر 'الامدراعو  0وامواشدءان :مله
م ماخ!ه

وستقلبدنأبى ديق
|

1

ْ عزنا والكي ومن اطاع

ر“تك .واحدل لصرلك :حنايا ذا
اذاعملت
س[ناا
فألثه
اذى لاتق قال
خ
ر
انال فأ
ه
ء
ا
ح
د
ه
ي
ل
ع
ل
ع
ح
ا
و
ك
ن
ا
س
ا
ل
ن
ي
د
ا
ق
ا
ل
غ
و
ذاذا خشدت فاغلقه واحدل
3

اث

 1والخنائق جلا الامانة اى

340

بالثوات
8

والعقاب( واشفقن ما )
2

لانسناعن
ه
 0جاا
لى عفدو موف توه هوايدكاننظو ماحد هجولا ل
ين

ل
أبنأن عير
زعا

ا

1

1

حنيى.ن سبامن سجايااووحح7 ,1

بالثواب:والعقاب (انمكانظللوم)اتملهاوشالبكله بالقمرة  7لا 7عأ ات

إذسرى امو منين

َالسداد ل نداالىللقوالقول الك
)1أماالذين ا :وا انقوااللهوقولواق ولاسديدا ) صدقاوصوابا أوةاصداالى ا ق و

از
لن /
مكلباب لا
عاخاضوا فه من خلايث زاذب من غيرقصدوعدل فاىلقولوالعث" علىانسددوا قراه ف

00

القول كل

ظ اللسانع

) 0ش
أعاكم)

جار ولاقف على ساديدا لان حواقة الامقواه مل

ذلف(رلكم ذنوبكم) أىكحها والممءنى راقواالله فىحفظط إلجتم
نكم اصواطايلتم

"بوفف
اماك 1و

أ فلم ذلك
فانكم ن
علها

والانابة

بأعطا كماعوا" 6 51

(١طوءالتاق والافزون

ومن

مغغرة سمأالم 75

قولاسديدا»#قاصدا !!

الاي مقررةللى

0
 9وينفرل؟

موسى

ِ ققد فازفوزا

فى الدساجيدا وق

عظي  3لعدش

الآخرة سعيدا  8اناعرضنا الامانة على السعوات والارض والبال

الاعن باشاءالله ق حفط

النون والدال وهوالاصع ا

عا7

يصون الوعيك م

دالاهى عن ضد» كدي زه رع

ةاستقامت فىالقولوالتصل و ومنيلعالله
 6وتجعلهامكغرب

هالاوامس واانواهى
ورسواه قى

وهده على

لكانلدف

1

/

الجرح اذالم برتفععنالجادفشيهيه الضرب

وقد |

الامسالوعد
اللموعري ْ
ترك ولماغلق بالطاعة ]|

أسر

ماقالواوقيل انقارون استاجر

ايل فمرةوام 0

زول

9

ه«وسى

والداعى أ

يل
أله بن مسعو  35قال1ا كان له

ل

 225 0سول الله صلى 13عليه  2كا

الفوز العظيم بقولهرومن

حنصن مذثلك واعطى ناسا
|ا فاءطى الاقرعبنحابس مائةمنالابل وأعظلى عبينة ب

فقدئاز

 0لأدزاتك العرب وائره م فىالقسعة فقأال رح ل والله انهاه قدمةماعدل وما

بطع اللهورسوله

فوزا عظها ت)بأعه قوله

هاخبرنرسولاللهصل اللهعليه وسلم قالقايته فاخيرنه
ٍ ومااريدها وحدالله فقات ول ل

(اناعرضنا الامانة على )

المعوات والارض والبال) |
وهوبر بد بالامانة الطاعة

ودسولث قل برح الله
5مقال؟ن يعدل |ذالميعدل أللهه
عاقال”-5عابر وحهه<ىكاننكالضرقف ل

باكثرمنهذا فصير  5الصرف يكير الصاد ص أجر كع ده الادتم

موسى 0

عدو لهتعالى  3باأماالذنْ ا

ألهو  2ل الامانة الكرانة

هال فلان حأمل للأمانة

-

تل

أ

ا

عن

وده

وف

-

ذو بكم ومن يطع اللدورسوله

ند 1

غل الوا ت.والارض

0

سن

وو

-

هت

عساو ولت >

ادن

فقدنازفوزا

ع

عظيا بيأ

 9قوله عؤدحل  9انا ضنا'الامانة عدلى الععوات والارض
لان عياس أراديالامانة الطاعة واافرائض التىفرضهاالته علىعياده

كانهاراللكمبؤةتمن 07
وقالا س.ن مسحو د
حاملها و هد ا شال

١

قوللا الهالاالته

صوابا

بصيلكأعالكم© قالايعباس |

<7

 #ويغفركم

نزو
ع

اإدالاً

اشوا اللهوقولوا ولاس ديدا  2ىالابنعياس

وفك عدلا وق ل صدقا وق لهو

امل ايالايؤديها
< دى

يتح

'

لفسأ علىر 3سس الملا

الصاررقفء نالاذى

 0ى
الى

1

2

هرون فىالتيه ادعوا على موسى اندقتله فاالصله تالى الملامكة حتىعرواءه ع-لىبى

ا

1

ود

الجر والمحدثون بقولون تدبابسكون الدال وقبل فىمعنىالآ.يداناذاهماياء انهلمامات

ءا مه |أس لام وابباع

الىصاحيها

1

قصد  0لكر اعالكم ,ه بوفتكر للاعال الصاكة اويصكها بالقبونوالاناية علما

قبلها بذيت تللكعلى اانهى
ألله عليه وس

غاية الطلةمر:نفك حن ف

قاررتكات مايكهردثضاد يمايؤذى  15نا
 3يااسهاالذن آنواابقوا الله 51
8

اكد 0070

وشيلث

وتسديد قول١

5والالك عل

الامانة أداءاالصلوات وواحاء

:

ع

ع

|

ا
ا١ي
57ي.

.

ام اذاادوها تامهم وانضعءوها عدم

اللركاة

م

3

للك

51بتدالدو 4 5)5لىعليه دق ناذا كذ هال .د

لاهوحام( لكي بدي ١ا

7

والايقضة الدبالتداها دت لاس الله يك هاو<وماء8

فىمن الخاداثم اطاء

رامااءظام من!”
ا

و
د5

(يإأمباا لذن "١منوااتقواالته ) أطيعواالتهفعااأ (در |قولاسديد )عدلالاالهالاً الله(صويم أع ات

الخدادة ا"ذلوبكم)بالنوحيد ( ومن بط

| 1

قع]

دا

-_-

اط

هفسها عه
دت(وزسو ل )
5سس 3

عادةل(ى
نرجاة وأة ,ايه ان )ااإطدااعة وااعب

والبال) علوجدالاختباروا

ودعت

ما

(فقدفازذوا

السموات ) ء!ل

عدظِا قد

قوات

لكنة,
از يا

( والارض ال

1م

ل

ا

 1الت ل2ا1ح0ت  103اتنب 2 2ق

بعاان اا اا ا

ارد كل 2

ا احروات الخدت وا عا

ل

انالعلا قد7و ةالاسزا 29؛ القطعاناسل معتائف
وائنتهالوقفوالدلالةسر ءايه على
يي

| كوه ادم الذين وهم ا

( رشاآم ضعفين سن

ا

قرألل  0وإعقتوب شادإاشاعا لى جم

ااعذاب)لاضلال والاضلال

الع الدلالة ل 7فاضلونا السبيلا  6#عا زيوالنا ر8يما نهم ضعفين
ا المذاب ميثهلى ماآ نيتنا منه لام ضلواواضلوال والعنهم اكعنثايرا 3

(والعمم لمنال بالبساء
عاصم أيدل على اشداللءن

ع ور عاصم بالباء اى لمناهو اشدالاءن واعظيه هق ماين ل المكونو
دودىن,

حالذ.ندرا

أثله مماقالوا

ع

براءنه م ن هق و لمهمعق

فاظور

0

وأعظمه وغيره بالثاهتكثيزا

مؤداه

لاعداد اللعائن ونزل فى

ومضعونه وذلكان قارون توراضص ارا عل قدفه لمفسمها فعصى ايزمئجاعس فالقصص

شأن زيدوز ب وماسعم

اوات#مه ناس بقتل هرون لخارج معه الىالطور فات هناكتحملته الملاككة وعروا
غيرمة-:ول وقيل احاءالله ذاخبرهم ببراءة موسى

 3عايهم اده

فمه منقالة.ءض |اناس

ياأساالذين اما

اوقذفوه إعدب

ق دنه دن برص اوادرة لفرط تسائره حياء فاطلعهم الله انه بر" مئه 00وكان عند

لانكونوا كالذين آذوا موسى

الله وحيها  ذاقربة ووحاهة وقرئ” وكان عبدالته وحيها

فبرأءالله مماقالوا)مامصدرية
ركان

الكفرالذين  2الكفر وزئوهاهم 8فاضاونا السبيلا #يمنى غنسبيل التق
ف ربنا 1نم © يعنون السادة و الكبباطزضعفين ا ل اق عذابغيرهم
 #والعنهمامنا كبيرا  6أىلمنامتنا بعاأ 4قولهتعالى «يأيهاالذين آمنوا لاتكونوا

فالمراد البراءة

القول ومؤداه وهوالاص

كالذين آذواموسى فبرأءالله ماقالوا #أى فطهر الله ماقالواه فنه#ؤوكاننعتدالله وحما#ه
058
 1عا ذاحاه وقدر قال!ءن

لمعيب 1

عباس كان حظيا عندالله لايسألالله شيا الاأعطاء

نر سولالله صلى اللهعليه وي

|1
0

فاك

كن وكانهعوسى  8ا
الااقادر قالفدهب ص

بتواسر امل

لام

ةتسل

وماكوا واللهدما-

0

وك ع 0
وعو دع ل د

فغر |سلحسر

هوحديث

الموسيةالى أرادهاتارون

 ١كانمسعيان الدعوة وق.لكانعميامق.ولاواختلفوا فيأاووذىنهموسى فروىأنو هريرة

موسى

هوسى عليه

السلام

يعتساوون عراة 0

عن ”>عون

إعضهم

1

أن ةتسل

“اه

!#75

5

على قد قد لمفسها أوامامي

ع

أياهشت ل هارو نقا حماء الله

لخم
بشوبه قال

:عألى فاخيرهم

ببراءةموسى

13

ار

مودى

شول

ماعوسى

توبىح,رثوبى 8-0-2ىنظر رثنو واسثر اكلاسوا

ا ام الجر ا

 5 0والله انبا
وا

 -أليه قاللفاخدنوءه

نرب
ض
امسق وماعة ه

 6مو دى

9فقالو ١ والله

فطفقق يار اد

1

موسى | مر أخرجه الضارى'.

ل

خارى الال رسول الله صل الله عا م 4وحم انهوسى كان  0داة حمياس_تيرأ

معنت حلده اماترص واماأدروةاماآافة وانالله.
عداكويه الحو مومدى |الفكذا وطلت
3
الىماذ

3
دن

فلخدنو
ا

ماع

ع

ى اسر امِل وراوه

8

أدر

بل

١
عن بانااحدن

شول تو وخر

3

تو ىر

عم

شوو

فذلك

لك ودر
وقام

كر بو |كالذ.ن !ذوا مورقفا"

ألله  5اقالواوكان عندالله وحها  2الادرة عفام اخخصية!  :-ةذ بأ و 0وله 0

1 :
ىا

ع وقوله وى جر أئدع أوبوياح,رءقولهود 0قأى<ء!ل

صر

1

ع

ير

سي
|3

ْأ

اا

طد و باسترضري عصاه فوالته أن باحراند باهر أثراضرب ثانا
1
قوله :ماما

ذاحاء

ومتكزاة

مس

وان

شمف

أق

ع

ماحاق الله وراه

االذن  3و

/

ف انلوق تاذ
واارنالخحر

00
ابأاحد من رحالكم

(وكان ءنداللة وحها)

عأءمنة  0ذاذهن أذاهمن ىا  7املفَعَالواماستترهذ| السثر الا
ردن حمنناره | ش ت
قل ل يانه ١دعا
جر ثمادل ا فرغأةبوماوحده فوضع يانه ع0ال

عليه الثثلاذم كابر ينا

اكىو  1عليه السلام شوله عااكات

5
3_2

 8رءر ذواه تدياهو

ا

ا 1 000حمر ذو نا
اعنالدن(د )شوو نيارينا

ا

0

-

ا زلا0

عا 03

ا إشفويم ذاب)فاعليًا
اأزوااءمعنا1 5

عذانا

م كيراليجأاالذسن أمنوا لا
يأ

وا)لهالقدر والمتزلة
11 ٠ىلا دض[ التمطليهوشم )كالذين آذوامودى )تالواانه] 7111اقالوا 0”,نعند الله حم
م

4

3ون 0

م1 5

0
2

17
على اللدعا كك

6ن

فىالتوراة وفكل 0

وقتا

اعةاسشالا على  3 1ا

'قداك 0
 2يه اسيم أيه* 1

امر
الزمان ( انالله لعن ا ارءا أعد له
وااثار

بزع-و كّ اناطتة

0

ولاو 0-2

1

” 1راشديدةالاثقاد 0
1لىسعيرا لدالل 5وله حال 3

نا

١

لهات

0

-

قُ

سسسسيسس

53

اليضعة دور والقدر اذا
فلت (وتخطاصت

على الا:

ا

555

 تقابوجوههم فالنار)-

وهوان نقتلالدن

نافقواالابياء 1

1

1

رخو 6

سان

مدر 0

م

وسعوا فى وهتهم بالارحاف ووه |ليام واننحد السنةاللتبهديلا يه
| لانه لاسبدلها إولابقدر احدان بدلا © سسثلك الئاس اا » عن

الو<دوه

ا

دحم

02

أى سن اله دلت لام

10
ى

قا حال عن ااضعير فىاهم ( لاع

وباولانسييا)) 1 100جزاثاى والشرون  13أن  0ال ل
المايءه

بارداض

ارا

ا

7

8

1

وقت تاهما استة أء وتمنتاأواه>  2 35كل ا اعلا عندالله

 30لمالع علبة

”  1ملكوالانبنا و8مابدزءك لعل الساعة تكون قرسا 6ه شيا قرما أوككون الساعة”
|(

م ول ميد به

 5ل تن  1عن قريب وانتصابه على الارف وتحوز انيكون التذكير لان الساعة فيمسنا الوم أ

0

ْا

أطعناالتهوأ 0ولا)
ص
فننمام

|وفيه ديد للستجلين واسكات للتعنتين هازقالله لاعلنكافرين واعدام سعيرا»

حفظي فقولأنضةا دقع ْ

باراشديدة الاثقاد ف خفالبدايانيدا لايحدونوايا

عدابءعءم ودر وهس فىالنار##تصرف منحبة الىحبة كالم يشوىبالنار |
منهد |العداتب  ٠ال

1
ا رن اتام لنت | أوعنبزال الى سال وقرئ تقلت كم قل والقلبوو تاق الظرف ف شور 1

( وقلوا رننا .أنطاضا | اده واطمناارولا > فلن نيتلىذا العذاب  8واقانلاواارطمشنااسادتنا وكبراءناه
»2ه ع#تولدعن وجل |
اله
ةل
يا
مراك ا اايقتاواحيقاثقفوا #و انتتحبدلدسن
#ةميثلسارنكينكانو ايسئلون رسولالله صالللعليدوت!
هو سئلك الناس ع الساعة ال

0
ل
وهل اوإيعقوب عاتم

اروس لكر

لذن القضوي اللكور ا
ر

38
وزشوهلهء

(وكبراءنا)ذوى

١

عزوقت عام الساعة امشعالا ١1سبل اردهركان لير لا النا طلا
لانا

١

عليه م

ىلتو اه فاص اللهال
عالى 8ى عايهم علهوما 0ف 8ا

2هم
أني

 0 5قل اغا عاها  62-2أثله  0إدى8
الاملكا
اللهتعالى قدا ست ثرنه وابطع عليهنين و

ئقيهن لكاروا
 0:ألا ف

 00 0ركه أىأى  0لسعوامك أعسا|طسضاعة وم 6 5ون دمأقن ةا.مها هصقلءلالساعة رن

التقبين والمو منين أعسالله

 0ن الله١*ن
وقوع وف  4مك يدللمستعورين و اسكان للممه:ين م
ه اله
9قرسا  41اغى اما قرتم5

عِِ

أعدلهمسوير | خالد.ن رأال دود

أساءهران شَتلوه( ,وان
-

حم

-

0

_

رليات
( تبديلا )تسيراةلائزات

 7الثار

8

مااولانصيرا يوم ققلب وجوههم
وو لم

5

2
خلبادير | لطن  4-5دين ماليو قن علا  0شولو  4لتنا أطعتاالله

اليا وقلواو
أىذ

| 1
ا0

ا

5- 1

تداك داكلا ااا كد.. 01

اك5
65

للد

هذمالآ يةفييم فاتهوا عن ذلك( ئلك!!ناس) أدلمكا انقام) 02ام الساع(ةقل)نامحد (اماعلها) (الكفر )
7للداءن ) عذب( الكافرين ) كفارمكة بوميدر
عإقيامها(عند اللهومايد رءك)ولمندر (لعلالساعةتكونقرسا) ريمأ  5ا
(وأعدلهمسهيا) ناراوقودا(خالدين فما)فىالنا,ر(أندا)لاعوتون ولانخردونهما (لايحدون وليا) حافظا محفظهم من
نص(يرا ) مانعاعنعهم منعذابالله ( بومتقلب )حر (وحوههم فالنار شولون ) يعنى القادةوالسفلة .
اله
لال
واب
عذ

حا)بة ( وقالوا ).يعنى السفلة(ر)اانا
اااللرساولا
(يإليتنا أطمناالته ) بالاغان ( وأبطءن
ن) أاشرو عظماءنا
فءنا
ابرا
(وك

روماءنا
1

كانالتهغفورا ل)ماساف «نينمنالتفريط ( رحيا )بتعلييهن آداب الامكلارنم(الأفنقلومنوالذين فقاوم
)ورواهم الزناةه

:

1

سر

 0به خض (والمرحفون فى المدبنة)ههمأن ساكانوابرجفون أخبارالسوءء ن

اللدعليه وسلمفيقولونهزمواوقتلوا وجرى عليهمكيتوكيت كارن ن ذلك قلوبالمؤمنين شال

أرتحنك بكذا اذا أخيرءه عل غير حقرقةلكونه خبرا متزلذلا غيرثابت من الرحفةوهى لزاذلة(انر سكس ) الناينك
قتاله,أولنساطنك علمم(ثملايجاورونك

فما)ف المدينة وهوعطف على لنغرينك لانه وز عن أنيجاببهالقسملصوةقولاك

لمأبننتبوا لاجاورونك ولماكان الخلاء ير 4 51ءنالوطن سلورةالاحزاب  4أعظم منجيع ماأصيبوابه
إوكانالته غفورا  6لماساف 9رحها #بهبادهحيث يراجىمصاحهمنويات

عط ف يللمبعدحالهءن حال

ممما 2لئنلم به المنافة.ون « عن غاقهم والذن  4قلوهم حص ص ضعف | المعطوف عليه ( الاقليلا )
اعان وقلة نباك عله اوثحور عتنزاز  0فىالدين او خورهم © والمرحفون || زماناقلءلاوالمنىلئنلمبنته
ا 0برجفون اخبارالسوء عنسرايا المسلين ووه ا منارجافهم واصله أ المنافقونعنعداومم وكيدهم
الممريك مانلرحفة وهى الزازلة سمىبه الاخبارالكاذبلكوتملزلاغي ثاب ْت

والفسقة

عن ُهوٍرهم

 :لنغر 8هم  :#اتأعبسقتناكلبم واجلاتم أومايضطرهم الى طلب الجلاء © ثم | والمرجفون عابؤافونمن
لاجاورونك * عطاف على لنغريشك وثم للدلالة علىان الملاء ومفارقة جوار | أخمارالسوء لتأمنك بان
رسول الله صل الله عليهوسلماعظممايصيمم  #9فيها  5افلىمدنة فل الاقليلا  #زمانا | تفملالافعال الى تسوءه

قليلا أوجوارا قليلا ف ملعونين  6نصب على الشتم أوالحال والاستثناء شاملله |

2

مبانتضطرهم الى طلب

ايضا اىلاجحاورونك الاملءونين ولاجوزان مختصبعنةو د |غائقفوااخدواوقتلوا ا الحلاءءن المدمة والى أن

تقتيلا ا لان مابءدكلة الششرط لثمل فاقبلم! فإسنةالتهفى!لذين خلوامن قبل »  ١لايسا كنوك فا الازمانا
لمن  0وكان الله عفورا عا

 7اعلا1

مذون

لأنس حت
وا!

