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ود

(تفسيرسورةلقمان)

(تفسيرسورةالفرقان)

ا /بإحنها فصل وهذهالسسحدة منعنزاتم السحدات

أى قولهتمالى واذاقيلهم اسجدوالارجن

الآية)
1م" (نفسيرسورةالشعراء)

هع (نفسير سورةالسجدة)

اع (فصلف فضلقياماللليوالح عليه

٠١م (نفسير سورةالاحزاب)
اب
زهى
حو
اندق
لالح
اغزوة
 4ذ كر

مو ذ كرغزوةنىقر يظة
 ٠قصل فىمدح الشعر
(نفسيرسورةالعل)
ميوة فصلفىحك الآبةق(ولأهىهمالىيأيها الدج
فللازواجك ان كنتن تردن الحاةالدنيا
فوصهذلهالسجدةمن عزائمالسجود (أى
الآبة)
هه فصل فانقلتماذ كروهتففسيرهده الآية

قولهتعالىالايسجدوالنهالآبة)

8ع تفسيرسورةالقسمص
4

7

ملنه
(أىقولهتعالى واذتقوللادئ ن ا

ذ كرالقصةفى ذلك (أىقولهتعال واوحيما

الأ موسىا)
ذ كرقصةقارون

(تفسيرسورةالعنكبوت)

0غ (تفسيرسورةالروم)

وسلوفضلها

هزه ففصاللامانة

(نفسيرسورةسبأ)

 54فصلف فضل التسبيح

 5تي

|

لإفهرست اليزءالثالث من:فسيرالقرآنالجليل للامامعلىبنحمدالخازن د
-.
ص

ت(فسيرسورةبوسفعليهالصلاةواكلام)

اظلمراج
ثفا
دضيأل
حبع
م١ فصل ئس حح

ذ كرقصةذها بأ خوة بوسف سوس ف عليه

الصلاةو السلام
اه

ا

(تفسيرسورةالرعد)

الدالة على صدقه صلىالنعةليهوسلموسا ىق

 69فصل وهذهالسجدةمن عزاسنمجود التلاوة

أعادرت تتعاقبالاسراء

ذالقصةفىهنهالآيات (أىالآياتالتى
كر

(أى قوإهتعالى وله سحدمنفىالسموات

فلعكتاب)
أوطاوةضيناالى بىاسرائيل ا

والارض الآبة)
ل
فناأ
(تفس_يرسورةابراهيم عليه وعلى ندي
الصلاةواللام)

( 3نفسيرسورةا ور)

فوبالدين
تل
ام فصلذ كرالاحاديث التىوردرا
كما فصل فىالاحاديث الواردةفى قيامالليل

55

طنينترى
اكا
يه ل
لعاشماء
تتااف ال
 3فصل اخ

وس أ لماءلىقولين

(نفسيرسورةالكهف)

هم
جرسب
ولكهف
رب ا
خةأصعا
ذ كرقص

اليه
(نفسيرسورةصييمعليهاالسلام)

بالنجوم قبلمبعث رسولاللهاصللتىفعليه
(نفسيرسورةالنحل)

ودانتعلق به
فصل فىذ ك ارلآيات ااتىظهرت بعدالمعراج

م 4فوصسلسجدةسورة مربم منعاتم سجود
القرآن (أى قولهتعالى اذا تتلىعليهمايات

فصل احتجج به هذالآبةمنبرىضحر بوم

الخيلأىآية (والح_ل والبغالوالجبير
ل رتكبوهاوز بنة)

عم

(:سيرسور قطه)

ديث وشرحه (أى
حعنى
لعلىم
الام
فوصهلذهالسحدةمن عزاتمسجودالقرآن  5السك
قأوىلهتعالى (والهيب_عحد ماىالسموات

ومافىالارضالآبة)
قصل فىحكالآيةأىقولهاتمالى  9كفر

لكف)
ذقيل
(فصل فابىلياانعنصمبةياء وما
ام

(نفسبرسورةالانبياءعليهم الصلاةوالسلام)

لله من بعدايمانه الامن أ كرهوقلبهمطمئن  +ذكر القصةفذلك (أىقولهتعالى قالوا
الامان)
ةهلمهنذهسوخة
آعلبماء
لفال
اّا
فصل اخد

حرقوهوانصروا التكالآبة)

امول

ذ كرقصةأيوبعليهالسلام

أملاعلىقواينأى قولداتعالى (وانعاقبتم مي" (تفسبرسورةالحج)

فعاقبوا الآبة)

(أىقولهتعالى أليمتسرأجنادلهلهالآبة)

(تفسيرسورة الاسراء)

بمعتراجعاق بدمن
فصلف ذى كورحمدياثال
الاحكاموماقالالعاماءفيه

1

لذسحدة منعزاتم سحود القران
اه
سروس فهصل
مضنا

فصلفىحك سدودالتلاوةهنا (أىفقوله

إأيهاالذينآمنوااركعواواس جدواالآية)

فصل قالالبغوى قالبع ضأهل الحديث وام (تفسيرسورةالمؤمنين)

ماوجدنالاببخارى وإ فىكتابيهماشياً سم (تفسيرسورةالنور )
لاحتملخرجاالاحديث شر يكبن أنىف |ر ووس فاصلرفغثبييالنالمذ كورفقولهالله'
نعأنس

السمواتوالارضالآبة

يأغاأو
م االصبدرلأى
ماودات بتةطرومننهوتنشق الارضالآبة (وأقسموابالهجهدأبمانهم) نفصباعل
ااقلالسنك
كلمةالشركك
علىاحالأى جاهدبنفىا انهم(لثنجاءهمنذيرليكونأهدىمناحدىالامم) باغقريشاقبل مبعث النىصلىاللعهليهوان أهل

الكتا بكذ بوا رسلهمفقالواالعن النهاليهووالنصارى أتنه,الرفسلكذ بوهمفواللهلنأنانارسوا لانسكوننأهدىمن احدهالامم أى
من الامةالتى يقالفيواهىاحدى الامتفضيلاطاعلىغيرعافى اطدىوالاستقامة ل.لتداالهيةالعظيمةهى احدى الدواهى(فاماجاءهم

عنلهصيباىهللوهسل
نذير ف)لمابعث رسول ا
أسناد مجازى (استكبارا ف الارض)

ههوس| الانباعد! عن الحقوهو
(مازادهمالانفورا) أىمازادهميجى ءالرسولعصلبايلل
("8؟ه) مفعوللهوكذ اإومكرالسى' )والمعنى ومازادهم الانفوراللاستكبارومك الى"

أوحال يعنى مسدكير “ل )غ|يرمعاباجلعلقو

أبمانهم)يعنىكفارمكة وذلكلمبالغهما ن أهللكابكذ بوارسلهمقالوالعناالللبهودوالنطارىأتهم

وما 3ا
ص د

قوله 0

بقحيث أمسكهماوكاتتاقد*متانعقو بةالكفارلولاحامه وغفرانه (وأقسموالتةجهد

ا

الرسل فسكذ بوهموأقسموا انلهوناجناذيءرلنكون

أهدىدينامنهموذلكقبلمبعث النىه_لى اللهعليه

وان وسلفلمابعث م دكذ بوه فانزلالنةهذهالآبةوأقسموابلتةجهد أمانهم (لأنجاءهم نذير)أىرسول

مكركيم ا
-ى لكر (لكونن أهدى مناحدى الامم)يعنىالبهودوالنصارى (فاماجاءهم نذبر)يعنىمداصلىاللهعليهوس

1 3

(مازادهم)محيئه (الانفورا) أ تباعداعن اطدى (استكبارافى الارض)يعنى عتوّاوتكيراعن الاعان

|| 2 4 3 0به و(مكرالسى) يعنىملالقبيجوهواجماءهم علىالشيركوبقيرلهو
سمك
لمائةصل عليهوسلٍ
وره
فوا )ميحيق) “(|| 2ولايحيق المكرالسييءالاباهله) أىلايحل ولابحيطالاباهلهف لقوابوبمدرقالابنعباس عاقب الشرك
وعا اراسي الا لاحل الامن أشمرك (فهلينظرون)أى بننظرون (الاسنت الاتولين)يعن اىن ينزلالعذاببهمكانزك؛ن

إهله)واقدحاقبممنرم ||(مفضلىنمتأنجنكدفلارسنتالنةتمديلا) أىتغييرا (وانتجدالسنتالتتحويلا) أىتحويل

مدر وف الثلمن حفر العذابعنهم الىغيرهم (أولميسيرواف الارضفينظروا كيفكانعاقبةالذينمن قبلهم) معناهانهم

لاخيه جباؤقع فيهمكيا | ي|عتبر ونبمن مضى و “بثاارهم وغلاماتحلا (كوهكمانوا أشدمني قوةوما لكيااجنلزلهه)أىليفوت

(فهليذظرون الاسنت | ع|نه (منثئ فالسموات ولافالارض انهكازعاماقديراواو يؤاخذاسّالناسبما كسبوا) أىمن

كيه وخرارال لقاب الجرائم(إمائرك ظعهلرىها) أىظهرالارض (مندابة) أىمننسمةند بعايهابر بودغى
بكيدرمهم
على الذ :بنكذبوا برسلهم || هلكمنكانف زمننوحبالطوفان الانمكانف السفينة(ولكن يرهم الأىجلمسمى)بعنى بوم

من اقلبالمهمدامعنى فل | ا|لننيامة (ففاذااجناءاأجللهنمهكان بعباده بصيراق)الابنعباس راضلتىهتعاىعنهماير بدأهلطاعته
ا

وأهل معصبة»وقيل بصيراجمن يستحق العقوبةومن يست<ق الكراامةواللةسبحانهوتع اىلأعمعراده

الاأنينزلهم العذابمثل

وأسراركتابه

الذى نزل يمن قبلهسم م

مدكنن الرسل جعل

الكرا
نطمظلذ
تبا
اتّة
اس

ادلله
س.نفلتنع
لهلمنو
تبسديلا وتاجندأسنت

أورة علييسهالصلاةواللام #
عاتلجمزء الثال و يالجيزهءالرواّبلعهس

النه تحو بلا) بينانسنته
النىهى الاتتقام منمكذقى

هفىاولا حوطاعنأوقاتهاوان ذلكمفعواللاحالة(أواإيسيرواف الارض فينظروا كيفكانعاقب الذينمنقبلهم)
اايتدطا
الرسل سذنةل
ونه مفسىار همال اىلشاموالعي ونالعراق من ثاراالماضين وعلاماتهلاكهم ودمارهم (وكانواأشدمنهم)
دان
اك
اه
شهم
يلي
اهدع
وتش
اس

أمهنلمكة (قوة)اقتدارافزتكنوامنالفرار (وما كاناللةليهجزه) لسبقهويفوته (منثئ)أئنئ (فالسواتولاق 
بقترفوامنمعاصى (مائرك ظعهلرىها)
ا) ب(هقمديرا) قادراعليهم (ولو يؤاخذ النهالناس يما كسبوا) اا
مان
الارضعالنهك

على ١

كالارض فقوهليسيجزهمن ميئفىااسموات ولافىالارض (مندابة)مننسمةن بد عليها(ولكن يؤخرهم الى
ظ رهالارض لانهججرىذ ر

أجلمسمي)الىبو املقبامة(فاذاجاءأجلهمفاناننّهكانبوادهبصيرا)أى خف عليهحقيقةأي هموحكمةحكمهموالئةلوفق للصواب .

بسطرخونفيها) يستغيثون فهويفت
وعلو
منم
شن ال
قصرا
ةخوه
ووال
اصياج
س جه
تدعمل ف الاستغاثةلجهرصوتالستغيث
(ربنا) .يقولون ر بنا (أنوجنانعملصالحاغيرالذىكنانعمل) أىأخرجنامن الناررد ن
االى
لالند
كيان
فؤمن
ربودلنطع بعد

المعصية يجاو بونبع_دقدرع رالدنيا (أولتعمرةمابتذ كرفيهمننذ كر)بزجأحنويكونمانكرةموصوفةأى تعميرايتذ كر

فيهمن نذ كروهومتناول لكل عم رتسكن منهالملكلف مناصلاح شأنهوان قصرالاأن التوببخف اىلمنطاولأعظمثمقيلهوم:ان عشرة

سنةوقيلأر إوعقوينلستونسنة (وجاءىالنذير) الرسولعليهالسلامأوالمشيب وهوءط علىمعنىأولن_مرك لانلفظلزنا
استخبارومعناه اخباركانهقيلقدعمرنا موجاء ا
ملنذير(فذ وقوا)العذاب (فالاظالمين مننصير)ناصر يعينهم(انالنةعال/غيب السموات
والاض) ماغابفيهماعنكم (انهعليمبذاتالصدور ( كالتعليللانهاذاعل مافالصدوروهوأخنىمايكون فقدعإلكلغيبف العام

واذلاصتدورمضمرائهاوهى تانيثذوف نحوقولا بىبكررضى الله

(ثلاه)

عنهذ بطنخارجةجاربةأىماف

يصطرخون)أىيستغيئونو يصيحون (أيها)يقولون ب(نراأترجنا)أىمن اانارإانعلملسصاح(اغير طانلهاجنمنماكلحلببيلالليالن
ل التس
س0رفافدوناليا تخ غول هاون يتشا(أولتتمرواترد |ركنا ارشرانتا

)قتخوافعوعقشترلنةاسننةوقيل ةر بعو
سسنق
توقا
ولنيغ
سبناةد يردى| ا|لمدوروذوموضوع لع

بدم (خ)عن أبىهربرةعن النىصلىاللمعليه وس قال
العمرالذى أعذرائتهتعا ى لان
ذلكءن على وهو

]| أعذرائلةالىكلاميرىئ أرأجاوحتى بلغستينس_نةوع_:هبإسناد الثعلىقا ةلالرسول اللهصلىاللهعليه الصحبة( هوالذى جعلم
خلا تف الاض) يال

لليىهوسل بالقرآنقالهابن
عاص
اعلنىلد
ين االلىسبعين (وجاءكالنذير )ي
تبين
س ما
لمتى
اارأ
وسلأعم
0
ا
 1ل

وي

الاقالتلاختهااستعدى فقدقربالموت (فذقوا) أىيقالطمذوقوا الات اط يوسن0-

جل افاء ارسق

وك

ظوالشيت وللتىآرم سرعحتشيتميقناذلايلشريبالوت اولافثرمامن

ا

1

1

ماطممنماذعيمنعهممنعذانهون اعت

ليوات والارض نعل يذاتالسدور) ينىبهاذ مي

اده تاكن نقغيعدسكلزتئفى

الالوقوةال(ىحواقدىسملخلاتسف الارض]| ف|يا وسسلطانعع
يا

' خلفاءقأرضهوملك

الا

١

منافعهاومقاتليدمالترضرف لفبيهاااتسشكمرسرافلسااتتنسرتذينمدلت)رأىيجد| وا|ألتاولحيجدستواالافطلاعتةتلتاككنرده

اد ك )تاعد كف (ولز سلف دكععد التي |رسارعدس

غضباقرتيلا
ألشمقدالبغض (إؤلابزبدالكافر نكفر .ع الاختيرا)ىق الاآخرةزقلارينمركام هذه النعماةلسنية(فعليه

الذيندعونم دنونالله) يعناىلاصنامبجلتعموهاش
مركاا ركابءزعكم(أروفماذاخلقوامن الارض)بعنى كفره)فو الكنروات
أىجزة اسنبدواجخلقهمن الارض (أمط ش
اكاا على السسنواتوالزرسن (ام'بتكم عله وت كه
0

كتتابتقونهلاينسقرتثه)اأزحنلعاؤلجسفذترورمااوعذزي(ييول ل(إانوانبسمسهك)ا
بولاس
|اراي ل لزه
ام ولاب ا| ين دروي
أنتزولا) أىليلائولزافيمنعهمامنالزوال الوقودر

نإنبإنتزولاومهد 0تلمكا | ادلياهممقنا)وهواشد

القئرك (ولآنزالناانا مسكهمامن حدمن بعده) أى ليسيمسكهما حدسواه(انهكانحلماغفورا)أى

(5غ8ا-زن)  -ثلك )

ابض زولا بد

الكافر بنكفرهمالاخسارا)هلاكاوخسرانا( قلأرأبتمشركاءم)

هشنراكلتىموهم ف العبادة (الذينندعونمندون اللأرو ماذاخلقواءن الارض) أروق بدلمنأرأيتمل نامع أرأيتم
أ
أنهخقبير وى عن هؤلاءالثمركاء وعمااستحقوابه الشركةروق أى بؤءمن أسزاءالارضاستبدواخلقهدونالته (أم
لكا
أخبر وف

طلمسرك افلسموات) أم
اطم
سمركة
لاعلنهش
مفىواق
ات (أ
ةباف
نمكتا
ببناه
بمت
نلى
مهم ع
ه) أىمعهمكتابمنعنداللهنطقباهم
شسركاؤه فهمعلى ةو برهانمنذلكالكتاب يبناعلىوابنعاصىونافعوأب (وببكلرانيعد)مايعد (الظالمونبعنهم) بدلمن

الظامورإنوهمارؤُساء(بعضا)أىلاتباع(الاغرورالاهوقودطمهؤلاءشفعاؤناء ندالل(هان السك السمواتواالارضأنتزوا لا)عنعهما

ا
مأ
ه)ما
كهما
سمسك
م(انأ
منأنتزولالان الامساك منع(ولأنزالنا)علىسبيلالفرض

من أحدمن بعده) أبعىدامسا كهمن

انتلهدعاظهم
قو بيةمحسيكثهماوكانةاجد يرتيند با
لجعل
بيرامعا
الاوك يمدةنلتاً كويادلالثنناىنية للابتهاء(انمكان حلماغفورا)غ

احلظلاالرلمانأكخاتذلأنودسيرااماوالقلتمىدمنيجنهد أنليأاخذ.هالمنحلاولالسابقم أنعر عضنهاجلةوقيلالط(اهلطوااللبفشل ا
لكتاب
مو
(“,ق ) (باذنالله)بامسءأو بعامهأو بتوفيقه (ذلك)أىابراثا

السلابق
طلب
والمقتصد طا
االلعقبىوا

الكبير جنا تعدن )خبر

ا

قا ألماالسابق ,حيرات فيدخلالجنةبغيرحساب وأماالمقتصد فبيحاسب حسابايسيرا وأم||اظالمانفسه

ا

حجتماودف أوسوتدداوياخيار ا

عناالحزنانر بنا

فيتحبس ف المقامحتىبدخلهاطسممندخلالجنةمقرأأ«اهلذآبةالجدننهالذى ذه

(يدخاونها)ثىالذرى |لذغورشكور وقالعقبةبنصهبان سألتعائشةعن قولالتهعزوجل نمأروئنالكتاب الذيناسطفينا
و 2ااعاواان

صعلليهوسلم
همضدىرسول االللنهه
من عبادناالآبةفقالتيانىكاهمفى الجنة أمعااللسابىقعفن

(بحارٍ.ناشور

وشهدلهرسولالتهلىالنهعليه وس! بالجنة وأماالمقتصد فنتبعأثره من أصخابه حتىلقب وهأماالظالم

جعاسورةجع سوار(من لنفسهفثلىومئلك-فعلتنفسهامعناوقال! بن عباس السابقالمؤمنالمخلصوالممقتصد المرواائلىظالمالكافر

ننها
وعد
لا ت
خلجن
دفقا
يلجنة
>اثة بدخولا
ذواهؤبلؤا )أىمن ذهب نعمةاللغهي ارلجاحدطالاالنهثل

اوقليظلالمهم ماب

 7مع بالؤلق دلوا

ت
المشأمةوالمقتصد حاب الميمئة والسابق همالسابقونالمقربونمن اسلنكالهم وقي
للساب
را
جق من

بالنصب واهمزةنافع

انه والظالممن رحسسيانانهنعلهىوقيل
نيا
حستسوتس
وا
هصدمن
نمقت
حسنانه علىسيا“نه وال

بقاطنه خيرمن
ظاهرهوبااطنلهوذالىساب
صدالذى اسستوى
م بقاطتنه
 8ا عطفاع ل حل | .الظالرمنكان ظاهر موسيارالمن
“© [إظ]اهره واقليظاللالتالى للقرواانلوميإقعتاصمدلابلهتالمىلهالعالوبه والسابق القارئكل#العالمبهالعامل
060
بمافيه اولقظياللأعابالسكبائر والمقتصد أاصلحصاغبائروالسابق الذىيرصتغكيبرةولا كبيرة
ولاوويا مها 0
ثمالسابق قلتقال

 3 0 0اولقظيالمالجاهل والمقتصدالمنعل والسابقالعالم فانقلت(قدمالظالم ثماللقتصد

0 0
(وقاوا

جعفر الصادق أببدإلظالين ا خبارابانهلايتقرباليسهالاابحكرمهوان الفل(ايورالاصطفاء ثمثتى

ل عناالحزن) خوف

بالقتصدن لانهمبينالخوف والرجاء ث خمتمبالسابقين لايامنأحدمكره وكلهمف الجنة وقيل

لنارأوخوف الو1

توم

الدنيا (ان 1

تور) 0

ات(

حريجلزداخللظفى
المين
ال

تجا
ملقفى
لدخ
صدبن
ااب
ةان
فاذ

ؤاذاحخت نو بتهوكثرتعبادتهوجاهدنه

اةلاليىن
ظضاف
ابالا
مقتصد قال لي
فدعخدسدلالسابقين واقلبظلقادلملكارة الفروغلبته لل

لوالا املمنالقليلفلهذا أخرهم ومعنىسابقباهبرات أىبالاعمسال الصالحةالىالف أوالى

لت
قن
قيل الطاعات وا

00

رتبهم هذ الترنيب علىمقامات الناسلانأحوالالعبادثلانة معصية وغفلةثمتوبة تمقربةفاذاعصى

و

إرنات

رع نا

١

رجكالله (إذنالته) أى بامىانله واراديه

(ذلك هوالفضل الكبير ()ييععنىنىابارباتربائهم الكت

ب

نلامناف الثلاثة
[أواصطفاءهتم ثمأخبر بشواءهم فقالتعاى (جناتعد ن يدخ اونها) يع ا

يولا
كمنها
للاقعامةا لانبرح
أاى ا

(يحلون فيهامنأساورمن ذهبولؤْلؤاولباسهمفيهاحربر )تقدمتفسيره(وقالواالجديتهالذى أذهيعنا |
الخزن) قالابن عباسحزانلناروقيل حزانلموتوقي لحزنالذنوبوالسياً توخوفردالطاءعات

ومقاما ومقامة (من

ولأناهب,درون مأيصنعمهموقيلحزنزوالالنعوتقليب القلوبوخوفالعاقبةوقيل أحزهنواليوم
ولقديل ذهبعن أهلالجنكلحزنكانلمعاش أومعادروىالبغوى
القيامةوهموم الحصروالمعدشةنيافا

ثفارقها يقالأقتافامة
فسله) من عطائهوافضاله

ولاءستاة
ع لا
للابااستصقاقنا
اكد كاد
ك0 2
اوا ]

عب
فدالارجلناامليى لمغوت

بسندمعنبن ممرقالقالرسولالنه لىاللمعليهول ليسعلىأه للاالهالاالئووحشة ف قبورهم ولاى :

نشورهموكائاىه لالاهلاتنفضونالترابعن رؤسهمالميدقيوللاونلذىأذهبعناالحزن (ان
ر بنالغفورشكور )يعنىغف رالعظم من الذنوبوش> رالا

لنلإداراً]

|[التمامة)أى)أىااللاقااءةمة((منفضله)أأىلىاباممالالا(لاعمسسنناافبهانصب )أ لايصسنافلاميصهيباناعفينهااعءناوءولاامشقةلاول
ما
ىهعايوم فتموتوا) أى ||
ضرج
لفراوايهمقنا
فهالغوب)أى اعياءمن التعب عقولاهتعالى (والذينك
08

فستر حواتماهمفيه (ولاحخفف عنهممنعذابها) أىمن عذابالنار ( كذلك نجزىك لكفوروهم

يللغابمتنهسأىكلف عمليالغبنا(.والذينكفرواهملا نباقرضجهىعايهم فيموتو
وا)جنواصبالبنقه

سطرعون

0

بإضمارأن أىلايةضىعابه يم.وت ثان فيستريحوا(ولاخففعنهم منعذابها)منعذاب نارجهام(كنك)حك اجزا إجزوكل 

كنور )نخرىك الكتفوراًنوجم:رو (وهم

ممارزقناهم سراوعلانية) كيس بن النفل ومعلنين الفرض يعنىلابقنعود
إب
نتلاونهعن حلاوةالعم بله (رجون) خيران

(نجارة) هئ طلس الثواببالطاعة (لنتبور) لن تسكسديعنى تحارةينتنعىنوااللكسادوتنفق عنادلله(ليوفيهم) 'متعلق بلن نبور

أىليوفهم شفاقهاء ده (أجورهم) ثوابأماهم(ويز يدهممنفضله) بنفسيحالقبورأو بنشفيعهمفيمن أحسن لبهم أو

ظ

بتضعيف حسناتهم أوبتحقيق وعدلقانهأوبرجونف موضعالحالأىراجين واللامفى ليوفبهيم نتعلقبدتلون ومابعدماًى فعلواجيع
ذلك من التلاوة واقامةالىلاةوالانفاق طذ| الغرض وخبران (انهغفور )لفرطائهم (شكور)) أىغفورطم شكورلاماطمأى

٠ظ

لعطى الجن بلعلى العمل القليل (والذى! وحينااليك منالكتاب)أى اراز
ورد

رخو انينه)رمو كدتلان !قلا

يشفك عن هذا التصديق (لمابينيديه)لماتقدمهمن الكتب (اناللبهعبادهلخبيربصير) فعامك وأبص م حوالك ورك أهلالان وى
بالىمهجوعبارة سعالئىرالكتابب (مأورننااتكتاب) أىأو.حينااليكالقرآن' م أورثناهمنبعدك أى
اليك ملثهذا ازلكاتالذ

حكمنابتوريئ (هالذين|صطفينامن عبادنا) وهمأمتهمن الصحابةوالنابعينونابعيهمومنباهدلهقمايلباىوممةلان اللاصطفاهمعلى
وو اهاتوسامليكواحيداسل ال و
ىاختسزهيكرام (ه؟ه)

الاتماءالى أفضلرسلهئمرتبومعلىم اتب فقال
(فنهمظالملنفسه) وهو

ممارزقناهم)أى ف سبيلالل(هسراوعلاني#برجون نجارةا ننبور)أىانتفسدونلهلك والمرادمن المرجأ لاميادنهلاوه:
التجارةماوعداللهمن الثواب (لبوفئهمأجوزهمو  1ز 0يكهممن فذله) قالابن عباس سوى الثواب يعنى

ل

وامل

مأذن (اندغفورشكور)',قالبن عباسيغفرالعظيممنذلو بهموشك رالسيرمن مملاصالحاواتنوسيا(ومنهم
يالترعينولنسع
أىمنللكتب
ن (هوالحق مصدقالابين بديه)
ار
نلكتاب)يعنى الق
أعماهم (والذىأ وحينااليك م ا
)وقولهتعالى (مأورثناالكتاب)
هعبادتحيربصير
نللب
(أ ا

أى أوحمنااليك الكتابوهوالقرآن

رثهوقيلأورئناهمعنى نورئه(الذيناصطفينامن عبادنا)قالابنعباسير «بد
مأورئناديعنىحكمنابتو ي

عاو اعبات وهذا
لوافقلاز ل
التأوب ن

فانهتعالى قالوالسابقون

أمةتمدصلالنهعليهوس لا انلتعاصطفاهم سعالثىرالاحم واختصهمبكرامتهبان جعلهم نياعسيدالعر.ل ||بالارلون م امير بق

تله الستتسب متسس ردي تقاتلعالى(.قمنهقمظتالتصفسدوهتاتيومه سابك| ا|لآية موواتلبتدنوون
ل

اك

من دءالامةذ"ك«راءلبغوى
عيموسلكلهم
مامه نار يدقالظالرسولانتاصل لقا ل

بغبرسند وعنأنىسعردالخدرى:ا نالنىصل اللهعليهوسل قالفىهذهالآبة مأورثناالكتابالذبن

اصطفيانمن عبا:دفم ا لنفسهومنبهمإمقذننصدواملنسناءباىةخيارالتهؤلاكهم ازا واحدة

اعتقوانة توي

|2

وقال بعده وآخحرورن
مس جون لامي اللهالآبة

وكلهم فى المنةأخر.جهالترمذى وقال حديث حسرء غر سبوعن ممر نن الخطاب انهقراًهذهالابةعلى المنر
مأورثناالكتاب الذبناصطفينامن عمادالول

ةل اللعهليوهسلمارقناشابتى ومقتصدنا
ان س
مرر _

ناجوظا منامغفورله قالأبوقلابةأحدروانهفد”ثثبهركىبن معين خعليتصجبمنهأخرجه البغوى
لسئدهة ور وى نسندهعن ثابتان رجلادة ل المسحد فقالاللهارحمغر تىواانس وحق وس قال

جنساصالحا فقال؟بوالدرداءلئن كنت صادقالانااادا

اللهعنهانهقال

ل
الآبة

رعلا

رك

اك سمت رسولان سلاشعلءرس]قرا عل وسإسابقناسايق

هدذدالابة أم
2أورثن
2االك
2تاب
2الذي
:ناصط
0فينام
2ن عبا
2دنافن
7هم ظالل
انف
اسعهو
سمئ
ةهممقتصد هدس

بالخ
هيرا
طت

5 :

 1ناج وظالنا

االلنفسه فيحدس حتى يظن
مااظ
وما
آعنمعليهالسلامالاينيخدلالجنةبغريحابوالقتصدبحاسب حساإيسيرائويد ل الجنة
ره و
فوورل
ف
١ممغ

لمراق والظالمالكافر
الص
دلخ
الهلعنمهماقالتساصبقا
انهلاينجومتنالهالرحبجةوفايدلخدلالرمدنةراوءاهوأالائرفعن !عببناس رضوىال
00
سب لوالاجنه وقواالحم ار0
بيجنل
أبويوسفرح
وسثل!

ذآق لكهممؤمنونوأماصفةالكفارفبمسهذاوهوقوة 1
ه ل
لعن

الثفلاث ددهتي

رجه وأماطيقات

اقول ليناسطفينامنعبادن وغ قلاسانوتاك
راجع
والتكل
ودسي
وستيد

1ك اد ماناو الاجوالعسيتتو بماستقامةوقال.سهل السابقالعام
قصل
ان مركت
أضاالسابق الذى اشتغل ععاده والمقتصد.الذى اشتغل ععاشهومعاده والظالمالذى اشتغل ععاشهعن
والمقتصد المتعولالظالالجاهل وقال ي

معادهوةيل

وعلاىلاستحقاق وقيل
ةده
بعب
يىي
على الروغاملةرهبةوالسايق ااطلذ
هلذى
دا
بقتصد
عالم
يعادة
الظالالذى يعبدهعلى الغفاة وال

صر)حوف
لبلزب
(وانيكذبوكفقدكفذببللهذبمنم)نرسلهم (إجاءئهمرسلهم) -الوقدمضمره (بالبيناث) بالجزاث (وْ
(واتكتاب المنير) األىتوراةوالانجيل والربورونا كانتهذهالاشياءفى جنسهم أسندالحىءباهسا|ناباهدمامطلقاوانكان بعضهاى
جيعه ,وهىالببناتو بعضهابعضهموهىالبرزوالكتاب وفيهمسلاةلرسول انسلالتةعليموس| (ثأمخذَتٌ)عاقبت(الذ نكغروا)
بأنواع العقو بة(فكيفكان نكير)| نكارعىليهم وتعذبىطم(أمترأانالنهأئزلمن السماءعماءفاسر.جنابه)بالماء(ثمراتختلفا ألوانها)
أجناسهامن الرمان والتفاحوالنين والعنب وغيرها #الاحصرأوهيا تهامن الجرةوالصفرةوالحضرةونحوها (ومنالجبالجدد)

طرقمختلفةاللونجعجدهكدةومدد(إبيضوج رمختلفألوانهاوغرايبسود) جعغر يبوهونأ اكليادسوديقالأسودغر يب
(ع"إى) ومنهالغرابوكانمنسقالتأ كنييدتابع المؤكدكقولك أصفرفاقعالانه
وفهوااللذىسوبعادوأغربفيه
ا0 2
0

الأأن تند رس واحنيدنرست] ثاررسالةعيسبىعليهالسلامبعثالتهتداصلىاللهعليهوسموااردار

ا

يع

م

باقيةالبىوالمقيامةلانهلانى بعد ه(إوان,كذبوك فاقدلكدني
بنمن قبلهمجاءتهمرسلهمبالبينات) أى
بالمكزاتالدالةعلى نبوته(وبالزبر)األىصحف (وبإلكتابالمنبر) أىالواضح قيل أرادبالكتاب

لد و نهار | ا|لتوراةوالانجيلوالزبور وقيلذ كرالكتاب بعدالزيرتاًكيدا (مأخذتالذبناكفروافكيفكان
السماءماء)يعناىلمطر(فاخرجنابه مر تاسختاهاألوانها)يعنى أجناسهامن الرمان
والاضهار جعا ولايدمن | ت|سكيرألمترأنالتهأنزلمن

والتتفاحوالتينوالعنبوالرطب ونحوهاقيليعنىلوامهافىالجرةوالصغرةوا حضرةوغيرذلك#الابحصر

فها) يعنىمنهاماهو
ري) ياعمنىخطط والطرقبفال (أملختولان
جد ب
وبالجد
ضنالج
قوله ومن الجبالجددأى ||ولايعد (وم
ومن الجبالذوجددبيض ||أبيض ومنهاماهوأجر ومنهاماهوأص فر (وغراببٍسود) أىشديدةالسوادكايقالأسودغر يب
فلوانه(كذلك)أى
وجر وسودحتىيولالى ||تشبهابلونااغراب (ومن الناسوالدواب والانعام خافألوانه)أى خاقختل أ

قولك ومن الجبالمختاف ||كاختلاف العُراتوالجبالوتمالكلا مهنا ابتدأفقالتعالى (اماحشىاللكن عبادهالعلماء) قالابن

ألوانه كاقال رخاتلفا |عباسبربدام_ايحافنىمنخلق منعلٍجبرونى وعزنى وساطانى وقيلعظموهوقد روافدرهوخشوهحق
ألوانها )ومن

لشيا
الناس || خشتهومن ازداديهعاماازداديهخشية رق عنعائشةقالتصنع رسولاللهصلاللمعليهوس

والدواب'والانعام مختلف ||فرخصفتنفزيههعنهقوم فبلغذلكالنىصب التفعليهوسل:خطب-.فمدالهمقالمابالأقواميتنزهون

لهقوطا فتنزه
ألوانه)يوعمنىنهم بعض ]|عنالشئأصنعهفوالئهافىلاعامهم,اللوهأشدهم لهخشيةقوطافرخص يشفديهدأىفي
مختلف الوانه (كذلك) | ع|نهأفوامأىتباعدعنهوكرهه قوم )عن نسقالخطب رسوالتهصلى النةعليهوس خطبةماسمعت
أى كاختلاف العُرات مثلهاقط فقال لوتعامونماأعل لضحكتم قليلاومككيثتيرا فغطىأحعاب رسولاالننهةصعبليهوسلم

النةأئز ل مالنسماءماء

١جوههمطمخنيناخنينبالمحاءالمججمةهوالبكاءمع غن وةاننشاقالصوتمن الاقف والمسروق كفى

محشسيةادنهعاماوكئبالاغترار بالنكجهلا وقالرجل للشعبىأفتنىأمهالعامفالالشعى انمالعالممنخشنى

قدربةوا ا
(اناشعزيز ) أىفىملكه إغفور) أىأذنوبعبادهوهوتعليلاوجوب الخشيةلانه الثيبالمعاقب
املنفطراءتلفةال
تم
هابالله))أىى
0اجناس واذااذاكاكنان ككذذللكك فهيوااسحن أانحم ىوو يكهتتىف مُققوولههعءع:زوجل (ااننلالذذنين
لاوو ناكتلالنكبت
أب نداومونن
عيلعىقارامءتوهونمافيهو يعملونءه (وأقامواالصاوة)أىو يقيمونالصلاةف أوقاتها(وأنفقوا

صفانه اتبعذلك (اما

الج

ل

ل

ل

سم

ل سس لم سب سس

م
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هزداد .نهخوفاومنكانعامه
منعباد«العاماء)أ العاماءبهالذينعاموهبصفانهفعظموهومن ازدادعاماب ا
حمْىانه

0

بدأقل كانآمن والفحد يتأعام>باللهأشددعلخشية وتقديماس امخلليتهعرالاىلوعأاماءيؤذن امعنناهان الذين

خشوناللهمن عباده

العاماءدون غيرهم ولوعكس لكان المعنىانهملاشو ن الاالله كقولهولا شونأ حداالااللهو ينهماتغايرف الاولبانان الخاشعينهم

العلماء وى النائىبيانان انخشىمنهوالتتعالىورقأأبوحنيفةوابنعبدالعز يزوابنسيري رنضىالنهعنهم انماخثى اننهمنعباده
ممن عبادهالعاماء (اناشمعز يزغقور) تعليللوجوبالخشيةادلالته
هعظ
ننميا
لا
المعنى
الوعلاماحءشية ىهن هالقراءةاستعارةوا
وه العصاةوقهرهم واثابةأهلالطاعةوالعفوعنهم والمعاقب المثيبحقهانيخشى (انالذين,تاونكتابالله) بداومونعىتلاوة 
القران (دأفامو|الصلوةواً فقوا

ْ

:

علىن

بعريز) ممتنعوعنبن عباس لق بعدكمنيه بد «لايشركبهشي اولان روازرةوزأ
رنوىولانحملنس > 1ةانمنفس أحرىوالوزد

والوقراخوان ووزرالشيعاذاجله والوزارةةلدلفنفس والمعنىانكل تفس بو.مالقيامةلانحملالاوزرهاالذى اق فتترهلانؤاخذ:غس بذني ٠
نفس كنأ دجب برةالدنيا
والولى
ر
ا,الى

بالجاروا اقل وازرة وإيلولا تزرنفس وزرا خرىلانالمعنى أالننفوس الوازرات لائرى

منهن واحدةالاحاملةوزرهالاوزرغيرها وؤولهولحملن لا تقالامعاًثقاطموااردف الضالين المضلين فاته حماونأثنقالاضلال

الناسمع أتقالضلاطموذلككل أوزارهممافيهائئ من وزرغيرهم ألاترىكي فكبهماللتهعالىفى قوظنمب
|عواسبيلناوانحمل خطانا5

بقولهوماهمعاملين ل خ ا
طهومننئ(وان ندعمثقلة)أىنفسمثف
بانذو ح
بد ىلا تقأزو بهاليتحملعنوابعض
ذلك (لتجمرمنهشئولوكان) أ لدعوهوومفهوم قمونلهو انتدع (ذاقربى)ذاقرا ابدقر يبة كاب أوولدأوأخزالفرق بان معنى قوله
ولائزروازرةوزرأخرى ومعسنىدان مدع مثقلةالىجلهالايحمل منهشيئان الاولدالعلىعدلالى حكمة وان لايؤاخد نفسا بغبرذنبها

والثانى ف بيا ننهلاغياث نومثذلمناستغاث حنتىفاسناقد أثقلتهاالاوزارلودعت
المدعو بعض قرابها(اماننذرالذبن يخشونر به )مأىانها

(17م)

الىأن خفف بعض وقرهالمنجب و تغثوا انكان
ينتفعبإنذاركِّهؤلاء(بإلغيب)-إلمن

 22-.----زاكصر ا شاك ل ار ااا
ينرحمهاللالذىا 0قتر2:
ي
ت
ا
اةلزا
مللقيااوم
ااا
اأىبممتنع (ولاتزروازرلةوزر لا ترى) أى انكلنفس بو
بعز بن)

ك2

|الفاعلا(زوااللمففاغعوللأاوالمنخولحآىقخحوشون

00

شاارهناتفانقلت كيناي بعين هذ ا«لآيةبوين قولهولريحملن أتقاطومأثقالا.معأثقالهم 0
قاتهذ مالآبةفىالضالينوتلكفاالمضلين انهم يحماون أثقال.ن أضاودمن الناس أمثعقالأ:فسهم

وقيلبا
0لغيبق

ا
و(ذللالبكحكمللهممننهكثسئئبهوملو(كوااننذ نادقعرفمثىة)لأةىاولاوجىكااهناا)ملعمذدعاوهذوااقنرانبدةع كنافلسابموثاقلااةمبوذاناولابنهواااللىاخجلذلناوب غايرهنا
7

يعاق الابوالام بإلاان

نبع
و
ذجلعنى
ضيانىا
فيقول

ى فيقولل أاستطيعحسبىماعلى(اغ-اتنذرالذن

0

(داا

فى

حشون رب»م) أىخافونر مهم(!لغيب) أى ليروهوالمعنى واءمبانفعانذارك 3الذن شونر بيه امن  3نطهر

صى
ارك
مغاتعوي
للطا
اعلا
(واألصلاةومن بزى) أى أصلحوحم خلبرا(فام.ايتركى لنفسه)طأاىثوابه(الىاللهاللصير |بف
بقإلاغميبوا

لاننمايفتزسعه) وهو
ومايستو ىالاعمى والبصنر) أىالجاهلوالعالووقايللاعمىعناطدى وهوالمشركوالبصي رباهطدى وهو |(ف
| الملؤمن (إولاااظاماتولاالنور )يعنىالتكفروالا-ان( .ولاالظلولااخرور) يعنىاولاجلننةاروقالابن ||اعتراض م كد لخشيهم
.عباس الحرورالر يجالحارةبالليل والسمومبامهار (ومايستوىالاحياءولاالاموات) ياعلنمىؤمنين ||واقامئهم الصلاةلامهمامن
واللكفاروقيل العاماو لجهال(ان اللإهسمعمنيشاء)يعنىحتىبتعظويحيب (وماأنتعسمعمنقٍ جاةالتزك (والىاها مصير)
القبور)يعنى الكفار.شبههمبإلامواتف ا
ىلق ربلانهمولانجيبوناذادعوا (انأنتالانذير(أى نانتآلا لجع وغور3563

لآمُنونذبر باالعقاب لمنكفر بالثواب (وبا يساتوى
وي النارانار لسنالبكالقبشيراونديرا) بأشيىرابالنواب ن
ىنذرفانقاتومنأمة الاعر ئضي )ل
ارلةفهاامخضىلا)أى سلف (فيهانذير)أن م
(وانمنأمة)أى منجاعة ك(ثي
افلىفترة بينعيسى وحمدصلىاللعهليهوسللفبمهلانذيرقات اذا كانت؟ ثارالنذارةياقيةل نلمننذ

1

للجاهلوالعالم (ولاالظامات) مثلللكفر (ولاالنور)للايمان(ولاالظلولاالخرور )ال الباطلأواالإنة والناروالحرورالريحالحار
كالسسمومالا أنالسمومتكو نباامهارو ا روربا ليلوالتهار عن الفراء(وماستوى الاحياءولاالامواتمثل)لاذبن دخاوافى الاسلام

مهع
سلل
رىق بينهذمالواوات أن بعشهاضمت شفعاالىشفعوبع هاوترااىوتر (يا ان
فنن
امعلنىال
ي مايددخاةوالفياهلتاً كويد
زين
ولذ
وا
دى منيشاء هد ارتهوأماأنتنفقعليك
ويه
فيدبخلف
من يشاء وماأنت عسمعمن ف القبور),بعق أنهقدعل من بادخللافسىلام من لا

أصيهسم فلذاك تحرصعلىاسلامقوممذولشإبنهالبكفار بالموقىلاحييشثتفعون ؟سموعهم (انأنت الانذر ),أىماعليكالاأن
الاومدلفانكان المنذر'بمنيسمع الانذارنفع وانكان من اضر إن فلاعليك زا رساداكإلحق) حالمناألحدضمير بنيعنى قاو
محين أوصفة[امصد رأى ارسالامصحو باحق (بشيرا)بالوعد(ونذيرا) بالوعيد(وانمن أمة) ومامنأمةقبل متك والامةالجاعة
هللعصروقدكا نت ثارالنذارةباقيةفها بين عسى وحمدعلهما
الكثيرة وجدعليه أمةمن الناس و بقاللاه لكلعصير مأةوالمرادهناً ا

السسلام فلخلةلكالاممننذيروحيناندرست!ثارنذارةعسى عليهالسلامبعثحمدعليهالسلام(الاخلا)مضى (فيهانذير) حونهم

اذ كرهمالانالنذارةمشفوعةبالبشارةفدلذ كر
وخامةالطغيان وسوععاقبةالكفرانوا كتف بالنديرعن الشيرق]بعرادلامبة
النذارةعلىذ كرالشارة

ف

(ومايستوى البحران هذا) أىأحدهما (إعذبفرات) شدبدالمذوبةوقيلهوالذىيكسرالمطاش (سائةشرابه)مرى«سهل
ولذىحرق؟اوحتّه ومنكل)ومنكلواحدمنهها
الاتخبدارلءذ و بته و بهبتفعشرابهلإ(وهذاملحأجاج) شدي ادلملوحهوقيله ا

(:أ كلونجاطر با)وهوالسمك (ونستخرجون حليةتلسونها) وهىاللؤاؤوالمرجان (ونرىالفلكفيه )ىكل (مواخر )شواق
إلاء بحربهاتقالمخرت السغينةالماءأىشقتهوهىنجعماخر( لتدتغوامنفضله)منفضلالنهوليجرله ذكرف لآقبةبوللكنه فايوالو
بحمثاين للمؤمن والكافرثمقال
بحررشك لدلالةالمعنىعليه(واعلك نشكرون )النهعلىماناكن فضلوضرب البح بوناللعمذل

علىسبيلالاستطرادف صفةالبحروبمناعلقبهمامن نعمهوعطانهويحتملغيرطر يةقالاستطرادوهوان يشبهالجنسينبالبحر بن

ا فليكهاف اومن النفعفهوق
ثمبفضل البح راالاجلاجكعلاىفر باندقدشاركالعذ بف منافممنالمك واللؤا وجرى الوفلك
طر قبوقلةهتعالى مقستقاوبكمنبعدذلك فهى كاخارة أوأشد قسوة ثمفالوانمن اخاريةتلفجارمنهالانهاروانمنهالايشقق

قخر جمنهالماءوانمنهال ابهبطمنخشسيةادنهبو الالفىالنهاروبوعلالنهارفى|لايل)يد خلمنساعاتأ حدماف الآخحتى يصير

لورهلاستواءسيره (كلجرى لاجلمسمى)
الزائّمدنّهماع+شسمرة ساعةوالناقصتسعا(إوسخ رالشمس والقمر)أأضىوذاءاص
أىبوم القيامة ينقطعجرمهما(ذلك )مبتدأ(النهرب لكهالماك),خبأارمترادفة أوالتهرخببركانولةهاولاملقكعجلةةمفبتىدقأرانقوله
انىلتى ( )93718تعبدونهامن دوناللهبدعونقتيبة (ماجلكاونمن قطمير) هىالقشرة
م)يع
اونه
نن د
صونم
ادع
لبن ن
االذ
(و

ير0ينايو| ©.اع|لاعكطش(د(اسياسئتغشورىاابلهب)حرأاىن)سهلوفااللحذلبقوهاندىاءلمارمىوءمنه(مواهذقاامل(لهحذأاجعاذجب)غرأاىتش)دأيودطايلبميلوكحسةر
0

| ©.) ١يحرقالا تقاوحتهفيل هوالر وم نكل) يعنىمنالبرحين(ناكاونلخاطر ي) ايلنسىملك

000 0 :

(وتستخرجون) أىمنالملحدونالعذب (حليةتلبسونها) يعنىاللؤلؤ والمرجانوقيل نسبالاؤلؤ

 0اليههما لانه يكونف البحرالما!اعيون عذية فتمتزجبالملم فيكون الاوْلوٌمهما (وترىالفلك فيه
سيول 0
 93 0 5مواتر)أى جوارىمقبلةومدبرةبر ي وحاحدة(لتبتغوامن فضله)أىبانتجاة(وامل نشسكرون)أى
|| 7تشكرونالنةعلىنعمه (بوطالليلف اانهاروبوسلالنهارف الليلوسخرامس والقمركليجرى لاجل
0

0
32

)د2

ر) هولفافة
منيمن
طكو
قامل
مسمى ذلل>التهبركولهااللمذلكينندعون مندونه)بعنىالاصنام(م

 00-0النواةوهى القشرةالرققة الىنكونعلى النواة (انندعوهم )يعنىالاصنام (لايسمعوادعاءم) بعنى

اوقيلماتقعوع
 0ار نم  | -اجلد (غولورسمعضوا)وىأعالىلسبقيئيل (مااستجابوالم) جأاىبموع
دور .ان|ب(|شدرداكهلكتب)امأيعكفررتونرؤنمتكدمنعبادتكلهاولا بتكم شثيد)بنىنسأ
نا تعبدون . .١ .(. ||للايانفبئىكعحدالمشبوإلاشياء َ قهولهنعالى (يأمهاالناسأتم الففراءاى الله)فأضىاللهىواحسانه
3

مثلخبير )ولاينبئك يها

المفتون

باسياب الغروركا

هَ

الى

ام

لد برانحتاج الى2

.

والحاقكلهم

محتاهح-و

جون

شك اللهاحير خيايا الي(مالجيد)أىالحمودفااام ا

07

ن الىالله 4فيم الف-.ق.ر اء

هم

إوالل-ههو

الع

.٠

٠ ٠.خلإ|-قهلامح .تا

(وا هوالغى) عن

8

 0و( شادحا | 0

أنداداوكفركبيا نهوبأتلقجديد)أىيخابعدممنيعبدمولايشرك بدشياً(مسافاتعيات

بإلامى مخبرهومثل خبيرعالونه ببردأن اخبيربالامس وحدههوالذى خبركبالحقيقة دون سائرالخبرين بهوالمعتىان هذا

و10

.الذوالنون الحاقمحتاجوناليهفى
الذى أخبرنك بهمنحا اللاوثانهوامقلانىخبيرب خبرتبه ي(إأسهاالناس تت املفقراءالىالله) ف

سن وخطرةوحظة وكيف لاووجودهمبهو بقاؤهمب (هوالنههوالغنى )عن الاشياءاج (الجيد)الحمودبكل لسانول يسمهمبالفقراء

والجو دالنماذليعلسيوكسلغتى نافعباغناءالااذا جكواانادلاغنمىنعماواذاجاد ونأمجدهالمنمعليهمقالسهلل اخاقاللهالخاق حم

لنفسهبالغنىوهمالفقرفنادعىالغنىحبعنالنهومنأظهرفقرء أوه ل فقرهاليفهينبنلىلعبدأنيكونمفتقرابالسراليهومنقطماعن الغي
فلتق روتمعنزز
يال
اى ب
لتغن
كو نعبوديتّةمحضةفالعبوبةهى الذلوالخضو ع وعلامتهأنلاسالمن أحد ؤقالالواسطىمن اس
تتى
اليه ح
اللهلابذلوقالالحسينعلىمقدارافتقارالعبد الاىلنهيكونغنيابالنهوكلماازدادافتقارا ازدادغنىوقاليحى الفقرخيرالعبدمن الغفولان

لفةالاولاياءثلاثةالثقةاللهكل
المذلة افلىفقروالكبر فىالغنىوالرجوع الىاللهبالنواضع والذلةخيرمن الرجوعاليهبتكثيرا امال وقيص

موع والفقرااليهفكلثئوالاجرلويعهمنكلوقاملالشبلى الفقريخرالبلاءو بلاؤه كلهعز (انيشأبذهبك) كلكال اىلعدمفانتناه
بذانهلانى ف القفدم (ر,تاق جديد)وهو بدون-جدم جيد(وماذلك) الانشاءوالافناء(علىإبله

,

الافان اليل المايولها (اليديصعذاكلمالطيبوالعملالصا يرفعه) ومعى قولهاليهاللرمحل القبولزالرضاوكل ماأنمفب
فرؤعة والصعو«
بالقبول ,وبصال

ااه

ةم

حمد أىلاالهالااللهوكان القياسالطيبة 9

كل جعليس بين وه بوايحندهالاالتاءيف كزو يونتالوعالبعمالدالةصاالحالصة يعنىوالعملالصايرفعهالكامالطيبفالراافلمكام
والرق العملالنهلا.يقبل ملالامنموحدوقيل الرافعال وهال رفوع العاملأىالعملالصاحبرفعهاللهوفيه|شارةالى |ن العمل توقف
علىالرفموالكلمالطيب الصهعل بنفسه وقيل العملالصاح ,رفعالعاملو مرفاى يربادا اعزتايس بلاس +انايسواقزىرفع

العبد(والذينككر ونالسيات)هى صفةاصدربحذوفأىالمكراتالسيا كت (9إم) لانمكرفعلغيرمتعدلايقالمكرفلان

واطللحبلوتااج)اكالبتعرهزوزوفقلبلياناللاهلاعزةالاولارسولهولاوليائهاللؤمنين (اليه) أىالحالته (يصعدالكم ||فوراراددوجااه
!هالاانوقيل ه سربحان الهاوللجادلاللههالا اللوهادنهأكبرروى البغوىبإسناده تعالى واذيمكر ابلكذين

اوطانادات ستسداتام عسداق كنابالتعزوجلمامنعيد”سند | ك|د
لورال
ايدبد
نوم

سكلمات سبمحاناللهوادللوهلالهالا اللةوالته كبر وتيارك اللهالااخذهنملك نحت جناحه م عذاب شذيد) افلآنوة
يصعدبهن فلامر مهن علىجسعمنالملاكةالااستغفروالقائلون حتىيحجى ءمهاوجهرب العالمين ومصداقه (وكرأوانك) 1
:

:

دلسكااملطيبهذاحديثموقوفعلىإن مسعودوف اسنادهاجاج بن فصير
م نكتابالل قوأاهليهسع ا

(هو)فصل (سور)خبر

ضعيف وقيل الك مالطيبذ كراللهتعال وقيلمعنىاليهيصعدأى يقبلاللاهلكام الطيب (والعمل

الصالحيرفعه) قاالعباسأى برف العباللس[ الكلالطيبوقي ل الكامالىذ كالهوالعمل أى ومكرأوكك الذئن

الصا اداءالقرائض غنكر
ذالطوليؤدفرائضهردكلا

ل لسالامان بالمنىوليبسالتحلى مكروا هوخاصةببورأى

لداعالفن قالحسناو عملغيرصالر.داللهعليهقوله وقمانلحسنا
ولكن ماوقرفقالتقلهوباوص

مطكلد
يفسدو ب
روانلله

بهمحنأخرجهممنمكة

وتمل صا ا يرفعهالعملذلكبن الليهقولالهييصعد السكلمالطيبوالاعمللصا يرفعه وجاء افلىحديث
الابقبلالنةقولا الانعمل ولاقولاو
الاع
طملااالءابن
فيةو
يقيرف
لعهراجعة الىالعملالصا أ الكام ول الا
الطيب يرفمالعملالصا|فلعايمقلبا
لالاأنيكون صادراعن توحيد وقيلمعنا العملالصا برفعه

وا
ت[ الصا هواالس وذاكان الاحلاص سنبقبولاخيراتمنالاقوالوالافعال(والذين

يمكرونالسيئات 6أى يعماون السيئاتٍأى الشرك وقيل يعنى الذين مكروا برسول النهصلالنهعليهوسم

ب ردجمععاييم مكراهم

جيعاوحقق تيممص

تعابىو يمكرون و عكرالله

فدارالندوةوقيلهم أصخابالرياء (همعذاب شد يدومكراولنكهوبسورر)أىبيبطلويهلك ف الآمت:رة 2

_

أ أقص(ونلواهفاءازذ"لكورئجانةلاوخانالثافوقتيلكز وتجمرناببع)ضي>عبنعىآضد(اموما(ننلطحمفملةمنن)أينعثىونلىاذتضرعايلهابع(انمجمهعوملاكيعأمزرومانجماع)مر ).يعأنىى بكاهله
 2إوا0لئه0خلفم) أى
لاإيطولعمراًأحد (ولانة ص من عمره)أى عراخروقيل .نه رفالىالاول قا
جلس
بعييدربمنكتوب | * 0

)انشع
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فى أمالكتابعرفلانكذاوكذ اسنةتم,ك
ت ب أسفلمن ذلكذهب يوم ذهب بومانذهبثلاثأيامحتى )مقر

عا

اةوالثة لودلعاوجمرس ر ب أهنءيالواخوررأفلقجيعلل/ه4ارهاننانول يضرالالهلنعاقالكىبتقاوبقلالكمبالاتسيارسين حدمت ||وانااوحيمال
الوفا
فاذاجاءأجلهلمايستأخرون ساعة ولاتضعا
ل دونلتن
ا ل  0ورإغقناتة( :الق 0
0
نصمنمر الافكتاب)»
ن
ال
ومايعمرمنأحدوانماسماهمعمرا كاد خاتراله و

1

بالعمر أومنقوصق اصليعمررهأفىأماأن يتعاقبعليهالتعمير وخلافه محال كيف صح قوله ومأبعمر
 .قلت الانسانامامعم رأىطو ل

معنسمر ولاينقص عممنرهةاتهذامن السكلامالمنسا فيهثقةفىناو يلهبافهامالسامعين نركاالاعلى تسديده ممعناهيعقووطامنهلا
يلتبس عابهماحالة الطولوالقصرقتمر واحد وعليكهلامالناسيقوا لونلايئيباللهعبد اولايعاقبه الاحق أوناوابللآبةانهيكتبق
التسميفة 0

ىسخرفءذ اكتفصانمرموعن قتادةالمعمرمن
اكداسئة عميكتب أسفلذلك ذهبيومذهببومانحتىيىعل آ

بسلنغةسوتاينلمنقوه ص مجمنرهمن يموتقبلسينسنة(ان ذلك)أى احصاءه أو زبةاالدعمرونقصانه (علىالله يسير)سهل.

فلانحد عدم الدنياولايذهل_>كالتتع مهاوالتلذذمنافعهاءن العملللانوةوطلب ماعندالله(ولابغرنكمبلنهالغرور) أى

الشيطانفانيهمني الامانى

الكاذبةويقولالاننهغنى عن عبادنك وعننسكذ (يابنكالشيطان لكعدو)ظاهراالعداوةفعلبابيكمما

محص شراصه وخطأمن ا
تبعهبانغرضهالذى بؤْمه دعوةشيعتههوان بوردهممورداطلاك بقوله (انمابدعوحز بهلسكونوامن

أصاب السعير)ثمكشف الغطاءفينىاالام
لكل
اعل
مىان وتركهفقال(الذي نكفروا اطمبعشذديد)أى فنأجابهحين دعاهفلوعذاب

شديد لاندصار.من حزبهأى أنباعه(ؤالذي ن آمن
وا وعملوا الصالحات )ول يبوه ولمإصيروامن حزبهبلعادوه (طممغفرة وأجوكير)

االنكهبرهجلهااىلدنهدمعلويدهاوذس "قلكرالاللاففرققياقلين(فقاالالنلنبنيهمرعضلليهمالنيسلشاامع(ويأهأفدنزىمبننيهشساوفءءلعامناذفهرباءنحفسسكنعاا)ببنهزمييحناسلرشاياتط)ينوذككرناللوزجيباجانهفكأنرسول
نالمعنى أن

فان الله يضلمنيشاءويهدى
نفسك للحسرات

صإةنذهمكانة 3

00
عليه حبا وماتعليهحؤنا

(ه"[2 )16منيشاءعليهفلانذهب نفسكير يدأىلاتهلكهاحسراتمفعول4يعنى فلاتبلك

و

لابب

| (ولايغردسم بلئاهل

2 222

غرور)أىلاقللكاعداواماشثتمفاا
نلليغ
هفركلذ نب وخطيئةث بين الغر
ورمن

| ف|قالالةتعالى (انالشسيطان ل>كعدوفاتخذ ودعدوا) أىعادرهبطاعةالنهولاتطيعوهفه
باياهص
من
.
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 0لاتنقدم الى أموافقيهوخالفيه فقالنالى(الذينكفرواطمعذابشديدوالذينآمنووعماواالصالحات ط ممغفروةأو
صلته (انالله 3ىأ كبر)ف قولهعزوجل (أخنزينط سموءماه)فال ابعنباسنزلتف أنىجهلومشركمكةوقيق نزلت

ب(لوعاةللهاعلذلىأسىروسءلصانليرعيهامح)ألممانلحيوسب(تهفرحماهلحلاسناها)ناويعتقدو0ن تلاحذبرنلزهايامناعسرحواتءكؤتابلبمفهراعىىالبازطينلامقشباهكلهنومعومداعلطياهعة |

الرجمى وزةوء_ى | فرأىالحق جقاوالباطلباطلا (ف
يانان
شههي
اضلم
ءنو مهدىمن بشا)  7وقيلجازالآبةأفنز ينله
(فتبرسحالإفسقناءالى
سوء عل فهرحآءسنا (فلانذهتنفسّكعليهمحسرااتٍ) فالانهيضل منيشاءو مهدى منيشاء والحسرة
بلدسيت)انعد يدعدف أشدةالخز نعلمافاتوالمعسنىلاتغتبكفهرم وهلا كي امن لربؤمنوا (اناشعليم :ايصنعون (ف

0

ٍ

وجزة وعلى وحفص

تخي

افبرطي

وسعيبدباوأعءقابصعنلىيعهم (وفاللتةالئذىأ
يرسل
را
سلحربااحبا) أى تزه منمكانهوقيل تجمعه
ونجىء

(فبسهقناه) أفنىسو قه (باللدىميتٍ فاحيبنابهالارض بعدموتها اكلذلنكشور )أى مثل| |.

(فاحيينابه) العاند أ احباءاللواتنشورالامواتر وىابنالجوزى ف تف
اسير
لهععنأقفريزنلى

قالقلتيارسولالته

ذ كردضمنا(الارض
ا بعد ||اك-يفب 2حي افاةموقوماةذ لك
52
اخفلىقخلهفققهالهُلقوم0لهررتتعالبىا(دمهنكلانكعيلرائيدماملعرسزتةافبللهها-لتيع2ززخةجضيرعااق)ا 2تقينلم
قالكذ كبحب النهالموق وتللك]ته

 4 0املد | م|عنا منكانير بدنأيعلمانلعزةفنهالعزةجبعاوقبمعناءمنكانير بدالعزةفليتعز ز بطاعةاله

تقعفيها آنارةالر
ياح السحابوتسةحضرتلك الصورةالدالةعلى القدرةالرباثيةوهكذايفعلون بفعلفيهفويعيز وخصوصية2

وهو '

بحانستغربوكنك سوقالسحابالىالبلدالميت واحياءالارض بالطربعادمو
لتها
قلمدا ك
ران
ةمنا
الد
للي
بلعالهرةقيل فسقنا -
وأحمبنامعدولابهماعن أ

فظالغيبةالمىاهو دخ لف الاخ
تصاص وأدلعليه( كذلك النشور)الكافىل الرفمأؤمثل احياء .

ارلماوالتناشموواتقيل
جيعا) أى العز.خةتكلصهةا,الئبهحعبزىةالنلاهملقبماءبرسلهنمنحت العرشكنى الرجالتذبتمنهاً جساداملق (منكانير بدالعزةفلةالعرة

ايلادوعز# :الآخر#وكانالكافر ونسعز زونبالاصنامكافالواتخذوا امن داولننه 1طةليكو5

لعزا نوآلمندوابالستهم نمغيرمواأ قا
ألبهوامعكزان:واابلتاعبزلزونبالشركينكاقالالذ ب بنتخذونالسكافرباأونل
ليامءمنؤ د
موننين "
أبتغون عندهمالعزاةلفعازةنننهجيعافبين ن
ئ
و
ا
ل
م
ع
ن
ىفليطابهاعندال

لهفوضعقولهاللنعهزة جيعا موضعهاستغناءعنه به
أدلالتهعليه لانالشنوعلايطلب الاعند صاحبه ومنالظكهير
وه قولكمنأارلاندصيحة فهىاعلنادبرارتر فبلديطابهاعندهمالاانكأقت

مابدلعليهمقامهوقالحديثانر بكأيقو
رلكال يدو أمعناال
زعزايزلفندار إنف
مليط
اعليعزي
طرمع
ارف
بان
به العزة «
#فواموقيليجازالآبةالؤيعلرماذ كرهالامام النس
اعلنزجاج انمغيرظاهرفليتأمل ام

5

١

اللأكةرسلا) الىعباده(أوك)ذوى اممجع أذووهوبدلمر سلا ولعثله (أجنحة) جعجنا (مثنىوثلاثور باع)صفاث

لاجشحة وانمالتنصضرف لتسكررالعدل فيهاوذالنكهاعد لعن ألفاظالاعدادعنضيغ اى صيخأ كاعدل جمرعنعامسوعىشك ربر
المشيرنكر  7وقبل للعدلوالوصف والتعوعليه والمعنىانالملانكة طاثئفةأجدحتهم اثناناثنانأى لتكلواحدمنهمجناحان

وطائفةأجصحتهمثثللاانثةةولعل الثالثيكونفىوسط الظهر بالي+نناحين»دهمابقوة وطائفةأجنحتهمار بعةأربعاة(إلبزخيدلفق)

اى يزند خلقالاجنحة وغسيره (وماقييشالءهو
)الوجهالحسن والصوت الحسن والشسعرالحسن واتش
افطا
ع وا
للحسن
يلملا
نحةي
فن

والآبةمطلفة ننناولكل زيادةفى لق م طنول قامةواعتدالصورةاوةل.اامعضا
فءوقوةف البطش وخصافةف العقل وجزالةى الرأى
وذلاقةف اىلاسانوبحبة ف قالوبالمؤمنينومأاشبهذلك(اناللهعلىكل نئقدبر)قادر (مايفتحانلةللناس منرجة)'نكرتالرحدة
للإشاعة والامهامكانهقالمن أبةرجةرزق أو مطرأوصضةأوغيرذلك(إفلامكطها) فلاأحاد يقد رعلى امسا كهاوحسهاواستعير
لالافلتاتحطلاقوالارسالألاتر ىىقاوله(ومايمسك )ءنعو حدس (فلامم سل له)مطاقلفلامن بعده)منباعمدسا كة ونثالضمير
الاراج
لعا
السىم المتضمنمعنىالشرطعلىمعنىالرجةمذكروجلاعلىاللفظ ( )8776المرجعاليهذلاأنيثفيهلان الاولفس
2202
م
ر
الملانكة
مأىذموى ا جنحة (مثنىوثلاثور باع)أى بعضهمله2اعكجرنحاة)
ياء (أولى3ى الىالانس
1رسلا) أ

جناحانو بعضهملهثلاةأجنحة و بعضهمهآر بعة (بزبدفىالاقمايشاء) أىبزبد فاىخلاانجنحة

 :ل

التصيداانةن مسعود فقولهالقد رأى منآياتربلهكابرى قالرجأىبر ,صبولفرتىهلهستائة

بالرججةنفسرءاناعالئ
ار خسن اماعالسمير

0

0

0

جناحوقيلفقولهبزيدفاماقمايشاءهوحسن الصوتوقيلحسن الخلقومامه وقيلهواللاحة فى||| ال

1

0.

.

| العينينوقيلهوالعقل والقبيز(انالتعلىكلش قخدي)رأى هابربدأبخلقهقولهتعالى(مابنتبينألابلؤدميسوطةعلى هذه

ال
رناجسمةن) اقلملطروقخيلبرمونرزق ل ف(ل
ااميسككس طتا)طأىيعا ححبسكها وماك ؤب|الامسة ماميرفقخيارهم
عمسسللهمنبعده)أىلايقدرأحدعلىفتتحماأمسك (وهوالعزٍبز)أى فياأمسك (الحكيم) أىفيا | إشرارهمو يعظمبرهم

أرسل(م)عن الم
شغيرعةببنةان رسول النهصلى النهعليهوكسان يقولفدبركلصلاة لاالهالاارنةوحد :أ فاجرهم وقترعناؤه-م
اعل أ
وه لما
دليشيرا ال
| أ.لاشسربكلدلهالللك ولهالجدوهوعقلك
ماعط
عيتطى لامنعتولانفعذا الجد أمىاءهمعلى معصيةالنة
لمان
ىدال
منكالجدوا
اوال
يبخنتآ
فع المببخوت والغنىحظهوغناه لانهمامتك انماينفعهالاخلاص || فاذا فاواذلكنز عالله
لغنى

| وا
ولع
قملوبطلاعهتكعزوجل (يأمهاالناساذ كرواانلعنمةتعليكم) قيلامطابلاهلمكة ونعمة|||.بدهعنهم (وهوااعز بز)
اللهعايهماسكائهماحدرمومنعالغاراتعنهم هلمن خالق غيرالته)أىلاخالق الاالئهوهواستفهام تقرير||الغا القادرءاللىارسال

وتو بيخ (يرزقكمن السماء) ياعلنمىطر (والارض) األىنباث (لالهالاحوفاىتؤفكون) أى||والامساك(الكيم)الذى
| من
بأين
تيقع
ولك
حلاف
_كوال
دتسك
اذيب
لله وا
انكا
لراللبعهثوأ
ختتاملمقر
فون
كباونرازق> ||برسلويسك مانقتضى

| (وانكذبوك فقدكذبترسلمن قبلك) يعزى نبيهصلى اللعهليهوسل(والىاللتهرجمعالأمور) أى||الكمةارسالهوامسا كه

يجز اقلكنبمانلكتكد في تاتال (أانادوص لشت ) برط |وي انس اعرد
القيامة (فلاتغرن؟> الحيوة:الدنيا)أى لاكدعتم بلذاتهاومافيهاعن ت#ل الآخرة وطلبماعندالله

(( - 5/غازن) ناث )

باللسان والقلب (نعمةالله

عليكم)وهىالىتقدمتمنبسط الازضكالهاد ورفمالسماءبلاجماد

وارسالالرسل لبيان السببل دعوةاليهوزافةلديه والزيادةفى الخلقوفتحأبوابالرزقشم نبهعلىرا أس النعومهواتحادالنم بقوله («ل

منخالق غسيراهة) برفمغيزعلى الوصلانخالقمب أخبرهذو ف أى لكوبالعلىوجزةعلى الوصفلفظا(إيرزفم) موز

انيكونمتأ نفاوجوران»كونصف ةلق (منالسماء) بالطر (والارض)بانواعالنبات (لاالهالاهو) جلةمفصولةلاحلطا
(وكانذبوك فقدكذ برس من قبإك)بنهىعلى قرسإشوء
(فائىتؤفكون) فبأىوجهتصرفوزعن التوحيد الى الشمرك ,

أواناتو نذروأهلاجمار
.ان لهف النابياءقله اسوةوطذا نك ررس ل أى رسذلووعد دكثيروول
تلقيهملآناتالنهوتسكذ بيهمهاوسلى سرولهب
وبعزم لاهنأسلىلهوتقد يرالكلام وانكذبوك فتاس بتسكذ يب الرسلءن قبلكلانالمزاءيتعقب الشعرط داواجرى
رتا
بو
صال
طو
ظعلىالظاهريكون سابتقا علي»هووضع فقد0

سل من قيإاثموهضعونا ساسستغناء بالبربعن المسبببالت-كذيبعن التاء.بى

بكذب .ايستحقانه ترجع
اذلم
ولك
دلوا الوعيد من رجوع الامو راحلكىمهوجازاةال
علع
وتم
الالميش
(واكالثفثرجع الامو ر) ك

يفم الناءشاىوجزةوعلى و يعقوبولف وسهل(بإأيهاالناس ان وعدالل)هبإلبعثوالجزاء (حق)كاالن(هفلياتوغةرناكلمدنيا)

(اذفزعوا) عئدالبعث أوعنداللوتأويوميدر (فلافوت) فلامهرأربفلايغوثون الله ولايسبقونه (وأخذوا)عطهعل فزعواأى
مععلنىى اذف زعوافلبغونواوأخذ وا(منمكانقري)بمن الموقف الىالناراذابعثواأومظنهر
فزعوا وأخذوافلافوت أوطعملى لافوت
الارضبطانهلاىاذامانوا أومن صعراءىبادلرتاقليب (وقالوا) عحاييننو|العذا ب (آمنابه)بمحمدعليهالسلام ارورذ كرهفىقولهما
بصاحبكممنجنةأوبإلله (وافىطمالتناوشمنمكانبعيد)التناوش التناولأى كيف يتناولون التبوةوقدبعدتعنهمير بدانالتوبة
ىلكالوقتكا
أ نفعهم انهمف ذ
كانت تقبل منهمفىالندياوقدذهبتالدنياوبعد تمن الآخر.دوقيل هذ اعثيللطلبوممالابكون وهو ن

نفاعلمؤمنينماهمفاىلندايمثلتحاهمحالمن بر يدانبقناولالشئمنغلوةتنااول! لآخرمنقبسذراعالتناؤشباطمزةأبوجمرو

وكوف غبرحفص همزت الواولاانوكملضمومة ذ-متهالازمة ااتنهشامتهأمبزدةوان شثت[تبدل نحوفولكادورونقاوم وانشئت

فلت ادؤ روتقاؤم وعن علبالناؤش باهمزالتناولمن بعد و بغيرهمز النناولمنقرب (وقدكفروابهمن قبل)من قابللعذا ب أوف

اللدنيا ي(قذوفون,لغيب) معطوفعلىقد( )4919,كفرواعلى حكايةالالالماضيةيعنىوكانوايتكلمون بالغيبأوبالئالغائب
ا
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برء
ولو نلائعث ولاحساب || . .
ان |(اذفزعوا)أى عندالبعثأى جينجخرجونمن قبورهموقيلند لوت[فلافوت)أئلايغواو انار
ينار
مولا
.جنة
ولا
مهموقي
امنمكانقر
0
ب ت7ببجباب ب ا
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نجاةطهم (وأخذو
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الحقوالثوابأ وهوقوطم وكحاينمواافانهم منالنهقري لبايفوتونهولا يتكزونهوق لمنمكانقريبهنىعذ ابالدنياوهوااقتل
بومبدروقيله وخسس بالبيداءومعنى الآبةولوترى اذفزءوا لارأتدتعأتميبربه (وقالوا آمنابه) أى
ا
1
0023
,
فىرسولانلة ٠صلى اللةعليه
وسإشاعرساحركذانٍ

حي

حينعا ينواالعذاب قيلهوء :د الي سوقيب لهوع ند البعث (وأىطمالتناوش) أىالتناولوالعنى

لل |تكنايوفلطمامبعدعنرسموهوالابمان التوبةوقدكانق يربامنهمفالدنيافضيعوهوقالابنعباس

ر ال
7الخلأنهل.إيش0ا-هد2وا م>نه يسا||بسلاولناولنرا,دالىالد.نافايقفة اللوواناىطقط االرددااللىاالادنن(يا٠ا(:.ن.».ككاانن
ةآخرةللىىال اندلدينياا((وققددكفر كوفرواا
خم نن
اأى
لددم)
ابسعي
واس ارد

كلم

ل

"0

.

ول

دا

:
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00

قد  1انيتا اين ٠ لو قفونهالغيبمنمكانبسيد)'قيلهوالطنلازعاه نابعواولإكان ابت

جهة بعيدة من حالهلان يقولون والمعنىبرمون  #دا صلىالنهعليهول >الايعلمون منحيثلايعاهون وهوقوطم انهوشاعرساحر
انق وماةةالتسر

والشاعر وأسعدقية مد

عادته التىوع_رفتينه
سحل

وو

لكوقيليرجون بااظنيقولونلابعث ولاجنةولانار (وحيلسمد بين مايشتهون)
كاهن لاءلطمبذ

ألمي الايمبانوالتوبقوالرججوعالى الدتياوتسيععاوزعرتها ( كفبلبلشياعهم) أى بنظراهسمومن

(مبنل) /أتىقبلمنهم التوبةوالايمانفوقتالياس (إنهمكانوا
ار ق
فمن
كاط
سثلح
للىم
انع
كإ

|ف]شك) أوىنمزناوللبعاثلعذاببهم (اشلررييبب)ةأوىاملوتقهعمفةوالنةأععرادهوأسرار
كنتابه

إنفسيرسورةفاطروتسمى سورةالملانكة »«

البناءللمفعولأىتأتييم  | ,لإوهىمكية وس وأر نبآعبةووتسعمانةوسبعو نكلمةوالاثة لا وفماثوةثلاثوسنرف |
لسع نهارن ال 1
9
شياطينهم يلوقنونهم اباه

0
عسمواتوالارض) أياهاوس
أفقوفعزوجل(المدناطرال
وان يفتقتج ريل ل

آمنابه عل اىنهمثلهم ىطابهمتحصيل مأعطلوه..ن الامانف النديباقوطمآمنافىالآخزةوذلكمطلبمسقبعد

اللانكة "

دامجال/افان فىخوقهحيثبربدانيقعفيهلكونهغائباعنه بعيداو يجوزانيكونالضميرآمنابهللعذاب
ييمقنذف شيأمنمكانبعيل
لثابوحن
الشديدفىقولهبينبدىع_ن ابش ديدوكانوايقولونومانحنبمعذبينانك نا الامسكاتصفونمنقيامالساعةوالعقاب

كت

الحزاء لاتنقاس على دار التكليف (وحيل) وتجز (ينهومو بين مايشتهون) مننفعالاان بومئذ والنجاةبه منالنارواافوزياجنة'ومن

الرد الاىلندياكاحكىعنبم نقوله ارجعنانعمل صالحاوالافعال النىهى فزعواو اخذ واوحيلكهاللمضى والمراديهاالاستقبال2حقق
وفوعه (كافعلياشياءهم منقبل)بإشباههم منالكفرة(انهمكانواشك )منأمىالرسلوالبعث (مسيب )موقمفالريبةمن أرابه
ءكلم
االش
تذبهعلى
لايء
انهل
اذا أوقعهق الرد,بةهذ |رعدلى منزعموا انن

بلإسورةالملا'كةمكية وهىسجس وأر بعونآة )د

ايبسنمهالرجن الرحيم)د(الجدننه)جد ذانهتعلجاوتعظها (فاطرالموات)مبتد مهاومبتدعهاقال!بنعباسرض ايللهعنهماما
أدرى معنيالفاطرحاتخىتصمالىاعرا بيانفبرفأقاافلأطحردتهمهاأى دأتاهبات(والار ضجاعل

:

كانت

أىلوجهالله:الصالالجية ولاعصبيةبلاطلبالحق (مثنى) اثنيناثنين (وفرادى) فردتافنردفاكلثرموا)

ف أىمىندصلىالله

عليهوسل وماجاءبهأماالا”نان فيتةفسكراانو يعر ضكل وا<دمنهما #صولفكرهعلى صاحبه و ينظرانفيهذظ رالصدق والانصاف حتى

يؤدهماالنظرالصحيح الىالحق وكذلك

الفرديتفكرى نفسهإعدل ونصفةو يءرض فسكرهععلقىله ومعنىتفرقهم مثنىوفرادىان

الاجتماع ايشوش الاموا
لطرو
بي
صعامئر و عنعمنالروبةوية-لالانصاففيه ويكثر الاعتساف و ,شورعاج التعصبولاء
الانصرة المذهب وتنف-كروامعطوف نقعولمىوا( مابصاحبم )يعنىتمداصلىاللعهليهوس((من جج:نةو
)ن والمعنى نتمنفكر هوتاعاموا

مابصاحبم من(جاننةهوالانذيرلكبين بدىعذ با شديد) قدامعذابشديد وهوعذالآاخربةوهوكقولهعايه السلام بعتبين
يدىالساعةثمبينانلهايطاب أجراعلى الانذار بقوله(قلماس لتكمنأجر)على انذارىوتبلينى الرسالة(فهوجلزكاء)الشمرط تقد بره
أىثئس لتكمنأجركقوله مايفتحالنهلاناس منرجة ومعناه ن مفسئلة ( )118/الاسورأسا نحومالىفىهذا فهولكأى ليسلى

لأاجىلالةلإمننى )أ(ىاوثنفينرااندينى) واحأدىاواحدا (ثمتتفكروا) أىتختمعواجيعا | 3ثئ(انأجرى) مدق
ٍْفوتتنحظراووارواونةفسكروافى حالتجدملاىلنهعليهوسل فتعامواأانح(مبابكم منجنة)ومعنىالآبة 00

ال

ولكنهوا اناق الايوالتهوضفيديالحمةعردوالرجهانمدايام تهكروافىآم مدصلى شهيد) فيعرافولاأطاب

الناضخاتيل سانللووأائرد كرفق لديد وسقت|يتا و
ل
0

اللهعليهوس وماجاءبهأماالاثنان فيتفكران و يعرضكل واحدمنهماحصول 9

2

«على صاحبهلينظرا

-

1

١

فى

قدعاءتم انهمن ارجح قريشعقلاوار زنم,حاماواحدم ذهناواردتهمرأ يوأأصدقهمقولاوأ زكاهمنفسا

ب!

0موامياد
ليه الرجالو يبمهدحووانذاعامتم ذلككفاتطكالنبوهبا  3يقواذاجاءبهانبينا ١نانى ||٠ 7-0ف
حجعمهمد لعما
و.أ
إل

'يذربرمهممان صاد فق ففممااجحااءءبهبوهقوءقيالزثءماالكلام علدلققو للدهعمتمتلكنفكرواوأاىف [السياةلسمواات والارض متف

والارض فتعامواان

3خالقهاوأاد لا 3ثير كلهم عقبرتدأفقا5لماب .صاحبكع6منجنة(ا :نهوالانذ ير الكبينب6د0ىعذا2بشديد

أمجنر)أى جءل (فهول )أى/أسا لكشيا (انأجرى)
3ل مأس ( أىعلى تبليغالرسالة(

دنه

القلف

7أسيهمت وعنحاوهر,

الالثاء

0

ومنهوقاذ ف ف قاومهم

0

الاو

0

ثأوىانى (الاعلى اللهوهوعىكلثَ شهيد قلانر فىيقدف ,لمق) أىايالفوىح املنسهاء أ اركب
فيقذفه االاىنبياء (علامالغيوب) أى خفيات الامور (قلجاءالحق) أى القرواأانلاسلام (وما
ببدى' الباطل ومايعيد) أىذهبالباطلوزهق فلنبمقنهبقية #بدئ؛شيأ أوتعدده وق لالباطل

لام
صطن
ايا
للال
هوابليسوالمعنىلاخاق |بلس أحداابتداءولايبعثه اذامات واقي

(قلانضللت

سلى
فانفإأفض ع
ى) وذلك ا نكذارمكة كانوايقولون هنك فدضلات حينتركت دنيآبإك فقالالله
ا

٠.

25
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بالحق يلقيهو ينْزْلهاكل

أنبيانه يأرموىبهالباطل
1 11 0
معه

2

علا

تعالىقلان ضلات فياتزعمونأ نتفما ساأضل علىنفسى أى ثمضيلالتىعلىنفسى (واناهسديت:؟ ||إن ون 3ف ف
بوجالىر فى)أاىلمقنرآنواسكمة (انهسميعقريب) قولهعزوجل (ولوترى) أىباتئجد عد دعل ا

بداء والاعادةمن صفات الى
االكلاان
ذو ف (قلجاءالحق )الاسلام والقرآن (ومايبدى الباطلومايعيد)أى زالاالباطل وهل
ممبتحدأ
اوالمنى جاءالحقو زهقالباط لقوكلهجاءا لق وزهق الداطلوعن ابنمسعود راضلىلةعنهد خل النىصلى ابله'
فعدمهماعبارةعن طلاك

عليهوس مكةوحول الكعبةأصنام فعلبطعنهابعودمعهو .قوالجاءالمقوزهقالباطلان الباطلكانزهواجاءالحق ومايبيدى”الباطل
ومانعيد وقباللباطل الاصنام وقيل|بليسلانهصاحب الباطل أولانههالك كاقي(لهالشيطانمن شاط اذاهلك أىلاخاق الشيطان
عن ا(لفحافأضل على
)لان
تى (إق
اهتعال
لاالدن
ضياكف
ولاالمم أحداولايبءثهفاللذشئعوالباعث هوالته اوفلالواقد ضلاتبتركد بنا

تفانما
يأن
هاستلتدابل
اقي
نكان
الىو
وى ا
لالو
ادهب
قسدي
يفبت
ى (واناهتديت فيابوىالىرنى) أى
لنى
عت ف
وضلا
نفسى) ان
يضها واسكن هممتاقابلان معنىلان!لنفسمكالهوو بالعايهاوضارطافهو بها
عاااي
أهتدى طاكقولهفن اهتدى فانفسهومن ضللف
و بسببهالانها الامارةبالسوءوماطام اينفعهافبهدابةر بهاوتوفيقه وهناحكعاملكل مكلف وانماأمصرسولهأن نيدسهالى نفسهلان
الرسولاذادخلتحتهمع جلالةحلدوسد ادطر يقتهكانغيره أولى ب (هانهسميع) -لأقولهلكم (قريب) مونمنىكريجازينى ويجازيكم
هىائزة
اأم
لأت
اىر
فأوذو
اهم
ياب
ظ) جو
عرى
ااوت
(و

مولاللالكذهؤلاءايا ك كمالوايعبدون)و بإلياءشهما حفص و يعوبللهمذاخلطاابئكةونفر ليلتمكفار واردالمعثللىالسائر
نغ
ايك أعنىواسمى باجاره© .ونحوهقولهأ نتقلتللناس اتخذوافلآبة (فالوا) أى الملائسكة(سبحانك )نزميهاعلكبأدنمعك غيرك
ةرب «الولىيق علىالموالىوالموالىجيعاوالمعنى أنتالذىنواليه (من ٠
لولى
ا ال
وةمن
هفاعل
(وألنيتنا) الموالاةخلاف المعاداة ووهىم
دونهم )اذلاموالاة ينناو دنهمفبينوابائبات موالاةالنهومعاد اةالكفار براءتهممنالرضابعبادتهم طملانمنكانعلىهذ«ااصفةكانت
هم عبافدةىغيرالنة وكانأوايد خلون ىأجواف الاصنام اذاعبدت
ويث
عح
اطين
طيا
وا يعبد وانلحن )أأىالش
اذلنك(
كة أ
لافي
بهمن
حال
فبيععبدبواندها وصوراتلطشمياطين صورقوم منالجن وقالواهذه صورالملائكةفاعبد وها( كثرهم)اكثرالانس أوالتكفار (هم)
ملهوحددلاعلك فيهأحدمنفعةولامضرة لاحدلانالدار
بالجن (مؤمنونفاليوم لايملك بعضكلبعض نفعاولاضرا)١لانالامى فىذلكاليلو
دارثوب وعابوال مس والمعاقب هوالله فكانت حاطاخلاف حالالدنياالتىهى دار نكليفوا لناسفيهامخلىباهميتضارون و يتنافعون

يىلك
والمرادانهلاضارولانافم يومدالاهوئمذ كرعاقبةالظالمين بقوله (ونقولنظااديموا) بوضعالعبادةفىغيرموضعهامعطوف اعل
ضحات
اات
(ين
)نو
(ذوقبوااعلذناارال ىكنتمبهاتسكذبون) (1ى) افلىدنيا(واذاتتلىعايهماناننا) أىاذاقر:ى”عايوم القرآ

0را
اعقر يرلاكفارفتتب
اتفهاماتقرويت
قالوا)اىالشرتوت(م (7#ثمناقولىللاملائضكةي أههؤولاىءاايساوكصكمسااناوايعبد ون ) لأى فلالدنياوهذااس
0 2
)أى نحن
مامن
هلين
ننتو
و(أ
دالك
حه كان الملاانكةمنهم منذلك و وهوقولهتعالى(قالواسبحانك )أىتفيزو
ت
ك

 0ابووكةلواماهذا) تنولاك ولاتنولاهمفبينوابانباتموالاةالله ومعاداةالكفار براءتهم من الرضابعبادتهم طم(بلكانوا

قاال اشلذيرن ]كوفرىوا)ئسىن أبأرسالبددادنشنالاشلبينا)طاين زطب ينينواهنمعبادذق:اادلمعنلبقانداكوتةافلالطااعنوهكماففكىذيلفكوف-جكءاقنتوطةابعلتهكماللوشاياعطبيدنوعبنادةاظمبوقفنيلل

00

قالواوا

0 62

عنه

على ا

نكار:ع
شدبد (للحاظقلم)فروآن
 0أو

||صورواطمصوراوةلواهمهذصوراملائكةفاعبدوهاقعبدوهاوقيلكانوايد خلونىأجواف الاصنام
5

3

أشفافاعة(ول ضامرءا) / .أاىىب بالعذالمذاابيباررنمبدهأدًم :ععااججززوون
نللااننففععععندندههممولاضر (ونقولللذ:ين
لبع1ضنفعا))ى

لامى النبوة كله (لها ظامواذوماران الىكنتمبهاتكذبوجعاذاتلءلماإساعات 1100 0جل) يعننوَرَ

تاملدناصهلعليهوسل (يريدان يصدكمعما اكلاونيعابدمآابَهاؤناكاولاافكمفترى)يعنونالفرآن

2ا

آناهم )يهعؤنلىاءالمشركينا(لميهنمككتناتبب
(وفال الذبنكفرواللحقلماجاءهم النهاذسا.حرمبين وماتب

مبين) بتوهعلى يدرسونها)أى

قبلكمن نذير) أ لرابألتعر,ب قبلكن وىلاأنزل
يقرؤنها(وماأرسلناالهم

9
لينهممن) أىمنالااملسالفةرسلنا(ومبالغوا)يعنهىؤلاءالمشركين (معشار)أى عشمر
(وقكذببالذ
4د
|ماآتبناهم) أىأعطينالام اتخاليةمنالقووةالنعمة وطولالاجمار ب(فواكرسى فكيفكان
(
ل
ا0.ماي [أنكير) أىانكارىءلبهميحذر بذلككفارهذ«الامةعدابالامالماضية وقوهعزوج ل(قلانما
..

0موانة)
سحرا دس .ات | أ|عظع) أىةمس؟ وأوصيك (بواحدة)أى ضسلةواحدةم بين تلاكلخصلةققالتعاى(أنتقو

سس ريا

1

ا

ا

رةك (وماأرسلنااليهم قبلكمننذير)ولاأرسلناالبهمنذيرا ١ أى
انعللىشم
أعطينامشرك مكةكتبايد رسونها فيهابرها
اضية
لوهمممن
منتاقدم
مذي
ابال
بنذرهم بالعقابان يشيركوائمتوعدهمعلىنكذ يبهمبقوله (وكذب الذبنمن قبلهم) أاىولكذ
والقرون !اليةالرسل |كذ بواإوماباغوامعشارما تيناهم)أىومابلأغهل مكةعشم مراأوتىالاولون منطو اللاعمار وقوةالاجرام
ينر )لامكذابليانولينفليحذروامن ملهو بالياءف الووصاللوقفيعقو بأى فين
ككا
سكي
وكثرةالاموالوالاولاد(فكدذ بوارسلى :ف

فلهؤلاء وانماقالفحكذ بواوهو
كذ بوارسلهمجاءهمانكارى,الت ميروالاسنئصال وليغنعانسهتمظها رهم:اهممستظهرون ابا

مستغنى بعقنوهله وكذب الذينمنقبلهملانهل مكاعننى قولهاوكلذذببن منقبلهم وفعلالذين منقبلهمالتسكذيب وأفدمواعليه

جعلتسكذيبالرسلمسبباعنهوه وكقول القائلأقدمفلانعلىالكفرفكفر بامحلملدهصعبليهوسل (قلانملأعظك بواحدة)
جذيهنين هاوفلىجلروقيلهو بحل
بخصاةواحد ةوقدفسرهابقوله(أنتقوموا)علىانهعطفبطاانوقيل هوبادلولعلوىه
ورواهىواانلنصب علىتقدرأعنىوأراد بقيامهمالقيامعنمجلسرس لوالنةصلى النهعليهوسل ونفرقهمعنمجقعهم
وىتمق بد
الترفقععل
خالاحقصم وهىتأقنوموا(للَ)
تتم
عنظ> بوفاحعدةااتمنوها وأصب
ضاتتصابوامعنى أ ا
لصدشئ دو!نانهو وال
الق
لوقىياما
عاندأ
ُ
8

(هليجرونالاما كانواايعماون)فالدنيا(ومااسرلناق قريمن نذبر)نى (الافالمثرفوها) متنعموهاورؤساؤها (الافاار.سكم به
نلنسكيذب والحكةر بماجاءبهوانهلرسل قطالىأهلقر يمن نذرالا
لسامنىبهمنقومهم ا
كافرون)هذه نسليةللنصىلىالنعهليوهس م

قاللواملهامقثال لرسولادنهصلى اللهعليه وسلمأمهكلةوافتخروبكاثرة الاموال والاولادكافال(وقالوانحن أ كثرأموالاوأولادا وماحن
بعذ بين)1رادوااهماأ كرمعلى النةمن ان يعذ مهمنظر١االأىحواطمف الدنياوظنواانهم لومكرمواعلى اللهلمارزقهم اللةواولاانالمؤمنين

اىصى وضايلقعملطىيع وري اعكس ورمما
ااولسعععل
فر عس
ءيف
اهك
شقسم
يلهي
هانواعايه ل الحزمهم فابطلاللظمهمبإن الرزق فضل منال
وسععلموماأوضيق عامهم افليانقاسعاءهماأمى الثواب بقوله(قل| نر ١فىبسسط الرزق أن يشاءو بقدر) قدراارزق تضدية»قالاننهتعالى

ومن قدرعليهر زقه(ولكنأ كثرالناسلايعامون) ذلك (وماأموال>ولا (6؟ه)

أولاد؟بالتىنةربمعندنازلنى) 6
جاعةأموالم ولاجاعة

و قولهعزوجل (وماأرسلا فىقرية من نذيرالاقالمترفوها) أى رساؤهاوأغنياؤها (انا؟اأرساتمبه
كافرون وقالوا) يالعمنترفين والاغنياءللفةراءالذين]منوا (ننأ كثرأموالاو وألادا) يلعونىميكن
هىاقند
ن)أ
لين
اعذب
لم اينحهنمن الدين واالعمل!اصاط مخ واناأموالاولاأولادا(ومانحن ع
عياب
النةراض
انء و يقدر) يعنى
شا
يرزق
أحسر الياف ال نديامالمال والوإدفل ياعد بنافى الآخرة (قلانر فىيسط ال

ه
طلى
خق ع
سلتضبي
انهتعالىبسط الرزقابتلاء .وامحا ناولايدل البسط على رضااانهنعالى ولاا

(والكن

كأثرالناسلايعامون) أىانها كذلك (وماأموال؟ ولاأولاددمبا ىن تقربكعوندنازلفى) أىبالتى
تقر بكءمندناتقر يبا(الا)أىلكن (منآمن وعملصاحا) قالاءنعباسير ع

1

عائة
(فاولئك جزاءالضعف ماماو )أى يضعف الله.حسناتهم فجزى باسنة الواحد ةعىشسسرابا

أولادكباتىوذلكا نالجع
اللملسوّع لاذه وغسير

عقلاثهسواءفىالتحأكنبث
والزانى والزلفة كالقرنى

والقريةويحلهاالنمس على
الصدرأىقر بكقر59

ن الارض
منن
تله أ
كقو
نبانا (الامن آمن وجمل

(وهمف الغرفاتآمنون والذبنيسعون ىكإتنا)أى يعملون فىابطال شحنا (مكيزبن) أىمعاندين

عر الاستئناء منم
تفقىر بكمياعنناىلاموال

بحسبون انهميكجزونناو إغواوتا (أواتكف التذاب ضروت) جْ قولهءزوجل (قلانرىيسط

الرزق أنيشاءمن عبادهو يقدرله ومااًنفقكم*ننثئ فهوخاغه)أى يعطىخلفهاذاكان فىغيراسراف

لانقربأحدالااللؤمن

ولانقتيرفهو حخلفه و يعوضهلامعوض سواءأماعاجلابإلالأو بالقناعة التىه ىكنزلا..نفدوا مابالثوابى

الصالم الذىينفقها ى

كانعنددمنعن|لالميقيمهفليقتصد فانالرزقمقسومولعلماقسم لهقليلوهوشفق نفقة| أوو.سع

سابليللهوالاولادلانةرب
أحدا الامن عامهماحير

ىلمنفق قا ملجاهدمن
الآخزةالذىكل خافدونه وقيل مانصد قم من صدقة وأنفقتممنخيرفهو خلفهعل ا
رلابتأدانوماتفقنمنثئ فهويخلفه فانهذافى
هى فق و
عله فينفق جبع مافىيدهم ببق طولمر ف

حنهم
شلدب
رفا
وههم
وفة

منخلففهومته ف عنأفىهربرةان رسولاننةصلى النهعليهوإ قالقال
الآحرةومعالآيقماكان

لاصلاح والطاعةوعن ابن

اللهتيارك وتعالىاًنفق ينفقعليك ولس_إيابنآدمأ نفق|أنفق عليك (ق)عنهان رسولالنهصلىالنةعليه

عابلااس>منى لكن ومن

و مقالمامن بوميصبحالعباد فيهالاوملكان ينزلان يقوال أحد سمااللهم عطمنفقاخافاو يقولالآخر
اللههمأعط مسكاتلفا (م)عنهانرسول االللهلصهلعليهو سلقالماتقصتصدقةمن مالومازاداللهعيدا

بعفوالاعزا اومانواضعأسمددن الارفعهالله(وهوخيرالرازقين) أىخيرمن يعطى و يرزقلانكل مارزق

عرط جواء(ةفاواتك م

بؤاءالضعف) وهومن

اضافة المصدرالىالفعول

غبرهمن سلطانبرزق جندهأوسيديرزق ماوكهأورجليرزقعيالهفهوهن رزق النهأسراءالله علىأبدى

فاصلهأوائك طمانيحازوا
دؤلاءوهوالرزاق الحقيق الذى لارازقسواه و قولهتعالى (وبوم تحشمرهم جيعا) يعنى هؤلاءاالكفار
العف نمسزاءالعف
لطضمءف جزااء (ماعملوا) بإعماطم
باء الضعف علىفوااائك
سات الود عضراوقرأيعقوجز
ومعنىلاسو
(وهمف الغفرات)أىغرةفمنازل!-إنةالغرفةجزة )آمنون)منكله ئال وشاغل (والديينسعونفى1آياننا)فىابطاطا(مكجز سن
أولئنك فالعذاب حظرون قل انر بى.يسط الرزق)بوسع(منيشاءمنعبادهويتمدرلهوماأنفةتم)مائمرطية فى موضع النصب (من

ثئ) بيانه (فهو يخلفسه) يعوضهلامعوض سواه امأاعواجآلاجباللاابلالثواب جوابالشرط (وهوخيرالرازقين) الطعمين

لان كلمار زق غيرهمن سلطان أوسسيدأويرغهمافهومن ر زق اللهأجراءعلىأبدى هؤلاءوهوااق

الرزق وخالقالاسبابالتىمها

يتتفعار زوقبالرزق وعن بعضهم ال_+دنهالذىأوب_دفىوجعلى يمنبشنهسى فكعمنمشتهلاجدوواجدلايشتهى (إوبومنحشرهم
«

أثرالناسلايعامون) فصملهمجهلهمغعاللىفتك 
الراوبةوالعلامة (بشيرأ) بالفضللمن فأر (ونذبرا) بإلعدلانأصر (ولكن "ك
لوم )الميعادظرف وعدمن
انق
عقي
يصاد
دلي
متم
)اأمىةالمشارالبهافىقولهفلبجمع ينار بنا(| نكن
اديقولون متىهذاالوعدالقي
مكانأوزمان وهوهناالزمان و بدلعليهقراءة هن قرأميعادبوم فابدلمنهاليوم وأماالاضافةفاضافةتديين كانقولبع_يرسانية 
(لانستأخرونعنهساعة ولانستقد مون ) أىلامكبع التأخرع.نهبالاسقهال ولاالتقدم اليهبإلاستهجال ووجهانطياقهذا الجواب

قا للؤالعلى الانكار والتعنت
ابيد
عن ذلك وهممنسك رونالسهتعرنتشاالاداخجاءالجوابءلى طربمانلطنهد
على سؤاطهمالنهوماسأ
وأنهمميصدون ليوميغاجمهم فلايستطيعون تاخراعنه ولاتقدماعليه(وفا'اللذينكفروا) أىأبوجهلوذووه (لن نؤمن بهذا الفرآن
ولابالذى بين يديه)أىمائزل قبلالقرآنمنكتبالله أوالقيامة والجنة والنارحتىجتاندهموا اأنكونالقرانمنالنه وأنكونمادل

عاللياهعمنادةلالجزاءحقيقة (ولوترى اذااظالمون موقوفون )محبوسون (عندر بهميرجع )برد(بعضهم الىبعض القول) افلجدال

أخبرعنعاقةبأمىهروما ف الآسترةفقاللرسول اللصلىال عتلي وهسلٍأوللخاطب ولوتراىلفآخىرةموقفهم يوتهجماذبو أنطراف

الحاورةويتراجعونها ينهمرأبتالجب (غ )816خذفالجواب (يقولالذين!ستضعفوا) أىالاتباع(للذيناستكيروا) أى
9

وض

تسكن لاحد ممكانقبلهمنالاندياء وفيهاختصاصه بالرسالةالعامةلكافةاماقالانس والجن وكانالنى |

وربلى ررس أقببلبعاثلقىومأوالحاهبللد فهعمترسالةنبيناص لىاتهعليهوس جيعاحاقوه «درجةخصبها
نأكفهم ماهم عليه من
افة
فكا
لضالةوالسلاموقىيلكفماعنى
اهمصأف
الي
دونساترالانبياءعليه وع
'
الكفرفت>ونالمماءللبالغة (بشيرا) نأآىملنبالجبة (وذيرا) أىلنكفر بالنار (ولكنأ كار
لذبن <١0
وولونمتىهذا الوعدانكتتمصادقين) ينىويومالقيامة (مقيسعللادكيوم
تغط سرون [ ا]نالسايعلمونيق
و
ؤمنينبالنه

00

1

له قال

87

وبوم
ايلمعن
ت
عانطدى) أولىالاسمأى لانستأخرونعنهساعةولانستقدمون) معناه لابتنوقدم.وانلعلقىيامة وق
نحن احلرافنكار لان
المراد انكاران,كونواهم

لنقبرهذآن ولابإلدى
ولاشاحر,ونعنهبان يزادف جاطمأو ينقصمنها (وقالالذينكفروا لانناؤم
مىد (اذالظالمونموقوفونعندر بهم برجعبعضهم
هآ
ارى)
,لوت
بينيديه) ياعلنتىوراةوالاتجيل (و

المادينطمن الابمان الىبعض القول) معناءولوترى افلآخرةموقفهم وأهطمترجااذبفوانحاورة ويتراجعونهايينوم

سلتالضذبعنفوا) وهمالاتباع (للذيناستكيروا) وهمالقادةوالاضراف (لولا
واثباتانهمه ا,لذينصدوا لرآبت الب (ابو

بان
3

نىعأتقتمونا عن الابمانبلنةورسوله (قا اللذيناستكبروا) أى جاب أ
أنتملكامؤمنين) يمعن

ا
660

؛ 0

.

وبذابياف

.

ا

0

0

5

بعاءكم)انماوقعتك ا2ذمضاظا (بعداذجا1ءم بلكنتم م:حرمين ) أى بترك الامان(وقالالذيناستشعفواللذ :ن استسكيروابلمرا
ك :لليل 1

يفىل واولناهالرونقيه لامركرهالوليطلول!اسلامةف ال ندياوطول الاملفيها .
امكلرملبنا
الها وانكانت اذواذاس|| .داتهار) أى

الظورف اللازمة لظ وج |||(اذناميو مان تكتر ادنوتجعللهندادا) أىهوقولالغادةللاتباع اندينناالحق وان مداكذاب|

جا اولجععذالبناالاغلاال قأعناقالذي 00
إبنعمتغبارنقةواوسزييقتنالياا أسىأاسظهرروودهطااتوقبيل!ك
ومارأو
سد (ل
0خدفاورهاانومهويمنر الاضدا
0

5

؟

إه».

.٠

ءّ6

9

.

.

4

.

4

-

هًّ

3

ف

5

.٠

ٍ

له

نكفروا')

اىنلاابوقتسو يلنا (وقالالذين
الزمان (بلك:هم مرمهين)كافربنلاختيار؟ وايثار؟الضلالعلى اوطد

أى

:

استضعفوا لاذيناستكيروا) نأتبالعاطف فقالالذيناستسكبر واوأبتهىفى و
.قالالذين استضعفوا لانالذين استضعفوا مولا

كلاءهم فى ءبالجواب دوف العاطف على ط ريق الاسنئناف ثمجىء يكلام و إالستضعفين فعطف علىكلامهمالاول (بلمكرالليل .

بنها
واانهار ) ب ملكركبنابإلليلوال
هرفاونسع
فانه
ااججر
ضرفب
افالظ
لمفع
ةمجراى ال
كولراليه أووجنعهللايلرهمهمما كربنعلى .

الاسنادالجازى األىايل والتهارمكرا بطولفابلسولامماةحتىظنناا ن>علىا حق(اذتأم وتناأن نكفرباللهونجعللهأند ادا )أأشياها.
والمعنىان المستسكبر ب لن أنكرو باقوهمأنحنصددنا .م نايكونواهم السبب فكفرال_تضعفين وأثبتوابةوهم بلكتتم جرمينان
ذلك بكسبهم واختيارهمكرعليهم المستضعفون بقوهم بلم ركالليل اوانهارفابطلوااضراءهمباضرابهمكأنهىقالوامااكلاانجرام منجهتتا
بلمن جهةمكرء انادائباليلاونهارا وجلكابإناءىالشمرك واتخاذالانداد (وأسروا الندامة)أضمرواأوأظهروا وهومن الاضدادوهم

الظالمونفى قولهاذااظالمون موقوفونيندمالمستكبر ونعلىضلاطمواضلاهم والم_تضعفونعلىضلاهامبوهاانلبااغعلهاماللمضلين (لمار5أد

الفذات) اجيم)2جعلناالاغلالفأغناق الذي

نكفروا!)أى ف أعناقهم خاءبالصرع للدلالةءلى مااستحقو

(فلمن برزفةكممنالمواثوالارضف اللله)مسهبن يشررهمبفولهمنبرزفتكتمأعس دباينىواالاجابةوالافرارعلهم بقولهرزفكم

كلا
اللوهذالكشعار بإمنقهمرون بهبقاو مهمالاأنهمر بماأبوا أن.ة-كلموابهلامهم ان تغوهوابانالنهرازقهمازمهم أفنيقااللطم
ال
تعبدون منيرزقك وتؤئرون عليهمن لايقدرعلىالرزقوأمسأن يقولطمبعدالالزاموالاجامالذىان لبمزدعلىاقرارهمبالسنتهمم

هلاولمابيننأ)حدالفر يقين (! )918منالموحدين ومنالمشسركين علىأحد
افض
يتقاصرعن(وانلأوايا وث لممعىعهدنىأو
الجبريل ماذاقالر بكفيقولالمق فيقولون اق رجه ابوودالصاصلةصوت الاجراس الصليةبعضها

الا م؛نمن المدى

والضلال وهذامنالكلام

رناحمذن قايلامساعة قلكيانتالفترةبينعيسى وممدعليمماالصلاة
علىبعض وقيل انمايفزءو
والسلام جسمانةأسونسةهاثة لتمسمعاالاك فيهاصوت وحىذامابعثاللهمد اص لىاللعهليهوسل كام مونال أومناف قاللن
جبر برايللرس الاةلىمدصلىاللعهليه وسلمفلماسمعت الملائكةظنوا أنهاالساعةلان يد اصلىاللهعليه وسم خوطبءه قدأتصفك
سلموات من أشسراط الساعةفصءةوا اسمعواخوفامن قيامالساعةفاماا نخد رجبر يجلعل
له
عاذد
المنصف الذىكل منسمعه

عر بأهلكلسماء فيكشفعنهمفيرفعون رؤسهموقول بعضهملبعضماذاقالر بكقالواقالالحق يعنىالوى
وهوالءلى الكبيروقيلالموصوفون بذلكهمالمثمركون وقيلاذا كشفالفزععن قلوهمعندنزول الموت
قالتالملائسكة طمماذاقالر بككفالدنيالاقامةالخةعايومقالوا فاالحققروابهحينلمنفعهم الاقرار وهو

ومنايرتزقوكءانلارض) يعنىالمطر
مقل
سل (
العلى الكبيرأى ذوالعلووالكبر ياوءهقوالهعلزوج
واانبات (قلالله)يعنىانليق ولواانرزقاناهوالته فقلأنت

انرازفكهوانة(و نأأواياكلعلىهدىأوفى

صاحبكُ دورفجهبعد

مانقدمماقدم من التق ربر
دلالة غير خفيةعلى من

يرن على
قلف
يمن ا
هو
اهدى ومنهوفالضلال

ضلال مببن) معناهمانحنوأنتعملىأمىواحدبلأحدالفريقينمهتدوالآخرضالوهذ اليسعلىطريق اين ولكن التعريض
أبواصللجادل الى الغرض
لىاجلهةزام واالانخضاف
اعل
الشك بل
امفجن نكبعاهعليىاموطالدلىقاوئملنأخحادلنفاهفىكضالذالبفوكهذويمعهملامنهنصغايدرقنوصياصحربحه ونحوهقولك للكاذب
كاذب فااللنىلهصعلليهءوسل و
بالتكدإيبومنه بيث حسان

أتهحوهولست لهيكفء » فشسركالخيركالفداء

وقبل أويمنالواوومعنى الآبةانالعلره_دى وانكلقى ضلالبين (قللانثلونجماأجرمنا) أى
لانؤاخذون به (ولانسئلعاتعملون) أىمن لكف روا كذيبوقيلراد بلارام الصغائروالزلات

اللاتلىومنهامؤمن وابالللعكملفروالمعاصى العظام (قليجمع يناربنا)يعنىنوم القيامة(ُميفتج)

أحدنالكاذبوخواف
بانحرف الج رالداخلين

عالطدىىوالضلاللان
صاحب اطدىكأنه مستعل
اسدي ركضه
وفر
لى
ج
ع

عأاىمبوققض(اىلوذيينك(قيحننمانلهح)قأ)ىباأن(ىتبهواله(عشدومراكاللء)ف أتىاالحا)صناأمى االلتفىاأضشرى(كاولهعالميعهم)فأى الجعباقادةضحىه(خلقللقأورنوااوف)

دنه مسفىظلاملايرى

أرندعوافانهم لابخلةون ولاربزقون (بلهوالته العزيز)أىالغالبعلى ,م (٠الحكيم)أ ىف ند بيرخلقه

تعملون) هذا أدخلق

حيث شاء والضال كانه

اييتنوجه(قللانسئلون
ااىءحا
رظيكمف
ألع
ي
لخثطا
ر ياهم
بلك
نبذ
أأراد
يرزقون و
بالتة (كلا )كلةردع طمعنمذهبهموالمعنى ما أجومناولانسئلعما
فانىيكوندشر فيىكما-كهو قولهعزوجل (وأمرسلناك الاكافةللناس) أى اناسكلهمعامة جرهم الانصاف من الاولحيث
وأسودهمعر بوهعمميوم وقيلرسالةعامةطملانهااذاشملتهم فقدكفتهمان ر مجنهاأحد (ق) عن
أسند الاجرام الىالخاطبين
جابرابلنعنبةدقال قالرسول النهصل اللعهليهوسلأيعطعيتطهسناألحد منالانبياءقبلى نصرت
صلاة فليصلوأحات وهومز جورعنه #ظور
ت مهنأامتلىأ
رفامكارجل
دهورا
اوط
بالرعبمسيرة شهروجعلتف الارض مسجد
والعمل الىالخاطبين وهو
الىقومهخاص-ةو باعثلتنالاىسعامة فى
الحد قبلىواأعلطشيتفاعةوكان النىبعث
ىغنائم وللنح
ال
اللهعليهوسممدون سائرالانياءوانهذه الجسم
الحديث بيانالفضائل التى ص اننةبمهانيناجداد_لى

مأموربهمشكور إقل
مع برسنبانا) بوم

(إنه)بالله(5ش2ر0كا2ء0)8ا9لفعب(ازدونةماهعلهقوو)ميعالنىالجقو لرومهو|ألرتواىسواكاحلن)[برااهملانما (5المليم)بالجك(ف ل أروف اانا مغضعزةل)أاىىلحاألشيسققرواهكم
ير مه املمحطا
ألعظيمفى!حاقالشسركاءبالنوهأن يطلعهم

ابه (كلا) ردع وتنبيهأىارتدعواعن

هذاالقولوتنبهواءن ضلالم بل(هواائةالعز بين ا)فللغاليبشاركهأحدوهوضميرالشان

(الحكيم) فد بيره(وماأرسلناك الاكافةللناس) الاارسبالهةعماملةطامنهياطاذاشمانهم فقكدفتهم أن بخرجمنهاأحدمنهموقال
اتالععللىبهاذلغة “5ه
اهطة والمعنىأرسلنالك جااملعااللنناذسارفوالا بلاغ -فعلهحالامن الكافوال
حلل
اا
اكالفةف
الزجاجمعنى ال

أيدى سباوتفرقوا
(شكور)للنم أ ولأكيلدىمؤسمنبالفالناحلقاغءساانن بالشاموائماربيثربوجذام بتهاءةوالازد إعمان(انف ذلكلآياتلكلصبار)عن المعاصى

نضفاننصفهكرواصفه صي (وراتقد مد قعليهم| ليسظنه)بالنش ي
ددكوفى
ظأىح
دقق
هعلي
أهمو

وجده صادقاوبالتخفيفغيرهم (أفىصد
اقف
تىظ
بنهعو امل)ضميرعليهم واتبءوهسلابهاأ
لوا لبنىآد مواقلملؤمنين بقوله(الافر يتا
من الممنين) لبقلاتلهامضافة
!لىالكفار ولاتجداً كثرهمشا كبن (وما كا لنمعايهم)لابليسعلىالذينصارظ.نهفيهم صدقا (من
سلطان)من نسليطواستيلاء
ل
و
س
و
با سة (الالنعلم ) موجوداماعامنا«معدو مأوا|نغييرعلى المعلوملاعلى العل(من بؤمن بالآسترةمن هومنها
فشكور بكعلى نلعئ
حفيظ) تحافظعليموفعيلومفاعلمت خيان ()قللشرك قوم.ك (ادعوا الذين زعممندوناننه) أى
زعمتموهمطةمن ادلولنهفالمفعول
(_)5710الاولالضميرالراجع الىالموصولوحذف كاحذ ففؤقولههذا الذىبعثالنه
سهان لناول و سول ح
م
ا
 2حي ا
بصلته والفعوال اعانىل :أدحق١ لز يبماةلعراق
(انف ذلكلآيات)أى لعبراودلالاق(لكلصبار)أ ىعنالمعاصى(شكور)

أىللةغلى نعمه قيلالمؤمنصابرعلى البلاءشاكرللنعماء واقليملؤمن اذا أعطىشكر «اذا ابتلى

صفقئه من دونالله
صبر ف قوله عزوجل(ولدقصدق عليهماليشظته)قلعلىأه سباوقيلعلىالناكلهم(فانبعوه
والمو
واقامصوةفاليصجفةومزقاحمذهافذها ||والقايفلرهيونه.اخمانصا بلالممؤؤمن.نين) قالاب عنباسرض اىلتهعنهمايعى المؤمنينه لانهملريتبعوه أفصىلالدين

ينالذيين يطيعون النةولابعصونه قالابنقاتبيلبةياسلفاسألالنظرة فانظره
كماغنهو .مافااذمفعولازعم| ا
|لثهقاللاغو ينهسم ولاضلنهم ويلكن متقيناوقت هذهالمقالةانماقالهفيوسم يتمواتماقالهظنا فلمااتبعوه
محدوفان بسسين ختاغين || وأ

والمعبى ادع واالذبن فاغتروا (وما كا
ن لهعليوم منساطان) أىما كانتسليطنااياعللهم (الالنعلممن بيؤاملنآخرة من
عبيدكو هسم مدنوت | ه
|ومنهانى
شك )أىانرزىاوليمؤمن من الكافروارا ادعلالوفوع والظهوراذ مكعاانوماء نددلانهعالم

اللاهلا
اسنا
ئمئوا
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كون مثتقا ذلرة فاىلسمواتولاالارض)
تلتحؤالبعر
ا
ت
ط
ر
د
ا
ي
ع
ن
ى
م
ن
خ
ير وشرونفع وض
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ا ا (دماله) أىال(متهم)أىمن الآلمة(من ظهير)عو ابل(نشولفااتعنفةععندهالالمن أذن |

لون

سات ©

[أله)أىلن أذن اهلكف ا

لشفاعةقاله نكنيباللكفار.حيث قالواهوٌ|لا
اءشف
لعالؤنا
هعنودقي ليجوزانيكون
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ابجاقبعويبله
و( .لا المعناىلالمنأذن اللهأنيشفعلهلإحتىاذافزع
مععنقناوباهم
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أونفعأوضر ان النىصل اللهعليهوس! قاانلاذ
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فالواماذا قا
لربكقمالوا) الذىقال (الحق وهوالعلىالكبير) وللترمدى اذاقضى النفىالسماءاما

بضترّالملا'كة باجنحتهاخضعااقوا لدكانهسل|ةعلىصفوان فاذافزععن قاوهمقالواماذاقالربكقالوا 5

الحقوهوالعلى السكبير قالالتزمذى حديث حسن يح قوله
وخذ
ه_عواجاعلخماضنعقادا اطمئن ٠

الاك(وماله)تعالى(منهم) والصفوان اجرالاملسعنبن مسعودرضىانتهعقنالاذانكامالتهلوىسمعهلالسمواتصلسلة :

يه م

عراس لإةعل اىلصفاةفيعصقونفلايزل نوكذلكحتى أتيهم فجابذرباجلاءفزع عنقلوسهمفيقولون

يععو
كريإجنىنه(عوللاتىنفعابلبشدوفراعخةلعقنهديهايرلداألنمنهمعأل هىذهالصفةمنالمجفكيفبيصأن بدعواوابدعىو برجوا

١

ذنله)أىأذن
لالهيعناىلامن وقعالاذنللشفيعلاجلدوهى اللامالثانيةفىقولكأذن لزيادعمرو -
ألاىجله وهذ ا نكنيب لقوهطؤملاء ف
شعاناعنداللهذن لكوفغيرعاصم الا
االاع
ذمشا(ح
فنىزععن قلوهم)أى اكلشف
فزع من
فلوبالشافعين والمشفوع طمبكلمةيتكلمهارب العزف :اطلاق الاذنوفزعوشاى
اأىا
للله
تتعال
فىز بعازالةالفزع وحتىغابةلمافهم
من
انتماتنظاراللاذ نونوقفاوفزعامن الراجين للشفاعةوال
ثفعاءهلبوذنطمأ لوايؤذنهمكانه قيليتربصونو يتوقعونمليافزعين حتى  '
اذافزععن قاو به(لو)سألبذهمبعنا
(ماذاقالر ب قمالوا)قال(امي)أى القولالم وقهوالاذنبالشفاعةلنارتضى (رهوالمل
الكبير)ذ

مالعلووالكير يالءبسللكولانىأن يتكلمذلكاليموالاباذنهونايشفعالالمنارتضى

ٌِ

ب )دونلسجنتين للمشاكلةوازدواج اكلامكقولهوجزاءسبثةسيثةمثلها (ذواى
لين
موريةإةن (اجنت
(دبدلناهميجنتهم) المذ ك
خمك4ىط رشاجلاراك وق ل كلشحرذشىوك (وأثلوشئ منسد رفليل)
او
وافع
أكلخط)ال اكلعلْربشّقهل ويخفف وهوقراءةن
حلر يشبهالطرفاءأعظم منهوأاجودعوداووجهمن نونالا كل
شاث
ال

فاف:
وهوغ-يرأأن عىمروان أصلوذو اتىأكلأ كل خط فادلض

وأقيمالمضاف اليهمقامه أووصفالاكلبامطكانهقيل ذوىاأ بكشلعو وجهأنىعمروانا اكلللمطفى معنى البربر وهوثرالاراكاذا
كانغذافكانهقيل ذواق بر بر والائلوال_درمعملوفا على لكالعلى خطلاالانثللاأ كلله وعن الحسنقااللسدرلانهأ كرم

مابداوالانديكون ف الجنانلإذلكجزيناهمبماكفروا)أىجز يناهمذلك ( )718بكفرهمفهومفعولنانمقدم (وهلبجازى
ل
ل لي ل
ا
ال
ا
عندهاهرة فاماجاءزمانماأراداللهعاىمهممن التغرب أقبات فمايذ كرون فآرةجراءكبيرةالىهرة

لاالكفور ) كوفضير

جهالزى الا
فىكانتعدد هافتغلغلت فىالسد أنىبنكرو
امطن:رلاكرفساو رتها<تىاستأخرتءنمااطرةفدالفرجة خاللتن

تى اقتلمالسد | الكفور غيرهميعنى وهل
هحخل
نلا
مدخل
اهه,ور نبذلك فاماجاءهالسيل وج
عو
يسيل
وحفرت<تى أوله:تاالم

اسه

1
(دلناهم
عاأايالدىى سفباافذرلاسكاناعليهم سيل العرم وي
قدىوسملاوهتفئرقو
 |],العرب يقولون ذهبوا أب
يحنتهم جنتينذواقا كل خط)قيلهوشحرالاراك وكرهاابر بروقب لكل نبتأخذ طعمامن الرارة || أوكفربالله أوهل يعاقب
حتىلايمكن أ كلهفهوخط وقيلهوءرشجر يقال هفسوةالضبععلى صورةالشخاشيتفرك ولاينتفع |||لانالجزاءوان كانعاما
سندر قليل)هوشجر || يسدّعملفيمعنىالمعاقبة
بة(وأثل) قيلهوااطرفاءوقيل شحريشبهالطرفاءال أانأهعظممنه (وشئ م

اتتفعبهبلكانسدرابر با|أموعنى الانابةلكن المراد
“عر وف يتتفع بورقهف الغسلوكرهالنبق ولايلكنسسدرالذى بداوايم ي

يل كشاجنرالقوم من خيرالشحر فصيرهاللهمن شرالث_حرباماطم وهوقولهتعالى || الحاص وهوالعقابوعن
قنئ
لإإصلح لث
(١ذلك جز يناهمعا كفروا) أى ذلك الذىفعلناهم جزاءكفرهم (وهلحازى الاالكفور) أىهل

الضحاككانوافى الفترةالتى

هجوزىوللااجايزىكوايحفزىابسيئاته (وجعلنا ||بين عيسى ومدعليهنا
سيل
حمق
يكافابعمله الاالكفوراتةفى تع
ناامتن ح
)
ينهموببيإانلرقكرىانلانفىيها
ى
ه
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||ا(لوسلجاع
)بين
ا املناوى لقر بهامنهاقيلكان متتجرهممن لونالىالشامفكانوايديتون بق يرة ويقيلون!ترى ||سبا (وبين القرىالتى
وكانوالاحتاجون لم
لانت قراسأريعة|
01
ىلفدووالرواح
دناسيرهمبي هنذ هالقرىفكانسيرهمف ا
من سياالىالسام (وقدرناؤيهاالسير) أى ق ر

علىقد رنصف يومفاذاساروانصفيوومصاوا الدقر0

باركنافيها)بالتوسعةعلى
مالميادوهى
أهلهاف ا
ىل و

فكانمابيناينوالشام قرىالشام (قرى ظاهره)

كذلك (سيرو أى وقلناطم سيروا( فهالياكوا ياما)أىفىأى وقت شئم (آمنين)أى لاتخافون عدوا

ىالو
ره
حوعلة س

قرو لاحل
وقا
ولاجوعا ولاءطشافبطروا النعمةوسئموا الراحةوطغواولم يصبرواعى العافيةفقالوالو كانت جناتناأبءد يم
عشنت
ار
ادوا
للتك
امواا
بماهىكان أجدرأن نشنهيواوطل
سلئفف

(فقالوار دنابعدبينأس_فارنا) وقرى”

لاعينالناظر بن أوظاهرة

بأإعسدبفيانرنا أىاجه_ل ببنناوبيناشاممغاوزوفلوات لنركبفيه االروالح و'تزودالازوادفاما تمنوا
ذلكملاللهاهلماجابة (وظاموا أنفسهم) أىبالبطروالطغيان (ؤعلناهم أحاديث) أىعبرة لمن

الاة اممسح دعن

مسالكهم حتىتحنعليوم

بعدهم يتحدون بامسهم وش أنهم (وض قفناهمكليمزق )أى فرقناهمىكلوجهمن البلادكل النفربق

وهى

وقيل لماغرقتدرااهمتف قروافى الملاد فاماغسان فاحقوا|بااشام ومسالازدالىع> .ان وخزاعة الىتمهامة

0 0-0

وص الاوسوال1زرج إلى كرب ركان الذىقدم ممم المددينةجمرو بنعامس وهوب_د الاوسواخزرج

سااك الشام(وقدعن

أو غتة

كلاف

)ما (خازن)  -ثالث ) السير)أى جعلناهذهالقر:على مققدار.معاوميقلالمسافرفقربةو يروح قأخر:ى الىأنيبلغ
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هم ) جزة وحفص مسكنهم علىوخلف وهو
كةئفى
سبيل
مالق
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النعمةلبيّروا

1 ١

شعفاوا

5

6
د الم

 5لكفر وو

(0
).٠
.

الانةجنتان ومعنىكونهما آنةان أهلهالماعرضواعن شكراننةسابو ,الله
5

00 0

7

أنب؛عارلجن

.

7

ل

ا

.

علىقد 00
ره

0

اعشرةسنةويقف اللاكمدةأرلعا سدنة وشم ك0
زسليانماكوهوانثلث

0

) :

6-5

000

3

بن

و

و

ل

راع

ا

نهمآمة) عن فروة.نس يك المرادىقال لاا نزلقس_ماماا 'زل قالرج-ل بارسول اللهوماسيا

ا

ا

د ف
عالتعريبامن منهمسدةوتشاءم منهم

من 0 : 5 7أربعة
فاماالذين نشاءموافلخموجذاموغسانوعاملوةأ الذيننيامنوافالازدوالاشعريرن وجيروكندة
 9ع  2 0ومذحجوانمارفةالرجليارسولاللهوماانمار قالالذينمنهمخنعو بحي|ةأخترجالترمذىمعزياذة
الجا
سد

3 0
56
ف 5

0
ا
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واقلانهآلبحةدأىي دثلاحلةسءلنىغوحرداينبيةنواسوبقدأهرتوناابئنفمسسشرا
لتعالى جنتان)أىبسناانعن
( يعينوشمال)
أىعن ين الوادى وشمالهوقيل عن بينمنأتاءماوثماله وقيلكانطموا قدد أحاطتبهالإنتان(كلوا)

أى قي ل طمكلوا (مندنقر بم) أىمن ثمارالجنتين قي ك
لانتالرأمةتحملمكتلهاعلى رأسهاوفر
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أخصب البلاد تح جرالراأًةوعلى رأسه

المكتل ممايةساقط
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فيهمنالثروطييهاليس فيهابعوض ولاذ

رباءيموت قلهاطيبهوائها(فاعرضوا)عن  7

دعوةانبيائهمفكذ بوهم وةالوامانءرف للهعامنا نعمة وبعال
تب عليهمالسكرل.ماطةوأساط اللةعليهم الكبرذ»فنقبهمن أسذإه فغرلةهم

عندها

اتت) أى المطرالشديدازالعرم!سمالوادىأ رهوالجرذادجة |

(نائيل) ىأصوراك_باع والطيور ,ومرمواىوناهلممأسدين فىسف لكرسيهونسر بفونقهفاذ اأرادأن يصعدبسطالاسدانله

ذراعيهما واذافعدأظلهالنسران باجنحتهماوكان التصويرمباحاحرنئذ(وجفان )جعجفنة(كالجواب) جع جابيةوهىالدياض الكار

قبل كان.عدعلىالجفنةألفرج لكالجوانى فىالود_ل والوقفمكى و يعقوب وسهل وافق أبوتمروف الوصل الباقونبغيرياءاكتفاء

بالسكسمر:ة (وقدورراسيات) ' ثابتاتعلى الانانىلاتغزلعنهالغظمهاوقيل انهاباقية,امنوقاناطم (اعماوا 1لداو دشكرا)أىار.جواأهل
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والتكذب ونحوهاممايقبحى كلالشرائعق لبعماوالهأسديننحتالوسر نقوقدناذا اردان ||السك قاليدلاليد

ردب
| يذصع
اسطعلهيالواسمداانواذاجلس أظلهالى ا,نبنااجوصهامالوقهياللطواويس والعتيان | بين ب]دكئرود د (وقليل
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الات الفرجلا كاونم ||

رتوغيره بفتسحها

(وقدو
رراسياك) أىثابتات علىاثافهالانحرك ولاننزلع ناما كنهالعظمهن أوكانيصعداليهابالسلالم (الشكور)المتوفرعلىاداء

وكانتبالعين (اعملوا لداودشكرا) وأقىلنايا  1لداود اعماوابطاعةالنهتعالىشكرااعلىنعمهقيل || الشكر الباذلوسعهفيه
المرا
دمنآلداودنفسه وقبلداود وسلمان وأهل ته قالثابت|ابنانى كانداود نىاللعهليهااصلاة

والسلام قدجؤاساعاتالليل والنهارعلى أهلدفلنكن تأ ساعةمن ايل أونهارالاوانسانمن] لداود

نتىعمتى وهقولهتعالى (فاماقضينا
ً بلطاع
املٌ
رلعا
كلٌا
فاء,يصلى (وفليل منعبادىّاثسكور )أشقىلي
عليهااوت) أىعلى سامان قاالعلاماءكان سلمان يتحردللعبادةفى بيت المقد سس السنة والسنتين

قد شغل بدقليةولسانه

وجوارحهاعتقاداواعترافا
وكدحا وعنابنعباس
ركى التمغنهمن يشكر

'والشهر والشهر بنوأقلمنذلك وأ كثرفي_د خلفيهومعهطعامهوش رابهفد خإهالمرةافلتيىهماتوكان ||عأحلوىالةكلها وقيلمن
مااسمك فتقولكذا ||,شكرعل الشكروقيل
سبب ذلك أنمكانلاإصبسح بوالماوقد نبنتفىرابه ببيتاللقدس شجرةفطياسأ
اكانتلغرسأمى بهافغرست وان
وكذافيةوللاىفيئ خلقت فتقولكذاوكذا فيأمصبهاوتقطع ف ن

دن برى عزهعن الشكر

ذلك حتى ندتتالخخر و بةفقالطاما أنت قالتأناالحر وبةقالولاى شئ نتقالت

وحكى عن داود عليه

كانتادواءكتب

لزاب مب_ءدد لكقالساما نماكانانلةلبخر بهوأناج أنتالتى على وجي ك هلا  5وخراب بدت

السلاماندجزاساءاتالليل

|| ٠اللقدس نثزمعهاوغرسهاف حائطلهثمقالاللهمعمعلى الجنموت حتىتعلالانسأن ان لايعامونالغيب ||والنهارعلىأهلهفمنكن

ناتالا
وكانتلينتخبرالانس أنه يمعامونمنالغيبشيأوبعلمونمافىغد/مدل الحرابوقاميصلىعلىعادّه| ن|انى ساالعسةماع

متسكثاعلىءصاهفاتقائما وكانللحراحبكوع من بان دديهومنخلف»فكان المنيعملونتلكأ وانسان من' لداودقاتم
نحتباسه
نكولراو ا
الاعمالالشاقةالىكانوايعماون حيفاىةسلمانو ينظر وناليهو »سبو ن.نه
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(|| ٠على موتهالادابةالارض)

جفوىف الخحشب فذلك قولهتعالى (مادطمءلى مونهالادابةالارض) يعنى الارضة :أمكنلسأته) قال
مينع)امت
نباالمه
ععذا
مال
(ماخرتدينت امن اأونكانوا ايعامون الغيبمالبثوافى
الببخارى يعنىعصاه فا

أى الارضة وهى دوب -ة

يقال طاسرفة والارض

أهبهاأى يطردومنسانه بغير
سان
فعلهافاضيفتاليهيقالأرضت الخشبة أرضااذا أكلنهاالارضه (تأ كلمن أنه)والعصاتسمى ميسنأةل

 .همزمدفىوأبوجمرو (فاماخر)سقطسلهان (نبينتابن)عامتاللكلهمعامبايبنعادلنباسالامعسلىعامنهموضعفتهمل(وأكاننوا
يعامون .الغيبمالبثوا)بعدموتسلبان (ف العذاباللهين)ور وى أنداودعليه السلامأسسبناءبت المقدسفىموضع فستاط موسى

غموامنه
رليه
فمىع
ىهأينيء
ترب
حسأل
هنة
ممونمنرهس
عليهالسلامفساتقبل نأ يمهفوصىبهالسىلبانفاصيالشياطينباتمامهفلمايق

يدأسث
اةوءابن
نسن
ولتبطلدعواهمعل الغيبوكنام رسلهانثلاثاو سينسنةملكوهوانثلاثعشرةسنةفبق فىملكهأر بعبينس

فخيمه وهوأله يطعميالهمنيث
ةولا
مانفولون ؤداود فيواعليهففيضالل مالسكافىصورةاذىفسألمعلىعادثهفقالث الرمج_لل ل
المالفسألء:د ذلك ربهأن سسله

دفاقا فتقلق ولاغلاظا
فتقصم الحلق والسرد

ناسمجيالرسرولعدا(ووداوتأمهللاه)

(.)16

ماستغنى بهعن بستالمالفعامه صنعةالدروع (وقدرافلسر د)لاتجعل المسامير

الدرعولتاحعلالمساميردقاقافتفات ولاوتثلداتغلاظ انكس رالحاق وقايللسقردردفاًىاجعإهعلى
القصد ؤقردالحاجة (واعبلواصالحا)ير بدداو دوا له(انىاتعماو ن بصبر)وقولهتعالى (والانالر ع(
أوىسخر السلمان الريجم (وغّدهاشهر ورواحهاشهر) معناهان مسيرغد وّ:لك الرعالم خرةله مسيرة

نت تسير بهفىوكالبحودممسيرةشهر ينقبلكانيغدوهن دمشق
كةاشه
فسير
رحهام
(صاحا) خالصا يصللحلقبول شهر ومسيرر وا
فيقيلباصطخر و بنهمامسيرة شهرثميروحمناصطخرفيبيتبكابل و ينهمامسيرةشهرلارااكلبمسرع
هل
أماس
لن !ا
الهعي
قأ بذنا
نمد (وأسائالهءين القطر) أى
قب
رعثى
(انىماتعملون صير) وقيلانهكان يتغدى بالرىو يت
مان
لأذا
سق ل
لنو
هالع
لرض
التفسيرأجر بت إدين النحاسثلاثةأيامبليالي عهكرنىالماءوكانبال بأ
الرج)أى وسخرناللمان

فأجازيكعليه (ولسلمان
الريجم وهىالصماورقع

الر#أبو بكر وجاد

والفضل أىلسلمان الرج
مدسخرة (غد وهاشهر

ورواحهاشهر ) جبرها

ربدقال/بن عباس تعر
الصاسكما لانلداودالحديد زد نالحن من يعمبلينيديهبلانر به)أىبام

مَرْغْ)أىيعدل (منهم) من
اللاهين لسلمان عليهالصلاةوالسلام وميهم بطاعتهفيايأمسهمبه(ونب

ذزول
ها
ومن عذاب الس)قبل
ملبان
الجن( من أسن)أى اذى أسنادبدمنطا س

افلدئناياوذلكان النهتعالىوكلبهملكابيد سوط من ناريفنزمانهغسمءن طاعةسلهان ضر به بذاك
الوط ضر بةأحوقته (يعماونلهمايشاءمن محار ب

أى مساجد وقيلهى الابنيةاارتفعةوالقصور

لكاةوالسلام
|داسوصذل
هلمق
يبتا
لاله
علو
داع.
وم
اان
دلوك
نتذا
ألاب
صونةءن ا
امر
|لش
يلجفالةس ا
وا

بالغداةمسيرةشهر وجربها ابتدأهو رفعه قامةرجل فأوحى اللاهليهمأقض ذلكعلىبدك واعكن ابنلك أملكهبعدك اسمه سلمان
بالعشى كذ لك وكانيغدو
ابم بيت
هح
اسلام
أقضى !امهعلىيدفباهما نوفدا واعدلليسهلام واستتخافسلمان عليهلصلاة وال
من دمشق فيقيل باصطخر
فارس و بسهمامسيرةشهر

المقدس مع ان والشياطين وق.معايهم الاعمالو.خصكل طائفة بعملفاراسللحن والشياطين فى
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فلهالحام لو ستدى”
و نو باللهومعنىالشهورة

وقتيفلسيفراىلآبة أقوالأ ن وهروان اللهنءالىامنالسموات والارض والجبالعلىكلثئوامن ليعذب التهحاملالامانة
آدموأولاده علىثئ فالامانةفى -نالاجرام العظام هىاحضو ع والطاعة للاخلقن له وقولهفابين أن
بحامالنهاامأىأادنينةوليحن فيها وأماالامانةفى<ق نىآدم فهى ماذ كرمن الطاغة والقيامبالفرائض و ينوب على غيرهمن م
ف نيأىها وعلىهذا القولحي عن المسن انهقالالانسانهوالكافروالمنافق
نانسا
ااال
خجله
وقوله و
جلاالامانة وخانافيهاوااقولالاؤلهوقول! و !هسوافالاول

لى
عائ
>_ملها لانه اذ

الوا كان نوعامنعذاب
ىها
الغادر واللعاقبة جأل

فامانة (ق)عن حذيفة بنالءان قال د ثنارسوالالنهصبى اللةعليه وسلحمديثان قدرايت
ملإفصل) ال

الانسان فا لالامالى

وعاموامن السنة نمحدثناعنرفعالامانةفقايلنااملرجلالنوم فةتقبض الامانةمن قلبفهيظلاثرهامثل

تعذيب الاشقياء وقبول
نو بةالسعداء (دكانالله

أهحمداو اناأ تتظرالآخر حدثناان الامانةنزت ف جذ رقاوب الرجال نثزلمالقرآنفعاموامنالقرآن
الوكتم ينامالارلجنلومة فتتفبضالامانةمنقلبهفيظ ل أثرهامئل الج ل كم ردحرجته علىرجاك فنفط
اشر <هاءلىر -إوكيصيح النائن ايعوزلانكاد حديؤدى

الل
فتراهمنتيرا

الامانة <تى.يقالان فى نى فلان رج( اميناحتى يتاللا رجلماأجلدهما ظرفهماأعةإهومافى قلبهمثقال

غفورا)للتائبين (رحها)
بعبادهالموؤّمنين واللةالوفق

للصواب
اى
معل
زقدأ
ن ول
امن
امنيردل
حبة
نااليووممافأابالكىنأت.لدابكابياعيتعلاأملناكنفالنانماساومفاللاينرادنقهوعللهىئدزليتناهولالمأاننكةاىن الإسورةسبأمكيةوهى
نصصرانياأو يهودباابردنهسّعالعىيه وأم
دظمن أثر
لغا
حاجل
له و
ااون
جذ رفاوب الرججذارلالشيء دلهوأالوكت الاث رالسيركالنقطةف الشيعمنغير

العمل وقبل انماهوالنقطاتف امادوقدفسرهالحديث وامنتبرالمنتفخ وليسفيهئئ (خ) عنأنى
وثم خاءاعرانى 7
قحد
لسب
امجا
هر برة قالبيه ارسول الله ب اللهعليهوس لفى

ةةعصلبيهءوس يح ث فقالبعض القومسمعماقالفكرهعماقالوقالبعضهملميسمع
راولل اللل
اذاقضى حد يثهقالأإن السائلعن الساعة قالهااًنابارسولالنه قذاضليعتالامانةفاتتظرا 0

عصلليه
ةلنى
لا
لقال
اقال
كيف اضاعتهايارسول الله قالاذا وسدالام الىغيرأهرلهافلتانسظاعة وعنه

بوداودوالترمذى وقالحديث حسن غر يب

أربعوسو نآبة)

سم اللهالرجن الرحيم)د

(الجد)اناجر عل
سهه
فدب
اج
المعهودفهو ن

مود وانأجرىعلى

الاستغراق فله لكل

الحامد الاستحقاق (لله)

.سنرجها
وسل أ الامانةامناتَمَنكولان مى خانك أ
بمنافقين والمنافقاتوالمشسركين والمشسركات)أى بماخانوا الامانةونقضوا العهد بلام القليك لانهخالق
فقولتعالى (اللينعةذال
ناطق الجدأص لافكان

(و.يتوباللهعلىاومنين والمؤمنات) أىمهديهم ويرجهم بماأدوامن الامانة وقيلع رضنا الامانة
ليظهرنفاق المنافقوشرك المشرك فيعذمهماالله و يظهرايمانالمؤمن فرتوب عليهأى يعودعليهالرجة
والمغفرةان حصلمن تهقصبرىبعضالطاعات(وكانالنّهغفور,ارحها) وال أع عرمادهأسرواركتابه
عار بعوجسونابةوماقا نةُوئلاث وثلانونكامة م وألفوجسما واثناءشرحرفا
7

-

.

جلك

3

رةس العاعني

ملسم النهالرحن الرحيم)

هْقوانوجل (الجدنلهالذى لاما السمواتومافىالارض) معناهانكل نعمةمن اللهفبوا+قيقبان
مدو شى عليهمنأجلهاولاقالالجدلنه وص ملكه ؤقالالذىلهمافى السموات وما الارض؟ ئى

فدار ب نكلهامنهفكماانهالمحموعدلى نيم
ملكاوخلقا( .ولهالمدفالآحزة)أىكاهولهفالدنيالان النفاعل
ادلأجهلنة كاو رديلهمونالتسبيح والجد
رفةهو ج
آجد
للال
اقي
الدنيافهو الحمودعلىنمالآخرةة و
سس
د
ذ2آ0011
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و

التتكليف وانماحمد أهل الجنةسرورابالنعيم وتلذذايانالوامن الاجر
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و

و جوجد عل

علكه مااللجكدالتحميد

هل (االذىاهمافى السموات
وقه-را فكانحقيقابإن
جد
لا(
ار
هوجه
لرا
ومدس
بح
افلآخر):.كاهولهفالدنيا
اذالم ف الدارإنمن

المولى غيرأن الجدهنا
واجب لأنالدنيا دار
تكليف وم لالعسدم

زن
اسخ
لن
لبعض
* قولهوثلاث وثلاثون كاذاب

ثلاث وثمانونوع ااصوابمنذلكعندالعليمالحبيراه
بوف
يلاث
طنث
خيدو
لضها
اىبع
ف

علىسدبدالان جوابالام قوله (أيسعلحملاكلكم) يطقبالءانك أويوف لصا العمل (ويغفرل5ذنو بم)أىبمحها
ي؟ياومن
لات
عحسن
ةبل
بتق
اةمن
االثطلب
اوغلابة
وماه
ا ك
طلك
عمذ
أفعل
والمعنى راقبوا النففىحفظ ألسنتك وتسديدقولك فانم ان
تىاقلاامء
اعل
مغفرةسيا نكم وتكفيرهارهذهالآبقمةررة للتقىبلهابنيتتلكعلىالنبىمابؤْذى رسوالننتهصلى النهعليهوسلوبهذم
الله فىحفظلأسان ليترادف علبهسم النهىوالامسمعانباعالنهى مايتضمن الوعيد منقصةموسى عليهالسلاموانباعالامالوعدالبليغ
فيقوى الصارفعن الاذى والداعىالىتركهولماعاق بالطاعة الفوزالعظيمبقوله ومن يطمالنةورسولمفقد فازفوزاعظيما)أنبعهقوله(اءا
عرضنا الامانةعلى السمواتوالارض )(8١8
للؤمانه وحتمل طاأىلا
يؤدمها الىصاحهاحتى

زول عن ذمتهاذ الامانة

كانهارا كبة للسؤتمن
علهاوهوحاملها

وطذا

يقال ركتهالد بونوك
عله حق فاذا أداهالمتبق

يعنى ان هن الاجرامالعظام

الله| قبادمثلها وهوما

تيولهمعزوجل ( (وانياعترضرنالمالكاوةماناتةعيلتىومومانالطعلالاوررسوضة |
سباسنياتف
سبنع
(إمساحالكي) قلا
فقدفازفوزاعظها) أظىفر بإخيرالعظيم ف
والجبال) الابةقال| بن عباس أرادبالامانة الطاعة والفرائضالتى فرضهاللةعلىعماده عرضها على
السمواتوا الارض والجبالعلىأنهامذا أدوهاأناهم وانضيعوهاعذبهم وقالابن مسعودالامانةأداء

ث وقضاءالدبن والعدلف املكالوالميزاني
الصلواتوايتاءالزكاة وصومر وال 51
وأشدمن هذ اكللوهدائع وقيلججيمعأأمىوابهونهواعنه وقيلهى الصوم وغسل الجنابوةمانخئى من
الشراء وقالعبداللهبنمروا

1

ا

فالفرج| مانةوالاذن أمانةوالعين أمانة واليدأمانةو لارجل أمانةولاابانلملناأمانةلهوفروا يعن ابن

عباس هىأمانات الناس والوفاءبالعهودعفلقىكل مؤمنألنايغش مؤ.ساولاساط قفي لاق

0

وكليارفع رضالنهتعالى هذ«الأمانةعلى أعيانالسموات والارض والجبالواهقذول جاعةمن التابعين '
وأ كثرالاف فقالطن أنحملن هذهالامانةبافيهاقلن ومافيهاقالان أحسنتن جوزيقن وانعصيتن

عوقبقن فلنلاياربنحنمسخراتلامىك لاذرب ثدواباولاعةاباوقان ذلكخوفاوخشية وتعظمالدبنالنه
تعالىأنلاي وموابهالامعصية ولامخالفةلامسهوكانالعرعضليهنتخبيرالاالزامأولوألزمهن تلنعن من

بتأى من الجادات
وأطاعت له الطاعةالتى
عأه العمركب النلةتءالى فيين
ظلهاوالاداتكلهاخاضعة للهعزو,جل مطيعةلامى«ساجد لقالب ض
ج
فليق بهاحيث من على
العقلوالفهم حينعرض عايهن الامانةحتى عقلن الخطاب وأجبناأجين وقيلالمرادمن العرض على

مششته

واراديه احادا

وتكو يناونسوبةعلى
هتيخآتلفةوأشكال

متنوعةكافال امستوى
الىسماءوهىد خان فقال

طهاوللارض اتتياطوعا أو
كرها قانلنشااأطائعين
وأخبرأنامس والقمر

نيانهاوالقول الاول أصح وهوةولالعاماء
السمواتوالارض هوالعرض عل أىهلهامنال لاتكتدوأع
(فابينأنبحمانباداًأشفقن منْها)أى خفن من الامانةأنلايؤد:نهافيلحقهن العقاب (وجلهاالانسان)
نكخنها
لت
افعرضتالامانةعلىالسواتوالارضوالجبالفرٍتطقهافه أ
يعنىاد قااللقزعوج ل لآدم

مافيهاةاليارب ومافبهاقالان أحسنتجوز واوا توفت

مس

0
نيا ايديللبصرك ععهابافاذاخث
00

آدمفقابلينأذى وعاتق

ا

خعليهجيانه

أن خرجمنالجةنالامقدارمابين الظرهوالعصر وقيلان ماكتف

الانسان جلهبلغ 0عظمهو نفل م _إهأ:نةفررضعلى عظمماخلق اننهتعالىمنالاجرام وقواهوأشدءأن
0
 0يستقلبه فأنىجلهوأشفق منهوجلءالانسانعلىضعفهوضعف قوته

ان

وهذامعنى 7
ريدو
0
“قوله (فابينأن يحمانها) أىأبين اميانةفواوانلابؤ,دنها(وأشفقنمعها)وخفن من الحيانة ذيها(وجلهاالانسان) أىخانفيهاوأبىأن 1
لايؤدمها (اندكانظاومال)سكونهاركالادءالامانة(جهولا) لاخطانهمإيسعد مم تعمكنهمنه
وه د
واؤهاقال الزجاج الكافروالمنافق جلا

فلايقالكان ظاوماجهولا وقيلمعنىالآبةانما كتغمالانسان يلمنعتلمياية :
الامانة خأانىاولويطيعاومناألاطنابعيماءنوالمؤمنإن
عرض عل أىعظمماخلقالنهمانلاجراموأفواهفانى ج ل وهأشفق مئهوجاالانسانعلىضعفهانهكان
ظلوماجهولااحلياثمجاللةتم -

مبها برضضممناهانمهنفاينهاونحوهذ امنالكلمكيرف
اللاعنرب و مااق
جرآنالعىأساليهم مذ
ناق
لولطق لاتيم5

وجوههم فيالذار )تصرافلفجهاتكترى البضعةندورف القدراذاغات وخصصت الوجوهلان الوجها كرم.موضععاللىانسانمن
جسدهأو يكونالوجهعبارةعن ا+لة(يقولو ن )حال(باليننااًطعناالتهرأطعناالرسولا) فنتتخلصمنهذاالعذابفتمنواسين لانفعهم

العنى (وقالوار بنااناأطعناسادتنا)جع سيدساداتناشاىوسهلو يعقوب

جع

لل هو(

اع والمرادرؤساءالكفرةالذبن

د رمأل (خرردااتشاسا |عاسو
رتقي
ب,وفر
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اقل الدنيا(وفالوار ا
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رايا
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وقدرقالابن عباسكان حظياعند التهلايأتل ايلل
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وأضله اياهوزباةدالالفى

| .للك
فت
خ سر
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#ببامقبولا واختلفوافما أوذى نه«وسى فروى أبوهربرةأن رسولالله صل اللهعليهوسل قالكانت بنو فواصل الآىكقواق

اسرائيليغتسلونعراة.نظر باعضلهىمسوأة بعضوكانموسوىعحلديهاهلسقلاقمياغتلسولاواتةها أالشعر وفايدهاالوقف
بمنعمو ىس أن يغنسلمعناالاأنهآدرقالفذهب مىةيغةسل فوضعنو يعلىحرففرا لخربثوبهقال مح والدلالة علىانالكلام

مومىبائرهبقول نوبىح رتثُوبىخرتحتىنظرت بنواسرائيل الىسوأةمومى فقالواوااتماموسى منباسأ قداتفطع تانمابسد,

فقام الخرحتى نظراليهقالفا<ذثو بهفطفق بالرضر باقالأبوهر يرةواللةانباخ رندباستةأوس.عةمن
صرب موه ىا رأخرجه إل,خارى ومسل وللببخارى

ا

أنف(ر ,نا  1نمسم

ضعفين من العذاب)

0

.رجلاحيياستيرالايرى شئ مهناجسشدتحياء منهفاذاهمنآذاهمن بنىاسرائيلفقالواماايستترهذ! ||للضلال والاضلال (والعنوم
السترالاءن عيب >لدهامابوامارأصدرةواما آفةواناللهأرادأن ,بره اقالوالمونسفىلابوما وحده ||لكعنيايرا ) بالباععاصم
ل لخراتدلظينارتخ تر اماردلامتخاوان الجرعدابشويدظاغذمومالسا

ليدل

0

وطلب ار وجعل بقولثوفىج رثوبى خجرحتى اتتهىالمىلامنبانسىرائيل ورأوهعر بانلأحسن ||وأعظمه وغيرهالثاء
ماخاقاللهوبرأه ا بقولوناولقخامرفا<ذ نوبهفلسه' وبطاقلرضر بابعصادفوالته| نبا رلنديامن | تسكثيرا لاء_داد اللعائئ
أثرااضرب ثلان أاوأر بعاأوةافذ لكقولهتهالىياأمهاالذ .نآمنوالانكونوا كالذيندوموسى فبرأهالته ||وئزلف شأنز بدوز ينب
مماقالوا وكانعنداللهوجبهاالادر5 :عظم الخصية لنفخة يهاوقوألهؤمحأى أسرع وقولهثو فىحراأىئدع

ومأسمع فيهمنؤالةدعض

ثبوافحىجرقولهوطفق أى جه ليضرب ار وقولهندباهو بفتحالنونوالدالوهوالاصحوأصلدأتر ||الناس (يأيهاالذينآمنوا
لىابة ||لانكونواكالذبن)د وموسمى
نوقىيلا ف
عال
ملد
لهضر بباح روا نحد نونيةواون بانبدسكون ا
اشب
هد ف
بلجل
اناير تفع عن ا
على

نشيراء لنةممافالوا) 0

تانق ف رعفوا نهليقلهفيأرهأاللهمناقالوا وقيلان قارو ناستأجر بغبالتقذ ف موسى بنفس_-هاعلى

1

ه
اتىبمي
وكةح
هم النهتعالىاملذاُ
انأذاه م اناده اماتهرون فىالنيهاد وع اعلىمومىأنهقة إف

عالولهدنقاللا كانبوم
رأساملا فعصمهااللةو براموسى منذلك وأهلاك قارون © عن معسبد

عادر و1

كان فالمراد البراءةعسن

حنين] تررسول اللهصبىاللعليهوسلناسافىالفسمة فاعطى الاقرع نحابس ماةمن الابل وأعطى
مضمو نالقولومؤداءوهو
لشن ادام وأعطىانونأششراف العربوا بر فت م فدهالاجرسلوانةا هزيم الامرليتوراداق
كتهباغدليبامواآر دمهاوجهالله وات ل نرسوا تفل استعلييرسللاه  0نه للد عوك

١الالشعارو جهنستىكانكاتصرف تقالخن يه دل|ذالإيع لالتهورسولهتمقاليرحمالنتموسى ف ||المومسةالىأرادحاقايون

أوذىبا كن هافذصبرالصرف بكسيراالصاد صبغأحجرببصهباغلاديم هُ قولهتءالى (يأهالنبين علفذقبنفنهاأواتهامهم

منوا انوا اللهوقولواقولاسد

يدا)قالابن عباسصواباوقيلعد لاوقيلصدقاوقيلهوقوللاالهالاالله

ازن) نل-ك )( ( "6غ

للمقغ خ رون امل

ارأنبيناعليهالسلام بقولهماكان
هل لامكب
برهمببراءموسى علي ا
ا
فخ
تعالى

ا" باحدمنْ رجال؟ (وكانعند اللهوجها) ذاجاهومئزلة مستجاب الدعوةوقراًان مسعود والامش وكانعبدانهوجبها(ياجأاالدين

آمنوا اتقوا اللةوقولواقولاسد يد)صدقاوصواباأوقاصدا االلىحق وال.دادالقصد إلىالمقوالقولبااعدلوالمرادنهبوم جماخاذوافيهمن
حديثاز يذب منغبرةصد وعدل فىالقولوالبعث علىأن إساددواقوطمىكلبابلانحفظاللسان وسد ادالقول رس كلخيرولائقف

واملنتبعيض أىثرحبعضجلبابهاوفضإهعلى وجههاتنقنع حتىتفيزمن الامةأوالمرادأنيتجابين ببعض ماطنمنالجلايب وأن
لاتسكونالمرأًةمتبذ لةفىدرع وما ركالامة وطاجابابان فصاع داف

ناء ىأل الاسلامعلى هجيراهعنفىالجاهليه
بتهااوذللكناس

متبذلات نبرزالمراتف درع وجارلافضل بيناهرةوالامةوكان الفتيانبتعرضون اذاخ رجنبالللاقضاءحوائهن فىالنخيل والغيطان

اء بالمسلا<فوس_ترالرؤس والوجوه فلايطمع فيين
انمزى
لنع
الإماءور يمانعرضوالاحرة لحسبانالامةفامي نأنحخالفن بزامو
طامعوذلكقوله(ذلكأدى أنيعرفن فلايؤذين) أىأ وى و أجدربانبعرفن فلابتعرض طن (وكاناللهغفورا) لماسلفمنهن من
الشفريطا(رحبا) عادو ادا لايم0

مض )لجوروه00
نوالذنفىقاو بهم

ل رفهذااذاأشرءه عوصرع
قا أ
وبوعلهم كيت ركيتيكسرونبذك قاوبللؤمنين؛

ل

رات لا

0

للرنجبفغنرةنونهكىشلااجبزبوهزااه(زنلمنغ)ر .ل ( )7710الت0أمرنكبفتالمأوان_انك عليه(مملابجاورونك فيهاا)لفدنةقرهوعطف :على

000

دليعألمهن
بلاعيناواح ة
يد ا
سساءامؤمنين أن يغطينرؤسهنووجوههن بالجلا
وغبردقال! بنعباس! م ن

القسم 0

00

/تهوا
قفولك لأن ي

اك مك :الملا

حرائروهوقولهتعا ى(ذلكأ د ىأنيعرفن فلايؤذين) أىلاينعرض طن (وكاناللهغفورارحما) أى
لماسلفمنهن قال نس مي ت لعهر بن الخطا ب جار بةمتنقبةفعلاهابالدرة وقاليإلكاع أتنشبوينبالحراثر

والقليلالعقلمثلقولك ياخسيس
 2ره ٠ > ” ]| ألكفىاللقنةاعتلكقاعاللن يستحقر بهمثلالعبدوالامةواخامل
شن 3ات
وه قولهتعالى (لأنلينتهالمنافقون) أىعن نفاقهم (والذينفىقاوبهمميض) أفىور وهمالزناة
 1ااذاخرشيك
وري  0000 11و
احج
.

٠.

63

1

.

5

3

حاله عن حااللمعطوف
43

9

ون لمئنك
رن كبهم
حبون نتشيع افاحشةفالقننواوتفثوالاخبار(لنغرينك بهم) أى لنحش

2

قليسلا واللمعينىنلأتنه

امقليلا أىحتى +رجواءماوقيل
لال
بننونةكاف
عليهم (ملاتجاورونك فيهاالاقليلا) أىلايسا ك

المنافقونعن عصد ادتنوم

و1كيدهم والف :سقة عن

لنساطنك عليهمحتىتفتاهموتحلىمنهمالمدبنة (إملءونين) أىمطرودين (أيغائقفوا) أى وجدوا أو
أدركوا 0أخذواوقةاواتقتيلا) أى الك فيومهذاعلى الامىبه(سبنةالله)أى كسنةالل(هف الذبنخلوا

خورهم والمرجفون > ||من قبل) فأالىمنافةين والذينفعاوامثلمافعلهؤلباقءأنلنواحيثثقفوا(إوانتالجندلةسنبةديلا)

 0وا عباراسر ف قولهعزوجل (يسملكالناسعن الساعة) قي الن امنشركاكنيوايسثئاون رسولالنةصلى النهعليهوس
0
0

عن وقت قيامالساعةاستمجالا علىسبل اطزءوكان اابهوديسألونهعن الساعةامتّحانالان النهتعالىعمى
ثم

ا 055

علوفتهافىالتوراةفامانةتمالى :ديمس التمعليءوس أنيم بقواه(فلاعناعلةهاعتداقه |١|
عابهم

انانلهتعالىقداستار سرعم اع ارلا (ومابدريك) أى أى شيع يعامك أمىيالساعةومتى

نكر ك فنهاالازمانا يحكون قيامها (اعلالساعة تكونقر يبا) أى انهافرببةالوقوع وفيهنهديدلامسهلينواسكات
قليلا 0-5

للمتحنين (اناننهلعن الكافر بنوأعدطمسعيراخالدين ؤيهاابد الا دون ولياولا نضيراومتقلب ||

االأىلايجاورونك
فسمى ذلك اغراءوهوااتحر يش على سسلاخماز (ملعونين) نصبعلاىلشتمأوح

وجوههم

الاملعونين فالاستئناءد خل على الظرف والخمالمعا كامس ولاينتصب عن أخذ والانما بعدحروف الشسرط ابعلفيافبه(اأغاتقفوا).

وجد و (اأخن واوقتلوانةتيلا)والنشديديد لعلىالتكثير(إسناةللّه)فى موضعمص -د رم كد أى سوالنهف الذينينافقون الانبياءأن 

نبهدلستته بليحر مهاتجرىواحدا فاىلام
يقتلوا أغماوجدوا (فالذين خلوا) مضوا (منقبلوانتحدلسنةالنهتبديلا) أاىلناي

بيل اطزء
امعةاس هالاعسلى
سيا
(يسئلك الناسعنالساعة) اكلامنشسركون بسألو نرسولالنهصلى النهعليهوسل عانولقتق
دس أثرالتهبهمبين لرسولها1 :
اللتهعالىعمىوفتهافىالتوواةوف كل كتابفام رسولهبان جييهمبإنهعل ق ا
والبهود سألونهامّحانالان

قريبة الوفوع تهد بداللم ّككلين واسكاتاللممتحنين بقوله(نمقالع!امهاءندالنهومايدر ايلكلسعالعةنكونقر يبا)
قر يبأاولانالساعةف معنى الزمان (اناننهلعن الكافر بن وأعد همسعيرا) ناراشدمدةالاتقاد(خالدين فيهاأبذا)هذابردمذ ب

وكرذاسم الللهلنشمريأوفعبر بإيذاءالله

()611

اة واحدة
للى
واحدة صلىاللهعليهبهعاشسراعن أنس أن رسولاالللهصهلعىليهوسلم قالمن صصلىع
صلى اللعليهبهاءشرا وحطت عنهعشم رخطيا"ت ورفعتلهعشسردرجا تأ نرهجالترمذى ولهعن أبى

سأونل التةصلىاللهعايهءوسلم جاءذات بوومالبشر فاوىجنهها فاقثلترى البشرف وجهك قال
رحة
طل
احصدليتعليه عشراولايسم53
أفناقنىاالملبكاتمدانر بك يقولمابرضيكلا أينصهلى عاليلكأ
احدالاساستعليهعشرا أولهعنامبسنعود قالقالرسولاننهصلى اللهعايه وسلاللنهملائكةسياحان
فاىلارض يبلغوق عن أمتىالسلام » عابننم .سعوأدنرسولالنةسلىانعل ويسرقالانأوىالناس

فىبوم القيامةأ! كثرهعلىصلاةاًخرجهالترمذى وفال<ديث حسن غر دبولهعن على بن!أفطالب
| قالقالرسولاللهدلى اتعليهوسلالبخيلالذىذكرتعندهقميصلعلىأست <وه.الترمذدى و #الحدات

ورسوله عن لفمعالا

برضى بهالله ورسوله

كالكفر وانكارالنبوَة
ازا وا اجع لمحازا

فهما وحقيقة الابذاء
تصوّرفرسولاللهلثلا

جتمع الجازوالحقيقةفي
لفظ واحد (لعنهماللةفى

حسن غر ب صتبيح#عنألىهر برةقالةالرسولالنةصلى النهعليهوسلٍمن سرأن يكال ,كالالاوق

الدنيا والآخترة) طردهم

ببته

اللهعن رحتهفى الداربن

اذاصلى عليناأهلالببتفايقلاللهمصلعلىمد النىالاى  0واجهأمهات

المؤمنينوذر ينه وأهل

كاصليتع ل ابراهيمانك جيدمجيداًحرجه!أبوداود هُ قولهعزوجل (انالذين يؤذوناللهورسوله

(وأعدطم عذابإمهينا)ق

نهمالالدئةنفىياوا الآخرةوأأعدطمعذ ابامهينا) قالابنعباسه! .امهودوالنصارى والمشسركونفاماالهود

الآخر:ة (والذين يؤذون

فقالواعز برابن اللهوميغداالوللهةوقالواان اللهفقيرونحن أغنياء وأاملانصار ى فقالواالمسيح ابناللهثوالك

المؤمنينوالمؤمنات بغير

ثلانةوأماالمشسركوفنقالواالملاسكة بناتاللوهالاصنام شركاؤه (خ) عأنفىهر يرةقالقالرسولالله
اك

وشزخولاسعزوجل كذبىابندم وليكن لهذلك وشتمنى وليكنلهذلك فاماتكدببه

ماا كتسبوا) أطلق ايذاء
الله ورسوله وقيكدابذاء

ماؤمنين والمؤمنات لان
ذاك يكونغيرسق أبدا
وأما هذافنه<ق كالحد

افيقاوىله انيعيدنى كابد فى ولاسأواّلماق بأهون علىمناعادنه وأماشمّهاياى فقولهاالتلهنولدا
وأناالاحدااصمدالذى ردول بواد ولويكن لهكفوا أ-د (إق) عن أفىهريرةعنالنى صل اللهعليه
هلاليرلمعنى هذا الحديث
وسلقالقالاللهع وجل بوذنانبدم ايلسدبهروأناالدهر بويداىألقنابا
الية
وجاه
مفال
أنهكانمنعادةالعرب
نره باطلقيل
األنبدذه رو يسبوهعندالنوازللاعتقادهم ناالذىيصييهم من واولتعمز ي
أفعالالدهرفقالاللهتعا ىاناالدهرأىأ ناالذىحل بهم النوازلوأنافاعل ذلكالذىتنسبوناهاللدىهرق ززلتفىناسمن المنافقين
لعنيىؤذون اللبهلح ودن ف أىسمانموصفانه وقيل همحابالتصابور ©
تمكوقيم

عن أنىهريرة

بؤُّذون عليارضىاللةعنه

سهل يفول قالاللهعءزوجل ومن أظلممن ذهب اق ككل فليخلقواذرة
واىلل
مىصل
يلن
لت ا
عسمع
فال

ويسمعونه وقيل فزناة

سلانه عليءوسكز وال

كانوايتبعونالنساءوهن

قالاللهتعالىمن؟ ذىلى وليافقد؟ ذ:ته»بالحرب وقالنعالىمن أهانل وليافةدبار زنىإنحاربة ومعنى

كارهات وعن الفضيل

أوليخلةواحبة أوشعيرةوقيل بوذن اللهأىيؤذو نأولياءالله8ل

الاذى هوخالفةأمى النهنعالىوار:مكعاابصيهذ كرذ اك علىمايتعارفهالناس باينلهثملهاتنعالىمنزه

لاحل لك أنتؤذكىليا

عن أنيلحقهأذى منأحد وأماابذاءالرسول فقالابنعباسهو انوشجوجههوكسرتر باعيته وقيل

أوخازبرابغير<ق فكيف

ساحرشاعرمعل جنون (والذين يدونالؤمنين والمؤمناتبغيرماا كتسبوا) أىمنغينرمأاو
مأأوجأذباهم وقيلبقعون فيهمو برمونهمبغيرجوم (فقداحتماوابهتاناوائمامبينا) قيلانهائزاتف
بأنىطالبكانوايؤذونهو يسمعونه وقيل نزلشتأفىنعائشة وقيلنزاللتزفناةالذبن كانوا
على ن

(بمنانا)كذإعظهاإوائها

ابذاء المؤمنينواللؤمنات
(فقد احتماوا) تملوا

تحهن فيتبعونالمرأة فانسكتت تبعوها
اضاء
وللق
حللي
يعشونفطرقالمدينة يتبعوانلنساءاذابرزن ,ا

مبينا)ظاهرا (يلأبهاالنى

وانزجرتهم اننهواءنهاول يكونوايطلبونالاالاماءولكن كا ونالابعرفون الحرةمن الامةلانزى الكل
كانواحد!كُرجالمرةوالامةفى درعو.جار فشكوا ذلكالى أزواجهن فذ كر واذلكارسولاللهصلى

قل لازواجك وبنانك
ونساءالمؤنين بدنين

عليه وسلفتزلتوالذبنبؤاذلومنؤمنين والمؤامنلاآتبةلم نهىحرا ثرأنيتشبون بإلاماءفقالتعالى عجلب-بنلامينبون)

اااا
لأبه
(يإ
زنىوةالجك و بونناسناكءالمؤمنينيد نين) أىبرخينويغطين (عجابلينا مينبين) الجلباب مياستراسكلمثل
جع لبابوهواملاءةالنىتسمل

به المرأةفوقالدرعوالجاروقيل هواالحفةوكلمايستتربهمن كساء

الملحذ_» عن المبردومعق

هراويوغطجينوههر :وأعطافهر :يقال اذازال لومعم وحهالمر أةاذن ثوبكعلى وجهك
ممه
بدنانعليهر مومجلاببهر:برخينها عا

(انثبد واشياً)من ابذاءالنىصلاىلثمعليهوس ومننسكاحهن (أونحفوء)فى نفك منذلك(فاناللكهانبكلش عئلما)فيعافبيم .
زبل (الاجناحعلبون ىب]هن ول .ا
بلهاوئزت 1بةالجاب قالاآبلاءوالابناء وايلااقاررسبول اولتلهحأن أيضانكلمن من ورفاءنجا
أبنائهنولااخوانهن ولاأاخبنوااءمهن ولابن,اأءأخواتهن ولانسائهن)أى نساءالمؤمنا ت(ولاماملك تأيمانهن) أىلاأتم عليون فان
لاحتحان منهؤلاءولبذكزالم
أبراهيم واسمعي لواسحق

واسمعبيل -- 1

)(١16

مساو

سا

و«الخاللاتهفاخر يانجرى الوالدينوقدجاءتتسميةال |مباقالادنتهعالىوالهآباك
سس

وسس

اما

ا

قابنلهاكثالاننبنسككلممبيئععلهدم(اا)أنىنببدعولاسشيرأو)عألىامنينتأممنسزناسكتفاحم نهنأعضلمىرأانسكناتحكع(اأوتخفوه)أىفىصدورك(فان |

4

ئ» بعدرسول اللهصل الله

9
 0عليهوسلوققايللرجل»ن الصحابةمابالنائمنع منالدخولعلىبناتأعمامنافنزات هذهالآبةولائزات
لللهنكلمهن منوراءجاب فائزل
جااب قاالآلباءوالابناءوالاقار ب رسولالنهونحن أيضايارسو ا
 ( -3 2لبة
من 25-5
اتهن)أى
اللهعزوجل (لاجناحعايون فبىا]مهن وبلنامهن ولااخوانهن ولابأبنناء
ااخءواأنهن
خ وولا
كجاينمدقيل(واتفينالنّ)فهااال ل ااتمامععاايوبني فىتترركك اط تناباب ع عدننههولدادالااسانفاف ممنارلاتاررنبا(واولاثنات»مهن قل)قيلراردادلاا ا

أمسنن به املناحتجاب
وأئزلفيسه الوىمن
0

بلي»وسلم لوهقوعام افلىمسامات
لحاتيىجوزلا-كابيات الدخول علىأزروساجولالانلهضلهع
والكابيات وانمافال ولانسائهن لانهنمن أجناسهن (ولاماملكت أبمانهن)اختلفوافان عبدالمرأة
هليكو نح رماها أملافقالقوم بلى,يحكون حرمالقؤلهتعالى ولاماملكت أيمانهن وقالقومالعبد
كالاجانب والمرادمن الآبةالاماءدون العبيد (واتقينالله)أىأنيرا١ كن أحدغبرهؤلاء(انالله كان

دمع نوراب ما أعلىكلنئ) أىء ن عما اللعباد(شهيدا)فقواهعزوجل(انالنهوملانكتهيصلونعلالنى)ةالابن|

خبيك 2

0

القاو1

0

عباس أرادان اللبهرحمالنبىوالملائكةيد عونلهوعنه ايضايصلون تركون وقيلالهلاةمن اللهالرجة

(هاالذين آمنوا |
لدانكةالدعاء أي
معن
ةؤها علليه
صةالللهاننا
تغفهارفوصلا
كاست
للمالاكنةال
م | ومم ان

دم صاواعليه) أىادعوالهالرجة (وس.اموات_لما)أىحيو«بتحيةالاسلام

يصاون على النىياأسها

+إفصك فىدغةالصلاةعلىالنىصلىالنهعليه وسلوفضلها د انفقالمفناععلى وجتوبالملاةغل

||

الذين آننواصاواعليه) االلعخهلتيهولسفلثومافقي لتجبف العمرصة وهوالا كثروقب لنحبف اكللصنلاشةهفدالاخير |
 1وا الهم مل علأأوهومذهبالشافى واحدىالروايتين أعجندوقينجب كلاذ كر؟ واختارهالطحارى من
ل

ع ] ا|لحنفيةوالليمىمنالوشاالفعوياةجباللهم ,صلعلىمدومازادسنة (ق) عنعبدالرجنب نأ ىليلى ا

(وسامواتسل ١ أاللقييى بكنبعرة فقالاأحدىلكهديةانالىص اللنةعليهوسرح جرعلينافقلاارسول اله
داصليتعل |
) ان | 2قد|عامنا كي ف عليكفكيفنسفعلىيكةالقولواللم سلعلد وعق؟لتم ك

إلرجكت على ابراهيموعلىآل
يكد اللمبارك عدلكىجوادعلبى]
ج ان
دراهيم
يىل]اب
جار جع | 0ابر|اهيمجوعل

سيرعلادب 2أبجرايهديمجاينكد(ق)عنأفحجيد الساعدىقالةالولراسولالنهقكايفلنقسعلولايوكالوم أ

0 0-5 ١

صلعلىتمدوعلىأزواجهوذر ب هتكاصليت علىابراهيموبارك على#دوأعلزىواجه وذ ر كتاهباركت

م يم ']علىابراجهييمادنكجيد (م) عن أفىمسعودالبدرى قالأنانارسولالنةصلىالنةعليموسلونحنق
وي
٠ ||مجلس سعد بنعبادةفقال ل بهشيرين سعدأميناالنهأن نصلىعلي ك يارسول اللهفكيف نصل عليك فتكت
عفبيدصملسىءلى الافال رسولاننةص ْل التهعليهوسل ح :تىنينانهميأسلهثمقال سرول النةصلى الثفعليه وس قولوا الهمصلعلى
ذائتك الملكانغفرادلهّلك
وقال اللهوملائكتهجوابا تخد وعلى؟ ل تدك صليتعلى ارااهيمو بارك على د وعلى؟ ل د كاباركثعل اىبراهيمالعفالىمين
ى2هىههل232-
2لىلال 2
ت2هىل22:5ه<”<ا<لى
هه
ا
و2
ا

أذ ىعوندعبدمسافلايصلى علىالاقالذانك الملكان لاغفرالتهلكوقالاللهوملاكتهجوابالذينك
واحدة 2
ااسمه
الملكين آمينثمهىواجابةلمسطةحعنادوى وطاذ كر
ن عن
كدر وهوالاحتياط وعليهالجهوروان غيصلرىعهلى
على سديل
التبع كقولاه صبىالتهءلىالبىوآلهفل كالام في وهأما اذا أفرد غيرهمن أاهللبيتبااصلاة فكروهوهوشعاثرالروافض
:حاوى
؟ قولهواختارهالط
ضا
عي والمءتمد قولالكراخنهاواجبةمية وأما كطاذ كرفسححبة أفادهفىجمعالاخمروبدتعماق
كلام النسئى اه

الطعامغيرناظر ابنناه) انيؤذن لمفىموضعاألىاللاند خاالوامأذونالم

أوىمعنىالظرف:دير هالاوف ت أنيؤذن25

وغيرناظر إنحالمنلاانودا<وقع الاستدناء علىالال والوقتمعاكانهق_للاندخاوابيوالتنىالاوقت الاذن ولخاانودهاالاغير

ناظر غبفنأيىرمنتظر بنوهؤلاءفومكانوايتحنون طعامرسولاللهصب اللهعليهوسل فيدلون و يقعدونمنتظر ين لادرا كه
وما
ومعناه لاندخاوايااألبمهناتحينون لاطعامالاأأنيؤذانللىكطعام غيرناظر بناداهوانىالطعامادرا كهيقالى ا
ك انل
قطعا
لنك قلاه
قلى وقيلانادوقتهأىغيرناظر بنوقتالطعام وساعةأكاه وروىاألناللهنبعىلصيلهوسلٍ أولمعلىز ينب روسو بوتشىاةوأ مي|أنسا
.أدنعو بالناسفترادفوا أفواجايا كل فوجو يحرج ثميدخلفوجالىانقاليار -ولالنهدعوتحتىما جد حداأدعوهفقالارفعوا
طعاميعوتفراقلناس و ىث
بلاثة نفيرتتحدثونفاطالوافقام رسولالنهصلى (٠ 8, ق) التهعليهوسل لرجيوخافطافرسولالتهصل
اللفعايه وس باخر
:
9
:
7ات 6
11 5
لذرجت سودة بنتزمعةزوج النىطا_للنىهعليه وس[ ليلةاملانيالىعشاء وكانتامى أةطو يلةفناداها
ش عم ًرلاقدع-رفناك باسودةحرصاعلى أن ينز :لحابفانزلاللهج :ابالمناصعالمول0اقضعضالاخءااللحابجة أ .ان نامرع
:
فاذا التلاثة
منالبولأ والغائط والصعيدوجهالارض والافي الواسعلق)عنأأنسوابنعمرآنيمرقالوافق تر فى تحدنون و

ثفلاث قلتبارسولالنهلوا تحذت ممق
ناءابرا اهيممصلى فازل واتخذوامن مقامابراهم مصلىوقات شمْكل استغليةه سإشديد

بارسولاللهبدخلعلىنسائكالبر والفاجوفلوأمس مهنأنحجان فئزات] بةاخاب واجتمع نساءالنى

3

صلى اللعهليهوسلف ا
ىلغيرةفقلتعسىر بهانطلة-كن أن يبلدهأزواجاخيراء:كن فنزاتكذ لكو"

1 7

ا
ا ل
ر

افرجم ونزلت

ليك رادت راي لتلاطشلان عضورلاسفو]انه صلا“لاعتسوسومسل 02
ع || 2لإو
للكناذادهيدتلادا

اكلياعأن ندعوا (الىطعام) فيؤذن
الآبةياأمها الذين امنوالاند خاوابيوتالنىالاأنيؤذ ونل

0

ل

لكفتاًكاون (غيرناظر بناناه)يعنىمنتظربننضجهووقتادرا

مادا

رن 0 0

0

شأنرسيعن
0ا (وملسات
كه(ولسكن اذادعيت0مف0اد0خا0وا5فاذا||فتفرقو

ياط
ر عث
(تنتدر)اك نواد ساونترقوا(ولاسستاتين خديت),اك| س|سلوف

لانطياوا دعاسن ينك عديتبستزانوالشن كتالطعاميتحدون فنهواءن ذلك منصو بأى ولاتدخاوها
(انذلك كانبؤذى النىفيستحى منكم) أىفيستحبىمناخراجك (وانلايستخىمنالحق)أى

لعلاسشن نهواعن أن

نس
ءو ما كا انلحيامءماجنعالحمنبقءاضالللافاعياستحبى منالح |_ولنوا اداوستب
لايترك نادبكوبَحيآني)لامق

لاع دنلهاز كاركاملىبحك وهفاأدتأبدهباللثهقلاء وقايلي
لحس
ثجبةق(كفمااسنئلذوهن |ضملنيابجيلع-مديث
وسلحا

بحدئهبهان ذلك 81

اناننهل*حتملهم (واذاسالموهن متاعا) أى واذاسألم نساءالنى صلىاللهعله

بك :ذىال

سللااببن
مدى»
نكنلاحدانلاحداين.نظر الاسا
تجاب))أاىمزرنناءوسرترافءسيتعردفابعد؟ يد عياتبةااابلب ي
فلااءح
ننه
زو
ن نسابءرسسواء س

:

:

تيد ستبةكا وتغ مقة(ذلكأطه ادبمدج )نمن لدب (دنكناال" |مبع)سرناكوا
نلأخلناء (ولاأنتنكحوا أزواجهمن بعدءأبدا) ل )من 0
أننؤذوارسولالله) أىليس لك أذاهىشئ م ا
نزلتفىرجل مأنصخابر .سولاللهد_لىاللهعليهوس قالاذ اقبضرسول اللهصب اللهعايه وسم  0ع

ذل“انتكحن عائشةقيلهوطلحةبنعبدالثهفاخبرالتهانذلك حرموقال(ان ذلككانعنداللمعظم)) ||» .ا 0

صل اىلتهلعيوهس ولايجابسومتهحاوميتا واعلامهذلك أ
| نأباىذعظهاوهذ امناعلامنظيالرتسوله ا
.

عجاي

:

ا

:

1

غاطيب نفسهوسرقلبهواستفرغ شكره فانمن الناسمن تفرط غيربهعبى حزممه حتى مق

ات

الموت

لمن
ق-بى
0ياءاتملاايفممناعلاله
الح

ءان الله
اف
ق سلبك
ثنها
يستحبى منالحق أىلابمنعمن وهلايتركدتركالمبىمن هذاأدب أدب اللهب اهلنقلاءوعن عائشة رضاىاللنهع
(متاعا)عارربةأوحاجة (فاسئلوهن )المناعلمنوراءجاب ذل> 5أطهراقاوبموقاوبهن)منخواطرالشيطانوءوارض الفكنوكانت

النساء قبلنزولهذهالآبة يبرزنللرجالوكان  +ررضىاللهعه عبض .رب الاب عليين و بودان.خزلفيهوقاليارسولالهيدخل عليكه
البروالفاجرفاوأمس ت أمهات المؤمين بالخابفتزلت وذ كرانبعض-وم قالننهىان نسكلمبناتتمنالام ونراءليأجانبمات سه
لانزوّجن فلانةفنزل (وماكانلكانتؤذوار.سولاللةولاانتنكحوا أزواجهمن بعد هأبدا)أيو ماصح لكايذاءرس.ولانهسهلى

بظماا)عأظىما
نلهغ
النعليهوسم ولانكاحأزواجهمن بعدمونه(ان ذل كان عنذدال

ناالاربع لسابأمت(هأولااننبدلمينمن( ٠  )8أزلوابج)باطلؤاقلواامنءى والالانننسثسبدعأزواج اخ بوكلهنأوبعشين
امةط.
اخترن

لله

وعؤاءعل

ما

ي
لتاب
ب
<
جبقتتت
ت < :

ورصان فمصر

لله
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:
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عا

بن
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ورين م ا
ا
ننسا
نسعالىندجم ال
لءماشاء وةالأنسماتزسولاله ا
أمحبيبةسودةأم سامة

النساءعمند

اا

فيوعل

إخالاء
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علالتحررقبلا ينكب |

لا يأب الناىنأسنالأكزواك لقال
 4بإمنالفساءفات

لانحلللكالنساءمن بعدوقيلمعنىالآبةلانحللكالمهوديات ولاالنصرانيات بعدالمسامات (ولاأنتبدل

جخش جو ير يةومن ف

من منأزواج) أىبالساماتغيرهن من الكتابيا تلانهلانكونا مالمؤمنين مهودية ولانصرانية

من أزواجلتأ كيدالنق

الاماملكتعينكأى من الكتابيات فتفسرى مهن وقبل ف قولهولاأنتبدلبمهن منأزواحكانت

وفايدنهاستغراق جذس

العربفىالجاهليةيتبادلونبأزواجهمتقولالرجلللرجل انزل ىعنامسنكوأنلزلكعنامأ قى

أحبك حبنون )مفوىضع

 0مذلك الاماملكتيينك أىلابأسانتبادلجار ,بتك ماشئتفاماالحراثرفلا (واواًتبك حسنون )

دال هن من أزواجأىتبادل بأزواجكغيرك بناعنطيه زوجتك وتأخذزوجته
بولا
تعالى
نللهن
الازواجبالتحريم (واو فأئزلا

يعنىلدسللكأن تطلقأحد امننسائك وتنكمم بدطا خرى ولوأحبك جاطاقال ابنعباسيعنىأسماء

دل
فبديلأ
الىشميترفت

شهد جعغ رأرادرسولالنه اصلبهعليه وسلأن
اىطسالتبل
عمية |مىأة جعفر بانأن
امئيس
بانت

لامن المفعولالذىهومن

اس ملؤاكلباعدء«مار به (وكان اللهعلىكل
ببن
علا
خطيهافنهىءعن ذلك (الاماملكتبمينك) قا

نلهكفير
توغ
لج لن
اوا
أز

بفة دجلويلعالزىالنظرىامن بر نيكداحها منالنساءو بدلعليهماروى
آو
لفظا
احا
رثقئيبا) أ

وتقديره مفروضااعحابك

جعانبر لققاال رسولالئه صلىالنةعليهوس اذاخطبأحدةالمرأة فاناستطاعانرينظرالى

بهن وقي لهى!أسماءبنت

مابدعوه انلكىاحها فليفعل أخرجه أبوداود (١ عن فهربرةانرجلاآراد أن بتزوجامأة

صارشيأ قالالجيدى يُعنىهو
تميس امسأة جع غربن من الانصارققال4النى اصلنلةعليهو  5انظرالمها فاالنفاىأعنين
أتة ة فقالف النىصل النهعليهوس نهظرلت|ايهاقلت لافال
رناب
مقال
اشغبة
ألىطالب فانهان أححبه الصغرعنالمثيرة بن

حسنهن وعنعانشةوأم  3ايهافانهأحرىأن يؤدمنكا أخرجهالترمذى وقالحديث حسنوقولهءزوجل (يأبهاالذبن
ساعةمامات رسولاللةصلى

انتمغليهوسلحتىاحلله
انيتزو جمن النساءماشاء

متوالاندخاوابيوتالنى الاأنيؤذنلم) الأبةقال؟_كثرالمفسر يننزلتهذهالآبةفىشأن ولعة
 0كر لالتهسلىالنعليموسل()قعن أنسبنمالكانهكان بن عش رسنين
ةىرسوا اسل اسعاينوسٍ
خبندىمعل
مقدمالنىصلىالنهعليهوس المدينةقالة-كان تم غانى”:نوَاظ

يعنى اانلابةنسخت
ه
و
ق
ونسخهااما!/لسنةأو ب اهاب حين أنزل وكانأول مائزلفىمبقتىرسولالنهسلى انتهعليهوس بز ينببنتحش حين أصبعالنبى
للناسبشن
نخدمتهعشرسنين ولو رسولاننه صل التهعليهوسلم وأناابن عشر إن سنةوكنت 1ع ا

انااحللنالك أزواج-ك

لليهوسل
هنعىص
صلى التهعليه وسلمهاع روسافدعاالقوم فاصابوامن الطعامم رجواو تترهطعنداللال

وترئيب النزوللدس على

فاطالوااللكث فقا النىصلاطمعليموسل نفج ور.جتمعهلي مرجوافشى النىصل النهعليهو0.

ملكتيمينك)استنى من

فاذاهم جلوسم يقوموافجعالنىصلىننه عليهوس(ورجعت حتىاذا بلغعتبة جرةعانتتتوظن انهرقدا

رفعيدلمن النساء(وكان

ىلجرةوهويقول'
للبيتوأرخ السترواى ف ا
الخابب زادفرواية فالدخل يعنىالنىصل التمعليهوس ا

عىتبة >3رةعائشة تمظنانهمقد خرجوافرجع ورجعتمعهحتىاذادخل على ز ينب
ءه حت
امع
جتت
ترتيب الملصحف (الاما ومش

لىيه وسلينى و بدنهبالستروازل
فنىعصل
ثلن
ذتاهم قدسر ج.وافضال
ربا
ارجع
هجع
عافر
فو
مجو
حومغليهالاماء ومملىا||خر

افهعلى كلتئرقيبا)

اف اوعدتنادرافك

ون

أيهالذنيآمنوالاند خلوابيوتالنىالاأنيؤذنلك الىقولهراهنلابتمن الم(ق)عنعادثة

جذنباالتلهملرزن الىالمناصم وهوصهعيدأفيجوكانعر
انأزواجالنى صلى التهعليهوسلمكن حرا

جزمن | ر)تفت يقولنىسلاتعايمرس أب ناءك فرياكنرنسوةااعئهلسيلموسل شعل

لمن الاتقتخلوابيوتالنى الاأنيؤذنلم

ا

أ

اغملنمدؤومنئين وفوله قدغامناماف رضنا ءابهمف5ى زواجه.ومأملسكت انمانهمجاة
(لكيلايكورنعليك حرج)ضي متصلخااصة لل
اعتراضية (وكاناللهغفورارحما) بالتوسعةعلىع اده( ترجى)بلاهمزمد لىوم زة وعلىوخلف وحفص و جم زغيرهم نؤخر (من نشاء

نشاءأولاتفسملابنون
منون ولوقوى اليكمننشاء)نضمععنىتتركمضاجعة مننشاءمنون وتضاجع مننشاءاوتطلقمننشاءوةسك م ت

ششتاوتترك تزوج منشدتمن نساءا متك وتنزوّج منشئت وهذه (/ا؟ء 6
ا

لبط

يكن
ومىل
لم ف
احكا
الا

سي

جججلببيبيييييييج

قسمة جامعةلماهوالغرض لانهاماانيطلق واماأن

بيجي

سس

(لكيلايكونعليك حوج) وهذابرجعالىأول الآبةمعناءا-للنالك أزواجك

بي

حك فااذأمسك ضاجع
أوترك وقسم أويقسم

حقمرفج (رحما)
اىلوا
وومامالكلتمينوكهو بلةالسككون ع ليك(ضويكقانالنهغفورا) أ ل
بأالىتوسءةعلىعباده ف قولهتءالى(نرجج )أى تؤخر (مننشاءمنهن وتؤوىاليك) أىتضماليك
نست م اجبةعليهصلىاللعهليهوس بحل المعزولةلاستغيهاأو
االق
كنف
مينو
(نمشناء) اقلبللهقذ.ثم نونوذلكالاتنسو يه

واذاطلق وز لفاماآن

فامائزلتهذهالآبة سقطعنهالوجوب وصارالاختياراليهفيون وقيل نزلاتلهآذبهةحينغار بعض

يسّغيها ور وىأنهأرجى

أمهات النمين عاللىاللنهىعصليهوسل وطلببعضهن زباالدتةفقة فهجرهن شهراحتى نزلتآبة مين  1لون دده
من
الدتتاخبليرنةةصتعالى ان يرهن غن اختارتنياالفدارقهاو يمك من اختارتاللةورسوله عالى

أمهاتالمؤمنات لاينكحن أبداوعلىانهيؤوى اليهمنيشاءمنون و يرجىمنيشاءفيرضين بدقسمطن

فلنفقة والكسوة فيكون الامف ذلكاليه
لهن ا
عض
بفض
ضسمهن دونبعض أو
عوق
بسم أ
لويق
أول

وصفية ومهونةوا حمبدبة

وكان _يقسم مطانشاءما
شاء وكانت منآوىاليه

ذلركنهءلى هذ |الشرطواختلفواف انههلأخرج عائشة وحفصة وأمسامة
يبفعلكيف يشاءوكان ذلكمنخصائصه فرضويانخبت
للهمن ذلكيسوى وزينب أرجى جساواوى
أحدامنهنعن الفسمفققالبعضهىمرجبألحدكاان صلىالنهعليهوسلمع ماالجنعه

هن
ضج
عخر
يانلهنافساىلوقدسمةفانمارضيت بترك حوقهجاعمنلاتلبقسوممهالعائشة وبقبل
لنامنمالك ونفسكماشئت
طنلانقن فقلنبانىالله|جع ل
يفق
خيي رأش
نزل
اان
روى عن أنىرزبانقلالل

بهأعتواىئشة
هن فاكلاني ن
ودعناعلىحالنافارجى رسواللله اصللتىهعليه وس بعضهن وبآوعىالضيه
وحفصة وأمسامةوزينبوكانيقسم ببنهنسواءوأرج منهن سجساأمحبدبة ومهونةوسودةوجو برابة

وصفية فكانيمقساميطشناء وقال! ب عنباستطلقمنتشاءمنهن ونمسكتشامءنوقال السك تترك

ممسكن
لب ا
:اخط
صليه وسلاذ
| نكاحمنشئتوتنكحمنشئتمنالنساءقال واكالناللنهىع
لغيرهخطبتهايحتترىكهارسول اللهصلى النةعليه وس لوقيل تقبلمنتشاءاملمنؤمناتاللاىيهان

أر بعاوروىانهكان يسوى
معمأاطاق لهوخيرفيهالا
س_ودة فانها وتهلميلتها

لعانشةوقالتلاتطلفنى حتى

أحشر فزعرة نناتك

(ومن ابتغيت يمنعزات
فلاجناحعليك)أى
ومن دعوت الىفراشك

نفسهن فتؤو يهاالبك وتترك تمشانءفلاتقباها (إق) عن عروةقالكانتخولةبنتحكيم مناللاق
عليه وسلفقالتعائشة أماتستحى المرأةانتهب نفسهالارجل فامائزلت
انلىنصهلى
وهانأنفسهن لل

وطلبت صبتهامن عزات

رسول اللهماآارئو بكالايسارع فىهواك (ومن ابتغيتممنءزلت) أى
بناقا
ترجى مننشاء متنه

عن نفسك بلارجاءفلا

تحرك
دبا
لكفا
نلي
لئمع
طلبت|ن نؤوىاليكامىأة يمنعزلتمنعن القسمة (فلاخناحعليك )أالىاا

دق عليكف ذلك أى

القسمطنحتىانلهيؤنرمن يشاءمنهن فنى بوتهساويطأمنيشاءمنون فىغيرنو بتهاو بردالىفراشهمن

لبس اذاء_زلتهاليجزلك

ردهاالىنفسك ومن رفع

عزلمنهن نفضيلاله على سابرالرجال (ذلك أدفىأنتق رٌأعينهنَولاحزنا)لأىتخذيليكرالذىخيرتك
صفحىبتون أقرب الى رضاهن وأطيبلانفسهن وأقل لخزنهناذاعامن ان ذلكمناللتهعالى (ويبرضين
ليواء (واللةيء1مافى قاوبيم) أىءن (ذلك) التفويض الى
]تون أ)أعطىينون (كاهن )من تقر يب وارجاءوعز وا
سا تب
مشثتك (أدف ان تقر
ضىهن (وكانالنهعلما) أىبماىضاتر (5حلما)أىعتم © قولهتعالى إلاغل
اأانمسىاءوالميل بعال
ضزنيون
رلاح
بنينو
لىيه وسللماخيرهن أعي
عصل
هنى
لانانلن
الك
رنىنك وذ
تللا
خع ا
النس
لاالكنساءمن بعد)أىمنبعدهؤلاءا
بالابتداءوخيره فلاجناح

اال

ل

ببسب

ب_

لسلس

سس

ن9ن9بزدددددكككك0 0

للا

ااا

ااا ااا

ماانتهنكلهن ( أى

أقرب القىرةعيونون وقلةحزنهن ورضاهن جيعالانهن اذاعامن انهذ االتغويضمنعالنلدداطمأنت نفوسهن وذ هالتغابروحصل
ارضاروفرت اليبونكلونبافلعتأكيدلننويرضين وقرى“و برضينكلهنبماآن
ابئلهنتعلقىدم وقرئ”شاذ! كلهن بالنصب:أ كيدا

من فآ نتن (واليعلمافى قابوم) فيهوعيدانإررضمنهنبمابدراائةمنذلكوفوض الىمشيئةرسوله (وكانالنهعلما) يذات
الصدور (حليا) لايعاجلبالعقو ب فةهوحقيقبإن يتقويحذر (الانسحلاءل)كبالناءابوعمروو يعقوبوغيرهمابالنذ كيرلانتنأيث
الرجعح سقييق واذاجاز بغيرفصلفعالفصلأجوز (منبعد)منبع ادلنسعلانالنسع نصابرسولااللنتصهلعليه وسلمن الازواجك.

9سرحوهن سراحاجيلا) أىلامسكوهن ضراراوأترجوهن من منازالكاذلاعدةاتكعليون (بأسهاالنىانا حلانالك زوهاجك
اقلآلاندتأجور رهن) مهورهن اذالمهرجوعلىالبم ولهذ اقالالكراحلانكاح بلفظالاجارة جائز وقلناالتأنيدمنْشرط

النكاح والتأقيت منشرط الاجارةو مبادمهنافاةوايتاؤهااعطاؤهاعاج_لاأوفرضهاوتسميّافى العقد(وماملكتيمينك ماأفاءالله
مع
ورن
)ىهاج
كللات
عنك ا
مخالا
عليك) وهىبرصبفةيفةاوعجتوقهماوتزوجهما(وبناتعمكو بتنعامانك و بناتخالاكو بنات

نى رسولاللهم_لى التهعليه وسفاعتدرت
باب
طىطا
خأن
لبس لاتدران بلولجودها-فسبكقولهو سامتمعسابهان وعن هأامنى“ بتن

سي

س
سا
ع
و
سي
ل
مس
ل

لظاهرالآبة (وسرحوهن سراحاجيلا) أىخاوؤاسبيلهن المعروف منغيراضرار بهن © قوله
0 0
تأجورهن)أى مهورهن (وماملكت
 3 2 65 0عزوجل (أ-بهلالالننىاالنكأأزواجك اللاىن

3

لاك نه

لانطاب

5

"6
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كايادرنزتوق
مدارنيتمابوةلمةمناامليككت»<ي١نه
قاانلااهبقنعدبناكسوهو بيان عيننكك مم غااأفاأءفاالءتاهلعللهمعكل)يك) أأىىممنه االلسدكعىهقفاملمقكثهالمتل بصةسفقيوةيةقووادجوو

فوادت كهابراهيم (و بناتعمك و بعنسشانك )يعنىنساءقر يش(و بناتخالكو بناتخالانك)يعنى

حكف اللستقبل ولميكن نساءنى زهرة (اللانىهاجرنمعك) الىالمكنةحن لمتهاجرمنهن بلجزملهنكاحها عن أهماى” بنتألى
عنلده أحدمنهن باطبة

بلتنى رسولاللههلى النهعليه وسإ فاعةذ رت ليهفعذرقىثمأنزالننهاناً-لانالك أزواجك
طقا
خلب
طا

وقرأ ابلحاسنلأفنتح
دف
د
حبتق
رليل
بىالتع
عل

فدل ذلكعلى انهلحاغحيللرنهاكلام_امة وكانمنخصائصهصلىاللعهليهوس األننكاح ينعقدفىحقه
نلمؤمنين والزيعادلةىأر بعووجوب.
بمعنى اطبةمنغير ولىاشهودولامه راقولهخالد_ة لكمن دو ا

اللام وقرأ إنمسعود

لدفظ
بعة
ااين
لهل
ااىن
مخييرالنساءواختلفوا ف اىنعقادالنكاح بلفظاطبة فالىحاقمةفده بأ كثرهم ال

وقيل الواهبةنفسهاميموية الآبة الت فل؟كن أله لأاهنىالجرك نتمنالطلقاء تراجلهترمدى وقالحديث<سنم
بنتالحرث أوزينببنت نسخشرط اطحرة افلتحليل (واعمسأةمومندةان وهبت نفسهالانى ان أرادالت_بى أن يستنكحها
خز بمةأوأم شريكبنت خالضةلكمندالومنؤمنين) أىأحالنالكامس أةمؤمنة وهبتنفسهالك بغيرصداق فاماغيرالمؤمنة فلا
جابر أوخولةبنت حكيم تحللهاذاوهيت نفسهامنه وهل للهالسكابيةبإلهر فجذجهابعةالى أناهلانحل لهلقولهوامىأةمؤمنة

رضى اللهعنه بغيران (ان

أرادالنىأن ستنكحها)

الانكاح أوالئزويجوهوقولسعيد بنالمسيب والزهدرى ومجاه -وعطاءو بهقالر ببعةومالك والشافى

وقالابراهيم النختى وأهلالكوفة ينعقدبلفظاليك واطبةقواملنبالقولالاول اختلفواف نكاح

ه
حقدقفى
اسننكاحهاطلب نكاحها اللنىصلىالنهعليهوسمفذهبقوماانلىهكان ينع

صلىة
لهتعا
اقول
خبةا
دلىالنعةليهوس بلفظ اط

ساافئ-رقالامة لقوله
والرغبة فيهوقيل نكح لكمندونالمؤمنين وسذآهكترون لاالإىايننهعقد البالفظالانكاح أوالتزويجك
واستدكح بمعنى والشسرط

تعالىانآرا ادالبىيأسنتنسكحها وكاناختصاصهفىترك المهرلافىلفظ النكاح واختلفواف التىوهبت

تبىههعلليه وسلموعهنلكداهناتمسأةمنهن فقال! بعنباس و#اهدل يكنعندالن صلى
لللن
الثانىتقييد للشسرط الاول نفاسها
عقد نكاح أو ؟لاكيمين وقولهان وهبت
امبسأ
نه ولويكن عاسنلدا
شرط فاىلاحلال هيتها النهعليهوسلم ةو ههبتانمفس
هو بةواختلفوافيهافال الشعبىهى
وند
مع
هانت
رون بلك
ختقد
لوال
افرض
قلال
و_جي
رى س
بهاعل
نفسها وف اطية ارادة نفس

استتكاحها رسولالله
صالنىلةعيله و سلكانهقال

أحللناهالك ان وهتبلك

بطلاليةأمالمسا وكقيانلقتادةهى ميمونةبنتالحرث وقالعلىبن الحسين
ز ينببنتز اجلانصار ةا

والضحالكومقاتلهى أمشربكبنتجابرمن بىأسدوقالعرةدبناليزيرهىخولةبنتحكيممنبنسىايم

وهدقولادتعالى (قدعامنامافرضناعليهم) أىأوجبناعلى المؤمنين (ف أزواجهم) أىمنالاحكاموهو
أنلايتزوجوااً كثرمنأر بعولايتزوجواالابولى وشهودومهر إومامللكت أيمانهم) أوىجمابأنامن

نفسها وأنت تربدان
تستنكحهالانارا ادنههى قبل اطبةومابهتتموفيهدليلجواز لانكاح بلفظاطبةلانرسولااننةصن النهعليهوس

الاحكام

واأملتهاسوفاءمفاالااحخكاصمهالدليل (خالصة) بلامهرحالمن الضمير فرىهبت أومصد رموكد أاى ا
حصللك
ال ماأحللنالك
خالصةمعن خلوصاوالفاالمةصافدرغ_يرعز بزكالعافيةوالكاذبة(لك مندونالمؤمنبيان)لمبهلرلغيرك وانلمسمه أونفاهعدل
ىلخطابليؤذنان الاختصاص تنكرمة هلاج ل النبوةونكر برهأى نكر برالنى
ىولهانأرادالنى'م رجع الا
عنالخطابالىالغيبةف ق

ت(ففخدمعلاهمنامافرضناعايهم قأزواجهم) أىما أوجبنامن المهورعلي أمتتكفي زوجانهمأوماأوجبناعايوم فىأزواجهممن الحقوق
(وماملكت! عمانهم)بالشمراءوغبرهمن وجوهاملكوقوله

١

(وداعيالىاللباذنه) بام وأو

لسع مس و

اطال(وسراجامنيرا) جلابهالتهظلمات الشسركواهتدىبهالضالونكيجلى

و علىانه القرآنفيكون التقديروذاسراج منريأووتالياسراجافنيراووصف بلانارةلانمن
ظلام الايلبالسرا ج المنيرومهتدى بهوا مه ر

ذ رابنقمتناداعيابادناوسراباججة
السر ج مالايضىءافلسايطهودفتقتيلتأرش هد ابوحددانابش راب
جتون

ظاهرةلحضرتنا (وبشراالمؤمنينبانطممانلنهؤضلا كميرا) 'نواباعظها (ولانطعالكافربن والمنافقين )المرادبهاا:

1#

وم الابذافءبحتملأنيكونممنافاىفالعأىاجعل بذاءهاميك فجانبولاتبالي)
نلي(هودعأذاهم) ه ج
 ١والثباتعلىما كاع

ولاتخفمن ايذامهم أوالىالفعولأىدعابذاءكاباه ممكافأةطم(وتوكلعلىالله) زه وه فانيهكفيكهم (وكن 000

أىلنكذ ببالنار (وداعياالىاللهة) أى الىنوحيده وطاعته (باذنه) أى بام ه (وسرااجامنيرا)
سرمااجامنيرالانه جلابهظامات الشمركواهتدى بهالضالون كأبحلى ظلامالايل بالسمراجالمنيروقيل

مفوضااليه وقيلأنانله
تعاكى وصفه #مسبة|أوصاف

وقابل مكنلهاابمخطاب

معنا مد اللهبثورنبونه نوراليصا ترحكماهد بنورالسراج نورالابصارووص فهالانارةلانمنالسرج

مناه قائل الشاهدد

هالايضى ءفانقلت ممادسر جااولسمهشمسا والشمسأشدا ضاءةمن السراج وأنور قلت نورالشمس

بقوله 0الؤمنينلابه

لامكن أن يو خذمنه شع لاف نورالسراج ذاهيؤخذمنه نوا ركثيرةة (د بشسرالمؤمنين بانطممنالنه يكونشاهداعلىأمتهرهم

اكيير .
مكنووشنهسدا
مل كايرا) أكمايتغذليهعليزدلنعهلتووااوقليانللفوضاب هووقتيفلضيلعة* |يو
الامعلى ساثرالام (ولاتطعالكافروبالنمنافقين ودعأذاهم) قاالبنعباساصبرعىأأذاهم وقيل الام رهوالقضل ال
لانجازهمعليهوه ذامنسو خآبةالقتال (وتوكلعلاىللهوك بل وكيلا) أىحافظا © فكت ||والرعر_بالاعراض عن
(إأهاالذي نآمنوااذانكحم المؤمناتثم طاقتموهن منقبلأن تمسوهن )أى تجامعوهن ف الآيةدليل

الكافر بنوالنافنين

عدن تماقوت العللزقعلالت-كاح حتىلوفاللام  5جنديةاذا
غيور
لنىالا ققبلالشكاح
ع ا

لانهاذا عرض عنومقبل

نكحتك فانتطالقأوقالكل امس:أ نتكحهافهى طالق فنكجلايقع الطلاقوهذاقو علىوابنعباس جيع اقباله على المؤمنين
وجابرومعاذوعائشةو اقل سعيدن المسسيتوعروةوشريع وسعيدبن جبيروالةنادموطاومن والحسن

رحو اسن ايتارة

وعكرمة وعطاءوسليان بن يساروجاهد والشعى وقتادةواً كثرأهلالعلربودقالالشافى وروىعن ابن

ولي يدعأذاهملانه

ىلخاضس
مسعودانه يقعالطلاقوهوقولابراهيم النخعىوأصعاب الرأىوقالربيعة ومالكوالاوزاعى انعين امأسًة اذائرك اذاه ف ا
وقع وان مممفلايقع وروىعكرمةعن ابنعباسأنهقالكذ بواءلى ابن مسعود وانكان قاطافزلةمن

عالفىالريجقلولانتز د

وىطالق واللهةيقولاذا:تسكدم المناتم طلقتموهن وللباقذا

نعيبعن أبيهعنجد ان رسولاللصهلاسمعليهوسرقال
طلقتموه نم نكحتموهن روىهرو إ ش

والأذق لابدلهعفان

8
به ف المستقبل والداعى الى

لاطلاقفبالالك ولاعت فبالاتمكولابيعفبالاتماكأخرجء أبوداودوالترمدى معناه (خ) عناك | النهبتيسيرهبقولهوتوكل
عباس قالجعل اللهالطلاق بعدالنكاحا رجهالبخارى فىترجةباب بغبراسنادوعن جابرقالقالرسول

على النهفان من وك على

ندةتعتدونها)ى نخصومبها'الاؤراءوالاشهر
ماطلاققباللتكاح(فاكعليونم ع
النةصل عليه وس ل

اسار لف كل علي

أحجعالعلماءانهاذا كان الطلاقق_ل المسدس والحاوةفلاعدةوذهبأٌح_دالىان الحاوةوج العدة والسراجالمنير الا كتفاء

والصداق (فتعوهن) أى أعطوهن ماستمتمعن به قالابن عباس هذا اذالريكن سمى طاصداقافلها

 :وكيلالانمنأنارهالله

المتعةوانكان قد فرض طهاص_باقافلهانصفالصداق ولامتعةطاوقالقتادةم ذهالآمةمنوخة بقوله

برهاناعى جيعخلقمكان

انعبات أفرتمم وقيلهذا

2

عة بحكالل
تحق
منست
لها
كت انلدممهروقيل ا ان

تاد را بانكتخرن

(( - 41عزن) -.ثالث ) جبعخلق (هيإأمهاالذينآمنوا اذانكحت المؤمنات)أىتز وتموالتكاحهوالوطعف الاسل
ونسمية العقد نكاالملا سنّهلهمنحيث اندطرإناليءكتسميةا لحرائمالامهاسببهوكقولالراجز أسئمة الآبالفى سحابهعسمى
دان فهىمعنىالوطءمنياب
بلبسمن الأبال روتافاع أسنمتهاوليردلفظ النكاح ىكتاب اللتهعالىالافىمعنىالعقل
نمةهالسآبا
ااسن
لاءب
الم
التصر يبهو م آذاب

الاقرلآنماللعكناابمةعسنهة بولافظلمماسةوالقر بإنوالتغشى والانيانوى تخصيص المموناتمعان السكتابيات

لأهنن)والخاوةاصحيحة كالاس
تساوىالمؤمناتفىهذ!اك اشارةالاىن الاولىبالو.منانينكحمؤمنة(م طلقتموهن منتقمسبو
(فال>معليين من عد ةنعتدونها) فيهداءل علىان العدةنجبعلىالنساءلارجال موعنيهتاعتدستوفون دهعادنفتعلون منالعد

غلسيمرها
نهاو
وولب
دلدخ
رقبلا
هقها
منىطل
اجبال
طتعةن
(فتنعوهن )والم

ذا كثيرا)اثنواعليهوبابلدمثرناءوأ كثر واذلك(وسبحوهبكرة)أولاانهار (وأصيلا)كثر
إأبهاالذين آمنوا اذ كر وا الله كر
النهار وخصابالذ _كرلان ملانكةالليلوملانكة |أنهاربتمعون فبهماوعنوقتاالدةجفو_إدوانسبنحهانولالالاهلهالاالةوالنا كرولا '
اجصعموةصولياولمنسبيح
انلبالكىرة والاصيلكقواك
حولولاقوةالابإبنةالملى العظيموالفعلانأى اذ كرواالنةوسبحوهموجها
ليكائيل منبينالملانكةابانةلفضله علىسائ رالاذ كارمعلناانهتنزيهذانه
منجاةالذكروا-:اختصمن بين أنواعهاختصاص جيروم

مالاجوزعليه.ن الصفات وجازنأيراد (ع ٠ ى) بالذكرواكثارهتسكثيرالطاعاتوالعباداتفائهامن جلةالذكر ثمخصمن ذلك

١ د

.اده

النسبيتحيكرة وهىصلدة

|

الله والعصروااذ 7

وأناعامالتديينوعن جا ردقيه عش :جيهتالازفاء(ق)عن جبير بن مطمقالغالرسولابتغصق

الفحر وأصيلاوهى صلاة لبنة منزاو بةزموناياه ؤعل

ع1

0

١

الناس يطوفونو يتكتخبون لهو يقولونه_لاوضعت هذهاللبنةفاناالابنة

ااىلكفر وفأنىاحاشيرالذى حشر
ةالم
ف ودأا
اناج
وجدوأ
حأنام
جماء
ىسةأس
ذلسىج
لهو
اعليس
والمشاءأوم_.إدةني أالق

بذىعليدسه نىوقدسماهاللهر ؤفارحيما (م) عنأفىموسى
قب ال
ااقب
عاالع
لأن
وىقادىو
نإهوالذىيصى الناس عل
والمشاءي (
عليكوملاتكته)لماكان قالكانالنىصلىاللعهليه وسلم يسمى لنانفسه أمماءفالأنامجد وأنا جدوأناالمقنىوأناالماىونى :

جلدائل دس
اكه

سود

»نقىبوعدله (تيعإالأىيها
التوبةونى الرحمة| اقئىهوااولىالذاهب يدنىنآبرياالءاالمنبع ط فماذاقنىفهلا
الذبن آمنوا كارذوااللهذ كرر»“ثيرا)قالابن عباس /يفرضاللهعز وجل علىعبادهفر يضة الاجعل

استعيرلن ينعطف علىأ مطعاحلدو!ما عنذمر أهلهاف حالالعذرغيرالذ كرفلانلههلبحجدعاينتهى اليهوليعذرأحدافتركه
غيرهحنواعليهوترؤفا [الامغلو باعلى عقلهوأم هاملداهحفوالكلوافةالتعالى فاكذروا النٌقياماوقعودا وعلىجنوبكوقال

كعائدالمرريض افنعطافه | ت]عالىواذ كروا اللهذ كرا كثيرايعانليولالنهارف البورالبحروف |اصحةوالق ومف السروالعلانية
عليه والراًةفى حنوهاعلى

وقيلالذكرالك يرأنلاينساءأبدا (وسحوه)معناهاذا .كرعوهينبنىلكأنيكونذ كرمايادعلىوجه

ولدهائمكثرحتى استعمل

التعظيم والتنزنهع نكلسوء(بكرةو أصيلا)فيهاشارةالىالمداومةلانذ كرااطرفين يفهممنهالوسط أيضًا

ةيل صلاةالظهروالعصر والمغربوالعشاء
ععنصىرصلواة
اصيللاي
افلرجة والترؤف ومنه | وقيلمعناهصاوالهبكرةصلاةالصبح وأ
ه والجددنه ولاالهالاادنه والنةأ كبر ولاحولولاقوةالابائةزادق نسخة
لحالن
قوطم صلىاللهعليكأى ||وقيلمعنى سصوه قولوااسب
ترحمعليك ورأف والمراد | ا|العللعىظيم فعبرببايتجع ن أخوانهوالمراد بقولهكثيراهذهالكلماتيةوطاالطاهروالجنب والحانض

بصلاة الملانكةقوظم | و|الحدث (هوالذىبصوعليكوملانكته) الصلاةمن الله الرحجةومانللانكةالاستغفارللمؤمنين وقيل
وتمالنائكته
الهم صلعلىالمؤمنين []الصلاةمن اللعهلىالعبدهى اشاعةالذ لكلرهافجىيعبادهوالثناءعليه قاالألسللماةنزل

جعاوا لكونهم مستجاى ||يصاون علالنىقالأبو بكرماخص-ك التهيارسولالله بشرفشالراوكقدناافيه فاهنزالالللآههبذة
لو كفبتبرفعلون (ايخرجكم انلظاماتال اىلنرور)يعنىانهرجتهوهد ينه ودعاءالملانكة لكر جكمنظامةالكفر
اكد لاقام نو الى نورالايمان(وكانبالؤمنين رحما)فيهبشارةلجيع المؤمنين واشار::الاىن قولهيصلىعليكمغيرختص

الذىد
0

3

7 0 5 0-0

4
و

بإلسامعين وقت الوحبرهوعامبياعلامين(تحيته)مبن تحياةلؤم(نبيونميلقونه) أىبرون الله
ابلوقيمامة (سلام) أى يس ا(لربتعالىعليهم ويسامهممنجي اعلآفاتوروىعنالبراءإنعازبقال | ].
| ن|حيتهمبومبلقوبهسلام يعنىيلقونملكالموتلابقبضر وح مؤمن الابساعليهعن ابنمسعودقلااذاجاء ٍ

رلك_لام نوبقإيعللهمللانكةحين يخرجونمن
امي ]ام|لملوكتالفبضر اولؤحمن قالر بك بق ا
0

رما)يعنى الجنة© قولهعزوجل (أيهاالنىاناأرسلناك شاهدا)
مجواك ي
قبورهمتبشرهم(وأعدط أ
أى للرسلااتبليغ وقيل شاهداعلى الما قكلهم بومالقيامة (ومبشرا) أىلنآمن بالجنة (ونذيرا)
ااكتل ب

لت

تت

)كانالمونينرحما) هودالليملعرلىاادن,ااصلاة الرجةوروىانهلما نزل ان النهوملانكته يصلونعلى النى

قالأبوبكرمباخص
اكرال
سنه
ول باشلسنرهف الاوقد أش ركنافيه فنزلت(نحيتهم)م انضافة المصداالمفىعولأى

0ك

أى

تحياةلنةطم(يبلوقمو3:

برونه (إسلام) يبول اننتبارك وتعاى السلامعلي (وأعدطمأجراكريم(ا)ييعانىأاملمهناةالنى اناارسلناك شاهدا)علىمن بعت
البهمعلى تنكذ بهم وتصاد هم أى مقبولاقولاك عندالنههموعايهمكإيقبل قول الشاهدالعدلق الك وهوحالمقدرة تقول مرت

بر مجعلهصقر .صائدابهأى مقدرااب,هالصيدغد! (ومبشرا)المؤمنين,الحنة (ونذيرا) للكافر نب
بالنار

(للكعيلا بكون عاللىؤمنين حرج فأزوأادجعياتهم اذاقضوا مونهطنرا) ققيضلاء الوطرادراكالحاججة بولوغالمرادمئه
(وكانأمىالله) الذىبر بدأن يكونه (مفعولا) مكونا لامحالةوهومثللماأرا ادكونه مننزو يج رسولالنهصل النهعليه وسز ينب
(ماكان علىالنىمنحرج فمافر ضاننهله) أحللهوأمى لدوهونكاحز يثبامسأةز يدأوقدرلهمن عددالنساء (سنةاللة) اسم
موضوع موضعالمصدركقوطمتراباوجند لامؤكد اقولهماكانعلىالنىمن حرجكانهقلسناالللذالنكبسنيةافءالماضين وهوأن

لاحر جاعللباهمقفدام علىم أاباحوطسمعوعليهمفىبابالنكاح وغيرهوقد ("٠  )8كانتنحتهمالمهائروالسرار ىوكانتاداود
 #2خ7خج

ا خخخ

(011٠ اران رنأ :جلما

م

األنقوم قد خرجوا أمغيرىقالف ناطلقحتىدخل البيت وذهيبت لادخل معهفالق السترينى و يدنه ونزل

الخاب لأق)عنأنسقالماأومالنىصلىالنتهعليهوس علىئ م ننسائهماأومعلىز ينبأولبشاةوق

سزية

ولسلمان ثلهاثة حرة

رواية أ _كاروافضل مأولمعزل ةيانلبثابتأوطقال أطعمهمخبزوالاحتتركوهويقولاعزوجل
ا
ا تونكل لاؤضينحرج) عام فازواج أدعباهم)جعالدىرهوالتبى (اذافضوا ينه وب
(رمن
دوام
كن ق
ن
ابل
وطراي)قولزوجنالئزينوبهىام قز هادلذى

و

اذخلااتبىكابقواسا الطب ولاخ لوب (د نامس توا

قأضاىاوءاللهيماضهيا أاعىانةقدرامقدوزا)

م بون

يكور حت يزةسوازسا رخس تقعايدرسم9هقوالا(ماكانافع لت| و|لاوقنعار_بدآن جيلت

اك

اقرش اننهله)أىفبحال

الهمنالنسكاحوغيرء(سننة
ابل
ف اىلندينخاوامنقيلن)معنامسن

اللهس_نةف الانبياء و و
هأنلاحرجعايهمفا
ىلاقا
دمعل م
ىاأباحط و
موس ع
عليومفبا ا
بلنكاحوغيرهنه

(الذبنلدو فردالات
)بدلامنالذينالاول

كانظم الحرائر والسرارى فقدكانلداو ,دعليهالسلاممائةامس[ةوس لم ناثلماثةامى أةوسبعماثةسر بة
1
قف ان حعلتهفى 7ل اله
0
ْ
:
3
0
ا حال لهمأثنى لنهتعالىعلىالانمياءبقول|ه(الذبنسلغون
أى قضاءمقضا انلاحرجعلى أحدفم
0-0

0

0

6

ع

00

55

رسالات
0

أحدا الااللهم) آىلاحافورنقالةالناس ولاءتهمفماأحلطموفرض عليهم (وكىبإائهحسييا) اىحافظا ||

اا

يا

ل د

ون اواعنى

*.

0

العالخلقةو.بحاسبهمفقولهاعزوجل (مابق كد جدمن 7جالس)وذلكانرسول اللةصل اللةعليه ,
7ل
وس لانزقجزنانش نعدار ةا لماراهياكباانت|دأاحدمن ر.جالج يعنىزبدد عَشووالااتنر شق

ابنحارثةوالمنى انعميكنأبار
ان

7ك ويييةا حتياانلابو واددمن رمه قولهونث الناس وانئة

الصهرتاحفن ةلتقدكان| بناءالتقاسم وا
ب والطاهروابرا ا وللسن اناب عداسيد

أحقانتخشاه(وك1

الوىتخوبالتوقبروالتعظمهوجوب

وتاسيا على الصغيرة

قلتقد أ ترجوا منحكالنفيبقولهمنر اليوهؤ0ا702الذلوغ الزجال وأقرياسد
لبار جال الذبنم نيب كأفبا ماوق
يبلدهم (وا-كن رسولالنه )|ى انكلرسولهوأ
لامي

ا
عا

سحل طاكةرخاتالتبين)ستم انابةالتبوءقلانتوةعدا ىولامعهة
مالإنعولبدااسذيكرراب ||وازب
دىبر كا(مناكداينز
ون  1و
تابنايكون

إصار ر.جلا(وكاناللهبكلثنئعايا) أى دخل ف ع
ىامهانهلانىبعدهفانقلت قدصحآنعيسى عليهالسلام

00

وو

ينزل فآ واولزمهانوبنعىدقلت!نعسى علي اهلسلامتمنىق”بلوحينينزكف آتخرالزمان يغزلعاملا الاريك اوسنت
شر بعةمدصلىالتفعليه وسلومصلياالقىبلتهكانهبعضآمته (ى)عن أنىهربرةرضىاللهعنهقالقال
-

-

ّ

5

>

6

010
ا

رسول لحرا او ان سلوسثلالنانايمنقبلكلرجلب يقئانانا نموا لهامومع |إوو وله ماعلت يندالا
هسميم
القا
ربوا
بلطي
اوا
وهر
و وأدهمن حومةالصهر والتكاحوالمرادمن رجالكالبالغين واحسن والحسينلم يكونانبالغين حنئذوالطا

ووجقوبير والتعظيملدعليهمو وجوب الشفقةوالنصيحة
توفواصبيانا((ولكن )كان(رسولالله)وكلرسولأبوأمته فماايرلجعتاى
بنناءو ز دواحدمن رجلايل>س لوذابنباوا لحادقهيقة فكان حكمه >ككمهم والتبنى
لبتاةبي
الثا
ءحكواما
لافآىسبا رئاالا
ايهل
طم عل

وبععدسى ممننىئقبله
أخرهملايعيننىبأ أمحد
صر يبلاغير ب(وفاتتالحنباييلن)تاءعاصم معنىالطابع ىآ
لختص
اابلا
مونبا
تاق

لانهبعض هتهوغي«رركامراالتاءمعنىالطابع وفاعل ا تموتقويدقراءة|بن مسعود
ويحتانز يلتعزلاملاءلى شربعةمدصلىاللعهليهوس ك

ولكننابلاخنتبميين (وكاناللهبكلتو علبا

9

1
ىولهتعالى وت فىنفسك
.بنزيدبن جدعان قا سلاًلنىزن العابدبن علىبناين قالمايقولا حسنف ق

مااللهميديهوحُثى الناسوالتنهحأخحشقاأءنقاتيقوا للماجاءز بدالرىس والاللنتصهبعىليهوسل فقال
سىينن
حالعل
للهفق
اقال
أيك زوجك وان
ل
عال
كاكوق
سبهذل
ب عم
م
يارسول اللهانىأربدأن أطاق زيا
|كونمن أ زواجه وان زداس .طلقهافاماجاء زيدقالانى أريد
أاامسهت
وع
عز وجلنمقد
هان
لنللكف
لايسك

اعاسمتتككون
موهقد
أاقالله أمسكعليك زوجك فعانبها نعالىوقال/قلتأمسسكزوأجك
طألنقه
منأزواجك وهااهوالاولىوالاليقحا اللانبياءوهومطابق التلاوةلان هتماىأعلأنهببديو:يظهر

فم(ا فضى بزدمنباوطرا)

ضوكمانرالهذىرسوا ل امسل علوي
أافا
أمخافاهولم يظهرةبرئزو حهامنه فقالنعالى ز وجنا كه
محبتها أوارادةطلاقهالكان :إظه رذلك لابهلاجو زنهاينظيهررأهثميكتمهولايظهرهفذل عألنىهانما

الوطر الخاجة فاذا بلغ

عونب على|خفاءمأاعامهاللأهنهاستكون زوجتهو نامأخنى ذلك اسحياء أنير زيداانالتىنحختكوق

البالغحاجتهمنثئلهقبه

--كاحك ستكون ز وجتىوهذ اقولحسن مىضىوكمن شبيتعحسظ منهالانسانو يستحى ماطنلاع

ى
ضيل
قة ف
هم

منه وطره

الناسعليه وهو نفسهمباح متسعوحلالمطاق لامقالفيه ولاعيبعندالله ور .:ااكلادنخول ذفلىك

والمعنى افللوسدبنىلزيفديها

ولاىجبات يعظمأثرهافىالدينوهواءاجعل ننهطلاقز طبادوتزوع الننىصلى الله
والماا
صح س
الحمبا
هت]قعالالى ماكانمد أباأحد .نرجالكموقاللكيلا
للسننته
ابطا
عليهوس اٍياهالازالةحرمةالتبنى وا

همته وطلقها وانقضت

يكونالعملؤىمنين حرجفأز واجأدعياتهمفانقل فتالفائدةفأىمىالى صلاىلئةعليه وسلمزيدا

حاجة وتقاصرت عنها
عدتها (زؤجنا كها)روى

انها لمااعتدتقالرسول
ا

سملزيد

بامسا -كها قاتهوان النهتعالىأ ع بمنيهامهاز وجتهفنهااهلننىصلاللهعاي» و سمعن طلاقها وأخىفى
نفسه ماأعامه اللهبهفلماطلقهاز بد <ثى قولالناس»:زوج امسةابنسهفم د اللتهعالىبزواجهاليباح

ملثالذملّكهوقيلكان فى أمس «بامسا كهافعاللشهوةو رداللئفس عن هواها وهذه اذاجوزنا القول

ماحد أحدا أولقفى نفسى

المتقدمالذىذكرهالمفسسرونوهوانه أخنىحتماأونكا-هالوطلقها زيدومث ذللك لايقدحفحىا اللانبياء

منلك أخطبعلىز ينب

ىلبهمنمثل هذه لاشماء وانهراآهاؤأة فاستمستهاومث لهذالاتكرتةفيه
معن العبدغيرملوم علىمايقعف ق

قال ز بد فانطلقت وقلت
بازيذب ابشمرىانرسول

االمسوان اومن اسان

نوكه الفحأةمعفوعنم امال,قصدمأثمالان الودوميلالنفس من

طبعالبشسروالةأعوقول أأمسكعليكز وججكوانقالنأمىبالعروف وهوحسنلاثمفبوهقواواه
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لاختتاره فتالارضينا تارسنول اننمهانكحهااياهوساقعنهاليهامهرهاواماجع الضميرفطم و ن
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والجاهاية الأخرى جاهلية
كرف ال
الاسلام( وأق انلصلاةوانين
كلاة
دوأطعن النمورسوله)

السهلوأجرهنفسهوكانيخدمهوات ذشيأمئل الذىيزمىبهالرعاةخاءالنيسصوات[ءيس
ممةعهفبلغ ||خص الصلاة والد كاة
جليهو
ذلك منحوطمفانوهميستمعون ا
تاتخذ
ان مدرج النساءلارالود بن إلامسنم ع تمجميسع الطاعات
مواع
عيدو|ر
الرجالطن وان رجلامن أهلالجبل هجمعايم ,فىعيد ه ,ذلكفرأى الأساء وصباحتون فأصامابه تفضيلاهمالانمن وا
حب
فا
وذا
فخبترهم
لكوا افلهنمزلوامعهم وظهرتالفاحشةفيهن فذلك قولهتعالىولاتبر جن تاج||عايهماجرناهالىماوراءهما

اإاغليةالاولى وقي اللجاهليةالاولىماقبل الاسلاموالجاهليةلاخرىق مو إفعلونمثفعلهمق 1و (اأغابر يداني

نهب

الزمانوقيل قدندكرالاولىوانل نكن طا أحرى (وان الصلاة) أىالواجبة (وانايلنزكاة) اى عتك الجس أهلالبيت)
جس) أىالائم ضع بىال
المفر,وض (وأطعن اللهو5سوله)أىفيام وفماتهى (انسايربدالئةليذهب عن الر
وندعاءلأى
الذىئنهى اللهالنساءعنهوقال| بن عباس يعنىتل الشيطان ومالس للهفيه رضاوق_.لالر جسالك_ك المدحوفيهدليلعلىأن
ىللهعليهوس|لاونفىدنّهوهو ر وأنة سعيد
هساءالنىصل ا
وقيل السوء(أهل البدتويطهر تطهيرا)ه ن

نساءهمن أهلينتهوقال
عدم لانه أريد الرحال

عكرمةومقاتل وذهب أبوسعيد الخدرى وجاعةمن التابعينمنهم مجاهدوقتادةوغيرهم الى انهمعلى

وفاطمةواحسن والحسين رضىاللعنهمعيلديه ماروعىاعننشةأم المؤمنين قالتخر اجلنىصلىالله (واطرع تليعر

اا

عليهوسل ذاتغداةوعليه
مط صرجل منشعرسأود فلسفانتفاطمةفاخلهافيهثم جاععلىفادخله اتلاآسثامئم أبنيدنائما
اف

تهقيتفالاعايربداللهليذهبعت الحرس 0
انا لحانواد

0

و إلهرمنطهيرا رجهمساالمرطالكساءوا ر
محلبالحاءالمنقوش عليهصورالرحالو بالجيمالنقوش عليه لثلايق
تهرلسول
باردفأ

و يطهركتطهيرقاالتو أناجالسةعندلبابفتلتبارسول اللهلستمنأهل!لببتفققال!نكالىخيرأنت ||الما ثموليتصونوا عنها

يحسن| لب|راجلستقواولىوتاقسوتىعاارللطاهذرلناونب
دمةو
افاط
مسأيزن-ولااهاجلمنبىبصلكىساءاونقتاهلعالليهلوههسؤلقااءأوتفهليناتيفىاتذرهسبوعلناهلماتصلرلجاسلولعطهلهريههومتسطلهيوراعل وى
وحن
وقال<ديث كيح غريبعن| نسبنمالكأن رسولالنهصبى اللهعليهوسل كانير بباب فاطمة سئة ||عرض المقترف للقيحات

أشهراذاخر جاصلا ةالفج يرقول!اصلاةباأهلالببتانماير بدااللذهب عنهالر 0أعلالببت تلوتك مأهباتاوث يدنه

بعدةا ل عل وىآ لعقيلوآ لجع_فر وآ لعباس و قولدتعالى(واذكرنمايتى ف بىيوتكن مناات || ف|لحرضمنهائق كالثوب
الله)ياعلنىقرآن (والحكمة) قيلهى السنةوقيلهى أحكامالرقآنومواعظه تان انا العو فويه شتريوقن
لابثعانهى وترظيب
بأاىوليائه وطأهالعته (خبير)أىبجميع خلقه قولدعوجل (انالمسامين والمسامات )الابةوذلك الاالب
طم فىالاوام(واذكرن نالف سوتكن منآيات الله)القراان ١دالحكمة)أى اللسيةاك ببانمعان القرآن (ان اللهكان
لطيفا) عالمابغوامض الاشياء (خبيرا(١عالماحقائقهااىهوعامبافعالكن واأقوالكن فاحذرن#الفةامي هونهيهومعصيةرسولهولا

لانزل قالنساءالمسامين فانزل فبنائمئ فنزات (ان المسامين و المسسلمات)المسلمالداخلف السلبماعلدحرب
تز لفىنساءالنىصل التهعل».و.س م

اوءمى وأ وببكرفيلهى
يبين
لعننى
اي بنم
حن ب
تام
فغشه
بهر
بانساء ابلنأىمننمنكن بشاحشة)سبئةبليغةف القبحإمبينة) ظا

منشو زهن وقيل الزئاوالنهعاصمر.سولهمن ذلك (يضاعفها المبذاب)يضع فلياالميذاب
عصيانهن ر.سولاللصهلىالنهعليهوس و

فززيبادقابادحلمعةصيةاتتلبعفضل
للعاصىالعام أشد من
العاصى الجاهللان المعصيه

من لعا أقبح ولذافضل
احلادحرارعلى العبيدولا

()81/

ولس لأحدمن النساعمثلفضل نساءالنىهلى اللهعليهوس ولذاكانالذم

2

شهراوانكدخلت مننسعوعشمربنأعدهنقا الن الشهرتسع وعثمر ون

ة)د اختلف العاماءفىهذا الخيارهل كانذلك نفويضالطلاقاليون حتىيقع
لاإفلصلآبحك
حبسن وقتادةوأ كثر أهلالعاألنىهم يكن تفو يضالطلاق وانماخيرهن
لذ ه
الاف
بنفس الاختيار أم

بوجم الكافر (وكان عالنىهن اذا اخترنالنيدافارقون لقولهتعالى فتعالينأمتعكنوأس رحكنبدلي ألنهلريكن جوابين على
ذلك) أى .تضعيف الفور وانه قاللعائشة لاحنتنجىلىنستشيرى أبويك توففويضالطلاقيكونالجواب عاللىفور
نفر يععلى حم الآبةاختاف
لكان
اسون
وأنف
ارن
فاخت
اولو
للاق
وذهبقواملىأنهكان نفويطضالط

فلاامىختأناهرت
العذاب علبين (على أاهللعم افلىحتتكخييرفقال تمروابنمسعود وا ,نعباس واذاخيرالرج

اللءيسيرا) هينا(ومن

يقنتمنكن للهورسوله)
القنو,تالطاعة(وتعمل

صالحا نؤتها) وبلياء

فيوماجزةوعلى (أجرها
من نين) مشلى ثواب
غيرها (وأعتدنا ها

رز كريما) جليل
القدر وهو

الجنة

(يانساءالنى لانكاحد

زوجهالايقع

اانفى
شسفي
للى و
انىلي
وابنأ
ئ واناختارتنفسهايقعطلقةواحدة وهوقول مربنعبدالع بززو
وأصهاب الرأىالاأن عند خاب الرأىبق طعلقةبائنةاذا اختارت نفسهاوع :الآخر بن رجعيةوقالز يد

ابذثنااابتختارت الزو ج يوقاعطحلدقةواذا اختارتنفسهافثلاث وهوقولالحسن و به قالمالك
ةر احدةواذااختارت نفسهافطلقةبائ_:ةوأ كثر العاماء
ل بفقع
طها
ور وىعن عألهىااذااختار ت زوج
علىانهااذااختارت زوجهالايقعمئ(ق)عن مسر وققالماأياى خيرت امسأتى واحدةأومائةأوالفابعد
أختلارنتى وعلقادئشةرضى اللهءنها فقالتخيرنا رسولالتةصلى النةعليهوسم فاكانطلافا وى
أسنتح

تمنكن بفاحشةمبينة)أى معصية ظاهرة
ملنى
تاءا
(إنس
أب
بعالى
ل ت
ويأ
قكش
ودذل
روابةفاخترناءف يع
هقويكقلولهلأن أشركت ايحبطن يماكلانمنونمن بأفناتحشةفاناللهتعالى صانأز واجالانبياء
عن اافاحشة وقال!ب عنباس

المرادبالفاحشةالندو زوسوء اماق (إيضاءفطاالعذاب ضعفين)أى مثاين

من النساء)أى لسن وسيبتضعيف العقوبةطنلشرفهنكتضعيفء قوبةالحرةعلىالامةوذلكلاننسبالننىصلىالتهعليه
كحماع-ةرا احدةمن

اللىو منان منأنفسهمفكذلك أزوائجه
وس الىغيرهمن الرجال كنسيةالسادات الىالعبيدلكوننه و

لكت السك اذا باالنلسبىةغيرهنكنسبةالحرةال اىلامة(وكان ذلكعلىاللةيسيرا) أىع_ذابها (ومن بقنتمشكن لله
ها أجرهامستين)أى مثلىأجرغيرهاقيل المسنةبعثسربن
نلؤتصا
تتقأصميةالنساءجاعة ورسوله)أى تطع اللهورسولهح(واتعم
حسنةوأضعيف ثوابون لرفمعغزاتون وفيهاشارة الىهنأشرفنساءااعالمين (وأعتدناطارزقا كرع.ا)
جاعةإنو جد منون
جاعةواحدة نساويكن
فاىلفضل وأحد فى
الاصل ؛هنى وحد وهو

اوأحد فموضاعق

العام مستويا فيه
المذ كر والمؤنتوالواحد

يعنى الجنةقولهنعالى (يانساءالنى لسةنكاحد من النساء)قالابن عباس بربدلس قدركنّ عندى مثلقدر

غسيركن من النساءااصا حاتنقنأ كرمعلىونوبا>كنأعظلدى (اناتقيقن) يفعاناطىلعلتهنهفان
الاكرماعلنهدهوالاتق (فلاتخضعن بالقول) أىلانلن بالقوللارجالولاترققن الكلام (فيطمعالذى

فقلبهمس ض) أى-خور وشهوةوقيل نفاقوالمعنى لاتفانقولاجدالمنافق والفاجربدسبيلاالىالطمع
فيكن والمرأة ندوبةإلىالغلظةف امال اذا خاطبت الاجانبلقطعالاطماع فين (وقانقولامعروف!)
أى بوجبهالدبن والاسلام عندالحاجةاليه ببيانن غيرخضوع واقليقلولالمعروف ذ كران نماك

ون
سلوكقار
ىكن و أه
وماو راءه (ان اتفيقن) هنوع زوجل (وقرنف بيوتكن)أى الزمنبياوتلكنووققيلاهورمأمن
اانألردتتقنوىأو ناكنتنمتتقيات فلا تخضعنبالقول)أى اذا كامتن الجرا
جلمهنار
وا
بءا
فلا

(دلا

مجانبقولكن خاضعا لأيىناخنثامئل كلامالمريبات (فيطمع)بالنصبعلى جواب النهى (الذىفقلبهءصض) ريبةوقور 
(وفان فولامعر وفا) حسنامع كونه خسنا(وقرن)مدق وعاصمغيرهبيرة وأصلهافر رنفتاقلدراءتخفيفا وألقيت فتحنها علىما

قبلها أومنقاريقار اذا اجت_مع «البافونقرنمن وقريروتقمارا أومنقرفبتقراذلاولى من راق اقررنقرارا منالتكرار
واف(
وتات كسرتها ال
سىالق
تفى
كن ) بهم الباءبصرى ومدتى وحفص

(نأبهاالنىقرلاوزاجك انكنتنتردنالحياة الدنياوز ينتها)أى السعادةفى الدنياوكثرةالاموا تاي أسلنمالأنيقوة

كارا
نن ب
ن
املنمفكان الرنئةفعلمنف المكانالمستوطى ثكثمرحتىاستوى افستعماله ( )18/الا مكنة ومتعناىلينأقبل
ست

رواختيارن لاحدالامئن

ا 0030 00000 0

0

ىياأبهاالنىقل
لاسر يبكلهأعز جندهونصمرعبدهوهزم الاحزاب وحدهفلاشيع لعده هُ قولهتهال (

0

1

عانك|ن )أىمنعةالطلاق 90سرحكن سبراحا |||..
تعال
مهافت
لاز واج كان كنآنترد نامياةالدنياوز ينت
كنتنتردناللهو رسولهوالدارالآخرةفاناللأعدإلحسناتمنك
جيلا)أى هن غيرضرر (وان

بز وله
عظها)سب ن

نأجوا :

دياشايوطلينمنهز يادة
وس سلنهمنعرضال ن
ىلنفعليه
الآبةان نساءالنىصل ا

 .مبن شهرا
ار
أنل ق
وآلى
وسل
اللعهليه
هلى
فق النفقة آذينه بغيرة بعضونعلىبعضفهجرهن رسولاللص
عا

أصعابهفتنالواماشأنه وكانوايقولونطاق
وإ حرج الى!

تكبرلاعلائن
زساءهفقال
رسا

لؤشانهالف علتعلرىسول االلهتصهلىعليه وس! فقلت يارسولأاطلللهقتين قاللاقلت بارسولالله
ابىدخلتامسحدوالمسامون اعون

كل القطانهوت

وري

سافهأافائزلفا خبره مانكم

تطلقهن قال نمان فشقتمنتعلى باب المسسحد ونادتاغل صوق يطل رسولالله صلىاللهعليه وس
رال
لآبواو
ناموك هذ

ولول

ونسكنت ا
يستط
لكان
من
م
أو الا

الطلاق وتستحبالمتعة

ملطكللقلةالاالمفوضة

قابللوطء (وأسر.حكن)

وأطلفسكن (سرا-اجيلا)
لاضرارفي +أردنشيا

املندنيامن نيابوز يادة

استنيطتهذا الامرواأنزلاللهآنةالتخيير وكاننحترسولالله صب اللهعليهءوسل بومئد لسعنسوة

نفقةوتغايرن فنذملك

وأمسامةنت ألى

رسولالله صل اللةعليه

افى
ينتأ
فدبةب
سمحي
ن
+س منقريشوهنعالشةبنتأىبكروحفصة بنتعمروأ
دية
سجش
اتي
ابلبن
أمويةسودة بنتزمعةة وأربعغيرقرشياتوهن زن

ومهونة بنت الحرث

وسه فنزات فبداًلعانشة

اطلاليةوصفية ين حى بن أخط ب الخيبربه وجو بر بةبنذتالخحرث|الصطلقية فامائزلتآلة التخيير بدا رضى اله ءنهاوكانت أحمون

رسولالله صلىاللةعايه وس بعائشة وكانتأ حبهن اليه'ة_برهاوة رأعايهاالةرانفاختارتاللهةورسوله

اليه نفيرهاوقرأعلمها

ختر ناللهورسوه ||الفرآن فاختارت الله
ا ذالك
معلى
اهوا
فبءن
والدارالآخر:فرؤى الفرحوجفهىرسول اللهصلىاللةعليهوس ونا
شكرهناللهءلى ذلاكوقصصر«هعليين فقالتعالىلاحل لك النساءمن بعد (م)عن جابر بن عبدالله قال

سول والداى الآخرة

1

دخلبو بكربستأذنءلىرسولالتةصلى التهعليهوس( فوج_دالناس جاوساببابه )بيؤذن لاحدمنهم

ترز

فأذنلانى كرفد خل ”5أقبعلمرفاستأذن فاذنلهفوجد رسو الثهصلىالملعيهوسلجالساوحولهنساؤه
واجا ساكتا فقاللأقولن شياًأضحك بهالنىص-لىاللهعلي»وبل فقلتيارسولاللهلقد رشنت

ادا
وترلاة ف
دس ماختار0

خارحةسالتى النفقةفقمت|اابهافو +أتعئقها فضحك النىص_لىالتهعايهوسلمفقالهن حولي3

2

فوع عنقها وقامعمر الىحفصةفوجاً عنقها كلاهما
ترى يسألننى النفقة فقام بوكر الىعائث

لعائشةىذا ا

علئةلانسألرسوالاللللةهصعلايه وسل
يقولتسألنرسو لاللةصل اللةعليهو.سممالاس عددهوقلنوا

ولاعليك أنلانقيل فيه

 0أبدااوعد
تا

طنشهرا 000وعثر بن حتىنرزات هذهالابة اليا قل لازواحك
اعنر
انام :أجوا عظما قالفِداً بعاندسه فقا باعائشةان ىأر بدأن أعرض

عليك أمىا الاار الى

نستتيري أنوبيكقالتوماهو بارسولاللفتلا علمها الآبة فالت

ع

زوق

تاي

نين

قأعليهاالقرآنفقالت
مر

أفى هذا أستأص أبوى

ر أبوى بلأخةار اللورسولهوالدار الآخرة وأسألك ان لاخبر ام أة من نسائك
شر
شي
أفيكبارسول أسستن

أهنالاأخبرتها ما انعلنلتهيابعوثنلىامتعنتا
بقالاذىلقللاتنسأللى اةهمسن

0
نوكو بعلق
أنلايدخلءلىأزواجهشهرا

ولكن بعثنى معاما مدششرا

والدار الآخرة وحم

وعلتهالكا ا
التخيير ف الطلاقأنهاذا '
وااصعوبة م)عَنالزهرى أن لنىصلى اللهعليموسل فس ||.ول )1اختارى فقالت
قال!الف

تامضت تسع وعشر ون ليلة
لم
عر ومن ماهقاحل

أعد هن دخ علىرسولالل صه ل النهعليهوس_لم بدفىفقات بارسولاللهأقسمتأنلاندخل عليذا

عازن ل
بك)

ترد

في أن

تطليقةيائئةواذا 1

زوجهاليقعشئ وعن على رضىالله عنهاذا اختارت

<سنات منكن)
هعدلل
زوحها فواحدةرجعيةوا ناختارت نفسها فوا-دةبائنة(وان كنان ترد ع انهو رس ولهوالدارالآخرةفان اللأ

م لنلبيانلاللتبعيض (أجراعظما

3

ايز رجام بااسيف|ذ هف هاتفباسمهافًبلاننة قاتلأ ناواهته قلتو يلاكمالاكقاتلأقتل فلتولمقالت
ئشة تقولماأعنحسبىامنهاطيب نفس وكثرة ضحك
عاواكا
تقه
حدثااًحدثتهقفاالتنطلق مها فضربنعن
وقدعر :فت أنهاتقلقال الواقدى وكان اسمالمرأةبنانة|ص أةالى>الفر.ظىوكانت قتلت خلادبن سويد
ز ببريضربانأعناقبنىقريظةورسولاللصلىالنهعليه وسلجالسهناكوروى #دبن |
للى
ان ع
ووكا
قال

امدق عن الزهرى أنالزبيربنباطاالقرظى وكنى أباعبد الرنجكان قدمنعلىثابتبنقبسبن شماس

فاجعليتبوماثاتباازااةا وا

 0إكبرفقالياإعبدالرحنعل

ثبت ال رسولانسلالنعليدوسلفقاليارسولانقدكانازيرعندى يدواعلىمنةودقأحييت
َ
لضولاتمس الفعايهوت جوقةفاأناهفقاللهان رسول الله صل ابله
كمذققار
أن1اليه مواغهبل د
عليهوس| قدوهب لىدمكقالثب كبيرلاهل لهولاوادفسايصنعبالحياةقأفىنابت رسولالنةسلى التهعليه
هقالانرسولالتهصلى النهعليهوسلأعًطاتىامياً يك
هأولادهفقاله ,لك فاناف
وسلمفقاليارسولالله! أهل و

سولاللهصلالنهعليه وس
وولدك فهملك فقالأهل بتباجازلامالطم خابقاؤهم علىذلكذاتىنابتر

ذتهالماله سولالنةقالهوااف فكقأانالءان رسولانتهصلى اللهعليهو] أقعدطانى مالكفهوفلقكالأى
ثابتمافعل الذىكان وجههمر] ةصينيةنتراءى فيهعنارى ا ىكعببنأسدقالقتلقالخافعلمقدمتنا
اذاشد دناوحاءيتنااذ١ كررناعزال؛ن شموالقال قلقالفافعل امجلسانيعنىبنى كعببن قر يظةو بنى
لأك بيدىع_:دك باثابت الامالأحقتنىبالقوفموالئةمافى العيش بعد
عمرون قريقظتةلقواقلال س فأأنى
غببكرالصديق قوله-تىياق
اأ
هؤلاء من خيرهااأنابصابرحتى ات الاحبةفقدمهثابت فضر بشعدتمه فأمابا

خلدلاد! اأبداقالوكانرسوااسل متعايسوسرقةدامى بقل من
الاحبة قال يلقاهم واللهفى نارجهم خا

أثبتمنهم

م قسمأموالبى قريظةونساءه.علىالمسامينوأغم فىذلكاليومسهمينللخيلوسهمالارجال

فكان للغارس ثلاثةأسهمسهمانللفرس ولفارسهسهم ولاراجلممن لبسلهفرس سهموكانت اليلستة
وثلانين فرساوكان أول بوموقمفيهالسهمان مبعثرسولاللههلىاللهعليهوس سعدبنزبدالاضارى

أخابنى ااهل باادتناج بر دان د فاتاعدوهسملخيالحااوكاق رسواللله ضب التهعليه
ساناةاءحدبىنى مروبنقريفظكةانت عند
وسل قداصطف لنفسهءن نساءهم ر يحانةبنتمروبننخن
رسول اللهصلى|لنعليه وس حتىتوفعنهاوهى فىماكهوقدكان رسولاللهصلىاللهعليهوس[بحرص على

يأتنزوجها وريضرب عايها! خابفقااتيارسولا للهبلت رتكئئفى ملكك فهواخم على وعليك فتركها

يذلك منأمىهافيماهو بين أصحابهاذسمع وقنععلينخلفقهةالان٠هذالثلعبة ن شعبة بشرف بإسلام
رخحااءنهةفقاليارسولاننه قد أسامترعانة فسر«.ذلكفلماقضىشأن نى قريظةانفجرجحسعدبن

ا

ن كف ىققريلا

ا

أجلي

ا جعمرسواتسل انةعليهوم|ال خهته
كتقأفلت لطبيردنوهينتوفماقةناىليكفانة
ليهوس| وأبوبكروعم فروالذىنفس
على
نالةنةص
ابلتتىضعرليه ف المسجد قالتعائشة خضرهارسلول
مد بيده اتى لاعرف بكاءعمرمن بكاءاًفى بكروا إفىترق قال وتكانواكاقالالنهتعالى فبهمرححاءيينهم
(خ)عن سلبانإن صردةالمستسمرسول مل المعاعريز بيقولحين جل الاحزاب الآن نغزوهم

ولايغزوننائحن نسيرااج(.ق)عنأبفهر بر ة أن رسولاانللةنصهلعليه وس.ركانيوللاالهالاالئةوحدة

ل

لاشريك '

داع
دارلجلفيتىالةكعمرو بنالسعدى القرظىفربحرس رسولالنةصلى اللعهليهوس وعايهم مدبنمسلمة
االالنصلاريىلتةلافكلمارآة قالمن هذاقالعمرو :نالسعدىوكانعمروقد أبىأن دخ لمعبنى قر يظة

فىغدرهم برسولالله علىاللهعليهوسم وقاللاأغدر محمد صلى|للقعليهوسلمأدافقال يدبن مسلمة

ههصعلليه
اله لماتحرمنى منعثرات سكرامنفلىسبياهفرجعلىوجههحتىباتفىمسجد راسوللاثلل

أرلضله فذك(ررسولالنةصبى النهعليهوسل شأنه
فمديئة تلاكالليلةثمذهبفلادرى أبنذهبمنا
وسلال
فةالذاك رجلن>اهاللهبوفائهو بعضالناس يزعمانهكان أوثقبرمةفمن أوثقمنبنىقرينظزةحليونا
هلوهس! فأصبحت رمتهملقاة ولاهدرى بنذهب فقالفيه رسولاللّةصى
علىحكمرسول العللهليىال
]| اللعليهوسلمتلاكالمقالةفلمأصبوانزلواءلل حكر س.ولاالللثههدعلليهوسل فتوائب الاؤس وقالوايارسول
لدلله
النهانهمموالينادون الخزرج وقدفعاتف مىوالى الخزرج بالامس ماقدعامت وقدكان رسولاالله

اميهاهم عبداللهبن
أاعللىهحك
غليهوسل قبلنىقريظةحاصر بنىقينةاع وكانواحلفاء لز رجففنسزلو

أنرضونيامعشسرالائ سن >5
ل االللثسهلعىليه وس لا
سوسوقال
رلاهلا
أنىبنسولفوهم,ل فلماك
ذههمرجلمنكالوابلىقالفذك الىسقدبنمعاذوكان سعد جهإورس.نولاننةصل اللةعليه ول مفسىجده
فىخيمة|مى أةمن المسامين يقالطارفيدة وكانتنداواىلجر وتحتسب بنفسهاعلىخدمةمركانتبه
ضيعة منالمسامينوكانرولس اللهصباللهعليهوسلقد قلقاولمهحي نأصابه السه,بالحندق اجعاوهفى
بىقريظةأناءقومه فملوه
خيمةرفيدةحتىأعودهمن قريبفاماحكمهرسولالنةصلى اللةعليهوس( فى

ع+لاىرقد وطؤالوسادةمن ادموكانرجلسابائم أقبااومعهالى رسولالنةصى الهعليه وهميقولون
إأباعمرواً<سن فىمواليك فانرسولالنهصلى اللهعليهوسنمرااولاكذلك لسن فيهمفاماأ كثرواعليه

فنهلومة لاحم فرجعبنعكضامنمعه من قومهالىدار بى الاشهلفنى
قالقدآن سعد نلاتأخذه ال
نعاذمكنلنهالتسم معنهفامااتهى سعدال رىسو اللله
طمرجالبى ق يرظة قبلأنيص الليهبس-.عدب م
سمقالقومواالىسيد 8فنزالوهففققااملووااليياهباجمروان
صلى اللهعليهو,

رسولالهصل اللهعايهو.سل

نههدر ميثاقهاناكم فيم_مماحكمت قالوانتمقال
لع
ااك
قدولاك مفواتلحيككفبهم فقالسعد علي بذ

وعلى منههنافى الناحيةالنؤىبهارسولاللةلى الثةعليهوس! وهومعرضعن رسولالنةصلى اللةعليه
وسلاجلالالهفقالرسولالنةصلى التفعليهوس| نعمقالسعدفاق| مفنبتهمقأتل الرجالوتقسم الاموال
ونسى الذرارى والنساءفتمالرسولاللههلى النهعليهوس! لسعدلقدحكمت حيالنهمنفوقسبعة أرقعة

ث امستغزلواخبسهمرسولالنةصلى النعةليءوسإ ف دىا ربنتالخرسمننساء بى النججارثرمشروجلالنة

صلىاتفعليهوسلالسىوق المديذةالنىهىسوقهااليوم لقندق بهاخنادقم بعث اليهمفضر بت أعناقهمفى
تاللاحكذادق كر جم ارسالا وذيه,عد واللهورسوا له<ىبنألخطب وكعببنأس در أن القوموهم

ستمالةأوسبعمائة والملكثرطم بقو كلانوابينال.عانمائةالى التسعمائةوقوادلوالكء ببنأس_د وهميذهب
بهمالىرولس اللهصلىاللهعلي وه ل ارسالايا كعيمائر ى مأيصنعبناقالفىكل موطنلانمةلونألائرون
الداعىلإينزع وانمن يذهببهمتملايجرع هووالاهلقتلف بلزلذلك الدأبحتى فرغمنهمالنى صلالله
عليهوسلو أتىبحبىب أ
شيه
ن خطبعدواللهوعل
هاحي
ق<إقةتف
اةعقلديهمن نكالحية كوضعالاعلاعإة
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ستىى
عداونك وللكنهمن ذل اللههذلثمأقبلعلىالناسفقال أمهاالناسانهلابأس بأم اللهكتابوقدر
ومل<مة دكدعل بنىاسرائي
فلثم
ضجل
رس :ع
بذقه وروىعن عائشةقالتلبقل من نساءنى قر بِظة
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د نامنالحصون وسمعمنهامقالةقبيحةلرسولانتهصلى العنليهوسلفرجع حنى!تريسولاللههلى انتهعليه
دوهنه هؤلاءالاخا بت قالأظنك سمعتلى»هنهمأذىقال نعم
تاعليكأنلانن
وسلبالطريق قفلايإرسولال ل

بارسول اللهقالاوقدراأوى /يقواوامن ذلكشيأفلمادنا رسولاللةصبى النهعايه وسلء.حنصونهم قال
لللهصلى اللفعليه
بإاخوان القردةفدا أخزاء انه نوزل بكنقمتهقالواياأباالتقاسم ماكنت جهولاوم رسو ا

وس علىأصهابهبإلصور بن قبلأن يصل الىبنىقريظة فقالهل مىبكأحدفقالوايارسولاللهمى بنادحية

اءها رحالةوعليهاقظيفة دباجفقالمل اليم ذاك جبريل عليهالسلام
علة
الىءبغ
ضةع
يليف
بنخ
اب

زريلظزةل همحصونهم و يقذف الرعب ف قابوهمفاماأت رسولاللههلى النهعليهوسٍ ببى
بعثالىببنىق
اة العشاء الاخيرة ولم
لعد
صلب
قريظة نزلعل بترمنآبار ها ناحيةأمواطموتلا بهالناسفانامجرجا
أحادلاف بنى قريفصظلةوالعصر بها بعدالعشاء
عليه وسللاايلصلعينصر
يصلوااالمصرلقولالانلنهىص
الاخيرقةاعامهم اللهبذلكوالاعتفهم ند سرولااللللهصةلعليهو .سلقالالعاماء حار هورسول اللهصلىالله
عليهوسل ساوعشمرإنليلةحتى جهدهمالحصاروقذ ف اللهفىقاوبهمالرععب وكان ح ىبن أخطبدخل

علىبنىقر يظة حصنهم حينرجعت عنهمقريش وغطفانووف لكعب بن أسدبما كانعاهدهفاماأ يقنوا
|يرمنصرف عنهمحن بىناجؤهمقلاكعبإن أسديامعشرهودانكقد ئزل
ان رسولالنةصلى الثةعليموس غ

بكمنالاميمائرون وافعارضعليكم خلالائلان لفنوأابهاش ثم قالوواماهنقال تنابعهذاالرجل
ىلوانهالذى تج ودنه ىكتاب فتأمنونءلىديريموالموأابنائم
ونهدقه فوالئقةدتبينلكانهنىم س

ونسائج فقالوالانفار ق > التورراةأبداولانشدل بهغيرهقالفاذلاً بيتهمذ هفه فللنقتل بأناءناونساءنا
به رحالامصلتيننالسيوفولا نترك وراءناثقلايهمنا-تى يح اللهينناو بإنتمد
صىتحمداوأ
ثمتخرج ال
نظهرفلعمرى لنتخذن النساءوالابناء قالواتقتل هؤلاء
فاننهلكنهلكولنغركوراءناشينخْى عليهوا ن

قد
مذه الليلةليلة|السبت وانهعسى أنيكونجدوأصحابه
امساكينهافالعيشبعدهمخيرةالفانأً ت ه
اموا فائزلوافعلنا أن نصيبمنتمدوأصابهغرةقالوانفسد سبتناوتحد ث فيمهالميكن أحدث فيهمن قبلا
هازماليلةمن الدهر
لامنقدعلمت فاصابهم منالمسخمالخف عليك قالمابات رجل منجمنذولدنها م ح

أناابأعبثالبابة بنعبدالمنذرأخابى مروبنعوف وكانوا
ثمانهم بعثوا الىورسولانتهصلى التهعليه وسلن

حلفاء الاوسنستشيره ناعفيازس|ه رسو لقصلالتليهسول افلليمهامرأوه قام الياهلروجااللنساء
والصديان سكون فى وجههفرف:رقطمفتقالواي بالبابةأأترىأن ننزلعلى حك مدقالنعومأشار بيدهالىحلقه
انهالذجج قال بولبابة فوالتهمازالت قدماى حتىعرفت فى قد خنت اللهورسولهثم انطلقاتوليابةعلى وجهه
ولياتالنى صلىاللةعليهوسلحتور بطق المسحد الى.ودمن عد هؤقالوائنهلا12بحمكافىحتىيبتتوبالله
دنت اللهورسولهفيهأ بدافلما
قخ
لتهوعلاهاديطأ أرض نى قر بظةأبدروليراانى اللفىه بلد
لنع
ااص
على مم

 8رسوا ل النةصلى النعليه وسل خيرهوأ بطأعليه قالأمالوقدجاءنى لاستغفرت لهفامااذفعل فا ناإلذى
أطلقهمنمكانهحتىيتوباللهعليهثماناللهأ نزلتوبةأفى لبباةعلىرس ول اللصهلىاللعهليهوس وهوق
يبتأمسلمةقالتأم سلمةفسمعت رسولاششيل تايموي يضحك فقلت ممضحكت يارسو لالله

أضحك اننهسنك قال:بسعلى أب لىبابةفقلت الا3بشمره بذلك يارسول انهقال,الىانشثتقالفقامتعلى
ايأبةأ بشرفقدتاالبلهعليك قال فثارالناساليه
بتب
لال
بخااب فق
رنب عليهن ال
ضبلأ
باخبجرتهاوذلك ي ق
الص طالقهقالثمان
للفو فقا لاوالنحةنىيكونرموالنههاولى يطلنىبيدفهلمامرعليهنراجالى
بُعلبهن سعيدوأسيدبن سعدوأسيدبن عبيدوه ن
مفرمنببهىيل ليسوامنقر يظة ولاالنضبرنسبهم من

فوق ذلكهم بنوعمالقومأسالموااات الليلةالتىنزلتفبهبادوقر
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00

,

(ليجزىالل اهلصادقين بصدقهم)بوفاعممبالعهد (ويعذبالمنافقين ان شاء)اذالويتوبوارأاويوب عايهم)انتابوا(ان' كان غفورا)

يقبوالتوية(ريا)
(بغيظهم)

اانياقيناب ارال السولسو الات
ا

ا

ارك
)0يالواخبرا) ظة

(دكقىاللهالمؤمنين الفتال) بالرجوالملا”لك (وكاناللهقو باعزيزاق)ادرا
000

0

بدا

نلبد بكيم

ا بزعمهموهوعالأىغيرظاف رين

5552

غالبا(دأنزلااللهالذين ظاهرددم)

وى طلس
 0نقطفها  7أإد س

00

83

83

اابرن بالحةشلواقابهاب حا|ا|ل)بمرصدشيةررحاووئم .
ا
رت رجن لوساءناق حازقهال
لحم

اللهعليهوس بوم أحدوقولهعزوجل 1انه الماقإ إنصدقوم )أى جزاءصد فهم 0
الوفاءبالعهد (ويعذبا! 'افقين ان شاءأو,يتوبعايهم) أىفهدي.الىالاانو لارع ام ورهم

ان جبرب ع
لليهالسلامأتى
ك 1 0ادا

(انابنهكان غفورار<ماور داللهالذينكفروا)أىمنةقر يش وغ
يظ(لج م)أى لشف صدورهم
بطف
غان

وس صبيحةالليلةالنىانهزم

ماكه(عز يزا)أى ف تنقامهوقولهتعالى (وأ نزلالذين ظاهروهم منأهلالكتاب)1ىعاونواالاحزاب

الى الدنة وواتور!

سجعو
ا ور
لزاب
واني كاف ف لي
ق(وك
دار
خبلم ادو لواخياأ/ى ظغ رلوقكاتلاؤهملني)نأى بالو

من ور يش وغطفان على رسولالله صلىاللهعليهوس

أى

ل وءلى|السامين وهم بنوقر يظة(.ن صياصيوم )

سلاحه ,علىفرسه اليزوم

لصوي ومعافاهم وأحدهاصيضية (وقذف قاو مهم الرعب)أى ادوف (فريقاتفتلون) عق
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فاما كانااظهراًةفىجار«لعليهاأسلام رسولاللةصلى النهعليهوسل متعممالعمامة من استيرق علىبغلة
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بيضاء عليهارحالةوعاياقطيفة مند يباجورسولاللةصلى الثعةلي وهس لعند ز يذب بنت
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ؤعلالىصلاللفعليهوس م يسح الغبارعن وجههوو جه فرسه فققالان اللتهعالىياملك الله غليه وس 1

باللير ابلنىىقر لد واناعامد
الىنىقر يظة فاتزهالهمفانى قد قطعت أوئارهم وفتحت!أنواءموبركتهم حكمى فابوافقال على

زفازالو بلاباللفامتى ا
هلنعىصلليه وس منسادايامفاعذناامنمطنيمكعان
افلايصلين العدالافى ببى

جكسعدبنات
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ناترم لكان البرلتاةل وهابتدرهالناس وسارعك م ||.فبفاهلسعد حكمتفهم
ان تقتل مقاتلهم وتسبى ذرار بهمونساؤه_م فكبرالنى  -لاهو وفاللقدحكمتحح اناس فوق سرعأرقمةع استتزطم
وخندق ففسوق |لددينةخندقاوقدمهمفض رب عناقهم وهم منكاف ائةالىاستعمانهوةو لكانواسما ثهمتناتل وسيعما أسير (وفدذف

فقاو بمالرعب) الحوفو بم العينشاىو علىوأصب (فريقا)بقوله(نفتلون) وهمالرجال(وناسرون فريقا)وهم النساءوالذرارى
(وأور-كا رضهم وديارهم وأمو اهم) أىالمواثئى والنقودوالامتعةروىان رسولالله  0-0عجقعالرهمللهاجر بن
دون الانصاروقال طمانكف منازلم (وا5

(وكانلعلىكلثئ قدير)افادرا

بقصدالقتالوهى مكةأوفارس والروم! وحميبأ وكل أرض تفسحالىبوم القيامة

ألنهاسوةٌحسنة)بالفم حيثكان عاصمأى ؤد و 5وهوالل سى بهأىالمقتدى بهماتقولافلبيضةعشرون مناحديدا أىهى نففىسهاهذ!
المباغا
م.لنحد ين13فخصيلهةمن

حقهاان بؤتسى مهاحيث قائلبنفسه( ان.كانبر جوااللةواليو.مالاخر)أى حافاللهوياف اليومالاخرأو

يالمواباللهونعيمالي اولماخزةالوالمن بد منل وفيهضعفلانهلاجوزا لبدلمن ضميرانخاطب وفيللم ,نتعلقبحسنة أى أسوةحسن
كاننلةن كان(ود كرا كنيرا)أىف التحوفوالرجاءوالشد :والرخا(ءول_ارأىالم نؤوهنالاحزاب)وعده ,اننةأن بزلزاواحتى لستغيئوه
():059
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إعنى و حشىبومالبعث الذىفيهالجزاء(وذ
كراللهكثيرا)أئنفى جبعالمواطنعلىالسراءوالضراءم

 55-3 3أ وصف حالالمؤمنين
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الاسوة برسولالله مات يسان

 00تواب الله (واليومالآخر)

عن لدقاءالاحزاب فقالتعالى (ولارأىالمؤمنون الاحزابقالواهذا ماوعدناالله

ورسوله)
قأاىلواذلك تسليالامى النهوتصديقابوعد( .وصدق اللهورسوله)أ فىهاوع دا وهو مقابلة
قكوالناولامينعارففة-ويننصماداقلولهعدورنساولهالاغروراوقوظم وصد قاللهورسولهليس اشارة الى ماوقعفانهم
:
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لهورسولهقبلالوقوع واياهوا
شارة الىالبشارةفى جيع ماوعدفيقعالكلمثل
0

.

فتح مكة وفتمالروم وفارس وهيلانهموغدوان تلحقهم شدةو بلواءافلامالراأحزاب وماأصابهممن

ليالاًوعشر فاما راوهم

الشددقالواهذاماوعد نااللهور سوألووص
دق اللهورسواله(ومازادهمالااع.انا) اى تيصقادلته (وتسلما)

وهذا اشارة إلىالخطب

ووفوابه (فنهممنقضىنحبه)أى فرغ.ن نذرهووف بعهده وصبرعلى|+هاد حتىاستشهد وقم_ل قضى

والبلاء (ومازادهم)

نحيه بعنى أجإدف قل على الوفاءبه-نى جرزةوأمابهوقيل قضى نحبهأى بذلجهده افلىوفاءبالعهد

قدأقاوا للبعاد قالواذلك

[

أى لامىهيعقولهتعالى (»ن ا ؤمنينرجالصد قواماعاهد وااللهعليه) أى قاموابماعاهدوا العل:يه

مارأوامن اجتاعالاحزاب وقيلقذى نحبهاستشهف بوم بدروأحد (ومنهممنينتطر) يعنىمنبقبعدهؤلاءمن المؤمنين يتنظرون

الاعدء(ومابدلوا)بعنىعهدهم (تبديلا) (ق) عنأنسقال |
عليوم ويجيمهم(الالجسانا) | أ|احمداالاشمهىايدةنأوالنصرعلى
بالنهومواعيده (ونسلوا) | غ]ابعمى أبنسدبرنافلنقضارعلنيقتاارلسولالتةغب تعن أولقتالقانلت المشركين أن أههدى
لقضائه وقدره (من
قالوا
صهنين
المؤ
درح

النةقتالالمشمركينلبرينادنمهاأأصنعفلماكان نومحادوا ا تكسفالمسلمونقلاللهمافىأعتذراليكبما
صنعهإلواء
اعيعنى  01اليك
000
0
» 0عاذ 3
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مر

ا

0

|

الجاركاف الثل صدقى || المثسركون فاء رفه أحدالاأختهيينانهقالأنس كنائرىأونظن ا نهذه الآبةئزات فيهاوشفباههمن

سن بكرهصأدىقنىفى ||المؤمنين رجالصد قواماءاهدوا اللهعإيهالى آخرالآبة(ق)عن خباببنالارث قالهاجر:ونامعرسوللا
مت

يكره لطرح الجار

اللهصلى ا

ننامنماتولهاكلمن اجرهشيأمنهممصعب
نلدمس وجهاهلفوقع أجؤناعلىاد خ

وايصال الفعلندر رحال

بن عميرقتل لوم أ<د وتركٌّمرةوكنااذاغطينامهار اسهبدت رجلاهواداغطينارجليهيدت رأسمقامسي]

من الصحابة انهماذالقوا

رسول اللهصلىاللعهليهوسلان نغطىرأسهو نج-ه على رجلي-همن الاذخرومنامن أنعتهرنهفهو ]|

85

لوه صلى
لرس
امع
حلربا

مهديهما الغرة كساءعملونمنصوف وقولهومنامن أبنعت أىأدركت ونضحت لهكرنهوهذه

لعللهيه وس تواوقا :لواحتى :ستشهد واوهمعمان |بن عفان وطاءحةوسء د ,إنز بد وجزةومصعب

استوارة

وغيره( .نهممنقضىنحبه)أى ماتشهيدا كمزةومصعب وقضاءالنحب ص ر
اعبارةعنالموتلانكل ج منالحدثاتلابد”ان
عوت فكانهنذرلازم فرقبتهفاذاماتفة_دقضى نحبهأى نذره (ومنهم منيننظر ) الموتأىعلى الشهادة كمئيان سي ةا ١

(ومابدلوا)العهد(تبد بلا)ولاغيروهلالستشهد ولامن«نتظرالشهادةوفيهتعر بض انبدلوامن أه اللنفاقوس ض القلوبكام فى
قولهنعالى ولقدكان عاهدوااننهمن قمللابولونالادبار

:

 .منالل) أى مأ راادلاتنزالهبم(ا أنرادب سعوأ)ىأنفسكمنأقوتغليره (أوأراداطابلركةجةج)مأرىفعافية وسلامةأومن نعالثه
نون اللوهلا ولانصيرا)ناصرا( .قديعللنالمعوقين منكم)
ةمعافصمة منمعنالمن(عولاجد ون طمم د
جل
 0جكانأرادبكرا
أىمن يعوق نعصنرةرسو| لالص اللهعليهوسلمأىيمنعوهمالمنافقون (والقائلينلاخواهم) فالظاهرمن المسامين (ه ارلبنا)

أىقر بواأنفسكم اليناودءواتجداوهى لغتأهل اا زفاتهميسوونو فايلهبيجانلاواعحدةوأمائيم فيقولونهل بإرجلوهاموايارجال
وهودونسمى بهفعلمتعد نحواحضروقرب (ولاياتونالبأس) -أى الحرب 
()98
(لافليلا) الاتيانافليلائى
عحضرون ساعة رباء
(من الثهان رادب سوأً)أىهزة (أوأرادبكرجة)أى نصرا(ولاحجد ون طممن دو نال ولياولانديرا)

و .بقفون قليلا مقدارما

نأاىصصرا عنعهم (قديعالللةالمعوقينمنكم)أىالكبطين !اناسعن رسولاهنةصل التهعليه وسا(والفائلين
لاايفم
عان
عاصللىيه ول فلاتشهدوامعهالحرب ف
لاخوانهم هلالينا)أىار.جعوا الاينالودعلواةد
اطلاك قيلهما ناسمنالمنافقين كانوايئبطو ننصاأرالننى صلىاللةعليه وسلو يقولونطمماتجدو اصحابه أشحة) جع شحيح
الا كلةرأس ولوكانو الجبالالتهمهم أىابتلعهمأ بسوفيان وأابهدعوا الرجلفانههالاك وقيل نزاتفى واهلوبخيل عصبلى
هفيفاناونمنهمان الخال املنضميرف باثون
مدأعبىس
المنافقان واذلكباهنودأرسات اابهممالذى بحمل> علىقتلأنفسكم بي
أىياتون الحرن خلاء
قدرواعليكفىهذهالمرةإيستبقوا منسكعأحداوانانشفقعلي فاتتما واننواجبرااتناهاموا الينافاقيل

برى شبهوندهصمرمفون

هلوعألى المؤمنينيعوقونهمو يخوفونهمبإلىسفيان و نممعهوقالوالأن قدر
انبسلو
عىب
بأب
ص
عبداللهن

(عليك )بالظفروالغنيمة

املعيلويكم لوستبق مم أاحمذانرجعون-ن #دماعندهخ_يرماهوالاان يقتاناههنا انطلقوابناالى
اخواننايعنى الييودفم بزددالمؤمنونبقول المنافقاين الاايماناواحتسابا ف وقولهتعالى (دلاياتون ظ

(فاذاجاء الحوف) من
قبل العدوأومتنهعليه

السلام (رأيتهمينظرون
ب (الاقليلا) أىر ياءوسمعةمنغيراتساب ولوكان ذلك
رعنى
اس) ي
| البأ
(اذلاقجلايءلهاللكحاوفنكرثأيينروام االليكخ)فاىتللةك(تدور
(أشحةعخللياج)ءأباىلنفقة فسبيل اللوهلناصرة رصفهم الله,البخل والجين فا

ينظرون اليكندورأعينهم) أئفرؤسهممن الخوفوالجبن (كلذىيغشىعليهمن الوت) أى
كأدو
سرا
ذشي
يوغ
بنعاينبالهذىفقرابمنناهلوت
ههبعقاإهو يشخص بصردفلايطرف (فاذا
ذهب الحوف) أىزاال(سلقوم)أىاذ وكورموفى<الةالامن (بالسنةحداد) أى ذر بةتفعلكفعل

أعينهم) يمينا وثمالا

(كلذى يغشى عليهمن

اموت) كا ينظر للغثنى
عليهمن معالجة سكرات

ت فقيسك_-مة
الحديد قعالاببانس معناهعضوكوتناولو كبالنقص والغيبةوقيل بسطوا ألوساقتهم
الغنيمة يقولون اعطونافاناشهدنامعم القتالفلستم ببالقغنيمةمنافهم اعلنغدنيمة أشجع قوم الموتحذراوخوفاولواذا
وعندالحرأبجبن قوم (أشحةعلى الخير) يأشىاحونالماؤلمنغيننيعمنةدفعلىهذا المعنىكون بك (فاذاذهب الحوف)
المراديالخيرالمال (أوائكمرؤمنوا) أى يؤمنواحقيقةالا.:ان و ناأظهرواالامان لفظا(فاحبط الله زالذلك الحوف وأمنوا
أعماطم) أىالىكانوااياونبهامع المسامين قل هىالجهادوغيره (وكانذلكعل الليهسايرحا)بأىاط حم رمرم
بالسئة حداد) خاطبوم
أعماطممعان كلم علىالليةسيرو قولهتعالى (حسبون) يعنىهؤلاءالمنافةين (الاحزاب) يعنى
مخاطبة شدبدة وآذوم

قريشاوغطفان والهود(لميذهبوا)أ ينصرفواعن قتاهمجبناوفرقاوقدا نصرفواعهم (وانيأت
الاحزاب) أى يرجعوا البهملقتالبع ادلذهاب (بودوالوأنهمال باإعدرونافب)أىيتمنون وأنهمكانوا

اليدامىم
وف (يسئاونعنأنبانكم) أنىأءخبار 5ومالا
حجين
ابمنل ال
وعرا
فىبادية معالا
(واوكانوافيكم) يعنىهؤلاءالمنافقين (ماقاناوا الاقليلا)يعنى يقانلونقليلايقيمون بهعذرهم فيقولون
قدقاتلنامعم وقيلهوالرىباخارةوقيلر ياءمن غيراحتساب وقوهعزوجل (لقدكانلكمى رسول

بالسكلام خطيب مسلق

قصيح ورجٍ_ل مس_لاق

مبالغ فى الحكلام أى

يقولون وفروا قس_متنا
فاناقدشاهدنا كم وقائلنا

ة؟على المالوالغنيمةوأشحةحالمن فسالعقوم (أولئك لإيؤمنوا) فى
حبو
شخاط
أأى
معكوو بمكانناغلبتم عد وى(أشحةعلى امير)
ار اهلمكفرماًظهروهمن الاتمال (وكان ذلك)احباط أعماطم (على اللهيسيرا)
ضأمبط
بمااطم)
الحقيقة بلبالالسنة ف(احبط الللأهع
هيما(يحسبونالاحزاب لبذهبوا) أى جبنهميظنون'ن الاحزاب ينهزمواولينصرفوامعانهمقدانصرفوا (وازيات الاحزاب) كرة
رجون منالينةالاىلباديةحاصلون بين
ثانية (بودوالوأتهم بادون ف الاعراب) البادون جعالبادىأىيمذاالنافقون لجبنهمانهمخا

سلىهأمو يعتزلواممافيه الحوفمن القتال(يسئلون) كجلاقاندمبمناهملممندينة ((عن أنبائكم)عن أخبارم
فواع
الاعراب لينأمن

وعمساجوى عل5لوو كانوافيكم) ولريجعواالىالمدينة وكانقال(ماقانلواالاقليلا)ر ياوءسمعة(لقدكان لكف رسول

(ه)ناالكم|بتتلمى انلوؤمانوانلصبرعلى الا.سان(وزازلواززالا دي اد)وسوكوابالحو تحري بكليخالإواذيقولامنافون)عمفعلى
الاول(وااذين فقاومم ض) قيلهووصفالنافقينالواوكقوله 9 -الىالملكالفرموابناطمام » وليثالكتبيةفالزدحم
وقيلهمقوملابصيرةطم فىالدبنكانالمنافقون سق لونهمبادخال الشبهعليوم (ماوعدنااللهورسولهالاغرورا) روىان معتب بن قشير

وهمعب ادل نأب وىأصدابه( أ هل يثرب)هم أالهمدل.ينة (الامقام لك)و بضمليم < صف أى لاقرارلك ههناولامكان تفومونف أيو
بيوتناعورة) أى ذاتعورة (وماهى بعورةانيربدونالافرارا) العورةالمالوالعورةذاتالعورةوهى قراءةإنعباسيقالعور,
لمكانعورااذابدامنهخلليخافمنه
ضء_دووالسارق
را
ةل
ع

()88.+

العدووالارقويجوزأنيكونعورهآ>فيفعورةاعتذروا بأونتهم

النصروالظفرط( .هنالك ابتلى المؤمانوخنت)أبىعرنادلمذؤلمكنونبالحصروالقتالايتبين الخلصونمن

لانهاغيرحصنه فاستاذ نوه
لصصنوها ثميرجعوا اليه

ا(لمونزالفقزيلنوازلزالاشديدا) أى سوكواسوكة شديدة(واذيقول امنافقون) يقعنشىميعتبربونقيل
ىلوهممىض )أى شك وضءف اعتقاد(ماوعدناالئهورسولهالاغرورا)
عبداللهبنأن وىأكدابه(والذينف ق

هوقول أهلالنفاق يعدناد فح قصوراكاموفارسوأأحدنالاستطيع أن حاوزرحله هذاهوالغرور
هوقولداتعالى (واذقالتطائفهمنهم) أى منالمنافقين وهماوسبن قبغلىوأحفابه (يأهلبشب) عنى

لاغافون ذلك وانما
بريد وانلقرارمن القتال

سربم
تيث
ا
بمي
بأهلالمد.بنةوقيليرباسمالارض ومدي ةنالرسولصباللهعليهوسهف نىاحيةمنها س
ادنيوف الباعخضبارأن النىصلى الليعهوسا نهىاتنسمى
مفىق
زطا
ل ندز
انق
رجل من العماليق كا

أوبيوتهممن قولك

المددينة يوثقربالهى طيبةكاندكردهذهاللفظةلمافبهامن التثوريهبوالتقر يواتنوب(يلخامقام لكم) |

أدقخطيالرتهعا)لىجفمولنانداره(من] أ|ى لامكان لكرنغزلونوتقعيونفيهفرجاعوا)أىالىمنازل وقيلعناتباعد صل اىلنهعليهول وقيل
انمااى ||عن القتال (وستأذنفر مينقهم ال
حنىا)يعرسنى
ثبن
ةو بن
وىسا
تمة
نإيق
اولعونا
ونربي
ة)أى خالية
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المتب اةلبىغرونخوفا

ضائعة وهى الى الءدوو مخشىعليهاالسراق فكذمه امننهتءالى بقوله( وماهىبعورةان.ر يدون الافراارا)

رنها) يعنىلودخلهؤلاء
ام
قعاطبهم
ألت
ألىاانخهامفون ذلكنابربدو انلفرارمن القتال (ولودخ
ها مدينتهم أويوتهم أ الجيوش اذب برنيدقتوانهم واهلماحزاب مننواحى المدينةو جوابها (لمسئلوا الفتنة) أىالشرك

ئااات
ثله
تاك
ابه
واح
من نو

علىأهالهم وأولاده .م
ناهبين سابين (ثمسئلوا)
عند ذلك الفزع(الفتنة)
أى الردة والزجعة الى
اللكفرومقانلةللامين

(لانوها) أى جازهاوفء لوهاورجعواءن الاسلام (ومانليثواءها)اىمااحتسبواعن الفتنة(الايسيرا)

أى لاسرعوا الااجالبةاش ل
سىرك طيبةب نهفوسهم وقميعلناه وأقامموابالمدينة بعداعطاءالكف رالاقليلاحتى
(واقدكانواعاهدواالهمن قبل)أى منقبلغزوةالخندق (لابولونالادبار)أى
|]هلكواقوا لهءزوجل
مائازلئزلعاهدو االنءأن
ياومةمفام
لاينوزمون قيله ,بنوحارثةهموابوماً حدان يلفوشامع بفنىس
طماى اله أهلبدراملنكرامة والفضيلةةالوالئن
أوا
ع
أار
واعن وقعة ب ردفام
اهمبأ
ساوغقيل
ائله
نالم
لابعدوو
الكنعهد اللهمسؤلا)أىعندهف الآخرة (قلانينفعكم
كم ذ
وهاليه
(اقانن
أقشتهادنلااالللهنقاتلن فس

قماتتل لابدمنذلك
أاو
أضوج
اممنل اقلمتول) ياعلذنىكتبعليكلانمن ح
وررت
أانف
ترار
(إلآنوها)لاعملوهالائرى 1الف
بلامدجخازى أىلاؤها

(واذا لاأمتعون)أ(اىبلعاادلقفلرايرلا)أىمدة آجالمرهى قليل(قلمنذا ايلعذسىمكم)أى ينعم |

وفعلوها(ومائلبثوايها) باجابنه(االايسيرا)رماغيكيورانلتسؤوالقوافلجأواوبممالنبثواإلدينة

1

1
.

بعادرد ادهم الايسيرافان الئةيهلكهم والمءنىانهبمتعلانو باعوراربيوتهمليفرواعن ند.رةرسولالنهصلىاللهعليه وس والمؤمنينوعن .

على الم
اسام
رينعلوسا اليهومانعلاوابشئوماذلكالالمفتهمالاسلام و<ابهلمكفر (ولقدكانواءاهدوا اللهمنقبل) أبنىوحارئة من -

قبلال+ندقأومن

قبل نظرهمالىالاجزاب (لابولونالادابلارا)ق منهزميأنىان(كوكااننعحهضدارلالهجملؤملام)نفمعطلاولبافمرقاترواضنى!حتعىضبو
رفبوهفرر(تقمل 01
لننفع الفرارانفررتممن الموتأواالقتنل واذالاتمتعون ليلا)

متعوافى الندياالاقليلاوهومدةأع..اركوذلك قليلوعن بعضالمروانيةانهفتلمح
يائ
تطلماهئلف
هاسذرعهالآبة فقالذلك القايل -
تطلب (قلمنذا الذىيعصمكم

(اذجاقّم)بدلمن اذجاءنتك (منفوقتم)أىمنأعلىالوادىمنقبل المشمرق ( )6/:1بنوغطفان (ومن سكل منكم)من

البردؤعلتنكفا فدوروهنمظرح انيم فاماتوسالرىسول النةصلى التهعليهوسلٍ مااختافمن أمىهم
دعاحذيفة بن العمانفبعثهاليبملينظرمافعل القومليلاوروى تمدإانسحاق عن بز بدبن ز يادعن مد

ابناكلعبقرظى وروىغيرهعن ابراهمالتمبىعنأبيه قالاقالفتى مناألهلكوفة لذيفبةن لان

باأبإعبد انرا

ل

سلااال ينونوصغبت .ودقالنعريابن

أسفلالوادى ههن قبل
المغربقر يش (واذزاعت
الأربضا)مإلتعن سيا

ومستوى نظرها حيرةأو

عدت عن كلثئ فلم

 ١لقدكنا جود قالالفتىوالنةلوأدركناه فاتركنامعمى عل الارض ولجلناءعلى عناقناولحدمناهوفعلنا
صباللهعليهوس_ل فقالمن
معهمافعلنا فقالحذيفةياابن| أ والللهقدراً.يقتىليلةالاحزاب معرسول الله

تاللتغاتالىعدوهالشدة
الروع (د بلغتالقاوب
الحناجر) اران

نانالليلثمالتفت الينفاقالمثإفكت القوم.وماقاممنار
ا

:

١

اسيل

حو

ضيض|

 1سولاللةصلى ل سم

مالملا

نكونرفيوفالجةفا

فقال
أحددعانى رسولالنةصلى اللعهليهوسل
قامرجل من شدة |الحوف وشدةالجوعوشدةالبرد فامالمقم

لمحا يكل بدمن القيامحين دعاق رسولانتةصبى اللةعليءوسم نات ليك بارسولاللهءوقت
 1ننهفأخذ بيدى ومسحرأسى ووجبى ثمقالائتهؤلاء القومحتىتأتنى خبرهمولانحدثن شيأ
افظهمن بينيديه ومن خلفهوعن عينهوء نن ثمالهومن فوقهومن نحتهفاخدت
حتىترجع التىمقاالللهمح

لوانتي  07عا مثىق 01

سومىابارت

اتتفخت الرئة مئنشدة

الفدزع أوالغضير بت
وارتفع القلب بإرتفاعها

اسلاىرلأمنحرةوةيلهو

قالراوبنب
لاض
ماثلف

تقولرسولالله

لاحدن حدناتى رج فرددتسهمىف كنا:تىفاسارأىأأبوسفيانماتفعلالرح

روى انالمسامين قالوا

ور0

وجنود الئبةهلماتق1ر5مقدرأاورولا ناءقامفقالبافعشرقةريشليأخ ذكلمجلنيبسيهدفلينظرمن
أت فقالسبدان اللهأماتعرفنى أنافلانبنفلانرجلمن هوازن فقال

هوفاخذت بجيلديسىةة

أبوس_فيان يامعشرقر يشانكوالناماأصبهت بدارمفام لقدهلك الكراوعاخف وخألفت:ا بنوقريظة

|أ.و بلغناعنهمالذىنكر ولقيذامن هذدالريع ماترونفارتحاوافاتىمستلثمقامالىله وهومعقول خلس
اىث عفقأاطلاهقالاوهوقاتموس_معت غطفان يمافعلقر فياشسقروا
ثثبلعل
عليه ثمضر به فو
راجعين الىبلادهاده

ا

الجاحو لادوم بل

الطعام والثسراب قالواذا

وان تبلغ الحناجرحةيقة

وضعته ىكيدقو0.
ةخن
ملافا
هصط
سعدي
قا
اناو

و ققد

الغلصسمة وهى منتهى

دلاول

اسل

وسلهلمن ثئ تقولهفقد

بالغلتقلوب المناجرقال
عواواللهماسترعوراتنا
نق
وآمن روعاتنا (ونظنون

يابن
ذخط
لنا)
للظنو
الئا

وهوقا يصلى
ماتبته
أ أمثى ف جا ف
اشصلي سري“ا

لشساكستيدتوانفتاساد ليلقتا

لرسولالله اصلللةعليه

تر اهبس »6لأدقي

آمتواومنهمالثبت القاوب

والاقدام والضعاف القاوب
الذن هم ع_لى حرف

قا صحت فاماأصصت قالة

يض

ةكابس فوقافانضن

قبل اشرق وهمأسس دوغطفان وعليو-م مالك بنعوف الندمرى وعيينةبن حصن الفزارى فى ألفمن

والمذافقون فاظلناؤلون

ان امهميلبهم نفافواالزال

غطفان ومعهم طلحةنخو بلدالاسدىفىبنىأسدوحى بنأخطب فبمودقريظلة (فعن أسفلمتم) وضعفالاحمال واماالآخزون

يهمان بنحربمن قر يشومنتبعه
فعلي
سانة
ووكن
بيش
أمقر
يعنىمنبطنالوادىمنقبلالمخرب وه

فظنوا بالله ماح عنهم

ْ وأبوالأعورعمروبن سفيان السامىمنقبلالخندقوكان الذىجرغزوةا لندق وماقيلاجلاءرسولالله قربوعمرو وجزةالظنون
يغيرألف ف الوصل والوقف
صالنىهعليه وس ابلننيضيرمنديارهم (واذزاغت الابصار)أىمالت وشخصتمن الرعب وقيلمالتعن

كلقي فلتنظرالىعدوها(وبلغت التقلوبالحذاجر)أىزالت عن ما كنهاحتى بلغتالحلواقملنفزع

وهوالقياس بوالالففيهما

00
لبربهعدنةالكوف وقيلمعناءانهمجبنوا
والختهرةجوف احلقوومهذاعلال ع

شاى وأبورياكجراء
مودق
وىقفو بالالف
اللجر
ص
| ٠ألاو,

|| (ونظنون ,اللهالظنونا) أى اختلفتالظنونإللهفظنامنافقوناستئمال

9

(عازره) باتلت)

0

فاىلوقف مي وعلى وحفص

وثله الرسولا والسبيلا

ش

لك
| النساء والصبيانقالتصفيةفر بنارجلمن البهود-ؤهل يطوف,الحصن وقدحار بتنوقر يوِظقهطعت

ظمأبنهاو بين رسولاننهصلى ابتهعليهوسل والامونفىنحرعد وهملايستطيعون انينصرفوا اليناعنهم
1اذاأنانا كتقالتفقلت باحسانانهذا اللهودىكاترى يطيفبالحصن وافىوالتهما آمنهانيد على

لللةصبى النهعليه وسلواأحدابهقزل اليفهاقدلهفقاليغضر
عو رتنا من وراءنامن البهود وقدعنشاغلرسو ا
| اللهلكيابنتعمدالمطلب واللهلقدعرفت ماأنايساحب هذ اقالتفاماقاللى ذلكولمآرع.ندهشيااعتجرت

حىصن فقت
لاذت وداتٌنزلتمن الحصنافلصيرهبته بالعمودحتى قتلتهفامافرمغنتهرجعت الال
| نم

باحسانانزل افلاسيلهب>فانهليمنعنىءن سلبهالا"نهرجلقالمالىبسلبهحاجةيابنتعب ادلمظلبقالواقام
رسولاللهصلىالتهعليهوسلوأتخابهفجاوصفالنةمن اوخاولفشدةلتظاهرعد وهم وانياتهممنفوقهم |
ومن أسفلمنهم مان ذعيمبنمسعودبنعاصبنغطفانأتىرسولاللهصلىالثهعليهو .فقاليارسولالله

الىقدأسامت واقنو يوعاابءاسلاتى فاممفىبماشئت فقالرسولالله صلى اللهعليهوسلمانماأنتفينا |
رجل واحد:ذل عناان استطعت فانالحرخبدعة نفرمجنسععيموبدن>تىأنى نىقريظةوكان نديما
اطلمفاىهلية فقالطميابىقر يظةقد عرفتومدىايا م وخاصةماينىو بنكقالواصدقت لستعندناجتهم ظ

فقالهمانقريشا وغطفان جاؤالحرب مظمادهورقتدموهمعليهوانقر يشاوغطفانابوا كهيثتك
| البلدبلك كبهأموال وأولادكونساؤ؟لاتفدروزعلى ان::حولوامنهالوغيرهوانقر يشاوغطفان
أمواطمواأبناؤهم ونساؤهم بغسير«ان رأواهزةوغنيمة أصانوهاوان كانغيرذلك لحقواببلاده .وخلوا

ينك و بينهذا الرجل والرجلببكد5لاطاقة لكبهناخلابكمفلاتقاتلوامع القومحتىتأخذوامهم
رهنامن أشرافهميكونونبايد يمثقةليعلىان يقاتلوامعكم حمدا|-تى تناسؤودقالوا لفداسرتراى

وجأصححمتنىرأقى قريشافقاللابىسفيانبنحرب ومن معهمنرجالقر يشقدعرفتمودىاب م

وذراق

تمدافقدبلغنىأم راحيقتاعلى انأباسك نصحال> فاكتمواعلى قالوانفعلقالتعامون |

انمعشر هود ندقوداءلى

ماصنعوا يدهمو بينمدوقد أرسلوا اليهأنق نددمناءلى مافعانافهل

برضيكعنا اننأخنمن قريش وغطفانرجالامن أشراافهمفنعطيكهم فتضرب أعناقهمم نكورن

معاكعلىمننتمىنهمفارسل!أيهمان نعفمانبعثتاليكمبيهلوتدمسونرهنامن رجالك فلاندفعوا |

البيممن رجلاواحدا! تمخر جحتى أتفىقغطافالنيامعشر غطفانأت أمعلىوعشيرق وأحب

الونالساالآىرا متتهموتى فقالتواقصادلفاكتمواءلى قالوانفعلفقالطممامفلاللقر يش
وحذ رهممثلحذرفهامما كانتليإة| لسبتمن شوالس:ة جس وكانمماصنع اللهلرسولهص_لى الله

يىنظىة عكرمةبنابىجهز ف نىفرمن قرويغشظفان
رال
قفان
سل أبوسفيانورؤس غط
روس
ايه
عل
فةالواطمانااسنابدارمقام قدهلك امفو حاافلرفاغدوالاقتل-تى تناجؤداونفر يغمنمنااو ينه
حدثا فاصامهممالم
ضدنثفايه
باعن <
وقد ك
ي فأيه
فارسلوا البهماناليوم السبتوهو بوم لثان_عمل
مخف عليكونلايع ذبللكذى تقاتلمعكمحتى تعطونارهنامن رجالك يكون بإيدينائقةلناحتى
ناجزمدا فاننائحثى ان ضر.ستل؟ لحربواشد علي القتالانتسير وا ابللىادكوتت ركوناوالرجل
بفلىدنا ولاطاقة لنايذللكمنحمد

فامارجعت!ابه الرسل,الذى قابلنتوقر يظةقالتقر ويغشطفان

وا
سودلاق
ر_ع
ابنس
فعيم
تعلمن والتهان الذىحدكم بهن

الىنى قريِظةاناوا لاندف اعليكمعرجلا

داحدا منرجالنافان كنتمئر يدون القتالفاخرجوا فقاتاوافقالت بنوقر يظةحين !تهتاليم الرسل
بمهذ! انالذىذ ولك نعيمإنمسعود مااقبر بدالقوم الاأنيقاتلوا فانوجدوافرصةاتتهزوهاوآن

ا الرقر يشوغطفان اناوالته
اد؟وفا
سبىل
رلف
كان غيرذلك شمروا البىلادهموخلواي>:و بينالرج
لانقاتل معكحتى تعطونارهنافا بوادايوم وخذاللله زوجل بنهمو بعثعليهمالريفى ليالشاتية شديدة
1111
س
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س1
م
ا1
ث
0ث1
و
0بث
ج
ل
بجب
م
0
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ل
0دب
ب
جبج
ل
0ب
اج
ابا
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بجب

الرد

5
والحصى فامااشتد اليلاءعلى الناس بعث رسولاللةضل اللهعليهوسلالىعيينة ن حصن والىالخرث.ن

عوف وهماقائداغطفان فاعطاهمائاث عمارةال بنةعلى أن برجعاعنمعهماعن رسول اللةصلىاللةعليه

للللهنصهلعليه
ا
افدعةفذ كرذلك رسو ا
هلن
شو
لاب
اكت
وسلموأصعانه لأر.ج بننهماالصل حتىكتبواال
وس لسعدبنمعاذوسعد بنعبادةفاستشارهافيه فقالايارسولالله انوعأمسك النهبهلابدلنامن العملبه
 ٠أمأمستحبهفتصنعهأم شي آعصسنعهلناقالبلىشيئأص_نعه لكيوادنمها صنعذالاكانى قدرايلتعرب قد

سنول
ردب
الاسع
يقال
ذهمف
اوكت
عك ش
مرعن
وحعدمنكل جانبفاردتن كس
لوبسوا
]أرومتككعان ق

التهقدكنانحن وهؤلاءالفوم علىشسرك بالنموعبادةالاصنام لانعرد اللهولانعرفهولا؛طمعو نيأأ كاوا
منائمرةواحدةالاقرى أوبعا-خين أكرمنابالللاهسلام وعزناأمبوكناعلطينهاممالناءهذامن حاجةوالله
الاالسيف حتىحمالليهينناونهم فقال رسو لالنةصلى اللهعليهوسم أنتوذاك فتناولسعد
ومانعطيهم
نا فافامرسولاللهه_لى اللهعليدوسم واللسامون
يهد
للليج
عقا
اةثم
وتاي
الصحيفة فحامافبهامن الك
ى
وم بن
ومعخدواهصمروهم وليمكن ينهمقالالاأنفوآرسمنقريشمرو انغبد ود أخونى عا

وعكرمة:ن أبىجهلوهببرةبنأنىوهبا خلزوميان ونوفلبن عبداللهبنذرارين الطاب وممدا سأخو
بىارب بفهنرقدتلسواللقدالوخرجواعلى خيلهم فرواعلىبنىكنانةةتقالوانهيؤًا الحربيانىكنانة
فستعاموناليوم منالفرسانمأقباوانحوالحندق وقفوحتاىعليه فامارو قهالواوا هلذلهمكيدةماكانت
ضيقاوضربواخيوطهمفاقتحمتمنه فا تلبهمفى السخةبين
العرب تسكيدهائم تمموامكانامن الاندق
الحندق وسلعونترجعلىبنأفىطالبف نفرمنالومسااعميلنمحوتمىأاخلذثغرةالتى اقتحموامنها

وأفبلت الفرسان تعنقنحوهموكانيمرهبنعبدودقانليومب ردحتىأننت اهلجراحةفليشهدأحدافاما

وك
علل
دهدا
انتيتعا
لنكك
وجقمعفاامهلبورىموكاخنهيلهةالعلى باعمروا
مقاحر
ْكان بومفالامند

|ذت*ماقال أجل قاللهعلىفانى أدعوك الىالله ورسولهوالى
دأخ
اينحالا
رجل من قر يمشانلىهخلت
وىك االلىتزال قالولي بنأ فوالملاهأحبانى تلك فقالغلى
علان
الاس_لام قاللاحاجةلى بأذلادكقا
 ١لكنى وا لةأح بأنأقتاك فمىتمروعند ذلك فاقتحمعنفرسه فع رقه أ وضرب وجهه ثمأقبلعلىعلى

|فتذاولا وتجاولافقةإهعلى وخوجت خياهمنوزمةحتىاقتعحمتمنالحندقهاربة وقدلمعتمرورج لان

لنلعبهدبن امغيراةلمخزوى
 ١مبنبعهمانبنعبيد باناللسدبااقربنأعبصدابهسهم فهاتمكةونوفال ب
ممندق فتورط فيه فرموهفبة+ا.اارلةيامعش رالعربقدإوأحسن منهذهفغزلاليهعلىفقّله
لاق
اان
وك
فغلبالمسامور نعلى جسد هف

ألوارسو|لالللهلةدلعىليهو .سإأنيديعهم جسددفقال رسو لاللةصل الله

عليهءوسل لاحاجة لنافىجسد دوهنهفشا نك بهنفلى بدنهمو يدنهقالتعائشةأمالمؤمنينكنابوم المندق
نافى الحصن وذلك قبلأن
مدعبن
ف<ىصن بنىحارئةوكان منأحرزحصونالمدينة ومكاعنتامذسع

|يضر ب عليذااجاب فرسعد بنمعاذوعليهدرع مقلصةقد رجتمنهاذ راعهكاهاو هحبردبة وهويقول
لاباس,الموتاذاحانالاجل » فقالتلهالحقيابن .فققدواللهاخترتةالتعائشة فلت,اأم سعد والله
لوددت اندرع سعدكانتأسبغماهى و.خضت عليهحيثصاب السهممنهقالتورفسىعد يومئُذ إسهم

فقطع منهالا >> ل رماهخبا ب بنقيسابلعنرقةأحد ب عامبلؤنى صفاابمهأقال خذهاء اناابن
مأن حربقريش شيأفابقئىطا
تنت
يمانك
قدالله
بلسع
العرقة قالسعدعرقاللهوجاهلكنافرثم قا
:فانهلاقومأاحجباالىهأدنهممن قومآذوارسولك وك بوه ,أخرجوهوانكنت وضعت الحرب يندنا
و بدنهمفاجعلهالى شهادةولامةنى حتىنقرعينىمن بنى قرودكظاةنوا حلفاءهومواليهفى الجاهليةقالجدبن

0010101001[[2|1
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اسحدق فياباغهان صفيةبنتعبدالمطلبكانت فقارع حصن حسانبنثابتقالتوكان حسان معنامع

11
اعلنبراءبن عازبقالريت النبىصلى اللةعليهوسل رمشعقنلاالترابوهو يقول
واللهلولاالله مااهتدينا » ودلقاناصولاصاينا

فائزلن سحكينة علينا» وثبتالاقدامانلافينا
والماسركونبغقوداءلينا » اذا أرادوا فتنةأبينا
و برفعهاصو نهوف روابةقدوارى التراب بياض| بطيه رجعناالىحديث ابن اسحق قالفاافرغ رسول
فابة
منالحندقأقبلتقر يش حتىنزلت,ممجتتمع الاسيالمن رومةهئ اولاجرلغ
ا
ففعشرة آلاف م نأحابيشهموهن نابعهممننىكانة وأهلتهامةواقباتغطفان ومنتابعهمهن أهل ند

صلاللهعليهول والنلمونمعه-تى جعاواظهورهم
حتىنزلوايذنب نعمى الىجانب حدورج رسولالله
ىلاية] لانه ن المسامين فضرب هنالك عسكرهوالحند ق يفهو بين القوموأعىبالذرارى
الىسلعف ث
والنساءفرفعوا الاىلأطاموخرجعدوالله حى نأ خطبمن نالىنضيرحتى أتىكعس بن أسدالقرظى

داعدسول الهس ااتاعليةود عققو 31 0الود 0
ع الحبارعفدن قريظةوكان ق و

|

صوتابن| حاب قا دوونة خماتهةسان قليقاوآن حك لقان  00باكعب أ لنافةالو حك

ياحى |نك اميو مشوومانى قدعاهدت مدافلدت بناقضمابنى و يبنوأرمةهالاوفاءوصدقافقالوحك

لقت دواقلاخوفاان؟ فكالحمعفكظالر .جل فمل فهقالو+حك
َعأكلمكقالمانًابفاعل قالوالأنهغان

كعب جنك بعزالدهرو بحرطام جئتك بققرايدشعئلىها وسادتهاحتى منأزجلتتهممعالاسيالمن
رومةو بغطفان عقلادىتهاوسادتهاحتى أئزالهمبذنبنعمىالىجان ب حد قدعاهدونى وعاقدوقأ نلا
لُتاتىلوادللههبرذويجام قديهرق ماؤهو برعد
ببرحواحتى يستأصاوامجد اومن معهفقاللهكعب جت

لهف الذروةالغار.بحتى سمحلهعلىانأعطاهمناللفعهد اوميثاةالأن رجعت قريشصبوبلواحمداان
أدخل مععكفىحصنك حتىيصيبنى ماأصابكفنةضىكعب بنأسدالعهدو برىئة نماكانعليهفماببنهوبين
رسولاننهصل اللهعليهوسل فلماانتهبى احبرالىرسولاللةصبى الثةعليهوسل والىالمسامين بعث رسو لالله

صالىنمعليه وسسعد بنمعاذاحدبنىعبد الاشهل وهو بومئذسد الاوس وسعد؛نعبادة أحدبنىساعدة

ويهوموئذسيد بنراىلوخزارجح ومةعهأماخعبدو االلحهبرنثبنالمزرج وخواتبنجبيرأخوبى

مرو بنعوف فقال!نطلقوا<_تى تنظروامابلغناعن هؤلاءالقوم أ ق أملافانكان حقافالحنوالى نا
الوفاءفي| ينناوينهم فاجهروابه للناسنفرجوا حتىأ وهم
أعرفهولاتفتوا أنعضكاادانلنواساوعالى
فوجد وهمعلىأخبثم بالغهمعنهم ونالوامن رسو ل النهصى اللهعليه وسلوقالوالمعدواديبنه ولاعهد
فشامهمسعد بن عبادةوشاتموهوكان رجلاعند دحل دفْقالله سعدإن معاذدع عنك مشاعمهمفايشناو يدهم

سمواوةالواعضل والقارة
قبلسعدوسعدومنمعهما| ى رسو ائنهصلىاللفعليهو سلفا
زرى منالمشائمةثمأ
حذرعضل القارةبأحفابرمول! تسل العلليموملواب الرجيع دنب ل عدىرا جنامال1011

النةصلىاللعهليهوساٍاانأهكبرابًشروايامعش رالمسامئين وعظمعندذلك البلاءواشتد الحوفواًتأهمعدوهم

فمونقهم ومنأسسفلمنهمحتىظن المؤمنونكللن ونج النفاقم انبلعمنضافقين حت قىالمعتببن
قشبرأخو

عمرو نعو ف كان مد يعدناأن نأاك لكنوزكسرئ وقيصرواح الابقدرآنمتحجّال

الغائط ماوعدنا الثهورسولهالاغروراوةال أوسن قيظىأحد نى حارثةبإرسول اللاهن بوتنالعورةمن
لالنةصلى
ىيارنافانهاخارجةمن الدينةفأقامرسو
العدوّوذْلِكعلىملامنرجالقومهفأذن لنافلنرجع ال د

التمعليهومل وأقامالمشرك نوعليهابضعاوعغيري لنيلةقريبامنثهردليمكنبايانللقاوماحرلبرى بالنبل

الخصى

|

1/4
غطفان"؟ وقساوعيلان فاجتمعواعلى ذلك وأخي ورهم انهمسيك ونونمعهمعليهوانقر يشاقدبإيعوهم

علىذلكفاجابوه_م رجتقريشوقاندهم أبوس_غيان بنحربوخرجت غطفان وقامدهمعيبنةبن
حصن بن حذيفة بنبدرىبىفزارة وا حرثبنعوفبنأنىحارثةالمرى فبنىمسةومسعرن ربخيلةبن
ويرةاءن ط ١ر  0من تابعمهن قومهمنأشجع فلماسمعبهم رسول اللهصلىالعلليهوسموبما
و .سل
هلل
يل ا
لهص
علل
يلنىةوكان الذى أشارعلى رسول ا
بالندد.قع
اجتمعواله م٠انلام ضيرا
بالحذدقسامان الفارسى وكانأول مشهدشهدسامانمع رسولاللههبى النهعليهوس وهوبومئذحرفقال

بأرسولالثةانا كنابةارساذاحوصي ناضر بناخله قاعلينافعمل فيهرسولاللههلى اللةعليهوسلم

ل
كقطع
سزابثم
هصلى اللةعليهوسل خط ادلخقدعام الاح
ارولىلأن
وكملوهو
والسامونحتىرسأح
عشرة أربعينذراعافاختاف المهاجرون والانصارفسامان الفارسىوكان رجلاقويائقالالمهاجرون
سافان انا

زسناققالالتى سل عليهوبإبسمانمنال قالعرو نعوف
او
سل

كنت اناوساسان وحذويافلنءمان بن منقارلمزنىوستّةمناعلانصار ىأر بعين ذراعاففرنا حتىاذا

كناتحت أخرجاللهمنبطن الخندق صيخةرةميوةحتىكسرت علحيدنبادنافوقشقلتناياسلمان
ارقالى زول الفعلس اتمعليةوتواخبره كرود ه|اصحرةفاماان يعدلعنهافان المءدلةقر يسواماأن

* قولهغطفان ام15

اها مسدفانالانحب أن نجاوزخطهقالفرقس لمانالرىسولاللهصل اللهعليهوسل دعوارب
يأم نفي

الاصلوق المواهب ترج

عليهقبةتركية فقاليارسول الله رجت لناصخرة بيضاءصي وةمن بطن الندق فسكسسرت حذبدناوشقت

أولتك اليوردحى اذا

علينا بحتنىاممانجهاثيئ قل ولاكثيرفرنافيها بفأامنساكلانحب أنانوزخطك فهبط رسولالله
دلف
لن ا
صاللىله عليهوسل مع تلا

قىا أخذعايهالسلامالمعول سملنمان
دشق
اعدععل
ام

غطفانمن قبسعيلان

زادشارحها بعينمهملة

ف جوف يبت
وكير مهابه ضر بُصدعهاو برق سهابرق أضاءمابين لابتهايعنى المدينةحتىكأنهمصباح

قال الجوهرى وابسق

لصلله
مظلفسكبررسولاللةصلى الثةعليهوسل تكبيرفتح وكبرالمسلمونمع» نمض ريهارسولااللة
عليهوسل الثانية فبرقمنهابرقحتىأضًاعمابينل باتيهاحتى |-كانمصباحافى جوف بيت مظلفكبررسول

العرب عيلانيره اه

لج ونكجبراللمون معهممهضاررسولانثةصبى النةعليه وسمفكسسرهاو برق
ق
رزم
يليه
بلهع
ك ال
تقل
لت
منهاما برق أضاءما بينل باتمهاحتىلكانمصباحاق جو لتم فكبررسو| لان حل اشغليوسمتكبير
0
فحليون مسانيوان وق رباد نتوا

جك جد ا

ست ض عه

تا ا
رشر رامق الواماح
درجعيشم

بأ
رن
باخ وفاج
بكلا ف
قيصرمن أرضالرومكاعهاانبال

ر الثالثةفيرق
علاض ن تت
ظاهرة

 ينمأضاءلىمنهاقصورصنعاء كأنهاأنياب لكلاب فاخبرتى جبر بألمأتنىظاهرة عليهافابشرواستدشرا سامون وقالواالجداله موعد صدق وعدناالتصير بعدالخدصر فقالالنافقونٍ ألاتصجبونينيم

تانتهامتفاتحنملاكتحفرون
 0الباطلو بركأنيهنظرمن يثربقدورامبرةومدائن كوسرأىو

الخندق من لفرقلاتستطيعونأن:برزوا فالفنزلالقروآانذيقولالمنافقون والذين فقىاو بهم ميض

ماوعدنا النةورسولهالاغرورا وأنزلاننهقلاللهممالك الاآلبكة (اق) عن أخنرسجقارلسولالله
صلى اللهعليعواند ق اذ الياجرونوالنصاريحفرون فغداإرد:وليكن طمعبيد يعملون

ذ اكطم فاسارًىمابهم منالنصبوالجوع قال اللهمان العشعيش الأحرهفاغفر للانصاروالمهاجره
فقالواجيين له

نحن الذين,ايعو مدا  5علىالجهاد ماحيسا بدا

مصعحح
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لناذلك (لسأل)الله (الصادقين) أىالانبياء (عن
عصف
اامفالو
؛نضم
ءقلا
ايشا
والم
ه كو
يادذ
لوأع
وأخذنامنه ميثافاغليظا) وثايقا
صدقهم)عماقالو لقومهم أولأل!لصدقين ل نلبياءعن تصد يقهملانمنقالاصادق مد قتكان صادقافى قولهوليأ اللانبياءمالذى

دافر )ببانلرسل(عذابألما) وهوعطف علىأخذنالان الى
أجابنهم أمهموهوكقولهنوم جمع اللّهالرسلفيقولماذا أجبتء(إوأءللك
انننأ اكلادعنلديىاءالدعوة دايلنىهلاجل اثاباةلمؤملنيان وسأكعدافر بنعذاأله أوعلىمادلعليهلبسالالصادقينكانه قافلائاب
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ن النديين ميثافهم ومذك ومننوحفبد أبهصلى النهعليهوسم
نح البعث قالفتادة وذلك قولاللهواذا خذ نام
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1
والنضير (فارسلناعليهم صدقهم) يعنىأخذميثاقهىلكىيأل الصادقينيعنى النبيينعنتبليغهمالرسالةوال حسكمةف سىؤاطممع

ريحا) أى الصياقال عليه عامهسب<انهوتعاى مهمصادقون كيت منأرس او اليهموقيلليسألالصادقينعنصدقهم عنجملهملته

السلام نصرت بالا
وأهاكت

عادبالد بور

عزوجل وقيلسل الصادقينبافواهومعنصدقومف قىلوب(هومأعدللكافر بنعذابألما) فوتلعالى
(يأهاالذ نآمنوااذكروانعمةاللةعليم )وذلك حين حوصر المسامونمع النىصلى التهعليه وسبالدينة

أيامالحندق (اذجاء_:ك جنودا)ليعانىحزاب وهم قربش وغطفانو مهودقر يظةوالنضير (فارسلنا.

(وجنودا إتروها) وهم

لملامكةوكانوالذابعثاننأ عليهمريح)يعتىالصباقالعكرمة قااتالجدوبللشمالليلاةلاحزاب انطلقننصررسولالنةصى اللهعليه

عليهم صباباردة فلياة وس فقالتالشمالان الحرةلاتسرى,الليل فسكانتالريالىأرسات علير.الصيا (ق) عنابنعباس |
شاتيةفاخصرتهم وأسفت أرذىاللهعنهماعن النىصلى النهعليهوس| قبالانلدصرباتوأهلكتعادبالد بوروقيلالصبار يفيواروح
التزاب ف وجوه هم وأمس ||ماهبتغلى محزاونلاذهب حزنهو قوولجهتنعواىدا(لمتروها) يعنىالملانكةوا تقالالملانكةبو7-1.
الملائكة فقلعت الاوتاد ||ف|بعثاللهعزوجلتلكالليإة ر حابإردةفقلعت الاونادوقطعت أطنابالفساطيط وأطفأت النيران
و كفأت القدوروماجت ايل بعضهافى بعض وكثرنكبيرا ملائكةفىجوانبعسكرهم حتىكان سيد ظ

وقطعت الاطناب وأطفأت

النبران وأ كفأت القدور |أكل يقوليانى فللنانجالانجءاهءاامواالى فاذااجمعواءندهقال النداءالنجاءفانه زموامن غيرقتال
لمابعث النةعلبهم منالرعب (وكان اللهبايعملون بصيرا) عاذ كرغزوةالحندق واهلىاحزاب »#

وماج تّالخيل بعضهاق

افد مهم ||قالالبخارى قالموسىبن عقبةكانتف شوالسنة أرباعطمنجزةوروى مدبن اسحقعن مشايخه
قدف
بعض وق
الرعب وكيرت الملائكة []قالدخ_ ل حديث بعضهمفىبعضان رنامفناليهودمنهمسلام بنأفىالحقيق وحىبنأخطب وكنانة بن
فى جوااب عسكرهم

لائل
ارالو
||الربيعبنأف اى حة.قوهوابنقبس وأبتوما
نىفضنفر
يمنرنى
ونف رمننىوواهئملالذبين

انهزموا من غير قال |حزبوا الاحزابعلىرسولاللةصلى اللعهليهدوس_إ خرجواحتى قدمواعلى قريشبكفدءوه .ال حرب
وحين سمعرسولاللهصلى |رسول اننهصلىاللعهليهوسلوقالوااناسنسكون معيمعليهحتىنستأصإهفقالت طمقريشيامعشراليهود
اللهعليه وس اقلطم انكأهل الكتابالاولوالعل :أ صبحنانختاف فيمنحنويتندنافخيدرأمدبنه قالوادين؟ خيرمن

]يده وتأمأولى,الحقمنفهمالذينقالالتهتعالفىيهمألمتراالىلذين أوتوانصببامن اليكتؤامبنون

ضرب االخلندمقعدليىنة

باشارة ساسان مخرج

مين
لئةملسافامسسن
اثلا
فى

ع

بالجبت والطاغوت الى فولهركقهام سعيرافالفاماقالواذلك لقر يسشرهم ماقالواونشطوالمادعوهم

ات

ف5ا5-
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وةا
)واءط
ا  5ا|ليسن رسوولباقة التتصعللي برس ن جاتمس
اد
0

ل

١

اللاعشهوس_[

١

اما

ااا ا 0
الح

يدنه وبويأناملقىوبمالذرارى والنسوان فرفعوافالأطام واشتدااحوف
وكانتقر يش قدأقبلتفى عثيرة آلاف من الاحاي شو ن كىنانةوأ لهتهامةوقائدهم أبوسفيان وخر

ل

حج

,حاو

غطفان 

الزفن وضياءظتهةماولباهولدمننقضربرومضى عيلىاقلفإرن
تابعهم من أوهقلاندهدمعيينة بنحصن وعامىبهانلوطفي
قر بمن شهر لاحربينب الاالترائى بالذبلوا جارتحتى أنزلابلهالنصر (دكاناللهعاتعماون) أى سدح أمواالؤسوة

ارمن
اعمرو
منالتحصن بالخندق والثبات عمعلاىونةالنبوصلىالهعليهوسلم (بصيرا) وبالياء أبو
لأىكباي
فعمل
ف اطفاءنورالل

بنوالى

:

اي

ا

1بكرا

راس لولس ل

وقالجاهد كلنى أبوأمتهواذلكصاراؤمنون اخوةلانالنبى صلىاللهعليهوسٍ بأوهمفىالدبن(واأزواجه أمهاتهم)ف حرم نكاحهن
ووؤحوبف تعظيمهن وهن فهاوراءذلك كالارث ونحوهكالاجنديات وطذالمنتعد 585
.

22-222222

التحرمالىبناتهن (واوًلوا الارحام) وذوو

000090

القارابإت (بعضهمأوك

ذهو اينعهرغيرأ بيفهالجنةعليهحرام(#قولهعزوجل (النىأوفإلؤمنين من أنفسهم) أىبعمضنهم ببعض)ف التوارثوكان
ببعضفى نفوذ حكمهعليهم ووجوبطاعته زالإنعباسا ذادعاهمالنىص ل التفعليهو 0ودعتوم الصمسدامرونافلىاسلام
أنقسهماليش كانتطاعةالنبى صل اللعهليهوسمأولىمهممنطاعةاأنقسهموهذ اصيحلانأٌنفسهم

يتوارثونبلولايفة الدبن

فنستأذن من آنائناوأمهاتنافنزااتلآبة (ق)عنألىهر برةانر .سرااة جلاتدغائمونت متالببامن

ابلحققرابة (كفتىاب

ندعوهم الىمافيههلا كهم ورسولاللةصلى النفعليهدوس لددعوهمالىمافيه نجاتهموقيلهوأاوفبممف بواهجرة لابالقرابة تم
عىصلبىيه وسلارلم
هلن
لانا
ليلك
اوق
االجللعجلهىاد و باذللنفس دونه
ت ووجعالرث
للك
اخذ
جاهلاىدفيقول قونمذهب نس
الله)فى حكمه وقضاتهأو

مؤمن الاوأناأولىالناسبف الد نياوالاتةارقرؤا أاونشلتىتباالنلىمؤمنين منأنفسهمفا؟امؤمن
ننواوم ترك ديناأوضياعافليأتى فانامولاهعصبةالميتمن برثهسوى منله فى اللوح الحفوظ أوفها
ترك مالافلترئهعصبتهم كا
فرض

مقدروقوله!أوضياءاذعىيالاوأه_.إهمصد رضاع يضيع ضياعاوان كسرتالضادكانجع ضائعهُُ فرضالله(من المؤمسين

وقولهتعااى (وأزواج أمهائهم)يعنىأمهاتالمؤمنينفىتعظيم الحرمةونحريمنكاحونعلىالنابيلانى

والمهاجرين) حوزن

نانحهرا فمى حون وى سقالاجانبولايقالأمناتهن هنأخوات المؤ:نين ولا كون ببانالاول الارحام
النظرالين (الخاوةبو ف

لاخوامين وأخواتهن هن اواك تينو الاس قيال الشاقىنزو الزبيراسياءينت أببىكروهىأت

عاالئشمةؤأممنين ولتقلهىخالةالمؤمنين وقيلان أزاوالجاللنهىعصلليدوس_لٍ كنأمهات المؤمنين
نأمهاتالرجادلون النساءبدليلماروىعنمسروق انام أةقالت
والمؤمناتالرجال والنساءوقي لك

تاس تلك بأ امنماأنامرج.الكمفبانبذلك انمعنىالامومة مااهوتحر ينمكاحهن
لعفائقشةايللأمه
(وأولواالارحام عضهمأ

لس

31لا

نلسلدونتوارئونبالهجرتوقيزالك رشول
كا ا

الكل الناعليةوسربين الناسفتكانوان بين الرجليفناذامات د ”ماورنهالآخردونعصبته حتى

نزلت وأولوا الارحاملعضهمأولىببعض وقيلف معنىالآةلانواراثا بليمنسم والكافرولابين المهاجروغير

أىالاقرباء من هؤلاء
ا

أو بان برث

بعضا من' الاجانب وان
كورنلابتداء الغايةأى

أولوالارحام يحق القرابة

أبوالىبراث املنمؤمنين
أى الانصار حق الولابة

ر سولالتهصلى التفعليهوسل نهم فى الدين ومن المهاجرين
جذين
المهاجر (فىكتابالله) أىفى حكالله(ممنالمؤمنينا )ال
(والهاجرين) ٠ي,عنىا نذوى القراباتأوى بعضهمببعضفنسختهذه الآبةالوارث بةالمؤّخاةواطحرة
١

ار

لابة(الآأن تفعاواالىأوليا
الوارية.بهميا ر

اافك
رين الع د
دل برت ا

33يتولاءيمااحب من ثلث
ب بالحلف والاخاءواطحرةاً باحأن بوصى ١
وذلكانالله تعالىلانسالتوا ر ث

عق اط در (5الاأنتفعاو١

الى أولياتم معروفا)
الاستثناء من لخاف
الحنس أىلكن فعلم

مالهوقيلأرادبالمءعروف النصروحفظ الهرمةحق الايمان واطحرةوقيلمعناهالااً نتوصوا الىقراتم

بشع وناكانوامن غيرأهل الابمانوامجرة( كانذلك)أى الذىذ حكرمنأأولنىالار حاملعضهم األوىليائم معروفاجائز
و سبعضص (فالمتاب) أى قالاوحامحفوظ وقي لفالتوراة (مسطورا) أىمكتوبإمثبتاوقوله وتهووأصنوالن أحببتممن
تعالى عدن من النبيين ميثاقهم) أىعلىالوفاءمما جلواوان؛صدق بعضهم بعضاو شمر بعضهم
سبعض وقبلءلى!أنيعبدوا الهو بدعوا الناس الىعباد نهو ينصحوالقومهم (ومنك )يعنىياحمد ومن

هؤلاء شئفيكون ذلك

بالوصية لابالميراث وعدى

تفعلوابلى لانه فى معنى

سخ
لبلنمىجيم)
ءوعاسبى
اسى
ؤهملومو
هراه
نوح واب
ةصبالذ كرمن بي انلنديينلانهم صاب الكتب تسسوا وامرادبلاولياه
همك فىالذ كرتشمر يفاله وتفضيلا ولماروى
 ١لداعتكوأولوالعزم منالر20 .
0 :
م
0 1 :دن الي ف ي ا
خزسلوالحااللبن لق(و
مسك)خموساو
رسولال ب
.وحومن ل
لبيان فضيلةهوًا ع لانهمأولوالعزم وأحعاب الشرائعفاماكانتمدصلىالنهعليهوسلأفضل هؤلاءقدمعامهمواولاذلكلقدممنقدمهزمانه

(إؤمننوحوابراهيم وموسىوعدىبن ميم

12
وماجعل أدعياءكأبناءم) أى ماج اللقهليينفىجوف ولازوجية وأمومةفىامسأ ولابنوة ودعوةفى رجلوالمعنىاننهعالىكالجمل

لعاولب فاحد#مافضلةغبرحتاج اليوهاماأنيفعلهذ اغيرمايفعل بذاكفذلك 
أ
اف
ما أن بفعلبالأسزفع!لامن
ونه
انلا
انقخلمي
لالنسا
بيؤدىالىاتصاف اجلةيكونهم بد! كارهاعالماظاناموفناشا كافحالةواحدةل كأ يضاانتنك نوالمرةاألواحدةامالرجل زوحالهلان
عو5 :الصاقعارض
دنس
افىلال
والة
وابنالهلان البنوة|ص

نرجل<_ادلدواعيالرجل
الاممخدومةوالمرأأتخادمةو بدْه_مامتافاةوا أن كو ال

ون صيألاغ يراصيل وهذامة ل ضر بهاللهتاىفىزبدبنحاروئهةورجل نكمابسى
نوايحدكا
بالنسمية لاغير ولاجتمع فىالشئ ال

صغيرافاشتراه حكيمبنحزاملعمتهخديحةفامائزوجهارسول النهصلىاللهعايه وس وهبئتهلهفطليأبوموعمهنفيرفاختار رسولالنةصلى الله

عليميسلفاعتقه وتسناهوكانوا نقولونز بفدلبمنتامدئزو ج النىصلىاللعليهوس ز يودكبانتنحتز يدقالالمنافقون نزوج حمد
هذهالآبةوقليكانالمنافتقونيقولونمحمدقلبانقلبمع وقلبمعأابهوقيلكانأبومعمراً حفظ
أضيأءاتموهو سَهَىعنهفائزلالنه

للمن الاستغراقيةعلى فلبينوذكر
خرفارج
دنسكي
اوالت
وآبنى
العربوفاقليلقللهذبين ذ كاذبالله قوطوضربهمثلاف الظهاروال
الجوابللتأ كيداللباعبيدااءطمزةحيثكانكوف واشلالىاءنافع و يعقوب وس هل وهىجنظعاالهىرونعاصم منظراذهاقال
لاعس أنهأأنت على كظهرأ نظاهرون

ا 00
0 000

ظفاهرون شاتى منظاهر ععنىتظاهرغيرهم
على وجحزة وتخل

():54

فحر بمكأمهانكم ولكنهم دجمذسكر
على كظهرأى يقولاللهوماجعل نساء؟ الىتفولون طنهاذالت
وزوروفيهكفار وسيأقى الكلامعلياهنشاءاللةفى سور لجادلة هُُقولهتعالى (وماجءلأدعياءكم)

ا يعناىلذيتنفبنونهم(أبناتك)وفينهسي اخلتبنىوذلكانالررلجكان الجاهليةيبىالرجفليسجعطءكالابن
اهاب
حةنيشل
اري
ربنحا
| المولوديدعومالبهالناس ويرثميراءه وكانالنىصلاللمعليدوسم اغتقز يد
ع

ىلايلويسىنهو بي-نجزبةن عبدالمطلبفاماتزوجرسولالتهصلى ابلهعليهوس ز ينب
| 00052ااولكآلىوتتبناخءقب

نا

ف 1/17نت ||بنتيجش وكانتتحتز بادبلنحمارننةاقفاقلون تجتدزاومجرأذابنه وهينوهبىالناسعنذلفكائزل
و 00م | 02ا)لنههذالآبةونسخبها التبنى (ذاك ق بواكفكواهكم) أىلاحقيقةلديمنىقوطم زيدبنتجدوادعاء

ا
و هيل
اعد
عنى مفعول وهوالذى

ا

النسبلاحقيةه (واللهيقولاقٌ) أىقولهالحق (وهو مهدىالسبيل) أىبرشد الىسبيلاق
(ع د
ة)أىأ
للله
نعندا
اقسط
د(هو
نرثة
عبنحا
قل)عن
(ادعوهملآبائوم)أى الذبنولدوهم فقولوازبد
ا
ل
إن عمرةالان ز ند بن حارثةم ولىرسولاننةصلى نهعليه وسلماكاند عوهالازيدبن ممدحتىنزلادعوهم

آباجْمهوقأسط عنداللاهلآبة(فان/تعامواآناءهمفاخوان
(كفوالدمين)وأىفاهملاخو
كانك
مم)أى

ل |ك
|(|اانوويالحعسردلريينينكويانسحوواويتفكخأمىي فر)سممقوبهعملإوسناىءماخووياتناكمف”لاليينكيأ(وولياز كافلدبن
عن فاصلاكات"
ى ن مادهتخلديك) من
و دا كعات ون دعائهمالغىيارنه

/

 1 9ذا غفورارحما) (إقمب)ععادنلسنهعهدىوبقنأيلبفوىيقأاخاطصوأأتبمىببكدرنةاأنناعدلوندناىلىصغليارلبتميعوهليههوويسظقناالنمهنكاذدلكا(ولغكىاينرابليلهه

ذلك فى :
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فإوفولاعكم) أقىاونلم لازوجة هى أموللدعىهوابن قولتقواونهبإلسنتكم لاحقيقةهاذ

-

0

ات

وهو

(لاقدعوهم
قل)وأىلسبهيل!
هااوسبي
ودى
ووهو ه
(هره
هقظا
نوام
طاه
بقا)أىم
الاإنيكونبالولادةوكذ!الام(والئهبقولا

فهليةاذاأ به -
لآباهمهوأقسط)أعدل (عندالله)و بيناندعاءهميا باهمهوادخل الامىبن فالىقسط والعدلوقيل كانالراجللجا
ولدالزإجلضمهالىنفسه وجعللهمثل نصسالف كرمن أولاددمنميرانهوكان.نب اليهفيقال فلان|بنفلانثمانظا
رلىفصاحةهذا

الكلام | حايةثاوصللطلبية نمفصلابربةعنهاووصل ببنهائمفصلالاسمية عنهاووصلبينهائمفصلبالطلبية(فانلتعامواآباءهم)فان

نعلمواطمآننسبونهماابو(,فاخوان> فاىلديونمواليك)أىفهماخوانكف الديونأولياقكى الديفنقولواهذأن وه اذمولاى

أحتمبه) أىلاائمعليك فبافعلتموهمن ذلكمخطئين ش
خ جطنا
و بإأخىو يامولاىبر يدالاخوةفى الدين والولاية فيه(فولميساعألي
فعمكناالتاثعمعملديتموه بعدالنهى أولاائمعليكاذاقتملولدغيركيانى عل :ى
جاهلين قبل ورودالنهبى (ولكن ماتعمدت قاوبم) وا
سبيل الحظأوسبقالاسان ولكن اذافلتموهمتعمدبن ومافىموضع الجرعطم علىماالاولى و بجوزأنبرادالعفوعن الخطادونالعمد

-

لمو .ممتناول لعموب.فكيا التن وعمدهواذاوجدالتشى فانكان الت هوالالنسب واأصغر.سنامنهثت نسبهمنهوعتقان
على اسدليع

كاالنعهبودان كان كبرسنامنهليثبت النسب وعدقعندفىحنيفةرضىاللهعنهوأماالمعروف النسب فلااشت نسبهبالتنى وعتقانْ .

النعتبمدغاف(ووكراانرحما) لابؤاخذ با5خطاو يقبلالتوبةمن المتعمد

2

الأب بى نكعبرطىاللعهنهانذرعكدون سور الاحزاب قالثلاناوسبعين قافلوالذى بحلفبهأبى انكانت

لتعدلسورةالبقرة أوأطول

منجلةمانسخمن القرآن
لالئهعزيزحكيمأرداأبىان ذلك
ولقدقراأنامئهاآنهالرجم اشوالشيضةاذا زنيافارجوهماالبتة:كالامن ال و

ههافا كلتهاالداجن فن تأليفات املاح د ةوالروافض (أمهاالنى)
ىيت عائشةرضى اللن
كانتفىصعيفةف ب
وأماماحى ان تلك الزيادة

ا1وباطمرنافعيأاأىسهاالخبرعناالمأمونأسعلسىرا ارناالمبلغخطابناالىأحبابنا

)(١/5

وانماليقالحمد كاقاليا ادم باموسى

أ قولهعزوجل (يأمهاال:بى انق اللوهلائطعالكافربن والمنافقين) نزلتف أبىسفيانن حروبعكرمة
لبدن
لى ع
اواعل
ابنأبىجهلوافىالاعورجمروبن سفيانالسامىوذلكانهقمدمو االمدبينة فنزل

ألى ن

ساالولمرنأاسفقان بعدقتالأحد و قدأعطاهم ال:ىدل اللةعليهدوس_ل الامانعلىا نككلمودفقام معوم

عبداللةبن سعد بنأبىسروحطعمةب نأ يرفقالوا للنىد_لى اللةعليهوسإ وعند ه اجلمبخنطاب
ى
لذلك
عفق
فناعة مندعهباوند عكوربك
_ا
ثقل
ااةو
ارؤض ذ كرا طتنااللات والعزىطومن
النىالصللةىعليهو  3فةالعمر بارسوال الثهاثذنل فىقتلهمفقالافىأعط,يانلهمامان فقال يمارخرجوا
للنهعليهوس ع رأن خرجهممن الم ندةفائزل اللهتعالى باأهاالنىائق
صا
ف أعناةللوهغضبه فأمىالنى

تشمر يفالهوتنويها بفذله
وتصر يحهباس مهف قوله
تمد رسولاله وتحوه
لتعليمالناسباندرسولالله

(اتقالله) أثتعلى
تاقلولىهودمعليهوازدد

منه فهوبات لابدرك
مداه(ولانطمالكافرن
لقضذى ,بينك ويينهموقيل الخطابمع النىصلى
اانن
دهول
هالل
عاتق
لعناه
ايلم
اللهأىدم عاللىتقوى وة
نعنىهن أهلمكةيعنى أباسفيان وعكرمة و أباالاعور
اللفعليه وروا ارادبهأمتهولاتطع الكافر ب ي

والمنافقين)والانساعدهم

والمنافقان يعنىمن أل اللينةعبداللبهن أبىوعبداللهبنسعدوطعمة (انالله كانعلها) أخىلقه

عشلئىواحترس م.م

ا)أى فهادبردطم (واتبع مابواليكمنر بك) أى م ونفاءالعهدوترك طاعة
كخلبقهم
ق(بلحأن

فائهمأعد الهوالمؤمنين

الكافر بن والمنافقين (ان اللهكانبماتعملون خبيراوتوكل علىالله)أى ثى بالنهوكلأميلكاليه(دكق

ا

نلبين فىجوفه)نزات
ىحافظاللك وقيل كفيلابرزقفك وي تداك(ماجعل ارجم ق

فىأبى معم رجيدإن مغم رالفهرىوكانر اليا فلالايسيمفقالقريشس 1

لومعمره_ذه

ضال من عؤقالممحامدهزم اللهالمثركين
فنهه
أدم
لكل واح
بين أعق ب
ال
قن
الاشياءالا ولهقليانوكانيقول|

| بددروامهزم

ابومعمرفيهم فلقيهأبوسفيان واحدى نعليهفىيدهوالاخرىرجافدىفةالله,اأيامعمرماحال

وروى ان أبفسيان
وعكرمة بنأنى جهلوأبا

الأعدبورايشلاك عذموا

المددينة بعدقتال أحد

فنزلواعلى اعلبلدهبن أبى
وأعطاهم الننىالامانعلى

اقلالابن عباس أرايت
نان
لبي
قىظ
افنهعماافىسروجالىبومئذ انهلوكانلهقلبان لمناسىنعلهفى بد دوعنأن

أن كلموه فقالوا ارفض

قولمالالجهعل الله(رقجللمبنين فىجوفمهاعنى بقلاذالكقام نى اللهصلىاللعهليهوسل بومايصلى تغطر
خطر:لفقو ن الذينيصلون معهأ لاتروا|انلهقليين قلبامعجوقلبامعهم فانزلاللهماجعلاللهلرجل ووتوشافزعرهمالمنافقون

اماه قلانها نفع

من قلبينفى جوفه! رجه|اترمذى وقالحديحثسن قولهخطرخطرة بر بد الوسوسةااتى صل

للانسان

ع 0ذلك فهماللسامون

ف صلاتهوقيلف معنالآبةانهلماقالالنهتعالىياأيهاالنى !تق النهفكانذلكأمىابإلتقوى فكانهقالومن

بقتلهمفنزات أىاتق الله

اامرءليسلهقابان حتىيتق اللهباحدها وبلاخرغيرهوقيلهذا
حقها أنلا مكونف قلبك تقوى غيرادله ذن

فنىقض العهد ولانطع

]| مثل ض برهالنةتعالى للظاه رمن امىأنهوللتبنىولدغ_يرهفكلا كونرجل قلبانلانهلااواماأن يفعل
باحدهمامايفءلبالا" رمن أفعالالقاوب فالآ"خرفضلةغ_برحتاج اليهواماأن يفءلبامهاذلايفعل بذاك

الكافر إنمنأه لمكة

واألمهنافلقيانلممندينة

فذللك ياؤلدىانصاف!+إة بكونهصي بد كارهاعال جاهلاموةناشا كافى حالةواحدة وهماحالتان

فماطلبوا (ان الله كان

اكونولدواحدابن رجلينوقوله
متنافيتان فسكذ لكلاتكون امأةالمظاهرأمهحتى ,كو نلهاأمانول ب

عليا) عحث أعماطم

أواجَم اللاتظاهرونمنهن1أمهاد (0وصورةااظهازأن يقولالرجللامىأنهأنت
تعالى (وماجعل ز

ظ

) ( - 5غازن) انالك ( بقتاطم(واتسعمابو اليك

(عكبا)فتأىخيرالاص

منربك) ف الثباتعل التقوىوتراك طاعةالكاف رن

والمنافقين (انالله) الذىبواليك( كانيماتعملون خبيرا)أى بالعالمااعماطم وأعمال موقيلاماج لانالمرادبقولهاتبع هو

فرونوالمنافقونمن كيدهم لم ومكره 53
ومروأى بمايعمل!!دكاة
ماءأبع
وأكابهو با

(وتوكل علىالله) أسند امس ك اليهوكله الى

تدبيره(وكئ بلنهوكيلا) حافظامو وكلاليدكلم وقال الزجاجلفظ وهانكانلفظ الميرةالمدنى  1كتنف,اللهوكيلا (ماجعلاللةلرجلمن

 ٠قلبينفجوفهوماجع ل زأواج اللا:ظاهرونمنهن أمهانم

(جهدون) بذاكالناس و بدعونهء المىاف التوراةمندايلنلهو شمرائعهلإبامينناأ)ياهمبلذلك(لاصبر وا)حين ضبرواءلى لمقبطاعة
يعلىأن الصبرءرنه|مامةالناس (وكانواباباننا)التوراة(بوفنون)
الهأوعنالمعاصىبابر وا مزةوعلىأىاصبرهمعن الندياوفيهدلل

(دلنهقمبيواممة) ابلياننبياءوأعهمأو بينالمؤمنين والمشركين (فها كانواء
يعامونعامالاغالجشك(انر بكهو يفصل) يقغى ا
فيباينعل
ا(علهد)
ودع
 5تتلفو ن)فظهظرهارا#لقه:٠ بطل (أولم)الوواللعماهعلىمعطوف عليه نوى»ن جاسالمعطوف أىأولي

خفتيلهفون)فيغل

نل

و

ا

000
0
ألنهبدليل قراءةز يعدعقنوبتهد (طم)لاهلمكة () 5بودىلان؟ للاستفهام فلايعملفي مهاقبإهولهنصببقوله
رفهم عدليىارهمو بلادهم (انف ذلك
اعرجو ن
تمكة
مأهل
قبلهممن القرون) كعادوثودوةوملوط (مَشونىمساكنهم) أى
()14٠

لآآياتأفلاب_معون)الواء ظَُ

:خيتعظوا (أوليرواأنانسوقالماء) نالجمرطىروالانهار (ىاللارض الجرز)

0

ياقتسدىرهاموئهياملالنبي
واءقالذيينلكاهنومافابتنىباعالانبياء (إيهدونبامىنا) أىيدعون
ىقطع
نان ا
|لناصالىط
تاعتنا (لماصي
ا دروا)ه أوىيعفلصىلدي)نأهمىواعلى البلاءمن هنومعدوهمياعلصقيرامة(فوكاانواباباننابوقنون)
تنتك
بالسباخجوزب
لدلي
ال أى
اان
وهام
رن لنهتعالى(نر
يقضى وبحم (ينومنوم يمدت ولوكاعاينو دافيهيختا0فون)
قبل همالانبياءوا هم وقيلهمالمؤمنون والمسركون قولهتعالى (أولمم_دطم) أى نبينطم )و

هالما أهلكنا) أىكثرةمن أهلكنا (منقبلهممنالقرون) أى الامالخالية(يمشون ىمسا كنهم )يعنى
فوةه(فنخر ج ب )

(زرعاتاًكلمد-ه) 4

أهلمكةي_يرون فىبلادهم ومنازطم اذاسافروا (لاآنيفذإلتكأفلايسمعون) أى آناتالله

ا(لأزنرععامهم)' نعف | و|مواعظه فيتءظونبها ل قولهعزوجل (أوليروا أنانسوقالماءالىالارض الجرز) أىالارض

(وا تستهم)من حبهزا فلا اليابسةالغليظةالىل نفابماوتاقال !بعنباسهىأرضبالِن وقيل هى(ب
مبذالكء
أيفننخر ج
اب )ه
لأى
أىمن الحبوب والاقوات (أفلابصرون)أى
(وأ
من)
سواهلتب
سير ون) باعينهم (زرعاتأ نكعلمانمهأهم) أنىالفعشب
فسةدلوابه على  3درنه

فيعتبرواف قولهتءاى (و يولونمتى هذ|الفتحح!نكنم صادقين) فيلأرادبيومالفتمحبومالقيامةالذى

عل اىحياءاللوفى(وبقواون فيهالك وااللقضعاءببايدنوذلك

ان أصماب النىصلى النهعليموسل قالوالتكفاران لنابوماننعمنهفيه

متهذ!الفح)النبمماد| و|فستريع ح
وك فيهينا
لو قيفنالكالكفاراستهزاعمت هذا أاىلاقلتتنناءوا لك وقلهوف
اا تسوه مكةوقيل هو بدر وذ
الك

ن
|
نأص
ةاب
عاللنىص
يلى
هوسل كانوايقولونللكفاران الثةناصرناومظهرنا
رجاتم سنا ركان
للبلونيقواونانالله معنلهيامكلاف؛ويسلاةوننوممتنىجاهللذبفاوتمسالحف(تحعقلىلبواملفح )يعنىيواملقيامة(لاينفعالذبئنكفرواايمانهم)أىلايقبل
فدحمك أوالقتلبوبمدرقال.عذاهلاينفع الذنيكفروا ايمانهماذا
ا

0. 8

1
0
0 7

0

2

آئةالسيف واتتظ
ر )أى موعدي لكبالنصرعليهم (انهممنتظرون) أى بكحوادث الزمان

| و|قيلمعناهاتنظرعذابنااياهم فوممنتظروذنلك (إق) عبنىهر برةرضىا
رلله
سعنهق
والل كاانلل ||
ا
 6اصلللةىاعلليلهعوهلسيكهاونسلي.ايقناافملحىفتىجبقر بومالجعة الوتنز ي
االلك
لتا
اب و
نهلسفىع
الى
صل |
عوج.ه
نأخ
,رأأالمتنزيلالكاب وتباراك الذىبيدهالملاك
نالترمجذاىبروأقنااللطناىوس
0 1

بومالف) أى يوم القيامة
وهوبومالفصلبينالمؤمنين

واعد اهمأنوبصورمهم
عليبمأد نوم بدراو نوم

تفضلانعن كلسوارلةقفرآن سبعين حسنة أنراجلترمذى وانبئحةسانه وتعاىأعلعراد وأ
مسرار | |.

'

«تفسيرسورة حازلان وعرنميكة)ه

وث
ولماثاوس
ئبعثونتآناة و
نلوفنمانون كلمةوجسة ولسابفعمائةون عون حرفا

ٍ

علباسماناهلرسجنالرحيم)د

فتجمكة( لإنفعالذينكفر و,الغمائهم ولاهمينظرون) وهذ!الكلام +ينطبقجواباعلى سؤاهمظاهراولكنلما كان
غر
اضه
لمف
ف اتلسؤ
مال
اعنس وتقتكجالا مهمعلى وجهالتسكذيبوالاستهزاء أجيبواءلى حسب ماعرفمنغرضهمفىسؤاهم فقيل :
ط
م
ل
ا
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ت
ك
ل
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ا
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ى
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ا
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ف
ع
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ل
ا
ي
مان أواستنظر:امدفراك العذاب فتنظرواو.ن 
«قوله

فسسرهبيوم الفتحأو سوم ندرفهو ير بدالمقتولين متهمفانهملانفعهماعساتهمفحىالالقتّلكالم.نفع فرعونا
ايما
لنهغعن
ردق (فاعرض
ع)نهامولاتننصظررةوهلا كهم(انهممنتظرون) الغلبةعليكم وهلا كك وكا
ينعل
ليه ا
السل
لامل
ساينا
جمحت
دىب
ةقر األ
وإتن
تزبارك -
اهلذاى ب
ليلدأك وقالمن قراألتنز ل ف بىستهلبدخلهالشيطان ثلائةأيام وععناسبن
عود راضىلله عذه قالسورةالمتنز بلهى المانعة نع ١

هن عذابالقبروال أعلر

عإسورةالاحزاب نميدة وثحلاث وسبعونآنة للإسماللهالرجنالر<م)*

قروايحلهىعن مينالعرش (انزلايها
وهاأ
ءاىلي
اأو
دانت
( ٠أمال ,آمنواوعماواالسالحاتفلهمجناتالأوى)هاىنلوعشم انهلجن
كانوايءملون )عطاء عواللطامزلعطاءالنازلم صارعاما (وأماالذين فسقوافأوهمالنار) أىملجوهم ومنزطم( كلماأرادوا أن
.رجواهنها أعيدوافيهاوقيلظم)أىتقولطمخزئةالنار (ذوقواعذابالنار

(/8ا)8

الذىكتمبهتنكذبون) وهنا
دليلعلى|نالمرادبالفاسق

اناميا للضيف عند نزوله(؟.ا كانواإيعملون) يعنىمن ادلطااعرااتلفدنيا(وا أماالذبن فسقوافأوااهم

الكافر اذ التكذيب

الناركلاأرادواأن يخرجوامذنهوأاعقيدوواافيعهاذوقايبلطاملنارالذىكنت ب#نسكذبون) ف قوله يقابلالايمان(ولنديقنهم
منالعذاب الادنى) أى

 ١تعالى (.ولنذيقنممنالعذابالادنىدو نالعذابالا كبر ) أايلسعوذىابالا كنرقان!نعباس
| االلعذدابنايلاادنوىامصسائقامهاوعنهانهالحدو دوقيل هوالجوع عكةحتىأ كاوااليفوالعظام

أ والبكلاسبعوسنقيانلابنمسعودهوالقتل بال.فيوم بدروالاكبرهوع_ذابٍجهام (لعلهم
 1لجعون)أىالىالايانيعنى من بقمىنهميعدالقبحط و لعدبدر (ومنأظم)أىلاأحدأظلم (عن 1

عذاب -اللانيامن الاسر
ومامحنواأنهمن السنةسيع

سنين (دون العذاب

الا كبر) أى مذاب

أ"بثااتز بنهع)أاىبم لدهاعثلولحدياهنب(تهموأعرضعنها)أىترك
الاعمانبها (انامن الجرمين) الآخرةأى نذيقهمعذاب
يادلنمىشمركين (منتقمورن( معناه انهملاللبمرجعوابالءذاب الادى فانامنهممنتقمورنبالعذابالا كبر

وفولادناعلى(ولنقددن]اموسى!لنكتاب )يعنىالتوراة (فلانكن فصرىبة) أى فىشك (منلقائه)أى
من لقاءموسى لياةالمعراج قالذابن عباس (ق) عن|بنعباس عن الننبىصلىاللعهليهوسلقالريت ايلة

الدنياقيل اننصلوا الى

الأخرة وع-ن الداراق

العذابالادنىال#ذلان
أسرئى موسىرجلاطآوذاملاجعد ١ كانهمن رجالشنوءة ورأيتعسى زرجلامي بوعامسبوع الاق والءذا بالاكيرااودى
ااهن الله اياءفلاتكن فى
أالر ي
تلدج
]| الىالجرةوالى البياض سبظ الشعر ورأيتمالكاخازن !انار وا
النيرانوقيلعذا بالادى

مي بةمن لقائه (م) ع نأنسان رسولالتهمبى النهعليهوس| قالتيت علىو»سى ليلةالمعراجلةيأسرى

ىبرهفانقلتقدصمحفىحديث المعراج اندراةف السماءالسادسة
فىعندالكثيب الاجروهوقام؛صى ف ف

وىات فكيفالجم بهيذنبن اد شتيينقحلته_ ل أن
اه ف
صجهت
لصا
اد م
عن

تكونرؤ بتهفى قبرمعند

التكثيب الاجركانقبلصعودهااللىسماءوذلك فىطر يقهالىيدتالمقدس ثامللاسصعمدااءلىالسادسة
وجدههناك قدسبة»ل ابربداللة عزوجل وهوعلى كلشئْقدبرفقانلت كيفتصح منهااصلاةفىقيره
وهوميت وقدسقط هعانلتكليف وهوفدارالآخرة ولستدارعمل وكذلكرأى النىصبىاللهعليه

بأحدها االانبياء
جعو ة
اجاب
هقلتي
حاءجوهومن فا الجواب عنهذا
ينبي
وس جاعة منالا

عذاب القبر (لعلهم)
لعل المعذبين بالعذاب

ا(لايدرنىجعون)يتوبون
عَنْ الكفر (ومنأظلم

من ذ كر )وعظا(با بات
ربه) أىبالفرآن 3

أعرض عنها) أىفتولى

ضملأمنهم والشهداء أحياءعندر مهم يرزقونفلايبعدأنبحجوا أويصاوا ماصحفى
كالشهداء بفله
السلهتطاء واوانكانواقدماتوالاممعنزلهالاحياءفىهذ «الدارالتىهىدار
الحديث وأن يتقربونااالىا
للاستبعاد أنىاالاءعراض
العملاىلأن تفنثميرحاون الدىا رالجزاءالنى هىالجنةالجوابالاثالنىئانةهصعبلىيهوسإ رأىحاطهم
عن مثل هذهالآياتفى
لثتاكنايف
هم وصلاتم الجواب الاثاا
الذىكانواعليهفىحياتهم ومثاوا لهفككيانواوكيف كيان
وضوحهاوابارنهاوارشادها
باهحمانك اللوم
سدعو
االى
ونةتع
وانارتف عنهمفىالآخر.لكن الذكروالشسكروالدعاءلايرتفع ف قبا الل
السواء السبيل والفوز

عنها ولإيتدبر فيها وتم

ونحيتهمفبهاسلاموقالصل النةعليه وس ليلهمون التسبييحكا بلومون النفس فالعبديعبدر باهلفجىنة

اوكيف لايكون ذلكوة_دصار حالهم_لحال الملا كةالذين قالاللهفى
نيفى
االنيدعد
أ كثرما ك

حوقاهلمننهسباحرونلالالييلفترونغايةمافى البابانالعبادة ليستعلبهمبشكليف بلهىعلىمقتخى
الطبعواللهأعلوفيلفى قولهفلانسكن فمرىية من لقائهأى من تلق موسى كاب اللهبالرذاوالقبول
(وجعلناه) يعنىالكتاب (هدىلبنىاسسراثيل وجعانامهم )أىمنبنىاسسرائيل (أثة)أى قادةللخير

بالسعادة العظهى رمد التذكير
مهامس يعد فىالعقلكم

تقوللصاحبك وجدت.
منك تلك الفرصة ثملم

تتهزها استبعاد ااتركه

 .الاتتهاز (اناءءن الجرمين منتقمورن) وميقلمنهلانهاذاجعزه أعظمكلظالممتورعمديانلعامةبالا تتقام منهفة_دد لعلىاصابةالاظم
سىالكتاب )التور ,ات(فلانكن ففعربة )شك (من لقائه)
النصيبالاوفرمن لاقامولوقالبالضميرامإغدهله القائدة(2لقا تيناموء
امقناء.وسى الكتاباو من لقائك.وسىليلة المعراجأو نومالقيامة! ولمقناءموسى ر باهلفآخرة كذاعن النىصل اللهعليهو سم

لفومهبةوهوأن أذنلمفمناباته )(8/14 وجوعسلاهيممتنشأممهدلحهمغليهفقالتتجا جئوبهم اعنناجم

(بدعون)داعي
0||00
ين(ر بمم) 1سغرةنسحتبوماقربامندرهوسبرفظترسولاطاخر و سيدحاو١ 00
ا

انللة تعالىعالليلهتهعبودلاتة رك بهشيأوتقم الصلاةوتؤق |
سبسميررعلىء م
مقعول4ألىاجل خوفهم قالسألتعن عظيموساهنل

فى  0وتصوم رمضان ونحجالبيت ن قما أللاأدلكعلىأبواباله_برالصوم جنةوالصد قةتطفيع الخطيئة
من سخطه وطمعهم

رجه وهم المتجدون

وصلاةالرجلف جوف اليلقرتجا جنوباهلمعمضناجع حتىباجخزاء.ا كانوا يعملونثمقالالا

اأسم الاسلام وعمودهالمبلاة
لل ر
انهقا
وعن النى صلى اللهعليهوس أخبرك برأس الام وا ومتكوذروة امدقت ند لاال
تفسنيرهاقيام لمن

١ وذروةسنامه الجهادثم فالألاأخبركبملاكذلككلهقاتبلىيارسولاللهقالذاخذبلسانهوقالاكففعليك

نجام ملدات

هذاققلتيارسوا0

بساط الغفاة وظلت لاط

رربع
قبلكوقا
تعليهوسلالعلييقيامالقند أبالساحين

القر بةيعنىبصلاة الليل

0

ذةّالداءء

اخذونعاتكمٍ

وس 6

ا

المغرب اللصلاة العشاء

الاخيرة20

د 0

و"
ركفيرسيا

ا 5

أسماب!لنى صلاممعليه ا

على |

ل

2 1

ل

00

ل

اول

عحضابه فعلمماعليهفى الانبزاغومالهقارسرعقربتم نواأهرممم
غزاق سديل اللهوانهزممب أ
فيقولالنةتعالى الانكتهانظرواالىعبدى رج رغبةفهاعندى وشفقةباعندى حتأجريقدمه أحخرجه

الترمذىبمعناه(م)عن أنىهر يرةةرضاىلالرلسهعونل»اقلاتلهصلىاللتمعليهءوسم أافلضصليام |

هم الذبن يصلون صلاالعتمة بعدشهررمضانشهر انلهاحرموأفضل الصلاةبعدالفيرضةصلاة اللدل(ق)عن عائشةقالتكانر.سولالل
لأكانين فيا (وبما صاللىله عليهموسر قوماللإلختىتورمت قدساءقات تستعجكذالارباو

1

00

رزقناهم ينفقوفن)طاعة ذنبك ومتاأخرقلاأفلا شكوكنعوبرداعن علىقالةالرسوالنةصلى اللعهليهوسالنجفنةغرفا

افللتهعاالتىعل نفس مأخافى برى باطنها رن للغزيهاوطالاركامن باطنهاأعدهائته لمنأنلاالكلام وأطم الطعام وتابعالصيام
سنمع أباهريرةرضى|للهعنهق 
(هم) مامعنى الذىأخة !أفصلىبالليلوالناسنيامشرجهالترمدى (إ)عن اطيثم ناأننىسهنا

على حكاية النفسن جة [ ق)صةبذ كاراللننىهعصليموسل يقولانالك لايقولالرفثيعنىبذلكابنرواحة

قالوفينارسول انيتوكتابه » اذمااعنشرقوفمن الفجرساطع

ويعقوب (من قرةأعين)

أرانا ا مدىبعدالعمى فقلوبنا م به موقنات .ماذا قال واقع

أىلايعل أمحادأعد طؤلاء

منالكرامة(إجزاء) مصدر 4

ٌ

ه .بيت بحاق جنيبعمئفراشة  +اذا استثقلتبالكافر بنالمضاجع

اثمنبنعن أنىهر برةفى الصحيحينغيرهذ |الحديث ل وقولهتماى
ناهي
سيسل
أى جوز واجزاء (بما أخرجه البخارى ول

خوفامنالناروطمعاف المنة(وممارز حرطتو ن)قيلأراد١:

كانوا يعملون)عن الحسن

طمعا) قالابنعباس
فنارموهم
وعو
(خبد

رضى اللهعنه أخنى القوم

منقرة.
الصدقةام رموضةبؤقيل بلهوعامف الواجب والتطوع ف قولهعزوجل (فلاتعمنفس ماأخنىط م

أعمالا افلىدنيافاخفى الله

أعين) مأمىانقر بهأعينهم فلايلتفتونالىغيرهقالابن عباس هذامالاتفسير لدوقبلأخفوا

م مالاعينرأت ولاأذن

فاخن اللثهواسهملجا عبماكانوايعملون)أىمن الطاعاتفىدارالدنيا رق( عنأنىهر برة.
أعمساطم

يفل
اجو
لاةى
المراداالصل

مساخ طممن قرةأعين لقر ظه
رأتولاأذن سمعت ولاخطرءلى قلببشمرواقرؤاان شثتمفلاتعلنف

نوسهإتقابلارك
اهعنليه
سمعت وفيهدايزعلإن أرضىاللهعنهعن يالقنىوصلالن
ليكون الهزا عوفاائم بين

انمن كانفىنور الطاعة

والايمان لاإستوى معمن

هوقظاءةالكفروالعصيان

وتعالىعد د ت لعبادىالصاين مالاعين 

تعالى (أمغنؤ كماننا فكاسنكقانلايستوون) نزلتفعل بى نأنى طالبداليديعنت بن
 7كانيينهسماننازع وكلامفى غئ فقالالوليدلعلىسكت فانكصبىوأناشيخ وائنهاىأ نسطمث

ساناوأحدمنكسناناوأشجعمنلكجناناوملأا منك حشواف الكتببة فقاللهعلى اكت فانلكفاوسق

فائزل اللنههذهالابة وقولهلايستون 1رادنسلوسينون

انل يوار 1

0000
1

بقوه(أغن كانمؤمنااكن كانفاسقا) ى كافراوسماتحولان علىلفظملانرإفسوهت(وون)علىالمعى يدليلقوله  فسقا '
صامبة

|

' ١واوثر.ى )الطاب لرسولالله سل اللهعليءوسمأواعكل أحدواوامتناعية والمواب #ذ وف كار اتاماغما (اذالرمون) هم

الذينقالوا أثذاضلانافى الارض ولوواذالمضى واء-اجازذلاك لتانراقل_من اللهعنزلةالموجود ولايقدرلترى مايتناوله كأنهقيل
يوون منك الرؤبةواذظرف ه(نا كسوارؤسهم )من الذلواخياءوااندم (عندر بهم) عندحساببر به وم يوقمعليهلوقالحذف
تصديق رسالك أوكنا حميا
(/ا/ا؟)
'ذا التقدير يقولون (ربنأبصمرنا) صدق وعدك ووعءيدك وسمعناءتك
ا
ب

ب بي

لأنصرنا

وس_معة

[أىتصسيرون الىر بكم0
 0-5هُُقواعزوج ل (داورىاذالجرءون) أى 02
الكمشسركوونارنؤاسهمعندر بيهطمأ)طأؤىنهاحياء»نر بيهومن مداعلىمافلوعاندر يبنقمولون |إصالح)أىالا.ان والطاعة
]| (رنا ابصرنا)أىما كنابهمكذ بين(وسمعنا) يعنىمذك تصديق ماتتنابهرسلاك وقيلابصيرنامعاصينا

انا مرقنون) بالبعث

ْ وسمعنا ماقيلفيها(فراجعنا)أىفارددناالاىلدنيا (تعمل احااناموقةون) أى فىالخالامذارلكن

وساب الآن(واوشثنا

هسا) فى
دكلانف
هبنا
فيقهاللا ان (ولكنا-لققول || لآت
ت)وأى
رلشندفسههاداوها
ْ لإبنفعذلك الامان (ولوشئنالآنيناك

|| «نى)أىوج ابلقولمنى (لأملا“نجي منالجنوةالنا

وا) ||الدنيا(أىاوشئنا أعطينا
سأجعي(ن)'ىمنفكفارالذمن ووالقانس

|أىفاذادخاوالنارقالتطم المخزنةذوقوا(يمانسيتم لقاءبومك)أىتركم الاجمانفالدنيا (هذاانا كل فس باامكا
ن

ْ سينا )5اىتركنا كبالسكليةغيرملتفتاليككابفعلبالناسقطعالر.جام (وذوقواءذابالخلدبها نالعاوركانمنهم
ا مكتنعلون) أعمنالكفروالتسكذيب وقوهتعالى(انابؤ.منقاد ولذاذكون0ك ا 011

ظمها(خرواشجد!)أي سقطواعق وجوه ساجدبن(وسبهواجحمدربهم) أي ضلوابامسربهموقيلقالو علسامي حار لكك
 0سيء<ان اللةوحمده (وهم لإستكارو ن)أىءن الامانبهوالسحودله (ف) عنابن رقال كان

]| رسولاللةصلى اللعليهوسل يقرالسورةااتىفبهاالسحدةفدس حدو سحدون حتى ماحد 'حدثامكانا

وارثارهوهوخةعلى امءتزلة
فانعند همشاء اللهإن

|| السجدة فسحد اعتزلالشيطان يبى ر يقولياوبلتاأعس! إنآدمبإاسسحود فسحد فلهالمنةوأمرت || اعهتطدتا وهقادلكنها

|| بالسجود فإيتفلالناروهذهمن ع زاتسجودالقرآنفنسنللقارىولامستمع طهقولهتعالى(تتيجافى |نهدوهمأداواالابةبعشيئة

|| ابلجمهنحدمو و)ن ,أالىاانلرلاتلذفم2بعنضيذقيواموعجنناعلصل)اةوجقالعأ نسمنزونلاجتنفوعهنواماعلاشميورضالعاانلدذاىركينشاطنصجلعىعالالمغيرهباي ففلعانئررجشع اولىهم ).١رفضف فىحتبصك:ربي
ظظ

الاداة

© ||(ولكنحق القولمنى
له كالمامم رعسولالتوصل انتهعليهوت وعن]نسف قولهتتجاف جنوبهم اعلمنضاجح ||لأملان جهام من الجدة

على
ظ نزلت افنتىظارالصلاةال ا
تندع
مىةأ سرجاهلترمذى رقال حديث حسن غر يب ويف
حرو ابةألى والناس أجعين) ولكن

||داودعنهقال كانوايتنفلونمابين المغربوالْشاءأىيص لونوهوقولأفى حازموتمدب انلمنكدروقيلهى ||وجبالقولمنىب.اعامت

نبليمنغرب والعشاءوهىصلاة ||انه يحكونء نميا
ْ صلاةالاواءين وروى عن ابنعباس قالانالملا_:كةلتعدف بالذبنيصلوا
|الاوابين وقالعطاءهم الذينلا..نامون حتىيصاواالعشاءالاخيرة والفحرفى جاعة بدليلقولهدبى اللةعليه

اسلوجبون بهجههوهو

]دسم من اصلعىشاءفى جاعة ف كا"ماقامنصف الليلو من صلىالصبحفىجاعة فكا” تاصل الليلكله ||ماعلمنهم انهم مختارون
عنأنىهربرةرضى اللهعنه أن رسواللاةصلى اللةعليهو م الردوالتكديبوف تخصيص
ظع ماين عدركعهانين عفان(ق)
ٍ
ْ

|قالاإعوامون ماالفعتمة والصبح لانو*ماولوحبواو شه رالاقاو نباللامرادمنه صلاة الليلوهوقوا ل أ الانس والن اشارةالىانه
عدم ملائكتوعن مل
وزاى وجاعة
ادلوماالك
]|الحسن وو#اه

5
5
4
1
2
 00ب'حديم0 0
سل فى
وله
لنهيصء
بال
علال
| فصلفش قيايملواح عليهع منعاذيبنجبلةالكنتمعسور

فل وذو |

القاء) مساثركتم منلعقمالء(بومكمهذا) وهوالا.انبه(اناسينا)8تركنا اكلعفذاب كالمنسى(إوذوقواعذا بالخلد)أىالعذاب
ألدائمالذىلاانقطاع له(عا كنتم تعملون)منالكفرروالمماصى (!سا ؤمن با" يانناالذين اذاذ كروابها)أى وعظوابها (خرواسجدا)
التبجدواذهتواضعاوخشوعاوشسكراعلى مارزقهممن الاسلام وس
بحواحمد رمم )رنزهوالله الاريليقبهوانذواعليهحامدبنله(وهم

لإيستسكبرون) ع انلايمانبهوالسجودله (تتتجافى)ترتفعونتنحى(إجنوبهمعنالمضاجع)عن الفرشومضاجعالنومقالسهلوهب

١

عالالغيب والشهاد )أىالموصوف يماس عالمماغاب عن الخلق ومأشاهدوة (العزيز )الغالبأمسء(الرحيم )البالغعلفموثسيده
(ذلك

وقبللاوق_+عليهلان (الذى) صفته(أحسكلثنخ)أى حسنهل ناكلشيخم تسقبعلىمااقتضتهالحسكمة ( :خلفم) كوفونافم

وسهل علىالوصفأىكل ديعخلقهفقداحسن خلقهغيرهم علىالبدلأى| حسن ذاقكلثئ (وبدأخاقالانسان)آدم (».نطينثم

جعل نإه)ذر هلمن سلالة) مننطفةلإمن ماء)أىمنى وهو سبلدلاملنة(مهين) ضعيف حقير لثمسواه) قومهكقوهأقحسن

جح زرسع) ابعل
اختص هو به و بعامه

)2

(فيهمن روحه) الاضافةالاختصاصكا” ندقال ونفخ فيهمن الثئالذذى

عىلوم
لف-نة
جيريلعليهاللام يقوليسيرجبر بلوالملائكةالذين معدمن أهلمقامهمسيرة سين أل
لىبعنهم

لألسنة وع
دمن أيااملدنياوقيلكلهاف القيامةفيكون علىبعنهممث
(وجعل لامع والابصار واح

ْ

لحتملان
كو ن مابينالظهروالعصروقي ي
فدزياقالابراهم التمىلا كو نعل المؤمئين الايكا
وتبصروا وتعقلوا (قليلا |صلاها ال
ماتشكرون) أىنشكرون |||يكونهذا اخباراعن دنه وهوله ومشتةته وقال ابنأبىمليكةدخلتناوعبدفابللرهوبزنمولىعمان

قليلا (وقالوا) القائل أبى

على افنسعبأالسهابن فيروزعن هاذلهآبة وعنمقدارخسينألفسنةفقالابن عباس رضىاللهعنهما
ْ أناسمماهاانتةتء اللىاأدرى ماهى وأ كرهانأقوا ل فىكتاب اللمهالاأعل(إذلكعالمالغيب والشهادة)يعنى

أسند اليهم (أثذا إن |||الذىصنعماذ كرمنخلق السموات والارض هوعامالغيب والشهادة أى ماغابعنخلفهلاخ عليه '
ىحضروظهر (العزيز)أى الممتنعالمنتقم من أعداله (الرحم) بإوليانةوأهل
فى الا ٠ 7-5 / |خافية والشهادة بمعان
 5ا
0100000

27

2-00

الارض سا0

طاعتّه قوقولهتعالى (الذىأحسنكلمئ خلقه) قال|بنعباساتقنه وأحكمهوقي لعلكي حفل قكل

شو وقيل خلقكل حيوانعلى صورة /لقالبعضعلى صورةالبعض فكل حيوانكامل فصورته

حسن فىشكلهوكلعضومن أعضانهمقد رعلىمانم بهمعاشهوقيل معناءالممخلقهماحتاجوناليه

يضل الماءف اىللإن١د ||وعامهماياهوقيلمعناه؟ حسن الىكلخلقه(وبدأ خلقالانسانمن طين)يعنىكدم (ثمجعلنسله) يعنى

5

ؤقراأ على ضلانا بكسر ||(ونفخ فيهمن روحه)

00 00

اللو قال “نت ون أ الروح فالجسدفقال(وجعلل>) أىخاق بعدانكتمتطفاموانا (السمعوالابساروالافئدة) قيل
قدم المعلانالانسان سمعأولا كلامافينظرالى قائلوليع رفميتفكر بقالبلهفكىلذلاكمليفهم
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2
ر
5
اعنتىشانكعرون || .
ل)ي
السمعلانالانسانيسمعالكلاممن أىجهة كان(قليلاماتشكرون
|معناه ووحد
فائذا ضلانا تمابدل
7

0 0

1

ايلاعقولهتعالى(وقالوا)يعنىمنكرى البعث(أنداضللنا) هلكنا ١ف
ربدم هذ«النعمةفتوحدوه الل

,

د) ||الارض) والمعنى صرنائرابا (أثنافىجخدايد) استفهام!نكارى قالالنهتعالى (بلهمبلقامرمهم
يلق
دفىخ
جثنال
(آ
بونلبعفثابلءهمر(».م ||كافرون) أىبالبعثبعدالموت (قليتوفا م)أىيقبضأرواحك حتىلابيق أحدمنكتبعليه الوت |
وه
كافرون) جاحدون لما ||(ملك الموت) وهوعز رائيلعليه السلام(الذىوكلبم)أى انلهابغفلعنكو ذااجاءاجلأحد؟لايؤخر :

ذ كر كفرهم بالبعث []ساعةولاشغللهالاذلكروى انملك الموتجعلتهالدنيامئل راحةاليدياخذمنهاصاحبها مأأحبمن
الغ غبرمشةةفهو يضأقربواح الخلائق منمشارق الارض ومغار باهالولمهالعاوااننمكنةملائكةالرجة
اضربعنه ال ىماهو ب
وهوانه مكارون ميع

وملانكه!لءذ اب وقال!بنعبا سان خطوةملكالموت مابين المثسرق والمهرب وفالجاهد جعاتلهالارض

مابكونالع
فاقية لابإلبعث

مثلالطست يتناولمنهاحيث يشاءوقيلان ماللكموتعلى معرااجلبسيمناءوالارض فتنزع أعوانهروخ

الوتالذى وكل يكثمالى
ريم ترجعون ) أى

وامغربوهىتتصفح وجوهالناسفامناهلبت الاوملك الموتيتصفحهم ىكليوممرتينفاذاراى انأنا
كبركات الومقوتوله(ت لمربكمترجعون)|] 
سزل
قداتقضىأجل ضربرأسهيتاك لخربةالل النآتغ

يتوفا كمبقبضأرواحكم ث تمرجعون الرىبكبعدذلك مبعوثين للحساب

اى

والجزاء وهذامعنى لقاءالتهوالتوف استيغاءالنفس وهىالروحأىيتب ضأرواحكأجعينمنقولكنوفيتحق منفل نااذا أخذتهوافيا -

كلامن غبرنقصانوعن مجاهد جوبتالكالمتوا.لارض

وجع
لاتاله
لمث
طست ,تناولمنهاحيث يشاءوقيلملكالموت بدعو الارواح 

بم ي
اواونهالته تعالىه اولآمىلثذكلماوهوا الخخخاللقولاقفعاالتوه_ذاوجها جمبهنهذ هالآبة و بين قولهتوفته .
فت
ضاهماع
بجيقبهث

رسلناوقوله اهلهيتوف الانفس حينموتها

الحتل والحيلةوالمعنى انهالاائعرفواحنأيعلمهاتامايختص بهاولأاخئصئ,الانس انمنكسبه وعافبتهفاذ اليمكن لدطر ابلىقمعرفتهما
كان معرفةماعدا هماأبعدوأماالمنجمالذى هربوقتالغيث والموت فانهيقولبالقياس والنظرفىالطالوعمايدرك بالدليللايكونغيبا
علىانهحردالظن والظنغيرالعموعنالننىصلى اللعهليهوسلم مفاحالغيب نجسونلاهذ هالابةوعن ابنعباس رضىاللهعنهما منادعى

عل هذهالجسةفقدكذبورا أىالمنصروفمنامهصورة املمكوتوسألهعن مدةعمردفاشار باصابعهالس يعبرهاالمعيرونمخمس

سنوات وحمسةأشهر و حم
فسة
اأيلامأ بوحنيفة رضىاللهعنه هواشارةالىهدهالآنة فانهذهالعاو م امس لايعامهالاالنة(انالنةعلم)
و
بالغيوب (إخبير )بما كان يكونوعن الزهرى راضلىلتعالىعنهاً كارو اقراءة سورةلقمانفانفيهاأعاجيب واللأعلر #إسورة

السجدةمكيةوهىثلاثتونتآنهم
1دف وىكسولفاوظتتستعوعاشنمرقونآب:بصسسرى
ف» (ب:سمذاللنّةقاللرسجلحن كه(4ش1ا6/د)انواالرحيم)عال)* عانلهىالسم

 3السورة ميتد! وخسنهء
2
ال
0ع
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ا
اا
فو حرق سهلأ وجبل (اناللهةعليم)
را
بارض
اىلس آ_-دمن الناسيه -ابن مضجعهمن ال

1ها00
 )0أىببواطن :اليا الاشيادربغير
كاسن عينلان
مار مر :عرع أ (نتزيل ا
الكتاب) 0و0ا1ن

لا

ويا تربراام
نسطنذنادخى مينبأمن
هذ ارتفع
ال

فانهكفر بالقرآن لانهخالفهواوللأهتعسالى
رأعال عررا
كده
نتابه

محذوفأوهومبتد

عإنفسيرسورة السجدةوهى مكية)*

فالعطاء الاثلاثآنات من قولهأخنكانمومناوهى تسعوعشمرو نلآبثةلواقثون آيةوئلهالةوئمانون

كلةوألف وجسمائةوةانيةعشر .حرداوالنهتعاى ألم

ركنا

اخيره

(لاربفيه) أوبرتغم
بالابتداءوخبره (من رب

سم الله الرسحن الرحيم»د

لعزكوجتل(اأإبننلزايرليبفيه) لأاىشكفيهانه (منربالعالمينأم يقولون) أىبل
| هاقوه

العالمين) ولاريب فيه

الايد ).و ته ماتيا راض|لحر اجد
|فنكلبهاتبلبلالريمبقر
ونان

ال

تلان قلتاذالياني رسول|نعملبهم

حهة الرسل فلاوأ ماقيامالخةبمعرفةالله

اس لاع اللىايتركلاد

ل

وو

ا

 2اوذلك ف لمان

(إلعلهميهتدون) يعنىتند رهمراجيااهتداءهم (اانّهلالذ
سىخملوقا اتوالارض وماينهمانىستةأيم

ذلك أى فكونه منزلامن
رس لمكن لانم معن
 8ا

0

0

وتران لجم دنونهمنولوىلشافيأعفلاتيذكر"ون) ندمتقسيرءفقوفنعا(كه.ب||.ا
نمىتواادأقموتلو
اأمهى)
الام ) أى حكالامو ينزلالقضاءوالقدر وقيليغزلالوجمعجبارلكل التسلام (منالماءالى اأخ
ىلقه تمد لان
الارض مرج )سعد زاليع)جيري بللامس(ايومكانمقدارءاسن اتمدون) يع مساكة المنتقطعةالكائنة بممنى بل

مابينالسماعاولارضٍ جِسمائةسنة فيكونمقدا نرزولهالىالارحصني داك العام دارالتاممة واطممياد يلعر ارق

ادم

ا

جرالنالزي زسعدف مقدارنيزممنأيااملنيهاوافلمن ذلكوكذاكاللانكه افقرااهنكارالقوطم وتحجيبا

ار
اات لالسحشاتكويعلدابع1سدلاالاررصعرحا
ياري |إاب لنودورقمع

الامنوالتدببراليه

بلغاعنمشلثلثانت

بوم القيامةفانقلقتددقالىمو عضكسختعرج لملائسكةوالروح اليفهبومكانمق ادره ل

لاه

منه لإبل هوالحق) ثم

فكي
فالع ينهماقل تراد بقوله جس_إن| لفسن مد ةالمسافة بينالارض وسدرةالنتهى التىهى مقام ا اضرب عن الاعة لا

موسيم
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سر(

اأثباتابهالحق (منرباكل
تلفت
)و ي
عرت
لميد_ل
دىوس_ل كافالوانعنتاوجهلا (لننذرقوما)األىعرب (ماأناهممننديرسنقبلا)

مالانىوا+لةصفة لقومالالعلومبتدون) عاللىترجى من رسولادنهصلىاللعهليهوسلكاكانلعليهتفكارعللتىرجى منمووسىهرون

وى ولشافيع)أى اذاجاوزتم رضاءلم نحدوالانفسك ولياأىناصراويلناصرشفكيعايشفع لم (أفلائتذكرون) تتعظونمواعظ الله

و
(ندبرالاني)أى اميالنديا(منالسماءالى الارض) الىأنتقومالساعة(ثميعرجاليه)ذلك الاسمكلهأيىصيرا اليلهيحك فيه(فىب ,
نفة) هوبوم القيامة(تمانعدون) منأيامالندياولاسكللشبهةبقولهالهف اثباتالجهةلانمعناهالى ثحييرضاه
كانمقدارهسأل

أوأمي مكلانشيثهمبقولهانىذاهبالىزبىمهاناىحرا ىر فىومن حرجمن يدتهمهاجواالى الله

)مائهو*ماصفتا لمن فالا؛مان نصفاننصفه
(انف ذل لكآياتلكلصبار)علىبل(اشئهكور لنع

شكرونصفهصبرفسكائهقالانفى

ذللاكيات لكل مؤمن (واذاغسبهم )أى العكفار (مج كالظلن) اللوج برتفعفيعودم ملالظالوالغالةمكالأظاك منجبل أوسحاب
أوغيرهما (دعوا اللهمخلصينله الدينفامائجاهم االبلرفىنهممقتصد ) أىباقعلىالايمان والاخلاص الذىكانمنه وليعدالىالكفر
أومقتصد

لع
حندو
اادث
اذلخكلاص الح
انىلان
ف الاخلاص الذىكان عليهف الجريع

لايبت لاحدقطوالمقتصد قليلنادر(تومجاحد

ر والخترأقبحالفدر (كفور )لربه (يأبهاالناساتقوار يكواشوا هومالايجزىوالدعن
دارا)
غلخت
ب“اباننا)أى بحقيتها(الا ك

واده)لابقضىعنهشياً والمعنى ( ) 8/18لابجزى فيه-خدف (ولامواودهوجازعنوالدمثسياً) واردعلى طريقمنالتوكيد يرد
معطو
ا

”0

 10ال
0
7
ا
0
ا و
ف خلمه . 0ا 0م ال
(انف ذلكلآياتلكل صبار ) أىعلى ماأمى الله(شكور ) لانعامه(واذاغث-يهم موجكالظلل)

م 0 23

ما لوقيل الفا

 02ج فكثرتهاوارتفاعها (دعوا اللمهخلصين لهالدين)معناءان

7 | 70 ١ 5ا|لانسنااذا اولقىعاش
فدلةلابةتبهلالدعاءوتر كعكدلامءنونسى مجايسوعاءفاذانجامن تلكالشدة
و || 0ونرى ما در غلتلكاهالةوهواللنتصد وهوقولهت وعه قاولى هتفال ((.إفاما فحلساانجااهاملالرىىافلنبريفنهم مقتصد) مقتصدى)أىلعادلمو00
وهوالمقتصد
مول 'ود والسب فذلك |[ فهالميرميمنايعاقعهدلعىلي
ه الهف اىلبحرمن التوجيد والثبوتعلى الايمان وقيلنزاتف عكرمةبن أنىجه

ان الات  | 2-277و|ذلكانههربعام االفلتحباحلرىفاءهمر ي عماصففقالعكرمةلأ أننجاناادنمناهلذأرجعن اشلجىد

ل

وعليتهم قب اياهم على صعلىا
للل
يهه وسمولاضعن دهف بدىفسكت الريحورجععكرمةالمىكةوأًسلوحسن اسلامهومنهم من ْ

الك
فر فار حسم || برفاعاهدوهوامرادبقوله (وما>حدبا تإنناالاكلختار )أىغدار ( كفور )أىجودلانعمنا
الماعهمانفوا ابإعهم عليهوقولهتءالى(يأسهاالناساتقوار خباك)فأوىا(واخشوا) أى
وخافواإبومالاجزى)أى لايقضى
بالشفاعة فىالآخرةومعق

ولايغنى (والدع
ن وادهولامواودهوجازعن والدهشيأً) قبلمعنى الآبةاناللهد كرشخصين فىغابةالشفقة

0 4 57

علي والواديجزىاعن
لوال
هدهملن ا-لقثر ببةوغيرهافاذ١ كانيوالمقيامة فكز.انسانيقول نفسى

دلى الد
منل
هتقلبش فا
عىته
6

.

النا.كيد لففىظ المولود| و|الحرةوعم|الوالدوالولد ةنبه,إلاعلى علىالادنىو بافلادافىلعلواىلااعللىدجزى لعكنواالدشفقته
اب

1ن
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لي

إن0 7 5
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نفى ولامهتم بقريبولابعيدكاقال! بن عباس كلامسى'نهمهنفسه (أن وعد الل <هق )قيل انه
تحقيق

 | ٠ا|ليوممعناهاخشوا بوماهذاأنهوه وكائنوعد

انسفم لاجداده اذا

نااا

اللهبهووعدهحق وقيلالآبةتحقيق بعدمالجزاءيعنى لا

بجزىوالدعن ولدهفى
ذلكاليوموالقولالاول أ حسن وأظهر(فلاتغرنف>الحيوةالدنيا) أىلانهافانيه

١

(ولايغرن؟ لل اهلغرورٌ)بعنىالشيطان قالسعيدبن جبيريعملبالمعاصىو يمنىالمغفرت:ؤقراهتعال(ان |
فثةصبةنءن أاهللباديةأ النىصلالله
||التعندمعلالساعة) الآبةنزتف المرثبن مرو بنححار

عليهوسلأل
فهعأنن واللداتعفةب وأوقىنهاوقأال!رض أ ن أرضنا جد بت ف لقلىمتىينزاللغيثوتركتامسألحبلىكَتى
نوالدقدعات
موت,فانزل اللهه_ذالاة (ق)عن ابنعيراانيرسول اللهصلىإبنة

الم3 5 1جزاء عليهوسل
قالمفاتيحالغيب جساانننهعتدهعلٍ الساعةو ينزلالغيثُوويع مافىالارحام ومابدرى نفس
5 5

لحيوة مَاذْانكسب غداوماندرى نفس بأىأرض تموت ان اللةعليم خبيرومعنى الآبذان اللهعنده عرالساعة

يوب ري| هركا سسنائاسستنةناو_اأمعشأهرأرأوبدم الها(دينلانيت)

يفرع إن السرؤر) فلايعلأحدمتى يانلزغليثايلاأونهارا ااانه (و بعلمافالارحام) أذ كرامانتىا-جرامأسودنام

الشيطان أوالنديا والامل الخلقة'م ناقص (وماندرىمانذفاسنتكسبغ-د)١من خيرأوشر (دماندرىنفس بأىآأرضكوت) ||

(اناللهعندمعرالاعة)أى و قفياتمها(وينزل)
بالنشديدشايومدنى وعاصموهوعطف علىم ياقيتضيهالظارف
إاى
من الفعلتقديرهاالنله يشبتعندمعل ال ساعةو ينزل (الغيث) اب
فانهمن غويلرتاقتداخير (ويعلمالاافرحام )أذتكىرانمامأم '
ناقص (وماندرى نفس )برةأوفاجرة(ماذانتكسبغدا)من خيرأوأمرور بكماانتعازمةءلى خيرؤه.مات5مراوعازمةعلى شمذرعملت خيرا
(وماندرى نفسبا أرض تموت) أىأإنموتوربماأفامت بأرض وضر بتأونادهاوقال تلا3برحها
رفتر
حى م
تهام
ىا
تالق
مدوت "

مفكان خطر ببالماروىا نملك الموتم علىسهان فعل ينظرالىرجلمنجفلقساانلاهلرجلمن هذاقالهملك الموتقالكانه -
بر بدنىوس سلمانعليهالسلام أنحمايعلى الريحو يبلبقيلهاداطند ففعلمقالملكالموتلاما نكاندوانمظرى اليه تتجيامنهلاى

أم
أيت
قأن
بض روحمباطند وهوعند ك وجعل الوعنالندهرابةاالعلبيد
درماافبة م منلعنخنت الجيلةوالم
نناىمه
أالا
عنءر
مفولات

سألنهممنخاىالسموات والارضليقوان اتدلالمدلنه)الزامطمعلىاقرارهمبأنالذىلقالسبمواتوالارض هوالل و<دهوأنه
بأ نيكونلها+د والشكروانلايعبدمعهغيرههم قال(بل أكثرهملايامون)أن ذلكيازمهم واذا نبهواعليهليتنبهوا(لنهمافى السموات
والارض انالنههوالغنى )عن جدالحامدين (الجيد) المستحق للحمد وانلمنحمدوه قالالمشسركونانهذا أى الوجكلام سينفدفاعلم

له) والبدر بالنصبأبو
للا
تنفادتك
اننكَألامه لاينفدبقوله(ولوأنالماافىرض من شحرة أقلام والبحر دعمدن بعدهسبعة أرما
ممروو يعقوب عطفاعلى اوسهومأمانوالرفع علىحل أن ومعموطاأى ولوثبتكوانلاشجار قألاماوثبتالبحرمدودابسبءةأبحرأو
دااودقررئ”عدهوكانمقتضى الكلام أنيقالولوآأن
عالاىبتداءوالواولاحال عملعىنى ولوأن الاش جارأقلامفمىحمادنكوون

لأدفلراممدادالكن أغنىعن ذ كرالمد!ادقولهعده لانهدمن قولكمدالدواة وأمدهاجء_ل ارلاعلاعظم بنزلةالدواة وجعل
اجر
اولش

صدهباا
ادا
ديهم
ببف
الا رحالسبعةماوأةمد ادافهى تص

لاينقطع والمعنى ولوأأشنجارالارض أقلام وابحرمدودا بسبعةأبحروكتبت

بلك الاقلام و بذلكالمدادكاتاللهانفدتكلانهونفدت الاقلام والمدادكقوله قللوكان الحرمد ادا لكلماتر فىلنفدالحرقبل أن

تنفدكطاتر فىفانقاتزعمت أنقولهوالحربده حال حدوجهى
00

7

77150
0

ر راجع الى
ييه
مدسف
الرفعضول

سقلام) يي
ل ر
الطرالفي |طيد)نقدم تقسينوقولةان (واوأنماافلاشرجضرمةنا

>”

ذىالحالقات هوكقولك

02

ا

فسترون  ||.ومااشيه ذلك منالأحوال

ل

ىلنهعليءوسل الاىلم.ينةنا أ حبارليرودوقالوا لت حكمها 5الظروف
نزلتبكويسئلونك عنالروحالآبةوهاسجورسول الصتل ا
00
ياحمدبلغناانكتقولوماأوتيتم منالعالاقليلا انعندمًاام قومك فقالعليهالصلاةوال_لامكلاقدعنت

3

| قالوا لستتتاو فماجاءك اناونبنالاتورفايةهاعلم كلثرئفتهالرسولالنهصلاللهعليهوس لهى فعىل الله |[٠

فليلوقدأناكاشعاا نعمامبهاتتفعم بدقالواكيتفزعمهذوأنتقولاومنب تالحكمةفقدوق 2 054-5

خيراكثيرافكيف جع علقليلمعخ ر
يكثيرفانزلننه ه
ذالآبةفءلىهذاتكونهذهالآبةمدنيةوقيل 8

 :م

2:

االبنوةا ع ويارفدقريسأنيس لاواارنسولنالهئهعص
للحيهلعوجسةوا يكقماولواله ذ0ل وكنهموافياكلمواقريضلمانن  3ا
ا1
البركينلاو الترانيبايانبة حديوشك ال

التهاجرناوا داوتونيتكللزمايللر(هم(اخدسترو
ات سان (بنان”|ر|حارجمنكقاعلم
كي (م)انب قولهتعالى(ماخلقكولابءثئكمالآكنفس واحدة)أى الاعكاقنفسواحدةوبعنهالابتعذرعليه انكانهلاننى بكتبهاالصار
وسخرالك.امةسس وابلقم)عركعللقيجوراىكالكأىبجسلم)يسبماىموسأناادلنكهامارتعامانانخبرجاليفجاريدر الجارفايل)و.سوبىبيهانا
نها  : 5ادا عرير وهى جم كثرة لانمعناه

ون بيرذلكبا انلنههوالمق)أى ذلاك ررم
الاكهوقدارعلهذالاشياءالئذ12تحواح المستحق للعبادة(ون مايدعون مندوبهالباطل)
ألايستحق النعابالدةنوهو
أالعى) ا
ألىع
فصلفايناه#واالصلفااتساءالحسنى (الكبير )فى|| : 701س0

اك

 6صر 0 1

ين
ذانهلانهاً كبرمن كل كيير ف قوله
2تعالى (ألإترأن الفلك) أىال -سغفن 7والمرا ك 0ب( 5تح0رى فى  1ب : 1
2

الات اكلتنا متعم (لرحكم منائه)أىمنعائبص تم| و|لابستاكش واضا)
ا

)5

َّ (خازن) -

ثالث (

الا اراق قسن وا دوه بعثنفس واحدة-فذ ف اعبهأأىسواءفى قدرنه

القليل والك
ثيرفلايشغلهشأنعن شأن(انالتهسميع)لقوالالمثمركين انهلابعث (بصير )بإعماطم فيجازب(هأ.مترأن اللهب طوالايل

ال
فنهار ل
)يىدضخل
وظاءماةال
للنيهاراذا ألقابليل (إوبو سٍا
سرف ا
وانها
خللي
رلا الشمس والقمر ) لنافعالعباد (كل) أىكل
و
ا
<
م
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ا
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ق
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م
إ
ر
ي
ج
ف
ر
ى
ى
ف
)
ل
ب
ك
ق
ه
ط
و
ع
ا
ه
(
م
ل
أ
ى
ج
س
ل
مى ) الىنوام
القي
خوق
رتم
لامىةأو]الى
اعللومسالنشمس
ةوالقمر

الىاخرالشهر (وأنالنهباتعملون خبير) وبيالي
ضاءع
ارابشتدلعأاقب الليلوانلنه
قارصوزايائدته
همامواوجرى النيربن ف فىلكيهما

علىتقديروحساب وباحاطته بجميع ألا
ملماق علىعظمقد نردوكالحكمته (إذلكبانالنةهوااق ومأانبدعون) بالياءعراقغيرأتى
( 5مندرنه لباهل وان اللهوا!علىااكبير)أو,ذلك الصو
افلذى ودبفهمن عائبقدربه وحكمته ااتىيمزع نهاالا<ماءالقادرون

ال
دالمونفكيفبالجاد الذىيدعونه..ن دالولنهانماهو بسبب أنههواق الثابت الاطيةوأنمندونهباطلالاطيةوأنههوالعلى الشأن

السك
لانف(أل
نيير
االلط
لمركأ)

وفرى“الذللك وكلفص تلجوزفيه فع_لكا وزفكلفعلفعل(تحرىف اىلبصربنعمتالله)باحسانه

ورحتهأ وبرجلا انلريعمنن اعه(لينريككيمزنه) عحائبقدرنهالصرارذكابتموها

0

الثورا صليااحاكللثيجتئاسبريحفانه يصيس لرؤباةلشيطنا وللذكسمالت

منكراونفشديهالرافعين أ صواتهمبالمير شيل سوا

بالمهاقتنبيهعلىأن رفعالصوتف غىابةالكراهةيوبدهماروىأندعليهاللامكان :تبه نيكون الرجلخفيض الصوت و
جهورااصوتوااوحدصوت

بكرهأنيكون

الجبر وجلمءلانه يردنيذكرصوت كل واحدمن آجانهذاالجنس -تنىبجمع ابلملرادنكل نسر

من الحيوانلهصوت وأرأنمكواتهذهالاجناس صوتهذاالجنس فوجب توحيده (أمثروا أنانلهةسخرا لكماف السموات) يعو
لاباك (وأسبغ ) و
ذلدو
ر وا
يادن
غلمء
وروا
الشمسوالقمر والنجومواك.حاب وغيرذلك (ومافالارض) ياعلنبحىاروالانها

غصيرهم والنعمةكلنهمقصدب اهلاحسان (إظاهرة) بالمشاهدة رو باطنة) مالاب
(إعاي؟نعمه) ومأدبنوعمرنووعسهملت وهحف
الابدليل ثاملقيظلاهرةالبص والوساملعلسانوسا الجوارم احلظاهر :5والباطئة القلب والعقلوا لفهموماأشبه ذلكو بروىفد 1

مومىعليءاللامالمودائى /5( 2ا 2 )8علىأخونعمتكعلىعبادك فنقعالمأتخفىعليهم النفسوقيلتحفيفا
ا  1صياحكلمئ تسبي الاالجار وقيلمعنى الآبةهوالعطس ةالقبي<ةالمنكر:قالوهب :كاملفمانبا 0

 _ ١و' 5

| + 4 3 9عشراألفبابمن الدحسخكمةلهأا الناسف كىلامهموقضاياهى ومنحكمتهقي النهكانعبداحبشيافد فم
اليهمولاشاة وقاللهاذعهاوائتى بأطيبمضغتين منهافانابهاللسانوالقلبثمدفعاليهأخر:وىقاللهاذعي
07 0
وبلاه فقالليسشوءأطيبمنهمااذاطاباولا خبثٌ
سبهاألللاهنواملقل
فنا
| واثتى بأخبث مضغتينمنهافآ
البلاياوفبوا
ااسنشأى
للنقم
0منم_مااذاخبثاوقالالقمان سمال كصحةولانعيم كطيب نفس وقايلل
رقالالذى
2 4 3
ل |لادبالىأنيراهالناس مسياو قغولهعزوجل (أمترواأناللهسخ رلكما السموات ومافالارضوأ.مغ
 7ا أىأتموأ كل (عليكنعمهظاهر و باطنة) قالابنعباس النعمةااظاهرة الاسلاموالقرواانلباط:
0

هقر[ةنسو بةالاعضاءوحسن الصورةوالباطنة
ظنقامةو
ا  3 4مااسترلعاذيكنمونب لريتجل عاليلكبال

مرولاحدى ويد ألاعتفاغلوبقبالطاهرةالرزقوالباطنةحمنلقوقبالطاهرةتخفيفالرائوعالباطناةلشفاء
ايللوا |
ادت وق
لالام
ااطنة
فاموالب
أقيلالظاغرةظهورالأسلام والنرصغ الاعد
مير ) يريت ىإ د
اإلنمرث وم فا أ والباطنةحبته (ومنالناسمنيجادلف اللهبغبرعل) نزلتف النضربنالحرثوأبىبنلف وأميةبن

الج( اذاقيلل|5 :

0
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ماوجدناعا.ه آناءناأولو

خافوأش باههمكانوايحادلون النىصلاللهعليهوس! فىالهو صفاتهبغيرع((إولاهدىولاكتابم :

بدعوهم

| و|اذاقيلط,انبعموامانزلالئةقالوابلنةبعماوج نداعليهآباءنا)قالالنةتعالى(أولوكان الشطان

معناأفيتبعونهموانكان الشيطانبدعوهم
ا(ا
للىسءذعاب
ير )وه قولهعزو
وجج
ل(وهمن
هيس
االى الله
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اكلاشنسيطان يدعوهم أى حلصنتعدينهو يغتؤض اليهامم(وه وتحسن )اىق ©له(فقداسهسل ارد اراق)١ |
الىمعذابالسعير) | بالعودالاوئقالذىلانخافعهد ولايخاف! تقطاعهو يرتق بسببهالىعلى المراتبوااغايات(والى العاف
000

ا ا ٍ0

الامورم)صأيىر .جيعالاشياءاليه (ومنكف رفلاحز:نك كفرهالينامي جعهمفننبتهمعاعماو انان

عليمبذَاتالمدور )أعلايمنىلصنشمو علانيتومفقولداتعالى(نمتعهمقابلذ)أى باهمليعدا |مم

ف اىلد ءال مل ا | ا|دال اتقشااءال (منتطرهم)أى نلجتهمونردهم (الىعذابغليظ) االنلارق:الآخرة(ولا
الىالعذاب (ومن نسلوجههالى الله) عدىهنابالىوق

سالتهم 1

خفساهسلالصماالللةأهوىمعناه معاالنىسل ابه نفسكايا
بلىمنأسل وجههللهالامفعذادمعاللامانهجل وجهه وهوذانه ون
المتاعالى الرجلاذادفع اليهوالمرادالتوكلواعلليتهبفو يضاليه (وهوحسن) فيايعمل (فةداستمسك) تمسكوتعلق (ب روة
هى مايعلق بهالذئ (الونق) تأنث الاوثقمل حالالمتوكل حالمن أرادأن تّدلىمن شاهق فاحتاط لنقسنة باناستمسكبا 3

عروةمن حبلمتينمأمون |نقطاعه (والىاللعاقبة الامور ) أى هىصاترةاليه فيجازىعليها (دمنكفر ) ولين[وجيهاله١ ١ .

يحزن ككفره) حمزننيحزنك نافعمنأحزنأىلابومنك كغرء نكفر (الينام جعهمفننبهمعاعماوا) فنعاقيمعلى عمال

(انانتهعليم بذاتالددور )ان اللبهعلما صفد ورعبادهفيفعلبهمعلىحسبه (نمتعهم) زمانا(قليلا) ب ندياهملثمنضطرهنم)لجم
(الىء نا بغليظ )ش بددشبهالزاءهم التعذويابرهاقهماياهباضطرارالمطر الىالشيئ والغلظ مستعارمن الاجوامالتليطة | |
والثقلعلى المعذب( ولأن
2

(وصاخبومافى النديامعروفا) صفةمصد رذ و فأى صمابامعروفاحسناخاق جيلوحلواحّالو بروصلة(وانيع سبيلمن أناب!لى)أى

سبيل المؤمنينفى دينكولاتتبع سبياعمافيه وان كنتمأموراحسن مصاحبتهما فال ندياوقال|بن عطاءصا حبمنترىعليه أنوراخدمتى

(ناملىمىجعكم)أى م جعكومىجعهمالإفانب هماكنتمتعملون)فاجاز,كعلىايمانكوأجازيهماعلى كفرماوقد اعترض

ماهالنيأنبتين علىسبيل الاستطرادتأ كيدالمافىوصيةله_ما نمن !انهبىعن الشمرك يعنى اناوصيناهبوالدنه' ونأملسناايهطيعهمافى
الثشمرك وجاانهد! اكللجهدلقبحه (يابنىانهااننكمثقالحبةمنخردل) بالرفممدنى وااضميرلاقصة ولأن ا
اثلمضثقاالفته الاىلحبةكي

قالهكاشرقت صدرالقناةمن الدم * وكاننامةوالباقونالنصب وااضميرلاهيئة مناولاسلاءاة<سانأىانكانث,ثلافى الصغركبة
خردلفش(كن صفخىرةأوف السمواتأوفالار ض )أى فكانت معصخرهافىأخىموضع ١1/15 )وأحرزه>وفالصخرةا وحيث

اخااق( وصناحيبهماافمىعارلدوفا) أىبالمعروف  0وهو كاز لالم الغاوى أو
فلاتطعهما فىذلكلانهلاطاعة[لمخاوق فىمعصية ال
السفلى
0والا اكثرم ععللى ا:ا
الإروالدلةوالعشرةايلة( .واتبعسبيل نمأ' نابالى) /أى انبعدينمن:أقبلالىطاعتىوهواانى صلى
اللعليهوسلم وأكدابه وةيلمن أنابال يىعنى أبريادلصديق قال!إنعباس وذلك انحهينأسلأمناهعثهان

38 0 0

وطلحةوااز ببروسعدبنأنىوقاص وعبدالرجن بنعوف وقالوالهة د صدقتهذا الرجلوآمنت بهقالنم

بامارشاد
اسل
مةوالا
أءطسمساابق
اندصادقفامنوايهم جلهمالاىلتبىصلىالثعليهو.سلأحستاىموافهؤًا لا
أبىبكر (ثمالى مصبعكفانبككفا كنت تعماون,انى انهاان:كمثقالحبةمن نردل)وذلكانابن

(باتبهاالله)بومالقيامة

لقماالنلابيهي بتانحملتاللمخاطيئيةحرياثن
متقالحبةمنخرلدأ ىف الصغر(شكن) أئىمعأصحغيدكهعراايمهف(افاصلنخةرقةال)باباىن اانناأىلاانلمنطيتئرةاينغ:تلك خ)فىت(خبرير )لحلل
عامبكنههاو

ارس
ي السبخده اىلنىيكتى فبهاأعالالفجاروخضرة الاسم ا
وهوالنونوا+وت ف !اءواماء علىظهرصفاةوالصفاةعلىظهرهلاكوةويم حاقانندالاوطنعلىبحرت أطيف باسدّع راجهاخبير
ل على ظهرلوروهوعل
ى صخرة بمستقرها (يابنىأقمالصلوة
وهى التوذ 1لغمانستف الارضولافاىلسماءقالكذ قال(أوقالمسنواتادقالارضن)ادل 0

علىمقنالورا
لرعا عللقىدرة للخيالت) معناءالئةعالمبهاقادرعلىاستخراجهاوهوقوله( انالله النكرواص رغل ماأصابك)
:
لطيف) :ىأباستخراجها(خبير)أىبمكامهاومعنىالاية|هالاحاطةبالاشياءصغي هراوكييرهاقيلانهذه

المكامةترلمةالاللتقمانفنشقتمار  00 0عظمتها فات (يابنىزه العاودام لجرو
يالدعن
الشكنواصبرعبى ماأصابك) من فذق (إنذك منعزء الامور)
ا

ت
رىاذا
مهتعال
أتالل
فىذا

لكر

اودالطاملامي  1نانك ينالكن

اناوعنالنسكرهالصبرعلى الاذىم ا
نلامورالواجبةالتى م اللبها (ولاتصاعر) وقرى

أصعر (اخدك لاناس) قال١
0بنلاعتبتاسس5كبرفتحقرا 3اناس وت0عرض عنومبوجهكا 5ذا كلوك  3وقيلهو

فانها
تو ث
رالمنح (انذلك)
الذى وصدتيك به

٠عر

رهاوقيل معناه الامور )أى0-0
كسلبعلي
هتاذا
قلذى
عيلنهوا
ىهوق
وعن
لءرض
الرجليكون بينكو بينةمحبةفيلقاك فت
اسقصمدبريناع
لتك
اشي
مكخلتال) فىمشيهلإنفور )أىلى الناس(واقصدفىمشيك )أىليكنفم

ا3 8

5

والتأىأماالاسرافعهومن الخرلاءوأماالتأنىفهوانيرنىففسهالضعف تزهد اوكلاالطرفينمذ»ومبل  0ل

ا

وممنات
عروزأصل
ال0تكانةوالونار (واغضض)اىاخفض وقيلانقص(صمونتك انا )سكاركات رممد

(الاءد.واتاصوتاجبر )نلأاوّله زفيروآخرهشهيق و*مادوتالهدلاروعن الورى فهدهالايةقال

الالقاور أ امتماىلاني

عات كانتمامورامهافى ساثرالاهم (ولااصعر 0.للناس)أىو لاتعرضعنهم >:برتصاعرأانو
انهذ
طىا
لعل
ايل
ومفروضاتهاوهذاد ه ل
تمروونافع وجزةوعلى وهو يعنى تصعروالصعرداءيصيب البعير يلوىمئهعنقهوالمعنى اقب[ على الناس بوجهك نواضعاولاتوطمشق

افعلهال كبرون (دلامش فالارضميحا) أى مرحمس حأ وأوقعالمصدرموةقعهال أىمىحاأولامو لكل
صكفحتهك ي
ووجه
ا مرحوالاشر (ان الللةايحبكلعخاةل )مشكير(أخور)منإعددمناقيهتطاوا لا(واقصد)القصدالتو.سط بايلنعاووالتةصير (فمشيك)

أىاءدلفيهحتى يكونمشيابينمشيينلاندبدييبالممانوين ولاثشبووب الشطارقالالعلسيلهام سراعلةمثشى نذهب بهاءالمؤمن وأما
قولعائشةفى ع ررضى اللةعنه كاناذامشىأسر عفاهاأرادتالسرعةالم رتفعةعن ديسالمهاوت وعن ابنمسعودرضىاللةعنه كانوا

لظرموضع ة_دميكمتواضعا (واغضضمن صوتك)
وقاين
عبنيناذلهكو
يوون عن خبب اليهودود ببايلاصارى واسكنممشا
واتقص منهأى اخفضصوتك (انأنكرالاصوات)أى أو-دها (اصوتا جر) لانأله زفبرواخرهشهيق كصوتأهل الناروعن

(أناشكرلت) مفسسرةوالمعنى

ةلاىالناصلية والعم الحقيؤهو -
ملىع
سللكتهعا
اوقلدنحباه
أى شكرننلهانبتاء!الحكمة فمعنىالقول

اسكمةبالحث علىالشسكرولفليا يكونالرجل حكهاحتىبكون حكها فىقوله وفعله
العملم_ماوعبادة اللهوالشكرلهحيث فسسرايتاء ح

ومعاشيرته وصخبته وقالالسمرى السقطى الشكرن لاتعصىاللهبنهمهوقال نيدن لاثرى معش ربكا نعمهوقيلهوالافرار بالكدزعن -

نحاد
شلكار القاب
الشكر وال
ر
كمن
شل و
يلالك
قبو
فا مايشك رلنفس-ه) لان

(2)81/0١

الومعشرفةكوشركراالالساانراكمدانالطاعة ورقيةالتجزف الكل دليل

والحمكمةفاختارالكمة وروىانهكاننائمانصفالايل ف:ودىبالقمانه ل لك أننجعلاك خليفةى

الارض فنصكبي انلناسفاجابااصوت فقالان خيرفىربىقبلت الاعافليةوبلألقبالء وانعزمعلى

كة بصولتابراهملبالقمان قال
ئتال
اال
لى فق
ممن
منفعته تعوداليهفهو بريد فمعاوطاعةوافىأعلم ان اللاهن فعلفىذلك أعانتىوعص

المزيد (ومن كفر)

ان الحاكباشدالمنازلواكدرهايغشاهالظل منكلمكانانع_دلفباحر ىأنينجووانأ خطأالطريق

النعمة(فاناللهغنى) غير

أخطأطر يقالجنةومنيكن فالنديالذيلااخيره ن أنيكونشر يفاومن يمخترالدنياعلى الاخرةنفتنه

محتاج الىالشسكر (جيد)

حقيق بانمحمد وان/
تحمده أحد (واذ) أى

االندليااوينصبرة افلتمجبلتائكة..ن حسنمنطقهفنامنوفماةعظى الحكمةفانبهوهو ب .كامهائم

نودىبعدوهافدقبلهاوليشترط مااشترط لقمانفهوف الحطيئةغيرمية يكعلذفلوكاهعنهوكان
ته
ماد
كرد و
حواز
لانب
لقم

الىغم
رقي
نو
ااطا
كنخي
ولققيملاكناعنبداحبشيائحارا وقيل كا

دالق
صلتغق
إتماب
واذكراذ (فاللهمان فروىانهلقيه رجل وهو يكامبالحسكمة فقال,لستفلاناالراعى قالبلىقافليمبلغ
ين وقيلخير
مةق
دمش
قفتين
للشْ
لابنه)أنمأواشك وهو الحديث وأداءالامانةوترك مالايعنبنى وقيلكانعبدا أسودعظما ا
يعظهيانى )بالاسكانمكى السودانبلالبنر باخ ومهجع مولىتمرولمانوالتجائئىر باعهمأوتى الحكمة والعقلوالفهموقيل

معهما
تايىمىبالجرجل
ي_مال بحهول
كالع
حع(و
ال

|

وقيلالحكمةالعرفةوالاصابة افلىامور وقيل

حنىفص بفصه 3١
يأ
القرآن(لانشرك بإلتهان
الشركاظل عظيم) لانه المرادمن العلالعملبهوإلشكرعليه (ومن بشكرفامايشك رلنفسه) أىعليهيعود نفذلكوكذلك |
©وله(أناشكرينه)وذلكلان
الحسكمةتئ علهانف القلب ينورءكاينور البصرفيدرك المبصر وق

جنه)اقليلاىشسمركهاألنشعامٌكرقببنلأ(شجكيمد)رأىفو|ا|.
ح)تا
رغنى
يلنه
غانا
ىه(ف
تسويةبين منلانعمةالا كفرانه (وم نكفر)عليهيعودوبال كأفر
نلاب
قولهنعالى(و اذقاللتها

وهى منه ومن لانعمةله

داونان /نحمدهأحد
+وحقحيقم ب
ن/
اانب
سىم
نأعل
ن
الا
لذلك
اه)و
يعظ

بوالديه جلتهامهوهناعلى

أاقرب
كىميل لغيرهويدبإل
ت ال
لارة
اهاش
هو يعظ
ولا
ها ن
نلته
بقال
اأشنكرللهاشارة الكىكالوقولهواذ

أصلا (ووصيناالانسان
ودن) أى جتهتتهن

ف
عأى
ضوهن
تعلى
وهنا

ضعفافوق ضعف أى

ن,كفوشنهكمملكاملالغيره فقولهولقداتبنالتهان الحكمة |

اليدوهوابنهو أبفدىوعظه بالاهموهوالمنع من الشسرك وهوقولة (يانى”لانشرك بإلنهانالثسرك لظم
عظيم)لانالنسوبةبينمنيسدق العبادةو بينمنلايسحقهاظ لعظيملانهوضع العبادةفىغيرموضعها

عن ع
دبشاسدشدةةوقيل
ف قولهعزوجل (ووصيناالانسان بوالديهجاتهأمهوهناعلىوهن )قابلاب

|

انا ١ةاذاجلت توالىعليهاالضءه والتعب والمشقةوذلك لان الجلضعف والطلق ضعءفواالوضع ضعف 3

يتزايد ضعفها ويتضاعف
يىر )ل اجعلالله
للدم.يصكال
اىلوا
الهفى عامين)أى فطامه ستتين (أناشكرال و
لان الجل كلاازداد أو والرضاعة(وفضصعف

اعزظدادتثقلا وضعفا
(وفصاله فىعامين) أى

بغضلهللوالدبن صورةالتربيةالظاهرةوهوالموج دواربىف الحقيقةجعلالشكرينه_مافقالاشكرى ||
ليكافخرة وقيللاأمس.
اتىعل
رنعم
اني وا
يالد
نتصةب
دتامخ
اىالننعم
ولوالد.يكثم فرقافتلمالماصلىبر يعن
الء العلمىصويقرتالى قالسفيان بنعيننة ىهذ «الآبةمن صلى الضلواتٍ |||
جينزقا
اوالد
بشكره وك رال

فطامهع-ن الرضاع لغام
عامين (أن اشكرلى الى فقدشكرالتهومن دعالاوالدبن ىأدبارااصاواتِ اجيسفقدسك رالوالدبن (نوجااهداك علىأن |
ولوالديك) هو نف_ير

شرك فىمالس لك بهعلفلانطعهما) قالاللخ يعنىان طاعتهما واجبة فانأفضى ذلكالىالاشراك بى |

رنانهاو بشسكروالديهوقوله جلتهأمهوهناعلى وهنوفصالهف عىاميناعتراض
شأىكوصب
لوبصين

ابليمنفسسر والمفسرلانهاولصمى بلوابلدنذ كرمانسكا

فلا0١

دالمدة الطويلةنذ بكحيقرهااالعظيم -
بدهالاموتعانيهمن المشاقفىل وهفصالهه ه

مفرداوعن |بنعيبنة منصلىالصاوات المجسفقدشكرالته ومندعالاوالدين فىأ بدارالصاوات لجس فقدشكرهما (الىّالمصير) أى .

مصيرك الىوحسابكعلى" ن(وجاهداك عنلشىأسنرك بمىالس لكبهعل) أرادبنالعبهنفيه ىألاتشركبمىالس بشوئب بريد
ا(لافصلناامتطعمهما )ف

الشيرك

'

'

(ليضل) أى ليصدالناسعءن الدخول ف الاسلامواسماع القرألانبضلم> و باوعمزوأى ليثبتعلىضلالهالذىكان عليهبوريدفيه(عن
سبي الله)عندينالاسلامواالقران (بغير.عل)أى جهلامنهبماعليهمن الوزربة (ديتخذها) أىالسبيل بالاصب كوفىغير فىيكرعطما

ان اطلزماىزة جزةوباصلمزاى بلا*م حفص وغيرهم بدمالزاىواطمزة (أولئنك
وكو
علىايضلومنرفععطفهعلىيشترى(هزوا) بس
عطذمابمهين) أى مهينهمومنلابهامهيقععلىالواحدوالجمعأى النضروأمثاله٠ واذتلىعليه بانناواىمس كيراأ)عرضعن ندبرها
من
لقذلك
الهف
حهحا
متكبرارافعانفسهعن الاصغاءالىالقرآن )كانليمسمعها) دشب

لإسمعها وهوحالمن مسةتكيراوالاصل كانه

لميسمعها أذنينهافع(فبشرهبعذاب ليمناآانملنذوياوعماوا الصالحات طم

فهوقرا) نقلاوهوحالمن
والضميرضميرالشأن( كأاذني

الرنعقيمه)عليهلان (خالدين فبها)حالم الضميرىطم (وعداللهحقا) مصدرانمؤ كدانالازّلمؤنكفدسهوالثاق
جونالتا
الوعدوحقايدلعلىمعنى الثبات
(958)2
مواكغديره اذ طمجناتالنعمفىمعنىوعد هم اللجهنات النعمفكادمعنى
١

ا

يي

ومن الناسمنيشترى طواد يث الابةوعن ابنمسعودوانعباس والحسن وعكرمةوس_عيدبن
يقول

ا

1

0

١ عفا

 1لود

ع

 || :وكمدوهماطم جنات

ا
مزامير والمعازف إل إن
لبدل
ءشتورىايسق
انىي
نمع
غيهو
لزلتف
اة ث
رلاي
اءوا
تلغنا
يديحتهوا
والح
جبيرقالوا طو
اعلقىرآنواولقاصلهأباءسألت!بن مسء ودعن هذهالآبةفقالهو الغناءوالتهالذىلاالهالاهو يدده ||بر 0 --
5

0

-8

0

ع

علداعة

؟

4

لرءمن ااضلالةآن
سبيلالله) ىعن دبن الاسلام وسماع القران (بغبرعل)أى يفعلهعن جهل وحسب ا م

:

نب

 1ب

)  6ا سكل

ماختلاربحدايطثلعلى حديث الم ي(توحذهاهزوا) أىيخذ آياتالهمنحا (أولئك) يعنى الذبن

يثيب أولياءه بالنعيم

(ان
هذهصفتهم (طمعذابمهين وآذائلىعليه"انناوفىمسكيرا) أىلايعبأواول رافعطارأسا ك

فهوقرا) أىثقلاولاوقرفيهما أ القم (خلقال_موات
مس معها)أى يشبهحالهفىذلك حالءن ليسمعها وهوسامع (أكذانني
(فبشرهبعذابألي امنالذبنآمنواوعماواالصاحات طم جناتلنعيمخالدين فيهاوَعْكَالنوحقا) يعن وىعدم أ شبرعم_د) جءتماد
)قول تعالى(خلق السموات بغيرمد) قيل | (ترونما)الضميرلل.موات
اللةذلك وعداحقاوهولايخاف الميعاد( وهوالع زيزاكيم ف
غيرمعمودةعلى قولهيغير

السماءفى بعضهدون بعضليس ذلك الابقدرةقادرختارواليهالاشارة بقولهبغير عمد(ترونها) آأىلسطا
شع منعهاالزوالمن موضعها وهى ثابتةلاتزول ولس ذلاك الابقدرةاللهتعالى وف قولهترونها وحجهان

عدماتقول حاح كت 50

لعكمدالوجهالثاتى أنهرااجدع
ذر
أحدض) أندراجمم الىالسموااتا ى لستهى بعمد واتمثر وها بكغب

رارع ترانىولا

إالىعمد ومبعنعابهرع.د مينية(و ألتىافلىارض رورامىأن قيدبم)أىلثلاتصرك 9مزو ثفيها)أى
افلاىرض (منكلدابة)أى يسكنونفيها (وأنزلنامن السماءماء) يعنى لمطروهومن اذعاماللهعلىعباده مستا نفةأوفى محلالخر
وفضله (فأنبتنافبهام نكلزوجكريم) أى م نكل صذف حسن (هذا) يعنىالذىذ كرته اتعاينون

 1صم

(اخلالقهفارونى ماذاخاق الذبنمن دو نه)أى] طت التتىعبدو'هالبلالظالمون,فضلالمبين) #قولاه

عزوجل (تولبقنداالقمنالحكمة) قيلهولقمانبنباءوراءبن نا<ور بنتارخوهو زروقي لكان
ابنأختابوب وكقاينلابنخالتهوقيلانهعاش ألفسنةحتى أدردكاود وقيلانهكان قاضيافىنى
2
:
لم يكن ندياالاعكرمةذانهقال كاننبيا وقيلخير ينالنبوة |
وان
انهك
ما
كءغلى
حاما
اسرائيل واتفق الع

الللللللللللللللالللللاللاجلللللللة لس

لففداى بغي رجد

ص لد ةلعنى انهعدها
بعدلاترى وهيئا»ضنا كها

يقدريه وا ففالارض

0

رواسى) جبالاثوا بت(أن

ميدبم)لثلاتضطربيكم (د بث) ونشمر (فموامن دكالبةواتزلنامن السماءماءفانبقنافيهام نكل زوج)صنف (كريم)حسن (هذا)
1مكهمبانهذهالاشياء العظمة
اشارةالىماذ كرمن مخاوفانه (خاقالله) أىمخاوقه (فارونىماذاخاق الذينمن دونه) يعنى طه
ضمبين ) أضربعن تبكيتهم الىالتسجيل
فل
(بظاللمون لا
مماخلقهالنهفاروف مىاخلقته] هت حتى استوجبواعند 8#العبادة ' ال
عليهم بالتورط فىضلالليسبهعضدلال (ولقدتابنالقمانا لحكمة ) وهبولقاماعن,وبرناء!بن أختأ بوأبوابن خالتهوقي لان من
اامبعث قطمالفتوى قفيلله
مسل
اهال
فلي
أولادا زروعاش ألمسنة وأدرك داودعليهالسلا وأخذمنهالعلموكانيفتى قبلمبعث دا ودع
فالألا كت اذا كفيتوقيل كانخياطاوقنيجلاراوقه رالعيا وقيل قكانضيافى نى اسرائيل وقالعكرمة واكم ىكان نبا
ونلم يكنندياوقيل خبرابلينبوة فوااخحتسكّماةراالحكمة وهى الاصابةفى القولوالعمل رقيلتتامذلاف
حلكىاينهاكا
واجهورع
ىتنلمذلهألف نىوانف
نو

0

قصةغ

ؤلأنجئنهمأيهليقوإانالذبن كف رواانلاأتمتبطلون) وألىقدوصغناطهم كلصفةكائمهامثل ىغرابنها وقصهناءايهم كل

بوم القيامةوقدتهمومبقاولونومايقالطم ومالانفعامعنتذارهم ولايسمعمن استعةابوموالكنوملقسوةقلو بهم '
انلكشهأفةالمبعوثين

وبنن)
مبالذ
اقلو
ععلى
يعالنه
اطب
للكي
قآيراتآن قالوجائذ ابورو باطل ( كذ
لمن
اذاجثتهم بااب“ة

أمىل ذاللكطبع وهواجخم

7
1

ب الجهاةالذبنعلادنهمنهماختيارالضلالحتى يسمواالحقينمبظلين وهم أ عرقخاقاللهف:ىلكالصفة (فاصير)
يطبعالتهعلىقلو

|

عداوتهم(انوعدالله) ينصرئك عل أعدائك واظهارداينلاسلامعلى دكيلن( )لابدمن ناز«و(الووفلاءابتهخفنك
أذاهأ و

,الآخرة علىالحفةوالتجلةىالدعاءعليهبإلعناب أولاحملنك علىالحفةوا ّ

الذينلابوقسون)أىلا حملنكهؤلاءالذرينلابوقنون

( 2 )41شا كونلاستبدعمنهم ذلكولايستخفنك بسكونالنونءن يعقوبا |

جؤعامايقولونو يفعلون فانهمضلال
والله الموفق لاصواب
فوقالعكفاية منالانذار(ولأنجنهمبا"بةليق ونالذينكف ورا ان أ"تاملامبطلون) يعنمىأأتتمالا١

فلهان /تمالا |[
سور ةلقمانمكية رهى باطلوذلك علىسديل العنادفان قلتمامعنى توحايلدخطا ب ف قولهولآن جثنهموالجع قو
طفييهفة وهىأن اننهتعالىقالوانجدّنهمب لكآبةجاءت بهاالرسلو عمكعنأننياقاهلاتم
ثثلأاوار بعوثلا ن نوآنة»» مبظلون قللت
ابم اللهالرجن الرحيم »ه
(المتلك كنات الكتاب

الحكيم) ذىالحكمةأو
وصفه بصفة اللهعزوجل

كلكأباهالرسلمبطلون (كذ لكيطبعالنهعلى قأوب"ذبنلايعامون )أىتوحيدالله(فاصبران وعدا! :

حق)أىف نصمرك واظهارك علىعدوك (ولايستشفنك) لأاىيحملنك على الجهلوقيللايستخفن

على الاس_تاد المجازى

رأيك (الذينلابقونونر)أىبالبعث والحساب وال سبحانهوتعالىأعل عراده بإتفسيرسورةلقمان ١
|
ةنوعشرة أ حرف
ئفا
األ
وهىمكيةوأر بعثلاثونآبةوجسماثةومانوأر بعو نكلمةوم و

من الا ن تاوالعامل معنى

سنين
<دى
احكي
مم ه
ةكتا
لبال
جتال
رآنا
ولنلك
هُ قُولهعزوجل (ا

(هدى ورجة) حالان
الاشاةرة فتىلك وزة

اب
دلكم
تىأنت
بالرفععل

إبمالةالرجنالرحم»*

|

:

,

)أيعىالمذليوننالحسنات

ذ كرهمفقال(الذين يقيمون الصلوةو ينون الزبكوةووهقبمانلآخورةنهمأولئك علىهدىمنر بم |
وأولئكه,المفلحون )ف قولهتعالى(ومنالناسمنيشترىطوالحديث) الآبةقيلنزلت افلنضربن

وآيات الكتاب خسيره

الحرث:نكلدةوكان تجرفيأق الحبرةويشترى أخبارالتجمو يحدثبهاقر يشا ويقول حامنداحدتم

مبتداحذوفأىهوأو

استماعالقرآنفانزلالتههذهالآبةوقيلهوتسراءالقينات والمغنينومعنىالايّةومن الناسمنيش ترق |

([ادمحسنيلنت)فيتنلاذبتن

صلىعليهوس! لايحلتعليمالمغنياتولابيعهن وأتسانون حراموف مثلذلكنزاتهذهالا"يقومن النان

المذكورةفقوله(الدين

علىهذا! المنسكي والاخرعلىه ذاالفملنساكبيزالان شر بإنهبارجلهماحتى يكونهوالذى يكت

|

وركون |
وهدى خبربعدخبر وأخبر بحديثعادوود وأنأأحد >:بحديث رستمواسفندياروأخبارالاكاسرةفيستمعون حديثهيت
هى هدى

ورجة

يقمون الصلاةويؤبون

ذاتطوأوذاط والح ديث وروى اابغوى ,سنادالثعلى ع نأأفمىاءةرضىالنةعنه قالقالرسولالله

من يشترى طوالدييضثل عنسبيلالنهومامن رجل برفصموتهبالغناءالابعث اللهلهشيطانين أحدم

|

أخرجهالغرمذى واهلذفظهءن أرنأسساومة
لأانلنهصلى النهعليهوسلقاللاتبيعواالقينات والمغنيات |

ياوزقكنوونن) وخوهنمرظإيرلةهاهقمول ولانشتروهن ولاتعلموهن ولاخبرفىتجارةفيونونونحراموف مثلهذانزلتومن الناسمن بشترى أ
طوالحديث الاية#وعنأنىهر يرةأنالننى صل التهعليهوس نهىعن منالكلب وكسبالزمار وقال
أاولسالمى الذى يرظن
لهان الله تعال
ليه<تى يوت لعألصي
بكالظن» كأن قدرأى

مكحول امشنترى جارنةضيرابةلعسكهالغناتم وضر بهامقماع

وقدسمعاولاذ ينيعملون جيعمايحسن ثمخصمنهم القائمينهذ«الثلاثةلفضلها(هأدولىئ)كمعبلتىداوخبر(من 

يقول

تارى خب
ربهم)صفةطدى(وأوائكه .المفلحون)عطاف عليه(ومنالناسمن يشترىطوالحديث) نزلتف اانضر بننالحيرثشوك
الاكاسرةمن فاسر و يقولان تدايقصطرفامن قصةعاد وود فانا
أحد > باحاديث الاكا فيميلون الىحديثه وبتكون! 9

القرآنواللهوكلبالطأ ىعن امبرجومايعنىوطواحدي نثحوالسبربالاساطيراتىلاأص طلاوالغناءوكان !إمنسعودوابنعبا

يرفعدبوه ١
اللهعنهما حلفانآنهالغناء وقيل الغناءمفسدةللقلبمنفد :ةللمالمسخطة للرب وعن الننىصلى الئةعليهوسل مامنرج ل

الابعث اننهءليهشيطانين حدسماعلى هذ|المذكبواخلراعلى هذاالمنكب فلايزالانيضربانهيارجلهماحتى,كون هوالذى سقط والاء

للى حد :
انالكفر بإلايمانأىاستبدلوهمنهواختاروهعليهأى ارون حديتالباط ع
ووم
رضرأ
تلن
شن ا
اىع
هارو
ومرلاءك
مقنالش

المدرك

الحواضافة لاهاول اىلحدي لثلتبيين؟»نىمنلاناللوه يكونمن الحديث ومنغيرهفبينبالحديثوالمراد,الحديث الحديث

دضيث! لدى ءالا
لىحبع
اتر
فلمسجد يااكلحلسناتكا نأكلالبهيمةالحشيش أوللعيضكانهقيلومنالناسمنيش
افلىحديث ا
4

د

صفرةحادثة وقيلف أروااالسحاب مصفرااللانااصلفسحرالباعطرواللام فلأنموطئةاشمدخاتعلىحرافلشرط قسدمسك
جوانى'القسم والشمرط (لظاوا)ومعناهليظلن(منبيعكدفرون)اى منبعدصفرارهأومن بعدالاستدثارذمهم النهتعالىبانه اذاحبس
هم بر ته ورزقهمالمطراسةبشسروافاذا أرسل ر بحافضرب
باذا
ان ف
صسي
عانلهممطارقنطوامن رجته وضربأذوقامهم على صدورهمأمبل
زروهمبالصفارخجواوك ةرو |بنعمةاللهفهمفىجيعاهلذاهحوال علىالصفةالمذموموةكانعايومان يتوكلوا علىاللهوفضإهفقنطواوان
يشسكروا نعمتهو بحمدوهعليهاففرحواوأن «صبرواعلى بلافئكهذفروا (فانكلاتسمعالمو) ى)أى موىاله_لوب أوهؤلاءفى حكالوفاى

صم لايسمعمقبلا ومدبرا افادة
لناات
ا)فا
فلانطمع انبلقوامنك (ولاتسمعااللصمدعاء) ولايسمعا(لادذمماكوىلوامدبر بن
واذ! مكقبالنايفهم بالرمنوالاشارةفاذاولى لايسمعولايفهم بالاشارة(وماأنتبهادى العمى)عأىالق لوب
هقذاالتخصهيص
وماأنتتهدى العمىجز ةض(لعانلتهم) أىلابمكنك انتهدى الاعمىالىطرإىقدضل عنهبإشارةمنكلهاليه(ان تسمع) ما تسمم

ذى
لالى
النةتء
ّمما
ناوا
اولل
(نقاد
(الامن بدؤنمبا" ي>اننافهممسامون)م

خلقكمنضعف)منالنطف كقوله

()158/

6

(اظاوامنبعده)أى منبعد اصفرارالزرع (يكفرون)أى بححد ونماسافهن النعمة والمعنى انهم

1

م

الل

5

انه

لب
تدس ووارسلتهذاباع قزر عهمجد واسالفنعمتى(فانكلاتسمع الموقىولاتسمع الهم الشبابو ياللواخشد (

الود
0عالءواذاام  :بدر بنومانت1بهادى العمى عنضلالتهمانتسموع االامنيؤمنب بااتنافهممسامون) || ٠777بعدقوةضعفا1
ن
ف
د
ت
م
ف
س
ي
ر
و
ه
ق
و
ه
ل
ه
ت
ع
ا
ل
(
ا
ى
ل
ل
ا
ه
ذ
خ
ى
ل
ة
ممنضعف)أى بدأكوأنشكعلى ضعف وقيلمن ماءذى ا
حال

انا
نى من بعدضكعفاانلتصغدرشابلاغبلااءووهلووودقلتوساتلقطووسة(بنلمعججعدلوقمونةضةعلفضاع) ||ارس ويبوةالح اق
(مجعل منبعدضعف قوة)أ

0

-

:

:

ع

/

7

025

أىهرما (وثيبة)وهوة_ام النقصان (حاقمايشاع) اىمن الضعف والقوةوالشباب والشديةولس

(د نونماقولاملجسارعةميقوسنم)أى يحالفالمشسركون (مالبنوا)أ ىف الدني(اغيرساعة)

ا-ستاقلعوااأيجلنالودناياالآخرة وقيلمعناهمالبثوافىقبورهمغبرساعة (كذف لك
ككان
وواني)وأى

مايشاع) من ضعف وقوة

وشباب

وشيبة (وهو

!)عل تشيرسوهناالترديط
شال أل

رط

يصرفونعن اق فالندياوذلاكانهمبكواذفىقوطممالبثواغيرساعة م كذبوا ال
فدنياانلابعنوا ||الصانمالعليمادير قتتح

واالملعننىةاأنرادأن

لاخراع اكوكاةرون فينتكانذلك بنساءافةوتدن* |ا|ناد لكلعاصم ومجرة

مذكرانكار المؤمنين عليهمكذمهمفقالتعالى (وقالالذينا ونواالعوالابمانفىك لتقادليبثت
امللةالى
ا
1
:
ره
0

بومالبعث)'ىفما كتب اللهلكف سابقعامهمن اللبثفىالقبوروقيل معنىالآبةوقالالذين أوتواالعم
فىكا باللهوالا ان يعنى الذين .قيمون كابالل قهالواللمنسكر بنقدلبثتمالىبومالبعثأى ف قبورم
(فهذا بومالبعث) أى الذىكنتمتنسكرونهف الدزيا(ولكن كنتلاتعامون)أى وقوعهف الدنيافلا

وضمغيرهما

وهواختيار

 2كاتا والفم

أقوى قالعراعة ناروى
عن انر قالش باعل

لاا اقلاتلولراآرجخوتعارساةك
[
ر
س
ة
ل
ا
ت
ت
ع
ا
ن
ي
د
و
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ت
ر
ت
ت
ل
ب
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ر
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ة
)
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|
أ
ر
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م
ن
ض
ع
ف
ف
ا
ق
ر
أ
فىمنضعف

اتفولفساعةسمسننوسسجترتكتا]عها(مدارطوزاتتكواالنلجسمتلااثرياى
ل
اللقيا
امةنمياتب
نذلقاكوم فىآننرساعة منساعاتالنديا أولانهاتقعبغتة كا
لإبقسمارمون )بحاف السكاذرون ولاوقف(معالليهبلماونا)ف البو روفالدنيالإغيرساعة) جوال
بقسم اسواتمدةلبئهمى
القبوروفالد نياطولبوم القيامةوطولمةامهم فىشدائدهاأو ينسونأوكذبون( كذلاككانوايؤفكون)أىمثلذاك

الصرف

كانوايدمرفونعن الصدق الى
الكذب فالدنياويقولون ماهىالاحياتناالد نيوامائحنيمبعوثين (وقالالذين أوتواالعروالامان)هم
الانبياءوالملائئكةوالمؤّمنون (لقدلبتمم ف
ىكتابالله)فى علالنهالمئبتف اللوحأوفىح>اللوهقضائه( البىوم البعث)رد وامافالوةوحلفوا

عليه أطلعوه
م عل الحيقةثم ود_اواذلك بتقربعهمعلى نكا البعثبقوطم (فهذانومالبعث ولكنم كتتم) ال
فدنيا

(لانعامون) لاق قرا يأكفىطلباق واناباعهوالفاءلجوا ب شرط ددلعليهالكلام تقديرهان كذتم مشسكربالنبعث فهذابوم

االربضعوث الذىأنكرو (فيوء:ذلاينفع)بإلباء كوفى(الذبنظلموا)كفروا(معذرتهم)عذرهم (وهملايستعتبون) أى لايقالهم
ار بكبتىبةمنقولكاستعتبىفلانفاعتبتهأى استرضانى فارضيتهولقدضربناللناس ىهذ! القرآنمن مكثلل

7

بومذيسدعون) يتصدعُونأى ,شفرفون2أشارالىغناهعنهم فةال(»نكفرفعليهكفره)أى وبالكفرهص(اوحمناحفمللاتفسهم
عهدون) أىنسوونلانفسهممايسو بهانفسه الذى عهدلنفسه فراشهو بوطئه لتلايصدبه فىمضجعه مأشغض عليه مىقدهمن تتوءوغيره :

والمعنى انه :هط مالجنةبس بي أعماطم فأضيف اليهموتقديماظرف فى الموضعين اد لالةعلى ان ضررا! كفرلايعود الاعلى الكافرومنفعة ُ:

الامان والعمل الصا ترجم الىالمؤمن لاتحاوزه (ليجزى )متعاقجمهدون تعليللهونسك ير(الذبنآمنواوعملوا الصالوات) ورك

والصُْمير االلىصر وتتدراالفلاشا حرتدعالاونين ([منفضله) أىعطائهوقوله (انهلاح بالكافربن) تقربر بعدتقريرءلىالطرد .
نته (أنيرسل الرياح) هىالجنوب والشمال والسباوخوريإحالرجنوأمالبورفرع الت |
ريا
دنآ
والعكس (ومن آيانه)أقىوم
سيلهام الاهامجءاهارياحاولاتجعاهار بحاوةدعددالفوايد ىار ساطافقال (مشرا ت)أىآرسلهاللنشار 5بالغيث (وليذيفك من .
ومنه قاوللهعل

رحته) ولأذاقارحة وه نزول قاروسول الل الى رار الل هبوبالرجوزكاءالارض وغيرذلكٍ وليذيةف-كم
ىلمعىكأنهقيلليدشرموليذيك (ولتجرى الفلك) فى البحرعندهبو بها (بامس«)أى بتد بيرهأوبشكوينه
معملوفعلىمبشراتعل ا

كقولهانماأمىي اذا أرادشياالآبة (( ):35واتبتغوامن فضله) بر بدتحارةالبحر (واعلكم تشكرون) أىواتشكروانعمةالله .

رف ) ||
و قل تاك(ف.كيفك
7ي انزرح0ت|أع(ى|لبورربوإدلممكمفئرنهيع(سولدءقنع عومنلص)احأافىلاينتفسغهمرعهقدوونن)مأى دبوطائوش يرقن
نس
سوونهافالقبود (ليجزى ا
لقد ارسللناء

لم
ا

لاسسجججججباااجاجطع ىا

بت
و 0

4 0 :

ا

اا

710 0 0

م ااا ااا

الذين آمنواوعماوا الصالحاتمن فضله) قالاءن عماس ليشيهم اللثهواراًكثرمن اط (انملاحب |
الكافر إن فيهتهدبدووعي اط م فوقولهنءالى (وم نآيانهأن ,رسالالربا محبشرات)أعتتر انار1

( ١وليذيقعمنرحنت)أىباروهو صب (ولتججعرالفلك)أىبهذءارباح(بأ «واتبتغوامن ظ

0002
ادر ؤمنين)

أ3ئوكان نصرالومنين

اإنجائيمممع
علينب

ا 0
اي

ومعنادوكان الاثتقام منهم

حقائمنبتدئ؛ علينائصر
و
0053

ىلحاب قات6

أحفسمت السباموشقها
كقولهوفرعهاف السماء(

امنقباك رسلالفوم+اوهاينات)لا ن رادل

لسرنا ٠

ففيهتبشيرانى ملىالنّعليهوبالظفر العاقةوالتصرعل الاغداعمنأ النرداءةالرسعتالل |0

دلى .للهعايهوسلبقولمامن مسيرد عنعرض أخيهالأ9
به

 . 55:الآبة

رديه

ْ
١
رجهم بومأ تيامة |

٠

ا حه! لترمذىواة منردعنعرضخبه را

نأ كترعلمايشاء(وم كفا)أى قطعامتفرقة|
أوبوميو
ييوم
سة
يلق لمك بشاء)ينى

(فترىالودق) علطن (يخرجمنخلاله) أى منوسطه(فاذاأصاببه) أىبلوذق (من يشاءمن
0

أى بفرحون,الطر(دانكانوا)أى وقدكانوا(من قبلأنيغزلعليوممنقبله|

لبلين) أىايسين (فانظرالى؟ ثاررجةالله) أىالمطروالك:ن ا
ا حسنتأئيرهفىالارض وهوقوله||
ىنظ ر ى

ا

ا 001

0

(وحعله كسفا)قطعا

لظلوا

جع كسفةأى جعل مهنبسطارخذوجهااسماءمس ةو بجعاقطعامتفرقة ذيرمنبطةمرة كسفابزبدوابنذ كوان (فترىالودق) الما
(مخرج) فالتارتينجيعا (منخلاله) وسطه (فاذا أصاب به)بالودق(منيشاءمن عباده) برهبداصابة بلاده ,وأراضيهم(اذاه5يم

يستبشسرون) بفرحون (وانكانواءن قبلأن يخزلعليهم) المرط (منفبله)كررلاتاً71

“قوله فكانعاقبتهمااً تمهمافى النار<.الدن

فهاومع_نى التوكيد فبهاالدلالةعلى ابنعاهلدمهطمرقد نطاول فاستحكباسهم فكان الاستدشار عقلدىراءقامهم بذلك (سيد)
آنْسين (فانظرالى “ر( شاى وكوف غيراًفب ركوغيرهمأثر (رحتالله) أىااطر (كيف »>بىالارض) بالنباتواًنواع المار
ى الارض بعدموتهاهوالذى حىالناسبعدموتهمفهذا استدلال
(بعدموبهاانذلك) أىادنه (نحىاللوق) يعنىأن ذلكالقادرالذىنح

بإحياءالمواتعل اىحياءالادوات (وهوعلىكل؛:ئقدر )أئ وهوع كلسي من المقدىراتقادزوهذامن ج[المقدورات بدايلالانثا
(ولنأرسلنارعا) أىالدبور (فرأوه أى أثررحجةابنهلان رجةالنههى الغيثوأةعرج

نان
بال

معنى] ثارالرجة النبات وابمالنباتيقعواعللكالثقلييرللانهمصدرسمبدما ننت (مدفم  )1نعداخض اده وقالمصف الاذءتا

(والمسكين وابنااسبيل) نصدهمامن الصدؤةالسماةطماوفيهدليلوجوبانفةةللمحارمكاهو .مذهبنا (ذلك) أىاماءحقوفهم (خبر
لاذينبربدون وجهالله) أى ذانهأى يقصد ون بمعروفهم اياخالصا (وأوك-ك ه .المفلحونوما نتممنر بالبربوقأموالالناس) بريد
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نة|لله|اظاهر :وارالصلاةفقيللابن عباسهل تحد ااصاوات امس ف القرآنفقالنموتلاهذهالابةوهونصب على
إبتحد دفيها ذمعم

المصردوا لمعننىزهوهمالابلي بقهأ وصاواننة(حين عسون)صلاةالمغرب والعشاء(وحين تصبه؛ ن)صلاةا لفحر (ولهالجد

السموات

والارض)اعتراض ومعناه| نعل المميزكلهم منأهلالسموات والارض ن نحمدوهوف السمواتحالمن الجد(وعشيا)صلاة!

وهومعطوف على حإنمسون وقول عشيامتصل بقولهحينعسون (وحن نظهرون) صلاةالظه رأظهرًىدخلف وقت

الظهيرةوالفول!7
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مكة «قو لهففكل نومساقط منر:
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االصلوات! #سويفرض
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وهوالعزيز )اغالبعلىأعدائه(الرحيم) العاطفعلىأوليائه(وعدالنة)مصدرمو كدلانقواءرهممنإعدغلبهم سيغلبون وعد من
إشينة ع اس الوتيبوعد الاطب انشرغتة) بنصرالرومءلى فارس (ولكنأ كثرالناس لايعامون)ذلك
(يعامون) بدلمنلايعامون وفيهبباننهلافرق بان عد م العلالذىهوالجهلو بينوجودالعل الذىلابتجاوزعن تحصيل الدنياوقوله

نلادهراو بإطنافظاهرهامايعرفهالجهالمن لممبزخارفهاو باطنهاانهامجازالى الاخرة يتزودمنها
(إظاهرامن الحيوةالدنيا) يننييدااظل
البهابالطاءة وبالاتمال الصالحة وتنكيرالظاهر حياتي لارراترن الاطاهزاواحد لتنج" ظواهرها [زعاعنالانرتء مغافلون) هم

علاخرةومقرها (أدميتفكرواىاً  0-5ن
الثانيةمبتدأوغافلونخبرهواإلخبرهمالاولىوفيهبيا أننهممعدن الغفلةعان
ظرذاكاندقيلا وتوا التفكرف! أنف_همأ ىف قاوبهمالفارغةمن الفكروالتفك رلاكو نالافى القاوبولكنه زيادة نصو برلحال

الفك رنكقوةاعتقدهفى قلبكوأن,كون د ةللنشك رحوتفكر'افلىامي واجالفيه فكرهومعناهعلى هذا أولميتفكروانفى أأنفسهم
ال
'تىرهى 95ر0بالمهممن غيرهامن انخاوقات وهماًعلباحواطامهم باحوالماعد اهافيتد برواماأودعهااشهظاه رأوياطنامن خع را بالحكمة

الدالةعلى الند ببردونالاهمالوانه ط لهايادمن الانتهاءالى وق تنجازى فيعهلىالاحسان | اناواعللاىساءةمثلها يحعتلىموا عندذلك
أارعلى الحكمةف
انسائرالملائق مكرذلهكاج

التدبيروانهلابد امن
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الكلالقوقالله
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وعد باظهورالروم(لعالنفىخاارفسالنهوغدهولكن كغ
دسم) يعأم مىعاشه,مكيفيكسبون وبججرونومتىيغرسون :3 0 7
“مقالتعالى اطاط س ا
ون خسدون فلاس نان داهمليتقرالدرهم بطرفظفرءفيذ كروزنهلاخطئوهو 7 |١ 73
لاسن يك_لى وقلياليعامون ني!الحدقيةتهاانمايعامون ظاهرهاوهوملاذهاوملاع بهاولياعامونبإطنها

القولرقيلمعناهفيعاموا

وهومضارها ومتّاءبهاوقيليعامون وجودهاالظاهرولايعامون فناءها (وهمعن الآخر 00:فى أ لانفىالكلام دليلاعليه
لنفلسههممااخلاقسموا
تافلون عيهالا سفكرولنفابيهعااه.و نبهاقوالُعزوجل (يأتولفكروا اأ

(الاالحق وأجل مسمى)

والارضٌ ومابينهماالابال1ق) يلعانقىامةالحق (وأجلمسمى) أتىملوعقلوم اذااتتهتاليهفنيت ||أى ماخلقها باطلا وعبئا
وهو بوم القيامة وان كثيرامن الناس بلقاءر.مم لسكافرون أويسيروا الارض) أى يسافروافها
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بغ-برحكمة إلغةولالشيق

كان عا ةكالتبؤمنقبلهم) أى ينظروا الومصارعالامقبلهم فيعتيروا (كانوا أشد || خالدة انماخلقها مقرونة

منومق ووأتاروا الارضّ )1نىحوثوهاوقلبوهاللزراعة (وعمروها)يعنى الاممالمالية ( 1كثرم اعمروها) أ بالحقمص<وبةبالحتكمة

يعنىأهلمكةانهم رساهمباليينات) يأؤىمفنلوافاهلكهم الله  0اكلاننليظامهم) أبىنقص || و بتقدبرأجل مسمى
حقوقهم(ولكنكانواأنفسوميظامون) أى يخس حقوةه( .ثمكانعاقبةالذين أساؤا)أى أساؤاالعمل
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ص

وهوقبا

الذين عملواالسوءالنار (أنكذبوا) أىلامهمكذ بواوقيل معنىالآبةثمكانعاقبةالمسيثين ان جلتهم
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ألائرىالىقولها فسبم أهاخلقنا 8عبثاران الينالائرجعون كيفسمى تركهم غيرراجعين اليهعيثًا (وانكثيرامن الناس بلقاء
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ار
ل الباندونظطزهمم إلىا
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وهوالذينأسازاموضعالضمررأىالعقو بةالتىهى أسواً العقوبات ف الآخرةوهى النارالتى أعدتا كافربن (أنكذبوا) لانكدبوا

أ إن وهويد على نمعنى أسااكفروا

(وهم) أىالروم (من بعدغلهم) أىغلبة فارساياهموقرى“بسكوناللامفالغلبوالغلبمصدران وقدضيف الصسدر الىالمفعول :
١
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عالخىوانكم ولنظهرن نحنعلي
بفت
ذن خل
كنىب
لهأ

ا

()56
لمسم ع سح سمصس ع

فنزاتفقالسا بو بكروالللهيظهرنالرومعلىفارسبعدبضعسنينفقال
عمو وموس

١ 1ن  8+مسمسصح

ب حص عهعي

ع

ع سس

عععع ع هههمسس

ا

ص

ا سي

تا

.
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0
ا
1
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دا

هتان فى رجال فارسخلفاعنه فصجل
افعلليفك
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كلواحد سكين ودعيا بترجان يترجم بدهمافقال شهرماقا)'
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الذى خرب بلادك ناوأخ كرد الا
|
وشارحد همالصىاحبان السس
أحى بقتلىفالىعليهوقد خل نءاه ججيعاونحن تقال معكفقافلد أصبتا
بين اثنين فاذا+اوزهمافشافقمتلا الترجان معاسكيزءهمافاديلت الرومعلىفارسع:

ذلك وغلبوه-م 1

 : 5العقو.ىن [)وقتاوعمومات كسرى وجا«ءاللبرال رسو النمس انهعارولا )١ 1 0

ومنكان معهمن |]
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اللسامين بذلك فذلكقولهءزوجل اللغلبت'لرومفى أدى الارضيعنى قرب رض الشأمالىفارس وقيل ||
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هىأذرعاتوقيل الاردن وقيلالجزبرة أوهم مهن بعدغلبهم) أىفارسطم (سيغلبون) أىالروملفارس ||

'

(ف بضعسنين)البضعمابينااثلاثةلىالسبعوقيلالاىنس وقيلمادونالعشرة(الهالامسمنقبلومن |
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القصة 4بعد) قأبلىدمولنةالروم
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علىفارسومنبعهداخنغلبفهوبأمساللتهعالىوقضائهوقدره (ويومئذ |

يفرحالمؤمنون بنصرالة)أى للرومعلىفاسروقيل فرحالنىصلاللعهليوهس لو لاؤمنونبظهورهم ||

علىالمشركان بوم بدروفرحوابظهورأهل الكدا على أهل|اشراك (ينصرمن يشاء) أى ببدءالتضر|

بعدكلميأوحينغاء واوحينيغلبون كاندقيلمنقبلكونهمغالبين

إإنصمر

وهووقت كونهممغلوبين ومنبع دكونهم.خاوبين وهووق تكونهم غالبينيعنىأنكونهم مغاوبين أولاوغالبين] نوام الابأميادان

وقضائه وناك الاءامنداوطابين الناس (وبومئد) وربوم تغلبالرومعلىفارسكل ماوعدالثممغلبتو(يشرح المؤمنونبنة زا (

وتغليبه م لنه ل

:

لا كاب لهوغيظ من شمت بهممن كفا رمكةو قبلئس اتمحواخوارصدق المؤمئين فهاأخيرداباهلشركة

منغلبةالروم والباءنتصلبيفرح فيوقمعلىاللهلاعلى المؤمنين (ينصرمن يشاء

:

ق) بنبو مةمدعليهالسلام والكثاب (لماجاءه) يأتلىعتموافى نكيبهحينسمعوه(أليسف جىهام
حكذ
لاألو
اريك
بلهش
بجع
بإن
ار بن( هذاتقربرلثواتممجه لانهم الانكاراذاأدخلتعلىالننصىارايجارايعنىألابثوونفيهاوقدافتروامئلهذا
0هذها مرا_
التكذ7ل امك للقمتزهد] الشكذ ي0مأوألررصم عند3هم ان فىجهاممث ىو للكافرن حين اجترؤامثئل

الجاهدةوميقيدهامفعولايتناو

(/ام)5

المثوىفمقابلةلنبوتهميؤ يدقراءةالئاتى (والذين جاهدوا) أطلق

(أوكدّببالحق) أى محمدهل اىلتهعليهوسولالقرآن(لاجاء.ألايلسفكجاه مفثروين) معناء

والشيطان وأعداء الديبن

أماهذا الكافراللكذ ب أموىف جه َعقجولاةعهزودجلو (اوافلذييننا)معناء جاهدواللعرية (فينا) فحقىناوم نأ جلنا
لنصصرديننا إلنهدينهمسبلنا)لنثدبنهمعلىماقانلواعليه وفيللنزكحيعدىوقي للبوفتنهملإعبابةالطري

واوجهناخالصا (للهدينهم

المسّقمة وه التى نوصلالىرضاالله تعالى قالسفيان بنعمي”ةاذا اناس ةالظرواماعاب٠اخل

سبلنا)سبلابوعمروأى

تانح ولداناناعدواقينالتهدنيمسانارقيل!باهذةالمسيزعكالطاعات ولك" ||مدني بجدايةالسديل

اطوى وقالالفضيلبنعياضوالذينجاهدوافىطالبالعاانهدينهمسبل العلوالعملبه وقالسهلبن
دذين
ه وال
اباس
عبداللهوالذين جاهد وافيناباقامةالسنةلنهد ينهمسبل الجنة وقالجاينع
وا

ا

ونوابيالجنةوافة عل

1

نهدا
والذ

اف0

انهيدنهمسبوا بنا١دان انلامامحسنين) [ع البضر:دوالمعونة ف دىنياه ,والمغفرةف عىقباهمف

ا

الحيروتوفيقاوعن الداراق

الاخرة

0

نهدينهاملمىالريعاموافقد

قيلمن جملعاعوفق

لراثون حرفا
ثو
وئة
وستونآنةوماعماثةوت.ععشرة كلةوثلاثة لبافعوجةسما

مالايء لوقيل انالذى

هوق لوهعزوجل(المغبات الورمأدففىىالار ض )سببنزولهدهالآيةعلىما0ذ«0العت ورنانهكان بين

امماهولتقصيرنافها نعل

!

وحمناركو الحم

نرىمنجهلناجبالانعمل

فارسوالروم اقتلاملوكشارنكون بودون أن تغلبفارسالروملان فارسكانواجوساأميين والمسامون وعن فضيل والذينجاهدوا

ل:قدوشيهنردومانرغنرلوايجبرةوعامثلعالوفىجرياشكوانوي,اأحلم:عكلتياعبفربععلتاكايسدلرىىرجيجدن,يوالاشاتقليساىإتذرععامت ول بصعرلىيوهمولهىاي_ك|فاطلىلابيدريانقهسمنبل
الش
اآملال
عىأر
رصب والتجم فغلبتفارسالرفوبملغ ذلكالسلمينجكفىعلوس دف حربهكفارم

ااه

لتتابوالنسارىأهل كتابونحنأميونوفاسرأميونوقدظهراخواتنامن
ول واللامينانمأح ك

مدن سيلللق ومن

أفهالرس علىاخوا نكممن الرومفناقناكمتالتمونالنظو رن عليكفنأز الللهذهه الآياتعفجرد 1
ال
رصدميقكالةىكففاقال ر
فحتمبظهوراخوا تك فلاتفر<وافواللة ليظهرنالرومعلىفا سرأ خري0
نبيناتجد اصلتىفعليهوسل فقاماليهأنىبنخاف الحى فقالكذ بتفقالأنتأ كذ بباعدوّابلهفقال
اجعل يسناجلا ناحبك عليه والمناحية بالحاءالمهملةالقهاروالمراهنةأى أراهنك علىعشر قلانصمنى
ساكل اطهرت ارس علالرومغرمتداذا لهرتالرومعلىفازسغرمت فقعاواوجماوا

افا
انهدينه الىالوصول الى
محل الرضوان وعن ابن
خا را بلي
1

0

ىلتوية
الاجلثلاث سنن فاءابعورالىالننىصل الثهعايه وسلومأخير«.بذلكقبلبحمرالقهارفقالالنبىصلاىلله الجنسدحاهدوا ف ا

عايهوسل ماعكذ اذ كرتراف االبضعماينالثلانةالاىلتسمف اردهف اخطرو ار جأوبكر
فتعا لأ زايدك فالخطر [و 003اد اليبانا قلوصوماثة
امت
الءللكلند
ققال
فياف
أ
فلق ب

ل

ملل لاد
0

ايفا فلتظلاستى وينلفاننرج اببوكرمنمكتالامولزمهوقلاف |لاولصتعلايسييالة

|مناوالانس وسبانهذدوا
ر |م
خفأ
نا
نخ
أخافأن حرج منمكةفاقملضامناكفيلافكفله| بنهعبداللهبنأفىكرفامأرادأبىب
الأح دأ نامعبد اللهبنأىببكرفازمهوقالواللهلاأدعك حتىتعطينىلاا يادننرمج الى فطلباتحرالرضانانهدينهم
تىفصعلليه وس حينبار“ |ز سبل الوصولالينال(وان
اىتبهامن جراحتهالتى جرحا اهللن
أحدقال رجعأمبىكبةنخوافمال

((- 00غانن) -نلك )

اللهلعانحسنين) بالنصرة والمعونةفاىلدنياوبالثواب والمغفرةف العتقى «سورة

الروممكيةوهىستون أوتسع وجسونآية) والاختلاففى بضعسنين

(يسماللهالرجن الرحيم) ( 0الغلبتالروم)

أىغلمتفارس

الروم (فأدفالار ض) أى فىأقرتأراضلعرب اللاانرض المعهودةعندالعربآر .ضهموالمعنىغلبوانى| دقار اضلعربمنهم وى

أطرافالشام أوأراد أراضنهامعبةلاىللام املنامبصاف اليىهأأىدنىأرضهم ال عىدرّهم

دله)أىانيشاءفوضعالضميرموضم منيشاءلان منيشاءمبومغبرمعين فسكانالم
(اللهبسط الرزقأنيشاءمن عبادهو يق ر

(انالله بكلشئعليم) عل ما

قه
يمعنى
ضترهب
اق وق
ذالرز
ا قدر
مع

العبادومايفسدهوف امديث انمنعبادى منلاب ابمانهالا١

الغنوىاوأفقرنهلافسدمذلك وان منعبادىمنلابصلاجسأناهلاالفقرولوأغنيتهلافسدهذلك (ولآنسألنمه»ن نزلمن السماءماءفاحيابه

الارض بعدموتهاليقوانع الل)'ىهم مقرونبذلك (قلالجدلله) علىانزالهالماءلاحياءالارض أوعلىأنهممنأقربنحوماأقروابهم

نفعذلكف تىوحيدداللهوننى الهمركاءعنهولم ايقكرناراعاطلا كاقرارالمنسركين

(بلا كثرهملايعتقلون)لايدبرنويمافيوم عمنالعقول 

فهائريهممنالآياتونقيمعليهمممن الدلالاتأ ولابعةلونماريدبقولكالجدلنه (وماهذهالحياة:لد :الا هوولعب) أى وماهى لسرعة 

زواطاعن أهلهاوموتهم عنهاالااكلا,لصعببيان ساعةم

()588

جبعنواطحةواللهومايتلذذبه

ةدا

بتفرقوونفيه|زدراءبالدنياوتمخيرلاص هاوكيف

لايصغرهاوهىلازن عنده ”

الانسانفيلهيهساعة يثنمقضى (وانالدارالآخر5 :لىالميوان)أى الحياةأىليسظُُ

م

ا

لاموتفبهافكانهافى ذاتها نصرفونعن عبادةالنهمعا قرارهمأنهخاق السموات والارض (اللهبسظ الرزقلمن يشاءمن عياد

بكاقلاامئلقهو بقاءالماق بالرزق والتةتعالىهوالمنفضل بالرزقعلى ظ
بلان
” |الماذ كراطفاقذ كرالرزق

2
42

حدعاهة

و  7ا"
7

لد

0
4

3

الا ساناطولوالابةاورمبتقدراله)أىيضيق عليه|ذاشاء (انالله نكل ثئْعليم) ||
الىفل لبشلء
أىيءإمقاد برالحاجات ومقاديرالارزاق

نزلمنالسماءماءفاحيابه الارض من ينها
سألنهمم ن
(ولأن

لى باتلا بناءفعلان موتهاليقولن اللّه)نذكرسابلبرزقومو جادلسبب موجدالمسس فالرزق مناللهتعالى(قلالجدلله) أى ||
' الركةوالاضطا 7
اا

2

0

والحياة عوك والمبدوت

سكون فحيئه على بذاء

الو

اتدسالية
ك

عو اج

ابا

لعو

قن

ىقيلقل ا+دللهعلىاقرارهم ولزوم|لخعليوبمأنهخالتىطم د
علىان الفاعلطذهالاشياءهوالنه تعال و
|13

|
منسكرون التوحيدمع اقرارهميانهاق هذهالاشياء وقول تعالى(وماهذه |:
.لايعقاون) أى انهي

الحماةالد نياالاطوواعيبٌ) الأهوهوالاس قتاعبلذاتالدنياوقيلهوالاشتغال».الايعنيهومالايهمه واللعب

هوالعيث وفىهذاتصغيرللد نياوازدراءمها واملعنآىبةانسرعةزه الالدنياعنأهاهارتقبوفيهاومونهم
عنها كابلعب الصبيان ساعةم ينصيرفون (وانالدارالآخرة
(لوكانوايعامون)

فناءالدنياو بقاءالآخو ةما ثروا الفافىعلى الباق ةُُفرعي |

على الحيوان لانالتقدير

لاموتفبها

(لوكانوا؛هامون) حقيقة

(فاذاركبوافالفلك) معنادهم علىماوصفوابهمن الششركوالعنادفاذا ركبواف الفلك وخافوا الغرق ا

الداربنااختارواالاهو

يا امعدينشين) أى نركوا الاصناموطِوًا اتلىاعللاهلى بالدعاء (فامااهم الىالبراذاهم |

|0

[/
الفا على الحيو-ان7الياق ||ياِملشرارٍصكذاومفناذ(ااأشةىدعاالدريوجااألىلمقاواهكلاابنفوحارعولةياهلمونااليشامررابكياورابلعن(الدويقكيفلركوااانأهتآلبنالاجهامه)ليأةىاذلايركجبحوداولابنعحمرةجالولال |ه1

ل

فتها ياوهمعناءنه يددوالوعيد(وإيقتعوا)معناءلافائد تاطلوافشىراك الاالتنعمايسقتعون
اجا

ذلكوليسكذلك (فاذا بهفى العا<لة +ولانصيبطمفالآخرة (فسوفيعامون) يءنىعاقبةأمىهمففيهتهديد ووعيد جُقوله
ركيوافالفلك)هومتصل عزوجل (أوويروا اناجعلذاحوما  1مناو بم اناس

ايعنىالعربيسى بعضهميعضاواهل:1

ل

ل

1

 01امون (فبالباطل)نعنى الشيطانوالاصنام(يؤمنونو بنعم اةلنةيكفرون)أى يتمدصل1ه

|.أ

ل عللىه كذر)أى فرعمأن هيشكرافانهمنزه ع انلثنسركاء|أ
اترى
لعزا كيه وس والاسلامكفرون(وه نأظلمممن اف

ه مامعنواهصهفمعولاىبهمن الشسرك والعنادفاذاركبواف الفل(كدعوالنةعفلمين الدبن)كائنينىصورة
أم م

وا

يثذ كر ونالااننهولابدعون معهاطا آخر (فامائجاه .البىر )وأمنواا(اذاهميشركون)عادوا .
ليناحي
لصدين ننهمنالمؤمن
من تاخل
الىحال الشرك (ايكفروابما آ تبناهم) منالنعمةقيلهىلا مكوكذاف (وليتمتعوا) فريأمهناقبالكسرأى لى يكفروتاوتكعوا 
وااعنى يعودون الىشرع مليكونوابالعود الىشركهمكافر بن بنعمةالنجاة قاصدين المتعمهاوالتلذذلاغبرعلى خلافعادةاللؤمنين -

الخلصينعلىالحقيقةفانه,يشسكرون نعسمة اللاهذ أنحاه,و يجعلوننعمةالنجاةذر يع-ةالى ازديادالطاعةلاالى التاذوالتعوعلىهذاش

تىا بقراءة ب كنثير وجزةوعلى وليتمتعواباكلولنامعلى وج هالنهد يدكقولهفنشاء .
ن ابلام
لاوقف علىيشسركونومن جعم_إهتلام

فليؤء نومن شاء سكفر وحقيقهفىأصول الفقهرقفعايه(فسوفيعامون )سوءعندنيدرتهمدميرهم (أوليروا) أىأهلمكة(انا .
منوعامصونا( آمذا)يامنداخله (وبتخط الناسمن حو لم 0يستلبون قتلاوسبيا(أفبالباطل بؤنون)أى ٠
جعلنا) بلده(.إحرما)
بالشيطان والاصنام ( بتعمةاللهمكفرر ن)أى محمدعليهالسلامو الاسلام(ومن1أظلمن افترىعلىادنكهذبا)

بوإلياءيعقوبوتقديره فاياى فوااعبفداعبد ونىوجىء بإلفاءفى فاعبدون لانهجوابشسرطمدحوف لانالمعنىانأرضى واسعةفانم
فرط وعوض
تخلصوا العبادةلى فىأرفضأخاصوهاقغيرها ثامحلذش
والاخلاص ثمشجع المهاجر بةوله ( كلنفس ذائقةالموت)

عن حذفهثقدي المفعولمع افادةنقديعهمعنىالاختصاص

اذانيةن تبالوت
الذائق طع المذوق لامه ا
أى واجدةمرارنهوكو بك جد

سهلعلمهامفارقة وطنها (ماليناترجعون)!بعدالموت للثوابوا لعقا ببرجءون

لنبوةنهم من الجنةغر فا) لنانزللنجهمنمةنعلالى لنثوينهمكوفغبرعاهم

حى نرجعون!»ء قوب (والذينآمنواوماوا الصالحات

م انلنواوءهوالنزولالاقامة

()401

فضىيق ؟كة من اظهارالاي ان فاخوجوامنها الىأرض المدينةفانهاواسعة آمنةوقيل نزت فىقو تمحخلفوا

و ى غيبرمتعد فاذا

عياقاللمعىيشهة فذائهزلاالللهآبةول يعذرهم بترك تعدى بز يادةاطهمزةم
عوض
عن اطجرةوقالوا نحشىانهاجرامن امو ت
جاوز .٠فعولا واحدا
دوقيل الى فهاجروافيهاى خاهدوافيهاوةالسعيد بن جبيراذاعماوانى الارض,المعادى فاهر نوا
منهافان أرضىوا سعةوقيلاذاا أمستمبالمعاصى فادربوافان أرضى واسءةوكذلكحبعلى كلمنكانف

للمفعيهادن ولا كنهتغيرذلك ان يهجارالىبلتدنهًلافيهالعيادةوقيلمعنى ان أرضى واسعة
اعم
بدي
بل

 0انهوناطحجرة
6
جعوا (ذكالئنفقسةالموت) أى
رواس
اقخلك
فرز
أى
شارك خوفامن الموتال(يننا”ترجعون) فنجز ببإعمال> فو قولهتعالى(والذين:
االبد
عَايهمف يلقرايمو
أمنواوعماواالصالحاتانبوئتهم منالنةغرفا) أىعلالى جع غرفةوهى العلية (نخرىمن ختهاالانهار
خالدينفيهانمأجرالعاملين)أىللبهطاعته (الذين صبروا) على الث-داثد ولبتركوادينهم لشدة حقتهم
ك سركين وعلى الكن والمصائب وعلى ا لطاعاتوعن
لذى
اى ا
اةلاوطان وعل
ةعحر
قاط
رلى
ااء
م صفبرو
ودل
وق
المعاصى (وعلى ر مهيمتوكاون )أى يعمّدونعل اللفىجي عأمورهم هُقولهعزوجل (وكان من دابة

لاتحملرزقها) .وذلكالأل!ناعنبلىصيلهوس_( قالللمؤمنين الذبنكانوا بمكةوقد ذاهمالمشركون
هاجروا ايلنىاةمفدقالوا كيف رججالىالمدينة وليس لنامهادارولامالفن بطعمنامهاو سقينافائزل
اللةوكابن من دابةلا ملرزقها لتقمرزقهامعهالشمفهاولاد خرش يألتدمثلايا ونالطيارلله

برزقهاابً )ثحكنيتم (وهوالسميع)أىلاقواك(العليم) مسا قايوكن عر ابلخطناببقال

والوحهى تعدةت-ه الى

مىيار ؤملنيغونارلف

أماا<راؤهتجرئلتازانهم

أولنؤٌ ينهمأوحذ ف الجار
واإصال الفغعل أوتشديه
الظرف المؤٌّوقت بالميم

ار
هها
اننحت
لىم
اجر
(ن

خالدين فيها نم أجر
العاملين) و بوةفعلى
العاملينعلىان (الذين

صبروا) خبرمبتد |محدوف
أىهم الذبنصبر واعلى

مفارقة الاوطان وع-لى

معت رول النةصلىالعلليهوسم يقوللوانت؟ ندوكلونتعولىكالللهه<اقرزا قف كابزرقالطبرتغدو

أذى المثسركين وعلى ان

خجاأصاوترو ار جهالترمذى وقالحديث حس-ن ومعناهائهاشذهب أولالنهارجماعاضاصية

والمصائب وعلى الطاعات

من
البطونوتروحارام ارالى أوكارهاشياعامتائةالبطون ولاندخرشيأةالسفيان نعيينة ليسم
خاقاللهخياًالاالانسان والفأرةوالغلة عن اعببناسعن النىدلىاللهعليه وسلامنهقالأمها الناس ليس

نكوامنرو يباعدم من
>بيهسثئ ا يلقرب
من شيع يقاربكمنالجنةو بباعدكاملننارالاوق دأ مى:ول
الروح الامين نفثفى رواعلىروع بضمالراءو بالعين المهملةهوالقاب

المنةالاو قدنهيتكمعنهاً لاوان

لع الراءعازف قالنن تهاق فلماذحسعنابراهلاع أن خف لمن ع نفس

ف رزقهافائقوا نو أجاوافىالطابولاحملتكاستبطااءلرزق اتطنلبوهبمعاصىالله
ونس
موتتحتى
ع وجلفانهلابدرك ماعنداللهالاإطاءته قولهمع ز وجل(واأنسألتهم)يعىنكفارمكة(من خاقالسموات

لىذات
دةاال
>اااشار
ادض
والارض وسخرالشمس والةمر )ذكرأعىبنأح
الدقات

المكتفاك
3

|

1
1

.

الك

عه

02

والثانىاشارةالىاتحاد
خم ار

ره

وعدن المعادى والو_ل

أجود ليكون الذيننعتا
لاعاملين (وعلىر -#م

يتوكلون) دا توكاواف
جيع ذلك الاعلى اللهولا
أمى رسولالله 0

عليهوس منأسلمنمكة

باطحا

ل

يا سسالس (ليةواناناقاقبؤفكون) شيسلسناءاعستوناسللحيإ فلندزاا(توكبايةنم)نأى

وكمن دابةوكابالمد واطمزمى والدابة كلنفسديتعلى وجهالارض عقاتأم متعقل (لانحمل رزقتهاح)لمانلطيهقاأذنءفهاعن
ضاي االاقوياءالاهووانكتتم معليقين  +ل أرزاوفككيها
 +ل (هاللةبزقرباوايا 'م) أىل يارزقا:نللاكالادلوانباهلض
وعلافابرزقك
اصبح فير زقها
لانهاويلقد رموليق دراا ألسبتابكسب لكنتمأعزمن الدوابالتىلاتحمل وعن امسن لرازحقمهلالائد زات
ضماائررك
اللهوقيللابدخرثئئ مناحيوان قوناالاابنادموالفارة,والعغاة (وهوالميع(القوككميمى الفقروااءيلة (العليم) ي
(ولأنسألته من خاق السمواتوالاوض وس رالثمس والةمر ) أسىأوللأتنهؤلاء المسركان من خااقلسمواتوالارض على

كبرهماوسعتهماومن الذىسخرالش.س والقمر (ليةولن اللفةى يؤفكون) فكيفيصرفونعن نوحيدالنامعاقرارهممذ! كله

(وماجدب"ايا)نالواضحة(الاالظالون)ى امتوغلونف الغل(إروفالوالولانزلعليءآياتمن ر به)أببةفألفمىوكوفغبرحفص

أرادواهلا أنزلعليهالذاآنفاتةموثلالعصاومائكةعسى عليهماللسامنح ذولك (ق اله الآياتعندالله) لاز ناءول تأملك

شيأمنها (وائما نانبرمذبينالان)ذكاارفتواباتته.:اأعطيت من الآيات وليسلى ان أقولاأنزلعلىآبة كذادو ناآميةعكعذامىان
الزافقتالآياتنو اتلدلالةوالآياتكاها فىحك آبةواحدةفى ذلك(الميكفهما ناأنلزناعليك الكتاب يعتللىيوم) أىأوامأكنفةهمغنية
 :سائرالآيات انكانواطالبين ادقغبرمتعنتان هذا القرآن الذىندوم نلاوتهعليومىكلمكانوزمانفليازالمعهمآنةنباتهلانزولكا

ف مكاندونمكان(ان ف ذلك)أىف مىثلهذه

لكي بعدكونهاأوسكون

الآبةالموجودةم ىككالن وامزلاىكنخرالدهر (لرجة)

لنعمةعظيمة (وذ كرى)ونذ ( 32لغوميؤمنون)دوناانعنتين (قلكئ ,اللهبينىو ينك شهيد|) أى شاهدابصدق ماأدعيهمن

الرسالةوائزال! لرقآنعلىو بتكدييم (( ):5:يعلماقالسموات والارض) فهومطاع علىأمىىوأمسموعالمحق و باطلكم

(دالذين آمنوا بالباطل)

ألو| العممن أاهللكتاب لانهم حدون نعتهوصفته ىكتبوم زدماجحديا يانناالا!لظالون( يعنى

نلعبليىاء من قبلوقيلأرااد
أنز
منت وهومايعبدون 8المهود (وقالوا)ىكبفعارمكة (لولاأنزلء ليهآياتمن ربه) أاىل5ا
دون النه(وك رفداباله)واياته بالآياتممجزاتالانبياء مثلناقةصاطوماةعيسى ونحوذلك (!قفلالا إتعندالتهأ)ى هوالقادر

(اوتدضي الخاسرون) عل اىننزاشهااء؟نزطا (وامماأنانذيرمبين) أىاما كافتالانذاروايس انزالالآناتبيندى (أول
الغبولون  | "000ي|كفهمأناأنزلنا) هذاجواباقوظم لولاأنزل عبليدهآقيةاملنأروليكفهم نانزلن(اعليكالكتاب
ا
م

2

0

قهارناآن مز ةأتممنمكزةمننقدممن الاندياءلان ممجزةالقراأنندومعلىمر
لنا
يتلىعليهم) مع

ل |الدهوروالزمانثابتةلاتضمحلكانزولكلابة بعدكونها(انف ذلك)يعنىالقرآن(لرجةوذ لكرقىوم

انان كتوفي دان' يؤمنون )أى ن كذيراوءظة انمن بهولصاحلا ( لقك بلئهينى و بشيهتيكدا) قالبنعباس

لعلهدىأضولالمبين

وروئا نكم بن الأشرف

للتيكذ يبوشهادةالنهاثبات الممجزةلهبائزالالكتاب
ادع
معناهيشهدلى الى رسولهوالقرنكتابهو يبشه

وأحكابه قالوارا_#دمن عليه (يعرمافى السمواوتالارض) أىهوالمطامعلى أمرى وأمىكويعارحقو باطل>لاتخوعايه
000
|وا ل لالت او
حافية(والذنآمنواالباطل) قالإ عنباسبعزه
:يشهدلك بأنكرسول
0الله لوئةكافطلرو(ابلتة) فانقلت نمآمن بالباطلفقدكفر للهفهلهذا العاف فائدةغيرالتأ كيد
7

قنلعرتفانهاندذ كرالثانى لبيانةبحالاول فهوكقولالفائل أتقولالباطل وتترك اللبميانان

)00

05

0

الباطلقبيح (أولننتهم اعذا.رون) أىالمغبونونفىصفقتهم حيثاشترواالكفربإلا؟-ان وقولهعز

يرنثحايتثقاخلفجامطارءرةمن السما(ءوأولا
لاخ
م | و|جل (ويستملونك العذاب) نزلتفالنضر بن

(واولاًجلمسعى)3

أجل مسمى) قالابنعباسماوعدتنكاللىاأعذب قومكولاأستأصاهم وأوْسْوعن ابولى بو املقيامة

وقت قناءهميا جاهم

وقيلمد ةأجمارهم لانهماذاماتواصاروا إلىالعذاب وقي ل بومبدر (إلجاءهم العذاب وليأتينوم) عق
7
:
0
.

ا 0

نحيطةبإلكافر بن) جأاىمعةطملايبق مأنحهدمالادخلها (توويغشاه العذاب) أىيصيبهم (من

يوم القيامة أبودبورمار
ل

1

5

العذاب وقيلالاجل(بغتةوهم
لايشعرون)بانيانه (يستعجلونك بالعذاب )أعادهناكيدا (وانجهام

ركب نسيار | ف|وقهمدمننحتأرجلهم ونقولذوقواماكت تمعملون)أىبزاعما كنتعملونفقولتا(كإعبادك»

ا”7ليذلك الال إ|||| ...االآذببمننآمونوااااننأراضىرضى واسعةفابا وىاسمتغالاىفافعبداعبدوونن) ق)ملقيلنضنزعرتفاءفمىسامى مسامىأاخكارلملمككاةةلهبنوقاةوتعالىانكتتكمنم
(لجاءهم العذاب) عاجلا(وليِآنينهم)العذاب عاجلااوليآنينهمالعذاب ف الاجل المسمى(بغتة)خأة(وهملايشعردن)

ظ|[

3

كهامفرين) أىستحيط بهم (بوميغشاهم العذابمنفوفهموم نحتأرجلهم)
اولانج
بوقتجيه لنيسةحتجيلونطك بةالعبذاب
فر نببنلوام ظرف !حاطةالناربي.ل ويقواور )نبالياءكوف ,نافعوقوله
الى
كقغع
للاو
االو
بهمظ
تع4الى منفوقهمظللمنالنارومن تحت

) 2اما تكتعتمملون) أى جزاء أجمالكم (ياعبادى) و بسكون الياءبترى وكوفغيرعاصم (الذينآمنوا انأرضى وامعة)
وأ كترعث .ةوالت تاو تف ذلكتفا نرا كديروةالوام جدأعون علقه رالنفس واأجعللقلبوأحث علىالقناعةوأطردلك_يطان

وأابعلدفممنوار بع لم ,الدينى منمكةحرسسهااللهتعالوىععنسهل اذاظهرتالمعاصى والبدع فأىرض فاخرجوامنهالى رخ

المطيعين وعن رسو,ابنه صلىأللهالهوسل منفربد.ينهمن أرض الىأرض و ن
ا كانشبرامن الارض استوجب الجنإ
ةفاياىفاغبد 1

(واللبعلماثصنهون)من الخيرواالطاعةفيثيبمأحسنالثواب (ولانحادلوا أهلالكتابالاإلنىهى أحسن ),الحم|ةاتىهى
و
حىمقا
لاب وه
بن للثو
أحس_-

نبةإللإنوالغضببالك غل كماقالادفم بانىهىحمسن (الاالذين ظاموانهم) فافرطوافىالاءتداء

والعنادول يقباوا النصح و ينفعفيومالرفقفاستعم لوامعهمالغلظة وقيلالاالذبنآذوا ارسولالنةصل اعلليهموس لأوالاءلذين أنسوا
اسن الاالذين ظاموافنيذوا الذمة
مؤدين لحز بةالابالتى هىح
ايلنف
مداةخل
ذاال
لدلو
اتجا
الولدوالششر دك وقالوايد النهمغاولةاًومعناه ولا

ومئعوا الجربةفجاداتهم بالسيف والآبةندلعجولاىزامناظرةمع التكفرةف الدبنوجعلوىازتع عل اسكلام الذى بهتتحقق
المجادلةوقوله (وقواوا آامنلابيالنذىاأونزالنزلالبك
(7ه)1

واطا واطجم واحد ونحدن

بنك يدالراءاذاتفقه واعتزل الناس وحدهصي اعياللامى واانهى وقيله ,المخلفونعن الناس يذالله

لدس_امون) مجنذس

0ىسعيد انهما ش0هداعلىرسوالللةص0لى العتل .يوسلاندقال  00سعنوةال]ع|ايه
لات0خ0ل0ط1و-نب7دغيره(اخ  )-أعبنى5هر يرةوأب
وي كرونابنالاحفنهماملا
طيده م

داتعو تع النةفونعتباة 0

لقدالنانيتفااروقلسانك رطب بكرذالتوقالاءن
وروى ااعنرا بماقاليارسولالنهأى الامال فاضل

ف
اىولذ
كسمعن
عبا

ا 2

هل

ب قلا تصدقوهم

ى ذفلوكمعيا عنابنعبرعن ||ولا-:كذبوهم وقواوا آمنا
يرركااومو
كبرذ كالئة اكيأافضل م ذن ك

الننى هل اىلنةعليهملوعقاطلابانء ولذكراللهأكبرأىانتق معهءءصية (والئةيعماتصنعون)ىلاخ ||بالنهوكةبهررسهفانكان
عايهثنئ منأمسكم فهقولهءزوجل (ولانحادلوا أهل!سكتاب) أى ولانخاصموه( ,الابإلنهىأ حسن)

ونهصدم وانكان
ملام
باط

أواىاللقدرآعناءالى النهبايأنوهالتذبيه علىخفجه وأرادمهم»نقابللجز بةمنهم (الاالذين ظاعوامنهم)  0تنكذبوهم
أىأبوا أنيعطوا الجزية ونصبوا الحربفالخؤهمبالف حتى! امواأويعطوا الجزيةومعنىالآيةالا أ (وكذلك) ومث ذلك

اظلاذيمنوكلان ججيعهمظالمبالتكفروقيلهم أهلالحربومن لاعهداهوقيل الآبةمنسوخةبا بةالسيف

الانئزال (أنزلنا اليك

(دقولوا) أىللذينقبلواالحز بةاذاحد نومبشىمافكتبه( .آمنابإلذىأنزللينادنزلليكمواطنا

لانكهتلاب يقرؤنالتوراةبالعبرانية ألمصدقا اسائر الكتب
واطكوا<دونحن لهدس_امون) (اخ) عن أنىهر يرةقاالك
ك أتهلاب و لانكذ بوهم الماويةأوماأتزكاالكتب
لوا
اصدق
يصهلوسل لات
للنبى
عالا
هامفق
لاسل
لل ال
الاه
و يفسسرونهابالعر بية
وقولوا آمناباللهوماأنزلاليناالابة  0قولهعزوجل (وكذلك) أىكأنزلناليهم الكتاب (أنزلنااليك | الىمن قبلكأنزلناليك
الكتاب فالذين 1تبناهم الكتاب يؤمنورنبه)يمعنؤىمنى أاهللكتا بكعيد اسن سم واحابه(وُمِنْ|| الكتاب (فالذين! نشاهم

هؤلاء) يأعهنىلمكة م ومننهراسحدبا يان٠د:تكافرون) وذلكانالمودعرفوا انرسول ||الكتاب يؤمنون به)

االللهدتلهعليه وس( نى والقرن سق حد واواججودائما يكونبعدالمعرفة (وماكنتتتاوا) باتد | همعبدالله بن سلامومن
(منقبإومنكتاب) معناهمنكب

ولى
لبقب
اتكت
والمعنى تسكن تقرأول

أى منقبلمااأزانااليك الكتاب (ولاتخطهبعمينك )أى ولانكتبه

)أى من
معه(ومن د ؤلاء

(اذالارتاب|بطلون) معناهلوكنت تكتب أوتقراأقبلالوى || أهل مكة (من يؤْمنبه)

خوه
سن أ
ناولي
يبال
اليكلارتاب المشركون من ألمهكة دفالوا الويقرؤه من حكت
االذى2
المبطلونهم البوودومعناءانهم الالستواقية واهموك وقاوا ن

منماوقيسل ||'وأراديلذين وتوا الكتان

واسوراء لاعراولا الذي هدمو عيد رد ل
القن دعن 7

كتب واس هذا على ذلك النعت (بلهوايات ينات) يعنىالقران (فصدورالذيناونوا العر)لعن
مءن 3الذحن جلو القران
َك وقال1ءن عماس يعبى تخداصل ال.لهعليه
اات سات فىيصدورال
ادذن ||] ء

يه وسل من

اساسا ||أالحكلتابةمن هلام

الذنيكانوافعهدر-ولالةصل النةعليءوسل (وماجحد! باتنا) معظهورهاوزوالالشبهةعنها (الاللكافرون) الالمتوغلونفى

الكفرالمهممونعاي هككعب بنالاثمروفاضرابه(وما كنت تتاوامن قبإه)من قلابلقرآن (منكتابولاتخطهيمينك) خص

اللهسينكلتاانبةغالباتكون بالعينأىما كنتقرأتكتانإمن الكتبولا كنتكانبا (اذا) لوكانمئمن ذلكأىمن السلا
تعبتهناأى لايكتب ولايقروأليس به أولارتاب_ : ,ى سعرفالوا
واملنخط (لار:تالامببطاون) من أهل اكاب وقالوااىلذكىندن

عامه أوكتبهبيمدوسماهممبطلين لانسكارهم نبونهوعن ي اجهدوالشعىماماتالنبىصب النةعليهوس لحتىكة. ,ومرأ!لهو)
تع
أىانقرن (آنإتينات فصدورالذبنأونوا الع)أىفىصدور العلساءبه وحفاظهوهمامن خصائصالقر آ:ت.وناينات الاعجاز

وكونه حفوظاف الصدور حلاف ابرالكتب فانهامتكن ممجزاتولا كانتتق راألامنالمصاحف

ى الطرقالاملعىانى المسورةحتىتبرزهاوتصورهاللافهام كاصورهذا التشبيهالفرق-بايلنالمشرا ك#ومال
لاالنامثال والتشبيهاتانماه

النىصلىاللعهليهوسلأفنتقهلااهلذ«االلآيعةالمءن عقل عن اللفهعملبطاءتهواجتنب سخطه ودلتالا"بةعلى فاضللعم
الموحد وعن

كمة و ىهأنتنكوناس |عابكاندهوعبرةللعتبر هبننهم
للحس
بلم

انى
لابع
ب)اأطحتق
لواقلاهرضمباالق
خات
(خاالاهلنسمو
)كمننقر ب!
بلي
او ا
تا
كانىم
لمموا
لاعه
ااتتف
عالعىقل ىعظمقدرنهألاترىالقىول(هانف ذىلك ل بآةللمؤمنين) وخصصهم بل كرل
ودلائلعل
مىعنه(وأفمالصاوة) أى دمعلي اقامةالصلاة(انالملاةتهىءن
اتلاعىلالهلى بقراكءلةامهواتقفعلى

()788

ماأعينهونه

كبممميميْيّياي-ساسييسيييببب

بلااسبتاللل-لببببب

تت

اي | ايعقلالامثالالاالعاماءالذين يعقلونعن التهعزوجلوروى البغوىباسناد الثعلىعن جابربنعبدالله |
 1 1 0أنالنى صل اىلتهعليهوس ن(لاهذمالآبةوتاكالامثالنضر بهياعلقالناهساواملااالءالمون قااللعالمن |
ا
||عقلع انلنفعمل بطاعتهواجتنبسخله(خاق اننةا.مواتوالارضبالاق)أىلاحق واظهارالحق
0 0

,يرون | (|انفذلك لآ(بلةأل)ىمدلؤالمةنين) على
تيك ن
.

0 7

 7و0

 /ماوداسع

قدرنهوتوحيده فق وقولاتعالى (اترماأوىاليكمن |]

الكتاب)يعن اىلقرآن (وأفالصلوة) فانقلت لأمسبهذنالشيئيننلاوةالكتاب واقامةالصلاةفقط
اقلعتملادنةالختصةبالعبدثلائة قالبلياةوعهتىقادالحق ولسانيةوهوالذ كرالحسن وبدنيةوهى

العملالصالكنالااععتقتادلقايد-كشررفياناًملنابككنه أنيعتقد.مستأخوىب ذللك يدوم

|

انا يصلى نهار مستمرافيق الذكروالعباد ةالبد نيةوهما املكتنكارارفاذ مهلماكأ(ماىنالصلوةتنهى عالنفحشاء)اى ٠
43انفل

 580 32وار أماقمن الاعمال(والمنكر)أىمالابعرف ف الششرعقالابنمسعودوابن عباسف الصلاةستتهى وصردبر |
لالحسن

. 0 0 1ل||ع منعاصىالتففن«تصأملسائه بالعروفولتنه ع انلمنسكرلنزدصلاتهمنالّالابعداوقا
وقنادةمن صاتلنابتهعن الفحشاءوالمنكر فصلاتهوبالعليهوقيلم دناوماعللصىلاةجرهذلك الىنرك
0 0
 7 :7 001لمعاصىوالسيئاتكاروىع ن قناسلكان فتىمنالانصاريصلى|اصاواتمعرسولاللهىاللهعليهوسل
من الفواحش الاركبه
قوصف لهفقال ل “5
يي فريلبت انناب

وقالابنعوف

إذالصلاة

تتهىاذا كثفيهافات
فىمعروف وطاعة وقد
عورتث ع-ن

الفحشاء

لويد عمرء االفًوااحلشاشريكيهفذ كرذلك لرسولانتةصل النهعليه وس(فقالانصلانهستنهاهيومافل |
 392ع

 3سسدت حا ودين معدى  1قانهانهمادامفىصلانهفأنهاتنهاهعن لمعحسشاء والمنئرومنهقولهان

افلىصلاةلشغلاوقيلأ رادبالدلاةالقركن وفيهضعف لتقدمذ كرااقرانوعلى هذايكومنعناهانالقرآن |

ينجهااهعبنارلفقحشااءولالقمناكرلكارروىجعنللرسولالنةهلى الثهعليهوس الن رجلايقًرالقرآن |
الليلكلهفاذاأأصسحسسرق قالستنهاهقراءنهوفى روابةأبناهقريسلولاللهانفلانايسبى بالهارو يسرق
بالليل فصقلالناهنلتردعهوعل ىكلحالفانالمرلااعىصلاةلابد وان يكونأ بعدعنالفحشاءوامنكرمن

لإبارعبها (ولذكرا| كبر) أىانهأفضل الطاعاتعن أافلىدرداء قالقالرسولالله صلى اللهعليهوسم |

مايكك وارفعها ىد رجان> وخيرل> مناعطاءالذهب والورق :
ألااني> خيرأعمالىوا زكاهاءند

والتكروعنالحسن من وخيرلك نمتلنفواأعداءم فتضر بواأعناقهميضربواأعنافكقالوابلىيارسولالنه قكارلاذلله |
وتنههصلانه عن الفحشاء

والمنسكر فليست صسلاءه
بصلاةوهى وبالعليه

(واذكراشأ كبر)أى

والصلاذاً كبرمنغيرها

من الطاعات وانما قال

عندالته بومالقسامةقالالذا كروناله كثيرقال يارسولالله والغازى فىسبيلاللفهقالاوضرببسيفه |
م( عنأىهر برةقالقالرسولالله صلى اللهعليهوسل سبق المفردون قالواوماالمفردونبارسولالطةقال |

ها
ياء
فالر
حدبد
الذا كروناننه كثيراوالذا كترباروى المفردون تبتش
فو

ولذ كرالته ليستقلبالتعليل كانهقالوالصلاةأ كبرلانهاذ كرراضنتىهوعانلابشنعمبعاسنهماواذ كرالته

والتشد يدأميقالفردالرجل |

بلتدسديكدوق |

31

اياكبرجتهأ كبرمن ذ كربكطااباعهتهوقالابن عطاءذكراشلكأ كبرمن ذ كركلهلانذ كر«ب,لاعلةوذ كركمشوب بالعللوالاما

ولان ذ كرهلايفنى وذ وكرقكلااليسقامانذ كرانتة؟ كبرمنكلثىئ وافضلفقدقالعليهالسلام الاانبشكخي رمال وأزكاهاعند

ملك وأرفعهااىدرجانتك وخيرمن اعطاءالذهب والفضةوأنتلقواعد و فمتضربوأاعنافهمو يضربواأعناقفكقالواوماذالديارسول.

اللهقالذ كانه وسثل أى الاعمالافضل قالانتفارقالدنياولسانك ربطيذ كرات رذ كرالنهاً كبرهمنأأنفحهوامم وعقولكم
أوذ كرااه؟ كمبرعمنهامنتلعقصية وذ كزاان اكلبنرهىعن الفحشاءوامنكرمن غيره

اا

(عفلايصهببحواف دارهمي)دف(بىلدهموأرضهم(إجامين)بإركينعلاىلركمبيتين(وعادا)منصوبباضماراهلتكنالانفولنهاخدانلهرمجفة يدل
وود) جز ةوحفص وسهلوبعقوب (وقدتبين لم)ذلك يعتى ماوصفهه رناهلا كهم منمساكنهم) من

اجهةمسااكذناهنمظر' ماليهاعندمىور ممهاوكانأهلمكة رون عليهافى أسفارهم فيبصرونها (وز نعهما
ملشي
اطاطنأ
م) من
لكفروالعاصى(فصدهمع

ن السبيل) السبيل الذىمي وا
بساوكههوالايمان بلئةورسله(وكانوامستبصر إن) عقلاءمتمكنين منالنظر

وتمييز الحق من الباطل ولسكنهممبفعااو(وقارونوفرعونو هامان)أىراأهلكناه (ولاقدجاءهم موسىبالبينات فاستسكير وافالارض

وما كانواسابقين)فاثتين

أدركهمأمىالنةذليفوتو(فكلا خ نذابذنبه) فحبهورزدعاللىعمقنويةبغيرذنب؛ أ(نرهسمملتناعليه

حا
فصبيا)وىاري
حعصاصبفاء
(ومنهممن أغرقنا) يعنقىوموونفرهرحعىونلق(وموأمواط(كأوانخمانذلهننمالهمياظنالمهصم)يلييعحاقةه) هىلمدينوود إفونمناهمبمهنالارض)يعنى قارون
م )188( 2
بغيرذنب (ولكن كانواأتفسهم

2
ل
١

يي

2

(فاصعوافدارهم جاكين) أى باركين علىالركبميتين(وعادوود )أى وأهلكناعاداوممود (وقدتبين

للم)اأهلمكة(من فك كنهم) أىمن منازطمبارو العن(د 1بنطمالشيطانأعماطم)أى عبادتهم

عأقلاءذوى بصائروقيلكانوا
لغيرالئة(فصدهمعن السبيل) أىعن س(بويكلاانقوامستبصربن ى )

متجبين فد ينهم وضلالهم سبو نوأض,عللىاهد
لدىةوهومعل
اىبا
لطل
معن
ىس أنكهامنوا عنبدال نفسهم
مو
مس
(ول
إن(وقا
وف ون وها )|ىم هلك
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ىبالبينات)أى
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ظألرون)بالسكفروالطفيان
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اللهأوالياء)أى لم
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ك بألله

لو
0ن :ا
ل 1ش
١
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2
ل
الواضحات (فاسكبروافى الارضوماكانواسابقين)
أى فاثتينمنعذبادا(فكلاأخذنابذنب فنهممن العنكنوت احدذت يدا
1ملناعايةحاصبا) و

هوقوم لو رطموابالمصباءوهى الخصىالصغار(وأمنه
خمذمتنه السبيحة) ينى ||#س0 .
وعقودومه(خو(مسوئفهممانكمااننبالهلةاليلظاامهرم)ض)بأإطىيعلصناىكقخاروانبواه (وأمنغهمرمقننا) ققد ادجدفسعوك ||ملت للق :ليتنان
(ولكن كانوا ينظافمسوهنم)أىبا
قلواثلمرهاك
تعواغلى

د الذينا0ت0حذوامن دون اللأهولي 2اء) يعنىالاصناميرجون :نصرهاونف3عها( كثل العنسكبوت ا1تخذت
(فثل

ينا)لنفسهاتاوى اليهوان بدا فىغابة|أضءف والوهن لاد ع عنهاحراوه برد دتحسيت ار

01

9عنهاا
:دة
1دتلاي
5اك د
ذل
1شر

مابقالسيوتكف

|١ والاند ود

انلىهماذاثمثشلأرنك الذى يعبدالاصنامبالقياسالى المؤمن الذيىعبدالله | 0 95 |.
لعابدهانفعاولاضراوق لمع
.

٠.

ع6

0

3

95

4

مصبر.

عل

6

 . .عن" || فالدنياوالاحر ةجعن »*

اخب
0نحتهمن دخرفككهاان
0شا جروجص أو
ان؛ضافة2ا ربل بى ي
لام
اذيت
اهن:ت
هبوت
جتعك
سل الكعت
منكلا
أوهن البيوت! ذااستقر نبَهياتبياتاييتالعنسكبوت فسكذلك أضعفالادياناذا استقر يتهاد ينادينا
1
ع ادة الاوثان لامهالا تذروالاتنهم(واثأوهنالبوست الي ت)أثاراالىضعفهفان الراذاهيت

عليه أواسهلامس فلاب لهعينولأ
اثرفقددي ان أوهن البيوتبدتالعنكبوت وقدتبين اند ينهم
أوعن

لان . 00
00
البيوت لبيتمنكبوت)
لايبت اوهن منبتباعن
:

9

الاديان (لوكانوايعامون)أى انهذامثلهم وان أمسدينهمباغهذهالغابةمن الوهن(اناللهبعلمايدعون

5

دموننه منئئ)ه
0ذ|توك
0يدلل
0مثلوز يادةعليهي2ع-نى ان الذىبد
1عونمندونهليسبث0ذئ(وهوالع1زيز ل
الحكيم)معنا كي فو زللعاقل|
ن يتركعبادةاللهالعزبزالحكم القادرعلىكل ثئ و يشتغلبعبادةمن

 1شئأملا(وتلاكلامثال)أى الاشبابنى00

راض

0

0

نه

ا

3

0
بوت فان
الفق(رإلكوانوا

“ | 2 0سدون) اهناسل

لكان ىلكفارسة دمايعةلهاال“العالوت )عه| و|ان أدمنرهم بلغحذده

يتاب جروجص أوينحتهمن صخروكناأاوهن البيوت|ذاستقر يبتهياايبنايتالعنكبو تكذاك أضعفالاديان اذا استقر يتها
ديناديناعبادةالاوثان لوكانوايعامول قالالزجاجفىجاعةتق بدرالآبةمثل الذ
بانذ واءن دون اللهأواأياءلوكا نوياعامورنكثل العتكبو,تَْ

(انالليعز مايدعون) بإلياءب ركى وعادمو بالناءغيراغيرالاعشى والبرجى ومابعنى الذىوهومةءوليعل ومفعولدعون مضمر
أى بدعونه يعنىبعبدونه(إمندونه..ن شيع)منفىمنلملتبيين (وهوالعزيز) الغالبالذىلاسريك له(الحكيم)فى تركالمعاجلةبالعقوبة
وفيه
هيلطمحيثعبدواجاد الاءل!هولاةدرةونركواعبادةالقادرااتقاهرعلى كلثي ائلحسكيمالذىلابفعلكلثئالانحكمة ويدبير

(واولنعلنكساكلباومتثاول)ياضلحاكمثوانلنعمتفوناذاللمذكبرل(نكضرقبهاا)لنب(ويمنايهعاقل(هلااللانالاعاسل)مونك)انسفبههاوءقريش وجهلتهميقولونانرب مجديضرب نل بلذياب
بإسمائهوصفان
هأىل ياعقلصحتهاوحسنهاولايفهمفبادنهاالاهم

فا كانجو قاوبمهالاأن قالوائتنابمذابالنها نكنتمنالصادقين) فماتعدنامننزولالعذاب انكأنتتكشاى وحفص وهو
الموجودف الاماموكل واحد:بهمزنين كوفغيرحف صانم ]كع بهمزة دودة بعدهاياءمكسورة أبوجمروانم نكم جمزة

مقصورة بعدهابا“مكسورةمكى ونافعغيرقالون وسهلو يعقوب غير ز بد (فالر فىانصرق) بائزالالعذاب (علىالقومالمفسدين)

كانوايفسدون الناسبحملهمعلى ماكانواعليهمن المعاصى والفواحش (وماجاءترسلنا براهيمبالبشرى) بالبشارة لابراهيم بالواد
والنافلةيعنى اسحق و يعقوب (قالواانامهاكواأهز,هذهالقر بة) اضافةمهلكومتفدنعر 0

والقر يةسدومالتى

قأيلجفيوهارءن فاضىسدوم وهذهالقر بةتشعر بإنهاقر ببةمن موضعابراهم عليهال_لاءقالوا انها كانت علىمسيرةيوم وليلةمن
موضعابراهيم عليهالسلام(ان

)06 .

أهلها كانواظالين) أى ااظلقداسهرمنهم فىالايامالىالفةوهمعليهمصصرون و ظامهم

قر همونأواع فعا
 0د (انفيا وناأتونف ناديم المنسكرقالكانواحذ فونأهلالارضو سخرون مهمأخرجهالترمذى وقالحديث

معندكلرجلينهم |
ر بىالخصى بين الاصابعقي النم مكانوايجاسون حاله و
وف
هلوذ
حسنغر يسا

أنىهلكو:
لوطا) أ
0

0

قصعةفيواحدى فاذامس مهمعابرسبيلحذدودفايهمأصابهقالأناأولىبهوقيل انه كانياخذمامعهو ينكحه

االلظيلوتهوويلنوجطو (قرالعواا)نأيىن وثيلغرامئهةدراه١م وقيلاانم مههكامنكواانوااامعون بعضهم عضا بفعضاىفى االهم وقيل!اننهمممككااننواوتاضيًتاضارطونق يلحوم |
 10000نغ العلكوتطريف الاصابع |

الللاتكة (نحن أعر)

مرقلوطل سلول
دعن عبد ابح سلاكان

رتك  0فهالتئيح( :

بالحناءوحل الازاروالصفيروا حذ ف والرىبالجلاهدق ولالوطية(فا كانجوابقومه)أى لأنكرعلبهم

انىاستهزاء(سافان
 . 7-0ل« لس يرا  1 0:أونهمنالقبائ(حالاأنلو ع
اننجينهإعقوب و
2

من الغابربن)

معو

|

سجن

نلباسحقو يعقوب 7
لي براهمبابلشرى)يعنم ا

الباقينف العذابثمأخبر القر بةِ)يءنى قوملوطوالقر بةسدوم(انأهلها كانواطاليريقال)ستابرانعماشهااارا ابعر ا|
عن مسمرالملائكةالى لوط أف(ياهانلوطاقالوا) أىقالتالملانكة(نحن أعفعلينهالننجينه وأهل اهلاامسأنهكانت منالغابر 6
بعدمفارقم ابراهم

)أىظنهممنالانسشففاعليهومعناء
منالباقينف العذاب(ولاأنحاءت رسلنالوطامى“هم
أ حاءه1

بقوه(ولاأنجاءترسلنا ماساءه(وضاقبهم ذرعا)أى ندجبزيعرنأمس هم-فز ذلك(وقالوالاتخف) أىمنقومك(ولانحزن) |أ
لوطاى عبهم)سابم
علينا(انامنجوك وأهلاث) أى انامهلكوهم ومنجوك وأهلك (الاامساأن ككانت من الغابربن انامتزلون |
وان صإنا كدت وجود

علىأهلهذ«القر.يقرجؤا)أىغذابإ(من1

يلهوا حسف والحصببالخارة (ما كانوايفسقون

الفعلينمت مره ملأولقدتركنامنها) أىمنقر ياتاوط(آْةييذة)أىعبرةظاهرة(لقوم يعقلون)يعنىأفلابتد برو نالآيات |
الآركأنهها-

 73ف

نلزمانكانه
جزء واحدمو ا
سنا

اللهحتىأدركهاأ,وائلهذهالامةوقيلهى ظهورالماءالاسود على وجهالارض #قولهتعالى (والىمدين)
]|
دنسم رجلوقيلاممالمدرينة
أى وأرسلكالممدين وم ي
فعلىالقولالاؤليكوننالمءنىوأرسلنا الىذربة ٠

ع

ار

مذ برذوىالعقولقال! بن عباس الآبةالببنة أ ثارمنازطم اخر بةَوقيلهى |عارة النأىهلسكوابها أبقاها ١

ألادهوعلى القولالثانى وارسلنا الىأهلمدبن
ثَْ دين و و

(أخاهمشعيبافقالياقوم اعبدوا اسموا
رحو |

لهم  <5ان

اليومالآخر )أى افعلوافعلمنيرجوالدوم الااخروقيلمعناء اشوااليومالاخروخافوه (دلانعثوائى :

بتناولوهم بالفجورسى ء

الارضمفسد .ن فكذ 1نووفاًخن”ثم الر٠جفة ) أى الزازلةوذلك ان ججبيرر لىلاحلكفبجفررتّالارضصر رحد”فة

ار

ري

عما) وضاق بشأنهمء بتدببرأمىهم ذرعهأى طاقتهوقدجعلواضيق الذرع
ذاقربه
بهممدنى وشاىوعلى((وض

(فاصيصوا

و ذراعإعبارةأعن فقدالطافة5قالوارحب الذراع اذا كانمطيقاوالاصل فيه ان الرجلاذاطالتذراعهنالمالاينالهالقسيرالذراع فضرب

يىز
يعل
عنسي
لوهو
ادرة
ذلكمثلافى المجزوالق

(وةالوالاتمولانحزن! نامندوك ) وبالتخفيفمكى وكوفىغير حفس (رأعك)1

الكاف ف محلالجرونص ب!هلك بفهلمحذوف ى وننجى هلك (الاامسأنأك كانتمن الغابرابننامنزلون) «غزلون شاى (علىاهل
35

 القرية (35
عذهالقر بفرجزا) عذابإلمانلسماءما كاتايفون ) متهمرنزوجهم عنطاءةالمورسؤة (وامدركنا | ١
ينة)ما ثارمنازهم اجر بةوقيل الماءالاسود علىوجهالارض (لقوم) تعلق بتركناأو بينة(يمقلونوال دىين )وأرسانالىمدبن

(أخاهمش»يبافقالياقوم اعدوااللهوارجوا اليومالآخر) وافعاوامائرجونبهالثواب فى العاقبةأونافوه (ولانعثوافالارض ّ

وب رجفتبها
للان
قلام
لاهلس
اعلي
)لةالشد بدةأوصيءة جبربل
)قفاهسدباند(فكذ بودفاخذتهم الراجلفزةلز
مغس دانل

(فاتحاهاللهمن النار)حينقذ فوهفيها(انف ذلك)فيافعاوابهوفعلنا(لآياتفوميؤمنون) روى انهلينتفعفاىذلليكوم بإلنار يعنى
لوم ألقابراهم ى!!اناروذلك لذهاب حرها (وقال) ابراهم لقومه انا

نسي

هود يفا ب1نيا)جزة

وحفصمودة ينم مدقوشاى وجادو ع وخافمودة يفك مكو بصرى وعلىمودةينم الشمنى واليرجىالنصسعلى

وبن ذلكسبب
يلىكمذه
فاسع
وأاىين وننو>اصاوالاجماع> علىعبادتهاواانفاق>عليهاكإيتفق الن
اتعدليل
تنتعلوىال
لهي
وج
فضاف أوالخن تموها
تحامهموانيكونمفعولاثانيا كقولهاتخذالههواهوما كافةأىاتخذتم الااولثانم سويدبة بينم نعقلدىبر<ذ الم
بلتهوفالرفوعجهانانيكونخبرالان
نون الألندادايحبونهى ك ا
مد
مودةببن-كمأى مودودة ينم كقولهومن الناسمنبتنخذ
00
وماموصولةوانكون خيرمبتداحذوفأىهى «ودة ينيوالمعنىان الاوئانمودة ينك أئمودودةأوسبب مودةرمن

جعل ينج اسمالاظرفا كقولهشهادة ينم ومن نون مودةواصب يف

العاصانايمدمينها (ويبلعنبضعضاّ)كأىيوم القيامةيقوم

فعلىالظرف (منومالقيامة يكفربعضح ببعض) ترا

بدف#التلاعن )9518( 2

الرؤساءللا تباعاقتاوهأو.حرقوه(فابجاءالنهمن النار )جأعىبلاهناعليه برداوسلاماقيلان ذلك

فيلعنالاتباع القادة(ومأو١2

اليومم

ينتفعأحدبنار(انف ذلك لآياتلقوميؤمنون)يصدقون (وقال)يعن |ىبراهيم لقومهرلا تحدم من
دون سأ وننساودة نعفالحياةالدنيا) أى ثمتنقطعولاتنفع فى الآسرةوةيلمعناهها نكنتوادون على

عبادتهاوتتواصاونعليها |فإدىنيا (ثمنوم القيامة يكفربع ببعضويعن بعضكبعذا)تديراالاوئان
منعابديهاوتشير االقادةمن الاتباعويلعنالانباعالقادة(ومأو 0ذار)يعنى العابدين والمعبودين جيءا
(ومال>م منناصرإن)أىمانعينمنعذابه(ف“امنلهلوط)أى صدقهبرسالتهلمارأى متجزانهوهوأول
من صدقابراهيم وأمافأل التوحيد فانهكان مؤمنالان الانبياءلابتصورفيهم الكفر (دقال) إعنى

ىحران”م
لمن
ة واهى
ومنفكو
كجر
وثامدفاربلفإها
ابراهيم (مانهىاج ادر لى)السىحي

النار) أى مأوى العايد
والمعبودوالتائع والمتبوع

(ومااكم منناصربن)
مة(فا منله) لابراهيم

عليهالسلام (اوط) هو
ابنأ ابراهيموهوأول
مآمن لهحين راألىنار
ن
منحرقه (وقال) ابراهيم

هااجلواشلىأم وهملعوط واعى أنهسارةوهوأوَلمنهابرالىاللتهعالى وترك بلدهوسارالى حيثم هالله (افمهاجر) مكنوق
بالمهاجرةاليه قيلهاجروهوابنجس وسبعين سنة (انههوالعز بز أىالذى لايغلب والذىينعنى من وهىمنسوادالكوفة
لد سر لاق الى حران تمتها الى
أعدافى(السكيم) الذىلايأمىفىالاءايصلحنى هق ا
د 0

دوالتكنات) نالان اللتهعالتلبعت نديباعدباراحيمالامنت-له(و1نينا أجرهف الدنيام)هو

الثناءالحسن فكل أهلالاديان تواونه و نحبونهو يحبون الصلاةعليهوالذر بة الطيبةوالنبوةمن نسله

اهلذهف الندي (اوانهفى الآخرةانااللحين)أى فى زمية!لصامين قال ابن عباس مثلآدم ونوح وله
عزوجل(والوطااذقاللقومهان>لتأتو نالفاحشة)أى الفعلالقبيحة(ماسبق>.بهامن 1دمن العالمين)
أى ايفعلهااحدقبل ثمفسر

ةونمن الرجال
وقض
ار نالرجال)اليعشنىاهنكت

فاسطين وهىمن بربه

الشامومن أمقالوا لكل
نى هحرة ولابراهيم

هدرنان وكان معهى
هردنهلوط وسارةوة_د

(وتقطعون السبيل) وذلكانهمكانوا يأتونالفاحشةعن تيوان المسافربن قتركالناسلمربهم نزوجهاابراهيم (الى
ربى) الىحيث أمرفى

للنا(ءوتأتونف ناد»ماللنكر )أى
عا
اررال
ينس لبإثا
سب ا
لاجل ذلك وقيلمعناه امون

همعن
ثقوم
دسال
حجا
تدىم
شلنا
معوا
واسك
يخا

أمهانى“ بتنأبى طالبعن النىصلىاللهعليهوسل قفوىله

امسر الي(اندهو

العران

) لاه (-خازن)  -الث)أعدائى(الحكيم) الذىلايأمىفى الااهوخير(ووهبنالهاسحق)ولدا(إويعقوب) ولدوادواريذ كر
اسمعيل أشورته (وجعلا ففذرريمهالنبوة) أىفذر ةابراهيم فأنهشحرةالاندياء (والكتاب) والمراديهالحنس يعىالتوراة

والاتجيل والزبور والفرقان  95تينام) أىابرااهيم (أجرم( الثناءاالحسن والصلاةعليهالىآخ رالدهر وحية أهلالملللهأوهو دبقاء
ضيافتهعند قبرموليس ذلك لغيره (فالدنيا) فيهدليلعلىانه تعالىقد يعطىالاجرفىالدني (اوانهفى الآخرةلمنالصالحين) أى منأهل

الجنةعن الحسن (واوطا)أىواذ كرلوطا (اذقالاقومه! تنبكون الفاحشة) الفعلةالبالغةف القبحوهىالاواطة (ماسبة-كهبها
اآ حد اقبلهمليقدمعليهاالوام
منأحدمن العالمين) ست نفةمقررةالفاحدئفه تلاالكفعلة كانقائلاقالم كانتفاحشة فقيلل ن

يذ كرعلى ذ كرقبل قوملوط(أنتنكلتأنون الرجالوتقطعون السبيل) بالقتلو هذامكالاهو قطاعالطر ويققيل

اعتراضهم السابلةبالفاحشة (وتأنونف ناديم)مجلس ولايقالللمجلم نادالامادام فيهأهله(الشكر )أىالمضارطةوالجامعةوالسباب
والفحش فالمزاح والحذف,الحصى ومضغ العلكوالفرقعة والسواك بينالناس

١
ليها

إوان كدبوافقدكذ بأممن قبلكوماعلى الرسولالاالبلاغ المبين) أىوان كذبونفلانضروف يتكذيبك
ضمرو وهامء-اضروا أنفسهم حيث حل نهمالعذاب سيب تسكذبهم
امه
مم ,أ
وبته
كذ

فانالرسل قبلىقد 

وأم الرسوالفقدتمأمىهحيثبل اغلبلاغالبين الذى

ثيكذ بواوعلىالرسوالأن يبلغوما١ .
زالمعهالشك وهواقترانهالبنايهاوتم»زانهأوو ا نكنتمكذبافها يشمفل فىىسائرالان.ياءاسوة ح

ونن
كاة أ
نحتم
صندق وولهاذيهكاذلبآبةوالآياتالتى بعدهاالى قولفها كجاوناب قومه
عيليه

سيلهام
منجاةقولابراهيمالعل

تهصعبليه ويسموشأن
الالننه
لقومهوا راد الامقبإدقوم شيث وادر يس ونوح وغيرهمواأننكون نات وفعت معترضة فىشأنر س.و

قريش بأيولنقصةابراهيم ستورهاآفانالاقعلتتفرلاجضليةلابد طامن اتصالباوقعت معترضةفيه فلاتقولمكة وز يدقاتمخير بلاد
اللهقلتنعروبيانهانبرادقصةابراهيمعل » السلامليسالاارادةللتنفيس عنرسولاللهصلى الشمعليهو| وأنتنكونمسلااله بإنأباء
منمابتالىبتلى بهمن شركقومهوعبادتهم الاوئانفاعترض بقولهوان :كذبواعلىمعنىاذميامعشر قريش ,
حاومكا
تسل
إبراهيم عليهال

هةالان قولهفق د كذبأم منقبا لابدمنتناولهلامة إبراهموه وكاترى اعتراض
اننكذ بواجمدافقدكذبابراهيم قومهنوكدليأم
متتصلمسا نرالآياتبعدهامنتوابعهالكونهاءاطقةبالتوحيد ودلاثلووهدم الشرك ونوهين قواع دهوصغفةقدرةاللهتعالى وسلطانه -

و(وضأووحإتيوربروهاناه) 
وقوه (م

) ليس

()688

لسع ع مصاع لس هسم سم سم علصي

وبلتاءكوفغيرحفص ب(كديى”فاللهاخلق) أىق ردأواذلكوعاموة .

.لا

ع مس ع

سج

1

مع

الآسترة(وان ت ذ
كبوافقدكذب أممن قبلكم) أى مثلقومنوحوعادو ودوغيرهم فاهلكهم الله(وما

علىالرسولالالابلاغامبين)وقولتعالى(أولمبرقويا)لهذ٠الآياتالقىولهخاكانجواب قومهحقل |
0 0
 | 7 00أن تكونمنتامقولابراهيم لقومهوقيل انهاوقختمعترضةف قصة ابراهيموهىىذ كليرمأكة |

ور(دااانوذل(ك عيلىاسكلييلهُفرد)دى"لأنىةاالناقا)اقلأاىوليوخالخقاهقمناطلثقاتتىع (لقمضفة(تريعيده) ]ا
ل
يعىعأ ي
خلداجداهدومسا_احرجلم | وتحبرذهم وم
أى ف الاخر:عند البعث
فلسيروافالارض

َ

هام (ثماللهينشئالنشأةالآخرة) |
النظرفى قولهكيف بدأ | ذ|انظروا كيفبدأالخلق) أىانظروا الىديارهم وث
قبد
خاهم
لكيف

الحانىثماللهينشئ النشاة

أ ثمانالهالذىخلقهمينشتهمنشأةثانيةبعدالو ت,والممنى فكاليتعذرع:ليهاحدائهممبدثا كذلك |

على جلة قولهأو مبروا

لعناءولامن ف ا
السماء) قب م
ايتجرءا غ ا
1
للآرض ف الارض ولااهلالجاقال||د
ىلسماءمتجزوالعنادله

الآشرة عب البدء دون | ل|ايتعذرعلبيهعاندشااؤهملممعويدتاثانيا (اناللةعلىقكدلميئر ) األىبمدناءةوالاعادةإيعذب
الانشاء بهو معطوف م ينشاء)عدلامنه (ويرحممنيشاء)تفضلا(واليهتقلبون)أىتردون (وماآتمكتينفالارض ولاق

كيف يبدىء الله ادق | و|قيلمعنى قولهولافى السماءأىلوكنتم فيه(اومالكمن دونالنةمن ولى)أىنعممنى(ولانصير) أى ||

(ذالنك) أى الاعاد أينصرعمنعذابى (دالذينكفرواباً يتاإلنه)يع بىالقرآن(ولقائه)أىالبعث(أوائكينسوامنرحتى) |

(لقلا)تياتخبدوساننكانسمانن| .و
ورو
لي

0

السلامفقالتعالى (فا كانجواب قومهالاأنقالوا اقتأوءأ وحرقوه) قالذللكبعبعضضوهمقيلقال

كلام ابراهمفتقدبرهو
نناا
أأوحي
قليه
ل

(سيروافالارض فانظروا كيفبدأالحلق) على

:

||

الرؤساء 

7

كثرنهم واختلاف أحواهملنعرفواعبانب فطربةااللمهشاهدةو بدأوأأببدعنى (اثملالننهشيأنشةئالآخرة) أىالبعثوبالمدحي ثكان '
ومأبكوعىمرووهذادايلعلى انهمانشانانواانكنلشوااحءدةامنىهماابتداعوا اختراع وا راجمنالعدمالىالوجوداغيلرآأخنوة .
اانشناشء باعءدمثله و الاولىاست كذلك وال
يقيا
قسأ
انل كيف بدا النهالخلقثمبانلشنوئشأةالآخوةلانالكلا م معهموقعفى الاعادة .

فامافررهم ال
فابداعبانه منالنهاحجعاايلهامببادانلااعءادفةاانشذاءالممثليحجز«الابداءوج نلباأيتجزه الاعادةفكانه قالئمذلك 1

الذى أنشأالنشأةالاولهوالذى يندم النشأةالآخرة فالتنبيه علىهذا المعنىأبرزاسمه وأوقعهمبتداً (اناللعلى فلشئقدبر) قادر

(إيعذبمنيشاء) بالخدلان(و برحممن يشاء)بإطدابةأوبالحرصوالقناعة أوبسوءا ماق وحسنهأو بال
ااعر
لاض
لعهنو بالاقبالعليه

بأمتوابعةالبدع وملازمةالسنة (واليهتقلبون) تردونوترجعون (وم
يم ع
زاأت
نتم) ربكأىلانفوتونهانهر بممنحكمهوقضائه -

(فالارض) الفسيجة (ولافالسماء)التوهى[فسح منهاواًبسطلوكنم فيها(ومالك مندوناللهمن ولى)يتولىأموررّ (ولانصير(:

(وأولئك طمعذ اب ايمفا جكوانابقو .مه) قوم براه
ايملحياندعا
يهم
مالاىن (الاانقالوا اقتاوهأوحرقوه) قالبعضهم لبعضأر

قالهراحدمنهم
+

١

.

ركانالباقونراضين فكانواجيعافى حكالقاثلينفانفقواعلىتحربقه
.

97:--

؟فىء

»>

1

هًّ

«رزعزرء

ثلءء.*.

:

2

44

وببهاىوضلكاطامقال ليصحملواأوزارهم
كلالاذبن واس
نهىثقا
جلهاو

(١وأقالامع أنفالهم)ىأثفالانوغيزالطاالنضىمنواللمؤمنين

كايذب والاباطيل (ولقد
كاملةبومالقيامة ومنأوزارالذينيضلونهمبغيرعم(وليسئلن بوم القيامةجمناكانوايفترون) يختلقونمنالا

أرسلنانو-االىقومه فليثفيهمأسنا

نهالفاوجسين سنةبعثعلىرس أر بعين وليث فىقومهآسعمائة وجسان
امر
خبعا) ك ع

سنةوعاش بعدالطوفان سين وعن وهبانهعاش ألفاواًربعمائةسنةفقاللهم لك الموتناأطولالاندياءع .را كيف وجدت الدنياقال كدار
هاإيإندخات ونرجت وليقلتسعمائةوجسين سنلانلوقيلكلك لازنيتوهاطلاقهذا العدد على أ! كثرهوهذ| التوهم زائل

لاا بالغائد ةوالالنقصةسيقت || بتلىبهنوح
وبملفظ
هنافكانه قيل تسعمائة وسجسان سنة كاملةوافيةالعددالاأن ذلك أخصرو عد
مأوصلالاىلغرضنْ
( )1818/فكانذ اكزالالفت ف و
غليهالسلام من أمتهوما كابدهمن اطلوصالبرةتسليةلنبيناعليهالسلام
ب

يي 252075752

5

 02ءوبىالميز ولاأبالسنة

0

أنفسهمفان
الىكاوهابانقسنهم(وأتقالامع|أنقاطم) أىأوزارمن أضاواوصدواعن سبلالمعأوزار١

]| فلتقدقالأولاوماه مكاملين .ن خظاياهم من2شع وقالههنا ولحما نن أنتقاطمواًتقالامعأثقاظم فكيف
عدي
او اللسسيعناءاتيملاترفمونعنهم خطيق:

سد

سعتروياءالسلاليداون

ثمبالغام لان تكرار لفظا

واحسد كلام واحد
ا

كانعليه.روزن عملبهاالنكومالقيامةمن بعدهمنغران قم دن أوزارمواس

( سملن ١بومالقيامةعسا كانوايفترون) أىسؤالتوببزوتق

 71ا 3

ريع لاندتعالىعابمأعاملهم وافترائب,أ| 0ل

ف-قولهتعاكى(ولقد أرسلنانو-الىقومه فلبث),أىأقام (فيهم) دعوهم الىعبادة اللهوتوحيده 00
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وا

سن

سنةالاخسينعاما) فقالتنمافائدةهذا الاستئناءوهلاقالتسعمائةوخسين سنةقلت فيه فائدئان | سسيل ,وظلامليل أو
(وهمظالون)

احداهماأنالاستثناءيد لعلىالتحقيقوتركهقديظن بهااتقر ,بفهوكقوقوالالقائل عاش فلان مائةسنة ا

فةديتوهمالسائ ل أبنوهل ماثةسنةتقر ببالاتحقيقافان قالمالةسنةالاشهرا أوالاسنةزالذلكالتهوم أا لسرن بجينام)
وفهممنهالتحقيق |افائدةالثانيةهى ابينا أن نوحاصبرعلى أذى قومهصبرا كثيرا وأعلى مايالتعبدد أ أى نوحا (وأصحاب
لقدف لانهأعظم وأنفموه_ذهتسلية للنىصلىالثةليوهسلم السفينة) وارخاي
اىيع
ألفسنةوكان المرادالتكثيرفلذاللكأت
لخدامأن الناساءقدا بتاواقبلهواًن نوحاليفثى قوم لفسناةلاجسينعامايد عوهمفصبرف الدعاءوم وسبعين نفسا نصفهم
هن بك قالابنعباس بعث نح لاربعين
آم
شك وكثرةمنا
يمن من قومهالاقليل ذانت أولىبالصبرلة|ةمد *51

ذ كورونصفهم احم

سنة وبقف قومهيدعوهم|ألفسنة الاجسين عاماوعاش بعد الطووان ستين س_نةحتى كثرالناسفكان أولادنوحسام وحامويافث
ملطوفان)أىفاغرقهم (وهمظاللون) ونساؤهم (وجعلناها) أى
يولهتعالى(فاخنه ا
لىحمرهغيرذلكو ق
جمرهاألفاونجسينعاماوق ف
قال|ننعماس مشركون (فاتجيناهواأكاب السفينة)يعنىمنااغرق(وجعلناها) يعنىالسفينة( آئة)أى

السفيئة أوالحادثة والقصة

جبرة (للعااين) قيلانهابقيتعلى الحودى مدةمديدةوقيل جعلناعقو بهم بالغرقعبرة © قولهتعالى

(آبة)عبرةوعظة (للعاليإن)

(دابراهيم) أى وارسلناابراهم (اذقالاقومهاعبدوا اللةواتقوه)أىاطيعواالتعونافوه(ذلك خيرلم

تخلونيها

(دابراهيم)

انلكنتمتعلمون) أىماهوخيرل> مماهوشمراكمولك > لاتعامو ن (انماتعبدون من دون اللأوئانا سد إغيان بم
متسمونهاآاطة(انالذين تعبدونمن
يو
وعفونَافك) أىتقولون كذباوقيلتص:عونا أصناماايد

ا

1

عنه(اذقال) بدلاشئال
زك
دوناللاملكون رل
قا) أنىليايرقدزرقوون(أفابتغوا) أىفاطلبوا إعنداللهالرزق) فانه لان لحان تملع
القادرعلى
ذلك (واعبدوه) أى وحدوه (واشكرواله) الانهالمنع علي بالرزق(اليهترجعون) اىى

ماقا امليف عل

نوحأىداأرسلناارااهمأوظفرلارسلنايعنىأر.سلناهحينبلمغن السأواالعممبلغاطلمفيهلانيعظ قومهو بأميهمبالوبادة والتقوى

رط امار اهي بمالرمفعععلنىى ومنالمرسلين ابر(اهليقمومهااعلبندةواائقو ,ذلك خبرككم)
وقرأإبراهيمالضى وأوحنيفةر
منالكفر(انكتمنعلمونا)ن كانلكعل اهوخيرلم مماهوششرلم (انماتعبدونمن دون اللهأوثاا) نا

(وتلقون)

وتكذ بون أوتصنعونوقراً أبوحنيفة والسامى رضى اللةعنهماوتخلقون منخاقبمعناىلتكثيرف اق (اف-كا)وقرىًأفكاوهومصدر
نحوكذب ولعب والافك مخف منهكالكذ ب واللعب» نأصلهماواختلاقهم الافك نسميتهمالاوثان]طةومسركاءللة (انالذين تعبدون

منعدون ال لهابملكون لكرز3ا):لايستطيعون ان يرزقو؟شيأمن الزرق(فا0:

كزلقه)فانه هو الرازقوحدهلابرزقغسيره

(واعبدوهواشكروا لهاليهترجعون) فاستعد واللقاثه بعباديهوالشكرلوع!لىأنعمدوبفحالثناءوكسراجميعقوب

يهذراان وقفبعولاىلدبهوابتدى#حسنا حسنالوقفوغلىالتهبرالأوللابدمن 
سلى
تيهفوع
معروةاولاتطعهما افلىشمرك اذااجللاغل
اضمارالقولمعناءوقلة (وانجاهداك ) أسهاالانسان (النشسرك ب مىاليسلكبهعل)أى لاعلل بكاطيتهوالمرادبنناىلعلن افلمعلومكانه .
علمرامنكودن
قال لتشرك فأىلشاييصحانكو ن اهالفلناطعهما)فىذلكفلاطاعةتلوقف مىعصيةامخاتى(اى مسجعك)مسج ه

أثشرك (فانبهكماكنتمتعملون)فاجاز جيزكاحئتكم وف ذ كرالمرجعوالوعيدتحذ برمنمتابعتهءاعلى الشركوحثعلى الثبات
لأس نذرتأمهإنلانا كل ولانشربجتى برندفشكاالى النىصلىاعلللهيه وسلفنزلت
والاستقامة افلدبنروىان سعدبأنبىو ق صا

(  )8الاحقاف (والذينآمنواوجملواالصالحات)هومبتدأرالمبر (اندخاتهمف الصالحين)

فانىى
اوانلتوىا
هلذاقلمابة
صلاح من
فوىجالتلهم
أنلم صفات المؤمنين
اه

:
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 7عله السلا

3

بوه

د بنأبىوقواقصال! إانسدق سمعدابلناك
عفى
سحقاف
زاتهذهالا بةوالفتىىسورةلقمان والا
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وأت فتععربذلك
مه
ألي
وتع
قمالاتهلأذهم|هالذى أحدنت واهنهما ؟وكلالأشسرب جتى ترجعالىما كن
5

َ

.
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أبدالدهرو يقالياقائل أمدثمانها مكثتبوماوليلة:1ا كلو تشرب وإنتظل فاصبحت وقد جهدتم

مكنت كذلاكبوماآآخر ولي|ةخاءهافقال,أماملوكانت .لنكمفاسئةانفنسفنفسرجاتمائركتدينى
ب 7ل ل
«لببالربلرولاولادلدديبه |].
|[ فكر اشنثتوانشثت فلاناككللىىففأامسااأيسيتست ممنهنآهككللتتووششممرربنكدفابثنبفزاتزللاناتلهلههههاذفللآمهاةلابةوواامميبها
نشثتوان
بو'سفعليه السلام توققتى فكلى ا
والاحسان المهماوان لايطيعهما فاىلشرك فذلاك :قولهنعإلى (وان جاهد اك لتشرك فمىالس لك

عنما
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مساما وأخقنىبالسالمين
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بمعل فلاتطعهما) وفالحد يثلاطاعة لوق ف مىعصية انلثمأوعد المصيراليه فقالتعالى (الىمجعم

أاولمصداخللحين وهو فانبشكم)أى فاخبر؟(بماكنتمتعملون) أى بصاطأع املكووسيانهاأى فاجازب>كعليها(والذبنآمنو
الحنة ونزلتفى المنافقين

(وءن الناس من يقول

آبماندانهفاذ ااوذى افلله
5
اىادامسهادىمن
نالناسكمذاب
فتة
ا

الله)أى جزعمنذاكم
جزعمن عذ اباللهتعاى

(ولأن جاءنصر منر بك

دفخىل
مقبل
وعماواالصاح تالندخلنهمف اىلهالحين) أى ىزمسةالصامين وهمالانبياءوالاوالياء و

الصالحين وهواجنةو قولهتعالى (ومن الناسمنيقول آمنابالتهفاذاأوذى) يعنىأصابهبلاءمن الناس
:
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من حاف من عذابه وهوالمنافق اذااوذى
ايدجزع من اذى الناس ولبه_برعليهفاطاع الناسكايطيع الله

ؤفممنين (ليقولن) أىهؤلاء |
مأى
لمنةرلبك)
ونصر
دجاء
افلتهرجععن الدينوكفر (وولأن
المنافقون للمؤمنين

سدواكمين وانمااً كرهناحتىقلناماقلنافاكذبهم |
مىع
نأىاعل
ككم)
وامع
(اناكن

الةتعالى فقال (أوادسالنهباعل ما صدورالعلمين) أاىلمامنانوالنفاق (وليعاالمانساللالماهعلنذدين || ٠

آمنوا)أى

صدقوافئبتواعلى الابانوالاسلام عندالبلاء(وليعامن المنافقين) أبتىرك

ليقولن انا ك:ا
معكم) | ا|لبلاءقيلنزلتهةه«الكآباةنىوانياؤسمنونبالساتهم فأاصذابهم بلاءمن الناس أومصيبة فى
بلتاسواي الزينين 00
أنفسهما7فتتنواوقال أبنع :باس نزلت افلذبنأخرجهمالمسركون م |عهمال بىدروهم الذيننزل1ت فيوم| |.
ت

1.

:ا

1

وغنمهم اعترضوهموقالواانا

كنامعكأىمتابعين فى

دينكثابتينعليه بشبادم
فاعطونا نصيبنا من اللغثم

امه

.٠

0

للاعشبارتمن
اها
الذينتتوفاهم الملانكةظا مىأنفسهم وقيل هذ

70

.٠

أولالسورة الىههنامد نيةوباق |

السورة مكى(وقالالذبنكفروا) يعنىمن أهلمكةقيلقالهأبوسفيان (نلآلذمنوا) أىمنقريش |
(اتبعوا سبيلنا) يدعينىناوملة1باثناونحن الكفلاءبكل تبءةمن اللهتصيبكمفذلكقوله (ولتحمل
اانتباعتجملناخطايا كفا كذييو .التمعزبوقجلوله(وماهمحاملين
خطايا )5أأوزىارةوالمنىسبي نل

ص(دأوورلايلسعااللمليهنباع)لأيىماهىو من خطاياهم منشليكائناهذمبون) قفوطىمخ نطحامليا

م(وُلَسَحمِنَأنقاطم) أىأوزارأعماطهم٠

2
يتك #تتتتتتتنتتككتتدتات داب ادكدتت اتا
تسوس

(يعامن النهالذىآمنواوليعامن المنافقين) حأاىطماظاهرةعند -
صدورالوٌمنين املناخلا ص ثموعدالمؤمنين وأوعدالمنافقين بقوله ول

من امللي
ازكانءعيايهما (نوقكالفلرذوبالاذ بن آمنوااتبعواسبيلنا و تلحملخطايا
لىولهامخمبىااتحبنافعصسديولهمولهأنىتطتربيعوقاتهسسماللنواكوااننوا'.
ووافد
علر
وما هديحمل خطليلهم قعطاتالام على الامسوأرادوا ليجتم5عه)ذ
اأامنا
حمل خطايا ؟والمعنىتعليق لجل بالاتباع لاو
عر خا ساسا وها اقولصناديدقر يشكانوا ييقولونانآن منهم

لانبعثنحن
ولاأت فما كانفذالاكتتحمل عنك الام(وممالهيمحنامن خطاياهم منشيائنهلكاذبون)لاعجقمالواذلاكوقاو.

على خلافهكالكاذبين الذينبعدونالنئوف قل بوهم نيةالخلف (وليحمان أثقاهم) ت
أىقتأسقهارليعنى أوزارهم س بكة

على رأفسيهفر قفر ثتان
رضع
نهشممانيو
اوالعالمفان
(ولفدقتنا) اختيرناوهوموصول<!.سب أوبلايفتنون (الذينمن قبلهم)بال
8

.

ٍ
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مأيدمرفه ذلك عن دينهومنهم منعشط بإمشاط الخديدمايصرفه ذلكعن دنه (فليعامنالله)بالامتحان (الذبنصدقوا) ف الامان
(وليعامن الكاذبين) فيهومعنىعامهتعالىوهوعال بذلك فمالمبزلان بعامهمؤجودا عند وجودهكاعامه قبل وجو ددانهبوجد والمعنى

نلكاذبقال بن عطايءقبينصدقالعبدمنكذ بهىأأوقاتالرناء والبلاءفن شكرفأنا «الرنشاعوصيرف أياامللاء
ولنميزنالسادقمنهمم ا
هومناه 0

حلش

وان

سين

كم

قدزوةم منقظعة ومعنق الاخراب فيهاانهذا ( 0 :0الحسنانا لي

فاتبةهم المشركونفقاتلهم الكفارفنهمءن قتل ومنهممننجافائزل اللههاتين الايتين وقال|بنعبا سأراد

ىنر بيعةوالوليدبن الوليدوار بن باسروغيرهم
أيابش إ
م وع
شمةابن
هةس_ا
ملنذبوا بمك
آش ا
بإنلنا

وفيل فىعاركان يعذب فاللهتعالىوقميلهجم ؛نعبدالله مولى تمروكان أولمن قتلمن المسامين

00
فيان0

لانذلكيقدرانهلاجتحن
لاعانه وه_ذا يظن انه

لابجازى عساويه وقالوا

لوم بدر فقاا
للبصلاىلئهعليهوس ل س د
يالشهداءمهجع وهوأول»ن بدعى الىباباتممن هذ والامة

ىْ الكافر بن ( ساء

| خرعاأنواه واعى أنهفنازل اللههذه الآبةمعزاهمفقالتعالى (ولقدقد :االذبنمنقبلهم) يعثىالانبياء

درن ا موضع

فنهممن شم
مرالماارومهم من قل وا
بتلى
بنواءرامل

بفرعون فكانيسومهم سوءالعذاب (فليعامن

رفم
عل معتى
ساءالمم

الله الذبن صدةقوا) أى فىقوطم (وايعاهنالكاذيين) ونه نالع يمقبلالاختبارومهنى الآنة ع ايع

فليظهر دجن

الاذين

لها ثارأفعال/الحق صفةيظه رفيهاالمايقع سناء
ححككمون

نقد رعلى الانتقام منهم (ساماعكمون 0 5ءال ا
والحساب وقيلمل

0

نكان

والمخصوص

البعث ||م 050

ايم

يعماعملالعبادمن الما وعالعصيفةيثيهأمويعاقهم

0

(منكانيرجوا لفاءاله)

ا

(فان

فالرحاء 0

أىله ثوابه وهذاحكالودلاحك الاستحقاق فانالكر يماذاوءد وق والخواحعر المرضل الإغداء أعلزات)الضروباليؤات
عد ك
والشدةوقديكون فالحرب وق
لونى خالفةالنؤس (اناللهلغنىعن! اعالمين) أىء نأعاهم والعقاب (لآ'ت)لاحاله
وعبادتهم وفيهبشارةوتحخو يف أماالشارةفلانهاذا كانغنياعن الاشياءفاوأعطى جيعماخلقهلعبدمن

و يف فلاناللهاذا كانغنياعن العالمين
خما
لاموأ
اءالت
تلاتعاضعتمرعة ابرجب الرجا

|عاولحعلمرىا)عساعض)ماازةبد
0اس ات رتي) م(أ(
ح تاع
أى لنبطل
اهاحتصيرج
سازة0
يعملون) أبىاحسن أعما م وهوالطاعةوقيل يعطيومأا
الانسان بوالديه حسنا)معناهبراءهماوء

هُُل

(ووصينا

طفاعليهما والمعنىووصيناالانسان بوالديهأن يفل مهماماحسن

22222222 22-------------------3-

2

َ

00

عهو

ححمن |

0 2

:

ل
الزجاج من لأثسره

)نيفسرهعلى طاعة انلهأو
األجهلا تكقولكانكانز بدفى الدارفقدص_دقالوعد د(هنبجااهلدص
بالابتداء وجوابااشرط فلان
الشيتلانيدفع وساوسهأوالكفار(فاايجاهد لنقسه)لانمنفعةذلكترجعاليها (اناللهاغنى عنالعالمين )وعن

0

)أى الشركوالمعادىبالاان والتوبة(وانجز ينهم حسن
"هم
ننهمسيات
والذينآمنواوماواالصاححات انكف ر ع
رجةاعباده(
ىنههى
أم و
الذىكانوايعملون)

أى أحسن جزا اعأعمساطمافى الاسلام(ووصبناالانسان بوالديهحسنا) ل

انكاس وسند وين

لا
لل
سا

وصدت زبدابان يفعل خيرا تقول أعىتهبانيفعلومنهقولهوودىيها ابراهيمبنيهأى وصاهمبكامةالتوحيد وأمسهمبهاوقولك وصبت
زيدابعمروهعناه وصيتهبتعهد رووص

اعأنهونحوذلكوكذ لكمعنى قولهووصينا الانسان بوالديه<ى_ناوصينا «بإنتاء والديه<_ناأو

بإيلاءواديه<سناأى فعلاذا<سنأوماهوفذانه حسنلغرطحسنهكقولهوةولواللناس -سناو يجوزان > عل حسنامن بابقولك زيدا
باضماراضرباذا ربفتت>منتهيصاًباهضبرباضمارأوطما أوافعل.هما لاالتنوصيةمهمادالة عليهومابعدهمطا بلهقكا نهقالقلنا أوطما

:والوعد رسوأهاردالمعادقال(فل)للمشركين (رىأعلمن جاءبإطدى)يعنىنفسوهمالهمنثوابىمعاد(:ومن هوف

ضلالمبين)

ياعلنمىشركين ومايستحقونهمن العذابف معادهم منفى محلنصب بفعلمضمرأى بيعل (وماكنتترجواأنيلق) وى (ال

دراك
اعنى
للام
تكن
الكتاب) القرآن(الارجةمنر بك )هوتمول علىالمعنىأى و آمألقاليك الكتابالارجةمنر بلكأوا
سس

أى

تايص
كينا
نلى
اول
ولكن لرجةمن ر بك ألقاليك الكتاب (فلانكو ننظهيراللكافر بن)نمع
دن
عهمع
آي
يهم(
ادلله) هوعلى اله
واذيضاف اليهأسماء الزمان كقولك
هقت
لدو
نتزأىابع
|با
أىلاعنك هؤلاءعن العملبا كناتالنهأىالقرآن(بمداذائزلت اليك )ال"آ.
حا
حينئذو يومئد (وادعالىر باك
)الى
(ولاتدكونن من المشركان ٠ولاندع معابنهاطها خر) قال!:ن عباس رضىالل
بر
عنهما الخطاب ف الظاهرلائنى صلىاللهعليهو ]-وامرادأهلدينهولان العصمةلاخنع|انهىوالوقعلى اتزلازم لانهلووصل اصار 000

الاهو)صفةلاطهاآنتروفيهمن الفسادمافيه(  8 5ع)(كلثئهالك الاوجهه)أى الااباهفالوجه يعبربهعن الذات وقالمجاهديعنى علالعام
0

سون) جنوك ع
الناء وكسس اجيم يعقوب

والها

الايةنزلت,الخفة ليست بككيةولامدنية وقال!بن عباس يضالرادك الىاموتوقيلالىالقيامةو قيلالى د

الجنة (فلربىأعلمن جاءباطدى) هذاجوابلكفا رمك لةاقالوالننىصلىالتهعليهوسلانكانى ضلال

مبين فقالال تهعاىقل طمورفىأعلمن جاءباطدىيعنى نفسه (وءنهوفضلالمبين) يعنى المشركين |

وومجلاكنت ترجو أ ن يلقاالليككتاب)أىبوح اليك الفرآن |
 <2 7530أ ومعناه هوأعلبالفر يفقيقنوا ل(دعز

القرآن (فلاتكوان طهرا)ماسبنا افر ك)عل | 003
 25ير رت) | (الارختمنر بك)فاعطاك يهونها دعنه«ظاهرتهمعلى ماهمعليه(ولايصدنكعنآياتالله)يعنى|
كرهتعمهعل

مكيةوهى تسعوستونآنة

سم اللاهلرجحنالرحبم)

ا أحسب :النان" أن

دعوه الىدينانانهذ
القرآن (بعداذاًيزلت اليكوادع الىربك )المىعرفته ولوحيده (ولاتكونمن الم ركين) قالابن |

لابظافهرا للنىصلى الثةعليهو.سلوالمرادبهأه_لدينهأى ولانظاهرالكفار ولاتوافقهم
اخط
عباس ال

تركوا أنيقواوا آمناوهم (ولاتدع مع اللهاها آخر)معنادواجب علىالسكل الاأنهخاطبهب مهخصوصالاجل التعظيمفانقلاتلنى|
ي
لإيفتنون) الحسبانقوة

َ
صلى اللدعليهوسل كانمعدومامن أن يد عومعالنهاهآرف افابك5هذاالنهبىقلت|لخطاب معدوالمراة |

التمعتناخءذغيره وكيلاعلى
أحدالنقيضين على الا خر بغيره ولقي

كلش هالك)أى |د
أمورك كلهاولانعتمدعىغيره (لاالهالاهوا

كالظن بحلاف الشكفهو فان (الاوجهه)أى الاهووالوجيعبربهعن الاذات
ايل
ممعاناأر بدبهدوجههلانملكلثيئأر»ديه
لوق

الوقوف ينهماوالر فر|غب|رالئه فهوهالك(لهالحم)أى فص الل(قضواءا.يلنايمهاتقرجعون)أىتردونفى الآخزةفيجز ٠ ل

القطمعلى كد عبن

بعالم واللهأعل عراده

ولايصح تعليقهما معان

اللفرداتولكن عضامين
امل فلوقات حسبتز يدا

وظننثالفرس يكن شياً

حتتقىول حسبت زبدا

عالماوظننتالفرش جوادا

لان قولك زيدعام

ا يد

ع
سستوونآيوفكطولانهانسعمائةوئمانونكلة
وهىمكيةوايانهانسعو
وحروفها أر بعة آلوامفائةوجسةوستون حرفا
لؤسماللاهلرجنالرحيم»

فقولهعزوجل (الأحسبالناس)أى أظن الناا (أنيتكوا) أى بغبراختباروابتلاء(إأن)أى
(واآمناوهم ليافو ن)أىلابيتلونف أمواطمو نأفس_همكلا انختبره ,امبين اللصمنالمنافق
بيإقونل
والصادق من الكاذب قبلنزلتهنهالا فى أناسكانوا»مككةةقد أقروابالاسلام فكتباليهم صاب

قمرتكار بإلاسلامحتى تهاجروانفرجواعامدين الىالمد بن
ابل
النىصلى اللهعليهو سراان لهلايق

والفرس جوادكلام دالعلى
مضمونفاذا أردت! اهيابارعن ذلك المضمونثا,

نااليقين أدخلتعلى شطرى!+لة
إل
 1على وجه الفا

فاتبعهم

فعلالحسبان حتىيتمللشغرضك والكلامالدالعلى المضمون ايلقذتىضيهالحسبان هنانيتركوا أن بقولواآمناوهملايفتنون وذلك

ان نق بدره أحسبوائركهم غبرمفتونين لقوطمآمنافالترك أول مفعوىحب ولقوطمآمناهوا يروأماغ_يرمفتونين فتتمةالتركلا نن

جؤ رالسباع بنشنهه ألائىر انك قبل امجى»بالحسبان تقدراتقنولتركهم غيرمفتونين
هع
تترة
كلعن
رركقو
تتصيي
فىال
النرك الذىهو ععن
لقوطمآمناعلى تقد برهحاصل ومستقرقبل اللام وهو استفهام نو يخ الفتنةالامتتحان بشد اس التكليفمن مفارقةالاوطان وجاهدة

الاعداء وساثرالطاءاتالشاقةوهجر الشهوات وبالفقر والقحظ وأنواع المصائب فالانفس والاموال ومصابر#الكفار عألذىاهى

وكيدهم وروى|نهائزلتف ناسمنأعاب رسولاللهصلىالتهعليهوسل قد جزءوامنأذىالمثسركينأوفعىمار بن.اسروكانيءذ بالل

(فا كانامن فثة)جناعة(نهردنهمن دون الله)بنعونهمنعلاب الله (وماكانمن المتشهر بن)املمنتتقنين من مومى أومن
الممتنهينمن عذ
ناصبال
ملهي
رال
همن غدوه ذاتتصرأمىنعهمنه فامت( :وأصبتح)وصار (الذبنتمناوماكانة) ننزلتهمنالدنيا(ثإلاس)

ظرفلعنوا وميردبهاليوم الذىقبليووملكسكن الوقتالقر,باستعارة (يقولونيس
وىكطأانالللرزق

م ينعشابعمان
دهو بقدر)

مونىفطإة عن كان عندالبصر.نين قالسدبوبه وىكلةتنبهعلى الحظاوتند ميستعماهاالنادم بإاظهارندامتهيعنى ان القوم قدتذنهواعلى

ختطئههنميفهىم

وقوطمياليتلنامثلماأوتىقارونوتندموا (لولاأنمن التهعلينا) بصرفماكناتةمناهإلامس( لخدف بنا)وبفاحتين

حفص و يعقوبوسهل وفينهضميرالتهتعالى ' وى كأنهلايفلع الكافرون)
اىق
نمال
عنتم
امفاخ
ليه
اخذ
خذيهم فالخذتهم الىاوساط ثمقالرض

)511

أىتندموا تمقالواكانه لابفلح

ك بتضرء وانلى
لفى
ذابه
وأصح

يللكنفت
منومسىى لافىذ
موسى وينائد«قاروناللهوالرحمحتىقيلاننهاشدهأربعينمىةوقةل سوبعي
يضباهأمرض خديهمفاطبقت عليهمالافراضوجى اللهالىموأسىغملاظقلبك ي-تغيت بك
لةغ
الشد
قيه
ال

الكافرون (ثلك الدار

الآشرة) ناك تعظيملها

ونفخيملشأتهايعنى تلك

التىوسمعت بذكرهاو بلغك
ض
زل
اااج
لاثارل
اعضال
“ارونسنغينمىة فزتغك»أماوعرفىوجولاالىستغاثى من5لاغّه وف
عفهلاوهفاله)(خبر
ار ضكلبومقامةرجل لايباغقرازهاالى وص
لف
اافحل
قالقتادة خدف بهالازض فهو بصج
كبطوععدالاحاد
ملك والدارنعتها (.لانيبن

بلدىقاتروبندازء وكنوز:وأهواله
سوتسىع
يعام
ابلوقميامة وأصبعح بنواسرائيل يقولونفماينهمانملناد

“فدغااائة موس حتىخسف بدا زهوكنوزهوأموالهالارض فذاك قولهتءالى(ذا كلاهنمن قئة)أى جاغة
(إينصمرونهمندون الله)أى عنعونهمن اللة(وماكانمنالمنتدر بن)من الممتنعين مانل بهمن الى

زدأصح اجلذين تمنوامكانه بالامس )صأاىرأولئك الذتيمننوامار زقهاللهمن الاموالوالزينةيندمونغلى

ذلك ا(ليعنقىولون ويكأنالنه)12تعلوقبلألمتروقيلهىكلة تقربرمعنانهاامائرى صوناعاحلسلهانه
أوالمعنىان القومندموافقالوامتندمين
قبل وربك معنىو يلكاعلأناللوهروى انوى مفصولةم نك ن

ىوعكنأناهاأظن و أق ردان الله(بسط الرزق ل يشاء منعيادهو يقدر)قالابن
على ماسلفمنهمو م
عباس أى بوشعلمنيشاءويضيقعلىمنيشاء(اؤلاًنمن اللعهلينا)أىبالامان (الخسف جار كانه

لابفلحالكافرون) وهقولهعزوجل (رتلاكلالآدخارة نجعلهاللذينلابريدون علوافىالازض) أى
ااسو
تىهالن
وةعل
استكاراءن الاءان وعقايولاواسّط.ل

!لبون الشرف والعزعندذى سلطان
نأموموق

لابر دون

عدوا فى

الارض) ل:غيا اجببنير
وظاما الضحاك أوكبرا
)1لافسادا) عملاالعاصى

أوقتل النفس' أودعاءالى

عبادةغيرالنّهلويمعاق
الموعد بترك العلووالفساد

ولكن بترك ارادتهما

وميلاللوباليهما كاقال

مأقهلدرة (ولافسادا)قيلالذين «دعون الىغيرعبادة ورلاكئنا ى الذبنظاموا
ضع من الاوللاةو
اهل
تاتوفىأ
لهانز
أ
اى ن
وعن عل

(اقبةالع لالمفتقبينة)اأىلحمودةلن
اللتهعالىوقي لخذأموالالئاس بغير-قوقيلالعمل,المعاصىوالع
انقعقاباللةباداأواصص هواجتناب نواهيهوقيلعاقبةالمنةينالجنة(منجاءبالمسنةفلوخيرمنهاومن جاء
بالسببئة فلاجزى الذنعملواالسيا تالاماكانوايعملون) تقدم تفسيّره ع قولهتعالى (انالذىفرض
أليك القروآقنيلمعناءاً وبجعليك العملبالرقآن (لرادك الىمعاد) قالبن
ننز)ألىع
عليك الفرآ
+خارىعنه قالالقتيىمعادالربجللدهلانه .ندرف فيعودباللدهىوذلك الاننى
عباسالىمكةأ سر اب

صلىاتهعليهوس لماخرج من الغارمهابرالاىلمدينةسارءلى غفيرالطر ب مقخافةالطابفامامنرجع
الىالطريق ونزل!مكجةخفوةباينلمد .ين ةوعرفالطر يقالمىكةفاشتاق اليهافاناهجيريل عليهالسلام
نذى رض عليك القراناراد الى معادوهذه
عناانلنهى .تقولاال
تلفا
وقالله أنشتاق الىبلدكقالنمقما

قبعالاللورعيكدونوءن

على رأذنىلةعنهان الرجل

ليمجبه أن يكون شسراك
تعلهأجودمن شرااك نعل

وعن
صاححبتهفيهداخل
الفضيلانه قرأها ثمقال
ذهبت الاماق ههناوعن

رعبمنعبدالعز يزانةكان
برددهاحتى قيض وقال

بعضهم حقيقة التنفيرءن متابعةفرعو ن وقارون متشبثابقولهان فرعونعلاف الارض ولاتبغ الفساد فىالارض (والعاقبة) ا حلمودة

جعنزاهون فوضع الذبنعملوا
لاتا) م
فسيئ
(للتقين من جاءبالح_.نة فلهخيرمنها) ماسفلل (اومنجاءبالسيئة فلاجزى الذبنعملواال
السيا "تموضع|اضميرلان ف اىسنادعمل السيئةاليهممكررافضل يجين بحاطموز يادةنبغيض لاسيئةالىقلوب السامعين (الاما كانوا
ىسيئةالاعثلهاو بجزىحسانة بعش رأمثاطا و بسبعمائة (انالذى
يعملون) الامثلما كانواإيعملونومن فضلهالعظم أن لاخرال
فرضعليك القرآن) أوجبعليك تلاونه وتبليغهوالعمليمافيه (ارادك) بعدالوت(الىمعاد)أى معادو الىمعادلس لغيرك نمالسر

يلوكم معادالهدشانومى ا جدعاللهغاعلدبة رسوالتهوفهرهلاهلها
لى ذ
انتف
فلذانكرهأوالمراديمكة والمرادردهاليهاوم الفتسم لامها كا
لظهورعز الاسلاموأهلووذل الششركوحزوناهلسورةمكية ولكن هذهالآبةنزلت باجخفة لاعكةولابالمدينة:حإن اشتاقالىولدءومولدآبائه

1553
1
لإذ كرفصةقارون):
فالأهلال إعلاخباروا_بركان فارونأعلنىاسرائيل بعدموسى وهرون وأقراًهمللتوراة بأجله أم
و غنيم وكان حسى الصوت فبنى وطنىوكاناولطغيانهوعصيا نهان اللتهعالىأوحى الىموسى أنيام |

قومهأن يعلقوافىأرديتخهميوطاار بعة ىكلطرفخيط أخضركلنوالسماءيذ كرونىاذباهناظروا الى|
السماءو يعلمون انىمخزلمنها كلاى فقالموسىيارب أفلاتاًميهم أنحعاواًرديتهمكلها خضرافانبى]
اسرائيل تستصغ رهذهالخبوط فباهليهارموسى انالصغريق أهرئ لبس بصغير فاذاليطيعوىقى٠ ].

فام الكبييررفدعاهمم سوى فقالانالنهيا ميمأنتعلقواف رديت خيوطا
الامىالصغيرل ؛طيعوقال

خضراكلون السماءلدى نذ كرواربكاذا رأبموها ففعلبنواسرائيل ماأمرهم بهموسى واستكبر
قارون فليطعهوقالامافعلهذا الارباب بعبيدهم ل يميزواعن غيرهم فكان هذابدععصيانهو بغيه

فامافطع موسى بنىاسرائيل ارلجعلت الحبورةطرونوهىرآسةالذيج فبكناوناسرائيليانون |
بقربانهم الىهرون فيضعهاعلى المذبجفتنزل نار عمن السماءفتا كلهفوجد قارون منذلك فىنفسهفاتى الى]

موسى فققاللهياموسى اللكرسنالة وطرون الحبور :نولت ف شمن ذلوكأأقالورةلاصيرالدعىهنا
فقا لأأمنااماجعاتهاطرون بلاللة جعلهاله فةاللهقارون وانةلاأصد فك حتىرا إنانه خعمونى
اسبتغا بك ميارا م

اوسعزتفرحنى
تلرجوهف
مر ةلرجت» فقال بعض
جلك
أما
ىَْاسرائيل ان
ليرث مالهفدعالله حى
خسف بداره وكنوزة

روساء اباك ثيلفقالهاتواعصيكم خزمهاواألقاحىاقبته لويذ فهازلاعرسونسة .٠
أصصوافاصصت عماه رون قداهتزط اورقا خضروكانتمن شحراللوز فقال موسىياقارؤنترىهذا

نع من ال_حرواعتزل قارونمومىباتباعه وجعل وسىبد رابه |
تذ!صعب
اماه
مال
4ن و
ففقاالرو
للقرابةب انلهىما وهويؤٌذيهكل وقتولايز بدالاعتوا وراومعاداةلومجتىبىداراوجعل لما
اأذهبوضرب على جدرا نهاصفائح الذهبوكان!م05من نى اسرائيل يعدو ناليهو بروحون فم

السلعام ويد نونهو يضاحكونهاقبانلعباس فامانزلت الزكاةعلى موسىأناه قارون فصاحهعلىكلالت
كائرالاشياهمرجع الىيق |ه
دينارعنهادٍيناروعلى كلألفدرهمع نهادرهموكلألسشاتةعنهاشاةوكذل س

بلكسيه قودي كموامرافبلعم

خ
ناىسرا نل وقالطمانمو.مىقد مص بكلي|8

فاطعتموه وهوير بديأخذأموالم فقالوا أنت كبيرنافرنا>:اشةت قالآمسم تأحجنيؤافلانةا بى )
وتجعاواعلي ط.اجعلاعلىأنتقفذف موسى بنفسها فاذافعاتذلكخر جعليه بنواسرائيل فرفضوه.
فدعوهاؤعل طاقاروناً لفديناروا ألفدره ,وقبلطستامن ذهب وقيل قالطاقارون1نزلك 4
الى علىأن تقذ فىموسى بنفسك غد! اذا جضير بذواسمراثيلفاماكانمنالغد ججعقارون نى اسرايئلثمأ

مى مرج نه[
سم وتنهاهمخرج الوم موسىوه ف
أتىموسى فقالانبى اسرائيل ينتظرون سروجك تأم ه

الارضف فققاامفليهيمابنى اسرائيلمن سرق قطعناددهومن افترىجلدناهثمانين ومنزنى وتللسةامىأة

لد ناه مائةجلدة مونرق ولهاضأةرجناءال أنعوت قالارون وان  531نتقالوا نكن تآنافال

 0نى اسرائيل بزعنونانك فربتفلانةالبنى قالادعوهافاماجاءتقالماموسى بالق فاق البار
بانسىرائيل وأئزلالتوراةالاصدقت فتداركهااننهبالتوفيق فقااتف نفسها حدثنو بةأفضلم نأن
كر قارون جعللى جعلاعلى أن أقذ فك بنفسى :فرمومىساجدا ب .
ويقول اله ام نكنت رسولك فاغضب فىفاوح الناهليهانى,ميت الارض أن تطيعك فرهاباشئت فق ْال

موسىيابنى اسرائيلان اللبهعثنىالقىارونكابعثنى الىفرعون فكانمعهفليئبت مكانةوم نكانمعى
1
والارججلانثمةالسوسىئيأرض خذبهمفاخذتهمإقدامهموقبكانع
عزلوافمق معقار ن
 :فليعتزلفا ة
شربرهوفرش هفاخ ذيهالارض حتىغيت سربره ثمقاليأأرض

ىلركبقا أرض
ختهمال ا
خ ديهمفاذ

خلههم ,
7
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نبلدمنالقورنمنهوأ أشدمنهفوٌة) هواثبات
(أولريعم)قارون (أن انفد أهلكم ق

لغامهأن النهقدهلك املنقرونقبإدمن هو

هذاحتىلايغتربكثرمةالهوقونهأونىلعامبهذلكلانهلى
أقوىمنهوأغنى لانهقدقرهف التوراة كأنه قيلأولي -ع لف جلةماعنده منالعلٍ
زندىقبل غندمنثلةلكالعاملذيادعاومر ى نفس بهه ستوجب ةلتكلنسمتولبعرحذاالع(الذافعحتى!ق به نفسه
قالاول م ع
مصارع اطالكين (واًكثرجها) للالأواًكثرجاعة وعددا( ولام عن ذ نو مه اممجرمون) لعامهنعالىبه بمل,بدخاو النارلغبر

حسابا! و يعترفون ها بغبرسوًاالأو يعرفون شماهم فلايسئلونأولايسئلونلتعلممنجهتومب:ل يسكاون سؤالبو بيخ أولايسئلعن

ذنوبالماضين امجرمون منهذهالامة (نفرجعلى قومهفز ينته) فى!اجرةوالصفرةوقيل حرج بومالسبتعلى بغلةشهباءعليها
مالديباج الاجروءنعينه ثلهاثةغلاموعنيساره

الارجوان وعلماسرج منذهب ومعهأر بغة لافعلىز

1

ا
ثلثمائةجاربةبيض علمهن الى والديباج وفز يذتهحالمن فاعل خرج

ينا(قالالذينيريدونالحيوةةالدنيا) قيلكانوامس_امين

وانماتمنواعلى سبيل الرغبةفىالساركعاد:ةالبشروقيلكانوا كفا الإليتلناسمل ماوقفاىرون) قالوغبطة والغابط هوالذى يعنىمثل
ذعمةصاحبهمن غيرأنتزولعنهكهذهالآبةوالحاسدهوالذى يمنىأنتسكون نعمةصاحبهله )١  ( 1دونهوه وكقولهتعالى ولاتمنوا

ضللكى بهذ الالعلي كافقانى بغيرهوقيل هوعلالكجياءوكان موسىيعامه
فالذ
فىأهل
اللعندى فر ف

مافضل الثةبه بعتغلى
بعض وقيل أره

ف بوشعننونثلتذلاكلمروعكا ب
لنببوقث عل قاروشنه نفدعهماقارونس أ
نضاعفامهما سكن اشعله وساغل

 ٠اليعامه فكانيصئعمالنرصاص فض ومنالنحاس ذهباوكان ذلكسب بكثرة أموالةوقيلكانعامه تضرااغيطة قاللا الاكما

ْ جس
نااللتقروصهنرمفنالهوتأجشادرمانهتقوواةلزراماتأنواع كسب قالتمعوزجل (ؤلرايمللأتنهقد هلك“ | 5يضرالعضاه الخبطا(انه 
ا كُبلهمن
وأ أ كترجعا)أى الاموال( ولاس لعن ذنو بهم امجرمون)قيلمعناه

لذوحظ عظم )الحظ الجد

ْ انان تعالىاذا أرادعقاب الجرمين فلاحاجةبه لى -واهملاندعالم حاطم وقيللاسثاونسؤالاستعلام

و<والبختوالدولة(وقال

نعرفونوبسجاضم قولهعءزوجل
|| واماسئاونسؤالن  .2:ونشريعوقيللاتسألاللانكاعنىلا ي
ا (لذرجءلىقومهدفز يله) قيل حرج ووقومه وهم سيعون!الفاعايهم اليا الجروااصفروالمعصفرات

الذبنأوتوا العر)بالثواب

[| وفيلر ج علىبراذين بض عليهاسرو ج الارجوان وقيلخر ج علىبغلةشهباءعلبهاسر ج من ذهب

والعقاب وفتاءالد نياويقاء

العفىاغباطىقارون(د يدم)

 ١وعليهالارجوان ومعهآر بعة؟لاففارس وعايومودعولاىءهم الاروجمواعنهثاهاثةجار نة بيضاءعليون
ظ الىوالثيابالجروهن علىالبغالالشهب (قالالذبنبر بدونالخيوةالدني ياا ياليتانامئلماوق قا5ر
ثماستعمل فالزجروالردع
 ْ٠انهلذوحظ عظيم) أىمن المال (وقالالذنيأونواالعم)أى اوعدالئفةىالآخةروقالبن عباسيعنى
والبعثذ عل ترك مالا
الاحبارمناسبرناىئي للابن تمذواممثالأوق قارنو(و يلحثواباللأهى ماعنداللام انلثوابوالخير

أصل و يلاك الدعاءباطلاك

( 0خيرلنمن) أى صدق بتوحيدالل(هوعملصا ا) أى ذلك خيركاأوت قارون فالدنيا (ولايلقاها

برخى وفى التسان فى

لىهذها لكامةوهى قولهو يلك ثواابب
]|الاااصابرو ن)أىلايورفىالاعمبال!اصامة الاالصابرولناويقؤيت
فعلتحذو ف أى ألزمكالنه

||النةخيرالاالصابرو طنااىععةلاىللهوءن زينةالدنيا قولهتمالى(نفسغنابهو بدارهالارض)

((- 10غازن) -نلك )

ويلك (نوابائلنهخيرلن

آمنوعملصاخاولاياقاها)أى لايلة٠نهذهالكلمةوههى ثواباللهخير(الاالصابرون)

علىالطاعاتوعن الشهواتوز إنةال ن
دياوعلىماقسم النمهن القليلعن الكثير (-كسفنابهو بدارهالارض) كانقازون يؤّذىموسى
عليهالس
لام
كل
وقت وه إ
وبدار بهللقرابة التىبدنهماحتى زات الركاةفصالمهعن كلألفدينارعلى د يناروعنكلألفدرهم علىدرهم

الوادت

لاننسهمم ب
عى امثرائيلؤقالان موسا بدأنبأخذ أموالك فقالو١أانتكييرنافراشئت قالدرطل فلانة

اليى حتى ترميهبنفسهافترفضه بنواسرا ثيلؤعل طااً افد إشاراا

 0يكنا

بوم فى جادناءوينرقوغوفيز
ا

منذهب أوحكمهمافاما كاننومع دقام موسى فقاليابنى

وات

نتقالوان

لمن اانا بنفسىخرمومىساجدابيى ليرباذكن س
تواكةاغشبلى اا أنمالارضيها

وأصابه
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من ألوهيةغيراّ والشفاعةلم(انقارون)لاينصرف للمجمةوالتعريفولوكان -

عنهم) وغابعنهمغيبة الشيائلضاامما كانوابفترون)

ب
وبن
قاوى
عبنل
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نسى؛ن«صهر بنق
ولو
رعم
ان
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ويلي
هرائ
ى) كافناس
سوم
وق
مزمن
فاعولامنفرنتالشئلانصرف ( كا

وموسى بنترمانبنفاهثوكانيسمى المنورهسن صورنهوكنا أقرأبنىاسرائل اتوراةولك:هناف قكانافق السامرى (فبتىعليهم) 
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مفتحبالكسر وهومايفتحبه
فالباء للتعدية يقال ناءنه

االليدع(صبة) لتثقلالعصبة .
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لواتلاص
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الجلاذا أثقإيحتى أماله عنهمم كاانرايفترون) أىبختلقون فالدنيامن الكذب علىاللهف قولهءزوجل (انقارونكانمن
والعصية الجاعةالكثيرة
وكانت تحمل مفانيح

خؤائنه ستون بغلالكل

توا بنتاح بويلزايد

قوم موسى)قبلكان|بنم م وسى لانهقارونبنإدهربنقاهثبن لاوىبن«عقوب وموسىبنمرانبن
قاهث وقيلكانعم موسى ولميكنفىبنىاسرايل,ر
فأمنهاتوراةولكنه ناقفكانافق السامرى (فبغى

علعباهمم)قليلاكلانفرعون علىبنىاسرائيل فظامهمو بنىاهم وقيلبثىعليومبكثرةمالهوقيلزادق
طولثيابهشبرا

لاق)عن ابنتمرانرسولاننصبىالنفعليهوسلٍقاللاينرظالنهيومالقيامةالىمن جرئيابه

5

خيلاء رجاهفاىاصتحيصين وقيلبنعىليهمبالكبروالعاو(وآنبناممنالكنوزماانمفاتحه) مجفعتح

وهوالذى يفتحبهالبابوقيل مفاتحهيعنى زائنه (لتنوءبالعصبةأولىالقوة) معناهلتثقلهم وميلبهم

الشدة(اذقالهقومه)أى
المؤمنون وقيل القائل

اذاجلوها لثقلهاقيلالعصيةمابينالعثمرةالىالج ةءشسروقال| بنعباسمابين الثلاثةالى العشرةوقيل ||

نعباس كانحمل مفاتيحهأر بعونرجلا قوىمابكونمن |])
الالار بعين وققيالال
لاىل!سببعين
الرجالوقيل

5.4

كان قارونأ اذهبعملمعهمةاتبحكنوزهوكانتمن حديدفاما كثرت وثقلت عايء

موسىعليهالسلام ومحل جعلهامن خفشثتقبلت علهام جناود البقركلمفتاحعرلاىلقادصبع ومكاعنتهمامذاركب على ||

اذنصب بتنوء(لانفر ح) أربعينبغلا(اذقاا لفقي ملتعرح) لأاسبطروة نأثشرولاتمرح (انالنهلايحبالفرحين) أى |
نطاههمل ق
امه  1الكعو4ه الأشر ابلنبطر ينالذينلايش كرونالتةعلى ما
اياليفر حبالدنياالامن رضىبهاوأطمأن ||
اأع
ولاتفرحوايما آنا كولا
اليهافامامن بيعلانهسيفارقنايلادعن قريبل يفرح ولقدأ حسن من قال
ينشيرحاباالدلامن رضى
أشدالغعندىف سرور * تين عنه صاحبه اتتقالا
:
بهاواطمأن وأمامنقلبه (وابتغفها آناك النهالدارالآخرة) أىاطلبفيا عطاك التهمن الاموالالجنة وهوأنتقو مشكرات |
الآىخرةو بعلانهيتركها
فهاأنععليكوتنفقهفى رضاالته (ولاننس نصيبك منالدنيا) أىلانترك أانتلعدملنفياللا "خرةحتى
عنقريبفيلافرح بها تنجومن العذاب لانحقيقةنصيبالانسانمنالدنيا فأ ين
يعهملاللا .خرة بالصدقةوصاةالرحم وقيل
حين)
رحب
فلا
للله
(اان!

فما اناك اللّه)من الغنى

والثروة (الدار الآخرة)

لاننس نك وقونك وشبابكوغناكأبهنتاطاللبآخرة معنعمروبنميمون اةلاو
ادىلقرالسول
التعلىعليهوس للرجلوهويعظهاغتنمحساقبلخسشبابكقبلهرمك وصحتكقبلسقمك | |.

وغناك قفبقلرك وذراغك قبلشغلك وحياتك قبل موتك هذاحدثم سل وجمرو بنميمون:| /
يقالن صل التهعليهوسل (وأحسنك  حسناسهكنيك) أىحسن بطاعةالنه #أحسن ابلنيكعمته | |.
وق
حيل
سان الىالناس (إولاتبغو)لأاىتطاب (الفسادقالارض )وكلمنعنص
اىال
للهففقد
سطال
ابد || ١

وتصل الرحم ونصرف !لى

١

أبواباحير (ولاتنس
نصيبكمنالنديا)وه ون:أذماك
يفيصكلوحك وقيل»عناهواطاب بدنياك آ رتك فانذلاك

0

لندى)أى علىفضل وخ.يرعلمه |
فىالارض (ان انهلاحب المفسدينقال)بعنىقا7رن(امااوتيتهعلى ع ع

الله

حظ ومننها (و حسن )الىعبادالت( أ5حسن لعوايا/إوا سينب ك وط
ااع
لتتاك ل
نما
القمما حسناليكبالإنعام(ولاتبغ .
الفساد الارض) مالظوالبنى (اناللهلاحبالمفسد ينقالاعا وتيته) أىالمال(علىعلعندى) أىعلى استحقاق لافىمنالعل ١

اذىفلتبهالناسوهوعلالتوراةأوعل الكهياءوكان يخ
أذالرصاصوالنحاس فبيجعلهماذهباأوالء بوجوالمكاسبم ن التجارة "
فلوالسعيد منصرف بصرعن أفعالهو قوالهوفتحلسديل رق بةمةاننة3 3
والزراعة وعندى صفةلعقلالسول مانظرحد الىنفسهفا

عليه جيعالافعالوالافوالواك

ق من ز ينف عينهاقعالهوأاقوالهوأحوالهرلاقتلهسبيلر و بدمنةالله فافتخر مهاوادعاهالتفسه

فشؤممبهلكهبوما كاخسف بقارونلماادّعى لنفسهفضلا
3
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يلق مايشاء) وفيهدلالةخا الافمالو بوة على (ومختار) أىور بك حا مايشاءور بك حتارمايشاء (ماكانطماخخيرة) أى

ادلخعلاطف ىماكانطماير دلانه بياناقولهو حختاراذالمعنى االنخيرة لل وهو
ليسطمان تارواعلى اللهشيأماوالهالخيرةعليم_م وي
أعلبوجوهالحكمةى أفعالهفيس لاح من خلقهأن يختارعا.هومن وضعل

معنىو خةاراأذىطم فيهاير فق دأبعدبل مالنئى

اختيار الاق تقربزلاختيارا+ق ومنقالومعناهو تارلاعيادماهوخيرظم وا صلفهومائل الىالاعنزالواالحيرةمن النخير إستعمل

لدرتوخهيورو بمعنى المنخيرك قوطخميردةاللهمن خلقه (سبحانالة وتعالى عمايشركون) أىاللهبرىءءن اششرا كيم
امص
بعنى ال
كنكن) نصمر (صدورهم) منعداوةرسولاننةصلىاللةعليهوسل وحده
با
حند أعنليكيوهاختيار (ور م
اهع
لنز
نوم
ود

(ومايعانون) مخنمتطايعنرهمفعيهلوقيوطمههغلايرهفى النبوة(وهواهتم) .وهوالمستأئربإلاليةالخصبها (لاالهالاهو)تقربر

لذلاك كقولكالقبإةالكعبة لاقبلةالاهى (لهالجدفىالاولى)الدنيا (والآ6

هوقوط.الجدانهالذىأذهب
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أخبروف (ىان عام لمكالا رسرمد|)أى دا الالحدبومالقيامة) لامهارفيه (إمنالمغيراتمي ني 00 00
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ف|راد وزامجم مزريددةو وووازنحهند

(لسكنواقيه)أعفالدل|فسل ولاقلباوة

اء
ضنييك
متهفيهمالإوبو مبناديهمفيقولانشركاق المدغنيراللب ي
(ولتبتغوامنقضله)أى بالنهار(واملمننسكرون)أى ن ال

الذبن»كنانزمون) كررذلكالنداءللمشران

وياملنو بيخ (دنزعنا) ع لاخ حرناوقئل أفلانمعون) 'واليق

االمنكذاب(ةاإرنسنلكهل.ا(مهتاشتهويادباره)ا بنني)رأىس خوجلتيكبشاهندعمل شهإمرنكنهاه(فعسااوملاتأرنباهدرقونلصل)هلأمى ا(فلقتنواح)يدألكلا(لواضمل | أ|1خبر(وذقلمأنريتقهراعجنمللى
اعلللهيكم النهارسرمدا! الىيوم القيامة من الهغير الهيأنيكبلي تأسكفنولنافتيبصرون ) ولهيبقلنهارتتصرفون كفايقهال
بليلتسكنون فيهبلذ كرالضياءوهوضوءال .مسلانالمنافع التىتعلقبه»ة-كائرة ليسالنصرف فالمعاش وحدموالظلام ليسبلك

سمع درك مالابدركه البضرمن اذكرمنافعهووصففوائذهوقرنبالليل أفلاتبصرون
المزلة ومن ثمقرنباضياءا فلاف_.معون اللان
لان غيرك دبصر منمنفعةالظلام ماتبصره أنتمن السكون ونحوه (ومنرجت جعل لك الليلوالماراتسكنوافيه ولتبتغوامن فضله)
لئرعل> تشكرون)الولقهعالىلنعاملهزجاج جوزآن
والن
(لف و
لأتىسكنوا للبل ولتبتغوامن فاضللنلهلافرفيكون من ,با
يكونمعناه اتسكنوافيهماولتبتغوا من افلضللةفي_ماو يكونالعنى جع_ل > الزمانليلاونهارالتسكنوافي ولتبتغوامن فذ_إدفيه

كررالتوبيخلانخاذالشركاءلذ نأنلايئأجلبلغضباللهمن الاشراك
(و.وم :نادج-م قةيول أبنشركاف الذبنكنتم تزع.ون)
بهكالاثيئ أدخل فىص ضانهمن توحيده (وتزعنا)وأخرجنالإمنكل أمةشهيد ا)يعنىنابليهاملنابنياءللام شهداءعلء.ميشهدونيا

حيه (وضل
تذاوناق
لينئ
اا)ح
)ءامو
لف
ه(
للرس
لافةا
كانواعليه (فقلنا) للام (هانوابرهانتم)فها كنتمعليهمن الشركومخ

(أفلائعتهلون) ان الباقخ_يرمن الغائىوخيرابوعمروبالييناءوااتاءوالباقون بالتاءلاغيروعن ابنعباس رضىاللهعنهماان اللهنعالى
للهائلاثة أصنافاللمؤّمن والمنافقوالكافرالمؤمن يتزودبالمنافقيتز بنوالكافر يمتعقثررمهذهالآيةبقوله (أفن
خاق اد نياوجع ه
وعد ثاهو.عد احسنا)أى الجنةفلاشئأ سنممهالامهاداعةوااذاميتالجدةبان (فهولاقيه)أىراائبهومدركةو مصببه(كنمعنا
متاعالحياةلد نيائمهو بومالقيامةمن ا حضرين) منالذينحذروا النارونحوهفكد بوهفانهم نحذ.روننزلتفىرسولالنهصل

البله ا١

اوت بينمتاع الحياةالدنيا
الىلانتهافاذ
رلاو
كاءا
عليهوسل وأفىجهلاعنهاللأهوف علىوجزةوأنىجهلأوف المؤمن وا لكافرومعنى الف
وماعند اللهعقبه بقولهفنوعدبناعدأدىهأذ! التفاوت١ <لىيسوى ببنيناءآالدنياواً بناءالآخرةوالفاءالثانية النسديبلانلقاءالموءود
مسبسعن الوعدوثلمتراجىحالالاحضارعن حالالمتعثمهوعلىكاقيلعضدفعضدشبه المنفصلبالمتصل(وبوميناديم)ينادىالله
الكفارنداء نوبويهخوعطاف عاللىقنيواممةأومنصوبباذ كر(فيقول نشيركاق)بناععلىزعمهم(الذب نكنتم زوجمموفنع)ولا
فاا<لدا١لذبنحق
فولين ولفابىياجبظونزذتالاقتدار :ع(لى
تزجمونو>فذان تقد برهكةتم نزحمونهم شسركاقٌ و وز احلمذفع

عليهاملقول)أى الشياطين وأأ الكفرومعنى <قعليهمالقولوجبعلبهم مقنضاهوثبت وهوقولهلأملا نجهممنالجنةوالناسأجعين
خفبر
(دبناهؤلاء)مبتداً (الذين ( )871أغوينا)أى دعوناهم الىالشرك وسوا لناطمالىصةة والراجعااللموىصولواملذ و
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تمعقلون) أى انالباق خيرءن الفانىوقي لمنيرجحالآرة اعللدىنيا
فحرلالاعظ
بالقياسال(ىاألب

وف ررم

النةتعالىلانأعقل الناسمن أعطى القليل وأخذالكثير و ماهمالاالمكتغلون بطاعةاللهتعالى(أغنْ

فغوواغيامثل ماغوينا

وعد نادوعد|حسنا)يعنىالجنة(فهولاقيه)أى مصيبهوصائراليه ) كنمتعناءمتاع الحيوةالدنيا)أى

( كاغوء ) .مخ

شالسثاتثاغلىلين بطاعة
اذملك
||فليس بعاقل وطذاقالالشافى منأودى بثلثماهللاعقلالناسصرف

ينعغنووانالناابلإختيارة | و|نزولعنه عنقريب(ثمهوبومالقيامةمن امحضربن)أى فالنارقيلهذاف المؤمنوالكافروقيل ||
فهؤلاء كذلك غووا ||نزاتفالنىصل اللهعليهوسا وأبىجهلوقيلعل عرج وان جوزو رق
عارواد

بااختغياروهمالءانناهم | ا|لمغيرة (هقولهعزوجل (وبو يمنادمهمفيقولأب ثنسركاقالذنيكنتمتزعمون) أى فالدنياأمهمشمركاقى

املياكونسوسة وتسو يلا | (|قالالذينقعابهمالقول) أىوجبعليهم العذاب وهمراؤلسضلالة (ر بناهؤلاءالذين أغوينا)

أضللناهمكاضللنا (تبرأنااليكما كانوا
فلافرق اذا بينغيناوغيهم | أ|ى دعوناهم الى النىروهمالاتباع (بأنغاوهمكاغو ينا) ىأ

وانكانتسو يلنا داعيا أايانايعبدون) معناهتبربعضهممن بعضوصاروا أعداء(وقيل) يعنىلللكفار (ادعواشركاءم)أى

عمذناب (يفدسعوتهمجيفبلواهم) أىلمحيبوهم (ورأوا العذاب لوأنهمكانوا |
لصك
اخل
همالاىلسكفر فقدكانى الاصنام لت

فرة (وبوميناديهم) أىسأل |
لابآخ
اعذ
فنيامارأوا ال
مقابلته دعاء انهم إلى ||سبتدون) معئاه لوأكنهامنوامهتد وانلد
الاإمان ما وضع فيهممن الكفار (فيقولماذا أجبتمالرس.لين)أىماكانجوابكم ان 1سلاليكءن النبيين(فعسيتعليهم) |

لامعال و مراتلي| أ|كشفيتواشتبيتعليهم(الانباء) ع انلاخباروالاعذاروالجي(جبومئ).فليكلنمعدرولاجة(فهم |
ال
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لإبنساءلون) أى لاجيبون ولاحتجون وقبليسكنون فلايسألبعضهمبعضا(فأمامنتابوآمنوع*مل

من كرنصل © 7له|صالحافصىأن :يكونمن المفلح0ين) أالىسمعنداءالناج 6ين وعسىم انللهووا3جقبولفهتءالى (ور6بك|
من الكتبوهو كقوا
وقال الشيظان ل امقضى الاميان اننهوعد .وعد!اق القىوله)ولوممونااهنفمسو>(ميار نأاااخليتكاروهمنالكفر مخلق '
لنةلماعنلىاوى
(ماكانوا ايانايعبدون) بليعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتم ,واخلاءالجلتين منالعاف لكونهما ماقرجرتي

(وقيل) ل(لامدشرعكويانشسركاءم)أىالاصنام لتخلصكمن العذاب(فدعوهمفيستتجيبواطهم) فلجيبوهم (ورأواالعذابلوأنهم

الدب نأرساوا اليمحكىأولامابو:حي
)لين
كانوابهتدون) وجواباوحدو فأىلمارأو ا|لعذاب(و بوم يناديهمفيقولماذا أجبتمالمرس

بدمن أتخاذهملدشسركاءممارقوله الشباطين أوأئةالكفرعند توبيخهملانهم اذاو بيعحبوادةالآهة اعتذ رادلاشنياطينهمالذبن

استغووهمم مايشبهالشمانةبهم لاستغائتهم! طوتعهجمرحم عننص تهم ثممانبكتونبهمن الاحتتجاجعلمهم بارسالالروسالزاحة الع ل
دهم حواب
(فعميتعليهمالانباءبومئذ) خفيتعايهم اأجوِاجلاخبار وفيلخعليهم الجوابفلدروا اذاجيبوناذل ي:كن

ا املجو
فزعن
(لتج
فاهءللاتون) لايسألبعضهمب ضهاعنالعذرواجةرجاءأن يكونعنده عذروةلانهم ينساوون ا
اابمن
ف

(ملصالا فنعيسىكأون منالمفلحين )فأعىسى ا ن يفل عانلدنه وعسى من
تاب) من الشمرك (وآمن )بر بهو يماجاءمنعنده وت

الكرامتحقيقوبفشياهرةالمسامين عالىاسلام وترغيب السكافر بنعلىالايمانونزلجوابالقولالوليدبن المغيرةلولاأنزل هف

إلقرآنعلىرجلمنالقربتينعضميعنى أتوفأياسعود(ور بك

ْ

اعود ليا عندالهقالياانأي ١أناقدعاءتأ نك صادقولكنىأ كرءنيقالجؤ عءندالموت وان كانت الصيغة عام والأبة 2

علىالمعتزلةلانم «قولوناطدىهوالبيانوةدهدى الناس! جع ولكنم!مهتد:وألسووعاختيارهم فذلانوراءالبيان مإسمى

هدابةوهوخاق الاهتداءواعطاءالتوفيق والقدرة
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طالب
عل اىلاسلاموذلكأن النى
صلاىلتهعليهوس قال لأ طالبتعنداموت
ياعم
قلا لالأتشيد لك

بهابوم القيامةقاللولاأن تعيرىقر يتن دراو كازنعذلك جز علاقررت جاعييكم|1
ولقد عامت بأندن محمد  0منخير أديان ألرشدينا
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الشكرة

التخصمةباصفة(ولكن

أ كثرهملايعلمون)متعلق

تتخخطف من أرضنا) يعنى مكةنزا تف ارت نعم
عليهوسلٍ اثالنعم انالذىتقول-ق ودكن اناتا.نعنبانكنوفل بن عبدمناف وذكلأ بدقالنص الله عنلدنا أى قليل منهم
علىدينك خفناأنك رجنا العربمن أرض كرون ان ذلك روقكة
مكةقالالنهتعالى (أول؟سكن ط
م حوماآمنا) واذللكعارنبكاانلتجافهلية يغيربعضهمعلى بعض عند الهو كثرجهاةلا
و يقثلبعضهم بعضاوأهلمكة آمنونحيثكانواحرمةالحرم ومن المعروف انهكان يأمنفيهالظباءمن

الذئابوالجام م انلحدأة (ايلجيىه) أبىابو بجمعاليهو>ملالىالحرمه سف

والعِن(ثمر
اتكلشززيقاء نادناولعنأ اكثرهملايعامون)يمنانأكثرأهلمكةلايعامون ذلك و

شرق ذات زادعة؟

انهم عن ادلتةلعلموا ان
الخوف والامن منعنده

قولهعزوجل (أوهكلمكنامن قر بةو)أىم
طنأغهلق
تربةوبطر
قمتعب
يشتها
ارتشوا
ل)أى
عأشش
فاسم ||و ).1حافو التخطف اذا
البطرفا كاوارزقالله وعبدوا الاصنام(فتلك مسا كته ]تسك منن بعدهمالاقليلا) قالابنعب
آمنوابهأه(لوكنامن

ا
ندبعده سلكاوكنايمقملوريصلماانرواهقماييهلاايااألسنىقةتلءهالاىو لااًنهالبكااقربهعادسفنناوءاابم(لوقكناونماحانكلواانررئيبن)كمهكاك | 0ق|ريملعبيطرشتها) هذا
ف امأح
عل 600

 | 5يعنى سك
افرةأهلها (حنىيبعث ف أمهارسولا)أى ىأ كبرهاوأءظمهارسولا.ذره ,وخص

 1قومكانوا فمثل

ااسلااتلانسوتس |لااالنلاخاانضتدرمياافاءرى(كانللنددقب تبعت في أمالقروهى -كترسد” ||الى نماعمليه فر
١ 0لا
يتاواعليهمآباتنا) يعنىانهياؤدلىيهمو يب
خلغه
بموق
ريل
هم

انا
لعذابنازلبهم ا ليؤمنوادماكنامهلىالغراىلاخولهاظا
مو)نأىمشركون فقولءعزروجل
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ه
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ى
ت
متعونبهأيامحبانيممه ا
ىل فىناءواتقضاء (وما

يشكروا النعمة وقابلوها

بالبطرفاهلكواو ونصب
اللكاد نيا عدف

عن|دالئةخيروًبينق)لا
انمن
تافعاللآخارةخلالسصةوهعىننادلششاووائائةبغوحيىر اذملمندشقيرطمنعقطةعةوممنناافعفعالددننيااكني | برو يسالالفعل فى

ايشاشهادهوندهافى الاسفاركبلاد مود
(إتفتكلكممسسااكتهم)منازططممببااققييةةالآآثنارري
معيشتهااوالبطسرسووءةااححميااللااللغغننىىووههووأأننللاصححفظفظاحلقحلاقلهتدففييهه(ف
اعاشملارة(من بعدهمالاقليلا) من الكوأيسىكنهاالاالسافروءارالطر بق وماآو
لال
احاالو
بسكهن )
فمن
وقوم شعيب وغبرهم (ل
تماعة(وكنائحن الوارثين)لتلكامساكن من ساكنيهاأىلاءلك التصرففيواغيرنا (رما تانر بكمهإ كالهرى)فكل وق ت(حتى

يأبع
مثهفاى) :بكس اطمزة حزةرعلى أى
صلق
أفا
ب
اىهى
هالت
لر ة
مهاأ
وأم
عىظمها (رسولا) لالزامالخةوقطع المعذرةأووما كانف

حك اللوهسابتيقضائهأنمهلك القارىلفارض حتىيبعثف أمالقرىيعنىمكةلان الارض دحيتم تنحتهارسولايعنىاعليتهمد|اسلام
(يتاواعلمهماياننا) أىالقرآن (دماكنامولكىالقرىالا هولواظاللون) أى وم أعلسكناهم لاتتقامالاوأهلهامستحقون العذاب

نظامهم وهواصرارهمع ىكفر:هم وعنادهمومكابترهمبعدالاعذار البهم(وماأوتبتم من شاولمحفيتاعةالدنياوز يننها) وأىثئ أصبتموه
اماد

ينةأيإماقلائل وى مدةأحياة الفانية(وماعند النه)وهوثوابه(خير)فى نفسهمن ذلكزو )لانددام

كنتمصادقين)أنهماسحران (فان/جميبوا نلأكفهاوعلامءمهيانمب)عوفان/يستصيبوادعاءك االاىنيانبإلكتاب الاهدى

فاعأنهمأقلزدمواول نبقاطلماحاتتباع اهموى (دمن  39من انبعهبوغاهيرهدى منالله) أىلاأحدأضلممن اتبع فالدبنهواه .

و بغيرهدى حالأىمخذولاخلىبه وبينهواه (ان اللتابوادى القومالظالمينولقدؤصلناهم الول لعلهميذكرون) التوصيلكثير

اووعيد اوقطمصاوعبراومواعظ ليتذكروافيفلحوا(الذبن] نيناهماالكتتاب
الوصلونكربرهيءنى ان ااقرآن أناهممتابعامتواصلاوعد

االلقرآذنبن
بمنرقبل
مونقبخله)
3آنعاك

 2ل

()68

(هينه)إلقرآن (يؤمنون) نزلتفىمؤمنىأهلالكتاب (واذايتلى)

كنم صإاديقيسنتفجايبوا لك) أىفان,/أتوابماطلبت (فاعلامنمايتبعون أهواءهم) يعنىان

ماركبوهمن

السكفرلاحةطم فيهوانماآثروا اتباعهمماهمعليهءن اطوى(ومنأضلمنانبعهواهبغير

يمن)
اودى
ظهلام
اةان
مقو
هدى منالن
لالن
ل ال

نبله)0
مف

هُُقولهءزوجل (ولقدوصلناطمالقول) قال!بنعباس

القرآن(ساين) ||يسناوقيل أنزلناآيات القرآن ,قبعبعض_هابعضاوقيل ببنالكفارمكةمافى القرآنمن اخبار الاممالخالية
علىدينالاسلام مو ||_كيفعذبوابتكذ بهموقيلوصلناطم خبرالدنياببرالآخرةحتى كانهمعاينوا الآخرةف الدنيا(لعلهم

بمحمدعليهالسلام دفف” | ن|نذ كيروتن)عأظىون (االذلين]
كنيتناه
امبمن قبله)أاىلمنتقهبلتعدلصيهوسل وقليمن

انوتعليل للايمان بهلان
كونهحقاء -ناللهحقيق

بإنيؤمن بهوقولهانابيان

قبل القرآن (همبهيؤمنون) نزلتفى مؤمنىأل الكتابعبداللهب سنلاموصمأابهوقيل بلىرهمأأهل

أبى
الانجيل الاذلينحقبمدشوةامونآمنواالنى صلالتمعليهوسلوهمأر برعجولناقدموامع جنعفر

طاك فاسارأوامابالامين منالحاجة والدحةقالوا بارسوللانلاهأامنوالافا نأذنت لناانصرفنا

لفوله آمنا لانديحتمل أن ||دنااموالنافوا-ينابهاال_امين فانذط فمانصرفوافانوبفاأوماواسهومابهاالامين فنزلتهذهالآيات

يكونايمانافريب العه|| -الىقوله وتمارزقناه_مينفقونوقالابن عباسنزلت فىثمانين منأاهللكتاب أبرعونمن نجران
ولعيده 0

3
بإن واثنان وثلاثونمن الحشة وثمانيةمن الشام ةُُموصفهم النهتءالى فقال(واذ ياتلىعاموم )يعنىالقرا

ايمانهمبهمتقادم (أولئنك

راة
رنا) وذلكانذ كرالنيصلىاللهعليهوسمكانمكتوباعنال دتهومف
(قالواآمنابهانهالحق منب

لبه
لص
امد
لآنتوحيد ومؤمنين مح
نأىن مننقهبلاالقر
يين)
خنقابلهصمام
ينؤأتوجرهم مستينبما | و|الانجيل (اناكمنام

الابمنابالتوراة والايمان ||صبروا)أىعلىدينهم وعلىأذى المشسركين (ق)عن أبىموسىالاشعرى رضىالنهعنه قالقالرسولالنه
بالقرآن أوبصسبرهم على

مججرانرجلمن أهل الكتابآمن بنبيهوآمن محمدصلىاللعهليهوسلوالعبد
صلىالنهعليهوسلثلاثةط أ

سفان
حمها
الادانبالقران قبل نزوله ||المماوك ااذالأدلىهحوتحق مواليهورجلكانتعند هأمة يطؤهافادهافاحسنتأدبها وعا

وبعدئزولهأو بميرهعلى |]تأععلتمهقاهئامئمتزوجهافلهأجران (ويدرؤنبالحسنةالسيئة) قالاإنعباسيدفعون بشهادةأن
أاذلىمشركين وهل ||لاالهالاالنهالشسرك وقيليدفعونماسمعوامن أذىالمشسركين وشةهم بالطفحوالعفو (وممارزقناهم
الكتاب (وبدرؤن

اظاسعةمعوا الاغو)أىالقول القيح (أعرضواعنه) وذلكانالمشسركينكانوا
إونو)اأىذفال
(فق
ين

بالحسنةالسبئة) يدفعون |يسبون مؤمنىأهلمكفو يقولون:ا!ك نمرفكيتمعدرينضونعنهم ولايردونعليهم (دقالوا لنا |].

بإلطاعة المعصية أو بالخل أعمالناولك

مسنهسلام الضيةرلكن سلام
دلب
اكم)
رعلي
مام
لسل
أممالم)أى لنادينناول؟ د يانك(

قتميل
وذىأ
هكال
يين
لنحبد
عىلا
الاذى (وتمارزقناى» | ا|لمتاركةوالمنىسلدتممنالائعارضكبلثتم (لاننتفىالجاهلين) يعن

نم المسلمون بالقنال نسيزذلكبالقتال ووقوله
تدكأونن منأاهللجهل والسفهوهذ اقبلأيو
بنفقون) بزكرن (واذا لائري
لالاى(تانهكدى منأحببت)أىهدا دحوقبيبلتأه لقراب(تهولكن النهيهدى منيشاء)وذلك أن
تع

سمعوااللغو) الباطلأ

انهتعالىيقذف ف القلب نوراطدابةفينشر حالصدرللايمان (وهواأع برالهتدين )أىعن

قدرلهالهدى

(أعرضواعنهوفالوا) للعانين(لناأعمالناوا١كأعمالكسلامعليم)أمانمنالكبان
تقابللغو عله(لانشنى الجاهلين )لائربدخالطتهم وصحبتهم (انك لانهدى منأحببت) لانقدراأنتدخلف الاسلامكلمو اسان <١

بد
وخلف
غيهيمنقرومهك
ما لالت(قواللاكلزنجاانجن|هجبهعدالىممفسنروينشأانمعم)ليفهىعخالائقلزالهتتفدىأابءىفطيالمبنويشذالءك ن(هوةاهوأعلبالهندين) بمدمنخت
اارابة
م
ويملهاو جد بالدلائلو
لعندمونهيا

207

معشر بىهائم صدقوا 

مد تفلحوافقالعلي اهلسلامياعمتأميه بمالنصيحةلانفسهم وتدعهالنف.ك قالفاتر دأيخابىق
نالأر بسمنك! نتقوللاالهالالهة .

1

١

نسلنعةلهم مذ كرونوا اولانتصدبهممصدبة) عقوبة(؟اقدم تأندهم)من الكفرروالظلولاكانتأ كثرالامال
جسمائة وسو (

تزاولبالادى

نسبتالاممالالىالاددى وانكانت منأعمالالةلوب تغليبائلاكثرعلى الاقل(فيقولوا)عندالعذاب (ر بنالولاأرسات

اليذار-ولافننبع؟ يانكوتكونمن الممنين) لوالامالاتونىاعية وجواءها لذووفالثانية تحضيضية والفاءالاوإى للعطف والثانية

جوابلولالكو :نهافى-كالامساذالامىباعثعاللىفعل والباعث والحضضمنوادواحد والفاءئدخلف جوابالام والمعنى ولولاانهم
قائلون اذاعوقبوا بماقدموا املنشمزك والمعاصىهلا أرسلتالينارسولا جين عليذابذكلماأر.سلناالمهيمعنىأن ارسال الرسو|لالب
ارسلفانةل تكيف استقامهذ المعنى
انماهوليازموا الخةولايكزموهاكقوا لدلئلا يكونللناسعلى اللهة بعد (ه##مع) 
ولاكلملاك لاشر بيكللكقال لنهتعالىيأمة د ان رجتىسبقت غضى وعفوى سبق عقابى قد[أعطيتم

00

لن تسألوقوقد أجبتك قب ألن تدع فوى وقدغفرت ل قنبتلسأتغفروق ومنجاءق ووم القيامة || ٠* -
قب أ
ناالهالالئةوأن حمداعبدى ورسولىدل الجنةوانكانت نويأ كثرمنز بدالحرزولكن
بشهادةأ ل

0

9

ْ 0نول
4م

لاءك علىالاخبارالغائبة عنك(لتنذرةفى ||علهادونهقلتالقول هو
طيك
ووجاال
17امن 1بك)أىرجذاك ر-جةبارسالك وال

ماأناهممن نذيرمن قبلك) يهنىأهلمكة (لعلهمبتذ كرون) اعمانوا دا ”١ السودان هونسنا
اعليهااصلاةوالسلاملرسولةصلى النعايهوسل مع هبايلنهاحذوالالثلاثة العظيمةالاىتفقت لوبى أ للارسالولكن العقوبة

فالمرادبقولهاذقضيناالىمونى الامىهوائزالالتوراةعليهحتى تكاملدينه واستقرشزعه والمراد يقول أ لما كانت سببا للقول
ومسى | وكانوجوده بوجودها
لهذهمعظ
اجاةف
والمنا
<نالة
أنادي
وما كنتثاوياف همدي نأولأمس موسىوالمرادبقولهاذ
ولمابنهالرسولهولم يكن فىهذهالا<والحاضرابين اللهأنه بعثهوعرفههاهلذاحوالالدالةعلى نبوتهصلى | جعلت الءقو بةكانها
اللفعليهوسل ومتجزته كاندقالفىاخباركعن هذ هالاشيامن غبرحضورولامشاه_دةدلالةظاهرةعلى | سبب الارسال فادخلت
نبوتك هُُقولهنءالى(واولاأنتصببهممصببة)أى عقوبةوتقمة (عاقدمتأبديهم) يغنى من لكفر

علمها لولا وججء بالقول

وامعاصى(فيقولبوناالرولا) أىهلا(أراسلايتنارسولافنتسع] بانك ونكون منالمؤمنين)ومعنىالآية|معطوفاعليهابإلفاءالمعطية
لولاامهميحون بترك الارساللعااجل(يلهنلهمبالعقوبةعلى كفره ,وقيلمعناه لا بعثناك اليهمرسولا | معنى السببيةويؤل معناه
وا-كنابعئناك المهملثلايكنللناسعلىالنهخجة بع ادلرفسالم(اجاءهم ادق منعندنا) يعنى مدا صلى||الى قولك ولولاقوطمهذا
النةعليهوسلم(قالوا)يعنىكفارمكة(لوالا)أىهلا(أوفى)مد(مثلماأوقموسءى)يعنى منالآياتكالعصا

اذا ساكل م مصببةل]

واليدالبيضاءوقيلأوتى كداباجإةواحدة 5أوقمواسلتىوراةقالالنهتعالى (أو بكغرواامأو مو م.ى || أ|رسلنا(فاماجاءهم الحق
منقبل) اقللماهنودأرسلوا الىقر يش أيسنألوا تخداصل اللهعليهوسلمثالأوتىموسى فقالالله

عمنندنا) أىالقرآنأو

تىعأاوم يكفرواى وى موسىمن قبليعنى اليهودالذين!استخرجواه ذا السؤال (فالواساحران || ا|لرسولاللمدق بالكتاب
نظاهرا) يعنىالتوراة والقران.قوىكل واحدمنهماالاخروقي لساحرانيعنى

داوموسى وقءيلان

بهم
اته
بقع منكوةا الحرؤس اليهودبالمد.بنة يس ألونهى عن تمدصلىاللعهليه وسلفاخبروهمىكأتننع
مشمرك

الث
فورأقةفرج
اعوا
لفاخب
وروه
ام ب
سقوااللبحوودران نظاهرا (دةالوااناكباكفلرون) م
و

المحجز (قالوا) أىكفار
( 9لولا أوف) هلا

ا

0

القرآنوقيل محمدوموسى()قيلتمد (فأنوا بكتابمن عنداللههو أهدىمنهما) باعنلىموند" إلمن اللكتابالمنزل جإة

والقرآن (أتبعه) يعنىالتكتابا لذىتأتون بهمن عندالله
وهذاتنبيهعلىعحزهمعن الانيانعثله(ان

ك2

(أد
ليكفروا)

بل) مقنبل
قن
يعنأىبناءجنسهم ومنمذهيوممذهبهموعنادهمعناده_موهمالكفر5ةف زمنموسىعليهالسلام (بماأوقموسى م

روأأوىجذوعاسلحوهماسحر مببنالغة فووصفهما
القرآن (فالوا) فىموسىوهارون (ساحراننظاه را) تعاوناسحران ك
بالسيحر (وقالواانابعل) بكل واحدمنهما ( كافرون) وقيلان أهلمكة كاكفروامحمدعليهالسلام وبإلقرآن فقد كفروا

ئيونا الرهط الىرؤساء اليهود
موسىوالتوراةوةالوافىموسى وم ساحراتنظاهراً اولتفوراةوالقرن سحرتاظناه رابوذلءك ح

دين يسألونهمعنتم فداخيروهمأنهفىمارت الىقريش فأخبروهم بقو اللبهودفقالواعند ذللثساحرانتظاه١ر (قل
فأنوابكتابمنعنداللههوأهدىمنهما)مماأنزلاعلىموسىوبماأئزلعلى (أتبعه) جوابقأ:نوا (ان

عاو

لوو

ا

وحوري واو

|:

ب

5

0

0

منالسكلامالمفخمالذىدل بهعلىعظمةشأنه شبههم استقلالالعددهم وان
)
مى اليم
وعلى وخلفو يعقوب(فاخذ نام وجنودهفنبذ ناه ف

كانوا الجمالغفيربحصيات أخذهن آخذبكفه فلرحهن ف البحر(فانظر)باحمد( كيف كانعاقبة الظالمين) وحذرفومك فانك منصور
عليهم(وجءلناهياً مة)قاةد(بدعون الاىلذار )أى عملأهلالنارقال!بن عطاءتزععنسرارهمالتوفيقواً نوراالتحقيق فه فمى ظلمات
#وهم لابدلون علىسبيل الرشادوفيه دلالةخلق 1فءالالعباد(ونوم القيامةلاينصرون)من العذاب 98تبعناهم فى هذهالدنيالعنة)

ألزمناهمطرداو بعاداعن الرجةوقيلهومايلحقهم من لعنالناساباه م لعدهم (ونومالقيامةهم منالمفبوحين) المطرودينالمبعدبن

أواللهلكينالمشوهين بسوادالوجوه ١ ()878

«زرقةالعيونوبومظرفامقبوحين (واقد ا تبناموسى الكتاب)

لتظ
6فؤفد؟ؤْؤصؤصلحؤصفرلد9لد©لْلىلشش
(7ؤ(7
ضً 7
صُ4
ل٠1
فْ٠1
ف:س٠
7ل٠7
شلس#
التوراء(من بعدماأهلكنا مل
ا70
لازجعون) أىللحسابوالجزاء(فاخذناموجنودم فنبذ ناهفماليم)أىقالقيناهمف البحروهوالقازم 2
اتقرونالاورك)قو0

ا

0

اللا (بسائراناس)

(فانظرعكايفكباةانلظامين )يعنىصحايرنوا الىطلاك(وجعلنا همعأُة)أى قادةورؤساء(بدعلون
الاىلنار)أى السكفروالمعاصى النيىستحقون بهالنارلانمنأطاعهم ضل ودخل النار (وبومالقيامة

ل | :ل]اننصرون) أىلامنعونمنالامذلادب(ونأتبيعنااهل,عفنهىةذ)اىزياو بداوعذا!(وبوم
سس
رويون بيري.ل  ١القيامة اهلممقبنوحين)أىالمبغدينوقيبل الهلكينوفالابنعباسالشوعين انلوواجدوموزرةا
ن الاولى)
الشد والسعادة مون فأالعيوند قولهعزوجل (ولقدن]يناموسى الكتاب) ياعلنتىوراة(منأبهعلكدمنااالقرو

ا ملبعرنور الف:ين إإزى |ي(عونهىدقىو)مونعواحدويمودوغ يرهم ممنكانواقبلموسى (بصاررللناس) أىليبصرواذلك فيهتدوابه |
أىمنالضلالةلنعم بله (وزحجة)أىن
لآمنبه(إلعلهميتذكرون)أى
ه
افي املنمواعظ

الانسائ

م

تناه

التوراة

امت ا

أنوارا

ن“تنص ولناةعرفقا للا

ات

ودود

|].

عر

يعدونالآنناامنا اناشين)أىاخاضرذلكالقاذمى أوحيناموسي ١

 1باشل (وهدى)

سك (ولكناأنشأناقرونا)أىخلقنابعدموسى .ا( فتطاولعليهم العمر)أى ١
فات
نذ
فيهفتذ كرهمن

الانهسم كانوا

النهوتركواأمى «وذلكان التهعهدالمىوسىوقومهعهودافىممدوالايمان' 0
طالتعليهمالمدةفف-واعهد

ا

اوثءركبواها
لناك
فهود
بول أبدفاماطالعايهم العمروخلفتالقرونبع_دالقرون نساوائ
والع

اكه

(وماكنت

5
م0جة)ي دي أب اديا)أىمقبأىامقعافا(ىفأه ألهملدمدنب)ن)أأىىككققااممومى شعي وبشعيبففيههمم (تلاتتلتوااوعاعلل,وآ!ييااننناا)) أأىىتذنذكركهرمهبمالوعد ٠
| و|الوعيد وقيل معناءمنشهدأهلمدينفتق علىأهلمكةخيرهم (ولكنا كنامسلينن)يعنى أرسلناك
(لوارزا ومساار

.

نبل الرجة (لعله

2

كؤون) 8

 0١عت

0

افيه
رسولاوأنزلنااليكك :ابا
ااخب
وهههذال
لتت
عارا
يهم واولاذلك لاعامتهاب
أنهتواتلخ(بره
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صغراهماوقذى أوفاءماوقالوه بأ نكحه الكيرى وروى شد ادبنأوس مىفوعادى شعيي النىصلى السلام يتوارثونها حتىوقعت
أللفعليه وسإ حتىمى فرداللفعليه بصرهمبى حتىعبى فردالئهعليه بصره'مبكى-تىعمى فرداللهعليه

بادملرنهقهتلاهلماهذ| البكاءشوق لىان ةأمخوفامنالنارفقاللايارب ولكنشوقااقلاىنك فاواجلله

الى شعيب فسها وكان

مكفوفافصن مهافقالخد
غيرهاخاو قمفىبدهالاهى

البه انيكن ذلكفهنياًلك تقافباشعيب ذلك أخدمت ككليمى موسىولماتعاقداهذاالعقد بينهما أعص
سبع مات فعمانلهشأنا
عأطنى موسى عصاهيد فعمهاالسباع عنغنمهق ليكانتمناآلسجنة جلهامآعدهمفتوارثها
شعيب ابتنته
الانبياءوكان لاياخذهاغيرنى الاأ كل_:هفصارتم نآدمالىنوحم إلىبراهيم حوتصىلت الىث_عيب ولاأصب قاللهشع بي اذا
باخت مفرق الطر ىفلا
عنل
جيكأ
فاعطاها موسى ثمانموسىلماقضى الاجل سإ شعيب اليهابنتهفقال م امومىاطلىمن أب

لذا بعضالغنمفطلبتمن أبيواذلك فقاللكي كل ماولدتهذ العامعلى غيرشيتهاوقيلشعيابناأرادان
سن رعيه! كرامالهوصاة لابنتهفتقاللاهتىقدوهيت لك من ولدأغناىكلأبلقو بلقاء
| حازى موسىحعلى

ناخذعلى عينك ذاالنكلا

وانكان مهااً كثر الاان

فتهثاينا أخشاه عليك

فىهذه السنة فاوح اللهتعالىالىموساىلفنىوم ااضنرب بعصاك الماءثماسق الاغنام منهففعل ذلك فا
ذارزق ساقهاللهالىموسى وامرأنهفوق
| أخطأت واحدةالاوضجعاتهامابينأ بلقوبلتقاءفعمشنعهيب
ذات العين وليقدر على
|| لهبشرطه وأعطاهالاغنام وقولةعزوجل (فلماقضى موسىالاجل) أمىهوفرغ منه وبساهرله)قيل
كفهافثى على أثرهافاذا
ذن لدفسار باهليأى
فلىأمص
|| مكث موسى بعدالاجلعندشعيسعش رسنين أخرى ماسستأذنهفالعدوا

وعلى الغمفاخدذدت الغغم

| ,بزوجتهقاصد!الىمصصر ( 1نس )أى أبصر(إمنجانبالطورتاراً) اونذلمككان ف البريةلفيلىةمظلمة
هأخاذلامطىلق (قاللاهله! مكثواائى؟ نستنارالهلى آنيكممنهابخبر )أىعن الطر يق
ندو
ألبر
| شديدةا
لطر ي(قأوجذو تمن النار ق)طأءىةوشعلةمن الناروقيل اذ وةالعودالذى اشتعل
أنقادأ
طكا
|| لخانه
ْ بعضه(لعلكم تصطلون) أى تستدفؤن (فاساأناهانودى منشاطيئالوادى الاءن) إيعنىمنجانت

|أوادىالذىعنييمنوسى ا(لبفقعةالمباركة) جعلهااللةالمباركةلان اللتهعالىكامموهسنىاك و بعثه نيا
وقيل بر يدالبقعةالمقدسة(من الشحرة) أىمننةااحليشجرةقال اسبعنودكانتسمرةخضراءترف

عبشربموثريلفه|فنام

قبل فار بته
دلتأنين
قذ ا
فا
العصا حتى قتلته وعادت
جىنب موسىداميةقاما
ال

أبصرها دامية والتنين
مقتولا ارتاح لذلك ولا

رجع الىشعيب مس الغم

فج
ودهاملاى البطونغز برةاللبن فاخيرهموسىففر .حوعلم انالوس.ى والعصاشأتا وقاللهاىو ,هبت لكمن نغان
جمى هذا العامكل

أدرع ودرعاءفاربجاليهف المنامااضنرب بعصاكمستق الغنمففعل مسق فوضعتكلهن أدرعودرعاء فوبفشىلسرهطه( فلماقغى موسى

ا

الليةالسبلام قضى أوفاماوتزوج صغرااوهذالرواخالبافةالتى همرت (وسار باهله) بناحموأنمهصرقالابن

اهل
عطاعنامأأجلالمحنةودناأًإالزلفةو.ظهرتآنوارا النبوةسار با
ههصفى
طيشت
نعر به(1نس من جانبالطورناراقال لاهله
اركو
ئامع
|مكثوا فى ناسرتالعلى؟ تمينكهاخبر ) عن التاريق
الان
لدقد
طضلرف
يق (أوجذوةمنالناراعل تصطلون فام_أناهانود
مىن
شاطئ الوادالامن) بالنسبةالىموسى ا(لبفقعةالمباركة) بتسكلمالنةتعالىنيها (إمنالشجرة) العنابأوالعوسج
"

3

1

1

دتعو «الىشيفائهواأن أعبحببهاأملافائتهمسشحية فداستثرت 9درعهاويا "/
وهلذاادلمبالئاهاوشرف عنضيرهالائها كيان

ماسقرثمصدز باةأنىجهزماءاسقليكمارورىجعتاالى نيهماقبل الناس وأغنامهماحفل قالهمامألا فالتاوجدنارجلاضاححا

رححنافق لنافقال لاحداهمااذهى

عليهالسلامفالزقتالرينومها جسدهافوصفتهفقالها مشىخلفىوانعتى
فادعيهلى فتبعهاموسى

اللىطر يق(فاماجاءهوقص علياهلتقصص) أىقستهو أحوالهمع فرعون والقصص مصدركالع لسمىبهاللقصوص( .فال) (#لاتخف ١
نجوتمن القوءْالظالمين ) اذلاسلطان لفرعونبار:ناوفيهدليل جىو زاالعملبخبرالواحدولوعبدأو نتوىالمنىمعالاجنبيةمم ذلك
الت .
قروى
اىانه
معل
للام
اهالس
هلي
نسىع
الاحتتياط والتورع وأماأخذ الاجرعلى البورالمعروف فقيل!نهلابأسبهعندالحاجةكما كاانلو

ا شلعيبألستجائعاقال .
ايجز بككرءأذجلكاوهافاالئلا خيب قصدهالان للقاصدحر.مةولاوضع شعيبالطعامبييندياهمتنعفق
انالخذمععلرىوف نافقالشعيب عليهالبلام هده
وضامماسقيتطماوا اناأهل بتلانبيع دبننابالد نياولا

بلىولتكن أننيافكأونء

١10

غادئنا معكلهن يغزل بنا

يي
0
عي

ااا

1

0

|ذلك| نيكذهربمههاولكنكانجائهامرعدبدامنالذحاببفثت للرأتاومقنوىدملوسنىىعسللافىهلاطفاركذاات ||
ا

7ك رك

ار

ا

كانت

أ

ذا كل (اقحادلاتهمايٍأبتاستاجره) اجتبخرذاهلأرىىالغمروىان”.
1

0

| ات|لضريبعنوبهافتمفردفهافكرممومى أنبرىذلمنكهافقالطامئ

اهيفأتىفتعش فقالمومى ||
ياءم
سلعش
لوبا
جاه
اباذ
اىشلعي
قعل
فسى
دكخل مو
معلاتذل
فطااتفف
 7أيه٠ | أ|خ
هم وااناأهل|

 > 3الى رو 5أعوذبالته الشعيب ولمذاكألنستبيحجكائعوقنابلهلىوذلساكنعأخوافضأالماسقيت
يستاج 0ورههى 20
أبيتلانطلبعلىجملمن أعمالالآحرةعوضامنلاالدونياف
اقال
ت/مشع
ايف
بتى ولكنواعادقوعادة |
)

 0تورى!لضيفونطع الطعاملفاسوأكلفذلاكقولهعزوجل (فاماجاءم) أىموسى (رقص عليه |

القوى الامين) فقال
م
0 02

0
3
5
3 0
3
73
140
مي
00
القصص) اى! خيره باص و١جع منخبرولاد ندوةةإوالقبطى وقصد فرعون قتله (فاللاته نجوتمن ||

الدسةه»

0
القومالظالمين)
يعنىمنفرعون وقومهوا؛اقال ذلكلانهلميكنلفرعون ساطان على مدبن (فالت |

1

نه7نه1 0

سرع
وأمىهابالمثب7ى خلفهو #ورد
3

انيل لظ لاد

وقونهأمص ان متحققان

ستأجوهت القو:ا

ّناهذ
شعلا
جشام
عات
اام
كل

احد اهمايا بتاستأجو,م( أى الخدهأ جبرالير”عىأغنامةا(ان خي مرن استأجر.تالقوىالامين)يعنى ان |
١

١

2

51

خايرسمتنعملت منقوىعلى العمل وا
.

2

.

53

1

ادى

الامانةة

؟ بو1ه نأ
لى
أ

فقال

يك <-

-

|أ

1أ

*قا|اال»تأماة .

وماعامك بقوبهوا ماتتهقالتاماقونه |
 73 4و

ته

حلتاىنصفالر يعبدنك(قال) شعيب عندذلك (افأر بدأنأ نكحك) أىأزو.جك (احدى |بنتى1

طلب موسى

حج) أى نكونكن أجيرا مان سنين (فانأنممتعشرافن |
(علىأن تأر تماق

 0( 2نمستالمشرسنينقذاكتقطلمتكوجرعلبسنبول الي ا(دماربدأنأ ف

هلاتخانملاتان الكناءة ||عليك)أى الزمكنما املعشرالاأنتنبرع (ستجدنى انشاءالنهمن الصالحين) أىفى حسن الصحبة|
والامانة فىالقاتمبامىك

اجقانالان شاءالنه الانكالعلى توفيقه
نلينم ل
الةو
وعام
والوفاء بماقلت وقيلي بردبالصلاح جسن الم

ف جوارحهوقداستغنتبهذالكلامالجارى

ومغوجة |

فقدفرغبالكون
تمأايدجكروهقيللاقنلونفهووأىمفادتيننهاوهلعانميامنبسنعود رضىالنهعد_ءأفرس الناسثلاث بنتشعيب وصاحببوسففقوله
بتحرفىالومثللعانسأن

عيسنمفأعزنانعاة منوهأوبلومييكركفنذحنلمكعكر(ققادالاحفأراذبلتدوكأكاننعح
دعأجلراتنهماذكاان كن 4غيرتهملاه
بملن
)قالفدأأزًو:كجحكتك(ا(حعدلىىاتأباتنىجهراىتين))نكقوولندأهجايترينالى
كال
أقد

زنماحيج) ظرفواحبةالسنةوجمهاخجج دجالاتزئوزجعيوارلالجماعلاندمن بابالقيايما اسلزوجيةفلامناقطة

جل التزوجعلىالخدمة(إفاأننمتعشرا)أىسلمعشرحجج (فنعندك ) فذلك تفضلمنك ليسبواجبعليكأوتمامهمن
رلع
بفض
ومنكت ت

كش)
يأنأ
ليد
عاأر
(وم

بلزامأمالاجلينوحقيقةقوطمشققت ”

عد ك ولاأحقءعليك وفلمكنلكتهافنه و
انةمن
انلاأطيقه (نستشجادنءىال
رنني
وليطكظونكبا
يكاقنههشقع
طك ف
أاظم
أاتع
ةماذ
نلا
اى!را
تلام
ليها
قووشعل
تيك
عل

الساحمين)) حفسن المعاملةوالوفاء بالعهوديجوزأ ,نرادالصلاحعل اىلعمو وم بدخلتح»تحس انلمعاملةوامردبااشغراطهمشيةة افيا
وهدم
ن الضالحين الانكالعلىتوفيقهفيهومعوتتهلانه| نشاءفعلوان نشألمشعلذات

20

3

ا0

١

الى شوق تياانرج دعلعل ابل (اأمة) جاعة كثيرة (منالناس) من

نكانهم(امىأنينذودان)نطردانغنمهماعن الماءلازعلى
مم
ممختلفنين(يسقون) ٠واشهم(ووجدمن دونهم)فمكانأسفل

تان
أناءسهوأقو

منالسقا

م

موادا دوا0

أ

ار فالابد

رورجم وازعانجعراكموقي (وأبوناشين) .لا كن سقالاغنام

(فمسا) فسقغنمهمالاجلهمارغبة ف اىلعروفواغالةللملهوفروى انهنىالقومعن رأس
يعد هاف توليهماالسق بانفسهما ط
 3وساًطمدلوافاعطو«دلوهم وقالوااستق مهاوكانتلابنزعهاالاأر بعون فاستق

|أاطريق المهاقيللادعاموسىجاءهملك بيدهعخزة فانطاق ب

هالىمدبن

(5؟)1

بهاوصبها فى الحوض ودعا

ةْقولهعزوجل (و!اوردماء

بالبركة وترك المفعولق

ألفقودناقوولدانداانلغرض2
بدنكن)وهابوسقونمنهامواشيم (وجدعليه) أئعلى لدا(ءأمة)ىجاعة لموندبي
سقون)أى مواشيه( .ووجدمن دونهم)أى سواىلجاعة وقيلبعيدامن الجاعة(امىنين نذودان)أىأل

أأحسان وتمنعانأغنامهماعن الماءحتىيفرغاولتنخالسوهماالبثروهيل تاكفلاغننم ص إتنادز ألهوالفعللاالمفعولا لاترى

قلوله إقال) يعنى أ انه انما رجهما لانهما
والهاوووى
مقول
دوال
عهب
بودتذ
غنامالناسوقيلتنعان غنامهماعن اانتن
ساقيان مواشيكامع الناس(قالتالانستى ى)أغأنامنا(حتى | ك|انتاعلىالذيادوهمعلى
ناش
ل) أاىم
كطباككا
لسلرىاًنين (منااخ
صَدِرالرتاء) أىحتى برجعالرعاءعن الماءوالمعنى اناامىألنااننستطيع أننزاحمالرجالفاذاص دروا ||الستى ولميرجهما لان

نان مواشننامنفلمايقنهمالحوض (وأبوناشيخكبير )أى لإيقردأني مواشيهفلذلك||مذودهماغتم ومسةيهم

شنعأيب أ ابلمثلاوكذافىلانستى
حتجنانحن اليسق الغامقيل أبوهه.اهوهشعاربلصعللايةوالسلام وقملهو يروناب
اقنشدعيمبات بعدمابكصفرهوفيلهورجل منآمنإشعيبفلماسمع موسىكلامهمارق طما|||وفسقفالمقصود هوالسق

طيق رفعهاالاجاعةمن الناسوقيل | لاالمسقىو وجهمطابقة
يقر
اب
لانت
ارىك
بىرهأسبمثرأخ
ورجهدهافافتلغ ضحرةمن عل
زاالحقموم ونحاهمكلهمءن البثر وستى طماالغنم وقيللمافر

غالرعاءمن الس_تىغطوارأسالبثرحجر |||جوابهماسؤاله اندسأطما

لبرفعهالاعشرة نفرجاءموسى فرفع ار وح دهونز عداواواحداودعافيهبالبركةوسق الغنفمر بت

عدن سيب الذود فقالتا

امن ةشادلحروهو
لهفى
فذ لاكقولهتعالى (فستكلامنولىالاىلظل)) أىعدلالى أصل شحرةخظلس

السببف ذلكانااعصأنان

ىنخيرفقير)معناهانهطلبالطعاملجوعهواحتياجه اليهقالبنعباس
جائع(فقالرباةنماانزت الم

مسسورتان شفتان

ان موبى سالالنهفلقةخبز يقيمبهاصلبه وعن ابن عباسقاللقدقالموسى رب افلا زات الىمن خير

لاتقدرعلىماج ةالرجال

5وقليحلمباسزأفلاالامارجعتا الىأهماسر يعاقبل
فقبروه وكأرم خلقهعليه ولقدافتقرالىشق كرا
الناس وأغنامهماحفل يطان قالهماماأ ماك قالتاوجدنارجلاصالحارجنافسكى لناأغنامنافقال

ونستحىمن الاختلاط

ب

لاحدا*مااذهى فادعيهالىقالاللتهعالى(-فاءره احدا*ماعشى علىاستّحياع)قيلهى الكبرىواسمها

قلىانيفرغواوانما
ان ا

ار

رى واسمهالياوقيلصغيراءوقال تمربالنخطاب ليست بسلفع من
غهب
ص ل
لقيل
اراءو
صفوراءوقيل سف

ا

النساءخراجة ولاجةولكنجاءت مستترة قدوضعت #درعهاعلى وجههااستتحياءوقيل|استحيت منهلانها

لابننيهبستالماشيةلان

دعتلهتكافئهوقيللانمجارسول ,بيهاإقالت|نأنىيدعوليجزي أكجوماسقيتلنا) قليلاسمعموسى

1

هذ|الاصصق نفس هلبس

بىذاليكنة وحأوالالعر ات ارالالصو ذهب أهلالبدوفيهغير
بممحظوزوالدلاياببانهوأماالمروءة فعادات المناتسف
ماذلهحبضهملرخصوصااذ! اكلاحناتلةحالةضسرورة (ثمتولىااللظىل) أسمىرظةلوفيهدليل جوازالاستراحة افلدنياعئلاف
اناسلشكوى اذلانقصف الشكو:ىالموى(فقالر بافىلما)لاىثئ (1ن:زلتالىمن
إبقضولهالبلعمتقشفة ولماطالالبلاءعليه ب
لوكتبرغث أوسمين(فقير)حتاجوعدى فقيريللاملانوضمن معنىسائلو طالب قيلكان/بيذق طعاماسبعة أياموقدلصق
خير) فليأ
لظهره بطنهو حتمل ان بر بدانى فقيرمن ال نديالاجلمااًنزلتالىمن خيرالدار بن وهوالنحاةمن الظالمن لانهكانعندفرعونفملاكه

ْ ثروة قالذلك رضاباباليدل الستى وفرحابه وشكرالهوقال| بنعطاءنظرمن العبودية الىالرو بيةونكام بلسان الافتقارلاورد علىسرهمن

الانوار (خاءنهاحداهماتشي,علىاستتحياءقالتا نأبىيدعوك ليجز أجيرمكاسقيت
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وشالمعشساء (سوبعقبليدىلخحويلنهغافلاةممدن.بأنهةلفهىا)قذيللكهاىلونصقفت|ااننهماوروسىاشكتاغنالس املنىاساببالنفقيرلعولوةنووكقايندليخلرهكامبابفينم اسل|مكغربب غائبين عجلهىة الحكاية
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| أ)نيبعث:ديا(واكذملكح نسجنزىين) فقول تعال (ىودخلالمدينة) يعنىمومىوالمدينةقيلهى

00
أمه ى تققررعينها)إإلقام معه(ولاتحزن)بفرا اق (هولتعرأنأو عدالنةحق )أىواليكستعامها
مشاهدة كاعلمتخبراوقولهولائحزن معطوف:لى تقروا طهماحملأناخذ دم انلدينا ركلبومكاقالالدىلانهمالحر 30,لاماجوم
على ارضاع ولدها(ولك نا كثرهملايعلمون) هوداخلتحتعلمهاأى لتعلانوعداللةحق ولكناً كثرالناسلايعلمونانه حق
فيرئابونو شْبهالتعر يضعاة رط منهاحين سمعت بخيرموسى فزعت (و البلغأشده)بلغموسىنهابةالقوةو.امالعقل وهوجع شدة
كنعمةوأنم عندسيبوبه( واستوى )واعتدلوتم استحكامهوهوار بعونسنةويروى انهليبعث نى الاعلىرأسار بعينسنة ( 1تناه 1

حكا) نبوة (وعلما)فقها أوعلما صا|الداربن(وكذلك نجزى امحسنين)1كىافءلناعوسى وأمنهفعل بالمؤمنين قالالزجاج جعلالله
ا الى قا
الاحسا نلانهمادودياالنجانلةىالتى هىجزاءالحسنين والعالم را
تعالىايتاءالعل«الحكمة#ازاةعلى
ولمدس مأشروابه| نفسنهىلوكانوايعلمون عله جهالااذاي معأوابالعر (ودخلالمدينة)

2

ج
2

سن اضصطخر (ليكونطمعدوا) أى ليصيرالام الىذلكلاأنهسم
(فالتقطهآ لفرع:ورن( أخذهقالالزجاج كان ذرعونمن أهزلفارم

سرونان
لزما
اهال
لنفهذ
اذاقفال
اجلوع
أخذوءطذا كقو طللموت,ماتلده الوالدةوهى لتلدلانيم وتلدها ول كن المصيرالىذلك ك

لقولكلتجنككرمنى ولكن معن التعليل فيهاوارد
هذه لا املعاقبةوالصيرورةوقالصاحب الكشاف هنلامالكتىمعاهاالتعلي ك
على طر ايمجقازلانذلكما كان تلنيهجةشالبتقهاطبه,الداعى الذىيافلعفلاعلفلالعلاجلهوهوالا كرامالذى هونتيجةانجىء
(وحزنا) وحزناعلى وجزةوممالغتان كالعدم والعدمان ف عرونوهامان وجنودهما كانواخاطئين)خاطين تحخفيف خاطئين أ بوجعفر

أانوامذ نبانفعاقبهماللةبار ىعدوهمومنهر سببهلاكهمعل أىبديهموكانواخاطئين فىكلثئ فليسخطؤهم تربيةعدوهم
ىك
التابوتعالجوافتحهفر يقدرواعليه
لتقطوا )869718( 2
نلكا)
حينيلىو
مرةع
هق
نون
افرع
ىىأة
وت١م
رقال
ببدعمنهم (إو
فءالجوا سيره

فاعياهم

نممية ف رأتف جوافلتابوت نور الميرهغيرهافعالجته ففتشحتالبابواذاهى
كدسرهفليقد رواعليه فدتآ
ا اللهرزقهفىامهامه مصمنه لبمناحفالبقتاله4لهفىقاب
0ى صغيرالفدابوتواذنوربين عين_يهوقدجء_ل
بد
جوفالتانوتءو رافعالجته
داه

أسيةوأحبه ؤرعون وعطف عليهواقباتبنتفرع ون فاماا خرجواالصىمن التابوت مدت الىمايسيل

1س

4

قلت ف

رردين

أمشنداقه من ر فيهلطخت بهبرصهافبرأت فقبلتوضمتهاليص_درهافقالت الغواةمن قومفرعون
ايها الملكانانظنان ذلك المولودالذى>ذرم4:من بنىاسرائيل هوذهارىبهف البحر فزعامنك فيم لفرعون بنت برصاء
عينيه فاحبوه وكانت

فرعون بقتإوققالت أسيةقرةعين لىولك لانقتلوهعسى أنينفعناٌى فنصدب منهخيرا اونتخذهولدا

فنظ .تََالوية 5

الالتقاط وحود الذئ منغيرطلب (ليسكونط ع
مد واوحزنا)أ ىعاقبة م همالىذلكلانهملميلتقطوه

و

واصكلناىةنعتللاينهلفدواسستللووهقفباتلمبرووممىئعذقمروةعنينن ىكأفاوهمهوبالهطأكادوناقءااالللفهركعلاوهانداهحااالنجفقةي لآسليىةفسبم»هةي,لقراسلوتلسمايلتلهه| فا|قلاىلتدارلمغواةمن قةونمبهاهو
لعيكدونواطومحزنا (انفرعون وهامانوجنودهما

)

انلى ولك فقال

ادل وان || 0ورعون الك الال وق

ومعناهانهم ليمشهروا انهالذى يذهب علكهم(وقالت|مى أت فرعون قرةعينلى ولك لائقة_لوهعسى

الحديد لثوقالكاقالت طداءه

أن شفعناا وتنخذهولداوهملايشعرون) قالوهب لانظراليه فرعون قالعيراتىمن الاعداءفغاظهذلاك

ات تعالى كاهداها 0

وقالكيف أخطأهذا الوغلكاامانلذتياسيةامى أة فرعونمن خيارالنساء ومن بناتالاندياءوكانت

شااء

0

لامكا كين ترجهموتتتصدقعليهمفقاات لفرعونوهى قاجعدنةبالهىهذا الوليد أ كبرمنابنسنة |||لوكانيق ععلى قلبه
0

ا

622

5

2

8

وانتآمى تأ نتذبمولدانهذه لسنةفدعهيكونعندى وقيل انهافالت انهأنانامن ار ضاخْرى ولس

هومن بن اىءرائيل فاستصياه فرعووأ
نلقحب]تللههعليه قالابن عباس وأنعدوالن
قهال موموكاقالت

| عسىأنينفعنالنفعهاللوهلكن»أفىللشقاءالذىكتبه النهعاءءوجق لودتعالى(وأصبح فو
م

.

:

.

102

كد

فارغا)أىخاليامنكلثئ الامنذكرموسى وهمهوقيلمعناهناسياللو الذى أوى اللهعزوج لالمهاحين
آمىها أنثلةيهفىاليمولاتخاف ولاحزن والعهدالذىعهد اايهاأنبرده الباوحجعله من المرسلين فاءها

0

لقالريك

ا

1

ا

حم

قرو

أساءتوقرة

 25مر

كد

ولكصفتان لتر

دار )خاطبتهيل

تل فرعوولندك فيكوأنجلرهكوثوابهوتوليت قتهنوأتلقيتهفى البدر 100
الث.ظان وقال كرهتيقأن
وأغر:قتهولاأناهاالخير بان فرعونأصابهف النيلقالتانهقدوقعفدىعدوهالذىذررت

منهفانساها

اعلظبملاءماكان مناع 1لهلدهالبها(ا نكادت لتبدىبه)أىلتصرحبانه .ا بنهامن شدةوجلهاقال!بنعراس

2

١

الغ1و

0 0

عسىن د

نف

مخايلالءن ودلائل النفع

نقدبرااكلام فالتقطه؟ ل فرعونليكونط,عد واوحزناوقالتامىأةفرعو نكذاوهملايشعرون
و دت
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راطاآ
فوذوح
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ناهلمعتلتىخقطأاعظطه
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وااقلعةمبيعنطوف والمعطوف عليهمؤكدةلمعنى

خطئهم وماأأحسن أظمهذ!اكلامعندأصابالمعانى والبيان (وأصبح) وصار (فؤادأم موسىفارغا) صفرامن العقللمادهمها من
هها قلبالرأت
لهدوأن
قرط الجزع -1اسمعت بوقوعهفىيدفرعون (ان كلاتدبتدىبه)لنظهر بهوالضميرلومى والمراد.امره ووقصت
ل واابناهوقيللاسمءت ان فرعوخنذأالتابوتلآثك انهيةةله فكادتتقول واابناه شفقة
ويح
قتتص
الامواجبباتلتعابوت وكاد
عالليهثوقاينمخافإفةةمأنىانها ك(اودلتاأأنر بطناءلىقليها)لولار بطناعلىقلبهاوالربط عالىغلب تقوبت,هلهامالصبر

:

3
من الفرقوالضياع(ولانخزق)
بفراقه (انارادوءاليك) املنغرق وقيل الضبعة(ولانحزى)أى فعرلاىقه (انارادّوهااليك وجاعلومنالرس.لي )نقالاعباس

بوجهلطيف لترييته(وجاعاوه

اننا رالا كثرواعصر اس:طالواعلى الناسوعماوا بالمعاصىولبأمسوابالمعروف ولمينهوا

من المرسلين) وىهده

المنسكرفسلط التمعلهم القبط فاستضعفوهم الىنأنحاهم النةعلىبل نبيهموس,ى عليهالصلاةوالسلام

الآية أمران ونهيان

وسى .تقار وبلتادتها كانتقابلةمن القوابلالتى
مامسا
أنعب
نلاب
يذ كر القمة فذىلك قا

وخبيبران و شارنان

وكلهن فرعون حبالىبنىاسمراثيلمصافيةلأم موسى فاماضر مهاالطلقأرسلت اليهاوقالتلطهاقد نزلفوى

هوزن
انالخ
وبي
قفرق
وال
انالمحوف غم يلحق

مائزل فلينفعنى حبكاياىاليوم فعالجتقبالهافاماأنوقممو بىإلارضهاطانورعينى موسىفارتعش ]أ
0

كل مفه_ل فهاودخل <بموسى قلبهائمقالتط اباهذ هدماجحشةتاليك حإن دعوتنى الامس|

هتفحباثئحم:فلظلى بنك فأارقاءعد ونافام] |
بوجد
حاما
الانسان_:وقع والحزن وقللدك ولكن وجدت لابنكحب

غومبهلحوقهلفوارقمافه

والاخطار فبنههيتعنهما
و بشسرت بردهالمهاوجعله

هًاااللىيد خلواالىأمموسى فقالتأختهيأماه
مخا
اون
بعي
رجتالقابلةمن عندهاأبصمرها بعضال
هذا المرس بإلياب فلغت بكقرود

0

وايته_برطنالون وميظهرطالين فقالواماأدخل القابلةقالت ١
فاذا التنورمسجورو رأواأمموسى

من المرسلين وروىانهذيج مصافية لىفدخلتعل زائرةنفرجواعندمهنافر .جم المواعقاهافقالتلاختهفاً بن الصىفقالتلاأدر:

يطلب موسى تسعون
ألفوليدوروىانهاحين

مضهراالطاق وكانت بعض
القوابلالموكلا ت يحبالى نى

فسمعت بكاء!اصىف التنورفانطاقت اليهجوعقلداللهالنارعليهبرداو سلامافاحتملت الثمانأمموس
ف1

ا
لماراأتالحاح فرعون فطلب الولدان خافتعلى انهوافقفدفذفالله قايهاأننتتشحد

التاوت فى النيلفانطلقت الىرجل نجارمن قوم فرعون فاشترتمنه ثابوتاصغيرا 00
مهدا التابوت فةالت|ابنلى!أخبؤهف التابوتوكرهت|الكذ ب قالولمتقل!أخشى عليهكيدةرعو ,نل

يالاسم)
اسرائيل مصافيةطهافعالتها اشترت التابوت واجللتهنواجنطالقرت باهالنطىلقالذباحين ييخبرهميامأممو3هماهم

فاماوقع الى الارض

أمسك اللةلسانه فيطق الكلام وجعل شير بيده فلند رالامناءماتقولفاساأعياهم|أمس قالكبه

هاطانور بينعينيه ودخل اضر بوهفضر بوه و ترجوه فامااتهى النجار الىموضعهرداللهعليه لانهفتكام انطلقأيضايريدا

حبهقلبها فقالت ماجئتك

ال
رشيأفضر
الامناءفاأناهلميخبرهمفأخذ لسانهوبصمرءفيطق اكلاموليبص

لدك وأخبر
وقنلو
المالا
فرعون ولكن وجدت
نلو هال
حليسدس ح
لابنكحبا مأوجدت مثله وهبل جلت أمموسىجو كتمت أمرهاعنجبالعى فمالعمل
االنتسنة الىولدفهابعث فرعوز
فاحفظبه فاما خرجت وسذتلكرشهيائلنتهتعالى ل أرادأن يمنبهعلى انسرىائيلفلما ك
جاءتعيون فرعون فلفته القوابلوتقدم الامين ففتش النساءتفتيشًا يفتشقبلذلكمثلهوجلتبموسىوايتمغيراونهاولين ؛ب5
فوىخووفضةعتهفى تنور كانت القوابللاتتعرطضافلما كاالنلتيلةالتى ولفدهاوادنهولاريةب عليهاولانابلةوليطلعلهاح
-خعلللهعليهان ردعليهلسانهو بهىرهأن لاءدلعليه وأنيكون معهفيحفظهحيثماكان فعرف آنل

فردعليه لسانهو نصصره نفرللهساجد افقالياربدانى على هذا العرد الصالفدلهعليهفا من ١بهوصدقدو ١قال

مسسجورا نم ملاتضنعنا

طاش منعقاهافطلبوافل

يلقواشيأ نفرجواوهى

ةأشهر فاماخاف”
الاأخته ميمواأوج الهالهأنأ رضعيهفاذاخفت عليهةالقيهفىاليمفكتمتهثلاث

علبهتملتتابوا مطبقائم فت فهى الموهؤالبحرليلاقال بن عباسوغيره كانلفرعون بومئذبنتو
ثاجاتترفعهااليه وكانبابرضل
يكن لموادغيرها وكانت منأكرمالاسعايهوكانطها كليوم ثلا م

ت
منهعفس
لاندرى مكا

شديدوكان فرعونطاقادلجاعطباءوا السحرةفنظروا ىم هافقالوا أبهاامل لكانبراًلامنقبلاله

بكاء«من التنورةانطلقت

فانيساؤنخذمن ريقهفبلطخ بهبرصها فتبرأمنذلكوذلاك يوم كذاف ساعة كا ْ
بوجدفيشبه ال

الهوةد جعل الهالناربردا

وعهامي انها  5نت|
لىنيل م
اهعل
رانل
يس ك
فمجل
شلى
حاين .مرهقالشمس فاماكان ذلك البموغدافر:عون ا

وسلاما فلماأ-إفرعونق

مزاحم وأقبلتبنت فرعون ف جواريهاحتى جلس<علىشاطيعابصرمع جواريهاتلاعبهن وتنضحالماء

طلب الولد ان أوالها

رفقد تعاق بالك
حيئ
بالش
على وجوههن ااذلانقيبللبالتابوت تر بهالامواج فقالفرعون اانلهذ

بالقانه فىالمبعدان

اتتوق بهفانتدروه بالسفن منكلناحيةحتىوضعوهبينيدي فهعالجوافتح البابفليقدروا ليهوعاء |

ارضعته ثلانة أشهر

1-37--

خخ

ممانعملون)بالناءمدنى وشا ى وحفص و يعقوبخطاب لاهلمكة وبالياءغيرهم أىكلعمليعماونه فانللةعالربهخيرغافلغنه فالغماة
والسهو لاجوزازنعليه ملإسورةالقصص مانونوكانآنات» الإسم اللهالرجن الرحيم6ة (طسم تلاكآناتالتكتاب المبين)

رنهو بركتهومبين للحلال والمرام والوعد والوعيد والاخلاص
يبي
يقالبانالشوعوأبانمعنىو حاد و يقالابتتهأبانلازمومتءدأخىم

والتوحيبد (تتاواعليك) نرأقعليكأىيقرؤهجبر ,بام ناومفعول تناو(مننبأموسى وفرعون) أى نلواعليك بعضخبرعما
(بالحق)حالأى حقين (اقوميؤمنون) لمنفسعباقمناانهمؤمن لالاتنلاوةاهاتنفع هؤلاءدونغيرهم (انفرعون)جلةمستأنفة
كالتفسيرللجمقائلكلاانقالوكيف كاننب مافالان فرعون (إعلا)طغاوجاوز لدف ااظلوٍاستسكيروافتخر بنفسهونسىالعبودية
ذرقايشيعونهعلى مابربدو يطيعونهلا
(05؟)1
(فالارض) أىأرضملكتهيعنى مصر (وجعلأهاهاشيعا)

الداستاون) فيهوعيدبالجزاععلى عاط
أم
 0عم
دو ب
وه كي الاقوهقال ذبن 1أنيناهمالكتابالى قولهلاننتنى االذعااهلين وفيها آنةئزات بامنكةوالمديئة
وهى قول اهن اأذىفرض -ايك القرآنلرادك الىمعادوهى ان و انونانةوأر بعمائةواحدى
وأر بعون كلمةوجسدة آالافوثمامائة حرف

واللوح الحفوظوقيل
هين)
لمب
وقو لاهعزو.جل (طسمتلك)اشارة اىلنات السورة (آناتالسكتابقي ال
امنا 0

ال

ا

عئقه أوفرقا مختلفةيكرم
طاأئفة
حوْهيزنى فكارم
القبطى وأهان! لاسرائيل
(يستضعف طائفة منوم)

بهنوماسرائيل (يذج

لينم اللاهلرجن الرحم»
ري

دوس 1

علاكأحد منهمأنيلوى

0

الا

 0وإستحى

نساءهم)أى يتركالبنات
أحياء لاد مة وسس ذ:

2د وشكير(فالارطن) 1سر

رن

0

أىفرقافي أنواعالخدمةوالتس.خير (يستضعفطائفةمنهم) يعنى بنىاسمراثيل (بذع أبناءهمويستحى
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(أنأرضعيه) قيلأرذعته ماني أشهروقيلأر بعةوقيلثلاثة وكانت ترضعه وهولايبك ولاإتحرك 6
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(انمكان من اللفسدين)
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| أى ان القتلظامااماهوفعل المفسدين اذلاطائلنحته صد ق الكاعن أوكذب (دثريدأنكن) تنفضلوهودليل لنافىمسألةالاص
١

وهله|جل معطوفةعلىانفرعون علاف الارضلامهانظيرة تلاكفوقوعها تفسيرالنبأًموسىوفرعون
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 ١وججزةأىير نومنهمما-ذروهمن ذهابملكهم وهلاكهعملىدمولودمئوم ويرىنصبعطف عل المنصوب قبإهكقراءةالنون!ورفع
 ١على الاستثناف (منهم)من بى اسسرائيلو ,نتعاق بترىدون >ذ رولانااد|ةلاتتقدم على الموصول(ما كانواحذ رون)ااذرالتوقمن

لذةاووجلانكون رسولاهى (أنارضعيه)ان
ناأالى اممو)مباىلاطامأو ببالارخؤيبأاورملاك ياكان ار يرموسلياسه
اولضحرري(و

| مع ىأأومصدرية(فاذاخفتعليه)منالقبتإذيسمعاليراصنونهفينمواعليء(فاليهفىاليم) ابرصق عيونل صرو(لغ اف)

اجنةوعلىهذالامكونخبريمعنى
(منجاءباحسنة) بأقوىللاالهالاانتةعندالجهور (خفبإرهمنها) أى فلهخيرحاصل منجهثهاوهو ل
افضْل و كونمنهاى موضع رفع صفة لجبرأىبسبها (دعم منفزع) كوف أىمنفزع ثدبدمفرط الشدةوهوخوفالنارأومن

وبكلسرمالرميامديومالقياءة( امنون)ام تنعدئبالجازه بتفينه
فبزغعمياورانتقنلووينغبرهم (بومئذ) كغوفيىرومهدفمىوا
كقولهأفامنوا مك رال(ومن جاءبالسيمة)بالرلك (فكبت) القيت(وجوههمالنفار )يقال كببتالرجلألقيتهعلى وجههأى ألقوا
على رؤسهمفالنا رأوعبرعن |+-إةبإلوجهكايعبربلرأسوالرقبةعنماأى ألقواف النارو يقال ط تمبكيتاعندالكب (هلنجزونالاما كم
تعملون) فالىدنيامن الشرك

حوما آمنايأمن فيهااللاجى"
البهاولاةلى خلاهاولا
د شوكها ولا يشفر

صيدها (وله كلثئ)مع
هذه الملدة ؤهومالك

الدنياوالآرة (وأمرت

والمعاصى (اماأمي تأ نأعبدربهذهالبلدة)
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مكة(الذىحرمها) جعلها

(منجاءبالحسنة) أاىبلكاامةخلاص وهىشلهااادلةهأانلاانةوقيل الاخلاص ف العمل وقيل!هسنة

لةعماهابتهعز وجل(فلهخبرمنها)قال! ب عنباس فيهايصلالىاميربمعنىانلههمنتلكان ةخير
طكاع

ءنئن
رلا
يالانه
خمانفل
بو املقيامةوهوالثواب والامنمنالعذابأمامنيكون لهمئخيرامن الاج
جزاء الاعمالوالطاعاتالثوابوا لجنة وجزاءالا ان والاخلا ص رذواناللهوالنظر
لاالهالااللهوقيل
يورقملمنعنهىا|لاضعاف أعبطااءلالولاهحدة عشيرضاعافهالانالحسنة
اليه لقولهورضوان من الخله

اوستاحقلاقت اضلععبديفتفضيل الربتبارك وتعالى (بوهومممنئفذزآعمنون) «قالنت كيف

أنأ كون املنمسامين)

ذنىالفز ع هناوقدق قبالله ففزع من فاىلسموات ومنف الارقضلت!نالفزع الاولهومالااوعنه

المنقادن له (وأنأتاو

أحدعند الاحساس بشدةنقع وهوليفجأمن روعهبيبة واانكلاحنسن بأمنوصولذلكالضرراليه

القرآن) من التلاوةأو
من التلوكقولهو اتبع

مابوىاليك منر بك
أعررسوله بأنيق-ول
أصرت أن أخص الله

وحده بالعبادة ولاأذله

شريكاافعلت قر يش
وأنأ كون من الحنفاء

الثابتين علىملةالاسلام
وأن أنلوالقرآن لاعرف
الخحلالوا+رامومادقتضيه

الاسلام وخصمكةمن ببن
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ادهدة
انمن الرعبمشعن
امانما,سلحق
لوا
فاماالفزع الثانىفهوا وف من العذابفهمآمنونامنه

حد ج(واءمبنالسيئة) يبعانىلشرك (فكبت وجوههمف النار) عببالروجه
أفك
نل فهلاين
مهوا
الا
تنعتمماو ن) أىتقول
طلرحواجيعهم فالنار (هلتجزونالاما ك
نكاانهوقا
كببدو
عن جيعال
ملونف الدنيامنالشرك و وقوةتعالى (1ض.اأمصرت)
طمنزنةجهامهلتخزونالاما كتنعتم
يعنى يتقولاللهتعالىلرسوادقلا نماأمرت (أنأعبدربهذ هالبلدة) إيعنىمستأنأخص بسادق

وتوحيدى اللةالذىهو ربهذهالبلدةنعنىمكة وانماخصهامن بين سارالبلادبالذ كرلانهامضافةاليه
وأحبالبلاد وأكرمهاعليه وأشاراليهااشارة تعظيملامهافوطن نديهومهبط وحيه (الذىحرمها)
جأعىلهاانته حوما آمنالاسفك فبهادمولابيظذميها<أ_دولايصادصيدها ولاختلى خلاهاولايد خلها

الاحرم وانماذ كرانه هوالذى حرمهالانالعر ب كانواءعترفين بفضياة مكةوان تحريمهامن اللةلامن
الاصنام(ولهكلنئ)أىخلقاوملكا (وأمي تنأ كونمن المساين) بادلمهطيعينله (وأنأناو

عللىيه وسلمبكالأعس بها م قيامعلىمامبه (فن
القرآن) أىأمس تتلوأنالأقرآن ا وللتدققهامص
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سرالببلادياضافة أسمه

أى نفعاحتذائهيرجع اليه(ومنضل) أىعن الامان وأخطأطر يق

الطدى (فقلافاأنامن المنذرين) أىامخنوفينوماعلى الاالبلاغ نسختها آبةالقتال (وفلالجد
اليها لبانلهااأدحهباليه
بإداءالرسالةوالانذار (إسير53آيانه) الباهرةودلائله
لله)أىعلىجعنعمه وقيلعلىماوفقنىمنالقيام
وأعظمها عنده وأشار القاهرة قبلهوبوم بدر وهوامأراهممنالفتلوالسبىوضربالملاكةوجوههم وأدبارهموقي-لآيانه 1

الها بقولهه ذه اشارة
تعظيم طاوتقر سدالا

ف السمواتوالارض وف أنفك (فتعرفونها) أى فتعرفونالآياتوالدلالات (ومار بكغافل

طؤاانهالوطلانمؤهبطوسدوة مت لاديس عالتيخوخاص مده وجول

شئتحتر بو ينتهوملكونهكالتابع لدخوطاتحتها (فناشدى) نبا
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ددس توسيادو الشركاسن شولا

(فامابهتدى لنفسه) فنفعة|هتد انه راجعةاليهلاالى (ومنضل فقلاناأنامنالمنذرنم(

اى ومن ضل وإيتبعنىفلاعلى وما؟:االارسولمنذ روماعلى الرسولالاالبلاغالمبين (وقلالجدتسير يمآيانهفتعرفونها) نمأميمان .
بيقنونبجاوقلحي .
تحمداللمعلى ماخولهمن نعمةالنبوةالتى لانواز به ناعمةوانمهد دأعداءهيماسير بهمألنةمنآبإندى الآخرةف ت

انشقاق القمروالادنو ملابحهم من تقماتاللةفى الدنيا(ومار بك بغافل .
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عونتأهووجآعنصهوركةواائللنافخام افيلعليهالسلام(ففزع منف السمواتومن ف الارض) اختير
فزععلى يفزعللاشعار بتحقق الفزوئب
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لت

بض
 [100لاوزل ي
و
نتؤ
اير وج 2
فوميؤ .نون)أى يصدقون فيعتبرون فقول
هتعالى ( بموينفخفالصور)هوقرنبنف فخيهاسرافيل العرش وعن جابر رضى
التؤرهوالترن و

معكله ا
نالأرواحجنعىالقرن ينفقيبفهتذجبف الاجساد اللةعنهمنهم موسىعليه

اتا

ي
ل
ل
ا
ه
لقال زرا
ل
ا
ت
س
ا
ت
ن
ا
ف
و
ع
ش
ة
ا
ل
م
م
ق
د
ض
ب |[

لالت (الامناءايتة)روى| وحر2

قالهمالشهداءمتقاد و نأسيافهم حوا

ا

م

م

ع

ويد بوتي اأ
للوسيو

ل

سي

سيتاسسة

0

ومن فى الارض الامن
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ميع
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واقفة0

عن الحركة
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أحيوابعد ال(وأتنوه)أىجاذ(داخر ب
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مهو بعدمابين! طرافه فهو حساب تحسيها (مسالسحاب)
لاحت ال
أنجكولبوشنتائسلا)ئنركيوعننءاى اكاسنهيلتعرقيامةلارى لسظمهات]ان عا حا د
يرسام ابعل لمكايو
اللةالذى نف
الى
لاقدم عاك

تعاب ع سردكالمع والممنى انك اذا رت

من الاشياءالتى؟نقنهاواً
حكمهاوأيبال وج الحتكمةوالصواب (انمخييرعايفعاون]ف قولهتعالى

الجبالوقتالنفخةطنتها

ثامبنة
كفاىن والحعدظمهاوهى تسيرسيراسر يعا كالسحاب اذاضر بتهالريج وهكذ! الاجرامالعظامالكائرةالعدداذانحركت لانكاد

تبينوكتهاكافالالنابغةصفةجيش

بإرعنمثلالطودتحسبانهم « وخقاوجفالركاب :همل

(صنعاللة)مصدر

عملفيهمادلعليه تمرلانميورها كرالسحاب منصدمالتةفكانه قبلصنعننهذلكصنعاو'ذ كراسماننهلانهلإيذ كرقبل (الذى
تمنكلشنون)أىأحم خلتفه(انهخبير بمايفعلون) مكىو بصرىغيرسهل وأبوبكروغيريحىوغيرهمبالناءأى انهعالع ي
افعلالعباد

فيسكافهمعلىحسبذلكبقوله

14

تكلمهم)هىالجساسة فالحديث طوطاستون ذراءالابدركهاطالب ولايفوتهاهارب وار بعقواموزغب ور بيشوجناحانو'
خعزيرو أذن فيل

طارأس ثوروعين

وتقفولألالءنةالنةعلى الظاللينأو
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تكلمهم ببطلان الاديانكاهاسوى دابلناسلام أوبانهذامؤمن وهذا ك

عنهاوتثبت طاعصابةعرفوا ألنيهزوا اللهنفرجتعليهمتنفض رأسهامن الترابفربتهم ذل
فض لابدركها طالبولايتجزها هاربحتى
املول
وتجروهكهتمهاحتكىائهاالكوا اكلبدر ة
اتر

نوف بهمكسمن | االنرجلليقومقيعوذمنهلسلاة انيسنخافتقوليافلانالآنتسفيقبلعلهابوجهلطة| .

الكلام عم الى  | .ف|يوجههفيتجاورالناس ف ديارهمونصطخبونف أسغازهمو يشستراكولنامفوال يمرل||١٠|٠

وسنادالثعلىعن حذيفةب انلعانذكررسول ال
امنفر ياكافر بإ
كامؤ
لمنب
للؤ
وقالإ
بإضمارالقولأى تقول من المؤمن فب

الدابة ذلك يدكون المعى ||صلاىلتمعليهوسل الدابقةلتيارسولالئهمن أن تخرجقالمنأعظمالمساجدحرمةعلاىلنفييها عيسى
ب|تر بنااوحكاية لول | ي|طوف بالبدتومعهالى امواذنتضطرب الارض ويانلشضقفاء.ايل المسمىوتخراجلدابةمن الصفااو[
ممنا وكافرا
ؤ تس
»هارب
سوتها
اانيف
نو
لطالب
اهااا
امعةذات و برور يشلنيدرك
النتهعالىعندذلكمذكر ماخر سجمهناهامرا

اقلبساعةققال (دم | فا|ماللؤمن فتتزك وجهءكانه كوكدرى وتعسكيتبنيبيهنمؤمن وأمالكافرفتنكت بانعينيه
بينعيني هكافروروىعن ابنعباس انهقالقرع الصفابءصاهوهوحجرم وقالاز

نحشرمنكلأمة فوجا)

نكتةسوداء ونكت

منللتبعيضص أى واذ كر

عذن
وى ه
الدايةلتسمعقرعمعصا

بوم نمعمنكللمر

هربرةعن |انىصل اللعهليءوسلقالبس الشعبشعبأجيادمىتينأوثلاثافيل ولمذاكيارسول! قال

إن عمرقالخحر.ج الدابةليلةجمع والناس يس_يرونالىمنىوع نأ :

الامزصة (نكمذب) تخرجمنهالدابةتصرخثلاثصرخاتيسمعهامن بيانخافقين رحن ابانليزراهوصفالدابةقال
منللتسيين (با"باننا) لمنزلة رأسهارأ سثوروعينهاعين خنزيروأذنهاأذن فيل وقرنهاقرنأ بلوصد رهاصدراسد ولوتهالو ار

على أ نيثانال(فهموزعون)| و|خاصرنهاخاصرةهروذ نبهاذنبكبش وقواءهاقوائمبعيبرينكلمفصلين اثناعةمرذراعاوعن عبداللها
0

5

.

ان

8

108

85

٠

0-

اد

حدس أوطمفى خره,م |)عمروفالتخرج الدابةمن شع ب جيادفقس رأسهاالسصاب ورجلاهاف الارض وروىعن علىقاللب :

حتىجتمعوامساقون ||بدابةطاذاب ولكنطالحيةوقالوهب وجههاوجعرجلوسا رعتهكان الأبرقخبرمن رآهاانأ»/
الى موضع الحساب وهذه ||مكة كانوا بمحمدوالقرآنلابوقنور ن (تكامهم)أى بكلامفصيحقيلتقوأل|هذامؤمن وه ذاكافروقيا

عبارةعن كثرة العدد | ت|تقولماأخبراننهتعالى (انالناسكانوابا باتنالابو قنون)#برالناسعن أهلمكةانهم إبؤمنوا! فر5

وكذا الفوج عبارة عن ||والبعثوقرى“دكاءهم يدفي
نكا
قفاالللااممبنال
امولهوجالج
ورحزىسدئلابن عباس عن هك
ا جاعةالسكثير(:.احتىاذا

الابة تكلمهم و-:كلمهم فقالكلذلكتفعل-:كلم المؤمنوتكلمالكافرف قولهتعالمى(د بومحشرم 4

نبكذ ب بابننوافزهمعون)أى حبس أوطمعلى رهم ٍ:-
مقرن
بكل
(من
ةشر
عى ح
اجاأ
ج)فو
جاؤا) حضروا م.وقف ||أمة

(كذيم' 1 1 3 1
مرا ار (حتىاذاجاذ)ايعنىيواملتقيامة(قال)النةتعالىلم

الحسابوالسؤال (قال)

مرا

(ولمتحيطوابهاعاما)

(عليهميماظاموا) أىبمااشركوا (فهوم ينطقون) أى بححةوفيل أن افواههم مختومة (أإيروا

أ 0 9

بعدالموتلان القادرعلىتقلب الضياءظامةوالظامة ضياءقاد على الاعادة بعداللوت (انفذلكلا!9

)سهباابلإامتنىنز )لادلمةغزلاةعل(ى ركسلدىي أ)ياكماذياا "نإدغفاير كععالمعينبعاهااوقمتلمتفسركاروووااوفذىتااتهاكتبنلممكدن(نستكلومبوهونراج)قاوهعليأاانسلىفقياونلر)قبأىل س وجبالعذوا
ع

ع

ا

0

الوا لالحال كان ول أجعلنا) أىاناخلقنا (لايلسلكينلوافيهوالنهارمبصرا) أىمضي ب
ابضرفيهوف الآبةدارلعلى البم

حىم
ال
بؤدكىنال
ارأ
هىهاوائها حقيقةبالتصديق أوبالتكذيب
انغطيرةفساكرلولعانظ
لري

قوم

(الأممومعاوذدا /سكبتدبظتمنلعمفمهاكمونور)هحوواياثكفذهياباف"يااتانللمهفيشمغنخللهقمواععبئا (ددقعالاولعليهم.:اظاموافهم لاينطقون) أىيغشاهم العذ
نالنطق
والاعتذاركقولههذابوملاينطقون (أألمبروا»١اجعلناالليل لبك

فيهوالنهارمبصرا) حالجعل الابصارللنها روهولاهإهوالتقابل مياى منحيثالمعنىلانمعنىمبصرالببصصروافيسهطرق التقاء
00
المكاسب (انف ذلكلايات
اكالىا

الد
فماءوالارضالآفى كتابمبين )سبحىالشوائأذى بغيبو عق غائبوةخافيةوالناءفيهما كالتاءىالماقبةؤالعافية ونظارهرسي

والديضةوالنطصةف أىنهاأسماءغيرصفات ويجوزانيكوناصفتين وناؤهماللبالغة كالراويةقكانلهومامن شيعشدبدالغدمو ةا
بلاوقد عامه
اللهو حاطهاوالثي
اته
وفى
ح الحفوظ والمبين الظاهرالبين منينظرفيهمن الملائكة(انهذا القرآنيعقل
صى ابسىرائيل) أىيبينهم

(1كثراليذخىهتملفيوهن)فانهم اختلفوافى | جح فحز بوافيهأحزاباووقع يينهاملتناكرأفشياء كثيرةحتى لعنبعضهم بعضاوقد

نفزال
يلقهرآلنبدوياأنماأاخت
نلفصوافواوخذ وابهوأسامواي

ر«دالهودوالنصارى (وانه) وانالقرآن (طدى ورجةللؤمنين) لمن

أنصفمنهموآمنأىمنن اىسرائيلأومنهمومغنيرهم(انر بكبقضىبنوم) )(51١5

ببإناملنآقمنرآن وم نكفر

وغشائب ا(لسفماءوالارض الافى كتابمبين) يعنىفااىلللحوفوظ (انهذا القرآن بصعلىبنى به (بحكمه) بعددلانه
نيدلاكلذو !لهأنا اوفلتخاباتكل
مطأ(مهىذلارثكهيف ردسمأنمىأ)ن
 ١رشا)لبانيبيىأ

8 0

|يدلحيه قرا3فر
ةمايقلاموبنبدلانإ)ةمكح(|| و
قنيفلتخلاوف(وا)نات
نيبكحيو ق
لصفبلمهنيراان
نينمؤللةححروارناوزكبانىضقي ت)مونيهعىأدض ف
اين س

األىحق (وهوالمزبز)امتناعذى لأبردلهأمى(العليمأ)ىباحواطفلاضقعليديشمينافتاكعلل أكمه جع حكمةوهو
الله)أىفئقب (هانكعلى اق المبين)األىبين (انكلاتسمع الموق) يعنىموقالقلوبوهم الكفار عزيز) فل تارد قا

صيوسمتعا ||(.العيم) ييمقنضى له
(ولانسمع الدصعماءاذاولوامد برين) أىمعرضيننكفلاتمامعنى مدبرينوالاصملا

سواء أقبلأوأدبرقلتهوناً كيدومبالغةوقيل ان الادماذا كانحاضراقد سمعبفرعالصوتأو يفوم ومننقضىعايه والعز9
لىالى أ تىتاقامه من المبطلين
بتايلذ
سلي
لالاهيكا
بالاشارة فاذاولى1يسمعوليفهمومعنىالآباةنهم لغرط اعراضهمعمابدء ون
سماعهوكالاصم الذىلاإسمعولايفهم وماأنتمهادى العمىعنضلالتهم)معناهما نتعرشدمن أعماه أ الهلمبالفضل بنهمو بين
اللةعن اطدىو اتمى قلبهعن الايمان (انتسمع الامن يؤمنببااننا) الامن قيبصادلقرآ نأنهمن الله اين (فتووكلعلى الله)

(مفسهاممون)أىمخادور ن ج قولدتءالى (واذاوقع القولعليهم)بعناذىا وجبعليهم العذاب وقيل اذا | أمه بالتوكلعلىالتهوقاة
امليماعمروف ولهينهواعن المشكر وقياذلام ||المبالاة,إعداءالدن(انك
غضباللعلبهموقيلاذاوجبت|تخجةعامهموذولاكابنب
قيامالساعة(أسرجناطم دابةمنالارض) 9
ىسرالزمان قبل
برجصلاحهم وذلكف آ

عن أبىهريرة

على الحق المبين) وعلل

اتلشمس منمغر بهاوالدخان والدجال ||التوكلبانهعلى الحنىالاب
علس
ولقب
لسا
رأسنولالنهصلى ابعهليهوس قالبادروا بطالما
والدابةوخو يصةأحدكوأمالعامربة م)عن عبداللةبنمروبنالعاص قالسمعت رسولالتةصل الله| وهوالدن الواضح الذى

برةعلى الناسضحى وأيتهما||لابتعاق بدشكوفيهبيان
امغ
لمسدمن
اعالش
جطاو
ووجا
رتنر
شلايا
سولا
ولان
اقمو
هسإ ي
بيهو
| عل
كانتقب صلاحبتهافالاسترى علىأثرهاقريباعنأبىهربرقالقالرسولالنهصلى اللهعليهوس ترج

انصاحبالحق حقيق

الدابةومعهاخاتمسايانوعصامومىفتجاووجه المؤمنوتخطم أنفالكافر بالائمحتىان ألهاق || بالوئوق بالله وبتصيرته
الح كدوكعدايامؤمنويقولهذاا  3خب الزعذى خيلا بشحمنروب البغوى (انكلانسسمعالموى ولا
لوعن الول اتدعليموسرقال مارك تر تيزابعرفضي روي ناسملع ادلعصماء اذاولوا
١
افع لعن يود كرهابالباديةلايخد لذ كرهاالقرمويعنىمكةتمسكتزماناطويلاثمتحرجنرجة د روما أنت هادى

اأعظم رعق خلاتي) 1
أخزى قرامنمذ  0ده يدخ لذ كرهاالقر بل كاكزنانينم ف
ىاحيةالمسجد بدبووطد بو كانوالابسونمانسمعون
المساجد على اللهحرمةوا كرءهاعلى اللهيعنىالمسجد ارام لمبرعهم الاوهىف ن

ولابهينتفعون شبهوا
اقًحد أيننزع ذلك عنوم
رطري
دال
قاون
يثيض
احي
لءمى
| بالموقوهمأحياءصماح او اسو بالصم الذبنينعقبهمفلايس معونوهباا

 .وتجعلهمهداة بصراعالاانئةتعالىئم أ كدحال الصمبقولهاذاولوامد ب لرباننهاذاتباعدعن الداعىباننولى عنهمد براكان أبعدعن
فرومجزة (انتسمعالامن يؤمن نبااننا) أى ماحدى
]ادراك صوته ولايسمع الصممكىوكذاف الرموومانتتهدى العمى وكذا ال

أسماعك الاعلىالذينعرالنةأنهمدؤمنونبا يأنهأىيصدقونبها(فهممسامون)مخلصون منقولهبلىمنأسلوجههانيهعنىجعلهسالالنه
خالصاله(واذاوقع القولعليهم)سمىماعلنقىولومؤداهبالقول وهوماوعد وامنقويااماللعساذعاةبووقوعه حصوله والمرادمشارفة

رنض
اابةم
لطم د
ارجنا
' الساعةوظهوراشسرائطهاوحين لاتنفعالتوب (ةأست

2
1

والعنى ان أسباباستحكامالعومتسكاملهباانلقياةمكاثنةؤدحصلتلهمومكنواممعنرفتهوهم شاكونجاهاون وذلكقول(هبلهئى
مشنكها بلهم منهاجمون) والاضربات ااثلاثتنزيللاحوالوهمنكر رههلهم وصفهمأولابانهملايشعرون وقت البعثثمبانهملابعامون

األقنيامةكاثنة نمبانهمخبطوو
نفمىشركية فل ناياونهوالازمالسةتظاعةثم اهوسأو أحالاوهوالعمى وقدالجآعرلةمبتمداأ
هم

ومنشأهفلذاعداهيمن دون عنلان لكفربالعاقبةوالجزاءهوالذى منءهمعن التدبروالتفكرووجهملاءمة.ضمون هذهالآبةوهووصف

شيرركانبانكاراهلمبعثُمع استتحكامأسباب العوالسكن من المعرفةبماةبلووهواختصإصهتعالى بهلالغيب وانالعبادلاعل ط
بمشئ
منهانهلماذ كرأن العبادلايعاموب
ناا
يغايبنوك
االنهتذجازهم

ووصفالقصور.علمهم رصلبان عندهم عبزابلغمنهوهوانهم يقولون

للكائن الذىلابدمنكونه وهووقت جزاءأ عاطم لايكونمعانعندهم أسبابمع فرةكونه واسشتحكامالعبلدوجاز أنيكون وصفهم
اما ن
باستتحكام العون
نههكا
كسكا
قمه
ومل لاجهللناس م أاعلمك علىسبيلاطزءوذشلككوحياثوجمواعن اثبانهالطر ايلقىالذى
علمهساوك فضلاأنيعرفواوقت كونهالذىلاطر إق الىمعرفتهويجوزا نكو نأدرك ععنىانتهى وفنىمنقولك أدركت العّرةلان

تا غكابئهالتعىندهاتعدموقد

فسسرهاالحسنبا
اضم
لحآل عخلم
رهةمفوىتدارك من تدارك بنوفلان اذاتتابعواف الملاك(وقالالذبن

كفروا أئذا كناترابإواباؤنا تنخارجون )منقب رونأحياءوتسكر برحرفالاستفهام فاذاوانافىقراءةعاصم وجزةوخلف انكار

بعدانكاروجودعقيب جخودودليل ( 2 )818علىكفرمؤٌ كدمبالغفيهوالعامل فاذابادلعليه لرجونوهونخرج

لاناسمالفاعل والمفعول
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م

د

:

بعد مزةالاستفهام أوان ماشكوا فينهيوتاموواعهنهوقفاوىللدهتعالى (بلهمفشك

:

01

4

منها)أىهُمٌاليو شك املنساعة (بل

أولامالابتداءلايعمل فيا [ هأممنها ممون) جععموهوأتمى ال اآلبقلةبواقنيبالللمهعأنخبرعنهمانهئاذابءثوابوم القيامة
]| ” 0 0يستوى عامهم ال
فآحرةوماوعدوافيها نالثوابوالعقابوان كانتعلومهم مختائفةفى الدنياُ قوله
قبله

0

فكيف اذاا جتمعن
 8و5 3

0 37 8

4
ا

|

ءِ

3

00-3

1000

5

ع

نعالى(وقالالذين كفروا)أى مث ركوامكة  0بد[ كنائراباوا بإؤناننانخرجون) أى منقبورنااحياء

(إلقدوعدناهذا) أىهذ!البعث (نحنوابإؤنامن قبل)أىمنقبل دصل اللهعليوسلوليسذلكبشئ

(| ٠.انهذا) أىماهنا (الاأساطيرالاولين) أىأادثهموا كاذيهمالتى كتبوها (قلسيرواالفارض

+

فل د

4

0

0

؛

د عب| أ|نظروا يفكانعاقةالجرمينولاتحزنعليم)أىبشكنيهماإك واعراشهمعنك (ولانكنفاضيق

لل
م
١

ا
اليفا كع|[مامكرعونك)نرزلوتن)نز قالستجيزوئنييننااللنذادىقي.نسسموماوطاقطاتبانمكلمكوبزقلوهوارلونن ٠عهعدلاارداالناكم ر ا

لانالمفعول جرى >رى
التوكد(القدوعدناهذا

0

ا نردف) أىد ناوقرب(ل )5-وقيل
تمعن
ساهتردف
تك(
جبعض
لال
وذىن)أى منالعذاب

خلبهم ذلك يومبدر فقو لاهعزوجل(
وانر 6بلكذوفضل علالناس )يعنىعلىأهلمكة حي0ث6-ليقلطم
ا
:

 2بأالعذاب (والكن 1كارهلمايشكرون)أى ذلك (وانربكليمعانيكنصدورهم) (أدتىضمقا

222و2ر7اع"ار ||يعلنون) )أأىىممنعنذاوعةداروسةروسلولاانلنهصسبىل النمعليهوسلالنهعليهو(سلوعا (وممامنن غائيغةائ)يةأ)ى لزعانمعننقشل مكتوم 1

صلىاننهعليهوس قدمهناهذ اعلىنحنوآبإؤناوفى المؤمنون نحنوآباؤناعلى هذاليد علىأن

وش

ي(رلواف الارفضانظروا
سهم
المقصودلذ كرهوا لبعثهناوبمت المبعوثون|ا(لاانأهسذاطيرالاوا لين)ماهذ|الاأحاديشهمواأ كاذ دي

رنك المراتمكقولهتءالى فدمدمعاء مربهمبذنبهم
تمي
فىالىا
فل,
سآمكخوامفر بن رف ذ اكلارجزام لع
لأى
كينكانعاقبة الرجماين)

وقولهماخطيا” نه(مأغرقواولاتحز نعايهم)لاجل أنهمليقمبعوكوليساموافبلموا(ولانتكن فىضيق)فحىرجصدر (تمايمكرون)

دن مكرهموكيدهملكفانالنهيعصم.ك منالناسيقالضاق الثئضيقاباافتح وهوقراءةغيرابن كثيروبالكسروهوقراءنه(و يقولون
متىهذ|الوعد )أى واعلدعذاب (ان كنتم صاادلقيعنذ)اابننازل,لكذ ب( قلعسىأ نيكونر دف لكبعضالذى:تمجاون)

ن
كعسوىأ
يهم
نقيل
استتدلواالعذاب الموعود ف

رد فك بعضه وهوع ناب نومبدرفز ايلدلتاملاتأ كويلدكاالتبلاءقفوىابايديك الى "

التبلكةأوضمن ميعنتىعفدعىلباللام حودنال وأزف لم ,معناتبعكولحك وعسى ولعلوسوفهفى وعدالملوك ووعيدهم يدل
«(وانربلكذو فضل )أى افضال(على الناس) بتركالمعاجلةبااعذاب (ولكن .
قروجد هفعلىذلك جرى واعللدهووعيد
على اصلدام
ذلاونبحهلهم (وانر بكليعل مانكن)
عمج
رونه افلست
يمةشفكيه
انع
 1كثرهم لايشكرو ن)أىا كثرهملايع فرون<قول ال
نحن (صد ورهم ومايعلنون)يظهرون»ن القوالفلدستأخيرا لعذاب عنهملحفاءحاطموالكن لوفك3
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وهم الهموذلكانهمثرواعبادةالاصنامعلىعبادةالله واحد
أصلاحتىبوازنببنهوبينمنهوخاقكلثئ وئاءه-اهوالزاملهم
تعالىولادوثرعاقل شياعلى.ع الالداع بدعوه الىايشاره»ن ز بادةخير ومنفعه فقيللهممم العبائلهاخيرفها ا ثروهوانهم ليؤثروهازيادة

الخير ولكن هوى وعبثالرديهواعلى الخطالمفرط والجهلالمورط وليعامواا نالايثار ابخبيأرنايلكزوانئدوكانعليهالصلاةوالسلام

اذاقر هأاقالبلانهخيورألقوأجلأ 5منمعددسبحانه خيراتوالمنافعالتهى]ثارجته وفضلهفقهال (أمنخاقالسموات والارض) ِ

والااللفهةرققاببليلأناممد خأنالمفقأسمىماوايترشكونوأمنخلقالسموات أن تلامكتصةاذالعنىأبهماخبروهذ «منقطعةبمعنىب ولالهمزةولماقال آكنهخيرأم
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أوماحة 1له  0 :كه

5

شاهر إنسلا
حهم وسيوفهمفرمتهمالملانكه باخارة وهم يرون

ذارةولابرونالملا كةفقتلهم

فكرف

5

(وانا

وأهلكاجيم الفوبمالصبيحة(وقومهم
أجعقيندرنفاتلكو بابريوةتنبهالمخدانباآظموناوماووكاان)وايأتىقبوظامهموكفره,ان لصادة-ون) فهاذكرنا
فىذلك لابة) أى لعبرة(لقوم بعامون)أى
ن) يقالان الناجين

23

١ 0زكرا

م2

كانواار بعةلاف مه قولهتعالى (ولوطااذقاللقومه أتأتونالفاحشة) أ اىلفعلةالقبيحة (وأت|م .مكراوه.لاإشعرون)

مكرهم ماأأحضمروهمن ن بديرالتقدل لصا وأهاليوررماكلثة اهلاكهممنلحايثرشعرون شبهعك ر الم كارعلىالاسسبيتلعارةروىانه

كانلد مسجدف الخرفشعبيعل ففيقاهلوازعم صا انهبرفغمذالثىلاث فنحن نفرمغنهومن أهاهةبل لثالث نفرجوا الى
رهةمن |أهضب حيالهمفبادروافطبةت الصرة علءهم فمالشعب
خلل
الشعب وقالوااذاجاءيصى قتلناهمرجعناال أىهلهفقت اناهمةبصعثا
فريدرقومهم نهمولبد روامافعل بقومهم وعذباللهكلامهمف

الاعف الساامرم

(فانظركيف كانعاقبة

مكرهأنادمس ناهم) فح الالفكو وسهلو بكرها غبره معلىالاستئذاف ومن ف حهرفع هعلى انه بدلم انعلعاقيةأو خيرميتّد!

1الدمار (وقومه ,أجعين) إاصيحة (فّلك
محذوف نقد برههىتدميرهم أونصيهحر اذتاوطللل انق فسانجا هم

لليهتلك (عاظاموا) بظامهم(ان
ععم
لال
اوهدى ح
الخمواء
هن ا
ييةم
وي وتهمخاوبة)ساقطةمتهدمةمن خوى النجماذاسقط أوفخال
فىذلك)فيافعل بود (لآبةلفوم يعامون) قدرتنافيتعظون (واحبيناادرن آم )و١ بصا (وكانوايتةون) تركاواميهوكانواار بعة
ان

وات ساحمنالعذاب (ولوطااذقال) واذ كرلوطاواذيد لمن اأىواذ كروقتقولاوط (لقومهأ:أتر نالفاشة)اى

اتيانااذ ( 1وأنم

1

ارحيذفص االجلاالفعل
رَموَدب
سواءالبيل أوصدهاا للهأوسلهانتما كانت تعمد بت

(قيلطااد+لى الصرح) أاىلقصرأ وخر

الدا(رفاسارأناحب تعلحة)ماء عظها( وكشفتعنساي |م)سأقهها بإهمزة.ككروى! نسلبانأمى قبلقد ومهافبنى لهعلىطريقهاقه
من زجاجادضو وأجرى من نحتهالماءواألقفيهالسمك وغيره ووضع سربره فى صدره كلس عليه وتكفعلي الطبوراطو رالا

وانمافعل ذلك اهبزايادس -عظاما هلواتمحقيةالنبونهوقيلان الجنكرهواانيتزوجهافتفضى الي بهإسرارهملانها كانت بنت جنية
١ 0 (

ا

مجمع فطنه الجن والانس فيخ رجون منملكسلبانالمىلكهوشد فقالوالهانفىعقلها

لمادىالصرح (فلسارأأل حهسبتهلجة)أى ماءعظما(وكشفت |
ع لآلربررددععاابلقيسولماجاءتقي ه
0
عقلهائن

رفاختير ||أعنساقبها) لتخوضالماءالى سلمان فاذاهىاًأحسن النساءساقاوقد ماالاانها كان شتعراءالساقين فاسا
برالعرش واعحذ ا

الصرح ليعرف ساقها

ورجلها فكشفت عنهما
فاذاهى ا حن الناسساقا

وقدماالاائهاشهراء

0نظ رسلهان ذبلصكمصررفهعنها (قالانه صرحعمرد)أى ملس (منقوار)يزرجاج وليس :عفيانمئد

س
|ترت ساقمها وعحبتمنذلكوعامت|ن ملك سلمانمنالهتعالىواستدلت بذلكعلىالتوحيد والنبوة ا|
ْ (قالت ربا ظامت نفسى) بعبادةغيرك (وأسامت معساوجرت  02أى أخلصت هالتوحيد

لالت
سةجةق
ناان
أان
افسه
| والعبادةوقيل |نهالمابلغتالصرح وظنت
هال
ير ينيدغأرقنىل وك
وف ن
وقتنّ |

فصرف بدمره (قال)

منهذا فاماتبين طاخلاف ذلكقالتربانى ظامت نفسىبذلك الظنواختلفوافى أرمبلقيس بعداسلامها

لاحن اءذلكلانلهويكذرفالكتابولاق 
بى أعىهاالىقوطا سامت نهر1
| فتقيتلها
طازانه صرح رد) ماس
خبرصميحوقالبعنهمنزوجهاسلمان وكرهمار منكثرةشعرس.اقيهافسألالانس عماذهب ذفلقكالوا 

مستوومن الامىد (*ن

مسنى حديدقطفكرهسامان الموسقىالانهاتقطع ساقيها فسأل 1نفقالوا |
الموسى فقالتالمرأة انىل

فواربر) من الزجاج

كانح
حيا
كالو
لاندرى فسأل الش
تطيىن فق
وتانل ل
ككالفضة البيضاءاذ واالنورةوالجام فكانت النورة |

وأرادسلوان زوجهافكره

شعرهافعمات طاالشياطان

النورة فازالته فنكحها

سلمان وأقحبرهاهوااءلى
«لكها وكان بزورها فى
الشهرمية فيقيم عندها

ثلاثةأيامو ولدتله (قالت

ربا ظلمت نفسى)

بعبادةالشمس (وأسلمت

ماعسللمعانانلهرمبين)
قالالحققون لاحتمل أن

يحتال سلهان لينظر الى

ساقبها جوهنىبأية فلا

أهام عللكىها واملجن فابتواطابإرض
والجامات من بومثذفلماتزوجها سلبان <بهاحباشد بداوقر
العنثلاثةحصون لرابلناسمثلهاارتفاعاوحس_نادهى سلينو بسسنون وتمدان كانسلبان يزورها|
شعن
ىلعن
ام وولدت لهولداذ 1
للاى
فكل شهرميةو يهقيامئعنلداثة أيايمبكرهنالش
لنالم
اوم
ااما
ى
تسام
حلها
اانرا
وقال زوهعبمواان بلقيسلمأسامت قا

رجلامن قومك حتى أزوج-كاياهفقالت

لالوقدكان
لى
ومثلى ياناىللهينكحارج
منقوى للكوا لطانالف انهل لورفى الاسلامالاذلكولش

اكانولابدفزوجنى ذاتبع ملك مدان فزوجها أنادوذهبءها
«أمغى لكأن تحر مااحل النهقالت ف ن
الىالعن وملكزوجهاذانبع علىاعونودعازو بعةءلك اين وقاللهاعمل لذىتبعمااستعملك فيه
فلبزل |

قبل
اولوع
هلالح
فلجن
سلها
يعمل لاهأرماد الىأنم
امو
لنوحا
ن_ل ا
تات س

سحي

|

العِنوقالباعلى صونهيامعشسرامن ان املكسامانقد مات فارفعوا أيديك فرفعاويديهم وتفرقواوانة
ملك سلهان وم لكذى تبع وملك بلقدس و بت املكننهالواحدالقهارقي لان سلهانماك وهوابن
1
ْ
حتضستةوماتوقراشبو جين سهو معدل

|رسلناالىتوداً خاهمصاحاأ ناعم

الله) أى وحد وه لانثمركوابهشيأ(فاذاهم فريقان) أى مؤمن وكافر (يختصمون) أى فالد ,ك

فريق يقولاق معنا (قال) يعنىصااللفر يقالمكذب (يتاحقوجماتوسنباليئة)  1بلبلاء

أصرسحلانلااقلوىلئموبمدثألخهاه(مو)لق2د والعقوبة(قبلالحسنة)أى العافيةوالرجة (لولا) أىهلالتستغفرونالله)أى ,التوبةاليممن الكفر
00

الس بت (صاحا) بدل(أناعبدواالله) بكسرالنونق الوصلعاصم وجزةو نصرى
ويضم النون غيرهم اتباعالاباءوالمعنى باناعبدواالنهوحدوه (فاذا)امفاجأة(هم) مبتداأ(فريقان) خبر(يختصمون) صة

العامل فى اذاوااعنى فاذاقوم صاافر بفانمؤمنبهوكافر بهمختصمون فيقولكل فريق اق مىوهومبين ف قولهقالالملا”ال| ْذي
استكبرواء قونمهلاذين استضعفوالمنآمن منهمأنعامون أن صالحامى سلمن ر بهقالوااناىأرسلبهمؤمنون قااللذين اسة_كيرد
(نا بإلذىآمنهمبه كافرو,ن وقالالفر ابلقكافر باصا اتتنايماتعدناانكنت املنمرسلين (قالياقو.نستجاونباليتة) با

إلذى ت(وقعدبولنالحسنة) قبلالتوبة (اولا)هلا (تستغفرونالله) تطلبونالمغفرةمنكفر؟ التوةوالمانقبن وزلالعة
0

(ثالهذا) أى خصوأل مىادى وهوحضورالعرشفىمدةّارندادالطرف (منفضلر فى)علىو اب<سلاانهااسلىتحقاقمنى بلهوفضل

خالمن العوضصاف عن الغرض (لي
أباو
شىك
أر ) لي
أمتح
شننى
كر
أا انعامه(أمأ كفرو شمكنرفامايشكرلنفسه) لانهحط

ْ بادلعمنفهقاودةءعاوبلىوكالاجمببوعضيهصمواننهكافعرنانساملة السكفرا نوي جاببهالمزيدويرتبط بهبعمةفالشسكرقيد للنعمة الموجودةوصيد للنعمة
نعمةبواروفاما أفشعتنافرةفرجعتف نصابهافاس ةدع شاردهابالشكرواستدم راهنها بكرم

الجوارواعل نسب وغستراللهتعالىمتةاص اقريباذا نت ترللجهوقاراأىم

2

)(6711 تشكرالهنعمته(ومنكفر )بترك
222

2222
ا
9لك0النعمة )3 5نَ
ف قدرارندادالطرف (قالهذامن فضلرف لىيبلوى)يعنى المكنمنحصولالمراد(أأشكر )أى22ن2ع2م2ته

على(أماًكفر)فلا شكرها(ومن شكرفاايكرلنفسه)أىيعودنفعشكرهاليهوهوأن يستوجب

١ 4

3

أىعن اشنكارهرلااتيوضراهانذلكلاااسدكالفرراننياع)لمكنرازيتمو)ساأرىبادتالواتفصضاعيلعلويهدلابةقطعنع(مهدعننهبكفسبفبقراقعرىراضه)عءن ||ور و

الشسكروكفران النعمة(قال نكرواطاءرشها) يعنىغيرواسر برهاالىحال:نكرهاذار نوأ
قيل هوأن
لعلأ
أان
عمابج
اسفا
بزادفيأهوينقصمنهوقيل
هءو جعلمكانالجوهالاجرا خضرومكانالاخضرأجر
(ننظ أتهتدى)الىمعرفةعرشها(أم نكونمنالذبنلاببتدوانل)ىمعرفتهواء اج ل سامانعلىذلك

مافال وهب ووجغمديبرنكهعمباانالشياطين خافت أنيتزوجهاسامان فاتلفيئهىأسرارالجنلان

أمها كانتجنيةواذاولدت وادالاإنفكون منتسخيرس لمانوذر يتهمىبعددفاساؤاالثناءعلبهاليزهدوه
0
فيها وقالواانفىعقلهاشيأوان رجلهاكافر3الج
ح.ار
خوام
تهاش
بعرارءالس
عاقي
قن3ف
لارا
هدسا
اياب
نأتنتكير
عرشهاو يبنبظرناىقءدمايلهاصرح(فاماجاءت قيل)لها(أهكذاعرشكقالتكانههو )اقنيهلاعرفته

ولكنشبتعليهمكاشبهواءايهاوقيل انهاكانتحكيمةلتقلن خموفامنالك بذ ولاقالتلاخوفامن
انكف يبأيضافقالتكانه هوفعرفسلمانكالعقلهايحيث نقرولتنسكروقيل اشتبهعلبها م العرش

اوله اللنة
نهو
بف
لمة
انع
ال

والفضل علينا (قال

نكر
2واطإلعإرعشرهشاه)اغ)يغريوراوا
اى احعاؤامهدمه موحره
 73أسغه لاتطر)
إن

3

بالحزم على الخواب

(أتبتدى) الى معرفة

ا اس ناستوحسناارداانطسلفقلاماب |اسع يبرن
مقالت(ووتنالعملنقبلها)أىمن
ار اس  0كن اين اسان املنذين لامهتدون فلما
لامسسلمان وقيل قواالكو[ا أىبالله ا ا
ا برام اطد بالك) لفن لقيال
االرس.لمن قبلهاأى منةب ا
للآبةفىالعرسَ.ل
رم
اريت لعلبدوبقدريه 3 0أهكذاءرشك) هاللتنبيه

سين

الاسلام وقيلمعناهوا للحي
بالا منتل خ
خاللاثمكنابامانننهفقولتعالى اشارة ولميقل هذ اعرشك
(وصدهاما كانتتعبدمن دو نالله)١
ى

م
ن
ع
م
ه
ا
ع
م
ا
د
ة
|
أ
ش
م
س
عن ا
توحيد وعمادة اللهوقيلمعناهصدها

ولكن امتلهذاعرشك

ساجان جماكانتتعبدمند ون اللاهورحالبننهاو ب(بانهنها كانت
يمنق
نومكافربن)أخبرادنةأنهاكانت
0من
0ا)ق|ن|وم اثلايكون تلقينا(قالت
ددن ا
ي
ةمرت الأعادهالشتش ك لظادل الضرح)وذلك أنسلي
الا

كاراشر وارادان ينظر ىاقدميهاوساقيهامنَغيران الماان

معاد

شرل

اق

عر

ابن رجليها كافرعر
اتيس لطن
لكات الشفاذفشعاترشابطراتعاضنريامندنواالبازلجبااجلاييضكالاموقيل ولا لبس به وذلك من
| الصرحالصدنار او
سزموضمسريرءق رباع عتليا لكا(

حت

وتيناضالالص لتربفهاسهاتاضلتف الوشفاووتيخ بت||تتامالىالومرين

لبهيتوم بقوطا نكهاهومعانهاعلمت انهعرشها (وأوتبناالعمن قبلها) منكلام بلقبس
عكش
أولاشيهوا عليهابقوهمأهكذ اعرش

قيادمة من أاعطىدهد والرسلمن قهباللهمذتزةأى احضارااء رش أومن
مكبتالآ
لوت
انب
تحة
أىوأوتبناالعمبقدرةاللهتعالىو بص
وهاعل ىكلامهاقوطموأوتينا الع[باللهو بتمدرته
فملئ
طانو
علي
قطباللهذةه(واكنامسلمين) منقادين مطليكعين لامىك أوم كلامس

و بصمحة ماجاء من ععانمدهقابألوأوتيناالعل باسلامهاوجي اطائعةمنقوبكلمنجرماهماسله ين موحد خبانضعين (وصدهاما كانت
تعبد مندون الله)متصلبكلامسلا نأى وصدهاعن العيمماعلمناء اوعن التقدمال اىلاسلامعبادة الشسمسو نشؤها بينأظه رالكفرة

ثمبينشأهابين السكفرب:قوله(ائها كانتمن قومكافربن) أوكلامامبيتد
مهاق
هاأتىقعااللى وصد
مبلاذل
دكات فيهضلاطماعن

الذلانيذهب عنهممامكانوافيه املمنزواللأك والصغارانيقعوا فىأسرواستعباد فلمارجعاليها رسوطهاباطدايا وفص عليماا

4
0

فالتهونى ومالنابهطاقةثم جعلتعرشها فىآخرسبعةأ ديات وغلة تالابواب ووتكلبه حوساحفظونهو بعتثتالى ساما الى قادمةال
ليهوشخصت اليه فى اثتى عشمرافقيل نحتكل قيلألوف فامابلغتعلى رأس فرسخ من سلبان (قاليأبالل
لانظرماالذى بدعوا

(؟)1

ك بعض ماخصهالنهتعالىبهمن اجرا
لها
ذير م
بدأن
بأتونىمسامين) أرا

أكيأننى بعرشهاقبل أن
الجائب على بده مسع مسامين قالوهب وغيره املنأكهالب-1ارجعت ربسللقيس الهاأى .ن دعسنلوانو باغوهاماقال
اطلاعها على عظم قفدرة

انلهتعالى وعلى مايشهد
لنبوةساهان أوأرادأن

بأخذه قبل أنتسإ لءامه
انهااذا أساءت لحلله
أخ_ذماطها وهذابعيد
عنداهل التحقيق أوأراد

غريور
ينك
أن وق بهفي
ظاًنئيتهأمتنسكره
م ين ر

اختبارا لعقلها (قال
عفريت مانلجن) وهو
الحيث المارد واسمه

ان الىقادمةعليك علوك فوى|ا
ملى
سعثت
لا
سلمانقالتواللهلقدعرفت ماهذا بوعمملااثلنابهمن طاقةفب
حتىاأنظرماأمصيك وماالذى ندعواليهمندينك مت

بعرشهاجعلتهفىالخوسبعةا بياتبعضهاداخل

بعض ثأغملقتعليهسبعةا بوابووكاتبهسواسايحفظو نهثمقالتان خلغتعلىملكهاا حتفظيماقبلك
وسر برملى لاخاص اليهأأحد 3أمرتتمنادياشادى فى أهلملكتها تؤذنهمبالرحيل وشخصت الى |
رىا ألفقيل منماوك اهنكل قبلتحت بده لوفكثيرةقالابن عباس وكان سلهان رجلا ا|
ماثن
نفى
ش
عما
سل

مهيبالا د أبشئحتىيكونهوالذىيسألعنهنفر جبوماخلسعلىس برره فسمع رهحاقر ببامنهقال
ماهذاقالوابلقدس قدنزلمتنامهذ! المكان وكانعلىمسيرة فرسخ منسليان فاسقلبلهان على جنوده
(قاليأأمهاالملابك يأتبنىبعرشهاق ,لأنيأنموسقامين) قبانلعباسيعنى طائعين وقيلمؤمنينقيل|
كأره |
ناد
ييلر
غرضا سحاضماانرفغىرشهالير لي واظهارمكجزةدالةعلى نبونهنوق
و يغيرهقبل محيئهاليختير بذلاكعقلهاوقيلان سلبانعلامباااسلتت حرم عليهماطافاراادأن بأخد

سر برهاقبل أن حرمعل»أخذملانه ابه وصفهلاوصفهلهاطدهد وقيلأرادأنيعرفةدرملكهالان |
ال.ر برعلىقدرالمملكة (قالعفر يتمن الجن)وهوالماردالقوىوقال! ب عنباسالعفر يتالداهية

لل ضع امس
ذ كوان(أنا نيكبدقبل قالوهب اسمهكوذوىقيلذكوانوقيلهوصخرالماردوكاانلمثجب
وو

(أنا1تيك به قبلأن تقوممنمقامك )أى مجلس قضائك قال ابنعباس“وكانهف الغداةماس ءة8

يلس حكمك وقذائك
(وافعليه) عجلىاه

ا فهىو
كن)1
هأمي
بموى
(ات

لاآخذمنه شما ولاأبدله

فقال سلمانعليه السلام

أربدأمحلمنهذا (قال
الذى عنده عل من
الكتاب) أىملك سده

 1-4اتماديرارسإوالله

تعالىعذد قاولعلفريت

أوجيريلعليه |السلام
والكتاب عالاىهلذلوح
امحفوظ أواخض رأوآصف
إن برخما كانت سلمان

و

ا

|فه)

والعهم النهاروقيل نصفه(وافىعليه) أىعلى جله(اقوىأءين) أعلىمافيدمنالجواهروغيرها|
قالسلهان أربدأسرع منذلك(قالالذىعندهعل هن الكةاب )فيل هوجبربل وقيلهوملكأبدالله
بهسامان وقيل هوآصف بن برخماوكان صد يقايعلاسملل اهلاعظم الذى اذادعى به أجابواذاسئل به|
أعطى وقيلهوسلهان نفسهلانهأعلبناىسرائيلبالكتاب وكان اللهقد]”نادعاماوفهمافعلى هذا يكون |

الخاطب العفر يىتكاللمذهفارادسلهان اظهارهكجزفةتحداه_مأولا بثيمن للعفريتانه يتأىهم ١ن
لكراومقي يالاقا
وا س
نلدعاءالذىدعابيهذالجلال
سرعةالادمانبالعرش مالابتأتى للعفربت قيلكا ا
وروى ذلكءعن عائشهةوروى عن الزهرىقالدعاءالذىعنده ع لمن الكتاب يااطناوالهكل ءاا

واحد الاالهالانت اثتنىبعرشها وقال !بن عياسانآدف فلاسللهان حين صلى مدعينيك حتىيتتهم
فصبفعث اللهالملائكة خملوا ار برجرد نيه *ع
طرفك فدس_امانعينيه ونظرتحوالءن ودعا آ
ن
اس
مبدى
لبين
الارض حنتبى.ع من

وقبل سلمان ساجدا تمه ااناهلاعظم ابالر ||

الارض حتىظهرعندكرسى لمان فقالماقال (أن ١ا نيك بهقب لأنبرد اليك طرفك) قالسلمانه
ذ
ا5

قالأنت|:نبىابن النىوليسأحدعندالل أهوْجْهُمنك فاندعوتالله كانعندك قالصدقتقفة

فى بالعرش ف الوقت (فاماراه) ييعنىرأأى سلجانالعرش(مستقرا

:3
تق راعنده)!أى محولاالي منمرب الىاملا

1

روكان عندءاسمالةالاعظم الذى اذادعى بهأجاب وهواحىيا يومياذاالجلال

وآلا كرامأو بااطناواله كلميائلا واحدالاالهالاأأنت وقيلكانلهءلبمجارىالغيوبالهاما(أنا؟ تيك به) بالغرشوآنيك لونم
ىوف (قبلاميزهلامرفي) انك ترس لطرفك الىشيئْ ةمل أنترده أبصرتالعرش ب
حوراأذريكزت:غتلاؤم فاع وسس ق

لل
ايم
سانء
لسلم
االل
هصفق
يدريك و بروى انآ

مدعينيك حيتنىتهى طر»م

نسم عندمحلس سلمان بةد رةاننه تع الىقبل!أن برندطرفه(فامارآه)أى

نحوالون فدعاآصففغارالعرش و

العرش (مستقراأعنده )نابتالدبهغيرمضطرب0

--

ر زةخيطائمفاللتلمنذراننظ ارليك نظرغضبان فهوملايفلاءهولنك منظرهوانرايته
خفى
وأخبر ساف الحق واثبالدرةثقهبا واسللك
بشاشالطيفا فهوفىفاقبلاطدهدواحمربرسلمان الخبركلهفأعسسلمان لين ففضر بوالبناتالذهي والفضةوةفرثوههافميد ان بين ,لبه

طول|سبعةفراسخ وجعاواحولالميدان حاثطاثسرؤهمنالذهب والفضةوأمى باحسنالدواتالبفروالبحرفر بطوها عنّعين الميدان

رفا قيمواوعانالليويسنارثم قعدعل سىر بره والكراءىمن جانبيهواصطفت
ث ويهم
كلجن
قادا
لباول
خمي
ويساره اعلللىبنات وأ
اث_ياطين صفوفافراسخ والانس

مذالدكنا القومورأواالدوابتروث على
فطواامك
صغوفافراسخوالوحش وال_باع والطيوروا

رامبونا-:امعهم من اطداياولاوقفوابيينديهنظرالبهمسلهانبوجهطلق فاعطوهكتاب الملسكةفنظرفيهوقالأين اق فامىالارضة
لدفرة و أخذتدودةبيضاءالحيط بفيها
اذت
فأخدت شعرة ونف
.

ونفذت فهاودعابلااءفكانت الجاربة
تأخذالماء بدهافتحعليق

)(١11
:

ان
اينهولششنمدالافهناسواةدكنانالقولمدواالماىساملياادننيونوناظنرو,اوااللىشمسايكاسطلينواوانرلوواحأووشل وااللاطيموازلادلوسابااعفاصطفر| ال|ا.ر ىم رن ودجههها
فراسخ عن
ب لنىلإيرى والغلامياأخد
8 0

ا

مثلهاتروث ففلبنات الذهب والفضةفاما رأواذلك تغاصرت|أنفسهم وخ بو مامعهممن اطداياوقيل! نْ

سلمان فرشالميدان بلمنات الذهب والفضةوترك علىطريقهمموضعاعلى قد رمامعهم من أللانفىذلك

5ال
 0مرد ال.مدية وق
0هه
وج

بنذلث فوضعوامامعهم .والدففك الو إإي بادعم(
اوأ
وخاذ
مليا
للوضعفلمارأى الرسلموضعيالنبنباختا

0
ربن

| و|لمارأوا الشياطين هاطممارأوا وفزعوا فقالتطمالث_ياطين جوزوا لابأسعليك فكانوايمرون على 0
كراديس الانسوالحجنوالوحشوالطبرحتىوقفوابينهدسلبانفاقبلعلهمبوجهطل وقتلفاهمنلقيا  00ص١ 12

هر بس القو:م-اجاؤافيموا عطومهكشاب الملكةفنظرقيه
راطم
ين ح
خطمع
اوسأ
فنا
]| حس
ْ

'
|03

وقالأابلنحق فأنى  1و 2

بترخوزز ةمعوجةًانقب وإلالرسول
نبهدةرين غيرمئقو
يهفركه جا «جبيرلفاخبرهبسافيهفةال لماف

لوقفمبوهل فقهما

|أصدقت فاثقب الدر5ةوأدخل الحيطف الجعرةفقالسلمانمن ى بمقبهاوسألالانس والجنذلريكنعندهم

مدفى وابوتمروف الوصل

علثمسأل الشياطينققالو:اجل اك الاركةفاماباءتالارمةا خف ت ثعرةفى فمهاودخات فههاحتى خرجت

!| املنمانب الآخر,فقاللاسلمانماحاجتكقالتتصوررزاقلفشجر فذقلالكلثكمقالمنلىبهذه
اخرزة فقالتدودةٌبيضاءً لمان اللهفأنت

الدودةالخيطاًفى ؤمها ودخلت الثقب حتى خوج تمن

جزةو ذعقوفاق

اعدونى

02

 0لّ0
(فا ناالتّ) 7 2

 1الجانبالآخر فقالطهاسلوانمأحاجتك فقالتيكودنرزقفالفوا١كهقاللكذلكث ميزبينالغاسان 3 0
|أوالجوارى بأن أمىهمأنيغسلواوجوههم وأنديهم عاتالجابرهنأخذالماءب يد هاوتضرب بهالاخرى -

'

| وتغسل وجههاوااغلام يأخذالماءبيديهو يغسل بهوجهه وكانت الجرابةتصبالماءعلى باطسناعدها
4

والغلامعلى ظاكز سن التاسانراجوارىم ,ردسلماناطدية مأ خبراللهتغالى فقالتعالى (فاما

|

اي
اسان قال

ْ

02
ست لديوأقافرد ليست الدايا.

ا

اق

ضتتوا تراك (خد)أى

ا 2
2

5

 13 3و -
ل

2

رعارة

3

تك نفر

3
(بل (

حون )اطدبة

2

اسم المعطى فتضافالى
يجدىما

كله دعو[

ظ جنودلال) اق (فلوانخرجنين ).دم أرض بلقو ماغردد)أعادترف مههدذيةمفلدانهترى

كنالهك تانىالدين الذى فيهالظ الاوفروالغنى الاوسعوآناتىمنالدنيا
التىأهداها أوأهد يت اليهواالمعناىن ماعندىخيرهماعندكووذ ل ا

 ٠بالايستزادعليه فتكيف يرضى.ثلىباينعدمالبل أنتملقاونمعامون الاظاهرامن المياةالنديافلذللكنف رحونبماتزاادونويهدى اليم

لذالناك مباغمتنكوحاىخلاف ا وماأرضى منك إذيئ ولاأفرحبهالابإلامما نوترك الجوسيةوالةرق بين قولكأنمدوتىيمال
تقده
لاءف
عتبإلغ
جقل
لىفغىنى وهومع ذلكيمدنىبالواذا
ادن
از يا
واناأغنىمنكموبتقيونلأهن,الفاءانى اذاقلتهبالواوجعلت مخاطوىعا ب
 :ع خفيت عليهالىفان خابرهالساع-ة بال احتاجمعهالىامدادهكاى أقول هانك عرملايفكعلتفانىغنى عنذهوءليهوردفا نانلىله
ضا
رللهاض ربعن ذلكالبىياانلسيبالذىجلهمعليوههوانوملايعرفبونرسب
كاداوع
نامد
امال
أرعليه
ووجهالاضراب انهل نك
ولافرب احلاأنهدى اليهمحظ منالدنياال لىايعامون,غيرها(ارجم السهم) خطاب الرسول أواطدهد تجلاكاباآخراليهمانتبلتيسوقةومها

[فلنأننهم جذودلاقبل طممها)لاطاقةطممهواحقيقة القبلالمقاومةوالمقابل ى لاإيقدرونأنقا بلوهم(ولض ,جنومنها)مر :سأ( وهمصاغ,ون

يوا بأسشد يد )أراد وابالفوةف ةوالاجساد والآلاتوبالبأس النجدةوالبلاءفى

ارب (والامساليفكانظرىماذانأمر»ن) أىموكول

آليك ونخن مطيعون لك فرنابامركزطعك ولاحا لفك كان:ه امشارواعلها بالقتال وأرادؤانحنمنابناءالحربلامن أبناءالرأى والمشورة

كلم حستمنهءالياللالىحابرةم,التالى المصالحة ورتدتالحواب فزيأفوتلاما
نتدظر مىاذاتر تبتنبعرا أب ف
اوال
فأى
باترالر
بنتذ
وأ
ذد كروهوأرن»هم |الخطافيه حيث

أعزة أهلها أذلة) أذلوا
أعزتها وأهانوا أثشرافها

():٠,١

جروج توصب ووجسس سسمس سس

(قالتاناملوك اذادخلواقرية) عنوةوفهرا (أفسدوها) خْربوها(وجعاوا ١
لا

اا

ييااا

ايا

00

ال

اعلقىتال(و أواوابأسشديد) أىعندالحرب وقيل أرادبالقوة كثرةالعدد والبأس وااشحاعة وهذا
نعر يضمنهمبالقتالأى انأعسنهمبذلكث قمالوا(والامرااليك) يأنهاالملكةأى ف اىلقتالوتركفا نظر:

0 053

ماذاتأمربن) أىتجدينامطيعين لامرك (قالت)بلقيسبجيبةلمعناتعريشن التتالومايؤلاليه

نعي 11

أمره(انالماوك اذاد خلوافر بة)أىعنوة (افسدوها) أىخر نوها (وجعاواأعزة أهلهاأذلة) أى

( 3د 0 4ن(

أهانوا أشرافها وكراعها كستقمط مالامرتحذرهم بذلكمسيرسلماناليمودخولهبلادهى ث:مناهى

 1در

الميرعنها هناوصدق اللقهوطافقالته ى (وكذلكيفعلون)أى كقالتهىبغعاونوقيلهومن قوطا

كانتف بايلتك القدي

اعهمهاعلى ما
وهوزاايكاالتما ت(واوس-لةالبهمبهدية) ى 1الىسامانوقومصهان

فسعت وذ اكاوراتثم

مهاأملكهوأمنفانكانملكافبلاطدبةورجع وان كاننبيالميقبلالهديةومبرضهمناالاأن ننبعه

و
الهدية

يكف
ع

اللأى

وأختيره

ةنعتامقلةقدساست
سكا
بقببب
فىدينه وهوقوطا (فناظرةبم,رجمالر .سلون) ورذلأكأةنلبل
واسصيف
ةنعي
ا!ئ ب
مال
الاموروجر بوتهصاففاهادءتًووصائٌق

وبانةوصيفةقالوهب وغيرهعمدت

ملاىئة غلام وتصمالة جار بةفالبست الجوارىاالدغساسان الاقبية والمناطق وألست
السديد وقيل هوتصديق أ بلخقيسس ا
من الله لقولها واحتج

الغامان اللسجوارىو جعلت فىأبديو ,أساورالذهب وف أعناقهمأطواق الذهبوق آذاهماقر:طّ

الساعى فىالارضبالةاد ||وسنوفامرصعات,انواع الجواهروجلتالجوارىٌ علىجسمائةرمكة والغامان ع+لسىمالةبرذونع لي
عجثوت اليهابناتمن الذهبولبناتمن
بيبا
بهذه الابةومن استباح كفلرس اسلرذجهمبنمرصءبالجواهروأغشية الد
حراما ققد كفروا ذا ||الفضةوناجامكلابالدروالياقو ,توأرسلتبالمسك والعنيورالعوداليلنجوج وجمدتالىحق جعلتفيهدر2
وةوسزز ةجع معو هجةالثقببودعت رجلامن أقشورمافهايقاله!انذر بن
اتج لهبالقرآنعلىوجه بقجةكينةغبرمثق ب
تحرف فقدجع بين

عمرووضم تاليه رامن قومهاحابعقل وري وكتبتمعللد ركابانذ كرفيهاطدبةوقالتانكنت

كفر بن (واف مما ||نبياميز بين الوصفاء والوصاتفوأخيرنا اف اق قبل أن تفتحه واثقب الدرةثقامستو ياوأدخنق

اليهسمتهدية) أى سملسة

الخرزةخيطامنغ يرعلاجانسولاجنوأمست بلقبس الغلمانفقالتاذا كلعسلهانُفكلموه

زانتاة حنية (فناظرة)

غلظيةشب كلااملرجالثم
كلامتأنيث ونش يشب كلااملنساءوأمست الجوارئىأن »كلمبنكلامفبه

فننظرة  (6أىبعمالان

خلت
دلل
ارج
ذىال
ارال
قالتللرسول انظ

ذفا نظراليك ننارافيكمخضب عجرانهملك ذلامهولنك أمره

الااف تحذف محعرف

ومنظره فاناأعزم>:وانر اسال جل بش شالطيفافافهم انه نىفتفهمقولدورجددوااب'فانطاق الرسءول

الجر الاستغهام(يرجم

بإطدايواأقبل| طدهد ممرعاافلىاساخماينره اخبرفااص سامان الجناينضر نواام الذهب والفضة

الرساون) بقبولهاأم

دا ةف راسخ وان يفرشوالبِنالذهبوالفضة وان ُاوامقدارتلك
ىم بعملميدن مق
ففعلوا وأع ه

0ة| :فاق|لاألبوناايتاانىاللنميهعهمهرامأويأأنأانحيسسانمومانخعدواابرالفبسحرنال.ذقحالبطراكيذتاوكنفاخلتلفاة0ألوا1نهاله| أجنحةواعر0اف|
7نها مروت عأر
يدها لا
الهدالإعندهم فأنمكان
ف

3

ونوااص قالعلى مهااساعة فانوابواقالشد وهابين يمينالميدان وثمالهم قاللاحن على باولاد فأجقع منهم
0
بموا لاف
مربيبرهيومع للدأار +ه
خلقكشيرفافامهم عن يمينالميدان وثّماله ثمقعدسايانفى مجلسهعلى س

لام
غعثت
»ب
ةف
ئىد
اعهعل
منتب
سلاأن
جناا
نكبايناردهاول برض م

كررمسوى

عابهمنيا بالجوارى وحلبهن را كى خيلمغشاةبالديباجمحلاةالاجموالسمروج بالذهبالمرصمبالج
واه
روسماثةجار نه
عل و
ىنا 0

زى الغلمان وألفلبنةمن ذهبوفطةوتاجامكللابالردوالياقوت وحقافيه درةعذراءوجزعة معوجة|لثقبو زعت رسلا وَآمر
ا
اندر إنمروبدليلقولهنءالىبم يرجم المرساون ركتبت كتابافيه نسخةالهداياوةااتفيهان كنتنسا فيز

الرطلا

١

أوقمسامان وطبعهبالمسك وخمةحاعهو قابلادههد(اذهببكتالىهذا
خلهدى أمابعدفل تاعلواعلى و :ت
ساد ع ماي ا
إلجىر الر.

فالقه)بسكونالهاحفيفااً بوممرووعاصم وجزةو يحتاسها كسرالتد ل الكسرةعلى الياءالذ وفة بزدوقالونو يعقوبفالقهى

(ليم )الىبلقدس وقومهالانهذ كرهممعهافىقول وهجدتهاوقومها سجدون لاشمسمن دون الهونى الخطابق
بأثبات الياعغيرهم ا
ان قر يببحيث تراهمولابرونكليكون مايقواونهسمعمنك (فانظرماذا
كنهم
منحع
ى)ت
لنهم
الكابعلى لفظاللحذملك (ثمنولع
برجعون )ماالذىيردونهمن الجواب فاخنالهدهدالكتاب منقارهود< لعليهامن كوةفطربحالكتا ب علىنحرهاوهى راقدةوتوارى

افلكىوةفانتبهتفزعةأوأتاها والجنود-واليهافرفرفساعة وألقالكتاب
ا

1

ل

للا

(إ.8هع)

الس

اللاءعط

فىجدرهاوكائتقارئة فلمارأت
ا

الحا( 3قالت) لقومها

اطدى امابعدانلاتعلواعل واوفتسامين ةيل ودعباص انه5بدركةلكالانبياءنوأيكتبون

انى) و بفتحالباءمدق

لكان لياسماراينوداوداليىلقن كسايم اطهالرجن الرحيم ال ||©" 0خاضعة خائفة(:يأيهالملا*
ل ارات

ْ

يكتالىهذا انفالمقهااليقهمياتل)راونفلاءنانهكبملتفسظايلامنعلالاتنكهجتعا_إبطجبوعاهبإالقلوسلكاوطخدتهم-وهيجددتوهلاوةاولمههاسي(ساج٠دون(||>.أ
3لق الىتاب 0ع)

للشمس فقالفالقهالىاينهذاد ينو(منولاعنهم)أى تنحعنهم فقفقرببامنهم(فانظرماذايرجعون) عن الع اماد
أىبردون منالجوابوقيل تقديرالآبةفالقهاليهمفانظر.ماذايرجعونم نولعنهمأى انصرفالى فاحذ والسلامكرمالكتابختمه

ا مدهدالكتابوأ بهالىبلقيسوكانتبارض مأربمن
ماله
رنعل
حاثل
اىثل
| يل كت ال12
نام مستلقيةعلقىفاهاوقدغاقتالابوابووضعتالمفانيحتحت رأسه واكذكالنكت ١ن ||كتاب
نوم ع
تيففر
نا
فأى اطدهد وألقالكتابعلىنحرهاوقيل جلاطدهدالكتاب عنقاره حتى وقف على ا رأةوحوطاالقادة

00

ابن منبهكانتطاكوةمستقبلة الشمستقع فيهاحينتطلعفاذانظرت البهاسجدت طاؤاءاطدهد ود الكوة

َ( 4اندمن

الر
0جنالرحمأولانهمن

جناحيه فارتفعت الث_مس ولمتعلفا
تماا
نستظبطأ
رت ا
فلث
رمىسقباماتلصحيفة اليهافاخذت بلقيس ا

ماللا

والوزواء
والجنود فرفرفساعةوالنياسنظرون فرفعت بلقيسرأسهافاق الكتابفى ها وقالوهب

8

0ك امعشضا" كرا ش حش بسدويامتيحخ تحن |يا

| التكتاب وفكالنتمقاارئأةت وامخخاضماعرتعتدتلانملك سهانكانفخا_:موعرفت انالذى الرحيم)هوتبيين لألق
سب
ررملكها وجعتاللاان#وسيازةالاسرمتتوقك! ب ع
نبات 0
آلف

للشدونك الاعظمد مل ك
مان
سأه
ولر:

دل ,

ري

الق الى كتاب كر

رجلمم على للها من

ا

غشسرة 1فللامفاجاذاوأخذ وايجالسه(فالت)لمب(ليقأيسبهااللا ا ىلقالىكتاببذج فيتل فقالت” نه طن سلمان

ل كان طتومازرى1ن عباس عنلني
تسلالت
"معليدوسزقراالسكروامسةااللجكتاتبرخاتتماملوتقلتايرنث| و(|االنآدتسعكايوتا)ركيتون
عباس كريم أى شر يف اششرف صاحبه ك

لانترفعوا

اأابسدللمتانل اويلانسهتلماسلمراحملن الرححالانرحليمروح.ياام)مذذاكنفرلتتلقبلدقايمنسادنمهنسذاي!انعاللىلكابتلانسبدمقمنلتسلواانليثمسذهكوركتذملا بفل ||و(لعالتىتك
)برواكاتفمل

الاوك مفسرة كقوله

ا
الكتات 7كرابو اشارمن

اتيك

وهوالاتقياد11

عات ادليوالمعنى لاءتنعوا
نايا

قاضيةوفاداة (حتىتشهدون )أى تحضرو ن(قالوا)يعنى الملا“يجيبينط الح نأولاواقوة)أىفى الجسم

وماننطلهقاملمالانامشوا

يعنى أىامشوا (واثتوى
مسامين) ٠ؤمنين أو
منقادن وكتب الاندياء

خازن)  -ثالث ) مبنيةعلى الامحازوالاختصار (قالت,اأس الملا“افتونىفىأعرى) أشيرواعلى فىالام الذىنزل( 7ه (
فىوالفتوى الجواب فىاادثة اشتةتعلى طرابلقاستغارةمن الفاءف السن والمرادهنابالفتوىالاشارةعليهاعماع :دهم من الرأى
ْ وقصدهابالرجو عاالسىتشار :يهمتطييبأنفسه,لعال هواو يقوموامعها(ما كنتقاطعةاص )فاصلةارممضيةحك إحتىلش هدو ن)بكسر
 .النونوالفتح منلانالننواعاتفتس ف م
ىوضعالرفموهذافىموضع النصبوال آ
هشهدوانىفت النونالاىوللاصبو االياءلدلالة

أبرو أوتشهدوا انهصواابأىلاأبتالامرالاحة رموقب كان
الكسرةعليهاو بالياء فواىالولصولقفيءةو بأى تحضرووقتش
(الوا)مجيبين هانحن أواواقوة
أهلمشورتهاثامائةرإثلايةعشررجلا كلوا<دعلى عشر8:لاف ق

2
م أنسباب الدثيامابليق يحالها (ولهاعر'ش( سربر (عظيم)كبيرقي لكانثمانين ذراءافى
فدمقدرة( نكلشئ ) ن

نيتت
(وأون

بضنةوكانم سساناعالجواهردقوا من قوت جروحاضرودروس
نراوكانمن ذه و
انو ذ
نرااوطوه الوا
ماي ذ
يوي
عن السبيل) أى سبيلالنوديد

و
(فهملابيتدون)

0

ا

منالهدهد اللهددىالىتمعرفة اللتهعالووجوب
بعد
ىلحقولا
الا

()41

الستوودة سير|

ألهمهوغيرهمنالطيوروسائرا+يوانالمعارف اللطيفةالنىلايكادالعقلاء

السحود للشمس الهامامن النهلهكم
الرجاحالءةوليهتد ولنها
وحشمها امادخلتبهسسقته الجرحتىسكرثقمتلتهوحزرتأسهوانصرفت الىمنزه امن الايلفاما
(الايسجدوا) بالتشديد
أى فصدهمعن السديل
لثلايسحد واخذ ف الجار

أصبحت أرسلتالى وزرائهحضوراتهم وقرع:نهموفالتأما كانفيكممنيأنفلكرعأتوهكراتم عشيرته |
والن عار 0
ارنه ابقاشيلا
4
م

000

1

خلكوها وعلموا2

معأنأوأدحمتالنونى

+لكواعي,ار ُ قولتال9تس ركض)
 0اعلهونتكسرعاةالالنوقوم

لةاوميبدكون المعنى

استعظامعد مرغقاعل 101:من عظمةملكسلهانقلتبحم لناهستعظمذل بكالنسبةالهاوتمل ٠

فه لات دون الىأن
يسجدوا وبالتخفيف

شلقس منالذهب مكللابالدروالياقوت الاج روالزبرجد
القري عكنلسلهانمععظمملكهمثإوكانعرب
الامشروقر قسنباترار

لدا
انق
ر عءلىو
يدو
ري

بلقس ثلاثين ذراعاف ثلاثين ذراعاوطولهف السماءثلا نونذراعاوقيل كطاونلهمانينفى ثمانين وعلوه

اللامويجوزآن نكون

ل

ا أبباتء كلدت بابمغاققا اللزمعراس ان عرق

ياهؤلاء اس_حجدوا فألا اطنيونلوقهيلثكامنانين وع رذهآربوعايرتنفاعهثلاثون ذراعاف قولهعزوجل اخباراعن
للتنبيه يوكون باللنداء
ومناداه محذوف كن

شد ديقف الاعلى

اطدهد (وجدتها وقومهايسجد ون للشمس من دونالله)وذلك انهمكانوايعبدون الشمس دهم حوس

(وزينط الشيطانم الهم) المزهبواننتهلانهالفعال لايريدوااذكرالشيطان لانهسبب الاغواء

العرش (فصدم عن السبيل) أىعن طر ياقلمق الذىهودينالاسلام (فهملاهتدون) أى الىالصواب

العظيم ومن خفف وقف

(ألإسجدوا) فرى”بالضفيف ومعناهالايااًمها لناس |سجد واوهوم مناللهمسا نف وقرئ “"بالتشديد

علىفهملاببتدونم ابتدأ ومعناهوز بنطمالشيطانأعاطم لئلاسحد دا(طهالذى حرج الخبء) يعنىالح ابا (فىالسموات

الاي|اسجدوا أووقمعلى
ألايائمابا اس_حدوا

والارض) قيلخبءالسمواتالطروخبء الارضالنبات (ويعلمابخفونومايعلنون) والمقصود
75 0مردعلىمنيعبداسمسوغبرهامندنلا

 |1101الانن قافو

وسحدةالتلاوةواجيةفى

اف
ليعا
حن ج
القراءتي
مايقولهالزجاجانه لايجحب

روي

دراءنهافانفلتقد
عن ق
فصل د وهذهالسجدةمن عزاتٌالسجود :حبللقارى” والمسقعأن يسجد
 000عم

الستجودمعالتنشديد لان

انلام

مواضع السسجدةاما أمى
مهاومدللا فىبهاوذم
لتاركهاواحدى

القراءتين

خصلالفريقننهمافلمافرغ الهدهدمرنكلامه إقال)سلهان (ستطراندفت) أى فماًخبرت (أمكنتمن الكاذبين) مان اطدهددطم على الماءفاحتفروا الركاياوروى الناسوالدوابْما نسليان.