بعمرناخطاب

1

جارية متتقبةفعلاها بالدرة وقاليالكاع أتتشبهين بالحرائر ألتى القناع لكاع كلة تقال |
أنعق رده مدل العيد والامة واكامل والتا 0العقل مدل قولك ياحكسش ع 2ذاه

أىعن فاقهم و والذين فىقلوم عض

تعالى  0ل ل المنافقون

« أى

1

قللار عا رحاون

0

ى

ذلك اعراء وهوالعرش
علىسبل لجاز (علعونين)

ا نصب علىالشنم  39الخال

وان وهم | 2 3/وامرحفون ف المدشة « 4فابالكدي وذلك أانا منهمكانوا | أىلانجاورونكالاماعونين
اذا خر<ت سسرابا )رسول الله صلى اللهو يوقءون 5فىالناس اممقدقتلوا وه زهوا  1والاستتتاء ول  [6الظرف
وشّولون قداأن العدو
قالذين  3و

وهذامن الاراحيف وولكو ا “ 6ون أنتشيع الفاحشة  1والالمعا

السو | الاخماءره

5
انغربك .هم  1 4عر لس

 7مولنساط:اماه 4-م

أعن<ذوا

61ح

لا 0

لاننافةخروة

ثملاحاورونك فباالاقليلا»» أىلا,ركزافلمدخة الاقلدلا أىحت بخر | 0الشرط لابتمل فمما لها
0

و دل لنساط 2

ظ

ذ عاتقفوا 5

م

حتىتقتلهموغ
_
ا

أئوحدوا

وم المدشة  9ملءونين 1 43

أوأدركواظ  87اوقتاو ا ملا  3أىا لمكم وب هذاعل

األاله  #3فالذل
:ك1
كمة
الاح به  0انتجتذاللك «8أى اس

|

اناف

وحم

وصدر

0

0
أىسنالله

ى0
دلوا 5 0ل»#أى ف 1

الاذاء

(والذين فىقاومم عرض ( شهوة

الذ 82

ا
د

(أخدوارة أو| شتيلا 0

أ والتشديد دل على|لتكثير

عاو حددووارفالذبن خلوا)هضوا
د 3و .

هو0
(وكاانلله عدو )عا نمممون ) ر حيا) فكإنكون من (اكن 3ل مه المانا

دفة(انغر لكوم ام
لل

معطرودن

00
02
١1
 :رزاع تقغوا ) و< دوا

) من قبل

عدااله بنأ بى وأ ابه  3نالمكر والخمانة

هم الن0) 3والرحنوة ف لاكة )ااطا ليون ع.وبت المؤمنين قَّ المدمة وهم

الن ١و

(ملاجا ررونك

فها) لايسا كنونمءك فالمدشة (الاقليلا) يرا(ملعونين) مقت

يهفاى( فخاىللذيونا )مضوا (منقبل) منقباهم
نلل
لذادب ا
انع
( ١أغماثقفوا) و حدوا (أخذواوقتاواتقتياا سنةّالته)هكذا كا

(والذنيؤذونااؤمنين والمؤونات يرماككنسوا) |طاق  0رسولهوقمداءذاءا مؤمنين والمؤهنات لاذذايككو
عبردق أنداوأما هذا فنه ح
كقاد

نلارخى الله عتة
والتعزبومرنهباطل قيل نزات فىناس مانلمنافقين يؤذوعن

فقكف
وتسععونهوقيلفىززناةكانوا .عون النساءوهنكارهات وعنالفضيل لاحل لك أنتءؤذىكلبا أوخاديرا غير ح
دآ المؤمدينوالمؤمنات (فقداحقلوا ).محتملاوانا()كذاعظها ( وائعا مينا 00را(يااماالئى قللة زواحكونارك

الست بدنين علون من حلا بيبهن )الخلباب مايستر الكل مثل وان معنى بد نيعانمبن هن جلا هن

ممزءالثانى والءثمرون!و جوههن-م١١ يه وأعطافهن قال اذا زالالثوبعنوجه ١
برخيتهاعليهن ويتطينيها ال
0
ل
ل
ت
م
ا
المرأة ادن :ويك +ع! يسنم معالايلام  #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرماا كتسبوا © بدير| ١
وحهك ومن للتبعيضاى
ا 3
حناية اسمحقوا مأ  0فد احواو | سانا  3ميد ا ظاهر 9علكا يلت
الرحى بءعض حايام,اوفضإه

7

المنافقين يؤدون

ع

رخى الله عنيه وقبل 3ا هل

الافك

فئىزناةكانوا يعون

وقل

النساء نوكهارهات  8يامهاالنىقل ل :ازواحكونانك وناءالمؤمنين بدنين عامن أ

ياسمم  --غيز

من الامةأواار ادان دمحليين
نحاة ك#» +نْ <

ضلهن منا|لخلابيب
عا
م
ونلا تكون المرأة متذاة

١

فدرع ولباركالا مدولها

ع

عيرن

يغطين

فان المرأة ار

ن
م :

الزماء والقنات

وحوهون
بعص

حلياما

5

بعض

 1فلابوؤُذن فلاو ذبن

و
قالتعالى مر أهان!لى ولما فتدبازرى

حلباران فصاعدافى يتهاوذلك]|

وااس ن

ن
عاشحفم)0 2ذاءرز 8

والار به ومعى

ذلك

اه لالرمة

لاح ع

ادق

ومن

رفن
أن يعر

باهررص

*

لمن

الادى هوعالفة جرال تعالى

ان النساء فىأولالاسلام | وارتكاب معاصيه دكرذلك على ماتهارفه الناس ينهم لان اتلعلاهلى منزه ع نيأطقه ١
أذ من أحد  75اداء |لرسول قال ان عباس هو  3 2وحههوكسرت رباعته 1

لىية
هف
اهن
ايرا
على هح
تدلاكترد المرادق

ذا ع وقيل ساحر شاعن ه عام نون

والذين يذو نالمؤءنويانلمؤمنات بغيماكتسبوا»

وخار لافصل بين الحرة

أى هنعير 1نعلوا ماوعا !داعم وول ونن قم و برعو مم إغبرحرم 48فقداحعلوا

والامةوكان!افتان شعرضون

يناناواتعامبينا #دقيل انز اتفىعلل بنر أبىطالبكانوا ودويه اولعموله وقمل تزلت

اذا خرن باللال لقضاء

فىشأن عائشةوقل نزات

حو انحهننفاىىلل والغيطان

آذا برزن بالامل ل#ضاء

ا

فالزناة الذين كاء
3

عون

 1عون

فقطرق اللذكة شعون النساء

0

لمن

معوها وان زحرمرانتهوا

عنها ولميكونيطلبو:ن الاالاماء و  0لايعرفون الحرة منالامة لاذزى الكل

للاماء رعا تعرضواللدرة
سيان الاهةفاعسن أن

| كانواحداعرجاخرة والامة ىدرع وار فشكواذلك الىازواحهن فذكروا ذلك |
خالفن بزمون عن زى الاماء
لرسولالله صلى الله عليه وس-إفنزلت والذين يؤذون المؤهنين والمؤمنات الآية نمنمى
لبسالملاحف وا
ل لووطعم وتون

اللاو

طامع وذلك قوله ذ(لك

نلاماء فقالتهالىأسبفايالتى قللا زواحك وننانكونساءالمؤمنين |
را
حراس ابع ب

ا بدنين 7 .أىبزخين وخطين بآعلون منعحاة شهرن6 #

ْ لي المواة فقاولدرع واتخار وةإ|اك

اد ىأ نيعرفنفلا يؤذن)
:
0
00
أىاولىوا جدربانعرفن |
عٍِ٠.

ع

.

5

فلاسع رض لهن

|

وهو اللاءه

الث

وكل مايستتريه من كساء وغيرقهال

0

انعنا ناس

نساء المؤمزين 00يغطين رؤسهن ووحوهين

لعانحر مر وهوقواه 0

ن
ا)ل
( والذين كنا تنان

5

الخاة ذأ

0

ع

يهرعن 0
 1أن

سس

رولائنات) د شتالا رية ( بغيرما كتسبوا )

الاعنتاوا ىله

© أى 8 0
2+

د

يعنىماكانمتهم ( لهر00:

نزات هنءالاً ية فىح-ق زنا:بالمدينة كانوايؤذون شلك
)ا العام
كنمداي
ذلك (فقداحقلوا)تالوا(يهتانا وا
وينانك ) يدتى .ينات النى
ل
المؤمنينوالمؤمنات فنباه,اللمعنذلك ذانهوا ( ياأ الى 7
وهى
ناييرن ) 0
عليهوس! (ونساء المؤمنين يدتينعليين )رخينعليون علىورهن وجمومن (هجل

اصللىه

المقنعةوالرداء (ذلك)الأذى ذكرت من أعساللا باب (أدى)أحرى(أنيعرفن)بالحرائر(فلايؤذين)فلايؤذومن الزناة

5

0 02

5

ام

ٍ'

ال الاحز أب :ش

4

ا

1

13572
51

>

011
00

00

5

اللهللتعظملهومن <وزاطلاق

رباعءته وقوا يهم شاع

و:2نون وثدوذلكا
تحنتسصوس

اللذغل الواحد على  0تيل فسمره بالمعئدميل باعت ار الم
0

 53 8ابعدهم من رجته © افلدنئا والآاخرةواعدامم عذام مي نا 6

1

ا

أعقراايدء

٠

ا

ا

يي

ا

عن انر سو لالله صل اللهعليه وس ,قال من صلى على صلاةواحدة صبلى الله

:

1

فيا  0واتحظات عه اعكل خطيا ت ورذء تله عشثسردرحات ا ده الترمدى

ظ

3ىحاءذات نومو الشر فىوحههاقلت
عإوادء نأى طلة أن,رسو لاللهصلى اللهعليه وسلم

| اناا

اذالذينبؤذوناللهورسوله)
|

أى #ؤذون رس_ولالله

ودرر اسم الله التشسريف

ق:وحهك قالأنانى الماك فقاليادانر كبو ل أما.رضيك أنهلا يصل

هلاعساشسرا #ولهءن ابن*سعود
ا حيدا
عك|
تلر
| عليك أحدالاضازت علبهعقيزاولا!سل ع

أوعبر بإبداء الله ورسوله

كال فال رسو لاللصهلاىللعهليه وس انلته ملاتكةسياحين فالا:رطل لفو عق مق

نعل مالابرذى الله
ف

هليهوسل قالان أل-
السلام #3عن ابمنسعودأنرسول الهسلل ع

ىنوم القامة

0

يب  6ولدعنء لىعن عطاك

 ١أكارهم علىصلاخ ل

| قالقال لاق صل النهعليه وسام اليل الدع 71رات عندء فآ0

النبوةعازاواعاحم لازا

0

الترمذى وقالحديث حسن غربب حم #ء نأك هريرةقالقال رسو لاللهسقى|

وانكار

فوماوح<ة 1.ال ود
|ىرسولالله! كلامتممع الى
ف

| عليهدوسام :سر أن يكال بالمكال الاوق اذاضل غَلينا أهلالبيت فليقل اللهم صل

وادة.ع4

على جد النىالاى وازوالقة أمهات المؤمنين وذرتته وهلا به عملت ل

١

الله الدماوالا0

انك جيد ميد أخرحه أبوداود  #قوله عنوجل  #انالذين يوذو زاللهورسوله

الله عن رحته فاىلدارين

فنياوالآ خرة وأعدلهم عذابا مهينا  4ق6الابنعياس هماليهودوالتصارى
| لعنهمالته الد

3
2

عذايا مهرنا ( قَّ

والمشسركون ذاما اللهود ذةالوا عزر ابن الله وبدالله مغلواة وقالوا اناللفقير ون

بناتالله والاصنام شركاؤه ( خ » أعبنىهربرةقالةال رسولالله صلىاللعهليه وس 0

]| أغنياء وأماالتصازى فقالوا المسبيع انالته وثالث ثلاثة وأما المشركون فقالوا الملائكة

ورسواه ) بالفرية عامهما

دولالتّهعن و حل كذ بنىاآبدنمولم يكنلدذلك وشقنى ولميكنلدذلكفاماككذ ببداياىفو 0

جهو ]له 5فىااعود

دس أول اناق بأهون على مناعادته وأماشقه اياىنقولهاتخذالله
وكالبا
ىدى
إننبي
ولدا.وأنا الاحد الكمد الذىلم يلد ولم بولد ولميكن

كذواأحد لرق)عءن أبى هريرة

اع نالنى صل اللهعله وسام قال ةاللهاع ودتدل بؤذيق ابن ادي 55الدهرنوااالدهر
الال

|

والارفءى

هذ

الدديك 0

دن

|

الدهروسيوءءندالتوازل لاعتقادهم انالذىيصيبهم عأرفال الذهر

أبى هريرة قال»مت الننىاصللله علي وهسام بقول قالالته عن وجل ونهأظار ذمنهب
| يلق فكاتضةوا ذرةأوااةوا اي قليؤذونالته أىيؤذون أواياءالله
عيدوءسام قالقالاللءها لىهن آذىلى واما فقداذنته بالارب
كاروى عنالنهى صلىاللهعل

03

ا عدم0

الد.م )بااقتل

والاحلاء و(الآخرة )

فقالالتهتءالىاا |

وقل معنى يوذو نالله دون فىاعمانه وصفانه وقيلهم حاب التصاور (ق )قن

ا

والاصاء رع

لعتهمالله(

غادة العربفق الجاهاء كه 0نْ دمو

الدهر أىأنارلذى أحلم التوازل وأنا فاغللذلك الذى "نسبونه الىالدهر فوزعكم

يغلي اك )

الذبن َؤكُدذون الله

د

قالناء7 1وأعدالهم عدانا
الوننه

(تقينالله) فياامتنءه مابزءالثانفوالشمرون
وا

 1١نالاحصابالفااجون لح
:

6

يلسم

فبه( انالله كان 0

 8شهدا (عالما قالاءن
عطاء

عله خافية  00ازالت وملانكته 0 0

الي .دالذى الع

0
8لاون كع شرفه

شأنه « ياايباالذين آمنوا صلواعليه © اعتنوا انتم ايضا ذاككم اولى ذلك وقواوا
خطرات القلوب كايم
9سإوا :تسلها » وقولوا السلامعليك ايهاالتى وقيل وانقادوا
حركات الجوارح انا اللهمصل على د و
| لاواءسءوالايةند على وحوب الصلاة فىالجلةوقتل نجبالصلاة كلاجرىذكرء
يصلون ء
ومااكد
النى يااما الذين ١ لقول .هعليها لصلاة والسلامرغمانف رجلذكرت عنده ثيمصل عولقىوله مندكرت
ع

صلوا عليه )اىةولوااللهم
' ص

على هجدا وصلى الله

عنده ففآلم يصل على فد كل النارفابعدءالله ووز الصلاة علىعبره معاله  10ه استقادلاً
لادقى العرف صارثشعارا

5

لفل

ولذلك

كه

ان شال عد

عو

حل فأن كك

على د (وسلوا تسلوا)
تقوو ا الله سم على جد

إنقاد لاعن :وحكن

الأماءعدون العنيد  0وانقبنالله  4أىارنتاكن الجدعين هؤلاء  0انالله كان علىكل

دى ُ« أىمن أعال العياد  8شهيدا  0عد قوله عنو ل  #ان الله وملائكته يصاون

القمادا وَشَكل عله السام

عن هذه الآية فقَالان-
وكلبى ماكن فلااذ
عند عيدك هت

فيصلى ع1

الاقالك ذانك الملكان غفر

تبركون وقبل الصلاة منالله الرجة ومناللملائكة الاستغفار فصلاةالله ناءه عليه
عندملائكته وص.لاة الملائكة الدعاء ي8ا#أماالذنن آمنوا لوا عليه أىادعواله

بالرجة فووسلوا تسلي أ©ىحروه بحية الاسلام
 0-0فصل ثىصعه الصلاة علىالنى صلى أللهعليه  68وفضلها م

اللدلك وقالالله وملا:

سه

حوابالذ نك الملكين آمين
ولااذ كر عند عيدمس!