أمىوالاخرى ذمللة!رك (للهالذى حرج الحب ء) سمىاح بأيلصدر (فالسمواتوالارض)

كتب

قختباءداةلسماءالمطرؤخبءالارض النبات (ويعلماخفون دمايعلنون)د بإناءفيهماعلى و(حافنثصهلاالهالاهورب العرش العظيم |
ا

0

ال بهالعظيمتعظمملهباانسية الىسائرماخاق

من|١
اسمواتوالارض ووس

معري باش

بلا

| عرو

0
8

أبناءجنسهامن الملوك الىههنا كلا مالهده فدلساقرغمنكلامه(قال)سلمانللهدهد(سننظر)من النظرالذىهوالتأمل (أصدقت)
ب

(أمكنتمن السكاذبين) وهذا |أبلغمن أمكذبتلانهاذا كانمعروفابالا حراط ف سللك الكاذبين كانكاذبالاحالة واذا

نابناصوةرنسهمنايانبن داودالىبلقيسملكةسياسم
دانا كت
كان كاذبااتهمبالكذب فيهأخسيربهفلبوقث يهنمكعتببسلو

! (فكث ( اللهدبعدتفقدسيانايدوبضمالكاف غيرعاصم وسهل ( )1+1/ويعقوب وهمالغتان (غيزبعيد) أى
|| أالصلاةاذا احتاج الىالماء قال اله_دهدالعانىان صاحتك سرتأأننيه بر ذههالملكة مكثاغيرطويل أوغبرزمان
وملكها و أماس_لمان فانه|:زلعلىغيرماء فسألعن«الماءالانس لعيد كقولهعن قريب

ا

د

1

قالفانطلق معه ونظرالى بلقيس

 7باينا فتفقداط ندهدفل برءفدعابعريف الط.بروهوالنسر فستألهعن المدهد فقال

ل النأهلملاماأدرىأأبنهووماأرسلتهالىمكان فغض_سلهان وقاللاء_ذ به الآيةتمدعاالعقابوهو
 ١أعدارقالةعل ل جبحا اعةفرةفمالعقاب فىاطواءحتىراً ىالدنيا كالقصعة بين بدى!أحدم

عوالعن فاتقض العقا بير يدهفعم اطدهد أن العقاب يقعرده
| |ثمالتفتعيناوثمالافرأىاطدهدمقبلامننح
بسوءفاله>ق اللهالذى قواك وأقدرك عالاىمار<تنى ومنت ءرضلى ب-وءفتاركلهعقاب وقالو حك
تكلنك مك ان نىادنهقدحاف أنيءذبكأوآن بذحك مطارامتوجهين نحوسليان فامااتهياال

قد توعدك نىاللهوأاًخبروةيماقالسلمان
لذا
العسكرةلقاهالأسروالطيرفةالوا ويلكبنغيت فىبومكف ه

ووصف مكثه بقصرالمدة

على اسراءهللدلالة خوفا

من ساهانفاسارجع سأله
عمالق فىغيته (فقال

جعياع جلهامنهن(حط به)
ألهاناهليدهد فكاقح

جلوت اذافانطاق به
فققال الطسده_دأومااستثنى نى اللهقالوابلى ولكنهقال أولياًتننىبسلطانمبين قا

||| العتقاب حتىأنياسلهانوكانقاعداعلىكرسيه فقالالعقابقدأتبتكبهبانى

ا لهفاساقرب منهاطدهد

رذعرذأنسهبوهروججذاحيه بجرهتمواعالضىالءاارضلبسلبان فامادنامنه أخذ برأسهفده اليدوقال
| لهأبن كنتلاعد بنكع_ذ اباد بدافقاليانى اللهاذ 01فك بين يدى اللفهلماسمعس_امان ذلك
.ارتعد وعفاعِنهثم قالماالذىأ,بظاك  2فتمالأطدهدمااً خيراللةعنه بقولتهعالى  9كت عياررلعيد )معناه

أىغيرطو.ل (فقالأ حطتيمال خط به أىعامتمالإتعول اما نت ولاجنودك أطمالله
اطدهدهذا الكالا فكاف سلبانتنبيهاعلىان أدتى خاق النهؤداً حعااطماى النحط بهليكونلطفالهكق
حىن عليهمنههعلوم(دج5ئتك من با)
احت
لانه
ترك الاعحابواالاحاطةباك ع عاماأنيءامهن جيع جه

ماأوقمن فضل النبوة
والعلوم الجةاتتلاءله فى
عامه وفيه دليلبطلان

قولالرافض تان الامام
لاخ عليهمئ ولا يكون
اه

أعلمله

مابلدهدى ماربوالاصح انهاسم رجل وهوس ,ابنيش حب بن يعر ب بن قطان وقدحاءى
قيلهوامس ل

متدرف أنوعر وجعله

لخديث أن النىصل النةعليدوسم سدّلعن سبافقال رجللهعشسرةمن البنينتيامن مملهمسائفة ودام

اسماللقرلةأوالمدينة وغيره

ومومممع
وم
وم
م

َ ||أربعة(بنيا) أىضر (يققين)فال سلوان وماذاك فقال(انى)أى اطدهد (وجدت ام أ
سةنكهم) ه !
ى بالتذوين جهلهاسما للحى
١

دار بار بعونءلكاهو
ممن ذسليعرب بن ة<طان وكانأا
لراح
| بلقمس بنت شس
]| كخرهم وكانلكأرض النكعاهاوكان,قول؛ااوك الاطرافلدس؟ حدمنهمكفوالى و أنىأن يتزوجمنهم
دوا0
نافلاىالجن فزوجو«,من_مامى أة يقالطار:ححانة بنت (١ا

ن وش-دكره
الك
| ]امنومأنهكان كثيرالصيد فربمااصطاد الج ونهمصوعرلةى|اظباءفضلىغنهم فظهرلهم
| !|علىذلك واتخذهص_ديقاتفطبابنته فزوجهاياهاوقيل انهخرجمتصيدافرأى حيتين يقتتلان بيضاء
|||وسوداءوقدظهرت السوداءعل البيضاء فقتلالسوداءو اجللب,ضاءوصب عليهاالماءفافاقت وأطلقها

وه-حاردجمهاملىندافرهروجداسافاذامعهشاب جيلنفافم_:هقاللاتخف ن االي اةلبيضاءالنى
| | ف|ا
||أحيبتنى والاسودالذى قتلتههواعبندا؛ردعليناوقتلعدةمناوءرض عليهالال فقالالماللا-اجةلى
أكانللكبنت فزوجنيمهاف زوجهابنتهفولدتله بلقيس وجاءفى اد يث ان أحد أ بوى بلقس
بدولتكن ن
ترون
|| كانجنيافاءامات أبو بلقيس طمعتف املكوطلبتقومها أنيبايعوها فأطاءهاقوم وأبى
وملكواعايهم رجلااخر,يقالانهان أ الماكوكانخبيشاسيء السيرةفى أهل مملكته حتى كانيديد هالى
ا حربرعيته ويفجربو ف
نأرادةومهخاءه فليقردواعليهفاسارأت بلقيسذلك أدركتهالغيرة فارسنت

| اليءفعرضت نفسنهاعليهفاجابهاالملكوقالمامنعنى

عنك لانككفؤكري
ا

انابتدئك بالخظبة الااليأسمنك فقالت لاأرغب

فاجعرجالأهلى واخطبنىمنوم ذمعهموخطبها

فقالوالانراهاتة-عل فقالبلىانها

السرعيت فىفذ كرواذاك طافقالت نعفزوجوهامنهفلهازفت اليترجت ملا كثير من خسدمها
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آنزوكاناسمهد
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اولسباز يىقولسبعانر نيو حهموادلضفدعةتقولسبحان المكور بكللسان.
سبههان ر فىالوقد

وعن مكح<ول قالصاح دراجعد_دسابمان فال درونمايقولةالوالاقالانهيقول الرجن عاللىعرثن
استوى وقالفرقدالسبخى رمسلهان علىبلبل فوشقجرةحركرأسهوء .لذ نبهفقاللاتابهأندرون
مايقولهذا البلبل قالوااللهونيهاأعرفالانهيقولاً كات نصفمرة فعلىال ندياالعفاءورو ىان جاعةمن
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يقول الزرزور والدراجقالنم اماالقنبرفانه يقولاللهم العنمبغض حمدوالحمدوالديك يةولاذ كروا
ابلإلغهافلين واألماضفدع فانهيتقلوسبصاناللّهالمعبودف البحاروأماالجار فانيهقولاللواملعنالعشاروأما
الفرس فانه يقولاذا التقالجعانس_بوح قدورسب املا كة والرو,ح وأماالزر,زورفانهيقولاللهمالى
أسألك قوت بوءم بيوميارزاق وأمالداع يول الرحنعلالغرشاسيتوى ةا جولاة!لبو

0
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النسرقاليابن1دمعش ماشئتآخرهالموت و ذ

ردى”
للمقيناكا
قااللى العنمبغض جدوال تم وداذاصاح الحطافقالالجدتر بالعالمين و عامادعا
و قولهتعالى (دأدتشامنكلخ )أى مأو الانساءواالوك قالابنعباسمننيأامواالدلآخرة
حالينوالشياطين (انهذالهوالفضل المبين)أى الزيادةالظاهرةعلى
وقيلالنبوة والملاك وتسخيرالر با و

ماعطىغبرناوروى نسالمان أعطى مشا راقلارضومغار مهافلاك ذلكربعين

سنةفلكجيع الدنيامن

نفه
امن والانس والشياطين والطيروالدواب والسباع وأعطى معهذامنطق الطبرومنطق كزلثمئو

الانبياءعلى كراسى الذهب صنعت الصنائعالتجيبة(وحشس )أى جع (اسلوانجن دوهمناللبونالانسوالظير)منالاماكنامختلفةفى
والعاماءعلىكرامى الفضة
ءةتمرندأًو
ازع
عتلىيىردآخرهم قيلكاانعللىنجنقوبدمو
وحوظطم الناس وحول مسيرلهب(وفهزمعون) أأىيوحبطومنس
طاعلى اتخرهالئلاايتقدمواف المسيرقال

بن كعبالقرظ ىكان معسكرسلهان ماثةفرسخ سة وعشرون

الناسالحن والشباطين
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ونظله الطيرياجنحتها حتى
ليقععليهالشمس وترفع

آلف خطوة فالبريد مانيةوأربعون ا لفخطوةلانهار بعفراسخ ؤملةذلك جسةوءشرونبر يداوقيل

يرمالصباالبساط فتسيربه
مسيرةشهرويروىانهكان
يامالاربلعاصف تحمله
و يامر الرخاءنسيرهفاوى
الله تعالى اليهوهوؤ سير

بين|اسماءوالارض انىقد
زدتفىملكك أنلايتكلم

نسحت الحن لهبساطامن ذهب وحربرفرسخاف فرسخ وكان بوضعكرسيهف وسطهفيتقعدوحولهكراسى

الذهب والفضة فيقعد الاندياءعلىكراسى الذهب والعاماءاعللىكفراضمىةوالناس حولهوالحنوالشياطين

حول الناس والوحوشحو ل ومتظلهاطيريااجنحتهاحتى لانقععليهشمسوكان أ ابيستتؤقوابهبرعلى
ميمسالغاءفتسير
 2حةيعنى حرةوسبعمائةسر بفيةأمالر عي
يد ا
بهواًوعى النهاليه وهويسبربين السماءوالارض الى قد زدت فىملءكك انهلايتكلم أحدمن الخلائق بشئ

للىغوالدىروى
افواع
الاجاءت الريعوأخبرتكبه»قولهع زوجل (حتىاذا أتواعلىوادلىغل) أى تسر
عنكعب الاحبارقال كان سلبان اذا ركب جل

أهإءوخدمه وحشمه واقد اكدمظاعزوخايفزيهاتنانير

كدلرعشرةمن الابلفيطبخ الطباخونو خبزالحبازون وهو بايلنسماء.
الحديد والقدورالعظام نسمق

أالحادأبلشفيتهالريج ف
قلققد؟ لداودما-كاعظبا فالقتهالريعف أىذنه فنزلومشى الىالخراث
وال
مر بحراثأ فق
هيد
نف
اعك
سم

والارض

وقالالى جث تالبك لثلاتتمنىمالاتقدرعليهتمقاللتسبيحةواحد  يقبلهاالئهتعىاخيرىأوقل داود (فهمبوزعون)يحبسأوطمعل "
رهمأى وق ف سلاف العسكرحتىبلحقهم التوالىليكونوا جتمعين وذلك للكثرةدالعظيمةوالوزعالمنع ومنهقول علانريع

مابزعالسلطانا كثرمابزع القرآارن (حتىاذااأتواعلىوادى لعل)أىسارواحتىاذابلغواوادى

|

اظر والتفكرفيها
لتهم
إبس
بلملا
ايها
يقياقةغتلأمل
جاءتهم] ياننا)أىه مجزا:مالإمبصسرة)حالأىظاهرةايبلناةجبعلصارط اوهوفاالح
أوجعلت كانها نبدسرفتهدىلإنالاعمى لاايلقادرهعلتىداءفضلاأن-هدى غيرهومنهقوطمكلةعيناءوعوراءلانالكامة الحسنة
( وامها)فيل|جولديكو انلامن علمن الجاحد
وند
 .ترشدوالسيئة نغو(ىقالواهذاسحرمبين)ظاه رانتأملدوقدقو ابللبميبنصرة والمبي
كون البمععدرفة تعنتاكذاذكرف شرالتأويلات
يهل
قئدللج
ولاش
هكار
بلان
 .وهذا لس بصحيحلاناججودهوالانكاروقديكون ا
وذ كرف الديوانيقالجدحقهوبحقهبعنىوالواوفى (واستيقنتها) |احالوقد بعدهامضمرة والاستيقانأ بلغمنالايقان (أنفسهم)
تأقىدوها بالسنتهمواستيقنوهافى قلومه-م وضمائرهم(إظاما) حالمنالض_ميرفى جد واو ى ظلٍفشمنظلمن اسةيقن انيهاا؟تمن
كايقفبكاةنالمفسدين ) وهوالاغراقهناوالاحراقيمة
|لملامهاسحرا ينا(وعاوا) ترفعاعن الايان بماجاءبه مو(سىفانظر ع
عند س
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(ولقد آتبنا) أعطينالداودوسلبانعاما)طائفةمنالعلأو علماسنياغزيرا
:

د---35

حسسسد

)(8٠5

«المرادءرالدينوالحكم (وقلا

3

رالجدشةالذىؤضلناعل
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| جعااءن)هأنماىلكاأنرناومباصارلةآ)يآاتىويلييفنرةوواااضئحهاةمينبصعرونندهاال(لفا(هلووااسهتذيقان)تأمىأانلفذسىهنمر)اءأ(ىسعحارمموباينام)هأاىمنظعاندهارلل(هووالجمعدنوى|| .
١ 3ف
| أنهتخدوامهابلاسنتهمواسةيقنوابها بلةوبهموضمائرهم (ظاماوعتاوا) أىشركاوتكبراءن ان يؤمنوابها
فى ترك الالح
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جاءبه موسى(فانظركيف كان عاقبةالمفس دين )يعتىالغرهفقوالهتمالى(ولقد] تبندااودوسامازعاما)

وهنا
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الذىفضلنا)أىبالنبوةوالكتابوالملاكوتسخيرالجنوالانس (علىكثيرمن عبادهالمؤمنين)أرادبالكثير ا

| ل ا|بن فتلااعليسهممسلايلنتكعلدواةواكيابؤتعكمعشهتمسانوالفنيوادضعاولوفلادتلعاكك(وذوزوفسلدعبالنداكيدددو)ربتعة ||)|كينباهلبداالكفاتىاودق
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النعلةن

نبونهوعامه للهدو وسارأولادموكانادادونسعةعشراأبناواءطى سلوانماأعطىارهد

000 0

اموت الطيرمئطة الحصواللفهممنهدوروىعن اكلعابحبارقالصاح ورشانفقعاندلسل
أبا
نندرونما

0005

ارتتاطين تالكانليانأخعامم كلام ذناودو ق
اضىمتدوكاند اوها شدمب| و| رقااري ادلى فشان

|يق
ولهناتالوالاقالانه.تمول لد واللموتوا بوالك راب وصاحت فاخةة فةالأ تدرون مانقولةالوالاقال

امهاتقول (ايلتحم

خلة واوصاح طاوس
فقال ندرونمايقولقالوالاقال انيهقولكاندبن تدان و صاح

 ١هفدقهدال ندرمواينقولهذاقالوالاقالانه يقولمن لابرلحمابر وحصماحصردفقال ,أندرموانيقول
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مثل عامهما وفيه انهما

ظذ قالوالاقالانهيقولاسستغفروار بكيامذنبيونصاحتطيطوىفقالتدرونما:مولقالوالاقلةانا || يي ىو
ظ ه

0

77,

( ستول جديد لوطا سطاففالاتدرونمايتول فلوالاقالانهتولق سس |عليشيرفاهولقدم

||تحدوهوهد رت جامةققالتودراولناماقتاقولل١نهاتفولسبصان ر ف اىلاعلىم -لسمائهوأرضهوصاح اين ام
٠

ىلداتمقاولالغرابيد عوعلى العشاروالحدأةنقول
قرىقالمايق:ودلرةونالوالاقالانهيقولمصانر ف ا

ا كلنئ هالكالاوجههوالقطاةنقولمن سكتسموالببغاتقولو لمن كانت الدنياهمه والضةدع يقول

وي
لس

ن
الفا
ةمة ا
إالنع
ضملذه
التنصملعىليه وسسورلثةالاندياءالالمد انانهمطمف اىلششرف والمنزةلامهمالقوامببعاثوامن أجلهوفيهاانه يازمه
الس أفقه من
نهك
لهعن
يحم واائملهاةعألوىنو ,دوان يعتقدالعامنان فضلعلى كثيرفقد فضلعليهمثلهمومااحسن قولجمررضىاالن

عمررضىاللهعنه (وورثسلهانداود) ورثمنهالنبوةوالملكدو نسار بنيهوكانوانسعةعشرةالواأوق النبوةمثل أبيهفكانهورئه
والافالنبوةلاتورث (وقالياأبهاالناس عامنامنطق الطبر)تشهيرالونعامةع اتلرلتاهعفالاىكانهاودعاء للناسالى التصديقكبراذلمتجزة التى

هالىعظليمنرطوقالمنطق كلمايصوتبهمن المفردوالمؤلفالمفيد وغيرالمفيد وكانسلوانعليهالسلاميفه منهاكايفهمبعضهامن بعض
وقالومصاح طاوفسقاليقول 5اندينندان وصاحهد هدفقاليقولاستغفرواالله
قخل
 ١روىأنهصاحتفاختةفاخبرانهتقوللخيتلذ!ا
اثمبدين وصاح

خطاف فقاليقول قدمواخيرات

دوهوصاحترحخة فقالتقوسلبحا نر ف الاعلىملءسمائهوأر ضهوصاح قرفىاخيرانه

سكر والدريك يقولاذ كروا الثمياغافلين والفنسر
تن س
دن والقطاةتقولم
الك
لوائها
الث
لانارعفلىى وقالالدخأةنول ك
ابح
يقولس
.يقول يابنكدمءش ماشئت؟ خرك اموتوالعقاب يقولالفبعدمن الناسنس والضفدعيقولسبحانر فاىلقدؤس

افللىالحنكشهيامنصفوتالاشنألنامابايننهوهموتبّهيتددأ وخيلروأارلاعدزايلزلاأهنكييظ رهمعصلفىندامننبرالدممجبزارتجاعل(ومألاىدععصلايكمه)التقبعمألاتجنىزنسككم فاتكأننسامووايوهاولنعاطوالععلرىب
بورك لانالمعنى نودي أن بورك

مالنن
فناروهوالله تعالى عنى بهنفسه على معنىاثهنادى
مدن ال
سى ق
فار وقيللهألق عباس فىقولهبورك من فالنار يعن
“ماكو بدلعليهماذ كر
ارعفيمرنواس تعلى
فىسورةالقصصوا أنألق مووأسسىمعهمن جههاكأ .وى انهمكتوب فالتوراةجاءالئة.ن سبناءوسأش

ةبازلمسيح ومن جبالفاران بعثة
جمبنالفاران ومع-نى محيثه منسيناءبعثةموسىمنه وبمعن سثاع

عصاك بعد قولهأنياموسى تمدص الثهعليهوسم وفاراناسممكة وقيلكانت النار بعينها وهى|احدى ياخليلهعزوجلكاصح
األنىاالة على نكر بر
الئه
حهال
بم نز
سقهث
فاىلديث ابه النارلوكشفهالاحرقت سبحات وجهدمااتهىالبيصهره من خل

سوف التفسير (فاماركها

تهنز) نتحرك حالمسن

اطاعفرآها (كأنهاجان)

ملمينر
ضحا
ليرة
حايهصغ
فتهتز (وك) موسى
(مدبرا) أدبرعنهاوجعلها

نظلهىرهخوفا ومثنوب
الحيةعليه (ولميعقب)وم
يلتفتأوامرجع م:القد

وتءالى نفسهوهوالمنزه م نكل سوءوعيبفقالتعالى (دس.بصان النهربالعالمين )ثمتعرف الىمو.سى لصفاته

أذائهيد
فقالالنه (يإموسىأنااندهنهالعز بزالحسكيم) مقعينلاهانموءى ,قالمنالنمنااداىنقاتلاهنهوه
لا
عص
لمكة
اوها
ل|أراداللهأنيظهرهعلى بدهمن الممجزات والمعنىأ ناالقواىلقارى معاليىبعد مبنالا
رك ( كأنهاجان)
مرتارحآيهاتهتز )تأى
قك ):تقد يرهفةال(قافهالفصا
حية وهوفولهع(وصأاا

لجعتت
لر
عفقب) أوى ي
وبملنيمو
(هر
واهخىية الخهيرةلنىبكثراضطرابهالإوفى مدبرا) أى
مىاف لدى المرسلون) بر بداذا أمنتهءلاخافون اماالحوفالذىهو
قالاننهتءالى (إياموسىلالتخاف ف
نا بعد سوء
يلهوسلم أناأخشا كلله (الامنظلم ثحمبسدل
لىص
علن
شسرط الايمان فلايغارقهمالئقهاال
فانىغفوررحيم )قيلهومايصد رمن الانبياءمن ترك الافضلوالدغيرة وقيليحتملأ نيكونالمرادمنه

عاقبذفلاانرجع بقائل التعريض باوجدمن موسىمنفتلالقبطىوهومن الاتعلراإضطاتيفة وسماهظامالقولمومىانى
عقعالاالللهى
ظنافمستبىثما نهخافمنذلك فتتابقا رلب فى ظامتنفسى فاغفرلىذخفرلهقال!بن جرت
بعدان وى فتودى

فانبياءالابذنبيصيبه أحدهم نفأاصابه
لموسى |:اأخفتك لفتلاك النفس ومعنى الآبةاللاليهخال
(يامومى لاتخف الىلا
حاف لدى المرءسلون)أى  1أخافه حتىيتوبفعلىهذ! التأو يليكونحيتحاونتاهى الخيرع:ن الرسلع.':قولهالامن ظلمابتدأ الخير
لامخافعندى المرساون
خطانى ايأهم أولاخاف

لدىالمرسلون منغيرى

(الامنظل)أىلكنن
ظلمنغيرهملانالانساء

عن حالةمن ظلمن الناس كافةوفالابةمتروك استغنى عن ذ كرهلدلالةالكلام عله تقديره ؟

نلا
_بد
بلثم
حمنظ
الا

بعدسوء فانى +فوررحم وقيللبسهذ االاستثناءمن المرسلين لانهلايوزعليوم

ستثناء
اناالظلالامين
ذمم
اللبلهواستئناءمن المتروك ومعناهلايخاف لدىالمرساونانمااحوف وعهلله
المنقطعمعناهلكن من ظلِمنساثرالناس فآنهياف فانتابو بدلحس_نابءد سوءفاق غفورر .حيمأى

سلوء
دميد
ءنظلث
بلام
اون و
نلمرسا
سدىا
حخاف
اغفرلهوأز خيولفه وقيلالاهناعنى ولامعناه ولام

يعنىنابمنظلمه فائىغفوررحيمثمانالله تعاى أراءآئةأخرفىقالتعالى (وأدخلبدك ىجيبك

لايظامونوكن منظلم تخرج بيضاء) لقكاينتعليه مد رعةصوفلاطا ولاازرارفادخلبده جيبهاو خرجهافاذاهى تبرق

منهممنزل من المرسلين

اءغيرماذنتهممابجور شمعلاع الشامس أوال(بمرقنغيرسوء) أ منغيربرص (فتسعآيات) بأقىم؟عنسعاياتأنت
ن الآياتاحدىءشرةالعصاواليد البيضاءوالفاق والطوفانوالجرادوالقمل
وهذ
كعلى
تبهنف
|سل
مي
اعللاىنبياءكافرط من
آدم وبونس وداود والضفادع والدموالطمس والجدبف بواديهم والنقصان فىمنارعهموقيلف بمعنىمنأى مننسعآيات
لمام (ثم
سليه
لن ع
البا
وس

(عفنلما
ةين
عراج
اىخ
فتكونااللبييهضاء منالنسع(الى فرعونوقومهانهم كانواقومافاسقانالط)أ

يدلخسنا) أىاتبعنو سبوةءب)عزدلة(فائىغفوررحيم)أقبلنو بتهواغفرزلته

حاء”

ز راخمهفأحقق أمنيبتهوكأنهتعريض اقالموسى حين تل القبطى رب انىظامت نفسى فاغفرلىذغفرله (وأدخ-ل بدكفجيبك)

جاء]نبرةتغلب نورال-مس من غبرسو) برص ء بيضاءومن غسيرسوءحالان (فتسعآنات) كلام
جيبقيصك وأ خرج(.هناخر بب
مسسةانفوف يتعلقبمحذو ف أى اذهبفىنسمآيات أووالقعصاك وأدخل بدكفجلىةتسعآيات (الىفرء وونقومه) الىيتعاق

بمحذتوف'ىوقومهيسل(ااالنىفهرمعكونانواقومافاسقين )خارجينعنأمسالنهكافربن (فلما
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(هدىو بشمى )ف نحلنصبعلى الحالمن ايتاأ ىهدايةو بشار5:فالعاملفمهامافىتلكمنمعنىالاشاردأوالمر.علىانهيدلم عكتاب

أوصفةلهأوا الرفع علىهىهدى و بشمرى وعل
لىال
مٍد
ن آياتأ وعلى أ ن,كون خبرابعدخبرل:تللكلأكىآيات وهادبة منالضلالة وميثسرة
بالجنةوقيلهدى لجيعالخلقو بشعرى(لأؤمنين )خاصة(الذين يقمونالصاوة) بديمونعلىفرائضهاوسانها (ويؤتونالزكوة)يؤدون

زكاةأمواط (وهمبالآخرةهمبوقنون)من جلةصلةالموصولو ياحاتمصلإنةنعمندهوهواستئناف كأندقيلوهؤلاءالذبنيؤمنون
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لمصنلاةوا يتاءالركاةهمالموةقنورنبالآخردو بدلعليهانه ع دق جإةاسميةوكرو,فهاالمبتدأً الذىهوهم حتىصار
ويعاماقون!
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لإيؤمنونبالآخرةز يعناسطماأطم) االشقهوةحتىرواذلك حسناكاقالأفن ز بف لنرهآسوهءحماسهنا(فه .يعمهون) يترددون

ضفلالهمما يكوناحلاضلالءن الطر يق (أولئكالذينطمسوءااعذاب) القتل والاسر بومبدر بما كانمنهم منسوءالاممال
(وهمف الآخر:ا
هلماخسرون) أشدالناس خسمرانالانهم لوآمنوا!-كانواامن الك-هداء )(١٠8 عجليىعالامنفسرواذلكمم

ا
ل
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(هدىو بشعرىللمؤمنين) آى هوهدى من ال
لمباهن
لضلالةو بشرىط
ية (الذيينملون

| بشبراثطها(ودونون الزكوة)اذاوجبتعليوم

م ا( تخنتزانا(ججاةونواتامه
الصئة)أى الهس (وانك لاتلافقسرآن)

طيبةبهأنفس (وهمبالآخرةهم بوقنون)يعنى انهؤلاءالذ ن لنؤناه وتلئِنه (من ادن

ياعمللصوانلحاتهمالموقنون بلاخرة (!نالذين لايؤمنونبالاخرةز يناطمأعاهم) لالش جا||يملع إمن0
رأوهاح_نةوقيل ان النزإنهوانبحا اللاهلعف اىلقلببمافيهالمنافع واللذات ولاخلق الععافيه
المذاروالآفات (فهميعموون)أى يترددون فهامتحير بن(أوائك الذينطمسوءااعذاب)أىاشده
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راقعل 5-5
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اآبة
تنسكيرهما 3رهذه ال

وهوالقتل والاسر(وعم فالاشرةهى الأخنسون) أى انهمخسمرو أنفهم واهلهْوسار و! الاىلنار قا و

ا

)انوا

حارية أن

سانكم )انحامل امقل |ي|دوق بنس دخان

اليك ذانقلتماالفرق بينالحسكمةوالعلقلتال -كمةهى العمبالامورالعاميةفقطو العلأمعم منهلان

لشيس ريدن

العمقديكون ١ عاصاوقديكون نظر١اوالعلومالنظر 0ف (اذقال)أىدا ,يجداذقال (م “و>|لطائف عكمتهودقائقعامه

امون لباقمسر(اقااتنت)أن ابصرت(لراسا 60025ر)ى| (|اذ)متصونبماة كوكانه

نولعق
امكثوامكانكساتيمخرعوناقلطدريكقان ضلءن لطريق(بأدشانهيكاب قبس) الحفات ||لوعي  32ذ

شعاةالنار,والقسالنارالمقبوسةمنهاوقيل القبس هواالعودأالحذىدطفرىفيهنار (اعلكم تصطاون) الك لم مه
اال فونمنا

الاين دىأنبرمك من افلنار )آى بوركعلى

رس علي اهلخلا زان

ىابد لد شر)||ممسموعنلينسايرلسنزمتديونمن
ودان
زفل زووفلل الكجرارجةلامدتوزيلوواسل لاموفطنل
ا

راعامسو سعد
ل الثارلانمونى.حسبهناراومن ف النارهملاحي معان الو

ا

أ

طمزجلبالنسبيح والتقد.يس ومن حوطاموسى لانةكانبالقربمنهاوق_لَ البركةراجعةالاىلنارقال!بن نعت) أبصسرت ناز
عماس معناه بوركت الناروالمعنى بورك منف النارومن حوطاوهماالائ-كة وموسى وروىعن

(١ه(-خازن)  -ثاث )

ابن

نسياكممنها بمخبر)عن
(

)

حالالطر يق لانهكانقدضله(أو نيكبشهاب)بإتنونكوقف

فة وغيرهم بشهابقبسعلىالاضافةلانه,ك وقسناوغيرقبس ولاندافم بينقولهاتيكهنا
أى شعاةمضيئة(قبس) نارمقبوسةوبصدلأ
جلآخرتيقن لانالراجىاذاقوى رجاذه ي وقلسأفعلكذاويكونكذامعتجو يزهالخيبة
ولعلىنيكم افالقصصمعانأ<_دحمانر وا
سو يعد ةلأه_إوانهيأتموم بدوانأ بطأأوكانت المسافةبعيدةو بأولانهنى الرجاءعلى اندانليظفربحاجتيه جيعام
ل بنسين
ايئه
وج
يواعحددمةمنهما|ماهدابة الطري وقامااقتباس الناروا .مدرانهظافرعاللىنار حاجتيهالكليتين ومماء زالدنياوالآخرةواخة_لاف
الالفاظ فىهانين السورتان والقصهواحدةدليل على جوازنقالدي ثبامعنى وجوازاالتكاحبغبرلةظ انوج (العلكتصطلون) تسدفونر

بإلنارمنالبردالذىأصابكومالطاءهدلمن ناءافتعللأجلالصاد(فلماجاءها)أىالنارالأىبصرها(نودى)مومى (أنبورك)عخففةمن

الثقيلةو:ق دبرهنودى بأنهبوركوااضميرضمي راان وجازذلاكمن غيرءوض وان منعهالزمخمرىلان قولهبوركدعاءوالدعاء حافغيره

ممفسرةلان الندفاىءمعنى القوللألىهقبيورك سأأىوقجدعل ال فبيرهكة وميار( منافلنارومن حوطا) أى بورك
كفثأيحركةاأو
منكفاىن النار اولهمملائسكة وءن حولمكانهاأىموسى د وأثمردبنى فههاوهواكللنيهمموسى واستنباؤهلهواظهارالمتجزات عليه

ةرنأغلبعلهم م النشعرواذاالواشعر االوفنوىوحايالدلثننةتاعءاىعليهوالسكمة
(و كرو اللهمكثيرا) كانذكراهوةنلاالف
واللوعظة والزهودالادبومدح'رسول واالللصهحابة وصلحاءالام نةحوذللك-:البس فيهذن وبقالب يوز مدالذ كرالكثيرليس بالعدد
والغفلةلكنهباحضور (واتتصروا) وهجوا (من بماعظداموا) هجوا أى ردواهحاءمن هحجارسول!ننةصلى اللهعايهوسم والمسامين

وأحق الخلق بالمجاءمنكذب

معبابلنك انرسولالله
رسولاننةصلى النهعليهوسل وهجاهوع نك
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صلى الله عليهوس ل قالله

رسولالله شسيمتهالوفاء ع ذانأبى ووالدى وعرضى © لعرءض مد مك وقاء

اهجوم فوالذى نفسى

نيدمطواشد علوممن

:كات بنتى ان منروها » تثيرالئقع منطرفكداء ه يبارينالاعنةمصعدات

عكلتىافها الاسل الظماء © جنيظالدنامتمطرات »© تلطمهن بالمجر النساء

النبلوكان0 2
قلوروح القدس

نضت عنااعة_مرنا هوكانلفتوانكشفالغطاء » والافاصبروالضرابيوم
أفعار
ه
يعزالت
ه
ي
ف
ن
م
يشاء » وقالالنه قدأرسلتعبدا » يقولالحق اببهسخفاء

هوم السورة بمأيقطع
ا

2/

قوله(سبعر) 1

0

وقالالله قدسيرت جند! » همالانصارعرضتها الأقاء © لناق كلبوممنمعد

صهرودسواء
سبابأوقتال أوهجاء » غنيهجورسول اللتمتم © ويبمندح

وجبر ل رسول اللهفيناه وروحالقدسليسلهكفاء

إفصلف مدح الشعر6ه (خ) عنأبىبنكمبأن راسوللاتلههصعللىيهوسم قالانمن الشعر

| ل|مكمةعن اأبعننبهاسعرنضىهما قالجاءاعرابى االلاىلتنةىصعلىيموسل يفتمكلم بكلافمقال
اوج
وفوا (أىمنغابينبود)|االبنمينانسحراوانمن الشعرحكا نوجأءبوداود(م)عن مر بوننالأشيسرهيةداعلردفت
 7 1 85وراءالنبى اصللنىةعليه وسلبومافقالهل معكمنش رعأميةب أنفاىلصلتتئ قلتن قمالحيهفانشدنه
0:

0

بتافقالهيه ثمأنشدنه بنتاقالهيه حتىانشدنهمائةبيتزادفىروابةلقدكادسل فث_عرهع#عن جابربن

بيانة ٠ 0 7 | س|مرةقالجالستالنىصل التهعليهوسلكأثرمن مالةمىةفكانأصحابهيتناشون
يد

المرط 8

6: 1 3
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انه ا
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عائشةالشعر كلامفنهحسن ومن
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0 0 0
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الشعرويتذا كرون

أشياءمنأعى الجاهلية وهوسا كتور ساسم معهمأخرجهالترمذى وقالحد يث حسن يح وقالت

وقالالشعىكا نأبو بكريقول

الشعروكانعبريقولالشعروكان عألشعىرمنهماوروىعن |بنعباس أنهكانينشدالشعرويستنشده

افلسجد فيروىأنهدعاعمر /نر ببعةالخزوىفاستنشد هالقصيدةالى قالمافقال

لمى أنتغادفبكر »© غداة غدأم رائحفهجر
أمن؟نع
ليا؟ (
 7فانشدهالقصيدة الى آخرها وهى قر يبمن تسعين بدتائمان|بنعباس أعادالقصيدة جيعهاوكان حفظها

اسنل  0ب | جر|قواحدةف قواتهالى (وذ كردا لل كنها) أىليشغاهمالنعرعن ذ كاه(واتتصردامن بع
.تسد ||ماظِوا) أى!تتصروامنالمشمركين لؤاناهبمبأطدجاء مأوعدشعراءللشركين فقالتعالى (وسيعل

4

 0 00الذبنظلوءا أ)ىأسركواوهجوا رسولالنهص النةعليهوسل وهوااطاهرااطهرمن الطجاء(أىمتقاب
ات

0

|نقلبون) أى أى م جع برجعون اليبهعادلموتقالنعبااسلالمجىصهسنيموربوئاسلةأعلعراده
ع ي

ش

وأسراركتابه

و

صر  0نلك شا :

ملإنفسيرسورةالغلوهى ؟ ماثتانوثلاون وستاياتوا لفوثلمانه وسبع

ولمكتاب
الىآيات السور9:ا

عشرةكلمقواربعلةسماالفله واسلبرعجنناالتروت ونون 7801
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حدى 3 +

للناظرينفيآهيأبهأوالقرآنوآيانهانبهبينمأاودعفيهمن العلومواالحك وعلىهذ|عطفهعل اىلقرانكعطفاحدى
و نأنفملهوقيلاتمانك رالكتابهناوعرفهف اخروعرف
كب
يتا
لالك
خلرىى نحوهذافعل السخى والجوادونكر
اع
لين
افت
ال

التعر يففهوالعم وحيث جبالءفظ التنكيرفهوالوصف

 3قولهوهىمائنانا كذابالاصولالتى بأيدنناوهوعخالف لاف الكشاف والخطيب والنسنى اه

إن"

الثقققنكاموابالكذب والباطل وقالوانحن نفولمئل مايقولتمدوةالواالشعرواجتمع اليغهوقاوةمهم
يسمعونأ شعارهم حينهجون #د ادل اللُعليهوسإ وأصابه وكأنوابروونعتهم قوطمفذلك قوله

ينبعومالغاوونفهم الرواةالذبن يرهجوانءاللسسامين واقليلغاوونهم الشياطين وقيلهم السفهاء
الضالون وروافية ان رجلين أحدهمامن الانصارتهاجماعلىعهد رسوا0

سل ومعكل

ادير خرفموه الاستهاءفيزلت هدالآية(ألنراأنهمفكلواد)منأودبةالكلام (سيمون)

(ألتراأنهمففكلوااد)من

يعانى حائربونعن طربحقاائقدين واطاتم اذاهعلىوجههلامقصد لهوقال!بن عباس فكل لغو الكلام (بهيمون) خبر
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شذبو
هم وقيل|نهمعدحون الجودوالكرم و>ثونعليهوهم لايفعاونهو يذمونالبخل كل لغووباطل خوضون
لرلةصلى اللةعليهوسم واطاتم الذاهب على
يوصروزعليهوي حون ال
ل أب
اىه
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رمس(قو)عن
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اهدر
نمنه
أنأى فىكلفنسن

قاللان ايع جوف أحدمفحاحتىبر بدخير لهمنأنبمتليع شعرائم استثنى شعراءالمسامين الذبنكانوا

وجهه لامقصد هوهو

يتنبونشعرالكفار ومبحون و شاخونءن تمدصل اللةعليهوسل وأصخابه منهمحسانانثارت
وعبداللةبنروا احةوكعب ,همالكفقالتساك(الالذبن آمنواوتماو|ال.الخات)روىا نك
مهبابلنك
قالللنىصلى اللةعليهو.سم انالله أتزل افلشعرما :ل فال رسو لاللهةصلى النفعليه وسإانالمؤّمن

يفضلوا أاجلينذاس على

مجاه بشيفهولسانه والذى نفسى بيده  1نماترمونهم به نضعمالنبل  #عناأنس بنمالك رضى الله

عنترة وأخلهسم علىحاتم

هشىو ب
 :عنهأنالننىصبىالنهعليهوس دخل مكةفى سمر5اةلقضاءوا:
بنرو
داح
بةع
هإنويقول

تمثيلاذهابهم ىكلشعب

موناالعقتولسافهم حتى
عن الفرزدق أنسامان

خاوابنى الكفارعن سبيله » اليوم نضر بم على تغزيله

إنعبدالملا سمعمقوله

ضرباز يلاطام عمق
نيله * و بذهل الخليل عن خليله

فبتن بحانى مصرعات »

 1فقالجمرب بنرواحةبينيدى رسولالنةصلىالنةعايعوسل وى عر تقول الشعرفةالرسول تدصق
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للخايوس شل عنمامرفلهى أسرع فيوممن نضم النبلأخرجهالتره ذى وا
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و بتأفضأغلاق الختام

فقال وجب عليك الحد
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ر فهىدا الحديثانالنىصلاللهعليهوسلم دخلمكةفىعمرة القضاءوكمب بنمالكبانيدنه فقال قددراً النعنى الحد
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بقوله (وانهميقولونمالا
الصحيحهوالاول لعانر لماكت ضاير بوم مؤنةسنة مانو اللتأعل (ق) عن البراءآن
لسولانتةصىالثعةليهوس قالنوقمر يظة لساناهج المشمركين فانجبرلمعك (خ) عزعائشة

يفعلون) حيث وصفهم

لوفعد
بالكذب وااخلف

قالتكان رسولانلةصبى اللهعليه وسليضعلحسانمنبرا ف المسجد,نقومعليه فاعا,يفاخرعن رسولالله © ثماستتنى .الشسعراء
صلى اللةعليهوسلو يشافحجو ببقولرسوال اللهصب اللةعليه و سلاناللهيؤ بحدسانبرو ع قدابانافت الأؤمنين الصالحان بقوله
أوفاخرعن رسولالله (١

طن التمعابةرس برقالامحوائريشافاناشيغليهم (الاالذين امنواوع_اوا

قىاابنر
ا؛لننربشقلفارسل فال
لوا
ا-ةهحهم فهحاهم فإيرض فأرس لالكعىب بن مالكثمأرسسل

الهالحات) كعبدالنهبن

افلىحا<سسانابنث
صالأ
داب
ختلعليه <سان قالقدان لمأنتسراوا االىهلذا
ّسد
ارب يذنيه نمادلع رواحة وحدسانبن ثارت
اسانه فل نحرفكهقال والذى بعثكباق لأفرينهمبلسانى ف ىر الادمفقالالنى صلىاللعليهوسلملاتصل

نع
ب وك
وكعببن زهير

فان!أببكرأعلقر بش بأنسامهاوانلى فبهم نسباحتى«الخص للكنسبى فاناه<.سان مرعع فقاليارسول

مالك رضى الله عنهسم

فين قا
اللَقدلخصلى نسبك والذى بعك بالحقنبيالاسلنك منهمكنل ااشعرتةمن|لك
سلتّع
مائه
عةت
ديؤ يدك ماناذت ا
رسولالظةصل النةعليهوسل بقول اسان النراوحبال
اسس
زقد
علنلهورسولهقالت
رسول|سم التعليدرس «تموله<اهم حسان فشن واشتنى فال حسان

هجو تدا فأجبتعنه »٠ وعنداللهؤذاك الجزاء م هجوت ممدابرا تقيا

مضوجنااحنكعصوك يوتلبعوك فتبرأءنهم ومن أع.ا
طخف
فقلافى برى“-#اتعملون )يعن تذرقوءك افنابعوك وأطاعوك فا
املنشمرك بالئتوغيرهوتوكل علىالعزبزالرحمعلىالذىبقهرأعداءك بعزبهو ينضرك علبيمرجتةكفك رمنيعصيك منبم ومن
منللكأمىهو يقدرعلى نفعه وضره وقالواالمتوكلمناذاد همهأمس لميحاول دفعهعن نفسهدى
هالى
مي
الرجلأ
غبرهموالتتوكلنفويض

اىى عط على فقل
شدف
وم
أيتقةبعلابداونهفان حاجتك اليف الداربن فتوكل
هومعسي ةلله والالجنيدرضى اعلنهلاهلتوكللكلن

أوفلائدع(الذى براك حيننقوم)متهجدا (وتقلبك)أىو يرى تقلبك ا(لفساجدين )فالمصلينانبكعونهرحها رعسلوىلهماهو
مأنسباب الرجةوهوذ كرما كانيفعلهفىجوفالليل»ن قيامهلاتجد وتقلبهفىتصفحأحوالالمتهبجدين منأ ح_ابهايطلع عليوم م
حلياثيشعرون وليعل|نهمكيف يعندون اللهويعماونلآسخرن.هموقيلمعناهبراكحان نقوهمالصتلاماناس جاعةوهلبه فالاجيل
وعنمقائلانهسأل|بإحنيفة هل د الصلاةبالج.اعةفى القرانفقاللاحضرا ,
مقيامهوركوعهوسجودهوقعوده ذا أمهم
تصرفهفيبهينو ب

فتلالدهذهالآبة(انهدهوااسميع )لانةوا( 4العليم)مانووبتهعملههونعاي4همعاناتمشاق العبادات حيث أخبر برؤ بتهلهاذلامشقة
وهوكقوله بعينىما:حمل المتحماون من أجلى»©ونزلجوابالقولا مشربن
(#رة)7
على من يعمأنهيعملعرأىمولاء
ا نالشماطين

7

نلو ١

,

ا

ع

3

8

0

1

11101

01 ١فاسع أى فيتاأمهر بهإفقلانى برى”ماتعملون)أىموء السكفروالخالفة (وتوكلعلىالع بززالر<.م)التوكل

لعززالذى
االتةتعالى ابل
لو ينقفدعرهعولضىرهوهو
٠١»,هل |||ع.بارةاي عن نفوياضالرج ل اأمرها الأىمنمبرلكه
وسل(هل ..
لنك وقيليراكا
ىته(الذىبراكحينتقوم) ليصلات
إايهمبرج
| بقهراعداءك بعزنهالرحيمالذىيخصرك ع
اانتمم)اريكىو
1
فقال!بنعباس وبرى:قلبك فصلانكى
70م ||كنتوقي ل براكحينتقوالدلعاسئاك(وجتدقليبكن)
722

ينما

منيافقاك (تنزلعلى كل | وقبلمعناه برى تتقلب بصرك ف اىلمصلينفانمكانصلىاللعهليهوسلببدمرمن خلفهكايببصرمن قدا ا

 4نم )0
ألى هر برانةالنى اصلنلهعليهوسل قالهل نرقوبنلنىههذا فوالطةمانعخلشىوع؟
عا وهم 2
لارام..نوراءظهرى وقيلمعناهبرى نصرفك وذهابكومجيئك فى خابك المؤمنين وقيل نصرفكى
والمتنبئة كسطيحو
||أحوالك ككانت الانبياءمن قبلكوقاالصبنع
لباا سأ
براادوت
لقلابكنفى
دياءمن نىالى نىح
ع.

ف

5

-

ف

|| مه

م

:

5

:

0

ولاركوع>ال

5

ها

0

 6علا 8 1اخرجك ىهدهالامة (انههوااسميع )أى لقو(اكاودلععانلكيم) أى بنيتكوع)مابكا(تقلجد (هل
| 0:اننشك)أخىيارم (تعغلزىلمانلشياطين) هيذنازجولاعبلقيوهطشميطان'مبينعلىمن تغزل
01
(نغزلعلىكل افاك)أى ك.ذاب (أ'يم)أى

امال
عن فت
ى
تياطي
( 00 -يلقو الش

فاجروه.الكهنةوذلكان الشياطينكانوا

مايسمعو ةن

السمع) اهلشمياطين كان|و يسترقون المع لفونذلكالى/ولياءجممنالانسوهوقولهنعالى (يلقونالسمع)اى
8

ار

-

-

ان كب

د

نَ

0ه

عونا

ع

2

.٠

مرو

7

0

أالملانكةفيلقونهالىالكهنة(وكأثره,كاذبون)لامهمتخلطونبدكذي كثيرا(والشعراءيتبعهم الفاوون)قل

يه نالل الاعزا أهلالتفسير رأاد شعراءالكفار الذنيكانواموجون الى صلىالتهعليهوسلنهمعبدالثةبنالزبعرى! 4عى
م ١ وهبيرة بنأفىوهب الخزويىومسافع بنعبدمناف وأبوعم:ربنعبداللهالجحى وأمية نألىاله ْ
 5إن

مأتسكلمون بهااطاعواعايهمن الغيوبْمبوحون بهالىأولياتهم و يلفونحالأىتنزلملقين السمع

التق

أوصفة لكل فاك لانهفىمعنىامعفيكون ىح المزاوءاأستثناف فلايكونلهحلكانه قيلل:خزل على الافا فكقيينل,يفعلون كي

وكيت وأ كثرهمكاذبون) فمابوحونبهالبهسملانهم يسمعونهممالميسمعواوق ل يللقونالأىوليائهمالسمعآى المسموعم انلملانكا
اىس وأكثرالافا ككايذنبوز
ليننال
اياط
قيل والافا كون يلقونالسمعالىالشياطينو يلقون وحيهم|ابهمأويلقونالمسموع من الش

طانقهمون الابإلافك فارادان هؤلاء الافا كين قل
نلى
لبدالذياتع
يغترون على الشياطين مال بوحوا اليهموالافاك الذى يكثرالافك ولا

من يصدق منهمفمباتكعنالجىوأ كثرهممغترعليهوعنا حسنوكلهموانمافرقبيونانهلتغزيلرب العامينوماننزلت بهالشياطين

أبت علىمنتنزلالشياطين وهنأخواتلانهاذاافرق يننهنبأياتليستمنهنثمرجع اليهن مىةبعدمستدل ذلكعلىشدةالعناية
هل ن
بحهنك
ثدنت
يذاح
دأا
اوف صدرك اهفتاتمعبشيئدذ كر
لتنف
اهولا
ركجعن
وع اليه» ونزل فييقمنوكلان
الشعرو يقولكم
ره (يتبعهمالغاوون)أىلايتبع
نقولكأبقول ال#تدصهلعىليه وسلوانبعهمغواة»ن قومهمستمعون أشعارهم (والشعراء) اخمببمد
دلىباطلهموكذبهموتمزابلناىعراض

والقدح ف الانساب ومدحمن لا تحنالمدحولاستسن ذمنلهكمالاالغاوونأ ىاف

أوالرادونأوالشياطين أوالممركموندقحااللأزجواجهاذجااشاعر مسالا يكونوأحسبذلكقوموتابعوهفهاملغاوون

يتبعهمن.افم

ذا
الآهخرفتكونمن المعذ بين )الخطاب لانىصبىاعلللهيه وسوالمرادبه غيرهلانهمعصوممنذقلاكلابن
غخنيتراى لعذبتك في قولهتعالى (وأنذر
اوات
عباس حذر بدغيرهيةولأنتأ كرامماق عطل وىل
عشيرتكالاقر بين )روى جدناسحق سندهعن علىبنأنىطالبرذى اللهعنه قاللمانزالتهذهالاءة

على رسولاله صلىاانعهليهوس ق
|الياعلى ان اللأهمسفىأنأ ند رعث_يرت الاقر بفيضنقت بذلك ذرعا
وعرفت الىمتى أباديهمهذا الامرأرى منومملأكرهفصمث عليهاحتىجاءفىجبر ب فلقا بلاتمدان لاتفعل
مجعلىبنى
ثا
مانؤمر يعذبكر بك فاصنعلناطعاماواجعللناعليه رج لشاة وافلا" لناعسامن لبن م
أرنى بهمدعوتهملهوكانبومئذنحوار بعينرجلابز يدون
دعادلمطلن حتى!أبلغهمماأمرت بدققعاتمأم

المعذيين) موردالنهى لغبره

عالىتعريضوالتحر يك
بعل زيادة الاخلاص

اوطيفاماا جتمعوا ادعانىبالطعام الذى صنعت
رجلاأوبشقصوندفبهمأعمامهابوطال ب وجزةوا العياس و ي

خفْئتتنباهول

خصهم لنئ التهمة اذ

رسولاالللنهصلهىعليه وسلمجبذةمن افلشلقحهمابإسنانهمألقاها نفواىجالصحفةثم

يات ات

ملامثقلدمت
قالخذواباسمادنهف اكلتلقوم حتىمهمبشيمنحااجلةوناهيان كانالارجللوا<دليأ ك
لجيعهمئمقالاس القومخئتهمبذللكالعسفشر باوحتى روواجيعاوايمالنةانكان الرجلالوا<د ليشرب
ساف
تدان
مم فتفرقالقوم
برك
حح
الس
صبفا
مثلوفاما رادرسو لانن صل اللةعليءوس|أنيكلمهمبدره بوط
دونقربه ولائزات صعد
ولميكلمهمرسوال اانصهلىاللعهليهوس(فقمالالغديإعلى فانهذ! الرجلقدسبقنى الىماسمعتمن القول
فتغرالققوم قبلأنأ كلمهمفاعدد ل اذمنالطعاممدلماصنعتثماجعهم ففعلتثم جعتهمث دمعانبىالطعام
فقر بتهوففعلكافعل بالامسفاكاواوشر نوامتكامرسوا لالنةصلىاللهعليه وسلفقالابنىعبدالمطاب فالاقرب وقاليابنىعبد
م بإبنى
الطاب
قادفجئت_م بخيرىالدنياوالآخر :توقد مف النءزوجلان أدعومٌاليهفبكبوززرف على|أمرىهذ |
و صىوخليفتىفيكفائجمالفمعنهاجيءاوأن أحدثهم سنافقلت أنايارسولالتهً كو
ةونأ
وك
وبزرك عليهي فهاخذبرقبتى'مقالهذا أ ووصى وخليفتى فيكفاسمعوالهوأطيعوافقام القوميضحكون
و يقولون لانىطالل قداأمى ك أ| نتسمعلعلىوتطيعه (ى)عن|بنعباس رضى الفعنهمالمائزلتوا نذر

(واخفض ع

عشيرتك الاقر بينصعد النىصبالنهعليهوس| علىالصفاشع لبينادىيانى فهريانىلعدبىطونمن

وألن جانبك ونواضع

هلوؤاء بوأطبوقر فيقشال
ارس
رنرمج ب
ظع أ
نستط
يذىي
لال
افهل
لعوا
واجدم
سحتى
قرريش

وأدإدانالطاراذاأرادأن

ال
أراأتكلواخبرت أنخيلابالوادىتر بدأنتغيرعليك أ مكنصتدمققالواماجر بناعليك قكذ

فانىنيرلكبينيدىعذاب شديدقالأبوطبتبالكساثراليوماأجعطتذنافنزات تبتبداأبىطبونب
ماأغنىع+:مالهوما كسب وفروايةقدتب وفروايةللبخارىلمانزلتوأنذرعثشيرنك الاقر بين
ورهطك منهمامخاصين خرج رسول اللهصبى اللةعليهوسلاحلتصىصفعادفهةفياصباحاه فقالوامنهذا
داجتمعوااليهوذ كرنحوه«(ق)عنأفىهريرة قالقامرسولالنةصلىالئهل-يهوسلحينأنزل التعالوىأ"نذر

وأض
نا د
بذاأر
نضهوا
وخف
للطبران رفعجناحهشعل
خفض حناحهعند الاتخطاط

منالتمشياً بانىعبيده
عشيرنك الاقربين قاليامعشرقر يش أوكلةنحوهااشتروا| أتقس لماأاغنى نمم

مادق التواضع ولين

المطلبلاأغنىعنكمناللشهي أياعباسبنعبدالمطلب لاأغنىعنكمنلمشأوياصغيةجمةسولالله الجافٍ (لن انبعك من
شىت منمالىلاأغنى عنكمن النهشياً(م)عن المؤمنين) من عشيرنك
الين
مله
لاأغنى عنكمناللهشيأوبافاطمة بنت رسول ال
رتق
ابن
خيصة
قب

وزهبر بن عمروالالمازات واد رعشيرتكالاقر بايننطلق رس.ولاللةصنى اللةعليهوسل

الوسية اولخ ترام دجما عيدسنافالييونيل ايش ئلم كثلولرأى
العدوفانطلقير بدأهلهنف ىأن سبقوه

0نىالآبةانالانساناذايداً تنفسهأولا

وبالاقرب فالاقرب من أهلهثانيالم مكن لاحدعليهطعن البتةوكان قولهاًنفعوكلامهأنجع (وأخفض)

أىألن (جناحك لمناتبعك منالموْ.منين)فانقل متامعنىالتبعيض ف قولاهالممنؤمنين قلت مغناهلمن
إاتبعك منالمؤمنين المصدقينبقأوهموأالسنتهمدون اللمؤمنينبألسنتهموهمالمنافقون (فانعصوك) |

مأكانواابهمؤمنين)والعى اتاأنناناالقرآنعلىرجل عر فىمبان ففهموهوعر فوافصاحته وانهمهجز واانضمالىذلكاتفاقعاساء أهل

االملكتباشبقابرإعةلبىاإنزالهوصفته فىكتبهموقدتضمنتمعانيوهقصصهوصح بذلكانهامنعنداللوهليستبأساطيركازعواف
حرةرواس خرىوقالواهذ
يوٌمتوابهةوسمومشعرا اثا

العربية

سن
حلذى
بم ا
ااعاج
لضال
امنافتراء #دعليه الصلاةوالسلام ولوئزلناهعلى بع

فضلان يقد رعلىنظ مثلهف رقأمعلبهم عكذامهجراكف روابةكاروكافواحملواججودهمعذ راواسموهسحرائم قال(سكذللككناه)
أىأدخلناااتكذيبأوالكفروهومدلولةولاما كانوابهمؤمنين (قفلىوبالجرمين) الكافربنالذبنعامنا متهت|ختياوا الكفر
والاصرارعليهيعنى مثلهذا السلك سلكناهفىقاو مهموقررناؤهبهافكيفمافعل بهموعلىأى وجهدبر أمىهم فلاسبيل الى ن|يتغيروا

هاقالولونزلناعليك كتابافىقرطاس فامسوهبايديهم لقالالذبنكفرواانهذ|الاسحرمبين
مماهمعليه مرالكفر بهوالتكذ يبل ك

خيرهاوشرهاوموقمقواله (لابؤمنونبه) بالقرآنمن قولهسلكناءف قلوبالجرمين موقم

 2حختناعلى المعتزلةفىخاقأفعالالعباد

الموضحوالماخص لانهوق لثباتكونهمكذ ب جاحودافىقاوبهمفاتبع مايقرره ذاالمعنىمنأنهملاببزالونعلىالشكذيببه وجوده 

سّبعابنوا الوعيد ووز نكون-الاأى سلكناءفيهاغيرمؤمن به(حتى برواالعذابالاليم) المرادمعاينة“اللوتعندالوتويكون
)(وبهمانيانه (فيقولوا) وفيأتههممعطوفانعلىيروا (هلنحن منظرون)
رغتوة)نف ةأ
شتيعهمب
(يأ
لفعاهمبف
ذاليكمان ياسفل يان
يسألونالنظرةوالامهالطرفةعين 
علم 1ناعخارة د من 1السماععاو

فلايحابون ليها(أفبعذابنايستمجلون )نويحزطموانكارعليهم قوطمامل

(86؟)

سس

اك و:
(ماكا2نوابهمؤمنين) 3لأ4قىالوا لا
منفق
عة2ق
نول
هقيل
لما

امنوابهاا نفةمن اتباعمنليس من العرب

1

الاإلابا ونه (سكلذكلكناه) قالبنعباسيعنىأدخاناالثمرك والنكذيب(فقلوبالجرمينلايؤمنونبه)أى
النكهبث ٠ | ا|لقرآن (حنىيروا العذابالاليم فيأنيهمبغتةوهلايشعرون مفيق
نواو
ظاهرنح
ونن) أىلنؤمن

الناغفلةمن اغامت” |.و|نصدقوبمنوا الرجعوةلارجعةل(مأفبعافبنايستتجاون)قي ملاوعدهمالنىصلالعنليوهسب[الهذاب
0

0

قالواالىمتىونعادبإلعذ اب ومتىهذاالعذابفانزلال
ملهأف
تبعن
عبناي
نسته
اولون
ننين)
ه (أ
مفري
ستا

||أىكفارمكةف الدنياولنهلكه( .نمجاءهمماكانوابوءدون)يعنى ا(لعمذااأغنىعنهم ماكانواجنعون)

 1هدعاق
(افرايتان متعناهم

أى ف تلك السنينالكثير والمعنىانهموانطال تمتعهمبنعيمالنديافاذا أناهمالعذاب ليغنعنهمطول

لنذروته)
سنين) قيلهىسنوم | ا|ندموشيكيوأنوا كانهليكونوافى نعيمقط (وماأهلكنامن قربةالاالمامنذرون)أ ىرس ب
ا

الدنياز

0 0
.عر

:ا

(ذكرى) أىنذكرة (وماكناظالمين) أى فتعذيقيهدممحنياثاجةعليهم (وماتغزاتبهالشياطين)

يعنىان المشركين كانوايقولون ان الشياطين يلقونالقرآنعلىقلبمدصل اىلتهعليهوس فردانةعليوم
وا

!

والممنى ان استججاهم

ع

4-0

2

3

3

.

ذاك (وماشتى طم) يأغنزلوا!لقران (وماستطيءرن) أى ذلكثمانهنعالىذ كرسبب ذلك فقال
.

علمعزولون) أى محجوبونبلرٍبالشهب فلايصلون الاىستراقالسمع (فلايدعمعالله
(انجمعن السم

اليا |
بالعذاب انماكانلاعتقادهم اندغيركائ ونلالاحق مه ومانهممتعونباجمارطوال
ف سىلامةوأمنفتمالاللتهعاىلأفبعذابنايس جلون أشسراوبطراواستهزاءوا تكالاعلى اللااملطويلمقالهبان الامسكايعتقدونمن
تمتيعهموتعميرهمفاذالحقهمالوعيدبعدذلكماينفعهم حينئذمامضى منطولأممارهم وطيبمعايشهم  #وعن ممورنبنمهرانأنهلق

الغتوعن جمربن عبدالعزيزاندكان
الحسن ف الطواف وكانيمنىلقاءهفقاللهعظنىفلزد علىتلاوةهذهالآبةفقالمهمون قدوعظت ف ب

أهلكامن

ريؤقهاعند جاوسهلاحكم(وماأأهلكنامن قربةالالهامندرون) رسلينذرونهم ولندخلالواوعلى +لةبعدالاكافىوما

قرةبالاوطا"كتابمعلوم ل ناالاصلعدمالواواذاالجلةصفة لق برةواذازبدتفلتكايلدوصصفلةبللوصوف (ذ كرى) منصو بةعءة
أول لهأ
يذكرةلانأنرذوأذ كرمتقار بانفكانهقيلمذكروننذكرةأوحالمن الضميرفمنذرو نأى بنذرونهمذوى نوذكمرةفع

ينذرون اللاجنلذ كرةوالموعظة أومى فنوعهةعالىخب|رمبتدامحذ وبفعنى ه هذذ كرىواجلة اعتراضيةأو مصنفةذبعرنوىنذووٌ
نامن أهلق برةظالمن الابعدم أالزمناهمالحخةبإرسالالمنذرايلنيهم.
لىكوم
ذكرى أونكونذ بكارهىمتلءكلقنةامفعولا لهأوالهمعن

ييكون اهلاكهمذكرةوعبرةلغيرهم فلايعصوامثل عصيانهم ومكاناظالمين) فنهلاثقوماغيرظالمين ولماقالالمشركون انالشياطين
تلقالقرآنعلىتدأنز (لوماتغزلت به)أى القرآن(الشياطين وء ابنبغىطم

وماستطيعون)ومايوتلسهاليطقمدرونعليه (انهم'

السمعلمعزولون)لمنوعون,الشهب (فلنادعمعالنه

1

النأفذبلةكوما كان كثرهممؤمنين وانر طبوكالعز يزاكلرحرم)فوهقذدهالسورةف

أولقكصلةوكترهاما ك ررتقر برا

وافى
دنبه
اعا
را
لليكون أبلغف اىلوعظوالزجرولان كلقصةفنها كتغزي بلرأسهوفبهامن الاعتبارمثل مافىغيرها فسكانتجديرةبإن
صاا
تبفتهتم:
عل
للبه
ا(إنز
ولمنه
افحتتبحتتهاوان تختتممااختةتبه (دانه) أىالقرآن (لتنزيلربالعالين) منز
اخفف
ف) م

شهمديد ونصبالروح
نير
ل وغ
عازةىرو وز يبدواحفص
وت
بحياة
أهال
وىفي
(الروحالامين) أى جبرلبالنهأم_ين علىالوىالذ
والفاعلهوالته تعالىأى جه_لاللهالرحونازلابه والباءعلى القراءتينللتعدبة (علىقلبك) أىحفظك وفهمكاياه وأثيتهدف قلبك

للمن
اىثبكاتقمواللاهنسنقرئك فلاتنسى (لشسكونمنب ا
سذراين
نعر بى) بلوغةقجر ي
رشهم (مبين) فصبحومصححعما

وسان
صوخافتلاهبلعاامءةاماان بتعل بقالنذدربنأنلىأنسكنونذمرناولذاييهن الل
صوهماهلودح وشاعيسبمعيل عليه,السلام

أوينزلأىنزلهبلسانءر ف لىتنذربدلانهلونزلهبلسانأ مىلتجافوا ١١ ( 22 )8##عنه أصلاولقالوا مانصنع يما

جيعا(ان .ف ذلكلا5يةوماكان! كثرهممؤمنين وانر بك طوالعز بزالرحيم )و5قدتقدم الكلام علىه2ذه

القمصفسورةالاعراف وهودفاغنىعنالاعادةهناوالتأعل عراده ف قولهعوزجل (وانه) يعنى

القران(لتنز يل رابلعالمين )يعنىان فيهمنأخبار الاعمالماضية مايدلعلى دمنز بالعالين (نزلبه
الروحالامين) اح

الايذار

:

لانفهمه فمتعذر

فى هذ |الوحهان تنز1
ولسان قومك تنزب لله

عليه تلدع روعالا مشا منالروحوسمامامب الانعقوكن علىوحيه عب قليكلإللناتيل

لاندمائه (علىقلبك) يعنىءلى قابك حتىنعي_ 4وتفهمه ولاتنساه اتن الاق

التي

ل

الحقيقةوا ن مهواضلععبيزوالعةل والاختياروسائ رالاعضاءمسخرةلهو الك معزاتاعايءدسم ||أعمميا لكان نازلاعلى
<|ت صل الجسد كلهواذافسدت فسد المس_.دكله ا لاوهى الا بأ خرجاهى بامياك درن للك للا
لضغة
ص م
االج
ذانفى
الاو
الصحيحين ومن المعقولانموضعالقرحدالسروروالتموا الحزنهوالقابفاذافرح الاب أوحزنيتغير 0 5

حالسائرالاعضاءف-كان القلبكالرئط؛اسومنه ان موضعالعقلهوالقابعلى ااصحيحمن دولاينفاذا اا
ثانلتقذلابككهاونالاميرالمطاق وهواللكاف لان التكايفمثشيروط بالعقل والفهم هُُوقولهتعالى

ال رح

فيه
مرايش
اانق
ماسوبلس
هنعب
غلاإ
ين)قا
لمبي
لتر ان) 1احوفين(بلسانعر فىي

غاتفاذا كام بلغت الى

(وانه) ياعلنقىران وقيلذ كرتجدصلىاللعهليهوسلموصفته وذعته(لنىز براالاّاين)أىكتبالاوّلين

تشأعلماك

2ىليه وس أ
نمهدصعل
(أول,كن طمآئة)ي 3عنىأولميكنطؤلاءالتكبر بنعلامة ودلالةعبلى صادلقت
(نيعلمه)]اا :ال سهان
الكلاموان كلبمغديرها
اينوم (عاموانىاسرائيل)لان عباسبعتالمكةالىاليهو0
يعنىبعلم
هاا
ن ول
اسره
راسرض يكندك تفل كان نظ
عن داس اللفعلةوسنر
كن

مابن يامينوثعلبةاوسدوا أسيدو#قوا2
نلا و
للعشليهو,صقيلكانواجسةعبداللبه س

نزلناه)نعنى القرآن (عاللىباعحضمين) ا

 7انا ا

امتعوالك ل بخصدلاجيسن لعنداكا || 0اجر اعمرفترافهناتخر (.

عر نياف النسبومعنى الآنةلواًتزلناالقراعلىرجلليسبعر ب الاسان (فقرأمعلهم) يعنىالقران ا

انهتل على قلبهلنزوله

ناالقرآن قرآناذاترجم بغيرالعر ببةفيكوند ليلاعلى جوازقراءةالقرآنبالفارسيةف الصلاة (أولونكن طمآنة) شجاعىاتآئة

اسمكانو خبره(ان يعامه)أى القرلآونجودذ كرهفىالتو راةوقيل يكن ضميرالقصةوآئةخبرمقدم والمبتداًأنيعامهوال خبركان

ولقكيان نامةواافاعلآبوان يعامهب لدمتهاوخبرمبتداحذو ف أىأوتحصلطمآئةوغيرهبكن بالنذكباروآنيةهبالانصخبعلرىهوان
يعامههوالاسم وتقديرهأول يكنلهمعلعاماءبنى اسرائيلآنة(إعاموًابنى اسسرائيل) كعد اللهب سنلاموغي.رهاقدانهلتعالى واذايتلىعليوم
مضين) جعأعم
الىعبع
لاهع
ازلن
قالوا آمنابهانهالحقمن ر بناانا كنامن قبإومسامين وخط ف المصحف عاموًا بواوقبلالالف (ولوئ
اكذعلكمى الاأنفيهلزبادةباءالنسيةز يادةتاً كيدولما كانمنيتكلمبلسانغيرلسانه لايفقهونكلامهقالوا
لح و
ابفص
وهو الذى لا

ميين
انعوقعيل
لدأعم وأعمى شبووهعن لابفصح ولايبين والكدمى الذىمنجنس الم أفصحأو,فصح وقرأً الحسن الااتحلمبي
لجاعمةلان مؤتئهعماء
تخفيف الاعميينكقالوا الاشعروىناألاشعر بونبابءحاذلفنس_بةواولاهذا التقدبر يلزمانالجسمع
افق أمعلسه

بجملهم(فنجيناهواأهإءأجعين)يعنىبنانهومنآمْنم(اعلهاتجوزا)هى امسأةلوطوكانتراضية
(روبناجهىلى ممايعملون)منعقو ة
ؤومهمنو نللاشتراك فاىهلذاسم وإان تشاركوم فالاسان ف
ماهل
ذلك والرااضىبالمعصية فىحك العاصىواساتثناء الكافر:تمن ال

تيجلو زاغابرةأىمقدراغبورهااذالغبورلم يكن
لكاانهق
اباق
عنذفاب فلمتمننهجوالغابرف الاغة ال
البلاقي
الغابر بن)صغة طاأىفا
)راد بتدميرهم الاثتفاك بم ل(وام رطناقعلتيهامدمطةرأا)معنطرالتةعلى شذاذالقومجارة
صفتهاوقت تنجيتهملثمدميناالآخروبالنم
من الماء فاهلكهم التهوقيل بربضالاثتفاك حتتبىعأةمطرا امن خقارة (فساء) فاعله(مطرامنذربن) وا صوص بالذم وهوبطر.هم

محذ وف ولقمبوردمباكاذرعيينانهم بل المرادجنس الكافربن(انف ذلكلآبةوماكان كثرهممؤمنين وانر بكطوالعزيز
ر :عن الخليلليكةحتازى وشاى وكذافى ص عللبلدقي لواب
جعم
شتنا
لتنب
اطة
الحريمكذ ب صابالابكة )باطمز5والمرهى غي

يلن الجا الىغيضةاذأ[ علبهمالوهجوالاصح انهمغسيرهمنزلواغيضة بعينهابالباديةواً كثرشجرهمالمقلبدل ليأنهم
دأه
مةهم
الابك
هم يكن من نسبهم بىكانمننسب أهلمدينفف اىلخد يثانشعيباأخامد.ينأرسل|ليهم والىأصماب الباكة
بقل هناوهلم شاعنيب
نعقيبون انى!ككرسو لأمينفانقوااولالطهيعون وم أاسئل>كعليهمنأجرانأجرى:الاعلىربالعالمينأوفوا
تهمش
االل
لاذق
أين
(الرسل

الكيل)أ:وء(ولاتكونواء.ن اتحسرين) ٠ (غ.ه)#

«لاتنقصواالناسحقوقهمفالكيلوافوهومأمور بهوطفيفوهو

مللون) أىمن العمل الاحبيلث قلاهل
ي وعأه
مبناجنى
|القالينأىمن التاركين المبغضين (ر

0ا || 7تعالى(فنجبنادوهلهأجعينالاعوزا)أىامرأته (فالغابرين) أىبقيتفالمهلكين (مدمرنا
 0005لات| ا|لآخرين) أىأهلكناه( ,وأمطرناعلهم مطرا)يعنى الكبريتوالنار (فساءمطرالنذ رينانفذلك
لك 0
كةالمرسلين)

|لآبةوماكانأ كثره مؤمنينوانر بكطوالعز يزالرحم)قولهعزوجل ( كذب!صاب الاي
 0بفعل ”0دي | 02
م وبكر  5وانما كان من مد بنوأرسلاليهم(ألاتنقونانى ل>رسولفأامنيقونااللهوأطيعون وم|أسئلكعليه

|غأينىةالتفةين الشجروقبزهوام با(اشدذةعليبل) ليشلطرأخوهم لكذن
عا سات ا

كوفغيًيبكروصى النات])جمرنان أاجرلاىعلااعلمىريبن) انمكانتدوةهؤلاالابياءفهاحكى انعنهممعلىصيغوةاحددة
فوالامتناع منأخذالاجرعلىتبلي اخلرسالة (أوفوا
 2ين ا  1لاتفاقهم علىنقواىلنهوطاعته واالالخعلابصادة

زن (وزنوابالقسطاس)ى
وكيل
لاىل
ولنااسف
القسط وهو الات ||الكيلولانكونوامن امحسرين)أى الناقسين قوقا
وجعلت العين مكررة

بالمبزانالعدل (المستقم ولانبخوا الناسأشياءهم ولاتعثوافى الامرفضسدينواتقواالذى خلقم

والجبلةالاولين) يعنىالخليقةوالاممالمتقدمة (قالواانماأنتمن المسحر إبنوشمراأمنثتاللاناوان نظنك
راى
ب

)ولا .تبخسوا

ناقذصاتهاياه (أشياءهم)

0

أطرافهما (ولاتعثواق

قط علينا كسّفا)أى قطعالإمن الماءانكنتمنالصادقين قالربىأعل بماتعملون)
اذبسين
من الفسكا

أىمن تقصانالكيلوالوزنوهويجاز بك بإعمالكوليسالعذابالىوماعلىالاالدعوة والتبليغ |

الإو

ا

نوبيط

ات

يسراف امسا 1

اه ذا

اران كاتعذان

#السماس ف 1

على 5

2

به

5

واجدمعوا

الارض مفسدين )ولانبااغوافهاق الافساد نحوقطعالطر وبالغارة واهلاك الزروع وكانوابفعلون

.

و ماب أيد

هم

خاوء

بارا

جيعا

ذلك فنهواعنه يقالعثافى الارضلاذأ فسدوعنىف الارض اغةفىعثا(واتقوااللهالذى خاقك والاجبللةج)بلةعط على أى انقواالذى
خالقجكبلوخةا(قالاولين )الماضين(قالواامسانتمنالمسحر ينوماانتالابشرمثلنا)ادخال الوواهناليفيدمعنيينكلا مامناف الرسالة
نه .سحرامق رربكونهإشرامثلهم (إواننظنك.املسنكاذبين)
عندهم التسحيرو البششر بةوثركهافى قدةودليفيدمعنى واوحدكاووه

انخففة من الثقيلةواالام دخلتللفرقابليناهفايوةوابنمياتنفرقناعلى مفعولفيعهلالظناوثنانأىصلهماان :”:رقاعلىالمبتد!والخمر

كقولك انز بدالمنطلق فلاكانبابا كانوظننتمن جنسبابابداوالخبرفعل ذلكف

البابينفقيلان لكاننطزليقداوانظنة»

منطةالإفاسقط عليناكسقا) كسفاحةص وهماجءا كسفةوهى |اقطعةوكسفهقطعه (من السماء) أى السسحاب أوااظلةا نكنت من

عقو ب(قةالر لى) بفتسالياء ججازى
ءامن
اقطع
مءأى
سسما
لن ال
افام
الصادقين)أىا ن كنتصادقاانك نىفادعالنهأن يسقطعلينا ك

وأبوعمروو بسكونهاغيره.

(أعلب اتعملون) أىاناللهأعز عبمإالكم و بمانستحقوزعايهامن |اعذابفانأرادأنيعاقبم بإسقاط

كسفمن السماءفعل وان أرادعقابااخرفاليهالواالمشيئة(فسكذبؤهفاخذهم عذاب بواملظلة) هى سحابةأظاتهم بعدماحمستعتهم

معاظبهم 
عة أفيااجمتمعواتحتها مبسهتجايرمميانناطم منالحرفامطرتعايهم نارافاح_ترقوا(انهبكارنعذ
بابا
روعسذنو
حريج
ال

6

(فجنات ووع.هوذنا)أيضااجالثمتفصيل (وزروع ونخل) وعطفنل علىجناتمعان الجنتتناولالنخلأولمئ تفضيلا
ره' (وتتحتون)
بالكول
طنهق
رجكا
ا نضي
دلين
قمم)
للنخل علىساثراجر(طلعها) .هوماتحرج منالنخلكنصل اليف (هض
:نقبون (من الجبالبيونافارهين) شواكىوف حاذقين حالوغيرهم فرهينأشربن والفراهةالكيس والنشاط (فاتقوااللةوأطيعون
ولانطيعوا األممسرفين)الكافر أبونالتسعة الذينعقروالناقةجعل الاممطاعاءلى لازال كمى وراامدالآمى وهوكل جا أرجت

الحم المفادواعن موضعهف العقلاضربمن التأولكقوهمانبتالر بيعالإقل (الذبنيفسدونفالارض) بالظلوالكفر (ولا

ىن فسادهم مصمت ليسمعهثمئ منالصلاحكانكونحال بءضالمفسد #بلنوطة ببعض الصلاح
يصلحو ن( بالامانواالعدلوامعن

(قالواائمانتمن المسحر بن)المسحرالذى سحركثيراحتىغلب علىعةإهوقيل هومن السحرالرثة وانهبشر(ملأنتالابشرمثلنافأت
با'يةانكنتمن الصادقين)فى دعوى الرسالة (قالهذهناقة هاشرب) نصيبمن الماءفلائزا جوهافيه (ولك شرب 'بوممعاوم)

رمةنهفذتلد سقباعلصا تتفسكرفةاللهجبر ريكلصملتين واسأل
خرج
ص تح
لراء
اعشس
هاقة
لانزاجك هقىفايلهرووىاانهئر بدن

(-#8م )#كانيومشر بهاشسر بتماءهم

ذعظرماعاواذا
نال
وافى
سامتثله
هحتاسقب
رتت
صنادقةو
وتال
ر ابلكناقة ففعلنفرج
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كذبتقوملوط المرسليناذقالطم أ خوأهلملاوتطتقون م( انفلععظم

لمايننقوا الله وأطيعونوماأسئل>عليهمن أجران أجرىالاعلى ربالعالمين أتأنون
افلم رسو ذ

لمن بنىآدم(وتذرونماخلق لكر بأكزموناج-م) يعنى
اكا
جى:س
الذ كران محانلعاالملين)ريعن
أنتركونالعضوالمباح من النساءوتميلون الىادبا رالرجال (بلأتم قموعادون) أىمعتدوننجاوزون

الخلالالى ايرام (فالوالأنتنتهيالوط لتنكونن من الخرجين) أىمنقيترنا (قالانىاعاكمن

عقرها قدار ولكنهم

راضونبه فاضيف|ليو-م

روى ان عاقرها قال

لاأعقرها حتى نرضوا
>
( ٠ه ( -خازن)  -ثلك ) أجعين فكانوايدخلوزعل المرأةفىخدرهافيقواون أترضين فتقولنم وكذلكصبيانهم

(فاصب<وا نادمين)على عقرها خوفاءن نازلوعلذاببهم لاندمت أوبوةندمواحين لابنفعالندموذلك عند معاينةالعذابأوعلىترك
وما كان كثرهممؤمنينوانر بك طوالعز بزالرحمكذ بتقوملوطالمريسلين
نذةلك
ْ الولد (فاخذهمالعذاب)المقدمذ كرهلاآنف
 .اذقال ط_مأخوهملوط ألاتتقونانىل>؟رسولأمينفاتقوا اللهوأطيعون وأمسائل>؟عليهمن أجرانأ جرىالاءلى رابلعاللينأ تأنون

الذكرانمن العاللين)أر ادبالعالمين الناس| تطؤن الذكورمن الناسمعكثرةالاناث أوأتطؤنا تممن بانمنعد ممن العالمينالذكرانا ىتم

مختصونبهذهالفاحشة والعالمينعلى هذا مكالينكح منال(حيوواتنذرون ماخاق لكر بكمن أزواجكم )منتسينلاخاقأوتبعيض
 1والمرادعاخاق العضوالمباحمنونوكانوايفعلونمثلذلك بنسائهموفيهدلي تحربمادبارالزوجات والمماوكات ومنأجازهققداخطأخطأعظها
لعظيمة
لىمفتىجاو زؤيهالحدأًى بلأتتمقوم أحقبان توصفوابالعدوان حيث ارتهكبذتمهامثل
هلماتعد
ءدىا
ظ)االعا
(بلانتم قومعادون

(.قالوالئن1تنتهيالوط ) اعنكناركعليناوتقبيحأمي نا (إلتكوننمن الخرجين) من جلةمنانرجناهمن بأظيهنرناوطردناه من
بون منأخرجوهءلى أس و أحالقال انلىعملكمنالقالين)هوأبلغأنيقولقالفةولك فلانمن العاماءابلمغن
 1بلدناواءلهمكانوارج
 .قولك ولانعال لاك تشهديانهمساهمطم العوماالقللىبغص يقليالفؤادولاكبد وفيهدليلعلىعظمالمعصيةلانقلاههن احيلثدين

(قالر.بان قوىكذ بون)لبس هذااخبارابالتكذ يبلعامهانعالالغيبواالشهادةأعلولكنهارا ادائهمكذ بونى ف وحيك ور,سالتك
(فافتمين و ينهمفصا)أىفاكببنوىبينهم حك والفتا-ةالحتكومة والفتاح الحا|كلانهيفت المشتغلق كماسمىفيصلا لانهيفصل بين
اكور م تا(ونجخنىومن مى )مى حفص من المؤمنين) من عذابصملهم (فاتحيناهومن معهف الفلك) الفلاكالسفيئة وجعهفلاك

دوزنقفلوالمعبو نزأسد(الشحون)المماوءومنه شحنةالبلدأىالذىعاؤمكفاية (مأغرقنابعد) أى بعدانجاءنو حومن
فالواح ب

م)
ااهان
(تقمب
يصر
(آاملباقين) قمونمه (لانافبذةلكوما كان كثرهممؤمنينوانر بكطوالعزبز) المن
لةمنرجح
حدوأ
أذقلالاطمتأختوهقمهووندانىلم
المنإتعمانةمن وحدوأقر (بكتعذادالمرسلين) هىقبيلةوف الاصلاسم رجلهواًبوالقبيلة (ا
الرسول الامين (ووأمطياعأونسئلكعليه منأجرانأجرىالاعلى '
(بم)
ب
ي)فى
ذالله
كاتقوا
تأمينف
رسو ل

 0مك0,سن | االلمؤشمتنيونمفيأنت(حقيناالءورمبنامناعقهولفىاكملفةشلبكوحنوفانفت)ح)أأىىاالحمكوقر(البممناوىءيمنن اقهلنعاساو)الأطيحرواكل(حيوواعنىد(ممأمغنرىقنمان
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فلكذلك لآ لباينةومواماك كاان!ن اككثاررهدمومناونسواانرر بكطوالع
ايه) لدج حم دب || .ابلعمادقان) أى بعدانحاءنوح
|ز | ,
حومنرمءعمهايه(زاااننف ذ
م
و
ن
ء
يكون لارتذاعهكالعلامة بعد الباقين)اى ن ادغجا
الرحيم) #قولهتعالى(كذبتعا المرسلين اذقالطم أخوهم هودلاتنقونان
ى لكرسولأمين )أىأمين

 0دن بن" ||اعلرىسالة فتكيف:تهموتى اليوم(فانقوااللوهأطيعون وماأسلكعليهمن أجران أجرىالاعلىرب

أبكل رد-ع) قالابنعبا سأ ىبكلشرف وف روايةعنهبكل طربق وقيلهو الفجبين
(تعبئون) تلعسوت | ا|لنعابلميننون
ننىوا
المع
مطركب وتا
هبال
(وبضدونمصائع)ما || ”.الجبلين وقي اللمكانالمرتفع(آية)أىعلاءةوهى العلل(تعبئون) أاىعننم
الماءاوقؤصورامشيدةا و

ينون بالواضع المرتفعةليتسرفؤاعلى الماروةالسابلةفيسخروامنهم و يعبثوابهموقيلانهم بنوابروج الجام

ترجون الود فىالدنيا

قصورامشيدةو-هونامانعةوقيلما خذالماهيعنى الحياض (إعلك اد ون) أىكاتكتبقونفيها

عإسلودحضون)
(بواطذشام)أخدمأخد

فانتكرعليهم هو بداخاذهاومعنى تعبثونتلعبونبالجمام (وتتخذونمصانع) قابلانبنعيباةسوأقيل

خلاالتدبمونتون (واذابطشتم) أىواذا أخذتم وسطوتإط(شتم جباربن)أى قتلا,لسيف ورضابا وط |

العقوبة(بطشتم جدارين) ||والجبارالذىيضرب ويقتلعلىالغضب وهومذموم ىودفالبشر (فاتقوا اللهوأطيعون) فيهز يادة
لنيشار وفالتفاخر (واتقوا الذىأمدىبماتعامون) أىأعطاممن الحيرماتعامون |
الد
قتلا,اليف وضرب ||زجرعن حوبا
بالسوط والجبار الذى ||ثمذكرماأعطاهم فقال(بأإمندعمامو بنين وجنات وعيون) فيهااتذبيهعلى نعمةالنةتعالىعليهم (الى |
يقلو يضرب على

أخافعليكم)قالابعنباس نعصية ون (عذاب بوم عظم)فكانجوابهمأن (قالواسواءعايناأوعظت

الغضب (إفاتقوا الله)ى ]||أملمتسكن من الواعظين) أى انهمأظه رواقلة| كترائهم بكلامهواسخفافهم يمأو درهمن المواعظ والوعظ

البطش (وأطيعون) ذما ||كلاميلين لقاببذكرالوعد والوعيد(انهذا الاخلقالاولين) قرى”بفتح الماءأىاختلاق الاواين
أدعوءاليه(واتقوا الذى ]|وكذبهموقرىئ”خاق بضماخماءواللام أىعادةالاولين منقبلناانهم يعيشونماعاشوا ثمعوتونولابعث |

أمدم بماتعامون) من

ولا<ساب وقوهم (وماحن بغذبين)أى اأنظههمروابذلك تقوبة نفوسهم فبامسكوابهمن انكارهم

لكاي ووو أالمعاد (فكذبوءفاهلكناستمانف ذلك
0ا

لآبةوماكانأ كمثؤرمهمنينوانر بكطو العبززالرحيم)

© قولهتعاك (كذبتو دالمرسليناذقالهم أ وأهملصاانتقو ,نان لكرسول أفماينتقوا الله

رانين إن بين | و|أطيعون وعأاسايجسسن أتراأنجو اىلااعلىطرلنإن ار تونقتيا|1100
الدنيا 00

عصيتمون (قالواسواءعليناأوعظتممنسكنمنالواعظين)أى لاتقبلكلامك ودعونك وعظت أمسكت ولي لقأملتعظلرؤس الى
(انهذا الاخاق الاولين ) ماهذ! الذىنحنعليهمن الحياةوالموت وااكلابذتناءالاعادة الاولينأومانحن عليهدين الاولينالاخلق

الاولينىو بصرىويزبدوعلىأى ماجئتبهاختلاق الاولينوكذبالمتنبئينقبلككقوطمأساطيرالاولين أوخلقنا كلق الاولين 

موت ونحياكاحيوا(ومانحن معذبين)ف النيداولابعث ولاحساب (فتكذبوه) أىهودالفاهلكناهم) برعصرصرعانية (انف ذلك
ألاتتقوناى الكمرسولأمين
لآبةوما كان كثرهممؤمنين وانر طبواكلعزبزالرحي مكدبتتمودالرسليناذقاللمم أخوهمسا ل
اجرىالاعلى رابلعالمين أتتركون) انكارلانيتركواخالدينفى نعمهم لايزالونع:
فاتقوا اللهوأطيعونوما  -لكعليهمنأجرانأ
ىهذ! المكانمن النعيم(آمنين)من العذابوالزوالوالموتثم فسرهبقوله
رذى
ت)فقال
سهنا
(فاجاه

فاون لنكارة)رجعةالاىلنديالإفنكونمن الممنين)وجواب وذ وف وهوافعلنا كيتوكيتأولوفملثهذامعنىالقتكانهقيل

فليتلنا كرلابينمعنىلووايتمنالتلاق(ان ف ذلاث)فماذاكلرامننباء(لابة)أى لعبرةلناعتبر(وما نكأا كثرهممؤمنين)فيه

 .قياوقمنانموفنحاهلممآرمسلنيونا)(والانر بكطوالعزيز )المنتقمنكذ بابراهيم بنارامي (مالرحيم)المسركلذى قلبسليمالىجنةالنعيم( كذبت
قوميذ كرو ينث قيلولندو
وحف
اىز
ل نممآدم
رعا
ايهدال
نام
وونظ
حيرق
عوله
االم
يرسل
هينالسلامقولك فلان

بركب الدواب و يلس البورموادلهالادابة أوبردوكانواينسكرون بعثارسلأص_لافلذ جعأولان منكذ ب واح_دامنهم فقدكذب

الكل لانكلرسوليدعوااناسالىالايمان جميع الرسلوكذاجيع ماىهذهالسورة (اذقالط,أخوهم) (سمالادينا (نوح

ألاتتقون) خالقالانامفنتركوا عبادة الاصنام (افلم
ل

19م

عوافقةالدين عن جابربنعبداللهقالسمعت رسولالنه صب اللةعليهوس_ل

رسولأمين) كانمث-هورا

يقولانالرجليقول حت ١

ق

اباللصالماانةة في
0ومك0

ليه
ع2

اقا فدالنلامن شاأفعدينباقوللنااصندويوقسنجدييماتروااهتاجلبعيغوىمرياس_دجل وقراوالادجينةتفيتولمن | واف وميم
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| المؤمنين فانطمشفاعةبومالقيامة (فاوأنانا كرة) 0

0

لالحسناستكثروامن الاص_دقاء
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و
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(فتكون:ن اللؤمنين) أى

واطيعون

:

انهمتمنوا الرجعةحينلارجعةلم (انف ذلك لآيقوماكنأ كثره,مؤمنين)ثىمعه اذلدلائلولت أ املنحق (وماأستدم

(وانر بكطزواالعلزربحم) أىالمنتقمالذى لايغاابوهوفوصفعزنهرحم © قولهعزوجل ||عليه)علىهذ الام (من

(نكوذبحتاقلوممرسلين) أىكذبت جاعةقوم نوحقيلالقموؤمتئةوتصغيرهاقوعةفان قلتكيف ||أجر) جزاء(انأجرى)

ق المرسلين وانماهورسولوا<دوك.ذ للكباقالتقصص قلتلاندبنالرسلواحدوان الآخرمنهم جاءبها
ال

يفق د
عكذ
|| جاءنهالول ف نكذب واحدامنالان
جبياء
هبم

(أذقالاظ نحو نو أىأخوهمف

بالفتحمدق وات 10

مرووحفص(الاعلى رت

| |ا(لناسبللاافنالتدتينقون)أى ألاتخاففوتثنركواالكفروالمحاصى (انىلكرسوألمين) أىعلى 01

0

| اع يمري ةدم باد اوتومي (أممرد) لام نكن|يراع

| ١الاإمانوالتوحيد (وماستلعليهمنأجر)أىمن جع لوجزاء(انأجرى) أى ثوابى(الاعلورب

مويق ك ولال انا

للافيوستفلكتسيرالاخرددمعأىجرا| فب|بعاليةشفيءرةاولعالوةلالثكاوقنهأحميسنما
 |7الع0امين0فاتقوا النتاوالطيعتون قل كررءليٌ كدمعليهمويقرره نفوسهموقي
و) نازول |نةوممىالف الانتقونالنةفعيخالف وي

١

(قالواأنؤمنلكواتبعك الارذلون) أىاغلةقالابنعباسيعنى القافةوقيلهم ال امكاذوالاساكفة

لم دنناءةمكاسبهم
( 1قال)يعننىوحاوماعامى يسكاانوايعملون)أ وماأ
ع اركنالوستاتعهمديشنك ي

لمعت لم كا قنل اذا
ا

اح تقوا

سن سوماسه لاه واوا تنيت لاض|راذا من
|| فىالديانات وقي ملعناءافى عم ناللبهيدهوميضلكويوفقهمويخ ذلك (ان حسابهمالاعلىبىلو الأجرفانةواانة (قالوانؤمن

كبعك) الواولاحال
 1ادن ]اف وتشامون:لامكاعيرعوهم يصنائمه(.ومانابطادرالومنين)أى عى وق آدمنواالا ولات
اندرءا وقامنكتبنى ين امنفهوالقر 0إيؤمنفهوالبعيدعنى(قالوالئنلإدنته و
ا
اا

نلمقتوليناحجارةوحوأسوا القالوقيلين  قراءة؛«قوبوأتباع_ك
ارك لتكونسالرجونين) أىم ا

جع نابعكشاه د وأشهادأوتبع كبطل وأبطال (الارذاون) الى_فاة والرذلة الحس-ةوالدناءة وانمااس_ترذلوهم لاتضاع

وى
قسب
تب ن
لالنس
ابنو
نسسبهموؤلةنصيبهم منالدنياوقيسل كانوامن أاهللص_ناعات الدنيئوةالصناعة لائزرىبالديانةفالة-نىغنى الد
ولايجوزأن يسمى المؤمنرذلاوانكان ف رقالناس وأوضعهم نسماومازالتأتباع ال(انبقيااءكلذولمكاءامى و)أىثئ أعل(ماكانوا
يعملون) منالصناعات انا أطلب منهمالاانوقيل انهمطعنوامعاسترذاطمفىايمامهم وقالوانالذين]م:وابك ليسفقىلوهم

مايظهرونه فقالماعلى الااعتبارالظواهردون التفتيش عن السرائر (ان حساهم الاعلىر بىلوتشعرون )انالنهتهاى يحاسبهىعلىمافى

الانذ يرمبين)ماعلى الاأن
اتك
نعاأفا:با
(قواموامأهنمابطاردالمؤّمنين)أى ليسمنشأفىانأ تبعشهوات> بطردالمؤمنين(اطم

ا

سانالاتسحلسع يسمتبذاسطقم انلباطل أتأعريشا (قاواإانتنتبافوح) مماتفول (لبكولمن

المرجومين)من المقتولين,اخارة

الضالين) الكافربن (ولاتخزنى) الانزاءمن الخزىوهواطوانأومن الخز ب وهوالحياءوهذ ا ونالاستغمارك يالأبوميبعثون)
الذميرفي» للعبادلانه معلومأولاضالين وان مل منةجاللاستغفارلابيه أى ولاخرفىفىبواميلبعضثالون وأبى فيوم (بوملاينفعمال)
هوبدلمن بوم الاول(ولابنون)أحد (الامن أق اىللبهقلبسليم)عنالكفروالنفاق فقلبالسكافروامنافق مى يض لقولهئعالى فى

نغه
كعناىال
قاو مهممي اضلأمىانل|ذاصرف ف وجوهالبرو بنوههامون فانه ينتفعبهو بم سليمالقلبأوجعل المال والبنونىفم
ع_لوملنا
فدجع
ميهوق
نمى الرج-ل فىدينهبلامةقلبهم)|نغ ناهفىدنياهبالهوبن
غلي
نابس
الهبق
لاىل
قيلبوملاينفعغنى الاغنىمن أق
لينفعلأاىرنفع مال ولابنون الارجلاس_| قلبهمعمالهحيثآ نفقهف طىاعة اللهومعبذيه حيث أرشدهمالىالدبن وعاالمشهرائعو يجوز
|من أتىالنهبقلبسليممنفتّذةامال والبنينوقد صوب اليل استئناءا لحليل! كرامالهثم جءلدد_فةلهفى قولهران منشيعته
على اهلذا

لإبراهيم اذجاءر بهبقلبسايموماأحسن مارتبعليه!اسلامم

نكلامهمعالمشركين حيثسأطمأولاه_ايعبدون سؤالمقررلامستفهم

مأكون نيةزفسلا ايكو
جن
او
ثمأقبلعلىآل:نهمفابطلأمىهابائهالاتضرولاتنفع ولاتسمع وعلىتقليدهم هم الاقدسينذن
خِخةمصورالمئلةى نف -س»دونهم حتىتخاص منهاالىذ كرانئهتءالى فعظ م شأنه وعددنعمتهمن حينانشائهال وىقت وفانهمعمابرجى فى

الآخرةمن رجتهثمانبعذلكان
وثواب الله وعقابه وما

يدفع اليه الملشركون
نومئدمن الندم وامسرة
علا كانوا فيهمن

الضلالوتنى ااسكرةالى
الدنيا ليؤّمنوا و يطيعوا

(وأزلفت الجنةلامتقين)

أىقر بتعطفسجلة أى
تزلفمن موقالسعداء
فينظرون| ليها(وبرزت

الجبم) أىأظهرتحتى

(8.٠هم)#

دعابدعواتانخلصينواتهل اليءابتهالالادبثموصلويذ كر يومالقيامة

الضالين) قيل دعالابيمعلى رجاء أني! فيغفرلهفاماتبينهأنهعدوطةتيرأمنه (ولاتخرف) أىولا
تفضحنى لإبوميبعثون)وهو بومالقيامة (بوملاينفع مالولابدونالامن أت اىللبهقلبسليم)أىخالصض
من الشك والشرك فاماالذنوبفلايسامنهاأحدقالسعيد بن اليب القلب الاسيمهواام يح وهوقلب

نىة
.ال
سطمن
لالم
ادعة
سبلم هواخةالىمن الب
لقا
ال ل
المؤمن لاالنكقافبروالمنافق ميض وقي

(وأزاغت الجنة)أى قر (بلتلنقينو برزت الهم)أى أظهرت (للغاوبن)أى اسكافر بن (وقيلطم)
ياعنلىقبويمامة (أتما كثتمتعبدونمن دوناللههل

بنصرو 00أىينعون

نذابالله(أو
مع

قعيضل
وىب
بنتصمرون)لانفسهم (فكبكبوا) قالابنعباس جعواوقيلةذ فواوطرحوابعضهم عل
القواعلى رؤسهم (فبها)ىف جه (هم والغاوون)ياعنلىآطة والعابدين وقيلالجن والكافر(يونجنود
ابلس أجعون) يتعنمىاد ومن أطاعهمن الانس وان وقيلذر ينه (قالواوهمفيهابخةصمون )يعنى
لنا)
ضدك
أعب
افن
وعالممين)
(بال
||العابدينوالمعبو(دتينالتهانَكالنى ضلالمبين اذ نفويكم)أىنعداك (بر

ون
ليل
ووق
لالاانس
طكباهدياأ(خلذهلغماوين)|| يعندىعاناالىالضلال (الاانجرمون) ياعنلىمعندبعااهدمةالاصنام م انلالينو
لالكافربن (وقيلهم

0

1

ا

رن

الذيناقت يدناءهم وقيليعنى|بلدسوابنآدمالاولوهوقابيل وه وأولمن سنالقتلوأنواالعمعاصى (إغالنا

منشافعين)يعنىمنيشفعلنا ان للمؤمنين شافعينم انلملانكةوالانبياء(ولاصديق جيم)أى قريب

اواللصمادوق7دفةم َع
1منون والصدياق ؤه
يلشنفاعيقول ا3ذ0للككفا :رحينمي3شفعالملانكةوالنبيوونالمؤ

شعرلاى كهمفيقال أنال كتهلنفهونكينصرنلكأدلهنشعونفوم إتمارلاهم 00 ,موافقة

زيت
رلذ
بم ا
ندته
وآطتهم وقودالذار(فكبكبوا)أ نكسواوطر ح بعضهمعلىبعض(فبها)فى اجيم(هم)أى الآطة(والغاوون) وعب
قىجهنمينسكبمىاثرميحتىبتر
كر بارلفلفظ دليلاعلى التكربراكلمعنىكاناهذ ل ف
سعل
لب ج
التك
طواملكيكبة نكربرا
فى قعرهانعوذبانتهمنه (وجنودابليسأجعون)شياطينهأومتبموههنعصاةالانس والجن(قالواوهمفيهاختصمون) جوزأنينطق الل
الاصنامحتىيصح التقاولوالتخاصم و جوز نيحرى ذلكبينالعصاةوالشياطين (نالتةانكنالفىضلالمبين اذ نسويكم)نعدللكأبه

اىدة (ومأًضلنالاالجرمون) أى رؤساؤهملذبأنْلوهأوابليس وجنود«ومسنن الشسرك(فالنامن
الاصناء برابالعلالمعيني)ف

ةولاصديق جيم)كاترىط م أصدقاءاذلايتصادق ف الآ ةالاالمؤمنون وأماأهل
شافعين) كلالمؤمنينمنالانبياءوالاولياءوا ملاك (
نلذبكننانعدهمشغعاموًصدقا
ما
شافدنولاصديقسيم
دالالمتقينأوف النامن
النارفينه,التعادىلاخلاءبومثذ بسنهملبعضع و

عا
حم ر ر
لانهمكانوايعتقدون ى أصنامهمانهشمفعاةهمعنداللوهكانمم الاصدةاممن شياطين لاسنوا جيممنالا

100

مايهممكأومناحامةبعنىالهصاةوهوالصديق اخاص وججعالشافعووحدالدسديق لكثر اةلشفعاءف العادةوأماالصديق وهوالصادقفى
'وداد ك الذىيهمهما هفمقكليل .:سثل حكيمعن الصديق فقالاسملامعنىلهوج.ازانبرا ادبالصبيق الجع

|

ذ المضافلدلالة(اذسعون) عليه(أويشفعو:نكم)انعبدعوها
(قال)أىابرااهيمهليشمعونكم)هليسمعون دعأءكعلىح ف
(أويضرون) أىانتركتم عمادتها (قالوابل) اضراب أىلانسمع ولاتنفعولاتضرولانعبد هالشئمن ذلكولكن (وجدنا آن عانءا

مآآإذ كالاقدمون) الاولون(فانهم) أى الاصنام (عدوى) العدو
كذلك يفعاون)فقلدناهم (قالأفري؟تما كنحم تمعبد و نأ ت و
وعداءلىفى يومالقيامة كقو#سيكفرون بعبادهمو يكونونعليوم
لكا أ
والصديقكما “فسن الوحدتواباعةين لوعيدتم

ضداوقالالفراءهومن لقاوبأى فاق عدوهموى قولهعدولى دون للكزبادةنصحليكونأدعى طمالىالقبولولوقالفانهمعدولم

لميكن بتلك المثابة (الاربالعالمين) استثناءم نقطعلانهلبدخلحت الاعداءكانه قاللكن رب العالمين (الذىخلقى )بالتسكوبنق
القرارالكين (فهوبهدين) لمناهج الدنياواصال الدبن والاستقبال فىمهد«نى معسيق العنابةباطدابةلانهيحتمل بهدنى للاهم
هو يلممن) ضاقالاطماءا
الافضلوالاتمالا كل أوالذى خلقنى لاسباب خدمتهفهو مهدينى الآىذ اب خلته(والذى )98
عمد وتهابائهاردونالايل (قالهللسمعونك )أى سمعوندعاء م(اذددعونآ ا  7 611حك او
بالرزق (أويضرون) 1

ا
خمعبادتهم واذا كانكذ لاكفسكي ف يستحقون العبادةفلاملزمتهم

الخة القاطعة (قالوابلوجدنا كاءناكذ لك يفعلون) المعىمهالاتسمعقولاولا جاب نفعاولاند فعضرا

ستبن) 00
0

:

تىقليدى ادبن وذمهومدح الاخذبإلاستدلال عطاءعوالداق حي
لدلايللعل
ولكن اقتدينابا بإثنافى ذالكبوطفالاآبة
.كالاقدمون)أىالاولون (فامهم عدولى) أعىداءلىوانم أل (طعامهو بروينى بشعرابه
(قالأفراًيهمما كنم تعبدونأ تمواباق

وحده علىاراةدالجنسفانقلتكيفوصفالاصنامبالعداوةوهى جتالدااتعقلقلتمعنادفاهم

(وإذاعوصت) واعام

عدوك يو امللقوياعمةيدته ف الد نياوقيلاعانبلدكوفهاراونلزلوهامنزلةالاحياءال_قلاءثطلى | يقل أمضى لاندقصد

ابراهيماولفةظاعللعدبهاوقيل هومن امتقاوبرادفانىعدوهملانمنعاديتهفقدعاداك (الاربالعالمين) الذ كر بلسانالشكرفلم
أاىنكن ربالعالمين فاندر بووىلى واقنيهلمكانوايعبدون الاصناممعاانفهقتعالاالبىراهيمكل
و

يضفاليه مايقتضى الضر

ماتعبدون أع-داءلى الاربالعالمين ثموصفمعبودهالذى يستحق العبادةفقال٠ (الذىخلقىفيو أقالابن عطاء اذا مضت
جدبن) الوطربقالننحاة(واالذىهو يطعمنىو يسقين)أىبرزقنى و يغذ.نىبالطعاموالشراب (واذا

برؤية الخلق (فهو

مس )ضأتصابنى مىنضفأسضهاافسامترعضمالىاللادبوانكانالمرض والشفاءمن الله (فهو|||يشفين) بمشاهدة الحق
يعيت
حلذى
يشفين) يأبرىئنىو يعافينى ٠ن المرض (وا
يىنم) أىيتى فالدنيائمحينىف الآخرة||قال الصادق اذامرضت
(والذىأطمع) ى
أأرجو (أنيغفرالىخطيئتى بو املدين)أىيو املجزاءوالحساب قيّلخطيئن“هكذبانه ||برؤيةالافعالفهو يشفين

الثلاث وتقدمالكلامعليها(م) عنعائشةرضىاللهعنهاقالت قل
جتيدارس
الها
علوال
نبنكانف ||,كدف مانلةافضال

او طم المسكنكان ذل نكافعالهةاللايتفعه انهليقليومارب|غفرل خطيتىنوالدين||(والذىعيتى تمعنين)

وهذا كلهاحتجاج من ابراهمقوعمهلأىنهلايصلحللاطيةالامن عرعد الافالورجاعل وم)
قالابنعباس معر ران كتوفي لمروالين (والالماحين) أى عن ساف قبلىمن
فىل
داجقعلل
الانبياءفالمنزلةوالدرجةالعالية (و
اسالنآصخرين) أىثناءحسناوذ

ولميفل اذافت لانه
الخرو ج منحبسالبلاء
د ويدارت الال
ا
رزوص

ل سس اس بعادي مال
سك
واومذل
لعاداةكاللالأكدجييلراىن يت(ووااوغتفهر ولانيىنانتهوكناعنملنب | ويدارو الندااددحل
| | (|واجعلنىمن ورئةجنةالنعيم ) أى من تلعطايهئجنهةااالنلعسيم

نمفىالاحياء لتراخيه
فالافضّال لاعلى
عانطالدافانابءوةوداللالشفافءفاىءلانهمايعقبان الاقوالمرض لامعامعا (والذى أطمع) طاملعمالوعابليدىب
 0مكنال (انيغفرلخىطيئتى) قيلهوقولهانىستهم بلفعلهكببرهمهذار بىللباز غهىألختسىارة وماهى الامعار يض
حت

اا يات  1استغفازواستغفارالاتباءتواضع نوماربهموهضم لانفسهم وعايم للاءمفطلبالمغفرة (بعمالدين) لدم

اعذاء (ربهبلى حما) حكمة أوحك بين الناشبالق أونبوةلان الهىعليهالام ذوحكمة وذوحكمبينعبادالته (وأحقنى
بالصالمين ) األىانبياءولقدأجابهحيث قالوانهف الآخر.ةمنالصالحين (واجعلك لسانصدق فالآخرإن) أىثناءحسناوذ كرا
سجيلافىالام الىتجى»بع ىد فاعطىذلكفسكلأهلدين بتولونهو ينونعليهووضع اللسانموضعالقوللان القوليكون به(واجعلتى

من):بتعملقحذو فأى وارثامن (إورثةجنةالنعيم) افىيمون االب(اقويانغرلانى)اجءا اه اللمغفرةبإعطاء الاسلاموكانوعده
الاسلام ”بو.عفارقداندكانمن

5
اينخ)حلالأيىن فووفهتشوروطقااولشعمسهاأىادرك قفورمعونموسى
دششر
(فانبعوهم) فلحقوهم فانبعوهم بز بد (م
ووقوقمتهطلوعالشمس (فاماتراءى المعان) أى ق بالاحيث برىكلفريقصاحبهوالمراد بنواسرائويلالقبط (قالاحصابموسى

انالمدركون) أى قرأبن يلحقناعد وناوامامناالبحر (قال) موسىعليهالسلامثقة بوعداننةاياه( كلا) ارندعواعن سوءالظن ,الله

ى«وسى
يهدبن
حمسي
واره
أاضر
لقوب
ااءيع
فاةو
(النج
فبادنركوم (انمى)مى حفص (ر بىسيهدين) أىسيهد نىطربق
االي
نى ب

اأضنرب بعصاك البحر ) األىفلزم أوالنيل (فانفلق) أفضىربفانفاق وانشق فصارائعثشنىسرفرةاعلىعددالاسباط (فكانكل
فرق) أى جز«تفرقمنه ( كالطودالعظليم ) كالبل المنطاد ف السماء(وأزلافنائم) حيث انفلقالبحر! (الآخرب)نقوم فرعون

أى قر بناهممنبانسىرائيل
الاخر بن )فرعو نوقومه

 145ا

أىجومعنين) مالنغرق (ثمأغرقنا
هموس
أاوملنبحر (ومأنجعينا
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عزوجلردنى اسرائيلالى .صر بعدهلاك فرءونوقومه فأعطاهم جيعما لكفارنعون دقومهمن

 1يروك ||الشمس رفهولاضسااءتهراا(ءىاللسإن) ىبغابلاعيت رك ابر وا
فانهماجتمعواىاطلاك
5

العه

اختلاقف

ع0 5

ىىعلى طريق النجة(فأوحيذالىموسى أن بضرعبصاك
أىلنددركوناإان مر بىبسسدهداينن)أ
5
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البحرفانفاق)أى فضربهفانق (فكانكل فرق)أى قطعةمنالماء(كالطود)أى الجبل(العظيم)قيل

السام كات يت ع |

ورد

2

00
را
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اكبح فرسهفصكهبلجامه<تىطارالز بدمنشد قهثمأكمه
المادنأينأمىت قالهه :ف
ع  5للبنىا اثبل الذىيكتابمانهيك
:
:
.:
0
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:
07
نَ دعول لبى ا سرا به

 7َِ :رلك البحرفارتسبف الماءوذه القو.م إصنعون مثلذلكفليقدرواجعل موسىلاددرى كيفيصنعفاو

بو رأ|ابلدلفيأاانضفربابعقصفاكالبذحارفلضهرجلواقفسعلى فرساءريتسرجولالبد(.وأزلفنا

نبجلبار لكان بينبنى
طهملاالىك وق
امنا
أأمالآخرين) أى قر بنافرعونوج:ودهالىالبحر وقد

ر
6:
ت 00
زر

“0

" | ا|بسريانئقيولومفرعونيقوللبنىاسرائيل ليلحق ترمأولكو يقولاقب رطو بدالياح قرع|
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 0اماي ||أولكمفكانبنواسرائيليةولونماراًينا ا حسنسياقةن هذاالرجلوكانقومفرعون يقواونمارأبنا

ر ْ
حعل
بلىج
لتهعا
اىان
ارلقىااللبحبوشعللوسى أحسن دعةمنهذا الرجل (ونحأيناموسىومن مأع-هجعينثم أرغقانلاآخر بن)يعن
أأبمنىرت فهذا|البحر
امابك :وغتتنك آل بساحتى حرج موسى وقومهمنه واغرق فرءون وقومه وذلك انهممتكااملوافى البرحانطبقعلهم فاغرقهم |
وةعملىت>زة لموسى |
هدال
نمال
قيادتالرعظا
رفمن انفلاقهبة من الآ
كثْ
لاحد
انىم
ة) يع
بلك
(لانآفذ
قيل يؤمن منهمالاآسية امس أفرعونوحزقيل
رأهل
صعنى
من)ي
فرعون قال موسى ههنا عاليلهسلام وما ككثانرأهم مؤمني

مؤمن| لفرعون وصيما بنةمادوعى ااتىدا علىقبربوسغ حين أخرجهموسى من الحر(وانربكطو
فدخلوا وروى انموسى

عليه الصلاة والسلامقال
1

الع زيزالر<يم) و قوهتعالى (واتلعلمم ننآابراهيم اذقاللأ بيهوقومهماتعبدون) .أىأىنئ
تعبدون وام اقال|براههم ذلكمععامهبانهمعبدةلللاص_ناملبرمه-م أنمايعبدونهليس مناستحقاق ١
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العبادةفىشع (قصالنواانعميداافنظلطاعا كفين) أى
 0نقيمعلىعبادتها وانهاقالو
0انظل لانهمكانوا

ثكئلوالمكون لكل ثي وئالكائنوتر
جفىذلك)لأىفمافعلنابمو.ىوفرعون (لآبة) لعبرعةيبلا
فلمئ(ان
"5ب7عدك
توصف إوما كانأ كثرهم)أى المغرقين (مؤمنين) فالوالمريؤمن منهمالاآسية وحزقيلمؤم ن] لفرعون ومسيالنىدلتموسىعلى
يعبدونها

يئههوامت) ع(لنىمشبراكقبرباشهيم)
لوليا
ععلىأ
لنعام
قبيروسف(دانر ب طكوالعزبز)بإلاتتقامم أنعدانه(الرحيم)) بالا

اراهيمعليهالسلامبع النهمعبدةالاصنام ولكنه
خيره (اذقاللأبيهوقومه) قومابراهيمأوقومالاب(ماتعيدون) أىأى ثئتعبدون و ب
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سأطملي يرهم ماانيعيد ونهليس ستحق للعبادة (قالوانعيد أصناما) وجواب ماتعبدونأصناما كبئلونك ماذا ينفقونقل العفوماذا .
قالر بكقالوا المق لانهسوًا لعن المعبود لاعن العبادة وانمازادوانعيد افلجوابافتخاراومباهاة بعبادتها ولذاعطفواءلى نعبد

(فنظل طاعاكفين)فنقيمعل عىبادتهاطول النهارواماقالوافنظل لانهمكانوايعب ودنهابانهاردون اللليأومعناهالدوام
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نادوالاضررعلينا ف ذىلك بللنا
نطمعأنيغفرلاناربناخطاياناأنكنا) لانكنا (أل المونين) من أهلالمشهد أومنرعية فرعوأر
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أسبابالموتوالقت ل هون!سبابهوا رجاه ولاضيرعلينا فقى3تةللتكانناكانقلبناا لكربذا|نقلاب منيطمع فمغىفرنهو برجو
رحمتهلمارزقنامن السبقالىالايمان (وأوحينااى موسىأن أسر)و بوصلاطمزة >#ازى (بعبادى) بىأسرائيلسماهم عبادهلاعانوم

وجنوده

بنبيهأى سربهليلاوهذابءدسنين منمانالسحرة (|نكمتبعون) يتبعكفرعون وقومهعال الامبىالاسراءبانباع ذرعون

اطرهيقلكهم وروئانهمات
ركفمن
بادحد ل
ثارهميعنىافبىبنيتنردأامي موأمسهم علىأنتتقدمواو يتبعومحاتىبلدلو
فا تىلللاكيلةى كل بببيتومتنهم

ولدفاش تغلواعوناهم حتىخر جموسى بقؤمهوروى
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(ظطمعانيغفرلنار بناخطايانا)أى الكفروااسحر (ان)اىلان( كناأولالمؤمنين)أىمن اهل زماننا
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اذع :الجداء واضربوا

ببىلاسرائيلكلسأهيل أرإمقناعارزجيوانتقرنقكمو إلذسكوواا والهادعالضبوادناكفرضلاروجابوقياددبناىمامللقباوالوددمفااليتسا.جع || ب||دماتجاامل أبواباكةقا
الملانكة فتقل! كاراا لفرعون من! نفسي ,واص همأ ن لاددخاوابتاعلى بإنددمثم ا

خبزؤاخيزافطيرا

7

ان

فانهسرع لكثمأسى بعبادىحتىتنتهى ال اىلبحرفيأنيك أعرىففعلذلك موسىثمان قومموسىقالواأ يدخاواينا على بإبهدم
الاموالفالليلالىجبةالي ألوسا نيهم بقتلأبكار
قوم ف ورناعن لنانهذهالايلةعيد افاستعاروامنهم حليهمنرثجوابمتلك
فاماسمع فرعونقاذللهكذاع.لمومى وقومهقتاوا ابكارنامنأنفسناوأخذ واأموالنالإفارسلذرحون | القبط واخبزواخبزافطيرا

فمدائن حاثمرين) .يعانىالشرطبحشمرون الحدشقيكلانتالمداثنألف مد ينةواثنىع شمرالفقر بة فانه أأسرع لسك ماسر
ال

نةولفج فرع وانلفكرسى العظم فىمائتىألىأل إعبادى حتى تتتهوى الى
ومان
| فارسلفرعون ف أثرهوسىوقومه أافلف وجس
للاذلءكقاانلمرذمة قليلون)قالأهل التفسيركانت الشرذمة أ البحر فياتيك أمرى
األنفمهااؤك ف
ملكمسور ,نمع(كل
واتالديعودن العشر بن وفوقالستينسنة وقالابن مسعودكانت ||(فارسلفرعونفالمدن
| الذينقللهم فرعونسمّائةأاف مق
عين لفاولانحخصىعدد احدابفرع.ون (وانم.لنالغانظون)الغرظ الغضبيعنى انهمأغضب نوال حاشربن) أى جامعين
سةيلف
وهائ
| ||.ست

 1بمخالفتهموفقيتنلهم أبكارناوذهابهم بإموالناالنىاستعاروها وسروجهممن أرضنابغيراذنمنا (واا | لباعننافسفامااجتمعوا

لحجذرون) أىخائفونمن شرهموقرىة حاذرونأىذووقوةواداةشا كون السلاحوقيلالحاذر قال (ان هؤلاء لثمرذمة
' |ع
]| اذى حذرك الآنبالتحقيق من المتلبس بلحاملسلاح واد رالذى لاتلقاهالاخائفا (فاخوجناهم || قليلون) والشرذمة

جمنات وعيون) قابللبكاسناتتين بمتدةفىحافتى !انيلفهاعيون وأنهارجار بة(وكنوز )يعنى||الطائفة القليلةذ كر
| ا|لاموالالظاهرة منالذهب والفضةوسماها كنوزالانه لريؤد<ق اللهمنهاوكلمالريعط وليؤدقالله أ بإلاءم الدال على القلقئم

| منهفهوكئزوان ظاكاهنراقي ل كان لفرعون مانمائةلفغلامكلغلمعلىفرسنعتيقفىنوكل | جداهمقليلابإلوصف ثم
مىكر يم)أى مجلس حسن قأيرلادجالس الام اءوالرؤساءالنى ألاجلعقليل شعلكلج بز
اتامل
قلله
مالا
وبق
فرسطوق م(نذه
كانتطموقيلانهكاناذاقه_ علىسمربردوضع بثيلنيمدباهئة كرسى من ذبهيلس علبهاالاثمراف

منهمقليلا واخثارجسم

من قومه والامى اءوعليهم أاقلبدييةباج'مخوصةبالذهب والمعنى أنأخوجناهم من بسانينهم اللىفيها الحااية اتماتيا
| العيونوأمواهم وجالسهم الحسنة (كذلك) أىموصفنا (وأورئناهابنى اسرائيل) وذلك ان ان أأرادبالة|ةالذلةلاقلةالعدد

الخلللللللطط
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| اأننهم قلهملابالهم

(إوانه,لنا
ف
لا ف
وموسى وكاتواسمائةألفوسيعين ألفالكثرةمن معهفعن الضحاك كانواسبعة آل
ولاتنوقمغلبتهم وائهمااستقل ق م
 ٠لغانظون)أى انهميفعاونأفعالاتغيظنا وتضيق صدورناوهى روج
حهم
لم
يننمكر
انا
ووجقلهم
تلهمأ بكارنا(وانالجيع حاذرون)شاى
لؤدى افلىسسْلاح واحنذ يرفاعولاذحلتكياطالنفسهيعنى
 ٠وكواوفغيرهم حذرون فاخذرالمتيقظ والحاذرالذى بيحددحذره واقليم

ونحنقتونمامانعلاتديقظ وا+-ذ رواستعمال اسلزاملفاىمورفاذاخرج عليناخارج سارعا الىحسمفسادهومهذمعاذبراغتذر بهاالى

ناهم
جخرجن
أبههلالامدلانتلثجلازيظونالفتور (فا
ام
تن) بساتين (نوعهيوان)روجأار به(ووأكنمووزا)لظاهرةمن الذهب
والفضةوسماها كنوزالامهم لإشفقون منهافىطاعةالنهتعالى(ومقام)ومنزل ( كريم)هى بهيجوعن |بنعباس رضىاللهعنهم االمنابر

ْ ( كذلك) تملالنصبعل أخجرناهم ماثللاذخلوكاج الذى وصفناوالرفعانعهلخىيرمبتد حو ف أى الامسكذلك(وأوارثناها
ينىاسرائيل) عنالحسنلماعيروا النهررجعواو أخلاواديارهم وأمواطم

منالحملوالى كهائونيانلعامل فيدقال (انهذ الساسوعايم ) بالسحرثمقأوغموىهعلى موسى بقولهإيربدأن يرجممنأرط
قهمن حأدوسفة_لمن المؤامرةوهى المشاورة
يتنرك( تأمسون) نشيرأونمر
سحره فهاذا) منصوب لانهمفعولبةمن قولكاأدمى
بلآبتين وزالعنهذ كردعوىالاطيةوحط عن منكبيه كبرياءالربو بيةوارتعدت
أومنالامرالذى هوضدالهى 1اتحيرفرعون بردٌ ةا
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ممرنونفسهمامورا اإقالوا7جه وأخاه)أخرأأمرهمباولاتباغت
فرائصهخوفاطفق يؤامرقومهالذبنهميز عمهعبيده وشواظهمأو جعله آ
بشنرطا>شسرونالس<رةوعارضواقول فرعونانهذاااحرعليم بقوطم(يأنوكا بك
اءمثدفائن حاة.ر )
قتلهماخوفامن الفتنه(واب
رليم )جاوبكلماةلاسامةوسيخة بال لمسكنوامشكاقل شم اضراليقاتيوممعدلوم)أى نوم الزينةوميقاة وقت السستا

لاناهلوقتالذىوقتهطمموسىعليهالسلامم ١نبومالز ننةفى قولهتعالىموعد

بوالمزينةنوحأش رالناس ضحى والميقات ماوقت بهأى

حدد منزمانأومكان ومنهمواقيتالاحرام(وقبلللناسهلأتممجتمعون) أىاجتمءواوهواستبطاءطاملافجماع والمرادمنه
هىوفىليس
نوس
يعم
( 2 )589دبنهم  0الهغمالبين)أىغلبواموسى ولادنتب
استهاهم (املنااتيمالسحرة)ىق
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لرابلا قولموس(ىخاذاترون)
 0من أرط بسحره(الحذلولحلسيا
يعنى مارأكمفيهوماالذى أعماءفعذد ذلك (قاراأًرجهوأخاد )أى سركرب )دابعث فالمداتن حار /بن
 0بكلسخارعليم)قيل ان فرعون أراد قتلموسى فقالوالانفعل فانكان قتلتهدخلت الناسشبهةفى

لبحووضء
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لفمدولا
واسيصقنالوا ميت ولكنً
حسبحرة
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لقاو
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|سحرةانكانوا
 || 3 5 3 7نيهلا ثممجدمعون)أى لننظرواماابفعلالفرقّانوانتكونر الغلية(اعلناتتبعال
نم) ده«الغالبين) لوسىقيل رادبالسحرةموسى وه رون وقالواذلك على طر ةياقلاستهزاء (فاماجاءالسحرة
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وكير العين على وما

ياي
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كلهوا ىا .مول (قالنمواناذام انلمقربينقالعطممومىألقواماًث م
ملقونفالقواحباطموعصبهم

وقالوابعزةفر
بعونع)أ
ظىمة فرعون(النحن الغالبونفالقموسىعصادفاذاهىتاقف مابأفكون)

أىمايقليونه عن وجههوحقيقته إسحرهم قيلانعصاموسى صارت حيةوابتلعتكل مارموهمن حباطم
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قالوالفرعو نتن لنالاجرا ناكنانحن الغالبين)طلبواءن فرعونالجزاءوهو بذلالمالوالجاهف,ذ لهم

كانتأولمرة(فالق السحرةساجترن)قيل انه لاراواناجاور
وعصيوم مأخذحامومى فاذاحىكا

السحرعاموا اندليس بسحرثم

اكوا اننرواساجدينثمانهم (قالواامنابرب العالمين ربموسى

 10 0دهرون) وائمماقالوارب مووسهىرو ن لان فرعو نكان يدع ال بوربيةفارادواعزله(قالكمنتم لهقبلأن

 1كانقوم

ا دن لكانلهكبيرمالذىعامكم السرفاسوف تعامون) فيهوعد مطلتى وتهديد شديد نمبينذلك .

ا

٠ | ا|لوعيد فقال (لاقطعن أبد:.ك وأرج1ك>ممنخلافولاصلبت أجعين قالوالاضيرانا ليربنامنقلبون)أى

الب
5ك
انكاذالم انلمقر مبعيطنوفاعليهدخلت اذاقارةفىمكانهاالذى تقتضيهمن الجواب وا جزاء(قالطم موسى
الي
ألقواملاًنمتلمقون )من السحرفسوفترو نعاقبت(فألقواحباطم)سبعين ألفحبل (وعصيهم)سبعين ألفعصاوقيل كانت!

عزة فرعونا»النحن الغالبون)!قسموابعزنه وقوتهوهومن بان الجاهليةف(ال موسىعصاه .
بصى
االع
وكنا
ةعيانأللفاو
ونسب
(نيو
اث
قجه
فاذاهىتلقف)تنتلع(ماي,أفكون)مايقابوءدوهعحن و
يهقته بسعحرهم و بيزورونهو يلون ف حباهم وعصيوم!أمباحياتتس (8
السحرةة ساجدين)عبرعن الخرور بالالقاءبطر يالقمشا كاةلانهذ كرمع الالقاآتولانهم لسرعة ماسجدواصاروا كانهماقوا ١ 8

آمنابربالعالمين)عنعكرمةرضى التةعنهصبحواسحرةوأمسواشهداء (ربمومىوهرون) عطف ببنالربالعالمين لانفرعون

بعالمين قالاياىعنيتمقالوارب موسى وهرون (قالكمنتم
ريلعاونن لأسمع م نهآممتابرال
فدوق
كيادنعىالر بو بيةفارادوا أنيعزالو
قبلأن] ذنالع)بذك (الالكيرعالدوعةك لسر )وق نواطامعلأمس ومكر (فلسوف تعامون)و بالمافعلام ثمصرحة 0
رمن (ولاصلبنك أجعين) كا هنأراد بهترهيب العامةلثلا دبعو« 0
فظه
(لاقطعن أبديكوأرج لكمن خلاف)م ن أجلخلا

فأاىإفذالكناالىر بنامنقليونانا
الايمانٍ'(فالوالاضير) لاضرر وخبرلاحذأوعليون

(قال)'أى فرعون(.من حوله)منأشرافقو.مهوهممجسمائة رعلجبهمالاساوروكانت للماوك خاصة (ألانتمعو ن) متجباقومهمن
دهماونسكرونحدوثمماوانطمارياف تامجوسىالىأن يستدل اشاهدواحدوثهوفناء«فاسةدل حيث(قال
جوابلانيمونق م

سلتد ل بوغايرم فتبسنفاسكفوواالرب]!:ك لان
 09بكورب ]ةك الاولابن) أىهو .الك وخالق]بان فتان

فرعونكنيادعى

الر ب بويةعلىأهلعه.رهدون من نقدمهم (قال)أىفرءون (انرسوا>-الذىأرس لال 4نون)حيث برعمانف الوجوداطا
غبرى وكانفرعون .نسكراطيةغيره (قالربالمشسرقوالمغربومابينهماان كنت تعقاون) فتستدلوناعاأقولفتعرفونر  5هذاغابة

الارشاد حيثيمم أولاخاق السموات والارض

ومابينهمائم خصص منالعامللبيانأنفسهم وآباءهملانأقرابلماظورفيهمن العاقلنفسه

ومنولدمنهوماش اهدمن أحوالهمن وقتميلاد هلكوقت وفانهتم خصص اشرق والمغربلانطاوعالششمس منأحدالخافقين وغروبها
ىلأخرعل تقدبرس تقيم فىفصول السنةو<ساب مستومن أظه رماسد لبهواظهورها تئة-لالىالاحتجاج بهخليل الرجنعن
فا

الاحتمحاج بالاحياءوا لامانةعلى ؛رودن كزعان وقيل سألهفرءونعن

الماهية جاهلا عن حقيقة سؤاله فاما

)6

عباسكانواجسمائةرجل

موسىتحيرفرعون ف جىوابمومى (قالانحوله)أىءن أشراف قومهقال إن

أجاب موسى حقيقة

لمب
أىاطنى!
بمن جوا مبوسى يعن
كيل
دىسب
اذللكعل
عامهمالاسورة (ألانسقءون)وانماقالفرء ون
منهالماهية وخصوصية الحقيقة وهو بيافبعنالهو ثارهوقيلانهم كانوايعتقدونان طتهمل وكيمم

ععن اإلنجادهوساةت
اشىلعاذ
مو

زادهمموىف البيان(لالرب ؤ
عرب إن الالبون)يعنى ان موس.ىذ  03قربالهمفقالر مم

بر

يأعننهىشالفكم وخالق؟ باالاكولين (قال) يعنىفرعونا(انرسولك الذى أرس.ل اليك نون)يعنى ار
المقصود من السؤالطاب الماهية وهو بحايلباثار لحارجة وهذالايفيداابتةفهذ! الذىيدعى الرسالة

1

ل ا
0

بيب موسى
 1أ نبجب عنهو يتكلمبكلالامنقبلهولانعرف تهوكانعندهم ان ||طكميممناح جواف
ماجلن نوسلاويغاهلمفضلا0عن
1

5

0

/

1

3

1

منلايعتتقد مايعتقد ون ليسبعاقلفزادفى!لبان (قالربالثمرق والمغرب ومابنهماان كنم تعقلون)

 1استمعول

دموسى

الىمك قولهالاول ذننه

نحخق(لدنت اطاغيدكه ).ربوإىذمااندا الى7
خلزةمتوها انقلطجاومعانبه-:كبرا اعن ال
لححين
الاماذ كرت (قال) فرعاون
لاجءانك من الممجونين) قيلكانسجن فرعو نأشدمن القتللانه كانياخذ افلريجطلرحهفىمكان

كلامه الالمبيناأ نالفرد

الارض وحددفرد الاإسمع ولا..بسرفيه (قال)لهموسى حينتوعد هبااسجن (أواوجئتنك
|احجوى فيهالى
 ١لحقيق ا ايع رف,الصفات

بشئمبين)أىبا آمةببنة اوالمعنى أنفعلذلك ولوجئتك بححة يبن وانهاقالدذلك موسىلانمن أخلاق
أن السؤال ع انلماهية
الناسالسكون ال اىلانصاف والاجابةالىاق بالبيان(قال) يعنىفرعو(نفأتبه)أىانالن ن_جنك 7
7 0

حينئذ ( ن كنتمن الصادقينفاعصاءفاذاهى عبانمبين ق)بلا نمالماصارتحياةرتفعتف السماء| ن|بل 0 5 0

قدرميل م نحطتمقبلةالىفرعونققاللدى أَرسلكالاأخذتهافاخذهاموسى فعادتعصا  5كانت ك
اان الكععق
للتك
فقالوهلغيرها قواألرنامذيده ث أدم خلهافىجيبهأثنمرجهافاذاهى بيضاءمن غير برصطاشعاع  8 1م

كشعاع الشمس وهوقوله (ونزعبدهفاذاهىبيضاءلاناظر ب(نق
)فعانلدذ)لكفرعون (للملاحوله

ار 00

( (- 8خازن)  -ثلث ) وامتهيالهأنيدفمظهور؟ تارصنعه(قال لأناتخذت اطاغير:ى)أىغير ىاطاإلاجءلنك من
المسجونين) أىلاجعلنكوا احدا منعرفتس حتاطم
جفوىف وكعانامدنته أنياخذ منبر بد
رسحذ
حههفي
فطى هوةذاهيةفىالارض

 ٠بعيدة العمق فردالا بصمرفبماولاي_مع فكان ذلك
|١

أشسرمن القدّل وأشدولو قلبالسسجننك لياؤلدمهعذنى وا(نك
قاانألخص
أولو

جثتتك) الواوللحالد خلتعايهاهمر:الاس_تفهام أى أتفعلف ذىلك ولاوحونك (بشئ مبين)أى جائيا الور (قالفأت به)بإلذىسين

صد قكلإانكنتمنالصادقين)انلك يبةنوجوابااششرط مقد رفأأىحضره (فالقعصاءفاذاهى ثظعبااهنمربايلنئ
)عبانية لاثذئ

١

يسمه التعيان ]تنكو انلاشراءالمز ,ورة بالشعوذةوالسحرروى ا ا
لنا
سلع
مصااارءتفقءتدرفميلم مقمااتح
ةظاتلىفرعون وجعات
تقوليا
عءوس
اىثص_فى
ا
متو يقولفرعو نأسألك بالذىآر.س ل تالااخذتهافاخذهافءادتعدا(و نبزدعدفاذاهى بيضاءللناظربن)

فيهدليلعلىانبياضها كانشيأجتمع النظارةعلى النظرالي»روجهعن
العادةوكان بياضهانوريافروى
رعاونن بصلرالآبة
الاولىفهقلاغليرهافاخرج هبفدتال لفرعونماهذدقالفرء وبندك فاد خنلهزافعىهب
|طاهثومطاشعاع يكاديغشى الابصارو يسدالافق
(قال)أىفروعن (لاملا" <وله)هودمونب ن
اصبي
لن ن
لصب
ذفظ والعامل فيهمياقدرى'الظرف واصب ف الحل وهوالنص عل امال

ندذلك(فالأنرفبيكناوليدا) واماحذف فأنيافرعون فقالااختصاراوالوليد الميلقربعهدهمن الولادةأىألمنكنصغيرا
فينراك (ولبئت فينامن عمرك سنين)يل ثلانينسنة(وفعات فعلتتك النىفعلت) يعنىفقتلالقبطى فعرض اذ كانملكا (وانتمن
االذى نسميهكف راوهذا| افتراءمنهعليهلانهمعصوم من لكف روكاننعايهم
ىكنتدينعنلى
الكافربن)بنعمتى حيث فتلت خباز أو
ا اللثذئاهب عن معر:فتأهوالناسين منقول!ه
ولعن
هلضا
بالتفية(قا فلعلتهااذا)أى اذذاك )دأنامنالضالين)الجاهلين بائهاتبلاغلقدل وا

اكلام وجقوامبالفرعون وجزاءله لان قولفرعون وفعلتفعلتكمعناهجاانزكيت نعمتىمافعلت فقاللهموسى نعم فماتهاجاز يالك
نت جد يرةبان
امت
كنع
هلان
تسلمالقواله

لك حين قالله
ودلذونى
تق
مؤمن نمآلفرعونان

( 2 )48تحجازىبنحوذلكالجزاء (ففررتن؟) الىمدين (لماخفتكم) أن

عدلى فرعونوأديارسالةالنهتعالى فعرف فرعونموسىلانهنشأفى ببته(فقال)له(ألم
اهف
أخذحلكمن
'رفبينكاوليصدبا)ياألوىليئت فينامن مرك سنين)أى ثلانينسنة(وفعاتفعلتنك النىفعلت)يعن

الملايأمرونبك ليقتلوك

فاخرجالآبة (فوهبلى

قاتللقتبطى (وأنتمن الكافرين) قالأكارامفسرينمن الجاحدين لنعمتىوحقثيريدوتىل

ريشاك فقينتافلكاتفامنننااأننفساوكفرتنعمتناوهى روايةعن |بنعباس فالانفرعون لميكن

رفى ) 0نبوةوعاما

بعلالكفر بالربو بية ولانالكفرغ_يرجاال عالنىبياءلاقبل النبوةولابم_دهاؤقيل معناهواًنتمن

(وجعلنى و المرسلين)

وقيلمن |اضالين عن طريق الصواب
فيبتلالءلى
لتأد
اهال
وزةجعلهىوج
يقؤتدىلالوىلان فعلالوك

فزالعنى الجهل والضلالة السكافر ب بنفرعونواطيته (قال)يمنىموسى (فعلتهااذاوأنامنااضالين) أاىلمجناهلين بانذلك
من جإةرسإه(وتلك نعمة

وقمبلنءنكالمخطث)ينأ(فىفرارتلىمدبن (لماخفتكمفوهبىر بىح>م)ايلعذنبوة وقيلالعم

تنواعلى انعب_دت بى والفهم و(جعلنى منالمرسلين وثلاكنعمةن اهعلىأنعبدت بىاسراثيل)أى اتذذتهمعبيدا قيلعدها

اسرائيل) كررعلى امتنانه موسى نعمةمنهعليه-رث رباوهليقتلهكاقتلولداننى اسرائيلولميستعبد همااستعبد بىاسرائيل
عليه بالثربةفابطله من

أصلدوا بىأن نسمى ذعمة

لانهاتقمةحيث بينان

حقيقةانعامهعليه تعبيد
بيليلادنهم
تىاسعرائ
بن
السبفىحصوله عنده

فيتكون ماعلناىبةوتلك نعمةءنهاعلىانعبدت بىاسرائيلوتركتنىذليستعبدفىوقيلهوعلىطريق
الانسكارومعنى الآبةوتلاك نعمةعلى طر يقالاستفهام فذف الالف كاقالعمربنعبداللهب رن بيعة
أمنسبومالرحيلوقفتها  #وطرفهامن دموعهاغرق
:

اابواولراقفة
كوط
وق

» تتركنى هكذا وتنطلق

أنىتركى والمعىأتمنعلىان ربيتتىوتنسىجنايتكعلىبىاسرائيلبالاستعباد والمعاملات القيصةأو
بر ندكيفمنعلىبالثربيةوقد .تعبت قوىومنأهينقوم_»فقد ذل فتعبدبىاسرائيل قأحدبط

حسنانك إلىولوتلستعبدهم و لتقل أولاده,لأرفم اليكحتىتربونتىكفانى واكانلىءن أهلىمن

وتر بت-هولوتركهمار باه بر بنى وليلقونى افلىيم (قالفرعون وماربالعالين )بقوالأى شئرب الءالمين الذىتزعمانكر.سولهأى

أبواهفكان فروءن أمتن
علىموسى بتعبيد قومه
خبو به
واخراجهمن خرأ
اذاحققت وتعبييدهم

نذلياموائاذه,عبيدا

يستوصأفهراطسهإاهلذاىليهوهوس وٌالعن وجناسئاللةينءالىمنزهعن الجنفى.ةوالماهيةفلهذاعدل

موسىعن جوابهو أجابهب كذرأفعالهوا تارقدرنهالنىتجزالخلائقعن الاتيانمثلها (قالربالموات

والارض ومابننهماا نكنم موقنينخال)أفنههمافاع رفوا انهلامكنتعريفهالابماذ كرنرهلك فانايقتتم

وا انهلاجواب لوعن هذا السؤالالاماذ كرتهمن اولقجواالبأهلالمعافأىكا
قلزطمكعأن
تلك
بذ
توقنونهذهالاشياءالتى تعاينونهافايةئوا اناله اهلوخالقلنه:ءالى الذى خلقها وأودجهافاماقالذلك
بوبى

ومن ملتهالمؤتمر بنبقتلهبدليلقولنهااملا بأمرونايبقكتلوك وأماالامتنان فنهو<دهوكذ|التعبيدو تلكاشارةخادلىإةشنعاءمسهمة

لاالبداربىمتاهفىسيرهاوحل! نعبدتالرفم عطفبيانتلكأى تعبيدك بنىاسرائيل نعمةتنهاعلى (قالفرعون وماربالعالمين)
أى انكتدعىانكرسولرب ااعاللين فاصفتهلانك اذا أردتالؤالعن صفة زتيقدولماز يدتعنىأطويقصلأيرمأفقيهأم طبيب
ورهسى جيبالهعلى وسفقوال (ربالسموات«الارض وماينهما) أىومابينالجنسين(انكاتم
)افموغي
لكش
اب ال
قاح
(مهص
عا
موقنين)أى انكنمتع فرونالاشياءبالد ليلفكنىخاالقاهشذيهامدليلاا زا نكانبرجىمن>والايقان الذىبودىاليهالنظرالصحيح
1
تفعهذاالجوابوالالنفعوالااقان العالذىيستغاد,الاستد لالولذا لقالاللهكموقن

5

لابهمبالظلثمعطمة
زرمبوكسىأنانت) أنبمعنى أى (القومنالفظاسلمهينم)بأالتكفرو بى اسرائيلبالاستعبادوذاعلاولادسج ع

وا-د(ألايتقون)

(قروعمون) عايو,عطف البيان كانمعنى القوماولظكالاميننوهترمجتاهقعومب فاررعوتناننعتقبانعلى مؤدى
ذ

اأنىهم زاجوافقدانطم أن يتقوا وهىكلةواغحرثاءوحتمل انهحالمن الضميرف الظالمينأى يظامونغيرمتقين التهوعقابه فادخات
لعرلىباحاالن(ىأخاف) اذوف غمبلحق الانسان لامسيقع(أن,كذ بون واضيق صدرى) يكذ بهماياىمستأنف
مز اقلاانكا
أوعطف على أخاف (ولاينطلق اسانى) نبتإغلبنى الجيةعلى ماأرى منالالواسمع من المدالو بنصبومايعقوبعطفاعلى بكذبون
فمالهحوذفهماتعلاثقلائةعلى هذ |التقديروبالتكذ يبوحدهبتقديرالرفع (فارسل الىهرون )أى أرسل اليهجبريلواجعلهنبيايعينتىعلى
بسعون
عثاٌلا
لامت
اال
لاف
كن هذ|الالئاس منموسىعهاللسيلام )و قف
الرسالقوكان هرون بمدمر-هن بعث موسبىانلداشام وا

ف تىبليغالرسالةوتتهيد

واذكريامداذنادى (بركموسى) أى حين رأىالشحرةوالنار (أنانت القومالظالمين) إعنى

الذينظاموا أنف-همبالكفروالمعاصى وظاموابنى

اسرائيلباستعبادهم وسومهم سوءالعذاب (قوم

فرعون) ياعنلىقبط (األايتقون) أى يصرفونع ن أنفسهمعقو بةاللهبطاعته والايمانبه (قال) على تنفيذ الامىلبس
توف فامىتثال الامصس

ي(عنرىمبوس)ىأىيارب (انىأخاف أنيكذبونويضيق مدرى) أبشىكذييهماياى (ولاينطاق
لرون)
ىه
لسانى) أىللعقدة التىكانت عللسىانه (افالرس

وبكطناىبالعون دليلا

ازيفويعيلى فى تبلغ الرسالة

على التقبل لاعلى التعلل

(وهمعبىذ نب)أى دعوىذ نبوهوقةلهالقبطى (فاخاف أنيقتلون) أىبه (قال) اللتهعالى(كلا)

أىلن يقتاوك (فاذهبابا "بانناانامعممسهمعون) أىسامعونماتقولون ومايقل لفان قلتكيف (وطمعلى ذنب)تأبىعة
ذنب بقل القبطىخدف
ذ كرهمبلفظ الجبعف قىولوههمعمكاائنان قلتأجراه_مايجراىلجماءة وهوجائرْنى لغة!لعرب (فائقيا
فرعونفقولاانارسو[ربالعامين) هانقلتهلاننى الرسول كاف قولهفائنياه فقولاارسولار بكقلت

الارسلولقرديكسوناعمنلى اقلمؤرسءلولعننممعنى المرسل فليكنبدمننثنيتهوجعلهنامعنى ذنياكاسمى جزاءالسيئة
الرسالةجازتالسو بةفيهاذاوصف بهالواد والتثنية وجاب والمعنىاناذوارسالةكافا لكثير

سيئة(فاخا ف أنيقتلون)
أى يقتاوق به قصاصا

أى برسالةوقيل انهمالا:نهاقهمافى الرسالةوال ريوعاةلاخوةفصارا كائهمارسولواحدوقي و لاكحلدمنا
رسو لربالعالمين (أنأرسمعنابنى اسرائيل)أى خلهموأطلقهم معن الىرض فلسطين ولاتستعيدهم

ولدس هذ اتعلا يأضابل
استدفاع لابليةالمتوقعة

وكانفرعو ن قداستعبد همأربعمائةةسنة وكانوا فىذاك الوقتسهانةألفوثلائين ألفافانطاق موسى

وفرقمنأن يقتل قبل

بشونمافهتعندهم © بشيئولاارسالهم برسول
لقد اكلذوا

ولعىلي»جبة صوف وق
برسالةر بهالىمصمروه رون بهافاخبره بذلاك هوف القصةأن موسىمصرجرعا
بيدهعصاءوالمكل معلقفىراألسعصاوفيهزا ادداهرفندفخسل_-هواخ_برهرون انالنهقد أ رسلنىالى
فرء وونأرس ل اليكندعوفرعون االلىله ناهلىنفرجتأمهي_مافصاحت وقالتانفرعون يطلبك
ليقةلاك فاذاذهبتاليهقةلك فإيمتنعلقوطاوذهباالى,اب فرءون وذلك بالليلفد قاالبابفةزع البوابون

وقالوامنبالبابفقالأناموسىرسولربالعالمينفوذقهبااللبواابناملىجفرنعووننابالباب بزعمانه

رسولرب اعالمين فترك حتىأصبعمءم دعاه_مارقبلاهما|نطاةاجيعاالىةرعو نف يؤذن طماس_نةقى
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أداءالرسالةولذاوء_ده

بالكلاءة والدفع كامة

الردعوجع لهالاسجابتين

معافى قوله (قال كلا
فاذهيا) لانهاس_؟د قعه
بألاءه

4

4

5

عدودانلهةالدة

0

منهرسالةأخيه فأجابهبقوله!ذهباأى جعلتهرسولامعك فاذهبازءطف فاذهباعلى الفعل الذىبدلعليهكلا كانهقيلردد ع ياموسى حمانظن

فاذهبأنتو هرون (با ):مع بانناوهىاليدوالعصاوغيرذلك (انامعك )أى معكابالعو,نوالتصر تومعمن اسلااليهباعلوالقدرة
(مستمءون)خبرلان ومعكماغوأؤهماخ برانأى سامعون والاستماعفىغيرهذا الاصغاءلاماع يق لاستمع فلان -د شثهأىأصفى اليه

ولاحوزج لهههناعلى ذلك فملعلى السماع (فاثقيافرعونفةولاانارسولربالعااين) لم.ثن الرسولكانىفىقولهانارسولار بلكان

لىيمة ال:عمنرسل فليكنبدمن تثنيتهوجعلهنايعنى الر اسلةقيب وى ف الوصف بهالواحسد
سسلفوبعمعن
ةمر
لىال
اعن
سب
لليركون
ارسو
ال
وااتثنيةوالجمعولامومالا تحادهماواتفاقهماءلى ثسريعةوا<دة كانهمارسولوا حا بدانكلواحدمنا(أنأرسل) معنىأى أرسل

لتضمن الرسولمعنى الارسالوفيهمعنى القول(معنانى اسرائيل) يرب خدلهمبذهبوامعناالىفلسطين وكانتمسكهمافانيابإبه فليؤذن

طقماالس|نلةب<وتاىبانههناانسانابزعم أ نهرسولربالعالمين فقال -:1نلهلءانانضحك منهفاديا ليه الرسالةفعرف فرعونموسى

وغبرعمابدغمها (نلكآيات الكتابالمبين) الظاهراعحازهو#ةانهمن عنداللهوالمرادبهال ورةأوالفرآن والمعنى آياتهذاالمؤافمن

الحروفالمسو ط نةل كآياتالسكتابالمبينلويم ( تانرواملالسوناتة د

انالحزناعىأ شفق على,متاك

حسسرةوحزناعلى مافانكمناسلامقومك (أنلايكونوامؤمنين)لثلايؤمنواا ولامتناعايمانهم أوخيفةا ن لايؤمنوا (اوننا) ايمانهم
ننزلعليهممن السماءائة ) دلالةو اضحة (فظات )أىفتظاللاناجزاعياقمفيهافظ الماذىفىمعنى المستقبل تقولنازرتىا كرمتك

أي كرمك كذاقالهازباج
مم (لناخاضعين)

4

منقاد بن وعن ابعنباس

(ابمم)#

راسج
ونالن
فق م
لناءن
(أعناقهم) رؤساؤهمومقدموهمأوجاعاتهميقال جاء

وألفوماثتان وتسعوسبعو نكامة وجسة كلاف وجسمائة ا بعون حرفاروىءنابن
وعشرون آنة

لأننى اصلتىهعليه وسلقالأعطيتطه والطواسين منألواحموسىعليهالصلاةوالسلام
ااس
عب

رضى اللهعنهما ئفزياتنا

علسماللاهلرحدن الرحم *

قالابنعباسطدممتحزت العاساءعن ع تلفسيرهاوق روايةاخرىعنهانه
2

0

3

3
ا ١
آأضقوهعزوجل (طسم)
لقمسبمطوابطولهوسنائه وملكه
ا 0الدولةي_زرن | قسمووههوومنمناأسسممااءالنهتعالى ووققيلل ااسمسمممأننسماءا ألسمقاءرارلآقاننواويلةللس الاسومسرماةلسوورقةويقيل!أقس
أعناقهم إبعدصعوبة
ب

بولحةهم هوان بعدعزة
(ومابأتبهممنذ كرمن
الجن محدثالا كانوا

دد
حأى
ا)
مضين
ومعر
عنه
عسو

ويذكيراالاجددوااعراضا

و مره(فقدكذبوا)
0

ت#داصلى ا

(تلككيات)أى هذ اهلآياتآنات (العكتابالمبين) قيللا كالافنرآنفيهدلائلالتوحيدوالامحاز

الدالةعلى نبوة#دصلى النهعليه وسلمودلائل الاحكام أجعثبتبذلكأنآايلاقترآنكافيةمبينة 4بع
الاحكام(لعلكباخعنسفك )أىقائلنفسك (أنلايكونوامؤمنين)أىان(يؤمنواوذلك حينكذب

عمكة
يشه ذلك وكان حرعصلى اعانهم فانزلاللهعزوجلهذهالاية (اننشأ ننزلعليوم من
أهل
لف
وئمزلآنة يذلونمنهافليالو أ<دمنهمعنقهلى
الا
السماءانةفظلتأعناقهم طاخاضعين) أى لوشعاءااي
ااهم |مىام كرن"أعيلايعملألحدمهمبعداصصسينةانن
الار
اظه
ننالوشاءا
دمع
ايل
ثبحاننهموتعاىوق
معصيمةمال س

ف صحبجى ءخاضعين خ_براعن الاعناققلتأصلالكلام فظاواطاخاضعين فافحمت الاعناق
فلت كي

لبيانموضع احضو ع ويرك اكلامعلىأصاوأولاوطفت بالحضوعالذى هوللعقلاءقيل خاضعين وقيل

أعناقالناسرؤساؤهمومقدموهم أى فتلتكبزاوملماخشعينوفيت رلادبلاغناقا الات |

فيا أناهمبه 2
2ار جاءعنتىمنالنساأى جماعةف قيولهتعالى(ومابهم م ذن كرمنالرجن)أى وعظونذكير(محدث)
فسيعامون( نباء)اخب
(ماكانوا به يستوزؤن)
وهذا وعيد طموانذار
سيعامو نْ اذا

بأ

ثنز وبكللمائزلشئ منالقرآن بعدثئ فهوأحد من الاول (الا كانوا
أى محدث |نزالهفهوادلت
أخباروءواقب
عنهمعرضين) أىعن الاعانبه(فقدكذبوافسيأتيهم) أىفسوف,أتبهم (أنباء)أى
(ماكانوابه يستهوزؤنأو بروىااالار ض) يعنى المشركين ) كأنسنافيها)أى بعدانميكن فيوانبات
ع

َ

مط

39

0

ع

4

4

لا س والانعاموقالالعبى
اسلننمبنات مايااكلن
(منكلزد ج كريم)أى جنس ونوع وصذفح

0

القيامةماالشيءالذ 0كنا الناسنباتالارضفندخلالجنةفهوكرب وممند خ اللنارفهولئيم (انف ذلك)أى الذىذ كر(لابة)
1

ص

يستهز ؤنبه وهوالقران
:
.
وسياتيهمانباؤه وأحواله

ندلعلى نهو حداى دلالةعلىكلقدرتناوتو.-دنا كاقيل

00

:
وفى كلت لهآئة» نلعدلىانهواحد
1
0

ووحت نافةع  0أ(ونا كان كثرهممؤمنين) أىفسبيقيعملىان  3كارهملايؤمنونولايسد َقون(وانر بك
شرضن 5أنبتنا) طواالعبزو بنبز ) ١1ىىااللممننتتققميممني .أأععددائاه (الرحيم) ذذووااللررججةةللااوولليياائه ه©ُُققووللههتع:الى (واذذننااددىى)) 1أى"
ا
يرو االىالا

واذكر
#ودكثيرالمنفعةياً مكنهلالناسوالانعام
بن,اصنبتناإفيهامنكلزو ج)صنغمن النبات( كريم)
لعطلةىبازواج النباعلىسبيلالتفصيلو
بافلذعىهعام وفائدةا جعب نيكلمتى الكثرةوالاحاطة! نكامةاكللانحدا
كالرجلالسكر ن
هذ اا حيطمتسكاثرمفرط الكثرةو بهنبهعلى كالقدرنه (لاآنفبذقلكوما كان كثرهممؤمنين)أى ان فانبات ن
نلى
نادلع

الاصناف لآةعلى ان منبتهاقادرعلى |حياءالموى وقدعلالنهانأ كثرهممطبوععلىقلوبهمغيرص جىايمانهم إوانر طبوكالعز يز)
فىاتتقامءمن الكفرة(الر-يم ن)آممن منهم  4وآبةمعالاخباربكثرتهالان ذلكمشاربهالىمصدرنبأنناأوالرادان ف وكالحدمن
تالكازوا اجلآبةأىآبة (واذ )مفعولابهأى اذ كراذ(نادى )دعاح قولهوآةعكذ

ابالاصل ولعلهسقط منهوافراداونحوذلك اه مصححه
ل

يشولونر بناهبلنامنأزواجنا)منلابيانكانهقيلهبلنائر:5أعينث بمينثالقر'5وفسرت بقولهمن أزواجنا (وذرياننا) ومعنادان
بجعلهمالنءطمقرةأعين وهومن قوطمرأيتمنك
أسداأىأنت أسد أوللابتداءعلى معنىهبلذامن جهتهم ماتقر بهعيوننامن طاعة

وصلاحوذر يننأابوعمرووكوفغبرحفصلارادةالجنس وغيرههذر بإننا (قرةأعين) وانمانكرلاجلتنسكير القرةلانالمذاف

الاسبيل الى تتكير «الابتنسكيرالمضاف اليهكانهقالهت لنامنهىسمرو,راوفرحاوا اقيل أعينعلىالإ دوعنيو ا
نلمارنادأعين المنقين
وهىقلي ةبالاضافة الىعيونغ_برهم قالالنه تعالىوقليلمن عبادى الشسكورو و زأنيقالف :ىنسكيرأءين انمهاأعين خاصةوهىأعين

ا
لتقينوالمعنى انهامنان هم أنرزتهم أزواجاوأعةا باعلالل تعالى
ا ع

مرون يعكاءهم "18

ونقر مهمعبونهم وقيللدس شم

ل ل .
لس يللي م مو م لمم م
ل
ل
لح
اس
ان امن  1واجناوذرإشناقر.تأعين) أىأبرارالأتقياءصالحين فيقرو نأعينابذلك 00

فزي لويجسثتأئقهرلعويناألمؤ
ومنلم أن
اني
درى
مظطيعين ا
فيكمس و
ررهدونقر:عينهيذلاك وق
يلآنالعر ب ند ا

ار

جرم

11

1

10001

لتر وشكنةالعينعند  1باسرضىالله0

الغوالمزن
و يقالدمع العينعند السمروروالفرحباردوعندالحزنحاروقيلمعنىقرة!0
الولد اذاراة يكت الفقة
| قلبعمن برالتي
زد
هتين اماما)اىاعيتعدونف اير باد( 3واجعلنا للمتقيناماما)
معناهتقتدىباللثقينوتقتدىبناالمنقونوقال]ب عنباساج
علنالمحتا وقولمعناتوبسببالوا 9أىأمُةيقتدونبنافىالدين
يبلغهرىالطاعاتامبلغا

يمتني بفدلبوعقانالياستقاين ذا كت الواح_دادلالته

رطااللمساسل ليختو س »ب |علب ولدم الب

(أوائك يجزون) أىيثابون (الغر
الدةلمالاالرفيعةقا دوقيلر يزشغرف الدزوالزبرد

أواجعل كل واخدمناامانا

ا
ر لصونقباحيه)اىصسل تحااوقصيوللبصقااتءتادتهالدارمسلساممار)كاىاذىس براسنشرلوقيل مين||افلياربوتهايد ليعأن
اناا

العزوعلاال وابلساد اسم لنانت ل قو( لياحن ستتق ير
و ريعن

همعلىبعشناديرسك||رإالسةفى الحديجنان

و
مقاما)اعت اروانانةتوهتها زقملايعيابجرف )
ىأى مايصنعومايفعلبحوردنا
يحزون الغرفة) أى
س
و
ا
ء
و
ق
ي
ل
م
ع
ذ
ا
ء
أ
ى
و
ز
ن
و
م
ق
د
ا
ر
ل
>
ع
نده (اولادعاف  )5يام
ايا
موقيللوا الغرفات وهى العلالى فى
ا
ع
م
ا
ن
ك
م
و

قيللولادعاؤءايا "كا ىلالاعمانفاذا

ار لمعن
دقدر وقيلمعناءمايعباً لكر بى الجنةفوحداقتصاراعلى

لولاعبادتم
ارللبعوىلاركان ات اماعتموعبادة ود اقولانعنقي
لمس مىايمبا ||الإاشد الدال اعملسر
مايبالىجغفرة
ك
د
ع
ا
م
ؤ
عهلوقل معناهمخلقةك ولاىليحمحاجاةلاأت

ن أسلوىفاطعيكم دليلدقولهوهم فىالغرفات

س
تانر.س لواللنةصقلىتمم)أأالوتتحكلالدفيروممناحكسلاورادطبي
وعبادته على لس
0سىاساناانندم و(افلسىوافريسكيودن | .آب|سصينروهنم (عفلاامىلبطراوعاا)توألعنى
إنطايمكوون سنكلايه ل
وزام
قاقال
يبن
لعبهاسلا .كاوفيلفتالاوالعنىريكون

التكذيب كدت

ل سم التو
بحت يجازى

1

ا ونان

مسع
رودوب
اينكلعتبقيبعشقناتعلنبوهماشباوومقبيدلرهوايتوصلمدمهرمقعتذلامبنهسماسلب لآعازمواطمنوأسرس(بقع)وعننوععوبقداولللعبنبمسد.ع0و | ا|لفقروغيرة ل (كو لون

الكفاروجاهدتمهم وعلى

د فبها) ويلقون كوفغير

قالسجسقدمضين الدخان وال
لزام والروموالبطشة والتقمروف روابةا
لدخان والقمروالروم والازام والبظشة
ولعاى!
2
:
3
١

والتمسبتحانة وتعالى”

»وسعرصورةالعتراء»

|| .1وهىمكيةالاآر بع آيات
من اخرالس_ورةمن قولهتمالى والشعراءيتبعهم الغاوون وهىماثةان وسبع

خس م

دعاء

بالتعمير (وسلاما) ودعاء

'

ل
ْ
/

 ٠يحيونهمو سامونعايه,مأو يحبعضهمبعضاويسلمعخلياهل(دين فيها)حال (حسنت) أىالغرف[مستقرادمقاما) موضم قراروافامة
لولادعاؤدايا واىلالاسلام أواولاعباد بها ىانهخلة_>لعبادنه كقوله وماخلق تان والانسالالعبدونأى الاعتبارعندر 53
را .م(فقدكذ ينم)رسولىاياأهلمكة (فسوف
كذابم
شهبع
نلالل
مدأو مايصدمبعذباكلولادعا معهاظة وهوكقولهتعال ىمايفع
نبا
لع
يكون)العذاب (لزاما) أى ذالزامأوملاز م.اوضع مصد رلازممو ضعاسمالفاعلوقالالضحاك مايعبامايالىعغفر#:سلولادعاز٠ممعه

الجاآخر

إسورةالشعراءمكيةد

وهومائتانوعشرونوسبعايات

(فاوكك ببدل اللُسيثاثهمحسنات) أىبوافته ,للمحاسن

دالقباع أومحوهابااثو بهموكاشمهتا!الحسناتالايمان والطاءة و
بع

ت ولتكنالمرادماذكرناببدلعففالإرجى(وكاناشغفورا) يكفرالسيئات(رحما) بدطابالحسنا ٠
برديهأن السيئة بعيئهاح ق
(ومنتاب وحمل صاطافانه

متابا) أى ومننابوحقق التوبةبإلعم لالصاح فانهيتوب
يوب الىالله

ةا

1

1

ا

ا

الل

ذلك االلىه تعالى متتابا
ما
يبدالتقسية.
جول اك(فأوائك
مضيا عنده محكفرا
خووف
ينامبثناليغفرالتق رواذنبك دما
شفيىرك ماحلااسنعمسالف الاملام
لهم
اما
ببانس يبدطبامقللبهائح أع
للخطاياحصلا للقواب وكانالغفورارحما) قعال
ب

بر

اا

زاف لا

(والذبن لايشهدون الزور) فيبدط بمالشمركا ايماناو بقل المؤمنين قتلالمشركين و بالزناعفة واحصاناوقيل يبدل الندسيا ١ت#الت
أاىلكذب يعنىينفرون
ام حساثات بومالقيامة(م)عن؟أنى ذرقالقالرسولاننةصلىاللهعليهو .سلاىلأعمآترأهل
عن مخاضر الكذابين

ومجالس الخطائين فلا
الشروأهإه اذمشاهدة

الباطلث.ركةفيه وكذلك

النظارة الىمالم تسوغه

الشسربعةهم شسركاءفاعليه
فى الاثام لحاضنورهم

اظرلهمر دضليالوسبب
ون
وجود الزيادة فيهوق

مواعظ عبسىعليهالسلام
اياكوجالة الخاطئين
الزور
هيشاهددةون
شلا
أو

على حذدف المضناف وعن

قتادةالمرادمجالسالباطل
وعن ابن المتفييةهة

يشهدون اللهووالغناء

(واذا مروا بالاغو)

بالفحش وكل ماينبنىأن
يلنى ويطرح والمعنى واذا
مالسواابغاوهلوالشتغلين
همي و كراما)معرضين

مكرمين أنفسهم عن

التاوثبه حكقوله واذا

سمعوا الغوأعرضواعنه

عملوهاف الاسل

المنةد خولااالجنة وآخرأهل النارخروجامنهارجل يوت بهبومالقيامة فيقالاعرضواعليهصغارذ نو به

وارفعواءنهكيارهافتعرض عليهصغارها فيةالله حملتبوم.كذاوكذ |كذاوكذاوعماتبومكذاوكذا
هيقال
انلكما
بن
مكبارنوأ
كذاركذافبقولضم لاإستطيعأن نكروهومشفق ن
تعرضعليف

كلسبئةحسنةفيقويلارب قدعماتأشياء لاأراهاههنا قفاللقد ر باترسولانتهاللصهعبليهوسلم
والندمجيعالسيااتخ تسن
ضحك حتىبدت نوا جذ موقيل ان اللةتءالىمح ب

|

نابوعمل صالها)قيلهذاف التوبةمنغير ماسبقد كره ف الآبةالاولمن القتلوالزناومعذاهومن تاب
منالشمرك وعملصالحايعنى أدى الرفانضممن ليقل وليزن (فانهيتوبالى الله)أى يعوداليبهعدالمتوتت

نلشروكان 3
متا ى حسنايفعلغىبرءنمقل وز لاملاووه قوآهومنتاربجوع
عا

سييعا تومعناهمن أرادالتوبة
اعن
رجوع االلىلهللجزا اعوالمكافأة وقيلهذهالآبةأأيضاف التبوق
لج
وعزم عليهافليت الاىلنفهقو ت
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سا بهذنوب عيادهخبيرا)
شتا5له
ا ظظشظتت

8
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0

انول تعىطهيراهينا ذايلامن قواكظهرت بف
ا
ا
:
5
0ختراندنوت:
ً
 :أللهة
1
ر ف وقولهةتعالى (وماأر.سلناك الامبشرا) أى
ف
كفىاكل
|| وقيل أراديالكافريإجهل والاصحانهعام

 1بابلثاوالثوا ببععلل الاء-ان الاءانواوااطاعةل ونذيرا)منذرا بالعقان على الكذفروالمعصية
د0
را
على
الحدرو

 1عليه)أىعلىتبليغوى (من أجر) فنقواوا

)فل)

ياعممد (ماأسئا

0

(الامن

اأعبادهيعنى اخنبهيرباحواهم
كاف فىجزااعأع اهم(الذى

اق اواك وار

| |شاءأنيتخذالىر بدسبيلا)معناءلكنمن شاء أنيتتخذبانغاق مالهسديلاالىر بهفعلى هذا يكونالع
أخاق اسموات و رض
| | ل|اأسألك لنفسى جراولك ن أمنمعنااتلفمااقلالاطلبمص ضاةالتهواتخاذالسبيلالىجنتهفقواه ينبماستة أيام)أىف
||| عزوجل ونوكعلى الىالذىلاء.وت) معناهانوسبحانهوته ال 1ى أمىنديه
صىاللعهليهوس لبان

ا

 ١لايطلبمنهمأجراالبةتأمىهأنيتوكل عليهفىجيعأهوره واكاقالعلى الىالذىلايموتلان دن توكل
ىوت انقطع توكلعهلي عهوتهوأماالئةسبعحانهواءالى فانهجلاعوتفليانقطمتوكلمنتوكلعليه ا
علىح ء

االنجدلله (تكنى.نه
وس
هقل
اللمءلناه
ا ولايضيع البتة(وسبحبحمده) أى صل لاث_ ركاعلى نعمهوقي
| بذنوبعبادهخبيرا)
يعنىأنتهعىاعامجميعذ نوبعبادهفيتجازمهم بواوقيلمعناه انهلاحتاج معهالى
ا غيرهلانه خبير عالمقادرءلىمكافامموفيهوعيدشد بد كانهقالاذاقدمثعلىخالفةأمىه كفا كعامهفى
] جازاتكم #اتستحقونمن المقوب فوا عزوجل(الذىخلق السمواتوالارضوماينه_اوسنة مم

استوى عل ا
ىلعرشالرجنفاسلئبه خبيرا) ,أى فاسأل اخربيربذاك يعنى عاذ كرمن خاق السموات

استو
والارض والا
لاءغعلى
رش و قبل معناهأسهاالانسان لاثجرم فىطابالعلبهذا الىغ_يرى وقيلمعناه
| فاسألعنهخبيراوهوانلتءالى وقيلهوجبر,عليهالسلام(واذاقيلطم سجدوالا رجن قالواوما'الرجن)

ْ أمانءرف الرحبن الارجان العامة يعنونمسيامة اللكذا بكانوا 2نهرجان العامة (أنجدلا
|
)|

تأمينا)أنت ياد (وزادهم )أىقولالقائلاسجد والارجن (نفورا) أىعن الامان والسعحود

((-:8ازن) ات

0

0

لم

وآخرهابوم الجعة واتما

خلقهافىستةأيام وهويقدر

عللخىلفخهأاللنقرفهقافوىالتلثبظتتعل5ها
لاحل

ال

الرجن) أى هوالرجن
فالر-جن خبرمبتد| محذوف

أوبدل من الشميرى

استوى أوالذى خلق
سرئل)
اخب
مبتدأو(الرفجن

بلا“مزةمكىوعلى(به) صلةسل كقولهسل سائلبهذباواقعكمتس:كون عن صلةف قولهتعالىم

لنسئلن بومئذعءنالنعيمفسألبه كقولكاهتم نهواشتغلبهوسألعنه كتقولكعن>هوفتش عذه أوصلة (خبيرا) ويكونخ_.يرا

مفعولسلأى فاسأ-عنه رجلاعارفا يرك برجتهوفاأسألر .خجبليارابهو برجت أوال رجن اسمم أنسماءالئةته الىمذكورفى الكتب
رف من
عتى
نبح
ت
المتقدمة ول يكونوايءرفونهفقيل فاسأل-هذا الاسممن خبرك من أهل الكت

نسكرهومنثكمامنوا يقولونمائءرف

الرحجن الاالذىباليمامة يعنومنسيامة وكاينقال لهرح.دسان الوامة(واذاقيل طم)أى اذاقالمدعليهالصلاةو السلامللمشركين (اسحدوا
اعواله(قاواومالرجن) أىلاذعرفالرج فننسجد لفون اسؤاعن سم بدلامهمنكاانوايعرفونهموذاالاسم
للرجن) صلوالله د خش

والسؤالعن امجهولاأوعن معناهلانه ميكنمستعملافى كل ماهمك)استعمل الرحيموالرااحم والرحوم (أنسجدلاناص):اذى تاصينا
ا بالسحودله أولاميك بال#ءع<وديا جمد

ا

اي

كان بعضي مقالابعضا أستحد ايام نام دأواتنا السسمى

جةلان فء_لان م انبنيةالمبالفة تةقولرجل
رفى
لها
رجن ولانءرف ماهوفقد عاندوالان معناه عند أهل اللغةذوالر-جةالتى لاغابةباعد

 ١عطشاناذا كانفىنهايةالعمطش (وز)اقدوهلمهاسجدوالاردن (نفورا):باعداعن الابمان

ا

ادلا كتراث طاأوصرفنا لطرينهمف البلدان الختلفه
قهوةجقو
ونعم
ان ال
هرا
(فابىأكثرالناسالا كفورا) فابى كثرهمالا كف
والاوقاتالمتغابرةوعلى الصفات المتفاونةمنوابل وطل وجودورذاذودةفابوا الاالكفوروانيقواوامطرنا بو كذ اولايذ كرواصنع
ى اهعم مامامن عامأقل مطرامنعامولسكنالنةيصرفهحيث يشاءوقراً الآبوروىانالملانكه
ضس
رعبا
النهنعالى ورجة_>وعن لإن

اامملخانتاف ولسكن مختاففيهالبلادو يننزعهنمانجواب ف:ىنكي رالبلدةوالانعام والاناسى
للع
يعرفونداعلدمطرومقد ارهدفىك
اات
رواء
االان
منصب
لى كفروان رأى ان اننهتعالى خاللقهاوقد
اله
ومن انلسابمطارالىا لانواءوختدان نكو نهى والانواءمن ختاعقال

ودلالا.تعليهام يكفر (واوشئنالبعئنانى كلقر بةنذيرافلاتطم الكافر بن) أىاوشئناحففنا اععنبكاءنذارةجيع القرىولبعثنا
رسلين بالرسالةالى كافةالعالمين فقصرنا الامى عليك وعظمناك به
مئل
لضا
اكف
ععل
جننيجم
فىكلقر نبدهيا ينذرها ولحكن شئنا ا

شلسككر والصبر والنشديدولانطعالكافر بنفيايد عوناكليهمن
لبلذ
اقا
فتسكون وحدك ككاهم واذاخوطبباجع يها الرسلب ف
موافقتهم ومداهنتهم و

"ام

47نكعلى جيعالانساءفا ثرر.ضافعلى جيعالاهواءوار يدبهذ اتهيجه

202205
539
5525
2525952555
وي
2
ر

اوررا)أكىفترودهم هوانذاممسطرواقلوا
وى .حم مين "و يتفكروافقدرةائةتمالى(قينأ كالناس الكاف

ورين ب مديرب أبانلمددينيرةأثورسنامممناالذيفالاةناصرلفقببررعلبىالكناقفسقاالوهلالئةورسواه

لورجته فذلكمؤمنبىوكافر
وقرعهم مدي أ أأعل قال أصبحمن عوباكداىمفؤرمنففاىمامن قالمطرنا ابلغنضه

ريد عم مني |باكرا كاسن ةالسطربابو اكوكددالاقك كارمدوان ا 01000030

و 00

رةنذيرا) أى رس ولاينذرهمولكن بعثناك الىالقرىكلهاوجلناك ثقلالنذارةلتسةوجب
لبعثناىكلق ب

1مد
سل رمق عن |صبرك ساعد الاسكن العرانةوالارج ارقي ط
ريم ال

وبهاكنا

١
0لوا
 0ا
0
0

لتعواهلىوالذى م ج البحرين)
أومداهنتهم(وجاهد هم به)أىبالقرآن (جهادا كبير)اأى شديداهقوا(

 00على ١خألىطهماوأفاضحدسماعلى الآخروقيل رأسلهمافىجاريهما(هذ اعذبفراأتى)شديدالعذوبة

كل ا 1

ميلالاىلخلاوة(وهذ ملأجاج)أىشدي ادلملوحةوقيل مس(وجعل ببنهمابرزخا) حأاىجزابقدربهفلا

يىفسد
ااعل
لدمم
رىوأح
خايبن
آافل
لمنوع
اترا
 0افة القىر وى |يختلط العذب باللولالالبمإلعاذب (وخجراحجورا) أىس
1

د

لوجبعلىذلنْذْبرمجاهدة

الوهصهرا !)أىجلهذا
نبشسشرباْ
الاجلعذب قوع 3هوالذى خاقمنالماء)أىمن النطفة (
إسب وصهرو قبل النسبمالاحل نكاحه والصهرما بحلنكاحه والنسبمابوجب الحره_-ةوالصهرمالا

لسب من القرابةوالصهرا الخلطةالى تشب اهلقرابةوهوالنس انحمرللنسكاح وقد حواملله
ل بوجبها واقلين
02
بالنسبسبعاو بالسببسبعاو يجمعهاقولهحرمت عايك أمهات> الآبةوقدتقدم ستيفرذلك و بيانهفى
ل
:
:
.
.:
رسولاننهتاك امجاهدات
نر قبدكيرا) علىماأرادحيث خاقمنالنطفةالواحدةنوعين منالبشيرالذكر
اساء
كالن
وورة
(يرس
زنك تفس

عام فقاا
3

والانتو يعبدونمندوانلنه)يعنىهؤلاءامشركين (مالابنفعهم)أى انعبدو«و(لايضرهم)أىان

دناطلكهافبعقررا) أى معينااعانالبتطانعوربلإشاتى ناا 61١0
بكا
يلى ب سهيج | ت|ركوء (و

القرىجهاد! كبيراجامعالكل مجاهدة(وهوالذى مرج البحربن)خلاهمامتجاور ين

معاوبة

متلاصقين نقولمى جتالدابة|ذاخليتهاترعى وسمىالمماءبن الكثير بنالواسعين حر بن (هذا) أىأحدهمها (عذبفرات)صفة

ذو بةحتى يقربالىالخلاو (وهذامحأجاج)صفةل ألىشديدالملوحة (وجعل بنهمابرزخا) حائلامن قدرتهيفصل
عدي
لأىش
اذب
لع
بنهماوعنعهما لاز ج فهماف الظاهرحتاظان وف الحقيقةمنفصلان (وجرا حجورا) وسترامنوعا عن الاعينكقوله جابامستورا

ذ
أوىىنس
بينذ
(دهوالذى خلقمنالامالء)نأطىفة ( بشمرا)انساءا (-فعلهنسباوصهرا) أرادتقسم البشرقسم

كوراشباهم

فيقالفلان'نفلان وفلانةبنتفلان وذ وصاهترأىاباثايصاهر بهنكقولهنعالى فعلمنهالزوجين الذكروالاتتى (وكانر قبدكيرا) 

ل ناالتواصليقع بهاوبالمصاهرةلان! ل وتالديكون بهمالإويعبدون مندون اللمهالاينفعهم)نعبدوه (ولايضرهم)انتركوه (وكان
الكافرعلىر به)علىمعصيةر به(ظهيرا) معيناومظاهراوفعيلممنى مفاعلغيرعز بز والظهيرزالمظاهركالعوين والمعارنوالمظاهرة
طبعانو يعاونهعلى معصيةالرجحن
شنمييتا
لالص
اادة
انفر بعب
كنىا
اعارلنة وسالمع
الم

الاطهركقولك نطهرت طهوراحسناومنه قولهعليهالصلاةوالسلام لاصلاةالابطهورأى بطهارةوما<ك عن عابهوما كان طاهرا

ااز
ذانك
هعالى
نللهن
فمىطنهفرساهلغيرهوهوم اذلهشبافعى ر-جها

نلباء
بباديةان ا'طهارةفسن و يعضدهقولهتعالىو ينزلعلي م ا

ماءليطهرك بهوالافليس فعولمن التفغيل فىشيئوقياس_»على ماهومث دقمنالافعالالمتهدية كقطوع ومنو ع غيرس ديدلان بناء

الفعول |ا
نمبال
اغةف
لا ن
فكاعل متعديا فالفعول متعدوان كان

زوم

ا

الطاهرفنفسهالمطهراغيرء فهواسمايتلطهر بهمبدالريولىعن االنلىنصةلعليه وس[قالفىالببحرهو

ته ترجه
مهاي لتحل
الطهورماؤ

بوداودوالترمذى والنسانى وأراديهالمطروااءالمطهرلانه يطهرالانسان

زمافلازم (لنحيبه)

لطر (بلدةميتا) ذ كر
م.رتاعلى ارادة البلدأو

من الخدث واالنلجاتسة
طهفثيبت
طاه
للى
راخنةص,الماء وذه بأصابالرأاىا
نور هوااطاهرحتى
جوّزوا ازالةالنجاسة بالمائعات الطاهرةمة_لالخل والريق ونحوهاولوحآزازلةالنجاسةههاازازالة

خلعناا نعاماواأنامىكثيرا)

الحدث مهاوذهب بعضهمالىأن الطهورمانكررم:ه التطهير وهوقولمالك حتىجو زالوضوءبالماءاذا

أىونسقةّالماء البهام

فماءشئغ_يرطعمها ولونهأور بحههلنزولطهور تهنظران كانالواقشعيا
لوضئبه مىوانوقعال

والناس

ومماخلة-:ا

لايمكن صونالماءعذهكااطين والتراب وأرواقالاشجارفتحوزالطهارة بهكالوتغير بطولمال
كث ف قراره حالمنأنعاماونااسى أى
وكذلكلووقعفيهمالاخداط كالدهن يصبفيهفيترو حالماءبرائ تهنجوزالطهارةبهلانتغيرهللمجاورة انعاماوأناسى مماخلقتا
لاللمخااطةوان كانش يأيمكن صونالماءعمه وخالطتهكاخل والزءفران ونحوعمانزولطهور يتهفلا

يجوزالوضوء بهوان/يتغبراحوصدافهنظرانكان الواقعثيأطاهرالايز طيهلور يتهيجوزالوضوءبه
سواء كانالماءقليلاأوكثيراوا انلكاوناقع شيأنحسانظرفيهفانكان الماءأقلمنقلنين نس الماءوان
كان قدرقلتين فاكثرفهوطاهر بحوزالوضوءبه والقلتان +سمائةرطلبالبغدادى بدلعليهماروىعن

ذرل
فنوق
مغتا
لمقا
اقوأ
وس

واللرجى وذسقيهوالاناسى
لىقعيلاس
ج/عاانس
٠

1

5

بتنمر عن اذلىنصةلعىليهوس| انهسل عن الماء يكاونلغفلاةثردهالسباع والدوابفقالاذا كان ككرسى وكراسىوانسان
وأضإهاناسين كسرحان

الماءقلتين حمل الخبث أخرجها بوذاود والترمذى وهذا قولالشسافىى وجأدواس<ق وجاعةمن أهل
الحديث األنماءاذا بلهغذا اللاحدبنجس بوقو اعلنجاسة فيمهالمتغيرأحد أوصافهوذهب جاعة الى وسراحين فابدلتالنون

انالماءالقليل لاجس بوقو ع النحاسةفيهمالمته_برطعمهأولونهأور بحه وهذاقولالحسن وعطاء

والذخى والزهرى واحتجوابماروى ع نأنىسعيد | درى قالقيل يارسولاللهانهيس_تتى لكمنيبر
اسىت لماهناسبب
منا
حلا
وا

طهو رلاينجسه ثتئيوافررواسيةوقالل'قللهأيتوأمن بث برضاعةوهى بثرتطرح فبهاخرق الحيض

لحياتهما وتخصيص الانعام

ما)أى نستىمن ذ(لأكانلمعاءاما
به)بأاىلمطر (بلدةميتا) لقأريادبهموضعالبلدة(ونقيّه القن
وأناسنكثيرا ا)أىبشيرا كثيراوالانامى جعانبىو قل ج اعنسانوقو لاهعزوجل واد صرفناهيينهم)

عمانماةفع الاناسىمتعلقة
بوافكان الانعامعليهم

يعنى المطر صية بلدة وصية ببلدة أرى وقال!بنن عباس ماعامبامطرمن عامولكن اللهيصرفهق الارض

اثء
شحي
يلله
وقرأأهذهالابةوهذاكار وىصى فوعامامن ساعة من ليل ولامهارالاوااسماءغطرؤيها يصرؤه ا

وروىعن ا«بسنعود يرفعه قاللدسمن سنةباهرمن سنةأخرى :ولكن الّعزوجلقسم هذهالارزاق
لذعلهافى هذماأسماءالد نيافىهذا القطر مزل منهكلسنةبكيلمعلومووزن معاوم واذا عملقومبالمعاصى

سسقيهم وتنكير الانعام
والاناسى ووصفهابا!كثرة
لآن أخكثبر الناشس

حول االلىهذغليكرهم واذاعصواجي صرفااللنمةذطلركالى الفيافى والبحاروقيلالرادمن نصر يف
المطرتصمر يفهوابلاوطثاورذاذاونحوهاوةيل التدر يفراجعالىالريج (ليذ كروا) أىليتذ كروا
الاودية والانهار فييسم
هسار
] كس
قوت!6الحا
 22322د2 20ك اك > 1-12
بزلاللةمن رجتءوتنكيرالبلدة لانهبر يدبعض بلادهؤلاءالمتبعدين
غنيةعن سق اسماءواعةاهمو بقاياهم وهم كثير يعدشوناين

منيخون بلقربمن

عن مظان الماءولنا كانسق الاناسى من جلةماأتزللةالماءوص_ههبالطهورا كراماطمو بيانان من حقهم ان يؤثروا الطهارةفى بواطنوم

وظواهرهم لان الطهور يةشمرط الاحياء (واقدصرفناهينهمليذ كروا) ليذ كرواجزةوعلىير بد ولقدصرفناهذا القولبين
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كرانشاءااس حاب وانزالالقظ رليتفسكرواو يعتيروا و عرفواحق النعمة

راذام حجرحاسنمنهثرك االالوثلواعبندىىوعن الحسن ههوفوكالهمت(بعأفأنت نكونعليركيلا)أىحفيظاتحفظه
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بالاضراب عنهاالبها وهىكونهم مساوف اىلاسماعوالعقوللاانلهملىايانفسونماع التأذناولابرقلاو شببينبلانعمالورشي ظ
ماثللفغىغلة والضلالةفقد ركبهمالشيطان بالاستذلاللترركهمالاستدلال مهم 7ضجلحالةمنهالان الانعامتبحر مهاوتسجدله وناليم

حنسن البهائمنيسى عالمهاوتطلب ماينفعهاوتحتنب مايضرهاومهتدى لمراعهاومشار بهاوهؤلاءلاينقادونار مول
يفم
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بعرفو ناحسانهالمم ممناساءةالشيطان الذىهوعدرهمولايطلبون الثوابالذىهوأعظمالمنافم ولايتقونالعقا بالذىهواش د

ىواالآدمججمعالهل
المذار والمهالك ولامهتدون لاحدى الذى هوالمشسرعاطنى والعذ ب الروى وقالوالللائكة روح وعقلوا0
اتلاءفانغليته!انفس و ااطوى فضاتهالانعاموغانلبته الروحواالعقلفضل الملا ئ-كةالكراموا انماذ كرالا كثرلانفيهم من ليصدمعن

الاسلامالاحبالرباسةوكفى ( )"8/0بدداءعضالاولانفيهممنآمن (أمترالىر بك)ألمتدظرالصنعر وبقكدرنه (كد
الفل) أى سطه فم
وأخذالاحسن منهوعيدهوقال!بنعبا سأ رأ تمنتر كعبادةالله خالقهثم هوى خخرافعبد هماحالهعندى

الارض وذلك من حين

وقيل اطوىالهيعبد (أفانت:سكوزعليهوكيلا) أىحافظاتحفظهمن أنبااعلموىوعبادةمايهواهمن
بلقتال (تأحمسبانأ كثر هميسمعون) أى
ذون اللهوالمعنى لستكذلك وقال الكلى نسختها؟ ةا

طَاوع امس فقول

الهو رلانهدظل بمدود
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ماتقول سطمااعلب الافهام (أويعقلون) مأايىعاينونمن

أقدمت لاتيم لشدةعنادس لاسنعون التولداذاسوء
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الج والاعلاموهذهالمذمة أعظممنالنى
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|عن ذدلتةشههم لاسفاقاتالى(انهم)أىماه(مالكالاتسام)اى وعدمانتفاعهبالكلاموق |

(لبهميأضللا) لانالبيائمتهتدى لمراعيهاومشار به
سنت و لمدؤتادلة اقداعهم اعللتىسدبروالتفسكرنقاتلعالىسب
و

 3لأعلة (واو و.:قاد لار بإبهاالذبن يوتنعهاهادوهؤلاءالكفارلابعرفون طريق الحقولابطيعونر بهمالذىخلقهم
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درزقهم ولان الانعام تسحدو:

والكفارلايفعاون ذلكوقولهتعالى (ألإترالمربشكيم_مدااظل)

هوماين طلوعالفجرال طىاوعاسمس جعلهد ودالانهظل لاشمسمعهإولوشاءلجعوسا كا)أىدائمًا

ثابتا لايزول ولاتذهبه الشمس (ثمجعلناالشمس عليهدليلا) معنىدلالنهاعليهانه لومنكن الشمس

لماعرف الطلولولاالنوراا اعلرفظتامةوالاشياءتعرف بضدها (نمقبضناه) يعنىالظل (الينابا |

سيرا) أىبالشمس الئناقعليهوالمنى | نالطالاس جع لاسراو ع الشمس فاذاطلءة
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0لاشيلا مكررف و|االثلمعشننمىاسىظرنلمقمةضاكاللينالاتلقغشجللىزكأبلخرافنساخلنيذناى (رشعاتومالنلىعلىيسلاتسرهو(ولايلنوم)سبانا)أأوىسرغااحةسلتاشبدهاونيمة|
فس
بإضدادها  9قبضناه) وقطعالاجمالك (نوجقعلظالةهاورنزشومراا)نأاىننتشرون فيلاهبتغاءرزقموطلب الاشتفال|
(اوهوالذىأرسل الرباحبشرابينيدىرجته) يا«مناىر (وأنزلاءلسمانغماءطهورا) الطهور هو
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الممدود (الينا) الىحيثأردنا لمحم

اتى عليهو جاء ثملتفاضل مابين الامورفكان الثانى!أعظممن الاول
تمس
ىاك
تزأ
لا ف
اجز
س_هلاغيرعسير أوقليلاقليلا أى
فضل بّباع_دمابينالحوادث الفوقت (وجوالنى جمللكاللبرلاسا) جع
لاف
اه م
والئاث أعظممن الثانى شمهتماعدما بي

ركاللياس (والنومسبانا) راحةلابدا نكوقطءالاعماكواالسبتالقط وعالنائمسبو تلانه|تقطع عدر ركه رقليال

2
اللوتوالمسبوتاميتلانهمقطوع الحياقوهوكقولهتءالى وهوالذى بتفواوليلو بكعرداهلذنشورف مقابلته(وجعل اهارن
اذانشورانبعاثمن النوم
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مي زوناسنلاما م ١
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 1أى قدا مال هرج سحاسطروفا
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فيهااظهار”

 1ود

صفة كقولك ماءطاهرواء مكقولكلماءطهورأى بهيطتهطهوركالوضوءوالوقود ل ابتوضأبه وتوقديه الاردشةو |فى

هوافاللغةمن برجعاليه هن الوزروهوا للحأوالوزازةلانناى النبوة فقدكانيبعث ف الزمن الوا<دأ نبياءويمون بأنبوازر بعصهم
عضا(فقلنااذهباالى القموالذبنكذبواابأياتنا)الىفر.عونوقومهوتقديرهفذه بااليوموا انذراهم فك بوهما قدصيناهمتدمير)االتدمير

'الاهلا كبام ميب ارااخدتصارالقدة فد كراوطاوآرهالانهماالمقصودمن

إوقوم نوح)أى ودمي ناقومنوح (لماكذ با

القصةأعنى الزام!حةببعثةالرسلواستكقاق التدمير كذيهم

الرسل)يعنى نوحاوادر يسوشيث اوكانتسكذيه لواحدمنهمتسكذبباللجميع(أغرقناهم)

إلطرفان(ولجنهاهم )وجعلنااغراقهمادقصتهم(لاناسآية)عبرةيعتيرون بها (وأعتدنا)وهلايظاناال(مين) لقوم نوحوأصإوونعادهم

ااانهاراندظليمهمفاظهرأوهوعام لكلمنظلمشرك ويتناوطم بعمومه(عذابالها)أىالنار(وعادا) دمي ناعاد | (وكود) جزة

ادوصننام
” ٠فواسحكلفذقصبعيللىةتاووغ.يلر”صاوعوداعلى ناروبلالىأولانهاسمالابالاكبر(واداب الرس)هم قومشعي بكاناوايلعب
امب
يواشعيبافييناهم حول الرسوهى البثرغيرمطويةانهارتبهم نفسفبهمو بديارهموقيلالرسقرقبتلةوا نيهمفهلكوااموه
الاخدودوالرس الاخدود (وقرونا) وأاهل(عبكنين
اذلك)المذ كور (كثيرا) ( )8/18لابعامهاالاالنةأرسلاليهم الرسل
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ليمناىلقبط(فدسمرم ن)اهم) فقيتهااضاترأاىميتتفيكذبوبهمارجافس هم
الذين كذبوابا
) باتنا)

قدمي ؟ | اضلربثااملهثال) ببناله

(ندميرا) أى أهلكناهم اهلاكالوقومٌ نحولا كذبواالرسل)أىر .سوظمومنكذ
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 1أى أهلكناعادامود (واب الرس)قالوهب ب مننبمكانأهلبثرالرسن وزلاعليهاوكانواأئةابمواش
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اد

.

1

3

1حولالبثرمفنازطمانهارت البثورخسفبهومبديارهمور باعهومقيسكالرسبربف الاك كاواتيم أوحذرناوالثاق تبرنالانه
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رتت نون .واانظنتاهوم ارا لاع |فرغل (ولقأدترا)عن

| !|بإنطا كيةقتاوافبهاحبيباالنجاروهمالذينذ كرهم النةفىسورة اسوقيل همأ حدابالاخدود والرس “هل إعلىالقرية)سدو

الاخدود( وقرونابين ذلككثيرا) أى وأهلكناقرونا كثيرابينعادوودو صاب الرس(وكلاضر بناله

ىد

) الامثال ) األاىشباهفىاقامةاحجةعليوم فل مهاسكهمالابعدالانذار (وكلاتبرناتنبيرا)أى أهلكناهم 00100 0
وقو
اوهى قربلات
|| اهلا كاؤقوالدتعالى(ولقدأتوااعلىالقربْةَالتىأمطترمطرااسوء)يخهناىرة
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|||

ُ

8

00

6002

100

1

١:

عه

0

(أفم
1

:٠

|| ممرهمابىلالكشاأنمو(الابرجون نشورا) أىلاعخافونبعثاق قولهتعالى (واذارأوك ان يذ ونكالا

انالذاممم
ا ه|زوا) نز
بجههلقكا
صفاأب
ألت
سعستهزنا (أهذاالذى بع اثللهرسولاان كادليضلنا)

أربها  0أهلها وفيت

ل

:الى

حدهة
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مطرت

ل

الخارة لعق ان ور نشا

عم

ا
أ |أىقدقاربانيضلنا (عن) عبادة (المتنالولا نضيرناعليها)أىعلىعب دانهاوالمنىلونلصبرعليها 5 7_ 7 1
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ا
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فنلكانسيعمبدحريافالذاارمأ)ىنحرهاأًرحىسامنحطااهضة | بيا|دلنخخالرةتمدرناابلا م0شت
ال(أفارأايلطتممنآواتتسخسذازتلهيهتوراهسو)نيواذةللكغاانذا(الربجمل)منأ
ناىم
أش رك
ضي

طاصرلت القر بةمطراأومصدروذفالزوا تدأىامطارااسوء (أفلريكونوايرونها) أماشاهد وابذالبكصارهم
السوء مفعولثانأموال
|| عندسفرهمالشام فيتفكروافيؤمنوا (بلكانوالايرجون:سورا) بلكانواقوما كفرةبالبعثلاحخافون بعثافلايؤمنون أولاياماون
للى نو ا بأعساهم زداذارأوك ان تخذو نك) اننافية (الاهزو (١ اتخذههزؤافىمعنى
ا  3را كأياملةالمؤمئو نلطمعهمف الودوا

قىوا لالمضمروهذ|استصغارواستهزاءأى قائلينأهذ االذى(بعث
اى)لمح
دالذ
عهذا
ب(هأ
| أستهزأبه والاصلانْحْذ مموضمهزوأ,ومهزو أب

' ُرسولا)والم وحفذحالوالءائد الى
الذى حذو ف أىبعئه(انكادليضلناعنطتنالولا ن صي نراعليها)انخففةمنالثقيلةواللام فارقة
ا

وهودليعلىفرطمجاهدةرسولالنهصلى الثفعليهوس| ف دىعوتهم وعرض زات عليهمحتىشارفوابزيمهمأن يتركوادينهمالدين

ا

ا ١سلاملولافرطلجاجهمواستمسا كهمبعبادة]”طنهم (وسوفيعامون حينيرون الءذاب) هووعيد ودلالةعلى انهملايفوتونهوان

طالتمدةالامهال( منأهضولسكبيالال)جوابعن قوطنمك|اد ايضلنالانه نسبةلرسول اللهصلىاللعليهوسالاىلضلالةاذلايضلغيره

|| الامن هوضالف نفسه(أريتمن ااتلخطذههواه) أىمن أطاعهوافبانائى و يذرفهوعابدهواهوجاعلهالهه فيقوالللهتعالىارسولههد!
الطىدى ب ورىان الواحدمن أاهللجاهلية كان
| الذىلابرىمعبوءداالاهواهكيفتستطيع انتدعوه ا

وهومفعولثانلاتحُذ واو هذاتعظيمللشكايةوتخولقرومفدلانالاندياءاذاشكوا اليءفومهم حلبهمالعذاب ولينظروائم أقبلعليه
لكانكل نىقبلكمبتلى
ذالككل نىعد واالمجنرمين و ىكبر هباكدياو نصيرا)أىكذ ك
ا
نوك
لل(
مسلياووعدهالنصرةعليهم جعفقا
بعداوةقومهوكفاك فىهادياااللطرب قهرعموالا اتصارمنهموناصرالكعلبهموالعدويجوزأ نيكونواح ادوجعاوالباءزائدة أىوكقى

وناحدة) يعنى هل
لالإقرآ
عحاالمن
ماة)
تآنج
جلرف
ميها
ىلعل
أائز
ر هبادكياوهوتبيز (وقالالذبنكفروا) أأىقورايلشيهود( لول

أنزلعليهدفءةواحدةف وقت واحد5مأ نزباتاالل؟ث2لاثة ومالهأنزلعلىالتفار ويهقوفضولمن القولومماراةالاطائل تحتهلان
أنزالوبالداللكاينلجاةواحدةوه_ذا اعتراض
أمى الاععازوالاحتجاج بهلاختاف بنزولهجاةوا-دة أومتفرةاونزلهنابعنىمتدافع

رةواحدةمنأصفرالسورفابر زوامتيتسدهوما-بتىلاالذمناصبة وفزعواااللىحار بةوبذوا المهج ومالوا

فاسدلاء0

ل لحي كلذ لك )جواب طمأىك ذلك أن مزفرلقافى عش بن س أنوةفى ثلاثوعشسربونذلك فىاكشذلاكرة الىمدلول قولهلولائزل
علمهالة رآنجلةلانمعناءل؟نزلعليك القرآنمفرقالاقاعمأن ذلك (لنئبت به)بتفر يقه(فؤادك) حتىنعيهوتحفظهلانالمتلقنانمإبقو
قلبهعلىحفظالعشليأبعدمئوج ز عقب جزء ولوأعليهجلةواحدةلتجزعن حفظءاولننبتبدفؤادكعن الضحر بتوا:ترالوصول

واتتلابربسعوللان اب نحبح ( 2 )59/15بسكن بتواصل كتبالحبوب (ورتلناءترتيلا) معطوفعلى|لفعلالذىتعاقبه
00 1

م لاا

مههجورفعازاه النتهعالىفقال(وكذلكجعلنا) ى وكاجعلت لكأعداءمن مشركمكةوهم قومككذ لاك

م8

أن بعدآنة ووقفةبعد وقفة

رىن عليكذلكفا انلانيقابل قدلقوا
بمن
يينكوا
اشرك
جعلنالكلعندىوامن ارلميهن) ألاىلم
هدذامنقومهم فصبروافاصيرأأنتكاصبروافانى ناصرك وهادييك وهوقوله تعالى(وكئ بر بك هادياونصيرا)

أوامصنا بتقرتريالءنه
قولهتعالى (وقالالذبنكفروالولائزلعليهالقرآن جلةواحدة) أىم أنزاتالتوراةوعلاىلموامنىجيل
دبتك)
النث
ؤلك (
فلناذ
)ع
هك ف
بذل
وذلك قوله  6درتل اعلرعيبى والزهورعلى دا ود صاوات النهعليي,قأاجعليانلنه تعالى(ك
القرانترتيلااى اقراه

أى اأنزلنامفرةالنقوى به قلبكفتعي» وتحفظهفان الكت المتقدمة نزاتعلى أندياء,كتبون ويقرؤن

بأتروسيلودتنثمادتهتبيينا

وأنزلنالقرآن عنلىىأى لوياكلتابيقرأو لانمن القرآن الناسيزوالمنسورخ و+ممانهوجواب مسنأل

وس وأيسرعلىالعاملبه
انس اتعلي
فغرقناءليكونأده رسول
عق ق
والترتيلالنسين فترسل _ أعن أمورتحدث ى١أرات

وتئبت (ولاينومنكثل) ||(ورتلناءترتيلا) قالابنعباس و ببناهبياناوالترتيل التسين فىترسل وتثدتوقيل فرقناهتفر بقا بآعبدةابة

بؤالعيب منسؤالاتهم | (|دلايأ)نيوءننكىيامدهؤلاءالمشركون (عِمّلِ)أى يضربونهلك ف لىيطلاأمىك (الاجئناكبالحت)أى
الباطإة كانهكل فى
البطلان (الا جئناك

نلمثلوتبطلفسمىمابوردونمنالشبهمثلاوسمىمايد فعبهالشبدحقا (دَأخدن
عاتردبه ماجاابهم ا

تفسيرا)أى أحسن بياناوتفصيلامذ كرمأ لهؤلاءالشسركين فقالتعالى(الذين)أىهمالذين (يحشرون)

ب)اللحاقأنيناك يدبي أأكنساقونديجرون (على وجؤعهمالجهىنم أولئك شسرمكانا)أىمنزلاومصيرا(وأضلسبيلا)أىأخطاً

بن قن وص عت|).ريق9قوةنا(واقد1ناموس لكابوكات لامر ا

(وأحسن تفسيرا) وبماهو ا حسن معنى ومؤدىمن مثلهماًىمن سؤاطم
واء؛احذف منمشلهم لان فىالكلامدليلاعليه

0

00
اذه

]يبتداوع رادا نكانع رواحسن وجهافيهدليلءلى انكنر يدمن ز بد

ونا كان التفسيرهوالتتكشيفعمايد لعلي اهلكلامومضوعضع معنافقالواتفسيرهذ| الكلامكيت وكيتكاقيلمعناءكذا وكذا
نا نزلعليك القرجاناةالا.عطيناك من الاحوالماحق لكفى حكمنا انتعطاهوماهواحسن 
أولاينونكحال وصفة عيبة يقولهول

علافزمن
لنها
:سكشيفالما بعشتعليه ودلالةعلى تهيعنىتاعنزيل مغرقا*نحديهميايأننوابيعض تلك التفايرقكطانزلمئا م
اأدخ
ينل كلهجلة(الذين حشسرون علىوجو ههمالجىوم أولئكشر 8انممتدأواأولئكمبندأثانوش رخ رأولئكوأولئك معوشرخبر

الذبنأوالتقدبرهمالذبنأو' عنىالذينوأولثك مستاتف (مكانا)أىمكانةومغزلةأومسكناومنزلا (وأضل سبيلا) أىواخطاطر يقارهو :

منالاسناداجازى والممنىان حامل> علىهذ هالسؤلالاتنكمتضلونسبيلهوتحتةرونمكانهومغزلتهولوذظرتمبعينالانصاف وأنممن

المسحو بعانلى وجوههمالىجهنملعامتمان مكانكشيمرنمكانهومغغززالةسبب> أضلمنع
لسد
هو طربقتهقولهقل هل!أنبشكبشم
رن ذلاك

مشو

 0لعنهالله وغص عليه الآبةوءعن ألنىصلىاللعهليهوس( شمرالناسنومالقيامةعلى ثلائةأصناف دنم على الدواب 1

وصنض عل أرجلهم وصذهعلى وجوههم قيل يارسولالله فكبميشون على وجو هه فمقالعليه|اصلاةو السلامالذىأمشا ١كعلىأقدامم 1
ممشبعهملى وجوههم (ولفدآنبناموسىالكتاب) التوراة ك آانبناك القرآن (وجعلنامعهاًخامهرون) يدلاوعط بيان(رزبرا)

خبرهلوإكان)ذلك اليوم(يوماعلى الكافربنعسيرأ)شديدياقالعسرعلي»فهوع سيروعسرويفهم منيهسرهعلى |للمنينفن اىلحديث
©

بونبومالقيامةعل اىلمؤمنينحتىيكونعليهم خفمنصلاةمكتوبةصاوهاف الدنيا(اوليظواميلعمضعلىيديه) عاضيد بنكناية
لهفصاحة
ةلاامب
قلك
طرتبفعا
في
عن ااغيظوا1سيرةلانهمن روادفهافتد كرالرادفةو بدلمهاعلىالمردوف
١ال/ام)
هحواقمالكملك الرجن بومالقيامةقالابنعباسي ريدأن بوم القيامةلاملك يقضىغيره(وكان بوماعلى
الكافر بنعسيرا) بأدىاشودفيهدلي ل على نلايكوانلعملؤىّمنينعسيراوجاء الفحديث انهيوون
2ل ال مونر حت كوي 01
ي
بولامع

الظالمعلىي بده)أراالا

0

اتو09
 0مك

1

و_دالسامععندهق

نفسهمن الروعةمالاحده

عندلفظالمكى عنهواللام

قولهعلى(ويوميعض فىالظام 0

يادوادان وا شين رسافلاصنع طعاماود عااليهأشراف

قومدوكانيكثرجالسةالنى صلىالنةعليهوس فلقدم ذا ت بوممنسفرفصنع طعاماودءاالناس اليهودعارسول
د
ه حتى
نعامك
النهصى ادنةعليهوسل فاساقربالطعام قالرسولاننةصبى النعليهوس ملاأناباً .كلط
وأنلمالله فأكلرسولالله
سنهو
راال
دلااالهال
لأاانلهالاالتهوأنى رسو لاللهفقالعقبةأث_هد أن
0ابلنلخهايفاعةبة0د_بأت
ق 'وبكاةنصد ي0قا-لا6بى فبانخماأف<برأبى ق
عامه
لةعليه وسلمن طع
صلى النّ

عقب نانانأرانين

الع

من

الكفار (يقول ياليتى

اتخنت) فالدنيا (مع

الرسول) #دعليهالصلاة

لاست واكند لعو رتللاىنبا"كلطم
3ااىلاالأناتآاننأيشهفهدهاستحييت أ نضجمن ||والسلا(مسبيلا)لحريقا
يتوم يطعمفشهدتهفطم دنا ناإلذىآرضىعنك|
تيزقف وجبهففعل 0

فقالعليه! 'صلاةواللاملاأراك دا

اللالعاد راش ودر

سي عدت راك اندم فعدلعقنهبومندسرتسبراداما الامان (ياويلتام)وقرى”

أبىبنخلففقتلهالنبىصلىالنعةليهوس بيهديومأحدوقيللابزقعقبةىوجه النىصلىاللهعليهوسم

بايولتىبإلناءوهو الاصل

عابدزافهفىوجهه فاتراقهخفدكا نأ ثرذلك ىوجههحتى قتلوقيلكانعقبة بنألىمعيطخليل ||لان الرجل ينادى ويلته
أميةبنخاف فاسلعقبةفتقالكهأمية وجوهىجمن
هك حرام
ان
افتاكبعفتردوارند فانزلااتهفب” | و|حى هلكتهيقولاتعاق
و بومايلظعاضلويعنى عقبة نبأنىمعيطبنأميةبنعبدشمس بنعبدمنافعلىبديه نأدىماوأسها ||فهذا أوانك وانما قلبت
على مافرط فىجنباللوأو بق نفسهبالمعصية والسكرفلخطالعية|هالذىص_ددعن سبيل ربه قالعطاء ||الياء ألفا ما فى مارى

أ كليديهحت يىبلغمىفقيهثمينبتانثميأكاهماعكذ| كلسائنةتيدهأ كلهاعلىمافه_لتحسمرااوندامة |ومدارى (ليتنىلأذ فلانا
(يقول#اليتى تاخذت) أى فالدنياملع الرسولسبيلا)أى ليتتىانبعت داص اللهعليهوسل واتخذدت
معهدطر ايطةادلاىبة(إياو يدلعتا)على نفسهبالو (بلليتى أذ فلاناخليلا)قل يعنىأبىبنخلف (لقد
أضانىعن الذكر) أىعن الامان والفركن (بعداذجاءق) يعنىالذكرمع الرسولد_لىاننةعليه
وسل(وكان|لشيطان)وهوكل متتمردعات صدعن سبي اللهمنالجنوالانس (للانسانخذولا) اى

عقبةاروى انهاحُدّضيافة
فدعااامها رسولالله عليه

0اللاء والعذاتعنةوح>الإنةعاعم خفلكيللي0نومصانين احتما || الصلاتواللام 0فالىأن
لان شككدو ش :رامنمعدتزول

عملعىصية الله(اق)عن أنىمواسىلاشعرىعن االلنلىصةلعىليهوسلم قالمثلال+ليس الصا وجليس || بأكلمنطعامبهحتى
أن يحذيكوأتمابأنتاع منهواماأن تجدمنه رحاطيبا | يبناطلقشهادتين ففعل
مالامسك
امل
السوءعدامل اسك وناافلخكي را
اامبكاأن جدمنه رحاخبيثةعن أبىهربرةقالقالرسولاللهصل النهعليه | فقاللهابىبن خلفوهو
وثي
وانلادفكخيراما أنتحترق
وس المرء علىدينخليطهفلينظرا<د؟منخالل,جه أ بوداودوالترمذى وطماعن أبىسعيد الخدرى أ خايلهوجهىمن وجهك
قالقالرسولالنةصلى النهعليهوسلم لانصاحب الامؤءناولاياً طكعلامكالانق © قوهعزوجل (وال ||حرامالاان 0 7-0

0

الرسول) يعنى ويقولالرسول فىذلك اليوم (ياربانقوى اذواهذا القرآنمهجورا) أىمتروكا 2

واعرضواعنه ولريؤمنوابهولريعاموا؛سافيموقيل جعلوجنزلةالمرجوهوالسيئ”من القولفزعموا الدسصص ||؟ .ث83 -ا
0
ا0-حدو1اهذ!
اجنلقوى
ا ابلىاالن0ره1عبز و
ظ وش2عروامعنى# 0ادناصلىاللهع6ليهو- 7 .لي.ش2كوقو

َ

فان
0ران اترخونذكمننهالمضسلنينخليلاك
الق

' خليلهاسمعللماحالةفءله كنابةعنه وقيلهوكنايةعنالشيطان (لقدأضانىعن الذو( أىعن ذ كرائلةأوالفرانأوالامان (بعداذ

 ٠جاءنى)منالالله(وشكيانطان)أى خليلهسماشيطانالانه أضلكهمايضهالشيطان أوابليسلانهالذىجلهعلىمخالاةلمضلوخالفةالرسول
 ٠للانسانالمطيعله(ذولا)هو مبالغةمناخذل ناأى منعادةالشيطانترك من بواليهوهذ احكايةكلام اد أنوكلااملظالم (وقالالرسول)

أى تمدعليهالصلاةوالسلامفي الدنياإياربانقوى)قريشا (اتخذواهذ! القرآنمهجورا) متروكاأىتركوه ول بؤمنوابهمن اطجران
؟

(أئزلعليناا ملاتكة)رسلادونالبشرأأوشهوداعلى نبونهودعوى رسالته(أوثرىر بنا) جهرةفيخيرنابرسالتهواتباعه(القداستكبرو

ففبسرفهبماا)غ اأفىفىأزشامطرهوأااىلاامسهتمسمكبساررعوناعالىاقهلذووىاهلوالاكلفعرظوما اللناااندهفمبةاغوااغوابه(ةاولعاستةوكابا)ورتواجًاقوزصاىاللحعدفتوا لاومافىلرق(إدعجتووكاايربا قومس اف ملحذعوفتو
أن
بالك
(بومبروناللائكة)أىيومالموتأو نوم البعثو نوممنصوببمادلعليه (لابشرى)أى يومبرونالملا'كة ينعو البشرى وفوله

(بومئذ) م كدليومبرونأو باضماراذ كرأىاذ كريومبرونالملانكة مأخبرفقاللابشرى بالجنةيومة-ذ ولاننتصب بيرونلإن
المضافاليهلاإعمل فالمضاف ولابشسرى لانهامصدروالمصد رلايعملفماقبإهولانالمننى بلالايعمل فماقبللا(لامجرمين )ظاهرق وضع

ضميرأوعاميننا بوعهممومهوهم

الذديناجترمواالذنوبوالرادالكافرونلان مطاقالاسماء يتناولاً كل

()#/.

أنزلعليناالملائكة) فتخبرناان تدا صادق (أونرىر بن(ال)فيقخبدرناابذسلتكبروا)أى نعظموالاى

0

|انلتقساه)ملبة(يرتعتواعتوا كبيرأاى طغواوقيلصوقالتولووادالكورر0د
نامك .ل أ

ميامة
بيلنشزاملق
رى
للواتوق
(ند
أىجملاتناك  | :ط|لبهمرؤيةاستمستى بؤمنوابهقعقولهتءالى (يوميروناملائكة)أى ع
ولابش
مكفار
قرىيل
كلا-
للون
ع اي بومئذلامجرمين)وذلاكأنالملائكة يشرو نالمؤمنينيومالقيامةو يقو

|

مين وار 7

|الابشارةطمالجنة كابشرالمؤمن (ويقولون ججراحجورا)فالابنعباس:قول اللانكةحواماحرمأن

والبكبير والفتح م
ب ا

حراما حرماعليكمأننكون لكرالبشرىوقيل هاذا
لآو
كلفا رلللائكة وذلكان العربكانت اذانزلتبهم
شدة رأ
وواما بكرهونقالواحترحجاورافهم ”,اولذوانعذاليكنوالملاسكة وقوله
مءزنوجال (اوقلدى

ا

|| 3يدخل الجنةالامن قلااللهالاانه حمدرسولاللهوقي ل اذاخرج الكفارمن قبورهم نقوالهماللائكة

مين م
لمنصوببةإفعال متروك

ملاعاملهولاريمعمناوع)هلميلعنى من أعمالالبرالتىماوهاف حالالكفر (فملناهعباء منثورا) أىباطلالاثوا به

اظهارهاوحجورا:لتاً كيد كالغباراذاوقعتالشمس

ئةعز ,وجلومنهالحديث الصحبمكلتملليسعليهأم نمافهوردواطباءهومابرى ف الكوة

فبهافلايمس بالابدى ولابرى ف الظلوالمنثورا مفرققالابنعماسهوماتسفيه

مني كياوناوا موت ||الرباح ونذريهمن الترابوحطام الشجروقيلهوماسطع م حنوافرالدواب عندالسيرمنالغبراققعوله

ناليم  4تعالى (أصعاب الجنةيومئذ) 'األقىييوامة(خيرمستقرا)أى منهؤلاءالمشركين المستكيرين (وحن

من حم للجعلنادهباءمنثودا)|| مترلا) أى موضعالقائلةوذلكنأهل
االجنةلامر بهيمومالقيامةالاقدرمن أولالنهارالى وقتالقائة

هوصفةولاقدوم هناولكن حتىيسكنوامسا كنهمف النةقالابنمسعودلاينتصف النهاريومالقيامةحتى يقيلأهل الجنةف الجنة

5

لنىجماوهاىكفرهم .ن

 2لقرحم واغانةملهوف

0

1

ناف85

0

السدا م

-

وأهلالنارفىالناروالقاولةالاستراحة نصفالنهاروانم يكنمعذلكنواملئاةننعالى قالواحسنمقيلا

والجنةلانوم ذيهاقال! بنعراس الماب فىذلك اليوماف أى
لولقهوييراوىمانة ييوقمصمرعلى |ا ؤمنن حتى

'.
وب1الشمس :و قولهتعاى (ويالوسمتمشاقءقباالغمام) أىعن الغمامرهو
ياك 5لوعنكصاربيان 5لىغر

اقا
سلنشق
بلا)
عنزي
نكةت
بلملا
ازلا
تسامأبيضث-ل |اضبابةولمايك-انلمالربناىئيل ف تبههم(ون
-

0

ًَ

٠.

صلل

.

1

9

.

رض منالانسوالحن ثمتشىالسماءالثانية فينزلأهلها
لنافى
ارم
السماءاإدنيافنيزل أهلهاوهم؟ كث
1 30

ا

د 1

وهاو زجيل زعء ) ع|لىألالباءاليا تزاللسكرمبدونع لسرا ا
واريترك ها أثراواطباءمابخرج منالكوةمع ضوءالشمس شيهاباغباروالمنثورالمفرق وهواستعارةعن جعله حيث

00
هو

لإيقبل الاجتماعولايقعبهالاتتفاعثم بينفضلأهلالجنةعلىأهلالنارفقال(أصحا ب نةن موئذ خسيرمستقرا)مييزوالستقراللكان
الذىيكونون فيهى 1كثراوفاتهم تجالسونو يتحادثون( وأحسن مقيلا) مكانايوأو ن اليهللاسترواح الىأزواجهم ولانومفىالجنة
وللكنه سمى مكان استراحنهمالىاحور مقيلاءلى طر إاقلىتشديه وروى|نهيفرغمن الحساب فىندف ذلكاليومفيقيلهل الجنةفىالجنة
وفظ الاحس.ن تمكبهم(ي)واذ كر يوم(تشققالسماء)وا الاصلنتثى.فد ف التاء كوبفوأعمر ووغ-يرهم
وأهلالنارف النار ل
هالاذىلتسقماء كانقولشةقت السنام
بنه
أدعمها فالشين (بالغمام) 1ا كانانشقاق السماءبسببطاوع الغماممنهاجعل الغمامكا
صذد رمن غبرلفظ الفعلوالمععنى ناالسماءتنفتح بغمام
مه
|على
بالشفرة فواننشزقبلهاا(لملانكة تنزيلا)وتانلزلملاكةمكىو نز «لا

اق )نعتهومعناه الثابت .
| يض خرجمنهاوقالغمام الملائكة.غزلون وفىيدهمصعاتفأع ال العباد( املك)مبتدا(بوم,اذ)ظرفه
1
لان كىملكبزوليومد فلايبقالاملكه (للرجن)

ذناب (إحتىنسواالذ كر ) أىذ كرانةوالابمانبه والقرآن
لمةع م
((ولكن متعتهموآ باءهم)بالاموالوالاولادوطولالعمروالاسلا

والشمرائع(وكانوا)عند اللهق(ومانورا)أىهلكىج بعإثركعائذوعوذ تقاالكفارباطلريخطقاب ع ودلاعنالغيبة(فة-بكوذم)

عةة وخاصةاذاانضم البهاالالتفات واحلذقفول ونظيرهاأه_لالكتاب قدجاء كمرسولنا
ئسن
وهذهالمفاجأةبإلاحتتجاج والا
رلزاام ح
بين لكعلىفترةم انلرسل القىولبهفشديجراءو5نذ

يروقولالقائل قالواخرامساانبأقرصاىدبنا » ثمالقفول فقدجئناتراسانا

(بماتقولون) بقوالكفبهمانهماطةوالباءععلى هذاكقولهبل كذ بوابالمق والجاروانجرور بدلمن ارلضكمأينهقي ل فقدكذنوابما
ذأنمن دونك منأولياءوالياء علىه نذاكقولك
خلنا
ننبن
تني
تقولون وعن قنبل,اإلياءومعناهفقد كذبوكبقوطمسبحانك ماكا
يصرفواعن؟ العذابأوينصروء وبالتاء
كم
كتبتبلقم(فايةطيعون صرفادلانصمرا |)أى فايستطيعالتكأن
(ولكن متعتهموآبااءعهم) أى بطو العمرروالصحة والنعمةفالدنيا (حتى نسوا الذ كر ) معناه

تركوا المواعظ والا_انبالقرآنوقيلتركواذ كرك وغفلواعنه (وكانواقومابورا)معناه هلكىأى
غعلمببمالشقاءوالخذلان ( :فقدكذ بوم) هذاخطابمعالمشركينأى كذبم المعبودون(يما
نقولون) أىانهم آطة (فايستطيعو ن) أىالامة (صررا) أصىرف

العذابعن أنفسهم

(ولانصرا) أى ولانصرانفسهموقي:نلصلراون؟ أبهاالعابدون بدفعالعذابعنكم (ومنيظرمتكم)
(وماأرساناقبلك) أىبات#د (منالمرسلينالاانهم
أىيشرك (نذقهعذابا كبيرا)هقوالهعزوجل
اعيرا مشركون رسولاللهه_لى الله عليه وسمم
بق)ا قسال
عوا
لي كلونالطعام و ءسشونبفانلاس
وقالوا ماطذاالرسول,أ اكللطعام وعشى ف الاسواق نز النهتءالىهذهالآبةوالهمععنىاادنهةذمستمرة
من اتلعلاهلى علىرسلهفلاوطجهذ|الطعن وماناالارسولوما ب؟دنتعامن الرسلوهم كانوابشرامثى

حفص أى كاتستطيعءون

أتم

كقار  صرف

العذاب عن ولانصر
ابفين
كاط
لكمم خ
أانفس
عاللىعموم بقوله (ومن

باللرظمرتومض)ع أاىليششئسرغئليارن

موضعهومن جاعللوق
شر بك خالقه فقدظل
بو بده قوله تعالى ان

أ كلونالاطعالم يادو
سنوفاق (وجعلنا بعضكملبعضفتنة) أىبليةقال ابنعباسأى جعلنا اشرك اظزعظيم (نذقه
إعضكم بلاءبعضلتصبرواءلى مانسمعون ءنهموترون منخلافهم وتتبعوا أتتماطدىقيلنزلتفىابتلاء

لشانسر يف اذاأراادأنيسمرأىالو ضيعقدأسلم قله فأنفوقال سل بعده
الك
الشر يف بالوضيعوذ
فيكونهالسابقةو الفضلعلىفيقم على 0دو يمتنع من الاسلام فذلك افتئانبعضهم ببعض مفيل

عذابا كبيرا) فسرب!الود

افلنار وهونبلايقلشمرك
دو نالفاسق الاعلىقول

ىاجلهولليدنعقبة والع صا بنو ائللسهمى والنضر بناحرث وذلك انهمرأوا أبإذرواإن
نزلت ف أون
ونذ
ةب
رعاص
بباو
هصهي
فلاو
مسعود وعمار ببانسرو بلأ
ومنقبأرهسيماشقمكداوناوقابيلقوهل,ونفاقناظلروواان_.الىفهؤنلكاءوانلذمبثنل أرسلناقباكمن المرسلين
فاءالمسامين بالمستهزئين
لنءزفلتقر
هؤلاءوقيابتلا
الاانهمليأكلون الطعام
مليناوأراذلنافقالاللهتعالى طؤلاءالمؤمنين(أتصبرون) أىعلى هذه
تبعوا تمداصل النةعليهوسل من وا

المعتزلةوالخوارج (وما

ال لقمن الفقروالشدةوالاذى وقيلانالغنىفتنةالفقيريقولمالىلأ كن مثله والصحيح فدّنةالمر يض

ويمشون فى الاسواق)
كسرت انلاجل اللامف

والشسر يففتنةالوضيع(ركانر بكبصيرا)أى منصبرولن جتزع(ق)عن أنىهرببةرهبلاغلنى صلى المدروا+لةبعد الاصفة
الشفعليه وسلمقااذلانظ رحد الىهن لفعلضيهبإلمال و الجسم فلينظرالىمن هودونهف المالو الجسم لفظ

البخارى و /انظ رواىمن هووألسافلن منذظكمرواا لمن هوفوة كمفهونجلادترزأدروانعمة الله

علي ف قولنهعالى(وفالالذينلاريجونلقاءنا) أىلاخافون البعثوالرجاءءهنى اللحوفلغةتهامة(لولا
لا

( -خازن)

للوصوف #ذوف والمعنى
وما أرسلنا قبلاك أحدا

من اللرسلين ايللاين

ثالت )

فاتلاسسولايقةللنى عليهالصلاة والسلام (وجعلنابعكم
 .أقىويمالمنهاوأحادحتجاجعلى منقماطلذ!الرسول ايلكطلعاموشى و
لبعض فتنة ))بأحىنةوا بتلاءوهذ |نصبيرارسول اللهصلىالتهعليهوسلعمساعيروهبهمن الفقرومشيهفى الاسواق يعنىاجنعه_ل الاغنياء
الفتنة وروا لأامتصبرو ن فبزدادغ-.ك وحك أن بعضالصالمين
ذعهلى
فتنة للفقراءفيغنى منيشاءو يفقرمن ايشاء(أتصبروهن)

تعبربمنشضهنكنفرج ضحرافرأى خصيافموا كبومى! كبنفطر ببالهشو فاذاعن ريأقهذهالآبةفقال,لى فدبرار بناأى وجعلنك
فئنةطم لانك لوكنتغنياصاجب كنوزوجنان

لكانتطاعتهمللكللنديا أوممزوجةبالدنيفاانمبعثناك فقيرالتكونطاعةمن يطيعك

خالصةلنا (دكانر بك بصبرا( عالمايإلصواب فم داسّلى بهأوعن يصيرو مز ع(وقالالذينلابرجون)لايأمانو(لقاءنا) بالخبرلانهمكفرة

ل منونبالبعث أولاخافونبنعاقاامالان الراجىقاقذما برجوه 'كثافلأولان الرجل.اغءةفتىهامة الخو(فإولا) هلا
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(مقرنين) أىوهممع ذلكالضيقمسالونمقنرونفىاللاسلقر نت بديهمالأىعنافهمف اىلاغلالو يقرنمعكلكاؤربث
فى سلإةوف أرجلهمالاصفاد(دعواهنالك) حينئذ(ثبورا)هلا كاأى قالواواثبوراهأًى تعالاثبورفهذا حينك فيقال طم(لاندعوا

اليومثبوراواحدا وادعوثبورا كايرا) أىانكوقعتم فهالبسبورعفيهواحدا انماهوثبوركثير (فل ذلكخير )أى الذمكورمن
صفةالثار خير (امجنةالخلدالتى وعد المتقون) أى وعد هافالرا -جعال اىلموصول مذوف وانماقالأذلك خبرولاخيرف النارثو بييخح
الكتأندكاتنحدققأهوكانذلكمكتوبافالاوح قبل
اوعد
يعاوائهاقلكات لامن
لزاء) نو لومصيرا)م ج
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للسكفار كانت

انخلقهم (هم فمامايشاؤن)أىمابشاؤنه (خالدين)حالمنالمبرف يشانق والضميرق( كان)لمايشاؤن(علىر وبعكدا)
تهم
عائك
دلمل
أىموعودا(مسؤلا) مطا بوأأوحقيقي اني سألأوقد سألهاللؤمنون وا
وةافى
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أ ننافىالدنياحس نةوف الآخرةحسئة
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ر بناواأدخلهم
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(وما يعبدونمن دون

ملرقعر نين)أى مصفدبنقدقرنت أبديهمالأىعناقهمفىالاغلال ويلمق رنين
(فا
علبومكايضيق الزج
من
لا
ويث
أالحد
نوف
فلسلاسل (إدعواهنالك ثبورا)قال!,نعباس و بلاوقيلهلا كا
معالشياطين ا

وهو| 00
الله) بر بدالمعبود بنمن!|تكسىحلةمنالنارا,لبسفيد-عهاعلى حاجبيهو يسخبهامن خلقةودر فسنخلغةاو
الملائكةوالمسيح وعزير
وعن الكلى

يعى

الاصنامينظقها اللهوقيل
عاموما شاول

العقلاء

وغيرهم لانهمأر بدبه

وظم شادونياثبوراهم حتىيقفواعلى النارفينادىباثبورا هوهم ينادون باثبوراه مفيقالطهم لع
اليومثبوراوا<داوادعواثبورا كثيرا) هكذاذ ؟رهالبغوى بغبرسند وقيلمغناههلا كأ

كثرمن

ةادغواأذعيهكثيرةؤاقوااة حل (قل أذلك خير) أى الذىذ كرتمن صفة
حد ف
أنندغواص غوا
ميه
قالتعالى(لطف
ءمصيرا)أى نواباومىجعالطم
مزاو
نكانتط ج
لنىوعد انقو
منة الخلاد
(أ ج
النارواأهلها

نىة
للجالاف
احى_
مايشاؤن) أىان جيعالمرادات لات

م ى الانسان شيأوهو
شتتقد
ينقل
لافىغيرها فا

الوص فكأنهقل ومعبود مهم لاحصل فىالجنة كان شتهى الولد ونحوهواس هوف النةقلت ان اللهبزيلذلك الخاطرعءن أهلالجنة

(ف:ب.قولو)ن.م ي ٠و0.0ن ||بلطككلل ووااحدمحرءدسنأهلالحأنهةلاملشجتنةغملشعتفا:هاوهوففييهه مرمءالاناذذاتاالاشالغالذةوع.سالااللثافنافتااتىاغينر0ها0( 0اخال0دان).. 01

أىق |

شاى(أأ ت أمضللتمعبادى

نعياملجنةومنقسامالنعيمأنيكون دا ااذلوانقطم لكانمشو بابضربمن الموأنشدف المعنى

ور » تيقنعنه صاحبهاتتقالا
ردى
سغعن
ىدال
أش

هضؤللاءوأاماهلمسبيل)
والقياس ضلواعن لحيل
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)كان علىر بكوعدامسؤلا) أى مطاوبإوذلك|انالمؤمنين سألواربهمفىالندياحين قالواربنا]نناة ْ

الاانهم تركوا الجاركج الدنيا<سنة وف الآخرةحسنةوقالواربناوا نناماوعد شاعل رساكبقولكا ناعطاءاطة المونينجنة وعدا
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ذا ااطر ||وطعادعهتمهمعاليىاهفى'لدنياومسئلتهمايادذلك الوعدوقيل الطلبةمنالملانكةالمؤمنان وذلك قوهم

الىالما 2

لط برو

:0

أوقعتموهم فى الضلال

تعالى(دبوم نحشره مومايعبدونمن دونالله)يعنىمن
عوله
ر بناوأدخلهم جناتعدنالتىوعدنهمق ق

ثعيسىوالعبزروقيليعنىالاصسنام طبهم (فبقول مممألامعبادىا
املانكةوالانس والجنم ل
0

دمنأنيكونسف0

ال
خحق
د ال
اب
بطر
عن
الشبهأمهمضلوا

رلكن /
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ضلوا السبيلو زبدأنتومهلا نالسؤال لبسعن الفءل ووجوده لانهاولاوجودهلمانوجههذ! العتابوا؛أهوعن متوليه فلاء

|بوابهحتى بكت عبدنهم
اؤالعنهان بجيبواأجا
ذ كرهم وايلائهحرفالاستفهام ليعلٍأانمسهؤلعنه وفائكةس اهممععىامبهاتلعس
 6-0 2مسرماداه

ا
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موك اع
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مهدعنالادادوأنيكونةنوماكأوغيرهم

بدواحد تعد0ى البنفس برا ص انرا

ف
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مسرم
من المتعدىلواحد وهو نأ
اتحذوا آطةمن الارضوقالواخخذالنهابراهيم خليلافالقراةمن الاولى

1

مر

00

لتأكيدمعنى النىوالقراءةالثانيةمن! تعدىالىالمفعولين فالمفءول الاومابزا رلهالفعلوالثانىمن أولياءومن اتبعبضأى لاتنخذ

فلم
و
نىقبل
لثان
وول!ل
امفع
لفىال
ازاد
ضبأعوليالان منلات

اذ ت من أحدولياولانقول ما|تؤذتأ حدامن ولى

رسول الله ابالهيأالكطعلامكاناً كل
نىهان
حنهاا)أ
(لولاًنزلاليهملكفيكونمعهنذيرا أويلتقاليمكفزونسكونلهجنة بأصكلم
نتعزيشلثوما عنذلك الاقتراح الىأن
لو ال
وأن ملكامستغنياعن اكلا
,كبحب
نن
نكانهكا
وش
نمعا
عال
يطلب
دق ل
رلادسوا
تف ا
نردد
و يت
كن ميفودايكنزيلتاليهمن السماءيستظهر بهولا>ةاج
ييكون انسابامه_>ملاك حتىيتساندافى الانذاروالتخو يغثمنزلوا الىأن ب و

ة وحسن عاطلفمضارع
زلى
جة ع
وراء
اتلحىصيل المعاشثم نزلواالىأنيكوينرأجلكاللههوتماننهكامياسيرأو !:كلنحن كق

ءة المشهورةلانهجوا باولا
اعلى
لبفقيكرون
اتتص
ووهتويسلكقونعلى أنزلوهوماض لدخول!اضار ع وهوفيسكون نينهماوا

عع
انى
لهلا
احكسمهتحفكهام وأرادبااظالين فىقوله (وقالالظالون)اياهم /( 2ا”"“م)

باعيانهمغيرانهوضعالظاهر

ناك
ا بل
لسح
نحنواذا كا نكف لكفن أبنلهالفضل علينا ولاجوزانعتازعنابالنبوةوكانوايةواونلها

موضع المضمرت_جيلا

علبي بإظل!فباقالواوهم

بشمرمث ناوالكلاياكل ولاءالكلاناملك لابنسوقنوت:أقسوق وتبتذل وماقالوهفاسدلان؟ اكلطهعام
كعارقر (ياشنتتبعون

لتكونهادميا ولمبدع انهملك ومشيهف الاسواق ل:واضعهوكان ذلك د_فتهف

التوراةومكن سخاما

افلىاسواق ولسيشئٌ من ذلك يانلانفبوةولانه ميدعانملاعمن الماوك (لولاا نزلاليهملك) أىيصد قه

الا رجلا مسحورا)
ساح رؤن أوذاس_حر

و يشهدله( فيكونمعهنذيرا)أىداعيا(أو يلقاليهكئز )أى ينزلعلي,هكنزمدنالسماءينفقهفلاحتاج الى

وهو الرثةع:فوا انه

اش أ(ونسكونبهسجنتة)اأنى(.بأ مكنهلا) أىهوفلاًقلمن ذلكانم يكنله
عاب
لفمفط
اتسر
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مافاي
التىل
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)كيف ضيربوالكالامثال) أىا
وةر” محتاج(فضاوا)أىعن الحق(فلا الامثال) الاشياءأى قالوا
يستطيعون سبيلا) الىاطدى ومخرجاعن ااضلالةوقولهتعالى (تبارك الذىان شاءجعل لك خبرامن

فيك تلك الاقوال

ذلك)أى مناقلاذلىواوأفضل من السدانالذىذ كروا وقال!ءنعباسيهمنىبرامن امثلىف الاسواق

صلفكات
ل ت
االك
واخترءو

وااللعقماعساشثم بينذلكالميرفقال (جنات >رى منكت اهالانهارو قعصلوللركا)أى بيونامشيدة

والا<_والمن المفكرى

علعلرىضر فى عل لىبطحاءمكة ذهباقلتلايارب ولكن
ع نأفىامامةأن! النىدلىاللهعليهوسفا
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ذ
أشبعبوماوجوع بوماأوقالثلاثا أون>وه
(فضاوا) عن (افقلا
وشكرتك
عن عائشةقالتقالرسولالنهسلى النهعليهوس لوشئت لسارت مى جبالمكة ذهياجاءفى ملك إس-تطيعون سبيلا) فلا
ننبمتا
لماون سئّت ندياعبد! وا
و_لا
قئك ا
ييقر
حاتنزنهلنساوىالكعبة فقالياتدانر بك
دون طريقا اليه
ملكافنظرت الىجبرفيادشالرالى ان ضع نفسك فقات ند اعد اقالتفكان رسولاللةصلالعللهيه وسل (تبارك الذى ان شاء

بشدذ كرهذين اخديثين
اجللس5ع ل
بعدذلكلايمكتكلمًا يقولأناعبد؟ كلكأ اكللعبد وأ
البغوىبسنده ف قولهتعالى ب(بولاكبذالساعة)أى القياءة (وأعتدنالمنكنببالساعة سعيراأ)ىنارا

مسعرة (اذارأتهممن مبكاعنيد) قليمن مسيرة عاموقيلمن مس_برةما

عامفانقلتكيف:تصور

ركامن ذلك
يل
جخهل
جنات -#رى من حتها

ا)
رلك
وجعل
صو ب
قمهار
الا
أتكىائثر خ_بر الذى ان

الروٌ بةَمنالذاروهوقولهاذارأعوم قلتبح زوأنالل“هاطقا-ياةوعقلاورؤ بةوقيلمعناه رأتهمزبإنيتها
]| (سمعواطاتغيظا) أىغليانا كالغضباناذاغلى ددرهمن الغضب (وزفيرا) صأوتافانقلتكيف
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الآخرةمن الجناتوالقدور
وجذات بدل من خيرا
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اصوت غليانه! وثا-بهلذلك
تابنغصاوليتكرظبمم والازالفراأموااذارنأناهلمروزبحانمتتعهاالتسغعيظةووالذوازوفصرفوتااغلضمبناة اعبأللىكفار (واذا ألةوامنها) منالنار
ُ (مكاناضيقا) ضيقامى ف
نعرضهاااسم ات والارض وع نان

عباس رضى اللعهنهانيهضيقعليهمكايضيق الزجف الرخ

لاءلىعبده) #دعليهالصلاةواللام (ليكون) العبدأوالفر:قان (للعالمين) للحن والانس وجمومالر,السو
وااسلام إنذبرا) منذراأى مخوفاأوانذارا كالنكير بعنى الانكار ومنهقولهتعالى فسكيفكانعذ ابىونذر (الذى) رافنععهلىخبر
ميدأ مذوف أوعلى الابدالمن الذىنزلوجوزالفصل بينالبدلوالمبدلمنه بقولهايكونلان المبدلمنهصلتهنزل وايكون تعليلله
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اانلالامبد
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ا آن لانالفاعل جميعصفانهلا
اولراق
اجوس والثنو بةمن النوروالظامةو بزدان واهرمن ولاشبهة فيه منبقولانالنهمئ و يق

يكون مفءولالهعلى افنظ ثمئاختّص اصح ان يلقبقربنةوخا وهذاأوضح دل لناعلى المعنزلةف خىاقأفعال العباد ([فقدره
|طة وابهلفادلندينااأو
تقد بر )فهيأم ابص فلبيلهخاكارلل]انه خانىالاذسانعلىاهلذ|شكل الذىترفاقهدرهللتكاليف والاملصمانو
قدره لليقاءالى أمدمعلوم
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(واتخذوا) الضميرللكافر بنلاندراجهمنحتالعااينأولدلالةنذيراعلييملانهم
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(وخلقكل ثمئ) ممانطلقعليهصفةالخلوق (فقدرهتقديرا) أىسواهوهيأهلايص ل لهلاخللفيهولا
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الللكفكرةف
ظلماوزورا) هذااخبارمن اللهرد
فيراجعرالوضمجيرااء

لحازءوران بهتوه
بهج«يعافص
عفصراحت
لز ب
الفعلاى بظلوزوروظامهم ان جعاواالعر بىيتلةنمن التجمىالردىكلاماعر بيااأع
ممتاقدسمطين
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لىس.عماللوسرافتالارض) أيىعم اكللسمروخافتوالارضيعنى ان القرآن]1
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بالوقميامة(ماعملوا)
بابانس رضىاللهءنهق رأأسورة
أاطمو باز مهمحقجزانهم (والله بكلثئ علمف)لاخ عليهخافيةوروى عأن
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عكية
بقانم
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وورةا
النور علىالمنبرفالموسموفسرهاعلى وجه واسمعتالرومب لهاسامتوائئأعللإس

( 4بسمالله

الرجن الرحبم) (نبارك )اتفلاعبلمرنكةوه ىكثرةالخيروز ياددهومعنى تباركاللةئزابدخيرهو_كائروتزابدع نكلثئ وتعالىعنهفى
صفانه وأفعالهوه ىكلمةتعظممل تمستعمل الاللهوحدهو المستعملمئهالماضى سب (الذى نزلالفقران) هومصدرفرق بينااشيثين اذا

فزال
فصل"يدهموسمىبالقر"ن لفصلهبينامقوالباطل واملالوا حرامأولانهليغزلجلةولسكن مفرقامفصولابين بعضهو باعلضائ
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7

1

0
الها
ؤك
ي؟|
نبد من
فا ل
لليل
ى
فربماقطمنتظرانهاره الا
ارجلوحداه 0

0

كاون

مذنهالبيوت 
الامعضيغهمأ وتحرجواعن الاجنماععل اىلطعام لاختلاف الناس فالا كلوز يادةبعضهمعلى عض (إداد ري ه
 6كلوا (فسامواءلىاأنفسكم) أى فابدؤابالامعلى أهاهاالذين هممنوديناوقرابةأو يونافارغةأومسجدافقواواالسلام عليناوعلى
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عمادانله المالحين (تحية)نصببساموا

مشروعة من لدنه أولان
التسليم والتحية طلب
سلامةوحياة للمسل عليه
وامحيامن عندالله(مباركة
طيبة) وصقها البركة

والطيبلانهادعوةمؤءن
لمؤمن رجى مها م الله

زيادةالخبروطيب الرزق

( كذلكيبين الله لكم

الآيات لعلكم مقلون)

تلعكقلواوتفهموا( اا

المؤمنونالذين آمنواياته

ورسوله واذا كانوامعة على
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واالتد بير
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له+الهناس
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(منعندالله) أئناتةناسة”

فسألهعن حالهفتقالتحرنج]تآكل منطعامك بغيراذنكفانزلاالنةنعالىهذه الآبةوامنى انهليسعليم |
هداوان > /ضيروامن غيرانتنزود واوتحماوا (لسعليم
ماءواذا
تؤل
لل ه
خاز
جناحأنتاكلوامن من

جناحأنتأ كلواجيء أو شتانا) نزاتف

بنىليثبن عمروهمحىم كننانة كان الرجلمنهم لايأأ كل|

علهفر يباقعدالجرل والطعامبين يدبه من«الضناالىالرواحورم:اكات
وحده حضتيىفجادباً م ك
حدا حدا | كلوفالا غبص |
مسى
لاأ
معهالابل الحفل فلا يشرب من ألبائهاحتى بأتىمنيشار بدوفاذ
كا نالغنى بد خل علىالفقيرمن ذوى قرابتهوصد افتهفي دعوهالى طعامه فيقولواللهافىلاجنحأى

أنخرجان كلمععك وأناغنى وأأنتفقيرفنزات هذهالا بةوقيل زاتفقوم م انلانصاركانوالايكلون
اذانزل بم ضيف الامعضيفهم فرخص طمانيأ كلوا كيف شاؤاجيعا مأجىتمغان أوأشتاناأى |

جبت
ا)بسم بعضكعلىبعضهذاىد خولالرل
ىكم
أفس
أ
متفرقان (فاذادخكمبيونافسامواعلى ن
ىدهقا قلتادةاذادخات يبتكفسلمعلىأهلك فهمأحق من سامتعلي هواذا
نفسهيسلعلىأهلهومن ف ب

دلت اليس فيه حدفقمل!!_لام علمناوعلىعرادالنهالصالحين السلامعلىأهل

الببتورجةاللهوبركاته |

حدننا االمنلائكةترد عليه وقال! بنعباساذالميكنفىالببتيأ حد فليقل السلامعلينامن ربناالسلامعلينا |
وعلى عباداللهالصاهين السلامعلىأهل البيتورججة النهوبركانهوعن لإنعباس ف قولهتعالىفاذا دخلتم|

ادوخلعتاللىجعدبفقالادلسالاللّهالصالحين (نحيةمنعند
عكلفياالنذا
بيوتافساموا على أمنف

قيل ذ كرالبركة والطيبههنالمافيه من الثواب والاجر
ونة
ة <س
لباس
ين ع
جاب
اللةمباركة طيبة) قال
نهاكم الآياتاملكم تعقلون)أىعن النهأعس دونهيهوآدابه ةْقولهعز,يوجل(اما
افلىحرب وكل اجماع فى ( ١كذلك ينينان
النه حتى الجعة والعيدين
باللهورسولهواذا
معه)ا
ون
.
ه
المؤمن

الذينآمنوا

كانوا

ومعرسولالتمدل اشعلي وتم (علىأم جامع)

(إيذهبواحتىيستأذنوه)

أى بجمعهم من حربا وصلاة حضرت أوجعة أوعيد أوجاعة أوتشاورفى أمىنزل (لمذهبوا) اى

أى و بأذن همولأأراد

إرتفرقوعنه ولم,نصرفوااعمااجتمعواله (حنىيستأذنوه) قاافلاسرون كان رسولاللهصل الله

الله عزوجل اني»رم
 ١لجناية فى ذهاب

الذاهب عنمجلسرسول
النةصلى اللهعليهوسل بغير

اذنهاذ | كا نوامعهعلى أمس
جامعجعلترك ذهاءهم حتق

ستاذنوه ثالث الامان

لن يخرجمنا .
عليهوسل اذاصعدالمنبريومالهعةوأراد الرج أ
لجد حاجةأوعدر خرجحيقوم |
ناء.نهمقالمحاهد
بحيال رسولالنهصلى التفعليهوسلبحيث يراه فيعرف انها *-اقالليستأذن فيأذن لم ش

وأذنالامام بومالجعةان يشيربيدهقال أهلالعومكذلككل أمىاجقععليهالسامونمع لام لااافونه
ولابرجعون عنهالابالاذنواذا استأذنالاما مانشاءاذن هوا نشاءليأذن وهذا اذام
يكن |0

سب يمدعه املنمقا م فاحند ثْسببهنعهمن المقابمأنبكونوافى المسجدفتحيض امسأةمنومأو حجنع
ولاو سس

الله والابمان برسوله
وجعلهما كالتشبيب ١ 4
والسساط

تضاح الالاستسام (انالذينيست أذنونك ولناكلذي بن ؤمنونباللنهَ |

ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم) أى أم هم (فأذن انشثتمنهم) أاىلفاىنصراف

|

والمعنىان شت فأذن وانشئت فلاتأذن (واستغفرهمالله) أىانرأيتطمعذراق المت
5

'

الؤّمنين مبتدأعخبراعنه بوصولأحاط تصلتهبذ كرالا.انينمعقبه ايز,بده ئوكبد |وتشد يداحيث عادهعلى أساوب 1ا"رولٌ

(انالذبن يستأذءونك أوائلكذبن بؤمنونبالنهورسوله) وضمنهشيأ آتخروهواانلهجاعسلتئذناكالمصداق لصحة الانهانين وعرض1
ل :د5
)ي رفع أنهعليه
تحالالمنافقين وتسالهمالوذ(فاذااستأذنوك) ف الانصراف (لبعض شأنهم)أمرهم(فائنذان شثت منهمف

واللام [(واستهفرطرالله

(ُيد) (حماتلبرجات بز أينىةغ)يرمظهراثز ينةير يةدكلزاينلةاشلمعحرفيوالنحروالساق ونحوذلكأىلاإيقصدنبوضمهاالتبرج
واسكن التخفيف وحقيقةالتبرج نكل اظهارما جباخفاؤه(وأن يستءففن )أىيطلإنالعفةعن وضع الثياب يستترن وهومبتد؟

خيره (خيرطن والنهسميع) لمايعلن (عاج) ا يقصد ن(
ليس علىالاعمى حرج ولاعلل الاعرج حرج ولاعلى الميض حر ج)فالسعيد

ابلنمسيبكان المسامون اذاخرجوا ىااللغزومعالنى

صب اللهعليدوسم “”|0( 2م)

وضعوامفاتيح بووتهم عندالاعمى

والمر وياضلاعرج

وعند

الثيابوالفناع الذىفوقالارفاما+ :ارفلاجوزوضعه (إغبرمتيرجات بزبنة)أىمن غبرأن يردن بوضع
الجلباب والرداءاظهارز يننهن والتبرج هوأنتظهرالمرأةمن >اسنها ماجبعابها أنتستره (وأن
ربادباء (خيرطنواللهسميععليم) © قولهعزوجل (ليسعلى كبلاوا من بيونهم وكانوا
اناللل
القي
يستعففن )أوىفلليا
نح رحو إن من ذلك
الاحجمىحرج) اهخدذافهالاعاملاءآفىبةفة .لابن عباسك أانزلاللهياأيهاالذينآمنوالانا كاواأأموالكم
أقاربهم د ياذنونهمان

لال
لمافمضو
اطعا
ينك بالباطلتحراجلمسامونعن موًا كلة| رضى والزمنىوالعمى والعرج وقالوا ال

وبقوالون نحشى أن

عبرج لايتمكن
اطي
اامل ال
ولطع
نوهقادناالئةعزوجلعنأ كلالاموالبالباطل والاجمى لاببصرموضعا

لانكونأ نفسهم يذلاك

من الماوس ولا ةطيع المزاحجمةعلى الطعام والاريضيضمف عن التناول فلاستوق ٠ن الطعام حقه

فانزلانلههذ هالآبةفهى هذا التأو يكن علىععنىفاىألىلايسعفمى والممنى لعيلسيكف مو كالة
الاجمى والمريضوالاعرج حرج وقيل كأنالعميان والعرجان والمرضى نزهونعن مؤًاكلهالاصماء

ول
ألكثرمن ذيلكقو
لانالناس يقذرونهم وكرهون مَوا كلئهموكان الاعمىيقولر :ا ك

ذنهالآبةوقي_ل نزاتترخيصاطؤلاءف الاكلمن
تنه:ي
اكا
الأعرج والاعمىر بفاأنجلزس م

طيبةفنزات الآبقرخصة
طم 9لاعلى أنفسكم)أى

حرج (أن نا كلوا من

بيونم) أىبويلوتاأدم
لانولد الرجل بعضه

 - 0نضه ولدا
عبام فاذالميكن
ططا
واذقلك انهو لاء كانو بدد_اون علىالراجللف
بيوتمن سمااهلماآللبةةف,ى
مذ كرالاولادفالابةوقد ٠
ان هل الزماءةبتحرجون
كالى
فهتع
عنده شع ذهببهمالىبتأبيهأو أيمتهأو بعضمن سمى الل
قالعليهالصلاة والسلام
الامون اذاغزوادفعوامفاتيح
من ذلك و يقولونبناذالهىبغيرييته النفهانهز_لذهالآبةوقيل كان
أنتومالكلابيك أو بيوت

بيونم-م االزىمنى و يقولونط.

قدا-لل :الك أنناكاواتما بفيىوتنافكانوا بتحرجون من ذلك

أزواجم لان الزوجين

هذهالآبةرخصةطموقيل نزاترخصة طؤلاءفىالتخافعن
|| و|يقولون لاندخلهاوأصامهاغيب فانزلالله
||الجهادفعلىهذاتمالكلامعند قوله(ولاعلى الاعرج حرجولاءلى المريض حرج)وقولهتعالى (ولاعلى
لطللاحدمناأزيا كل ببتالمرأة كابليتزوج
| أنفسم) كمسلتاأمتفقبللمانزلتولانا كاواأموالكقالبويان بلالابا
(أدورتابائكمأوبوت
سك (أنتأ كلوامن بيوتكم) أىلاحرجعليك أنتا كلوامن
نعلفىأ
عند أاحلدثف نهازتلعا ل وىلا
أمهاتم أو ابيوت
.نيوت قيلأرادمن أموالعيالكمو بأوزتواجكم للالنبرتأة كببتالزوج لوأقرادبيوت
أولادمونبسوبت الاولادال اىلاباءلاجاءق! لحديث نت ومالك لابيك(أو بيوت  1بالكمأو بيوت اخوانيم أوبيوت
أخواتم أو بوتأعمامم
صار ا كنفس واحدةفصار

ب

أمهانم أو بيوتاخوادك أو بيوتأخوانك أو بيو تأعام أوبيوتعمانكأوبيوتأخوالم

مت
ل
حا

أوبيوت خالانك أوماءللكتممفاتحه) قالابنعباس عنىبذلكوكيل الرجل وقضيمهيفعىته وماشيته أوبيوتجمانكم أو ببوت

أخوالكأوبوتهخالاتم)لان

ويشارشبمينتلهبن
لاباس علينيا كلءن رةضيعته م
ولا>مل ولاددخروقيليعنى بيوتعبيدك الاذنمن هؤلاءثابت دلالة
أأوما ليك وذلكأن السيدعلك منزلعبدهوالمفاتم الخزانو بجوزان» نالمفتاح ايلفذىتعحبه
(أوماملكتم مفاتحه)
ا واذاملك الرجلالمفتاح فهوازن سفلأابنأيا كلالميالسيروقيلمأماءكتممفانحه أى ماخزتتموه
عندم وماما-كتموه(أوصديقكم) الصديقهوالذى صدقك ف المودةقال!بنعباسنزات ف الحرث
اربونيسمترج غازيامعرسولالنهصلى النعهليهوسلوخلفمالكبن ز يدعلىأ«لهفلمارجع وجدهتحهودا

|ظ

منت رحوابا 0

الغلققالبنعباس رضى

اللهعنه «هووكيلالرجل

! قويمماهفشضىييتعتههلهأأنيا كلمنتُرضيعتهو إشربمن لإنماشيتهوأرببدلكالمفاتمكونهافىيدهوحفظه وقيلأرندبهيتعبده
 /ن العبدومافى بدهلولاه (أوصديقسكم) يعنىأوب.
ووتأص
ادقا
ائصكمد ياقيوكوجنعوااحودهومن يصدقك فى مودنهوتصدقه

١

مودتك وكانالرجل من السلف بدخلدا رصديقهوهوغائب فيسألجارينهاكيسهفياخ ذ ماشاءفاذ ا حضضرمولاها فاخيرته أعتقها

سرورايذل فكاماالآنفقدغاب الشحعل الناسفلا اكللابإذن

لعيغنلام منالانصار يقال4#مدسابن عمروعلى مر رصىاللةعنه
عنهوارا دةخلال
للاوم
ااخل
نسترهؤيهاوالعورة

لاالنانسان تل

كداشف عنهن بوهفقالحمررضى اللهعنهود د تن اللهنهمى عنالدخولف هذهالساعات الابإلاذن فانطلقالى
اولقظتهبرةوهونائ نوق
بعدهن)أى
تذرك الاسنئذ ان وراءهذهالمراتبقوله (لسعليك ولاعلبهمجناح
ىةثمع
فلآب
مليها
هاتع
ردئز
النىصلى النهعليهوسلوق
دنهن ثالمبعيلةنفىترك الاستئذان ىهذهالاوقات بقوله(طوافو نعايكم)
عا
لائمعليك ولاعلىلمنكوربنفالدخول بغيارسبنئذ
أىهمطوافونحوات الببت ب
وائا
دطائ
اض؟
(عضكم) مبتدأ خبره (علىبعض) نقدبره بع
لع
لعض
الىب
ةخذ
طفط
ففو نعايه

اةاللىطة وايلمطداولفون لعالليخدمة
خاج
ونن مببنة م ؤكدةيعنى ان بكوباهمح
كوأ
سلها
نتقىب
ووز نأسنكون++لةبد لامنال
رع
معف
لمدشفو
اوهو
الامىبلاستئدانفى كلوقتلافضىالى الحرج
وتطوفونعلبهم للاس دام فلوجزم (“5م)
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ته( لبسعلي>مولاعايوم)يعنىالعبيدوالدم والصبيان (جناح)

 0 3م  | 1أى حرجفالدخولعليكبغيراستئ
ذان (بعدهن)أىبعدهد «الاوقات الثلاثة(طوافونعايكم) أى

ش  "1ص العبيدوا بلتخدرمددونو ب خدلونو رجون ف أشغال؟ بغيراذن (بعضكعلى بعض) أيىطوف
دلي ار نه ب«ضكعلىبعض (كذ لكيبينالللهك املآياتوالئةعليمحكيم)اختلف العاماءفىحكهذالآبةفقيلانها
'" ||منسوخة سح ذلك عىسغيدبن المسدبروى نعكغرهرة ا
|نمن أهل العراق الوارااان العاس0 1

غيرهمن

بأبف ا
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بصا[عياده م فى فىهذهالآبةالتىأمى نامواول
ايءملمهأحد قولاللهغزوجل ياأعهاالذ.نآمنوا ايستأذنكالذينفلكت
بيان مراده ) ادذا بلغ أعمسان> الآبةفقالابنعباسانالله حليمرحايمبا
للمسؤمن
تينرحب
وكان الناس لبس لبيوته ستورولا
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 1ار عاب فر بماد
خ لادم أوالولدأوينهمالرجل والر.جلعلىأهاهفام هس_م ان تهعالىبالاستئذانىتلك
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| فرأ
ايىان
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غلك ال
يعور
راتوذ
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سوخةروى سفيانعن
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والنهقاتان النا
سلايعماون مهاقال اللهتعالىامعان وقالس
عيد بن جبير ىهدهالابهان تاسابةولون

الادقات#( .اسناذن ||حزمت وادنهرانسنيت ولكنهاءانهاونيهالناسقيلثلثا)نات ترك الناس العمل ونهذه الال
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؟|| .ستأذن الرجلم عهلىفا أنزالتلهاذيةفى ذلك وسدّل حذديف

حنتسىوتاسواتساموا الآبة
2

انأ كرم>عندالنهأنقاكومالناسيقولوبنيتعاظوماكذاءضرالقسمةأولوا القربىالآبة وقولهعز
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الذاء)يعنى اللانتىقعدزعن الحيض والولدمن الكيرفلا
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الانة( .فليس

اعتاد اللطفال ذلك ثم عجلينهناحأن؛ضعن ثيابين) أ ال
ىعرنجدالوالمعنى بعضثيابهن وهوالجاباب والرداء الذىفوق
بلغواإلاحتلام أوبالسن و
يجفبأ
طنمواعن :لك العادة

الثياب

ويحماواعل أتنأيذسنوا افىجيع الاوقات كالرجالالكارالذين ليعتادوا الدخو علي الابإذنوالناس عنهذاغافلون وعنابن
عباس رضى النةعنهثلاثآياتتخدهنالناسالاذنكلهوقولهان؟ كرمكالعلنهدأنقا كواحذضارالقسمة وعنسعيدبن جبي ريقولون

مجهنعسىوقخادةعلامنوهاناءلننسهمااواصهفخىاتةالمخوتقصةوباللنهساء(ككاذاطلااقكيوبايلنحاالننضلهأمىاااللناوهناىهقتععلدينمع)نفيايالبمييضنم ونااللاوحلكداكمكب(ر-هكنيم)(ممناسلانلالانام(والقواعد) 
ساء) -ال (اللاق.

لا
يرجون نكاحا) :طمعنفيهوهىفىل الرفعصفةلامبتداوهى القواءدوالخبر (فليسعايين جناح) اتمودخلتالفاء لاف المبتدا

من معنى التشسرط اسلا
بلفواللام (أنيضعن ( فىأنيضعن (نباين) أى الظاهرةكاللحفةواللبابالذىفوقا لجار

سمقاون)
اه
لاوفلئك
(ومنكفر بعدذلاك)أى بع ادلوعدوالمر اد كفراانلنعمة كقولهتعالى فكفر.تبانعالله(ف

همالسكاماون قُْ

فسقهم حيث كفرواتلك النعمةالجسيمة وجسرواعلى تطهاقالوا أولم نكفرهد النعمةقَدّإةعهان رضى اللهعنه فاقتتلوابء_دما كانوا

الالفةراسد بنرضىالتعنومأجعينلانالمتخلفينالذب
خح دلليفلعالىءةخ
ابةلأوض
اخواناوزالعنهم المدوفوالآ
الصالحاتهمهم (وأقيموا الصلوة) معطوفعطلبيىع|وا اللهوأطيعوا

155

نآمنواوعملوا

رلاالفصل وا نطال
سو
ضول
يرس
ال

كةامنت عش رسنين وس-ثةأشور
وفيهاجالوتفصيرهأن خلافة فىب رككانت سنتين وثلاثةأشهر وخرلاف
وخلافةعمان اثنتىعثسرة سنةكاذكرفاد يث وخلافةعلى أربع سدينوتسعةأشهروطف اجاءفىبعض
رواياتالحديث وعلىكذ اول بينتع.ينمدنهفءلىهذاالتفصيلتكونةمخلدافة الأئمة الاربعةنسعة

(وآنوا الزكوة وأطيعوا

الرسول) فيابدعوةاليه

طاعضة الول

كثتر اسنهوسنة اشهرو كلتثلاثينسنة لافةالحسكانتستةأشهر"ث نمزلعنهاواللهأعم ُ وقوله تأكيد الوجوبها(لعلكم

تعالى (ومنكفر بعدذلك) أراادبهكف ر الننعمةول ردالكفربالله (فأوائكهمالفاسقو ن( أى

وكا
جل
ر)أى
تجون
تر

العاضوناقلالنهفلسي رلامن كفرمهذهالنعمةوججدحتهاالذين قتاواعمانفاماقتاوه غيرالله فانهامنمستجلبات الرجة
ماهموأدخلعابهم اللوفحتى صاروايقتتلون بعدانكانوا اخواناهعن ابنأ عبداللهبنس_لامقال

كمرذالكافر ين فقال

لاأر يد قتلع'ثمانجاءعبد اللهبنسلام فتهالعثمان ماجاءبكقالجئّتفى نصركقأالخرج الىالناس

(لانح_بنالذبن كفروا

فاطردهم عنىفانكخ راجايرلى منك داخلا فرج عبداللهالىالناس فقالأمهاالنا سانلل سيفامخمودا

مكوز فبىنالار ض)أى

وانالملائكة قد جاورتكمقبلد هذا الذى نزل فيه رسولاللةصلى اللةعليهو.س فلادلهالله فىهذا الرجل

فائت_ينالله بإن لابقدر

هنلتطردن ج يرانكاللائكةولس انالنكسيفهالمغمودعينغ:كمدفلاالىبوم
منهوا
لهفتوال
انقتقتتاو
التقيامةقالوا اقتلوا الموودى واقتلواءهانأ رجاهلترمذى زاردوفاىبةغيرالترمذى فاقتل نى قطالاقتل
نواالزكوة
 00ن لفاولاخليفةالاقتليخس ةوثلانونألفا © قولهتعاك (وأقيموا الصلوةوا

وأطيءواالرسول لعلكترجون)أى افءلواهذهالاشياءعلى رجاءالرحة(لا سينالذينكفروامثجزبن)
فأائىثنينعنا فىالارض ومأواهمالنارواء ,مسالمصير )ف قولهتعالى(يأب,االذينكمنواليُستأذتك الذبن
نالى
ملكت أعاكم)قال!'نعماس وجهرسوا لالنةصىالتقعليه وسغلامامن الانضاريقال4مدس برو
ية
اد
لهه
اانن
دئزل
ءند ذلك فا
تمرهرق
بمم
ةقليدعوّهفد خل فراى تمر كالة كر
ظلهخطيابر و
ابلنا
عتمر

لافى وتكقرهتهفأنت رسول اللةصلىالتهعليه
وقلتزت ف أسماءبنتمىدكانطاغلامكبيرعفدابه

عليي_مفيوافالتاء خطاب

للنىعليهالصلاة والشلام

وهو الفاغلوالممعولان
الذين كفروا ومكمزبن
وبالياء شاتى وجزة

والفاء_لالنى صل الله

عليهو.سالتقدم كه

وسل فخقدالمتناانوغاسانن خيلدونعنليسنكافرهحهاالفاتزل يالألبتهيعاهلاىالذب نآمنوالستأذ تم

والمفعولان الذبن كفروا

الذبنماءكت أعانك واللاملامالامسوفيهقولانا<_دهماانهعلى الادب والاسّحباب والثاتى انهعلى

ومكوزبن (ومأواهم

الوجوب وهوالاوى الذينملكت أعانكهيعنىالعبيدوالاماء(والذين ليباغوا الحزمنكم) ياعلناىحرار

النار) معطوف على

رنواء لىع وراتالنساءبل المرادالذين عرفوااألعنىساءوا-كبتهبمللغمواا م لاتحى_إن الذبنكفروا
ولسالمراد /مينهظمالهذي

+ثمرةسنةوم
وهوسن العْييزُوالعقل وغيرهماوااتلفقعلماءعلى االناحتلام بلوغواختلفوا فيااذابلغسع

مكعزبكنانه قيل الذين

ترفقال بوحنيفةلا يكونبالغاحتى بولغعانءشيرة سنهو تستكملهاوا ار يسيع عشرةسنة وقال كفروا لايفونون الله
حلي
ارىع
لوت
ال ا
لىام واوارةعشحمسرةسنة يصيرمك
اأجغدف
او
الشافى وأ وبوسف ود
كهام وان ومأواهم النار (وليئس

لمعتل (إثلاثٌمسات)أى لبستأذنوافىثلائةأوقات(من قبلصلاةالفجروحين تضعون نيباكممنالظهيرة)

المير) أى لمرجع الذار

أى وقت المقيل ومن بعدصلاةالعشاء) وا ماخصهذهالثلاثةالاوقا تلانهاساءات الخاوات ووضع

(يأها الذين امو

الث.اب فري:بادومن الانسانمالا وزنيراهحأدمن العبيدوالصبيان فامىه ,بالاسنئذانىه_ذه
الاوقاتوغيرالعبيد والصبيان بستأذن فى جيعالاوقات(لاث عورات

رت

لى)سميتهذهالاوقات عورات

ين ملكت
استلأذذنك
لي

أبمانكم)أمس بانيستأذن

العبيدوالاماء (والذين /يباغوا الحممنكم) األىاطفالالذين يحتلموامن

الاحراروقرى” بسكوناللام تخفيفا(ثلاثمرات) فىاليوموالايلةوهى (من قبلصلاةالفجر)

لانهوقت الةيام منالمضاجع وطرح

مأيذامفيهمن الشياب واب سثياب اليقظة (و<ين نض هون يابممنالظهيرة) وهى نصف النهارف القيظ لانهاوقت وضع الثيابللقياولة

(ومن بعدصلاةالعشاء) لانهوقتالتجردمن ثي بااليقظةوالالصحاف بثيابالنوم لإثلاثعوراتل )5أىهى أرقاتثلاث عورات
نف ' ابد أوالمضافوبابلنص
كو غيرحفص بدلامن ثلاثميات أى أوقثاتلاث عوراتوسم يكل واحد من هذه الاحوالعورة

وان تطيعوهتهةدوا) أى وان أطعهوهفا ناكو ينهاكف دقأ حرزتمنه >مناطدىفالضررف تولكوالنفععائدان اليم )١ 2

على الرسواللاالبلاغ اللبين) وماعلىالرسولالاأن يبلغ مالهنفعقفلىو بوكلماعليه ضررف:توليكال وتابلبللياغغ مكعانلىاداءبمعنى

زات ذ كراخلصينفقال (وعد اه الذنيآمنوام> :وعملواالصالحات) الحطاب
التأدية والمبينالظاه رلكونهمقرونابالآيات وال

اهمرفض) أىأرض الكفار
لخلفن
ابست
للنىعلي اهلصلاةوالسلامولنمعهومنككلاللبيراانودقبيهلالمهاججرون ومنللتبعيض (ال
وقيل أراضلمدينةوالصحيح اندعام

الليل (كاستخلف)
ايتهلف ]اوكك (الذر

لفولهعليه الصلاةوال_لام ليدخان هذا الدينعلى مادخ ل عليه

م

إلاجابة والطاعة (إوانتطيعوهتهدوا) أىتصيبواالحق والرشدفطا 03عته (وماعلىالرسولالاالبلاغ |
|

و

ماهم

مق

ديئهم الذى ارتضى طم
ولسدلم

ولسد2

ع

م

وعده-م الله أن صر

لكفر
الاسلام عالى
-

2

الا :
ع

8
شى

اسرائيحيلن أورثهم
مصيروالشام اله

باالصبسركعلفىأارذفى_كانوارصيصون و يون خائفيننمأمواباهعجرةالىم يدنوةمسوابالقةالدوهم|
2
0
3
مد
0
_
71
3

علىخوفهم لابفارق أحدمنه ,سلاحهفةالرج متهم أمايانىعلينابوم نأمنفيهونشع ال لاحفانزلالله |

ين جونز أمنا)

00

لب تخلفنهم ال
فارض )قيلمكث !لننىصل اللعهليهوس(بعكةبع ادلوجىعشرسنينم أعصمابهوأميوا

بعد إاههللااكك

الجبابرة وان -يزالدءن
المرنضى وهودين الاسلام

ضيتيهده
تنعتد
ووكي
يمل
زربه
ين س
ون وم
وا
عنهمالخوف الذىكانوا

صالىتهعليه وسلموأعفابه
»كنوا عكة عشسرسناين

هذهءالانةومعق لبب_ةخافتهم واللهليورثنهم أرض الكفارمن العرب والتدم فعله,ماوكهاوساستها

وسكائها( استخاف الذبن منقبلهم)أىاستخافداود وساوانو:غبرعمامن الانبياءعوكا ستخاف ]
ىسرائيل وأهلك الجبابرةمصرهالشام ود رثهمأرضهم وديارهم (ولمكننطمدينهم الذىارتضى) أى
بن ا

ن)عقابلباس بواسلعطبملفاىدحتى1تكوهاو يظهردينهمعل سىاترالاديان (وليبدلتهم
اخداره (بطم
يو

2

5

-

-

|

لش
وردي
ااظه
ر هو
صوعد
نلهه
وحزا
منبعدخوفهم امنايعيدوتى) امنين (لابشسركونبى شياً) فات
يهاءه

وأبدطمبع ادلحفوأ مناوبطافىالارض ([خ)عن عدىب حناتمقايلنذاناعندالنبىصلىاللعهليهوسلم
1

اذأتارجل فشكا اليهالفاقةثم أناه آنرفشكااليقطم السبيلفقالياء دىهلر تأايلحميرةقلتلأرها.

0
7
ولقدا ننشتعنهاقال فاحنطيالاتةبفكلت 1ر بنالظعي :نةترحلمن الهميرةحتىتنطوطفوف ببااللككععيبةةللاخااخداف
تكفتحن
لب
ربنوا الحبلايدولاانطةالت
سطىعالذ
دار
قندع
أحد|الاالنهقات فمابنو بنيفنسى فأب
هسرى
كنوز كسرى تقكلسرى نهرمن قال كس
رب
صنن ولئنطحالرتابةكاتر ابلنرجل ترج |

مل عكفهمن ذهبآوؤ؛ضطةلبمن يقبلمهنهفلاحداحديق [ومنهوليلقين اللهأحدمنواملقيامة وليس ]
دنهو يشهترجان ,ترج لفهليقوان أبعتاليكرسولافيبلغك فيةول لىياربفيقول أعطك مالا

وأفذ_لعليك فيقولبلى فينظرعن عينهفلابرى الاجهكم و ينظرعن ثمالهفلرى الاجهم قالعدى

عدى
لمة
ةدشق
افبكل
ة رة
طقتمر
يةفن
سمعت رسولاللةصلىاللفعليهوس يقول!"افلوناارولو بش
ب/بح

|

فرأبت الظعينةترح لمن الخبرة-تىنطوف بالكعبة لاتخاف الاالنوكنتفيمن افتتحكنوزكسرىبن |
هرمن ولئنطالتبكمحياةلغرونماقالأبوالقاسمصلىالنهعليهوس جخر ال
جرجلكغمهلذءهباا لوق |

الآنةدليل علىأصبخىلبافكةرالصد ي وقاتخلفاءالراد بنبعدهلانفأيىامهمكانت الفتواحلاتعظيمة

ْ
:
بالمدينة إصبحون فى
|
الهعسنمعت
ةالةدبن
|| . 1 0 5وفتحت كنو زكسرىوغيردمن الملوك وحصلالامن والءكينسفيوظنهور
اةثبعودىنسنة ثسمكو نملكامقالامسك خلافةأبىكر |
ثخخللاف
رسول الله صلىاعلنيه وس ل يمقول ا
قال .عر
 5ا

1:

6

نأمنقيه ونضع|لسلاح

فتزاتفقال عهلايلصلاة

سثتين وخلافة جمرعةمرسنإنوخلافةعماناثتىعمر 5سنة وسعلةىّاقالعلى قلتلجادالقائلل هيد |
3

١

1

[مسك سفينةقالنعأمخرجها بوداودوالترمذى بنوهذ'الافظ قلت كذاوردهذ!الحديث بهذا التفصيل

زوللعهده
والسلاملاتغيروالناب براحتىبلس الرجل م :ف المل العظممحتبياملعدهسحديدةفائج ا

وفيه
وأظهرهمعلى ةجازليعزرب وبافلتّاحوداأبلعمدثسرق وااغربومن قواملكالا كاسرةوملكواخزائتهم واستولواعلى الدنيا

والقسم

متلقباللاموالنونفىلبت.خلفنهممحذوف تقديرهوعده املنوهأقسملب_..تسخافنهمأوئزل وعداللهف تىحققهمنزلاةلقسمقتلق>-ايتلتق به

القسمكانه أقسمالنةلب خلفتهميعدو نى )ان جعلتهاسننافافلاح للهكانهقيلراطموسنت لفونء نؤمنونةقاليع.دوتى

موحدن

و محوزأنيكون-الا يدلمن اال الوالىوان جعلتهحالاعءن وعدهم أى وعدهماللذلاكف حالعبادتهم فحلهالنصب (لايشمركو فى

دللاامن الخال
بحا
يشيا)حالمن فاعليعمدر نأى يعدونىمود ,إنو نحوأن)كو إرن

الاو

3

ين ف الطاعةطلبا
علأى
مينر)حا
مذعن
أن مجمديحيف علينا وان يكنطمالمق)أى اذاكانالحقطمعلىغيهرم ليأنوااليه)الاىلسرو.ل (م
عان الاسراعمعالطاعةوالمعنىانهلمعرفتهمانلهيسمعكالاالحقالمروالعدل البحتيتنعونعن
الزذجاج
خقهم لارضاك؟رسوهامقلاالالاحاذكةاارليككبهم احا لثلاثمزعه من أحداقهم بقضائكعايهممومهم وان ثبتطمعحلقى خصم أسرءوااليك وإميرضواالاحكومتك
اتأخذهم ماوجب طمف ذمةالخصم (آفىقاوبهسممسض أمارنابواأمافونا نبحيفاللهعليهم ورسوله) قسم الام فىصدودهمعن

حميفه بقوله
ايفئفه انبمطل خوفه
قينضالح
حكومته اذا كانلمقعليهمبان,ك نووامى ضى القلوبمنافقان أومىنابينفىأمىنبونهأونائف
(بلأدالك هم الظالمونر)أىلامخافو نعأناحييهم لمعرفتهم كالهواظماالهممونير بدو نأن يظاموامن لهالحقعليوم وذلكمئ

دو نألحا كةاليه( 1كان قولالمؤمنين )وعن الحسن قولبالرفع والنتصب
لاإستطيءونهفى مجلس رسولااللصهعللايةهوالسلماميان
وفان يقولواخ ولغلاف قولاالمؤمنين (اذادعواالىاللهورسوله ليحك)
أقوىالاانأسومليىنيكونه اسمالكان أوغلهمافى التعري

النىعليهالصلاةوالسلام ليحكأىليفعل!لم (ينهم) حكاتالذىأئزل
2

عليه (انيقولواسمعنا) قوله

(9وبيم)#

-

أطءنا 1

٠

 1ائتك

وق لعنالاجابة(وانيكن طمالحق,نوأااليهمذعنين)أى مطيعينمنقادينلحكمهأىاذا اكالنحم

: 12 1

كفرونفاق (أعارتابوا) أى شكواوهذ| استفهامذم وتوبيخوالمءنىهمكذلك (أمخافونأن

0

طعلمى غيره,
أسرعوا ال حىكمهلنقته .انك ككعليهمبالمقحك طمأيضا (أفىقاوبهمرض) أى  0ا فىة5
55 3

باحليتفهعليهم ورس)وألهىيظل (بل!ولئكهمالظاللون) أىلانفسهمبإعراضهمعن الاق © قوله دا
عزوجل(انما كانقولالمؤمنيناذادعواالىالله)أىالىكتابالله (ورسولهليحك بنهم) هذاتعايم

أدبالثير ععلىمعنىان المؤمنينكذاينبنىأن,كونواوهو (انيقواواسمعنا) أىالدعاء (واطعنا)

منذنوبه (واتقه) فيا

يستقبل (فاولئك هم

أىبالاجابة(وأولئك )أى منهذه صفته (هماللفلحون ومنإطاللهورسوله) قالاءن عباس فماساءه |

وسره(و خش الله)مأاىعمل منالذنوب (ويتقه)أى فمابعد (فاولئتكهمالفائزو ن( أالىناجون | الفائزون) وعن بعض
الوك انه سأل عن آبة
قولهتعالى (وأقسموابلئةجهدأيمانهم) قبلجهدالعين أن حل,اللولابزيدعلىذلك شيا(لأن كثاٌفيلةهفتهلذيهالاية

أمىتهم ليخرّن) و ذلكانالمنافقين كانواايقولونارسولاللةصلى اللهعليهوس | أنما كنت نكن

ابال+هاد جاهدناوقيللمانزلبيان كراهتهم >الله
نائن
:او
ىآةن
فت
معك ان نوجت خرجناولأنأم

وهى جامءلاسياب

الفوز

ورسولهقالوالننى صلىالتمعليهوسلم والئةاوأمىتنا أننخرج من ديارناوأموالناونسائاح جرنافتكيف
لائر,ات

قا الس تاق (قل) غم (لاتقسموا) أىلاتحلةوا اومالكلا0

(طاعة

مهروفة) الى هذوطاعةالقولبالاسان دون الاعتقاديااقاتوهى معروفةاق أسعرفم>:؟ |نكم

عمرووأبوكر بنية الوقف

ار

الها

:سكذبون ونقولونمالا:ف_» لونوقءل معناهطاعة معروفة بنيةخالصةا فضل وأمثل من عينبالاسان ظ و
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القاف ا
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ير ت؟ع.ملون) أىمنطاعتم بالقول وخالفةكبالفعل (قلأطيعوا الله ظ 3
بان
خعل(
لهاهالف
اوافق
لاب
وا دسموان
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00
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ا
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ع
عصدق نياكم (فاننولوا) أى اعرذواعن طاعةانلةورشوله (فاها
واطيهو !١ا ارسول)يعنى يقاوب و
:
:
ا
جهداعاتهم) أى<لف

عليه) أىعلى الرسول(ماجل)أىما ك
اللفورأمسىباهم
لنةتل(يغوعليكم ماجلتم)أىما كلفتممن

1 2

لباذنلهومافيهاتجهودهم وجودعينه مستعارمن جهد نفسهاذا بلغأقصى وسعهاوذلك اذاباغفىم!ين و”باغغايةشدنهاو وكادتهاوءن ابن
عباس رضعىنالهلمهامن قاجلباهللةدفعقدينه وأصلأقسم جهدالعين أقسمبهدالِينجهد ذف الفعل وآددمرالفموضع موضعه
مضافالى افعولكقوله ف رضب الرقهابذاوحاكلمنمو بح الخالكانهقالجاهدينايمانهم (لأنأمست.م .رجن ) أأىمأرننا
أمثل وأولى
مععصيرةوفة)
عاةنهم
(اطذباينل
جىالغزولغزوناأو بالخرو ج منديارناخرجنا (قللانقسموا) لانحلفوا ك
تدنالحرو ال
اوف أى الذىيطلب م >_:طاعة معرومفعةلومة لايشك فيماولابرتاب
بكمنهذهالامان الكاذية مبتدأمحذوف الخيرأأوخبرمبتدمحذ
كطاعةالخاص منالمؤمنينلااءسانتقسموهبهابافواشمو قاو بممعلىخلافها (اناللةخبير باتعملون) يهلمضامفائرع لان عليه

على
االىب|
طيرة
شسيرمانئرك وانهفاضحيلامحالةومجاز بكمعلىنأفاطف؟يع(قولااننة وأطيعوا الرسول) صرلفكلا معن الغ
طر ايلقالتفاتهوأ باغتفبكيتهم (فان نولواداماعليه ماحلوعليم ماجلتم)بر ددفانتنولوافاضررةوهوااضررتمأ نةسك فان
نو جع ن عهدةتسكليفه وام أنتفمعلي>؟ماكافتممن الاتبالتبول
ددى
قذ أ
فةفا
الرسولالاابمسعالجيلههالنهتعا ى وكلفهم أنداءالرسال
سكلسخطاللهوعذابه
والتاذفعاعنافوانالونوا ينمفقدع رتم نفو

ار )لذوىالعقولوهذامن تاعلدد,لدائلعلىر بو بسّهحيثذ كرلبوق
الودقوالبردوتقليب الليل والنهار (لعير:لاولىالابس
السمواتوالارض ومايطير ينهماودعاءه ,لهوتسخيراك.حاب الىا خرمادكرفهى براهينلائّةعلى وجود «دلائل واضحة علىصفائه.من

للى (والله اقكل)الاقكل حم زةوعلبى (دابة)كلحيوان يدبعلىوحهالارض(من ماء)أىمننو
نار وند برثمبيند ايلااخرفنةعا
٠ن الماء مختص بالك الدابة' ومن ماءمخصوص وهوالنطفةثم خالف بين خاوقاتمن النطفةفنهاهوام ومنهاهام ومنهااناءرى وه وكقوله
يق

اء واحدونفضل بعضهاعلىبعض فالاكل وهذاد ليلعلىان طاخالقاومد براوالام تله لانفاق الاصل وات اعرف الماءفىقوله

كل ثوعحى لانالمقصود نمانأ جناس ال وان مخلوقةمن جنس الماءوانههوالاصل وان لات ٠لهو ١سنهاوسالط قالواان '
وجعلنامن الماء

أولماخلق اللالماءنااق من هالنار (لمه؟) والريموالماين :فاق من النارالخنو» نالرعالملانتكةومن الطنيآدم ودواب الارض

هعز و(وجاللله
لبصائرعلىقدرة الل وهتوحيدهقولع
وما كانت الدابة نشمل |الاثمياء(لعيرالاوىالابصار)أ دلالةلاهلالعقواال
فياالولايدخ_ل فيه الملانكةوامن لانا
نفة وأرادبهكل حيوان :شاهد ن
المميزوغيرالمميزغلبالمميز خ|لقكل دابةمن ماء)أىمنعط

فاعطى ماوراءه حكمهكان

اللدوا ب كلهمتميزونفنثم
ءنلى
ثنهىمم
م(ف
قيبل
بطنه)كالحية والحوت

لاناهدهم وقيل انأصلجيع الحاقمن الماءوذ للكاناللهخلق ماء_فعل بعضهر بحاونورا فاقمنه|

الملانكة وجعل بعض4نارانفاق منهالحن وجعل نع -هطينانفلق منهادم (فنهممنشىعلىبطنه)أىأ

وذ لك (ومنهممنيمى على رجلين)يعنىمثلبنىآدم والطير(ومنهم من |
ندحان
كاحيات والحيتّان واولدم

مشىعل أىر بم)بعنىكالبهام والسباعفأفلنت كيفقاخللقكلدابةم مناءماعن كثيرامناحيوانات

خكاق من غيرنطفةلابد أن يتسكون منثئوذلكالشيعأصلومن الماءفكان
مذل
 00 3عل اىلبعان مواد من غيرنطفة قالت
يىعقل معمن|
من المماءفانقلتفنهممن ضيميمرالعقلاءفل اغستيعرملالفعىقلاءقلتذ كمرااهلنتعاال
 0 7م

0

+ع ”||.يعقلفغلباللفظاللائقبن يعقللا جنعل الشسر.ف أصلاوا يسيستبعاأولىفانقلتقدمماجشىعلى

الامى أوعلى طرائق

إطنهءلىغيمرن الخلوقات قلت قدمالاتجب والاعرق فىالقد5روهوالمائئى بغيرالةالمثى وهىالارجل

المشا  -اا

والقوائمذكر.ماشى علرىجلينئمماعشىعلى1ر بعفانكلتلاقتصعرلى كذرالار بعوفالحيوانات

الماشين 0
على رجلين)

ماذى علىكثرمنأربمكالعنا ك وبالعقاربوالرتيلا ومالدأر وبأعر بعون رجلاونحوذلك قلت

3

انوهاذناتاعهادها علىأربعفالمثىوالباق
إأهذا القسمكالنادرفكان مل<قابالاغاب وق_لالحي

والطير(ومهم منيكذى تبعها (تاق النهمايشاء) ىم الايعقلولابءع (رانالنةعلىكل:ئقد ير)أىهوالقادرءلى الكلالها

عكلاىألربجعا)مدقدم | ب|الكلالططلاعلكىل حخاقمايشا بسانم ولاداق(عإلقدانزلنا آياتمبينات)يعنى القرآن
ماهوعرقف القدرةوهو

المائنىبغيرآلةمثى من

أرجل أوغيرها ثمالماثنى
0

اربع لق

-

كيف يشاءز ناننهعلى

هوالمبين للهدىهوالاحكام والحلالواخرا(اومائئة هدىمن يشاء إصصراط مستقيم)يعنى الدىين الا
الذىهودين اللهوطر بقهالىرضاهوجنته

فقولهتمالى(د بقولون)يعن اىلمنافقين(آمنابانةو بالرسول د

ناعةالكورسوة
ع ط
دريق منه)أى يعرض
وأطعنا) أى يقولونهبألسننهممن غديراعتقاد (م تو ف
(من بعد ذا )أىمنبعقدوطمآمناديدعوالى غيرح؟ النهقالاللتهعالى(وماأولئك بالؤمنين) نزات

هذهالآية فى بشمرامنافق كان ببنهو بيإهنو دى خصومة ىأرض ققالالبهودى تنحاكالىجدصب اذ

عليهو.
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0

(لقد أئزلنا ,بأت

مبدناتوالتبهدىمن يشا

١
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شئقدير ) ا
شئْ
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ا
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وقيل |

يجتهلاذ كرانزالالآياتذ كر بعدهاافتراق الناسالى ثلاثفرقفرقةصد قتظاهراوك بتعاطناوهم للناعون دفرظ ' | 71
و باطناوهم الخاصون وفرقة كذبتظاهراو باطناوهم الكافر,ونعلى هذا الترتببو بدأبالنافقين فقال(ويوال نوآمنابانتهوبالرسول)
منبعذدلك)اىمنبعقدوطمآمنابائةو عا
كلنهورسول(فريق منوم
بالسنتهم(وأطعنا)اننهوالرسول(يتولى) يعضرعنالاتقيادل ا
رى للنووكد موا عاد
الالىقالينامنا مون الىق ب
وأطعنا (وماأوتاكبانؤومنين)أىالخلينوهاوشارة
نفار
مع
دؤلاموالاعراض دانكان
عهم الايمانلاعتقادهمماءنف ه

|

بلاعراضمنك (واذادعوالهورسول)ىاكس

م مقعنرهمضون)! أى فاجأمن فربق منهمالاعراض نز
اللهكقولك اتجبنى ز يدوكرمهتر يدكرمز بد (الصك) الرسول (بنهماذافر ي
شرامنافقوخصمهالبهودى حيناختتصمافى أرض بفعلاليهودى بره الرىسولاننهصلى النهعليه وسلوٍالمنافقالىكعب بن الاشعرفا»ورنة

م! ولاىفوات نفعهاوحسورضررهابسراب ليده خمدنغعهمن بشعييأدولم يكفه
اشطبه
ماها
عبنر
أنأ
أيربرغرابهاانفضلا ع
بنحدشيا 5
خيبةوكدا أ

السراب حتى وجدعد_دهالز بتانعيتةله ال اىلناروشبههاثانيافى ظامتهاوسوادها لكونهاناطلة وى

خلوها عن نوراق بظامات متراكمةمن جالبحروالامواج والسحاب(ومن عل اننهلهنوراانلههمن نور )ا
الزجاجى الحديث خاق الله لخاقفىظامة ثمرش عليهم من نورهفن أصابهمن ذلك النوراهتدى ومن أخطأهدضل (ألنر)ألتعل ياعجد
عامايقوم مقام العيانف الايقان (أنالليهس.بعلدمنفىالسموات والارض والطير) (لاه؟) ماكو

وقيل1ا كانتاليد منأقربشئ برا«الانسانقالم «ك١د براهاووجهالتشييهان اللهذ كرثلاثةأنواع من

الظامات ظامةالبرحو ظامةةاالأمواج وظامة السحاب وكذلكالسكافرلطهاثلمااثتظامةالاعتقمادوظامة
رالاحى قلبه  5بالموجمايتغشى قلبهمن
القول وظامةالعمل وقيلكدي ةالبيه

الخهل والك_ك واحيرة

وبالسحاب الخنم واقلاطبععهلقىالأنى .نكعب السكافر بتقلب فى+س منالظزكلام ظهامةوعإظامة
هورافالهمن نور)
الل ن
رومنلميجعل
رهالاىلظالماتيومالقيامة فى النا(
س
جدظامةومي
ومدخإدظامة وخر

ا

تين ل لانن د يناواجنانافلادين هوق -ل من مهد اللهؤلاهادى لهقبلنزلتهذهالابة

فءتبة نر ببعةءنأمية كان يلتمس الدبن افلىجاهلية ولابسلمسو حقاماجاءالاس_لا مركوفعاند
والاصح ان الأنةعامة فيحق جيعالكفار ةُ قولهعزوجل (التراناهيب ممحلدمنف ؛االسموات

والارض والطبرصافات)أى بإسطاتأ جذدءحتون افطىواءقيل خ ص الطير بالذ كرمن جاةالميوانلانها
تكون إن السماءوالارض فتسكون خارجةعن حكمن ف السمواتوالارض ( كلقدعلصلانه

0

وتسديحه) قمل الصلاةلء نىآدم والتسبيح لسابرا ملقوقيلان ضر بأ

روائ/معلم مايفعاونونهملكالسمواتوالارض)ا

ومطدزكنات ومنه بدأتفهوواجب

الوجودوقيلمعناهان

زان المطاروالرزق بيدهولاملكهااالما

إنقطعالسسحاب المتفر3
بلاده (ميؤافبينه) أى نجمع +:

لعضيا الىبعض (ثمبجعلهركاما) أىمترا كابعضهفوق بعض(فترىالودق)أى المطرلخرج منخلاله)
أى منوسطهوهوكخارج القطر (وبزل منالسماءمن جبال فمهامن برد)قيلمعناهمو ينزلمن جدالمن
لنوعباس أخبرالةانف السماءجبالامنبردوقبلمعناهو بنزلمن السماء
السماءوتلاك الجبالمن برد قا ب

داك

0

0

ا
مرق رمن الآوليوال.:

سلا"الجالمبننس ابدار
والثائشةاتجي
ضووبهو بريق(هيقلبانةلايلوالهار)

د

ونسديحهوالصلاةالدعاء

وبلعد أنيلهم اللهالطير
دعاءه وتسببحه كأأطمها

سارالعلوم الدقيقةالتىلا

بكادالعقلاء مبتدون! 25

(وائعليم عايفعلون)
لإنءزبعر:ن عامهدشئ و لاله

لانهخالقهما ومن:ملك شياً

المصير)مسجعالسكل (ألم

ترأنالليزيى)يسوق الى
ري رسام

س_حابة دليله (ميؤاف

 00نذْ كيره للفظ أى
يضمبعضه الىبعض (ثم جعله

ركاما) مترا بكعماضهفوق

نيشاء) 0
لاق

الضمير فعل
ا
ته
لكذااف
صنةو
كل أوب

فبتمل_كداياه (والىالله

(واك اللّهالصير) أىواا الئهمىجع العيادبعدالموت مج قولهتعالى (التراأًناتيزج) لوق
(سحابا) باص ه الىحرث يشاء هنا

1ىصففن أجنحتون
فىاطواء(كلقدعلصلاته

ملكالسموات والارض)

معنادانكلمصلومسبحعل اللّهص_لانهوتسبيحه وقيلمعناهكلمص لومسبجمنومقدعل صلاة نفسه

كلت

سات النمنالطير

1

طقر
ملود
لى ا
افتر
)ض (
بع

 :لخر ج منخلاله)من فتوقه

لل ذهبإالنهار

وار جهجع خللكبالق

ويأتى بالمهارو يذهبباللديل (ق) عن أنىهر برقةقااللرسولاللهصلى اللفعليهوسمقالالهتعالىيِذواذنى

حدل (دينزل)ويخزلمكى

نادم يسب الدهرواناالدهربيدى الام اقاب الليل والنهارمعنىهذا الحديث 0

ومدنىو بصرى (من السماء)

له
للك
ال ذ
واء
عندالنوازل والشدايد أصابناالدهرو بذمونهفىأشعارهم فقيلطملاتسبوا الدهرذانه ف
هقولهتءالى (انفذلك)أىالذىذ >رمن هذه
عزو جل وا هرمصرف تقع فياهلتأثيراتكانقع بكو و

ااا ل

ا

لاتداءالغاية لانانتداء

الائزالمن السماء (من

شتت __الإجبال) مرخالتبعيض لاننما

من بر)للبيان أوالاوليان لل باتداءوالآخرةالتبعيض ومعناهانهمزل البردمن السماءم ٠ن جمال
يزلهاللهدمضتلاكالجببالالتى(فمها)فى السما

فيهاوءلى الاوّل مفعولينزل من جبالأى بعض جبال فيهاومعنى منجمال فهامن بردأن اق اللهفىالسماءجبال برد اخلقفىالارض

جبال جرأو بر بدااسكثرة ب كذرالجبالكايقال فجلابن»الالكامن ذهب (فيصيب به)بالدرد (منيشاء)أىيصيب الانسان وزرعه

:
7
5
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1
اإيوا

(ويصرفه تيمشناء) فليايصعيبهذأبومن يشاءو يصرفهحمن يشاءفلايعذبه (يكادسنابرقه) ضوئه (إيذهب,لابصار )يخطفها

يذهب يز بدعلىز يادةالباء(قلاللاهلليل والنهار)يصرفهماف الاختلاف طولاوقصراوالتعاقب (انف ذلك)ف ازجاءالسحاب وانئزاله

اللهاغيرمتثافلينكا ولياءالعشرة(يحافون بوما)أىبومالقيامةو افون حالمنالضميربرفنلهمهمأوصغةأخرى:ر لقم
بسلوغها الىالحناجر (والابصار ),الشخوص والزرقة أوتتقاب
باب اللب
ىان عد لكر
فاوا
نلابساراالعابد
رطفي
نا كاا

كقوله فكشفناعنك غطاءك فيصصرك اليوم حديد(ليجز ءالتماحسن ماعلواوبز يدهممنفضله) أىيسصونو يخافونلجزيه

أبن جؤاءا عماطمأى لجز مهمنواءهم مضاعفاو ؛بزبدهم عاللىثوابالموعود علىالعمل تفضلا(واللهبرزق منإشاء بغيرحساب)

أى ثيب ءن يشاءنوابالايد خل فى حاب الحانى هذ صفات المهتدبن بنوراللهفاما.ضلاذوناعنهفالذ كورونفىقوله (والذينكفروا
أماط مكسراب)هومابرى ىق ("ه؟)

الفلاةمن ذ

«الن_مس وقتااظهر يسربعلىوجهالار ضكانهماءجحرى

بقيعة

وهوالابط
بقاعأوجمقاع

:

المستوىمن الارض كيرة

نبهومأمنقابللعين أممنقابلشلمالوقيل يدقلبالقلبفى |
البمينأممناذلاشتمالومن أبن يؤتوكت

جار (عسبه الظمان)
ظنه العطشان (ماءحتى

اذا جاءه) أى جاء الى

ماتوهماتدماء (لمده

فتخشى اطلاك وتطمع افلىنجاة واتتلقلاببصارمن هاوللذيلكوم منأىناحيةيؤخذبهمأمنذا
الموف فبرقع لىالفتسرة  92بغز ولارجو يتقلب البصرفيشخص منهولالامىوشدته (ليجزبه

حلهسن ماعملو
أامل
األنحهسن ماعماوا) يعنىانهماشتغلوايذ كرالته واقامالصلاةوايتاءال زكاةليجز مه
والمراد بالاحسرن الحسسنا تكلهاوهى الطاعات فرضهاونفلهاوذ كرالاحسن تذبيهاعلى ان لهابجاز يهم

اطم وقيل نسب حانهوتعاى جز بهمجزاء أحسن منأعماطمعلىالواح
هب
راطم
غوىف|عم
يسا
لىم
عل

شيأ) كاظن(ءووجدالته)

من عشمرة |لىسيعما نه ضعف (ويزيدذهم من فضله) يعنىانهس بحانه وتعالىجز مهمباحسن أعماطمولا]

اللهغفورا رحماأى يحد

م من فدله (واله برزقمن يشاءبغيرحساب) فيهتنبيهعلىكالقد رنهوكال
هز
بلي
بكد
يقتصرعلى ذل
يدوفئل ج قول هال (والذينكغروا ماهمكسراب بققييععة)ة لماضربمثلالحال |
جود وسعةانس

مغفرنه ورجته (عنده)

.رةفى نوروايه فار بالنعيلمقيم اتبعهبضربءثل لاعمسالالكفاروث_بهه
المؤمن وانهفى الدثياوالا خ

عانلكدافر (قوفاهحسابه)

|

هصافرعند شدة احرف البرارىيتنممن رامماء تافر 0
لرىن ن
اءب
بالسراب وهوشيه ما
( أى
والقيعة القاع وهوالمنبسطهمانلارض وفيس »كو نالمراب (بحسبه) أى سو همه (ااظما,

وافيا كأملا و<_د بعد

العطشان (ماءحتى اذاجاءه) أى جاءماقدر انهماءوقيل جاءالىموضع السراب (لمعد.شيأ)أىلحد

أى جؤزاء الله كةوله جد

أى أعطاه جزاء ييه

نقدم الجعح_لاعلى كل على ماقدروظنهووج هالتشبيها نالذى يأ مهالكافرمنأعمالالبر يعتتقدانلهثواباء_:دالنهول ؛
واحدمن الكفار (والله

لالذواىبكان يظنهبلوجدوالاعقلابع اذلعاظهبمالاليم
كذلاك فاذاوافىع رصاتالتهيامةم اجد

ذى اشتدت حاجتهالى الماءفاذاشاهد السسرا
لظم
الل
نهحا
سر ينع الحساب ) لانه فعظمت حسسرنه وتناهىعفمشه_به ال
لاحتاج الىعدوعقد

ارتذعااققلجبهابهءهل يجد دشي فاكلذلككحاافلر سب انسملنافعهفاذاحتاجالعملريجد1
ففالىب

ولاإشغله حساب عن

ىللهف(وفاهحسابه)1
أغنى عنهث مأولانفعه (ووجداللهعنده) أى وجد اللبهلرصادوقيلقد م ل ا
لخاسبةواحدعنوأحدام ار|
اغ ت
راك الوسر يع الحساب)معناءانهعال مجميعالمعاوماتفلتش

حساب أوقر يبحسابه

للكفار مثلااخر فتقالتعالى (١أوكظامات) اع امللةسبحانه وتعالىان أعمالالكفار انكانتحسة:

لانماهوات قبراشبه
مايعمإه من لايعتقد

قهئ كراب بقيعةوا نكانت قبيحةفهى كظامات وقيل معناهان مثل!أعماطمفىفسادها وجهالتهم فيها

الاجمال الصالحسة التى

اكظلسات( فب رحى) أى تميقكدبرالماءوطهةالبٍ رمعظمه (يغشاه)أى يعلوه(موجمنفوقهموج)
أىمرا(من فوقه سحابظاماتبعذهافوق بعض)معناهانلب رحالاجىبكون قعرهمظاماجداد ١ 0

الامان ولياتبالحق من

بحسها تنفعه عتدالله

تمورةالماءفاذاترادفت الامواجازدادت الظامه فاذا كانفوق الامواجساب بلغتالظامةالنهان

جدهم كديراها) أيىقرب أنبراها لشدة!اظامةوقيلمعناه/بزهاالا بعدالج
القسوى (اذا أخري

مخيب ف العاقبةأملووا خلاف ماقدر بسرا ب يراهالكافر بالساهرةوقدغايبهعطش
نومالقيامةفيحسيدماء فيأنيهفلايحدمارجاءوححدز بانيةالنهعند م يأخذ ونهفيعتتلونهالجىهنمفيس ونها ه و
مالغساقوهمالذب قنالا:

وقيل '

فهمعامإةناصبةوهم بحسبون انهم حس نوصننعا قنيزلاتفىعتبةنر بيعة بن أميةكانبترهبملتمساللدبنفى الجهاليةفاماجا”
الاسلامكفر (أوكظامات فبحر) أوهناكلوف أوكصيب (لى) عميقوكثيرالماءمت وب الاىللوجهومعظمماءالبحر(بغث
يغذى البح رومن فيهأى يعلوهو يليه (موج) هوماارتفعهن الماء(من فوقهموج)أىمن فوقالموج“.وج آخرز مءن فوتسسابا

منفوقالموج الاعلى سحاب (إظامات) أى هنءاسات ظامةالسحاب وظامةلوج وظامةالببحر(بعضهافوق بعض) ظامةالمو

علىظامةالبحروظامة الموجعلىالموجوظامةالسحاب علىالموج (اذا أخرجبده) أىالواقعفيه(لميكديراها) .مسواي 1
3

لنورههمثلامن المشكاةوالنيراس (مهدىاللهلنوره)أىهذاالنورالثات (دنيشاء)ءن عبادهأى بوفقلاصابةالحق من يشاءمن عباده

بإظهامم انلهأو بنظر,ف الدليل(ويضرب اللاهلامدالالناس)تق يرباالىافهامهم ليعتبروافيؤمنوا (واللهبكل نئئعليم)فيبينكلثنى
يماناوغز ةعبار رصىالتفعتهمئلنو»ره نأورىائته الذىهدى بهالمؤمن وقر أبنمسعودرجهالنهمث ل نوره فاقلىامبؤمن
' بعض دوت الله وهىالس جدكا” نه
كشكاةوفرأأبىمثل نورالمؤمن (فببوت) يتعلقعشكاةأىكشكانىق << (ووم)
سس

|

يبب

والشحرة 5المباركة شحرةالمعرفةى قلبهيكادز؟"'تهايضى ءأى نوراللءرفةإشسرقف قلبالمؤمن وأوكسسه قيل مل تورهمارىق

المسسحد بور المك_كاةالتى

الناروقه ل ناكلاقدرعآننتضحوان يقرأرا نىالقرآننورمن اللهخلفهم معاآفامطممن
الدلائل والاعلام قبلنزول القرآن فازدادؤايذ لاكنوراعلى نوروقولهتعال (مهدىاللهلنوره منيشاء)

قالاءنعباس لدين الاسلام وهونورالبصيرة (ديضرباللهالامثاللاناس) أىيامليننهالاشراء للناس

صمفنتها وكيكتيتأو
وو أىتوقد فىبيوت

أو بسبعاى يسم لهرجال
تقريباالىالافهام وتسهيلالسبيل الادراك(والله بكلثيئعليم) فقوهعزوجل(ف بيوت) أىذلك
فى بوت وفهاتكريرفيه
رزيجدفالس
احو
ديد ن
لنوك
ا ]إ
ى
يبنهاالانى الكعبة بناها
الحو لاهلالارضوقيلالمر 1 0
لاهلالما
رع ملعاف بويت القدسبناءداؤدوسليان ومسجد المندة بنامرسولالل صل اىلئةعليه

وسل ومسجد قباءأسسعلىالنقوىو بناهرسولاللةصلى النمعليهوسأأيضا(أذناللأنترفع) أىننى

فيهاأوبمحذ و فأى سبوا
فىسوت (أذنالله) أى

أمس(انترفع) ننىكقوله

س
االبن
ب قا
عاسمه)
وقيل تعظمفلايف كرفمماالمنى منالقولوتطهرعن الانحاسوالاقذا(رويذ كرفيها

بناهارقع سمكهافسواها

إلى ذمها كتانه (سبعادفيها) أى صل لهؤيها (بالغدووالامال أىبالغداة والعشى قال أه_ل

تادرفم ابراهيم القواعد

و

يي

ا

0

أوتعظم من الرقفعةوعن
الحسن ماأمى النهأن:رفع

عن النىصلالنةعليهوس قالمن صلىالبردين
ابنعباس التبيعمبالغد وصلاةالضحى

ام

وناالعصروقال

الله
قالرسولاللهص بى
والاصالصلاة العصرعن أنىامامةقال

بإلبناء ولكن بالتعظيم

(ويد قباس دز

ا برسممنترجمن ببتهمتطهر|الىصلاةمكتو بةكان كاجوالحاجمرمومن خارلجاملى
سجد الى فيها كتابه أوهو عامى
اأ جر هكابرالمعتمر وصلاةءلى أثرصلادلالغو بنهما كتابفىعليين
سبيح الضحىلايعنيهالااذاك ك ن

كلذ كر (بسبحدفهابإلغدق

 3جه أبوداود (رجال) قيال خصالرجالبالذ كرفىهذه المساجدلان النساءايس عليونحض رو
| المساجد جعة ولاجاعة (لاتلهيهم) أىلانشغلهم (نارة) وقبصاللختحارة بإلذكرالامهاأعظم
مايشتغل الانسان بهدعن الصاوات والطاعات وأراديالتتحارةالك مراءوانكان ١ع احارء هم علاتم
ابيع) أى
شراءجيعالانهذ كرالبيعبعدهوقيل التجارةلاهل الجلبوالبيع ماياع>الرج علىبده(ول ,
واائ
ولايشغلهم بيع(عنذ كرالله) أى حضورا ساد لاقامةالصاوات

(واقامالصلوة) يعنى| قامةالضلاة

فى وقتهالان منأخرالصلاةعن وقتهالايكونمن مقيمى اله-لاةروىسامعن ابن ت رمأنهكانفىالسوق
فاقيمتالصلاة فتمامالناس وأغاة واحواننتهم ودخاواللسحد فقال ابن عمرفبهم نزاته5
لاريم تجارغولابيع

ءلصلوة
اراقا ا

(وايتاءالزكوة)

الآنةرجال

يعنى المفرود-ة قال ابن عبا ساذا

حضر وقت أداءالز كاةلاحسونها (خافون بوماتتقلب في اهلقلوبالابصار) دعنى ان هؤلاءالرجال
ةذ
وانإلغوا

0

اول

لواحت مأجبيا واه عقعباديه

والاصال) أى يصلى لدفيها
بالغداة صلاة الفحر

وبالأصال صلاة الظهر
والعدروالعشاءين وانما
وحذ الغدوّلانضصلاته

ادات
سلآ
تبواقل ا
والآضال جع لفحل جع

أصيل وهوالعشى (رحال)
فاعل يسح سبح شائى

واد نكرو ددا عه

* الاظروفالثلايةأعنى لهؤمها

ايلاين لوت اليا
لتق :ا
فالدنيامنالشك ال اليقينوترفع عنالاضنارالاغطئتوقي ت

اوور لمكو اذل

فسفر (ولابيع)فى الحضرواقليتلجارةالشراءاطلاالاءسم الجنسعلى النوعأو
| عبلحيلههي(بلحاأنىيلسهيوم)لاتشغلهم (تجار)ال
 ١خص البيعبعدماعملانه أوغلف اىلا طهاءاملنشسراءلان الارلعبفيعةالراحة'متيقن اولفثسراءمظنون (عن ذكرال )باللسانوالقاب
ااقملبت الوواألفااجهع ألفانفدفت
مقو
ال ا
من العينالساقطة لالاعلال والفاص
(وافامالصلوة)أى وع عن أقامةالصلاة التناءفىاقامةعوض
أحداهما لالتقاءالسا كتين فادخلت التاءعوضاعن المحذوف فاما ضيف تأقدمت الاضافةمةام التاءفاسقظت (وانناءالزكوة):أى

]يعن إيتاءالزكاةوالمعنى لاتوار:هم حتىتلهمهمكاولياءالعزالآو عونو يشترونو بذكردوناللهمعذلكواذاحضر:تالصلاةقاموا

أولائهانينت فالارض الى نورك ذبها

يدل من شبجرة .لعنها
(لاشرقية ولا غرابية)

(1ه")

ك فبهاسبعون نبيامئومابراهيم غالليهسلام (زتونة)
ريل
ا وق
بلمين
للعا

أصئ الادهان وأضوؤهاوقيلانهاأول شجرةنباتلتطبوعفدانوة.لآأر ادبهز يتون الشاملانباهى

الارض المباركة وهى شحرةلابسقط ورقهاعن أسيدبنثاتبأ وأنىأسيد الانصارى قالةالرسولالله
ركجه الترمذى © وقوله (لاشرقية
أمبخا ر
ةرة
مأنبىتهاالشام يعنىليست صلى الله عليهوسلكوا الز ويادتهنوابهفانهمن شج
رب
غامن
مول
لمرق
االمش
من

فوط منهماوهوالشام
بالل

وأجود الزيتون ز يون
عله

الشمس

ف وقت

شروقهاأوغرو مهافةطبل

غر
ذهااالم
اتصيب
سهافلا
لىست ثمر يقي وح
ولاغر دية) أ

بتولاغر بي وحدهافلاتصيبهااك.مس

هنادوع :دغرو مهافتكونشرقية
بالغداة اذاطلعت بلمداحبة للشمس طولالنهارتصهااطلوكمعس ع

غر بية تأخذحظامن الامىبفينكونز يأنضهاوأوهذامء-نى قول!ءنعبا سوقيلمعناه انهاالستى
مقنأة لانصدموا الشمس ولافىم ضحاةلا ؛صدهاااظل فهى لانضرهاشمس ولاظل وقه_ل معناه امهامعتدلة
شنام وسظ الارضلاشرق
للا
امية
شتسفرىق يضسرها|  1رولانفى غربيضسرهاالبردوقيل معناههى شا
لس

تصد_ا بالغداةوالعشى جيعا

لكانت ثسرقية أوغر بيةوانما
ينتاف
نوكا
دهال
للان
ولاغر فىوقملاست هذه|لشحرةمن شأحار االنيا
هومث.ل ضر بهاللانوره( بكادزينهايضى *)أى منصفاثه (ولوم؛سسهنار)أى قبلأنتمسه النار (نور

فهى شرقية وغر به

عنلوىر) أى نورالمصباحعلى نورالزجاجة

(يكادزيتها)دهنها(يضىء

لى هثذايل ميل المراديهاطدى ومعئاه
مؤفصل فاىبلاعنثيل| ان كوررف الآبة)اختلف هل العفمىامعن

ان هدابة اللهنمالىقدباغت ف

الظهوروا+لاءالى! قدىالغايات وصار ذعلنكزلةالمشكاة افلتمىوازجاجة

ولول:سهنار)وصف الزيت
بالصفاء والوميض وانه صافية وف تىلاكالزجاجةمصياح تقد بزيت بل اغلنهابةفى الصفاءوالرقةوالبياض ذاذا كان كذلك كان
لتلا“لوه كاديذضىءمن غير كاملافى دغهائهوصلحأن مل مثلاطد اباةللتهعالوقيل وقاملهتذامثيل انورد صبىاللعهليهوسإقال
اعإمناس لكب الاحيارخبارقى عن قولهنءالى مل نورهكثكاةقال هكذعىامة_لى ضر بهاللةلاديه
نا(رنورعلى نور)أىهذا
النورالذىث_بهبه الحن

فيها|اشكاة والزجاجة
والمصياح والزيت حتى

ى النور
وما
ققيةم
تيق ب
وهذالان المصباح اذا
كان فى مكان متضايق

02

كانأجعلتورة

يلاف الكان الواسعفان
الضوء ينةسمرفيهوالقنديل
أعونثئ على زبادةالانارة

صالىله عليهوس|فالمشكاةصدرهوالزجاجة قلبهوالمصباح فيهالنبوة وقدمنشجرةمبا ركةهىشجرة

هنهنىكمباكادذلك الزيتيضى*
وسلوأمه بتبينللناسولولركامب أ
الذبوةبكادنور#د صلىالتمعليه

ولوتلمسسهالناروروىعن |ابلنعآرمبفةىهقذاهلالمششكاة جوف تمدصلىالتهعليهوس| والزجاجة قابه

كدمةنإبراهم
براا تروق
شلاجيووردىةولمانص
والمصباح النورالذى جءاالفثيلهاشسرقيةولاغربية
نورءلى نورنورةاب|براههيم ونورقاباملدصنلهىعليه وسلٍوقال#دبن كمب القرظى المشكاةوالزجاجة
اسمعيل والمصباح تمد لىالتفعليه ول وعاموم

اجعينسمىاالءلصه#يادحاكاسمادسرا جامنيراوالشجرة

ومدمييكا
هاهي
المباركة|براهيم علي اهل لاملانأ كصثراللابنديهاءلامشنرقية ولاغربيةنيعنيىابر
ولانصرانيا ولكن حكناينفامسامالان المهودتسبى الىااغرب والنصارى تد_بىالىالشرق يكادز يتها
وأ اليه نورعلى نورنىمن ]/
ببل
نس ق
رلا للنا
ظليههوس
تهع
يضى عولولسس»نرانكاد حاسن #د صلىالث

مابهراذهما|الْثيل لنورقلبالمؤمن قالأنىين كعبهذا مثلالمؤمن
ةور
لعلوى ن
يمد
نسل نوىنقورج
فالمشكاة نفسهوالزجاجة قلمبهاواجلعمصلباوحالنهفي>من الاْانوالقرآننوقدمن شجرة مباركةهى

يالك 0
شحرة الاخلاص ننهوحدهفثاومثلشحرة التفاهااك خرفهى ضراءاعمة تضرولا

وكذلكالزتوك_فاؤه

دشئ منالفقن فهوبينار .خبلعال اأنعطى
يبان
ياحصترس
ؤكمن قد
اذا طلعت ولااذاغر باتفلكذم ل

ء
ىكون
دمل ب
بب ا
وضر

شسكروان ابتلصىبروانحكعدلوانقالصدق يكادزيتهايضىعأى يكادقابالمؤمنيعرف الحققبل

محعبهووسدلابءلىغير
لماقالف المأموانقدام مرو
فى سماحة حاتموفىحلم

أحنف فىذ كاءاياسقيل

أىلى أفىهو يختقسابةفأىنوار قولهنوروجملهنور ومدخاه |
لرعل
ا نو
قاياه
رفةته
و لهوا
نينل
أن يتب
ولهداهف قب المؤمن
ةة-
لام
لهن
ااس
رعم
وبن
نالا
نور وخرجهنورومصبرهالىالنور بومالقيامة وق

|

كا كاد الزيت الصافىيغىء قبل هأانلنارفاذاءستهالنارازدادضوأعلى ضوئه يككذلاكدقلب |
المؤمن يعملبإطدى قبل!نيات>.الع(فاذاجاءه !٠لازاداده_د ىعلى هدى ونوراعلىثوروقالالكلى

رلااالنقرآن وقيلهذامثلالقرآن فالمصباح |
ورا
لدان الخليفة فرقمن مثلته تنوورعرليىعنى ايان المؤمنوعملهووقينلنو
هوالقرآن فك يستضاءباللصباح فكذلك مهت دى بالقرآن والزجاجة قلبالمؤؤمن والمشكادف ؤلالة

ضر فىلهمن دونه  .مثلاشرودافى!اندى والياس فالنهقدضر الاقل

(لنتغواءرض الحيوةالدنيا)أى لتبتغوابا كراههنعلىالزئأأجورهن وأولادهن (ومن,كرههن ذاناللةمن بعدا كراههن غفور
ودكذ لاكوكان ال سن يقول طن والنةطن واللةولعلالا كمرااهكاانعدتوينرنهالشر بعةوهو
ءبن
#ف !
سصح
مفم
رحيم) أى طن و
ا]نابوا (واقدأ نزلناليك ياتمبينات) بفتسحالياء>ةازىو بصرىوأب وبكروجادوالمراد
ذنت
اكا
طتامف ف
وال
ميةافأمنه
ثدى
ال
فف أجىرى مخرى
ظسعر
لافات
اافيه
حكام وال+دودوجازأنكو نالاصل مبين
ااق
الآياتالتىبينت ىهذهالسور ةوأُوضحتالفمع
المفمولبهكقولهو نومشهد نادوبكسمرهاغيره .أىبينتهىى الاحكام والحدود وجعل الفعلطاجاز اومندان ععنى تبان ومنه المثلع قدبين

الصمح لذى عينين» (ومثلامن الذينخاوامنقبلكم) ومثلامنأمثالمن قبلكم

00

أى قصةعديبة منقصصهم

حصنا كقولهوالأاتعملون انكنتم مؤمنينأىاذ كنتممؤمئين القولاارا ابعانفىهذه الابةتقدعا كقصة بوسف وميم إعنى
وتأخيرا تقديرهوانكدوا الاياىهمان أرن#دصناولانكرهوافتيات> علىالبغاء (لتبتغوا) أى

قصةعانشةرضى انلهعنها

دودعظة) ماوعظ بهمن
(م

لنطلبوا (ةإعارضلادينويا) أمىموانلالد نياير يدكسبونو بيأعولادهن (ومنيكرهون )يعنى الات وللدلو شوق له

علىالزن(فاناللهمنبعد١ كراههن غفوررحم

)يعنىبالملكروهاتلوزرعلى

المكرهوكان الحسن اذاقراً

هذهالآبة قالطن والئه طنوالته »ةولهتعالى (ولق دأ نزلنااليماناتميينات) أىمن الحلالوا رام
هأاىمن حالكبحامأبهاال.كذبونوهاذو يف طمان يلحقهم
| (ومثلا من الذين خاوامنقشبدبم)
مادق م ن كانقبلهممنالمكذبين (وموعظةإلتقين )أى المؤمانلينذبن يتقونالششركوالكباثر وقوه
عزوجل (اللهنورالموات والارض)قال!عباضمءب:ناهالتةهادى |اسموات والارضفوم بنورهالى
لمواتوالارض
ايس
اوق
رون
نةون<
ملال
ه|اض
ليرة
لن ح
اتهم
هداب
ننوامه
مدع و
اق م

نورالسماء

وات والارض زينالماءبالشمس والقمروالنجوم
سهممنين
لنا
بإإللائكة ونورالارض,الانبياءوقيل ا مع
وز بن الارضبالانبياء والعاماءوالمؤمنينو يقال ز ابلنارض بالنباتوالاشحاروقيلمعناه انالانوار

العر
شقا
كلهامنه وقديذ كرهذ! الافظ علىطر يقالامدلحا
اذسارعيدالله عن مى وليلة

ٍ

(مثل نوره)أىمثل نوراللةعزوجلف قابالمؤمن

فةدسارعنهانورهاوجاطا

وهوالنورالذىمتدىبه وقالابن عباس مثل نوره

الذى أعطىاللمؤمن واقليسلكنابة عادالىالمؤمنأى مئل نورقلالمؤمن وقي ل أرادبالنور القرآنوقيل

هوالطاعةسمى طاعةالله نوراوأضافه_ذه الاثوارالىهتنفشسسر يا
هوتجد اصلنىهعليه وس ولقبل
وتفضيلا (كشكو )هى الكوة التلىامنفذطهاقيلهى بلغاةلحدشة(فيهامصباح )أى ممراج وأصلهمن
الخو (المباح فىزجاجة) يعنىالقنيدلوا اذ كرالزباجةلانالنور وضوءالنارفيها أبينمن 2

و
كدر
ل )من
ابدرى
جة كأنها كوك
اى
جتعا
زفقال
لاجة
االزج
(دف
اج ثمو
جدف
ززي
اوءله ي
وض
اذا أدفعمنقذافيتضاعف ن زوهفى تلاك الوفى ذلك الوقهتوقيلهوءن دراأالنجماذاطلعوارتفعوفل

درى أىشديد الانارةا:لسبدرافلىك_فائهو<سنهوانكان الكوأكتضوأمن الدرلكنه يفضل

كرىوا
للد
اب ا
دلكوك
حيلا
 ١الكوكب نصفائه اكليافدضرلعنى سائرالاؤاؤوق

ةكابلاسليسارةالتى

شله بالكوا  2وليشبهه بالشمس والقمر لامهما
هى ز<ل وامر عو المشهترى والزهرة وعطارد قي

بلحقهما الكسوف كلاف الكوا كب (توقد) أى اتقدالمصباح لإمنشجرةمباركةزيتونة) أى
بيسرج بهويدهنبهوهواداموهو
 0تاشر ةماركة كثيرةالبركةوفيو امنافمكثيرةلان الزت

تعالىولاتاخذ خمهماراًفةفى
دين الله لولاأذسمعتموه

ولوالااذسمعت ٠و يعظك
اللهان تعود والكإوأبدا

(لامتفين) أى هم
المنتفعون مهاواات
موعظةلاسكل نظيرقوله

(ا بور الات
والارض) مع قولهمكل
تورهوم_دى الله لنوره

ود ثم
قولكز بودكجرم
تقول ثعش الناس بكرمه .
وجوده والمعسنى ذونور

ارات تنادورات
والارض المق شههبالنور فى

ظهورهو بمانهكقولهاللهةوى
الذينامنوا رجهم من

الظامات الى النورأى من

الياطل الىاق وأضاف النور
اليما لادلالة على س_عة
اشراقه وفشواضاءنه حتى
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 7ساف نح علهالسئوات والارض
1فا
 5ا
5د
1س 7ا
 13017103:ا

( هع ( -خازن)  ثالت ) «جازانالمرادأهل|اسم اتوالارض وانهميستضيئونبه (»ل نونرهو)أرىهصافلةتجيبة
ااشأن فى الاضاءة( كشسكوة) كصفة.ثكاةو هى اللسجكودّاةرغفيرىالنافذة( فيهامصباح) أى سراج ضخمثاقب (المصباحفى
زجاجة )فىةنديلمن زجاجشائىبكس الزاى(الزجاجةا اك

در ى )مضىءبكم الدالوتش ديدالياءمسوبالى الدرلافرط ضيائه

وصفائهو باللكسر واطمزة م رووعلىكأنهيدرٌالظلام إضوئهو الم واطمزةأو بكروجزةشيهفى زهرته باحدالكوا كبالدرارى

كالمشترى والزهرةونحوما(تتوق.د)خباميف جةوزعلى وأبوركاكلزجاجة بوباولقدتخفيف شانى ونافموحفص وبوقد بالتشديدمى

هسك
ك
دف
سو(الح
ملتص
ق
م
عاسنش8ا
اما
و0
كاسل

بوصرى أىهذا المصباح(من شجرة)أى ابتداءتقوبهمنزيتشجرةالز يتونيعنى رو يتذبالتهبز يته (اإمباركة) كثيرةالمنافم

وماهومنههالعيش فبيم » ولكن معدن الذهبالرغام
السمواتوالارض قائّابام دوكانه قيلفيه

بأكلمايأ كلونيش
ورب مايشربونومايدبهماندضيفاللبرى
فانتفقالانامواًنتمنهم » فانالمسك بعضدمالغزال

 :خالولىالعزلة

أص واحأللىوعحشالوملرىة أوف وأعل وىنزلالاولمن الثانىف حضرةالرجن منزلةاندممنالوبزرعنا
دلساطان أماالنىعليهالصلاة
والسلامفهوكرباملطرفينومعدن الشنرينومع الالينومنبعالزلالينفباطنأحوالهمهتدى ول اىلعزلةوظاهرامالهمقتدىوى

العشمرة والثالك الجاهد الحاسب

ترعناصدوق

900

العامل المطاللبالضرائ بك:جوم المكانب عليهفىاليوموالليلة جسوق

| من مالالكتابة هيأوهوقول ان وعلىوالزيروجاعةو بدقالالشافى'ماختلفوافى قدرماعط فقيل

السَتشهروف العمرزورة يط الروبهعوقول على وروا بعضهممى فوعاوقالابنعباسحط الوثقاثالالآرون لليهسحدبل

فكانهاشترى نفسه من ||عليهنحطعنهماشاءو بدقالالشافى قالنافمكاةب عبداللهبنعرغملامالهعلى ن ةسوثلاثينألفدرهم
ربه بهذه النجوم الرنبة | ف|وضع مرن] نوكتابتهجسة آلاف درهمأ خارجلهمماولكطأفوةالسعيدبن جبيركان ابنع ,اذاكانب

فى فى فكاك رقبت | > -م|كاتبه /يضععنهشيأمن أولنحومهيخاتفةجزأينرجع اليهصدقتهويضععنهمن  2كتابته مأأحب
خوفامن البقاء فىر بقة | و|قالبءضهمهوأمى استحباب والوجوبأظهروقيلأرا ادبقولاوانو هممنمالالهأىسهمهم الذىجعله
السروة ولفطافى كب

دلك

نلص_دقااتلمفروضات وهوقولهوف الرقابأرابدهالمكانب وهوقولالحسن وز يدبنأسلم
انهمم ا

نياسعلى مؤتمسمواختاف العاساءفمااذاماتالمكاتب لقأبداءالنجوم فذهب
ير  1وقيل هوحثالبج

 5 0 0 :ا كثيرمنهم الىنموترقيقاوترتفع الكتابةسواءترك مالاأوم«ترك وهوقول عر اوبن جمروز يدبن
يراض الفجينتةمتع “” ” ||ثابتو بهقالعمر بنعبدالعز بزوالزهرىوقتادةواليهذهبالشافبى وأجدوقالقومانترك وفاء مايق
هماالكلاناحرار وهوقولعطاءوطاوس والنخى
اضدلد
لنف
ووا
احرا
لان
تاالبة ك
كم
ويفعل مانشاؤه ويموا* ||عاليلهمن
والرابع الاباقخااًكثرهم

لكانب عبد هكتابةفاسدة يعد بإداءالمال لانعتقه
والحسنو بهقالمالك والثورى وأصجاب الرأىو و

أاً كسابه كافالتكتابةاالصحيحةلان العكتابةالصحيحة لاعلك |
انبدعهدو
فنهمالقاضىالجائروالعالم | ب|ماعللاقداءوقدوج_د ولوت
غيرالعامل والعاملالمراقٌ | المولى فسخهامال تج زالمكاتبع ن أداءالنجوموقولهتعالى (ولانكرهوافتيانم) أىاماءم (على
قول
يىابن
نأب
ولهل
ا ال
سعبد
والواعظ الذى لايفعل ||البغاء) أىالزنا (انأردنحصنا) الآنة(م)عن جابرقال كان

ار ته |

مإبقول ويكون أحكثر ||اذهى فانبزغيلنااثليلأهقاوللفاأ:سكرهوافتيا تكعلى النبغأاءرادن>صناوف روابةأترىان
أقوالهالفضولوع ىكل ||جاربةاءبدالنهبنأبى قالطا مسيكةوا خرىايلقطهاأميمةكانيكرههماعلى الزناف كتاذلك الىرسول

لاتق شوق قلغن

غاعءلىالى قولد|غفوررحم وقالالفسسرونأزت
النّةصلىاللعهليهوس فلوانلزلاانلكلرههوافاتيلاب>:

السارقوالزانى والغاص أ ففعبداللهبنأبى ابسنلو اللمنافقكانتهجاريتانبقالط يمؤجارومنسايمكاءةهوممفعاامذاةجواكءاانلايسكلرامههمقتاامععللىاذالةزنا |
.ذلك كانويافعلونفالجاهلية

قر الصيراتن عليه ]|اضر يبةيأخذهامتهماوك

الصلاج ناكام انالله سيكةا نهدالامالذىنحنفيلهاخاومن وجهينفانيكخبرافقداستكثرنامنه وان يكشسرافقدان لنا
لينصرهذا الدبن تقوم أن ندعه فانزلالل هذهالابةوروى انا حدى

ار يتينجاءت ببردوجاءت الاخرى بدينار فتمالطما

اانءفعاللقداسلام وسومالزئافاتيار.سولالئهص ل النةعليهو_.ل وشكتااليه
حس ع ف الآخرة |ارجعافازنيا فقالتاداجللل
(ولا تكرهوا فتيانت» ذانزلانههذ هالآبةو خاتلفالعلساء معنىقولدانآاردنتحصناعلى أقوا أل حدهاان الكلاموردعلى |
ةالسبوان يكنقرطافيءاناقانماشرط 1
ىلبغاء)كانلابنأبى سب وهوالذىذ كرفسببنزولالاية:فرجاانهىعلىصف
عل ا

بر اريك

اتا كا

وار

اناالاسر لانالا واهلإيتصورالاعنداراد التحصنفامااذالمترد المرأةالحصن فانهاتبنى بالطببع |

طوعاالثاثنانمعن اذا أىاذا ردن واس معناهالشرط لانهلاجوزا كراههن علىالزناان لرردن |

رقتيلةيكرههنعلىالبغاءوضربعليهنااضرائي

تحصنا 0

فشكت ثنتانمنون الىرسو لالنهعليهالصلاةوا_لام فنزلت ويكنىبالفتىوالفتاةعن العبد والامةوالبغاءالزناللنساءخاصةوهو
مصد رلمغت (انآأردنتصنا) تعففاءن الرزْئا واتماقيدهيهذا الشيرط لانالا كرادلاكو نالامعاراةاادلتحصن فا كم المطيعةللبغاء

لاب_.مى مك رهاولاميكراه٠ا١ولانهاتزا لت علىسبب فوقاعلنهىعلىنلكالصفةوفيهنوبلياخمواىأى اذارغاينلفتحصن فاتم

أبحذقلك

8

|

(وليستعفف الذين) وليحتهد وافى العفةكانالمسستعف طالبمن نفس هالعفاف (الاحدون نكاحا) استطاعةتزوج

من المهروالنفةة

اتطلاعبمانءة فليتزوجفانه
(حتىيغنيم,النهمن فضله)حتىيقدرهمعلىالمرهاولنفقةقالعليهالصلاةوال لاميامعشرالشباب من اس
أغض للبصرواحصنللفرجومن لويستطع فعليهبالصوم فانهلهوجاءفانرظكيفرتبهذهالاوامس فامىاولا:ايعدممنالفتنوة يبعدعن

مواقعةالمعصية وهوغض البصرثم بالنسكاح الحصنللدبنالمغنىعن اخرامثمبعزةالنفس الامارةبالس.وءعن الطموح االلشىهوة عندالكمز
220
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2

نكا جكحون بسمنالسداق والنفقة ([حتىيغنهم اللهمن فذ_له) أىٍبوسع عليهممنرزقه

(والذين يبتغون|:12تاب)أى يطلبءرنالمكانبة(ماملكت! أعمانملتكانوس) سنت نزول ها«رالآبةان

يض(قكبومأددو

غلاماو يطب بنعبد العزىسألمولاه أن بكاتبهفابىعليهفانزل اللتهعالىه-ذهالابةة خاوسويات

0

علىماثةد.ينار ووه ب لهمنهاعشر بنديناراافاداهاوقتل وم حئاين فىالحخرب د

بيان
حكالآيةركة3

قط

واكاك ولك

المكانبةوذل كن يقولالرجلمأوكهكانبتك على كذامن الال ويسمى مالامعاوماتؤدى
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حا (لأوالطفلالنبن)هوجنس فصلأن يراد المعبه(لويظهرواعلىعورات النساء)أى ليطلعوالعدمالشهوةتمننهر انو اذا اطلم

علي أهوليبلغواأوانالقدر:على الوطءمن ظهرعلى

فلاناذاقوى عليه (ولايخضر بانرجلهون ليعماحفين منززيتهن ( كانتالمراة

شت لتسمع قعقعةخاخاطافيعل انهاذات خلخال فنهين عن ذلك اذسماع صوتالز بشة كاظهارها ومنهسمي
 ٠ل ضرب الارض برجايهااذام0

اليربة (فلللمؤمنين يغضوامن أبصارهم) « :
(واهلهيعل مانبدونومأننكتمون) وعيدلاذينيد خلونالرهباتوالدورالخاليةمن أهل
نلزالارخصة يدو |
ننالا ا
نلزنايود خل م ه
للتبعيض والمرادغض البصمرجماحرم والاقتصار بدعلى ماحل (وبحفغطوافروجهم)ع ا

وحوزا النظرالى

وج هالاجندية وكفهاوفد ميهافىرواءةوا ى رأسالحارم والصدروالساقين والعضدين (ذلك) أىغض البصروحة

الفرج(أزك طم)أطىهرمندنس-
وأفعاطهموكيف بحجيلون
أبصارهميعمخائنةالاعين
وماتحن الصدورفعابهماذا

عرفوا ذلك أن>كونوامنه
علىتقوى وحذرف كل

حركه وسكون (وقل
للمؤمنات؛غضخضنئن ء*ن

أبسارهن و حفظن

فروجهن )أمرن بغض

()87/

الام(انانلهخبير عايصنعون )فيه ترغيب وترهيب يعق انه خبيربإحواظ

بغيراستئذان (واللهبعملانبدونومانكةمون )وقول تعال(ىقلللؤمنينيغضو مان أبصارهم)أىعالا

هالنظروافا

لهيغطوا ابصارهم وقيل م عن هناللتبعيض لانهلاحب الغضصمابحلالي
احللنظراليهمعقنا

عرةالفجأة
أمسواياغنضواعمالاحل النظراليه(م)عن جر برقالسألترسولاللهصبى اللهعليهوس عظن
قالادرفبصمرك ععن بر بدةقالقالر .سولاللهص_لى النهعليهوس لعلىياعلىلاتتبعالنظرةالنظرة
فانلاك الاولى واست للكالماةأرج أبوداودوالهمذىزم)عن أ سعيداخدرىأنرسولافةص

ثلوفب
التفعليه وسلمقاللا بنظرالرجلالىعورةالرجل ولا رأةالىعورةالمرأةولا يفضى الرجل الىالرج
مايحلقالأببود
واحدولانفضىالمرأةالىالمرأةفى ثوب واحد  0وقول تعال(ىويحفناوافروجهم) أى عال

القرآن م حنفظ العرج فهوعنالزنافالاافنىههذاأارااودضبعهالاستتار حت لىابقعب 1ص
العاليةكل ماف
وسه
ًان
رعلى
ظالة
نيهدل
للتف
ارجق
رالف
محفظ
أون
تفكاني فدخ لمعنلىغض لبهرد
لليه
قبرع
الغ

الارصارفلاحللامرا أتأن

رلهن
و! ل
عذفار
شسبال
الاترى ان الحارم لابا

ننظرمن الاحنى اقماغت

ل رضاتفالبيعوالاجنديه و ازلنظرالىوجههاوكفيهاللحاجةالىذلك وأماأمى الفروج فضيق
وكفاك ان أابلنحظرالامااستئنى منهوحظرالاجلماامعااستثنى منهفانقلت كقيدمفغض|اابه

اشتهبت غضت بصرها

على حفظ الغرجقلتلانالنظربر بدالزناوراالفحورواليلوىفيهأشد وكلاادااحد شرق

ل
رأساولاننظرالى المرأةالا
ها
رغض
بك و
الىمثل ذل

من الاجانب أصلا أوك
موهااءاقدمغضالابصار
على حفظ الفروج لان

ونديهن وأعضادهن وأقدمهن و كناك الجوارى

الاحدتراس منه(ذلك أزك طم)أ'ىغضالبصروحفظ الفرج (اناللهةخبير عا يصنعون) أىانه

يرا

باحواهم وأفعاطم وكيفبجيلونأبصارهموكيف يصنعون بساثرحواسهم وجوارحهم © قولهعزوجل
(وقل للمؤ.مناتيغضضن منأبصارهن و يحفظن فروجهن )أىالاح لطن روىعن |أمسامةقا ٠
كشتعند رسول الله صلى اللةعليه وسإ وعند هميمونة بنتالحرث اذاأقبل|بن أممكتوم ؤد  :أيه
رينات فالزسسرلاس
كاك إخحدامات ا

السك

شرا

|

بارسول نَأل3

النظر بر يد الزنا وراد

أعمى لاببصرناولايءرفنا فقالرسولاللةصلى التعليموسر أفسيارانانا |12١0 ْ

الفحور فبذر الموى

الترمذدىواأبو ادود عقولهتعالى(ولايدبن(أى لايظورن ١0يهن ) أىلغبرحرم وأراديالز بنة|للة

طموح العين (ولايبدبن
زينتهن) الزبنمائزينث اظهارها ولاجوزللاجنى النظرالبهاوالمرادمن الزينةالنظراى مواضعهامن اليدن (الاماظهرمنها) أى

الوزام
مثل ! 1لخالوا لخضاب فالر.جل والسوارف المعصم والةرط الاذن اقلا ف لمن

بهالمراًةمن حلىأوكل أو

خضاب والمعنى لايظهرن

ردوبانلضحاك والاوزاعىالوجهوااتكفانوقالابن مسعودهى اوليقاابلار
باليسعي
جةق
مانلز ين

فا
ف
فضاب
كوماالح
لاخات
احل و
عباس هىالك

لنبى|! لرأ
كان منالبنزةالظاهرةيجوز لارجالاج

ضع الزينة وهىالى

اليه للذ.روة مث لحمل الشهادةونحوهمن الضروراتاذالرخففتنةوشهوةة فانخاف شيأ م ذا

1ج مباح فالمرادءها

غضالبصر وانمارخص فهذاارلقلمدرأًةأنتبديه منبدنهالانه لبسبعورةوتؤ م بكشفه ىآ 1

مواضعها لاظهارهامواضعها
لالاظهارعيانهاوموضعها

وسارر بدنهاعورة (دليضر بن حمرهن) أىليلقبنعقانمهن (علىجو بون )أى موص

|.

النحر والصدراأى ليسترنبذلكشعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن(خ)عنعائشة قاترم3

الرأس والاذن والعنق
فهى للا كليلوالةرط والفلاةدوالوشاحوالسواروالدمل وجاخخلخال(الاماظهرم.نها) | 1
قاع
االذر
سانو
لعضد
اوال
وصدر
وال
سترهاحرجبين فانالمرأةلاتجد بدامن امونلةالاشياء بيد نجاو
الاماجرتالعادةوالجباةعلى ظهورهوهوالوجه والسكفان والقدمان فنى
الحاجةال ىكشف وجههاخصوصاف الشبهادةوانحا كةوالدكاح وتضطراىاال مظشرىقفات وظهورقدميها وخاصة الفقيرات مٍ

رهن )جع مار (علىجيوين) بض امجيم-
خاعمليه
يعته
( واض
(وليضر بن )وليضعن منقولكضر بت بيدىعلى الخائطاذ

و بصرى وعاصم كانجتيو بهن ؤاسعةتبدومنهاصد ورهن

وماحواليهاركنيساناخرمنوراتهافديقمكشوفةفامم ن انيسه
4

00

فنكن الرجل من أاله+لاهلية اذادغل
(ذلم) أىالاستثذانوالتسلم (خيركم)من نحيةالجاهاية والدموروهوالدخول بغيراذ
ييتغيره يقولحييتمصياحاوحيبتم مساءميدخلفريماأصابالرج.ل معامسأنهف حىدافوا حد (لعال>منذكرون)أى قليلكهذا
فالبيوت(أحدا)منالآذنين
150
لك نذكرواونتعظواوتعماوام ميتمبهفىبابالاستثئذان (إفان/تجدوافيها)
5

-

:

فلاد خلوها حتى بوذن

-

التهعليهوسا احذاداس5تأثذلناأثافم يؤذفنليلرجع قالواللهاتقيمن عليه ينةأمك أحد سمعهمن 750 1 6
1

مز

-

»

و

 0 51ساو

امه

ا

3

ا

ا

0

5

اأنىبنكهب فوالللاقوم معكالاأصغرالقوم فكذت أصذرالقوم فقمتمعه
النبوصل اللفعليه وس قل

مان النىصل النعهليهوس] قالذلاكقالامسن الاولاعلام والثانىمؤامىةوالثاثاستئذان
فاخبرت ع ر
ا

35

5

5

2

5

3

0

3

اي

مح

خب

:

نَ

منأهلهاولكم فيهااحاجة

5

ا

بمن
الم
بقوم
لىاب
ااذأ
لوسل
بعليه
قالته
تصلى
ساننه
يرسول
ال كان
قبن
رلله
بالرجوع  عبنعسبدا
#لقاءوجه واسكنه منركننهالاعنأوالايسسرو يقول السلامعلي السلامعليكموذلك ان الدورلعملكنيها

لاس فق ملك الغير
ا

الرسول فانذلك لهاذن أ رجه اب دواودوقيل اذاوقعبصرهعلىانسانقدمالسلام والاقدم الاستئذان

وان قيل  7رجعوا)

نميسلوقالأبوموسى الاشعرى وحذيفةيستأذن علىذوات لحارم بدلعايهماروىعن عطاءبن سارأن

أاىذا كانفيهاقومفتبالوا

لأذن علىأت قالنعفقممالالرج ل فى معهاف البيتفقال ارجعوا (فارجعوا)
رجلاسأل رسولالنةصلاللهعليهوسلفأقسات
رسول اللهصل العللهيه وسلاستأذنعليهافقال الخرجالدمفهىافقال رسولالنة صباللهعليه وسل ولانلحواف اطلاق الاذن

استتأذن عليهاأت ب أن تراهاعر بإنةةاللاقالفاستأذنعايها أحارجلهماملكوطفامرس لاق وقولهتعالى
(ذلكم خيرلك )أالىفاعسلتئذ ان خبرلكوأ ولىبكممن التوجم ب(غبلراعذلنمنذكرون)أىهذه
الآدابفتعماواءهاو#قولهعزوجل(فان/تجدوافيها)أى فالبيوت(أحدا)أىياذنلكم فدخوطا
كيملارجعوا فارجقوا)يعنىاذا كان افلىبيت
ول (والنق
دأخىف
ل؟)
(فلاندخاوهاحتى يؤذنا ل

ب
اهيل
لف تس
الجوا
ولات

ولانقفوا على البوابلان

هذا بما يجاب الكراهة

فاذا ىعن ذلك لاداثه

هم فقالواارجع فليرجع ولاايلةبغعالبىملازما (هواأزَىلم) أى االلىكراهةوجب الانتهاء
اخبل
قوم وكرهوادخولاعلدا

حوالاوحاجاتيكرهون الدخولعليهم تلك الاحوالواذا

عن كل مايؤدى البهامن

حضرالى البابفليستّأذن رقعدعلىالبابمنتظراجازكان|بنعباس فى دورالانصاراطابالحديث

قرع الباببعنف والتصييح

الرجوع هوأًطهرواصلحلفان للناسأ

فيقعدعلىالبابولايستأذن حتىخرج الياهلرجلفاذاخرجورآدقال)!!بنعمرسولالنه لوأخيرتى >كانك بصاحب الداروغيرذلِك
للباب فلاينظرمن شقهاذا كانالبابمردودا (ق) عن
فيقولعكذ | أمرناأن نطابالعلواذاوقها ع
سولبنسعدقالاطلعرجل منترف بابالنىصلىالثعليهوس|ومعرسول االللهلصهلعليه وس

مدرى يرجل وف روابةحكبهرأسهفقالرسول الله اللةعليهوس لوعامت أنكتنظرلطعنت بهفى

وعن أفىعميد ماقرعت بايا
غك عالمقط (هوا0

ل>) أىالرجوعأطيب

عينك ا-اجعل الاذنمن أاجللبدمر(ق )عن أنىهر يران رسولالنهصبى اللهعليهوسل قالمن اطلع وأطهرلمافيهمن سلامة
فى بدت قوم بغبراذهم فق دحل طم ان يفقؤاعينهوفى روايةلانسالىقالوأنامراًاطلع عليك به_براذن الصدورواليعدعن الريبه
عتيهفنقأ
تخذفهما كانعليك حرجوقالمرةأخرى (وجانلالحهاتعملونعليم) أىمن الدخول أوأنف وعأئمىخيرا (والله
بالاذن ولمائزاةتالآاستئذان قالوابكايلفبيوت التىبينمكة والمد.ينةوالشامعلى ظهرالطر يق ليس
فهاسا فكاي' :لاللهتعالى (لسى عليد جناح )أى ام(مان ند لوابويتاغيرمسكونة) أىبغيراستئذان

(فيهامتاع لك)أى منفعة!ك ق ليان هذهالبيو,ته ىإخانات والمنازل|للسممانبيلةةليأووا|اعهاويؤووا
أمتعتهمفيهافيجوزدخوطابغيراستئذان ولنفعة|(عزولمهاواتقاءالحروالبردوابواء الامتعةهاوقيل
بايلوتتجاروحوانيتهم ف الاسواق ي خدلهاللبيع والشراءوهومنفعتهافليسفيااستئذان وقيلهى
جامليبعيوت النىلاساكن فايهلالااسنتئذان|ماجعل لثلايطلععلى عورة فان /خف ذلك جازلهالدخول

ماتعملون عليم) وعيد
للمخاطيان

بانه عالمعا

ينون وما ذرون مما

خوطبوا بهفوف جزاءه

عليه (لس عليم

جناح انندخاوا) فى

أنندخلوا (بيوتاغيرمسكونة) استئنىمنالبيوتالنىيحب الاستئذان عدلاخىلهاماليسسحكونمنها كالمانات والر بط
وحوانبتالتحار (فيهامتاع لك )أىمنفعة كالاسةسكنانمنالحر والبردوابواءالرحوااللسلع والثسراءوالبيع وقيل اخخربباتتبرز
فبهاوالمتاعالترز

اقولالحيشون منخبيئاث
للطان والطيبون للطيبات!أولئك مبرؤن ممايقولون) أى فبهموأأوائك اشارةالاىلطيبينوانهممبرؤن م ي
الكلم وهوكلام جارجحرى المثللعانشةرضى ابنهعنهاومارميت بهمن قوللابطابق-اللماف النزاهة والطيبويجموزأنكوناشارةالى
أهلالبيتوانهم مبرؤنممايقولاهل الافك وان رادب حريئات والطيبات النساءالانت يوجن الحباثوالخحباثتتزو جالحباث

وكذاأهلالطيب (طممغفرةة(
.

حيو

2

و

_

ار

مستا :ف أوخيرلع خبر (ورزقكريم) فالجنةودخل |بنعباس رضىالله 

الك

“| ٠.المفونللايليقالابلطيبمن الناوسعائشةلايليق بهاانخبيثمن القوللانهاطيبةفيضافاليهاطيب

قيقيل
وايل
ا وم
هلمدح
ماءوا
 0ميضهاوهىنا ||التقولمن الثن

بايمم اععلاثماى

دنكمين
نفىقلا
اتحا
لللا
فقا
الاع_لى مغفرة ورزق

وكترلاالآية فغثىعليها

فرسابمانلا وقالت عائثية
وش اف مال م1

أعطيت تسعاما عطينهن

امرأة نزل جسبر يبل
بصورق فراحته <ين

أمى عليهالصلاة والسلام

ان ينزؤج-نى وت وَجِنى
رباكوماتزوٌ جيكراغيرى
ونوق عليه الصلاة

والسلام ورأسه يجرى
وفيرفىبتى ولقد حفته
الملائكة فى بتىو ينزل

عليهالوى وأثانى لحافه

وزنااخبلنيةفته وصديق

بثيثمن الرجالوالنساءوهذاذم |
ححبي
اتكااملبال
للاي
معاناد

فاذفبوناعائشة ولايتسكااطيمن القولالالطيب منا وللخانياءيا  0اندروها أ
نلنناء سيدأ
واالطيباتم«ا

ا0
رلشا
الشيناتي ٠ن النساء'لأمنالعبدافبن لافقواا

لليهوسل (أوائكمبرؤن)يعنىعائشة وصفوان
والطيبونلاطيبات)  7يدعائشةطيبهاالنةلرسولهصلى الع

دا

الخونايعين(دايغواون)بسى أحابالافك(,صخر)أىعفوانثر بم(مدزق|
ل

عليهالسلامق ا

أ شورنيا رات

ا

نالنى
١ا

صلى النهعليهءوس ل يتز وج بكراغيرهاوقبض رسولالله صبىاللهعليهءوسلم فىغرهاوقبومهاودفن ال

|||

يقفة
اي
ذلصد
ونةا
فى بهاوكانينزلعلي»الوحى وهى معهفىاللحاف ونزلت براءتهامن السماءوانها اب

مغفرةورزقا كريماوكانمسروقاذاحدثعن د
رسولاللهصل اللهعليهوس_لٍوخلقت طيبةووعدت

عصلليهوسلم الميرأةمنالسماء |]
اسلولنالهله
عائشة يقولحد ثتتىالصديقة بنتالصديق حبيبة و
قولهتعالى (يأيها الذنيآمنوالاد خاوابيوناغير بتوتسكمت حأتنىسوا) اسة |
ابن عباس يق رأحتى تستأذنوا ويقولتستأنسواخظأمن
فه
لسل
ائذا
تابثالتواتروالاست

وفك سعرفاييت |أ
الاستنذانوقيلالاستتناسطاب الانس

هءن
ووق
هخل
لىدا
اسان فيؤذنه ال

نتاعنا بصرت وقء_لهوان-::

١

بأسديحةأو يتنحنح

ا
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فلك واأشبع وفصل وأجلوأ ك.دوكرروماذاك الاماروىءن ابنعباس راضلىلهكعن»همن
شفةرضى النهعنها فا وجزذ
عيظاهئىا
كتغا
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4رلبهبرا سف
أذنب ذنيائمنابمنهقبات نوبتهالامن خاض ف أمسعائشةوهذ|منهتعظمومبااغةفىأميالاك ولقدبر األنةتعالىأر ٠.بعةبا

عالليسهلام رشاهدمنأهلهاوموسىا عللسيهلام من قولالبوودفيهبارالذىذهب بثوبوص مرضى اللهعنها بانطاق ولدهاوعائشة

رذىعنالهلهاهذه الآىالعظام ف كىتابهالمميزاالمتلوعلى وجهالدهر موذهالمبالغات فانظرم ينهاوبين تيرئةأوائك وماذلك الالاظهارعاو

احل.دصهلوسلم وعلىاللهح(بيئات )منالقولتقال(لااخبيثين )منالرجالوالنساء (والخميئون)
عفة
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منزلة رسوله والاتذب

منهم:نعرضون (للخبيئات) منالقولوكذ لك(والطيبات

بلتجميب منصنائعه مكثرتى استعملىكل
للدتبمنعظمالامىومعنىالدجب فكل اةلنسبجان الاصلان يسبحالتهعد_ دروةا
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حك ببارءانهها © قولهءزوجل (انالذين بحبوننتأشيعالفاحشة) يأظىهرالزناو ياذيلع(ذفبن

آمنوا) قيلالآبةمخصوصةمن قذفعانشةوامرادبالذي نمنواعائةوصفوان وقيلالآبةعلىالعموم
واجيم
فسكل من أحب ان تشيعالفاحشة أوتظهرعلى أحدفهوداخل فىحم اهلآذبةهوالمرادنآمالنذي
المؤمنين (طمعذ ابأليمفى الدنيا)يعن اىلحدوالذمعلىفعله( والآترة) األىوآخفرةطالنار (والله

لانعامون) أىانه قدعلٍ بعلم)أىكن مو براءةعائشة وماخاضوافيه منسيط الله(وأث لماتعاموهن) دوقيلمعناهيعلممافىقلب من
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اىذ
حشة فيجازيلدعل
باالنفتشايع
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وهومعاقبهعايها (دلولا عبلي
فضْل النععليمور حته) ت(ءياإلىأيها ناآلمذنويالانتبعواخطوات الشيطان)أى 1نارهومسالكه (ومنيختطبوعاتالشيطان
لتجلل العذابورر فانهيابالفحشاءوالمنسكر ) أىبالقبائحمنالاقوال والافعالوكل ما بكرهالئةعزوجلوالآبقعامةفى
البمنرةك المعاجلةبالعتقاب ح قكل أحدلانكلمكاف مهنوعمنذلك (واولافضل! للهعليجو7جتهمازكام :منأحدأبدا) أى
ماعلحجذفواب مبالغة ماطهرولاملموالآبةعند بعضاٍلمفسربنعلى العمومقالوا أخبرائنهتعالى انهلوالافضإهورجتهبالعصمة
افلنةعلهموالتو بيخ
لمم (دان الله رؤف)
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وذل قابلنعمبعاسناهماقبل توبة
قوه
فاعل
من الذنببالرجةوالمغفرة(إواللةسميع )أكلاقواالم(علم)أى عمافىقاوفقوالهعزوجل

(ولاياتل)

و اه
المقذوفوأثاب(رحيم)

وألىاحاه من الاليةوهى القسم(أواوالفضل من والعة)يعنى الغنىيعنىأباب ركالصديق (انيؤتوا

بغفرانهجنابة القاذف

رنابدر ياإإنخالةأبىبكر
جوكا
اطحا
هى مس
م)يعن
للله
نباا
كريينفسى
سمهاج
مونال
أوى القروفالىمسا كي

اذانات (يإأيهاالذب نآمنوا

الصديق حلف بوبلكارايننفق عليهفائزاللههذمالآبة (وليعفواوليصفحوا) أىعن خوضطحق

لانتبعواخطواتالشيطان)أى] ثاووروساوسه صغبالءاالىالافك واالقولفيه ومنيشيعخطوات

أحصس

الشيطان فانه)فانالشيطان إيامىبالفحشاء) ماأفرط قبحه(وامنكر )ماتنسكرهالنفوسفتنف رعنهولاث رتضيه (ولولافضل اللعليم

ورجتهمازكامنكم مناحدأبدا و)لولااناللتهفضلعلي التوبةاللمحصةلماطهرم >_:حداخرأالدهرمندنسالمالافك (ولكن
لنيز ىمنيشاء)يطرهالتائبينبقبولنوبتهامذاخضوها (والتسميع )لقوهم(عليم)بضمائرهمواخلاصهم (دلاياتل) ولاحافممن

ااتذتلاىحلفافتعال من الاليةأولايقصرمن الالو (أواوالفضلمنكم) فالدين(والسعة)ف الدنيا(انيؤنوا)أىلايؤتوا انكانمن 
الالية (أولىالقر فىوااسا وكايلمنهاجرين لافسلبليه) لأاىحلفواعلى ن!لاحسنوا الىالمستحقين للاحسان أولايقصروا أن -

1

محصنواالهموانكانت ينهمو نهم شحناء لجدابةاقترفوها (وليعفواوايصفحوا) العفوال_تروااصفحالاعراضأى وايتجاوزواعن

الافوليعرضواعن العقوبة

(لولا)هلا(اذسمعتموه)أى الافك (ظن المؤمنونوا المؤمناتبأتف.هم)الذينمنهمفالمؤْمنو,ن كنفس واحدةوهوكقولهولانامزوا

| نفس (خيرا)عفافارصلاحاوذلاك نحوبايروىتمرارنضى اللهعنه قالارسولالتهعليه|اصلاةوالسلام أناقاطعبكذب المنافقين لاانلنه
عصمك من وقوعالذبابءلى جادكلانهاللو اسان وخاطع بافلءاعومك اسن ذلك الدرض «سالقك,رفكيف لايعصمك عن حثبة

من تسكون متاطخةعثلهذهالفاحش
دةا

اناو ابرهك على الارتزلتاديسعانان كمعن ذلكالفافلسامي.مك
دنأحدا

منوضع القدمعلى ظإككيف»؟ نأحدامن تا ؛ونث عرض زوحتك وكذاقالعلى رضى اللةعنه ان جر يلأ خبرك أدعل فرلةكن
وأمىك باتواجالنعرعن رجلك بسببماالتصق بهمنالقذرفسكيغ_لايأمس كباخراجها بتقيدرأنتسكونمتاطخةبشئمن الفواحش

وروىأنأناا بوب الانصارى قاللامي أنه لائرإنمايقالفقالت لتوكبندلصفوانا كنت نظن حرم رسول نفسو وةاللاقات

ولوكنت أناددلعانشةمائخنت رسولالنهفعائشةخيرمنى وصفوان خيرمنك وانماعدلعن الخطاابلىالغيبةوع انلضميرالىالظاهروم

يبقالظننلفتمسكم خيراوقلم ليبالغ افلتو بيخ بطريالقالتفات وايدلالتتصرع بلفظالايمان عنلاىلأاشتراك فييقهتضى أن

لايصدق مؤمنعلىأخيهولامؤمنةعلىأختهاقولعائب ولاطاعن وهذامنالادب (#7ع" )8الحسنااللذقىاقئلمبهوالحافظ له
وس أعسبالذينرم واعائشة خلدواالحد جيعائا نإن انين وفولهعزوجل (لولااذسمعتموه)أىالحديث

الكذب وهوقولأهل

ا

الافك(ظن اللؤمنون والمنات بأتقسهم)بإخوانهموأهلد ي(خنبهرما)والمعنى( 02قلواهذاافك

ل كو الوسين|ذاستعواكوك حلالأقكأن كدبومو دوا افلنولإيشرعواف اهمه
وفقوولاالعزفورتفمهنوطعهرارتهوفيهمعاتبة لومنين(وقالواهذاافك مبين )أىكذ ب بان لاحقيقة |١ *-

ا

0
00

له(لولا) ىهلا (جاذاعليه) أىعلى مازعموا(بأربعةشهداء) أىيشهدون بذلك(فاذ ابانوا
رح أ"عمازاولا ءاواعاهبارعة
صتيكي
رفون عندإشحهداء )عاد اد رضي
فاوائك عندالله)أىفىحكالله(همالكاذبو ن ) وهذامن بابالزواجرفا
ينقا

ودااءوءسانكفنانبوسادلاهشهاذدباءئودؤتقات ةرين القدفوكاتواصادقين
 ٠ادااسلتو

ر ور يي لرر رجو زيلاعدشيداء (كدييانيا

ف تق الذبرنمواعائشةخاص وةمعناءفاؤئك هه اسكاذبو

حك الكاذبين فاانلكاذبيجب زجره اعلنكذ ب والقاذف اذاليتأبالكهوديجب زبرءةو يدام اكه

اكاكزواولافضلاسمعليحورجته ف النيداوالآخرة!سم فباأفامفيه عذابمام )معنالءولاا فضت
أنالت

لقنت

شروت

0

وتان
التماىء

لاك وتات (لأثلقوهباستع)كيرد 7-5

لال

يلقالرجلفيقول بلغنىكذا وكذافيتاةو :ه.ا ني بهمته ع يعض(وتو لو بنأقاوعكما عليسلم
1

:

05

بدعل) أىمنغيرأنتءاموا
1

بطل

ا

ناا

لا|ء

بود ا/ائ و تون ابشتهللاام فيه روش

ل
ئ
عظيم) ىف الوزر (داو ذ_-معتمودقتم يكون نتسكام

نات

ذاس_معحانك

مود

2

شر

0

اهم
ر“ن
دا

لعنه

0 1

",الله

1

0

مهت

والككاذب بدووبتاعهشهادة

وعتدا له الثهودالار بعةواتتفاؤها

التتدب

) قسلهوا

عند لله)اىى

والذبن رمواعائشةرضى

النهعنهالم يكنطمبينةعلىقوطمفكانوا كاذبين (واولافضل اللةعليم د رحتهف الدنياوالاخر:قلسكفماًفطذتفميهعذابعظم) ولا
يت ان تفضلعليك ف الدنيابضروبالننما'تىمنجاتهاالامهاللاتوبة
ضنى
قدم أى واوقلاأ
تاف
ا حل
مره
اماعالدئلجوودغي
وانآأترحمعليكف الآخرةفى العفووالمغفرةلعاحاة بالعقابعلىماخضتم فيهمن د يث الافك يقالفاض ف الديث وخاض واندفع

(اذ)ظرفلكمأ ولافضتم (تلقونه)بأخذهبعضكممن بيعقضالتاق القولوتلقنهو تلقف(بألسنتكم)أىان بعضكمكان .يقولليعض
هل :للكحديثعائشة حتىشاعفمبادنهومانتشسرفل ببقبيت ولانادالاطارفيه( وتقولون بأفواه مالد

0

النقوللا اكلوانباله م لانالشئالمعلوميوكنعامهف القلبثم يترجمعد >-الأسان وهذا الافكلياسلاقولاندور فىأفواهم منغير

فانةعنوا(إهينا) صغيرة(إوهو
ترجةعن علنه افلفبلكقولهيقولونبأفواههممالبسف قاوبه(موتحس_بونه)عأاىئخشوةضركضى

عنداللهعظيم)كبيرةجرع بعضهم عندالموتفقيل لهفىذلك فق لاأ خافذ نبالم»كنمبانلىعولهىوع_:د اللهعظم(ولولا)وهلا(اذ
سمءةموهقلتم مباكون لناأن سكاممهذا)لفصولابويقنلتم بالظرف لا لناظروف شأ ناوهوةنزط امن الاشياء منزلةاًنفسهالوقوعها
ذيهاوانهالاتنفك عنهافاذ |يقسعفيهامالا.بقسعفىغيرهاوفاةتة_دم الظرف انهكان الواجب عليهمن يتغادوااوالما_-معوابالافكعن

اكلم بدفاسا كانذ كرالوقتاهمقدموا المنىهلاقلتم اذسمعتمالافكمايصحلذاأنتنسكلمبهذا(أسبحانك)

"م

0

ةمن
لنما
اطاا
قلن
وهوا خرخالماق المعروف قوطالهبان أىكثر جهن من السمنفيثقلمن قو
عيال ك
الطعام هوبضمالعين األىبلغة منالطعاموهوقردمايمسك الرمق قواطو لبسبهامنهمداعولايجيبأى

] |

لبسمهاأحد لامن بدعوولامن بردجواباقوطافتهمتأى قصدت قوطاقدع رسمن وراءاليش فادح

التعر يس نزولالمسافرفى آتخرالليل لاراحةوالباادللانجشد مدسيراكخرالايل وبالتخفيغ سيرالليلكله قوطا |
باسترجاعه هو قولهانالتهوانااليهراجعون قوطانفمر ىتأغطيت وجه ىألبىاز
ىارى قوطاموغ رين |[

(لاتحسبوه) أىالافك

(شرالي) عندالة(بل

هوخبرل>)لانالنهأنا يم

ازل فاليراءة منه
عليهو ,
تماق عشمرة آبةواالخطاب

لرسولالله اصلللىهعليه
وسلوأبىبحكروعانكة
وصفوان ومن ساءهذلك

فخرااظهيرةالوغرةشدةالحروكذ ان رالظهيرةأى أوطاقوطاوالناس يفيضو نأى خوضون ويصدثون

اصيلهوسم
عبى
قيوطقاواهولربايرببنىنى الشئير ببنى أشىككت فيهقوطاولااألرىملنهالن
الاطفأى الرفقمها واللطف افلافعال الرفقوف الاقواللين !اكلاقومطاحتى

نقهتأىأ فقتمن المرض

|

ااجة
ظ و بولوأصإهالمكان الواسعاخخالى والمرطكساءمن
غاا+
ئمن
والمناصع المواضعالخاليةتقضى فهه
ط لوجهه قوطاياهنتاءأى بلهاء
صو فأ ونزقوطاتعس مسطح أىعثروهومن الدعاءعلى الان
قأى
سسان
كاائهلاتبنسبلم!ه اولقىفإة المعرفة قوالطابرق أى دمعأىلابنقطع وقولبر يرةان رتيمعن انقىما
رأدتمنهاأمي! أتمصهباصادالمهملة ىأأعيبه والداجن الشاةالتىتألفالبيتوتقيم بدقولاهلصللهعليه
وسلم يمعنذرقأى من قومبعذرى انأناكساوفأءنهصءلنىيعهانعانبت أوعاقبت فلالوموعقلى
ذلك قوطا وكانتم حسان بنتعمهمن نفذهأىمن قبياته قواطولكن احقلتهالجيةأى جاءالغطب |]
لوانخاصمة قوهافريزل |
اأى
قن
لحيا
لرا
اثاو
وافت
ذوط
هبة ق
نقرا
وللل
اجه
وىال
اصبرعل
ثلتع
والانفة وا
|
|
|
|]

يهومن اللموهوصغابرالذنوب
حُفضهم أىبهون علممو يسكنقولههلى النهعليهوسل انكنت ألممتق ل
وقيلمعناهمقارفةالذنب منغيرفءل قوطاقلص دم أى انقطع 2بأقوطامارامأى مابرحمن مكانه ٠

أعنهوةولز يبنأجى سمى
والبرحاء الشدةوالكرب والجانةالدرةوجعهاج-ان فسرىعكنشهف

انمهعلى مقدار خوطدفيه
وكان بعضهم ضحك

و بصرىأىأمنعهمامن أنأخيربعالمأسمع أوبإصرقو طاوهى ات ىكانتتسامينى منالسمووهوالعاو]

س(كوتالذى توىكبره)

أنتى
فأرىم
سنت
والغلبةفعصمهاالتةأى منعهامن الوقوع ف الشربالورعوقولالرجلماكشفتم نك
قولهدوستوشيه أىيستخرجهبالعحث عنه والاستقصاء فيهوقوحلسان فعائشة حصانبفتجالحايءقال|

بوعضهم نكمفيهولعضهم

أىعظمه عبدالله بنابى

مأاىئزن أىترىولاتتهمب يربةأىبأصرير ,ب الناسحيية وتصبح
اعفبفةترزاة ن
اأمةس-صان أثىمت
للمعنى انه لااتغتاب أحدامن هوغافلعن مثل |
ولغاواف
ةما
فملن و
اوع
غلج
جلغعرثا
أئعة وا
غرجا

(لهعذا بعظم) أىجهام

يحى ان صفوان مى

هذا الفعلوقولعائشةفى حسانابه كياننافح أىيناضلو اممعونرالسلوله وأماالتف_يرفقوله

احذقلكان ]
عزوجلجاؤا اانلذإينلافك أىبالكذب والافك سواالكذب لكونهمصروفا عن و

بهودجها عليه وهوفىملا

عاك ةكانت تسق الثناءوالمدح عاكانتعليه من المصانةوالشيرهف والعقل والغولالديانة غنرماها |

(منهم) أى من العصبة

لدقبابامطقل وجاءبالافك عصبةأى جاعةمن أىعبدالئةبنأنىاوبنسملسولطحبن |
اءفق
فقالوا عائشة فقال والله بابلسو
اثائةوحسان ب ثنابتوجنةبنت حش زوجةطلحةبنعبيداللفهانقلتعبداللهبنأبىابنساولكان رأس |
مانت منهولاحامنهائم

وياتخائضين ققال

فظاهروقيل
ككان يانسلبااليىمان ال
تم
لقال
قيف
المنافقين فك
ت
اانببن
ثنحس
فا

قولهضكمنزج خرجالاغلب

ومسطح نأثاثة وجنةكانوامن المؤمنين الخلصين(لاتحسبوهشرالكم) يعن الافك |

الحظاب لعائشة وصفوان وقيللعائشةولابوبها وللنىصلاللهعليهوس ولصفوان (بلهوخيرلكم )يعنى
صبة وأوجب طمالم وهذاغابةالشمروفالفضل
انال أجرم عذلىلك وأظهر براءنكم وشهداليكعذب
ل(كلكل اعمسى” منهم)أى منالعصبةالمكاذبة(إما| كتسبمن الاثم)أى جزاءمااجترح منالذنبعلى
قدرماخاض فيه( والذى نولىكرره) أىتحملمعظمهوبدأب حوفضيه وبأاقاشماعته وهوعابلدلهبن الى

منالعصبة (لهعذابعظيم) يعنىعذ با النادروفسالآخ1رهةرو2ى0ادن1ا0ل1نى0.ص0لا0ل0سّ0ع0ل0ي1ه |
نسلول(ملنطهنمظ) 0101# 1االطالطل الاك قلاط طالتشوس: 1اللا ا
الساتشطدا

١
فرى اللةوتو افلىيه افلاعنبداذ! اعترفبذنبه
غنب
اأسلمتتبذ
فنت
كنت بر فبسيمرتك النهوان ك
| انلتاتعالبيهذاماقضى رسولاالللتصهملعىليه وسمققاللنصهدممى حتىماأأحسمنهقطرةوقلت
يلبآى
أهفجقات
ىلل
لانىأجب عن رىسولالتةصلى اللهعليهوسإ وفابقلاتةلقماالأدرىماأقوا ل لرسول ا
أأعنى وك انسل نعليو س فرياقالفالت وانتمه أدرى م أاقولارسولالنّه صلاللعليهوس فقلت

|] دأناجار به حديثةالسنلاأقركثأيرامن القرآن فى وال لقدعامت| نك سمعتمماتحدث بهالناسحتى
رنفت
|] استقرى أنفس؟وصدقم بهفلئن قات ل>مانبر ولط في نه لانصد قونى بذ
ثلأ
الاعك و

 3بامواللةبع الفىمن بهر يفئةولتاصدنقلنةىماأ أجدلىولكمثلاالاأبإبوسف اذقالفصيرجيلوالله
صىفون ن نمحوات فاضطجعت على راتوا ناوالئهحينتذ أعلابر ثّة وان اللةميرقَّ
ت عل
اعان
ممست
ال
ببراءقى ولكن واللةما كنت أظنن أن,ينزلاللفهىشأفى وحياتلى ولشأف فىنفس ىكان أحقرهن أنيتكام

الى بامىرنتلىولكن كنت أرج وأن برى رسولالثةصىالتةعليهوسلفٍ النومرقباسرثنى اللهمهاقالت
فوالله مارامرسول التةصلىالثهعليهوس مجاسهولاخرج أحدمن أهل البيتحتىا نزل اللهعلى نديهوصلى

نأخذةمن البرحاءحتىانلهيتحدرمنه مثل الجدان نمنالعرقفىاليومالشالى
هسلفاخذمماكا ي
يو
اللةفعليه

من ثقل القولالذى أنزلعليهقالفسرىءن رسول اللهصلى اللهعليهوس! وهو يضحك فكانأول كلة
انكام مهأان قاللىياعائنشة ا جدىاللةوف روابةقالاً بشمرى باعائشة اماالظهفقدبرأاكذة الى ىقو الى

وسرت الاق اليهولا اجلاداللههوالذى! أنزلبراءق قالتفانزل اللهعز
رول املاتعيد
ْ

أ وجل انالذينجاؤابإلافك عصبةمنك الشءمر:الآياتفانرزلاللهع وزجلالهآذهياتف براءتى قالتفالأ بو
2

وكانينفق علىمسطححبن اثاثلةفرابتهمنهوفقره واللانأفق عليهشيا بدا بعادلذىقالعناش:ةفانزل

ارل بللةىاتى لاحب أيغنفراللهى
ووك
]االولاياتل أولوالفضلمتموالسعةالقىولهفوررحيم فقالابً
نرسول اللةصل الله
عداائشة
قاالمنتهاب
فرجع الى مسطح الذىكياجنرى عايهوقالواللةلاأ نزعه

وسل سألز ينببنت ججش عن أمسى فقهاليازيمنابعامتأ ومارأ.يتفقالت يارسولاللهأحى
ع>لي
وبصرى والاللهمااعاخمتي عرلايقهالتعائشة وه النىكانتتسامينى منأزواجالنى صل اللةعليه
0ظاوس فصمعهااللهبالورع وطفقتأختم اجن ة نحارب طافهلكت فيمن هلاك منأحهاب الافك قالابنشهاب
لثرهدط زراودافىبةةالتعائشة واللهان الرجل الذى لقليهماقيلليقول
ادي
ءنح
اى م
لغن
ؤىبل
هلذ
فهذا ا

سبحاناللهة_الذى نفسى بيده»ا كشفتم نكن فأ نثىقطقالتم قلبعدفىسبيلاللةشهيد اهذاحديث

||

|[]امتفق علىصعتهأرجاهفى الصحيحين زادالبخارىف روايةعن عروةعن عائشةوالذىتو ىكبرهمنهم عبد
ا للهبنأنىابنساولوالعروة أخبرتانهكانيشاعو تحدث بهعندهفيقررهو يشيعه ويستوشيهقال

||أعردة ويسملى من أهلالافكالاحسان بنثابت ومسمطحبناثاثةوجنةبنتيش ف نىاس]نوليانعللى
ندهاحسان وتقولانهالذىقال
اهلعروة كانتعائشةنكرهانبعس
عةاكلقاىالاقلل
َ مغرأ أنهمعتصب

ذأانىنووالدقوعرضى » لعرض.ممدمنك وقاء
أخرجاهمن حديث مسروق قالدخات علىعائشة وعندهاحسان ينشدهاشعرا بس تمن انه فال

حصان رزان ماتزن بريبة » وسح

من ل موالغوافل

فقالت عائشة لكنك لست كذ لك قالمسمروق فقلت طهااتأذ نين هأ ن يدخ لعليك وقدقالاللهوالذى
 9م لاعذابعظيمقالتوأىعذا باشدمن العمىوقالتانهكان ينافح وأمهاجى عن رسو لالله
ا
1

ا خد كول ركهمحدتيطائفةأىقطعةمن خدرهاقوله
اللهعليهوس * حلغر سالفاظ هذ ا

ك|ا|ناوبىاىاحفظ له قوطا ذن|أىاعل بالرحملقوطافاذاءقدلى منجزعاظفارهونوع من الخرز
|

]|

ا
استرجاعه وهوىحتىنال راحلتهيفدويطهئعافلرىكبتهافانطلق يقودبىالراحلةأحتتيىناالجيش بعد
هىنعولبد
رالذ
بان
ك وك
بنةومفوغر بن نفرىالظهيرةقالتفهلاك منهلكفىىشأ
ارسي
وامع
رزلو
مائ
لاب
انللأهنى ابن س_اول فقدمناالمد بقنةدفماشنكياتالحيمندينةشهرا والناس يفيضونف قوخ
الافك ولاأشعر بشئ منذلك وهو ير ببنى فوجلافأىرى مناالنلىنصةلعليه سل اللطاف الذى
افلذلذكى بر دونلىمانأهشعر
نكييفكم ينصرف
اكت ىمنهحين اشتكىانايدخلفيسث يمقولا
بالشسرحتى نتقهت نف رجت أناواأًممطح قبلالمناصعوهى متبرزناوكنالانخر ج الاليلاالىليلوذلك قبل
أن تتخذالكنف قر امن بيوتناوأمى ناص العرب الاولف التنزه وكناتتأذىبالكنف أن تنخذها
عند بوتنافا ذطلقتناوأمم_طحوهى ابنةأنىرهمبنالمطلببنعبدمناف وأمهابنت صخر بنعأهمص

اهاثمسةطببنعباد بن المطلبحين فرغنامن
ثبن
خالةأبىبكرالط_ديق أ وا

شأننائمشىفثرتأم مساح

فىميطهافقاات نعس مسطح فقلت طابئس ماقلتأتسبينرجلاقد شهدب ردافقالتباهنتاهاً ولنمعئما
لى مرنوقلارجعتالىبدتىفدخلعلى رسول
قالقلت وماقالفاخيرتنى بقولاهللافك فازدضدتامي
النةصلى النعليه وسلفلم ثمقالكيفتيكعقاتله أنأذنلىأن] قأبوىقالت وأناحينئدأريد انأنيقن
الخرمن قبلهمافاذنلى رسولالنةصل النهعليه وس فانتأابوىفقلتلاىياً مناهماذانتصدث الناس به

فتمالت,اشيةهوّتى عفلوىانفلسلكهلقلما كانتاضس قط وضيئةعندرجل بهاوطاضرا وآلاكثرن
علمهاقالت فقلت سبحان اللهوقدتحدث الناس مهذاقالت فسكيت تلك الليلةحتى أصبصت لابرةألىدمعولا

أكصل بنومثم أصبح تأبكىقااتودعار.ساوللنةصى النةعليه وسعلىنأبىطالبواأسامة بنزبحدين

اسيتلسيثت اشلويحىرهما فىفراق أهاهقالتفأماا سامة فاشارعليهبمايعلمن براءةأهلهو بلذىيعطمفى
نفسهمن الودفقالأسامةهي هلكب راسولاللةولانعم والهالاخيراوأماعلى بنأنىطالب فقاليا رسولالله
اكرقاسلوتلالنهصل اللهعليهوس بربرة
يضيق الولاهعللنكساءسواها كثير ول اهار بفةتدصدعق

فقالأى بر برةهل رشأييت مئنير يبك منعائشةقالتلهبر يرةلاوالذىبعذك,المق انرأيت»نم أعي!
قط أتمصه عايهاً كثرمن انهاجار بةحدبِئٌةالسن تنامعن عحين أهلهافيتى الداجن فياكله قالتفقام
رسولاللهصلىالنهعليهوسل من بومهفاستعذ رمنعبداللهبنأنىابنسلولفقالرسولاللههلى أللهعليه

وسل وهوعلى المنبرمنيعذرق منرجلقدبلغنىأذاهفىأهلىرووفايةفى أفهولابلبتىةماعامتعلى
ىأهقلىالت فقامس_عدبن
ملى
اع
لدخل
اني
األهالخىبراولقد ذكروا رجلاماعاست عليه الاخبراوما كا
مساذاً حد بنىعبد الاشهل فنقاالأأعذرك منهيارسولالنها ن كانمن الاوسضر بناعنقهوانكان من

دة وهوسيدالحزرج وكانتم حسانبنت
ابن
بعد
عامس
اخواننا من الخزرجتنأامفىفعلنافيه أميك فق
حمهمن نفذهوكان رجلاصالحاولكن احتملتهالجيةفقال سعدبنمعاذلكعمذرباتلثةلانقتله ولانقدر
عفلىقذلاكم أسيدبن حضيروهوا بنعم سعديعنى|ب منعاذفقلا سعدبنعبادةكذ بتلعمراللةلنقتانه
فانكمنافق تحادلعن المنافقين فتاورالحيان الاوسالخزرج حتىهموا أنيقتتلواورسولادنهصبىالله |

عليهوس(قانمعلىالمنبرفبزل رسولالتةصلى النةعليهيوخسفضهم حتىسكتواوسكتقالتو بكيتبوى
ذللاكبر قألىدمعودلاأكتتحل بناوملثممبكيقتبليللةتىلابرق ىد مع لواأ صل بنو.,قاض عندىاب”واى
عندى وأناابى |
ا
وَفَنَدَيكتِ ليلتينو بوماحتى أظن أن البكاء دعقا
اسذتاأذنت علىام ٌةمن الانصارفاذ نت طا ؤاست تبىمىفبيهانحنكذالك اذدخل رسولاننةصلى

ىبوحشى األيتهي
فالا
التمعليهوسل فسلثمجاس ولبلسعندىمنبوم قيلماقي قبلهاوقدمكث شهر

تقاشلتهد رسول اننهصلى التهعليهوسل حينجاسثمقالمابعدياعائشةفانهبلغنىعنككذاوكذ افان
بفشئ

حىم
ضف
فنحذو
لاولا
عكيم) جواب
(إل؟)
(داولافضالللهن)فضل(هعليكورجته) نعمته(داناتئواب_
تبلساعن وعندالآخرابلناءان أواعاجل> إلعةوبة(ان
ىنح
حانلتلعا
يسلحاتىعن فاذالاعن الزوج وامتنعتالمرأة م
حب
حّةصدقه والقاذف اذاقعدعن |قامةالبينة على صدقه لاجس بليحد اكقلااذجفنىاذاقعد عن اقامة

الذبن جاؤابإلافك) هو

اليينةوعندأنى حنيفةموجب اللعانوقوع الفرقةوننى النسبوهصالاحص لان الابلعانالزوجينجيعا أبلمياكونمن الكذب
والافتراء وأأصإه الافك
وقضاءالقاضى و فرفةالاعان فرقةفسحمعند الكاثر بن و بهقالالشافيى وتلكالفرقةمتابدةحتى وأ كذب
عأبيدالتتحرموعندابى
الزوج نفسه يقبل ذللكفماعليهلافمالهفبازمهالخدو يلحقهالولدلكن لابتف ت

اهواانذا ببأعىضكات الاعانل ياتعلقبه
حنسفة فارللقعان فرقفةطالذاقاً تككذتنفحسههازل

الك وعندابىحنيفة اذا أنىباكثركلساتاللعانقام ماقالمكل وكلمن صلبعحياننهصهحسرا كان
أوعبد|مسامانكأاوذميا وهو قولس يدبن المسيب وسيلمسانابرنوالحسن و بهقالر بيعةومالك

 ١والثورى والشافى وا كثرأهل العلروقالالزهرى والاوزاعىوأصابالرأىلاجرى اللعان لابينمسامين
بنهماوظاهرا لقرآن
حر بنغيرحد ودينذانكان أحدالزوجين رقيةاأوذءما ود ودافىقذف فلالعان
رانو العبد والخدود
ال ب
حةلمن قالجرى اللعانبدنهمالان النهتءالى قال والذبنبرمونزواأجهمومايفص
وغيرهولايصساللعان الاعندالماكادنائهو يغاظ اللعان بأر بعةأشياءبتعددالإلفاظ و بالمكان والزمان
وأنيكون؟حض رج_اعةمن الناس أماتعددالالفاظ فرحب ولاحو زالاخلال :شي منهاواأماللكان فهو

أيلناعن ف أثسرفالاما كنفان كانكفكبةين الركونا لتقاموانكانبادبنةفعندمنبرالننىصبالله

وهوالقلب لانه قول
مأفوك عن وجههوالمراد

ماأفكبدعلى عائشةرضى
اللهعنهاقالتعائشةفقدت
عقدا فىغزوةن المصطلق

رف
عتو
يخلف
فت

خاو

اطودج لمفتىفاماارتحلوا

أناخلىصافولانمبعنطل
لعبره وساقه حتى/أناهم

بعدمانزلوافهلك فىمن
هلاك فاعتلات شهراوكان

|| ١عليهوس_ل سوارفالبلادفىالجامعع_:دالمنبرو اماالزمانفهوأنيكونبعد العصروأم المفعأقلوأربعة عليهالصلاةوالسلاميسأل

]| والتغليظ,الجع مستحب فاولاعن الحيادنمههماوحدهجازوف التغليظبالزمانوالمكان قولان©قولتهعالى

( 1وأولافضلالئةعليجور.جته)أىلعاجلكبالعقو ,واكنسهترعليمودفعنمام بداللعان(وانالنتاوب)

لطفا كنت أراه م

نرجع عل اىلعاصىبالرحجة (عكم) أى فمافرضهمن امد وده قوهعزوجل (انالذين
 :أى يعودءلىم ي

عثرتخالة أبىأم مسطح

نائشةزوجالنىصل النهعليهوسلم
الس بب و لقمبةن وفاصوعبدالنب عنبد النهبنغتبةإنمسعودع ع

فانكرت عليها فأخبرتى

 2جاؤابإلافك عصبةمم الآياتسبب نزوطاماروىعن اقبانشلهحادبثنىعروةبن
|

كيف أت تلأارى يه

الزببروسعيدبن

| |حينقالطاأهلالافكماقالواوكلهم حدئنى طائفةمنحديثهاو بعضهمكانأوعىلد ينهامنبعضوأبت

فقالت تعس مسطح
الافك قياس مك

ْ ْ لهاقتصاصاوقدوعيت عنكلرجل منهمالحديث الذىح_-دثننىعن عائثك-ةو بضعحد يهميصدق بعضا ازددتمي طاو بت عند

|| | فالواقالتعائشةرضىاللهعنها ركساونلالله صلىاللعليهوس راذاأرادسفرا أقرعبين أزواجهفأيها أبوىلابرةألى دمع وما

| أ شسرهجمهاشرجبهار وك نفسل اماه وسقالتعائشةأقرسعناىغزوةغزاهانفرج فيهاسهمى

| كتحل بنوم وجما

| ا تغرجتتمعرسولاننصلالنهعليهوسلبعدما نزل لجاب فكن تأجل فىهودج وأنفزسلفرينهاجتى
هننه
لولا
لغرس
اافر
| | اذ
عصلبيه مونسغزوه وقفلود نونامن المدينةآذنليلة بالرحيلفقمتحين كبدى حتى قال عليسه

يظنئان أن الدع فالق

ذنوا برحب ل فشي حتى جاوزتالجش فاساقضيتمن شأنى أقباتالىر-لى فاست صدرى ذاذا
ولأتقبل الرهط انلكذاينوا
عقدلىمنجز أعظفارقد|نقطمفرجعت فتالعسقدى-فسنى ابتغاؤه قا

هكانالنساءاذ
برحالونبى فاحتماواهودجى فرحاوعهلىبعيرىالذىكنت أركبوهمبحسبون فى فيو

لسك رالقومخفةاطودج حينرفعوه
| ذاكخفا فالمهبلن وليغشهن اللحمامايأ كانالعلقةمن الطعامف ي

'

يثةالسن فبعثواالجل وسارواوو .جد ععدى عد اماسفراليش ؤثشتمتازلم
حجدار
اجلوه بوكةنت
أو

الصلاة واللامابشرى

ياجبراء ققد أنزل الله
براءنك فقلت محمدالله

لاحمدك (عصبة) جاعة

من العشرة االلىار بعين
|ولس بهاداعولاح بي فتيممتمنزلى الذىكنت بهوظننت أنهمسيفقدوتى فيرجعون الى"فبيناأنا
|| جالسةف منزكغلبتنىعين فىنمت وكانصفو نا بانلمعطلالسامىمالذ.كوافىقدرعس منوراءالجيش واعصو صبوا اجتمعوا

|||

ر الحجاب
ضأن
يقبل
|| فادسفاصمعندمنزلىفرسأوىادانسان نامفأنانىفعرفنىحينرآف وىكانبرا
غنير
ةت م
مسمع
لولا
ككلمة
هم ق
| ||أعلى"فاستيقظت باسترجاعه حينعرفنى مرتوجهى كليافى واللةما كا
|
١

وهم عبداللةبنأبىرأس
النفاق وزيدبن رفاعة
وحسانبنثابتومسطح

ن اثانةوجنة بنت جخش ومن ساعدهم(مسحم) مانلجماعسةامين وهمظنواانالافك وقع من ااعكفاردونمنكانمن اللؤمنين

(ويدرأعنهاالمذاب) و

الكاذبين) فبارماقبه
من الزنا زولحامسةان
غضباللهعايهاان كان)

سف

(مجم)

المبسوفاعل يدر (انتشهدار بعشهاداتبابانه) انالزوج (لمن

فقالماعئد الحامسةووقفهاانق اللهان الحامسةموجبةوا نعذابالل أ.ذدءن عذابالناس فتلكات
ساعة وهرتبالاعترافم قالوتادتهلاأأفضح قوى فش هدتالحامسة| نغضب النهعايهاانكانمن الصادقين

صلالنهعليهوس( ب_.ماوقضى انالولدطاولايدعى لابولايرى ولدهائم فالرسول
ففرقرسول الله

أىالزوج (من الصادفين) النلةصلى اللةءليهو انجاءت بهكذا وكذافهوازوجها وان جاءتبهكذاوكذ افهوللذى قيلفيهخاءت

فهارمانى بهمن لزناوصب

بهغلاما كانه جل أورق على !اشبهالمكروه وكان أميرابمصي لايدرى منأبوهالاورق هوالابيض وروى

حفص الخحامسة عطفا

ابنعباس انعو برا مالاعن زوجتهخولةأمى رسولالنهصل النهعليهوسلٍ حتىنودى الصلاةجامعةصلى

علىأر بعشهادات وغبره

رفعهابالاتداءوان غضب

هاشاهدتى
ننية
للثا
العصر ثقامللعو برقم فقامفتقالأشهدبإلنهان خولقالزاانيةوانى لمنالصادقين ثبمقاالف اى
رأيتشسر بكا على بطنهاوا ىن الصادقينئمقافالثالئشهدباينهانهالحبلىمن غبرى وانىلن الصادقين

اخلليهره وخفف نافمان

“مفالفى الرابعةأأشهدبإلنهانىماقربتهامئذار بعةأأشهرواى منالصادقين ث قمالفى حامس لعنةاللةعلى

لعنةاللهوان غضب الله
يكسمرالضاد وهمافى حكم

عوبمريعنىنفسهانكانمن الكاذبين فماقال.مأمىهبالقعودفقعدثم قاللخولةقوى فقامت فقالتاشهد

المثقإةوانغضبالنهسهل

و يعقوب وحفصوجعل

الغضبف جانيهالان النساء

يستعملنالاعنكثيرا يأ
وردبه الحديث فر بما

بإلنهماأنابزانيةوانعو عرالان الكاذبينمقالتف الثانيةأشهدبالنهانه مراأى شريكاعلى بطنىوانهلم

تهاتى حبلىمنهوانهمنالكاذبينمقالتفالراأبشعهةديالنهانهماراتى
الكاذ بأينشمقهالدتب
فالاثاللثة
قظ على فاحشة وانهمنالكاذبينم قااتفىالخامسةغضبالنهعلى خولتةعنى نفسهاانكانمن الصادقين
ففرقرسولطتت ل تعانةون طاو

الىفىأ مارأىمقال تحينوا
| -ذهالاجسان لك ن

ريكبن صماءوان جاتءبه أورق جعداجاليا
ى واد
فهو
لش
الولادةفانجاءتبهأصيوبآأنيجيضربال ا

خدجالساقينفهولغيرالذى رميتبهقالابنعباسخفاءتباشبهخلقبشمريك ب8يانحك الآبقان

حترئن علىالاقدام لكثرة الرجلاذاقذف امىأنهفوجبه مواجبلاقجذنفديةفىوجوب الحدعليهان كانتحصنة اوالتعز بران
قذف أيجدقبامم
فمناهما
ذةالف
اأعوأجلنيبيهةالحدالاأن بإتىبار بعة
كغاينرتصنةغيران ار ج
جرىاللعنءلى ألسنتون
يشهدونبالزنا أويقرالمقذوفبالزنافسقط عنهالحدوف الزوجةاذاوجد
ح_اده_ذين أولاعنسقط عنه

وسقوظ وقوعه عن

قاو يهنفذاكخراضبٍق
جانبهن ليكون رادعاطن

والاصلان اللعانعندنا
شهادات م حكدات

افلادللعان فىقذف الزوجاةل مبتيزنلةلانالرجلاذارا أئمعامنأندر.جلار بمالامكنه اقامةالبينةولا

يككنهالصيبرر:علىالعراسفملالاهللعانججلةهعلىصدقفهقاتعالىفشهادةأحدهمأربتشفادات بإلنهانهمن
الصادقين واذا أقامالزوج ببنة
علىزناهاأواعترفتهى بالزناسقطظ عنهالحوداللعانالاأنيكونهناكولد
بريد نفيهفلوأن يلاعنلنفيهواذاأرادالامام أنيلاعن ببنهمابد أبالرجل فيقمه و يلقنهكلمات اللعان

بالامان مقروية باللعسن فيقو قل لأشهدبالئهانىلنالصاقدين براميتب زهوجتىفلانةم انلزناوان كا قند رماهابرجل بعينهسماه
لعانو لكا قنهالامام
ان لأ جبر ده..ققولوا ذاالولدأوهذا لملن زناماهو

قائمةمقام حدالقذفق

حههومقام حد الزناى
حقهالان اللهتعالى سماه

افل

منى و قولف

يقو يل

وانك و ول

نبفي

نه

ا

ال

لمةممات
ك,كل
حامس على لعنةاللهن كنت مناذلكماذابيرنميت بهفلاله واذا أفى

اللعانمنغير تلقين الاماملاتحسبفاذافر غالرجل ءن اللعانوقءتالفرقة ينهو بينالزوجة وحرمت

شهادةفاذافذ ف الزوج عاليلهعتلأىبيد واتتق»عانلنسب وسقط عنهلد ووجبعلىالمرأ أجدالزيافهن» نجسةأعكامتماق
(ويدراً)أى يدفم (عنهاالعذاب)أى الحد انتثهدار بمشهادات
بلعانالزو ج هُ فولهعزوجل
زوجتهبالزناوءمامن أهل
اندقين) حم الابةانالزو ج اذالاعن
بالتهانهلمن الكاذ بين والخامسة|نغضسا نن اه ..اا«تكااصتم
الشهادة صماللعان ببنهما

واذاالتعنا كابين فىالن,

لانتمالعرفه حتىبفرق
القاضى سنهماوعند زفر
رج ه الله تاهلى تقع

وهر .مل الرثعحسد الزنافانأرادتاسقاطهعن نفىهافانهاتلاعن فتقوموتشهد بعدتلقين الحاكم

أربعشهاداتباللةانه لم انلسكاذبينفمارمانى بهونقولفى الحامسةعلى غضب الكهاانن زوج من
جنةم
الصادقين فمارمائىبهولابتعانى بلعانماالاهذا ا1ل-وكاحدوهواس_قاط الحدعنواولوأقامالزبوي

لىاد علىمنقذف زوجتهبلموجبهاللعان فانل.لاعن
سقط الحدعنهااللعان وعفد أصابالرأ

بتلاعنهما والفرقةتطليقةيائنه وعندابى بوسف وزفروالشافى>2ريم موو بدورت
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اأبأنوميعةو بمرحيث قال.وجد علىبطناىمأخفوىلقشر بسكحبمناء فسكذبتهفلاعم
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أأحسب عوعر| الاقدصد قعايهاوان جاءتبهاحيمركانه وسرة فلا حسب عو راالاقدكذ بعايهاخاءت
يهعلىالنعتالذىنعت رسولالثةصلى اللةعليه وس/تمصنديق عوعرفكان بعد.أنمسهباقلوىلهأسصم
ددالعين معسعتهاوقوالخد الساقينأى تل انلساقان غليظهماوقولهكانه
و االش
سعج
داد
يال
ىأو دو
وحوةالوحر .ادو دكداهلعظاءة تلصق بالارض وأرادمهافى الحدب المبالغةفى قصره( خ) عنابن
رك بن سحماءفقال النى صلالله
عباسان هلا بلنأميةقذف اع أنعهندالنىصل |ىلتمعليهوسلبش ي
عليهوس البينةأوحدفىظهرك فقاليارسولاننهاذا رأىا حدعلى اما نه رجلاينطاق يلمّسالبينة خعل
النىصلىالنفعايهوس بقولاالبينةوالاحدفىظهرك فقالهلال:ن أميةوالذى بعثكبالق انىلصادق
ولينزلن اللهمايبرى”ظهرىمن اله فنزل جبريل عليهالسلامواً نزلعلههوالذبنبرمون أزواجهمفقرأ
حتىبلغان كانم عن الصادقينفاتدرف الننىصلىاللهعليهوسلفارساللمهماذاا فقام هلالبنأمية فشهد

والنىضلى اننعليهوسل يقولالنةيعاا5

كمانذبكفاهنلائيثم قامتفشهدت فاما كانتعند

الخامسةوقفهاو قالامهامو-جدة قالاءنعياس فتلكاتو نكست حى ظننا انارجعمقالت لاأفضع

تغين
لنسياب.
ايني
اككلاللع
ع صللىيه وس( انظروهافان جاءت يهأ
هلنى
تالا
قوىساثراليوم افضلتفق
نكتاب
خدلالساقينفوولكس يك بن سجماءؤاءت بهك ذلك فقالالننبىصل اللهعليهوسملولامامضى م ع

الللكانلى وطاشأن ورةفوىاءةغيرالخارى عن ابنعياس قال-١انزات والذين يرموهنالحصنات الآبةقال

سعدبنعبادة لوألنيكتاع وقد تفخذهارجلل يأمكهنيلجاىهنحتىكق بار بعةشهداءفواهئةما كنت
لبآخىبةاشرهداءحتى بغرب حغاجتهويذهب وانقلتمارأيت انفىظهجرىاادنةيفنقالرسولالله

|

(والخاسة) لاخلافق
شاهفور
لسةمهن
رفمالاخام
والتقدير والتسهادة

صلىاللعهليهوس بامعشمرالانصاراًلاتسمعوهنمايقوالسيدكقالوا لانامهفانهرجلغيورماتزوج امى أةقط الماسسة  (انلعنةالله
الامكراولاطاقامأذلهوا لانن وجهافتهالسعد يارسولاللهبانىنت وأ والنهانى لاعرف
انهامنالةوائها-ق والكن غبتمن ذلكبا خبرائهفقالالى صلالنةعلي:وسمفاناللهبأنىالاذلك عليه) فهىمبتداوخير
ل

اقوروة اليامثوا الاسيراحتى جاءابن عملهيقاللههلالبن أميةمن حد يقةلهفرأى

رجلامع مر ناهبرمتهافامسك اس

امس عداعور.سو[لاننةصى الثةعليهوس وه جوالس مع

أحغابه فاليا رسولاللهانى جئتالىأعهلشاءفوجدت معامسأخىراءدا يبتعينى وسمع ت,اإذىق
ف

سوك ان صهل اللعهليهسلماناهبهوثقلعليهحتىعرف ذلك فىوجهه فقالهلالواللةبارسول

ما تبتكبهواللةبيعالنىاصادق وماقلتالاحقاوالآر .جوأن عل الله
ادنةانى لأراىلكراهة فى وجمبك

لىفرجافهم رسولاللهد_لىالنهعليهو .سل بر بهقالواجتمعتالانصارفقالوا ابتلينا ماقالسعد اد
لوج
يضريالذنزعلليه
كرسولالنةسلعليهوس يريأدن يأمى
مل و
هلالوتبطلشههادنهفين اهكذ
ر
آخ.
ى
عفوأان الوس قىد نزل حتىفرغ فانزالللوهالنذيرمونأزواجهم الا
فامسسكأصحابدعنكلامهحينر

الآنات فتقالرسولاالللهلةهعلليهو .سلأبثسر باهلالفان النهنعالى قد جعللك فرجافقالقدكن تأرجو
ااعند رسولااللللهصةلعليه
عاما
مف
تاءت
جهاخ
ذلك م انلله فال رسولاللهصل اللهعليهو.سلارساوا الم
وسلقيلة_كذ بفتال رسولاللهصل اللةعليهو.سلأن اللهيعماندم كاذب فهل منككانائب فقال
وت رمد قت وماكاتالاختقافةانا مود* داللهعلمهوس| لاعنوابنهمافةيل طلالاشهد
0

ار الاشهاداتانها هلمن الصادقين فق اللهعند الخامسة,إهلالاتق النهفان عدربوم .العم
اسوا انهذهالخامسةهى الموجيةالنى توجبعليك
عذابالآخر ةة وانعذاباللهأش دمناعلذانب

العذاب فقالهلال والتهلايعذبنىالثعلياهكالمحدنىعايوارسو.لالنهالثصهبعىليهوس! فشهد (والخاءسة
إن لعنةالتهعليها نكانمن ١١-كاذبين )ثمقال بارأأتاشهدى فشهد تار بع شهاداتبالنهانهلنع الكاذيين
) ( - 141خازن) -تالت 1

(انكانمن الكاذبين)

(ولاتقباواله شمهادةأبدا) (-مم)
الحدأوبعضهعلى ماعرف
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وعندالشافى رجهالله

تعالى يتعلؤرد شهادىه
بنفس القدف فعندنا
جزاءااشرطالذىهوالرى
الجادورد الشهادة على

التأبيد وهومدة حياتهم
(وأوائكهم الفاسقون)

كلام مستأنف غيرداخل

فىحيز سؤاء الشرط كانه

حاكاليرةحااملين عندالله
تعالى بعداتقضاء الجلة

الشرطيةوقوله (الاالذبن
تابو| من بعد ذلك) أى

القذف (وأصلحوا (

أحواط استثناءمن الفامقين
ويدلعليه

نكرشهادةىموضعالنى فتمفلشهادة وردالشهادةمن الحدعندناوبتعا بإستيفاء

(فان الله

غفور رحيم) أى يغفر
ذنوبهم وبرجهم وحق

سسلام والعقل
اصالناسج
ةاح
فشسرائط ال
زذو
بقا
زالت
اصلنتفععلى
لد أربعين وانكانالمقذ وفغير ح
سابنت نوبتهبعدذلكثم قذفهقاذف
حت
وثم
والباوغ واهربةوالعفةمن الزناحتى لوزنحمفرىهمرةواحدة

فلاحدعليهفان أقرالمقذوف على نفسه بالزئاأوأفام القاذف أربعةيشهدون عليهبالزئاسقط الحدعن
قه وأماالكناياتمثلأن يقوليافاسق أويافاجر
صقددثبت
القاذفلانالحدانماوعجلبيهلا جلالفر و

أوياخ.دث أوياءواجروأقال امرلأاقنرد يدلامس فهذاونحوهلايكون قدذالأ ن بريودأذملكاالتعريض
افى وأحننىيفةو قالمالك يحب
شند
مثلأن يقولفمهأانزانيت أولست!مىأل زانفيةلس باقذلفع
فبهالحد وقال!أحجدهوقذف ف حالالغضب دون ال الرضاق وقوه تعالى(ولاتقباواهم شهادةاًبداوأوائنك
عمالفاسقون) فيهدليل على ان القذفمن الكباءرلان اسمالفاسىلايقعالاءلىصاحبكبيرة (الا

الذين تابوامن بعدذلكوا أصلحوافان اللهغفوررحيم)اختلف العاماءفىقبولشهادةالقاذف بع ادلتوبة
وى حم هذا الاستئناءفذهب قوم الىأن القاذف ترد ش هاده بنفس القذف واذاتاب وند معلىماقال

وسنت عالئة بعدالتوبةقبات شهادنهسواءناب بعداقامةاالدعليه أوقبلهلقولهتعالى الاالذين نابواوقالوا

اهلاذستتناء براجلعىرد الشهادةوالى الفسقواذاتابتقبلشهادبهو يزولعنهاسم الفسق ىرذولك
يربونجاهد وعطاءوطاوس وسعيد بن المسيب وسلهان بن يسار
بيد
ج_ه
عن حمروا بن عباس وهوقولس
حاد
ةلاىألنشه
ما
دودف
والشعى وعكرمةوجمربن عبد العزبزوالزهرىو بهقالمالك والشافى وذهب قو.
القذفلاتقيل|أبداوان تاب وقالواالاستثناء برجع القىولهوأولئكهم الفاسقون وهوقولالنخى وشريح

وأصداب الرأأى قالوابنفسالقذ ف لاتردشهاد نهمالمحدقالالشافىهوقبل أن حدشرمنه حين بحدلان

افى احلىدأانلقذدف
شهب
الحدودكفارات فكيف ترد وهاق حَسنحاليه وتقباونهافىشرخاليهالوذ
سقط بالتوبة وقالالاستثناءبرجع الىالكل وعامةالعاماءعلى انهلاب قطالحدبالتويةالا أنيعفوعنه

قليلت
انق
ذفا
ابة
تتو
المقذوف فيسقط كالقصاص إسقط بالعفو ولاسقط بال

شهاديه بعدالتوبة فامعنى

الاستثناءأنيكونمنصوبا قوله أبداقلتمعنى بأدامادام مصراعلى القن ف لانأبدكلانسانمد تهعلى مايليقبهكايقال شهادة
عن دنا لاندعن موحت
وعندمن جعل الاستثناء

متعلقا بالجلة الثانيِةأن

يجكحورونرابدلا منهم

ففطمولاذ كرحكقذف

عجل (والذ.نيرمون)
الكافر لانقبلأبدا براديذلك مادامعلىكفر دفاذاأسلقبلت شهادنهوقولاد و
عهدلوى ةصمامقالوا (الاأننفشهم) أىغيرانفسهم
دماء) أنىيش
أىيقذفون(ا أزواجهمدميشكهنط
(فشهادة احدهماار مشهاداتياه ابسن ا

صام
اجاء
علانى
ىاالتج
الساعدى انعو ير

د
عبن
سهل
 0ولهذدالابة ماروىعن س

بنعدى فققا لعاصمأراًمتاو نرجلاوجدمع اميتدرجلبا

الاجنديات بين حكقذدف أبقتله فتقة لونهأمكيفيفعلس ىعن ذلك رسولالهصلىاللعهليهوسلفسأ لعاصم رسولانتةصلى اله
الزوجات فقال (والذين
برمون أزراجهم) أى
ينقد فون زوجاتهم بالزنا

(شولهيدكنلامء) أى

ميكن طمعلى تصاديق
قيوطشممهدنطمبه (الا

أنقسهم)بترفععلىالبدل
من شهداء(فشهادة أ حدهم

عليهوسم عنذلكفسكرهرسولالنه صلىالنهعليهو |المسئلةوعابهاحتىك؛رعلى عاصمماسمعمن رسول

ننةصل اللهعايهو.سلقامارر.جععاصم الىهل جهاءدعو عر فقاليإعاصم ماذاقاللكر.سولاللةصل اللهعايه

وسل فقالعاصم لعرعموتأتىخبرقدكره رسولاننةصل النهعليهوسل الاسئلةالنىسألتعنهافقالعويمر
والنهلاأ تهى حتىأسألهعنياجاءعوب:مرورسوا0

 0انان لكر سولاللهارايت
لله
قدأنزال

تافر7 0

ع كذبتعلهابارسولالله و
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صلىاللةعليهوس قالمالك قال ن شهاب فكانت:لك سنةالمتلاعنين اخرجاهفى الصحجين زادفروايةتم 

قال رسول اللهصلىالنهعليه وس انظرواانجاءت بهأسحم دعمالعينين عظيمالاليتان خدلالساقينفل

أسبع) بالرفمكوفغيرأبى

يكرءلى ال سرر انبداف هتادةأ حدهموغ يرهمبالنصبلانهفىحج المصدرباابللااضمافصةدالرىوالعامل فية!اصدرالذى

أحسب

هوفشهادة أحدهموعلىهذ|خبرءمحذوف تقدبر«فواجبشهادةأحدهمأر بع (شهادات,اللهانه لمنالصادقين) فهار,اهبسن لز

1

ززاننية والزانية لايزفىبهالازانوسئلصبىالثهعليهوسل حمنزف بامسةمتزوجهافقال
بلي
وهوصميحلكنهيقتضى اذاقولاك اللزاانى
فائف ولكن فى لفواجرومعنىالثانية صفالزانية بكونهاغير
أولهسفاح وآنخرهنكاح ومعنى|1-إةالاوالىصزفاىةيكونه عير رااغلبعف

مىغوب فبهاللاعفاءولءكن

يكقت لعقو بنهما
ةانستلا
ينيال
آاثا
لعايه
لازناةوعمامعنيان مختلفان وقدمتالزانيةعلى الزائىأولاثما قدم

على ماجنياوالمرأةهى المادةالتىمنهانشأت”:لكالجنابة لامهالومتطمع الرجلوم
ل

)(668 تومضلهولتمكنه يطمعوليمكن
ب ب

فاما كانت صلا ذلك

ب

فقراء لامالطم ولاعسًاتروفالمدينةنساءبغاياهن أخصب أهل المدينةفرغبناسمنفقراءال_.امين فى
سبهتمأذ نوارسولالنهصلى اللهعايهوسل فىذلكفنزلتهذهالآبةكرمعل المؤمنين
انعل
نكاحهن ليفنفق
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قتغانا
دونكم ال
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00

بدىئ”بذ كرهاوأماالثانية

فسوقة لذ كرالكاح
الكل (امكراة دلا

وهذاقولاهلا وغطاعوقتادةوالزهرى والشعى وزؤاءةعن || ..
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االسعكرمة نزلت فىنساءكن بمكةوالمديئة طنراياتيعرفن مهامنون أممهزولجار بةالسائب || .
اونقعب

ابنأنى ااسائب الخزو,ىدكان فاللاهلية ينك الزنايةتخد هامأكةفاراادناس من المسامين نكاحهن على

0

ا

الخاطب ومئهند! الطاب

82 0
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.

نح زم

تلك الصففاستأذنررجسلول التةصلىالنةعليهوس فىنكحاأ مهزولواشترطتلهأتنققعليهفائزلأ على النهى وف الرفوع
الله عزوجلهالهآذبةوروى مروبشنعيب عن أبيهعرن جدهقالكانرجليقها لهميثدبنألىميند
الغنوى واكالنحامسلارى منمكةحتى يأتىهمالمد اللا

 1-0-2واسكن

عن تو ١انلخ 7

ويحوزآان

فى الجاهلية فامااىمكةدعتهعناق الىنفسهافتهالمي ثد أناللهحرمالزناقالتفا نكحى فقال-تى أسال

يكون خبرا حضاعلى معنى

رسولاننةصل اللهعليهوسل قالفانيتالنبىصلى النهعليهوسل فقلتيارسولاللهأنكحعناقافامسكرسول

انعادتهاحاز بعلى ذلك

اللصهلىاللعهليهوسلفلبردشيافنزاتالزانىلاينكحالازانويةاأولمشزسراكنةيةلاينكحهالازان أومشرك
فدعاق فق رأهاعلىوقاللا:نكدها أخرجهالترمذى والنسافى وأبوداودبالفاظ متقار بِةَالمعنى فعلى قول
| دؤلاءكان
التتحريمخاصافى-ق أولئك دو زسانرالناس وقالقومالمرادمن النكاح هوالجاع ومعنى الآبة ويتصونعنها (وحرم ذلك
الزافىلايزقال بازانية أومثمركةوالزانية لانزنىالابزاأنو مشركوهذ اقولسجعيبديربونالضحاك وردابة || ع|لى المؤمنين) أى الزناأو
ممسشحسلرك وجاانمعهارهورم فهوزانوكاتأ ناكلابحغالاقصدالتكسب
ووهو
هعها
عن ابعنباسقالي يزدبنهرونأفجنام
فس فحت

هد

لاذه

ةالازانليةسفهعمايزانديباننالمسيب وجاعةان | لزنا أولافيهمن التشسيه
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بالفساق وحضور مواقم
فدخلت الزانيةفىهذ|العموم واحجمنجوزنكاح الزانيةبماروىعن جاربأنرجلا فى النىصلىاللهعليه اله والتستت! اموه
وس فتهاليارسولاللهانامرأق
لاتمنعب لدامسفقالطلقهاقالانى أحبهاوهى جيلةقال استمتع .هاوق المقالة فيهوالغيبةومحالسة
رواية غيرهفامسكبهااذاوروى هذااديثأبوداود والنساىعن ابنعياس قال!انساق رفعه أحد الرواة الخطائين كم فيها من
انع
| ا!لبىنعباس وليرفعه بعضهمقالواهاذلحديث ايس بثابتوروىا
لرح بظناب ضرب رجلاوامأة اتتعرض لاقتراف الاثام

أ ف زناوحرض علىان مم يبنهدمافانى الغلاموقيلف معتىالآبةأن الفاجراخبيث لايرغ.بفى -:كاح الصالحة

أ من النساءوا هايرغبف تكاحفاجرةخبيثةمثإأوم مرةكوالفاسقة البيثةلائرغابلفصىنلكاححاءمن
الرجال وانمانرغ بف نكا
أحفا
مبيث
وسق خ
شمداه
رك وحرم ذلكعل المؤمنين أى صرافلرغبةبالكاية
الى ناكلازواى وترك الرغبة ف الصاحات ااعفائف حرمعلى المؤمنين ولا.لزم م حنومةاحهرذء التزوج

]| بالزانية فقولهتعالى(والذينبرمون) بألىيزقنفذاوانمحصنات) يعنىالاىماتلحر تارالنفائف (ثم

| (اتوابار بعة شهداء)أى يشهدون علىالزنا(فاجلِد وهم مانينجادة)بايالنآحبكةان منقف حصنا
وحصنة بلزْئا فتقاللهيازاتىأو بازانيةأوز نيت فيجبعايه جلدمانين ان اكلاقناذفحراوا ننعكابدا

كيف بمزاوجة الزوانى
والقحاب (والذبن.رمون
الحصنات) و بكس رالصاد

على أى يقذفون لزنا
ارلحار والغفات المسامات
الىكلفاتوالقذف لكوَّ

بالزناو بغيرهوالمراد هنا

قذفهن بالزنابان يقوليازانية لذلكحراص_ناتعقيب الزواتىولااشتراط ار بعةشهداءبقوله (ثمميأتوابار ب#شهداء) لأيىاثنموابار بعة

 ١شهود ياشهلدوزننعلاىلان القذف بغيرالزنابان يقوليافاسق يا١ ك اللرباشعالعىفدياهنر١.1-اا:.:  ,وشروط احصانالقددف
الحربةوالعقل واابلوغ والاس لاموالعفةعن الزناوالحص نكالحصنة فىوجرب حدالقذف (فاجلد وهم انين جلدة)انكان القادفحر

يز
يلى
قبع
ونصب انيننصبالمصادركا نصبمائةجلدة وجلدةالنص

لعلسىوأرة والورةالجام
حتدذأو ف أىهذ مسورة (أنزلناها) طصفاةوق رطألحةسورةعلى زيادضر بتنهأو
سورة) خبترمب

]إيلات بفاتحةطاوخاتمةواشتقاقهاءن سوراد ينة(وفرضناها)اى فرضناأحكامهاالتىفبهاوأصل الغرض القطعأى جعلناهامقطوء

مهاوبالتشديدمكى وأبوعيرولإبالغةف الاحاب ونوكيدها ولانفبهافرائنضشتىأولكثرة! لفروض عليهم منالسلفومن بعدهم(واتزل

فيها آياتينات)أىدلائلواضحات (لعل بذكرون) تلتكعظواو بتخفيفالذالجزة وعلىوخافوحفصثم فصلأحكامهافقا
+انى
فده
(الزائيوةالزاى) رفعهماعلى الابتداءوالجرحدو فى فيافر.ض عليكع الزانيةوالز
اماجولادوا ودخلتالفاءلكور ن
بأرى جل

افكانقولمن زفىفاجلد وهوكقوله والذينيرمون
وواهلذمى ز
دنت
جلنلى ز
ارها
فقدب
الالف واللام:هتىالذىوتضمينهمعنى الشرط ون

أجل
ا
لرة
انسو
هم
احسن
نهواً
لهرو
زالظا
نسره
الحصناتمل يأتواباربعةشهداءفاجلدوهم وفرأعسىين عمربإلنصبعلىاضمارفعل يفس
الام(سإفاجادواكلواد

منالدوبنهى على الكل ال.انهم

لباالغليصلالالمالىالاحدموامخطبا للاممةلاناقامةالح
الجا دوفيهاشار:ةا ىأنه
 0الجلدض رب

رةه

حكم حر لبيمسحصن اذحك
اءهم
ذمنا
همام
ولا
ال يلاكانوجمتماع فينوبا
)”كيب

نبنبنبيبيببييبببببببببببببب ب

المحصنعالر
أفيهاءن الاحكام والزمناكالعملبهأوقيلمعناه
دجم وشسرائ .ط |ق|ولهعزوجل(سورةأنزلناهاوفرضنواهجاب)أنىاما
لللإ-ب-بنينتنت

احصان رجم  5 6ق
ظد رنامافيها من الحدود وقيلأوجبناهاء ليكو علىمنبعدكال قىيامالساعة وأنزلنافيهاكبربانتات) 
©ولهتعالى (الزانيةوالزائى فاجلِدوا وكالح_د
والعقلوالبلوغ والاسلام |و|أاىضيحات (لعلكنذ كرون) أىتتعظون ق

تهى طبعاشحرمعا
شففسفرج
والتنوج نكاح بح ||منهمامائةجلدة) الزناهومن الكبائروموجب للحدوهوايلاج فمرج
والدخول وهذا دايِلعلى || والشمروط المعدت_برةفىوجوبالدالعقل والبلوغو بشترط الاحصان ف الرجموبعل العبد والامة

أنالتغر يبغيرمشروع ||نصفال_دولارجمعابم_مالانه لابتنصفوقوله فاجلدوا أىفاضر بوايقالجلده اذاضرب جلددولا

اللافناء نم بادخل على ||يضربحيث يبلغ||ا)حمكلواحدمهم أىالزانيةوالزافىماثةجلدةوقدوردت الس:ةلد مائةوتغري
الجزاءوه واسم للكاف

عاموبه قااللشافى وقالأ بوحنيفة التغر يبالىرااًلىامام وقالمالك بدحاللرجل ماثةجلدةويغرب

الرجم (ولاتأخذكبهمارأفة) أىرجة ورقة فتعطاوا
هانى
يالز
لاكان
فربعو ن
ااتغ
نةول
صمرأ
حدال
والنغريبالمرؤى منسوخ ]|وتل

بإلآية كانسح الس ||الحدودولاتقيموهاوهذ اقولجاهدوعكرموةعطاءوسعيدبن جبيروالنخى والشعى وقليمعن الرآف

قسيابلوااللحزهرى ينهد حد
والاذىفىقولهناسكوهن ||تأخنففوا الضرب بلأوجعوهماضر باوهوقولس_عيدبن الم
 0-2ل>هذاوهما ] ا)لزناوالفر باةلأقىذ ف و خافف
لفشسحد
رب وقيلحتهد فىحدالزناويخةفد ون ذلكفى<_دالفربا

هاذلهآبة (ولاتأخد ||٠ويخففدونذاكف حدالشرب (فدينالله) أحكىافنهروىانعبدالله بنعرجلد جاربةله
اليلهانى اانلهم
انل
فةفقىدب
بهمارافة) أىرجة|| .ذنتفقال للحلاداضربظهرهاور جبلنياهفقواللكاهناًخذ كجمارأف

والفتحاغة وهى قراءة يامفييلهاوضر بتفاوجعت (انكاتتمؤمنونباللهواليومالاخر) معناهان المؤمنلاتأخذ
مى وقيل الرأفة فدفع الرآفاةذا جاعامي اننهوقيل هومن بابالتهيجوالنهابالتننبطةفا و
قان موقساءان | 1
( 0طائقة٠
فلاتتركوااقامةالحدود (وليشهد) أى ولبحضر (عذابهنا) لدعا
الكرميوارعة انفال

علسىرالممنينم أونيتصولبويا |ع اوسويم تام روت

00

شهودالزنا ف قولهعزوجل (الزافىلايتكحلازانية أومشسركةوالزانيةلايتكحهاالازان أومشرك

وحزم 3
هفيغطلواالحدودأو يخففوا الضر ب(فد يالنله )
فىديناللوهلاياخذهمالاينف اىستيفاءحد ود
فأطىاعةاللهأوحكمه (انكتتم تؤمنونبالهواليومالاخر) من بابالتهريجواطاب الغضبنلةولد ينهوجوابالشرط مذ_مراًى

فاجلدواولاتعطلوا الخد(وليشهدعذ ابهما)وليبحضرموضع حدماوتسميتهعذابإدلل علىانهعقوبة(طائفة)فرقة مكنأن نكون

انعلباس
عىنهما أر بعةال
نهرض
حلقةليعتيرواو يفنزلجرههاوو'لاانةأوأر بعةوهى صفةغالية كانها!+اعةالحافة حولمئْ وعن١ا

اتكم الازانيةأومشركةوالزانية لارشكحهاالازا نأ ومشراك( أى الخميث
 5بعين رجلا (من المؤمنين)من البمصإد ق
ليننه (الزانىل ب

ب

الذىميخشأنهالزئالابرغبفىنسكاح الصواطمنالنساءواءابرغب ف خبيثةمنشكلهأوفىمشركةوالخبيثة المساخةلكاذلبكرغ

نكاحها لصلحاءمن الرجالوانمابرغب فيهامن هومن شكلهاءن الفسقةأوالمشسركين فالابةتزهيد فىنكاح البغاياذالازنلاعدكي.لرك

ف القبوالامان قربنلعفاف والتحصن وهونظيرقولهالحبيثاتللخبينين وق لكاننكاح الزانيةحرماف أاولالسلام ثمنخ بقو

وانكحوا الاياىمك والفمرياديلالنكاحالوطءلانغيرالزانى يستقذرالزنايةولايشتهبها

4

جمزدة ووكعللاىامصدرسخركالسخرالاأنفياء
ولهم
 ٠فاغفرلناوارجناوأنتخيرالراجين فاخذتموهم سخر با)مفعولئانو با
اد بن(حىاننوة) افلم

النسيةمبااغةقيل هم الصحابةرضىالعثنهمرقبلأهل الصفةخاصةومعناهاكذتمو همهز

ْ اليوميماصيروا) بصبرهم (أنهم)أىلانهم (همالفاازون)  3كزان كو متسلانانياأكاجزينهاملبومٍفوزهملان جزىيتعدىالى

اثنين وجزاهم بماصب وراجنة

للاىعسلتىثناف اى انهمهم الفايزونلااتم (قال) أالىهاوا مامور بسؤاطومن الملانكةقل
انهمجزةاوع

همييز
دبث
عصدببل
وكن
يا (عددسنين) ىأ؟عددسنين لبثتمف
فاللاردض)نف
مكى وجزةوعلى أمس الك أن بسأهم(؟لبثتم ا
( .قالوا لبثنابوماأو بعض بوم )استقكسروامدة لبهمفىالنيدابإلاضافة الىخاودهم

0

و لاهمفيهمن عن ابهالان

فاغفرلةاوارجناواً نتخيرالراجين فاتخفد»وهمسخربا) أى نستخرون منهموتب#توزؤن هم (<ى

تمه
حيلنايا
متط
الممحن يس

ويستةصيرماص عليهمن

التويهف ”كىر)أىأنسا #اشتغال>الاستهزا
اءمهومذ كرى (وكنتممنهم تضحكون) نزلفى كفار أيامالدعة (فاسثل
قريشكانوايستهزؤنبالفقراءم ن أحدابرسولالنةصلاللعهليهوس مثلبلالوساروصهيب وخباب
العادين ) أى اللناب
ْثمقالالة (انىجزيتهماليوممادبروا) أىعلى أذااكلوادسنتهيزاا(ئكانفهمهما#لفائرون)أى
| أوالملاتكةالذينيعدون

|

اجلبدنزصييانبهرمهم الفوزبالجنة (إقال) ينعانلىلأةقاللاكفار بومالبعث(
ا لب
لثتامرفض) "ككل ||أعمارالعباد وأعماهم
وقالقبور (عددسنين قالواليثنابوماأو بعض نوم
) معن
ااها
لنهم
دنس
نوام
يدةل
ابث
لهمف
عىظم ماهم

ا

|| بصددهمن العذاب (فاسئل العادين) ياعلنمىلائئكةالذينيحةظون تملبنىآدمويخصونهعلبهم (إقال (قالانلبتمالاقليلا)
فا (الاقليلا) سمادقايلالانالمرءوان طاللبئهف الدنيافانهيكون قليلاى
ني
لليدثثم
انلبثتم) أا مىا

جانسلماآراخبرثةف(لوأنكم تكعناتمون)أىقدرلبئىفالدنيا © قولهعزوجل (أمفسيتم

املةعوقبيلاولعابثوتعبثوا ك0ماخلقتالبها0ئم0ل0ا0ثو8اب
ألععانوبااطلءاللالحتك
 0أ إخلقنا معبثا) مى
ا

لهاولاعقاب واماخلقم للعبادةواقامةأواص الله عزوجل (وأنماليننلاترجعون) أىفذار

الآخرةلل<زاء روىالبغوى

أى اليثم الازمناقليلا

أأكرانبون)لسدايوأنكنم
فتقاطم ي
ااسان

اتما م ب لعابن مشهودقزقامقنا دحمهسام ||الدنياوو همع غفلنهم

ش أذنامراخقليقنتا وعبئا اولأيننكالاترجعون حتىختمالسورةفيرأفقالرسولالتهصي التهعليهوسلة|| -التىمانوا عللها فل ان
ف أىذنهفاخبرهفتالرسول الثصلاللهعليهوسإ والذىنفسىبيدهلوأنرجلاموقناقرأها على عل

|| انلجزبلهلازادلنة
متعالى ال

(أخسيم كّ

رن ال رول (فتعالىاللهاللكالحق) اهو ||خاقنا وعبئا) حالأى

| االنمالمك الجامعلاصناف المملوكات ولاالكالاجىوب لعش الكرم) لاسن تقبلالرفيع | عجان أرحمتعول.لقآى

ا المرتفعواشاخص الت ال ولانهة| خيلهالاوفات (ااسزيسعمع الياالرلاردان1ة) بأى

العبث (وانحكم الينا

لاووالااتة ادذيلها يمكنأقامةرهانولادليلعلىالميغةيرالتولاجقة فدعوىالدمرك (فائما لاترجعون) بف
وتسجالتاء

| حسابه) جأزىافه(عندر به)أىهوجاز ي بهعمله(انهلايف الكافرون) ىلاإسعدمن جدوكذب وكسرالجيم جزةوعلى

م
ا

:
ْ

ا ل
 0مىاادع
مقا
سه

00
سي

و قوب وهومعطوف
اعنلمىاخلقنا كم أوعلى
عبثاأىللعبثولنتركم

غبرص جوعين بل خللقانا
تك
5اي فم للرجوعمن دارالة-كليف الىدارالجزاء فنثيب الحسنونعاقب المسىء (فتعالىالله) عنأن
ل>ان اوكلاثلنوثمتاهبواتلايهلذأىلابزولولاءزولماتك
كذى
ا)ال
للحق
اللكا
ها (ا
لاقعيث
 ٠يخ

ش وصف العرشبالدكرم لانالر-مةتنزلمنها ولنسبتهالى! كرمالاكرمينوقرى“شاذابرفع الكريمصفةإلرب تعالى(ومنيدعمعاننهاها
٠
كنزلابرهان)  6لاجتة(إلهدبه)اعتراضبايلنشمرط والجزاءكقول
همن أحسن الىز بدلاأحقبالاحس ان منهفاناللمهثديهأوصفةلازمة

جى*هاللتوكيدكقولهيطير بجناحيهلاأن,كون الآ
فطةمايجوزأنيقو .عليهبرهان(افحائسابه) أى جزاؤهوهذاجزاءالشرط إعند

شر به)أىفهوبحازيهلاحالة (انهلايفلحالكافرون) فجاعتلحةالسورة اقلدمأفؤلممنون و
اخاف
لتها
اا
كانه
ففل
رحون
 ٠الفائحة وا
نامةثمعلمناسؤالالمغفرة

عن رجة

والرنجةبقوله(وقلر اغ
بفروار حم)م قال(وأن ختبرالراحجين )لانرجتهاذا أدركتأحدا أغنته

غيرهورجةغيرهلاتغنيهعن رجته» (سرةالنورمدنيةوهى ستو و
نأر ب آ
عياتهسم انةالر.جن الرحيم

1

فشتانمابين

١

يفاعلتقاطعينوم
السور) قبلانهالنفخة الثانية فلاأنساب ينهبمومثذ)وباإلادغام أبوعمرولاجتماع امثلينوان كانامنللنينيعنى
ل
مالانساب اذيفرا مرءمنأخيهوأمه وأببه وصاحبته وليه واممايكون
اكونالتواصلينه ب
فرقون مم بين ومعافبينول ب

لاعن صاحبه>الهولاتناقض بين ه ذاوبقاونله وأقبلبعضه
وانكل
غيال
شالدن
(ولابنساءلون )سوااولنواصلكا كانوايتساءلون م ف

زت0 ,
اثقل
وفن
يمتالسحوافءلون وف موطينفيقون ؤتساءلون م (
لدعاليه
على بعض ننساعءفلولنقيامة مواطن ففىموطنفيشت
موزون وهىالموزوناتمن
(فاوك-مك همالمفلدون

وهن خغت موازينه)
بالسيئات والمزاد الكفار

(فاوائك الذن خسمروا

م
هرف
جوها
أنفسهم) غبن
خالدون) بدخلسمنمردا
أنفسهمولامحل للبدل

حصلل
ا ال
لهلان
ةدلمن
والمم
ها وخيربءدخبرلاوائك
أوخير مبتدأمحذوف

(تلفح) أى حرق
(وجوههم الناروهمفيها

كالحون)عابسون فيقال

لم(الإنكن] يا أى
القرآن (تتلىعايكم) ف

الانيا (فكتم بها

تكذبون) ونزعمونانها

ببست منالنهتعالى (قالوا
(شقوتنا) شقاونناحر

وعلى وكلاهما معدذارا

شقينا بجمالناالسيئة,التى
عماناهاوقول هل التأويل

غل عبلينامكاتبعلينا

من الشقاوةلايصح لانه

اما يكتب مايفعر العبد
ومايعلأن خهتارهولا كتب

[لرفرةة

الاعمال الصامة التىطاوزن وقد رعنداللهتعاىمنقولهفلانقيمطمبومالقيامةوزن

نبم) قالا بانعهباسالنفخة الواى نفخ فى
أنرفلااًينا

الصورفصعق من فالسموات ومنى

خرى فاذاهمقيامينرظوتهموأقبلبعضهمعلى
الارض فلاأنساب ببنهم(بومئذ ولايتساءلون )ثمنفمخفيداً

بض بتساءلون وعنابن مسعودانهاالنفخةالثانية قايلؤخذ بي ادلعبدوالامةيومالقيامة فينصب على
هيفرحالمرء
ىقف
قليأت الح
رؤس لاولينوالآخيرن ثمينادىمناهدذ فلانبن فلانفنكانقبلح ف
أنيكون لهالحقعل وىالدهأوواد «أوزوجته أوأخيه فيأخذمنه نمقراًابن مسعود فل اساب ينهميومد
ارونبلانسابيومئذ
نبن عباس انهاالنفخةالثانيةفلانأسابينهأمىلاين خ
ولادنسا »لونوفروابة ع |

مأى قبيل
ن النديامنأنتو ن
كيكانواءتفاخرون فالدنياولايتساء»لونسؤالتواصلككانويتسالو ف
أنت ولبرد أن الانسابننقطعفا قنلت قدقالجهناول ننساءلونوقال ف موضعخرو أ قبلبعضهمعلى

بعض بتساءلون قلتقال بنلعلبقايساامنةأحوالاومواطن فق موطن يشتدعليهم الحوففيشغلهم

عظم الامسعن التساؤل فلابتساءعلونوف موطن يفيقون افافة

فيتساءلون ويفوهغزوجل (فنثقات

مواز بفناهولئكه مالمفلحون ومنخفتمواز ينهفاوائك الذرينخسروا)أى غبنوا(أنقسهمفجهم

قوجْوهمالناوهرم فيهاكالحون)أىعاسون وقديدت ا
خالدونتلفح )أىتسفعوقيلتحر(
وتقلصت شفاههمكالرأسالمشوىاعللنىارهع#رعنألى|اسعليخددرى ررجواشفه عالننى صلىاللعليه |
وسو همفيهااكالحونقالتشو بهالنار فتتقلص شفتهالعلياحتىتباغ وسطرأسهوسترق شفتهالسفلا
حتىنضربسرنهأنرجهالترمذى وقالحديث حسن صمييحغر +لبض ف قولهتعالى(المنكنباىلتتلى

علي )يقعوناىرعالقرآن وزواجرهخوففوونسا(فكتتم بهانكذب نوقالوار ناغلبت عليناشةو):ى51ا
الىكلت علمناةف نهت(دوكناقوماضالين)أىعن اطدى(ر بناأخرجنامتها) أىمنالنار(فانعدن)ح

أى انكر ه(فاناظالمونقالاخسؤافيها) أىابعدوافيها 5أإبقاللا-كل باذاطر,داخم(ولاتكامون)

أى ف رافلععذابفائىلاأرفعه  >:فعندذلك أيسالماكينمنالفرج قالالحسن هوآنكلا١
ل

110000
:

يغهمون وروىعن عبدالثب عنمروانهلجهنمبدعونمالكاخازنجهنمأر بعينعامااماكلقيضق
علمنار باناملاجيهم نولاا نكماو نم بنادونربهم أخرجنامنهافان علدنافاناظامودهبيس |.

عمرالدنياميتين ث بمردعلييماخسؤاافنهاولا-:كلمون فناينبس القو,.بسدذاكتسان اناا
والشهيق ذ كرهالبغوى بغيرسندواًرجه الترمذى بمعناءعن أفىالدرداء قولهفادس 00

بكامة سأكىتواول .كلمو ب
اكلمة اوقذيالقالط,اخسؤ فهاولانكامونانقظع رجاؤهم وأقبل +

ينبحفى وجه بعضوأطبقت عايهمجهام(انهكانفريق منعبادى)يعنى المؤمنين (يقولونر ,ناآ1م

يراخلذتىاعلرأنههفلا يك نو مغلاوبوإوهمضذطراافلاالنفهعملانمايقولون
غب

2ئ
ع0

ذالكقولاعةذ ارال كانمنهممنالتفر يط ف أىمرهفيلاطحلمل
(وكناقو.ماضالين) عن الح2ق
بأونالا نفسهمعذرافها كانه
والصواب(ر بناأخر.جنامني )أى منالنار(فانعدنا)الىالكفروالتسكذيب (فاناظالمو0000,
وهوان(ولانكلمون )فرفعالعذاب عدمفانه لإبرفعولاخغف قيلهواخركلاميتكلمون بهمولاكلامبعدذلك الاالشهيق والزفر
عونا (اله) انالامروالشأن ( كاذفريقمنع بباداىد
0041
عسوا مع اردول

(إربفلائجعلىف القومالظالمين) أىفلاتجعلنى ثريناطم ولاتعذبى بعذابهم عن الحسن رضىاللفعنه أخبر٠اثقانلهى
أتمقتمهةولرخبرهمتى وقتهافام رأنيدعوهذا الدعاءو يجو زأن,النأىلالمعصوم اصللبهعليهوسإر بدماع| أنهيفعلهوأن
يسيتعيذ ماعلأنه لايفعلهاظها راللعبود ب وتواضعالر بدواس_تغفارهعليها اصلاةوالس_لام اذقام منمهجسلسبعين مىةلذلكوالفاء
فىفلالجوابالشرط ورباعتراض ينهماللتأ كيد (واناعىأننر يكمانعدهم لقادرون) كانواينكرونالوعد
اد رعلىا هازماوعد انتاملامفهاوجهه_ذا الانكار (ادفعبالتى) بالحصلةالتى (هىاحسن
قما
هيلط
لهفق
اونلمن
نضحك
بالعذاب وي
عن اساءتهم ومقا بلتها:اأ مكن
حمعنى
فةوال
صلسيئ
اسنىا
ل كااندهفم بالح
قتفاضيل
السيئة)هوأبلغ من أاىليقسايلبائلحةسنلةمافيهمن ال
والسيئة الشرك أوالفحش بااسلام أو
) 1ةا
الهالاالله
من الاحب ان وعن ابنغباس رضى اللهعنههى شهادةأنل ا

[0002553
ا

لت

الممكربالوعظةوقيلهى

الفلاتوارلتق)واعتاارلبظفاللعمليىنف)اىلاتيلكىبملا (كدواملعفات ||ومخذة يادي ال

مثارينعكدهم) أىمنالعذاب (لفادرون ادف بانىهىأحسن) األمىلةالتىهىأحسن واهلىصفح ||وقيل تحكمة اذ المداراة

أمعلىأذى المشركين واتكفعر المقاتلة نثسمخهاالله
والاعراض والصبن (الشيئة) يبعناىألذاصهمير

محثوثعليها مالتؤد الى

ببا""كبم)ةأاتلىسنيفع (وناحعنتأصعملعبااكيل(صمشفونيسنما)زأطاتىيكنذ)بوقناويلقو!اونبنمنع ابلاشسر نكزغامنهقموولقهيعلزووسجالوس(هومقولقيرلبنأفعخوهمذ دتيرن (نحن أعربما

|

| ونفئهم وقيلدفعه بمإلاغواءالىالمعاصى (وأعوذ بكربأنيحضرون)أى فشئءن أمورىوانماذ كر
منطم أندرأى النوصلى التفعليهءوس م يصلى
الحضور لناالشيطاناذاحضره«وسوسله تن جبير ب

اك

..

0

0

7-6

يصفون) منالشرك أو

يوصفهم لكوسوءذ كرهم

ليهرب
قمعل
ويه
(جاز
© | فن

 0قالعرولا درىأى صلاةهى قااللله كبركبيراثلاثاوا ل+دللهان انلاناوحان النشبك:رواصيلا

ْ | .لاثااعوذباللةمن الشيظانمن نفخه ونفثه وهمزهقالنفثهال_عرو ور وهمزه الموية ا د]
دادوقد جاءتفسيرهذه الالفاظ فىمثن الحديث ونزبدهايضاحاقوله نفثهالشعراى لانالشعر رج من

 0ذبك من همزات

نساوسهم
الشياطين) م و
وساتهم واطمزةالنبخس

كنب رينتفخ ويتعاظمويجمع ||والطمزات جع الهمزة
القاب فيلفظ بهاللسان و ينفئهكاينفثالريق قولهونفخهالكير وذلاكت ا
نفسهفيحتاج الىأنفخ وقولهوهزهالمونةالمونةالجنونالاجننون نخس هالشيطان ماخر اللهعز ||ومنه مهمازالرانض والمعنى

| !|فوهجؤللااءالكفارالذين يشكرون البعثيسألونالرجنعةيالعىانلددمعاينة اللفوقتالتعالى (حتى ||ن|الشياطين يحثون الناس
]| اذاجاءأحدهمالمو,حال بارجعون) قيلالمرادبهاللهوهوةغلاىلععاردب فانهىخاطبون,الواحد بلفظاأ علىالمعاصىكاهمز الراضة
المعل وىجهالتعظيم وقيالخهذ
طاب مع الملتاكةالذذين يقبضونروحهفعلىهذا يحكون نعناءانه ألالدوابحثاط اعلى المنى

استغاث ,ات أولا نمرجعاملسآىلة الملا'كةالرجوع االدىنياوقي_ لذ كرالرب للقسمفكأنهقالعنسد

(وأعوذ بك رب أن

لفت
عت وقخيل
متنأى
يأىعت وقيلثر ك
المعايئة>ق الله ارجعون (أاععمللىهالحافمائر كضت )

يحغرون) أعسبالتعوذ

ايةدةائى ان ألمن نحساتهم يلفظالمبتهل
تيند
قلال
لعما
ااهلا
لفي
ةدق
لعتيهفي
ابلطا
ماعم
لنهو
الهاا
وا:لا
| |املتنركة أوالمعنىقولل

|| برجع الىأهإءوعشيرنه ولاليجمع الدنياوياقلخشىهوات ولكن ةن أن يرجع فيعملبطاعةالله فرحم الى ربهالع ا”
ارجع ايها(انمها)يعنى مسالته
لواتمناهالكافراذراأى العذاب( كلا)كلةردع وزجراأى ل ب
| الندامس!ا عم ف

ل
 1ا ١

وبالتعوذمنأن حضره

لزاتها) أعلاناطا (وسنوراتبرت) أكماسمهم دمن أييدنييسم او

(الىبوم يبعثون) معناهان ينومو بينالرجعة يابإوما نعاعن الرجوع وهوالموت ولس المع-نى انهم

2 95

فى(خفافذاى | لوت
تتعال
|رجعون يوموالنبمعاثهواقناط كل لىماءللاانرهجعة يواملبعثالاالاىلآخرةوغ قوله
| ب

27

تمان

بيصفون أى لايزالون

يشرك
ون الىوقتحىءالمو تأ ولايزالون علىسوءالذ كرالىهذا الوقتومابينهمامذ كورعلى وجهالاعتراض والتأكيدالاغضاءعنهم

مستغينابال
لهةعلى! لشيطانأ ن يستزلهعن الخمويغريهعلى الانتصارمنهم (قالربارجعون)أىردوفالىالد نياخاطب اللهبلفظابعللتعظيم

!| تخطاب الملوك (ل
صعل
اىأ
حعامل
فمائ ركت)ف الموضع الذىبركت و نهيواادلانه بركانيلادوصارالى قااللقعدقىادهماتمنى أنيرجعالى

ا(ْ١١أاهنلهوالكلاةا)لاىلعمرشايدربةالوكلاكمنة الليطتادئفاةركم مانلاكفلراطماللعملىنرتسظام بكنعةضا_لهيااءمعلكعوضفووسههولق"ووليهعربقاوربج(عوكنلاص)ردع اعلنطراجبءةوانكار واستبعاد

لع
الاعم
فلماتر كت هوقائلها)لامحالة

لاتخابهاولاييسكتعنهالاستيلاءالحسرةوالندم والعلي
ضه(
موم
ينو
رري
لمل)أجاىما
ممه
امعة(برزخ )حايلنهسمو بين الرجو عالى
الدنيا (الحديوم يبعثون) يردأنهمبرجعون بوم ال
ب
ع
ء
و
ث
ا
ن
م
اهواقناط كل لىماعلأنلار.جوع باعلادالابلعثىلآخرة(فاذا تفخى

(أفلاتعلون )فترعفواق ردتناعلى البعث أوفتسةد لوابالصنمعلى لصانعفتؤمقنواا(لبولا) أى أهل مكة(مثلماقلاالاولاون)أىالكفار
قمبااهمقثاملدوينابقوله (قالواأذ امتناوكناترابا وعظاماا تثالمبعونو ن) متنانافع وجزةوعلى وحفص (لقدوء_دناكن وآبإاؤناهذا)

أرأوفق
أى البعثلمنقبل)تجى ءتمد(انهذا الاأساطيرالاولين )جعأسطارجعسطروهىما كتبهالاولونممالاحقيقةهوجع سطو
كين بقوله (قلانالارض ومن فيهاانكنم تعامو,ن) فانهم (سيقولونلله) لانهم
رعلى
شلة
مامة|
لبماق
الا
ثمأعسنديهعليه الصلاةوا

لايشرك

)اموا أن من فطرالارض ومن فيها كانقادراعلى اعادةالخاق وكانحقيتابان
مقرون ,نه خالقفاذقاالواقلأفلانذكرونفتع

بهرءض ات » فاالرو ةأة ل كرون !! تخفيف جزةوعلى وحفصو بالتشد يد غيرهم (فلمن رب السمواتاس_بع ور بالعر

توقون جف#ىودكرنقهدعلى البعثمع اعتراف> بقدرنهعلى خاق
)اءةافونه أؤلفاتلثركاوائبهأ
لتقون /أفل
العظيم سية ولونأنفنّلهاقت
كلثيئ)الملكوتالماكوا الواووالتاءللبالغةفتنىءعن عظمالملاك (وهو
(ء#س#م)#
.هاذلاشياء(قلءن بيد«ملكوت
يرولاجارء ليها نك:تم

على فلا ناذا أغثتهمنه

غوي
يوه
ومنعته يبعنى
عن يشاء من يشاءولا
لعي

ا

(سيةولون شدقل فانى

تسحرون) تخدعونعن
الاق أوعن توحيده

ج72
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بببرر7ب_

رس

ب

ل

سس

بياس

ا

فزيادةوالةةصان وقيلجعلهماتافين ,تعاقبانو يحاختلافوانافدىوالبياض (أفلاتعقلون)أى
ال
ون )أىبكوذاما بكا.ذلاولون وقيلمعناهأنكروا
لال
وماق
امثل
للوا
اب قلا
يهروا (
عنتصن
مائرونفت م
ارو نمع وضوحالادلة (قالوامتذنااوكناترابإوعظتانمالمأبءوثون)أى لحشورون
و نك
اما
لمثل
اعث
الب
قالواذلك على طر بالقانكاروااتمجب (اقدوعدنائحن) أىهذا الوعد (وأابإؤناهذامنقبل)أى وعد

آنإءناقوم ذ كروا انهمرسلاللةفل نرلهحقيقة (انهذاالاأساطيراالاولين ) أىأ كاذبالاولين وقوه

متدكة (لمنالارض دمن فبها)من اناق (انكنتم تعامون) خأاىلقهاومالكها
ليا
ه)أى
اقل
للى(
تعا
(سيقولونلنه)لابأدىطممن ذلك لانهمي رقون انهتاخاوقةلله(قل)أىقلطمياد اذا أقرواب(ذألكفلا

نذ كرون) فأتىعاموا اقندمرنءلى خاقالارض ومنفيهاابتداءيقدرعلى احيّائهمبعدالموت (إقل |

من ارلبسموات السبعورت العراشلعظيم سيقولونللهف لأفلاننقون) أىعبادةغيره وق معناء أفلا

4 0

إ ثوئ)هأىويجير ب)ُأوىْمّنمن بشاء(ولايجار
(تكل
ئلكو
كمنليدنه.ل
ش(قل
لابه
انعق
مذرو
نح

هلجاعاذالؤالان

عليه) أىلايؤعن منأخافهاللهوقيل جنعهومنيشاءمن السوءولامتنع منهمنأرادهبسوء (انكتتم

ونع را ٠ أتأعىلفموانج)يبوا(سيقواوننهقل فى نسدرون)أى فاقتخدعونوتصرفونعنتوسبتةوطاة ١
ون( أى فهابدعونمن
المعنى وكيف ييل ل>اق بطلا(بلأنناهمبا 1ق) أىبالصدق (وانهم لكاذب

3أهلا

لاانذناكقات
3

ا
0

5ا

2

| 00الشمربيك«الولد (مااتخذاانةمن ولدوماكانمعهمناله)أىمنثر يك (اذالذنهبكل ناكلهلماالخهلاقل)آرأعنى
لقهالذى خلقهولبرض أنيضاف خاقهوانعاماهلىغيرهوم
لانفردكل واحددمن الآطةخ

تيلاءعلى ماخلقههو (واعلابءضهمعلى بعض) أبعىطضاهبممغالبة بعض كفل ملوك الدنيافها ||
الشاعر الاس
الى
عزه
تمن
هئث
سكلش
فعى
موا أنهاله واحدهماب-دكوتكلثئ و ينقدر
كذالك
فاانع
ينهم واذا ك

0

فقالل سبصان اللهع_ايصفقٌ) أى مناثبات الولدوااشمر يبك (عالم|اغيب والشهادةفتعالى ع ايشرركون(

 0أىتعظممن أن ,بوصفهمالايليق بهوعقولهءزوج ل (قلرب) أىيارب(اماثر مبانبىوعدون)أى

المزالفومن قرااحذ
ظعل
لفهف
اىهر لانكاذاقات منربهذ ا-خوابهفلان(بلأتبناهمبالق)باننسبةالوإداليه

ماؤعدتهم

ذلداودعايهم الشمرثم كدكذ مهم بقوله(مااتخذ اللةمنولد) لانهمنزهمعن
حالوالمرك باطل (وانهملسكاذ بون )فىقواطلمناهو
اوهليةذهبكل الهبماخاق )لانفردئل واخحد
ذال
النوعوالجنس وولد الرجلمن جنسه (وما مكاعنهمن اله) ولس معهشسر ب(كافال

من الاطةبالذى خلقهفاستبد بهليمك كل واحدمنهم عن الآخر (واعلا بعضهمءلى بعض) ولغاببعضهم بعضاكاترون حالماوك

الدنيا الكهم معابزةموتهغمالبون وحين ترواأثرالعَابزالمماللك ولاتغافاءاموا أنهالهواحد بيدهملكو تكلثيئ ولايةلاذلا

مدخل الاعلىكلام هوجزاءوجواب وههناوقم اذهب جزاءوجواباوم,تقدمهشرط ولا
رنط
شئل
لالسا
اسوٌ
سلا
مطعةهإادلالةوما كانمعهمن العليهوهوجواب

محذوف وتقديره ولوكان 

انحاجهمن المشركين (سبحان اللهعمايصفون( من الاندادوالاو لاد(عالم),الج:ر

حعلماني
دفةلهوبالرفع مدفىوكوفغير خحبذرمصيتد أع 1و ف (ااغيب والثشهادة) المروال
شعا
اةي(فت
رلكون)ءن الامنام
اب فاادياأوفالاخرة
عهمذمن
لتعد
امىا
برها (قلرباماتر يمناىبوعدون) ماوالنونم كدان أىانكانلابدمن انتر ين

هم
ن(ابل
يتبع
نهم
أغير
(الفسدت السمواتوالارض) كاقاللوكانمهماا1لاطانةلفسدنا (ومن فيين) خصالعقلاءبالذ كرلان

بذ كبراهمع)كتاب الذىهوذكرهمأى وعظهمأوثسرفهملا انلرسولمنهموالقرآن بلغتهمأوبالككرالذى كانواتمنونو يقولونلوان
عندثاذ كرامن الاولينالاية (فهمعنذ كرهم معرضون )بسوءاختيارهم (أم نسئلهم خرجانذراجر بك خبر)عتازىو بصرى
نكاةأرضكوالىكلعاملمنجروجل والارج 9
وعاصمخجانفرجعلى وججزةشانىخراجانفراج وهومائخرجهالى الامامم ز

تقولناج الثبةونوج السكوفةفز بإدةاللفظ لزيادةالمعنىالقراوءإةذاحلسانتولىيعنىأمن_.أطمعلى هداينكطم قليلا
منالاراج

منعطاءاملق فالتكةيرمن الجالق خير(وهوخيرالرازقين )أفض_ل المعطين (إوانكلندعوهاملوصراط مستقيم)وهودين الاسلام
لأقيقأنيستجيبوالك (وانالذين لايؤم.نون,الآخرةعن الصراط لنا كبون)لعادلونعن هذا الصراط املذ كور وهوالصراط
المستقيم(ولورجناهم وكشفنامابهم منضر)لمأخذهماللبهالسنينحتىأكالوعالهزجاءا بوسفيانالىرسوا ل النةصلىالنهعليهوس فقال
لهانشدك اللهوالر.حم الستتزعمابنكعت رجةللعالمان فالبلىفقالقتلتالاباءبإلى_يف والابناءبالجوع فنزلتالابةوالمعنى اوكشف

(للجوا) لأاىدوا(ىطغيام-م
(هلاهم)
اللهعنهمهذاالضرروهوالقحط األذصىاءهم برجتهطم ووج-دوااالمسب
 (60000020لعمهون) بارددزن يع
000
ل

أنبعالهم إدهمفميفعلوقيللوس_مى لنفسهثسر يكاوولد! يكقاولون وقيلالقهوالقرانأىونزل 023 3 5
القرآنهايحبون ومايءتقدون (لفسدت السموات والارضومن فبون) أى افد العالم(بلتيناهم من الا ستسكبار وغداوة

بد كرهم) قالاءنعباسعافيهشرفهم ونفرهم وهوالقران (فهمعنذ كرهم) أىشرفهم (معرضون”
0000
0
كا)أى أجراوجعلا ( 4نذراج ر بكخير)أى مايعطيك اللهمنرزقهونوابه
ك (هخرج
أمتسثلهم)! 2ىعلى ماجئتهمب

لابه
رسولالنه صب

:

4

ل

كر

3

0

:

11

':

102

0

-

:

روا دننان ولذهب

ممرهك

600

م

م

لنمق (لناكبون)أىلعادلونعذ_»دمائلون (ولو
الذينلايؤمنون بالاحر :عن الصراط) أىعن دي

ا

ىاللهعليه

ب

5
(ولقدأخذناهمبإلعذ

ر جناهم وكشفنامابهم منضر )أىقحط وجدو بة (للحجوا) أىلعادوا (فى طغيانهم يعمهون( أىم
نااس كاوها لربهموما

اكلاننى اصللىهعليه وسمدعاعلى قريش أن حملاللعهلموم
ينزعواعنه ولق دأخذناهمبالعذاب) وذل
دك اللهوالرحم
شلأ
]|نسنكيسنى بوسف ؤأصابهم القحط ؤاء أبوسفيانالىالنىصل اللعهليهوسل فنقا
:

3

يتضرعون) استنشهد
ذلك بأنااخ نام

1

ألستتزعم انك بعت رجةللعالمانفقالبل فىقال|نهم قدأكلواالقدّوالعظام وشكااليهالضرفادع اللءأن

0

ا يكشف عناهذا القحط فدعافتكشف عنهمفانزلالنهذ الآبة(ف ااستكانوالر بهم)أى ماخضعواوماذلوا
:
:
اب
ذم ا
ععله
احنا
ذذافت
إتىا
ش ل(روممماتضرعون) أى/يتضمرعوا الىر مهمبلءضواعلى مردهم (ح

00

ص_ناديدهم  1همفا

ف قولهعزوجل (وهوالذىأنشألم السمعوالابصاروالافئدة) أىلنسمعوابها

وحدت

وتتبصنروساوكتعرقاووانإق)لأيلىاملتشسكرواهذهالنم (وهوالذىذراً كف الارض)أىخلقسم إ .
1

2

0

5

2

85

13

عله_ ,بوميدمن فقتل

قىياللقتهلبوومالموت وقيلهوقيام الساعة(اذاهمفيهمبلسون)أى
بللابخدنيعررباسويعن
شديد) قا
]| كنسونءنك
ب

0

0

اك

كانه

ذلك منم-م

خصو
أى :

ولا

.وز
300

(واليه:شسرون) أىتبعثون (وهوالذىبحى و يميتولهاختلاف الليلواانهار ) تأديىيرالايلوالنهار |8 3
 1ال عون قا
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7777707ا
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9و سصر

وهمعلىذلكبعد ولذالميقلومانضرعواووزناستكان
(- 495١خازن)  -ثااث )
استفعلمن الكونأىانتق لمنكونىاكولنكاقيلاستحالاذا ااتتلقىلمحناحلا(لحتىاذافتحنا) فتحنايز (بعدلهمباإذا

عذابشدبد)أىبابالجوع الذىهوأشدمن الاسروالقتل (اذاهمفيهمباسو ن) حيرو نآنسونم نكل خيروجاءأعتاهموأشدهم
فديب_تعطفك أوبحناهم بكلمحنةمنالقدل والجوع فارؤى فهملينمقادةوه-مكتذىلاكذاعذ بوابنارجهام فينئد
شاتكليعمةنا
يبلسونكقولهو نومتقومالساعةيبلسامجرمون (وهوالذى أنش لك ال_مع والابصار والافئدة) خصهابلذ كرلانهايتعاقبهامن

اونوماصن ي ةدللنأحكقيابدعوناىلمعنى انكمم
قن)لأيىتشلسكر
اكرو
اليمفةافامعلديافيلةواالدإنتيوتعلق بغيرها(قشليلكامارنثش

تعرفواعظمهذهالنم ووضعةموهاغيرمواضعها فلتمعماوا أبصارم وأسماعكفىآيات النهوأفاعالهومتستد لوباقاو 8فتعرفوا المنعموم

تشكروالاشيا (وهوالذىذراً )8خلفكو بكالتناسل (ف الارض واليهع شسرون) نحمءونيومالقيامة بعتدفرة(5-وهوالذى
الر) أى جىاألحأدتخصراعوةايخبة_لافهمافيالظهة
هلي
للائف ا
اخت
ولها
بحىديميت)أىحى النسمبالانشاءوعيتهابالافناء (و

 ١والنوروف اليزادوةالنقصان وهوخةص بهولايقدرعلىتصصريغهماغيره

كبفرة فغفىلةئامية ان ٍِ
للو
دز يادةعقابأونقصانثواب أوبتتكليفمالاوسعلهبه (بلقاو م فى غمرةمن هذا) بالقا
أح ب
هؤلاءالوصوفونمن المؤّمنين (دهمأممالمن دون ذلك) اموهامالعسوا وآ

الؤمنون

مللّهبالعذاب (حتى اذا أخذ نامترفيوم)متنعمبهم(بالعذاب) عذاب الدنيا
(هم طاعاملون) وعاءهامقيمون لايفطمو نعم احتىيأخفه ا
وهوالقحط سبعسنين حيند عأعليومالنبىعليهالصلاةوالسلا مأوقنلهم بوبمدروحتىهىالنى ببتداًعدهالكاموالكلزماملةالشرطية

(اذاهم جأرون) .يصرخوناستغاثةوالجؤارالصراخبإستغائةفيقالط-م (لانجأرطاليوم) فانالجؤارغير نافملكم (انكمنا
لاننصرون) أىمنجهتنالا لحف أن رهأومعونة(فدكانت]"بإتتلىعليم)أى الفآرن (فعكنتم علىأعقابكم ننكصون) مول
القهقرى والنكوض انيرجع
القن

تاي

ا

ةا

القهقرىوهوا أقممشيةلانهلابرى ماوراءه (ستكبرين) مشكبر نص
50

تت
سعمبيببمباا ا
مم
ل

 7 :4بزاد علىسيا"همثم ذذ كرالكفارفةالتعامى (بلقو بيهفىمتمرة) أىغغلةوجهالة (منهذا) أكالترآن

يي 0

(وه,أعمال) أىلنكفارأعسال خبيثةمن المعاصىوال+طاباعكومةعلبهم (مندونذلك) يعنىءن

بلعاوللوألأه1ل24فى 5واقعا

دون 8اعمال الم6ؤماونءيوةن التىمذ كرهاانه7فىقولهان ا.لذن هم من 6خوشا*ي»ةرهم مشعفقاودهن (هم) يعنىالك .فار
لمق
(لما)أىلئلك الامالامبيئة (عاماون) أكلابمدمم أني_اوهافيسخاوا انار اسيق

سوغ هذا الاضمار

الازلمن الشقاوة (حتىاذا أخذ نامترفيهم) أى رؤساءهم وأغنياءهم (بالعذاب) قالابنعباسهو| ٠

ملاسنكبار
شسهرتهن ا

السيفيوم بدروقيل هوالجوزعبيندعاءلبيرسول|تسل اسعايءوا نكمم اغددوطأنك على

ش ب'إلببت أبوا يانى لانها فى

وول

مضرواحعل 'عابهم سنين كس فنىىيواستاباد اف عداحتى|أكلوا 1

والجيف (اذاهم

تمعى ||جارون) يأصىيصون و يستغيثون ويجزعون (لاتحأروا اليوم)أىلاتجزعواولاتجوا اليمو (ادسم |

التارييم بالقران

منالاننصرون) أىلاتمنعون مناولاينفعك نضرع (قدكانت|"ياف تتلىعليم)يعنى القرآن(فسكنتمعل |ى|

كذ يميه استكبارا

ا

دي أىترجعون الفهقرىو:تتأخرونعن»الاءعان (مستكبرين به)قالنعباسأى||

ىبالييت وذلك انهم كانوايقولون نحن أهلحرامه
ضمن مستك رن معنى | ب|إلبيتالحرمكنايةعنمغيسرتمعذكظومرأين

فوف وقيلّمست كير”به
لح
اناس
ف حدافيأمنون فيه وسارال
ادولا
مفكذعبيسندى تعدينه|||وجيرانْ فبلناتيهظهرعليناك ح
أو يتعلق الباء بقوله ||أىبالقرآن فليؤمنوابهوالقولالاولأظهر (سامي!) يعنىانهميسمرونبالايل احلوبليتوكانعامة

(سامي!)تسمرونبذ كر ]|سمرهم ذ كرالقرآن وتسميته سحراوشعر وانحوذلك منالقولفبهوف النىصلاللةعليه وسلوهوقوله.
القرآن وبالطعن فيه ||(تهجرون) املناهجاروهو الالخاشف القولوقيل معنىته جرون تعرضونعن الانلىلصهلعليه |١
وكانوايجتمعون حول ||وسل اولعانيمانبهوبالقرآنوقيلهومن اطجروهوالةوا لالقبيعاىتهدون دتقواونمالاتعلمون(أف |
نت || يديروا!القول)يعنى أفلبتبدرواماجاءهم منالقرآنفيعتبروابسافيهءن الدلالات الواضحة على صدق د
ارون
كس م
وت ي
الب
وس (أمجاءهم مالوبأتآناءه مالاؤلين) يفعانىنكروابر بداناقد بعثنامن قبلهمرسلاالى /
عامةسمرهمذ كرالقرآن ا

تاونق

قومهمفسكذلكبعشناهدارسولاللهصلاىلنهعليهوسل (أم!يعرفوارسوطمفهم#منسكرون) قالابن

واللاس هو الخاشرق

هفاءة !|/ىو ٌ
باوعقوانسبعوصد قهوأماتنرو
وكر
ىلئةعليهوس لصخيرا
عباسلس قدعرفواع .:أصل ا

لبتيلو زطمعلى الاعراضعنهبعدماعرفوه بإلصدقوالامانة (أميقولونبهجنة) أى |
الاطلاق عالمىمو و ء | و|هذا عالىس
سماراأوبةوله(نبجرون)

جنون وادس هوكذلك (بلجاءههبالحق) أىبالصدق والقولالذى لاتخنى تهوحسنه علىعاقلا

وهومن اللمجر اللم :بن | (|دأكثقرهكمالرلحهون) ف قولهعوزجل (داواتبعالمق أهواءهم)قيلاق هوال تعالىوامعنىولو|
تج رو ننافعمن أهجرفمنطقاذ أ خش(أفريبدرواالقول)أفريتدبروا القرآنليعاموا انهالحق

انبع2ل

اين فيصدقوابدويمنجاءبه (ت[أآمجناداهمء مهاملياألاوّلين) بأجاءهمملأت ابإعهمالداا
نةنف
كلدل
ركوه 0
يعرفوارسو ,طم)مدابااصدقو الامانةووفورالعقل ةالونسب وحسئ الاخلا قأى

عرفودهذهالصفات(فهم لهمنكرون) غناو

( :أميقولون به جنة)جنونواسبكنلك لانهيمعلمونانه وجههمعقلاراثًقبهمذهنا (بلجاءهمبالحق) الابموالصرااط

المستق مو ف

ان ش
سهوات,وأحواءهموهوانوحيدوالاسلامولرجداله د
ماولامفدهاقاناث بوه الجى
دونو كع اح نكارخون)وق
ويهف
دليلعلى ا نأقلهمماكانكارهاللحق بلكانتاركاللا .ان بهاًنفةواسة:د_عافامن نوبحزقومهموان يقولواصبأوترك دينانكل |

(ولواتبعالحق) أى الله(أهواءهم) فبايعتقدونمنالآطة

1

١
ىنو
زف وا
اتثنا
#ل الاس
ا (دانهذه) كوف ع

بصرىبعنى و لانأىفاتقمورنلانهنهاو معطوفعلى ماقبلهأىاتعملونعلم و بان

يغاةلاسلاموااتنصاب
ْعااناوهد ردواغلموا أنهذه (أتم) أىمن وشريعت التىنتمعايها(أمةواحدة) ملةواحدةوهى شمر

أمةعلىالخال والمعنىوانالدبندين وواهحودالاسلام ومثالدلالنالّداينعلنادسلام (وأنار ب )6وحدى(فاتقون)نفافواعةابيفى
1

طىعوا أمسهميدهم)تقطعمعنىقطعقأطىعوا أمسدينهم (زبرا) جع ز بور ىكتباختافةيعنى جعاواد ينهأمديانا
أمر
تق
(الففتك
مخ
فقواف دينومفرةاكل فرفةتنتحل كتاباوعن اسن قطعوا كتاب اللفهطعاوحرفوهوقرى"ز براجمع زبرةأى قطها(كلحزب)
وقيلن ر
كلفرقةمن فرقهؤلاءالحتلفين المقطعين د ينهم(-:الدمهم)من الكتابأ والدين ومن اطوىوالراى(فرحون) مسرورون معتقدون

٠

يقتاواأوءوتوا(أعفبون اهدهم
رهم فىغمرتهم) جهالتهموغفلنه .إحتىحين)أى الىأن
ذاق
فلى
(همع
ان
017
عزوجل (وانهذأمتكم) أىمات وثسريعت التىأنتعمليها (أمةواحدة) أى ملةواحدة وهى ببهنمنيمنال)ومامعنى

الذى وخيران (نسارع

١

الاسلام (وأناربكفاتقون)

اذ رون وقيل معناهامى-:ى با أمرت بهالمرسلين قبا فامىم
أىف <

| واحدوانار  8فانقون (فتقطعوا) أىتفرقوافصاروا فرقامهوداونصارى ومجوساوغيرذلك من

|||الاديان الختلفة (أمرهم) أىدينهم (ينهمز برا) أىفرقاوقطعاختلفةوقيلمعنى زبرا أىكتبا

طمفى اخيرات )والعائدمن

وف
دها
حس م
ملىا
خبران ا
أى نسار عطم بهوالمعنى

انهذا الامدادليسالا

||عإبناس فىوكضفلرهاملتهموقيلفى حمابتهموغفاتهم (حتىحين) أىالىأنوونوا (أحسبوناما
هوابالاعماطمارضاتناعنهم (بللايشعرو ن)أىانذلك
ْ ف الخيرات )|ى تتجل طمذلك فى!ديراتو نقدم ث

]| استدرا اجطممذ كرالمسار:عايخنيفرىات

شرفهمقو ن)أىخائفون
مية
فقالتعالى(ان الذينهم من خش

استدراجاطم الى المعاصى

وهر سبونهمتدارعة طم
اخيرات ومعا+لةبالثوات
رامعل دشكن صنيهم

زىلة
ميةععتدةعل
للا
اذها
وه
]| وخشيةوامنافق جعاساءة وامنا (والذين همباباثربوميؤمنون) أىيددقون (والذبنهمبرهم

فمسئلةالام لحلانم

لايششركونوالذنيؤنونما انوا)أى يعطونأمعاطواءن الركاةوالصدقات وقيل معناه يعماومناعماوا

يقولون انالله لايفعل

ظ من أعمالالبر ١د7تم ئجلة)أىحائفةانذلك لاينجبهممن عذاباللهواا نأعماطملاتقبل متهم(أنهم بأحدمن الخلق الاماهو
|| الىر مهم راجعورن) أى انهمب قونورنانم الىانثةفصارون قااللحسن عماواواللهبالطاعات واجتهدوافيها
أصارلهفى الد.ن وقدأخبر
ااوقلوهمو جلةأهمالذن
| وخافوا ان تردعلبهم * ععائنشةقالتقلتيارسولاللهوالذبنيؤتونما نو
| يشربونانرو يسسرقون قاللايابنتالص_ديق ولدكن هم الذين«دومون ويتصدقون وخافونأن

||لابقبلمنهم أولئكيسارعون اخفيرات أخرجءالترمدى وه وقوله (أولئك يسارعون اخفخىيرات)
أأى يبادرون الىالام الالصالحة (وهء طاسابةون) أى المهاوقال!نعياس سيقت طممن الله

||السعادةوقيلس,تهوا االاخمادلبىرات فقوالدعزوجل (دلاانكاف نفبالاوسطعهاا)قأتىهامن الاعمال
|| ذن ميستطع القيامفايص ل قاعداومن سطع الضوم فليفطروليقض (ولدينا كتاب) هوالاوح

لللفو ح الحفوظ فهو يشماقبه
اعام
| الحفوظ (ينطقباق) أىيبين!اصدقواءنى قثبدتاناعمل كل
اأو يدينهوقيلهوكداب أمال العبادااتى تسكة.هاالحفظة (وهملايظامون) أى لاإنقص من حسناتهمولا

ر
يبس
حلكا
انذ

طمى

الدن ولا أصلح (بل

انس)تد راك
لرو
ببشع
لا
لقوالوأحب_مو نْأىانهم

اشباهالمائملاشعور طم
م تأملوافى ذلكانه

استدراجا و مشارعةق
الحيرتمبينذ كرأوليانه

فقال(انالذبنهممن خشيةر وم ماش ف ن( أىخا فوى (والذينهمبا ناتر مميؤمنون) أى,كتت اللهكاهالابفرقون ب نبكتبه

كالذب تنقطعواأمسهمينه ومهم أهل السكتاب (والذينهمر مملاشركون) كشسركالعرب (والذينيؤتونما نوا) أىيعطون

ماأعطوامن الزكاةوالصدقاتوقرئ* يوتونماأنوابالقدرأى يفعلونمافعاوا إوةأوهم و جلة)خا'فةأن لاتقبل منهملتقصيرهم (امهءالى
 1بوم راجعون)اوور عاللىتأقنديرا لاهم وخبرانالذين (أولئكيسارعونفالميرات) يرغبون فالطاعات فيبادرونها (وهمظا
اناكالفانوفسعها) أىطاقتهايعنى انالذى وصفبه
نىات أولاجاهاسبقوا الناس (ولا
خيلارجلات سابقون !ال
سابقونا)أى
 ١الامونغبرخار جعن حد الوسعواالطاقةوك ذلك كلما كافه عدادهوهورد على من جوز كاف مالايطاق (و لادينا كتاب) أى
.اللوحأ وصعيفة الاتمال (ينطقبال وه ,لايظامون( لابقرؤْنمنهبواملقيامةالاماهوص للداقزوبعاددةفيهولانمصانم لايظمنهم

اطى وهونصب
الرسل جاعه ٠ولذالاينونلانهغيرء شصرف تترىبالننوبن مك وأبوعمروو بذ يدعلىأنالالف|لالحاق ك ر

القراءنينأى

0

متتتابعين واحدابع وداد وناؤهافبهما بدلمناولووالاصل وترى منالوتروهوالفرد فقلبتالواوناءكتراث (كلاجاءامة

رسوطا كذبوه)الرسول,لابس المرسل والمرسلاليه والاضافةنكونبإللابسةفتصتحاضافتالهيهما(فتبعنا) الاومالقورن س
بعضا)ف الاهلاك (وجعلناهم أحاديث) اخبارايمع بهاو يتنتجمبنهاوالاحاديث ننكوناس جمع للحديث وم هنأحاديث النىعليه
الصلاةواللامو :سكون جهاللاحد وئة وهومابّحدث بهالناس تلهياوتتجباوهواا! رادهنالفبعدالقوملايؤمنون ثمأرساناموسى وأخاه

هرون)بدلمن أخاه (اآيإننا) النسع(وساطانمبين) وخةظاهرة(الىفرعون لئهفواسمةكبروا)امتنعواعن فبولالاجمانترفها
وتسكبراوكانوا قوماعالين )مكبر بن مترفعين(فقالواأتؤمنلبشرمبثنلنا) البشريوكاوحنداوجعاومثل وغيرفببوهصماالائنان
ولمعوالمذ002

(دقومهما)

م2

أى بنواسرائيل (لناعابدون) خاضعون مطيءون وكل٠ندان.

ع سي |(|كلجااءأمترسوظًاكذبوءةاتبعنابسته بسنا)ثىباملاك فاهلكنابسنهمقائربيش(وجعلنا
 5ل || 5أحاديث) أىسمراوقمصاءتحدثمن بعدهم بامهموش ناهم (فبعدالقوم لابؤمنون) ف#قولهتمالى
( 8 ( 0مأرسلناموسىوأخاءهرونببإنناواطانمبين)) أى بححةبينة كالعساواليد وغيرهما (الكى
(ولقد بنامورى) | ف|رعون وملئهفاستكبروا) تعأظىمواعن الابمان (وكانواقوماءالين) أىمتكبرين قراينهغيرهم

اك  | 7-17ب|اغ (فقاوا) يعنى فرعون وقومه (أمنؤمثن للبش
نشارمياننا)لمهلكاينن)وتمويوهرون(ولول
التوراة ( لممتدون) عابدون) أى مطيعونمتذللون (فكذبوسمافكانو

أىبالغرق (ولقداتبنامومى

يعملون
بششرائعها وموا الكتاب)يعنى التوراة(لعلهمسهتد وأنى)لكىبتدى.دقومه ف قولهعزوجل (وجعلنارن م| 6

عظها(وجعل
نابن “|| 7وأمهابة) أىدلالةعلى قدرتنلانه خلقهمنغيرذ كروأنلق المهدفانقلت قال] ,بولةإيقل يتين |

وأمه أ بة)ندلعلىق ردت | ق|لتمعناه جعلناشأ هماةآليانعسى وادمنغيرذكروكذلكولدمنرهمن غيرذكرفاشتر كلق|
على مانشاء لخانلهق من ||هذهالآبةفكانت آبةواحدة (واو بناهمالرىبوة)أى مكانم ت
سف
وعقيل
قهى
لقهى
يدمش

غيرنطفة وحدا لان
الاو بةفيهماواحدة أو

107

006

الرملة |

الانواءامهافرتبابنهااليها © دقوه (إذاتقرار)أى  95طه |

المرادوجعلناابنمىيمآبة

واشعة يستقرعاءهاسا كنوها(ومعين )هوالماءالجار ىالذى تراهالعيون  13قولهتعالى (يأيجاالر ' ظْ

وأمهآبة -فذفت الاولى

1

لرادبالرسلحمدا صلى الثفعليهوسلوٍحدهوقي لأرادبهعيسى علية|
كلوامنالطيبات) قي أ

لدلالة الثانية عليها

(وآوينا هما) جعلنا
مأواهما أىمنزهما (الى

0
رن

بروة)شاىوعاصمر بوة

نير تيرقارم

ابو للد

دابا أىاستقيموا علىمألوجيه0
لالان اننهتعا
س ق
اَعليعو
در بر انرسول العمل

م
لي لينفنلعاوسلكلوامن الطيبات وقال ي 1

غبرماأى أرضمترفعة
وهى يبت الملقدس أو |
دأموشالفرمإةأأومصر (ذاتقراار)مستقرمنأرمضستو بة
عولأى مد اره
فازض
مهال
هوج
نعلى
اجار
واه ر
أاءظ
ممنااسرطوةمأاوءذايتعنىانهلاجلالعّار يستقرفبهاسا كنوهاومعين ) وم
لكلوامنالطيبات) ْ ذا
بالعينبظهورهمن عانهاذاأدأدركهبعينأهوفعيلانتهفابعظلهورهوببربهمن الماعون وهوالمنفعة (ياأبهاالرس
اب ليساعلى ظاه رهمالانهمأرسلوامتفرقين فى ازممنخةتلفة وانملعنالاعلامبناكلرس.ولف زمانهنودى بذلكووصىنا
خءطوا
اللندا
ليعتقد االسناماعميا
وقيامهمقام الكل ف زمانه وكانيا

قيق ان بوذ
 00أحنه

من الغنائمأ ول
!عيسى
لعل
ايهم

و هوخطاب ممد عليهالعلاة واالسلامل|
الي
هل ع
بهو يعم
لاتصالالابة بذ  700000لأمهوهوطيب الطيبا:

اف 0
والمراد بالطدبات ماحل والامللتكليفأو إيستطاب و لبلاتذروفايلهاومالاباحة (واجماواصالحا)موافةاللشربعة

ك
نيزع
ا)با
عم

نم)فاسرةلار سلناأىقلناط.علىلسانالر.سولاءبدوا ا(لوقلالاللا من قومه)ذ735
نلفغير,وأفلا:دقون
(أناعبدوا مالم م ا

 .مقالةفومهودف جوابهف الاعراف وهودبغيرواولانهعلى تقيدرسوالسائل قافلاقالقومه فقيلهقالواكيتوكيت وههنامع الواولانه
عليهوس_إ متصلكلامه
نهاجمع فى الخصولهذ|الحق وهذ |الباطل وليس بجواب لانبىصلىالله
علىماقالهالرسول ومع ناهأ
عطف لا قالود

ر وا)صفة للملاأواقومه (وكذ بوابلقاءالآخرة) أى بلقاء
فذي
ك( ال
نيبه
وم يكنبالفاءوجى عبالفاءفىقصةنولاحنهجواب اقولهواقمعق
ماؤموامن ال+ساب والواب والعاب وغيرذلك(و أ فناهم)وتعمناه( .ف اليوةالدنيا)بكثرة الاموالوالاوا لاد(ماهذا)أىالنى (الابشر

ار بون)فدألاىلنةهفمادق,لوعليهأى منأبنيدعى رسالةالئةمن بو هوهمثلم
> كليانا كاونمنهو #شسرب»تشم
( ٠ولأنأطعتم بشرامذئلمكا)يأأىمي؟بهو ينها معنه(انذكا)واقم فجؤاءالشسرط وجوابلاذ.ين قاولوهم منقومهم (اخاسرون)
بالانقياد مكو سنجقهمانهمأبوااتباعمثلهموعبدوا أعز,منوم)أيعدم نك امذامتم)بالكسرنافم وجز.ة وعلى وحفص وغيرهب,إلم
والثانىبالظارف و رجون خبرعن الاول والتقديراأبعد أن مرجون 
ا

اذامتموكنتمتراباوعظاما (هيهات

(و9ام)
ب

سح

هوداقالها كثرالمفسر بنوقيلالةرنْمودواارسولصا

والاولا 7

بو

(أناعبدوا النهمالكممن اله

أت

الاء

 5ان

غيرهأفلاتنقون)أى هذهالطريقة التىتعلتيمهاخافة العذاب(وقالاملا“من قومهالذب نكف رواوكذبوا | تحرؤى .عنه
0

ع

ع

5

5

عه

5ناه )أى نعمناه ووسعتاعا
0رة)أى بالمصيراايها(وأ ترف
بلقاءالآخ

(فىايو ةالدنياماهذ|الابث مثلم

بأ كلمانأ كلونمنه و يشربتماتشر بون) أىءن مشر بم (وائنأطعتمبشرا مثلكمانكاذا
ع

7

ع

2

2

5

1

2

1

ِ

ع

0

0

7

ناا

5

ع

.

3

.

بد

ل

بالتكسي

والتنو ين فيهماوالكساق
لتنو

مه

ا

يقف بإطاءوغيرهبالتاءوهو

لخاسرون)أىللمغبونون (أبعد٠كأنسكاذامتموكنتمت أربأوعظامااً نكخخرج.ون)أى منقبور؟ أحياء  1 0م 53
5

5

ع

.

ع

5

(غبهات
للتفسكرفهببدهءااتًم)رقهماوبلقندعربةااللسهأعىلىباعحياددبهعميوأد(رلاداتوعدون) ابستعبعدداالقلومل بوعتثهامغفالام/م إ|ب

9

ع2

.

1

وامهذ|الاستبعاد انهلايكونبدا (انهى الاحياتنا
0اباءوحيا الابناء:وقيل
0ال
2ت
0و6اشك رون ا :لبعثوقيلعو
0وةوتلانهم كان
انحيا)قيلمعناه نحيا
 ٠الدنيائموت و

ا
تارايع-
 1دودنن))ممنانلعذابب!او

||| معذاديموت قومو بحياقوم (ومانحن جبعوثين)أى بعدالموت(انهو )يعنون رسوطم (الارجلافترى

فاعلها ماتوعدون واللام

ظ على اللهكذباومائكن لهعؤمنين )أى عصدقينبالبعث بء_دالموت (قالربانصرقهما كذيون قال

زاةأى بعدماتوعدون
:
:

|| العذاب وقيلصاحمهم جبربل فتصدعت قاوومقيملأراديااصيحةاطلاك (-ؤعلناهمغثاء) هوماحماه

00 5 0

بقليبل لحيهن ل)يأصىيرن (نادمين)علىكفرهموتسكذبي لهإفاخذتهمالصيحةبالق)يهنى
عما

أسوالبعتوانهن) هذ

ماء (الاحيائنالدنيا)
هع ) | ا|لى
م(فب
تارض
ننوعيادراعنةوإشلسلجقرواولافالليينن)وسقيرونااعهزموعجلل(ىف)0يسولاددس اول اعلغثقاءرمنتاب[اتال
ت
ْظ ظ ات

 2الحاة

 1اخربن (مانستبقالام جليا)ا

كه (ومايستاخرون) أىعن وقتهلا كهم )ع لاناك يدلليانيننا

ظ١ أرسلتار :الرق) اىمترادفينبع بعضهمإعضافيرمتوااصلينلانبينكل رسولين زمناطويلا

الك لأا الأفدء

الحياةالتى نحن فيهاودنتمناو هذ الانان النافيةد خلتعلىهى النىفىمعنى الخياةالدالةعلى لجنس فنفتهافو ازنتلاالتى لنئالحنس (عوت

وكيا)أىيموتبعض و يوادبعضبنقرضقرنفيأفقر نآ رأوفيهتقد وتأخبرأى نحياوغوت وهوقراءةأنى وابنمسعودرضى الله
من
اعد
عنهما(ومانحن عبعو”ين)بعدالمو,ت(انهوالار جلافترى اعللله كذبا)أى ماهوالامةترعلى اللهفمايد عيهمن استنبائهلهوفها ن ي

[ البعث(ومانحن لهمؤمنين)بصدقين (قالربانصرفىي ا كذبون)فاجاباللهدعاءالرسول بقوله(قالعه_اقليل) قليلص_فةللزمان
كقديم وحديثف ولماكرأبتهقد»اولاحديثا وفىمعناهءن قر يب ومازادةأو بمعنى ثئأوزمن وبقديللمنها وجواب القسم
الحذوف (ليصبحن نادمين)اذاعاينوا ماحلبهم(فاخنهم الصيحة)أى صيعةجبريلىصاح عليهمقدمىه( .بإاحق)بال ل منايللقهال
ىما هرمبالغثاءوهو.جيل السيل مايل واسودمن الورقوالعيدا ن(فبعدا)فهلاكا
ظ فلانيقضىباحق أىبالعدل (فءلناهمغماء)شبههم ف د

يقال بعدبعداأبعدأىهلكوهومالنمصادرالمنصو بةلباافعسالتعمل اظهارها(للقواملظالمين )بيانلندعى عليهبالبعد نحوهيتلك
(مأنشأنامن بقعردهومنا حر ببن ق)ومصا ولوط وشعيب وغيرهم (مانسبق منأمة) من صلةأى مانسبقأمة (أجلها) لكوت

طا والوقتالذى حدطلا كهاوكتب(ومايستاخرون)لايتأخرون عنه(مأرسلنارسلناتترى) فعلى والالفلاتأنبث كتكرىلان

زمانحتى شحلىأمس «فان'فاقمنجنونهوالافتلتموه
ااصبرواعليه الى
هوالارجل بهجئة) حنون (فتربصوأبه حتىحين)اننظ رو و

(لربانصرفيما كذبو ن)فاماأيسمن امائهم دعالتهبإلاتتقاممنوواملممنأىهلنكهمبسببتسكذيبواميلاىذىنصمارهلا كو
أوانصرنى بدلما كذبونكقولك 'هذايذاك أىبدلذاك ولمىع أبدلىمنغنمكل بهمسأوةالنصرةعليوم(فأوحينااليه)أىأجبنا
دعاءهفأوحينااليه (أناصنع الفلكبأعيننا) أى تصدعهوأأنتواثق حفظ النهللك ورؤٌ بتهاباك أوحفظناوكلاءتنا كانمعك منالل
لاكومنهقوهم عليهمن النهعينكالئة (وحينا) أمسناوتعليمنااياك
حفاظابكلؤنك بعيونهملثلارتعرض لك ولا.بفسد عليك مفسدتم

صنعتهاروىأنهأوحى اليهأأنيصنعهاعلىمثالجوجؤاأطابر (فاذاجاءأمى نا)بأنىعاذباامى نا(وفارالتنور ) أىفارالماءمنتنورالبز
فلانذاروالاعتبارروى أنهقيلانوحاذا رأيتالماءيفورءنالتنورفارك بأنت
ىرج ا سلبغبرق من موضعامر قليكون بل اغ
أأست
ومنمعك ف السفينةفامانيعالماء.ن التنوراخيرنهامي أنه ركب وكانتنروادمفصارالىنوحوكانمن  2ارةواختلف 7
فىهسحد الكوفة وفيلبالشام وقيلباطند (فاسلك فيوا)فادخلف السفينة (منكل زوجين) مكل أمةزوجين وهماأمةالذكروامة
الاتىكالجالوالنوق والحصن 5:

والرماك (اثنين) واحد بنمند وجين كاج لوااناقة وا حصان والرمكةروى أنهلمحي

حت

ة

ل

ل

حبر

ا

يما كت بون)أى أعتبىاخلاكي بمتسكذبيهمايلى» 3رحينااليهأًناصنعالفلابكأعيننا)أىمرأىمنا

كلأمةزوا
اكدي وزيادة بان

(أعك) وناءت

وأولادك (الامن سبق

انجبريل |
إن عباسوقبنل ملمناوسنطةاثلاتعرشفادولابيهد( 68ودحينا) قبل

 001د(فسك

خنزفيموكانمن جججارة وقثلانتورهودجهالارض وال انك آثارااد

عليةالقول) من النه

فبها)أى فادخل ف السفينة إمنكلزوجين اثنين )ىم نكل حيوانذ كروا نًتى(وأهلك )أى وسائر
لرادلهه
منامن (باكلامن سبقعليهالقول) أى وجبعليه العذاب(منهم) يعنىالكفاروقب أ

2لا كهوهوا :ينهوباحدى
باه

أهل بنتهخاصة والذى سيق عليه القولممهم هوان كنعان (ولاعاطبنىى الذبنظامواانهم

00

62

مغرقون) فوقولهعزوجل (فاذااستو )عات

ترات

رسف

بط

0

فر ب(ونقلر بأنزملئنىزلامباركا)ق_لموضع
كينا)أى
لظالم
اومال
سبق ( : 7 6-0فقلالجدللهالذى نحانامنالق

0 71
الى0

النزولوهوالس فينةعندالركوب وقيلهووجهالارض بعد الخروج منالسفينة وأرادبالبركةالنجاة |
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امم 53

المن غبرالل "|
زون
نمك
اهقد
لان
اناه
“من اولغكرثقرةالنس_ل بعدالانجاء (وأنتخيرالمنزلين) مع

 ||يكونمنالنخسن أخنييقرولاولنمتنزلين لانهحفظ أمننزلهو يكلؤهفسائر حاوالهو يدفععنه*  7-الكارة

1
مهم معرفون)

و

تسأتى ناهالذيكغروا

اجسيلاسه ا

ميو ش
مرك (اتفنقة] بقع  1من

أى الاعختير 0بارسال نوخودم رواجكد نس

مزق

الاب

وا

أفغرىقهمإفاذااستو |( | .مأنشأنامن بعدهم) أىمنمداعلا(كفرهنآخر بن)ينعادا(فأرسلنافيهم رسولاسهم) [١
فىلك )فاذائمكنتم عليهاراكبين (فقلالجدننهالذى نحانامن القومالظالمين )أمىيادعلى
اعلعل
أنتومن م
ومناهموولامبنقلكانفاذا استو تبأنت ومنمعكفىمعنى اذا استو 0
هلا كفهقمواولنلجاة

هودا 0
ع

مافيهمن الاشعار بفدًالالندوة (دقل) حين ركبت على السفينة أوحان نوجتمئها (ربآنزلنىمنزلا) أىانزالاأوموضعانزا

أبوبركأىمكانا(مباركاواأًنتخيرامنوبال

لا

 0بعدالخحرو عمنها 2الديليونتابع اخيرات(اققا |

0
(كالبتلين) مسيبينقومنوحببلععاظيم وعقاب شد يد أومختبرينهذ «الآياتعبادنا ارمسبترويف توطنا ِ-

تركناهاآبةفهل منمد(كثرمأنشأنا) خلقنا ب(معندهم) مبعندقومنوح (قرناآخرين) همعادقومهودو يشهدلهقولهو
ىرقصة نو جف الاعراف وهود والشعراء (فارسلنافيهم) لارس !ال
وويجى #قصةهود عل أ
لك لفاممن بعقدوم ن ح
واذ كروا اذ جم
مر

فى1اعا سيم بةولكن الامةوالقر ؛بةجعلت موضنالارا0

|

 60505أعنابل فيهاف)ىالجنات(فواككثيهرة)سوىالدخيل والاءناجلوميانكلون)أىمن
لنت
الجنات أى منممارهاويجوز نهذ امنقوهفملان يأوالرور جتنا ويمغنتصنلءهةاأى انهاطعمته وجهتهالتىمنها حصلرزقه

ات وشهجىرةالز ينون(خر ج
جضنعل
 1نهقالوهذهالجنات وجوه أرزاقفك ومعايش> منهاترزقون وتتعيشو(نوشجرة) عط
طمونرسيناء) طورسيناءوطورسينين لاخاواماانيضاف الطورالىباسقمعهاسيناء وسينونواماأنيكون اسماللجبل مىكبامن

معذاف ومضاف الهيكاصيى” القدس وهوجبل فلطين وسيناءغيرمنصرف بحكالمكسورالسينكقراءةاخخجازى وأبوعمرولاتعريف

رياء ت(ت,نابلدهن) قااللزجاج لي الباءللحالأىتننت ومعها
ح1أن
صلف1
كالا
والتجمة أومفتوحها كقراءةغيره .ثلان

 .الدهنتنبتمى وأبوممر
ل

لعل ساح درون نارف 0

ماءكلهامن الارض ققد هلهاو|امالان نأتبممنى نبت
]| كقوالدحتى اذا أندتالبقل

خيرالدبن والدنياوى هذا الحديثالبغوتىفسفيرهوقالروى هذا الحديثالامامالحسنبسفنيان '

أولان مفعوله حخذوفأى

مسامة ,نعلى عن مقاتلبن حيانعن
بق الاسكندراىعن
ايد
سنسع
نة ع
باجاز
يند بال
عن ب
سعها
ابن
عكرمةء نابنعباس مذ كرماأننتبالماء فقالتعالى( فأنش نالك به) أىبالماء(جنات )أى بساتين تينتدوتنزهاوفي.هالدهن

(مننخيلوأعناب) انماأفردهمابلذ كرإالكثرةمنافعهمافانم مايقمواانملقاامادلطاعامموالفوا كه
شحرة)أى
فجنات (فوا كدكثيرةومنهاتاً كاوا
رطماوياسا (لككفيها) أاىل

(وصبغ للاكلين) أى

ادام طقالمقاتلجعلالله
تنعالى هذه اداما ودهنا

مأ
لاء)
بسين
|| وأنشاًنالك شجرةوهىالز يتون (تر جءجنطور
بىمانرك وقيلمن جبل حسنقيل فالادام ل يزتون والدهن
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ريانيةومعنا
] ب|اهلنوبطيةوقيل,الحبشيةوقيل !لسسر
والزرت وقبل هوأوّل
إسمى سيئناء ليوو

وقيلهوجيل للحت وقح

هومن الناءوهوالار تفاعوهوات/بلالذىمتهنودى موعىبين مصردايلة
اءاسم ججتارهبعينهاضيف

الجبلالمهالوجودهاعندهاوق لهواسم

شحرة نبيعنثدالطوفان

وخص هذه الانوااع

الفمكيانهاهلذذى|الحبل (:نبت بالدهن)تأىنبت و فهاالدهن وتقيبلت ب رمالدهن وهوالز يت(وصبغ
©ثل|ا|ثةلائهاأ كرم
ال

للآكين) الصبغ الادامالذىبكوانلممعهزو إصبغبه جعلالتلعالفىى هذ«الشسجرةالمناركةامار

|زيتونودهناوهوالزءت وخص جبلالطور بالزيتونلانهمنه نش أوقيلانأألشجرةنتت بعد الطوفان
ال
)ةأ 35
ونلةهعز وجل (وانلكف الأنعاملعير
قفس
فارضتحوثلاثة ولا
|أالزتوقوينلانهاتبق ال

ث
رين
ت|عتبرون بها(نسقيك ماف بطونها)أىأ لبائهاووجهالاعتبارفيهان اللبنبخاصالىالضرعفمنب
اناف

تتا ئيسفيمشئمنهمافيستحيل الىالطهارةوالى ا

ادق

لصوو والطيعل يصبرغذاء

سي اكلام افيهكفاية فى سورةالنحل (واكم قبها.منافعكثيرة ومنهاتاً كلون) م
تنتفعونبهاوهى حية ف-كذ لكتنتفعون با بعدالذعللا( 0وعلها) .أى وعلى الابل(وعلى الفلك

أ افاي

وعلى السفن فاىلبحر وقوارتعال (ىولقدرسدلنانوحاالىقومهفقالياقوم

أعبدواالئةمال> منالمغيرم)أى مال معبودسواه (أفلاتتقون) أى أفلاتخافونعقابهاذاعبدتم

غيره (قال الم“لاالذبنكفروامن قومهماهذا الابشرمئلكم) أىاذى مثلم مشارك لكف جيع

الشجرة

وأفضلها وأجعها للناذ

(جنواعدناعلمولكهافبلابلقلارسي
الثم (بية ستيع)

و يتعالنونشاىونافم
واأبوبوبكروسق وأسق

اغتان وممافق بطونها)

أى نر ج لبكطموننها
لمنا سائغا (ول ذها

الامور(بريدأن يتفض لعليكم) أى انح بالثرف وار مقط تارتم لوجم (ولوشاءالله منافع كثيرة) سسوى
لأنزل ملائكة )يعنى بابلاغالو (ماسمعناهذا) أى الذى بدعو:نااليهنوح (ىاائناالاواينان

ظ
:

الاليان وهى منافم

الامكشوان -والاء اد

رالاشعار (ومنهاتاً كاون)1ى مومه( وعابها) وعلىالانعامفى البر(وعلىالفلك)فى |ابحر (تحملون )فىأسفارع وهذايشيرالىانالمراد

بالانعامالابلانهاهى الحمولعابهافى العادةفلذ اقرنهابالفلك التىهىال خائن لامهاسفائن البرقالذوا الرملة #سفينة بر تحت خدى زمامها »

(لك من املعه)بود (غيره)بالرفع عالمىحل و براعللى اللفظ
ظ يدناقته (ولقد أرسلنانوحاالىقومهفقالياقوم اعبدوا الله) وحدوه ما
بر
الول باستئناف تجرىمجرى التعليلللامسبالعبادة(أفلاتتقون)أفلاتخافونعقو بةاللّاأذىهور بكوخالف> اذاعبدمغرء»مالس

لاسشحقاق العبادةفىتئ (فقالاملناكلدفبروامن قومه)أشسأرىافهم لعوا(ممهماهذا الابشرمتلكم) يأ كل ويشسرب(ي بدأن
لليم) أىيطلبالفضلعليكمو يتأس (دلواشراءاللة)ارسالر.سول(لانزلملا نكة)لار.سل ملا
فض ع

|

©

ا

سال

سولاأوبا«أم نابهمن التوحيدوسب]طتناوالتجبمنهم انهم رضوابالالوهيةالحج رولبرضوابالنبوٌةالبشر (فابائناالاؤلينان

در مأإبجضغ سيو  0عا و
باتعو0
كثيرةتمأ نشأناء)الشمير

0

 0ال

يبناعله8-0 00ىااحا

آخر)أىخلقامبابناللخاقالاولحيثجعإدحيوائاركان جادا
(خافنا

وناطاوسميعاو نصيراوكان بضدهذ هالصفات وطذاقانااذاغصب بيضةفافرخت عدد هيضمن البيضةولابرد الفرخلانهخا آخرسوى

)الى
البيضة (فتبارك الفلتهء

نكرةوان ضيف لان

المافاليه عوضمن

من (الخالقين)المقدرين
أى أحسن المقدربن
تقدبرا فترك ذ كرالمميز
لدلالةالخالقين عليهوقيل
انعد النلهسعد بن
أبى  6كان يكتب
لانىعليهااسلام فنطاق

[فففةا

اسنه
لول
ةوف
صدفامحذ
برمبت
أمىءف قدرنهوعام(أحسن)بدل واخي

صحغمير (نفلقناالاضغةعظامافكسوناالعظام جا) ورذلكلانالحميسسترالعظم قعلكالكسوتلدقيل
ان ببنكل خلق وخا قربعينبوما (مانشأناخلقا كتنر) أىمباينالاخاق الاولقالابنعباسهونفخ

الروح فيهوقيل جعلوحيوانا بعدما جكاادناوناطقابعد ماكاناً بكوسميعاوكاناصمو بصيراوكان
)|| ٠

أ كهوأودع باطنهوظاهره يخائب صنعهوغرائب فطرهوءن إاعباتيةلاناك سخا

دضاوع االىاقيا مالىالمشى الاىلفطامالأىنيأا كل و يشزبالىأن ملة
ولر
علىا
قل ا
لهلا
است
الولادةمن الا
الحروإيتقلب فالبلاد ال مىابعدها (فتباركَِاله)أىاستدى التعظيموالشناعباًنهل بزلولايزال (أحسن
الخالقين) أ السورين و القدربل

0

ل الجعبينهذه الآبقودتر ال ا

ونهمتها
اعلالىاان
مخعلقان منهاالايجادوالابداعوا لاموجد ولتامعب_د
وقولههلم خنااقيراه ل قهلتا

ابلرتكقادقالالشاعر

ولانت تفرى ماخاقت وبجتكش

القروضاق 10

يذلك قبلاملائه فقالله مرعنااهلانمتتوقردوتقطعهاوغيرك لايفعل ذفلعكلى هذايكوانملعآنبةاللهأحسن المقدر بن |
رسول اللهصب اللهعليه وجوابآخروهوانعسى عليهالصلاةواللام خلق طيراوسمى نفسهخا!قباقولهانىأخلقلكمن
كلطيرقال فتيارك النهأأحسن الخالقين (ثمانك بعدذلك) بأعىدماذ كرمن تماماماق
وسل|كتب هكذا نزات اهليطيئنةا
فال عبد الله ان كان

(ليتون)أىعندانقضاءاجالكم (لمانتكبومالقيامةتبعثون) لألىحسابوا الجزاء ةولدعزوجل

#د تسياوى البهذانا

سبعطرائق) أى سبعسءوات طرائق لانبعضهافوق بعض وقمل لانواطرائق 

نى بوحى الىفارتد وطق ,

 6استريو الستم

(ولقد خلقنافوه

الملانكةف الصعودواطبوط (وما كناءن الخاقغافلين) أى بلكناطم حافظين منانتسقط السماء
تركنا م
اق
علمهمقتهلكهم وقيل معناهبنينافوقهم سماءأطلعنا فبهاالشمس والقمروالكوا لكمبو

وقيل هذه المكابةغير

ما الماءفوقهملتنزلءليهم الارزاقوالبركات منهاوقيلمعناه |
قن
سدى بغيرأم ونهى وقيلاخمعنااها
أاضطممواقأوئاطرمهم لان عايناخافية (وأنزانامن السماعماء |
و
وما كناعن اماقغافلينأى عن ع

بالدنة وهذه السورة

بقدر) أىيعامه النهمنحاجتهماليهوقيل يقدرماليكمفعيهاميشهم ف الزرعوالغرس والشرب وأتواع

ديدة لان ارندادمكان

مكية وقيل القائلجمر
أومعاذ رضى اللةعنهما

اس
نتفع
اتملاين
هقعا
بلتن
مناىيق افلغدران وا
المنفعة (فاسكنامق الارض) يع

ريعون
كناهال يعناب
اتقطاع المطرقيل أسكناهفى الاأرخضرثجمناهم

فالصيف عند |

والأبإرفسكلماءافلاىرضالمسمناء |

امعطم
ماذ كرنا من

(نوااعلى ذهاب بهلقادارون) ددعمن حي ىر برةرضى اللهعنه|ن رسولالنهصلى النهعليهوسرقال|
أعسم سيعدان وجيحان واافراتواأنيلكل أءننهارالجنةأخر .جه مسلوعنع أب عنباسعن النىص 1ه

(ليتون) عند أنقضاء

كبالم (ثم انكم بوم
القيامة تبمثون) نحيون
للجزاء و(لقد خلقنا

فوقم سب طعرائق)جعطر

نلاالعز وجل أنزلمن الجنة جسة أنهارسيحون وجحون جلوةودالفرات والكيلا 'لاله
وسل قا
عزوجل منءينواحدةمن عيونالجنةمنأسفلدرجةمن درجاتهاعلى جناحىجبرريلا تودها

الحبالوأجراهافالارذض وجفعيلوام نافعللناس فة للكقولهوأنزلنامنااسماءماء بقدرفاسكناهف الاردضٍ
فاذا كان عندخر وج,أجوج ومأجو جأرسل اللفعزوجل جبربلفرفعمنالارض القرآنوا  1م

يفةوهىالسمواتلانهاطرق املانكةومتقلبانهم (وما كناعن

كه1

لسقواهنهاا:فوقهم ليف
والسمواتكلهقالخلقناهافوة كوباكناغافلين عنحفظها أوأرادباهاخلنا
0
ا
م
و
ا
ه
ن
م
ت
ا
ك
ر
ب
الارزاق وال
م
ه
ن
ع
ا
ل
ف
ا
غ
ن
ا
ك
.
ه
ح
ل
ص
ي
ا
م
ع
و
ا
و
ن
م
ا
ن
ا
ز
ن
ااسماءماء)مطرا(بقدر )بتقدير يدونمسولت 000

رءض
ااتو
الاىلمافعة؟وبقدارماعاهنا من حاج
اسكنا
لم(فا
ى) كقولهين
فالبكيع افلاىرض وقي جلعلناءنابتافالارض

كلهمن السماءلماستادي شسكرهم بقوله(ؤا/:على ذهاببهلقادرون) أىكاقد رناعلى

0

انزالهنقدرعلى|ذهاءهفقيدواه :!|.

4# 3

3

ر لتتوامليس
+ 20

159

(فانهمغيرملومينلالو)مأعىامب ,ان ليحفظواف|روجهمعن نسائّهموامائهم(فنابتغىوراءفذلضكا)ءطشلبهوةمنهذين (فاولئك
لي

١هم العادون) التكاملون ف العدوانوفيهدليل

ماماناتمروعيدسيم) لاماناهم
كنت ارا الجووجزوالنتنه ل

مك وسهل سمى الشيئالمومن عليهوالمعاهدعليه أمانةوعهدا دمقنوت لان ليأ 5أن تؤدوالماناتالىأهلينانؤداىلعيون

لاالعانى والمرادبه العموم ىكلما“تمنواعليهوءوهدوامن جهةالله ع زوجل ومن جاهةلاق (راعون)حافظون والراعى القائمعلى الثنئ
ئ'يحفظواصللاح كرا ااغنم(والذنهمعلى صلواتهم) صلامهمكوف غيرابىبكر

(بحافظون) يداومون ف أوقاتها

5١م

واعادة ذ كر الدلاةلانها

منتع بغترمجاوكها(فانهم غيرملومين)يعن بعدمحفظه فرجهمن
تطا
ساجوز
ترةل
' افلرجالخاصةلان الم

لولمانشوع فبهاغير
أاهم
هاه لابلامعل ذىلك واعالا.لامفااذا كانعلى وجهاذن فيه الشمرعدون الانيانفغير
 1أشيأنهو ت ف
الحافظة عابها أولانها
| الأفىوفحالالحيضوالنفاس فانهحظور فلاجوزومن فعإدفانهملوم (فن اتنىوراءذلك) أى الس وأحولداتليفاداالمشوغ
 1وطلبسوى الازواج والولائدوهن الجوارى المماوكة (فأولئكه ,العادون) أىالظالمون امجاوزون فى جذس الصلاة أيةصلاة

ل؟ كثرالعاماءسئلعطاءعنه
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وليدق حر
هاءبا
وستمن
| دمن الاخللالخارلاىم وكيسدليلعلىان الا

كانت وجعت آخرا ليفاد

بهأمة
ر اعلذل
بديبن
جسعي
فقالمكروهسمءتان قوماحةمرونو أبديهمحبالىفأظنأنهمهؤلاءوقال

الحافظةعلى أنواءهامن

كانوايعبئون عدا رهموهقولهعزوجل (والذبنهم لاماناتهموعهدهم راءون) أى حافظون ويحفظون الفرائض والواجياتوالسان
0

اما "منواعليهوالعقودالتى عاقد واالناس علمها نوهو نبالوفاءمهاوالامانات حتاف فنها

0ونة
وا نولنواافرفز ((أ١وألولثثكك))الخامع

علبىاد
لعاصلىلاة والدوم وغسل الحنابة وسابرالعباداتالتىأ وجبهاانته تعااللم ع
الهت
العبدوبين كال
فيحب الوفاءجميعهاومم امالكون بينالعبادكالودائعوالصنائع والاسراروغير ذاللكوففيحابءبهأيضا

كد الارضاتك (هم
الوارئون ) الاحقاء بان

فاوظانون) أى داومونو براعون أوقاتمهاواة-امأركامهاوركوعهاوسجودها
|| (ومالذرينهحمعلاى ص
الريساوصفهم
فاكررذ كرالصلاةأولاواتتراقاتهماذ كرانتسكلفرانف
ينق
| وسائرشسروطه!تكفا
فصلاةوكخرا بالحافطةعايها في قولهعزوجل (أوائك) يعنىأهلهذهالصفة (هم
اللاحبوع ال
الوارثون)يعنى برئونم:ازل األهنلارمنالحنةعن أىهر برقال قالر.سو اللةصلىالعلليهوسلماك
دلاولةمنزلانمزل فى الجنومغزلف النارفنما وتدخل النارورث هلالحنةمنزلهوذ لك قوله
| منأح ا

وىأن
هعن
ةيلم
ثدوق
ووىربغايسن
للبغ
ارها
| تأعاوللىئكهم الوارثونذك

يولمهم الاىلجنةو ينالوها

يسموا وراثا دون من
عد اهم مترجم الوارثين

بقوله (الذين برثون)
من الكفارفى الحديث
مامنجم منأ<_دالاوله

منزلان منزل فى الهنه

|| اكلايمويلرامثالىالوارث (الذبنيرثونالفردوس) هوأعلى الجنة»* عنعبادةبن الصامتان
ومنزل فى النارفان مات
]أ رسولانتة صب اللهعايهوسم قالانف النةمائةدرجة مابينكل درجةودرجة كابين السماءوالارض

ودخل الجنةورث أهل
رجا رالمنةالاربعةومن فوقها يكونااعر ش فاذاسالتم النهفاسلوه
]| والفردوسأعلاهادرجةومنها تف
النار منزلهوان ماتودخل

| الفردوسأخرج+الترمذى (همفواخالدون) أىلاحْرزجونمنهاولا؟وتون ف قولهءزوجل (ولقد
لابسنعلبااسلةصفوة
سنان اسمجنس (من سلالةمن طين) قاال
نلا
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ل/دآ
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د خلقناالانسان )يع
ه
نلق
من خ
||| الماء وقبللهىالامنلىلناطنفة نسلمن |اظه رمن طين يعنى طينآادسملالنا!لة نولدتمن طي

االنلارجونرثةأهملنزله

(الفردوس) هوأالستان

الواسع الجامع لاصناف

منكلترية(نمجعلناهنطفة) يعنىالذىهو
دآذم وقيلالمرادمن الانسانهوآدم رقولهمن سلالةأىسل
| | الانسانجعلناهنطفة(فىقرارمكين)أىحر بزوهوالر<موسمى مكينالاستةرارالنطفةفيهالىوقت الولادة الغْروقالقطرب هوأعلى
كان عفاد |
|(ثمخاقناالنطفةعلصقةي)رنأااىلاملفة قطعةدمجاء؛(-نفلقناالعلقة مضغة) جأعلىناالدم الجاقمطدعة
أنث الفردوس بتأويل
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ثالت )الله (ولقدخلةناالانسان)أىآدم (منسلالة) من للاتداءوالسلالةالخلام لانهانسلمن بين

ل(نثامه) أى نله
امنهسل منكلتربة امن طين)منللبيانكقولهمن الجاوعثان
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ةخا
لذى
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لترا
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ميلن!اهسم
الكد روق

لضاف وأقياملمضاف اليهمةامهل ناآدم عليه لام ليعر نطفةووك«قولهو بادلأخالقنسان منطينثمجعل نإهمن سلالةمن
اف
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ماءمهين وقيل الانسان بنوادم والسلالةالنطفة والعرب تسمى النطفةسلالةًّىو لقدخلقناالا ان من سلالةيعنى من نطفةمسأولةمن طين
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أللنباالينطضفاةءعلقة ج ارء (تفلقنا العلقةمضغة)
عةة)دم والمعنىاح
طعلق
بدلالةتعدبه املفىعؤلين والخاقبتءدى املفىعول وا-دق (
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وثاقل
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فنينم
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نالث_
اطقب
التصد يق والمؤمن المصدقلغةوف الشمرع كلمن ن

قالعليهالسلام خاقاللّهالجنةفقالله

نكلمى فقالتقد فلالمؤمنون ثلاثأاناسرامعلىكلبخيلمساءلانبهإليراءبأطلالعباداتالبندي وليسهعبادةمالية (الذبنهمى
خانفون بالتةل سا كتونبالجوارحوقي

صلوتهم خاشعون)

ل لشوع

يناتا راض عماسواهاوأنلاجاوز

ا

بصرهمصلاه وا ن لابلتفت ولايعبث ولايسد لولايفرقع أصابعهولابق لالحصى ونحوذلك وعن أبىالدرداءهواخلاص المقالواعظام

اقامواليقينالنام وججاعلاهنام
لهو
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وأضيفتالصلاةالى المصلينلاالىالمصلى لهلاتنفاعالمملى بهواحدهوهىعدنه
اس

تلىمن
اونا
آمؤمن
رفلال
شقدأأ
عهف رقأ
 3 5أصلىان دوىكدوى النحلفانزلالتعليهيومافكتساءة *سمرى عن

عنها(دارين سبزمن "٠ | أ|ولمواقالمن أفاء«هالعذششر آياتدخل الجنةثاستقبل]

وقبالاهللهم

زدناولاتنقصنا

معرضون) شوك ك
للام أرط0ا 6وقالمن
ا أقام هذهال
جالرق
ولقهبمل
لضفع
اووارر
عدددي
ر وقهلا
1عشمر منآيااوتآدثخرلناولاالنؤجثنرعةلثي
نمنااساتل
أض
هبلنةا
ت
ألهمفذى زدناوا© قولة
عزوجل (قدأفل ااؤمنون) قالابن عباس قد سعد السدقون,التويدوبغواقلوقيل 0100
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البقاءوالنجاة (الذينهمفى صلممخاشعون)قالابن عباس خبتونأذلاءخاضعون وقيلخانفونوقيل

عودن (ملا ورا | |
لخوف
قب كا
والقا
ةفمال
يمنأ
هشوع
رلالم
م ال4ى وأتأرمكتوا انوقي
ا0
ا 0
ا
والضالعنوفات وغض البصروقي[لاددمن الجعبين أفعالالقلبوالجوار ح وهوالاولفىالخاشعفى
صلانه لايد وأنحص للهالخشو عفى جبعالجوار حفاما مايتعلقبالقلبمن الافعالفنهابةالحضوع
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والتسذلل للمعبود ولايلتفت الخاطرالى ئسوى ذاللكتعظيم وأمامابتعاقبالجوارح
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سا كنامطرقاناظ ,ر|الرموش ستج دو ةركل

0
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عنعانشة قاتلسألترسول الله ب اللهعليهدوسلم عن الالتفاتف الصلاةفقالهواخة لاس حتاسه
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م3أن لايعرف منعلىينهولامنعلى مماله(ى)

للنهعليهوسر قاللالالت
الشنيطانمن صلاةالمبادلاختلاس هوالاختتطاف عنأفىذ رعنالنب
صا

مقبلاعلى العبدوهوق صلانهما يلافتتقاذاالتفتانصرفعنهوفروابة أعرض عنهأخرجنه أبوداود

لنك قالقال رسولاللةصلى
اس ب
والنسافى وقيلالحشوع هوأنلابرفم بصرهالىالسماء (خ) عمنأن

تم | . 5أشعليهوسلم مابالأقوامبرفعونابصارهم الاىلسماءف صلاته ,فاشتد قولهفحتذىلقكالليتونعن

||ذألبكصوالترخهطفمنوقالأبوهر برة ركسوانلأصاالبنةسلىالنعليه وس برفعنوأبسارهمالى.

4

0

 | "0002ا|للسمصالءاىةفمانزل ينهم ورصلماقتهومخااشاعوينماره ,الىموضعالسجودوقيلالخشوع

فصلاةل-اروى ان النصىل اىللعهليهوإ أأبصررجلايعبث بلحيته
 1 - 7نهلواابعبث بش مئن جده ال
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الصلاةفقالاوشم قابهذ|خشعت جوار<هذ كرادلبغوى بغيرسندعن ألىذرعن النىصلى الثهعلي

“ات ©” ||وسل قاالالذاصقالمادةهفاللىامسحالحصى فاالنرجة تواجههأسرجء أ بوداود والترمذىوالنساقٌق

"0

وقيلالخشوع فىالهلاةهوجعاطمةوالاعراض عماسوىالنهوالتد برفها جرىعلى لسانهمن القراءة

ىردي أوالذ .كلق قولهتعالى (عورايضنوهمنع)نتاالغلوابنعباسعنالشرك وقيلعن العا
اس ايد | د|قيلهوكل بط ولطودمالاجمل مو اقنلقيوللواهلفوعلمعارضة الكفاربلننومالسب(واذين هم
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لز كوةفاعلون) أىالز كا الواجبةمؤدو نكعيرعن التأديةبإلف-ء للانهافءل وقيلالكزاتههناهى
العملالصاإوالاولأولى (والذبنهملفروجهم حافظون)الفرجاس لمسوأةالرجلوالمرًة

كاعلسحنربامل (ا#لاالعالىسأسزووانجههم) 0.عتلعىنىمن (أوماماكتأيمانهم) يوعاناللاجماوءارى والآي

نحوصمانةسك انا 1
والقائلوالمزىالفعضلرب والقتلوالتز كيةو بحو زأنبرادبالزةاكلاعينو يقدرمضافوهوحاذلوفاداءودخل
لزاع اصول و

وحفظهالتم ة
ا

تادرفىالعسيلفتانقكولهذاضاربز بدولانةولضرب[زز بد (والذبنهملغروجهم حافظون

ك كأن نزإدء
وونلمن
قنعلب
الفرجيشملسو  +الوراجلمرأة(الاعلى أزواجهم)فىموضع امالأى الاوالينعلىأزداجهمأوقوما.ي
النصرة5أى والياعليهاوالمنى انهملفورجهمحافظون ف جيعالاحوال الافىحالتزدجهمأوتسسر بهمأوتعلقعلىمحذوف يدل :لبهغ
لوطا |
ملومينكانهقلبلامونالاعلىأزواجهمأى بلامونعلكىلمباشرةالاعلى ما أطلقفطامئهم غبرملومين عليهول الغرا:

زاوىجاتهم (أوماملكتايمانهم) امأائىهمولريةل منلانالمملوك جرىمجرىغيرلعقلاءوطذايساعكاتناء اللهائم

(هواجتبا )5اختارملدينهونضرنهلإوماجعلعليككف الدبنهحنو ج) ضيقبل رخص لكف ججيعما اكلاطفهكامرنةوالصلاة

()930

الزادوالراحلة (ملةابيكأبرااهم)

لااخحلخانفوهالفومة لامفهو-ق اهادم تاهدون فىسبل اللهولتاخافولنومةلاثم ومقعينلاءاعماوالته
حق عله واعبدوهحق عبادبدقيلنسسخهاقولهتعالى فاتقواالئةمااستطعتم وقالكثرا لفسر بن-ق الخهاد

أنيكونخبانايصةصاةدلقتةهواتسكون كلةالنةهى العليايد ليل قولهصلى اللةعليءوسإمنقلالتكون
كلمةالثةهى العليافهوفاىلنسهبأيخلرجاهفى الصحييحين من حديتأبىموساىلاشعرى وقيلجاهدة

أىانبعوا املةأبيكأوفصن
على الاختصا ص أى أعنى

بالدين ملة أب وسماه

أبإوان لكن أبللامة
كلهالانهأبورس_ولالله

صلاللةعليهوس| ل-ارجع منغزوةتبوك
النفس واطوىهو -ق اللهادوهواطهادالا كبرروى أن النى

الا كيزذ كرهالبغوى به_برسند قيل أرادبالاصغرجهادالكفار
ماهصخارادلى
لدال
قال رجعنامن الامها
و بالا كبرجهادالنفس (هواجتبا  )5أاىداخيتناهرو؟الاشتغالدمتهوعبادته وطاعتهفاى رتبة

ْ أعلىمنهسذعاواأدة ف قوهذ! (وماجعلع يكف الدينمنحرج) أىضيق وشدةوهنوالمؤمن
| لاسلىبشئمنالذذنوبالاجعلاللهلهمنه رمجخابعضها التوبةوبعضهابردالمظالموالةصاصو بعضها
ادالى
للعم
يحدا
بالا
سم م
هسلا
فديينالا
|| بانواعالكفارات مانلام اض والمصائب وغ_يرذفلكليس فى
وفقىات فروضمث»لمهلالشهر
أشيق
لرفع ال
احلاص من الذنوب ومناقلعاب انومفعقونقايه

صلىاللهعليهوسمفكان

أبإلامتهلان أمةالرسول
ىحم أولادهقالعايه

السلام انما نالكمثل
الوالد(هوسما كال امين)

أىالله بدليل قراءةأبى

انمسمام(منقبل)ى

.رمضان والفطر ووقتالحج اذا اسلعتليكوسع ذلكعلي حتىتتيقنواوقيلمعناه الرخص عند الكتب التقدمة (وف
االلميتضةءرنودرة وااصلاة
|| اكلقغصرويرراتااصلاةوالفطرف السفر والنممعندعدمالماءوأ كل

هذا) أىفى القرآن أى

اوالفطرمع التجزبعذ رالمرض ونحوذلك من الراخلصتى رلخعص ايلالهدهقيل أعطى اللةهذ هالامة '
 1قاعد

فلم على ساب الام

خصلتين ليعطهماأ <د اغبرهم جعلهم شهداءعلىالناس وماجعل عايومفىالدينمن حرج وقالابن عباس

وسماكم بهذا الاسم

| الحرجماكانعلى بناىسرائيلمنالآصارالتىكانت عامهم وضعهاادلعن هدهالامة (ملةأبيكابراهيم)
لاهاداخاةفىملت
ةمدصلىالنةعليهوس فمانقلتل يكن ابراهم باللامة كلهافسكي ف سماأبافى قولهملةأبيكم شهيد علي )أنهقد بلعم
لاءرب فهوبوالعربقاطبةوا نكان الخطاب لكلاام
ليمخقلطتاانكبان
اراه
||اب
لين فهوأبوللمين رسالةر بم (وتكونوا
كقوله وزأواجهامهاتهم وقدقال
هحتورام
فبا
باج
ليحابك
اقه
| والمعنى ا نوجوب-ترام»وحفظ ح
رسولالنهصلى اننةعليهوس| اأفناالم كالوالدوف قوله (هوسما كالمامينمن قبل) قولانأحدهما الرسلر .سالات اللاهليهم

الا كوم (ليكونالرسول

عاناللى يعنىاالننةسما كالمسامين فىالعكتب القدعةمن قبلنزاولقرآن القول
 ١انالكناية ترجعاتلى

من قبلهذاالوقترهوقوله
مينهف
إام
أالس
|| الثافىانالكناية راجعةالىابراهيم يعنى ان ابراه سما؟

لككهرذامة
اخم
هعا
وا
والاثرة(فاقيمواالصلاة)

| ر بناواجعانامسامينلك ومن ذر ,تناأمةمسامةلك فاسّحاب اللهدعاءهفينا (وفهذا) أىوفالقران بواجباتها(وا نواالزكاة)

سما؟المسامين (ليكونالرسولشهيداعليكم) يعنى بوم القيامةانقد بلك (وتكونواشهداءعلى

بشمرائطها (واعتصموا

الناس)يعنى تشهدون ب موالقيامةعلى الاممان رسلهمقد بلغتهم (فاقموا ااصلاةواتواالز كاةواعتصموا

بالله) وثقوابالله وتوكلوا

ْ إل )أىثقوابهوتوكاواعليه وقيلسكاب يدن النهوفالابنعباسساواربجأن يعصمكم ملنلها كر
ْ وقيلم>ناه ادعوار كانيشت >-علىدينهوقيل الاعتصامهوالسك بالتكتاب والسنة (هومواا(

أىوليم  5ناصرعوحافظ>(فنمالمودونم النصير)الأنىاصرا لجو النتعالىأعل

ملإتفسبرسورةالمؤمنين وهىمكية د

مومراةآنة ولف وتهانمائةوار بعونكلة ور بعة1لاف وتمانمائة حروفحرفان
عماشئة
ونهى
ببسم اللهالرجن الرحيم)د
ْ عن عمرابلنخطابر .ضىاللعهنهةالكان رسول انهصىالنعهليهوسل امذائزلعليهالوج ,سمع عندوجهه

 1أفلمنهومو.لاهوناصره والتةالموفقلاصواب

عليه لالالصلاة والز كاة

(هومولاكم) أى

مالك وناصرعومتولى

أمورم (فنماللوك)
رزقلم
حك :
بعصيا انلك(نولصمير)
أى التامؤ اهمو حك
أعان >على طاعتودقد

الإسورةالمؤمنينمكيةوهى مانةونمانعشيرة آنةد (بسماللةالرجنالرحيم)

"(قدافلاللؤسون) قد نقيضةلماهى تث تبالمتوقع ولاتنفيهوكان المؤمذون توقعون مثلهذهالدشارةوهى الاخبار شبات الفلاح غم

وهادعثباتماتوقعوهوالفلاح الثقبرإاطاووبالنجاةمن المرهوب أىفازوااطلبوه ونوا .اهرناوالا ان فالاغة
غولبا

ومن الناس)رسلاكابراهيموموسىوعسى ود وغيرهمعايومالسلام هذاردلماأنكروهمن أنيكونالرسولمن اشروماقا

ضر بين ملكو بشسروقيل نزلتحينقالواأأئزلعليهالذ كردن دار  00لقوطم ب(صير) من ختارهاسرال
ارنسنلةعلى
أت أوماعماواوما
راحوالالاممفى الردوالقبول )بعلمابين!أبدههم)مامضى (وماخلفهم) مال
سميعلافوالالرسل فجاتضب|العقولبصي ب
وم الاخرة
أو أوامن الدنيا

لإسئلعمايفعلوليس
لاحدأن يعترض عليه فى
كمه ويد|بره واختبار

ا

()45

واسرافيلوعزرائيلوغيرهم (ومنالناس) ١أى ويختارالتهمن الناسرسلامثلابراهي
لسهاٍعليهمأججعين
ممنالاندياوءالرسلصلال و

تمدوغيره

ون,أنزملدمعو
لميىاهلوذعكيرسءىن ١
نزلتحينقااللمشمرك

بسذافاخبرالله تعالىان الاختياراليه حتارمن إيشاءمن عمادهلرسالته

(اناهسميع)

أىلافوالهم

(بصير) أىلافمالملانخفىعليهخافية ف قولهتعالى (يعإمابينأيديهم) قبانلعباس ماقدموا

تىه ورسلاقبلأن |
كنبد
نابيأ
اليهمل
لقي
( 3وماخلفهم) أىماخلفواوقيليعل لواومرااهمععاملون م و

0 0
1

1

ب

(والىالله ترجع الامور)أى اليهميجع الامور,كلهاوالذىهو.به هذالصفات

1

:

01 0 9

خلتهمو ع م
لاهوكانبعفدناهم(والاىلنهترجعالامور)أىف الآخرةمهقولهتعالى (يأأيهاالذينآمنوا
اركزار  1أى صلوا لانالصلاةلانكون الابالركوع وال.جود (واعبدواربكم) أىوحدوه |

احيرأ

وقي لخلصوالهالعبادة (وافعاوا امير )قاصلل!بةنعابلاسارحام ومكارمالاخلاق وقيل فعل

لور رطا يانلقىسشمخدمةالمعبودالذىهوعبارةءن ن التعظيملاميالنةنعالوىالاىلاحسانالذىهورتت
املنبر (اء
لذلك
اغير
مولو
علق
الشفقة علىخلقالله وابلدخبلروفايلهمعروف والصدقة وحأسن ا
0ا

ا

با

 7وة (واعبدوار>ك).

وسجود؟وجهاننهلاالدمم

 2فين
:1

//لذكه

السحد الثانية فروىعني رموعلى وابن عمروابن مسعودوابن عباس وأبىالدرداءوأنى موسى أنهم ١
فى الحجسجدتان ونهقال ابنالمبارك والشافى وأ-جد واسصق بدلعليهماروىعن عقبةبنعامية

ا

0

سي اعد

ملإفصل فىحك سحودالتلاوة هنا تختافالعاماءفالسجدةالاوىمنهذهاور واختلفواق ا

لناق تسج
إرسوا

من
ان ةلخو

سعد

اا

انيتا وا

٠ 1

00

الخطاباندرقأسورةالحج ف جدفبهاسجدتين وقالانه_ذهالسورة فضلت سصدنينأترجه ما|

قوم الأىنف الحجسجدةواحدةوهى الاولىولدستهذهبسجدةوهوقولالحسنو.
لوطأ وذهب

ْ

تدحا الؤمنين اب انلمسيبوسعيدبنجبيروسفيان الثورى وأبىحنيفةومالكبدليلاندق نرالجودبالر0
3
هب الشافى وأج_دواً ا
دالتلاوة فذ
معن

0

1

سجدةصلاة لاسجد ةنلاوةواختاف العاماءفىعدةسجو
امها

:

صل يوحن
قةا
وجد
ذكرخالص لقولهتسالل الاعلأنىه أريععشسرةسجدةلسكنالشافىقالاحج سجدتان وأسقطس

صلأجدف ا حدىالروايتإنعنهفعندهانالسجدات نخس عشرةً
بتبسجددقةا
أقم الصلاةلذكرى * ب | ا|لمهسجدهوا و
ال مالك :
قاس
هعنب
مججدةوذهبقومالىأنالمفصل ليسفيهءجودبروى ذلكعنأ ىبب نكوعببواب
 7 «8ا

ف عا له لا ع يدكوزسهود القرآنسدعد قرسج ةبد لظغتاردىعندارا
6-9

1

/

:

بالحثعلىسابر.احيرات
وقيلأر بد بصاةالارحام

0

-

لبا

در

ا

كلهوأتم

لد

قالف القرآناحدى عشرةسجد ةأخرجهاًوداردوةالاسنادموامودليل من
ال ا
فلقرآنخس عش
سهدناردى
عن
تم ب
رل الناصةلأقر فرسول
انسل
امحلر

اثلاث  3التسلدق سورةالمس
يتجدتان جما إوداود وس
تفلحون) أىك تفوزوا

5

|

8

ل

اي
!

والمسقعوبه

1هعلميههووسسلفىىاقققرراأووااذدا |
اننهطو,الن

المماء انمه

ا

كارا

,
|0

يثأبى هربرةرضى اللهء

1لسار

بك

:

00

فى و أبوحنيفةهوواجب فقولهعزوجل (وجاهدوافىالنحقجهاده) أى

جاهدوا فسبيل الأع
لداءانتهومعى حقجهادههواستفراغ الطاقة
فيهفل نعباسوضها ١ننةدق!ال

مستيقنين ولاتتكلواعلىأأوعجمالهكدو(ا)أمىبالغزو و
أ
وجاههدوةال
انفلس وهاطاوىدالا كبرأوهوكلة
حبقعن

دأميرجاءر (فالله)
أىفىذاتالنهومنأجله (حق جهاده) وهوانلامخاف فالنهلومةلاحيمقالهوحق عا و
مجدءارىعا

وجداوجمنههاحدقهو
مختص

كاالنقياس -ق الجهادفيه اوحق جهادكفميهلكن الاضافةنكونبادنى ملابسة واختصاص فاما 0

ابالتهمن حيث أنهمفعولاوجههومنأجلءصختاضافتهاليهو يجوزأن ينسعف الظرفكقوله

 «#و بومشهدنا

21
لو

و ياعلبدنونهممنادلونينز
 ,وى منجهةالوج ولالجلبهمهءا)بهايدمنزكلو بصرى (ساظانا) حو برهانا(وماليسطمبدعل) أى ليمسكوافىعبادتهم هابيرهان
ليلعةلى (ومالاظا مينمننصير) ومالل
ذيناركدوامثلهذا اللمنأحد ينصرهم ويصوب

ا
ما هوم (واذاتتلىعايهم)باتناينات) يعنىالقرأن (نعرف فىوجو«.الذبنكفرواالنكر )الانكار بالعبوسوالكراهةواللكرمصدر

|( بكادونيسطون) سطش
) 9منغيظح علوىانلتاواالسيطنوواسلطووئبمعولايهلبطش (بالذينيتلونعليهم؟ باننا)همالنىصلىالنهعليهوس وأصنابه(قلأفأنش؟ بشر

وماومماأصابم من الكراهةوالضحر بسببمالى علي (النار)خبرمبتداحذو كفان
ق
ائلاقالماهوفقيل النارأىهوا النار (وعدهااتالذب نكفروا) استئنا فكلام (وابلسمصير) النارونا كانتدعواهم بأنللهتعالى

يكاجارابلةغفرابةوالشهر .ةمجرى الامثالالمسيرة قالاللتهعاى(إياأمهالناس

إفنضا

ذفربا)بسانق (عمثولاله)

وقيلان كتبالحوادث معأنهامن الغيبعلى الله
يسير(ويعبدون مندون اللمهالويخزلي س
هاطانا) أى

٠

سجنظاهرة م دنليلسمى (وماليسطمبهعل) أىانهمفعاوافمعاودعنجهل لاعن ع وللائلي رعقلى الذين:دعون) يدعون
رن) أىمانعكنعهممنالعذاب (واذاتتلىعليهمكياتنابينات) بي أ دمعهقلوب(مندون
ي(م
صركين
نلمشس
|مالاظالين) أىا
(و
|الأغرن اا

0

ام م ففوج «الذنكفروا

0

1
ّ2

م ت
ين(بلذن يتلونعابلومواحبانينا()أى بماحمددحوااكداابرهمكناشدكةياسلغجدوظن(قطل)و أنىقللدم ا
ذلي 2ل اد 2ك
[يدهمبالسوعءوقيل سطشور
طمياتمد(أأفنبشكبشرمن ذلكم)أى بشرا>-كداًكرهاليكممن هذاالقرآنالذى تستمعون(النار )أى أ هناللدلالةء-لى انخلق
هى ا(لونعاردهاانله الذينكفروااولمبصسير) وقولهتعالى(ياأيهاالناس ضربمثل)فان قلتالذىأ الذيابمنهممستحيل كانه

||ج
أا
مهلايسدعثملفس
سءم
ثكي
لفاقات لا كانالمثلفالاكثرنكتةعيبةغر يبةجاز سأمنوكلكلام ||قال محال أن يخلقوا

ظ كانكذاك مثلاوقالفى التكشاف قدسميت الصفة والقصة الرائقةالتلقاةبالاستحسان والاستغرابمثلا | وتخصيص الذباب لهاتته
ا شالياوماثهابلباعلضسيرةلكونهامسيرةعندهم مسحسنةمستغر بة(فاسقعواله) أى تدبروهحق| وضعفهواستقذارموسمى
تتام يلاهيز تقللانفعوا  43جعللىشديهوشبهى الواثانأى جعل المشمركون الاصنام ذبابإلانه لكلااسذتبقذاره

شركانى عم
دو نهاتمبينحاطاوصفتها فقالتعالى (انالذين تدعو نمن دو نالله)يعنىالاصنام (لنبحلقوا آب لاستحكباره (واو

| ذيام!)أىواحدافىصغرهوضعفه وقللاتههالاتقد رع(لوىلذولاكجتمعواله) أدىلقت والمعنى انهذه عاوجاله) الملق الذياب
| الاصناملواجتتمعت يقدرواعلىاق ذبايةعلىضعفهاوصغرهافبسكايفليعلاققل جعلهامعيوداله ||وه النمسعلىالال
ظ لثإويانيأسللبهامايلذسباتبنقذوهمنه) قالابنعبا س كانوايطاون الاصنامبالزعفران فاذاجفجاء 00

بحلةوا الذباب مثمروطا

الم -وقيلطالبالصثوالطلومب

ا5ل6ذ6ببأىلوطلبالسثامنيخاقايدلذيابلجعانلعوط 0قايلب
لعايد |لق وتماونعيليوهذ!

علييماجتّاعهم جيعا

 1الصتموالمطاوب هوالصنم لاقنيوا اللهحق قدر( ا ىماعظمو,
||ولادصفوه لا

 0فوهحق معر١0

يبل مزل نيا

روا لسعم الذياتولايتسفيامنه (انالهلقوىعز يز) اى

أغالبلابقهر و#قولهعزوجل(النةيصطق من الملانكة)أىيختارمن الملائكة لإرسلا) جبريلوميكائيل

0

ا

إ
ْلا
اقتد
لاع
ر
ملى
قد وراتكلهاوالآحاطةبالمعلوما تعنخر
؟هاصوراوم ْاحئييلي
لسمنها أن تقدرعملىاقخلقهه اللتهعالىوأذلهوا:
اأجمعوا لذلك (سولاهنمالذيابشيأ) شيأثاىمفعولىيسلهم (لايستنقذوهمنه) أىهذا االخللاقاذللالقلواختطفمنهمشيأ
'فاجتمعوا علىأنيستخاصودمنه تقدرواعن |بنعباس رضىاللهعنهما أنهمكانوايطلونهابالزعف رانورؤسهاالء لفاذاسلبه الذبابعز

انهمو
| الاصنامعن أخذه(اضعف الطالب)أى الصتميطلبماسلبمنه(والمطلوب )الذبابب اسلبوهذاكالنسويةي
لبينال
عبف
ضذيا
ف

وف و
حأ
ول
وفا
اأض
يضع
اوح
نعف
هنوجادوهو :غالبوذاك مغلوب (ماقدروا النهحق قدره) ماعرفوه
لققت
ذوج
يدتا
الط
بالب

 ٠حق معرفتهجعحايوثاهذا االصلنضمعيفشربكله (اناللةلقوىءزيز) أىانالتهقادروغالب فكيف يتخذ العاجز المغلوبشببها

يهأواقوىبنصرأوليائمعز بزينتقممنأعدائه(اللةيصطق)يختار ا(لممنلانكةرسلا) كيروبميلكاثيل واسرافيل وغيرهم

هااصبءحاثثليرفيادلمطر زمانبعدزنماكا
تلف
الارضمخضرة) بالنداتبعدماكانتمسودة يابسة واتماصرفلافلىظ المشارع وأببق
تقوالأنمعلى فلان فاورح وأغدوشا كرالهولوقات فرحت وغدوت ليقعذلكامقوعوامارفعفتصبح ولينصب جواباللاستفهام لانه

لونصبلبطل الغرض وه ذالانمعناهاثبات الاخضرارفينقاب بالاصبالىنىالاخضراركنقوللصاحبك ألمترأنى أنعمت عليك

كبترهنهفيوتشكوتمن نفر يطهفيهوان
فنشكران شنص

)
رئ(
يلشو
اىك
خإهب
رفعتهاًنتشك رنها(للهلطيف)وا اصلعماهأوفض

ض) ملكا وملكا
للسمو
ااتروما
مال اماقومنافعهمأواللطيف الختصبدقيق الابديرامخبيراحايط بكلقليلوكثير (لهم
اافىا
وطاوناالللغهنى )ا.ستغنىبكالقدرنهبعفدناءمافىالسموات واملاارض (الجيد)الحموبدنعمته قبلئناءمن فى السمواتومنى

الارض (ألمنرأنالنسخرلكمافالارض)من البهائممذلةلالركوب فالبر(والفلكتجرىف البجر باعسه)أى ومنالمراكبجارب
فحرونصب
الب

ضى)
انتقم
رعل
لماءأ
اكالل
جىر يها (ويمس
لاكف
االف
الفاك عطفاءلى ماوتجرىحال طاأى وسخرل >

أىيحفظها

لرما
اسخي
رض (رحيم) بامساك السماءائلاتقع عاللىارض عدد
اف
من أننقع (الابإذنه )بام دأو بشيثته(انالنهبالناسارؤف) بت
آلاءه مقرودةباسمائه لشكرو (٠ )على؟لانهوبذ كروهباسمانهوعن أفىحنيفةرجه.اننهان اسماللهالاعظم فالاباتالعائية ساب
لقارها البتة دهوالذى

لنبعاتبمناالداروضالحيوان
أحيا )ف أرحامأمهاكم الارض مخضصرة)أىبالنبات (انالتهداطيف) أىربازستفخرااجلال

(خبير)أىبمافى قلوبالعباداذاناخرالمطرعنهم (لدمافىالمواتوماف الارض)أى عبيداوملكا (والنله
فادعهاالجليدهى(أأمت رأن الهسخرالكامراضف)أىالدوابالتى
|نى عنعب
طوالغنىالجيد)يعنىاغ

جز(المنعكميي(كان)لاالاينسساانل

تركبف الب(روالفلك)أى وسخرل>مالسفن (نجرىف البحربامسم)يعنىسخرطاالماءوالر باحولولا

لكفور (مجودلمأفااض

ذلك ماحر.ت(د يسك السماءان تقع)أى لكيلاتسقظ (علىالارضالاباذنهاناننهبالناس آرؤفرحم)

|

عليه عرد شروك النعم ضع انهأنبمهذهالتعم الجامعة نافعالندياوالدين وقدبل اغلغابة فىالانعاموالاحسان فهو اذارؤف

ودفع عنهمن صنو النقم | ر|حيم بم(وهوالذىأحيا )5أىأنشأ نككوولنمواشياً (ميتم) أىعندانقضاءاجالم (ثم
أولايعرف نعمة الانشاء ||يحييكم) بأوىم البعثللثوابوالعقاب (انالاسان لكفور )جأجوىدانعاللهعزوجل ف قولهتعالى
بسكا)
عنامن
سلشر ي(هعمةناسكوه)همعاملونبهاوعنهانهقالعيداوقيل موضع
نةجعل
ا قا
المبدى للوجودولاالافناء ||(ل
بكلأم

القهرالى اموءودولا
الاحياءالمواصللاملقىصود
(لكلآمة)) اليك و
منسكا) موىبهياونهدد

ريلقبانء
| ق|ربإنبذيحونفيه وقيلموضععبادة(فلاينازعك ف الامى)أى فالىأذمبىائح نزلتفوىبد
| و| بشمر بنسفيان و بز بدبنخنيسقالوالاصحاب النىصلالتهعليهوسلمالكت كألونمماتقتلون بابيدك
ولائا كلون مماقتنلهالله موعقنايءللاتنازعهم نتقوقولهتعالى (وادع/لىر بك)أىالىالامانبهوالى
| د|ينه (انكلعلىهدىمستقيم)أىعلىدينواضحقو(موانجاداوك)أىخاصموك ف أىمىالذبحوغيره

يوم
لفولمن تقوالناق لس||فقا أعر_:اتصاون) أىمنالنتكذيب (لمت
ا فكبنممتادزت) ١٠
اعم ي
منعر

د 00
ع

فتعامون حينئذ!+ق من الباطلوقيلحكيوم القيامةيترددبين جنةوثواب منقبلو بنيانروعقاب.ان
اخل
ردوأى قولهعزوجل(أتم)رالخطابلنىاصلثىهعليه وس و بد
لافيمهة (ان الليهعاملاسفماء

ل

والارض انذلكفى كتاب) أى ف الاو الحفوظ (ان ذلك)أىعامه بجميعه (علىالليهسير) اىهين

القىوط وملامسكنهمه نأن بنازعوك (ف الامس)ام الذيإأوالدين نزلتحينقااللمشركونإلسامينمالكنا كاون

وقثل

ماقتلتم ولانكلاونماقتهالتهيعنى الميتة(وادع) الناس(المىر بك)الىعبادةر بك(انكعلهىدىمستقيم)طربققو ولريذك

لك وقعتمع مايناسبهامن االلآىوار دةفىأمى النسائك فعطفتعلىأخوانهاوه ذهوقأعبتماععد
الواوف لكل أحملةاف مانقدملتان
عن معناها ت
فجزد معطفا (وانجادلوك ) مياءوتعنتا كايفعلالسفهاءبعداجتهادك أنلايكونببنك و بنهمننازع وجدال (فقل

اننهأعل ما تعملون) فألىاتجادط .وادفعهممهذا القولوااللمعلنىهأانعز

ياعمالك وماتتحقوزعايهامن المزاءفهوجاز بكبه

 0ل
بدا اليجابالم ل
1
:3 00
اللهللمؤمنين والكافرنأى يفضلبن بالثوابوالعقاب ومسلاةلرسول اللهصلىاننهعليهوس| ماكانيلقمنهمرا

ءدلتة أنهيعمكلماحدث ف السموات والارض (ان ذلك)الموجود
امعن
معاو
ل وم
علون
لتعم
اهما
الماءوالارض) أىكيف حت علي
تا(افىب)ف اللوحالحفوظ (ان ذلكعلىلننهيسير) اى عامهمجميعذلكعليهيسيرتم!شاراجلهىالةالكفارلعبادتهم غيرا..ة
كهم
في
طاقره

+لعةنأى
(االمللاقكبيومائذم)ةأوىباوملتنوينعاوض

بوم :؛م.نونأوبوم ترزولمي :لعبادازع

سرهم ينهم)أىيقخى

اتنافاولئتك طمعذا بمهين)م خصقوما
والدنكفرواركذبو إ
دي بقو(افاذنآمنواوجبلوالمالحات فى جنااتلنعي
بين عكمف

فجهادقتلواشاى (أومانوا)
له) خرجوامن أوطائهممجاهدبن (ثمقتلوا) ال
اىسلبل
ولبافضليلذةفيقنالهاجروا ف
من الفر يق ال(او
حأتنففهم (لبرزقهماللكرزقا-سنا) قيلالرزاقلحسن الذىلاينقطعأبدا (واناللهلموخيرالرازقين) لانهالترعللخلق بلامثال
اللتكفل لارزق بلاملال(ليدخلنهمم خ
دلا بب)ففتحالميم مدفى والمرادالمنة (برضونه)فيهلانماةشتهى تدان ولدالاعينرداناشلعليم)
باحوالمن قذى نيه>#اهداوامالمن ماتوهو,ستظرمعاهد! (حلم)بامهالمن قانلهممعا نداروىانطواتمفمن أحصاب النىصلى
اعرسم قالوايانى اللهولااءالذءنةت_اواقدعامناملاً عطاه ماللةمانلخيروةت رابا

هاني انلآيتي(نإذلك)أى الا ذملك ومابعدممستأنف (ومنعاقبيمثل

نيهانيكفارلابه

()816

كم

|عظم امىهلقتالالملاشكةفيه (اللكيومد )يعنىنوم القيامة(لله)وحده.ن غبرم نازعولامشارك فيه
فى

أنهسسب وذلك مسبب

2م أى يفدل (بينو)مثمبين ذلكالك فتماتلعالى(فالذينآمنواوعملوا الصالحاتف جنات النعيم

عنه (يمنبعولينهه

اك معذ ابمههين)فقولتعال(ىوالذينها جرواسبلالله)أىفارقوا
والذين كفرواوكد واباآنافول

الله)أى منجازىعثلما

|أوطائهم وعشابرهم فىطاعةالنةوطلبرضاه (مقتاواأوماتوالرزقهم اللهرزقا-سنا) أىلاينقطع أبدا

|وهورزقالئة لانفيهامانشتهى الانفءس وناذ الاين( وان اللتطوخيرالرازقين) فانقلت الرازقى
ألحقيقة هواللهةعزو+للارازق الخلقغيرهذ كيفقالواناللطهوخيرالرازقين قلت قد يسمىغ_يرالته
ا

فعل بدمنالظلأمظل بعد
ذلك -اذلقلعهلان,نصره

|از قاعلىالجازكقوهرز :ق السلطان المندأى أعطاه ,أرزاقهموانالراز اقلةفيقةهواللهتعالىوقيل
رأ
,بقدرعليهغيره
ألانالله تعالىيعطى منااللرازق

الا

بزضونه) يعى الجنة كرمون

(اناللةلعفو )بمحواثار
الذنوب (غفور) يستر
أنواع العيوب ودشريب

اهولارشاطم فيهمكر و,د(داان الللعلي)مبنياتهم(حل )مبالعفوع.نمهُقولقعزوجل (ذلك) أى الامصس
ب
الوصفاين بسياق الآبةان
يريشقائل المشركين
حر ور ا خرماصوقتيت)ى جازاىلظاعثلضهدوق
ْ ل
ٍاخراجهمن مازليهعبىمااًار 15ونمن البغى عاللىمسامين حتى
| كأقاتلوه (مبنىعليه)أى ظ ب

١

نلمثسركينأنواقومامن الم.لمينلايلتين بقيتافى رم
جومم الىمفارقة أوطائهمنزلت فقوم م ا

|[ 1

دىقوي
نال وسالر
ااوت
الل

انراشهراطرا م فافىالمشركون وقان_لوهم

ا فأذلك بعغلييهميسم وثيتفناصلمرسهامموانلنةعلي_مفذ لك قوكااك اضر تان اس امغ)رأى

أعن مساوى المؤمئان (غفور) يعنىلذنو مهم (ذلك)أى ذلك النصر(بان الله)اتقادرعلى مايشاءفن

|0قدرتهانه (بوٍالليلف النهاروبو النهارف الليل)فىمعنى هذا الارلاج قولان أحدهما انهجعل ظامة

اليرمكانضياء نهاوذرلك بغيبوةالشمس ويجعلضياءالنهارمكان ظامةاللبطاواعلشمسالفول

|الثانىهومابيز يدف أحدهماوينقصمن الاخرمن الساعات وذلك لا.بقدر عامه الاللهتعالى (وانالله

اميم بصيرذلك بإناللةهواحق) أى ذواحق ف قولهوفع_إهودينهحق وعبادنهحق (وانمابدعون)
|يعنى*1شركان (من دونهدواالباطل) يعناىلاصنامالتلىيسعندهاضرولانفعواناللههوالعى)أى العالى
قولةعزوجل (ألمترأنالنهنأزلمن السماءماءقتصح
أع ىكلثئ (العكبير)أى العظيمفىقدرته وسلطانهو ق

ععند
ببعوث مر
المعاقفم

الثمعلىالعفووتركالعقوبة
بقوله هن عفاوأصلح
فاحرهعلى اللهوأنتعفو

ألقلرتبقوى خيثإاؤثر
ذلك واتتصر فهو تارك

للافضل وهو ضا من
لنصرهفىالكرةالثانية
اذائرك العفوواتتقم من

البائى وعرض مع ذلك

ما كااأونللىبنهفمنى

بذ كرهاتين الصفتينأو

ل
للهبو
اكباانل
 /دلبذ كرالعفووالمغفرة أعنلهىقاد رعاللىعقو بةاذلا«وصف,العفو االلاقاد رعلىضدمكقيل العفوعندالقدر,ه (ذل
 ١فالهارو و النهارفالايلاوناللةسميع بصير ) أىذلك النصرالمظلومبسببان قاردعلىمايشاءومن آايايتقد رنهانهبواللبلف
التهارو ابلوهارفالءيل أى بز بد منهذافى ذلك ومن ذلك فىهذا أوبسبب انهخالق الليلوالنهارومصرفهمافلاخق عليهماجرى
1

علىأبدىعبادهمن اير والشمروالبنى والاتصاف وانهسميع ل بقولونولارشخإهسمع عن

سمعواانالختنلهفتارفالاصوات

فاوليااىلوتانالظاسات (ذلكباناننههوالحق وأنمابدعون) عراق غير
فنون اللغاتبصبربمايفعلون ولايستترعنهئ بشع ن
 ١ا

سبسانَاللهالحق الثابتاطيتهواان كلمايدعى اطادونهباطل الدعوةوانهملانثيهئشأاعلنىاواً كبرسلظانا (ألترأنأالها نزل املنسماء

اء)مطرا( فتصبح

اللا 0

وق
(فسخ اهمايقالشيطان)أى (10 6آ) يذهببهويبعالهويخبرانهم انلشيطان (نميحمالةآبانه) أميىئبننهاليحفحظها

الزبادةمن الشيطان (والله

وآختر يققروألها وهونادىقومهوآتخريقولقرأهاوقد أصابتهسنة وآخريقول بلحدث نفسهبها

عايم) يماأوى إلىنديه

حبذو رجيم)

لإبدعهحتى يكشفهو بز يله

خرى ذلكعلىلسانهوآ خر.ولان الشيطان قاهاعبى اسان|اننىصل النهعليهوسل وانالنىصلىالله

حبح
صءف
عليهوسم لماعرضهاعلى جبريلقاملاعكذلأقرا:لكىغيرذ لكمناأخلتفلااظهفاوالذى الجا

هغيران
عجد
ممفس
نوانج
اقرأ
كوس
نعليه
مالته
دصلى
جالنى
سدان
وسعو
الهنم
هبدال
بثع
فحدي
ثمذ كرانذلكليفقنالنه مس

شيضا منقريشأخ ذكفامن <صىأوترابفرفعهالجىببتهقالعبداللفهلقدرأبتهبعد 2لكافر أاخرجه

تعالىبدقومابقوله (ليجعل
مابلقالشيطان فتنة) محنه

يح يلذكرفيه!نالنى صلىالل
حءف
صجا
للذى
اهذ!ا
المسامون والمشسركون والحنوالانس روا هالبخارى ف

١

وابتلاء (للذين فىفلوبهم

سروزعن افبىنعهباذسهالقصة فةد رواهعنهالكلى
مكفرة
لىذ
عليهوسلمذكرتلكالالفاظولاقرأهاوا االذ

مرض) شك ونفاق

تا,لخاةقدلقادمايل
وهوضاعيففهذجادتوهين هذهالقهةالجواب الثانى وهومن احليثمعمنى هوأن

(اولاللشقراكسوينة قاالوكبهذمب)ونهم الصحيم واجاعالامةعلىعصمة النىصلىالتهعليهوس ولنزاهتهعن مثلهذهالرذيإقوهوةني هان ينزلعليه
فيزدادوابهبهشكاوظامة املدهحغيرالته أووراعنل.يفهالشيطانو يشبهعليهالقرآن حتى.جعل فيهمالسمنهحثتبىههجبر ب
الاوقاويللاخذنا

(وان الظالين) أى

نابعض
يزوجل
للنهع
عقالا
لوسل
وليه
قاللهع
تصلى
وىحقه
لنعف
وهممت
عذنلك فهذ! كل

الاسام ررق

فسمعهمن دنامنه من الكفارفظنوهامن قول النىصلى اللهعليه وسلفسجد وامعهلجوددفاما| امون

مبناهعي ثم لمنتقهطعانلاوتين الآنةالجواب الثلتثسفىليم وقوعهذهالقصةوسبب سجودالكفارأنالنى
الممناثفقي
منروكاين وأصله اصلتىةعليه وسلمكان اذاقرأبرتلالقرآنترتيلاو يفصل الآىتفصيلاكاصحعنهفى قراءنه فيحتمل ان
وا
لنتىصفلعليه وسل
انلهمظفواضعهرموضع الشيطان ترصد لتلاثالسكتتات فدس فيهامااختلقهمن تاللككلمات حاكيالصوتاال

00

نانوهامحفظون
كيباهاو
ممالاوئان وع
يىاهللوه .س ذ
لصل
قهم من حالالعنى
حدقهم
فلبةدح ذللكتعن

ع نالحق (وليعم الذن

ابع فىتحقيق تفسيرالابةوقدا تلقعدمناىنيكون ععنى حديث
السورةك أ نزطااللهعزوجلالالرجوا
أونواالعل) باللهو بدينه النفس و بعنى التلاوةفعلى الاوليكونمعنى قولهالااذاءنىأى خطر ببالهوتنى بضقلابلهابمعورولا يبعد
و بإلآيات(١نه)أى القرآن انهاذاقوىاالشغنتىغل الخاطرفصل السهوف الافعال الظاهرة وعلىالثانىوهوتفسير العنىبالتلاوة
(الحق'من ربك فيؤمنوا فيكونمعنى قولهالااذاءنى أىتلا وهومايقع لاللنىتصدلعىليهوسل من السهواسقاط آبة أويات
به)بالفرآن (فتخبت) أوونئلحةوذ|لك واسكنه لايقرع|لاىهلذسهو بلينبهعلي وه يذكر بهللوقتوالحينك صحف !ديثلقد
فتطمئن (لهقلويهم وان أذ كرنى كذا كذ! ]بةكنت أنسيتهامن سورة كذاوحاصلهذ!انالغرض من هذه الآبةانالاندياء
االلهمذايدىنامنوااك

صراطمستقبم)فيتولون

والرسل وانعصمهمانتهعن الخطأفلعلفرإعصمهم منجوازالسهوعليه-م بلحاطمف ذلككالسائر

مايتشابهف الدين بالتأويلات

البشروانةتعالى أعلتقو عزوجل(فينسخاهمايقالشيطان)أىيبطلموبذهبه(نمعكاشكياتم).
أىبنبتهاواهنةعليماكيم)فقولهعزوجلءِ(ليجعلمايقالشيطانفتنة)أىءٍحنةوبليوةاةتعالى تح
أ

تقتضيهالاصول الحسكمة

ىقاقبعيد)أىفىخلاف شديد (وليعلمالذين أونوا العلل)أى
نظالمين ف ش
المق وهمالمشسركون(واال

لةبوون لما
طيح
يصح
ال

)ون1فا,قالجافيةفاد م دن فيو |
يمشك
اروض)بآى
قمم
سفيقاةوبه
قللاذين
سكل مانخحم يني |عب(ادومعاايشلاء(
6 61

||التوحيد ذالقرانوالتصد يق يمناسيخشاالءت(انهالمق منربك)أى الذ<ى!١ اننمناآيلاقترآ نهو

ولاتعتريهمشبهة (ولايزال الحق منر بك (ويؤمنوابه) أىبعت دة واانهمن النهعزوجل (فخبت لدقاوبهم)أى تسكناليه(وانالل

الذبن_كفرداف مربة) طادىالذرينآمنوالصىراطمستقيم)أى إلطىريققوب ومهوالاسلام وقوهزوجل(ولايزلالندي

اساعة
اقي
هطممست
يصرا
تهو
ىلدنيناالذى
تنا
حيلم
فىشك منالقرآن(وق
قنر نأ أ كفروافمريةمنه) أ
شك (إامنهل)م
داا بوملاليإةلهوهو يومالقيامة
مقا المراط الإامكن بغتة)اى خاةوقيل را بدالساعةامويتا(نأيوومعذاببومعقىيمع )

لانهلامثلل
 2-الباعبةفتة) وقيل هوبومبدرسمى عق ابلانهلميكنفىذلكاليوملللكفارخيركارع العقيملانائىبخيروقي لخأة(أو.بأنيهمعذ

رفراجحة كلرج
اببومعقي )مبعنىنومب ردفهوعقمعنأن,كونللكافربأفنويه

3

العقيملانأنىيخريوأشدب لدارجةفيأهولامئللفهعىظممسهلقتالالملائسكةفيه وعن !اضحاكانبومالقيامةوانالمرادبالساعة مقدمان

مطاننيفته) *تلاونهقالوا الهغليهالسلامكان
أشي
لابلاليللة » تمنىداودالز بورعلى رسل(ألق ال
أىوكت
اذامنى )قرأفال » تن
نفادى قومهيقرأوالنجمفاما بلغقولهومناةالثالئةالاخرى جرى
عللسىانه:لاك العرانيق العلى وان
انض

يرجفىطن
لهنملت
'ذ اننىلتالأشيمطاننيفتىه) قا البنعباس وغيرهمن المفسمر بن لمارأى رسولاللةصلى التهعليهوسل شفواعت

لهحتى أدركةت» العصمة

تولىقومهعنهوشق عليهمارأىمنمباعدته عماجاءهم بدمن اللتهعالىةنىفىنفسه أنيأنيهمن الله

مارقارب ينهوبإنقومهل رخصهعلى اعانهمفكانبومافى اس لقريش ف ااانهعرو لنتورمالم
فقرأهار.سول التةصلى الثةعليهوس_إ حتىبل أغفرأيتمالاتوالعىر ومناةالثالثة الاخرى !اقالشيطان
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وكفروا فارسل انتثعالىلبهمنبيايقالل حنظلةبنصفوانوكان جالافبهم فةلوهفىااسوق فاهلكهم
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لى خاو بةمن اللاعنراهابمعطوفةءلى أها-كناهاوهذا
نتهافسقطت فواقلسقوف لولفاه
يمطبادم
نرتسقوفهاءلى الارخضث
ل واهاذذاجعلنا كاينمنصوبتاقنحدلبعلرىكشيرامن القرىأهلكناها (و بثرمعطلة) مأتىروكة لفقد دلوهاورشاتها
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لساسيه

وفعد تقعدها أوهى عاصة فمهاالماءومعها لات الاستقاءالاأءباعطلتأى نركتلايستق منهاطلاك أهلها (وقصرمشيد) حخصص من

الشسيد الجصأومي فوع البنيانمنشاداليناءرفعهواللعنى مف يهأهلكناهاوم بثرعطلناهاءن سقانها وقصرمشيد ا+ليناهعن
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ساكنيهاواهلكنا البادية والحاضرة جرهانفاتالقصورعن أرباءها والابارعن واردهاوالاظهراناابثر والقصرعلى العموم (أفم

ففلاررضل)هبذراوحعالىمصار,ع منأهلكهمالنبهكفرو,شاهدواآثارهمفيعتبروا
اياسيلرواس ا
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خناهالك أى ذللناه
( كذلكسخرناهالم)أىكرأمرنا كمبنحرهاسخراهالكأ وه وكقولهذلكومنيعظمثماستأنف فقالس ر

لمع قوتهاوعظم اجرامهالدمكوامننحرها( لعل نشكردن) لك تشك وراانعام النهعليك؟ (انينالادنهلحومهاولادماؤهاولكن
راوالاقةبالنحر
لدمقبه
محوامءالامتص
لنهدالل
امءولكن يتقبلالتقوى أوانيصبب رضااال
محو
الالللداهلا
وقب
بناهالتقوىمنكم)أىانيت
والمراد حاباللحوم وابلدمراءوضالمىعنىالنمضحون والمقر بونر بوملاراعاةالن.ةوالاخلاص ورعاية روط التقوىوقيلكان

فاماحج الامونأرادرامثل ذلكفنزات (سكخذلركهاكم)

االطدخماوءحهولابلبابتلدم
أهلالجاهليةاذنحروا الابل نوضحو

أىالبدن (لشكبروا الله)لتسموا اللهعند الذعأولتعظموا الله (علىماهدا ( علىماأرشد اليه((ودبشرانحسنين) اللمتثلين
أوامهبالثواب (اناللهيدافم)

ا

ا

(إعنالذينآمنوا)أىيد فعغانلةاالشركينءن
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تشكرون) أى انعامالنعليم (انينالاسن ومهاولادماؤها) وذلكانأهل الجاهلية كانوااذانحروا
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البدن لطخواالكعيةبدماهابزعمون انذلك قربةالى اللتهعالىفانزل اللهياننالابنهلحومهاولادماؤها

5ى أن ترفعايىالنهلحومهاولادماؤها (ولكن ينالهالتقوىم>_:م) أىولكن ارفعالياهلاجمالالصالحة

:وا) 0نَ | 31وو|األراشخلداص8لعواهلودميانأهريودمبنداوسجكهالنة( كذلكسخرهالم) ياعلنبىدن (لتشكبروا النتعلىماهداك)
ته وهو ان يق لاننهأآ كبرعلىماهدانا والجدله
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٠
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حرجوااننندايأرهم غيرحق الآنيقولواز ن:تااط) )إييععنن اعىتاماةنهمأخرح.دوواأبشغربرمموحابسسووقى[التو0

الذى ينبتىأنيكونموجب الاقراروالتعظيم والمكين لاموا.جلباخراج (ولولادف الهالناسبعصّهم||

|
ج يتظلمو اليه ببعض)أىبالجهاد واقامةالحودد(طدمتصوا مع) هىمعابدالرهبانالمنخذةفى الصحراء(و ببيع)هى ٠
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و ا الت وي
هتا
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ىلعنه
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ف نىيفوسبعينآية (إوانالنهعلى نصرهم )على نصرالؤمنين
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لولهاناهدافمعنالندنكآمنوا(الذبن) ىلجر بدلمنلاذبنأونصبباع3نى
(لقدير) قادروهو بشارةالمؤمنين بالنصرةوهومن ق
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أخرجوامن ديارهم) عكة(بغيرحقالاأنيتفولواربناالله)أى بغيرموجب سوى التوحيدالذى بن أنيكونموجب

بن لاموجبالاتراج وم_إههل تنقعمونمناالاانآمنابلئهويحلان يقولواجربودلااملنمعحنقىماا خرجوامن دياراهلماسبب”

قوطم (ولولادفع النه)دفاعمدقو يعقوب (الناس بعضهم ببعض طدمت) و بالنخفيف ججازى(صوامعو بيع وصاوات ومسا6

آى لولااظهاره وتسليطه الامين علىالكافربابناللجاه
ستورلىكون علىأهلالممالمختلفةفىأزمنتهموعلمىتعبدانهمفه مدوها
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وليتركواللنصار بي
ىعاولالرهبانهم صوامعولاللهودصلواتأى كنانس وسميت الكند.ةصلاةلانها يصلىفيهاولاللمسامين مساجدا

غلب المشسركونفى أمتةمدصىانتمعليهوس علىاللمينوعلىهلالكتاب الذينف زىمنهموه موامتعبدات الفريقفين وة م
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! لمساجدعليهالتقدمهاوجودا اواقربهامن التهدم(يذكرفيهااسمالهكثيرا)
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(تممحلها)أى وقتوجونح
برهامنت
ابهة
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علاىل
تبيث
يق) والمرادنحرها فاىرم الذىهوفىالحبيكتاذالحرم عو بمالببتومثليفى
الانساع قولاك بلغت البلدوافااتصل مسيرك بحدودهوقيل الشعائرالمناسك كلهاوتعظيمهاا:امهاوحلها البياتلاىلعتيقباباه (ولكل

أ(مةج)جعاعلةمؤ
نمناةقب
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نمسكا) ح ثيكانبكسرالسينمعنالموضععلىوجزةأى موضعقر با
اونغي
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اارلادقةماءوذج القرا(بلينيذكروا اسلملة) دونغيره م(اعرلزىقهم منباهليامةنعام) أىعندنرهاوذحها (فاطك الهواحد)أى
اذ كرواعلىال انلذهياوسم
ددفان > الةواحد وفيهدلي ع
للىانذ كراسمالله( )#".8,شسرط الذيج يعنىأنالندتء ال شرع

لكل أمة شأكنوالهأى
منغيرضرر بهالماروىعن أنىهريرةأأنرسول اللهصباللةعليهوس رأى رجلايسوق بدنةفقالاركيها
فنية أوالثالثةأخرجاهفىالصحيحين وكذلك جوزلهان||”  0لنفرر,
فقالياسولاللةانهابدنة فقالاركيهاو ياللاثكا
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شرب منلبهابعدميفضل عن
رى ولدهاوقالخ اب الرأىلابركيهاالأان يضطراليهوقيلأرادبالشعار
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 3فبهاءنافعأىبالاجرو,الثواب فنقىضا
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النةعليهوس ل قناحلرت ههناومنىكلهامنحرفاحروافىرحالكم اولمشنعقاثلرالمناسك قالمعنىثم

من لار ضوعن

يطوفونبهطوا فالز بارة هجقولهنعالى(ولكل

ابنعياس رضىاللهع'هما

تلبد
عالىا
لامهم
ااح
يتق
لها أى محل الناس من

وأقمرةئ)“جمأناسعىكةابمفؤئمحنةسلفت قبلكم(جءلنامنسكا) قرىةبكسرالسينأىمذبحاوهوموضعالقر بإن أ الذبن لا يظلمسون واذا
السينوهواراقة الدموذ القرابين (ليذكروا ااسلملةعلى مارزقهم منبهيمةالانعام) ||ظاموالميتتصروا وقيل

أىعندذكهاوحر هاسماها مهيمةلانهالاتتكام وقيد بالانعام لانماسواهالاجوزذحهفالقرابينوان || تفسيرهمابعدهآاى (الذبن

جازأ كله و قولهعزوجل (فاط> الدوااحد) سأمىواعلى الذيعاسلمنهوحده فاناط>الهاوحد | ا|ذاذكرالتهوجات قلوبهم)
أ(سفالموا) أأخلصواوا تقادواوأطيعوا(و بشمرالخبتين) قالبنعباسالمتواضعين واقليملطمثنين |أخافتمنههيبة (والصابرين
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االاىلللخوهقايله_عين الرقيقةقاوملهمو
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اذيمنون واذاظاموا الاينتصرون ثموصفهمققال ||على ماأصابهم) من انحن
تعالى (الذين اذاذ كراننةوجات قاوبهم) أىخافتمن عقاباللهفيظهرعامها لمشوعوالتواضع ||واصنائب '(والمقيمى
للهتعالى (والصابر ينعلى ماأصاهم) اىمن البلاءوالمرض والمصائت ونحوذلك مماكانمن اللةتعالى
وما كانمن غيرالله فإوأن يصيرعا.هوا لدأنإشتكمرالنفسه(والمقيمى الصلاة) أىفأىو قانمهاحافظة عامها

2١ممارزقناهم ينفقورن) أىيتصدقو نه قولهتعالى(وا البدن)جع بسدنمهيت بلدنعةظمها وضخامتها
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القانعالجالسفىبيته اللتعفف يقنعي#ايعطى ولايسال والمعترهوالذى يسالوعن |بنعباسالقانعمهو
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علىالارضبعدنحرهاوسكنتحركتها (فكاوامنها) انشئتم (وأطعموا القانعم) السائلمن قنععتاذا خضعتلهوسالتهقنوعا

(والمعتر) الذىيربيكنفسهويتعرض ولايسالوقيل القانعالراضىب؟-اعندهو باغييعطرىسمؤنالمن قنعتقنعاوقناعوالممتر
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بظلو
كناذاف

ذلك قولحرمتعل >الميتسةالآبقوالى ناا سرك ليلاي
(الامارشلعليك) آبةتحر يومه
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ولارامواشياهادر

عالبعض البسخو5ر
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أعظلالحمراتوأسسيقهاحفاا ٠ إلوانان سا
وضسمى الاوثانرجساعلى طرَه
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بين الشرك وقول الزور و
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كل لوقوةواليةوغي اونا

لاواجسمهمشنالفكو اعقبل 8ندرالاجس لذىهوالا ١ر

التشبيهيعنىا:

كاننفرون بطباعكم عن الرجس فعليك أن تنفوراعنهاوجْ:

(جتة3.
وههوقولهفىسورةالمائدة حرمتعلي> الميتةوالدمالآيةفا

2 10ج

| الرجس من الاوثان) أى اتركواعبادتها فائهاسببالرجس'وهوال_ذاب وقيل شسمى الاونا.

وشههواادلاةناحلرازفوراوهللوماشنني ارلزكور رجسا لانعبادتها أاعلفنللمموثنبالنجاسات (واجتنبواقولالزور ) أىالكذب«البيتانوق[ ا
من بابالزور اذا لمشمرك
زاعم ان الوئن عحق له

عباس هى شهاد ةالزوروروىف عن أيمنبنحرم قالانالنى صل اللعليهوس قامخطيبافقال

الناس عدلت شهادةالزور الاشراك بذه قم رأرسولالنهص ل النهعليه وسلمفاجتنبوا الرجسم

لله) الاوئان واجتنبواقولالزور رهاجلترمذى وقالقداختلفواىرواشهولانعر ف لامنساءمن ا
العبادة ح(نفاء
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قلاب
صلىاللهعليهوس ل وأخرجه أبوبوداودعن شرم نفانك بنحوعرقيلحوو
مسلمين (غير مششركين
لاثسربك لالكاهشسيرك هولك لكةوماملكف قولهتعالى(حنفاءللة) أىمخلصينله(غبرمشركين ب0

به) حنافلاء (وءن
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فدل ذلك

يشرك بالل فكانما خر)
سقط (من السماء) الى وبحرمون البناتوالامهات والاخوات وكانواحنحفانءففنازاءتنطة غي مرشسركخانخو باهلأنىّةمسل3
الارض (فتخطفهالطير ) عي ومن أشرك لكون سنياوم يدوك بالةَفم”* تماخر )أىسقط(منالسماء)ال اىلارذ
بم
( أى تسلبهوتذهب به(أوتهوى :بهالرخ) أىاميولتذهببه(مكان سحيق)أى
(فتَحملقه لطي
أىتسلبه بسرعةفتخطفه
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نلسماقءحبتبه الأيوهو
ومعنىالآبةانمنا دك بإللهبعيدمن الحمقوالايما نكيعد من سقط م ا

تهوى بهالريج)أى نسقطه بهالري فلايصل اليهحالوقيل شبحال ارك بحالاهاوىمنالسماءلانهلاعلك

والهوى السقوط (فى

مكان سحيق ) بعيد

لنفسهحيا اح

فلمكانالسحيق وق
حيثنسقطهالر  34فهوهالكلامحالة|ماباستلاب الطير.لماو سقوطه ا

من أعترك باللّهفقد أهلاك نفسهاهلا دوو

اك

بن صورحاله بصورة 0

فاختظفته الطبففرقتأجزاءهفى حواصلها أوعصفت بهالرجحتىهوتبهفىبعض امهالكالمدةوة

يجوز نيكون هذاتشبها شبه الاممان بالسماء فيع_اوهوالذى ترك الايمان,الساقط منالسماء والاهواءالتى :توزع أذ

ركبا وبحوزأن كون

مغرقا فانكان تشبيهاميكبا

فكانهقال من أشسرك بالنه
فقد أهلك نفسه اهلا كا

لبس بعده بإنصورحاله

عالهاوى
المختطفة والشياطين التىتطرح4هف وأدى الضلالةبالرج التىتهوى باعص فت بهف ب ض

و ووعروسنل(ذك) يعناىلذدىذكرمن اجّنابالرجس وقولالزور (ومنيعظشمعاتراهئاةنفهاا

تقوى القلوب) أتعىظيم شعاررالئهمن نقوى القاوب قال !بنعباس

545

شعائراهالبدنوا

من الاشعار وهوالعلامةالتى يعر فبهاانمهاهدى و تعظيمهاستسمانها واسحسانهاوقيلشعرااتمأا

بصورة حال من خرمن دينه وتعظيمهامن تقوىالقلوب(لكفيرا)أاىلفبدن (منافع)قيلهىدرها اانه
وركوب ظهرهها(الىاًلسن )أىالىأن مهاو بوجبهاهدايافاذا فعلذلكم يلكدنشئ

السماء فاختطفتهالطير

فنفرققطعاق حواصلها
أوعصفت بهالريعج حتى
هضالك
هوت بهافىمبع

وهوقول موجقاتهاددةوالضحاك وروايةعن ابنعباسو سالك

اناسنا

وتسميتها اهيدابانت ركبوهاوةشربوامن ألبانهاعندالحاجةالى أجل مسمىيعنىالأىنتنروهاز و
عطاء واختاف العااء فيركوب!طدى فقالمالك وااشافى وأجدواسيحجوقزركو ا :

ر :قافقدشسقهالامان ف علوهبالسماءوالذى شراك بإلنهبالساقط من السماءوالاهواء
البعيدةوا منكفان

9
ّي

يةطان الذىهوبوقعهفىالضلالبارجالنىتهوى ج_أعصفت بهفىبعضالمهاوى المنلفة(ذلك) أىا
_طف
ل خت
اطبرا
وبال
المردية
ااة)نعظيمالشعاورهى اطدايالانهامن معالمالحج أن ختارهاعظام الاجرحاسماناسم|ناغاليةالائمان نام
(ومن بمخلمنمر
القلوب)أى فانتعظ.مهامن أفعالذوى تقوى القلوب.فذ فتهذ هالمضافاتواتاذكرت التقلوب لانهامصس١كزالتقوى(

املنركوباعلنحداجة وشرب ألبانهاعند الضرورة (الىأجل مسمى )الحأنتنحر

350
1
مااهنا ٠
١
١

7

0

7

لننذرونهمى ,أعمالالبرى
به وف برنذأرهووامناي
عاولجي
(وليوفوانذورهم)مواجب هم والعربتقوللكلمننوجعم
ويلهيموفوابسكون اللاموالتشدبدأبوبكر (وليطوفوا) طوافالزيارةالذى هوركن الحجويقع بهتمامالتحالاللاما تالثلاث
سا كنةعندغيرابن عياشوأبىعمر(بابيت العتيق) القدلانهاوليدت وضعللناسبنادآدم تمجددهابراهيم اوالكريم ومنهعتاق
الخيل لكرامهاوعتاق الرقيى روجهمن اذللعبوديةالى كرمالحر بةأولانهأعتىمن الغرقلانهرفع زمن الطوفان أومن أيدى

لك قطوهومطاالفغبهلراء
000
الجبابرة من جبارساراليهلهدمه فنعهاللة أومن أندىالملاك فلم
2222222201
للسللسلبس7سس77777#7ل#لت-2777
2 3572222
كاانالعرش مطاف أهل
وق الاظفاروالاستصدادوليس الثيابوالحاج أشعث أغبراذالميزلهذ«الاوساخ وقال!بنتمروابنعباس
السماء فان الطالب اذا
قضاءالتفث مناسكالحجكاها(وليوفوانذور هم)أرادنذ رالحجوالحدىوماينذرالانسان من

يكونف

الحج لأيىقوهابقضاتهاوقيل المرادمنهالوفاءمانذر وهوعلىظاهرهوقي ل أراد.هالخروج جماوجب عليه هاجته ماعليةطرب وجذبته
نذرهأو ينذره (وليطوفوابالببتالعتيق)أر ادبهدطواف الواجب

وهوطواف الافاضةووقته

جواذب الطلب جعل

بومالحر

يقطع مناكب الارض

بعد الرىوالحاق والطوافثلائة طوافالقدوم وهوانمن قدممكةيطوف باابيتس_بعايرملثلاثامن
ال
أو
الاسوداىأنينتهمئاليهوعْشىأر بعاوهذاالطواف س*:لاثئ علىمن تركه(ق)عن عانئشة
را
بدأبهحينقدمالنبىصلالنهعليهوسلأنه نوضأئمطا فم تكنعمرةلم حب أبوبكروعمرمثله(ق)عن

ماىحلو ضف مسالك
المهالك منازل فاذا عابن
ابلمزبدتهلالت_لى بهالا

 ٠انعم رأنرسولالنةصلٍ اللةعليهوسمكان اذاطاف الطوافالاوالخب ثلاثاومش ىأر بعازادفىروايةتم

اشتياقاوم يفدهالتشفى

| يصلى ركعتينالطيعونىابفعد,البيتم يطوفبين الصفاوالمروة ولفظ أبىداودأن رسولاللة صل الله

بإستلام الحر الااحتراقا

عليدلوكاسناذاطاف ف احج أوالعمرةأول مايقدمفانهيسىثلاثةأشواطومشىأر بعائميصلىسحدنين
| والطواف الثانىهوطواف الافاضةوذ اكبواملنحر بعدالرىوالحاق (ق) عنعائثةقالتحاضتصفية
لحاب
| ليلةالنفر فقالتماأرافىاالا
هقا
لست
يصلى
لنى
علال
هو .س عمقرىحلق أطافتي موالنحرقيل نمقال

فبردهالاسففطفانو بردده

]| فانقرى قوله عقرى حل معناهاعقرهاللهةأى أصابهابالعقروبوجع حفلقها ومقعينلاهمشؤمه

الليف حولهى الدوران

وطواف الزيارة آخر

أ مؤذيةولويردبهالدعاءعليهاوانماهونئيجرىعن ألسنة العربكقوهم لاأملكوتربتبمينك وفيهدليل فرائض الحج الشلاث
لأراد
عالنىمن ميطفبومالن<رطواف الافاضة لايجوزلهأن ينفرالنااتطواف الوداعلارخصة ن

مفارقة مكةلىمسافةالقصر فىأن يفارقهاحتى يطوفس_بعافن ترحكه فعليهدمالاالمرأةالحانضفانه

بجوزطا تركه لاحديث المتقدم ولماروىابن عباسقالأمى اسلنأانيكون الطوا فا ترعهدهم
تختص بطواف القدوم ولارملفطواف
| بإلبيت الاأنهرخصام رأةالحائضمتفق عايهوالرملس_نة
|| الافاضة والوداع وقولهبالبيتالقعتايقلابنعباس وغيرهدسمى عتيقالانالله أعتقهمن أبدى الجبابرة
||أن يصاوا الىحريبهفيظهرعليه جبارقط وقيللانهأول ييتوض_عللناسو قبللاناللهأعتقهمن

وأوطا الاحرام وهوعقد

الالتزام يشيه الاعتصام
بعروة الاس -لام حتى

لاإرتفض بارتكاب ماهو

حظور فيهوببقعقده
ادفهيوهك]
ميعمنيف
لهل6للك ف قولهعزوجل (إذلك)أى الامذلكيعنىماكذرمن انعقد الاسلام لإنحل
| الغرقفانهرفعأيام الطوفانوقيلان
[[أعمال الج (ومن يعظمحرماتالله) أىمانهبى اللهعنهمن معاصيهوتعظيمهائرك ملاستهاوقيل

بإزدحام الاثام وترتفم

|| حرمات اللةمالاحلانتها كدوقيلالحرمة ماوجبالقيام بهوسرمالتفر يط فيدوقيلالحرمات هنامناسك
| الحج وتعظيمهااقامتها واء-امهاوقي لالح رماتهناالبيتالحراموالبلد ارام والمسجدالحرام والشهر

ألف حوبة بتوبة وثانبها

| الحرام ومعنىالتعظيمالعبإنهجبالقيامجراعاتهاوحفظ حومتها (فهوخيرلهعندر به) أىثواب تعظيم
| الحرماتخيرلهعنداللهفى الآخر( :وأحلتل>الانعام) أىانتأ كلوهابء_د الذعوهىالابلوالبقر

الوقوف بعرفات بسمة
الاتهبال فصفىةالاهمال
وصددق الاعترالعن

دفعالاتكالعلىمياتبالاعمهالوشواهدالا<وال (ذلك) خبرمبت داحذوف أىالاهى ذلك أوتقديرهايفعلواذلك (ومن يعظم
حوماتالله) الحرمةمالاحلهتكهوجيع ما كلفهالئةعزوجل ههاكلصفةمن مناسك الحجوغيرهافيحتملأنكونعاماق

جنكياعليفهو يحتمل أنيكونبختاعصااقابالحج وق لحزماالتبالبلتهالحرام والمنسعرحراام وااشرهاحرام والبلدالحرام
والمسجدالحرام (فهو) أىالتعظيم (خبرلةءندر به) ومعنىالتعظيمالعزبائهاواجبةالمراعاةوالحفظ والقياممراعاتها (وأحات
 1لكالانعام)أىكلها

ْ
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سدبينن .
ال م
يدقا
(إياتنين)صفةلكلضا رملانهف معنىامعوقرعبدالنهبانون ص ةفلارجالوالركبان إمنكل فج)طريق(عميق) بعي

قالةالىشيخفىالطواف.نأبنفأقنقتلتمن اسان قال ينكدبايلنببتقلتمسيرةشهر أبونثلانة النام عراوايت ,
فقلتأنت من أ.ين جقئاتلمن مسيرة جس سنوات و :رجت وأناشابذاكتهات قلت واهنههذهالطاعةاجيلةوا حب ةالصادفةفقال
اكر
د ب
لشطت
اان
زرهن هو تو

دالامف .

زنوار
هب ا
واناالح
ه©
تار لابنعنك بعدعنز يامرنه
» وحالمن دوونأهسجب

(لبشهدوا) ليبحضروامتعاقباإذ نأو سأنوك (مناقهعطم)نسكرهالانهرادمنافع مختصةبهذهالعبادةديميةود تيوبةة لانوجدى غيرها 

املنعبادة وهذنااللعاباد ةشسرءلتلا بتلاءبالنف سكالصلاة والصومأوبالمالكالزكاةوقداشتملالحجعليهمامع مافيهمن نحملالاثقال .
 1اتتقل '

وركوبالاهوالوخل اعلاسبابوقنايعةالاب وهجرالبلادوالاوطانوفرقةالاولادواخلان والتنبيها

من د راالفناءالى دا رالبقاءفالحاج اذادخل الباديةلابتكل فهالاعلىعتادهولايااكللامنزادهفكذا المرء اذاخرج منشاطيعالحياة.
ورك بك رالوفاة لاتتفع وحدنه

الاماسى فىمعاشه معادهولاو نسو<شتهالاما كانبيانس من
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 83يي ' بنعباس الاسواق وقيملابرضىبدالئةمأنمرالدنياوالآخرة(ويذ
ا

و

وعن ابنعا ادب فادو اتج راكاشريق وقيالنهابواملنحروثلاثةيامبعد(هعلىمارذقهم
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غير مخيط م أخكرم :
اعلسجيران عم
|
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فا
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 7حتفت

من بهيمةالانعام)ايطعدناىياوالضحايا تكونمنالعومعى شروت ار عا 0

المعاوماتيوم
النتحر وأيااملقشسبرق لا انلتسميةعلى هيم الانعامعندبحهاروخحراهدايا كون ىهذه |
الايام(فكلو|امنها) أمراباحةاللي
هجب
اوا
جسب
ل ويذل
ةككاناأه
نلوالايا كاونمن خومهنا!  .ا(
1

شيأفامىاللبهمخالفتهم و

اتفقالعاماععلى أن
امدىاذاكان تطوعاجوزللهدىأزيا كلمنه وكذ :

أضحية التطوعلماروىعنجابر بنعبدالئةفى قصةحة الوداعقال.وقدمعلىببدناملنهن وساق أ

 4عر  0سا الإمسل لماعي مائ

ةبدنةفنحر.منهارسول اللصهبىالنةعليهوسلم ثلاثاوستين بد بةونح على

لد 0
ل
2

تنس

9
 7ب

الالمذ0 :

وساعلمادفا
حضةالىا
رلمزد
1

ماغبرواً*ركه فى بد نهنمأعسمنكلبدنة ببضعة فعلتف ق
ىد ر وطخت فاكلمنلهاوشرب ون
أخ
رجه مسلمقولهماغيرى مايققولهببضعةأى بقطعةو,اختلف العاماءفى اطدىالواجب السبو ش
رل 5
الغتعوالقران والدمالواجب بافسادالحجوفوبهوجزاء«الصيده ليجوزللمهدى انياكلمنهشياأ :

الشافى لايا كلمن شهي أوكذلكما أوجبهعلى نفسهنال ذروقال!بنعملايجكزلمانء الصيدوالنذر
أ كل

0

لا

او

2

2

ويا كلمما
سوى ذلك و بهقال! جد واس<ق وقالمالك ياكلمنهدىالدع ومنكلهدىوب

ا

الامن فدبةالاذى وجزاءاصيد والمذذوروعن

الى للمذنبين الشفاعة

واجب سوا اوقولهتعالى (واطسموااليائين الفغير)ي:عنىالزمن الذىلاشهئلهو قولهتءالى (ثماية الىشْ

دا صاب الراأنىهيا كلمندم الموتالقرانولايا /كل

ل
20

لاضف وسان ال(أس تفنهم) أىلي برلواآدرا نه ومأوساخهموالمرادمنها لخروج عن الاحرام بالحاق وقص الشاربو:ة 5 .

وق 71

والتنظيفكاخروج منالسيئاتبلجةوالنخفيف والبيت احرامالذىمن

دخله كانآمنامن الابذاءوالفتالأموذج لداراللامالنىهى من نزطابق سالامن الفناءوالزوال غيران الجنةحفت5 0
ذر .حبائئن جار زمهالك البوادىشوةاالىاللقاء بوم التنادى زوهبذكروا اسمالله) عة
ةلف
ي يا
ابةدحفت
بكع
لنال
العاديةاكا
(فا

1

رجهمالله وعد صاحبيههىاً اوانحروه
وق #ررضواتن. .نهنم

8 000
اده

يزيد

والهيمةمسهمة ىكل ذا تأر بع البروالبحرفتببانلانعام وهىالابلوالبقروااضأن والمعز(فكلوامنها) منمومهاوالامرللاي!-ةوء
هلانه
بران
شالق
اتعةو
فالم
إلاكلم عنهادىالنطوع و
اجمل د
اكضحية ولاجوزالا كلمن بقيةاطدايا (وأطعموالبائس) الذ

3
بؤس!أىشدة(الفقبر)الذى أضعفهالاعسار (مليقضواتفتهم )ثمابزيلواعنوم أدرا:نه كمذ اقالهنفطوب,هقبل قضاء|اتفث قص الث 9والاظ
4

ونتفالابط والاستحدادرالتف ثالوسخ والمرادفضاءازالةاتفثوقالابنع رواينعبا سرض ىاهمعنهماتناء ات

١ |

2

ومن برددفيه)ف المسحدا +رام (الحادبظم( حالانمتراد فانومة_عولبردمتروك اد لكلمتناول كانهقال ومن بردفيهصيادا

املاعقاصدلداظعنالمافالالحادالعدولعن القصد (نذقهمنءذاب

(ى»*)#

أليم)ف الآشرةوخبرانحذو فادلالةجواب

ش اجاجاذاقدموامكة كن 1أحدمن أهلمكة باحق ازلامنهموكانعمربن الخطاب ينهىالينا
غسلنقوا

0ه تقديره ان
الششرط علي

| يستوالعا كف فيهاوالبادئ فامااستو بسابئيدتلهناسبيلالمساجدواليه ذهبأبوحنيفة قالواوالمراد

كط اي كيين

| أبوابهمفاللوسم فاعللقىهوذلالايجوز بديوعر وماكجةارتها فالواا أنرض مكةلاخلكلامهالوملكتم عن السسجد الحرام نذتهم
بالمسجد الر
حام جيم الخرم وعلى القولالاولالاةر .ب

الىالصوابآ :هورم

دورمكة واجارتهاوهو

||قولطاوس وعمرو ي,ننادرواليهالذشهب
اففى احج الشافى فىذلك بقوألهتع
خالىرالجذبن
وامن

لتكت

ماله ذنيافهو

كذلك (واذبوثالابر اهيم

||ديارهمبغيرحق أضاف الديارالىمانكيهاوقال النىصل اللعهليهوسلبومفتحمكةمنأغلق بابهفهوآمن

كن اليك ادر

أ بأربع
ة لاف'دره ,فدلته ذهالنصوص علىجوازبغها هُُوقولهتعالى (ومنبردفيه) آىى

ماق البدت” سنا

ْومن دخل داراألىس_فيان فهوآامنفنسب الدياراالعمحسيات اشرو رين اللظاجدار|01

انجدحا ج
نعانالأبراهيم

|| المسجد المراء(بالحادبظ )لأىيميل الاىلظلقهي الل
والم
اادلفيشهرك وجاذةعرافوفيلجو ادق م جعايرجع اليهللعمارة
كانمتهياعنه م ق
ن ولأوفع حتىشتمالخادموقيل هودخول هرم بغ-يراحرام أوارتكاب من

والعبادة وقدرفع الببتالى

اح عبل
اتقزتس
نوهقوماسج
نرو
تالقايتنلفيسممن لايقتلك أوتظلفيتسن السماءايااملطوفانوكانمن
يلابظامك وقالجاهد تضاعف السيا تعكةكاتضاعف الماناتوقيلاحتكارالطعامعكة بدليلماروى باقوتةجرافاعل النهإبراهيم
علىأبمنيةانر .سولالتةصل الثهعليهءوسم قالان١حتكارالطعام فىالحرمالحادفيهخْررجها بوداود  0برع ارشلياف كنيك

اوقالعمد اللهإن مسعودف قولهومن بردفيهب لاد بظلمادوم

ادام )لزان

ند

طم

|تسكتبعليهمالريعملهاولوان رجلاهمبقت ر
ل
لج لمكة وهو بعدنا بين أو باداآخرأذاقهاللهمنع_ذاب

و 7اللكافتاءتة لق
اديع(أن) ه ا
ىللفسسرة

١
ْ|ألمقالالسدى الاانيتوبوروى عنعبدالل .بن حمروااننهه كانكانلهلهففسطاطا طاطانأحد ماف اللواالادحررف

لاكلقول!اقدر أيىدقائلينله

| المرمفاذاأرادا ن يعاتبأهلدعاتبوم فىالخلفسمل عنذلك فقال كنانحدثانءن الالحادفيهانيقول

(الاتشسرك شنا رطهن

الرج لكلاواللةو بلوىالنهوجقولتهعالى(واذبوأأنالابراهيم مكانالببت) قال بنعباس جعلناوقيل وطأنا يدت)ىمن الاصناموالاقذار
اوقل سناواتماذ كرمكان لبد تلانالكعية رفعتالىالسماء زمن الطوفان فاماميالنهتعالىإبراهم
| عليهالسلام بدناءاتا
ست ان هانرعاشجىنتكنست ماعولالببتعن
قدر ف
ىبنىعليه(أنلانشسرك فشي )أىعهدنالىابراهوقلنا لانرشك :يشا ((وطهر
ب) أى

ال
نشمرك والا
يوثا
طنوال
واقذا
فر(لأ
وطائ
نفين)
بأىاالذ
ليبيت

و بفتحالياءمدتى وحفص
(إلاطائفين)لمنيظوفبه
(واركعالسجود)الصلين

(والقائين) أى المقيمينفيه جعارا كعوساجد(وأذن

1وركالسجود)أىالملين فقوعز
اوجل (وأذن)أىأعرونادالاذانف الغا
ةعل(
اىالنسى) قَّالناس بالحج)نادفهم

 3ابنعباس أراد,الناس أهل القبلة(بالحج) فقال|براهيمعايه السلام ومايبلغصوقفقال|للهعليك

والمجهوالةصد البليعالى

راو
ع فتماراشتععلالقل تتئصار كاطولالجبالوأدخلاسقبأعذيتيمواقل
بو ن
ا
و
ا
ل
ا
و
ش
ر
ق
ا
و
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ن
ا
و
آ
ل
ي
اهالناسالاانر بكقدبى يتاوكتب علياكملاىلحاجلبيت

مقصد منيع وروى أنه
ل 10

فاجيبوار فباجكابه كلمنبح ج منأصلابالآناءوأ رح
ه
اا امل
م
لامها
لت
ل
ب
ي
ك
ل
ب
ي
ك
ق
ا
ل
ب
ن
ع
ي
ا
س
ف
ا
و
ل
ا
ل
ن
ا
س
ح
ج
و
ا
منأجابهأهلالينفهمأتلئس خارروى انابراهم صعدأباقيس ونادى وزعمالحسن انالمأمور  7م قندربليهتأنر
بيح
مج
بالتأذن كل

اهاي وسرامرآانفعل ذلكفى خة الوداع(م)عن أنىهربرةقالخطينارسول

أللقصلى اللهعليءوسإ فاقاال,لأينهاس قدفراضلهعل> الج فجوا (نانوكرجلا) أى مشاةعلى

جعل (وعلىكلضامر ) رأكىياناعلى الالبمهزولةمنكثرة ايرلوسيد بذ كرالمشاة
ام ج
أررجله

(غازن) "0ر

كر |اح (

امنا والارحام

يكالمبي

مإيانوكرجالا)
دلىالنهعليهوس أمسأنيفعلذلكفىجه الوداع والاولاأظهروجواب الار(
الله

 9جع راجل كقا وقيام (وعلى كلضامر ) حالمعطوفةءلى رحال"كأنهقال رجالاو ركياناوالضامر البعيرالمهزولقدمالر+العلى

الركيان اظهارالفضياةالمشاة ورد افلىديث

اولاملااروالىلابتداءالغابة والثانية؛عنى منأجليعنى كلاأرادوا الخروجمن الذارمن أجلغميلحقهم لفرجوا (أعيدوافيها) بالمقامع

النارلاأتهمينفصلونعنهاء!لكليةثم

()8.*#8

يعودونالها(وذوقوا)أىوقيلطمذوقوا(عذابالحريق)هوالغليظ من

02

برح (وطممقامع
ين غ
مرقمنقدميهوهوالدهرتبمعادكأكخارنبءالترمذى وقالحديث حس

( 3انابهبدخلالذئ

ىط منحديدوهىا جزمن اد يدوف الخبراووقم مقمعمنحديدف الارضماجقع
منحد يسد)يأا

آمنوا  00ل

ار
احرلوجنمن
عليهالثقلان ماأقلوهمن الارض (كلاأرادوا أن خرجوامنهامنغم) أ ىكطاحاولوا ال

جنات َّ

0

7

ترا

7

امايلجفهم من الغرالكرب الىبالخباهاسيم (الندا

)10

لنجهنم
البهابالقامعقيا

أجيشبهم فتلقيومال أىعلاهافيريدون الخروج منهافتضر بهمالزبانيةبمقامع الحديدفيهوون فبهاسبعين ||

الانهاريحاون  | 2“ 2خر يفا (وذوقواعنابالحريق) أىتقولطهالملانكةذلك وار باقلعحنىرق وهذاوص فالأ حد |

أساور) جع اجنود 0

ًا)
سوواار(ؤمانذوهب
وعاصم

بالنمب 0

يد
الحصمين وهم السكفاروقال»:الى فى ودف الخصم الاخروه.المؤمنون (انالله

:

لالذبن]نواوعملوا

1

الصالحات جنات حرىمن تحتهاالانها حاون فنهامن أساورمن ذهبولؤَاوًاولباسهم باحر بر) وهو ْ

الابر ياسلمذى حرملبسهعلى الرجالفالندياعنمعاوبجةهدوبهز بنحكمعنالنصلى اللهعليهوسل |

وعلى و يؤنون ؤاوٌاء بالجر قاالامننفةىرالماءو رباحعسال وارللبنو بحرا رثمنثقق الانهار نبودجاهالترمذىوقال
6

ا

غبرهمعطفا عل من

حديث يع(ق )عن أبمىوسىأن رسولالتهصبى اللهعليهوس قالجنتانمنفضة آنبتهما ومافيهما

ذهب وبترك الممز|| .وجنتانمن ذهب؟ نيتهماومافيهماومابين القوموبييننأظنروا الىراهلمارداءالتكبر ياععلىوجههفى ||
الاولىفى كل القرآن أبو||جنةعدن عر أبىسعيدقالقالرسوا ل اللهص ب اللعهليهوس|انعليومالتيجان دف لؤْلوةمنهالتضىء |
بكروجاد (ولباسهم فيها| م|ابينالمثسرق والمغر ب نراجلترمذى وقالحد يثغر يب(ق )عنأنسقالقالرسولاالتةصل اشّعليه ||

ررف الدنيالمبلبسهف الآخرة © قولهتعالى (وهدوا) مناهدابةأىأرشدوا (الى
حرير )ابريسم (وهدوا ||وسلمن لبسالحي
الىالطيب من القول ||الطيبمن القول)قال!بن عباسهوشاهالده:اأنللااادنه وقيلهولاالهالاالنهواللا كبرواجدلت وسبصان |

وهدوا الوصراط الجيد) | ا|للهوقيلالالقىرآن وقيلهو قولاهللجادمهننةةالذى صدقناوعده (وهدوا الوصراط الجيد) أى |
رالوذيا)أى بماجاءبه |
فاله وكقولهءزوجلنك(فان
ىأأرشد هؤلاءف الدنيا | ا|لىدينالله وه اولاسلام والجيد الالهحمود أفع
الى

 05ولك

دصل اللهعليهوسلم (ويصدونعن سبيلالله) أىبالنع».ن اطحر:ةوالمهادوالاسلام (والمسجد |

صراط الجيدأى الاسلام

الخرام) أى و رهد وزعن المسجد الحرام(الذى جعلناهلاخاس )أىقبلةاصلاتهم ومنسكاومتعبدا (سواء ١

أرهداهم اد الآسنوة

العاكف)أىالمقم (فيه) قا بلعضهمويدخلفيهالغريباذاجاوروأقام بهولزمالتعيدفيه (والباد) أى |

وألطميأمنيقواوا المد أ الطارئةالمنتاباليهمنغيرهواختافوافىمعنى لابهفقيل سواءالعا فكيهفوالبادى فىتعظم حومته |
_جد ا حلرام ومعنى النسوية|
لهنىفس
امن
نهااذىصدتقنا وعده ]أوقضاءالنسك بهواليهذهب>#اهدوالحسن وجاعةقالواوامرا اد

بعةظموقفضل الصلاةفيه والطوافبهدوعنجبيربإيتطم الال عدال ١ |
كبةمفت
االلتسو
وهداه,المطربق اند  ).ه|و
والجيد الله المحموديكل

لايع سداق لامنت١رأحندامافبهذاالربتوص ابسةاعدشاعمنليلأونهار أخرجه

لسان (انالذبنكفروا

الليندعيوا بركاودوالتاتيد فلالمراحمسنة جيع الحرموا

و 5اوالكم واليادى سواءفى |

دشطو ميري
ا
ا

النزولب لهبسأ حدهماا حقبالةزلمن الاخرغيرا لناهرزعجا حدا حدا اذا كانقدس_بق الىمنزل وقول
|بنعباس وسعيدبن جببروقتادةوابن ز ددقالواهماسواءف البيوت,المنازل ةالعبدالرجن سا بطناكان

ىمنعون عن
ع

١

الدحوا

فالاسلام ويصدون-المن فاعل كفروا أى وهميصدونأى الصدودمتهى مستمرداتم ك باقالوفلان

اانلمناهفس اتلاقلبال
وحس
بالحفسقنراالءىفانهبرادبهاستمراروجودالا

اجاج

(والمسجدالحرام) أىويصدونعن المسجد ارام

والدخولفي>جعل(انلاذىهللناس) مظلقامنغيرفرق بحيانضروباد فناأر ب بداللجد حرام مكةففيهدليلعلىأنهلاتباعدومركةوأن

تأىويا (العا وكافليبهاد) وغير
سلناء
ه جء
اثان
نعول
ا مف
ءحفص
جنصب
أريد بهالييتفالعنى أنهقبلةلميع الناس (سواء) بال

اقيبمإلبامءكىوافقهأب مروفالوصلوغبرهبالرفععلىانخهبروامبتدأمؤ رنأى العواكلفبفايدهسواءوا+لةمفعولثان ولاناس |

مكرم )ب(الاسنعادلةنةيفءلمايشاء)من الكارام والاهانةوغيرذلك وظاهر  (اى*)#

هالذآهبةوالتى قبلهابنقض على

مكرم) أىمن بذله اللففلا كرمها حد (ان الليهفعلمايشاء) أىبكرماللهبالسعادة منيشاءو مهان
ْ بالشقاوةمن يشاءوقيل هوالذىيصحمنهالا كرامواطوانبومالقيامةبالثوابوالعقاب

للعتزلةقوطملانهميقولون

شاءأشياءول يفعلوهو

فصل هذهالسحدةمن عزاتمسجودالقرآن فسن للقارئوالمسم أن يسحدعند تلاوت أوسماع يقول يفعل مايشاء
(هذان خصمان) أى
صنخمصموانافىر بجهادم)لأوىافدينهو هوااخمتلفوافى عذين
تلاوتها و قولهعزوجلاخ(هتذا

ااخنتصموا
اةهن ذ
مآب
خهذصهال
| الخصمين فروى قعدنسبنعبادةقالسمءت أباذريقسمقسماان
ابىلحرث وعتبة وشيبةابنار بيعةوالول_دبن
نةوع
بدرجز
ةوم ب
دزواه
ين بر
بالذي
عت ف
ونزل
| فر بهم

عتبةأنوجاه فىالصحيحين (خ) عنعلى نأب طالبقالأناأولمن ث وللخصومةبين يدىالرجن

بومالقوامةقالقدسنعبادةفيهم نزاتهذان خصماناختصموافر مم-مقالهمالذبنتبارزوا بومبدر

]| علىوجزةوعبيدةبن الحرث وشيبةنر بئعةوعتبةبن ر بيعةوابن أخيهالوليدبنعتبةقال د بناسحق
ةلووايدعوا الى المبارزة :فرج اليهمفئة
عبنتأخبيها
نةوا
 1خر بجبدورمعتبة نر بيعةوشببة/نرببع
من الانصار ثلائةعوف ومعوذابنا الحرث وأمهماعفرااعوع يداللة ن رواحةفقالوامن؟ نثمقالوارهط من
الانصارفةالواحين! نتسمواا كفاءكرامنادىمنادوميا-داخر ج الا كفاءنامن قومنافةال

 ١ا

الت علتهستلقمباعبيدةبنالحرث و باحجزةبن عبد المطلب وياعلى بنلىطالب فامادثوا

| منهمقالوامن أتمفذ كرواأنفسهم م

كفاءكرام فبارزعبيدةوكا نأ سن القومعتبةو بارزجزة

ْ شييةو بارزعلى الولدن عتية فاماجزةفل؟هلأن قتل شيرة وعلىالوليدواخةلف عبيدةوعتمة ينما

صتاحءه ذلك رجزةبوإعلسىرافهما علىعدمة فد ففاعليه واحملاعبيدة الىأصخابه
[ا ضر بتانكلذهما ل

اخه
|وقدقطعت رجتاهوون
باهسايلفىامراأ
سولاللةصل اللهعليهوسلقشاهلملدساتبارسولاللهقال

ونامهحتى نصرع حوله * ونذهلعن بنائناوالحلائل
ْ
االسآبةفى المسامين وأهل الكتاب قالأهل لكاب كنبأواللىلهو أقدممنسكم0
لنتعب
| ونقازلاء
مدافهذهخدومتهم
ْ وأثمنعرفةونر نبيناوكتابناوكفرةحس

أملةكانوافالؤمنون عم والكفار خصم وقيلالخصمانالذةوالنار (ق)عن؟أبىهر برةقالقالالنى
والمبجبربن وقااتالجنة الىلايدخلنى

| الاضعفاءالناس وسقطهم زراودفايىة وغزاتهمال فلقهاعلزوجلانجنة نت رجتى

وهذان للفظ والمراد
الفخون" والتائرون
وقالابن عباس رضىالله

عنهمارجم الى هل الاديان
الذكورةفالمؤمنون خدم

وسائرالاسة خصم (ف
و  60فىدينهو 0

ثجبمزيانءكل خم بقوله
(فالذينكفروا)

وهو

فصل اخاصومةالمعنى بقوله

القيامة (قطعتطمثياب

أ نزلاللهمنكتاب

قر مهموقيلهمالمؤ .منونوالكافرون منأى

ْ صلىاللهعليهوس!تحاجت الجنةوالانارفقالتالنا رواثرتبالمتكيرن

صفقة وصف مهاالفريق

النلةيفصل ينهم بوم

 0بلىفقالعبيدةلوكان أوطالبحيالعلانلأأحقعاقالمنهحيث يقول

ْ ونيدناقبلتبيكموقالال امنوكن أحىبانهامنابنيية تخصدل اللهعايهوسر ونٍبيك

فريقان مختصمان فالخصم

أرحم بك منأشاءمن

نتم لعايبه”ا تقطع

الثياب| البوسة واختير
لفظ الماضى لانه كان

لاحالةفبوكالها بتالمحقق

|| عبادىوقاللانارااأنت عذابى أعذب بكمنأشاءمن عرادى ولكل واحدةمنكها ملوهافاماالنارفلا

(إإصبمن فروؤقسهم)

|| ل حتىيضعالله باركوتءالىرجلهفتقول قطقطفناهلك مائو بزوى بعضهاالىبعضولايظلرر بكمن
اماالجنةفان اللةتيارك وتعالى ينشوعطاخلةاولل.خارىاختصمتاطنةوالنار وهذا القول
|| حخلدقاهوأ
للكلامعلظىاهرهأولى وقولهاهذانكالاشارة ال سىبب تقدم
|ضيف والاقوالالاوىوى باصحةلان ج ا

وبضمهماجزة وعلى واف
وكسراطاء

وكم اليم

ذرهوهوا أهل الاديانااستةو أيضافانهذ كرصنفين أهلطاءته وهل معصيتهوذ كرما لالخصمين فقال
ك

تعالى ١واناكقرواقطعت م نيابمننار) قالسعيد بن جبير” ابمننحاسمذ اب وليسمن الآنية

انس
ب أب
عارعن
الم

اءلمثياب لامهاتحيطبهمكاحاطة الثيابوقيل بس أهل النارمقطعات
شاعذاجى اأشدحرامنه وسمى با
مننار (إصبمن فوقر زسمهالي)أىالماءاخارالذى تهتحررناه (يصهربه)أى بذاب,الجم الذى
)من التو 0«+الاود)ءن اهس : 7انر 7اسل
لبيمن و
00

اللهءنهمالوسقطت م:ه

والحاود ) ته

ركى

لاذاننها (يسهر) إذات

جاو|دهمفي(وهر)ف الاظاحه(رموماالببفااطنرم

ذاءءصدر بغةيأظىهوالمءنى فليصورف نفسهانهان فعلذلك هليذهب نصرانته| :
[فلينظرونين دابيا ى الى بها م
امالاس عذهب لايغيظ (وكذ
هاداسلف
يلمدراد
ولزاتهزاءلانه ل,كدبه#سودها .ا كاديهنفسهوا
تدي
سىس
|ل
الكليداع
يغيظه وسمىفع
أنزلناه)ومثل ذلكالنازالانل و0 5

يغانهم ٠2مئو نأو ثبت
الذبنآمنواو بزبدهم
هدى أنزلهكذلك مبينا
(انالذبنام:واوالذبن
هادواوالصائين والتنصارى

موجاوس والذبنأشسركوا)
قبل الاديان نجسةآر بعة
للشيطان وواحد لارجن
والصارئون نوع مى

النصارى فلاتكونستة(ان
الله يفصلنشومبومالقيامة)

افلاحوال والاما كن فلا
بحازمهمجزاء واحداولا
جمعهم  6موطن واحد

وخببرا انالذينآمنوا ان

صل بنهمكاتقولان
فله
ال

زيداانأباه قاتم(انالله

علىكل ششيهعيد) عالمبه
حافظ لهفلينظركل امرى”
معتقده وفوله وفعله وهو

اوعد ن(ام

باتجدعاميقوم ماقلاعميان
(أناللهيسحدلهمن فى

السمواتومنف الارض

والشمس والقمروالجوم
والجبالوالشجروالدواب)

قيلان الكل يسحدله

ولكنالانقفعليه كلا
نقفعلى تسدصها قآلالله

تىعواان مثئنالاسج

بحمده ولكن لاتفقهون
تسبيحهم وقيل سحى

الهرانكلهز آياتيسات )واضحات لإواناللةهدى منيربد)أىولانالتمبهدى بهالذ

)بابب

2

ب

الحبلبعدالاختناق وقيللهدالبل حتىينقطع فيموتحختنقا (فلينظرهل ذهين كيده) ىأصنيعه

وحيلته (مايغيظ )أىفليختنق غيظاويس هذاعلىسبيلالتملاندلا ككنهالقطعوالنظر بعدالاختناق.
المرادبالسماءالسماء المعزوفة والعنىهن كانيظن أن ايننصرهلته
ولكنمكا قالللحاسد متغيظاول
ندبهو,كيدفى أميهليقطعهعنه فليقطعه م :ن أصلهفان صلهفى السماءفليطاب سببايصل بهال اىلسماءثمليقطع
عن النىصلى التهعليهوسل الوحىالذىيانيهفرلينظرهليتهبأله الوصول الى السماء حياةوهو يقدرءعلى

تذنلكعا كانغيظهعديم الفائدةوف الآبة زجوللتكفارعن الغي
مان
اذهاب غيظهمهذ! الفعل فاذا ك
فمالافادةفيهروى أن الآبةنزت فيقوم من أسدوغطفان دعاهالنى ملاسعليمرب الا |

وكان ينهمد بايلنيهودحالفة فقالوالا سان

ا

ا

 0ولايظهراًميىهة

الحالفةينناوباليينهودفلاعير وناولايؤوناوفيل النصرمعنا«الرزقالومآعبنىةمنكانيظن أنلنيرٍزف
اللةق الدنياوالآخرةفل.بلغغايةالجرع وهوالاختناق ذفانذلكلاجءله زموىقانقولالعرب من ,نصرا
نره ١
نصرهاللأى منيعطنىأعطاهالله (وكذلكأنزلناه) بعناىلقرآن(آياتيناتواناللبههدىم ب

انالذينآمنواوالذين هادواوالصابئين والنصارى والمجوسوالذين أشسركوا) يعنىعيدة الاوثان

الاديان سنةواحدللهوهولاسلاموجسةللشياطين
(بومالقياءة) وقبل

ا

وهوماعدا الاملام(اناللييهفيصنلهم)أى >5بدن
كن ججيعافلاجازهم بزامواسدابغيرهاوة”

يجمعهم ىموطنو(احندالنةعلى كلثئ شهيد)أى انهعالمكياسيتستححققههكل واحدمنهم
00

فلايجرى ف

ولاحيف وقد تقدم بسطالكلامعلىمعنىهذهالآبةفى نفسيرسورةالبقرة فقولهءزر.

(ألئر)أىأل تعورقي لمر بقلبك (أناللهويسجدلهمن ف السموات ومنف الارض والشمس والق
والنجوم والجبالوالشجروالدواب) فيلسسجودهذهالاشياء نحولظلاطه اوفيلما الماءجم

١

شمسولا رقالابقعساجداحي ينغيب ث لمإينصرف حتىبوذن فياذ ذات اليمينحتيرجع

وقدل معنى سحودهاالطاعة فالساين جنادالاوعود للهتعالى خاشعومسبحلهموصفهم بالحشية

والتسبيح وهذامذ هبأهلالسنةوه أنهذهالاجسامل كانتقابللةجيعالاعراض التىخلقهاالنهة 8
فيهامن غيرامتناع البتةأشبهت عطاو.عتهاافعال!لكلف وهوالسجودالذىكل خضوع دو نهفان قلت هذ

التأو ريليسطله قوله (وكثيرمن الناس) فاالسنسجود بالمعنىالذىذ كرعامف اىلناسكلهم فاسنادهالىكثير
من الناسيكونتخصيصا غمينرفايدة قلتالمعنى الذىذ كرنهوا نكانعاما فىحق الكل لاأن بعضهه
فاهرفهذ وا نكان ساجدابذانه لكنهمقردمبظااهارهلومأؤمن فانه ساج
كورتدكبروترك السحودالظ

وءأيضا فلأأجل هذا االفلرقتحخصصليصبلذ كارلوقآيبنمةعونلتةيسجدمنق
ببذاظناههر

فايلسارجضدلهكثيرمن الناس فيكون السجودالاولبعنى الاتقيادوالثانىبمى
السموات ومن و
الطاعة والعبادة فانقلت قولهمنفالىسموات دمن فالىارض لفظعمومففييهدخاللناس فقالوك؛
أث رامن الناسيسجدو
نينك
من الناس قلتلواقتصرعلى ماتقدم لاوهماانلكنلاسيسجدون فب

طوعادون

بعض وه املذينقا فلبهم(وكشيرحق عليهالعذاب)وهم السكفارأى حقعليهم

وتركهم السجوهدومعاكفرهةمنواامعهم من
ومجل
نجود
نالس
هتس
زلاط
عجد ظ

العذاببكفره

(نويمهناللهفا .

ذكلخضوعدونه مكرم
!فعالوهتسخيرهلمسجود الهنشبيهالمطاوعته بسجودالمكاف ل ى
مطاوعةغيرا  كلف لفيا حدث فيهمنأ

.

(وكثيرمن الناس)أى و يسجدلهكثيرمنالناسسجودطاعةوعبادةأوهومى فوععلى الابتداعصومفناةلنلاسهوا لخربيحذوفوهو
مثابو بعدليه قوله(و .كثيرحقعليهالعذاب)أى وكثيرمنهم حقعليهالعذاب بكفرهوابإنهالسجودالونمهن)بهانلشتاوة(فاله

( ٠فانأصابمخير)ةف جسمهوسعة فى معيشته(اطمأن) سكن واستفر(ه باخراألذصىابهو بالدب فنعٍد اللةإوانأصابتتاهقنة)
شرو بلاءى جسد هدوضيق فىمعدشته (انقا ب على وجهه) جهتهأى ارندورجع الىاللكفركالذى كون على طرف من العسكرفان

أحس بظفزوغنيمة قرواطمأن والافروطارءلى وجههقالوائزات فى أعاريبقدموا المدينةمهاجر بن وكان حدهماذا

بدنهوتتحت

لنام خلافه
اكا
 ٠فرسهمهراسو ياووادتامى أنهغلاماسو ياوكثرمالهوماشيتهقالما أصبتمنذدخلت فددبنىهذا الاخيراواطمأن وان
(خابرلالآدنخيارة) <الوقدمقدرةدليلهقراءة ( )987رو حوزندخاسرالدنياوالآخرة
قالماأصبتالاشسراوانقاب عن دينه و
ا
بحس
ل سس
سس
سس سس
ل ل
لس لس
اا
لدقتل
نلخيسراابنفاال
وا

من الاعراب كانوا يقدموانلمدينةمهاجر بنمن بإديتهم فدكهامناحذاقدم المدينة فصمحههاجسمه
وتت,هافرس4-مهراوولدت

اميأنهغلاما وكثرمالهقالهذادين <-سن وقدأصبت فيهخيراواطمأنله

ْ وانأصايه م ض وولدت اما تجار بةولتاد فرسهوقلمالهقالماً صل منذدخلت فىهذا اين الاشيرا

|| فينقل #عن دينه وذلاكالفهتونة فاززتلاعلالهلىومرالناسمرءو امل ر

10

وف الخبل والائط الذىغيرمس_تقر#قيل لاشاك فاىلدين انهيعيداللةعلى
حفه
ووطر
حارلفشيع وه

ق وواضرابو لاعلىسكينة
نيعل فيسالنباتتك دوهاشن رمعل
وبعنةبذ والائةبالشك علىالسسراءوالصبرءلى الضمراءم يكؤنواءلى حروفةيلهوالمنافق يعبدالله
ووطملأ ن
نخير ص)أمىةفى جسمهوسعة معفيىشته (اطمأننه)أىربضهىوسكن اليه
افباه
بلسانهد وأنقلصبه

|| ص(ادباتنهأفتنة) أىبلاءىجسمعوضيق فىمعيشته(اتقلبعلىوجهه) أعاىرقندبورهجعالىلى

الوجهالذىكانعليهمن السكفر (خسسرالدنياوالآخرة) أى خسر افلدنياالعزوالكرامة ولايبق دمه

ومالهمصوناوقيل خسرفالدنياما كان يؤملوالآخرة,بذهاب اولدابلنخاود فىانار(ذلكهوالحسران
]|البين) أىالظاهر (يدعومن دون اللمهالايضره)انعصاءول يعبده(ومالاينفعه)أى انأطاعهوعيده
)نفلت قدقالانةتهالىى
نفعهق
(بدعولنضره أقربم ن
(ذلكهوالضلالالبعيد)أىعن الحوقالرشد

ْ الآبةالاو يد عومن دون اللهمالايضمرهومالانفعه وقالفىهذه الآبةيدعو منضره أقربمن نفعهوهذا

فيها اولآفخرةبالحلودنى

اانار إذلك)أى خسران

الدارين (هوالخحسران
 95الظاهرالذى لا
دو زالله) ,بنالسنمفانه
بعد الردة بفعلكذلك

( .مالايضره)ان /يعبده

 2مالاينفعه) انعبده
(ذلك هوالضلال البعيد)

عن الصوات (بدعومن

ضره أقرب من نفعه)

والاشكال انهتعالى نى
الضروالنفع عنالاصنام

 ١تناقضفكيف المعينهماقات اذاح_لالمعنى بذههذا لو
اوذهملك اناللتهعالىقالفالآباةلاواى قبل هذه الآبةوأنبتهاطها
ْ مالايضرهأى لايضرهترك عبادنه وقوله.إن ذمره أىضرعبادته وقيل انهالاتضرولاتتفع بأنفسهاولكن
عمادتها سببالضرروذ يكن فى اضافاةلضرراليهاولان ال ال سىفهالكاف رح عبد جادالايضر

ولاننفع وهويعتقديجهله وضلالهانهينتفع بهحينيستشفع وقيلالآبةفىالرؤساءوهم

الذبنكانوايفزعون

هنا والجواب ان المعبى

اذافهم ذهب هذا الوهم
وذلكاناللهةتغالىسقه

نه تعالىبينف الآبةالوالىان الاوثلااننضر
||| ايلهصملحامهنهم أنيضرواوينفعواوعتةهذا القولاالل
التكافر بانهيعد جادا
ولاتنفع وهفهالآبةتقتضىكون اذ كورفيهاضارانافعافلو كانالمذ كور فىهذهالاوثان لزمالتناقض
لاعلك ضراولانفعا وهو
فنبتنمم الرؤساءبدليل قولهس(لابلشمولى ولبئسالعشير)األىناصروالصاحب المعاشسر و قولهعز
و
يعتقدفيهان يةنقعةثمقالب م
وجل (اناللهيدخل الذنآيمنواوعباوا الصالحات جناتتحرىمنتحنهالامهراان الليهفعلمابربد)أى
ليتهمن الطوان مهقولهتع الى (م «نكان يظن أن ل بنصره
عشكرامةو بماعهص
||اوليانةواهلطاعته مان
ااس يعنىزبيهجد|د_لى اللعليهوسلم (فالدنيا) أىباعلاءكلمته واظهاردينه (دالآخرة)أوف
|||الآخرةباعلاءدرجته والاتتقام م نمكذبه (فليمدد.سبب) أى حبل (الىالسماء) أىسقف

القيامةيقولهذا الكافر
بدعاء ؤصراخ حينيرى
استضراره بالاصنامولا

ا|ل|ييتعلىةولالا كثرينوالنىلإشددحبلا فسلقيفخيتتنقى بهحتوكوت (مليقطع) أى
ضيره أقرب من نفعسه

ا(لبسالموك)أى الناصصرلاضن ولع
'

 1اممود فم

سات الا

اله

نه

نقصمه ةا

نن أمةناصر
,يفعلمابر يد)هذاوعدان عبداللةبكل-اللإلمنعبداشعلى رردف منكانيظن أنلن بتشصرهد النفهىألنديااولآخرة)لع ا
وسولهف الدنياوالآخرةفن ظطنءن؟ عاديهغيرذلاك (فليمددسبب) نحيل (الىالسماع( الىسماء بده (ثمليقطع)ثم ليختنق بهوسمي
ختناق قطعالان الختنة  ,شَظم نفييه كس حار نهوبكسز اللام بصرى وشاىي

ولماءوة

لىبخاشقر من ترابثاأونليائامنوطلفاةمناسبة ي انلتراب
(النبينلشم)بهذاالندر ريتكناالقوحدكمتناوان م قندارعل
سأجملى)
ملى
(ف الارحاممانشاء)ثبوته (ا

اهرحام
تمال
طدةو
لبون
قولا
اشأث
أ
أىوسقتال
هم ن

نلرح(مطفلا)ح
(تثخمرجكم) م ا

عوار يدبهئمنخرجكلواحدم >_:طفلا(ماتبلغوا) ثمثرببكالتبلغوا (أشدم) كالعقا؟وقوتم
وأر يدبه الجنسفلذالجم أ

ومن>م منيتوى)عند بلوغالاشدأوفبلوأو لعلدهة (وم:ك منيرداىأ رذلالعس) 
وهومن ألفاظ الجوعالنى لابتعملطاواحد (

أخسهيعنى اطرمواخرف (لكيلايعل منبعدعلشيأ) أى لكيلايعلشيأمنبعدما يكعاانمهأولكيلا ياسذتعافلأينيدهزعاااملاومايءناسهىتمزاتك)ا ن

و فتقارلى الارضهامدة) ميتةيابسة (لفنا
(بعث
ال
.م
عالدابه ثمذكردليلا اخرعلى
1111لا شافاس ض ارلله و لط مار لشد 000 11 5
ااه ااال
تحركتبالنبات(ور بت)
| ببنهاالاذراع فيسبقعليه|الكتابفيعملبعملهل الجذةفيدخلهاف وقولهتعالى(انبين لم)أىكال ٠

وحاتاتنفختربزورد بأارتتحفيعثت رقتنداوكمتنافى :تصريف خلقك ولنستدلوباقدرتهقابتداءالخلقعلقىدرنهعلىالاعادةوفيللنبيت

(وأنبتت من كلزوج)

الكمان نونومانذرون وماتحتاجون االليعهبادةوقيل لنبينل> تغأيرانلمضغةالهلاقلةىهواختبار]

اهلفذاعهلالاختلارافاشنايلفاادءرعكلىيفيكونعاجزاعن الاعادة (ونقرالفارحاممانشاء) أى|

رجهمن الرحمتام اخلق(ن نمخرجك)أى وقت الولادةمن
صنف (بهيج) حسن سار لاتسقطه ولاتمجه(الىأجلمسمى )أى وقتن و

للناظر بن اليه (ذلك)

بطورنأمهات؟ (طفلا)أى صغاراوااوحد الطفللان الغرضالدلالةعلى الجنس (ثململغوا شدم)أى

مبدأخبره (بأناللههو

كوالاعلققولةوالمييِز (و:.كمنبتوف) أى قبلبلوغالعكبر(ومنكممنبردالىأرذ ل العمر)أى |

المق) أذىلك الذى

ح(رلمتوكاخيرلفايعل منبعدعلشياً)أىبلغمنالسنمايتغبربدشعيةإأهففليايعقصليركا كانفى

ا اللبتعثعالى (وترى
فخرقعلى
ذ كرنامن خلقبنىآدم أولطفوليتهضعيفالبنيةسخيف العقلقليلالفهمَهمذ كردليلاآل
لا(يفاهذالساء) يعنالمطر (اهتزت) أىنحركتإلنبات
لنبناتا فعبه
واحيا ءالارضمعماق الارضهامدة) أىأيائبسزةلا
انف
نكم
ص ذل
أعيف
تضا
(دد بت) أىارتفعت وذلك ان الارضتبرنافلعنبات (وأنبتت)هوجازلان اللتهعالىهوالنبتواأً شيف
الك حاصل مهذاوهو االلىارض نوسعا (منكل زوجبهيج)أى منكلصنفحسننضيروالبهيجهوالمبيج وهوالشئ المشرق
اناللههوالحق أىالثات

ألىىذ
)التعا
كب فق
للمطاو
ذاهوا
(يهمام
الجيل اثلمانهنتعالىلماذ كرهدذبن الدليلين رتبعا

الوجود(إوانه يح الموق)

لتعاموا (بأناللههوامق )وانهذهالاشياءدالةعلى وجودااصاذ (وأنهحى المقوى))أىانهاذالم؛ بع
منمارجادع الاشياءسكيفببست الراك ) 110100أىمنكانكذلك كاا

كرناذ|

وأن الله سبعث منقف

همن ابليلاهنولار .شاد(دلا |
عبس
فنحادلفاللهبغيرعم( يعنىالنضر بنالحرث (ولاهدى) أمىل

الفبور) أى أنةحكيم

كتابمنير )أىولا كّابمن النهلهنور (ثانىعطفه) أى لاوىجنبهو.عنقهمتبخترالتكبرهمغر .نا
ىأىعذابوهوان
مايدعىاليهمن اتلحكقيرا (ليضلءن سبيلالله)أىعن دينالله(لهفالثدياخز):

احليارض (وانهعلى
اأ
ك
من فالقبور ) أىماذ كرمن |
ثله
عن ال
باوأ
قادراعلى جيعالممكنات (وانالساعة نيةلار ييبفيه
كل قدير)قادر(وان
ااأعنة كائنةلاشكفيهاوامهاحق وانلبعث بعدالموت.حق قولدتعالى(ومنالناس
سامو
للتع
الائل
الساعة آنية لار بسبفبها الد

لاخلفالمعادوقدوعد

الساغةوالبعث فلايدأن وهوأنهقتلبومب ردصبراهووعقبةب نأبىمعيدالإونذيقهبو املقيامةعذاب الحريقذلك)أى يقال هذل

بنى»اوعد (فقن الناس
من ادل فىالله) فى

دماتك وأن النهليسبظلامللعبيد)أى فيعذبهمبغيرذن وبالنةتءالىعلىأى وجهأرا يتصرف |
ياقد
(م

عبدهفسكمهع دل وهوغيرظال فقولهءزوجل (ومنالناسمنيعبداللةعلى حرف) الآبةنزت فقوم

صفائه فيصفهبغيرماهوله نزلتف أبىجهل(بغبرعل) ضرورى(ولاهدى)أىاستدلاللانههدى الى

مخ(

المعرفة (دلاكتاتمنير ( أىوى والعلل ناسانمن أحدهذهالوجوهالثلاثة (ثافعطفه) حالأىلاوياعنقهعن طاعة الله م

وخيلاءوعن الحسنثانىعطفه يفتالعينأنمانعتعطفهالىغيره(إليضل)تءليلللمجادلةليضل مي وأبومرو (عن سبيلالله) ديه
(لهفالدنياخزى)أى القت
لبومبدر(ونذيقهيومالقيامةعذا باحر يق)أى جعلهعذابالدار بن(ذلك؟اقدمت يداك )أىا 700

فىعذات الدار بنهوماقدمت نفسهمن الكفروالتكذ يب روكنىعنهاباليد لاناليدآلةاللكسب (وأنالللهيسبظلامللعبيد)فلياخا 5

١

ر
غبولاب
يذ ب
أابحغديرذ ن

«وهوعطم على بماأىو باالنلهوذ كرالظلام بلفظ المبالغةلاقترانه بلفظالج وعهوالعبيد ونلقاليل!

علىقلقواضطراب فدينهملاعلىسكونوطمانبنوةهوحالأى مضطربا

(دمنالناسمنعالفالة) فىدينالله (غعل) حالتلك فىالنضر نالحرث وكان جدلايقول الملا
5

بناتاللهوالقران

أساطيرالاولين واللهغيرقادرعلىاحياءمن بلىأوهىعامةفى كلمن خاصمف الدينباطوى (دشبع) فىذلك ( كلشيطانمريد)
(3 4,6

عاتمسهرف الشمرولاوةف على مصبدلان مابعده صفته( كتبعليه)

قدىعلى الشيطان 00نه ان

و كن عذابالنهشديد فش ذلك علىالذاسحنىتغيتورجوههمزادق روابةقالوايارسولالنْهاًن ذلك

الرجل قالرسولالنةصبى النةءليهوسلم«نأجو ج ومأجوج تسعمائة وتسعةوتسعون ومن> واحد
أمأتمفى الناسكالشعرة السوداالءفثوجرنابلابي ض'أوكالث_عرةالبيضاء جفنىبالثورالاسودوق

رواية كالرقةفذراع الجاروانى لارجوأن تكونوار بعأهل الجنةفكيرنا نمقالثك أهل الونةفكيرا:

الامى والشأن وهوفاعل

كنت ن(وملناة) تبعه

أىتب اعلشيطان (فانه)

فانالشيطان (يذله)عن

طا ارهل نه فكاننا التخارى وحىديثع .ران ؛نحسين وغيردآن هاتينالآرتين نزلتاى سواء السبيل (وبهديه
غزوة ب المصطاق ليلافنادى رسولاللةصل اللفعليهوس-ذثوا المطى حتىكانواحولرسولاللةصلى الله اليعذابالسعير) النار
عليهوسل فقرأأعليومف »بلرأكثر باكيامنتبلاحاكلوايالةفلامما>صطواالكمروجعن الدواب وليض ربوا قال الزجاج الغاء فى فانه
هس|أىبوم
ليو
الام ولنطبحدواوالناس من بين باكوجالس حزينممتفكرفقالرسولاللةصلى اللةع

ذقلاكلوا اللهورسولهأعل قالذلك بوميةول اللهلآدمقمفابعثمن ذر بتعكثالناروذ كرنحوحديث
ألىسعيد وزادفيه “مقاكيد خل من أمنىسبعون ألفاالجنةبغيرساب فقالم رسبعونألفاقالنمومعكل

وا<دسيعو نألفا  0قولهءزوجل (ومن الناسمنحادل اله يفرعل) نزلتفىالنضر ؛نالحخرث
كان كثيرا اولان كول لاست بنات اللهوالقرآن أساطيرالاوّلينوكان شك رالبععث واحياء

عهل
رلل
صمانرترا! (ويتبع) أى فبىجغداليهفا

(كلشيطانمريد) األىمقرد المسمرفالشر

وفيهوجهان أحدصماانهم شسياطين الانسوه رمؤساء الكفرالذينيد عونمندونهمالاىلكفر
والثاتىأنه|بلس وجنوده )كتبعليه) أى وقذى على الشيطان )أاندمننولاه) أىاتبعه (فاله)
يعنىالشيطان (يضله) أى يضل منثولاهعنطر بالقمنة (ومهديهالىعذابالسعير) وفالابة
زجرعن اتباعهوالمعنى كتبعليه أنهمن بقبلم:هفهو فى ضلال ألزمالج#نكرى النعثفقال

للعطف وان مكررة

لتأكيد وردعليهابو

ع-لى وقالانمن انكان
لاشرط فالفاء دخل لخحزاء

الشرط وان كان عمنى

الذىفالفاء دخ على خبر

المبتدا والتقدير فالامى
أنه يضإه قال والعطف

والتأ كيسد يكونبعد
يسام الاولوالمعنى كتب
على الشيطان اضلالمن

(يأمهاالناسان >نتمفاريب)أى شك (من البعث)أى بعدالوت (فاناخلقناكمنترتاراب)يعنى اب 1نولاه وهدابته الىالثار

للنس(لنن نطفة) بطرتهمن المنىوأصلهاالماءالقليل (نممنعلقة) أىمندم
كم جهوص ا
حامد غليظ وذلك ان النطفةتصيردماغليظا(م من مضغة)وهى لجقلي|ةقدرماعضغ (خلقةوغيرخلقة)

| قالابنعباس أاىتلامخةلق وغيرتامةالحلق وقل مصورةوغيرمصورة وهوالسقط وقيل املق الولدالذى
ةراالسقط فكان سهبمحانهوتعاى قسمالمضغةالىقسمين أحدهماتام الصورٍ
قغي
بهتالمأرأةلوقتهنحل و

| والحواس والتخطيط وااللقثسمانىهوالناقصعن هذهالاحوال كلهاوروىعن علقمةعن ابنمسعود

أمألزمالجة عملسىكرى
ا(لبيعاثفأقياهلاالناس

ان كنم ريب مسن
البعث) يعنى ان ارتدم

رسم
قبة يأروخلقة ذناقال فى البعث فزيلي
لر
خلأى
أاملكبكفه وقا
فة اذا استقر تف الرخحذمه
ناطلان
موقوفاءاليق

غبرخلقة قذفهافى الدرحمماولم نكن س_مةوان قالخلقة قالالملكأى رأبذ كرام نثىأشقسأعميدما

تاننظروا افىيدءخلقمم
وقدك::ع فمى الابتداءترابا

يلذكهب
فلذ
ذهب الى أمالسكتاب فانك د فيهاك
الاجلما العمل م الرزق بأى أرض عوتلفهيةااك
ل
ا
ق
ه
ن
ع
ن
ي
ك
ح
ص
ل
ا
ى
ف
ه
ا
ج
.
ر
خ
أ
ى
ذ
ل
ا
و
ه
ت
ف
ص
ر
خ
ا
ى
ل
ع
ى
ن
أ
ي
فيحد هافىأم الكتاب فينسخهافلا بزالمعهحتى
|ل|بعثالاهذاوهوصيرورة
ا
#ما

0

رنا طليموست)رعوالاالقتارقانخلق أحد ع جمعفىبطن أمهأر بعين بوما
حداتنارسوا ١لاس ا

نطفةميكنوعاقةمثل ذلك ثميكونمض ةغمل ذلك'ميبع اللهءلكباكتب رزقهواًجاهوعملهوشقأوسعيد املق تراب وماء (فانا
ثمينف في اهلروحفوالذىلاالهغ_برها نأ حدملياعمللبجعمنلأةهلحتى م ياكونيبنهو بينهاالاذراع خلقنا م)أىأ!ك(من
ؤيسبقعليهالكاب فيعملبعملأهل النارفيدخلهاوان! ك 5ليعملبعملأهلالنارحتىما يكوبنينه اكا
جامد
ة(ثممنمضغة)أى لي ص
ةغيرةق ر
دما:

مفاونة منهاماهوكامل الخلقةاًا

سر

(إخلق
وة
ي رقة) انق

سوا

ملساءما
نلنقصان
ولعي
كان
اعز
ول

لقال

ضرمل للفينعذلكالتفاوتنفاوت الناسفىخلقهم وصورهم وطو

لاقلىة
خلقة
مىرء خ
انلحاولال
وقصرهم و امهمونقصائهم وانما نقلناح,م

اللحق )افض يبنناوبأهيلنمكةبالعدل أوبمايحقعليهسم
لي>كمب(ق١خةع
بكي
(ومتاعالىحين)ر تيعلكالىامتوليكونرذل

من العذابولانحابهموشددعلبو

مكافالواشددوطأنكعل مىضرةالرب جحكفصاعلبىة قولرسولالنهسلى اللهعليهوسل رباحكم

رز يبدىراحكز بدعنيعقوب (و برناالرحمن)العاطفعلىخلقه(المستعان) المطنوبمنهالمعونة(علىمالصفون) وعنبن ذ كو نابالياء

النهظنونهموخيبآماطم ونصررسول
كانوايصفون الال علىخلاف ماجرتعليهوكانوايطمعو نن:أسكون الشوكةطم والغلبةفكذب
الللصنلهىعليه وسلموالمؤمنين وخذطمأى الكفاروهوالتعانعلىماتصفون < (#سورةالحجمكيةوهى ناوسبعو نابة)ه

اسلنمهالرحجن الرحيم)( 6بإأهاالناساتقوار بكم)أمىبنىآدمبالتقوىثمعالوجوبهاعايهمبذكرالساعة ووصفهاب!هول صفةبقوله
(ان'زلزلةالساعةمئعظم) لينظروا ( )8971/الىتلكالصفةببصائرهمو يتصوروهابعقوهم حتىيبقواعى أنفسهمويرجوها .
يوم (ومتاعالىحين) أىنتمتعون الى نقضاءآجالكم(قلرباح-سم) أىافصل يسنو بينمن كدبى
ا
م
ه
ب
ر
ه
ب
م
ه
س
ع
أ
ا
م
ل
ا
ث
ت
م
با
(بإلحق) أىبالعذاب كأنهاستجل العذابلقومهفعذ بوابومبدروقيل معناهافطليينىو بدنهمعا يظهر
 8شدايد

ذلك

0

الر

0

0-5

و

الىللجميعوه وأن تنصرفعليهموالئهب بكالمتىطلبأوليطاب ومعنىالطلبظه روالرغبةمنالطالب

«الازعاج

عالىتالخداى ارين عاق وقلمتوعداللكفارور بناالرجن المسستعانعلىمانصفون والله
وت

لصي
بيلحكاانهنه
سابإط
الافزااعوا١. 7||(وربناالرجنالمستعانعلىماتصفون) أىمنالشمركوالكفروالكذب وال
التحريك

واضافةاارة إى انع أ أعلعرادموأسرار كتابه

#نفسيرسورةالحج»*

7

اضافةالمصدرالى فاعلهكأنها

|

اللىامزرزوضلى حا.أوهىمكيةغيرستاقنوتلمدعزوجلهذان خصانالىةولدوهدوا ارصراط الجيدوهىثمان
كولخةوججسة1ةلاوفسبعون حرفا
ىوال
ظأ
رىف
ازاللهكم
اجا
:

0

7-0

07

0 :3
1 0
ا

عحدى
س وا
ون
تئتان
ولفوما
وسبعونآبْةوأ

سم

:

الهالرسجرءالرحء

قوع زوجل(يأ>.االناس اتقوارسو

سه حك (زازنلة الساعةئئ عظم) |

رناط
ألشهسىم
الزلزلةشدةالحركةعلىالخالاطائلاة ووصفها,العظم ولاميئأعظم -اعظمهاللتهعالىق
ابساعةقبل قيامهاوةال بن عباسزازلةالساعةقيامهافتكونمعها (بومتروتها) أى الساعةوقيلالزلزلة |

أ

انعتبا)ستأشلىغوكقيللنانىمكرلأمضتعمةععهاوادترضع (وتضع
 6حت" |( | .انذأهلر)قضلإع

ل شيأفانهذاانمه ذكالت ججللها) أىنسقطهن هولذلكاليومكلحاملجلهاقالالحسنتذهل المرضعةعن ولدهالغير

اانا ليا

فطام وتضع الحاملمأف بىطنهالغيرعام فعلىهذ|القولتسكون الزلزلةىالنديالانبعدالبعثلابون حبل

رجن الزلزلةوالساعة ومنقالتسكون الزازلةف اىلقيامةقالهذعلىوجهتعظيمالامىوتهوبلولاءلى حقيقتهكاتقولصابنامس

تده
در ي
شليدت
ههالو
بيبفي
بقوله (تذهل) تور |يش

(وترىالناسسكارى) عل اىلتشبيه(وماهمبسكارى)على التحقيق ولعن |

ىلمن الحووماهم
رقب
امهو
سزاكليز
والتهول الغنة ك(ل مارهقهممنخوفعنا ابلثةهوالذىأذهبعقوطم وأ
مرطية عباارشج)

بسكارى منالشراب (ولكن عذاب التهشديد) »(#ق)عن سفعىيدالخدرى ققااللرسولاللهصكى ||

عن ارضاعها أوعن الذى

عاليلهونسفلوسقوبلحانه واتلعاقليوامةيا آدمفيقولبيكوسعديكزادرفواىبةواميرف يديك |

أرضعتهوهوااطفل وقيل

ع

فينادىبصواتلاننهتعالى يأمىكأ نرج منذر ياتلكنباعرثةالرب ومابعث النارقالمنكللف
..-

5.ه

فكلئ::

اطول ذاحدث وقلدأ
قمت الرضيع نديهائزءتهعن فبيلهحق
اهامن االدلهةمراضذعةهى الاتى
لفاحىارلضاع

١

ولحكن

0

ملقمة ديهالصى والمرضعااتشىأنهاأنترضعوانتباشرالارضاع فىحالوصغهابه(وتضعكولذا
اتج
دل)
هأىح
اببى
بهال) 
قلل

عسامه عن الحسن نذهل المرضعهعن ولدهالغيرفظامبطونتضهماالحاامغلما
يفرىة-ام (وترىالناس)أيهاالناظر (سكارى) على الاشبيه "
ل أشاهدوا بساط العزة وسلطدةالجيروت وسرادق الكير ياءحتىقال كلنىنفسىنفسى(وماهمبسكارى )علىالتحقيق (ولكنعذاب .
التمشديد) نوف عذاباننههوالذى أذهبعةوهومطيرتيبزه ,وردهمفى >وحالمن يذهب السكربعسقلهومييزه ووعن
تاحل
رسىن 
الناسسكارى مناخوف وماهمبسكارىمن الشسراب سكرفىيهمابالامالة جزوةعلى وهوكعطثى
ىع طشان روى أنهنزلت الآيتانليلاا

فغزوةنى المطلقف رقأعماالنىعلي اهلسلامفير كثر ب كايالمنلتيللكة

ظ

(وعدا)مصدر مؤكدلانقولنهعيدمعدةللا عادة(علينا) ىو عدا كائنالاالة(انا كنافاعلين) ذلك أى ع ةقينهذاالعودفاستءدوا
وشيوا صا لجسالالخلاصنمنف -ذهالاهوال (ولقد كتبنافى لز ان تداوليهالنبلام (منبعدالذ © التوراة(ان

الارض) أىالشأم(يجرا'عبادى) ساكنةالياءجزةغير ديفت الياء(الصالحون) أىأمة #دعليه السلامأوالزبور بمعننى المزبورأى

كنل
للا
الاوح
المكتوبيعنى ماأنزلءلى الانبياءمن الكتب والذكرامالكتابيمنى به
علىجع الزبرمعنىالمز بوروالارضارض الجنة(انفىهذا)اى18/( 2؟)

اذ وامنهدليلوقراءة جز وخلف ياضلمزاى

الاخبار والوعد والوعيد

حفاة عراةغرلا كادبأنأاأولخاق نعيدهقولهغرا لاأىقلفاجرقولهتءالى (وعداعلينااناكنافاعلين )يعنى
ٍ | الاعادةوالبعث بعدالموت فقولهتهالى (ولقد كناف الزبورمنبعدالد كر )قيل الزبور00

والمواعظ إلبلاغا)لكفاية
واص_له مايبلغ'بهالبغية

ا0ل|منزلةعلىالانبياءوالدكرهوأم السكتاب الذىعند هومن ذلكالكتاب تنسخ جيع الكتب ومعنىمن
ولرزاةوالذ كرالكةب0
باولاربناعلباتسا
ا|لذ كرأى بعدماكتبفالاوح الحفوظ وق

لبالرض
اق
نعنى
|توراةوقيل الزبوركتابداودوالذكرهوالقرآن وب(عدهأنام
األ

(لقوم عابدبن) موحدين
ام
ليه
سدعل
لةتم
وهماأم
(وما أرسلناك الارجة)
وقالعليه السلامانماأنا
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تعالى كت فىالمحفوظ فكدى_الانبياءان
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رجة مهداة (للعالين)

'وهذا مبناالنظهتهعاارىالد.ن واعزازالامين وةيِ ل أرادالارضالمقدسة برثئهاااطالحونبعدمن
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||الىمابرجومن الثوابوقايللبلاغ الك

لانهحاء عأيسعدهم ان

أتبعوه ومنليتبعف مااأتى

نون الله
اله واوزاة ادال الخنبةوهوقولهتعالى (لقومعابددين)أىمؤمتين لايعبدون ندام د

]|تعالى وقيل همأمة#د صل اىللعهليوهبل أهل الصلواتالهسوشهررمضان والحج وقال بن عباسعالمين

]أ وقيلهم العالمنوالعاملون عقولهاعزوجل

سنأاهل كفر
(وماأرسلناك الارجةلاعالمين) قيلكانال

ْ وجاهلية وضلالوأهل الكتابين كانوافىحيرةمن أمىدنهم اطولمدتهموانتقطاع تواترهم ووقوع

| الاختلاف فىكتبهم فبعت النهتداصل اللةعليهءوسل حينم يكن اطالب لمق سبيلالى الفوزوالثواب
مب ل الصواب وشرع طمالاحكامو بايلنحلال منالحرام قالالثةتعالىوما
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للموهمنين|:والكافر بن
فى الدنيا تأخيرع_ذاب

قن آمن
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أأرسلناكالارجةالءالمينقييلعسن مين خاصةف ورحة طموقالبن عباس هوعامفى
الاستتصالوالمشخ والخسف
|أومن ليؤمن فنآمن فهو جةلهفالدنياوالآخرةومن لبؤمن فهورجةله فى الدنياتأخيرالعذابعنه

ْ

/لا

واف ف والاسستتصالةالرسولاللةصلىالنهعليهوسم اما نارجةمهداة (قل اتمابوى

]اماما لكهالهواحد فهل:,ثممسامون) أى منقادون ابوج الىمن اخ_لاص الاطية والتوحيدلله

وامراديونالاستفهام الاأمىأساموالفاتنولوا)أىأء رضواووسهوا(فقل ١آذكم) أىأعامتم

ورجة مفعوللهأوحالأى

ذارجة (قلانما) اتما

لقصر اله-كمعلىثيئأو

بالحربلواأصلح ببنناسعوالء)ىأىانذارابينانستوىفعاء»لاأستبدأنابهدونم لتتأهبول براديم لفصرالنئع_لى حمنحو
انماز يدقامواتمايقومز بد

لعنااتستووافى الاجمانبهوأعامة-ك باهو
ىجه نستوىنحنوأنتفمى العبلدوقي م
عل و
أالمعنىا]ذ تتم
]و

 ١الواجب عايكمننالتوحيدوغيرء وا نأدرى)أى وماأعل(أقريب أمبعيدمانوءدون)يعنى بوم القيامة

الايعامه الاالله (انهيعلالجهرمنالقولويعلمانكتمون) أىلايغيبعن علمدشئمن_كافعلانيتم
موهوأعربم
عع
وسرء (وانأدرى لءلدفتنةلكم)أىاء ل تأخيرالعذابء نكماختبارلكليرىكيفصة ي

وفاعل (بوى الىاعا

امك الهواحد ) والتقدير
بوج الىوحدانيةاى

وجو زأنكون المعنىان

خازن) ث-الث ) الذىبوجفتكاولنىماموصوله(فهلأ مسامتوتنم)استفهام منىالامأى أساموا(فان نولوا)(( 85
تىو بن ف الاعلامبهولأخصص بعضكموفي»دليل إطلانمذهب
لفن الاسلام(فقل؟ذ نتكم)أعامتكم ماأمست به(ءلىسوامء)حسالأ

ْ
ظ

النية(وانأدرىأقر سم بعيدماتوعدون)أى لاأدرىمتىيكون نوم القيامةلان الل تهعالى/يطلءن:ىعليوهلكنىاعلبإنهكائنلاحالة

أولاأدرىمتىيكلب العذابانكتؤ.منوا(انهيعلالجهرمن القولو يعلما:كّمو ن )أى اندعالم,

الاسلام ومانتكتمونهفى

راخف

يسن العلمنت

صدوركمنالاحقاد للمأمينوهو از عليه وأادنرى اءلوفتنة لكم)و)ماأدرى لعل تأخبرالوذابعتم

لامتحال لينطكريف تعملون

((وه,فيبالايسمعون )شيأمالانهمصارواصماوف الماعنوعأنسف يرعطوه (ان لذبنسبقت طممناالحسنى) الحصلةالمفصلةفى الحسن

تاألناثحسن وهى السعادةأوالبشرىبإلثواب أوالتوفيقلاطاعة نزلتجوابإلقولابنالز بعرى عن تدلاونهعاليسهلام صعنلاىديد
ىدون أاليهسودعبد واع بزراوالنصارى الم_ييحو بنومليج للناكةعلىان قول ١ه
قروبماشتاعنبكدونمن قودلوهناخناالل
وماتعبدونلائناوم لانمالاللابعقلالاانهمأه لعنادفز يدف البيان(أولئك)يعنىعز براوالمسيحواللائكة (عنها) عن جهم :

(مبعدون) لامهمل,رضوابعبادتهم وقيلالمرادبقولهانالذينسبقتطممناالحسنى جيعالمؤمنين للماروىانعلياارلضلىهعنهقرأهذه

الآبةثمقاألنامنهموأبوبكروعمر ()81وءمان وطلحةوالز بيروعد وعبدالرج
عب اث ثرح | لمجو
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هوأن علااصلردجرلهتماءم يتنفس ||
||خالدون) يعن اىلعابدينوالمعبودين(اط فملبهزازففيرب)قربل
وقبل

هوشدةمايناطم من العذاب (وهمفبهالاسمعون) قالب!ن مسعودىهذهالابةاذايق ف

النارمن ||

حسيديع0د وى |تخفيدهاجع_لاقتوايتمننارئمجعلت اتللنوكاييتق توايتيأاخرلمتلوكايت فاتوابيت أخر|
02
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مبالغة افلىابعاد عنهااى

ا

و

صوتها وصوت منفيها

(انالذبن
هعالى
عليهاساميرمن نارفلايسمعونشيأولايرى أحدمنهمانف النارأحدايعذب غيرهفقولت

اهن
سبقت طممناا حسنى)قالالعاماء ان
اعنى
لاع
لاآى
اال
ذ.ن سبقت طممناالحسنى يعنىالسعادةوالعدة 6

ادلمسنعادة
الجيلةبلينة(أولئتكعنها) أىعن النار (مبعدون)قيل الآبةعامةىكلمنسابلقهت
لاككلمنعب_دمن دون اننهوهولنه طائعولعبادةمن يعبد«كارهوذلكان ١
وقال؟ كثرالمفسر بنعنىبذ

فطيم وحولالكعبة ثلا ةوستونصا
(وهمفبااشتهتأنفسهم) | ر|سول الله صل اللهعليهوسل دل المسجد وصناديدقر ايلشح
من النعيم (الدون) | ف|عرضهالنضربنالحرث فكامهرسولالنةصلى التهعليهوسإ حتىأقمهثم تلاعليهانكموماتعبدونمن |
|

مقيمون والشهوةطلب

دون اللهحصب جهمالآياتالثلاثةثمقام فاقبلعبدالهبنالبزعرىالسهمى فااخليرمهاغلويلريدةبعنماقال

النفس اللذة (لاعزنهم

طىرسولاللهصل اللهعليهوسلم فقالابنالز لعرق أماوالله لووجدنه لخصمته فدعوا رسولاله صل الله د

الفزعالا كبر) النفخة

أن|تنكموماتعبدون مندون اللهحصبجهامقالن قماألليستاليوود ||
عليهوسللفلهق!ابن الز بعرىقلت

الاخيرة(وتتلقاهم الملائكة)||تعردعز براوالتصارى تعبدالمسيح و بنومليح يعبدونالملائسكة فقالالنىصل النهعليهوسمٍ بلهم |

أى تسستقيلهم الملانكة |يعبدونالشيطانفئزلالنةتهاى ان الذبنسبقت ط ممنالمسنىبعىعزبراوالمسيحواملانكةأأولتكعنها

اادمن الآبة |
صمون وزنعماجالعةمر
زدلونفو!أبنالز بعرىماضر بوهلكالاجدلابلهم قخوم
مهنثين على أنوابالجنة | منبع
يتقولون (هذابومكالذى

الاولىالاصناملاناننهتعالىقال|نكوماتع.دون»ن دالولنهولوارا ادبهاملائكة والناسلقالانك و من |

تعبدون لانمن ان ي(عقللواماإالاسيعمةلعون حسيسها)يعنى دوتهاوسوكةتلهبهااذانزلوامنازطم فى|
الجنة وهمذماائنهتأنفسهم)أىمنالنعيموالكرامة(خالدون)أىمقمور ن فو لاهتءالى(لاكرت:ممالفزع ||

ر بكفالدنياهالعامرى ||الاكبر )قالابنعباس يعن اىلنفخةالاخيرةوقيلهو.حينيذجموتوينادىيأه ا
للنراخاودبلاموت أ
(بومنطوى السماء)لابحزنهم وقيل هوحن نطق على جهم وذ اكبعدأ ن كرج اللهمنهامن بر بدان كرجه (وتتلقاهم الملانكة)أى

أوتتلقاهم تطوىالسماء

0

تستقبلهم الملانكةعلى أبواب الجنة.هنؤنهمويقولون (هذابوم الذىكنتم توءدون) أىف الدنياو 1

بز بدوطيواتكو برنجومها |قولهعزوجل (بوم نطواىلسماء كملىالسجلللكتب)  :قالبنعباسالسجل الصحيفة والمعكىطلى
وجورسومهااوهوصنا

الصصيفةعلى مكتومهاوالطئ هوالدرج الذىهوضدالنشروقي اللسجل اسمملكأيعكمتابلالعباداذا 1

رفعتاليهوالمعنىنطوىالسماءكاطوى السجل الطومارالذى,كتب فيهوالتقدبرلاحزتهمالفزعالا كبرق ||
ظ
النشرتجمعها ونطو يها اذليكوم (كابدأنأأولخاق نعيدم)أىكابدأناهمفى بطونأمهاتهمعراةغرلا كدلك نعيدهمنومالقيامة :
ش)عن اعببناسةالقام فينارسولالنهصياللعهليهوسلبموعظة فتمالبهالناس|نك
( اكلىجل)أى (0ق
تحشرونالىالله ||
الصحيفة (للكتب)جزة
بطوى الطومارللكتابةأى
اي
صأكىتوبات أىلدايكتبفيهمنالمعانىالكثيرةوغيرهم أ لىا-ككتا
وعلى ولحفلم

حقاة

آبدم اذارفاعلتيه لوقكيانبكان ١٠
ىكت
نوى
مالصكدترَكأالبناء ثمبرفعالمكتوب وقيلالسجلملكيط
لما يصكإتبهفياهللان
فلاىعل وعلى الاولالىالمفعول( كابدأناً '
لا
ااف
لرسولاننهصل ننعهليهوس والكتاب علىهذااسمالصحيفة المكتوب فيهاوالفلى مض
لق ظرف لبداناأى اول"
خده
لهنعي
ودانا
أىب
ولالذ
أولخاق نعيده) اتتصب الكاف بفعلمضمر يفسرهنعيد دوماموصولةأىنعيده مث

|انديهأاىتفشكبأوهجداهلاوللاايععيدادةبإلايداء'
ماخلق أوحالمن ضميرالموصول الساقط من اللفظ الثابت المفعنى وأول| لماثقاح
تفنىاولالقدرةطماعلى الواءوالنكيرفى خاق لهف قولوكلهروجأ_لجاءنىتر بودلأالرجال ولكذك وحد
تغدملهم رجلا رجلافك ذلكمعنىأولخّالنالخاق معنى أولاخدلائق لانالخاق مصدرالاجمع

تهونكرتهارادة '"
2

(واقتربالوعدالحق)أى

>36
أواثلهمعلىحبرةطبرب فيشمربونمافيهاو عرآنترهم فيقوللقدكانمهذهميقماءويحضرنى |للةعيسى

| وأصابهحنى يكونرأسالو رلاحدهم خبرامن مائةد ينارلاحدك اليومفرغب ننىالنهعيسى وأصحابهالى

القيامة وجواباذا (فاذا
هى) وحى اذا ا

افليلهرسل اللفومالنغفف رىقفاميهصمبعحون فرسى كوتنفس واحدةثم هبطنىالنةعيسى وأصحابهالى وهىنقعفىالجازاة سادة

مسدالفاءكقوله اذاهم

سهل
راىلل
يهال
فعاب
الارضفلايحدون فىالارض موضعثبرالاملا «زهمهم وثننهمفبرغب ن اىللهيسىو صأ

ييقنطون فاذاحاءت الفاء

لرض حتىيتركهاكالزلفةثميقا للارضانبتىرتك ودرىبركتك فيومئذ:أ اكلعلصابةمن
فايلغا

معهاتعاوتنا علووصل
الجزاء بالشمرط فيا كد

البقرلنكنى القبيلةمن الناس والاتقحةمن الغنملتسكنىالفخنذ من الناس فبينماهمكذ لك اذ بعثالنهريها
أ طيبةفتأخذهم نحت]باطهمفتةبض ر دح كلمن وكلمسو سق شرارالناسيتهارجون فيهاتهارج

وأوقيل فهى شاخصةأو
اذاهى شاخص:ة كان

الجرفعايهم تقواملساعةأخرجهمسلم الإشرحغر أيلسفاظ الحديث»ة قولهحتىظنناهفىطا ئفةالنخل
ع أى خفض صونه ورفعهمن شدة
فيه
رض ف
وفف
|نأاىحيةالدخل وجانبه والطائفةالقطعةمن الثئ وقوله ن

سد يبداوهى ضمير يوم

الرمانةو يستظاون بهاو يباركفى

ن
ملل
ةانا
ححتى
الرسل

الابلتكنىالفئام مناولناالسلتقحةمن

ماتسكامنهفىأميدوقيل انهخفض من أعسه نهوينالهورفع من شدةفتنته والتخو يمن أمىدقولهانه

بوضح<هالا:صارو يفسره

(شاخصة أبصار الذبن
كفروا  0أى صستفعة

شاب قططاألىشجععردوقولهطا فئةأى خارجةعن <دهاقولهانه خارخجلةأى انه يرجقصداوطر يقا
بجإهنتان والتتخال الدخولافلشئ قولهفعاث أى أفدقولهأقد روالهقدرهأى قدرواقد ربوم منأيامم الاجفان لناكاد تطرف
المعهودة وصاوافيه بقدرأوقانهوقولهفترو حعليهم سارحتهم أىمواشيهم وقولهفيمبعون محلينأى منهولماهمفيه(ياويلنا)
تدر ضهموغلاتاا «مقولهكيعاسيب التحلجع يعسوب
بأج
مقحطين قد

انحل ورئسها
وهو!فل

متعلق محذوف تقديره

| قوله فيقطعهجزلتينرميةالغر ضأى قطعتين والغرض ااطلدذفىبرىبالنشاب قولهبين مهرودتين قولون بيالوذاو يقولون

حالمنالرذويناكف(قد

روت بالدالالمهملةو بالمتهمةأى شقتين وقيلحلتين وقيلاطردالصبغ الاصفر بالورسوالزعفرانقوله

كغفون فأنىوف الابلوالغنمفرسى جع
يالن
دطمو
وقتا
لابدان لباقحتداطم لاأقدىرةولاقوةلاحد د ب

كنافىغفاة.ن هذا)اليوم

هقتميلهقوملهأىر بحهمالمنئنةقولهكالزلفةأ ىكامرا ةوجعهازلفو يروىبالقاف وأراد
| ذر بس وهزوال

(بلكنا ظالمين) برضعنا

| بءاستواءها ونظافتهاقولهتا الكعلصابةأى الجاعةقيليبلغون أربعينو قحف الرمانةفى اديت قشمرها |
]| والرسل بكسمرالراءالابن واللق>ةالناقةذاتالاينوالفئامالجباعةمن الناس والفخذد وانلقبيلةوقوله | (انكوما تعبدونمن

العبادة فى غير موضعها

]| تهارجونأى ختلفون والتهارج الاختلاف وأداءالقتل ل الوجهالثانى يد ف تفسير قولهتعالىرهم

دو ناللم) يعنى الاصنام

ونمن قبورهم الىموقف المساب (م) حعذنيفةبن
جلائ
رالخ
خيع
أ منكلحدبينسلون ققيلج

وابلس وأعوانه لانم

أسيد الغفارى قالاطلعاالنلنىلصهلعليه وس |عليذا ونحن نذا كرفقالمان ذ كرونقالوانذ كرالساعة
بطاعته-م له.واتباعهم
قالانهالن تقوم حتىترونقبلهاء:مرآيات فذكرالدخانوالدجال والدابةوطاوع الشمس منمغربهاوئزول
عسى بنصم وبأجوج ومأجوج وثلاثةخسوف  -ف بالمشرق وخ ف بام رغب وحسف بجزي ةرالعرب (حصب) حطب وقرى”
قلقيامة
هحم ف قولهعزوجل(واقتربالوعد )أاىا
م ارلىج
شناس
| وخر ذلك ناتخرج من العنتطردال
ومالمهر (فاذا
اتقو
فتى
ةلاريكلبهح
وجعأج
اوم
سوج
لأج
اج«
جحذليفاةلاوأقنتنى فلوبعدشرو
||| شقهرااىلخد.ة أبصارالذينكفروا) لقميعنىالآبة ناالقيامة|ذاقامتشخصت أبصارالذي نكذروامن واردون) فيها داخلون

خطواتهم فم عبدتهم

جين ردم انم ف

شدةالاهوالولا:كادتطره فمن هول ذلك اليومو يقواوت(يادبلناقدكنافىغفلةءن هذا)يعنىفىالدنيا

(كناظالمين) فأىوىضعناالعبادة فغيرموذءها #قولهءزوجل
| ودقيثلكنذابناانبههغيركان بل
ننعبد ون منداولنه) يعنىالاصنام (حصب جهتم)أى حطبهاووقودها
اكي
م.در
إابولل
(خط
ألانيم) ال

تع

م

||||

سس

سس

سس

222222222ل22

زممم (مارردوها) ما
دخلوا اانار (وكل) أى
العادوا لبود (فيها)ف

وقيل بربهم ف الناركابرتىبالخصسياء وا صل الاصب ارك(أتمطاواردو ن)أى فبهاداخاون (لوكان
2267.2

(لوكان هوالاعاللة) -

النار (خالدون طهم)
.

للكفار (فيهازفير )نين
و بكاءرعويل

ن عنهايشارالبهاملةواحدةغيرختافة (واأاربكفاعبدون)أى
فاونت
ريهال
الاشارةأى انملةالاسلام هىملتكالىيج ب أن نك نوواعل
ريتك اختيارافاعبدوتى شكرا
الاانالكلام صرف الى

(59؟)

وافتخاراوالخطاب لاناسكافة (وتقطعوا أمسهم يدئوم)صل السكلام وتقطعتم

لبيببييبييبييييييبييبييييييييحييحلسحيي
2بي
بب
2
2ببب
اا
م2
2س
2س
س

الغبيةعلىطريقةالالنفات

وجعلناث أهماو مس ها آنةواحدةأى ولادتهااياهمن غيرابآنةةُقولهتعالى (انهذه أمتكم) اى

الاديانوالامةالجاعة
ملتككود ينك(أمةواحدة)أىديناو ااحودهو الاسلام ف باطل ماسوى الاسلاممن
والمعنى وحعاوا رد ينهم
فا ينهمقطعاوداروافرقا النىهىعلىمقصد واحد وجعلتالشمريأعمةةلاجتماع أهلهاعلى مقصد واحد (وأناربكفاعبدون)أى

(وتقطعواأمسهمببنهم)أى اختلفواف الدين
ولارب ل غيرىفاعبدوق أى وحدوف
وأحزابا ثمنوع_دهم بان لادبن سوىدبنى
هؤلاءالفرق الحتلفة (أكل فصاروافرقا زاباحتىلعنبعضهمبعطاوتبرابعضهممنبعض (اكلليناراجعون) فج زيهمبأعماهم(فن
اسعيه) أىلاححدولايبطلسعيه بليشكر ويثابعليه
نمن
فاتروهاومؤ
كالح
االص
لمن
فمل
اليثارا جعون)فجازي»م يع

عالىلمهم (يفعنمل
منالضالحات) شيا(وهو

مؤمن)ع.ايجبالامان

به(فلا كغران لسعيه)

أفىان سعيه مشكور
مقبول والكفران مثل
فىسهماناكثوابكاان

الشكرماثعطفاىئهوقد

وليناكنوسن بلغ

لرمن االجلاهزاةوالكفرانترك امجازاةف قولهءز,وجل
لقيشك
(واناله كانبون)أى لعمله وحافظوناهو

(وحرامعلى قربأهةلكناهاأنهملابرجءون) قاملاعبنناعمهاوسحوامعلى اهلقربةاهلتكناهمأن
لاكهم أن نقبل أعماط,لانهملابتوبون
نلىاأبهلهقر
ممء
كحرا
حاهو
ةعن
بيلم
برجعوا بعداطلاك وق

بهقولهعزوجل (حتىاذافتحت,أجوج ومأجوج )بر يدفمانداوذلللكهيفهه أخبرعنبأجوج
ومأجوج وهماقبماتان يقالانهمانسعةأعشار نىآدّم(وهمم نكلحد ب ينساون)أى يسرعون النزول

من الآكاموالتلالوىهذهال-كنابةوجها نأ حدهما أنالمرادهم يأجووجمأجوج وهوالاصح بدليل
ماروى عنالنواسبنسمعانقالذ كررسول ابهصلاللهعليهوسالدجالذا تغداة نففضفيهورفحعتى
قلنايارسولالنهذ ك تر!لدجالالغداة
ظننا انه طائفةال فامارحنااليهء رف ذلك فينافةالماش :نم

فقالغيرالدجال خوفىعليكان خرج وأنافيكم فاناحججه
تقفضتفيه ورفعت حتىظنناهفطائفة الل
(دانااله) للسىأى الحفظة دونكواخنرج ولستفيك كلامسى* عدينفسهواللخليةتىعلىكلمساقنطهشاطبعينه طافئة
شيانم
اخلاةب
كشايهه بعبدالعزىبن قطنفن أدركه فملنيقرا أعليه فواتح سورةالكهف انهارج
بكاامنناب(ون)فى صخيفة أ

عله فنثيبدبه (وحرام)
وح

مكوى غير حفص

وخلفوهمالغتان كل
وحلالوزناوضده معنى
والمراد بالجرام الممتنع

وها
بادتالل
ثياعم
امالا
ويالمعرياقن فاعواثعاث ف شم

قلنايارسولاللهوماليثهفىالارض قالآر بعون بومابوم

كسنة و نومكشهرو نومكمعةوسابر أيامهكايا>.؟قلنايارسولااللهفذلك اليوم الذىكسنةأتسكفينافيه
ععفليى
ىرنهالر
استدب
صلاة بومأقدارلوالهقدرهقلنايارسول اللهوماسراعهف الارضقالكالغيث

'لقومفيدعوهم فيو منونبهوب تبون دفيمسطمالسماءفقطروالارض فتذبتفتروحعايهم سار<تهم
أرطاولومأاسكابنغتهدضروعاوأمدهخواصرثم ,أ القومفيدعوهم فبردونعليه قولهفينصرف

وجوده (على قرية
أهلكاهااتهم لايجرعون)
لابافيضربهبالسيف فيقطعه جزلتينرميةالغرضبدثعموه
كنوزهاكيعاسبب اللم دعورجلااشب
لمسلام فينزلعندالمنارة
اسي
يمهبنم
للي
علاه
ووامملعتنىنعع_لى مهلك فيقبل و .هال وجهه و يضحك فبنهاهوك ذلك اذبعث ال
أأرأسه قطرواذارفعه تحدرمئه
غيرمكن أنلإبرجع الى البيضاء شرقدمشق بميهنرودتين واضعاكفيه على أجكة ملكين اذا ط ط
ابلاللهبعث أو وحرام على

عنهسمفيصبهون ممحلين ليس بابديهمشئ منأمواط-موعرباخر بةفيقولطا أنرجىكدوزك فتتبعه

قر بةأهلكاها أى قدرنا
ادلاكهم أوحكمناباحلاكهم

ذلك وهوالمذكورف الآبة

جان كاللؤلؤفلاحل لكافر جدرع نفسهالامات ونفسهينتهى اللىحيث يذتهى طرفهفيطلبه حتىبدركه

بباب فليدقتلئميأى عبسىعليه السلام دقومقدعصمهم النةمن»فجسحعلىوجوههم وبحدهم

اةهو ,كذلك اذاو جىالنهالىعسبىعاي» ال_لام افىقدأخرج.ت عبادالىلابدان
هجن
فتهبمفي ال
بدرجا

يومنر
_دب يففل
يعأثاجللوهج ومأجو وجهمءن حكل
ابالدىطاولىرو يب
ئلهم فرزع
لياحقداأن
اللتقدمة منالعملالصاط املناههاه1880:3711مهنه#سارو191نت الور كارف  1 1ا 90000001
والستى المشكورغيرالمكفور انهم لبرجعونمن الكفالىالاسلام(حتى)هى التىنحيبعدهاالكلامواالكلام

اوائلهم

المحكى الةمن الشرط واهزااعأعنى(اذا) و مافىحيزها(فتحتبأجوجو الوج )أى فت سدهما فدف المضافم حذف المنافالى
عرب

رارج اتاز تبنت لفانيقالالناسعشمرة اجزاء تسعةمتها بأجوج ومأجوج (دهم) راجمعالىااناس

الموقينالاىنحشمروقيلهم دأجوج ومأجوج رجون حينيفتحالسدلمنكلحدب)نشزمن الارضأىارتفاع ينلو )نيدسر:

بالطل(فاستحبنالهونجيناهمن الث)مغم الزلةوالوحثوالو<دة (وكذلكننجى الموم.نان)اذادعوناواستغاثوابنائجى شاىوأبوربباكدغام
رلىوضب
دعلا
مندصالف
لوأس
افيفا
النونفالم عندالبعضلانالنونلاندغمف اليم وقيل تق بدرادلحنحاءالمؤمنين فسكنالياءتح
للزّمنين بالبجاءلكن فاقياهمةالمصد رماقلامفاعلمع وجود المفعولاوهذالاجوز

وفيهتسكين الياءوبابهالضرورات

(9/9؟”)

|

ينة
جىم
للهتتج
الأص
وقي

فا8و اك
رق
الفسيمهوقوجوت فسمعتاللائكةتسبيعه فقالوايار بنا لاجتّاع النونينك حذدفت
0
ل توقاروايةه وتلمكروفامن كا منجهو
علفقا
بل ذ
دلك
ى بونسعصاى
احدى التاءبنفىتنزل
ا
ل
ذ
ى
ك
ا
ن
ي
ص
ع
د
ا
ل
ي
ك
م
ن
_
ه
ق
ف
ى
كلبوم وليلةتمل ضاحقاكل6م] اللانكة زرزكربااذنادى

ظلخموالعند قامسا

ساحل فذلاك قولهتعالىدين

النم)أىمن

| تلك الظامات (وكذلك ننجى المؤمنين) أىمن السكروباذادعوناواستغاثوا بنافانقاتقدعسك

وا

اسناسازوقوع الذنرامنالانبياءمنهاقولهاذذهتمغاض باومنهافظنأن ان نتقدر

|عليهومتهافولهانى كنتمن ااظالمينقاتأماالجواب السكلىفق داختلفوانىه -ذهالواقعةهل كانت قبل

يل قولهتعالى افلىدافات
لت
دلحو
رهجعهداانلأتةمن ببطنا
خلت
الرسالةألامفقالابن عبا كانترسا
اذ كرسروجهوأرسلناهالىمائةألفأو بز يدون فثبت مهدا أن عد الؤاقعت كانت قبل انود وقد حان

لهمعلبهاملصغارقب اللنبوةومنعهابع د النبووةهوالت

تيل لحلا دنج

صر

فملهعلىانهلقومهأوللالكأولىحال الانبياءو أماقولهفظ نأ نا عن نتقدرعليه فقد:قدم معناه أى لن نضيق

هعللايضيىعايبهفىاختيارموقيل
ْ مه وذ لك أن بونس ظ باك “وأ وزيةترح وان الن

اومن القدلرامن القدرةوأماقوا لهانىكنتمنالظالمينفالظموضعالشئفىغيرموضعه وهذا اعتراف
وير
اسان ا ن

اعد

:

عترم ةبتداذنريأ ولسعظعابيأولدعائه بالعذا ب على

علكل
ذالاشياتءرك الافضلمع قلدريه
ٍ مدوقه :

م لتق ولةوانونسانالمرسليناذاكلذك

احة ا

كانة اتطلشاوقيل كانترشالتهم

المسحونقعلبهاذيكونلاونم

التغميلواشباعم فقولمعزوجل (مذكربالذنادىربه امايق زرب

ربه رب لانذرق قردا)
مادو ذالخ ورف ]ذا

برئهولابدعهوحيدا بلا
وارث مرد أمس هالى الله

مستساما فقال (واك

خيرالوارئين) أعفانم

ترزقنى من برنى فلا أنإلى
فانك خير وار ثأىباق

(فاستجبنا له ووهبناله
بحى)ولدا (وأصلحناله

زوجه) جعلناهاصالحة

للولادةبعد العقارأى بعد

6

 0وكانت

سبئةالخلق (انهم) بك

ْلانذرنى فردا) آى وحيدالاولدلى يساعدنى وارزقنىوارثا(وا نت خيرالوارثين) 00

الاناءمذ ورين (كانوا

ووهبنالبيحى)أى ولدا98أسلحنالهزوجه) أى جعاناهاولودا بعدما كانتعقماوقيل كانت سيئةاالخلق

يسا
2رعون افلحيرات)

إعفدناءداق وانه الوارثطموهذعلىسبيل الثيلواجازفهوكقولهوأخنيرتالرازقين (فاستجبناله

انما استحقوا

أصلحها

النةتعالىلهبإن رزقهاحسن املق (انهمكانوايسارعون ف الميرات)يعناىلانبيالءمك كيوندف | يوار

3

نسع لبر 0
لعز1جل(د 2تتارغياورهبا)لعنىانهضمموااد ادام ب ا

ير

ذه السورةوقيلز كرياوأهلينتهوالمسارعةفى الحسيراتم نأكيرماجدح بهامرءلانهاندلعلى حرصء | .٠ا0

ا

00

!ىا
واولثهانوىاقلحوشولعهتعال
ىالام(ووركاخنووفاالمننااخلاوشقعويعنق) لروغفباوركهفباو)ا دأىرلطامعوا
 8لمم الور اقلتفيكونلتاشمعوالج_نرالدىلاننبط فى
ى
سلتنلم
سماقا
عيعا
علال وحارام ج
موققوولهتعالى(والنى حصنت فرجها)أى احصاناكليامنخ

بشرولأك

عاوه مع بنتحمران (فنفخنافيهامن روحنا) أمىناجبريل حتىنفخفى جيب درعها لقنابذلك

هوج لناجاوانهاآبة)أى دلالة
ىطنهاو ضاف الروح اليهتشرخاسى كت زويف ان ز
في المسيعف ب

د علىكالقد رتناءلى خاق ولدمن غي أب فانقلت هماانانفكيفقالآبقةلتمعنى الكلام

ار

يد

مصد ران فىموضع الخال

أواللفعوللهأى للرغبة
فمناوالرهة منا (وكانوا

شعين)متواضعين خائفين (وااتى)أىواذكرائنى(أحصنت فرجها)-فظتهمن الخلالواخرام (فنفخنافبهاء.ن روحنا) أجرينا

 130نماجبنرريل فنفخ فى جيب

عيسى فىبطنهاواضافة الروحاليهتعالى لنشريفعسى عليه
لاحدنثناف ذخلك
اهاف
درع

ذم (وجعلناهاوابنها آنة)مفعولاثان (للءالمين)واغال لييقتينم ]قال وجعلناالايل والنهارآنتينحاطلهانماء جموعهماآنة واحدةوهى
دتهاأياهمن غيرخلأ والتقديروجعلناها آنةوابنها كذ لكفامبفةعوالمعظاوفعايهوددلعليهقراءةمن قرأاكتين (انهذه متم
3

أرما

5

,

اي

شنو بصلاحهم كدرالفسأد (وذاالئون)
لالحي
(وأدخلناهم ف جرتنا) نبونناأ0والنعمة (9آ )891,فالآخرة(انهم منالص
يىم
ان) أ
حوت
احلب
أىاذ كرصا

والنون الحوت فاضيف
اليه (اذذهبمغاضبا)

خللشلل722222222222
ج77لتب7ب7ا
0

فكان فىحلسهينظرهل برىااث .زف برهفقام«دتغيهفلجدهفاماكان|اد جعل يقضىبان الناس وبنتظره

ذفقالالشيمالمظلوم ففتتحلهوقاللهألم
فبره فامار.جم ال اىلقائزةوقالوأأخذمضجعه دق البابفقالمنه ا

حالأى مراحما لقومه

داقنكالنحن نعطيك حققك واذاقت جخدونى قال
عوا
أافذلاقعدت فأتقناىلانم مأخبث قوماقذااعرف
وم
لمايكا
اسفا
ننعا
ينظرفلايراهودقعلي »-ال
فانطاق فاذاجاست فاتنىوفانتهالقهائلةفاماجلس جهل

أغضبهم مفارفته لحوفهم

الثناث قالابعضأهاولاند عنأحدايقرهبذا البابحتى أنافمانهقدشقعلىالنعاسفاماكانتلك
الساعةنام خاءفلم نألهذالرجل فاماأعياهنظرفرأى كوةف الببت فتسور .منهافاذاهوافىالءيتفدقااياب

ومعنى مغاضبته لقومهانه
حلول العقابعايهم عذدها

روى انهبرم بقومه لطول

من داخل فاستيقظ فقاليافلانألمآمىك قالاًمامن قبلىف :لنؤتفانظرمنأبن أتفدقتام االلىبابفاذا

ماذ كرهم فلمتعظوا

5لقه واذا الرجل ماعهلفبيت فةا ل أتناموالخصوم ببابك فنظ راليهفعرفهفقال عذوانتةقال
هومغلق أغ

وأفامواعلى كفرهم

بمهفووفاختلفى
نمأعييتتى وفعلت مافعلت لاغضبك فعصمك اللهفسمى ذا الكفللانه كفل با

فراتمهمروظن أن ذلك

يسغو حيث ليفعلهالاغضبا
لله و بغضا إلكفرو أهله

وكان عليه أن يصابر

نبونه نفدقيلاكوانهوالياس لوهقوز يكاورقيلانهكانع,ب_داصالحا ولميكننبيا(وأدخلناهمى
رحجةنا)يعنىماأ:فربةعايهم منالنيوةوسيرة الزقاانهمن الثواب (امهممنالصالحين

وى
ايف ال
وجل (وذا النو,ن)ةأىواذكرصاحب الحوت ض

قوهءز

تلابتلاعهايادوهو يونس بنمتى' (اذذهب

مغاضبا) فأ |إنعباس فروابةعنهكان بونس وقومهيسكنون فلسطين فغزاهمملكفسبىمنه#متسعة

ويننظرالاذنمن النةتعالى

قنهمسبطان ونصف فاو اللاهلىشعياءالدِى أن سرالى حؤقيل املك وقللهبوجه نبا
أسباط ونصفاو ب م

فللياجرة عقنمابتى

لفكىته جسة من
مان
قوبافاى ألتىفقاىلوب أولئك حتىبرس اؤامعهبنى اسرائيل فقاللهالملكفن7ترى وك

يطنالحوت (فن أن

الاندياء قال(بونس انهقوى أمين فدعااملايونس وأمهأ يخرجفقايلونس هلاللةأمىك بإخراجى

ير
غال
اللاق
ن قا
هنهلك
هنىال
فلسما
قاللاقال فه

ئ نساءأقوياءفالحواعليه ندرج مغاضبالانى وللملك وقوم.ه

وعن ابنعباس رضىالله وأنىكرالرومفركب وقي لذهسعن قومهمغا ضبالربهلما كشفعنه ,العذاب بعدماأوعدهموكره
عنهما انهددخ-ل بوماعلى

أنكون” بين أظهرقةومجزبواعليهالخلف في|أوعده وماستتحيامنهم ولإيعاملس بالذىرةفمالعذابعنهم

معاو بفهقاللفدضر بتنى بهدفكان غضبه أنفةمن ظهورخلف وعدهوانهسمى

أمواج القرآنالبارحة

ففرقت جهدالنففسى

خلاصا الاكقالوماهى
بامعاو بةفقرا الآبة فقال
أو رظن نىالنهأنلايقدر

عليهةالهذامن القدرلامن
مات)
لادظىاف
افن
القدرة(

أى فى الظامة الشديدة

اللنكانفة فبىطن الحوت
ور رهم
كقولة ذهب البله

دتركهم فىظامات أوظامة

اليل والبحرو بط الحوت
(أن) أىبانه(لاالهالاأنت)
أوبمعنى أى (إسبحانث

لوو

اعم

ينىر بل بونفسقال انطاق الىأهل نسو:ى فانذرهم فقالالس دابة قال
سأجعبا
1ن
مغاضا وقا |لب

نىة
يال
فطلق
سوان
لمّب
اكفغْ
الامى أتحل من ذل

وقالوهبانبونس نعكباداصالحا وكان فخىلقه |

ضيق فااملانحبلوتةقانلفسختحنهاتفسخ البرحت جلالثقيلفقذفهامن «دبهوخوج هباإمرنها
فلذلك أسخرجهالنهمناأوللعىزم املنر.سل وقاللنبيهتحدصل|سعليه رم فاصير كصيراولوالعز.ممن
الرسل وقالولانكن كصاحبالحوتوقوله (فظنأنان قدرمليه) أىانانتععى ابا |
قالهاءن عماس فى روابةعنه وقيلمعناهفظن أناننضيق عليه لحس وقب لمعناه فظن أنهيكزر ,دفلا

يقدرعليه قيللا انطلقيونسمغاضبالر بهواستزلهالشيطان حتىظنأنإنيقدرعليهوكان اسلف
عة
ة وسقببل
ين يلوم
لابي
وينم
وعبادة أن اىللأهنبدعهالشيطان فقذفهقبطنالحوت فكث فيهأربع
رمض السابعةفتابالىر بهوراجع نفسهف بطن
اتغخو
ل بل
احتى
أياموقيلثلاثةوقيل انالحوتذهب بد
الحوت (فنادىفىالظلمات)أى ظام اةلايلوظامةالبحروظامة طن الحوت (أنلاالهالاًنتسبحانك ٍ
 3كنتمنااظالمين)أى حيثعصيتك وماصنعتمنثيئ فلأعبدغيركفاخرجه اللهمن بطن اهوت
برجته وروى أبوهربرةمرفوعاقال وح الننهعالىالى وت ان خذهولا دش لهلما ولاتكسرلهعظما5 .

انىكنت من الظالمين) لنفى خفرىوجى منقو قبلأنتاذنلىف الحديمثامن مكروبددعو باهالذدعاء
.
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اللقوق بعضالاخبارانه

وتيا سازوكن جر بواعليهالكذب :فشىأن يقتاوهمالياتهم العذاب للميعادفذهب

|

فاخذه

1
والثااث قولا بلسانى أداوبهع ىأ نيقو لنت شفيتى وقب لمسنى الضرأى منثمانة الاعداءحتى
ردىانهقيللهبعدماعوفىما 0

فقاىبلاثنمكاتةالاعداءفانقلت كيفسمه اللةصابرا

وقد أظهرااشكوى والجزع لقولهمسنى الضروقولهمسنى الشيطان بن بهوعذابليسقهلتذاشكاية
للىق بدليل قوليعقوب
الاا
خماق
الىا
واماهودعاء بدليل قولهتعالىفاستحدنالهواككرى ا:انكون ا
من
ةبن
نيان
دالسف
يهوق
عىالن
شكو بثى وحزق ال
أما
ان

لىناس وهوراضبقضاءالله
أرظاهلشكوى اال

(فاستجبناله) أجبنادعاءه

فكشفنا ضره انعاما
عليه(ونايناأهلهومثلهم
معهم)روى انأبوبعليه
السلام كانروميامن ولد

تعالىلامكون ذلك جزعا اروىانجير العلالغلامدسلمل لتك اللمعليهوس فى مر ضهفقال

اسحق إأبنراهيم عليه

كاك (فاستجبناله) أى اجبنادعاءه(فتكشفنامابه من ضر )وذلك انهقالله!ركضبرجاك فركض برجله

بنات وثلانة  1لافبعسبر

ت عينماءفامى هأن يغتسل منهاففغل فدهب كلداء كانبظاهرهثم مش ىأر لان خطوةفامص دان
يع ت

وساحيفة الاك 0ه

يغرب برجله الارض ميّ:أخرى ففعل فنبعت عينماءبارد فاه أنيشربمنهافشرب فذهب كلداء

وجسمائة فدان تبعها

و دواءنعياس واكثرالمفسربن
عبن
سال|
مم)ق
كان بساطنه فصا  0-0كان(واتسشاءأهيومدلهم معه

جسمائةعيد لكل عبد

ردانةاليه أهلهوأولادهباعيانهم احياهماللهواعطاه مثلهممعهموهوظاهرالة رآنوعن ابنعباس روابة
أخرى اناللةردالىالم تراد  -لت وعتررينةتزاوقيلكانلسع ينين وبع بداتوغنأت:من

امرأةوولد ويل فاتلاه

ساه بلأناوارأساه هُقوله
ألت
انرقا
وةحي
ادقىمكرو باوقالاعائش
وماو ج
كيف تدك قمالغجمدق

برفعه انهكانلهأندران؟ ند رللقمحواًند رللشعبرفيءث اللهسحابتين فافرغتاحداهماعلى أندر الة

الذهب وأفرغتالاخرى أنعدلرىااثهيرالورقحتى فاضاورو ىأ ناللهنعالىبعثاليمهلكاوةاللهانر يك
ذهبت واحدةفاتبعها
فهب
يقرئئك السلام بصبركاحرج الىاندرفكرج اليهفارسلاللهعليه جرادامن ذ

وردهاالى أندرهفقاله| للكم»اكفيك مافىأ ندرك فقالهذهبركةمن بركاترف ولأاشبعبمرنكانه(خ)
 8أنىه لل

سل تس علسرر ينابوب يغتسلعر باناخورعليه جرادمن ذهب ذعل

ىتثو بهذناداهر بها بوب 01كناغنيتتك عساترى قال بلى ياربواإلكنىلاغنىىعن بركتك
أبوبف ح
ْوقيل  1اتلقنهأ:وبمثل أههإلهاكلوذيانقالعكرمةقليادلوب ان أهلكف الآخرانحن املك
ةوا تناك مثلهمفى النليافقالبلكونونفىفالآخرة 0فىمشلهم
رف
خلك
انوا
لكا
ائت
افلىدنياوان ش

النهتعالى بذهاب ولده وماله
وءعرض ف بده تماق
عشرةسنةأوثلاث عشرة

ةا ثلاث سنان وقالت

لهامأنه ,نوما لودعوت

اللهعزوجل فقالك كانت
مدة الرخاءفقالتتمانين
سنة فقالأنا أستحى من
أبله أن أدعوه ومادلغت

فىالدنيافعلىهذايكونمعنى الآبةواتبناءأهلوف الآخرةومثلهم معهمفىالندباوأأرادبالاهل الاولاد(رجة

مدة دلا مدة راق قلا

منعند نا)أى نعمة(وذكرىللعابدين)أىعظةوعبرةطم ف قولهعزوجل (واسمعيل) هوابنابراهيم

كشف اللهعنه أحباولده
بإعيانهم ورزقهمثاهم معهم

عصابر بن )لماذ كرانتةأمس أبوب
صاللىله عاموما .سل(وادريس)هواخنوخ (وذا الكفل كلمنال
وصيره على البلاعاًنبعهيذكره:ؤلاءالانبياءلانهمصيروااعلىلحن والشدائد والعبالةأيضا أمااسمعيلصلى
دستفققدمت قوصتأّمهاذوالكفل فاختلفوافيه
اللهعليهوسل فانصهيرعلىالاتقيادالاىلذيو مااادر ي
ك واكاأنوج الله الي-هاىأر بدقض روحك فذاعرض ما-كاكعلى بنى
لئيل
مسرا
فقيلان نبيامن بنىاس
اسرائيلفن تكفل انهيصل الل_وللايفترو يصومالنهارولا.بفطرو يقضى بين الناسولايغضب فادفعم

ملكك الي ففعلذلكفقا شماب فقالااًأدكفللك مهذافتكفل ووفى فشك راللةلةونبأهفسمىذا الكفل

(رجةمن عندنا) هو

مفعول ه (وذ كرى
للعابدين)بعنى رلجةابوب
ونذكرةلغيرهمنالعابدبن

للي مفىحياق انظ ركيفيلعقمال خمع ليصبروا كصبرهفيثابوا
وفيل ل كبراليسع قأالساتنىخلفرج_لاعلى الناسيعمع

ترزجدر به كثوانه (واسمعيل) بن
لام
الناسوقالمن يتقبلمنىثألساتثخلفه يصومالنهارويقوم الليلو يقضىولاإغضب فق

العينفقالأنافرداهلذلياكوم وقالمشلهافى اليومالآترفسكت الناس وقامذلكالرنجالففقااسلتخلفه
بدليس صفوىرة شيخضعيف حينأخذمضجعهللقئلةوكانلايناممنالايل والنهارالا:لك النوفمةدق
تا

ونى خصومة وانهمظاموقق
قبا
اليابفقال .ن هذافقالشيخ كبيرمظاوم فقامففيالبابفقالان بيندد
3وفع أواوفء لواوجءل يطولء لي حتى ذهيت

خا
الما ثلةفقالاذار حتفائتنى حتى ١

حك

فانطاق وراح

إبراههم (وادر س) بن

شيث بن آدم (وذا الكفل)
أىاذ ا وهوالياس

أوزكريأوبوشعن نون
وسمى بهلانهذوالحظ من

اللهوالكفلالظ (كلمنالصابرربن)أى هؤلاءالذ_كورو ن مكلوهصموفونبالصير

لطا
تقمثل طافى صورة رجلوقالطاأًبن باعللانكياهأقمةالتهوذاك حك
دوب وهى تفصد

قروحهو ,تردد

الديدان فاجىمسداءسمعهاطمع أننكو نكلةجزعفوسوس البهاوذ كرهاما كانتفيهمنالنعم
نلضروان ذلكلابنقاععنهأبدفصرخت فعرانهاق
والمالوذذ كرهاجالاً بوب وشيابه وماهوفيهم ا
سؤعءت فاناهابسخاةوقاللبذيلىهذماًبوبو در كاءت تسيا أنوبحتىمتى يعذ بك ر بك 'مار

لوبآ|أناك عدو
أبنالولداًبن الصديق| أبنلونك اسن بن جسممك اسن اذب هذهالسخاةواسترح قا ب

انى)أىدعابأق (مسنى

الضر)الضير االلفضحرر
فكلمئ وبالفم الضرر

الةفنفخ فيك ويلكأرمابتتبكينعليه من لوااولاللوصادحة م أتنعاطلاننديققاالكلممتعنابدقات
فبلاء
انين سنةقال فنذ كباتلاناقالتمنذسبع سنين وأشهرقالو يملااكانضصفتر بكألاصبرت ال
وللهلثنشفاق النهلا جادنك ماجللدةامرتىاناذع لفيا
مانن سئنة  5كناف الرخاءة انان سنة ا

فى النفسمن مضيأو

طعامك وشرا بك الذى تأنبنىبهعلىحراماناذوق منهشيأاعز فى دعينى فلااراك فطردهااي

هزال (وأنت 8حم

نظراًبوب ولس عند هطعام ولاشراب ولاصديق سوساجداللهوقالرب (انىمسن الضرواًنتأرحم

ال
سماؤفى
األ
الراجينا )
حيثذ ترنفسهعابوجب

اراجين) فقيل 4ارفمرأاسكسفقتدجب تلك اركض برجلكفركضبرجإهفنبعتعين ماءفاغتسل
منهافليق علي مهن درنه ودانهشئظاهرالااسقط وعاد شيابه وجالهاحتنماكانمضرب برجاه بعت

الرجمة وذ كرربهبغاية

عين عرو

صورلح بالمطلوب
,حمة
الر

عليه ومالكاهنمن أهل ومالالاوقدضعفهالتهلهوذ كرلناان الماءالذى اغتسلمنه تطابرعلىصدرهجرادا |

ام يدق فى جوفهداءا لاخرج فقام حاوكى -اةخعليلتفت فلابرىشيأا كان

فكانهقال أنتأه_لان منذهب-مليضمهبيدهفاوحىالل|هليهيابوأبلمأغنك قالبلوىلكنهابركتك فنيشيعمتهاقال خرج-
ترحم وأبوب أهلانيرحم <تىجلسعلىمكانمشسرفثمان امسأنقهالتأرأيتانكانطردف الىمنأ كالدهعه؟وت جوعاديضيتم
فارجهوا كشف عنهالضر

فنأكلاهلسباعلارجعن اليهفرجعت اليهفلالكناسة رأتولااتللاخكالةالتىكانتتعرف واذاالامورقد

ةصااحنبنانيه فناًلة
إبت
تغيرت -علت تطوف حيثكانت الكناسة وتبكىوذلكبعينىأبوبا ولها
اللهعف»|خبرعن ضعفه

حينميقدرءلى النبوض
لىالصلاة وإ رشك وكيف

صابرائم العبدوقيلانم
شكاليه تلذذابالتحوى

لامنهنضررا بالشكوى

والشكابةاليهغايةالقرب
كان الشكابة منه غابة
البعد

ىالكمباتلنىمنبوذاعلى الكنا 1
عن أبوب فدعاهاوقالماتر ,يدابأنمةالله فسكت وقالترداتلذذلك
لاأدرى أضاع ممافعلبهفقا بوبما كانمنكفبكتوقالتبعلىفقالهل تعرفينهاذار ايتهقالت وهل

بخن أعحلدىرآءم جعلتتنظ راليهوهىتهاأبهمثاقاالتنه أأشبهخاق اللبهك اذ صكعاينحاقال فالآنىا |
أبوبالذىأمرتىأناذم-مخازلا بلس وا اطعتاللهوعصبت الشسيطان ودعوت اللهفرد علىمائربن

وقالوهب لبث أبوبالبفلاءثلاث:ين فاماغلب أبوب|بليس ولستطع منمشاًاعترض امرأنهفى هرك 'ا
 00آدمف العظ واملجسم والجالعلىميكبليس من مى! اكلبناسلهعظ-م و قال
ها أنصتاحبة أبوبهذاالرجلالمبتل قالتنمقالهل تعرفليناىققااللت!ناالهالار ضما ناالذىد:
هتاللانسهمعبادءوتركنى فاغضنى ولوس<دلىسحدةواحدة رددتعليك وعل
بصاحبك مااصلنع

لضكت بان ابل
ابع
منن مالووفاادنهءندى ث أمراهااياهببطن الاواقدىياهلذاىفيه وف
لاكا
كلم

قال طاسحدىلى سحدة واحدة-تىأردعليك الالوالولدواعاى زوجك فرجعت الى بووباخبرته ]ا
|ءالنهليضر بنهاماثةجلدةوقا
قال طاوماراهاأقاتلاقكدعدو ليلفهتنك عندينكثماقسمنعافا
رلى :مان اللتهعالىرحمرح
فى ا
كوايا
لايإها
اعائه
د حرمتى لهود
جيسوفى
سابل
ذلك مسنىااضرمن طمع

امرلبأبلوابسءبروهاخمعفهفعلعىايواوارادان برم نيأبوبفامرهان ,أخذضغنا ,شهلعلى ماثة

عودصغبرفي رضبهابهض برةواحدةوقيل اناقال-نى ااضرحين قصدالدودالىقلبوهلانهنخى انيفتر
عن الذ كروالفكروقيل4بدع اللهبالكشهعنه<تى ظهرتلهثلاثة أشياءاحدهاماقيل ف حىقهاوكان لك
عنداللمهتزلةماأصابك هذا والثانىان امىأنطهلبتطعامافا ج مداتطعمه فباعت ذبوتًهافاننه بظعام

4
3

والثالث 1
ىت

اسمس

سس

ا مس

سه

ل ل

ا 3

:و
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و ا ا د لع ا ا

الميبة التى ف صدرى وأطلقلساقحتىأنسكلممكعل فادلىبعذرىوأتنكابمبراءقوأخاصمعننفسى

لرجو تأ ن بعافينى عندذللكمابىولكنه القاتىوتعالىعنى فهوبرانى ولأاراهو يسمعنى ولاأسمعه فاماقال

صمعابه ان ذعا بمن دوىياوأبانالنهيقول هاأناقددنوت
أسا
و
نلغ
تهعىندظهأظ
حاب
ذلك أبوب و أ
مونلكأزلمنكقر يباقمفادلبعذرك وتسكامببراءننك وخاصم عن ذنفسك واشددازارك وقممقام جبار
ادم جماراان استطعت فانهلا ببق ان بخاصمنى الاجبارمئلى لقد منتتكنفسكيأبوبأميامايبلغثله

مثلكأبنأنتمنىبومخلقت الارض فوضعتهاعلى اساسهاهلبكناتطمعرىادفهاهل عام باىمقدار

قدرتهاأم عألىىثئوضعت! كنافها أابطلاعمتكاءجاللار حضكاممتككانتالارض لاماءغطاء
أبنكنتمنى بوم رافعلتسماء سقفافالهواءلاتعاق بسببمنفوقهاولايقلهادعم منتحتواهل يبلغمن
حكمتك اتحنرئ نورها أوتسيرنجومها أو ختاف بامىك ليلهاونهارهانكبنتمنى نومانبعثالانهار
ام حينبلغتمدتمها
لتبصار علىحدودهاأًمباقدلرتاكرفنحصت
ابس
جك ح
اان
وسلط
مأب
أكار
وسكبت الب

أ نكنت منىبومصببت الا«على الترابونصبتشواع الجالهلت ردى علىأىثئأرسينهاأمباىمثقال

وذتها أمهللكمن ذراعتطيقجلهاأمهلندرىم انألبمناءالذى أنزلتمن السماءألْتهدرى من
أىشئ انشأتالسحاب مه لتدرى [أبن خزانةالشلومًأبن جبالالبرد أمأبنخزانةاللليبالنهارا

النهاربالليل وأبنخزانةالروباى لغةتشكمالاشجارومن اجلععلقولفى أجوافالرجالوشقٍ

ببرونهوقسم الارزاق
اتن|كة ملكه وقهرالجبار ن.
الامماع والابصار واملنذل

ا

بدلعلى؟ ثارقدرتهذ كرهالابوب فقالأبوبصغرشأ وكلسان وعقلىورأبىوضعفت قوقعنهذا
الامى الذى يعرضعلى اه قدعامت انكل الذىقدذ كرداك راد عاك ومين ذلك
وأعحب لوشثت عملت ولادمجزك ثولئانخىعليك خافية الى أوثقنى البلاءفكلمت ولأملك نفسى

خنئطكر ب وىليتنىمت
بكاسمبث
فكان البلاءهوالذىانطقنىليتالارض انشةتفىفذهبت فيواولان
بغمى فىأشدبلا قبلذللكانماكلمت <ين نكلمت بعذرى وسكت حينسكتلترجنىكلةزتامنى فلن

أعود وقد ويد علىف وىعضنتلىلساىوألصقت,التراب خدى أعوذابلكيوم منك واستتجبر
بكمن جهد البلاءفاجرنىواستغيث بك معنقابك فاوغاثنسىتعينك علىأمسىفاعنى وأأنوكلعليك

اركفاغفرلىفلنأعودلشيئن ركههمنى قال اللتهعالىيابوبنفذ
ذا كفنى وأعتصم ا
خالنفك
ر تلك وردد تعليك أهاكومالكومثلهممعهملتكون
غىففق
دغض
| فيكعامى وسبقترجتى

ظ 9ونكونعبرةلاهل البلاءوعزاءلاصابر بنلتر
0

يتحليخيل ارعوشزاب فن والنوقرب

ولوب ثلاث سن إ
ن
زدبوماوةلكبسبع سنينوقل
الم
تكن
م

| ماه لبناىسرائيل سبعسنينوأشهراختاف فيهالدودلايةر بهأحد غيررجة صبرت معهبصدق وكانت

تأنه بالطعاومتحمدالتهمعهاذا دو بوبمع ذلك لايفترءن ذ كراةتعالى والصبرعلىبلانهفصر

بيس صررخةجع فيهاجنوده نم أقطارالارضفاسااجتمعوااليهةالواما حزن قاألعايالنىعهبذداالذى

مأدع لهمالاولا واودل يزددالاصبرائم ساطتعلى جسدهفتركته قرحةملقاةعلىكناسةلائقر بهالاامس أنه

كلبكطللهفى أ بوب
لقا
فاسستعنت فبتيعينوففعقلايلهوالهذابن مكرك الذى أهلكت يمنمذضى
فاشير واعلى قالوامنأأبدندتآدم ين

أخرجتهمن الجنةقالمنقبلامسأنقهالوافشانك بادوبمنقبل

امسأنهفانهلاس_تطيع أنيعصيهاولس بيقربهأحدغيرهاقال أصبتمفانطاقبلس حتىأت رجةامرأة

(1/؟ ( -نازن)  -تالت )

4
نمفخنةهاشاتعجلب_دهنفر ج منقرنهالىقدمهثا

بإظفاره

"ليلمثلألياتالغام ووقعت فيهحكةفك

حتى سقطت كلها حكهابالمسوح احشنةحت قىطمهائمحكهابالفخاروالخار:الحشنةفل,بلزيحك حتىقرح
للناسةلمومججعاوالفعريشة ورفطخاق لهكله|
للفبرة اودع ك
متقطعوتغيراونق فاخرجهأه ا
جو
ام أنهوهىرجةبنت افرائيم بن بوسف بن يعقوب فكانت نحت لف اليه؛.ايصلحهو زمه فامارأًى الثلانة
تكوادينه فاماطال بهالبلاءعانطلق اليهأصابه
م أصحابه ماايّلاهالله بهدائهموهورفضوهمن غ يرأن ي ر

من الذذنب الذىعوقبتبهقالوحضرمعهم
فبكتوه ولاموهوقاالولاتبن اهلى

فت <ىد رثالسنقدامن به

أتأمحقبالكلامهنى لاسنانت»ولكنتركتم من
وصدقهفقالطمالفت|ىنكنكلمتمأبهاالكهول و ت
القولماهواحسن من اقلذلىتمو من الرأىأصوب من الذىرا أم ومن الامىأجل م عن الذىأنيتموقد
نتنقصتم
كانل داوب علي من الحق والذمام أفضلمنالذىوصفتمفهلتدرنوأبها الكهولحق م ا

ىجلعبتم واتهمتمألتعاموا ان أبوبنىالئةوصفوتهوخيرنهمن أه
ذالز
لومن
اهكتم
وحرمة مناتته
الارض الىنومكهذائملتعلمواوليلمكانتععلىانسهخطشيامنأهأممىنن] لناههما] تاهال بىومهنا
ولاعلى انه زع منهشيامن الكرامةالتىأ كرمهالنةمهاولاان أبوب ةالعلى اللهغيرالحق فى طولماحبقوه | :

اقفومكوهذافانكان البلاءهوالذىأز,رىبةعندلووضعوأ نفس فقدعامتمان الننهعالىينتلىالمؤمنين 1
يىوم ولاهوانهمعليهولكنها |
ااعل
عليل
هك د
طاولئ
خاؤهل
سسبل
والصد يقين والشهداءوالصالمين ولي

نللبهههذالمنزلةالاأنهأخ أحبهوهعلى وجهالدصحبة لكان لاجمل |
كرامةوخبرةلمولوكانأبوب لبسم ا
بالحليأمن يعذ لأ خامتندالبلاوءلايعيرءبالصدبةولابعيبهالايعلوخومكروبز بنولكنه رجهو ب
وستغفرلهو حزن لزنه و يدل ة علىمى شد أمسيه ولس >كيمولارشيدءن جهل هذافاننه تاها

الكهولوةدكان فعظمةالله وجلالهوذكراللو.تمايقطعالسنتتكو كسرقاو بأمتعامواان شعبادا |
أسكتتهم الحشيةمن غبرعى ولابكموانه#مط الفحصاءالبلغاءالنيلاءعالألياءالعالملون اانوهتكنهماذا
ذرواعظمة الله اتقطعتأ لستهمواقشعرت جاودهم وانتكسرت قا برهموطاشتعقولماعظاما |
ك

للاا
اهه,ا
لالى!
ابقوا
مكاست
اللهواجلالافاذا اثتاوامن ذل

وانهم

كيةيعدون؟ نفسهم معن الظالمينواخخاطئين

لابراربرآءومع المقصر بن المفرطينوائهملا كياسأقو ياءقالأبوبالعسليلهاماناللهبزر ع

اولست
سلاىن
لهع
رنل
يظوهالا
غير والكبير فاذانينتقالقلب
صاب
|الحكمةبالرجاةفل ق

تكونالحكمة

تفىسقط منزاتهعند ا حكياءوهبمروون أ
لكيا
ابدح
باهلع
صلل
لعل|
اذاج
سن ولاطول التتجر بة وا
من قلبل
من الهسبعحانه وتعالى عليهنورالءكرامةما قل| أبوب على الثلاةوقالاتيوقغضابرهيمقبلآن |
الألن بخاص أوقر بواعنى
دواعنىبإموال> لعل
تسترهبواو بكيتمقبلأن تضر بوا كيفبىاوقلتتص ق

قربانالعل اللهأنيقبلهوبرضىعنى وان قدأ عب-_:م أنفس>وظنتتم انكمتدعوفيم سان
نظرتمفما 0,

بيذر بمأمصدقم لوجدم لمعيو إهدسترهاالتعا بىالعافايلى لبسوفدكنتام

فواخلانوقروتى وأعناكملوا معروف حق منتصفمن خصمىفاصبحت اليومولاس زا كاز |
صأشبدعلبىمتنى ثمأعرضعنهمأبوبوأقعبللىر بدمستغيثابهمتضرعااليه |
متم
كلاممعكذفامنكن
اىللتمخيلقنتىى عرفتالذنب الذىأذنبتوالعمل الذىعملت |
بهتن
فقاليارب لاىثئ خلفتنىليتىاذ كر

فصرفت وجهك السكريعنى لوكنت أمتنىفالمقتنىبابا فقالموتكانال لأ لكلغنر_يبدارا |

دك عقو تى|
يأت
بنأس
وللمسكين قراراولولليتيياموللارماةقمااطى أناعبدذليلانأ حسنت فالمنلفكوا
حي اح كس

جد

رم

مه

حونكيفأ
 1اليلاءمالوساطتهعلى جبل اضعف عن

لطانك هوالذى أسقمنى وانحلجسمى ولوانر بزع
سنى
اذىنأذ
وال
بحمله ضع وان قضاءك هو
اطم٠.ة

١

ا

الرجالفقاعفرياملناقلشوياةطيمن أاعطايذتمانشئتنحولت اعصارامننارفاحوقكل شيختى

عفاأيهقتاالب|للايبسالذهوبرعانهافاتى الابرحين وضعترؤسهاورعت فليش رعالناسحتىثارمن

نت الاراضعصارمن نارفاحرق الابل ورع:ائهاحتى فىعلىارهاأمجاءعد وَانلّه| بلس فى صورققممن

اوبايصى فقال,ابوب أقبلتنارحوتأىغحشيوتاقبتلكهاومن
قاىب
هودال
جعلىدقع
وبها
فواعا
كان
وذهاوائهامالاللهأعارنيهاوهو
فيهاغيرى فقالأ بوببعدان فرغمنالد_لاةالجددته هوأعطانبها وه خ
أولىبهاذاشاءتزعهاقالفتركت الناس مبهوتينيتتجبونمنهامنهم منيقولما كانأ بوب يعبدشيأوما

كاالنافغرور ومنهمءن يقولاوكانالهأبوبيقدرعلى أنيصنع شيالن وعليهوه:هممن يقولبلهو
رانا
الذى فعلمافعل لدشمت يهعدوٌهو يشجع صديقهفتقلاأبوب جدللهحينأعطانى وحيننزعمنىع ب

مرجت منبطنأنىوعر باناأعودالى الترابوعر يىاناأحلشلراهعزوجل لدسيذبنىلكأنتحفريحن
أعارك وتجرع حينقبضعارانلنلهةأولى بكو أمعاطاك ولوعلاأللههفاياكلعبد خيراانقل روحك

مع

ذالكارواح وصرت شهيداواكنهعلشمسنركاذاخرك فرجع ابلسالى صعابهخاسئاذليلافقالماعندم
ةلحاتيسمعهاذ وروح
صاابذاعشئت
املنقوةفانى/أ كلمقلبهقالعفرتمن الجنعندىمنالقوةم

امن عند
تجثم
اةفت
وييح
محص
أ صا
تائم
الاخرجتروحهقال! بليسفأتالهم ورعاتهاذانطاقحتىتوسطه
آرهاومات رعانهاؤاءا بلس مقثلابقهرمان الرعاةالىأبوب فوجدهيصل فقاللهمثل القولالاولذرد
افاعل_:د من القوةفانى أ كامقلبأبوفبقال
أصمذابه
مىا
عليه بوبمل الردّالاولفرجم بليسال

عفر يتعندىمن القوة مااذاشئت ف ولتر حاعاصفةتف ف كلشعتأنىعليهقالؤأتالفدإدنقى
الحرثوالزرع فانظلقيؤمهم وذلك حينسرع الفدادونف ار ث والزرع فليشعرواحتىهب تر يج
عاصفة فنسفت كلشيئ من ذكلأكحنتهىلم يكن جثامءابليس مشثلابقهرمانممالأىبووبهوقامصلى
بثل ردهالاول وجعل ,بلاس مدالفهمالامالاحتى صعلى آخره.
م
فقاللهمة_ل قولهالاول ف ردعليهابو.

كاماانتهى اليهدهلاك مالمن أموالهجداللوهاحسن الثناءعليه ورضىء+:بالقضاءووطن نهفباسلصير
سر يعا<تى واقلففموقف
دبشئ
عمنه
صحم
والبلاءحتى لدقل مهالفامارأى| بلس انهقدأفنىمالهول يش

الذى يقففيه وقالاطى انأبوببرى امناكمتعته بوادهفانت معطيهالمالفهل أنتمساطى على ولده
فامها اللمصادبنةاتلقىوم طاقاور.الرجالاللقهاعلزوجل|

نطلقفقدساطتك علىولد ها

تقضعدوَاللّهحتى

أتىبنأىدوبوهم ف قىصصرهم فلبزليزازلمهمالقسرحتى نداعىمنقواعد هوجعل جدرهيضرب بعضها

بعضابرميوم بالحشبوالخارةفلمامثل بهممكشللةر فعالقصروقابهعايهم وصاروامنكسين وناطلق الى

 ١أبوب,مهثلابا

الذىكانيعامهم الحكمة وهوجر يحمشدوخ رجه

لدمفاخ ربهوفالاو
ريت

|| بنيك كيفعذبواوكيف انةلبواءنكوسينعلى رؤسهمدمتس
ايل
ؤهم وأدمغتهمولوأت كيفشقت

| بطونهمفتذاثرت أمعاؤهملتقطمقلبكعليهم فلبز يلقولهذاونحوهحتى رق أبوبو بكىوقبض قبطةمن
دسر يعابالذىكان منجز عأبو5,
علك
صذل
الثراب فوضعهاعلى رأسهوقا:لياليتأ لتلدفىفاغتتمبفلس
مسرو رابهم ليلبثأبونبفاءواً بصرواستغفرفصعد قرناؤهمن الملائسكةبتوبنهفسبةتتوبتهالىالله

سيئساذ ل لاوقالاههى!اهو ن علىأببوالالوالولدانبهرى انكمامتعتهبنفس»ه
وهوأعلفوقفاخابل
طى على هجفسقدهال| للهع زوجل |نطاقفد سلطتك على جسده
سهلأانت
موادف
فلانهتتاعملدمال وال
واعكرنلدسللكسسالطناهنوعقلىلبهءوعة_له و كاناللهأعلبهويلساطهعليهالارجمة ليعظملهالثواب

عقدصو
افىلثواب فان
ءوابه
اتأس
جهلمي
رزلب
واءن
بنىركلبل
صبدب
للعا
ارىل
وحءإ«عبرة لاصابربنوذ ك
دوبا
جدأب
افوج
سليه
الهابليسسيريعاا

يقمرلفأع رأسهفاتاءمن قبلوجههفنفخفىمنخر به
نجل
فك

.

الا

المن والشياطين وتظلهالطبر بأجنحتهاحتىلانقععليهشمس وترافعلرصسيياالساط مسيرةشهرمن
لغلت نىالتهسلمان ادي لحت فىانتهصلاةالعصرغضب للهفعرقلاحب
الصباح االلروىااح وقالالح ناش
فايدله اللهمكائها خيبرراامنهاوأسرعالرينججرى بأمىهكيفشاءكان يشوم الأباططيقيل ٍ 1
االلكئرك
للاخمدتخ
بروحمنهافيكونرواحه ببابلوروىأ نسلمانسارمن أرضالعرافاقال عد يبنةب

ثمجاوزهم الىأرض الصين يغدوءلى مسيرةشهرو رمح عل ملذفةم

1

س0

ساحل البحرحتىأ أرض السندوجاوزهاورج منهاالىمكرانوكرمانثمجاوزهاحتى ىأأفراضرس
طىين قب
اأم
يكان
شمسو
فنزطباأياماوغدا منهافقالبكسكرثم راحمالسىتالقشارمهوكعادنينة الند
شخوصه الىالعراق فبنوهالهبالصفاح والعمد والرخام الاصفروالابيضوف ذلك يقولاالنابغة
الاسلمان اذ قالالملمكله #قمفىالبربةفاحددهاعن٠القند

(ومن الشياطين) أى
وسحخرنا منهم (من
يبغوصونه) فىالبحار
ياي ٠ لاس

خراج

ْ
وجدش الجنالى قدأذنتطم  5يشون ندم بالضغاحوالعمد
وفوهعزوجل (ومنالشسياطين)أى وسخرالهمن الشياطين(منيغوصون)4أى يدخلونحت 1010

غوص وهواختراع الصنائع
ِرٌ (ويعملون جملادونذلك) أاىدلون
هلص
اعرا
ونق
جهم
لن ل
اجو
رخ ر
فس
لالون لهمايشاءمن محار يب وكائيلالابقو يحاوزون فى ذلاك الىأعمالالمدن وا
مأاق
عة ك
يجبي
الت
والصناعات كاتحاذالنورةوالقوار بروالكهابونوغيرذلك (وكناهم حافظين)أىحتىلاخرجواعن أمسه

الدروما يحكون فبها

وقيل حفظناهم من أن يفسد واماعماواوذلك انهمكانوا اذاعماواءملافى النهاروفرغ قبلالليل أفسد

(ويعملون عملادون
ذث) أىد و نالغوص

سل|مان كاناذابعث شيطانامعانسان ليعمللهيملاقاللهاذافر غمن عمإدقبل الايلأثة1
نيل
وخر بوهق
لعال(ىوأ.بوباذنادىر به)أىدعاربه
بعملآخ لملا.نفد ماجمل وخر هزهقو ن

وهو ناء امار يب

والقاثيل والقصور
رالقدوروالجفان (وكنا
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وبم وقيلمنو فعالسلاحفيكوقيل وبالن-ون أبوبكروجاد
وهوقولهتعان (التحصدم)أى نمكم(من بأسكم) 1أعىدحر
ليحصتك ا(للفهبههلاً نتمشاكرون)أكيقولا ذلك ل ادود وأهلبيت عقولاعز وجل (وللسان العر)أى أىالله عز وجل و بالياء
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عن البصر باظفه (عاصفة) يأدىشةادطبوب قدفواصنفقهااتاللهبالرخاءوهى الريعاللينةقلتكانت
الريتحت أعسدانآر ادأن نشتداثنتد تو ناأرادأنتلين لانت(تجرى بأمىالىالاراضاتىباركنافيها)
ن اىلشاموذدلك لامهاتكنانحرى ساءان وأصخابهحيث يشا سلان ميع دوالىمنزلهإلشام (وكنابكل
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ينتفعبدرهاونساهاوصوفها ومنافعهاويزرع ص حاب الغنملصاحب ار ت مثلسرئه فاذاصارا لحرت
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الزرع حفظونه بالنهاروالمواثمى تسرحبالنهاروتردبالليلالىالمراح و بهدذلهعلاىل_ثّاةماروى حرامبن

سعدبنمخيصة أن ناقلةلبراء,بنعازب د خلتح ئاطالرجل منالانصارفافسدت فيهفقبضى رسوالننهصلى الل

اوعاىلألهحلفظهاائهاروعلى أ هلالموائى حفظهابلايلزاد فروايةوانءلى أ
| ع)ليه اولسالمن

ياكذن مع ماشبته
رالك
نلم
اىألا
الماشيةماأصاب متاشيتهمباللل رجهاًبوداودمىسلاوذه ب أتابالرأ

را فذلكقولهتعالى (ففهمناهاسلهان) أىعامناه واطمنا
اان
نليهلاك
وفت
أاتل
فلاضمان عليهفم

دف القنملىأهل لحرت ||القضية(وكلا)يعنى داودوسلوان( تناك وعاما)أى بوجوهالاجتهاد وطراقلاحكامقال!