انفق العلاء على وجوب الصلاة عاللىنى اصللله عليه وس! ثماختلفوا فقيل يحب
فىالعمرعسة وهوالا كثر وقبلنحب فىكلصلاة فىالتشهد الاخيروهومذه الشافى

فلايصلى عاللاقال ذانك واحدى ألرواءتين عن جد وقل تبحكلما ذ(ك١ر)واختاره الطحاوى من
الملكانلاغفر اهلك وقال | الحنفية واخليهى من |اشافعية والواجب اللهم صل على محمد ومازاد سنة (ق  6عن
الله وملاككته حوابالذينك | عبدالرجن بنأبىيقال لقيىكب .نعرة فأقلالااهدى لك هدية انالتى صلىالله

الملكين آمينثمهىواحية
عند
ص

عليهوس!حرج علينافةلناياسرول اللهقدءإناكيف نسامعلءك كيف نصلىعليكققاولوااللهم

الطحاوى وكلما

صلءلى تجدوعل آل مد كاضليت على ابراهم وء لع! الازاه انك  +تجدالة ١0

ذكراسمه عندالكر ىوهو

ق ) عناًفى جيد

الاحشاط وعلية اآهور

وان صل علىعيره عسلىيل

التبع كقولدصل التهعلىالنى
والدفلا كلامفهوامااذاافرد

عيرهمن اهل الءدت نالصلاة

ذكروهوهومن ثعائرالروافض

ي.دد(
مكج
ُدوءلى دآكالب2اركت على ابراهيم وعلى آل باراهم ان
الساعدى قالقالوا يارسو

0

الهمصل علىجدوعلىأز واجه

رلى وعدلى ازواحهوذريتهكاياركت علىابراهيمانك ظ
وذريته واسلتعل ابراعمؤباعر
جرد محد م 6عن بىمسهودالبدرىق لأنارنسولالله صل اللمعليهوسلم وندن0
سعد بن عادةفتالله عون سد ال اابنهتسل علمكيا رسو لالله وفكيف نص علبك

فسكت رس ولالله الله عليه وسلم حتى تنيناانهلميسألهث قمال رسولالله صلىالله
صليت قل ابراههم وبارك على مجد |
23
علدوس! 0قولوا اللهمصل .عل د وعل آلكا

( واتقيزالته )فى دخول
هو لاءعلمكن وكلامكن مع يهم
0

0

يد محمد والسلام كاقد علم( م 4
اجبداركت على|براهيم افلىعالمين اجنك
وعلىآلك م

اعنأبى ه 0ةقالقال رسولالله
شى)

 0وس0

ا

0

| ْ

على النى بااأيصهااللذويانعآملنيوه)بالدعاء(و مارتساي ره ((عسرا ©
0 0

المعتمدقولالككرخى انهاوا جبةهى ةواماكلماذكرمستحبةافادهفىجمع الانهر و بهتعلما فكلام النسقاه

ع
5

 ١رسولالته صلىالته عايدوس! ولاتكاح ازواجدمن بعدموم
من ادذاء اذىه صل اللهار
ش

اودن

أوحتؤه )فى5

زات يلحاب ةلالإوالا 2.ع
5

35

هم ١ <١

موسج

خص الى فيل
أوذرانه وخ* ى

عو

نه

ع

:

نداشعظيا ) أىزنياعظيا( انتيدوا شأ)
َ مند لكم( ذنا نالله كان بك

©سو لالله 0سو رةالا<ززاب
-

2

7لا ا لأشديفة قيس نززوج1

-

9

1
ا 0نضا اتكلمين
:هدن

١

و00

اه عر
1

رذى الله عنه م /برجي | ؤاخبريانه عليه الصاذة والقادم فارقما قبلى ان عسها فترك ا
من غيركيز  0انذلك 40بإعى انداءه ونكاح ل
|ابا

وود مم1من الله لرسوله وانجاب لكرمه

م كآن'ءتداللة عظ  10 5ذسا
ون

فالوء_ .ى

ناك

عليا) فعاف مندونا

1

 0كق آَبامون ولأابنامون

ا

ولاأبناء

م

أ| الم وا1م زولا ا أءاكه وام

ولانسامون

(  6تسماء

عليهفقال  #ان ا شيأ  #ك4تكاحون عألىسنتكم «أوتذفوه * فى صدورك | الممنات ( ولاماملكت

وهفاناللهكانبكل شعىل”يا تهفبعل ذلك تههازيكرنه وفى همذ اتي ممع البردهان | أعنين )أىلاائمعليونفى

ْ اعلمىقصود عبد مويل ومبااغة فالوعيد 53اجنامعلمن فأبىأءن ولاابناءن || إنلامحهين منهؤلاءول
رعم واخفال لانهما
ولااخوانمنولاااء اخو ام ونلااناء اخواممن » استيناف ان لاحب الا <جهاب | ينكال

عنهم روى انه لمائزاتآية الاب قاالآلآباء والابناء والاقارب يارسول أتكوامهن | نان اعترائ لوالا
ايضامن وراء -2اب فنزات واعا ليمذكر المموالخال لانهما عنزلة الوالدين ولذلك | وقدحاءت سمية العايا

اام ابافىةوله تعالى والهآباك ابراههم بالك واسححق اولانه كره برك || قالالله تعالى واهآبانك
| الاحتواب عنهما غافة انيصفا لابنا تسا © ولانساممن © يمنىالنساء المؤمنات أ ابراهيم وا#تعيل واسمق
دهن
يوب
ب عق
عيلع
©ن العند والاماءوة.لمن الاماء خاصة وقدمس فيسورة أواءو م
اعامن م

51

فرج ل من أصماب رس واللله صل الله عليه وسل ارا

و معدات وي الاح"

ار

قهو طلوة نعي دالله ذاديرالله ارزذلك محرم ١ م شل العلام هرا
صاللىله عليه  1ل فلاان عائشة ل
لرس_وله ا الىالطاب وفىهداالئقل

وقال 1 7نذكم كان عندات عظىئعا أىذنها عظي وهداممن اعلام اه
,اضماب حر مت حيا وميا واعلامه للك تماطب نفسه وسرقليه ١؛ فخا
صاللىله عليه  0و

2دكل 6ك وآ
نا
لسلسم

واستفرع  1فانمن الناس دن فرطل عيرنه على حر مته حتى عنىلها الموت قله عاذ

مدعيبت

يم
00-0
م إعلده  0انمدوا شا  4أى من أ تكاحهن كال العم  2أومفوه  5أَى ( 0ادذلك)'

فصدورك ف ذاناللهكانبشكبلى”عليا © أىيهسر وعلا يتكأن  0أضمرتكاح ١ منتزوجأزواجه عد هونه
الر حل م انلصواية 0كنعممانلدخول على
الل اسعاهوسررهقل

سو

(كانعنداتءعظيا 0

بنات أعامناةئزاتهذءالآتية ولماانزا
لتحآيجةاب قالاآلآباء والانناء والاقار ب لر_ول | عندالته عظها فىالمقوبة
الله ون أيضا يارسولالله نكلمهن منوراء اب فالنازله وعن
جل  8لاجنا | (انتمدواشياً ) تظهروا
أ

.

أ 2

3

٠.س

1

عاون قرك

1

8

اجات

000

.٠

|*

عن هؤلاء الاضنافك

-

2

إقء

2

نمسا

من الاقارب  3ولانسامن 434فا

(

شسسأمن ذلك( دو

تسر وه (فانالله كان كل

0  7أو الز
0الاسم
ف٠
ز للكتابيات الد :خول عالزىواج رسولالل 1ه صلى ١الله |» ه)ه
0
حاتمجو
أراديه ال:نساء المسلاتن ل
ا
نناسهن |١
عليهولم وقبلهوعام ٠.فىالمسل ّات وال 5كتابيات واععاقال ولانسامنلانمن 5مأج
0

و ولاماملكت أعانون اخ©تافوا فاذعبدائرا :هليكون عرمالها أملافقال قوم |00

|

9

ى

خون 6_0الو"  5ا
لله

ولاملك-

7

ا

ع 1ها لسلا

5
وقال#ومالء د عالاعائيوائر  0 2الآ

3
000
0

معون 'وذ 5
010

حا

ناه

1 5لن0ي

1

0

اك

ماين

(فآام ول

ع

ين

ولااخوانهن ولا أيناءاخوانهن ولا أيناءأذوامن)منكلاااوحهين (ولانساءون (
0

61

انساء أهلدينهن ولاحل لماج أن تر دعندمرودية| واصرامة|وعوسية )ولاماملكت أعانمين 1الاماءدو العبيد

( ولامستانسين لحديث ) هو>رور مءطوف عنلاىظرين اومنص_وب

أىولاندخاوها لك موا عن نيطناوا

وندي الى فاشصري امدم) مناخراحم |
ارس يتاي عطي مضل  0يداف مخداديه( |انذلكيكا
عن)ى اناخرا جك حق ماذنى أن مميامنه ولا كاالنحباء ماعنالمي من بءض الافمال
يالق
و(التهلاسعي من
و

قل لاسي من لق أى لاعنعمله ا

ترك المي مدكم 5

أدبالتهنه الأقلاء وعنعائشةرذىالله عمنا

حسيك فىالثقلاء انالله تعالى لحمقلهم وقال ذاذا  0فانتشروا( واذاسأًاموهن ) المي لنساء رسولالله
اصللله عليه و-لم إدلالة ( الجزءالثانىوالعثسرون )سو تالنى -ؤز ١1 #ه-لانفها نساءء( مشاعا)عاريةأوحاحة
(فاسئاوهن )المتاع(هن

رواء حاب ذلكم اطهر
لقاويكم وقلوممون ا

خواطرالشسطانوعوارض
الفن وكانت!الناء قل

نزول هةذءيابلآرزبنلارحال
وكان ع-ر رضىالله عنه

ضري

لجاب علبون

وبود ان ينزل فبه وقال

يارسولالله يدذل عليك

البروالفاحر فلواصت

ياك الوافين الاب
شرت

كر ان بعضهم

ْ  2ولامستاً:دينلحديث ##الحديث بعضكم ل[ أولحديشاهل الليث بالتسجمله1

1

عنلاىظرينأومقدر بغفل اى ولاند اواولا مكثوا ست نين « ازذلم© الث
© كانيؤذى النى © لتضييق المتزل علبه وعلى اهله واشتغاله فها اده فسعي

مكم © من اخراحكم لقوله © والله لاسي منالحق  »#يمنى اناخراحكم حق
فيننى ان لايترك حاء ما لميتركدالله ترك الي  2بالاروج وقرى” لاإسمى
تفخادلياء الاولى وااقاء حركتما على الحاء © واذا االقوهن متاءا © ش بُ تفع

به «وؤاساًلون » المتاع © منوراء حماب س»تر روى انعمر

 00قال

يارسولالله بدخل علايلكبروالفاجر فلوامت امهات المؤمنين بالحماب فنزات
وقبل انهعليهالصلاة والسلامكانبطم وممه باءصضعابه فاصابت .درجل بدعائشة
رذىالله عنمافكره الننىعليه الصلاة والسلام ذلك فنزات #ذ8لكم اطهر لقلوبكم

ل

نه

 00وماكان ل#كورماصم لكمان©تؤذوارسول

الله © شاعنلوا مايكرهه و©لاان كنا ازواحه

مرنبعدوابدا « من بعد وفانه

قأانلنهى اننكام بنات ْ« ولامستأنين مديث » أىلاتطيلوا الحاواسيسأ نبسعضكر حديث بءضوكانوا
عنا الامنوراء حاب لأن  ١تحاسون بعدالطعام :محدثونفنهوا ءنذلك  8ان ذلككان يؤذى النىجعي مكر »
مات دلا :زوحن قلانة | أى فسصي مناخراحكم و8الله لاسي منالحق » أىلايتر ك 1تأدسكم شان
ذ_نزل ( وماكان كم ان | الح قحباء ولمكاان الجياء ممانع اللدي دن بض الافمال قاللالاسممي منالمق عمنى
تَؤدْوا رسولالله ولاان

لاعتتع منهولايتركدتركالي  2ماعيذا أدب دب اللهنه الثقلاء وقتل محسبك من

ازواحة مبنعده

الثقلاء النله لميحتملهم  واذاسالقَوهن ماع © أىواذاسالم نشاء الى صدل 3

د

ابدا)اىوماصح لكم ابذاء عليه وس حاجةف فواسثلودن منوراء خاب  #أى منورأة تنتر فبعك آة الحياي
لمكن لاحد انءنظر الىامسأة نهسناء رس ولالله صلالله عليه ول متنقبة كانت ١
 ١والأناكا نسي ديت 2
| أوغيرمتقة 8ذلكم اطهر لقلوبكم وقلويون © أى من الريب  #وماكان ل مأنتؤذوا |
عادر ا مستأنين
ليث

معأزواج النى

|سوا ذاه أواي آسكرأذامقشى”منالاث سيا فوولاأ,كوا زواجدمن:بمدأيدا م
2ت لض

ا
صل اىلتمعليهوس (ان ذلكم)

:

لوسواحديثعأواالجننى صب اللهعليهوس!(كا ن يؤذىااني ) و نولت )

 1عيدو يسمي طر)أنبأس؟ بالخروج  -و١عنالدخول (والله لاسعميمنا1ق ) من أنيأعس؟با روج

وءنا اذلداخوسلأ(لقوهن )كلتموهن يأعزنوىاجالنى صل اللهعليهوسل اناه)كلامالايدلكرمنه(ؤاسألوهن)
وينباك
إفكلموه,ن(منوراخءعلابف)املنستر (ذلكر) ||اذىذ كرت ( أطهر لقاوبكم وقلوبون )م نالريبة( وم كانلكم
0003
ارس الله) بالذخول عللة ينين اذنهوالحديث معزأواحه(ولاأن  0عع
فوته( ندا ( لت

هد ال بد طخاة بن عسدالله أر,ادان يزوج بعائشة بعك

. ٠المىيطعام غير ناظرينانها)انيؤذن لكمفى هوضعاللأمىالاتدخلو الامأذونالك أوفى من الظرفتقديره الاوقت أنيؤذن
ص وغير ناظربن

حال من لاندخلوا وقم الااسترناء على كل ل

والوقت همع اكانه قل

لاد خاواموتالتى

كت
الا

الاذن ولاتدخلوها الاغيرناظرين سمه[م١ #ه -أىغيرمنتظر بن (س١ورةالاحزاب إوهؤلاءقومكانوا لحتو نطعام
00

م أوعال
ااونا م© الىطعام  6عاقلعن

يدج للاشسمار بأنه لايحسن الدخول عاللطىعام نك
وسنوه
د
ااي
م
يل
دلبشب

قواهف غ
ويرن
ظارظءرناناه  #غيرمنتظرين وقتهأوادرا

مو

نان كن  6أشعره

0

0

وهوحال
من فاعل لاندخلوا ٍْدارا

أوالجرور فلكومقرى لطر طن لرساء ككون هارا علىغير ههنوله بلاائراز |
الشمهير2

دلش)37-
شجقتيا
اتشن

رس_ول! لله صلى الله عله

ونااعكد
ون فيزن

عنداليصريين وقدامال جزة والكسابى اناملانه مصدر انى

0

لاطعا م الاأن يؤذن لكم

الطعام اذا أدرك  0ولشكن اذا دعيتم فادخلوا ذاذاطممئم فانتشروا « نفرقوا ولا ١ 00
>

0

0

شرنا

"2
0
و
0
عكثوا والآآية خطاب
فيد لون وبقعدون منتظلريقنوملاكدارناوكاهمحيمنخوصنوصطةعامبمروبساموثاللاهلملواهصللالىماالتجهازعللياهحودسامن ا ا  83لك قلا
قل وقيل اناموقته أىغير
 6بوه بالاذن لير الطعام ولااللبث بعد الطعام لهم
2

ار

بهو ورحعءت حت اذابلغ عتبة رة عائشة وظن اممقدخرح-وا
نبى صلى اللهعايه

 1أله 000

فرجعورحءت معهؤاذاه م قدخر<وا فضر بالنى صاللىله عليدوسم  ,ينىونه 0

النى صلى الله عليه وب

ول حاتت واحقرا قالد ل يعانلىنى صلىا لله عليه وسيم البيت أ0
اندرواولق الخيرة وهوبةول باأعاالذن آمنوا لاتداوا بوث التى الاأنيددن
لكمالوقوله والله لاسي م3

وقت

(ق )»عه انأزواج النى صلىالله عليه |

وس كن رجن باللال اذاتيرزن الاىلمناصع و هوصعيد أفع وكانعن رذى التد عله ١

أولمءل!ىزنب غروسويق
اندعق
وشاة ا

بالناسن فترادفوا افولا
قوم

ُ

2

يقول للنى اصللله عليبهيهوسإاحجب تساءك يكن رسولالله صلىالله عليه وسع شعل | كل وج وخرح
ردت سودة بذت زمعهة زوجاانى صالله عا دوسا لملةمناللماللى عشاء وكانتامرأة
الا فبائزل الله اخسا

طويلة فناداها عر لاقدعى فناك دود حرصا ءا0
ماصع

لقضاء الماحة  2الول

المواضع الخالك44

اناكانط 8

 0بدا

مدل

| فوج الىانقال يارسول الله
|

دعوت
1

0

الطء_ام

22
ع
<تّما| حدا حدا
واللارفعوا طعامكم

1

ونش ق الناس وبق فذق

ثىلاث قتايا رسو لالله
| والافيم اناك لقع أت وانعر أنْغرقالوافقت ر

لواتخذت منمقام ابراهيم مص قزلواتخذوا ممقانمابراهيم مصبلى وقلت يإرسولالله
دخل عنلسىائك البرار وات ين أن مين فزات 1الاب واجقم نساء |
١

را
رس_ولالله

ؤاطالوا فقام
صل

الله عليه

0

النصىلىالله عليه  5-5افاىغيرة فقات عسىر به ان طلقكن أنبدلهاانا يرا منكن  1وسحم حدروا فطاف
رس_ولالله صإ

الله عليه

فنزاتكذلك وقلابنعباس انهائزات فىناس من امسطينكانوانحينون طعام ر سولالله ]| وس5 1 00

صلالله علويسهلم فيدخلون عاليلهقطبالم قبل أنيدرك تيكلأون ولاحخرجون | وحمودر » 21
1

صل اللهعليه و ل تأذىبم نيزاعاك ب
وكان رسو لالله

يوت النى الأأنيؤذن'لكم م

ذاذاطعي 4

3-9م فتأكاون بي

كت لقنا فاه

اي

0

0

اذادعيميا خارا
«وولكن

ادر 5

ا 2

١

مد

|

وشر 7

١

حر 3

0 :
أ

 7ف0
الاأنتدعوا  2الىطعام ©

غيرناظرين نأ  4يدى مناظار رط تضهىر ووقت

ا

اماالذين آمنوا لادخلوا

"

أت

بك

3

5

 1اه

5
اتخول
دح
1
1

و6ضال رسو

0

عليدوسا شديدالاء قتولى
فلارار” مولا خر<وا

فرحم وئزات( ولكناذادع.م فاوسبياو ١ا فاذاطمئم فانتشسروا )فتفرقوا

(الىطعامغيرناظربن انام)تعب وحينه (ولكنأذا دعبتمفادخاوافاذاطعمتم)  1-1قروا حورا

 1ندل لامنالمفمول لذعا

جالتحريم (واموأعجرك حسنهن ) فىهوضع المالمن٠الفاعال وهوالتمير فى ال
الازوااجب
بىوالعشرون
منأزواج اتوغله فى التتكير م ا عااعا,

شتروضتا 0-1

'

05

حى|

0 4-1

بنت عسداسأ جعفربن الآسم راق واواخيك حستين »> حملن نفك اتدل ارعوطال من '
أىبطالب ام امن اعحبهحسنون
0
ب
دون مفعواه وهوم ن ازماج لتوغله فىالتتكير وتقديره مفروضا ايعا.ك بهن
وعزعائشة وامسلةمامات
تانهلصعفليهو ”لم
لل
راسو