 35نبالباتهاواولادها لولاهذه الآبة ارأبت الحكام قدهلكوا ولكنالانبهصجودهاذبهوأثتى علىهذا بإجتهادموا ختلفٍ

سانيا ىرن إلى أاحلكعادمااءود
فأكاننباجتهادءأم بنصوكذلكحكسلبانفقايلنهمحكإلاجتهادةالو يجو

 1ب لقنت حمتى يمسا أالاجتهالدانبيءليدركوانواب الجنهدينوالعلاءطم الاجتيادفىالحوادث اذاليجدوافيهان كتابأو
هبون سنة واذا أخطؤافلاامعليوم (ق)عنعبدا بن جمروبق انالعلاصرسقاوللاننهصل النهعليه وساٍاذ
الخرثوسو
أفند ثميتراد انفقال حكالهام فاجتهد فاصابفلهأجران واذاحكفاجتهدفأخطأفله أجروقالقومان داود وسلهان حك
بالوحى فكان حكسايانناسخالىعداودومن قالعهذايقوللاجوز للاندياء!الحمبالاجنهادلام
القضاء ماقضدتوامضى

مستغنون عنهبالوى واحتج منذهبالىأنبكلظمجاتههدرمصهيب_ذهالآبة و بالحديث -يث وعد

الك بذلك وكان ذلك
بإجتهادمنهماوهذ! كانفىشريفعاتهممافشسر يعشنافلاضمان عندأبىحنيفةوأ حصابه

التواب

رضى اللةعنوم بالليلأو بالنهارالاأنكو نمعالبهيمةسائق أوقائدوء_:دالشافىر.مهانهجبالضمانبالليلوقالالمصاص انماشمثو

لآنهمأرساوهاأونسخالضمانبقولهعليهااللام التجماءجباروقاليجاه ك
دانهن|صلحاومافعطود اودكان حكاوالصلحخير(وكلا)سن

داودوسلبان( 1تنناكا)نبو(ةوعلسا)معرفةعوجالحم

لوقبومعهوض فاكماوتمهم وشربتدماءهم ودخلت بعوضةق
(وأرادوابهكيدا)احزاقاإجعلناهم الاخسر بن)فارس ل علىراود
اغغرودفاهلكته (ونحيناه)أى ابارهيم(ولوطا) ابنأخيههاراانمن العراق (الىالارض التىباركنافيهاللعالمين) أىأرض الشأم

فالمين] ثاراهلمدينيةوهى
وبركتها انأ كثرالانبياءمنها فاتششرتالع

(7م/؟)1

أرضخصببطيبفيهاعيش الغنىوالفقير

دترحع الىدبنىفقاللاأستطيعترك ملكى ولكن سوف أذحهالهفدحهامرودوكضمعن ابراهمعايه

| الصلاةوالسلام ومنعهالئةعزوجلمنه قولهعزوجل (وأرادوابه«كيدا)أى أرادواأن كيدوه (لؤعلناهم
| الاخسير بن)قيلمعناهامهم روااولاسلىنفقة ول عصلطممي ادهم واقليلثاهنتالى أرعسللى
كرود وقومهالبعوض فاكات هومهموثر بتماءهم ود خلت فدماغه بعوضةفاهلكته هُُقوله:هالى

( وتحيناه ولوطا) يعنى منكرودوقو.مه(الىالارضالتىباركنافيهاللعالمين )يعنىالىأرض الشامبارك ألله

احصشبوجكثارةروا لعاروالانهار وقالأنى بن كعببارك اللهفيهياوسماها مباركة لانهمامن
لال
اهاب
فب
ببيتالمقدس وقيللانأ كثرالانبياءنها (ق) عنألى
ماءعذبالاويانبلعأصصلخهمرنةحاتلتى
الللهصلله
حعبول االلىك ؤيمنهةامها جررسو لا
تللك
ت قا
اىعنه
لعال
اللهت
قتادةانعمر بانلطاب رضىا
عليهوسم وقبرهفقالكعباىو جدت فىكاب اللاهلمنزلياأميرالمؤمانليشناانمكنزالت منأرضهو بهاكنزه

وقيل مامن ماععذب فى

الارض الاو شبععل

ارلةمبقفدس
متنّصخ

روىانه نزلبفلطين ولوط

بالؤتفكةو ببنهما مسيرة

وم وليلةوفالعليهالسلام
انها ستكونهحرة لعب

هحرة نفيار الناس الى

(هبناله
مهاجرابراهيم وو

اسحق ويعقوبنافلة)قيل

 ١عمبناده عنعبداللهبنحم ور بنالعاص قالسمعت رسولاللهدبى اللةعليهوسل بقولسّكون هجرة هومصدركالعافية من غير
لفظ الفعل السابق أى

رجه ا بوداودأرادباطجرة الثانيةاهجرةالىالشام
بعد هجرةنفيارأهلالار ضألزءهم مهاجرابراهم
برغب افلمقاممهاعن ز يدبنثابت قالقال رسولاننهصلى اللهعليدوسل طوبىلاهل الشامفقلت وماذاك

وهبناله هبةوقيل هىولد

بإرسول اللهفاللان اللانكةباسطةاجختهاعايهاا خرج.ه الترمذدى #عن موز بنحكيمعنأبيهعنحدهقال

الولدوقدسا لولدافاعطيه

قلتيارسولاللهقا ألبهن:أهمىننىاونحا بيدهنحوالشام نرجهالترمذى ق#ا_لدبناسحقاس_تجاب

وأعظى يعقوبنافلةأى

لابراهيم رجالمن قومهحينرأواماصنع النهتعالىبهمنجعلالنارعليهبر ادوسلاماعلىخوف من مرود

زيادةوفضلامن غيرسؤال

وملمهموبآمننتتبدهسااررةانالا كبرعمابراهم وتبعهلوط وكانابن أخيه وهواوط بنهاران وهو وهى حال من يعسقوب
أخوابراهيم وكانطماأخثالثاسمهناخورفثلاهمأولادنارخ وهو زر نفرجابراهيم من كوىمن (وكلا)أى ابراهيمواسحق
ار بد.نهوالامان علىعبادةر بهحتى
رتمس
ف يل
لفرج
ارةن
أرض العراق مهاجرا الىرب وهمعهلوط وسا

ثزلحوان فسكثبهاماشاءاننمنرجمهاجواحتى قدممصرثامنلوىجوارلجشام فنزلاأسسبعمن

ويعقوب وهوالمفعول

الاوك لقوله (جعلنا)

أرض فلسظين ونزلاوط بالمؤتفسكة وهىعلى«سيرةبوموليلةمن السسبعفبعثهاللنهبي الىأهلها وماقرب والثاق (.صالحين) فى
الدينوالنبو(5وجعلناهم

ْ نهافذللك قولهنعالىونجيناهولوطاالاالرىض باراكلنذاىفيهالاعالمين ف قولهتعالى (ووهيئاله اسحق
فعبلاسةهو يعقوب لانالنهتعالى أعطى ابراهيم
ب
ال ن
للهنقا
ااءا
يعقوبنافلة) أىعطية منعط
اسحقبدعائهقحايلثربه بف منالصالمين وزهايدعقوب نافلة وهووادالولد (وكلاجعلناصامين ) (مهدون) الناس (بامىنا)
نى أبراهيمواسصق ويعقوب (وجعلناهمأعمة) أىقدوةهتدى همفامي (رمهدونبامنا)أىيدعون بووححينيان(اواأليهم فعل
اعة)يقتدى 6م فىالدين

لناسادليىننابامص نا(وأوحيناالبهم فعلالخيرات) ألبىالاعلمشرائع (واقام الصلوة) أىالمحافظة

الخيراات) وهى ججيع
الاعمال الصالحةواد_له

||| فضل العبادات الماليةوجموعهماالتعظم لاماللهواله فقةعلى خلق الله (وكانوالنا عابدين) أى

انتفعل اخيراتفعمل
الخيراتم فعل اخيرات

||أعابها (وايماءالزكوةا)لأوىاجبة وخصهمالان الصلاةأفضلالعبادات البدنية وشرعت لذكرالنةوالزكاة

|[]موحدين #قولةءزوجل (ولتوبطان]اهحكما) أى الفصلبينالخصومبالحق وقيل أرادالحكمةوالنبوة
)يعنىقر بةسدوم وأرادهلها وأرادبالحبانثانيان
| (وعاماوتجيناهمن القر لالحىبكاانتئتعثمل
واباء الزكو):.والاصل
اايع.ملونهامن المنسكرات (انهمكانوا
| | الذكور أدفباره,وكانوايتتضارطون جافلسهم معأنشريكااءنو
واقامةالصلاةالاان لضاف
| ]قوم سوءفاسقينوأدخلناهفى رحتنا)قيل أرادالرجةالنبوةوقيل أرادبهاالثواب (اندمن الصالحين )يعنى

وكذلكقوله(واقامالصاوة

ا وكانوالناعايد بنا
)لا
مللعاصشنام
ي فراناتملع
ر ,ب أولادابراهيمفاتبعوف,ى ذلك(ولوطا)|تتصببفعل بفسسر١نبناءحكما) حكمة وى

يحبفعلهمنالهملأوفصلابين الخصومأونبوة(وعاما) فقها(وتحيناهمن القر بة)منأهلهاوهى سدوم (االنى
لكان
حتبتعاملنث)

وافظلالةحوناةللاضانرهاىط٠. فاواللصحماذالرحاةئب)األجخص<ىو:اغءيلرههعلا(,اصنلهامحكهاكناوأهالقكونماقسووءمهفعاقساقبايعنل)خف.اسراجديهن,عن طاعةابنو(ادخاناءفيرجتنا)فةأهل رحتنا

أىاذدكتم :اصرين
كلدم نصرا موزرا

اكداا
ار .بن رودب نكوضبنحامبنبورح
ج,ن
نا ن
سكنع
القيامة وفيل قالرهموذب ن

«إذ كرالقمةفى ذلك ي»
وواهلاحراق,النار والا |فاما جفع عرودرفوء» لاحراق ابراهيم حسوهفيدتو بنوابنيانا كالظيرةبقر بةيقالطا كوقتم
فرطتمفىنصرتها والذى

جعوا ل#صلاب الحطب وأصناف الحشبمدةثهرحتىكانالرجليمرضفيقوللأن عوفيت لاجعن حطب

اطلببتأهنلحطين فنار بارااهيموكانتالمرأةنغزل ونشترى
صان
أضم
أخار باحراقه عرودادو 1لابراهيم وكانتالمرأةننذرف بع
رج لمن

إد فارس

وفيلانهمحين هموا
باحراقفه حسوه ثمبنوا

| الحطب بغزرطااحتسابافىدبنهاوكان الرجلبوصى بشراء الحطبمنمالهلابراهيم فلماجعوا ملأرادوا
وأشعلواىكل ناحيةمن الحطبنارافاشتعلت النارواشتد تحتى|ن الطبرلعر مهافصترق من شدةوهجها

رحرهاف وأقوداعايهاسبعة أيافمامأارادواأن يلقواابراهيملميعامواكيف,اقونه فقيلانا بليسجاءو.
يشابكوق وجعوا شهرا جاململجنيى فعملوهمعادوال بىراهيمفقيدوهورفعوه علىرأس البنيانووض_هوه فالمنجنيقمقيدا
أصناف امحشبم أشعلوا مغلولافصاحت الماءوالارض ومن فبهمامن اللانكةوجيع اماقالاالثقلين صيحة واحدةأىر بن

نارا عظيمة كادت الطير |إبراغيمخليلك يلتقافلداروليس أفرضك] حديعبدك غيرهفلائنذانفى نصرتهفقالاللتهعالىان خهلييل
تحاترلقحفىومن وهحها لبسلىخليلعيرهو النهههاليهسغ_يرى اسفاتنغاثباحد منكمأودعاهفلينصره قفدأذنتله ذلك
م ضعودق الجنيق

وان اندعغيرى:فاناأعربنهاواليه تفلوابنىو دًنرهفاادموااالقاءهف النراتاه ازنالمماه وقال ناأردت
الثارقاطواءفقالابرا اهيملاحاجةلى اليكمعحسبى! 3
|ممقغيأولافرموابه فيها أجدت |انارو ناهخازن!طواءوةالان شثتطبرت

ويهقوول حسىىاللهونم

الوكيلوقال4جبريلهل

لحكاجة فقال اما اليك

فلاقال فسل ر يكقال
اوامه
عنس
ىم
لبى
حس

ونمالوكيل وروىعن أبىبنكع بأنابراقهياملحين أوثقولهيلقوهىالنارلاالهالاأنتسبصانكلك!
فنجنيق الى النارفاستقبإه جبرفقياللاابراهيم حاالجكة فقال|
ولك الملكلاشسربنكلك مرموابهالم

منهعالى (اخ) عن!بنعباس فقوا
ىعحساىم
لهيم
ابرا
ؤالا
اليك فلاقال جبرفبالسألر بسكفق

فناروةاهامد صبى ال
نعالى وقالواحسبناانته وناملوكيلقالقاهابراهيم علي اهلصلاةواللام حينألتاىل
عليهوس حينقالطىالناسان الناسقدجعوالككقالاكملباحبارجعلعكنلمهياخيلطنفايعرالاالوزغ

الى وما حوقت النار الا
فانهكان يانفلخنفار (ق) عنأمشربأكنر .سولاننهصبى النهعليهوسلمأمىبقل الاوززااغدالخارى
وثافموعن ابنعياس انما نحا
تقهالعز وجل(يأناركوفبرداوسلاماعلى |براهيم)قالابنعباس
ن)أى
اانا
 63وقالكان ينفعلىابراهم (ق
هوالهحسبىالنهونعالو
(قلنابالاركوق بردا

وسلاما) أىئذات برد

فذكلان
وسلام فبواغك
ذاتهابردوسلام (على

ابراهيم)أرادابردى فلم

منكابراهيم وع-ن ابن

هضمىاالللهوم
ععبانس ر

فئت فلينفتفذعلك
طرض
االا
لرف
اذنا
بسقللاما لمات براهيممن بردهاو بالعآضثارانهل ببقيومث

يم بقيتذا تبردأبداوقي ل خذت اللانكة بضبىابراهيمفأقعدو
هلى
ريةالع
باولب
االهو
ايوم نارف الع
براهم فاذىللمكوضع سبعةأيامقالهاللنبالبنعمرو,قالابراهم ما أكيناتماقط أن منىم انلاالياتمىوكنت
افلنىارقيل و بعث اننهنعالىملكلظلفى صورة براهيمفقعدالى جنب ابراههميؤنهقالواو بالعلثهءز
وجل جير دل بقه ص من حربوراطلنجنفةسةفالسهالقميص وأقعد على |اطدةسةوقعد معهحدثه وقال

جبريلي باراهيمان ربكيقولأماعام تأنالنارلاتضأحباق”م نظرمرودواشرفعلىابراهيممنصر

هل ذلك لاهلكته بعردها

لدفراأ «الساىر وضهوا| !اكقاعد الىجذبهوماحولهنار :عر الحطي فناداهيا!براهيمكبراطك الذى بلغت

وللعنىاناننهتعالى تزع
عنها طبعها الدى طبعها

قدرنهأن حال.تكوبين الذار ياابراهي هل لستطييع أنتخرجمنهاقالنمقالهلتحنىان أختأ
نضرك #اللاقال فقمفاخرمجنهاققام ابراهيميمشىفبهاحتى رج منهافاماوص ل اليهقاللهباابراهم م
ر .للهايلؤىرنفتنى في
آملك
للك
ظالذ
لك ق
ايجنب
الرجلالذىرأيتهمعك مثلك فى صورتك قاعدا الى

عليه مناخروالاحراق
وأبقاها على الاضاءة
والاشراقك! كانت وهو

علىكلنئقدبر

فقالمروديا براهيمانمىقربالىالك قربانالمارأيتمن قدره وعزنهفهحاصينعنبأكبيت الاعبادته
رنوحيدمواق ذاعلهأربعة آلاف بقرةقالابراهيم لايقبل التهمنك مادمتغلى دينك حتىتفارة

دترجع

ا
0
,

ويايتمكن
روائ
ازادهبه
تقر برهلكمءالاستهزاءبه لاونفياهثعبنكانه للاىلانانبائلهلعاجزمو:الكاامسكان بلدلك اقسته
أنيقالغاظتهتلكالاصنام حين/بصرهاء صطفةوكانغيظكبيرههاأشد لا رأى منزياد تةعظمه,ل فهأسند الفعلاليلهانالفعلكإيسند الى

مباشسرهايسلندحالاىمل عليه وجوزانيكونحكاية  1بقودالىنوبزءمذهبهومكانهقالطمماننكرون أنيفعله كبيرهم فانمنحقمن
يعد وبادلعىهاأن يقد رعلىهذا وك انهقالغض بأنتعبدهذهاصغارمعه وهوكبرءنهافتكسرهن أوهومتءاق بشرط لايكونوهو
أطق الاصنام فيكورنْتياللخير:عنهأى بلفعإهكبيرهدمانكانوابنطقون

نفسهالبهلاشترا اكهلمحفضور (فاسئلوهم) عحانهم (انكانوا

علر ض بالكبيرلنفسهوا ااأضاف
وقولهفاسئاو,هم أعثراض وقيب

(9,/9؟)

«نطقون) وتأتعمامون عزهمعنه

س
سلذلكبهموقي ملعنساهسانسسحصسح (فربعواالى أتفسهم
عليهمفذلكقوله(فاسئلوهمانكانواينطقون )أى حتيىبرواعنفع

النطق قدرواعلى الفعلفأراهمعيزهمعنالنطق وفىض(منهقًن)افععاتن ذألبكىهرير قدرواعلى
1 0. 0
م
2
|
|
ة
اأنرسول
00
0
ل
وتفكروا بقاومهملماأخذ

كبيرهم اهوقذولهلسارةهذه اخت لىفظ الترمذى قيلف قىولهافىسقيمأى سأسقموقيلسقيمالقلبمغتم
بضلالت> وأماقولهكب فليعرله<م هذ افانهعلق بربهثمرط نطقهكانه قا النكان ينطق فهوفعلعلى
طر يفالتبكيت اقومهوقولهلسارةهذه اختىأى فيالدبنواقلاالبااللنهتعالىانماالمؤمنون اخوة فشكل

ع
:
الظالمورن( على اللقيقة
لعمادة مالانطق لاء.ءن

هذهالاثفاظصدقف نىف هساليس فبهاكاذبفانقل قتدسماهاان صلىاللهعليهوسلٍ حت ور  ١لتقو حي فنلم قمعل
اظم الاللاتكايات قمالفى حد0

00 0

 02ود له ل

صورةالكذ ب وانكان حقافى الباطنالاهذهالكلماتولما كانمفهوم ظاهرها خلافباطنها أشفق

ا

انراهمعليهالصلاةوالسلام منهامؤاخذتهبواقالالبغوى وهذهااتأو بلاتلن الكذب عن ابراهيم

الفاسكيف كك

والاولهوالاولللحديث و يوز نأيكونا لهذنهف ذلكلقصدالصلاح وتوبيخهموالاحتجاجعليهم

عابدي اهلباس م

قون ول يكونواسرقوا قالالامام نفرالدين
ايرران
كأذنليوسه]حينأمرمناديهفتقال أيلتهاسالع

عليرؤسم) قالأهل

الرازىوهذا القولمسغوب عنهوالدليل القاطععليهأنهلوجاز أنايكصذلبحة ويأذناللهفيهفئجوز ||التفسير أجرى اللةتعالى
ل
وف
قنهم
لل لىسا
احقع
اهلذا|حتمال فكلماأأخربنادليااءعنه وذ للك ابلبوطثلوق بالشمرائعو يطرقكالهتهامةوالىحديث مول||ال
اعلمىعار يضفان هامندوحةعن التكذب © وقوله (فرجعوا األنىفسهم) تأفىكروابقاوبهم

الاولمأدركتهم الشقاوة

ورجعوا الىعقوط(,فقالوا) مانرادالاماقال (انكأتم الظالمون) يعنى بعبادتسكم مالايتكاموقب'لمعناه ||أىردوا الىالكفربعك

ا.ضكرة فاسألوها (تثكمسواعلىر دُسهم) قال || ناأقرواعلىأ نفبمبإلظل
1ط:
أانلتظمالمون طذاالرجلسوفاىل ايا>دموهذه ح
أاهللتفسير جرى النهامقعلىاسنتهمف اىلقوالاولوهواقرارهم على نفسهم بالظلثمأدركتهم ||ينقكالسته قلبته عات
الشقاوةفرجعوا الىحاطم الاولىوهوقولثم نسكسواعلى رؤسهمأىردوا الىالكفر وقالوا (لقدعامت || أسفزءأعلاءأىاستقاموا
تلع)طبلمدون مندونالله ||حين رجعوا الى أنفسهم
أم(فقا
(يه
ةابرهايم عا
فكيف نسأطىفلسااتجهت اط ل
ماهلاءينطقون)أى

دكون ||وراؤابإلفسكرةالصالحة ثم
ببال
عأى :
تى)
اأفل
ودته(
(معبا
ماألايىنفاعكنشيعاًب)دةوء (ولابضرم) أى ان تركت
مندونالله) وا معنىأنهحقرهم وحقرمءبودهم (أفلاتعقلون) أى لبس لككعقلتعقاونبهانهذ “||

اتقلبواع_نئلك الالة

الاصناملاتستصق العبادةفاسالزمتهم اححةوي:زواعن الجواب (قالواحرقوهوا نصروا طاتكم) عنام ||ؤاذ واف الجادلة بالباطل

لااتبنصرروانهالمابلتد
ارنبهبعيبهاو يطعنفيه (انكتتمفاعلين) أىناصربن]طتسك قالابن والكابرة وقالوا (لقد

رتاملذىقالهذارجلمن الاكرادقيلاسمهه بريننفس ا
فلنهبهالارض فهو لجل فبهااىبوم عامتماه ؤلاءينطقون)

( - 15غازن)  -ثلك)

فسكيف تأعىنابسؤاهاو+لة تسمدسدمفعوإىعامت واللمعقنىدعامتعزهم
عن النطقفتكيف تسأطم (قال)عجاعلييم (أفتعبدونمن دون النهمالاشفعكم شيأ)هوقموضع المناراى نقنا(ولايضرم) انم

افذصواتصوت بهعل أنصاحبهمتضجرضجربما رأىمن ثبائهمعلىعبادتهابعد
تعبدوه (أف لمولاتعبدونمن دونالله) أ
انقطاعع_ذرهم و بعدوضوحفتاأقففبهم واللاملبيان المتأففبهأى لكولاليتك هذ |التأففأف مدقو حصأ فمك ونان
اوصفه لاجوزانيكون الهافامالزمتهم الجةوم:زواعن الجواب (قلوا حرقوه) بالنارلامهاأهول
أفغيرهم (أفلاتعقلون) اهنذمن

1تتقامت(انتكتمناعلين) 
مابعاقببر أفطع(لوباتنسصمر)وبالا

0

03

هايضلالامرشر
(أمأنتم عن اللاعبين )أى أجاد نت فاقوال ملاعب استعظامامنهم انكاردعليهمواستبعادالان لونما ع

مخبرابإنه جادفماقالغيرلاعب مثبتالربو بيةالملك العٌلامواحلداوث
صنام بقوله(قالبلر بكربالسموات والارض الذى فطر.هن)أ
القائيل فى يعبدالخلوقو يترك الحالق(وأاناعلىذلكم)امدكورمن التوحيدشاهسد (من الشاهدين ونادله) أصلهوانئةوق التاءعب
الدب هن تسهيل الكيد علىبد همع صعوبتهوتعذرهاقوةسلظنة مروذ(لأ كيدنأسنامتج)لا كسرنها( بعدان تولوامدبر 81

ذهاب عنماالعىيد؟قاذللكسرامن قومهفسمعهرجل واحدفءرض بقولهانىسقيمأى سأسقمليتخاف فرجع البىدتالاصنام( ما[

جذاذا)قطعامن الجذرهوالقطمع (/0؟) جنعاذة كزجاجة وزجاج جذ اذبالكسرعلى جم جذ يذأى مذ وذ كفيف وخفا

1.

كبراطىم)
الا
0

:
للاصنا
 32بالصدق 0مأنتمن اللاعبين) يعنونأجادنت فباتقولأمأنت لاعب (قالبلر بكابرالسمواد

.

كبيرها والارض الذى فطرهن) أى خالقهن(وأناعلىذلكمنالشاهدين) أى عل اىنه الالهالذىيتحت العب
هأساقلا
ديف
بها
كل
وقيل شاهدعلى انه خالقالسموات والارض (ونالتهلانكأيصدنامكم) أىلا مكرن بها(بعد أن نوو
فعلقالفأسفى6
0
(لعلهماليه) إلى 1ل

9

7 83 5
مقبين

 1أوالابراهيملدج

داطائرمجعواالىمنازطيقامكاانذلك دقانبوابراه
رجعوا من عيدهم دخلواعلىالاصنامفسج و
بلق نفب
يدن أ حبك د يننا فرجمعهمابراهيمفاماكانببعض الطر
ى
باابراهم لوخوجت معناالع

جلىفت ركوهومطهوافنادئ كته وقد ين ضعغاءالناين0 | 761
رض وقالافسقيم أشتسكع ر
عليهم أوالىاللهلمارأوا
١
يتعيوا ير ابراهيم الى يت الآطةوهن ف بووعظيمومستقبلبابالووصام
ع ته (قالوا)ى الكفار أصنامم ف
دممه م

:

غرمئنهوالاصةا

5

ك 2اكرات

حإن رجعوامن عيد

 4 3هد2
أو داذلك
مي »

جنمهاالىجنب بع ضكلصم الذىيليهاً خرمنهوعكف! الىالبووذ

ا

ا

صعر

اكلنامنه فاسانظرابراهيم ا 'ا

ابءقألان أكرنقا ل
زطر
هلى
تمع
امقسالط
ختنانهل الاين وى مابينأيديوسمماانللطعا
لكسسرهن بغاسف يىددحتىاذالبق الاالستم الع 5
“فت هن|الكدتر رن فراغعليهمضر ب باأثيينوجع ي
أىان
لراي مل الفأسفىعدقهوقيل فىيدهم شرج فذ لكقولهتعالى (-فعلهم جذ اذا)أىكسراوقطعا (الاكرام ).
لد د ال ب
حٍِ

شد ل ل |زكربرستنان ةيرقل شلك ا 0000
بالتوقير والتعظيم(قالوا ذهب و بعض هامفنضةو بعضهامن ح يددو بعضهامن نحاس ورصاص ودر شب وكانالصم|١|
ذكرهمقال
سمعناف ي "

من الذهب مكللابالجواهرف عينيهياوتننا تتقدان فوقؤله(لعلهماليوبرجعون) قيلمعناهبرحجعوع

ا

ل اهبراهيم)الجلتانصفتان لى ابراهيموالىدينهومايد عوهماليهذاعلمواضيف
لفتى الا أن الاول وهو

ب :هد كرهم أأىىل بيهملا

لاند

منهللسمع لانك لاتفول

مببِعت'زنداونك تي
تذكوشياًممايسمعغلاف

الثاى ووااررتتفافعاء أربابراهيم

بأنه فاعل يقال فالمراد

1
1

جعالقوممن عيدهمايت
فيسألونهماطؤلاءنكسيرواواً نت ميموالفأس ففعنقك فامار-

أوااصنامهم

ع

ك

5

ا ة (فالوامن فعلهذابامتهي

الام | 0

واحترانه م

ىبذ كرهم)أى سبي يسيم(يقالبراهيم) أى هوالذىنظن أنهمن هذافباغذلك
سمعنا فت

الجباروأشراف قومه (قالوافانوابهعل أىعينالناس) أىجيظوٌااهبهرا بوأكمنلناىواماقفقر

(لعلهميث-هدون)

لعهمبحمضسر
قب معنا
ريون
أىعليهيانه الذى فعل ذتكرهواأن ,أخذوهغيب

ابه ومايصنع بدفافأتوابه (قلوا) له (أأنتفملتهذابامتنايابراهمقال) ياعبنراهيم (بلة

أأكعبذيرهم همذاع)هغضهبذاذهتعابدلوصنغاروهواً كبرءنهافتكسرهنوأرادابراهيم بذلكاقامة|؟

الاسملاالمسمى أى الذىاللههذالاسم(الوا)أ ى رودا تترافقومه(فانوانه) انضروابرام عقعن الناس)

مت

عنمو

مرهوداعقابهبلاينةأوع ١ه
ف حلالخاليمعنىمعا ينامشاهدا أىعرأمىتهم ومنظر(لعلهميشهدون)عليهعاسمع منهأو:عافعزه كانه ك
عقوب,تالهما حضير١ا
 0 0ابراحم (بلفلة)عن نشد
وم
تير
 2كبيره ,هذا
)وهومبتدأوخبروالا كثرانه لاوقفواافاع لكبيرهم وهذاوصفأو بدلونسب الفعلىكبيرهموقص دا
3

ع

رايا
يمر

يي

ستل

ا0

0

ا

إتلاسرنفس شيأً)م
نالظل)2انكانمثقالحبة) وانكانالشئعمثقا حبةمثقالناارةفعمدنى وكذاق لقمازنعلىكان التامة (من

ش خردل) صفةحبة (أتينايها) ا ناهاواًنضثمي رالمثقاللاضافتهالىالحبة كقوط م ذهبت بع ضأصابعه (وكقىبناحاسبين) عالين
حافظين عن ان عباس رضىالنهعنهمالان م ٠
ن حفظ شلا جسم وعلله (ولقدةتناموسى وهرون الفرقانوضماءوذ كرا)قيلهذهالثلاية

اهلىتوراةفهمى فروقاانلبيبنااطقلوضياءستضًا ناءبهو يتوصبهالىسبيلالنجاة

( )89/11.وذ 0شىرف أووعظ وتنييه
أوذد باعتا

لات
وكنائف السديا تفى كفةوا نا أن بجعلىكفةالحسنات جوا من مفترقدوق اكد

ودمات
اليهفىمصاطد نبا

.جوأهرسود مظلمةفانقلتكيفتصنعبقولهونضع المواز نالقسط معقولهفلاتقجمطم بومالقيامةوزنا

وولهتعالى (فلاتظم 2
قلت هذهفىق الكفارلائه ,ليسطعممأال :نوزنمع الكفر وق

الواوعلى الصفاتكاى

أى

قوله وسيدا و-صورا

لانبخس مماطاوماعا امن خيروشرشياً (وانكان مثقالحبة من حودلاتبنامها) معناه|أنهلانقصمن

ونياوتقول مررتبزيد

احسان محسن ولابزادفاساءةمسىءوأراد بالحبةالجزءالسيرمن الحردلومعنى أنبنامهاأى أحضرناها
خهاص رجلامن
يالل
سلان
سوا ل التةصلى التفعليهوسلقا
لنجازئبهاعن عبدالله نعمرو بأنالنعارص

بمصدر ميقو لأتنكرمن
لجل
الس
أمتىعلى روسالخلائق لوالمقيامة في شرلهنسعةوتسعين سحلا ك

الكريموالعالموالصاطواا

||اتتفعذلك امتقوإنخصهم

لباربؤ .قو لأفلكعذرفقو للاياربفيقولالنهتعالى 0
هذا أشأيظائككتبتىالمافظون فيقو لا
نهلاالااسهوأ شهداأن عداعبدهورسوله
لكعندناحسنة فأنهلاظلعليك اليومفخرجلهبطاقةفبهاأشًهدأال

فيقول احضروزنك فيقوا لياربماهذ«البطاقةمع هذهالسجلات فيقالفانك لانظلفتوضع السجلات
فىكفة والبطاقةفىكفةفطاشت السجلاتوثقات البطاقةولابثقلم عاسمالهىأر جهالترمذىالسجل

كالتوب
يطىى
بعلف
أحكاما والبطاقةورقة صغيرة تج

||| فهائمنه والطيش الفةقلتفىالحديث دليلعلى اناتف الاعمالهى ااتى نوزلناانالاع.التتحسد

]| جواهر فتو زنواسأعمفقو لادتءالى(وكنى بناحاسبين) قال|بن عباس معنامك بناعالمين حافظين لان
من حسب شيأ فقدعامه وحفظهوالغرض منهالتحذيرفان انحاسب اذا كانف العبحيثلايمكن ان يشتبه

يق بالعاقلأن كو نرباشدالحوفمنهو بروىعن الشملىانه
مئ
فنق
عليه ؛شع وف القدرت:عيث لاي زع

رؤئ فالمنامفتل لهمافعل اللهبكفقال

»لماليك يرفقوا
وانادفدقتوا ته متواظعتقوا ٠.ككناسمةالملوك با

قو لهعزو(جوللقدا تبناموسى وهرون الفرة 6

الثاسس

قبان الحق والياطلوهوالتوراة

وقيللفرقانالنصرعلى الاعداء فيعلكىهوذان (وضياء)بعنى التوراةومن قالافرقانهوالتوراةجعل
الواوزائدةففوضياء والمنى”تبناموسىالتوراةضياء (وذ كراللمتقين) يعنىتذ كرون بواعظها

بقوله (للمتقين) ومحل
(الذين) جرعلى الوصفية

أونص على المدحأورفع

عليه (يحشونر بمم)

يخافونه (إلغيب) حال
أى عافونه فى الملاء
(وهممنالساعة) القيامة
وأهواطا مين

خاثئفون (وهذا) القران

(ذ كرمبارك) كثيرالخير

غز برالنفع (أتزلنام)على
عد (أفاتملهمسكرون)

استفهام نوبحزأىجاحدون
اندمنزلمن عند الله(ولقد
نيناابراهم رشده)هداه

||| وأعييغنمااولننايسا(فيوههام(املذنيانليساخعشةومنشرفقمواهنل)مغأبى)خائأقىوخانفو(نهووهلذواي:روهكورقميبلايرخكافأوننزهانافه)ىوأىا5ت]اذتابغناابمووساىعن (قمبنل) منقبلمومى
وهرون أومن قبل ممد
|| التوراةفتكذلك أنزلنا القرآنذ كرامباركاأىهوذ
كرلمنآمنبهمبارك يتبرك بهو يطلب منهالخير عليهالسلام (وكنابه)
(أفاتتم)بإأهلمكة(لهمنسكرون) أجىاحد د ن ؤقولاهتعالى (واقدتابناابراهم رشده) ىأصلاحه

وهداء(منقبل)أىمنقبلموسى وه رونوقيلمنقبلالبلوغوهوحين نرجمنالسربوهو صغير
(وكنابه عالمين)أى انهمناأطهدلابةواانبوة(اذقاللابيةوقومهماهذهالعائيل)يعنى ااصوروالاصنام

(الىأنتمطاعا كفون)أىمةيمو نعلى عبادتما(قالواوجدنا آناءناطاعايد إن)أىفاقتدينابهم (قال)

معفبىين )خأطىفاىبين بعبادتكايها(قالواًجتنابإلحق)أى
لباق
اومآ
لأت
يعنىأبراهيم(ل دقكضنتم

ْ
1

أىالاصذا مالسوعرلىصروسباعوالطيوورالانسانو 0

واناؤ5

ل

عضلمىيرهوف حكبعضالفعلممتنع(قالوااجئتناب!حق) بالود

:

[م عل
ا

د

بإراهيمأوبرشده (عالين)

ااه
نلم
أى عامناانه أه
(اذ)اما أننتءاق "نينا
أوبررشك_-لاه (قاللابيه

وذومه ماظلة الغائيل)

0تأنتمطاعا4 3
 1ا

(بلهم عنذ كمرعبهرمضون) أمىبعلرهمضونعن ذ كره ولاخطرونه باهمفبلأاسنيهخحافتواىاذارزقوا الكلاءة ث
عرفوا من الكالى“.وصلدوا لاسؤال عنهوالمعنى انهامص رسوله سؤاطمعن الكالى“ثمبيناعملاايصللحون ذلكلاعراضهم عنذ١ 17
رعلى
دلس
اما
قان
بان
ثماسما نف بقوله (لايستطيعون نصرأنفسهم ولاهممنايصحبون) في

نصمرنفسه ومنعهاولاجصحوب منال

(متعناهؤلاءوآباءهم حتىطالعليومالعمر)أى ماهمفيءمنالحفظ والكلاءةاماهو
بالنصروالأبيدكيف ينع غيرءو بنصرهثم قالبل

منالامنمانعذهم ن اهلاكناوماكلاناهموآباءهمالماضينالانتيعاباطلحمياةالدنيواامهالاكامتعناغيرهم من000

مدفقست قلوبهم ( )8/191وظنوا انهمدائمونعلى ذلك وهوأملكاذب (أفلايروننانأنىالارض ننقصهامن
<تىطالعليم ,الا
أطرافها) أتىتقص
أرض الكفر ومحذف

أطرافها بتسليط المسامين
علبهاواظهارهم على هلها

٠ن عاب الرحجن (بلىهمعنذ كرر بهم)أىعن القرآنومواعظه لمعرضون)أىلايتأملونفىهئمنها
(أمطمآله تمنعهممن دوننا) معناه أطم] طةمندوننافنعهم موصف طتهمبإلضعف فقال(لايستطيعون

نصرأنفى_هم )أىلاإبقدرون علىنصراًنفى-هم فكيفينصرون من عبدهم (ولاهم منايصحبون)

ون
رقيل
صن و
نجارو
ييلي
من عنباعسون وق
وردها داراسلام وذ كر قابلاب

تأ يشسيز بان اللهجربه

على أبدى المسامين وان

(متعنا
يعنصاهحبون مناللهخخير بل
ولقيالم

هو لااء)يعنى الكفار (مآاباءهم)أى ف النديابانأ نعمناعا.وموأماهاناهم (حتىطالعليهم العمر)أىامتد

مهم الزمانفاغترو(اأفلابرون)يعنى هؤلاءالمشسركين أننأتىالارضننقصهامن أطرافها) يعنى 'تنتقص

عسا كرهمكانت تغزو أمطنرافالمثسركان ونزبدىأطرافالمؤمنين بر ي بدذلكظهورالنى صل اللهعليهس وفتحدديا
'أرض المشركين وتأنبها الشيرك أرضا فارضاوقربةفقر بةوالمعنى أفلايرىهؤلاءالمشركونبالتها

ثارقدرتناً

ل هجاونبالعذاب!

ك
لاف
غالبة عليها نافصة من افنيىان الارض منجوانيهابأخذالواحد بع ادلواحداولفبتلمادوالقرىماحولمكةواد مخاه

لموت ر ؤس المثمركينالممتنعمينبالدنيماكانطمعبرةفىذلكفيؤم.نوابمحمدصى
أطرافها (أفهمالغالبون) تمدصلىاللعهليهوس و
أفكفارمكة يغلبون بعد اللهعليه وسو يعاموا الناهيمقدرون اعللىامتناع مناومن ارادتنافبهمثم قال(أفهمالغالبون),استفهام
ان نقصنا من أطراف

معنىالتقري مععناهبلنحنالغالبونوهمالمغلوبون(قل)ياحمد (اف أذ رهبالوى) ىأأ خوفم

بالفرآن

وذون (ولأنمستهم)أىأصابنهم(نفحةمنعذابر بك)

أرضهم أى ليسكذ لكبل

(ولامعالصم الدعاءاذاماينذون) أى

يرغلسبهوملالتةصل الله

قلروآ
أوي
ام ا
قالب عنباسطرف وقيلثئئ قلِل(ليقوان يايولنااناكناظالمين )دعبواععلىدأنمفسه

بالقران (ولاسمعالصم

حسنانه يسماندفازونئجاويالعكس ذلو.خسروالصحيج الذىعليهأتمة الساماناننةسحانه وتعاىيث ا

(ونضعالمواز ابلنقسط )أىذواتاالعدلوصفهابذلك لان
عليه وس وألصمابنصبرهنا علىأنفسهمباأظمولق لك قولهعزوجل
(قلانما أنذرة بإلوجى) الميزانقد,كون مسقم وقديكون خلافهفبينأنتلاكالموازبنتجرى عاللىع<_ددلومعنى وض
فمالف نأ حاطت
قدلسط بابنلهامع
اانلالع
ولميز
أخوهف من العذاب احضارها (ليوم القيامة)أىلاهل ب موالقيامةقيل المرادبا

الدعاء) ابليفاعوالمسيم

أماادلوقالالحسن هو م.يزانلهكفتان ولسانوأ كثرالاقوالأنهميزاْ ,
المواز ابلنحقيقية ويزناملهعاعب

وام 0

واحد وانماجعلاعتبارتعدد الامالالموزونة بدوروى أنداودعليهالصلاةوالسلام سألر*بهعزوب ل

شاى على خطاب اللنى

أنبر بهالميزان فاراءكلكفةمابين المشروقالمغرب فامارآءغشى عليه أفاقفقالالىمنالذى يدر

صالنىهعليه وسمم (اذا
ماينذرون)حوفون واللام

فواىلهصومللاعهشدارة

أنعلا كفتهحسنات قالياداودانى اذارض تعن عبدى ملاتهاغرة فعلىهذاف كيفيةوز ن الا ال

مع أنهاأعراض طر يقان أحدهما أننوزنصناتف الاممالفتوضع صمائف الحسنات فىكفة

الىهؤلاءالمنذر بونالاصل ولايسمعوناذامايندّرون فوضع الظاهرموضع المضمرلل لدالةعلىتصامهم وسدهم

وما

ش

أسماعهماذام أنذ روا (ولأنمستهمنفحة)دفعةيسبرة (منعذ.بر بك)صفةلنفحة(ليقوانبابولنااناكناظالمين)أى ولأن سهم من
هذا الذى ينذروناذبلهأوداقومديعوابالو بلعلى نفسهموأقرواأنهمظامواأنفسهمحينتصامواوأء رضواوقد بولغحيثذكرام
لحةنلافنم بدلعلى القإةيقالنفحه بعطيةرضحه ببهانماعءاهناللرة وافاللمنسفمحةثلاث «بالغاتلانالنفخف معنىاله
النف
وا

وااغزارة يقالنفحتهالدابةوهورعلينونفحهبعطيةرضخه والبناءللرة(ونضعالموازين) جعميزان وهومابوزنبهالشئ فتعرفكيته
وعن الحسن هوميزان لدكفتان ولسان وااالجمعوازين لتعظم شانهاكافى قولهيأبهالرسلوالوزن لصحائف الاعمال فىقول(القط
ألام
وم اغلمتوازين بالقسطوهوالعدلمبالفكةانهافىنفسهاقس أطوعلى حذف المضاف أى ذواتالقسط(ليومالقيامة) لاهليواملقيامة ى
1-8

 ٠أل

ل
' (أهناالذىبذكر) لعيب 0

دافذ م(وهميد كر
والذكيكو ن يرو خُلافهفانكانالذا  22يقافهوثناءوانكان ع و

الرحجن)أى بذ كرالنهوماج بأن بذ كرنهمن الوا<_دانية (همكافرون) لابصدقون بهأصلافهمأح أنيتخاواهزوامنكفانك
محقوهم مبطلونوقيليف كرالرجن أى :سأانزلعليك منالةرآنهمكافرون جاخدون واج+لةىموضع احلاأى بشخذونك هزوارهم
نالنتتعالىوكررهل,ان كيد أولان !ادلةحالتبينهو بين الخرفاعيد المبتداً (خلق
لالد والتكررذوى التكف ب

ل

اوسن عل) فسر بالحنس وقيل نزلت -ينكان !انضر بن الحربثياسلجعلذاب واولاتجللكجلةكد_دران وهوتقديمالكئعلى
وقتهوالذلاهالرأمنراد لجنسوانهركب فيهالكل فكأنهخاقمنو:اللاتنجله,كثرمنه والعربتقولكلنع وكثرمنه|اسكرم خاقمن ال-كرم

فقدم لذالانسانعل اىفراطالخبلةوانهمطبوع عليهائم
 -اا

شلك

منعهوزحرٌه كأنه قاللاس ببدع مها نْ

العم جلذا 00اك 31ريطلق
يس

نه

(دهمبذكرالرجن
ه مكافرون) وذلك امهممكانوايقولون لانعرفالرجن الارجن العامةاي

لز
الطينبلغجةيرةالشاعرهم

ظ لالالدخكلذالاربهوفحوفاىرتأاسقآ'دنماوعليانيهسناظرنااىكتامنانرا)لجنمةقسفانرماادطالنف جنويتهفوخهلافشتتدهمنى االلعطلعااموفعولئيبهاقمبيلنأناتيبلكغ| ي|هر3جز4ينيمبكباواعلنناء
اعلا الإخارا!نفوقمف فعقيلخاقالانسانمنعلوأورث3
انكل

اناقأناإهنلانخلقهكان بعدكليئقنزالهاربوممعنن
0

ظ للحن ا

ظ وتتجيل عونلاه

ع

ا

ا

0 0

خلقواضنطقةممنعلقممنمضفةانوابا طورابءدطوروقيل

الاسةكالوهومطبوع
0

ه بقمعاله3و

و  0فيهلانهأعطاه
الفوةالنىيستطيعباقع

ظ معنى خلقالانسانمنعل أى منطي
نقالالشاعرع(ومالأنرخلييآنيباتقبىيفلناالتمساتءمواجلاتوجنل)#ووذألىبكيان انلامالءسوراكليطنين 2الشهة وترك
 0الككلةوم
أ:
النوع الانسائى.دعليهقوله

 ١وقبلأراديالانسان

ميإىأى» واعيدىفلاتطلبوا 0 0 7
أ كانواستملون العذابوقيل نزلتفالنض برن الخارثومعنىسأر ي آ

اامة
قلقي
ْالعذاب قبلوةقتهفأراهم بومبدر وقيلكانوايستمجلون ا
لفل
تذلا
هكالى (ويقولون)يعنى المشسركين

تستتملون)بالانان بها

(ظ|مت|ىهذاالوعدا
لاس
نكنصمادقين)وهذاهوا تال الذمومالمذكاولرعالسىستبهيلزاءفبين تعاى نهم وضوا ألا لد ميات

لو
نبدفمعواةنله(كعؤبنهلولجايووغهءغهلماتايللثنمامبرويسلانعتنهظهزورئهمين قالتعالى(لبوعلايرنوكافحي نل باكفون) ||وااقه .هل وعباشق
ْ | أىلا
)قيلالسياط (ولاهم ينصرون) أى لامنعون من

لالتلوعلموالةنامواعليا كلا سي اواتات والافلوات هذاالوعدانكنم سادقين

دلونى
غو
الوصل و

 0عد) انيان

(بل تأنيهم)يعناىلساعة(بغتة)أفىتخبأهة(نهم) أىت(حفيرلهاميستطيعون ردها)أى صرفهاودفعها

العذاب أوالقيامة (ان

ظ |للنىصلىاللةعليهوسم أفىكذإلك عيق مهؤلبااءولاستهزا هم هجقولهتعالى (قلمن ,كلؤق)8أى

(وم الذبن كفروا

اس
تونش
نوأىا نلزكشم [اورحلااةطن((بااولونذنل سقردواامنهسمتمأكيانزوابىديةستوزقبؤنبر)الستعمى)قنأوع ببهااسحتهدزاكءهاماوفسيهجنسنلياة| ص|ك0اندمق0ين)اسقتيت_جلايهطمو
اكوهمك (خاق)
ح
ظفظكم (بإلايل)اذامتم(والنبار)اذااانصرفتفمىمعايش؟ لمنالرجنم )
عقال
نابن
اعبا
هسمن كنع

0

ْوجوههمالنار ولاعنظهورهم ولاهمينصرون) جواب لوبحذوف وحينمفعولبه ليعأىل يوعامون الوقتالذىيستتجاونهبقوطم
لةالوعتؤهووقت حيط مهمفيهالنارمن وراءوقدام فلايقدرون علىد فعهاومنعهاءن! أنفسهمولايجدون ناصر|نصرهم لما كانوا
كلا ةالصفة منالكفروالاستمزاءوالاستكهالولكن جهلهمبههوالذىهونهعن دهم (بلانهم)الساعة (بغتة) خأة (فتيتهم)

يرهمأىل ياكفونهابلتفجاهم فتغلبو(.فلاي_تطيعون ردها)فلايد رون علىدفعها(ولاهمينظرون)يهلون (ولدقاستيزى”
اسل منقبلكسفاق) خلونزل (بالذين سخروامنهم )جزاء(ماكانوابهيستهزؤن) سلىرسول اننإ اللعهليهوسلع
استهزائهمبهبنلد افلانبياءاسوةو ان مايفعلونبههبحيقبهمكاحاق بالمستوثزينبالنابياء مافاوا(قلمن يكلوم)بحفظك (باللدلوالهار
اهارا
منالرجن)أىمزعذابدا نأا كلبلون

ب
١

(أفلابؤمنون) يصدقونه ابشاهدون (وجعلنافىالارضرواسى) جبالانوابت منرسااذائبت (أنميدهم) ادنار
ملا
غال
ذا
ناو
مو
امجاز<ذ ف لالعدم الالنباس كاترزااداذلكف لىثلايعمأاهللكتاب (وجعانافهالخاجا) أطرىقاواس+ةح . 8
فل
وهوالطر :بقالواسعونصب علىالحالمن (سبلا) متقدمةفان قل تأى فرق بين قولهتعالىلتلكوامنهاسملا-فاجاو بان هذه

فبهاطرفاواسعة والثانىلبيانانهحينخلقهاعىتلكالصفةفهوبيانكبهمثم (اعلهميهتدون) ابيتدواءهاا!

اللإالواعلام يانه جعل

البلاداللقصودة(وجعلناالدماءسقفاحفوظا )فىموضعهعن السقوط كافالو يسك السماءأنتقعلىالارضالابإذنه وحفوظاباا

عن السياطين كافالوحفظناها

كحكالشمس والقمر
والتحوم

(معرخون)

غير متفكر إن فيا

منكلشيطان رجمم (دهم) أىالكفار (عنآياتها) عنالادلةالنىفي

(5/1؟)

ءنكا
اى م
مهوح
اضما
رهبع
غخليقالل
يعنىا لنطفةفان قلت قد
هذا الافظا مخر.ج الاغلبوال كاثريعنى

ودمعسى والملائنكةوالجان قلت خوج

انأ كثرماعلى وجهالارضمخلوق م ارلماعأأو بقاؤمإناء(18

يؤمنون)أىأفلايصدقون (وجعلنافى الارضرواسى) أى جبالاثوابت (أنغيدبهم)أى لثلاميدب,

فيؤمنون (وهو الذى

تضعل الماء فكانت تتحرك كانحدرك السغينةف الماءفارساهاالنهوأئتهاها ]1
طلار
سلانا
قي

خاق الايل)لتسكنوافي»

(وجعلنافيها) أىف الرواسى(خاجا) أىطرةاومسالك والفجالطرب الواسيعنالجبلين باه١

(والنهار )لتتصرفوا فيه

تفسيرالفجاج (لعلهمهتدو ن( أى الىمقاصدهم ( وجعلناالسماءسقفاحفو :ظأ)أىمنانسقط دم

(والشمس) لتكون

وقمل محفوظا م انلشياطينبالشهب (دهم) نعنىالكفار (عنآناهامعرضون) أى عماخاق اللهفم

سراج النهار (والقمر)

ليكون سراج الليل
(كل) التنوين فيه

مانلشمس والقمروالنجوم وكيفيةسركاتهافى فلاكهاومطالعهاومغار بهاوالترت,ننسالهميالدالع ال
لخللقيل والنهاروالشمسر
اذى
|الحكمةالبالغةوا القدرةالقاهرة لاتفكر وندلايعتبرون.ها (وهواال
والقمركل فىلك سحون) أرىون و يسيرونبلشرعةكالسابعف اماوءا آمقايلسبصوندوقلت :

عوض عن الأضاف اليه

يعقل لانهدذ كرعنهافعل العقلاء وهوالسباحةوالرى والفلك مدارالنجوم الذى يذه ها |
اال
املايق
عللى

أىكالهم والضميرللشمس
والقمروالمراد مهماجنس

الالوجومجعالعقا.

وهو ىكلام العربكلميئ مسد برفوجعلهاك وقيلالفلكطاحونة كهيئةفلكالمغزلير بدانالذء
وك بحر
لبكفك
نجرىالفيهجوم مستدبركاستّدارةالرسى وقيلالفلكالماءالذىفيهذلاك الكواك
مناء تجرىة
لدو
اوف
افلىسماءالذى قدرفايلهفوقليكلاسستدارةالسماء لوقايلفلك موج مكف
امس والقمرواليجو موقال صاب اطيئةالافلاكاجامصلبةلاثقيإة ولاخفيفةغيرقابإةللخرقوالا2

للوصف بفعلهم وهو

والعغووالذدول وا-أق انهلاسديل الىمعرفصةفةالسموات الاباخبارالصادق ف بسحان اخالقامدب خرخاة

سياس ا

بالحسكمةوالقدرةالباهرةغيرامتناهية» قولهعزوجل (دماجعلنالبشمرمن قابخلخكلد)يعنى الدواموالبة

مصدر بالنون نشم |
حر ب
جوانت
ابنعباسرضى اللهعنهما فى الدنيا (أفانمت فهمالخالدون) نهزذتهالآية حين قال
الفلاكالماءوا جهورعلى ||فنئىاللهالشمانة عنهبهذ! والمعنى ان اللهتعالى قضى| ن لالدفىالدنياشيرلاأنت ولاهم فانمت :
انالفاك مو ج مكفوف

أفيبتق هؤلاءوف معناقولالقا بل

عيةه السماء نخرى قمه

نع|ا
(كل نفس ذائقةالموت) هذا العمدوم#خصوص بقوله عا تعما ى تف ئولااعزماق نفساتة ١اله

الى والقمروالنجوم
ومنت  ١دا .

بره

فقلللشامتين بناأفيقوا  5سيلقالشامتون كالقينا 8

لاعوتولاجوزعليه الموتوالذوق ههناعبارةءن مقدمات الموتوا لامى>العظيمةق
1
(ونبأوم)أى تختبرك(بالشرواهبر)أى بالشدةوالرخاءوالصصة والسقموالغنىوالفقروقيل :عا و

لجرا

تكرهون (فتنهً) ابأتلىاءلننظ

بدورونوالجمة فل

للحساب والحزاء هد مدنا كََلد

(أفانمت)

0

ركيفشكرع فيناحبون وصبرعفوانتكرهون (واليناترج ون)أ
ا

0
2 0

 5 0اغا الوللصافجلةعلىجلةوالشاف يزااءشير كنوا 0قد

00
اندسيموت قفن اللهعنهالدمانةبه ذا أى قضى ابنهان لالد فىالدنياث عرافانس اتا سق هؤلاء (٠كلنفس ذاثة

وتختبرمسمى ابتلاءوان ءعكاالنماباسيكون منأعسالالعاملين قبلوجودلهمانهفى صورةالاختبار (بالشمر)بالففرا,نا
2
نلمبرو9ال
م ا
لمفنظه (والينائرجعون) فنجاز >مكعالىبحوسبجده:
روكم
الغنى والن(ففعتنة) مصدرمكغدلينبا
ابنذ كوانترجعون (واذارا1ك الذينكفرواان يتخذ ونك )ماتخذونك 07

النىصلالتهعليهو سم فضحك رقالهذ انى نى عبدمناف

منسولثانا  يا

| جهل
0
2

(هدا)أىالقرآن(ذذ كرمنمعى)يعنأىنه (وذ كرمنقبلى)يعنأىممالانبياءمن قبلىوهوواردف نوحيداللهون الشركاء لبق

' حففاصمامتنعواعن كفرهمأضربعنه.فقال(بلأ كثره لايعلمونلمق)أى القرآن وهونصب بيعامون'وقرىئ الحق أىهو

| الحق (فم)لاجلذل(إكمعرضو)نعن النرفيابعلهوم اانان شمنرسوللبولبدال)انوى كوفغيرأىبكر
 1وجاد (0انلهلهاالا أنافاعيد و ن)ء<دو فىفهذهالآبةمقررةلماسبقها منآى التوحيد( قالوااذ الرجن والداسيحانه):نزلت فىيخزاعه

 ١حيث قالواالملاسكةبناتاللفهنزمذ انهعنذلكثمأخبرءنهمبانهمعمادبقوله (بلعبادمكرمون) أى بلهمعباد مكرمون مشرفون

مقر بونولسواباولاداذالعبوديةتنافى الولادة(لاسبقونهيالقول)أى بقوفطامنييت اللاامملنااضبافةوالمه :ىأنهميقبعونقوله
 ٠فلايسبققوطمقوا لهولابتقدمونقولهبقوطم (وهمامرهيعملون) أىكان قوطمتابعولهفعملهما يضامب:ىعلىأمره لايعماون عملا

ش

 0002لطلاطة

لسكد وه

ة

هدي

0د

رضى اللهعتهوقال لاالهالا

ادم (وذ(0أى خبر  5ف  9الامالسالفة
نلثواب
ما
 1ون )خافون(د9
اكرلمنتقوبلرىاة
ومافعلبهمف النديااولماآيفخسعرل.ةهموفقىال!بنعباسذ كرمن املقىرآن وذ

والاتهيلوال-نى راجعوا القرآنوالتوراةوالانجل وتسانئرجالدكتوبهنفليهاان اللهاتخذ واداأو |يقلمنهم) من الملانكة
كانمعه طة(بلأكثره ,لابعامون اق فهممعرضون )#فولهعزوجل (وماأرسلنامن قبلاكمن

نون
(افاله.ندونه)م د

بمواضع الحقفقالبل كثرهملايعامون احقفهم معرضونىعن التأملوالتفسكرومايحبعليوم من (فذ  -أى فذلك
تزم)
جرهه(نج
هلخب
يقائ
حققرو|لتعاى(وقالوانخد الرحن ولدا)نزخاتزفاعةحيث قالوالملانكة بناتالهأال
| الإجان3ل لا و
)

ايعنملائنكة(كرمون)أىأ كرمهماننةواصطفاهم
مبد
(سبحانه) زهنفسهعمساقلوا يل عباد)أىه ع

رغوجوات العرطر كدت

مه(وهم بأم ميعملون)المعنى انهم حرى الظالمين) الكافرين
ْ (لايسبقونه)أىلايتقدمونه (بالفول)أىلايتسكامون الاجسايامه ب

|||لاخالفونهقولاولاعملا (يعلمابين يدهموماخلفهم) أىماعه_اواوماه.عاملونوقيلما كقابنل || الذبنوضعواالاطيةغير
| خلقهمومايكوخنبلعةدهم (أولايشفعونالالمن ارتضى) قالبنعباسالالمنقاللاالهالااهنةوقيلالالمن | موضعها وهدذا علىسبيل
| رضىاللهتعالىعنه (وهممنخشيتهمشفقون)أى خائفون وج ا نولايامنون مكرهومن يقلمهمانىاله الفرض والْعٌئيل لتحقق

مندونه)ق ليعنى بهابلنس حيثدعاالىعبادة نفسهفان أحدامانلملائكة لباقللفهىمن دونالله(فذلك

عصمتهم وقال ابن عباس

والعبادةفىغيرموضعها  0قولهعزوجل (أوإيرٌ
نجزى الظالمين)أى الواضعين الاطية
لك
نحز به جهن كذ

رت

الذبنكفروا ا)أىأليعرالذ ن كفروا(آنَّالسمواتٍو رض تار تقا)قال|بنعباسكانتاشيأواحدا

املعم ان

كبلقالله|السموات والارض بعضها على بعض *م
ْ اانا )أفسةايته -مونل

8

خلق لوم

1

افستسحهمابياوقيل

الشا

[خا سسنف

وانتالسموا 0

طدفةوا

له

 55يا

(وجعلنا من الماءكلثئسى )أى وأحبينا بالماءالذى ينزلمن 0

0

2

الحيوانو بدخلفيه

ق منالماءوقيل
النيات والشحرو ذلكلانهسبب لياكل شئوقالالمفسرون معناهانكلمئى فهوخاو

انلع -

| وقتادة

فى ابلسفانهادعى الاطية

لنفسه ودعاالىطاعة نفسه
وعمادته

(أواير الذبن

ين اوري (أن

اىجاغةالسمواتوجاءةالارضفاذالإيقلكن (رتقا)ععناىلمفعول'ىكاتنارمنوقنينوهومصدرفلذ اصلحأنبقعموقعمسوكنان

نبل مت رىأوهمارتقاحتى جاء تقربرهم يذلك قلناانه
مقنا سااولفتقالفصلبينالشيئينوالرتقضسد الف فا ق
للصناصا) فمشق

اناق

عور فقلمقاءالرق لمابشهندولانالرةاك

تاهما إطواءوقيل

ا وكزظلىالارض وللسياليايهنا2ت فىالعقل

ذك لاض كانت مرتتقةطبقة
لار)ارةةسطرقة و السدففدتهاتناك بعللتيع سنواترك ل
 3ال

 1احدةففتقهاوجعاهاسبعآرضين وقب لكانتالسماعر”قالانمطروالارض

رتاةاللاستننمتافءفتبّقالمطر ,والارضبالنبات (وجعلنامن

 ١الادكلشوى)أى خلقنامنالماءكحليوان كقولهوالنة لق كلدإبةمن ماءأوكاًنمخالقناهمن الماءلفرط احتماجهاليهوحيهلةوقلة

الكلام ممهوجب والبدل

ولاحوز نصمه استثناء

لاالنإماذا كتامتكرا
لاحوزآن يست مله

عانلدحققين لابه لاحموم

()4/11

الايسوغالافىالكلامغيرالموجب كقولهتعالى ولابلتفت محنكدماالاامرأتك

منالعدموالامعامبابلخوجوه الموشوالتةعزوج_ل (لوكان فبهما)1فأاىلسماء والارض (آنالا |
رعن
دمى
صلأ
الله)1أى غبرالاهلفسدتاأ)ى خخربتاوهلك منفبهمالوجودالانعمنا:لآطةلان ك
الاثنين فا كثرم يرحءلى النظام وقالالامامنفرالدين الرازى قال الكلمو ن القولبوجوداطين يفضى

اللىخال فوجنب,أكون القول بوجود اين محالاوانماةاناانهيفضى االلىحاللانالوفرضنا وجود

واعر ىاكلتولو كان كذلك لكان كل واحدمنهما
دادر
قماق
ممنه
للولهاحايلاثستئيانداخءللموافسلميتعهنىثلنوكىان اطين فلابدوأنيكونكال ولا<د
قادراعلى تحريكز يدونسكينه ولوفرضسنا <ا_ندهماأرادتحر ككهوأراد الآخر:تسكينه فامأأنبقع

لرسأممواتوالارض
هادب

كغطيةرنشاتىلواحد الذى
هو فاطرهما (اغسدتا)

خخر بنالوجود العمانعوقد
قررناهفى أصول الكلام
تمنزهذانه فقال(فسبحان

المراد انوهوحال لاستحالةالجع بين الضدين أولايةمؤاحدمنه_ماوهوحال لانالمانعمنوجود مياد
كلواحدمنهمامي ادالآخرفلامتنع م ادهذالاعندوجود مىادذلاثو بالمكسفاوامتنعامعالوجدامعا
وذلك تحالأويقعمىاد أحدهمادون الثانىوذلك يضاحاللوجهين أحدغماانهلوكان كلواحدمنهما

قادرا عل مىالامهابةلهامتنعكونحدأهما أقدرمنالآخر بللابدوأن يستويافى القدرةواذا استوياق
القدرة استحال أن,صبرمى ادا حدماأوىبالوقوع منمىادالثانىوالالزمتربجعالممكنمنغبرص جح

احدهادون اذى رفس ادديكوقنادراوادىبقمع ادميكونعاجزا
عردأ
أنه ذاوفم

اللهرابلعرشعمايصفور ن( والتجزنص وهوعل الالهححال ولوفرضنااطين لكان كل واحدمنهماقادرا اعلىجي اعلمفدورات تمق

من" الولد .والشر .يك

(لاإسثل ممايفعل) لانه

المالك على الحقيقةولو

الىوقوع مقدورمن قادرإن مستقلين من وجهوا<_دوهواللاناسناد الفعل الى الفاعل انما كان

لامكانهفاذا كان كلوااحدمنهما تقلابإلاجادفالفعل
اسناده الىهذالكو:نه ملام يا

1م استغناق

لكونهمع هذا يكونواجبالوقو ع فيستحيل
 0احتماجهاليهمامعاو ذلكمحالوهذه

لضسعلاىطان بعض
اتر
اع
ادانس
جوجو
تمع
ليده
عب

كان كذلك وجب أنلابقعالبتةوحينئذيلزم وقوعالفسادقطعاونقوللوقدرنااطين فاماأنيتفقاأو|

وجوازالخطاعليهوع دم

حتلفافان نفقاعلىالثنئالواحدفذلكالواح مقدورطماوص ادطمافيازم وفوعهسهماوهو حالوان

الك الحقيق لاستقبح

خةنامةفى مسئلةالتوحيد فنقولالقوليوجوداطين يغضىالىامتناعوقوعالمقدور بواحدمتهماواذا |

اختلقا فاماأنيقعالمرادانأولايقع واحدمنهماأوبقعأحدهمادونالنافوالكل حا فلثبتانالفساد ا

ذلك وعدسفها فن هو

لازم على اكلتلقديرا اتواع رانك اذاوقفت علىحقيقةهذه الدلالةعرفتن جيع مافالعالاملعلوى |

ممالوكك|وارب الار با

والسفلى منال دثات والخ_لموقات فهودلي[على وحد انيةاللتهعالىوأماالدلائل السمعية علىالوحدانية

فرض؟ له|
لنا
اداوكا
ولمرا
مبإنا
الآبة
مسسرا
سنم فف
لالما
الالة
وفعله دوا بكلهأولىبان فسكنيرةفى الق رن واءل انكل منطعن ف دى
على بنيرادلعالمفازمافساد الءالرقالواوذها ]
ردات
قمهدججا
تللا
لايعترض عليه (وهم يقولالهيتهاءبدة الاصنام لزلفمسااالعا
يسئلون )لانهم مملوكون أولى لانهتعاق حك عنهم فىقولهاماحدوا اطة منالارضهم بنشسرون مذ كرالدلالة علىفادهذا |ا

خطاؤن فا أخلقهمبان
يقالطملمفعلتم فىكلثئ
فعلوه وقيل وهم يلون
برجعااللىمسيح والملانكة

أىهم مسؤلون فكيف
يكونون لط والالوهية
تنا فىالجنسية والمسؤلية
(أماتخذوامن دو ندالة)

فوجب أن مختصالدليل بهواماقوله (فسبحانائلهربالعرشجمايصفون)

وينعصافلهىبجهماالمثمركون

ففيهتتزبه التمسبحانه |

افعلهويقضيه |
مانلشر يك والواد(لايسئلمايفعل)أى لايسثلاللهم ي

فى خلقه(وهميسثلون)أىوالناس يسلونعن أعمالطموالمعنى انهلاب_ثلعسابحمفعبادهمناعزاز |
واذلال وهادسىعوااضدلوالاشقماءلانه الرب مالكالاعيانوايخلسقثلون-ؤال نو بيثيقا

بومالقيامة مفعلتم  5بعد بعلم امتئالأعصمولاهمواهتعاىابسفوقه أحديقول |
لهلشنفعلهلفعلته ف قوله عزوجل (أماتخذوامعن دونه] 060لمأبطنالنةتعالىأنتسكون آلطة
1الاائنهافسدنا أنكر:عابهماتخاذهم الالمةفقالإأماتحنوامندوندهلط |
سواه بقوله لوكان ويهما طة

وهواستفهام|نكاروتوبيخ (قل هانوابرهانم) أى ججكعلى ذلك مث فمالنعالىمستأتها

الاعادةلزيادةالافادة فالاول
لل ن
اكارمن حيثالعقلوا
هلثانى من حيث النقل

هذا

أ
ىوصفتماللتهعالىباينكونرله ربك فقيلمحمد(قله انوابرها نكم) جك علىذلكوذاءقلى وهو,أأبواكنامةر-لى وهوالوىوه
مانا اموانتكلاض < .كمذلى .الك اناه الا قف ل

ا 1

د

زعلاىالنهتاسومدعواهم المبروعوزالعكس حت انام
(فازات:لك) هىاشارامياد بلنا(دعواهم)دعاءهم وتلك مىفوع
ارد

حصيدا) مثلالح

لأى
دارا سمار اندر نامدن)ميتينود انوميد اميدز فيمعولةانلبس

جعلناهم جامعين لمائلاةلحصدوهاود كقولكح جاعلمتهضلاو"اى جاجمععااتهلاطعمين (إوماخلقنلاسماء والارض ومابينهمالاعبين)
ةروق أولهولائياتلهولاعبين حالمن فاعل خلقناوالمءنى وماسو :ناهنا السقفالمرفوع وهذا المهادالموضوع ومابنهمامن

أصناف اللخالهقوواللعبواتماسو :إماهالستدلءهاعلى قدرةمد برهاولنحازى الحس_ن والمسبىءعلى ماتقتِضيه حكمتنا لمنزهذانه عن
اين لدنا)م انلولدان
سمات الحدوث بقوله(اوأر دناأننتخذطوا) أىولداأوامىأة  00اع العن المومر مات
لاستحالتهفى حقناوقيلهوثفى كقولهوانأدرى:أى ماكنافاعلين
أواحور(ا نكافاعلين)أى ان كنامن يفعلذلك ولسناممنيفع ل
تنخد اللبو بلمنسنتناان تقذ فأى
' 6/7192ا
(بلقنف) بلاضرابع ٠ن اتخاذاللهووتنز بهمنهلذانه كأنهةالسيحاننا
نرمى

بالقرآن( على الباطل)

]|(حتىجعلناهم حصيدا)أىبالسيو ف انحصد الزرع((خامدإن)أىميتين قولهءزوجل (وماخاقنا

الشيطان أو بالاسلام على

ْ الماء والارضه .مابينهمالاعبين) معناهماسو ,بناهذا السقف المرفوع واهلذماهادالموضوع ومابينهما

الشرك بأاولجدعلىالاعب

لاهلوتوا ناسويانلافعومادمتهاالتفكرخلفقهماومافيهمامنالتمائبوالمنافع
لئب
اشا
1اوانل

(فيدمغه) فيكسره

 ٠التىلاتعدولاتخصى(لوأردناأن تتخذطوا)قال !عباس اللهوالمرأةوعنهانهالولد (لاتخذناهمنلدنا)

ا

||أىمن عند نامن الحورالعينلامنءند منأهلالارض وقيل معناةلوكانذلكجائزافى حقنالمتدخ_ذه
'

|ح|يث يظهرلك؟

وهذه استعارةلطيفة"لان

بل نسترذلك حتىلاتطلعواعلي هو ذلك ان النصارىلاقالواىالمسييحوأمهماقالواردالته

ا علموم بقولهاانا

ونسلط

(بالحق)

دلف
لع ا
(كثل الس
لانمعلدونانرادارج لوست كونانعب.ملاعند غيره (إنَّكن
والدمغفىالاجسام ماستعير

| فاعلين) أىما كنافاعلين وقيلما كناتمن نفعل ذلكلانهلايليق بالربو بي 5ة (بل) أئدع ذلك الذى

القدف لاراد اللوعل

قالوهفانه كذ ب و باط ل (تقذ ف )أى نرى ونساط(بالحق)أىبلايمان (علىالباطل) أىعلى الكفر

الياطل والدمغ لاذهاب
الباطلفالمسعارمته حسى

| قووق#ل_اللالهقانهلاوادلهوالباطل قوطمذ انول افيد مَثُه)فيلك(فاذاهوزاهق)أىذاهب

والمعنى|نانبط ل كذبهم يمانبين منالمقحتىيذهب و يضم لثمأوعدهم علىكذيومؤقال تعالى (ولم ' والمستعارلهعقلى فكا نه

من افلىسمواتو ا
لالهواد
وبة و
ار (مماتصفون)النهيمالاءاليق بهمناا(صاح
فرا
تمكعشم
ل)يا
| الويل
|لجسمالقوى على الباطل
أىعبيدا وملكاوهوا خا قط والمنمعلب بإصناف ان(عمومن عنده) يعن الللاتكةواماخص |با
الملانكةوانكانواداخاين فىجلةمن فالسبوات كزا 5ومنيدالاتناعبهم (لاستكبرونعن| الشبيه بالجسم الضءيف

بولردالمق الشبيه
قيل ن

عباديه)أى لايتكبرون ولاينعظمونءنها(ولا يست سرون )أىلابعيوندلعاب:يون وقيللا:ينقطعون |

وسمى
قلالج
لباطا
اطه
فيب

عن العبادة تموصفهمالثةتعالىبقوله(يسبحون الليولالنهارلايفترون)أى لايضءفون ولابأمونوذلكْ الضعيف (فاذاهو) أى
أن تسبيحع ممتصلدائلايفترقجيع أوقاتهملانخالهفترة بفراغأوشغ لقال كعبالأحبارالتسبيح ١
 0و الست وخررمام المعادن ١ الباطل (زاهق) هالك
ل الفبنوآدم 3 80الار0

ذاهب (ولكالوبلمما

0

 3الارضلان

سي

ا

خيره ين

نلوادوضحوه
م ا

لابتعظمون (عن0

يسبحونأى تسبيحهم متصلداتمفى جيع|أوقاتهم لاتتخلله
لاتحتزون) ولاعيون (يسبحون الايولالنهارلايفترون) حالمن فاعل

 1بغرا81إشخلار0

0

ا

دان

حر

0

دعواان سنامهمنحى0

0لم0 7
ا

5

مويي

0010010

لد 0ا

لاه

م

لقدوروالانشار من ج-لة
 ١الآلوهيةطنادعوى الانشارلانالعاجزعنهلايصحأنيكون اطااذلايس تحق - 0ذ الاسمالاالقادرعلى ك م
لمقدورات وقراالحسو:بنشمرون بفتسالماء وهمالغتان] نشمراللة اموق ونشسر.هاأى أحماها

(وملرسلناقبلك الارجالا)هذاجواب قوطهلهذاالاإشرمثلكم (بوجالييسم)نوجىحفص (فاسئلواأهلالذ كر) 0

باكلكاتابنينوفاانهبمعثرفسور
نأاانلورسللاولمو
يحىكالوبو
نواملاننكة وكانأهلمكة يعتمدو نعلىقوطم (ان لكانتتعلمون) 
وماجعلناالانبياء قبإوذوى جسدغ يرطاعمين (وما كا نوا<الدين )كانه قالواهلا كانما-كالايطم و خلدامامعتقدن أناللائكة

ن,اجلواعدمهم والاصلف الوعدمثل واختارمؤسى
نمين بقواحءهرمااتلهمتالمتطاولة  +لودا(نمصد)ب قإناه
لاونو و

قومهأأىمن

قومه(فا نحيناهم) ماحل بقومهم (ومن نشاء)هم المؤّمنذون (وأعلكناامسرفين )انجاوزبنالحدبالكف رودلالاخبار باهلاك المسرفين

عنلشأىانمءنغيره (لقد ()5/16
أوقفبهمو 3

لقني يج
ب
|
مايه هؤلاء قولهتعالى (وماأرسلناقبلك الارجالانوىالبهم) هذاجوابلقوطمهلهذا
5واعلة
ب

ذكردينكودنيا

أنزلناليم)امعشسرقريش ( كتاإفيهذ كركم) شرفكانعمام بهأولانهبلات

ك صتفاةبا
أى فيهذلكر

(أفلاتمقاون).فاتك

بفهعنلؤىغميرنكوا(د)5

نبصقبوله (قصمنا) أ
أهلكنا (منقربة) أى
أهلها بدليلقولهز كا
ظالة) كافرةوهى واردة
عن غضبشديد وسخط

عظلم لان اأقصم أفظع

الكسروهوالكسرااذى

سان تلام الاجزاء لاف

الفصم فانه كدمر بلاابانة

(وانشأنا) خلقنا(بعدها

قوما آخرين) فسكنوا

١١١بببر
0-_-بب١

ل

ل

ل

ل

ل

الابشسرمث لموالمعنى انالمنارسللملائكة إلاىلاولينانم اأرسانارجالابوى( افلباهمسمثئلالثواأهل الذكر(

ياعلنتىوأرهالةوالانحيل باريلدعلامكاءأتهلابفاني لايتكرونان الرسلكنانكوابرشسرواواانأبوة
تمد اصلنىةعليه وساألنمّىهالمشسركين

بس ؤالأهل الكابلانالمشركان أقربتٌصالدىيقهم من نصد.يق

لرآن
نمآمن بالنى صلىالنعهليهوس( لوأقريادبالذ كرالقر؟نأىفاسألوا المؤمنين العالمينمناألهق
(انكتم لاتعامون )وهقولهع وجل (وماجعلناهم)أى الرسل(إجسد الاياكلونالطعام)هذاردلفوطم

ماطذا الرسوال يا كلالطعاموالمه#نىلم نجعلهمملائسكة بلجعلناهمبشسرايا كلون الطعام (وماكارا
خالدين ) أىف الدنيابلعودون كغيرهم (ثمصدقناهمالوعد) أى الذىوعدناهم بإهلاكأعداهم

(فانجيناهم ومن نشاء) أى مناللومنينالذينضدقوهم 9أهلكناايرفين) أىالشركينلانلماركا
مشرف علىنفسهعقولهعزوجل (لقد نأزلنااليكم)أىيامعشرقر يش (كتابافيهذ كرع)أى شرفم

موشرف أن آمن بهوقيلمعناهفيه <د رشكوقيلفيهذكرماتحتاجوناليهمن|مىددينك وقيل
ونفروه

يكون الذوكراعنلىالووععديد (أفلاتعةلون) فيهبمعلىالددبرلان الحوف
فيهنذكرروةلالفهذ

من لوازمالعقل و قولداتعالى(ومقصمنا)أى أهلكنا (منقربة كانتظالمة) كأاىفرةوالمرادأهل
القر بة (وأنشانا بعدها) إأىأحدئنا بعدهلاك أهلها (قو.ماخر بن فاماأح وابأسنا) أى عا
حاسةالبصر (اذاهممنهايكرَسيُون)أييسرع.ونهار بينمنقرينهممراأوامقدهةالعذاب (لانركطوا)
أىقيل طملاتهر بوا إوارجءُوا الىماأترفتم فيه)أ ىتنعمتمفيهمن العيش ومساكي ملكتسئلون)

مأساى الكمنههلكم(وفناما(أبخأسسوناا)) قالابنعباس عن قتل نهي_كقذيهلنازللتايةفى أهل حضورقر بةبالمن وهكلانهأاعر بإفبعثالله
عذابناأىغامواع_ ل حس
ومشاهدة

(اذاهممنها)

ىللهف_كذ بوهوقتلوهقساط النهعليوم حت صرفة اهموسباهم فامااستمرؤهمالقتل
اليهمتسابك عود ,الا

موال؟ ملم
هر بوا فقالت الملانسكةطماستهزاءلائ ركضوا أىلانهر بواوارجعوا الىمسا وكأفك

من القر بة واذاللمفاجأة تسثلون شيأمن دنيافت5عطونمن شئتموتمنعون فماننشكثأمهلثروةونعمةفاتبعهم مختنه
وأخذتهم السيوف ونادى منادمن جواالسحميانءكياذلثباناراالرتساللاانننهوياذمءلافاكعماترأروفاو ذالبكاألقرذوابنابلذْحنينوعبايحنيوان امللعذابا
|(قلو يااويلنااناكاظالمين)أىلانفسن

م

وهممبتدأواحبر(بركضون)
عهربومسرعان والركض

وقالوا '
كمتله ,مقدمة
دنقررته
أنم
اضلردبابةبالرجل فيجوزأن بر كبواد وامهميركضونهاهار بي
العذاب أوشبهواف سرعةعد وهمءلىأرجاهمبالرا كبين الراكضينلدوابهمفقيلطم(لاتركضوا) والقائلبءضالملانكة (وارجعوا الى

ثلعولن)أى بت
سمه(ومسا تكف
هوسع
للالفمتريفالم
يلي
لالا
قيشق
لالع
ااين
هدياو
عمفييهمشنالن
)عمت
ه
لتمفييهن
عترف
مأ

طماستهزاءبهم ارجعوا انلعىيمك ومساكنك ملك سملونغداعماجرى عليكمونزلبإموال> فتجيبوا السائلعنعلمومشاهد

أوارجعواواجلسوا كمكنتمف جىالسكمحتىبسأل عبيد ومنينفذفيهأمىمدنهب؟و يقولوالكب ناميون وكيف:الىونذركعاد

النعمينالخمدينأويسلكالناسىأن يدتك المعانرةفى نوازلمخاطو بأويسأل> الوافدونعلي؟ والاطماع ويستمطرون سحاب
 ١كفك أوقالبعضهملبعضلائركضوا وارجعوا الىمنازل؟وأموالم لنعملاكل:امولنوراجافلاتقتاون فنودىمن!
بالثارات الانبياءوأخذتهم اليو(فقفاالمواياو باناانا كناظالمين )اعترافهم بذلكحينلاينفعهمالاعتراف

وهمف غىغلة)عنحساهم ومايفعلمهمثم(معرضون)عن التأهباذلك! ليومفالاقترات عاموالغفلةوالاعراض ثفاوناننتفاوتالمكافين
فربغافلعن حسابهلاستغراقه فىدنياهواءراص»عن مولاهوربغافلعءن حسابهلاستهلا كهفىمولاه واعراض»ععن دنياهفهو

يه
تبذلأ
لابفيق الابرؤبةالمولىوالاول! عس»كايرفياقلفىموتى فالواجبعليك ١نتحاسب نفسك قبل نا سب وتتنيهللعرنض ق
افلىتئز بل اندانهميتدا ةتلاوتهقر يبعهدهباسمماعهم والمرادبه الحروفالمنظومة ولاخلاففى حدوثها (الااستمعو ه) من النبىعليه

السلامأوغيرهمن يتلوه (وهميلعبون) ستهزؤنبه (لاهية) حالمن ضميريلعبون أووهمبلعبون ولاهيةحالانمن الضميرق
||غافلةعمابرادبهاومنهاقا ل بوبكرالوراقالقاباللاهى المغولبز نييةنالودزهرتهاالغافلعن الآخرةوأهواطا (وأسروا) ولغوا
| فىاخفاء(النجوى)وهىاسممن التناج ثمأبدل (الذينظاموا) من واووأسروا ايذاناانهم الموسومونبالظل ذها  5وانه أوحاء
على لغةمن قال كاوق اللبراغيث أوهو مجر ور الل لكونه صفة

/1؟)

أوبدلامن الناس اوهومخصوب

للم أوهومبتداً
اولع
ام
سب يجيي تت صر
ب
ص
ا 1
اقينلهم غافلونعن حسابهم ساهون اي
الهو
ناهب
معنعالت
[| عبلعىضه (وهمفىغه_-لةمعرضون) آى

لايفتسكرون فعاقبتهم م اعقتضاءعةوطم ندلاددمن جزاءامحسن والمسىءثمنباهذواامن سنةالغفلةهايتلى ||  ..الو
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 1ثئْمنالقرآن1يذكرهمو يعظهم :بهوق_ لمعناه ان الهحدث الامي بد الام فينزلالآبةبع الآبة
والسورة بعدالسورةفوقتالحاجةابيان الاحكام وغيرهامن الامور واالوقائعوقيلالذكرالمحدثماقاله
افتانون الس حرو أتتم
قهالوما
ضراانفه اتليعهلاانل اىلل
ًلق
افا
ْ النىصل اللةعليهو.سل و ببنههن الس أن والمواعظ سوى وما
(هل

1

موسر و ن( هذا السكلام
ططق عناطوى انهوالاوج بوج (الااسمعوهوهم ياعبون)أى لاعبين لابعتبرون ولارتعظون (لاهية

قاويم )سأاىهيةمعرضةغاذلةعن ذ كرالنة (وأسروااانجوى الذينظاموا)أىبااغوافى اخفاءالتناجي
ا الابشر مم يعنىانهم
خواببهراعنم,هذهل
لىتىناج
الذ
تسرعهما
لين
امب
قوائ
وهمالذين افشرك
000
لانىالقبولمن
ابشنراسلىاالنبشاسرل
أنكروا ارسال البثسروطلبوا رسال الملاكةو الاولى اراساللال

منالنجوى أى ضرفا
هذا الحديث و بحوزأن

قضربوناونه( وأنن“ميرون )تأعىامو نأنهسحر 7 2
تتأح
حسحرر )وأى
لنوسنال
أنشكالهقرب(أافتأ

و  62امكل
اىخ عليهثئ (وهوالميع)لاقواطم (العليم) سك :
(قل) طمياتمد (ربىيعل القولفالسماءوالارض) ل أ
7
3
لبولا أضغاث أحلام)يعنىأباطيلوأهاو يلراهاف النوم (بلافتراه)
بأفعاهم جهقولهءزوج قال(
1
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00

ع بالمعه : و

0سلتيعو :يس)ني
اات)بع|يمريحرفالكا
دضر(يمو بقسشهمحوشاعروباكبدشعر(في
اة يو
البو (جةم ج
ل
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0000

2

1

0

ظ تعالىجيباطم (قمباآم أرح نكا لللاتالون)ت
قهلنقر بةأتنهمالآيات |بسي
 0اسيل
سأ
لنهتم) أىقبلمشسرومكة كأ(رمنقر بة) أىمن

0
دتنلسط

| (|أعلكناها) أىبنتكديب (أفهمنؤنون) أىانجاءنه-مآيةوالنى انأولئك/يؤسنوابلايات لا
سجر (قالر بى) <زةوءلى وف صأى قال _#د وغيرهم قلرفىأى ق-ل ياد لاذبن أسروا وى(

00
القول فاىلسماء

والارض)أى يع قمولكلقائلهو افلىماء أوالارضسرا نكأاوجهرا (وهوالسميع) لاقواطم (العليم) بمانفىضائرهم (بلقالوا
أضْغْاث أحلامبل افتراهبل«وشاعر ) اضر بواعن قوط هوسحراى أنه تخاليط أخلام رآهافىنومهفت وسمهاوحيامن النهاليهثمالى
بطل رجاعغيرثابتعلى قولواحد ثقاملوا انكانصادقافى دعواء
لاج
ال ل
وباط
نثمهاقلىول شاع روهكذا ال
اده
انهكلام مفترى منعذ
اوللااسمسكايظن (فلياًتداباآنة) بمهزة (كأر اسللاولون) رس لمن قبله باليدالبيضاء والعصاوابراءالا كهواحياءالموق

وصنةالتشبيهفىقولهاأرسل الاولونمنحيث انهفىمعنىكأنى الالونبالآياتلانارسالالرس ل متضمن للانران,الآيات ألائرىأنه
لافرققبوينلك أر,سل دو بينقولك أىنمدبالممجزة فردالله عليهم قوطم بقوله (ماآمنت قبلهممن قر بة) من أهلقر بة
(أهلتكناها) صفةلقر يةعندجىء اتلآايلامقتر--ة لانهم طلبوهاتعنتا (أفوماؤمنون) أىأولئك إيؤمنواابالآناتك1أنتهم
أفيؤمنهؤلاءالمقترحون لوأنبناهم اا فترحوامع أنهمأعتى»نهمزاألمهعلنى!ا!نقرىاقتر-واءلى أنبياءهمالآياتوعاهدوا أنه-م
لواءمايقترحون لنكثوا أيضًا
نافاصاحاءمهم نكثواوخالفو اءفاطهل.كهنماالهلهؤفل
يِعوّنمندوه

بدوهوالخنة أوا لااللكافى(خبرأبق)مسازرقوا(وأمس اهلك)أمتكأوأهل يبك(بالصلاةواصطير)أنتداو

(ورزفر بك) ثوا

غبلالآكلراةملانمن
(علبهالانئلك رزةا) لأاىنسألك ان ترزقنفسكولاأهلك (نحن نرزقك )وفايلاهامهتم لامالرزوقفر ا
كانفىعمل اللهكان النهفى

مااناعذانرأدىالسلاطين قرأولاامدنعيذ ك الآبةنمينادى الصلاةالصلاةر.
عملهوعنعروة ابلنزبيرا انهك

للتوكانككر بنعبداننهالمزى اذا قأصابالأفهولخمصوااصةفصاوابهذ! األمنىهرسولهوعن مالكبن يدنارمث]ووبعض السانيدانه

الصلاةوتلاهذهالاية (والعاقبةلاتقوى) أى وحسن العاقبةلاهل التقوىبحذدف المشافي
عليهالسلام كاناذا أصاب أهإوضمام همب

(وقالوا)أىالكافر ون (باأولتاينا
تأتهم مدق وحفص
و بصرى (بنشة ماق

المحف الاوف) أى

ابلاكلتمتقدمة يعنى انهم

2).:

ر بصدعتدةعنلبىوته (أولبأتهم) أول
نيا
ما د
قأتين
بهلاي
بآبةمن ر به)

2
وطغيانا (ورزقربك) أى فالمعاد الجنة (خيروايق) أىأدوم وقالأبى بنكعب منميعز بعزائنه

تفطعت نفسهحسسرات ومن أتبعبصره ما بدىالناسيطل

حزنهوءنظن أننعمةالئةعليهفى مطعمه

ومشسر بهوملب »فقدقلعامه وحضرعذابه ل قولهتعالى (وأمس أهلك) أىقومك وقيلمنكانعلى

دننك (بباالصحلااة)فأظىةعلبها (واصطبرعليها) أىاصبرعلىالصلاةفاتها تنه ىعن الفحشاءوالمكر
افترحواعلىعاد هم فى
ءظ بلسانالفعل أبلغمنهبلسان الفول (لانفئلكرزقا) أى لانكلفكأن
وفا
للا
ناافع
التعنتآنةعلى النبوةفقيل وقيلاصبرعليه

همأو ن-:كآيةهى أم
الآيات وأعظمها فى باب
الاحازيءنئالقران من

قبلان القران برهان
مافسائرالكةي المنزلة
لهه
لليل
ود
ات

مكوزة

وتلك ليست بمتهزات
فهى مفتقرةالىشهاديه

على حة مافيها (ولوأنا

أهلكناهم بعذاب من

ترزقأحدامن خلقناولا نترزقنفسكبلتكلفك عملا(نحننرزقك)أى بلنحننرزقك ونرزقأهلك
لوى قال!بنعباسالذين صدقوك وانبعوك وآمنوابك
(والعاقبةلاتقوى) األخىصاةانحمودة ا للاتهق

وف بعض المانيدأن

الننىصل اللمعليهوسم كاناذا أصابأهلوضمراًمهم بالصلاةرتلاهذ«الآبةو قهولا

تعالى (وقالوا)يعنىالمشركين (لولا:أتنابابةمن ر به)بأالىآبةالمقترحة ذانهكانقدأناهمباي تاكثيرة
(أوتاأتهميينمةافىالصحف الاولاى) مأاىذبياهناوهوالقرا آنلانهأقوىدلالةوأوضح آبةرقيلمغتى

ماافلىصحفماف التوراةوالانجيلوغ_يرهمامن أخبارالامانهم اقترحوا الآياتفاماأتهم لميؤمنوابها
انبكون حاهمكالأولئكوقيلبينةمافىالصحف
اك فايوْمنهم لاآأن:بتةهأمأ
ولناط
لاب
فتج
طلعذ
ام ا
ل:حه<مد
ابشلارة
يهوسل ونبوتهو بعنته (واوأنأهلكناهم بءذابمن قبله) أىمن
علصل
الاولىهى ال
قبلارسال الرسلوانزالالقرآن (لقالوار بنالولاأرسلتالينارسولا) أىلقالوابومالقيامة لولاار
الينا رسولابدعونا (فنتبعآيانكمن قنبذلألنوتخزى) بالعذاب واطوانوالافتضاح (قل كل

متربص) أوىامنثترظاردلزمانوذلك أن الثسركينقالوانثربصبمحمدر يبالمنون وحوادث الدهم

قبله) منّقبلالرسول أو

فاذاماتتحخلصناقالاللهتعالى (فتركوا) أىفانتظروا (فستعامون) أىاذاجاءأمى النهوقامت القيام

القران (للعالواربنالولا)

(منسحاب الصراط السوى)أىالمستقيم (دمن اهتدى) أىمن الضلالةنحن أمأتمواشأعلعراده

بع) بلنسب على

4

هلا (أرسلتالينارسولا

جوا بالاستفهام بإلفاء
(آيانك من قبل أن
نذل) بنزول العذاب

(ونخزى)فالمتتى (قل

وأسراركتابه

عسيرسورةالانبياءعلبهم الصلاةوالسلام*
تف

وهىمكية وعددا باتهامائة وائنتاعشرة آبةوألف ومائةوتمان وستونكلةوار بعة آلاف وثمافاتة

وتسعون سرف

علبسماللاهلرجنالرحيم)د

ةُ قولهعزوجل (اقترب للناس حسابهم) أىو قتنحاسبة|لئة|ياهمعلىأعاطم بوم.القيامةنزاتو

منكرىالبعثوانماذ كرائتةهذا الاقترابلمافيهمن المصلحة|امكلفين فيكونون قرب االلىتأهبله

كل)أىكل واحدمناومتكم والمرادبالناسالحاسبون وهمالمكافونندغويرهم وقيلهمالمشركون وهذامنباباطلاقاسم الجنس.

(متربص)مننظرللعاقبةو لاميلاليأهمسناوأمس(5فتبرصوا)أت (م(فستعلمون)

١

على

الا تالقرامة (منعاب )مبددأ وخيروتحلهمانصب(الصر اط السو:ى)المستقيم (ومناهتدى )الىالنعياملتقيمقالرسولاننةصلى
النهعليهوس| لايقرأأهلالجنةالاسورةطهويس واللها ع بالصواب +إسورةالاندياءمكيةوهىماثة واثنتاعثيرة آكئوةفوا

و

عشيرةآنةمدىو بصرى) ملإبسمالنهالرجن الرحيم (اقترب) دنا (للناس) اللامصلةلاقتربعنابنعياس رضىالتهعنهماآن

المرادإلناس المشسركونلامناتلوهمنصفاتالمشمركين (أحسابهم) و تقحاسبة النهاياهمويجازانهعىأعماطم ياعلنقبىيواممةواء

وصفهبالاقترات لقإةمايقبالاضافةالىمامضى ولانكل تقر يب

5
مر
“0

(أفبردطو) انيد بو ارءةز بدعن يعقوببالنون ( 5أهلكنافبلهم مانلقرونعشون) حالمنالضميرانجرور طم ١ف
ام (انف ذك لاتلاو )ندع العفو
بمشون فىمسا كنعادومودوقوم لوطويعا.ئون]” رهل ك

اذاشكروا ليراان يتتساطلتكفر
ى
د
لجم
صةم
تقت من ر ببك)تأأىخليمكرمالعذاب عنأم
ه فملايفعلونمثلمافعاواواولاا سب
بلشخليدوسرٍ(لدكناازاما))لازمافا:

ٌ

1

جلسبى) لقيانةوهومسطوف علا
رذ

(وسبع)دصل (حمدربك) لفمووأضنعتاالمحداريكعليآن_

(1 8350

وفقاكلاتسبيسواعانكعليه(قبل

|(فمسطم)اقرناركيننارعة ( أهنكدقرمن ريشو فسا كنوك |اميويميا
ظ و نارم ومنازطعاذاسافرواوذلكإنقر يشالوابتافرون ا ا
للثام يون ديارالهاكين من حاب يدق الظهروالعصر لانيما

أ الوروهممودوقر بإتقوملوط (ان ف ذلكلآياتلاو

النهبىأ)ىاذوى العقول (واولاكله 3

لاحي

أأر بك)أى دللواحكسببتقأخيرالعذابعنهم (لكانازاماواجلمسمى) تقديرهولولا كلة بقتمن ||من النهار بن 0
ار اح
سله وه اولقيامةلكانالعذاىلامزاطم افلىدنيا كملزم القرونالماضيةالكافر(5:فاصير للحي مانن

عملاىيقولون) نسخنهاائةالسيف(وسبحبحمدر 0أبىاصصلىر بك (طقلبولعالشمس) يعى |||آناءالليلفسبح وأطراف
 1صلاةالفجر (وقبلغرو بها)أى صلا#ةالمسرؤدتوانه اليل)أىكمن ساعانة(ف:سع)يعنى فصل لغرب

 ١والعشاءقال!نعباسير بدأولالليل (وأطراف الهار)

ان

ري

النهار) أىوتعهدا ناء

اراي تاعانهطرف

 ١لانوقته“ند الزوالوهوطرف النصفالاولاتتهاءوطارف النصفالآخوابتداء(لعلكترضى)أىنرضى

النبار مختصاطا بصلاتك

َ توابهف اىلمعادوقيل مغناهلءلك ترضى بالشفاعة وقرئ” تربضىضم التاءأى نعطىثوابهوقيليرضاك ر بك
(ق) عن جر بر انعد ادنهقالك ناعندر,سولاللههلىادنعليهوسمفنظرالى العم رلي|ةالبدر وقالانم

وقد تناول التسبيح ى
آناءالليلصلاةالعتمةوق

أ ا سترونر بمعيانااترونهذاالقمرلاتضامونفرؤ نتهفان استطعتم ان لاتغلبواعن صلاةقبل طلوع

أطراف النهارصلاةاللغرب

ا|لشمس وقبلغرؤ بهافافعاوام قرأوسبحح_مدر بك قبلطاوعالشمس وقبلغرو بهاقولهلاتضامون وصلاةالفحرعل التكزار

 ١بتشفيداايم ومهنالوضياملظل والمعنىاجنيكعتراونلهايظل بعضك بعضافىرؤيتهوروى بتشديدا||00ارادةالاختماص ك)
|مناولاانضلماازمدحامأى لايدزحمولياضمبعضكالىبعضف رتقه والكافف قوله كمائرونه ذا

خقضتولفى
ه والصلاة

أ
أالقيمركاف التشبيهللرؤ بةلالامرق ومب فىعل الرافُومعناهترونر بكرو يةيخزاحمعهاالشك وتم

الل جدالتستري اننا

| 1نذاالقمرليلةالبدرلائرنابون فيهولاتشكون هُ قولهعزوجل (ولامدنعينيك) قالبورافع نزل

جع وأطرافالنهاروهما

بررسولالناصلىالنةعليءوس ضيف فبعثتىالمىهودى فقالقللهان وكو الكل اشعايدوسريقول

طرفان لامرالالا

|برففعاًتدترسولاللةصل اللةعليهو.س ف
لاخبرتهفققالواللهلأن باعنىأول
اسلقفنضىيته وانىلامين افلىسماء

ا0

بع
|نىكذا وكذامنالدقيقأوأسلفنى الىهلالرجب فأتيتهفقات لهوذل
لكفاقاألوساللقبايءعهالا

)_ 2 © 00.

نكادتردده
نعيظنيركاأى
ظدرن
نبةنولا
الآ
وأمين فىالارض اذه بدرعى الحديد اليهفنزلت هلذها
لا) أىأصنافا
اليهواعابا تمنياله (الى مامتعنابه )أأىأزعطوينااج
 اللنظوراليهواعابابه وعنياله(الىمامتعنابه)أى0
3
ل
[لدنيا)أىز بينتهاو مه<تها (لنفتنهمفيه) أى لنحعل ذلك فتنة مباننز بد مالنعمةفيز بدو
|
ا

1

51
خرا

رأننتننافلكعنوهياسلرلقهلمكابه

وترضى على وأبوكر أى.رضيكربك (ولادنعينيك) أى نظراعيني كوم دالنظرتطوبإهوأن لابكاديردهاس ةحسانا

للنظوراليه واعابابهوفي هن النظ رغ يرالمهد ودمعفوعن  +وذل كن يبادرالش عئ بالنظ-رميغض الطرف ول سدث_ددالتقونق

رنوا الدىقفدةهماليجالفسقةولكنانظروا
ظحس
تىقناالل
جوبغض البصرعنأبنياةلظاموةعد د الفسقةىملابهمومس|كليهامحت
رياتوغ الاسيماماد واخدوالاشياءلعيونالنظارةفالناظ راليهاءحصل لغرضهم ومغرطمعلىاتحاذها
كهيك
(المىامتعنابهأزواجامنهم) أدنافامن الكرةويجوزأنينةصبحالامن هاءالضميروالفعل واقععلىمنهوكمانهقالالىالذىمتعنابهدوهو
 ١صناف بعضهموناسامتهم(زهرهةالحيوة5الدنيا)ز يدنتهاومهحتهاوا تتصب على الذمأوعلى |بدالهمنحل بأوعلىابدالهمن أزاجاعلى تقدير

|1
٠

ذوى زهرة(لنفنهم فيه)لنباوهم <تىيستوجبوا العذاب لوجود الكفرانمنهماً ولنعذبهمف الآرةبسببه

لى الىكذافأجتبييته
عقاج
(لماجتباه ربه)فر بهاليهواصطفاهوقرى” به وأصلالتكلمةام ي
الىالاعتذاروالاستغفار (قالاهبطامها جيعا)به-نى آذمدرحواء(بعضكم)ياذر بآدم 0

ب
اللتحاسدف الدئنا

الدين (فاماياتن>ممنى هدى)كتاب وش برعة(خن انبعهداىفلايضل) ف الندياو(لايشنق) ف العقىقالابنعباس رضى انل

ضمن اللهمناتبعالقرآنأن

الدنيا عن طريق الدبن
فناتبعكتابالنهوامتثل

("1؟)

الدنياولايثق فىالآخرةةيعنى ان الشقاءف الآخرةهوعقاب من
لايضلفى

در بهفغوى ومانكررفىالقرا” نْ والحد د -
ادم
نقيت تسم الذنوب والمعاصىف-امع-نى قولهوءصىا
اعثراف الانساء بذنو م

أواميره واتهبى عن
نواهيه تحامن الضلال

واد

9

ن ٠

واستغفارهم واشفاقهمو بكاممعلىماسلفمنوسم وه-للى نه
ونو,بنهم

و يستغفر من لاشوع عليه قلتاندرجةالانداءفى الرقؤسةوالع_اووالمعرفةبالله وسنتهفى عبادهوعة
|

سلطانه وقوةنطشه مماحملهم على الخوف منهجل جلإهوالاشغاق من الوا دعا يو

ود وانهسم فىتصرفهم بإمورلينهبواعنهاولويؤمي واهاواتوهاعلىوجه التأوروباللاسهووتز بدوامنأم

نرذى)ءناا
ك

لذنو

الدنيا المباحة أتوخبذووااعلبيهسابوعبوهااو<_ذروامن المؤاخذةمهافهم خائفون وجاون وذغثىوب 5

بإلاضافةلى اعومنصبهمومعاص,بالنسبةالكىالطاعتهملاانهاذنوبكذ نوبغيرهمومعاصيهم كأ ١

لمكااقببرلحاسنراتسيا؟ تالمقر بين أديرضالا
أودنأىفأسعاوطمأما جرىمنأحاواط

0
0

فوا

الىعاواً < المكمالسيمات ومبندكوىكل موضع مابليق بهوماق ل فه ان شاء اللهتعالى

1م0
2 000

عزوجل (ماجتباهر به)أى اختارهواصطفا «(فتابعليه) أىعادعليهبالعفووالمغفرة (عدى) 1أى

- 700 5 .

هدأه«إرشد هحتىرجع الىالندموالاستغفار (فال!هبطامنها جيعا) قبلالخطاب لآدمومعهذر د
ولابلس ومعهذر ته فصحقولهاهبظالاشتهال كلواح_دمن الجنسين علىالكثرتةوق ل الخطابلة |

079 5

5 0 3
6 ١

0

2

0

الظاهر حقهأنيكونا بلس والك_ياطين أعداءالناسو يتم لنيكون بعضالفر يقين

١

:

قل يعض (ناملانيتم هىدى)أىكتابورسول(فن ب هعداى)أىالكتابوالرسول(فلايضل ولياأ
بومالقيامةسو.عالحساب وذلك

المتصوفة لابعرضأحد؟
ل 0

و<واء لانهماأصلالبشرعلا كانهمااليكرنفوطبابلفظالجع (بعض.م لبعضعدو) وقيل تقو يةهذا

الاأظعليه

قالابنعياسمن قرأ القراأن وانبعمافي»هد ادالئةمنالذ_لالةووقاه

الأىفىالدنياولايث ىأىف الآخرةومنأعرضعنذ ى
لااننهتعالىيقولغن انبهعداىفليض

برةوأفسعيا

ياعلنقىرآن فليؤمنبهوليتبعه (هفماعنيشةضنكا) روىعن ابنسعودوأبىهر

 4344وعميلارقيقام | ا|لخدركيرضىاشمعنهمانه قمالواهوعذابالقبرقال وسعييدضغطف افبلرحتىختلف ألا
7
وان
ضةعن
ملب
5مى)عنا
أب

||

ضتىلحتاافعه فلايزالي دب سويسوتة
أبر<
اييدملسدم عليهالق
عسان
بفعضوالم

والضر ع والغساين فاىلناروقلهواطرا
اموالكس بب الحبيث وقال|بن عباسالشقاءوعنهقال كله

كقوله وتحشرى بوه أأعطىالعبدقلأمكارفريتفيفهلاخيرفيهوهوالضتك ف العيشةوانقوم أعرضواعن الح وكا
لقي  -ل

بترت

أولى سعة منالدنيامكثرين منهافكانت معيشتهم ضنكاوذلكانهميرون اناللهلس :

( 000وتنكشسرهيومالقياء
م وميس حون ألاضسدتعليممتتاكيموسو سي ل
ا  0سي |أعمى) قال اإنعباسأعمى البصروقيل مأىعناحة (قالرب-0شرتىأمى وقد0
( 0 0قال بصببرصاليعيرناأبواحجة (قالكذلك) أى كا (أنتتك ايانافنسبتها) أىفتر كتهاوأعرضت

كذيك)  05ذلك

(وكدلكاليومتنسى) أىتترك فالناروقيل نسوامن الميروالرجةومينسوامن العداب د5

فيلت أنت أمفسر فال

نجزى منأسرف)

(أننك اننا فنسيتها

أى كاجزينامأعرضعنالقرآنكذ لكتجرى منأسسرفأىأشسرك(لويف

اتر بهولعذاب الاخرةأشد)أى ممايعذبهم اللهبهفالنديواالقير(أيق) أىوأدوم © قولةتههأ
بآي

بانناواضحه فلتنظ رالهابعين المعتيروتركتهاوعميت عنهافكذ لك
وكذلك اليومتنسى)أىأتنك1

52
قل

اليوم نترككعلى ماك ولائزيرغطاءهمنعينيك (وكلذك تجزىمنأسرف وميؤمنبا آياتر بدولعذاب الآخ ةرةأشدواً ف

توعدالمعرضعن ذ كره بعقو نينالمعميشاةلضنلكف النيدا وحشسرءأمىف العقىختم؟ي.اتالوعيدبقولهولعذابالآنرة أشدأ
الحشرعلى العمى الذىلاإيزول,بداأشدمن ضيق العيش المنقضى

1١

ف

2

0

نأا

١

ْالكذب مواظبين على التبليغ والتحر يضوالالارتفع الوثبواقلاداءواتفقوا علىأن ذلكلايجوز
|أوقوعهه:هم عمداولاسهواومن الناسمن جو زذلك سهواالوالا نالاحترازعنهغيرمكن الثالث مايتعلق
|بالفتيفااجعواعلى انه لاجوزخطؤهم فبهاعلى_بيل العمدواًجازه عضهم على سيل الهووالرابعمايقع
فى أفعاطمفقداختلفتالامةفيهعلى جسة أقوالأحدهاقولمن جوزعليوم الكبائر الثانىقولمن
العمدوهوقولا كثرالمعتزلةالثاك لاجوزان بأنوا صغيرةولا
منالسكبائروجوزااصغا ترعلىجهة
| منع

| كبيرةالبتةب علىوجهالتأو يل وهوقول ابا الراباعندلايقعمنبسمالذنب الاعلىجهة الىهوواخاطا
ابيرةولاصغيرةلاعلىنسبيلالعمدولاعلىسبيلالسهوولاعلى سبيلالتأوبل.وهو
لك
|اماس انهلابقعمنهى

قاولمن ذاهلبى|نم_م معصومون
داثهةأقاوال
حىثل
ظولالشيعةواخة لفالناسفىوقت العصمة عل
ق
من حدين وقتالولادةوهوقولالشيعة الثالىقول«.منذهب الىعصمتهم هن وقت بلوغهم وهوقول
 ١كز لتتزلة الثااث قولمن ذهبالىان ذلك لاحوزمنم_م بعدالنبوةوهوقولا كثر أصابناوأنى

ااهن ذاوعلء ن المعتزلةقالالامام وامختارعندناادهمبص ردعنوسمذنيلاصغيرة ولا 5
| جاءتهمالنبوةو بدلعليهوجوءاً حدهالوصدرالذ نيءعنهملكانوا أقلدرجةمن أحد الامةوذلك غير

ظئزلان درجةالاندساءغابة فى الرفعةوالشرف الثانىلوصدرمنه وج بأن لامكونمقبولالشهادةفكان
جا

|أقلحالامنعدولالامةوذلك غيرجائرا0
ْ

|الكوإيضافانه ب عوالقيامة شاهدعلىالكلالثااث لوصدرمن النىذ نب واجلباقتداءبه فيه وذلك
ئ أقبحمن رذع اللةدرجتهوائتمنه علىوحيهوجعإه خليفتهقى
تبدمهة الل أنهلاه
| محالالرابع:لننبتب
ْ

ف-لاتتهاونوا  0يفرط

الامتمجان

منكم منالصغابرفضلا

 ١ا
| عبادهو بلاده إسمعر بهنماديهلا:تفعل كذافيقدمعليهو رار

| الاناءكانواياص ون الناس بطاع :اللهولوليطيعوهلدة_اواخت

ارج

عبت

قولها نامي ون الناس بالبروتنسون

أتفسموأتنمتنلونالتكتاب أفلاتء_قلون وقالوماأر بدأن شالف ال.ىاأتهاا
'كلعنحهامس قالالله
| تعالىانهمكانوايسارعون ف الميزات ولفظهللعمومفيتذاولالكلو بدلعلى فعل ماشتى فعإهوترك

|| ينبن تركهفثبت أن الانبياءكانوافاعلين لكلخيروناركين لكل منهىوذلكينافىصدور الذنيعنهم
| السادس

قال اللهنعالى النءيصطق من الملائكة رس_لاومن الناس اناللةسميع بصير وقالتعالى انالله

|||اصطنىآدّم ونوحاوآ ل ابراهيم وآلعمران عاللىعا مانوقالنعالى فىحقموساىاصففىيتك علىالناس
 1برسالتى و بكلاىوقالتعالى واذكرعبادناابراهم واسحق و يعقوب أولىالابدىوالابصارانا خ
الصناهم

|بخالصة ذ كرالىداروانسمع_:دنالمن المصطفين الاخياروغ_يرذلك منالآياتالىندل على كوم
 /موصوفين بالاصطفاء واخيرة وذ لكينافىصدورالذنبع هموذ كرغيرذلك من الوجوه قالوأما|لخالف

| فقدمسكبا آياتمنهاقصةآدم هذهواعجنواهباأن نتقولانكلامهم انهايمانلوبدنواالدلالةانذلك
كانحالالنبوةة وذلكتمنوع وملابجوزأن يقالانآدمحالماصدرتعنههذه الاشياءما كان نساوان

لهاهلذواقعة كانت قبلالنبوةوان اللتهعالىقبل نو بتهوشرفهبالنبوةوالرسالة وقالالقاضىعياض
| وأماقصة آدم وقولهوعصىآدمر بهفغوىأى جهل وقيلأخطأفَةد أخبرالله تعالىبعذره فى قولهولقد

[|عهدناالى آدم منقبل فنسىولنجدلهعزماأى نسىعد اوةابلس لد
اوملاعه
يدهالولهقيل لميقصد اتخالفة

]| استحلالاط اولكنهاغتر بحافابليس لهانىلكأن الداصحين وتوهمانأحدالابحلفبإنئهكاذباوقيل
اشر متأولاوهو
ْ انيه الداضفعز بالكجال التتيسلأأ كلمن

| كانتالتو ل و5التحفظ لامن
||
١

١

١

ا

شاك

يتين تحريفانقل اتذا

عن الكبابر

0-5

3

5

١

(انلكألانجوعفبها) فالجنة (7؟) (ولانعرى)عن الملابسلانهامعد أ بدافيها (و انك)بالكسر نافعوأبوبكر.عطفاعلى ,

الاولى يكيب بالفتتح على زوجته (أان
للاكنجو عفيه
اا)أ
لىجفنة (ولاتعرى ولااننكظمأفبها)أى تعطش (ولاتضحى) أى

عطفاعلى اون"عد * | ت|برزللشمس وُِوْدْيكَسرهالانه لبسافلجنةشمس وأهلهافىظلد ودوال
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كالقولان ا

ل هى الامورااتىيدورعليها كفاف الانسان فدكراللهتعالىحصوالحن الاشياءقالجنةواا| 1

لاحتاج اكلذىابة كاف ولاالىك بكاسبك يحتاجاليهأهلالدنيا(فوسوس ال هيالشيطان) 1ئأ:ئىْ

جسن ولاانا فبينا) اليهالوسوسة كاسراليثمبين:لكالوسوسةماهى فقال(قاليا آأدم
دهل
لكعلى شجرةالخلد)أىء

 0جود الاضر به الشجرةااتى انأ كلتمنها بقيتخلد!ا (وملكلايبلى) أىلايديدولايفنىرغبةفدوامالراحةة ان

رازلاضتى)لاسبك الشئ الذى رغباللهفهيآدمرغبهابلدسفيهالااألننهتى الىواقفلذالحكعتلرىازعن

:لك اله

جرالعمسن .سن | 2و|ابليسوقفهعل الاقدامعلمهاواد مع كالعلمهبناألنةتمالهىوخالقءوربهومولاءوناضردو]يل+
وباي

عدوّء أعرض عن قول ان تعال وىلويردامخالفةومن :أمل هذ االسرعر أن
فه لادافعلقضاءابنه ولامانم»

(فوسوساهلاليشسيطان) منه ع وقولهتعالى (فاكلامنها) يعنىأوكحلآودّماءمن الشجرة(فبدتطماسوآنهما) ىعر يامن
أىأنهى الياهلوشومة

اثثيابالنىكانتعايوماحنى بدتفروجهماوظهرتعورانهما (وطفقايخصفانعابهمامن ورقالجنة)أ

 2عسرءاخلم
راف ادر ااي
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وبر  | 22.ي|اوزقا
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انهم
لامتنين (وعصىآدم ربه)أىباكلالشجرة (إفغوى)'ى فملمال كن اق[
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عورائهنا(وطفقاجلفق
يفعلكذامئل جعل
يفعل

لاملانعمتنعادصفيعلةكالرجل يحخيطنيقوباهلخاط بنهوولايقالهوخياط حتىيعاودذلكم اراو يعتاذه
(ق) عن أفىهر برةرضىاللهعنه:قال

قال رسولاننةصل النهعليه وساحجآذموموس,ىفققالمو.مىيآدم

انتأنوناأخرجتنامن الجنة فقاللهآدم أنتياموسىاصطفاك النهبكلامهوط لك التوراة بيده أتاومو
علىأعسقدر اهللهتعالىعلىقبل حأخنلتنى باربعينعاما-خجآدم موسى وف روابةللقالكدمبكموجدت

الله ك
قتبا
التو
لراة
مقب
ولاسنأخ
ىاقبار بع
فين
يسنهةقا
الفه
ولو
عجد
صتى]دم ردهفغوى قاللنهعم

قا فلهل:اومى علىان عماتعملاكتبالنهعلىأن أع لهقبلأن خلقنىباربعينسنةقالرسولالله 5
ظ 8
الئةعليهوسل خجآذم موسى
«+الكلامعلىمعنىالحديث وشرحه6

وه وككادى وقوعالخير قولهاحنجآدم وموسى الحاجةالجادلة وا محاصمةيققال حاجحت فلاناخججتهأى جادلتهفغلبتهقالأ!و

ار

رت

ساجان الخطابى قدي بكثيرمن |ن
ماعساننى التقد روالقضاءمن الن
اةتءا
للىاعلجىمع
بنىار والقه ر|اعبد

فى ولالامس وكادللدنو علمأقضْاموقدردو يتوهدمان قولجهآمدخممو .سى منهذ| الوجه واس وكاتذلمامكعناهالاخبارعرن
منه (يحصفان عل
ييمائئن نقدم عماللةعايكون من أفعال العبادو١ كسابهم وصد ورهاعن تقديرمنه وطخااخقيرهاوشرهاوا قدر

ورف ل أىبازقان | اسلمماصدرمقدراعن فعل!اقادروالقضاء فىهذا.عناهالخاق واذا كانالامسكذلكفقدي عقلبهم من

الورقبسواتهماللنستروهو و
دراععل اللفهيهمأفعاطهمو كاسابه ,ومباشرتهمالامو روملاستهماياهاعنقصدوتصدوهم زا | ش(

ورقالنين (وعصىادم ا فالححةانماتلزمهممهاواللا م نلحقهمعليهاوجاع القولفىهذاانهماأمس انلاينفك أحدهماعن الآنولا

ربهففوى) صل ““ت |)احدهصاءنزلةالاساس والآخر منزلةالبناء.فن رامالفصلببنهمافقدرااملهبدنامءونقضهوا»-اموضع ال
الراىوعنابنعيسىخاب لآدمعلى موسىأ ا
ق
نلل
دهتعا
عىلكلانٍ من آدمانهيتناولالك_جرةو ,أ ك
>ملنه
كافك
نيهفأ نبردء
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الامس واللهى وقديكورنَ

جمدافيكون ذنباوقد
لايكون عمدافيكون

لصفع فصعإيهان
بقوالاو
زل

اولها
هزولا
ارةسب
للهفيه وأن يب
الاىل
وطلاهبع
طننا
نذدملكا كا
كىخا
ىالن
ولشج
نبالد
دارض
دقم!:
على هذا المعنىود ف لعاح موسى عن نفس_+ءوإذلاك قالنلومنىعلىقأدمرسءالتةعلى منلقأبنكلة:
علإفصلف بناعصمة الاندياءوماة .لف ذلك قاالالمامنفرالدين الرازىاختافالناس قعص

الانبياءوضبط القولفيهابرجعاألقىسامآر بعةأحدهامايقعفبىابالاعتقاد وهواعتقاد الكفروااضًا

فانذلكغيرجا عاليلهثا
منى مايتعاقبالتبايغفقداجتمعت الامة صعسلكىونهم معصوعمينء

رزِلادم مزجوةبليغةوموعظ كافةللكلفين كانهاقنبظلرهوماواعتبروا نكعييفيتعلى النىالمعصوم حبيباللهزاتهبوذه
00

مقور ن( يحتنبو نالشرك (أويحدثطم)الو عيداوالقراآن(ذ  3را) عظةاو ش:ر فاباعانهمبهوقيلأو بامعلنوىاو (فتعالى الله)
ارتفععن ف:نون الظنونوأوهامالافهاموتنزهعن مضاهاةالانام وم شابهةالاجسام(الملك)الذىيحتاجاليهالملوك(الحق)الحقف الالوهية

لماذ كرالقرآنوائزاله قالاستطرادا واذالقنك جبر يلمابوجاليك م انلقرآنفتأنعليكر مما معك و يفهمك (ولاتتجل
,لقرآن) بقراءنه (منقبلأنيقضىاليك وحيه)منقبل نأ يشر جب «رلمن الابلاغ (وقلرب زدفىعاما) بالقرانومعانيهوقيل
ألمنالشحجرةبةال فى أواالمملوكووصاياهم
َ] أأمىاطدرس.ولهبطلبالزيادةفى شي ائلافىالع(مولةدعهد ناىلآدم) أ أوحينااليهأنلاياك
فدمالملكالىفلانوأوصى اليهوعزم عليه وعهد اليهفعطف قصة آذمءلىوصرقنافيه ) 0*7منالوعيددالوأقم قسمالتدامرنا

ولانأحناراملوعيد ممابتعلقفتسكر برهوتصر يف يهقتضى بيانالاحكما فاذ لكقالتعالى(لعلهميتقون)

[أباهمآدم ووصبناه أنلايقرب

أىحتذبونالشركوالجارم وترك الواجبات (أوحدثطم ذد كرا)أىامااًنزلناالقرآن ليصيروامتقين

ممحتانلبيانيذبنىو حدثطم القرآنذ كرابرغبهم ف الطاءات وفعلمايذبنىوقيلمعناهجد

دطمالقرآن

الشجرة ق(مبنل) من
قبل وجودهم نفالف الى
مائهى عحنكهمااهم

بملالهلسالفة عقولادنعلى(فتعالى اللاهملكلمق)أى جلالله
 :برة وعظةفيعتبرون وتعظون بذكرعاقلااا
خالفون يعنى ان أساس
ممن
هايلز
قعلىم
لنبيه
خلقيهت
وعظم عناماد الملحدبن وعمايقولهالمشركون والجاحد ون وقي

تعظيمهوحيد هوة.ل|؛-اوصفنفس»بالملك اق لانملكه لا,زولولا يتغيرولاس ممستفادمن قابللغير
ْالأغيأرولىبهمن(هولانقلبالقرآن)أرادالنى صل النةعليهو اه لعليهجيريلبالقران يبادره
ا

قبلأن يشر جبر لاير :بده منالتلاوةمخاف اةلانفلاتأوالنسيان فنباءالنةنعالىعنذلك

للانككلبالقرا نأى ولانعكل
قالتس و

بقراءنه (منقبلأن يقغى اليك وحيه) أىمن قبلأن بفرغ

بريل مانلابلاغ وقيلمعناهلاتقرنهأصخابك ولاإوعامهم حتىيقبين لك معناه( وقل رب زد عاما)فيه

علشكرننةوالمعنىعامازلدنىىماعامت فانلاكىكل ثعباعما وحكمة قيلماص الله رسولهصل
وض وا
بطلبالزيادةفىة ئالافى العومكان أبن مسعوافر هت الانةشوكالجدرقعاماوايمانا
0
م

قولهدعزوجل (ولقدعهد ناالىآدم) يعنىأمسنادواوحينااليه نلايأأ كلمن الشجرة (من

أمسبىآدم عد

ذلك

وعرقهم راسخ فيه

(فنسى) العهدأىالهى

والانبياء عليه السلام

تَؤْخدون بالنسيان الذى

تزنجسدكلاهفعوزاما)لمفوظموهتد (اوقم
الملافلامىيءاول يكن
آدممنأولىالعزموالوجود

قبل)أى من قبلهؤلاءالذين نقضواعهدى وتركوا الامانبى وهم الذبنذ كرهم اللنهه الىفى قولهتعالى

مدنالعومفعولاهلهعزما

وقيلآرااد

أوععى نقيضالعدمأى

النسيان الذىهوضدالذكر (هولعنزدما) صأبىراعمانهىعنهوحفظا ل لأمبهوقميعلناهم
أطاععدوهابليس الذى حسدهو ا ى أن بس م دلهوقيلمعناءمتحدله عزماعلى
له رأيامءزوماحيث

وعدمناله عزما ولهمتعلق

لعلهم يتقون (فسى) أى فترك ماعهدنااليهمن الاحترازعن!ا

0

بنحد (واذقلنا) منصوب

ل2قمعل اىلعصيةفيك .ونالاىلمح أقربا ةولدعزوجلال(وإالذقالئكة |سجدواالآدمقس-حدوا الا إذكر (اللملائكة
اسجدوالآدم) قي لهو

! ابليس أبى)أن يسحد (فقلايا آدمانهذا) أى ابليس (عد ولكولزوجك ) أى حوّاءوسب العداوةما
راىمن ١ا “ارنعمة اللعهلىآدم فسد هفصارعد واه (فلاخ جنك امنالجنةفنشق) أسند الخروج اليه السحود اللغوىالذىهو

وانكاناللتهعالىهوائرج لانهما كان«وسوستهوفع لآدّممايترنب عليه روج صح ذلكومعنىنشق الحضوع والتذلل أوكان
تعب وتنصب ويكون عيشك منكديمينك بعرق جبينك وهوالحرث واولازرلعحصدوالطحن والخيز آذمكالقبلة لضرب تعظيم
| نيلاهبطالى ]دمثوراًلا

عيدوت العرىعن جبينهذكان ذلكتقاءءقانقلت لأسن ادلشقاء

لهفي-ه

فب_بحدوا الا

ظم ذون حواءقلتفيوهجه ناأ حدهيان فى ضمن شقاءالرجلشقاءأهلةكأن فىسعادنهسعادتهم لانه ابليس) عن ابن عباس
١ذ
/قيمعليهمالثانىأ|نهأربدبااشقاءالتعبىطا ب التقوت و ذلك ءلىالرجل دون المراًدلانالرجلهوالساعى
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واماضاستتتاؤدمني لأنكانيض يحبهمويعبداللهمعه-م يج اه

كآنه جوابانقالليس جدوالوجه

لداك ولزوجك)
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يثلبس_جد لك وليرفضلك (فلاخر جنككام عن الجنة) فلا كو أنسببالاخراجكم (فدشق )فتتعبفىطابال
اعاةلرىؤسأاولدآخاتتيعا ونلاالرجلهوالكافل لنفقةالمرةأوروىانهأهبط إلىادمنروأجروكان حرنعليهو يحماسلعرق
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(فيذرها) فيذرمقارها أو حملالذميرللارض للعلهاكقوهمائرك عظلهىرها (قاءاصفصفا) مستويةملساء (لاثرىفيهاعوجا) "
استواء

للارض
اكن
تن ول
وعب
تارض
سوال
اعان
االا
اتخفاضالإدلاأمتا) ارنفاعاوالعوج بالكسر وانكان فالمعانك أن المف ,ف

س الجبالأىبوم!0 /
لامكن أن بوجدفيهااعوجاج بوجهماواندقتالحيلةواطفت جرت مجرىالمعانى (بومثذ) أضاف اليومالىوقت ن ف

نسفت وجازأن,كون بدلابعدبدلمن بومالقيامة (يتبعون الداعى) إلىالحشرأى صوت الداعى وهواسسرافيل حان يناد على ص

يتالق سدأ يتهاالعظاءالباليةالودلمتمزقوةاللحومالنغرقة«امىالعىرضالرحنفيقباونمنكلأوب الصىوبهلايدسلونعد
(لاعوجله)أىلابعوجلهمدعو بل
لارحن) هيبةواجلالا

(فلاتمع الاهما) صوثا
خفيفا لاحر بيك الشفاه
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القلعأ يقلعهامن أصوطاو حعلهاهباءمنثورا (فيذرها) أىي عدأماكن الجبالمن الارض (قاعا|
صفصفا) أى أرضاملساءمستّو يةلانبات فبها(لاترىفيباعوجاولاأمتا) أىلااتفاضاولاارتفاعاى |

ليائورلىاوراادبية(بومئذيتبعون الداعى)أى صوتالداعى الذىبدعوهمالمىوقف ايلوقميامة وهو |]

وقيلهومن املسابل اسرافيل وذلكأنيهضع الصورففيه و قفعلىصخرةابلدمتقد سو يقولأيتهاالعظام الباليةوالجاود |
وهو صوت اخفافها اذا
المتمزقة واللحومالمتفرقةهاموا الىعرضالرجن (لاعو جله) أىلاءوجطمعن دعائهولايزيغون |
رجن )'أىسكنت وذات وخضعت وضعفت |
مش تأىلاتسمعالاخفق عنيمينا ولاثمالابليقبعونه سراعا (وخشعت الاصوات
الاقدام ونقلهاالى الممشر والمرادبه أسعاب الاصوات وقيل ضعتالاصواتمن شدةالفزع (فلاتسمعالاهمسا) وهوالصوت |
ايدلاطمس صوتوط عالاقدام الىالحشر |
(بومئذلا نفعالشفاعة المق قالابنعباس هوتحر ايلكشفاهمن غيرنطقأروق
الامنأذنلهالرجن ح
لفاافبل (بومئذلاننفع الشفاعة)لاحدمن الناس (الامنأذنهالرجن) أاىلام ناذن |
)ل كصوتااخ
من رفععلى البدلمن لأهن ,شفع(ورضىلهقولا)ققاالالنااعبلاهسابعلناىالنهوفيهدل على انهلايشفعغيرالمؤمن وقيل
الشفاعة بتقدبر حذف
المضاف أىلاننفعالشفاعة وماخلفهم) قابللكنابةراجعة الىالذينيتبعونالداعىأى بعلاللهماقدموامن الاحمالوماخلفوامن 
الاشفاعة من أذنله الدنيا وقيل امير يرجع الىمننألذهالرجن وهوالشافع والمعنى لاتنفعالشفاعةالالمننأهاذلرحنأن |

لداللمن يبأذنالنهلهفبهاوكان عندائنهم ضيا(يعلممابينيديهم |
اتح
اندرجةالشاؤمعدر .جعةظيمة فهى لا

الرج ن ىأأذن أشافمى

يشفعمقاليعممابيناندمهمادك النناتوما نهم (ولاحيطونبهعاما) قبلالكاة |

ااشفاعة (ددضى لهقوا

ال مىاأى هوبعلمابينأييدوسموماخلفوموهملايعامونهوالمنى انالعبادلاحيطون يمابين أبديهم ١

أى رضى قولالاجلهبإن

خلفهمعاما وقيلرا اجلعكةناابلةىاننهتءالى أى ولاحيطون باللهعاما (وعنت الوجوه) آىذ

كو نالمشفوعله مساماأو وخضعت ف ذلكاليوم ويصيرالملك والقهرئنهتعالىد ونغيرهوذ كرالوجوهوأرادمهاالمكلفين لانعنث
تصب على المدحلانهمقعول

تنفع (يغرمابين أيديهم
وماخافهم) أىيهلم

لغاوتجوه وانماخص الوجوهبالذ كرلاناحضو عبهايتبين وفيهايظهر
من صفات المكافين لامناص_
ُ وقولهتعالى (للحىالقيوم) نتقفدسميره (وقدخاب منظجالما) قالابنعباس خسرمن أشرك
بالمهومن يعمل منالصالحات وهومؤٌمن فلايخاف ظاه_اولاهضما) قالابن عمبعانسادلابخاف انيزاد

ماتقدمهم منالاحوالوما علىسيان وهلابنقصمنحسنانه ولاقييؤلاخذ بذنب يعملهولاتبطل حعسننهةعملها يه قولهتالى
رهة أوهذهالآياتالمتذمنة للوعيدا نزلناالقرا نكلكذلك وقوله
وهذ
سافى
لببن
(وكذلكأ نزاناه)أاىك
يستقباونه (ولاحيطون
بدعاما)أى بأاحاط به (قرآناعر بيا) أى بلسانالعربليفهموهر يقفواعلى امازهوحسن نوظمخهروجه عنكلام البشر
علاللهفبرجعالضمير الى

(وصرفنافيهمن الوعيد) أىكررناوفصلناالقولفيهبذ كرالوعيدو يدخلتحتالوعيدبيانالفرائض

مأوروجع مح +

بمحاط (وعنت) خضعت وذات ومنهقيللا

اسيرعان (الوجوه)

وانارم

أا(للحى الذىلامووتكلحياةيتعقبهاا لوتفهىكأن /نكن (القيوم )الدائمالقائمعلىكلنفسعاكسبت أوالقامبتدير
اأبىو

الخ
خئقا(وبقد) ينس من رجةالله(من ظجالما) منج لالمىواقلفقيامةشمركالان|اظل وضع الشئفغيرموضعه ولاظلأشدمو

هدليل
ييه
فدعل
ااءمبهوتم
لقيلماج
امعد
جعلامخلوقشريبكهن خلقه( ومن يعمل من|اصاحات )الهالحات الطاعات (وهوءمن )

ىمى (ظاما
همبعل
ناخ
ل فل
اخاف
:نويستحق أساملامانيدونالاعمالالصالحةوا انالامانشرط قبوطا(فلاخاف )أى فهولاج
أنيزاد سيا 9لاحهما) ولا.نقصمن حسن
وانهو
اأصلا
كلنق
لطضما
سصر (وكذلك) عطفعلى كذلك نقصأى ومثل ذلك

الائزال( 1نزلناهقرا ناعر بيا)بمسانالعرب (وصرفنا) كررنا (فيهمن الوعيد

يكذيى ١
مه
6
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سلفما) خرفه
أذى ظاتعليه)وأصلهظلات فذف اللامالاولىتخفيفاإعابكفا)مقيا(الصرقنه)بالنار (ثملنذففنه)انذرينه (نفا
اذهب (اغسااهطاللاهلذىلاله الاه وس ع كلثئ عاسا)تمييزأى
جم
مأنباءماقد سبق)من
وسععامهكل توم ومحلالكاف فى(كذ لك)نصبأىمث ل مااقتصصناعلك قصةموسىوفرعون (نقصعليك ن

انك
زفى
جادة
هكموزب
منان
خبارالام الماضية نكثيرا لبد

(وفداتبناك) أى أعطيناك (منلدنا)من عندنا (ذذ كرا)قرانافهوذ كر

فيصسكروالاعتبار ن(أمعرضعنه) عهذنا
يوهقومةشهبلعال اىللاتقاص
اقرلآناكرخفبي اهلاجارةلمانألقبحلعلقيه
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بةاحتالمابإل+ل
خضميرفواحءم-لاججع عاللمىعنى وود فافنىه
الثقيلالذىينقضظهر.وو يلقعليهمهرهأولامهاجزاءالوز روهوالاثم (<الدبن )حالمنال
جلاعلى افظمن(فيه)ف الوزراًىفىجزاءالوزروهوالءعذاب (وساءطم بوم القيامةجلا) ساءفى حك بئس وفيهضميرميهم«فسسره جلا
كالخموص باذحمذوف ادلاة
لو
فم للبيانكافهيت
اوهوييزواللام

[فراهة

1ن

الوررا او

|(الذىظلتعليمما كفا)ىدمتعليممقياتعبدء(لعرقنه)بإنار (م لنذدفنه)أىلتذرينه (ف اليم) ج|لاوزرهم (نوم ينفخ)

بدلمنيو ا
ملقيامةتدخ

:

أاىفالحر (نسفا)رو ىأ نمومى خذ الكلفذيحهفسالمنهدم وحرة»فالنارمذراهف الدروقيل

|| معناهلتحرقنهأى لنيردنهفعلى هذا التأودل نقاب لجاودمافان ذلكلأعكن أن بسرددبالمبردومكنانيقال أأبوتمرو (ف الصور)
صارجناودمافنج مبرد تعظامهالبردحتى صار تبحيث 'ن يكن نسفهاني البحرفلمافرغ موس من| القرنأوهو  2ضوية

خياانلطحقبالبى ام رائيل (امبالطكم ال اشفح الأرراك ديا
موااذهب الياهلسامرىرفجاقلابىلا انعلد
بأطمايالتلجل
|الله)أىالمستحقلا(عباادلةواذلتىعظليما هاوالللههالاهووسمكل :ئعاما) أى وسع عامهكل شو اد
نذقلكصعليك منأنباء) يعنى من أخبار (ماقدسبق) ام
اعمن يعمد ه#قولهءزوجل (ك

لصون

بفتح الواوجع صورة

لع
أأاخاليةوقيلماسبقمنالامور(وقدا تبناك منلدناذ كرا)وهوالقرآن (منأعرضعنه) أىعن
|قرنوإهيؤمن به ولريعملمافيه (فانهحمليومالقيامةوزرا) ىأجلائقيلامن الاثم (خالدين زرقا)حالأىسميا كاقال
ال
اينلىوعنزار (وساءطمبوم القيامةجلا) أى بس ماجاوا أنفسهممن الاثم (إبوم ||وتحشرهم يوم القيامة
بمقم
|أفيه) أى
|!|نافصخفوىر) لقهيوقرن فينهفيخدعىبهالناس للمحثسر والمرادمهذهالنفخةالنفخة الثانية أ|عولجىوههم حميا وهذا
بور
||لانهاتبعهبقوله(ونحشراجرمينبومئذزرقا)أى نحشرالجرمين زرق العيوسنودالوجوه ولقجدمياوقيل ا
أعطاشا (يتخافتون) أى شاورون (بنهم) و .تكلمونخفية (انلبثتم) أىمكثم فىالدنيا ربههتزرق (يتخافتون)
|(الاعشرا) عأذىمرليالوقيل ف القبور وقيل بين النفختين وهومقدارأر بين سنةوذلكان يقسارون (ينهم) أى
 0اتح عن بمإن النفيختينفاستقصرلبدكليته طولشناع.ن:وافةالاللهتء الى(نحنأعلعايقولون)

حول كم لح ا

بتاورو قياينم (اذيقول مثلهمطر يقة) أى'وفاهمعقلاواء_دطم قولا (انلبثتمالابوما)
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١قطرّذلكأهوف أىع
اين
لهمبف جىونب
مماا
استلقبل
قهميمانمةوقيل نوامقدارَلبئهم لشدةمادمهم |
ْأ اوه وجل

ع

م (ان

ما
)لبتم فى الدنيا

شرا)أى عثسرلايال
نهيبا|4
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مر ووس ةلك
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أياماللرهورقصار

أولانهاذهيتعنم ,والذاهب وانطالت مدبه قصير بالاتتهاءأوالاستطالتهم الآخرل.امها مدايستقصراالهاعمرالدنياويتقالليت أهلهافيها
ىبثهمفى الآخرةوقد رجح اللةقولءنكو نشدت ةالامنه بقوله (نحنأعلعابقولوناذيقولً .مثلهم ريقة) أعدلهم قولا
بالقياسال ل

ال العادين (و يسئلونك عن الجبال) سألوا ١:أنىد_لى اللهعليهوسلم
(انابثتم الابوما) وهوكة ولهقالوا لبثنابوما'و بءض بوم فس
نبالجبالبوم القيام وةقيل ميئل وتقديرهانسألوك (فقل) ولذاةرنبا لفاء كلاف ساتراووَالاتمثل قولهو يسئاونك عن
يص ع

اانمض قلهوأذى وقولهوبسدئلونك عناليتاىقل اص لاح لهمخير يس لونكعنا روالميسرقل فبهمااثم كبير نونك عن الساعة

ااءهدر فى و يسملونك عن الروح قلالورح ويسئاونكعن اذلقىرنين سأقتلوا لانهاسؤالاتتقدمت فورد
اقل
ا سعاها
تاسنم
سه
آي

 1اعهاولميكن فبهامعتى اثشرط فإبذ كرالفاء (ينسفهاربىنسفا) أجعىلها كبارلسرلملعلميهاالرياح فيفرقها كإبذرى الطعام
1قالالخليليقلعها
و

الياهرون مامئعك اذرأيتهعضاوا) بعبادةالشجل(الاتثبعنى)بإلياءفىالوصلوالوقفمكوافقهابعمرووونافع ف اىلوصلوغيرهم؛ 9
(ق

انرف عن فعلالشيءو بايلنداعىالىثر كهوقي للامنيدةوالعىأىثئ منعك أن
اىصبي
|تعا
أى مادعاك الىان لانتبعنى لوجود ال

تبعنىحينليقلواقولكواححقف وىتخبرنىأومامنعكانننبعتىف اىلغضبننوههلاقانلتمكنغربنآمنومالكتب رشالاميكا نت

أباششره انالوكنتشاهدا (أفعصيتأمرى)أى الذىااملتقنيكباهم#نصالحهمثم أخذبشعررأسهب مينهولحيتهبشمالهغضباوانكار

»ه (قالياابنأم)و مخفضالميم شاىوكوفىغبرحفص وكانلابيهوأمهعند
عليه لانالغيرةفىاللةملكت

تلىا
يل ا
شفقا
خذره
رينأىسى) مذ كرع
بلح
اذ ب
واتلأخ_
وترفيقا (ل

الجهورولكنهذ كرالام استعطافا |

ىيل) 
نتقول)انقانلتبعضهمببعض(ف قرت بأيسنرنائ

نهم
قلا
انرتقو
فت
نخف
أو

("91؟) واتبعتك وق فىفر بق وتبعالسام فريقفرقتبإنبنىاسراثيل (ولترقب) وم .

(قولى) اخلفنى فىفوى
ز
الى
ويلع
جهدل
وادلم وفي

رأسهبيمينهوخيته بشمالهو)(لقإابلاهرونمامنعك اذ رأضبتلهموا)أى اشركوا (ألاننبكتى) أى |

الاجتهاد ثماقبل موسى
عل السناصرى متكرا

عليه حيث (قالفا
خطبك) ما أعسك الذى

تخاطب عليه (ياسامصرى
قال بصرت مالمسصروا

'نبعأمرى ووصيتى وهلاقانائهم قدعامت اىل كونت فيهملقائلتهمعلىكفرهم وقي لمعناه مامنعك من |[

اللحوقبى واخبارى بضلالنهم فكونمغارةتتكاياهم زجراهم .أ نو(هأفعصيتأمرى)أى خالفت

سىى) أىبشعررأسى وكانقدأخ بذذؤابنيه(انىخشيتان
أحيت
رذبل
بتأخ
لابانألا
أمرى قواليا

اىحز بإينقدلبعضهمبعضافتقول(فرقت بينب اىسرائيل) أى خشبت
وتعل
ركر
اوأت
صأى
لول)
نق
او فناارتقنبهمعتك ان يصبروااحزابافيتقاتلون فتقولفرقت بيننىاسراثي (لولنرقب قولى)أى لنحفة

هأصلوارفقبهمأقبلموسىعلىالاامرى(قالغاخطبك)أى فا
وصبتى حانقالتخللكفنى فقىو ب و

ىقال) يعنىالسامرى (بصرت» الببص ورابهفقبطت
يعت
ماصن
اىم
سعل
الك
يى ج
(لذ
أمىكوشانك وماا

به)وبالناءجزة وعلى قال

ا)أى فقذفتهافلىهفجمل'نفارفان قلت
بجذبرهيل
نرس
إحاففرف
(اب
قبضةمن أثرالرسول) أى منتر

أعىامت مالريعامه بنو

رهافعحلذيهمن افلبقعّلثاللهال.هجبرريل لبربكلاقفو
اتن يقل فبهاالبنونفو ضعته ىك
ك!ا
ىسنة
ال

دانهق
اما
لحده
ونأ
ههي
موج
أفيه
نوا
لسام جبرودرلآهمن بينسائر الذاسقلتذكر
الزجاج بصرعلٍ وابصرنظر كيف عارف

اسرائيل قال موسىوما
ذاك قالرات جبر يءللى

نة الوجهالثانى انهانلزجبر ل المىوسىليذهبهالىلظورراهالسام منبن
فديتهمن
لى ن
اهءن
الل
بثرموطئهفلماسألهموسى قال فض
سائ رالناس فامارآهقال ان طذالشأ نافقيض القبضةمن أصلتر ةأ

ان أقبض من أثرهفا

ياظنهره منالغنةعلىيديهوهوقوله(وكذلكسولت)أى زينت(ى نفسى)وقيلانهمن السؤالوااء

افلرحسياةفالق فنىفسى
ألقيته عءلاىلاصارله
روح وم ودم (فقبضت

قبضة) القبضةالمرةمن

قبضةمن أث رالرسولاليك بوم جاءللميعادوقيل ربآوهمافلقحر فاخن القبضة وجعلهافى عمامته ابربدالا

انهميدعنى ا ى فعلِهغيرى و تابعتفيههواى (قال)يعنىمو.سىللسامى (فاذهب فّلك افلحيوة)أ:
مادمت حيا (أنّتقولّلامساس) أىلاتخالط أحداولاخالطك! <_دفعوقابلدفنيابعةوبةولاثء
أوحشمنهاولا أعظم وذلك ان مواسمىربنى اسرائيل|نلاخخالطودولايقر بوهوحومعليهم ملاقانه ومكال:

صالاامرااسللكوسلواإدمككصىيهيم ف البربة
القبضش واطلاقها على ومبايعته ومواجهتهوقال بنعباس رضىاللهعفنم

اتلمسقبموضيةمانلمفعول

 ١لوحش والسباع لايسأحد اولايسه احدوقيلكان اذامس أخداأوسه احدجاجيعافتحاى النا

بالصدر كضرب الامير

وتحاموهوكان يصيح لامساس حت ان بقاياهماليوميقولونذلك(وانلك )أى ياسامرى(موعد!)أ

مجميع الكف والصاد

القيامةوقرىب*الفتحأىلن:كذيولهيخلفسكدالنهبليكافنكعلفىعل (كإوانظرالىالطك )أىالذىرز

وققربكصةفةقبفضاتلضاد

بااطلراافصابع (من أثر

بعذابك افلآخرة (انتخلفه)قرى”بكسراللامومعنادلن تغيبعنهولام ذهبلكعنهبل توافي >إو

الرسول)أى منأثرفرس الرسولو

سدع :

قرى”بها ف(نبذتها)فطرحتها جاولفكجل (وكذلكسوات)
0
زينت إلىنفسى) أاف
نعله ففعلته اتباعاطواى وهواعترافبالمطأواعتذا ر(قال)لهمو(سىفاذهب )منببنناطر يدالافانلك ف الله
350

مملاافعاشنهتومك(االنتنهقووملبا)يلمن أرادخااطتك جاهلاحالك (لامساس) أ< ل_ىادسونىلاأأءسهفنع منخالطةالناسمنعاكلياوحو مع

عتهواذا انفقنيماسأحد احمالم
اسوالممسوس وكانيهيفىالبربةيصيح لامساس ويقالان ذلك موجود ادا

الىالآن أورقيالدموسى عليهالسلامان يق ةلفهنعهاللهنعى منهلسخائه(وان لكموعدانلتخلفه)أىلنيخلفك اللمهوعدهالذى 17وعا
على
الشرك والفسادف الارض ينجزهلكفبعدالمآخارةعاقبك بذاك ف الدنيالن تخلفهمى وأوجمروهذام أنخافتالموعدا
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كلستأمنيندا
كثواسهمقس ا
سومتالانهم
انماحبسمومىلشؤم

نلغداثم
ىا
علأ

نصاغت علامجوفانفار بدخولالر فىجارمنهاًشباهالعروق وقيل نفخ فيه
بفا
نكن كل حينئذفاحرةوهانفيأفى حفرةالنارقالب عل

)”(١6
ترابامن موضعقوامفرسجبر يلعليهالس_لامبوم الغرقوهوفرس<ح
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لك

حياة فى نفارومالتطباعهم الىالذهب
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الثآنااممأاىجلونذاآللك أن بناىسر_اثتيعلارواحليا املنقبط يوردلوهاو بقىيت معهمال حين

أخروجهم من مص وقيل ان اللهلماأغرقة رعون نبذاابحرحاهم فأخذها شوام ا ١نكل مات عنسة

١ا"تسكن الغناتمتحلطم اكدطعا أىألق.لا

لالظ اشعر واسعبزقرالت عاقيا

أىبفهبرفىبها وقيلانهرونا أعسهمبذللكففء لوا(فسكذلك ألتالسامرى) أى
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(وأطيعواأمرى)أىفترك 0
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لظيكضعباضعب ميلعلحيف( )ىضغ
الوألظ
اورفكت فاهوقفنتومعنلاىصاعملا
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٠
9

رأعىفبحل
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علك)أى وأ شىئ مح ب
النويقوالابمان والعملالما(وما
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المؤالقا (لوعلت اليك رب اترضى)أى اتزدادرضا(قالفاناقد فتناقوم.ك)أى فانابتلينالذين خافنهم
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0 0
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بخبإطلعاطهيمعالنىا(إمن السحر )حالمن ما
غليه) مامودولةمنصو ه
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لتوراة فى الالواحوا

فى سهائة لف من القبطفقص|0

ْوتظانو بالله الظنونا
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(فانبعهم فرعون بجنوده)

(فغشيومم ناليم) أصابهم منالببحر(ماغشيهم) هومن جوا معاكلمالنىتسستقل معقانها
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وجل (وأضلةرعونقومه) عن سبل الرشا(وماهدى)وماأرش دهمالى
لعا الكثيرةأىغشهه مالابكني الالتاعز
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العبىوالرجل البسرى (ولاصلبنتكم ف جذوع النخل)أىعلى جذوعالنخ (لولتءامن! :اا

أىعلىايسان به أنأأوربمومىعلىنرك الامانبه (وأبق) أىأدوم (قالوا) يعنى السحرةت(لن
نؤئرك) أىلننختاركََ(على ماجاء:نامنالبينات)يعنى الدلالات الواضحات قيلهىاليدالبيضاءوالعص
وقيلكاناس د
لامانهقاملوالوكان هذاسحرا فاينحبالناوعصيناوقيل انهم اسجدوارأواالجنةوالنار
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وعجازعاد ١جعزت رض
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معناان نؤثرك عالنىهالذى فط رنا(فاقضماأأن قتاض)أى فاصنعماأنتصانع

الدنيا)أ!ءىاا أسمسكك وسلطانكوسلطانك فف الدنيالادنوياوسسييزوزلعنول قريب ب ([ااننااامثائرآمنابرتالمبغنفارليغفلتاخطاانا رلناخطاي نار شاع

(لدقبلأنآدّنليم)أى لومىبغالآمنلهومآنء به (انهاكبيرعالذى عام السحر )لعظيمكأولعامكنقولأهلمكة

بع أرعي ىكببرى (فلاقماءنأديك وأرجلكممن خلاف) القطممنخلافان تقطعاليدالعنىوالرجل

عليه ,

السرى لانكلواحده

الع وبن يخال الآخر بإنهنايدوذاكرجل وهذايمين وذاكشمالومن لابتداءإلغابة لان
الفطممبتدأونائيئ منمخالفةالعضنوو؛ ل 5

والمجروراانسعلى!  1ليعنى لاقطعنها تلفاتلانهااذاخالف بعضها بعضافقد نصفت,الاختلاف شبهة.كن المصلوبف الجذعيمكنم ظر
فىالظرففاهذاقال(ولاصط>_:مف جذوعالنخل) وخص النخل لطول جذوعها (واتعامن أيناأشدعنابا) ع
موسىعلىترك الاوان به,رقمل بر بد نف سهود
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وسلامهعايه بدليلقوله]ء
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قأدوم (قلوالننوثرك)ان تختارك (علماجاءنامنالبينات) القاطعة الادلقعلىصدة
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ماأنت قاض )فاصنعمانأتصانع معنالقتل والصلب قالهوعليهما مسسرودتان قضاهم اع أى صنعهمااً0
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بمعنى الاعدام واتتصب على جواب الهى (بعذاب) عظم (وقادنابمنافاري) م نكذ بعل الله فار

فحترةرأوىاعلى ادبناكاذلآبة (أمسهمببنهم.
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كويد خلفالمبتدأقال  #الىلانت ومن جر برخاله#قالفءرضته علىالمبردفرضيه وقد ز يفهاًبوعل (بربدان أن 2رجا 8ممن أرضكم)

5ضر يتحرهماويذهبابطر ييقتنم)كبودوث ريع (المثلى)الفضلى تأنيث الامثلوهوالافضل (فاجعوا)فاحكمواأى اجعاوا
عيد (٠كيدم)هوما بكادبه (مائتواصفا) مصطفان حال أميوا بإن.أنواصفا
َ عليه<تى لاتحختلفوافاجعوا بو +روو يعضده فم ك

لانه أعيب فىيصدورالرائين (وقد ف اليوممناستعك) وقدفازمن غلب وهواعتراض (قلوا)أىالسحرة (يامومى امأ نتلق)
ع ك أولا(وامان نكو نأولمنألق) تاروع أوقعمأبعدهؤموما دب بفعل مذمراًأورفعبانهخبرمبتدأ حذوف معناه|ختر

هلىم ذلك وقدوصاتمب ارلكيوتهوعم
طانهمتعا
أهوك
أحدالامى ين أوالامى الفاؤكأوالقاؤناوهذ! التخييرمئمم استعمال أحدسبسن مع
يقذفبالق عاللىباطل
موسى اختيارالقاتهم أولاحتى (قالبلألقوا) أثمأولي زروامامعهم منمكايد السحرو 8
فيد.غهو يسلط المتجزةعلى السحرفتمحقهفيصيرائة نيرةللناظر وبعنبرة يلنلنمةعتبر فيالنقوا(فاذاحباطم وعصيوم)يقالفى اذاه_ذه
اضع بان,كون ناصمهافعلا مخصوصا
مبوءض
لف
اصت
 ١ذاالمفاجأةواالتصقيق انهااذ لكائةةمعنىالوقتالطالبةناصباطهاوجاة تضاف! ايهاوخ
وهوفءلالمفاجأةواجلة ابتدائيةلاغير والتقد برففاجأمو.سوقت يل سىى حباطم وعديهموالامعنىعلىمفاجأنهحباطموعصيوم حخيلة

اث"

١فكتاب)أى اللوحخبرثانأى هذاسؤالعن االسغيتبأوثقردالله لايبعاهمهالاهو ,وماأناالاعبدمثلاكلاأعملنهالامااشخ به
أحوالالقرونمكتوب عنداللهفىاللوحامحفوظ(لابضلربى )أىلاعخطيع شيايتهالضلات الشئاذا اخطانهق أن /,
الغيوب وءل

اس وشقاوتهم (ولإشى) نواوهعمقاءهم وقليالينسى ماعلفد كرهالكتاسولكن لي اعلملالكة انمع
لمدأخىطلارء فىسعادة ان

ووغفير
للالر مضهدا) ك
اعل
طوفوب اعللمح (ج
تمحذ
مد أ
ومية
أوخبر
عةارنى أ
الخلق بوامفعقلومه (الذى) مىفودف
مهاداوهمااغتانمابسط و يفر ش (وسلك )أى جعل(>-عفبهاسبلا)طرقا( وأنزلمنالسماءماء)أى مطرا (فاخرجنابه) بإلماءة

لرهذا كلام مو
يان
قلهف
هفسوهبقو
بن ن
نةتعاالىع
جالث
التكلاممنالغيباللىفظ انكامالمظاعللفاتتتان وقيلمكلامموسىمأخبر

أى فا رجنانحن باخراثةوالغرس (أزواجا)أصنافالمن نبات)هومصد رسمىبهالنابت فاستوى فيهالواحدواجم (شتى)صفة الاز:

أوللنبات جع شتت تكر دض ومسضىأى انهاعختلفةالنفوعالاونوالرائحةواه كلبعضهاللناس و بعنضهاعلابمهاةموامنلله تعالل
فلهامايفض لعن حاجتناهالانقدرعلى أ كاءقائلين ك(اواوارعوا أنعامكم)حالمن 3
هامعولقدج
تنع
أرزاقنائحصل بعامللالا

فى فاخ جناوالمدنى أخرجنا أصناف النيات] ذنينف الاتتفاعمها مبيحينأنتا كلوابعضهاوتعلفوا بعضها(انف ذاك) فالذىذ كر

(لآيإت) لدلالات (لاولىالبى)
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("ه9؟)

لذوى العقولواحد دانهيةلانهاتنهبىعن الحظورأو ينتهى البهافىالامور (.

لعن | (فكتاب)يعنىالاوحامحفوظ (لايضلر بلى)اأى
يلاغخي وبقيءلندئئ (ولايندى)أى فير

دقل ح.جن.0.ن ببت |||وكل|قأكبن(للوماسنيلأسكىتلمااكفيطبماس<بتلاى)يأىجأادزخيلفومابلا'ر(ضلاالجداىتك جطهرقالواسهكاهااللاكرضمهادا)لنسلأكوهاو(فورأشنازلومقنبلهدد
من تراب مدقنهمتلق ||ماء)يعناىلمطرتمالاخبارعن موسىثمقالالنهتعالى (فاخرجنابه) أى بذلكالماء (أزواجا) أىاصد
من التراب والنطفةمعا أو

(هننتبشاتى) أى مختاف الالوان والطعوم والمنافع فنواماهولاناس ومّهاماهو لادواب (كاوادا ِ

لان النطفة من الاغذية ||أنعاءكم)أىأخ جرناصنافالنبات لالتتفاعبالوااكلرعى (انفى ذلك )أى الذىذ كر(لا]يتالاو

وهى املنارض (وفبها | ا|لنبى)أىاذوى العقولقيلهمالذينينتبون عماحرماللةعايهم (منهاخلقنا ام)لأىامرنض خلة
نعيدك) اذامتمفدفتتم آدموقيل انالمأكَ ينطاق فيأخ دمنالت
دالذ
براب
فىن فيهفيذره فالنطفةفيخاقمنالترابوه

مقيامةللبعث والحبا
(ومنهاتخرجكم) عند ||النطفة (وفيهانعيدم)أىعندالموتوالدفن (ومنهائخرجكنارةأخر:ى)أىب ال

البعث(نارةأخرى)ص || :ه قولهتعالى (واقدأر يناه) يعنىفرعون (آياتنا كلها) يعنىالاياتالتسعالتىأعطاهاا م
ىلمرادباخراجهم
أسروا

وفاتينر فى)يعنى فرعونوزعمانهاسحروابى انيم (قال)يعنى فرعون 0جملا اتحيرجا

المتفرقةالةلطةبالتران

هفاجعل لئاو سنك موعدا) أى اضرب أجلاوميقانا(لانخافه)لانجاوزه (نحنولاأنتم
سسحرم مل

اله يؤافاجزاءه م

حرر(ك ياء.وسى)تر بدنتغابعبىد بارنافيكون ل اكلملك وت رجنامتها(فلنات:
سى»ص
أرضنا) يعن

و بردهم كنوا أساء |سوى) أى مكانا دع لاوقالابنعباتىسغانتوى سافافر مان ا ا | هنلا ْ

و يخارجمهمح اشلرىعدد

(إقال) يعنى مومى(موعدكربوالزبنة)قيلكانبومعيدط يمنيزينوجنفةيّهوعون فكل سنةوقيلظ
النيروز

الدعايهمماعنبالارض منمىافقهمحرثجعلهاهم فراشاومهادا يتقلبونعلبهاءوسوى طمفبهامسالك

تذفىرعواو .هم التىمنهاو
هال
يتردد وفنبها شكيافؤا وا نت فيها صناف النياتالتىمنهاًو قأنهموعلوفاتبهاهم وى أمصلنهم
وهىكفابتهماذامانو! (واةدأر يناه)أى فرعون( آناننا كلها)وعى تسعآياتالعصاواليدوفاق البحروا روا راد والقمل واد
والدموع إطبل (فكذب) الآيات (وأبى) قبولالحق (قال) فرعون (أجئتنالتخرجنا من أرضنا) مصر ١
ياموسى ) فيهدايل علىانهخافمنهخو فاشدبد اوقولهبسحرك تعللوالافاى ساح يقد رأن حرج ملكامن أرضْه (فلنأنينك١
مجعل
مت )وفلنعارضنك يسبعرمثلسعوله (فا
عناو
وببن
دينك
ا) هومصدر بعنىالوعدو يقدرمضا فى مكانموعد ولط

(لاتخلفه) للوعدقر .يزبدبالجزم علىجوابالامسوغيرهبالرف علىالوصفللوعد (نحن ولاأنتمكانا) هو بدلمنالمكان الآ

وبجوزأنلابقدرمضاف و كونالمعنى اجعل بدنناويدنك وعد! لاخلفه واتتصبمكانابالمس درأوبفعليدل عايها لصدرلاسو
بالكسري.تازىوابو:تمروووعغلىيره ,بالضم و هونعتلكانااى منصما سناو بونهكومن الاستواءلانالمسافةمن الوسط لىا

مسنو به (فالموعد يومالزينة) مبتداوخبروهو بوم عيدكانطمأوبومالنيروزأوبومعاشورراءواغااستقامالجواببالزمانوا

السؤالعن المكانءلىتألو الاوللاانجتماعهميومالزينة>,ونف مكا لنامحالةفبذكرالزمانع اللمكانوعلاىلثافتقىدزيره و
فيد
“عند
“

بنذ كرمتذ كرأو مخشىخاش وفدكان ذلكمنكثيرمن الناسوقيللعلمنال
ول تهع
قايو
دا ج
ئبذ

كرولكن حين لبدفعه النذ

| وقيليك كرةفرعونوخشى وأ راداتباع موس,ىفنعههامان وكانلايقطعامرادون وهتليتعد يكىبنمعاذفبكىوقالهذارفقكعن يقول
-.

٠.

 ١أناالهفسكيفمنقلانت

30

ست

0

4

9

02

الالهوهذارفقك يمن قأانلار بقكامل
ااعل
لىفت
سكي
بفع
دنانر فىالاعلى(قالار بنننااائخاف أن يفرط علينا)

 ١يتجلعلينابالعقو بةومنهالفارط يتمالؤرط عليهئىعل (أوأنيطنى) جاوزا الحدف اىلاساءة!لييذا( قاللاتخافااننى معكما) أى حافظككا

)(889٠ اسرائيل) ىأطلقهمعنالاستعراد
فلاتهما(فأتياه)أى ف عرون(فةولاانارسولاربك)اليك(فارسلمعنابنى
والاسترقاق (ولاتعذبهم)
:
وقدسبق فعامهانهلايتذ كرولا[ قلتمعناهاذهباعلى رجاءمنكماوطمع وقضاءالته وراءأممكاوقيل
بتكيف المشاق (قد
هواازام الةوقطع المعذرة كقولهته الى ولواناأأهلكناه ,بعذاب من قبله لتقالوار بنالولارسلت!اينا |
جئناك بأباة من ربك)
رسولافنتبعايانك وقيلهو ينصرف الىغيرفرعون حازهلءلهيتذ كرمتذ كراو خشى خشاذارأى
عدةعلى ضدقماادعيناه
بردى والطافىكن خلقتهوأنعمت عليه ادعى الربوبيةوقيلاءلمن اللهواجب ولقدئذكرفرعون وخثى

ذحالبنرازى فقولالهقولالينا
اند
علع
لهالذ كرى والخشية وذلك <ين ألهالغرقوقارأمرج
حنيننفع

الآيةفي بحىوقالالى هذ ارفقكيم ينقول اناالالهفكيفرفةك عن يقولالناتله (قالا)بعنى» وى
إكللقتل والعقو بة(أوأنيطنى) أى
بسي
ابا
وهرون (ربنننااائحا ف أنيفرط علعينال)قايلابنن ع
>اوز ادف الاساءةااينا (قال) ايهتءالى (لاكافااتى مع |اسمعوأر:ىم قالابنعياس اسمعا

وهذه

الجلةجار بةمن

الجلة الاولى وهى انا
رسوالاريك جرىالبيان

افوا

سال0

فللستباغاتفلهعتما (فأنياءققولاانارسولاريك)كى رسك ررك ل دعوى الرسالة لاثنبتالا
ظفأجيبهوأرى مابرانبدكككافاامنع
ربك (فأرسلمعنابنى اسرائيل)أى خلعنهموأطلقهمم أنعسالك (ولاتعذبهم )أىالاتلتعيعيمفىل ميلينتها وهى الى ء بإلأى
أأ وكان فرعون ب تعملهمف الاعمسالالشاقة كالبناءوقطعالضحورمع اقللولدان وغيرذلك (جقئدناك ) فقال فرع-ون وماهى

يمن ر بك)قافلرعونوماهىفأنوجموسىي مدشعاعكشعاعالشمس وقيلمعناهق جدئنالكججممزة|فاخر طجبادهشماع
أو برهانيد علىصد قناعلىماادعيناهمن الرسالة(والسلام علىمناتبعاطدى )ليس الرادمنهسلام

كشداع الشمس (واللام

|التحيةبل|امعنامسم من العذابمنأسل (اناقدأوج اليناأنالعذابعلىم نكذبوتولى) أىانا ||علىمن اتبعاطدى) أى
ْ |يعذبالنةمنكذَّبب اجّنابهوأع رضعنه(قال)يعنى فرعون( ف ر
ن بككايامومى )أى فنالمكماالذى

سلمنالعذاب من أسل

|أرسلكك(قالربناالذىأعطىكلثئ خلقءثمهدى)أىكلثئ >تاجون اليهو ريتفقونبه وق لأعطى

ولس دديةوقيل وسلام

ظ|للنظروالاذن للسمعثمه_داهالىمنافعهمن المطموالمشسرب وامكح وقيليعنىجعلزوجةالرجل المرأة

الجنةعلى لمهتبن([اناقد

| كلتئ صلاحدوهد دوقيل أع لك شلي صورتهنذ اليادرعاشوالرجلشى واللسانللنطوقالمين .الاك الذيهسحمزية
]|والبعيراالناقةوالفراسلرمكةوهى احّرةوالجارالاتان ثمهدى|طمهكيف ,األذنكرالانتى (قال) يعى ||أوجاليناء نالعذاب)
اسار تلن
0
]| فرعون (فابالااقرونالاولى) داقر و  0الاملوقو م نوجوعادو .و
ا 0
 ١ظسنا لاونانوك ابد انماقالفرعون ذلكاو .معحإنخوا

0

0

فلالقرونالاوا لى(قال)يعنىم موى (عامهاعندر فى ى أعماطم #فو ظ:ةعندالله جازى ||] ء
قالؤرعونابا
5
:
:
١
٠.
2
3
0
ْ بمباوقيلاغاردموسى علذلك الاىلنهنءالىلانهميعلذلك لانالتوراةاتمانزات بعدهلاك ذرعون وقومه أرق اللمسراتلات
ضرعأ نع

ىهوناءالا

ليارهسالة وقالالهماأمىابه (قالفنر 0
اان
وجأنسدثبيئف
ظ جنس السلامللؤمن وجنسالهذ اب على المكذب وليس وراء ال
 ٍ /سى) خاطبومائمثأدى أحدهمالانموسى هوالاصلفالنبوةوهرونتابعه

(قالر بذاالذى أعطىكلثئ

لقه) لقه'ولى٠ فعوى

ظلى أىأءمطى خليقتكل ئ حتاجوناليسهو يرتفقون بهأوثانهماأى أعطىصكلوثرئته و شكلهالذى يطابق المنفعة المنوطةبهكا
ع

لأعطى ااعين اطايئلة'التبىدتاطاربوقالاذ ن الشكل الذىيواافقلاستماع وكذاالانف والرجل واليدكل والحدلمنذهافمعطاةباقلمذوطة
ع اطليهىأىكل ثرئ خلوق عطاء لثمهدى )عرف كيف يرتفق لالأعمطعىيشة ف اىلدنيا
أمضاف
هاوفراًنصيرخلقه صفةالمضافأ ولل
للخالااملية والرمالباليةسألهعن حالمن نقدم منالقرونوعن شقاءمن شق
احا
رلون الاولى) ذا
رالسعادةفى العقى (اقالللفقابا
ْ :م وسعادةمنسعد(قال) موسىبيباإعامواعندر فى)مبندأوخير

|

سةفقالتهلأدلم -
منيكفله)روى ان اختهميمجا تء متعرفةخبرفهصادفنوميطلبونلامضعةيقلبُديهاوكنالايةبلُدىام أ

1

فلوقانمبالء ,تنلداميها وذلك قوله (فرجعناك )
يضمهالى نفسفهي وربأيأهرادت بذل اكلمرضعةالاومتذكيرالفعل للفظ من فقا

فرددناك (الى أمك ) كاوعد اهابقولنا نارادوهاليك ( ك تقرعينها) بلقائك(ولانحزن) علىفرافك (وقتلت نفسا) قبطيا كافرا
(فنجيناك من الغ)من القودقيل انمالقتل باغةقر يش وفياغلتم باسلبقتل خو فامن عقاباللهتعالى ومن اقتصاص فرعون

فة ا

لهى مدبن (وفتناك فتونا)ابتليناك املاء
انم
النهلهباستغفاره قالرب الىظامت نفسى فاغفرلىوتحاهمن فرعون بانذهب به م
بايقاعك فالمن وار

[ك م

مانتلى الله بهعياده فتنة

))» :

والفتون مصدركالة» و دأوجع فتنةأى فتناكضروبامن الفقونالفتنةالهنةوكل

لندىامسأفاساقالتهمأختهذل قكالوا
,مكنفل )أىعلىامسأ:ترضعهوتضمه!لبهارذلك 'ندكانلايقبن

ونباو ب
5الشسرواا ميرفتنة نعمخاءتبإلامفقبلندبهافذلك قولهتعالى (فرجعناكاألىمككى تقرعينها)أبلىقائك ورؤي(توكلا
هااذذاك
(فليئت سنين فى أه_لى تحزت)أىوليذهبّعنها لحزن(وقتلت نفسا)قال,نعباسكان قتلقبطيا كنافسرامقيرلك
مدين ) هى بلدة شورب

عليهالام على مان

ال العف من مط كلل
وهب لبث عمد شعيب

اتا وعقبز نستمعقيرز

متهامهر اصفوراء وأقام
عندةعإن عقيرةسلة
بعدهاحتى ولدلهأولاد(ثم

جئت عيلىاقمدروسى)
أى موعدومقدارلارسالة

وهو أربعون سنة

(واصلعتك اننى)

اشنسترىةسعنة (فنجيناك من الثم)أىمن غمالقّلوكر به(وفتناك فتونا)فال!بنعباس اختبرناك
صةه
لدمحن
خبع
و>نة
اختبارا وقيللابتليناك ابتلاءقال! بنعباس الفتوونقوعه فى

ان أاملهجسلتنهةف!اتى كان

النهتعالىمنهاأوطا |

فرعونبفيذهعاالاطفال ثمالقاؤهفى البحرافاتابوت ثممنعهمن الرضاع

رةم فتإهالقبطى وخروجه
هدل
وب
للها+لجرة
انماو
الاءن ندىأمهثمأ ذه بلحيةفرعون حتىهم بقلهنت

اخلاىمثفديان(فلبئت)أىمكثت (سنينفىأهلمد بن)هى بل ةد شعيبعلىمانمىاحلمنمصرهرب

اليهاموسى قالوهب لبث موس عندشعيبنمانياوعشر إنسنةعشيرسنإن منهابرى املهغرزوجته |
عيب ونمانعشر :دسنةأقامعندهبعدذلكحتىولدالهوخرجمصمينرابن اثنتى عشرةسنة
شنة
صفوراء اب

عار ب(نمجشتعلى قدرياموسى)أى جشتعلى القسرالذى قدرتأن نءجفىيهقيل علىرأس أر بعين 
سنةوهوالقد رالذىبوجالاىلانبياءفيه(واصطنعتك لنفسى) أىاخترتك واصطفيتتك لوحىورسا0

علىارادةاللهوحبتهوقيل معناهاخترقنك 
اتتصرف على رادتىومحبتى وذلاك انقيامه بأداءالرسالةنهدرف
لامرى وجعاتك القائم حجتىوانخاطب ينىوبخينلق كأفىالذىأقتعليهمالحة وخاطبتهم (اذهب

اخترنك واصطفيتك لوحى أونأتخوك بان)أىبلدائلىقالبنعباسيعنىالآياتالنسعالنىبعثبهامومىعليه السلام (ولا
تنيا)أل لاىانتضفعفتاورقياوللاتقصرا (فذ كرى) أىلانقدرافذ كرى بالاحسان اليك والانعام

ورسالتى لتتصرف على
ارادنى ومحبتى قالالزجاج

عليككاومن ذ كرالنعمةشكرها(اذهباالىفرعونانهطنى فقولالهقولالينا)أىدار باهوارفقابه قالابن

عباس لاتعنفاف قولككاوقي لكنياء فولقالهياالعباس وقيلياأبالوليد وقيل رادبالقول اللبنقولههل

اخترنك لامرى وجعلتك

الهٌ عقلبىولالامان
لكالىأنتزكىا لآبوقيل!نامس هم باالاطافةلالهمنحقثر بيةموسىوعدقب

وأخ كباياتى)ممجزاق

أتنكون مىب بواوأن تعبدثربدنا تعبدفقالفرعونصوابماقلتفغابهعلىرأبوهكانهرون صر

القائم ح
نجختىاوطاب ببنى شبابالامهرم وملكالاينزعاملاذبالموتعولتبءقهلف ةالمطموالمشربوالمنكمالىحين مونهواذامات
م
ه
ي
ل
ع
ت
ق
أ
ى
ن
ا
ك
ق
ا
و بإن خ
دلاخلجنة فلم تاه.وسىوو عدهبذلكأمحبهوكانلابقطمأمسادو نهامان وكانغائيا فاماقدم أخبره
ت
ن
أ
ب
ه
ذ
ا
(
م
ه
ت
ب
ط
ا
الخخةوخ
بإلذىدعاه اليه موس
قالأ
أىوق
بردلتأ
مننه فقاللههامان كنت أرى أنلك عقلاور أاينتربتر بد

(ولاننيا) تفترامنالوى

وهوالفتوروالتقصير (ى فامي اللموهسىا أننيناقهىهراون
لوأىوحهىرون وهو بمفصرتأنليتقلقاموهمى!لى مسحلةوأخبره؟
فوله تعالى(لعلهيتفكيرخأونى) أى بتعظويخاففب فقالنت كيف قلماللهيتذ كم
ذ كرى)أىاتمخناذوى أوى اليهوق
جناحانطيران بأوأر ربدبالذكرتلي اغلرسالةفالذكريقععل سىابرالعباداتوت لياغلرسالةمنأعظمها (اذهبا الرفرعون) وقد

 2رلانالاولمطاق وا(لثا
انىنمقهيد
طنى )جاوز الحدبادعائه الربو بية(فقولالهقولالينا)الطفالهف القولالهمنحقتر بيةموسى
كنياموهومن ذوى الكنىالثلاثٍأبوالعباس وأبوالوليد وأبومىة أوعداهشبابلابهرم بعدهوملكالايتزعنهالابالوت,أوهوقولهه

ا
للكى نتزىوا هديك الىربفتكخشى فظاهرهالاستفهام والمشورة(لعل,هدن كر )أىيتعظوي
(تأم
ألفي
وذع
ين لخلحق
شى)

يخافأ نيكون الامكاتصفانفييجرهانكارهالاىلملكةوا_ماقالاعلهيتذكرمعانعهاملهايتذ كرلان الترجىطماأى اذهباعلى 3

وطمعكاو بإشسراالامىمباشرةم ينطمعأن يسمملهوجدو اىرساطمااليهمع البعانهلنوامخناجلةزاومقطع المعذرةوقيلمعناه
و

ىلذىبرا بدىوقدمحرثمنواومن اسافىصفةلع قدة,
لل ا
ىلاجهافلنبرأو!.ادعاءقال الأىى رب ندعو قاا
ا احترئت واجتهدفرعون ف ع

دة منإعقسدالى واهذيشعر بانهلتزلالعقدةبككاطاواا كثرهم علىذهاب جيعها(يفقهوا ق لوى)عندتبليغ الرسءالة(وااجعل
قل
 ٠أعنهق

دكم برأبه ويلنجىءاليه
تمل
عان ا
يملجأل
إلى وز يرا)ظهيرااعتمدعليه منالزورالثقللانه بحملعن الملك أوزارهومؤنتهأومن الوزرال
فى أمورهأومعينامن الموازرةوهى المعاونةفوز يرامفعولول لاجعل والثانى(منأ)هألىولى وز يرامفعولاهوفوله(هروون)عطف بيان
الوزيراوقوالأ )بدلاوعطف بيان] خرووز براوهرون مفعولاهوقدمثانيهما على وطماعناية بام الوزارة (أشددبهاز رى)قو به

والياقون

شاس ابلنكمفوىةوالرسالةواثد دواثسركةعلى <كابةالنفس شاى علىالجواب
هى )
فأمر
عها
جشرك
اظهرىوقيلالازرالقوة(وأ

ٍْ الدعاءوالسؤال(كى نسبصك )نصلىلك وننزهك تسبيحا( كثبراوذ كرك كثيرا)ف الصلوات وخارجها(انككنت بنابصيرا) عالما
:

مسؤلكفا وا اللطلبفةع ملعنىمفعول

(05؟)

لقد وتيتسؤلبكاموسى)أعطيت
ابإحوالنافاجابه'للهةتعالى (قحايث
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7ائمر
"
ب0د اغحاطافائها كانت حي لةعلى لياقدرالعص

5

43

5

النثروتصصرث_عيتاها دلوا
7

1

0

ا
كدهزه
رزا
ب
وحم
مكانتنتورم وتنتفخ ح 1تىصارتثعباناوهواتهاءحا ٠0طاوقيل”| وت
0
اله

كانتنقيههواومالز يادةعلى الجواب لاتدعادلنع شكرا أولانهاجواب سو لآخولاانقهاللهىعصاى قيللهماتصنعبها فذايخعدد
منافعها (قالألقهاياموسى) اطر حعصاك لتفزع بماتتسكيع عليهفلانسكن الابناوترىفبها كنه مافبهامن الاب فتعتمدعلينا

فالمطالب (فالقاها) فظرحها (فاذاهى حيةتسعى) #ثشعىبسارينعااقبيلش ألنقعلابتلصخروالشجرةفاما رآهاتبتلعكلشئ

شاففو,اناالوصحية هنا بوالثعبانوهوالعظيممنالحياتو بالاجن وهوالدقيق غيرهالآن ادةياسمجنسيقم علىال كذروالاتى

والصغيروالكبيروجا

أن ننقلب حيةدفراءد قيقةثمبنزايدجرمهاتحصتيىرتعبانافار بدبالجانأوّلحاطاو بالثعبانما7لهاأولانها

نتفعظمالنعبانوسرعةالجنوقيلكانبينخيبهاأربعونذراعاوا
1

/ 57

3
(فقاللاهلهأمكثوا)أقمواىمكانم (انى]نست) ابصرت(إنارا) والايناسرؤ بةثئ بونسبهإلعلىنيكمنها)ن اىلاميع 0
٠

لثلايعدمالدس بمستيقن الوفاءبه(بقبس) نارمقنس ف رأس عوداوفتيلة (أوأجدعلى النارهدى )ذوى هدى أوقومايهدوتى!

حىرة<
ومعنىالاستعلاءفى علىالناران أهلالنار يسستعلون المكان القريبمنها (فاماأتاها) األىناروجدنارابيضاءنتوفد ش ف
كلاطلبهابعد تعنه فاذائركهاقر بت نه قث |م
منأسغلهاالى أعلاهاوكانتشحرةالعناب أوالعوسج ولد عندهاحداوروى انه

(نودى) موسى (إياموسىانى) بكسر
دامتح1

2

)(٠88

القولفعوم

داءضربمن
نانى
لوسى
ايام
نق لي
لوداى ف
وىن
اطمأزةأ

هالايدر ى أليلانضعأمنهارافسارف البر ْ
فأخذعلىغيرالطر ميخقافةملوك الشاموافميىأشنههحارمل

جمد ىا ,ل ||خيرعارف بطرقهافالجأءالمسيرالى جانبالطورالفرالفاين وذلكتظلنلةيملثلجةشانية شيل |

1 0 ١ 50

مخي أنهالطلق فاخذزبدهفل بقح فلابورى فابدرنارامن بعيدعن ب
افا
ذمته
لأ راداللهمن كرا

أنارا (لعلىا نك
أانى؟ نستنارا١ب)أصىرت
ا)(
ووا
ياممكث
ألاقهله
ىقال
|| - 01 0 :الطريقمن جانبالطور (ف
الضميرلتحقيق المعرفة
واماطةالشهةروى انهلما
نودى ياموسى قال من

المتكام فقالاللةعر

00 80 5

0

للدعز وجل

يدالىءا

منهابقبس) أىشعلةمن نارفطرفعود (أوأجدعلى النارهدى) أى أجدعند النارمن

الطر بق (فاما تآاها) أاىلأنتار رشأىجرة خضراءمن أعلاهااى أسفلهاًطافتبهاناربيضاءتة
كاضوأما يكونفلاضوءالنار يغبرخضيرةالشحرةولاخضرةالشحرةتغيرضوءالنارقي لكان تالشح

ب ةر خضراءوقيلكانتمن العوسجوقيلكانتمن اللعلكيقاونقيتشجرة املنعناب روى

 | 600ا|عباس واقلاتلفهسليرم يكلنقد رىآءموبى نارابلكاننوراذ كر بلنلافرظلان مومىعا.

بانة سمعهمن

3

2

0

2

5

3

الستحا
جهانه
ججيع

نباسهومننوراارت سهان وتعالىوقيلخى الثابرعينهاوهى! 5
الصلاة والسلام حسبهتأراقالابع

00 0

رركتي

نمحر ( 071 -فاخلم >#بالرب تبارك
ويتدءاللعىليه.اروى عنأبىموسى الاشعرىعن النىصلىالنهعليهوس قال 3

بركةالوادى

قشيك

اوسيس الال

دلي

وجهدمااتوهىسرع  0جهمسا قبلانموس' 10
فكانكلمادنانأتعن واذا تأىدنتمنه فوقفمحيراوسمعة 3

)كقالوهب نودىمن الشحرةفة
القدس أولانهاكانتمن الانكة وألقيتعايهالسكينة فعندذلك (نودىيامومىانى أنارب
جلد جار ميت

1

.

باموسى فاجاب سر يعاومايدرىمن

ل ناف
فقا
دعاه فقالانى أسمعدوتك ولاأرى مكانك فأبنأنت

وين مكانة اليا أجزاله حتاىنكلجارحةمنمكانتأذناف وقوله (فاخامنعليك)كانالسببفيهماروىعن أبن
بالكعبة حافين والقران

:

مديتو بروىغيرمد بوغوانماأم ب
امنرجا
جتتا
مىفوعافى قولهفاخلع نعليك ق-لاكا

بدلعلى أن ذلكاحسترام |للبواخدىاللمعقدهسومقيال,لميىباشر بقدميه تلرانبالنار
اأضىالاللممبقطدهررسةك(طتوىه)ااسملفااوناهداىقادسلثذٌىم-ى
(انكبالوا
البقعةوتعظم لمانفلمي ].أ نفلعهماموسىفالتقاهمامن وراء
دالو
اادى
لمقدس)

(انك بلواد اتقدس)

هبله (١تىأنااننلا
(فاستمع لابوحى )ف نيهابةاطيبةواجلاللدكانهقاللهلةدجاءكأفعتسعأظم

رو
االمبارك لإطوى/
المطه

 3عبدى)ولاتمبدخيرى (واقمالملاطفكرى)أىلق كرت فيهاوقي للد كرىناسلامو |

لسوت شاي

عيرى وق ل لاخلا صذ كرى وطاب وجهى ولانرانىفيها ولانقصدمهاغرضًا اخروقيل معنا اذاتر

بد

2
ع

اسم
ع لللوادى 0
6

0

اخزتيلطقه رق عنأنسر.تىإشعيةلةل 2سول تسب اس

م
|ننسى ه

فليصل اذاذ كرهالا كفارة طاالاذلاك ونلاقتادةوأقم الد_لاةلذكرى وف روابةاذارقداً حدكء )ال

بغبرتنو ابلبنبتقأوعيةلوقراً يأدببوكزسسرالطاء بلاتنوين(وأنااخترتك )اصطفيتكلانبوةوانااخترناك جزة
(فاسمع لابوحى)اليك لاذىبوحىأر لاوى

70-"1
م

:

واللامبتعالسقتمع أوبإخترتك (انتىأناانلالهالاأنافاعيدتى )وح.دلىوأطعنى (دأقم

لذكراىتذ)كرنىفبهالاشتهال الدلاةعلىالاذكارأولاانىذ كرنهاى'لكتب وأم به
تاأولا ن أذكرك باولاملدحنناءأواذ كرى
نشوبهذ كرغيرىأ ول-كون كفذا كراغيرناس أولاوفاتذ كرىوهى واقيتااصلاةلقولهان الالمملؤام
ةكاننت
يعنلكتارا
1

رةد جلعلذي كنرالسهيلاابةنعدها وبذاتيقصحدرحذ فالمضاف أذ كدرلصيلالقعولهذىاانهلافر يض بةعدالتو-يد أء

ذلك

نعطي رجت

رهونخسرك0
فرد
ه

الك

د اشرو نرق
نيا

 0بقيالي

روج ملام

ان

واشت

أنتكون خبراعنهاوخى

اا
سق

ملعك

ا

ساي مائلرناتءياكغماك لادوم بت الابالختيغيةالسمسحة (الانذكرة)استئناء منقطعأىلكنأ00
بنزلمضمرا أو

ىخلشية(نغزبلا بدلمن نذ كرةاذاجعل-الاو جوزأن ينتصي
بول أمىدالا
هوان
لوحال (لنيحخنى) إنخا النأ

مضوات) منيتعلق بتنز هه زلنن)
سلار
لقا
اخا
ومن
عل اىلمدحأويخشىم*فعولابه أى أنزلهاللهذ كرةمنخ شد تنز رابلله (
جعالعلياءتاًنش الاعلى ووصف السمواتبالعلى د ايلظاهر علىعظم قدرة خالقها (اليجن)

١ ع6

فنزاق (ماأزلناعليك القرآنانشقى)أى لتتعنى و:تعب (الانذ كرةلمن حشى)أى لكن أنزلنامعظة.لن
اتنز يلامن خاق الارض والسموات العلى)
كت واشماخص منخش ىبالتذ كرةلاتهمهمالمسفعون يه (
|

| أىمنالئهالذىخلق الارصّوال_موات

ا عليةالرفيء_ةالتى

لابقدرع_لى خلقهافىعظمها وعاوهاالاالنه

رفععلىالمحأى هوالرجن

09
 0الزحا 2

ر

5

3

00

ل
لا
لالهارتم لقرةوردائرال
ا

لواترمتةاساورا 2

9

:

علىغيره لولقما كان
اله

ا

يي

.٠

وتا|ك بعادكني
1ة م افنك

لفك
مبرد
ل» ا
املاك
التورعكرورأ» ندر برال

 50رااان

الهر بوحارحاداسالتفى جوف ذلك الور
لفهاذ
باجع
أالثورفاتحافا
حلال

و

العرش وهوأاعلظخملوقات

| تعالى(الرحجنعلىالعرش استوى)نقدم الكلامعليه ىسورةالاعراف مستوف (لهمافىالسموات وماق

|رض ومابدنهما)يعنى اطواء (وماتحتالثرى) أىانهمالاك لجيعمافىالار بعةالاقسام والثرىهوالتراب
الا

1

ا له امرض كمالك دلق0

|تعالى(وانتجهربالفول) أى تعلن به (فانهيع املسسرواخنى) قالابن عباس اله مانسرف نفسك وأخى

عق عر ره

امال ان
كلتكمنيعداولاسمات
ل سك ناتمامامينايومولاتعلماسر وهنا كترك تدقلان
اك وانيعد ماأسررت بهاليوموماتسر بدغداوعنهان السرمسر به ابن ادمفى نفسهو أخق ماهو  0ل
انل

فاعلدقبلأن يعلمهوقيلالس مساراسزه الرجلالىغيرهوا أخنىمن ذلك ماسرهنففسهوقيل|اسرهو العمل ص 00-00
ىوالوسوسةوقيل السعراننعاللنتعاىأسرارالعبادوأخنى هوسرهمنعباده قول2 2 3
|اذى يسمرمن الناس وأخن ه

|فلايعمأحسدسره وق ل مقصودالآبةزجرالمكاف عن القبائحظاهرةكانتأوباطنةوالترغيب ف الطاعات
ظاهرة كانتأو باطنةفعلىهذًا الوجهينينى أنحمل السروالاخفاءءلى مافيه ثواب أوعقاب فالسر

955
الداع ات يود

ظ|هوالذىيسرءالمرءفى نفسهمن الامورالتىعر عاياءالاماعوالى لماخج ا
دلعزيعة و موجن 0

١نفسهفتقهالتعالى (االظلهلااالسهاملااه وءلاهلحسنى )تأندثالاحسن وفالضذلىتبهأسماهفى الحسن دون

ا

لانهتماقا

| سائرالاسماء دلالتهاءلى معنىتقد 1الفح رو التعتاموارن ب
ويهوالافمال التىهى النهابةفى اسن

ولامكان 0

 0قوله عزوجل (وهل ناك حدثموج) أىوقدآاتاك الماقدمذ كررسولالله اصللتةعليه

م

وس لقبفقاصهةموسىعليه|اصلاةوالسلام ليتأسىبهفىحملاعباء النبوةونكاليف الرسالةوالصير
مقاساةالشداثدحتى يانلالفعونزدالولاهلمقام الحمود (اذرأىنارا) وذلكانموسى استأذن

3

المكانلتغير

عماكان(لمها السموات
ومافى الارض) خسير

إاشعليمااقسليصجورعمتسندديرنوالنة وأنا فذن انخرجددملوكاأت الشستاء|رمد ومسليف (ون
(خازن  -ثالك)
 7؟- ”1

دنهما)أ ذللكلهمل-كه(وماتحت الثرى)مانحتسبعالااأرضويهنوالصخرةالتى تحت

الارض السا بعة (وانيهر بالقول)ترفع صونك(فاهبعلك  6ماأسررتهالىغترك (وأخى) منهوهومااخطرته ببالكأوماأسررته
لذ . :وراد وان رق عبار ستارد لقوظمانك ندعواطةحين
فى نفسك وماستسرهفنها ا

اأسماءهتعالىوالاسىنتىأ نيثالاحسن (وهل) أى وقد (أناك حديثموسى) برهاه يقصةمومبىعليهالسلام ليتأسى به فى

ات) ظرف لضمرأى حإن رأى (نارا) ا
مل اعياءلنب وةبالصيرعلى المكارهوليئال الدرجةالعليا
أومفعولبهلاذ كرردوةىانموه ىعليهالسلاما ستأذن شعيبافى لخروجالىأمهوخر ج باهل فه ول لده بن فى الطربت فىليإةمظامة مئلحة

دصل الصربوتفيرقت ماشيتهولاماءعندهوقدح فصلدزند .ف رأى عندذلاكنارازفعىمهوكان نورا

(وكلهم؟ نيه يو املقيامةفردا) أىكل واحدمنهم أنه بومالقيامةمنفردا بلامالولاولدأو بلامعين ولاناصر (انالذبنآمنوا و

(0:1؟)

الصالحات سييجءل طمالرح.ن ودا)

مودةفى قلوب العباد قالالر بيحعبهم و بيع مالىالناس وف الحديث يعطىالمؤمن

ماقةلفىا قبلروابرومهابة
فىقالوب الفحار وعن

فتادة وهرم ماأقبلالعبد

الىللهالأاقبلالقلاهلوب

أحوا
أمورهم كلهممت يل :ببرهوقهره وقد ره( وكلهم؟نيدياولقاهةفردا)أىوحيسداليسمعدنم

ةبليحبهملله|
الدنياشئ وهفولهعزوجل (انالذبنآمنوا وعملوا المالات سييجعل طوالر.حن ودا) أ حب ق
اي

ا

0

|

الى رك
لمان عنمعن
بارعى

العبادالت»ه وعن كعب
ماستقر لعبد ثناءق

الارضحتىيستقرلهى

فبئادىجيررف هالو ادقع

61

اليا مبوضعاهالقبول فالارض

ا

وفردابة للقاقلالرسول التهصبىالنهعليهوسل اسانبلحلهانه وتعالى اذا أحبعبدادعاجبر فيقلال

السماء (فاتما يسبرناه)

فى أحبفلانافاحبه فبحبه جيريل شمنادى فى السماءفيقولاناللهعب فلانافاحبوه فيبحيه|أهلالسماء

سهلناالقرآن (بلسانك)

مبوضع هالقبولف الارضواذاأبغضاللهعبد! دعاجبر بلعليهالسلام فيقول افلىلأابغنضافابغضه
فيبغضْه جبرلم إنادى فى أهل سماءان الليهبغض فلانافابغضوههثمبوضعله البغضاءق الارض تالجرم |

بلغنك حاللتب
(شر به ابنحيانما قبلعبدبقلبهالىالمعز اولجاألقبل الله بقلوبالمؤمنيناليهحتىيرزقه مودتهم دةالكمب

بلدقتوقمايلندا)ا)لؤمث_نديان(داون فنىذر
ااطللذأين
الحصومةبىالب
يأخذون ف لكدليدأى
اشلقممرناءوا لجدالجع
ألدبر بهدأهلمكة 8

أهلكنا قبلهم منقرن)
فطم وانذار هل
تيخو

ع زوج ل ينزطاءلى أهلالسماءثم
مكتوب فالتوراةلاحيةلاحد فىالارض حتى بكونابتداؤهاء عن الله

علىأهلالارض وتصديق ذلك فى القرآن سيج لطمالردن ودا هُقوله تعالى (اايسره)

القرآن (بلسانك) امد (لتبشربهالتقين) يعنىالمؤمنين (وتنذريه) أىبالفرآن لفومالدا) أى
شدادافى الخصومةوقي ل صماعنعالحق وقيلالالادلظالمالذىلايستقيم ولبايبلالحقو بدعىالباطل 5
مذاعامواداًيقنوا أنهلا.دمن زوال
السورة موعظةبليغلةامها
هذه
الى
من قرن) تمالندتع
أهلكناقبله م

أدذلك |
الدنيابالموت خافواذلك وخافواسوءالعاقبةفىالاخرةفكانوا اللىهذرمن المعاصىأقرببَثمأك

فقالتعالى (هلتحسمنهم)أى هلترى وقيلهلتنحد 8أىمن القرون(داج اشع
أى صوتاخفيا قالالحسن بادواجيعافل ببق منهمعين ولا"ثرواتأعل» رادهوأسراركتابه
عإتفسرسورةطه*6

هىتجد أوترى أوتع

خفياومن» الركاز أىلما

|أناهمعذابنامسق شخص

برىولاصوت

يسمعيعء:

علكوااهمشك

هؤلاءان أعرضواعن

ند برمااءزال عليك فعاقبتوم
الملاك فامينعليك
أمسهموالنهأعل

ا

2

امكئيةةوهوىأر بعةوقيل سجس وبلا نونآنةوألفوسمائةواحدى وأربعون
بلاومهعى

وال حساس الادراك بالحاسة

(أونسمع طم ركرا)صونا

سيل

13

كلةوجسة آلاف ومائتان واثنانوأر بعونحرفا

عن ابنعيا سأ نر.منوكتمل التعاريويرقالأعطيت السور5:التىفيهاالبقرةمن الذكرالاولوأعطيت أ
طهوالطواسين منألواحموسى وأعطيت فواتالقرآن دخواتيمسوراةلبقرقمننحت العرشوأعطيت

المفصل نافلةالنافلةالز يادةوفقناالنهلفهم ذلك

:

0م0
علسمادنهالرحن الرحي

ا

#فولهءزوجل (طه) قيلهوق.م أقسماللبهطولهوهدايتهوةلهوء عن أسمااللفهالطاءافتتاحا

|
1

طاه رواطاءافتتاح أسمههادى وق لمعناديار جل وا رادبهالنى من العايموس كنا

وقيل هبواسير بانيةوقيل بالقبطيةفعلىهذا بكون قد وافقت لغةالعرب هذهاللغات فىهذهالكلمةوق
00

فلسلاو
نومك بيبار الوب

ميك

و

ل

بالا

|.

بلاسورة طه صلى اللهعليه
وسلمكيةوهى مائةوس
وثلاثون آنة كوق

لطولقيامه وكان يصلىالليلكا رادا

لارام

ل

0

عليك القرآنلنشق وقبلمارأى المشركون اجتهادمف العبادةقالواما اتزلعليك القرآن ياتجدالالشقائك

ينغمالطاءلاستعلامهاواً مالاطاءاً وجمرو وأماطما جز ةوعلى وخلف
عليسمادنهالرحجن الرحيمطه

فنزلت

|

١

وأبوبكرونفمهما علىالاصلغيرهم وماروى عن جاهدوالحس“- :.والضحاك وعطاءوغيرهم ان معناه بارحدل فان صح فناهرولا
فالمتىماهوااذ وسور ةاليثرة
00
6

را فهوللعبادودلعليهذ كراالمنقينوالجرمين
عطاش ساقون الىالماءاستخفافابهم (لاعادكورنالتبفاعة) حالوا لواوانضمجيعل
لانهمعلىهذهالقسمةو جوزاأنيكونعلامة للجممكاى فأ كلوقا ابراغيث والفاعل .ن اتخذلاىهفىمعنى اع وحل ه نن أنخذ رفععلى

' البدلمنواو عملتكون أوعلى الفاعايةاًون على تقد برحذف المضاف؟'ىالاشفاعةمن اعُذوا! رادلاجلكو نأنيشف عط (الامن اعد
عند الرجن عهدا) بإنآمنف الحديث٠ .ن قاللااله الااللله كان لهعند اللهعهد وء ن ابن مسعودرذى اللهعنهاأنالنبى صل اللهعليهو.

٠

' قال لاخابهذات بوم أبعرزأحد أنيتخذكلم

0

قالواوك.ف ذلاك قاليقولكل صباحومساءاللهفارطالسيوات

ملغيب والث_هادةانىا عهداايك بإنىأشهدأن لاالدالا؟ نت ودلاله لاهمربك للكوأن ©
 1والارض عا ا
إلىنفسى تقر بنىمن الشروتباع د ىم

ابروانىلاثق الابرجة_ك فاجع للىعع_داتوفينيه

اعبدك ورسولكوانكان كن

القيامةاانك لالت المبعادفاذاقالذلك

نومن عهد
 3طبع عليه بطابع ووضع نحتالعرش فاذا كانبوم القيامةنادى منادأًب»ن النذكيانط معند اللهعهد فيد خ_اون الحنةأو ك
تكد ااذاصيمبماىلايشفعالالماموربالشفاعةالأذون4فيها (إوقالوائنالرنجن وادا)أى ||نصارىواليوودومنزعم أن

ْ

الملائئكةبنات
الله(لقدجثتم شيأادا) خاطيهممهذ|السكلام بعد!!خبدة

11؟)

كرات

انه يقولطم ذللك والاد

ىقدامه مقادرعىأن عشيومعلىوجوههم
أشاهمعل أ
كيفينون علىوجوههمقللانالذىم
|بارسولالله
ٍْ
أماانهسميتقون بوجوههم كل<_دب وشوك أخرج-هااترمذى مه قولهءعزوجل

١

الب أو العمالمشذكر

(لاعلكون
والادة ش
شددة وا0

ي وشقيفع الششافعونالاللمؤمنين وقيل
االت
لهالا
للاال
||الشفاعة الامناذ عبد الرجنعهدا) يعنى

| لايشفع الالمقناللاالهالاالئةأى لايشفعالالامؤمن (وقالوااتخذالرجن وادا) يعنىالبهود والنصارى ومن
زع 7

0

ا

3

0

00

دتراجبالهدا)تأسىقط وتنطبق عليوم0

(نكاد الموات)

ار

(يتفطرن ) وباتون

أججعلاانوا (لارحجن ولدا)فانقات

بصرى

نعالىيقولكدتان أفعلهذابالسموات والارض والميال عندوجودهذه
ظهان أحدهمان الله
مهوج
كه

وتهو دلامن فظاعتهاوةدو برا لاثرهافى الدءنوهدمهالاركانهوقواءدهقألابن عباس فزع تااسموات

نفسهعن اا ذالولدونفاه عنه فقال زهالى (وماينبنىلارج نأن يتخدذولدا) أى
لله
مزها
ال ئ
هلد
 ١اذا ننو

من ؤطره اذاشقهوااتفطر

(وتنشق

 :مابليق بهاكاذ الولدولادوصف ,هلان الوادلايد أنكون شجمهابالوالدولاشديهللهدهالى ولان احاذ الوإدا)

(منه)

ارم( 

ْ
ومسل

لانايق بإلنهتعالى

رادها

(وخر الحبال) 1

|انكلمن ف السمواتوالارض الاآت الرجنعبدا) أى” نيه نومالقيامةعبد اذليلاخاضعاوالمعنى ان
|(

| الخلائقكلهمعبيده (اتقداًحصاه ,وعدهمعدا) أىعد انفاسهم ووأيامهموآثأرهم فلاح عليهةئعدن 1ا
/

لأ ىمهدودة (أندعوا)
ْ الصاعقةمنالسماءوهو مد رأىتهلاهد امن سماعقوطمأومفعول  4أوحا

وشاى

من فطرهاذاشققه

|الاك واسةتهرت جوم قحايلنوا

أكون لاغراض لاتصح ف الله الىمن سرور هواس_تّغانة وذ كرجمل بعدهوكل ذلك

وجزة

وخافوأبوككر الانفطار

كلمن ومسا ولاتاس وا لاأعسل العفو بةالثآق أنكونتماظاسمالا_كلمة |

ظوالجبالوجيعالخلائق الاالثقلين وتكزادوتلاوغنضبت
ْ والارض

على ادا

أثقلنى وعظم

 0مأمعنىانفطارالسموات وانشةا قالارض وخرورا ,ال ومن أبنتؤثرهذهالكامةفى هذهالجادات قات

اس

راد بش

(هدا) 0

رااان

هددهاءاشلة

صوث

لانسمواو>اوجر بدلمن اطاء

لراجن أورفمفاعلهد اأى هدهادعاؤهم
 ٠فىمئهأواصيمفعولله الا ل+رور باطدواط د بدعاء الولد

ن ولدا ومايفيثئىلار ك0
جح
(لار

أنإيشخذولدا) انبنى مطاوع بغى اذاطلب ىمامألهاكاذ الولدومانطاب لوطاب مثلالانه حال غيردا خل نحت الصحة وهذ الانانحاذ
الوادل+اجةوحاف_ةوهومئزهعنهماو فى اختصاص الرجن وسكر برمكرات نان انهالرجن و- -دملاسةدق
النموفروءهامنهفلي :كدف

هذ االاسمغاءرهلانآ صول

عن بدمرك غطاؤءفانتوجيع ماعندك عطاؤه فن أضاف !ليهولدافةد جءله كبءض ذلتق»و أخرجهيذلك

عن استحقاق اسمالر.حن (انكلمن) نسكرة مودو فقصفتها (فىالسمواتوالار ض)و خبركل (الااتالرحن )2وحدا فىوا نيه جلا

 ٠علىلفظاكلوهواسم فاعلءنأوفىهو ستقبلأىبانبه (عبدا) خحاضلعأاىذليلامنقاداوالمعنىما كلمن فى السمواتوالارض من
قابالعبودية والعبوديةواليئوة شافيان <تىلوملاك الاب|بنهيعةق عليه ونسبة| ليع اليه
 ١الملائكةوالناس الاهوياى اللهبوم القيامةم ر

لى فسكيف يكون الع ض ولدوالبعض عبد اوقرأبن مسعودا تالرجن علىأإوقيل الاط'فة (لقدحصاهم وعدهم
ولى
مبدا
للع
ابةا
نس
ْ عدا)أى حصر:هبعمامه وأحاط بوم

|
41
11

انار .
و

و ان ف الحنةذهباوفطة فاناأقضيك ثمفاىلأو مالا ولداحينئذ (كلا )ردعوتنبيهعلى اشلطأهومحطارءفمانصورةلنفسهقليرإةرتدععل
( -نسكتب مايقول)أى قولهوالمراذسذظهرلهونعامهانا كةبناقولهلانه قال كتبمن غيربرنأ_برقال ادنتهعالىمابلفظمن قول
رقي ب عتيدوهوكقولهاذاماا تنسبالمنادفىلثيمةأى علوةين بإل:اتساب أنىلستبابنلمية(وتمدلهمن العذاب)ئز يدهمنالعذاب
بز بد فىالافتراءوالاجتراءمنالمدديقالمدهواً مدهعمنى (مدا)' كدبالمصدرله رط عضبهتعالى(ونرثه مايقول)أى نزوى عنهمازعم انهب:
.:5
فى الآخرةوالم:ى مسعىمايقولوهوا ال والولد(و :أأدنافردا) -الأى بلامالولاولد كقولهولقد جنتهونافرادى فاحدى عليه؛
ليه (واتذوا من دونالنهاآطة)أى اتخذهؤلاءالمذركون أصنامايعبد وتم ا(ليكونواطم عزا)أى ايعتزواباطتهم و بكونواطمشفعا
وتأ
ردعطم عماظنوا سيكفرون بعبادتهم )الضميرللا طةأىسيححدونعبادت»ا
وأنصارايئة ذونهممنالعذاب ([كلا) 5:1

لوقل

كرد ,مي (|لد)رداينيعل اك (ستكتب.ايغول) ىس حننعلياغولجايزب
ا)أى نز يدهعذابافوقالعذابوقيل

باألماىلانكة حتى/كةب
عنداأ ماعندهمناماواللواادهلكانا وابطالملكهوقيل يزولعنهما ده
هنرهمابقول)م
عذا ب(و
لارث الىمنخلفهواذاسلب ذلكيققردافذلك قوله(و يأنينا)يعنىوم القي
"منمالوولدفيعودا

ا

ان ا

ق

ولاواد فلياصحان يبعث ف الآخرةب-الوواد ف قولهتعالىلإواتخذوامن دو انلنه]اأ
(فردا) بلامال
1

بين حو

و

اشنوا الاصنام
شر قر ي
منى
يع

1

(دكو ن)أ

(ومدلهمن العذابمد

وامايقول

00
ا

(عليي)00

نأيلمد

ْ| منالعذاب (كلا)أىل ا

ةعب ودنوا ليكونواطمعزا)أى منعة,منىيكونواشفعاء؛
طي

 00دقار |انوا

ل

ذونهم و يلعن 0
و بترن منهم(ويكونونعايهومضدا)أى أعواناعلهم يك ب
 1خصمالان اّتعالى ظيعبدونهاعبادةالمش ركين

0

1ىالمعاصم
0 9ا | س(|اإطنناهؤمزعهلأيزها)أىنزعيهما زعاجامن الطاعةالىالعصسيةوالمعنى نحنهم وتحرضهمعل
:
د 0ن  0تحر ياضلاشآديدةاودفليلعلى ان النةتعالم بدويع الكائنات(فلاتقجلعليهم) أعلاتلب :ال
8
مانعدطمعدا) يالعانيالىوالاياءواكهوزوالاعوام وقيلالانفاس ايلتىنة

لود وأبقومحوقمقايةعقوتهم اى(لاانجلالذى جل لعذامهم»قولهتعالى (رداولممنتحقشينالىالرجن وفدا) أىاذ كره6
طمعزا والمراد ضدالعز الدنياال

|

و لل وى ب |البواتعصتمعفيسسناتق اس الاناباتالجىترفدااى اعت ا
نهما شرونواللةءلى أرجلهم ولكن علٍ
علىالابلوقالعلىبن أنىطالبرضىالنهتءالىع

 1حودء واد
م

لاهمعزاواثار

قسكفرون 0
ت

لاد برة
تان موامهاسارتوانهمواءهاطارت (وق ار
رحاطهامنالذهب وتجائب سروجهانواة

الكافرين (الىجهاموردا) أىمشاةعطاشاقدتقطعتأعناقهمم انلمسلشوالوردجاعةبدالا
| أ|ى
افه كأنهمنم عطاش د و

الىالمشمكيين دي

سنار
ل
ال
وق_
لشى
العل
نعدا
والاب
قد
ابردا
الماء ولا

بإهانة واستخف

رةرضىاللةتعالىءعنه قالقالرسوا لاننكل الهعليهوس عدرة 1|.7
الماء(ق)عنأبىهر ب

ن واثذان علىبعبروثلامةعل بىعبروأربعة عل بىعوروعشم
راغبين وراهبي

ويكونونعابر 000القيامةعلى ثلاثطرائق
بتر وتحشرمعهمالذارتقيلمعهمحيثالووانديتمعهمحيثبانواوتصبيح معه يت ٠
 2ري
عي
0

و

1

3

نييمعليهالسلامبقوله(أم 1

د ”قالقال 1
معهم حيثأمسوا قولههي متهمبعيت#الوامنالفازات
وسلم عشرالناسبوم

القيامةثلاة أضنا ف سنفامتاةوم

از حك ]ا

لاك

0000

الشياطين علىالكافر بن )أى خليناهم واياهممن ملل البعيرًطلقتها وسلطناهمعليهمبالاغواء(تؤزهم  ,رسو5
توآنا أرسلنا

أزا ):نغر بهمعلى المعاصىاغراءوالازواطزاخوانو معناهماالنهييج د شد ة الازعاج (فلاتكجلعليهم)بإلعذاب (انمانعدطم
اعماطمللجزااء وانفاسهمللفناء وقرأهاابنالسماكعند اللأمون فقالاذا كاالناتنفاسبالعددولميكن طامددف سرع مانن 1

نحشرامتةين الاىلرحمنوفدا) ركباناعىتو حقاط ذهبوعلىجاب سروجهالاقوت (ونتوقالجرمين) الكافرزا |.

لانمهكانواأضل من الانعام(الىجهامو درا)عطاشالانمن يرداماءلابردهالالعطش وحقيقة
0

الورودالمسيرالىالماءفيسمى بهالواردونفا

ورا كبوالورد جع وارد ونصب بوم عضم رأى بوم نحثمرونوق نفعلبالفرببقينمالادوص فأىاذكرو .سار

5بغلادلومفودلعل
المتققونجبانمهعمون الىربعهمامرلهذىمبرجتسه ا
وىك توبجايللاهكمافرو ن ,انهممساقونالىالنا ركام
5ل 53

آمنوا)لافقراءوروُسهمشعثةوثيابهم خشنة(أىالفبرقين)نحن أمأتم(إخيرمقاما)بالفتح وهومو.اضلعقيام والمرادالمكان والمسكن
وبالفممكىو هوموضعالاقا.ةوالمنزل( وأحسنندييا)
جمج
تاسماع القوملفلميشهارة ومعنى الآبةانالنهتعالىيقول اذا نزلنافآبيهةادلائل
1براهين أعرضواعن التديفرمهاالى الافتخاربالثروةوالمالوحسو المنزلو الالفقالتعالى وىأهلكناقبلهم منقرن)فم دول

أهلسكنار.مندينلابوامهاأى)كشيرامن القرؤن أهلكناوكل أهلعصر:فرن انبعدهم (همأحسن )افلحنلصت صفةل>ألائرى

لاورونتيكاريكغيترههممزةكمشادندانأافحعسوننصباعلى الوصفية(أثا) هومتاعالببتأوماجدمن الفرش(ورئيا)منرظاوهيئةفعبلمعنىمفعولمنرأيت
ابانعطامصزعةليىقالءبلسكونهاوانكسار مامقلهائمالادغام1من الرىالذىهوالنعمة قفلمنكانق

الضلالة) الكفرفل
(يمددلهالرحجن مدا)جواب من لانهاشسرطيةوهذ|الامى عنىالبر ىأ منكفرمدله الرحجن يعنىأمهلهوأملىلهفى
ض
ل
ا
ل
ا
العم رليزادطةياناو كقوالدتعاىا تساغلىطمليزادد وااءاوا ا أخر علىلفظالام |بذانابوجوبذلك وانهمفعوللاعالة كالمأ.ور
بمهلامم
عتثل
الي
ذقطم
ير الضلال(حتىاذا رأوامابو.عدون)هى متصلةبقوخليهرمقاماواًحسن ندياوماينهمااعتراض أىلابزالون يقواون
هذا القولشالاىهأدنواالوءودرا أىعين (اماالعذاب )ف ال ندياوهوتعذيبٍ (65؟ )3:المساميناياهمبالفتلوالاسر (واما

| رأثماوثةاو)كانياالمنفمرلكقونايعحرجااور
لنبسشمويولرهق
مموصبودهنوسن رؤسهوعموكيبابشتفسويهنأفسنمشرائخقياةشهومفو (أةىاةلفرويقفين خبيارجم|نلو0.عوالل
/-

ا

| ممقنازملاا)أومىسكناوهوموضعالاقامة (وأحسننمديجال)سأىافاجامهم اللهتعالىبقولهأ(وهكلكنا

ل

؟

--

3

ات ا

فبلهممنقرنهمأحسن أثائ)/أن مىتياعااوأبموإالاووقليبل,اأسحسانإورئيا)ى منظرامن الرؤبة 2

1

نمست وارجمدا)هاأسرعنىالمرمعناءيدعيطفيانوهبل قكفرك(جتى 0 0

|سرادالتمسعيدقت ).ال.وتختضكيدويونراوتولاض
ىمار (واضت )أغبافلل

رق ااتون) أهعضونشدرذملككا(نمان)ا

||أهمخيروه.النفاىرا أمالمؤمنون وهمفىالجنةوهذ|ردعايهمفىقوطمأى الفبرقينخيرهةاماواحسك نديا

وبقولهعزوج ل (وبز بادهاتلدهاولاذهيدنى)أىاهماناوايقاناعلى يقينهم (والباقياتالصالحات)

ا)قبة جوعماسقوله
ىصعدا
| أىالاذ كاروالاالالصامةالتىتبق لاحبها (إخيرعندر بك ثوابإوأخير

رزهر مهم

شرمكانا وأضهف حندآ
الاخير مقاماوحسن نديا
1

والامنؤمنينعلى خلاف

]| تعالى (أفرأيتالذى فل ب ناننا)الآبة(ق)عن خابالبابرنتقال كانت رجلاقيناف الجاهلية
||ذكانلىعلىالعاص بن وال السهمى دي
تنف
قانب
اتضهأ
اه وف روابةفعملتللعاص بن وائل السهمى صفتهم وجازان تتصلها
ْ سيفا-خئته أتقاضاهفقالل أاعطيك حتىتنكفربم<مد فقاتلاأكفرحتى يتكالهمنبعثقالوانىليت يلهاوالعنىانالذينق
ْ ث ممبعوث لت بلىقالدع_نى حتىأمو.توأبعث فمساألواقووادافاقف_يك فنزلت أيفتراألذى كفر
يا

| تبناا وةاللاوتينمالادوادا)الدقول فردالحاديادنفردالته عليهبقواه (أطلعالغيب) قالابن ا
 ٠سابع انعم اهفرظن حوالا ا ظوفحم حرلا سخر ارهقرح اهلامارالمديحا دنع نجرلا
 0عهدا) يعنىقا لالهلااللهمدرسول ألنهوقيلايعن
لىعم
يلعمل
هاص
ااا
نقدمه
هوة.
يلع
دهدخله الجنة
ج7770

<تب ب _صب  2تب

 ٠بأعلداهئاراىاجنال+لةالشسرطيةواقعة
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0
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1 00
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00

الساعةو.حتىهى!لىحى

بعدهاوهى قولهاذارأوامابوعدونفسيعامون (و يز بالدلهالذيناهتدواهدى )معطوف على

 ١موضعفليمددلوقوءهموقع الوبرتقديرهمن كانف الضلالةمد أو عدلهالرجن و بز يدأىيز بدفىضلالالضال خدلانه بودبازلمهتدين

أىالمؤمانين
لهداىهثبا
تنادعلىاءأو يقيناو بصيرةبتوفيقه (والابالقصيااتلحات)أ عمالالآخرةكلهاأوالصلوات| لجس أوسبحان الله

والجدله ولاالهالاانتهوالتا (كخببررعندر بكنوابا)ممايفتخر بهالكفار (وخيرصمدا) أى م جسعاوعاقبةتهك بالكفارلائه قالوا
لام
اؤمن
لينفأى
ر يقينخبرمقاماو ا حسنندي(أفرايتالذى"كنفاترنباواقاللاوتينمالاوولدا)و بم الواووسكون اللام فىار بعة

مواضع ههناوف الزخرف ونوحجز  5وعلىجعولدكاسدفىأسدأوبمكعناىاللوعلدرب الفعربولما كانتر ؤبةالاشياء طر يتهاالىالعم
بهاوحعة
الخبراعنسهتاعماوا أربت فمعنىأخبروالفاءأفادت التعقيب كانهقالأخير ًيضابقصةهذ|السكافرواذ كر حديئه عقيب حديث
 ٠أوائكوقولهلاوتين جواب قسممضمر( اطلعالغيب) منقوهماطلع الجبل!ذاارتقاألعلىاهاهمزةللاستفهام وهمزةالوصل محذوفةئى

انظرف الاوحالحفوظ ر
فأى منيته(أماتخذعند الرحجن عهد)موثقاان يؤ.:هذلك أوالعهدكلةالشهادةوعن الحسن نازلتوفليد بنالمغيرة

« .المشهور انهاالعاصبنوائلفقدروى انخباببالنارتصاغ للعاصبنواحئلليافاقتضاهالاجوفقالانم تزجمون انكنبعثون

0

ْ

السحودفضرجونمن الناروفد متصشوافيصب عليهمماءاحياة فيئبتنوكاننبتالحبةف جيل السيلثم
فرغ منالقضاء بين العبادو سق رج ل بين |-إنةوالناروهواآنوأهل الناردخولاالجنةمقبل بو
النارفيقوليارب اصرف وجهى عن النارفقد قشبنىر حهاوأسرة ىذ كازهافيقولهل عسدت| نأفعل

قبل

ذلك بكان تسآلغيرذلك فيقوللاوء زنك فيءطىاللهماشا عمن عهدوميثاق فيصر فالله وجههعن

النارفاذا أقبلبهعلىالجنةرنأكىيتهاو مبجتهاسكتماشاءاللتهعالىأنيسكتثميقولياربقدمنى عند
بابالحنةفيقولألعاطليستاقلدموائ.ق والعهودنل
أاتسأل غير الذ
يتقسأل
وتل ياربلآ
فىكن
انأ
لتا
سيتأذل
تعط
أ انعسي
أ كون شق خلقك فيقولف
لكغيره فيقولوعزتكلاأسأل غيرذلك
با ا
فيعطىر بدماشاءمن عه وميثاقفيقدمه
الى
بلجنةفاذ بلغببهارأىزهرتهاومافبهامن النغلر

والشروريسكتماشاءقن نكتفيفزلارب علو

ا

 10وتعالى زونحكياابن

آمم“اغدرك ألبس قد أعطيتالعهدوالميثاق أن لاتسألغ_يرالذى أعطيت فيقولايارب لانجعلنى شق

ول الجنةفيقوللهمن فيمنىحتىاذا| نقطعتأ مني
دنلخهف
خلقك فيضحك اللهعزومجنلهثم يؤذ

(واذا تتلىع ليم'ياننا) النهمن كذاوكذا أقبليذ كردر بدحتى اذا ابتهتهاتلامانىقالالهلك ذلك ومثلهمع_هقال أبوسعيد
أى القفرآن (بنات)

ظاهراتالاعازأو ججحا
وبراهينحال موّكدة

كقولهوهوالحقمصدةا

الخدرىلانىه وبرعرشةسرةأمثاله قأابلوهر برةلأأحفظ من رسولالتهصل التهعليهوسلالاقولهلك
ذلك ومثلومعه قال بوسعيدرضى اللتهعالىعنهسمعتهيقوللكذللكوعشمرةأمثالهوف رواية للبخارى

|

قالفيأتيهمافىلغليرالصورة باعلرفىونهافيقولأنار فبيمقوالوننعوبذالتهمنك هذامكاثداحتى يأتدن:ا أ
بنرافاذا 5رتفناعءفياتيمالله فى١اصورة الىبعرفونهافيقول أثار بمفيقولونأأنتر بنافيتبعونه

اذ آياتالنهلانكون الا

ب قلتآأمامابتعاق بعانىالحديث والكلام علىالرؤبةفسيأق فتنفس_يرسورة ن والقيامةوت كام

واضحةو يجِجا( فالالذين

ههناعلى شرحغر يألبفاظه قولهمثل شوك الى_عدانهونبتذوشوك معقفوهومنأجودمراتى

كنفررا) أى مشركو اابرقدولهخنب-ممن بو ببعىملهيقالأو بتقته الذنوأبهاأءىكتهوالمنجدلالمرى المصروع واقيل»
فررجيشاوقادشعورهم|| | والمعنى انهتقطعهكلاليب الصراطحتى بقع افلنىارقولهوقدامتحشوا اأحىترقوا وقيلهوأن
وتكلفوافزيهم (للذين

0

|

وتبدى العظمقولهكاتنبتالحبةفىجيل السيل الحبةبكسرحااء وهى البزوراتح ا

وجيلالسيلهوالز بدوماايللمقياهءعلى شاطثئه قولهقشبىر بحهاأى أذانى والقشبالسم فكانهقالقدد
سمنىر حهاقولهواًسٍقنىذ كازهاأى اشستعاطاوطبهاقولهراً زىهرتهاالزهرةالحسن والنضارةوالء

(ق) عنَابن مسعودقالةالرسولالاتلهصتهبعليه وس انىلاعلآخراهلنلارخرو جانهدانأهل

الجنةدخولارج لخرجمنالنارحبوافيقول اللهاذهبفادخلالجنةفيًت:هافيخيل البدانهاملّى5
فيرجع فيقول ياربوجد تهاملاىالفليهقوتلعالىلهاذهب فادخل الجنةقالفياتيهافيخيل اليءانبامل0ى
فرجع فيعولنارت ويد املاىفيعولافصالاانجه

 |0000مثلالدنياوعشرةأمثاطا8

أوانلك مثلعشرة امثالالدنيافيقول:1مسخر بلىواأنتالملك فلقدرايًترسولاللة صل اليه ول

مساكتسوبدتتواجبامفسمان»بقالذلك دنى!أهل الجنةمنزلةقولهحتى بدت نواجذه أى اضراسف
و نيابهويهلهى نرالاسنانعنجابرقالةالرسولالنهملى انتهعليهوس ي
لعذب ناس
منأهلالنوحيلا

الفنار<تى,كونواجمائمتدركهم الرحجةقالفيخ رجون فيطرحونعلأابلوجانبةقالفيرش عابهم هل
ةبةافلىسيل تخرجهٍالترءذىوا اللفجمحموا اجالةمكالجاء يهال
الجنة من الماءفينبتونك
جأنانبت
لالح
فدلتالآبة لاواعلىان الكل دخلوا النار وداتالآبةالثانيِة والاحادثان النهتعالىا نوج :

المنقينوجيعالموحدبن وترك فبهاالظالمين وهم المشمرركون هْ قولهتعالى (واذاتىعليه م

ينات)'ى دلاثرواضحات(قاللذب نكرفوا)ع انلنضبنر الحرثومندونه م نكفارقريش (للذبز
نرم
2
0

الل رمت مام لخم اق ولط طاح #الزسشواك هس لاطاذااش 1ل
وروقال
أضاد
هذا يكونالمراد منالورودال+ضوروالرئ بةلاالدخولكاقالتعالى ولاوردمباءهمداينلحر
وامرندها
اان
همايودلاخ رجونمنهاوروى عنامبسنعودأنهاقاللو
اكفوارفنانه
خالىس
عكرمة الآبةف
مرج
صوحو عليهأهل السنةفانهم جيعايدخلونالنار.خ
للا
| يوعان اىللقمياكمةنابة راجءةالها والقول ا
| الئهمنه اهلالامان بدليل قولهتعالى”مننحىالذبن انقوااألىشرك وهم المؤمنونوال>اةاتمانسكونثا

ةروقىعانلأبقىهارلرسوا ل اللةصلىاننةعايهوس لابوتلاحدمن المؤمنين
دخات فيهيدلعيليرهما
]| ثلائة..نافلتولمدسهالدارالا>اةالقسم وروا ابةفي اجلنارالاكاةالقسمأخ جراهفى الصحكين ارادبإلقسم

قولهتعالى وانم_:ك الاو5

مأدمشمرالانصاريةأتهاسمعت االلنلىصهلعليهوسل يقولءند

حفصة لايدخل النارانشاءالنهتعالىمنأصحاب الشحرة حدمن الذي بنايعوانحبتهااقارلتس بوللىالله
 ١ذانتهرهافقالت حفصةوان منكمالاواردهافقالالنبى صلاللهعليهوس قد قالالئهةتهالى ثمتنجىالذبن

ال
قها
ون ي
االمي
يرالظ
| انقوا ونذ

خالدبن معدا ن يقول اهل الجنةألميدنار نان نردالنار فيقالبلى

من فقدأطفأنورك طبىوروى
منؤجز
الؤم
يارل
| وللكنكم م ريت بمهاوهىخامدةوف الحديث تقول الن

]| معجناهد قفوىلهتعالىوانم>:مالاواردهاقالمن حممن الى_.امين فةدوردها وف الب راج ىكيرمن

( كانع_لىر بكحما
مقضيا)اىوكانورودهم

وكاجئبناامحتوماوا حم
م_درحتم الامى اذا

جهنم وهىحظ المومن منال(ناقر) ع نعائشةأن النىصبىال علايهو.سلقااللجى من فيحجهتمفابردوها أوجبهفسمى بهالموجب
حرها قي وقولهتعالى(كعالنىر <بمكامقضيا) أىكانورود جهنمقضاء كقوط ضربالاميرا (م
وأى
انم
جفيعهجه
وماءهقولة
بال
لازماقضاء التتهعالىعليكموأوجبه (ثمنندجىالذيناتقوا)أى الشمركاٌُ)ودر الظالمين فيهاجشيا) أى جيعا

وقل جائينعلىارلكبقالتالمعتزلةفىالآبةدليلعلىس ةممذهيومفى أن صاحب السكبيروةالفاسق يخلدى
النار بدايلأن اللهبي انن الكل يردونهالبمينصفةمن ينجومنهاوهم المدةون والفاسقلاكون متقيا
فبفىالنارأبداوأجيبعنهبان المتقهوالذىتق الشرك بقولهلاالهالاالهويثهداء_حةذلك أنمن

| آمنبالل ورسوله صاحأننهيقمالتق منالشسرك ومن صدقعايهانهمتق من الشرك اصحنهم لان
ابلمفردفثب تن صاحب الكبيرةمتق
هرك
دصقدقععلليهيا ا
| اجلزمءتمنالمتقمن الشرك وصمن
>ر
نوج
أذلك
باثبت
|| واذ

جمن النار بعلمومقولهتعالىئم تصى الذيناتقوافصارتالآبةالتى توموها

| دليلاطممن اقواىلدلائلعلىفساد قوطمواهذمن حايلثبحث وامامن حيث النصفقدورد حتاأديث
ند على راج المؤمن الموحدمن النار (خ)ع نأنسبمنالك عن النىصلى اللهعليهوسل قالرج من

| النارمنقاللاالهالاالثةوفى قلبءوزن شعيرةمن ير ورج منالنارمن قاللاالهالاالئهوف قلبهوزنبرة
| خمينروخرج منالنارمنقاللاالهالاالنةوف قلبهوزنذرةمن

ننجى) وعلىبالتخفيف

(الذينانقوا)عن الشرك

وه-مالمؤء.نون (ودر

لظاللينفيياجثيا) فيه
دليلع_لى دخولالكل

لاندقال ونذر وليل
وندخسل والمدذهبان

يدعاقب
صاحب الكبيرةق

بقدرذنه لمينجولامحاله

وقالت الرزئة التبينة

خيروفروايةمنايمان (إق) عنأبى ||لايعاقب لان المعصية

فمرلءاةالبدر
]| هريرةرضىاللهعنهأن الناسةالوايارسولالنههلنرىر بنابومالقيامةقالهل ارونالق

| فانك ترونه كذلكيحشسرالناس يو املقيامةفيقولالنةمنكان يعبدشيأفليتبعفنهمن بقببعالشمس
 ١ومتهم منياذلبقسدعرومنهم من يبع العلواغيتوبقكذهالامةفيه منافقوهاف نيهاملتدفيقول أناربم
ا فيقولونه_ذامكاتناحتى ,ايناربنافاذاجاءر بناعرفناءفياًتيهماللُفيقول أنارفبيكقولون أنتر بنا
أولمن بحوزمن الرسلبامتهولابتكام بومثذالا
نو
]| فيدعوهم فيضرب|اصمراط بظيهنرافى جه فكا

إ الرسلوكلامالرسلنومئذاللهمسلسلوف جهتمكلاليبمثل شوك السعدانهل رأيتمشوك السعدان

للهى تخطفالناسباتاهمفنهممن
اال
ع ال
تمها
||قالواننقمالفانهامثل شواكلسعدانغيرانهلايعم قد رعظ
بو ببتعمله ومنهممنينجدل مينجوحتىاذا أرادالئةرجةمن أرادمنأهل النارأمي الهمالانكةأن

ب رخجوامنكانيعبد التدفكيخسرجوكنهام ول يضعفرف]ونسهامباارثرواالسج
كعهضااءك
عودوحومالله:علتىاالسنارأسنتدألأس
2025: 2 0

السرم اام

0

'/
(ملننزعن منمكلشيعة)طائفةشاعتأى تبعت غاويامن الغواة (أبهمأشدعلى الرجنعةنيأاو)-جؤوأوززا أى لنخرح.جن سلطا 0
منطوائف الى أعتاهم فاذااجتمعواط رحناهم ف النراعلىالغرئيب نقدمأولاهم بإلعذاب فاولاهم وقبلالرادباشدهمعتيالرؤساء

ضبنمىعل
لنضاعف جرءهل,كو نه ضملالاومضلين قالسيبويه اأبلهمم
لىى_قو ط صدراإإةالنىهى صاتهوهوهومن هوش دحتىلو ظ
بجهىلاعرب باانصب وفي لأ همهوشد ونهذااللصا|ةنوضح الموصولونبينهمان المضافاهلبيوضحالمضافو غخمصهفككان

حذفالضافاليعفى»قبنل _(_)7385بوجببناءالشاف وج بنيأكون احلصدلفأوقئمناموجبالبناء ومو

جاعات وقيْلجائينعلىالرك لضيقاكلان وقايللابنارك عرلكىبنيه صورنهكصورةالذليلفان قل |

فوىأشمدعخربيرةهاووعهىورمفيعتعدلاى |ه|ذا اللعنىحاسل للسكلبدليلقول تهعالىوترىكلم جائيةقلتوصفوابالجثوعلى العادةالمعهودةق |[
|اقفالمقالاتوالمناقلات وذلك افيهمن القلق».ايدهمهم من شدةالامورااتىلايطيقونمعهاالقيام ||
مو
المكابة نقدبره لننزعن
الذبنيقالفيهم أبهمأ شد

ععلتىاّلراجونيجوزأن

أجلهمفيجثون علىركبومجثثوواا(ثماننزءن) أىلنخرجن (منكلشيعة) أىمنكل أمة وأهل| ْ
ىر
عل
دبنمن الكفار ١أشدعلى الربنعتيا) قال بنعباس يعنجىرأة وقيلخوراوغرداوقيلفائدهم
ورئيسهمف الشيرك” والمعنى أنه يقدم فىادخالالنا رالاعتى فالاعتى من هواًكبرجوما وأشدكفراوق

كورنالبزع وافعاءلى من

ابلعاضخبارائهم حضرون جيعاحولجهاممس!-لين مغاولينثميقدمالا كفرفالا كفرفنكانأشد ||

طمءن رجتناأى لننزعن

||
0
ب
|مضل
الج
وب!اضا
مهم ردافكفرهخص بعذا بأعظموأشد لانعذا
اباباعنييف نا ولفادةهذا المي تخصيص بشدةالعذاب لاالتخصيص باصل العذابفاذ لكقال

كلشيعة كقوله ووهبنا

بعضكل شيعةفكانقائلا

فجيعهم7م انحن أعملين همأوى بهاصليا)ولايقالاًولىالامعاشتراك القومافلىءذاب وقيل معو

.ردن (ثمانحن أعلم

والكناية رااجلعنةافرىفيد خلهااليروالفاجر مينجىالنهالذين انقوامنهايذل عليهماروىان نافم ان

فالمن هم فقيل أبهمشد الآبةانهمأحقبدخولالنار فجقوااعوزجل (وانم:كالاواردها) وأمىامنكم الاواردهاوقيل
عنيا وعلى,تعلق بإفعل القسمفيهمضمرأى والئةمامتكم منأ دالاوردها والورودهوموافاة المكانواختلفواقمعى الوردد'
لصريف» الكنابة فىقولهواردها فققال١ءنعبا سوالا كثرونمعنىالورودهناالدخول |
ههناوفمااتن

إلذينهم أولىبها) أ-ق
بالنار (صليا) تمبيزأى

الازرقسألاءنعباس فىالورود فقالاءنعبا سهوالدخول فقالنافم لبسالورودالسخولفقراً 11
انا
عياساني وماتمدونمندون لجسب بهم أتتمطاواردونادخلهاهؤلاء أملااملينافو ا

دخولا والباء تتعلقبايكف ||وانتستردها واءاا رجوأن

خرجنىاللهمنها وما
خأرى ا
رللهأ
جنك منه
يابكذ
ك ذن فاليدخول[

(وانشم) أحد(الا المؤمنين الناريقولمن غيرخوف ولاضررولاعذ ابالبتةبلمعالغبطةوالسرور لاناللتهعالىأخبرعنم
0
0

ا

انهملاحزهم الفزعالاكبرفان قلتكيف بدفععن المؤم:ينحرالناروعذاءهافلت حمل انالنهٍ :

امد الث

ا 4

05

اميم  7هل

 6الى وردهم
النارولقوله تعالى لوكان

هؤلاء لىمة ان

ا

ا

ا

الذيناتقواذالتجاةاتها

خمدالنارفتعيرهاالمؤمنونو حتمل! ناننهتعالى يج علالاجزاءالملاصقة لادان لكفارمن التار:

4

والاجزاءالملاصقةلابدانالمؤمنين سكونعل المؤمنين,رداوسلاما ك ك
اانتف قا براهيمعليه| ي2لا0ه
وكاأن الملانكةالموكطين هالاحدون ألمهافان قلتاذال يكن علىالمؤمنينء_ذاب افا تدخوطهالنار
قلتّفيهووم ادها انذلك مابز يده داعو
لعدحي
00
مذاشاهد واذلك العم ذابال :ا :
4ه م بافون فبهاوثالئها! نه ا
حي يرون المؤمنين تخلدون منهاو
التار

الكفار صارذلكسببالمز بدالتذاذهم ينعم الجنةمعر يو منالورودالدخول وقالوالايد
النارمؤمن أبدالقولة:هالىان الذن سبقت طممن االحسنىأولئك عنهامبعدون البسممونسيسيان

تونكاونقبع
و ادللدهخول
ءليه السلامبالروورولدالادفخواللجارباقلادلهافتكون على

ذا

ورك أطفأطى واقليولرودبمعنى الدخولل
المؤمنينبرداوسلاما كككانت علىابراهيم وتقولالنارللمؤمن جز يامؤمن فنان

بياخلتكفصارلفرا»/5إنعباس وانمنهموتحم اللغراءا:لشسهورةعلاىلانغاتعوبعدنانهلورود الحضورلق توءالوىلاورد
مدين وقولهأوائك عنهامبعدون وأجيسعنهبان المرادعن عذاءها وعنالحسن وقتادةالورودالمرورءنىالصراط لان الصراطمَاك

علييافيسل

أهل الحنةويتقاذفأه ل الناروعن مجاهد ورودااؤمن النارهومس الجى جسدة افلىدنيالقولهعليه |
كلمم منالناروقالرجل»٠ن الصحابة لآخرأيفنت بالورودقال نعرقالوأًبن ثبإلسدرةاللاةارخفم السك وفالتشافل 3 9

9

1

| (لهمابينأيديناوماخلفنا ومابين ذلكوما كانر نبسيكا)أىلهماقدامناوماخلفنامن الاما كن ومانكن فيهافلا مالك نأتنتقل
من مكانالمىكانالابامىاملك ومشيثته وهوامافظ العالمبكل حركةوسكون وامالتحادحو
ثمانللانجوزعليه الغفلةوالنسيان فاق
:لناأننتقلبفى ملكوته الااذا لأنذنافيه (ربالموات والارضممابنهما) بدلمنر بك أوخبرمبتداً محذوف أىهورب
السموات والارضثمقالارسوله لماءرفت|انهمتصف مهذهالصفات

/نخسي د لعبادةالمعبودواص برعل المشساق اد

فاعبدهم) فالتتعلى عبادته (واصطبرلعيادته) أى اصبرعلى

سان املاننيانبها (هلتءللهسميا) شبهاومثلا وهل

إيٍسمىأحدباسمالنهغيرهلانهمخصوص بالمعبودبالقأى اذاصححأن لامعبود نوجهالبهالعمادالعيادة اللقوولاده لميكنبدمن عبادته

 /والاصطبار عمشلاىقهافتهافت أنىبنخافعظما وق
باعلأدنبمعثاصر" نا كذافنزل (ويقولالانسان! نذامامتلسوفأخرجحيا)
اوالعامل فاذىامادلعليهالكلام وهوأبعث أىاذامامتأ بعثوتتصابهباخر مجتنع )(١1 لانمابعدلام الابتداء لايعملفا

نتبنزألاملارر بكل4مابين بديناوماخلفناالآبةقالفكان هذاجواب جبرياللمحلمةدصعللىيهوسلم
وقيلاحتبس جبريلعن االلنلىصهعلليهوسلٍ سحأيلنهالبهودعن أمي الرو ح واب الكهف وذى

سسيه

فبلهافلاتفول اليوملزيد
فاعولام الاتّداءالداخلة

القرنين فقالأخير وغداواويل نشاءاللهحتى شقعلىالنىصلى اللعهليهوسَلٍثنمزلبع أديافقمالله

رسول النةصلىالنةعليهوس أبطأتعلى حتىساءظنى واثتقت اليكفقاللهجبر,لوا ىكنت شواقليك

الال وتؤكد مضمون

الجإةفاسا جامعتحرف

ولك
ظنىعبدمأم رواذا بعتنزلت واذاحيبست حبست فأنزالللهنعالىومتاتنزلالابامرر بك ا
ونل الله الاستقبال خلصت

أعالىوالضدحى والليلاذاسجى ماودعكر وبمكاقلى و ويقو(للهمابين بدويمنااخلفنا)أىلهعل مابين
| أبدينا وماخلفناوقيلأ كدذلك بقولههمابينيد يناوماخلفناأىهوالمدبرانا اكلالوقاتالماضى
والمستقبل ومقعينلاهلهمابين أب يدنامأاملىيآخرة والثواب والعقاب وماخافناأى مامغىمن الدنيا
| (ومابين ذلك) أى من هذا الوقتالى أنتقومالساعةوقيل مابينذلك أىمابينالنفختين وهومقيدار

التوكيد

واضميحل معنى المال

وماى اذاما التوكيد أيضا
نفكاأند قال أحقا انا

ابيتن ذنلاكلوماكان
حهايوما
ةىمن
دمض
منما
| أربعين سنوقيل مابينأييدنامابق من الدتياوماخأ لىفا
|ربنكانسسياي)اأىأىمانسيكر بكوماتركك (رب اكموات واولامراضبينهما)أى منيكونكذلك
لعلىأنفعلالعبدخاق الهلانه حاصلبين
||لاجوزعليه النسيان لانهلابدأ نيدب رأحواطا كلهاوفيهدلي

||السمواتواالاره
ض فسكانللتهعالى(فاعيدهواصطيرلعبادته) أى اصبرعلىأمسهونهيه(إهلتعللمهسميا)
| قماثلبنلعبًاسوقيل هل تعلأحداسم الثةغيرالته © قولهتعالى(ويقولالانسان)أى جنس الانسان

|والمرادبهالكفارالذين نكر اولبعثوقيلهوأبى بنخاف الجحجىوكانمتركاللبعث (أ امامت لسوف
 ١أرج حيا) قالهاسئهزاءوةسكذ يبالابعث قالالنهتعالى (أدلاايذكرالانسان)أىيتذ كرو يتفكر يعنى

|مشكرالبعث (أناخلقناءمن قبلوليكشياً)والمعنأىولايتفسكرهذا الفجايحدفسىيتدءد خللقيههعلى

الموت واطلاك عل ,وحه
الاستتكار

والاستبعاد

وتقدم الفرف وابلاؤه

انمابعدالموتهووقت
كونالحياة مار ةوفه
جاءانكارهم (أولايذو

|الاعادةقالبعضالعاماءلوااجتمعاكللخلائق علىإبرادختةفى البعثعلى هذاالاختصارماقدرواعليهاذلا

الانسان) خفيف شاءى

أشك االناعادةٌثانياأهون منالاحاد ولاةُمأقسمبنفسهفقالتعالى (فور بك)وفيهشرليلفنبى

ونافم وعادم  23الذكر

ادلىالتةعليهوس (لنحشرنهم)أى لنجمءنهمفى المعاديعنىالمشسركين المشكرب( للولابعلثشياطين) أى

مع الشياطينٍ وحذشلسكارنكهلكافر .مع ننيطانفىسلكل (ةثملاحضرنهم حولجهنمجثيا)قالبن عباس

والسائر بتشديد الذال
الكاف وأصإءبتذ و
كقراءةأبىفادعت التاء

ا"لعاطف-يعن(ىخاأزبنق)و-لثذالاثك) فالذال أأوىلاهدبروالواوعطفتلابذ كرعلىيقول ووسطت مزةاالالنكا
مرعبطينوف عليه وحزرف
ولايتذ كرحاللنشأةالاولىحتىلإبنكرالنشأةالاخترى ذا
عنتل
لكأد
ى قدرةاماق حيث أر اجلجواهر
والا
اعرا
لضعمن
دم االلىوجود وآ مافابلثهانايةافللايتساليفالاجزاء الموجودةوردهاالىما كانتعليهجموعة بعدالتفريق
(انا
خ
ل
ق
ا
ن
م
ن
ق
ب
ل) من قبل الخالةالتى هوفحيهاالوهةىبقانه (ولريكشيا)هودليلعلى مايناوعلىأن المعدولميس بفشارلعلخعلتازلة
(فور لبنكحششرنهم) أىالكفارالنكر بنللبعث (والثياطين) الواولاعطفتو يمعنىمع 7٠ أوقعأى حشرون قمرعناممم من
الشياطين الذينأغووهم يقرنكلكافرمع شيطان ف سىاس|ةوفى اقساماللبهأسمهمضاالى رسولهتفخيم لشأنرسوله (ثملنحضرنهم
حول ججه
ثنيما) حالجع جاثأى باركعاللىركب وو زنهفعول لأاصنإوجثووكء<و دوساجدأى يقبلونمن الحشسراشلىاطئ
جهنم عتلاعلى حاطمالتكانواءلبهافىاموقفجثاةعلى ركهمغيرمشاةعلى أفدامهم

إأشاعوا الصلاة) ثركوا الملاةالفروضة(إواتبعوا الثهوات) ملاذالنفوسوءن علىراضلىلفعنه منج الكو
لرش ادوعب
ب وا د
مرغى
ارهند
ولس المشهوروعن قتادةرضى اللهعنه هوذفهالامة (فسوفيلفوننيا) جزا وكش

ود هووادف
عبن
ماسسوا
عب

جه أ دعللصر بن على الزناوشاربانجروا كلالر بإوالعاقوشاهد الزور (الامنتاب) رجععنكة

(وآمن )بشرطه (وجملصاحا) بعداعمانه (فاولئنكيد خاون!لجنة)

|بهمالياءوفتس احاءمكو بصرى وأبو بكر(ولايظاموز ب يأ ظ

لأاىبنقصون شيأمنجزاءأعماطم ولابمنعونهبلبضاغف أطوملايظامون شيأمن الظلم(جنات) بدلمن الجنةاللاجننةنشتمل عل
جناتعدن لانهاجف سأونصبعلىالمح (عدن) معرفةلانهاعا لعنىالعدن وهوالافامةأوعللارض الجنةلكونهامقاماقام ةة (انو
وعدالرجنعباده)أىعباده ))5.

وهؤلاء أهلالاختصاص

(إلغيب) أى وعدها
وهىغائبةعنهم غيرحاضرة
أوهم غاثبون عنهالا

يشاهدونها (انه) ضمير

الشأن أوضمير الرجن

(كاندعده)أىموءعوده

التائبينا مؤمنين الذينيعملون!لصالحا تاسبق ذ كره,ولانهأأضافهم اليهوهوالاختصاء 0

همفىهذمالامة (أضاعوا الصلاة)أى تركواالصلاةالمفروضة وقيلأخروهاعن وقتها وهوأنلايصلى الظهر
غرب (واتبعوا الشهوات) أى؟ ثرواشهوااسيلا |
لتأمنى
حتى باألنىعصر ولاالعصر حاتى
اللهنعالىوقي لاتعبوا المعادى وشربٌ الخوروقيلهؤلاءقوم:ظهرونف خرالزمانينزوبعضهمعلى

بعض فالاسواف والازقة (فسو ف يلفونغيا) قا البنعباسالنىواد جهم وانأودبة جهام لنستعياً
|ذىلاينزع عنه ولاهلالعة
عولاكلالر ال
من حرهأع_دلازا افى الصرعليه ولشاربٍالجرالد منلد

ولشاهدالزورٍ وقيل هوو0

ميخ لط شيل بار

يد واادفىجهما ؛ 4
|

يكلاخبتجهام فتحاتلك البكرفنستس عهاجهم وفيل ف
قعراوأشدهاحوافيه بثرن_مى اطم

وهوالجنة(مأتيا) أىهم خسيرانا و قيلهلاكاوعن اباوليسمعنىيلقون يرونفقط بلمعناهالاجماع والملابسةمعالرؤية © 3

إأنونها (لابسمعونفيها)
فىالحنة (لغوا) او

كذباأومالطائل نحتهمن
الكلام وهو الطروح

كغر

ت(عاللىامن تواآبمن وعملصا )يعنىالامننابمنالتقصيرف ااصلواتوا ام

اطاءة اللهتعالى (فاؤلئكيدخلونالجدوةلايظامونشيأ)أى لاينقصونثيأثم وص الجن
اب
وعمل ص

فقالتعالى (جناتّعدن) أى بساتينٌاقامةوصفهاالدوا م بحلافجنات ال ندي فانهالاندوم(التىوعا

الرحمن عبادهبالغيب) أى انهم لابرونها فهىغابقعن رهونا نبعونها (انهكان وعدهمأنيا)أى].:

وعلى
جنبيه
وفيه ت
منهو
بهحيث و«قيملموععنىوودعدهوهواجنة مأنياأىيأنيهأولياءالنهوأهلّطاعته (لايسمعون فيهالغوا)أ ىباه
تجنب اللغوواتقائ
وشا وهو فضولاكلام (الاسلاما) يعنى بمليعسو نخماسلاماوالسلام ا ات | ف
نزهاللهعد >داره التىلا
تكليف فمها االاسلاما

امب5
معناىلسلامةوذلكانأهلالجنةلايمعون فيهامايؤا ماتمايب معونتسايتهاوقيل هوت
5

ميل والالنمتهاكارؤحعتلىيهيمعورقفيلبههالوبلتكرمةلوتاتلععاشيىهبم(لوهلمرفمزنقوهر بفداهوبلاككترهومةعينؤنبوان)فباارزلاةالا| .
5و  02عولىبتعسض
70
لدس ف الجنةل
 ٠الملاكة أ
0

5
فيهاالاقولا

10 ١

مقدارطرف اله راكعادتهمف الدنياوفيل انهميعرفونوقتالنهار رغ ليحرتلبان
وقيلالمرادمنهرفاهيةالعرش وسع ةالرزقمنغيرتضديق ولانقتروقي لكانت العرب لانعرف أفط

ذىلك
ةتءبال
نالنه
جوصف
لةدو أ الرزقباالتلىبيكروةقوباهلعشى ال ف
.مالمت وءَاارءلةنقم
و

منعاع 3

هو

الجهوروقيل معنىالسلام

هوالدعاء بالسلامة ونا

هد

#وقولهتمالى نلكالجناةلىنوروره

|
تلاحلاناري 3 .
ى
أى نعطىوننزلوقيل بورث عماده المؤمئان المسا كن الك

منعباده ويقولهعزوج ل(ومانتنزلالابأممر 2
كانتقيا)أى المنقين

©

عن ا'نء

رضى النهعنهماأن النىصب اللعهليهوسلم قالياجير يلماعنعك أنتزورناً كثرء اتزورناةغات

بللغووفضول المد بتاولامافيهمن
أهلدارالسلامأغنيامعن الدعاءبالسلامة كانظاهرهمن با ا
كان

90

فالةالاكرام(روزطمفهم فبهباكرةوعشيا) أىبؤنونبإرزاقهمعلى مق ادرطرف النهارمنالدنيااذلايلولانهار لش
وامايعرفونمقدارالنهار برفمالحجب ومقداورلاايل بلرارزخاقتهباالبسكرة والعشىأفض_ل العبشعندالعربفوصفالله

وقيلأراددوامالرزقكا
فتةلو ل
اأنناعن
بدكر وعشياتر ايلددوام (ثلكالجنةالتى نورث منعبادنا) أىنجاهامرات 1الي

واء منوالانالكفمروتحكما (منكانتقيا) عن الشرك  2ا
اهل
نكاانترلا
تمرتهاوعاقبتهاوقيليرئونالمسا كاناللتى
ر
ب
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ل
رضىالتمعنهماأ نالنىعليهالسلام قا
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بك) والتيز
نعزولع! ,الاطلاق والاول لمق هناد ,أن ::ال
اللوم
معسان مع ,التزولط ,,مه
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ولنك) اشارةالىالمد كور بنفىالسورةمن زكرياءالىادر إس

(الذبن نمالنهعلمهممنالنبيين) منللبيانلان جيدع الانبياء

هسم (منذريةادم) لملنتبعيض وكانادر يسمن ذر بةآدم
علي
تأبداقالوكيف ذلكفقاللاأجدهعوتالاعند مطلعالشمس قالاتى,تبتكوتركته هناكقناطللق
أراك اتلمادوهقدماتفوالته مابقمن عمرادريسثمئ فرجاعلماك فوجدهميتا وقالوهبكانبرفع

)950

ادر

ل ممن العبادةمث لمابرفعجيسعأاهللارض

لقر بهمنه لانهجدابى توح

فز.نوكيا لال راختاق يعدت

بهفى زبارنهفاذنلهفاناه فىصورةبنى ادموكان ادر يسيصوم الدهرفاما كانوقت
لوتفاستاذنر

١

فطارهدعاه الاىلطعامقابىأن,أمكعلهففعل ذلكثلاثليالفانكرهادر يس واقلااليهافةالثالثةافى
[أريداناع-ل أمنت_ قأانلاملك الماوتستأذنتر بىان أصحبك فقاللىاليكحاجة قالوماهىقال
[أقذ روجفاوج التهاليهان!قبضروحه فقبضروحهوردهااللهاليه بعدساعةفقاللهملك

الموتما

|الفائدةفىسؤالك قبضالرو حقاللاذو قكربالموت وغمهذا كونأشداستعدادالهثمقاللهادر هسلى
ٍلحياكجة أخرقىالوماهى قالترفعنىالسماالءلىانظرالبهاوالى انة وال ارفاذنالنهلهفرفعهفاماقرب
ش ا٠لنارقاللى اليكحاجة قالوماهى قالأر بدأنأسألمالكأن رفعأنواءها فاردهاففء لقال فك

اعمع رج)
(م
ابراهمم من .ذريةمن

جل مع نوجلانه ولدسام

اإننوح (ومن ذرية.
ابراهيم) اسميعل واسحق

ويعقوب (واسرائيل)
أىومن ذرية اسرائيل
أىيعقوب وهم موسى
ى
حياو
يزكر
وه رونو

وعسى لان ميم من
ذريته(ومن )حتمل

السدية غدل من الازقة
 ١كراج لتعودالىمقرك فتعاق بشعحرة وقالماأخر ج منهافيعثالنهاليه ملكاحكم بدنيماقاللهالملك

إل لاخر ج قالانالنتعالىقالكلنفس ذائقة الموتوقد ذقتهثمقالوانم>:

الاواردهافاناوردتها

ا إقالوماهممنهابمخرج ينفاست أحرج فاوج اللهتعالى الىملاث اموت باذتى دخ_ل المنةو باحسى لا

[أقرج فهوهناك فذلك قولهتهالىورفعناهمكاناعاياوا ختلفواقنهج فالسماءأم ميتفقالقومهو
بت واستدلبالاول وقالقومهوج واستدلبذ اوقالوا أربعةمن الاندياء أحياءائنانفى الارض وما
[[انخضروالياسوائنانف السماءوهاادر يس وعيسى ُُقولهعزوجل (أواتكالذينانماللةعليهم من
ىذهالسورةأن اعللةعليهمبالنبوةوغيرها»-اتقدم وصفه(من
أنبيين) 1رك اشارةاللَالد كور بنف ه

والثانية(هدينا) لحاسن

الإبادم د(اجن بن

الآنامأ واشمرح الشر بءة
وكش ف الحقيقة (اذاتتى
عليهمآناتالر.حجن )أىاذا

تليتعليهمكتبالل اهلمنزلة
وه وكلام ا

1

جعلت الذبن خيرالاولئك

اولحىتودعيوسىس ص__الوااتمهعليهم
ٍ من ,ذو نةاشرائيل وه وبعقوب ومهومسى وه رون وزكريا

|أرتبأحاولالهلتعااللىانداءالذين ذ كرهم علىهذاالاترنتهيبممنكيهااشبذسلكرفعلوىابالن.وةةرفوا
لنسبثم قالتعالى (وعن هدبناواجتينا) أىهؤلاءمن أرشدناواضطفينا وقيل منهديناالى الاسلام
ْ اجتبيناعلى الانام(اذانةلعليهم آنتاالحرن ر وهاسجدا) جع س اجد (وبكيا)جع باك أخبراهنةتعالى
َه

الاي علبي الطلاةوالبسلام كانوااذسمعوا انات الساتجدواي رادم وخشوعاوخوفاوحذرا

ليرا مطل اليا كترية

دوالك امكل معأن
التأزث غير حقيق
(خروأاسجدا) سقطوا

المرادمن الاياتماخصهمبه املكنتبالمازلةعليهم وقبلالمراد املناياتذ كرالجنة والناروالوءد

على وجوههم ساجدن
رغبة (وكيا) باكين

فصل وسسحدةسورة ميم منعزام سحودالقران فسن للقارئ وا مهمع أن سبد عندتلاوةهذه

رهبة جع باككسجود
وقعودق جع ساجٍ_د

افلوفعييدهاستحباب البتكاء

وخشوعالقابعندسماع القرآن

أسحدةوقيل يست لن قراأ آنةسحدة فسحدان ندعو عايناسب:لك السجدةفانق رأس حدةسهان
ملهماجعلنىمنالباكين اليك واخاشعين لك وانقرأسحدةمسيقا اللاهماجعلنىمنعبادك المنعم|
7سوابممحرمول ال

نكد
عينل
[أعليهم الساج_دين البا ك

تلاوةيانك وانس_محدسحد ةالمالستحدة قالاللهماجعلنىمن |

سوج.هكحين حمد ك وأعوذ بكأن كونمنالمسشكببنعبنأمىك وقولتهعالى(نخاف |
مل
ااجلدبن
لس
ذوربن(خلف)أى قومسوءأرادبهم الببوددمن بهم
رن لعدهم) أى منبعد الندبينالمك
/

وان جعاته صفةله كان

حىد ياثتلوا
لف
اع_د
وقا

المكوان وا موا وانم

تبكوا فتبا كوا وعدن

وتابعهموقيل|اصلامرىقرأتالةركن

علىرسول اللهد_لى انل

القراءة فينالب-كاعو قولف سحوداكاوة سمءدانر فى الاعلى'لاثا( نفاتبمن بعدهم) خاء سن
ىلمنامفقالىياصا هذه
فا
وسل
ليه

0

جيا
ايا)
مكانن(نج
ىلوم
اامنز
لنة ل
اومكا
حنزلة
(إوفربناه)نقر,بم

١

1.

ك(ندويومعهنبمائدمالهمن رجتا)من أجل رجتنال
1

5

ه(أخاه)مفعول (هرون) بدلمنه[نبيا) حالأى وهبنالهنبوةأخيه والافهرون كان كبرسنامنه (إواذكر الكتاب| 3
علي

وهحنتىا
دكان
عنةافمى
لصاودقع(,دم*)؟؟و)افيه وعد رجلان بقي مكانهحت يىعوداليه فاننظرهس
ابراهيمالاصح (انهكاان

من نهفاسلصبر عاللىذجح

|
3

1

نأقبل»ن مدبنورأى النارفنودىياموسى الىأنااللةربالعا
ومدبن و يقالاناسمهالز ببروذلك حي

فو وقيل لميعدر به

(وقربناه)قالابنعباسقر بهوئلهومعنى النقريباسماع هكرلامفهعوقهيءللى | جبحتى سمعء»

بمدق الوعد وان كان

رجن أخاءهرون نبيا)وذلكانموسىدعار بدفةالواجع_لى وز يرامنأهلىهرونأن فا ,

خصاله(وكانرسولا) اى
جرهم (نبيا) يخيرا مندرا

ورفقىيل نهوعد رجلاأنيقوممكانه<تى يراجلعرجل فوقفاسمعيل مكانهثلا
النبهعد شبيدأالا

موعدا الاأنحزهواماخصه

اله رفمقدرهومزاتهأى وشرفناهبالمناحاةوهوفو| لدتاءلى(نحيا)أى مناجيا([ وو بهنال
نقي
عم و
مقلا
الا

لركسلسالمىهاروهنهبةلهوكان هرون أ كبرةنموسى لَهقولهءزوجل (واذا
موجودافىغيرهمن الانبياء دوعوإنهذوأ
تشسر يفالهوكابهالمشهورءن الكتاب اسمعيل) هواسامبعيرلاهبينم وهوجد ا اللننبهىصعباىيهوسم (إنهكانصادق الوعد)

(أوكمنايتامأههلله)ان

للميعادحتى رجع اليهالرجل وقيلانهوعدنفسه|اصبر علىالذعفوفبهفوصفه اللهبوذ! اماق 1

النهاروان

الششر هسملآلشعتىعنالرجليع مديعاداالىأى وقتيننظرفقال| نوعدهنهارافكل

النىأبوأمته واه ل ننه

ليلافكلالالوسمّلبعضهمعنمثلذلكفقالا نوعدهفىوقتصلاة تنرظالىوقت صلا ترى()

غيره (بإاصاوةوالزكوة)

حين خلفها !,

وفيه دليلعلىابنهدلاهن

ملكة
ىمعي
دماس
اجرأ
وى ها
بواعل
رسولا) الى جرهمقبويهم|ةمنعرب اليمننزل

وجرهم هوجرهم بنقحطانبن عاربنشا وقحطان أبوقبائل العن(نبيا)أى خبراعن اللهة إل ١ى

حتمل انهاعها خصت يامسهله)أى قوموهجيع (أبماتلهصلوةوالزكوة)قال! بنعباس بربيادلصلاةالمفروضةعليهم وهى الا
نمادهتا
االع
لنان
ها
منا اما افلتىرضتعليناوقيلكانيبدأباهلهف اىلامىبالصلاةوالعبادةليجعلهم قدوة منسواهم (وكانعد
العبادات البدنية والمالية م ضيا)أى قامالنهبطاعتهوقيل رضيهلنبوته ورسالتهوهاذالنهمابدةحفلاىنالمرض عنداللههو

(وكانعندر به مرضيا)

قرى” ضمواعلى الاصل
(واذ كر فى الكتاب

ادر )يهسواخنوخأول
م سالبعدآدم عليهالسلام

ىكل طاعةباءلى الدرجاتوققول|هءزوجلإواذ كرفالكتتاب ادر )يهسوجدآبى نوح واسمهاء

لقلمن خاطالثيابولبس
وبال
سمى ادريخ لسيكثارةدطرساهوالهسكتوبوأكوانلمن وأ خط

الكفاروأولمن نظرفافعلا ساب
وكانوامن قبليلبسون الجاودوهواًولمن اذ السلاح وقاتل
كان صد يقانبيا) وذاللكناهنتعالى شسرفهبالنبوةوأ نزلعليهثلاثينصحيفة( ورفعنا«مكاناعليا )ف

وأول من خط بالقلموخاط الرفعة بعلوالمرتبة ف اىلندياوقيلاندرفعالاىلسماءوه اولاصحبد عليهناروى نسب منالكعن م
وي  09النىصلى القهعليءوسلأنهراىادر يسف السماءازابسةاهارا |

باسونظرفاعلنلجوم

والحساب واتحذالمواز بن

2ه

ما

5

م

سبب رفع ادلرسيماساءلاىلرابعةعلى ماقالهكعبالاحبار وغبرهانهسارذات بوفماحصاجاةيفوظ
الشمسققاليارب افىمشيتيومافكي فعن بحملهاسيرة تحسمانةعام ايومواه |!880٠

والمكابيل والاسلحةفقاتل

'فلهاوحرهافاما أ صبحالماكوجدمن خفةالشمس وحرهامالايعرف فقاليارب خلقتنىحر الشسر

لايصحلانهلوكانافعيلامن

و بنهواجع ل بدنىو دنه خلةفاذنلهحتىأتى ادر بسفكانادر يس:سألهفكان مماساً نقال

وىققبل
بن
نهعبدى ادر يسسألنى أن خففءع:ك بجلهاوسرهافاجرتهقاليارب
اقضلبتافي
قذى
وطم سمىبه ال
لكثرةدراستة كتنالله

الدرس /يكنفيهالاسبب

واحد وهوالعاميةوكان
منصرفا فامتناعه من

الصرف دلايللحم (انه

فاج

أخبرت انك كرم الملائسكةوأمكنهمعندملكاموتفاشفعلىاليهليوأ جل لىعلى أزدادشكراوء
فقال الملأك لاريؤسرالتهنفسااذا جاءاًجعلهاو انامكلمه فرفعهالىالسماء ووضعهء_:دمطالع ال مسن

صديق لىمنبنىآدمتشغ فىاليك لنؤسخرفأقلاهلملاك اموتل
ةيك
جال
اهلى
حالل
مالكموت فقق

ذلك ولكن ان أحببتأءامتهأجإهفيقدم لنفسءقالن فمنظرفديوانه فقال! نك كلتنفىاننا 2

كان صديقا نبيا)أنزلالتمعليهثلانين صحيفة(و رفعناهمكاناعلياا) هوشسرف النبوةوالزليعنداللهوقيلمعتاهرفعتهالملائكة يعو

الس
اماءالرابعة وقدرآ اهلنىصلىالتمعليهوس ل(يلةالمعراجفبهاوعن امسن الاىجنةلاشئئأعلىمنالجنةوذلكانهحبب لكثرةعبا

اللانكةفقال للكالمتوأذقنى الموتيهن على ففعلذلكبإذنالنهخى و قالأدخلنى اانارأ زددر هبةففعلمقال
أدخلنىالجنةأزد1:

لفهقاالنفودجزقت لوووترد تالنارف ٠ثاارجم انلجنةفقالاتمعزو ج إلذق فلوباذفيخد قريطا ١

7

ا

جك م أ
نننضلوتنيملكبنهيهعماكانعليبهإنالشسيطاناذىعصىالرجنالذىجيعالنممنهواقعك فعبادةالصم وز يخهالك
ْ ا فانت عابدهفىالقيقة مر بعبتخوبيفهسوءالعاقبةومايرهماهوفيهمن
 ١ ١ق<الا !ناوهباذعل ب قصال هبلبلاق اخأ فنأ

١

التبعة والوبالمعمياعاةالادبحيث لبصرح مضي

انعكس ب عشملاريكستلاب هناكليلقتلابر
لاقىنا اخأ ف نأ كبسصي نايفننم نجرلاباذع

البطارزوة 3للانيغيارارياها

ا

ينا د

خرظه ا

تصبيحة

ضلء 001010111121

لاقتاننك الرع.امأولاضر بمنهكاحتى تتباعد أولااشتمنك (واه<ر:فمى)ع
حطفذعل
وىف لعناديهلارجنك تقديرهفاحذرى واهحجرق

انار التلاانزونةان(اطةوايلاسملامعليك)سلامتود يعوستاركة

()185/

أؤتقرسمملاطفةولذا وعده

ية بأيهوداءحق
حلبه
القق
ل تع
صشدة
بدهال
وانما فعل ابراهملصلعاليةهوالسلام هذامأعلبايمهور اح
الابوةوالرفقنهو ثانهاأن النىاطادى الىاق لابدأن يكونررفيةالطيفاحتىيقبلمنه كلامه وثالها
| النسحلكلأحدفالباأوى(قال)بعن أىباممجيباله(أراغبأًنتعن لطتىباابراهم) أنىاركهااًنت
وتاركعبادتها (لأن1ننته)أى ترجعوتسكت عن عيبك أ طتناوشتمك اياها(لارجنك )قالاءن عباس

بالاستغفار

بقوله

(سأس_تغفرلك ربى)

سألاللنهأنيجعاك منأاهل

المغفرة بإنبهد.بك للاسلام
(أنهكان:فى حفيا) ملطفا

لكبالجارةو لقالشتمنك وقيللابعدنكعنىبالقاولقبيح والقولالاول
|ذادلاضى بلناكقوتقلين
مع
هوالصحيح (واهجرنى) أىاجتذبنى قال!بن عباس اعتزانىسالالايصبيك منىمعرة(مليا) أىدهرا بعموم األونرعحءاأومكرما
| طويلا(قال)يعنى|ب,راهيم(ملامعليك)أى ساستمنىلاأصيبك عكروهوذلك لانهميؤمبقتالهع ىكفره والحفاوة الرأفة والرجة
وقيل هذاسلامهجرانومفارقةوقيل هوسلامرولفوهوجوابالح لملسفي(هسأستغةرلكر  6والكرامة (وأعنزككم)
قيل انهلماأعياهامي هوعدهأنير اجع اللهفي فيسألهأن يرزقهالتوحيدو يغفرلهؤقبمعلناهس أ سأل أراد بالاعتزالالمهاجرةمن
ْلكرنى ثوبةتنالبيالمغسفرة(انهكانفى حفيا)أى برالطيفاوالمراد أنهستحي ب اذادعوتهلانلهعودنى أرض -بابل الى الشام
مد
عون
لمعا(وأعتزلكوماند
|لاجابة
ا
عون من دون
دما
نونالل)ىاأفارف> وأفارقماتعبدون من دون اللهوذلك انه (و
الأذارةفهمجناحراكالارضالمقدسة(وادعورَفى)أىأعبدر فىالذىخلقنىو[انمعبىجس أنلاأكون

الله)أى مانعيدونمن

| بدعاءرفشقيا) أىأرجوأ نلا شق بدعاءر فىوعبادتةك]نشقونأنتمبعبادةالاصنام ففيهالتواضع لامع

أصنامك (وأدعو )واعبد

نونان)أى ذهمبهاجرا(وهبناك)
مومايعبدونم د
|لتعربض بشقاوتموقولهعوزجل (فاامعنز
|ا

(رفى) قال نواضعا

رفهمباولاد أا كرمعلىالنةمنأبيه (فكلا
أ بعداطجرة (اسحقو يعقوب) 1ى 1نناوحشتهمن ف أ

وهضما للنفس ومعرضا
 1هبناطم منالنبو5:وهبناطم المال
اجعلنانبيا)أىأ نعم اعلمهماالنبوة (دوهمناطم من رجتنا) أى مع
بشقاوهم بدعاء ١آطتهم
ا
ن
س
ح
ء
ا
ن
ث
ى
ن
ع
ي
)
ا
ي
ل
ع
ق
د
ص
ن
ا
س
ا
م
ىلنديامنسعةالرزقوكثرةالاو ل(واجدعلناه
ش والوادوذلك أنهبسطاطمف ا
(عسىاا كون بدعاء
رفيعاى أه لكل دبن حتىادعاهمأهلالاديانكاهم فه رمتوأونهمو يشنونعابهم وقولهع وجل (واذ 1

أ افلىكتاب موسى انهكاننخلصا)قرئ “بكسسراللامأى أخلص العيادة والطاعة لتلعاهلى وبلراءوقرئ “بالج
تنلفان فكل رسول
أمآختىارااختارهالله تعالىثماستسخلصهوااصطفاه (وكانر.سوالانبيا)فهذانوصخفا

ر
موفصبين
ووسرىجبل معر
طم
لبعين
ااحية
أوىمن و ن
)لط
لاهامنعجنابا
اىولاتكس (درناادين

روشتيا) كألىتقيم
أتمبعبادةالاصنام (فاما
اعتزطم ومابعبدون من

0
اوج الملاسدق)نا
نجتنا)امال واو (
الكفارالفجارلوجومعوض أولاداؤمنينيا (ووهينالمم ر

11
بوسىانمكانمخلصاكوة
||

مى أ خ صاهوالعبادةنةتعالى فهوخلص ل
اصملفاوء خلصابالك .رغيره أ

د
ةباصل الفطرةوخلص فياعليهمن العبادة بصدق اطمة(وكان رسولانبيا) الرسولالذىمعه كتاب من الناسياءوال:ىالذىبنى”

من اللهعزوجل وانمدس

وكاليلةابعة(من جانبالطور)هوجبلبين مصرومدبن(الايمن)
وتيا جرح زواءينا) دعوناه

منالعينأى منناديةالعين والجهور اعلمأرناداعن موسىعليه

السلاملانالجبللاعينلهوالمعنى انهحين أقبل منبمندير بدمصر

ْ نودىمن الشحرة وكانت ف جانب الجبلعلى ين موسىعليهالسلام

نلحسابوتصادرالفر يقانالىالجنة والنار(وهمىغة ١
اذ( بدلمن بوم الحسسرةأوظرف [لحسرة وهومصطدر (قضىالامس)فرغم ا

١

يصدقونوهموهمحالانأى وانذرهمعلى هذهالحالغافلين غبرمؤمنين (اناحن'
هناعن الاهتاءلذلكالمقام وهملايؤم:ون )لا

م

رجعون) بضمالياءوفت حا
يا(
اقل
نلع
ومانلتلغلييبا
الارض ومنعليها)أىمتفردباللكوالبقاءعندتعميمالك والفناءوذ كر
ياءبعقوبأىيردون

اةا(واذ

رن

يم)

ب)

ك

د:

وفتحال
فيجاز جزاءوف
رلقوم (ف الكتا القر
ك)
قآن(ابمرانأهبمنايلةق|غصه|توهنمظعيأبرهيا(هلاضنحهيككانوصالرا١:
صىدي
لصديق
الوال
استقي
اادق
وفعا
لالت
نبيا) بغيرسمزوهمزهنافع قي اللص
اقحف اىلا
ة الم
لمف

فرط صدقهوكثرةماصدق به.نغيوبوالكلهوتيآابنههو رساأى اكالنماصندةباليمياعءوكتبهم وكانندياىنفسهوهذهاجإلةوقعد
اعتراضا بايبنراهيم د بانماهو بد [أرذة
 ١لصدنقكن
4والانساء
لحان
خاطب! باهنااك

لمنهوهو(اذقال) وجازان يتعلق اذ بكانأو بصديقا نساآىكان جامعا+صائص

الجنةوالتارفيدجح 2م ينادمنادىيأِأهل الجن5ةلاموت و ي.أأهلالنارلاموت فيز
1دادأهل الجنةفرح 1الل
3

0

2

ينا

.

2

»

ع
,زز

-

2

 0مسال أفبرسزهمداود أهلالنارحز :السىزتهمعنأبىع ارر قافلارلسول لماسلانهليدوم
اس
م ||أعد الارى متعدهم -اثار أواساء لزداد شك اولاش كزالثارا سنالا لشم ا

اياهوقصتهف اتكتابن
لوذلك

3

لاف

5

2

ا
 1ال
اجلنةانلج
انرةواأهللناروذي الموت (وهمفغفلة) أىجمابرادبهمف اللتآخ -رة وه لماءب.ؤ.من.و.ن)1
 3ل|ايصدقون (انانحن ئرث'الارض ومن عليها) أى يتسكانالارضجيعاو ببق اللمسبحانه وتعال

ابراهيمواةفاللهة عرو

.

هوذا و ومورده فى
9 8

سكاو  0ا
مقعدعمن الثاراواساء لد اد
حد الاأرى
0اب0وأدخل ه
بخخارى فوقو لادتعالى(اذقضى الامى)أىفرغمن الحس
اةلر
هسر
ليكون عليه ح

الناسو سلغه

ا
يهم ف

|
اد

ْوحدهفيرئهم (والينابرجعون) فنجز بهمباجماطم ففولهعزوجل (واذ كرفالكتابابراهيمان .ه ن

]|
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| اياهوأى رتبةأعلىمن رتبة منجاعلللهةتعاىواسطة ببنهو بعيبناده (اذقاللابيه) يعنى] زروهو بعبا

ولايقنابتلللاتجيعبين الاصنام (إيإأبتمتعبد مالاسمع)«نى صوناو(لولاابيبنصرظرش
)يا(ولايغنوعنك)أى كفيك (ث
العوض «العوض م |||اولصافصنام بثلاثةأشياءكل راح دمنهاقادح فالاهيةوذلك أن العبادةهىغاية التعظم

لمعبودة

(التعيد تنيع و | يستحقهاالامن لهولابةالانعام ولهأوصاف الكلوهواللتهعالىفلايستحقالعبادةالاهو (يأبتانىة
ام جاءقى من العلل).يعنىباللةوالمعرقة (مالويأنك فاتبعنى)أىعلى دينى (أهدك صراطاسويا) ىمتة
لد

وكمانلشرك (انالشيطانكانللرجنعصياً
فزربنل
كباب
لعدف
اانط
غيرمنوىورمونا | 0:7ب(تيلأاتعبدالشيطان) أىل
لأاىاسمع شيادلابصم | أىعاصيا (إأبتاىأناف) أىأعلوقيلهوعلى ظاهرءلانهككن أن يؤمنَفبكونمن أهل الج
أىواع_إ انابراهيمعليه
شيا(ولاغوعنك شيأ) | أو,يصرّءلى الكفرفيكونَمن أاهللنار .خم لالحوف علىظاهرهول
يمل أنيكون اف

| والسلامرتبهذا الكلام فىغابةالحسن مقرونامالطف والرفق فانقولهفىمة دمة كلاممياادة

النعه

موضعالمصدراى شيامن ع|لى شدةالحب والرغبة فى صرفهعن العقابو راشادهالى الصواب لانهنبهاولاعلى مايدلءلى

الإغجانذارريكودينةيو عبادةالاصنام نمأم «بإتباعهفالايمانم نبهعلىأنطاعةالشيطان غيرجائزةفىالقولثمختم| ؛

|لوعيدالزاجرعن الاقدامعلىمالاينبنى بقولها ىأناف (أنيمسك) أىيصيبك (عذابم
با
7 0
و أ حصاهد ر(حناازيت إلى و  1ل"ع وان انآكان

١
إرمن) أىانأشتعلى الكفر
ا 1

00
للا
عد مه
ا
(فمكوتكون نلللشلشييططااننولويلاي)ا) آأىىققرر يشانفاىافلنا الناروقيل صد يقالهفىيقالهقا|ل:نا

الوح أومعرفةالرب(مالميانك )ما

مالاسمعو مالإيانك بجوزأنتسكون موصولةأومودوفة(فانبعنى أهدك)أرشدك

وانمنا ١'

صيرااط)امستوقج)ا (يلأبتلاتعبدالشيطان) لفانهطعاهسولمن عبادةالصنم (انالشيطا نكانل رجنعصيا) عاسيا(ي باق

الجاملهوالر

أ(خاأف)نفييلأمعالكعذا ب منالرجن فتسكونللشيطانوليا)قريناالنارتليهو يليكفانظر نفصيحتهكيف راعى

والخلق اسن كاأمىفنىالحديث أوحى ال |ىبراه
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|| الظالمونالفآىخرةفىضلال عن طريالقجنة لاف المؤمنين © قولهتعالى(وأنذرهم بواملسسرة) يعنىألمن الاحزاب اذالواىد
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كأنه اجزعاللةالتهمةعن النهتعالىأولىمن ازالةالنهمةعنأمهفلهذاأولمانكا م انكلماعترافععلى|
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الكتابو جعلنى نبيا) قيل معنادسيحهلنى نياو يؤتنى الكتاب وهوالاتجيلوهذا اخبارعما ||

كدب لهفاللو .الحفوظ بجافيلانسل اششعليةرن سا كنت نبياقال نكبنيتاوادم بين الروح |
والمسد وقالالا كثرون انهأوق الانجيلوهوص_غيروكان يء_قلعقلالر.جالالكملوعنالحس نان
خير|]

لى من بتتبعنى (وأوصاف,الصلوة والزكوة) أىأمرق |
كقيالعمم
رنهو
أدعوالى اللوهالى توحيده وعاباد

مهما وكلفنى فعلهما فانقات كبيافلبصولماةوالز كاةفىحالطفواء"»ه وقدقال صالىلهعليهوسل |[

الثلائة موجهالىان كان
1 00
ا
ار
ماكز عنلاتالمدى
بداأدامهماف الوتقالمعين طماوهو البلوغوقيل ان اننهنءالىه
حوف التعر ليافعهدوان أوصاهباداءهمافى امالوبص الالمدرا

س
نمعنى
جسفال
وللجن
كان

السلام عولفىيه تيعرض

على فقدعرض بان ضده

عليكاذالمقام مقاممناكرة
وعناد فكان مثذة لل
بعلااشنيمن (ذلك)
مبتداً (عسى)

خيره

(أبنميم)نعتهأوخبرثان
اى ذلك الذى قااللى
كذا وكذا عسى ابن
عملا قال تالنصارى

ن
حين|نفصلعن أمهبالغاعاقلاوهذ |القولأ ظهرفسياق قوله(مادمت حيا)فانه يفيدان هذا ال ي ٍ

متوجه اليه زمانجيع حيانهحينكانف الارضوحنرفع الاىلسماءوحين ينزل الارض بعدرفعته.
درابوا 00ابوالدنى و(لججبعاانرىاش قيا) أىعاصيالر فىمة كيرا عاللىخاق با
(ب
ااملباعءضلاتجد العاقالاجباراشقيا
عىق
أناخاضع متواضع وروىانه قالقلىلينوأناصغيرفانىلفس
وتلاه_ذ هالابةوقي لالد الذ بىذنبولانتوب (والسلامعلى" إدموايت) اعاالبلانهعتالولادةه

لوشتممنرك (ويوم بعت حيا) أى منأهواليوم القيامة
االم
طاعلنشيطان (و بوم أموت) أىع ند

اكبر امءمم سكتعيسىبعد فل بتكامحت بىلغالىدةالنىبتكامفيها
مسىوبذل
اعي
فاما كعلهم
ىبن صىيم)أى ذلك الذىقالاف عبداللههوعيى بن مس( قولالحق)أىهذلاغ
الاطفال (ذلكعد س ا

لالمىق وق_ل هونعءتيس يبعذنىلكعيسى بن سسك ةلانه
الكلامهوالةولالحق أضاف القول
هوواالحلله
قحق
ال

(الذىفيهيمترون) أعمشكود انون ل

اوا
ععاب
نلله
والى ا
لنةتع
وثنلا
يقولالنهوقا'_لل يقول ثال

كبيمرراائمنز«نفسيهءناعاذاوامة |

سسالا

اللهوقي لله كلةانتةلانه ولدبةوله كنبل
عاو |سمط |4ب وارت
خفاع
يهعل
رىان
اهخي
وربع
-د,,

وعاصمعلى ادحأالكواسع ررق اع
حك

ْ 0

عنه فقالتعالى (ما كانننةأنيتخنمن ولد) أىما كانمن ضغانه اذالوابولاط  1ذلك

أنهالهأوابين اننم(قول مق ا)كلنلهةفالقولالكلمة والحق
اوربعا

|

لثباعتبودبتهظةتالقىلت ٠
عا
كاهانس
ىلو
انهمعنأمدوانعيسىلبنس علذ

(وبومأموتو بومبعث أطمالتوراةوهوف بطنأمه(وجعلنىمبا ركأها كنت )معنادانى نفاعأنه توجهتوقيل
حيا) أىذلك السلام

فطن
لىيمحىوا
الموجاهال

١

بويا

وا

ور

ار

رمبةد|محذوفأو لمن سعد

0

ولدسبالهك بردعونه (الذى ف“يعقرون) يشكون ١ن
ار يقال

ن اانوهثالث ثلاثة(ماكانلة) مايذيىله (أمتحتا

!|

ناكيدالتقي .
وم ليا
35

 ,كلق وشاىوأبومرووعلى وأبو
يكروالاصل تساقط بإظهارالتاءبن وتساقطبفتحالناءوالقاف وط رح الناءالثانية وتخفيف السين جزة

ل وساقط بفتح الياءوالقاف وتشديدالسين يعةوبوسهل وججادونصيروشساقط حفص من المفاعلةو نسقط و سقط ونسقطو سقطالتاء

|لانخلة والياءف ل
هلج
ذذع
هتسع قرات(ر طبا)يبز ومفعولب
اهعللىقرحاسبءة (جنيا) طر ياوقالوا رالللونفساءعادةمن ذلك الوقت

أمواقليلنفساءخيرمن الطابولالثريضمنالعسل(ف كلى)من الجن(ىواشسرفى)منالسسرى(وقرىعينا)بالولد الرضىوعيناتمييز ى طيى
بعسى ومارافضأىأعنحازكنك

_-

(فاما)أصاهان مافضمت انالشسرطيةالىماوأدتمتفي اهلإتربنمنالبشيحأدافقولىافى نذرتلارجن

لح[

666060606002222

ص سس

0الباجنيا) فيلالجى اأذىبلاغلغايوةجاءأواناجتنائقالالدرعا خنيثمالا 0 1 5
ا ليلبولالرئ
يشخبرمناللع(فسكلىواس ف)ىأ ياممكلىم ا
نلرطبواشربم
ها
نلنه(روقرى صيامهمفيهالسمتفكان
||أأع) :.أطبىنفساوقيلقرىعينكبو لدتعيس
الأعينكعن النظرالىغيره (فاماترإنمنلبشاحىيدقاام)لقعأرناالءتةعينكأى صادف فؤادكمابرضيك فتقر,التزامهالتزامهوقدنهمى رسول
سألكعنو
لدك(فةولىاننىرت للرجن اللهصلىالته
لعليه
عونس
لمو
هده

أما) ت ألىاصمنتاقايقلدكاامنيفهىابنبتىاقسورلاهئأذيالرم أانشادرةنوقيلجأدتموصامعنلكلامك

6

3

ا

كنم بر
ااه ن
ياكا
كون يسيباسم حول ع أ سوا رن
هاأنتقولهذا القولنطقا ا

ا3

منسومافيناوائها أعمرت

ن أقوىينهاازالةلتومةعنهاوفيهدلالاعلىأنتفو يضاكل
امالالىافضلأولاىلثانىكراهة عيسىعليه السلاميكفيها

غير وبا لكومتن اسن ليب (فلنكأدالبونمييقالن كانتتك|لست ير
١

الك ولا
نكامالانسو قولدتدالى(قانت بدقومهحامله)قيل 0

م

ا

 1م لان ن
وس النبجارلمحل موا تباعدستاغارف كتتفي»ابر00
الور 0ار
5
ا ا

ساحتهاوائل اتحادلالسفهاء

وقتج اذا دلعل أن
لط مسن

 2وال اهاز
نتةالتبكوارداد اودانوال مد (لوايام
ميم لق حيتي فريا) واج بوماقد.ع سفيهعمثل
ا لس
ل ر الام تدع( ختهرون)| ىباشبيهةهرون
رم الاعراض وأطلاقعتانه
لحتراو لاسهارابسنالرادا
لاشوةق النستببللانيعجتازنبهوم سّالعزاضنراشي

ال
اققاواكانمنكنقتورااؤنجييسأانوهت انان() عشناحيلةة ل
|إقدن سنموىرالتاشاسرارلة كالاما'د
الإدمتغرا اسان.الوق
ترونوموسىقبعلبىسكذاوكذافلماقدمتعلى و
! [لاصل اليه وسر1

ا سمو ,إسم
اءاباهم والصالحينقبلهموقيل وة-ولا ألائرى ال قول

ظ أن
اتمسنإ
شكا ايلا
نلتميمىي
اأ نيومقيللاجزدلنقاسلسارتالدواقليالمقادضاوناعحمروداا
اموتحاة|ادا
امرل وت
عملس
و
نا كا(نابوم

كس
)يأعاسلنوتىولمدءر(فا)انشقاراتالليساه)بأىنعأشباس زانا(وماأكمانكت)بعنى حن
دة(إبلغياال)يمكن ناركن عرلمات
| أنية خن أينه
ذ
!
اترمي الىعيسى ان كل
مهمق
سالا
عبون
| أناحجة أشارت اليهليكو كنلامه حتةطاوقيللاأشارت اليهغض القوم وقالوامعمافعلت تسخر بن

| الإقالوا ك
ايلفنمكم
همدنكصانبفيا) أقرايلدبإلهد الِروهورهاوقيل اهلموهدبعينهقيبل

طاهذا القدر بالنطق
(فلن! كام اليوم انسيا)

ات (خازن ع ثالك)
ٍْ
ابطعدهر تمن نفاسها
ما)
آدميا(إفاتتبه)بعيسىلقوم.ه
|
)
ه
ل
م
ك
إ
ى
أ
ا
ه
ن
م
ل
ا
ح
ت
ا
ب
ق
أ
.
و
ح
ن
م
ه
ة
ل
م
ا
ح
ه
ا
ي
ا
فامارأوهمعها (قالوايامصي افدجئت شيأفر  (0بديعاعحيباوالفرى القطع كانهيقطعالعادة
١

1

١

أ

حت هرون) دشكاانهأامن بي
أهارمن,فضل بناسىرائي ل وهوخو
اموسى عليهالسلاموكانتمن اعقابه و ين
نهم
ةلوهس
هنا

فال باأخاهمدان أىياوااحدامنهمأ روجلصا أوطاحفى زمائهاشيهو.هابهف اىلص_لاحأو.شتموهابه(ما كانأبوك )عمران(امياً

يء) زانيا (وما كانتأمك) حنة(بغما)زا(نفياةشارتاليه)الىعسى أنحيبوم وذلك انعيسىعل
ايهال
لس_ل
اامتقال
حطزق
| |الأخيلى بالجواب علىوقيل أميهاجبري
ألبد.
شلكاول
رات اليهغضبواو تتجبواوق(الوا ك
مينفنس
ككا
امن) حدث ووجد(فى المهد)
١

لبود (صبيا)حال

٠

(فانتبذت به)اعتزلتوهوفى بطنهاوالجارواجرور ىمو ضعال

حالعن ابنعباسر .ضىالئهعنهماكانتمد الجلساعة واا<دةك جلتهنيذ 4

ا
سبعةوقي لثمانيةولبعش مولودوضع لعانيةالاعسى وقىيلسجل
اتعهةوو صعتهف سىاعة(مكاناقصيا) بعيداْ
أهلهاوراءالجبل وذلكلانهالا حستبالجلهربتمنقومهاأئخاف
هاةللام
امة(فا
وجاءه
ها)جا
وءبهاو
مقينلأ
قولمرن جاءالاأناستعم ا
تقغدير بعد لانلقالاللجىماعنءىالا

ئرا كلات
قولجئت!المكان وأجاءنيزب (دانتخاض)وجع الولادة(الىجنعالخلة)أصلهاوكانت يابسةوكا
الوفتشتاءوتعر يفهامشعر بانها ) 9078كانبتخلةمعروفةوجا
٠ز أ نيكونالتعريفالجنسأىج
سذعهذهالشسجرةكانهتعالى أرشد ها
#ب لبلبب
٠
 ؤؤآ#ز<ثظثظزثآثآُُ
الضلة ليطعمهامنهاالرطب
لانه حرس ةالنفساء أى امال (فناقيذتبه)أى فاماجلت
ه
ت
د
ح
ت
ب
ا
ل
ج
ل
و
ا
ا
ن
ف
ر
د
ت
(
م
ك
ا
ن
ا
ق
صيا) أبعىيدامن أهلهاقالبنعباس |

طعامهائم (إقالت) جزعا

بأمصابها (ياليتى مت

قبلهذا) اليوم مدنى
وكوف غير ىبكروغيرهم

بالضميقال مات يموت

وماتيمات (وكنت نسيا

مفسيا)شأمتروكالايعرف

ولابذكر بافلحنون جزة

أقصى الوادى وهو بدت م فرارامن
أهلهاوقومهااً نيعيروهابولادتهامنغيرزوج قالابن عياسكا 3
الجل والولادةفى ساعةوا<دة
س وق
ايل ج
علته
ةفى
و صو رقساعةوو ,ضعته فىساعة حين زاالتالشمس من |

نومهاوقيلبهكاتنتسمعدةشهر كم سائراحوامل من النساءوقيجلك
لان
هتمادئمانه شهروذلك

آ
بةأخرى لهلانه لابعيشمن ولد لاني أشهروطوذدعهياسىلمد ةوعوالشدوقليسل_تةأشهر وهى بنت"

عشر سنينوقيلثلاثعشرةسنةوقيل سستعشمرة سنةوق ك
دانتحاضت حيضتين قبلأن تحمل زعا

وقالوهبانمي اجللت بعيسىكانمعهابنع,طابقا لهباولسنفجاروكانامن
لطلقي
حن ا
رلى
ا
ال

ذىيمنةجبل دهيون و
اكا
لنامدم
سان
يذلك
حدو لابعلمن أزهمالنهما أحدأشدعبادة واجتهادا منهما

وأول
منعل حملميم بوسففيق متحيراىأمرها كلا أرادانيجمهاذ كرعبادتهاوصلاحها وانهالم

تغبعنه واذا أرادأن برها
مارظأهىرمنهامن الجلفاولما تكلمبدانقالانهوقمفىنفسىمن أعىلك

وبحافصل
ومعناهماكووساسحدرو.غهيوالرئهٌما ثمئ وقد حرصت علىككهانهفغلبنىذلكرفأتيكتاانمبأهأشنى صدرى فقالتقل قولاجيلاقالخبرينى

يأمىمهليخبتزرع بغيربذرو
شه ل
جيبت
ر بغيرغيث وهليكونولدمنغيرذ كرقالتثمألرتعران)
الذىحقهأنيطرحوينسى الالهلأنزبترع بومخلقهمن غيربذ رامترأانال
لله
شنحتر :ةبالقدرةمن غيرغيث أوتقولان اللهتعالر

لحقاربه(فناداهامن تحنها)

لإ

أىالذىتحتهاغن فاعسل

ولكنىأقوالان النةتعاىبقدرعىكلثئ بول  4حكن فيك إون قالتلهميمألرتع لان التمخلقكدم
وامأ
نهمن غيرذكرولا تثىفعندذلك زاالماعندهمن التهمةوكان ينوبعنها فخدمةالمسجد لاستيلاء |

ولهوعجلبريهبالسلام

بقد رعلى أن
تين
ابلشحر5حتىاسستعان بالماءولولاذلك يمقدرعلىانباتهاقال:وسف لاأقوله ذا

لانهكانكان منخفض

الضعضعليها بسببالل قامادنت ولادتهاأوج اللاهليهان اخرجى منأرقضومك فذلك قولهتمالى

أفىبكروالفاعل مضمر

الناسوخوفامن الفضصة (وكنتنسيامنسيا) يشيعأنحىةيرامتروكالريذ كرولريعرف لمقارتهوقيل

عنهاأوعيسى عليهالسلام فمانكقباذتنباهقصياقع قولهعزوجل (فأجاءهائخاض) أى ألجأهاوجاءبهاوانخاض وجع الولادة (الى
لانه خاطبهامن تحت ذيلها جذع التخلة) وك
اانت
للصةيس
حتف
را اءفشدة البردوميكنطاسعف وقيلالنجأتالبها تستنداليها
منحتهامدنى وكوى سوى ونسة
ةّمس
اك م
لها
طمنلشدقو وجع الولادة (قالتياليتتىمت قبلهنا) تنتالموت استتحياءمن

وهوعسى عليه السلام أو

جوسابرطابءلفىحتها

للنخلة ولشدتمالقيت

سل
لياتبقنوكحه(أزنق)

لانهتمى بالوحدة وعدم

الطعام والشعراب ومقالة

وجرايءافلاةملكةقاتةحوتقهايولمقاعيهنلنااااندمهانغنتااسنلفاتجمخبللق(وفقينلاهودءايسهىامانتنحنهوهاذل)لاكقخ>يركلجاننمتسمعنبلطىن أامن كةوجبري[

اداها (أن
لانحزنى قدجعرر بكنحدكمربا)أىانهر
لاقا
تلاب
هنعب
عاسن ر_ضى
ماضرب جيربلء ليه
ض
ف
ظ
السلاموقيلعيسى عليهالسلامبرجلهفى الار هرتعن ما
وءعجدب
رةت ولقكبان هناك نهر

بابس ؤر
ىفيهالماء بقدرةاللهسبعحانه وتاعلىواحلننتخاةاليابسة فاورقتو ارتأورطبت وقيل
معنىنحد
ك
ا
ى
ت
ح
ت
أ
ع
ى
ل
ك
ا
ن
أمىنهأنيجرى جرىوان أمتهبالامساك أسسك وقيل معنىسر|

أى
الناسوان يعنىأى (قد ١ عيسى وكانعبدا سريا رفيعا (وهزىاليك) أسرىكاليك (ججنع النخلتساقط عليك
: 79
جتعل
حرتبكك) ب رقبكأ
توتح
س لك ان أمنىيدجأنرى برى
يق)فونقفهرا
(و نا
سأم
سىنردأن
صغيراعنداجأهوروسئل النىصلانتمعليءوسعن
السعرىفقالهوالجدول وعنالحسنسيدايكمرايعنىعيسىعليهالسلام وروى ان
خالدبن
د

صفوانقاللهان العربتسمى الجدولسر بافقالالحسن

صدقت ورجعالىقوله|رقال!بنعباس رضىالنه عنما اضرب

نأ

حبرلصنهمالاسلامبعقبهالارض فظهرتعي مناءعذ
حر (اليك) النىفسك (جذع الضاة)قلاأبواعللبابء زقائردةاىألىهرهازلى:ياجبسذعفاخضرت النتخاةوأئمرت وأبنعتيرنهفقليلموه ك!
النخلة (تساقطعليك) بإدغامالناءالاولى ف اىلثان 5
ا

1

ال يعامواماجرىعايها (اذ) بدلمن ميم

[[اواذ كر)باتد(ف الكتاب)القران(ميم)أىافرا أعليهمفىالقر
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رضي اذاعات ولاهلها
نكن بعضهم 7محتاحا

 21را+رارالقي ادف 0ك الخلافتعى
ا
ن (منعراف) بعدموفووسروف

افر
رتىوبرث)

الذرف يناو يحنت
اه كهداى مكى
وهذا

01
اا

كالب

عقمالاتلد (فهب من لدنك) اشتراعاشك بانسلا ا
نم ىلا وللولادة (دليا)0

0

بعدى

برفعهماصفة لولياثى هيبل ولداوار 3نىالعلرومنا ليعقوبالنبوة ومعنىورانة النموأةنه يصل لان.وج اليدوم

دان الننفبسوةتورثو يحزمهما أبوتمر وعلىللدعاءعيلىقاناهجلواوبرثتهرورئتمنه (من ليعقوب) يعقوببناسحق
اجعلورب رضيا) مس ضص_بائرضاه أوراضباعنكو ححكمك فاجاب اللهتعالىدعاءهوقال

(يازكر يانانشرك بغلاماسمهدحى)

اله,ندممته نشريفال نب
ثمرك بالتحفيرف جزة (منجعللهمن قبلسميا) ويسمأحد بيتحبىقبلو
ههنادليل علىان الاسم

الغر جيب
دير بالاثرةوقيال مثلا وشديهاوم يكن همثل فى أنهابعص وهم بمعصية قطوانهوادبان شيح وخوزوا نه كانحصورا
فام ش ر
رئه املائسكةبه

(النفدالبحرقبلأنننفدطاتر وفأىو جتناعثله) بثلالبحر (مددا) لنفدايضاوالكلماتغيرنافد ةومددامبيزنحولىث إدر-
والمددمثل المدادوهوماعد بهينفدجزةوعلى وقيل قالحى ابن أخطب فكتابم ومنبِؤْتالم-كمة فقدأو خيرا١ 00
وماأوتبتممنالعلاللاقليلافنزلتيعنىان ذلك خي ركثيرولكنهقطرتةمنيح ركلاتالله قلا اه أنااشرمثئل> بوى الىأنماا

لاقفاءر راطق
ءني
وكا
سفن
ءر بهوأن بلقاءلقاءرضاوقبول و
لملقحاسن
فان «أ
واحدفنكانيرجوالقاءر به) ك
عليهوقيلرؤ به كأهوحقيقة اللفظ

وجه ر بهولا
ايه
ليد
ابر
لا
تبلهطغيرهوعن > ىبن

معاذ هومالايستحى منه

(ولايشرك بعبادة ر به

0

(؟)10

و«الرجاءعلىهذاجرى عحلقىيقته (فليعمللاصالحا) خالا

لالواذم يكتبقيل واخخلائق تبون (لنفدالبحر )أىلنفدماؤه (قبلأنتتغتكماترق )لعف 1

وحكمه (ولوجئناجثلهمددا) والمعنىولوكان اخلائق,كتبون والبحر عدي لفونا”البحرولمتف نكلمات |

ر وفلىوجئناعثلماءالبحر فكثرنهمداداوزيادة ُ قولهتعالى(قلاناأنابشر 0
اللهتعالى رسوله

عن الشرك عم

الم و باضرع لثلابزهى عخلاىقهفاميه أن يقرا فيقولأنا آدى |

متك الاأتىخصصتبالوحى وأكرمنى الله بدوهوقولهتعالى (يواىلىأ أنما لم اكلفواحد)لاشرييكالهة

ليد انقوا اك كك

يةر به(فليعمعلاساحا)ثىمن أ
ؤل
رهوقي
لالي
ممصير
ؤف ال
ييخا
مإلفكنهكانيرجوااقاءر به)أى

الاصغرقالواوماااشرك

حلصقلالءهراجلاءثهتعالى والمصيراليه فليستعمل نفسهف العملالصا (ولابشرك بعبادةر بهأحدا)أى ا

الاصغرقالالرياءقالصلى
|0
لابرائى بعملهولا كانالعملالصا قديراديهوجهالثةسبحانه وتاكوقد راديالنراما
|
اللهعليه وس منفرأسورة قبدان/بحردهامداآبنهاللةسيحانهوتع الى والثانىأن,كون مبرمن جهاتالشرك جيعها(ق) عن ١

الكهف فهومعصومعانية
لي

 00نكون

نبعبد اللهالجلى قالقالرسولاللهصلاللةعليهوسل من سمعسمع الثةبهومنبرافىيراق انيه ا|
جبند
لمعالثهبه 1
قولهمن سمعسمعالنةبهأى منعململام 5 11للناسيشتهربذلكشهرهاننةيوم القيامةوقي س

“ ||أىأسمعهالكروه(م )عنأبىهربرةقالسمعت رسولاللههلى النهعليهوسليقولانالثةتباك ونعا َ

الغانية عصمه الله من

فتنة الدجال وقمرنأقل

اتماأنا بشرمثئلم وى

الى"اىلآ هاعند مضحعه

منجعهالمكةحَشوذإك

يقولأناأغنى الشركاءعن الشرك خمنلعلا شرك فيهغيرىت ركتهوشرا كه لغيرمسافانامنهبرى“هو
والذىعماله عنسعيدبن أبىفضالةرض اللعهنهقالسمعت رسولالهصلى اللهعليهوس إيقولاذاجم
الناس ليوم لار سفيهنادى منادمن.كان  1فىعمل مدلل أحدا فليطلب ثوابهمنهفان النهأغة
العراا عن الشيرك أستوجه الترمذى وقالحد يثغر بوء ن النىصلىأنئةعليهو.

قالأخوفما

أخافعليكاللثمرك الاصغرةالواوماالشسرك الاصغرقااللرياء (0عن أبىالددراء عنالنىصب الله

عليهوسم قالمن حفظعش راناتمن أولسورةالكهفعصم منفتنةالدجالوفروابةمن]”خرهاوانت أ
بعراددواًسراركابه

حيرو هوم من متحت

وان كان مضحعه عكة

فتلاها كان لهنور يّلا لأ
من مضْحعه الىالبدت المعمور

حشوذلكالنورملائكة
يصلون عليهو يستغفرون
له<تى د م

ظٍ

إسورةمسعليهالسلام»

نفس برسورةمي معايهااللام#ة

كيةوض ان ونمون اتوك انونوسعاتة كلنرناةة را

00

علود مماننه الرجنن الرحيم »#

قولهعزوجل (كهيعص) قال|ءن عماس رضى اللهعنهما هواسم منأسؤاءالنةتعالى وقيلاسمالقرآن
وقيللأسورة وقيلهوقسمأقسم اللتهعالىبهوعن ابن عباس قالالكافمنكريم وكبيرواطاءمن

و

والياءمن رحيم والعينمنعليم والصادمن صادق وقيل معناهكاف لدلقههاداعبادهيده فق أنديهم
عالبرنّهصادق فى وعده (ذكر) أىهذا الذى تتلواعليكد كر (رجهر لمعن  00قيلا ْ
معناءذ كرر بكعيدهزكر يارجته (اذنادى) أىدعا(ر به)ف انحراب (نداءخفيا) أى دعاءسرا 3

نأوتسع
مكية وهى نما

إس املحجن الرجيم (#ا
ونسعونآبةمدنىوشائىل ب

سكيس سماللاهلاعظم وقيلهواسم للسورة

7

9

قراعلى ويحى بكسراطاء زالياموناهموينالمت والكسروالىالفتحأقرب وابوعمرو بكسر اطاءوفتجالياءوجزة بعكسه وغيره

عبد(
صزةوعىوحفصلمن
ربد).معوار+ة(ذكم) نرح
بفّحهما (ذ كررجةربك ) خيرا تدأهداذ ك(ع

ظرف للرجة(نادىر بهبداءخفيا) دعاهدعاءسيرا كاهوا م أموربهوهوا بعد عنالرياوءأقربال اىلصفاعأوأخفا لثلايلامعقطلب
ءبعين1وتمانين سنة
الولدق!أوانالكبرلانهكان! إن جس و س

اذاصيح بدوهؤلاء كانهمأصميت أسماعهمفلااستطاعةبهم
اي ماظنوا
.:أفظن الكفاراتحاذهمعبادى يعناىلملائسكةوعيسىعلي,السلاماًولباء
عم دى أولياء مفعولا أن تحذوا وهذا اوت

امهل يكونون

()5710

ار

طمألياء (انأأعتدناجهنم للكافر بن

ىللعهليهوسلم
صل ا
يطيعونأن بسمعوامن رسولالله
ان والقرآن لغلباةلشقاءعلبهموقيلمعنالا ت
انيتتخذ واعبادىمن دوف أولياء)
هقوفتمالن (أخسب)أىافان (الذبنكة,روأ
 2ادام ل و

معداءيتيرقنمنهموقالابن عباس يعنى الثسياطين أطاعو«هم
كة ,بلىهمل أ
انوا
لسى
نى أر بإبابر بادع
 .دون اللهواللء-نى أفظانالذين؟دفروا أن يتخذواغيرىأو ١ماءوانىلااغضى لنفسى فلاعأةبهموقي ل

ىمنزلاقال|بنعياس رضعىنالهلهماهى مثواهودقيلمعدةط ,عند ن كاالمازللاضيف ف قولدتعالى (قل

لتانيلشكامخسمر بن أعالا)يعنالذنيأتعبواأنفسهىفىع لم يرجون بهفضلاونوالافنالواهلا كا بووارا
ب
لابنعباسهم اليوودوالنصأرى وقبله م الرهبان الذبنحسوا أنفسهم ف الصوامع وقالعلى بنأبى

لدهخمي(فوىة الدنياوهم
اتها
طالبه م أهلحروراءيعنىالخوار ج انض لسعيهم)أىبط تمل دهامج
صبون)أىيظنون (انهمبحس:ونصنعا) أىععلائموصفهمفقا لتعالى(أولئك الذبناكتروان؟ 3
ملقاله)بعنىأنهمجدوادلا:أل نو<يده وقد رتنهوكفروابالبعث والثواب والعقاب وذلك لاج:مكفروا
بو

النىدلى النعةليه وسلو بالقرآن فصاروا كافر هبانبلهاذشياء( خبطت آعماطم)أى بطاتزدنقم
م "تمن الموحدين
مزانالانالميزان انماتوضع لاهلالحسناتوا!
 :بومالقيامةوزنا) قي لانقيمط مي

تمي مقدارالطاعاتومقدارالسيات قأابلوسعردالخدرى أينأاس باعماليومالقيامةهى عندهم
انلعظ م كبالتهامةفاذاوزنوهالتزن شيأفذلكق لودتعال فىلناقيمطبوممالقيامةوزناوقيل معناهنزدرى
عندناحظ ولاقدرولاوزن (ق)عنأبىهر برةعن رسولاللهصل اللهعا,يهوسل قالانه

ليأالرجلالعظيمالسمينبوم القياءلةايزنعندالجلناحبعوضةوقالاقرؤا انشئتم فلانقيمط بموم
لقيامةوزنا ذلك)اثارةالرزماذ .ك هرن حبوط أعماطموخسة قد رهيثم|بدأفققالتعالى(جزاؤهم جهنم

نزلا) هومايقاملل:زيل
وهو الضيف ونحوه
فبششرهم بعذاب (قلهل

أنيك لاخر ينأعمالا)

ر نزلا)
ا فتهأنتخذواعبادىمن دوف أولاء(اأعتدنا) ىحياإجهم كافب
:  ١ر ان

م

طم ان

أعمالاتمييزوا ماجعوالقياسر

أنكون مفردا نوع
الادواءوهم أهلالكتاب

أواالرهبان (الذبنضل

سعبهم )ضاع و بطلوهو
ففحلالرفع أىهم الذبن
(فالحيواة الدنيا وهم

يحسبون أنهمحسنون
صنعاأولئك الذينكفروا

 2بهمولقائهخبطت
أعماطمفلانقمطمبوم

القيامةوزنا) فلا يكون
طمعندنا وزن ومقدار
(ذلك جزاؤه-م جينم)

يما كفروا وداوا انالىورسلىهزوا) ع سجر بةواستمزاء وقول|دتعالى(انالذين آمنواوما١و هعىطف بيان لزاؤهم
زيماكفروا واتحذوا
اصاخاتكانتطم جنات الفردوس نزلا)عنأهبرىبرةء ن النبىلى اللعليهوسمقا الذاساًلئمادنهفاسالوه
لفردوس ا

الجنةو علىالجنةوفوقهع رش الرجن ومنهتفحرا 0أهلالجنةقالكعي لبس فى آويأرىسلى هزورا) أى

لجان جنة أعلى من جنةالفردوس فيهاالم ون المعروفوالناهونء ن المنكروقالقتادةالفردوس

ربجنوة وأوسعلهاوفضلهاورفعها وقياللفردوسهوالبستان الذفىياهلاعنابوقيلهىالجدةالئنفة
ال
وشل الى
ق لي
نسانا
مل با
بالاشحارالتى تنيت ضيروباملننبات وقيلالفردو سالسدا نبالرومية وقي
عكانتطمثماجناتالفردوس ونعجهنزلاوقلف معىكانتم أى
لعرببة نزلاهومامه ألانازل علىم ى
فىعل اللتهعالىقبلأنخلقوا(خالدين فبهالايبغون) أى لايطلبون (عنهاحولا) أى تحولااىغيرهاقال

جزاؤهم جه بكفرهم
واستهزامهم ب!كيات الله

ورسله (انالذين آمنوا

وعملوا الصالحاتكانت
طمجنات الفدروس نزلا

خلدين فيها) حال

ابنعباس لابريدون:دأدنواواعنها ك يانتق ل الرجلمن دارااذالتواققها دارارى:وقو لدتعالى (قل
لنواكلاصرمدادالكلماتر فى قال|نعباس قالتالهودياحجدتز عماننادقأوتيناا-+كمةوىكتايك

(لاببغونعنهاحولا) تحولا

ا ملافانزلاللهتعالىهذهالابةوقيل
قعا
انال
لتم م
اأوت
متنابلوحكة فق دأو خيراكثيرائمتقول وما

الىغييرها رصابما

أوتبناعلالتوراةوفيهاعل كلثئففاانزل اللهنعاللىةللوكان

أعطواب,قال حالمن مكانه

الحرمدادالكلماتر بىأى ماسمّدهالكاتب و,كتببهواً صلومن الزيادةقالجاهدلوكان الح رمدادا

حولا أى لامض بد عليها

نزلومااًوندتم من

وك

ع

تنازعهم أنفسهم

دن
ىأرفم,
ئالطرفال أ
نلانسانفال نديا أى نعيكمانفهوطاعمال
الوصفلا ا
 1أججعلاغراضهم وأمانيهموهف هغاية

نأا كدالخاود (قللوكانالبحر (

0

أى ماءالبحر (مدادالكاماتر فى( قالبوعميد ةالمدادما يكتببه أى اوكتبكلاتعرالله

دكاانطالابحورّاملدمرادبالبحرالحنس
تتادو

33

(حتىاذاساوىبينالصدفين) بفتحتين جانى الحبلينلانهما بتصادفانأى يتقابلان الصدفين مكو بصر :ونام فاقيا ا

(افتافخلوا)أىقالذوالقر ين للعملةانفخوافى اليد (إحنىاذاجعلم)أىالمنفوح فيهوهوالحدبد (ناراك)النار(قال) نوق
طا)نحاساءذ ابالانهيقطر وهومنصوببافرغوتقديرها توق قط راأفرغعلبقطراخذفالاول|دلاأ
أعطوق (أفرغ)أصب (عليهق ر
الثافعايه الاثنوفبوصل

(أنيظاهروه) أنيماوا

السد (ومااس تطاعواله
نقبا)أىلاحملة طوفيه
من صعود لارتفاعهولا

نقب لصلابته (قالهدا
رجة منربى) أىهذا

اد نعمةمن اللهورجة

هلى عاد« أوهذا الاقدار
والفكين من تسوينه
(فاذاجاء وعتدد رفى)

دنى مجىء بوم القيامة
وشار ف أنيأق (جعله)
أىالسد (دكا)أى مدكوكا

مبسوطا مسوى بالارض
كلما [تنسطابعل ارتفاع
فقداندك  20كوى أى

ا مستوبة (وكان

وعدربىحقا) خرقول
ذى القرنين (دتركنا)

وجعلنا (بسنهم) بض

ابلحولمقئ(ذيموج )مختاط
(ففبعض)أى ينطر بون
و يختلطونانسهم وجنوم
حيارىو حوزا أنيكون

الضميرليأجوج وماجوج
وانهم يموجون حين
حرجون تماوراءالس د

أعفة

الالف جز ةواذااتد

تسرالالفأى جيؤْ (فااسطاعوا) حد فالتا «للخفةلان الت

يدن)
على المطب (حى|ذاساو ى ددينف!ا

أي بانطراف الجلين (الاقضوا) بحن ظ

النار (حتىاذاجعلهنارا)أى صارنار١ا(فال؟نوقأفرغعليه) أى أصيعليه (فطرا)  0شَ
خعلتالنارنا كل الطب وجع_ل لاس يسيل مكانحهتىلزم ديد التصاسقيلان السكالبرنال
طر بقةسوداءوطر بقةجراءوقيل |نعرضه خسون ذراءاوارتفاعهماثةذراع وطولهفرسخواءل انها
ب
دأحدعلىالقر »
السدمكر ةعظيمةظاهرةلان الزيرةالكبيرة اذانفخ عليهاحتىصارتكالنارل يقر

واللفخ عامجالايمنالابالتقربمنها فكانهتعالىصرف تأثيرنلك الخرارةالعظيمةء عن أمدانأوائك |انانفير
ان بظهروه)أى يعلواعليهلعلوهوملاسته (ومااستطاءوالةتقبا
وأ
العملفيه فا اسطاع
من
حى تمكنوا١

سوالقرئين(هذا) أى السد (رجةمنربى) أى نعمةمن ر :ا
ب ذ
أىمنأسفلواشدئةوصلابت(قال)

(فاذاجاءوعدر فى( قيليعنىبوم القيامةوقيلوقت روجهم (جاءدكاء) أىأرضاملساء وقيلمد 7

مستويام الارض (وك

0

( 0ق)عنأبىهر برة رضى اللةهعنهقال قالرسولاللةصلى!

عليهوسل ذفج اليومم*ن رصياجوج وماحوج مدلعاو

هوم

ن بسرديان
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 60لساب وهوان نجعلراأس أصبعك السبابهفى وسط الامهام منباطنهاشيها لحلقةلكنلاي ادن
طاالاخلل

بروعنهان رس ول'للههلى اللعهليهوس قالف السدعفر ونهكلبومحتىاذا كادوائخرة | 1

قالبعضهم ارجعواف>فرونه غدافالفيعيدهالله كاشدما كباانسغتىواذمادتهم وأراداللهتعالى
سعثهم علىالناس قالالذىعامومارجعوافس>.غرونهغد!! ن شاءاللهتهالىواسثثنىقالفيرجعون فده

عهليىئته حين رتكفوهيفسدرققونوهفنيخارجلونمعيلىاالنهاسوتفرمنهم الناسوف رواية تح
الناس فىحصونهم منهمفبرمون بسهام الىالسماءفترجع مخضيةبالدماءفيقولون قهرناءن فىالارض وع

دسب
منالفسماء فبزدادونقسوةوءتوا فيبعث اللةعليهم نغفافىرقفاميهميلكون فوالذى نف
اأخربهالترمذى وقولهة-وةوءتواأى غاظةوفظاة
منخومهمش كر أ
دواابالارض لتسمن ونش سك الله

وتكبراوالنغفدودكون قالوف ابل دالتدو

| يتقالشكرت الشاةنك رثكرااذاامتلا

إانجسادهامماوتسمن (حخ)عن سيد الكدرىرصي اف
ضرعهالبناوالمعى انهاعتاء
النهعايهوسم فالايحجن البيت وليعتمرن بعد روح
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بومدد عوج فى بعض)قيل هذاعند وتمالسديول عي

|١100

|
(وتركنا
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كوج الماءويختاط لعضهم فى بعض لكثرتهم وق ل هذ اعندقيامالساعةبدخل الخاقبعضهم فى لعض

لكثرتهم و مختلط انسهم نهمحيار ى (ونفخفالصور (فيهدليلءلى ان خروجياجوجوماجوج1
علاماتقرب الساءة(-خمعناهم جعا)أىفىصعيدواحد (وعرضنا) أىأرز نا(جهامم يومدللكافر
ا  7 1أىعنالل
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اىدوروى
مانلدجبيلن ف
انههيانونالبحرفشربون ماءهو ياك
لون دوابهتمياً كلو نالشحروه ن ظفروابهمن الناسولايقدرون

لامان

أن بأنوامكةووالمدينةوبيت المقدسم يبعث
اللنهغفا ىأقغامهمفيد
خل؟ ذانهمفيموتون (ونفخ ف الصور) لقيامالساعة 93

أىجع اخم
لا الثوابالماب (ججما)ناكيد(وعرضناجهنمبومئذللكافر نع رضاو)
أ رن
ها
الأوعاا
رهدوهابه

أعينهم فغطاءعن ذ كرى) عن!يانالنىينظرالبهاأوءن! ران فاذ كردبالتعظم أوعن ااقرآنوتأملمعانيه (وكاواةيعع
سبعا) أي وكانواصماعنهالاانهأ بلغ اذالاصم قد يستطيع
030

ان

اا

١

ريفعلايثركونشياً حم مرالااً كاودؤلاياسا الااحتماوه
(مفسدونفالارض)قيلكانوا! كلون الناس وقيل كانواخرجونأنام الب

 ١ا ولاموت دهم حتىبنظرالى ألفذ

كرمن صلبهكاهم قد جل السلاح وقيلهم

(0؟؟)

على صنكين طوالمف رطوالطول وقصار

' وهؤلاءلايقوم طمجبلولاحديدوصنفمنمم يفترش أ دهم ذنهو,لحفبالاخرى لارون بفيلولا

امدلتهشمام وساقتهم ر ناان بسر لواهار اشر
وحش ولاختز رالا وهو منماتمتهمكلودهب ق
وحيرةطير بة وء ن عبىمنهممنطولهشبرومنهم من هومةرط ف الطولوقال كعبهم نادرةفىولدآذم

وذلكان آدّم ٠ احتلذاتبوم وامتزجت نطفت»بالثراب اق الله.من ذلاكالماء 00
متصاون بنامنجهة الا دبون الاموذكروهب بن منب اهن ذاالقرنإنكانرجلامن الرومابنمو زفامابلغ
مخةلفةألساتهم منهمأامتان تنهتماطول الارض
ا كانعبد|صالحاقال دنهسبحانه وتعالىلهانىباعثكالىع ع

احد|*ماعندمةر ابلشمس يقالط.اناسك والاخرىعندمطاعها يقالطامنسك وأمتان بمناعرض

| الارضاح_دهماف القطرالامن قالطأهاو وباللاخرى فىقظرالارض الاسسريقالماناويلوأمى

مافرلطقودير( فهلنعل

لك خرجا) راجا جزة
وعلىأى جعلاكرجهمن

أموالنا وتظيرهما الول
والذوال علىأننجل
سناو بهم سدا قال

مامكى)بالاغاموبقكهسى
(فيهرفى خير ( أىما

| وسظ الارض منهماينوالانسوياجووجماجوجفال ذوالقرنين باى قوةاكابدهمو باىجعأكاثرهم جعلنى فيهمكينامنكثرة
المال والسار خيرتما
وباى اسانأناطقهىفقالالنةس_بحانه وتعالىاف سىأقويك وأبسط اسانك وأشدعضدك فلاموانكمئ
منك
ام
ممديك
أنور
وألبسكاطيبة فلابروءك شي وأسخ ارللنكوروالظامةواًجعاهمامن جنودك فال
والظامة نحوطك من ورائك فانطاق حتى ىقمغر بالشمس فوجدجعا وعدد الا حضيهم الااللتهعالى

فكائرهم بالظامة<تى ججعهمفىمكانواحد فدعاهل

عاد شمن منبهومنهم0

فعمدالى الذينتولواعنه فادخلعلي الظامةفد تآ جحووافهمو بيوتج,فدخلوافىدعويه ذا نأل

تبذلون لىمن ارا

فلاحاجةلىاليهإفاعينوق
بقوة) بفعلة وصصناع

>حسنون البثاءوالعمل

وبالآلات (أجعل ينك

المغرب|عجظند
باوا نطاقيقودهموالظامة نسوقهم حتىأتىهاويلففعلفيومكفعلوف ناسكثممضىحتى وبينهم رادما) جدارا
أتى منسسك ففعلفيهمكفعلوف الامتين وجندمنهمجنداعظمالمأخذناح ةيالبسرى فاناوبل ففعل بم وحاجزا حصيناموثقاوالردم
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ائمل متدا
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ااقب
اعإلهفي
 ٠كف
أ 1كبرمن|| سد (10وق

|لالاحةنسميناذا القرنينان بينهذين الجبلي خنلقا أشسباهلبه يافترس.ونالدواب والوحوش
اص

زبراحديد) وظم الحديد

وكاون الخياتوالعقارب وكلذى روح خاق ف الارض وليس يزدادخاقكز يادمهمفلاشك
|والسباعيا

والزيرة القطعة 1

أأنهميتملكونالارضو يظه رون عامهاو يفسدون ذمهافهل عل للكحرجا علىأن تجعلببنناوينهم
|

ستى بلغ
قيلحفر الاسا ح

|ْ سداقالما مكنىفيهرنىخيروقال أعدواالى|اصخوروا ديد والنحاس -تىاأعلعامهم فانطلق حتى توسظ

للواحدمنهممل نصف الرجلا!رنوع مناطممخااب وأضراس
دروا<ديبلغ طو ا
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لمان عمل الاين
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والبنيان من زبرالحديد
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كانواى مكانلي يسننهمووبن الس سترين جل ولا لاوس عليبناقءاذلمثلشم

يع نسي نت |دلوا أسرابطمتحتالارضفاذازااللتشمسعنهم نرجوا ماعلاىيشهم وسروقنيهلمنمكانوااذا
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جع ملك نا | ا|للمشتمس نزلوااقلماءفاذلارتفمتعنهم رجوافرعوا كابه
ا

ذوالقرنينكذلك أى

وس_مها

امسم مجيداتنبهماق
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مجاوروأنأجو جومأجوج ف قولهسبحانهوتعالى(كذلك) أىكابلغ مغرب

 7تعظما لاسىء

ىلقواملذينهمعندمطلعالم سكاحكفىالقوملذ نب
حمف ا
الشمسكذلكبلغمطلعهاوقمل معناهاأند

لمات كله “.ت

|[أعندمغر باوهوالاصح (وقد ا-طنايالدبهخبرا) أىعامايماعندهومن معهمنالجندوالعدةوالات

الجنودوالالات واستاب ||ارب معونقايءولقدعامناحينمالكناهراعند «من|اصلاجيةبذلكاملكوالاستقلاليه والقيامبأ
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اة ش
طاحي
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لهك زخرا) سبعل فولاعزوجل (ثمأنع سبباحنذبلغ ابليسندين) همم
المصدرلان افحطنامعى ||.الترك حك ان الوائق بعثبعضمنيثق نه من أنباعهاليهليعارتوهفرجو منببسن 1101
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مثلذلكأى5ابل مغغربها من دونهماقوما) أى امااملسدبانقلبتلهرمك (لاب>كادونيفقهون قولا)قالا بنعباس

أوتطلععلىقوممشلدل ||أح ودلابفهمالناسكلامهم (قالوااذا الفرنين)فانقلتكيفأبتلمم القولوهملابغهمونقلت

لايفهمونكلا

لدلاٍ بكادونيفقهون قولاالاجهدومشقة
القبيلالذى تغرب  0عنهممترجممن هوت.جاررهمو يفهمكلامهم موعقنا
يعني انهم كفرة عم اشارةوئحوها كايفهم الخرس (انيأجوجَومأجوج( أصلهمامنا جيج الناروهوضوءهاوة
وحكمهممل حكمهمق

شيهوابه لكثرنهم وشدتهم وهممنأولاديافث بن نوح والتركميمقبلان تتشم وس

:

قيعبذه لمنبقمىنهمعلى ذوالقرنين الدفبقواخارجهفسموا الترك لذالنكهم تركواخارجين قال ه اللتوارجأولادنوحثلاثة
4لكفر 05لببمن سواحمام و يافثفسامابًوالعربوالتجموالروموحامأ!بوالحبشةوالزت والنوبيةاوفث أبوالترك والخخز
امنسوم ) 7سم

والصقالبةو يأجو جو هأجو ج قالابنعباسهمعشرأجزاءوودلآدمكلهمجزع:وروى حديغةع فو

0 0-2

:أأنجوج أمة ومأجوجأمة وأكملةأر بعة ألءةالفابموت الرجلمنهم حتىينظرلأفذ كرمن

 9اي ٠ ||كاالهقسدجللاح وهممنولدكد يمسيرون ال-ىنرابالدنياوثقاللهامثةأصناف صفمنهم_
فماءوصنف
 0لقرنين ينهما شحر بالشام طولهعشير,ونوماثةذراع الس

ااسدين وسدامى وابو

مثالالآر

منهمعرظذ>_-وطولهسواءعشر ونوماثةذرا:

عمرووحفص السدبن وسدا جزةوعلىو بضمهماغيرهم قيلماكانمسدوداخلقة فهومضموموما كان
للعبادفبومفتو حواتتصب بينعلىأنمهفعولبهلبلغكااجربالاضافة فىه ذ افراق بنىو بنك وكاار:ع
منجم ا

لانهمن ااظروفلاألسىمتاتعءموظروفاوهذا المكانفىمنقط أعرضالترك مايل المشسرق وي

:

وهؤلاء 
بطم

منوراهما(قوم

همالترك (لايكادون يغقهون قولا) أىلا بكادرن شهمونه الابجهدومشقةمن اشارة ونحوها يفقهون جزةوعلىأىلارة
ينوه لا لنتتهمغر.سةمجهولة (فالواياذا القرنينان يأجو جومأجوج) ماساناميادييل ع |
علامهمولا
البلم ك

وهمزهماءاصم فقطومامن واديافث أويأجوجمنالتركومأجو جمنالجبولالديلم

( ٠قلسأ:لواعليكمنه)من ذىالقرنين (إذكرا انماكنالهف الارض) جعلنالهفها مكانةواعتلاء (توياناهم نكلشيع) أرادممن
 .اغراضهومقاصدهف ملكه لإسببا)طر يقاموصلااليه (فاتبعسببا)والسببمايتوهلبهالىالمةصودمن علأوقدرةفارادبلوغ المغرب
 ٠فاتبعسببابوص اليوحتىبلغوكذلكأرمادشامرق فاتبعسبباوأرابدلوغ السدينفاتبع سببافاتبع تلبمعأكوفى وشا الباقون
بوصلالالفوتشديدالتاءعن الاصمنى انبعسدقواتبعاقتنىوان بلحى (حتىاذا بلغمغرب (1؟1؟ )1الشمس) أىمنتهى العمارة
لسس
عهدخل النسورسوااظاسمحةحوحقحشيكلفلاانهلرلألىصفا7للم2نا2م7كأنهخسذبسقراف!ل!)شبيمحبسبييوبقيبييلبلحابحنحهحكحاححن  0ناحلوغرب وكذا المطلع
فارسوالروموقيللان

قالصلى النعليهوس بدء

لحهسذانبتااننوقي لكان ه رقنان توارمهم العمامةوروىعن علىنه أمىقوبمتهقوى اللفهضر بوه
علىقرنهالامن ات فأحياهالهمبعناهلثهفامهمبتقواىللفضر ندودعلى قرنهالابسرفاتفاحياهالله

أص انه وجد فىالكتب

اد عويب

]| واختلفواى نموّبهفقيلكان نبياوعيدلليه قوسلبهحا ن وهتءالىقلناياذااللقرنين وخطابالتهلا يكوانلامع

من عإن اياة فرخلد

|| الانبياعوقيللم يكننبياقالأبوالطفيلسة علىعن ذى القرنين]كنابنننيياافةوالل,اكمنلكاولكن

|
]|
]|
]|
-

واالخخس
طلبيسهيرافى
د

كانعبدا أحباللهفاحبهالله وناصسالنةفناصخهالة وروى انيمرسمعرجلايقوللآر اذا القرنين
وز برهوابن خالتهفظفر
لفنقسميتم بإمماءالانبياءفرترضوا حتىتسميتم بإسماءالملائكة والاصح الذىعايهالا كثرونانمكان
ووالقرنين
فيشظرفبرذ
ملكاصاحماعادلاوانه بلغأقصى المشسرق والمغرب والشمالوالجنوبوهذ اهوالقد رالمعمورمن الارض
لداهنطداونائف ث مضىالىموك العرب وقهرهم ومضى حتى (وج-دهاتغرب فىعين
وذلكانهلماماتأبوهجع ملك الروم بع
أ ذةاتمن جئت
جة)
جئ
اتج الىال رالاخض ثمرجعال »ى> رو تىالاسكندر بةوسماهاباسمه تمدخل!لشام وقصد بدت المقدس
البثر اذاصارت افالجأة

| وقرب فيهالقربان نمانعطف الىارمينيةو بوب الابواب و بنى السدود أنتهماوك العراقوالنيط

حامية شاى وكو

اىلافلكرس ثاممطضىنادلوىالصين وغزا الاممالبعيدة مرجع الىالعراق
والبر برواستولى عل

0

حفص بعنى حارةوعن أبى

|| وممض بشهرزوروماتهاوجل <رالثىهومدفون وقليلف|انوعمئرثهكلااثنيأنس_:نةومثل هذا

ذركنترديفرسولالله

هلادعللىارض فذلك قولهسيصانه
ورجه خ
لكاذلسىيطهوعلى خلاف العادا توجب أنببقذك
| الاملا
وتعالى و يماو نكعن ذى القرنين(قلس :ألواءليك منهذكرا)أى خبرناتضمن حالهوقولهسبصانه وتعالى صعللىااينههوسل علىجل
ؤرأى الشدض حينغابت
(انامكناله افلىارض) أى وطأنالهوالمكين هيد الاسباب قالعلى س رخالنةلهالسحاب مل عليه ومدله
فقال أتدرى بأناذر ان
افلىاس_باب و بسط لهالنورفكان اليل واللهارعليءسواء وسهلعليهالسيرف الارضوذال|#طر يقها

|| ن(بونااه منكلشيئ )مساحتاج اليهالخاقوكلمايستعينبهالملوك علىفنماالملدانوعحادرابء(سببا)
لببكهل مايريدو يسير بأهقفطىارالارض وقبيللاغا الىحيث أراد وقيلةر بنالهأقطار
ان:
||أىعاما بي

أع قلفالنهاتغرب فىعين

جئةوكان بن عباس رضى

الارض (فاتبعسببا)أىسلكطر يقا(<تىاذا بل مغغرب الشمس وجدهاتغرب فعين جئّة)أىذات

الله عنهما عند معاو به

]| جأةوهى الطينةالسوداء وقرى”حاميةأىحارة وسألمعاوية كعبا كيف>#دف التوراة تبغارلشمس

ن,كونمعنى فىعين جثةأىعندها

فق رأمعاوبة حاميةفقال
ابنعياس جمئّة فقال

حر (ووجدعندهاقوما) أى
بف
ليب
ااتغ
!| تغرب فى وهدةمظامةكاانرا كبالبحر برىانالشمسكانه

معاوية لعبد الثهن مرو

| وأبنتغرب قالنجدف التوراةأنه تغربفماءوطين وق ليوزا

ئ منالعمران فوداجلشمسكانها
ثعد
]| تمينجثةأو رأى العينوذلكانبهلمغوضعامن المغربيهقب

كيفتقرأها فقال كايقراً

||ءأ:م:داةلعقيانلابن سرمعدينة طبا:ناعشمراًافباب يقالانهاالجاسوس واسمهابالسر يانيقسر بحا
|| سكنها قوممن نل تودنالآذمينوا بصا اولاضحيج أهلهالب_معالناس وجبةالشمس حيننجبأى
اانطبه ومن قالانهلم يكننبياقالالمراد كعب الاحبا ركف ند
نكاهنندخراف
لانه
اعم
]أ تغيب (قلناياذا القرنين) يستدلبهذابمن يز
الشمس تغرب قالقيماء
منهالالمام وقيلحف لأن##كونالخطاب علىلسانغيره (اماأأنتعذب )يتعنفىتل منليد خلفىلاسلام
ونطيكذلك نحدهفق
(واماأن :تخد فحيهسمنا) يتععنفىووتصفح وتقايسلرهم فتعامهم اطدى خيرهاللهسبحانه وتعالى بين

أميرالمؤمنين ثموجه الى

التوراة فقواوفلقابن

عباسرضىاللهعنهماولاننافي خ زاأن تنكون العينجامعةللوصفين جيعا(ووجدعندها) عندتلكالعين(قومة)عراةمن الثيابلباسهم
' جاودااصيدوطعامهم مالفظ البحروكانوا كفارا (قاناياذا القرنيناماأن تعذب واماأنتتخذفيهم حسذا) انكاننبيافقد أوالجلهاليه
نباومما كرامهم
حخسدف
مهذاوالافقد أوج الىنىفامسهاانىبهأوكاناطاماخير بينأنيعذمهمبالقتّلأن أصرواعلى أحسشمو إن ان ت

اا أوالتعنيب!اقلواتخاذالحسن الاسرلانهبالنظرالى القدلا<سان ق(ال) ذو ااقرنين
نئو
مسرا
آالش
نليم
وتع

ش
دسة
ل
اويهي
ل
ه
د
وبر
ا
شب
ول
س
ي
ست

رهمالمن ر بك ماومافعلنه) ومافعلترأث 39
د ستخرحا كنزهمارجة )مفعول  4ومصد رمتصوبباراادر بك لان معنى
هلماءيعودالى الكلأوالاىلجدار (إذللك)أى الاجوبالثلاثة(نأو'إب ملالمتسطم علي
أعرى) عناجتهادىوانمافعلتءبام انوا

حدذف الناءتخفيفاوقد زلا قد امأقواممنالضلالفى تفضيل الوعلىالنىوه وكغرج حيث فالواأمسموسىبالتعلم1

وااللجوحاضبارننىوان/م ,كن
يقولون .انموسى هذا

( 2 )779كازعمالبعض فهذاابتلاعىحقمومىعليهاللامعلىان أعر لكي

اذ كرالغيب أضافهالى نفس هعلقسبيلالادبمع ان تهعالىفالفارتدأ نأعيبهاو ل اذ كرالقلعسيره

لمبوسس ىبنتمران اا

نفسه بلفظ المعتنبيهاعلى أنهمنالعاماءالعظماءى علالباطنوعلومالمكمتوان ردم على مثلهذ!

هوموسىن مأثانومن

1عاباةلمصا|فىما الليقيمينلاجلصلاحأبيهماأضافهالىالتمسبصانهرتعالى
لقتل الاحكمةعاليةولماذ  3و

احالأن يكوانلولى وليا

لان حفظ الابشاءوصلاحاً حواطمار:عابةحقالآباءليسالاننةسحدانه وتعالى فلاجل ذلك أضافهالىالله |

بايمانهبالنىتم نبكاولنى
ى
ف
داولنولى ولاعضاضة
أعمرى ) أىباختيارى ورأنى بل فعلتّهيامى اللهواطامهاباى لان تنقيص أموالال:اسوارا اقةدماء
طلب موسى العم لان وتغييربارأحواطم لايكون الابإلدص وأمىالنهتعاى واستدلد نهمبقولهسحانه وتعالىومافعلتهع نمس ١

(و يستخرجا كغزهما)بعنى اذ بلغاوقلاوقويإر(جةمنر بك)أى نعمةمنر بك (ومافطبمعق |
تعالى

الزيادة فى ابعل مطاو به

رانماذ كرأولافاردتلانه
افسادف الظاهر وهوفعله

ابنكعام
نراهد ر
اافا
لالث
وث

مخض وغيرءقدو رالشر
وفثانريادنالاهافسادمن
حمث الفعل! نعاممن حي

ليلزوقجالاج معنى
الاتبد
فاردنافاراداللهءزوجل

ومثإه فىالقرآن كثير

(ويسثاونك) األبىرود

علىجههالامتحانا وبو

جهل وأشياعه (عن ذى
العرنين) هوالاسكندر

الذى ملك الدنيا قيل
ملكهامؤمنانذوالقرنين
وسلمان وكافران رود
خوتنصروكان بعدترود
وقيل كان عبداصالحا

ملكهاللهالارض وأعطاه
اولاعالجكمة وسخرله

النور والظاءة فاذاسرى

مهد نه التورمن امامه

والحيحانه وى لنهوليس بنىوأجيبعن
انالخضركان نبيالانهذيدلعلىالوحىوذلكللنابياء
على

وقيل

قولهسصانهوتءالىومافعلتهعن أميى انهاطام منالنهسبصانه وتعالىلهبذلك وهذهدرجةالاولياء

معناهانمافعاتهذهالافعال لغرضأ تنظهررجةانتةلانهاباسرهاترجيع ا ىمعنىواحدوهوتحمل! ,لد
الادىادفعالضرر.الاعلى (ذلكنأورانس

سيل أاىننتطصقبرعليه رأونىموء

عايهالسلاملمااأرادأن يغارق الخضرقال!أوصنىقا للاتطلبالعلدث بهواطلب العلتعملبه واخد
العاماءفى أن الخضرأ مميت فقيلانهحى وهوقولالا كثربن من العاماءوهومةفق عليهعند مشاعءة

الصوفيةوأهللصسلاحواالمعرفة والحكاياتف رؤبتهوالواجوماجعوبدههف المواضعالشر يفةومواطن 
الخبراًكثرمن أننحصرة قالالجاوعرو بنالصلاح قناوامتو جاح

0

والصالحين.

اان ل سة بالموسموكانالسبب ىح
والعامةه ذا اآخ ركلام»وقيلانالحضروالياس حيان يتلتمقي

الحضرفماحي أنه شرب منعان الياةوذلك انذا القرنيندخل الظامةلطلسعين!الحياةوكان امه
لرب منهاوصلوشكرافةتعاىوخا
لى مقدمتفوقاعلخضرعللين ذافنو

اقرنينربو

فرجع وذهبآخرون الىانه ميت لتوملهسبكانه وتعالىوماجعلنا لبشرمن قبإكالخلد وقالالى صلاع
عليهو.

علىظهر
هواليوم
بعدماصلى العشاءليلارأأبتكليات>ك هذدفانرأسماثةسنةلايبق يمن

و وغقولهعزوجل (ويسئلونك عنذى الرفنين)ق 1ي
رحد ولوكاانلحضرحيالكان لابعبشبعد»
الاض

اسمهمى ز بابنن م ز بةالي ونافىمنولبدونانبنياثف بن نوحوفي لاسمهالاسكند ر,بن فيلفوسكذ
روهزلوينسقلالامامنفرالدبن فتف سيرع نأبى الحراءن المردركا أ
صعجالرهوطىاووكلاندوغليدع
المجمفى كتابهالمسمى بالانزاالباقيتغ القروق اخاليةانسن سجر "1أبووبس مى |بنعير بن بز

افريقس البرى وهوالذى افتخر بهأحدشعراء جيرحيث يقول
قدكان ذوالقرنين جدىمساما * مل-كاعلافى الارض غيرمفند

3
بلغ المشارقوالمغارب بشفى

أسسباب ء لكمنكربم م شد «وفرأىما بالشمسعندغروبها » فعينذى خل وثاطةومد |
قولهفرًىماأ١ بالشم سأىذها بالشمس وقولهفعين ذى خلبأىجأة والثأطةالجأة أيضاوا1 +
 1والحرمد|لطين الاسود وقيلسمى ذاالقرنينلانهبل قغرنى الشمس مشسرقهاومغر بهاوقيل لا“ملك |

وتخوطهالظلمةمنورائهوقيلند وقيلملكامن الملانكةوعنعلىرضى الئهعنه!نهقاليسلك ولانى ولكن
ح|اض رعبلى قارلناهيمن فى طاعةاللههات بعثهاللهفضرب على قرنهالاإسسرفات فبعثهالله فسمى ذا القرنينوف
كصاانعلبد
القرنا انينج
ا
أنرافدسء»ق كان بد عوههمالاىلتحوبد ار
1

شرقهاوغر بهاوقيل كانلهقرنان!ضأقىفبرتان أواتقر

اش

الس

كا

قر نناأروأعلسىسمايشبه المرنينأوكانكر بمالطرفين!5أماوكانمن الردم

اه

7

| فارتدأ ن أعبيها)أجعلهاذاتعيب(وكانوراءهممل )كامابهأوخلفه,وكانطريقهمف رجوعه عليهومأ كانعندهمخبرهفأعلم

االلوحبهضروهوجاندى (بأخذ كلسفينةغصبا) أىيأخذكلنسفكيناةصناطتةلماععيبي فبيهاةغصتبارواكهارهومصدر أو
مفعوله
فانفلت قولهفاردنأتعأيبهامسببءن خوفالغصبعايها فكانحقهأن تأرعن االسلبمبرقالدتبهالتأخير وانماقدم
()199
ل(لوعنأامباةالغلام)وكاناسمهالحين (فكانأبواءمؤمنيننفشيناآن
يرهقهماطغياناوكفرا) تقفناآن
وفيهدل علىان المسكينوانكان كلكشيألاإبزولعنهاسمالمسكنةاذالويقمماجلكه بكفايتهوانحال
لفقيرفى !لذ .رواأاًجشهدمن حالالمسكين لان اللسبحانهوعلىسماهممساكينمعانهكمانوااعلكون

هأا) أأجىعلهاذاتعيب (وكانوراءهمملك) أى أمامهموقيلخلفهم
بد ت
يفار
عنة(
أسفي
نكال
نل

بأأصحخذ كلسفينةغصبا) ىكلسفينةصا
وكان رجوعهم فطر يقهمعليه وال(اول

يغشى الوالدين المؤمنين

طغيانا علهنا ونكفرًا
لذعمتهما بعقوقه وسوء

لهحوق بهما شرا
ييع
ةنفرقنهاوعبتها صن

لذ-ى الازدىوكان كاف راوقياسلكماهنهددين بددوروى وبلاءأو يعديهما بدائه
جكا
لب و
اغاص
ه ال
مملاك
سهاال
اأخذ
نىلاي
حت
األنخضر اعتذرالىالقوم وذ كرطمشأنالماكالغاصبول كونوايعامونخبردوقالأردتاذاهىمر به ويضلهمابضلالهفبريدا
بأدعنهالعيمهافاذاجاوزوااًدلحوهاواتتفعواءها و قولهعزوجل (وأماالغلامفكان أبواءمؤمنين سبدوهومنكلؤم الخصر

نفشينا) خأغناوال+شية وف شو بهتعظموأ كثرما يكوزعن علماعخنشىامنههوفقيعلامنا

وا هاخشى الحضرمئنه

فارا) قنيفلمشعينانهاأنحملهماحبهعلى أنيتبعاه
كفهم
ويكل
اوقيل
نرما
اغشي
[ا(نيرطهقهغما)يأى ي

ذتلعكلاانلهىا علمهنحاله

دينه (فار,دناأن سدطمار هما) الابدالر ذمالشئوو ضع] خر( 3 .خبرامنهزكاة) ا صلاعا

وأطلعهعلىسسرمس هوان

زةهققالهلمضراأرادنهأنتيرخيرا مزنكهاة كانمن قول الله تعسالى
وتفوى وق لهوفمق بالةقولهتعاىأ قتلتنفسازا كي
وأقربرجا) أى ويكون المبدلمنه ق برعطفاورجةبابو يهبان,بر*صاو يشفقعايوماقيل بأدطما فى لفشينافعامنا ان
لكفر
| جاربةفررُوجهانىمن الاندياءفوادتل نهديافهدى اللهعلىيدهيأمةمن الاموقيل ولدهسبعين نبياوقيل عساشبأبنيصاير
أأبدطمابغلاممسلوقيلان الغلامالذىقتلفرحب أهبواهحين ولدوزناعليه حينق لتواوقىلكانفيه

والديه

(فادرناأن«مدطما

هلا كهمافليرض العبدبقضاءالنه تاعلىفانقضاءاللةسبحانه وتعالى لمن فمايكرهخ_يرلهمن قضائهفها ربهما) يطبمدار هما
يحبوي قولهسبصانهوتعالى(وام ج ادرفكانلغلآمينيقيمينفىاليمنة)ق ليكاناسمهماأصرم وص ريم مودأنبوجمرو (خيرا

| (وكانتحته كنزطما) روى أبوالدرداءعن اللنىصلىاللهعليهوس| قالكاالنسكنزذهباوفضة أخرجه

وت
التزمذى وقيلكانالكنزصفافبهاعل وقالابعنباسكان لوحامن ذهبمكتوبافيه تجبالمنأ.ليقن

كيف يفرح ببالمنأيقنبالقدركبيبفياغلضبمن أبياقلنرزق كييتفعب مجبالمن أنبياقلحساب

كيف يعغبفلبالمن .يقن بزوال الدنياوتقليها باهلها يكطيفمأن اليهالاالهالااده مد رسولاللةوق
باالنهلاالهالاأنارحدىلاشر يك لىخاقت الميروالشر فطوبىلمن خلقتهللخير
الحانبالترمكتو أن

وأجرننعهلىيديهوالوبلكلالوب .لمنخلقته[لثسروأجر بتعليىديهوقيلالسكنزاذا أبطرااقدبه المال

ن
اقي
كحا)
لماصا
عال وكان هذااللوجامعاهه الإوكانأ بوه
زدفل
نالعن
كيق
نغيره
ومع التقييدبرادبه

| اسم هكاشح وكانمنالانقياءقال| بن عباس حفظا بصلاحأ يهماوقيل كانينهماوبايلنابالصا سبعة
١ ٠لاقعاب دنبدكسنملانار هنادجبسةنلاىلاعتو ظفححالصبدبعلا هدلودلووهدلو هنريشعوذلهأو تاربو

| حولهفلايزالونفى حفظ النمادام فييموقالسعيدبنالمسيباىلاصلى قأذكرولدىفاز بد فوصلاق
نياعوغشرةسنةفان قلتكيف
اال
يتهلما:وهو
شندبلهغاما) أىبدركاويعوقلقاقو
]| (فارادربأكأ
ةاردناوفالثالثةفاراد ربك وماوجهكل واحدةمن هذهالالفاظقلتاندلما
قال فىالاولىفاردتوفالثا ني ف

مدر كاة) طهارةوثقاء

منالذ(نوبأفربرجا)
رجةوعطفاوزكاة ورجا
عيبزروى أنهولدت طما

جار بةتزوجها فنوىادت

نوديسابأعين نبيأوأبدلما
انامومنا مثله ما رجا

شاىوهما لغتان (وأما

الجدارفكان لغلامين)

الوسر اقيق
فالدينة) هىالقر بة
المذ كورة (وكاننحةه

خزطسما) أىلوحمنذهبمكتوب فيهيحبتمنبؤمنبالقدكيفيحزنوعحبتمنبؤمنبالرزق كيفيتعبوتجبت منومن بالموت
 2يفرح وعحبتلنا مون باحسابكيفيخفلو عبت منعر فالدنياوتقابه! بإهلها كيفيطمأن ال ايلواالهالاادنه مدرسو.لالله أومال
فون من ذهب وفضةأوف

فبواعلوالاولأظهروعن قتادةأحلالكنزلن قبلناوسرمعايناوحرمت الغنيمةعليهم وحألت لنا زوكان

دبلهغاما) األىحم
شن,
نفظ التاهلغلامينقابلصلاح أيهماقالفابى وجدىخيرمنه(إفارادربأكأ
١

مسايتس
الذنوبامالانهاطاهرةعند ملانهلرهاقد أذنبت أولائهاصغيرةنبلغ الحنث (بغيرنفس) أى نفللف

رارسا ا

سق مليوس هن 3-0700فكتب اليا
رضى النهتعالى عنهاان د ةالحرورى ج كاتزبافليتهكإيهفوقدنهىر سولانه
وىفلكأنتقتل (لقدجئتش يأنكرا)و بهضممالكاف حيث كانمد وأبوبكر وهواللكه.
عامتمن حالالوالادن ماعاءعاممم
ب

ايل
لسك رأقل منالامىلانقتلنفس واحدة أهونمن اغراو
وق

بإلسد ولامكنتدارك القتلى
ا

()5«.

من الاوللان! خر:

0

(فالألأقللكانكانتتطيعمىصبرا)زادلكهنالانالنكرفيماً قن

تقس )أىلتقل نف
(سالحتى
قيج
دبعا
جيهثاال
تقتشليأنكرا )أىمنكراعظها وقيل

الذشكر

|7

عبتتي 0

أعظممرنالامس لائهحقيقةاطلاك وفى رق السفينة خوف اطلاك وب لالامرامدلاني

انا عيفد تمن

كن وقيل معناهلق جدثت شيا نكرمانعلاوللانذاك كانحر قامك نداركهبالسد وهذالاس

لدنى عذرا الاسترهب

1نداركه (قال) يعنىالخضر (الأقللكانك إنتستطيع مصعيىرا)قيلزاهدذه الآبةقولهلك
لى

بينو يدنك ف الفراق ولدنى
ملت لونم د »
يب 0

أهلقرية)هى -

0

( 000قال)مومى(انسألتكعزن
ار

ل

ا

0

سألتك عن شع بعدهذهامرةفلاتصاحبنىأى فارقنى ولاتصاحبنى (قد بلغتمنلدنى عذرا) ة

ذدرت
عى ق
أاسأ
عي

فهابنىو ينك وقيلمعناانضحلكال ذع رف مفارقتىوالمعنىأنهمدحه.

أوالابلة وهىأبعدرضال| ا|لطر يقة مناحنيهثاحتملهمس نين أولاوثنيامعقرالبمدةلاق) عنأفىبن كعبقالةالرسولان
0
منالسيا(ءاستنظهماهلها) صلىابعتليوهس رلجةالنةعليناوعلى موومكىاناذاذ كرا حدامنالانبياءداس
استضافا (فابوا هآ التجب واكنهاً خذنهمن صاحبهذماءة فققالان سألتك عنشئ بعدهافلاتصاحبنى قبلدغت من
يضيفوهما) ضيفه أ نزله ||عذرافلوم_برارأىالتجب قولهذمامةهو بةذأالىم-هجيماءواشفاقمن الذم واللوم يقالذمنه دما

وضجيعفلههقالعليهالسلام ||ليعمنتىهملامةو يشهدلهقول! لخضرهذافراق ينىو ينكف قولهب.حانهوتعالى(فاتطلقاحتى اذا أنيا
كانواأهلقر بةاثاماوقيل

أهلقر بة)قال!بنعياسيعنىانطا كيةوقيل الابلةوهى أبعدالارض من السماوقيل هىباد5بالاند ل1س

شارلقرى التى تبحل (استطعما أهلهافأبواأنيضيفوه]) قالأن بى نكعبعنالنبىصلىاللعهليهوس أنياأهلقر'بةاثامانفطاة
بالقرى (فوجدافيها)/ف ||افلىىالس فاستطعماأهلهافأبوا أنيضيفوهه ماوروىأهماطافاف القربة فاستظعماهم فليطعموه
|لة
ا
القرية(جدارا) طولهماثة واستضافاهم فليضيفوسماوع نأبىهر برتقأ مسنيمام تمنأعليرربسدان00
ذراع (بر بدأن ينقض) ||يطعموهمافدعالنسائهمولعن رجاهم وقعتاندةفالشرالةرىالتىلاتضيف الضيف(فوجدا فيه! +
سقط وهذامن ازا اللكجلادمارللااناراد لهوا؛امعناهقر بودنامن لا '
ىينيقض)
أدأن
كاديسقط استعيرت الارادة | ب|ر ب
للجدارالارادة 20
للمداناة والمشارفة كا || كانقولدارىتنظرالىدارفلان اذا تكقاانبتلهافاستعيرطهاالنظرك استعير

لليهوسم فقالالحضر بيدهعكذا فاقامهوقالابن
ت اهلنعىص
لعن
استعيراطم والعزم اذك ||أىسواه حودفيث فىبن كاعس
ده فقامواستوى أونقضه

أرا)يموعل اصلاح اداو .
هج
عباس هدمهوقعيدبني(هقال)يعنميوسى(لو ششت لاخخذتعلي
5م
ال
والمعنىانكقدعام تأ ناجياعوانأهل القر بةم«طعمونافلواخدت علىعملك أجرا (فال) يعنى

(فاقامه) بيده أزمستخه

وناه كانت الخال نال

(هذافراق ينىرينك) يعنىهذاوقت فراق ينىو بنك وقيله نا الانكار علىترك أخذالاجره

اضطراروافتقارالى المطعم المفرقيبننا(سأنبك)أى سوف أخبرك (بتأورمالنتطمعليدسيدا) 001 11أخدبثوب

ناا تلات
كسب المرءوهوالمسئلةفل

الحضروقالأخبرفى معنىماعامت قبل نأتفارقنى فقالالحضر (أماالسفينة فتكانتلمساكين يعماون
يىعماون ف البحرأىيؤجرونها كين
افلبحر ) قيلكانت لعثمرةاخوةوج خسسةةزمن

بد |مواسيافاماأقام الجدارامبعالك مومىلماراً ىمن ادرهمانومساس الحاجةان (قالاوشمت لانخذت عليهأجر|ا)أى لصلبت وف

بسرا
علىتك جعلاحتى نسدّدفعد اهلضرورة لخدت بتخفيف التاءوك
ادا وع
ظادغ
اذال
هامال
ربصر
هىوامى و بتشد يدالتاءوفة
احا عواظهارالذال حفصو بندشيدالتاوءفتجاماءوادغام الذالف
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ت
كافتبعوانخذافتعل منهكانوممر
وليس من الاخذفىمئ( قالهذ افراقينىوي)دهنذكااشارةالىالسوا لالثاثأى هذاالإعتراض سبب الفراوااقلاصل هذافرا قب

ي
ونك وقد فرى”بهفاضيف المصدرالى الظارف 5ضاالفمافلىعو| لبه(سأ نبئك بتأوبل مالنستطععليهصبرا أماالسفينة فكانت اك
؛
ر
حف
بماون
لسةيع
اىوخج
حر )يل كانتلعشراةخوةجسةمنهم زمن
لونبفى
اعام
.ب

|١قالانكان تستطيعمى) و بفتحالياءحفص وكذامابعدهىهذهالسوربر(صبرا)أىعانلانتكارواكوال (وكيف تصبرعلى مالرنحط
(
فاهرهامنا كبروالرجل الصاللابتهالكأنلامخرج
بهخبرا) :كيإزانى استطاعةالصيرمعهعلى وجهااداأكيدوعلل ذلكبإنهيتو|ىمو إراهى ظ

| ارذأاىذلك فكي فاذا كان نبيا(قالستجدن انشاءاللهصابرا)من الصابر ينعنالانكار والاعتراض (ولاعصىلكأم )فل
"الاص بب عماهعلىصابرا أى ستجد تى صابراوغيرعاص وهوعماه علىستجد نىولاح لله (قالفان انبعتتىفلاتسألى) بفتحاللام

(١8؟)1

وتشديدالنون مودشاىو سكوناللامو بتخفيفالنونغيرهما

والياءئثابتةفيهمااجاعا (عنثئححتى
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ظ ذلكلانه ع امندبرى!أمورامنكرة ولايجوزللا نبا ءالصبرمعاللنسكرات”ميان عذرهفى  0الصيرفقال

(وكيفتصبرعلى مامابدخبرا)أئعاماإقال)موسى (ستسجدفىان شاء انصهابرً)ا اسئثى لانهم

ا
أى فن شرط اتباعك-لى

انذكار ا يتمنى شيأوقد

عامتلصحي الاأنهخفى

إنثق مننفسهبالصير (ولاأعصىلك ) 1ىلاأخالفك ذماتمق به (قالفاناتبعتنى 0أى فانصحبتنى

عليك وجهصضتهفاتكرت

وكليق
نلاتوبلعاننىعوترلضكعنلجيهع( احللتاىختأيحارداثليلهكممشنرهذطعلكيرهاش)سمرعطناافهقحاتلىاًتد(ئفثبلداسألكىرعهفناثبئين)للكشأأىنهمماأمعلهيبم
3ا

فىا نافلسكو أنللاتفائوخى

سبحانه وتعالى (فانطلقا) أىمشيانعلىالساحل يطلبانسفينة يرك

أهلالسفينةهؤلاء صوصوأمىوهمابالخروج فقالصاحب السفينةماهم؛بلصوص وا-كن ارقفية

لسن خرننار ايك

| الاندياء ورد يناعنأىنبن كعبعن النبىصل اتهعليهوس مس تبهمسفينةة-كاموه م أنحملوهم

ل

| فعرفوالكر خماوهمبغيرنولأى بغيرعوض ولاعطاءفامالججواف البحرأايل |الحضرفاسانفرق

العامأوالمتبوعمعالتابع

سنأفلوياحنة قفوذلةكتعالى (حتىاذاركياف السفينة
لام
|وح
ال
التغرقأهلهالةدجئتث سيأاما)

المتعمع

و١ (فاطلقاحى اذا ركباق

رو

لشفي

عرفيا)تاسطفاعق

إيدخلهاالماءوروىانمومى لارأىذلك نابوبهفشابهالحرق (قال) العالموهوالخضر (ألأقل أ ساحل البحر يطلبان
ظ انك ا تنستطيعممىص_براقال)اعنى موسى(لاتؤاخذفىبمانسبت) قالابنعباسإبنس ولكنهمن السفينةفاماركباها قال
ل ار يض الكلام فك”نهنسىشياأ خروقمعنادممات ركتمن عه دك والنسيانالترك وقالأنى

 ١سن التسىل اتغليةوسل

أهلها ممامن اللصوص وقال

1د وى سيان والتانةشرطا والتاكةعدا ||رصاحك السفينة أرى

إولائرهةنى) أىلاتغشنى (منأمسىعسسرا) والمه_نىلاتعسرعلىمتابعتك و يسرها بالاغضاءوترك أ وجوهالاندياء فماومابغير
ىعرى(فانطلقاحتى اذ القياغلامافقةله)فى القسةاهمحارجا تولفامالححوا أخذالحضر
]| المناقشة كل لانتكلفتىمشقةولانضيق عل أ

منالبحر كششيان فر بغامابناعبوانلفمضارغلاماظر يغاوضيء الوجهكانوجهه يتحوقسذ
دا | ا|لفاس نفرق السفينة بإن

رابرانأهسأخهذفاقتلعه بيدهوروى عبدالرزاق هذا الخيروفيهوأشار
١فاضمحعه ذتحمهبالسكين و وي
باصابعهالثلاث الابهاموالسيابةوالوسطى وقلعرأسه وروى انهرضخ رأسهبحجروقي_ل اسه

قلعبتس رضيام
 1الماء عل

لط

الم ,بلغالحنث وميكن انلىلةموسىيةولآاقتات نفسازا كيةالا الخرقبشيابدئم (قالسنوقتها
لعبااسمكا
غبن
بالجدارفةتإه قنالا
لتغرق أل ا
:

و|هو صبىليباغالمنثوقيل كانر.جلاوقب لكان سم حهيب و مرقيلكانفتى يقطعالطر بوقياد
المتاعو يبلحالىبو بهوقيلكانغلامايعملبالفسادو يتأذى سهأبواه (ق) عنأىبن كعب قالقال
قن
ف
[1اراول اسل اسعليموسم3ان الغلامالذىقله الحضر.طبعكو ارولوعاش لارهقبو بدطغيانا وكفرا 2 0 3

]أ افظ مس (لقال)يعنى موس(أقتلتنفسازاكية)أىلتذنب ق وطقرئ* زكأيةو
ذهىنال
بىت ثمتابت

ححبتت

سي ا حي ١اماس

أل الام ذا

ا9لل(قال)أىاخضر(الأفلانكلن تستطيعمع صبرا)فلماراآًمىوسىان ارقلابدخإهالماء وليغرمن السفينة(قاللاتؤاخذىبما
سيت)بإأذى نسيتهأوبشئ#نسيتهأو نمياق رادا نه نسىوصيتهولامؤاخذةعلى الناسىأواًرادبالنسيان التركأى لاتؤاخذنىاتركت من
ا وصبتك |أولمى ة(ولاترهقنى من أعرىه سسرا)رهقهاذاغشيهوأرهقهاياءأى ولاتغشنى عسرامنأعسى وهواتباعهاياهءأى ولاتعسرعلى

لضجعم ذحمبالسكين
| متتابعتك و يسرها بعاللىاغضاءوترك المناقشة(فا نطلتهاحتى اذااتهياغلامافقةإه)قيل ضرب برأسهالخا'ط وقيأ
أنفسا)
 .فواقنتملاهقبااللفاءوقالسوقهابغيرفاءلان سرقهاجعل جزاءللشرط وجعل قبلهمنجاةالثمرط معماوفاعليوالجازء (ققتاللت
اتعءقبااللقتغللام (زكية)زا كيةججازى وأبوعمرووهى الطاهرةمن
ْ وماخولفيينهمالان نرق السفينة /يتعقب! لركوبلوققد

قر

1

(فائنسبيلوف الصرا)تأخىذطر يقالهمنالبرالىالبحر (سربا) :صبعل ال درأى سربفيهسربإفيعينمىدوخالسةتر به (إفلسآ |
وفتسناراملشا عءالله (فال) موسبى (لفتاها نناغداءنالقدلقينامن سفرناهذا نصبا) تعباوليتعبولاج .ا:ء

جاتنا تع البح 6.

قذبللك

(فالأرأيتاذأو ناالى

(دما أنسانيه) وبضم

حفص

( 0 )015السخره) مىموت لاومالا 000

الاسدّدلالمهذه الخالةاخصوصةعلى الوصولإلطاوب (فاحذ)أى امو(تسبيلهفى الح رسربا)أى

(الاالشيطان) 7دكأن كمبع ر
نسولامسق امتعليةوسأنهقالاتا ابلنادعنء
 00ل

بالقاء |الخواطر فى القلى

ارصكارةورف التي

اطاء فىأنسانه أىوما

فت

زوم اوضرب لوت
سخرةوضار
ى
ال
ال

أنانىذ كرهالاالش.طان
موبان اس اوضر

ل

ذلك
ساوزال)عنى د/
ا كنامنالغددوهوةولهسبحانهوتعالى (فل ج

(واتخدسبيلهابر لموضعوهو يماعلبر(حيقانل)يعنىموسى (لفتاءآتناغداءن) أىطعامنا (لقدلقينامنسفرناهة
عمبا) وهو ان

فطلبه

| ن|تسعباب)اأوىثدةوذلك انهاق عل مىوسىالجوع بعدماجاوزالصخرةليتذ كراموتويرجع

بقالىحيث سار (قال (قال) يعنبىوشعين(أارأابلتاىذاأولصخرة) وهى صخرخر كةانبتلوضعالمووعد فا نيت الحوت ْ)
أى تركته وفقدنه وذلكان يوشع حينرأى مناموت ذلكقا للميدركموسى فيخيرهفنى أن خيرهة ً

ذلك ما كنانبغ) 0

بوالياء مواواتنه! د | ب|ومهما حتىصليااظهرمن الغدثمقال(وماأنسانيهالاااشيطا نأنأذ )7+5أى د امنا ىأنأذ 7

مرقيادمن النسيان شاغللقاانبسان بوساوس الشيطانالتىهى من فء
اشيلطان
خمرو وعلى ومدنى ى | لكأم اموت اللاال
الوصلو بغير يافءيهما ||دون النسيان الذىيضاد الفسكرلانذلكلايصح الامنقبلالننهعاللى(واتخذسبيلهىاج رعببا)قيل هذ
غبرهما اتباعا الخط

من قول
بوشعبن نونيعنىوقمالحوت فالبعرفا د سبيزهفيهمسلكاوروى فالميركان ال ١
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(قال) يعنىموسى ذلكم كانانبغ )نطاب(فارتداعلى؟ثارهماقصصا) أعرجاينضانادى]| .

ذلك الذى كنا نطلب ||ويتبعانه (فوجداعبدامنعبادنا) قيلكانملكامنالملانكةوالصحيمالذىنبتعن رسولانة]
لان ذهاب الحوت كان

بلي بنملكان وكنبتهأ بوالعباس قيلكانمن اتسسىراً :ا

اللةعليه وسوجاهالتوارياناهلحضواسمره

عاما على لقاء الحضر ||وقيلكان منأبناءالملوك الذبنتزوهاودتركوا الدنياوا ل ضرالابهسمى بهلانه جلسعل فروة بيضاً
عليه السلام (فارتدا |فاخضرت (إخ)عنأبىهربرةةالقال رسولالتهصلى اللعهليهوسلانماسمى عات
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على آثارما) فرجعا فى إأبيضاء فاذاهى تهتزتحته خضمراءالفروةقطعة نبات مجتمعةيارسةوقيسم
الطر بق الذى جاآفي» !|ماحولهورو :ناانموسى رأى الخضرمسجى بثوب فس إعليهفقالالحضروأق بأرضك السلام 2
تشداو».نى مسجى بثوب أى مغطىبثوبوقولهوأنى بأرضك!
مومىأتبتكلتعاهنيتماءلم ر

(قصصا) قصان قصصا

عنا
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سبحانه وتعالى فوجداء يداه 0

القمص

ندناعاما)أىع
تشامرجة) أى نعمةمنعن نداوعامنا٠م ل

اكنضر نبياءنداأ كثرأهلالعفا قنلت ظاهره.ذهالآيات يدل علاىنالخضركان
انباع الاثئر (فوجد | ||الباطن اطهاماولم ي
عبدا من عبادنا) أى

أعلىشأنامن موسى وكانموسى يظهرالنواضملهوالتأدب معهقلتلايخ_اواماأنيكون الحضرمن ب0نو
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يجاكئزوأن حدالامةأفت_ل م
نى اسرثيل فهومن أمةموسىنولا
سرائيل ومنبغيرهمفناكانم ن

فلوضاتح |.
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وشد )أى صواباوقيلعاماتر.شد بهوفاىلبعاضخبار قاااللحضراومى كبافلتوراةءاماو بنى!  :ا
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نلادعاما) ياعلنىاخبار بالغيوب قرب اللدق

أتعلمنمماعلنترشدا) 1أىعاه اذارث_د أرشدبه فدبنىرشداأ»
ماحصل للعبد بطرببقالالهام (قاللهموسى هلأتبعكع ى ن
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' الاولىفلانهاكانتحالسفروأماالثانى فلانقوله(حتىأبلغمجعالبصرب )نغابةمضروبة:تدعى ماهىغايةله فلاب ادن يكونالمعنىلابارح
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قماع
 ١أسيرحتى أبللغم

(11/؟) وهوماتق بحرفارسوالروم وسمى

خضرالانها نيصل خض
| موسىفقال الحضر ب
وأأرضكالسلام فأقنالموسى قالموسىنى اسرائيلقالنعرأتيتك لتعامنىما ماحوله(أوأمضى حقبا)
عامت رشداقال انكلنتستطيع معى براياموسى العىلىعلمٍن علال علامنيهلانعامهوناتعلى علمن عم
أوأسير زمانا طويلا قيل

ماموهسى شاسءتحادلفنىاهنصابرا ولااأفعقصاىلللكهأماىلخضرفان!.:عتنى
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واستقروا مها بعدهلاك
شياًامس! قالألمأقلانك لنتستطيع صمبعراقاللانؤاخذف بمانسيت ولاترهقنى منأمىىعسسراقال

القبط سالر بهأىعبادك
أحب اليك قالذى

ارسولاللةصلى اللفعليهومٍ كانتالاولىمنموسىنسياناقال وجاءعصفورفوقع علىحرف السفينة

وذرمن هذ|البصر
لامث
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2أسه فبابقدتلهعفهقتإوفقاللهموسى أقتلتنفسا زكية بغيرنفس اق
كتش

فقاىضعبىادقكاألالذى

قال/أقللك انك

يقضىباحق ولايتبعا موى

تنكعن ثئ هباعفدلاتصاحبنى قدبلغتمنلدى
أن تستطيع مصعبىراقال وهذهأشدمن الا
سولأىقلالا

قال فاى عادك اعمقال

عذرا فانطلقا حتىاذا أتياهلقربهةالستهطعامافا
أبوا أن,ضيفو افوجدافهاجدازاير بدأن ينقض
ذخحاضرفبادهقامه فقال مودبىقوم.أتيناهمفلإمطعمو ناو يضيفونالوشثت لذت
أى مائلا فعقاكلال

الذى سغئى علالناس إن

عله طن اص بك ندل

عألجيجهراقالهذ افراقبنىوينكسانبئك بتأول مالمنتطععلهيصبراةالرسولاللةصلى اللهعليهوسم على هدى أوترده عن

|| برحمالله موسىلوددت انهصبرحتى عيلقي
نانعاباس يقرأ
برفك
صنامن أخبارماقالسعيدبن جبي
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غلس

ردى فقال انكان فى

عبادك .نهوأعلمنى
روايةعنأبى بنكعبقالقارلسولالنهصلى النهعليهوسوقامموسىعهلايلسلامذ كرالناس بوماحتى فدلنىعايهقال أعلرمنك

اذافاضت العريونورقت
القلوب وى فادركهرجلفقالأى رسولالنههلف الارض أحدأعلمنك قاللا الحضرقالأبن اطليهقال
نذا
فعتب النهعليه اذميردالعماتلعاىاللهىفقال ِلىقالأى رب وأينهوقالبعجمع البحربحنقا
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ادفىر
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صة و
ينفخف هيالروح وف روايةتزودحونا مالحافانه حيثيفقدالوت زا

قال يارب كرف لى به قال

عين قالطااحياةلايصيب منماتهائميئالاحدىفاصاب الحوتمنمااءل:لعلكين فتحركوانسلمن المكتل تأخذ حوتافىمكتل.فيثت

فدخل البرورجعنالىالتفسيرقولهسبصانه وتعالى(لاأبرح) أىلاأزال سير(حتىبل مغمعارببصن)
فيل أرادبحرفارسوالروم ممابلىالمشرقوقيلطنجةوقيلافبربقية(أرأمضى حقبا) يعنىأواسيردهرا

فقدله فهو هناك فقال
لفتاه اذا فقدت الحوت

كلةخبمزاالحة ف اىلمكتلوه اولزنابيللذى يجسعسة شر صاعاومضيا
مفم
و لاوا قبانون
سة-
وسن
لعنبديحمر ينو ندهاعين نسمىعينالياةلاتصيب ش ايًالاحىفاماأصاب
متى تانلهاصلخىرة االنى

شذهيباان
فأيخبرمق ف
فرقد  6-5فاضطرب

كه روحالماعو بردهاضطر بتفالمكتل وهاجت وادللتبفحر لفامابلغا) يعنى موسى وفتاه(جع

الحوت ووقع فىالصرفاما

ْ ينهما) أى بينالجربن(نسيا)أى تركالإحوتهما) وااكان اموتمعبوشعبننونوهوالذى نسيهوانها
||آضاف النه_يان اليهمالانهما تزوداهلغ رماوقي([المراد من قولهنسياحوتهما نأسىيا كيفية
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الحوت فاخيرهفةاه بوقوعه
ف الصرفانيااصخرةفاذارجل

مسجى بو بهفإعليهموسى

فقالوافىبارضناالسلام

عنرففهس »-فقال ياموسى| ناعلىعلعىامنيهانله لاتعامها نش وآنتلى عمعامكه ابنلاأعامهاا (فامابلغام بنهما) خال
مبحر بن
ٌْ سي حوتهما) أى نسىأحد

اوهو بوشعلانهكان صا
حبالزاددليلوفاى نيت الحوت وهوكقوطم نسوازادهم وام اينساهمتعهد

يا ة ونام موسى فامااصاب السمكةروح الماءو بردهعاشت ووقفعتفالماء
ليلحكاونت ف سنمزكةلملاوحلةياة عشلاىطئ عاين
اادق
الز

)
الحنى)ابزناواو11111

آياتى)القرآن(ومااأنذروا)ماموصولةوالراجع منالصلةمحذو فأىوماأنذروهمن

اوتصيار بةأى وانذاره م (هزوا) وشم سول

واهمزة جزةو
ستهزاءبسكون الزاى

بإبدال!