1مة أومنسوخةشوله ترجى دن تشاء منهن وتؤوى
واختاف ق3ان الآابة أ
من نشاء على لذ ى “اليلق فاه وار00

حتى |<لله ان يتروج

للك

النساء هنبعك

قراءة ذهو مسيوق

اللك

بها نزولا وف|المع ل

َللانى نص على احلالهن ليك ولاان مسدلا
الاحناس الار بعكة ا

مالننساء ماشاء يعنى ان

انار ف الاماملكتعبنك © استثناءمنالنساء لابه اول
ون ازواحا ه 5
وكانالته علىكل شى'رقببا 5تمحفظظلوا ا ولا ا
الآية نعت ونمممها اما | الازواج والاماء وقيل 0

بالسنة اوشوله انااحلانالك تضطوا ماحدلكم  88ياليهاالذينأمنوا لاتدخلوا بيوت النى الا ان يؤذن لكرا6لا

ا
ازواحك وثريب التزول | بانتعطية زوحتك وتاخد زوحته فحرم ذلك الاماملكت عنتك أىلاباس أنناءلا
ليس على ثريب الصف
كا
يجاربتك ماشئت ذاماا 1فرائرنااه وراك حسنهن  #يعنى ليسلك أنتطلت|
ى
(ألامائلكت عيتك)اسئ
مننسائكوك بدلهاأخرى واوأعسبك الها قلاابن عباس يأدسماء يلتعيس

ل
حو
مماء
ممنحرمعليهالأ

جنعمية0

مارفعايلدنلمسناء(وكان

ا أن طبها 1

التدعن ركقلشسىا“)حافظاو أ
هونحدبرعن عاوزُ5حدؤزده

تأت طالب لاو

عنذلك

رارا

رسو

لالله صلى الله عليهدو

2

الانائلكت عينك #هقاللابن عباس ماك بعد ه ؤوٌلاء مار به

رىكقلبشيىا» أىحافظاوفىالآآيةدليل عجلوىاز النظر الىهنبر
وكانالله عل
تكاحها منالنساء ويدل عليهماروى ء نجابرقالقال رسولالله صاللىله علبهو 75

(يأأماالذن آمنوالاسخلوا | خطب 832المرأفةةاناستطاع ان

بذظرالىمادعوه الىتكاحها فلفء!ل أخرجهأنو

وت أالننىيالؤاذن لم
بأخرى(و!لوأعبك حسون) اصللدعليهوسام انظر اليها ذان فى أعين الاتصار شيا قال الجميدى يعتى هو
داود ث م »© عنابىهربرة انر حلا  08أن دوج 2

حسناار  1فلسنلك ان
(اماملكتعينك)
تزوجماال

ماريةاتقبظلية ١وكانالله

افيظيا(ن
(رق,ي) ح

ع لكل شثى” ) من أعالكم

نزلت

0

شح الم

سيد

المدمة قال فكانتأ م هانق"تواظنى على خدمة رسولالله

ص! لىالله عليه وس عه عسشئين ونوق صولاله ص1لىالله عليه وسا وأنااءن

 ١عشرين سنة وكنت أعزالناس بشأن المحاب حينأً”زل وكاناًول مائزل فىهيتنى

كانواءدخلونقسوتالنى
صاللىلهعليه وسم عدوم ؛

رسولالله اصللىه عليه وس بزءنب بنت جحش حين أصع الى صلىالله عليه وسؤم
بجاعى وسافدعاالقوم فاصابوا منالطعام ثخمرجوا ويقرهط عندالنى صلىالله عليه

وعشةجاسون وترون

دل
مرعجت
وسلم فاطالوا المكث فة-ام النى صلىالله عليه وسلم رج وخ

سين لطعام حتى يأكلوا
ثمتمحدثون معنساء النى

لو

الصغر اعلمنخيرة نشعبة قخاطلبت اعرأة فقاللى النى صل الله عليه وسا نهلظرت
لبا كقللاقال بقانطر اليا كحالرماي :أن يخم وككنا ال مد إلر د وواراك ا
| حسن  #قوله عنوجل © يإأماالذين آمنوا لاندخلوا وت النى الا أنيؤذن
لكرال#آية قالأ كثر المفسرين نزلتهذه الآآية فىشأن ولهةزيي بنت جحش-ين
ننمالك اندكان ابنعشر سنين
جىمارسولالله صلىاثله عليه وس ل( ق»© عن 3ب

اليه فىقوم

ذلك النى

ص1لىاللهعليهدوسا

منالانصار فتالله النى

0

النى صلى اللهعليه و

م<روا

ومشدت معة حبتى حاء عتية خرة عائشة ثم ظناعم قد

خر-وا فر جع ورحعت معةحى اذاد حل على ز  3 .ذاذاه م جلوس 2 -
ا
ل
 1اير
الاش

رهاط روج ويهاهم عن الدخول فهاهم اللهتلت

فقَال نإأأاماالذينآمنوا ا

اواسوتالنى لبر اذناتتىالى طعام عبرناظرين اناهنه و حنه ) الاأنيقدذلك )بالدخول

النى

نينعآيات نكلون)أى أقرب الىقرةعبومن
لمأنتنفوسهن و
نعل

وقلةحزنهن ورضاهن جبعا لاهن اذاغا اننهذاالتفويض عمنندالله

ال و صل ارساود ت العو ن كين بالرفع تأكيد لنون بردين وقرى” وبرذين كلهن
منون.عادبر الله

ننصبتا كدالهن فىأ1ن.يتهن (والتهبعلم مافىقاو؟ م)فيهوعيد انلبر
نقدوةقرى بشااذال ه

ودر
ذلك وفوضالىهشيئةرسوله ( وكانالتهعلها) بذات الصدور ( حلي )لاليمااجلبالعقوبة فهو حقيقبان نتق

 ركان لاهم
سه6ه ويعقوبوغيرع باالتذكير 7١
ع اك)انا وعر
ويرضين  2ايده ين  0ذلك 0
|الته'.

0

ذلك تقحدنة

0ل-ذ2ن ن د

1

1

منك

ا اله فطمن فوسهننه وثرى

اف" شخي

أن

7 4

 :ان

 :الاعاك “أيه

1

0

 :لحكت|)

ظر بطم التاء واعبنون بالنصب وشر على اليتاء

للمفعول وكلهن .وكددتون برضين وقرى

واذا حاز بغير فصل فع

مشسيئك اقربأل ثرة

اعلنونهون وقلة حز نهن ورضاهن بعالا نهحك م كلون فيه س_واء م أن سدوادت

بلصت اذ

غيرخقق

ِْ

لفل

م ن لعد ١

احوز!

من إعدالتسع لانالتسع

للنه
ااب
|] نص
تول
لرس
هال
علهص
,

ماف ١
يعلم
لون© والله

ِ

وسا من الازواجكاا نالاربع

نصابامته (ولاان #دل
 8 5فاحتهدوا فىاحسانه هي وكانالته غلعاا #بذاتالصدور ههحليا ي لا ١
#لياء لانتانيث ا | م منازواج ) بالطلاق
 1بالعقوبة فهو حقيقبانتق  #8لاحل لك النساء با
ا البعهر بان بالتاء ممن بعد  4من بعك |النسع وهوق دده عليةالس ْ 3اي و إن تمدن
غير حفيق وور
كالاررع فىحقنا ودر بقارياوم حىلوماتت واحدة ا ,حل له تكاح اخرى  2ولا ١ برؤلاءالتسع اوكا ا
عن منازواج © 3فاطاق واحدة

ان 5ا

ذلك م تقال

و1

يكلون اوبعءضهن كرامة

مكانها اخرى و هن مسدك |8د

لهن وحزاء علىما اخترن

ورين عا]ت:يهنش أىأعطم:تهن  0كلمن ©يِ هن شروب وارحاء ْ

وعزل وانواء  8واللهيم! مافىقاوبكم  #أىهأ النساء والميل ابلىعضهن 8وكان ١

ورضين فقصمر رسو لالله

اله على 00أى عضامفىائرم ب حي » أى عتكم  6قولهتالى ل©اتحللك النساء
اهن بعد  64أى من بعد هؤلاء التسع اللاتى از لك وناك انالئنى صلىالله عليدوسم١١

صل الله عليه وسامعلءهن

وهنالتسم الى مات عمءعن

3

0

ؤاخترن اللهورسواه  2راللهلهن ذلك وحرم عامه|أنساء سوادن وماه عن

عائشة حفصةا محبيبةودةام

تطليقهون وعن| سد يدال من قاله ا.نعياس واختلفوا هل أبيعإهالسذاءس بعدذلك فروى ||ا

«عائشة اما تالت مامات رسولالله صلالله عليدوم دتى ل

«لةصقيةمعو دن يذب نت

الأساءا رحه ا

عش

نانواح  05لو

لترمدى ووالحديث حسن  3وللنساى عتهادى أخراه ا روج اداعماشاء
وقال لك كارت رسو لالله صل اللهعليهوسل على|رم ول لانى بن لدب لومات ١

نساء الندىصلىاللهعايهو-لم كأان > -لإهأنينتذوج قال وماعنعه منذلك قلله
ويد قالاعا أحل لضهريا هنالنساء فقال تعالى
قواهتعالى لال
عا انئ انأحللنالك أزواجك الآآيةثمتالللانلك النساء مبنعد وقبلممنى الا.يه
ركللك اللهوديات ولاالتصرامات بد الملات لو لاأن نبدل ونه ن زواج 6#أى

<وبريةومن فىاستغراق حرس

0

١ ( و ةيارضين عا 53انون )
' اعطيمين من فيه الندن
|
(كلهن ) مقدم ومؤخر
١ (واللهبعومافقلوبك) من

(كازالنه
سات عيرهن من الكتاسات لالهلاتكول 1مالمؤمنين بوديةة ولانصوابية الأمامكت | الرضاوالء+ط و

نك أىمندالكتارابتدرئ  0وقيلفقولهولاان تبدل 000زواجكانت أ عليا)ب.
0

ناكل

صضاذ < 0

صا/دم

نَ

(حليا)ثيابينلكم وتجاوز
فيد
#النساءزم

 3عر

0

:
حر

الخطاب وز.ف

هدم

:

نت حش

 .حيبن أخطبوه ونهكرت
|

ان اواج )مانت

لع

700

لصيقةفغال  *0بعك ا 0

لاك منغات

 1لكأن تطلق واحدةمون وتتروج

فده

د 2

وكات عااده

يي

الاسديةوأم دله نتأبىأمداخ .رداىي وأمحب5د 5نت

الهلاليةوسودة بذت زمعهة بنالاسود
عك

وخالك

وشال ولاان يدل

اكاناه (
ع  /لامح
6ماه

دا  5ر

أبىسفمان

عرق به
,.

يحرتو
يت

0
و<ويرية نت ارارم المصطاة عك
هن ساتعكأز و احا ماع

وحقصة

ولاأن

من اانساءشول

عاوتطاق مننساء وفك
من تشاء)نضم عمنى:ترك مضا جعة من تشاءهمن وتضاجع من نشاء

تترك زوج من لشاف
له

 .لزع الثانواامشرون  1هن نسااءعامتك ٠ 1

الادانا اخ طاة

هوا رطيلأنه

0

ليتطاى

1

ان عساك فاذا أمنك 1

| جزة

5

0

1

ولضم الك

والضانى وحفص ترج

لوطا

بالا

ام

0 0-5

ت
فع0
مو تعاءاوالا جامادبن وء

و#:تزوج من شت وهدءقسعة جامعة

:

سيا

1

ادد 9

1

 718اذاطاق وعرل ذم
أن لىالعرولة لابن

شر اعينهنولا حزن
2
ل

' ع

7

عليهء لى الله عا 0

منهن حويرية وس_-ودة
..

5

:
ا
ا

2

وكا 7

دضعما

ا

1

حينغاء,ربد

ع0.

1

عسء الله تعالمى أن نيرهن

نشهرا<ىز

ع شه |ا<ّ بالك الك الخيرفاً
زيادة النفقةة“مدر 2

انخره' ١
١

ه اللهئها!

انه نأمهات ااؤمنينلايتدن

0

بكترا سلة 3
م0

1ر0

هسل ولك
هليو
ىللع
أمهات المؤئين عالىالنى صالا

دار رت الدمانا رقها وعسكهن٠اختار تاللهورسولهعلل
ن آوىالء5

منذلك  0ذلك ادنلى ان

فلائزاتهدمالا يه سقط عندالو<وب وصارالاختيار اليه فين

وقاإننولت عد | 455

وامحيييه

وصفذوثعويه

يعن

اليك  9من تشاء » قلىهدا لتقس.م يعون وذلكانالسوية دمن فىالقسم كانت واحية

,او روىاًنه ارجى
0-2 1

ا

5

أنموكثاء 1 5

ومن الح  3طاليت

 5ور كوقسم أو

ارا

-

دن نشاء

عَرَلك  3طلقت بالرجه  0فلاحناح عليك  7قُّ 0

ا

|

ا

وروى ادكانسوى

د
أ ا و ع وعلىندكك 30ود ئى |!مك دن يشذفاء منه٠ن

[

أودم لبعضهن دون لض

5

فكل

مع مأ

أوفضل بعضهن ؤالافقهة والكسوةفكون الامفؤذلك!

وكانذلاكء ن خصائصدفرضين

.دلك واخترنهعلىهدا

ادهل ا رجأحدامنهن ع نالق.م قال بحل الت

أطلقله وخير فبدالاسودة

انيار وفيت للنها الماكقة
وقااتلاتطلةنى ا

ونا

ويرجى مرهءنن1شاء

له0
مع ماجعل الله

قيرضخينبه قمسمم 4ل0هن أو ْ 9

بيهن فىالقسم الاسود تنا نهار ضدت

وحعلت بومها لالع ةوق لخر ا-ج إعءضهنروىعءنرذن

را

عر 0 51

لسر

ْ

ا

بررك حقها 00

قاللما نزل الجصير أشفقن ا

فىزعسة نسأ نك(وهن ابتغيت :

0ول
انيطلتةن فقانا يلانتىداحءل لنامنمالك ونفكماشئت ودعنا عحلاىلناذ8ا7رجى رس
١ 0

ااح علدك )
تمنعزجلنتفل

اللهدصلى الهعليهو 85م 5إ«عضيهن وآوىال  4إعصين٠فكان  3ن أوىالنه عائشه و حقصة وام 1

-

٠

5-50

ا

ب

أى ومندعوتالىراعك “ 1للةوزو :كنابن بقسم يينهن سواءوأرجىمنهن سا حأبميبة وموونةو-ودةوجويرية
وطلبت صوتها فررعو لت

.اس تطاق هن نشاء ونهن وعسك 0
وصقيةفكان شسم ٠ 1مايشاء و قالاءن عغا

2

عن :نفس.ك بالارحاء فلاض.ق

و  -الك ا١حسن 05رك

عليك ففذلك أى ابس اذا

صصلى الله عليه وسام ,اذاخطب يرا ل"يكن لغيره خطيتها 0 6

عزلتها

لم زاك

زدها

الى نفس.ك ومر.,ر فعبالاتداء

وخبره فلاحناحا 1ح(ذلك )
التفويضالىم هشيعكلادىك(أ
رأعينهن ولإحدن
 :.تق

صلى اللهعليه واد قل
ّّ  3مننشاء

ن تسَاء من اللوكك

اانى

0

ا

١

اللآنى موبن |نفسيهن فتؤوما اليك ا

لاتقلا1 -عنعروة ' 5فألكانت حواة نت1

من اللانىووهين

ْ

ذلا

أ

أنفسهنالوسلاق عليهوسل فقالت مائشةاماتستحى المرأة انتب نفسها للرجل
ادولت وجمزتشاء منونقلتبارر-ولالته مأأرى ري كالايسارع فيهواكؤومن
انغيت من ات  2أعاطنت انتؤوى
05
حناح

) من تشاء

ذكاح هن لحعت

ل  2من 0

دن2

قال و

|

 4ا

2

اليك اعسأة  1نء :دَلين عن القسمة

عليك فاباحاللهلهتركالقسم 10حوىانه لؤحر

ا

( تزوج

ما(ومناتغيت) اخترت
بالئزوو(من عذاك) رات

| منهون ىو نها ويلا  0نيشاءومين فقعاب دروبتهاويردالى فراشه دنعز 5منهن نفضملا

إاعلاسا الرحال 8ذلك حك ار أعينهن ولاحزن  30أوذاكالجير الذى
كين
ا حير يك فىتبه ن أقربالى

(فلاحناح عايك)ذاحرج

0

آل3 0
عدون َ

اذاعط*ن“باق

2

ج1 --

وتنا مون ننسائكك ولاتأتراوتؤوعالتك  0النك ا ١.2ذلك »
وقالنيا وسداد در
اومن التفيتاخترت بالاسيان!ايهاتمنعن تعن الانيان فلاحناحفلاحرججعليك ولامأئمعلي (ذاك)التوسع والرخصة
(أدق)أىأحر ى( أن
م رأعنهن) تطلس أنفسهاضر ؟ن انذلك التوسعمن الله ولاحخزن ( عحافة الطلاق

نكر برالنبى ل

عدا افر كا عليهم قَّ

 .اللفظ راالبمعمنى وقدخص التىعليهالصلاة والسلام بالممنى فمتص باللفظ والاستتكاح |
| طلب التكاح والرغبة فيه وخالصةمصدر واكدأى افق “احلالها اذل ما احلانا ا
2

||لك على القبود اك

خاوصا لكأو حالمن الصميرقى وه 1

أاىهبة خالصة 00قدعلنا مافرضنا يم فىازواحهم 0

عدر

ازواجهم ) اى مااوحنا
دن المهور َكل

دوف

١

أفتَك قّ

زوحاماومااوحيناعليهم

العقد ووحوب

قَّ ازواحهممن

ك اعانهم  3من نوسيع لاعس فيها
القسم والمهر بالوطى حرث لم دم  9ومامل ت

كف

(قد

الحقوق

(وماملكتاعانهم)بالشمرا

ذْجى ان بغرض علم واجلة اعتراض بينقوله  3لكلايكونعا.يك حرج كه

ومتعلقه وهو خااضة الدلذلة على أنالفرق ينه وبين المؤمئين نحو ذلك لالحرد

وغيرهمن و <وهال ملك وقوله

قصدالتوسيع عليه بل لمان تقتضى التوسيم عليه والتضييق عليهم نارةوباامكس
اخرى  #وكانزالله غفورا  #لما يعسر التمرز عنه © رحها © بالتوسعة فى

(لكيلا يكون عليك حرج
ضيق متصل تحخالصة لك

مظان احرج ف ترجىمن نشاء مهن #تؤخرها وتثرك مضاحعتها  #وتؤوى اليك

من دو نا لؤمنين وق وأدقد

جاعةالى انهالاله لقولهواءسأة مؤمنة فدلذلك علىانه لاحلله تكاح غيرالمسلة

علامافرضناعليهم فىازوا<هم

وما ملكت اعائهم جلة

وكان مخصنائصة صالىله عليهدوسلم أنالتكاح بتعقد فىحقه عمنى الهبةمنغيدولى

اعتراضية( وكاناللهغذورا

ولاشهود ولامهر لقوله خالصةلك مندون المؤمنين والزيادة على أربع ووحوب

رتها)بالتوسعةعلى عباده

|ساء واختلفوافىانعقاد النكاح بلفظ الهبةفىحق الامة فدهب أكثره الىانه
مير لن
لايتعقد الابلفظ الاتكاح اوالازوج وهوقول

( ترجى ) بلاعمز مدنى

سعياك اولضت والزعرى ومحاهدوعطاء

وجزة وع_لى وخاف

وبه قال ربيعة ومالك والشافبى وقال ابراهم الى وأهل الكوفة قد بافظ

عصيورمهم أؤّ<ر
وزحف
ناء منهن وتؤوى
تش
 ١م

قومالى اندكان.نعقدفى حقه صلىالله عليهوسلم بلفظ الهبةلةولهتعالى خالصةلكمندون
الممنين وذآهخبرون الىانلها نقد الابلفظاتكلااحأوالتزوع ساكاثفرىاحلقامةلقواه
للتفظكاح واخةلفوافىااتى
افى
اوكان ا ختصاصه فىتركالمرهلا
كالسنىيأن
تاد
أ
يالسىاتنر
تع

اليك
عقلدنا مافرضنا عليهم )
ما أ-لنا لهم وأوجبنا
على على المؤمنين ( فى
أزواجهم ) الاربع عهر
ونكاء(وماملكت أعانهم)

وهبت نفسهاللننى صل اللّهعليهوسلموهلكانت ات تفن فقال ابنعباس وعاهد
عأ الابعقدنكاح
وس اعسرأةوهات شبهائئه وليكنعندءاس
لميكن عند الى صلىاللعهليه

أوعك عينوقولهانوهرت نفسهاعلى سبيل اافرض والتة_ديروقال آخرون بلكانتعنده ا

هوهوية واختلفوافيهافقال|الشعمى هى ز ينببةاتلخانْصزاعريةالهلاليةأمالمساكينوقال
ينن
سب
للعلى
قتادة هى دونه تالخرثاوقا
١

حابر هن بىامو تالرودق

لزدير هرولاه
ان

غيبررعدد(لكيلايكونعليك

نكت
برد
والخاك ومقاتل هىام ش
ام هن بى 60

وقوله تعالى

قد

علنا مافرضناءليهم أ أوحمناءلى الموْمنين  2فىأزوا»م  0أى من الا حكام وهو

كر :من أربع ولايتزوجوا الابولى وش

ْ لوديا

ا أعانهم لانن 0 000

لزانت
اوها

|

حرج )مأنموضبةقف زج
ماأحلالتهلك (وكانالله

غفورا)لم كانمنك(رحها)

فبارخصلك ( ترجى )

ترك( منتشاءمهن ) من
كرك صدوق

وا

ركان
اه

2

لكرج

رج 2خا
 1 7 1اقوؤاح 0

انوس على

أن اوجرا من تشاء منون وتؤوى الك » أى تضم

215222125252522

اسل

585252531052525

(قاآواا امس

)

1111

بنات عك وبنات خالك

ولاتتزوج مبا(وتؤوىالءك)

تضماليك

وينات خالكوبناتخالانك اللاىهاحرن مك ) ومعليسسانل
00
وهس فاعتدرات فك
 35القوله وأشات  0سان وعم أمهانىء نت أبىطالب +طبنى رسولالله اصلله علي
فاتزلالله هذه الآبة ف وأحلله عادر اد[  12 1منوةانوهبت نف-هالانى )وأحالنالك من وقعلهاانم ىاه
نفسهاولاتطاب مهرا هن النساءالمومنات اناتفق ذلك ولذائكرهاقالاءنعباسهوسان حك افلمستقبل ولميكن عند

احدمهن بالهبة:وقال الواهبة انفسها عفونة ب]دترث أول ش لشتزعة أو أمشريك ينكيها راوتولةينت 0 2
الرالطيةنأنبالفع على(الخمزءالحادى والعشمرون! الإعللل تقدر  3-00ها-للامذوفقراًاءن مسعود رضىال
عنه بغيران (إذأرافاتي
أ

د

عها) استتكاحها

طالب تكاحها

١ عنةقية

للا

الال

لاتق الامو

دار

ا

ا

ونها مها<رات معه فى قوله

وبنات عمك وبنات عمانك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتىهاجرن معمك #
3

قا

اويل

3

7

5

ع

وحتمل ش.دا للخل بدلك قحىقه خاصةو يعضده قول امهالى” ذتاأنى طالب خطبنى

| رسولالله اصللله عليدو ذاعتدرت ااه فعذرى 610لالله هذهالاً يةفلماحل هلاق

اشر ادن

شرط قالاحلال هيما

نفسها وىالهبة ارادة

| لماهاجرمعه

بت
هنة
ومؤم
زسأة
كنتهن الطلقاء اوام

نفسها للنى  6نصب شعل

ا الشسرهماقيله

اوءطغ على ماس.قق ولاددفعهالتقسدبانالتى

[الاستقمال فان المعنى بالاحدلال

الأعلام بالحلأى اعلناك 0000

استتكاح رسو لالله ضلى

مؤمنة تهسالك لفسه | ولائطات مهرا ان افق

ولذلك تكرها واختاف فاتفاق ذلك والقائل به ذكر اربعا *يمونة بنت الخحارث
وزغب ,خنزتعةالانصاريةوامشريك تحباذبروخو لات حكم«وقرى" ان بالفماىلان!
| وهرتاوهتدكةةاونلكواهجبلسمادامز:دحااسالانارادالنى ان يستتكعها #شرط

 2وعليه وس! كاندقال
ألاناهالك انوه.تلك
<

روات وان
تستنكيها لانارادته هى

للع رطالاولفى|ستدهوارب

الل ذانه.تهاشها منه لانو حباه  65الابارادنه نكاحها

فاماجارية مخرى القبول وااعدول عانلطاب الىااغسة يلفظالنى مكررا ثمالرجوع

قبول الهبة ومانهتم وفيه

الله فىقوله © خالصة لكمندونالمؤمنين © ادانبانهماخص نلهشمرف مونهوقربر

دليل حواز التكاح بلفظ

الى انالتكاح لابنعقد بلفظ الهيةلان
ا لاسعقاقه الكرامة لاحله واحيم يه اصا.ع

اللىله
الهيةلان رسو لاله ص

ك
لات
ا8وب
خش #
عينه فواد تله ابراهيم 00وبناتعك وات عايك  3إعنىنساء قري

عليه وس وامته سواء فى

وينات خالانك * يعنى نساء نىزهرة  #8اللاتى هاحرن معك © الىالمدئة نم

الاحكام الافواخصهالددل

00

( خااصة ) بلامهر حال

لممجزاه6000الوا تتأ اك الك عط بون اسل

للله اندالاانالك ازواحك اك ب ده قاات فآ 5ا
الله عليه وس إفاءتد ,رت اللهتءدر ْ 68م 1ا
الصوير قَّ وهت
«وصدر

أٌّ

| أكنأ-ا لإدلاتى مه ا

٠الطلاء أخر جهالترهذى وقالحديثحسن م1

مؤكد أىَْخلص

 0نفسهالانى ان أرادالنى أن يسسكحها
لك احلال مأا-للنا لك | شرطا»حرة فىا ل وام
خالصة عمنىخَلوصاوالفاءلة خالصةلك مندون المؤمنين »#أىأحلانالك امرأة مؤمنةوهبت نفسهالك بفيرسداق

فاما غير المؤمنةفلاتحلله اذا وهبت نفسها' 3وهل تحلله الكتاسة بالمهر فذهب |

 3المصادرغيرءعز زكالعافية
0

)ليك هندون

أ
ومين

( بل ب

المهر لغبرك وانلم لامعل اميل

عن

الطاب

ال

اغية فرقوله انارادالنىثم رجو ال اىلخطاب ليذنان الاختصاص تكرمةلهلاجل النبوة وتكريرءاى
اتعايك ( دنى عيدالمطلت ١ونات خالك وناتخلانك)
ش (وناتعك) و حل لك تزوجناتعك ١ون
ه(واص
ْة
هن مكة الىالمدسش
نزهرة (اللانىهاجرنمءك)
عيدمناف

العاصيية ١انوهت نفسها)مهرها 0

ورخصدلك (هن دون المؤمنين

لخ

أوَموم6:

مصدقةه

+س :

توحبداللهوه لاعشر ناك نكت

”

 /ان يطوج  5عبر مهره ا(خالصةلك) خصوصيةااء

/

7١١1  #4فيددليل على ( سورةالاحزاب  4انالعدة نحب على النساء

(فالم علمون هنعدةتعتدوما)

:

|7553

:

2

للرحال ومعتى 3تعتدوء
١

7

 2فالكمعليونمنعدة  0ايامير يصن فمهاب نافسيهن  3تعتدونها  4تستوفونعددهامن

تستوفون

عددها تفتعاون

8
2ك | منالعد( فتعوهن )والمتعة

تلات
اتالهاوتعدونهاوالاسنادالى الح
اهذاءتدها كةولاككلتهف ك
عددت الدر

العدة حق الازواج ك امشعر ب فهالكموعن انبكثيرتعتدونهاعففا علىبادالاحدىالدااين | :نب لدتىطلقها قل
بالتاءاوعلى انهمن الاعتداء عمنى تعتدونفيها وظاهره شتضى عدم و<وبالعدة “جرد | الدخول يهالم يسملهامهر

|| الخلوة وتخصيصن المؤمنات واللنكرعام للتنبيهعلىانءن شان المؤمزلناايتكم الامؤمنة ||دونغيرها ( وسرحوهن

كىودن
س)أ
ملا
ااج
لراح
تخيرا لنطفتهوذائدة ثمازاحة ماعسىنتوهم انرا الطلاق رعٌاعكنالاصابةكا يؤثر | مس

الشف بوترقالمدة طزفتدوهن” ك 4أى انل يكن مفْروضالها'ذانالؤائص للفروض ![! ضرارا وأخرجوغهن
ازلعة وهى ستنذلها ووزان اول اللمتيع عالجمهما اوالام || هنمناز لكماذلاء 1
لهانصف المفروض دو

بالمشترك بينالحووب والندبذانالمامةسنة للفروض اها 6و ملرحوهن ##اخرجوهن ![ علهن( يأيهاالنىانأ

ممنانز الذكليس لكعليهنعدة«إسراحاجيلا  6منغيرضرار ولامنع حق ولايحوز | لأكزواجك اللانىآنيت
 ١اش الطلاق السلانهسيت عاللظطلاق والشعير ديرالمدول بهن ل بأجاالتى
أنا-اللنالك ازواجك اللانى ]نيتاجورهن م*هورهن لانالمهر اجر على البضع

أجورهن )مهورهن اذ
المهر أجرعلى البضعولهذ

كد الاتخائزله بإعطانا عله لالتوقفاطل عله .للباثان ,الافضللهكتقبيد

قال الكرخى انالتكاح بلفظ

احلال المماوكة بكونها مسبيةقواء  وماملكت عينكثماافاءالته عليك #فانالمشتر || الاحارة جائزوقلنا التأيد

ل

سل

منشرط النكاح والتأفت

م سم.

أندقال كدوا على أن مسعود وانكان قالها فزلة من عالم الرحل شول انتزوحت

1

ا

0

ال

5

سر

انان طالق والله شول اناكمالمؤمنات ثمطلتقوهن و1شل اذاطلئوهن ثم
00

قال ١

:

لاطلاق فيالاغلك ولاعتق فيالا:علك ولابيع فالاغلك أخرخه أبوداود والرمدئق

ععناه (رخ  6عنابنعياس قالجءل الله الطلاق بعدالتكاح أخرحه المارى فىترجة ١
يأب يغيرامئاد وعنحار
5-5

:

85

#فالكم علون منعدة

قال قال رسو لالله صلى الله عليه و
62

حدر

730

ب

1

6

لاطلاق قل

٠
ا.م باولهاقراء والاشهرأ2 8
سو

2

3در
عازه ن

اقاء واننا ها اعلاة
ا

روى#+2رز بن هرب ع ذأ 23ن حده انر سولالله صلى اللهعادو

الال

ا

التكاح |

هتافاة 19م

لا

غطاوه-

احلا أوفرضها وتسىتها
فىالعقد(وماملكت عنك
1

عا ادا علنلك) وهى

صفية و<ويرية زإعاقهما

العزا ,ا4نهاذاكان

( فالكم عليين من عدة

الطلاق قلبالمسيس والهاوة فلاعدة وذه بأ جد الىانالخلوة <نبوااعدةوالصداق

 0كتعوهن  3أى أعطوهن مااعتعن نه قال!ءن عباس هذا اذالميكن #عى لها صداقا ||تعتدوم اه أوالحيض

اك دنر اها صنان فلها تصنت الضداق ولامتبة اهنا وقالقادة || ( فمومن )ةأاتلطلاق
ها مع | درعا وجاراوم4فة ادنى
ةسلعر
هذه الآية منسوخة شوله فنصف مافرظتم وقيل عدا ف بدن والمتعة م

نصف المهر وقبل انما تسق المتعة بكلحال لظاهر الآأية  #وسرحوهن سراحا | شى” (وسرحوه نسراحا
10

0

1

6

1

جلا  #أىخلوا سبيلهن بالمعروف منعيراضرار بمن * قوله عنوجل #ويااماالنى | ج.لا)طلقوهن طلاقاحسنا
1

6

7

اناا <لائالك ازواحك

:

2

أفاءالته عليك © أى منالى
الل

5

140

اللاى آنيتأحورهن

0

»#أى
ىدهورهن

فقلكها ملصفية
ل

سي

3

 0-0وماه
لكك

4عررك م

وحوير د ةه وقدكانت :مار افكت

سي

كر

سو

ستيه

4

اك

بقواددا )مياأما النى  ١ا
١نا

0

كيد

ْ

-

احلانالك١ زواحك|الانى
.٠

,

ط)ن|ت( حو رهن)مهورهن (وماملكتعينك) ماريةالقبطية ( ماأفاءالتهعايك ) مما فم لله عليك
دعلت

(بشر المؤمنين بالنهسممناللفهضلاكبيرا)ثواباعفظيا(ولاتطمالكافر ,بنوالاك ل ادنه التمبعأوالدوام وااثبات
و
على ماكا:ن عليه(ودع أذاهم ) ه_وعمنى الابذاء تيل أن تون مضافا الىالفاعل والعل 000 2
ولانبالسم ولائذف هنأ نذا سم أوالىالمفعول أىدع ابذاءك أيهم مكان1م (وتوكل علىالله)فانه

بكهم و

وكلا )وكؤءه مفوضاليه وقل ازالله تمالموصفة مخمسة أوصافوقابلكلامنها مخطاب هن ابابل اشحلا
وليه  2ر الاثم وهوالفضل الكير والمدششربالاعىاض ١

وين لانهيكونشاهدا ل 0
شو اهوبشر امن

عنالكائرين والمنائقين (الخحزءالثانىوالعشرون؟ 4لاله اذاتير
|| مثبة 0

ا

مناسب للدشا

ص وخو

أ رض ء أقبل قم ل

5

2

والنذر دع أذاه لانه

اتيك أذاهم لامر
والاذى لابدأه

١١١ م

1

هضلا كيرا
11والعدر 1و هميرلبان اهم 05ن ال ف
ا على حد وف

 8عاك

ا

مث 0ؤاقة

ذام #
مإودعا د
ن محالم"ب ا

-

ق

ا

 0لىماهوعليه
لانطع الكائر  3 .ن والمنافتقين 6تهبيح

ابذام

دم 0و0لهداق ل منسو با]يالف

عل 1رالاخ اوعلى احراعاله,هولاقد ا

عد
دولا ةذ ل نداوايداء!
اياك

,

أيهمع زاتوعق اخذةعلى

كلدك ا
#ركى بلته

تركل عاميم
إ
لو

١

ت
ا2
ليها
تكلاس
 1لااليهالسارافلاحوالكلهاوامله تثالى:لا ومتقه سس صفات ابل

الىالله تسيره قوله أ بناسبه لخذف مقابلالشاهد وهوالامس بالمراقبة لانمابعدهكالتفصي للهوقابل المبثسر |
كل عل التمقانتوهكنل
"على اللهيسرعليه كل عسير

الكفار والمبالاةياذاه ,والداعى الىاللبهكيسيره
| بالامسببشارةالمؤهنين والنذيربالنهىاقرعةنم

كلد لأنمن أناره!