زةواوا<فصو

١ 8

واطمزةغير 1
بضم الزاى

(ومنأظل ممنذ كربا"ياتر به) باهررآن ولذلكرجع الضميراليهامن كرافىقولهأنيفقهوه (فأءرضعنها) فد كرحينذ كرو
0ل
يتدبر (ونىماقدمتيداه) (>99؟) عاقبةمافدمت بداهمن اولاكلفرمعاصىغيرمتفكر فيواولاناظ,اندي

طهمامن بزاء معلل

أعراضهم ونسيانهمباهم

رواهزوا)فيهاضمار يعنى|تن واماانذروابهوهوالقرآناستهزاء
الحق)و بزباوه(واء -ذدوا آنا وماأنذ

هضا) أى نو عفنهادنركهاو
نعر
عفأ
فهوله عزوجل (ومنأظرمنذكر) .أىوعظ (باياتر به

مطبوع على قلوبهم بقوله يلؤإْموننهفاىماقدمتيدا ) أى ماجملمنالمعاصىمنقبل(اناجعاناعلى قاوبهمأكنة)أىأء
0  ١بر دبداملايشهموه (دفا3

زوان م5امد (لداهدى)

)!0

هأونهوق | !
فغطقاء(
وهيوال
آذائهم وقرا) .ثقلاعن

المغفرة(إذوا 20أىاللوصوف بر+ة(لوانحر مابانر ماكبوا)منالذئو ِب

اسماعالمق وجع بعد
وح
( 2ونكالقرى) عن قركقوم

ومعناء وان ندعهم)ياحمد

(الىاطدى) االلىابمان

0

يع

ى
(ألكهملماظاموا)أ ئ

 0وا (وجءلنالمهلكهم موعدا) أىاجلالاهلا كم وقولهسبحانه وتعالى(واذقالموسى لفتاه)
لنمذ
اا
ىعلى
سماء
ولعا
مثرا
الآياتً ك

كورفىهذهالآبةهوموسى بن م رانمنسبطلاوى أبينعقوب

(مافنهارتن,يدهاتءدادال)بتفةلا ي(اكذوان) يعقوب وكان3د تنباقبلموسىب تنمران والقول الاولأاصلحبندهليسلباحنانهوتمالى يذ كرق
صاحب المكجزات الظاهرةوصاحب التوراة وع نكعبالاحبارانه موسى /ن مدشا من أولادالس

جزاءوجواب فدلعلى

الرسولبمعنى اجنعهامواما
ببيأكون سَبب وجود
ن
الاهتداءسها فىانتفائه

كتابهالعز بزموسىالاأرادبهصاحبالتوراةفاطلاقهذا الاسمبوجبالانصراف اليءواوأرادشخصا

آخزلوجب نعر يفه بصفة بوجب الامتياز بسهماوتز بل الشمهة فامالميزهإصفة عامناانهدموسى ن>ران.
صاحبالتوراةواأمافتاهفالاصح انه بوشع بن نونإن افرام بن بوسف وهوصاحب موسى وى عهده! ع

وفانهوقيل انهأخوبوشعوقيلانهفتاءيعنىعب مد بد ليل قولهصلى اللعهليهوس لايقلحدمعبادىوأم5ة
وايقلفتاى وفتالى  9عن  0جر تالف لإى عبان ناولا تار 0

عوعللىىتاقندهجبوراقبوللهلمرالسىوللا صل اسعليوسلٍ
أدعو.همحرصاءلى اسلامهم

فقيل وان ندعههالى

المدى فلنديبوتااذا

(أبدا)مدةالتكليفكاها

(دد بكالغفور ) البليغ
المغفرة(ذوالرجة) الموصوف

الرحة(لويؤاخذهمما

كسبواليجل طمالءذاب)
ىومن رجتءترك

مؤاخدته

أهلمكةعاجلامع فرط عداوتم

:,

ب
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:شيا ف امرائيفثل أىالناعرقلا
,
لماوعا

اا

0

ااا

١ ' ف

اياالسخرةوشعارؤنتهمافنانان اط
بسكل الالبلقاي تاد شرن ارت يلهأن

فى المكتل نفرجمنه فسقط فى الحرفا كذ سبيله فى !اجرسريا وأمسك اللهعن الحوت جر بةالماءفه
عليه مثل الطاق فامااستدقظ نى صاحبهان ره ,الحوتوانطاقابقيةبومهماوانوات اذا كفا

|

قالمومى لفتاما تناغداءنالقدلقينا من سفر ناهذناصباقالوليحدموسى الدبحتىجاوزالمكان الىذى
صحرة ة فاتىنسدتالحوت وماأنسانيه الاالشيطانأنأذ ”
للى
أم ادنهبه فقاللهفتاه أرأتاخلو ياناا

واتحذ سبيلفى البح رعبا قالفكان الحوتسر باووللوفمتىاهعبافالموسىذلكما كنانبنىفارتدا
|علىثاارهماقصصاقالرجعافقصا أرماتى أنتهماالىالصخرة فاذارجل مسحى شوب أبيض ف- |+ ..

لرسوالالتعصلى عليهوس (بلطممعود) وهو بومبدر (لنحدوامن دونهموئلا)

موسى١ 

أ) نأسصفملااءالاشارة فت,واصسماءالاجناض والخيبر (رأهلكاهى
منجاولاملجايقالوألاذائحار واأليلهاذ اجاالي(هوت(لكا)لمبقّردى
وتاكالقرىنصبباضمارأهلسكداعلى شميطرة التفسيروامعنوىلك أصحابالقفرىأهلكناهم والمرادقوم نوح وعادومود المع
اطأهلمكة(وجعانالمهلكهم م ع
ودا)وضضر بنالاهلا كهموقتامعلومالا:.تأر ونعنهكئاضر بدالاهلمكة بويمدر ا(

و بفجاليومكمراللام حفريفصهماابربكراأتىلهولقا كهمأوطلاكهموالموعدوق تأرمصدر (داذ)واذ كراار
*<
83ء.

من اللهبليسلمنالسهتبفداطاعه بدلطاعة الله(ماأشهدتهم) أىابليس وذر ته (خلق! لسمواث
لبشس
دلا)
بينبد
لظالم
اسلا
(بئ
والارض) يعنى|نك اذموهمشسركاءعى افلعىبادةوانما مكونونشسركاء ذيهالوكانواشركاءفالاطية فنفىمشاركتهم فالاطيةبقوله
سمماوقات والارلضاعتضدبهم فوفخألقشهااوأرهمفيه أاىلتفاردثت_يخااقءفافردونى فالعبادة (ولاخلق
لدته
اأشه
' مأ
أ أنفسهم) أى ول أاشهدت بعضهم خلق بعضكقواه ولاتقةاوا أنفسكم (دما كنتمتخذالضلين) أىو ماكنت متخذهم (عضدا)
 1أى أعوانافوضع المضلينموضع الذ_ميرذماطم بالاضلالفاذام يكونواءضد الىفالىخاق الك تتخذونهمشركاءاللىعبفادة (وبوم

يقول) اللهللكفاروبالنون جزة (نادوا) ادعوابسوتعال (شركاقالذين زعتم) (61؟) أممفيكم شركاق عنموممن
منهمنزلة أعظمهم فتنةجىءأحدهم فيقولفعاتكذ اوكذ

افيقولماصنعتشياثجمىءأحدهم فيقول

هنهويقولنعرأنت(قالالامش أراءقالفيكتزمه#وقوله
فيدني م
قال
إماتزكته حتىفرقتببنهوبيناعسأنه

| (بس لاظالمينب لدا)يعنىبس مااسةبد لواطاعة| بليسوذر يبتعنبهادةر مهم وطقاوعلتهسقبانهوتعالى

(ماأشهدتهم) أىحمضارتهم يعنىابلس وذر ينه وقيلالكفار وقيلالملانكة (خاق السموات
والارض ولاخاقأنفسهم )والمعنىماأث_هددتهم خلقهافاستعين بومعلىخلقعاوأشاورهف.بها (وماكنت

عذالنى واراد الجن

وأضافٌ ال كا اله

على زجمهم نوبيخاظطم

(بقدبعؤاسةتعفجاموا م
وجعلنا ينه ممويقا)

مهلكا من وبق بق

متسخذالمضلين)يعنىالشياطين الذينيضلون الذاس(عضدا) يعنى نأصاراوأعواناجقولهعزوجل (دبوم وبوقااذا هلك أومصدرا
كوداالفى )يعنىالاصنام(الذذين زحمتم)بعنىانهمش ركاق
رنا
شامة
شلقي
اى بوما
يقولنادوا) يعنى يتقولتالعله
كالموعد أى وجعلنا ينهم
]| (فدعوهم) أىفاستغاثواءهم (سفجليبواطم) حأجىيفبلوهمينوصلروهم (وجعلناينهم)يعنى بين واديا من أودية جهتم
دىو بلينلأضهلال (موبقا) يعنىمهلكا قالابنع,اسهوواد
طهل
الاصنام وعبدتها وقيل بي
انأ

افإنىار وقيلنه رتسيلمنهنارو علىحافتيهحياتمث البغالالدهموقي لحكالجز بين شيئين فوومو بق
| وأصله اطلاك (دراأى المجرمورن)أىالشمركورن (النارفظنواا)أىأبقنواا(أنهممو اقعوها) أى داخلوها

وهومكان اطلاك والعذاب

الشديد مثشتركا هلكون

فيه جيعا أواملائكة

الجلانب
اان
نسكة آسوقهم
وواقعون فيهالول جدواعنهامتسرفا)أى معدلالانهاحا تط بهممنك
موق
ليلل
اليهاقوله و سبحانهوتعالى (ولقددرفنا)أى بسنالفىهذا القرآنللناسمنكلمثل)أى ليتفكروا وعزبراوعسى واموبق

ويتعطوا (وكانالانسان؟ كثرثئ جدلا) أى خصومةف الباطل قالابنعبا سأرادالنضر بنالحرث
|وجدالهفالقآرن وقيلراثهأبىبنخلفوقيل رادبهجييع السكفاروقيلالآبة اعللعىموم وهوالاصح
ا(ق) عن على بنأنى طالب رضى اتلعلاهلى عنهانرسولاللهد_لى النهعليهوسل طرقهوفاطمةليلافقال
ه
علةصل
ينل
ظلاتصليان فقات,ارسوال الهأنفسن بايداد تنعالفىاذاشاءأنيبعثنابعثنافانصرفر.سو لان
لى ا
أ
/وسلحينقتذلك ولميرجع الىشياثمسمعته يقولوهوموليضرب :نفذهده وكانالانسانا كترمئ

ْ| جدلا © فولهعزوجل (ومامئعالناس أننؤمنوا اذجاءهم اطدى) يعنىالقران و أحكام الاسلام

البرزخ البعيد أى

وجعلنا ينهم أمدابعيدا
لانهمفى قعرجهام وهمى

أعلى الجنان (ورأى

امجرمون الاارفظنوا)
فايقنوا (أنهممواقعوها)

أ| والبيانمن اللهتءالىوقيلانه رسو لاللهصب اللهعليهوسم (وستغفرواربهم) والمعنىالناهمانع طممن عخالطرها وافطون فيا
| الامانولامن الاستغفاروالتوية والتخلية حاصاةوالاعذارزائلة فلوم يقدموا عاللىابما والاستغفار (وإحدوا عنها) عن
|| (الاأنتأتيومسنةالاولين) يمنىسنتنافىاهلاك الاولينان/م يؤمنواوهوعنابالاستتصال (أويأتهم

النار (مصرفا) معدلا

(ولقد صرفنا فى هذا

يااسنامن المقبالقوقيلخأة©قولاهسبحانهوتى لى (ومائرس ل المرسلين
ألاىبنععب
| العذابقبلا) قا
القرآن للناس منكل
طعالءة (ومنذر بن)بالعقاب.من ءنصكىف(رواودالابلذايلياطل)هو
لواب
االث
| الامبشسر بن) أىب
أنتشمر .مثلناوشبهذلك (ليدحضوا) أىليبطاوا إبه مثل) يحتاجون اليه
م
ط
و
ق
و
||قوطمأبعث ابلشلرهارسولا
لارسالمااب

(وكان الانسان كترشئ

جدلا) مبيزأى 1كثرالاشياءالتى يتأفىمنهاالحدل اانفص
بلته
عاو
داحد
واحد خصومة ومماراةبالباطل؛»نى اانلجدا(نسانا كثر

من جدلكلنئ (وم
يامن
ؤع ا
ملنا
نسأونا اذجاءهم اطدى) أىسببهوهوالتكتاب والرسول (ويستغفرداربهم الاأنتأتيهمسنة
الاولينأو ياتبه,العذ
ا
ب
)
ا
ن
ا
ل
ا
و
ف
,
ا
ن
لضبثاني ةرفعوقبلهامضاف حذوف تقديره وماسع الناسالايمان والاسستغفارالاانتظار
أاننا
لتياومس
و_ن
لةين وهىالاهلاك أتوتاظاران ,أت
أيوم
ىالععذا
_بذاب الآخرة( :قبلا) كوفأىأنواءاجع قبيلالباقون قبلا

 ١أىعيانا (ومائرسلالمرسلينالابشرين ومنذربن)يوقفعليهويستأنفبقوله (وادل لذ نكفروابلباطل) هوقوظمللرسل
ماأاتتمالابشرمثلناولوشاءاننةلائزلملائكةونحوذلك(ليدحضوابه

2

لق

والكبيرة الزناعن س لهبن س_عدقال قالرسولالتهصلى التهعليهءو_-لايا مومحقراتالذنو7 0 ,
محقرات|اذ نوبمئل قوم'زلوافى بطنوادفاءهذ ابعودوجاءهذا بعود وجاءه_ذابعودفا؛اصحوا حال ':

وانمحقرات الذنوباو بقاتال+تبراكيئ الصغبرالتافهوقوله لوبتقأاىمهلكات (ووجدواماعماوا
(ووجد واماجماواءاضرا)

حاضرا) أىمكنو بإمثبتافىكتاهم (ولاإظرر بك أحدا) أىلانقصثوا بأ حدعس خيراولايؤًا خد

هيم

أح
ادرم لبعملههعن ألىهر برةرضىاللهعنه قالقال رسولاالللنهصهلعليهوسل يعرضالنا سيو
د
افيفدى
ن
ع
ف
ة
ث
أالعرضةالثال
للصح
ايرا
ذلك تط
القيامةثلاث عرضات فاماء رضتان فد الومعاذيرو ما

جع

ماعملوا (ولا يظل برك
أحدا) فيكتب عليهمال

خذفمماينه بثومآخاذله خوجهالترمذى وفاللايصمهذا الحديث منقب
لل ا
حنن ليسمعمن أب

يعمل أوبز بدفىعقابه

هر برةوقدرواه بعضهمعن الحسن عن أبىموسىو قيولهسبحانه وتعالى (داذقلنا) أى واذ كرياتمداذ
يأعوذبه بغيرجرم (واذ قلن(اإللائئكة|سجد والآدم سجدواالابلييسكانمناجن )قالبنعباسكانمنحىمنالا 1
قلناللملائكة اسحدوا
طالمجن خلقوامننارالسمو موقالالحس نكانمنالجن وليمكن منالملائكة فهوا
أسل نادم أسٌ
لادم) سحود تحمةأو
س.حودا نقياد (فسحدوا الانسوكونهمن الملاسكةلاينافىكونهمن اقلجونبلدهليسل_ب<انه وتعالىوجعاوايبنهوبايلنجنة نسب
الاابليس كانمن الحن) وذلكانقر يشاقالتالملائكة بناتاللهفهذ ابدعلىانالملك يسمى جناو يعضدهالاخةلان الجنمأ <
هذندلالملائكةفيهفسكلالملاكةجنلاستتارهم ولبسكل جنملانكة
وهومس ّنف كانقائلا من الاجتتنان هوالسترفعلى
قالمالهم سجدفقيلكان ووجهكونه منالمنلاةسكسةباحنانهوتعالى استثناءمن الملائسكة والاستثناءيفيد انرمااجلولاء[د <
و يصحدخولهوذلك بوجبكونهمن امل ناكةووجهمن قالانهكانمن الجن ولامليكمنلمائنكةقولهكان
منالج(ن[ففسقع نأمس

ربه) شرج عماأميه
ر بهبهمن الب_بجودوهو
دايل علىامنهأكامنورا

لفملائكة وقولهأفتخذونهوذر يفناهئتكهذر بةوالملانكةلاذر يقطم
لال
من الجن والجن جنس مخ

وأجيبعن الاستثناءانهاستئناءمنقطع وهومءشهور كلام العرب
اان
لهواتعا
الاذننقهسبص
وقا
بلىراهيم |
لذى فطرونقالتعالىلاي_معون فمهالغوا الاسلاماقيلانهكانمن
لتعب
لاببهوقومهانتى براءاة-ا
اداون

بالسجود مع الملائكة

الملائنكة فاماخالفالامى مسخ وغيروطردولعن ودقو لاهتعالى(ففسق عنأمسربه)أئخرجعن طاعة

(أفتتخذونه وذريته)

قِ به(أفتتخذونه )يعنىابىنآدمأفتتخذ ونا بليس (وذر بتأولياءمن دوق وهم لمعدو) يعنىأ أ

الهمزةللانكار والتتجب

ل فأقاخلبرن لهالبلبس زوجةقلت ان ذلك
جل
راقب
روى مجاهدعن الشععىقالانى اقاعدبومااذ
العرسماشهدنه مذكرتقولاللهعزوجل أفتتخذونهوذربتتهأولياءمن دونىفعامت! ندلاتكونذريةالا

مله تخذونه وذر إنه

منزوجةفقلتنمفي يلتوالدونكا بتوالدسوآدموقيلانهيدخلذنبهفىدبرهفيديض فتنفاق البيضةعن

كانهقيل أعقيب

ماوجد

(أولياء مسن دوق)

طدسان وهوصاحب الطهارةوالصلاةواطفاف
ولاق
وبليس
جساعةمن الشياطين قالجاهدمنذر بها

وتستبدلونهم بى دمن
ذر تهلاقفبس موسوس

وم ةو بهيكنى وزلنبوروهوصاحب الاسواقيز اإلناغو والحلف الكاذب ومدحالساعوبتروهوض اح |ا

الصلاةوالاعور صاحب

الزئاو بترصاحب المصائب
رحابجيف
لساصا
اطو
وم

وداسم بدخلو بأكلمع

لمرنسم اف نعاكىوهم
لكعدو )أعداء

المصائب ي زز بن مش الوجوهواطم امدودوذى الجيوبوالاءوروهوصاحب الزننفخ فى احليلاارج-ل[

وتبزةالمرأةومطوس وهوصاحب الاخبارالكاذبه يلقيهافى أفواهالناسلاجدو نط أصلاوداسموه
الذىاذادخل الربجبلتهو ليس ولويذ كرالبصرهمن لمنامعال,برفةعأو حسن موضعهواذااً كل ولوسم
3
أكلمعهقالالاعشر حلت النمنعولماذكراسمانول رفياستمطهرةفقلت ارفهواهادا |
صلالنةعليهوسقلالانالوضو
معوذبفمنهروىأب بى ن كدبعن النى
أذ كرفاقولداسمدا س أ

يقالهالوطنان فاتقواوساوس الماء رج «الترمذدى (١ عنعثانبنأ الناسكالقلشياول

ناالشيطان قدحالينىو بينصلافىو بقيرناءى يلبسهاعلى فقالرسولالنهصلىاللهعليه وسإ ذلا

شيطان يقاللهخخزب فاذاأحسستهفتعوبذالنهمنه وتافلعنيسارك ثلفاثااقاذلفهفعبلتهذلاكينهع

(م) عنجابرقالةالرسولاننهصلى التهعليهوسا ان بليسيضععرشهعلى الماءثميبعث

سراياهفادناء

(والباقيات الصالحات )أعمالالمبرالتىتبتكرتهاللانسنا أوالصاوات لجسأووسلبحااناالللهوهاالجلدناثالتواأ كير (أخيرهئد

ر ثبوكابا) جزاء( وخيرأملا)لانه رع دصادق وأ كثرالآما لكاذبةيعنى ان
نًءيالف
نوا اباللهو يصبب»فالآخرة (وبوم)
اصالحبدهاي

واذكر بوم (نسيرالجبال) تيراجبالميج وشاكىو ابومروأى تسيرف

5195

لهبب
عويذ
الج
ههاإ
جوَأ
بناء

دعهمالاقوام (والباقيات|اصالحات)قالابنعباسهىقول
حاةلحرث الأرةوق مجم
اادنصياوااللامس
بسحان اللهوالجدننهولاالهالاادنةوالت؟ كبر (م)عن أبىهر برةرضىاللهعنهقال قالرسولاننهصبىالله
عليهوس| لان أقولوسباحالنجالدهدنه ولاالهالاانةوانتة؟ كيراًحبالىماطلعت عليهالشمس ع نأبى
ثصهبىعليه وسلاسنقتاكلثروا من قوالباقياتالهالحات
ههعن رسول االلله
نلل
عىا
|معيدالخدرى رض

ولاحولولاقوةالابالة »عن أبىهر برة
|قبلوماهن يارسول النهقالالتسكبير والنهليلوالتسبيح والجدلله
َ رضى اللعهنهقالقالرسولالنةالتصفلعليهوء اذام رتبريماض الجنةفارتعواقلتبارسولالنه ومارياض
لجمنةقساالجد قلت وماالرتعقال رسو لاهنص_لىالع ليهوس لسوبلمحاااناللنّههوااللجدااننهنةوالته
|ال
ا

منثورا منبا (وترى
الارضبارزة) لعيلسيها
مارسترها مما كان علمها

من الجبال والاشجار
(5ل ناهم) أىالمو1

(فمنغادرمنهمأحدا)أى
ذإ نتركغادره أىتركه

|أكبرترجه النرمدى وقالحديثغر يبه عن ساعليدبباانقلميياباتن|لصالحاتهى قولالعبدإلله ومنسه الفدرترك الوفاء

| كبروس.حان اولللاهالهالااللهولاحولولاقوة الابالله ترجه مالكفىالموطاموقوفاعليه * #وعنابن
ء
ا
أعابلابسااقينات!اصالحات| اصاوات! لجسوعنه أنهاإلاجمسال|اصالحات (خيرعندر بكثوابا)أى جز
(وعرضوا على ربك
|(وخبراً.م.الاي)ؤأماىهالانسان وقوسلبحانهوتعالى (و بوم نسيرالجبال)أى نذهببواوذتلكجأعنل صفا) مصطفين ظاهربن
أهباءمنثورا كإيسير ال.حاب إوترىالارض بارزة)أىظاهرة ليسعليهاشجرولاجبل ولابناءوقيلهو تجراىعتهمكانزىكل
والغد رماغادره السيل

رتىهم فظيصايرهبارطهناال(اورضحشيرناهم)يعنى جيعاالىموقف الحساب
يلمو
غن ا
وهام
| بروزماف بطن

و احدلاح بأ حداحدا

شبوت حاطم بحالالجند

|(فمنغادرمنه ,أحدا)أى لنتركمانلهمإأوحءدرضواعلىر بكصفا)أى صفاصفاوفوجافوجالاانهم ,صف
واحدوقيلقياماوقيل مكةلأوز :ميىةقصفالمطم (لقدجثئقونا كاخلقنا مأولمية) يأعنحىياء

المعروضين علىالساطان

وقيلحفاةعراةغرلا(ب زلعمتمأناننجعللمموعدا) يعناىلقيامةيقولذلك لمتكرى البعث(ق)غن

(اقد حدمونا) أىقلنا

طملقد جتتموناوهذا

أبنعباس رضىاللهعنهما قالقامفيننارسول النهصبىاللعهليهوس موعظةفقالأبهاالناس|نكتحشرون
إلى'للحهفاةعراةغرلا كابدأناأمولوخعاقدانعيلديناانا كنافاعلين ألاانول الخلائقيكسىبوم المضمر يجموزان يكون
القيامةابراهم عليهالسلام الاوانهسييجاء برجالءن أمذتىافيتوخاذملهمذمال فاقوليارأصخبابى عاملالنصبفىبومنسير
فيقولانك لاندرمىاأحدثوا بعدك فاقولكاقال
الغيدالصا وكنتعامه ,شهيدامادمتفيهم الىقوله (كاخلقناوأولعية)
لعزبيزالحكيمقالفياللىانهمانبزلوامستدعلى أعقامهممنذفارقتهمزاد فى
روابةفاقولسحقاسحقا أىلهدبعثنا كما
ض
ع
ب
ل
ا
ق
ا
د
ع
ب
ى
أ
ا
ق
ح
س
ه
قولهغرلقالأفىاوالغرا لةالقلفةالتدىتقطعمنجلدالكذروهوموضع الختان وقول
أنشأنا م أول مي ةأو
دلذين! رد وامنالعربومنعواالزكا بةعده(ق)عن عائشةقالتسمعت
العاماءان المرادمهولاء عاب الةراد
رسوالاننصل النعةليهوسليمقوليحة مرالناس حفاةعراةغرلاقالتعائشة فقل تالرجالوالنساءجيعاينظر
بعضهم ابلعىضقال الامىأشدمن أنيهمهم ذلكزاداالنسانىفى رواابةهلكل امرى”منهم بومتهذشان يغنيه

|

ف قوهعزوجل (ووضعالسكتاب) يعنىكا تفعمالالعبادتوضع فىأيدىالناسفىأيماتهم وشمائلهم
 ٠وقيلتوضعبينبدىاللهتعالى (فترى اجرمين مشفقين ) أ خائفين ( افيه)يعنىمنالاجمال السيئة

ىلكةدعابالوبل(مالهذاالكتاب
( ٠و يقولون )يعنىاذارأوها(ياو يلتنا)أىباهلا كناوكل منوقعف ه
| لابغادر )أىلايترك (صغيرةولا كبيرة) أىمن ذنو بنا (الاأحصاها) أىعدهاوكتيهاوا ثنتهافيه
عباس الصغيرة التتبسم والكبيرة!لقهقهةوقالسعيد بن جبيرالصغيرة اللممواللمس والةبلة
|| حفظهاقال ابن

ا

جمتموناعراةلاثئ معم
كاخلقنا كمأولاواتماقال
وحثيرناهم ماضيا بعد

نسيروترى للدلالقعلى

<شرهم قبل التسيير
وقبل البروزليعاينواتلك
الاهوال كانه قيل

وحشر نأهمقبلذلك (بل

 6أن اننجعللكموعدا) وقتالانجازماوعد”م علىلسنةالاندياءمن البعثوالنشورأومكان وعد للمحاسبة (دوضع الكتاب)

| أحفالاجمال (فترىالجرمينمشفقين) خائفين (بمافيه)ن الذنوب (ويقولون ياو يلة:امالهذا الكتابلابغادرصغيرةولا
)رهاوضبطها
صالااه حص
حى (
أعاص
كبيرة)أىلابترك شيأمن الم

110
أن,يؤنشخيرامن جدتتك)فىالنديأو العفى(وبرسل عليه حسبانا) عذابإ(من الما«قتصم صعيدازاتقا)ا

وت

 2 6-2 2ا

7بازةعن5
بسانينك وأ ا كر  9غ
6
اهلاك

اداقمزلللبتلاسلسر

|١
21 3

اصلهمن 715اليدولامماذاأحاط ا

أىالكافر )قل بكفيه) يضرب احد اهماعلى الاخرى ندماوتحسراواتنماصارتقليب الكفين كنايةعن الندم

ةفوط
سلك
لض ا
ابع
ولك
سرلا النادمقابكفيهظهرالبطنك كبىعن ذ

0

ا

و

ا

ىان ةه
فاليدولانهفمعن الندمغدى تعديتهبعلك

0

1

وكتعلهااعق الأرش ' 31
عارتر
تومه
كر

فوقهاالكروم (و يقوليايتى/أشرا ك بر فى أحدا)نذ كرموعظة أخيهفعل أنهأى منجهة كغرهوطغيانه فتمنىلوميكن مشيركا
اللبهسدا نهحينلينفعه(١791 )العنىوجو زانيكون نو بةمن الككك وندماعلى ماكانمنهود خولاف الامان (ولمنكنلهفئة
لاموالك

|أشفتنى)أ بعلي(ىإخيامنجننك)يمف الآخرة(ويرسلع(ليحى+سلبىجناتكن) قل
نصرنه(إمن دونالله),أم (
بنصرونه) درون على

وحدهالقادرعلى نصرنه

لابقدر أحدغيره أن
ينصره الا أنه لصر

لكشاكمنة(مونمتاصرا)
وماكان ممتنعابقونه عن

ان عباس ناراوقيلمىاى (من السمام)وهى الصواءق فتهلكها 3

ع

أىا رضاعودال

ملساءلانبات فيهاوقيل تزلقفايالهاقدام وقيلرملاهائلا(أويسماؤهاغورا)غاراذاهيالاننالهالايد
عر ه)يعنىأحاطالعذا بغر جنتهوذلك |
ولاالدلاء (فان تملع فطلبا)يى انطليت) لامها  +ع

لأرسلعامهامن الماءنارافاهلكتهاوغار .ماؤها(فاصع) يعنىصاحبهاالكافر (بإيكقلفيه).
االننهتءا ى
يصه قككفعلى كف ويقل بكفيهظهرالبطن تأسفاوتلهفا (علىمأنفقفيها) المعنىفاصي يندمعلى

للماعنرشةسةطت عرو
اقي
راقوطةمسقهوفاهاو
تتقامالله(هنالك الولابة ماأنف فقىجمارتها(وهى خاويةعل عىروشها)أكىس

لهالحق) يحكن بلياء
والولاية بكسر الواو جزه
وعلى فهى بالفجالنصرة
والتولىوبالكسرالسلطان

علىالارض (ويقولباليتىلأً :مركبرب أحدا)يعنىأنهنذكرموعظةأخيهالؤمن ف أنه منجهة

شركة وطغيانه فمنىلوميكنا

لهفئة)أى جاعة(بنصرونهمن دون الله)أىيمنعونهمن_د

به (دماكامنتنصرا)اى عتنعالارقدرعل الاتصاراةةو
عاذلال

ا

لاوا 1 00

وقولهسصا نهوتعالى (هنالاك الولاية) قرى”مكسسرالواو يعنىالسلطان ف القيامة(للهالحق)وقرى” يبفمهعها

والملاك والمعنى هنالك أى املمنوالاة والنصرةيعنى انهميتولونه بومئذويتبرؤ نما كانوايعبدونمن دونهفالدنيا(هوخيرثوابا)
ءلاهل طاعتهل وكانغي «يشيرب(وخيرعقبا) يعنىعاقبةطاعته خيرمعنأقبة طاعة غبردة /
زفاضل
فذىلك المقاموتزلكالحال أجىأ
عز وجل ((واضربظطم)أىاضربياالجدخليقوامةكا (لمدثنلياكاءاً نزلناهمن |
هةو
لاقب
وبةوع
قاثا
النصرةللهوحدهلاعلكها خير
غيره ولايستطيعها الريك

نرب 0230
لوونزهرة(فاج) أى ع ق
المماء) يعنىالمطر(فاختلمابهنبااتلارض)اى نرجمنهكل

سواه تقر يرالقوله و

اقبانلعياسيابسا (نذروهالرياح) قال١بنعباستذر يهوقيل تفرقهوتسفه (وكاناشعبى كلم

تكن لهفئة بنصرونه من
لون)يعنىالتىإيشخر مهاعيدنة وأكثابهالاغنياء #0
مقتدرا)اأى قاد اف قجولهسبصانهوتعالى (المالوا ن

طكان
لا ل
سوهن
لنهأ
انال
دو

الحيوةالدنيا) يعنى لست من زادالآخرةقالعلى بنلىطاا ب رضى اللهتعالىعنه المالوالبنونحرث

والملك ننهلايغلبأ وفىمثل
كنىأحدا
تلاكامالالشديدة يتولىالنهو يؤمنبدكلمضظريعنىأن قولهباليتى لأشربار

كلةالمعاليهافقالها

الدنيا .

ليقلهاوهنالك الولايةلل صرفيهاولياءهالؤ.منينعلى الكفرةو ينتقدطهم 00نصرفياة آل
جزعاممادهاهمن شؤ.ؤمكفردولولاذلك
سعايماحسياناء ن السماءو بو يددقوله (حوخيرنواادا'
بالمكافرأماالمؤمن وصدق قولهفعسىر ى أن بؤتبنىخبرامنجنتك و بر ل

ىلكال ردالاولابةلله كقولهان المإك البومالحبقلرفأبعوتمرووعلىصفةولاب أوخية
عقنبا)أىلاوليائهأوهنالكاشارةالاىلآخرةأىف ت
مبتداحذ وف أىهى |1ى أوهوالحقغيرهمبالجرصفةللعهقبابسكون القافعاصم وجزةو بضمهاغ_يرهماوف الشواذعقى علىوزن

فعلىوكلهامعنىالعاقبة(واضربطممثلالحيو اةلدنياكاعاً نزلناءمن السماء) أىهوكاءأ نزلناه ا
وتكاتف حختاىلط بعضهبعضا أ وأاثرلفنياتالماءفا ختلط بهحتىر وى( فاصبحهشها) بإسامتكسسرا

 0فالتفب1
الواحدةههششيم
مةة (بذراراح

تنسفهوتطيرءالرعج جز وى (دكانا.علىكلنئ )من الانشاءوالافناء(مقتدرا)ادراشابهلدحانليانضفرىتهاو بهجتهاوما 5بتع
مناطلاكوالافناءيحالالنباتيكون! خدمر' بيع فتطيرهالريجكانم .كن (الىلوالبنونز بنةالحيوةالدنيا) لاز اتيورعد قو
3 8

النماععلىنىجاز (أكلها) ثمرها (ولأظمنه) ولتنتفصءن
ا(لكجناتين نت)أعطت جلعلىاللفظلالنفظكاتامغردولوقيلان

كلهالشيأوخرناخلاطمائهرا)نعتهمابوفاءالماروتامالاكلمن غيرتقصبمثامهو اصلمليرومادتهمن األمشرب ؤعله أفضل

امايسقبهوهوالته امار فبها(وكانله)لصاحب النتين (كر )أنواع ٠ن المالمن ثرمالهاذا كثرهأى لكهاناتلىالجنتين الموصوفتين
 ١الاموالالكثيرةمن الذهب والفضةوغيرهمالهعرو حيطبشمرهبفح الميوالثاءعاصمو بضمالثاءوسكون الميمأبوجمرو وضمهماغيرهما

' (فقالاصاحبهوهو يحاوره) يراجعهالكلام» نحاريحوراذارجع بعنىقطروسأ خذ بيدالمسل

يطوفبهف النتينويربهمافبهما

و يفاخرهيماملك منالالردونه (أناًكثرمنكمالاواعز نفرا)أنصاراوحشماوأولاداذ  | 1لياننهفمرونمعهدون الاناث (ودخل
اين -لذانامرى بنهمالوهوظالم!نفسه) ضارطابالكفر (قالماأظن أنتسدهذه
رنت
! جنته) احدى جننيهأو.سماهماجنة لاتحادالحانطوج

أنبدتاه)ألىكأهذهالجنة شك فبيدودجةنتهاطولأملهوتمادىغفلتهواغ ترارهبالمهلةوترىأ كثرالاغنياءمن المسامينتنطق ألسنة

قأظانئمة) كائثة (ولأنرددتالىرفىلاجدن
ةما
العك(و
سبذ
أاحولاهم

)(9١١5

خيرامنهامنقليا) أقساممنهعلىأنه

م كنت المتتيهسرابشبرزرع (تالحنتينانت) أاعنتكلوا رين بوتي ||ددا ربتعلى سبيل

كبرعمعة
(|أ كلها) أىمرهائماما(ولتظرشمنيهأ)أىول تنقصمندشيا (وخرناخلالهما) شقتقناوسطهما (نهرا الفرض ا
|وكانله)أىاصاحب الستان(ر )قرىبالفتتحجع ثمرةوقرى“بالضم وهوالاموالالكثيرة الثمرةمنأ مدنف الاخرةخيرامن
أكلصتقفمن الذهبوالفضةوغير .هما(فقال) يعنصاحب الستان (اصاحبه) يعنىالمؤمن (وو أ جنته فى الدذيا ادعاء

يحاوره)خاأىطبه (أناًكثرمنكمالاوأع زنفرا)أىعشيرةورهطاوقيلخدماوحثما (جودنختله) ||لكرامته عليه ومكاتته
|يعنى السكافرأ]خخذايبيهادلمؤمن يطوفبهفبهاوير يداياها (وهوظالملنفسه) أى,كفره (قالماأظن
عنده منقليا ا
اداق)هوذحلك
رأن
|أنتس) أىتهلاك (هذه) يأعننىجنهته(
سنهاوغر نهزرتههافتوه_مأنهالاتفنى ابدا مجعا وعاقبة (قالله
وأ
|نكرالبعث فقال(وماأظن الساعةق
ا
ئ
م
ة
)
أ
ى
ك
ا
ئ
ن
ة
(ولانرددتالىربى) فانقلت كيفقالولان ||صاحب هوهو بحاوره
رددتالىر بى وهومشكرلابعث قلتمعناهوالأنرددت الىربىعلىماتزعم منأنالساعة آنيةإلاجدن

فض لمنها
خيرامنهامنقليا) اليد غناك سرامتوالآنهلعلىالجنةف الدنياالالتمطيىق الاحر”

ا تباذ خلقكمن

راقٍ) أى خلق أصلك

| (قاللهصاحيه) يعنى الموّمن (وهوحاورها كفرتبالذى خلقكمن تراب) أى خلق| صلاكمن تراب

لا ..خلق 1

ان
|ساناذ كرابالغامبلغ الرجال (الكناهوادتةربى) مجازهلكن أناهوالته ربى (ولاأشرك بر بىأحدا

0 0

| ولولا)أىهلا (اذدخلت جنتك قلتماشاءالله) والمعنى هلاقات عند د خوط ا واالنظرالى مارزةك الله

(عمن نطفة) -

ف

الانخقلأسلوسبب ف خلقهفكانخلقاله(ممننطفةمسواك رجلا) أىعدلكبسراسوياوكلة |.يمي....داز

| مأنشهااءالنةاعترافاباتهاوكل خيرفهها ناحصل بشيئة اللتهعالىوةضإهوان أمسهابيدهوانهان شاءتركها أل مننطفة(ثم سواكرجلا)
|عامسنةشوااءتركها رابا(إلاقوةالابإلتة) أىوقلتلاقو ةالابالئةاقرارا بإنماقويت,هعلى عمارتها ||وعكدلك!نساناذ كرا

ْ |البيزرأنهكان اذارأىماملنهديأيكبه أودخل حطامن حيطانهقالماشاءالته لاقوةالا بإلنهالحائط

بإلغا مبلغ الرجال جعله
| كافرلياه لشكه ف اىلبعث

ْ ْالستان(انتررنآناأقلمنك مالاوولدا)أى لاجل ذلك نكيرت على ونعظمت (فعبىر فى)أى فلعلربى

فلوصل
(إلاااف ا
(الكنا

 | :وندببرأعى هاهو ععونةاللة وأبيدهولاأقدر على حفظ مالىودفعشوععنهالاباطةروى عن عروةن

أشاىالباقونبغسير لفوبالالفف الوقفانفاقوأصلهلكنأانلاخلذفمتمزة وألقيتحركتهاعلى نولنكن فتلاقت النونانفادغمت
كنت
نيةسبع
أثان
دفال
الاو ك

(هوالتهربى) «هوضميرااشأنوالشأناللهربى وال |ةخبر نأا والراجعمنهاليهياءالضميروهو

كخايهفنر بالنةلكنى مؤمن موحدكانقولز بدغاف لكن م#راحاضر وفيه<-ذ فأىأقول
تللا
إأستدراك لقوله كفرتةا

أولولا) وهلا(اذدخلت جنتكقلت ماشاءالته)ماموصولةمس فوعأةنامهحالعخلبىرمبتداً
أك بربىحذا
علطيف( .ولاشر
لةبد
الل
بالموضع والجزاءحذوف يعنىأىشئشاءالنهكانوالمعنى هلاقاتعد_ددخوطا
دوف تقديره الام ماشاءالن أوشرطية منصو ة

والنظر الىمارزقك النهمنهاالامى ماشاءاللةعترافامرافماوموهكلااء.ااحصل عشي اللهوانأميها بيده انشاءت ركهاعاصصة وانشاء

 ١سربها (لاقوةالاالئة)اقرارابان ماقويتبهعلىمارنهاومد بيرأمسهاهو عونتهوتأبيدهمن قرأ (انترق أنأقلمنائمالا) بتصب
ني+الترنى وف قوله (إووادا) نصرةمنفسر
للاخبثرهاوا
أقل قأفنداعفلصلا ومهنروفاعلكساى ج/عإةهممبتفدعأووأق

 ١النفربلاولادققوله وأعزتقرا (فسىرى

لاخو

لوث

02

انالانضيع أجرمن أحسنعملاولكط جمداتعدن) كلامستأنفبين للرجولابهوملك أننجل انالانضيعوأولتك شار ارا
والمرادمنأحسنمتهمعملاكقولكالسمنمنوانبد رهم ولانمنأ-سنتملوااليذن آم واوتماواالالحات إتتظمهما معىوآ"5

فأفامم نأ حسنمقامالضمير(تجرىمنتحنهاملانهارتفحلبوهنامن أساور )مانلاتاموتتك ايرساوروهمجاعسوراةلوط

لابهامأمرهافىالحسن (ءن
(واستير ق) ماغاظ منه

أمجىمعون بينالنوعين
(متكئين فياءلى
الارائك) اخلصانسكاء

لانه هيئةالتنعمين والمأوك
علىأسرتم(.إنمالنواب)

الجنة(وحنت) الجنة
وال رائك

(مينفقا)

متسكا“ (إواضربطم مثلا

رجلين) مث ل حال

)00١

انالانضيعأجومن أحسن عملا)لأاىنترك أعساطم تذهب ضياعابلجازبياهجممساطم الصالحةوقيلان
قولهانالانضيع أجرمن أحسن تملاكلاممعترض وتقدبرهناالذدي نآمنواوم_اوا الصالحات (أوائك طم
)ندعتانج ادىأ (امقنينمؤلاادواهلاندعشيمستماقازرجبىنم موت راهنالا 3000
المسا كنما فكيانهراىلماء (تحلونفبهاأمنساورمن ذهب)قيليحل اكنلسان منهم'لاثةسا
سوارمن ذهب هذهالآبةوسوارمن فضة لقولةتعا ىو -اواأساورمن فض_ةوسوارمن لواوافولهولؤلًا1

ولباسهم فبهاحر بر و بلسونثياباخضرامن سندس) هوالديباجالرقيق (واستيرق) هو الديباج
الصفيق الغليظ وقءلالسددسالمنسو .ج ادح (متكتين) عسالانانات هيثةالمتنعمين والماو
كارف
(فبها) أى ف الجنة (علىالارانك) جعار

جالع واومشا

ال هذى

سا

الاشماء قال(نمالنواب)أى ن املجزاء(و.حسنت)أى الجنات (مستفقا)أى مقرااوجلساوالمرادبة

وحسنت مىنفقامقابلةماتقد مذكرهمن قولهسبحانه وتعالىوساء تمصتفقاوعقولهعر,دجل(واط'

الكافر بن والمؤمنينيحال مار جابن)

رجلينوكاناأخو بنف ببى
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>لا]أ|عطيك شفيافبظرد
فقالاللهفم

افىأشترى منكدارف المنة
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بإلف فتصدق به تثزموج مثلارجلين (جعلنالاحدهماجنتين) بأستىانين من أعنابو-ففناهما) أى أطفناهما
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اخبارمن الله سيحانه

لنامهفغزاتقل النهأعلماليثواوقيل|انعند هل الكتاب

الى”

وتعالىانهملبثواقكيفهم
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ىلفعلينجيعااوأريد بيفعلمعن اىلاستقبالالذى هوصاحلهثلاثةخ_برمبتدامحذوف
د ذمثربدمعنىالنوقعف ا
انين كقرلكقدا كرم
أىهم ثلائةوكذلاكجسة وسبعةورابعهمكلبوم جلةمنمبتداًوخبرواقعة صفة اثلاثةو ذك لكسادسهم كلبهمونامنهمكلبهمرجا بالغيمت

ضع الرجم موضعالظن فسكانهقيل ظنابالغيب لانهماًكثروا أن عَوارا
|ازميا بالمبرا,لواتيانابه كقولهويقذفون الغيبأى يأنون بهأووذ
نق عندفهرق ين الاين دوواد ةع 31ثالث هى الواوالتى تدخل على الجلةالوافعة صقة
أجلن مكانوفمن ح ري

ة كندل علىالواقعةحالاعن الرمفةفى قولك جاءنى رجل ومعها نروصرتبز بدوفيدهسيف وؤائدتهان وكيدلصوق الصفة
| بالموصوفوالدلالةعلى أن!تصافهبهأامىثاب تمستقروه نهالواوىم النأىذنت بانالذينقالواسبعة وثامنهكلبهم قالوٍعن ثبات علووم

الأرجوابالظن ارج مغيرهم د ليلهاناللهتعالىا:نبعالقولين الاولين قولهرجابالغيبواً تبع القولالثالكقوله(قلربأ علبعدتهم) أى
لهسبعةواكه (ماعاهالاقليل)قالإن هبا .يذى اللهعنهما امن ذلك القايل وقيل الاقاليل
5أعر55
ن أهلالكداب والضمبرفى سيقواونعلى هذا لال الكنات اتا

سيقول هل الكتابفيهكمذ اركذاولاعربذلكالافىقليل

أمنهمواًوكثر
تهمع
حلمىظن
ين (فلاتمارفيهم) فلاتجادلهل الكتاب © ()101/
صل
سول اننةصلى التعليهوسرعلىلسانجير

ففشأ نأ عاب الكهف (الامىاء

ظاهرا)داللااجظاهرا

النهعليهسإبعدماحى قول النصارىأولامأ.:عه

غيرمتعمقفيه وهوأن

|بقولهسبهانه وتعالىرج_ابالغد ب أى ظناو_-دسامن غير ييقينوميقل ذلكف السبعة وتخصرص الشع

تقص عليهم ماأأوى الله

فوجبأنيكونالخسوص بالظنهوقولالنصارىوأنيكون
ىن احالفالبابقخلافه
|اوصفيدل عل ا
ب

ولالمسامين خالفالقولالنصارىفى كونهرجابالغيبو :ظناما:تدعهيتقولهسرحا
اققو

نهوتعالى (قلر لىأعل

اوليلكاكسئبزيد من

|بعدتهمايعامهمالاقليل)اههذوامق لانالعلباتلفعاوياللموالكاثناتفيهف الماضى والمستقبل

00

| لايكون الالنهتعالىأومن أخبرهالنهسبحانه وتعالىبذلك قال !بنعياس رضىاللهعنهما .امنأواءئك القليل

|كانواسبعةوهه (س)#مكساميناو ليخاومى طونس ويدنونس وسارينونس وذونوانس وكشفيططنونس

الناسليظهرصدقك( ولا

ا)
تستفت فبهم محنهدمأ

| وهاولراىواسمكابهم قطمير(فلاتمارفبهم) أىلاتحادل ولاتقل ىعد دهم وش(أانلهاممىاءظاهرا)أ ىالا
فيوم)أى ف صاب الكهف (منهم) أىمن
|اهرماقصمصناعايك فقفعدد دولاتزدعليه (ولاتستفت
بظ

ناك قمتهم #قولهسبانهوتعالى (إولا
ردا
أمنخهمببع
نحد
أ|هلالكتاب (أحدا)أىلاترجع الىقولأ

فولشيا ؤترده عليه

2تقوان لكع افى فاعل ذلك غد |الاان يشاءالله)يعنى اذاعزمت على فعلثئ عْغد| فقل ان شاءاللهولانقإه بغير
|استنناءوذلكانلمك

سكيفوعن ذى
الرووحعن أسحاب
لليهوسعن
ألوارسولالىا ع

|

امنا خبركغد اول بقلان شاءاللةفلبث الوجىأيامائمنزلتهذهالآبةوقدتقدمتالقصةىسورة

فى اسزائيل (واذكرربك اذانسيت) قال بن عباس معناهاذا نسيت الاستشناءثم د كرت فاستن وجوزابن

وتزهماعندهولاسؤال

لي

الال قن

أرشدك بأن أوج اليك
قصتهم (ولاتقولنلذئ)

ا

لط

سجوزهبعضهماذاقرب الزمان
الجلو
ادارف
ن
راتكن بعدسنةوجوزما خسم

ن يضحمليجوز+ب عذجيكنوالحلامنص,للااستثوافلف ملب واذ كرر بكاذا
أ

لاجلجشيلئث تئعزتمعزمععلليهيه( (أ!,نى
ردت )ل

ع5

أىفمايستقبلمنالزمانولمبردالغدخاصة (الاأنيشاءالله) أن تقولهيانيأذنلاكفيه وولاتقولنهالابان بشاءالله أى الامشئتءهوهوق

هوقال الزحم.اعنجاهولاتقوان افىأفعل ذلك الاعشيئةاللهتعالى لانةولالقا كل أناافعل
لان
ءللاهقلاثلا
اثةا
ششي
,اوضعاخالأى الاملتبسا عشدجثة
ذلك ان شاءاننهمعناءلاأفء(هالاعشيئة النهوهذانهى تأديب م النةلنبيهحين قالت المووداقريش ساوهءنالروحوعن أكداب الكهف

اولذقىرنين فسألوهفقال انتوىغدا أخبركوليستانف باطأعايهالوج حتىشق عليه(واذ كرر بك) أمشىيئةر بك وقل!نشاءالنه
(اذانسيت)اذافرط منك نسيان ذلكوالمعنىاذا نسيتكل اةلاستثناءمتنبهت عايهافتد اركهابالذ كرعن الحسعن مادام فىمحاسالذ كر

ارك التبركبالاستثناءف ماالاستثناءالمغيرحكمافلايصح الامتصلاوحكى
وعناعببناس رضى اللعهنهماولوبعدسنةوهذ امولنعدلى
هلنخالفابن عباس رضى النةعنهماق الاستئنعاالمنفصل فاستحضره  1رعليهفقالله أبوحنيقة هذا
بلغ النصورانأبإحنيفةرج ا

جعءليكانك تأخذالبيعةإلاي.انأفترضىأنيرجوامن عندكفستثنوافيخرجواعليك فاستح .كلامهواًمىالظاعن فيه

ىلاهمامبهأاوصلصلاةنسيتهااذا
االبعتعل ا
يدفى
انراجهمن عندهأومعناهواذ كرربكبالسبيمولاسغفاراذانستيك الاستثناءنشد

أذ كرتهاأواذانست شيافاذ كرهليذكرك المنسى

رةاجعم
لففذللكثبلاث
اوس
قالوقاء
(©) قمولكهسواهمبناالّوقع اختلاف كبيرف أسماجهموذ كأرف

الصبرورة كثيرفكلامهم (ولننفلحوا اذا أبدا)اذابدلعلى الشرط أى وانتفلحوا.
(أويعيدوكفىملتهم) إلا تراهوالعودبمنى

أغدتزارونكذالعكاييم )وكمنا وه بمنناهلمافذىلك م انلممكمةاطلعناعليهم(ليعاموا) أى الذين طلعناهم ع
دخل دمفبنىه ,أب

حالم(إانوعدالله) وهواابعث (حق) كا لانحاطمف نىومهموانتباههم بعدهاكالمن وهتم يبعث(وانالساعةلار فيببها)فانهم

ملى اصملةبعث (اذيتنازعون)متعلق باعثرناأى اعثرناهمعليومحينيندازع أهلذلكالزمان(دنهممسهم)أمسدين 4
يستدلون بأمصه ع
ىقيةةالبعث فكان بعضهميبقول”.ءث الارواح دو نالاجسادو بعضهم يول نبعث ال جاسادمع الارواح لبرنفع الحلاف
و حُتلفون ف ح

وت (فقالوا) حيننوفاللأهحاب الكيف (ابنواعليهم بنيانا
لقمبل
وليتبين ان الاجسادتبعث حيةحساسةفيهاأرواحها كاكاانت
أى على بكاهفهم يئتلتاطرق البومالناسضنابتربنهسموحافظةعليهاكاحفظتتر بةرسولاللهصلىالنةعليه وس|بالحظيرة (د »مأع
 0مكلام المننازعينكأنهمنذا كرواأميهمو تنلقلوا|اكلامف اىنساءهموأحواظم ومدةلبثهم فامالمسهةد واالىحقيقةذلكقالوار ب»

--

أعلهمأومكلام النهعزوج لنروةل امخائنين ف حىدبثهم(قالالذينغلبواعلى مسهم)م انل لميونمل-كهموكانواوى بهموبال

عنليعي(,للنيتخهذم)على بابالكهف (مسجدا) يصلىفياهل امونو يتبركون كانهوروى ان أالهالتجيل عظمتفبهم الخط
لساري حتى عبد والااصنام وا كرهواعلى عبادتهاومن شددف ذلكدقيانوس فارادفتيةمنأشراف قومهءلى الشرك ونو
و«التصلبفيهثمهر بوا الىالكه فوم وابكاب فتبعهمفطردودفانطقهالا
بالتقتلفابواالاالشباتءلى الامانت )*(5٠
ا0 202020 -ا
ف-

قيلمعناه يشهوكو يبواذلوقولوقيل يقتاووكوكانمن عادتهالقتلباجارةوه و خبثالقتلوقيل

وان رسكوقيسلموا

(وكذلك عثرناعايوم) أى اطاعنا الناسعليوم (ليعاموا أنوعداللهحق) يعنىقومبي ردوس الذبن

براعمعهكلب فتبعهمعلى

أنكرواالبءث(وانالساعةلار يبفيها)أىلاشك فيهاانهاا'نية (اذيتنازعون ينهمأمسهم) قالابن

* ||يعذبوك(أويعيدوكفىملتهم)1ىالكفر (وانتفلحوا اأذبادا) أىانعدماليه هه قولهعزوج[

دنهم ودخلوا الكهف |اع|لببانسيفانفقاللمسامون نبنىعليهمس_جد ايصلىفياهلناسلانهمعلدىينناوقالالشمركوننبو
فضربالله على ذائهم
وقبل يأبنعثوم ابلةملك

بنيانالانهمعلىملتناوقيل كانتنازعهم ف البعثفقال الىامونتبعث الاجسادوالارواح وقالقومتب
الارواحفاراهمالله آنةوانالبعث للارواح والاجسادوقيلتناز :عواف مدةلبثهم وقيلف عددهم(فتنا

مدديقتهمرجلصامؤمن

ابنواعايهم بنانار»مأعممهمقالالذبنغلبواءلى أعسهم) يعتىبيدرووأسصكابه (انتخذن 3

ىأأنال
ولىون ثلائةرابعهمكبهم )ردو
خدواالع
صسي
وقد اختلف أهلملكت ||مسجدا) ف قو(لهس
سبحا
ينهو
قتعا
ءاقهبمامر
قا الهنا.

تلمترقن

نصارى ترانكانواعند الوص لكان رس وريد كراضراب الكهف عند همفقالالى_يدوك ,

بسن نتمزلك |مره ب لي
لمك د

بالعبتار فو

معه زنامعوم مهم

دع
مس
ولى
سألر يدانيبينطيلحنفال النهىنفس رجل من رعيانهم فهدم
رحا
موج
الس

ا

2.

00

.

0

رسول

ماسدبهف الكهف ليتخذه حظيرةلغنمهوماد ل
خالدينةمن بعثوهلابتياع الطعامواأخرجالورقدكان منضيربدقيانوساتهموهبانه
وجدكنزافذ

هموابهالى املك فقصعليه القصةفانطاق | لك وااهللمدينةمعهوا أ نصروهم

وج.د وااللهعلى الابةالدالةعلى البعثثمقال

الفتيةللملاكنستودوعكن اعلليهذك بدمن شلرجان والانسث رمجعواالى مضاجعهم وتونفافلسلههأمفالقى لاللعليهم نيابهوامس فعل

لوكاحلدتابو تمن ذهب فرآهمف المنامكاره ينلاذهب فعلهامن الساجو بناىعللىكبهابفمب_جد! (سيقواونثلاثة رابع

مو ي
م رج
كل
سهمبويقو
ةجسة
كقول
نابا
علون
وساد
هلغيب
ثسهمك
ابهم
لونبهم)

الضميرف سيقولون انخاض ف قصتهمف زمنرسول الل

صلىانتهعليهوسلمنالمؤمنينوأهلالسكتابسألوارسولالنهصلى النهعليهوس إعنهمفأ راجواب الأىنبوف انلزيهفليتهماخبا

مننهم من يقوالسبعةوثامنهمكلبهمو بروىاالنسسيد والعاقب و ح
أاهمامن أه
ابسيجرى يدنه مناخ
مفى
بوا
صعد
اتلا
لفهم
يدهم
تجرانكانواعند النىصلىال
وعلي
له خرىذ كرأصتابالكهف فقالالسيدوكانيعقو با كانواثلاثةرابعهم كلبهموقالالعا3

وكاننسطور ياكانواجسةسادسهمكلبهم وقالال مونكانواسبعةوثامنهمكلبهم فققالله قولالمساسينوناماعرفواذلك بإخباررسوأ

االنلهصتلةىغليه وس إوبماذ كررنضامىن قابللوعلنعفلىعنههمسبعة ن رفأسماؤهم عليخا ومكشلينا ومشليينا هؤلاءأسها
ميناملكوكانعن نساره منىوش ودبرنوش وشاذبوش وكانيستشيرهؤلاءالستة فىأمسهوالسابعالراعىالذىوافقهمحيندربو
ملنكهم دقيانوس واسم م يدنتومأ فسوس واس كمابهمقطمير وسين الاستقبالواندخ رف الاولدونالآخر فبهنماداخلان ىح

1 7
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(إلوصيد)بالغناءأو بالنب(ةإأواطلعتعايه )ملوأشسرفتعليهمفنظرتاليه(ملوليتمنهم)لاعرضت عنهموهربتمنهم(فرارا) منموب
هم (وللثت منوم) و بتشدبداللام ازىللمبالغة (رعبا) عنيضيمزوالعينشاصوعيى
ننهم
مايتم
تنىو
رنمع
ردرلا
فىالمص
عل
سهم النهمن اطيبةأواطول,ظفار هم وشعورهم واعظجمرامهم وعن معاز بةاندغزا
بلم
أذللك
وهوالخحوفالذىيرعب اد رأى علؤهو
افدخلت جاعة بأميه
فلريتامنرهم
ينرمنك لو
ويلخ م
هدق
هضىما لق
نس ر
ععبا
ه!؛ن
لفقال
لخل
ااناد
الرومفربالكهف فقالأر يد
مة كذلك يقظناهم اظهاراللقدرة اعللاىنامة والبعثجيعا (ليتساءاوابينهم)
ولك
نمت
فاحزقتهمرع (بوكعذثلنكاهم) واأ5ملناه
فحاطم وماصنعالنههمفيعتبرواو يستدلواعلىعظمقدراةللهو يزدادوا قيناو يشكروا اماأنعاملئثةبهعليهسم
ليسألبعضهم بعضاوتعر وا

(قال
اقائل
امتهم)رئسهم( *لبسنتام) #مدةلي
اكم (قالواتلبتننابوماأوبء
بوض<ي (ه"٠؟)
بوم)جوابمبىعلىغالب الظن
بي
1
كانأصفوقرالك
لان
صشفدبردة يضره ب الىجرراان عبانكااننسحتمه في .ل بإنوقيل 0 1 0

عقتابااةللسباطاوبناكةا ادنلوسكالتبقسدبوسىطذكرااعنيهوجسعالبواجلهتكهعيفلويجاقرليبكلاتن(يينلقواصبيمدع)أأصىحفانبافهءااذلااكنهقفلبوواقذايتل اعلغااللب (قالواربكأعل
بتم) ممدة لبنك
الهين ك
نسرا
هلك
اا ب
لذ
نى ورقدعابهاواذاانقلبواذات الشمالوكررقذدنعاهللسميرهىا(لواطلعت

انكاريمن :

اوقظهم التنهمسنرقندتورماا و)ل
0ك اسهان
0ايند
عليسامفيلدلاناال
0كت بحاس
|لهناامايرنق االدملدةامتطداولةا
جإهفي
كالتيقظالذبربدنأبتكاموهم نياومقيلوق

رلوكلارارااهومنعرس ولا

اقحس لرس لر اها لل بار
سكيف قتالسيار0

 2ك١ 0

هزا
ان

 1 0ااا

0

||دري ينعا

سالانحا

حت

ين

ركأوتومنفاحهامدففالختظلكهافنلكيافبعاألجثنسةاعماهيمهممرنيحالابفلااحًععقلتىهط,وقاللزوسمباحنباعنثهنواتهعماملىن(الرنوكمذل بكنناهم)يعنأاتباههم!
جيرا

انتباههم بعدالزوالفظنوا

ةالنىتش_بهالموت أ أينهوممفهم فلمانظروا

(ل7يمتسكاوءلذولايكناهنم)هاأمسىتلتيكرسوأالبطعولضنهومب.عضماه(قمواقليفالأئنلهممنهراماع)هموماهفراومئهبمسمهمنواكلبصيلراهةفمقماكلسواامذليكنا((قالكولابليئثتنما)بوأمىفاىم | الىلول مارم

وأشعارهم قالواذلك وقد

ى(! و
نس ق
ظدي
ايةفق
رقمن
وهابق
نظر
مواا
طدعض
االوا
فواف
الشم
ويوم
اوجد
ل)شعورهم وآظفاره,عاموا ||استدل ابنعباسرضى
أنزلمبئولاًكث

زمنبوم (قالواربعأعرجالتم) .وان يك كاسع الاستلاف ينهقمادعو اللهعنهماعلى أن الصحيج

الاختلافر بكأعرا
)
بلبيثتع(مفانبعىنوام حلديميخا (بورفكم) اهلىفضةمضرو بةكانتأفغير|| ا|سنعب_عدةدلهامندقد

مضروبةزهذهاى اللدينة)قيلهىطرسوس وكاناسمهافى الزمنالاولقب اللاسلامأفسوس (فلينظر||اقلاآليفةقالقائلمنهمكم

أجهااز

لقانأ ىسل طعاماوقيلأسو ء أن يطلبذتحةمومن ولانكون م ذ
ني منبذبم
اه

ليثموهذاواحدوقالواق

رركت
ي (ولنيتراطفاس)ألىسبمواايقترافقفمسواوقلدطيرل كاالنمواس(
مكردق|١وا
ملبتنابويابأيوش
ا م كلو

وأقإيثلاثة

ثوا أ حدم) كأنهمقالواربكأعلبذلكلاطريلك الىعامهنخذوافثئاتربمايهم؟ فابعئوا
ععة
هذاقولجعآخر ب(نففصااروباسب

حدأى ليخ(بورة-ك )هىالفضةمضرو بةأكاونغتيرمضرو بةو بسكونالراءأبوعمرووجزةوأبوبكر (هذهالىالمدينة) هى
(رسوس وجلهمالورق عندفرارهمدليلعلىأن جل النفقةومياصلحللمسافرهوراًىالمتوكلين على النهكدون المسكلين على الانفاقات

على مافى أوعيةالقوم منالنفقاتوعن بعضالعاماءانه كانش ديد الحنينالىييتالهويقولماهذا السفرالاشبئانشداطميان
التوكل علىالرحءجن (فلينظراأنها) أىأهلهاخذ فك واسئل القربةوأىمبتد أوخبره (أز 8 36أطين أو" كثر وأرخص

طعاما) مييز(فلي>برزقمنهوليتلطف)ولية -كلفاللطففي بابامسرهمنأمايلمبايعةحتلىايغينأوفىأمىلتخي حتىلايعرف (ولا
لالشىعور بذامن غيرقصدفسمنمهى اذشلعكارامنهبهملانهسبب فيهوالضميرق (انهم) زاج الى
اى
 :ن ب أحدا)رالايفعلن مايد

هيلالظمقهدررفبوهاا(اعنليم )بطلعواع(ليكرجوم) يفتاو؟أخبث القتلة

2.

تندقاذ شا
(فقالواربناربالسمواتوالارض) مغتخر بن (لنندعومندونهما)ولأنسميناهما

لاا

وه1

الافراط فى الظلوالابعادفيهمن شطشط و يشطاذانءذ (هؤلاء)مبتداً (قومنا)عطفبيان (اتخذوامن دويها 06خيروهواخخبمار

ف معنىالانكار (لولايانونعام هلا ,بأنونعلىعبادته» هذ ف المضاف (بسلطانبين) بححةظاهرةوهوتبكيتلا انلانناان

بالسلطانعلىعبادةالاوثان حال (فن أظلٍمنافترىعلىالهكذبا)بنسية الشريك اليه(واذاعنزلغوهم) خطابمن بعضهملبعض جز
بد ينهم (ومايعبدون) نصب عظفعلىالضميرأى واذاعتزلقوهم واعتزلئممعبوديهم(الاالله اسةثنامة

0

1

ونهامندوناننأو1
لانهمكانوارون بالمحالقو بش ركون معهغبره كاهل مكةأومنقطمأى واذاءتزلتمالسكفاروالامسنام النيىعبد
هواجعاواالكهفمأوا (5بنشمرا ١
داغيراله( فأوواالى|اكهف)صيروا اليأ
ب و
كلام معترض اخبار م٠ناللهتعالى عنالفتيةانوى ليع

برممنرجته) منرزقه (وبهى” (غ)1٠9١ لكمنأمىكميذتا) مىفقامدتى وشاتىوهومابورتافقنبمهأاىيقنتافعلوا

ّ0ووقوة
ذلك0ث :قبةغضلال
1

0.

و١سبوئخ :سمعدم

---

000

بت

االاصنام (فقالوا)أى الفتية(ر بناربالسموات
والارض انندعومن دونهاطا)|نمافالواذلك لانقوه ١

|] 4كانوايعبدون الاصنام (إلقدقلنااذاشططا) قالابنعباس يعنىجورا وقليكذبايعنى اندعوناغيراط

عيضي عصرم | ل
ر

5
ون عضن
5
5
َو
5
.
(هؤلاءقومنا) يعنىأهلبلدهم (اتخذوامند ونه)أى مندونالنه(  1طة)يعنىأ صنامايعبدونها(لوا 2

0

لهان | 100
كضح وفي
أىتحجبةوا
(سلطا
يةهشتربكاأووادالقمال بعض
 0مس ازررويت ||أحعهجلةاع (ليىأعنبواندعلةايليامص)ناأمىعحلاىلع(بافدنةأاظلالمصنمان|مفترىعلىاندبنيهنكذ)باأ)ى وزعمأنل

0خفيفالزاى
تزاور )بت

لبعض لواذاعتزلعوهم)

كوق0

0

ا

0

 31الكل مر
ال 1

يعنى قوم

(ومايعبدونالاالله) وذلكانهمكانوايعيدوناللهو يعبدون:
0

(فأوواالىالكيف)أى

الوا(ايلذيةهسرلكم)أى ببسطلم (ر بكمنرجتهو بي»)أىيسهل (الكمنأمى؟مىذة
أ مايعوداليهيسركورف>م ل قولهسبحانهوته ال (ىوترى الشمس اذاطلعتتزاور )أىتميلوآ أ

اليل ومنهزارران ]ك(أيإفعهنمذاتاليين) أىجابالهين (داذاغربتتقرضهم) أىتركهعمماوئتبعصدنعلعهمومدلم(الذادا

23
0
0
75

أىمتسعمنالكهف (ذلكمنآناتالله) أىمن

اقلدثرمناهلووهذملكؤ ةمنه)
فأوىنما ككانف
اىلذل
سسمت تصيبهالشمس ولاتصيبهم اختصاصاهم بإلكرامةوقل انبا

 5ولا ||الكهغثهلى مستقبل لبنات نعش فهمف مىقناةأبد الانتقعالشمس عله ندالطاوعولاعنا ود|

|نهمفيه بردالرج ونسميهاو يدة
جلانيانة (ذاتالبي) ولأعتدالانتواءفتونيي جر جارك نخسارانم مساك ي

بيالع ةدع ليب عنهماكلفرابروتمموعلى هذاالفوليكونمعن قولهذلكم نآياتالن أى انشأنهموحدبنه م3ن

ال1ممما |بالمشين(نوطاذااغلرى | ا|لله (من بهدالنهفهوالهتد) ياعنلىكمهثلفومافبيهثناءعلييم (ومنيضلل) أى ومنيضلا
التمومبرشده(فانتحجدلهوليا)أىمعينا (مرشدا)أىبرشده
فيقولهسبحانهوتمالى )© 5

لفن(ذات

الثمال وهمؤفوىةمنه

خطا بلكل عد 0ببقاظا) أى منتببين لان أعينهممفتحة (وهمر'قود) أى نيام (ونقبهوذات

الهين وذاتالثمال) قالابنعباس كانوا يقلبون افلىسنةصميةمنجان الىجانب لثلاناًكا

تسع١ 06  ١الارض ملوكمهامنقويايقلبون فىبوم عاشورا وقيلكانطمفىالسنةنقليبتان (وكابهمباسطذاراعيه
فم

امهسمفى1نظهالره كلهلا قالابن

عباسك5كانكلبا أنمروع0»-:ه أهكنان فوق ا|ل|قلطىودون الكرزى و١القلطىكلبصبنىوقي|-

عشهمسافوىلاغرو بهامعأنهم فىمكان وامسنعفتح معرلضاصابةالشمس اولان الله
وال
لهم
نصطبب

كان .

يحجبهاعنهم وفيل منفسحمنغارهمبناطمفيهروح الهواءوبردالنسيم ولاحسونكرب الغار (ذلكمنآناتاللهة) أى ماصنعهالئةسهم من
ببهالشمس ولاضيو سام | ا١
ذنلفك! لتسصمت
ازورارالشمس وقرضهاطالعةوغاو بهابةمنآناتاللهيعنىأنما كا

وقيلباب الكهف:مالى مستقبل لبنات نعشفهمفىمقناةأب ادومعنىذلكمن]آ,ياتالثهانشأنهموحدينهممنآ|ناتالله (منبهدالتة
لهند )مثلمام فىسبحان وهوثناععليهم بأنهمجاهدوافى اللهوأساموالةوجوههم فارشدهمالى نيلتلكالكرامة النكدية (من ب

فلن تحدلهوليامم شدا)أىم ن أضلهفلاهادى له(وتحسبهم) بفجالسي شنا ى وجزةوعاصمغيرالاعنى وهوخطاب سكلأحد(أبقاظا

جع بقظ(وهمرقود)قينليعايمونهم مفشحة وهمنيامفيح به املناظ رأذيلقكاظا(و تقله ذمات انعيونذات الشمال)قيلطتمقلعب
قسلنةب وةقويلاحدةفى بوعماشوراء (وكابهمباسطذراعيه) حكابةحالماضية لاناسمالفاعللابعملاذا كانفمىعناذ
فتاىل
لامللأنو

فر بناعلى؟ ذانهمفىالتكيف) أىضر بناعليهاغابإمن النوميعنأنمناهماناثمقيلةلائنهههم فبهاالاصوات ادلمففعول اذى هو
د السكثرتعالان !اليلبعلمقدارهمن غيرعددفاذاكثرعدفامادراهم
جاب (سنينعد د )ذواتعد د فهوصفة اسنينقا اللزجاجأى تعدع د

يدولنو بزنونالكثير بنعمثناهم) أيقظناهممنالنوم (لنعراألىمز بين) الختلفينمنهم
ل يع
قكانوا
لامهم
اقا|ةل
معدودةفوى على ال
فى مدةليمملانهملماانتبهوا اختلفوافى ذلك وذلاك قولادقالقائلمنهم #لبلتمقاولالمثنابوما(  6610بعض يوفمالوار بمأعليعالبكم
كانتوفاهممنذ ثلا ندسنةوآأكثرفا أ املكاميرجععقله عار
|وآصديقالابعث وذلك ان فتية بعمواملنهوقد

و
|الذيههب هم
جهوقا
دل,
كأ الهم رابلسموات والارض وأعبدك وأسبعلك تطواتعلىالمت

ل ابهم قفد طاولأ0وأى

تطفيئالنورالذى جات لابوناعبادلصايدروس أخبربذلك أهولمدرينكتهفبروكابمعهحتى
 1 0س فتلقاهم 0ار ْ52 3

ع

ورا0

ا

بونهرمساجداعلى راو ارافان للكقد0
بىوهم جادب
سايينك ويردجةيالعهللةى ر وبرضكانه ماأمضدواأ)مغداوابظأةرحفصى فعل
جسبحون اللهو حمدونه تمقالالفتيةلبيد روس الك نودعاك| ذوهالضادمعل
لاحصى

حفظكاللهوف  0نعيذكبلنةمنث.رالانس داجناك اع

ييا0

مول نر الكل لاف
خرالمبتدا وهوأى والمبتدا

ب قاماأممى وناماراق
ذه ب

اهنال علومنتع رلافسة0

راوا

قاب

يف عاللىتراب  <-تىبمعشنااللهتعالى منهفاص الملاك عند ذلك بتابوتهن
]| نصيرفاركنا م كنافالك

مالرعبوليقدرأحد أن يدخرعايهم وام الملكأن
ساج ع أوافيهو مهماللهحين خرجوامن عند ه ب

ا

أمدالاوقات لبهموأحاط

توا
لنةوقيلآن ايشا علابمن لني وموقال
اخذ
ك عهلى
ولىجفي
يت
فيامبسحدا| يص
ءهل طمعيداعظها وأمأىنيؤ ف ك س
أعل املناحصاء
جلالىالملاك١صا فقالله|الاكمن نت قال أنار 0.أهلهذهالمدينةوذ كرأنهخر جأمسأ ومنذ أحصى ف

'أياموذ كرمخزله وأقوامالويعرفهم أحدوكان| الكقدسمع أنفتيةقدفقدوافالزمانالاولو نأ أسماءهم وهوالعدفة د زللبانناءه
فماجمفاذا اسمهمكةوب وذ كرأسماءالآخرينفقال |||من غيرالثلائى المجردليس
||مكتو بةعلى لوحففىدزعااثبدهاللوح ونظر أس
سسستسةسستستتسمستمسسمت
سس
سم
بست
تست
ستستسم
سمتس

اط
أ

ركتومنمعدمنالقومفلاأمنوابابالكهفتقالليخادعوق حىأدخل
شان فلةاستمعالاك

بقياس وانما قال نعل مع

||عل أابى فابشرهفانمانرأوكمىأرعبتموهم فدخ ل ليا فرشرهم فقبض اللهروحهواأرواحهم الدتقال مزل عالمايذلك
اأعنىعلىالملاوأدابه أثررهم فمميتدوااليهمفذلك قولهعزوجل اذأوى الفتياةلالكهفأًأىصاروا الى || لانالمراد ماتعلق يهالم
و

أ!|الكهفواسمهخيرم فقالوار بنا؟تنامن لدنكرجةأىهدابةف الدينوهىءلناأى يسمراد:امن أعمىنا

من ظهور الام طم

اأرشداًىمانلتمسمنهرضاك ومافيهرشد ناوقالابنعباس أى  #رجامنالغارفسلامة وقولهسبحانه

ليزدادوا اعانا واعتبارا

اوتعالى (فضر بناعلىآذانهم) أى لقنا ليمالنوموقيملنعنانفوذ الاصوات الىمسامعهم فا انلنامامذا وليكون لطفا لؤم-نى

ىلكثرة  9زمانهموآنة يبنةلكفاره
|لت السويكيسيه (ففاكه سنينعددا) أى أذ اهسمنينكثيرةفانالعدديدلعل ا
|||بعثناهم)أىمن تومهم (انعل) أى علمشاهدة وذلكان اللهعزوجل كيزلعالاوائهاأرادماتعلق بدالعم أوالمراد لنعماختلافهما
موجودا كاعامئاه قبل

امن ظهورالأمى طمليردادواايساناواعتبارا(أىالحخزبين)أى الطائفتين(أحصىلالبثوا أمداأ)ى احفظ
|المأمكثوا فكيفهمنيامواذلك ان أه لالمدبنةننازعوافمدةلبئهم فىالكهف,أ قولهتعالى (نحن تقص وجوده(نحن نفصعليك

ا|| عليكنبأهبمالحق) أتىقر أعصليهكخاببرالكهف بالحق أىبالص_دق (انهمفتية) أىشبان

نباظبإم )قبالصدق زانهم

0
|آمنوابربهموزدناهم هدى) أىاعماناو بصيرة (ور بطناعلى قاو هم) أى شددنا على قاومهمبالصير
|(
تثييتوقوإيذاهمبنورالاان حتىصبرواعلى هجران دارقومهم ومفارقةما كانواعلهمن خفض الندىوكف الاذىوترك
 ٠وال

||العبويشث
ورفرووااش بدناهنهممالىالكف-

((ااذذقاممواو)ا) يعينىعنى بباينن.بدىددىقدبانوفسيابوس

عكا
الحبارال-حيبنار<ين عانموعمانبهمعلعىلى ثتررك

|ل وشاعستوعىمالةاالماكتارمونا
عباد ا
قريمل

بعادلفسعل(آمنوا بر مهم وزدناهمهدى) يقيناوكانوامن خواص دقبانوس قدفذ فأ
 ١ل مالاندى قبلالفعلولاان ي نفسه

قاو ماول,امان وخاف بعضهم بعضاوقالوالسخل اثنان اثنانمنافيظهركلا #امايضمرالصاحبه ففعأوا فصل انفافهمعلىالايمان ودر بطنا
رضان وجه مرناهمعلى القيامبكاءةالى والتظاهر بالاسلام
يبع
غلى
لن ا
ادي
علىقاو م وقو بناهابالصير على هحران الاوطان والفرار بإل
ا
مى |
لنبد
(اذقامر )١نا

وهه دقمانو م٠ ,غيرمسالاةيهحازءعاتسيعل  ,ْ,ك عماد ةالاصناء

هذا
أروس وطنطيوس ورأى أبنهايلذىهدقيانوس! أفاقوذهب عن البكاءو خناربوس وط
الورق ودراالياوعياتتا وقالااأبناسكنزالذى وجدتبافتى فقال مليخاماوجدت كنزا 0

وزقالق ونقش هذه المدينةوضر بهاواسكنوالتمهأأدرىماشأ ومأاقوللكم فقالله أحد
آتنقال تمامخاامااأنافسكنت أرى أفىمنأهلهذهالد بنة فقيللهومن أبوكومن يعرفك مهاف

بلسمأبيهذلبوجدمن يعرفهولاأنافقاللها حدهماا:نترلجالتكذناببئنابالحق فلبدرةايخامايقوا
غيرأنه نكس بصرهالىالارض فةالبعض من حولههذاربلى محنون دقلبعشهملي بسجججنونو :ل
سلك ونصدقك بأن
رظن
ادائأت
ندي
حمق نفسهعبمندفلكاىت»:ك؟ فالكأحدهماونظراليه نأرظاش
هذامالأبيك ونتقش هذه الد.بنةوضر مهاوطذدالورقا كثرمن ثلمائةسنةوأ نتغلام شاب أنظنانك

وتران

يبوند

وات سارهذهاد بئةوولاةأمى هاوخزائن هذهالمد بنةب د

تبعكذب عذ اباش ديداا
فمس
دردهين,ارواتى لاظننى ساك
وليس عننادمن |هاذلضرب ولا
لهط
اجدن
مو
تلذى
فنرا
حتى نعترف مهذا الك

ممليخاأخيرونىسماأسألكعنه فان؟تتمفعلنم

مماعندى فقالوالهسللانكتمك شيأفقالفافعل اللملكدقيانوس فقالامانعرف على وجه الارض
اسمهدقيانوس ول يكنالاملك هلكفى الزمانالاولولهدهرطو يل وهلاك بعدهقرون كيثيرةفقال

تماليلخابقرااذن ومايصد قى أحدمنالناسفا أفوللقدكناقتيةعلى دين وا_-دوان املك كر
ىلكهف الذىف جبل :,
على عمادةالاصنامو الذح للطواغيت فهربنامنهعشية أمسفأتينال ا

فنمنا فايمها|نتهناخو .جت لاشترى لاحانى طعاماواًلمن العا اذا أنامعمكاترو,ن شرا
ال اىلكهف ريك صانىفلماسمعأ ربوسقل ابتخاةالياقوملعهلذ آيةن.كت النجعةلهالنة
لك علىيبدىهذا القتىفانطلقوا بنامعه حتىبر ,يناأمابه روسو

شطيويوداجأ

المديئةكيربرهموصغيره ,نحوأهاب الكهف لينظروا اليم فامارأى الفتيةأسعابالكهف قاب
اأ فبهظنواندقأدخدوذهبالوملة8
كنب
احتبس عنهم بطعامهم وشمرابهمعنالقدراانى
دقيانوس فبيماهميظنون ذلك و يتخوفويه|ذسمعوا الأسواتيواولي

0فظنوا انهم

الجبارد قيابوس يستمهم لهنمليفوىبقهامموا الىالصلاةوسم بعضهمعلىبعضوأوصى ب» نهم :
وقالوا انطلقوابنانأتاناتمليخافانهالآن بين بدى الجباروهو ينتظرناحتى نأتيهفبيهاهم بقواونذا
وهمجأوس على هذها 1الاذهم بأربوسواً ابه وقووٍفأعلى بابالكهف فسبقهمليا ود

ل وه

بك ماروربكبكوامعمسألوعنخبر قءقصعايهمابرهفعرفواانجمكائوا ناماسلقةا١ |9
أنالساعة لاريبفيها ثم لعي
اعت
اديمقاوللب
عتص
الطويل واماأًوقظواليكونوا آبوةلللنياسو
س
امن
حونا
تىتاب
أترعمليخاأر بوس فرأ

مضع_لى الباب ودعا جاعدق |
قف
فاوام
ةتوم
مخ

أهلالمددينة وأمىبفتحالنادوتبحضرتم فوجدوافيهلوحين من رصاصمكتو بإفيهما حك

ييخاوص طونس وكد-ظونس
ومخشامينا لوم

.

و ببرونس وديموسو بطيوس وقالوس والكاب ان

روامنمللكهمدقيانوسعخافةأنيغتنومعندين فدخ_اواهذاذا
قطم ريكانوافتية ه ب

ل

أخبربكانهم 71بالكهف فسدعليهم بالخجارةوانا اكتبناشأنهم وث_بره,ليعامهمنبعدهم انعا :
دوا اللهسيحانه ونعالىالذىأراهمآبةتدهمعلىالبعث “مرفعوا أصواتم.
جوا
فاماقرؤه توحب
ألهوتسسييحه أمدخاواعلى الفتيةالكهف فوجدوهم جلوسامشمرقةوجوههم تبلئيابممنفراربو

وأحخابه سحودالله وجدواالئةسبحانهوتهالى الذىأراهمائةمن 1يأنهئمكلمبعضهمبعضاءاخبرهمال :

عانلذى لقوامن ملكهمدقياوس نمانر بوس وأابه بعثوابربداال مىلكهم الصاط ب

منحنللظءرلكالى آبة من آياتجعلالهلاهلنةعلى ملككللناسآةايتحكون ميزنا

5

1

 2وأخذورقامن نفقنهمالنىكانتمعهمالى ضر بت بطابعدقيانوسوكاتنعفاك| :11ا

ىلبسهالاحتى أت باب
شارجا فامامى بيابالكهف ر أى الجا رةمنزوعةعنباابلكهف ذتجبمنهائمم و
المد.بذةمستخحفييا يصدعن الطريق حُوفاأن براه حك ن أهلهافيعرفهولابشرعأندق انوسوأهاهلكوا

الن
ماه
بنتل
ا كا
للام
اابع
عرهف رأىفوظقهرالي
قبل بذثللكهائة سنةفاماأتى تمليخاباب المديئةرةف ب
اب
يمغى
ىب و
لل.ا
الكا
اذ كانمي الايمان ظاهرافهافامارا:اهاتحب وجعل ينظر|ابهاء.ناوشمالامئر كذ
كنزفرأى مثل ذلك نفيل اليهانالمدبنة ليستبالتىكان لءرف ورأىأشخاصاكثيرةحدثينل يكن رآهم

قبلذلك -فعل؟شى و تكبو خخيل اليهنهحيراانمزجعلىالبابالذى أتمنهؤعل :يكحب ينهو بين
نفسه و يقول,الستشعرىماهذا اماعوة |مل كان سامون حفونه -ذهالعلامة فذياهلمدينة

و.ستخفون بهاواليوم ظاهرةلعلىناتم حالمثمبىرألنيهس بفناائمخذ كساءه ؤءإهعلى رأسه ثمدخل

المدرننة فعل يعشىف أىسواقهافسمع ناسابحلفون باسمعسى بن مم فزادهذلك تمجباورأىانهحيران

فقام مسند! ظهرهالىجدارمن جدران المددينة وهو يقولفنفسهواللهماأدرى ماهذ! أماعشيةامس

فليس كان عاللىارض منيذكرعسى بن ميمالاقت_ل وأمااليومفاسمعكل انسانبذ كرعسى بن

اخاف ثمقالفى نفسه اعلهذ ليس ت بالك ينةالتىأعرف و النهماأع مدبينة بقرب ملت ]كفا
لس
م
ْ المبران 0

ىسلاًوأمس|
نال لا امشع هذةالمررسنة.افتى فقالاسمهاافسومن فققالفى نفسهلعلف م

أذهب عقلى واله>قلىا نأسرع ادروج قبلان يسببنىفيهاثسرف هلكفضى الاىلذذينيبتاعون الطعام

فاخرج طمالورقالتىع كطانت
ههو
امع
اأر .لد رتاه بست دال روقطعامافاخذها الرجلو نظرالى
مأوايتطارحونها بينهممن رج-ل
قيرب الورق ونقشهافكب منهافناوطا رجلا خرمن أصهابه فنظار”جء
 00 1نمنهاو0

ويقول لعضهمبمس انيا أصاب كنزا 0

9:1 5
دانماابريدونان
يذهبوابهاىملهدقيا

0

ضْ
فقال

لو كديا وفينيماأفضلواعلى قداأخنتمورق فاسكوهاواماطعاميم فلاحاجةلىبدفةالوالهبافتى من
ا ل وماشأنك واللةلقدو جد تكنرزام نكنوزالاولينواً نكر يدان خنيهمنا نطق معناوارئاهءوشار6.

عه ذ
في
لفيك

ماوجدت وانك انم تفعلنحماكالىالسلطان ؤنسامك اليهفيقة|إكفلماسمع قوطمقال

يه ك
منت حذرمنهفقالوالهيافتى! ناكوالاقلاتستطيعتاكنتم ماوجدت وجلعل
ضما

لل
5ه قدو

أبدرى مايقولطم وخافحتىل> رعلىلسانا
هليهثيفل
ئمارأرهلارشتكامادك

كساءهفطر<وهفىعنقه

ريةنحتىسمعبهمن فيهادقل كك جه ر جل معهكاه جيمعليهأهل
سككالمد
 ١ر جعأو|ستحبونه فى

| اهوجعأوابنظروناليهو يقولونواننةماهذا الفتىمنأهلهذهالمديئةؤماراً بنادشباقط ومانعرفه
لايتغالابذرىمايقولم وكانمتيقناان أباهواخوتهبالك ,شنهوانه من عظماء أهلهاوانهم ايأنونه

ننظ رأث بعض
 ٠ذاسمعوا بهفبيناهوقام ايا ي

حل فيخلمممنأدبماذ ختقوءولاه

اريس المدرشةومدير مهاالاذ نيد برانأميها وثمار جلانصالحان اسمأحدهماأر بوسواسمالآخر

هالا
شفت
ولت
اي
نعل
مارف
يجب
طيوس فاما| نطلقوابه البماظن كايخاانه| ةا ينطاق بهالىدقيانوس ال
١

١

انور

نونا عقر ءايسبلاكاهسار مهللالاقو هلاوءامسلاهلا
نمور
تسال

الآررض أفرغعلىاليومصبراواًوجمى روحامتكتؤيدنى بهعتدهذاالجباروجعليقولف نفسه فرقوا

ٍ! ىل إن ا خوفى باليتومبعامون مالهمتو باليتهمياًتوننى فنقوم جيعابين بدىهذا الخبارفاناقد كناتوائقنا
١
:

السانلا راسد

ارلااشخرقل ساتولاسرتفدااتري الىالجرلي نالملهين

(5ن1از-ن) : -لك)
ا

1

"٠.

روسم بئاوذىوذن؛ قاوجرفن:ديعمطميظعىف ىزبكومو مهعماوجرخأومهنالادبعياوناكى ْ
وأخفىوكالحدامانهوقالف نف_»أخر ج منبينأظهرهؤلاءالقوم لثلاإصيبنى عقاب بجرمهم : :

شابمنهمحتىاتتهىالىظلشعجرةفلسفبهئمنرجآننرفرآهجالساوحدهفرجاأ نيكونعلى مثل أمى»

جىيأمعرثامنفوجاانجرنمفعوافقال بعضهملبعضماجعك وكا
وهراهعل
وجلس اليهمنغريرأج ينظ

واحدكتم ايمانهمنصاحبهخخافة علىنقفاسل»ثوماليخرجكل فتيينفيخاواو يوفشاكلحد سره الى
هم لبعض
ضال
عهمفق
عملى الاعان واذا الكهفف جبلعظم قر,ببمن
اذاه
ع فا
يذلك
جلوا
صاحبه ففع
جنته فد خاواالكهفومعهمفكنابامصويادثلائمائةسنين وازدا
فأووا الى الكهف ينشسرلكر بركم
9فلان أناءماوكنا فقدناهمفىشهرركذافسنة كذافملكةفلاننفلاناللاكو وضعوا اللو حى

حنزةب الناس ف مىلك فكانوا
تن س
ميادرموسلاك بقملكهتمانيا وفستي
تالبكلادرجل صا يفاقلالهب
سبكير ذلكعلىالماكالصاحوتضرع الى
همان,فكذ
بهم
أححؤابامنهم منبيمونبالنّهوبعلاألنساعة حىومن
لز
طهل
اى أ
بمارأ
ليدال
اناشد
اللهوحزن حؤز

يدونو يظهرونعلى أهلالحق و يقولونلاحياةالاا 3

الخلقف يلقبلوامنهوجعاوانيبكاذبلسواعةتىكادوا ب رخجون الناسعن الحقوملةالحوار دي فنامارا6
ذلكالملكالصا دخل يتسه وبغأالبقهعليه وملسحساوجعل تحته رمعالدياخهلفسدأبليإهونهار
يتضر عاللىهتعالى و يبك و يقولربقدترى اختلاف هؤلاطءفماآبنعثةتبين طمبطلان ماهمعايه”
هفو يببز
كهاب
لأس
اتية
رلى الغ
رهللةعبادماراادأنيظه ع
ان التمسبحانهوتعالى الرجن الرحيمالذىك «
للناسشأنهموبحعلهم آنةوخجةعلمهمليعامواانالساعة  1تيةلار فييبهاو يسيب لعبدهالصا

يدروم

فمو بتى ا
هلىف
كذى ع
لانال
االبني
البلدالذى فيهذلك الكهفوكان اسمهأوليا نبسهأدم ذلك
يلكرةحتى نزعاماكانعلى بار
ظات
حسه
لان
اني
حظيرةلغنمهفاستأجرغلامين فعلاينزعان تالكخارةو يب
الكهف وقصاراب الكف وحبهماللهتعالىعنالناسبالرعبماقت باباالكلهنفأهذسن.صانه وتعال
ذوالقدرةوالسلطانحى اللقولىلفتيةأن حلسوابين ظهراق الكهفؤلسوافر.عي عرو

1

أنفسهم فسلبعضهمعلى ضبكعاىااسنيقظوامن ساعتهماىلكانواتيقظون منهااذاأ صبحوامن ليلتهم'

قاكمواااىانلصولاافةصليوافكعالون لوإبجرىوفههم ولاألوارنهومشنهئنوكانهم كبيتهمحي
فهم فاماقضواصلاتهم قالوالقليخاصاحب نفقتهم أنبشنابماقال الناسر
رقدواوهميرون أندقيا نطولسب

ذا
همس
دية أ
ناعش
عش نأن
ف

الجباروهميظنونأنمم فدرقدوا كبعضما كانوايرقدون وقد خيلا

أنهمق ندامواأطولاما كانواينامون تحستاىءلواينهم فقالبعضهم لبعض ؟لبثتمنياماقالوالبئنابومااً

بقعاضلبومار :ب-كأاعلبلنتم وكلذلكفىنفسهم يريفقاسل

طملييخاقدالستمف المددينةوهوب بر

أنيؤقبكاليو فتذحواللطواغيت أويقتلك فاشاءالنهبعدذلكفعلفقلاط ممكسامينايا| خوتاه اعامو

إنكملاقواللهفلاتكفورمابععدداومااتنةكائذامدقعاالوالقايخاانطلق االلمىدينةفتسمع مايق
لنامهاوماالذى بذ كرفيناءنددقيانوس وتلطفولانهعرن بك أ_داوابتغ لناطعامافاننابه وزدناع

اوأنخذىكان يتتكر
بابه
يوضاعثي
لنينفلو
اكا
الطعام الذىجئتنابهصفبحقدنأاجياءاففعل ملسا كا

100

نيهفترجعونالىعقولممأمىبهفماخوجوامن عندموانطلق دقيانوس الى
أجع للك جلانذكرو ف

|مدينةأسترى قرمم بيسنأمورهفلسارأىالفتيخةروجهبادرواوخافوااذاقدم أن بذ كره فمأكروا

|ينهم واتفقواعلى أنيأخذكلواحدمنهم نفقةمن تبأدبيهفيتصدقوامنهاو يتزودوا ماق يمنطلقواال
ندينة فى جبل :بةاللهينحاوس ع فمكثوافيهو ماح
|هفقر املم
ك

دام انوكلوه

|فيسنمبعاهيمشاءفاس تفقواعلىذلكعمدكلفتىمنهمالىيتأي بقياهذ نفقة فتصدقمنهاوا طلقوابمايق
االهواتبعيكابكانل حت أىنواذلكامكيففسكثواافيوقال كاعلباحبارميوا بكلب فتبعهم

0ف|طردود فعادففءاواذلك مىارافقالطم الكلبمائر يدونلمانتىخشوامنى ناح بحأباباللهعزوجل
'فنامواحتى|أجرس؟ وقال!بنعباسهر بوامن دقيانوس وكانواسيعةفروا,براعمعهفكاتببعهم علىدينهم
|وتبعهمالكاب نفرجوامن البلدالىالكيف قالابن عباس فلءثوافي هلس طمتملالاالصلاةوالصيام

|والتسبيحوالتصميدابتغاالواحننهزد جل وسعاواشاني اليقئمنهي|سمهعليخاذكاناع طمرزاقهم

مأخذ
| مانلمدرينةسراوكان من أجلهموأجلدهم وكان اذا دخ لالمدبنةلس ثابارئة كياب المسا كينث ب
ملخبرهلذ كرهودأابه بشئ ميرجع الى
لح وطق الاللدينةفيشترىلمطعاماوشيراباريتعجسسط ا

|أصعابهفلبثوابذلكماشاءالئماًن يلبثوام قدمدقيا نوس امد ,دنةوعسظماءاً أهله أا ن.ذحواللطواغيت

ا| ففزعمنذلكأهلالاجسانوكانلبد يذةيشترىلاصعابهطعامهمفرجع الأىصابهوهوسك ومعه

الحبارقددخل المينةوانهم قدذكرواوالعسوامع عظماءالمدينة ففزعوا ووقعوا
|طعامقليلفأخبرهم نا
آس-حودا بدعون اللهو تضرعو نالنهو بتعوذون من الفتنةفقالطهم لاا خوتاهارفعوارؤسم

|واطعمواوتوكاواعلىر بكفرفعوارؤسهموأعرينه نمفيض منالدمعوذ لك عندغرو ب الشمس ُمجاسوا

 4قوله ينحاوس هكذا
فاىلبعنضسبخ وبفعىضها

فيف وكلبهم مخاوسوف حياةالحيوان
لنه
يتحدثونويذكر بعضهمبعضافبيماهمعلىذلكاذضرب اللهع وزجل,على؟ اذا
سك
منحلوس فليحرر اه

أباسط ذراعيه بياب لكهف قاصابهماأأصابهموهممؤمنون » وقنون ونفقتهمعندرؤسهمفاماكانمن

|غدتفقدهم دقيانوس والتمسهمفلمدنهمفال لبعضعظماالءمدينة لقدساءق شأهنؤلاءالفتيةالذبن
ال

امن أمىرىما كنتلاجه عليبمانهمنابواوعبدوا
ولهم
ههمالجه
جاعا
اضب
أ ذهبوالقدظنواأمنبىغ
| 1فقطالتعىظماءالمد.ينةم|أنتبحقيق أنترم قوماؤرةدصةمعصاةقدكنت أجلتطمأجلاولوشاؤا
الكجل ولكهم وتوبوافاماةالواذلك غضبغضباشد يداث أمرسلال آىبامهمفاتىبه.فقال
لذ
اواف
ألجرع
أخيرونىعنأبناتكلمدةرالذبنعصوق فقالوا أماكنفلمنعصلكف نلقتالنابقوم مىدةانهم ذهبواباموالنا
و أهلكوهافى أسواق المدينةئمانطلقواالجىب ل بدى؛«:نحلوس فاماقالوالهذلكخلىسديلهموجعلمأبدرى
“ليصنعبالفنيةفالقال سلبحانهوتعالى فى نفسهأن تأم يسدياتٌ المكهفعايهم وأراداشةعز وجلا نَ
يكرمهم بذلكو بجعلهمآنةلامةتب_تخلفمن بعاءهموأنبين طمأن الساعة آانيةلار يب فيهاوانالله

ْْاإبغثمنف القبور,فامي دةمانو :س بالكوف فسدعليو ,وقا"لدعوههمكاهرقكيفهميموتونجوعاوعطشا

و|ي|كون كاهخفهتماالرذوىهقبراهم وهويأظننهم أبقاظ يعامونمايصنع بهموقدتوف اللهعزوجل
ظأرواحهموذاةنو ومكلبهمباسطذراعيه ببابالكهف قدغشيه ماغث.مه نمتقلبونذات هينوذات الشمال
|

اسأمحدمايدوسرالوأاخسرمروناس اهتا
|| مانرجلين مؤمنينفى ببتالملك دقيانوكان هنهم
أ|]أنكتباشأن هؤلاءالفتية وأسماءهمواًنسابهموأاخبارهم فىلوحين من رصاصو علا ماف تابوتمن

|س و يجعلالنابوت ف البنيانوقالالعلالأثن يظه رعلىهؤلاءالفتية قومامؤمن:ين قبلبوم القيامةفيعم
ْا
يقرأاالكتاب ففعلاذلك و بنياعليهو بق دقيانوس مايق م ماتهووقوم»ه
كنفتحعليومخبرهمحين

قرون بعدهكثيرةوخلفتاملوك بعدالملوك » وقالعبيد بن عميركان أحغاب الكهف فتيانامعلوقين

معحدححه

ن
سهم
أ
ح ,ب
أاوه
(لب
ماعليها) من هذه الزينة
(صعيدا) أرضًا ملساء

)١94

عملا) وحسن العملالزهدفيهاوترك الاغتراربهائمازهلديفهالايبلقوله (وانالجاعلون

الحمات والعقارب والشياطين قلتز ينها كونهاند على وحدانيةالنهتعالى وكالقدرنهوقيل انجيع
مافالارض ثلاثةمعدنونبات وحيوان وأشرف!أنواعالحيوان الانسان قيل الاولىأن لابدخل هده |

(جرزا)ياسا لانياتفيها

الزيئةلكلفبدليلقولهتعالى(لنباوهم)فن ببلبىج بأنلاي خدل ذلكومعنىلنباوهمختيرهم (أبهم

بخعدضأنركاانءتمعشبة

عملاوقيلاي»م|أترك للدنياو زهدفيها (وانالجاعلون ماعليها) أىمن الزينة

أحسن علا),أئ

ها
تعد
را ب
ايده
مى نع
جمعن
وال

شتيةوالصعيدو جه الارض وقيلهو||
عان
اابءعدمانك
رمه
ضت ف
خبا
(صعيد اجرزايعنى مثل أرض لان

حراباباماتة الحيوان

التراب والجرزا الاملس اليابسالذلىاينبت فيهشئ فقول سبجانهوثهالى(أمحسبت) أى ظننت امد |
(أنأسماب الكهف والرقيمكانوامنآانناعحبا) أىهم تحب من آبانناوقي لمعناهانهم لسواباعب]

الارض ماخلق فوفهامن

|
بلاحجبا |
ملوادىالذى في » أصعابالكهفوقال كع ا
مس ا
وق رم جنارة ون عباس ان الرفيا

الاجناسالتى لاحصرطا

هواسم للفريةالتى خرجمنهاحاب الكوف وقي لاسمللحبلالذىفيه أعاب لكيفمذ كرالل |

شتجار
افلالانبا
وتوحفي
ومافبون منالتجائب أعب منهموالكهف الغارالواسمفى الجبل | |
وغير ذلك ولماذ كرمن يآننا فانماخلقنامن السمواتوالارض
الآك .الكلة مز.يين والرقيم هولو حكتب فيأهسماءعابالك فو وقصتهمئموضععلىبابالسكهف وكاناللوحمن رصاص
اةب
وازالةذل ككلهكانم يكن عزوجله قص

قال(أمحبتأ نأ حاب
الكهف والرقيم)#نىان

ذألعكطم منقحصةاب

الكيف وابقاء حياتم-م
مدة طويلة والكيف

الغار الواسع فى الجيل

الكهف فقالعزمن قائل (اذأوىالفنيةالىالكيف) أىصاروا اله وجعاوه | ا '

فت وىهوالطرىمنالشباب (فقالوارا ننامنلدنك رجة) أء حنمنخزاق
مأواهموالفتيةجع

رجتك وجلائل فضلك واحسانك ولهنبااطداية والنسروالامن منالاعداء( وهئ”انا)أىأصلولنا |
مارشدأ) أىحتىنكونبسببهراشدين مه بدين وقيلمعناءواجعلأمىنارشداكله
(منأم ن
ود كرقصةأصخاب الكيف وسيب شروجهماليه6ة
قألتمدبن اسح وتمدبن يسارص ج أعىأهلالانجيل وعظمت فيومالخطاباوطغتالملوك حتىعبدوا

هنهوكان منفعلذلكمن |
دةال
وونحبعيباد
ومقنمسك
اولاذصحناومالاظواغيت وفيهمبقاياعلىدين المي

وىم |
رلقر
لنز
ااني
ملوكهم ملكمنالروميقالهد قينوسعبدالاصناموذ للطواغيت وفتلمنخالفهوك
والرقم ا
هسوم كلهم أو فلا يترك فىقريةنزطهاأحدا الافتنهعن دينهحتى يعبدالاصنام أويقتلهفلمائزل مدينةاسمابالكيقا
قرهمداسكمتا بكتب
واسمها افسوس اس منهأهلالايمانوهر نواىكلوجهفاذ شرطامن الكفارو م هيمتأبنعوهم
فى شأتهمأواسمالخبيل
اخعللأشوملئركطيتبعون أهاالايمانفىأما كنهمو يخرجونهمالىدقيانوس فيخيرهمبين القتلوبين(انوا
ف ك
الى فياهلكب

من اناننابا) أئكانوا
آنة محبامن ابأننا وصفا

منبرغب ف امي ةاومنهممنبإلأىن يعبدغيرالتهفيقتلفلمارأى ذلكأهلالشدةفى |
عمادة الاصنامخنهم

الامان جعاواسامون أنفسهمللعذابوالقتلفيقتبلون و يقطعونو جم ماقطممن أجسادهمعلى |

ورلأفىتذيلةكحؤنواحزناشدبدافقامواواشتغاوا |
أسوارالمدينة وأبوامهافاماعظمت الفتنةوكثرت ا

بالمدر أوعلىذات حب بإلصلاة والصياموالصدقة والتسبيح والدعاءوكانوامن أشراف الروم وهم ثمانية نفروبكواوتضرعواالى |
(اذ)أى اذ كراذ (أوى اللهعزوجل وجعلوايقولونر بنارب السموات والارض لنندعومن دهوانلهقادقلنااذاشططاً اكثف ||

الفتةالىالكمغ فقالوا عن عبادكالمؤمئين هذهالفتنةوارفمعنه املبلاءحتىيعلنواعبادتك فبيهاهمعلىذلكوقدخاوامصلاهم |
ر بناآئنامن لدنك رجة)

ملشرط ماخلفكعن | 1
أددركهم الشرط فوجدوه ,سحودا سكونو يتضرعون الىالئهعزوجل فقالط ا

أى رجةمن زا رجتك

أعس الملكثم انطلقوا الىالملكفاخيروه خبرالفتية فبعثالبهمفانىبهمنف ضأعينهممنالدمعمعفرة|

والهمىغفرةوالرزق والامن وجوههم بالترابققالطمممتعمأننههدواالذع لآهتناالتىنعبد فالارض وتجع_اوا أنفسك أسوة

من الاعداء (دهى'

لنا من أعسنا) أىالذى

نحن عليه من مفارقة
الكقار (رشدا) حتى
نكون سببه راشدبن

أهل مدنت

اختاروااماأن نذصوالا ً١ طتناواماأنأقنك فقالمكلميناوهواً كيرهمانلااطاملء |

ياء |١
اياه
وبداا
دصاً
عنابخال
السموات والارض عظمتهان ندعومن دبودنهاالههاالجدواكيرم نأتنفس
نألالنجاةواخخيرفاماالطواغيت فل ننعبدهاأبدا اصنعنامابدال وكقالأصعابه شلذلكفلماسمعالملك,
كلامهم أعسبزعثيابهموخليةكانتعليهممن الذهبوالفضةوةالسأفرغ ل؟وأتجزل؟م ماأوعد| :
من العقوبةوماجنعنىأنأل ذلكلجالاأنىأرا مشبانا<ديثةأسنانعفلاأحبٍ أن أهلك كمحتى

أمونكسرلناطر بق رضاك
سقودلهار|يت
مهتدبن أواجعلمي نارشذ! كألهك

1

ظاالجديلةالذىأ:زلعلى عبده) مدصلاللهعايهوسل(الكتاب)ااقرآناتمن النهعغبادهققهه مكيفيشُونغليه ويحمدونه على أجزل
ل

أُعما عنلمههم واهلىناعمسةلام ومأانزعلى تمدصلىاللعهليهوسلمن السكتاب الذىهوسببجب نعحالتهلم(هوعلوجا)أى شيأمن العوج
جلمراد ننىالاختلاف والتناقضعن معانيه وخروجشئ منبهمن
فانىكالعوج الفاىعيان يقالفىربهعو .جوف عصاهعو وا
جمع
اوالعاول

الحسكمة(قما) مستقياواتتصابهمضمروتقديره وجعاهقبالانه اذانفعىنهالعوج فقدثبتلهالاستقامةوفائدة امعبينف اىلعوج وائياث

ستقامةوف أحدهماغنى عنالآخوالتاأ كيدفربمستقيم مشهودلهبالاستقامة ولاخلومن أدنىعو جعند التصفح أوقماءلى سائر
أنذ رالذين
لي
وماو
اده
أمتعدالىمفعولين كقولهاناأنذرنا معذابا ريبافاقتصرعبىص أح
اتكتبمصدقاطاشاهدا بصحتهالإلينذر)نذر

" و
الإبأسا)عذا! (شديدا) وائمااقتصرعءلىأحدمفعو ىأ نذرالان

()199/

المنذربههوالمسوق اليهفاقتصرعليه

أله قولهعز وجل (اجد لل اهلذىأنزلعلىعبدهالسكتاب )أنناىللسهبحانهوتعالىعلىنفسهيناعامهعلىخلقه

(منادنه) صادرامن

مباده كيف ,شنونعليهوحمدونه عاجرانهدالابو هىالإبباتمدماأتزالعلىعبد جدميل 0
عع

0

اللعهليهوس منالكتاب الذىهوسبب نحاتهم وفوزهم وخص رسولهصى اللعهليهوساٍ باذولان انزال

 1ا

للهشيأ
علمىوم لوللهحعموجا) أجعىل
ااسل ع
القرانكان نعمةعليهعلىالحسوص وعلىسابرالن

مأجرا
 8م)أى بانط (

من العوج قط واالعموعجافىكالعوج ف الاعيانوالمرادنق الاختلافوالتناقض عن معائيه وقيل حسنا) األىجنة يودشر

معناهميجعله خلوقاروىعن إنعباسف قىولتهعالقىراناعرببقاغايرلذىخعيورجعذلوق (قب]) ل أحزةوعلى (ماكنين)

)
ففيطم
(منهو
الىومصد قله اوناسخالثمرائعهالالينذربساشديد|) ||حال
هواع
اقبلق
كاو
بع لد
تباس
مستهوقال الكب عن
#عناهلينذالذينكف روابأساشد بداوهوقولهسهانهوتعالل بعذاب بس

(منلدنه) أى منعنده

(و بدشمر المؤمنين الذينيعماون الصالحات أنط ,أجراحسنا) يعنىالجنة(ماكثين فيه)مأقىيمين فيه

الفاجروهوالجنة (أبدا

طم بهم عنل) أى باوبلإدتوخاذهيعنى أنقولطوميصدرعن عربل ||ولدا)ذ كوالمنذريندون
(أأبدليونذرالين قالواتدخذأاهتمهاول

عن جهلمغفرط فآنفلت تاذاللوهادافىنفسحالفسكيفقيلماهمبدمن قعللتاتنفاء العرقديكون ||المنذرب بهمجكس الاول
ود نف نفسهحالالايستقيم تعلقالعلبم (هولالاباهم) وألىالاسلافهم ||استغناء لتقديم كذره
كوق
إلجهلبالطر ايلمقوصلياليه
(
من قبل(كبتر)أىعظمت كلةكخرجمنأفواههم)أىهذا الذى يقواونهلاتحكبه عقوطم وفكر .هم ||(ماطمبهمنعل )أىبالولد

لبتةاكونهغايةالفسادو لبطلانفكانه جرىءلى لسانهمعلىسبيلالتقليد(انيقولونالا كذبًٍ)أى

اينقةهاخميرالذى لايطايق احيرعنهوزادبعضهممع علقائله انلهغير
ذلبخق
مأيقولون الاكا ذلياكقي

هذام بصدرعن علولكن

طا بق وهذ| القيلبالطلاناللسهبحانهوتعالىوصفقوتطام بلاوثبلاديكونه كذبامعان الكثيرمتهم عن جهل مفرط فان قلت
قواون ذلكولايعاموكنونهباطلافعامناا نكلخيرلايطابق الخرعنهفهووكذبوالكذ ب خلاف الصدق || اذاي ولدا فى نفسه
يلهوالانصرافعن
الحاقلىالياطل ور جلكذابوكذوباذاكانكثيرالكذب وقولهءزوجل مفحاكليف قيل ماهم

(فام]  3حك)
أى تلنفسك(عل]نارهم)أى منبعدحموانليوشوابة االدرت) نش ||بدمنعل قلتمعناه ماهم

ل] الارينوقضيألراتدناهلماوع(االصملسحتاءدردفلل ارس زيط معام كو ندينت |ماين عي

]| و'هلهامنزعنلدو مسن منهاوقيلبعنىالنباتوالشسجروالانهاروقيل| ادلم

لاستحالتهوا تتفاء العم

جعماقالارشهوز بنةلمافانقلتاى زناف||لد اءاللسجهلبالطريقا

هةي لماكبرهاوكاللةشضميرف
بمعكنىاانلج
صل اليأهولانهفىنفسهحال(ولاالآبائهم)المقلدين(كبرت'كلة) ضبعى القييزوفيه

اهذواداوسميت كلكا موانلقصيدةبها (تخرج منأفواههم) صفةلكلمةتفيداستعظامالاجترائم على
لزت يرجع القىواطلمن

النطلقبهاواشراجهامن أفواههمف ناكثيرا ا بوسوسهالشسيطان فىقوب الاسمنالمنسكراتلامالكون أنيتفوهوابهبليكظمون

عليوفكيفءثلهذا المنكر (انيقواونالا كذبا) مايقواونذلك الكاذياهوصفة لصدرحذو فى
ك) قاتل

نفسك (على دك هم)أىآ ثاراالكفار.شبههواياهم

قولاكذبا (فلعلكباخم

حين نويلوؤاعمنهنوالبهومانداخلهمن الاسفعلى نوأيهمبرجل فارقه

فهو يتساقط حسرات علىث١ار.همو يخم نفسه وجداعليهموتلهفاعلى فراقهم (انلميؤمنوابهذا الحديث) بالقرآن (أسقا) ,

فول لهأى لفرط الزن والاسفالمبالغةفى الزن والغضب (اناجعلناماعلى الارض

غاالردنفياومايستحن منها

زينةطا) أى مايصلأنيك نوزينةطهاولاهلها .

سيد نوو ينمت (فله
نا م
هازبداتتوكيرئداضببتدمادهوجزدوىك أى هذبل
ابوم
(أإمالدعوا)عو من ناف
الحسىلانهاذاحسنت نا

والتقدس والتعظيم

(ولاتجهر بسلانك)

بقراءة صلاتك على
حذف

المضاف لابه

لأبلبساذاجهر والحافتة
تعتقبان على الصوت
لاغير وااصلاة أفعال
وأذ كاروكانرسولالله

ا

كلهاحسن

هذان الاسمانلاتهمامتهاومعنكونهاً حسن الاسماءانهامسمَةإة ععاتى الف

نااعن] طتّنا وهو بدعواطين فائزلاب
لعل بقولفى سحودهيااللةيارجن فالأ بوجيهنلاهناتد
إل به ومعئاهامهمااسمانلل تهعالىفسموهمهذا الاسمأومهدا الا ومسي

 0نغ

ى اذا خسنت مهامكلهافهذ ان الاممان ْ
الاسمين سميتم وذ 0تمأومنجيعأسمانه(فلهالاسماءايلمسعنىن)

منهاومعنى كونهاحسنى أمهامشتّماةعلى معانىالنقديس والتعظيم والجيد (ولاتجهر بصلانك ولاتحافت
للنهعليعوسلم
سا
بجا)(ق) عن !بنعباس فقىوهولاجهر بصلا نك ولانخافتبهاقانلزلتورسولالل

مختفمكةوكاناذاصبى باعابهرفع ص نوهبالقرفاانذاسمعه المشركونسبوا القرآنومن أنزاانج
بهفقالاللهةتبا رك وتعالىانبيهصلالتمعليهول ولانجهربصلانكأى بقراءتكفيسمعالشركوان قد
القرآان ولاتخافتهها ع .ن أصوايك فلانسمعهم وابتغيبنذلك سبيلازاد فىروابءة وابتغبيند|

اصللتفغليه .يوسرلفع
ا
صوتهبقزاءته فاذاسمعه ومكحول (ق )عن عائشةولانجه :بوصللاتتتكخافتمهاقالت نزلذلكف الدعاءوقيلكانأعرابمن بو
فدعاء وهوقولعائشةوالنخى وع
أسمعهم ولاتجهرحتى بأخذواعنك القرآنوقيلنزاتلآبة ال

المثمزكون اغوا وسبوا

هر
ججل
نز و
اللهع
لزلا
وكذائ
لاحاسيررسولاوى اهمعابموغ ل لاولي امرزقنامالاوولدا جهرون بذل

فأمص بأن بخفض من

بصلانكأى لاترفعصوتكبقرا«ننكودعانكولاخافت بها نخافتةخفض الصوت والسكوت (داتغ) أى

جنهرحتى
صوونلهواانمع

اطللب

وس

ىتادةأن النىصلىالنهعليهوس ل
.أىطريقا وسطابين الجهروالاخفاءع نأل ق

قاللانى كرمررت بكوأ نتتقرالقرانواً نتخفضمن صوتك قفالاق أسنت منناجيت فال '.ع"

(ولاتحافت بها) حنى

قليلاوقاللعمرصيرت بك وأنت تق رأوأأنتترفعمنصوتكفقالافىأوقظالوسنان وأطردالشيطانقة

المع من خلفك

أ) انيمس عليوهس أن عدد
اخفض قليلااًخرجهالترمذى لالد اذى رخذ وادا

(واتغ ينذلك) بين
الجهروانحافتة (سبيلا)
وسطا أومعناه ولاتجهر

بوسلاناكت كخلاهافتبها

كلهاوابتغ بين ذلكسبيلا

على وحداننتّه وقيل معناه| جدللهالععرض المإتدرا لان

لا

00

لولدمواذالميكن لهولدأفاضبنعمهعلى عبد موقيل انالوإديقوءممقام وانلدقهضباعئدهواللةعزوجل
اعتبارهذه| 8
يتعالعن جيعالنقائص فهوالمتحق بي اعلحامد(ولم,كنله ريك فىاملك)والسبب ف

اندلوكان لمشربكل يكنمستحقالاحمد والشسكروكذاقول (وميكنلهولىمنالذل و)معناءانهلريذال
ر يتعز زبه(وكبرهتسكبيرا) أوعىظمهعن أ نكولنهولد اوشرأيوكوفوقيلاذآ
صلى
اج ا
نحتا
في

بإنتجهر بصلاة الليل

قعب
|ن
كان منزهاعن الولدوالشسر بك والولىمكاسنتو .جبالجيعأ:نواعالحامدعن ب
ااسلقا
رلسو لانن

ونحافت بصلاة النهار

صلىالتةعليهوسلٍأأولمابدعى الىالحنة بوم التقياماةلذبنيحمدونالئةفىالسسراوءالضراءعن عبدالئمبن

أو بصلانك بدعانك
(دقلالجدلهالذىم
تخد ولدا) م رصت
الهود والنصارى و بشو

مليح (ولمليكهنشر بك
فالملك) كمازعم

المشركون (ولميكن ه
ولىهنالذل) أى اذل

رللةعبد لاتحمد دعنجابرإنع 5بة
عمر قالقال رسولالله صلىالنةعليهوس الجدللرأس الشك رماش ك ا

جهالترمدىوق5ا
لادنعفضالءاجد دنوهافضلالذكراللاالاهدنته أنو.
لاال
اللةان رسولاننةصل النةعليهو.س ق
سبمعنرةنجذدب تلقالرسوللص النهعليموسرٍأحب الكلاماىتأر بع
حدنث حسن غر س

لاالهالااته وانتماً كبروسبصان الللاهوإاجيدضنرك بايهنبدأتأ خرجه سلواننةأعلبمرادهوأسرا ركابه
«اتفسيرسورةالكهيف»

وهىمكبةوا بأنهاماثةواحدى ع شمرة!  ,ة "1وكلانهالف وجسمائةوسبع وسبعونكلة

وحروفهاسةة لاف وثلانةوستونسرها

سما الرحنالرحم»

فيحتاجإلنىارصأووبوا أل حدامنأجل.مذلةبهايد فعهاعوالانه (وكيره«تسكبيرا) وعظمهوصفه
بأنهأأ كبرمن أن,كون هوادأوشر يك وسمىالن ع
ىليهالسلامالآبآةنةالعز وكاناذا أفصح الغلام من ننىعمدالله

سو ةالكهف مانهواحدى عشرة أب بصرىوعشرآياتكوق  6سم ابنهالرجن الرحيم»

(إفأغرقناهومن معهجيعا) اق بدمكره بأناسةفزاللهباغراقهمع قبطه(وثلنامن بعده) مفرنبععودن  (لبنىاسرائيلاسكنوا
دىفأر :عونأنستفزك منها (فاذاجاءوعدا الآخر) أىالقيامة (جننابكلفيفا) جيعاختلطين أ! كواياهم”
الت
ر)ا
الارض
أناالقراالنابإالحكمه
سنك وكيز بينسعدا نكموأشقيائكوالافيفالماءا تمنقبائلشتى(و بالحقأ نزلنادوبناحزقل) ومانزل

رمانزل الاملتنسابالحق والحتكمة لاشهالهعلىاطدابة ىكل خيراوماأ تزلناهمن السماءالابالحقفوظابالرد_دمن الملائكةومائزلعلى
سولالامحفوظاءهم منتخايط الشياطين قالالراوىاشتكى #دنن السماك فأخذناماءهوذهينابه اآىطبيب نصرافى فاستقبلنارجل

 :نالوجطيب الرائحةذق لدوب فقاللنالى أبفنقلنالهالىفلانالطييبنربدماءبن السماك فقالسبحاناللتهستعينون,علىولىالله
نعد والنهاضربوه عاللىارض وارجعوا االلىاسبنماء وقولوالوضعبدك على مواضعلوجع وقلو باحق نزلناهو بالحقنزثمغابعنافلئره

للىمابانك فاخبرناهبذلكفوضعبدهعلى موضع الوجع وقال ماقالالرجل )(8.9١ وعوفىالفوفتوقال كانذلكالحضر
اعنا
فرج
3

2

8

:

3

0

00

اسرائل» ن أرض مصر
ا ادفرعون أ نير جموءىو بنى

 ١عون وجنودهو>يناموسى وثومهتمن

3

ين

0-0

)ىدن بعدهلاك فرءون (أبنىاسراواسكدا

عليهالسلام (وماأرسلناك

الامبشرا)

ل

(ونذيرا ) من

النار

ير اذا كانوامختافينمن كلن عوفيهمالمؤمن والكاف ورالبروالفابروقلأراد 3 01 0
ثلع
كفا
لافي
لقيامةاوال

وعد الآخر
أنزالالقرةآلنناق!زتووقلعرليبسهرهىسملنابحبقافلحاممااارأءدنؤناهيوتعالى (وبام نزلناموبالمقنزل)يانعمناىأردنا فصلناء أوفرقنافيهالحق من
هذ!المعنى فكذلكوقعوحصل وقيلمعناهوم أانزلناالقرانالابإلحق الباطل(التقرأهعلى النا

لفتضى لانزالهومنازلالاملتسابالمقلاشئالهعلىاطدابةالىكلخير(وم أارسلناك الامبثمرا) يعنىبالجنة 0

خوفابالناراللعاصين فقو لاهعزوجل (وقرنآافرقناه فأصىاناهو ببناه وقيلفرقنا.
طبعين (ونذبرا)أى
نهباالنى والباطل وقنيلزمعلنانهاه نومنامزلمي ةواحدةبدليل قولهتعالى (لتقرأعلى الناسعلى

30
وشث

(ونزلناءتنزيلا) على

ادث (قلآمنوا
حىوحسب
لىعل
لىاث وعشر بنسنة (ونزلناه:نزيلا)ا أ
كث) أىعلى نؤدةوترسلث ف
هأولاتؤمنوا) اليد نيديد (انابنأونواالعمرمنقبله)رع و

اهزاكات تين ا

اختاروا لأفنعالي

يصهلوسمل ثمأساموابعد مبعثهمثل زيدبن جمروبننفيل لقمأوالعذاب الاليم:
لله
لل
عا
ةسو
لثر
لبع
الم
لطلبون الدين قب
نالفارسىأبوىذر وغيرهم (اذايتلىعلهم )بعنىالقر(آنخرون للاذقان)قالابنعباسأرادم || )> وو ١  .عكر

0

.

أغللهعزن لاوا

5
ريدي ترازلتفاسعرياهيمانالواشيب

:قب لالقرآن (إاذات
73 600

سأىادعدف ||المرمنقبه)؟ىالنوراة
سنا)
زنرب
اعا
جلونس
ايشو
للو
اسدا
نوم
شووالعرللو
اظ
لم
'ت
ناديزوخ خيشعوا)اق عارلك

ظ ند قراءةالقرلاعنأ هرب ةر قالقالر سول|دصلالتمعليهوسللا ابلناررجلبىمنخشيةاله لانن سب 0

اصتعولااسممعقعيدعبارفسبيلالتم
ودحان جهنمنر اجلترمدىووالنساف دز | ي|ق(ولوونسان ر بنا

| ال تركيس أي الواوجالدخولوالمضرالاضعن لحان لسمعترسول ةسل يتفعليه انكانوعد برنالفءولا)
 1لمعيه النارزعينبكتمن خشيةالله
كرس سب لانخرجهالتزمذى
#قوهعزوجل(فل ادعواانهأوادعواالرجن )قالابنعباس سجد رسولالنهصل النهعليهوس ذاتايلة

لقولهآمنوابهأولاتؤمنوا
0 14
0

ى عرص هم فاهمان

لإوقْضوواابهب وإرليقدرآن فانخيرامنهم واهلعماماءالذين قرؤااقلدكاتمبنوابه وصد قوهفاذاتلى عامهم خرواسجداوسيعوا الله
 .لاممولاتجا هز ماوعدفالكتبالمنزلةو  63بدمنبعثةتم د_لىالنهعليهوسلم وانزالالقرانعليهوهوااراد,الوعدالمذ كوران

فىانهوهى نواكلدفعل 5أن انتؤاكلداسم وما كدتانباللامفى انهم نحضرون؟ كدتانباللام فى لفعولا(وخررنللاذقان

يكون )وماعلنخىرورلاذقن الس قوط على الوجه نومااحص!لذقن لأاقنربالاشياء من وجههاال
سرض
لىالا
جعن
ودد الذقنيقالتر

ْ ى وجههوعلىذقنهوخرأوجههولذقنهأماعمنىعلىفظاهروأمامعنىاللامفكانه جغلذقنه ووجههللخرورواختصهبهاذاللاء للاخخصاص

كرحرونللاذقا لناختلاف الخالينوسماخرورهم فىح لاكونهم ساجدين

وخرورهمفحالكونهمبا كين (ويزيدهم) القرآن

' شوعا)لين قلبورطوبةعين (قلادعوا اللهأوادعوا الرجن) لماسمعها بويجقهول,االتهيا رجن قالانهنهاناأن نعبداطين وهو
ْ عواطها اخرفنزات وقيلانأهل الكتاب قلو انكلتقلذ كرالجرن وقداً كثرالله افلتوراةه_ذا الفانسمزلت والدعاءبممنى
أنسمية لامعنىالنداءوأوللتتخبيرأى سموابهذا الاسم أو بهذا أواذ كروا اماهذاواماهذاوالتنوينف
1

7

والارضقادرعلأنيخلن.مثنلما)لانس (وجمللأجلالارب فبه)د)هوالو أتوالقباءة(ذالىالالون الا كغورا) تخوداء
لانلويدخل على الافعالدون الاسماءفلايدمنذل بعدهافاضمرتملك ع١
وضوح الدايل(قلاوأانتمملكون )تقدبرهلوئلكونا تتم

لميرمنفصل وهوأنتملسقوطمانتصل بهمن اللفظففاانتعمل|افعلالمضمر وعلكو
اوصض
ورا
لمي
الض
هلمون ا
اشلرتبةطسةتيرو اوبد
تفسبرهوهذاهوالوجهالذى ختسمير امراكوانانق.تضيهع( البيانفهوان|أنتمتملكون فيهدلالةءلى الاختصاص وانالناس:
اختصدون,الشحالمتبالغ (خزائن

خشية أنيفنيه الانسان
(وكان الانسان قتورا)

يلا (ولقد آتبناموسى

تسعآيات ببنات)عنابن

()195

رحهر ى )رزقهوسا ترنعمهعلىخلقه(اذالامسكنم خشيةالانفاق)أى اب

والارض )أ|ى فى عظمهاوشدتها(قاد رعلىأنيخاق مثلهم)|أى فى صةرهم وضعفهم (وجعل طمأجلا ٍش
وقتالعذابهم (لآَيب فيه)1ىلاشكفيهانهيابأنبومقب اللموتوقيلبوم القيامة(فافىالظاللون الا

أيخىود وعنادا (قللوأتمتملكو نخزائ رجه فى)أى زا نعمهورزقه وقيل اخزنائنالنهغ
نزا اجا م( ذالاسكتم)أىلبشئم بت (حشيةا فا
لوا
متنناهدةوالمدنى لواًكلك م ا

عباس راضلنىهعنهماهى
العصا واليدوالجرادوالقمل

قد بوجدق جنس الانسان منهوجواد كزع نكيف وصغ لبش لقت الاصلقالانسان 3 1

والضفادع والدم واخر

خاقمحتاجوالحتاج لايدو نأيحبمايدفعبمعنهضررالحاجةو :عٍسكهلنفسهالا!أدج ودلاساتة |

والفقر والنفادوهنامبالغةعظيمة فى وصفهم هذا الثئ (وكان الانسان تورا)أى سكا خيلافانة1

لألنبمحدحة ورجاءنوااب فثبت بهذاأن الاصلف الانسان !ابخلف قولتهعالى(ولاقداتث
والبحر والطور الذىتنقه مبثا

نسعآيات بينات)أى دلالاتواضحات قال عببناس هىااعصاواليد البيضاءوالمقد :التكانتبل

على بنى اسرائيل وعن
الحسن الطوفانوالسنون

لبح روالطوفانو!+رادوااملوااضفادع والدم وقفيلعوضالفبقحرواليدا
خلها وفااق

وانلقعصراتمكاناخخر

مس والبصربدلالسنينوالنقص قيلكانالرجلمنه مع أهلهفىالفراث
طيل
لوق
اُرات
ونقص من الع

والبحر والطور (فاسئل
ابسىرائيل) فقلناله سل

صارا حجر بنوالمرأةقا تميزوق دصارختجراورو نىعأمر بن عابلدعز يزسأل دب نكسالقرة
والفقيهتم قالياغلامأخرت.رهذاك الجرابةة|7
عن الآياتؤذكرمنهاالطمس فقالع.رهذا بان ك ن

اسرائيل أى شلهمكن

للنعسآياتهى ل,
عاق بوك لغيه ونوك أبرشعانرز وح رطا كاهحجارةوقي ا

:

فرعون وقلله أرسلمى

دعليهماروىعنصفوان بنغ انا نبهودياقالاصاحيه تعال حتى نب
الكتابوهى الاحكامب ل

بنىاسرائي لوووله (اذ

هذا النىفقالالآرخلاتقلنىفانلهوسمعصارتهأر بعةأعين فانياهف لاعنهذهالآبةولقدا”
موسىنسعآيبايتنات فةاللاتشركوا شير لاتقتلواا انفسالتى م الاهبالحق ولائز1 4

الحذوف أى فقلنالهسلهم

الرباولا نسحرواولا تشوابالير ى ءالىسلطان ليقتإهولانسرقواولانقذفواالصنات ولانفروامن

حين جاءهم (فقال له

وعليكمخاصةاليهودأن لاتعودافىالسبت فقبلايدموقالانشهدانك نىقالاجنعمان تنبعوىةقا النادا

جاءهم) متعلق بقوله

اقتلنا اليبود(فاسئل)يا د (بنىاسرائ
دعاربأ نلايزال ف ذر بته نىوانائخاف اناتبعناك نت
بمحعوزهاو+اطلابمرادغيرهوجوزان يكون خاطبه وهبمالسوٌالليتبين كن بهممعقومهم(أذ

عقلاك (قال) أى موسى

(لقدعامت) يافرعون
(ما أنزل هؤلاء) الآبات

يعجناهمومىاك فرعونباا
رمنعن اددعز وجل( ققال4
فرعنوا لاظنكيإموسىمستحور

انعباس مخدوعاوقيل مطبوباأى سحروك وقبل معناهساحراءمعتلىعلالنصرفهذ «التجائب التي :تة

)رعون
من سحرك (قال)مومىخط(لاقدبعاامتلف

قال بنعباس عامهفرعونوا لكنهعانده (ماا1

(الارب السموات والارض) هؤلاءالارب السموات والارض )يعنىالآياتالتسع(بصائر)أى ببناتيبصر بهالإوافىلاظنك باقر:
مثبورا) قالابن عباسملعوناوقيلهالكاوقيل مصروفاعن ادير (فاراديسأتنغزهممن الارض)ه
خالقهما (بصائر)حالأى
يناتمكشوفات لانك معاندونحوهود وامهاواستيقنتهاً؟نفسهم ظاماوعلواعامت على انى لست

بنقهوله (وافلاشك اف
بمسحوركاوصفتنى بل أناعالمبصحةالامى وانهذ هالآياتمنز هارب السمواتواالارضبثظمقنارهع ظ
مثبورا) كأنه قالنظننتنى مس<ورافاناأظنك مثبوراوظنى ص منظنكلانل4هأمارةظاهرة وهىانكارك ماعرفت

ختهومك

كع عادكبصحةأمر اىلى لأغلنكمسحوراقول كذب ءا| متبور
قول م
تان
ذ بحل
لات النهبع_دوضوحهاوأماظ نك فسك ب
موىوقوم
مصروفاعن الحنيرمن قوطممائيرك عن هذ اأى مامنعك وصرفك فاراد)فرعون (أنيستفزهم) جخرج مهأى

الارض )أي أمرصضرأو ينفبومعن ظهرالارضبالفتّل والاستتصال

0

ا فيل

|
©لصهلعليهو .سل الاقوهطم(بعث لله نش رأرسو لا)أىالاشيوة
[الأنةارا)فاعلمنع والتقديورمامنعهمالايمانبالفرآنو شوةال

1
نت ف صدورهموهى| نكارهمأن برسلالل اهلدشمرواهمزة ق أبعثالللهلا:

نكروه سم فنىقضية حكمته مم ردالله

أد امهكماعشىالانسولايطيرونباجحتهالاىلسم»افيسمعوامن أهلهاو يعاموا
ىق
ء وله فللوكانفى الارضملائسكةنون)عل

مابعلبهم (مطمئنين)حالأىسا كانيلنافرض قاربن (الغزلناعليهم م انلسماءملكارسولا)بعامهمحيرو بهديهم المراشدفاما
لك اهيدا
ْلاس فامايرسلالملك الىمختارمنهم للنبوة فيقوم ذلك الختاربدعوتهم ورارشادهموبشرادءلكاحالانمن رسولا(ق

يوديش )عل اىفى ببلغاتغماأرسلت بهاليكووانم كذيم

0910

و عاد شهيدا ؛مبيزأوحال(انهكانبعباده)

االكفار
ىهلامنبم (أبعاثللبهشرا رسولا) وذلك ن
للليبشرشروهوقوالهتعال(ىالانقالوا)أ ج
اةا
7سيلام
ر

لالنكك بشسروهلاالبيعنتااللمهلكافا جام الله بقوله(قللوكانفى الارض
ك|انوايقوالونلننؤمن

اأملانكةيمشون مطمثنين) أى مستوطنين مقيمين فيها (االغلزلسناعملياهمءمنلكارسولا) أىمن

لنذرينوالنذرين (خيرا)
عالماباحواطم (بصيرا١

بإفعاطمفهومجاز موههمذه

|جنسهملانالجةس الىالجنسأميل(قل كنباللهشهيد |ينىويشكم)أى علىاف رسولهاليم وانى قد نسلية لرسول الله عليه
| بلغت ماأرسلت بهالء وانكمكذ بتموعاندتم(انهكان بعباده)يدنى المنرذين والمنذرإن (خبيرابضيرا)أى

|اعالابإحواطمفهويجازبه ومفيه :سليةللنىصلىاانعهليهوس(ووعيد لاكفار (ومنمهد اللفههوالمهتدومن

السلامو وعيدللكفرة

(ومن مهداللهفهواليتد)

|يضالفلنتجدط أمولياءمندونة)أىمووده ومفي أيضاةليةلنيسلاىلنهعليهوس وهوانالذبن حم وبإلياء يعقوب وسهل
| ط بمالابمانواطدابةوجب أيصنيروامؤمنان ومن سبقطم حكاللهاضلالو الجهل اسّحالان ينقلبوا

وافقهما أبوعمروومدق

ىمن وفقهالله
لالأوص
عحشرون ف

أعن ذلك(ونحشرههم يومالقيامة على وجوههم)قعننأ نس ان رجلاقاليارمولاننهقال اللهالذين
ادى
لقبولماكانمن م
لذى مشاه
ايس
 :وجوههمالجىهاامحشرالكافرعلى وجههةالرسول التهصلى النةعليهوس أل
فهوالمهيتدىعندالله (ومن
أيمشيهعلى وجهه يواملقيامةقالقتادةحينبلغبهلوىعزقر ,نا وعنأنى
داقادراعى ن
الرجلين ف الني

أهريرةقالقالرسول!انةصل الثعليهوسلشير الذاسبومالقيامةثلاثةأصنافصنفامشاةوصتفاركيانا يضلل)أى ومن يخذلهوم

| وصنفاعلىوجوههمقي ليارسولاللوهكيفمشونعلىوجوههمقالانالذىأمشاهمعلىأقد امهمقادر يعصمهحتى قبل وساوس
بو ك أب لزن ىالحدبك بلاارتفع
لد وش
جوههااه رتغونبوجوهه,كح
علىعشمعلوى
ا.

من الارض (عمياو بكاردما)1ى لاسهرون ولانطقونولاسمعونفانقلت كيف وصفهم 0
ةانت الورالجرمونار وقالدعواهنالكثبوراوقالسمعواطانغيظاوزفيرا
كوس وقد ل

أها قمالع!نبناعدبامسيالايبصرون ماإسمرهم
طم الرؤيةوالكلام والسمعقاتفهيأوجحهد

فثئبت

الشيطان (فلن تجدطم
أولياءمن دونه)أى انصارا

(وعشرهمبوع القيانة
على وجوهههم) أى

يسحبون عليها كقوله
المتعادالبهمهذهالاشياء الوجهالثالثة ااا
فعلى
لل سوام ولانكلمونفيصيرون بوم ياسحلبوتنار
بأجعهممياديموصمالابرون ولا.نطقون ولاسمعون (مأواهمجهانمكطلاخبت) أىسكن طيبها وجوههم وقيللرسولاننه

| بعالا,نطقون بكدة صمالإسمعو نمأ سرهم الوجهالثانىقيلمعناحشرون علىماوصفهماللهتعالى

5
1

ففيلضعفتوهدأتمنغي أن بوجدنقصانفىايلااملكفارلا انلنةسبصانهوتء القىاللإيفترعنهموقيل

عليهالسلامكيفعشون

لعناءخبتأى نضجت جاودهمواحترقت
اتاذارادت أنتحبو (زدناهم سعيرا) أى وقود اوقب م

على وجوهههمقال ان الذى

افروايمىذ|كالعذاب جزاؤهم بسب ب كفرهمامانا (وقالوأاًعذاكاعظاما
كحاض ك ك

شبأنهم ع لى
ععلى

يدوا الى ما كانواعليهوز يسدف
أقادر
عيرا لناراتتحرقهم(ذلك جزااؤهوبانهم كفروهاب١ا اتناماذكرلاوعيد أقمشداهاممعلهىم
1

/
:

١

لم

)
داجاد
برفانا أثنالمبعوثونيخلق

1

أجابهمالنهوردعلبهم بقوله(أوليروا انالله الذىخاق السموات

وجوههم(عبياوبكياوصما)

(- ”8خاز ن)-ثالك )كمكاانوافى الدنبالياستبصرون بونلطاقون بالحق ويتصاموناسعتنّاعه فهمافلىآخرةلكاذليكبصرون
ممأواخمجهامكلاخبت) ططبها(زدناهم سعيرا) توقدا (ذلك
تونالدسامعرولارنطفون لايلن (

ْزافهمنهم كفروابا آناتناوقالوأئّدذا كناعظاماورفاتاأئنالمبعوون خلقاجديدا)أى ذلكالعذابيسبب نسمك ياواإلاعادةبعد

 ١وضاقم اننةجزاءهم أنسلطالناعلى جز مهتمأ كاهائميعيدهاليازالونعلىذلكلزيدفىتحسرع عل كدت الت (أوايروا)

مكرعبارةالكشافوملاً نسكروه نفلافههو
( )0قوله في قضية حكمته ن
ااموا(أناللّهالذى خلقالسموات
يع
لنكر.عنداللةلانقضية حكمتهأًنازسرالمملثااكاللوهحأالوااالىلىالأنساء (ه وهئظاهرةاه مصججه

وض
000

(أوتكونلك جننم تيل( )9181وفتعفنحبر)والنشديدهناجععليه (الانبارخلاما) وسطهالنفجيرا
زجمتعلينا كسفا)بفتح
السين مسق وعاصمأى

قطعايقال اعطنى كسفة

همذنا الثوبو بسكون
السينغيرهما جعكسفة
كسدرة وغبابر يمون
قول|هان نشأ تخفبهم

أوتقط الى6
سودنا

بهذا الحديث تطلب بهمالاجعلنالك منأموالناحتى تكونأ كثرنامالاوا نكنتتر بدالشرف

عليناوانكنتتر دما كاملكناك عليناوانكان هذا ارلذئىيباكئراقدغابعليك لاس تطم

ردهبذ اأناملوكالناىطاب الطبحنتبىرئك منهونءذرفيك وكانوايس مونالتابعمنالجنالرق فال
رسولالله صل النهعليهوسل ماىماتقولونماجتكبا جك بهاطلبأموال ولالاشرة ِ 4

للملكعليك ولكن اللبهعثنىاليكرسولاوأنزلعلى”كتاباواص انا كونلكبشيراونذيراف1 ,
رسالةربىونصحتل 5فانتقبلوامنى فهوحلم منالنديالوآخرةوا تنرد وهعلى صبرلامس الحلت
حك ال بهنى و يشمفقالواياحجد ا ن كنت غيرقا بل مناماعر.ضناعليك فت دعامت| نه لدسأحداضبق بداد

الارض أونسقط عليهم ولاأشدعشامنافللنارابلكذى بعثكفلسيرعناهذهالجبال القىد ضيقتعليناو يسما ل |

رنافيها الانهاركأنهارالشاموالعراق وليبعث انامن مضىمنائبناوليسكن منهم قصى بنكلاء
كسفامن السماء (أوتأى و نفج ل
بإلله والملائكة قبيلا )

فانهكانشيخاصد وقاففأطم عماتقول حقهوا أم,اطلفا صنداقوكا صدقناك فقالرسولالنهصلى|

كفيلاما تقول شاهدا
بصحته والمعنى أوتأنىبالنه عءلويسل ابهذ ابنت ققدتح ماأرسلتبه فانتقباودةفورح ظكوان تردصبورهلامماننهتعا|
قبيلا وبالملانكة قبيلا
كقولهكنتمئهووالدى

بر ياءأومقابلا كالعشير
مىعاشر ونحوهلولا
عاهلن

أنزلعليناالملائكة أونرى

ر بنا أوجاعة حالامن
اللانكة (أويكون لك

قالواذانل تمفعلهذإفسل لنار بك أن معث ملكا نصدقك واسألهأن بجعللكجنات وقصوراوك:

مذنهب وفضةيعينك مهاعلىمائرب فدانك نقومبالاسواق وتنلتامستالممعساشهكفاقاليأز :
را ونذبراقالوافاسقط السماء از حتمانر بك!نشاءفعل فقال ذلك الىالله
ينى
شعث
هاذولكن البلهب

شذاءلفعالث بكومقالقائلمنهملننؤمنللكحتى:أتيابدادئهةوالملا:ئكة قبيلافساالواذلكقام رسولانن
عابي

لاسر وقامعهعبداللنهأبَىأميةوهوابنع >هعانكة بننتعمد المطلبفتهاليا دع رض

قومكماع رضوافمتق بلومنهمثمسألوكلأنفسهمأمورابع رفونبهامنزلنك مناللفهلتفعملسالوأكن"3
مانخوفهم بهمنالعذاب فلٍنفعلفوالنهماأومن لك أبداحتى تشخذ الىالسماءص قىترق فيهوأي ناة
تأنهافتأى بنسخةمنشورةمعك ونفر منالملاسك يشهد ون لك.انولوأ ان اوفلتذللك ظ[لن|ه

يمن زخرف) ذهب
(أوترقفالسماء) [صعد لأاأنصدقك فانصرف رسواللتهصلىالعتليءوى أ س يزنمامباراأىعمدنتهمفازل النتى
(البهاوان نؤمن لرفيك)
لاجل رقيك (حتى:تنزل

والتخفيف بو
علينا) ب

وقالوالن نؤمن حلتكىتفجرانامن الارض يعنىأرضمكة بنبوعاأىعيو :نا(أدتسكونلك جنةمن+

وعنب)أيبستانفيه تخيلوعنب(فتفيرالانهارخلاطاتفجيرأ)أىةنشقيةا(أتسق السماءكازع
عليناكغا)أى قطعال وتانأالوا الملانكةقبيلا)قاالبن عباسك فيلاىيكفاون بماتقولوقيلهو
القميإةأى ياصناف الملانكة قبيإةقمماةشهدو نلك بصحةماتقولوقيلمءنادنرا هممقابلتعيانا(أديك

مرو )كتابا)أوءن

عأدى
صرق)
لكبيتمنزخرف) أىءنذهب وأ-لهالزينةت(أوت

(نقرؤه) صفة كتاب

لاج رقيك(حتترلحلينا كةالإتقرؤه)أم نافيهنباكوهذاقولعبد انب نأب أمي(ةقل)أى

السماء فيه تصديقك
(قل) قالمى وشاىأى

قالالرسول (سبحان

ربف)نتجبمن اقتراحاتهم
عليه)هلكنت الابشمرا
رسولا) أىأنا رسول

كسائر الرسل بشير مثلهم
وكان الرسل لايأنون
قومهمالابمايظهرهالله

هغزمههه وتمجيده وفيهمعنى | ديب (هلكت
ياعدم (سبكانر فى)أ ص بت

(فالسماءوان نموسَلقِيكَ)
الاتثمرار.سولا)أ ىكسائرالر

لاعهموكانالرسل لانأنونقومهمالابمايظهره اتمعليهممن الات فليسمس الآا اتليهمانماهوالى

ماسا

الىولورادأنبتغز ملاطلبوالفعل ولكن لاينزل الآاتعلى مااقترحهالدشمروماأنا الا بشسرولدس

الاتوالجزات1».
وس من
ىلنعةليه
دعلىالى صل ا
فطوق البشمرواعاأن انسبحانهوتعاىقأ
عن هذا كلهمثلالقران وانشقاق القمرونبعالماءهن بان أصابعهوما شبههامن الآياتولد تبك

علق اق سوخوالقى 1انرامتعننينوم يكن قصدهمطابالدليلليؤمنواة
بارال هي
اللهتعالىعليهمسوَااطم 71قولهءعزوجل (ومامنع النسا أن يؤمنوااذجاءهماطدى) أىالوجدا

ومأمنعهم الامان بالرقآنوبنبوةمدصباللعهليهوس الاشبهةتلجلحت فىصدورهموهىاذ كار :

رسل

عليهم منالآياتفايسأمىالفآيهااتابل!ىاملاهلوكالمىاتلتلهخيرونهاعلى (ومامناعلناس)
يعنىأهلمكةرحل (أنيؤء:نوا)نصببانهمفعولثان لنع(اذجاءهم اطدى)النى والقران

ا
ساد
6

يا

8

"2

0

أحينااليك) لنذهين جواب قسم محذدوف
/الإولآنشمنالنحينلذى و

0

ا

١

واللدمالداخلةعلى ان موطةةللقسم

وال:نىانشثناذهبنا بالقرانوحوناهمن الصدوروا ماحف | نتركلهير (ثلاتجدلك بهعليناوكيلا)

0

ل منبتوكلعلينابإسترداده واعاديه حفوظامسطورا

0

(الارجةمنر بك ان فضلوكانعليك )(١.9١ كبيرا) أىالا أن.رجكر بك

|للمودفائم-مكانوايقولونأوتيناالتوراةو فيا الع(التكثيرفقيلطم انل التوراة قليلفى جنب
للقاإة والكثرة ندوراانمعالاضافة فودف الشيع ,الثإ مةضافالى
أواقي
ن

علالله

مافوقهوبالكثرة مضافاالىماتحته

 ١وقيلان النىصلى اللهعليه وسإعل معنى الروح ولكن خبربه لانترك الاخبار بكاهنعامالنيوته

قيردمعليك كأ نرجته

شووكلعليهبالردأو يكون
أى
عاللىاستثداءا

والقولالاصح هوان اللهءزوجل استآئر بعلالروحهُُقولهعزوجل اوش اكيت بالذى أوحينا

ولكن رجة منر بك
تركتهغير مذهوببه

ودلككيلا) معناهلاتهد بعدالذهاب
ااتج
ي (نث لم
لاب
علكت
بماا
فلنترك ل#أثراو بقيتك) كنتماند رى
برك)»عناهالاأنيرجكر بك
0
بدمن  2عليناباستردادهعليك واعادنه محفوظاطو,

ببقاء القرآن محفوظا

اليك)ومعناءانامامتعناعلم الروحءنك وعنءغبرك اشمنناذهمنابالق ران و#وناهمن الصدوروالمصاحف

فنرده

لك  3رجةمنر بك تركتهغيرمذهو ب بهوه ا

ل هوعلى السام تع ا

آن
رب
قبذه
ليف
بنقااتكر
| امتنانمنابلبلتهقعاالءىالقرآنمحفوظا فا

وهوكلا مأللةعزوحل تفاللرات

د.انةرؤا ال رآن قبل أن يرفع ذانهلاتقوم
وله
عال
سبد
|| منهمحومافى المصاحف واذهاب ماف المدور قاملع
|لساعةحتىرفع لفكتت
ا

وهذاامتنان من اللهتعالى
بمعندةالعظيمة فىتثز يله

ونحفيظ»-ه ونزل جوابا
لقوال النضمر لونشاء لقلنا

عت
ّأن
مقلل
جذا(
اله
مث

عافىد_دورالناس قساليرى عليهايلا فبرفعماق

الانس والجن على أن

مفيضون ف الشعروعن عبدالل بهن
أصدورهم فيصصون لاحفوظون شيأولاحدون* اف المصاحف شيأ ت

بأتوائل هذا القرآن

را المرن لوق انض ترعول

|كرون العاص ةاللانقومالناعةحتى برفعالقرانمن

|1البمالكفيقول بارباتلى ولايعملنى (انفذ|هكانعليك كبيرا) أ سسيسب بقاء العموالم,رآنعليك

0

ادم وحم النددين بك

م قولهس_يءدانه ودّءالى (قلاأن

اجتمعتالانسوالحنعلىأن يأأتواعثلهذا القرانلايأتون»*“) أىلايقدرون علىذلك (داوكان
|بعضهلبعضظهيرا)أى عونازات حين قالالمسركون ونشاءاقلنامئ لهذا فكل.بهاللهعزوجل فالقرآن
ةغلاببهلوم اللا
أمءزف النظموالتأليف والاخبارعن الغيوبوهوكلام علىطبقااتبلا

1

(ولقدد فناللناسىهذا القران

داورل

ٍ منكلمثل) أىرددناوكررنامن كلمعنى هوكالمل فىغرابتهو<سنهوقيل معناهم نكلوجهمن العبر

ا,والاحكاموالوعدارلوعرد واالقصص وغيرها(فأبىأكثرالناسالكافورا)أىجو داقولدسحانهوتعالى
لإدةاوراننؤمنلك) أىان٠تصدقك اك

هن الارض بف 00لمانبيناعازالة براضت

اليمسزاتا حروببذاث ولزمتهمالة وغلبواأخذوايتغالبونباقتراح الآياتفقالوالننؤمنكروى
اع مة عن ابنّعباس انعتية وشبيةابىر بيعةواأباستفيانءن حرب والنضر بن اهرث وأباالبيخترى

ا
/أإنهشام والاسودبنعبدالمطلب وزمعسة/ن الاسودوالوليدبن المغيرةوأباجهل بن هشام وعبد اللهن ألى

|أميةوأمية ن خولافلعاص بن وائلوندهاومةمهاا :ى الاج اجتمعوابعدغروبالشمس عند ظهر

 2/عبهفتقالبعضهم لبعضابعثوا الى#دة كاموهوخاصموهحتى تعذروافيه فبعثوا اليهان ثرااف

| فقوومك قداجتمعوالك لتكلموك ؤاءهم رسولاللةصل النةعليهووس] سرد عا وهويظانخ أنه بداطمقى

يبد اءوكانح يرصا حبرشد ع لالج فقالوليجد الابشنااليك لتعذرففيٍك واناوالئةلانعلم
ظم ا
ام

| رجلامنالمبرأد خل علىقومهما أد خلت علىقوملكقدث

لاقت

الدبنوس

فهت الاحلام

1شدتمتالآللة وفرق تالجاعة ومايق منقبيح الاوقدحئته
إ

جمتهفما يناو بنك ذفان كنت <-ثت

لايأنون :ة_-له ولوكان

بعضهم لبعض ظهيرا)
معيذا ولا يانون جواب

قسم محذوف واولااللام
الموطئ-ة لخازأن كون
جوابا لاشرط كقوله

حلىرم ©
لئباما
يقوللواغا
لذن الخترط و قعماضيا
أى لوتظاهروا على أن
يأنوا  0هذا القرآن

عدعهوحسن نظمه
وتاليفهل>زواعن الانيان
عثله(ولقدصرفنا) رددنا

رنا (للناس فى هذا
كر

القرآن منمكثلل) من
هوكال لق
2
غرابته و<دسنه (فأى

أ كثرااناس الا كفورا)
جودا وانما جاز فابى

ا" ثُرالذاسالا كفورا ومحزضر بتالاز بدالان أىمتاول :لنىكأنهقيلٍ فلبرذوا الا كفوراولتييناعازاقرآنوانظخمت
ل المججزات الاخروازمتهم الجةوغلبوا اقترحواالآيات فعلالمبهوت لحيو ج المتحير (وقالواان نؤمن لك حتىتفحر لنا)وبالتخفيف

كوف(منالارض )أى مكة(ينبوعا)عيناغز يرةمن شأنهاانتنبعبلماءلاتقطع يفعولمن تبعالماء
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عن ادراك خالف عر شار 0
ن عهلى
ادل
جةيفزذىلاكلعقل عنادراك معرفة علو قجاورلهلي
تكم
نحم
ع|اللىحوض فيهوا ال
اس راذلىلةعنوماهو.وجبديل
ببن
انهدجسم دقيقهواىق جكزلءءن الحيوانوقيلهو .خاق عظم روحاق أعظممن املكوععنا

السلامنزلبهالروحالامين علىقلبك

< راةالقلوب ومنأمصرى

أوىحمينهوكلا مهلبس
هكلام الشر وروىأن

الييود بعت الى قر يش
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(ق) عن عبداللهبن مسعودقال ينم انام *عى معالنىصق طفعليه وس وهويتوكاعلى عسيب
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١ | انه

رعق
اوسكماتكر
ارووةلبسنهلانسر
شاومعن
مبع س
رمناهو قل متها

روايةفقا م اليعرجلمنهم فقالياأب!االقاسمماالروحفسكتوف روايةفقالواحدثناعنالروحفقام
ساع ي
ةل :
الوى وعرفت|نه بوىااليهفتاً خرت<تى صعد!/وى

ةادي أل نلعن الروقحلالروح
منأمىو

وماأوتيتم منالعاللاقليلافقال بعضهمابعض قد قلذال؟لا-:ألودوفرواية ومااوتوا من العرا

ْ

الكهفوعن ذى القرنين

الامش هكذ افىقراءنناالع سجر بد الذل وسعفهوفال!بن عباسان قريشااجمعواوقالواان ح ,مد

وعدن الرو حفان أجاب

دينة
انفر
بثوا
هادع
ملى
دابع
ادع
فبذابالامانة والصدق ومااتهمناه ,كذ ب قط وق
مى ما
لا ا
|دا
وى ف

عن الكل أوسكتع-ن

فانهمأنهلكتاب فبعث وا جاعةاليومفةالتاليهودسلوهدعن ثلانةأث_ماءفانأجابعنيلاول":

ااكرفلس بنىوان

شوممنهاليسبذىوانأجابعن اثنتين ول جبعن وا<دةفهونىفاسألوهدعنفتية فقدوافىالزمر الا

أجاب عن بعض وسكت

نأهم فانكهانلمحدديث عيب وعنرجل بامغشسرقالارضومغربهاماخبرهوعن الرو-4
ماكا ش

هعوضنى فبينطم
عفنب
وسح
رهمم
لوأس
اصتين
الق
سيكو فاتواء

فندموا علىسؤاطم وقيل

كان السؤال عن خاق
الروح يعنىأوهلوق أم
لاوقوله 0

خاق الروحفكان هذا

واسالوه

قبثال
ولته
جفل
لشاءا
ال ن
ا لو النىصلىاللعهليهوسمفقهلاأخبركباسألتمغداوم يق

ماهد

عشر نوماوقيل جسةعشمربوماوقيل ربعينبوماوأهلمكة يقولون قدوعد ناتدغداوقداً ع 0

برسشوئحلتاىلحنزةنصلى

اللهعليهوس منمكثالوحىوشق عليهم|يقولهأهلمكةم نزلجبر يل

السلام بقولهتعاىولاتقولن لغ٠ئ لىفاعل ذلك غدا

الاأأنيشاءالنهونزلف الفتيةأم حسبت أ أ

الكهف والرقيمكانوا من آيانناغباونزل فصن بلغالمرسقيولغربكوو 7110

| القرتينه

ن
ا[ فى واختلفواف الذىوقعالسؤالعنهفروى عر
ف الروحويسئاوذلكعن الروح قلفالروح مٌ
اعماس]'يهجاريلوسخل 1نهمإك لهسبعون|ألف وجهفى كلوجهسبعو نلف اسان لكل لسان

لفاغةيسجالنةتعالىلهاوةالمجاهدخاق علىصورةىآدملممأيودأرججلورؤس ليسواد :
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ل ارقال
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روسىوألناللهةصلى
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نلذ
اينو وهصالاقوال :تنكامقومافهية الروحفة
سىبه
اكبلفال
اخلقا
هوالدم ألائرىا نالانساناذامات لايفوتم:فهميء الال!دموقالقوم هونفس 1

بإحتباس النفس وقالقوم هوعرض وقالقوم هوجسملطيفحيابه الانسانوقيل 00

النوروالطيب والعولالعلووالبقاءألاترىانهاذا كانمو.جودا لونالانسانموصوفاجميع هذ
واذاخرج عل

وأقاويلال+كماءوالصوة ةف ماهية الروح
د

وأولى الاقاوي لأن بوكلعامهالىاننهءزوجل
 3يا

ناموتا

وهوقولهل السنةقا5لاعلبندهبن بر بدةان اننلررسا
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تلوتومن يِوْت الحكمة
فقدأوىخيرا كثيرافقيلطم 7

دقلمال جنيع ركتس السوالاق

فاحكمةالتىأوتيهاالعبد خيركثير فنقسه

االحلدفى السؤالبقوله

أن

لن
لىعا
ناذا أضيفت

لص
ملةى وعزا
لع ا
فوى لنب ع ن

|جم لىم أندنكلطاناتميرا) ةنر فىعلىمنخالفنىأوملكاوء:وزباافناصراللاسلام علىالكفرمظ
جهر ا
الهع
ءليه
ا (لوفل
حق)
ا م (وزهق)وذهب وهلك (الباطل)الششرك أوجاءالقرآن وهلك الشسيطان

ااتإناقد)وزبالتخفيف أبوعرو (من القرأان )منللتبيين(ماهوشفاء)
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ع

من أمى اض القلوب(ورجة) وتفريج

|رجصدقوقيل«عناهأدخانىفىطاعتكمد ل صدقوأخرجنىم ا
نلمناهىمخرج صدقوقعل معناه
ٍ خانى حيثأدخاتنىبالصدق وأخوجن بالدقولانجءلىم ب
نخرج بوجهوبدخل بوجه فانذا الوجهين

عطهييوب
لوبلوت
ردكر
لل

ؤذثموبنين)
وت(كفليرللل
شف
تشمن
سلحدي
]كو نامناعندالله )داجعل لىمنلسادنطكانانيرا) أيدىنحةوةقيل ملكاقو باتنصرفق بهعلى وفا
عاداتى وعزاظاهرااقيمبهدريك فوعد هاللهليئزعن ملاكفارسوالروم وغيرهماو حعإدلهواًجاب دعاءه

بالقرآنفلاشفاهانله (ولا

لال يشماكمن!الناسوقالليظهرهعلىالدينكلهوقالوعد الللهين امنوامك وعملواالصالحات

ب بزدالظالمين) الكافرين

خلفنهمالافرىض الآبة © قولهتعالى )2جقالءاحاق )يعنىالاسلام والقركن (وزهقالباطل)أى

(الاخسارا)١ضخسلالا

ك والشيطان (ان الباطلكان زهوقا)أىمضمحلاغيرنا بتوذلك ان الباطلواانكان هذولةوصولة لنسكذيبوم 9وكفرهم
وقتمن الاورقاتفهو.سر بسعالذهاب والزوال رق عن عاملدله نمس_عودقالدخل النىد_لى الله (واذلاًنعمناعل الانسان)
بالصحةوالسعة(1عرض)
هوس لمكةبومالف وكانحوالالبيتثلهائةوستون يصطما
ع فنعلها بعوديفىدهو يقولجاءالحق
زهقالبالطان الباطلكانزهوةاجاءالقوا إببيدئ الياطل ومايعيد وقولهسصانهوتءالى (وننزل عن ذ كر اللهاو اهنا
ال رآ ماهومم

من فىقولنهعالى من القراآنلبيان المذس والمعنى ننزلمن هذا الحنسالذىهو

بالقران أعرض (ونأى

أن مأهوشفاءأّى سانمن |اضلالةوالمهالة يتينبهاحتاف فيه و نتضمحبهالمتسكل وإستشئ بهمن

يحانبه)تأكيد الاءعراض

دبهة ومهتدى بهمن الميرةوهوث_فاءا اقاوب بزوال اله لعنهاوقيلهوث فاءللامىاض الباطنة

لانالاعراضعن الفئ

الظاهرة و ذلك (س) لانهاتنقسم النىوعيناح_دهماالاعتقادات الباطلةوالنانى الاخلاقالمذمومة

أنبوليب»عرض وجهه

|الاعتقادات الباط|ةفاشدهافسادا الاعتقادا تالفاسدةفى الذاتوالصفات والنمواتوالقضاء والقدر
ائلا
حب
البعثبعدالوت فالةرانكتابمشتمل عل دلا
للله
ق فىه_ذهالاشياء وابطالالمذاهب

والنأى بالجانبأن ياوى
عنهعطفهو بوليهظهره أو

ةالسادجومكان القرآنشفاءلمافى القاوبمهنذ! النوعوأماالنو عالثانىوهوالاخلاق الذمومة أراد الاستكارلانذلك
لقر ارا
مال
اىل ال
حاق
مو دة والاعمال! لفاضلةف ت]آن القراارنشفاءمن
نلمتشنملفيعرلمىنهاوالارشادال

يعالاماسض الباطنة أومًا كونهث_فاءمن االالممساضمانية فلان
ل

التيرك م

كثيرامن

بك مهارقية ورج
ازوىعنالنىضنالهعليدوسوفىفاحةالكتاب ومايدر.

موااضلظاهرةفهوجدير بانيكونرجةللؤمنين (ولايزيد
ؤمنين)لاكان القرانارشفلابءلالطانة
رج ل
بف
ةامؤمنينوخسارالاظامين وقيلان
هكان
ظالمينالاخسارا) لانالظاللاينتفع بهوالمؤمنبنتفع
عب

منعادةالمستكب رن نلى
بالامالةجزة و بكسرهاعلى

(واذامسه |لشر) الفقر
والمرض أونازلةمن النوازل

(كانيؤسا)شديداليأس

آبةننزل يتجددطمتسكذ يب مهافبزداد.خسارهم قالقتادةلم الس القرآن أحدالاقامعنه بزيادةأو

أى
مانلرلوحه(قل )كل
هش)
تعل
لعمل
كد(ي
مانقضاءاله اذىقضىشفاءورجة للمؤمنين ولايزبد الظالمينالاخساراج وو عابةوساك رواذا كالأح
لعمناعلى الانسان) أىبالصصةوالسعة(أعرض) أىعن ذكرناودعائدا(ونأى) بحنب
اهأّىتماعدمنا بنفسه
كيروتعظم (واذامسه )أىالشدة الضر (كانيؤءسا)أى عملذىهبهوطر يققته التى
وا
الشر
ترك التقرابلينابالدعاءوقيلمعناه
تشاكل الهفى المدى
ساقنوطاوقيلمعناهانهيتضر عو بدعوعند الضروالشدةفاذاتأخر تالاجابةسس فلايذينى للؤمن أن

ا٠يلعهدنعناءولوتاحر ار لدعوجل(قل ؛كل)|أىكل أحد(يعملعلىش كالته)قال ابن عباسعلى

أحبتكه ولقيةلااللاطر ةيأقىعلىطر يقتهالتى جبلعليهاوفيه وجهانخروهوان كلانسانيعملعلى
سب جوهرنفسهفا نكانت نفسهشسر ؛بفةطاهرةصدرت عنه|أفعال ججياةوا خلاق زكيةطاهرةوانكانت
فسهكدرةخبيثة  -درت عنهافًعالخيدثةفاسدةرديئة (فرب عريمنهوأاهدىسبيلا) أى أوضح
ال لأسن منجباداتباءاققواسبحانهوفن (
اويسئلونكعن الرىحقلالرو حمن!أمسربى)

روح الذىفالحيوان سألودعن

والضلال (فرأبعلكمعن
هوأهدى سبيلا) زنك

مذهباوطريقة(ويسئاونك
عانلروح قل الروح من

أمررنى) أى من أص

عانة
يففمرلوهاور زز

مققتهفاخبرانهمن! أمىالنهأىهااستأثر بعلمهوعن أبىهر برةلقدمضى الننىصل
حقي

1علالروح وقد عيزتالاوائل عن ادراكماهيتبهعداتفاقالامارااطو بلة
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نلنواموسىفبأنونمومىفزة
لك ا
ص لى النهعليهوس_ل مامنها كدبةالاما<لبهاعن دبن انوه

قتلت نفساولكناتواعسى فيأنونعسىفيقولا عبد تمن دوناللهولكن ائتوا ممداة
أنكسانى ,نأظرارلسىولالنهصلى اللعهليهوسلقالفا+.
فانطلق معهمقال!بنجدعان قالف
النةفاقعقعهافيقالمنفهذياففيقنالصتمودنلىو يقولونمى حبافاخرساجدافيلهمنى اللهمن [١:

لسمعلفولكوهوالمقامامحمودالذىٍ :
واد فيالل اىرؤع رأسكوسلتعطهواثفع تشف دعق ي
غيآنلس عن أنس غيرهذها

سبحا نهوتعاى عسىأن سعئكر بكمقاماحموداة

كمدو نوفيىرحبونبى فيقواون مىحبافانو
يل ت
ففيقا
حاللقةجبناةبفاقعقعهافيقالمن هذا
فيلهمنى اننةمن الثثناءواج دأخرجهالترمذى قولهماحلالمماحلة الخاصمةوالجادلةوالمعنى امعايالم
:والسلام خاصموجادلعن دين اللبهتك الالفاظ | تىصدرتمنه وقولهفاقعقعهاأىسركهاوكةث

(دوفخلرل بنأىمدخل

أدخلنى القبراات

والقعقعة حكابةأصوات الترس وغيره الهصوتءننس قالةالرسولالئهص_لى اللعليهو ا
دوان
الناس خروجااذابعثواواً تأخطيموم اذاوفدواوا أنامبثرهم اذا أ واداوا»المدبومثذي ى

دمعلىربى ولانف رجاهلتر مذىراس غي ارلترمذى وأنا

اذاحبسواالكرامةوال'

بومئذ بيدى يطوفعلىخدمكانهنّ بيضمكنون أولؤاؤمنثور (م) عنأبحرةقرو
أناسملاولد ذم بوم القيامةوأولمن ثنشق عنهالارض وأولث 'فعوأول 0
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وا

صلى اللهعليه و

أىأنرجنىمنه عند

الترما-ى قالنا ولمن ننشق عنهالارض ذاكدى حاةمن حلل الجنةثمأقوم عنمينالعرش ف سا

البعثاخواجامس ضياملق

نبدالننجمررضىاننال عنوسماقلانالشسسندا
كلقامغ_يرىع ع
نلاق يقوذمل ا
ما

بالكرامة آمنامن الملامة
دليلوذ كرهعلى أثرذلك

والسلامفبشفعيقضىبين اخلائقفمشىحت ,ىأخذ يحلقاةلبابفيومئذيبعثهاللهمقاماجودا >

أعىباطحرة بربدادخال

نى خوارجلغ جناوعمابة
لم كهم()عن بزيدبنصهيب قاكلن قتد خغفرىأى م رأ
أهاب
عددئر بد أن نحم نخ جرعلى الناس قال ف رناعلىفا اذماديجنةابر /نعمداللهجالس الىسار بة*
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والئهيقولانك مرنند خل النارفق د خز بتهوكا راد واأن يخرج.وانهأعببوانيلا |

فيهويلابسه من أمس

قأاتلقراً القرانةقلتنعرقالفاقرأماقبلهانهفى السكفارثمقالفهلسمعت عقامممدالذى ببعة :

ومكان

نعقالفانمقام دصل اللهعليهوس الحمودالذىبخرجاللةبهمن بخرجمنالنارقال "73

الصراط اولصناسعليه قالواخا فأ نلا كونأ حفظ ذاك فالشغيرءاندقدزعم ان فوطت |

ليدخلوننهرامن أنه ِار
الناربعد أنككو نواؤيهافاليعنى فخ رجون :5نهميدا ن السماسمقاف

فيغت لونفيهفخرجون منهكاانهلمقراطيس فرجعنافقاناوحك أترونهذا لدي يكذ بعلىر
انهل انةعليءوس فرجعنافلاوااتمماحرج غيرربلواحدأوكاقالوالاحاديث فالشفاع
وأولمن أنكرهاعمرو بنعبيد وهومبتدع بانفاقأه ل السنةوروىاً بووائ لعن ابن مسعود أن

النهانخذ| بخرلاهيملاوان صاحبكم خليلالل دهأ كرماماقعليهمقر عسىأنيبعثكر بكامقاما

5 0
ا
لمعل لوعن موعن بد
(وقلرب أدخلنى مدخل صدقوأخرجمنخىرج صدق ) المرادمنهماالادخالوالاتراج
ن أعص رسولاسان
حزل
تمكةن
معناءأدخلنى مدخلصدقوأخزجنى خرجصد ق مرن
باطجرةموعينلاهأخرجنى منمكة آمنامن المشركان وأد خلنىمكةظاهراعايهاباموق
جو
ق
سدو
أمىك الذى أرسلةنى بهمن |  :وعدن

البو تع

ن
لا4
3
0ط

ار

اما

ُ

وس قالاذاسمعتم اللذون فقولوامثلمايقولصثأمواعبى فنصلىعلىصلاةصل اللعهليهمواءشمرا سثاموا
عباداللةوجأروأنأ كونأاهوفن سأللىالوسيلة
الللى الوسياة فاانهلامننزةلةلفاىتنيجى الالعبدمن
حات عليهالشفاعة (م)عن جابرإوعبدالة ان رسول اشاس التمعليهوس قالامنالخكانرشيالنداء
اللهمربهذهالدعوةالتامةوالصلاةالقاعة تعدا الوسيلةو الفضيلةوابعثهمقاماححودا الذى وعدنه
علةالناسبوم القيامة
ىلتهعليهوس_ل قايلجم ا
حل تلهثفاعتى بوم القيامة (ق)عنأ نس أن النى _ل ا

فييتمون لذلك وف روابةفيلهمون ذلك فقولونلواستشفعنا ال رى بنافير حنامن مكاننافيانون)اد؟م
ك :لكحنتةوأسصد لك ملاكته وعامك أسماءكل قوء|شفع
1ا
فيقولونأنتكدم أبوالبشرخلقكال بليهد هو

ل عندر بكحتير يحنامنمكانناهذا فيقوللستهناكفيذ كرخطيئتهالتىأصابفيسكبىر بهمنها

ولكن ثاتوانوحاأول رسولبعثهالئةالى أهلالارض فأتوننوحافيةولل تهنا كفي كرخطيئته التى
ا

وات

ابراهمالذىات ذهاللهخليلافي تونابراهيم فيقوللستهنا م

.يذ كرخطيئتهالنىأصاب فيس تحى ر بدمنهاولكن ائنواموسىالذىكلهالنه وأعطاهالتوراة قالفيأنون
اسىفيقولل تهناكويذ كرخطيئتهالنىأصاب فبسصىر بهمنهاوللكن انتواعسى راولحلهوكلته
يأنونعيسى روح اللهوكلنهذقولس تهنا كولكن اثتواتداص فاللعليِ_موس لعبداقدغفرله
نرقالةالرسولالئمل التمعليهوسلفينوففىاستأذنعلرىبى تعالفىيؤذ نلى
اخ
 ١تدم منذ نبهوم

فاذاانارننهوقءت ساجدا| فيدعنىماششاءاللفيهقالياجد ارفعرأسكقل تسمعسلتعطهاشفعع رع
نلنارودخلهمالحنةمأعودفاقع
فاجدرب بحميديعامنيهر لثمشفع فيصدلىحدافاخرجهم م ا
رأمى

اساجدا أفيدعنى ماشاءاللهأنيدعنىثميقاللىارفعباخمدراأسك قل تسسمعسلتعطهاشفع جم فارع
َسىفاجد رب يميديعامنيهز ثماعد لبد الاخرجهممن الناروأدخلهم الجنقافللاأدرى
رأ
فىالثالثةأوفالرابعةقالةأقولياربمايق فالنارالا عمن حبسهالقرآ أى منوجب عليهلخاود وفرواية

للخارى متلاهذهالآبةعسى أن يبعثكر بكمقاماجوداقالوهذا المقامالمحمودالذىوء ده نيكمصلى

اللةعليهوسلزادفروا أية فقال|المبىصلىاننعليهوسمحرجمن النارمنقاللاالهالااللهوكان فقىلبهمن
| يرمابزن شعيرةتمرج منالنارسن قاللاالهالااننةوكان فىقلبهمن اخيرمايزن برةتمحرج من النارمن

ةرذثرةوفر وايةمنايعان
شيععفبىحد
قاللاالهالااانة وكانفىقلبهمن اخميرمايزنذر.ا يدبن زر
 5نخير حودفيثمعبدبن هلالالعنزىعن أنسفىحديث الشفاعةوذ كرنحوهوفيه فاقوليارب
آممتىأمتىفيقال|نطلق ف نكانفىقلبهأدنى أد ىأ دنى منمثقالحبةمن خردلمن ايعانفاحرجهمن النار

دناهالحديث الىهذا الموضع
:فانطاىفافءلقا فللساخ جنامنعندأنس مىرناب لحسنفسامناعليه ف ئ

'فقالهيهفقلنالم ,زد ناعلىهذا فقاللقدحذثونىهو بومئذجيلع منذعشر نسئة

د

شود ف الرابعةفا ده بتلك الححامدثمأستلرواساجد افيقالىياتمد ارفمراأسكوةقيلسمع لكوس
تلعط
تالليسذاك ك 1أوقاللس ذاك لكين
أوليارباذ نى فيمن قاللاالهلال ق
[أشفعنفعفق

تزف وكبر يافوعظمتى وجبريائى لأخرجن منهامن قاللاالهالاالنهقولهوهو 1

أىمجتمع

ن والرأى#عن أسنىعيد قال قال رسولاللهةد_لى اللةعليهوسأ أناسيدوأد ]دمبومالقيامة ولانفر
طدم فن سواهالانخحت لوا وأناأولمن نسو قله الارض
لوا الجسدولتغرومارن تينوم آ

1

و/لانفرقالفيتفزع الناسثلاث فزعات فيأتونآدم فيقولونأ 1أبوناشفعان الرىبك فيقولانى أذنت

تباعظها ذاهبطت بهالىالارض ولكن ائتوانوحافياًي:أنونونحافيقولانى دعوتعلى أاهللارضدعوة

فأهلكواولكن اذهبوا اابلراىهيمفيأنون! براهيم فيقولانى كذ بت ثلا ثكذبات قالرسولالله

ه:
311
فليف فصارالوجوب منسونافى سقالامةبالضاوات اللمس ودق قيامالليل:
خنمز
تث
لضغه
الان
قلي
ىلب ويد ليل
سل
قلنى
نق الوجوبثبتاف ح ا
رلنالىفافرام بس رم وب
الاستصبابدليقو

تعامى(نافلةلك)أىز يادةلكبر بدفر يضةزا الدتعلىسارالفرائش الى فرضهااتةعابك ردن | 1١

وكالواك وقلياومقاليايلار
رلك
أ|نالنىصلى اللهعليهوس( قالثلاثهن علىفر بنةاولهونستنة
نالاىقذاللةلك ولريقا
اننه وتع
صةلا
باذل
سالن
هال
نيام
لصارة
امةف
الوجوب صا رمنوا حفقىهكافى سق الا
أمين كافىحقهصلىاللعهليهوسلقلتابد
نى التخصيص اذاكان زياادلةفمىسق
علت
منف
افآ
ميك
عا
(نافة)عبادةزائد(لك ) التخصيصانالنوافلكفا راتإذنوب العيادوالنى صل اللهعليهوس(قدغفرلهماتقد م منذنبهوم 1
/
على الصاوات اس وضع فكانتلهنافلةوز بادةفرىفع الدرجات
صل الهعليهوس
امل (ق )عن المغبرةبن شعبةقال قامر.سولالله
ليا
افى ق
نافإةموضع تمحدالان فصل فى الاحاديث الواردة
الهحد عبادة زائدة

حتى تفخت “دما فقيللهت'تكلفهذ! وقدغفرا اللهلكمانقدممن ذ نيك ومانأخرقالأفلا؟ كونعب

فكان التبحد' والنافاة

شكورا (م)عزز بدن الهلاجب قىاللارمقن صلاةرسولانسل الاا١ 0710

0

مجمعهامعنى واحدواللمعنى

ونين سركت |
أوفسطاطه فقامفصلىرركعةيبن خفيفتين نمصلىزكعتين طويلتينطو .نين ل ا

|

أنالتبحد زيدلكعلى

اللتينقبلهمارن صكملعىتيندون انينقبلهمائمصلرىكعتي دنون الاتيقنبلهائمصلرىكمتيندون الث

الصلوات المفروضةغنيمة

قبلهما مأوترفذلك ثلاث عشرةركعةلفخا ألىداود(ق)عن ألىسامةبن عبدالرءن ابهسالعاشة ١

ليكأضوةفرعليك خاصة كانتصلاةرسولااللنههلعىليهوس! فىرمضانقالتما كيازنيد فرمضانولاىغيرهعلىاً كار
دونغيرك لانهتطو عطم احدى ع شيرةركعةيصلىأربعافلاتسألعن حسنهن وطوطن ث يمصلىأربعافلانسألعن حسنون و
تبارسولاللهأننام قبلأن توترفقالاعائشة انعينى تنامان ولاينامقا
(عسى أن يبعئك ر بك ثليماصثلىاقالتعائث_ة فقا
مقاما تودا) نمبعلى (ق)عنهاقالتكان رسولالنههل انتمعليءوس يسلىفمبيان أنيفر غمنصل ةاالعشاالءافلجىرا<د

اقرف أىعسى أن

عشرةركعةيإ بينكلركعتين و بوتر بواحدة
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تتين
فركع
يركم
فم ف
خجرقا
يمك بوم القيامة أنيرفع رأسهفاذاسكت المؤذن من صلاالفحروتبينلهالف
فيقيمك مقاما محودا أو عاللىشاقيهمن حتى يأنيهالمؤذن للاقامة(خ )عنهاقالتكانرسوا لانملاللعليءوسل 00ا

ك
يعنى
قثكم
بن يبع
ضم
وهومقام الشفاعةعند

الجفور وبدل عليه
الاخبارأوهو مقاميعطى

فبهلواءالجد

افج صلانه ركعتين خفيفتين هوعن عوف بنمالك الاشجى 6100000000

فقامفقرأسورةالبقرةدلاعربا بةرجةالا وقف وسأل رلايريانةه عذا ب الاوقف ونعوذ تمركمبة
ولي

تل سود
ديام
دقرق
انتسارد ىا روسو لكوتوالكبيرهالسام.جي

ل
3رأسورةالنساء اخرجهاًبوداودوالنسأى #ء ن عانشةقالتقام رسو
ذلك ثمقام فقرابا"لعمران م ق

أجهالغرمدى (ق)ءن اسلأاسلودتقعاالئةكيفكانته
صالتىفعليه وسلمباأبةمن القرآنلياة خر
|ل

ىرجع لفرت
رسولاللهصلى اللةعليه وس منالايلقالت كانيناأمولهو يقوملخر فيس م

المؤذنوب فانكانتبه حاجة اغتلوالانوضأوترج #2عن أن الماكاننانانرعالة |.
النهعلر» وسلم فى اللدلمصلءاالاراًيناهولانشاءأن نرادنائماالراايناها خرجهالنساقى زاد ف روايةغ

وكانيصوممنالشهرحتى تقول لابغطرمن شيأو,بفطرحتى نقوللايصو.م منهشأووقولهعزوب ١
يأبنعئكر بكمقاما تمودا) أجعالف.-رون على ان ع.سىمناللهواجب وذلكلانلفظة عسىثة
مرمهكان ذلك عاراعليهوالنة؟كر.من أنبطمعاحدائملايسط
وأح
الاطماع ومن للمرانان ش م
:

ماأطمعهفيهواللا مامحمودهومقام الك -قاعةلانه حمدهة. .الاولونهالآحرون (ق )عنأبى

قالرسول !ننهصلىاننهعليهوس  06ىد وةمست<ابة وانى اختبأت دعوق شفاعةلامتىفهى
منككان شاءالئهمن ماتلايشركبإللهشيأ(م( عن عمدائنهبنتمربن العاصأن رسولالنهصلالله

1
اه
عن ب

ا

قليلهان :اعنباعهاالوعيدالشديدبالعذاب الاعفف الداريندل ليعلىانالقبيح يعظمقبجهبمقدارعظمشفأانعله ولمانزلتكان'
بال
عل

الاك النىفسىطرفةتعين (ثملانحدلاكعلينا نصيرا) معيالكبمنععذا بناعنك (وانكادوا) أىأهلمكة

تفزونك) لبزونك بعداوتوهممكرهم (منالارض) منأرضككة )(8,/١ (ليخرجوكمنهاواذالايلبثون)لايبقون

لذياابة وضعف عذابالمماتيع-نىضاعفنال اكلعذابف الدنيا
لأوىفعلت ذلك لاقذنالكضاعفع
والآخرة 9لانحدلك علينانضيرا) أناىصرامنعك معذنابنا ةُ قولهسبحا نهوتعلى (وانكادوا
فزونك من الارضليخرجوك منها)قبل هذهالآبةمد نيةوذلكان النىصل اللةعليهوسللماقدم

(خلفك) بعدك أى بعد

اخراجك خلافك كوق
غأيبرىبكر وشاى يعناه

]| (الاقليلا)زماناقليلافان

نوه فقالواياًباالقاسم لقدعامتماهذهبارض الانبياءعوان
الك
اةفوذ
دد.ين
سالم
حامهب
كرالبهودمق

المدرشة

ارلاضنبياءالشام وهىالاراضلمقدسة وكانمهاابرااهيموالاندياءعليهم السلامف ناكنت نبيامثلهمفأت اللهمهلكهم ركانك قال
 .ومامانعك منالخرو الجبهامخافةالروموا اناللةسمنعك من الروهمانكنترسولهفعسكرا النبوصلى فقدأهاتكوا ببدر بعد

الالله الخرأاجوهمبقعلنياهولو
لليْةوسعلىئلاثةأميالمن للبندة وف رواية اذى الخليفةحتىيجتمع ال أيأهصحابفهيخرج فنز
اذلآهبةفالارض هنا رض الكبنة واقيللارضأرضمكة والايةمكيةوالمعنىهمامشريكرون أن يعرجوه أخرجوكلاستؤصاواعن

جهجرةفر عبنفسه وهذا أليقبالآنةلانماقبلهاخبرعن أهن بكرةأبيهم وليخرجوهبل
نهافسكفهم اللعهنه حتىأمىدبا درولا

ملمشسركونكلهموأرادوا أن ستفزوهمن أرض الءربباجماعهم وتظاهرهم
كة والسورةمكيةوقيل ه ا

هليه فنعاللرهسولهوم ينالوامنه ماماو والاستفزازالازعاج لاون

هاجر بامرر بهوقيلمن

بتك لا  )0أى لا أرض العرب أوومن

قولداسبحانه وتعالى (سنةمن أقردساذاقبلك من

ال رسي

باقلوانزبمعدااخءرااجةكايلاحتىمهاتكوا
سلنا) بعناىنكلقومأنرجوارسوطم من بين!أظهره,فسنةاللأهنيهلتكهمواًنلايعذبهء مأدامنديهم أرسلناقبلك من رسلنا )
 ١تاشر انين ضيرمععذبهم (ولاتجد ا تتناتحو يلا)أى تبديلاققولهسبحانهوتعالى5 

يعنى أنكلقومأترجوا

 ِ ٠تلدلوك الشمس) روىعن ابن مسعود أنهقالالدلوك الغروب وهوقولالنخىىومقاتل والضحاك

رسوطم بميننظهرانيهم

موجابرهوزوال!اشمس وهوقولعطاءوقتادةومجاهدوا سن وأ ا
ْال ىوقال|بنعبا س وان ع ر

فسنة الله أن يهلكهم

مافاظلان أصلالدلوك الاميذلواالزشماساتيتلواذاغر بتوالجالعزلىوال
هى ل|
ععن
من وم
تاجبعي

ونصنت تصب المى__در

القواين لكثرةالغائلينبهواذاحجلناهعليهكانتالآبجةامعةلمواقيت |اصلاةكله فادلوكالشمس يتناول

الملؤكد أى سن اللهذلك

سلاة الظهروالعدضر (الىغسق الليل) أىظهورظامته وقالبنعباسبد والليلوهذايتناول لغرب
ظاء (وقرآنالفجر )يعنىصلاةالفح رسمى الصلاةقر؟ نالانهالانجوزالابران(ان قرناالفجركان
العش

سين ولاب لنسا

 "2دا)أىيشهدهملائكةالليلوه لانكةاهار(خ)عنأبىهريرةقالسمعت رسولالثةصلى الله

نحويلا) نبديلا (أقم

الصاوة لدلوك الشمس)

ليءوسملك هلاءاجعضلدةاسك ويكوتان غير إن سأ ونتجفعملساكتةالليلوملائكة إزواهها وعلىهنوالابة
ا جارف صلاة الفحر يقول أبوهربرة اقرؤاانشتمانقرا الفجركانمشهودا قااللامامنفرالدبن عامل الصاوات لمش 1ف 5
ا أزى فىتفسيرههذ 'دليلقاطع قوى على ان التغليسا فضلمن ااتنوبرلان الناساناذاشسرعفيهامن لغرو بهاوعلى هذايكرج
أل الصبح ففىذللكالوقت الظامةباقية فتسكون ملائسكةبالنليثلحمااضرذاامتد ت الصلاةبسببترتيل الظهروالعصر (الىغسق
لرماااةذافابدىأوقتالاسفار
صها
مضمورتذملهاائكلةان
و تكثيرهازالت الظامةوظهرلاضوء وح

لقراءة

لمعنى المذكورفالآبةفثدتانقولهنه الىانقراالقحر
ايل
هناك لبق أفحدلمناملعائصكةللا
أنمشهودادايلعلى ان الصلاةفول وقنهافضل و قبوحلاهنسهوتعالى (ومنالليلفتهجدبه)
)قم بعد نومك واانهجدلايكونااللابقعيدام من النوم واهرادمن الآبةقيام الايل/اصلاةوكانت

لاةالليل فريضْةعلى السبىصل اللعليهوسلوعلىالامةافلاىبتداءلقوله تعالىياأيهاالمزمل ةالمليلالا

( ( - 45نانن)  -ثلك)

لليبل) هوالقالمة وهو

وقتصلاةالعشاء(وفرآن

الفحر ( صلاة الفحر

سنمايوتهقوراالقراءة
لكونها ركنا كاسميت

ركوعاوسحودا وهويتةعلى الاصم حيتتث زعما نالقراءةللشت بركن 1أوسهبتؤةراآنا

 :ولقراءتهاوهوءاه
عل الصلاة (انقرآن الفح ركان مشهودا )يشهدهملائكة الليلوالنهارزه هؤلاءو يصعدهؤلاءفهو ىف
آخر
7ا1نالايلوأولدبوان النهارأو يشهدهالكثيرم ع
ن المصلين فىالعادة (ومن الليل) وعليك بعض الليل (فتبحد) والنبحدترك

جودلاصلاةريقالفىالنوم أيضاتم جد (١ باهرآن
10

( لووقا
ايع
ومن
لانمن
للك
بن(كتابه سسدنهفاولئك نغهر نكتاهم)دانهاقو
(فن أو )منهولاءلدعو

ينقصونمنثوابهأمدنىثئ ولري كذرالكفاروانتاء كتبهم بشماطم! كتفاءبقوله (ومنكان فىهذه) الدنيا(أعمىفهوفالآخرة

كذلك (وأضلسبيلا)منا:لاعمى أأىضل طريوتاملااعمى مستعاريمنلابدرك المبصرا تافسادحاستهلن لابهتدىالىطر بتالنج
فىالنديافلفقدالنرظوأمافالآرةفلان لهاينفعهالاهتدا ءالبهوقد جوزوا أنيكون الثانىعمنىالتفضيل بدليلعطواً

و ”9

أنوع:مروالاولمالاوالثاقمفخمالان أفعلالتفضيل تمامهيمن فكا :تألفهفى حكالوقعاةفى وسط الكلمة فلايقبل الامالةوأماا
الطرف فقبات الامالةوأماهماجزة وعلىونفمهماالباقون دافا1
تعلق بهشوع فكانت ألفهواقعةفى
(4802:

اجعلآ بةرجة آبةعذاب

وآبةعذابابةرجةحتى

بملبق
لإنفتضح أولا ادلزنا(إفنأو كتابهبيمينهفاولكيقر نكتابهم)فان قلت مخ صأمابال

رنهأيضاقلت الفراقل|نشمأصاالباذاطالعوا 00
كتابهم م اعنأسعاب الشمال يق و

يمة فبستولىوعاليلهمد|اهخشلةفلايةد روناعفلاىمةحروفهفدكون قراءته
ظلا
نؤمن بنكزل (دان عتلىعمشك

كادوا ليفتنونك) ان
خففة من الثقيإةواللام

فارقة بنهاو بين النافية

الملعنشىأانقار بوا
وا
أن يفتنوك أى مخدعواك
فاتنين (عن الذىأوحيئنا

طعاينلعوا كتاءهمو جدوهمشتملاعلى الحسناتوالطاعات فيقرؤنهأأحسن ة
قراءةوأحهاباذاال
ومن تواب|أما اطدن نين (وس انو حلاف 0
وأبنها(والإبظامونفتيلا)ىولابنقهن
ددهافى..
القلبوالبصيرةلاعمى البصروا معنىوم فكىاهنذهالدنياأعم ى أى عنهذ هالنعمالنىق ع

لعنا
الات التقدمة(فهوق الآخ)رأ التىلتعاينورتر (أعمىو أض ل سبيلا)قالدابنعباس وقي م
كان فىهذهالندايأعمىالقلبعن رؤية قدرةالنهوا.بأنهو ذيةالحقفهو الآسرةأجمىأىأشد ١

اليك) من أوامينا ملعلاة أى أخطاطريقاوقيلمعناهومانكلاندنفيا كافراضالا فهوفالآخرةأجمى لانهفى الد:

ونواهيناووعد ناووعيدنا

(لتفترىعلينا غيرم)

ناا يك):
ولحذىيأ
اادواليف نونك عنا
توبته اولفآخرةلاتقيلنو بتهوقولهسصانهوتعالى(ونك

لشاندعءك حتى تلم
وقاري
لعته
افن
قسود
ولا
سبب نزوهاأن الننىصلى النعليهءوس كان ستلالجرا
راطاكارعهدأندعو ستاللجروقيلطل
واة
للك
وتسهاخدث تفسهماء أن أفعذ

لتتقولعلينامال تقليعنى
مااقترحودمن تبديل النىصلالثهعليهوسلفقالوانياايعك علىأن تعطيناثلاث خصال قال ومقااهنلوا لاجى فى المد
الوعدوعيدا! والوعيد لانتصنىول نكساصنامنابايديناون متعنابإللاتسنةمن غيرأننعبدهافقال النىصلى التمعليهو|
وعدا (داذا لاتخذوك
فدين لاركووعلفايسهجودواماأن لانكسروا أصنامكبإيد يكفناك ل وأماالطاغية ,فى|
أنيذ كر طتهمحتىيسامواو يذبعوهفدث نفسدفاًزلا نتمهذهالآبةوقال! إنعداس قدموفك تقب

خليلا) أىولوانبعت

مىدهملاتخدوك خليلا

وولكلنيتاطومخرجت
من ولابتى (ولولاأن

ثنتناك ) واولا تثبيتتا
وعصمتنا (لقدكدت

تركناليهم)لقار بتأن

بنك أعطيتنامال)تعط غيرنا فاد
والعزى :فى غيمرتعمبهاقالوباأرس.ولاللهانان بح أن تسمعالعرا
أتقنولالعر,بأعطيتهم مالتعطنافقل انأ فىبذلك فكتالنىلالتلاو ١ |
علىوانكادوا أى هموا ليفتنونك أى ليصرفوناكع ١ 1
سكونهأن يعطيهمذلكفائزلالنهت ا

اليك(لتفترى) أى لختلق وتبتعث (عليناغيره) أىمالمتقل(هواذا) أىلوفعلت مادعوك الهلا(
خليلا) أواىلوك ووافوك وصافوك (واولاأن تناك )أىعلى المقبعصمتنااياك(لقدكدد
أىنمي(لالبهشميأفليلا)أ ىقر بتمنالفعلفانقلتكان النىصبى التمعليهوسلمعصوماة ف
أنيقربمماطلبوه قلت كان ذلك خاطرقلب وم يكن عزماوقدعفااللهتعالمعن حديث النفس

يل الى مكرهم (شيأ
قليلا)ركوناقليلاوهذا
سحانه وتعالىقالولولانسأنناك و قد ثبتاهلنهفلر,كن البهم(اذالاذفناك ضعفالحيوةوذ
تهييج املننهله وفضل
:
تنديت (اذا) لوقار بتنركن اليهمأدفىركنة (لاذقناك ضعفالحيوةوضعف الممات)
< الآبة
لاذفناك عذابالآر :توع اب القبرمضاعفين لعظذمنبك بشمرفمنزلتكونبونككاقاليإنساءالنى مينأتمنكن بفا شة
توصل اللمعايةوس يقول بعذدلك الهلمانكنىالتىقس طر ينانا |1071

الكلام لاذقناك عذابالحياةوعذا الباعلمذمااتبلاعنذابإنعذابف الم توهوعذابالق روعذا بف سي االأحرةوهووم
الناروالعذاب بوص بالضعف كقولهفا“نهمعذابإضعفامن النارأىمضاعفافكا ن ,صلالكلاملاذقناك عذابإضعفاة
ضعفاف المماتمحذ ف الموصوف وأقيمت الصفةمقامهوهوااضعفثم أ|مامت تطار و ش
نل 0
00
وحوزا أنيراد ضعف الحياةعذا بالياةالدنياوضع الممات مايعقب الموتمن عدا بالقبر وءذابالناروفذ كرا
ا
لا

| فيغرةكبها قفر)مبكغرانكالنعمةوهوعراضك حينحا(5ثلادجوالكعلينائهتبيعا)مطالبامنقولهفانباعبالعروفى مطالبةا
|| العنى انانفعلمانفعلمهم لاجدواأحد|يطالبناءفعلناا تتصارامناودركاللثارمن جهتناوهذ!نحوقوله ولعاقابفاهاً ن نخس فأونرسلأن
 "75د فنزسلفنغرف؟ بالنونمك وأبوعمرو
(ولقدكرمنا ىآذم )بالعقل والنطق ()581والخط والصورة الحسنةوالقامةالمعتدلة

| لهىالري الشديدةوقيل هى الريعالتىتقصفكلمئمن شجروغيره (فنغرقكبما كفرتم) أى

وتدببراأملمعاش والمعاد

بكذراتكالنعمة وأع راض حيزأنحسنا كم (ثملاتجدوال>علينابهتبيعا) التبيع المطالب والمعنىانا والاس_تيلاء ونسسخير
الاشماء ونناول الطعام
فعل مانفعلب لثامتجدون ل أحد|يطالبناافعلنا تتصارالكودركالكارمن جهتناوقيل معناهمن
قبعنا بالانكارع ليناعقونلهسوتاعالى (واقدكر.مناببىكدم) قالابن عباسهوأتهمياًكلونبالابدى إلابدى وعن الرشيدأنه
أحضرطعامافدعابالملاعق
غيرالادىياً بكفليهمن الارض وقالأيضابالعقلوق«ل بالنطق والعميزوالخطوالفهم وقيلباإعتدال

ثقامةوامتدادهاوقيل بحسن الصورةوقيل الرجال+اللحى والنساءبالذوائب وقيل بتسليطهمعلىجبع
افىالارض وتسخيرهطم وق
بيح
لسن تنبديهرمم المعاش والماعادوقيل بانمنه خميرأمةأرجت اناس
(وجلناهمفالبر)أىعل الابلواميلوالبغالوالجير(وا البدر)أىوجلناهم البحرع.لى السفن وهذا

وعنده أو بوسفارجه

انلةفقالله جاءى تفسير
جدك ابن عباس رضى
اللةعمهماقوله تعالى ولقد

نمو كداتالتسكر م لالاننهسبحانهوتءالىسخرطمهذهالاثياءلينتفعوامها و يستعينوامهاعلى
طهميم
صاحهم (و
ارزلةنا
بنات) يلعذنيىذالمطاعموالمشارب وقيلالزبدوالّروا+لواءوجءلرزق أصابعياًكلون مهافااحضمرت

كرمنانى انمما لم

نا ن
لةام
برهمتمالانى وقيلان جيع الا
ايةو
اانب
اغذي
للاي
نانية
اتغذ
بىإلطيب مالنقسمين
سوام
ااحيو
د الطبخالسكاملوالنضجالتاموالالحصغليهرذالانسان (وف
ي عرليىمن خلقناتفضيلا) واعم
كضان
ثاهم
ناللتعالىقأاولالآبة ولفدكرمنانىآدم وفى؛آنوها وفضلناه.ولابدمن الفرقبين الشتكريم
التفضيل والالزم التسكراروالاةر بأ نيتقاعلاان اللل
ىهكرم الانسانعلى سابراحيوان بأمورخلقية

اآن
ع ذقلك
ايةطب
عمقثلل والنطق والخطوحسن الصورةتمانهسبحانهوتعالىعرفه باوالسطة
ليعة
لّ

الملاعق فردها وأكل
بإصابعه(وجلناهم فالبر)

على الدواب (والبحر)

عاللىسفن (ورزقناهم
من الطيبات) باللذيذات

ذائاد اةلصفحعاة و
ف ال
اعق
الفهم ١ كا_تلساب
لالأاخولاق
لهوالتكري
أوبما كسبت ,أبدبهم
وتعالعلخل ىقكثنياريتمنفضيلاظاه رالآبةيدلعلىانهفضلبىآدمع ىكثيرمن خللاقعلى الكلفقال
(وفضلناهم علىكثيريمن
 ١قومفضاواعلى جيعاماق العالى الملائنكة وهذ |مذهبالمعتزلةوقالالسكلىفضلواعقلىكخللال
هم الا خلقنا تفضيلا) أىعلى
والثانىهوالتفضيلُِ قالسصانه

ثفةمن الملانكةمل جبري ولميكائومالسرافيل وعزرائيل وأشباههموقيلفضاواعلىجيع

لخلائقوعلىالملامكةكلهمفآنقل
تكيفتصنعبكثيرقلتبوضعالكاثرموضع الك لكقولهتعالى يلقون كاذبون قال الحسنأى
عن جاب بررفعهقالالنمهاخاكقذم وذ ريتدقالتالملانكة
ي]د
وأ كثرهمكاذبو,نأرادكاهموق
ياربخلفتهم بأكاون و يشر بونو ينك حون فاجعلطمالندياولنالآخرفةقالتهالى لاأجعلمنخلفته

كاي وق ولهوما بع

ٌ كثرهم الاطناذ كرق

ل#دىونفخت فيهمنروجكن قلتلهكنفكانوقيلبالتفصيلوهوالاولى والراجح ان خواصبنىآدم االكلشراافدأبنالا كثر
 ١وهم الانبياءأفضلمنخواص املائكة واعلوماملانكة أفضلمنعوامالبشرمن بىآدموهذاالتفصيل
ْدا هو ببنالملائكةوالمؤمنينمن بنىآدم اللاكفنارلاحرمةطم سبحقاالانلهلوتهالى انالذي

نآمنوا

وعلواالصالحات أوائكهم خيرالبر بةوءن أبىهر برةرضىاللهتعالىعنهقالالمؤم نأكرم اعللنّىةتعالى
ان الملانسكةالذين عندهو قولهءزوجل(بوم ندعوا سك,لأإنماامهم)أى بنبيهموقيل بكتابهمالذىأنزل
 2وقيل؟كتا بأ ماهموعن |نعباس بإمامزماانلهمذى دعاهمف الدنيااماالىاطدى وام ال ضلال

المؤمنأ كارلمعللهيمن
' مجبولون على الطاع_ة
ففمهمعقل بلا.ش هو 5وق

اؤذلك انكل قوميجمّعونالىرئسهمف امبروالشروقيلمعبودهموقي ب
لامامهمجعأميعنبىامهاتهم المهاتمشهوة بلاعقل وفى
والحكمة فيهرعابة <ق عسى عليهالى_لام واظهارشر ف الس ن والحسين رذى اللهتعالىعنهماوان
لبه
قن غل
عاف
الأدىكلا م
١
18
لأاكرنممكنةومن غشلهبونهعقإفهوش رمن البهاتمولانه خاقالكلطموخلقهمانفسه (بومندعوا) منصوب
دوه ال فمهو
 7كلأناسبإمامهم) الباءللحالوالتقدبر مخلطينبإمامهمأىعنا موابهمنفىأومقدمف الدين أوك ابأ ودينفيقاليأنباع

فلآنيأهردبنكذ اأوكتابكذ اوقيلبكتاب أفعمياقلطاهل,أصغا بكتاب امبروبأأعابكتاب الشو

نز 1بين المطأبمابوهمأنهصواب (انعبادى) الصاحين (لبس لك عايهمسلطان) بد شد يل الامان ولكن شو له
كوكيلا) طمبتوكاون بهف الاستعاذةتمنك أوحافظاطمعنك والولم تهيددفبعاقىبدأواهنتاًلل لك/1000
ر'ب

الذى يزجى) رئاو إسبر (الك الفلكفىالبحرلاتبتغوامن فضله)يعنىالرايلفتجار (انهكان بكاحرماواذامس الضرف البخر
منندعونهف حوادتكالااياموحدمفا كلامل" :
خوف الغرق (ضلمن ندءون )(54١1 الااياه) ذهبعن أوهام؟ كل
سواه أوضل ماندعون من الباطليمايظن أنهحقواعمأن النهسيصانه وتعالىلامقالوعدهمأردفهبماهوزاجرعن قبولوعده) :

الآطقعناغاتكىولكن

التوحدهالذى ترجونه

على الاستثناء المنقطع

(فاماتجاكم اد البر

ومايعدهمالشيطان الاغرو راوالسب فيهانهانامبدع واقلضىاءالشهوةوطلبالر ياسةونحوذلك ولايدع
الابعدمتاغر

إلىمعرف:ة اللتهعالىاوللىاعادنهوتلك

الاثياءالتى بدعوالبهاخياليةلاحقيةةماولا نحصل

ومشاق عظيمةواذا كل لمحو ا

بع الذهاب والانقضاءو ينغصهااللوتواطرم وغيرذلك واذاكاذ

زلطاق)يس
هذه الاشماءمهذهالصفة كانتالرغبةفمهاغرورا ! (انعبادى ليسلكعابي س

| اند

أعرذتم )عن الاخلاص
وأهلالفضلوالصلاحلانلايقدرعلىاغوائهم(وك بر بك وكيلا)أىحافظاوامعأسنبهصانه وتعاق
بعد الخلاص (وكان
الانسان) أى الكافر مأكن ابلس أنيأتىبمايقدرع ليهمعالوسوسةكانذلكسببالحصول الحو فقلبالانسان فقالتعآ

( كفورا)لاتم (أفامنتم)

اللممزة للانكار والفاء

وف تقد بره
ذلى
حع
معط
لل

أنحوتمفامنتم فمل ذلك
سنف
اعللاىعراض خ(أ

وكىر بككوكيلاأى فاللهسسحانه وتعالىأقدرمنه وأرحم لعبادهفهوبدفععنهمكي ادلشيطانووساوا

و يعصمهممناغوائهواضلالهوفى بعضالاثاران ابليسلاخر عجاك الارضقالياربارجتى تا
لاجل آدم فسلطنىعليهوعلى ذر :تهقال!أنت مسلط قاللاأستطيعه الابك فزدنى قالاستفززمن اس-طع
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أتعوذبهقال فاخذبيدى ثمقالةلأعوذبكمن شمرسمجى وشر بصرى وشرفؤادى وشرلا!
أبوداودوالنسافىوالترمذى وقالحديث حسنغر يبقو
وشرقلى وشرمنى قال.ففظتها رجه

عنهم وٌل!ا)أولئك اشا 5ر

وتمكشبفارلاارضومخرحاي)ألىاء(ائآ
اولا
طزورجل(
بلهع
وشرمنى يعنىماءهوذ كره ف قو

اولاىاللبسمصعروالفؤاد
لان أولشك 5م كون
اشارة الىالعقلاء,كون

اشارةالىغبرهم كقول

نراقرض)أى انتقطعهابكبرك حآتخى:برلغها (اوللجنتبباغلطولا) أىلاتقدرأنتطاو
ا تل

الجبالوتساو بهايكبرك والمعنىان الانسانلابذال بكبرهو بطرهوشيأ كنبر,بدخزق الارض ومطاه

مىىة عولرىقددميه فقي
وةعل
همى
يلاذى
بختا
عىيقمدس
الجباللاحم علىشئوقيلان الذ
لهتانكنلقنب الارض ان مشيتعلى عقبيك وانتباغالجبالطولاان مشيتعملنىصصببدأوتررجقها  5ميك

فكفا
كىت
تامث
وا
علىقالكان رسولاننةصل اللهعليهوسل اذ

ير
ذمالمنازل بعدمنزلةالاوى  5والعيش بعداوائكالايام

كانماينحط

وعنهفىموضع الرفعبالفاعليةأىكل واحدمنها كان سو لاعنه

وا رومرجكالمغضوب فىغ_يرالمغضوب عامهميقالللانسانمسمعتمامحل لكسماعه ونظلرت الىمال:
رلى
ادا
فسؤلمسن
اليهولمعزم علىمامحللك

العزمعايهكذافى الكشاف وفيهنظرلبعضهم لانالجارواجرورائمايقو .مانمقام الفاعلاذا تأخراع,ا١ اله

اوسوكشد وطة
طبد
لمشافرض ميحا)هوحالأىذاسيح(انك إنترقالارض )ن نتجعلفيهاخرق
فامااذاتمدمافلا (والات

٠

أعول
(ولنتبلغال+بالطولا) بتطاولك وهوته؟يانختالأول نتخا ذيهاقوةوهوحالمن اولفااعللمف
0

للها

السطها كلالسطا )كلنصبعلىامد رلاصافتهاليوهه اتمثيللن اعولاشحعيطحاءالمسر ف أم ,ىالافتصاد الذىهو بايلناسراف
 ١تبر ف(تقعدمأوما) فتصيرماوناعند الثهلانامسرف غيرميضى عندهوعند الناسيقول الفقبرأعطى فلا
اناو
لحرمن
غىنوي
ىول
ما

بنيدرعالمعدشةو .عند نفسك اذا اح <ت فندم على مافعات (سورا) منقطعابك لاثئئعندك من حسرهالس رفاذا أترفيه
رأبليغاأوعيارامن حسسرر أسهوقد خاطر.تمسامة ضرتهااليهوديةا ف
ليهع
عأىن
ينى
همادلسلام أجودمن موسىعليهالسلام فبعثتابتتها
الهقيصهالذىعليه فدفعهوقعدعر بانافاقيمت الصلاةفلمبحر جلصلاةفنزات

ش

7
ك
مأى
اىنقك
للةالع
ولاتجعل يدك مغلو

]١
!

لى رسول الله صل اللهعليه
سم
ن

(/##ا)١

22
وياسن
وس بانذل
طكل
يدك عوانالمنيفقرةفكالقغاولةيده لايدرءلىمدها| ,.بن , 6يور

 ,النطيا) بأاىلعطاء( اكللبسط )أى فتعطىجيع ماعندكوا تللم الشحيح واعطاء

0

.سرفأمى بالاقتصاد الذىهو بين الاسراف والتقتير (فتقعدماوما) أىعند اللهلانالسرفغير

0

|فيضىعنده وقيلماوماعند نفسك وأصحابك أيضايلومونك علىتضبيع المالبإلكليةوقيليلومك|| ,,00 1 3
نسوقراط)عأاىلائئ عندك تنفقهوقيل سور اأىنادماعلى
معح
اثلوكعلالأمساكاذاإمتعطهم (إ

 ١رط منك مسلى رسوللااللتلةصةلصابلىلةاعللعياهو.

طوان بك
الاضاقةنان ذلكاس
عم كا
نراغنبد من اذدادة اند كيس طوان,

لانر هبك بسط) أىبوسع (الرزق انيشاءويقدر) أى بقتر
تلا (
بلللخل ميك قنا

لى الله لىفقال(ان

رابك بسستة رركن
يشاء)
0فليس السط ال
2يك

بق وذلكاصلحةالعباد(اثهكانبعبادهخبيرا بصيرا)يعنىهسأبحانهوعالىعالم,احوا ل جيععباده (ويفدر)أىهويضيق
 ١لح .فاتفاوتقارزاالقعبادليس لاجل البخل بلالجلر :عابة مصا|-العباد#قولهعزوجل (ولا فلالومعليك (انهكان
ىأو أولادمخشيةاملاق)أى فاقةوفقر (نحننرزقهموا!  )5وذلك أن أه ل الماهلية كانوا دون

هكن غيرأ كفاءك_دةالحاجة
ونين
حأوأ
ناهلمخفشايةقةأو افون علبهممن النهبوالغارات

عنقتاهنوقالنحن نرزقه وايك,يعنىانالارزاق بد اللفهك أنهةتم
ذا كعارشديد عندهمفنواهمالله

,اب الرزقعلاىلرجالفكذلك يفتحهعلى النساء(انقتلهمكان خطاكًبيرا)أىاكر

ا

0000

5

فيقضيها (د 2

و ||أولادم) قتلهم ولادهم

وأدهم بناته-م (خشية
اهكانفاحشة) أىقنيحةزائدعلىحدالقبح(وساءسبيلا) أى بس طر عن م
زث سمل || املاق)فقر (نحن نرزقهم
لقيل
الى
نتعا
االله
يأةغيرك أوأختهأوبنتهمن غيرسبب والسيب يمكنو هوااصه رالذى شرعه
ا

لسا
ابيءرف الرجل ولدمن واباكم) نهاهمعن ذلك
فان
لىأنواعاملنمفاسدمنها المعصية وأاب امدعلى نفسه ومنهاا +تلاط ال
ضبياع الاولادوانقطاعالنس_لى وذلك يوجب خراب الءالمقوله | وضمن 1زافهء(انقتلهم
وولايقوماحدبتر يهدوتذلك يوج

خاطنأ كبيرا)اأماعظها
| عزوجل (ولاتقتلوا النفس التىحرماللةالابالحق) الادلف القتلهوا+رمةاالملغلقظةتلواحلنغمائبت ||ك
حكالالصث امستنن اىلحالةالتىحدل ذمهاحل القّل
ب1بعارض فاما كانكذللكنههسىاللفعن القتعلى

يقالخطيعخط كأئمانما

ٍوالاسبابالعرضيةفقا الابالحقأىالاباحدى ثلاثكاروىعن ابن مسعودنراسولاللهه_ل الله||وخطأ وهوض_د الصواب
أنللهاالا اللهوأنى رسولاللهالاياحدى ثلاث الشسالزاى
قاللاكلدم امرىهملم يشهد ا
لاللفسوالتارةلدينهالمفارق لاجماعة اخرج.اهفى الصدهين (ومن قل مظاومافةد جعلنالوليه
ذب

ادية
ذااءل
لانههوأ :نه شخي رفاانسشتاقءادمنه واخنش
أد نا)أى قو5ةوولابةعلى الةاتل بالل وقيساط

ٍْ

لامعا (فلايسرفالفقتل) الأولىىقال|

بن عباس لاق لغيرااقاتل وذلك انهمكانوافى الجاهلية

]اذاقلمنهمقتيللإبرضون بقل قاتلدحتىيقت ل أشرف منهوقيلمعناءاذا 00

ْ

أعةلوابأحودا<د ونأكهالالجاهليةاذا كانالمقتولثسر يفافلا برضون بقتلالقائل وحده حتى

واخاطأ كالحذر والخذر
خطاعياا كل والككسرمج

(ولاتقر بواالزنا) القصر
فيِها كثروالمد لغةوقد

ؤرئ بهوه ونهى عن

3أوامعهجاعةمن أقربائه وقميعلنا نهلامثلبالقاتل (انمكانمنصوررا) قيلالضميرراجع للمقتول
دواعى الزناكالمس والقبلة
االلثمععقل ([وساءسبيلا)وبشسطر بها
بوتماواواًر بدالنهبىعننالفزسنالتهالولاتزنوا_ (انهكان فاحشة)معصية جاوزقوحد

إبتقه (ولاتقتاوا النفسالتىسومالنةالابالمق) أىبارتكابمايسيحالدم (ومن قدلمظلوما) غسيرميمايتسبكيبحالدم (فقد
 0ليهساطانا) تسلظاعلى القاتاللفاىقتصاص منيه(سفسلاره ف فالقتل)الضميرالاولىأىفلايقت عترالقاتل ولااثنين والقاتل واحد

جز ةوعلىعلى خطاب الولىأ و قال المظطلوم(أنهكانمنصورها)الضمير
ف
ادأهل الماهليةأواالاسراف المثلةوالضميرللقائلالاولفلانسرة
صهره حيث أوجب القصاص بقتّإهو بنصيره
قد نصر.ديأنأوجب لهالقصاص فلياستزدعلىذلكأولا ظلومأنىاالل
ةأن
لبه
إلىأىالحس

ع

١

(فانهكانالاوايينغفورا) الاواب الذىاذاأذ نببادرالىالتو بةخازأنبكونهذاعامالكل منفرطتمنهجنابةمتامبنهاودر

( 2 )9/11جنابتهلورودهءلىأثره(وآتذا القربى)منك (حقه)أىالنفقةاذا كانو

نبحواتليجانهىعالىلتأانبمن

وابنالسبيل) أى وات فاصدين الصلاح والبر بعدتقصيركان منك ف القياممالز110 .
تم
رلله
فلىا
غنتم
تئمأ
سعاما
اىأذ
وال
للغضب وعند حرجالصدرو مالاخلومن» البشسريمايؤدى
احا
ف

حارم فقراء (والسكين

هؤلاءحةهممنالز كاة

ا

|

ممافرط منكك (فانهكانللاوابين)لاتوابين (غفورا) قاالسلعيآدببنجةبيهرفوهذاهلرجل نتكون |

(ولاتبذر تبذيرا) ولا

ذيبنبتم
ىبنيالمس
ذ_عيد
لقالس
ابهاو
بؤاخن
اهلاي
ورفان
اللهي
لالاا
اذلك
منهالبادرة اىلأ ب يوهلاير يدي

التبديرتفريق المالف

سوهب ثميذنب ثمينبووعنه انهالرجاع إلىلير وقال|بن عباسالاواب الرجاالعلاهلفىيابحزه نهدويشوبه]|

تسرف اسرافا قيل

|

وعنها:نهمالسب حون وقيلهم المصلونوقيلهم الذينيصاون صلاة الذحى يدل عايهماروى عن ز يدبن

غيرالحل وانحلفعنمجاهد
لوأنفق مدافى باطلكان رمضتالفصالأ رجهمسلم قولهاذارمضت الفصالبر بدارتفاعااضحى وأنتحمى الرمضاء وهوالرمل

عل هل يتوه يساونالشحىفقالصلاةالاوا يناذا
أرقمقالسر ج رسولاننه صل اللهعليهوسلم

يترباذوقد أبنفعقضهم

نفقةى خبرفا كثر فقال

لهوصاحبه لاخيرى السرف
فال لاسرف ىالخير

(اكناالمنبذروابناخوان
الشياطين) أمثاطمى
الثسرارة وهى غابةالمذمة
لانه لاثرمن الشيطان
أوهماخوانهم وأصدفاؤهم

لانهم بإطيعونم فها
بأمسونهمبهمنالاسراف

(وكان الشيطان لبره
كفورا) فاينبنىأنيطاع

فانه لايدءوالاالىمثل

قعيه(داماتعرضن عنوم)
وان أعرضت عن ذى

القربى والمسكين وابن
السييل حياء من الرد

بحرالشمس فتيرك الفصالمن ار وشدة  5احراقهاخفافهاوالفصالجع فصيل وهىأولادالايلالصغار أ

|
وقيلالاواب الذىيصب بين المغرب والعشاءيدلعل»ماروىعن دعاس ةادالا
ءبوهى صلاة الاوابين هُُقولهسبحانهوتعالى (وآتذا الفر لىحة
امغر
شنال
ع بي
للون
ابه_
وذبن
بال
والمسكين وابنالسبيل) قل الخطابلانىصلىالعثليوهس_لٍأمىماننببحانهوتعالىأنيؤق قاربه
اب لاكلوهوانهم_.بعدا نه وتعالى وصى بعدبرالوالدينبالقرابة ني نواحقهيممن
طنه
خيل ا
حقوفهم وق

صلةالر-م

والمودةوالزيارةوحسن المعاشرة والمؤالفةعلى السراءوالضراءوالءاخ_دةونحوذلك وفلان

كانواحاو يج وهوموسيرازمهالانفاق عليي-م وهومذهبألى حنيفةوقالالشافجى رضىالله تعالىع:

لاناز النفقةاللوالدعلى ولد أووادعلىوالديوهفقسيبلأراد

بالق رابةقرابةرسولاننه صلى

ترجوها فقل طمقولا
ميسورا)أى واأنعرضت
عله عفدرزفمنر بك

ترجوأن يفتجلك فسمى
الرزق رجة فردهم ردا جيلا

28500

وسو تقدم اكلام علىالمسكين و انالسبيل (ولانبدر:تبذيرا

راا اوسئل ابن مسعودعر
ذ ك
ب,اطل
مدافى
نأوم
الانسازماله كلهفى اقلم يكن مبذراولوأنفق د رما
لتب ديرفقالنفاق المالفىغير-قهوقيلهوا نفاقالالفى ااعمارةعلىوجهالسرف وقيلان بعضهما2 :
ةف خيرفاأ كثرفت اللهصاحبهلاخ_-برف السسرف فاللاسرف ف الخير (انالمبدر بن كانوا اخوا 2

الشياطين) يعنى أولياءهموأصدقاءهم لانم-ميطيعوتهمفيا بأمسونهبمدمنالاسرافوقيل

أمثاطمق)

الشسروهذ اغابةالأدمةلانلهاأشسرمن الششياطينوالعرب تقولاكلم ه
نوملازم سنةقومهوأخوهم (وككن

لملههُُفواعزديل(ة |
الشيطانار بهكفورا)أى جو ادللنعمةف ينبنىأن يطاعلانهيدعوالىمشع
تعرضن عنهم ) نزلتف مهجعو بلالوصهيب وسالموخياب كانوياس ألونالنبىهلى النهعليهو.

الاحانين ماحتاجو ناليهولا جدفيعرض عنهمحياءمنوموسك عن القول فنزات هذهالآبة والمعنىوان
ر أن تؤنههم (اتعامرجنر بات 20
تعرضعنهؤلاءالذبن أم ت

(ابتغاءرجة منر بك

ا لةعليه

أىاتنظارٌ تمن اا

ترجوه انيأتيك (فقلطم قولامسورا) أى ليناجيلاأ ىعدهم وعداطيباتطيب بهقاو.هموق شو

يأقونلرزقنااللهوايا ممن فذله © قولهسبحانهوتعالى (ولاتجعليدك مغااةالعنقك)قالبار
أتىصىفقاليار.سولانلها نأى نستكسيك در عاوميكن لرسسو|ولالئةص_لى الثعليهوس الاقيصهفقال

اأماهت قزاهانأىتستكسيك الدرع
قلى
للصىمنساعةالىساعةيظهراكلذيافنعادوقتا آترفعادف ا
الذى عليكفد
خر
لسولالتةصلى التمعليموسمدارهونز ع قيصهوأعطاموقعدع ب
رإنافاذنبلالباله

هم فرآدعر بإنافانزلانتةسبحانهو تعالىهذالآ
ضيه
ع+عل
بفد
فوضعالاتغاءمو.ضع الفقد واتنظرهفل ير فجشغل قلوبأحمابه

لانفاقد الرزقمبتغ

لوفكانا لفقدسبب الابتغاءوالابتغاء م بباعذ»فوضع المسبب موضع الس بب يقالسسرالامى وعسرمثل

0

سعد الرجلونفحهسوممعو| لوقيلمعناءفقلطمرزقناالنةوايا تومنفضزهعلى أنهدعاءطمد.نهوعلمهبم فقرهمكانمعناءقو لااذامده
رأىدعاءفييهسروابتغاءمفعول أومصدرق موضع الخالوترجوهاال (ولاتجعل يدكمغلولةالىعةتمك
و هوالبس

إلا رثما) ولائزجرهماخ_ايتعاطيانه م الايجبك والنهى والمهرااخوان (وقلطما) .داللتافيقوالهر (قولا 2بما) <يلالينا

اإيقةضيه حسن الادب أوهوأن يقوليابتاهيأماهولا.د عو اهبامسمائهما فانهمن الفاءولاياس بهفى غيروجههكاقاالتعائشة راضلىلهعنم
 1لس كل رفاك  21امهمااذاصارا كلاعلىولدهماولا كافل طمأغ»رهفهماعندهدفى بيه وكنفهوذلكأشق عليهفهومامور

بانس تعمل معهمالينالخاق ٍ-تىلايقولطمااذا أضحرهماستقذرمنهما أف فضلاعهايزيدعليهولقدبالغسبحانهف التوصيةمهماحيث

)(١/1١

افتتحهابانشفعالاحيسهامنابتوحيده ثمضيق الامفىمراعانهما

حتى ,رخص فأدق كلة35

فدخت فيهنزيتلقهول
ك|لةتض<روكراهيةوقيل ان صلهذه النسكهأمة|ذااسقط عليك تراوب ونرما

المتضجر ممع
00 5
الضجرومع

ا
اف تمانهم توسعوايذ كرهذ»الكلمة ا ىكلمكرو يهدل الهمو ونالثانىقوله(ولاتتهرما) أى تزجر هما صير

اممايتعاطيانه م الارتدبك يقال نهردواتهرهععنى فانقات| نعمن |1تأفيف|أباغمنالمنمعن الاتهارفا
-١المرادمن قولهولاتهلطما أفالمنعمن اظهارالضحر بالقليل لكك مير والمراد من قوله

بىيل ارم
سعل
|لاتتبرمهماالمنعمناظهارانخالفةفى القول
و

له (وقلطماقولا كر ع

|أىحسناجيلا ليناكايقتضيه حسن الادبمعهماوةيلهو يإأمادياًبلتالهاوقييكنيهماوة يل هوان

|يقول طماكقول العبدالذليل المذنب للسيدالفظ الغليظ الراببع قولهءزوجل (واخفضظطماجناح

|الذل) أىألنطماجناحك واخفضهطماحتىلاتمتنع عن تأيحعباه (من الرجة) أىمن الشفقةعايهما
أالكبرصما ؤافتقارههااليوماليك”م) |كانصتغفرىحوااللضعف مفتقر|اليهماق الخامس قولبهحسانه

الانسان معها

(واخفضطماجناالذل)
أىاخفض طماحناحك
كاقال واخفض جناحك

للمؤمنين فاضافهالى الذل

أضيف حاتم الى الجود
والمعنى واخفضطماجناحك

اوري كتين

|وتعالى (وقلربارجهما كار بيائىصغيرا) أى وادعالنهطماأن برجهمابرجتهالباقيةوأراديه اذا كانا
مسامين ذامااذا كنا كافر بن فانالدعاء حسقه
خمابفقىولهسبحانهوتعالىما كانلانوالذيتن|إعلمهمااكبر

فرط رجتك طماوعطفك
مماوافتقارهما

اننوواا اأودقر وفةىي لحوزالدعماءهطما
ومشكركي
|امنواأن,ستغفروا لل
مابأانهلدله الأىسلام فاذا اليومالىمنكان أفقر
اهداما فق ردجهماوقيلفمىعنهىذءالآيةان الل سبصانهوتعابىالىغ الوصيةبهماحيثافت ش حتهابالاص خاالق امللههما بالامسوقال

ماحتى ل برخصفىأدنكىلة
اضعيقاالناممف_ىم
| يوحي دوعبادتهثم شفع بإلاحسان ليما ثم

الزجاج وألن جانبك

عهماوان,ذلو بخضع طمائمخشمهابالامس بالدعاءطما والغرحمعلموما
متذللاطما من ميالغتك
فصل فكىراذلاحاديثااءٍنوردت ف برالوالدبن(ق) عن أنىهربرةقالجاء جل الىرسولاللهصلى افلرجةطما (وقلرب
ْ أللةعليه وسل فقاليارسولاللهمناأحقالناسحسن تن تاق فالأ ملكمأمك مأباك ثمأدناكفأدناك

 0عنهفالسمعت رسولالنةصلى اللةعليهوسمبقولرغماًنفهرغمأنفهرغمأأنفهقيل منبارسولالنّهقال

ارجهما م ربياق صغيرا)
ولا2,

جتك علمهما

 4أدرك والديء نده كبرو حدمالمليد ل المنة(م)عنهقالقالرسولاللة صلاللةعليءوسم || ١تلاىبقاءطا واادع الله
أنجزى ولدوالدهالاأ نيحدد اوكافيشتريهفيعتقه(ق)عنعبداللبهن مروبن العاص قالجاء ر جل الى

| لول اللعهلىالتهعليهوسلفاستأذنهفى الجهادفقال 1والداك #الابمالرفقييماخفاهدوعنهأنرسول

| !|

و

01

واجعل جذزلاكءلرجتهما

لالرضااارت فرصاوالدينرسخطالرب فيسخبطالوالدبن أخرجهالترمذى ميفوعا علدكفى صغرك وتر بسّهما

| و قوفا قالوهوأأصحعنأانلدىرداءقالسمعءترسوا لاللةصل التمعايهوس يقولالوالداو سط
أنواب لولاكلمراديالخطان غيره
نةفان عشهت فضيعذلكالبابأواحفظأخرجهالترمذى وقالحددث ص ام)عنعبد اللبهن مسعود

عليه السلاموالدعاء ختص

أقال
الىاللتهعالىقالالصلاة#لوقنهاقلت م ى
لأاترسولالتهس ل التهعليهول أىالاجمالأحب
قا س

رالوالد.بن قا تم أى قال الجهادفىسبيلاللتهعالىوقوسلبحانه وتءالى(رب أعلريماف

تفوسم)أى من

رالوالدبن واعتقادما جب طمامن التوقيروعدم عقوقهما (ان:سكونواصالحين) أى أبرارامطيعين

باالالبومسبانمين وقيل
اذا كانا كافر بن لهأن
سترحم طمابشيرطالامان

ندعوالله طماباطدانة وعنالنىصبىاللعهليهوسل رضاالنةفى رضاالوالدين وسسخطهفى سخطهماوروى يفعل البارماشاء أن شعل
اي
عدخل النارو يفعلالعقاماشاءأن يفعلف :لنبدخل النةوعنهعايه السلام ابالٌوعقوق الوالدين فانالجدة بوجدر>ها من مسيرة
ب

 1عام ولاحدر حها'عاق والاقاطعر.حمولاشيخ زانولاجارازارهخيلاءانادكر ياءللهربالعالمين (ربمأعرب:مافى نفوسكم)بماق

ممقائصردكاملنبرا ى الوالدينومنالنشاطوالكرا امقفخدمتهما(اذنكونواصاحين )قاصدبن الصلاج والرتمف طرتم >_:فىحال
ال ومنسرحالعفرجنةتؤدى اك أذاهةم!بنمإل اىللوهاه تغفرمممها

ذا

<2

الأخرةوسىىطاسعبها ) هوومفعحولقبههأامن السى وكفأهامنالاجمالالصالمة(وهومؤ من/سمدقن فتى وف فيل
كانسعيهم مشكورا) مقبولاعنداللهمثاباعليهعن
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١

|

؛بعضالسافملم يكنمعهثلاث لبنفععليان نابتوني صادقةوجملمسة

وتلاالآيةفانهشرط فيهثلاث شسرائط فىكونالسىمشكوراا رادةالآخرة والسىىفهما كلفوالاسانالثابت (كلا)كلوادمنال 'ة

والتنو بن عوضعن المضافاليدوهومنصوب بقوله(عدهؤلاء)

بدلءن كلاأىغدهؤلاء (وهؤلاء) أى»ن أرادالعاجلة ومنأ8

الآخرة (منعطاءر باك) رزفهومن تتعلق بنمدوالعطاعاسمللمعطى أى نز يدهم منعطاثناو تجعل الانقامته مسا|

فترزقالمطيع والعاصى جيعاعلى وجهالتفضل إوماعكاطناءر بحاظكورا) منوعاعن غبانازان موا  ١ر)يعينالاعدبار 05

فسلئابعضهمعلىبعض) ف المال
ان قومامرء الاشرا

لي

و ما

١/1

والجاه والسعة والكال (وللا كنزة؟كبردرجات وأ

كرتفضيلا
3

لان ] ا|طلآاخرسةوعسيىها) أى عمطالتملها (إوهومؤ.نفاوائك كانسعيهممشكورا] مأقبىولاقيل
> |فالآبة ثلاتشرائياى كوفالسىمشكورا ارادةالآنزةبعيل بسإنتليا ١ 0000 000

عم

ع

ازوروالسئابااين الفعولالغكرووالإجان

ا
الىسف
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وهؤلاء)أىدبكلاالفريتامن بربداالدنياومن بربدالاحوة (منعطاءربك) بسويوزقهء ا'
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|7010
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١

01
الى يختلفاحالبهماف.11ا “ل(وماكانعطاءر بحكظور را) أىعنو.عاعن عباذءوالمرادالعيلاء؟ ط ف

م
 2دكي
(ركيف فطلنا بعضهمعلىبعض )أأىىففااللررزهزق واعمل
لاعلا فاسرعوادسل| الدنيااذذلاحظ للكاوفورتاا
فلنآطخررةة (انظرو)اغار)باممد انا
طالب العاجل وطالبالآخرةإوللا كخرة'كبردرجاتواً كرتغضيلا) سناىن تفاش ل ان ( |.
7021
التفاوت فى! لأخرة وان

مسي سي سه ل 7 000

الاخرة اللالتفاضل دفرىجاتالدنيا ك.نسيةالآخْرةالىالدنيافاذا كان الانسانتث تدرف نط

حمسودهمعلى باب جمرل الدنيا فلا” ن تقوى وتشتد رغبتهفىطاابلآخرةأولىلانهادارا المقامةفيقول|ءتمالى(لانجع لمعا
أعداءتهطم ف الجنةأ0

(لاتجعلمع النهاطا خن(
الخطابللنى صل اللهع ليه
وسم والمراد به أمته

آخر)الخطابمعاالنلىتصدلعايه وسلموالمرادغيرهوقيل معناهلاتجعل أمهاالانسان»لماكو
املن(فتقعدمذموما) أىمنغيرجد(مخدولا) أى بغبرناصر ف قولهبحانه (وقضىر بك )أى 1
عماس وق -للمعناه وأوجب ر بك وق ل معنا .+؟والجزموق ل ووصى ربك وح 5
ر بك قالهابن
الضحاكانهق رأًهاووصى ربك وقالانممأاصقواالواوبالصادفصا رقافاوهى قراءةعلى و!إن مسعودقالالام

(فتقعدمذموما مخذوال

تراز
نفرالدبن ال
فىسفى
يره اا-كبيرهذا القوليعيد جد الانهيفتحباب نالتحر يف والتفيد | ١ 1

الم والخذ لان وقيل

طعنعظ
الىالقرآن ولوجوزناذلك لارتفعالامانعنل رآن وذلك  2رجدعن كونهحجةولاشك انه

فتصيرجامعا عتلبىك

مشتومابالاهانة #روماءن

الاعانة اذالمذ لان ضد

النصروالعون دليإوقوله
تعالى انينصرم اللهفلا
لٍم و ان3
غالن

ف الدبن(ألاتعبدوا الااياه) فيهوجوب عبادةاللهوالمنع منعبادةغيرهوه _ذ اهواق لانالعبا عمارو

عن الفعل المشتملعلىنهابةالتعظموناهلابتةعظيم لاتلوى الامنلهالانعامواالافضالعلىعياده ولامنم

قللع
افللكهان هلواالك
غس
يبارده(و بالوالدين احسانا) أى وأمسبالوالديناحساناأى براالجماواحأمةاة
عليهما واحساءاليهما (امايبلغنع_:دك الكبرحد هماأوكلاهما) معناءاهمايباغانالحىالة|ضع
والكدز فيصيران عند ك فىاخرالعمركما  1001ولالعمرع واعلانانثهس_بحاته  .لل

ك
ذرهذه  11ة كلفالانسان فىسقالوالدبن جسةأشياء ُ الالهتعالى نمطت

|

بعمد
يث ذ اذ لا ة
زيانع تقو 5
و وأم امىامقطوعابه (ألاتعمدواال اياه)
أن مفسرة ولاتعبد وانهى أوبانلاتعبدوا (د بإلوالدرين احسانا)
عندك الكير ) اماهى| ن الشعرطيةز يدت عليهاماناً كيدا طاولذادلتالنون|اوٌ

0
كدةفالفعل واوأفرد تان لميصح

لانتقول اننكرمنز بدا بكرمكولكن امانكرم:ه(أحدهما) فاعلنيبلغنوهوفقراءةجزةوعلى يبلغانليس أل 0م

اراجع الاىلوالدين (أوكلاهما) عطفعلىأحدمافاعلا و يدلا (فلاتقل طماأف) مدق وحفص أفمكى وشاىأف ع 25
0

صتويد( على

اأ
نض
احرف
لالتكسر
ءلالسا كونايلنفتللتخفيف والتنو بن لارادةالتذسكيرأى أتضجر تضجراونر
فءلى

التعريفأ ىأ تضحرالتضجرالمعلوم

3 3

| امهنتدىفاءايهةدى لنفسه وم عن ضلفائهايضلعليها)أى فلهاثواالباهتداء وعلمهاو بالااضلال(ولائرزدازرةوز أ خرى)أى كل
|خرى (وما كنامعذبينحت نبعث رسولا)وماصح مناأن نعذ ب قوماع ذا باسنثصالق
حاملةوزرافام ا تحملوزره الاوزنفس أ

الابعدأن نرسل المهمرسولايازمهمالة (واذاأردناأن نهاكقر ية)أى أحلقر 3,ة (أمى نامترفسها) متنعميهاوجيابرتمابالطاعةعن
لدنييا ا

|

| أفعمرووالزجاج(ففقوافيها)أى خرجواعن الاسمكقولكأمتهفعصى ١ )(8"١

أوأمرنا كثرنادليلوقراءةيعقوب

عدلعليك ( )١مجنءلكحسيب نفسك وقبليقول الكلافلراعنكب ليسدتبفظلاامجعلنى
أحاسب نفسىفيقاللهاقراً كتابك كئ بنفس_كاليوم عليك حسيبا

العتس ا

وان

اهتدى فانمامهتدى لنفسه وفماننضملايضلعايها) يعنانثوابَالعملالصامتش بفاعلهوعقاتٌ

أعمسنأوسنه الحديث خير
الاللشكة

مأبورةومهرة

مأمورةأى كثيرةالنسل

الأذنب مختص بفاعاهايضاولا بتعدىمنهالىغيرءو وغهوقولهتعالى (ولانزروازرةوزراخرى) لأاىتحم 'ل ||(خق عليهاالقول) فوجب
علمها الوعيد (قدصيناها
الماملتتقلأسزىمن الآثامولايؤاخذاً<دبذ بأ حدبل كل قادختص بذنبه (وماكنا معذبين

ذوفيه لديل علاىن ماوجب|كار الت العمل هُُقوله
ثسولا)لاقاامج+ة وقط له ر
ىبعر
حت ن

سبحانه وتعاأى (واذا أردنانتملكقرأ نامترفيها) معن الآنةقولان؟ _-دهتاانالمرادمنه

,امذساهم كال كثر اللفسبرن معناءاةتعالى
|امس بالفعل ثمان لفظالآبةيد لعلىانهتعالى أ
ال

تدميرا)

فاهلكتاها

(أهلكنا من 0

|رهم بالاعمالالصالحةوهى الابما ن والطاعة وفملالحسيرواللمخوالفواذلكالامى وفسقوا والقول بيان بلع(دمنوح)
أم
|الثانىأمى نامترفيهاأى كثرنافسافها يتا لأمى القوماذا كوا رسع ناذا كثره مومنهالحديث

يس من  0بالفعل والمترف
لمى
الى أ
نهتعا
|خيرالمالمهرةمأ»و  1ة أىكثيرةالنتاج والانسل فعلىهذ اقول

يعتى عاداوود وغيرهما

(وكق

 1بك يذنوب

نأخفوها
عبادهخبيرا) وا

|هوالذن؟نطرنه النعمةوسعةالعيش (ففسقوافيها)؟ ىر جواعسااص هم اله بهمنالطاعة (فق عليه .افلىصدور (بصيرا) وان

اقوال)أىو جسعايهاالعقاب (قدمصناهاددمنربادا) أهىلكناهااه_لاك استتصال والدماراطلاك
ال

أوالخراب (ق)ءنََأمالمؤومنينز ينب بنت ججشأنالنىصل النهعايهوس دخل عليهافزعايقوللااله

|الاانلهو لاالعربمن ث.رقد اقترب فتسجا أيوممنردم باجوج وماجموثجلهذهوحلق باصيعيهالايهام

أرخواعليهاالستور (من
كانبر بدالعاجلة تجلناله

ا

والتىتابها قالتزينب قات يارسولوالفهأينهنلااكااصا حونر قالنمراذا كثرالخيث قولهو ,بل للعرب

ويل كلة:قالان وقوفهلكةأوأئفر أنيقع فبهاوقولهاذا كثراث > 1الشر  0قولهتعالى (( 5لن نريد) بدل منله
ا

بإعادةا1اروهو بدلاليعض

أهلكنا منالقرون)أىالمكذبة (من مدوح) وهمعادونمود وغ_يرهممن الاممالخداليةيحوف الله

١

١

منالكل اذ الضميربرجع

بذلككفارةر يش قال بداللهبنأفىأوف القرن عشيرون وماثةس:ة فكان رسولالله صلى اللدعليه

وس فىأولةدرنو بزيد بن معاويةفىآنرموقيلالقرن مائةسنةوروىعن #دبن القاسمعن عبدالله

اتنا نانبوسوافةعليةوسروشعيدء على رأسهوقال سيعيش هذا الغلامقرناقال _#دبن
القاسممازاانانعدلهحتى كت لهمائةسنةثمماتوقيل القرنثماثون سنةوقيلأر بعون(وك بر بك بذنوب

العا<لة ذيء ولبرد غيرها

كالكفرة تفضلناعليهمن

ا1عيادةخييرا بصير ا)يعنىانهعالبجميعالمعاوماتراءلجيعالمرئياتلايخ عليهمئْمن أحوالاملق وفولاه مناقعها يبمانشاء .بمنرد

1
1
لا
هذلك
البه
ونفع
أد)أن
أوالتقتير(لنث:ر ب

عزوج-ل (*ن كابر يدالعاجلة) أىالداراالعاجلةيعنى الدنيا(علنالهفيهامانشاء) أى من البسط

ظ

كةوقيل فىمعنى الآبةعلنالهفيهامانشاعلن نر أبىدالقدر

اذى نشاء ن ولهفى الدنيالاالذى يشاءهوولن نرأن نصجللهش أقدرناءله وهذاذم ل ن أرادبعملظاخر

| الدنياومنفعتهاو بيانانمن أرادها لاابلدراكممانهةا_درله

ا

ا

(مجعلناله) أى فى الآخرة (جهم

إصضلاها) أى بدخلها (مذمومامدحورا)أى مطرودامباعدا هُُقولهسيحانه وتعالى (ومنأراد

ت)(( -89نزن) فل

وقدحرموهفاجتمع

عبد الضل ميت

والمتجل لهيارادته وعكذا

هؤلاء يتمنونمايتمنون
ولايعطون الابعضا منه

وكثيرا متنهممنو ذنلك

عله م فق الدنيا وفق رالآخرة وأماالؤمن التقفقداختار
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(وجعلناجهام للكافربن
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الاء ن كانمنهممعختنصرمنهودايا ولسانباوءرار وديا نملاراداللهتعالىهلاك تنصىي

رت«الناسالذبن قداتمت.؟وماهذا
| انبعثفقال منف يدهمن بى اسرائيلأرأينتمدا ليت اذى خ ب

الببت قالواهو ببتاللهوهؤا لا أهلكانواميذرارى الذدويااءففظامسوااوتطعتدعليهم بذنوبهم وكان

| رهم ربالسمواتوالارض

وربالا ئقكاهم كرمه ,وبعزه م فلمافاعوامفاعاولكه ومملطعليهم|7 2

ين|سراي قالغخابرونىكفلا نأطلعالالىسماءالعليا
للك
فاستكبروتجبروظن أن برونهفعذ

فأقتل من فههاو ذهالىملكافانى قد فرغت من أهل الارض قالوامايقدرعامهاا حدمن الخلاثققال

علىث اللةعزوجعليه بقدرنهبعوطة
فىالل
بتهعا
لنغعلن أولاقتانك؟ءنر فبلووتاضرعوا ال
فدخلت منخره«حتىعض تم دماغهفا كانيقرولايسكن حتىبوجألهرأسهعلىأم دماغدفاما | ”

ْشقووا رأسهفوجدوا البعوضةعاضةعلى مدماغهليرىاللهالعبادقد رئه ونجىاللهمنبقمنبنىاسمرائه0

هوة
سيهو
ةواعا
ا.و
لاكان
نأن
خ بزم
| فبيددورده االلىشام فبواكفثيرهواحتىكانواءلى اأح
لن م
نوافلحقوابم.انه لمادخاوالشامدخارهاويس معهمنم.اللةعهد 71نتالتوراء
ْأحاولك لذبقن

اره وخرجعن
هكى
يلاى
للش
واموجعنليب
قد احترقت وكانعز برمن السباياالذين كانواببابلفامارلجعا
اءه ر جل فال لهباعز برما سيك قال١بك على كاتلالبهوعهد هالذى كانيين
اوذكذجلك
الناسقبنها ه
أظهرنا الذى لا,يصاحديننا وخ رتناغيره قالأفتحب أنيرداليك قال نعقالار-جعفصمونطهروط
كا انلذىئوعده
بابك *مموعدك هذا المكانغدافر جععز برفصام وتطهروطهرثيابهبه عدالكل

فلس فبهفاناه ذلاكالرجلباناءفيهماءوكان ملكابعثه اللهاليهفتاهم عن ذلك الاناءفثلتالتوراةى ددر

فرجع الىبنىاسرائي التلوفروضاعةفطامحبوهحبالْحبواحبهشياقط تمقبضهاللهتع الىوجعات بن

ذيللبكعدبحد نوانلاحداث و يعوداللهعليهم و يبعثفيهمالرسلففريقابكذبوونفريقايقتلون
اسرا ث
عبدياتودفزكريا
نحتىآسكتارمن باعلثهم مننأدياتهمزكرباوحب وعسىعليهم السلاموكانواملن
رعهالتهمنبينأظهرهموت لواح فلمافأواذلكبعتالله2
مات وقيل قتلوقصد واءيسى ليقتلوهف ف

ملكا ملنوك بابليقاللهشردفساوراشليهم

بإهبلابلحتىدخ ل عليومالشأمفاماظهر:عيبأمرا ١نا

من رؤساءجنوده يقال لهبيورزاذانصاحب القدّلفقالهانىقد كنت -لفت باطى لأأنناظفرت

أهلببتالمقدسلاقتلنهم حت يىسيل الدمفىوسط عسكرىالاأنلاجد احداأقتلوفامس«أنيقتلهم ح:ي
بلغذلكمتهمثامن بدو رزاذاندخل يت المقدس فقا فمى البقعةالى كانوايق برون فيهاقرباهمفو.
فيهادمايغل ألمعن فهقاليانى!سرائيلماشأن هذاالدم يغلىأخيروق خبره فقالواهنادمة_بإننا

قر بناهفليقبلمنافاذ لكيغلىولقدقر بناالقر بانمن تمانهائةسنة فتقبلمناالاهذافتقال ماصدقتمم
فقالوالو كان كأولز.ماتنالتقبل مناولكن قدانقطع مناا اك والنبوةوالوى فلذلك لويقبل مناقذج
بيورزاذانمنهم علىذلكالد سمبعماتةوسبعينروحامنرؤسهم فلمهدأالدمفامىبسبعمائة غلا م

ايم تتجيبطل ادر ن رنوأدفامسبسبعةآلاف منشيبهموأزواجهمقنبحهمعلىالدمداف آ

الدم لامهدأقالطميابنى اسرائيليلماوصادقصوبفرواعلى مسربكفقدطال
رأى بسورزاذان نا
در ولاأنتى الاقتاتهفامارأواالجهدوشدة
ملكم فىالارض تفعلون ماشئتمقبل ن لاأت:ركمنجاف  7من ك
القتلصدقوها خبرفقالوا ا نهذادم نىكان ينهاناعن أموركثيرةمن سخط اللهتعالى فاركناها |
هتلنافءهذ ادمقهقالطمبيورزاذانما كاناسمه فالواحي
قفق
أرشدناوكان خبرناعنأعىكفلنصد

وه خرن.وساجداوقال
قهم
د ان
صان
زكرياقالالآنصدقتموق هذلإلينتقمر بكمتكفاماعلبورزاذ

١5
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ول

أ

والاطر اف دوبعقدونلىا لثياب على الاتصافة ربأنهم دماؤهوواًتاجيلهم فىص-دورهم رهبان بالليل
أليوث بالنهارذلك فضلىأوتيه منأشاء واانادف الفضل العظم فامافرغ شعياء من مقااتهعدواعليهايقتلوه
أ

فهرب منهم فلقيتهشجرةفانفلق تلهفدخ_ل فيهافادركهالشيطان فا
بخةبه
مدن ثو بهفاراهماياها
| فوضعوا الهمشارفى وسطاهاذنشمروهاح-تىقطعوهاوقطعوهفى وسطهاواس:خلف الله على بى سراثئيل بد

 ١ذلك رجلامنهم يقاللهناشة بنأموص و بعثطمارمياء بندنحليقاياوكان منسبطهرون بعمنران

وذ كزايناسحق أنهالحضرواسمهارمياء سمى الخضرلانهجلس على فرد بةيضاءفقامعنهاوهىنهتز
ستمالاحات فى اسرائيل دركبوا

ظخضراء ورج

رمياءيارب 0
ل
قاا
ىعرفهمب حسداتهم
! 5كردمنعم و

زان/تباغنىلان
عا<:

ْالإتتصر 3قا الهنع الىدمتعمالنامو ركاهاتصدرعن مشيئتى وانلقلوب والألسنةبيدى أةايها كيف

ت
ك0-
0 ١

انبتك وانيصلاليك ثئ معىفقامأرمياءفيهم ولدرمايقول فاطمهاللهعزوجلى الوق تخطية

|ليغةيينط مَفمهاتواب الطاعةوعقابالمءصية وقالفى جرهاعن اللهعزوجل وا حلفت بعزقى لاقيضن
ب
طمفئنةداخم
|

لان20م جماراقاسما ألنسهاطيبةوا نزع من صدرهالرجة شعهعددمثئل
ولاس

ا|سوادالليل الم أوى اللاهلارىمياءانى مهلكبنىاسرائيل ديافث و بافتُ مر أهلبابلفساط اشتعليم
|مغتنص ارج فى ستهمائة لف رابةودخل

بدِتالمقدس بجنودهووط لىعالشام وقتل ب اسرائيل دتى|أفناهم

ذهف بت المقدس 0
مرسهتراباثم يق ف
أقترب بدت المقدس وأعى جنود هأنعلا “كلرجل مته ت
أ

ألممس همانيجمعوامنفى بلدا بنيت للد سكهمفاجتمععنده ال كرشن ف
حتى'ملؤه
|ارايم

١
يذالوك

يي

س1افان
رج مني,
رامعفلصاكل

00

تروك :بق من فى0

اأذين

ذرق

قيتدس و بالصبيانالسيعين أالفاحتىاةقدمهم
مث ب
لإنا
اب ب
"اسباهمولعاف ودذه
|ا أقرهم بالشاموُل
ثل
ا بابل فكانتهذهالوقعةالاولىالتىاً ل

تائيه

فلك دولاسيحانة وتعالىفاذا

سديديعنى مختنصروأصحابه ثمان ختنصرأقامفىساطانه
ااءوعدأولاهما عنناعليكعبادالناأولى بأ ش
ج
اصابهفانسامالذى رأى قدعادانيال وحنانياوعزار ياومدشا؟ثيل
|ماشاءالله غراى ر ياعيبةاذرأىشي أ

|وكا ١نو 5ذزار:ال

انناأخبرنامهاحيرا كَّاو باهافقال ماآذ كرهاوالأنلخروق

|بجا بوتأويلهالاتزعن أ| كتاف نفرجوامنعندهفدعواالتةوتضرعوا البدفاعامهم التهبالذى سأهم
|ه خاؤهفةالواراأدت تمثالاقد مادوساقاهمن نفاروركيتاهونفداه من نحاسو دين فضْةوصدرهدمن
عن
اذه بف ورأسهوعنقهمن حدبدقال ص

د قتقمالوافبينانت تنظراله وقدأعبك أأرس_لاللةصخرةمن

السماءفدقتهفهى ااتىأنستسكهاقالصدقتم ات بلهاقالواتأو يلهاانك رأتاللملوك بعذ-همكانألين
|ا

1م و
ك

كان“وار 0

]أشد

01
أد

والفخارات

تهيرث اتن اميدق لك جع
ار أت أرسل من المافد

ليحصراناخا انانمنغاسرائثيلالوعاياة ان

فدهفليفعل اق ببوهم
ناذ ب
نكيمفن أحبمتكانيقتلمك
| بلن أطهرنواال ققاليأكا
ع

"2
:

٠ش
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والاعناب وألوانالم راكلهاووالذىلك واستحفظهفهارأى وهذماة حفيظاقو باأمينافاماًطاء
وال نخيل
ماءطلعها نزو بإفتقالوابئست الارض هذهفترى أنبهدم جد رهاوقصرهاو يدفننهرهاو يقب قيم
الجداردنى والقه

اتباموا فبهناالقاعامرلانالنهتعالى قلط
ةاخ كزان
أاوحتلىتمصيىرك
وخحرا قغراسه
قاينم نبىوانالغراسهم وان انخروبالذى أطلعالغراسأعم الم|!
لفىو
نواهنر كادّا
لتى
د شاريع
وانى قدقضيتعليوم قضاءهمعلىأنفسهموانهمثل ضر بتهطميتقر بون الىبذع البق روالغموليس ينال

تلنهىا وأبديهم خصو
مس ا
رأنف
حال
اللحمولالهو بدعونيأتنقر بواالىبالتقوىوالكفعن ذ

منواوثيابهممتزملات مبادئها يشيدون ل البروتمساجد ويطهرون أجوافها نوجسون قاو:
ونسونهاو بزوقونفالىاج ود بز بنونهاومر بونعقوم وأخلاقهمو يفسد ومفا
وأجسادهم بد
برف

حاجة الىتشديد البيوتاست أسكنها وأىحاجةالىنزو ابلقمساجدولست أدخاهااغامت

لاذكرواسبحفيهاي وتلونصمناف برفعصيامناوصليناف لتسروصلاتناوتصد قنافليزكددقتناودع

نلاكلقاياسلجاابلنه فاساطم ماالذى ينعن
عثل حونييناكليجانماثلعوا اءالذئاب ىكلل ذ
السسمع السامعين وأبصرالناظر بوأنقرب الجيبينوأر.-الراجين فكيفار
أستجيب طتمأ
صيامهم وهمبلسونهبقو3الزورو تقوونعليهبطعمةالحرامأم كيف نورصلاتهم وقلومهم صاغية|
قهم
دهم و
صدقات
تى ص
نعند
ىو بحاد ىو بنتهك حار أمكيفتز كو
ون
نار
مبنح

بأموالغير .لم

جرعليها هلها لغصوبينأمكيفأستجيبطمدعاءهم وا ماهوقوهمبألسننهموالفعلمنذلك! 7

وانما أستجيبللداعى اللينوأاهستمع قولالىةضعف المستكين وانمنعلامة رضائىراضمسا ؟

بقولون لماسمعوا كلاتى و بلغتهم رسالنىانهاأقاو بلمنقولةوأحاديث متواترةونا "ليف مانا

فأنعوااحدويثاولوشاؤ أنبطلعواعلىع| الغيب؛
ءأني
ثموشإاؤا
مها
السحرة والكهنةوزعموا ان

نوجاليم الثسياطين اطاعواوانى قدقضيت بوم خلقتالموات والارض قضاءاثنته وحتمتّهء
فقاونصادفما بنتصلون منعلافللغيبخبروكمتى انفذ
نجفلسىاومجعؤلجتلدوانلهابدانهدواقع
الاىأينشاؤن فليأتوامثلهنهالقدرةالتىبهاأمطيد .
ندروونع
أيق
أى زمانكونوان كاينوا
ماظهلردهعبلنىكاءولوكر امشركون وان كااننواييقؤدرلوفنعولاىمايشاؤن فؤلفوا مله
التكمة التىادبر مهاذلك القضاءانكانواصادقين وانىقدفضي ت بومخلقتالسماء والارضانأجمء

الفقراءواك
النبوة افلاىجراء وانأ جعلالملكف اىل عرا:ءوالعزفالاذلاءوالقوةف الضعفاءوالفنى ف
الجهاة والحسكمةفى الاميينفسلهممتىهذ اومنالقائمهناومنأعوانهذا انلاصمىاروهأانككا

يعلمون وانباعثذلكنبيأمايليسأمىمنميانولاضالامنضالينوليسبفظولاغليظ ولاضح

افلىاسواق ولامنز بنبالفحش ولاقوالللخناسددمبكلجيلوأهبلدكلخاقكرأبجع_لآك
لباسه والبرشعارهوالتقوى ضميرهوالحكمةمعقولهوالصدق «الوفاءطبيعته والعفو والمعروف<
والعدل سيرته والحقشربعته واطدى امامهوالاسلام ملتهوأجداسمهأهدىبهبعدالئ

اةولأشسهركرةوأ كثر'بهبعدالقلة .وأغنىبهبعادل
دال
وأعب اهبلعجهدالة وأبرفهمنببهععادم

وأجع بنعهدا لفرقة وأؤلفبهبينقلوبمختلفة وأهواءمشتتةوأم متفرقةواجعأمتهلخبرأمة أسث

للونناسبيأامىلعروف بونبونعن

قياماوة

المنكرئوحيدالى وا.انانى واخلاصالى يصلون

حلوفا
زدي
ون فس
اتلو
ف يقا
وداو
غسحو
صعاو
ورك

يوحرجوزمن ديارهم وأمواطهم ابتغاءمى د

ومجال

هم
ىف
ير
سجيد
متتم
أطمهم التسكبيروالتوحيدوالتسبيح والتحميد والوتهلايللمدحة وال

ونونعدلىرؤس الاششراف يطهرون لى ال
ومضاجعهم ومتقلههمومثواهويكء ونو بهسلاو
02

-

وا#كرن

ام

3

ظ

ظ

م

سإقنُلجكدت
فأخيرهفاماقالل ذلكذهبعنهالوجعوانقطععنهالحزنوخرساجداللهوقالالىواله آب
وسبحت وكبرت وعظمتأنتالذىتعمطىالماك مننشاءوتنزعالتملشلكامءنونعزمن توشانءذلمن تشاء

لموغايلبشهادة انتالاول

والآخروااظاهر والباطن وأنتترحم وتستجيب دعوةالمضطربنأنت

ِ ى أجبت دعوق ورج ت تضرى فامارفع رأسهأوج النهالىشعياءأنقلللكصديقةفيأممعبدامن

مبيدهفيأنيه

عااءنينفج(علىقرحتهفيشئىفيصيموقدبرأففعلذلك فشنىفقااللماكلشعياءسلر بك

أنلبنعالعامااهوصانع بعد وناهذاقالالنه لشعياءقللهانى قدكفيتك عدوك وأنجيتك منهموانهم
تيصبكون موىكلهم الاسنجار يوبخسة نفرمنكاه أحده ,مختنصرفصاسداواجاءصارخ يصرخ
فوراج
نلك
فهاك عدوك فاخوجفانسنجار ,ب ومنمعهه
كلل
لى بابايلكا.بمنةلا أبسنسرىاثيل قدانا
 1والفستجاريب فلبموجدفا ملوتطىفلبع
بثا
هلمفلأاكفدىركهالطلب فىمفازةوةمعه
رمن
فجس
نس

أقابه أحدهم ختنصرفء_ لوهمفىالوحامعثمأتوابهمامكفلمارآهم رستاجعداالللهى من طحيلنعت
اوقونه كن وغأاتفملون فقال
لك و له
جلار سكيف ريت فعلر بنيابقكأتلم
ظ إاللىعصرتيمقا

يا
اكم
هررب
رىخب
صناف
نق أد
تجار ويب

اورت التىبرجمبهاقبلأن خوجمنبلادىفلأطعمرشداوم

ماغزونكمفقالللكصدببق الجددتهربالعالمينالذى
لقنفى الشقوة الاقإلةءقلى ولوسمعت أوعقات
وةفى
قدا
وماعكشلنز
اككفانا معاشاء وان ربنالمعتعك ومن معكلكرامة ل عليهولكنه! هأ بقاك ودمن
ا

6ني واعذ ابا الآخرةواخبروامن وراءكعارأًيتم منفعلر بنابكفتندروامن بعد5واولاذلك لقتلاك

من معكث ولدمك ودم منمعكأهونعلاللهمئ دم قرادلوقتلتم انملك دبامر ا لاس أمبرحرسه

:قذف ف رقامهمالجوامع ففعلوطافبهمسبعينبوماحول بيتالمقدس و يالياءوكانبرزقهمفكلبوم
ي
فزب هن ن شعبرلكل رجلمنهمفةالسنحار يبللك صديقة الةتلخبرانحنفيهومايفعل بنافامصبهم

ذمرنوامن وراءهم
لنجيارنيبو
هلس
عرس
ىنقلللكابسرىائيل م ب
ْالسجن فاوحاىاللشلهعياء النأ
و
ليكرمهم وليتحملهم حتىيباغوابلادهمفبلغذلك شعياءللملك ففعلوحْرج سنجار يبومن معه<تى
 :افباابملاقدم جع الناس فاخيرهم كيففعلاللهحجوند هفقاللهكهاانهوسحرنهياماك بابلقدكنا تقص

خبرربهموخبرنديهموأوسى اللهل نىديهمفلتطعنالوهاىبأسمة_تطيعها دمع ر بهموكانمس

ليك

 1جار يب تخويفالبنى اسرائيل مكفاهم الئهتعالىذلك نذكرةوعبرةثمنس|نجار يب لبثبعدذلكسبع
ظ5ثمماتو ساتخلهعلىملكهتنصرابن|بنهفعملبعمإهوقذى بقضائهفلبثسبععشرةسنة مقبضالله
وعضثهمعياء نديهممعهم
عحتضىقاتلب
بمك
'ث بنى اسرائيلصديقة فرجأهىبنأىسسرائويتلنافسوا الم
مهفى قومك حتىوج علىلسانكفاماقامأطلقاللةلسانهيالو
قلل
ءقاال
الك
يعوذا
عافل
شهفام
إتقبلون لمن
بر بدأنيتقص شأن نىاسرااثليذلين ر بانهعمتهو|اصطفاهم
هان
لصتنى ف
الاسماء استمى ونأارضا ان
 /وخصهم بكرامتهوفضلهم علىعبادهوهمكالغ الضائعةالىلاراعىطافا وى شاردتهاوجع ضالتها

ن
مهاو
س يض
اوىصى
مبركسيرها ودا
!

مهزوطاوحفظسمينهافامافعل ذلك بطرتفتناطح تكياشهافة تل

بعضاحتى لرمدبقمنهاعظي ييح براليه آخرفوبلطذهالأمةالخاطثة الذي لايدرو نأ ىجاءهم

ا االبنعبرممايذ كروطنه فيتنابدوانالجاربمايذ كرالآرى الذىيشبععليه فيراجعه نوالاثورمما
ن

حنيمنث جاءه ,الميروهمأواوالالباب
وانملابذ" كرو
لتاقبهو
ءياهفين
 :المرج اهلذؤىسلمنا ف
عثوهدقل كيفترأونرضفكىانت خرابازمانا
ممم
_ط
سرب
فالقضا
ايرو
لاج
!عقول لسواببقر ول
ل
ْمران فيهاوكان طاربْحكم قوى”فاقبلءامابالعمارةوكرهأن تحربأرضه وهوقوىأو يقالضيع

9:حفكايمحاط عليهاجداراوش_يد فيهاقصراوأ نبطفيهائهراوصفؤيهاغراسامن الزتونوالرمان

0

عن طاعةاللهمنفولهان فرعونعلاف الارضوالمراد.ه البغىوالظلوغابةالمفسد بنعنىالمصلحين (فاذاجاءوعد أولاهمار)أوىجاوءل دعة

طبلعش
سلااها
نناع
اليك
أو
عمل
)يكم

(عبادالناأولىياسديد) أشداءف القتالبعى سنجار يب وجنودهأو نص أ وتة

عاماءهم!وأحرقوا التوراةوربوا )(51١ الأملسفجداوخسابوساومانهخملسابلعايلنديار)ترددوالاغارةفبوافالالزجاج اجو
طلب الشيع بالاستقصاء
اينفقي
لمرت
فاذاجاء وعدأولاهما) يعنى أولى ال
ساد ا

(وكان وعدا مفعولا)

رةالاوىهوماخالفوا منأحكامالد

وركبوا منالحارم وقيل!فسادهمفىامرةالاولىقتلهم شعياءف الشجرةوار نسكابهمالمعاصى(:

وكان وعدالعقاب وعدا

ىد اودوقيلهوسنسجار:ب وهومن أهلنبنو :و3
دهواذق
علبعبد )ين اوت رجنور

لايدان يفعل مر ددنا

هعوتنه مراليابل وىهوالاصح (أولى بأسشديد إعنى ذوى بطش وقوةفى الحرب (-فاسواخلال!| «بار

لاكلمكرة) أىالدولة

ياعنلىدطايفواابرينووسطهابطلبو > ليقتاوم (وكانوع_دامغعولا) يقعضناىءكائنا لازمالاخاة

ولغبة (علبي ),على

ملةوالغلبةعلى الذيبنعثواعليك حين تم»
فيسه (رددنالتك اللكرةعلبيم) يرعدندىنال الدو

الذين بعثوا عليكم حين

نلفساد(وأمددنا ؟باموالو بنين وجعلنا  51كثرنفيرا)يعنى5أ كترط ا"
ذنويكورجعتمع ا

ثم ور.جعتم عن الفساد

أحسلتم أحبولام كيم يعن طىانوابها ,وجزاءاحساتها (وان أسأتمفلها) يعنىفعليها! باء

واستنفاذ نى اسرائيل

ك وعهوقصدهم قتلعيسى اسه امم قرا
(فاذاجاء وعدالآخرة) يعنىالمرةالآخرةمنافساد
وقتلوااز كرياونعحاىبهما لسلا فساط النهعلبهم الفرسوالروم فس بوهومقةلوهم وهوقولهتءالى (لِد.
وجوهك )يعنىلح زنوكوقرى” بإلنوانبأسىوءاللهوجوهكم (وليدخلواالمسجد) يسنيتالذاس

املك اليهم وقبل أعدنا

ونواحيه (كادخلوهأولمية) يعنى وقت |فساده مالاول(وليتبرواماعلو ننبيرا)يدنى وليهاكواما8

تلنصر
والغلوقيل هخىف

أسراهم وأمواطمورجوع

لك الدولة لاك طالوت

اندنى اسرائلياهلا كا
عبليله م

بذ اكلرقصةق هذهالابة د

وقتلداودجالوت (وأمددنام

ا

00

1

مجاوزاعنهمو' نالل

لوال وببية جنا

قالت#دبن اسحق كانت بنواسرا لا

رفيرا) ما كنم
أ كث ث

وكان أولمائزل بهمسيب ذنو مهمأن ملكامنهمكأنبد عىصدبقةوكان اللهاذاملك عامومالاك د 3

وهوييزجعنفروهومن

تسااتسددهو ببرشددولا ينزلعليومكستاباا-ايؤمي ونبإنباع التوراةوالحاكحامالنىفبافاساماك م

ع ودج 0

6

54
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لعث|للهمعهشعياءوذلك قبلمبعثزكبادحى وشمياءهوااقى يدر

0

 00000ليهو

||فقالأبثعرىأورشلمالآنياتيكرا كبالجار ومن باعدلهبصاعحيبرفلك ذلكاملكيعن صىدية

فلها

ََ ١:

فيلللامبمعنى علىكقوأ

وكانمعمشعياءفبعث أطت79
اسرائيل و بيت المقدس زمانافلماانقضى م لكهعظاءت الاحداث فبهم

للكمسيض منقرحه كا:
لابراحتى نزل حول بدت المقدس وا
افرابة فلبز س
مللكبابل ومعهسما31:
ساقهفاء شعياءالد ى اليهوقالياملك بنى اسرااثيل! نستحار

وجنوةةذ
بد نزل بك هو
با ق
١سب ملك

ولهف احد
 0كتسبتوالصحيع ألفراية وقدهاءهم الناس وفرقوامننهمه فمسكبرذ لك عل اىلملوكقاليانىالنههل أتاك من ال
انها على باها لان اللام

للاختمصاص

فتخيرنابه وكرف يفعل الله او سنحار يب وجنودهفقالثعياءايأننى وى

امعلى:
فبيمه
ذلك

والعامل

أوحىانلهالىشعماء«النىأنانتملك بناىسمرائيل فرهأن بوصى وصيتهو إسة حاف على ملكدى39 ,

مختص عزاء مزهوحسنة

أهل بدتهفاتى شعياءملك بنى ا ايلوقالانر بك قدأو الىأنآمسك أن توصىوصبتكوسنو[

ا

ته سق ا

الاحسان والاساءة -2

من شت على ملكك منأهل ددتك فانك ميتفاماقالذلك شعياءلصديقة| ملكأقبل00
فقالوهو ىد 0

غيرموعن 1
والضرر الى
على" رضى اللهعنهماا حسنت

روتوك1
3

3

قد

5
 0الروانيس | ,
ا
نَ

الياحد ولااسأتاليهوئلاها(فاذا حاء وعدالآخرة)وعدالمر5ةالاخرة عنناعم(ليسوؤا)أى هؤلاء
(وجوهم)

1

فاخ :

وحذف لدلالةذ كر أولاعليهاًى لمجعلوهابادية] ثارالمساءةوالم” بةفيها كقولهسيئت وجوهالذين كفروالب

وججمزهوا أبوبكروالشميرللةءزوجل أولاوعدا ولابعث لنسوء على (وليدخلواالسجد) بدتالمقدس اذ

ميهدأوةمععنلىوهم
ماعاواتتبيرا) ماعلوامفعولليتبرواأى ايهلكواكلنئغلبوه واستولوا عل

0

7ندا موسى اتكتاب وجعلناه)أى الكتابوهوالتوراة (هدىلبىاسرائيل

()151

أنلانتخذاو)أىلاتنذواوبالياء

أبوعروأى لثلا يتخدوا
بارا خاطارهتا ومنفيهاوكانواياازورةقال أعرهينها كذاوكذاوفهافلان وفلان دما

١

أجل أورقعاي-هغرارنان مخيطنانتطلعليكمعنطداعواعلشمس قالواوهذه آبةم خرجوايثتدون
راون متى
ظعاو
نذ
,ي»
|أنحوالثنية وه م قولونواللهاقدقص #دث يأوبينه<تىأنوا كداءخلسوا عا

لظامالشمسيكذبونهاذقالقائمنهم هذ الشمسقدطاءتوق لخرره ذه العبرقد طلعت يقدمها
|بعبرأورقإفيوافلانوفلانكاقالفم اؤمْواوقالواهذاسحره.ين  002نأبىهر برةرضى اللهتعالىعنه

|قالقال5سولالنةصل اللهعليهو سم لقدراتىالخفروقر يتشسألىعن مسمراىفس ألتنىوعن«أشماء

يت القندسلائنتها فكر بتبكرتبةمماتلكهراقط قالقرفع_+النى أنظراليهمايسالوفعن

ميئ الانأبأمهمب ودةد رأيتىفى جاعة منالاندياءفاذاموسى قافتمياصلذىارجل ضرب جعدكانه منرجال
| شنوءةة واذاعيسىبن ميمقائُرصلىأقربااناسبدشيهاو
أشبهالناسبهصاحب ميعنى را

و تستكود لنترإذابرهم قاتميصلى
للضي قلت فرغتهن٠الصلا  5قالقائل

ياتد باتد هذامالاك صاحب الارف إعليهفاائةتاليهفب د أفبىالسلام (ق( عنجابراأنهسمعرسولالله

(من دوق وكيلا) ربا

تكوناليه أمورع(ذربة

اح و

على الاختصاص أوعلى

النداءفمن قرألاتخذنوا .
هىبى أى قلنا
الذلاءنعل
بإ
هم لاتتخذوا مندوق.

وكيلاياذريةمن جلنا
نوح(اله) ان توحاعليه

(انعبدا
السلام ك
شكورا ) فى السراء

صلى الله عليهوسليقوللا كذبتنىقريش قتالى|لر.خلىالئةلىبابلتمقدس فطفةتأ خبرهمعن]أنه
| وأنالأنظراا-.ه زادالبخارئفىروابة لما كذبنىقر ي-شين أسرىب الىبدتالمقدس وذ كرالحديث واإضر اعوالك

صعليه وسلقال:أبيعتلىمولسيىلةأسرى فىعندالكثيب الاجرفاذا
(م) ع ننأس أن رسولالنَالله

كرجماله

النعمة بالثناء عل اىلمنعم

هوقا إصلى ف قىبرهءن بر ب ةدقالقالرسولالله صل اللةعليه وس للا تتهبيالىبيتالمقدس قال جبريل وروى أنهكان لاياكل
كذاباصبعه نفرق بهالخروشدبهاابرا ق]خرجهالترهذى ذانقا تك.فرأى رسولاللةصلى اللةعليهو .ولا يشرب ولا يارس الا
ذرية
قال الجدلله وأتم

سقىبيلرىهفوىكيف بهاللىانبياء فىبيتالمقدسم وجدهم علىصىاتومف |ىاس.و تاوس امواعايه

ي توه فالدارالآخردفاتأماصلاته صاللىله ليه وسل
وهد
مءب
انبيا
لماة من الا
اوكليفص”ص
وترحبوا بد
الانساء فىبيت القدس>تم ل انالثةسبعحانهوتعالىجعوم لهليص لىمهمو

ره معام

ان الثةسيصانه وتعالىأراها باهف,ى السمواتعلى صىامهمليعرف هوصياتبومرفضلهم وأمامم ورهبعوسى

منآمن بهوجل معه

فاجعاوهاسوتكمكاجدله
آمبااوسْوتهم وانؤرشد

ْهوقا يصلىفى قبرهعند الكثرب الا-جرفيهتمل انهكانبعدرجوعههن المرعاجوأماصلاةالاننياءوهمفى الابناءصمة الاقتداء بنة
أدارالآخرةفهمالفشىحه>داء أبفلضلمنهم وقد قا الللسهبحانهوتعالىولاتحبن الذينقتاوافسبل الآباء وقد عرفتم حال

لل أموانابل أحياءفالنابياءأحياء بعدالموتوأماحكم صلاتهمفيحتمل انهاالذ كروالدعاءوذلكمنأعمال
ون
لبهمكا
ومن يال
منه
هث ا
لحدي
اسنك الاه ومورد يفال
حها
بمفب
لأس فاناللتهعالىالدع واه
.

وعتملان الس عحانه وتعك خصهوتخصائص ف الآرةكاخصهمفى الدنباحصا نص لم#ص

سل أخبرالدراهميلبونو>حجون فكذ لك الصلاةو التأعلبالحقائق
غيرهم منهاأنهصب اللهعليهو.

الآباءهنالك فكونواأيها

الاناء كذلك (وقضينا

الى اسرائل فالكتانة
لتفسدن فى الارض)

قولهسبحانه وتعالى 85تشامومىالكتاب)يعنى التوراة (وجعاناه) إعنىاكاب (هدىلبى وأوحينااليهم وحيامقضينا
نرم

يعنى وةلناط لاتذذوا (من دوق وكيلا)يعنىر باكفيلا (ذرية) يعنى باذربه

من جلنامع توح انمكانءبداشكورا) ١بعنىان نوحا نككاثيرالشكر وذلكانمكاناذاأً طكعلاما
ب شسرابا ولس ثوباقال لديف

دان عدا شكورالذلك مه قولهءزوجل (وقضيناالىنى

عرائيلفى ااعكتاب) يعنىأعامناهمواخًيرناهمفها]تبناهم ٠٠ن الكتابب انهمسيفسد ون وهوةوله تعاى
د كن ف الارض صىتين) وقالاببننماس وقضينا عليومفى الكتاب فالى؟عنىلى والمرادبالكتاب

|

املحفوظ واللام فىلتفسد لام القسم تقديرهواللهةاتفسدن فالارضيعنى بالمعاصى وااراد

أارلضشام وتبايللقدس (ولتعان) يعنىولتكيرن ولتظامنالناس (علوا كببيرا
١ض

( -خازن)  -ثالث)

أى مقطوعامبتوتا بانهم

رض لاححالة
اف
لون
اسد
بف

والكتابالتوراة ولنفسدن
جواب قسم محذوفأو

عرق  ١التهلا لجرت

محرى القسم فيكون
لتفسدن جوابالكهانهقال
امنا

فتكنان ف

الارض (مىنين) أولاهماقتل ز 2كرباءعايهالسلام وحجس أرمماء عليهالسلام

ارح سخا الهوالاخرى قتلي ىح بن زكر باعايهماالسلام وقصد 9ت لعسى عليه السلام (ولتعلنعلوا كبيرا) ولنستكيرن

ا

:

الامانوالحكمةوز يادتهمافسمى ااناوحكمه لكونهسبياطماوهذامن أحسن اجاز وقولهفى صة

آذمعليهالسلام فاذارجلعن ميدنهاسودةوعن بسارهاسؤدةفوجع سواادوقدفسرهف اىلحديث بأنهنسم
بنيهيعنىأرواح بنيهوقداعترضعلىهذابإنٍأروااحالمؤمنين فالسماء وأرواح الكفاريحت الارض :
.

السفلى فكي ف تكون فالسماء والجوابعننيحفأن أرواح الكفارتعرضعلآد
ىمعليها

واهلوسفماء فوافق وقت عرضهاعلى آدممىورالنىصلىالتهعليهوسلفاخبربفاراأىذواقونلهظرعن

ماؤلمن منهسم
لح
اكنظرعن ث٠هاله بهكشىفقفةبالوالدعلىأولادهوسرر ورهوفرحه بح
اسن
وبناه ض
ذحح
يم
وسزنهعلى سوالاللكفارمنهموقولهفادريس مىحمابالنى الصالوالاخ الصا قداتفق امور 57

وأ خنوخ وهوجد نوحعايهماالسلام فيكوناجلداللهنىعصلليهو-م كان ابراه
علىأن ادر هيس
جهفدكان ينبى أن يقولبالنى الصا والابنالصالمكافالآدّم وا براهيمعايهماالصلاةوالسلام فالجواب
عن هذا اندقيل انادر يسااذ كورهناهوالياس وهومن ذر بهابراهم فليس هوجدنو حهذاجوا ءْ

دفيث مادمكونادر س
ابنل
ال
ا
شيايضيقاخلمحى الد
هبس
يأبلالن
اقالضىع
لبين
هاحعمدلصيلهوسل
وانقواهلاخ الصاليحتملأن يكونقاله:لطفاوتادباوهو نخاولاانكنابنيباالءااخوةوالمؤمنين
اخوةوالةأعر

فصل فىذكر الآياتالتىظهرت بعدالمعرا ج الاالقعىسدحدس 1
|0وسياقأ )د ١
تتعلقبالاسسراء قالالبغوى روىانه ارجع رسوال النهصلىاللهعليهوسلليلةأسر :بدوكانبذ لو

قالياجبر يل ان ق لوايصد قونيقصالدق كأ بو بكروهوالصديققال! عباس وعانشةانرسوالان
صلىالنهعليه وسم قال لا كانتلياةأسرى فى الىالسماءاًصبحت بكةففضضققتت بإمرىوعرفت أن الناس

يكذبون فروى اندصلالنعليهو سلقمععدتزلاحز يشاذر بهاأبوجهل فلساليهققالكالتهزىةه
استفد تمنئ قالنعأسمرىلى الليلةقالالأ
ىن قالالى
بيتالمقدس قال بوجهل ل

قانلمفيرأبوجه لأن .نكر ذ اك مخافةأن بجحده الح ديث ولكن قالأنحدث قومك بماحدثتتى! ب

قالنمقال أبوجهليامعشر بنى كعإنلؤؤىهاموافاتقضت المجالس وجاؤا-تى جلسوا الهماقال

قبومماكحدثتى قالنمأسرى البليىإةقالوا ا ىأن قالالىيبتالمقسد قالواثمأأصبظحهتربنيناقال

نمقافبليق الن
ماسصبي
فنق و بينواضع هبعدلى رأسهمتججباوارندأناس م نكانق آددنبهوصدقه

وسعى رج ل من المشركان الىأى بكرفال لههلللكفى صاحبك يزعم انه أسرىبهاللب|ةالىبيتاللقدس

قالأوقد قالذلك قالنمقاللأنكانقا ذللك لد صدققالواأوتصدقها ذهب ايتالقدسوجاء

وىة أو روحةفلذلا
دءف
صكدة» ضخير
غالما
فلي|ةقبل أن يصبحقالنماتىأصدقهيماهوا أبعدمنأذلا

سمى أبكراقلاصدليوقكان ف القوممنأتى ال_.جدالاقصىقلواهلتستطيعأنتنعت ان|ا جد
فالرنم قالفد هبتنعت حتى الس على قالفى عبالم-_.حدواً نا أنظراليهحتى وضع دون دارعقيل

فئعتالمسجدو نانظراليه فتمالالقومأماالنعتفوا نقد أصابفيدتمقالواياتجدأخبرناءءن عيرنناافهفم
أهماليناهل 3
شال نعمميرت بعسير بنى فلانوهىبالروحاء شاملاسيي |1
|
وف رحاطم قد حمنما فعطشت فاخذ نه فشر نه موضعتهكما كان فسلواهل وجدوا اللملا||

حين رجعوافالواهذه آنْةقالومي رت بعير بنىفلانوفلان وفلانرا كيان قعوداطمابذى مذ

بعب
برما
فمنى
لفر
اىن

فانحكسرت بدهفساو ماعن ذقلالكواوه_ذهاية اران

(
|١

عسبيرهناافابلماسلرتتنعيم قالوافهمااع_درتههاوايًئجتاهافقال ك
ثنغتفلىعن ذلك ثممثات
هه 23

١64

لعلحياهنهوتها ى سبحان الذىأسرى بعبدهليلاولفظ العبدعبارةعن تجوع الروح
| قووس(لوهبسدب

ةىهذ! القول إنطالعهاو حدعنهاوحي #دبن
والحسد والاحاديثالصحيحةالنى تقدمت نصدلغعل
أأجر برالطبرىتففسيرهعن حذ يفةأن قهالكل ذلك كانرق أنهمافقدجسدرسولاللصل اىللعهليهوس

وانأسرى بروحهوحكى ا|اهلذقولعن عايئشضةاأوعن معاو بةنحوهوااص<يح ماعليهجهو ارلعاماءمن
أايلتبراقهواسم لادابةالتىركيهارسولالنهصل الله
السلف والخافواللهأعلقولهصلى اللهعليه وس بن
| عليهوسلم لةبأإسرى بهواشةقافهمن البرقلسرعتهأولشدةصفائهو بياضه ولمعانهوتلالئهونورهوالحلقة

بحإسوكازنافلتلاحمهواوالمراد بربط البراق بابلحالقةلاالاحخذتياط ف اىلاموروتعاطى الاسبابوان

ذللاكيدح افلتوكل اذا اكلاانعتةادعلى النهتم الى وقولهجاءنى جبر بلبإناءمن سر واناءمن لبن

اختخرتت اصلالبرنفوياهلتق_دير وقاللىاخترفاخترت اللإن وقولجبر يلاخترت الفطرةيعنى فطرة
فا
|الاسلام وجعل اللإنعلامة الغطرة|لصحيحة السليمةلكوناهسسهلاائطيةابلاشار بين وانهسام العاقبة
حلاف الرفانماأم الحبانث وجالبةلانواعالشرقولهئمعر جلىحتى أت السماءالدنيافاستفتح ج-بريل
نب اناستأذن وأنيقولناأفلان ولايقونلافاندمكروهوفيهان
د
ايا
لب
افبه
فقيلمنأنت قالجبر يل
| للسماءاًبواباوبوابين وعاانيهاحرساوقولبوابالسماءوة_دأرس الليه وفالرواية'لاخرى اوقلدبيعثه

|معناالاسراءوصعودهالسماء ولس امليادسهتفهام عناصللبعثة والرسالةفان ذللاكيخ عليهالى
لالداهو تابهلذسحيح ف معناءوقيلغيرهوقوكهفاذا أنابا دوذكرجاعتمن الانبياءفيهاستحباب
الوقااءأاهلصاللفاضلحبالبشر والتر<يبوالسكلام اللينالحسن نوكاانالزا رأفض_لمن المزوروفيه

أجوازمدح الانسانف وجههاذا أمنعليهمنالاعماب وغيرهمن أسبابالفنة وقولأهنافبا|بذراهيممسندا
ظهرهالىالبيتالمعمورفيه دلي علىجوازالاستنادالىلقبلةوتحو ظبهرلهاليهاوقوله نمهذهبف الى

|لسدرة عكذاوقع ىهذهالروايةالسدرةبإلالف واللاموف باق الروايا الىسدرةامنتهوى قالعببناس
ا

|وغيردمن المفسسربنسميت بذلك لانعلمالائسكة ينتهى البهاوبلجماوزها حدغير رسولاللهه_لى الله
ظليهوس| وقالابنس_هودسميت بذلك لسكونهايتهى اليهامامهبط من فوقهاومايصعدمن >تهامن أمس
ع
اقع وزجلوقولهواذا مركهاالقلالهو بكسرالقاف جع قبلضةمهاوهى راةالخسكبيرةالتى تسع قر بتين
اتلاملوىضع انلاذىجمتهفمها ولا |
|أوأ كثرقوالهفرجعتالىربىقالالشييخمح الدينالنوى,معناهرجع
|فناجيتهفيه ثانياوقولهفل أزلأر جعبين موسىو بينر بىمعنادو بين موضعمناحاةر بىعزوجلقلت

كملاام علىمعنى الرؤبة وما:علقبهافانهس أت انشاءاللتهع ىفى تفسيرسورةوالنجم عند قولهتعالى
اوأ
ل سىيقنوصللاهةفوضع شطرهاوف الرواية
اتى
ا دنافةسلىقوالهلفنرهسضبحانهونء ىعالى أم
|الخرى فوضععنى عثيراوف الاخرى اليس بينهذهالروايات منافاةلانالمرادبالشطرازءوهوا لجس ا

|ولدسالمرادمنهالنذصيف وأماروابةالعشهرفهىرواية سردك وروابةلجس روايةثابتالبنانى وقتادةوهما
تمن تس بلكفالرادحمطعانىدسا لىآخرهثمقالهى سس وهن جسون يعنى#-سين فىالاجروالثواب ْ

|انالسسنةبعشعرشاطواحتجالعلساءبهذاالحديث ج عولاىز نفسخاعلشلئدقبولف واللحديث انه
ل

يهه وسل ليلةالمءراج وقدشق أيضاف صةرهوهوعنحدليمة التىكانتترضفعاهلراد |
علىلالل
|شدقر «ص
ص

|لشىالثانىز بةالدتطهيرلمابراديهمن الكرامة!يلةالمءراج وقولأدأ:دت بيطست منذهبقديتوهممتوهم
با

ذا الفعلمنفعلالملائكة وهومبااسحتطعممال
نكذهلك
اامي
ل ال
انهجوزاستعمال|ناءالذهبلناوليس
ا
حكمة
القل
الذهبأوكونهذاق د كانقبلتر عهوقولهمةلءاعاناوحكمة فافرغهافى صدرىفتان

فلطست ثئ بحص _ل بهكمال
|والابمان معان والافراغ صفةالاجسام فامعنىذلاكق تليحةل انهجعل ا

0

4و١

 2بلك فاسألهالتخفيف قالفلمأزلأرجع بينر تفبىارك وتءالىو بين موسى حتىقاليا فدانهن.
0

صلوات كليوم وليلةلكل صلاة

سل
ا ,
ل

نملهاكتتبتسيئة
عملها كمدتلع شسراومنهمبسيئةفليعملهالنتكتبشيأفا ع

ماسو

ص

01

11

فقلت قدرجعتالى ر لى حتىا» :حييت منه هذهر وايةملوأخرح.الترمنىمختصراوفي ا |,

لهه جر بلأ »د
للي
ا ع
قعب
فةص
ألبراقبهلميإلةحأسجرمىامسرجافاس
صلىاللةعليهو.رس با
ككذاماركبك حداًكرمعلىاللمهنهفارفض عرقاواأخرج هالنسافى مختهرا الوا حد َِ
ق
فرجعت الىر فى فس الت التخفيف فقالانىبوم خاقتال_موات والارض فرضت عليكوعلى

سين صلانفمس بخمسينفقمموأنات وأمتكفعرفت انهاأمالنةجرى بقولحتمفإأرجع ١

بثخارى ومسلق اكتابسهماش الاحفا
لدي
للح
اهلا
نضآ
دبع
جال
وىق
ابغو
ملال
فصل قا
الاحديث شر بك بن أبى مرعن أنس وأحال الام فيهعلى شريك وذلك اندذ كرفيهان ذلك كارن
الوى وانفق |أهلالع|علىان المعراج كانبعدالو بنحومناثنتىعشسرةسنة وفيهانال+نأا
جدبر
وى ب
ىانهالذ
لئشة
وتعالىدنافتد ىوذ كرت عا

لغيه

قالالبغوى وهذاالاء

عندىلايصحلانهذا كانرء يافىالنوم أراهالةذلك قبل أنبواليه بد لب لخرالحديثثف»ا
الاسم ارام عر يدف اليقطةبع ادلوىوقبلا طجرةبسنةحقيةالرق بإءالى]ا '٠
أنهرأأى فتحمكةفالمنامعامالحدبسيةسنة ست من اط<ر:دنمكانتحقيقهاس_نةنمانو |قولس

ونعالىاتهدصدق انه رسولهالرؤ يابالحقوقالالشييخمح الدينالنوو,ى رجهاللهتعاى فكتابدشر -

قفدجاءمن روايةشسر يكفىهذا الحديث أوهاما

نسكرها عالليعهاماءوقد نبهمب_ل علىذلك بق

وأخروزادونتقصمنهاقولةوذلك قبلأن يواجليهوهوغاط لبمعولايفقهفانالاسراء أقل ماقي
0

كان بعدمبعثهصلىالنهعليهوسل مسةعشمرشهراوقال لحر

شهرر بياعلآخرقبلا طجرةبسنةوقا اللزهرىكان ذلكبعمدبعثهصلى التهعليهووسلء
بأشه
عيالدو
لشااسلا م بحكةواألئل ل الشيخ
ان اسحقأسر:عبسل اهعايموس ورقدا ف

قولالزهرىوابءناسحقوا أماقولهف روابةشريك وهونائوف الروايةالاحوىيناعدابيط
1210000:
واليقظان فقدتجسن صايارةإلى ولاعتفياذق يكون

نله نائمافىالقصة كلهاهذا اكلاقماضىعياض وهذاالذىالهف رواية
الحديث ى مكايودلع
وان أهلالعنفكدرأوهاقد قالهغبرهوقدذ كرالبخارى فروايةشر يكهذهءن أنس
التوحيدمن ميحه وأ بالحدميطثولاقالالحافظ عبدالحقفى كتابهابمبين

الصحيحين بعا

هذ هالروابةهذ!الحديث بهذ|اللفظ من روايةشر يكبن أنىمرءنأنس قدزادفيهز يادةيم ولة,
بالفاظ غبرمعروفةوقد روىحد يثالاسراءجاعةمن الحفاطالمنقنين والأئٌةالمشهور بن كا/

وثابتالبنانىوقتادةيعنىعن أنس فمبأتأحدمنهم يهاأتىبدشرومن يك لي بسالحافظ.ع
3

الحديث تالعوالاحاديث اانتىقدمتقبل هذاه المعولليها

الإفصل6د فضشرألحبفعاظ حديثالمعرا اجدمايتعاق كاتيقالاسراكيلالآ 0:
كانتفىرجبو يقال رمضان وقد تقدمز يادةعلىهذ|القدر ف الفصل الذىقبلهذاواختاة
ىليداً 02ان:
ف الاسراءبرسولننه صب اىلنمعليهوس فقيل .كان ذلكفالمنامواحقالذ ع

صل

اجسد
اىبروحه و
نلتماتتخأرنتالتمفنق؟*ه#تا#ءأ#وأاتتحدأ ين_1وا2ل6كلميناأناهأسر
اجعجلبافبميةيبا9حالبافتبمتاا
الو
”9

1
ىاد ا

7
7 6

_.

ل

هرا
ظ :ذناأمتىلانسةطيعهذ افوضععنهع شيصرلواتمر.جعالىموسى فاحتس هفلبزليرددهموسىالى

 ١دحتىصارتنخسصاوات اثحتمبسهموسىفقعنادلليجساتجد والنةلفدرااودسترباىئيل قوبى
الأىهدذناىفمضنعفوافتركوهفامتك
نكر بك كل ذلك ,بلتفت سرام

أضعف أجساداوقاوبباصوأابرداانواواسماءافارجع فليخنف
دعر لى جبر اوعاب اماد الايرعابي كرهدذلك

 3دل ؤرفعهعندالخحامسةفقالباربان أمتىضعفاءاًحساده موقل به ومأسماعيموأبدائهم تفففعنا

8الفبان يتمدقاللبيك وسعد.ك انهقلاالي,دلالقوللدىكاف رضت عليك ف أمالكتاب قالفكل
لكيففعات
ملكتابوهى نجسعليكفرجعالىمومى فقا
رًمثاطافهى خسون ف أ ا
 :ة بعشس أ

ْ

قاالخففعن اأعطاناكل <سنةء شمرأمثاطاقالموسى قد واللهراودت بنىاسمرا:نيلعلى أدنى من ذلك

حثيبت
ركوارجع الىرفبلكيخففعنك أيض قالرسولااللتهصملىعلي ءوسلياموسىاسق ودتال
نر:رفمااختلفت اليهقالفاهبط بسم اللفهاستيقظ وهوفىال_حد الحرامهذ! لفظ حديثالبخارى
 1الس عداشر يلعنأنس الموقوفعليه حديثثابت البناىامسد
نق كرمن أولعداثك

فيثثابت
ربكشط رفائمقالوساقالحد ثحو حدديث ثابتقالمسلموقدمواًخروزادونةولصس حد,
من هذهالالفاظ الامانوردهءلى احاح

ادمةعن ثتاابلبنالىعن
ناسجا
بثن
سا وما وه حود

نسه أن رسولاللةصل اللهعليه وس قالاندتبالبراق وهودابةاًبيض طو بل فوق1ل+ارودونالبغل-
75ع حافرهعفد مذتهى ط رفهقالفركيتهحتىأ ندت بت المقد سقالة ر (طتهبا حلقةالىبر بط مهاالاندياء

النمدخلت

الم#جد ف ليتفيرهكعتينثمشرجت-خاءنىجبرب بلإناءمنننرجوانامنلب فناخترتاللإن

فال جبربلعليهالسلام اخترت الفطرة قالمعرج بناالىالسماءفاستفتح جير ,ل فقيلمننت قال
تبر قليل ومنمعلكفالتمدقيلوقد بعثاليهقالقد بعث اليهففةس لحنافاذاأناباًدم فرحبف ودعالى

يل
قال
بر دلقيلوممنمدعكق
جنت
لنأ
ير تمعراجلبسنماالءىالثانية فاستفتح جبريقلفقايلم
اد بءثاليقها قلد بعثاليدقالففتتحلذافاذأنابابنى ا هالقعسى بنمسيمو بحىبزنكر يارفحبابىودعوا
 -أمعرج بنال اىلسماءالثالثةفاستفتح جر بلفقيل من نتقالجير ,بلقيل ومن معك فال مد

أعرظىالحسن قال
لوقدإلبيعهثقال ةد بعثاليهففّح لنافاذ!أناببوسفعليهالس_لام فاذاهوقدشط

افرح ببى ودعالى بخيرثمعرجبناالىالسماءالرابعة فاستتفتح جبرربلفقيلمنهذاقالجبر بلقيلومن
اللى
عرقا
تى ب
هعال
ن ود
لرحب
اسف
ك قالتمدقيلوقدبعثاليهقالقدبعتاليهففتحلنافاذاأنابادر ي
فعا ومكاناعليا معزبجبن ال اىلسماءالخامسة فاستفةح جبردلقبل منهذ|قالجبرلقم لومن معيك

ةيلوقدبعثاليهقالقد بعثاليفهفتسحلنافاذأنابورون فرحب ودعالى حبرثمعرج بناالىالسماء

تمد

ْ رتك

سل
تسن
ول لل

انزفيسك ةرمث

ليه ففتس لنافاذأنابموسىفروحبذفعاى ضير تمعرج بناالاىلسماءالسابعةفاستفتحجبرفييلل من
ْالجر بلقيل ومن معك ا

دراك

سيت الهفبتحناهذا أنابإراهيمعليه

اذاهو ب<بلده كل بومسبعون ,لاافمياعكودون اليثم ذهببى
ويت
ولراىلب
مرها
عظه
مدا
لمس
اام
مل
وسدرةالمنتهى واذاورقها كا ذانالفيزةواذارها

كالةلالقال ذاماغشيهامن أمىاننهماغشى تغيرت

فى حدمنسخا اقلنةيستطيعأنينعنهامنحسنهافأوى اللاىه م أأوىففرضعلى سين صلاةىكل
ا  0لاقت الموىفةالماقرهضر بكعلى متك قات جسين صلاةقالار.جعالىربك فاسأله
في فا ن متك لايطيقون ذلكفانىقد بلوتبنىاسراثيل وخبرتهم قالفرجِعتالىر بىفقا تيازب
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دجدآدمفى السماءالدنيابوراهيمفالسماءالسادسةقال فاماميل" سول
ما زهمغيرانهذ كرانهق و
قالمىحبابالنىالصاطوالابخالصاؤقال نمم فقلت منهذاقالهذا ادرس قالثم َ
النهبادر س
حبابالنىالصا والاخادال قالفاتمن هذاقاله ل اموسىقال مررت يا |.
عوسى فقالمى
رت باراهيم فة
ثم ر
عم دما بالنىالصالح والاخ|اصاح قلتمن هذا قاله -ذاعسسى بن ميم قال

نإ
مسحبابالنى|اصاححواالالبنصاقال قلتمناقهاذلهذاابرا اهيمقاالبنشهابوأخبرف ابن حز.

 7وأباحبةالانصارىكانايقولان قالراسوللاطللههصعلليهوس ل معرجلى حظتهىرت لس

0

1

فبهوصر يف الاؤلامقالابن حزمواأنس بن مالك فالرسولاللةصلى النهعليهوسلم ففرضالله :

أمتى نجسين صلاة فالفرجءت بذلكحتىمسرت بوسىفقّالموسىماذافرضر بكءلى متك فال
لاجعتربى فوش
قا ر
كانعايقذلك
عبك فناأمت ل
ضليهمسين صلاةقاللىموس فراج ر
فلت فر ع

بوس
سلىم
خت ا
اجع
فلؤر
رىبه
شطرها قا

قالراجعر بك فان أمتكلانطيق ذلك قالؤراجع تر لى فقا

قداس_ة
ابدلالقولادى قال فرجعت الىموسى فقالراجعر بفكقلت
هى جس وهننجسونل ي
رلحت أفىسد رةالمننهى فعشياهألوانلاأدرىماهىقال أدخلت ال#جفاذ
منرى قالم نطلقفىجب ب

عنسبن مالبكقول الترّْ
فيهاجنابذاللؤلؤوا ذاترابهاالسك (ق) عن شبك نأف رأنهسمأ
يسول انسل اانةعليموسم من مس حك الكعبةانهجاءءثلانةنفرفبلانبوىالبموهوام فا

|
8

الحرام فقال!أوطمأيهمهوفقهالاًوسطهم هوخ.برهمفتمالخرهمخدراخيرح لكا | 12100
ميكمو
كلانياءتنامأعنهمولانام قلويف
لا
ركذ
أنوهليإةأخزى فمابرى قلبهوتنام عينهولا:نا قلب

ر0

حتىاحةلوفهوضعوهعند بثرزمزمفتولاهمنهمجبريلفشق جبزرميج غرمالتوف

وجوفه فغسإومنماءزصزم بيددحتىازقىجوف أتىبطستمنذهبفيهنورمنذهببحشوا ايها
وحكمة كشابه صدره واغاديدهيعنىعروق حلقهثمأطبقهثمعرجبهال اىلسماءالدنيافضرب,ابامن أ أ

فناداه األهسلماءمن فهقذال جب قرياللوا ومن مععكقالمع ه قدالواوقدبعثاليدقالنعقمالوامس حب

هه اللسماءلايعلأهلالسماءمايريدانلةبهفىالارض حتيعامهمفوجدافلسماءالدث
واقاد متسر ب أ

آدمعليهالسلام فة اللهجبرلهذا ابوك آذمفساعليهوردعليهالسلاموقالمسحباواهًلابابنى نعالاابن
أنت فاذاهوف السماءالدنيابنهر بن يطردان فقالماه_ذان النهران,اجيريل قالهذان النيلوالفرا

عنصرهما ثممضىبهف السماءفاذاهوبنرهاخرعليهقصرمنلوْلؤوزبرجد فض رب بيددفاذاهومك أذة
قالما هذا ياجبريلقالهذ|انكوث رالذى خبألك ربك معرج به الىالسماءالثانية فقالت الملائكة| مث
|ا
ماقالت لهالاولىمن هذاقالجبر ىق الواومنمعكقال حمقدالواوقدبث البمقالنمقالواضي تايا .ل
عرج ابلهاسلمىاءالثالئة لوووا

ورد

او

0
 01عر

يهالى ١١أسماءالحامسة فقالواله مل ذلكثمعريجبهالىالسادسة فقالوالهمثل ذلكنمعرج بهإلاىل1م
السابعة فقالوالهمثل ذلك كلسماءفمهاأ نبياءقدسماه م فاوعيت منهمادر فياسلثانية وهرون ف االلرراب
اراهيم فى السادسة وموسى ف السابعةلتفضيل كلام النةفقالموس 1 3
وآخرف الخامسة ولأحفظاسمهو ب

لأحسدثمعلابهفوقذلكبالايعامهالاادنةحتىجاءسدرة الممتهىودناالجباررب لعزة
مأظنأن يرفع عى

فتدلى فكان منهقاب قوسويأندأنى فأوسىاللهفاأوسى اليهسين صلاةعلى أمتككلبوم وليلةة هه
ا بلغموسى فاحتس»هموسىفقالياحمدماذاعهداليك ربك فالعهد الىسين صلاةكل بوم وليل و

أمتك لانستطيع ذلكفارجميفف عنكر بكعنومفالتفتالنبصىلاىلّهعليءوسرالى جبريلكأ
مستشيره ففىذالشااثراليه جبريل ننم انثمتفعلايه!لىالحبار نعالى فقالوهوهمكانهيارب خفه

١866

فنعالجىعجاءففتسفاماخاصت فاذاادر قياسلهذا ادررس فسلٍعليهفىامتعليهفردم
001

ف

الصالموالنبى الصالحثمصعدنىحتىأفًىالسماءالحامسةفاستفتح قيلمن هذاقال جير يل

بيك قالجمدل وقد رسا الليدقالنمقي لمي حبابفهتمالمجعجاءفاماخلصتذاذاهرون

| قالهذا هرون فمعليهفسام تعليهفرد أمقالمى حبابالاخ الدالهوالنى الصا نمصعدفىحت أتى

يالل
قك ق
دنمع
ملوم
| السماءالسادسةفاستفتح قيلمناهفاذلجبر ل قب

وأقردسل اليه قا نلعرقال

أ حمابه ف:فنعالمجىعجافءم خاصت فاذامومىقالهذامومىفرعليه سامت عله فرد أمقالمى حيا

 -الاي

الساخولبداجادزتد:ىلهمقبالسكيك قال لباىنغلامابعت ببعددخىل!الط_:ة

انها أ كترماءد خلهامن أ1متى”مصعدنى الىالسماءالسابعة فاستفح جبريل قيلمن هذاقالجبريل
ادل ومنمعلكقا ملد قي ولقد أرسلاليقالنمةقل مخبانة اماي عجاءفاماخاصت فاذاابراهيم
قال هذاأبوك أبراهم فس[عليهقالف امتعليه فردالسلام مفالعىحبابلابن الصا والنىالصاح

تمرفعت ااوسدرةا١ :تهى فاذانيقهامثل قلاله حر واذاورقهامثل  1ذانالفيلةقالهذهمسدرة المنهى

فاذاار ةبأتهار :نهرابناطنان ونهران ظاهران فقات ماهذا نباجبر يل قالأماالماطنان فنهرانف

اولأجمناةالظاهران فالنيل والفراتثمرفعلىالبيتالمعمور أثنميتاناء من رواناءمن لبنواناءمن
عسل فاخذتاللبنفقالهى الفطرةنتاعليهاوأمتك ثم فرضت على الصاوات سين صلاة كلبوم
افرجعت فرت علىموفسقىقالبمأعىرت فلتأمى ت حمسين --لاة كلبوم 0
فار .ج الىر بك
ارالئيحلةشد
منعىاسس
صلاة كلبوم وانى وادنهقدو بت الناس قبلاكوعااللت ب

سين

لالهالتخفيفلام:تك فرجعت ذوذضععنىء سرافرجعت الى موسى فقالمة_إدفرجهت فوهضععى

رافرجعت الىموسى فقالمثإه فرجعت
عفرشجعت
ىثإه
نلم
عفا
ضىمعوسى
فجعوت ال
عشرا فر
فوضع عنىعشيرافرجعت الىموسى فقالمثلهفرجءت فاص ت بعثمرصاوات “يوم فرجعت الىموسى
تس
خىم
بتأم
قال مثلهفرجعتفامصت بخُمس صلوات كل بومفرجعتالى موسى فقالي أمىت قا
|أصلوات كليوم قالانأمتك لاتستطيع نجس صلوا تكل بوم واف قدجربتالفاس قباك وعالج تبنى
اسرائيل أأشدالمعالمة فارج.ع الوربك فاسألهالتخفيف لامك قالساًاتر فىحتىاستتحيبت ولكن
أرضى وأسلقافللماجاوزت نادى منادأمضيتفر يضتى ٠وخفف تعن عبادى زادق روابةأخرى وأجزى

نةعشمرا رووفاية أخرىببنأناعندالبيتبينالنائوماليقظانوفيهمغسل البطنبماءزمزمشممليئ
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|

يت
بع
لفرف
افيه
ىة و
لحكم
| أعاناو

المعمور ففسقألاتلجهبذريالالببتالمعمور يصلفيههكلبومسبعون

| ألف مالذكاترجوال بعودوامي:أنرى (ق)ع ننس بلنمكالاكنقأابوذ ريح دث أن رسولالله
| م اللفعليهوسل قالفر.إجسقف يبتىو أانامكةفنزلجبرهل ففرصجدرى مغسإهمن مأءزصىم أمجاء

ع
تهب
| إطستنن ب ذ

حكمة وايمانافافرغصفدىر ىم أطبقهثم أخذ بيدى فعرف.ى ال اىلسماءفاما جنا

السماءالدني قاالجبر ,خدخالزن السماءالد نيافاتنقالمنقهاذلاهذاجبر يلقيل لهمعك أحدقالنم
 1تمدصلى |للةعليهو.سم قالفار,سملاليدقالنعفافتسمففشّحقالفاماعاوناالسماءالد نيافاذا رلجعن
ْ  2أسودة وعن سارهأسودةقالفاذا أنظرقدليمينه ضعحك واذانظرقبل شمالهبى فتقالمس حبابالنى
لصا والاينالصا قالقل تباجير بلمنهذ اقالهذاآذم وه-ذها لاسودةعن ينهوعن مالهنسمبنيه

|

اللبينأهلالجنوةالاسودةالثىعانملانلهاأرهفلاذانظر قبلمينهضحك واذانظرقبل تملهبى

| الثم عرج فىجبر,دلحتىأن أىلسماءالثانية فقاللحازنهاافتسم فقاللهخازنهامث_ل ماقالخازانلسماءالدنيا
| فف فالأنسبنمالكفذكرانه وجدف اىلسموات]دموادربسوعيسىوموسىوابراهيمولئبتكيف

ةذ

١65

| للا

عن عيرهموعددجاها ا|مغليهب وهسقالييناأنافىالمسجدالحرااملفخىروذ كرحديث

العراجوسيأىبكالهفب|بعدوقيل2

بهمن دارم هاى” بنتأفىطالبوهىبنتعمهاخت علىرضى |للهنعالىعنهفعلىهذا أراداليمدالا

بما رأىف السماء من

الحرم (االلىاجقدصى) يعنى االىليدمتقد س سمىألقبصعىدهعن الج حرامأولانه لبك

الجافب وانهلق الانساء

'
)ياعنىهاروالاشجاروا الثاروقاسسا
حوينرتاذءهمسجد (الذى بإركناحولهبال
ومهبط الومقلائبكإةوةالاولحىان.ياء قبلندينامدصلىاللهعليه وس ولاليه تح راالحاقب اولامةان قا |ء
قبتدس والاحاديث الصسحيحةتدل على نهعرج بهالىالم
للىب
لباةبسدرلعالىءاكنان ا ا
ظاه راالآ

عامهمالسلامو بلغالبت

المعمور وسدرة الملتهى

وَكان الاسراءاقطبلحرة

5
فكيف الجعبين الدليلين ومافائدة 5 3رالمءدد الاقصى فقط فلت قدكان الاسراءعلى ظهراليرا :

المسجد الاقصى وءنهكانعروجهالى السماءعلى المرعاج وفائد:ذكرالمسجد

الاقصى فةطانه صلىاللهء

فةوءن
انةلوكيانقظ
بس
عائشة ارلضنىهعنها انها وسللوأخبر بصعودهالىالسماء ولالاشتدانكاره أذلكفلسأخيرانهأسر:ى بهالىبدت المقدسويان
قالت واننه مافقدجسد
رسولانله اصلللىةعليه
وسلمولكن فرج روحة
وعن معاو بةمثإه وعلى

الاول ال+هوراذلافضياة

اوللحالممزية الا(مالى
السجدالاقصى) هوبيت

رذ فقاب١1 11 | خعلالاسرا
صدقه قار نهمالثلاماتالف موسدقومعلي  خبي

إلىالمسجد الاقصىكالتوطثئةلمعراجهالىالسماء ةُ وقولهتعالى (لابدهمن آ١ياننا)بعنىم عن عائت يل
كلليلاةلانبياموصى بهم ورأى الآياتالعظام فانقلت له ن
صلىاللعهليوءس( فى تل ا
رأىيد
فقد

السمواء

منانناتقتضى التبعيض وقالف -ق ابراهيم عليهالامو ذك لكنرى ا براهيم.لكوت
قوله نآ

ابدل علىفضيلة|براهمعليهالامعلى مدصل اله عليهوس ولاقائلبهفاو41.
والارض وظاهرهذ

قلتماءكوتالسموات والارض من بأعيضض؟اباوتاللالهياتاللهأفضلمن ذلكواً وكاثلرذدىار
1جأناهئبه نلكالليلةكان أمفلضكلومتنالسمواتوالارم ف
عتي
ن
تداصلى التهعليهوسإ م و

لاماقدنسهل يكنحينئذ

بهذا البيانفضل مدصلىالنعهليهوسلعلى|براهيمصلىاللعهليهوس (المحرام بو د

وراءه مسحد (الذى

(البصير)لافعالهاالحافظ لهفىظامة الليل وقت| سرائهوقيل انههوالسميع لماقالت هقررش حينأخ ؛

باركنا حوله) بريد

بركات الددين والدنيالانه

عسمراهالرىديتالمقدس البصيربماردواء ليهمن الت-كذيب وقيلانههوالسميع لاقوالجيع < قا

5

بأفعاطم فيجازى كلعامل بعملهو جلهعلى العمومأولى

متعبدالاننياءعليهم السلام الإفصل» فذ كرحديث المعراج ومابتعلق بهمنالاحكام وماقالالعاماءفيه لق)حددثنافتا تعن

ومهبط الوى وهوحفوظ

ابن مالك عنمالكبن صعصعةأن نىالئةصلى اللهعليهو

بالانهارالجاربة والاشجار

ورعاقالفالخرمخطحعا ومنهممنقال بين الناتمواليقظان اذأنانىآت فد قالوسمعته  :قو

اللثمرة(لغريه) أمىدا

علياهلسلام(من؟بأننا)

الدالة على وحدانبةالله

نبةأسرىبدقايلنثا 1
حدئهمع ل
لكشة ,

نصته
الشىع رنهوسمعته يقولم ق
ىابعنىنهقالمننغرةنحره
هذهالى هذه فقلت للحارود وهوالى :-ن م
شعرنهسردم

ميدمأثيتبدابدقود
ثأع
مشى
ثح
يت بلستمنذهب#لوءاةاناففسلقلى

البغل وفوق الجارأبض فقماللهالجارود أهواليبررااقيأإجزةقال أنس فتيسمخطوهءند أة 7

وصدق نيونه برؤيته

غملت عليفهانطلقفى جبر .عليهالسلامحتىفى ل-ماءالدنيافاتفتّح فقيلمنهذاقالجبر بلق

السموات ومافيها من

تفحاما خلصت فاذ
ف تفعو
عجاء
ومن معك قالحمدقب ولقد أرسلاليدقالنمقيلمىحبابهفنمامجى

الآيات (انههو السميع)

هسلمتعابه فرد الام تالس عبابإلانالعنزواني لشت |.
سلي ف
فقالهذا |أبوكآدمف ع

للاقوال(البسير)إلافعال

أفىالسماء الثانيةفاسةفتح فيلم عن هأ قآلجبر  .ل| قبلومن ٠علكقال د قيل وقدأرسل ا

ولقدتصرف الكلام على

محيبابه ف:عمانجىعجاءففتمفاماخلصت فاذايحى وعيسى وهماابنا|خالة الحداعى وعدا | !

الغائب والمتكلم

فقيل أسرى بنارمكنام
انهى طمرنق البلاغة

انهدهووهى طريقةالالتفات

57
بد

فلىالماءالتاةفاستفة
فسامت فردااقلا بالا الماوحالنلىمان عد ا
لقد رسلاليهقالنمقيلعىحبايهةة
قالجبر يل قيل ومنمعكقال تمدقي و

01
00

اذابوسف قالهذ |بوسف فل عليهفسامت

000

فى السماء الرابعة فاستفشح قيلمنهذ اقالجبرالقبلدمنمكنالحدفيلوت

|

على الكفاران/يؤمنواوعلىالمؤمنينو مافعلمهمالكفارفانوموصأواالىمطاو مو (ولانك ضيقما يمكرون) ضيقىمكى والطيق

افيف الضيقأى ىمس ضيق و بجوزأنكونامصدر ينكالقيلوالقول (م)١#6 وا معنىولابصيقن صدرك مكنرهم
فانلهاينغذعليك(ان الله
ر
اسةاللهةورضوانه (ولانك فىضيق ممعاكرون) يعنىولاض.يقن صدركياد بسبب مكرهم فان اللهكافيك معالذين اتفواوالذين هم
|وناصركعليهم ذرىئف ضيق بفتحالضادوكسرهافقيلهمالغتان وقالأبًوجمروالضيق بالفتعالغوبإلكسر

قلب والصدرفانه بالفعوقال محسنون) أى هووكل
|شدة وال بوعبيدبإاللضكيقسزف قلةالمعاش وافلمسكن وأماما كاالنف
ال
القتبىالضيق تفي ضيق مثلهين وهين واينولين فعلى هذا كون صفة كانهقالسب انهوئعالى ولانك

اضيلق صصفةفة
ونال
فأمرضيقممكرنهم نقفاالرلااماملد ين الرازىهذ! الكلام مانمتقلوب لا
تنكون حاصلةفىالموسوفولا يكونالموصوف حاصلافىالصفةكانالمنىفلياكالنضرقحاصلافيك
2
ىن ااضيق اذاعظموقوىص:اركالشئ حيطإلانسانمن
|الااانلفاةفىقولهولانك فضيق ه ا

هامنع االتذيقنوا)أى اتقواالمثلة
ألقميصالمميط بهفكانت الفائدةفىذ كرهذ|اللفظ باهاذاللمعننى(
كا

| والزيادة افلىقصاص وسائرالمناهى (والذينهمحسنون) يه:-ىبالعةوعنالجانى وهذهالمعيةبإلعون

الذين اجتنوا السيا /أت,

ووك العاملين بالطاعات

قبسلمن انق ف أفعاله
وأحسن فأعىمالهكان الله
معسهف'أحواله ومعينه

نصرنهفالمأموروءصمته

اوالفضل والرجةيعنى انأرتدأبهاالانسانان أ 1نمعكبالعون والفضل والرجةففكن منالمتقين افلىحظور
| الحسنين وفىهذ! اشارةااللتىعظيم لام النهواالشفقةعلى خاق النقالبعضالمشايم:كيالالظربق صدقمع (سورة بنى اسرائيل
اق وخلقم اعملق وكااللانسانانيعرفالملذاتهوامرلاجلاًن يعمل بهوقيل طرم ؛ن حيان عند]| مية) وهى ماثة وعشر
آياتبصرى واحدى
المو,ت أوص فقالاناالوصيةفى المالولاماللى ولكنىاًوديك حُواتيم سورةالنحل وااللأعلعراده
ملإنفسيرسورةالاسراء)ة

وأسراركتاءه

ملإفصلف نزوطاي قالابن الجوزىهىمكيةف قولالجاعة الا ن بعضهم قول فيهامدنى فروىءنابن
اعباس انه قالهىمكية الائمان]ياتمنقولهسبحانهوتعا ىوناكادواليفتنونك القىولهنصيراوهذ اقول

عشمرة آلنة كوفى وشاىي

(بسما الرحن اليحم)

(سبحان) تنزيهاللهعن

الى انالذين ,أوتوا الععرمن السوء وهوعلٍ لاتسبيح
عآبة
ت ال
هدق
للص
ودخ
قىم
وان
|ادةوقالمقاتل فيهامن المنىوقل ر بأدخ
قت
قبلهوقولهانر بك أحاط بالناس وقولهتعالى وان كادواليفتنونك وقولهنعالى واولان ناك والتىتلمها

شة؟ ياتوقيل واحدى عشيرة آبةوجسمائةوثلاث وثلاثونكلة وثلاثة 1لافوأر بعماثة
عاث
وهىم
و
وستونحرفا

اه
1

عوسم اللهالرجرن الرح.م*

إسصانالقىاسر سبد ليدرعديانالطوزىعن النىصلىاللهعايهوس أنسهل عن

عنكلثئ هكذاذكرهبغيرسندوقالالصوبون سيان اسمعلعلىالتسيح
برسبعدان اللهفق التنزيه الله

لضت
الب
يقا

ماني

لو
انتيعوتبوسبعانلزاع ك س
هوالمردوبع

نقيصة وأصاه فى الاغةالتباعد فعنى سبحان اللهبعد هونزاهته ععن كلمالاينيتى الذىأسر:ى نقالسر :ىه
0

لكلمون!  المراديه دصل الهعليهوس لختلف
لعبدهاأجع المفسمرون والعاماءوا -

كقول بعبداضافةنشمهرارا وسيل ونفحع وسكربمومنهقول بعضهم
لمن الامةاقذل و

لادعنى الابباعيدها  #فانهأشر فأ ا

قيلابلغسورل اللهصبىاللعهليهوسراالدرىجاتالعالية والرتب الرفيعلةيلةالعراج األولهعزوجل
 7ياججدمندسمرف»تك قالرب حيث نسبتنى الىنفسكبالعبودية فانزلس اعلدلهانه وتسعايىصان الذى أسرى

د بقوله لبيلافظ التسكيرتقليل
ربلاقل
ترالل
علنفى ذ ك
مللي
الابا
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الاسبت

في) أى فرض علهسم

و
اتق ا
غعنيىر أنمأواللاوقه انعرش علي
الجنةقبلسائرالام وقولهبيدًن:هم بب

جتادهم.

ففهيداه'ااانةلهقالالقاضى عياضالظاهرانه فرضعابم تعظيمبوماجعة بغيرتعيين ووكلالى

الى
أبارهم فىتعبينهوممهدهماللهلهوفرضهعلى .هذهالامةمبيناوم يكلهم
لاقامةشرائعهمفي»فاختا ف ح

تعظيمه ورك الاصطياد

اجتهادهم ففازوا بفضيلتهقاليعنى القاضىعياضًا وقدجاءانموسىعليهاك لام أعمهمبيوم|

قبه

متسوساع 7/271
وأعامهم بفضلهفناظروها نالسبت!أفضلفتيل#دعهمقال القائواو كال

:
|

فيهبلكانيقولخالفوافي»قال الشيخنح الدبنالنووىو يمكنأ نيكونوا أميوا به صربحاونص
0
ا

0

ا

على

ا ن فرالدبنالرازىفقوله

نيهمف ذلك ||رو أمىلاجلهولسمعنىقولاةختلفوافيه ان الهوداختافواقتي

ي
من قالبالبت ومنهممن لمقل بهلانالبود انفقواعلى ذلكر زادالواحدى علهذافقالوها 1

انشخليقاءوقال الآخرون بلالاحدأ فضللاناللهسبحانه
لهم
غفي
أاعلظاميام حزماةنلاننهفر ا

وتعالى 

مما
0
1

متافعليلوطمعذابيم)هوبرمبئدامحذوف أىمنفعتهمباهعمليهمنأفعالالاهليةمنفعةقليلةوذ امهاعظم (وعلىالذينهادوا

اومان فصتاعليكمنقبل) ف سور اةلانعايعنىوعىالذبننعادواحرمنا ك ذ
لى ظفا
رلآ(وماامناهم)باحر بم (ولكنكانوا
ْ.

أنفسهيظامون)-خرمناعلهم عقوبقعلمىعاصيي(مانر بك للذين عراواالسوءجهالة)(١ 95)ف موضعالحالأى عملواالسوءجاهلين
لإشحدونمن العذابوقيل لايفوزون خيرلانالفلاح هوالفوز بالحير والنجاح ثمبينانماهم فيهمن

ايلءله
باعققل
اامت
لدني
نمهف اىل
ااعه
فىمت
| ناعلدمنيابزولءنم_م عنقريبفقالتعالى (متاعقليل) يعن

غبرمتد بر لإلنعاقيةلغلية

الشهو#عليم وص ادهم

لذةا موىلاعصيانالمولى

(وطم عأذلايبم) يعنىفىالآخرة(وعلىلذبنهادوا)لييعهنوىد(إحرمناماقمصناعليكمن قبل)يعنى
|| ماسبقذ كرهو بيانهفىسورة الواهنعواقمولهتعال وعلى الذينهادواحرمنا كلذىظفرالآبة (وما
وأصلحوا انر بكسن
لهمكن كانواأنفسهميظامون)يعن|ىغماحرمناعليهم ماحرمنابسبب
وعلي
(لك
ظامناهم) يعنى بتدحريمذ

(م تأبوامن بعدذلك

بغبهموظلمهماًنفسهم ونظيرهقو|لهتعالى فبظممن الذبنهادوااحرمنءاعليهمطيباتٍ حلتطم هُ وُقولهتعالى

نآبفةضل اللهوكرمهوسعةمغفرتهورجته
ااهل
(ثمار لبلنكينعماوا السوء جهالة) المقصودمنبيهذ
كهف روساثريارماعاصىوك ملالابينبنىوكلمناععلمسلوء
لتحت
ادخل
لاالسنوءافظ جامعلكل فعلقبيحفي

١

بعدها) من بعد التوبة

(اغغور) بتحكنيبا

كثروا قبل من المراتم

 ١قانلاتالالاهلا شواللعقحيبقلا نق نمبنيبقلمفهضعردم ةك ئافةيصعموأر ردصيا (رحمم) بتوثيقماوثقوا
عنهبسبب جهاه|مالجهاهبقدرمايترنبعليهمن|اعقابأويهاعه بصقيدرهمنفثبت بهذافاعنل|اسوء ب.عد من العزاتم (ان
ابرااهيمكانأمة)انهكان
لنيه
بقبعلأ
ومست
تفال
يمل
انفاية_عل بجهالةمان اللهتعالىوعدمنعلس وأجهالةمنابوأصاالع

يروجهوهوقولهتعالى (ثمنابوامن بعدذلك) يعنىمن بعدعمل ذلكالسوء(وأصلحوا) يعنىأصلحوا
االعلمملسفتةب لوقيل معنى الاصلاحالاستقامةعلى |اتوبة (انر بكمن بعدها) يعنىمن بعدجمل

| السوءبالجهالةوالتوبةمنه
(لغفور ) يعنى لمتنابوامن (رحم) ع تشع اوسني دالنانبينقوله
]| سبحانهوتءالى(انابرا اهيمكانامة) حك ابناجوزىعنابنالانبارىأنهقالهذا مثلقولالعربفلان

وحدهأمةمن الامرلكاله

ف جيع صفاتّالحير

كقوه لبسع_لى الله

يستنكر » أن يجمع

العالئق واحدوعن مجاهد
رجةوفلانعلامةونسابة يقصدون بهذا التأننثقه_د التناهى ف المعنىالذىيصفونه بهوالعرب بوقع
كانمؤمنا و<دهوالناس

|ا المهمةعلى الجاعة و علىالواحدكقوله تبارك وتعالىفنادنهالملائسكةوانماناداهجير يلوحدهوانما
سمى |براهيمالصللهىعليه ول أمةلانه| جع فيهم انصلف>اتكالوصفات الخيروالاخلاق اليد ما
لس عل اللةعستنكر » أنبحمعالعالرى واحد
اع انوت قول اشام
مكاانإلخير
مللمفسربن فمعنىهذهاللفظة أقوالأحدهاقول ابن مسعودالامةمعل امير يمعنعىاانه
هلدانهكان مؤمناوحدهوا الناسكاهمكفافرلهذا المعىكان أمةوحددومئه
مب أاهللدنيا المثاجتىاقا

كلمهكفارأاوكان أمةععنى

مأموم يؤمه التاى
لاحصانيه عكر
(قاتالله) هوالقام اح
أم دانلةوقال ابنمسعو«ةَ

 | ٠ققوولهاصل اللهعليهو.سم ففزيد :عرو بننفيل يسعثهاللهأمةو.ح<ددواةاقالفبههذهالمقالةلانه كان قد

رضى التمعنه انمعاذا

ظرلاهليةوما كانواعليهمن عبادةالاصنام الثالثقالقتادةلسمن أه_لدبن الاوهمتواوبه
فقا

كانأمةقاتاللهفقيلله

|| ويرضونهوقيلآلامةفعلةعنى مفعولةوهوالذىيؤتمبه وكانابرااهيعمليالهسلامامامايقتدى بهدليلدقولاه
ساتاىمجااعلك
االى
لبحاانهنوتع
س
ماوقيل اتاد هرات به الذىلاجلهجعل تأمتهومن تبعه الى_لام فقالالامةالذى
اماهو ابرهيم عله

|ممتازبن من سواهم بإاتو.حيدالهوالدبن الحقوكواممنبابأطلاق المسببعلى اوفك

اماسعى

سلله
ابراهيمعليهالسلامأمةلانقامقامأم فةى عبادةالله(قاتالله) ؛يعنمىطيعالثةوقيلهوالقامباوام ا
|| (حنيفا) سادايعىمقبياعىدين الاسللاملايلعن وهلإبزولوه اوولمناختةن وضح وأقامناسك

يع مايروا القانتالمطيع

لله ورسوله وكان معاذ

كذلك وفال عمر رضى

منالموحدبن اتخلصينمنصغرهالى كبره 2كرا
ىنعهلياهلسلامكان
 1الحج (واميك منالم مركين)يعنا

 | ١لانعمهالى

 .العف ءلوكان معاذحيا
معلهىاألنى نممعواعليه (اجتباه) ىأاختارهلنلبنوبنو,هواصطفاه اته
انهكان شا كنراعلنة
عىت
م فال
سلفته
لاستخ

 ١شل اموسر قرلا وغيدةاوهل الامتوسانامتشنات هاس يتدر
اج

العانةالاالرسان (حنيفا)

مائلاعن المادلياةنااللاىسلام ا(وللميكتمسنركين) نفىعنهالشرك تيسبكاذلكفارقر ليزشعههم انهمعلىملأبيهأمبراهيموحذف

ا النونلانششبيحروف الاين(شاكرالانعمه) روى انه كا لنايتغدى الامعضيف فلج ذ
دات يومضيف افتارغداءهفاذاهو بفوجم ا
نلملائكة
١
:
1

ا

أقص
ورةالنششرة 1مالىالطعانمفياوالهأنبهم اناا لان تدا كتكشكرا اللةعلىانهعافانىوابتلا ك (ماجتباه) اختصه

8

00

ل

بدا "كأنو ايدنعون) الاذاقةواللباس استعارتانوالاذاقةالمستعارةمو»قعة اعلماىسلاتبعااسرووجه#ة الاذذلاكافنةجار يشعندهى ء

فبلاياواك دا ومايمس الناسمنهافيةولون ذاق فلانالبؤسوالضرواذاقهالعذاب شبهمايدرك منأثرالضر
الحقيقة لشيوعها ال
والالميمابدركمن طعالمر البشعوأما اللباس شفبقهدبهلاشمالهعلى اثلابسماغشى الائان والتبس به مضنابلعحوادثوأماا بقآة
الاذاقة على لباسالجوع والحوف فلانهلمارقغعبارة عمايغشى منهماويلابس فكانه قيلفاذاقهمماغشيهممن الجوعواحوف (ولا
-

1
ا

جاءه .رسوالمنهم)أى تمدصلىاهنعليهوسلم(فك

ب ووف خذهمالعذابوهمظالمنو( أىف حالالتباسهمبإلظقمالوااناهلفتلما :2

بومبدرروى أن سولاللهصل الله(١ 54,)عليهوس /وجهالىأهل مكةفى سانلىقحط بطعام ففقراقفليو|ملنهطم بأعدذاانقهم لج
-

(فكلواممارز فكالله)على :

يادلىجلمةدصعللىيهوسم
(حلالاطيبا) بدلاجما كتتم

1
1

فينوضع مواضلعنعرف وهوالاختبارتفو[ناظرفلاناوذق ماعند«قالالشاعر
وقمالندبنذيافانىطعمتها » وسيق اليناعذبهاوعنابها

وولباالساحلوجفوعماظهرعليهم»ن الضمور وشحوب الاونونهكة البدنوتغييرالحال وكسوف البا٠

تأكلون حواما خبيثامن
معالسة فصارالتقدبرفاذاقهاالله سمساالجوع
مادس
لوال
اوق
الاموالالأخوذةبالغارات عفللىان الوجهالثالثأن حمللفظ الذ

كانقول تعرفتسوءأثر اولجاوعخوف عيفلانكذلكيجوزأ ن تقول ذقتلباس الجوعوالخوف

ا

|
3

ا

والغصوب وخبائث لكسوب والحوفمقالتعالى يما كانوايصنءو ن) ولويقلبماصنعت لاهنأرادأهل القرب وةالمعنىفعلنامهم مافعل
(واشكرو تعمتاللها نكنتم
بسبسما كانوايصنعون موكهةذالمالمأهلمكانوافى الامنوالطمأنينة والحصب مأنماللهعزوجل.
اياهتعبدون) تطيعون

علمومبالنعمةالعظيمة وهىارسال مدصلىالنهعليهوسلم البهموهومهم فكفروابه وكذبوهو بالغواق

دند
ابذائه وأرادواقتإه فاخرجهالنهمن .دنهم و«أبمايطجرةالى الد.ينة وسلط علىأهل مكةالبلاءوالث ا
بب تسكفبهمرسول التصلىاللعليهوسلوستروجهمن بينأظهرهم : 39
سلك
بلذ
ولجاولعحوف ك
الآلطةلامهاشفعازٌعنده وا
نمعددعليهم محرمات الله

ونهاهم عن حر يهم
وتحليلهم باهوائهمفقال

(انما حرم عليكم الميتة

نز يروما
والدم واحم

كة ' (رسولمنهم) ياعنلىتث#دهاصعلىايهوسل يعرفون نسبه
معنى
لم )ي
هاءه
أل دقج
سبحانهوتعالى (و
و لعرفويهقبلالنبوةءو بعدها_ (فكذيو«فاخذهمالعذاب) ياعنلىجو عوالحوف وقيلالقثل يوبمدر

(واتمارز فكالله)فى امخاطبين بهذ
وآلقول الاول أولى1انقدمف الآبة(وهمظالموىن)كياعفنرون فكا
قال
كونةمن
ممشرك
لهمال
هنهم
أثاىا
قأوحلادنهماانهم ال اموونهوقول جهورالمفسر بن وال
الككلىلاشتدالجو ع باهلمكة كلم رؤساؤهم رسولاللةصلى اللةعليه وس فلتقالوا انك ماعاد.ياتلرجا

أهل لغبرالته بهفناضطر غهابالالنساءوالصبيان فاذنرسولاللهم_ اللعهليهوسللنلبناحسمأاوا الطعام الايلهمحوكااحدى
زنق> الثهبيردااغناء
ري
االمؤْ
ممعشر
موايا
غيرباغ ولاعادفان الله وغيره وااللاقولهوالصحيحقالابنعباس فسكا
غفور رحيم)اهاللحصر

(حلالاطيبا) يعنى ان اننهسبحانهوتعالىأحلالغناتمطذهالامة وطيبهالمولتحللاحدقبلهم(واشكردأ

أى احرمهذادون الصبرة ناعلمتله) يعنى الىأن ممهاعليكم (انكتتم ايادتعيدوناتماحر .معليكالميتةواالدموحمالمنزير ومأأهل
وأخواتها وباق الايةقد لغبرالئهب هن اضطرغير وبلااغعادذان اللمغفوررحمم) تقدمتفسيرهذهالآبة وأحكامهاسورةالبقرة|
نى ولانقولاوالاجل وصفى الكذب
مى نفسيره (ولاتقواوالما

نسفلت الكذب)

وهو منصوب بلاتقوأوا

فلنعدهناف وقولهوتلعاالىت(قوا لوالماتص فلسنت_> الكذب)يع

لون وتحرمون لاجلاللكذب لالغيرهفليس لتحليل؟ ور |
حنك
تنى!ا
(هذاحلال وهذاحزام) يع

معنى وسبب الاالكذبفقط فلاتف_عاواذلاك قالمجاهد يعنى

البحيرةوالسائبةوقال!,نعباس يعنىقوطم |

فجاهلية كانواحاون
وألىانقولوا الكذبلما مباطفوىن هذهالانعام خالصةلذكورناوحرم على أزواجناوذلك ان العرب ال
تأصلفسهتدكم من البهاتم أنشياء نو,حرأمشوياءمن عندأنفسهمو ينسبون ذلك الىألنهنعالىوهوقولهتعالى (التفترواعلى اللّه
بالحل والحرمة فقوىلكم الكذب) يعنىلاتقولوا ننالال أبمذملك فاتسلكنذبهوالعلاىنوصفهم افلكتذبراهوعاعلى اللهم

ح:وبن)يعنى |
اىايللفهاللك
توعدالمفترين لالكذب فقالسبحانهوتعالى (انالذين يفترون لعل

خالصةلذكورنا ورم
5
نابلط منهوالاام مثلها
تياس
#اىلق
صف الاىلوح وال
لادوذلك
ااستن
علىأ زواجنامن غير
فىقولك لاثقولوا لما أحل النههو حرام وقوله (هذا حلالوهذاحرام) بدل مانلكذب ولكان تنصبالكذب بتصفوتجعل 
ولانحرمواولا لاو
مامصدر بةوتعاق هذاحلالوهذ احوامبلاتقولواأى ولاتتقواواهذ احلالوهذ|حراموهذالولصفسكا لتكذبأى
لاشحون 6

لاجلقولتنطق بهألسنتكو يحولف أفواهكلالاجل جو يدنةولسكن قولساذج ود وى بلابرهان وقولهتصف لست

الكذبمر

اكيصف المالوعيها
هول
ههكق
جرن
فصيحالكلامجعلقوطمكانهعين الكبذ فاذانطقتبهألستتهمفقدحلتالكبذ بحليتهوصورنوهبصو

تصف السحرواللام ف (ىلنفترواعلىالله|لك ب)من التعليلالذىلايتضمن معنىالغرض (ان لذن ,بغترونعلىايانلكذب لايدلحون
00
5

4

١4/
تةمثئلا لقرتعأعيداشطانيا تمقالقربةفيجوز أن تكون القربة,دلامن مثلالانهاهى
شل

مهاو حوزاأ نيكون المعنى ضرباللةمثلامثلقر بهذف المضاف هذ اقولالزجاج والمفسرون

كله قمالواأراديالقريةمكةيعنون انهرادمكةف مثيلهابقر بةَد_فتهاماذ كروقالانالجوزىىهذه

وة قتادةوالجهوروهوا احبر الثالىامهاقر بة
داس
هن عب
الهاي
جمكةقا
ب 'قولان<_ده.وماانها

وسع اللهعلىأهلهاحتىكانواستنجون لبد

اجعر قالهالحسن وأ قوالهلهالآية:زات

لديئة فى قولمقائلو,بعضالمفسسر نو هوااصحيح لانانلةسبحانهو تعالىوصف هذ دالقر :بةبصفاتٍ

تقركانت هاذلهصفات موجود ف أهلمكة فر بهاالنهئث_لالاهل المديحنةذرهم أنحتعوا دل
8

فيصيبهم ماأصابهم منالجوعواخوف و يشهدلصحةماقات أن الحوفالمذ كور هذه الآبةفى

ولهفأذاقها النهلباسالجوعواخوف هوالبعوث والسرايالتىكان النىصلىاللعليهوسل يبعثهاى قول
مع المفيسر بنلانالنىصب اىللهعليهوسل بوص بالقتالوهو بمكةواىفاأمى

بالقتال اهاج الىالمدينة

ان يبعث البعوثوالسراياى حولمكةيخوفهم بذلكوهو بالمدينة+وا أعلعرادموأمأنفسيرقوله

الأوضرب اللةمثلاقر بةيعنى م (5كانت آمنة)يعنى ذاتَأمنلامه جاجأهلهاولايغارعليهم (مطمثنة)
نتا اجلبعسائرالعرب با رزكهارغدا)
نى قارة بأهلهالاحتاجون ال اىلانتقالعنهلال تاتنجاعككاك

نى واسعا (من)كليمكعانانى حمل!ليهاالرزق والميرةمنالبروالبحر نظيره قولهسبحانهوتهالىيجى
ليهغرات 0

لك شهوةاراهم صلاللةعليهوس وهوقولهوارزق أهلهمنالعُرات(فكفرت)

ىه ذه القريةوامرادأهلها(با:نعالل)ج :عنعموةالمرادمهاسابرا النتاملتىا:م الئمهاعلىأه ل مكةفاما
(فاذاقهاالله
بلوائمالنهالتى أن بمهاعليها دوالتكف لاجرمان اللهتعالىانتقم ل
باالسجوع واكوهف( وذلاةان اندوتعالى|بتلاهمبالجوع سبعسنين فقطع عنهم المطروقطءت

العرب|ابرة بامى رسولالنةصلى اللعهليهوسجحهتدوافا كاواالعظام الحرقة والجيف ولاكلاب
الميتة والعهن وهوالوبر يعاإبالدمو خلطبهحتىيقؤكلحتى كانأحدهم ريانلظىالسماءفيرىشيه

خان من الجورعؤماسناءمكة كلوارسوال النةصلىالنهعليهوس فىذلكوقالواماه ذ اهبكعاديت
حال فابالالنساءوالصبيانفاذن رسولاللةصل اللةعليهو.

للناس فى-جل الطعاماحاوف سد

كرن واالحوف يعنى خوف بعو,ثالنىصبىاللةهعليهو بو بسرايادالنى كانسعثها للاغارةة-كانت

اقة واللباساستعارتان
الفاانقذلت
ليف بهم وتغيرعلى حمونطم»ن العرب فكان أهلمكةبخافونهم
لتر فاوجدخةايقاعها عليه وهوأانللباس
وجه صثتهماوالاذافةالمستعارةموقعة
كحشباف
للصا
اتةا
ال كساهم ائثلةياس الجوعأدلتاقي نسمالجوع فا
قلس
فاقيبلي
| اذ
ماالاذاقة فقدحر,تعندهم جر ى:القيقةلشيو:عهافىالبلاياوالشدادو ماعساسلنمائهافيقولون ذاق

مثرالضرر والالم.ابدرك من طم المرالبشعوأما
لا انلبؤس والضر اذاقهالهذاب شبهمايدرك نأ
للم س فقدشبهبهلاشهمالهعلى اللاس ماغشى الانسان والتبس بهمن بعض الوادث واماابقاعالاذاقة

لى لباسالجوع وادوففلانهلماوقععبارمةمايغشىممهماو يلابس فسكانه قفيالذاقهم ماغشيهم من
ا ع وال وف مذ كرب_دهمنعرالمعانى والبيان ماشه لصحةماقال وقالالامام خفرال.-ين الرازى

مىعند الجوع:توعان حدثماانالذوق هوالطعامفاما
طال
توال
للاح
صان ا
حاول
هوابهمن وجوه ال
قد وا الطعام صا وراكانهميذوقونالجوع والثانىان ذلك الجوعكانشديدا كاملافصاركحانهااط م

عفكالاشجبهاهتاللباس والخاصل أنهحصلطمفىذلك الجوعالةنشبهالمذوق وحالةنشبهالملبوس
قند يران اللةعرفها
تا
لثانى
اجهال
اعتبرالئةمكلاالاعتبار بن فقمالفاذاقهااللهباساجوع والحوف الو
ثراباس الجوع والحموف الانهتعالىعيبرعن التعر :نبلهفضا الاذاقةواصل الذوقبالفمتم قديستعار

ا

(كانتآمنة) من الفتل

الى (مطيشنة )لابرعها
خوف لان الطمأنينةمع

الامن والانزعاج والفلق
مع الحوف (يأنيهارزقها

رغدا) واسعا (من كل
مكان) من كل بلك

ا(للفّمك)فجمرتنع)مأةهعللىه(باتأرنكم
الاعتداد بالتاء كدرع

وأدرع أوجع نمكبؤْس
الةلياس
أبؤس (ذاقهأل
الجوع واالحوف

د

(وسبروا) عاللىجهاد
0

ل

لل

 1من

4١

وصبروا) ءعن الامان واطجرةوالمهاد (اور لاسن اد

3

بعنىم بعدالفتنة التىقتنوها (لغذ

رحيم):زات هذهالآبةفى عياش بن أأفر بب
نعةو
أكا
ا أنىجهل من الرضا
نعةوق
ايل ك
لان
ا

الوا لد بنالوليبدن المشيرةوسام بةن هشاموعبداللبهن أسدالثقى ف :د
بن
(التفور)لم كان ٠||جندل بجنمسهريل
وو
منالدكلمبكامةاك

0

المشركون وعذبوهمفاعطوه ,بعضّماأًرادوالشةَوامن شرهمثم!هممن بعدذلاك هاجرواوجا ' /

الحسن وعكرمة ثزات هذه الآبةفى عب ا
دلب نأنىسرح كانقدسلوكانيكتتب لانىصلىاللهعليهوس(:

2

1

فاستزله الشيطان فارند وق بدارا 1

اذ

أعمانوكانأناءلامهفاجارهرسولالنهصلى النهعليءوسإ فاسلوحسن اسلامهوهذا القول انما

( 101

قلئاان هذه الآبةمدنيةززلتبالمدبونة فتسكون من الآياتالمد نياتفىالسورالمكيا توالله أ

ةا

ا
0

)

0

5
اما

ضيفت لنفس

.

تق .

5

:

ل

|

 9و قولهسبحانه وتعاأى (بوم تأ ىكلنفستحجادلعن نفسها) وام

لنفس 0

لانهيقاللعين الشيعوذانه
وق

00

م

و

وت

0

 00قدبرادمهابدن الانسانوة '

مها جوع ذانه وحقيةته فالنفس الاولىهىمموعذاتالانسان وحقيقتهوالنفس الثانيةهى بدنهة

5

ور

عينها وذاتهااأيضاوالمه-نىبوم يأفكل!نسانيجادلعن ذانوهلاهمهغيرهومعنىهذه الجادلةالاعتذار

والنفس ا+إة كاهى لابغبل
0

ناما كاسشري0

 - 00القفسنفا|

والثانيةعينهاوذانهافكانه | ,ب
|وفون 'ذاكلان ش
مد
زتولاقصار
نو ن
كمم عاب رضاتعنةل نكملا

اد لعن ذانهلامهمه شان

سسىى
فلنف
نليقو
غيره ك

و1نثلابوفك لتساك وان
هم زفرزفرة نامسق
ملك
مغربولانىمر
الى
سال]لا ع
كا
ر مال

ابراهيم خليل الرحجن يقوليار ب ل أاسألكالانفسىوانتصدبقذللكفمنزلاب تنعالىبومتاق 1 6

ومعنىالمادلةعنهاالاعتذارتدح]ا|دلعن نفسهاوروىعكرمةعن |عببناس فىهذهالآبةقال ماتزال!الخصومة بين الناسبوم القب
عنها كقوطم هؤلاء

لمش بىجاولاعينأبصربهاو
تخاصمالروحالمت فتقواللروجيارب كن ليد لش بهاولراج أ

أضلونار بنااناأطعناسادتنا الجسديار بأ خنلقتتىكاخشبة ليستلىبد أبطش مهاولارج لمأمهشاىولاعين أبصرمها-ذاءهذاااره
راما ||كشعاع النورفب»هنطق لساقو بهأبصرت عيناىو بهمشت رجلاى فض رب اللّههمامثلاأجمىو:ه
وكبرائنا الآبقوالله بن

كنامشرك(يوننوفكل ||دبخسلتاحااننطاايفعينىهئمارفالاعمى لاليباصريالنعْراوالهه-مفدملالاعمى المقعدفاصابامن

نماسعملت) تعطى جزاء ||فعايهما العذاب هُ فوعزوجل (وضربالنامثلاقر ية)الل لعبارةعنقولفثئ يشبقهول.ا

عملهاوافيا(وه,لايظامون)

آخر ينهما مشاءهةليبين أحدهماالاخرو يصورهوقيلهوعبارةدعن المشامهة لغبرهفىمعنىمنالمعاق

يثلضقردب بثئ موه
عالفاظ الموضوءةللمشابهة قال الامامف رالدينالرازى الم
فذىلك (وضربانتهمثلا ظمعنى كانوهواًال
قرية)أى جعلالقريةالنى

إصففمعينة سواءكان ذلكالشئم وجودا أوليكن وقد يضرب لشوع موجودمعين فبنءالثر ):

ه-ذاهطامثلا لكل قوم

بللهبهاالمثليحتمل أن تنكون شيأمفروضاويحتم ل أن تنكونقربة وي را!/آش
شر ا

أنماللعهليهمفابطرتهم فلك القربةبحتم لأن نكونمكة أوغيرهاوالا كانمالفسمينع أاتكتولافريا |.
النعمة فكفزوا وتواوا ||لانهاضر بلتممثكلةاومثل مكة,كونغيرمكة وقالال#::شمرى فىكتتابه الكشاف وضرب اللهمة
فاتزلاللهبهمنقمته فيجوز
5
رْلك
-ذهحاطامثلالكل قوماًعابا طن اقفر نوا ز

|م نقمتهفيجوزأن ترادقر بةمقدرةءلى هذه|اصفهوأن تسكون ف قراىلاولين قر بكةانت هذه
أن يرادقربة ديعي به
هاذلءصفة وأن تكون |فض مرها املثلهلا_كةإيذا رامنمثلعاقبتهاوقال الواحدى ضرب الل بديانالمشبه واللث-بهب1هو

ف قرى الاولين قريةكانت  1الومشبلهب
يهذ اكشرباهلوضوحه عند الخاطبين والآنةعة_دعامة المفسسرين نازلفةى 1

هذءاط افضر مهااننةمثلا امتحنوا بهمن وف والجوع بعادلامنوالنعمةبتسكذيبومالى صل اىللّهعليهوسلم فتقدرالآيث

لامنذكارامن عماثقلبتها

مننون
ؤذي
ي ال
اامن
لدل
الكنمن شرحبالكفصردرا)أى طاببه نفساواعةقد(فعليهمغضبمناللوههمعذابعظيم)وأنيكون ب
ا

0

لماكنهاهذمبو نأومن+1
أل من  5بالئهمن بعاداي

00

()050

ذىهوا

كاذبونأى وأواء :هممن

فامعنىهذ!الاستئناءفى الامنكأرهقلت المكرهماظهرممنهابءشادلاا:بماهنمايظه رمنالكاف رطوعا |أ.
اهلذااستثناءطذهالمشامهة والمشا كلةوا الأعل

فصلفىحكالآيةقال العلماءيجبأنبكونالا تراءالذىيجوزل يتألنفظ م هعبكلمةالكف أنيعذب
ذاب لااطالقةتهنبخهمجثوليف

بالقتلوالضرابلشديدوالايلاماتالقويةمثلالتحر يق بالنارونحوه

عسولالنهصلى اللعهليهوسمسبع ةة أو بكروخبابودهيب و يلال
آل العاساءأولم نأظه رالاسلامم ر
هس فنعه دمنأذى المشلركينبعمهأى طالب وأما
هليو
ىللع
نلا
عمارواأبوهياسرواأممسميةفأمارسولاهص

أ|بوبكر فنعهقومه وعشيرنهواًخذالآخرونواً لبسواأدراعالحديد وأجلسوافسرالشمسككةذا مابلال
كأنوايعذبونهوهو يقولحدأحد حتىاشتراهأبوكروأءتقهوقتل يار وسمية كاتقدم وقالخياب

أأوقطدوفالأىنهرااامالاردك ظهرىوأجعواءلى ان منأ كرهعلىا لكف لاجوزلهيأتنلفظ بكامة

كفر بإلله من بعداعمانه

وان .شتصبعلى الذمروى
أن تأسامنأهلمكةفتنوا

فارندواوكان فيوممن ره

فاجرى كلءالكفر على
لسانه وهومعتقدللايمان
منهمماروأمأبوا يهأمس
وسممة فقد وتلاوهماأول
فتيلينفىالاس_لام فقيل

نلهلهدعبليه وسلم
اسلولا
لر

نصر بحابل يأفىبالمعار يض وبمابوهذمارنهفا>واً كرهعاللىتصر يحبلبهاحذلك بشسرططماأ نينةقاب
على الإمان غيرمعتقدمايقولهمن كةاللكفرواوصبرحتى فت#ل كأافنضل لازياسراوسميةقتلا كلاانعارامليئ عائامن
الكفرولان بلالاصبعلىالعذابوليلعاللىذعلااكقماا
,ا
لءمن الافعالمايتصورالا كرا قرنه َك قدمه واختاط
و
أ
ر
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ا
ب
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ن
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لكيهشاس
الايمان بلحمهودمه فاتى
ان عمارا كفر فقال

3أ ك اللميتةأوك امكز رأونحوهاجازلهذل لكقولهتعالىولالقوابايديكالى النهلكةوقيللايجوزلهذلك

ولوصب ركان أفضل ومن الافعالمالاءتصورالا كراهعليهكالزنالانالا كراهبوجبالخوف

الشدند

عماررسولالله صلى الله

عليهوسا وهويبكى فعل

ذلكبمناعننشراالآلةفلياتصورفيهالا كراهواختاف العاماءفىطلاق المسكره فقالالشافى رضىالله

رسو لاللهد_لى اللةعليه

الىعنهوا 'أكثرالعلداءلاقع طلاقالمك«روقالأ نوحنيفة بقعخةالسْشافى ومن وافقهقولهسضانهوتءالى

وس عسعحعينيه وقالمالك

'ْ ااكراه فى الدين ولابك نأن يك نوالمرادنقذانهلانذاندموجودةفوجب امعد فى ثاره والمعنىانه

ان عادوالك فعدطميماقات

لاأثرلهولاعبرةبه وقولهتعالى وقلبهمطمأن بالاء.ان فيهدلهلعلى!أن حل الامانهوالقاب (ولكنمن

ومافعل بو عمارأفض_ل

عه لقبواللسكفرواختارهورضى به(فعايهمغضبمن اوللطهمعذاب لان افلصير عاللىقتل
ستحه
وىفت
وعن
اشمرح بالكف رصدرا) ي
الظيم ) يعنىف الآخرة (ذلكبانهم استحبوا الحيوةالدنياعلى الآخرة) يعنىيكوذنلك الاقدامعلى اعزازا للاسلام (ذلك)
أرنداد اللىتكفرلااسجّل<مرواالحياة الندياعلى

الآخرة(وأنالتهلاهدى القومالكافر بن)يعنى

ناسغل لومهموسمعهم وأبصارهم)نقدم
رشدهم الىالايمانولابوفقهم للعملبه(أزلئك الذه

فرة ؤهوقولهسبحانهوتعالى (لاجرم
بخ
)يعانىدمهم منالاعذلاآ
علغمافلاونبر
يزه (وأولك ه ام
 |.لالآشرته ,لغاسرون) يعنىأن الانسان! فا يعملفالدنيالبريج ف الآخرة فاذادخلالناربان

سرانه وظهرغبنهلاندضيع رأس مالهوهوالا-:ان ومنضيعرأس مالهفهواس رقعقولهعزوجل (لمان

كمون ج(اثهمدوا
ش فرتنه
لاسملام
ربك اذينهاجروامن بعدمافتنوا)يعنىعذ بواومنعوامن الدخولافال

(( - 81نازن) ث-لث)

اشارةالى الوعيد وه وخوق

الغضبوالعذاب العظيم
(نهم .استحبوا)  1ثروا
(الحياة النداعلى الاخرة)

أى بسببايثارهم الدنيا
عل الآخرة (وأن الله
لاهدى القومالكاؤر بن)

ماداموا تارلبلنكفر(أوا الك الامالتدعلقاهرمق سمعهم وأيضاهرم)فلا

قلرشاد(وأوائلكهم الغافلون)أى ال-كاملونف الغفلةلانالغفاةعن ند برالعواقب
برونولايصغون الاىلمواعظ ولاسصمرونطر ي ا

غاياةلغغلةومنتهاها(لاجرمأً نمف الأخرةهم الحاسرونمانر بك )ثمبد علىتباعدحالهؤلاء منحالأولئك (للذين هاجروا)من
1أىإنهطملاعليهم يعنىاندوليي-م وناصرهملاعد وهم وخاذطم 3بكون املكلار+ل لاعليهفيكون #يامنفوعا غبرمة رور (من

رة
جعد
من ب
لركي
الش
مافتنوا) بالعذابوالا كراهعلى الكفرفتنواشا ىأى بعدماءذبوااؤمنينئم أسامواج(اهمدوا) ا

5
9

وهذاانعر فىمبين) أى لسانالرجلالذىبميلونقوطمعنالاستقامةاليسهلسانأعحمىغير بويهنذا القرآنلانعر بىمبين

ذو بويفاصناحةردالقوطم وابطالا

لذىيلحدون اليدأعمى لاحرلها 
نهموهف |:لةأعنىلسانا

لطع

لثمت (
ت 1000000001111 )5110ب
لانهامستأنفة جواب سكن الباديةومندسمى ز بإدالاعيملاندكانفلىسانه محمةمعانه كانمنالعروبالتّمى ومبفالى
لقوطم والاسان اللغة
دالعرب
و يقال ألحدالقبر ولحده التجموانكانفصيحابالعر بيةوالاعرانى الذىيسكن الباديةوالعربىالذىيسكنالامصارمن
وهومنسوب االلىعرب لوهذ لسانعر فاىملبفيصنا)يحعةنىوبايلنبلاغةووجهالجوابهوانالذى»
ام جاملدتصلهىعليه وس جاءكمّ بهذآ.
ليح
كبفص
ايان
وهو ملحدوملحوداذا يشيرون اليه رلأج عحمى لفسىانه عحمةتمنعهمنالان
أمالحفرهعن الاستقامة القرآنالفصيح الذىعتامألتفمعنصهاوأحتةمأوعاللبلاغةفكيف يقدرمهنوأعمى عملثىلهوأبن

خفرفمشنقه اثسمتعير

فصاحةهذا|القرآن من محمةهذ! الذىيشيرون اليهفثبت بهذا البرهان ان الذىجاءبه حمدص_ل اللهعليه

لكل امالةعن الاستقامة
فلقاحلدوافلانفىقوله

وأوسحلاوءسالنهاليهوليس هومنتعليمالذىيشيرو النلايههوأق بهتملنقاءنفسه بلرهووىمن"

الملحد لانهأمالمذهبه

الله)يعنى لايصدقون!نهامن عندالته (لاهديهمالله) يبعنوىلفابقرشهدمهملوللاايمان(وطمعذاب
الآخفرىةئم أخبرالئهسبحانهوتعالىان الكفارهم المفترونفقالتعالى (انمايفقرى الكذه
ألم)ييعنى

وقد فى دنه ومنه

اللهزوجل اليوهروى انالرجلالذىكانوايشيرون اليهأسلوحسناسلامه (انالذبنلايؤمنونبا يات

عن الاديانيلها (ان الذبنلاؤسو نبايااتلله)يعنىانمياقدمعلىفربةالكذ ب من لايؤمنياتباالنهفهوردلقول كفار
وسا
يىاهله
ورلئكه ,الكاذبون)يعنىف قىوطم! :ا يعامهبشرملعاملدصب
أمفت
واأنت
(شانه
الذين لاإيؤشونبا يات قر ي

فان

الله)أى القركن(لابهديهم قلدتقالتمارك وتعالى|.:ايفترى الكذب فامعنى قو ل|هتعالىوأولئكهمالكاذبنو والثانىهوالاول
الله) ماداموا مختار بن

قلتقولهسبحانه وتعالى| مايفترى االكذ باخبارعن حالقوط,وقولهواًولئكهم الكاذبون نعتلازه١

الكفر (وظطمعذاب
فلآخرة على
ألم) ا

ذا القولومنعادنك الكذب اولفآيةدليل
طمكقولالرجللغيرءكذبتوأنت كاذبأىكفذهبت
عالىلاكنذ يمن أفش الذنوب الكارلان الكاذب المفترى هوالذىلايؤمن باياتاللهروىالبغوى

كنرم (اماشترى

نرادقالق تليارسول اللهامن يزققال_ديكون ذلكقلتالمؤمن بسسرق:
بج
باسنداالثعلىعنعبدالله

الكذب) على الله قادليكون ذقلتكالمؤمن,كذب قاللاقالاللهتعالى انمايفترىالكذب الذبنلايؤمنونبا ناتالل
منان) نزاتفىعمار بنياسر
لهماطم
اقلب
برهو
هُ قُولهتعاك (منكفر بإلئةمنبعدايمانه الامن! ك
(الذين لايؤمنونبا بات
الله) أى انمابليق افتراء وذاللكمشاسرنكينأخذودوأباهياسروأم_>سمية وصهيباو بلالاوخباباوسالمافه_ذ بوهم لبرجعواعن
الكذبعن لايؤمن لانه

الاسلام فاماسمية أمتمارفائهار بطت بينبعبر/نووجى” فيلهاحربهفقتل توقتل زوجهاءاسرفهما 3

لام وأماعمارفانهاأعطاه ,بعضماأرادوا بلسانهمكرها قالقتادةأخذ بنوالغير:
سفى
اتلا
لن ق
لإيترقب عقاباعليه وهو قتايلي
رداقوطهمماهاأنتمفتر

(وأوئك) اشارة الى

الذبن لايفنسون أى
وأولئتك

(هم

الكاذبون) عالحىقيقة
لونكفذب
اامل
الك

لان تكذيب آنات الله
أعظمالكذ بأووأولئنك

همالكاذبون فى قوطم
انماأنت مفترجوزوا أن

عماراوغطوهفى بثرممون وقالوالها كفر محمد فبايعه,علىذلكوقلبهكارهوأخبررسولالنهصلى الله

عليهوسلم ان عمارا كفرفقا لكلاناعماراملٍءايمانامن قرنهالىقدمهواختاط الامان بلحمهودمه
فمااترىرسولالتهصل النةعليهء وس( وهو يفبقكاىلرسولالنهصل النهعليهءوسم ماوراءك قالشر
كايف وجقداتلقملطبمكئنابالا>ان -فعل الننىصل اللهعايه وسل
بارسول اللهنلتمننك وذكرتلفق

يمسحعينيه وقا|لنعادالكفعدهمتماقاتفنزاتهذهالآبةوقالجاهد نزلتف أىناسمنأهلمكة آمنوا.