للهء

برهاباع!مه

اله
ع ال
لى
تار
أ بالامبالتوكل عليه والسراج المنيربالا كتفاءدهان هن ان

والسراج المنيربالا كتفاءيه |ك|ان حقيقها بانيكتقى نه عنغيره ياهال ءا
ا

0
مسن

|نعسوهن11102

د
2

اك ا

كياد بى عاسوه نبااف

ا

طلققوهن |
|

وضم التاء

برهانا على جم خلقه كان

ا كيرا © ع ماتفضل به عليهم زيادة على الثواب
للله
ضمنا
فنلهم
ف وبثمرالمؤهنين با

يكت ال مم
جديرا بان

وقيلالفغل هوالثواب وقلهوتفضل هذهالامة علىسائر الام فوولاتطعالكافرن |

ا
|

بناس اص_بر ءعإ!لىأذاهم وقتل لانهازهم عله وه ذا |
ع!ب
خلقه (يأماالذين آمتوا | والمنافقين ودع أذاهم  #6قال

اذانكستمالمؤمنات ) أى

فىالاصل وتسعة المقد
0
تكاحا لملابحدله

وكتسعي5ة اخخر
اندطريق اله

اأعالانمابد

كول لاجد

أ»سفة الآبال

6ت

6-0-5
ا

بال/

 4أى حانظا© قولهتسالى

حشر إن كال ارو علىاللهوكنى00

ف يااالذين آامذناوناكستم المؤءنات ثم طلققوهن منقبل أمنوعن » ّ 0
| جامءوهنففى الآية دليل 7انالطلا قل
اعالىالتكاح  7و قال لاما  -ألهدك

ا فهى طالقٌ 2

اكه رطان رتبالطلاق |

لو

تك فانت طالق أوإقاللاحساأة أنكسيا ا

لاشءالطلاذ قى وهذاقول ع1لى واءنعياس وحابرومعاذ وعائشة وبدقال

| سرعدك بن المسدب وعروء

شرم و عاك بيد

والعامم وطاوس والكسن وعكر م

للاوءه قالالشافى
وعطاء وسليانبنيسار وعاهد والشعى كاده  5 1اعدا
وروق

عب

ا

لت

و

و«هوقول

ل

براهم الى 3
أء

3ا

5

قال

انع م فلاقع وروىعكرمة عنابنء ناس
|سعةومالك والاوزاعى انعيناسأة وقموه
|ر

سما ولردافظ ا1لتجا-

ىلافى*ءنى المقد .لانه قمع ىالوطء مئيات التصرعح به وهن آداب القرآن الكناية ( انه )
فىكتاب الله تعا!ل ا
عنه نافظط الملامسة والماستة والمرناث

لكي

 0سات ساق
خصيصالمو منات معان
وقفتى

المؤّمنات

لل الجههة كالمس
اار
فىهذاالحكم اثارةعلىان الاوى لمن نيشممؤمنة (ثطملتودن مدقل أنوهر )
عنداللهفال الله ( وبشر (باد ( ا(لمؤمنين يأنرلهم هرناللهفضلا كبيرا )تواباعظها فىالنة *مرجع الى ا
 ١لطع ( 7الكاذفرين) ه 0

رةفقال

لقان وأصعاءه ( والمنافقين ) موقل المذبنةعندالله نْ ا وأصحاءه

( ودع أذاهم) ولاتقتلهمي جد ( ونوكلعل الله ) دق بالله (وكق باللهوكيلا -
) ياأماالذين آننوااذاككتم)أىو اذ زو<م[المؤمد ات)ول

سعوامهورهن

ياوعداك منالتصرةو شالحفظا

فجوهن
مل ت

م نقبل  3كسوهن)نجاءموهن

أ ا الىنورالطاعة (وكان بامؤمنينر حها ) هودايل على أذاار اد بالصلاة الرجة
مالخضرة

أ يصلون كوادي قال١وك

عولد

اام

يعنى المنة ( ياأما النى كير ٠؟١ ييه انا 0
5
1
ٍْ
ف ره  ,واستعيلذلك

0

ا
الىالمفعول أى نيو

وروى

الله بارس_ولالله بشر ف الاوقدأشركنا فيه ونز |لب00

لهم  1شوق
ىلمفعول أىتحمة الله
ال ا

بوميلقونه

أنه ا رد أنالله 1

ماذككتد 0

© نوملقانه ا

ارك

كاك

||الام عل م (وأعدهعماك3

( سورة الاحزاب

1ت ليم
 4شاهدا )لز
]| علىتكد م

| مقبولا قولك عندالله

 10اندر
002"5

ررك اواخآاروج

ارده الضدر

|

عن القير اودول

1

ا

6

7

5

مركا شب لقول

1

الجنة ف سلام  اخبار بالسلامة عكل مكروءوآفة و واعداهم أحراكراَُادل اشح
الجنة وامل اختلاف النظم لحافظة الفواصل وابااغة فعاهو أه

هاا اناد

هن بعت الهم لد لهم وتكذبرهم ونحاتهم 0

ارستناك شاهذا  7ع

وهو

برحل معة صر صائد| 0

| (وميشرا )للمومنين بالجنة

| (ونذبرا) للكافرين بالنار

اللاعمونة من <حئاب قدسديقوسراحا مئيرا » يستضاءده

(وداعيا الىالله باذنه )
باعسه أسويره والكل

غات الذهالة وشتس من تنوره انوار البصائر

/

ودعاء الملا تكلكم أخر حكم من ظَلمةالكمرألىنور الاعان #هوكان واملؤمنين رحيا»
فمهبشارة لسن

6
بل هوعام

وا1

الىان #وله يصلىعليكمعبر عن

امس ا

البداء بنعازب قالنيهم 0
الاا

عليه  3نان مسءود

م

سلام يعنىيلقون هلك 00 9

قن اذاحاء ملكالموت

قبلتسم علهم الملا 51وون
السلام وه

منص_وب

بالسامءين وقتالوى

 616 00و نالله

ا

عات

ْ

ل

وأعدلهم را
مه

1

:

«ونذرا » أى لنكذب بالنارفكوداعيا االىله  #أىالى ت حويده وطاعته فلباذقه 

ا

1

3

5

25

ااتقدرروذ أسر اج

 2أووثاليا سراحا «خيرا

بالتبليغ وقل شاهدا ع_لى لاق كلهم ومالقيامة  2ومشررا  4ى لمنآمن الله
9

0 9

بد واج برغل داك

ا

١

8 8

مه

| ووصم

5

الهم ١ل  6هيد

مؤمنا 0 1

كرعا » يمنىاللنة  1قواه عن و <ل هقاعاالنى انأأرسلنا!كشاهدا » أئللرسل
ع

على اللثال

 ) 0جلابه
 0م1نيرا
و(سراحا

 ١ارتدظا

لقب ضر وح المؤمن قالر نك شرئك

من قبوره 6

ا

,أى مقدرانه السيدء "ا

الأعان  4من صفانه ٠١باذنه إن سيره اطلق له من حيث أنه من اسيانه وقددههالدعوة

اشانا يانهأحص صعب

لشاهد

الامققط رة كا شول عر
ا

حال مقدرة ##وميثسرا ونديرا وداعنا الىالله  3الى الاقرازنه وبتوحيده وعانجحب

للا5

عا)
ع

نالانا  6لآنه٠

9

0

أىباسء  وسراحا منيرا “#4فاه سمزاحيا منيرا لانهحلاءه ظلمات |اشرك واهتدى.ه | السرج مالايضى” اذاقل
الضالون ك نامق ظلام اللدل بالسراج المنير وقدلمناه أمدالله شور نيوتهثور اليصا
كاعدمور |السراج نورالايص_ار ووصقه
لمسعاءسراحا ولم سعد

بالانار

عمسا والسعسن أشداضاءة

لان  .نالسرج مالايضى” #ثان فلك
 .نالسسراج 2

لاعكن أن يو خ_ذ مندشى“ _لاف نور السراج
ء

6

ىلاعان ( وكان
الكفر ال ا

وت

رار كثرة

1

بالمؤّمنين 1

2
ز (/

رءثات:ور

ل
]لد

م

نحي ةالمؤمنين

|.سلدطه ودفت ا 10
شاهدا وحدانيتنا وميشرا

| بردكةا ونذيرا يلقمتنا

| وداعياالمعياديثا وبرلا

وحة ظاهر! 1 :ا
(وميلقونه

)يلقوناله

( بلقم

)١

م الملائكةعندا واب 1ارو غدلي لخر| كرعا)نواباحستاقى الجنة(ياًسباالننى)يمنى عد اعليهالسلام (اناأرًسلناك

توه
علله
اينا
طلىد
شاهدا) علىاًمتك بالبلاغ (وميشسرا) بالجنةب لاملنتآمهن(ونديرا) مانلنار لمنكفربه ( وداعيا االلىله )ا
(باذنه) باعسء (و سس احامتيرا)مضيئًا قتدى بك ف اتزلةوله انالعمنالك ذها هيدنا امغفر لك اللهماتقدم من ذنيك انرا

المؤم:ون هنيءاللك يارس_ولاللّه بالمغفرة كاانا
يبب ل

ياهب

ىدنه

د ل أمتوااة
0ىى|||

بضروب الثناءوا كثرواذلك ( وسعومبكرة) أولالبار(وأسيلا)

عرال)يه
وااكثي
نذكر
للهد
اواا
كر

كدر ا<لغصاراوباإذك رلان ملاتكة الالل وملائكةالهار دوقم
53-

هلا اللهوالل
رالله والجداته ولا ال ا
لوا ها ن
بماوع5 ,نقتادةكوو

أكبر ولاحول ولاقوة الابالتهالعلى العظيم والفعلانأىاذ كروااللوه -محوه موجهان الىالبكرةوالاصيل كقولك حم
دكدالت ههنبين أنواعهااختصاض]
ل
جا

الجمعةوا!سيم ب يدك
ودل بوم

دبريل ومكامل منبين
الملامكة ابانةلفضله على
سشائر الا كان لماعنتاء

الذأكر واكثاره ١تكثير
الطاءات والعيادات ذالما

من جلةالاذكا ٠ر الإناحدة
جه هوالذى زد

فلن أد بالصلاة

مَنْذَلك التسويجكورلع

صلاة الفحر وأصلاوهى
اذه ياوا 3
والقرب"والعشاء أوصّلاة
الفحر والعثاء.ن(هوالذى

يصلى عليكموم6 3
لماكان منشان المصل
ان شعطاف 1-0
وسكوده استعير أن لمعطاف

علىغيره <نواعليهورؤنا

ولدها ثمكثر ا<سىتعرل

فالرجة والترؤف ومنه
قولهصمبىالله علك
كك علدكت اك

والمراد بصللاة الملائكة
قولهاللههمصل علىامو مين
حعلو الكوب مسج فىالدعوة

اانه
ودر

طم
0

4

التو

210
اح م

و

انلظبلات الى  9ر  #من
عىقدى رأنااالعاقب والعاقب |

0

لوومأنااحى وانلىتوبة
اققن
لسع نا سهأسعافءقالاتحد وأنجدوأنالل

لى الذاهب يعى  7-1الاساء المبعولهمذاذا 5وفى فلانى بعده
ونى الراجة القق هوالمو

ىليسا الذين آمنوا اكوا اسهدكرا كثيرا » قال!عباس لمبغرض الله
 6#قو لهتعا!ل
ها حدا معلوما ثمعدر أعاها ى حاك ااعدر غير
عن و <ل على عباده فريضة الاحءل ل

ندتاهى البدولم يعدر أجدات   ! 11اخل عةإه وأحسهر نه
لح
الذكرفانهم تجغفلب
للهافقالتعالى ذاذكرالولاهقاماوتعودا وعلىجنو,بكموقالتءالى واذكرواالله
 2ك
را سكثيرا يعتى بالادل واتهار فوالير واحر _
4

و

والسةم و نالسر

©#ما !|51 51د 22

هوء
س9
ودا
علاة وقل الذكر الكثير أن لانساء أب

لجبه اليم والتزيعهننكل سوء 89بكرة
هس و
 000ن ذكر ك للع

1ط
سأة 6فه اغار :الىالمداومة لان ذحكر الطرفين شهم منه الو
وأ

كا

معناء صلوالهبكرةصلا الصم وأص.بلا صيلمانةا امسروقيل صلاةالظهر والعصر
ول
والم,رب

والعشاء

علىمع توهرلا سهان اللهوالجديته ولااله الاالله واللهاً كبر
وق

و لاحول سولاق1وة الابالله زادفى سعد الءاللىعظم

م

ؤميرالنسدح عناًخوانهانه واولاملرمارداهدو سواه

كثبراهذء الكلمات نقولها الطاهر والؤنب والخائض واللرلورلا ضوع
وملائكته » الصلاة منا٠له الرجة ومن الملاتكة الاستغفار لأموؤمنين وقة-ل الط_-لاة
على العيدهى اشاعةالزكر الله فىعياده والثناء عليه قالأن لىمانزلتانالله
من الله
وملا ع 5يصلون51لىالتى قال 1 0001
الرقنة ذامزل الله عن اط
هه
هل
هههههههو
الات سلس
على الصلاة

رتكا
كإلله بارسول الله يقتراف٠ الأوقداً:

الو
ير مد الظي _ّ

 :وعشما

 © 5يدنىانه رجاه وهداحه

١ت

ىلنور )من ظلماتن المأعصية
اعة(اعر  5م منالللات الا
والط

م

القرآن( اذ كروااللهذكرا كثير

 2واصاة

قالكان الننىصلىالله '

ل ن عده تى وةدمماءالله رونا زحبارم؟ عن أبى و

ر.والوفر

0

مستعار من الصلاة

ةلمشئاج للا نعطاةفالصورىالذى
لصلا ا
ن
اماخوةاما

 3عحوالته الكفربى وأناالحاشرالذدى 05

ناا سدمواشوماد

و ياسوكيا كثار

ل

كتة  3بالاستغفار ل  ,والاهعام 0
” واماف

ا"
للرجة من حيث الهم عا

كام الاريض فانعطافه

فوهاعلى
عليه والمرأة حن

فهاو فل الفعاذ  4 3وحهان

رك وهوالعناية .بصلاح
المسم

وقل الترحم والائ عطاف

المهماووتمل المراد بالفسبم الصلاة

واعر وا الملاككة ودعاؤه المؤءنين ترج عليهم سهاا

من ح-لة الذكر ثم خصس

كنم واعلوززالرجةوالرافة

للدلالةعلى فضلهماعلى ساترا لاوقات لكونمامشهود نكافر االندسييع

لعو

املنصفات وحاز أنبراد

اس

الوا

ع
تدس جردو والتهدلو

تنزيه ذانهعا لاوز عليه

لات مرالع

_0

مط

هواإزى يبص لى

عليكم يبغفرلم

ا

0

ل
يستغفكررون لكم

ودعاء

١

ولا حون أتحدالاائتة ) وصف الانبباء بانبىلاْشون الاالله تعريض بعدالتصرع فقوله وتحثئى الناس واللهأخق
أن ا

وك

ولاشون ان

"1١1 أ

باللّهحسييا ( 1

كافنا

او محاسيافت فىان لادث الامئه مركن دا حدم ا

راتت

الكرة فكان 21
ع

| إرعث ( 1مامان

كافناالأمكاونف
وك
فوكق باللهحسديابا

0

الاالله « لع رض

سورةالاحز ات

 1لالعاوف وخكاسيا

الامتمعو

ع

الصغيرة

ى

أده مقةفمكبت بينه

نرجالكم #عل

١

أبإأحدمر:نرجال )2

نلمصاهرةوغيرهاولا بثّةض عومهيكونهاباللطاهرالطيب
وبنه مابينالوالدوواده حرههةا
والقاسم وابراهملانمملمنبلغوا مبلغالحرال واوباةواكانوارجالهلارحااهم ولك رسول
ابوامته لامطلقابل حمدنث انهشفيق ناصعلهمواحبالتوقيروالطااعة
الله06#

ناكل
50
حَى شت

83حدققة
0

بيه 7

ثدت بينالاب وولده دن

عليهم وزندمنهم ل ن ينهو بينهدولادة»وقرى” 00

على أنهحبر م.تداخدوت

اشير

ولكنبالتشديد علىحذف انير اىو لكن رسولالله منعرفتم

انهمرعشله ولد ذكر

ار

والتكاح

الااغين

ل وتمالتدين 4وآخره,الذى حتهم اوحقواءه 8قرا عام  -واوكانله  1ولس والكسين 1 65
ابنبااغ لاقمنصيه انيكون نبياواقال عليهالصلاة والسلام فىابراهيم حينتوفىاوءاش
بالغين حبائد والطاهر
لكان باولاشدحفيه تزولعسى بعدملانه اذائزل كانعلىدينه ممانامر اد انه آخر

0

من نى* ##وكاننألله كل شى * علاى يهفيعام دن "تليق بان كم بدالن.و :ة وكف دتى

امن يليان

ول
هو ولاخشون أحدا الاالله #أىلاخافون قالة الناسولانتهم فيا ح
فلهر,ض

(رسولالتهم) وكل رسول

 2اكد كد ناخد معان"  9وذلك انرسولالتهصىالله عليهوسلم لاتزوج |

و<وب التوقير والتعظم

زينب قالالناس انحدا تزوج اسرأةانه وائزلالله ماكان عد ابلأحد مرحنالكم 0
يعنىزيد بحنارثة والمءنى انهلميكن أنرحل هكمعلى الحقيقة حتىثبت ينه وبينه

لدعلمم ووحوبالشفقة

أبو امته فها برجع الى

 8وكباللهحسيبا * أى حافظا لاعال خلقه وعاسسيهم  6#قوله عنو حل(
عليهم 9

ماشيت بين الاب وولدء من حرمةة الطصهر والشكام*فانقات

والنصمىة| هم عليه لافى

 00أن ءا القامسم |

والطيب والطاهر وابراهم وقاللاسن ازابنى هذاسيدءقات قدأخرجوا محنم |

سائرالاحكام الثابّة بين
الآباءوالاسناءوزيدواحد
فنر

جالكمالذ.ن لبسوا

الننى بقوله من رحالكم وهؤّلاءمر ع عاك 00اد بالرجال الذينلم ١ باولاذ
يلدهم © ولكن رسولالته © أى ان كل رسول هوأبوأمته فها يرجع الموجوب ١  2لمهم

حققة نان

التوقير والتعظيمله ووحوب الشفقة والنصعوةا م عليهيق وخا النديين تم ك5به
النبوة فلاموة دوا ولامءه قال اين عباس بريد لوم تم به النسين اما تله الما

كن بعده سماو عندقال ان الله ملحكأن لانى بعده لمعطه ولدا ذكرا يصير 0

اج

والتدى من باب

صااص

والتقر يب

لاغير (وخاتمالنبيين) بفحم
ْ

0أععادصم عدو ليق 9

 0وكانالله بكلشى” علي #أىدخل وعذزه انه لاتى بعدمهفان قلت قدصوان عرد

آخرهم يعىلانا

عليهالسلام ينزل فىآخر الزمان بعده وهونى«قلت انعيسى عليها!  0منقبنىله

بعده وعسىمن نئ قله

و<ين بزل فىآخر الزمان بزل عاملدا ادر اكه عد
عضن
قله نه
به

صلى الله عليه وس لى ومسا آل

أمعه  0ىَّ( عناف هرره  5رخىالله
.

حا

:

لم

ِ

5

عئه
.