فسكتب البهمب ضع أصهابالنبىصل النهعليهوس لأنهاجروا الينافانالائرا .كممناحتىنهاجروانفرجوا

بريدونالمدبنةفأدركتهمقريشفالطربقففتنوهمعن دينهمفكفروا كارهينوهذاالقولضعيف

اللاآنبةمكية وكانهذافىأولالاسلام قبل أنيمي واباطجرةوقالمقاتل نزاتحبفرم وى صعبان

الحضرى أ كرههسيد على الكفرفكفرمكرهاوقلبهمطمئن بالاجمانتاأمسلإعحاسضبرنىموق

9

جبر وحسن اسلامه وهاجزالى المددينةوالاوى أن يقالان الآنةعامةفى كلمن كرماعللكفروقلب
اناصلساببفان قلتالمكرهعالىلكف رليس بكافرفلايصحاستئناؤهمن الكافر
خكا
مطمن بالايماوان

يكون (منكفربإلنهمن
بعيدمان)شرطامبت
د
أ
و
ح
ذ
ف
ج
و
ا
ب
ه
ل
ا
ن
ج
و
ا
ب
م
ن
ش
س
ر
ح
د
ا
ل
ع
ل
ب
ه
ك
ا
ن
هقيلءن كفربلئهفعلبهمغضب |.
(الامنأ كرموقلبهمطينلامان)سا كنبه

فيا |
3
ج-
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(اتماساطانهعلىالذبن واو له) إشخدونه ولاو شعون وساوسه  8الذينهم نهمشرركون)الضمير يعودالىر مهماوالىالشيطانأى

بسسببه (واذابدلنا يةمكانآبة) تبداي اللآآببةمةكاهنوالنسخ والتةتمالىايلنسشسمخرائع (١ 8 6)بالشرائع مسكمةرآهاوهومعنى قوله
|وطذا قالالحققون لاحولعن معصية |للهلا نعصمةالنهولا قوة علىطاعةاللهالابتوفيق اللهثمقالتعالى
'

(والئةأعلبمايغزل)وبالتخفيف

)ميماسلطانه على الذبنيتولونه) يعنىلطيعونهو يدخاون فولابتهيقالنوليتهاذا أطعته وتوليتعنهاذا موكأىبوعمرو (قالواانما
أنتمفتر ) هوجواباذا
||أعرضتعنه (والذبن همبهمشركون) يعنبىل وقي اللضميرفبهراجع الىشيطانوالمعنىهممنأجله
:مشركون ,الله قولهسبحانهوتعالى (واذابدلنا آنةمكانآبة واللهأعلماينزل) وذلكان المشركان من وقولة واللأع_ل عاينزل
|أهلمكة قالواان©#داسخر بأابه يانالميهومم بام و يهاه معنهغد أماهوالامفتر َبقوّلهمن تلقاء

دنامكانلسكخراواللأل بماينزلاعتراض
كنذقا ل
ْفسهفانزل ادنههذه الآنةوالمعنى وااذانسخناح آ
ن
أامهأى
| دخلف الكلاموالمعنوىاللةأعمعماينزلمن الناسخو ماهو ص لملقهو بمايغيرو يبدلمنحك
|هوأع جميع

لون نمطاعاد ةوج انوعتو يخ ويم#اععود ل ول رض اجعلبه

اللهى أعليماينزل
تاعنال
]وأسل وهوقولهتءالى (قالوااغناًنتمفتر ) أى تحختاقهمن عذدك والمعنىاذا ك
6
ْاط لسن تمدالىالافتراءوالكذب
ل

يلم

اما انادلنلتكرععلضا التباد

| كايقالان الطبيب,يامالمربيشضسرب دواء بعثمدذلك ينهادعنهو يأمىه بغيراهبلرمى فيهمنالمصليحة
طاحمد(نزله)يعنى
|(أ كثره ملايعامون )يعنىلايعامون فائدةالذاسخ وتبد.بلالمنسوخ(قل)أىقل لمب

جنم
ل اقلىدس واهاوطهركا ياقاللحا
ود
ايف
|الترآن (روحالقدس) يعنىجبر,لصلىاللةعليهوسلم أض
التارون ادس الو(رمند بك) يعنى ان جيربل نزلبالقرانمنر بك بامد (باحق

ل
يثبتالذينآمنوا) يعنىليثدث بالرآن قاوبالمؤمنين فبزدادواايماناويقينا (وهدىو بشرى) يععى

رهوحدىوشرى (للسامين) فوقولهعزوجل (ولقدنعألنهريقولون!:هايعامهبشر)وذلك انكفار

ذالاخبامرن انسانآخر وهوادى مثلهولس هومن عند اللهوإيزعم
|مكةقالواائمايتعل هذ هالقمص وه ه
|أجامماللبهقولهولقدنعألنه يمقولون!؟انعامه بشسرواختاة وافى ذلكالبشعرمن هوفقال!بن عباس كان
ف
ا ارسولالنةصلى النةعلي» وسلبعلفينابمكة|سمهبلعاموكان نصرانيااًعمى الاسانة -كان المشركونبرون

عكرمة
لام
الع
ْ أأرسولاالةصل اللةعليهوس_( بد <عليهو ير ج من عندهفكانوا يقولون انمايعامهوق ب

اضعكتارانوايقولونان
دا

يس_ر بإعفانه

يأصهدم اليوم بأمس
و ينهاهمعنهغدافيا مهم

بماهوأهون ولقدافتروا
لاشق
فقدكان يانس

بالاهون والاهونبالاشق
(بلأ كثرهم لايعامون)
السكمةفى ذلك (قلنزله

روحالغدس)أى جر يول
عليهالسلام أضيف الى
القدس وهوااطهركياقال

حاالتجمود والمراد الروح
المقدس وحام الخود

والمقدسالمطهرمن الماثم
(منر بك) مر عندم

 ١كانرسولالنهةاللصهبعليهوسل بقرئةغلامالبى المغيرةيقاللهيعيش فكانيقراً الكت بفقالت وهأ(عبسالمق )ح لاأى نزله
رتنانمابعلميعيش وقالتمدبن اسحق كانرسولالنةصلى الثةعليهءوس ل فيابلغنكىثيراماجاس
أف ي
عندالمروةالىغلام روى نصرانى عبدلبعض ننىالحضرى يقاللهجيروكانيقرا الكتبوقالعبيدالله

|إمسنامة لكناانعبدانمن

أهلعين الدّريقال لأحدهمايسارو كنى أبافكيهةو يقالللا"خرجير

اايستمان سيوفنكبكاةنايقرآن التوراةوالانجيلكةفر مام بهماالننىصلىاللهعليءوسإوما
إيقرآن فيقفو يستمع قالالضحاك وكان رسول اانللنهصةلعىليهوس ل اذما "ذاهاتكفار يقعداللهما
يتروحبكلامهمافقالالممركور نابتع تخدمنم_ماوقال الفراء قالالمشركو واعلكمرتمدمنعائش

ملتسا بالحكمة (ليثبت

الذين آمنوا) ليباوه-م
باانسخحتىاذاقالوافيهءهو

الحقمن ر بناوالحكمةلانه
حمكملا بفعلالاماهو

حكمةوص وابحم لم
بثياتالقدم وصفةاليقين

ىكان ندمرانياوقدأسلو<سن اسلامهوكان أعمياوقيلهوءداس
#مأوك كان لحو وامالببعنعزبد
ذالكلمات وطمانيناةلقلوب([وهدى
غلامعتبةنر ببعةوالحاصل أن الكفاراتهموارسولاللههلى الئهعليهوسلوقالواائهابتعله «
ْ اا

تتفي يبزعماأنهدوج من اللةعزوجل وهوكاذ ب ف ذلك فأجاباللهعنهواًرزلهذه

الآبةنكذباهم فوارموابه رسوا لكر امعلمرمرمن الكذب فقالتعالى (لسانالذىيلحدون
 8 1يعنى يمياونوو يشيروناليه(أعمى )يعنىهوأًعمى والاحمىهوالذى لايفصح ف كلامهوان كان

و بشعرى) مفعول طما
لدت
معطوفان عللىيث
والتقدبرتئديتًا وارشادا
وشارة (إلسامين )وففه

ريض بحصولاضد ادهذها مخصالغيرهم(ولقدنعإنأه:ميقولون! غ.ايعامهبشر) أرادوابهغلاما كان طحوبطي قداأسلوحسن أسلامه
عاش أوعش وكان صاح بكتب أوهوج_يرغلام روى لعامي بن اذ سرىوعد ان جبر و يساركانابقرآن التوراةوالانجيل

دىون اله)و بفتسوالياءوالحاء-جزةوعلى (أتحمى
حلذ
لنا
فسكان رسولادنهصلى انتمعليهوسليسمعمايقر نآأوسامان الفارس(,يلسا

0
انالؤمن
مايطيب عبشه وهو
القناعة والرضابةسمةالله
كال اما الفاسر ؤامره

بالعكس ان كان معسيرا
سكارا
وان
مرو
ناه
فظ

فاحرصلابدعهاً نيتهناً

بعبشهوقيل الحياةالطيبة
القناعة أوحلاوة الطاعة

أو المعرفة بإلله وصدق

المقام مع

إبله وصدق

الوفوف على أمي الله
والاعراضعماسوىالنه

عر
عند اللهوذ لكبتقديره وتدبيرهوعرف اناهبحس نكريم :-
لانالمؤمن لاعلا نرزفه من

الاالصواب فكان المؤّمن راالضيلاع
هنوراضيايم افد رهالله لهورزقهاياهوعرف انْله

:

القدرالذى رزقهاياهفاستراحت نفسهمن الكد وا رص فطاب عدبشهبذلك وأماالكافر وا  1 +ل

الاصولالخر ينيصعلى طلب الرزق فكو نأ بدافى حزن ونبوعنا
موسرصوكدولابتال|أ[

ماقدرلهفظهر بهذا انعش المؤمنالقنوع أطيبمنغيرهوقالالسدى الحياةالطيبة| ا
لان١1امن يسترب بالوتمء.ن كد الدنياوتعيها وال جاهدوهتادة فى قولهفلنحيينهحماة

 :فى
بهون ١

وروىعوف عن الحسن قاللانطيس لاحد الياةالافى +1نة لانهاحياة بلاموت وغنى بلافقر وتنهبلا
وملك دلاهلاك وسعادة بلاشقاوةفثدت-هذا

ان اليا5الطيبةلانكونالافىالحنة ولقولهة

اى /

هوع زوج(
ن الجنة
يا
كلجزااءنه
كوف
ذق
مرهم باحسن مأكانوايعملون)لان ذلا
(ولنجز ينه ح

قرأتالقرآنفاستعذإلتهمن الشيطانالرجيم) الطابلم0

بد خل فى

أامتلهلتاان
هلعنىلصيبهوسإ لما كانغييرحتاجالاىلاستعاذةوقد مسبهافغيرهًولىبذلكو0لا

(هاذا قرأت القرآن)

الشيطان سااعليقافاىءالوسوسةفى قأوب نىآدموكانت الاستعاذةباللهما نعةمن ذلك فلهذا ١2:

فاذا أردتقراءةالقرآن

النهرسوله صلى|طفعليهوس والمؤمنينبالاستعاذة عندالقراءةحتتسكونمصونةمن وسوا

(فاستعذبالته) فعبرعن
عل
للفبلغ
الفع
ظدةا
ارا

لائها سبب له والفاء

د

0
ىقال
2 100

عن جبير إن مطع اندرا

اوثا
صلاثا
أراث
لكرة
أ كبركبيراثلاثا والجدلنه كثي
لسحا
انال
يو
ثلهب

ع0

نفخته ونفمته وم زنه قالنفخته الكبرونفئته السحر وهمزتها مونةخورج هأبوداودالمونةال:1+

للتعقيب اذالقراءةالمصدرة قفوىلهفاستعذ باللهإلتعقرب فظاه رلفظ الاآبلةيادلعسلتىاعناذة بعد القراءةوا 00
بالاستعاذة من الءمل

الصالمالنكور (من
الشيطان) يعنى ابلس

(اارجيم) الطروداو

الصحابة والتابعين وهوقولأنىهر برةواليهذهب مالك وجاعة وداودالظاهرى قالوالانقا 8

سلاكوس و بقاخلثلوصابافامامذه بالا كثر بنمن الصحابةوالتابعين
لدفوعتت
القراءة!ا ب

قواعل
ةنفق
ءقدا
اصارف
دعلى
رلام
مدمة
قاءا
وةمة
لوفقه
ولاساتعاذ
امّة
اىلا ان
نىالآنة أر
بعدهم من الأ

الملعون قال|بن مسعود

لصلاة
ىذاقتم
فاغس
الاى
ذالتهومنلهقولمسببحانهوتعالا
لوواجوه وايدبِ 0
أنتقر ًالقرآنفاستع ب

رضىاللةعنهقرأًتعلى

منالسكلاماذا أردتأنتاأ كلفقلبسمالنهواذا أأرد تن تسافرفتأهبوأأيضافانالوسوسةائ :ما

لالىلاهلصلةعليه
رسو إ

فىانناءالةراءة فتقديمالاستعاذةعلى القراءةلتذهب الووسةعنه أولىمنتأخيرهاعن وقت|-أ

ومذهب عطاءانهنجب الاستعاذةعندة راءةالقرآنسواءكانت ففلصلاةأوفىغيرهاوانفق ساارررا

السميعالعليممنالشيطان
الرجيم فتقاللىقلأعوذد

انهم الث_يطان الرجيم
عكذ|أقرأنيهجبر يبلعليه
السلام (انه ليسله)
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|كلونالسفيانليسلهسلطانعلى نأيحملهمعلىذ نبلايغفر ( )4يوظهرمن هذا
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وملؤمن اتمانفيداذاحضر يبقاللانسان كونهضعيغاوانهلا كا
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وعها بنيكنرنين (انابباوكاللهبه) الضمبرللصد رأىانماخيربمكونهم أرفليىنظرتامسكونالحوبفلابعهداللهوماوكدممن
بان البيعة لرسولالنةصلى اللعهليهوسمأمنغترونبكثرةق روش وثروتهموقلةالمؤمنين وفقرهم(وليدينن !بوم القيامةم! كنتمفيه
تتلفون) اذاجازاكعلىأعمسال>بالثوابوالعقابوفيهتحيرعن خااللفةامسللةام (وإوشاءالته لجع ل أمةواحدة)حنيفةمسامة

بضل منبهشاءخ)متينعالرالضلالة و بهدىمن يشاء)منعلمنه )(018١ اختئاراطدابة(ولتسئان عمكانم
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نى انك طلبتمالعزبنقض العه

جاعة فنهاهمالثهعنذلك

نأعومن) بوم القيامة

نوزجتتف هب اوذحتتالو(
١
١
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:
أه همباولوافاوبءاحلعاهدللةمنعوااهد(انمايباو كالنهبه)يعنىختير كىامكيبهمن الوفاءبالعهدوهو اماك20-0 0
ٍ ١ 2
ولتقيامةما تكنختتفليهفون) إعنىفىالنديافيثيب الطائعالحقو يعاقب المبى0-3
 ١بك(وليياناك ب ما
 1لفاوققولهسببحانهوتعالى(ولوشاءالله 2

أمةواحدة) يعنى على ٠ إةواحدة ودبن واحد وهودن

تردالتمىعن" ِ  89يّ

َ إبلام(ولتكن يضلمنيشاء)يعنىكذلانه|يادع د لامنه(ومهدى من رشاء) بتوفيةهاياهفضلامنه وذلك

دخلا بينهمنا  0علي

واظهار العظلمة(فزلقدم
|اقتضته الحسكمةالاطية لاإسئل عا يفعل وهميسئاون وهوقولهتءالى (ولتسئلن جما كسنمملون)
ثى فىانليادفييحازى المحسن بإحسانهو يبعاالقمبىءباساءنهأو يغفرادض قولهعزوجل (والاتدذوا ||بعدثبوتها)فتزلا قدامم

نكدخلايشم) ييععنىةو
دفسافدتاغريوها>مهاالناس فيسكنواالىأ انكو يامنوااليكثم عن <#ةالاسلام بعد
فضونها وانما كرره_ذاالمعنىتا اكعيدلبهم واظهارالعظم أمسنقض انوا قاللون دهذافىتهى || ثبوتهاعايهاواها وحدت
الذى بعدهوهوقوله
ذبنبإيعوار.سولاللةصل أللةعليهو.سإعلىالاسلامنها همعن نقضعهده لان الوعيد

اد

سم

با نهوتعالى فبتعزلدقثدومتهالايليق بعنهقدضغيرهانمايليق بنقضعهد رسولاننةصلى النهعليه | أتزنلقدم واحدةعن

وعفحىنة بعدأ طريقالحقبعدانتثبت
برللكل
امعنوق
علىالايمانبهوبشريعتهورقوله(فتزلقدمبعدنبوتها)مثليذك
أفيةرا سقط وفرطىة بعدس_لامةتقول العربلكل وابقلعافىءبعدعافيةزا لت قدمهوالمعنى فتزلأ عليهفكيف ياؤدامكثيرة
 .امكعنحجةالاسلامبعثدبوتهاعليها (وتذوقواالسوء) يعنىالعذاب(بعاصددتم عنسبيلالله)يعنى (وتذوقوا السوء) فىالدنيا

 ١ب صدك غيرمعن داينننهوذلك لانمن نقض العهدفقدعل غي درنةض العهد فيكونهوأقدمهعلى

وما صددتم ( بصدودم

لك (بولعكعظذا
م) يعنبى(نقوضلكالتعهشدتروا بوعهدلاللاَثمتناقنليلقا)ضيعونى
اعهو» دك وتطلبوا ||(عنسابيللله) وتروجكم
 .د (هوخيرلم) يعنىمنعاجلالندي(اانكنتمتعامون)يعنىفضمابينالعوضين وم بينذلكفقال لانهملونقضوااعان البيعة
ارك وتعالى(ماعند ؟ينفد)يعنىمنمتاعالدنياولذاتهايفنى يذهب (وماعند النةياق)يعنى منثواب

وارندوا لاححذوا نقضها

أسشرةونعم الجنة(ولنجزينالذين صبروا) ياعلنوىعفلاىءبالعهد علىالسراءو الضراء (أجرهم) يعنى ||سنة لغيرهم يستنون بها

أب صبرهم (إباحسن ما كانوايء..لون)عن أنمىواسىلاشعرى أن رسولالنةصلى النهعليه وسقالمن
 1دنياهأضريا رتنه ومن حبار ا بدنياهفا ثروامايقعلىم يافنىووقوسلبحانهوتعالى

(والكععذابعظيم) ف
الآخرة (ولانشتروا) ولا

دعمةومالذ كروالاتى تستبدلوا (بعهدالله)و بيعة
ايدئال
فلص حفاءخ
نتىوهومؤمن) فأنّقلتمن م
اناالظاه رثداوله|اذ كرادلواننتى فقيل من | رسولالته خآىاند
/وعمبمولصماصحااءلمعنلىذا.لكارطألواأق لانوعينالاانهاذاذ كرواطلقكا
ته

 7أوأق علىالتبيينليمالوع_دلانوعين جيعاوجوا با خروهوانهذ«الآنة واردةبالوعديالثواب

ل(يمنلاا) عرضا
وقسل

البالغةتقرفيىرالوع دمن أعظمدلائل الكرومالرجةائباتاللتأ كيدوازالةلوهم التخصيصوقولهوهو
١يمن جعل الامانثرطا فىكون(الفعمللانلصحايموج
ببانللهثواحبياةطيبة) قالسعيدبن جبير قومائمن أسلبمكةزبنلهم
ا
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املندنيا يسيرا كان
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ْ ادالئه) مانلنوآات
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لعش فالطاعةوقيلهى حلاوةالطاعة وقالالمسن هى القناعة

الشيطان لجزعهم ما

رزق بومبومواعلانعبشالمؤمن ف الدنياوانكان فقيراأطيب منعيش الكافروا نكانغنيا رأوامن غلبة قريش
فالهمسامين وماكانوايعدونهم انرجعوا من اليموانعيقدأذنوا امابايعواعليه رسولالئهدبى النهعليهوسل فئبتهمالله (ان

ارةقه))
بتن
(هوخيرلكان كنتم تعلموناملاعدندنم)يمانألعإرانضفدوماعند الله)من إزا
شىركين ومشاق الاسلام(أجرهبماحسن ما بكاعنموالونمن عمل
) د (ولجزين) و بالنونموعاصم (الذنصبروا)علالىمأذ

إدالونوهعينومؤمن)
يأتءىلاياعل(موع
ومل النوعينالاانظاهرهللذ كورفبن بقولهمنذ كجرأ
امبه
نىمن
انت)
يأون
'امن ذ كز
ال
فيالقوله
1ابما نلانأعمال الكفارغيرمعتد بهاوهو يدلعلىان العملليسمن الايمان (فلنحمينه حياةطيبة) األىدن

كنظام)حالأو 0أغ(لملكيذ كدت نتعظونمواعظ الهوهذهالأبّ بسب أسلامعمان بن مظعوفة فانهفالما كنتاا

الاحياءمنه عليهالسلام لكثرةما كان يعراضلعالسىلام ولرستقرلاايسان فى قلىحتىزانتاهذعمانلآدبهةفواأستقرالامان فى قا
فقرأمهاعلى الولردبن المغيرةفتآال

وقال أبوجبهل انالطه

:
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واننهانلة خلاوةوانعليهاطلاوةوان أعلاءلثمروان سفلهلغدق وماهو بقولالبشر
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ثلاثةأشساءوم»المنمماتثلاثةأث_ماءفذ ؟العدلوهوالانصاف والمساواةف الاقوالوالافعالوذ 7
داحهسان وبهويأن تعفوعمن 1ظاءك وتحسن ١َ
مرال
1اءوهى ماقبح منالاوقوسالاوايلافعال وذ ك
فىمقابلتهالفحش

ألجيمأمرآمنكةافرىم االلقارخآلناقلاوخيهرى
0
3
من أساءاليكوذ كرفمقابلتهالنسكروهوان:نسكرحاسانء نأحسن اكلريكاويذتاء ذى القراق
والشرو

ر” | والمراديهصإةالقرابة والتوددالهم والشفقة بهموذ كرفمقابلتهالبنى وهون يتكبر عايهمأو +

ار

كلخطليةلتكونعظه

|

حقوقهم
ون قالتعالى(يلك لمكمنذ ؟ون أيعنىانماامس؟ امك بهونها وعمانها5عنهلى
عماوا بمافي»رضاالتهتعالى قالاب منس_عودا نأجعآبةفى القران لير وشمره
نتعظوا ووتتاّذ
فتكر

الكتابتبيانالكلتئ بينىه ذءالاية
ار  0الآبذوقالالمأعهالنى ماقالالتعلالىفىالآبةالاولى ونزلناعليك
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ا
(وأوفوا بعهد الله اذا ||الملأمور بهوالمهىعناهعللىاجسابللفامن شئّيحت اليه الن فى أم دين ئهبيجأن اؤق أوير :
)هيعىةلر> ول ||الاوقداشتماتعليههذه الآبةوروىعكرمة اأنلاللنىهعلليهوس( قرأأعلاىلوليدبنالمغيرةانال
عاهدتم الب

النةصلى الهعليهوس[على ||يباامىلعدل اىلتنا لفاقباةللهيا بنأحىأعد علىفاءادهاعلبه» فقاللهالولويادلثهانلهلخلاوة وان عا

هقو بقولالبشرقولهعزوجل (وأوفوابعهداللاذاءاهد:
مذإء
الياسل
الغد
ينلذعينونك ||لطلاوة وان أعلاهلمروا ون س
بامااا
انما يبايعون الله (ولا | لماذ كرايته سبحانه وتعالى افلآىبةالمتقدمةالمأموراتوالمنهياتءلى سبيلالاجال ذ كرفىهذءالآ
تنقضوا الامان) ايمان ||بعض ذلكالاجالعلى التفصيل فبدأبإلامىبالوفاءبالعهدلانه 1اكلدحقوق فقمالتعالىوأوفوا بعهدان
البيعة إبعد توكيدها)

عاهدتم نزلت فالىذينبإيعوا رسولالنةصبى النهعليهوس علىالاسلام فامرهابو

:

بعدتوثيقهاباسم النهوأكد ||من مكابللتزمهالانسانباتياره و يدخل فيهالوعد ايضالان الوعدمن العهدوقيل العهدههناالعيز
ووكد لغتان فصبحتان

القتبى العهدعين وكفارنهكفارةعين فعلىهذ |حب الوفاءبهاذا كانفيهصلاحأمااذاميكن فبءصلاحفا

والاصل الواوواطمزة يدل

بالوفاءنه لقولهصلى اللعهليهوسلد»ن حافينام رأىغيرهاخيرامنهافليأت الذىهوخيرولب فرعر

منها(وقدجعلكم اللفعليم

عيته فسكون قولهوأوفوانعهد أنلةمن العام اخلصذصىتهالس_نةوقالجاهد وقتادةثزاتقى

أه

فلجاهلية /بزدهالاسلامالاشاد
كفيلا) شاهدا ورقيبا ||الجاهلية و يشهدهذا التأو يل قولهصلى النهعليهوسلكحا
لفكان ا
لان الكفيل مراع حال

ها فتحنثوا فهاوفيهد ليلعلى أن الرادبلمهدغبرا
دشد
دا الامان بعدتوكيدها) »نبىن

المكفولءهمهيمنء ليه || لانهاًأعم منها (وقدجعلتما كفياد) يعنى شهيد ابالوفاءبالعهد (اناللهب+عملاتفعلون) يعن
(ان اللويعل ماتفعلون) ||وفاء العهد ونقضه ف ضتضعمرب|لنةسبحانه وتعالىمثلالتق ض العهد فقال”عالى 1و نوا) يعنى
منالبروالحنث فيجازيم

نقض العهد ( كلتى نقضت غزطامن بعدقوة) ومن بد ارط

00

به(ولانكونوا) فنىقض ]| امرأة منقر يش يقال طار بينطتةعمرو بن سعدب نكعببنز يدمناةبن يموكانتخوقاء قاء
الامان ) 40نقنت

أأوسوسهةووكانتقداتخذتمغزلافدرذراع وصنارةمئل الاصبع وفا-كةعظيمةعلى قدرهاوكانت '

دان
امةنالى نصف!:
لنغيغز
غزطامن بعدقوة)كالراأ ]]:الغزلءن الصوف أاولع رأوالوببروهتأامبجواالرغزل افك
 3انحنت على أغزط) أ اتتصف النهارأمىتهن
بعدان أحكمته وأبرمته

بنقض جيع ماغزلن فكانهذادأًعادالحادها

|

حين عماتكفتء ن النقض فكذ لكمنتقضالعهدلاتركهولاحينعاهدوف به (انكاثا) ح

:
5,

فتل (تنخذونأيمان؟ دخلايف؟ )يعنىدغلاوخيانةول
لبل
اال
عغز
دلأو
مفعلته(أنكاثا) ج نعكن ||وهوماينقض مبنال
لخل والدغلنيظهرالرجل الوفاعبا
عفلى سبيلالفسادواقليد
ئل
شيدخ
للما
وهو ماينكت فتالقبل أ واالدخ
هى ريطةوكانت جقاء

ينما

ارو

اريس

ييعنىأ| كثروأعلى من أمةقالمجاهد وذاا

نهمكانواحالفون الحلفاءفاذا وجدواقومااً كثرمن1أولثك واءزنقضواحلفهؤلاء وحالفواالااك

تقزلهى وجواريها من اطملطلتت

الاغدالة اظلهىر منامسهنفينقضن ماغزان(تنخضون أبمانتم)حالكانكانا(دخلا)أ<د معو تنص ذأى ولاتنقضوا والعنى .
جاعم شايبادغلا(ينم) أىمفسدةوخمانة (أنتكونأمة) بسببأننكون أمةيهنىجاعقر يش (هىأربمنعأمة)3

و نوهىتامة وهىل
كعل
تفا
عددا وأوفرمالامو:أمةمر :جاعةالومنين ه ,أربىمبتداً وخبر ف موضع الرفعصفةلامةوأمة

زدناءا عمدا بأفوفةالعذاب) عأذىايامكفر همقعذايابصدهمعن سبيلالل(عا كانوايفسدودن)كونهممفسادبن الناسبالصد (دالوم
أنياءالام فبهممنهوم  5جثنابك) بالجد
 1كلأمةشهيداعليوممن نفسهم) يعنىنديهملانهكانيبعث ()19

| كفرهم امننهمعوا الناسعن الدخولفالامانباللةورسوله (زدناهم عذابافوق العذاب) يعنى (شهيداعلى هؤلاء) على
شيعا ل* (ونزلنا عليك
عاسةحقو ندمن العذاب على كفردهم الاصلى
ردناهم هدذهالزيادةلسبب صد همعنسبيل اللهم م

التكتابتبيانا) بليغاإلكل
اختلفوا فىهذه الزياذةماهى فتمهاسلعب_داعلنهودبنءةارب كطأانمياثبال النخل الطوالوقال
شئ)من أمورالدين اماق
بثالالبغال لسع|<د اهناللسعة فيجدصاحبهاألمهاأر بعين
سعيد بنجبيرحيات كالبخت وعقارأم
الاحكامالمنصودة فظاهر
شر يفاوقال!بنعباس ومقاتليعننجةسأنهارمن صفرمذاب كالنارتسيل يعذبونبهائلائة معقلدىار وكدافانت المنن أى
لليل وماثقنداناعرلاىلنهاروقه-لل انهم حرجو نمن حرااناراىبردالزمهربرفيبادرون ٠شندة
بالاجماعأو بقولالصحابة

الزمهربرالىالنارمستغيئينمهاوقيل يضاعفطم العذاب ضعفاسيبكة

رهم وضعفا سيب ص دهم

عرسيل ابتزه كانوايفسدون) يعسنىان الزيادةماحصلتطمبسب صدهمعن سديل الله
و بسديما كانوايفسدون معماسةحقونه م نن العذابعلىالكفر(و

اي

لانعبارور:بدالانساء قا الللفسسرون كلنىشاهدعلىأمتهوهواأعدلشاهدعلمها (من!أنفسهم)

عمهالذين بعث الليمشهدوا عليهم؟ا فعلوامن كفرواعوطاانعة
منهملانكلنىنابعث م قنقو
يان (وجثنابك )يعنيىانجد(ث-هيداءلى هؤلاء) بع-نى علىقومك و أامتتكوتمالسكلام هنائم قال

ورتكعالى (إونزلاناعليكالكتاب)يعنىالراةن (تبيانااسكليئ)نبيانا.-م منالبيانقالاهد

أوبالقياس لان مرجع
الكل الىالكتابحيث

أمنسافيهبإنباعرسولهعليه

السلام وطاعته بقولهأطيعوا

علىالاجاع فيهبقوله

ٍ00

ادميناالنص عليه أوبالاحالة
عنهوقالأهلالمعانى تسانالكل ميئيعنى منأمورال

يوشبعغيرسبيل المؤمنين

انس

وانالنىصب اللهعايدوس م بينمافىالقرانمن
سان التيصل شعايعوس ل

وقدرضى رسولاللههلى

اِلاحكام والحدودواللالواط 1رام وجيع المأمور,اتوالمبياتوا جاع الامةفهوايض صل ومفتاح العلوم للهعليهوسل لامتهباتباع
د/ين (وهدى )يعنىمنالضلالة(ورجة )يعنىلنآمن بهوصد قه (وب«شمرى للمسامين) بدعنى وفيه بشرى
/

"

أكفابه بقوله أصحانى

الشارو ال وقولهسبحانهوتمالي ان التهيام بإلعدلوالاحسان)قالابنعباس العدل

شهادة لااألنهالااللهوالاحسان داءالمروااضبوةفعنهقالالعدل خلعالاندادوالا<سان انتعيد
 ١النّهكانك تراهون تحب للناس ماتحب انفسك|ن كانمؤمناتحب أنيزد ادايماءاوان كانكافرانب

دلل
لضعواص
اخاد
فلاسلام وقالف روابةأخرىعنهالعدلال:توحيد والاخنان الا
أنكون أناك ا
رنز يادةفىشو وملاعاوولاانتقصان فيهولانقصير فالعدلهوالمساواةى
يم
غلمع
ف اللغة المساواة فىك
 0افأة انخيرانفيروان مرافشروالا<سان أن تقابلالخيرباا

والشر بإنتعفوع_:هوقيل

سنن الىمن أساءاليك
حن ا
ناحسا
ل الانصاف ذالاناضاف أعظممنالاعتراف للمنعبمإنعامه وال

ول الاماهوحسن إوايتناء
يعدقل
ااهو
للام
وعلا
فال فلياف
اانقو
االلاحس
و
اوقب ليامبالعدلف الافعال ب
ابلصراحم وهمالقرابةالاد ب نووالابعدونمنك فيستحب ان تصلهم من فصل
ذى القرفى)يعنى و يةام

عفضالءحسن وودد (وينهى عن الفحشاء) قالابن غباس يعنالزنا
ارزقكانتهفانل يفكندلك
#الغيره!الفحشاءماقبح م انلقول والفعل فهيادلخزلنفايوغيره من جيع الاقوال والافعال| اذمومة

والنكر) قال|ءن عباس يعنىالشسرأك والكفروقالغيرهالمسكرمالااءرففىشر بعة ولاسنة (والبنى)

عنىالكبر و الظولقيل البغىهوالتطاولعلى الغير:علىسبيلالظومالعدوا انقالبعضهمانأ عملالمعاصى

بتى ولوأنجبلين بنىحأدهما عالىآنرلدك الباغىوقالابنعيبنةفى هذهالآابةلعدلاستواء

حسن من علائيته والفحشاء والمنكروالبنىأن
لسروالعلانية والا<سان أتنسكونسر يرأنه

اهتديتم وقداجته دوا

وقاسوا ووطؤًا طرق
الاجتهاد والقياس معأنه

أمسنابهبقولهفاعتيرواياأولى

الاصار فكانت السنة
والاجاع وقول الصحانى
والقياس

فسنصضسك6

كّ

تديان الكتاب فتبين أنه
كان نسانا لحل

اس

(وهدى ,ورجةو بشرى
للمسامين)ودلالةالى الحق

ورجة طموبشارةطهبالجنة
(ان ابله يام بالعدل)

بانسوذف 2ق فما
عه

طيجبرهالندب (وايتاءذى القرنى)واعطاعذى
ن )الىمنأساءاليكم أوهماالفرض والندب لانالفرضلابدمن أن يقع فيهنفري ف

قرابوهصلوةالرحم إورنههىاعلفنحشاء) العذنوب المفرطةف(والقلبمبحنكر) ماننكارلهعقول!(!واتلبطنىا)وطاللببالظزوالكر

)و كثرهم الكافرون) أى الجاحد ونغ_برالمعترفين أونعمةاللهث وبوةد صسل النهعليهوسم ورف
وأأ كثرهم الحاحد ون الملكرون بقلولاماي

غرف لاانرشكر (وبوم)انتصابه
5

:

( 1لابؤذن

 2لكفر

)(0١

السدى نعمةانلهيع

عدب

00000

را

معايهمبا
لمتشهيدا)نبيايشهدط و
باذكرن(بعث) نش ر(منك أ

أنكرودو كذبوموقيل نعمةامههى الاملاءلانهملآل
وسلا
مداص اننعهليه

1

4

1

للذينكفروا) ف الاعتذار التىا:نمانتبهاءبىعبادهثمان كفارمكةاًنكروهوخقدوهوقالجاهد وفتادة نعمة اللمما

والعنى لاجة طمفدل

بترك الاذنز على أنلا

0

 00اغا

منالنعميقرون بانهامن النهثماذاقيل طممدخواواااي

همناللتهعاللىلكنهابشة ٍُ
ورئناها عنآبائنا وقالالكلى انهلماذكرهدهالك م قالواهذهنعكلا

ااو قيلانهيمعترفون,إانللّأن ١مم5
لك
ننكذ
وقيل هو قولالرجنلوكلاذفلاانوالكوالافلا

جام ولاعذر (ولاه

ول
وإياستع
ركنضهمل
نلمون
ههاوفىطللب
ابشكر ونهعليهالواألكثكراهفمرون)انماقالسب-

يسترضون أى لايقالهم

حدالتكليف فعبر
بعد
منلبباغ
وأ كثرهمالكافرون معان:همكانواكلمهكاذرربنلاهنكانذيوم

يستطبون) ولاهم

ارضوا ربكم لان الآخرة

مال ومعنى ثم
ليرستجبد

انهميينبونتألىون بعد
شهادةالاندياءعليهم السلام

بماهوأل ومأغلب منها

وهوانهمينعون الكلام

فلايؤذن هم فى القاء

معذرة ولاادلاء ححة
١د اذا رأىالذ يبنظدوا)

ف
فلا
خاب ف
تلعذ
كفروا(ا
عنهم)أىالعذاب بعد

الدخول (ولاهم ينظرون)
هاون قبإه (واذارأيى

رلنحاضير ابلنمعاند بن و 0
عنالبالغين وقي ل أرادبالا كث افاب
عان
ربال
ثهعبر
كلان
وقي

8
0

الكللانهقديذ

كلأمةشهيدا) لماذ كرلئس محانه وتعالى نعمهعلى الكافر 'وبانخ_كاره مطاوذكرانا كثرهمك

ا رذلك اليومه

ل طآمفخىر #فقالتعالىو بومنبعث من الأستنيدا
اتبعه كبرذالواعيد

القيامة والمرادبالشهداءالانبياء يشهدون أعملهمىبانكارنم اللهعلييم وبالكفر (لان
كفروا) يعنىف الاعتذاروقيللايؤذن طمف الكلام أصلاوق_ل لايؤذنطمبالرجوع الىد

البهم
عد ب
نهو
والش
درضة
همعا
شمفى
فيعتذروا و يمو بواوقيللايؤذينه

ويقرونهم على ذلا

يستعتبون) الاستعتابطلبالعتاب والمعتبةهى الغلظة والموجدة|اتىهاياذلانسان فى
غصبو
لهمن
اهعلي
ونفس»
ةافى
دز نلم
جمهاي
ون خص
ماب م
لالعت
ايطلب
والرجل ات_ا

نفسهعلىة

00

رنضو
واذال يطلب العتابمنهدل ذلكعلىأنثابت علىغضبهعليهومعنى الآبةأنهملامكلفونبأ
ذالكيوم اللاآنخرة دلاسرتتكايف ولابرجعونناليىاالدفيت وبواويرجعواوبرا  0لا
التعرض اطلب الرضاوهذ ايبامنسدعلىالكفارف الآخرة(واذارأى الذينظاموا)يعنى

بالكفروالمعاصى (العذاب) يعنى عذاب جهام(فلا خفف عنهم)يعنىالعذاب (ولاهمينظردن)يعنى
اد

ئ

الذيينأشركو اشركاءهم(

را

أوناتهم! لوتىعهباد( قالوا

رابأوانعبده ومننخذ هم لامة(فالقوا
(قالوار بناهؤلاءشركاؤناالذ ناندعوومندونك) يعىنأ ب

ر بناهؤلاءش ركاؤنا) أى

آطمناالتى جعلناها شركاء
دو نك )أى نغيد (فالقوا

الهمالقولانك

لكاذبون)

أى أجابوهم بالتكذيب

لامها كانت جادالانعرف
من عبدهاوحتملأنهم

قيوهال(! لكناكذبون )يعنىأالناصنا مقالتللكفارانم كاذ بو
الاصنام(البوم)يعنىالامعلابد
فتسميتنا لطةومادعونا كالىعبادتنافانقاتالاصنام جادلاتتكام فكيفيصحمنها ال ئَّ

لإببعد اناننتهسبحانه وتعالى لمابعئهاوأعادهاف الآخرة خلق فيهاالحياةوالنطق والعقل <-
ىوغابةالذلقوالحقارةفوز
ذلك والمقصودمن اعادتهاو بعنهاًن”تاكلذكفبارويراهاالكفار وه ف
بذلك تا وحسرة(وألقوا) ب :الشسركين(الى البومئذال)سبسنانهاسمتساموالهوتقادو3اً15

وفلهمنغن عن(هموآطضنولشميعانًهم) يعنوىزالعنالمشمركين (ماكانوايفترون) يعتىه

الدنلياىا قصوطنماانم تشفعطما(لي كغرواوص_دواعن سبيلالته)يع_نىم
يكذبون اف
عن

1

0

3

طنز يهامعن الشسراك(وأقوا) ينو .اينظاموا(الى النمبوم دش السل)_القاء االلاسستسلام لنافموحكتة

والاستكبارق الدنيا(وضلعنهم )وبطلءنهم (ماكانوايفترون) من أنمعركا وأنهم نص داهعمنشتاو | :

وتبرؤامنهم( الذبينكفروا)يأ نفسهم(وصدواعنسديلالله)وجاواغيرهمعلىالكفر

ترومهاخفيفة لحملفىالضمربوالنقض والنقل(بوم ظعنم )بسك نوالعين كوفوشاىو بفتحالعينغيرهم والظعن
|0
الى امهاخفيفةعليكم فىأوقات السفر
تح ا
ل
ع
ي
ن
و
س
ك
و
ن
ه
ا
ا
ل
ا
ر
ت
ح
ا
ل
(وبوماقامتكم)قرارةفمنازلكم
)(/1١
عن المساكن علىقسمين أحدمامالا ككننقلهمن مكان الىمكانآ خروهىالبيوتالتخذة.ن الخارة
دا ا

والخشب ونحوسماوالقسم الثانىما عكن نة-لهمن مكان الىمكانآخروهى الخيام والفساطيط المتخذه

|مانود الانعامواليهاالاشارةبقولهتعالى (تستتشفونها) يعنىف عليك جلها(دومعنم )يعنىف يوم
ا
ج
أسيرعورحيلى ىأسفارم وظعن الياديةهوالطابماأءو ى ونحوذلك(وبوم افاتكم) إبعنىونُخف

 ١قلي اماف |فامتن وحضروالمعنى لاتن:قلعليم فالحالنين (ومن أصوافهاوأو بارها |
|الكناءة عايدةا ىالانعامبعنىومنأدواف!اضأنوأو برااشلاعبالوراالمعز (أثانا)يعنى'تخن ون أثانا
نث اذا كثروتكاتف وقمل للمالأثاث اذا كثرقال١ءن عراس أثانا
|لاثاثماعالبيتالسكبيرواصيه م أ
ا

ااعلائلث
غلعيبيردواهلمت
|يعنمىالاومقتاالجعااهوقال القاتلاثاث امالأجع منالوابقولاالغلنوما
|هومتاعالببتمن الفرشوالا كسيةونحوذلك (ومتاعا) يعنىو بلاغاوهومايمتعون به(الىحين )يعنى

قبليانثاث والماع حتىذ كرهبواوالعطف
ا|لىرحين يبلىذلك الاثاث وقيل الىحين الموت,فانقلتأىفر ا
ثاث
افرق
اهللمن
ترةف
لمغاب
قبال
« 03وج

ما  5ثرمناآلاتاابيتوحواته وغيرذلك فيد ل فيه

يعأصنافالمالوالمتاع مانت:فعبدفىالبيت خاصة فظهر الفرق بين اللفظتين والنهاعل(واللهجعللم

|املقظلالا) يعنىجعللكمانستظلون بهمنشدةلخ ورالبردوه

ا

الوقت (دمن أصوافها)

ائ ضوافت الضات
(وأدبارها) وأوبارالابل

 9ا ها) وأشعارالمعز

(أنانا) مشاع البيت

(ومتاعا) ويشنيتأفعبه
(الىحين) مدةمنالزمان

(وائةجءل تلكمكاخلق
ظلالا) اكلكاشجار
والسقوف (وجعل لم من

الجبال؟ كنانا) جعكن

الاشيحار

|وجعللكمنالجبالً كنانا) عجكن وهومايستسكن فيسهمن شةادمر والبردكالاسرابوا يران
(
ْ |ونحوها وذلك لانالانساناماأن,كونغنما أوفقيرا فاذاساةراحتاج فسفرهمايقيهمن شد ةالحرواايرد
 ١افأم الغنىفستصحب معهاخيامفىسفرهليستكن فبهاواليهالاشارة بقولهوجعل

والحضضرعلى ان اليوميمعنى

من جاودالانعام بيونا

١أوغار(وجعلالكسرا بيل)
هى

القمصان

واك.اب

لعن زعم تار
وهى تق البرد أيضًا الاأنه

|دأمالافقعرؤس :حكن فىظلال الاشحاروال+يطان والكهوفونحوهاواليهالاشارةبقوله وااللهجعل لك
ولان بلادالعربشديدةالرو حاجتهمالاىلظلالومابدفعشدته
عالاخبنالاأ
اماخلق ظلالاوجعل لمهنك
 ١كت باحدالضد بنولان
'ْلو كأثرفاهذا السببذ كراللةهذهالمعانى فىمعرضالامتنانعليهم مهالنا النعمةعليهم فيواظاهرة

اك
ذصوف
روال
يتان
غونالك
ولقط
لوج سللم سرابلتفيكالمر) يعنوجعللك قصاوئيامن ا

]| منعكشدمةناحرقالأهلالمعانىوالبردفا كتنىبذكرأ أحدثمالدلالة اكلامعليه(وسرابيلنفيك
السلاحوالبأس اهرعبنى تقيكفى بأسم
بأسكم) ياعلندىروع والمواشن وسائرماايللبحسربفمن
الدلاح أنيديب قالعطاءال راشياق1عارزلالقران قد عرلمىعرة :نهفمقالتعالىوجعل لك نالجبال

الوقابةمنا رهم عندهم

لكون البردسيرا محتملا

ودروعا من الخ ديد ود

ظوملواً كثروا-كهمكانوا أصهاب جبال قالومنأصوافهارأو بإرها
عسه
كأناناوماجعل طممنال

قتعالن؟م سواللايحأس عشددووةق

و ينزل منااسماءمن جبالفيهامن بردتوزمالمن الثلكجثأروا-كتهمكانوالايعر فونالثلجوقالتقيم

الحربوالسسر بالعامبقع

وأشعازهاوماجعل طم من القطنوالكتان؟ كثرولكنكانوا تاب صوفوو بروقشعارلوتكهاالى
 :وماجعل طممايقم انلبرداًكلك نهمكانوا اا رط رارساس وال (كنلك)يوا

 11كأنمعليكمهذهالنعم (م)و

نعالمدنياوالدين (اعل> تسامون) يعنى لعلك يأأهلمكة

للك ن للهالو<_دانيةوالر بو بيةوالعبادةوااطاعةوتعاموننهلايقدرعلىه_ذهالانعامات الاالهتعالى

ْ (فاننولوا) يعنى ف ناأعر 7.اععنالامان بك وتصديقك ياعمدو ثرواماه مفيهمن الكفروالاذات
||الدنيويةفامار با ذللك علبهملاعليك (فاتماعليك

البلاغ المبين) ,بعنىلس عليك فىذلك عءتس ولاسمة

تقصه انماعليك البلاغوقد فعاتذلك ثمذمهمالنهتعالىبقولها (يعرفون نعمتالله ثميسكرونها)قال

( - 06خازن)  -ثالث)

غبره (١كذلك ثم نعمته

ألىبتنظكرسونعتفىانعدمتولننه)

الفائضة فتؤمنون به

وتنقادون له (فانتولوا)
عر

عن الالام

)أبىعةعليك فىذلاكللذانىعليكهوا لتبليغ
(فاماعليك البلاغالفمبليانت

 35هر وودؤعلت (يعرفون نعمةالله) الىعدد ناهباقواهمفانهميتقولون انهامنالل(هثمينسكرونها) بافعاطم حيثعبد راغيرالمنم

| وذالشدةثمفى ارخاء :

3
(والةغيب السموات والارض )أى*+تص بدعلماغابفيهماعن العبادوشؤ عليهمعامهأوأراد بغيب السموات والارضبوه الف
5

ليطلععليه حدمنهم (وماأم الساعة) فىقر بكونهاوسرعة قيامها ١لا
أنعامهغانئعن أهلالسموات والارض
سوفاد اضرب طالئلةة

وادكن المعنى كونوا فى
كونهاعلىه ذا الاعتبار

051

لابعرف زمان أقلمنه (أوهو )أىالامس (أقرب) ولس هذالششكالخ

شُع
الذىلابأق جخيرأبى بن خلفو بالذىيأمسبالعدل جزة وعمان ؛نعفان وعمان نمظعون (و غ

فلآبةعنكالعامهو انعاجميعالغيوبفلاح عل
السمواتوالارض) أخبرالتهعزوجل ا

وقيل بلهوأقرب (ان

ولاحْن عليهشئ منهاوقيل الغيبهناهوعل قيامالساعةوهوقوله(وماأمي الساعة) بعنفىى قبامهاوات

يقدرعلى أنياقليساعة
وياسلعخاق لانهبعض
ث

جفن العينوفتحهوه طورفالعينأيضًا (أوهوأقرب) يعنىانلمحالبصر يحتاجالىزمانوحركةو
نئقد
حلبصروهوقول(ان ةع ىكل
لا
سببحانه وتعالىاذا راد شيأقالكنفبكونف أسرعمن

القدورات مذلعلى

سانر عمايكونقالالز10
فيهدليلعلىكالقدر اةلنهتعالى وأنسهبحانه وتعالىمهماأرادشياًأ ك

يشئ
دكل
قنهعى
ال
فعة البودلمحرهوائط.
)لعنسىر
ر )فهو هى الوقتالذ يىوم الناسفي لوقفالحساب (الاكاللحبصر اي

قدرنهيما بء_ده فقال

المرادأنالساعةتأنىف أقربمن لمحالبصرولكنه سبحانهوتعالىوصفسرعةالقدرةعلى الاتيا-نب»

(واللهأخرجم منبطون

وأمهانملانعامون شيأً)_ل
شاءلادمجزهشئ ايقوهعزوجل (والئةأخرجكمنبط ن

أمهاتنكم) و بكسيرالالف

الانسان خلق فى أول الفطرةومب مدهاخالياعن العلوالمعرفةلابيتىد سبيلائم|ند فاققاتلعالى(وج

اه[
هنذتالقحوااسواسهامن ال
وفتم الميم على اتباعا السمعوالابصاروالافئدة) يسعنبىحأانالنلههوتعالاىأع|طا لت
لكسسرةالنونو بكسرهما
جزة واطاء مزيدةى

أمهاتلاتوكيد كازبدت
فأراق فقي لاهراق

العؤعللكالسمعلتسمعوانبضهوص لكاتاب والسنةوهى الدلائلالسمعيةلنسمّد لوامهاعلىماصل
فىأم د ينموجالعالبلصكاكرلتبصروابهاعائب مصنوعانهوغرا نبعخاوقاتقهنستدلواياعلىوحد
وجعلل>الافئدةلتعةأواءهاوتفهموامعافى الاشياءالتى جعلهادلائل وحدائيتهوقالابن عباس

الآبةبر يدلتسمعوامواعظ اللةوتبصر واماأنامللهبهعلي؟ من خراج>من بطونأمهاتكالأننه

وشذتز يادتهافى الواحدة

ا تعقلواعظمة اللهوقي لف معنىالآبةواللهخلقك فىبطونأمهانكوسوًا وصورنمأر

(لانعامونشيأ) حالأى

مانلضيق االلىسعةو جعل > الحواس ]7لا لتازالةالجهل الذىولدتمعليهواجتلاب العزوالفل

غيرعالين شيأمن حق شك رامنومعبادنه والقياميحقوقهوالترق الىمايسعدكبه افلىآخرةفان قات ظاهراالآبةيدالع
ا سم الذى خلفكم فى

جعل الحواسالثلاث بعدالاخراج من البطونوائمخالقتهذهالحواس للانسانمن جإةخاة

البطون (وجعل لم

بطن أمهقلتذ كرالعاماءان تقفديمالاخراج وتأخيرذ سرهذءالمواسلابدلعلى انخلتهاكر

السمعوالاصاروالافئدة
لعل تشكرون)أىوما

رهكذبهفياكلاشياء
الاآلات لازالة الجهل

الذىولدمعليهوا اجتلاب

العموالعمل بهمشنكر
النع وعياد.ه والقسيام

حقوفه والافئدة فىفؤاد

الاخراج لانالواولانواجلبترتدب ولانالعربتقدم وتؤنركفلابمعهضاوأقوللما انالا
هذه ل+واس يعدا لخرو ج منالبطن فكا”ماخلقتف ذلك الوقت الذى بدتفعوافيهوان كان

خلقت قبلذلك © وقرلتعال (اعلكتشكرون) يعنىانمااً00:

2

نناء'
فشكرمن أنمعليك ب ا(ألوروا الاىلطبرمسخرات)يعنى مذللات )اولق ن
باليسنماءوالارض وهواطواءقال كعب الاحباران الطبرت اتلفجعوفّىاثتىعشرميلاولائرتةما
افلىقبض أجدحتهاو بسطهاواصطفافهاى المواموىعدا
حنى
(ما كين الاالله) يع
الاستدلالبهاعلى ان طامسخ راسخرهاومذ للاذللهارسكامسكهافى حالطيراانهاووقوفهاق اء 1
الله تعال )انف ذلكلآيات لقومييؤمنون) انماخص المؤمنين بالفكرلانهم همالذبنيعتبرون :

كلاغربتفغرابوهو النىهى منالخروالمدر(سكنا) و كناو ن وهالسكن ماسكنت اليهوفيهمنألف أو بنت (
مجنوع القلةالتىىجرت لكمن جاودالانعام بيونا) يعنىالخيام والقبابوالاخبية والفساطيط المنخذةمن الادبولا
ماحرلىكجثورعةلعدم
تطيران-:اخلق طامنالاجنحةوالاسباب ' ١ 1
اسماعفغيرها(ألمبروا)بالنواءشائى وجزةا(لاطلىيرسسخرات )مذلل لاا
ك
يو ١
ويتفكرون يهاو ينتفعونمهادونغبره مه فوسابحانوهتاك (وائجةع للعمن

لىسعمتاو (ماعسكهن ق)بفضهن و سطهن ووقوفهن 0
متباعد م انلارضا ف
لء)
و(فاىجوءالاسما
طاك
اذل
ويةأ
هوان
الم
وفيهنف ايصوره الوهممنخاصيةالقوىالطبيعية (انافذلك لآياتلقوميؤمنون) بانالخاق لاغ بدعن الاق (وادلة

لتف
ويهم
أطعال
يونسكنا) هوفلعنمغعول تكن اليهو ينق
ان ن

(رجعللكم ج
ناودالاعامييوة)حى

1

86

ركا كتكم
مئل
ث مث
االأى
فعالح
يمنفهقسراوجهرا) مصدرانف موض

(ق*)89

ك عاجزعن التصرفو
وبد
ل :ينع
0ان كثلمنسوى ب
التءالى مثل> ف ا2ثمراباكلنكهالاوث
مثلافقا

,اللهالاوثانمثلمن سوىبين
0

سوك رممالكقادرقد رزقاهلنهمالافهو يتصرف فيهو ينفقمنهيكيشفاء قصىيعشالهعدقبلانهلاتجوز
النسوبةينما التعظيموالاجلالفاءالتجزالسوبةين _مامعاستواممافى اخلقةوالصؤرةالإشربة
زق
لدرعلى
القا
فكيفيجوزالعاقل أنيسوى بين اللهعزوح_ل الاوفىا

والافضالو بينالاصنامااتى

لائملاكولانقدرعألىل ثبيتئةوقيلهدا مثلضر بهاللةللمؤمن والكافروالمرادبالعدالمماوكالذىلايقدر

عبد ملوك عاجز عن

لسرت  ,ينناك

قدرزقه النهمالافيو
يتصرف فيهوينفق منه
ماشاءوقدبالمماوك لويزه

من الخرلان اسمالعبسا-
على:هو الكافرلانهلما كان#رومامن عبادةاللةوطاعتهصاركالعيد الذليل الفقيرالعاج زالذى بقععليهماجيعاذهمامن
00علىنئا ولقيكلاانف رارمزقالثهمالار يقدمفيخهيراصاركالعبد الذىلاجلك شر أوالمرادبةوله
يلتهوالانفاق فىوجوهاابر واالحبرصار
دشتغ
واا
بنهل
ونعلا
همؤم
لاال
لسن
اقاح
:ارز
عمن
اناه
طرزق
وبمن

كالحراملالكالذى ينف قسراوجهراى طاعة |للةوا بَعْاءص ضانه وهو قولهس يحانه وتعال (فهوينفق

مندسراوجهرا) فاثابهالنهالجنةعبى ذلكفانقلت! قالعبداما كوالايقد علىثئ وكلعبد هوبماوك وهو
غيرقااددرر:على التصرفهقلتانماذ كرالمماوك ليقيزمنالخحرلان اسمالعبديقععابوماجيعالانهمامنعاد
النهوقوةلايقدرعىثئاحترز بدعن المماوك المكانبوالأذونله فىالتصرف لانهماية_درانعلى

عبادالله و بلإينقدرعلى

نئ لعتازمسن المكاتب
واللأذونفهما يقدران
علىالتدرفومن موصوفة
أى وحرا رزقناه ليطابق

عبدا أوموصولة (هل
نليستعونى
يقاله
التصرف واحتج الفقهاءبهذه الآبةعل اىن العبدلاعلك شيا (هليستوون) ول
هل بستوى الاحزاروالوعابليدمءنىكالايستوىهذاالفقيرالبخيل والغنىالسخىكذلاك لاستوىالكافر يستوون) جاعلضمير

اوجهلنهشام ومن رزةناهمنارزقاحسناهو
هو ب
كدااءا
وعب
العاصىوالمؤمن الطائعوقالعطاءف قوله
 1حو جي اهمامدلاجال املمتفغلءلى
 3 2رالصديق فلمقا تلعالى (الجدلله) ل
١عبادهوهوا خخالقالرازقلاهذهالاصنام الثى عبدهاهؤلاءفاهالانستحقالجدلامهاجادعاجزةلابدطا
حيلاك امل لاتير «فيجبعلىجيع العبادج_د النهلانهأهل
علىأج ودلامعور
مون) يعنىأنال+دلنةلاطذهالاصنام (وضرب
افار
عسك
ينىال
لم)ايع
(ره
الدوالئناءالحسن (بلأٌكث

لارادةالجع أىلاستوى

القب.لان (ال+د بل

أ كثره,لايعامون) بإن

الجدوالعبادةلله زتامدق

البيان فقال (وضرب

 ١التعمثلارجلين أحدهماا 00هوالذى واد ترس فكل!أ بمأخرس ولبسكل أخرسأ بكوالابكمالذى اللةمثلارجلين أحدهما
١ب لاءة_د,رعلى فى
|ايغهوملايغهم(لايقدرعلىمئ ) هواشارةالىالهرزالتاومالتقصانالكامل (وهوكلعلمىولاه)أى|
أل
|ثتقيلعلىمنيلىأمسهو يعولهوقول أص_إدمن الغلظوهونقيض الحدة يقالكلالشكين اذاغاظت شفرته

الابالذىولد رس فلا

وكل اللساناذاغاظؤقل:يقدعلىلنطقوفكللان عن الامىاذائةل علبهفل,نعثفيه فقولهوهوكلعلى يوغلهاميغهم (وهوكلءلى

|لاءأىغليظ ثقيلعلىمولاه (أ(تغابوجهه) أىحيْمبرسإهويصرفه طالبحاجةأوكفايةمام
مو
إلابأتخير )يمنىلايأتبنجحلانهأ حرسعاجزلاحسن ولايفهم (هليستوى) يعنىمنهذ هصفته |

يات
افاع
فس ن
كحوا
وم ال
ذسلي
(هو الات هد الضقاتادمومة(ومن يأمسبالعدل)يعنوىمن هو
ذورشدوديانة ,أمىالناسبالعدلواخخير (وهو) فى نفسهعلى صراط مستقم) يعنىعلى سيرةصاكة

ودبن قومفيجب!أنكونبالاعمدلعالماقادرامس :تقهافىنفسه حستىكن من الا ىمبالعدلوهذا
مثلثانذس بهاللةلنفسهو لمايفيضعلى عبادهمن اتعامهو يشملهم بهم٠ن ثارر.جتهوألطافهوللاصئام

ل
التىهىأمواتجادلاتضرولاتنفع ولاتسمع ولاتنطق ولانعقل وهى

اتا الس

اجل والنقل والخدمةوقي لكلاالمثلين لامؤومنالكافر والمؤمن هو الذى,أمبالعدلوهوءلى صراط
|مسةقيموالكافرهوالابم الثقيلالذىلابأمى حرفو هذا القولتسكونالآبةعلىالعمومفى كلمؤمن

2كافروقيلهىعلىاخصوص فالدى,أمبىالعدلهورسول النصةلالتمعليهوس وهوعلىصراطممستقم
و
أ بوجهل وقيلالذى يأم بالعدلعئمان بن عفان وكانلهمولى يأمس»بالاسلام
|الذىبأمسبلظروهو
]و

اذلكالمولى .امعان الامساك عن الانفاق فى سبيلالنةتعالى فهوالذىلايأتى  2ر وقبل| 1رادبالابم
و

1

أ

صاحةودن

قوو اهمذثلثان ضر به[نفسهوأ

مولام) أىثقل وعيال
يو بعوله
على من إلى أم ه

(أغابوجههلابأت خير)
وصرفهق
حيهابرس_إه ي

مطلب حاجةأ وكفايةمهم

يا تانسح عل
يستوى هو ومن يأمص
بالعدل) أ«ىوومسنليم
الحواسسن نفاع ذوكفايات

معرشدوديانةفهو بام

الناس بالمدلوا مير

0

صراطمستقيم )على سيرة

هىأمواتلانضر ولاضشفع
,مض على عبادهمن ١| ثاررجته ونعمتهولالاصنام النى

بت٠١ 
4

فنوضهجعججلةوففاليةبىماولضعنىبالفاءوتف ديرفاين قض وابرادى رز
(إذهمفيدسواء) جلاةالسمنيةصوقبهلتام

ملكت أبمائهمفيستووامععبيدهمف اىلرزقوهومثلض برهالنهلاذب جنعاوالهشركاءفقال طمأت لمانسوونيتموبا

بلذااا 2

كانفس>؟ فكيفرضيم أنتجعاواءبيدىلىشر «(أفبنعمة اللهبجحدون ربل
بدعايكم ولاتجعلونهمفيمشركاءولائرضون ذل ل

جمللذةلجكومدنالنعمة

7

103

لوي

(والتهجعللكمنأنفكأزواجا) أىمنجنم (وجعللممنأز,

()4*#9

و
لو,ناللهخلقوهعبادهوقيل
اعنى
ْيفتعد
يبشس
ال
حفمى
ىيعمالشفهك
ورضىأن
ركهلوكف ج
مسد أحدب
كراب

ات

و3

ا

لعا كيل

١

ل

بنورزية  3 0بس الموالىوالمماليك التهرازقهمجبعالفهمفيه)يعنىف رىزقه(سواء)قلانحسين أامنوا ىبردونرزقم
هعلىبدىالموالىللمماليك والمقصودمنهبيان ان(/
قول القانتواليك نسى

ندسأهم بلذلك رزق النّهأجرا
مماليكهم.ن عنف

هم الاختانعلىالبنات

الرازق للماايك والمالكهوانة سبحانهوتءالى ووقول(أفبنعمةاهنجحدون)فياهنكار0 :

اختاتى فىهؤةل |هوالتسبحانه وتعالىبيعخلقهوانالموالى وال_ماليك ف الرزقسواءوان المالك لايرزقالله
89
.
و
5
8
5
.
5
0
1

وقيأوللادالاولاد والمعنى أ]حيث جتدوانعمةاللوهعبدواغيرهوقولهعوجل(والتهجعللممن نأفسكأزواجا) يعنال
ع
ةأى خدما منآدم حواءزوجت وقيلجعلل منجذ > أزواجالانه خطابعاميعالكل فتخصيصهبا "د 7
وجعل ل حفد

نحفدون فى مصالحم
ولعمنوا:نَ (درزفم
من الطيبات )أى بعضهالان

مأزواجكبنينوحفدة)الحفدةجع اف ودهوالسرعف القدسةلل
خلافالدليل(وجعللك ن

الطاعة ومنه قولهفاىلدعاءواليك نسعى ونحفدأى نسرع الىطاعتك فهذاأصلهف اللغةثم اختلفت
س !عبوندوا اللضعحفدة اختان الرجلعلى بنانهوعن مإسنعود دأيضاا713 :
الفسر ين فبهم فمال

كل الطيبات فى الجنة فهو بمعنى الاولفعلىهذاالقوليكؤن معنىالآبةوجءل اك منأزواجك بنينوبناتتزوجونهم ف
بلسكببهم الاختانوالاصهاروقالالحسن وعكرمةوالضحاكهم الخدم وقالجاهدهم الا نوك
ونطييبااتااتلد.وذج منها

(أفبالباطل بؤمنون)هوما
الاص نام وثشفاعتها

(وبنعمةالله)أى الاسلام

أعانك فقذحفدك وقالعطاءهم ولدالرجلالذبنيعينونهو بخدمونه وق لهمأالهملهنةالذبن 4

و يخدمون من الاولاد وقالمقاتل والكلى البنينهم الصغاروالحفدة كيارالاولادالذين؛ ينون
على عمإوقال!بنعباسهم ولدالولدوفرو انةأخر:ىعنهانهم بنوامس أةالرج.ل الذينلدسوامنه وكل
الاقوالم:قار بةاللالنفظ يحتملالكل بحسبالمعنىالمث_ترك بوالجلةفانالحفدةهمغيرا 5-5

(همبكفرون) أوالباطل سببحانهوتعالىقبالين وحفدة عل ببنهم مغابرة(ورزفق>كالطمينبات) يعنالناملىنم. 1
الشيطان والنعمة همد

أنواع اللمار والحبوب والحيوان والاشر بةالمستطابةالحلالمن ذلككله (أفبالباطليؤمنون

صلى اللفعليه وسلم أو بالاصنام وقيلبالشيطا نيؤمنون وقيلمعناهيصدقونوأونللىدث,اكواوهصاذحباةاستغهام!

الباطل ماسول طم

الذسيطان من نحريم

الحيرة والسائيةوغيرهما

(و يعبدونمن داولنله
مالاماك طم رزقاءن

أىليسطمذلك(وبنعمتالنههم يكفرون )يعنىأنهم يضيفو نماأنماللبههعليهم لىغيره وقيل مء
تجحد ون ماأحل النهط.لويعبدون مندالونهمالالك طم رزامنالسموات والارض) يعنى الا
رىاج النباتالذىى!!
اللاىتقد رعلى انزالالمطرالذى فالىموات نزائنه ولايد روزحعل

أليلاولاكثيراوقيل معناهيعبدو منالابرزقشياولا بتط.
معدنه (شيأ) يعنىللك منالرزقشي ف
يوعلناىيقدرون على شيئبذكرتجز الاصنامعن ايصالنأفوعدفم ضر (فلاتضر بوابنةالامثال

النبهخلقهاب لهامثل 4ولاشديهولاثسربكمنخلقهلان!لحقلكاهمعبيدهو
السموات والارضشيأً) لانشبهو ا
أىالصنموهوجادلايملك

أن يرزق شيأ فالرزق

يكونبمعنى المصدرويعنى

ملكهفسك

الخالق بإلخلوقأوالارزقبامرزوق أوالقادر بالعاجز(ان الليهع )ميعنىم أتتمعايهمنضرابلام ال له

لانعامون) خطامانضر بون4من الامثالهع قولهتعالى (ضربالنهمثلاعبد املوكلايقد رعلىة

سهابهمصانه وتعالىعنضربالامثال/ة/ةعامهم ضرهبوسيضانه ود
رزقناهمنارزقاحسناالن)لهمان

مابرزق ف ناأردتالمصد رنصبتبهشي أىلالك أنبرزقث .أوانأردت المرزوقكان شيابدلامنهأى قليلاومن الموات " '

ولامن الارض نباناوصفةانكان اممامابروزاقلضميرا ف(ولاب
امن
ررزق
طلاب
ماأى
تصدر
اانم
وانك
مرزق
سةلل
لض صل
الار
وا

51
ىلكمنهم(فلاتضر بواّ'
لانهف معنى الاطة بعدماقاللاعالاك علىاللفظوالمعنىلاجاكون الرزقولا>كنهم أن علكوهولا:أت ذ

رزقناه.

لانعامون ذلك والوجهالاولتمضربالمثلفقالا(لضنرهبمثلاعبدا) هو بمدثللمان(ملوكالايقد رعلىمئْ ومن
1

ْ

3

الس
نءلك
لشفا
اانه
ءلبوا لوبقل
اىلاغ
فنهفا
شوا
مغلب
يجالا
فخر
يإصحاب الصفرا عويهيجاخرارةانه شرجم

لكلداء ولكنهف الجلةدواءوان نفعهأكثرمن مسرن ومقتلجون منالمعاجان الاوتمامهبوهالاثمر بة (لانآف ذبلةك) لقوم
المنخدة منالعسلنافعةلاصعابالبلتومالشيويخالمرودين ومنافعهكثيرة جدا والقولالنائىاندشفاء
للاوجاع التىشفاؤهافيه وهذاةولالسدى وقالجاهدف قولهفيهشفاءللناسيعنى القرلااننهشفاءمن

أمراض الشرك والكهالةوالضلالةوهوهدى ورجةللناس والقوال الاولأصحلان!اضمير بحبأن يع دو

الى أقرب الف كورات وأقربهاقولهتعالى يرجمنبطونهاشرابوهوالعسل فهوأولى أعنابلرضحمير

يتفسكرون) ف عيب

أمرها فيعامون انانله
أودعهاعاما ,ذلك وفظها

كأعطىأولى العقول

ْاليهلانه أقرب مذكورو وقولهسبحانهوتعالى (لاأنفبىبذةللكقوميتغسكرون) يعنىفيعتبرون
 ١و يستدلونبمياذ كرناعلى وحدانيتناوقدرتنا و قولمعزوجل(واللةخلقم) يعنى وأجدكمن العدم
 ١وأخرجك االلىوجود ول تسكونواشيا(تمتوفا )8يعنىعندانقضاءاجالكم |ماصبياناواماشباناواما كهولا
(ومنك من برد الىأرذلالعمر)يعنى أردأهوأضعفهوهواطرم قابلءضالعاماءجم رالانسانهأر بع من أبدانم (ومنكمن
بردالى أرذلالعمر )الى
مانب أوطامن النشووالغاءوهومن األوعلمرالى باوغ ثولالثاين سنة وهوغايةالسشنباب
أخسه وأحقرهوهوجس
وباوغ الاشدثمالمرتبةالثانيةسن الوقووفهومن ثلاث وثلاثينسنةالىأر بعينسنةوهوغابة القوةوكال
وسبعون سنة أوثمانون
ايلناسلىتين وهذهالمرتبةشرع الانسان افلنقص
العقلثمالمرتبةالثالثةسن التكهولةوهومن الار بع

مول (واسشعاقم م

توف 5بف)بضأروا م

| لكنه يكون نقصاخفيالايظهر ثمالمرتبةالرابعةسن اولشاييلخواختةحخطاطمن الستين الى]سا

لعمروفيها أوتسعون (لكيلايعل بعد

بأنىطالبرضىانطةعنهأرذل العمرس وسبعونسنة
|ينبين النقض ويكون اوراملخرف وقالعلى ن

علشيا)لينسىمايعلأولئلا

يعرز يادةععملىعامه(ان

للهم
| وقيلثمانون سنةوقالقتادةنسعون سنة(ق)ع نأقناسلكانر .سولاننةصلى التمعليهوسإٍ يقوال
ونالكسل والجينواطرم والبخل وأعوذبكمن عذاب إلقيروأعوذ بكمن فتنة
زكم
| آاىألغوجذ ب

اتعليم) ح اكتتحويل
الىالارذلمن الاكل أو

بوفتنةالحياوالممات فعوقولهتعالى (لكيلايعم
|أعوذبك من البخل والتكسل وأرذل العمرواعلذاقبر
بعدعل شيا)ياعلنىااننسان يرحجاعلاةلاىلطفولية بنسيانما كانعلباسلبكبروقال!بنعباس لكى

إلى الافناء من الاحياء

|انحياوالممات وفىرواية أسخرىعنهقال ركساونلالنةصل التفعليه وسليدعو بهذهالدعوات اللهماى
يصي ركالصىالذى لاعقللهوقال!بنقتدبةمعناهحتلىابعلبعدعام»بالامورث_بالشدةهرمه وقالالزجاج

(قدير )علىنبديلمايشاء
كإرشاءمن الاشياء (والنه

عضك عبلىعض
سرحرتىفيذاهبفيصير بنعكد!انعال جااهلاليايرلكنمهمن قدربهأنهكاقدر فبضل
| امعنى وان معنكةمنإيكب

| على امانته واحيائهأنهقادعلىنقلهمن العماىاولججهلدعكنذهمنق ولاعنهولوقال لير>كمنقدرنهأنه .ف الرزق) أى جعلم

كأقد رعلى نقلهمنالعلمى الجهلان قهادعالحىمائه بعداماتتهلمكون ذلك دليلاعلى كثةالبعثبعد الموت متتفاوتين ف الرزقفرزقم

لكان جأو د قالابنعباسلبسهذافالمسامينلانالمسلابزداد طو اللعمروالبقاءالا كرامةعندالله أفضل ممارزقمماليكم
وعقلاؤمعرفة وقالعكرمةمن قرأالقرآنميردأارلى
ذل العرملحتاىبعل بعدعل شي وأقالف قولهالاالذين وهمبشرمثل> (فالذين

آمُنواؤعماواالصالحاتهم الذبن قرؤاالقرنوقال|بنعباس ف قولهتعالىم ردسدنااء,فملفيلنير بدالكافر
عاال
ولىال
اتعا
وتقال
ننينف
ممؤم
آنىال
نستث
ما
مذيلوا الصالحاتيعوقولهتعالى (انالنةعليم) .يعنىيماصنع (برادى) تحلى (رزتهم
| بوليائه وأعدائ(قدير)بعنعىلىمابربد وله نعالى(واهتهفضلبعضكعلىبعضف الرزق)نايعدنىناه على ماملكتأيماتهم)
بانه وتعالىبسطعلىو <اد وضيق وقترعلىوواحكثدرأواحد وقاللرعلوىك فضلبعك علىيعضفى فكان ينبنى أن تردوا
!| الرزقكذلكفضلبعضكعلىبعض ف الاقواداقوالعقلوالصحة والسقمواحسنوالقبعوالعوالجهل فضل مارزقتموه علييم
قفتذىلضككتلههوهذ
غير ذملتكتففهاموتون ومتباينون
اابلمااحكمةالاطية والقدرةالربانية (غاالذين
حتى تتساووا فى الملس

فضلوا) ف الرزقيعنى الملاك

فضلوابرادى

رزقهمعلىماملكت أيمانهم)يعنىمنالعبيدحتىيستووافيءهم وعبيدهم يقولاللةسبصانه

وتعالىهملابرضون أن,كونواهم وغاليكهمفهارزقتهم سواءوقد جعاواعبيد ىشسركاق ف مىلكىوسلطانى
|| يلزمهذهالجةالمشسركين حيثنجعاواالاصنامثمركاءلته قالقتادة .مث لضر بهالنةعزوجل يقولهل
4

ولام

04

لهذا

!
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:

لذى بالعسل وأجابعن قولهنعالىيخرج منبطونهابانكلنج يوفف داخل البدن يس
تغ
تنح
ال

(فيهشفاءللناس)لانهمن

فقوله يرج منبطونهايعنىمنأفواهها وقول أهلالظاهرأوىو أصحلمانشاحدانمبو لللعزا

جلة الادوبة النافعةوقل

اه الازهارالتى تأ كلهالنحل وكذلك بوجد لونهاور بحهاوطعمهافيه ايضوا يعضد هذاقوا
أزواج النىصلالتهعليموس الهأكلت مغافير قاللاقالت فاهذهالريجااتى أجدمنك فا تي.:

مون من العاجين

جر

بيذكرالاطياءفيهالعسل

شر بةعسل قتاسلرست العنرحقطالعر فطاشجرالطلحولصم يخقاللهالمغافيركر بهالراءٌ خم

ولس الغرض انهدث_فاء

اللهعرفط أ كلتورعتءنالء رفط اللهذاىلرائحةالكر مهةفثيت بهذا رس
منالمفسربن وانه بوجدفىطعالعسلولونهور يحخدطعماياكلهانحل ولونهو نرحدلاماقالهةالاطباء
طللانهل وكان طلالكان علىلونواحد وطبيعة واجد ةوقولهان طبيعةالعسل تقر70100,

لكل ميض كان كل
دواء كذلك

وتنسكبره

اة

لتعظيمالشفاءالذى فيهأو فنيظهرلان ماج الترجبين معدلالىا+-رارةوه أو لطفمنالسكرواصلاعجسل حاريابسف الد
لان فيه بعض الشثفاءلان

الثانيةفبنهمافرق كبيروقوله كل تجويف فى داخل البدن سمى بطنافيه نظرلان لفظ البطناذا ْأ

لىثفراب 1:
اسن
النكرة فى الائبات خصس بمردبه الاالعضوالمعروف مثل بطن الانسان وغيرهوا النمأعم(#وقولهتعالى (فيه)ي»
وشكارجل استطلاق بطن رج منبطونالنحل (شفاءللناس)وه ذ اقول ابنعباسوابنمس_عوداذالضمبر فقواهفف:
أخيه فقال عليه السلام

|
فدوا فىهذا الشفاءهل هوعلى العموم لكل مر ض أوعلى :
ت_للوق
خعس
اىال
للناس يرجعال

اسقه عسلافاءهوقالزاده

لولبحدهمااانلل يسنك د اولعش 11ع
لمرض هونم ض ع ق

#مرافقال عليه السلام

شفاءمن كلداءوالقرآنشفاءلماف الصدوروفروايةأر :ىعنهعليك بالشفاءين القرآنوا و

صدق الله وكذب بطن نافعان إبنعمرم.ا كانتتحربجهقرحةولاثي الالطخالموبضاعلع_ل و يقراتخرج بمطنونهاة
حددرى قال جاءرجل االىلاللنىهصعليهوء 3
أخدك اسقه عسلافسقاه مختلفألوانهف ميشفاءللناس(إقى)عنأانىلسع
قصح وعن ابنمسعود اسنأتطلقبطنه فال رسؤلالنهالتصلهىعليه وس اسقهعسلافسقام جاءهفقالالى سة
رضى اللهعنه العسل شفاء

فليزدالااستطلاقا فال الاتعىاث باءالرابعتفةالاسعهعسات ١ | 0بده الا

م ندكاءلوالقرآنشفاءلما

الل
فأوقداعترض بعض |
صدقاللوهكذب بط نأخيك فة ام ر
ىلتهعليهوسل
فقال رسولالئهصل ا

ومن فى قلبهمص ض على هذ! الحديث

فقمال|نالاطماء جمعون على |نالعسل مسهل

فك 4وم

امءين
فلي
لوشرفع
اصد
بال
ف
لاسهال حصل من أ نواع"
القرآن والعسل ومن بدع بهالاسهال فنقولفىلردعلى هذا امرش [للخبا بلع انلطابا
الروافض االنمرادبالتحل منهاالتتخم واطيضات وقد أجعالأطباءف مئلهذاعلاىنعلاجهبانتترك اللبيشوفليافان1
اىملعين
على وقومهوعن بعضهمان ال
سلى
اع
هال أعينت مادامت القوةباقيةفاماماحسها فضرهمسوات عد
|؛
أنكون اسهالالك خصالمذ كورفالحد يثأصابهمن امتلاءأوهيضةفدواؤه يتركاسهالهه

رجلاقال عند المهدىانما
ابلنحولهاثم حرجمن عليه أوتقونفناهميه رسول اللةصلى ادنهعليه وس( يمربدهالاعسسهلافلزافزادهعسلاالى ان ة
بطونهمالعلمفقالله رجل
جعل اللهطعامك وششسرانتك

محارج من بطونهم

دذان أعى»
اما
نبتب
رفث
كىل
وونالخلظالذىكان ب بهوافقه شرب الع
المادة فواقلفاسهال يك

اواسن|اة
اللهعليهءو سإ هذا الرجل بشعرب العسلجاربعلللوىصكناذبءةواهللكطبذوباناناهلممعوتكرنضعرلنيعهيجاذاهلكر طا

الاستلهارتصديق الحديث بقولالاطباء

فضحك المهدى وحد ث به الجواب الجارىعلىصناعة الطبد فعاطذ! المعترضبانهلاحسن صناعة الطبالتىاعترض مهاو ا
| لوالا
المنصور اذوه أضحوكة وقرو|ا اعبس صدق اللهوكذب بطن أخيك حمل أنه ملاشناعا ع
قالصدق الليهعت فى
العسل الذىأميه لنشمربه سيظهر نفعهبعدذلكفأمالميظهرنفعهفىالها
منأضاحيكهم
بهمن ان فيهشفاءوكذب بطنأخيك يعنىباستتجالك لاشفاءف أولميةوالله؟ عمعرادهوأت1

صلىاللهعليدوسإ فانقالواشكيففياكءونإلناس وهويضر باصخابالصفراءو يميجحمر
اىبعن هذا الاعتراضأ يضاان قولهفيهشقاءللك:
ونان
ج قل
لعطش
اوي
بالشبابالحرور إن

فنا
الا(مانفذلك) ياعنلىذىذ كرمن انعامعلىعباده(لآبة)يعنىدلالةوحةواضصة (اقوم يعقلون)

هااذسهتداللآبة علىكال
.يعنى أنمنكان عامقل

قدرةاللهتعالى ووحدانبتهوءل بإاضرورة طذاهنالاشياء

خالتقاومديرا قادراعلىمابر بدؤقوالهسيع<ا نهوتعالى(وأوجر بك ال اىلحل)لماذ كراظة سبحانهوتعالى

ر ودم واراج السكروالرزق
,لاثلقد ردهوعجائب صنعةه الدالةعلى وحدانتهمن اسراج اللإنهن بينف ث

انخعيلناب ذكرفىهذ «الآبةا راجالعسل الذىجءلهشفاء للناسمندابةضعيفة
١الحسن مونكارالتال
00

1

الاىلتصلالخطابفيهاننىصلىالنهعليهوسلوالرادفكل فرد

(ان فى ذلك لآبةلفوم
يعقلونوأوج ر يكالى

النحل)وأهم (أناتخدى
من الجبال يونا) هىأن
المفسرة لان الاحاء فيه

معنى القولقال الزجاج
واحدالتحل  :4كنخل

املنئاس ملمهنعقل وتفسكر بستهدعللىكال قدرداه ووحدانبته والنحاهاق يع الاشياء المدبرطها وخ ل وةالتأنيث بإعتبار
حى
وصل
لهو
ادرت
باطيف حكمته وق

ص
الاشارةالسر بعةوذللكيكونبالكلام علسىبيلالرصزوالدعر

وقد يكون بصوت جردو ,قال لل كلمةلاله النيىلقمواالنهالىأنًديانةوج والىأولياته اطام وتخير
/الطيرناخلق لهومنه قولهتعالىواًوهر بك الىالنحل :يعنى|أنه سخرهالماخلقهالهواأطمهارشدهاوقدرق

ملىسشكدلس
لأنفسها هذه الاعمال التديبةالنزىيعنتهاالعقلاءمن البشمروذلكالناحنل:بنى بيوتاع

هذاومن ف:ىمن الجبال

(ومنالشجروهايعرشون)
برفعون منسقوف الببت

فجيال
أوماينون لاحل ال

امن أضلاعءتساو بةلابزي بدعضهاءلى بعض جرد طباءهالوكانت الب.وتم ودرة أومثلثةأوصي بأعوةغير والشجر والبيوت من
أواءلى هذا
(خلاللمقصود فاطمهااللهسبحانه ونتعتانلىني
_نها
د باد
ْلكمنالواشلكاملالك-انهفي
الشك

ادس الذىلاحصل فته خالوةفرجةخاليةضائعة وأطمهااننةتءالى| ,بضا لأعنلجيعهاأميرا

احوهى تطيعهوتمتث لأعسدو ياكاونلاهمذبرأ كبرهاجثة وأعظمها خلقةو يسمى
هذال
باف
فران
 1بي
ب النحليعنى ماسكهاكذاحكاهالوهرى
ا

التبعلكىل
وأطمهااننة سبحا نهوتعالىأيضا أبنجع

 0يمك غيرأهلهامن الدخولاليهاوأطمهاائنة سب حانه وتعالىأيضاأتهاكر.بج من بوتهافتدور

7
0وترعى ث تمرجع الىبيوتهاولاتضل عنهاولاامتازه_ذ|الحيوانااضعيف

الاما كن التىتملفيها

لاتبعيض لانها لاتنى

بيوتها فىكل جبل وكل

شجروكل مايعرش والضمير
فيعىرشون للناسو بضم

بهذهالخواص المجيبة الدالةعلى اراءشاىوأوبك(رممكلى
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الخلوقين (وهوالعزيز)

عن! لسرا

(مائكرَّ(عليها) 1

همنزهعنالوود لاله الاهوانل ججيعصفاتٍاهلالوال
العلياالمقدسةوهى أنلهالتوحيدواأنال

ن و يبقضجوعناحويثنلتهالذى خلقهم البناتو:
ويص
عئسما
نىب
الغالل فى تنفيد ماأراإن | (|الاساسابعكمون) بعن
وا لهسببحانه وتعالىألكالذكرم الى انار
قنين
هالب
رهم
يانفس
نعأظونل
(الحتكيم)فى امهالالعباد يستنكفون مهن و بج
ضميعزنىاوهقابللاساءمابحكمون ف وأدالبنات (الذبنلايؤمنونبالآخزةمثل السوء) يعن
(ولوبؤاخذ الله الناس
اهمداالىلذ كروكزاهنهمالاناثوقتلهنخوف الفق(رونالشل الاعلى) 1أىالسة
بظلمهم)بكفرهم ومعاصيهم السوء مانالحتوياج

مالعوزالقدرتوالبقاءالسرمدىوغيرذاكم انلسفاتالىوصفافهبها تهرا ||| |٠
||ن

واللااهرلضكها(مينلدهااببة)وم ظل السوءالنارواالمثلالاعلىشهادةأن لاالهالااننه(وهوالعز 3,ز)أ الممتنعوقكيريانهوجلاله ب

نارين ع وى "عد | ي|تف ججيعأفعاله بج قوه(وادي اوخذالةالناس بطلمهم)بس سببظاميقمينجاه با |.
هم وكفرهموعصيانهم فانقلاتلنسا اسمجنسيشمل الكل وقد قالتعالىىآةأخرى نم
رضىاطةعنه انالخبارى

ظلم

قفسمفهنك
ساباقخيرات
دمون
هظنسو
لنموت فوكرهابقالظام لنفسهون م

ب

ا
قب 73
للاين
مص ا
أصاف

ملناثة قلت قوله ولو يواغ داف هالثاضطامهبجام تمسو يلتالآبةالاخرى لانفىجنس النا
وعنابنمسعودرضىالله ث

عنه كاد الجعلمبلك:٠ أاللانبايايءواطلصاللحقينعولمينهاسم الظلروقيلراالبداكلفنااسردقط بقدواليهلانالشسرك ان

اد ومعن
بب نك
ابا
خره

َ8
الدابةلاءد بالاعلوىجهااللااررضض ظ
لوادبالنى على

يلا كهورللاانثجيعا
عهم
ملم
ضاخذالنادسبظ
اىويؤ
لعالل
رلكنهسعبلحبايناه) رت
انا
0ة) عمن أ
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داب

بَمن مشرك يدب عرقي غبللغذلك فزمننوحعليهالسلام فاهلكمنكانعلىوجه الارض الامنكانفىال
3
(دموانلكن يؤخرهواك أجل نموعح عليهالسلاموروىاناً باهر بلرةاسميعفورلجان الفالإلايضرالاتفس»فقال بد :
أأىجل كل أن الشبارىكوت حزالايقرالفالبرقال|إن مسعودانالجع لنعذ ب فىجترهانبذيان آمم ر 1قل
تى)
بإلدابةالكافر بدليل قولهانشرااللدولابه عانلدذين كفردادقبلمعنى الآبوةلو,بؤاخنا
1
الحكمة أوالقيامة (فاذا

كم متهم لاضعالتسلرلترد الابناءضتق فلار ١احم (دلكن يوخ

وكرمموحانه (الأجمسسى) ابلىخانتهاةراجتاغمنا أمارهمف
امأ جملاستأخرون نام فل اعةولاستقدمون) يلعاينؤنرون ساعةعن الاجل الذىب1

ألجالبهمسستأ رون س
تيت
ويجعلوننمايكرهون) ولاينقصون عنهوقي لأارادلبإقلاجيلاامبسممىةبوواملمعنى ولنكنيؤسْرهم الىويوم القيامهق
انفسهممن ست رون عنصاعنولاستقدمون( .واونما ريغكون) يعسونلانفسهموهوىهالوب
مايكرهوبه ل
البناتومن شمركاءفىر ياسنهمومنالاستخفاف برسلهمو بجعلون دارذل أمواط ولاصنامهماكرميا

ل

ا من
()7قو ااصعصعةعمكذ|بالنسسنربابد يناوالصواب جد ركذاقولهوعملذ السوابرجدىالذئكاهومقررفكتالادبه
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اذ
ا
اذا
كشف
الشرعضعاذافريق مكب ب
رهمشمركون) الخطاب ف وما
بجمننعمةانكانعامافالمرادبالفر ب الكغرة وانكان

 5بللمشسركين فقدولهمنللبيالنالنتبعيض كان قهالفاذافربق كافروهم أتمويجوز أ نيكون فيهممناعتبركقولهفامائجاهم الى

ال(برفلنهميمكقتفصر
دوايا تباناهم)من نعمةالكشضعه مكانهم

٠ 1710جعلواغرضهم فالشرك كرانالنسسة

والمعنى |ن النعلاكا
لن ك
تل
شهابت
دداءم
ةنهفا
ون ح
ضصرف باعلضاوقات فلاًياللجااليه لا
وبدمى

لااياه ليكشفهافانه هواقادرعلىكشفهاوهوقولهتعالى (ثماذا اكلشضفرعتم) يعنىماذاأزال

العدةوالبلاءععنك(اذافريقمنكم)يعنطىائفةوجاعةمتم(ر همبشم ركون ) يعنىانهميضيفون

ا

0

ونال اق

البديد (ويجماون لا

الضرالىالعوايذ
والاسبابولايضيفونهالاىئةعزوجل فهذ م جنلةشمركهمالذىكانواعليهوائما لابعاموننصيبامارزقناهم

ال اوترون ك
اتنفالهضارل
اايينم (لايتكافر
ىواجا  5أللىآاطنيهمعوماعنىمون
قيالانلضرهعذنههمالولاقميللاانمها مىويكونالعنعىلىهذا
اكفرهمما تي اا
ا ص
محسعونمجاه
ه
لاالعاقبةوامعنىعاقبة أغى
م
و
ه
ن
ا
ه
م
م
ن
ك
ن
ا
د
ك
س
تناخيم م
1قروالبلاء (فتمتعو )لفظ
هأمى والمرااودمانلاهلوتهعدييدديع-نى فعيشوافىاللذةالأ :مدباكالته

مر انلك (فسوفةعامون) يعنىعاقبةأمى؟ الىماذاتصيروهونزول العذاببم © قوله

ف

وتنفع و تفععندالله

ع 0

اللشركينالراياعالمو(,وجسوالود )يانالاللاشستف0ق1وسكاطلخعاالوبجةنلاتياجاشموارتخبكادبلاااعتله لن
|اضسرولنكقرمفاىش
ومنهسم"م رنجحالقول الاوللان ف العرعن ا

ا رسانت لسرا التركين لاشياه مغويصروفة بإلعل

أوك والالنهاقيالعالمون-فمعهم بالواووالنونهوجع لمنيعقلومنهممنرجح القول الثافىقاللانااذا
ل
لأثاااحنةتعابندساناكماشفمريكيهنالىاضمارفيكون
حت نصبباواذاقلنانهعاد الالىاصنامنحتجالهىذاالماعضمناوربلجاعهاللوانعيل طنااىوللماشفركينلالايعمونانهالهولاله فأنعامهم وزروعهم أم
همو وجقول مسازرقناهم) لاركانواجع_اون للملك
 773732222222ليد
تقر بالاليتهمسنائلللن)
' ١نعام(إناة)أقسمبن
فسهعلى نفس اهنهيسأطمبوم القيامةوهوقولهتعالى (لتسئلن.
00

 1 ٠ما كنتمتسكذبون فالدنياىقوولكانهذهالاصنام؟ طةوان طانصنيامن0

وعيد(عاكنتتفترون)

ةلالد
لتكةلاستتاررهمحعن اللعبيونن ر كلنساءا أبولادخولامفظولس اين
|االندرعاع رشكباابنكاوتل)
| بناتالله واماأطلقوالفظ البناتعلى الملا
التأنيث ك
2

أنهااطةوانهااعل مرت

 1اتسميتهم (أسبحانه)نزاله نفسهعن الودوالبنات(وطممايشتهون) يعنوىيجعلونلانفسهممايشتهون ولوتعه اجات
يعنالبنين (واذابشرأحدهمبالاتى) البشاترعبارةعن اميرالسراالذىيظهرعلى بشرةالوجهاثرالفرح

تام دجم

بهولما ا ك
لانذ
فلك
رح والسرور بوجبان تغيربشرةالوجهكانكذلك الحزن
وايظهرارًمعلالوجه من ناسليوةإداليهأوتكجب

عي

7

الزنتس قحوادراذايت سدههالاتق(ظلو هه ودا)يعنىمتغيرامنالتمداحزن دالت||يشتوون)يسنىالبنين

واالكلراه
بةاشلنىا ح
رصةتلومعاندلهمذع_نى نهؤالاءالمشركين لإبرضى أحدهمبالبنتالانثىان ويجوزف مالرفع على

١اقتسباليهفكيفيرضى أن ينسبهاالاىله تعالىقفيهتبكيت طمونو بويخقول سبحانهوتعالى (وهو الابتداء ولاغمبروالنصب

ظيم) يعناىندظلمتلماتماوسزنالإيتوارى منالقومن سوعمابشربه)يعنى أنه

|

| |اكاش
ربه وذلك| نالعرب كانوافىالجاهلية اذاقر بتولادةزوجةأحدهمتوارى من القومالىان

سارلف رعائيات
وسجانة اعتراض بين

ْ |بعمالوادلهفانكانولد!ابتهبجوسربذلكوظهروان كانتأنتى حزنوليظه ر يأاماحتىيغكرمايصنعبها عرفالا عله
ا

/

هسود|)أى صارفظلوأسىوأصبمح و باتتستعمل بمعقى
لوالاشهمماشهونمناه كور(واذابشرأحدهمبالانثىظل وجه م

 1برورة لانكثأرالوضع تق بالليلفبظل هارهمغةامسودالوجهمنالك آنةواخياءمن الناس (إوهوكظيم) مملوءحنقاعليالمرأة
شمر بهومنأجل تعيبرهمو بحدث نضهورينظر
هنأبجل
انه
ءخ م
لمم
وتي
س)يس
( 0يتوارى مسناولقءومممانبشر به

وهم لايستكبرونيحافونر بهم)هوحالمن الضمبرف لايس كبرون أىلايس كبرون خائفين (منفوفهم)انعلقته جخافون
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جخافونهأنبرسلعلبهمعذ ابامنفوقهمدا نعلقتهبر بهم -الامنهفعناءجخافونربهمغالبا مقماهراكقولهوهوالقاهر فوق عمل
(ويفعلون مايؤصون)وفيه

والرجاء (وقالالنلاتتخذ واا”
والهراحد)
ااطتينماائنهين

فان قلت اتماجعوابين
العدد والمعد ودفياوراء

الواح دوالائنين فقالوا
عندى رحالثلاثةلان

المعدودعارعن الدلالةعلى

الندد الخاصتامارج ل

(؟ 2 )9دليرعلىأناللانكةمكلفونمدارونعلالام والهى وانهم بين المو

الصائعس_بحابهوتعاى فيدعوالغافلين الاىلسجودللهعند التأملوالتدبر(وهم لاإستكبرون) يع

اهوالهاهرقوقي م باتعو ا 3 00
الملائكة امودن ربهممن فوقهم) حوكتر و

1

و .سلافىأرىمالائرونوا أسمعمالاتمعوهنا
هله
لصلي ال
مأبؤميو ن)عن عأأًفىذر قلاقال رسولاعنلة
السماءوحق أن نط مافيهاموضع أر بمأصابعالاوملك واضعجمهتسهسا جد اواللهلوتعامون مأ ١

لضحككتم قلالويلبكيتم كثيراومانلذذتم بالنساءعلى الفرش وخخر.جتم ل اىلصعدات تجارون الاىلّتعا
قال أبوذرلوددتافى كنتشجرة نعضدأنرجهالتزمذى وقالعن أىذرموقوظا
فصل

١

وهذه السجدةمنعزاتم سدودالقرآن فسن للقارى"والمستمع أن يسجدعند قراءة

وسماعها فقو لاهسمحا نهو تعالى(وقالالللهانتخذوااطين اثنين )لأخبرالته عزو,جل ف الآبةالتقدمة ا

ورجلانة فعدودان فيهما

كلماف!! سموات والارض خاضعونلله منقادون لامي«عابدون لهوائهمفىملك ونحت قد ري وهقبطة

دلالةعلى ال_دد فلاحاجه

الجذ ؟
جفا
زنين
لان
اطين
نهمى فاىهلذآهبةعن الشيركوعن احا اطينانينفقالوقالالللهانتخذ واا

ورحلاناثنانقلت الاسم

رقهدلاتتخذوا اثنين الهينيعنى| ْ
يهت
ر ا:لنقظمبفي
أقاخلهياحب
الاثنين توالكقيولدهاطينوت و
الاثنين لابكونكل واحدمنهمااطاولكن اتحذوااطهاواحداوهوقولهتبارك وتعالى(انماهوالهواح :د

الىأنيقالرجل واحد

الحامللعنىالافرادوالتثنية لانالاطينل ياكونان الامتساويين ف الوجودوالقدمو صفات| لكأل والقدرةوالارادةفصارتالائنيك
دالءلى ششان على الجنسيه

منافية إلاطية وذلك قولهتعالى! نماهوالهواح ديعنىلامجوزأنكون افلىوجود اطاناثناناتماهوا

والعدد الخسوص فاذا

واحد (فاياىفارهبون) .نيعخناىفون والرهب مخافةمع حزنواضطراب وانماتقلالكلاممن الغيبة!
الحضور وهومنطر ابلتالتفاتلانه أبلاغفلىترهيبءن قولهفاياهفاره,وافيوهن يديع الكلام وب

أوهبدت الدلالعلى أن

ايلهمعمننىهماهوالعدد
شفعمايقكده قد[به
على القصداليه والعنابةنه

ألائرى أنك لوقلت انما

هوالهوإن ؤكده بواحد
لرحسن وخيل أنكتبت
الاهميةلاالوحدانيةإفاياى
فارهبون) نقلللكلام
عن الغيبة الىالتكلم وهو

وقوله فاياىفارهبون؛فيد الحصروهوأن لابرهب الاق الامنهولابرغبون الاالي»والى كرمهوفط
ههاانلعالم لاش بريلك
للبر
النمحاموا
حيال
وا<سانه (ولهما السمواتوالارض)لمائنت الوا,ضلدل
فى الاطيةوجب!أنيكون -بعانخاوقاتعبيد الهرفى ملكه وتصرفه ونحت قدرته فذ لكقولهتعالىوا |

دة والطاعةواخلاص السلد
اله
بىو
ععن
ل)ي
ابا
السموات والارضيعنىعبيداوملكا (داالدين واص
ثابتاوالواصب الدامقال بن قتدبة ليسمنأيحددان له «وطاعالاانتقطع ذلكلسببفىحالالحياة أو بإلو
الاالحق سسحانهوتعالى نذطااعتهوا اجبة أبداولانالمنمعل عىبادهامالكطمفسكانتطاعتهواجم:
لاسوان1ا
كف ملكهوعرفم نك م
دارشي 4
أبداراأفغبرانةتنقون)يعنى ا نيعرقمان انهو ل

هووننتقون سواه فهواس تفهام معن التكجب وقيلهوا تفج
يكراف
اليهفبعدهذهالمعرفة دغيف
)يعنىمن نعمةالاسلاموصنةالابد انوس
على طر بق الإنكاز فقو لامَعزو.جل( مابجممن نعمةفنالل.

منطربقة الالتغاتوهو

الارزاقوكل ماأعطا ومنمالأوولد فكل ذلكمن النهتعالى|ماهوالمتفضل يدعلى

أبلغفى لترهيب مقنوله
فاياه فارهبوا فارهبوق

شكرهعلىججييععأتعامه ول وى الآبةالنقسةانوجب علجع السلنالناعاولان ا

يعقوب (ولهماف السموات

والارض ولهالدين) أى
الطاعة (واصبا) واجبا

عبادهفيحبعاء

اٍ
عيهم
هبعل
رفيج
كباده
شلىع
الآية انجبعالعممنه فلياشكرعليهاالااياهلانههوالمتفضل بهاع
اذاسالضر )أىالشدةواالامياض والاسقام (فالبهتحارون)نيعسنىتاغلييهثون

وتصي<ون وتضجو

بالدعاء ليكشفعتممانزليكمن الضروالشدة اوألصجلؤارهورفعالصوت الشديدومد-ء جؤارالك

ثابتالان كلنعمةمنهفالطاعة واجبةلهعلىكلمن عليهوههوحال

والمعنى

8

|

وننعمةعافيةوغنىون2
لبهالظرف واهالجزاءداثميعناىلثوابوالعقاب(أفغيرالئهتنقونوماببممننعمة)وأ ثئ انصلبكم
عم ف

ضالفقروالجدب (فاليتجارون) نااتضرمونالالبعواجؤاردفع المع
(فنالله)فهومنالل(هثماذ مسكالضر)المور
والاستغانة

ؤفرحيم) جيثبحلعن ولايعاجلكك مع| تحقاف>

واذلماعنلىاإنهيااخذ "معمافيكفائمارأفتهتقيكورجتهتحميم (أوم:

يروا)دالت ج:وزعلى وأببوكر (الىماخلقالنه)ماموصولةبحلقالمهرهو

)(87١

 .مهميانه(منمئ يتفيؤظلاله)
أ يرجسعمنموهضعالى

وبملرؤف رحبان)هبسعنبىسحانه وتعىالاييتجلبالعقووباةلعذاب فقولهسبحانه وتعالى (أواويروا)
قللهمنشخ)يعنى منجسمقائلمدظل موضعو بالناءبصرى (عن
قرى“بإلناء علىخطاب الحاضر بنوبالياءعلى الغيبة(الىماخا ]
وهذه الرؤية  1اكالننتظمعرنوىصات امرابدالمىنلاهناالاعتباروالاعتبار لامكون الابنفس الرؤٌبة

١أمين) أى الامان

االتىمكونمعهانظرالىالثئ ليتأملأحوالهو يتفكرفيهفيعتيربه (تتفيؤظلاه) يعنىتميل وتدورمن (والثمائل)' جع ثمال
(سجدالله) حال من
دخوالهارالىحالةأخرى ويقالللظل,العشى
نبالىجانبفهىمنأول العهارعلىحالمتقاصم نعوى]د

الظلالعن مجاهداذازالت

فىءلانهمنفاءرااءذلارمجمغرمبنالى المثسروقال ءالرجوع الالازهرى تفيؤالظلال رجوعها الشمس سجد كل ثرئ

الشمس اتتوصقاوفله اظللناهالرهفجالعتفيظؤلالوااياكألوضانابفالالعظلشالىوهووجمعااانلصارمفلتفىعرنهدالشومهسووقيوالكلهوظنلثبمئاللناغندهابقرواهدويمهااملتكنثلرهة (وهمداخرون) صاغرون
وهوحالمن الضميرفى ظلاله
معناه الاضافة الىاذولىظلال (عن العينوالثمائل) اقلاعلاماء اذاطلعت الشمس من المشيركانت
ك
بتوجه الاقلىبإة ك
ظالنكعن بمينكفاذاارتفعت الشمس واتسوت ف وسط المماءكان ظلك خلف خاالقنهمن كلمي لءظل

فأذامالت الشمسااللىغرو ب كانظلك عن يساراك وقالالضحاك أامالالنعيهنافراولأماالمال

وجع اولووالنون لان

خهلج
ادب ا
للمرا
اانا
جحداايزنووانك
يماو
اوان
لهار
لرالن
آتخ
تعصارف الافظوقيل بينراجعالىالدخورمن أوضاف العقلاء
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أولانجنفاىإة ذلك من
السجود قولانأحدهماأن المراديهالاستسلام والانقيادوالخضوع يقالسجد البعيراذاطاطا رأسه إركب
وس
جلهرمنام
لخلاقال
امىا
اسجلدنتخإة اذامالت لكثرةالجل والمعتىأنجيع الطاشاياءظاللىالفهى منقادةللةتعالى ال

يعقلفغل وبالمعنىأوليروا

ستس لدمةلغايعرست,تنعة عليهفجاسي رهالهمن النفيؤوغيرهوقالجاهداذازالتالشمس سحد كلثم

التىطا ظلالمتفيئةعن

والقولالاوافىمعنىهذ! السجودأنالظلالواقعمةعل الارض ملتصقةءها كالساجدعلى الارض ايمانهاوثمائلها أىترجع
كانت الظلاليشبهشكلها كل الساجدين أطاقالتةعليهاهذا اللفظ وقيلظل كلشيعساجدلله
يع أمسوحلدنانوهيتمال ان ظلالكافر.ساجدلله وهوغيرساجدلله(وهمدا خرون)أى
شلك
لنذ
اكا
سوا ء
ماغرونأذلاءوالداخرالصاغرالذى يفعلمأناصيه بهشاءاًمألوىذلكان جيعالاشياءمنقادةلاميالله

الظلالمن جانبالىجاب
منقادة بلهتعالى غررممتنعة

عليسهفباسخرهالهمن

نعق ولجعهابإلواووالنون قل لتاوصفها التفيوٌواالاجرامف أىنفسها
نهلذن قل اتلظلاللستمنالعقلاءفكيفعبرعنهبلفظم ي
لله سببحانهوتعالىبالطاعةوالانقيادلامي«وذلك صفةمن يعقلعبرعنهابلفظيمعنقل وجازجعهاالوار داخرةيضااصاغرةمنقادة

انون وهو اجلععقلاء ؤ فيولهءزوجل ولهيسجدمافى السمواتوما الارضمندابة) اقلاعلاماء

السجود سعجلىنووعدينطاعة وعبادة كسجودالى] للهعزوجل وسجودانقياد وخضوع كسجود
الال فقوله ولهيسجدما المواتوماف الارضمندابةيحتمل النوعينلانسجود كلثئبحسبه
حود المسامينوالالائكةللهسجودعبادةوطاعة وسحودغيرهم سجودانقياد وخصوع وأفىبلفظماق

١

تُولهمانى السمواتوماف الارضللتغليب لانمالابعقلأ كثرمن ياعلقعلددفواله؟

للاغلب كتغليب

عتقلاء خاصة
لبللكان
لتغةليب
وى ال
اةعل
نلال
تهاد
ءلم يمكنفب
للناىهى
عوأتفىقينا
لنهل
الذاكرعلىالمؤنثلولا
ا ىبلفظةماليشمل الكل ولفظةالدابةمشتقةمنالدييب وهوعبارة عنالجركةالجسمانية فالدابةاسميق

لاغفع_ايلارلفلميهتانعة.

من بيان افى السموات

وماى الارض جيعا
على أن فالسموات

خلقايدبون فيياحكما
وطذاأفردالملائكة ندب الاناسى افلارض:

لىحكيلوان جسمفىتخ ركوبدب فيدخلف هيالانسانلانه .ايدبعل الارض
|وله (والملائسكة )لأاونوهمأجنحةيطيرون بها وأفردهم ل كذروانكانوامن جلةمن افلىسموات
ق
ترفهم وقيل آرادولنه يسجدماف السمواتمنالملائكةومافىالارض فسجمونددابمةلائكةوالمسلمين

لناافرض وحذه
أوابيا

والمراد يمافى النموات

 ١ذاعة وستحؤدغيرهم نذليلهاونسخيرهالماخاق تلهوسجودمالايعقل وسجودالجهاداتيد علىقدرة
»أ

|[ ملالكتين وبقوله
|سجودالمكلفين طاعتهموعبادتهمو بسجود غيرهمانقيادهم لإرادةالئة
لائكة) ملانكةالار ض منالخفظةوغيرهمقليالمردب

اولجىممقنللتاناءولعخاصة
وصاط للعقلاءوغيرهم ول
هما بلفظ واحد و|جذىعنهما
ع زنان
راجا
1معنى الاتقياد جمعهما فيلحتعلفابفلذ

21

(سناد أهرا كر)
الذ كزلانهموعظةوتنبيه

للغافلين (ان كنم
لانعهونبالبساتواازبر (

أىبالتجزاتوالكتب
وبالربابءباتلعااصفةله

أىرجالاملتبسينبالبينات

( 2 )99أهىلاانلناامب يامالمواكالنافنةيثاالابسراوقيل الكنا
الوتمعقليهاولسوا النهأعظموأجلمنأنيكون رسولهإشمرافهلابعثملكاالينافاجابهم
بقولهومأارسلنامن

الثمعزوج
1

قبلكيامدالراجالايعنى مثااكنوحى البوسموالمعنى|نعادةاللهعزوج لجار بةمنأو

مبدأأالحلقأنهلسعث الارسولامن البشرفهذهعادة«سفمر:رةوسنةجار بةقديعة (فاسئلواأهلالذكر
ملبهودوالنطارىواهماأم همالنهبسؤال!أهلالكتابلان كفارتكة كو
يعن أه ل الكتابوه ا

نر
يعتقدونانأهلالكتابهلعلوقدأر لساللهاليهمرسلامنم-م شمو وعبسدىغيرهمما
وكانوا بشرامثلهم فاذاسألوهم فلايدوأن يخبروهم بإن السرا.لذبن أرساوا ابيسمكانوا بشسرافاذا أخ

أو بإرسلنامضمرا كانه
ل
بناامنل قببلبكنات والز
قيلم أرسلالرسلفقي ذلك (بالبينات والزبر)اختلفواى العناىلجالبطذ«الباءفغيل امعنوىماأسرل
نكنمإهؤلاءلاتعدو
بذك زالتالشيهةعن قلوبهم (ان كنم لاتعامون) لحلابلاهلمكةيعن

بإلببنات أو بيوى أى الارجالابوسىالبهم أبرالسلنابههينات والزبروقيل الذكربمعنىالع ففل قفوالسهئلوا هل الذكريعنىأه

بو اليومباليينات أويلا

تعلمونوقولهفاسثلواًهل

المفرَاسيألواأه ل الكرذالذىهوالع_( بلببناتوالز برا نكنملانعلمنوتمواذللبكيناتوا:
اسمجامعأبكتلمكاامل بهأم الرسالةلان مدارأمرالرسولاعللمتبجزات الدالةعلى صدقهوه,ىالب
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اليكالذ كر) اصلطلاىبالللنلىهعليهوسل يعنىوأنزلناعليك باتمدالذ كرالذىهوالقراز

ونجل
زرسلم
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ولهى المرادبلز بر بع
فوا
يرائع
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اياان
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اليك الذ كر) القرآن

0

3
سماهذ كرالان فميوهاعظ وتنبيهاللغافلين (لنبينللناس مانزلاليم) يعنىماأجلاليك ءن
ونس
وسر
)تعاب
ملسل
القرآنوبيانالكاب لمنالسنةوالبيننك ال حوارو

فذكرىاأمي وابهونهوا
ال
هنه ووعدوا به وأوعدوا والمبينمقدمعلىالجملوقالبعضهم القرأان منهحكومنهمتشابه فاتكبيجبأن يكونميبناوا .
وقع نعارض بين القرآنوالحديث وجب نفدي الحديثلان القرآن ##لوالحديث مبينبدلالةهة ال

1

ف

ا و 1
أهملمككرةوانه
ووهمما

رسولاهة عليه السلام

هوانجمل و يطلب بيانهمنالسنة فقولهنعالى لتبينللناس مائزال اليهسممولاعلى مأاجل فيهدون ال
المبينالمفسر (واعلهمرشفسكرون) يعنىفيا أنزلالبيم فيعماوابه (أفأمنالذبنمكروا السيا,
فيهحذف تقدبرهالمكراتالسيا توه مكفارقربش مكروابرسولالهس التةعليموسإربأ
وبالغواىأذيتهم والمكرعبارةتعن السى بالفسادعلى سبيلالاخفاءورقيلآكرادمهذالذكرا شتغا
بعبادةغيرالله فيكونمكر.همعلىاًنفسسهموالصحيح أن امراادءهذاالمكرالسى فىأذىر.سول اللهه

00
اللهعليهوسل والمؤمنينوقيلالمرادبلذبن مكرواالسبئات عرودومن هو.
منحيثلابن
نبل (أوأنهالهذاب
مق
مكةأ(نيخسفالتهبهمالارض)يعنىك!خسف بقرون

الارض) كافعل يعن يعنىان العذاب يأنيهم بغتة فبهلكهم ؤأة كأهإك قوملوط وغيرهم (أدبأخذهمىتقابهم) يعو

نقدمهم(أويأنيهمالعذاب

نصرهفهمف الاسفارفانهسمتحانه وإنعالىقاد رعلى اهلا كيمف السفركاهوةقادرعلىاهلا ا

من حيث لاإشعرون)

وقاالبنعباسيأخذهمف اختلافهموقالانجر يف اقباطم وادبارهم يعنىانهنعالى قاد رعلى

نهونه
ولل
شن ا
ربقي
وبسا
أنى
أوالهم(فاهم عجر إن يع
بأخذهمفىليلهومنهارهموىججيعح

نظبام) حتابين أ
(فاهم بمتجرين أد

بأخغنهمعلى تخوف)
متخوفين وهوانوك
قوما قبلهم فتخوفوا

عليوم (أوبأخذه علىتخوف) قبي

بلهوقا
|

سل دكا
لف ك
داح ينو م ن

ومثلهالتخون يقالحوفه الدهروتحونهاذا اتتقصهواذمخالهوحشمهو يقالهذلغةهذيل قمر
القول يكونا مراديهانه ينقصم أ
نطرافهمو'نوا بهسمالغئ بعدالنئ حتيىبلكجيعهموق
أصلومن الحوففيحقل

|نهشبحانهتواللاان
خهاملعذابأولابولذفوممسد يد

الضحاك والكلى هومن احوف يتك طائفةينخو ا
فلخروننيصبوممنلم اسا

:

 1و

كملقالارضأوبعذاببزل من السماءأو بأف"ات*
ف
ىفهم نخس
انمسبحانهوتم الخو

فداثقليلاقليلاالىا نيا اطلاك على رهم مانهمسبحانهوتع الىخم لتقو (
بتح

متخوفون متوفعون وهوخلاف قولهمن حيثلايشعرون (فان

رج
ب
جه4

ل

نيل نأ عتتجالءدل رومألادوجوكفقوتمريغدئدارادنعمدوجوناومياع 4 ,
٠

00

عنداص الأمالمطاعاذاورد

|يبعنهمالحساب والجزاءفلاتعبعليءىاحبائهووبعنهمانمايقوللشيئأرادهكن فيكونعلىماأرادلانه
|و

أالقادرالذى لادقيزدشوناًراده (خ)عنأبىهر برةقالقالرسوا ع ل سعابيكر يقولاللةتبارك

 ١ونعال يشتمنىا ب ندم وماينبتىلهأن يشستمنى و يكذ بنى وماإضئىلهأن مذ بىماشتمهاياى فيقولا نلى

ددأىىوفروابة كذنى ابناذمول يكعن لهذلك وشتمنى
كسايبعي
أ ولداوأماتكذيبه اناىفقوله ل

ْويك «نلدذلك أمانسكذ يبهاياى فقولهلن يعي دنىكابدأف وىليسأولاملق باهون على مناعادنهوأما
شتمهاياى فقوله|تخذالنهولداوانًاالاحدالصمد الذىليلدولمبوالدوم,كنكلفهوا أحد جُ وقولهتعالى
وانزلتف يلال وصهدب وخباب وعابس وجبير
عىأذوذبوا
وعن
| (|والذينهاجرواىالنةمن بمدظاموا) إي

لسمهيشلركون
ابن
مدل
هجن
ذبى
ا|وأ
|خ

فلرىوهم
ااسللاكم ا
بمحكة .فعاوايعذ بونلهبمرجعواعن ال

اعلللىأمورا اللطميعمتثل

حىااد
يلمعن
اموا
نقول
ولا

كلم دورعلى اللةبهذه
السهولة فكعيتنع عليه

البعثالذى هومن بعص
القدورات (دالذبن

هاجر واالفله) فىحقه
ولوجهه(من بقم)

اكةلفحىرو يشدونهو بجعلاوعلى صدره هم رسولالله وأسابه
دطحةاءم
ا|ل|ستضعفون فامابلال كان أصمابهسخرجونهشال بى
ْ الخارةوهو يقولاد أحدفاشترا «منهمألوبكرالصدببق وأعتقهواشترى معهستة نفرآكخربن وأماصهيب
ظفقالم انىرجل كييران كنتمعمفلن تفعكوانكن علي فلاأضرع فاشترى نفسهبمالهفباعوه

ظلمهمأهل مكة ففروا

بدينهمالىابلههسم من

هابر الى الحيشة ثمالى

م|ن|هخر به أببكورالصد لبق
يفاقاصهبب رع البي وعأماباقبهمفاعطوهم بعضمابر نيدفوانواعنهم وقال المدرينة جمع بايطنحرتان
ا
ا

قنادةهمأحاب سرول النةصلى اللهعليهوسلمظامهم أهلمكةفاخر .جوهم منديارهمحتىلحق طائفة

بالحشة ثمبوأهمالنةالمدعند ذلك اهايادا رعيخرتةفهاحروا البياوجعلطماً نصارامنالمؤمنين

نة
لمممندهادجوايلى
انه
وم
(لنبوهمف الدنياحسنة)

آوه
ذرد:هما ولواس
_نص
همو
فا وووه
بدورئأة
تلمص
ىةل
بمة:دلعلى فذل المهاجر؛انطوفجضلرةوفيهدليلعل ىن صف
مال
ايث
اطجرةاذالم:سكنللهخالصةلم يكن طاموقعوكانت عخزلةالاتتقالمن بلدالىنر وامنلهحد
حسنةأولنبوتهممباءة

بالنيات وفيهفكانت هحرنه ال اىلئةورسولهفهج رهالى اللهورسولهومتكا:نت هجرنهالىد نيايصبمهاأو

اهلفىصحكين من رواية
اميأ:نكحهافهحر:نهلىماهاجراليهالحد يث أخرح.ا

تعالى (لنبوهم'فالدنياحسنة) يعنللنىبدوئبهمو تبوثة

عمربانلطاب دقواله

<سنة وهى المديئةحيث

حسنةوهوانهتعالى زط المين وةجعلهاطم دار آواهم أهلها ونصروهم

نميفااىلددار انا ره
هحرةوالمعنى لنبوته

المدبينةر وىعن تمر ابلنخطابرضىا|

لله

(ولابولآنزة أكبر)

هملان جواب
أنعطى الرجلمن المهاجر بنعطاءيقوللهخذهذابارك اللهلك فيههذاماوعدك اللهفى العوولفلياز
اهكا
ذعن
تعاالى
الدنيا ومااد راللكفآىخرةأفضل ميقوالهلذآمبةوقيلمعناه ليحسخن اليهمفنياىلادبان يفتحطممكة (كلاونوا يامون)
محذوف والضميرللكفار

ووقييملكانلهممرامدبنأاهللحسهناةلفيانلظدنايماوهملتووفأيقرواجطودهايمةمفنهاالئدميبننصر(هولماعجواللآىخاردلاعًربكقبارطب)ةبوععنلأىىأعهظلماولأمفشرضقلووأامشغرفرب اأوىعامواذلكلرغبواق

الدبن أوللهاجرين أىلو
يماأعطاهمفالدنيا(لو كانوياعامون)قيلالضمير0رجعالىالكفارلانالمؤمنينيعامونماطف الاخرة
كانوا يعامون ازادواق

والمعنى كار

يعلمونانأجرالاخرةاً كبرماهم فيهمن نعمالندبالرغبوافيهوقيم لانه

اجتهادهموصبره (الذبن

مأعدالنهطمف الآخرة لزواداوالفىاجالتجهدادوالصبرعلى
راجعالاملهىاجر وبالنمعنىلو كانوايعامون ا
'صبروا)أىهم الذبنصبروا
ماأصابهممنأذىالمشركين (الذينصبردا) ياعلنىنفهعلى ماناطممناملاكذىروواهلفهوصفةمدح
أوأعنىالذينصيرواوكلاهما
يعنىصب وارعلىالعذاب ومفارقة الوطن وعلىالمهادو بذلالانفس والاموالوستيلاللة (وعلىر بهم
مدحأى صبرعلى مغارقة
عهاق
بتوكلون) .أيعمنوىفرىهه بكل
ساهلم ذ كرااهلنصبر وااملتوآكلبفةهىوذههمامبد االسلوكالىالله الوطن الذى هوحوم الله

مالاىومانتهلاءصاير فهوقهرالنفس وحبسهاعلى أعمال لبر وسائرالطاعاتواحتالالاذىمن الخحلق
تع

والصبرعن الشسهوات المباحانو ناحرماالتوماصلابئرعبلوىأماالتوكل فالانقطاع عنالحلقبالكاية ا حبوب كل قلب كيف
والتوجهالى اق تعالىبالكلية ذالاولهومبداً الاوك االلىةتعالى والثانىهواخرالطر ويمتنتهاه

# ٠:اسعطصيهّ 6بشسرائزل(وما؛

ا

ل
لةصجد
ونبو
ل وا
0
 0لسنةالملا

قط
ممسهو
بقاوب قو

رؤسهم وعلى اتجاهدة
تقد  8فسبيل

(ولاحرمنامن دونه منيع)يعناىلببحيرةوالسائبةونحوهما(! كذلكفع اللذينمنفبلهم)أ ىكذبوا الرسلوحرمواالحلالوةالوامل
وواعلى بطلان شرك وقبحه (ولفدبعئناىكلامةرسولاآن ١
لابء(لفهالعغلااىللرمسلبين)الاأن يبلغواايلطحلقع
قاولهمااستاهز

اعبدواالئه)بإنوحدوه(واجتئبوا
(ومنهممن حقت عليه

()87519

الطاغوت)الشيطانيمنىطاعته (خنبممنهدىالله) لاختيارهماهطدى

الكافرةالمكذبة كانقوهؤللاءلوشاءالنهماعبد نامندونه منشيعنحنولا آإؤناجهلا منولانهماعتقدوا |
أنكون الام كذ لك نم من جوازبعثةالرسل وهذ|الاعتقادباطل فلاجرم استحقواعايهالذم والوءمك |

اناها

:

افىالا

:

0

سباك  .برد
واماقوله تعالى (ولاحزمنامن دونهمنثئ) يدىالوصنيلةوالسائميقوا جاموالامع .نفىلولانال3ت"مر
٠

ْ3
6.م" | ذلك وطداناليغيره ( كذلكفملالذينمن قبلهم) يعناىن منتقدمهؤلاءمن كفارمكةومنالاثم|
إ ا]لماضية كانواءلىهذ هالطريقةوهذاالفعلالحبيث فانكار بعثةالرس لكانقديمافالامماخمالية (فهل |
 ١ين)خيث

اىنروأخل
اىد]مر10يم بح
|مىثانلاىركسللاألمةارلسبوللااغ)ليبعيننك)ىيابععشنلنافبيكاسملدههامدصال اىيللةحفدعلنيمهوا.عسلهرلسمتولبا(يامنخااأعربسداودااابلهلاهوماجنتنأربوساااولطاالغوي(ت)ولق|د
رسولاننه صبى اه
انهم وأعامه ||يعنى االرنسلكانوا بأمىنهمبا ينعبدو|االلهوان حتنبواعبادةالطاغو ت وهواءمكل معبودمن دونالله
وسإعلى
0
1
0
0
ِ
د
ا
رسم 5 2 .
(فنهم)
يعنىذن الامالذينجاءتهم
الرسل(منهدى النه)يعنىهداداللهالىالايمانبهوتصديق رسله(د ام

عليهالضلالة فقال (ان الكفروالضْلال

تحرصعلىهداهمفان

وفىهذه الآبةأبيندلي( عل انا طهادىوالمضل هوال:عالى لانهالمتصرف ف عباده|

فيهدىمنيشاءو يضلمنيشاءلااعتراض لاحدعليه:ا ح؟بهسابقعامه(فسيرواف الارضفانظروا

انةلامهدىمنيضل)بتح]| ك|يغسكانعاقبة امكبين)بعنىفسيرواىالارضمعتبرب منتفكربلنتعرفوامبألامنلكرذسل

الياء وكسر الدال كوف وهونرامناز
بطم بإلعذاب واطلاك ولنعرنفاولاعذابنازل نكأمصاررتعلى الكفروالتنكذ يبك|

البافون باضلمياءوفتح نزلبهم ههقولهسبحانهوتعالمى (انتحرصعلىهداهم)الخطابللنىصلىالتمعليهوسليعناىنتحرص|
الدالوالوجه فيان من| ب|إتجدعلى هد هؤلاءواء انهومتجتهدكل الاجتهاد (فانالنلاييدىمن يضل) كرا بلفيتاحءوكس
اتدهأدى خبره
لمب
وضْل
يِ

تهدى منأضزهاللهوقرى ”:باضلمياءو فتمالدالو معناه1 ,
هعنا
ملم
اوقي
لزه
الداليعنىلامهدى النهمن أَض

يمنعونهم من جريان5

لى رجل من امسركاندي فنأنايهتقاضاهفكان|
هينعكان
لساس
زبو طاأنر.جلامن الم
قالابن الجوزىنس

(وماههم منناصربن)) أضلهالنهفلاهادى' (وماطمم نناصربن)أى

مانعينمنعونهممن العذاب (وأقسموابات جهدأيمانهم)

اللةعليهم و بدفعون عنهوم فبايتسكامبهاللمسلموالذىأرجوهبعدالموتفقالالمثمرك

انكلنزعمانكتبعثبعدالموت وأقسمبالنهآن |

فلبعك»
عذابهالذى أعدهم ||لاببعث التهمنيموتافنلزآلتبهةذهقال أ بوالعاايةوتقر برالشيهةالتى حصلت لالمنشرككيانرا

ايهسذه البنيةالخسوصةفاذامات وتفجرزتاأؤمو بلاىمتنععودهبل!ا
(سواما إلله جهد | ب|عدالموته|ناولاناسانل ل

أيمانهم) معطوف على ||لانالشئ اذاعدمفقدفىولردبق لهذاتولافحقنيقاةئهبوععددمهفهذا هوأصلشبوتهم ومعتقدهمق |
وقالالذبن أشركوا (لاس :

مر
)وت
مب
رلا
لابعدالنقى 6

ت ذلك قولهنعالى وأقسموابانجهدأعانهم(لايبعث
م بوعد
ابءث
نكا رال

اللهمنءوت)فردانن

ذولكذكبهمفى قوطمفقلاتعاى(بلى)بعنىبل بىبعثومبعادموتلانلفظهبلىثباتلابعادلنى

والجواب

عن شبهتهم االننهسببحانه وتعالىخانالانسان وأوجدهمن العدمورايكشيأفالذىأوجده بقدرنهتم/

(وعداعليه جقا) ددى ||أ مءقاددرم0لجاده
 0ابععددامدلاننالنشأ يةةأهو لثاةأهوننم .م انل الااولىو (لوأعدواععلديهاحعقا)لفسايعنسىااننالاذى”'

وعدبهمنالبعثبد الموتوعدحقلاخلف فيه(ولكن  5كثرالناسلايعلمون) يعنىلايفهمونكيف

تن يرن ا|كتوسذنبلحمكهدنرالةدرعل كل (شلينطاذىعقويو نابعث
8

الو5ع8دحق (ولكن! كثر

اي

ااهمكانوا

و:ه.رهم االلحقحقال اذلدىىلاخافؤفيه(وليعاملذينبنكفكفررروا م نوا
يظ

كاذين)يعنى فىقوطيلابعث بعدالموت
ْ

كاذبين) يعنى قوطم

(انماقولنالشئ اذاأردناءأن تقولله كن فيكون) ياعلننىاتهنسبحانه وتعالىقادراتأرادادعيار |

وعد حقأوانهمببعثون(ليبينط )ممتعلقبمادلعليهبلأىىيبعئهمليبينط ومالضميرلنيموتوهويشملالؤمنين

وببعتهم 

الئئ اذا
اايبقعثاولهلمنينموت
مطلم
ان)نفقو
(ذبي
والكافر بن(الدى لفونفيه)هواحق(وليعاالذبنكفروا انهم كانوا كا
واىوعلى علىجوابكنقوانامبتدأوأن تقو خلبرهوكنفيكون نم كان
أردناءأن نقولله فكيسنكون) أبىفاهوليكنوسنبش
عبارةعن سرعةالايجا
هقف
ثبلذاتو
رده
ثلوجودأىاذا أردنارجودئئفليس الاأن تقول4احدث فهوبح
و وا
دعنى
هلتيم
امةا
النا
1

اليا

اللكروهات والحرماتمع

الاخلاقالمسنةواحصالالجيدةوالمباعدةءن الاخلاقالمذمومة والخصال

المكروهةالقبييحةوةيلمعناهانأو :قانهمنسكونطيبةسهاةلانهمبدشرون ضأعنردوقابحهمبالرضوان

لانهفى مقابلةظامىأنفسهم

و1المنة والكرامة فيي<صل طمعندذلك الفرحوالسسرو روالابتهاج فيسهلعايهم قب ضأرواحهمو ١بطيب

ظمالموتعلىهذهالخالة (إيقولون)يعنى الملائكةطم (سلامعليكم)) .يعنىتاسعالليلهمإنكة أوتبلغهم (يقواون سلامعليكم)
فيلاذاأشرفالعبدالمؤمن

اناسالاهالاكةرترداب
أسلاممنانة (ادخلواالجنةما كنتتعملون) موف

قيونلتهعالىادخلوا الجنةبما كت تلان بوين قول|هصلىالتمعليهوسللندخلا أحدمتكالجنبعمله

على الموتجاءهملاك فقال

لمتعلهيكاياوللىله
الاسلا

قالووالاأنتيارسولاللهقال ولا أناالاأن يتغمدق اللهبفضلهور جتهأنر.جاهفى الصيحبيحين منحديثبى
يقرأعليك السلاموبششره
ظ برةقلت قالالشيخ حبالدينال ونىو رجهاللة فى شر  0اعمانمذهباًهلاس_نةانهلاثشت
بالجنةو يقالطمفىالآخرّه
لفقلثواوبلاعفابولايجابولانخرعولاغيرذلكمننو|اعالكليفو لاش تهذهالاشياءكاها ولا

نأةهلأيضا انالتهسبحانهوتعالى لاحبعليهثئ ابللعالم كلهملكه
سهب
اولمذ
غيرهاالابإلثسر ع
رآشرةفى سلطانهيفع فليهمامايشاء فلوعذب للطيعينوالصامين أجعين وأدخلهمالناركانذلك
/ادي ال
عدلامنهواذاا أ كرمهمورحجهموأدخلهمالجنفةهوفضلمنءولونمالكافرإن وأدخلهم الجنةكان ذلكله

رهصادقا تهلايفعل هذابل يغف رللمؤم:ين و يدخلهم الجنة
خىسأخيير
وال
/ؤمنهفلا لوكنه سبحانه وتع
ا جتهو 1

نالحاكااملو بوجبونو :اب
انا درلامندوأاالعاقيشو
تافرين بودسخلهم

(ادخاوا الجنةما كنم

تعماون) بغملكم (هل
ينظرون) ماينتظرهؤلاء

الكفار (الاأنتانيهم
الملائكة)لقبضآأرواحهم

وبالياءعىوجزة (أو

الاجمسالو بوجبونالاصلم ف ضبططويلط تمعالىاللهعناختراعأنهمالباطلةالمنابذةلنصوص الشرعوى يأى أمرر بك) أى

اظاهرهذا الحديثدلالةلاحمل !مق انهلاس دق أحدالواب والمنةبطاعت-ه وأماقوله سبحانهوتعالى

ال_ذاب المستأصل أو

هةال
والجن
تنوملك
رملو
ومتع
أنت
أدخاواالجنةبما ك
انىيما كنم تعملونونحوهامن الآناتالتىند على القيامة (كذلك) مثل
| األناصلاالاحلة.دخلبهاالنة فلاتعارضينهاو بينهذا الحديث بلمعنىالآياتان دخلوال ذلك الفعل من الشمرك
| سيب الاجمالوالتوفيق للاخلاص فبهاوقبوطابر-جة اللتهعاللوفضلهفيصماً نهلبدخل الهنةبمجردالعمل
والتكذ يب (فعلالذبن
اخعلمال بأسبىبهاوهى منالرةوالفضل والنةواللةأععراده
وهوميالاحدديثو يبصماحأنلهد
الؤوقولهتءالى(هلينظردن)يعنى هاوللاذءين أثسركاوبوالمئهيد ونابوّيتتكمد (الاأنتأنيهململانكة) قمبنلهم وماظامهمالة)

بتدميرهم (ولك نكانوا
يعنىلقبض أرواحهم (أوبأنىأمىر بك) ين بالعناف الدنياوهوعذاب الاستئصالوقيللراديبوم
'ن|ف|سهميظامون) حيث
أ
نلكفروالتكذيب (وماظامهمالله) يعى يتعددةأيهم
كيام( كذلكفملالذبنمن قبلهم)يعىم ا

الإولكن كانواأنةفسهميظلمون)يعنىباك.تسابهم المعاصىوالكفروااللقامبايحلةالحبيئة (فأصاء
| > تماعماوا)يعنىفأصابومعقو نباتاّماا اكقسوائن الاداللحبثة(وحاق بهمامكاتوابهتنستهزةؤن)
8
نئنحن ول اابإؤنا)
والنوىنزلبهم جزاءاستوزائهم (وقالالنذأش ركوالوشاءالتهماعبد نامندونهم ث

شاسنرك مكة قالواهذاعلى طر بق الاستزاءوالخاص ل أنهممسكوابوذاالقولفىانكارالنبوةفقالوا
منى
يع
ول نجئ ولوشاءالهمنا الكف رلحصل جثت أوتلجيئ واذا كانكذ لك
أصل
جامثانتلخح
لوشاءالتّمنا ال

كانت
أفالكل منالتّدفلافائدةفى بعثاةلرسلالاىلاوملواب عن هذا انهملماقالوا ا انللكةلفمن
3

عثة الرعسبلثا كانهذااعتراضاعلى اللهنعالى وهوجارحر :طب العلدق:كارانهفوأفعالهوهو
0
ا1ن لانالتهسبمحا نهوتعاىيفعلمايشاءو حكمابربدفلااعتراض لاحدعليهفى أحكامهوأفعالهولا جوز
ا"

دانبقهولله/فعلتهذاوللم نفعلهذا وكانفى حكاللهوسنتهفىعبادهارسال الرسلالمهمليأمص وهم
لاح

]| ماداللهتعالو توه عنعبادةغيرةواناظدانةوالاشلال اليعفنهداءفهوالمهتدىومناضزوفهو

(فاصابهم سيا'ت
ماجم_اوا) جزاء سيئة

وا
ام(كوحااقنهم
أعممام
بهيستوز ؤن) واحاط بهم

جزاءاستهزاهم (وقال
الذين أشركوا لوشاء الله
ماعب دنامن دونه منثئ

نحن ولااباؤنا) هذاكلام
صدرمتهم استهزاءولو

|الضالوهذهسنة النةفىعبادهأنهيأمىالكلبالامان بهوو بنهاهمعناعلكفراتنمهسحانهوتعالىيهودى من قالوداعتّةادا لكان صوايا
ايشاءاىالامانورضل من شاءفلااءتراض لاحدعليةولماكانتسنةالنةقدعة ببعثة الرس,لالىالامم
1

(( - ١5نازن) ” -اك) 

لذبن ننوفاه,للانشكة)وبالياء جز توكذامابءدة (طالمىأنفسهم) بالكفر (لفلاهلقواالل) أ ال وسالاسةتسلام ا 5ع1
علافما كانواعليه فى الدنيامن

والعداوةفردتولياومواألعم

وقالوا (ابلشىاعنليم ا

كتتم تعملون) فهو
باز يكمعليهوهنا أأيضًا

من الثمانة وصكذلك
(فادخ_اوا أبواب جهام

)07

الشقاق وقالوا (ماكناتعملمنسوء) تخد واماوجد منهممنالكة

بانواعا لكرامات وأهينأهل الباطل وعذ بوابإنواع العذاب فعندذلاك يقول المؤمنوناناخخر:

والسوءعلىالكافر وبفانئدةهذا|القولاظهارالشمانةبهم فيكونأعظمفالموانوالخزى ف قولهتما:ر
(الذبن توفاهمالملانكة)نة بض رواحهمالملاكةوهم ماكامتو وأعوانه (ظالمىأنفسهم)بعنىبالك

ا

اامياللاهلذىنزلبهموقالوا (ماكنانعمل من سوء)  :
(فالمَوًااسل) يعنى أنوماستسامواوانتقادو ب

1

ركاوامماةالواذلك منشد ةا موف (ابلىناةنعليم اكنتتعماون) يدنفىلافائدة > فىان

بذلك ماحه لمنالكفار بومبدر (فادخلوا)أى فيققالطم ادخلوا(أبوابجهتمخالد,
قالعكرمةعنى
فبها) يعنىمقهين فيوالاخرجونمنهاوا عا قالذلكط ليكونأ عظمفالنموالحزنوفيهدليل أ

خالدينفبهافلبئس مشوى
ل
السكبريبن)جهام (وقي
الكفار بعضهمأشدعذ |يامنبعض (فلبشسمثواىلمتكير بن)يعنىعن الاءسانوقولهعزوجل (وة ْ

لاذينانقوا)الشمرك (ماذا

أنزلر53قالواخير ا)وانمما

بهذا ورفعأساطبر

لالاتنقديرهنا أنزلخيرا

فاطبقوا الجواب على
السؤال وتمةالتقدبرهو

أساطير الاؤلينفعدلوا

بالجدواب عن السؤال
(للذين أحسنوافىه_ذه

الدنيا) أى آمنواوعماوا

الصالحات أوقالوا لاالهالا
الله (حسنة) بالرفمأى

للذينانقواماذا أنزلر بكىفالواخيرا) وذلكأ نأحياءالعربكانوايبعثون ماكلةأىيام الموم ,من باو3ن
خبرالنى صلىاننهعليهوس فاذاجاءالوافدس أل الذبنكانوايعد ون على طرقاتمكةمن الكذارفيقولوز
ساحوكاهن شاعركذاب محنون واذالئلقه خيرلك فيقول الوافداًنا رشوافد ان رجءتالىقوىمن ١ون

ههو سلفيسأهمعفنيهيخبر ونه لصدة
لىيالل
عّةصل
أنأدخلمكة فالقاءفردخل مكةفيرى صاب رسولالل
ابحا وناهلوق اننا وايطا 1|.شمر
وأمانتهوأنه نىالترجانو التعروجل فلكفوس

لرافان قلت رفم الاول وهوقوله سا
وقول الوزروالكذيماذا أنزلر بمقالواخيرايعنىا:نزخي

الاواين ونصب الثانى وهوقولهةالواخيراقلتحصل الفرقبايلنجوابين جواباانكرالجاحدوجوا
المقرالمؤّمنورذلكأنهم مساألواالكفارعنالمنزلعلىالنىصلىالنهعليه وس عدوابالجوابعن الوا
ل!واا المؤمنينعر
أاو
فتيهابلوارهواالسااطواين ولدسهومن الائزاالفىننئلانهمليعتقدوا كونةمسنزل
المنزلعلىالانبلىصنلهىعلي» وسلمميتلعثمواوأطبقوا الاجولابسؤعلاىليدنا مكشوفامعقولاللائزا
فقالواخيراأىأأنزل خيراوتالكلامعندقول خهيرافهووقفنام ثمابتدابقولهتعالى (للذين1
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هذهالد نياحسنة)يعنىلاذب,ن نوابإلاع-.الالصالحةالحسنة ثوامها<سنة مضاعفةمن الواحدالاىلعشم1ر2ة8

يضعراة وقالالشحاك هى النصروالة وقماجلاهدهى الرزقاسن فعلهدا؟ون
كئةثالأى
فبعما
ثوابوأمن وغنيمةوهو الس
بدلمن خيراحكاية لول

ىلآبةاين أ نواثواباحسانومفىهذهالندياحسنةوه اللنصروالفتتحوالرزق الحسنوغيرذلا
معن ا

للذين انقواأقىالواهذا

ممانمادنهبهعلىعبادهف الدنياويدل على سه هذا التأو«لقوالتهعالى(ودارالآخرونان

الول فقدم عليهنسميته
خيرا حثكماه أوهوكلام

الآخرةماأعداه فى أنة خيرىايحصل لمالدنياونمدارالمتقين)بعناىلجنةوفلخسي فىل :د
لانأهل التقوى بتزودونمنهااىالآترةوالقولالالوأولىوهوقولجهورالفسر ,بنلانالله و

منيتاقتَ عدة لاقائلين

الداربقوله (جناثُعدن) يعنىبسانين اقامةمن قوطم عدنبالمكان أى أقامبه(بدلونها)يعنى ,

وجعل فوطممن و

احسائهم “(ولدار الآخرة

خير) أىطمف الآنزةما
هوخ_برمنها كقوله
فا ناه اللهوابالدنيا
وحسن وابالآخرة(ولنعم

دارالمتةين )دراالآخرة

هذ

الجناتلابرحاونعنهاولا حرنجمونها (نجرىمنتحتها الانهار )ي>عرنىىالانهارفى هذه نانم
تحت دوراهلها وقصوره .ومساكنهم (طمفيها) يعنىف الجنات (مايشاؤن) يعنىمانشتهى الانف.
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|0
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طاهر إانلمشنمرك قا
دل ا
زها كيتاقواطهم وأعاطروقيلانقو طبن سنمةبالكل 0

حسن فخيلدفيسه انهمأنوابمكالأمى وابهمن فعل الميرات والطاعات واجتنبوا نكانلهواءنهه

خذف الخصوص ,امدح لتقدمذ كره(جناتعدن) خبرلبتدأمحذوفأوهوئخصوص ,الدح(يد خلونها)

يلانشهاراهؤمنكذ
لهاا
ي(تهجراىمء تنحت
حفال

الحكروهلة١ 

سلهأم
ل يكحجزاىللاهمتقينالذبتننوفاهململائنكة طيبين) طاهر بننمفنظ

رع أىمن جهة
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ْاساهمارزرون) محملارفع(قسدمكرلذبنمنمدا
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وعذا ل

دز أرق وقول وأنايس

الئل

فقون  0ظٍّ
لاد واتظئس
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|لقوله عليهالصلاةوالس.لام لانت صذلك .ن0؟ ثامهمشي أواكماللحنس

الفنأونهمبغيرعللوست لأمشبع.يض لامهالو كانتللتبعيض ,انتصء والاجاع سسنالاورا روذلكغيرحار

)

أى ايحماوامن جف سأوزار

 ١لانداعوقولهبغبرعليعنىأن الرؤساءاء.ايقد .ونعلى اضلالغيره .اللعر اح
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ودين اللعادعل

الاساءمايزرون)إءنى
ذ - /الاضلالبل يقدمونعلىذلكجهلامهم» ايستحقوبهمن العذابالشديد ل أ

 /اللامابحماونفيه
وعيد ونه ديدم هُ قولهسبحانه ونعالى(قد مكرالذن منقبلهم)يعنىمنقبل

أنهم
يعى ١

سووامنصو بات ل#سكروا
مهارسل أنله لأء_للالله

هلا اكهلمفمتىنلاصكوباث

كال قسوم بنوابنيانا
وعم#دوه بالاساطين فاتى

البنيان من الاساطينبإن

فارقر دش و«وكرود بنكنعان الباروكانا كبرملوك الارض فزمن إبراهيم صلىاللعهايهوس_لم |

لهلهافز.هقالابن عباسوكانطول الصرح
' كان هن مكرهأنهبثى صرحا ببادل أرصعد الىالسماءويقاتأ

 ١السهاءجسة لاف ذراع وقال كعبومقاتل كان طولهةرسخين فهبترع فقصفتهوألقت ,شد

عكاموابومئذ
ل روخرعايهمالباق فاعلكهم وهمحته ولاسقط تيلياتأ_ئةالناسمن الفز فت
سافانلهست !ليانلان الناسةب ل ذللك الس بانيةقلتهدذاذ كرهالبغوى
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وذ هذانظرلانصالماعليه السلامكانة .لهموكانيتسكاميااعر بيةوكان أهل لع :نعر بامئهم جرهم الذى

ذعضءت سقط عايهم

السقفوماتواوهلكوا

والجهور دلى أنالمرادبه

غرودبن كنءان حين بى

قدئةقبل ابراهم عليهالكلام مدل طسم

الصرح ببابلطوله جسة
آلان ذراع وقيِسَل

مزمانبالعر بيةو بدلعلق ةهذا قولهولازرجن تبرج
وجديس وكل هؤلاءءرب تكامواىةد» ال

فرسخان فاهب اللهالرعج

أنشأ|سمعيل بينهموتعلهسم ادر بيةوكانت قبائلمن0

لجاهامة ال را
ل

كيل

الل

جيع
ردس ريمن قورع السسووملق كونالآةعامة فى

اوتاه إقالضروا المكر بالغبر © وقوله -م,تحانهوتعال 9ام

نؤرءعليه وعلى قومه

مليه
اقا
ىافا
أسكو
فها

القواعد) إهنىقصد حريب بنيانهم من أدولهوذلك بانأناهمبر ع قصفت بنيانم-م “ن أعلىوأأتاهم بالاسةئصال (ثرعلهم
موناعده وأساس ههذا امذسإجيارناا:لابةءلى الةولالاولوهوظاهرالافظ وان
لل خاي ق

السقفمن فوته متهم

 .نانفسيرالآيةعلى الفؤل الثاىشوهواهلاععهل.ىومكان المعنىانم-مامارة,وامةصو بتلإعكروابها

العذاب من حيث

علا:زنياءاللهوأهل اق من عياده أهلكعماللتعالىوجعل هلا كهممثلدلاك قوم بنوا بنياناوئيقا

لايشعرون) من حي

يداودجمبوإلا اطميفناتهدذملك البخيانوسقط عليومفاهلكهم فهوم.ثل ضير بهانلةس حانهوالى ان

لاحتسبون ولايتوقعون

اس منحفر بثرالاخيءأأوقعهالله فيهيعوقوله
ننة
مكر باتخرفاها-كه اللهك ركهومنهالمثل السائرعاىلألس

(تميوم القيامةيخريهم)
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قفلايرخالامنفوقهم رقيي
لحتملنمل ,كونوانت القفس عندسقوطهفاماقالمن فوقهمعلانهم اع يواو 1د
كا
انوا>تهوانه اخرعايوم أهلكواوماتواتحته (وأانأهاملعذابمن حيثلايشعرون )يعن فى مأمنهموذلك (و.مول أبنركاق)ءل
(لد عرلبهمااسقفمن فوقهم) يعنىسقطعليومالسقف ذاهل>؟هم ودولةم نذوقهملاتاً دان

بذط ,بعذاباأزىسوى

توراه وشدنهكان 1ك الببانسبهد كهم(لمبومالقيامةبخزيهم) يعنى

الاضافة!لى نفسهحكابة

ل

 85نهمبال-ذابوفيه اشعار بإنالعذاب حدل طمفى الدنياولاحرا

و

يقولالنهطمبوم القيامة(أبنث ركاف )بعن فىى زعمكم

ى هوالعذاب معاطوان

واعتفادمانكام تشاقون

لاضافتهم ليوبحهم#اعلى

طر يوهالاستهزاء بهم

اونومفعدأمه لاال
يهم)بدىكنتتعاهوونتخالفونلؤمنينوتخ م
نشاقةعبارقع نكونكلواحدمن (الذبن كنم نشافون

لصمين

رو نمه ليدفعواعنم مانزلابكممنالعذابوالطوان
ضاط
حءنىم
بالم
احبهو
غيفرىششقق لصا

اىالموياوم) يعنىفىهذااليوم وهو
(عن
(إقالالذين"ونوالع)مابلعمنىؤمنين وقيلالملائكة (إنالخزىن)ب
ل
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ونهذابومالقيامةلانالكفاركانوا

فلدنياو يشكرونعابهم حواطمفاذا كانبوم القيامة ظهرأهلالقواً
مزؤن إلؤم:نين ا

موا

فيهم)تعادونو'2صمون
المومنين فىشاًنهمنشاقون

أ تشاقونى فيوملان
نافم
مشاقة أوما

 6مها

/ذاب (على الكافر بن مشاقة الله(قالالذبنأونوا الع أىالاندياءوا لعاماءمن أعهم الذينكانوايددونه ,الىالاعان و يعظونهوم

ْبلنفتونالهمويشاقوهم بقولونذاك ثمانةبهمأوهمالملاسك (ان ازى اليوم)الفضيحة )و,الدوع)
لا
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أالمبوعاثتو)أأثنىتهمهم.دفوااتت(انغذيارقبحًابماهءعموخملاوبفشوعنرأومنوأيإبنبعنون)نىعنومخصائصلالمبةنكوىوأنحو خمباالفءيلنا؟وثون وعالينبوفت
اتجاعلونبالبءث ومعنىأمواتغير حأياء!نم.لوكانوا؟مةعلىالحقيقة لكانوأاحياغءير

أموات أىغيرجائزعايوا لوتوأمىه(,4/١ . ) ١بالعكس من ذلك وااض.يرفيبعثون لللدااءشينعأرىون»تىتبعث عبدتهم وفيه
نح عتجج و حوميو يررو
لبتابلكمدسركين وا
كن اهت
هش دا
اوم ال
نولفك 1
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وببدماعنث جلا|كت(دزاأاعنمتموتمواأينتح)ةيلااأءحغبىياةرفجياهئازعحاييهااا)لمبوعتنلغاىنياكلراليهارلذهىاسوت<اقلأدنيىعبدل كوانتههوذالهىااللاذىصلنااعموت؟ولهةم كةي
دلاعلةعلى أانلال
و

عام
ا ان
مالاط
ايهة

انالاللمايةتلكانوتنكون

عام

(ومايشعرون)

ماف
ربده
ين ع
غدةف
ىعبا
فق ال
ةستد
دلان
اء ف
بحيا
عيرأ
لات غ
امو
أ
وفدضوضععهارقوله
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يمنى هذهالاصنام لأ(يان برعثون )يعنىمتى :معثون

لغرالله وان معبود 8واحد 59

مان مشو

١

و :فيهدليل على

وتو

ا

ٌ
أنالاصناء تتحجععالة فبهاالحياةوتبعث
4
00

فالذرنلا ومنو نالا | . :ال|قبيوامةحتىنةبرأمنعابديواوقيلمعناءمايد رىالكفارالذينعبدوا الاصناممتىيبعئون © قوه
) 0 79
أ سبحانه وتعالى(اله الها<د) يءن اىن الذىبستحن العبادةهوالهواحد وهذ«أصنام متءد دةفكي

م ات [ ت)تح العاباؤد(مةفناوننيبنالآخزةقلومهممنكرة) بعنجىاحدةهذلاسنت(يكإوبهمرون)

ردم0-0
يعنى عن أنباع احاقلاا+نق اذاتبين كانتركهتسكبرا (لاجرم) يعنىحقا (أناللهيعل مايسرون
)
م
ر
ج
ا
وعن الاقرار بها (ل
ومايعلنونانلااهلحمبستكبر بن) ياعنتىبعانعالحق (م) عنابنمسعودانالنى صلىاللهعاب

لت لإ سس | و|ل قاللابدخل حنمنكانفلبممنقالذرةمن كبرفقالرجلانالرج ريحأبنيوننو بحن
|| "00 0وقناعلو'حنسناالنةجيليحبالجال اكيربطرالحقوغمطالناسقولبهطرالحقهوأنيجل ماجمإها
حقامننوحيد هوعبادنهبإطلاوهذا علىقول»هن جءل!صلالبطرءن اأباطلمن جعإدمن البرة فعناه
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ند سماع اإى فل ياتقبجلهعوللاهحة ارقيللبطرال-:كير يعنى أنهي-كبرعندسماع الاقفلا يقبله
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ىيعظمنوابهأوعقابهحتى»ون ذلكالثوابأوالعقابمساويالكل ماد
فا انلفمسببحانهوتعا
بها

2

حة

اللهتعاليىومسلجيه
١كوالحد منالاتباعالذرين لوابسنتالحسب:ةأو ب.ح_ةوليساراد نا

الاولينوأبإطيلووماحدتها سطورةواذاراو عابر سولإنةانلصةعليه و سر ونهم قبهصودانه نى فاولمذين قالوا اللوابا |

خيرا(ليحماوا أوزارهمكاملة يوالمقيامة ونأموزارالذين ضلونهم) أىقالواذاك اضلالاللناس خماواأوزاراضلاهمكاملةو ضبأعوزا

من ضل بضلالهم وهودزرالاضلال

لاناللوالضالشمريكان واللامللتعليل(بغبرعلي)حالمنالمفسعولأىيضلونمن لايم أ
لنهم ضلا
16

مشحدفميهه ك
مانه
قل و بالنحجمخصوصاهؤلاءخصوصابوتد ون كن المرادبهمفلتكأنهأرادقريشافلهماهتداءبالنجوم فيمسابرهموطم

ادعميمكنمثإاغترهمفكانالشسكراًوخ قلي والاغتبار

١ (١

ألزملهنمخصصوا(أ كن يخاق) أىالله

غالامات اللليوقالمجاهد أراديالكل !انجوم فنهامايكون علامات ومنهاماجهتدىبه وقالالسدىأراد
هجديىهتدى مه الىالطريق والقبإةوفالقتادةانماخاقالله
ذال
أبااتدم الثرياونات نواعاشغرقد فهبنو
رسما
وةال
النجولثملاية أشياءلتكون يئ
لري
الط
جءووم »مالما
اقشياطين فن قالغيره_ذافقد تكاف
|الاعللابههُُقولهسمحانهودهالى (أغن ا كن لاخلق) الاذ كراللهعزوجل من تجائب قدرنه
م

اوغرائب صنعتهو بديعخلقهماذ كرعلى الوهالاحسن والغرتيبالاكلولاكاشنيتاهءذاهلتناوقة

تعالى( كن لايخاق)أى
الاص_نام وجىءين الذى

هولاوى العرازتمهمحيث
سموها آطة وعيدوها
فاجزروهامجحرى أولى العم

أولانالمعنى ان من عاق

عهاى ووحدانبتهوانهتءالى هوالمنفرد لقهاجيعا
ةلل
ت
للذكورةف الآياتالأقدمة كيادالقع كالقدر ا

ببسلكانجذلق منأولى

االاسناءالىاضر ولتانقولاتقدرد
'فالعلى سبيل الانكارعلى منترك عياداال ماحف ذ

شائ أفن اق«عانلاىهشيذاءالموجود المرئيةبالعيان وهوانتةتعالىاماقطساكن لايخاق .هن هذه

العمفسكيف؟ الاعلمعندة

١الاصنام العاجزة |ا:وٍلا اق شناالتةلائياجاذاتلانقكر .على مب فاكيلفيعلياققل أندثةغل بعبادتها وانمالريقلفن لاتخلق
شلليهااءاطهاوطنا المعنىحم هذهالآنة بقوله (أفلا "كن اقمع اقتضاءالمقام
اهوا
لةو
اباد
هحذوهالع
ويرك عبادة من س
الدىقيق الفكروالنظر بل مجردالتذكر
تُذكرون)يعنىانهذا القدرظاهرغي رخافعلىأحدفلاحتاج فيه

نظاهره أياه لكونه الزاما

كلامخاق المراديهالاصنام وهى
رق  3الآبسةؤالانالاولقوإه ن
فيهكفابة منفهموعقلواعتبراذ ك ي

لذبن عدوا الاوثان

عبدوهاأجرنت ع#رىمن يعقلفىزعمهماألائرى ال قىولهبءدهذاوالذين ندعون مندون اللهلاخلقون

لانهمحين جعاواغ_برالله-

ٌ ل

لويف ترعيابلنطهمن وى لمنيعقل والجواب عنهان الكفارماسمواهذهالاصناماطة

وسموها طة تشتبهها بإلله

اللقصودم-:هالزامالجعلى املثلله تفسىميته :باسمه
١يأامهعملىق ردزعمهم وعقوطم السؤال الثانىقوله أخنلق كنل نالق
ععبد الاصمام ححيث جعلغيراخالق مل ا اق فكيف قالعلىسبيل الاس_تّفهام أخنيحخاقكن والعبادة له جفعداوا اند
مجننس الخاوقاتوشبيها

الهواب عنهانلهياسلمرادمنهالاستفهام بل المرادمنهانمنخاق الاشياءالعظيمة وأعطى هذه
اب وا

هاف نسكرعليهمذلك بقوله

جذاهداتالخسيسةف التسمية والعيادةوك .ف لبياقلعاقلن
ىنهو باالن ه
لدمالجزر,ل كرفيسو د

أخن يخا كن لايخلق

ق
للا
كدات
 7بان ستدق العيادةلانهخالق هذ «الاشياءالظاهرة كلهاو يش_تغل بعبادة جا

ُقولهتءالى (وان تعدوانعمةالنهلاخصوها) يعنى اننماللهعلى العرد فواخاق فيه
شياًالبئوةالنأعمة و
مر.كدة افيه

ننمواعطاكالافيح رالعدل الساموالسفعالذى يغهمبهالاشياءو بعلش

ا|ليدينوسيىالرجلين الىغيرذلك مااًنيبعدعليهفىنفسهوؤمااً ع كاي واعاى لمن جيع ماحتاج اليه

منأمسالدبنوالنديالانحصحتىلورامأ حدمعرفةأد فى نعم مةن هذه النملمجز عن معرفتهاوحصرها

م
صر هالجع اخدلقفذ لك قو|
دلى
يف بنعمهالعظام التىلا.كن الوصول ا

 8الافمال (أفلا

كرون) فتعرفون
فسادمااً نتمعليه  9ان

تعدواانلعنملةاتحصوها)"

اننع دوا زعمةالله

لانضيطوا عددهاولاتيلغه

هايعنىولواجتهدم ف ذلات وأأنعبتمنفوسكلانة درون عليه(ان الللهغفور)يدنى لتقصيرءفىالغيام

طاقة-كم فضلا أنتطيقوا

نعمتهكا جب عليكم (رحيم) يعنىبكحيثوسععليكالنعوليقطعهاءنك بسبب التقصير

القيام بحقها من أذاء
السسكرد وانما اتبسعذلك

لعاصى (داائهيء/م تاسرونوماتعلنون) يعنىان الكفارمع كفرهم كانوايسرون شياءوهوما كانوا
نا صلىالثفعليهوسلومأيعلنونيعنى ومياظهرون منأيذائه فاخ برهماللفءزوج ل انهعالمبكل
1

ماعدة من نمعمهوتانعلى
ان ماوراءها لاإشحهس

انه وتعالى,لاذ كرالاصنام
جله
يال
سلبان
أجواطمسرعاوعا تلاق عليهخافيةوان دقت وخفيت وقي

كذرعزها فىالآبةالتقدمةذ كراةا

وهو ته ععلى المعتزلةنى

الى رستستوالمباد أن  0ن عالدابكل

ولايمد (ان اللهلغفون

المعلوماتسرها وعلانبتهارهذ هالاصنام لست كذ لكفلتاستتحق العرادة م وصف النههذ هالاصنا

 1قات فال تمان (والذين ندعونمن دونالله)ينى الاصنامالنتد عونهاا.طةمن دون الله(لايخلفون رحم )يتجاوزعن تقصيرم
ىنهذه |
:أوهم لقون)"ف نأكلتقولهسبحانهو تءالىفى البآةالمتقدمة أن لق كن لاخلق يدل عل ا
ي

فىآداء ششكر التعمةولا

| يقطعهاعتلتفر0

١وان بعملانسمرونوماتعلنون)هن أقوالك وأفعالك وهووعيد (والذب بند
يعون
د) و
عالآ
وطةال
نذي
ه
نم الكفار (مندوناللّه)
!رعل (لإطقونتيأرمطنون
ب

3

عثقالرلالاعنلوبةأظهر .داللالقةدعرةلالباهرةو شهبايدةنللكبرباء والح ظ
(ان ف ذلكلاتلقو يمسقلون)جعالأبذوذكارلالآ
(وماذرلكفللارض )-عطوف علىاللبولالنهارىما اخقفبوامنحيوانوشجروروغ برذلك(عتتلفا)حال (ألوانهانف ذلك لآي

ركاوةلانالف
ب )اهولالطسم
الذىسخرالبحرلتا كواووامصنهلفجاهطر
تقوميذكرون)يتعظون(وهو (519)2
كلمن |
وجعاها'س خرات نافععبادهختم هذه الآ بقوله(انفذلك لآيإتلقوم يعقلون) يعنىأن
0
/

لال اذاحلف

كانلهعقل يمسليمعلإمن اللهسصانه وتعالى هوالفعال اماروان جيمالاقتحتقدرنهوفهرءهو 3

ا (وماذرالكف الارض) يعنوىماخاق لكف الارض وسخرلاجلكم منالدوابوالان ْ
رادمنه

اأ

له

لوأكل ل

ملاينروبزاون |والاشجارواثا(رغتلاونه)يمنىياف قداوطمعىلثوكالاكليقفديرةةوالالخّتهلوااذفلأكلتوامهنذضهاوبلقآقوبتلةهمتهعكاال |
ام نالوكجولهفيهدايل
ضضها
بشبهءبع
د ميدها حتى لاي
ؤبااءلسمك كانحقيقا

(البحر)لماذ كرايلهسبحانه وتعالى الدلائل الدالةعلى قدرنه ووحداننتهمن خاق السموات والارضل

بالانكار (وتستخرجوا

وخلقالانسانمن نطفة وسخالئقرالحي وان والنباتونسخيرالشمس والقمروالنجوم وغيرذلك من”آ

0
اوريس
والمر-

قدرتهويحائبصنعتهوذ كرانعامهفى ذ كإ علىعبادهذ كربعد ذلك نعامهعلىعبادهبفخيرالبحره

١

2

بلسبهم 3
بريه

61

١

"

نعمةمن اللهعليهمومعنىنسخيرالتهال رلعبادهجعل بحيثيمك الناسمنالانتفاعبهامابالركوب 0

 42أوبالغوص فيه أوالصيدمنهفذ كرهذه الثلاثةالاقسام مننواع الانتفاع ب فهقالتعالى وهوالذئ .:

بثرْبن

ولباسهم (دترى الفلك

مواخر ) جوارى نجرى

.

١

6

اه

-

و؟.

:

مأنعرف بالطرىلانه ل اخرج من البحرالملحالزعاق الحيوانالطرى الذى جهفىغاية العذو بعلانها-

حدث بقدرةالله وخلقهلاحسب الطبعوعلبذلك ان اللهقادرعلىا خراج الضدمن الضد ع المنفع

|ثائية وناك(ونتخوانحلبتةابونببس انلؤلؤوالمرجآنكقالنالرضرجمنمالل
رون شاد ا
والمرجان والمرادبلبهم لنبسسائهم لاالننزسبانءةبالحلى وانماهولاج ل الرجفالكان ذلكز بنط
3
ع عات  +لنغاتاتتنوةنال (وزع تا)كياولنخ(سوارف)جو |1١0701
لعل لإ
بل والاخرى ندرتجريانبرح واحدتواص لارق |

0

ا

ومدبرة وذلاكانكنرىسفينتين احداهماتق

ولتنشفواوابتغاءالقضل الى يقالمخرتالسفينةمخرااذاشقت الماءيججوؤهاوقالمجاه تدمخرالرياحالسغنيعنىأناهذا بوت
يعو

صوتقالبوعبيديعنصواتٌوامخرصوتهبوب الريعن شددتهاوقالالحن اللواخر
التعجارة(واملمنشكرون) يسمعطا
احبالتجا

كي سرام |بكرأ ناسرع (دوالارضرداى) نيلاز يدبن للا
رأىماوامتاءا(ولتبشغومن فضله)يعناىلارب
على :مارعلي به مواق

جبالانوابت(أن  0ب(

رةفىالبرح(واعلكمتشكرون)يعنى انعامالّ

هلماخاقالنةسبصانهوتعالىالارض 1 -
وتضطرب بيوالميدهواضطراب الثئالعظيكمالارض وقالو ب

تحرك فقالتالملانكةانهذهغيرمقرة أحداعلى ظهرهافاصبحوا وقدأرسيتبالجبال ف نلدر
ر ل  4ميلبك تموروت

تار ىآعدي الملانكةماخللجقتبال (دانهارا)يعنوىجعلفيهأنهارالانقات معناىلجعلفقولمس_بحانه وتعا
للكن 00؛ | وأ|نهارا معطوفعلىولق ودا كذراللّهالجبالذ كر بعدهالانهارلان معظمعيون الانهار وأصول
عنىوجعلفيهاطرةاختاغة د لكونهاى أسفارءوالتردد حوائك> منباد

نكون منالجبال(وسبلا) ي

قمبتنلمخدلقفتالالهكتارليادرضئيأالبىلدومنسكانالمىكانلعلنهتدون)يعنىبلكالسبلالمىائيردونفلاتضلون(وعلامات) يع
ماهى يمقزةأحداءلى وجعل .فبهاعلاماتنهتدون
غهز 00005.ا

بها أسفارمقابلعضهمتمالكلام عندقوطموعلاماتثم ابتدً(وبالنج

مههمتدون) وقالحمدبنأكرعابدوبالاكللعىلاماتالجبال والنجوم فاجبالعلامات الهاروالنجوم |

رسي ت
جبال
مجبال
لندر
(املا
وئنكة
سهمخل
بقت(
لوأنه
اارا
))وج
طعلفيه
راأنه
ةارال
اان(ل فقي
اهمعن
عىملم22

علامات '

المرادبإلنجّمالجنسأوهولاريأوالترفدان و بن
رات
انلعشجدى فانفلتوبالن
اجم
لهمه
ختد<
طن مخ
ارج
بعنمسنن
قدم في ك
١

ا

إعلى |للقصد السبيل)امراديهالجنس ولذاقال(ومنهاجائر )والقصدمصدر بمنىالفاعل )(8١١ ويه,قالاقالصدسبيل قصد
مرورنانه عل سد اتفعيلةك ا

بالها نسان فالغ على سبل ا_لاجللان#اوقات

ىأو >يط مواعقل أحدأوفهمهفلهناذ كرها
حنصأن
نرم
 ١زوج لف البرهوالبحروالسموات؟ كث

ل .ويخاق مالاتعا.ون يعنى أكعدا'نتلاهل الجنةف !ىلجنة ولاهل انارقالذاركا
طةه
عالو
بلاجس
لى ا

عين ,شولا تنساهت و ١ خطرعلى واب بثروقالقتادةفىقولهو عاق مالانعامون 54,نىالسوس ىق

بات واالدلودففىوا كوا لهسبحا نهوتعالىزود ل) اىالللهقفصصدادلاجيسلتقامةالطر بق يقال

و قاد أى مستقيمكانه
يقصد الوجه الذىيؤمه
السالك لاعدل عئه

ومعناهان هدايةااطر يق

يقه؟ قوله
لى|ا
الموصلعال
ان علمنا للهدى ولس

رقيصقدوقاصداذاأد:ك الىمطاو بك وف الابة<ذف تقدبرهوعلى اللهبيانقصد السديل وهو بان

ذللك لاوجوب اذ لاب

اق بالآياتوالبراهين عار ( 3
ررق اطدىمن الذلالة وقيلمعناهوعلى اللهبانطر يق

علىاللهمئولكنيفعل

ع السبملسبيل جارءن الاستقامة برهومعوج فالقصدمن السبيلهود إنالاس_لام والجارمنهاد
الكل زاناشكرائع وام 0
#ودبوةاول كمراننةوسابر.مللال-كفر وقالجابر ناس

اهام جعين)
لالسلهبيل السنة ومنواجارالاهواءوالبدع (وا
دنعابد
صلب
اداللملهببانرا ك وقسه
 :دايل علىان اننهتءالىماشاءهد اناةلَكةاروماأرادمئهم الامانلانكلةلفيدانتفاءالئ» لانتفاء
لى انثعاعهداينهم
ع!انه
تيد
:رهفقولهولوشاءطدا مأجعينمعنامولوشامهدايتنمطدالمجأعين وذلك:يش

ذلك تفضلا وقيلمعناه

والى!للوقالالزجاجمعناه
وعلى الله تديين الطر بق
الوانضحالمتقيموالدعاء
متهاحامر0

8
“جرم ماهدا م هُقولهءزوجل (هوالذىاًتزلمن السماءماع) لماذ كرابن سنمعحانه وتعالى نعمته على البكن مائلعنالاسدة

,اادلهحايقوانات لاالجالتتفاع والز ين-ةعقبهيذ كرائزالالمطرمن السماءوهومن أعظامالنعمعلى (واوشاءطدا 0
 2دفقال وهوالذىاً نزل منالسماءيعنى والنهالذىخلق جيع الاشياءهوالذىا نزلمن السماءماءيعنى

ال (شراب)بنىاش مرون (ومنه) -:ومذنلك اما (إشجر)الشجرق

' لك

اد

هدابة اللطف بالتوفيق

والانعام بعد اطدى العام

#مالهساق مننباتالارض ونقلالواحدى عن أهلالاغةانهمقالواالشح رأص_ناف ماجل وعظ .وهو (هوالذى أنزلمن السماء

فالشتامإوشءتق اربميعومتهامالاييق
ى بق على الشدّاءومادق وهودنفانا أحدساتبقل أدوحة

شمجر  63تطعمهااللحم
اقلثفستاءكالبقولوقا لبأوااسحاقكل باينيت علىوجهالارضو ف
اعزالشجر  5أرادأهم سقونٍالخمل الجن اذ :أجد بت الارض وقالابن قفتىدبهةذهالابةيعنى

ماءكممنهشراب) 1

عاقبانزخلأعرولشمراب

وهو مايشعرب (ومتله

ثةمن
لراعي
اى ال
قماترع
رلسماء
ومن ا
كلا وتمعبنىاالآلنةامنهاينءبالذى أنزل
_جر لاالنابلترعى شاجلرش)يجعنرىالذى
بالشجر (فيه)يعنىفالشجر نسمون)يعنى ترعونمواشيكم يفالأسمتالسامٌةاذاخليتهاترى ترعاءالمواثنى (فيهتسيمون)
ءثت لينبت ل> )أىيذب تالنهلمرقرى” ننبتعلى التعظيم
ا حي
شرعت
متهن اذا

به)أى

من سامت الماشسيةاذا

كالماء(الزرعوالز يتونوالنخيل والاعنابومنكل الرات )لاذ كرا له فى الحيوان تفصيلاواجالا

رعت فهى سابمةواسامها

افلىعارتفصيلاواءج الافيداً,بكذرالزرع وهوا+ب الذىيتات بهكالحنطة والشعيرومشاباههما

كاخوارهومن اشومةوعئ

 ١بدقوابمدن الانسانوثنيىذ  01يون لافيهمن الادموالدهن والبركةوثلث بذ كرالتخيللان

العلامة لامها يؤثر بارع

هاغذاء وفا كيةوختم بذ  5زالاعناتبب لانهاث_بهالنخلةفالمنفعة منالتفكه والتغذية مذ 11

علاماتف الارض (ينبت

"الهرات

يلعل عنامقدرنةوجن بل نعمتهعلىعباده © ث قمالتءالى (انفذلك)

الذى ذذ كرمن أنواع المار(لآبة) يعنىعلامةدالة قعدلرىةناووحدانيتنا (لقوميتفكرون)

لج بهالزرع والزتون
والنخيل والاعنابومن

فعاذ كرمن دلائلقدرنهووحدانيته (وسخرل> الليولاانهاروالشمس والقمروالنجوم) تقدم كل المُرات) ولريقل كل
« :فى سورة لاعراف (سخرات) يعنىمذ للات مقهورات نحتتهرهوارادنهفيهردعلى الفلاسفة

جمينلانهم يعتقدون اهنذه 'لنجوم هى الفعالةالتصرفةفالعالم الفلى فاخبرالتهتعالىهاذنه
جوممسخرات ف نفسهامذ الات (باميه) .بعنىباصي ر مها مقهورقاهترنهحئتنسرفها كيف
د

2822

سدس

5اللهسيصانهوه ال اىنه خاق هذهالنجوم

الّرات لانكلهالانكون
الافىانه وامااً نتن

الارض بعض من كاها
للند كرة (انف ذلك لابة

لقوم .تفكرون)ؤستداون

إليهوعلىقد رنه وحكمة» والابةالدلالةا'ووااضحة (وسخرلمالليلوالنها روالشمس والقمروال جوم مسيخراتباميه) ينص الكل

بعلالنجوممسخراتوالنجوممسخراتفقا
0
5

والقمروالنجوم مسخرات شامعلالابتداءواخير

(/١

(وننحاسلسأم) أحالتم (( )4ناتلبكاوندوا إغيهالابشىالاتفس) اولبشفيشن)حبواجسهروهمالئتان ؤ
الشقة وافليملفتوح
ونيراهن الاسفاة

شقا وحقيقته راجعة؛لى
الكشةالذىهو السدع

وأما الشق فالنصفكانه

بذهب سافقماويتنال

من الجهد والمءنى وتحمل
نقاسلككالوىبلندوا
أث

أغررااضض" صابالموائئىبلهومن معظمها لانالرعاةاذاسرحوااللم باغ
نأ
بالاتفاع مهالانه من

المرعى وروحوهاباء؛ى الىالافنية والبيوت يسممللابلرغامرانارت بمضهابعياة
بشرح  5بإوامهاونتجمل بهاالافية

|

لتاراحة
انفل
تفا
ماس
دام
قند
مهاع
والببوت و يءظموفع

شرع الت ولق الاراحة وهو جوعهاالىالبيوتاً كثرم:عاوقت الت يجلانالامتقبل

المرعى ملاالبعلونحافلةفليضغرروحعأهاوابهاعخ/افة سر هالالرعقىاعبرجماقا
نلإنثمتأخد فى لونافرلقاتتشارللرعى فى البرية فثدت مهذ! البيانان!( 1 +
ضاميةالضروعم ا

سىر ع فوجب تق »د» وقولهسبحانه وتءالى(وتحمل تقال )الاثقالجع
نه ف
لمن
اكثر
الاراحة أ

وهومتاع السفروماحتاجاليدمن؟ لاالتسفر (ايلعىبنلدى)غير بلدكقالان عباسبر بد من مكة
بالغيه لومعاق الابلالا
هط_ابلمكة وأحكثرا رانهمبأسفارهم
العهنوالىالشاموانماقالابنعباسه_-ذاالقوللانه لا +

بهد ومثةةفضلاأن

الشام والعمنولهعلى العمومأأوللىانخهطابعامفدخولالكافةفيهأولىمن مخسرصه ببعضال: 2

تحماواً:ةال؟ءلى اهوركم
أومءناهلم تسكونوا بإلغيه
والتعب والشتى نصف

 0تسكونوا بالغيه)يبعانىلنى ذاللكياد الذىتقصدونه (الابثق الانفس) يعنىبالمشتمةوالمهد وال

مهاالابثق الانفسوقيل

الشيع والمءنىعلىه د الم-::كونوا؛لغيهالابنةهان قوةالنفس وذهاب نصفها (

ربكلرؤفرحم) ..فى اقه حيث خاقطمهذ ةالناذذم© قولهسبحانهوتعالى (والخيل واابغالوا

أنقالكمأبدات؟ و . 1
)ءعناىهاز بنةمعالمنافمالنىفيها
الثقلان للحن والاس جنس لاوالخهدمن لفظلهكالابلوالرهط والنساء(وزينة وج ي
ومنه وأخرجت! لارض
الإفصل د احتج مهذهالآبةمنيرى خحريم لخحومال ل وهوقول! نع.اس وتلاهذدهالآبةوقال.

انوا
هأ
وجل
بلا
كنات
ريوا
تهاح
لتركبوها) هذهالآبةعطفعلى ماقبلهاوالمنى وخا ه_ذ

أنقالها أى:نىآدم (ان

رب ارؤفرحم) حيث

رج اقهذهالحوامل

وتسير هذه الصالل

لال والبغل والجير
(و
لنركيو.ها وزينة) عماف
على الانعام أى و خاق هذه

للركوب والزينة وقد
احج أبوحنيفةرجهالله
علىحرمةأكلم اميل

لانه علل خلةها للركوب
والزينة ولريذكرالا كل

بهد ماذ كره افلانعام

ومنفعة الا كل أفوى

والآيقسيقت انبايلانعمة

خحب

للركوب والنهذهبب امور مالكو بوحنيفة رجهماننوهارساتّداوا ايضا.إنمنفعةالا 00

اركوبفاسالريذ كرائنهتعالىءامناتحر بمأكاءفلوكانأ كللومالخبلجارلزكاان هذا المء
احيلثوه مهاتأ كلون وخص هذهبالر كوب
بإلذكرلان النسبحانه وتاعاللىاخنصعام بإلاقكل

1

اركبوها فعامناانهامخلوقةلاركوب لاللا كلوذهب جاعةمن أهلالعاملىاب!حة هوم اليل وهو
<<
دامصاقوا
الحسن وشر ب وعطاءوسعي بدن جبيرواليهذهبالامااملشافىرضى ابتنعالىعنهوًج و
علىاباحة هوم العا روى عن أسماءبنت| ىك رالصديق! أنهاقالتنحرنا على عهدرسولاللهه

سل
عدا فرسافا كلناهءوقاروابة6اات ذجناعل عودرسول الله

بلد
 |0000ونحن ا

ذا اناه أسرجهاءِببخارىومسل( )عن جابرأأنرسولانتةصلىالئهعليهوسنهى عن وم المرال أا

بفةقالا كاد
وأذنف ارمويلاو

ل

0

الجارالاهلىه_ذهروايةالبخارى ومسلوف روايةأبىداودقالذذحنابوم خ..جرخيل والبغالوا لم

قدأصاناجسة فنهانارسولالنهصلى النهعليهوسم عن البغالوا ير ورين ناعنالخيلواجابمر 1
ناي
مةل
لحومالخيل عن هذهالآبةبإنذ كرالركوب والزيش
اء#تصة
فدلع عتلى
هان

لا

هاتانالمنفءتان بإلذكرلانهما معظ-مالمقصودقالواوط_ذا سكت عناجللاثقال على|لحل مم

ابدسمم
را
للبمغوى
الانعاموتكلم نالك و يهللز_مذمانتحر ابلمال:قالءلى الل وقاالا

ولابليقباكيم أنيذكر
مفواىضعالمنةأدنى النعمتين الصحيح المعتمدعليهفىاباحة لومناالخليسلناةمبينةسكتاب ولاكاننصالآبةيقتضىان |21
بنادلاتحللوالتحريم بلالمرادهنمانعر

يف اللفعبادهن م وهتذبيوهى علىكالقدرنهوحكمته ال

ف
ويترك أعلاعماوا اتتصاب والبغال والجيرذلوة ةلرلكوب والز ينةوكان الاكلمسكوتاعنهدارالامص فيعهل اىلاباحةوالنصرمقو
زيئةعلى المفعوللهعطفا السنةباباحةلحوم الوولخر بنموم البغالرالجيرفاخذ نابهاجعابين النصينوااةأعلم و وقوله ذ

ى
عتحل لتزكبوها ولق

(دومخلق مالانعامون) للاذدكرانه سمتحانهوتهالى الحيواناتااتى ينتفعبها الانسان ف ج_
ع-

مالانعامون منأصناف خلاثفهوهوقوله(وان مالانعلمون )ومنهذاوصفه رتعالىعنأن يشمرك بدغيره

علىمنيشاءمن عبادهأنأنذروا)أن مغسسرد:لان:نز يل الملانكةبالوىالففيوهملعونىمعنى أنذروا(انلاالهالاأناانقودن)اعاموابان
الامسذلكمننذرتككذااذاعامتهوالمعنى اعامواالناسقولىلا لهالاأنافاتقوننفافونو بإأياءيعقو بم دل علىوحدا نبنهوائهلاالهالاهو

 ١بهاذكريمالايقدرعليهغيرهمن

اق السمواتوالارض وهوقوله (خاق السمواتوالارض بتاعلاقلىمايشركون) وبالتاءفى

 ٠ارضعين جزةوعلى وخاق الانسانوما بكونمنهوهوةوله (<اقالانسانمننطفة

)(*81١

فاذاهوخهيم مبين)أىفاذاهو

||اللاانكةمعالروح وهوجبرإل (علىمنيشاعمنعباده)يعنى علىمن يصطفيهمنعبادهللنموةوالرسالة
عاانموا (أنهلاالهالاأنافاتقون) أىنفافون وقيلمعناه
||وتمليغ الوسىالىالخلق(أنأنذروا) يعنىأ ب
أ مسوابقوللاالهالااللةمنذر إنيعنىمخوفين بالفزآن(خاق السموات والارض بلح نعالىعم ياشم ركون)
ا تقدم نفت_يره (خاق الانسان مننطفةفاذاهوخصم مباِن) يءنىانه جدل بالياطل بإن الخصومة'تزلت

حى وكا يننسكرالبعث خاءبمظمرمياملاىاللنتىههع_لىيءوسل فقا نزانعاملنه
ماف
ليخن
ٌ||افألفى

٠

١

أيحىهنا الءظم بعدنارمفنزات فيههذه الآبةونزلفيهأأيضاقولهتعالى قالم نيحيالعظاموهىرميم

وأالصحيح ان الأبقعاسةفكلمايقعاملنحصومةفالدنياو بومالقيامة وجاهاعلى العمومأولىوفيها
هفةةذرةفصارجبارا كثيرالخصومةوفبها م
| بيان دان اماق الانسانتأط

قبي مافعله

مط .ق مجادلعن نفسسه

مكافح خاصومهمبين طبته
ناطنفة لاس
بعدما ك
به ولاحركة أوفاذا هو
خصيم لربدمنكر على

خالقه قائلمن يح العظام

وهى رمم وهورصاف

للانسان بالوقاحةوالعّادى

فكفران اانعدمة وخلق

ا|لكفاررمنججدهمنمانعاى معظهوره.اعلبهم فقولادعزوجل (والانعام خلقها) لماذ كرانلةسبحانه
مالابدله منه من خلق
|ونعالىأنهخاق السمواتوهالارض مأتبعهيذ كرخلق الانسانذ كر بعده مإيتفؤبهفسا صروراته
اونا كان أعظمضرورات الاسانالىالاك واللباس اللذيبن يقومهمابدن الانسان بدأبذ ا

|الحيوان المنتفعبه ذلك وهوالائعام فقالتعال وىالانعامخاةهاوهىالابلواليقر وال :-م قالالواحدى

البهائملا كاسهور كىنه

وج لأثقالهوسار حاحانه

وهوقوله (والانعام خلقها

|مالتكلامعندقوله والانعام خلقها مابنداً فقالتعالى م فيهادفء) ولو>-وزأيضاأن
ت
لك)هىالازواج العانية
(يكونتماماكلامال
داق البالفيادق»قال صاحبالنظمأح_ن الوجه_ِن و كثر مايتمع عالىابل
يه قولهولكفيها
لف
عدعط
|يكنوالوقفعد_دقوآ ل خهلقهائمبتدئبقوا لهل فيهادف»واالدليل عليهاًأنه
|جالوالتقديرالكفيوادفءواالكفيواجالونا كانتمنافعهذه الا نعام منهاضروربةومنهاغير

ِْأضروربةبد أادنةسبحانهوتعا ىيذ كر مانافمالضضروريةفقالتالىلك فيوادفء وهوماسة -:فأبهمن

وانتصابها بمطمر غسسره
ااظاهر كقوله والقمر

قدرناه منازل أوبالعطاف
ا]للباس والا كسية ونحوهاالمشخنةمن الاصواف والاو باروالاشعارالحاصلةمن النع(مومنافع)يعنى النسل
على الانسان أى :خلق
لليهاوسائرماينتفع بدمنالانعام (ومنهاتاًكلون) يعنىمن لحومها فانقلت
|الدروالركوب والج ع
و
الانان والانعام ثمقال

ق
|وقلهونءاالىومنهاتاً كلون
نمسم ربو نبالاختصاص وقد يؤكلمنغيرهافلت خلقها لكم .أى ماخلقها
اىلناس فمعايشهموأمالاكلمنغيرها كلدجاج والبما والاوز
ّمدهوهالذ
قنعا
يذهعالا
الا كلمن ه
الالكم باجنس الانسان

 ٠وص-يدالبروالبحرفة_يرمءة_:د يهف الاغابواً كله جرى ري التفكهبه لفرجومنهاناًكلون مخرج

|الاغلب فالا كلمنه «ذالانعامذناقل متنفعةالكالمقدمةعلىمنفعةاللباس فلأ مننرفعة الواكقلدم (ليادت )الجعرادم

ول
مبا
مباهعمنل
سبدف
ا|ملنفلعةياس قلت منفعةاللباسأ كثرمونعظفمعمةنالا فكلهلذاقدم علىالاكلو وقولهسبحانه ما
مصنوف أأوووبشرعر
|١ونعالى(ولك فيها)أىفالانعام(جال)أىز .ن+ه (حبنتر حون وحيننسرحون) الاراحةردالابل
|همتسر بيحااذ أخرجوها بالغداة الى
هلاىمحييت تبأواىالليلهيل و يقال سراحلقوم بل
حشىا
|باالع
لهغلةوأ كثرما :كورهتدارا را 3ربعأذاسقطالفيثوب:ت المشوالكلو*
ارعىا قلال
الم
فناسبحاتهرتدالبالتجمليجافيتكامن
نانكونالنمىذ اللغوفت
اوشرجت العربإلنجعةواأحس م

(مورق) اد نيليا

ودرها (ومنهاتاًكاون)

ذون
يرفؤوه
ق.دم الظ

بالاختصاص وقد بوكل

ه االذلىناس فمعايشهم وأماالا كلمنغبرهكلدجاج
داصل
قوال
عهاه
يمن
ن (ازن)  -ثالث ) منغيرها لانالا كل
و -

اؤالبطوصيدالبروالبحرفكغيرالمعتدبهوكا+ارىبجرى التفكه (ولكفيواجالجينتر يحون) تردونهامن مياعبهاالىمياحها
(وحين تسرحون) ترسأونهابالغداة الىمسارحاهلانمنهتءالىبالتجملبهاكامنالاتتفاعمهالانهمن أغراض أصحابالمواثثى

لانالر:عبان اذاروحوهابالءشى وسرحوهابالغداةتز تيّنباراحتهاوتسر ابادلافنية ورفحتأر بإمهاواأ كسبتهم الجاهوالحرمةعند
ل
رذا
:ئاسوانمافدمت الاراحةعلى النسريملناالبالف الاراحةأظه ا
اأقبتملاأ البطونحاةلةالضروع

لافلا .

هذا

كفيتىماً كرءفاناعيدك و بدللبك +بلك فافعلفىماتشاء وقولهتءالى (واعبدر بك -تىيانيكالقيمقنين)

(واعبدر بك) ودمعلى
 :هيادةر بك (حتى بأنيك

يع الموت الموقن بهالذىلايشك فيه أحدوالنى واعبدر بك فىجيعأوقانك ومدةحيانكحتى
يا
الموثواًأت فىعبادةر بك وهذا مثل قولهتعالى ف سورة
مأوصافىبالصلاةوالزكاةمادمت ح:م
مسب و

اليقين) أىايملعوتنى ]|البغوىب_نده عنجبير بن نف برقال ةالرسولاننهصلى التهعليهوسل ماأوىالنهالى أنأجما

مادمت حيافاشتغ لبالعبادة|| وأكونمن التاجر بن واتكن أوى الىأنسبج محمدر ؛بكوكن من الساجدبن واعبدر بك
وكان رسولالله علا | بإنيكاليقينومن “ربقارل نظ _ا رسولالنةصلى ابنهعايهوسلالىمضعب بنعميرمةبلاوعليهاها بكبش قا

عليهوسل اذا حز يدام ||:نطق بهفقالر.سولالئةسلىالتمعليهوسم انظروا لهذا الذى نوراتهقلبهلقد رأبتبهين بو يهيغنيا
فزعالىالصلاة

ب|إطيب الطعاموالشمرااب ولقدر أأب عليه حإةشسراهاأوقالشر بثْلهيماتىدره مقدعاهحباللهو3.

ملإسورةالنحلمكيةوهى ||رسولهالى ماترونذ كرءالبغوى بغيرسندوالنةأعلمعرادهوأ سراركتابه
ماثةويمان وعشرونآبة »
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كانواس تميلون ماوعدوا
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عباس وف روايةأخرى عنهانهامكيةغيرثلاث آبات الت,المدبنة وهىقول و
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من قيامالساعة وئزول ||قولهيعملون وقالفتادةهى مكيةالاجس آياتوهى قولهوالذين هاجروافىاننهمن بعدماظلمواوقوا

الغذاب به بمومبدراستهزاء ار بكلاذبن هاعروامن بعدمافتنواوقولهنءالى وان عاقبتمالىآخرالسورةزادمقاتلوفولهمنكغ را

ونتكفيبا اوعد فقيلهم | مع ١نبع ادعمانهالآية وضرب اللهمثلاقر بةتآكماننةمطمئنةالآبقوقيل كانيقالسوررةةالنحلسا
(أتى أمرالله) أىهو لايك ادام فبهاوهى مالةون انوعشرون اوأولثفماانمائةوأر بعو نكلمةوسبعة لاف

اكان
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منتظرالقربوقوعه (فلا

وسيعمالة وسبعةاحرف

يسم اللاهلرجنالرحيم»

نيتملوه سبحانه وتعاك

,مسانة)بمن:ىجاءود ناوقرب أمىالله:تقولالعرب أناك الاموهوستوفعاى1؟
قولفبتحادومتعالى(أفي

عمايشركون) تبرأجل

مد ماأقىومعنى الاةبأى أمىاللهوعدا (فلانستتجلوه) يوعةنوىعاواهراديهمحىءالقيامةقال|نعب

وغزعن أن,كولهشر يك ْ لائزلقولهسيحانهوتعالىاقتر بتالساعةوانشق القمرقالالكفار بعضهم أبعضأنهذأارجل ع
وعن اشراهكهم فا

واتصالهذ باستقواطمءن

وا
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تكسلوه فاطمأ نواوالاستتجال طالببجىء الغئ قبل وقتهولانزالتهذهالآبةقالالنىصلىابلةعامه

استهزاءونكذ يب وذلك

وس بعتئأناوالساعة كهاتينو سير باصبعيهيمدهماسرجاهفىالصعيعحين من حديث سهل بن عل

من الشرك (بينزل

(ق) عنأنسقالقالرسوا لاننههلى التمعايهوسإ ؛بعثت أناوالساعةكهاتين كفضل احد اهماعق

الملانكة) وبالتخفيف

الاخرويوطة السابةل اىلوسطوبرفعروابة منتفهس الاعف كفضلهذهعلى الاخرى ل

مى وأبوعرو (بالروح )

نأشراط الساعةو لامي جير بل باهلالسموات  ,ونأ
ابنعباسكان مبعثالنىصلالنهعايهوس لم أ

ببالاوسلىقأروآن لاند ||ىااللنىصلىاننهعليهءوس | قالواالنهأ كبرقامت الساعةوقالقومالمراد بإلامىهناعقو :بهالكبيونه0و
منهمايقوم فالدين مقام العذاب بإإقتل بالسرف وذلك| نالنضر بن الحرث قالاللهمان كانهذاهوالحق منعندك 0

الوح ف الجسدأو بيحى جدارةمنالسماءأوا تننابعناب ليمفاستعول |لعذاب فنزات هذه لآبةوقتل النضمر بدورمصبرا(سم

القلوبالميتةبالجهل (من أ وتهالى ممايثمركون) يعنىتغزه اللوهتعاظمبالاوصاف ال+يدةعمايصفهبهالمشركون ف قوأهسب

أمله

وتعالى (يغذكا للانكةبالروتح) يعنى بالوى (منأمسه) واتماسمى الامىروحالانهيه يا القلوب ١

مالوجتهالات وقال عطاءبالنبوةوقالقتادةبالرجةوقيلالرو حهوجبريل والباءمعنى يمععنىية زل
اللانحة
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ترك
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وضرب وجهه بالشوك
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قاسامتخط قمعحاومات
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أمسهمبوم القيامة(ولقد
(الذدين جعاونمع ابنالا

فقالجبر يلكيف تدهذاياتمد فال عبد سوبءفباشدارهجبارلبىلعينيهوقالق دك
قفياتهلفعم
اىبن

ا

عماش رماه جبر بل بورقة خضراءفؤذهب نصرهووجعت عيئهذعل ببضرببرأس-هالجدارحتى هلك وى

نعمأنكيضيق صدرك يما
آن
رأوف
فيك
ل) ف
الون
«#و

روابةالعكلىقالأناهجيردل وهوقاعدفى أصل شسجرةومغلاملهوف رواية خعلينطحرأسهفالشجرة أوف الله (فسبح بحمد
و

رج الشرك فاستغاث بغلامه فاللهغلامهماا رى أحدايصنع بك شيأغيرك ذاتوهو يشول

ر باكلوكسنامجندين)

| قتلنىتخدوص مهماالاسودعييند يغوثفققال جبرد لكيف
تحدهذانائدفقالبس عبداللهعلىأنه الى فافز ع فيمانابك االللىه
فقا جبر.ل ةدكفيته وأشارالى بطنهفاستسى بطنهفهات ورفوا ابةالكلىأنهخرجمن أهإهفاصابه سمو ,والفزع الىالنههوالذكر
ْ فأسودوجهه<تى صارحيشيا فاق أه_إدفمبعرفودواأغلقوادونه البابفهات وهوينقولفةانى رب تمدوص
مهمااخ رث بن قدس فتمال جبرب لكيف جدهذايا د فقالع ,دسوءفاوم ا جيردل الىرأسهوقالقدكغيته

فامتخط قبحافةتإهووقالابنعما سانه أا كلحوتامالحافاصابهالعطش فليزل «شمربالماءحتى انقدبطنه

قاوتلفهذلتاعكالىانا كفيناك المستهزثينيعنى بكو بالقرآن(الذين لون مع انلهااترضسيوف
يعامون) ياعذناىئزلبهم اولععذايبدفوفتيهمهد فقبد
وا لهسبحانه وتعالى(ولقدنعلأمنك يضيق صدرك
بمايقولون)يعنيىبب مايقواون وهوماكانوايسمعوءهمن الاستهزاءبهوالقولالفاحشش والجبلةالبشمر 2,

تأىذلكفيحصل عندسماع ذلكضيق الصدرفعندذلك ص «بالتسميح والعبادة وهوقوله (فسبح مد

لضحاك
لنوااضعين
ويعقنىماانلم
هين)
لاجد
للس
ار بك)فالابن عباس فصلبامىر بك (وكن منا

فس

ْ #مدر بك قلسحا ناللهةو بحمدهوكن منالساجدبن يعنى من المصلينروى أنالنىصلالنعليهوس

كاناذاحز بأعس فزعالىالصلاةقالبعضالغارفين من الحققينانالسببف زوالالحزن عن القاب

١

اذا أفىالعبدمهذالعباداتانهيتنور باطنهو برق قلءهو باسحو شرح صد ردفعند ذإك بعرف قدر ا

ملغموالزنعن قلبهوقال ضباعلعاماء
الدنبا وحقارتهافلاناتفت اليهاوالايتأسفعلفوانهافيزول اهوا

١

أح بأو
اذائزلبالعبدمكرودففر ع الىالصلاةفكا” هيقوليارب اءما جب علىعبادنك سواءأغطيتتىما

الدام وكثرة السجود
كذك وكشف عنكالنم
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علواالقرآنعضين) اجزاءجم عضة و صألهاعضوة فعم|ةمن اعلضشىاءاذاجعلهااءضاهحيث الوابعنادهم ب
(الذينج
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سوالبقرةى

قفتسمو «الىحقوياطلرعضوهوقي لكانواستهزؤن بهفيقولبعضهم
اال
مخ

طض»مبااطلف
لنوراةوالانخيل و بع
ارى!
صعض
لبنثبب
اكذ
مران ى أواري بدالقرمآنايق رؤنهمنكتبهمو قداقتسموهفالموود أقرببتعضالتوراة و و
الآسنوسورةلت1
عاواالقرآنعذين منصوبابالنذبرأىانذرالعضين!( ن١ 2
بِعض الانحيل وكذ بتببعض و يجوز  1300أن>,كونالذبنج
-

ممينوكفاارقبر يذشلك لا أنفواطمتفسمتف القرآنففابلعضهلامانهنمساهحفرتسومزواععمقاببعةش
القرآنالسحر د" | ب|اسلف_
رالاولينوقالابنالسائبسموابللقنسمين

وأساطيرسل ملأتزلناعى | أ|ندكهانةوزء,بمضهم أأسناطهي

لافلنذسيمنينااففعنمسموادمندا".خ٠ل | فون|طفررققهوااوعلذىلكيتان اسلكوتلريلدبلن:الغ
0ير0بعرثهبطماأمهنلأالهمومسكمفةاقذالسلس-ونمةععنشحرمودفلقيريقلأبرععضيفاننقهاكاللهنمواانه
مكتأيام الموسمفقعدواف بعك ان شاعروليقلبعنكانساهحرفاذاجأؤاالصىدقتفذه وباؤقعدواعلىعقابمك وةطرقهاةٍ

وا
نلمفتفررقبن
يدخ
كللم

انغتر
موااهذ
 5 0باح ع برلا
راج االلذنىيبدوصةىمنافانه جنونكاهن وشاغروا

 0عنالإعانمرفول الولردا انلمغيرةعل بىابالمستحد الحرامفاذاجاؤاوسألووعماقالأوائكالمقنسمونقالصدفوا 2

ف)(عن!بنعباس فقواهتعالىلذبنجعاواار
لندملى .٠20)| س|بحانهوتعالى (جاعلاذبوناالقرآنعضين) خ

يغواب *)|| 2...عضن قالهرالبهودوالنصارى جزؤأءجزا آءوءنكواغببرعضواببعض قب

لهوجععضةمنة

انوي || 1اعلضثييتئاذافرقته وجعلته أجزاءوذلك لانهمجعلو القرآنأجزاءمرفقفةقابلعضنهم هوسيحرد
بعضهمهوكهانةوقالبعضهم هوأساطبرالاواين وقيلهوجععنةوهوالكذب والبيانوق مر
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انىلأتهقمزآن سخرا (لفوفرأبلكهم أ جعين) أق.ماللةبنفسهانةي
االوسحرا يع
ءوهو
الجعنة
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هؤلاءالقتسمين الذينجعاوا القرآن عضين (عما كانوايعملون) يعنىيماكانواي وقلونهف الفر

بل

وقيلعما كانوايهملونمنالكفروالمعاصى وقيلبرجالضميرفلنسالنهمى ججياعخخلقالمؤمنو5
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أ لانالافظ عامفملهعلىالعموم وى قالجاعةمنأهلالعرعنلاالهالاالته عن أنسعن النىصل

أععينمعلماونقالعن قوللاالاهللالتئهررجمهدى وقسال
لرسوكالنهمسلى  ||...عليه و|فكقىاولةننوأناهيج
وسلم عنتحكا | ”.غ|ر أببووقااللعاليةيسأل العبادعنخلتينعما كانوايعبدوماذوانأجابوا المرسلينفانة
 00م 0امعبيقنولهلن انهأمججعيون بيقنولفهيومذلاسئلعنذنبهانسولاجانقلتقال!بعنباسلاب

مدارط تست |] +حكعزذملاانهأوعزناهحمولتك ينمقودل!م«مقطرب فقااللسلؤالضار بسانت

كوه وت و وسؤالنوي فحقولهتعالكفيومئذلايسئلعنذنبهنشولاخانيعنسىؤالاستعلاموقولهلنسألنهم جه
اانب عيعمبااسسيأضاأنهقا يلض افندقالفاالتلاياينتينااننيو بمومالاقلياقمامة

سؤاالللنو ب ميحوختوةنقرب وعجوااتتاتاخروهوص وىعن
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طويلفيهمواقف فبسئلونف بعضالمواقف ولايسثلون ف بىعضهانظيره قولهسبحانه وتمالىهذابو

على المؤمنين (فور بك لإننطقون وقالتعالىفىآيةأخرىث امنكنو املقيامةعندربكتختصمون وقولسبخان ونعال

لنسأتهم أجعين مما نوصي )قالاعباس أظهرو بروىعنهأمضهو قالالضحاك اعمواأصالصدع الشق والفرقأىاذ
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وأصابه (وأعرضءن المشسركين) أى| كففعنهم ولاتلتفتالىلومهمعلاىظهاردين وكتبليخ
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أامخيينلركفافعل ماامىت به(واعرضعنالمشمركين )هوام استهانهبهم(انكافيناك المستهزئين )الجهورعلى

اهنزات فى نى

كانوايبالغون فإىيذاءرسولالنهصلىالتهعليءوس |
والاستهزاءبهفاهلكهمادونه املوليدبنالمفيرةم بنبالفتعاقبثو بدسهمة
اائتلدتخلهفىخترجاهفات والاسودبنعبدالمطلبعمى والاسودنعبه
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' الاامثمالبور والعبرئنيتفبهوأاورداعللقىهوذل نهذءالورالطوال
ففاإ
كهام
يدفنيا
متك
نلهذه (ل
اامد
ضن ع
رينيكك)ر أكىلا
ب عقلمهبائزا
 :هذ اهلاييةواومهكيةوأجيب عن هذا الايراديانالنةسبحانهو تعالىحكفىسا
رعلىالالننبةيصعللىيه وإ واذا اكلاانمس ك ذلكصحانتفسسرهذ هالآبةذ هالو رالقول راق فنصو وال
دنابل ىلاثملاعيسلاىم ىهىتاارولا نود قوفولاوطلالصفملا نيثملاىهواذهةيحو ثيدحلالوقلا
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صعةهذ |التأويلماروى عنأبىهربرةرضى اللعهنهعن النىصلىالنهعليهوسلة 35
دعاءو بد على

 7-79فئن لاتدين واذا

لةوقيل سم
انلبلارك وتعالىقسمت الصلاةينى و بينعبدى نصغيناحد يتمذ كاولرففافنضح

جملتالفرآن مثالىفن

مكثالنمىلااتنهامثناة مثلقوله الرحجن الرحيماياك نوعبادياك نستعين أهدناالصراط للا ,
.

الذبن فكل هذه ألفاظ مثناةوقالا سن بن الفضللانهائزات مىدين ميةبعكةومي ةبالمدبنة

للتبعيش (والقفرآن
العظيم) هذاليس بعماف ألفملك قاالليحناهتهدسلابنبحانه واتساعلتىثناهاواد رهاذهالامة فليعمطهااغيره موقالأبو 3
الغ على نفس» لانهاذا

رلعن الشمرمقنولالعربثنبت عنان وفالالزجاج سميت فانحةالكتاب
لنىشأه
اهانث
البلخى لان
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كالسورةالواحدةوطذالم يكتبوابينم_-ماسطر سمابنهالرجحن الرحيم وقي لالسابعةهى سورةنوذ
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الضميراخرلا

سايقو لجنل لخخاصمهطر يأقىكلعالتنفاتمنى وقب-لمعناه علاىستقامتهبلبيان |أبواب لكلبابمنهم)من

ال اىلاخلاص والمدنىانالا لاص طر على واكبؤدكاك | ان|باع (,جلزيسءمةسوم)

االبرهان والتوفيق واطدابةوقيلَّهذاعائد
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أبواب النار اطياقنا

ليانهنعنمن عندمسنوادكانمنالخاصينأوليكنمن الخاصان قال وادراكيافاعلاهاللموحدين

أهلالمعااقبس لك سلطان علىقاوج .وسئلس_فيان بن عيينة عنهذ هالآيةفقالمعناهليسلكعلموم

يءذبون بقدر ذنوبهم
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١.أبواب)«١السطتاتةلعوين أىطالب ند رون كيفآبواب جع:عدا رادتعالحد يديه ملق

لامدوس

االاخرىأىسبعةاأبواببعضهافوق بعضقالابنجر يع النارسب دركاتأوطاجهتم ث امفطىعملحطمةم
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الدركاةاللاوتلىوحهيلدالذ ين أدخاوا النار يعذبونبفقيهدارذنو ١ جون مئواوف الثائنة | الاطلاقمن يتق ماب
التسارىاولثفالثة لايلوروداوبفءةالصابؤن وف الخامسةامجوسوف السادسةأهلالشرك اولفابمة ألاتقاؤهماتهىعنهرقالى
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قي لل أن تنكونهذهالعيون غيرالاتهارالكارااتاى-ن
فةوعلى هذافهل :ص

انقواالششرك (ادخلوها)
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ىض وكلالامسبن محل فيستمل
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واحد  5نأهل!جنة ختص بعيون #رى فىجنانهوقصوره رردورهفينتفع مهاهووه ن تنص بهمن

أى ساللان
(بسلا ) حال

حوره وولدانهو ييحتّمل' نها تجرىمنجنات بعضهم الىجنات بعضلانم قدطهروامن٠السددوالحةد
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أوبعضءلا نسكته(بسل م
مد خ لوهاوائقائل هوالهنعالى
ط ا
[( ١ادخلوها) أى يقال

اللامكة 0منين) 0

 1السلامةوالامن من الموت ومن جيع الآفات(ونزءنامافى صدورهم منغل) الغلالق دالكامنى

الخروج منهاوالآفات فيها

القاب 3يطلقةلى |'شحناءوالعداوة والبغضًااءوالحةدوا+سدوكلهذه ل+صال المدمومةدا<إةف
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الدنياءلىآسخرنزع النهذلكف الجنة
منقلوسهمويب نفوسهمرعنعل رىضى النعنهأ رجو

نأ كونأناوءمان وطلحةوالز مبعدمننهاموهقطيلهرالئة لوبهممنيأتنحاسد واعلىالردجات فىانة ونزع منهاككغلل وألتىفيها

ا

الابليس)ظاهراالا-تثناءيد لعلىأن كانم انلملانكةلان المستثنىيكون منجنس المستثنى ماهلوعحنسن ان

الاستثنامسقط

ولركن هومنالملانكة قلناغيرالأمو رلايصير|اترك ماءو'ناوقالفىالكشاف كانينوممامورا|سعهمجودفذابامامللاتكةل1
بعد اغليب كقواكرأ أيته,الاهندا(أن ىأ نكو نمعالاجد بن )امتنعاًنكو نمعم .وأان اىستثناف لى ':قدبر قولقائل يتموله
ههوا-كن ابلس فى(قالابلبسمالك ألا-:كونمعالساجدبن )حرف الجرمعأن حذوف
سجدفقي لأفىذلكواستكرعنه وقيل م “أ

تفديرةمالك ىأنلاتسكونمعالساج دينى أىغرض لكف ابإنكالسجود(قال0أ.نلاسحد)اللاملتأ كيدالننىأىلاء

أن أسجد (لبثمرخلقته منصاصالمن جأمنونقالفاخر جمنها)من السماءاًومن الإئةأوه ن +لةالملائكة (فانكرجميطمر)ودمن,
من الرحةوالابء 'دمنها(وان عليك اللعذةالىبومالدين) ضر
اللهومعنادماءون لاناللعسةهوااطرد
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باولمدين حدا لاعثةلانه
معدهغااءةاياضرناسفى
أب
كلامام والمراد به انك
مذموممد.ءوء ليكبالاعنه

فىالسمواتوالارض الى

بومالدينمنغريأننعذب
فاذاجاءذلك اليوعمذبت

بمايضىالامن٠عه (فالرب

أسجدوالآدم فسجدر ١ا (الاابليسأفىأنيكونمع الساجدين) يعنىمع الملائكة الذينمسوام جود
فسجدوا (قال) يعنى قالابنه (يااي؛لدسسمااكالا:لكونمع الساحدنةالر) يعنىابليس (ل] 3
لادم

لاسحد لبشمرخلفت»همن صلصالءن جامنةنون)أرادا بلس انهأفضلمن آدم لانآدم طينى الاصلواباء

لنكدم وليدراديث ان الفضلق
نارى الاصزوالنارأفض لمنالايينبكون|بابسف قباساهفض م
لنيك الاعن
عوا
نوالتءالى(قالفاخجرمنها) يعنىه انلجنة رقيلءنالسما “(فانك رجيم)أىطر بد
فل
الىبوم الدرين ) ق:يل انأعل السمواتيلءون! باسكا لعنه هل الارض فهوملعون ف الماءوالارن'
اذى عوبومالفام
فانقاتان حرفالىلاتهاءالغابة فهل ينقطع اللعنعذه بوم الدير»

| بزداد

عاذلالباءل:ىة التىعليهكانه قالتءالى وانعا دك اللعنةفقطالبىومالدبن -م تززدادمعهابعد ذلك عذابادائًا

فانظرى) خفران (الىبوم

ك 5الاانقطاع(فالربفانظرقى) يعنى خرن (الىيودمبعو ن)عىد نواملقيامة وأر000

يبعئون قال فانك من

انهلاعوتاأبدالانهاذا أمهلالىبومالةيامةوبوم القياءةلاعوت فيهأحدازم منذلكانهلابوتأ بداة

النظر ين الىبوم الوقفت

السب اسلأالنظارالى يويمعون افلانجهابسهبحانه رتعالىبقوله(قالفانكم نالمنظر .بن ايوم الوق:ت

المعلوم) باولدميين و بوم

المعلوم)»نى الوقت الذىبموت فيهجبع الخل'اق وهوالنفخةالاولى فيةالانم-ةموت ابلسأر

ن

ك الاموالزيياادةلهة
لان
هفىال! كرامالهذبلك
يبعثون بوومالوقتالمعلوم سنة وهومابايلننفختين ولتكناجابة الالةنلدالاى امياه
بهوائ اسمىبومالقيامة بيومالوقتالمعلوملانذلك الوم لاابلعامهاالنحهدتعالىة,
ائه
وائعهوذشقا
ف مىعنوواحدوالكن خواف بل
ابايعنباراتساوكابالكاا .معلوم عذدهوقيل لانجي اعلخلا ئقموتون فيهفهومعلوم  +الاعتباروقلل ابلس الانظارالى بو
طريقة البلاغةوق انما عون أحابه اللهبةولهفا:نلكمنالمنظربن البىومالوقتالمعأوم.بعنىالاييوواملذىعينت وسألتالانظارالي :ا
'سلاانلظارالى اليومالذى (الربيماأغو يتنى) الباءلاقسمفىقولهباومامصدر يوج وابالقسم إلايزن )والء-نى فباغوائ.ك
غباو بالازيانال(اطمرفض)بعنى لاز بان
ىىب-
ويعن
كسبب
بءال
اوت لانه اياىلازيان طمفى الاروضقيلهى با
فيه بعثئولناع
تم البععث أحدفلم
لامويو

طم حبالدنياومعاصيك (دلاغوينمماً جعين) يعنىبالفاالوسوسةفىقاومهومذلاكان ابليسلماعلا:

لى ذاك وأنظرالى
باحب

عوتالعكلفىرغيرمغفورله

آخرأيام التكليف (قال

الخلمين) يعسنىالمؤمنينالذرينأخلهوالكالتوحيدوالطاعةوالعبادةومن فتحاللاممناخاصينيكون

حرصءلىبااضللاكلافمل
رقواغوام ممأماستثنىفقا (لالاعبادك منهج

وااستثنى اابليخساصينلانه ران
المعنى الامنخلأصته واصطفيته لتوحيدك وعبادتك ا
تمتاأنغوى) الباء
ريبب
تةعن شائايلةغيرفكل من
صعالالدشوع
خاخالالص ف
ووسوسته لاتعمل فيهمولايقبلون منهوحقية ال
للقسمومامصدر بةوجواب
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لفسم لاز يننطموابلماعنغىأوقسامنك وايا
نى(ل
حازي
وفنط
هم ا
)ل
قمعا
وصىله

عااغو,تنى لاز بانطمفبعزتكلاغو ينهم ىأنه|اقسام الاأنأحدعمااقسام بصفةالذاتواالثانى

بصفةالفعلوقدفرق الفقهاءبنهمافا

العرافونالحل
ف؛ اصفة>:لذات كالقدرة والعذامةوالعزة عين واطلف بصذة! لمعل كالرجة والسيخط لدس مين والاصحانالامانمبة7.

على العرففاتعارف اسلناالحلفبهيكون» :,ناومالافلاوالآية خبعةل اىلمنتزلفةىخلق الافعالوجله »معالىتسديب عدولعن

الظاهر

(ف الارض )فىال ندياااتىهىدارالغرو,رواراداى قد رعبىالاحتاللآدموالتزبين لهالا كلمنالشحرة وهوفى اسماء فاناعلىالغ بزين

لااوللاداهرفىضأفدر (ولاغو يأنجهعمينالاعبادك منهمالخلصين) وبكسراللام بعرو
كيدهلاعمل فيه ولايقبلونهمنه

تث
انىامخلصين لا,

زان
3

لعامالأى عله من صلصال كائنمنا أىطين أسوددمتغير

لذ

نثرابإفمجن
بالماءفصارطينافكت فصار

أ

لعمابءااذاسصهببوتهالقاتل!ربانبالمبتلالمنآن جعلصاصالاكالفخارواام بين اهلذاقاو على

أ :فلصفصارسلالةفصور

سد انا الا

ماذكرهباعضلهنمةاسنبحانه وتعالى 1أراد خاقآدمعليهالسلامقبضقبضةمنتراب الارض فبلهابللاء
| جاتسىودت وأنقنربحهاوتغيرتواليهالاشاربةقولهان ملعيسىعندالله كذلآدمخلقهمن تراب ثم فلاتناقض (والجان)أبا

الحن كا 53لاناس أوهو

| انذلك التراببلهبالماءوسجره<تى اسودوانتن ريحهوتغيرواليهالاشارة بةولهمنجأمسنونئالذلطكين
هتصسماعصاةيعنى صونا ابلس وهومتصوب يفعل
| | الاسودالمتغيرصورهصورةانسانأجوف فاءاجفو كانت تدخلفيهالرلجف
|||| واليسهالاشارة بق لوه..ان صلصال كالفخاروهوالطين اليابس اذا تفخرافلشمسثمنفخ فيهالروح ذ-كان

مضمر يفسمره (خلقناهمن

ادنشراسو  9قفوو|لنعاى(ولابانخلقناءمنقبل)يعنى من قبل اذمعليهالسلاقا بلن عبان لبان أو ققببل)لمىن]دم (مننار
أابن أن آدمأبوالبشر وقالقتادةهوابليس وقيل لمان أبوالجن وابليس أبوالشياطين وافلجن السموم) من نار الجر

ونو يموتونكبنىكدم وأماالشياطين فلبسفايهممون الشديد النافذف المسامقيل
يشحربيون
م|سامون وكافرونيأ كاونوو ي

ل!وبلهيسبانءن الجن من بوادلهو يأكاونويشمر بعنوزنلةالآدميينومن
ولاقاذاامات
|| ولاموتون ا

هذه السموم جزءمن

أالجن منهوبمنزلةالر لبابحتوالدونولايأ كاونولايشر بونوهم الشياطينوالاصحاالنشياطين نوع

لنار
سعمينوجمزأامن
سب

أ| منان لاشترا كهمف الاستتارسمواجنالتوار مهمواستتارهمعن الاعينمنقوطم جن اللبل اذاستر

|و|الشيطان هوالعاتى المدمردالكافروالجن منهمالمؤمنومنهمالكافر (مننراالسموم) يعنى منرحيارة

التى خاق اللهمنها الجان
(واذقال ربك) ولد ك1

||]|ندل مسامالانسانمن لطفهاوقوةحرارتهافتةقلهويقاللارايارةالتى:سكون بالنهارال.موم ولار يج

وقت قوله (إللملانكةاى

| ا|لحارةالنى نتبكاولليل المروروقال أبوصاط انلاسرملومادخانطاوالصواعق تننمكنوهاوهى نا برين خالقبشسرامن صاصالمن

| ا|لسماءوا فخااذباحدث أمى .ترقت لجاب فهوتالىم اميت ةباهفلانمىدتسمعون من نذرلقك

جأمسنون فاذا سويته)

|
٠
١
١
ا
1

فخ
اقتلهونهأ
هخل
تكمت
للسمنمذاوم يعنىمن نارجه'م أت
اوقي
رذار
]| الخابوهذاءلى قول صابالهيئةانالكرةالرابعةنسمى ك ةرال

الآبةوقالابن
|| وقالابن مسعودهذهالسموم جز عمن سبعان جزاًاملنسموم التىخاقمنهاالدانوتلاهذ
انمن نارالموم وخلقتالمن الذبنذ كروانى
ولجا
قن ا
لسمو
خكةي
أعباسكانابليسمناسلىممنلا ئس

الروحفبها (ونفخت فيه
منروى)

وجعلت فيه

|االقران من مارجمنناروخلقتالملانكةءن النورو قولهعزوج ل (واذقالر بك لللانكة)أى واذ كاكرلد|ر|و|حوأحييتهوليسىت
| ياتخداذقالر بكلللائكة(انىخالق إشمرا)سمى الآدى بشيرالمانكهجثسيفظاه روالبششرةظاه املد
نفخ واعا هو كل
ل
|ظ(من صلصالمن جأمسنون)تقدم تفسيره(فاذاسو 6يبعنىعدأتصورنهو أ:

والأشافةة اديع

لو اه

(فقعوالاساجدين) هو

فأةالاولوهوااراد
دمن روحى) النفخعبارةعن اجزاءالر يجفىاورجفسم آتترومنهنف الارولحنش

شيل
نسب
للى
اسهع
دم النىف
آجل
حع و
ولنه
رافا
|قمونله ونفخت فيهءن روحىوأض
ريف والتكر م ا أمسمنوقعيعقأى اسقطوا
|||كايقالبت النهوناقةاللوهعبد اللوهسيأتى اكلامعلىالروحفى تفسيرسورةالاسراءعند قولهو,سئلونك
||عن الورح أنشاء النهتعالى(فقعوالهساجد ين )المخطابللملئاسكةالذنقاالدنهلمانىخال إقشمراأمهم
هنالسجودسجودتحيةلاسجودعبادة (فسجداللاتة
|بالسجودلآدمبق فقعوالساجدين وكان
أ
0

] ْ| كهم)يعنىالذبنأمسوابالسجودلآدم (أجعون) قالسيبوبههذ اتوكيد بعدنوكيد وس؛ لالمبردعن
أيكونسجدبعذهمفلماقالكلهمأزم ازالةذلكالا<مال
هذ هالآبة فقاللوقالفسحداللا نك ة لاحمل ن

الفعل 0

افظهر مهذا انهمسجدو بااسرهممعندهذابق احم لاخروهوانم-م سجدوا أوقات متفرقةأوف دفعة

كلهم جعون) الملانكة

||واحدةفامافال“جعون ظهران الكلسجد وادفعة واحدةولاح الزجاجهذاالقولعن المبردقال وقول
|| الخليل وسيبو بجهود لا نأجعين معر فةلانكون -الاروىعن ابن عباس رضى اننةعتي|أن التهسيصانه جععام اتلملتخصيص
[|وتعالى أجمايعة منالملاكةبالسسجود لآدمف يلفعاوافارسلاللهعليوم نارافاحرقنهم ثقمالجاعة أترى
.

حي

يي

222

<7 22222277

22222622

لسر

-

د :كرالك
ةلهوم
بقو ك

احتملناو بل التغرقفقطعهبقواهاجمنو

3

(فانزلناسسن!السسماء

ماءفأسقينا كوه فعاناه
لك سقيا (وماأتم له

ْ

١

١

١
||

بعباسفىكتاب
 2وقااللهماجعلوارجةو لاتجعلواعذا الهماجعلهارياحاولاتجعلهار يحاقال ن
1

ا

ابنهعزوجل اناا

س.داد تعال(ىفا2لنامن0
1لرياح مبث راتفدفوه
>ازنين )نفىعنهمماأثبته ا

نو لطر ف(أسقيناكوه3

لنفسهفىفوله وان
مع الاعندنا خزائنه

اقيناه (وماً00بع فى
ذعلوالمماءلشمربأرضه اوناشبتهيقالس
ماء ولمنااذا مكانستيهقا ج

(واانحن نحى وغيت)بعنى
نلماء (غازنين) يعنىأن المطرفى زا:خالاخزاتكوقب لومم #بمانعين
انول
اتز
نحن
كانقهال

دنرون
عالىلمعقنىانح
مفاء وانزاله
عالىلخلسقه

ببدنااحياءالحلق واماتهملايقدرعلىذلك أحدالاالنهسبصانه وتعالى لانقولهتعالى وانالنحن يفيدا
يعن لايقدرعلىذلكسوانالإونحن الوارثون) وذلكبان نيت جيع املقفلابيق أدسوانافيزولملك'
0

هوالباق |

هقادربن
علي ب
منهاومااأنتم

دعاب
كلمالكو موجيع داكاللىكيناناوإلوارت خوالباقبعد

دلالةعظيمة على قدرنه

يهن مأتعهم يما آآتاهمفى الحياةالدنيالانوحودالخلق وم آاناهمكان ابتداؤه .ناذا
ذخلق
لاء
ادفن
بع

وعيزهم إوانا لنبحننحي

فنىاجيهعلاق رجعالذىكانواعلكونهفى الدنياءلى اجاز الىمالكهعلى الحقيقة وهواننه:هالى وقيل

وفيت) أنىحى بالابحاد
ونميت بالافناءأوءيت عند

سولتقدأخرن)عن ابن عباس قالكاتأ
لكم
اينلمن
اقدم
نمست
ماال
اامن
عقدع
الحقاليهوقولهعزوجل (ول
وري

0

بتقدم حتىيكونفى |

ي|ه فانزلالله
8رفاذاركم نظرمنب تطحت
ف|لو .ت
|وانصف
انفصاءالآجال ونحىلجزاء الصف الاو[ لثلابراهاويتأأخر بعضهم حتى,
خارلبن أخر.جه النساقوأخؤجهالترمدى وقالفيه ا
أمنا
تدعا
الاجمال على التقديم ع وجل ول دقعامناالمستقد مينمنكوالق
والتأخيراذالواو إل
وقدروى عن ابنالهوزى /نحوهول بذ كرفيعن بن عباسوه اذأشبأهنيكونصح قا اللبغوىوذلك

لنبفهىر يبةفيتا نرالىآنر |
المطلق (ونحن الوارثون) األننساءكن نح رجن ال اىلجساعة فيقفن خلف الرجالفر بماكان منالرجقالم
الباقون بعد هلاكالحلق اصلفرجالومن النساءمن قفلبهار يب فةتتقدم الىأول صفالنساءلتقربمن الرجال فنزات هذ هالآبة |
كلهموقيل للبانى وارث
للنىصىابنهعليهوس خيرصغوف الرجالأوطاوششرهاا"خرهاوخيرصفوف النساءاخزها
فعند ذلكقا ا
استعارةمن وارث الميت

لانسق بعدفنانه (ولقد

عامناالمستقدمين منكم
ولقد عاسناالمستأخرين)

من تقدم ولادةوموتارمن

اب
لجم
أومصنخو
نخو
نا

لرجال ورمنج بعد
أومنتقدمق الاسلاماأو

عة
اص ف
لعةجوف
الطا
ف اى

أوصف الحرب وتمانحر

(وانر بكهو بحشرهم)

دينمن خلق النهبوالستأخرينمن | ش
تقم
وشرهاأوط| أخرجهمسإع نأنىهربرةوقال عباس أراد بلس

لمماهسدتقد موانلقرون الاولىو المسأوو نأمةتمدسنى اسَعايموسموقال |
لمحا اللتهعالىبعدوقاال
نعنىفاىلطاعوةاخديروالمتأخرون يعنفىيهماوقالالاوزاىأرادبلتقدمين المملينا
مو ب
الحسنالمستقد

فأول الوقت والستأسرايلنمؤنر بن طالىآخرهوقالمقا :لأرادبالستقدمين والمستأخر نيصف |٠
القتال وقالابن عيب ةن أرادمن بس[ أولاومن بس[ رارقالا ن عباس فروايةأخرىعنهانالنىصوىالله||

عليه وس/حرض على!لصف الاولفازدجواعليه وقالقوم كانتبونقهامصية عنالمسجدلنبيعن دورنا١
ونشترى دوراقر يبةمن المسحد حتى

ندركالسفالمقمدفنزت هذا«لآيةومعناهاااجن ونعلى النيات |

فاطما نواوسكنوافيكون امعلنآىاعلى القولالاولالتقدمالتقوىتأوخواللانظروعلى القاوللاخير ظ
المسستقدملطلبالفضيلةوالم أ خرللعذر ومعنىالآبة|نعامهسبحانه وتعالىحيطمجميعخلقهمتقدمهم |1

ومتأخرهم طائعهم وعأصيوم لاخ عليهمئ منأ-والخلقه (وانر بك هوحشمرهم انهحكيمعليم)أ

يعنىعلىماعللمنهموقيلأن النهسبحانه وإناعالىكيت الكل ثمحشرهمالاولينوالآخربن علىماماتواعليه ||ا|

أى هووحده يقدرعلى
حشرهم وحيط تحصرهم (م)عن جابرفالةالرسوا لان سلاىلتمعليهوسل,ات كلعبدعلىماماتعليه و قولهسبحانه وتعالى
(انه حكيمعليم) باهر (ولدخلقناالانسان)يعنىآدم علياهلسلامفىقول جيع المفسربن سمى ن|سانالظهورهوادرا كالبصراياء |
الحكمةوا كم 0
خلقناالانسان) أى آدم

من صاصال) طينيابس

) (صمنفة
خبجرمطأبوخ

وقيل منالنسيان لانهعهداليهفنسى(منصاصال )يعنىمن الطينال.ابس الذىاذا نقرتهسمعتلهصلصلة |
هالماءنش ق فاذاحرك تقعقعوقال |د
بعنى صونا وقال بن عباسهوالطين ا رحالايب الذىاذانضب عن

يجاهدهوااطيناللنقوناختارهالكسافى وقالهو٠هن صلالاحماذأ|نقن من جأ)يعنىءنالليانلاسود

(مسنون)

ا
الاشياء

0
نل

55

(وجعانالكم فييا) لى
الارض (معايش) نابيش

رزو سداس فالحسنواطيئوةالشكل تقولالعربفلان٠وزون

بهمن المطاعم جع معيشة

اينعماينيتفىالار كنوالجاليعوانا_-دهماما سةخر.جهنالممادن وجيع ذلك موزون
وقيل ج

وهى بياءبصحرة لاف
الخيانت ونحوها فان

(وجءانالم فبهامعايش) جع معبشةودومايعش بهالانسانمدةحياتهفى الدنيامن المطاعموالمشارب

نصرع الياءفيهاخط أومن

برازقين لانرزق جيم اماق علىاللوهمنهقولهتعالىومامن دابةفىالارض الاءلى النهرزةهاو:سكون من

شس
اطهيعلى
عالع
مخصبب
|ا

ن»ن ان يعقلوموالةم.نللايمعقيلحوزاطلاق لفظةمنعلىهن لايعقل
اعنى
فىقوله تعالر وممنااسلمبم

أوعلى حل لمكانءقيل

المركاتاذا .كانتحوكانهمتناسمة حسنةوكام موزون اذا كانمةئاسراح سنابعيدامن ال+طاواء خف

والثالى النياتو بعضهموزونا رضاو بعضهمكيل وهو يبرجع الىالوزنلان الماع والمدمقدرانباوزن

والملابس و>وذلك (ومن!-تملهبرازقين) «منىالدواب والوحش وااطبرأتتممنتفعون مهاواتمطا

لاهبترازقين) من حل
وجعانالك فيهامعايش

لم
نن عصللىهاو يمدعخه
| كقوله تعالىفنهممنعثىءلى بطنهوقي ل رادبهمالعبيدواخدم فكو م
م|ا|لابعةل املندوابوالو<ش (وانمن ثئالاعند لراتة) الازائن جعسزانةهىو اسم للمكان الذى وجعلنا كم منلستمله
| بحرن فيهالذئلاحفظ يقال خزانلدع اذاأحرزهفقيلآرا ادمفانيحالمزائن وقيل أرادبالخزائنالمطرلانه برازقين أوجءلالم فبها
ظبالارزاق وامايشلبنىآدموالدوابوا!اوحش والطبرومعنىع ندناانهفى حكمه وت رفوامرهود بيره
١ سب

معايش وانلستمف برازكين

َم قولهتعالى(ومانمزلهالابقدرمعاوم) ي»نى بقدر الكفايةوقيلان الكل اررض حداومقد اراهن المطر

ورادمهمالعيالوالمماليك

ث يشاءاةتعالى وةوٍ لامنمار بغزلءن
حاهيلى
أيلاقتاغلزلءن الماقءطرةمطرالاومعهاءلاث ب وق

والادمالذين.ظ ون أنهم

أ| السماءكلعابمقدرواحد لايبدزولاينةواصسكن اللهيمطرقوماو يحرم ريونقيلاذا  , 0-8برزقونهمو+طؤنفانالله
|را أنزل عليهالمطروالرمةواذا أرادبقوم شرادسرفالمطرعنه-م الىسحيث لاينتفمبهكالبرارى والقفار دو الرزاق يرزفهم واياهم
خي
دلسادقعن بيهن
أوالرماولالبحاروكوذلك وحكقجعفربنتم ا

جد ءانقهاراعرشمثالجيعويدخل فيهالانعام والدواب

|اخلق الله فىالبروالبحرو«وتأو دقوللهوانمن ت ايلاءندناخزائنه (وارتتارح لوافح) قالابن ونحوذلك ولايجوزأنيكون
مد
سرت عل
لع
|لعلباشسجيعرنوىهوقولالحسن وقتادةوأصلهذامن قوطم اتقحتالناقنواًلتقحهاالفحل اذا ألاللواها لامن
 12اسار بالتلقح الضميرائرورفى لككلانه
ا|لمماء -خملته فكذ لاكالحريكاالفعلللسحاب وقال! إنمسعوا
اسللله الريج
سات عر بهفتدركاندرااقحةوقالعبيد بعنمير ير

ا| السح باب فتحمل تلح

|بشسرةافلتاقمرضةاثميرل امثير فتئيرالمحابث بمرالسملؤلفةة الف السحاببعنهالىفبتءجضءله
ا|ل
أأركامخراسللاواقح فتاقح الح

روالاظهر 0

لابعلف عاللىضميراجرور
الاباعاد:اار (وان من

لدهبفعادنز اامن[أسماءماء

شئ الاعندنا حزاثنهوما

||قالأببكر بن عياشلانقطرقطرة.ن الماءالابع_د أنتعملالر ياحالار بعفيهافاصبا تهيجالسحاب

ذيزلهالابقدرمءلوم)ذ كر

الشمال تجمعهوال :وب تدرو الدبورةفر ة.وقال؟ بوع لوادت عات
|وا

ادح جمملقحة -ذفتالميم

أاوؤردت ا ىلالاصلوقال الزجاجبورزأن قالطالواقحجوانالقحتغيرها لانمعناه النسيةكا.بقالدرهم
و
اازن أىذوهوزن واعترض الواحدى علىهذاف لهذ ادس مغن لانهكان >0
لفت
ا

اارتمعي

نللاقحهوالامنسوبالى
تنراق قولالفسردن وأجاب الرازىعنهبان قالهذ |١دس لشئلا ا

قلةاححلةصا حبالمفردلاوتاقم* أكذات لقحاوقي الن ارجف
عادغيرالاقحة فلنوبة اولاىل
]أالتقحةومأنف
]أنفسهاتسسات

لتى
عجا
فأى
وإللذل علي كهولةضحائموتعالى حتياذ قالتسححابائة لا

ياملتحملالسحابوقالالزجاجو:يجوزاًنيقاللار عاقحتاذاأنت ,احير
من ح
أهذانكونالرع لافحة

|

كيل لادعقماذاتات يروو .ردف عضالاخماراًاألمنلةس الرياحالجنوب وبفءض الاثارماهيت

ترج
ناعمفا
أرياحالجدوبالاواًبمتعيناغدق(ق) عزعائشةأنرسولانةم ال عليهكااذ
|قا النهم انىأسألك خبره!وخيرمافيهاوخيرماأرسلت بهوعوذ بك من تثسرهاوث ماقا وشرماارسل تبه
|وزوى البغوى بسنده ال اىلشافهى ال اىبنعباس قالماهبتر مقط الاجماالى ص لىالللهيه وسل على|
|

الخزائن ثيل والمعنى وما
منشع «نتفعبهالعراد الا
ونحن قادرون عالعىماده

وتسكوينهوالانيام بهو

تعطيهالامقدار لموهم

فضرب الازائن مغلا
لاقتداره علىكلمقدور

(وأرسلناالرباحلواقح)
جع لافح_-ة أى ا

الرياح حوامل بالسحاب

لانها تحمل الحابق

جوفها كائهالافحةبهامن

للحت النافةجلت وضدهاالعقيم ال#رجزة
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شفا»1ابص لمالنا من معايشهمهى اانى برىمهافيووااةطى الدنيارهلاك اماق الذفيه
مونااللسي
ذيهاوانكانتنجوماغيرهاوهىنابنةءلى ب طاسافهذالامأرادءالنهمن اخاىقااللزجاجو بدلعلىام
كانت بعد مولدالنىصلىالنعلءٍ»وس أنثم راءالعر بالذين ذ كروا ابر والاشياء المسرعة« /وجد

فشعرهم ذكرالكوا كبا انقئة فلساحد”ت بعدمولده ف اللهعليهول اسلتشملعتراءذ 0
قالذواارمة
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كان موجودا قال م

فالمعمر فلت للزهرىأ كان برىباتجوم الفجاهليةقالنم قاتأفرأيت قولهوانا كنانقغددنهامقاعد
السمعفقالغاظتوىشد دأمى هاحاين بعثعدسل العايموسل ويدلحق ”0هذا القولمارو :عرغ

(والارض م ددناها)

بسطناهامنتحت الكعبة

لة
ابنعباس قالأ خيرق رجل من صاب النىه_لى الثةعليهو -من الانصاراأنهمبدناهمجلوسلب

رسول اننةصل التمعليهوسل اذرى بنجمواستنارفقالطمر سولاننةصلالعتليهوسل 5كنتمتولونّن

والجهورء لىنه تعالىمدها
وعجلهاىلمماء(وألقينا فبها و فانهالايرىهااوحدولتاأخيانهولكن ر بناتبارك اسمهاذافضىاض اسبح التي|
رواسى) افلىارض جبالا نسمبح أهل السماءالذيين باونو حتى«ماغالت؛ +ح الأىهلهنءالسماءم قااللذدينباونل العش" 4+
بعض أهل|اسماءبعضا-تى ب٠اغالمبرهذه الماءالاني
ثوابت (وأنبتنافيها من العرش ماذافالر بمفيخبر و اا
فى الجاهلية[ذا رى همذلإقالوا كنا:ةولولدا لللةرجلعظيمأوماترجل عنامةي رسولابن

كلبمئ موزون )وزن يزان

فتخطف الجن السمعفيةذ فونهالىأولياهمو برمون  4احازابه علىوجهه فووحق ولسكنهم بذ فونف5يه

الحكمة وفدر يمقدار

ويز يدون أخرجهمإ وقالابن قتببةان ال جرجممكانقبلمبعثهولمكنلميكنفى شدة|لحراسةمشل بعد

تقاضيهلانصلح فيه زياده
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وزفندر
ولاتقصان أوله و

فىأبواب انفعة والنعمة
أومابوزن كلزعفر ان
والذهب والفضةوالتحاس

مبعثه قالوعلىهذاوجد ناالشعرالقدي قالبشر بن أفىحازموهوجاهلى

فالعير يرهقهاالغباروجشه! » ينقض خلفهماانقضاض الكوكب
وقالأوسن وورجواههلى
١

فأنقض > أدرى بنتعه  0نفعشور الهطنبا

والجع بينهذينالقواين النرىبالنجومكان موجودءاق ,لملبعثالنىصلالتةعليهوس فامسا,ششادد

والحديد وغيرهارخص

ذلكوز يد فىحنظ ااسماءوحراستهاصونالابجبارااغيوب والأعم و قولهسبحانهوتءالى (والارضر

مإيوزن لاتهاء الكيل

مددئاها) دنى سطناها لى وجه الماك يقالانهادحيت من نحت الكعبةم بسطتهذاقولهل! فير

االلىوزن

وزعمأربإ اطرئة؟نها كرةعظيمة بعضهاف الماءو بعضهاخارجءنالماءوهوالجزءالمعمورمنهاواعةذر

عن قوله تعالى والارض مددناها إن الكرةكاذاانثءظهةكانكل جزءمنها كاطحالمنايفمفئبئتبتبهذ
اىلأارض م وددةءإسوطة وانهاسكروةردهذاأحتابالنفسيربن التاهبرق كتابهيام رد
نام
ال
رض (وأاقينافيها رواسى) يعو
ليفامد
اهوك
وانهامبسوطة واوكانت كرةلاخير بواذللكلهأعل :راد
ىداءمادتورجفتقاتبلجبا(لوأ ْ:
حناانلهو؟ءالى  1اخلق الارض علال
بأ
جالانوابت وذسلك

فيوا) أفىالارضلان أنواع النباتالمنتفع بهتسكون ف الارض وقيلالضمير يرجع الىالجبالا 0
أفربمف كورولقولهتءالى (منكلمئموزون)وإنابوزنمانوادفىالجبالمنالممادنوقالابنعبا
وسعرد بن ج.يرموزو نأ ى معلوموقالمجاهد وعكرمة أوىرمةفدعلىهذ| يكونالمعنىمعلومالدر ١عن
اتلعلاهلى لان النهسبحانه وتعالىبعلمالقدرالذى داج اليهالناس فمعايشهم وأرزافهم فيكوناطلاق
الوزن ءلميهمجازالان 'لناس لابعرفون

مقاديرالاشياءالابالوزن وفالالحسن وعكرمة وابنز .بدانه.

الشئ الموزون كالذهب والفضةوالرصاص والحديدوااكحل و>وذلك مانتخر.من العادنلا 1ذهة

الاشياة "

/اة_
ف_دهابرج وهىبروج الفلك
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وس
هطااال
رتنز
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سج ا
(ولقد جعلناف السماءبروجا) المبرو
الاننا بعشررجا وهى الجل والثور وال+وزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب
والقوس والمدى والدلو والحوت وهةهالبروج مقسومة علىثمانيةوعشيرين منزلالكلبرج
وهذه الإروجمقسومةعلى ثلمائة

زلثل وقدتقدمذكرمنازلالقمرف تفسيرسورةبونس
ن وث
ملان
منز

أ وستيندرجةلكلبر مجنهاثلاثون درجةتفطعهاالشمسفىكلسنةمىةو بهاتتمدورةالفا وك يقطمها السماء عيانا لقالوا ذلك
وذ كرالظاول ليجعل

|اءن عطيةهى قصورفالسماءعليهاا ح سر وقااللحسنوتجاهدوقتادةهىالنجوما.لعظام قباولاسحق

عروجههبانهار ليكونوا

ابر يدون نجومهذهالبروج وهىنجوم علىماصورت بهوسميث وأصلهذا كلهءن الظهور (وز ع
||

مستوضحينلمايرون وقال

عيلنى توحيدخالقها انهاليدل عألنىهم ينون
اد ل
|ا|ليسعنماء بالشمسوالقمروالنجوم (للناظر بن) يعنىالمعتبرين بالهمست
القدول بان ذلاك لسنالا

أانعهاوهوالته الذى وجدكلثئ وخلقهوصوره (وحفظناها) يعنىالدماء (منكلشيطانرجيم)
وص
]أ|.أىميجوم فعيل؟عنىمفءول وقيلملعونطرود منرجةاللقهالابن عباسكانت الشياطين

لاحعجبون

|| عن!اسموات وكانوايدخاونهاو بانون باخبارهاالىالكهنةفياقونهااابهم فاساوادعسى م
دك
أ

لنعوا
منالسموات أجع فامنهممناحديتربدأن
وات اراد سكانةعايةوس م

|سئرقع
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ن

الاتيرشبات فلمترام نإلالتاعدذ كرواذلك لابليس فال لقدحد ث فالارض

تسكيرا| للاصار (ولد
جعانا فى السمامم) خلتنا

وها زرو جا) نوما أو
قصورافبهاال+ر سأومنازل

| ف خبدءثثهم ينظرون فوجدوار ولالنهصن اللعلوإ بتلوالقر ن فقالواهذاواللحدث (الامن للنجوم (وزيناها) أى
شر قالسمع)هذا
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د

(فاتبعم) أى لمقه (شهابمبين)

أأوالشهابشعلةمن تارساطع سمىالكوكب شهابالاجلمافيهءن البرايقلشنبابهشرهقابالابنعباسق

السماء (للنافرين
وحفظناها) أى السماء

]قو|لهالامناسترقالسمع ير بداالخطفةالسيرةو ذلكانالشياطينيركببعضهمبعضالىااسماءيسترقون

(من كل شيطان رجم)

 7فلتاخطئ أبد هنهممنتقتلهومنيم هن حرق وجههأوجنبه
||المعمنالملائنكةفيرمونبالكوا  5ب

ملعون أومرى بإلنجوم

)عنأبىهريرةأنالب
[أأء يدهأوحيث يشاءالنةومنوم من يلهفصيرغولا,إضلالنامن فالبوادىوخ

(الامناسترق السمع)
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فلسماءضر بت الملانكةباجنحتها خضعانالقوله كأنهسلسإة
ا

أى الم.موعومنفحىل

| علىصفوان فاذافرب.عءنقاو بهمقالومااذاقالر بكقالولااذى قالاق وهوالعلى الكبيرفمسعهامسترقو

اللمسىب على الاستثناء

||السمعومسترقوالسمع هكذابعضهم فوقبعضووصف سيفيان بكفهفرفهاوبدد بين أصابعهفيسمع

(فاتبعمشهاب)نجم نقض

]|كذاوكذافيصدق؛بلك الكلمة الى سمعت هن السهاء

لاحجبونءن السموات

سلس
لعلى
اقيها
| التكلمة فيلقيهاالىمننحته ش يماقيهاالآخرىهن تحة_.هحتى بلت
اانحر ا والكاهن فر بما فيعود (مبين) ظاهر
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للمبصرين قيل كانوا

انهلصلله عليهوسلم
مببلعث رسولال
فصل اختلفالعاماءهل كاالنشتياطين ترىباانجوم ق
|أملاعلىقوايناحدهماانهالمنكن :نرىبالنجوم مقببلعث رسولاالللهصعللىيهوسلم وانماظو ذلك

كلهاقاماولدعسى عليه

السسلام مئعوا من ثلاث

1 ٠العأ عم هس فنكانذلكأساسالنبونه ص العلليه وسيروبدلعلى ةهذا القولماروىءن| بن عباس سموات فاماولد يمد صالنىله
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ْ قالانطلقر 70.نشو افةعليهوس طاتفةمنأكدابهعامد.بنالى
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وارسلتعاي الشببأتوباء سين

ا
ذث
ه حد
كن قبل سيسئهسل اطةعليهوسافلساب؛عث

فظاهرهذاالحدرث ,د على ان هذ االرى

الرىو بعضده ماروىن يعقوب بن

الاسنس ين صرق قالأولهمن فزعللرىبالنجوم هذاالى منثقيف وانهمجاؤا الورج لل

 2قال لهعمرو بن أميةأحد بنىعلاج وكانأهدى العرف.ق
بالوالهأنرماااد
سث
هفاىءمن القذف

| بإلننجومفقاللىولسكنانظروافانكانت معالمالنجوم النىرنهتدى بواف البروالجرو يعرف يهاالانواء

(( - ١8غزن) # -ت)

اوس[ موا 0
السمواتكلها

زوإقدأرسلنامن فبلكفى شيع

الاولين) أىولفدأ رسلنامن قبلك رسلاف الفراقلاولين والشيعة!لفر قةاذااتفقواعلى مذهب وطر بقا

ية لتبة) لانمالاند لعلىمضارع الاوهوف معنىالخالولاءلىماض الاوهوفر يبمن الحال(منر .ول
(ومايأنيهم) حكابةحالماض

الا كانوابه«#نهزوٌن) يعزى
نبيهعايهاللام (كذلك

فلبقدرواعلىذلكبحمدال تهعالىعقولهسبحانهرنهى (وقد رسلنامنقبللفكىشيعالاولينلانجراً
د

رسولاننةصل اللنهعليه وسلوخاطبوهبالسفاهة وهوقوظم انك يجنون وأسازاالادب مه

تلكهفى قلوب الجرمين ) خيرالله سيحانه و تعاللىتديهتمد|صلىالنهعايه وسلمانعادةالكفار قفدىيمالزمان معنبياهمكا
أى كا سلكنا الكفر
أو الاستهزاء فى شيعم

الآوايننلكه أاىلكفر
أوالاستهزاء فى قفلوب

المجرمين منأمتك من
اختار ذلك يقال ساسكت
الخيط فالىابرةوأسلكته

٠

فلكباتعداسوة فىالصبرعلى! ذى قومك بجميعالانبياءففيه تسليةللنىصل التهعليه وس وافالاء
عذوف تقدبرهواقدأرسلنارسلامن قبلك باحمد د فذ كرالرسل لدلالةالارسالعامه وقولهتعاى فىث

آنا '

الاولين االثميجعةتهمعالةقواملمتفقة كلنهم وقالالفراء الشسيعةهمالاتباع وشيماجر

وقيلالشيعةمن يتقوى.همالانسان وفولهفى شيع الاولين منبإباضافة الصفة الىالموصوف (دمايان

خقولف
دب
للطر
افىا
وغاذ
رمسنولالا كانوابهيستوزؤ نك ذلك نسلكهفى قلوب الجرمين )الاوك الن
بتهزاء
اكلذاس
فلخيط ومعنىالآبةكياسلكناالكفرواولت
ييمفكاد خالا خبط ا
شلش
اخلال
والسلاك اد

فى قلوبشيعالاولينكذلكنسلكه أى نداف قلوبالجرمينيعنىمشركمكةوفيه ردعلىالقدر ية

اذاأد خلتهفبها وه وقة

والمعتزلةوهىأبينآيّةلىثبتوالقد رنأذعن للحق وليعاند قالالواحدى قالأصابناأضاف ابنسبحانه

علىالمعتزلةف اىلاصلموخ.لق

وتعالى الىنفسهاد خاللكف رف قلوب

هلفكنآمن بالقرفآنليستحدسنه وقالالامام
السكفاروحسنمن ذ

الافعال (لإيؤمنون به)

اناسوفهالآبعل اىنه تعالىاق !امباطل والذلال فىقلوب الكفارفةالواقوله
نفرالدبن الرازى! حتسجأ ه ب

به بأاولذ وكهروحال

كناكنلأ تكذلكنالكالباملوالضلالفقاو ابمجرمينوقال لتلمتزلةليجرالسلالوا

(وقدخلت سنةالاولين ) ذ كرفمااقل.الهذفاظ فلا كن أنيكونالضميرعائد! اليهوعجنيهبانهسبحانهوتعالى قوماالياتبوه
للشظرايعي الوسنبا من رسولالا كانوابه يستوزؤنفالضميرف قول هوكاذلكانسسلتكههعزائادءابلياهلاننياءكفروط
اللهفى اهلا كهمحين فثدت صخقولناان المرادمن قوله كذلك نسلكه قفلوىبالجرمين انهالكفروالضلال م وقوله :
كذبوا رسإه وهووعيد (لابؤم.ونيه) يعنىبمحمدصلى اللعهليهوس وقيلبالقرآن (وقدخلت سن الاولين) قبهوءعمد و د
لاهل مكةعلى تكذ.بهم
(ولوفتحنا عليهم بايامن م نكذ ب الرسل منالامالمآضية فاحذروالأأهلمك أةن يصببكممثلم صابهممنالعذاب(واوقتحناء ليم
السماء) ولوأظهرناطم أدضع بإبامانلسماء فظلوافيهيعرجون) يوعلنوىفتحناءلى هؤلاءالذين قالوالوماتأ نينابالملانكة,ابإمن لسماء
تكفا رمكةجخوفهمأن يخزلبهممثلمانزلبالامالماضية المكذبةلارسلوالمدنىوقدمضت سنةاته اهل0ا

ب وهوقع بإبمنالسماء فظفلوعاياقاهلظبلافللاننيهغعلاكرذ!كاذاايقالبات يفعلكذ!اذافعلهإلليل فيهيعن فىىذلك البار
0

(فظاوافيه لعرجون(

ي(صلعادلوونااماسكرت

ست
حرت
و حي
أرنا)
ابصا

انس
ب اب
عقول
الملانكة وهو

والضحاك والمعنى لوكشفءن

قولانأحدهماأنم,

هؤلاءالكفار فرأوابايا من|

مفتوحاواملانكةتصعدفيه لاآمنوا والقول الثانىاانهلممشر0مووي ةل ” وقتادةوالمعنى

فظل

الشوكونصُعدون ذافكالبابفينظرون  5تالسموات ومافيهامن الملائكةل آامنوالعناد

منالابسارمن الكرأومن
اليكر شَكِرّت مى أى

وكفرهموا لفالوااناسحرنارهوقولهتعالى (إلقالوااتماسكربتصأار ن)قال!بنعباسسدتأبصارت:اماخ

حبست اببس النهرءن

من سكرالنهراذاحدس ومنعمنالجرى وقيل هومن سكرال:شمرابوامعنىانأإصارهمحارتووقم1 :

الجرىوالمعمنى أنهؤلاء

المشسركينبلغمنغاوهم
فالعنادان لوقح طمباب

ومر
من أبواب السماء يس
مطعمراج يصعدون فيه

صشياترأة
ظلروق-ل سكرت يعبنىغ
نلعق
ليرا
ارادنمانتغي
ورجفل اسلسك
فسادالنظرث لمايقعلل
كا عن النظر وأصإهومن السكور يقالسكرتعينهاذاحيرت وسكنت عن النظر (بل نحنق .ر
الله

مسحورون )نعنىسحرناجدوجملفيناسحره وحاصل الآبةان

السكفارلاطلبوامن راسوللله صلى لا

اته سبحانه وتعالىانه
ملاعكةياناو يشهدرابخصبدقرهال
رليوهمهالم
عليهوس /أفنيغيزلع

اوحصل

لبىاطزمفلمن الشقاوة هْقولمسبحانه وتعال
ااس
هطذم! وعشياهادنواهلما آمنواواللواسحرنالم

اليهاورأوامن العيان مارأوانقالواهوشئ تتخايله لا<ةيقةلهولقالوا

(بلنحنفوم مسحورون) السحر'ناهديذلكآأوالضميرلانكةأىلوأربناهماملانكة يصعدرنف

ولقد

بستأخرو
ن) أىعنهوحمد ف لابهمعأة.مواأنث الامةأولا مذ كرها >اتواجلا على اللفظوالمعنى(وقالوا)1ىالكفار (اأمهاالذى:رعليه

ا|لذى )أكالقرآن(انكنجن)وبعنون تمداعليه السلاموكانهذ |النداءمنهم على وجهالاسجزاءكافال فرعونان رسوالكالذىارعَلَ
اليل جنونويف شرون بنزول!لد ترعليموينسبونه الىالجنونوالنعكيس فكلامهمالاستهزاوالتيمسائغ ومنه فدشرهم بعذاب

أليمانكلأنتالحلايمالر.شيدوالمعنى انك لتقولقولالجانين حيث

06

تدعى أنالله زلعلي كاذ كن

ماأدخلاطاء أفجىلهالارادةالامة وأتوجهامن قوادومايس انرون لاراد:الال ا 1
|يستأخرون) وان

ل|قوهعزوجل(وقالوا) يمعشنسىركمكة (يأمهاالذى نزلعليهالذ كر) يعنىالقرآن وأرادوابدمجدا 0

2

اي

0 2 1

يهوسل كياظنهر عندئز 0
لهص
لنوهنلعان
لىلج
الا
|| صلىالتهعليهوسل (انك لجنون( انمانسبوه ا
ا|عليهمايشبهالغشى فظنواانذلك :جنون فلهذ|السبب نسبوهالىالجنون وقيل ان الرجلاذاسمعكلاما

+ود

عير

ام  ,ضيض

| مستغر بغايمرنهفر مبانسبهالىالجنونولما كانوايستبعدونكونه رسولامن عن ادلنهوأىبهذاالقرآن وهلركبتمعلاللتمضرض
||العظليأمنكروهونسبوهالى الجنونو ماافالوايايهالذى نزلعليهالذ كرعلى طريالقاستهزاءوقيلمعناء أ[سب المعنىهلاتانينا
جهاننوكن ادفعائك الرسالة (لويا) |بإللاثكةرشهدون بصدقك
 ١أيهاالذى نزلعليهالك كرفزعمه واعتتقادمواعتقاد أصحابهوتنبأاع
|قال الزجاجوالغراء لوماولولالغئان ومعناهماهلايعنى هلالانيلناانكة)يعنى يشهدون لك,انكرسول أ أهلوا تانينا بلملائكة
أمن عند اشمحقا(ا نن كنتمن الصادقين )يعنىفى قولأك وادعائك الرس,الة(مانتزل1102نكة الابالحق)يعنى للعقاب على تكذيننا لك
ا

انكنت صادقا (ماننزل

|إلعذاب أووقتالموت وهوقولهتعالى (وما كانوااذأمنظرين) يعنىلونزلاتلملا اليهلام

| بؤنرواساعةواحدةوذلكأنكفا رمكةكانوياطلبونمنرسولالنهسلىالنةعليهوسل ائزالا للائكة || الملائكة) كوف غيرأبى
لذماعنى لونززالواعيانازاليعن السكفارالامهالوء ذبواافلحالان ليؤمتوا ||بكرتتزل الملانكةبوبكر
| عيانافاجابهماللهعزوجلوا ه
|0ويصدقوا (انانحن ن لزنااالذكر ا)يلعقنىرارآنأنزلوناامعنليمكاباقتادلسيحانه وتعاىانانحن نزلناالذ كز||تنزل الملائكة أى تتنرل
لله |[(غايلراهبالحق)الاننزيلا
|وابلتوطميأهالذىنزلعليهالذ كرفاخيراطهةعزوج لانههوالذى نزل الذ كرعلى تامدلص
ج
ون
ظمد
فى ح
ااهعل
|ليعوسر(وانالهلحافظون) الضميرفلهبرجع الىالذكريعنىوانالاذ كرالذى ان لزن
ع

|| ملتسا بالحكمة (دما

محفوظم ن هذهالاشياء
ابسن الزرادققيهوالنقصضمنه والتغييروالتبديل والشحر يففالقرآن العظيم

| كاهالايقدرحدمنججيعاناقمنالجنوالانسا!نيز ندفيه ا وينقصمنهسوقاواحد|أ0
تىحريف
اخللعل
اقدد
هفانه
ضزلة
عالمن
بكت ب
رل
|هذا صمبخالقرا آن العظيمخل فا سا ا
و

والتبديل

كانوا اذا منظرين )
اذا جواب نهم وجزاء
الشرط مقدر تنقديره

|والزيادة والنقطدان ولمانولى اللهعزوجل حفظ هذا الكتاب يقمصوناعل الابد محروسامن الزيادة |||ولونزلنا الملانكةما كانوا

|والنقصان وقآل|بن السائبومقائل|السكناية فىل رهاجعةالىمدصلىالنهعليهوس يمعنى وا
ننحاحامفدظون |||منظرين اذا وما أخر
من أرادهبسوءفهوكةولهتعالى والله.نعصمك من الناس ووجههذا|القو ل ناللةسبحانه وتعالى اذ كر

الانزالوامنزلد

عذابهم (انانحنزلنا

لذلكعلىالمنزعلليهوهو صل اىللهعليهول فسن صرف اللكنايةاليلهكونهأمى! ||الذكر)القرآن (داناله

معاوماالاأن القولالاولأصحوأشهروهوقول الاكثرببنلا
ظنه
ااشهبهرا لتنزيبل وردا
ألكنا
ب
قية ا
رلى

لحافظون

)وهو رد

أمذكور لىوهوالذ كرواذاقلناانالكناية عائدةالىالقرآن وهوالاصح فاختلفواىكيفيةحفظ الله لانكارهم واستهزا

اعز وجل للقرآنفقالبعضهم حفظهبان جع_إهمه زابإقيامبازةاكلام البشرفهجز المقاعن الزيادةفيه فقوطم يأيهالذى نزل
والنقصان من ل
هاهلوأرادواالزبادةفيوهالنقصان نه لتخيرنظمهوظهرذ
لكلكلعامعاقل وعلمواضرورة

أنذلكليسبفرآنرون ان شه وسايسن الخارضةفريقد دمن الخلقأينعارضه

وقالآخترون بل أعبزاللهلخلق بعطنال
|هوافساده بوجهمن الوجوهفقيض اللهلهالعاساء الراسسخين

محفظونه وذبون عنهالى]خرالده رل
وان
اد و
لاعى
ب جا
هعة
ومن
د ال
ممل
تاحد
وةفرةعلى ابطالهوافساده

:
ا

الودن وهوحافظ

انحن فا عكلديهم أنه
هوالنزلعكى القطع وأنه

هو الذى تزه تحنوعا

»ىكل وقت من الزيادةوالنقصان والتحر يف والاتلبدكيتلبلاالفمتقدمةفانهلم رولحفظهاوانما

ظهاالربانيينوالاحمارفاختلفوا ذماعي بلدافوقعالتتخريفول بكلالقرآن اىلغيرحفظه وقد جعل قولهوانالهلحافظون دليلاعل

أنه منزلمنعد

ات

عليه الذ كرولذلك قال

ىكلكلام سواهوال ميرف هلرسول
هآبةاذلوكان منقولالدشيراوغيرايةلنطرقعليهالزنادةوالنقصانك نتطرقعل

العليهوسل والله يعصمك

”-

4

ذار
يلر بماودوودادهمنتكونعندا|امز ع أويومالقيامة اذام بنا املاهيو ذ
الماغىالمقطو ع نهف نحققهفكأنهق

عاببناس رذى النهعنهما(ل وكانواء مسامين )حكابةودادة
الملمين خر.جونمن النارفيتمنى الكافراوكان ماكذاروىء ن
اف بلابالفعانّ ولوكس"
عنممكقوال,اكاحلافله ليفعانّ ولوقيحل
جىعبواعلى لفظالغيمةلانههم خبر (45١

سئاواتماقلل بربلان
أهوالالقيامة تشغلهم
عن الءنىفاذا أفاقوامن
سكرا تالعذاب ودذوالو

كانوام سكين وقولمن

ذلكيكون عندمعايئةالعذابوقت الموت فينم يع الكافرانه كانعلىالضلال فِيمْنىلوكان م امد
وذلك حينلاينفعه ذلك العنىقالالذضحاك هوند حالةالمعارنةو فولالثاناى نهذالعنىبكون ف الا7

وذلك حين يعابنونأهوال؛وم القيامةوشدائدهومايصيرون اليهمنالعذاب ينثذيتمنىالذين 7
أاى حالامن أحوال1ل]
و ارلمذ
بوال
ل وكانوامامن وقال الز.جاجان الكافركلمارأى حالامنأح
ودلوكان مساماوقيل اذا رأى الكافرأن النهتعاىير-مالمسامينو شفع بعضهم فىيعض-ى بشولة[

قالاانربيعنى.هاالكثرة

ناباب نكغرو
مندين فليدخلالجنة
كان
ون موسااءمين والقولالاشهو رن ذلك الم
الكا

سهولانه ضدمايعرفهأأهل

جلهالمؤمنين منالنارعن أنىوسىالاشءعرىعن النىسلا شعليرة| 0 00
حين بخرال
النارفالنارومعهم منشاءاننهمن أاهلقلبلةقالالكفاران افلنارهن أهل لقبلةألستممسلمين

(ذرهم) أمىاهانة أى

قالوافاأغنىعن اسلامهوأتمنمعمنافى النارقالوا كانتلداذثوبفاخذنامهافيغة رهاالنههمبفضلرجة

اقضع طمعك م ن

فيأاتبكل م كان نم أهلالقبلفة النارفرون منهاخيئبو الذبنكفروالوكاو

ارعوائهم ودعهم عن

ذ كرهالبغوى بغيرسند وكذاذ كرهابن ا حوزى وقالواليهذهب !بنعباس ف روايةعنهواًنسبنه :

اللغةلامها وضعت لتقلل

النهىجماهمعليهوالصد

ومجاهد وعطاء وبوأالعاليةوا براهيم

ء'

بعنىالنخمى فان قلت ر با ماوضعت للتقليل وت:نىالذينكفر و,الوكانو

مسامينيكثريواملقيامةكيف قال برمابودالذبنك رفدالوكانواامينقلتقال

ساحبلكشاق»

عنه بالتذ كرةوالنصيحة
وخلهم (لياكلوا

وارد علىم ذهبالعرب فىقوطم لعلك ستندم علىفعلاك ور بماندمالافا علىفعلهولايشكون فىتن /ده

ويممتعوا) بدنياهم

ولايقصدونتقليلهولكتهماً رادوالوكانالندممشكوكافيهاً ركاقنابللامعقايكأنلاضل |.

(ويلهه م الاأمل)

لانالعقلاءشحر زو نمن التعرض للغالمظنون كنك رزونمنالمتدقن ومن القليلمنهكاده

وشمغللههمم وأمانيسم
أي
عن الايمان (فسوف

عانون) سو ممم

الكثير وقالغيرهانهذا التقليلاً بلغفى التهد يد ومعناكهفيك قليلالندمفى كوهنزاهجرالك عن 53

الفعلفك فيبكثيرهوقيل ان شغلهمبالعذابلابفرغهمللندامةممخاطرذلكباهمفاقنلت رب لان
الفاعل
كىال
يمافضىقالر بمابودّوهوف الى_:قبل قلتلانالمترقب فىخباراللهتعالىيمنزلة الما

وفيهتنبيهعلى أنايثار

اللقطورعبهفى تحققهكأنهقالر ماود وقولهسصانهوتعالى (ذرهمياكلواو جمثعوا)يعنىدع يا *لا
كوادياهو متعوا بلداتها (دلهم الامل) يعنىو يشغلهمطول الامعن الاج
السكفار

الهطولالامليسمن

والاخدذ بطاعة اللهتعالى (فسوف يعامون) يعنىاذاوردوا القدامةوذاقواو بالماصنعواوهذافبهتهد

التلذذوااتنم ومايؤدى

أخلاق المؤمنين (وما

أهلكنامن قر بةالاوطا

حكتاب معاوم) ولما

ووعيدانأذ يصناهمنالدنيارنا ولأ خض طن طاعةلعز وجللبستانل |71٠٠
وفسوف يعامونتهد بداخرفتىمهناالعش بين تمددبد بن وهذه الآة منسوخة بأبةالقتالوف الآبة

على انايثارالتلذ ذوالتنعنفياىاليدؤدى الىطوا لالاملوليسذلكمنأخلاقاممونينةالمل ا

طالب انمأأخشىعلياثنتين طواللامل وانباعالهونىطفوال االاآملخربةنوىاتباعاطوى يم

كتابجاة واقعةصفة
فر بة والقياس أن

عناق

لايتوسط الواو بدنهما كا
وفمىا أهلكنامن قربة

الوحلخشوظ(مانسبق منأمةأجلها) منزائدةفى قولهمن أمةكقولك ماجاءى منأحديعنىاً اد و :ق

الالما منذرون

وانما

توس طلتأ كيد اصوق
السفةإإلوءصو

اهلدقرهبلةاك الاستئصال (الاوطا كتابمعاوم
(وماأأهلكنامن قر بةو)يعأنىرمنأ
الى الوقتالذى .م

يلايتقدمالعذباعليوهلايتأخرعد»ولايأنيهم
أى أجلمضروب ووقت معن

هىعلى صلهالانهاتفيد التبعيضالىهذا الك فيكون ذلكف افادةعموم النن>ى] كدومعتى الآية|
الاجلالمضروب طموهووقتالموتأونزول العذابلاتقدمولاتأخروهوقولهسبحانه وتعالى لو

0صوف بلاواحري الوادت1

ج أنتكونهدابجلة

يستاخرون

سس

"كنتبف اللوراحمحفو وظبينءاألائرىاك قوله(مانسبق م أ
نمابلها)قموشمكتابها(ونا..

تعاق بهوالمعنى مقرنمينصفدبن والاصفادالقيودأوالاغلال  1اببلهم)
رادما
يصف
غلا
(فىالاصفاد) متعلق يمقرنين أى يقرنونوفا

هم(منقطران) هوماتحلب منشجريسمىالامهلفيطبخفيهنباهًالابلالجربى في حرق الجرب د به وحرهودن شأنه أن سرع
نداهرلحتى بع دوطلاؤه ط كمالسسرابلاعع عا ادع رانوحورقته
أوداللونمنكنالر فعيطلى باهجللو
يهاشال الناروهو س
ا
0

سي

ل

تعنة
مةما
و بينمانشاه دمن جنسممالايةادرةقرو اكان

2-5
2

0

نوكل ماوعده,الله أوأوعد بهى
الاالاا والمسمنات  0نعولمن

الشئبالشوع اذاشدديهمعهفىير باط وأحد (فالاصفاد) يعنىى

سخطه وعذابهمن قطرآن

زعن يعقوب نحاس
بوز يدتقرن يديهم وأرجلهمالى د
أ١
له س
اان
ورمقعشيط
ةاف
لكلك
القيودوالاغلال قالنعباس يقرن
مذاب بلغحرهاناة (ونفشى
,رقاءبم بالاصفاد وهىالقيود وقال|بن قتدبةيقرنبعذ_هم الىبعض  9ابيلهم) يعنىقصه ,واحدها

الاهل والعرعروالةوت
حبرمن
شحا
 :بإلوقيلالسرباملكاللبس (منقطران)النطران دهن يت
كالزفت ندهو بهاللابذاجر بتوهواطناء يقال هتأتالبع_يرأهنؤ ,دباطناء وهوااتقطران قالالزجاج

وجوههم النار) تعلوها

باشةهاط اوخص الوحجه

5

واتماجعل طمالقرطان سرابيللانه يببالغافشىتعال النارفالماودولوارا اادلالمبالغةفى احراقهمبغيرذلاك

لقدارواللكنهمذابوالآنحالذرذىهامت:هابيىعحررفهونوقرأعكرمةو بعةوبهن قطرانعلىكلمتينمنوةةينفالقطرالنبحاس وذ قاتلطلعلاىلافئدة
(وتغثى وجوههمالنار) ءنى تعلوهاوكلاها روات

لير

:ا بت )ينم خب
نودش 0 0يعنى
5
لم0 0
للناس) يدنىهذ اكاناكه ليخ فغى س (وإمندروباه) يعنى وليخوفوا الفرآنومو

,وزواجره(ويا أنماهوالهواحد )يعنىولستدلوابهذهالآاتعلى وحدانية التلعالى (وليذ كرأواو
الالبابر) يعنىولبتعظ مهذ|القرآن ومافيهمن المواءظ أولوالعقول والافهام الصحصةفانهموءظة مناتعظ

ار أده وأسراركتابه

رفا)
حاثة
نبعم
و وس
تفان
سأل
ومةو
(مكيةبإجاعهمرهىةنعوتسعونآئة وستّالةوأر بعوجو نكل
ال3

قهولةسصائهوتعالى (الر0

ا 0000
مابفغللحز ى كل نقس
اك
نعود

راطجلا

ل ل

«إتفسيرسورة اجر
 0ات

(ليجزىانهكل فل

را
5

الوفتان

بطاعتهم (ان لسر بع

تالشكارة ماالنضىمنتهالسورةمن الايات

م

حاسبجيم

وارمادبالكتاب وبالقرآن المبيانلكتابالذ وىعد اللهبتدمادصلاىنةعليه وستلنكيرالفرآنللتفخيم العرادفىأسرعمن لح
والتعظيموالمعن:ىلك آناتذلك الكتاب ا لكامل فى كوحنكهتاباو كونهقراىناقورأان كأندقيل

ار (هذا)أى ماوصفه

اللهماوقيل 1رادبإلكتاب القرآناوناماجعهمادوصفينوانكان واحالدمواصولفماىذلكمن ااه

والموعظة(ولينذروابه)

لى
تلالابكلاجالموعالغرابةى البيانوق لأرادبالكتاب التوراةوالاتجيل لانهعطفالقرعان
لكابوالمعطوف غيرالمعطوف علي وههذا القوللبسبراللقولىلتاونهرلاجةوالانج لذ كرحنىيشار 0 00

وهى الوتفاخيمموباليتعنظيّمالذى «بين الملال

لال لون

فقولولاتحسينال قىوله

كا لنت يهنا اولغاوجمعطوف

والنشدبهدو*مااغتان ورلبلتقايل ات
وسكثيروانمازبد مارعبللاهلسعلتوةلوبوجل بانى عل ستو فى لنصعدوا

لاروانشتت ال عن

كفروا)وقيلمافر ؟ ععئى حان اى رب حاإن لود يعنى مق

( 6يودا  0واءنذر والإوايعاموا أنما
بن

كفروالاناعنىهونشهى حصوا

مابودّهوا ختافالمفسرون فالوةت الذى.ةنى الذينكفروا (لوكانوامسامين )على قولين احدهماان

0

ذا

ول بلإسورة رتفم وتسعون 3360
ع)قذو
لباب
االال
وواو
يشريةكماء (وليذ كرأ
ملخ
اف الاىلنرظحتىبتوصاواالى التوحيا.لانال ا
ن مبين) تلك أشارةالىمانضمنتهالسورةمن الآياتووالكتابوالة رآنالمبين
(إبسماللاهلرجن الرحيم)د(الرتك آياتالكتاب وقرآ

رةونكرالقرا آن التفخيموالمعنىتل كآياتالكتابالكاملى كون هك ا بإواىقرمابنين كانهقيلالتكتاب الجاملعلكالوللغرابة

يختصإلاسمالنكرةفأذأ 60
محرفيجرمابعدمو
دىوعاصمو بالنشديدغيرصاوماهى الكافةلانا
؛السيان (ربما)بالتخفيف م ف

عدهلف اللماضىوالاسموانغاجازددَالذبنكفرولاا)نالمترقب ف خبارالتهتعالى بمنزلة
فب

ده

"

ىلارف للاتتقام أوعلىاضماراذ
رضغيرالارض والسموات )عل ا

دالا
(ذواتقام) لاوليائممنأعدائءواتتصاب(بوم نبل

مول لسالارض

فونه

699

"0

-5

أرضا أترى غيرهذه المعروفةوتيدل السمواتغيرال_مواتوا أ حول
3

إدلالةمافياه عليهوالتبديل غالب(إذواتتقام)ي!منى م أعدانه و قولهعزوجل (بوم نبدلالارضغبرالارض والسموات) 3
التغير وفد يحكونف
الذوات كةولك بدات

الدراه ,دناثير وق
الاوما ف كق ولبكدلت

الفسرونفى.معى

هذا التبديل قولين أحدعماانهنب لصفةالارض والماءلاذاتهمافاماتبة ال ر|ه

أدنكدك جباط اوت ووىودهايدهتاهرااونذهب]ث
فبتغييرص_فتهاوهيئتهامع بقاءذانهاوهوا ن

ار

جيع ماعليهامن جمارة وغيرهالاسق علىوجهها”ثنئالاذهب رغد مد الادبموأمانبيدل الماقوق
و

تنتثركوا كبهاوتطمس شمسهاوقرهاويكوران وكونهاتارة كالدهان وتارة كالمهلو باهلذقاولةا

الملقة خاتما اذا أذتها

نل ينس مدقارةالرول ادس اتةعليهوسع
عس
من العاءاءو يدل علىصعةهذا اقوملاروى

وسويتها خانما فنقلتها

لْ
ا
فرا «مكقرسةانقبس بباءلزاسأنراقاطي
ءىعأرض
اءةعل
ضقيا
يومال
باسب
الن
بالعين المهملةوهى البيضاء! لىجرةوطذا شبهها بقردةالنق وهواجبزالجيدالبياضالفائق المائل الى

مسن شكل الىوشكل
لارض
٠اختلففىتبد لاب

اكلاننارميات بياضوجههاالىارةوقولهلي بسهاء/لاحيعنىليسفيهاعلاءةلاحدبنبدبل هيا

السموات فلقتييدل

وزوالجباه اوجيع بنائهافلايبقىفيهاأثريستدلبه والفولالثانىهوتبد.لذواتالارض

رض
ارء
لب
اارت
نافه
أوص
جباطها وتفخر بحارها

الارض بارض كالفضة بيضاءنق.ة1يسك بهادمويلعمل عليهاخطيئة وقالعلىبنأبىطالب رضى)

وتسو:ى فلاترىبواعوجا

وال

وهذاقولجاعة م انلعلماءئماختلفوافمعنىهذاالتبديلفقالاإنم عودفمعنىهده الآبةقالتب
تعفالشىعنةءاولاراضلمسنماءمن وذقهابلأبى بنكمبفمعن اىلتبديلبإنتهيرالارض:

رضىاللهءعنهما هىتلك

لبقرظى تبدلالارض خبزة بيضاءيا "
بن اكع
دير
تب#نجب
ويد
والماءجذانا وقالأبوهر برةوسع
المؤمن من نقحدتميه عن أبىسعيداللحدرىقالقالر .سول اننةصلى النهعليه وسممو1 0

الارضأتوغايروتيدل

اخلقبيزامةةواحدةيتكفؤها الجبار بيدءكا

ولاأمتاوعن ابنعباس

كفو حدمخيزته فىالسف رنزلا لااهللجن ةأخ

المماءبإنثثار كواكببها

الصحيحين بز باذةفيه فالالشيخ محى الدبنالنووى فشر حهذا الحديث أماالنزلفيضمالنونوااز

وكسوهف شمسهاوغسوف

و بحوزاسكان الزاىوهومايعدللضيف عند نزولهوأما المبزةفبضمالحءاوقالهلالاغةهىاالطلاطم
وضع فىالملةتكفؤهاباطمز بيده ىيميلهامن بد اهرمدحتىنجتمعوتساوىلانهالستمننسطة 7

قرها وانكقافها وكونها
أبواب!وقيل تخلقيدها

وقد حققنا الكلام فى اليدفىحقاللهسبحانهوتءاىوتأو حرطي

أورسضموا تأ خروءن

مي ومعنىاحد.يث ان اننهسببحانهوتعالى جع الارضكالطامةأى الرغيف العظيموتسكونطعامائزلا :

أبن مسعود رضى اللهعنه

عه وبيقنو0أ7ه؟
الجنذوافةعىكلشئقدبرفان قلت اذافسرتالتبدبلع.اذكرتفتكفييككنامين

حمرالناس علىأرض

لليهاقلتوجءاجهعبايلنآيتين ناالارض :دلأ
بومثذدث أخبارها وهو أنيحدث بكلمام ع
صفتهامع بقاءذاتهاكانقدمفيومئذنحدثأخبارهائم بعذدلكتبدلنبديلاثانياوهواًننبةلذانهاَ

يشا غطئعلياأحسد

خطيئة وعنعلىرضىائله
دل أرضامن فضة
ع:نه
 8سموات مسن:ذهب

١دبرزوا) وخرجوامن

وس

كانقدماًيضاو بدلعلىفةهذا التأو بل ماروىعن عانشةقالت سألترسولاننهصل النهء

ع قنوتهلىوم تل الارضبوالارضوالمواتفين بكواننايسومئنيارسولاهوفقال:
الصراطأنرجهمس(وروىنوبإنانحبرام انلببودأسلرسولانس اللتمعليهرسأنيكون|
دم تبدّلالارضغيرالارض قالهمفىالظامةدون الجسرذ كرءالبغوى بفيرسندفق هد نا |

قبورهم (إلهالواحد

الرض ثأنىمية يكون بعدالحسابواللهأع علراده و أ سراركتايه
لي
اتبد
داملعلىان

القهار) هوكقوهلن

هلحساب (الواحدالمقه
ارمن قبورهم (لله)بعنىلك النهولاوقوف بين يد ي ا
ووخ
جنى
(درزدا)يع

المزك اليوم ننه الواحد
القهارالان الاملكاذا كان

,قوله نه

لالذىفىاللوااحدثانى لهولاثسرميعكهالمنزهعن الث_به والضدّوالندوالقهارالغاابالذ
صفتان للاهنع
قني7ن6)0
يمهرعياد «علىماير؛بدو يغعلمايشاءو يحكماير بد و قولهتءا ى (وترى اجرمين بومئذم ر

إواحد غلاب لايغالب فلا

فستفاث لاحد إلىغيررهكانالاميفىغابةالشد(ونرى امجرمين)السكافر(ببنومثذ) بومالقيامة
نأيدهم ىأرجلهممغللين
قرنبعنهممعبعحصأ!ومعالشياطين وفر ت
(مقرنين)

:

7

أذ

3

/

ٌ
|

اونيدل )بلاخباأروًالمشاهدةوفاعل ثبين مضمردلعليه الكلامأىتبين ليمحاطمى(١كيف)ليس بفاعللان الاستفهام لايعمل

١

مهماقبلهواما ن بض كيف بقوله(فعلنابهم )ىاهللكاهم و انتقمنامنم( .وضر بنا!-كمالامثال)أى صفاتمافءاواومافعل بم وهىق
لغرابة كالامثالالمضرو بةلكل ظالم(وقدمكروامكرهم) أى مكرهم العظيم ( )148الذىاستفرغوافيه جهدهم وهومافعلوه

١
١

 ٠يعنىبالتكفروالمعاصىممن كانقبلم ٠٠نكفا الامالخاايةكقومنوح وعادوود وغيرهم(ونبينل؟

منتأببداتكفرو بطلان

كيف الناجهم) عنوقدغرةفمفككيانتعقو بتنااياهم (وضربنالم الامثال)يعنىالامثالالتى
فآن يت د بروهاويعتيروامهافي بج علىكلمن شاهد أحوال الماضين من الاهم
||ضربهاالته عازولجلقر

وهومضاف الى الفاعل

اخاليةوالقرو نال ماضيةوعلماجرى طموكيف أهلكو أنيعتبربهمو يع
خمللفى
اص نفسه منالعقاب
أواطلاك وهقولهس_ب<انهوتعالى (وقدمكروا مكرهم )اختلفواف الضميرالىمن يعودف قولهوةدمكروا

فقيليعود الىالذبن سكنوافى مسا كن الذبن ظاموااًنفسهم وهذا القول صفح لان الضمي رب عوده
|الىأقرب مذ كوروقي لأنالمرادبقولهوةدمكروا كفارقر بش الذب منكروابرسولالنة ص النةعايوسم

ومكرهمماذكرهاللتهعالىبقولهتءالى واذعكر بكالذبنكفروا الآنةوالمعنى وانذرالناسياديوم انم
(العذا بنت إإعنىإسبب مكرهم بك #وقولهتعا لى
(وعنداللهمكرهم )يعنىجزا #مكرهموقيل انمكرهممثبت

إعنداللةليجاز مه نمهلوماهلقيامة(وان كانمكر.إهملاوزلمنهالحبال) بعنوىان كانمكرم 1
|تزولاا

أن

كيلمسناءانمكرهملابز ل أمىتمدصل اىنل عليؤسالى هوئابت كثبوتاليال

|وقدحكىعنءلى بن أنىطالبرضى اللتهعالىعن»ه ف الآبةقولتروهوانهائزاتفىغرودالجبارالذى
| حاجابراهيم فيربهفقالمرودان كانماإيشولهابراهمحقافلااًتنهبىحتىأصعدال اىلسماءفاعلمافيهافعمد

|الىأرباعةألفرناخسمونرفر باهنحتى كوبارتتوحؤذشبنتابونامن خشب وجعل لهبابامن أعلىو بايا
]| أمسنفل ثمجوع النسورونضب<شبا تأربعافىأطراف النابوتوجعلعلىرؤستلك الحشبات لأ
الت
فنعأسف
|أجرو,قعدهوفالتادوتوأقءد معه رجلا )رومبالنسورفر بطت ف أطراف التابوتم
وداتءففقال رود
طىب
طافيرهت! فطاايهرت النسور بوما جامحت
|انسو1ركلارأت اللحمر:غوبت
حافبتهسحالباب الاعلى وانظرالىالسماءهلقر بنامنهاففتحرنظرفقال لنهاالسماء كهيئتهافقالله
افتحالبابالاسفل فانظرالى الارضدكيف تراهاففعل فتمالأزاىلارض الملثحلةوالجبال مثلالدخان

قالفطارتالنسور بوما روا رتفعتحتىحالت اليربعنهاو بينالطيرانفقالغروداصاحبه.افت لاب

الااسللانمهعمنكدرهم)

كلاذلوالممى ومكتوبعند
الله مكرهم فهومجازيهم
المفعولأى وعندالنهمكرهم

الذىعكرهمبه وهظو:عذايهم

الذى بأنبهام منحيث

لاشعرون (وان كان

مكرهم لتزولممنه الجبال)
كس اللام الاوال ونصب

الثانيةوالتقديروان وقع

مكرهملزوال | لنىصلق

أعلهيهو .سلفعبرعن أص

النىعليهالسلام بالجبال
فلمشأنهوكان نامة|اوان

نافيةواللام كمدوتلها
كقوالهوما كانالللهيعدبهم

والمعنى وحال أن تزول

الجبال بكرهم على ان
ف|الذاعالاىلفسفمعالءكهيئتهاوفةس البابالاسفل فاذاالارض سوداءمظامة فنوداىاأليطهائى أبننربد الجبال مثل لآنات إفنة
قال عكرمةوكانمعهف التابوتغلام قدجل القوس والنشاب وأخذمعه الترسورى بسهمفعاداليه

السهملطخايدم سمكةقذفت بنفسهافى حرافطواءوقي طلاائنرا أصابهالسهم فامارجع اليهالسهم
|

خا بالدمقالكفيت الهالسماءثم أمسمرودصاحبه أنيصوب الحشبات الىسفل و ينكسالاءحم ففعل

| فهبطتالنسور بالتابوتفسمعتالجبالخفيق التابوت والنسورففزعت وظنتانهقد <د ث حد ثمن
تزو لعن أما كنهافذلك قولهتعالىوانكان مكرهم لتزولمنهالجبال
تمت
دقدا
اةق
نلكساع
السماءواإفا
|| واستبعد ابلععضاساءهذهالحسكابة وقالان الخطرفيهعظمولايكادعاقلأن يقدمعلىمثلهذاالامى

|| العظيم وليسفي خهبرصميح يعتمدعليهولامنااسبةطذ:الحسكاية بتأويلالآبةالبتة (فلاتحسينابنهعخلف
نبنافاصنهر
|| وعدهرسله) يعنىفلاتكسن اللرهامدخلف ماوعد بهراسومن النصمرواعلاءالكلمة واظهارالد
حاف سعد[ أل دعرز)أى
رسلهوأولياءهو مهلاكأعداءهوفويتهتاقخديرتقدبر الام
ْ

)عنىفولة|نالننصررسلنا كت التالاغلين:
لفوعدمرهإا ي
جتنابنة

وشرائعه لانهامنزلةاجبال

الراسيةثباتاوهكنادليه
قراءةابين مسغودؤما كان

مكرهمو بافتلحااللوافى
ورفعالثانية علىاى وان
كان مكرهممن الشدةيحيث
تزولمتهاليال وننقلم

 1 2خففة
 7أما
ل

يلفالكى.

معوهدواءافعول النائىلهوالاولرسإووالتقدير جخلف رسهوعدموااقد امللفعولالثانىعلىالاوليعلأنلهاإخافالوعدأصلا كقوله
فاد ةثاملرساهليؤ:وه
نانناهللاخمدليع
بهاكر

غدهاح دافكيفطلغ رساالذينهم خيرتهوص فوته (اناشعزين) غاب

5

--

0
1

آمنوايلورسولهوقيل المرادبهالابذانبانه عالم:ايفعل الظالمولناعخقعليهمنهمي والهمعاقبهم علةللدوكثيرمعىسبيللو
والتوديد كقولهوال بماتعماونعليم (امايؤترهم)أىعقو نهم (ليومتشخص فيهالابسار) أى اأبصارهملاتفر ف أما  4ا

)ن الادلاىعى (مقنعى رؤسهم) رافءيها (الإبرئد البهم طرفهم) لابرجعايوم نظرفهمينظر واالا هي
(مهسطعرينعي
هموالئرى مس

افرتمنتى
لء)ص
بهمرهوا
افئدت
(وأ
فلان هواءاذا كان جبانا

لاقوةفىقلبمولاجواء:وقيل

جوف لا(عقوولأنمذر

)(١

شىغلله الاجزرام فوصف بهفقيل قار
تلذ
شيأمن الحوف واطواءا لخلاءا

حتت امور وقيلعقيبةلننلتمهو ىاد نسان من قإةالتحفظ والتيقظ وهذافى حق الله
الآنةفالمقصود منهأأنهسببحانه وتعالىيتتقممنالظا للمظلومففيهوعيدوتهديد 0
فلابدمن تأويل

واعلام لهبانلايعامله معاماةالغافل ع»1بلينتقمولايتكرامغفلاةال سفيان بن عيدنةفتيسهلءة

لامظ

الناسيوم,أنيوم العذاب)
وتهديداذ اوقلت بقنامهعنالسهووااغةإةفكيف حسيهرسوا ل اننهصلىالنمعليهوس لمغافلا وه
األىبقويمامةو بموفمعول أع اللناسبه أنهليكن غافلا-تى قبل لهولاتحسبن ادنغافلاحما يعمل الظالمونقلتاذا كان الخاط
لثانذرلاظرفاذالانذار

لايكون فى ذلك الوم

(فيقولالذي ظاموا)أى

رسولالهة صلاىللهعليهوس |ففيهوجهانأحد*ماالتثبيتعلىما كان عليهمن انه لا سس الله آ

فهوكقولهولانكو :أن من الت

شع اناما آخرركقولهس بحانهوتعالم بابا|! 1اا5

آأمنىوااثبتواعلى ماأتتمعليهمن الاء.ان السدالثائىان الحمرسادبباالهنبىهغعانفلاالاعلامب!
الكفار(ر بناخرنأالجىل
سبحانه وتعالىعالم :يافعل|لظامولناخنى عليه ثئ وانه ينتقممنهمفهوعلى سديلالوعيد والتهد يدل
قريبتحبدعوتك وتنبع
الرسل) أى ردالى الدئيا والمعنىولاتحسنهمعاملهم معاملةالغافلعنهم ولكنيعاملهممعاملةالرقيبالحفيظعليهمالحاسب 1
وأمهلنا الى أ.دو_-دمن الصغير والتكبير وااخنكااطنبغيرا لنىاصللنىهعليه وس فوللاشاكسالؤفايهللانأ كترالاندا

الزمان قريب تدارك ما غيرعارفين بصفاتاللةفن جوزأعنسبه غافلافلجهإهبصفانه (ان.ايؤترهم ليوم:ثخص فب
فرطنافيهمن اجابةدعونك الابصار) يقال شخص بعسرالرجل اذا بقيتعيناهمفتوحين لاطرفياوشخوص البصيريدلعلى امير
|لء
يىذولكم (مهطعين)قالقتادةمسرعين وهذافولأعفبىيدة فعلىهذ ا
لى ف
اانر
والدهشة منهول م

وانباع رسلك فيقالطهم
النغالب منحالمن بق إصرهشاخصامن شد:الحوف أن بق واقةابإهتافبين التهسصانه وتعا
(أومتكونواأ قسمنممن الآبةان أحوالهلالموبقوفم القيامة حلاف الخالالمعتادةهاخبرس_بحانه وتعالى|نهسممعش
قبلمالكمءن زوال) أى
 0الذليلالسا كر
عبرا
تم الابصار يكو:نونموطعين يعنىمسير.
اًمتك
ذياا
الدن
حلفتمفا
لائزالون عن :لاك الخالة
ولاننتقلون الىداراخرى:و

الاقناع رفع الرأسالىفوق فاهلالموقفمنصفتهمامهمرافعورؤسهما

وهذا لاف المعتادلا

من يتوق البلاءفانهبطقراببصرهالى الارض قالالحس.نوجوه الناسيومالقيامةالى السماءلإمنظر 'ا
إلىأحدوهوقوله تعالى (لإبرنداليهم طرفهم) أىلاترجع لبهمأبصارهم»٠شندةالخوف فهىث ٍ

يعنى اكف
هنم
يابي
دهمم
بدغل
أهمق
لرتبمعث كقوله لائرند الب

(وأفئدتممهواء) أىخاليةقالقتادة خرجت قلوبهممن صدور

كهاومعنىالآبةانأفئدتهمخالرفارغةلان
وأقسموابالئه جهدأيمانهم فصارت فىحناجرهمفلا حرمجن أفواههم ولاتعود,الىأما ا ن
لاإبعث النهمنيموتومالكم
شسبأولاتقل ٠.ن شدة الخوف وقالس_عيد بن جبير وأفئدنهمهواءأىمترددةنهوىفى أجوافهملد

جواب القسم وانماجاء

بلفظ المطاب كقوله

أقسامواوحىنذافسمين
لقيلمالنامن زوالأوأريد

باليومبومهلكاهمبالعذاب
العاج_لى أوبوم موتوسم

معدبين بشدة السكرات

طامكان:ستقر فيهومعنىالآبة!ن القلوب بومئذزائلعنأما كنهاوالا بصارشاخصة والرؤسمى قوه

السىماءمن هولذلكاليوموشدنه وانذرالناس) يعنىوخوفالناسياد بيومالقيامة وهوو :
لذيينظاموا) ظياعنمىوا أنفسهمبالششركوالمعاصى (ر بنا
سبتحانةوتعالى(وميانبهمالعاذب فيقواال
لحل قريب) يعنىأمهلنامدةإسيرة قا بلعضهمطلبواالرجوع الاىلدنياحتى بؤمنوافينفعهمذ
قولهتءالى (نجحبدعوتك ونتبعالرسل)فاجيبوا بغوه(اد)نكونوااتم قبل)نف دارادة

(مالكم منزوال) يعنىمالكعنهاتتقالولابعث ول ناور (إوسكنتم فىمساكن انينلم

ولقاءالملانمكة بلابشسرىف ناه يمسألونبومئناًنبؤخرهمر بهمالىاًجل قريبيقالسكن الداروسكن قيهاومتة

(وسكتم ساك لنذبظانهواًتفسهم)بلسكفرلان الكومانلسكورنهوالبثوالاسنلعديتهيننحوقرافلهاروأتم قيار

الماتقلالسىكونخاصنصرففيهففيلسكنف الدراكاقب ت
لبوأهاويسجوكزن
أن,كوونامن السكون فأروىافيهاواطمأنواط

النفوسسائرب سنيرةمنقبلهمفياللوالفسادلاحدثونها بالىالاولونمنأياامنوكيفكا عناقبةظلمهمفيعتبرواو

برتدعوا.

مار

إومابخنى

علىانتةمنثئفىالارضولافالسماء)من كلام

النمعزوجلتصد يتمالابراهيمالعسليلهام ومناكلبارماهيم ومن للاستغراق

 1يدقيل وماتخنىلى النهشئما(الجددنهالذىوهب علىالكبر) علىمعنىمعوهوف موضع امالأى وهسفى وأناكبير (أسمعيل

واسحق) روىان

7ك

تاىئةعشسرةسنة وروى اونلهدلهاس.عيللار بع
سععين سنةوولأدلواسحق ووهوثابنن م
اسمعيل ولدلهوهوا؛بونننس

سماد كرسالالكبرلانالمنةبهبةالولدفبها

()/,48

ألعظامنهاحال وقوع اليأس من الولادة

لذ ام تننمة قول! براهيميعنوىمابخعلى
|لافضيعنا ومايخىءلى اللهمنشو فىالارضولافالسماء)قي ه

والظفربالحاجةعلى عقب

اليأسمن أجلالنعمولان

|ل
ال
ظهالذى هوعامالغيبءن ثيئفىكلمكانوقالالاكثروناندمن قولالنهتعالىتصديقا لابراهيمفياقال الولادة فانىللاعكالاسلئية
فقكوتقولهوك ذلك يفعاون (الجديله الذىوهب على الكبراسمعيل و اسدق) قالابن عا س ولد
كانت آيةلابراهيم(انر لى
شهورابةنسنةوفالسهيدين
تاسىحقع و
نله
اونلسعةينوسناةوثولد
اسمعيللابراهيم وهوابن تمسع

|بير بشيرا؛ا
ج

اسجتو هران مالموسع عشيرةسنةومعى قول علالسكبرمعالكبرلانه ةالوادنى

عولدفلهذاث_كرانه علىهذهالمنةفقالالجديله الذى وهب
هذا السنمنأعظرمالمالنانهسن اليأسمنال
فلدعاء فووقاتحدواتما
|الىعلىالكبراسمعيل واسيحق فا قنلت كيفجع بين |اسمعيل وأسحق ا
|إشرباسحق ب|عسدمعيل بزمان طو ل قلت حملا ن ابراهم عليهالسلام اأأقى هذا الدعاءعند
للكله
دذ
لالجعند
ارهق
مد.ييننء_:د كي
يول
ظهبة
عبهم
|ابشر باسحق وذلكا نهلاعظمت المنةعلى قا
م

فث أنهدعاع اتقدمعند مفارقة
ا|لثى وهبلى عاللىكبراسمعيل واس<ق ولابردعار,هاذالماوحرددي
يشكرون
|اسمعيلوأمهلانالذىصح فىالاد تنه دعاتراهربكااق مكتتسن ذر:نى اى قولءلهم

||اذائبتهذافيكونقولهالجدنه الذىوهب عل ال-كبراسمعيل واسح<ق فىوقت؟] زنرزوالطةأعل حقيقة

لسميعالدعاء)مجيب الدعاء

من قولك سمءالكمللاام
فلان اذاتلقاه بالاحانة
والقبول ومنهسمع الله.ان

جدهوكان قددعار بهوسأله
الولدفقال ربهبلى من

الصالحين فشكرلله ما

أ كرمهبهمن اجابتهواضافة
السميع الدىعاءمن اضافة

ل
ْ |الحال (ان ربىاسميعالدعاء) كانابرااح عات ملامفددعر نهوسألهالواد بقولهر
الصفةالى مقعوأطاصوزه
|لصاحينفلامستجابالنةدعاءمووهبهماسأل شك راللةعلى مأ كرمهباهجامبنةدعائه فعندذلك قال
ْ ا
سميعالدعاءوقد ذ كر
|اداه لذىوهب علىلبر سمعيلواسحق ان رف لسميعالدعاءوهومنقولاكسمعالملككلام

سفيعبيولباهفىج|ةأ بنية

اة) يعنيم ينقي الصلاذ كاارنمهاو تحافظ عليهافىأوقاتها
صلمق
|ذ ناذا اعتديهوقبله (ربااجعالنى
الممااغة العامة عامللفعل
|(ومنذدر  6أوىاجعل منذر بتى من يقيالصلاةوا:اأدخل لفظةمن١تىهىللتبءيض فقىولهومن
الات لاون السلوءفلي اقلومن كقولك هذارحم أباهآرب
لازيتى للانهعلباعلاانةايامأنهقد يوج منذر
إذركك وآرادمهمامبوم.نين من ذريته(ربناونقبلدعاء) سألابرااهمعليهالسلام ر بهأن تقب دعاءه

مءنههوكرمه
ا|فاستجاب لاابلرهاهيمبفضولق,ولدوعا

(ر بناغف رطلاى)بذاالنقملغتفرةمن اللهانما

 ٍْ ١إناسابق ذنب قد ساه حتى يطلب المغفرةمن ذلك الذ نفوقد ثبت تعصمة الاندماء:

الصلاة

والسلام من الذنوبفاوجهطلب المغفراةلفمقلصتودمنهالاتتجاءالىالتةسبحانهوت ار قطمالطمعمن

"كلمئ الامن فطإهوكرم.هوالاعترافٌ بإلعيودديةالهناهلىوالانكالعلىرجته(ولوادى)فانقاتكيف
انوهمناااباوقيلا نماقالذلكقب لأنيتبينله
| استغفر ابراهيملاو به وكانا كافر.نبنأقسلتأارامدا

اجعلنىمةيم الصلاةومن

ذريتى) و بعض ذر يتى
عطفا على المنصوب فى

جعلنىواءابءض لانهعل
بإعلام الله انهيكون فى
س
ابن
بءعن ا
عكفارع
ذر نه

رضىاللهعنهما لايزالمن

ايملنافسعطلىرة
أنهمامن أتتاب مجموقيلانأمهأسامت فدعاهاوقيل أرادبوالديه آدمو-واء (ولامؤمنين) يعنى ولد براه

|] لوالغمفرؤمنين كلهم (بوميقومالحساب) يعينىظيوهميربداوولحساب وقي أ
لراديوم يقومالناس الىأن تقومااساعة(ر بنا
فا كت بذلاكأى بذ“كرالحساب لكونهمفهو .ماعذ_د السامم وهذادعاءللمؤم:ين بالمغفرة
ْ للحساب
وبتقإبللدعيااء)ءفى الوصل

ظوسالبلهحانه وتعاىلابرددعاءخلءلهابرااهمعليهاللامففيهبشارةعظيمة بي اعلمؤمنين,المغفرة © قوله
ن اأغفلةمعنىيملعالانسان من الوفوعفلى
نهوتعالى  9لاتحسن النهغافلاعما يعمل ااظامور

(-١إخازن)ثالث) بلاياءأىاستسجبدعاقأوعبادقى وأع8تزا

01

لون
اصق
بالو
لفى
اجزة
و-

ومادعون مندونالنه(ر بالغغرلولوالدى)أىآدم وجواءأوقاله

ّقبراتهوىالباسعانمانأبو 4مقمنإنبيوفوالسب)ا ينتار

3

مأبوجمرو
ووالاوقففقه

تاها تيا اعجار بإمثولإسانافره1

ركأجاءفالاصريهلذ نآمنوا.
ار لاندعمعانلاخ و
نندلاتجس انتاغافلكاقوالدولانكو:نن منالمشر
م؟
علي
مكاان
 1لامعلى

11
١

بفش

48

ذنزلواورسلوا افلنأىهزلليهومامعهم حت اىذ! كانوامهابيأاهلتأمنهم واشلبغلام وتعلالعربيةمنه

(ر بنا لقيموا الصلوة)
اللام متعلفة باسكنتأى

وآنسه .وأعبوم حينشبفاما أدرك زوجوهبا مسةنهم ومانتأم اسمعيل خاءابراهيم بعدمائز 1

اسمعيل إطالع تركته أخرجهالبخارى بإطولمن هذ اوقدتقدمالحديث بطوله فىنفسيرسورةالبقرةوآه

ماأسكاتهم بمذا الوادى تفبرالآبةفقولهر بنا فى أكنتمنذربلتلىمننبعيض أى بعضذر يتى وهواسمعيلعليهالء :
البلقع الاليقيموا الصلاة
بوادغيرذى زرع يعنىلدس فيهزرع لان وهاد بين جبلين جب لأبىقببس وجم ل اجيادوهو وادى 4
عاندلبحنكرم يعومروه
بذحكرك وعبادتك
(فاجملأفئدةن»الناس)

معنىامتنعب موقيل بتيجرعالا الزاارإن لهبحرمون على نفس همأأشياءكانتمباحةطم من

أفئدةمن أفتدة الناس

وسمىعتيقايضالانهأ؟عتق املنجبابرة'و منالطوفانفانقلتكيفقال عندييتنكا حرمول كانه ٠ل:ا

ومن للتبعيض لاروى

عن مجاهد لوقال أفئدة
الناسراجتكمعليهفارس

لمالوه9,
حمالانه عترم عندممالايحترم عندغيرهوقيللانالنهحرمهعلى الجبابرةف ي
0بتك الحرمسماء م ر

وحرمالتعرض لهوالتهاونبهو حرمتهوجء ل ماحولهحرمالمكانهوشرفهوقيل لانهحرمعلاللو

بدت حينئل وامابناهابراهيم بعدذلك قلت تملاناللهءعزوجلأوى اليهواًعامهأنلههناك يتا

كان فسالف الزمانوانهسيعمر فلذلك قالعند يتك الحرموقيلحمل أن,كونالمعنى عندبيتك ذْءٍ
ىابقعامكأنه 2
بجرىفس
عندييتنكالذى
و المعنى
أ ,ك ن
دلطوفانوق ليحتمل ن
كانمرفععن ا

والروم والترك واطند أو فىهذا المكان (ر بناليقيمواالصلوة) اللامفىليقيموامتعلقةباسكنت يعنىأسكنت قومامن ذر ىود

للابتداء كقولك القاى

اسمعيلوأولادهبهذا الوادىالذىلا رزع فيهليقيمواأى لاجل أن يقيمواأولكىيقيموا|اصلاة(فاد

منىسقيم ئريدقلى فكانه

ىلر .جدالنهأملقاوم
دقا
سيوم
أفثدةمن الناس) قالالبغو جع الفدوذ (تهو:والبهم)نحن ونشماقالال

المذاف اليهىهذا القثيل
لتنسكيرا فئدةلامهافى الآبة
تحكرة لتناول بعض

يا ىأفئدةمن  00000انا فسلهذاجملاجعفاق |
عفئدة 3
الجوهرى الفؤادالقلبوالمأ

مجاه لوق:الفئدةالناس زاجك فرادسوالراوم والغرك و لس

الافئدة (تموى اللهم)

الكاسية

0

للسوناىيم

ونطير وهم

بوتس عالهموقالابن الابارى سن

شونا (دارزفه-م من

ابعال

د

اللمرات) مع سكنا
وادياما فيهثئ منها بان

لكانمكقمنذو نتهباهمميفون

رهمون)
كلعل
شة (
باسع
الش

انلنيعمرةزفقأواأنواع

الالود
مس
والفظةمنف قولد

تر

اتاو

6

ا دوا

هوا
ةلحوج وه
الاويا

وتنزلهذاقول هل
الأغة هذا الحر

يم يدك ولاظاددي

1

0

عبرايوعايءالسلا
د
ر بيت قفج
ز
لي
ناس
نيأابوسمن

هذا الدعاءمن اص الدنوالدنياماظهر بيانهومتبركانه (وارزقهممنالعْرات) يعىكارزقت
القرىذوا تالماءوالزروع فيكو المرادممارةقرى بقربمكة لنصصل تلكالعاروقيلبحةمل أن

المرادجاابرات الىمكة بطريق النقلوالتجارةفهوكقولهتعالىيجى اليهمراتكلثئ © و قولته

العُرات قوادلس فيه

(لعلهميث رون)

شجر ولا ماء (ر بنا)

ويعظمونك وفيهدايلعلى أن تحص.ال منافع ال نديااءاهو لستعان مهاعلى أداءالعبادات واقامةالطاعا

ىعلهم
يعنل
اعلهمبو.
يشسكرون هذالنعالنىاًنعمتبهاعاريسموقيلمعن ل

ود

النداء الكر ردليدل

كم

التضر ع والاحا الى الله

يد لحناوما بفسدناواً نت١أرحم بنامنافلاحاجة بذالىالدعاءوالطلبانهنادء وك اظهارالاعبوديةلاك وتحث

(انلكتعملانخنىوم نعان)

م السمركاتعلالعان

ومانمان)يعنى |ذلكتع اركاتعلاملعلناعالمانفاوت فيهوالمء:انك تايا |

ومتت
اعظ
فنذ
اك و
قعز
تالال
اتكرا مالاىعندك وقيلمعناهتعلمالنى منالوجد بفرقة|سمعيلو ا 1

اسكنتومابوادغيرذى زر ع ومانعلن يعنىمنالبكا“ءوقيل مانحخنىيعنىمنالزنالمتمكنفى القلبومانعار:

يعنىمأجرى يبنهوبهيانجر عندالو
قداع
احلينت لابراهيمن ع
كليها
السل
ناما
امقنال االتىهقالت
5

,
ا

0

اام
كتابه © وقولهتعالى  2بانمن) يعنىالاصنام (أضلنكثيرامن الناس) وهذامجازلانالاصنام
جادات وخدارةلاتعقلث_يأحتى تضل منعمدهاالااأنهلماحصل الاضلال بعمادتها . 5ف |ايها كاتقول
ىاندمنى)إ«نى فن تبعنى علىدبنىواعتّةادى
(فننبعن ف

ا

(ربانهنٌ أضلانكثيرا
١

التق درا

من الناس)جعلنمضلات

 30ذالىلست منك ولستّمنى

(ومنعصاى)يعنى فىغيرالدين (ذانكغفوررحيم) قالالسدى ومنعصائى'متابفانك غفوررحم وقال
مقائل ومن عصاق فمادون الثمرك فانكغفور رخم وشر حأبوبكربن الانبارىهذ!فةالومن عصاق

نفالفنىفىبعض الشسرائع وعقائدالتوحيد فانكغفور رحم انشدتن تغقرلهغفرتاذا كانمساا

على طرإق النسبيبلان
الناسى ضاوا إسبيون

ذفكأنهن أضلانهم (فن

تبعنى) علىملتىوكان
<نيفام اسامثلى (فانه

شرك كاستغفرلابو به
وذ كروجهين خرن أحدهما ان هذا كياعنقابملأهنالله انرهلاايةلف
ه
ت
م
ا
ق
إ
ا
ب
ن
ا
ص
ع
ن
م
و
ر
خ
آ
ل
ا
وهو يقول ان ذلك غبر#ظورفاأمناهءمراغفيرمغفورطماتبرأءم_ماوالو+ه
منى) أى بهعوغىلفرط
علىالكفرفانك غفور رحم يعنىانك قادرءلى أن تغفرله وارج-ه بإنتنةإومن الكفرالىالاعان

اختصاصهبى (ومنعصاق)

والاسلام وتهديه!لىالصواب  3قولهعزوجل اخباراعن ابراهم (ر بنا افىأسكذتمن ذر بتىبواد

فهادون الشرك (فانك

غبرذى زر ععندييتكانغرم) ١و( عن ابن عياس قال ولمااككذالنساءالمنطق من قبلا مإسمعيل

غفور ر--يم) أودمن

اكذتمنطقالتعى اثرهاءلى سارةغ جاعبهاابراهم و بابنها اسمعيل وهى ترضعه حتى وضعهماعند البيت

عصانىعصمان سرك فانك

عنددوحة فوق زعم فىأعلىالمسجد وليس ككةبومئذاً حد ولدس مهاماءفوضعهماهناك ووضععندهما

غفوررحيم انتابوامن

جرابافيه روسقاءفيهماء مقف اىبراهممنطاقافتبعتهأم اسمعيلفقالتبابرااهيمالأىبنتذهبوتتركنا

(د بنااق سكنت مدن

اراوجعللاتتفت الموافقالت] نلهأعس ك مهد[

ذربتى) تعض أولادى

لك ص
ذلت
مهذ|الوادى الذى لبسفيبها نس ولاشئلهفقا

يل ومإندمنه
قالن قمالتاذالايضيعنا تمرجعت فانطلق ابرفاهديعمابهذهالدعوات فرفع يديهفقالرباى أسكنت من ومهمعاس
ذر بتىبوادغ-يرذى زر عحتى بلغيشسكرون وجعاتم اسمعيل ترضعاسمعيل وندسرب هن ذلكالماء

|نهاوجعات تنظ راليهيتلوى أوقال,تايط فانطنق تكراهيةأن
حتىاذانفدمافىال_قاءعطشتو :عطش ب

أا
رتانليظهفوجدت الصف أقرجببلف الارض بليهافقامت عليهثاسمتقباتالوادى:نظره_ل ترحىد
سعت سىى الانسان انجهودحتى جاوزت
فلرأ<د افهبطت منه حتىاذا بلغتالوادىرفت طرف درعهانم

الوادىمنت المروةفقامت عليهفذظرتهلترىحداف رْأحداففعاتذلكسبعمات قالابن عباس
ا

السعايهوسر فلك سىىالنانين _مافاماأشرفت على |اروة سمعت صونافةاات صهتر دبك

لهام تيتمعت فسمعتصونا أيضافقالت ةد أسمعتان كانعندك غواث فاذاهىبالملثعند موضع

ا زح م فبحث بعقبه|أوقال > ناحهحتى ظهرالماء كعات نحوذهوتقول بيدها هكذاوجعات نغرف من
١

ي

رحمالله أماسمع لي لوتركتزعمم
نأوقالاين

(بواد)هووادىمكة (غبر

ذىزرع)لا يكونفيهشئ
مزنرع قط (عند بتك

لحرم) هوييتالتقسمى

به لان الله تعالى حرم

التعرض له وااتهاون به

حلوملاه حزماكانه
وجع
أولانه ملميمنزعلامهابه كل
جبارأولانه حاترم عظيم

من
الم احكانت زمز ع
مينامعينقالذشهربت

الحرمة لاحلانتها كها

وأرضعت ولدهافةالطها املكلا افىالضيعة فان ههنا بنتابنهتءالى :ثيه هذ[ الغلامواًبودوان اللهلايئ ع

أولانهحرمع_لى الطوفان

| أهلووكان البدتميتفعامن الارضكارابيةتأ تي اهلديول فتأخذعن عي:مُه4وعنثمالهسكانت كذ للك<تى

ىتةا
أى مذع ممهواسم ع

أ لمكةفراوًاطاثرا
| مستبهمرفةق-ةمنجرهم أوأهل بدتمن جرهممقبلينمنطرإى كداءفنزلواى ,سف

لأانعهدق منه

]|

عا'فافة الواان هذا الطاءرليدورءلى ماءلعهد ناءهذا الوادىومافمهماءعفارساواجر بإأوجربين فاذاهمبالمساء

يعن المماءفقالواأتأذنين لناأن نغزلء_:دك ارك
| فرجعوافاخبروهم فاقباواوأماسمع ل

وض

]عفاد قالوانم قالابنعياس قال لدنى صب النةعليهءوس_ل فالف ذلك امأسمعيل وهبمىنحب الانس

4

ات

على التسكثير بعنى وناكن كلشيئسألقوهومال نألو نعلماهنعلينا' ك(ثورمَن ناأننحصَىتعد
وان تعدوائعيت الله تنَعّمالنهلاتحصوها) يعنىاننم اله كثيرةعلى عبادهفلاية_د رأحدعلى حصرهاولاعدهالكار:

لانحصوها)لانطيةراعدها (إنالانسان) قال|بنعباسبر بدأبإجهلوقالالزجاج هواسمجنس ولكنيقصديهالكافر (اظاو
وبلوغ آترهاه ذا اذا

أرادوا بأعندوها على
الاجالوأما التفصيلفلا

يعامهالاانته (انالانسان
لظلوم)يظلالنعمةبإغفال
شكرها( كفار )شدند
الكفران لماأوظلومف

الفنادة بسكو جرم

كفار فى النعمة بجمع
ونع والانسان للحنس

امعلليشهفكيضرقغ؟
كفار ) يعنىظلوم لنفسةكغار بنعمةر بهوةيّلالظلوم الشكارلغيرمن أن

موضعهكفا رخقودلنم النهعليهوقيل؛ظلمالنعمةبإغفالث_كر:هاكغارث_ديدالكفران طاوقيلظاو

افلىشدةيشكوو يز ع كفارفالنعمةيجمعو نع ل قولهسبحانهوتمالى (واذفال|براهيمره
ا|جاعللبهلذدآمنا) يعنذىا أمنو منفيوهأرادبالبلدمكة فانق تلأىفرقبي قنولهاجعل هذابلد!3

نىيامن اهل
اعللهحن
اهمةااانهلألبفاللااولأدنيج
و بين قولهاجعل هذاالبلدآمناقات! لفرقجيدن
فهاولاخافونوسألفى الثانىأنخر جهذا البلدمن صفة نكعالبهامن الحوفضداهلاىمنالامم

كأنهقالهو بلدعخوف فاجع_إهآمنا(واجننىو نبعىبأدنالاصنام) يعنى,بعدقىو بىأن تعبا

الاصنام قافنلتقدتوجهعلىهذه الآبةاشكالات وهىمنوجوه الاولانابراهيم دعاربهأن ع
مكة آمنة ثجمجاناعةمن الجبابرةوغير:همقدأغارواإعامهاوخافوا أهلها الوجه الثاىأن الانبياءعليي

صضللاة والسلام معصومون منعبادةالاصنام واذا كان كذلك فالفائدةفىقوا
وعلى باينلاف

فيتناول | لاخبار بالظم

اجنبنىعن عبادتهاالوجه الثالث|نابراهيمعليهالسلام سألربدأيضاأن نببنيهعنعبادةالاصن

مأسه (واذقالابراهيم)

د
ي|ها
لالى
عنسب
مني
يهم م
هغير
اشو
رر ي
بارق
وقدوب_دكثيرمن بانيلهعابصدنام مثلكف
الجوابعن الوجوهالمذكورةمن وجوهفالجوابءن الوجه الاولمن وجهين أحدهماأنابراهمعلءٍ
السلاملمافرغمن بناءالكعبةدعابوذ! الدعاءوالمرادمنه جء_لمكة آمنةمن الخرابوهذاموجودء

والكفران بمونجدان
واذ كر اذ قال ابراهيم

(إرباجعل هذا البلد)

الئهولويفد رأحدعلى نرابمكة وأوردعلى هذاماوردف الصحيحعن أبىهر برقال قالرسول! -

األىبلدالحرام (آمنا)ذا
أمن والفرق بيِنهذه
وبيزماف البقرة انهفد

ابلينصينالوجه الثانىأنكو نالمراداجعلأهل هذا البلدآمنين وهذا الوجهعليهاً كثرالعاماءم

البلدان التى يامنأهلها

المفسر إن وغير.هم وعلىهذافد اختصأهلمكةبزبادالامنفىبلدهميأخبراينهسبمحانه وتعالىبقو
و يتخظف الناسمنحوه طموأهلمكة آمنون منذحلتكىان من انجااىمكة منعلىنفسه ومالهمر

ب الكعبةذوالسو يقتينمن الحبشةأخرجاهفىالصحيحين وأجيبعنهبان قولداجم
روس[
يليه
النع
اهلذبالدآمنايعنى الىقرب القيامةوراب الدنراوقيل هوعام خصوص بقصةذى السويقتين

فلاتعارخ

وش اذا كانت خارجةمن الحرماستوحشتفاذادخلتالحرم أمنتواس تأنه
وفى اىلأثنيخرج»من ذالكلوحوتىحأن
ضنفة الخوفالى الامن لعامهاأنهلابيجها أحدف !ارم وهذا القفدرمن الامنحاص لحمداللهبومحكرةمهاوأماالجوابع
كأنه فالهو بلد مخوف الوجه الثانىفن وجوهأيضا انلودجهعالااوءالبأراهم العسليلهام لنفسهاز يادةالعصمة والنثبيت ف
سهان (واج) كقوله واجعلناسامينلك الوجهالثائى!ن ابراهعليهالسلاموناكانيعل األلنهسحانهوتىا

و بعدق أىننتنى وأدمنى يعصمهمن عبادةالاصنام الاأنهدعاءهذ! الدعاءهضماللنفس واظهاراللي زواحاجة والفاقةال فىض ل أن
ههذا الدعاءو
هلسب
|
سذ ا
ففهله
نللهب
لعها
ال نمف
دسهعبشي
عالجىتناب عبادتها كأ تعالى ورجتهوان أحدالا يدر على نفعنف

قالواجعلنامسامين لك دعاؤةلبنيدوهو الوجهالثااثمن الاشكالاتفالجواب عنهمن وجوهالنااولبرأاهيم دعالبنيهمو
أىثتنا على الاسلام

قط
اهم
ندن
ناح
صعبد
صلبه ولي

األورجهاالدثاأنىولااندههوأولادأولاده الموجودبنحالةالدعاءولاشا

(دبى) أرادبنيه من أن برااهيلمعسليلهام أقجديبفبهم الوجهالثالثقالالواحدى دعالنأنذنيادلأعوله فكا نه
(ألنناعصبدنام)
صلبه ا

من انلتاعصدنام

ام فعا
صبد
لن ع
ايهم
ءطم دلعاانءالاندياءمستجاب وق دكانمنبن
اف
عتفى
دذن
لينأ
االذ
و نى

كا

الوجيكونهذاالدعاءمن العااملخصوص_الوجهالرابعانهذامختص بالؤمنينمنأولادهوالدليلع1
أانهخقارلافلىابة فنتفباعنىهمنى وذلكيغيدأنمنليذبعهعلىدنهفلس منهوابنةأعلعرادواً .عر
حكتابه 

جز (سراوعلانية)|تنصباعلى الحالأىذوى سروعلانية يعنىمسروبمنعانين أوعاللىظر ف أى وقنى-روعلا نيأوعلىاللصدراأنىفاق
! مروانفاقعلانيةوالمعنى اخفاءالتطوع واعلان الواجب(من قبلأن,يأنىبوملانيعفيه (6م)

و لاحلال)أى لااتتفاع فيهيميايعة

| الانفاقا حراج الزكاة الواجبةوقبلأرادبه جيعالانفاقفى جيع وجوهاخيروالبر وجلهعلى العمومأولى

|| ليدخل فيهاخراجج الزكاةوالانفاق فى جيع وجوهالبر (سراوعلانية) لعنى نفقون 1مواطمفىحالالسر

بويمع
|الوعحاللانية وقيلأرادبالسرصد قةالنطوعو باالعللانزيةكا رةخااجلواجبة (منق لبأنلياأ ب
دفيه) قالأبوعبيدة البيع هناالفداعيعنىلافداء فذلكاليوم (ولاخلال) يعنىولاخاةوهىالمودة
'

اةبليامنننقيناتل انماهوبومولالبياعشفميراء ولامخالةولاقرابةانماهى
| والصداقةالتى تسكونوخقال
يف نافلىلحإنفى ه -ذهالابةوق الآنةالنى ان
قا
ك
تان
|الاجمالاماان.ثاب مهاأو يعاقبعليها ف
تا

ليثو اقتراففيه ا

|علاىلما 25
|

النّهألاتراءةتشْهاللمتقين فقطونقاهاعن غيرس وقينلانليوءالقيامة

|تلكالخحالةلهفى محبتهوقولاعزكل (اللهالذى خاق السمواتوالارض وأ:تزلمن السماءعماء ترج به
|من الهْراترزقالكم) اعلأب:هتقدم تفسيرهذهالآبة فىمواضمكثيرةونذ كرههنا بعضقوا؟ثده_ده
الذىخا قالسموات
الفادروالذى لادكدزهدمسئ أرادهفقولهتعالى الله
مثا

تتٍالمشاهدوَالدالقعلى وجودالصانع
أوالارض امايداإن توخبلق السمواتوالارضلامهما أعظ م الخاوفا
ازلمن السماعماءيعنى
|اتهالقالقادرائخةار و ن

ينتفع فيه بالاتفاق لوجه
اللهبفحهمامي و بصرى

والباقون بالرفع والتوبن
)سما (التععياطق
2نزل من السماء '

005
على
يدا
طشضوان يسيعقاترلاية

|احوالاتلفةفنى عضا شتغلكللم لعنخليلهوفىبعضهابتعاطف الاخلاءبعضهمعلىبعضاذا56

|الآبةالدالة المت

ولاغذالة الخال الخالةواءا

ا

السحابسماء لواف

اسمن

رزلك)

لج

منارات بيانلارزقأى
أخرج بهرزقاهوكراتأد
من المفعوال

و6

ى

فى البحر بأمسهوسخر

ل الانهاروسخر لم

|٠امو وهوالارتفاع وقيلا نالمطر يزل من السماءالى السعحاب ومن السحاب الىالارض فأخرج به

| أى بذلكالماءه نالعرات رزقالكموالراسمتفععلىمايحصلمنالشجزوقديقععلاىلزرع أيضابدليل
قولهكاوامن ره اذاأ عرونوا هحيةوم حصادهوقولهمن العراتبيان للرزقأى أخرج به رزقاهو
ةبحا نه وتعالى|نعامهبنزالالمطروا راج
أثس
الؤرات (وسعرالممالفلكلتجرى ف البحربامسه)لماذكرل
الرلاجلالرزق والانتفاع بهذكزنعمةه على عماده بتسخيرالسفنالخار يدعلى ام-اءلاج_ل الانتفاع مها
لانار

فىجاب

قايس نمطي

ماده (وسخر

لكالاتما)ريعنىذللهال؟ تحجورنهاحيث شثتم وماكانماءالبح ريلناتفع بهفىسقالزرعوالمُراتولا
ف الشراب أيضاذ كرنعمتهءلى عماده تس

تكهومن؟عظم
ا
سلها خج
لال ه
الامجاروتشجر الحيون

االتتعلىعباده (وسخرا> الشمس والقمردائبين)

الدأب العادةالمستمرة دائماءلى حالةواحدة

ودأبف السيرداومعليه والمعنى انالنةسخ رالشمس والقمرعريانداتما فاربعودالمىصالالعباد

ل ندقنضايءاعموذهامهاقال!:نعياسدؤ مهاف طاعة اللهعزوجل وقال
الايغترانالىآخرالدهر ورهاوا
نهممعذاهبدأبانفىطاعةاللهأى فىمسيرعماوتاً تبرهماق| دامع

النباتوال.وانلان

داعين وهوحالمن الشمس

والقمرأى بدأبانفىسيرها
وانارتهماودرم'الظامات

الارض والابدان والنبات

(اوسلخرللكيل والنهار)
يتعاقيان خلفة لعاشم
وسما 8 3,نا 1

أى آنام بعض 8

لسن سلطان النهاروبهاتعرف فصول السنةوالقمر سلطاناللءي_لو بهيعرف انقضاءالشهوروكل
الك بتسيخيراع ز وجل وانعامهعلى عبادهوتسخيرءطم ([وس رلك اللي لوالتهار) يعنى نتعاقيان

فىااضياء والظامةوا النقصان والز بادةوذيك ااعاة اشع عاد
ماسألتوه) جد

اسم

سرهم

 9ناكم مكل

رهاط بين بعدذلك
وديم العظامالتىاًلهاع عبادموسخ

مققءنصرعلى تلك النعبملأعطىعبادهمن اللنافعوالمراداتمالاتأفعل بعضدها العدوالخصر
انهتعالى ليب

د الشمد

02

كاش زُوطلبتموهوبلسانالخال

الططتتط هسحت مداه

كلشيعسألعوهومال آسألوه

ذاموصولة والجاصفة
طاو <-ذفت الةإلثانية

لان الاق يدل على
0

(ويضلالله الشامين) فلا ()/,4

(ويفعلاللمايشاء) فلا
اعتراض عابه فىتثديت

المؤمئين واضلال الظالمين
(ألمترإلىالذبن بدلوانعمت
الله) أى شكرنعمة الله

ذأ ْ1 4
يشمهمعلىالفولالثابت ف مواق الفنوتزل فدامهمأولثئ وهمفىالآخو:

فيقولهاءهاهلاأدرى فيقولان مادينك فيقولهاءهاءلاأدرى فيقولانماهذا الر.جل الذيبعثفيكم
اىلهمن الناروالسوهمن الثار
وبد
رذشبع
اانفقدك
فماء
فقول هاههاهلاأدرى فينادى منادمن الس
تم
اهيزاةدف
ولاع
رهض
وافتحوالهباالى النارفينيهمنحرهاوسمومها و يضق عليهقبره<تى تتاف في
ينفيض لهأعمىأبكأصممعهمسزبة من حديد لبولضارلبصبواارجترابافيضربه هاضر بةسمعهامن بين
الشرق والمغرب الاالثقلين فيصبرتر ابامتعادؤيهالروح أخرجهاًبوداودعن عمانبنعفان قال كانرسول

) كفرا) لان شكرها

الهس اللعهليموسٍاذافرغ من دفن اميت وعقلفيهوقالاستغفر والاخيكم واسألوالهالتثبيت فانهالآن

الذى وجب عليوم وضعوا

نامةالمورى قالحضرناجمرو بن العاصوهو سياق اموتف ب
يسمل أترجهأبوادودعنعبدالرحجنب غ

مكانهكفرا فكانهمغيروا

بكاءطووحويللواجههالىالجدار وجعلابنه بقولما سكيك باأبتاءأمابشرك رسولاللهه_لى |

الشكراق الكفرو بداوه

مارسولالوذا
ول بكذا وكاذ! فأقولبوجههوقالا نأفضل ما نعدشهادةاًن لاالهالاالله وأن س د

تسديلاوهم أهلمكة

مأقمواحو
الحديث بطولهوفيهفاذا نامتفلاتصحبنى ناتحة ولانارفاذاد فنتمونى فشنوا عل اىلترابشنا

أحكرمهم محمد عليه

ققبدرىرماشحرجرورو يقسم +ها<تى أسنا نسبكوأ نًظرماذاارا جع بدرسلرف أخرجهسلزيادة
المرادمن التثبيت بالقولالثابتهواً نالتعالىانايمشيتهمف القبرب,سببكثرة مواظيتهم
السلام فكفروا نعمةالله طويلةفيهقيل

يدل مالزمهم من الشكر

(وأحاوا قومهم ) الذبن
تابعوهه اعلىالكفر (دار
البوار) دار اطلاك

ي((سجاهومن)ها ع)نفيدخايوهاان

(وبئسالفرار)و بس
ا مقرجهام (وجعاو الله

أندادا) أمثالافى العيادة

أوفالتسمية (ايضلواعن
سبيله) و بفتالياء مكى

وأبوعمرو(فل متعوا) ف
الدنيا والمرادبه الذلان

والتحامة وقال ذاولنون

المتع ان يقضى العيد

شاسهتطواعنمهن(فان
ما

المبهاس (رقللالعثباادرىااسلذجبنك
ل)اخضصاهمفةاليه
آبمناوا

علىشهادةاق ف الحياةالدئياوحومطاة نكانتمواظبتهعل شهادةالاخلاصأ كتركانر .موخيال
أكثرمن قوللاالهالاالنه مد رسوال اللفهى جيعحالانه من قيامهوقعود
قلبوأعظمفينبتىللعبدالمسلأن

ظبته
ارزفه
وأنب
مج ل
ةعزو
كلنه
رعلا
به فل
بكنان
ونومهو بيقظته وججيعحر نه وس

التثديتف القيرو يسهلعليه جواب الملكين افيه خلاصهمن عذاب الآخرة نأل اللهالتديت ف القبر
وحسن الجواب وتسهيله بفضله ومنهوكرمهواحسانهانهع ىكلشيئ قدبر هُُوقولهتعالى (دسْرات

فر (وايلفلعهلمايشاء) يعني
لابقب
اب بإااصو
جوىا
لكين
الظالمين) يعنىأن ان نعالىلاهدىالشمر
التوفيق والخذلان واطدابة والاضلالوالتثبيت و تركالااعتراض عليفهى جوعأفعالهلايست عارة

1

03
5
3

ته كه را) ف(ح)عن إنعباسف قولهالإنرالى
يوسهثملونك قولهعز وجل (ألتراإلىالذبن بدلواناعملل
الذبن بدلوانعم تإاننه كه راقالهمكفارمكةوف روايةقالهموالته كفارقربش قالمرهم قر يش و: :
النههو دصل اللهعليهوسل (وأحاواقومهمدا رالبوار )قالالنارببودمروعن عرلذىىأبنه عنهة

كفارق ريش روابومبدروقال عمر اب النلنخطهاعبنرهضالىاخران بنموناقمريغشيرةو بنوأمية
أمابنوامغيرفةقدكفيتموهم يوم بد رواماًبنوأمية فقدمتعوا الىحين فقولهبدلوانعمتاللهكفرامعناءان
النةتعالىلاأنمعلىقريش عدم صلىالنهعايهوسلفارسإهاليهمواأنزلعايهكتتابه يبخرجهممن ظامات

الكفرالىنورالا؟-اناختاروالكفرعلىالايمانوغيروانعمةالتهعلبهموقيليجوأنبكونبدلواشكر

لمشكر بسبب هذهالنعمةأ توابإلكفرفكانهمغيروااك /
نعمة التهعليهمكفرالانهملماوجب علايه
م عرعا
هم و كفرهم دارالبوار يعنىدارا لاك
نلى
دعهيم ع
ولوه بالكفرواً_لوا قومهميعنىمنتب
بد
بقولهتعالى (جهام يصلونهاو ابلسقرار ) يعنىالمستقر (وجعاواهنه أندادا) يدنىأمثالاوأشباها من
بله)

ورااعن
ضااكبي
يلعاو
لمثي
اوال
(بيه
الاصنام ولس ننهتعالىن ودلاشبيه ولامثيلتعالىاللهعن الندوالش

يلعينضىلوا الناسعن طر يق اطدى ودين اق (قلتءوا) أطىؤقلبااءدالكفارتتعواف !|

سفا
بسري
نش
كوون الياء أياماقلائل (إفانمصيرمالاىلنار)يعنىف

شاى وجزة وعلى والاعشى
(يقيمواالصلاة وينفقوا

علىشهادة الاخلا ٠

الآخرة قفولهتعالى (قللعبادىالذنآيمنوايقيمواالصلاة)

أا
لاد.
يأقعينمىوااوليقيمواالصلاةالواجبةواقامتها تمامأركانها (وينفقواتمارزقناهم) لقأير

أيموا|الصلاة وأنفقوايقيمواالصلاة
مارزقناهم) اللقول محذوف لان فلنقتضى مقولاوهواأقوواوتقديرهقل هم ق
قافنالا ' ١١
نلقق
ياملا
يندفقواوقيلانهأمروهوالمقولوالتقديرا.قيمواولينفقواخذف الل
واوق
قيمو
فل عل
تلاةو
بالص
اموا
لق
اي ي
داءحذ ف اللاء
يي
د

,م
القيامة اعذلدبعثو وال+ساب وهذ|القولواضحو ؛بدلعليهمارو :ىع عن البراء'نعازبقالسمعترسول
ببقولان اللاذاسئل ف القب يراشلهدهااًلنالاالنةوأن #دارسولاللهفذلك قوله
م

| ي|شبتالنهالذينآمنوابالقولالثابتالحيفوةالد نياوقالآخرةقالئزاتفىعذاب القبرزادفى روايةيقال
وسل رجه البخارى ومسل(ق)عنأ:نسانرسول
 0 1بك فيقولر ١فىاللهونببيمجددلىاللعهليه
جعتاللةصلىاللعايهوسم قالإن ليذ اوضع ق قارهونؤى نا نايدوانهليستمعقرع نماماذا انصرفوا

دالمؤمن فيقولأشهدأنهعبدالله
أتاهملكان فيقعدانهفيقولانلهما كنت:قول فىهذا الرجلذاما
ورسوله فيقاللهانظرالىمقعدك منالناراً

ارت

سيا

ا

اير

ينه

جيعاقال قتادةذكرلينافاسنحهلهفى قيرهم رجعاحلدىيثأ نس وأماالمنافق وف روابةوأماالكافر فيقول
لهادر يثولاتليت ميضرب عطرقة من حد يد ضير نةبإن
اسلفي
قلنا
يلا
فبقو
الاادرى كنت أقول ما

ا سه

إستمعها مراعلايهالثقاين لفظكم

ععناهزاد فىروايةانه يفسح لهفىقبره

| سبعون.ذراعاوعلا” عليهخضرا ايوم ببعثونوأنرجهابوداودعن!أنس قال وهذ الفظهانرسولالله

]| صلى اللهعليهوسلٍ قالان المؤمناذاوضعى قبرهأتاهملاك فيقولما تكنعتيد فنهاداهاللهقالكنت

يالقلهول لهما ك.نتتقول فىهذا الرجلفيقول هوعبداللهورسوله فلاسثلعنثيئ بعدها
فبد
أع
]| فينطاق بهالىددتكان هف

الدارفيقاللههذا كانمقعد ك و كن عصمك اللهفايدلكبهياف الجنة فيراه

فيقول دعوق حتىذهب فابش فعيلقىاللهاسكن والاكنافروالمنافق اذاوضعف قىبرهفنيامنايكضه
|| فيقولما كنت تعبدفيقوللاأدرى فيقاللهلادر يتولاتليت فيقال لهما كنتتقولىهذا الرجل

|| فيقولكنت أقولمايقول!لناس فيهفيضربهعطاراقم حنديدبينأذنيفهيصيحصيحة يسمعهاتخلق
أن أنىهربرة أنرسولالنهاللصهعلليهوسل قالاذاقبرالميت أوقال
اع
ضافى
يلنس
|| غبرالثقلين وأترجها
7النكرفيقولانما كنت
اذاقرأحدم أناهملكان أسودانأزرقانيةاللاحدهماالمنك روا خر

ناعمده ورسوله
تقول فىهذا الرجلفيقول أكقنوتلهوعبد ورالسلوهله لاأشاهلدهأانلاالنه حومأد
ْ فيقولاذقدكة انك تقولهذائم نفس لهفىقبرهموود رامتوراايم يقاللهم فيقولارجع

|| لىأهلىفاخبرهم فيقولانئم كنومةالعروس الذى لابوقظه الاأحبأهإهاليهحتى يبعثهالنةتعالىمن
|| مضحعهذلك وانكانمنافقافيقو لسمعت الناسيقولونقوو!ولافناكمناهلاادر ى فيقوالانقد كنانعم

|أانك كنت تقول ذلك فيقالالارض |!:ت*ثمىعليهفتلتتمعليهفتختافأضلاعه فلايزفايلهامعذباحتى
ييبعثهاللهمن مضمجعهذلك أخرجهالترفذى عن البراء .بن عازبقالح جنامعرسولاللهصل اىلتهعليهوسم

فجىنازةرجلمن الانصارفاتتهت الى القبرولا لحد بعد -رفساوسلاللةصلى القعليهوسإ وجلسنا

رفىض
ات به
ل,سك
اهعود
رنؤماسعنلىاالطرو بيد
حولهكا

فرفعر أسهد_لى اللعهليهوسلفقالنعوذوا

| باللةمن عذاب القبرمصتين أوثلاثازادف رواية وقالانالميتليسمع خفق نعاطماذاولوامدبرربن حين
الله ياهذامنر بكوماد ينكومن نديك وف روايةيانيهملكان فيحاسانهفيقولانهمنر بك فيقول

ابنهةر فى فيقولانلهومادينك فيةولد فى الأسلام فيقولان لهماهذا الرجل الذىبعث فيحمفيقولهو

فبةذاك قولهيئبت
اسو فلياقنولانومايد ركذي قولق رأ تكتاباللةوآمنت بهوصد قت زاد ف روا
| ر
ا

لان أننواقولالثابتقالميوةالدنياوف الآخر.لملقناهقالفينادى منادمن السماءأن صدقعبدى

1فافرشواله املنجنة وافتحوالهاا الىالمنة فياتيه منرحهاوطيبهاو يفسح لدفى قبرهمد بصره وان
ٍ 1كان الكافرفذ كرموته قالفتعادروحه فىجسدهويانيهملكان فبدلسانه فيقولان لدمنر بك

اللهنعالىطرب مثل المؤمن
صالىله عليموسلأقنوطا

شحرةفاخبروقماهى فوفاعلناس فشحرالبوادى وقكنلتصىبيأافنوقهعافاىلنخلة فهبتا

04

وأنأأمغر القومفقالرسولالتةصلى النهعليهوسز لامهاانخلةفقالعمر بإنىلوكث

(نؤقأ كاها)يعنىئمرها ( كلحينباذن ربها) ,منبىإمسربهاوالحينف اىللغاةلوتقيطاىعلى القليل

جرالنم(تؤقأكاهاكل
ل
وحفيتِن)وفتتهعمالبلبهرلهائاماكرها مواسحدة وفالسميبنجبيروفتادةوالحسن ةسأتشهر يعنى من وت طالعهاالىحين صرامها 5,
والكةبرواخةلفوافمقدار «ههنافقالمجاهد وعكرءةالمينهناسنة كاملةلان النخله مرف كل سنا

(ببإتذنسرعبهراخ)القها
وتكو ينهو يضربالنه
الامثال 'للناس لعلهم

ذلك عن ابنعبا سأ يضاوقالعلى بنأنىطالبثمانيةأشهريجعلنهىابنمادطنةاوظاهرائمانية|أشهر
لوأقربعة أشهرمن حينله روجلهاالىادرا كها وقالسعيدبن الى.يبشهر انيعنى من وفتأن

بس كلحينإه_نىغد وة وعشيةلانمراانخل,بؤ أكبدلاليلا
.فالالر بنيعن
ك ملنهاالىصرامها و

ونهاراوصيفاوشتاءفيكولمانها
ل|طار
لع والبلج واخلال والبسسروامنصف والرطب وبذعلك بي كل
ايلذامثكالرؤن ز)يلاادةن ىاضفهرامب ارلاهليابس الى-ينالطراىلرطب فاكاهاداتمفى كقلاولقاتلعاماءووجهالمكمة فى6ثيل هذه
وذ كبروتصو بر للمعاق

المكامة التهى ىكلة الاخلاص وأصل الاممانباانخاةحاصلمنأوجها<_دهاان كلة الاخلاص شديل

(ومثلكلةخيدثة )هىكلة الثبوتفالقماؤبمن كشبوت صل النخلةفىالارض الواجاهنلثهانذىالكامة ترفم عملالو َْ

الكذ ر (كشجرةخيثة) اللسىماءكاقالتعالى اليه يصعدال-كامالطيب والعمل الصا[ يرفعه وكذلك فراعلنخلةالذىهوعالق
كلسكبه المؤمن املناعمال الصا
مقاتويكذ
حلين وو
السماء الوجهالثال تآنف رالنخ_إةيئقفى ك
هى كلشجرةلايطي برها
ىفكل وقتوحإنببركةهذه الكلمةفالموم نكا قاللاالهالاادنه صعدتال السماءوجاءنهب ركتهاوثوا ,٠

الحنظل (اجتثتمن فوق وخيرها ومنفعتها الوجاهلرابع ان النخلةشبيهبةالانسانفغىالبالاملانهاخلقت مفضنإةطينة دم
الارش )توفت جنا وامهااذاقطع رأس_هاتموت كلآدى حلاف سائرالشجرفانهاذاقطع نبت وانهالاتحمل حتىتلقح؛
وحقيقةالاجتثاث أخغد

مةفى ثيل الايمان بالشسحرءلاىلاطلاق لنااشحرةلا:
الخا
هجها
كوج
الذ كر الو
لمسحفى

الجئة كلها وهو فىمقابلة

شجرة الابثلاثةأشياءعرق راسخ وأهلىثابت وفرعقاائملواكذعملاكنلايتم الابثلائة أشياءتصديو
بإلقلب وقول,الاسانوعل الابدان ع وقولهسبحانهوتعالى (ويضرب الله الامثاللاناس
بنذ كرون)يعىنىضان
رب الامشال زياددّنىالافهاموتصويرالامعاقى وتذ كيراومواءِظاً ان:ذ 5

قرار )أىاستقرار يقال

فرالثئفراراكقولك ثبت واتعظظً ه قولهتعالى(ومثلكلةخبيثة) وهوالشرك كشجر#خبيثة )ياعلنىحنظل قالهأنسبن مالك
ثبانا شبهبهاالقولالذى ويحاهد وفروابةعن ابنعباس انها كشوت ويعضناهأانهاالثوم واعينضهاائهاالكافرلانهلايقب[

لإيعضدبحجة فهوداحضغير

© إهفلس لهأصل ثبتولايصعدالىالسماء (اجتثت) ياعنسىتؤصلت وقطعت (منفوقالارضمالها

ثابت (إثشيت الله الذين

فمرنار )يعنىماطذهالشجرةمن با تف الارض لانهاليس طاأصلثابت ف الارض ولافرع صاعداو

آمنوا) أئ بدعهم عليه

ااسماء كذلكالكافر لاخيرفيه ولايصعدلدقولطيب ولاعلصا[ ولالاءقاد صلئابتفهذاوجه ثيل

(ب!اقولالثات) هوقول

المكافر بهذهالشجرةاخبيئةع نأنسقالأتىرسولالتهصبى التهعليه ول بقناععليسهر طب فقالمثل

لاالهالااينه ممدرسولالله

بلإحيذننر مهاقالهى النخإةومثز
كلذطيبة كشحرةطيبة أصاهاثابت وفرعهاالسفماءتؤقق 1كلها ك

(ف الحيوةالدنيا) حتىاذا

كلة خبيثة كشجرة خبيثةاجتثتمن فوق الارضماطامن قرار قالهى المنظلة أخرجهالترمذى

فتنوا دفيىنهم بز لواكما مفيوعا وموقوفاوقالااوقو فأصح هُُقولهسبحانه وتعالى(إنيآثبمتانللواهلاذبيالقول الثابت) :
نبآتاملذنيوا بالقول الثابتوالقوا
ثبت الذرين فتنهم أماب ودف الله لكامة| اطيبةف الآبةالمنقدمةأخبرفىهاهالاآئةانه ث
الاخدرد وغيرذلك (وف
الثابتهى الكلمة! اطيبةوهى شاهلاده:األنالاالنهفىقول جهورالمفسر بنولاود الكلمة الحنث
الاخر.ة(الجهور على ان

افلآبة المتقدمة بكلءة!لشرك قهاذلهالآبةو يضلاللهااظااين يبعانلىكامة الخبيثة وهى لةالشرآ

لمرادبه فى القبر بتلقين
الجواب وكينااصواب
ههملكان
معاديروح
ألنز
يقا
ءاوفمنف
سضردوح
عاللنةصيلوسذ كجرقب
فاعانللبرانءانةرول

رفة) يعنىبو
ااخل(و
فقول جيم المذسر بن » وقوله ا(ل+فيوةالدنيا) يالعقنبىفرعقند الالؤ
القبامة! '

ف حلسانه فىفيرهفيقولان همنر بكومادينك وءن نيك فيةولر فىاللهودينى الاسلام ونبىتمدصلىاللهعليهوس فينادى  2ده

السماءأنصدق عبدي فذلك ق لوهرثابت

يشداو متجيد ام نومةالعروس
عع
سان
انهالذنآيمنوابالقوالثاتتم بقولتلك

-

3.

١
0

١
أومنقبلمتعلقبكفرت وماموطولةأ ىكفرتمنقبل-ينأبيت السجودلآدم إلذى
برآ مف؟ومماتعبدون» ن دون اللهكفرنابم

شركةمونيه روالهئةعزوجل تقول شركنى فل ناا ى جدانى لدثر بكاوم عنى
2
ايباأىىششرب
رع+كاملاهدفنىه :وتبرا ات..ء

)(١

أثمرا كهمالشيطان بالنهطاعتهمله

“مأ كان  :منهطمم:
عمادة
ذلك والم
وعنى ان ا )بلس جددمايعتقد هالس
 13كفارقيهمنل | ” الاوثا
0ن وه ذما ١
دخنرقو
0ل

اكقلرت
لكت
كونهششر يكاللةوتيرامن ذلك (ان الظالمينط
معذابأليم) روىالبغوى سند معن عقبة بن عاصعن
النىدلىاللفعليهوس| فىحديث الشفاعةوذ كرالحديثالىقولهفيا نوقفيأذناللهلىا نأقوم فيثورمن

محاسى أطيبر يشمها أحد<تى؟ فر لفىف
عينسى و يبجعللى نورامنشعرراسى الىظهرقدى بميقول

الشمطان وقو لة ان ااظالمان
01
لا

021

وت الؤمتونسن تشقن شفعلنافيقولون ماهوغيرابسليح
لسوانلدى
اف
|ي نوب | نو|وم ابلس وانمايى

ل لحي
ل
تاتل
راس
د تك
قانتا لسنافيتوتمسودنمب||إدمرهادق
أنذرج شم أحدمتعظمجهامو
-

-

الاندؤورةلانعالنوأدشل ذلكالوق ليكون لعفا

نينالسعتعبادالااءنوواري)1ااشرعدطموعفازلاوخجرلةمنحاااللثلكوافباالرمظديمالتا”|ي| | آل|لمانموعايونتل(وواادحل لذبن
ا
ت اا
ال
كحول
رايلزاهل
تسورسحن
الصالحات

املجنزيفلوعذلةك!خنالثوا

الصبةدائمة مقرونةبإلتعظم والمنفعةالخااصةاليهاالاشارة بقوهوأدخل || ٠
3
الذيين آمُنواوعاواً السالحات جناتتجرى من تحتهاالامهاروكوتهاداءةأشير ابلقيوهله (خالدينفيها) جنات ترى معنتها

والتعظهم حصل منوجهين؟حدهماقوله (بإذنر بهم) لانتلكالمنافانعما كانتفضلامن اللبانعامه 0
فىقوله ( 0لتحيتهمفقيبهااسلا م) فسفسيت<متاملاناسنضي بعضهحمعىم سشائيف بعضايك:اللية وواملاضك صنديهممهاالأواارىل'ر!ب!
سمعحانه وتعالديحييهمبهايوحتملأنيكونالمرادانهملاد خاواالينةسلوامنجيعالآفاتلانالس_-لام

امشتقمن السلامة وفوالدعزوجل (1مت ركيف ضيرباللهمثلا) لاشىرجلاع وج-ل! حوالالاشقياء

أدأندرخهلمتوم
ل(إى
معتلعىبلرقبزءااد.خ

الملائكة المنة بإذنالله
1

وأحوال السعداءضرب مثلافيهتكهذين القسمينفقالتعالى ألمترأى بينقلبكفتعلعل ينين | ه|أمى *(تحيتهم فيهاسلام)

لأ ن كورنالخطاب فيهلانىصلىاللهعليهوسمريد كل تعره فيةو كيزا
مذا
حلىه
بإعلاى اياكفع

اءن
مبين
عيق
دية ل
حشاب
أمام
شبهاوالكلعبارةعن قولفىشئ يث_مهقولاىثئ آخرينه

ض
على
بهم ع
هوتسايم بعض

الاخرويتصمد |رك

يسن ينيجت رركلتطرية)سىقوللالالتوقولابن ع نبيرايد أ) ا.للتمثلا)أيوصفهو ب
ا
لابن عباس هى |انخلةو بدقالابر:

ىْحرةطيبةالْمّرقا
((اكتششححززةةططيبيةب)ة ي)عينعكنىش كشجرةطيبة| مرقالابن عباس هى |انخلةو بهقال!
وعكرمةوالضحاك

مبسنءودواً نسومجاه

رق( عن ابن مر رذى اللةعنهماقال كناعند رسولالتةصل الثةعايهوسل فقال

اتحناتؤقأ كاهاكلحينقالابن مرمفوقع
هلان
ةلل
رلا
ولرج
أخبروىءن شجرةشبهالرجلأوقالكا
فاىنلفنسىخانلهةاورا يتأن كرويرلايكامان ذسكره:تكأنام فاماليقوقاوااشليرأسولاللهصلى
فنخالةمقااقلنا قلتاعمر ببتااوالتهلقد كانوقعفنفىسى انماالنخلة فقالمامنعك
اللعليءوسمهى ال
ا(

بك

(

7

2

3

(للغطيبة) تمن
أى جعلكلةطية( كشجرة

طيبة) وهوتفسير لقوله
ضرب اللةمثلا نخوشرف '
0

| _ :أمثلا وكلةرضربأ ى ضرب

>ن 1ك داوفرواةانمن الشيجرشكرة لاإسقط ورقهاوانهامثل الى إشدثوق ماهىفوقع 0

عى نفسىانهاالنخزةفاستحيدت أنأ سكاممقالواحدنا
الناسى شحرااءوادىقالعيدالله بن >رووق ف

.

1

705

١

0

هأهى يارسولاللقهال اهأىنخلة وفى رواابة
شاس
نعنه!بانعب
جرةف الجنةو روايةم
الؤمن 1

الارض (وفرعها) يعنىأعلاها(فالسماء) ينءتىذاهية فىالسماء
وقوله(أصلهاثابت) يعنىفى

ني حعلها

6

ملا مقالكشحرةطيرة

 8 0ميتداعذوف
1

7

0

1

( ( - ١١خازن) ثااث)(أصلهائابت)أىف الارض ضارببعروقهفبهاوفرعها) وأعلاهاورأسها( ف اىلسماء)والكامة الطيبكةلة
أوحيد أصلهاتصديق بالمئان وفرعها اقرار بالاسانوأ لهاع الاركان وكانالشحجر تشحجرةوان :كن حاملافالؤءن مؤمن وان

حرة
لرتكن عاملاولكن الاشجارلاتراد الالامارفأقاوات النارالامن الاشحاراذا اعتادتّالاخفارفعه-دالاتمارواشجرة شكل
توبسومان
امل
قنت
مشولقرطيكبةااللمناخلة وشجرة التينونحوذلك والجهورعانلهىاالنخلةفعن ابنعمرنأر سول ا
ذهعاليه
لالن

5 3

نينالا
(قهثممفنونعنامعطدابامن 9في تلفدرونعلىدفمم؛اع ددا

بيضكان

رين(اوهدانان طدينا 17
نو ينام ومتاعاستغوام لانعمموامدرون غلالاغنامه لوطم جينمعت
ألاغنيناعت؟ وسلكنا,
أوهداناانهالىالمانف الدنياهديناكالهأى لوهداناالئهطربق اانحاة منالعذابطدينا م ى

النحاة كاسلكنابمطر باقطلكة (سواءعلينااًجزعناأمصبرنا)مسسئوبإنعايناالجزع

:

والصبرواطمزةوأم للنسو بةروى انهم

7

يفلون

غلوسواءعا
يو
النارتعالوانجزع فيحزء ون خسمانةعام فلا نفعهمالجزع فيقولون تعالوانصير فيصبرون حمسماثةعام فلرانفعهاملمبرم
أجزعنام صبرناواتصالهماقبلهمن

)م(

حيث ان عتامومظم كانجزعائماهم في فهةالواطم سواءعاينا أجز عنام صيرنايريد7

-

لا

أنفسهمواياهم
ع)ويعننىعنا( منعذاباللهمن نئ) من
ارين ود والاعتقاد (فهلأتتم )يعنىفىهذ االيوم (مدغناونفعنا

للتبعيضوالمعنى هل :قد رون علىان ند فعواعنابءضعذابالنهالذى حر بنا(قالوا) يعنىالرسا

معن فيهايقواوين

والمادةوالتبوعون للتابعين (لوهدانااطديناكم) يعناىوأشرد ناالنلارثدنا وودعونا !)6

ولافائدة

الجزء والتويمز

ميات اطدى ولكن ا
لأضلنادعونا ؟الىالضلالة (سواءعلينا أجع اأمصيرنا) يعنىمستويانعليناا لز5

لبك

]|والصبروالجزعأ بلغمن الحزن لابه يصرف الانسان ماهو بصددهو بقطعهعنه (مالنامن 13

(ماانا
ن 2

3

0 59 : 3

ا

0

فارتعالوا#ز .ع فيجز:عون نج
يعنىمن مهرب ولامنحاة مانن فيهمن العذاب قالمةاتل يقولونالن

:

كفولون.-و
عا فلنيعهمالجزعفيقواون نغالواضبرفيسسبرون باتعا ذلا نفعهاملبرفعندذا ب

0ت ||علصينباأرجزنعنااما
0
موقلالنامن عحيصوقال يدبنصعب القرظى بلغنىانأهلالنار يستغيثو
 900 |4183بالحزية كراقالابنه
الذ ين فى الناردن نجهم ادعوال يكعقف عنابموامن العذاب فرادلتحزنةء!

اايلان ل دقل لازتشتانيمبر”اسلاببلناتةالوابلى فتارلدخزنةوقالواادعواومادعاءالكافر /نالاضلالةة
و
0

لامال
عدواي
اضر سبأكلوا الموتفلايجببومئمانينسنة وا 5
نيق
بتسوامماعند الخزنة نا
يك ل

7

امو ذفنن

0 0 20

افون خرن ونين كمون فامابمسوامماعند«قال بعط

0
يو
| 01فلع|بنعدذضلتكعةاللوواافسلوانءبصرعع رلايجهزلسعابلنطنااعةمانلا
صصارت
وعمذلنطحليكيصانفقعلنوافل
0 0
فعاراهلىم (دقالالشيطان) »

1

يت |( | 0“ 05 0إلماقضى الامى) يعنىلمافرغمنه واألدخجلنةهاللجنة وأهلالنارالنارياخذ أهلالنارة5
0

0

3 93 8

ر

وتقر بعهونو بيخهفيقومفيها خطليباقالمقاتل بوضعلهم :برف النارفيجمع عليه أهلالناريأومو

فيقولطم ماأخبراننةعنه بقوله(انالهوعد وعداحق) فبهاضمارتقد برهفصدق وعد (ووعدة

مىقل لتكلابعث ولاجنةولانار(وماكانلىعليمن سلطا أ
 | )3“ 7 75ا|خلفة -ك)يعن الوعدوقيليول ل اف
7
0

و

و5 0
 0حّ/1

يعنىمنولابةوقهر وقيل!/نك بحجةفياوعد نكبه (الاأندعوتكم) هذا استثناءم:

.