قال قال رسو
6

لالله صلى الله
0

ضع
عليهوسم انمثلى ومثلالا ساء قال كثل رحل بئْ ليابأؤااحسته وا جله الامو
لمنة من زاويةمنزوابامئععلالناس

يطوفونوة 2تو نلهو وو َ هلاوذءت

لخد

وحين يينزنلزلعاملا على
راعة

2د

صلى الله علءه

ومم  11بتر

ةد"

58مرالتاء عمنى الطابع

هلوالا 1

وفاعل خم 6وشوه

فاناالامئة واناخاتمالنبيينوعن حابرنوءوفيه جئت أختمتالا

باه١ق )عن0

د واسله د أسىاأناد وأناأجدونا الماحى
 2قالقالركولاله صشال للهعا ة

(( .ولا شونأ حدالاالتدوكئ اللهحسيبا) شه.دازما كانعدا فد

2

5
أبن مسءود 0

٠

ج00

بر

اا
دي

م

اانديين (وكاناللهبكلثى* عليا
ان

ولكنكان

شهى' )نولكوفملكم ( علا
للل
ككانا
بء(و
تمد رسول الله (وخاتمالنديين) ختمابلهلاهلنبيين قله فلايكون نى بعد

( لكلا يكون عالادىٌهنين حرج ف أزواأاجدجعياتمم اذا قضوا ند داقبل قضاء الوطرادراكالحاجةوباوغالمراه .
منه(وكان أع الله)الذىير بد أن يكونه(مفعو لا)مكوالامحالة وهو مثل لاالأرادكود
زنب( ما كان على |!:م

ا سو ول اللهصلاللهعليهةوسع

نعددالنساء(سنةالله)
لههوهو تكاح ز ذباحس ةدا وقد رلهم
ًمس لل
فحنجج فعافرضاللهله) أ حل إذوا ح

لمجادى والعشسرون)تراباو جندلا يز١15 و
ااه
ءقو
زرك
(موامعلالجمصد
امسومضو ع
ك
ل
ذ
ه
ل
ل
ا
ن
س
ل
ب
حر جكانهق
د بده ١ما كانت شول
ا بزونحها منه ا وجعلهاززوحته دم
1

د ا
[
لساءد نساءالتى |

الاساءالماضنوه

0

زع

3

5

أن لاحر علدبافلىاقدام
1

ىى اتكاجى وانتن >تفخ
صالىالله عليهوسلم أنالله ولل

أ

فق خظتها وذلك|:جلاء

ا

علىماا باحأيهمووسمعايم

ا

اولاو كن وشلكان اللى_فير

0-5
ل .علىااء
و ن
بخك
لكلا ي
بينعلىقوة اعانه )م

فايىلاتبكاح وغيره وقد | فىازواج ادعباتم اذاقضوا من وطرا » علة التذوجج وهودليل علاىنح أمه وحم |

كانتتحتهالمهائروالسرارى |
وكانت لداود مائة اعرأة

الآامة وادد

الاتاحخصة

الذى بر يده © مفعولا كه

الدئل ©#وكان 2

انحلرت
| مكونا لامحالة ياكانتزوج زنب ل ما كاالعننلبىى ه
جفعا
هفر
لضه #قسمله

9له © سن |
ةمال
سرزناقه
وثنثمائة سريةواسايان |وقدر هنقولهم فرضله فىالدنوان وهنه فروض العسكر لا
تككائة حرة ودعفاثة
عحنرهم ثعا اباح لهم«وكان |
جال
وا منقبل  #من الانبباء وهوننى
ذلكسنة © فىاخلذلين
(الذين خلوا | اعسالله قدرامقدورا  قضاء مقضيا وحكما مبتونا  #الذينسلغون رسالاتالله | #
سرية ف

0

منقبل ) افلىابياءالذين
مضواهن قبل (وكان اع الله ا

7-00-223
ى

قدرا سقدورا ( قضاء

دقضا وحَكها مبت :وناولا

6

قال فانطاقق7-1

ا
0

مانس

2

ا

ا

ا

ع

5

5

6

حل البت وذهبت لادخل معدفااق ال ر بدبى و يله وتزل

نابا
0
عيتن

اه عليه
قالمالاولممأو ١ا١لنىصلالل
حو

نب أولم بشاة وفىروايةاً كثروافضل ماأولم عزلىنب
| عزلى

وفك غلنة !ان حفلت:
7

خلوا اومدحاهم منصوب اومسرفوع وقرئ' رد الةالله ووثونه

05

7

4

١

|1

واللابت بماولم قال
001

:

تركوء  #8قوله نوجل لكيلا يكون علىامومنينحرج #
(الدينسساغونرسالاتالله) 0 0
االإغزالةل الأولوةت |اىلمثم 9فىأزاوجج أدعيلم 1عاد وهوالمتنى ف اذا قضوا منمن وطرا 6
اتلك

فى خل ارمع

بقول زوحناك

زاب

للمتدى واكان

ل

وهى ص

 :زدالذى كنت

0
أواللسغل المد

ا

الذانملغودنواعت انين

أ  6لله مفعولا  4أى قضاء اللهماضما و0

ساغون ( وعثونه

| رسواللهسبىاللهعليهوحلم  #قولدتءالى ف ماكانعل الننى محنرج فعاالفرتضهله »

لكلا يكون' عملناليمن)
هن بوهم (اذاقضوامون

وطرا)حاجةاذا خرزحنهن
عدمهن عد هوم أوطلاتهن
) وكان أعسالله  2لك

ل عل

إلاب  #وكان

نافدا وقد قدى فقز٠هفب لخ

كنا

أىفعا أحلالتهله من التكاحوغيرهيه سنتالله فالذين خ«لنوقابل  4لعا بشن

زواج |
بعدك(حرج) اأم(
أدعياتم )ف تىزواع نساء

| المتدى لاف

|

أة انالص

ا

ا

الا ساء  0أن لاحر جم
الله سَئَة 0

باب
عليهم فىالاقدام على مانبااحلهم دسج عليهر ىق

دالشوارف ممذكان لداود عليه السلا م مائة اعسأة
 ١التكاح وعيره فاندكان لهمار 1و
اق اعد
والفلر 1

غلا تي سممع0

ةكذاك
سري ف

سن نحمدصلالتمعليهوس!

التوسمةعليه ا

ووسععام فووكان أعاللهقدرامقدور  00أى قضاءمضياان لاحرجعلى أ حد
كاسن لهم

فيا أحلله ثمأنىاللهتعالى عالاىبياء بقوله ف الذين ببلغون رسالات الله » أى |

زب خداصلالتهعليهوسٍ | فرائضالله وسننه وأوامء ونواهيه الىمنأرسلوا اليهم  ومخشونه © أىيذافونه
(مفعولا) كاّاو سَالكا'داعو تتكاذات منعؤلا كالماكانجل التى هن حوج)من مأثموضقَ(فعافرضالله)ثها ( ولا )
ر(خص
هله
لال
)من التذوج (سنةالله) هكذا كانقضاءالله ف(ىالذين خلوا) موا ع

)دن قبل دصل اللهعليهوسلم

اله فيزم اتاو وال سليان فتىزوج بلقمس( وكانأعسالتدقدرامقدورا) قكضاانءاللهقضاء كان(الذن ) فى

تزوجالذين (سلغون رسالاتالله)يءنى واودوسليان وعدا صلىالله عليه وسلم ( وشونه ) خافون اللهفىبايغالرسالة

يب

 :سورةالا

5

حزات

را ده #8لاقضى زدم عه وطر ا
ؤانالاولى قامئال ذلك ان.ل>وعت اوفوض الام الى
حا جه

0

قضاء

مله قيهاحادة وطاقها ودعت
لها ولمى

ةل
الوطر كناية ع عالطلاق مثل لا

اه وة!.
ها
عدمان زوحنا كه

واللعى انها

تكها
حو
ف#يوكقرى” ز

اصللله عليه وسلماياهالازالة حرمة التبنى وابطال سنتهكاقالالتهتعالى ماكان د
لي

وقالاكبلا يكون عالىمؤمنين حرج فأزواج أدعياجم فانقات فا

الفايدج فىأعسالنى صلى اللهعليهوسلمزيدا بامسا كها «قاتهو انالله تعالى  0نيه اما

فلا قذى زيدمنها وطرا)

عن طلاقها و حَنى فنىفسه ماأع!الله نهفلاطلقها

الوطرا-كاجة فاذابلغالبالغ

زوحته قنهاه الثنىصل اللهعليه 0

حاحتدمن ثى لهفه همة

زيد خثى قولا لناس يتذوج اعرأة المهفامدالله تعالى رف احها لكاح مدل ذلك لآمته
ل
و3

عن ف أنه بامسا كها قماللشهوةونادالل0

المتقدمالذى ا

ال سرون وهوانه أ

عنهواها وهذا اذا<وزنا

لمعنى
ادو
هىومن
طلرقض
قب

القول

قلا مسق إزيدفيا حاحة

ممما أونكاحها لوطلقهاز د ومدُّل ذلك

وتقاصرت

لاشدح قحال الاساء  2نالء ل عيرهلوم علىماشقع ق قلمه من مدل هده الاشماءوابه
راهاحًا

5

سما وم ل هده

لاك وق4ك لماطبع # 8اليقر

د ممفوعما مالم قصد ماغالا نالودوميل النفسمن

|سحسار

عنراهءتهو طلقها

وانقضتعدتما(زوحنا كها)

الحسن ونظرة

طيم البشثير والتهاء معوقوله ظ

أمسك عليك زوج-ك واتقالتهأسبامءروف وهوحسن لااثمفيه «وقوله واللمأحق

روى اغا ااعتدة قال

ا رسو

لاللهصل اللمعليهولم

أن شاه لميردده انهلميكن مخشى التدفهاسيق فانهعليهالصلاة والسلامقدقالأ ,خشاك ' لزيد ماأجد ا أ
لك واه ١إدوالكنة اد تررالفيشة مالننفاس ذكر اناشاحق بإلشة عدوم
نئي تنك التط عل

الاحوال فىجبعا لاشاء #قولدعن ول  8فلاقغى زددهنها وطرا #ه أىحاحته
دنها ولم موّله فيها ارب و:تقاصرت همته عنها وطابت

زنب قال زد فانطلتقت

عنها نفسه وطلقها |

وقلتيازنب ابثعرى ان

وانقضت عدتما وذكر قضاء الوطر ليما ان زوجة المتبنى ل بعد الدخول ما |
رسو لالله صاللىله عليه
ف زوحنا كها  *#قال أكناسنت زيب #تخر على أزواج النىوصلىاللهعليه وسل وسم #طبك ففرحدت
تقول زوحكن آباؤكن وزوجؤالله منفوق سبعسموات وقال الشعوكانت زينب |
ونزو<ها رسولاللهصل
دول لت صل الله عليه وشلاى لادل عليك نثلات مامنامرأة من نتنائك تدل اللهعليدوسع ودخل بها

 1ا

ولحد وى

كانه والسماء وانالشفير جبريل عليةالسلام
لزيداذهب

م
( م )عنا :س قال | نققضت عدةزئ قال رسولالله صاللىله عليه

ْ

فاذكرها علىقال فانطل-ق زيد  0ناها وهى يمر عحينها قالفلا  0ل"

الناس ايز واللحم حتى

فى ددا ماأستطيع انانظر اايهالانرسولانتهصل العللهيه و سإذكرها وتها
خضت لعقى فقات بازءنب ارسل رسولالله 0
طيرى و

 4وس كر

امتدالمار

أ

كالتناهياص]انية شتاحى 1واعسر بىفقامت انما ورلا الشرانو  0لاله

صل اللعهليدوس! فدخل عليها بغيراذن قالفلقد رأيتنا ازرسولالتمصلالله عليدوسل |
اطعدنا الذيز واللعم <تى امتدالتهار درج الناس وبق إلا

عدن

زيرت

بعك

الطعام فرج رسولالله صلىاللّه عليه وسلم واتبءتهفجعل انيع نخسراءه يسا عليون
2

اللهكيف وحددت
وهان يادسول

أعلك قال فاأدرى أن رد الا تمترحوا
ن
ل
ع

وماأولمعل امسأةمن نيائه
ماأولمعلها ذح شاةو أطعم

|

(فلاقضى زيد منهاو )ا

حاجة بقول اذاخرجت
من عدمها من زسد(زوحنا كبا

لز ١٠ ل

ا(لجزء الثانىوالعشرون »

وهونجاحها انطلقها اوازادة طلاقها ف وتخكى النداس »تسيرهر]لكيه والته
احق

إن كناء  3انكان فيه ماعشى والواوالعال ولسثت المعاسة على الاخفاءو حده

فانهحسن بلعلى الاخفاء حافة قالة الثاس واظهار ماشافى اضماره

قالابن عباس دبا وقبلود نم طناء وى الفا © قالابنعباسٍ اجعريم

وقبل تخاف لاتتهم أنيقولوا رأجعلا بطلاق امسأنه تثكمسها © واللهأحق أن
أنىمق فىنفسك نكاحها  ١مخماء © قال عرواءنمسعود وعائشة مائزات علىرسولالله صلاللهعليه وس! آية
ولت اوكم رصول شد ست انمعا 0
انطلقها زد وهو |اأهشاد عليه مز هده الا ية بواكمة

ظن الوجى لكم هذه الآية واذتقول الذى أنعالتهعليهوأنعمتعليه أخرجه
م

الذى أداوالله تعالى 3

الترمدى ا

الذى أخى فىنفسه تعاج

حسمن عى دب

قلبهما لوده  :مفارقة

زيداياها والواوق وق

جا فصل دم

فانقلت ماذكروه فىتف_يرهذءالآاية وسبب نزولها منوقوع محبتها فقلبالنى

فنىفسك (وا2ثلىناس)

صل الله علمه وعسنسدلمارآهاوارادته طلاق زيدلها فأيعهظم احرج ومالايليق عنصبه

قلق تااشن اند تم

صل لله عليه وس  /معنيمثديه لمامهى عنهمنز هرةالحاتالدنما قلتهدا اقدامعظممن

از انه (والنهاسق
أوعْشاء) واواطال أى

نى صلىالله عليه وسلموبفضله وكيف قالر آهافاعبته وهى
قائلةوقلة معرفةاملمق
صل اللهعليهوسلموهو
كاان النساء يحخيينمنه
ينتعته ولمبزل براها هنذولدت ول

فول نانيك علك

زوحها لزيدفلايشك فىتنزه النى اصللله عليه 2عنأنبعس زيدا بامساكها وهو
حب تطليقه اياهاماذكر عجناعة مالنمفشسرين ؛ وأص مافىهذا الباب ماروى عن

زوحك مخفا فىنفسك
ارادة أنلاعسكها ونخنى

شانن بنعبينة ع“نعل .نزد 0

ا قالداناس ومحدق
الناس حقيقا فىذلك بان

زينالهعن 0

0

قال

ل تققاول لماحاء ز,دالىرسولاالللتهصعلليهوسل فقاليارسو لاله 0

 22الله 2ونائشة ركع

نأأطلق زأنعببه ذلك وقالأمسك عليك زوجك واتقالله فقالععلى بنالحسين

كوالنم عليه وس شا تما

زيدقال انىأرمد أطنلقها قالله أمسك عليك زوجك فعانبهالله تمالى وقاللمقلت

انه عنها وكم رسو لالله

لسكذلك فاالنله عو جل قدأعله اماستكون منأزواجدوانزيدا سطلقها قلاحاء

أوجىاابه هلنكءالاية

أمسك زوحك وقدأعلتك أنسهتاكون م نأزوجك وهذاهوالاولى والاليق محال

القرآن( ونثىالناس )

| الا ساء وغواتيق 0

وليظهرعي

قاا
ا تعالى أعأنهعدي ويظهرم

تسمحى من الناس منذلك

( واالماحق]رشخقا)ء )

ذلكلاندلاجوزبا
 0أقانااء طلاقها لكان يظهر

أن سعى منه

فدلعلى أنه اعاعوتب علىا خفاء ماأعله اللهالجاستكون زوحته واعذا أخنىذلك إسححاء

©

صم

ريكتمدولارظهره

ته

ا ان برزيدا انالت ممتك وفىكاحدحك #5

زوحى وهذاقول حسنن صرطىو؟

|

هطنلاع الناس عليه وهو فنفسه مباح متسع
هنشى” نمحفظمنه الانسان وسعي ا
وحلال مطاق لامقالفنه ولاعيب عندالته وريما كان الدخو ل فىذلك المباسما الى
ا

حصول

7

واحمات ل
ست

لاهسا

فىالدن وهوا عاحمل الله'طلاق زدلها 2
عات حب
حت ارح

ل

 -الور

اكه

1سو كلاسا

صرلى 

الامالو<دوب

4ه عن القولفهو

ومن يعصالله ورسوه فد ضل ضلالا مبينا ( فانكان العصنان

2
 8ضلالكفروان كان عصيان

قعلمعدول

واعتقادالوحوب

لاع

واذشول

فهو ضلةلكل بدط]أوفانة

الله
للذى أنع

ع)لبايلهاسلامالذىهو أجل النمة 96١١ [«- يه (وأنمت (م سورةالاحزاب  4عليه ب)الاءتاق والتبنى
ا فهو متتلى فىنعمة اللهو نعمة

الضوير الاول لعموم دمن وعؤمنة

مما لاحتمارالله ورسوله واخكيرة مانمخير 0

منحيث انهمافىسياق الانى اواجعثانى للتعظم وقزاً الكوفيون وهشام يكون بالياء |

١ 0مك عليكزوحك)

 9ومنءءص الله وردوله فتدمّل طلالا مبينا يهبينالاراف عنالصواب  #8واذ
تقول للذى انع املله عليه  #بتوفيقه الاسلام وتوفيقك امّقه واختصاصه © وانعمت
عليه يهعاوفةك اللهفبه وهوزيد بنحارثة 6#اكمعسليك زو حك

رسولهوهوزسد  حارثة

زنساالنت

##زبنب وذلك اله

حش

وذلك

عامة وسا أبرها بعدما

عليه الصدلاة.ووالسلام ايضرها بعدمااتكحها :ايا فوقعت فىنفسه فقال سهاناللهمقاب

5

عدهااياه فوقءت فى نفسه

القلوب وتعدتز لب بالدسيهوة فل وت لزيد ففطن ذلك ووقم ففنفسه كراهة كرا ا وقالستها ناللهمقلتااقاوب
فاىاانى صلى اللّهعليه و

افارق صاحيق َال مالك ارابك مها 0
وقالاريد ان

واذْلك ان نفشه كانت محةى

|للاوالله مارأيت منهاالاخيرا ولكتهالشرفهاتتعظ .عل فقالله:امسك عليكزو جك |
طسلهاقفلهااضرار اوتعالا شكيرهاه وى فىنفسكمااللههيديهيه
هل واتقالله فتىا

8

قل ذلك لاثربدها

وتعء لت

زرطب والتسدججة

فذكرتها لزيد ففطن ولق

جنحش
أهاذلك ؤانزلالتهتعالى وما لكامنؤمن يمنىعبدالله .ب
وفنهاحدة وكذلككرء خو

اهة ع

م

ْ ولامؤمنة يعلد أختهز.تاذ انشع انرسك و افيه ذكاح زد لز“؛ب أنتكون

 ١لالهميرة م نأمرهم الاشناذ عاتمااضف فالس اغثيرزنما أرااللهأوعتتع
أيلا جملا
ممأاعس اللهورسواهبه هي ومنيءضراللهوسو تال ملالامث ناف خ

علدوس

||أظاهرا فامامعءت ذلك“ زيئب وألخوها رضنا وهلما وجعات أعرها سد رسولالله

ا ريد أن

تال 3
 1ماحيق

صعللاليلههو “ل فاتكعها زيداودخل.هاوساق رسولالتءصل اللهعليهوس] اليهاعثشرة '
1

آ دانير وستين درهما ويجاراودرعا ومحفة وجسين مدامن طعام وثلاثين صاعا دن عن

7

'
هديك الالخيرا

 # .قوله عزوجل إواذتقولاذىنماللعهليهوانعمتعليه مسك عليك زوجك»

ولكما تتعظم علىالثسرفها

 .الآآية 'نزلت فىزينب وذلك انرسول الله صإنالتفعليهوسلم لمازوجها منزيد مكثت |

وتؤذى فقا لة انيتك

5

.

3

عتده حنا مم انرسولالله صلى اللهعلدو
:
ودرع

0
:
وجاروكاات

0
:
1
برضاء حيلةذات حاق

عليك زو جك (واتقالله)

6

الى زها ذات بوم لخاحة وابصر ز ناح
0
0
ِ 15
دن أحمنساء ورلشه وقدت قفنفسهوأ ص

فلاتطاةها وهو مهى لزنه

حسئها فةال ان الله مقا بت القلوت وانضصرف فلما حاء زد 15ر تله جلكلقان |

ان
لنىأً,
زيد ولق نفسه مكراه:ها لوقت فا رسول اللهصلى اللهعليهو سل فة ا ا
1

متها الاخيرا

تاوق صاحير فقاك لملمالاكقأرابكمنهاثى"' قاللاوالله يارسولالله ماربث

ولكنها تتعظم على بشسرفها وتؤذينى بلسانما فقالله النىصلىالله عليه وسلم أمسك
عليك رت

.

06

واتىاللدقاسها تماننز ساطتقهافذلكقو لدعزو<ل واذ لةوللادن

ا 10أنالتدعما.
اع الاسلامو |تتمتعليهأى بالاعتاق وهو ,ز دين حار 3مو الاذااطتك علءك
ع

3

ْ

اذالاولى انلايطلق 1

وائقالله فلاندمها بالنسبة

الى الكبر وأذىالزوج

(وق فىنفسك ماالتمميديه)»
التدورسوله اهما ( ومن
يصالله ورسوله ) فمما
أعس(.فقد ضل صلالاهمينا)

زوجكمنى ز شبابلت ممت نكل وائق الله 4أىفم| ولاش ارقها لوق شك

»

أىتسروآختهرفىنفسك © ماالله؛ مدايهبه6#أىمظهرلهكقان فىقليه لوفارقها بز
عليه )الاك يعنى زدا( ا

| فقدأخطاخطاأ يناع نأس
| الله(واذقو لللذى انتاملله

له
على ) لالكق (أملكت عليك زوحك ول)اتطاقها و(اتقالله ) واالخش

ولاندل سبيلها( ون فىنفسك ) شرق شنيك حمها وتزوجهاز مااللهميديه )مظهره قَ

ببني

#لليما
ةلله
رعدا
فووا
غتهم
مسن
ْوال

ولإنكادعات اهده اأطاعات
ع

يحابإ

ب

يبيبيبب

سس

اقترهوامن الصغائر لانهنمكفرات#واحراءظينا ©

52

(أعدالله لهممغفرةواجرا

(عظمما ا

رسول

علىطاعتهموالآيوعداهن

؟ءهم /
خطب
على ذا عا

للهدل اللهعلمةوس.

زنب بنت محش شدتعته

الى

ْ

0

عليهالصلاة

ازواج

ولامثالهن على ااطاعة و لد 0

/

0ب
11رسو ل الله ذكرألله الررحال فالقرا ن تحير الكافمناخ
كان

|  00ذه فيز اتوشل  1تزل فمو.نما نزلقال نساءال1مساين فانزلفتاشى*قازات وعطب الا را
أ عال الذك ر
زلاختلاف الخنسينوهوضرور ىوعغطت الزو <ي نلعلى رزو <ين لتهامرالوصفين

أميعل هو لاهززندءن حارثه ا فلس

قايثواًفى ما عبدالله

ةعلىاناعداد المعدلهم
لال
فىقولإمسزات م منات و فاده الد
ولذلك ترله

بضرورى

| الجمع بينه-ذه الصفات و#ما كان لمؤمن ولامؤمتلة © وماصعله  9اذاقضى الله
لسلهصل الله عليه وس! وذكرالله لتعظيم امهو للاشعار
ورسوإه!اعس! » اوىقلضىار

ولامؤمنة)أى ومادخ لرجل

ادب خطها
طذعب
مب
ااههة
جتعش لبذت عتد
بانقضاءه قضاء الله لانه نزلفى زنب ,ن
| رسولالله صلىالله عله وس! لزد.نحارثة فابتهى واخوها عبدالته وقل فىام

 ١اذا قضىالله ور-وله)

||كلثوم شتعقية وهدت ا للنى صلىابله عله وس! فزوحها منزد  2انتكون

عِِ

-

مؤمن ولا اعرأة مؤمنة
ع

0

دوللنه (العنا ) | لاخهد,ي 'رة هناعسهم  4انختازو 1ا منامسره شيأ ل |حب عليهم اني :علوا اختيارهم

واملنامور ( أن نلهم

| العيد مهم حت يذكر اللهقَائا وواعدا و مضطسما وروى عنالنى صاللىله عليدوس]أنه

الميرة منأعسهم ) ان | قالسيق المفردون الوايارسولالله وماالمفردون قال الذاكرونالله كثيرا والذكرات
تار وام نأمهم ماشاوًا د وقال عطاء بن أنىر باح فنفوض أعسء الىالله فهوداخل فىقوله انالمسلين
اما قلبه اسانه فهوداخل
فل من حةهم ان ملو |  0والمسلسات وأقمرنبانالله رءه.ؤيهدا رسوله ؤل
| فقوله والمؤمنين والمؤمنات وأطمانءالته فىالفرض والرسول فىالسنة فهوداخلفى
| قوله والقانتين والقانتاتوهنصان قوله عنالكذب فهو داخل فى قوله والصادةين
رام سعالرابهواختيارهم

نلوالااخشاره فقالار ضينا

ش

11رسولاللهؤاتكتها اياساق

[) والصادقات ومنصبرعءلى الطاعةوعءن المعصةوءل الرزيةفهوداخل فىتوإهوالصابرين

عتدالهامهرها واعا حم

[ والصابرات وهن صلى:ف! يعرف عن عبنهوعن شُمالهفهو داخل فىقوله والخحاشعين
1

:

-

م

5

.٠

0

-

م

لكعيرفىاهم وان كانمن
يام الببض وهى الثالث عوشاشلررابععشر واكام س عشسرفهود ال
رفأكل
: 2أن نوخدلا نالمد " ل ومن شصهام
وقعا نحت الننى فعماكل || فىقولهوالصااعين والصاءعات ومحنفظفرجه عالا نحلفهوداخل فىقوله والحافظين .
فروحهم والحافظات ومن سلالصاوات ٠2 محقوقها فهوداً|ل فقولهوالذا كرنْ.
والخاغمات وم».ا

بدرهم فهوداحل فىقوله وا اصدقين وا متصدقات

هو من وهو منةفر جم الصهير

|لالمعى لا لىاللفظ ويك د

| اللهكثشيرا والذاكرات #

باالنناءذكويفرىوةما اجمير ْ يمنى الجنة© تولهتعالى
ودل ذلك علىان
ع

ا لوماخخيرة هىءا

5

عدالله بن ا

) اعدالله لهم ( للرحال

والنساء( مغفرة )نلذوم

فىالدنما ( وأحراعظها )
ثواباوافرا فىالمنة ( وما

كانلمؤمن)زد(ولاءومنة)

ا

ا > أى عسوذنوم « ,وأحرا عظيا | #

وزها كان1و مونلام منةاذاقت ى انور ولهاعىأن كوت ظ
4 5تَزَلك 0

000

أميةلت

به فزنت فت ابعش

عندا مطلات عة

وذلك انال ى صلى الله عليه وسلى حر

1

الانشدنة

رسو ولالله صلى الله علمة 6

ار 0

كا

وكانر-و لالله ||

ا
صلى الله عليهوسل اشترى

اا

 0يعكال وأعتقه وانناء 1

خطب

:سول

الله

صلى الله عليهولم زيب رضدتو ظَدت أنه مخط.ها انفسه فلماعلات أنه عخطيها ل
ابن حار 53ابت وقاات أناآسة مك يارسولالله فلاأرضَاه انفسى وكات تمضاء جماة

زنب (اذاقشى الل و
هر سولهأمس!) تزوحابيتهما (١
دكرة إ ا
لخارع)الاخار
(هنأعسهم) خلافمااختار  30وفمها

4

( والمؤنين ) المصدقين بالله ورسوله وعا حب أنيصدقءه ( والمؤمنات والقانتين ) القائمين بالطاعة(والقانتات
اصادقات
اال
واقو
لات(وال
النب
ا)عفاى
لقين
اصاد
وال
'و

ا سس

لله لاون واللوارح أكونااش ين (واتخاععات والمآصدقين والمتسدقات ) ةفرضاوفلا(والصاكين

والصامات)فرضا ونفلا وقل حم 71١
3

شءين)
خات(
لما
الس
ونا
والصابرين والصابرات) عالاىطاءات وع
6ه

منتصدق

( سورةالاحزاب 4فىكل

دهم

أخبوع

الداخلين افلىسام المنقادين للكمالله © والمؤمنين والمؤمنات » المصدقين عانجب

فهو من المتصدقين ودن

 ١نايصدقبه #والةانتينوالقانتات #المداومين علىالطاعة©ه والصادقين والصادةات »
شءين |
لىا«
وناالملءاص
وصابرين والصائرات #على الطاءات وع
افلىقول والعمل ال

صام الببض هنكل شهر

والخاشعات » المتواضعين لله باو ب وجوار<هم

والمتصدقين والمتصدقات»' #

فاهلومصناكين (والحافظين

فروجهم ) ممالانحل
( والحافظات والذا كرين

عاوحب ف مىالهم  9والصائمين والصائمات #الصوم المفروض  8والحافظينفرو جهم ا|
#لذاكر .بنالله كثيرا والذكرات * بقلوم
والحافظات * #عنالحرام وا
والمحميد وااعايل والتكير
الله كثيرا ) بالقسد

وقراءة القر 00
الم منالذكر و

الرجال فىالقر آن ولمبذكر النساء ير فافيناخير نذكريه انا-اف أنلاتقيل منا
طاعة ذائزلالله هذه الآآية نعأمعارة الانصارية قالت أنيت الننىصلى الله عليه وم

والحافظات 0

فقات مالىارئ كلثئ الىالرحال وماأرى النساه شكرن بثى فتز تات انامس 8
والمسلان |خرجه الترمذى وقال حديث غريب وقيل انأمحلة شتا 5دن نسة ١

إذتكمب الانصارية قالتاللئتى صلىالله عليه وسم مابال رشابذكر الرجال ولاندكر

الذكور وءعطمالزو حين
على ١١أز ودس

آن قانلاذاتت النبى صل الله عليه

لان

الااول

نظير قوآأه سات وأاذا

تللان لمندكر
لك قا
وس فقالت يارسولالله اناانساء اخفيىبة وخسار قال وذثم

رخكياذ كرالرحال فانزلالله انالمسلين والمسلمات فذكر اهن عشسرعساتب .املعرجال
فدحهن ما معهم الاولى الاسلام وهوالاةي_اد لامرالله تعثالى وهوقوله انالمسلين

لادلقماتقدم عدهو الفرق

ان عظاما الاناك عل

النساء فيشى” من كتابه وكثى أزلايكون فرن خير فنزلتهذه الآية وروى أنأ“ماء
بنتعيس رجعت مالنحبشة موزوجها جعفر بأنبىطااب فدخات على نساء النى
صلى الله عليه وس فقالت هل نزل فنا شى“هنالقر

(والذا كرات) الله دف

قاعماحتم نان عتلقان
1

ا

واشتر كافىحكم واحد فل
0

بوسط

الفاطل

)
والملمات الثانية الاعان عابراديه أ اللهتعالى وهو مم الاعتقاد وموافقةالظاهر |امه منالنساء( والمؤمنين )
للباطن وهوقوله « والمؤمنين والمؤمنات ا»لكالثةالطاعة ووهواقوالهقا«لتين 0 /
من الإعان
والقانتات » الرابءة الصادققوا
فلوالافءالوهوقوله ف وااصادقين والصادقات( | 6وؤمنات)المقرات من
الخامسة الصير على ها الله وفها ساهو سر وهوقوله  8والصاارين والصاءرات  1 3النساء(وااقاتين)المطيعين

االسلادصسةلالاشةوعوهفوىأنلايلتفت وقبل هو التواضم وهوقوله و والماشمين | هنالرجال ( والقانتات )
والخما شعات  »#السابعة الصدقة مما رزقالله وهو قوله  #والمتصدقين | الطيشات عن أللساهء
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73اذحاؤٌ ## 5بدلم عن اذحاءتم 9هنفوقكم م هن اعلى الوادى مدمن قبل المثسرق بمو

 ١غطفان #وومن اسفل متكر#من اسفل الوادىمن قبل المغرب قريش ف واذزاغت الابصار »

منكم) م نأسفل الوادى

ا

منقبل المغذرب قرش
(واذزاغت الابصار )

مآلت عمنستووقى نظرها حيرةوتمخوصا  88وباغتالقلوب المناحر 6ه رعبافانالرئة
القوم وماقام ناررجل ثمصلى رس_ولالله صلىالله علية وسا

نالليل ثمالتفت ا

مالت عسننها ومستوى

البنا فقاهل هنر حل بقوم فينظرلنا مافعل القوم على ايكون رفيق فالىينة فاقام

نظرها حيرة أوعداتءن

رحلمنشدة الكوف وشدة الجوع وشدة البرد فلمَم أ داور سولالته اضللتد
عليهوس فقال ياحذشة ولميكن ل  0حبن دعاق ورلسالله صاللىله عليه
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قلوا اقد أشرت برأى وندع ثم خرج حت أد قر ما كال لا شقنان سجنرك
ومنمءه مرنحال قريش قد ذم ودى  11وفراق ححدا ؤقد ا عررانك حدقا

عن أبلفكم نتعالكمذاكتمواعلىقالوا نفعل قالتعلمونانمعشسر.رود قدندموا على
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|اتعاذمسنا اسمن وذلك قبلانيضرب علينا الاب فرسعد بنمماذ وعليهدرع
|مقلصة قدخرجت هنها ذراعه كلها وفىيده <ربة وهو بة-ول » لابأس بالموت
»قالتله اق يائى فقدواللهاخترت قالتءائشةفقلتيام سعدوالته
اذاحان الاحل ف
الوددث أذدرعسمذكانت أسخاهىوت عليحهي ث أصابالسهم00021-
يقطعمندالاكلرماءخباب تنس بن الترقةأجد بى ءاسبن لؤىفلاأضايدقال
بس ف
بومئذ

خذهاوانا ابنالعرقةقالسعدعىق الله وجهكفالنار ثمقالسعد اللهمماشه

هن حرب قريش شافاقنى لهافانهلاقومأأحبالى ان أجاهده ,منقوم آذوارسولك وكذ بوه
وأخرجوه وانكنت وضءتالحرب ينناوييهم ذاحعلها لى شهادة ولامتنى حتتقىر
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والصبيان قالتصفية فرينار حل من|اهود لخشءليطوفبالحصن وقدحاربت نوقريظة
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اننصرفوا البناعهم اذا اانا آت قالتفقات ياحسانانهذا اللوودى كاترى يطيف

بالخصن وانىوالتهما آمنه ان.دعلىعورثنا منوراءنا منالوود وقعدثنارلسولالله
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ولاتصاعى »وقرى“” ولاتصعر والكيل واحد مثلعلاه واعلاه وعالاء  #ولاكشق
الارض محا  *#اى فرحا مصدر وقم موقم المال اومرح محا اولاجل المرح
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منصوتك  #وانقص مندواقصر  8ان انكر الاصوات * او<شها ب اصوت ١

تءصن
مواها (,وا
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0
فّ 0او١اءا
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أوفوق السدوات (أو الارم ك (0أو فيط نالارض ( 5

الى صاحها حيمايكون( انالله اطرف)يا مخراحها (تخبكيرال)ما ا لم ( أنمالصلاة(وأم]المروف) ]د 2د
اصايك) فسما (انذلك) يعتىالامبالممرووفة
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والمى عنالممكر وشال 0

منعن مالامور )دن حزم

الامور

وخيرالامور ( ولاتصعر خدكللناس) لانعرض

وحهكم لاض كيراوتعظماعاعم
ع

*نالمشاق فجلىه وفصالههذه المدةالطويلة تذكيراحقها ااعظممفردا وعن!بنعيينةمنصبى الصلوااتمس ققدشكرالته
وهمندعا لادوالدن فى أدبار الصااوت السفقدشكرهها (الىالمصير ) أى مصيرك الى وحسابك على و(انْحافداك على
انتشرك بىماليسلكبه عل ) ناض ان بره نفنه:لأاتشترك فماىليس بشتى” بريد الاضنام كلو ا )فىالشركه
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لومماوعلةلهاو 05

طتفة تطارر؟

١"سورة لقكان -4عداوف أى صاب معروفا
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لالاشقال وذكراللوالتسالى الييناعتراض

0ق

جدكن م

واحوال وبروصلة (وامع

مؤكد التوصمةفى حقها خصوصاومن :عه قال عليه لصلاة والسلام منةلله من!  7امك

ثمامكثمامكثمقالبعد ذلك ثابماك االلمىصير»* فاحاسبك على شكرك وكفركوان

مأناب الى) أى
سبيل ن

حاهداكعلى انتشمركبىماليس لكيدعم بامقاقهالاشر اك تقليداماو قبل ارادبنفىالع
ا نيارومذعا #4عابامءروفا برتضيه
يدنفه هفلواتطعما »»فوذلك 9

سيل المؤمنين فىيدئك
ولاتع سساهما فه وان

الشرع وبقتضيه الكرم#إواتيع 4فالدين فسوبيل من انابالى  6#بالتوحيد

الكت

ع مأورا دسا

و الاخلاص فىالطاعة ثمل حك مس حعك و عىجعهمافلذوايبتكمعاكنم تعاونيه

مصا ,ماف الدنياوقالا.بن

بان احاز نك علىاعانك واجازيما علىكر ماو الآمان مترضةانىتضاء.ف وصمة

عط-اء صاحبت

هى223

لقمانتا كيدا لمافنها م نالنهىعن الشر لكأ ن قهال وقدوصيناثل ماوصىبدو دّكرالوالد.ن
المبالغة فوذلك فانهما معامصا تاوالبارى فى|-عقاق التعظم والطاعة لالجوز ان
عقا فىالاشراكفاظنك بغيرهما ونزولهمافىسعدين ابىوقاص وامدمكث لاسلا٠ه

غلئهأ وار خدمق (ثمالى

ع < هك)ع

حمتك

ومس حعهما(ذفاانبشكم عا

ثلانا تلطمعم فبها شأولذاك قل منانات البدابؤيكر رضؤالله عنه فاته اسل مدعوته كاثم تعملون ) فاجازيك
ععلىاك 'واحجان ماعل
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ولد

شودة ري الاعرتوخوالوحو ارا

كذرهنا اوإقد"اعارض

ميق

 3تينالا .تين علىس_ييل

عع الت ر بينهمافقالاشكرلى واوالدرك ثمفرق فاقاللاملصىير يعنىان نعممهماعختصة

الاستطراد نَأكدا لمافى

بالدنيا ونعمتى عليك افلىدنيا والآخرةوقبل مس بشّكره وشكر الوالدين قالالمزاء
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حالد
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وبروالا <سان(وائمم سديلمن
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اخنذا١ال ف واذقال لها.نء لامنه #هان ا
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