نلالعاالا الوسوسة
لكن دعونم (فاستجبتملى فلتالوموق ولوموااأتفسم)يعنىما كان
ما

فنتو اولانممواتوات|.ء'
للتي أ
تب ع
لالاواج
 0ص  9سمعتم دلائلاللوهجاءتكمالرسلفكانءن

نبرحةولالدي(لملأإجصرخم): .
للظاهرةكا انللومكأوى باجابتىومتابعنىم غ
اعلتنع) كذبتتك عل اىلدلائا

 5كانلى'عليك8

ولامنقذ "(5ومااًام صرح )يعنى مغيىولامنقذى ممأأأنافيه(اىكفرت اشر كتمونٍممننقبرا

فرت
سلطان)من تسلطواقتدار (الاأندعونكم) لكنىدعوت؟ الى
الضلالةبوسوستى وئز ببنى والاستثناءمنقطع لاالندعاءليس من جنس السلاطان (فاستجبتملى) فاسرعم'ماجاتى(فلاناوموق لا

تجرد للعداوةلابلاماذادعاالىأمسقبييحمعان الرجن قدقاللكلايفتنب>الشيطانكأ ت جرأبو: 1الجنة (واومواأنفسكم)
ننهوالذى ختارالشةاوةأوالسعادةو حصلهالنفسه'ود 0
الىا
سل ع
نداي
اهذا
لتزلة
ا!مع
اتبعمون بلاججةولابرهان وقول
المسكين ولامن الشيطان الاالتزبيانطل لقولهلوهداناالنهأىالىالايمان طديناكام (مأناعصرخكوم تتممصرحى)لاي
بعضامن عذا|ب اللهولابغيثه والاصراخالاغانة عصرعق وبي

تالياام

|

مصرقلا لاوليا«المعالثانيضمياد كا(ماىكفرت مااشرركفون )ووير وىمامصدر بة(منقبل )متعلق باششر

ا اشليروا ككاياىمم
يرت
مىكغ
أ

كايا

5

(مثلالذين) متبداتحذوف اخبرأىفيياتلىعلي مث اللذبن( كف ورابر مهم)والمثلمستعارلافصفيةاهلتاىغرابة وفوله(أماهمكرماد)
[+ةمستانفة علىتقد برودٌالسائل يقوكليفمثلهم فقيل عباطم كرماد (اشتدت بهال)رايلرياحمدنى (فىيومعاصف) جعلالعصف
يوهووملمافيهودوالر ي#كقوالك بومماطروا أعمالاللكفرةالكار م النىكانت طممن أصةالارحام وعتى الرقابوفداءالاسرى وعقر
يمان بالله
ااس
اغيلر س
ولى
ههعا
ونام
لال الاضياف وغيرذلك -مههافى حبوطها لب

(ة)1/

تعالىبرمادطيرنهالريح العاصضف

ىومعاصف)هذاً
هواخ+لودالنارو قولهتعالى(مث اللذبنكف روابرمه أمعأماطمكرم داشتدتبهالرجف ب

كلاممستأنف منقطععماقبإووهومبتدا حذوف ايرعندسبو يتقدير فيا تقص أورفايتىعابم
]
مثلالذبن كفروا والمثلمستعارللقصةالتى فيهاغرابةوقوله أعاطمكرماد حجاةمستانفة علىتقدبرسوًا

سائل يقول كيف,ثلهسم فعاقطالمكأرمادوقالاللفسرون والفراء لمأنعمال لذبن
لخذفى ااضاف اعمادا على ماذ ل

(لابقدرون) بومالقيامة

انهم
مم
(مما كأسبعوا)
(عدئئ) أىلابرونله

أثرامن واب كالابقدر

كفروابربهم املرنماد الامطلابررفيج

أنيكون المعنىصفةالذبنكفروابربهم

يروكا جوم فيرمن الخطب
أعساطم كرم دا كقولك فصفة زيدء رضهمصون جا درا باد

والفحم باعخدراقه بالناراشتد تبهالريج يعنىفنسفتهوطيرنهو تق منهعا بوم عاصف وصفاليوم
بالعصوف والعصوف من صفةالرعحلانالريمح:تسكون فيهكقولك بومباردوحارولياة ماطرةلإنالبردوا هر

واللطرنوجدفيهما وقيل معناهفى يوم عاصف الريم قد ف الرع لابهقد تقدمذ كرها وهذامثلضير بداللهة
تعالىلامالالكفارالتى مينتفعوامواووج_هالمشامهة بين د-اهذلامثله بين ه_ذهدالاع.ال هوانارح
العاصضف تطبرالرمادونذهب بهوتفرق أجزاءدحيث لايق منهاشوء وكذلكأعال السكفارتبطل ونذهب

ههذاشهئناامخلتلافوعاف.ى_الماهى فقيلهى ماعملو«من أعمال
لركه
اميحتبىق من
ابلكسبفرهمو' شس
اللخيرففحال!لكفركااصد قةوصاةالارحامالاوفسكيروقرى الضيفو برالوالدنونحوذلك م أنعمالالبر
اها
حربهط
ربدلا نكف
بقيا
اوالصلحفهذالامالوانكانتا عمال برلكنهالاتنفع صاحمهابوم ال
كمةف س
وأبطلها كاهاوقيل المرادبالامال عبادتهم الاصنام التىظنواأتهاتنفعهم فبطاتو<يطت حالم

(ذولاكلضلال
علىثمع ه
البعيد) اشارة إلىبعك

ضلاطمعن طري قالحق

أوعن١:ناب )ام
تع الخطاب لك[ حد

( :أناللهخلقال_موات
والارض) خالق مضافا
جزةوعلى (باحق )بالحكمة

والامسالعظيموٍاخلتهما
عمثا (ان سا يذهيم

ويأت بجادقيد) أى

ووجهخسران-م أمممأنعبواأبدانهم فالدرهالطو يل اكى ينتفعوامهافصارتو بالاعامهموق لأراد
هوقاذرعلى أنيعدمالناس
|لاعمسالالاعمالالتى ع_اوهافى الدنياواًشركوافيهاغيرا اللفهاتهالاتنفعهم لاباصار تكالر.مادالذى ذرهنه
با
و تاق مكانهم خلا آخر
الرياحوصار .اسع بترسوةودتهالى (لايقدرونما كسبوا)يعنىف الدنيار(علىثئم( يعنىمن

رلكان
|تلكالاعمالواله:ن اىنهلاجد ون"توا ب أعماطمف الآخرةة(ذلكهواالضلالالبعيد) يعن
اىذ
|لكبيرلانأعماطمضلثوعلكت فلار عودهاواليعيه:االذى لاربرجعءوده (الإرأناللهخلق
ا

أاالسدواتوالارضّبالق) يعنىخلقهماباطلارلاعبثاواماخلقهمالا ص عظم وغرض صخيح (انيشأً

أ|يذهيم)يعنىأيهاالناس (و,بأختاق جد يد)يعنى سواأكطموع ننمه:كوماعنى ان الذىقدرعخلىلق
اسمواتوالارض قادر عالفىذاء قوومامانتهم واقيحآادت خراسواه ,لاالنقادر لايسعبعليهشئ قيل
|
ال
|هذاخطاب لكذفارمكةير يلدت
فمعش
ايرراو اق قوماغيرار أطوع (وماذلكعلىالله
ك يا
|زيز) يعنىنعلا انلاشبياءكالهاسهلةعلاىن وان لت وعظمت وثقولعهزوجل (وبرزوانةجيعا)
| ع

اعنىوخر جوامن قبورهم الاىلل لهيحاسبهمو حازم علىقد رأعماطو,البرازالفضاءو برازحلدلبفراز
ي
وجوا
روره
وا اولاأىلوفضراءديلفظ الماضىوكاانن
ا١ يذوانرههاوالتى وحر
ظمنه ب
نا اهلاستقباللا نكلماأخبرالنةعنهفهو<ق وصدق وكا لامحالةفصاركانهقد حضل ودخل فالوجود

تنه يعتىالانباع(للذين اسكبروا) وهم التمادةوالرؤساء (اناكناك نبعا) يعنىفىالدبن

على كلهم أوءلى خلاف

شكلهم اعلاما بإندقادر
على اعدامالموجودوابجاد

المعدوم (وماذلك علىالله

بعز يز )عتعذر (وبرزوا

للهشجيعا) يوبرزون وم
القدامة واماجء بهبلفظا

الماخى لانما خبربدعز
وجل اصدقه كانهقدكان

ووجدا ونحوه ونادى
أحداب الجنةونادى واب
الذار وغير ذلك ومعنى

لىه
الروزهم لل وهاللهتعالىلاتوارى عنهشيئ حتىيبزرلهانهم كوان.ستترون مالنعيونعندارتكاب الفوا-ش و إظنون!ذلك خاافلعل

افاذا كانيوم القرامةانكشفوالعن دأ نفسهموعاموا انالنةلاتخ عليهخافيةأونوجوامن قبورهم فبرزوالحساباللهوحكمه (إفقال

الضعفوء) افلرأى وهمالسفاةوالانباع اولكضاعبفاءبواوقبلاطمزةءلى لفظ من يافلخاملف قزبةلافليهميله ال اىلواو(للذين
استكبروا) وه السادةوالرؤساء الذيناستغووهم وصدوهم عنالاسماعالى!!ندياءوأاتباعهم (اناكالم نبعا)نابعينجعنابععلىنبع
41علادموخادمو

1

والتبعرالا تماع نقالتمعدتيعا

7

فىالهد تاموازئ حارهور نداشداره اه

والا0

0

نل

عور

قاتعلىكلنفس عا كسد والمءنى |ن ذلكحقللمتقين (وخاف وعيد) عذا
أوالمقاممقح ,واف قياىعليهبالءم كقولهأفن هو

وبإلياءيعقوب (واستفتحوا)
وخسر كل مشكير بطر

0/0

ٍ
واستنصروا النهعلى عد امهم وهومعطوف على وحى البهم (ونابكل 0

بات وا حاورات(لنهلكن ااظالمين)يععناىأقنبة أمىاهلمى! ١
طذه
اعده
خئهب
نيا
أوسىالى رسإهوانب

(عنيد) حاب لاحق

فلائخافوه( ,ولنسكنتك الارضمنبعدهم)يعنىء٠نبعدهلا كه(ذلك)منىذلك الاسكان(ان خاف

معناه فنصير وا وظفروا

مقاى]يعنىشافمقامه بين بدى بوام'تميامةفاضاف قيام العبدالىنفس لانالعرب.تدنشعافاا |

وأفلحوا وخاب كلجبار

أنفسها كقوطمند ستعلى ضر افيىاك وسنتدعلى ضر بك ث_له (وغافوعيد) أىوغاف

عنيدوهمقومهم وقيل

 4قولهعزوجل (واستفتحوا) يعنىواسة:صيرواقال|نعباس» :ن اىلاموذلكانهقمالواااللنهمكان

الضمير للكفار ومعناه

هؤلاءالرس لْصاد قين فعذ بناوقال جاهد وقتادة واستفتح الرسلعلى مهموذلكانهملم اس ولمنا؟

واستفتح الكفارع لى

واللهودعواءلىقومهمبالعذاب (وخاب) يعنى وخسمروقيل هلك ( كلجبارء:مد)
قومهم استنهر ا

الرسل ظنامئهم بإنهمعلى

ص

سةان يقالن تجبر بنفسهبإدعاءمنزلةعالية لإيستصقهاوهوصفةذمفىحقالانسانوقيل
انصف
واالجبلارف

الحوقالرسلعالبىاطل

الجبارالذى لابرىفوةه أحداوقيلالجبارالمتعظم فى نفسهال -كبرعلى أقرانهوالعنيد المعاندللحق

وخابكل جبارعنيدمنهم

اققالمقائلهوالشكير رالخادةعراقىلا| 0
مقجاالهدوقال|بنعباشهوالمعرض عن و

وتحانب

وغل باستفتاحه (ءن لاالهالاانئوقيل العنيدهوالمهيب بماعندموقيلالعنيدالذىيعاندو ٠يخالف (منورائءجهم) يع .نى

ورائه) من بين بديه

أمامهوهوصائرالممي اقالأبوعبيدةهومن الاضداديعن أىنه يقالوراء معنىخاف و عذنىأما ومقالالاخة و

(جهم) وهذاوصف اله

هوكايقالهذ !الام منورائك يعنىأنهسياتيك (ويسقى) ««ن فىىجهام منماءصديد)وهوماسالء
الجلدواللحممنالقيحجعلذلكمرا ب أهلالناروال مدن كعمبالفرظى هوما سيلمنفرو ج لزنا:

ينم فكانها بين يديه

بلجرءةبعدجرعةارارونهحرارة

وهو الدنيالانه مرصد

وهوعلى شفيرهاأوومصدف

حالهف الآخرة حيث يبعث

وبوف (ونسكق)

معطوف على محذوف

تقدبيره من وراثه جهام

يل فقبهاماللقوق (من
ماءصديد) مايسيل من
جاود أهل الثار وصديد

عطف ببانلما» لانهميهم
فبينبقولهصدبد(ببرعه)
يشير بهسوعة جرعة (ولا

يكادسيقه) ولا قارب
725----

يسقاهالكافروهوقوله(بتجرعه)أى بتحساهو يشمر بهلامرةواحدة

وكراهتهونتنه إولا ,كاديسيغه) أىلايقد راعبلتىلاعه يتاساغالثمراب ف الحاقاذاسهل انحد ارهق
قباعلضالمفسسر بن ايكنادص_إةوالعنى يتجرعه ولا.سيغهوةالصاحي التكشاف دخلت كاد لمء
يعنىولايقار ب أن سيغهفكيف سكون الاساغةوقال بعذ-همولا كاد سيغهأى سسيغه بعدابطاء )
بنعبا
اتلب!صا
قلس
واو
ةله
تدقوم بأىطقاتبءعفداعلىهذا كادعلى أص
العربنقولما ك

لاجيزه وقيلمعناهيكاد ليسايغهو يسيغه فيغلىف جىوفه»ن أابلىامنامهةرتضعىالى عنقهالقال رسول الا
صلىعليهوسفىقولهتعالوسبق من ماحءصجديردعبهتقال يقربفايلىكفيرهههفاذا دنمنه شوك
أماهوونا
نبل وسقواماهجيتع
هحرجم د
وجههووقعت ؤروةررأسهفاذاة فطعأمعا

هوىبئس
ويش
جمهل
وكال
لماء
اثواي
وان سستغيثوا يغا

الشمرابوساءتمىتفقا أخرب_»الترمذى وقا[

حديث غر ب قولهوقعت فروة رأسهأى جلدةرأسهوانماشبههابالفرو ةللشعرالذىعابهاقوقولهتنععا!ل

)دأيهالموتمكلمكانوماهو بميت)يعنىان ||-كافربودشاد لنوهتمنكلمكان منأعضا

وقالإبراهيمالى حنىمننحتكلشعرةمن جسد قبل نب اومندام ومخنلفهومنفوق :و
نحتهوعن مينهوعنثمالهوماهو ؟ت فسترع وقال ابن جر يج تعلقنفسمعند حنجربهفلا خرج من

جفوتفنهفعه الخياة(ومن وراانه)يعناىمامهإعذابغليظ )أىشدي0
فيموت ولائرجعاليمكانهامن

الاساغة كقول ليكبراهاأىميقرب منرد وٌ ينهافكيف براها(ورأنيه

2

1

لكان
منجسدموهذانفظيعل ايصيبهم انلآلامٍأىلوكاننذموت|0
لهة أومنك م
الموتمنكل مكان) أىأسبابالموتمن ك ج

كمنلواهحادمه لكا(وماهو بميت)لانهلومات لاستراح(ومنورائه) ومنبين يديه(عذابغليظ)أىفى كلوقت يستقبلهيقتعاذ
أشدمماقيلهوأغاظ وعن الفضيل هوقطع الانفاس وحسهاف الاجساد

0
ادع

الارضبدعوم) الىالامان (ليغفرل>منذنوبم) اذا آمنتمولنجيعمعمن الافىخطابالكافر كبفونلهواتفوهوأطيعون
اادباعهىياغنفرل> منذنو بكوقالفىخطاب المؤمنين هلدلي علىتجارةالىأنقال
ويبو
أ
منان ج
غرلكمنذنو بكوياآقوم
فر!>-كذنو بكوغ_يرذاك ابعرف بالاستقراءوكأ نذلك للتفرقةبي انلمطابين ولثلايسوىبينالفرياقيلنميفعاد (ويوسوىالى
أداىرهالقوم (انأتم) م(ااألتامبشرمئلنا)لافضل ينناوويلساكفضللكعلينا
اين)مق
لماودوب
لمسعى) ال(ىوققتاقدس
ؤننا) .يفمانىاتلاوصنناامب(اطانمبين) بححةيبنة وقدجاءتهور
نااكا
ااع
بتصددون
عأن
خصون,النبوةدوننا إثر بيدون
(قالت طم رسلهماننحنالابشر
71/10
مقوا توالارض وخجايلعقمافبهما يدعو ليغفرام
الارض)يعنيوهل تشسكونف كونهاخاا

لى
عيست
وصلل
ةنها,
ليلا
صاةوق
بنص
عنو بكم) يلعينىغفرك> ذنوابذكا آمنتموصدقتموحرفم
ذا

لع لم ولت

انهمبشرمئلهم (ولكن
من
اليثمنشع-لاىءمن

اانهيغفرطممابينهمو ببنهمن الكفر واملمظعااصىلدموانلعباد (ويوركالأىجل مسهى) يعنىالى
منتم(الاشر عباده) بالايمانوالنبوة
إن نافضاء آجالك فلايعءاجلمبالعذاب (قالوا)يعنىالاممجيبينلارسل(انأتم )يعنىا
4

)يعنىف الصورةالظاهرةلستم ملاكة تربدونأنتصدوناعما كانيعبداناؤنا) يعنىمائر بدون

-١ككهذا الاصدناعنطتناالتى كان آباؤنايعد ونها(فأنوناباطانمبين)يعنىججةيينةواضاحةعلى
رس لهمانأتتاملابسرمشلنا
للا
اار
وكف
االن|ع
قنى
شمر مثلكم)يع
انبين
متدعوا م(قالتطمرسالهلما

كامن علينا (وما كان

لنلأن نأنيكمبسلطان الا
بإذنالله) جواباقوهم

مينسطكمهب
لمماجيب
اله
اتطم رس
ااقنلئم ووصفتمفننحندشرمثل>لاتنكر ذلك (ولكن اللهيمن فانونا بسلطان مبين
 2من يشاءمن عباده) يعنىبالنبوة والرسالةفيصطفى منيشاءمن عبادمطه ذاالمنصب العظم الششر 3535والمعنى األنانيانبالآية
ولدسلنامعماخصناالتهمن اانبوةوثسرفنابهمن الرسالة
)يعنى
تيكبسلطانالابإذنالله
اننأ
وما كانلنأ

الىقداقترحموهالس

ن أنيكبا بقوبردانوءكزة عنلدى اصالداقبإنذناللهلنافى ذلك (وعلىاللهفليتوكلالمؤمنون)

الينا ولا فى استطاعتنا

يعنى فدفىغ شرو رأعدام ,عنهسم (ومالناأنلاتنوكل علىالله) نيالمىانأبياءقالوا أيضاقدعرفناأنه

واء.اهوم يتعلقعشيئة

| بصمشامئ الابقضاءاللةوقدرهفنحن نثقبهوتنوكل عليهىدفع شمرور؟عنا (وقدهدا ناسبلنا) ربعقى

الله تعالى (وعلى الله

وقدعرفناطر بق النحاةو بينلناالرشغد (ولنصبرن) اللاملامالقسمنة_ديرهوااللتصيرن (على

فليتوكلالمؤمنون) أمس

عقالبتيونكلين قاتن املتوكل اشلااورلفةياهالىاستمحداثالتوكل والنوكل الثانىفيهاشارةالى
فر
تحد توامن نوكاهموإفاويادامل الفرفه بين التوكلين قولهتعالى
اتعسلى
ملتاثبي
السى فا
وقالالذبن كف وارلرسلهملنخر جنك منأرضناولنعودنفىملةنا) يعنى ليكونن ,حدالامىيناما

بالتوكلوقصد وابهانفسهم

ومن
وً)لبعأنبىه
ذيقمون
فءل (وعلىاللفهليتوكلالمنوكاون)فان قلتكيف كرالامىبالتوكلوهل منه-مللمؤمنين حكافة

قسدا أولياكأنهم قالوا

ومن حةنا تأتنوكلعلى
اخراج> أباالسلمنبلادناواًرضنا واماعود؟ملتفنىافان قلتهذابوبهظماهره نهمكانواءلى ملتهمفى اللّهقىالدبرعملىعاندتم
أاوللام حتىيعودوافيهاقاتمعاذاللةولكن العود هنايعنى المبر ورةوهوكثير كلااملعربوفيه ومعادانحكموابذائم
هآوكتجروهوأن
الانبياءعليب ,الصلاةوالسلام قبل الرسالةميظهوراخلاف مهمفلساارماوا البهمأظهروا ألائرى الى قوله (ومالنا
مخالفتهمود ع هوم الىالثف اةلواهملتعودءن ف مىلتناظنامهم أنمهكانواعلىملته مم خالفوه,مواج اع الامة أن لاتتوكل على الله)
علىأن الرس.المرأاونلاملاامنشواعلى التو<يدلايءرفونغيره (فأوح اليومر مهم) يعنى اتنعادانلى
اش

سسسب

لكك

ببجعجججج2222222

2

معاموائ ع

دولتاقان

لاتتوكلعليه (وقدهداناسبلنا) بونقادفماعيلوجبتوكلناعايه وهوالتوفيق طدايةمنكالسبيله الذىيجبعليهلو اكلددفين
اذيمونا)
ى؟
ويةوالشكرعند العطاءوالصبرعند البلاء (ولنصيرن علم
قال يوترابالتوكلطرحالبدنف العبوديةوتعلقالقلببلرب ب
جواب قسممضمرأىحلفواعلى
الصبرعلىأذاهم وأن لايمسكواءن دعائهم (وعلىاللفهليتوكلالمتوكاون) أى فليثبتالتوكاونعق
توكلهمحت
لي
اكونتسكرارا (وقالالذي
نكفروا لرسلهم) سبلالرسلهمأ بوعمرو (لنخرج :كمنأرضنا) منديارنا (أولتعودنق

ملتنا) أحىلدي>الناأميين اواج أوعودموحلفواعلى ذلكوالعودمعنىالصيرورة وه وكثيرفكولخاماالطعبربوأابدكل
سوا م آموفمغعلهمو افى! 4طاب الجمساعةعلىالواحد (فاوحى اليهمرمهم

(وثمكنغريم)(مأأانعمت
نب
عدعذلتك
ابى لشديد )لنكف رنعمنىأمافىالدنياف لب النعمةوأمافىالعقىفتوالىالنقملسرا
تعفرواأتم )يانى!سرائيل (ومن
مده الحاءدونواتم
ضورعم أنفكم حيث

حورمتموها احير 3

()0

فالارضجيعا) والناسكهم (فانانانى) (عحنبشكدر)وان

وهومة مجانيهومقام أعلىم:هوهوأن شغله < بالمنعمعن 5
وممروبل

الصديقين نألاننهالة  01111011بدثامن فضلهوكرمدواحسانةوانعامة فو( |١
كفرم) المرادبالكةرههينا كفرانالاعمةوهو#ة#ودهالانهمذ كورفىمقابلةالشكر (انعا

منه(الياتم
لابدلكي

زها
ليعنى
كمتى
ويد)
ينكف
ثرنع
لشد
ال

نالدذبن من قبلكقوم

الارض جيعا) يعو واناننكايم جزيعاناةاضروذلك بسودغق!أنفسععرمان ابره (فاناناء:

نوح وعادونمود) مكنلام
مومى لقوهمهأواتداء

يمنىعن ججيعخاقه(جيد)أى ودف جيع أفمالهلانهمتفضل وعادل (ألميأانتكنبأ) لعنى خبير(الذبن

خطابلاهل عصرجد

(لذينمن
عليهالسلام وا
بعدهم لايعلمهمالااله)

(وقالموسىان:كفروا) يعنىيانى اسرائيل (أتمومنق

محنقوبعلكاقدوومنيومود) قالبعضالمفسر بن يحت لأن ياكخوطنهابذامن مومىلقوىه

والمقصود منهانهعليه الصلاةواللام كان وفهمهلاكمن تقدممن الامو بحملأنيكونخطابامنانها

تلعاسلاىنعملوىسىعليهالصلاةواللام لقومهوالقصودمنهانهعليها لدلاةوالسلاميذ كرهميذ 0

أمىالرون الماضيةوالامماخخالية واالملقصعودبمنرهةحصبوإلحوالمن تقدموهلا كهم (والذينمن

جالةومنخمببتردوقعت

بعدهم) يعنى
من
بعهدؤلاءالااملثلاثةل بعلمهمالااننه)يعنلىايعكنممقاديرهم وعدده ,الالله 5

اعتراضاأوعطف الذينمن

عامه خمط بكلمين ألايعل منخلق وقيلالمرادبقولهوالذين منبعدهملايعامهم الااننهأقوام وأممابلغنا

لما
وقو
حعلى
ودهم
بع

«ا هم

الااله اع_تراض

وامعنى انهم املنكارة

خبره أمصلاومنهقو وقرونابين ذلككثيرواكان| بن مسعوداذاقرًهذهالآبة يقول كذ بالنساء 0

يعنى انم بدعون ع السذبسابلى

و ا

ا

عبد اللهنعباس انهقالبين

المهمالاالتهوكان مالكبن أنس ككرهأنبن الانسان نفسهأباأب!الى]دم
براهبموعدنان ثلانون
قرليع

عحيثلايعلم
عددهمالالله انلهايولكالآناءالاهتوهقولتعالى(جاءتهم رس لهمبالبينات) من بالدلالاتالواضعداتوامتجزات
ل
وعن اإنعباس رضى الله الباهرات (قردوا يديم ى أفواههم) وف معن الابدى والافواهقولان أحدعما! نالمرادمهماهاتان

عنهمابين عوداناسنمعيل
*لاثونأبالابعرفونوروىف
أانهلعلسيهلام فالعند
نزول ه-ذه الآبة كذب

الحارحتانالمعلومتان ” فمىمعنىذللكوجودقال! مبسن_هودعضواا ديهم غيظاوقال|بنعبا سلمأسم
كتاباللهعبواورجعوابايد .هم ىأ فواههموفالحاه_دوفتادة كذبوا الرسلوردواماحاؤابه 2+قال
رددت قول فلناف فيهأىكذ بتدوقالالكلىبعنىأن الاءمردواأبيدهمالأىفوا نفسهميعنىانهموذ 0

االلابادفىوعالهىاشارةمنهم الاىلارسنلاسكةواوقالمقاتل ردوا أبديمعلىأفواه الرسليسكتونم,

بااللنبسبانباوتن)ب(اإلجماتءجتزهامترس(فلرهدموا باذللكاومقيللماانسمعوا كعلباموالارمسنلهوضحكواعلى سبيلالسخر برةفدعنوداذلأكيديهم
أففىواههم ك يافعلالذىغلبه الضحك القولالثانىانالمرادبالابدى والافواءغيرا+ارحتين فقي لالمراد
أبديهم فأفواههم)

الضمير ان يعودان الىالكفرة

بالايدى النعوممعناهردوامالوقبلوه نلعكامنةعليي-م يقاللفلانعندى بدأى نعمةوالمرادبإلافوا

تكديبهمالرسلوالمعنىكذبوه مبافواههموردواقوطم دقيلانهمكفواعن قبولماميوابقبولهمن | :

أأخذىواأناملهم بلسنانهم
أن الام ردواعلىر سله (مرةالوااناكفرنايماار .سلنبمه)يعىاناكفرناماز :عمتمانا:
ولتس
هكذويب
نأبواالثاأنوىعيضعووادع اللمىاالنانغيياظءا با

وريؤمنواءه يقالفلانرديدهالىفيهاذا ساعن الجواب فب وهذاالقولفيه بعدلانم_م قد أجابوا

أىرد القوم أبدبهم ف

أفواهالرسلكلا كلوا
يما أرسلوا به (وقالوا انا

كغرنابماأرسلمبهوانالى
شك مابد عون:نااليه)من

الامان بإلله00

أرسلكبهلانهم إيقرداباممأرسلوا البهملانهم لوأقروابانالرسل أرسلوا اليهملكانوامؤمنين (دانالو

شكمامعدوننااليهم يب) يعنىبوجبالريبةأو يوفعفى الريبةوالتهمةوالر ةقلق النفس وأن لانطه
ك
لىالامي الذى يشك فيهفان قلت انه قالواأولاانا كفو سمهعب ب
نقارنباح [ك

والشكدون الكفرأوداخل فيءقلت انهملماصرحوا بكفرهم بالرسلفكانهم حصلطمشيهة وجب

تسليه)بر
الك اران ندع الجرءقكفرنافلاقلمن أن نكونشا كيمنرتاينفلك قل ر
وطات
د “د يعنى ه تلاشلكتونموه
اونفىرا
لتق
م(فا
فواستفهام نكار
سدو
لاع

لماكل يناه ادرفاتكركشعو رحد ا

والارض 3

قوطموانالشك (فاطاموا

ظللعليهالغماموأنزلعلبهمالمن والسلوى وفاقط املبحر(انف ذلك لآياتلكلصبار)عل اىلبلايإ شلكوار)لععلطىايا كانقهالكل
لقومهاذ كرواانعمةاللهعليك اذأئحاومنل
)010/0
الىنورالامان(وذ كرهمايااملله)قالبنعباس وأىبنكعب وجاهد وقتادةيعنىبنعاللوهقالمقائل

االنفلأيةاممن النعمة
لفة يقالف_لانعالبايام العرب أى بوقا ئعوموانااأراديها ك
لوقائع الانةلفىسالاام

والنقمة فاخب بذاكلاريام عنذلك لانذلك مكعاانوماغندهم وعلىهذ ايكونالمعنى عظهمبالترغيب
والترهيب والوعدوالوغيدوااترغيب والوعدانيذ كرهمانم العام بهمن النعمةوعلى قبملنهم
مفيه
ممنآمنبالفرسهلامضى منالاياموالترهيب والوعي دن بذكرهمباس النةوشدة اتنقامه من خاال
وكذبرسلهوقيل اياامللةفى-ق

موسى أن يذ كرقومهالبإحينامةوالشدة والبسلاء <سين كانوانحتيد

فرعون سومونفكسوء

العذاب) اذظرفللنعمة

بمعناىلانعامأى انعامهعليكم
ذاللكوقت أوبدلاشمال

نمعنمةاللهأى اذ كروا

وقتانجاك (وبذبحون

أبناءكم ذ) كرف البقرة

ات
آ ذيلك
لنف
القبط يسوموتهم سوءالءذا ب :فاصههلمن ذلك وجعاهمماوكابعدأنكانوابماوكين (ا
لكلصبارشكور) الصباراتكثيرالمبروالشكورالكثيرالشكرواة.اخص الشكوروااصبوربالاعتبار
بالآيات وا نكانفيواعبرةلاللكامفةن لتافمعوهومنبهادون غ_يرهم فلهذا خصهمبالآياتف_كانم بست يقتلون بلاواووهنامع الواو
والحاصل ان التذبيح حيث
فاناع باتللآياايمكن حصولهالالمن»كون صابراشا كرا أمامن
تقيننول
امتت
لىلل
اهد
وقوله و
لغيرهمفهك
طرإ.حالوااوجعلتنفسيرا
مركنكذلاك فلاينتفعبهالبتة (واذقالموسىلقومهاذ كروانعمةالنةعليكم) لاأمراللهعزوجل
للعذاب و ساناله وحيث
رلك
مثلذ
اهمت
موسى عالليصهلاةوالسلام انيذكرقومهبايامالالل
وذ كرهمبأياماللهفقالاذ كروا  2الواوجعل التذبيح
دجون وى الاعراف

ناعلمنةغلي؟ (اذأناك.من]لفرعون) أىاذ كرو انعام

نعلي ف ذىلك الوقتالذىأتحافيه

ااءنم)قلتقال فسورة البقرةيذحون
من لفرعون (إسومو_:كمسوءالءذابو بذكونفأبن
فورةالبقرة لانقوله,ذحون
تاالواو س
حقلذتاف م
بغبرواووقالهناو .حون بز بادةواوفاالفرق

“عن حيثابهزادعلى جنس

العذاب كانه جنس خر

(ويستحيوننساءكوف

أترفدستبرفلسق_وليهرايلساقوومملونو>أتممسافودءخوسااللبعاذلاورباووهلنفاافىهحةهاسلسنورةفذلاكرنتالقلواآفووركلعواجن كاانءواقيءذابلوقنوهممبدزوعبمنارووااذعامن االالشارمةاااللىرعبذاعبعواتلبلعاء)

ب:فسيرلاعذاب (و يسحيون
العذابغيرالتذيم و بالتذيح أيضافةولهو يذيحوننوع اخرمن اللاعذأانه

الحنة أوالى!لانجاء والبلاء

بلاءمنر مهمقلت:سكينهم وامهاطمحتىفع_أوامافعاوابلاءمن الل ووجه  1روهوان

النعمةونباو مبالشسرواخخير

نساءكم)يعنىبتركونهن أحياء (وف ذل؟ بلاءمنر بكمعظيم) فا
تنكقل
يف كفاعنل  لفرعون

ذل اشارةالي
فتنة(واذتأذنر بع)أى

للاانريكو ن باتلاءبالنعمةوا حن جةيعاومنه قوله ونيو»اشر والميرفةنة وهذا
لعبظم
الاحاء وهو بالا
آذن ونظير تأذنوآذن
لعلتيكهبانتذ ببحالابناءفيه بلاء
انعنمةاقللة
فوا
الوجهأولىلانهموافق لاولالآنةوهوةولهاذ كر
فكيف,كوانستّحياءالنساء فبيلهاءقلت كانواحسيو :هن و بتركونهنتحت أبديهمكالاماءفكان

توعد وأوعدوالادنى تفعل

ذلك بلاء (واذتأذنر )بهمذامن جلةماقالمومىلقومه كانهقي الذ كروانعمةالله عليكواذ كروا منزيادةمعنىليسىأ فعل
كانه قبل واذ "ذنر 5

حان:أذنر بكومعنىناذن؟ ذ نأ ىأعلولاددىتنفءل من ز بادةمعق لس فإفعل كانهقيلوا ذن

ايذانابليغانتتى عنده
 1بكايذانباليغاتنتنىعندهالشكوك وتنزاحالشيهوالمعنىواذ:أذنر بكفقال(لنشكر) يعنىنانى
أستراتدلفاخولتسكومنانلعامنحهاء وغيرهامن النع,بإلايمانالخالصوااعمل الصا(إلازيد )نيكعنى الشكوك والشبهوهومن
تنم بالطاعة جلة ماقال موسى لقومه
كقيرللأ
شقودو
لكما تابتكم شقكيرلالموجودصيد المف
وانتصابهلاعطف عنلىعمة
لا يدنك فالثو انوااصلللشسكر تصورالنعمة واظهارهاوحقيقته الاعترافبنعمة المنعرمع تعظيمه
وتوطين النفسعلى هذهالطرويهقهناد قيقةرهىاالنعبد اذا اشتغل مطالعةأقسامنمالع زوجل عليه

غهل بشكرتلاكالنعمةوذلك بوجب الزم ببدذولك تتأكدحبةالعيد
شنهتالي
احسا
وأأنواعفضلهو كرمه وا

اللفعليج كانهق-لواذ

قالموسى لقومهاذ كروا

ناعلمنةعليكواذ كروا

حين تأذنر بكوالمعنى واذتأذنر بكفقال(لئن شكرتم)يابنى اسرائيلماخوا تومن نعم اةلانجاءوغيرهاإلاز يدنك) نعمةالنىعمة
فالك_كر قيدالموجودوصيدالمفقودوقي نلا
عذاس
ممعةت ا
النع
لمةشكر :تاهبتللمزيدو
عقال
باب
انس رعضىناهللمهالين شسكرتبماحد

ف الطاعةلازيدنكبالجدف المثوبة

ا

1

لوا

واو

1

امي

ميات

:

بد

ينياالعز 0:
آا
( 55الذىلدمافى!سابواونا فلارض) غلقاومل ولا كراخ راجين من ظاماتالكفراإلىأورلاعان ع
الكافر بنبالوريل وهونقيض الوألوهو

()5/1

النجاةوهواسممعنى كاطلاكفقال(وو لباللكافربنمنعذا بشديذ

وهو مبتداً وخير وصفه
(الذين ستحبون) يختارون

د يؤئرون (الحياةالدثياعلى
الآخرةو يصدونعن سبيل
الله)عندينهزو سغونها

(بإذنر م تعبىبعس بربهموقيلبعلر بهم(الىهمراط العز ,بزالجيد) يعنىالىدين الاسلام وهودد:

الذىأمىبعبهاده والعز يزهوالغالل الذىلايغابوالجيد الحمودعلى حكالل الستخق يع| 8
(الله)قرى' بالرفععلىالاسنئنا ف وخبرهما بعدهوقرئ' بالجرنعاللعز ,زاليد وقالأبوعمروقراءةًاء ا

واتوماق الارض) مم
اللذىسدمما
علىالتقدم والتأخبرتقد ب هرصاسلراط اللةالعز بزالجيد (ا

العبادةالذى لهماق

ح
سدة من
ملكاومافيهماعبيده (لولويكلافر بن) ياعلنذىيننركواعبا
ومن جل
ا اىلله
تإةعخاق
عوجا) :لبون لسبيلالله السموات ومافالارض وعوبادمن لاالك ش أيالبتةبلهوماوك نتهلانه منج_
ثم وصطفهمفقالتعالى ا(لذيز
رىةفى
زييغاواعوجاجا والاصل ماالفسىمواتوماف الارض (منعذابثديد) ياحنلىآمعخدط
وسغون طاخفذفالجار

يحستيحابوةنالادنيا علىالآخرة) يعنىختارون المياةالدنياويؤثرونها علىالآخرة (ويصدونعن
وأوصل الفعللذبنمبتداً
خيره (أولئكفى ضلال لسابلله) أىو بمنعون الناسعن قبولدينالل(و يبغونهاعوجا) يمنوىيطلبونطازيغاوميلا خدق
علنفعال وهق,دلطلبون السيللةحائد بنعنالقصد وقيلاطاءفى و بغو:نجاراجةاىالا
 0صملا
بعيد) عن الحق وودف

الضلال بالبعدمن الاسئاد

3لقيقة
الجازىوالبعد ال

معناه يطلبون الدنياءلىطر دق المملعر المقوالميل الى  +رام(أولئك)يعنى من هذهصفته (ىذ

 23يعنىعن اق وقيل حوزاأن رادق شلا بلس دقى يندواف بسلان لقال ددنالل1100

تعالى (وماأرسلنامن رسولالابلانقومه) يعنىبلغةقومهليفهمواعنه مابدعوهم اليوههوقولهتءالى

للضاللانههوالذى يتباعد
عنطربابلقحق فوصف باعلثىالناس جيعايد ليل قولهتعالىقل,اأمهاااناساىرسول اللاهليكجيعابهومبعوث الى الث
أنه إذردنةانقت يترد
(ليبين طم)يعنىمأنا

بهفعله كاتقولججدده
أوجرورصةةللكافر بن

أومنصوب على الذمأو
م فوععلىأع-نى الذبن
أوهمالذبن (وماأر.سانامن
رسول الاباسان قو.مه

الامتكلما بلغتهم (ليبين
طم) مأهوم بعوث بهوله
فلايكون طمججةعلى الله

ولابقولون له (نفهم

ارب وسدهرواف
اناسل يدرال

ل0ا
الجن والانس وهم علىأل نة نلفولغات.تتىوقوه بلناقونهوليس قومةسوى لغربختطىبل )

أنهميعوث الاىلعربخاصةفكيفيكن لج قعلت بعترسول اللهلىالنةعليهوسلممن العربو بلسانمه

والناس عتلبلعرب فكان مبعوا”ا تيع الخالقأمهنىبعلتر انه ث 1اسلاالطىراف فيترج وز
طمبالسنتهموبدعو:نهمالىاللتهعالىبلغاتهموقيل كتهل انهاأرادبقومه

 20وغيرالعرة]

فيدخل معهممنغي رجنسهمف حىمومالدعوى وقبلانالرسولاذا أرسل باسانقومهوكانتدعوة
خاصةوكان كتابهباسانقوء» كاناقرب لفهمهمعنهوقيام الجةعاييم فىذلكفاذا فهموه ونقلء:

نلسكتاب
اتتشرعنهم علمهؤقامت الترجام بديانهوتفهيمهان >تاج الىذلك من هومن غيرأهلهواذا كا ا
عختلافلبان الغتاكا ذنلك أباغ اجتهادالجنهدرينف تعليممعانوت|
واحدبالغ واحدم ا

فوائدهوغوامضهوأًسرارهوعلومه ,وججيع حد ود هوأحأكامهوقوله (فيضلاللهمنيشاءو مهدى من بَسًا

ماخوطبنابه فان قلتان يعنىان الرسول ليس عليهلاالتبليغ والتبيين والتههوامطاادىياشلضالءيف(علوهوالعز بز)ياعنلىذى
عفعالهُ قولهعزوجل (ولقدأرسلناموسى) لاننا) المرادبالارات
يوغللىايهاب (الحكيم) جبأ

رسولنا اصللتىفعليه و.

الى الناسجيعابقوله
ل
ونى
ساس ا
راالن
قل يأبه

المتجزاتالتىجاءهاموسى عليهالصلاةوالسلام مل العصاواء دوفاقالبحروغ_بر ذملنكالمجزات
رى)أ نىرأج قومكبالدعوةمن ظامات الكفر
العظيمة الباهرةن(أأخر قجومك منالاظالمانتوال

لقماليججيعابلال اىلثقلينوهم علىألسثةمختافةفان لنمككنللعربفلحغةيره |,لخقلتلاعذلواماأنيخزل حجميع الالسنة
دواد

احج ةا زو يجي ا
جلالسنتلان

ريسن

ذلر
كتو
اللو

عي ميك

الى :

|000٠ وم

أوىبالتعيين لانهمأقرب اليوهلانهًبعدمن التحريف والتبديل (فيضلاللهمنيشاء)منا ثرسه,ال
بضلالة (وعهبدىمن يشاء من”/ 1

عببالا از يغوادرب( فلاينالبعلمىشينته(الحكيم)فلاخذلالاأهل الخذلان(ولقداسرلناموسىبا "ناننا)النسع(أن: .1
قوء.ك)بان ترجأأوأي أخرجلانالارسالفيهمهن:ىالقولكانهقب أ
لرسلناهوقلناله أرج قومك (منالظاماتالىالنور
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 1الكفارانعقى الدار)يعنىالعاقبةالحدودةلانمنعلمانتكسبكل نفس وأعد طاجزاءهافهوال مكركلءهلانهات

طون

1٠ وهم فى غغفاةمايرادبهمالكافرعلى اراد الجنس جازىوأ بومروزد يقولالذين كفروالستممسلا) المرادعم كعب بن الاشرف

.ورؤساءالبهودقالوالستمم سلاوطذاقالعطاءهىماكيلةاهذهالآبة(قل

00

١

ا بإللهشهيد| بدنىو يسكم) عاأظهر

2

يا

وس داريا

 ١لال

9

الا ابي أبإجهلوقب لأرا ادلستوزئين

ليد لمؤمنينوطمالعاقيلةذ ومةف الآخوةحينيد خاونالنارو1

وفوا تعالى

( ٠ويقول الذين كفروالستمم سلا) ا أنكرالكفار كون تمدرسولاءن عنداللهأميهالله بقوله

(فل) أى قلياعمدطؤلااءالكفارالذين؟ نكروانبوتك( كف باللةشهيدابينىو بينكم)المر اد بشهادةاللهعلى

املنادلةعلى رسالتىوالباء
ييز (ومن عنده عل

الكتاب) قيلهواهعز
وجل واللكتاب اللوح

نبوة مدصل التاعليهوسم ماأظهرعلى بديهمن المتجزات الباهرات والآياتالقاهرات الدالةعلىصدقه

اقوطدك --إدقراءة م.ن

وكونه نبيامىسلامنعندالله (ومن عندهعلٍ الكتتاب) يعنىومن عندهعل الكتاب أيضايشهد على نبونك

ترأدمنعبات

باعتمد وصعتها واختلفوافىالذىعندهءل الكتابمنهوفروى العو عنأبنعباسانهمعاماء المهود

والنصارىوالمعنىان كلمن كانعالمامن البهودبالتوراةومن النصار:ىبالانجيلء اارن مخداصلى اللهةعليه
وسلمس لمنالنهليج دمنالدلائلالدالةعلىنبونفهيهماشهدبذلكمنشهدبهوانًكرهمنأنكرهمنهم
يضاعلى نبونه قالقتادةهوعبدالله نسلام واأنكرالشعىهذا

وقيلانهممؤمنواأهلالكتاب |

وقالهذهالسورةمكية وعبد اللهبن سلامااًسلبالمندةالمنورةوقال يونس لس_عيدبن جبيرومن عذ_ده

الكتاب أهوعيد ال بلن سلامفقال كيفيكونعبداللهنسلام وهذهالسورةمكيةوقالالحسن ومجاهد
ومن عندهعلالكابهوالتتعالىوءلى هذ|القوليكون المدنىكن بالذىيسك العبادةوبالذى لايعلرعلم

لانعل منعامه 2

ولطفهوقيل ومن هومن
أساموالاهم بشهدون بنعته

فزىات هذه الآبة وقيل

مافىالاوحالحفوظ الاهوشهيدابدنى وينمقالالزجاج الاشبهان الهلايشهدعلىكدةحكم»لغيهوهذاقول هجبوريل عليه السلام
صل فلايقال شمهودذاز بدوالفقيه
ااف
لهخل
ااان
ةعلى الموصوف وانكان جائزاال
فطف
صنع
ل لا
اكل
مش
بليقالشهديهذاز بداافقيه لكنيشهدلصحةهذ |القولقراءةمن رقأومن عندهعل الكتاببكسراليم على لفظ الله أوقموضع

ومن ف موضع ال ربالعطف

علالكتابودايلهذهااقراءة
ا والدالوهى قراءة|بنعباس وغيرهعلىالبناءللمفعول والمدنىومنعندالله

الرفعبالعما على لل الدار

قولهوعامناه منلدناعاماوقيل معناهانمنعلمأنالقرآن'لذى جئت بهمج زظاهروبرهان باهرلمافيه
نةشهيد ابينىو يشحم
ااصف
كذها
املنفصاحة والبلاغة والاخبارعن الغيوب وعن الاممالم.اضية فنعمبه
اقدر
وعمالكتاب يرتفعب م
والنةأعلغرادهوأسراركتابه بلإنفسيرسورة|براهيم اصللىةعليه وسلوعلى ناديلنصاأفلضالةوالسلام»
افلفارف فسكون فاعلا
ى
ه
|| وهىمكيةس و ]ينين وعماقولسهبحانه وتعاىالمتراللى!ولذابننبعدمة اللهك
منن
وةم
رفراالىاا يتين و لان الظرف صل
|| احدىوق_لاثنتانوجونابةوتمانمائة واحدىوستون كلة_وثلائة لاف وربعمائةوأر بعة
هناععنى الذى والتقديرمن

والمجروراذ التقدبركئ الله

 ١وثلانونرن

نت عنده ع لالكتاب

يم »د
لاملرلاهلحرجن
عاليس

وقول عزوجل(الركمّا بأنزاناهاليك )يعنىهذا كمابأ نزلناه'ليكياتمدوالكتابهوالقراالنمنزل
رذ|آ|ن
قمه
لنى
وىر) يع
لاتنال
على #د صلى ابنعله وسل لخراجلناس منالاظام
0

ةصيلعم ل مل الفعل نحو

والمرادمنالظامات ميرتبالذىف الدارأأخوه

لمرادبالنورالا.ان قا اللامامن رفالدينالرازى رجهالنةوفي» دليلعلى

انطريق السكفروالبدع كثيرةوطر بق الم ابس الاواحد الانهتءالى قاللتخرجالناس منالظلمات بالذى استقرفالداراًحوه
الىنورفوعبارلعنكفالرجوهلالضلال.اظامات ومةجع وعبرعن الايمان واطدى باانوروهو
لفظ مفردوذلكبدل على انطرق الكفروا لهل كثيرةوأماطراق ال إوالايمان فلس الاوا_-دا
)

١٠

--

)نزاخ( تلاع )

مالسلا ناتتثاةيكم »)ةنآنوسو
هيلع
ميهارباةروسإ

لكاب اوتا عتوجراىيهذا كنات

/

مع

| يبرتافلعالبعتداء

رع اقكالرحن رحسي

0زلناه اليك) فىموضع الرفعصفةإلنكرة (لتخرج
1ن

فتحدارالشرك فانمازادىدارالاسلام فقدتقص دفاىرالثيرك والمعنىأوليرواأناناتى الارفضنغم
هس_لأرضابع_د أرضحوالى راضم فلابعتيرون ذيتعظون وهذاؤول|بنعيا
حمدصلى اللهءلي و

وفتادةوجاعةمن المفسر بانواذللمكى_اميناذ! استولواعلى بلادالتكفارقهرا وخر يبا كانذلك
(واللهححكم لامعقب
لحكمه) لازاد مكمه
والمعقب الذى كرعلىاأشئ

ويعزجندمويظهردينهو ينجزلهماوعدهوةيلهوخراب الارضوامعنىأواميرواأناناقىالارض فنخر بم

ونهلك أهلهافلاافون أننفعليممثلذلك وقالمجاهد هونراابلارض وقبض أهلها وععكنر

قسبطله وحقيقة»-ه الذى

يعقبه أى يعقبه بالرد

الفقهاء (ق)عن عمداللهبنمرو بنالعاص قالسمعت رسو لاننصلىادنهعليه وس يقولان النهلابة7

والابطال ومئهقيل اصاحب العامننزاعاينتزعهمن الناس ورفوايةمن العبادولكن يقبض العلبقبضالعاماءحتىاذالميبق عا اعد
الحق معقب لانهيقفى الناسر ؤساءجهالاة -لوافافتوا بغبرعل فضلوا أض لواوقالاسن قالعبدالنهبن مسعودموت العامثلمة
غرعههبالاقتضاءوالطاب

قأبنيضقبهضذهاب
ئسئ م ااختلفالليل واانهاروقال عبد ان أهأيضاعليكبالعلقموبل
الا
هلام
دلاسس
ف اى

أهلهوقاسللمنا لابزالالناس خيرمابتالاولحتى رتعلالآخرذاذاهلات الاولويلتل الاخرهاك الناس
بإاغلبة والاقبال وعلى

الكفر بالادياروالانتكاس
و-#ل لامء_قب لحكمه
النصيعلى االكانه قيل
واللهكمنافذاحكمة”ما

وقهل لسعيد بن جبيرماعلامة هلاك الناسقالهلاك العاماءفء_لىهذ! القولقا مرادبالاط راف العاماء

احدى طن
حلكجوهرى عن قعلابلالاطراف الاشرافوا_تد الول
والاشسراف من الناس ا
بقول:لفرزدق

واسالئئاو ب>كاذاوردتمنى

+

الأء

أطرافٍ كل قبيلة مق بشم

قالبر بأذشراف قكبلياةقال الواحدى والتفسيرعلىالقولالاولأو لىلان هذاوا نصح فلايليق هنآ

رأن يقال
يوضع
دااذلل
وولجتايققبو
الموضعقااللامامنرافلدينالرازىومنكأن يقاأليضاانهذا ال
بعد

أولبرواأن كلمانحدث فالدنمامن الاتتلاف خراب بعدممارةوموت بعدحياةوذل بعدعز وتقص

كالواذا كانتهذهالتغيبراتمشاهدة محسوسةف االذىيؤ.منهمأأنيقلبالنله الامعلىهؤلاءالكفر:

ثر يد حاسسرا(وهوسر .م

الحساب) فعما قليل

بحاسبهم فى الآخزة بعد

عذاب الدنيا (وقدمكر

الام اغالية بانبيايم
والمكرارادة المكرودىق

خفيةمجعلمكرهمكلامكر
بالاضافة الىمكره فقال

ذبقلوكله(بءل مانكسب
سفيسعل
كولن

فيجعلهم ذايلينبعدما كانواعز بزبنومقهور بنبعد نكانواقاهر بينوضعلاىهذج|الووجزهاأيصال
لعقب
هقضوا
ئانا
اه ول
ضحكم
قادل
لىلار
الكلامعماقبله دقولادناءلى(واالنهكك لامعقب كمه )يءن
الرد والابظالومن» قيلاصاحب !لقمعقى لانهةب غر هعالاقتضاءوالطلبا
رهيعبقب
يذى
غال
هو

بنه للمجازاةبا ميروالشسر
سم
اتقام
حلان
تقض (وهوءر يعالحساب) قالابنعباس بر بدسر بعا
ذحازاة لكفاربالاتتقامممم-موجازاةالمؤمنين بياصالالثوابالبهم وقدنة دم بسط الكلامى

سرع

ئىئ

بيات تبتجد (وقدمكرالذين من قبلهم) «نىمنقبل مشمرك مكةمن الامالماضيةالذين

ىلانسانمنحيثلايشعرمث .ىمامكرعرودباإراهم وفرعون
مكرواباننياهم والمكرايصال المكروها ل ا
بكوسىوالبهودبعيسى (فلل|السكرجيعا) بعنىعنداننةجزاءمكرهم وقالالو<ادى يعنىجيعمكالماكر و

ايلعوق لهبي هدالميروالشرواليهالنفع والضروالمعنىانالملكر
لهوم:هأى هوم.ن خلقهوارناهدفا!-ك ر.ج

مكال
سلوأمان 4منمكرهكامنه قل قدفعل ن
رلاباذنهوار ادهو ف هىذ |تسليةللذىصلىاللهعليهو.
لايض ا
قبلهممنالكفارمثل فعلهموصتعوامث ل دذيعهمفليضروا الامن أرادالنه ضرهاذا كان الامس؟ ف | 0

وبجأنلا يكونالخوف الامنالنةلامن أحدمن الخلوقين (سعلمانكس ب كنلفس) يعنىان جيم
 ١اكتلسعاب
بادو نا ثيراتهامعلومة للهوهوخالقهاو خلاف المعلومممتنعالوقوع واذا كانكذلك وكل ما :أ

وقوعهفغوواج الو
بقو ع دكلماعلمعهدكان ممتنمالوق ع واذا كانك ذلك فلاقدرةالعبدعلىاله
والترك فكان الكل من النهولاحه_ل ضررالاباذنه واراد نهوفيه وعيدللكفارالاكربن 1 1 2

1١41
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7
اي كاتتر

لون بالببت وهو يبو ا

نىفهاوان؟:تسكن
ااهاللنماديني

للشقاوة ذاعوبى«.مهاواأنبثىفى أهل السه ددواالمغفرةفانك<وماتشاءو:ه .ماو عاك
|أه ا

|أماللكتا:ب

رجه
وروى مثلدعن انمسءودوقدو ,ردف بءضالاثا رانالرجل يكونةد بقىهن عرءثلاثقأمقيسل
فيمدالىثلاثينسنةهكذاذ

كرهالبغوى لعحرس ل وروى اسمد و ن أنىالدرداءقالةالرسولاننةصل الله

سىثالاعات بقين ه انلولينظ رافلساعة الاولىمنهنفىالكتاب
بالالهرك وتءالىث ف
عليهوسل يبتنزل

و عنام الكتاب) أى
(عل كل كنات وهصلوق

| الذىلاءنظ رفيهاً-دغ_يرهفيم ومايشاءو يدت ومينالعاماءمن حل معنىالآبةعلى |الحصوص فى عض

الاشياءدون بءض فقال المرادإ ولوالائياتنسخالكالمتقدموائباتحكآنثعورضاءن الالمهتقدم
أ:نى آفديمومأحقوواهامللةمايشاءمن ديوانالحفظة اليس فيه
| وقيلانالحفظة بك.:ونعجمياعل
ْ  1ولاعقاب م ل قولالقائل كات شبرتدخات خروجنتحوذلك»ن الكلام وهوصادق فيبه

| علىضلالهفهوالذىيمحو والذىيثبت هوالرجليع-ملبطاعةالله تمعوتوهوفطاعتهفنوالذىيثيت
فيذهبهو تمن ليع جلهوقالسعيد بن جبير <والله
وقالالحسن بمحوالتهمايشاءيعنى هن جاءاًجلو

ا مايشاءمن ذ نوب عبادهفيغفرهاو ثبت مايشاءمنهافلايغ_فرهاوقالعكرمة<واللهمايشاءمن الذنوب

ال دى<والل مايشاءيهنى القمرو ياشدلتثْ.مس وقالالر بيع

النله يثيتف أول حككلسمنهةافاذامذت السنةمحاهو انيت حك اخرلاسئةالم_.تقيلة وقدلعحوالله

السنةان الم

ل

“ابرق

ةنك

بت0

اا

يعوب القضاهوالقدر 1ه سن  7الرافشتعل منعبيفالبدمايد لتقا اناليداءا

الببع) جيعب ايك
(وعاءناالح.اب) وعلينا

<سام-م وجزاؤهم على
أعماطلاعايك فلاميمنك

امن والمصائب فهى مشبتةى السكتابم بمحوهابالدعاء والصدقةوق لا 3ن

اإشاء لااءعتراض لاحدعده.يغعل مايشاءو حكمابريدفان قلتمذهبأهل
مت
اللهعحوماإشاءو ؛ش

العذاب عليوم وتوفيناك
قبل ذاك (فاماعليك

الاتبليغ الرسالة سب

|هذ اف الارواح يقبضهااان عند النومغن أرادمونه اهو أمسكهومن أراد بقاءهأنيتهوردهالى صا<يهوقيل

الدنياو ب تِالآخرةوقيلهوف

أوتتوفينك )وكيفمادارت
وماوع_د ناه_ممن انزال

وابولامقادتالا عباسعواللب بسمبلطاعاةث سو لدمديةامةكيموت

| بالنى بةو ,بثدبلتالذنوب -سناتوقال

بنكعض الذىنعدهم
ئر يد

الخال أريناك مصارعهم

شتمأة »هثواب وعقاب وهذا قول|!إضحاكد وقال!!-كاى كتب الةقولكلهحتىاذا كان بوم اليس

١س
1

كا مكتوبفيه (واما

اعرا ضهم ولاتستمل

بعذابهم (أوابرواأنانأق
الارض) أرضالكفرة
ْ (ننقعهامن أطرافها)

| النهوهوأنعتقدشيأم يظهرله خلافمااعتقده وكسكوا بقولهع<واللهماشاءو شتوالحوابءعن٠هذاه

بمافتع على المسامين»ءن

المسئلةان هذامذهب,باطل ظاه رااغسادلانءل اللهقديم|أزلىوهومن لوازمذانه انخصوصةوما كانكذلك

بلادهم فننقص دار

د|خكوالنالتغيير والتبديل فيه الا كذاذ كرهالامام نفرتالفديسناليررازهىفذىدالابة وقولهتعالى الحسرب ونزيد فدار
(وعنددام 1
إ]|

1م
والحفوظ ا
لت يعنىأصل السكتاب وهوالاوح الحذوظ الذىلايغيرولاعمدلوسم ى الاح

| اكاب لانجيم الاشياءمثبتةفيهومنه تفسخالسكت ب المنزلةوقل ان!ع!اومكاها

0

الاسلام وذلك منآيات

انهه والن راشي

[أانعياسمما كتابان كاب عمحواللةمنهمايشاءو رشبتمايشاءوأم ااسكاب الذىلايغيرشئ» م اوروى

عليك البلاغالذى جلنه

أ عطيةعن اعببناس قالانلللهوححفاوظامس.سيرة 2س ائةعاممندرة بيضاء لهدفتان منياقونةفليلمهكل

ولاعيتم بماوراءذلك فنحن

اس كعباعن أمالكتاب
ببن
كمتابو سعال!
|| دومثلهانةوستون طاظة :حواللةماشاءو يدبتوعنادهل ا

نسكفيكه وتم ماوعدناك

كران عاحوجائق وماخلقهوماة معاملون (وامائر يشك) يعنيباد( بءض الذى نعدهم )يعنى»ءن
ا

من النصرةوالظفر

| العذاب(أوتتوفينك)يفن قبل أن نر جد

ا والبلاغاسمأقيمميم

رع ميك اباق)يى ليسعليك الاتبليغ الرسالةالبهم

نتهاسيوميوم الةرامة فنجازم  .باعمساطم
وعلينا
(وعليناالحساب) يعنى

ؤُْقولهءزوجل (أويرداآناناتىالارض#..:صهاممن أطرافها)يعنىأول.ركفار

ا

دادسل

اللهعليهول الآياتأنًانأنىالارضيعنى أرض اك رك ننقصهامن أط رافهاقالاً اكثرا لتم بناراادذمنه

/

كتاب) وذلكره ول اللهصلىالنعليهول كان حوفهم بنزوالهذا عامقم ستبعاؤاذأاوك
كانوا

لون نزولهأ خبراهلهعزوجل! ن لكلقساءقضاء كتاباقدكتبءفيوهوفتايقعفيه| 00/

٠ 0
ا
رتاي
يتأخروالكنى ان لكل جلاأ-إواس كتاباقدا نتهفيه وقيلفالابة::موه أخبرتتدر .لكك

ومدةوامنى ا نالكتب الغزلةلكل كتابءنهاوقت ينزلفيهالتجرامم ا

ابت) وذلكامب

غداو

اعترذواعلى رسولاللهالتصهلعل.ه وسلفقةالوا ا تندا يأمىأصعابهيام اليومثخيمألمىاهمفه

ههمن نلقاءنفسهأجاب ابنعناهاذلاعتراض بةولهب<والنةمايشاءو يشدتفالسعيا
لاان
سييبقذلواال
مايشاءمن الثمرائم والفرانض فينسخهو ببدله و يشبتمايشاءمن ذلاه
ابن جب بروقتادة <والله
ينسخه ولايبدلهوقال|بنعباس عحوانتهماإشاءو ب تالاالرزق والاج_ل والسعادةوالشقاوةو يد3

صاعلةهتذأاو بل ماروىعن حذيفةبن أسيدقالسمعت رسول النهملىالعثليهوسليقولاذام بالنطكة
كنتاب) لكل وفت حم

بكس على الع,ادأى
تلضىيه
قهمع
نلي
اض ع
مغر
بي

(عبكمحتوهالتةمايشاء)
يفسخ مايشا «نسسخه

(وشت) ,يدلهما بشاعءاو

يتركاغيرمفوخأو بحو
من ديوان الحفظةمايشاء

ويبت غيره أويمحو

كفر التاينو شت
 ١يانهمأو عبت من حان

أجل وعكسه ويثبت
مدنى وشاىو جزةو د لى

نان وأر بعوناللينإهةباعلثيهاملكافصورهاوخاق سمعهاو ب+صهرهااووجعاظداهامرهامقالياره

لر مباكيشاءو يكتبالك *
واه
قب ج
ييار
فةول
يمأقنثضىىر بماكيشاءفيكتب الماكثم,
فرأ
أذ ك
يفة فلايز يعدلى امي
حلك
جالم
يقولاللكياربرزق»هفيقولر مباكيشاء و,كتب املك ثامخلرص
عنهقالحد؟:رسولاننهصبى اللهعليه وسل و
ههالى
شقصا حرجهمسلم (ق) عنابن مسعود رضى انن ز
نطفةأر1ب«ين بوماميكون علقةمثل ذلك'م,كونمذة
الصادقالمددوق ان خاق أحدع جمعفىبطنأمه
ذلكتربع ث افهملكابار بكلا تيكتبرزقهو أجإهوثق أوسعيدم:تخ فبارو
مثل

نرق

غيرهانحدمليعمل بعمل أهلالجنةحتى ما يكون يبنهو ااا

0. 00

يحعد5مل يعملاألهنلارحتىما يكونببنهو بننهاالاذرتس
األهنالرفيد خلها ولانأ

0

1

فيعمل بعملأهل|: 1فيد خاهافان قلتهذا اد يث والذىق  -دصر عبانالآجالوالارزاق

وكذ!السعادةوالشقاوةلاتتغيرعاقدرهاللهوعامه فاىلازلؤستحيلز 01

السأعيودالكق سعيداوة د صحفىفضل
يبا
أشنيقنقا
0

صاة!لرحماندأةالرحمتز يادلفعمرفكي

إن قولهتهلىيدحواللهمادشاءو يشثنت فلتقدتقرر بالدلائلالقطعيةان!! .

00010بداعوت ىوقت
بالأجالوالارزاقوغيرهاوحقيقة الع٠معرفةالمعلوعلى ناجوء قاذاع1

ت خرونساع وةلايستقدمونة اذا
لا أ
استحالأنيموتقبألو بعد وههوقولهنعالى فاذاجاءأجلهم
علىأنالآحاللاتز يدولا تقس وأجاب العاماءعمماوردف الحديثفى فضل صلةالرحم منانهانزبدا
ف.

د
بالتوفرىلاطاءاتوعمارةاً
نكونبالبركةفىمره
رباجوبةالصحيحهنما نهذهالزيادة
العم

رلملانكةفى
ف الآخرةوصياتهاعن الضياعوغيرذلك والجوباالثانىمنها أنهابااذسية إلىمايظه ل

الحفوظ انعمرز بدمثلاستونسنةالاأنيم_ل رجهفان وصلهاز يدلهأر بعونسنة 2تدعا ال
اظهرللءخاوقين منتصو
االشلهاءو يثنتت أىبالنسبة ل ي
ماسيقم منذلكوهومعنى قولهنعالىعمدو
الزيادةواماا نقلاب الك سعيداوال_-.عيدشقيافيتصور ف الظاهراًإضالان 0

 2ذه

الشقاوةالىالسعادةوكذا العاصى ونحوهقد توب وينقلبه ن الشةاوةالىالسعادةوقد يريد الل

لو
رده فينقابمنالسعادةالىالشقاوةوالاصل هذا الاعتمار بالماعة
لس
دبرا :
للئهالازى الذى لايتغيرولاةيب لدوانتأعلومأصلالم
وماعختماهنهبدلهوهوالمرادمن ع ا
' وضدهالاثيات كفن العاماء»ءن جلالآةعلى ظاهرها-خعله اعامةفى كلشي يقتضيه ظاهرالاغظ فيز

مايشاءف الرزق والاجلوكذا القولفالسعادةوالشقاوةوالاهان بات والكفر ونه لوهذ اع3ن

او رنبلبسرالنطاتواشارتوبسوارز وال

500003
صومها

(ق
ملا
اص ت أن أعبدا ولاهرك به) هوجوا ب لذكريانأى
نفل
ام تفها ( )"8أنأزعلابلدىالنتهولا رك

لاتاحانزا ب لاينكرون القرباحنماتهلانه قدوردفيه؟يادتالاتعلى توحيد
الاحزابمن كر بعاضهق
اللهواثيات قدرتهوعاءه وحكمت١وهملاينسكرون ذلك بداوالةول الثانىانالمرادباككتاب التوراة

 ١والاتجيل والمرادباهلهالذبن أسامرامناليوودوالنصارى ةل عرداللهبنس_لاموأصابهومن أسل من
الندارى وهمماون رجلاأر بءون نمجنرانوثلاثون»ن الحبشةوعشرةكن

سواهم فرحوا بإلقرآن

كهلاب منالموودوالاصارى وسابرالمشركينءن
ليةأ
لكونهمآمنوابهوصدقوهوهن الاحزاب يعنى بق
يشكر بعضهوقيلكانذ كرالرون قاملافى'لقرآنفاىلابتداءفاماأسم عبد أللةبنسلامومرنمعهمن أهل

رمةعذ كرهفى التوراةفلما كررالله
كلقثرآن
السكتابمن المرودوالنصارى ساءهمف_إةذ كرالر>ن فا
انلاكتاب
,الذي
الىوههته
الالل
نانز
ياكف
تابذ
تعالىذ كرافظة الرجن افلقرآن فر-و

يفرحونبما

ةشرمكن كر بءضهذلاث  1كب رسولااللههعلليهوسل كتتاب
مىك م
أانزللاالحكزومانب.عن

دقان كار هأ نكارلعمادة

اللهوتوحيده فانظرواماذا
تسكرون  2ادعام
وجوب عمادةالله واثلا

شرك به (اليه أدعو)
خصوصا لاأدعوالى غيره

(واليه)لاالىغيره(ماب)

وعأيجتمدتىقولونمشل

ذلك فلامعنى لانكارم

(وكذلكآنزالناهم) ومثل

الصلمبمو الحديبيةاكتلبلفيههباسلحرجن الرحم افلوامانءرف الرجن الارجن العامةنءنونمسيامة ذالكائزال أنزلناهماًمورا

الكذاب فانزلاللوههميكفرون بالرجن قلهوز بىواءساقالومن الاحزابمن يشكر بعضهلانهمكانوا

لانكرون اللهو يدسكرونالر جن (قل )أىقلبادا تاعستأنأعبدالله) يعنى وحدء (ولاأشرك

فيه بعبادةاللهوتوحيده
والدعوةاليه والىدئه

ب:هش)يأ (اليهأدعو) أىالىالنهوالىالاجنان«هأدعوالناس (واليهما ب)يعنص جىيومالقيامة والا نذار بدارالجزاء(حا
(وكذلك أتزاناهحكاءر بيا)أى 5أنزلانلاكتب علىالانبياءبلغاتهم ولسانهم أنزلنااليك ياتمدهذا
 0بها حكمة عر بية
الكابوهو القركنعر ببابلسانك ولسانقومك وانماس.ى القرحآكنالانفيهجيع التكاليف
مترجة بلسان العرب
ل
والاحكام والحلالوالخرام :والنقضوالابرامقاما كان الفراأن سباللحكمجعلنفسال> علىسبي وانتصابه عاللىحال كانوا

المبالةةوقيلانالنهلاحك علىجيع اماقبقبوالقرآن واملقعتملضاهسماه حكالاذك المعنى(ولأن
انبعتأهواءهم) قالجهور ا مفسرينانامامركين دعوا رسول'لله صب اللهعليهوس مالىهلة]بامهم عليهوس الىأمور يشاركهم
مبقيدس
لة ل
الا
فتوء_دهالنهعلى اتباعأهواتهمفىذلك وقالابن اسائبالمراديهمت باع-ة] بامهمفتاىلص
فيهافقيل (ولأن انبعت

بدعون رسولاللهصلىالله

(بعد ماحاءك منالعم) ىبا نك على المق وان قبلتك الكعبةهى اق وقيلظاهرالخطاب فيهإلنى

جباعدءك من
اهم
مواء
أه
الع) أىبعد ثبوتااهلم

من هودونهبطريقالاوف( .مالكمناللهمن ولىولاواق) يعنىمن ناصمرولاحافظ  8قولهتعالى؟ رلقد

الساطعة (مالكمنالنةمن

صلىالعليهوسل والمراد بهغيرهوقلهوحث لاانلىنصلهىعليه وس عتلبىليغ الرسالةوالقيام>:اأمى به
و يضمن ذلكتحن يرغيرهمن المكافين لانمنهوأ رفعمنزلةوأعظمقد راوأعلى م تبةاذاحذ ركانغيره
اجيج القاطعة والبراهين

أرسلنارسلامن قبلاك )روىان البوودوققيلا!ثلسروكاياننهذا الرجليءنون االللىةصعلليهو.
انكناهيزرعمسول ماشللتهغلكلانبالزهدوترك
لهيهسمة!لافى النساءفعابواعليه ذلكوقالوالوكا

الدنيا

بوهبه بقولهعزوجل ولقدأرسانارسلامن قبلاكياحمد(وجعلنا
لالبةعزوجل عونجهمذهاالعثباهة
فااج

ااصلاة وثاللماامثة امسأة حرةوسبعمائةسر بةفليقدح ذلك
هنلاله
يكا
لقهد
عان
طمزجاووذر بنة ف)
نفوىّنه وكانلابيه داودعليهااصلاةو السلامماثةامسأةفلميقدح ذلك أيضاف نبوّتهفكيف يعيبونعليك
سدلامن قبلاكيا كاونو يوشيربنوكنحونوما
رولق
اعنى
نالم
لتك و
سوّ
رف نب
أدحا
ذلك وه_اؤنه قا

اأبنيإأنذىبناالل) هذا
لول
ارس
ةنا
جعلناهم ملائنكةلايأ كاونولابشربونولايك <و(نوما كا

سلم الآباتواقترحوأ
ولى
يل اهللهص
لرسو
علوا
ةنسأ
نلذي
لين ا
اشرك
جوابلعبداللنأىبأميةوغيرهمن الم

اجز ةالواحدة كافيةفىاثبات النبوةوقدأناهم رسول
عليهأنيريهالمتمزات وتقر برهذاالجوا بأن ل

ولىاواق)أىلابنصرك
نادمرولايقيك منهواق

وهذا من باب البييج
والبعث لاسامعين على

الثبات فى الددن وأن

اول وال ع للك ا

لوك اسعينا كه باحوة

والافكان رسولاللةصلى
اللفعليهوسم من شدة

االنلةصللهىعليه وس( عكزاتكمثيثرلة بهتاجزاعنلبشرفاهم أن يقترحواءليه شيأوانيانالر.ول
راللتجزات لس اليه بلرهومفوضم اشليىئة النهءوجلشاءذأاظنهرهاوان شال:ظهزها (لكل أجل الثبات ب#وكاانيوعكاينبونه

رادحوون
تلول
قج وا
يزوا
بال
عليه الآياتو ينسكرون النسخ فنزل(روساقلدنأارسلامن قباكوجعاناهم أزواجاوذر بة)نساءوأولادا (وماكانارسول,أانبا بة

لاباذنالله)أىلبسفىوسعهانان الآياتعلىمابيقترحهقومنهومااذلك الاىلله(لكلا جل

"ا

ب

0الم
ذ

)أمتنبونهب لايرفالارض)علىأمااتقطعةأى:بل |نمو بهشر

رمنالقول)بل,سمهنهمشر ءبظاهرمن القولمن غران كود
 0م بظاه
عرانهملبسوابشئوالمراد فى أنكونهه ركاء

كقوله ذلك قوطم بافواهي-م

نشركام (وصدواعن
السيل) عن سديل الله

بضماادادكوف و بفتحها
غيرهم ومعناهوصد واالمسامين

(4

|

ماتعددون»*ن دونه الاأسماءعسميقوها (ملزين لانن كفروا مكرهم) كيدهم

يستحقو نما نظرواهلهى أهللانتعيد(أمتنبؤنه)يعنىأمتر 8100

١

لابعللاننغسهشسر يكاء.نخلقهوكيفيكون اهلوقشريكاللخالق وهوالعالم ا فىالسمواتوالارض
اكعالنمهوا اراد منذلكنن اىلعلبانيكونهشر بيك (أمبظاهرمنالقول) بعنئانهم يتعلقون بظأ

عنا.ون حقيقته (
بنم
البظ
لهب
لعنا
ول م
قوقي
لله
اد_ل
لوحعقوهيوقفةباطل لاأ
املنقول ماسم
ع نسايل الله(ومن يضلل
بن لاذينكغروا مكرهم) قالابنعباس ز بن طاملشيطانالكفر وانمافسرالمكر بالكف رلانمكره
اله فالهمن هاد)من | حد
برسول الى امعايموسمكفرمم-م والمز ايلنفحىقيقفةهوان تعالىدح ولامالتارة

يقدر على هداءته (هم
عذاب فالحيوة الدنيا)

لوقاتللاسرو أنواعمدن
(واءذاب الآخرة أشق)

أّدلدوامه (زماطم*ءن

الاطلاق لايقدراًحدأن يتصرف فالوجود الاباذنه فتز بين الث_.طان القاءالوسوسةفقط ولاية_ در
ذاق
_هم
سلى
الع
اضلا لا حدوهدايتهالاالله تعالىو بد

الآنةوهوقوله ومنيضللالنه ففلهمن

وقوه (وصدواء نالسبيل)قرى”ابلضصمادومعناهصرفواعن سبيلالديونآترشدواطدا '0
من لع والهبادانانعطمهوانتهتءا ى وقرئ وصد وابفةءالصادومعناه انهمصدوا عن سبمل!لله1

أىعنالابمان(ومنيضللالل اهل منهاد)الوقفعليه بك ونالدالوحذ فالياعفقراءةاً كنيا”

النهمن واق)من حافظ من
فحيوةالدنيا) يعنىبالقدل والاسرو>وذلك مافيهغيظهم (واعذاب الآخزةاشق
امعداب ال
عذابه (مث-ل الجنةالتى

وعد المتقون) صفتهاالتى
هىفىغرابة المثل وارتفاعه

بالابتداءوالمر محذوفأى
فمايتلىعليك مثلالجنةأو

امبر ( تحرى من نحنها

الانهار )ماتقول صفة

زيد أسمر(أ كلها داتم)

تمرهاداتالوجودلانقطم
(وظلها) داتم لاينسخ

.امس
شدني
اخلفال
بينس
كإ
 2عةبىالذن اتقوا)
أى الحنة الموصوفه عق

هم
رننه
منىم
أ بع
ىاهم
نقو
(وعقى الكافر ابلننار
والذبن 1تنتاهمالكتاب)

بريد منأسم من الجود

كابن سلام ونحوه ومن
التصارى بإرض الحشة

(يغرحون_اأنزلاليك

أشدو أغاظ لان اشقةغاظ الامىءلى النفس ونه

منوا
كابس اتلبموخدةوو ا

فوا

هوالصدع (وباطمءن الل)هيعنمىن عذاب الله من واق)يعنىمنمان جمنعهومنعاام
ةلجئة الى وعدالمنننون(نرى منتحتهاالامهاراً 0
(مثلالجنةالنووعد المتقون)أىصف ا

دودلا 8

أبدا (وظلها) يعنىانهداتمأيدإلا,يشقطعووالس فىانه شمس ولاق رولاظامةبلظ

ولابزولوفالابةردعلى جهموأصحابهفانميقولونان نعيالمجن ة يفنىوانقطعوفالآيةدايلء
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ههاذلابةعلى ان الجنةلتاق بعد

جب
ولوف
ةنتل ذا
قالووجءالدايلانهالوكا

| :

أننفئىو 0

لننا
لقولتهالىكل مي هالكالاوجع-هفوجب أنلانسكوننخل اول+قنةةلقوله أكلهاداريمى لا
قالولاشكرا أننمكون ف السموات جناتكثيرجةمتعمالملاسكومنيعدحيامن الانبياءوالذ
وغيره.عل .ىماروى الاأنالذى نذهباليهان جنة لخامدتخا بعودالجوأبٌ عن هذاأن ا ١
ع ىكبمنآيتين احداهماقولهتعالىكل ثيء هالكالاورجههوالاخرى قولهاً كوادامرطلهاتا
ينس .قط دليلهمفنص هذبن الدليلين بالدلائل الدالةعلىان الجنةعة
و همذبن
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©وقو'لهتعالى (:للكعقىالذين انقو
يعنى اانعا
لقبتةأه
قلوى هىالجنة (وعقى الكافر ابلننار )ياعلنىآفخر :اومعز وجل 1
| نيناهم الكتاب يغرحون اا نزل'ايك) فالمراد بالكتابهناقولان أحدهماانهالفرآنو
3
أوتنوهالمسامونوهمأ ماب رشولاهمس ىالعايموس وااراذاتهم يفرحون اي جددمن الا

رلآن (اولمانحزاب) يعنىالجباعات الذبنتحر
فزو
اجدلد ن
والنوحيد والنبوٌةوالحششر باعلدموت بت
نفارواليهودوالنصارى (منيشكر بعنة) وه اقو 17
علىرسولانلةصبى النهعليهوسلم املك

اب
لةفاان-فيلتزان
وقاداد

منالمشمركين وغيرهم منأهلالكتاب يشكرونالقرآنكله فكيف قالو

ومن الأاحسزاب
خ)أزىاومينهم وهمكف
ررتسهماولذيلنانزب
نوانعدى
ةصلى

الاحزاب1

التهعليهوس( بلعداوة تكب بن الاشرف وأ حهابهوالسيد والعاقب وأشياعهما (من ضكر بعضه) لكااونموالاايذ كرونالا ١
و بع ا
ضلاحكاموالمافىمماهوثابتفى
كتبهموكانوي-كرون نبوة مجع
دليا
»لملاوالسلاموغيرذ
اك
ماسف
روم بدلودمنالة

الآبة(بلهتالامس جيما)بلللهالقدرةءلى كلموء وهوفاد راعلآىياتااتىافترحوها (أفدرايلأذسبن]>:وا) أفبهوهى لغةفوممن
ةمه
 ١النخع وقيلاااستعما اليأس يمدنىالعم

5

ثاذلان 11انس عن

وح

كون كاستءمل النسيان
الهب-ععالميانهلا

"١

رو سه > الى | فىمع:ى التركلتضمن ذلك

لضا ا

الملائسكةوكلهمالموفرى وحثمرناعايومكلشيعقبلاما عاد »نوا قالتعالى(بللنه|لاعسجيه )يعنىف دللا ات عللد
هذه الاشياءوىغيرهاان شاءفعل وان شاءلم:فعل (افلمياس الذينآمذوا)قال! كراالمفسسر مإعنناها فلم عن أففلين وقكرانما

8ل

وملسم وفيلهى اغةهوازن واخدّلفآهلالاغةفى هذه اللفظةفقالالليث وأبوعبيد

أليأسأم علواستد لواطذهالاغة بقولالشاعر

كتيهالكاةب وهوناعس
مستوى السذاةوهذدوالله

00

أقولط بالشعب اذ بأسروتى  9التيأسواأفى! .نفارشس زهدم ,

لدوشاء اللهطدى .الناس

وى أمتعلمواواستدلواعليءذا بقوشاعررآخر

ألمبيأسالاقوام ىاأناابنه » وان كنت عنأرضالمشيرةفائيا

جيءاولايزال الذينكفروا

يعنىلبع اللاقوا6ل قطرب تسنبدتع له لسربقالووارج هد هالاغةانهاماوقم اليأسفى مكانلعل
ىوضع
ئ يقينكبهييشك منغيرهوقيل رد ان اليأسف م
لانعامك بش و

يد عناص:عوا)ممن

ا

معف_انى ياسهميقتضى-صول العم وقال
وامن ذلك ييققتغىأن حص لالمبإذثتفاائه
مالنذي
انن,آأس
الكساق ماوجدتااعر .بتقول يست بعنى ع امت قالوهذ |احرف ف القرانمعنااللأمسعروف لامن

(قارءة)داهية تقرعهم

ماعل لنةبج:ىكلوقت

امأبون لذلك وأرادواأن ِ ضر
متاش
لآنا
اذهال
هللوهٍْ .به
يىا
العوذلك!ن المشسرطكايمنولامراسولاللة علصل
يظهرطم آيةليدتمءواعلى الاءان فقالاللهتعالىأف برمأس الذبن آمنوامناعمانهؤلاء ويعامواعاما

'.تمينا (أن لويشاءاندطدىالناسجيعاً) يهنى منغيرظهوراءةوقال ا

اا نامعناه

أفبرياسالذبنآمنوامن ايمانهؤ لاءلاناللهاوشاءط -دى الناس جرعاوحاصلهان فىمعنى ال.آةقولين

اندانيكس بمسعىلوالقول الثا اىنهمنن اليأسالمعروف وتقدبرالة وأين مانقدم ومسك 00
بقولهأن ونشاءالنهطدى الناسججيعاءلى ان النهليشأه_دابة جيم ال-هلانق (دلابزالالين كذروا

اكيم عا نمعوا) يعنىءنالكفروالامالالخبيثة (فارعة) أىنازلةوداهية :ا
شتاوس

اف

كىان
بالسلبومي «بالقتلوالاسز وقالاءن عداس أرادبالقارع-ةالسر أياات

عليه رشريبما الهم (أمكَن) يعنى السمراياواليلية (قريبامن دارهم) وقيل

دار اا

ىوس-هم وأولادهسم
2ف
فن
وأمواهم(أولقريبامن
0

أوفل القارعة

رريمبانهسم فيفزعون

 0عليهم شررها
يوتعدىالييم ششرورها
(<تى يأفوعد الله) أى

موتهمأوالقيامةأوولايزال
كذارمكة تصبيهمع اصنعوا

معذاء وتحلأنتيا دقربا نمدارهم (حتىيأف وعد )يعن النصروالفتحوظهوررل.التعا

برسول اللةمن العداوة

اللفعاي»وس لود؛ينهوقيلا راد بوءداللهيوم القيامةلانالله معهمةفيهفيجاز بهمبإتماطم (انالله

والت-كذيت قارء_ةلان

لاخامالميعاد) والغرض منهتشتجيع قلب النىد_لى اللهعلد 5وسل وازالة الزن عنهلعامهين ابنه

رجسدوشلاللهيغيرحول

لاحاف الميعاد ةْ قولهعزوجل (ولتداتهبرى" برس لمن قبلك) وذلكان كفارمكة|يماسألواهذه

مكة و مختطف مهماوتحل

تبهيلزاء فامزلالنههذهالآبة:لي لانبىصلىالعنليه و لوالمععنىانامنهامطلبوامنك
الااشيلاءاعلىس س

أنتياتجد قر يبامندارهم

مكمز :عار سل من قبلاك (فأمايت لذن كفر وا)
:ا
داس
قك
تدهلزاءو
سىش
لتاعل
هذه الاآيا

بحشك”* بوماد بديةحتى

يعنىفامهلتهموأطلتطمالمدة 3ممأخذتهم) ,عنىبالعذاب بع ادلامهالفعذبهم فاىلد نيابالشحط والقتدل

بأ وعدالتهى فتحمكة
(انالهلاخاف الميعاد)

والاسر اولآفخرةبالنار(فكيف كانعقاب)يمسنى فكي كانع اقلىط(مأفهنوعقا علىنكلفس
بماكدبت) يعنىًفنهوحافظهاورازقهاوعم مهاوتماعمات منخيرأوششرو بجازيهاءا كسبت فيثيبها

١أىلاخاف فى موع_ده

و عطست و يعاقيها| نأساءت وجوادهحذوف وتقديرهكن ليسبقام.بل هوعاحؤءن :نفسه ومن

من
(ولقد استهزئ“ بلرس

كان عاجزاعن نفسه فهوء :ن غيره تحزوهى الاصنام اتىلاتضرولاتنقع (وجعاوالته شركاء) يعنى

قفبلاامكليت لاني نكفروا)

واهلومست<ق للعبادةلاهذ:الاصنام اجلعىاوهالطةشسركاء (قلسموه م( يعنىلهوقءل صفوهميما

الاملاءالامهال نويأترك

ملاوة من الزمانفىخفض

وأمن (مأخذتهم فكي فكان قاب)وهذاوعيدطموجوا ب عن اقتراحهم الآي تاعلىرسولاننةاستهزاء به وى ايةله (أفنهوةفام)

9جا“جك عنلليهبمس كف اذشىملراكثاكمسيتيمأعننفقأالف(واجئعاةلوانذةهشىروكارء)قيب((عأقىاىللكاصنلسنفاسمم )وصاهحمحأةو)طالأحىة(سبهماوكلهددمبمتن)هبمعونلبخؤإهيسمرواهشمرهءثومقيلالعكدل
احتج

131

(وحنما ب) مرجم

بالرفموالنمب تدلك على

لبها (كذلك أرسلناك) |
مثلذلك الارساالنراسك
|رسالاله شأن وفذلءلى
سائر الارسالات مفسر

كيمأر-إوفقال (فىأ.ةقد
غلك من قبلهاأم) أى

أرسلناك فىأمةقدتفدمتها

لك

عن أنىهريرةقالان ف الجنةشجرة .قالط لاطوفىيقولاللطهانفتق اعبدى جمايشاءفتفتق ل :عن
رس

مسروحة

وهيكنها كاشاء ونفّق لهعن [لراحإة برحلها وزمامها وحيتهاكإيشاءوفر
لدامع ا

|| نياب (ق )عن سهل؛بن سعدأن رسولالنهصلى ابنهعليهو-لم فالان فى الحا ه>شحرة يسبرالرا
 ١ظاهامانةعا ملابقطمها(ق )وعن أنىس».د الخدرى رذى انه تعالىعنهأن النىسلاهب  00قالان

فالحنة شحرة :سيرالرا  3بالجواد العمرالسريع فى ظلهامائةعام مايقطونا (ق) وعن ألىهر 1 ,
ى

رضىاللةعنهأنرسوا لافتسلىاسّعاءيهوسل قالان ف الجنة شحرةسيرالرا كب فطلهاماتبة |
البخارى ف روايتهوارفؤاان شثتموظليمدردقوفولهنهالى(وحسنما 6

سووطن

”

:

ومس جدممنقلبون ووبر-ء»ونالء»ف الاخرةوهى الجدةته قولهعزوجل ( كذلكأرساناك ففأمةقد

وأنتخا الاني(الءتتلوا
عايهمالذىأرحينااليك)

خلتمن قبلهاأسم)يعنىك رساناكياتجدا ى هذهالامة كذلاكأرسانا نابياءقبالك الىأمقدخلت 1
(اتتلوعليهم الذىأوحينا!ليك)يعنلىنقرأعلىأمك الذىأوحينااليكمنالفرآنوشسرا
ن اعلديينلو 7ه1

تقراأًعليومالكتاب الهعظيم يكفرون ردن )فالقتادةومقاتلوابن جربي هذه الآبةمد نيةثزاتفىصلحالحديبية وذلكان

اذىأداليك 93

/

لاتجفاءلقاوصاحءلىان,كتبوا كا بالصلح قارلسولاللهصلىاهعنليهوس اءلىبن ألى
ابنمروو ما
لبنبهساملرجن الرحيمفةالوالانءرف الرجن الاصاحب العامة ي«نونمسيامةالكة
طالب اكت

يكفرون (بالرجن)بلي

ت كانكنببإسمك اله هادمبىفولهوهم بكفرونبلر دن يعنىا:نمدم بشكرونهو >
 ١ك ب

للتتعابهوسلوهوفاجر دعوو بة
والمعروف! ن الآيةمكيةوسببنزو طه ن|أباجهل سمعان ص ا

كلثئ (قلهور ب)ىورب
اه (لاالهالاهو ) أى

عبد الراجدلاعن

دمل ارين فرجم أبوجهل الىالمسركين وقالان عدا بدعواطين بدعو الل ويدءواها نر
ن
رمىجال
بس

لررفح نالارجنالعامة قنزات هذ مالآبةونزل قولهةمالىة_لادعوا النهأواد '
اانع
ول

نبنعباسانهازلتفكفارقر بش حينقالظلم
رجن أإماندعواذالاماا+سنى وروالضحاكع ا

السركاء (عليه نوات )فى

اننىصلىاللعهليهوس | سجد والرجنقالواوماالرجن فقماالننةتعالى(فل)أىقلييمدان الرج٠ناالذلذى

ت(صورقاعالييكءمتاب)
مج ى' فيثيدنى ع-لى

أنكرتم معرفته(هور ولاهالاهوعليهنات)بءنىعليهاعتمدتى! 1أمورىكهالإواليهمتاب) يعن

مصابر _:ك مكتانى ودةانى
إنيعقوب

0

ب
واليهنوبتىو رجويى ف قولهتهالى(دلونأقراناسيرت بهابال) الآبةنزتفىنفرءن مشركر :
منهمأبوجهل بن هشاموعبداللبهنألىأمية جاسواخاف الكمبةوأرساواخايزا

|ٍ

1

فاتاه وقيل أنه ميمهم وهمب لوس فد عأهمال الع زوجل فال لهبءد اللهبنأىأمية انسركا انت هك

فريرجبالمكةبإلقرآنفادفعهاعناحتى تنفح فانهاأرض

ضيقة ازا عرناواجعل لنافيهااتهار اوع.ونال»

0

(أء الاشحارونزرع واالتبسانين فلستكازجمت باهون علىر بكمنداوه حيثسخرله الجبالتسرير

قطعت به الارض)

حىع,.

0

قطها(أوكام

0

القرانلكونه

موعسهخارلالر يجانركهاالى الشاءمميرتناوحواتجناونرجع ففبومنا كاسخرت اسلجان كزع4
فلستباإهونء-لىر بك.ن سامان أأوأحى لناحدك قصياأومن شثت مومونانااف آلهعن أمىك أحق

ن
وست
هول
,موتى
نيبحى ال
كاانع
ىطل
أوبا

فذ كيرونهايةفى
غاايلةت
الانذار والتخويف خواب

د

أوغنامولوأن

نا طيعالارض1

الموقى وتندتمملما آمنوابه

علىاللمهن عسىفاتانهنناههلنآبة ولوأنقرنااسيره .

الجبا فلاذ هربتعن وجهالارض 1أوقطعتبه الارض) يعنىأشقنقتواؤعرلاتوعيونا

مك ك1أ :م

الموق) احياهاواتافو جوابلوقااقوم جوابارعذونوانماسنف كتفاء ععرفةالا
مس اده وتقديرهولوأن قرا نافمل.ه كذاوكذالكان هذا الفرفآهنوكقولالشاغر
فاقسم لوشئأنانارسوله » سواك ولكن لنحدلكمدفعا
أراداوثيئ أنانارسولمسواك لرددناهوهذ| معنىقول قتاد:ؤانهقالمعناه لوؤعل هذابقرانقبل قراذ
بمراتخ زةال اتوت بوابوقدننديرالكلاومهميكفرون بالرحدن ولوأنقرآانا برث بها7 1

اوتناوواعليه كةولهواو قطعتبهالارض أوكامبهاموقلكفرو باالرجنولريؤء:وابه سبق لفمءنافيهم كاقالواونانائزلناالي
أننا نزلنا البهسماللانكة

ال

()014

ضق منيشاءوالمعنىاللةوحدههو
(|اللببسط الرزق.لن يشاءويقدر) أيتو

فاولرىه .و منازطمفالمؤم ون طمعقى الداروهىا:+ةوالكفازطم سوءالداروهى
|الناسفى العرده
|لنار© قولهتهالى(اللهسطالر:زق لمنبشاء و يقدر) يعنىبوسععلىمنيشا منعبادهفيغنيهمن فضله
ا
اويضيق ا

اك

مرايةترعاه وه ذا أمىياقتضته حكمة الله0

|ميشععنىرك مكةلمابسط اللةعلمم-م الرزق أششرواو بطرواوالفر,حاذةتمل افاىقات بذايللمشتهى وفيه
رة (الا
سةاتلى
لباآنسم
انى
|دليل علىانالفرحبالدنياواالركونالمباحرام (وماالحيوةالدنيافى الآخرة) يع
|متتاع)أى قليلذاهب قالالكاء المتامعث ل السكرجةوالقصعةوالقدرلاني

كيك

|حياة يان ةمعطا( بيقول لذبن كفروياع)نى٠ نأهلمكة (لولانلعزليهائةء نر به)
ال
|يعنهىلااًل :على مدانة ومككزةمثل مكهزةمو,سىوعسى (قل)أى فل طمباتمد نات إضلمن بشاء)
فلاينفعهنزول الآثاتوكثرةالمكدرزاتان لمودهاللةعزوجل وهوقوله(ومهدىاليه .ن أناب),عنى و برشد

بسط الززقؤ يقدردوق
غيره (وفرحواالخيوة

الدنيا) بما بط طممن

نايلادفرح إطرواث رلافرح
سرور يفضا الله وانعامه
عليوم وإميقاباوه بالنسكر

حتى يؤجروابنعيم الآخرة

(وما الحيوةالد نايلافآخرة

الامتاع) وخ عليهمأن
ميم الدنيافى جنب نعيم

الآحرة لمق ا_لامتازرا
مأناب [تمان
وان دن أناببقلبه ورجع اليهبكاءته (الذينام.نوا) بدلمن قوله ن
قلوبي) يتعئىولتسكن قاو هم (بدكرالله) قالمةائل بالقرآنلانهطم نبنةاتقاوي امؤمناين والطمأنن :يمت بهكمزةاثرابرها
واللكون انماتكون بقوةاليقين والاضطراابايكون ,الشك (ألابذ كرالة:طمن القلوب) يعنى يك لهمن عيرات أوثربة
بذ كرمتسكنقاللومبؤمنين و يستقراليقين فيهاوقال|بنعباسهذافىاماف وذلك انالمسماذاحاف ,الله سويق (ويقولالذبنكفروا

أزهلآئة .نر به)
على شوسكذت قالوبالمؤمنين اليهفان فلت ألدس قدقالاللهنبراك وتعالى ىولسورةالانفال|هاالمؤمنون لعوللاني
الذيناذاذ كرالله وجات ةلوبهم والوجلاستشعاراللحوف وحصول الاضطراب وهوضد الظمأزينةفكيف أىالآبة المقترحة (قلان
اينة وهل كن المع هما حالوا د قلت امايكونالوجل عن_دذ ,ورالوعيد
! دفهمبالوجلوالطم ن

أللةيضل منيشاء)باقرااح

ه وشدة<سابه
لعد
ارت
لل
والعقاب وااطماًنيئة!م ا تاسلكوونععدنودااثوابفالةاون نوج لاذاذ ك

الآيات بعد ظهورالمممزات

ةبوهتطمئ انذاذ كرتفطل النهورحجتهوكرمهوا<نسانه (الذينامنواوع_.اواااصاحاتطوىطم)
وع ا

(وهدى اليهمنأناب)

اخداف العاماءفى نفسيرطو فىذال ابنعباس فرحطمو قرةأعين قعالكر نمعةمى طموقالقنادة حسن

و رشد الىدينهمن رجع

 1وفروابةأخرىعنهانهذه!لكامةعر بيةيةولالر 1 .جل طو فلك أى أصبت خيرااوقالابراهيم
الننخى خيرطموك ارمةوقالالزجاجطو ,فيءنالطيب وقهلنأويلها هالالمستطابةطموهوكملااستطابه

اليمبقلبه (الذبنآمنوا)

١اهؤلاء ف الج-ةمن ببقلاءافناءوعزبلاذل وغ-نى بلافةروككة بلاسة م قالالازهرى تقولطونى لك

١وطو باك حن لا:قولهالعرب رهوةولا اكجراكنحو بان 000

اسم الجنةبالحدشية

[ اوروىعن أنىامامة وألىهررةوأفى الدرداءان طوبىاسم شحر فةى ان تظلل انا نكاهاوقالعبيدين
لاروغرفةى الجد-مةنهاغدن
مبرهىشجرةف جنةعد نأصلهافد ارالنىص التعليهوسإ و ىك د

هم الذن أو_>#إوالامب

بدل منمن (وتنطمان

فلومم)نسكن (بدكرات)
على الدوا مأوبالقرا 0

بوعده (ألابذكراهل تطمئن

فا كهةولاء رةالاوفبهامتها شع من أصلهاعينان
لولنهاق
ااد
الاقلنهلوناولازهرةالاوذيوامنهالاااسو
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ة
لق
لكافوروالسفسبيل وقاملقاك ور
قلوب المؤمنين (الذن

القلوب)سبب ذكرهتطمآن

يدالد رى ان رجلاسل رسولالنهصبى اللهعليهوس! عنطو فىفقالهى شجرة الل سردات

] ||أسنةثياب هل الجنةتخجر م كناأمهاوءن معاو بةبن قرةعن أبيبهرفقءاهلطو شلحىرةغرسهاالله بيده
لنترىمن وراءسورالجنة هكذاذكرالبغوىه_ذبن
هالالوا
اىنوا
صالل
غبت
أه::
| ونفخ فيهاءنروح
”
ْ0 ١

لرا لك فىظلهامائة
يشرراة
 :سة
هن ف
اقالا
لوسدورزوى بد مموقوفاءن فهر درة

آمنوا وعملوا الصالحات)
مبتدأ (طولىطم) خبرة

وهو.ص در من طاب

ىنىلطوك
مود فبلغذجلبكاعرافلاةالصد قوالذىٌنازللتوراةعلى مووماىلقرآن كشرى ومع
اْسنةاقرذا ان شئتموظل د
أصبت خيراوط يب وامحلها
1
لدلىوأ نرج-فلراسراكأبوحقةأوجذعةم دار باالرشضستجلركةمابلغها-تى :سقط هرماانالله
ُ| 3سبهياده وفنيفخهامن روفحهنواائنهأالمن وراء سوارنة وماالفىجنة نرهالاوه ورج منأصل تلك
اصزة قالالبغوىو مهذ|الاسةادءن عبداللهين الممارأكلك ليور نعبفاقة عنشهربن تخوشت

(-( 9خازن)

 3الك )

الاصبأوالرفمكقولكطيبا
لك وطيب لك وسلامالك

وسلاملك واللام فىهم

وىمنقلبعةن يالشمقماقبلأاكون والقراءةفى
ايانملنهاسيقيااكوالوافىط ف

(أولئك طمعة_بى الدار) ()"5
بدل من عقفى الدار

0

ومن 0

عافبةالدنياوهى الجنةلانهاالتى أرادهاانتهأن_:كونعافبة الندياومىجعأهلها(جناتعدن)

رج ل عليهدرع ضيقة ق خدنقتهثم حملحسنةفانفسكت حلقةثمج لمأخرى :فانفكت أترىستىترج الى
الارض وقال! نكسان بدفعون الذ باتو بةوقي للابكافؤن الشسر بالثسرولكن بدفعونالشر بالميرٌ

أى آمن (من انم وقال القتبىمعناهاذاسغه عابهمسدامواوالسفهالسيئةوا حم الحسنة وقالقتادةردواعليوم ردامعروفا |
وأزواجه-م وذر انهم) وقال الحسن اذاحوموا أعطواوااذاظامواعفوا واذاقطعواوصاوا قالعبداللهبنالمبارك هذه.ان خلال |

وقرى" «لموالفجأفسح

مشيرة الىأبوابالجنة الثانيةفلت انماهىتسمخؤلياحلتملانهعدخلتين بواحدةولاذ كراشهعز

ومن فنىحل البرإؤلمعمطف

وجل هذهالخلالمن أعمالالبرذكر بعدها ماأعد لاعاماين مههان الثواب فقالتعالى (أولنك) عق

عاللىضمير فىبدخاونها
وساغ ذلكوان ليؤ كد

لان ضمير المفعولصار
فاصلا وأجازالزجاجأن
يوكلوانممعفههدووصفهم

منأأنفىيمهذهالاحمال ([طمعءقب الدار)يعنىالجنةوالمعنى ا نعاقبتهمدا رالثو باب (جناتعدن) بدلمن

عقى الداريعنى نساتين اقامةيقالعد نبالمكان اذاأقامبه (إيدخاونها)يعنى الدارالتىتقدم وصفها(ومن |
منآنامهموأزواجهموذر يانهم)يعنىومن صدق منبهم -اصددقوابهوان لمعمل مالمقلهي!ن |
عماس وقالالزجاج ان الانسانلا :.تفعبغي ا عمالهالصاحةفء_لى قول |بن عباس معنى

صدقوامن |

ابنعباسلاناننهتعالى جعل |
ووحد وعلىقول الزجاج«عناءصل فمىتمه_إوقالالواحسدى والصحبحماقاله

بإاصلاح ليعلران الانساب

دعلىانهميدخلونهاكرامةللطيع|
ثواببالطيعسروره؟ ابراه فىأهزهحيث بشسرهبدخولهالجنة مع هؤلاءف ل

لاتنفع بنفسها والمراد

رمةللمطيعولا|
العاملالآتى بالاعهال!اصالحةولوكاندخوه طيالجة باعماطم الصالحةم كن فذلك ك ا

أبوكل واحدهنهم فكانه

فاائلدوةعف_ىدبهاذ كلمنكان حصاافىع_إدفهو ي+د:خةلق!الالامام خفرالدين الرازى قولهتمالى |

قيلمن] باهم وأمهانهم

وأزوا-جهملبسفيهمايد علىالعييزبين زوجةوزوجةواع ل الاوكمن ماتعنواأومانتعنهوروىانه |

(والملائكة بد خلونعلموم

لم 0سودةأراد الننىصلىالنهعليهوسلمطلاقهافأًاتهأن لابفعل ووهبت بوءهلاعائثةفامسكهارحاء

ربك)فلىقبدو.
«نكل دا

انتيرق جلِةأزواجدفهوكالدايل علمىاذ.كرناءوقول نعالى(واملنامكبةد خلونعايوممنكلباب) |

وليلة ثلاث ميات,اطدايا

يعنىمنأبواب الجنوقيل من أبوابالقصور :قالابن عباس بر دبدبهالتحية .ن النهوالف واطدايا إسلام|

وبشارات الرضا (سلام
عليكم) فىموضع الحال

ضيكم رالقولههئ لدلالةالكلا معليه(عاصبرتم)يعنى يقولونطمسام |
اعل
فلام
عليكم)يعنى يقولونس
النهمن الآفات التىوكنتمتافونهاف الدنياواًدخاك مام برتمفى دارالدنياعلى الطاعات وترك الحرمات

سوقليلاامناقول والهبرفءل ولابكوانلقولثوابالافعل فعلىهذابكوقنوفاولاسلامعل>دعا من
اذالمعنى قائلين سلامليم اللجنة
أومسامين (بماميرتم) إللائكةطم يعنى سام> ادنهماصبرتم قالمقائلانالملائكة يدخاونعايهم فىمتداركل بوممنأيااملدنيا|
«تهلق بمحذوف تقدبره ثلاث مىاتمعهم اطدايواالحفمن النهتءالى يقولون سلامعلي عاصيرتموروى البغوى بسندهعن أبى
عادنخلد اهلجسنماطان منودعمند |
ةكتوهاذ
هذاما صبرتم أىهذا أمامة موفوفاعليهقال انالمؤمن ليكونء:كناعلى أرك

التولب بسنب صيرمعن

عانسكة الله تأذن فيقوم.أدنى الخدم ال اىلبابفاذابإللاك |
طرفالسماطين بابمبوهبفيقبل الماكمنمل

الشهوات أوعلى أمىالله

يستأذنفيةولللذىيليه مللكانيتما د ندابقولالآخركذلك حتيبلغالمؤمنفيقولائذنوالهفيقول |/

أوبلام أى نم عليكم

أقر بهمالىالمؤمن اذ نوالهويقولالذى يليهاذ نوالهوكذلك حتى.«:بلغأقصاهم الذىعند الياب ف تيم

”

ونكرمم بصيرم والاول

لدفيدخل فلم ينصرف (فنع عقى الدار)يعنىفنعالعقىعقى الداروقيلمعناء ةنمعقىالدارماتم |

أوجه (فنعمعقىالدار)

الجنات (والذبن ينقضون
عهد ابنهمنبعدميثاقه)ءن

ف(يوهالذين ينقضوناعلمندهمن بمعيثدافه ) للماذ كارلاهسنعأحدواالءوماأعدهم من
الكرامات |
والميرات ذ كربعدهاحوالالاشقياءوماطم املنعقو بفاقاتلتعالى والذينينقضوناعلهلدهمن بعد|

ميثاقه ونقض العهدضدالوفاءبهوهذ امن صغة السكفارلامهمهم الذيننقضواعهد اهينعنىخالفوااميه |

بعذماأوبقوهبهمن الاعتراى ومعنى مينبثعادقهمن بع مداأوثقومعلىأنفسه بمالاعتراف والقبول(ويقطعون ماأماللبهأهن بوصل) أ
والقبول (ويقطعون
ماأمىالله بهدأنتوصل

افرض )يبعانلىكفروالمعاصى (أولانك) |
لون
اسد
ررحامبة (و يف
لمقنال
انين
يمعأنبىيئهم و بين الومؤم
يعنىمنهذدصفته(طماللعنة)يعنى الطردعن رجة الله بومالقيامة(وطوسوءالدار )يعنى النارلانمنقلب |

ويغسدون افلارض)بالكفروااظ( /أولئكطماللعنة) الابعادمن

الرج(ةوطمسوءالدار) أيتنمي
لر ادسوء عاقبةالنديلاانفمىقابةعقبالاروانبرادل اذرجهتمريسوتهاعذابها

الناس

لم

وقرابةالمؤمنين الثابة

اسلابمانانماالوْ منون

ينهم بالاعمانولابفرق بينأحدمنه و.الا كثرونانعاللىمراديدصاة الرحمءعنبدالرجن بنعوف قال
الور
نع جرع ت رسولالله صل اللعهليه وسلميقولقالاننةتبار ك وتعالى انا

اخوةبالادسان البومعلى

ا ار ونصرنهم

ريت

 1خرجهاًبود اودوااترمذى (ق)عنعانشة
طااسمامن اسمى ن وصلهاوصلته ومنقطعهاقطءة |أأوقال:

رذى اللهعنها لحا

دون كل تعايدرب -لالرحممعلقةبالءرش تقولمن وصانىوه_إداللة ومن

0

قطدنى عه الله (١ عن أبىهربردرضىاللهعنوان|! بى صلىاللعهليهوس قالمن«سرهأن دسط لدى
رزقهوان؛2 60كين

0مبرةالاهلوالاقاربوإلاحمسانالي,وضد التطقعولدوان

0

ع

وعيادة مى ضاهم ومنه

مارعاة ح-ق الاصاب

واخادموالجيران والرفقاء
الاجلوهو علىوجهان أحدهماان يباركار

 0اي

0

ا

50

لة
ز يادة-قيقيةواللة يفعلمايشاء(ق)عن جبير مبطنم ان رسولاالللنهصةبعىليه وس قااللاليدجن

فى السكين روعدون
رع-م) أى وعد هكله

قاطعزادفىرواية قالسفيان يعنى قاطعر<م (١ عن عبداللهبنع.رو لقاع ولسبي روك انه
هليهوس يقولادس
صلىاللع
اح

تال

هر
الواصل بالمكافيء الواصل من اذاقطع ترجه وصلهاءعن

برةرضى الله

فانصلةالرحممحدةفى الاهل
احامكم
بهر
مات لون
علي وسزفال تلنوامن انن :ا

ومثراةفى المالومنساً:ف الاثرأرجهااترمذى

هُُوقولهتعالى ١وعحشونر 6

يعنىانهممع وفائهم

بودمهيااثللاهقهوالقيام مام النهبهمن صلةالرحم عدثونر مه ومااشية خوف شو بهتعظم وأ 0
مأيكونذلكعن عل عا خثى منه (وخافونسوءالحساب)

تقدم معذاه (والذين دبرؤا)يعنى على

طاعةاللهوقال!ءنعداس علىم اللهوقالعطاءعلى المصاثى والثوائتوقيل صر واعنالثهواتوءن

_لمىوم أولىا فليىد_لبفريعهلى
عع
لجله
المعاصى وقايل-

جيع النوائب والمأموراتمن سائرالعيادات

والظاعاتوجيع أمال البرتبراك جيع المنريات فيدخل فيهترك جيع المعاصى منالحسا وال دوااءرية

وغيرذلك مالنمنهيات و بقليخهلالص_ير :عن المباحاتم ةل جيع الشهوات واله_برءلىمانزلبهمن

اولاامىلامضصائب وأصل

الصبرحبسالعنمفاسيقتضيهالعقل أوالشر

هياانعنه
سقتض
حعاي
عأو

فالصبرلفظ عاميدخل حتهجيع ماذ كرواكاقيدالصبر بقوله لم
توعان الاولالصبر المذموم وهوانالانان قدبيصبرابةالماا

لانالصيرينقم الى

كل صيردوا شدقويهعلى ماحم ل من

اانوازلوقديصبرلءلايعاب علىالزع وقديصبرائلاتتشمت بدالاداءوكل هذهالامور وان كأنظاهرها

(وخافونسوءال+ساب)

خد_وصا فيحاسبون
أنفسه .قبل أن حاسبوا

(والذينصبروا) مطلق

فوايصبرعليهمن المصائبي
ف النفوس

والاموال

ومشاق التسكاليف (ابتغاء
وهار هم لاليقال م

أص_يره وأج_له للنوازل
وأوةرهءند الزلازلولالئلا
يعابفىالجزع (وأقاموا

الدلاة)داومواعلى اقامتها
(:أنفقواممار زقناه-م)
أى من الالوان كان

محتسما جره علىانه
 3ون الانسان صابراللهتع.الىرا يا انل بهمن ائلطةاليافى ذلك الص_برئواب الله

الحرام زقاعندنا (سرا

فوذاهو اله_برالداخ لتحت قولهابتغاءوجدر بهمإءنى ص_بر واعلى مانزلبممتعظهالل وطلبرضوانه

وعلانية) تناولالنوافل

لصلاة الفرض والنفل
(وأقاءوا الصاوة) ياءلنىصلاةالمفر وضة وقيل جاه على العهو.مأؤك فخيد

امنا

والمرادبإقامتها اأتراكمانهاوهيا نها(وأنفقواارزقناه .سراوعلانيدة) قالالحسن المرادبه!لز كاة

والفرائض لان الجاهرة

الشرافة كن

المفروصةفان متهمبأتدراكءالز كاةفالاولفان يؤدمواسراوا
اك أداءالز كاةفالاو أن مها أفضل نفيا انهمة
ل
ل
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ا
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ى
ل
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و
ر
2
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ل
د
ا
و
ن
نياةلرادباله مارج من الزا
ان
للا
ياع
قمه
وؤد
إي
(وددرؤنباسنةالسيئة)
المرادالسر دصقةالتطو وعاامرااد بإلعلانية الزكاةالواجبة و-جلوعلى الع_مومأولى (ويدرذنال:-ة
السيئة) قبانلعباس« .دفعون بالعمل الصا العملادئ' وهومعنى قولهان الس_:ا ت.,ذهين

للعليدوس قالواذاعملت
السيا تو يدلعصلمىةهذا التأو بل ماجاءفىاحديثان الانلىص
روى
بوغ
لانية
اله_ل
ىية إ
وعلان
انحمسذةمحها السر بالسر وال
سبئةذاجمل ك

سنده عنعقدة

يودفعون بال-ن من,
الكلام ماردعليم -م من

سى“غيرهم أواذا حزموا

أعطوا واذا ظاموا عفوا
|بنعام قالقالرسوالاللةد_لى النهعليهوس | ان مثلالذىيعمل ال..يئات نميهملا لسنات كثثل
واذاقطعواوصاواواذا أذنبوا
نابواواذاهر بنوااباواواذارأوامنكراا مي وابتغبيرهفهذهتمانية! عسال:شيرالى.انيةا يوبا الجنة

لجال
اجا
امتجاواى

ا
(انبنم

)50
الدنيا وملكوا معهامثلها

لبذلوء لنيأفدعنوافعسهم

فذاب الله والوجهأن

كاذردان سراما

|3
بين وقو

ه) كلام مبتد ىذذ كرماأعد لغبرالمستحيباينأى لوء لو2
معهلافتدواب

والا< وال فاناننهعحقهو سطلهو حول العاق-ةللحق وأهله كالزبد الذى بع لوءلىالماءؤيذهبالز

و بت المماءالصاف الذىينتفع بهوكذلك الصفومن هذهالجواهر يبتو يذهبالعاوالذىهوا

در

مارنفيهالكيريم ابذاب منج اه رالارض .5ذ لك اق والباطلفالباطل وان علافىوقت فانهيذ 3

الكلام قدتمعلى الامثال وأهلهوالمق يظهر هو وأهلدوف لهذامثل للمؤمن واعتقادهواتتفاء_هبالاماناكشلالماءالصاق الذ
ائف
تام
س كل
م_ده
وما نع

لنتبفعتةوق_ل هذامثل ضر ,بهلاها
هذىالاي
بال
الفر وخبث اعتقادمكالز بد
لسكومث
النا
ينتفعبها

هدلاذين
والأحخسنبىمربت

استجابوا والمنى طم

التو يةالحنى وهىالجنة
ولامل.ذبتنجيبوامبتداً

خبرهلومعمافىحيزه(أوانك

الذىحصل قفلوبااعبادءلى مافسمط اف الازللان الوادىاذاسال كنسكل ثئ فيهمن النجاا
والمستفذرا تكذ لاك اذاسالوادىقاب العردبال:نورالذى قسملهعلى قدراع-انه ومعرفت هكنسكل

 0دلا

وغفاة فيه فاماالز بدفيذهب جفاءوأما مإتفعاناسفيمكتفارص ىر

عقولهتعالى(للبذن است
المدمومةوتءقالحقائق وهى الاخلاقال+يدة كذلاك يضرب انهالامثالي و

طمسوءا لحساب)المناقشة فيه امتامسى) قز لومالذبتمتعاقةيض بورالمعنىبضركذبلاكللهالامثال ل ؤممني|نلذ
افلىحديث من نوقش

استتجابوا لر ,د« ىأجابوهالىمادعاهم اليهمن توحيدهوالاي انبهو برسوله ولا فر ينالإذل,

الحابعذب (ومأواهم يستجي.واف علهىذايكونقولكهذلك ياضلرابامنثهال افريقينمنالمؤمنينوالكافرب ونقي

جهام) وم جعهمبعد

الحاسبة النار (و بس

المهاد) |الحكانالممهد
والمذموم حذوف أى جهام

الكلامعندقول هكذ اك يضرباللهالامثالم استأنف بقولهلاذين استجابوالر املهوسنىقال|بنعبا

وجهورالمفسر بن يعنىالجنةرقيل ال-4نىهى المنفعةالعظمى ف احلسنوهىالمنفعةامالصة الحالية

شاولامئضبرةوالانقطاع (والذين /يستجيبواله) يعنىالكفارالذين اسقرواع ىكفرهم وشركه
كانواعليه (اوأنطمافالارضججيعاومشلومع لاقتدوابه) يلعمنذىلواذلاك كلهفداءلانفسم
عذا بالنار بومالقيامة (أولئك) يعنىالذين لميستجيبوالر به( ,طمسوءالحساب)قالابراهيم ان

دخلت همزةالانكارعلى
الفاءنى(أفن»لم)لانكار
المهاد)يعنىو بس مامهدط,فالآخروقةيلالمهادالفراشيعنى ومس الفراش يفرشطمؤ|
أنتقعشبهةمابءد ماضرب

سوءالحسا بان نحاسب الرجل بذنبهكاء ولايغةرلهمنهشئٌ (ومأواهم) ءنى ف الآخرة (جهمد !

من عل
لىأن
اثلف
محنالم
(أن ماأئزل اليك من
ر بكالحق) فاستحجاب
ععزلمن حال الجاهل

:

نبك احخ)قبعنفىيؤمنبدويعملجسافي( كنهوأمى)بع أعمى|ا
لمانزلاليك م ر
(أفنبعأن

لاأعمى البصروهو الكافرفلايؤمن بالقراآنولايعملعافي قالبنعباسرعضنىاهلملاهئزات ف3

عبدالطلبعمالنىصل اىلنةعليهوس وأهجهلبن هشام وففييلنلزت فجمارإن يادسروأجل فا
اب
ىالاع
هوجزة أ وماروالثانى هوأبوجهل ول ال باةعلىالعمومأولى وانكان السب خصوصاو
و يتبعهومنلبابرصامقولاينبعموا .شباهالكافروالجاهل بإلاعجمىلا انلاعمىلام:م:
قرا
حيبص
من

الكلافرواا+-ابهبلّد يانلاش د وهماواقعان ف المهلكة 
اسلذتىبصرفسةح.ب لرشدور يماوقعفمىهلكةوكذلك
وهوالمراد بقوله (كن
هوأمى) كبعد مابين كيرأذولوالالباب )يعنى.ا يتعظ ذووالعقول|لايمةالصحيحة وهمالذين ينتفعونبالمواءظ والاه
وْقوهع
الزيد والماء والحيث

والابريز (انما بنذ كر
أولوالالباب) أى الذن

 :جملواعلى قضاياعقوطم

زوجل (الذنبوفون بعهدالله) يغنىالذىعاهدمم عليوهوالقيا مااعهن
وور|.

وأصلالعهد حفظ ال
حع وص
اياعا
لنه ح
والاب
قعد
يل

أرادبالعهد م أاخذ على ولاد آدم حينحر

صليهواًخد عله المهدوالميئاق (ولاننقطونالميثاق) بل توفون بهفهوت وكيدلقولة!ذبن
بوفون

الل(هوالذينيصلونماأمسالنهبهأن بوصل) قالابنعباسبر بدالا>.ان بجميعالكت والرسليء

فنظرواواستبصروا(الذين بوفون بعهدانه)مرت دأ
وت
اخرأ
بواشكطم
عقىالداركةولهوالذب ي
ننةضونعها
دلل :ه

أولشكطماللعنةوقيله

وصفةلاولىالبابوالاولأوجدوعهد انتماةدوءءلىأنفسهم.نالشهادةبر بو بيتهوأشهدهمعلىاً:

ألستبرب ة
كالوابلى(ولاينقضونالميئاق) عام

لد

سد

ديه

تعتميمخبع
صديص (وياصللذبوننماأمي اننهبهأن بوصل) منالارحاموالقراباتوبدخلفيهوصلقرابةرسولاهصنلاىلنهم
6م

الذى العئةراندنافمللممطورعليهغيرضار (فاحتمل السيل) أىرفع (إزبدا) هاوملاعرلاغعىووجةهاولمااءملنعنعلاءز بد
امإرناتبفهاخ)امتفعاءلىوجء!أسيل (وممانوقدونعليه) با
ولياء كوفغيرابىبكرومن لابتداءالغابةأى ومنهينشأزبدمثلز بد
 ١الماءأوللتيعرضأىو بعضهز بد (فالنار) حالمن ااضميرفعليهأى ومماتوقدونعايهثابتافى النار (ابتغاءحلية) مبتغان حليه
اسنتخد منهالإوافوماغتزيدف الحضر
 4مصدرق مودعم الخالم نأ'ض_ميرف توقدون (أومتاع) كنالإنذيةوالتكتاتنوالرض
علهوم اتوقدون خبرلهأى هذهالفلزاتاذا
والسفروهومعطوف علىحليةأىر ينةمنالذهب والفضة(ز بد ) خبث وهومبتد ا(مثله) ن ت

أغليت ز بدمثلزبدالماء ( كذلك يغسرباللها+ق والباطل) أىمثلاق والباطل (١آ (فاماالزيدفيذهبجفاء)حالأى
االاضر لان تواع
ىابهالطرقالالعلو
|لنهعليهرس ضربمثلالاجاءبهمن اللدوىالع,لارض الأص
|ا

ل|واكنذلهك,املنناهسالقوافالنوع الاولمن أنواعالارضالطيبةالتىتنتفع بالمطارهفتانيتلعبعشب
ا| فيشتفعاناسبهوالدواببالشرب والرعىوغيرذللك وكذلك النوع الاولمن الناس من «ملغهاطدى وغير
الا
|

فتحيايةقلبهو فظو يعمل بهو لعامهغيرهفينتفع نهوشفعغيرهقال مسرو قب تأحداب.

ٌرسوال اللةصل اللفعليهوسل ففوجدتهمكالاخاذات لانقاومهمكانتوأاعيةفصارت أوعيةللعاوممارزقت
أ

نفاءالفهمو النوزع الثانىمن أنوا اعلارضن راض لاتقل الانتفاع نففىسهااسكن فيوافائ-ةلغيرها
مص

وىامساك الماء لغبرهالينتفع بهالناسوالدوابوكذا النوع الثافىمن الناسطم قلوبحافظةتكن
لنيتنسطمأفهامثاقبةفيققماعنده من المج يفناج اليه عطي لاعزد هم من العفميأخذه.نهم

ل بلووقيء النوع الثالثمن نواع الارض أرض سبيخةلاننبت مصعىاك
منالعلماينتفعون بهفىاتفسهم
لهمثيئ
ماوبحافظةولأافهاثماقبفةاذا
|النوعاثالثمنالناسليس ط ق

ا| ولابنفعونغيرهم واللأعلم و وقولهتءالى (فاحتملالسيلز بدا)الز بدمايعلوعلى وجهالماءعند الزيادة

أكالحبب وك ذلكمايعلوءلى القدرع.ندغليانهاوالمعنى فاحمّل السيل الذىحد من ذلكالماءزبدا(رابيا)
|يعنىعالياى تفعافوق الماءطافياعايه وهعن:امالمثلتمابتدأمثل اخزفقالته الى (وماتوقدون عليهفى

طاب زبئة
لنى
|النار( الاإيتقاددجعل ال+ط فالنارالتتقد تلاك النارب”حتالغئ ليذوب (ابتغاءحلية) يع

|

 000لانتلتودعى لحبوالفنتوان)كوئمةكوبدنلانلية لاتطلبالامنهما(أومتاع)

يعنى أواطاب متاعآخخرم:ماينتفع ,بهكالحدبد والحاس والرصاض وتنحودبمد
ااب وتخذمنهالاواتى وغيرها

متلاشيا وهو مانقدذفه
القه؛ اعلنغدلءانوالبحر
عندالطغرانوالمفعالرى

وجفوت الرجل صرعته
زوأخاقاإشفعالناس) من

الماء والحلى والاواق
(فيمكث فى الارض)
فيثيت الماء فى العيون

والآيار وانلخبوت .والقار
وكذلكالجواهرتبقّىى
الارض مدة طويلة

( كذلك يضرب

الله

الامثال) ليظه راق من

الباطل,وقيل هذا مل
ذي به الله للحق وأهله
والداطلوحز بهؤئل الحق

|٠ايتتقمن,هوالمتاعكلماجمتع:نهويقال لكلماإشتفعباهلفىبدتكالطيق والقدر ونيوذلك منالاوانىمتاع

أ( بدمثله) يعنىان ذللك الذئبوقدعليهف الناراذا أذيب فلياإًيضاز يدم لز بدالماءفالصافىمن الماء السماء فنسيل بهأودية
٠أومن هذهالجواهرهوالذى ينتفعبهدوهوم مل لق والزيادلممناءومن هذه الجواهرهوالةىلابنتف به الذاس فصيون بيهنوفعهم
ألواهلومبثاطلوهوةولهتعالى ١كذلك يرباللهاق والباطل) فالمق هوالجوهرالضافىالدّات

وا
|لباطلهوالز بدالطافى الذىلاينتفعبهوهوقوله (فاماالزيدفنذهب جفاء)يضاعئنعىااطلاوالجفاء
مارىبهالوادى من الزبدالىجوانبهوقيل الحفاءالمنفرق يقال جفأتالراعذالاغفسريمقتهوالمءنىان

|الباطلوان علا ىوةت فانهيضمل و ١ذهبنااشع الناس) يبعىالماءالضافىوالوه رالجيدمن

ْ
ْ

|هد الاجسامالتىتذابن"(فيمكث ف الارض)يعنى:شت و بوبلقابذهب( اكذلالكهياضلرابمثال)
قالأهل التفب_بر والمعانىهذامثلدخسر يهال للحق والماطل فالباطل وانعلاعلى ! +ق فىبضعالاوقات

بأنواعالمنافع و بالفازالذى

خول
لفىص
ا به
ععون
نشف

منهواعاذالاوانىوالالات
الختلفات وذْلك ما كث

افلىارض تبقاقعظاهرا

شث الماء  4اه

2

ا 0
أزمنةمتطاولةوشبهالباطل فى سرعة |ضمحلاله ووشك زوالهيز ,بدا,لى الذى يرحبهو بزبدالفازالذى يطفوؤوة
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الة -اوبومعى قدرها
ةان
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لدان
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هذامثلضمربهاللتهعالىللقرآن والتقلوب واق والباطل فالاءالقرارن نزل
رسءةالقلبوض يقهوااز بدهواجس النفس ووساوس الشيطان والماءالصافى المنتفعبهمثلالحقف > 5بذهبلزبدباطلاوببق صفو
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ونذ
الاءك هذلك

الذهبو الفضة فل الاحوال النيةوالاخلاق
ةا
يوو
اححقكااه
النفس ووساوس ال_يطانو يقمال

الر كيةوأمامتاع اد ,بدوالءداس والرصاص فثلاو ال الممدةبالاخلاص المعدةالخلاص فانالاممالحالبة[”1نواداف ةللعقاب 3
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للوا
االمل
!نتلك الح اوهر«مضهاأداةالنفعلل-كسبو بعضها آلةالدفم فح روأبماءلز بدفالر باءوالحللو و

أشرهل بتوىالاعمىوالبمير)
الظامات والنور) ملل

()*1.

أىالكافروالمنأوء نلاببصرث_يأومنلاتحعليمنئ (أمهلانت

فيكف اغعرهم ثم ضمرب لالللأهشر
مكين ا ا
للذي
انيصعمد
نوانم

وللومتوج الذينيعبدون اللهفقالتع

الت
0أوهل:توىالظامات وال١نور
0باسيعنىالمثمرك والمؤءن (ل
0ااعنموىاوالبصير)قال| بنع
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لري
ومان
جهذ
عاست
اكا
تعنى
افها
كذلك الكافرلايبدى سبيلا(أم جعاوادنهشركاء)
ةشر

(خلقوا

و

0

الظلمات والنورك ذلاكبستوى الكفر واشلاي
بماهناوا
لاكافر باالاعلمىالا
عنمى لامهتدى سببباا |

خلفول

( :غلفوالا

||تك
معنسىبخ
ولقشه)ب
الفقوارسماوات
و وجأربضيانلاويحارا وجناراف ا(فنشابهاللقعلبيهم)منهل

وهوصفة لشسرك كا> ||الو وهامعنجهلرأواغيراقشيفأاشتيهعليهم خااقلنهاخناغهيرتهوءقياللى وهمبفولهأم جع
>

و خالقين النةشركاء خلقواخلقامثل خلة_هقتشابه خلق الشركاء اق عند همرهذ الاستفهام انكازىأى لبسر

قدخلقوا مث لخاق  ||...الاى كذلاك حتى يشيه عليه الامابذالتفكروابعقوط ودجوا النةتعالىهواةنفرد طق ١
لهخنلق
(ففشابه انق  | >62ا|لانراءوالفركاءعخاوقون يضال٠اعخلفونثي احتيىاشتب
مخلق الششركامواذ كاانلأمكذللفكلا
مخلوو اين
ا
ان
'  ١قاع :لههم
آ4
قرلا

0-

هنا
لكي
نثسر
اء7الم
يج 5وهوقو5ا4لتعهالى ١ز .ف5ق[ل|  5خاة كل * ©) أى 0قز باخدطء لا
.ا
لزمتهم
يلد لق

فئ(

فكلا

طو
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:

:

8

وكل* #مابصعرار
لق

ىن"

كون مخلوةاوقولهالنةخالق كلشيءمنالعمومالذى يرادابلهحصوص لانالنهتعالى خلق كلمع هوة
9

1

7

:

0

:

و

خلوق(وهوالواحد )يعنوىاةتعالىهوالواحد المنفرد اق الاشياءكاها (القهار)لعبادهحتىيخدلهمحم

0

قدرهؤلاءءلى الخلقك]قدر

اتاعلهةاستحقوا ري |م

فنتشنى إمشركاءوده أقال وقره ورادنهلإهوقوطهعزوجل (أنزلسن الماءماء)اشباهه عزجول الكافرلامي |...
2

امؤزواله | ب|البصبروشبه انكف ربالظلمات والاانبالنوزضر ب اذلك لافقاتعالىأنزلمنالسمامءاءيعنى لطر

شركاءعلاجاؤبيند رون |(وفحسذافلتأتوقددبيةربهفقدسراهلاف)أاولودايدةىجفعهوواكداويهقوااللجمرفرىج ديالنهنارواللمراد+لايلجنيموسىايءفلفيهىالاملانءوهرقلوخدلذلهففاسلافتةلأاولدكيلفةايهانسا:ء
على مايقدر عليهالخلق

فضلا أن يقدرواعلى ما ||بقدرها قالتجاهد لتهاوفالابن جريج المغير بقدرهوا!تكبيربقدره وقيلعقدارمائا واتمانكر وديا

بقدر عليه الخالق (قل || لانالمطر اذائزللايم جيعالارض ولاسيلىكلالاودبةبل,ينزلىأ رض دو نأ رض ويسيلف

اشنااق كل شيع) أى
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وادفلهدا السنب جاءهذ|بالتنكيروقال! بن عباسأ نزلمن السماءماءيعنى قرا"ناوهذامثل ضرب ا
هلله!7

خالق الاجساء والاعراض ]|فسالت أودية بقدرهايريدبلاو ابلةقلو شبهنزولالقرآن اجام للهدى وااوناولربيان بنزولالمطرلان

لاخالق غيرالله ولايستقيم ||الطر اذانزلعمنفعهوكذ لك نزولالرفآنوشيءلفاوب بالاوديةلا انلاوديةيستسكنفبهاالماءو ذلك

أينكون لسربيكف ||القلوب بسكنفبهاالايمانوالعرفان بيركةنزولالفرآنفبهاوهذاخ صا ب لاؤمنينلانهمالذيناتنفعوابغزول
الحاق فلايكونلهشر يك

التقآن (ق)عنأىم س
وى الاشعرى رضىاللهعنهقالقال رسو|ل اننةصلى اانعهليهوسلمأنمثل مابعث

الفعبادة ون قالان ||ادنهبدمن اطدىوالملكللغيث صاب رضافكانتمنهاطائفةظيبة قبلتالماءفانبةت الكل والعشب

وههمله لخإابتخئلوقهافتمشاالباه اللخللقق| اأ|لءخكرثسىيراواكهانىمنهقابأعجااندلباتأسمكسمكاتءواللامنانبتتكفلاعالنه“سفهذااللكنامسثفلشمربنفواقمهىندهاويس_ناقلوئواهنوفرععهوماابسونأنصاىانبتطهابئهفةمئم
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بشماولهقواافلمشهوروروى بكسرهاومعناه
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 ١ومنهممنيسحدله كرهاكاتقدموأماالتكفار٠.ن الحنوالانسفلامسجدون للاهلبتهفهذ وحدالاش

فلارض أن جد للفهعيربإلوجوبعن
|||وعانلحهواابنالمعنى انه جب علىكلم انفلسى.مواتومن ا

أصلجوأخيلقيلظل

 ْ0الوقوعواصولوجواب! خروهوأ نكونالمرادمن هذا!! سحودهوالاءترافبالعظمةوالعبودية وكَْ كلثئ إسعحد لللههبالغدو
منفىالسموات منملاكومنف الارض منأنس وجن فانهميقرونللهبإلعبودبة والتعظمو بدلعليسه
ظ

والآصال وظل الكافر

ْقولهتعالى وساأألننهم منخالسقمواتوالارضليقوان اللّوالقول الثاىفىمعنىهذا الدودهو ||سجدكرهارهوكارهوظل
| الانقيادواالخذضوع وترك الامتناع فكلمنف السمواتوالارض ساجدنلهبهذا اولمهعذناىالاءتبارلان | اؤمن يسجد طوعاوهو
ا

ةنافذةن الكلقهماعون مسقادون4ه هَُوقوله تعالى (وظلاطم بالغدووالآصال)

طائع (قل دن رب

ْاولاغلدغودةاةأولالنهاروقيل النىصف الهاروالغدو بإلضممنطالوفعجرالىطاوعالشمس والآصال | السمواتوالارضق-ل
ْ جعأصل وهوالعشية والآصالالعشاياجع عشيةوهى مابانصلاالعصرالىغروب الشمس قالالمفسرون

لّه)حكاي لةاعترافهملانه

وجادءظل المؤومانلكافروقالمجاهدظل المؤء.ن يسجدهدةطوعاوهوطائع |[اذاقالههم منربالسموات
هصسيس
نشخ
أ ان ناللكل
ْول اللكافرسنتجددن كهرهاوهوكارءوقال الزجاججاءفىالنفسيران الكافر,مستحد أغيرالله وظله إسعحد

والارض سكن طمبدمن

إ لقال ابنالانبارى لابعدأن اق النهتءالىللظلالعقولاوأأفهامانسجد بهواتخشمكجءلللحبالأفهاما أنيقولوااللهدليلدقراءةابن

حتتلىسلبهحمع داود وقيل الأمرظالدباسحلومدايلانهامن ج نابالىجانبآ خروطوطاوقصرها ||م-عود وأنىقالوا التهأو
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صص
البلذ كرلان الظلالتعظم وتكثرقهدين | هوتلقين أى فان(عحيبوا
لاجاواهبذا
فلقنوم فاانهل
 ٠الوقتينوقيللانهماطرفاالنهارفيد خل وسبطهفهابينهما
سسججدوةمدناعلزاتئملاوةفيسن للفارىئ”والمستمعأنيستجدعند قراءنه || (|قلأفات نم مندونه
ا الإفصل» وهذه ال

أ واستاعه طفهالسجدةوانةأعل في قولاتعالى (قلمنربالسمواتوالارض) أيىقاد طؤلاء | أ|ولياء)أبعدأنعامتموه
ا المشسركين الذديني دعونغ_يرالئة منرب السموات والارض .هن منمالكالسمواتوالارصطثءن || رابلسموات والارض
مد برشهماوخالقهما فسيقواون اللهلانهم مقرونباناللهخااقالسموات ومافهاوالارض ومافهافاذا نخدم مندونهاطة اا
أجابوك بذلك نفتقلبأاتدالله رابلسوات والارض وقيللماقالهذهالمقالة للمشركان عطفواعليه
وقالوااجب!أنت فاع دالنهاًن يوم بوهم(قل النه)أى قل يعمداللوهقيلاماجاءالؤال والجوابمن
ولاضرا) لاستطيعون
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وٍ بّقولهالله فكانهم قالواذلك 0زممهم|عخةعلىعبادتهم الاصنام بةوله(قل)أى قلياد

للشركين

(أفاتخذتممندونه) يءنى مند ون الل(هأولياء)يعنىالاصدام واوى الناصروا اعنىنوليتمغيررب السموات

لانفس-هم يأننفعوها أو

فيعدوا ضرراعنهاف-كيف

لامكون) يعنىوهم لايملكون (لانفسهم نفعاولاضرا) أيستطيعونه لغيرهم وقد
لءناىالجاصن
| والارض والحدتموهما نص(ارا
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ارمو
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(اوهوشد يدالحال)أى المماحإذو:هاىشلدما كرةوالمكابدةومنهئمدل كذ|اذا نكافلاستعمال ا حيلةواجتهد فيهوتحل بفلان
كادهوسعى بااهللىسلطان والمعنىايندهسادلمكروا الكيد لاعدائهبأتيهم باطلكةمنحلياثحةسبون (لهدعوةالحق) أض.غتالى ال
منلا
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عادلا
دطل ل
للبا
اذدا
الذى هو

الداعى سؤلهةكانتدءوع
والنفمع ف مالايشتفعم
ولادىدعاؤه وانهيل
ش_ديد المحال ولهدعوة

الحق بمافبإيعلى قصةأربد
ظاه رلاناصابّهبالصاعقة
محال من الله ومكر بهمن
حيث مشعروقدد عارسوال

انلمعنى اناللةس_بحانه بدعى فيستجيب الدعوةو بعط
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اانطهاع
بق و
للح
اةسل
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()08

ملا لسة لادق لكونه حقيةابانه بوجهاليهالدعاءماىدعوبهمن'! م 1

رلدلائنقالبعدذلكوه
كونالمءناىنهتعالىلامعمذك ا
أهلكهاللبهإلصاعةةوقيل انهاواوالاستئئاف في

دلااذا أراديهسواً
ادلو فاىلله(وهوشد يدالحال) أى شدبدالاخذ بإلعقو بةمنقبوطه,دح

,

هومن قوطم بم<لبهاذاسىىبهالىالساطان وعرضهلاهلاك وحلاستاذعا:م_-اكلاالحيلةواج”

فيكون المء:نىأنهسبحانهوتءالىشديد حالباعدانه حتىمهل-كهم بط 7بق لابعرفوبهولايتوقعونهوقي[

رماتالمفسر بن فىمعنى قولهمد يد الخالفقال|لحم
بزاائةث
عميم
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خلوتهولالفحإية
احو
امحل من الم
شديد النقمةوقال>#اهد وقتادةشد بدالفودتوقال:١ن عباس شديدالحولوقيل بشددالعقوية فيل
معنا
معتاه شديد الجدال ذلك انهلأخبرعنهماأنهمحمادلون ف انمأاخبرأنهسبدالات
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التةصلىالدللهيه وس عليه
وعلى صاحبه بقوله اللهم
قهوا تقيض الباطل
صاحب الكشافدعوة اق فيهاوجها نا حدهمان تضاف الدعوةاالى
ل!ذاى
اخسفهما بماشئت فاجيب

دعوة الحق) يعن للهددعوةالمد ىقال علىدعوةالمق لتوحمد وقال! بن عماس شهادة أن لاالهالاالله ار

فهما فَكَاتَ الدعوة

دعوة -ق وعلى الاول
وعيدللكفرةعلى مجادلنهم
رسول اللةص_لى اللةعليه

وسل يلولحالهمهم واجابة
دعوةرسولالله صاللىله

عليه وسال فبوم ان دعا

علهم(ولبذدنعون)

والاله :الذن بدعوهم

تضاف الكلمةاليهفىقولك كلةااق لادلالةعلى ان الدعوة.لابة للق مخاصةه بهوانمواععزل من اليا١

والمعنى ان انهتعالى بدعى قيس حيب

الدعوةويعطى الداعى سؤّله!نكانمصاحةلهفكا نتدعو,نهملا إسة
|

لادق لكونه حقيةابان بوجهاليهالدعاء لافى دعونه .نالجدوىوالنفع خلافة لاضع او

ظةعلى معنى دعوة المدعوالحق الذى سمع فيجيب وع نال
لمق
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هضا
ىنت
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اءها
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قسا
ابلههوالمق وكل دعاءاليهدعوة!+ق فانقات ماوجهانصال هد ن الوصذينبمأفبلهمااقلت أماعلى

1 00

أربدة ظاه,رلاناصابتمبالصاعقة كانتبدعوةرسولالطهسلى اللعايمو نان 00

ابن الطفيل فاجيب قبهماف_كا:نتالاعوةدعوة حقو ماعلى قولهوه مجادلون فاللهفوعيد لاتكفار على
ةلدعاءبالا خلاصوالدعا
”منىالآب ا
ليموس[واجابةدعا اندعاءلهموقيلق.
امعه
مجادانرسولاقةسك

امسن دون
|الخالصلا يكو ن الانله على (والذين بدعونمن دوبه) يعن والندينيدعونهم |

الاصنام التىيعبدونها (لاةتحيبونط مإشئ) يعنىلاجم نهم لشئر دونه مننفع أودفع ضرران:

الكمار (مندونه) من

دعوهم (الا كباسط كفيهالىالماءل ف.الهغوماهو ببالغه) يعنىالااستحابة

دون الله(لا_.تحيبون

رببطكفيهولابعطشه ولايقدرأن بحب دعاءهأد»
كقيهاليه يطلبمنهأن يبل فغاموالماء جاددل بشع

لممبثئ) من طلباتهم

0

'
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فأه وكذلكمابدعونه جا دلا حس بدعاأ:ه.ولاس تطيعاجابهم رلايةدرعلىنفعهم.
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المصدرأىمن الاستحابةالتى

منه لاما

دل عابهالايستجيبونلان | *|
الفعليحروفه بدل على

المصدرصيغتهوعلى الزمان
وبالضرورة على لكان

عطاء كالعطث ان الما
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ولابغيدممنهائئئ وقيلشبه إلرجلالسطلتان |.

ىراليبرجالماءول١ا
عد يدييهالاىلبثرفلاهوبلغالقع

انفعهبسطهالكفالىالماءودعاؤهلهولاهو  ,بلغفاه؟ ذلك الذبنبدعون الاصناملاينة
يرتفعاليه فلي

ذلك وقالابن عباس كالعطشاناذاسط ل

لي

اغلرفبهمامنالماءولا يلغ8ا
كي
ذلم

وزالاحاسلتئاناء مكنهلائن الفعلقصارالتقدبرلا ستجيبو ناستجاءةالااستجاءة

ا:

يسه كالاىاسلمتاءحأاىبةالماء! ن بسطكفيهالييهطلبمنهانيبلغ
كةفبا
طحاب
كاست

قادوالماء«جادلاشعر بسط اكفيهولابعما

وحاجتهاليه ولايقدرأن بحيب دعاءهويباغفاهوكذلكمايدعونه جاداس معلل

بلغمتعانيبباسط كفيه(وماهو ببالغه)وماالماءببالغفاه

جع اندر

ته

/آاة
أ وجبريل وميكال قال!بنعباس قبات.وودالرىسولاللهصبى النهعليهوب فقالواأخبرناعن الرءدماهو

أقال ملك املنملانكةموكل بالسحاب معهمخار يق مننار .سوقهمهاحيث يشناءالله قالوااهذا الصوت
اب حتى تنتهرى حيث|أمت قالواصد قت أخر.جه الثركع زيادةفيه
دلس
ذى يسمعقالزجره ا
| ررق جع 2خراق وهوف الاصل نوب :لفو بيضسرب بهالصبيان بعضهم بعضنااوأرادبههنا آالةتزجر مها

اك السحابوقدجاءنفسيرهفى حدي ث روه وصوت من نورتزجز الملانكةبه السحاب قالابن

(وبرسل الصواعق
فيصدب مها مينشاء)
الصاعقة نارنسقط من السماء

باس منسمعصوتالعردفةال سبحان منياسلبحرعدحمد هواالئاكة منخيفته وهو 000لماذ كرعامه النافذقكل
١دبر فانأصابهصاعقة فعلىديتهوكانعبداللهبنالنيراذاسمعالر.عدترك الحديث و قالسبحانمن |

بعمالربعحدمدهوالملائكةمن خيفتهوكان يقول ان الوعيدلاهلالارض شد بدوف بعض الاخباران

| ال يقوللوأنءمادى طأاءو:فل قيتهمالمطربالليلو طلعتعليهمالشمس بالنهارولأسمغهم صوت
حلاب يصمرفهالىحيث بوص
سوك
اكم
بدمل
| الرعد وروى جو درغنالضحاكدن ابنعباس نأهقال الرع
وانحو ر,الماء فىنقر5:أمهامهوانه سبح اللهفااذسبح لايقمللك ف الدماءالارةفعصونه بالتسبيس فعندها

دبح اللهعزوجل
|[ا وقيل ان الردءاسملصوت املكالموكلبالسحاب ومعذلاكفانصوتالرعيس
اتيس

عبارةءننازرهالتشعروج لعنججيعالنقاتص وو جود هذاالصوتالمسموع من

را

قأدرءتعالعن جيع النقائصٍوان يكن ذلك فالىحقيقة

ومنهقولهوان من ش عئ الاإسبح حمدهو قيل المرادمن تسبي الرعدان منسمعهسبح اللهفلهذا

| لعنى أضيف التسبييحاليوهقولهواملانكةمنخيةتهيعنىو يمسبلحاانكة من خيفة المعزوجل وهيبته
من
ااب
نالسح
اوكلب
وكالم
ععامل
أم
مشبته اولقميرلادموذهالملانكة أعوانالسحاب جعلاللهعزوجل

لابكة وهم خافون خاضءون طائعو نوقيلالمرادمهم جي اعنلمملكاةوجايعلى العمومأولى (ويرسل

شيع واستواء الظاهروا فى
عنده ومادلء_لى قدرته

الباهرة ووح_دانتته قال

(وهم يحادلون فى الله)
يعنى انلذكيذيوا رسول

النةصلاللهعليه وسْلم
بحادلون فالىله حيث
يرشكسروونلعلهىمايصف
بهمن القدرة على البعث
واعادةالخلائق بقوطمءن
عي العظام وهى رميم

ورودون الحداننة بإتكاذ

دنربيعةقا جلد الباقرالصاعقة تصيباسل
أاب أرم ب
. بشاء)يعنىفيلابهاىا ص
أ2بها)يعنبىاصواءق (٠ن

الشركاء وجعاونه بعض
الاجسام بقوطم االادكة
بنات اللهوالواوللحالأى

فهوةيل اللحادلةالمفاوضة على سبيل
ان الل
مخو
صنى
| وغه المسلمولاتصبب الذا (10وه .حادلونفالله) بع

فيصيببهامن يشاءحفاىل

جعصاعقةوهىالعذاب|!ذازل منالبرقفيحترق منتصببهوقيل هىالصوت الشديدالنازل
| الء إاعق)-

من الحوعُ-فيه نارأوءذ اب أوموتوهى فى ذاتهائيء واحد وهذهالاشياء الثلاثةتنشامنها (قيصيب

أانخأا
دلك
ب وذ
راهم
النازعة والمغذلبة وأصلومن جدلت الب اذاأحكمت فتلءنزاتفىشأنر بدبنر بيعة<ين قاللانى صلى جد
عليهوم مر بك أمندراأممنناقوت,أممن ذهب فنزصاتاعقة من السماءفاحرةفتهوسدّل الخسن عن
أوويرسلالصواءق الآبةذا لكانرجل هن طواغيت العرب باعلثيه النوص باللهعليءوسإ نفرا

لبد بنر بايعلةعام ى قال

ارسول الله صلى التهعليه

2

 2و كانه دعونه لىاللهوالى رسولهفقالط مأخبروفىعن رن تمدهذا الذى ندعو قال.ههلهومن

اع الفوملامهفانصرقواالىالنىه_لى النةعليهوسل فقالوايارس.ول
ب أوفطةأوحديد نخاسف ت

عاص بن الطفيل قاصدين

لمارا ١ما رجلااأ كفرقلباولاعتى عل اللهمنهفقالارجءواليهفرجعوا اليهفلدهم على مقالتهالاؤلى

لقتإهفرى الله عاص ابغدة

براهولاأعرفهفانصرفوا رساوللىاللةصلى اللعهليهوس فقالوايارسول
ىدر لاأ
لتم
ايب
|لأج
يأبلقا
للهُمازا دناعلىمقهالتهالاولىشيأبل قالخبث فقالارجعوا اليهفرجعوا اليهقبيهاهم عند بدعونه
يشازعونه وهولارز بددمعلىمقااتهشيا اذارتفعت سحابة فكانت فوق رؤسهم فرعدت وبرقت

كفدةالبعيروموتف بيت

ساولية وأرسل علىأربد

صاءقة فقتله أخبدىعن

:ادلكداففرورهمجعواليخبروا النىصلى اللةعليهءوسم فامارجءوا
عقت
سحر
رمت إصجاعاقةوفا
د
ق
ا
و
ل
ا
ق
ك
ل
ذ
م
ت
ء
ن
ا
ب
ع
أ
ن
ء
ا
و
ل
ا
ق
ك
ب
ح
ا
ص
ق
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ت
ح
ا
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ق
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ى
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ه
ى
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ن
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ت
ا
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ا
ص
تقبلهم نغرمن
ديد

رنا أمن نحاس هوأم

ليرسلااصواعقفيصيببهامن,شاءوهم
ى الاىلنىصلاىلئعةليوهس و

1

عشاء فىحالجد الهفىالله وذلك انأر بدلماجادلف الله
8وفقيل واوالحال فيكونالمعنى قيصيبهاءن ن:
ا

( >90ازت) “-لت)

75
وأءى

()45
1

زوم

عذا(فلام ذله)ؤلايدفعه

مع (وماطم دموننهمن

العافية والنعمة (إحتىيغيروا مابإنفسهم ) املنخال الجيلةبكثرةالم0

أسامتقا للمكالللميوعليكماعلىالمسايءن قالنجلالاملىبعدك قاليسذلكل اىنماذلكالىاله
اانقاجلعللى قالأجمللأاكعنة !ال
تع لىجعلهحدث يشا فقناجلعانى علىالوبروانت علىالم رقفا ل

نغ زوعاياقالأوليس ذلك لىايومقممىأفلكفقاممعهسول النتههلىال عتليهوس وكانبامقاأدو 4

فؤءلعام خاصم رسولاللةصلى الله :
وال) مندوناللهمنبلى الىأر بدبنر بيعةاذارأيتى أ كلفهد رمن خلفهفاضر بهبالسي
| ١
أمىهيويدفمعنوم هو وس وبراجعهوداراريدمن  +اف رسول اللهصلى النهعليهوس| ليضر بهفاخترط عبرامناه
الذى ريم البرقخوفا

وطمعا) اتتصباءلى الل

مى البرقكأنه فنفسه
خوف وطمءأوعلى ذا خوف
وذا طمعأومن المخاطبين

أى ائفينوطامعين والمعنى
ياف من وقوعالصواءق
عندلمم البرقو يطمعف

البغيوثاقالأطيب
دجوى
حال
يحاب
نكالس
ف
ى

تعالىعليهفلتقدرعلىسإهوجعل عامس وى“ الفياهلتفترسولاشاصل اللهعا.يوسا فرأىأريدوما
ر
ردصاعفة يوم حو لةتنا وت فوعا ها ُ
بسيفه فقال الاهما كغنيهمااشثت فارسل١للةعىأ ب

وقالياء#د دعو تربك

فة|:لأرمد وانتةلاملا“هاعليك خيلاجرداوشباباص دافقالالنى صل اللهعليهوسلم

الا0 1
بر بدالاوواتخزرج فنزل عام بسدت امستأساوليفةلن صبطم
ةاق
منعنى للهمذنلك وادن
نفرجلهخراج فىأصلاذنه أخذهمنهمثلال :ارفاشتدعلء»فةالغدة كغدةاليعيروموت فىبستساوليةم _

ركفرسهوجعلبركف الصصراءوقو الدن إملك لو وتج لبقو الشعرويقولقن /بسرتكل
وكت لانفذتهمابرى ال فياءرمسلاا_لكلهافلطمهفارداهى الترابمعادق ركب
ممل
انى
وصاحبه يع

ابالطعن '
حتى ماتعلى ظهره وأجاباللةعز وجلدعاءرسولاللةصلى اللهعليهوسلمعامس بن الطفيل ف ت

وأر بد بن ر بيعةماتبااصاعقة وأنزلاللهءزوهجلذفهىشاأنلقدة سواءمتكمنأسرالقولومن
ياك 6ل اسن تسن يانوقنيةومنخلة م يسى لرسول عسل الس

وى
برجى الحيامنه ونحدذى
الصواعق
أوحاف المطرمنلهفيه

ت
يمن
بر و
همساف
لركال
ضر
ياكلبفلوامدنمالايتتفع

جوادة'

اغط ونفمق1
| معقبت

ند به ومن خلفهه ن أعساللهأىبام النهوقيل ان تلاكالمعقباتمن أمىاللهوقدقرا

0

') خطاب طذينعامس/
معقا تمن أعميافللظهونه منببيهنبددومن خلغهورقوله(اناهلسرا م
بنىقوم املنعافية والئعمة|اٍىنعممواعليوم (حتىيغير وام
اةيع
ميع
رنر ب
يدب
غأرب
يو
افيل
ل|اط
ان
بإنفسهم) يعنى م انلخالة ايإةفيعصونر بهم و جحدون اسسعلبيم تا | تمتمهموحوقوأ
وتااعذلاىأ(رادالته بقومسوأ)يعنهىلا كارعاالإفلاممدله)يعنىلايقرحد أن ردّماأنزلالنههم

أم ونصرهمو ينع
مىه
أهإه بالمطركاهال مصر قضائهوقدره(وماطم مندونهمنوال) يعنىوليس طممنادنوتنهمن وال ل
العذابعنهم هُقولهعزوجل (هواالذىير بكالبرقخوفاوطمعا) لاخوّف الهعزوجلعيادء بهو |
يوطمع فيهمن لهنفم فيه
ه
جمن
وذاب
منوجهوديشيه الع
واذاأرادائله بقومسوأذكر هذه الآبةمنعظلي قمدرته م|يشبه|انعم
(وينتئ السحاب) هو
اسمجنسوالواحد #سصابة

(الثقال) بإلاء وهو جع

تتفيقاوةل سحابةثقية

وسصاب تقال(و يسح الرعد

بحمده) قيل سج

سامعو

الزعدمن العبادالراجين

لاطرأى .صصون سبحان
اوللاهلجدلله وعن الى
صلى اللهعايهوسل أنهقال

حاب
سموصكل
برعادمللك
ال

مهخعار بقمنناسروق
مهاالسصاب والصوت الذى

فال تعالىهوالذىيعنىالله الذىبر :ك اكلبرقوالمبعرقروف وهو لا
سمن
لظور
اني
حخل
االبوف 0
خوفاوطمعاوجوه الاولانع_:بدلعانالبرق اف منالصواعق ويطمع نفزول المطرااثانى انهيخاف |

طمع 

املنبرقمن يتتضرر براكلاطلافرومن فىجر ينهيعنىبردرهالدّر والز بيب والقمح وتحوذلكو

فيه منلهفنزولالمطرمنكفالزراعالثواولهثانالمطر هافمنهاذا كان ىغيرمكانه وزمانهو يطمع |
وا واذا معطرأخصبت(و  2عالسحاب ]
ترت
طأمط
حاذا
قادما
فيهاذا كانف مكانه وزمانهفانمن البل
الثقال) يعنى بللطريقالنأش اننا السحابةفنشأ تأىأبداهاةبدت والسحابجع سحابةواسحاب

غرباالملاءقالهعلى بن أنىطالببرضى اللةعنه وقيلالسحابالغم فيدماء أومعن نيسامودا

سحابجهام وهواالخالى..نالماءوأصل السحب الروسمى لسكا رالرع لهأو

رهلماء|

أولانجرارسهيره (و يسحالعرديحمده)| كثرافر ينعلىأن الرعداسملاكالذيىوق السحاب|
والصوتالمسموع من هتسنيحهو وردعلىهذا التوقلماءطف عليةوهوقوله (والملائكة منخيفةه' ا
واذا كان المعطوفمغايراللعطوف عل-هوج بأ نيكونغبرهواً جيب عنهأنه لاب_دأنكونالرعد |

اسمالملك املنملانكة وانماأفردمالذ كرتشسر يفالهعلىغبره املنلانكة فهوكقوله وملانكته

زسسمرعهالستحاب حتىينتهى الىحيتامي (والملانكهمن خيفته) اولسمبلحانيةمر :هنتهءاحلاله

||دل عل أىنهتعالىموصوف,ام اللسكامل والفدرةالتامةوتنزمهدعن ججيعالنقاقض © قوله تعالى
مأسسرالقولومن جوربه) أى مستومنكم من أخ القولأوكتمهومن أظهرهوأعلنه
|(إسواءمن> ن

(إسواء منكمأمسنر

ْ أو الع نافداستوىفعااللتهعا اىللسسبرالتقولوالجاهر له(ومنهو مهستخ ف ,لايل)أىمستدت اررظامته

القولومن جهربه أى

(الإوسارب.بالهار) أىذاهب باو:ار سربدظاهراوالسرب بفتتحالسين وسكون الراءالطر -

فىعامه )ومن هومستخف

|القتبيىالسار.بالمتدرفقى داه قالابن عباس فىهذمالآيةهوصاء بر بةامسللتيفلواذ  ]]١بإلليل) متوار (وسارب

ل من قوطمخفيت الشائذاأظهرته

بإلهار) ذاهب فىسر به

|خرجبلهاأررىًالناس أنه برىءمن

أوأخفيتهاذا كتمته وسار ببامارأىمةواردخلف السربمس تخفيا و.عنىالايةسواء ماأضمرت

أى ىطريقه ووجههيقال
سرب فى الارض مسرو ب

|النهارفعاانمه تعالىمخيط بالكل (لهمعقبات)يعنى للهملانكةيتعاقبون ,الاب( والهار فاذناصعدت

وسارب عطت على من

رتىانفى
هوأ
وتاالظليال أ
ٌ|بدالة_لوبأونطقت بهالالسن وشواءمن أقدمعلىالقبائجممسستتتترتارفاى ظماسا

||لمعلاةنبكتةهاالملليانكةالنهاروالتعقيب العوابلعبددءوا اذ كرمعقبات بلفظالتأندثوان
أ كان الملائكةذ كورالانواحدهامعقب و.لايم

هودف لاعلى مسف

و الحسيكات كأقبلابناواتس_عد

أوعلى مستخف غيران

إربلاتكر ( )3ع نأبفهريرة رضى اللاعنأهنرسولاللةسلى النةعليهوسل قاليتعاقبونفيم

من فمىعنى الاثنين والْمير

أملائكةبالليلوملائسكةبالنهارو تمعون صلفاةالفجر وصلاةالعصرثم يعرج الذبنبانواافيكفسأطم

فى  (2مدىود على من

وباد
قع
يكتم
ففتر
ٍْ وهوعلبككي
لىون تركناهم وهميصاون وأتبيناهموهم يصلونوقيل ان معكلواحد كانه قيل مأسنرو من

|ن بنى آمذلمكين ملاكعن يي هوهوصاحب الحسنات وملك عن ثمالهوهو كاالنسبيئات وكاتب
ْ م

حورو تحن وان

السصناقأمينعلى كاتبالسيئات اذا تملالعبسد حس_نة كتمهالهبشمرأمئاطا واذاعهلسيئة
«لىإه شو باو سمتغفر قد عا بدت

من الملائ-كة تعاقب فى

فظهمامن الاذى رملك
حكل
عهبيهانوهيإهكمو
عرعزلوجل وبضع
لانةتب
لهاو
اعهب
| عزو جل رف

فادغمتالتاء افلىقافأو

6

ا00-

سرب (معقبات) جاعات

اتن هونابمنهاوالاقال! كتبهاعليهسبثةواحسد توملكموكلبناصياةلعبدافُاواضم العبدهه حدظة والإماق م 1
|موكلبفيهلايدعهدذلقق هشع من اطواميؤذيهفوؤلاءجسةا أملاك موكلون باأعبدفى ليلووجسة

 +متعااامه عقيةاذ1

ارهنمهفاىر دفانظراالىعظمةالنهتهالىوةقدرننههوالشفقتهعليك أهاالعبد المسكينو هوقولهتعاى (“ن
غي

جاءعلى عقبهلان بعمهم

دمن وراءظهرهومعنى من أمس
دونهن ببيهنو
بفظ
ععنىح
لنة)ب
اىال
نفهحفغاونهمن أع
|بين دياه خل
لعناءانهممحفظونه عام اللةبه٠..نالحفظ له
| التهياص اللهواذنهملم يع اله-درفاذاجاءةاواعنهوقي م
]| قالمجاهدمامن عبدالاوء لك موكلبه حفظهفنىومهو يقظتهمن المنوالانس واطوا م امن شع دبأئنه

|ؤذءهالاقالاللكوراءكالاثيئبأذناللهفيفهياصليباهوحقبالكرملولان
ي

اللهاولبماك

«عقببعضاأولانهميعقبون
مايتكام به فيكتبونه

(يمندبيينه خوملنفه)
أى قدامهوورا اءه(حفظونه

أذبونعنم ف مطعمكوقشر كوعورا انملتخطفةماجن وقال بن ب موبعنجىحفظونهأىحذظاون
ا

)مماصفتان
منأع الله

|عليهالحسنات والسيا أتوهذاءلى قولمنيقولانالآبة فى الملكين القاعدين عن العين وعنالثمال

جيعا واس من أمي الله
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(مااسلتوىع عرلىش)
استولى بالاقتدار ونفوذ
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الىةرجم االلىعمد والمءنىان طاعمداولكن لائرونماأتتمومن قالمذا القوليقول انعمدهاءلى

لماقءعبليةهثوهلذاقولجا«د وعكرمةوالروابة
السلطان(وسخر الشمس جبل قاف وهوجبلمن زم دمحيط بالدنياواا!-
والقمر ) لمناقم عماده الاترى عن ابنعباس والقولالاولأصح فقولهتعالى (ماستوىالععلرىش)تقدمتفسيرهوالكلام ١
ومداح بلاده(كلبجرى

بمس)أمس
اللدنيا ر(ايلدأ
مالكونه ورنروبته

عليهفىسورةالاعراف

افيه كفابة (وسخرالشمس والغمر)يءنى ذلاهمالمنافم خلقهفهما مقهوران

مهار بماننفاىزطماود رجاتمماالىغابة ينتهيان ||
عماس أراد بالاجلالممى درجاتهماومنازطمايمنى ان
المها ولااوزانها ونحقيقه ان انلهنءالى جعل لكل واحدمن الشمس والقمرسيراخاصا الىجهة خاصةيمقدار 1
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ان الدلائلالادلةعلى وجود ااصانعقسمان الاولالموجودات المشاهدةوهى خاق الموات والارض ومافبها
المد بروالئفصللابدلم
من الرجوع اليه (دهو ||من التجائب وأحوالالشمس والقمرودائرالبجوم وهذاقدتة دم ذكرهوالقسم الثانىالموجوداتالحادثةفى |
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(وجمل فيادداءى) ||يدعللىوجودااضانع وركناهلق(دلعكك بلئقاءرب توقنون) يعنىأنتهعاليىبيانلات الدالةعلى وحدائبته.
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جاربة(ومن كل ا

وكالقدرنه!_كى نوةب:ولاقوتاصئدهوقاوالمصيرال» البمعودتلانمن قدرعالحىادالانسان ب_دعدمه

الفهم م ئبعات الح وزوالالشكبقالمنه استيقن وأيقنععنعىلج قولتءدا(و وهال 6دالازي)0
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يته وكالفدرنهوهى رافلعسموات بغيرعمدوذ كرأحوالالشمس
نلى
الةع
دلاد
أى الاسود والابيرض لماذ كرالدلائوحلا
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والحلو والحامض والصغير والقمرأردفهايذ كرالدلائل الارضيةفقالوهوالذىمد الارضأى بسطها على وجها
منسطحة كالاكف
والكبير وماأشيه ذلك الارض محتمءة ذدهامن تحتالبيت! رام وهذ|القول! -:ايصحاذاقيل| نالارض

(إيغشىالاليجار) يلبس*| وع|داطيمئاةبالارضكرةو يكن أنيقالان الكرةاذا كانت كببرةعظيمة فكلقطعةمنهاتشاهد
غدودة كالسطح السكبيرااعظيم افصللدع ومع ذلاكفالنهتعالىقدأخيرانهمدالارض وانهدحاهاو بسطها |
“كانه لاود
ما كان | يضمنيرايفى وكل ذلك يدل عولاىاللتنسطةيحتعالى أصدققيلاوأدبليينلامن صم با الطيئة(وجعلفيها) يه-نى فى

جزة وعلى وأببوكر(ان ||الارض (رواسى) يعنى جةبياقلااثلارسباالثنىيرسواذائبت ورساءغيرهائيته قالابنعباس كان
فى ذلك لآيإت
 5لقوم أبوقبيس أول جبلوضع علىالارض (وانهارا) ي»-نىوجعلفىالارضىأنهاراجار بةلمنافعاماق (ومن
وامونان
 1:ون )ع

ريلٌ)
الا
هى ا
لا(نيغش
اامض
افره رحاوا وح
زلوجن اثنين)بعينصنفين اثنينأج رو ص
هتاجع
كفلابرا

تبه
صهمنن ععبائ
طاصانءاعلماحكها قاددا ||ينىيلب اسلنهارظامةاللويلبسالليلضوءالنهار(ان ف ذلك)يعنى الذىتقدمذ كر
(وف الارض قطسع ||وغرائبقدرتهالدالتعلى وحدا نيته(لآيات)أى دلالات (لقوميتفسكرون)يعنىفس_تدلون بالصنعة

افلاشياء وقال صاحب المفردات
متجاورات) بقاعمختلقة |]على الصانعو بالسببعلىالمسبب والفسكرهوتصرف طاللفباب
معكونهاءتجاورة متلاصقة|| الفكرقوة مطرقةلله الىالمعلوم والتفسكرجر يانتلاك القوةعسب نظرالعقل وذلك للانساندون
طيبةالىسبخةوكر يمةاك ||الحيوان ولايقالالافما تمكنعأصنلهصورةف القلبوط :اروى تفكروافى] لاءالله ولانفكرواى
زهيدة وصلبة الى رخوة

النهاذكان اللمهخزهاأن بوصدف بصورةوقال بعضالادباءالفسكرمقالوب عن الفرك لانهيستعمل فطىلب

ولذعلك_دسالىقادر ||المعانى وهوفرك الاموروعتهاطلبالاوطولالى<ة.قتهاع قولهعزوجل (وفالارض قطعمتجاورات)
بمردمييد موقع لافعاله |]«نمىتقارباتبعضهامن بعض وهىمختلغةفى الطبائعفهذطيبةتذيت وهذء:سبخةلاننبت وهذهقاء-لة
ملي وحهدون وجه

يلدنالانهالفانو نالذدى تسشندالمه
الكتال دمت(ونفصيلكلشيئ)يحتاجال ا
(ولكن نصديق الدىييدبه) ولكننصديق

| السنةوالاجماع والقياس (وهدى) منالضلال(ورجة)من العذاب (لقوميؤمنون) بإلنهوأانديائهوما نصب بعدلكن معطوف على خير

كان » رعسنولانطهصبىالنهعليهو |-عامواأرقاء سور ةبوسف

)0١

فاماعبدتلاهاوعاءهاأه اهوماملاتكت

9
 ١يفتربه أوختاة» لانهب رأالعكتب ول خالطالعاماءثمانهجاءبهذا القرآن المتهزفدل ذلكعلىصدقهوانه

 0لبسعفتر(ولكن تصديقٌالذىبين بديه)بعنوىلتكن كانتصديق الذىدان ددبهمن الكت الاطية
ا المزلةمن السماء عمنالتوراةوالا جيل وفيه|شارةالىأنهذهالقصةوردت عل الوجه الموافقلمافى التوراة

يىاافنىنهذج!الدقرتآنفامصازيلعلليككلمئتحتاج
||منذكرقصنة بوسف (وتفصليٌكليثيئ) يدن
| اليسهمن ال_لالوالحرام والحدودوالاحكام

والقصصوالمواعظ والامثال وغيرذللك احا الياهلعباد

 ١فىأميد ينهمودنياهم (وهدى )يعنىالىكلخير(ورجة) يعنىأ!نزلناه رجة(لقوميؤمنون)لاهمهم

ٍ الذينيننفعون بهواللهأعل عرادهوأسرارك .تنابه

الموت وأعطاه القوة أن

لاحسدمساما قال النيخ
أبومنطور رجه

اطق

ذ كرقدةبوسف عليه
السلام واخونه تصبيرارسول

انتصقاللهعليهوس(على
أذىقر بيش كانه يقول

:#فسيرسورة الرعد

:

عايلننههوعنليهسكرات

ان اخوة بوسف مع

]أقالاآن الجوزى اختلفوافى نزوطاعلى قولينأ_-دسماانهامكيةرواه أبوطلحة |عبننعباسو بدقال
موافقتهم ايا ف اىلدينومع
الحسن وسعيد بنجبيروعطاء وقتادةوروى أبوصاعنب عنباس انهامكيةالاآبتين احداماقوله الوه ددا دوست
اصنعواقارعةوالاخرىقولهو يقول انلكذفيروالستممسلاوالقول
كر
اامنلالمكيد
وملو
|||| اوللثاابنىز!اتلهلامذدننيةكرفوراوهاعتطصاءبابمخ_رمخايسمانىعن ابنعباسو بهقالجابر بنز يدوروىعن ابن عباس اغهامد نيه ماج
|| الاين نزلتا بمكةوصماقولهولوأن قراناسيرتبهالجبال ى]رالايتينوقالبءضهمالمدتقى منهاقولههو

اىث وقيل نجسوأربعونانةوتمائمائة وس وجسون كلة
الذىبرابلكي ق القولهدعوةاثملقوه

ووثلخاثسةم لاائفةوستة

حرف

ااسملللرهرححنم»

| أنااسنهاملك الحرجءن (نلاك؟ياتالكتاب) الاشارةبلك الى؟تياالسورة الممماةبالمروالمرادبالكتاب
ن) ص

لوذاىقلامز بدغليهوقيل المراد,الاشارةفى قولهتإاك الاخياروا القصصأى الاخبار
اده
 ١من الفران كل

قلصقصصصتالهىاعليك يامدهى؟ باالتوراةوالانجيل والكتالاطيةالقدعة المنزلةوالذىأنزل
وا
اليك يعىوه ذا القرآن الذى!أنزلاليك يامدمنر يكالحق أىهواحق فاعتصم به وقالابن عباس

لىكهذتهآانابتالذىهوالة رن مقالوااذى نزلاليكمن
اعن
ان والم
رب
قكتا
لتال
ا"يا
 1وقتادة أرادبا
[أاد بك اق يعنىوهذاالقرآن الذىأ ن:زلاليك من ر بك هوامقالذىلاشك فيه ولانناقض (وااكن

 ٠أكارالناسلابؤمنون)يعنى مشمركامكةنزلاتلهذآهبةفى الردعليهمحينقالواانتمديقولهمنتلقاءنفسه
ظ مذ2

يخالفتهم اباك فى الدرن
أحرى أن تصبرعلى أذاهم

وقالوهب ان انلهتعالى

نباسرضى النه-نهمامعنا أثان أعولأرى وروى عطاءعنهنه قالانمعناء
 1قوله عزوجل (المر)قالب ع

السورةائ1تناالسور :ةالكاملة الكديبةفىبامهاومقالتءالى (والذىاً:نزلاليكمنر

وصهر علىذلكفانتمع

دلاثل ربو نتهوعنائت قدرنهمايدل عولحىدانبتةفقالتء الى ارم السموات

بغبرمد)جععمودوهى الاساطينوالدعائمااتى نكوننحتادقف وفىةوالترونها)قوالان أحدهماإن
| الرؤية لاسو نتمتروناموا تمي فوعة بغيرمد مننحتهاإ.يعنى لس من دونهادعامة
ْ

يدعمها ولامن فوقهاعلاقة تمسكهاوا رادنن اىلعمديالكلية قالاراشس بنمعاو بةالسماءمقبيةعلى الارض
| مدل القيةوهذاقول الحسن وقتادة وجهورالمفسر بن واحدىالرواءت؛ن عن ابن عباس والقولالثانىان

 ٠إينزلكتا!الاوفيمسورة
يوسف عليه السلام ثامة
كاهى فىالقران العظم

والنهاً

الإاسورة الرعدمكية وهى
ثبلاعثووأنرابة كوؤق
وجس وأربعون آبة
شاى

وتعاسان ارج)
(المر) أنااللهأعلوأرى

عانبن عباس رضى الله
عنهما (تنك) اشارةالى

(يات
آيات السورة آ
الكتاب)أر بدبالكتاب

السورةأىال نآليكاتآيات

السورة الكاملةالصجيبةفى ,اموا(والذى ائزلااليكمنر بك )أى القرأا كله (احق) خبروالذى (ولكناً كثرالناس لابؤمنون)
فيقولون تقوله#دمذ كرمابوجب الامان فقال(اللاهلذىرفم الس.موات) أى خلةهامس فوعةلاأن نكون موضوعة فرفعهاوالنةميتداً

١

وار الذى ال

نعي

لوجوسم
مار

تاذوجمود (ترونها) الضمير دعودالىالسموات أىترونها كذلك فلاحاجة الى

البيان أوالىعمدفيكورنف موبضعو :علىأنهصفةلعمدأى بغيرمد مصثية

1

1

الطبيعة البشسر بة وأماالظن الذىهوترجح أحدال نجبينعلى الآترفغيرجائزعلى راجللممنسامين ذابال
رس لاللهالذبن همأعرف الناسبر بو ومانه متعالعن خا ف الميعادوحكىالواحدىع نان 000

فال هغيذرامعولعليهمن جهتين احداءماان التفسيرلس عن ابنعباس !-كنهمن متأولتأوله عل

نهلوا لاجوزهواستشفوار لاه وتمر .اق
ظانأ
رءلى
فادال
كنصرن
لاءهم
اولهج
والاخرى ا قن
ظنن لارس .لكانذلكمنهخمطأعظياولاي حو نظف راولانصراوتبرثةالانبياءوتطهيرهم
للرسلاوللوكا
واجب عليناذاوجانالذىلك سبيلاوقر ًالبافونوه نمافعواب ر سكثيراأبوعمرو وابنعاص وظنوا

(إجاءهم نصيرنا) للاننماء

أنهمكقذدنوا باانشد بدووجههظاهروهوأن معناهحتى اذا استيأسالر.سل من أعان قومهم وظ/ :
يعنى وأيقنوايمنى الرس لأنالامقد كذبوهم كذ يبالابرجى بع_دذاعانهم فالظن بمعنى اليقين 

والمؤمنين مم خأةمن

غبراتساب (فنجى)

وطس

بنونواحدةونشد يداليم

أن منقد آمنمهسممنقومهم قد فارقوهم وارندواعن دينو لمشدةالحنة واليلاءواستبطوًا النصرأتاهم

وفتح الباءشائى وعاصم

النصروعلىهذاالقولالفانعنىامسبانوااتسكذ يبمظنونمنجهةءن آمنبهمويعظنىوابار.

على لفظ الماضى اابنى

ظن حسبانان رهم قدكذ مهمى وعدا لظافروالاصرلابطائه وتأخر«,عنهم واطول البلاءسو,لاأً:

للمه -عولوالقاثم مقام

الفاعل

يدم وقالبعضهم معناءحتىاذااسة .أس الرسليمنكذبهممنقومهمأن صدقوهموظ١ :

كذبوهم فى كونهم رسلاوقيلانهذاالتكذيب لمتحصل منأتباعهم المؤمنين لانهلوحصل لكان نوع

الباقون

ببطهمءذاللكنصسرو عاللىهفذولااظن بعنىاليقينوالتكذيب المتيقنهو
لنت
كفر ولكن الرس لظ

فننجى (ءننشاء) أى

عائشة
أردلةبن
ن(هخ)سع نع
أرسل
رالا
يظ:و
بفىو
زابة
للكن
اعافا
منجهةالتكفار وعلىالقولينجي

النىومن امن بهد(ولابرد

قولهتعالى حاتسىاتذايأس الرسلوظنواأنه قمد كذبواادكذبواناتبل كنج توتووسد

بأسنا)عذا بنالانءالقوم

||:

امجرءين) الكافرين
هفم)أى
صان
(قتقسدك

استيقنواأن قومهمكذبوهم وماهوبالظن فقالتياعروة أجل اقد استيقنوابذاكفقلتلعلهاقدكذبوا
فقالت معاذالنهلمنكن الرسلنظن ذلكبربهاقلتفاهذ«الآيةقاتهم اتباعالرس_لالذذينامتوايرة '(

فى قصص الانداء وأغهم

امان
وومه
نن3
ظم م
وذبه
وصدقوهمفطالعليهم البلاءواس أن عنهمالنصرحتى اذ ست أس الرسلع نك

أرقفم ةبوسف واخوته

ن أن مىليكةقالقالابنعيا ل
أنباعهم كذ بوهمجاءهمنصرالنةعندذلكوف رواية عبداللبهن عبيد اللةب

(عبرة لأولى الالباب)

حتىاذا استيأسالر.سولظنوانهم قدكذبواخفيفة قالذهب طاهنالك وتلاحتى يقولالرسول والذبن
آمنوامعهمتى نصسرالئة ألاان نصر اللقهريب قالفلقيت عروةن الزبيروذكرتفقذالكللةهالتعائشة اذ

مغياثتيقةلمانلحب الى
غيابة الجب ومن الخصير
لالز ومارفاعقة

الصبرسلامةوكرامةونهاية

المكرونامةوندامة (ما
كحداينشايفترى)ما كان

انلحقردآيثامفترى م
زعمالكفار

انوت ولكنليز اللبلاءبالرسلحتىخافواأن
ههمن مع قط لاع النهكائنقبل
للل
ود ا
ساوع
رلنهم
اننه وا

يكون منمعهممنقومهميكذبوهمفكانتتقر ؤهاوظ:واأنهمقدكذ بوامثقلة وقول تعالىجما
شر

تسرافةابيين (فنجى مننشاء)منعبادنايعنى عندنزول العذاببالسكافر بنفن:

)شعنسىركين وفواتعال(ىلقدكانر
المؤمنين المطيعين (ولابردبأسنا) يعنىعذابنالإءنالقوم اجلرمايلنمي
فىقصصهم) يعنى فى خب ربوسف واخونه (عبرة)أى موعفلة (لاوفالالباب) يعنىيتعظ مهأاواوالالباب
منشاهد
لن م
انسا
ةالا
رلفمها
عوص
والعقول الصحءحة ومعانى الاعتباروالعيرةاالة'لتى م .ن

الى مالدسر

ةان الذىقدرءالخىراج بوسف من الجب
لارق بصهذ
اعتب
بمشاهد والمراداملنتهأمل والنفنكرووبههالا
بالعقدائه وفايهخواجهمن السحنوغليكهمصر باعلدعبودنةوجع شمإهبابيهواخونه بعدال ةالو |
والياس من الاجتماعلقاردعلىاع زازتمدصل اىلتهعليهوس واعلاكءلتهواظهاردينهوانالاخبار بهذ
القصةالمجيبةجارمحرى الاخبارعن الغيوبفكانت متجزةنحمد سلانَعل وس[وقمل االنلهنعالى قال
فى أولهذهالسورةن
ةحن نقص عليك أحسن القصص وقالفىآخر,حاو

صمو اا

فدل علىان هذ«القصةمن أحسن القصص وأن فمهاعيرة!د اعتبره اناا

|

هذا القرآنحد يثايفترىو تاق لانالذىجاءبهم ع
نند اللهو وهجمدصلى اللّهعليهوسلايصحمنهأ

1
دلى
ت#ص
وقلهانكلفاقوم اختتارهمالنّةاصحبةنبيه
ورهاقاوبإوأمقهاء ساا
 ١لسرا نوا يرعلام ب

قلاءكانواءلى الصراطا تقيم وقفولجه(وسبصان
بهم وطرفيهؤ
ااق
]| الشمعليوهسلم ونقلدينه أ فختشلبهو

(وسبحانالله) وأيزهه

|]الله)أى وقل سءحان اللهيعنىتنز بهالةيهالايارق >لالهمن جيم العيوب والنقائص والشسركاء والاضداد

عن الشمركاء (ومانامن

ادلامئلك ولكونواملائكة (نواجليهم)
جات
رك ي
اقبل
للنا
اأرس
]١درمسأانامن قابللاكرجالا) يعنى وما
|| هذاجواب لقااهلموكاةهحلياثبعثالنهماكاوالمءنى كتيهفجبو امنارسالنااياك ياد وسائرالرسل
انلكذاينوامن قبلكبثسرمثلك الهمعكالك(منأالهقلرى)يعنىانم ,مناألهارمصاروالدن لامن

الارجالا) لاملائسكةلامهم

| والانداد (وماأنامن المشسركين)يعن وىقل يادوم أنامنالمشركين الذرينأث.ركوابالئة غيرهوه قولهعزوجل المشركين) معالله غيره

 1أهل البوادى لانأهل الامصارفضل وأعلدأا كرخقلامنأهلالبوادىقالالحسن ليبعث نىمنبدو

ولامنان ولامن النساءوقيل انمالريبعث اللةنبياالمباندية لغلظهم وجفام-م (أفليسيرواى
روا كاينفعاقبةالذين من قبلهم)بع ىكانتعاقبتهم
ظين
نكذب
يلس
| الارض) يعنىهؤلاءالشركين(ف ا

كانوايقولون لوشاء ربنا
فوم امسأة(نوى)النون

ااطلاكلا ناوا راتافاسيرهؤلاءبيبومالجهدمنعابنا (وادارالآخرةخيرللذ.ين انقوا)

]| يعنىفعلنا هذاباولانثاوهلطاعتذاا ذأ يناه عندنزاوللعذاب بالاممكذبةومافى الدارالآخرة
خرطم يعنى اةللجاننهات_يرمن الدنياوانمالدضاارفالىالآخرة وانكانتهى الآخرةلانالعرب
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يل الىمصرلي

0

نلنون بوشعفتى مومىولقدتوارئت الفراعنةمن العماليق بعدممصرول ثزلبنواسرااتسل تآ يديهمعلىبقايادبن
لافرائيمبو و
سس+ما.فليسااصوة
اوسف والخطاب لرسولالنةصلى اللهعليهوسلوهومبتداً (من!أنباءالغيب نوحيهاليك)
وسفواآبانه (ذلك) اشارةالىماسبق من نيب

خبران
سلممضصة

55

0

كالقبلة اكلامسلجادئسكةلآدم و بدلعل صىمةهذ|التأو قوللهورفمأ ب يوهغلىالعروشنروالق
وظاهرهذ يد على الممهامصعدوا علىالسسربرسخرواس.حد اللتهعالىولوكانلموسهل

ا

ود

ل سى اجد بن وقوله روالهسجدافاناءل!:
ذلكأبلغفى 1لتواضع فانفلتيدفم سم ههذا التأبلقولهراًينهم
برجع ال أىفربالمذ كوراتوهو بو ض عليهالصلاةواللام قاتبحملأن,كونالعنى وخروان

فعهم بدوقيل>تملانالنهأمى بعةوب بتلكالحدةلحسكمة خفية وهىان <1
لواجالبجوتسا
(وقال بيتأهذا نأويل
هلقاد)
لقب
عمن
جياى
رؤ
أىالرؤيا (ر بىحقا)أى

صادقة وكان بين الرؤي 'ا
و بينالتأويلأر بعون
متدئة أوعالون أوست
وثلانونأوثنتان وعشرون

(وقد أحسنبى) يقال
أحسن البهو بهوكذ لك

أساءاليهو (باهذأخرجنى

.من السجن) وايذكر

لهها]
ادل
دقودسج
سأبجاهم
أ
اتهم الانفةوالتسكبرعن السجودليوسف فامارأوا ن
بوسفاحترمل

للعبادةوكانذلكحائزاىقلل!ك||مانو
فتكونهذه السبجدةعلى سبلالنحيةوالنواضع لاعلىسبيا
جااءلاسلامنسخختهذالفعلةواةةأعليمرادمو سراركرتابه (دقال)يعنىوقالبوسهعندمارىذ 3
(يإأبتهنناتأو ل رق باىمنقبل)يعنهىذ انصديق الرؤالىرًنتف حالالصغر (قدجعلهاربى 4
<*

يعنىف اليقظةواختلفوافمابين رؤ باهوتأويلهافقالسامان الفارسى وعبدالنهبن شدادار عور لقو

ولسثدىلساتنون سنةوة
أبوصالإعنابنعباس اثنتانوعشمروسنةوقالسعيد بجبنير وعكرمة وا

ث خلسا نوسننة وقالعبد اللهبن سودونسبعونسنة وقالالفضيل؛نعياض تمانونسنة-
قتوادة
فكراّنهحين الوفابع |7
هذه الاقوالكلهااءنّالجوزى وزادغسيرهعن الحسن ان بوعسم
سنةوأفامفىالعبودية والسجن واللثكمدةتممانين سنةوأقاممعأأبيهواخونهوأقار بهمد ةثلاث وعة
ملىق"ال سن
سنةوثوفاه النهوهوانمانهوعءشر إن سنة كِ وقوله(وقداً حسنفى )يعنىأن ع

بمعنىواحد(اذأن رجنى من السجن )انماذ كراعالمتمعليىاخراجهمنالسجنوانكانالجبأء.

الب لقولهلانثرب عليكم منهاستعمالاللادب'والسكرم لثلامخجل اخونه بعدأنقال ط لماثثريبعليك اليومونلاعنمة الل
اخراجه من السجنكانتأعظمام,حنتراجهمن الجبوسبب ذلك ان خروج »من الجبكان سببالء

البوم (وجاء بممن

البدو ) من الباديةلانهم
كانوا أحاب مواش

افلعبودية والرق وخروج»من ا لسجن:كانسببالوصوالهالىالملك وقيلان دخوا4الجبكان مداخ
نلب
بممنالبدو)يعنىم ا
يوجاء
ذلكمن أعظمنعمعهل (
عنوهكان
نزوااللنهمة
ودخولهالسجنكا ل

ينتقلونفى المياموالمناجع وآصل البدوهوالسسيط منالارض يبدوالشخص فيهمن بعديعنى يظهروا 0

ب(عمدنأننزغالشيطان
ينى وبين اخوق) أى
أفسدينناوأغرى (ان

وال

غاللاخافضرقر ويتعتو,بوأولادهأصحابماشرة فسكنوالبادبة منبعدأن نزالغشيطان بيه

اخوافى يعنى |أقسدماييننا بسب المسدواًصل النرزعع دحُوالفى ألعاىفسادهوا استد لمهذهالآبة
بطلانالجيرمنالمبتدعة فالوالان بوسف ضاف الا<سان الىالله واضافالنزغ اىلالشيطانوا7

اانلافعل الى الشيط
دال
رَ فىلطيف لايشاء) أى فعلالنهلوجبأن ينسباليهكف الاحسانوالنعوالجوابعنهسذانلاامدل
لطيف التدبير (اندهو واضافته اليهعلى سبيل المجازوظاانهكارناللفظ ياقضتضاىفةالفعل الىالشيطان لاعلى الحقبة
قة قللوفكابنهما ة1الطاابته دلتفافئبت بذلك ان الكل
قاليىفى
حهنع
األ
العليماالحكيم) بتأخير الفاعلالمطلق الختارهو

الآمالالىالاحال أو 9عدالتموبقضائهوقدره ليسللشسيطان فيدمدخ اللابإلقاءالوسوسة والتحر لياشفساد ذاتالبينوة
باالاثلتلاافخبعتدلاف بااقيادارمانعلى ذلك (انربىلطيفلمايشاء) يذعنواىانهطنعفالعىاليدقائق الاموروخفيا

2

صاحب المفردات ويقعدبر باللحاف عماندركهالحاسةو يص أن يكون واصنفنهنعالى بهعلىهذ الو

وأنيكون ل رعفتهبدقائق الأموروأنيكونلرفقهبالعبادفىهداينهم وقولهانر فىاطيب لايشاءا

حسن الاستخراحتنبيهاءلى ما رصلالىبوسه حي ث ألقاهاخونهفى الب وقيلان اجماع بوسف,5
واخونه الولو ارتو تسياعوههجزاللاةمع طبالا وشدةالحبة كانمناطفابه

حديث جعل ذلك كلهلاناللتهعالىاذا أرادام اهياأسبابه(انههوالعليم)يعنى عصا|عباده(الحكيم)

جيعأأفعاله
قال حاب الاخبار والتواريخان يع تموبعليهالصلاة والسلام أقامعندبوسف»ه ئ0

ْ[
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٠
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نما

#عوالتفورالرحم) اخوالاستغفاراالىوقت السعحراوالى ليلوالجعة أوليتعرف الهمفيصدقالثوبةأواىأ نسل يوسفه لعفاءنوم

أنبوسف وجهالى!أبمهجهازاومائتى را-لةليتحهزالب»يمن معهؤاسابلغقرامن مصرخر ج بوسف والملاك ىأر +لءة |لاف من الجند

العظماء وأهل بماسجرعهم قتلقوايعة ووبهو عشى يتوكأءلىبجهوذا(فامادخلوا 8( 2؟)5

علىبوسفكوىاليه) ضماليه

تفرك ةلاحأوأووسف:لكانناض كإستضرن كرب (نهواتدور)بن |)سل
أو به)

لذنوبعياده

(اارحم) تجميعخلقةقالعطاء
اخرا سانى طلب الواح الاىشلمشامب أسهلمنهالاىلشي وح

ألاترىالىقول بلواسخفوتهلاثثر ,بعلي  1شت سود اس عردكر
ا
الاخباران بوسف عاولهالسلا عت م اعخوهالىايبه»مائنى راحلةوجهازا كثيراليً:
00

 ١لاا مشرفه تتيوز قوباشرو الىم رصجمع0 0
 [7وامأذوةالبسروقكانوائلاثةوسبعين 01

مصروعرفه؟عجىءأبيه وهل نف جر وبموع
فه املك أر

0

يت
لقون يعقوبعليهالصلاةوا_لام وكانيعةوبعشى وهو بتو على

واعتنقهماة

وتزوجأبوهخالتهوالخالة

أمكاانالم أبومنه قوله
واله آبانك ابراهسيم

أ واسمعيل واسحقومعنى

[3

0

د
 0رالا
بدابنه مهوداقاما!
دل

دخوطمعليه قبلدخوطم

مص
5رأنه حإن اس
اتقبلهم

الرستو
اسملضاموفاةزالللبجهرب بررلهلأانبحع!ت_ىيقبويدبوشبستاكسلقسالماامدةفقكايللعمقروادب املسنضلناأماعرلحيابكديرسب |أومصان بورق
يأعيسنبقدواب,ال
يإمذهب

0

لاالناهزساانزولاقوتعانةاوفعلا كابفعل ابوللودملوالوادبوالد وبكقباواقبلانليواسي
ف» |عليه وشم البأبوبه

 1سسا اوسن
رت جسا
كلدراتكح
فنتبا
ي
.هبووه يعسقوبوخالنلياوكانت أمقهمدان
ينود يبنكفذ
لق
كولهتهالى(فلمادخلواعلىبو
سفآوىاليه)يعنىشماليه(02:

اسن

|ره

منين) اوس ركان

فتنفا بسنيامينوقااللحسنبموماوا مهوكانتسنيةبعد 0

اوقلبنلهٍاأنحياهاونشرهامن قبرهاحتى تسجدليو.

ارو اولمح زولا دجاارمصر)

ين

الاجوار أو
ا0

قل آكرادبلدخول الاولفقوه
لالاولد خوهممصحنراوارراسدالولن االكثانانا قيب لالاانا
 0تجاال
0تري1عاد
خ
و
ل
مصيريعنىالبادوقيل انأهرادبالد
ىالاستيطان هااىادخاوا ا
مر توطنينفبها(انشاءالته آمنين)قل نهذالاتنناءعائدالاىلاملناالى

فصر

الدخولوالعنىادخلوا

ءاتر قل نهدا الستولفس ه ا
نيكونقدقاذلللتطفبلانيدخاوامصروقيل

 0 0ا 0ا
0

0

٠انهذا الاسنئناءبرجعالااسلتىغفارفعلى هذاك
ووتف األكخلايت
مقردتق ردوسو ف أستغف رلك
1
ارلباننشااءاسلتكهواقيلنواانئخافون م منلوكمرحفلداي
ادخوللنقهولاهاانيشاءجالنوةللاتبرركهفهوم ققالطمبوسف انالقيامةجممناففالبلى
اادغاوامةرآمنينعلىأنفس>وأحليكمان شاءادنهفعلىهذايك
كقولهصل

ا :

يسا

النهعليهوسل واانن شاءالنهبملاحقون مععامهانهلاق (بومرفع أبو يهعلىالعرش)يعنىعلىالسمربر دحك فال ينو بك

ال
|ذىكان بحاسعليهبوسفلل كانت (وروالاسجا ) و
ويه
توا انلد |وقارآنيمعون وله
يةالناسبومئذال_جودوهوالاحناءوالتواضعوم لال
مانت 2ه

الار

ردم

وضع ا برعل

ل ل سافان لتك فاستساز بوسف عليهالسلامأنيسجد له باو«وهواً كيمرنهوأعلى

منصباق الندوةوالشيخوخةقا تحمل ان الشهتء_الى مي بذلاكلتحقيق ر ؤُ يانمفمعنىهذاالسحود

قولان أحد هماانهكان |نحناءعلى سديل التحية كاتقدمفلااشكالفيه والقولالثانى! نه كان حقيقة
السحود وهووضع الجبهةعلىالارض وهومشكل لانالسجودعلى هذهالصورة لإينبنىأن كو نالالله

 |١تعاليداًجيب عنهذ|الاشكالبان السجودأكلانقفيقةللهتعالى علىسبيل

الشكرلهوانما كان بوس.ف

دخلوا مصر و هماثنان

وس_يعونمابين رحال

وام رجدو اتج

موسى ومقانانهمستمائةألفى

وجتسمائةو بضْعةوسبعون
رجلاسوى الذربةواطرى

وهعلىالعرش وسروالهسجدا) قبل اد خاوامصروجلس فى محلسهمستو يباعلى سر بره
وكانتلذر يأل توبات لف(ورفع أب ي
و ح  5اليه كرمأبويهدفرفعهماعلى السربروخزوالهيعنى الاخوةالاحدءشر والابو ن سجد اوكانت! لسجدةعندهم جاربةيحرى

التحيةوالتكرمة كالقيام والمصا-فة وتقبيل اليدوقالالزجاجسنةالنعظيمفىذلكالوقتان جد للمعظم وقيلما تكاالنااتحناءدون

ترعافيجباه
وترورهم سجداياباهوقيلوخرو الاجل بوسفسجدالنهشكراوفيه نبوةأيضاواختاف ف استنبائهم

0
ع

عمل

ومنحولهمن قوءه (انى
لاجد ري بوسف)
أوجده اللهرعع القييس

0

()11

2:7 001

ودلذلاكلضعفو يقوى ابصرفه1لا
زعن
قيصهليجدر يمه فِرْولبكاؤهو بنشر حددرهو يفرح قلببهف

ككلأىجعكينا)قنالوانحوامن
القدرة سكن معرفتهمن اجلهعةقل هه وقوله(وأنوقاالهل

انسانا وقالمسرقوكانوائلانة وسبعين مابين رجولامىأة (ولافصلت العبر) يعنىخرتجمن

دنىولده
ل)يع
ووهم
بالأب
ون (ق
قنعا
_ض ك
هىلأر
ين ا
لجهي
ارمتو
حينأقبلمنمسيرةكمانية وقيل منعر يقشمعس
أيام (اولاأن تفندون)

التفنيد النسيةالىالفند

االعقل
ازنر و
كلح
نوا
وه

مهرم يقالشيخ نفام
والمعنى لولا تفنيدكم اياى
لقستدمونى (فالوا) أى
أسباطه (ثاللهانك إفى

ضلالك القديم) لنى
ذهابكعنالصواب قديم

فافراط تحبتك ليوسف
أوى خطئك القدممن

حببوسف وكعانندهم
الدقدمات (فاماأنجاء

مصر

(انىلاجد

هوسافقلبلبأشير
نبريي بح
أنتأيقيعأقوب
ريبوسف) قايللاصنبراياستأذنتر بها ن

ع صقابوتبر ع بوسمن مسيرةثلاثةأيام وقال|بنعباسمنمس_يرةثمان ليالوقال
يهد
حا

بكناهنمائمانونفرسخاوقيلهبتر يمفااحلتمقلمتيرصعالىيعقوب فوجد يعقوبر
فض
لياسر
فعلأانهل

وقال

الحسن

الجا

عجنةالاما نكمان ذاللكقميص فعابذك انهمنر بيحوسف فلذلك قال
من ر ال

افى لاجدر عم ودف (لولاأنتغندون) أصل التفنيدمن الفندوهوضعف الرأى وقال!بنالانبارىأة: :
الرجل اذاخرف وفئد اذاجهل ونس ذل كاليهوقالالاصمعىاذا كش ركلام الرجلمنخرف فهوااة:

والفند فيكون العىلولاأننفند وى أى:نسبوقالى احرف وقيل تسفهوق وقي لتلومونوىقيل > 7

وهوقول!بنعباس وقالالضحاك نهرءوففتقولون ك شبييخرقد روفذهبعقله (قالوا) يىعأنولاد
أولاديعقوب وأهلوالذءنعندملا نأولادهاصلبهكانواغائبينعنه (تاللهانك لنىضلالك القديم) بعنمى3
ذكربوسفولاتنساءلانهكان عندهمان١بوسفكان قدمات وهلك ويرونا نيعقوب دلج
قالواتاته انكلنىضلالك القدي يعنى منذ كرهوالضلالالذهابعنطر د

|

00

وهوالمبشر كبر بوسف قمالساعبوندحاءالشير بين يدى العيرقال|بن مسسعودرضى التلعالىعن
مهوذافالالسدىقالمهوذا |أناذهيتبالقميص ملطخابالدم الىيعقوب وأخبرنهان بوسف|أ كلهالذئف

البشير)أىيهوذا(ألقاه
عولجىهه) ج
طارلبشير لعدو ومعهسبعةأرغفة فلمستوفأ كلهاحتىأت أبادوكانت المسافة نمانين فرسخا (ألتقامعلى وجهه)
وه
قى وج
ععل
يميص
الق
برند) يعنفىالاقلبشيرقيصبوسفعلى وجهيعقوب (فارندبصيرا)يعنى فرجعبصيرابعمداكانقدعمى وعادتاليه
ا
ف
(
ب
و
ق
ع
ي
ا
ق
ل
أ
أو
لعحداز ن(قالالمقأللكانأعلممن املأنلهاتعامون)يعنى منحياةبووسفان
قوتها بلعضدعف وسروره ب
:
فرجع (بسيرا) بقالرده اللهجمعيشناور وىيعاقنوب لقلالبشيركيف تتربكوسفقالتركتهملك مصرقال سوبا ا
فاناًذهباليوم بالقميصواأخيرهانهحى فافرحهكاًحزنته قالانعباس

فارئدواريده اذا ارتجعه

(قالأأمفرل).ين
قولهاق لاجدر يجبوسف

أوقولهولانيأسوامن روح

التموقوله(اى أعلمن الله

الاتعلمون) كلامبتدً
ميقععليه القولأووقم
عليه والمراد قولهانما
أشكو ثوىحزن الىالله
وأعلمنمنانلهاتعامون

ذوتر
وو ا

افا

|7

بالملكعلىأى دين تركتهةالعلى دبن الاسلامقالالآنتمتالنعمة ةْقولهتعالى (قالواياأبانااستغفرا

ذنو بنا) يعنىقالأولاديعقوب حينوصلوااليهوأخذوايعتذروناليهمماصنعوابهو يوس استغفرلا
رفلكر بى)قال
فلسو
غفا
تنا (
سنيع
أىفىص
أىاطلب لناغفرذنو بنامن الله (انا كناخاطئين) يعن
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لهاقسوبتأغرافلداعاء
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وروكىانهساألالبشبركيفبوسف قالهوملك مصرفقالماأصنع بالاثعى أى دين تركته
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قاالعللاىدسيلنام قالالآنتتالنعمة (قالوايأانااستغف_لناذنو بناانا كناخاطئين) األىنسهملغفرةماارتكبنافى حة

ابناننكبناواعترفناخطايان (ةالسوف أستغفرلكرفى
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وع .نين م ذوغالضميرلاث اله
عسرالحسدين )أى أجرهمفض
منيئق)الفحشاء(و يصبر)عن المعاصىوعلىالطاعة(ماانلثهلاءضي أ
على المتقين والصاير إنوقيلمنيتقمولاهويصبرعلىباواهلايضيع أجرهفىدن اهوعقباه (قالواتالل لقدارلك  3علينا)|ختارك وفضلك

ونان كنالخاطئين )وإان شأ
علينابا | والح ولالتقوىوالصبروا ( س

نناو-الناانا كناخاطئين متعمد بن امل تنقو مضب رلاجرمان

التهأعروأ,كذللنكابإلكسكن بيينديك (تا
عللا
لتري
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لاتعييرعلي؟ (اليوم)متعلق بالتثريبأو بيغفر
والمعمسنى لاأئرايلكيوم

وديي
يلمةجاه
عاسصو :قا
منعب
ويعينىصتبقرعلى العزوبةاقاللهاب
زونيصابر)
مانلتق
هتعنبى :رأجعرم.لنكىا الءس.جن وهواليوم الذىهو مظنة
وقيل يت النتهباداء فرائضه و يصبرعماسرم االللنه(هفلانايضيع أجوانحسنين)ي
نهدلعية اقريب فادك بغيرءمن

(قالوا) .يعنى قالاخوةبوسهمعءتذر فىاليمعامدادنهم فحقه (ثالنةلقد ث
ارك اقعلين) أى الايممابتادفقال١2
اختارك وفضلك عاينايقال ثرا:اللهايثاراأياختارك و ستعار الاثارالفض ولالابنايل|لنفضيلدالخ انتلم)فداط جعفرة

تقفدضلاك النهعلم:اإلعل والعقلوقالااضحاك عنابنعباس الث قلأا بوم 0
والصفحعليناوقيل بالحسن وسائرا اقضائنالىأغطاهالستعر 1ا ناخونهوقيلفضإعليهمبإلنبِو

واأوارلدعقلىوهلذبان اخوتهكانأونديأاءمضافليسلدعليهمفض لف ذولأكجيب

فضلعلهم بالرس.القمعالنبو5فكان فضل منهمهذ|الاعتبارلانءن جلعهتالنبوة دالسارلة سل

ماقرط متهاكالغقراة
اك ويغفراك عذل الننا

| الاقوالسارجرادي

يغقراتل؟بشارةبعاجل

من .خصبالنبوةفقط (كوناانحها
ل
اانغيرمتعمدوقيليجوزان .ن| بان اوريل أن
عللىايع والفر :يدنهماان يقالخطيئخط اذاتعمدوأخطاإذاك

لوسارافتتاتعريروكنوالاعلان اين سيانف )ادي لاني||رراعسذ سادق بي
0

رامل يدي ازذارت :يفاد مير|سر
ضا
من
فيكون التقديرلاتثيبعلياليوومالمعنىانه_ذا ايومهواه ب وعالتوتان  | .ق|لوانظ باخ كرح
الأ ستنار عليفستاس وضعلقوالاشمحادميداد ٠|ووراقذكترد رت

بقوله ق(راالللهلم)وآلذولالثافىان اليوممتعاقبقولهيغفراللهل>ف علىهذاحسن الوقفعلىقو| فقال أفولما قالأى

لانثريبعليم و تدأ باليوميغفراللهلك كا نهلمانقىعنهمالتو نبخوالتقربعبقولهلامخعة بوسفلاتثريب علي

اليوم

بشمرهم بقولهاليوم نغفراللةل (وهوأرحم الراجين )ولاعرفهم وسف نفسهساطمعن حال| بيهفقال

وروى أباانسفمانلماجاء

قيص ابراهيموذلك اانجهرلدمنثيابه وبألاقىفنىاللنأارتعراهجبر يلبيقمريا
صملنحمرنة فالبسهاياه

قاللانثر يب عليكماليوم
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ونا اناك وروي أن

ياس صر سن كترةالجاملكتاعطاهفس وال (اذهبوبتميضى هذا)قال لبس( قالهالعباس اذا
الضحاك كانهذ!التقميص مننسجالجنةوقلاياهد مأ جنريلأنقيريسصلاهليوهكان ذلك القميص ||أتيت رسولانتهفائلعليه

اتيم قاساماتتورتهإستحق قلداناتووته عقوبقلباشي وس جليحوب||ون
لزفق
االرب
سوت
وذكالنتكا للافمرص قفصىبةمن فضةوسد رأسهاوجعلهافىعنقيوفسكالتع وايذلا3
لله عليهو-إغفرانن لك
نفارقهفاماا لقاوحك ابرع

ا
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ل
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ليرا) فالاحلققوحنااتناعللت باوسف!ناللقاءذلقكجيش:رسفالىخاولةقومقياصلء/لذىهبوواج بهبغعمقيوصبيبهوذاج:ب(رفادلّقاووهلجبرعهكلاانىنى اليهانلكندعوناالى طعامك
يباصت
وى

الثهاليه ذلك ويكن أنيقالان بوسف_لاع ل نأأباءقديمى منكثرةالبكاءعليهوضيق الصدر بعثاليه
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فاك افرط منافيك

تر

فتقالبوسما|نأهلمصره وان ملكتفبهمفاتهم«نظرون الباىلعينالاول وى يقولونسبحان منبلغعبدابي إععشسر إدرن" #مامابلغ ولقه

ْ  0الآن
بكحيثعلاسلأنانى منحفدةابراهيم(وهوأرحمالراجين )أى اذارج.تكرااألفنقيرالقتورفااطلنغهبفاعلوفنرىتم سأطم
 1فعقنحااللوبياهانه مىمنكثرةالبكاءقال (اذهبوابقميصىهذا) قيلهوالقميصالمتوارثالذى كوابنفذتبعوسفوكان من

 ٠الجنتأمي دج
بر ل أنيرسلهاليهفانفيرهي الجنةلاريقععلىمبتلىولاسقيمالاعوفى (فالقوهعلى وجهأنىيات بصيراً)ببصصيرراتقول جاه
البناءمحكاأى صارأوبأتالىوهو بصيرقاليهوذاأناأجل قيص الشفاءكاذهبت يقميص الجفاءورقيهلجواحهاف حاسرمصنرالي

مالصدقة
خن و
ن
الا
عمشارتين
من لخضول
ع
و
نو
لمم
رلتدقةعلي
الانيامكلممواحد تح ا

١

أوساخ الناس فلاملط لانهممستةنون ,الله#ن سواهواأجيب عننقولهوتصدق عاينااهم طلبوامنهأن

(اناّعجرى المتسدقين)

اممنةو<سن الضيافة
ليفكعلرمو
اان
بحرمهمعلىعادتهم منالمساحةوايفاءا كيولنحوذلك نماك

ولمافالوامسناواً هلنالضر
وتضرءواالهوطلبوامنه

لفذعائهالاهمنصدقعلينالان الصسدقةلانكونالا
لانفس الصدقة وكرهالحسنومجاهدن يقولالرج
من بستغىالثوابوروى أن الحسن سمعرجلايقولالاهم تصدقعلىفقالان النهلابتصدق امايتصدقمن

أنيتصدقعايهومار فضت يسنىالثواب قل اللهماعطنىوتفضل علىوقال١بن جر يعموالضحاك وتصدقعاينايعنى بردخيناعلينا
عيناهول يمالك أنعرفهم (اناللهيجزىالمتصد فين )يعن بىإلثواب الجزوبقلالااضحاك ميقولوااناللهجز يكلاتهم يعامواأنه
نفسهحيث قال (فالهل مؤمن (إقال)يعنىقالبولسافخونه هلعاتممافعمبيوسفوأخيه )وقداختلفواف السببالذىمن
عاتممافعلتمبيوسف)أى أجإهحمل بوسف وهيجهعلىهذاالقولفقال|بن اس<ق ذكرلى أنه,ل ائلواهباهلذكلام أدركتهرقةعلى
كتاتببوه بيعهمن مالكو آفرىهوكتبه
ىالك
ذخة
لنس
اطم
اخونهبافلباذحىكان,كتم وقي انأهخرج
ببوسف (واخيه اذاتم مبوذافاماقرؤًا الكعاتبرفوا بصحته وقالوايامهاالملاك انهكانلناعبد فبعناهمنه فغاظذلك بوسف وقال
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جاهلون )لاتعامون قبحه

انكنستحقون العوبةوأمى بقتلهمفاماذهبواءمهمليقتلوهم قالمهوذا كانبعقو ب سك و حزن افقد

أواذأنتمفىحد السفه

واحدمنافكيف اذ أناهالحبر بقل بنيهكاهممقال١وا ن كنت فاعلاذلكذابعثبأمتعتناالى أبنافانه كان

والطيش وفعلهم باخيب» كذاوكذافذلك أحديرنكتهالرقةعايهم والرحجةفبكى وقالهذ االقولو قيل ان بومسافقرأ أكبايبه
ا ألموىاقعة
هيدذتعهظيم
ووهأخذيها استفهام يف
لىهل عاتممافعلتمببوسف
انب
قكأ
ومال
قعريضهماياهللغبمإفرادء اليهلم يت
يام من أمىبوسف وماقبحماأقدممعليهمنقطيعة الرو<تمفر يقهم نأوبيههذا
كمم
تأعظ
رهما
عن أخيهلابيه وَأملند ومعنا
أامراد تفظيع
ءتفه
نلاس
كفسا
لذان
وده
عمصنبت وهلعرفمنخالفت ولير
وايذاؤهملهبانواع الاذى يقال إلذنبهل ندرى

(قالوا أثنك) «مزتين
كوفى وشاى (لأت

دماء
تلا
بلام
باوسلف)اال

مامن
فقعىلم سوسفوا يه من ت|سليياماهين
ام ع
ممك
الامى وتعظيمه و بحوزأنكو نالمعنى هل عا
المكروه وأعلمأنهذهالآبةتصدبق لقولهتعالى وأ وحينااليهلانيثهم مهم هناوهم لايشعرونهان
ولتالذى فعاوهببوسف معلوم ظاهرفاالذى فع_لوه باخيهءن المسكروهحتى يقولطم هذهالمقالةفاتهمم

وانتممّداو بوسف خبره بسعوا حفبسىهولاأرادواذلك قلتانه مافرقوإينه و بينأخيهبوسف نغصواعليهعبشه وكانوايؤذونه

والجلة خبران (قال أنا كلاذ كر بوسف وقي ل انهم قالوالهلىااتهمباألخصذواع ماربنامتكيابنى راحيلخبر (ااذأنتمجاهلون)
بوسف وهذا أخى)وانما هذايجرى مجرى العذرطميعنى |نك انه أقدءتمعلىهذالفعلالقبيحالسك رحالكونك جاهلينوهو
ذ كرأخاهوهم قدسألوهءن
ه
ي
نفسهلانهكان ىذ كرأخ
قرىئ علىسيلالاستعهامو قعل +القراءتال إنعباس! ا«الخطم  0 0100بيوسفوأخيه
وقت |أصراوحالة لهل وقيل حاهلون ابو لالبهامبىوسدف ه قواءعزوجل (قالواتًنك لااوسا

بيان لمساألوهعنه( قدمن

ليسم ف رأوائناياهكاللوْلو تشبهثنايااوس ف فشيهوه دبوسف فقالوا استفهاما ننك لأنت بوسف وقرئثعلى

الله علينا) بالالفة بمد
ه
ل
الفرقةوذ كر نعمة ال
رةمثلها فعرفوههاوةالواأنت
ا<ق
لاوسلاس
اموثاه
هوب
لعق
ثلي
مان
وكانله قفرىنهعلامةتشبهالشامة وك

ىضع الناجعنرألنه
حت و
امبروتجده ماقال!بنعياسآ يضائى روابةأخرىءنهأناخوةبوسف يع رفوه

بالسلامة والكرامة وم
بدأاملامة(انه

يالتوجمومبعرفوه-تى (قالأنابوس_ف)قال بعضالعاماء امناأظهرالاسمفى
توسع وقدلةالومعل سب ل

قولهأنابوس_ فول يقل أناهوتعظيمالما:زل.ه من ظ|اخوددهوماغوت لقابالا

تبثممو
علج
فكأنهقال نابواسلمفظالوم الذىظامموونقصدت قتلىبناأيلتةموفبفا

|

باحسالامان

وتر الاسمهذهالمعاىكاهاوطذاقال )2هذاأجى) وهمبعرفونهلانه
هتح
ظان
ثصمرت ماالتىرون فك
ضباهوه ذا األمظلو ملكماتظموتق ثمصرتأناوهوالىماتر ون وهوقوله (قدمن الهعلينا)
قيصد

بإنجع يبنا وقيلمن علينابكلع زوخيرف الدنياوالآخرةوقيل منعلينابال_لامة ف دىيذناودنيانا (انه
ا

3

له

| الموت زياعرقوب فقاللهيعقوب هاالكالطيبر بحهالمسن صورتهالكر يمعلىر بههلقبضت روح
|اببنوىسف ف الارواحفقاللافطابت نفس يعقوبوطمع فرىوفتاهذلك قالوأع(ماناللالهتعامون

(يانىاذهبوا وتحسسوا

وقبل معناه وااع امن رؤياوسفحق وصدق والىواأنتمسنسجدلهوقالالسدى لاأخيروبثوهإسيرة ملك

سن بوسفوأخيه) فتعرفوا

أا أفعالهأ <ستنفس يعقوب وطنميعكأونهو بوسف فمندذلكقاليعنى
هعو
افلجي
واله
قالح
مصر وك
يعقوب (يابنىذهبوافتحسسوامن بوسف وأخيه)النحسس طاب المبريال+اسة وهوقري من التجسس
حنسس بالحاءيكون ف المير بوالجيميكون افلشمروم-:هالماسوس وهوالذى يطلب
تلا
لقم_
اجيمو
بال

مئهما وتطلبواخبرهماوهو

المعرفة(ولاني أسوامن روح

فلانوقالهنامن بوسف وأخيدلاله أقيممنمقامعن قالوبجوزأنيقالمن للتيعيض و يكون المعنى

لتتوفرجه(انه) ان الام

تحسسواخبراأمخنبار بوبفوأ خيهروىعن عبداللهبننز بدعن ألىفرو,ةأن».قوبكتب كتاباالى

اس منروح
ي(
لشان
وال

الكشغعن عو رراتالناسقال!| بنعماس العسوا قالا ابلنانيار ىقال كسستعن فلانولايقالمن

تفعل من الاحساس وهو

اللّه)ولاتقنطوا من رجة

وسف عايهما الصلاةو السلام حينحبسعندهبنيامين منيعقوب اس.رائيل اللاهبن اسحق ذيحاللهابن اللهالاالقوم الكافرون)
ابراهيم خليلاللاهل»ىللك مصمرأمابعفدائهلبيتوبنكالالبلاءأماجدى ابراهيم فشدتيداهورج-لاه لماننامن بعألنهمتقاب
دداذورب_لاهووضع السكينعلىقفاهففداءالله فرج الهوسيد |
وألتىافلنىار-ؤعلهاالنه عليه برداوسلاماواماأنىفثدت
وأم انافكان لىابنوكان /حب أولادى الىفذهببهاوه الى البربةمأتوتىبقميصهماطخاالدم وقالوا الكافرفلايءرفرجةالله
قدا كلهالذئب فذهبتعيناى ثمكانلى!بن شرو كانأخاهمنات

كل بهوانكحستهوزعءت

أنهسرق وانا أهل بلداتنسرق ولائلد سارقافانرددنهالىوالادعوتعليك دعوةندرك السابعمن

ولاتقلبه نفعىمته فييأس
منرجته نفرجوأ عمند

ولدك فاماقراأوسفكٌا بأبيهأشتدبكاؤفو:عمل صبر«وأظهر:نفس»هلاخونهعلى ماسنذكرهانشاءاللةتعالى

أرياهجمء-ين الى مصر

فذلكقولهتعالىيانى اذهبوافتحسسوامن بوسف وأخيه(ولاتيأسوا)أى ولانقنطوا(من روحالله)يعنى

(فامادخلوا عليه) على

من رجة اللهوقيل منفاضللله وقيلمنفرج( النلههلاديأسمن ارلوتحهالاالقوم الكافرون) يعنىان

بوسف (قالوايأيهاالعزيز

دلركواالعلزممتنع واكلانعز يز
ام
لائقيها
زعناونء
يسهفاالعز بيز ي)
(اوقاعاليله يوعانعيلًىبو
دخ

مضاعة مزجاة) مدفوعة

المؤمنعلىخيريرجوهمن اللفهيصبرعند البلاءفينالبه خبراوحمدعندالرخاءفينال ب خهيراوالكافر إضد مسناواهلناالخسر)اطزال
تيقهحدذب
صعلايهر)ف
ذلك ققولهتعالى (وفااماخد<تلوا
فرةنفرجوامن عأنيدهم قاصدينمصرفاما مالنشدة والجوع (وجئْنا
اقبملك مص ريومئف (مسناوأهلناالضر) األىثدةوالفق رواجوع وأأرادوابأهلهممنخلفهمومن
عىة رديثةكاسدةلاتنفقفى تمنالطعامالانتجوزمن
ا)أ
ضجاة
بم
باءة
وراءهم من العيال (وجئئا ببض
البائعاولأازصجلاءفىالاغةالدفع قلي_لاقليلا والتزجية دفعالشئلينساق كتزجيةالريج السحابومنه

يدفعها نكاجلررغبةعنها
واحتقاراطامن أزجيته
اذا دفعتهوطردنهقيل

قول الشاعر * وحاجةغيرص جاةمن الخاج  5يعنىهىقليإةسيرةيمكن د فعهاوسوقهالقلة الاعتناء كانتدراهم زبوفالاتؤخذ
مها وانماوصفو اتلك البضاعة بأنهامزجاة امالنقصائهاأولرداءمها أويجموعهما فلذلاك اختلفتعيارات الاوضيعة وقبكالنت
المفسر بنفىهمعانىلهبذضاعة المزجاةفةال|بنعيا سكانت دراهمرديئةز بوفاوقيل كانت خالقغرائر صوفا وسمنا (فأوفلنا

النت منمتاعالاعراب منالصوفوالاقطوقاللكلى ومقائلكاننتحبة الخضراءوقيل
والخخبال وكقب
ونالنعال وقالالزجاجسميتهذهالبضاعةالقليلة|الرديثةمزجاةمن
كانت سويتقاالملقلاوقديلمكا
قوطمفلانيزجى العدشأيىدفع الزمانبالقليل»ن العرشوالمعنىجناببضاعة مزجاة لندافعباالزمان

الكيل) الذى هوحقنا

(وتصدقعلينا) وتفضل

علممابااسامحةوالاغماض
وليست م ايفسعبهاوقبل! اقل للدراه_مالرديثة مزجةالامهاص دود ةمد ؤوعةغيرمقبولة من بد فعها عن رداءةالبضاعةأوزدنا
(فأوفلناالتكيل) يأععنطىناما تكعذطتينامن قبباللمن الوجايداللومافعىنى اثائربد نأ تقيملناالزائد علىحقناأوهب لناأخانا
ماقلامناقص والجيدءتقامالردىء (وتصدقعلينا) يعنى وتافيضنلاعبمابين العنينالجيد والردىءولا

#نقصنا هذاقولا كثرالمفسسر بنقالابن الانيارى وكان الذىيسألونهمن المسامحةيشيهالصدقةولدس به

واختلف العاماءهل كانت الصدقة -لالاللاندياءقبل نبيناأملافقالس فيانبنعيبنة انالصدف ةكانت

(( - 1انن)  -تلث)

٠

|امواتفان فلتكحيلفواعلى مع لإبعامواحقيقته قطعاقلت انهمبنوااالالمعظلاىالهاغراباً:
ال
000
سر
تقوابحو ايسا اد ااتوسارص

وسزنىالىانته) آصل'ابثاثارةالنئ ونفر يقهو ابلنثفسماانطوتعليءمن الغوالشرقالابن قتبة
كو نوىحزق
شما
ألان
قا
الىله) األصثعباطم

زن نهومكهامفكاذاذكره نيرءكانبنانالبتأهداين|
لن!حذا
اانسا
رنال
تكلا
سذل
أشزدن و
االلثح
لل اىل لااليكفالباناج
والحزن فالعماى هذايكونالع انأ شكوسزنالعظيم وحفزىالقليا

الذى لا.صبرعليه صاحبه

تيدر أل كا
روكالحا كأبوعدد النةفىحدرحهمن حدرثأ نس بن مالك عن رسو افةسى

فيثه االلىنا سأى بنشسره

ليعقوبأخمؤاخ فق لاهذا تبوميابء_قوب ماالذى أذهب بصرك وباالذى قوس ظهرك قالأماالذ

أىلاأشكواى أحدمتم

أذه بصر:ى فالكاءعلى بووأفماالذى قوس ظهرفىالحزن عبلنىيامين فأناه جيربدقالزسو]

ومنغير اأنشكوالى

لىغيرى فقالانا أشكو بوثسىزق الىالت
وىاا
كتح
نكاتماشنسش
انالنهيقرئكالسلامو يقولل

رفىداعباله وملَصمًا اليه

جير يل اسأعلبماتشكووقيلانهدخل علىبعقوجبارلهفقاللهيايعقوب مالىأراك قدتهشمت ,الت

نفلونى وشكابتى وروىانه
أوى الى بعقوب اما

ام

شاةفوقف ببابعمسكين
لبق
خأح
فلنطعموهوا ن

إلى الاننياء أمالمساكين

فاصنع طعاماواادع عليه

وووف تار ىا ْ
م
واوماتانى بم ه
ىق
أبلخهن السنمابلغ|أبواك قالحثم
وفتنت و ت

” تهالكفكان بعدذلكاذأ
فلرقد
أشكوفخاللىق لفيقاارب خطيئة أخطأمهافاغفرهالغىقا
يايعقوب ن
سثليقول|نماأث -كوبوثحىزافى الىاننهوقب لانالنه أاولجيهوعزق وجلاىلا؟ كشفمابك

ح

ىلنهثقمالأى رب أمائرحمالشيخالسكبيراًذهبت بصرى
وحزفال ا
تدعوق فعندذلك قالان اأشكو بى

وقوستظهرىفارد دعلىربحاتى أشمهماشمة قبلا نأموتم انعبات ادجبر لييلفاقباعقوب
انالنهيقرئك البلامو يقوللكأبشسرفوعزق وكاناميتين لنشمرنهمالك أندرىلوجدت عليكلان ْ
ذعتم شاةفقام علىيا  3فلانالمسكين وهوصاتم فلتطعمووهمياع تايانأحب عبادى الىالانساءتم

المسا كويقنيل اشترى

لكين اصنع طعاماوادعالبدالمناكين فسنطمعامامقالمنكانصا فليغطراالليلةعند؟ليعقوبوكان

جار بهمع ولدها فباع

بعدذلك اذاتغدىأم منادياينادى منأرادأنيتتغدى فليأت]7ليعقوب واذا أفط رمأن يناد

ا

وادها فبكت حتىجميت ارادأنيفطرفليات]ليعقوب فكانتغدى و يتعشىمعالمسا كين وقالوهببنمنبهأوحىادنتهع ىالى
بدرى إعاقبتك وحسستعنك بوسسفنةاقنيانللايارب قاللانك شوستعناقاوقترت
)وأع ملن ائنهمالاتعلمون) يعقوأن

وأعلمن رجتهانه يأتبنى جارك وأ كلتولتطعمهوق ل ان سببابتلاء بعقوب اندذيحعلابينيدىأمهوهىخورفلريجهافان قات
وتا ماع وبقيعقو ب بهذالان -سناتالابرازسيا تت
فلانديالءاقل
بالفرج من حيث فهىلهذهالرواياتما عيصقدمحةا
لاأحتسبوروىأنهرأى

مالكموتفى منامهفسأله
هلقبضترو حبو_ف

المقى بويانتما يطلبمنالانبياءمن الاجمالعلى قد رمنصبهم وسريفرتتهم و يهعاقولبصلعااةوالسلاء
كلواحدمنأنديائهجحنة فصبروفوض أمىهالىاننّ
منأهلبدتالنبووةالرسالقومع ذلكفقدابتلىالنه

فابراهيمعايهالصلاةوالسلام!ألقىف النارفسير وإريشك الىأحدواسمعيلابتلىبالذيح فصبر وفوض 5

فقاللاوا للههوحىفاطليه

ال اىنئةواسدق ابتلىبالعمىفصبر وليشك الىأحدو يسقوبابتل بفقدوادةووسافو ب

وعامه هنذا الدعاءياذا

كابرلميشك الأىح شديأممانزلبهوائما
اهومعذل ص
ىقدم و
بعدذلك أوضعف بصرهم نكثرةالبكاء»عل ف

| ٍ

املحروف الدائمالذى

كانت شكايته الىاللةعزوجلبدليلقولهام أشاكو بى وحنالىالنه فاستوجببذلك المدحا

لايتقطم معروقه أبداولا

والثناءالجيل ف الدنيا والدرحات العلاى الآرةمع من سافمنأنوبهابراهم واسحق عليم_ماا

بحصيهغيرك فجرعنى

والسلام وأمادمعالعينوسيزانلقلب فلا.ستوبجهبذماولاعقو بقلانذلكلب اسلىاختد.ارالانسان فلا
ين
عان
لال
يدخ لتحت التكليفبدليلأن النىصلى|للّعليهوسلمبك علىولدهابراأهيمعندم نواهوق

2

تدمع

وان القلبليحزن ومانقول الامابرضىر نافهذا القدرلا.قد رالانسانءلى دفعهعن نفسهقصارمباحا

لاحرج فيعهلىأحدمن الناسوُوقوله (وأعلٍمنالنمهالاتعامون )يعنىأنتهعالىمنر-جتهواحسانهب :

حنسب وفيهاشارة الىانهك نايعلحياةبوسفو ,توقعرجوعهاليهوروىا نملك
جمانحأيث
بالفرل

الوت |

1
عللقلبوأءظم طبجاناز نالاول5اقالمتممان وبرقلا رأى قبراجد يدا جددسز ن:هعلىامهمالك
ْ وج ا

يقول أتبى كل

كوىادك
دالل
اىلبين
ورثو
ا ه لقب

ادرا كاضعيفا(منالحزن)
لان الحخزن سسب اليكاء

الذىحدث منه البياض

فنقاللتالهساىيبعث الاسى « فدعنى فهذا كله قنر مالك

فكانه حدث من الحزن

فاحاب بانالزن حدد الزن وقيلان بوسفو بنيامينلاكانامن أمواحدة كانيعقوب ريشلىعن

مقالجفت عيذايعقوب

وسف ببنيامين فاماحصل فراق بنيامين زادحؤنهعليه ووجدهوجد دحزنهعلى بوسملان بوسفكان
أصل المصببةوقداعترض بض الهالعلىيعقوباعلليسهلام فى قوله,أأسفاعلىبوفسقفالهذهشث-كابة
واظهار.جزع فلايليق بعلومنص بهذلكو لادلاسمىكم)قاله_ذ! الجاهل المعترض لان يعقوباعللصيلاة

اق بوسف الى
رقت
مفنو
حلقيانئهتمانين عاماوماعلى

وجه الارضأ كرم على

|السلام شك الاىلللهامن فهقولهيسفا
أءلى بوسغ_معناهيارب ارحمأس على بوسف وقدذ كرابنالانبارى اللهمنيعقوب و يجوز لانى
ى
ط
ا
ا
ب
ه
ص
ي
ظ
خ
ف
ل
ل
ل
ت
ا
ف
و
ر
ه
ل
ف
م
ل
ا
ر
ي
ى
غ
ن
ة
ع
ب
ي
ز
ا
ج
ل
ا
ن
ر
م
ظ
ف
ل
ف
س
ا
ل
ل
ا
ا
ب
ب
عن بعض اللغو ابنيهنقالنداء.عقو
عليهالام أن بلغبه
عانهى ,ولامأثماذالمينطق
لىمسو
 /حمأسىأوأنتراأفسنى أوهذا أسئىفنادى الاسف فاللفظ وافلماناد

ل :شك الاالور بهعزوجل فاماكان قولهياأسفاعلى بوسف شكوىالى ر بهكانغير
هلم
نمو
لسان لبكالام

شكوالى

م فشسكواه واقيعلاظنيمعقتوبملصيبته واشتد بيلاتؤحهونقتوهقاليأسفاعلى بوسفأي
مأن املق بدليل قولهأاأمشكو ثى وحزقالىالله
دالى
الل شهد ة أس على بوسف ولرحثكه

(وابيضت عيناهمن الحزن)أىعمى مةناشلدحزن علىبوقسافلمقائ م,بصرتشيسسنين وقاينله
شعف بصرهم ناكلبركةاء واذللكادنمع يغكلثبرعةن!دلبكاء فتصير لاعينكانهابيضاءمن اذللمكاءالخارج
ع العين (فهوكظم) أىمكظو.موهوالممتلىُ من الزن الممسكعليهلايشهقالقتادةوهو الذىبردد

حزنهجفوىف ولاميلقاليراوقال الحسىكان بإن روج بوسفمن درأ بيهالىبوم التقيائمانونسنة

|لتحف عينايعقوب وماعلى هواجلارض

مهبنببنه
يومئنا كرمعل اللهمنهوقالثابت اامئائى وو

واألسدى انجر«دلعليهالصلاة والسلا مدخ على لوسف وهوف السين فةالهل تعرقىأمهاالصدبق

لبوسف أرىصورةطاهرةقالانىرسولربالعالمين وأناالرو الأمينفعاليسرف فا ,د خاك مدخل
| المذنبين وأنت أطي الطيبين وراسااقر بويأنمينر ب العالمينقالألنمعليابوس ف اناللهيطه رالارض
ادخهى أطهرالارذين وانالنهقدطهرباكلارض والسسحن وماحوله
هىي
وضٍنالت
للار
النبيين وا نا

|لإأطهرالطاهر بن واالبنصالحين الخاصين قالبومسكيف اسم ااصدية-ين وتعدتىمنالصالحين
ْاتسين الطاهر بن وقدأدخلتمدخلالمذنبين قالانهميفتكنقابك ومسنطيعدتك فىمعص_يةر بك
ذلك سماك اللهمى الصديقينوعد ك من المخلصين وألحقكيا باك |اصالمين قالبوسففهللكل من

«عقوب أمهاالروح الامينقالنم قدذهب بصرهوانّلاهالله الزن عليكفهوكظم ووهب لهالصبرا جيل
اأجوماثةشهيد قالافترانى لاقيه
ا قالفاقدرؤنه قالحزن سبعين :كلاء قالف الهمن الاجر ياجبردل ق ل

ا قالنمفطابت نفس بوسفوقالم إلى القيتانرأيته  3:قولهءزوجل (قالوا) يعنى اخوة بوسف

يه الصلاة ولااليسلهامم'(تالئتفتؤانذ كربوسف) يلعانئىزالت:ذكر بوسف

ولاتفترعن حبه يقالمافتىء

كذاأىمازالولاتحذو فةفجىواب القسملانم ضوعهامعلوم خذفتلاذفيفك.قولصراىالقس
فقلت يميناللهأبرحقاعدا  5واوقظعوارسى/د يك وأوصالى

8أبرحقاعد اوهوقوله(حتىسكون سرضا) قال ابنعباسيعنى د نفاوفالجاهد الحرض مادون الموت
قز يمامن الموتوقال! بناس<ق يعنىفاسد الاعقللهوا رض الذى فسدجسمهوء قإووقيل ذا ثيامن

لدجفسم والعقلمن المزنأواطمومعنى الآيفحتىتكوند ف الجسم
افسا
ظ موسلاض ال

مخبولالعقليعنلىاتنتفعبنفسك من شالدزن والطموالاسف( .أونكونمن اطالكين) يعنىءن

الجرع ذلك المبلغ لان

الاندان محبولعلى أن
لاعلاك نفسه عندالهزن
فلذلك جدصبره ولقدبى

رسولاللةصبى اللهعلءوسل
على ولده إبراههم وقال
القاب >زع والعين تدمع

ولا نقول ماسخط الرب
واناعليك باابراهم محزونون

دافا ليون المبتياج

والنياحة ولطم الصدور

والوجوه ون بقالثياب

(فهوكظيم) ملوء من
الغدظ على أولادهولا.ظهر
مأرسوءهم فعيلععنىمفعول

بدليل قوله اذنادى وهو
مكظوم م ناكلظسمقاءاذا
شدهعلى ملمّه (قالواتالله

تفتؤا) أىلانفتا غذف

حرقظ) التقلانة لآبلتسن
اذاوكان انماث م يكنبد

من اللام والنون ومعى

لانفتأ لائزال(نذكربوسف

خ تون وض مسر
على اطلاك مضا (أو

تكون من المالكين

فذفرى "سر قأى ( )#*,نسالىااسيرةقة(ومأشهد|)عليهبالسسر(قةالاجاعلمنا)من سمرقته ونمةما|ذالصوا اعاضر
فقواواياأباناانانك سرة)
من وعائه (وما كنالاغيب
حافظين )وماعامناانهسسرق

الذىعزم العالقاىمةبمصزلاخونه الباقين ارجعوااىأبيكيعقو(فبقولوا)ل (يأبإناان|بنك سرا ١
قالواهذهالمقالةونسبوه الاىلسسرقةلانهم شاهدراالصواع وقد أترجمنمتاع بنيامين فغابعلىظهمأنه ||

ادليعلهى نبهماللسرف-ة
عو ب
والاحال
عيقة
ط حق
قافى
(حودايسنئلأاعلطقيرنابكةالتاىلكمونئاق سرق فاذلك نسبوهالى السرقةفىظاهر الايمرل
قوطم (وماشهد نالاب اعامنا)يعنىولتقلذلكالابعدأنرأينا حراجالصواع وقدأ رج منمتاعهوقيل

اتهوخبرعن صنيع ابنك أنه |
نذهمليس
ةاها وه
دامئ
اماع
هالا
بلىششي
فايهلاأى)هلعهانفىماصسئصلرهأمىعنأرلسل معنادما كمانناتشهاد ةف عىمرناع
القصة (والعير التىأفيلنا سرق بزْجمهم فيكونالمنى ابنناك سرقفىزاعلمملاكوا أحابهلاأنانك_هد عليهبالسمرقةورقاً!بنعباس
فها) وأصماب العبروكانوا والضحاك سس بهمالسينوكسسرالراء ونشدبدهاأى نس ابلى السسرقة واتهممهاوهذهالقراءةلاتحتاج الى |
تأويل ومعناءأن القوم نسبوه اةلاىالرأقأنهذهالقرا اء ليستمشهورة فلاتقومبهاحةوالقراءة |
فوبامنكنعانمن جبران الصحي<ةالمثهورةهى الاولى وقولهوماشهدناالاما عامنايعنى وماقاناهذ |الاما عامنافاناراًبنااخراج

يةعقاوبلعسلليام (وانا
اصادقون ) فى قوانا

ِ

الصواع منمتاعهوق ل قالط .يعقوبهبأاً ندسرق فابدرى هذاالرجلأن السارقيؤخذ بسرقتهالا

بقوأ 3قالواماشهد ناعندهأن السارق يسترق مالعامنامن الحكركان لحك كذلك عن الانبياءقبله |
يب
جلك
أيهذ
وىبن
ويعقوبو بنيهوأوردعلى هذاالةولكيفجازليعقوب اخفاء هذا الكحتى,نكرعل
وأن ذلك! دي كانمخص صوابمااذا كانالمسسروق منهمسامافلهذا أ نكرعايوماعلام |
كتمل
كه ع
نبان
عنه
الملكمهذ!الك لظنه ناهكافر (دم ؟-ذاللغيب حافظين)قالمجاهدوفةتادةيعىما كنانعلأنانكيسق |

فرجعوا الى أيم_موقالوا

لدماقالط ,أ خوهم (قال

لاسر بم اهم

أمسا) أردتموه والاخن

ويصبر أم ناالىهذ اولوعاء :اذ لاكماذهبنابه معناوائماقلنا ونتحفظ أخانامالناالى حفظه منهسبيل وقالاءن

أدرى ذلكالرجل ان

عباس ما كنالاءإهوتهارهوحيئه وذها بهحافظان وقمل معناه أن حقيقةالحالغير معلومة لنافانالغيب

السارقيسترقلولافتواً5

لإبعامه إلاالتهفلعل الصواع دس ف ر-لهونحن لانءلبذلك (اولاقسريكةلالتىكنافيها) يعنىواسئل |
مب والمراد | ١|
لهذ |النوعمن امجازمث_هور فايكللاعر
وم.
زاف
بذجف االمض
لأناه ح
االا
ب
وتعلدمكم (فسير جيل أهلالقر ة

عسى الثةأن يأتينىبهم

بالقربة»صروقال|بنعباسهى قربةمن قرىمعيركان قدجرىفيواحديثالسمرقة والتفتيش (والعير||

جيعا) بيوسف وأخيه

التىأقبلنافيها) يوعانسىالالقاف_إة التىكنافيهاوكان تخبومقوممنكنعان منجيران يعقوب (وانا ْ

وكبيرهم (اندهو العليم)

لصادقوبان( يعنىفمافلناهوا امي هم أخوه مالذىأقامبمصرهذ هالمقالةمبالغة فازالةاليس :

يحالى فىالحزن والاسف

(الحكيم) الذىل يمسلنىبذلك
الالحكمة (ونولايعنهم)

اختصارتقا

؛

برهففر.جعواالىاً بيهمفأخيرو معاجرى طمفس_قر.همذلكو يعماقالهم0

يأقنولوه لابيوفعند ذلكقالهميعقوب بلسواتيعنىبلز ملحا وهو ل أخيم

وأعرذضعنوم كراهة للماحاوًا
بوسف)
به(وقاليإأسفاع ى

اصلراطلبنفع عاجلفا لأميكالىما الو قي ملعناهبل خيلت لزه
مع م

أنهسرقوماسرقة |

(فصرجيل) اندمكسبيرقم ول السورة > وقوله (عسىاللهأن يأنبنىمهمجيعا) إلعنى بدوسف

لسيييعة

و بنيامينوا الاخالثالث الذى أفامبمصرواتماقاليعقوبهذهالمقالةلانه لاطالسؤنهواث_تد بلاؤهومحنته

نءالاضاقة
م يا
دالابدل

والتجانين :بين الاسف

أنفسهم عندأيه لاته كمانوامتهمين عنده بيب واقعةوسف (قالبلسوات لكأنفسكأميا) فيه ٠

علان اللهسيجعل لهفرجاوخ رجاعنقريبفقالذلكعلىسبيلحسن الظ بنالئهعزولجالنهاذااث_تد

"كلانه

0

من أول الامسوهورؤيا
يهوهعلى
نعلي
برى
البلاءوعظمكاناسرع الاىلفرجوق لانيعقوبع(بمابج
ااملكاكيندناهى الامى قالعسىالنهأن
فدو
اكي
بوسفوقواهيانى لانقصصرو ياك عالخىوتك في

وبوسفغيرم كلف ونحوه
امافلتمالىالارضأر.يتم وأثننىمهم جيعا (انههوالمليم) يعنىيحزنى ووجدىعليهم (الحكيم) فبابدبرهويقضيه © قوله
واللىى(وعننهم ) يعنى وأعرض بعقوبعن بنيه بحإلنغوهخبر بنيامين فينئذتناهى حزنهواشتد
وهم نهون عنه و ينأون تع

وعيحنسبونأنهميحسنون
صنعامن بنسيمااواعاتاسف

|

ذلكعرضعنو (موقاليِأسفاعلى بوسف) الاسفأشد
بلاؤهو بلغجه مدوهيجحزنهءلىبوسففعند

الحزرن واتماجد دحزبهءلى بوسف عند وجودهذهالوافعةلان الحزن القدي اذاصادفه حزن ركان ذلك ء.
لللتتتلتبلب7ب7ب7للللللل

<<

لل

عى
ببوسفدون أخيه وكيرهملغادىأ سفهعلىبوسفدون الآ وينوفيهدلي
ل
علىانالزرعفيهمعتقادمعهدكانغضًا

اوجع

عنددطربا(وابيضتعيناه) اذاكثرالاستعبار اوتلحعقبترةسوادالعين وقلبتهالى يياض كدروقيل قدعمىبصر,عرقبل ادق

|

؛ :نذا حدنامكنه)داعل وج الاسردانأوالاستعبادقان ديس دعن
00

اك ,ن الحسنين)النافماحسانك”ومن

عادتتك الا سان فاسرعلىعاد:ك ولاتغيرها (قالمعاذالتأن نأ<ذالامنوجدنامتاعناعنده) أى نعوذباهمءاذامن أن ناخ دفاضيف
المصدرالى المفعول بهوحذ ف من(انااذالظاللون) اذاجوابط_موجزا اءلان
ام
المعنىان أخذنايد ظامناوه_ذالانه
اد

سم سمس سس تا

ات تتا مأك ا

لعقوب سحكن
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غضيه وكان أقوى الاخوة وأشدهم وقيلكانتهذءصف

ع جحجد227ججاع<ص الا

شمعونبنلعتقوب

اندلالاولهمعددالاسواافبمصر قالواعشسرةقال! كفو ق تالماسواقوأناً كفيك الك

أوا كفوق أتتمالملاك وأنااً كفيك الاسواق فد <_لواءلى بوس_ف فقالرو بلامها|ملك لتردّن علينا
أخانا أولاصيحدن صيعد ةة لا..تىمصراصى أةحاملالاوضعت ولدهاوقامت كلشعرةفى جسدروبيل حتى

هامسهسكنغضيه
رجت من ثيابهفقالبوسف لابن لهصغيرقم لى جنب هذا سهأوخذ بيدهفأق لام
ل

توس

انبهشذرمن بذريعقوب لا
متب الوالسبكمنا<.فدقالرو بذلا

58

عدتااام

ىلارضوقالأتميا.عشمرالعبرانيين
فوته«برجادوأخذ بتلايبهفوقعل ا

يىصه <ذهواوذاواو قالوايا'سها
ل ال
خبرل
تلاس
تزعموان أن لاأحداأشدمتكفاماراًوامائزلبهم و رأوا أن
العزبزانلهأياشيخا كبيرايعنى فىالسن وحتملاأنيكونكبيرافى القدرلانهنىم ٠ن أولادالانساء (نفد

أناحمدكانه) يعنىبدلاعنهلانهحبهو رتسلىبدعن أخيهاهاللك (انائراك من امحسنين)يعنى أففىعالك

5وجبعلى قطية فتوا م

أخنمن و جدالصاع ل

رحلهواستعيادهفلواً دنا

غ-برهكان ذلاك ظالماق

أينهظكلمف(فتامبااسوتينأاسوعا)رقم
يةشوااولزبسادين والتاء
للمالغة كاي فىاستعصم

جنباوسبفته
(مونها) م
اياهم(خلصوا) انفردوا

الشيافةورة البضافةاليناوقلانرددت بنيامين

انلناس خالصينلا
ع

اليناواًخذت أحدنامكانه كنتممن الحسنين (قالمعاذالله)لير سفأعوذباللهمعاذا (أن نأخذالا

الهم سوام (غيا)

تي التاقتوقيةاتكيل و سن

من وجدنامّاعذاعنده) اقم سوقخرراعن التكتتثلانهيعلأنأناهليس بسارق (انااذالظالون)

ذوى نجوى أوفوجاتجيا

يعنىان أخذ نابريثايذ بغ بردفان قل تكيف استجاز بوسفأن يعمل مل هذهالاعمالب!بيهو بر :هككانه

أىمناحبامتاعاة بعضهم

وحس أخاءايِضًا ند همععامهبشدةوجداًبيهعلي»ففيهمافيه منالعقوقوقطيعة الرحموقلةالشفقة

بأعوضامحضوا نناجيا

وكيف جوززلبوسفمععلومنصبهمن النبوةوالرسالةان يزور عالخىونهو بروج عليهممثلهذامم مافيه

لكوافاضتهم
لاستسجماعهم لذ

من الابذاء طمفكيف يبليهقهذ! كادقات قدذ كرالعاماءعن هذا السؤالأجوبة كثيرة وأحسنها
جهر
لاءا ك
نىداوام هاللهبذلكليزيدبلاءيعقوبافيض
وأحخدها أناهافعلذلك باصيادنهتعالىللهاعنأم
عالىبلاءو يلحقه يد رجة آنه الماضين و|لنسهتسعاراىرلا بعامها ا حدمن خاقه فهوالمتصرفخلفقهعا

فيه د واهتام كانم-مف

ا 00
و فى
طقوب
لوالتعاق خبر بوسه عن يع

بالمسافة لايربدأن يدر «فيهموالثه

0

رةالتتاجي

حقيقته فالنجى يكون
كر

أع ب
لاخوالعباده ةُقولهعزوجل (فامااستيأسوامنه) بعنىأًسوامن بوسف أن يبومل اسألووقيل المساصو معنىالمصدرالذى
اسوامنا خيهمأنيردعليوموقالأوعد ةاستناسوااىاسشقنوًا انالاخ لإبرداليهم (خلصوائجيا)

هوالتناج "ونكتاناجيهم

لعفقل والع (لافى
ونو بنشاورون ليسفيومغيرهم(قاكلبيرهم) ياعن
جعض
ام بب
نعضه
نلاب
يىخ
إعن

فىبديبرا هم علىاى

السن قالابن عباس الكبيرهو مهوذاوكان أعقلهموقالي_اهد هوثمعونوكانتلهالرئاسة عالخىونه
وقالقتادةوالسدى والضحاكهورو سل وكانا 1برهمسناوأ<سنهمرأيافىبوسفلانهنهاهم عن قتلو(أم

فسف) بعنى
تعامواأنأب ) 5يعنىيعقوتهوب(نداتعليج م نتوقا)يعنىعهد ا(ءنالله ومن قبلٌمافرطتمبو
قصرمنمفىأعسبوسفحتى ضيعموه(فلنأبرحالارض)يعنى الارضالتىأنافيهاوهى أمصربضروالمعنى

ار قهاعلىهذهالصروةت(حتى بأذن أفى)بعنىفاىحرج منار
فلن أسترج م أنرضمصمرولا فا
فيدعوق اليه(أويحكاتلى) بردأخعلىأو خردجىمعو" رك أجىأو حك ابنةلىبالسيففاقاتلهم

صفة.ذهبون وماذابقواون
لابيهمفشأنأخيهم (قال

كبيرهم) فىالسن وهو
قل والرأى
عوف
راوبليلأ
وهو بهوذاأورئسهم وهو

شمعون (أتعاءواأ نأا م
احسقترد أحى(أوهوخيرالما كين)لانحكباحق والعدلوالانصاف والمرادمنااهلسذكلام الالججاءالى
وخدذأعليك م وثقامانلله
علىفى اقامةعنره عند والدهيعقوب عليه لصلاةوالسلام (ارجعواالىاأبيم)يعنىيقولالخاالكمبر
اللهنا
ومن قبل مافرطتم فى
0
ْ كارا افر لكان رستراتجناراعيدا
كه

اد نأو باهم(وهوخب.رالهالكين)للملاغك لالسلاجعواالايم '
الى)بإتمر

قفبلادخخذلكثناسةلاصغيرا

م(

من بذكهانوا يعبدونفهفنده وقيل كان فالمنزلدجاجة فاعطاها.

لسائل وقيل كانت الخىوته بالعوباأطمهعلى وجهاطدابة والصوابف الاموركاهاوفوق كلذىءععايم)فالابن عباس
ع
من1طقة لابراهيمعلمهالسلا ||",فوق كل عالعا
يالنى :تأنهى االلعنلهاتلعىالى
لفا
النهتعالىفوق كلعاللا 'نههوالغنى بعامهعن التعليموق ]
ت

اميا

ا-لآبةدل ليعل اى ناخوةبوسف كا .نواعااءوكان بو فس عأعلمنهمقا البنالانبارىبحب0أن ينهملعالمنفسه ْ

إدهفورء

5
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دولحض
فت

7

بوسفوهى كمته"7

ا ||(قلوا)يسنىاخوةبوسف (اسنييسارمق)يينعناىلضواع(فقدسرق اح من قب)لبشى نظام

1

قا
||الآبةيقتضىاناخوةبوسفةالوالاملاكانهذا! الامىلدس بغر.سمنهفا نأخاءالذى هسلكاكران

امهوكانت لاتصبرعنه فاما

أيضاوكانغ رضهم منهذاكلام انالاعلىطربقتهولاعلى سيرنه بل هذاوأخوه كاناعلى هذهالطريقة

أشرباد يعقوباءنا | ”.و|هذءالسيرة لانهمامنأمأسخرى غير مناواختلفواى !مرقالتفىبوها الىبوسف علي اهلصلاةواللام |
ها معدت 0

فقالسعيد بن جببروقةادة كان د هأى أمهصام وكانيعبد«فاخذمبوسفسمراو

هوألقاهفىالطر بق

نيابوقالتفقدت منطقة ||دجاجة من الطيرالذى كبانتفي قوفباعطاهاسائلاوقال وهب كاالنطخعبام منالمائدة للفقراء
سحق بعدمو تأمهراحيل -فضنتهجمة-هوأحبته
اته|
بننعنةدعم
وذ كرتدبن اسحق ان بوسف كا
ووجدوها محزومة ع-لى

حباشديد! فلماترعرع وكبروقعءت حبةيعتقوب عليه فاحبهفةاللاختهيا خاهسامى الىبوس_ف فوالله
ماأقدرعلىان :غيب عه ساعةوا<_دةفقالت لاأعطيكه فقالهاوالتةم ا تابتاركه عندك فقالتدعه

طقة تكالناسدق وكانوايتوارثونها
نعمد
ملكف
ىلذ
انهلففع
تينىع
افعل بهماشئت منهنفلاه ||عندى أيامااًنظرلايهاعلذلكيسل
يعقوعبندهاحتى مانت ||بالكبر وكانت؟ كبرأولاداسدقفكانتعندهافشدت المنطقةعلى وسطبوسف نحتثيابهوهوصغير
دامع ودف فقالتانهلسم لىيعنى
جه
ة|اسحق ففتشوا|أهلاليتفو .و
ةقد
ملتنلقطدف
تقا
وروىانهم الاسخرجوا ||لاشع رم
الصاعمن رح-ل بنيامين ||بوسف فال يعقوب|نكان قدفءلذلك فهو.سللكفامسكته عندهاحتىمانتفلذللكقالاخوة:وسف
نك ساخ_وبه رؤسهم

ان.سسرق فق دسرق أخلهمنقبليعنون هذهالسرقةقال! بن الانبارى وليسفىهذهالافعالكلها مابوجب

حياءوأقبلواعليه وقالواله ||السرقةولكنهاتشبهالسرقةفعيروهمه(اعفندا اسلغرضبهابوسفنففسه ولإييدهاطم)فى هاءالكتاية
فضحتةنارسودت

وجوهنا

يانى راحيل مابزال لنا
مك بلاءمتىا خذتهذا

التوىهى قولهتعالى (قال) يه-نىبوسف (أتم
دكاهمةا
عىال
لان الضميربرجبال
حاثدةأقهواا
ثل
شسرمكانا) روىهذا المعنىالعوى عن ابن عباس والثانى انالضمير برجع ال اىلكلمةااتى قالوهاى حقه

وهى قوطم فةدسرقأ لمنقابملوعهذنى قولأفىصا عن بنعباس فعلىه_ذا القوليكون المعنى

ا والثااثانالضمي ريرجعالىالجة فيكون
لومي بهوم
فحقه
الصاع فقال بنوراحيل ]فاسر بوسفجواب الكامةالتىقالوها ع

الذبن لابزال متكوعليهم

المعنىعالاىلهقذولفاسر بوءسف الاحصجاج عايهمفىادعام عليهالسقرةول ببدهاطم (قالأتم عسرمكانا)

بلاء ذهب بإحىفاهلكموه

سن_فسرقة ف الحقيقةوخياتكم ح3قيةة(والله
:يمعننزىلةعند اللهرمممينتموهبالسرقةلانهلم ي1بكونم

ووضءهذاالمواعق أأعلهاتصفون) حيقعينقةمانقولون ف قوةعزوجل (قالوا) يعنىاخوةبوسف (بأالعزيز)
رحلى الذىالوبضضعاعة

فرحالك(تاسرعا)أى

شا
خا
بكام
هنأبذل
الك
لطبو
ينخا

كبيرا)قلااب الاخباروالسيرانبوسف

عليهالصلاة والسلام |

لمااسةخرج الصواع من رحلأخيه بنيامين نقرهوأدناها ىأذنه ثمقالانصواعىه ذا برانم
مقالتهم انه سرق كانهلم اثناعشسررجلا لابواحد وانك نطلقتمباخلكممن فأببعكتموهقالبنيامين أيهاالملك صسولاعك.

ص_إو
هذا من جع
وف راحلى
عفنق
ىرهث
غقمال
ضانبان وهويول كيف:سألنىعن صاحىىوقدرؤ يت

«وسرمعبهداه(ابطومسفققانلأفتسم مع من كنتقالواففضبرو بلليذلك وكان بن يوعقوب اذاغضبوالموطاقوا وكان روابذلاغضب
1بقملغضبهمئ

شركانا) تميزأى أتم

وكاناذاصاحألقتكل حاملجلهااذاسمعت صونهوكانمع هذا اذامسه

شسرمنزلةف اىلسرقلان سرقتمآن(اكوباولسفلمةنأعأربيماتصفون)نقولون

أ(وقناكلذوباوينابهاالعز يانهأبلشيخهاكبيرا)فالسنأوف القدر

أحدمن ول ١١د

يعقوب

نالا

ْ

عنبد سنة
فارادبو فسا نياخذحم أبيهفىالسارقفاذلكرد الي البهىو ماعناىن جزايءلسساترقأ
جزاءلهعلى جرمهوسرقته (فهوجزاؤه)يعنىهذا الجزاءجزاؤه( كذاك تجزاىلظالمين )نعنىمهثذلا
]|

1

(فهوجزاذه) تقر ير

الحمأىفاذذ السارق
نفسههوسزؤا ؤهلاغيرسؤاؤه

الجزاء وهوانيسترق السارق سنةتجزى الظالمين”مقيلهذ|الكلام منبقيةكلاماخوةبوسف وقيل هومن مبتداوا ةال|شسرطية كي
كلام أحداببوسففءلى هنأ انأخو:ةبوسفقالولاجزاءالسارق انيستر قسن قالأصاب بوسف

كذلك نجزاىلظالمينيمنى السارقين و قولهعزوبل(فبد أباوعيته,قبلوعاءأخيه)قالأهل التفسيران
اخوة:وسف

بره  1كذلك نحزى
خى
ه

ااظالمين) أى السراق

ايسترق سنةقالأ حاب بوسف لايدهن 'فتيش رحال>مفردوهم
أقرواان جزاءالسارق !ن

(بدأ باوعيتوم
يعفلتش أوعيتهم بالاسترقاق ف
| الى:وسففامىبتفتيشهابين بديهفدبأ بتفتيش أوعيتمىقبلوعا أءخيهلازالةالتهمة ؤ
| ]وأاحداواحداقالقتادةذ كراناانهكانلايفتح متاعاولاينظروعاءالااس تغفرالله تانمامماقذ فهمبهحتى
ببق الأرخل شامين قالماأظنهذا أخذث_يأقال اخونهواللةلانتركك حتىتنظ رف ر-إهفانه أطي

قبل وعاء أخيه) فيداً

بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء

؛لفك وانفسنافامافتحوامتاعه و جدواالدواع في فهذ لاكقولهتعالى (ثماس تخرجهامن وعاءأخيه) انما  ٠بشيامين لنتى النهمة حتى
اةاظلن هذا
مءهف
أنثالسكنابةلانهردهاالىالسقابةوق_لانالصواع يذ كرو يونتفاماخر جالصواع من ر-لبنيامين بلغوعا
,

هيقولون لهماصنعت بنافضح<ة:اوسودت
ون و
اخوةبوستفرؤسهم منالحياءواقباواءلى بنياءين ياوه

راحيل مازالانامنك بلاءمتى أ خنته_ذا الصواع فقال بنيامين بل بنوراحيل مازالطم
وجوهنا يابنى

أخذث._-أفقالوا والله

لانتركه حتى تنظرفىرحله

 7بلاءذهب؟م باىفاهاكة موا٠لفبريةانالذىوضعهذا الصواع فر--لى الذىوضعالبضاعةق فانه أطيب لنفسك وأنفسنا
 ,حال قالوافات_ذ بذيماين قريقاوق_لل[نّالمنادىوا أصعابهدهمالذبن تولواتفتش ر.خاطموهم الذين
استخرجوا الصواع منرحل بنيامين فاخذاوهبرقبتهوردوهالى بوسف ( كذلك كدناليوسف)يعنى

(ثم استخرجها) أى
المواع رس طناكم)

ومثل ذلكالكيد كدناليوسف وهواشار:الىال الذىذكرهاخوة بوسفباسترقاقالسارقأىمثل
ذحىذ كرهاخوةبوسف حكمنابه يوسف ولفظ الكيد مستعارلاحياةوا يلعخةدوهذافى حق
ذالكلال
اللعزوجلفيحا
<ليتأو يلهذه اللفظةيمايليقكلالالنهسب<انهوتعالى فنقولالكردهتاجزاء الىالسقابة أولان الصواع

ذ كرضميرااصواع مرات

 5أثهلانالتانت يرجم

كيد يعنىكافعلوابيوسفبتدفااءلافعلنا مهمذالَكيدمناماقالحيلةومناللاهلتدبيربالحق والمعنى5

ذرى و نت الكاف

لانسارق أن ستر كأذطملنكابو ,سف جتىادلسصواع فرحل
اوا
ءحكم
اان
طمئاا خوةبوسفجز ب

ف (كذلك) فى بحل

وقال|بنالانبارى كدناو قعخبرامن اللهءزوب على خلاف

العظيم ( كدنااليوسف)

يكد
ك ذل
لمثل
اصبأى
أخيهليضءه اليهعلىماحكمبهاخونهاوقلالااءبرنانى السكيدالتدبيبرالباطلوحق فعلىهذايكوانلمعنى اان
كذ لك دبراليوسفوقيلصنه:اليوسف

يعنىعامناه أياه (ماكان
المعاتى المذمومةو يلص بانهوقع عنكيدهنديرمابربددبهمن حيث لايشعرولاايقدر علىدفعهفهومن

لنك )
مدي
اافى
ليأخذ أخ

املشليهثتهبالذى يكونرمن أجل أانلاو قاذا كادائخاو قسترعت_>ماينوبهو إضمره لهمن الذى بقعبه
لان
تفسيرلكليدو بهان
ا ىذأهو .ماختماللبههعاقبتهوالذى وقبعاخوةبوسغ مناكليلدةهومااتهى ١
تنهرتعا
من السكيد فهومنس ال

اليمشأن بوسفمن ارتفاعالمنزلةوة.ام النعمةوحيث جرعىاللاىمغيرماقد روامن اهلا كهو-اوص
أيومله بعده وكلذلكجربىيبرتادلهتعالى وخنىلطفهسماءكيدالانهأشبه كيداخلوقين فعل هىذا يكون
 .كبدالله عزوجللوسف عليه الصلاةوالسلامعائدا . 1

بير
هنع بدعليهءلى لاف تد
ماأعطاهاللو

)يعنىفىحكاملكونانه
اخونه من غيرأنيشعر وابذلك ودقولهتعالى(ما كانايأخذا خامىدين الاك إ

 /ندكانفىحكاملكان السارق يضربو بغرم ضع قيمةالمسسروق يعنىفىحم الك وقضائهفلسمكن
أكن
اذل
لالى
ابيل
(الس
مفاد برهحتى وجد
نوسف من حبس أخيهعندهفىحك|ملكفاللهعلى أطمبوس

الحم فدينالملك أى
فىسيرنه للسارقأنيغرم
مثلى ماأخذلاان ستعيد

(الاأن يشاءالله) أىما

كلاينأخذه الاعشيئةالله
وارادنهفي(هترفعدرجات)

إيشاءالله) يعنىأن ذلكالامسكان بعشيئةالنُوتدببرهلانذلك كطلههكاانماامن الله ليوسفواخونهحتى بإلتنو بن كوف (من
ججرىالامعلىوفقالمراد (نرفع درجاتمن نشاء) يعنىبالعل كارفعنادرجة بوسفعلىاخوبهوق هذه

نشاء)أى فالعمكارفعنا

دللآالة علىأنالعاملشر أيشفسرف القامات وأعلىالدرجاتاللناانئء الىمدح نوسفورفع درجته

درجة لوسففيه (دفوق

:

ك)ذلىفعو أرقع

2
ىا

(مأذنمؤذن)منادى»مادا ذنه
وأمهلهم بوسرف عليه

الاسلانمطحت
لىة وامأمس

ل

لمارف رد

افو مناستوقفهم وحسهم (مأذنمؤذن)

يعنىنادىمنادواعل

المح بها مآما العبر)وهىالقافلةالتىفيهاالاحجالوقال جاه العيرالجير والبغالوقالاطيثم |

فادركوا وحسه.ة

ا 0

ةا

أىأعامهواذنااماه

عم

لكثرةذلك منهروىانهامرتوأاوو
:

7

0

كلمات_برعاء»منالاب رواخيودالبدالخهىعيروقولسن لا بل سا ا

<قتاىفقيإلةلعكيلروقوله يتهاالعبرارا دحاب العير(1نكلسارقون) فتقفواوالسمر:قتأخذمالين ا

لانها5 1 0

 8عو امادأ بابالعير أخخذفهفاىءفان وآته لكانهالذن|داءبامى بوسفأملاذان

كانبام«فسكيفيليقبيوسف معء

(انكملسارقون)كنابة

يف رتبتهمن النبوةوالرسالةانيتم-مأقواماد يناسبلومسالرىقة كذيامععلمهببراءتهم من
منصبهوشر

(قالواواقبلواعاييمماذا

ف لاأظهرا خيهانه|أخوهقالدت أذارقك قاللاسبيل الىذلكالا
هذا السوالأجو بةأحدهاانبوس

اياءمنأبيه ذلكوانكان ذلكالنداءبغيرأمى دفهلاًظهر براءتهمعنتل اكلنهمةالنىنسبوالبياقلتذ كرااعامامعن
سعرنقنهم

تفقدون ارد0

دهيذرا ينأ|قلبهبسببهذاالكلام بلقد
تفقعلى
للك
|تابذ
بتدببرحيلة نسبكفبهاال مىالابايق قالرضي

|| .رضئيهفلا يكونذ:نماإلثانىأ نكو المعنى!:ككلسارقونليوسفءنأسهالا؟:نهماأظهرواهذاالكلام

)ال هصواااصعا( ,ولن
الملك) عو
يل

2

00

أنانه

يضول المعا
فهومنالعار

ا

3

0

باقلذك

مسيصرة لام

عاك أحدغ يرهم
واناصحمل المعيرى ول أذلكبام بوسفوهوالاقربالىظاهرال+اللانهم طلبوااسقبفةرجدوهاوميكنهن
وغابعلىظنهم همهم 1خذ وهافةالواذلك بناءعلىغلبة ظنهم (قالوواأقبلواعليهم ماذانفقدون)قال

ديه لىمن جاءبهوأراد
وح سرهمت (قباللعواامننالملاه)م ونفءلبكمانلفعلبغبر قكالوابلىوماذاكقالوافقدناسقابة الماكولا::م علايغيرقعث قول القىلو
لمن حصل
فقيسهممعنى التصجبىا وأقباواغليمأعطفواعى الؤذنوأتهابساذاأىماالذىتغقدون والفهذاوت ١ ( ١| ٠قالوا) يعنى
علصواعلغةفيه جعهصيعان 
لذى الرهكجلعمهأصو وا
أدب الاخباروصل الرسللىاخوة بوسف قالواههاألنكرمكونحسنضيافتك ونرفاليكالكيل

8

1

(إلقد
5

2
استشيدوا نماءهم لانت

المذن وأ ابه(نفقدصواع الملك)الصاعالاناءا ك

ااء( جل بعير)يعنى مرن| لطعام (دأنابهزعيم) أى كغبلة الليلزعي
(ولن جاءبه )يعنىبإلصو

لكي نانعابن معناةيةتدلح الن اكد

ان سرون

0000

عرد وا ال لعلظاتيوتلتكن تس هذالكفالتمعانالسارى ا سد

ملد ينهم
بعر من دلائ

المعو ات

وأماتهم حدثدخاوا

شيأفلت /يكونواسراقافى الحقيةةفيحمل ذلكعلىمثلرد اضائعفيكون جعالةأولعل مثلهذهالكفالة.

ا

رأفواهرواحلهم مشدودة

 6مائزة عندهم فى ذلك للزمان فيحمل عليه((قالوا) يعنى!خوةبوسف (نالنه)الناءبدلمن الواوولا

لثلا تتارل زرعاأوطعاما

دخلا لاعلى!سماللهفى العينخاصةتقديرهوالتة(لقدعاء:تماجنالنفسدق الارضوماكناسارقين)قال ٠

لاحدمن أه لالسوق

اا لاجلالفسادفالارضوالثائىانهمماجاا
رأحدهماانهممج
ىمرن
يومفحافواع أ
النفسرون ان اخوة

ولانهم رذوابضاعتهم النى

سارقينوامماقالواهذ هالتقالةلانهكان قدظهرأم.حوناطم

وجد وهافىرحاطم (وما

أنواعامي ورالطاعةوالبرحتىبلغمنأ1مص د مانهمشد واأفواهدوايم لثلاتؤذى زرعالناسومنكانتهذه

كتاسارقين) وما كنا

صفتهفالفسادى ع 1أماااثانى ودوانهمما كانوا س ارقين فلانهمقدكانواردواالبضاعة الىوجدوها
فى رحاهموإ سحاو اخذهاوم نكا نتهذهصفته فلبس بارق فلاجل ذلك قالواتدعام ما

توصف قط بإسسرقة (قالوا
فا جزاؤه) الذ-مير
لذاصاواجعزأاىءسرقته
(انككانذمبين) فى
جخودموادعا> البراءة

منه(قالواجرْأؤْهمن وجد
ففرحله) أى جزاءسرقته

مابدل علىصدقه ,وهوانهمكانوامواظبينعلى |

:ذه النهمة(قالوا)يعنصاببودف وهوامنادى وأ ابه
فى الارض وماك:اسارقين فاماندينت براءتهمءنه

رفسضدوفما.
االن
لجن
اكما
(فاجزاؤءا نكن مكاذبين)يعنى فاجزاء ال ارق انكنمكاذبين فى ق ول
نزاءالارق الذىوجدف رحلهآن
كناسار قين (قالوا) يعنى!حوه بوسف(جزاذهمن وجد ف رحه)يع ج

يسابرة.تهالىالمسروق منهفسترقهسنة وكانذلكمنة يآعلقوب فىحك اسارقوكانف حكملكمصران
يضرب السارقديغرمضعنىقوة المسسروقوكانهذافى شرعهم فى ذلكالزمان رى يجرى القطعفى رهن

أخذمن وجدفىرحإهركان >>السارقق] ليعقوب| نيسترق سن فةلذ لكاستفتوا جزاثهوقوطم

فاراد

ن)ذلك
| (وانفقوعر)يعنىقولدوماأغنىعنكومعامهبانالقدلاريغنى عنهالحذر (لأعامناه) لتعلمنااياء (ولكنمأكثرالناسلايعلمو
يخاه)ضم الي بنيامينوروىانهقمالواله
بوس وى الهأ
( ٠١ولادلواعلى

0

هذا أخون:اقدحئناك بهفقالطم

منقطع ليسمنالاولفى شئْومعنّاهلكنحاجةفى نفسيعققوضابهاوهوانه أشةقعليوماشفاقالآياء
علىالابناءوذلك انهخافعابهممنالعين أوافعليم_م <سدأهلمص رأوخالابفأردنواعليهفاشفق
من.هذا كلهأو بءضه( وانه)بعنىيعتقوب (اذوعل(يبعنىصاحب عل(الماعامناه) يعن لىتعليمنااياهذلك

|روقيل
العل

صلهالعامتللاكشسياء
معناهوانهلذوعلاللذشىئعاءناموامعنى انالماعامناههذ الاشياء ح ل

ينعملعن عل لاعن جهلوقيل انهلعامليماعامناهقال
ليلماناهكا
موق
عناه
ظ واقنلهاذوحفظ ايعام
سفيانمن لايعمل بمايعإلايكونعالا(ولكن عرالناسلأعلءون)بسعلايعلمونهاكانبعيلسقوب
لانهمل لكواطر أو إصابةالعرقال أبن عباسلايعللمبشركونم طامالنةأولياءه وقولهتعالى (ونا

ٍْدخاواءلى بوسفاوىاليها أخاه)قا اللمفسسر00,
ْ الذىأمي:ناأن نأتيك بهفقدجمناك بهفقالطم1

ددوسهعلى بوسفقالوا أهاالملاك هذاأخونا

مأصبتموستجد ون ذلك عندىمم|أتزطمواً13
تو

د زم ثمانهأضافهسم وأجلسكل اثنين علىمائةدفيق بنيامينوحيدفى وقاللوكانج بوسه حياآً

جمىاسه
السه
فاج
هفانا
ذلطم
خاكقا
اخفهل
فنلأ
|| لاجلسنى معهفقالطم بوسف 'قدبت هىذ |و«حفدقالوا كا

 5أضافه-م وأجاس كل

ق
يئد
فىما
ةومعل
اثنين من
بنيامين وحدهفيك وقال

لوكانأ بوس_فحيا
لاجلسنى معهفةال بودف

بقأخوم وحيدافاجلسه
معهعلى مدانه ؤجه_ل
يواكله وقاللهاتحبأن

أكون

أناك بدل

أشك اطالك قالومن

|| معهعلىمائدنهوجءليواكلفهلماكانالليلأمسهم عثلذلكوقالكل ائنينمنكمينامانعلىفرواشاحد

جد أخامثلاك واسكن م

| فبقبنيامين وحدهفة ال يوس هذا ينامعند على فراثى فنامبذامينمعبوسفعلىفراشهثعل بوسف

يلدك يعقوب ولاراحيل

ثسان وسأضمهالى”
هالي
|| يضمهاليه و دشمر يحهحتى صرحفاماأقصابحلطمانى أرىهذا الرجلم وعحيد
ْ فيكونمىفمنزلى انهأنزطم وأجرىعليهمالطعامفقالروب ليمارابنامثلهذافذ لكقوله وى اليهأخاه

| يعنىضمهوانزلهمعهف مىنزلهفاساخلا بهق لالهبوسفمااسمك قبانليامين قالومابنيامين قالابن الث-كل
ولفلهلدلةكاملنعدمر بقذيانلفهللك
| اونذهللكماولدنهأمهه لكتقالومااسم أمكقالراحيل قا
 1منأخلامكقالكانلى أخفهاكقالبوس .فأ بأنأ كونأناكبدل خيك اطالك قالبنيامين ومن.

| بحدأ<امثلكأبهااللكولكن ليلدك يعقوبولاراحيل ذبكىبواسلفصملالةيوهالسلاموقاماليهوعاتقه

| || (وقال)ل(4اىأناأخوك )يعنى بو(سففلاتبتئس )يعنىلاتحزونقالأهل! لاغةتبتئستفتعلمنالبؤس

 || ٠١وهاولاشلضدرةروالابنئاساجتلابالحزنوالبؤس(بما كاتوايعملون)يعنى فلاتحزن بفثعلئوهبنا

ص_#فح عن اخوتهوصفاطم
||فبامضىفانالنهقدأحسنالينا ونحانامن الهلاك وجع ببنناوقيل ان بوسه

قراد
ظ [| فا
لانبجع
هلق
صلباأ ي
ييام
ف بهن
اينعمث
ايي-م تمقالبوسفلاخرهبنيامينلاتعلاخوتك بشئ مما
||أعامتكبهمانهأوفلاخونه الكيلوزاداكل واحدجل بعيرولينياءين جلبعيرباسمهثمأعىبسقايةالملك
[] سقءلتفى رح لأخيهبنيامينقالالسدى وهولايشعروقال اكقعباملله بوسف انأىنخوكقبانليامين
]| أنالاأفارقك فقالبوسف قدعامت اغناموالدىعلىفاذاحبستك عندى ازدادغمهولا بمكذنى هذا الابعد

 | ١أشنهرك بامىفظيعوأنسبك المىالا>مد قاللاأبإلىذافعلمابدالكقافىل أافارقكقافلانى"دس صاعى

فلك نعملأنياكدمىبالسسرقة لينهايل رىدك بعدتسر حكقالفافعل ماشئت فذلك قولهعزوجل(فاما
ر

| جهزهم جهازهم جعلالسقايةفرحل أخيه)وهىإِْمرٌبةالنىكاندلكيشعربفباقالإن
لمن
يتمن
قكان
و<ق
ة اس
ذاءن
فقال
| منز برجدو

عباسكانت

عصة
صضةم
تامنشر بةمن ف
ذوهقبالعكرمة ك

بالجوه رجعلها بوسفمكيالالئلا بيغكايلرهاو كيشاعنرب فيهاوقلاة والصاوانعااسءموا<د وجعات فى
٠

أحستمفانزطموأ كرمهم

ىلادهمفامهلهمبوسف حتىانطلقواوذهموامنزلاوقيلحنى
وعاءطعام أخيهبنيامين مارتحلواراجعين ال ب

فى بوسموعا نقه م

(قال)له (اىأناأخواك0

بوسف (فلانبتئس) فلا

وان)
انو
ماكا
ع( م
يزن
نح
بنافها مضى فان اللهد
أحس الينا وجعناء_لى

خصير ولا تعلمهم :عا

أعامّتك وروى انهقالله

فانا لاأذارقك قال لقد
عامتاغتام واالدىنىفان

حستك ازداد عمهولا
شَكيل الى ذلك الاأن

أنسبك الى مالاحمدقال
ألباالى فافعلمابدالكقال
ك
لفى
حصاعى
رأدس
فى

 9أنادى علنك بانك
سرقته ليتهمالىودك تعد
نر حك معيهم فقال

افعل (فاما جيزهم

بجهازهم) هيأ أسبابهم

واأولفكي لطم (جعلالسقابة فرحلخيه) البسقةايةيهىس متشىربها
رن نك)
ا
ذنهب
واس م
أهالط
ةيشب
 .وهىالصواعقيلكانيستبهاملكثمجعلتصاعابيهلكعازةلالطءامفضوكان

نا
احد فامصهمأنيتفرقواىد
أعطواجالاوفوةوامتدادقامةوكانواأوا لاد روجل
المفسر
رهد
ومحا
هس و
وبنجعبا
ةل!
داقو
اوهذ
ةحنى
قين
ونالع
بالعين فا

خوطالمدينةلثلايصابوا |

بن(ق )عن أب هىر يرةرضىالله ١

عنهانرسولاننةصلى اننعليهوسلقالان العينحق زادالخارىونهىعن الوثم (م)عن ابنعباسءن

1

رسولااننلهنهصعلليءوس_إ قاالعلين -ق وولكانمي سئابقالقردلسبقتهالعينواذااستفلتم فاغتساوا |].
من شيخ) أىانكانالله
سوام نفع وم
أراد بم

يدفع نكما أشرتبه

عليكمن التفرق وهو

الالتمعل» توكلت وعليه

فليتوكل المتوكلون)التوكل
نفو يض الام الى الله

تعالى والاعادعليه (ولا

دخلوامن حيث أميهم

أبوهم)أىمتغرقين (ما

عن عائشة رضىالنهنعالىعنهافالت كأن بوم العائنفيتوضأءميغتسلمنهالمعان ترجه بود,اودقالالشج
حى الدينالنووى ر-جهالنهنعالى قالالمازرىا خن جاهيرالعاماء بظاهره_ذ! امد ويقثالواالعين*ق
وأنكرهطوائهمن المبدّدعةوالدليلعلى فسادعةوطم انكلمعنىيكون مخاافانىنفسهولايؤدىالىقلب

حقيقةولاافساددليل فانهمنمجوزاتالعقولواذا أخبرالشرع بوقوعهوجباءتقاده ولاجوز_:كذيبه

دانكارهوقيل لابدمنفرقبيننسكذيبومهذاونسكذيبومعابر بهمنأمورالآخرةقالوقد زعمبعض
الطبائعيين المبتينللعين تاثيراان العائنتنعث مرحعينيه قوةسميةنتصل بالمعينفيهلك أو يفس_دقالواولا
عتنع هذا كالاجتنعا نبغاث قوةسميةمن الافى والعقربنتصلبالملدوغ فبواك ونكاانغبرح واسنا
فكذاالعين قالالازرى وهذاغيرس| لانايدناىكتب عر الكلاما نهلافاعل الاالنهتعالىو بنافسادااقول

بالطبائحو ببناأنالحدث لايفعلفغيرهثي فاذاتأقررهذا مابقطاللوه نثقمولهذا المنبعثمن العيناما

وبناطيلكون جوهرالانالجواهر
جوهرواماعرضفباط ل أن ن,عكروضالانهلا يقبل الاتتقال أ
متجانسة فلاس بعضهابانيكون مفسد البءضبإولىمنعمكساهقفباطللوهو قأربطر يقةقاطامن ينل

الاسلاممهمأن قالوالايبءدأن::بعث جواهراطيفةغيرصي ئيةمنعينالعائنلتتصلبالعينفتةخلل مسام
حسه4ه فيخلق اللهعز وجل اطلاك عندها اماق اطلاك عندمسربالسمومعادةأسراهااللهءزوجل

كانيغنىعنهم) دخوطم

ر
نكظعند
الافعللومذهب أهلالسنة| نالمعين انمايفسد و ول
هالقا
لبيمعية
ولست ضيرو رةوالاط

اللهمنثئ ) أى شيأقط

العائن بفعلالهنعالىأجرى اننهتعالى العادةبان اق الضر رعندمقابلةهذا الشخص شخصا آخروهلثم

منأبواب متفرقة (من
ماما

ايع

تفرقهم من اضافةالسرقة

وأخنأخيهم بوجدان
الصواعفىرحإهوتضاعف
ا اصدسة على أيه-م (الا

حاجة) استثناءمقطعأى

وللكن حاجة (نفىفس

حد منالامسبنوابءقاطع بننىاالوفلاعضنافته الى
جواه رلاامفهذامن مجوزاتالعقوللا,قطع بوفايه
اتلعلاهلى فنقطعمن اطراءالاسلامبإنبعاث الجواهرفقد ا خطافى قطعهوا»اهومن الجائزاتهذامايتعاق
بعالاصول و ماما تعاقبعالاملفقهفانالثمر ع قدوردبالوذوءطذا الامىفىحديث سهلبنحديف لما

و طأوماصفة وذوءالعائن فذ كورفىكتب ثروحالحديث
مف
االك
أديببالعينء_:د اغتسالهرواهم
ومعروف عندالعاماء فيطل من هناك فليس هذا وضعهوالنهأعلم وقالوهب :بنمنبهفىقولهلايد خلوامن

باب واحد وخالدوامن أبوابمتفرقةأنهخاف أيغنتالوالماظهرطمف أرضمصرمن التهمةحكاءابن
الجوزىعنه وقيلان!عقوبعليهالصلاة وال لامكان قدعل ان ملك مصرهو ولدهبوسم عليهالصلاة

و الام الاأناللتهعالىليذ ن لهفاظهاردذلكفامابعثأبناءهاليهقالط,لاندخالوامنبابواحدوادخلوا

أابمتفرقةوكانغرضهان يصل بنيامين الىأخيه بوسف ف واقلتخلوة اقخبولنه والقول الاول |
من بو

يعقوب قضاها) وهى

أصحانخهافعابهممنالعينثمرجعالىعمهوةوض أمىهالىالنتهعالىبقوله(وماأغنىع >:منالنهمن

هلوم
شفقتع

مع)يعنىانكانالنهقدقضىعايكبقضاءفهو يصببكممجفعينكنم أومتفرقايلنمذقداونركائنولارنفع
حذرمن قدر (انالك الالله)يعنى 1ما|الح> الادنةوحدهلاشرهيفكيهوهذانفو يضمن يعقوبى
أمورءكاهاالىاننهتءالى (عليهنوكات) يعنىعاي»اعتمدت ف أمورئكهالاءلىغيره (وعليفهليتوكل

ثهم) ياعلنىامبنواب|اتفرقةوكان لدينةمصر وقبلمدينة
أنبحيو
موام
هدخا
ماونيلوما
أنوك
الم
الفرماءأر بعةأبواابفهخاوامنبرابيا كلها (ماكانيغنىعنهم منالله.ن ثيع) وهذاتصديقمن الله

(احاجة فىنفس يعقوبقضاها)هد! استئناء
سبصانه وتعالىليعقوب فيقاالوم أاغنىعنكممنالنهمن شئ ال

أوتمييز ومن قرأحفظافهوييزلاغير (وهورحمالراجين) فارجواًنينمعلىبحفظه ولأبجمععملصىيبةين قالكعب لأقال اللهخير
حفظافالالننهعالىوعزتىوجلاىلاردنعليككايوما(ول افتحوامتاعهم وجدوابضاعنهمردت لبهقمالوايأإنامانبنى )مالقلأىمانبنى

ف الةولولا:تحاوزا ق أومانينى :سي أوراءمافعل بنامن الاحسانأومائر يدمنك بضاعةاخرىأوللاستفهام أىأىة نطلبوراءهذا
دامساردةات) جلةمسانفة موضحة لفولهمانبنىوا+ل ب_دهامعطوفةعامواأىان بضاعةنارد ت الينافنستظهر مها(وكر

ْ

أهلنا)ىر جوعنالاىملكأى نحلبطمميرةوهىطعام حمل من غبر بلدك (ونحفظ أخانا)فى ذهابناوجيئنا ف ايصيبهشئ ماحافه ونزداد
كيل يعبر)نزدادوسق بعيراتساب أحبنللذلككبلين )سولعلميتيس

الف

لاتعاظمه (قاللنأرسإهمعم

والاعةادعليه فجيسعالامور (وهوأرخدارانعين) وظاهرهذ|الحكلام بدلعلى انهأرسله
معهموافااً ر سإومعهموةقد شاه_دمافء أوبيوس.ف لانهليشاهد فيادنهمو بباننيامين منالحقد
والخسدمثلما 0و
لان ند ةلط

اواتوأ وطلتوتساسم اير والصلاحلما كبر وافارسإدمعهم

وضيق الوقتأ حوحه الىذلك

 0قولهتعالى (ولافتحوامتاعهم)

0

سجاوهمن مصرفيحةمل! أنيكون المرادبهالطعامأواً وعبةالطعام (وجده ابشاعتي زدتالبهم) يعنى|نهم

وجدوافىمتاعهم عنالطعامالذىكانواقداًعطوهليوسفقدر دعليومودسف متاعهم (قالوايابانامانبتى)
رالبعسةوباحسان ملكمصرالهم وح وايعقوب
قاذ انب وأىثئ نطلبوذلكأنبمكانواقدذ ك و

على رسنال بنيامين معهم فأمافت<وامتاعهم ووجدوابضاعمم-مقدر دت الهمقلوا أىمئنطلبمن
الكلام بعدهذا! االعلياانحمسنانوالا اكرامادقَلنا الكيلّوردعلينا لعنوأرادواءوذا الكلاء
تطري ب قلببآأيهم(هذهبضاعتناردت اليناوغيرأهلناي)قالمارأدلوعيرهمميرا اذاجلطمالطعام وجلبهمن

حتتؤىنون) بوالياءمى

(مونها) عهداإمنالّ)
والمعنىحتىتعطوق مأ توثق
بدمنعنداللةأىأرادآن

حلفوالهاللةواء؛اجعل
فه موثقامنهلان
الاحللل

الحلف بهما يكوديه
للهك
ذن ال
فداًذ
العهودوق

فهواذنمنه (لتأتننىبه)

واباليينلاالنمت

 2النوماكع أنانشترىلاهاناالطعام ونحملهاليهم (وفظاأخانا) .يعنىمبنميااميتنخاف عليهحتى حاتفىوالتأنتىبه (الا
بردهاليك (ونزدادكيل بعبر)يعنىونزدادلاجلا خيناعلىأج الناجلبعيرمنالطعام(ذلاككيليسير) أن حاط)بالماأنتغلبوا
أنهحفد
لكاذبلى نزدادهمن الطعامهينعلىالاكلا
اذل
يعنى ان
سن اليناواًكرمنا يأ كثرمن ذلاك ف تطيقوأ الاتيان بهفهو
قطومب (لن أرسإومعكم مغموزل والكلامالمثبت
مىعنا يسكييرلقليل يكفيلنااواهلذا (قال) لهبيىقعال
هلذ
اا
نان
اناه
وقيجلمع
هيثاقهوالموثق العهدااؤ كد
وتوف عهداللوم
نوثقامنالنة)إعنىإن أرسل مع بنيامينحتى
توتو م
حتى

مين وقيلهوااؤكدباشهاداشعليه (لتأنتىيه) دخاتاللامهونتالقادجليرالهعحينتىتحلفواالته

/

وهوقوللتأن يهتىأويل
|!:مق أى لامتنعوا من

كاجيدافيكوننعذراالمعندىلانالعربتقولآ خيط
انىلباهأن حاطب>)ةالجاهالان هل و
لت(أنن

لان از ا 5

اتغلبواجيعا فلااتقدرواءلى الرجوع(فام ١ا| نودموثقهم )
بغلاناذاهلاك أوقاربهلاكدوقالقتادة ال ن

يلعانعىنعوا منهلعلةمن

وسو

رسلتوالة لفحل ماتشولركل)ين فالريمقوبالنتشاهدعلىماتغولكان العلل الالءلةواحدةوهى:

أن حاط مم
حفظاقالاللهته الىوعزنى وجلالى لاردنعاإ.لك كامهمانعدماتوكات علىوفوضتأرك الىوذلاكانهلما

ْ

من األععام افلمىفعولله

أشد مهم الامس وضاقعابهم الوقت وجهد واأشد الود ل د يعة و بيد امنرسال بنيامينمعهمفارسله

والاستثناء من العام

لمفوضاام داليهمج قولهعزوجل اخماراءن بعةو ب( وقاليانى لايدخاوامن باب
معهممتوكلاءلى ال و

لايكونالافى النىفلايد

وات

مابنلىامدخاوا
خرجوامنعنديعقوب قاصدبن مصرقالط ي
أمتفرقة)وذلك 'نهما
رامناتو ب

إعنى مدبنة مصرهدن بابواحد وادخاوامن أبواب متفرقةوكان لدينة فصرانو مدار ذه-ةأبوابوقال

متأو ي-له بإانئنى (فاما

السدىأرادالطر قلاالا«وابيعنىءن طرقمتفرقةوا انماأمسهمبذلكلانهخفا عابي العينلانهمكانواقد  ١تودموثقهم) حقللفوا

بإللهر,ب تمدعليهالسلام

(قال) بعضهميسكتعليهلانالمعنى قاليعقوب (اللةعلى مانقول) »ن طلبالموثق واعطائه(وكيل )رقممطبلعغيران السكتةنفدل
من باب واحدوادخاولمن
ايد
و لا
لانى
خالي
,وق
قهمابالدوت فيقصدبةوةالنغمةاسمالنه (
بينالقولوا مقول وذالا جو زفالاوكن بغرب:ن

رة الاولىلانهمكانوامجهولينالفكرة
لرقكف
التف
أبوابمتفرقة) اجهورءلى أنه افعليهمالعينإماطم وجلالةأمسهمول:أمسه بها
فالعين حقع:د ن وأجودهبان حدث اللهته الىعند النظرالى الشيء والاعاببهنقصاة5

خلوركان لت سل اسفعليهوم بءوذالحسن

والحسين رذهىاللةء:همافيقو ل عيذ كابكامات اللهالتاممن٠كلهامة وم نن كلعاينلامةواأًنسكراالجا ااء-إن وهوهصمدودبماذ كرنا

وقيلانهأح بأنلابفطن مهمأعدازهم

فيحتالوالاهلا كهم.

007

سدن ازااطم ضويافتهم رغبومبهذا الكلامعلى الرجواعليه (فان:أتونى بهفلاكيرلكمندى) نا
حنق
(وأناخيرالمنزلين) كا
0
أبيع؟طعاما(ولاتقر بون)أى فان/نأنوفاىبدح رمواولانقر بوافهوداخل فىحكالجزاءمجزوم معطوف علىمحلقولهفلا
بعنىالنهى (ةالواستراودعنه )0

فدعوابعضكرهنافتركوا
عقنعده

داقامتهمعندمقالالا منذرالد: ,
|(وأناخيراانزلين) ييعنىخيرااضيفين لانه كانقد أ حسن ضَيافتهمم ة

ن وكان
شمعون

الرازىه_ذا الكلذم ,ضعف قول منيتقولمن المفسمرابننهاتهمهم وذبهم الأىنهسمجوأسيس و

أحسنهم رأايافىبوسدف

(وقاللفتيانه) كوفغير

أى ربلفكتيتهغيرهم وما

) نخادعهع نه ونحتالحتى ذخزعهمن يده( وانالفاعلون) ذلكلاحالةلانفرط ا
أباه س

1

أاخير الالو دا شعد
لون
إبشافههمءهذا الكلام فلابليق به أنيقولطمألاترونأى أوفى الك

١

ْ

فراءنهم
عهيعرب
مواسبسوعيون م أن
متج
طأ
بوسف عليهالصلاةوالسلام معكونهصديقن بقول

هذهالتهمة لاالنبهتان لايليقبالصدينىثم قال بوسف (فان[تأتونىبه) يعنىباخيكالذىمن| أبيكم(فلا

لتم عالي) لعيوت] ليكاوءاللإزلاتدر بون)ويلعاتنرجواولاتر بوالادىوهطا

جعىفكتاخوةواخوان
فأخ وفعلة للقلةوفعلان

للكثرة أىلغاسانهالكيالين

(أاوجععايوتاهما وعكاتنفت ناعاالرالم)

مذعهم

ع

ا فمندذلك (قلوا)  .يعنىاغوةوكا ايا أباه) يعنى 

سشدنهدك ونحتالحتى ننزعه من عنده (وانالفاعلون) بعنمىاأأمسن:نه هُُقولهعزوجل (وقاللفتيانه)
اعنى وقالبوسف لفتيانهوهمغامانهوا تباعه (اجعاوا بضاعتهمفى رحاطم) أرادبالبضاعةثمن الطعامالذى

أواد ماأوورقا وهوأليق

أعطوهليوسف وكانتدراهمالوحضكىحاك عن بنعباس انهاكانت النعالوالادم والحرالجعرْ .

ىملفبهاالطعام وغيره(لعلهمبرعفونها) يعنىيعرفون بضاعتهم (اذااتقابواالىاهلهم)
بالدس افلرحال (لعلهم وغىالاوعية التح
يعرفونها) يعرفونحق يعنى اذا رجعوا الىأهلهم (لعلهمبرجعون) اليناواختلفوافى السببالذىمن أجإدرديوسف علي
ردهاوحىق التكرم بإعطاء

بضاعتهم قدردت اليهمعاموا.ا نذلك
اذافتحوامتاعهم ووجد وا
نهم
الصلاةوالسلام عايهمبضاعتهم فقيل|'

البدلين (اذاانقلبوالك

هيبعئهمذلك على الو عالبددريعاوقيل أنهخاف!أنلا >كونعندأببيهفئ
من كرمبوسف وسححا ن ف

أهليم) وظفرغدفوهم

(لعلهم يرجعون) لعل

رمن الاللان الزمانكانزمانقحطوشدةوقيلإنهراً ىأنّأخدمن الطعاممن!أببهواحونهلؤم
أرادأنير عمسا
لشدةحاجتهم اليهوفيل رادأ نبحسن البيهمعلى وجهلايلحقهم فيهلومولاعيب وقيل

وكرمهواحسانهاليهم فرد بضاعتهم ليكون ذلاكاد الاىلعودالبءوقبل فال3ك لاملار

وكهم الى
معنرفتدهمعيذل
زدلاد
وأماتهتحدلهعلى
ارجوع الينا أور يما
ناي|| ”
وةنب
عضاع
جن ب
رحدو
لا

|

رباللانأمندياءوأولاداًاموق لأرادبردالبشام
ودر افين
يدانا

أومافيهممن الديانةيعيندهم خير ناأنزلناواًكرمناكرامةعظيمةل وكانرجلامن أولانبماه وايه كرامتهفقالطم
لردالامانةأول.رمنالكرم يعقوباذارجعتماملك مصرفاقرذاعليهمنىالسلاموقوإوالهان أبإنايص+ىعليكو بدعولكعاأوليتنا
عناالكيل)وفيدقولا0ن0
خبروه تسم 6وأ من م

أن بأخدمن أبيهواخونه

نالفامارجعوا اىأيوم)
الطعام وأخبر وديمافعل

(قالواياأبانامنع مناالكيل)

بدرونقول بوسففان
متأنونى بهفلا كلتم
عندى

ا
قالطم

ل أخبروابوسفباإخيوم ٠ن |ديمطلبوامنهالوطعام لدي 1
أحدهماانهم

التخلفعنداً لهم فنعهم 0".

هكال والقولالثانىانهسيمنع
لاني
نضرفقوطممنع مناالسكيلاشارة لير راديإلكيل الطعام
س ت
ذلك

منااتكيلف المستقبل وهواشارةالىقولبوسف فان1تأ:نونىبهفلا كيلل>عندىولانقر بونوقال.

الحسن ؟منعمناالكيلان تحملمعنااخًاناوهوقولهتءالى اخباراعنهم (فارسلمعنأ خانا) يبعننيىام»

)سنظ
(كتل) اوور ئْنون عْنى نكتنلحنو 1له حافظو

لانهماذا أنذروا

بنع الكيقلفداملنعكيل
سرارل
قا

تسوبو

قب

اكلامبعيتة
هذا
إنكذكرمثل

لن
ما
امبحص
لمال
المفا
فىبوسفوضمتتم لىحفظهوقاتم وانالهلحافظونفا فعل

والحفظ هنالك فكيف

لهى
الل
ت اعلىا
فنظ اللهخبرمنحفظ> ل فهفيهانفويض
حنىا
حصلههنائمقال(.فاتمث_يرحفظا) يع

رفم المأنممن الحكيل

ونكتلمنالطعاممانحتاجاليبهكتلجزةوعلى|أىيكتل أخونافينضم| كتيالهالى| كتبالنا(وانالالحافظون)عنأن

والاءهاد

يتالممكرو «(قالهلآمتكعليهالكاأأمنتك علأخيهمن قبل)يعنىانكقلتفىبوس.ف رسلهمعناغد ابرتعو بلعب وانالهخافظونم

تقواودند
ف أىخيهثمخنتمبضمانك فايأ مننىمنمثلذلكثمقال ف(النهخبرحافظا) كو غفيرانىبكرفتوت"وكلمققافودفعهالهموهوح.ال.

يتفون)الشرك والفواحش قالسفيان بنع يبن الؤمنكابعلى
لوم القيام(ةوكانوا
ذبن آمنوا)ب بديوسفوغيرهمن المؤمنيناىي

حسناته فى الدناوالآخرةوالفاجر يعر لها يرف الدتياومالهى الآخرةمن خلاق وتلاالآبةروىأن املكنوا
0

١

برامن ذهب مكللابالدروالياقوت فقالأماالسر برفاشدبهملككواً مانام (8,؟')3فادبر دهمسلكواأماالتاجفليس

من لباسى ولالياس اناق

من أسرالدنيا (لاذبنآمنوا وكانوايتقون) يعنىبتةون مانهى اللهعنه وفيهدليلعلى أن الذى أعدالل

' ل

سر برودانت
اسلعلى
خا

ابيوسف عليه|اصلاةواللام فى الآخرةمن الاجروالثواباز يل أفضلّمما أعطادالل فى الدنيا

لهالملوك وفوض !الاكاليه

| مناللك هُُقولهتعالى (وجاءاخوةبوسف خفادواعلي»فعرفهم وهملهم:كرون) قالالعاماءلا

أعسهوعز|لقطفيرممات

|اشةدالقحط وعظمالبلاءوءوذلك جيع البلاد<تىوصلالىبلادالشامقصادلناسمصرم نكلمكان

بعد هفزوجهالملاك امسأنه

نظوانقسيطاومساواة بين الناسونزلهل
للميرةوكان يوسلايعطىأ<دا أ| كثرمن ل بعيروانكا ع
اوسف لامهوا,ببه
ايعقوبمانزلبالناسءن الشدةفيعث بفيهالى مص مرللميرةوأأمسك عند ذبذيا مي نأخ ب

ا |درسل ع شمرةفذ لكقولهءاى وجاء اخوة بووسكفانواءشسرةوكان مسكنبهاملعر باتهن أرضفلطين

يواةهولابل وشيادفدعاهم يعقو,ا" وقكابلق إن عضر
| | والعرباتتغورالشامباودكان
ادايعم فتمجهزوالهواقصد وهلتشتر وامنمهاتحتاجون اليهمنالعلعانمفرجواحنى قدوا
طحعي
ْ مالسكلاصا
مقر فهمقالابنعباس ومحاه باولنظر نظرااييمء  0فهموقال اسن بعرفهم
| مصرفدخاواعل توس

ت<عترىفوا اليهووهملهمنسكرون يعنى لريعرفوهقالأبنعباسرضى اللهنهماكان بين أن قذفوهفى الب

فامادخل علممهاقال التي

هذاخيراماطليتفوجدها
عراء فوادتلهولد.ن
ذ

افرائيموميشاوا أقامالعدل

بعصروأ حبتهالرجالوالنساء
واس علىيديهاللكوكثير

املنناس و باعمنأهل

| أنواندخوط معليهمدةأر بعان سنة فلن لاك1أشكروه وقالعطاءا عاميعر فودلانه كانءلىسريرالملك
وك
للس
م قدا
ىكان
زانه
ا |وكناع رأأسدتاجالك وقيلل

مصرف سنى القحط الطعام

مصرعليهثيابحر بر وفىءنقهطوقمن

بالدراهموالدننايارلقسنة

لرفةفكيف وقداجتمعت فم هوقبلان االعرفان
| ذهبوكل واحدمن هذهالا بابمانعمن حصول امع

|

الاوىحتى/دبق معهمنئ
منها ثمبالحلى والجواهر

ركفان فكىاتلساع_ةق
علا
افايقعق القابب حا اللهتعالىلهفيه واناللهسبحانةوتعالىل”حاال د

ذوهم لايشعرون فسكانذلك مكجزةايوسف عليهالصلاة
ا ١قاومه تمحقيقالم أخيراندسي:نهمبامهمه ا

فى الثانية ث بمالدواابفى

| والسلامفامانظراايوم بوس.ف وكلمو«ب.العبرانية كلمهمبلسائهمفقاللماخبروىمن!أنتموماأمي فاق
نةقادمن الحهدماأأصابالناس-خثنامتارقال
بعا
اام ر
صلش
أا
الأقدأنكرت حال>؟قالوان:كن قوم منأرض
بوسف لعل جثم تذظ ورنعورة بلادىقالوالاوالئةمانحن حواسيس انماحكانخوة نوب واحدوهو

الثالثةئمبالعبيد والاماءف
الرابعةمبالدوروالعقارق
الخامسة مباوالادهمقف

أنامعنا
شيخ كبيريصقدايلقلهيعقوب نىم نأندياءاللهتعالىقالو أتمقالوا كنااثنىعرفذهب ل

السادسة 9ر قاهمف

الىالبرية فهاك فيهاوكاناحيمًا اليأسيناقالفم أ|:تمالآنقالواعشسرة قاولأبن الآخوقالواهوء_:دأ,با

|

هورداه

أمهاالبمليلكالنناادغر بة الاساسبعةت <رتقىهم جيعا
لانهأخوالذىهلكلامهفابوناءتسلى بهقالفن ١د 00
لابعرفنةافيهااًقالدفائتونىباخيم الذى من|أبيكأنكنت صمادقينفاناراضيذلمكنكقالوا١انأبانا مأعتق أهل مصرعن

أ حزنافراقه وسنراودهع.:هقال لدعواست دير حينة حتنات"وفبدفاقترءوافما بنه-مفاصابت آخزهموردعليهم ملاكهم
القرعةشمعونوكانا <سانهمرأأنافىبوسف نفلفودعد_د دفذ لك قولهتعالى

لخن

يقالجهزتالقوم تجهيزا اذانكلفت طمجهازسفرهم وهوماحتاجوناليهف وجوههموالمهاز بفتح
|

وكان لادسس لاحد من

الممدار بنكأثرمن جل
بذهان
رأصضاك
أبرو
بع

ىلاغةالفصييحةالحيدةوعليها الاككرونمن أهلالاغةوك مرالجيم لغةلست  2يد قالابن :
اليمه ا

 ١م

منهمبعبرامنالطعامواًكر مهمفى اليزولوأحسن ضيافتهموأعطاه ممايحتاجون

نحوما صاب مدرفارسل

كأببم) ,يخعنلىافلذمىوهء:دموهو بنيامين (ألائرون
خن
| اليه ففسفرهم (االاترف!ال
َ
ا

م

اجل أخيمأ كرمكبذلك
لير
ربع
خجل
يسأواز يادم
_بح
ثولا
هتمه
نفأى
منىا
يع

يعقوب بنيهأوتارواوذلك
قوله (دحاءاخوةبوسف
ود خاواعليهقعرفهم) بلا

العر د( 3وهملهشكرون) لبد الزىولانهكانمن وراءا لجاب واطولالدةوهوار بعون سنةوروى انهلاراهمو

«بالعيرانيةقالطم

ا أخبروى منتتموماشاأنكقالواي:ن قوم من أهل الشامر:عاةأصابناالهد ؤئنائمتار:فقاللعل جنم عي اوننظرعونور :م
 ١ذالئةنحن بنونىحزبن لفقدابن كانأحبنااليءوقد أمسك أخالهمن أميهست انس بهفقال!توق بان صدكم (ولاجهزهم يجهازهم)

ونهقمحج
بوارحدم
عكل
أبعطى
رلى" بكسراجيشماذ لاقالاثتوفةباخلكمنأ ابلباكئمزونالاىكنأيول)أمه

50
اتاج اليهفىمصاط الدثياًب؛ضامع كالعامهبمصاط الدبنوفو لاهعزوجل (وكذلك مكناليوسفق

الارض )وكذلكاشارة المىانقدميعنىوكا|نعمناعلى بوسفبانأنجيناه.نواخلابصناه».ن السجن
وزيناه فعين الماك<تىقر بدوأدقى منزلته كذالك مك:الهفى الارض يعنىاًرض مصرومعق لكين هو

أنلابنازعهمنازع فبابراءو يختارهواليهالاشارة بقوله (بتبوأمنهاحيث يشاء) لانةتمسيرللتمكين قال

بن عباس وغيره !
ا|تل|قض
ستنةم نموم سأ لبواسلفامارة دعااءماك فتوجهوقلدهبسيفهوحلاهاه
ووضعمكلاهسلساريبرااملندذرهوبالياقوتطولةثلاثون ذراعاوعرضهعشرةأذرع ووضعلهعليهثلاثين

(وكذلك) ومثل ذلك
لكين الظاهر (مكنا

فشاوستين مار ياوضرب ل عهليهكلةمناستبرق وأعسهأن رج نفرجمتوجالونهكالئلج ووجههكالقمر
را
بلرنىاظاروجههفيهه.ن صفاءلونه فانطلق حتىجلسعلى ذلك السسريرودانت|يوسف' لوك وفوض

الملأكالكابراليهما.كهوعزل قطفيرع.ا كعالنيه وجءل بوسف مكانهقالبن1س حدققالابنز يدوكانللا

م «سوقضاءه نافذافىمملكته قالوائمهلك
ليوسف فالارض)أرض مصرخزائن كثيرةقسامها الىبوسفو سل سلطانهكلوهجع لأ
مصر وكانت أبرين

فرسخا فى أربعين
والعسكين الاقدارواعطاء

المكنة(بفبوأمتهاحيث

يشاه)أى ك ملكانأراد

فطفرعز بمزهدرق بو

دوسف ام أةالعزبز بعدهلاكه فامادخل بوسفعا.هافالطا

اثرى مفلىك
كأة
متةامس
ءكن
افا
نامنى
ءلان
اديق
نالص
سأمها
حلتله
ألبس هذاخيرا م كانتتر يدين قا
نويداوكان صاالحىنلسا,اأءنىوكن تك جعاك اللفهى حسنك وهرثتتك فغلبتتىنفسى وعصمك اللهقالوا
تلد .يذن كر ايفنرائيم وميشاوهماابنا بوسفمنها واسةوثق
فوجدها بوسفعذرا اءفاصابهافولدلهو
لعومةتملك مصروا أفامفي اهلعدلو أحبهالرجال والنساءفامااطمأن يوسي ب

الطعام

صىون والبيوتالسكثيرةوجع فيهاالطعام للسنين الجدبةوأنفق المالبالمعروف
خيرحف
لتدب
«أمنينشزخلالمبنع منه  5سانال

لاستيلائه على جيعها
ودخوطا نحت سلطانه

ن(شناصءميكببرجتنا)
بعطائنا ف اىلدنيامن الملك

والغنى وغيرهما املننعم
(من نشاء) من اقتضت

المسكية أن نشاءلهذليك

حتى خلت السنينامخصبةود خات |اسنينالجبدةبهولوشدة لريالناسمث_(هوقيل انهد برفطعامالملك

وحاشبته كل يوم م ةاوالحودةانرفامادخلت سنين الفحطنكأاولءن أصابهالجوعاملكخاع
حانط
قلأو
لاأو
فهذ
ا
انلصنهفارفنادىيابوسف الجوع الجوعفقال يوس

فالهسكنفةالاولى هن أول

سنين القحط كلماأعدوه ف اىلسنةالخصبةع لهلمصر دبتاعون الطعاممنيوسففباعهمفىالسنة
لفنىة الثانية/!,لى والجواهرحتىم
اعهم
الاولى بالنقودحتى |ببمقصرد رهمولادبنارالاأخذه»نهم وبا
سىنة
لم ف
ااعع
لدنىاس منهاشئ وب
ببق بمصرفاأب

الثالئةبالدوابوالمواثمىوالانعام حتىلتق دابة

ولاماشية الااحتوىعلبها كلهاو بإعهمالفسنة الرابعةبالءبد والجوارى حتى ليبق بإيدىالناسعبد
(والالنضيحعأس جنرين)
اعلهمسفنىة السادسةباولادهم
فالدنيا (ولاجر الآخرة ولاأءةو بإعهم فالسنة خامسةلياعاالعقار-تى عألتيها كلهاو با
حتى استرقهمو بااعلهمسفسىنة السابعة برقابهمحتىلببمقصرحرولاحوةالاملكهفصارواجيعهمعبيدا
خير
ليوسف عايه الصلاةواالسلامفقال أهلمصبرم.اراًينا كاليو.م ملك أاجل ولاأعظممن يوسف فقاليوسف

للملك كيف راتشع سيد عرونارىى هفؤىلاءقالالملك الرأىرأ أيكونحن لكتبعقالفاى
أشهدائنه وأشهدك أنى قدأءمتققت أهل مصرعن آخرهم ورددعليهم أملاكيموقيلانيوس فكان
لايشبعمنالطعامف تلكالايافمقيلهأنجوعو دك زائنالارض فقا أخاف|نشبعت أنى الجائع

وأعصبوسف طباجى الملكأن جعلواغ داه نص ف اامهارواًرادبذلك أنبذوقالملك طمالجوعفلايشى

الجائع فن مجعلالملوك غادلاءنهمهانصرفقالمجاهد ويمزلبو.سف يدعوا لاكالىالاسلامو تامف

به حتىأسلاملكوكديرمن الناسفذللك قولهس_بحانه وتعالىوكذ لكمك:اليوسف افلارضيتبوأمنها
حبث نشاء (نصيببرحممنامن نشاء)يعنىتختص بنعمتناوهى النبومةن نشاءيعنىمنعبادنا 0

أ(جرادنفن
لينا)قجا بلرنعب
ااسليعنآى اخلصا
ربرةين)يعنى ولثوابالآخرة (خير) يعنىأفضل

1

7
2
0
7+<+<”<5----9999لل7لب7لللللسس7بئئئئ

(قال) بوسف (اجعلنى

لملاك ريت سبع بقراتممانشهبغ رحسانغ يرا ف كشفلكعنهنالنيلفطلءن من شاطئه
نكهن اذنضب النيل فغارماؤهو بدايسه نفرج عحلزىائن الارض)ولى
سحب
حدأ
تخشلخباأفهن لبنافبيةاً نتتنظراليين وق

من جأنهسبع بقرات تسافشعث غ-برماصقات البطون لبسطن ضروعولااخلاف وطن أنياب على نزائن أرضك يعنى

وأضراس وأ ك فكاحكف الكلاب وخراطهمكراطيم السباع فاختلطن باسمان فافترسن السمان مصر (حافىيظ )أمين
كافتراس السيعفا كان لنومهن وجصاقوندهن وحطمن عظامهن ومشمشن مهن فيا أأنتتدة

احفظ ماف_تح<فظنيه

وتدكدتكيفغلبنهن وهنمهازربلليظهرمنون سمنولازبادةبعدأكاهناذسبعسنبلات خضرطريات (عليم) عام بوجوه

ناعمبات ممتلئاتحباوماءوالىجانهن سبع أخوسوديابساتفىمنبت واحدعروقين افلثرى والماءفيينا

أنت تقول ف نىفسكأىثئ هؤلاءخذرمشمرات وهؤلاءسوديابساتوالمنبتواحدوأدوطن افلثرى

 ١والماء اذهبت راليفيذاربتأسورااتقالسود اعللحضىرالمئمرات فاشتعلتفيهنالنارفاحزقنرن
فصرن سودافهذامارأ يتأمهاالمكم انتبوت

مذعورافقال| الاك واخلئهامائأأخئطأأتنمنهواذشيهأالرؤيا

وان كعابنافاهو باعبمماسمعتمنك وماترىفى تأوبلرؤ باىأمها الصديق قال.وسه عليه الصلاة
والسلام أر:ىأن تجمعالطعاموتزرع زرعا كثيرافىهذهالسنين المخصبةوتجعلميأتحصل من ذلكالطعام

افلىخزائن بقصبه وسنمله فانهأيقلهفيكون ذوااكلالسقفصيبلعلفاللدواب وتأمىا لناس فليرفعوا

الهس منزروعهمأيضافيكفيك ذلكالطعامالذىجعتهلاهل مصصرومن حوطاوتأنيك الخلقمنسائر

التصرف وصف نفسه

بالامابة والكفاية وهما

طلبةالملوك من بولونهوانما
متوضن الى
قال ذللك
امضاءاًحكاماللهوأقانج
الحق وسط العدل

واعمكن فالاحليت
الاناء!لى العرادو لعامهان

أحدا غيره لايقوممقامه
النواحج للميرة ويجتمعندك مانلسك وزوالاءو المالاجتمع لاحدقبلاكفقالاملكومنلاىه
وذمن
يبجمدعهيعوهلى و يكفينىالعملفيفهعندذلك(قال)يعنىيو فس (اجعانىعلىزانالارض) يعنىعلى فذلك فطابه ابتغاءوجه
الله لالحب الملك والدنيا
لتابلدكربيع
اىة
قلت
خزائئن الطعاموالاموالوأرادبلار .ضأرض مصرأاىجعلنىءلى زان أرضكو ا
وى الحديث رحم الله

فأيىظ ا زخائبئونعجلويمهمصالمها
ابنأنس اجعانىعلىز ئان راجمصرود لهاانىحفيظعلحيم)
وقيل معنادانىجاسبكانب وقيلحفيظ|لالستودعتنى عاماوليتتىوقيلحفيظلاحساب عابمأعلغة أخ يوسف لوليقلاجعانى
يمأنننى وقالالكلى حفرظبتقديرهفى السين الخصبة[اسذين امجبةعليميوقتالجوع ين يقعفقال عل رات اررض
باس رضعىانللمها
بن
اللكعندذلك ومنأ<ق بذلك منك وولاه ذلا وروىالبغوىباسنادالثعلىعن ع

لاستّعمإهمن ساعتهو لكنه

قالفال رسول النّهصلالنةعليهوس برحم اللهأ بوسفلولميقل اجعانىعلىزائ انلارض لاستعمله

أخرذلكسنةقالواوفيه

ءانعته ولسكنهأخرسذانةكفان قلت كيفطاببوسفعليهالصلاةوالسلام الامارةوالولابة مع ماورد
س

دايل على انه يجوز أن

منالنهبىعنهامعكراهيةطابهالم اصحمنحد عبد لرحجنبنسمرةقاقلالىرسولاللاهصللنىهعليه

يو الانسان عمالةقمن

وس باعبهالرساجنللاانمسالرةفانك ا نأوتبتهاءن ٠سئلةوكات اليهاوتانيأتهاعن غيرمسكلة أعنت

يدسلطان جائروقد كان

عليهأ خرجاهفالىصحيحين قات انمابكرهطلب الامارةاذاليتعينعليهطلبهافاذاتعين عليهطلبهاوجب
ذلكعليه ولاكراهيةفيه فامابو-ف عليهالصلاةوالسلامفكانعليهطاب الامارةلانهمي سلمنالنّهتعالى
ةبوجبعليه
رطل
اامكاالاب
]| والرسوالأعلمبصا الامةمنغيرهواذا مكافنابرعابةالمهاولا اكنلهذ
لكاك
|| طليها وقيلانهلماعلم اندسب<صل قحط,وشدةامابطر ياقلوج من اللهأو بغعرهورىال فىضىهذل
معظم االلخاقمأواكراةنيفصطىاللباميروالراحة الىالمستحقين وجبعايهطاب الامارةطذا السبب
يف مدحبوسف نفسهبقولهانى-فيظ عليمواللهتعالى يقولفلاتزكوا أنفسكقلتانمايكره
| فان قكلت
تزكيةالنفس اذاقصدمه الرجل التطاول والتفاخروالتوصلبهالىغيرماحل فهذاالقدرااذمومىنز كية

النفس أمبااتذزاقكصديةالنفس ومدحها
نضالناس
ذلكمثاله,أكنوربع

|يصاالاخيلرو اغنفعيالرىفلا كرهذلك ولايحربمليجب عليه

لاعالم.لماكالامنلك قد
عندمعلنمافعولايعرفبهفانه ب عليهأنيقوأن

علمن بوسف أندعالعصا لالددبنولريع_إ تدعاممصا النديانبيهبوسف بقولهاتى حفيظ عليمعلىاندعالم

السلف يتولونالقضاءمن
جهة الظامة واذاعل النى

أوالعالم أنه لاسبيل الى
النكهباومدىفعالظل
الاممكين الك الكافر

أوالفاسق فله يأسنتظهر
به وقيلكانالملك يصدر
عن رأبهولابعترض عليه
كلمارأىوكانف حم
فى
التابعله

نار حم ف معنالمزانأىالاوقترجةر فىييعنىانهاأمار:السوعفكلوفت
(الامارحور ى )الاالبعضالذىرجهرف بالعصمةو يحوزانكو م
الاوقتالعصمةأوهواستئناءمنقطعأى ولكنرجةر فىهى الى نصرف الاساءةوقيل هومن كلامامى أةالعزبزأى ذلك الدى؟فلتليعلم
بوسفأنى/أأخنهولأ كذب عليه حال الغيبةوجئت بالصدق فهاسئلت عنهوماأًرى “نفسىمعذلكمناخيانةفانىقدخنتهحينقل فته

وقلت ماجزاءمنأرادباهلكسوأالاأن سجن وأودعت-هالسسجن تر بدالاعتذاربما مكنانهاان لكالمنافرسةبالسوءالامار<م رلى
الانفسارجهاا العمة كنف
1س<
"( 311
!ا9ل)ذ 1لشو سطس
«سسسض واست
سرج
هتهد مما١ارت
كبتوانما
1
00 6
النندادماةمةععلىلىذالفكالعفلعلالقببييححووههذاذاممننصفات|انفس اما.لاممقئينةةووققيليلااناناللننفسفأسمأارمةاب#باراللسسووءءبطببطعبهعاهفاافذااذ||

1ا د ونم ]|كتتزوصفت منأخلاقهاالذميمةصارتمطمئنةوقوله(الامارحمر ى)فالابن عباسمعناالامنعصم
 > 7ع ٠أأرف فتكونمابعنىمن فه
اوكلقول
نهم
ساطاابءليكمعننىمن طلاكبكوةي الاهسذتثناء منقطعمعناه

ا ابرع وب اتكن من رحمرفىفعصمهمنماتالباءماةلانرفةسبإلسوء (انرفغفور) يعىغفوراذنوبعباده
ا
رد
(رحم)بلهفمنقوفلنعسال(ى
ىوق)الا
وثا
ذثنلوىبكهأس
اتتخ
ناصه
همانبين للملك عذر بوسف
+
0
يام وعر ف أماتتهوعامهطالب حطور«الفيقالاثتوق بهيعنىببوفس أستخاصهلنفسىأى أجعلخالالنفسى

انان .نان7ن |وا]لامتخلاص طاللبخناويصئ املنجياشعشواتئبراك واه الطاابل
واكن
لنشل
ا

لساناتتنو
خىبلهاص» | ل|نفسه لانعادةاملو يكأنفنردوابالاشياء لنفيسةالعزيزةولايشاركهى فيه حدمنالناوسانماقالالاك
ادي  :امل نالصا
لنفسى 00 3

لب زا

ذلكلماعظم اعتقادهفىبولسفماعل منغزارةعلم بوسفوحسنصبرهواحسانهالىأهلالمعجنوحن
الا

ا

 1تعالىأمياهيأأسيابه فالمارلماذلك

فبقهااأللستتوتخلصه لنفسى(ذامكاله) فيهاختصارتقدبرهفلماجاءالرسول الىريوسف فقالك جب

ابؤويتيد(انكاليوملدنيا

املك الآن بلامعاودةفاجابهر و ى أن نوس.فلماقا مير ج منامجن دعالاهله فقالالأهمعطف عليم

ينمغن علىكلشئ

هذابدتالبلواء وقبرالاحياءوشمانة الاعداءوتحر
ب ةالاددقاءم اغت_ل وتنظ من درن السجن ولس

مأكمينأمين)ذومكاةومزةقلوب الاخيارولان عمليومالاخبارفهمأعل الناسبالاخبار ىبكللدفاماخوجمن السجكنتسعلىبابه
روى أالنرسولجاءومعه
سبعون حاجما وسبعون
مي كياو بعث|اي»-لباس

الملوك فقال أجب الملك

ن نياىوحسى رف منخلقه
لكقالوهب فلماوقف ببابالك قال-سبىر بىم د
مصد بإب|
ثاباحسنة ت ق

عزجاركوجل ثناؤك ولااله غيرك نمدخل الدارفاماًبصصراملكفاالللهسمىاأنسألك مخيرك من خيره
وأعوذبك من ره وشرغيرهفامانظ راليها للكسإ بوسف عليهبالعر نرةفقال لهالملكماه_ذ! الاسان

قالاسان عمى! سمعيل مدعالهبالعبراانبةفةاللهوماهذا اللسان!أيضاقالبوسفهذالسان؟ قبااقلو ,هب

قرجمن السعجنودع و
 0200 3 5عبلكياتهن بساملكعرلاوبكايلمعةبرانيسةبعفيانلماغرأفةىلايلعمرامكفنههذذبلنكأعابنهيمنارحوأكدىامانلعنماةكلساكلبهلسانأجابهبوسف وزاد
نبوسف عهلايلسلام وك
0:6

3

برد لم ل

ان
لامنالعمر بومئنل
اثون سنةفاجلسءالجنىبه ذلك فولهةمالىذلماكل يهعنفىلمامكلاملكبوسف لان
م

جالس الملوك لاحب ن لاحسدأنيبد أبإلكلامفيهواائميابد امل فكيهابإلسكلام وقيل معنادفلها كلم| |.

ٍ0

0

 27ب

بوسفالملك قااللساقأمهالماهكذاالذىعل 1بلرؤياك معزا
علسحرةوالكهنةعنهافاقبل عليه

3

الكو (قالانك اليوملدنامكينا م
ين)يقال هذفلانعندفلانمكانةأى منزلةوهىاحالةالتىيشمكن

الاحماء وشمانة الاء_داء
ور  0الاى__دقاء

5

أغنب!ل وتنظاف من درن

بهاصاحبهامار ,بد مرحفة

سد

سمو سند

4

1

7

روى انالملقكالليوس.فعليهالصلاة والسلامااتام تاويلرؤ با منك
اد

اا ولبسنياجد دافلمادخلعلى اث قال اللهمافىأسالكبخيركمن

الك

خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك منشرم سلعليهودعالهيالعيراانيةفةالماهذ|الاسانقاللسان] اقوك
يانا
كمل
اكم باسبنعين
افلكسامه

بهافجابه جميعهامفجدبم_:موقالأبهاالصديق انى حب أنأسمعرؤياىمنكقالرا ّيبتقرات1

وأحواطنومكان

حروج
هن ووصف السنابلوما "كانمنهاءلى اطيئةالتى رآهاالماك وقاللهمن حقك أنتجمعالطعامفى الاهراءفيأتيك الاق من النواجى

وينارون منكو يجتمعلكمنالسكنوزمالم تمعلاحدقباك قال اللكومنىبهذاومن>معه

و"
فقوله (ذلك ليعرافىأخنهإلغيب).علىقواين أ<_دهماانهمن قولالمرأةووجهه ذا القولانه_ذا
كلام متصل بماقبلهوهوقولامراً ل ل جد هر الحقااراودنهعن نفس_4وانه لاملندادقين أمقالت

ذلك ايع ألنىلأخنهبإلغيبوالمعنىذلاكليع 'للورسف أفى لأخنهفىحالغياتهوهوةفى السحن ولاكذب
عايه بل را

كد

دات قي ماقاتفى <ضيرنه ثمباغتى
نلعادعون وان"كنتق ق
ست اراي ا ا

نأا كيدهاهذا القول فقالت 9أن الهلامبدى كيدال,ائ:ين) يعنىانىما قدمت علىه_ذا الكيد

والمكرلاجرم اانىلافنتضه<تل لإابنرشد ولابوفق كيد اخدائنين وااقواللثانى ان .ه.ن قول.وسفعليه
العلاةوااسلام وهذاقولالا كثر ينمن اافسر إن والعاماءووجههذا القولأنه لاببعدوصل كلام

انسانبكلام انسانآتنراذادات القربنةعليهفعلىهذايكونمه_نى الآميأةانبهلغ بوسف قولالرأة
ءن ردىرسولالملاك اليهليعليعنى
تذى
اىال
عكأ
أناراودته عن نفسهوانه منااصادقين قالبوسففذا

غفيىبته فيكونهذ امن كلابموسف اتصل بقولهامأًة
الع زيزأنى لأخنهفى زوجتهبالغ يحبياه-لنى
العزيز أناراودنه ء ن نفس_همن غيرييز بين ||-كلامين لعرفةالسامعين لذلاثمع وض يهلانهذ كر

كلام انسانمأ

ا ان د

فط بلين السكلامين ونظايرهن اقولهتعالىير بدأن خر-

هن أرضكهذاءن قولالملا”فاذاتأصرون ٠ن قولفرعون وم لوقولهتعالى وجعاوا أعزة أعلهااذلتهذا

تالةوا أبنكان بوسدف
لوءالىخهذ
وطا
من قبوللقوس وكذلك يفعلون:ن قولهء زوجل'صدالقيقا
حين قالهذهالمقالة علىقواينأح د هماأنهكاالنفسجن وذلكنهل ارجعاليه رسولالملك وهوق
السجن وأخيره>وابامىأةالعز يزلاملاكقالحينئذ ذلك ليعلمأنخىن/هباغيب وهذهروابةأصاط
بناس
ععن ا

جريجوالقولالثانى أندقالهذ هالمقالةع_د <طذورهعند الملاك وه_ذه رواية
و بدقال|بن

عن نفسى ولاميدعلى
شهادتهن لدلابراءةوالئزاهة

واعترافهن عنلىفأسهن
ينهمتعلق بشئ تماقف

 2مرجع الرسول الى
وساف واأخير٠ كلام

السؤة واقزار :اضرأة
الع بز وشهادتها على
نفسهافقاليوسف (ذلك)
أىامتناى منالخروج

والتئبت لظهور البراءة
(ليعلم)العزيز (أىم
أخنهبالغيب) بظهرالغيب
فحىومته و بإلغيب حال
منالفاعلأوالمفعوالعلى
معنى وأناغائىعنه'ووهو

غائب عنىأ وليهماللاشاق
لأخن العزين(وأنالله)

عطاءعن ابنعياس * فانقات فعلىهذا القول كيف خاطبهم بلفظةذلاكوهىاشارةاخائب معحضذوره أىواليعمأنالله(لابدى
عندهم  #قات قالبن الانبارى قالالاخوبونهذاوذلك يصاحانفىهذ|الموضع اقربالخبرمن أحخابه

كبداخها ثنين) لاإسدده

تىهمن ردىالرسولا
للذ
عكا
فصاركالمشاهد الذى يشاراليهمهذاوقيلذإك اشارةالىمافعله يقولفذل
نين
يدىائكي
اهللاءب
لاام بقوله وأندالن
كمهذ
أنخىن!هباغيب ألىخن العز يحزافلىغييته نامخت
يعنى ىل وكنت خانالاخلصنىاللهمنهذه الورطةالتى وقعتفمهالان اللهلامودى أىلابرشد ولابوؤ قكيد

وكانهتعر يض بامسأنه

أراد أن بتواضع لله

الخائنين واختلفوافقولهوما برئةنفسى)من قولءنعلىقولأيينضاحدهما أنه.ن قولالمرأتوهذا

و مهضم نفسهلئلا كون

التفسيرءلىةولهن قال انوالدذلك ٠مالىلأ<نهبإلغيب دن قول!لرأةفعلى هذابكونالمعنى ومااًبرىء
نفسىهنف

أودق بوسفعن نفسهوكذ عليهوالوةلالثانىوهوالاصح وعليداًكثرالمفسر بن انهمن

قوليوسف تكد اكت ورك مله اك نراق نمهليب قاللهجيريل ولاحين هممتث
عهافة:لبوس عند ذلك ومل بارى”ونهفبذىهروابةءن ا:ن|عما سأيضاوهوقولالاكثربن وقالاسن

فىخياتها أمانةزوجها ثم

طاضضكياو ليبن أنمافيه

من الامانة يتوفيق الله
وعصمتهفقال د  10ىك

نفسى)من الزالومأاسْهد

ان:وسف دامر أقل أغنه,اغيبخا ف أن,كونقد زى:نفسه فقالوملاً برى”نفسى لان الله طا البراءة الكليةولا
ؤلبة
روج
ن :ز
انته
ذاضع
نمفس وانكسار وتو
لفسلىدض
وكلففهىوما بر“ ن
تعاىقالفلائزكواأنقفس
أزكيها فىع.وم الاحوال
ن
ي
د
ر
ق
م
ل
ا
ت
"
ا
ي
س
ر
ا
ر
ب
ا
ل
ا
ت
ا
'
س
<
ن
ا
ف
ه
س
ف
ن
ن
ء
ك
ا
ل
ذ
ة
ل
ا
م
ظ
ز
ع
ا
ب
د
ن
ا
ذ
ي
ر
ك
ا
ز
ف
ت
ا
نفس ف مىقامالعصمةوا
أوىهذهاحادثة اذ كرنا
ة
ئ
ي
س
ل
ا
و
ة
ب
و
ر
خ
ا
ل
ا
و
ة
ب
و
ي
ن
د
ل
ا
ر
و
ء
ا
ل
ا
ن
م
ن
ا
م
س
ه
م
ا
ن
ل
م
ك
ا
(
ل
ع
م
ا
ا
ج
ظ
ف
ل
ء
و
ا
ا
و
(انالنفس لامارةبالسوء)
من اطم الذىهو الخطرة
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من لعود

سى الك_وطان الساقأنيذ كر
ننى
قلواناده اهينار:جم الى اانساقوهوقولعامةالمفسسر بقنواامع
قو
بوسه عند |الاك قا!لوالان صرف وسوسةااث طانالى ذلك الرجل|أسافى <تى انشافة كر بودف أوىءن

سمان رجن ءن نهربابس

صرّفها!لى بوسف والقول الثافىوهوقولاً كثر المفسير بنانهاء العكناية ترجعالىنومف والمعنىان

بقرات مماف

الشيطانأنسى بوسفذ كرر بدع زوجلحتى|بتغىالفرجءن غبرهواستعان؟.خلوق*.إ» فىدفمالضرر
وتلاكغف ةع رذت ايوعسلفيهاك_لام افلااسنتعانةبالخلوق ىدفم اضر رجائرةالاأنه لما كانمقام
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فابتلعت الكداف السمان
ورأى سبع سابلات
خضرقد! تقد <مواوسيعا

أخ براسات قداسحصدت
وأدركتفال:وتالبابسات

دالىاضر-تىغابن عابها
فاستعيرهافل حدق قومه

مسنن عبارتهاوقيل
كان اتداءبلاء بوسف

يفاثلرمؤكان سنيحباته
أيضا الرؤيا سمان جع
سمين وسمينة والجاف
المهاز بل والىدف اطزال
الذى لبس بعده سمانة
وااساب فى وقوع يحاف

جعالمجفاء وأفعل وفعلاء
لاجمعان على فعال حله

تنلقىرضه وهوسماندءن
داأمهمجلالهنظير-لىالنظير

والنقيض على النقيض
وف الابة دلالة على ان

المنيلات الياسةكانت
سبعا كااضرلانالكلام
ميثىءلى |أصيابه الىهذا

العدد افلبقرات السمان
والكاف والسنابلالخضر

فوجينبنأانولمعنى الآخر

| بوسفأءلى المقامات ورتيتهأشر فالمرانب وهى امل:ذص.بوةوالرسالةلاجرم صار بوسف مؤاخذاهذا

اهذ كر
التدرفان حسناتالابرارسيا تالمقر بهيذنانقا تكيف تمكن ااشيطانمن بوسف-أنسين
ربهعقات بشغل ال طرؤ لقاءالوسوسةفانه قدصحفى|اد يث ان الشيطان حرى»ن ابنآدم #رىالدم

فاماالأسيانالذى هوعبارةءن ترك الذكرو'زالته-ن التقاببالسكلية فلياقد رعليهعو قوله سبصانهوتءالى
.حن بضع سنين)اختافوافى قدرالبضع,فالجاهدهويباين |لةثلاثالاىلسيعوفال»ت:ادتهو
لتسف
الب
(ف
مسادون العشرةواكثرالمفسر بنعلى أنالبشعىه ذهالآبة
ونعبا
هلب
مابينالثلاث الىالتسعوقا
ماعشيو ون بره قد ليث قبلهافى ادن جس سنين ؤماةذلاك|'لتاعشرة سنةوقالوه ب صاب

أبوب|!بلاءسبعسنينوترك بو ف ف ال عجن سبعسنينوقالمالك بن دينارلقالبوسفالساق اذكرق

عدر بك قيللهيابوس م اذ ت من دوف وكيلالاطيان لخبسكفب وم

قوذ كرك
| أنى

سن قال النىصل اللهعليهوسلم رحم الله بوسفاولا
حلة
لات ظ
لوىافق
البل
قرةا
كث

تىقاطامالبث

سن وقال>ن اذا ئزبلناأمس فر
اثممبى
فاىلجن مالبث يعنىقولهعاذنكردفر بك

0

فنعرفه
سلسح
وف ا
بوسف
هلىب
اخلع
رل د
اجبري
ملان
ارقي
فس:د
التعلىمرسلاو بغير

فقالهبوسف

يأخاالمنذر بن مالىأراك بيناخاطئين فققاللهجبر يابطالهرابن الطاه رين يقرأعليك السلاءرالبعامين
س فجىن بضعسنينقال
سئنك
لالب
الىل
و يقولأملاكاستحيتهنى أناستغثت بالادم-.ينفوزقعى وجلا
بوسف وهوفىذلكعنى راضقالأم قباإالذلالىاوأقالكقهالبجبر يلليوسف يقولاللهعزوج للك

من خلقك قالالنهقال.خن رزقك قالانقدالفن حببكالىأبيكقا اللنٌقالذن نحاك من كرابلبثرقالالئه
االللهفن صرف ءعنك السووءالفحشاءقالاللهقالفكيف استغثتبادى
قالفن عامك تنأوابلرلؤ ياققال

هقذالاهلكااىلسبع سوى 4:س سين التىكانتقبل ذااك ودنا
وين
مثلكقالوافاما انقضت سبع س:
فرج بوسف وأرادالتةء زوجل اخراجهمن |اسسجن رأى ماك مصرالا يكابرعردؤيبةهالتهوذلكانهرأى

فمنامهسبع بقرات سمانقد رجن دن البحرثمخرجقيبون سبعبقراتعاف فغاةالمزال فابتام
الكماف السمانودخا نى بطونمن ومبرهم ثئْوم بتبين علىالجاف منهاثيئورأى سبعسنبلات خضر

لتتوت اليابساتعلى |الحضر-تىعاونء ليون وم
اصد
فستص
نقعدقادحبها وسبع سنبلا تأ خرمباإابسات قد ا
سبق من خضرتها شئم ادر دوا-كهنة والمعبرإن وقص عابهم رؤياه ىراا"نلك فولاتعالى(وقال
الملكانى أرى مع بهراتسمانياً ط إن

بع تحافوس .م سنبلات خُضروأحز بابساتيأبهااللا”

أفتوفرؤ باى)ىبا أسهالاثمراف +بروق بتأول رؤياى (انكتتمللرق يانعبرون) يعنىأنكاهم

)نه رادالاعيانمنالعاماءوالحكاء«(أفتوفىى
السبعويكون قولهور يابساب معنىوسبعاخر (ياأمهاالملا”كا

تحسئون
لامفلار :بالاء.ان كقولهوكانوافيهمن الزاهدين أولانالمفعول بهاذاتقدم علىالفعلليكنفىقونه :لى
ركان كم لرةباتعيرون )ال

العملقيه ملهاذا:أترعن»ة ضدمهانةولعبرت الرؤباولاروباعبرت أويكون للرؤناخبركا نكة ولك كان فلانطذ|الامي اذا كانمستقلابه

(ذاك)النو<يد (منفضلاللمعليناوعلى الناسولكنأكثرالناس لايثكرون)فضل اللهفدثركورنندولايبو( 5ياصاحى الجن (
ياسا كنىالستحنكةولهأهاب الناروأصاب البنة(أأرابمتفرةقونخيرم اللاهلواحد القهار)يريدالتفرقف العددواكائر 1أىأن

كو نرييسابتشعتيىدكاهذا و يستعبدكاهذ اخيرلكأم,كون كارب واحدقهارلايغالب ولايشارك فالىر بو بيةوهذامثلضريه
 )10ديتيمامن هلمصر(مندونه)مندونانة(الا
ل (510
لى
الراننكا"اعن
(مااستاعتبودنونة) ختطلاباطتمماو
لعيادةاللةوحده و لعيادةالاصنام ر
دابإزة)

منملك أوجنى أوانسىفضلاأن تصبراك يهصمالإسمع ولاببصر(ذللكمنفضلالله) يعنىذلاك التوحيد

0

وحدانبتهوبين طمطريق اطدابةاليهفكلذلكمنفضلاللهعلىعباده(ولتكن أكثرالناس لإشكرون)

الاطية اطة ع طؤقكم

وعدم الاثمراك والهلالذى رزقناءن ف(عطلايلنلاهوعلى الناس)يعنى يمائضتطممنالادلة الدالةعي أل كاسميم ماه مستحق

ىنبواعلييءلامهتمركواعبادنه وعبد واغيرهمدعاهما 0
يعنىاناأ كثرهم لايشكرون اللةعلىهذهالنعاان أ

علامسب_ميات
شا المسدي)رتياس فالسجيفعأنضافهما الىالسحنتكقول ياسارق الليلة
اللىاسلام
ةجولهأدهاب الناروأصصان النة | ومعنى سميتموها سميكم
نىكال
لاناللياة مسروق فبواغيرمسروقة و >وزأنير يدياسا ك
(أأربابمتفرقون) عنىأ ط1ةشتىمن ذهب وفضةوصفروحد,د وخشب وججارةوغير ذلكوصغير بهافالس ميتهزيدا
وكبير ومتوسط متباينون ف الصفةوهى معذلك لانضرولا::يم (خبرأمالنهالوا-دالقهارٌ )عا نهد

وسميته بز يد(ماأنزلالله

ادةلأموالالهحد القهارقالالخطافىالوا حدهو بها)بتسميتها(من سلطان)
طسيمةو العرا
اتحلقااق ا
الاصنام أعظم صفةف المدح واس

الفردالذى يزلوحدهوق_لهوالمنقطععن!اقر بن والمعدومالششرويالكنظيروايس هوكسائر الآحاد أ نة(ان الح-كم) مس
من الاجسام المؤلفةلانذلك قديكثر بإنضمامبعضها الىبعض والواحد ليسكفذهلوكالته الواحدالذى || العبادة والدبن (الانه)نم

هار قالالخطابى القهارهوالذى قورالجبابرةمنخلقه بالعقو بةوقهر أبينماحكبهفقال (أمس
هيثاهلئقمن
للهقولا
خمكل
لا
الماقكلهمبالموتوقال غيارلقهار.هوالذى قهركلثوء و ذالهفاستسلموانقادوذللهوالمعنى انهذه الاصنام ||ألاتعبد واالااياذلك الدبن

النىتعبسدونهاذليإةمقهورةاذااًرادالانسا نكسرهوااهاتتهاقدرعليهوالنةهو الواحدفى ملكهالقهار أ القيم) الثابت الذىدات
لعباده الذىلايغلبهئْ وهوالسغابلب
عحلكالنشهئوتءالى ف ثمبين عزالاصنامواًنهالائئالبتةفقال |)عليهالبراهين (ولكن
(ماتعبدونمن دونه) يعنى مندوناللهواتماقال تعد ون بلفظ الموعقدابتأدبالتئنيفةي اخاطبةلانمأراد

كأثرالناس لاإبعامون)

جيع من فى السحن »ن المشركين(الاأسماءسميقوها)يعنىسميقوها آاطةوأر بإباوهى جدارة جنادات

وهذايدل على انالعقوبة

خاليةعلناالمحعنقىيقة الأنتوماباؤم)يعنى من قبلكسموها آطة

(إماأنزلاللةبهامن سلطان)يعنى ||تاازلمعبد وان جهلاذا

اتسنميةالاصنا مطةلاجتة لم باولابرهانولامساللمههاوذل ا
ك :مكانوايقولون انالنا

(انالحكلالت) 5يعنىانالج والقضماس”ءوابلاهصل»|عب١رماكلرنؤيلافاهقاللعا(بيطارصاحقىشم
نامهدذه ||| ١مك ..له |
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النسميةفرداللعليهم بقولهماأًن:لزنلة|مهاه.ن ساطان
ولناهى نن
لهتاعاشىر بك لهف ذىلك (أمسألاتعبدواالااياه)لانههوالمتحق للعبادةلاهذهالاصنام التى لعجن اماأحدك) ير يد
يمم (ولكنا كثرالناس لابعامون)
هعبادةالنههى الدين|اس2تقي
سميموها ا طة(ذلك الدينالقيم)ب ى

الشسرابى(فيسق ربه)

د(خخرا)أىيعودالى
لمىيرروباهافقال(إا حي سي ه
ات
الاواناة .سيت عليهالسلاةواللام منالدع“ال اتوعباد ريع

السجن أماأحدُكافيستىر بهسجراا)يعنىان صا ب شيرابالملكبر جع امنلزىاته و يستى الملك را 5م كان

مله (واماالآخر)؟8

ىلسجنم يدعوبهالكو يردهالىمنزلته التىكانعليها
ىلا أثيامبتىف ا
يسقيه أولاوالعناقيدالثلاثةه ث
(وأماالآخرفيصلب) يعنىصاحب طعامالماكوالسلال الثلاثثلاةثأيامنميدع بوهاملكفيصلبه(فتكل
الطيرمنرأسه) قالابن مسعودر ,ضى اللعهنهفاماسمعاقوالبو.ضفعليهالصلاةوالسلامقالامار ,ايناشياانما

الخياز (فيصلبفتاً كل

فرغمنالامىالذ سىالماعنهووجب -
كاناعب قال بوسف (قضىالامىالذىفيه نستفتيان) يعنى

هعليا اذى خيرس:ك بد رأبماشيأأم وثربإ(وقال) يعنى بوسف (لاذىظن) يعنعلوتحقىفالظن

الطبرمن رأسه)روى أنه
قال للاول مارأتمن

اللكرامة وح ياهو االات
وحسن حالكعندهوأما

ابمدنىالع
ل(لأنهنا
لجمنهما)ياعنمىسا
لقك ل(اذ كرفعندربك
ا)يعسنيىد ك وهو
لالملكالا ككرفقل0هان0ق الإلفضيان الثلانفةاتهاثلانةأيام
ت
آم
اض
لى
لف
سل
حم
ن ثتكح
مركج ووت
نمودنالاىفمايا كنتتععلاينهسويقةالللاثاتقىممارااًرتتمن:اللسلماللثللخالثاةأثيةنامانتتم2خجرقففتتقتالوولنااسمعالحرازصليهقالمارايت

شيأفقالوس
ف إقضىالامالذىفيهنفم:تيان) أى قطعوتم مانستفتيان فيه
منأمسكاوشأ نت أى ماح راليهمن| أعاقبة وهى هلاك

أحدهماونحاة الآخر(وقالالدىظن انهناجمنهما) الظانهو بوسضمعليهالسلامانكان:أو يلبهطرايلقاجتهادوانكان بطرياقلو
فالظانهوالشرابى أو يكونالظنمعناليقين(اذ كرفعندرييك)صفتى سنداملكبصغتىوفص عليهقصى لعلهبرجنى ويخاصنى مهنذه

0

5

(قاللايأنكيطعامترزقانهالانباً_:كابتأو يل)هأىبديانماهيتهوكيفيته لانذلكيشبهنفسيراللك كل(فبلأن بأنيكيا)و ااستعبراه

ووصفاهبإلاحسانافتر ص ذلك

)*(٠

فوصلبهوصم:ف_»بماهوفوقعز العاماءوهوالاخباربااغيبوأنه ينيهُماها.

حمل ب اوح يعسقوبابن ذبيحالنااسحق بن خليل اللبهراهيمفققاللهصاحب السسجن يافتى واللهلواستطعت ليت
البؤدن 5اج

سبيلك ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واخترأى بيوتالسجن شت وقايللافنتيين لا رأيابوسف

0

قالا احنابقدباناك مينذنرااك فقالطمابوس فأ نشد كبالهأنلاتحبانى فواننهماحبنىأحد قطالادخل
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رليياد معامم مينسنفد ,م||حعبلمهن بحلباءنفىدعتى فده عل ن ذ
يلبكلاماو ىأل فأواقأيتحوا
ببقى أميأة
العزبزخست فاماةصاءليهرؤباهما
كر بوسف أنيعبزهاطماحين سألاهلماء( ماقذلكمن المكروه

وجعل 00
0 1
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:ن

لاحدهما وأعرض عنلسمومااواً خذفغيراهظمهنارالمتجزة والنبوةوالدعاءالىالتوحيدوقيلنفعليه
األنسهلذاام أراادألنيعبينمبنى ط أندرجتهف العأعلىوأعظمممااعةق ادفيهوذلك أنامطلبامتدعل التعبيرولاشك

0006

ع
لعلى
ايبات
علىلاظن والتتخمين فأرادأنيعامهماا نهككنهالاخبارعن المغ
ق سب
طيل

 30م 37ووقاِلليَقيننمواذعلدكلاعنيتتعبجيزر راؤماقعن وهاذاقدرعلىالاخبارءن الغيوبكانأقدعل تىعبيرالرؤيابطر يقالاوك
الي
باهماالىاظهارالمتجزة لانهعلأحندهماسيصلب فأراد
ليادخسفلام
اأن
جهلتمنزانه فس | و|يخلمهمن الكفرودخول النارفأظهرلهالتجزةلمذا السبب (قاللايأنيكاطعام ترزقانهالانبت ||

كيهفاجوببددموغرت تأويه)
ق ليأرادبهف اىلنوميقوللاي تأيكهاطعامت زرقانهفىنومك الأاخبرتكخبرهف اليقظةوقيلأراد |
ا

باهلفيىقظة
يقول لايأنيككاطعام منماولكائرزقانه يعنىتطعرانه وأكلناهالانبا نكابتأويلويعنىأخبيرككما

باد
3ك(ذالع) :المي٠| بأن|دكرتهم وومنتهىأ كوااتلموقوهتذداميثلسمتلجازلةبكااعفلسي(صىعقللبايألةنهويااناح]ييلثقاقمبانليوصلاليكارأىطعامك؟توم
 ١بطر خبار

يباب

أنك بماتأكلونومايد

رون فبونتم فقالاليوسهعليه|اصلاةوالسلام هذاءنعلالعرافينوالكهنةفن أبنلكهذا العم

(ماعادنى ربى)يادي فقالمانابكاهن ولاعرافواناذلك اشارة الى المججزةوالعلالذىاخبرهمابه (ذلكائماعانى رفى)

بهالىاتن وي

يعنى ان هذاالذىأخ ربتكابهوحىمن انلهأوحاهالىوعلعامنيه (انىت ركتملةقوملا.يؤمنونبالله) فان
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لىثهذراك قفوىلهتركتقلتالجوابمنوجهينالاولان التركعبارةعن عدمااتعرضللثئ أل
ا

د

 5 4ا

الى

لاف رفضتملولئ وك

وااللاالقترفباتاناليهبالمرةشوسليرسطمهنأنيكونقد كانداخلافيهثمئ ركهورجععنهالوجه الثانىوهو |
نوس عليه الصلاةوالسلاملما كانعند الزعيزوهوكافروجيع منعندهكذلك وقد كان

ينهموكان بوواسفلعالى
يالمنوايدن!اصحيح صحقولهانىتر كتملةقوملايؤمنون الله (وهم

إل ١ ويس ب
|الآخزة همكافروث) فقرك معلنتهومأوعلرضيوافتهمعىما كانواعليهوتكر برلفظةهمفاقوه

 4 00أوهم بالآنرة همكافرون للتوكيدلشدةانكارهم للمعادوقوله(واتبعتملة أبااقبراهيمواسحق وبعقوبٌ)
1  ٠. 0االماادمىبوسفعليهالسلام النبوّةوأظهرامجزةأظهرانهمن أاهللنببتوةوان آباءهكلهم كانواأنبياء

9ه 85ا ا

وقيل لاكانابراهيمواسحق ب
ويعاقلوبنمبثشوهةوروايلنرسالةوهم الدرجةالعلياق الدنياعند

 1-0 0ل * ” | ا|لخلقوامتزلةالرفيعتقالختوأظهر بوسنمعليهالسلاتوالالامانمين !ل0ادهم وانهمن أهلبيتالنبوة

وذ كالآبله لير م ألسمعواقوة و بطبعوأميءفيايدعوهماليهمن التوحيد(ما لكناانآننصرك بائهمن شئ) معناءان
رنك
نتىسلناأ
اللهسبحانه وتعاى لماختارالنبوتهواصطفانالرسالته رعصمنامن الشرك ها كان ينب

02
ما ذ كر من اخباره

ماجاءقىمنأحدوقالصاحب! كشاف ماكانلناماصح لنامعشسرالا نبياءأأن نشركابانهمنشئأىشومكان |

ر تابادعبهترك الابتداءلاانه كانفيهثمتركه(ما كانلنا)
لمامفى|
باقلغيووبل(.هووىرغابته
يره مقال
غن
أاونص
ملنااصمحعشسرالاندياء( نأشنمرك بالنهمن ثيئ)أىثئ ك

من

8

طمللزعيز وأهله
رطمرأى والضىيرفى
ه|يسيحذةه والمعنى يداطم نداعأى ظه
ظ 1وحاطن (مبداطم( فاعلهه ضم رلدلالةم|يفسرهعليه و و

ظ إءن بعدمارأوا )ده الشواهدعلراءنكهقدالقميصرق الابدى وسهادةالصى وغيرذلاك (ليسحدنه
١
 0وارخاءالسترعلى| اقيلوااةالوما كان ذلكالاباستثنرزالالمراةازو<ها

| الآبةدايلءلىأنبوسه حليه!لصلاةوااسلام

)019

لابداءءذر الخال

وكانمطوا عاطاوجيلاذلولازمامه فىبدها

ل أظاتهالبلية بكيد|انساءومطالبتهناياهيمالايليق حلهلأ

أ الىالله وفزعالىالدعاءرغبةا ىاللهليكشف نه مائزلب مهن ذلك الامرمع الاعتراف بأندانلمبعصمهمن

وقنسن طمئت أنبذاله

السجن ورسخرهطا أو

|ا|لعصيةيةوقفعيهافدل ذلكعلىأنلاهيقدرأاحد علىالانصرااف عن المعصيةالابعصمة اللهواطفهبه و قوله خافعليهالعيوونظات
افليفهانون فالجأهاالحجل
هلى
هنم
سام
وتصرو
أيق
||عزوجل (ثمبدا طم)يعنىلاءزيصزحوابهفى لورأذىلك انهم أرادواين
من الناس والوحل من
|الاعراض واكلخال ذلاكنالمرأةقالت لزوجهاان ذلك العبدالعبرانىقد فضحتى عنادلناس برهمبالق
أن رضيتبالخاب
دأوا اليسا الى
أ قدروادنهعن نفسه فاماأنتأذنلىذاخرج وأعدذرالىالناس وانماحأسنهفرأى حسه (منبمعار
ا الآيات)ياعلندىالةءلى صدق يوسفو براءنه من قدالقميص وكلام الطفلوقطعالنساءأيدييونوذهاب “كان خوف الذهاب

أ عقوطنعندرؤ ته(إسجننه)أى ليحبن يوسففْالفجن (<تىحين) بعنىالىمد ةيرون أيهمفيها

لنشتئى خيرهاذامنعتمن

أ| وقالعطاءالى أنتنقطمم قالةالناس وقالعك رو  0كن وقال!!-كلى جس سئين فرسهقالالسدى ن-ظرتهى(حين )الىزمان
|اجلعنلةذلك المدس تطهيراليوسمن همهب!! رأ(ودخلمعهالسجن فتيان)وهماغلامانكانالاوليد بن كانهااقترحت أينسجن
نارمهساقيه وصاحبشيرابه ونكقاد
بطع
زوان العمايق ٠لاثمصرالا ك ربأهحمدايازهوصوااحلآ
| غضب عليهماالملك فسهماوكان السبب ف ذلك أن جماعةمن أشراف مص رأزادواالمتكر بالملكواغتياله

زماناحتىتبصرمايكون
مثه د دل معه السيجن

لذلكثمان !سلاق ندم فرجع
وقمإهفضْمنواطذ بن الغلامينمالاعلىأن يسمالماكفى طعامهوشمر باهفاجابااى

فنيان)عبدان للمللكخبازه

عنذلك وقبل الخبازالرثوةوسمفامالاطحعاضمرالطعام بينيدى الملكقا اللساقلاتأ كلأبهااملكفان

وشرا يه بهمةالسمفادخلا

الطعام مسهوم وقال! لبازلانهرب فان (ثمراب مس.موم فةاللاساقى اشرب فشربه فليضرهوقالللخباز
كل .لامك فاىفاطمدن ذلك الطعام دابةفهلتكت فاص | لكبحسهما-فبسا معلو,سف وكان بوسف

السعدن ساعةادخل بوسف

لانمع يدل عملىءنى
الصيحبة تقولنرجت مع

لخسلحدن جعل ينشرعامهو يقوالانى أعبرالاحلام ققالاًااام يم فلاحربهذا
سااد
امن غني,ركأو :اقد رأياشيأقالابن مسهودمارأياشيا اتماحالماايجربا
]| الغلام العنراتى فتراءيالهرو يلافاسه

الام_يرثر بد مصاحيا له

أ موس ف وقالقوم لبكاناقد رأيارؤياحقيقةفرآهم!نوسف وهمامهمومانفسأطاعن شأمهمافذكراأنهما

فيج بأن,كوندخوهطما

]| غلامان لللك وقدحس_هماوقدرأيارؤياقدعمتهمافقالبو .سف قصاعلى”مارا ت فاقصاءليمهارأيافهذ لاك

السجن مصاحبينل لهقال

ْ قولهتءالى (قالأ!حدهما) وهوص احبشسراب الك( فىأراىاًعصرخرا) .هنىعدماسع العنب تجراباسم

أحدهما)أىثيرا بيه(انى

|| مايؤل اليهيقالفلان يطبخالآجرأىيطبخ لبن حت ,ىصيرًجراوقيل ام رالعنب بلغةمان وذلك اندقال

أرااى) أىفىالمناموهى

ناذافيه أصلحملوعاماثلانة عناقيد عزنت كنيتهاوكان كاالشملك فى
الىراانتك فالمنامكانىفىبس تا و

حكاية حاملاضية(أعصر

ّْ يدى فعصرتهافيه وسقت الممفثشم بره(وقالالآر )وحوصاحبطعا املك (الىاأرائىاًجل فوقرأسى جر )أىعنياتميةلاعنب

لناهنى رايتالمفنامكأن فورقأٌسىثلاتٌ سلالفبها ليزوااللوانطعمة
اا
قلك
|| خيزانا كلالطيرمنه)وذ

مايؤل اليهأواجر بلغة

(ثنابتأو .له)أىأخبرنابتفم برمارابناومارؤل اليأهمىهذهالرؤياإانائراك .ن
]| وسباعالطبرتنوشمنها نب

مان امم للعنب (وقال

الحسنين) بعنى م الغااين بعبارة الرؤٌ يأوالاحسان هناععنىالعوسائالضحاك ما كان|<سانهفقال

الاح ( أى خبازه(الى

كان اذاعميض انسانفىابس عادهوقامعليه واذاضاق على حد و سععليهواذ احتاجأحد جعلدشياً أراق أجل فوق رأسى خيزا
أ وكانمع هذاحتهد ف العبادةرهوم النهارو يقوم الليل كلهلاصلاةوقيل انه مادخل السعدن وحدفيهقوما

كل الطبر منه ننثنا

]| اشتدبلاؤه ,وانقطعرجاؤهم وطالحزْنهم فعلسلمبومو ,قول ابصشبسروراوواافةالوابارك اللهفيكيافتى
وكرك لنانىجواركفن أبننت قالأنابوسف بن ص الله بتأو .يله)بتأولمارا يناه
!] ماأحسن وجه
اك و
قخاق
دك و
بحديث
(انائراك من اغسنين)

رن ونع
ىهلالسجن فانك نداوى المع
ؤأأومنالحسنين الأ
امنالذين حسنون عبارةالر ي

 ١بأولماراالا

اجون

وموسععلالفقير فأحسن الينا

فنقبطفتها
مستا ار انىافراًنت كاى فى تان فاذا صل حملةعلمها ثلانة عناقيد منع

ال فيهاانًواعالاطعمة ذاذسباع [اطبرتنهش منها
للا
سىث
تأس
وعصرتهاق كاساملأتو ساقيلتهخوبقاالزافى ريت كانفوقر

وذانلت حا
اضث
لي
فد ورالعوا
تق (وفطمنأبيدبن)وجوئرها كانقوالكنت 'فطماللدمفقطء تبدىثر يلسو<تماأىأ ردنانبة لء

يىحأ
ولوت
حاثازيدوهى حرفمنحووف الجرفوضعت موضع التغزيهوالبراءةذه -ن
لءةةال
هشاا
فنز
النه
لبرا
راً

سق الككانهقابلراقءاةلمننهلبيان من بمرأو,نزهوغيره

اش لهذ ف الالف

أبوعمر وحاشالله حوفولك

7

الاخ
إ_نىلتن
بيرةو
هالمه
لزهمن صفات الكز والدعجب

تون لهالملدكيةو بتقنبا!
يله
ج
(ماهذابشرا انه | الاملك كر يم) نفينعنهالبشسر يةلغرابة :ا

ه
إيل
ثقج
مىخل
ؤدرنه عل

مساركرفى الطباعانلاأحسن من الماكاركزفبهاأنلافبحمن الشيطان (قالتفذءكن الذىاننتنىفيه) تقول هذولك |
الكنعانى الذىصورتن فى

هق_ذرتنى فىالافتتان'
له ح
ارن
لصوّ
وكان إن
هن
ننى!
وفيرهتع
صتنى
( 2 )١14أنفسكن مل

|قال ول الآبةعلىهه .ذا الوجهأولى (وقطعن أبديهن) عنىوجعانيقطعن ابدريهنبالسكا كينالتي

فسلنة  .سد
و لاسة«صام بتاءمالغة

بدلءلى الامتناع الباخ

والتحفظ السديدكانهى

معهنوهنبحسي أمونبتقطعنالاترجوليحدن الاملدهشتون وث_غلقلوبينبيوسفقالجاهد فا|

| أحسسن الابالدم وقالفتادةابن1يدون <تى|تبابالاسم!ة العا غيرابانة راوعبار |
وة (حاش للهماهذابشمرا) أى معاذاللها نكون هذابشرا (انهذا |
سنى
)بع
لنن
اقا
جاعة منون إو

الاملك كريم) ياعلنلعىهلوىالمقصودمن هذ! اثباتالحسن العظي املمفرط ليوسفلانهقدر كز )أ

النفوس أنلاع حسن م انلوملصكففللذناهك)؟ ولنكهاموق_للما اكلامنلك مطهرا بموناعث |

عصمة وهو نهد 5

جلىعلى أبنوسف عليه

الشهوة وجيع الآفاتوالموادث التىتحصل للبشروصفن بوسفبذلك © قولهتعالى (قالتقذلكن |
 0الذىلمتننى فيه)بع-نىقالتاميأةالعز يزلافوةلمارأين بوسفودهشن عند رؤيته فذلكن الذى

السلام برى” مافسر به لتننى فنحىبته و:ا-أقالت ذلكلاقامةعذرهاء ندهن -ينقان ان امسأةالعزبزفدشغفها فتاهاالكنعاق
والبرهان ثمقلن لأطع

اللصكحشبافقاات فذلكن ولفتقهلذا
| حبا واتماقالت فذلكنابعلدماقام من الجاس وذهبوقا

ورهفوعحاالضمرءزاته فىالحن واستعدة' قأن>ب و فتنبهوبجوزأن,كون اشارةالى المونيبقوطن

عدقت عهرادالكنعانى تقولهوذلكالالكعندعان الذى صورننأفنفسكن ملمتنىفيهنماامىأة
اكا
للفذعلى
ا(لوشلمئينرلرضاعجعلمالاىآماموههى) ايلعززصوحت بمافعات فقالت (ولقدراودتهعن-نهففاستعصم) يع-نىفامتنعمنذل
طلبته منه وانماصصرت بذلكلانواعامت انهلاملامة عليهامنهن وانهن ق-أصابون ماأصاءهاءند رق يتتهثم |
لت (ولئنإيفعلماآمسه) يعنىوان«طاوعنىفوادعوتهالي(هإليسجنن) أى ليءاقإن.
زأقةاالعز
بام
موصولة والمعنىماآضىدبه ان

لخدف ارلجكاققوله

والصمير يرجم إلىبوسف

بالسسجن والحيس (وليكوناءن الصاغر بن)يعنى منالاذلاءالمها فنقيانلالنسوةليوس أطفعمولانك

يارب (السجن |
خَاتلياهر بوسفالجن عالىمعصيةحين توعدتهالمرأةببذ)اكأ(قىالر
فمفادعاتّك
نامنماأضافه اليينجيعاخروجا ٠ن التصر عالعى
ودعااءك
ةنال
|أحبالى ممابدعوتى|ايه)اخاقصليا

أى ولأنليفع ل صرى اياد التعر يوقي انلهن ج.ءادعونهالىأ نفسهن ولاقنهن لماقلن لطعمولانك صحتاضافة الدعاءالبهن |

(ايسجان) ليحبسنوالااف]

أل |
سبد
يع
ناولى
جيعا أولانه كانض>رتون قباعلضهم لولياقلدن <ب الىيشلباسجن وال
|اللهالعافية (والاتصرفعنى كيدهن )يعنىماردن منى(أصباايهن )أى ملالمهنيغالصبافلانالى ا

الء كنيمن يستحق صفة )أ
نقي
عن و
مذنبي
فاولتلأيككويندا ابلحدفليفمةن (نومنن |كذااذامالاليهواشتاقه وأ كن من الجاهلين)يعنى من الم
ظذموالجهل وفيهدايل علىأن من اركب ذ نبااتهابرنكبهعن جهالة(فاس .:حابلهربه)يعنى فاجابالله |
إل
الصاغر بن)

السراق

عنهكيدهنانههواكميع )يعنلىدعاءبوسف وغيره(العليم)يعنىحالهوق ١
تعالىدعاء بودف (فصرف

ب7؟70؟070؟07070707070؟؟تبت7؟؟؟ت؟7672
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0ب0
_0
_ب
0
0ب
بب
0ت0
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والسفاك والاياى سرق 7

الآابة

فالح يررعلىالسر بر أميراحصلفالحصيرءلىاحميرحسيرافلماس.معبوس.ف تيودها (قالربالسجن أحبالىممايدعوتىاليه)

أسذد الدعوةالمون لانهنقلن لهماءلييك وج بتمولا:ك أوافتتنت وكال<دةبهفدعته الى نفسهاسرافالتجاالىر بهقالربالحن 
البا
لمةبهن أ)ملالبون والصبوةالميل الى
بهف طى
صلل
أالاى
!لعص
أحب الىمن ركوب المعمسية (والاتصرفعنى كيدهن) فزع(مده
ماولىومنةهالصيالان النفوس تصبوالهالطب بسيمهاورو-هاوأ كن ٠ن الجاهاين)من الذينلابعملونايعامون لانمنلاجدوى ١

لعامه فهوومن بعل سواءأوءن السغهاءفاما كانفى قولهوالانصرف عنىكيدهنمعنى طالبصرف والدعاء ق(افلاست<اب هر به)
أاىلجلاةبدعاءه فصرفعنه
وكي
ادلهر
سانه
مهيم )لدعواتالملتحثين المه(العلم )

(انالثراهافىلالضمبين )فىخطاو بدهعن طر يقالصواب (فاماسمعت)راءيل( مكرهن)اغتياين وقوطناةمساألعز رعشقت
عبدهاالتكنعاتى ومقمهاوسمى الاغيابمكرالانهفى خفيةوحال
00
|11
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[00
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ا000111010101
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 0ي
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ي010
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0|1ي

يافطةبالقاب يقالطهاغلاف القلبوالمعنى اانحلبهجدخلدلةحتى صاب
حشغ
عجلقلهاد حةباموال
القاب وقبلانح_بهقد احاطبقلبهكااحاطةالشغافبالقاب قالالكلى خب حبهقابواحتى لانعقل
طىامن العفاف
ثحابعل
ماب
أتم
هطرأبحينيثثر ك
افىخ
ظنى
شياسواة (انالنراهاىضلالمبين) يع

ا والستر وح.ت فتاها (فاماسمعتيمكرهن) يعنى فاماسمعت زليخا بقوطن ومانحد ثنبه وانماسمى

ْ وطن ذلك مكرالانين طابن بذلكرؤْنةبوسف وكان وصف طرع حس-نهوجالهفقصد نأنردنه

يلهكا فلذلكسماهمكرا (أرسات
لن ذ
]أ وقيبللأن امسأةالعزْأفشتالبين سرهاواست-ك متهن فاعفشي

|| البن) يعن اىنهالماسمعتبامهن يامنهاعلى حبتهاليوس ف أرادت أن تقيمعذ رهاعندهن قالوهب لذت

||مائدة يعسنىصنعت طنولةووضيافة ودعتأربأعيشناسمىرأاةفمنمدينتها فىبوعنهؤيلارءالنلاها
(وأعتدت طن متكا") يعنى ووضهت طنتمارق ومساند تكن عليها وقالابنعياس وابن جبير

فقد
| والمسن وقتادةوجاهد متكايعنى طعاماواتماسمى الطعاممتكال“انكل مندعو"0
||أعددتله وساند اس و بتحكرءعابهافسمى الطعام :كا“عاللىآستعارةو يقالاتكا”ناعند
أ فلان أى طعمناءند هوالتكا' ماتكا” عليدع:د الطعام والشراب والحديث ولذلاك جاءالنهببىعنهى

ا الحدثت للك

ار
وات عيسوت إلا

]ا

الانزرج وقبله وكل شهئعّ قطع

]| بالسكين أوبحز مهايقالانالمرأةز ينت الميتبالوان الفواك.هوالاطعمة ووضعت الوسائدودعت النسوة
ْ اللاى “لياحب نوست (وا

ايم اعلنساء سكين

سرها فا فشيئه عليها

(أدسلتا لبون(دعنهن

قبلدعتأر بعين اصرأة

لس لتر ات
(وأعتدت) وهيأت
افتعلت من ااعتاد (ن

متكا) مايتكأن عليه
من تمارق قه_دت بتلك
اطيئة وهى قعودهن

متكئات والسكا كينق
أبدهن أن ندهشن عند
رؤتسه ورشغلن عن

نفوسهن فتقع أبديين

غلى أديون فتقطعنهالان
المتكيع اذاءهتلشي وقعت

بده علىيده(وآ نتكل

]| لتأبهكاولكانمن عادتهن نيأ كان الاحموالفوا كهبالسكين (وقالت اخرجعليينْ) »-نىوقالت
واحدةمنون سكينا)وكانوا
[| زايخاليوسف اخرج علىالاسوةوكان حافمنخالفتهانفج عايونبوسف وكانت قدز ينتهواختبأته لاياكاون فىذلكالزمان
]| ففمكان خر(فاماراًبنه)يعنىالنسوة  0كبرنه) يأعنعىظمنه ودهشن عندرؤٌ يتهوكان بو سفقد

سىن كفضل القمرليإةالب_درعلى
حاسف
لالن
|| أعطى شطر الحسن وقالعكرمةكان فضْلبو ساهعل
]| سائرالنجوم ورو ىأ بوسعيد الخدرى رضىاللهتاعلىعنهقالةالرسولاللهة صل اللةعليهوس1م رأبث
ْ ليإةاسرى فى الىالسماءبوس فكالقمرلياةالبدرذ كرهالبخوى بغيرس_:دوقالاسدق بن ألىذروة كان
وساف اذاسا رفاأزقةءصررلاالأوجههعبى الجدرانو يقالانهورث حسى ادميوم خلقهاللةعزوج-ل

ننعباس قال كبرنهأى
قب لأنخرج من المنة وقال أبوالعاليةهاطن أمسدو مهآن اليهوفىرواية ع/

الابالسكاكينكفل لاعاجم

(وقالتاخرج علييسن)
بكبدمصررلاثىاءوعاصم

وجزةو بضمهاغيره (.فاما
م كبرنه)أعظمنه
وهبنذلك الحسن الرائق

حذن و“>ودعن ماهد والضحاك قالحذن من الفرحوأكنكلرأ كثرأهل اللغةهذا القولقالالزجاج

والمالالفائقوكان فضل

ْ حضن لا.تعدى الىمفءول قالالازهرىانصحته-ذ«اللفظةف الا فلهاخروجذلكأنالمرأةاذا

«وسف على الناس فى

|||هذهالافظة تلمسعروفةف اللغة واطاءى؟ كبرنهتمن من هذالانهلاجوز أنيقالالنساء قدحضنهلان
ا حاضتأولماتحيض فقدخر.جتمن حدالدغاراإلى د الكيارفيقالمهااً كيرتالعافت علىهذا

ْالعا فآنضحتالوابة دناتن عاتن الام جعلنااطاءفى قولهاً اوس

لجا الكنابة

| وقد -للانالمرأةاذاخافت أوفز:عفر ماأسقطت ولدهاوتحيض فانكان ثمحيض فريما كانمن

]| فزعون وماهاطنمنأمى,يوسف حينرأينهقالالامامنفرالدين الرازى وء ندى أنه>تمل وجها اخروهو

الحسن كفضلالقمرايلة

البدرعلىنحوم السماء
وكان “اذا سارى أزقة
مصرارىئ تلالؤوجهه

بهوة وسماالرسالةوثا رالخضوع والاخبات وشاهدن فيهمهابة “على الجدران وكان يشبه
رنون
وهلا
|| اعين انمانكبرن
ا رلين
نعلي
]| وهببةملكية وهى اعلدالمتتفاتالىالمطعو .موالمنكوحوعدمالاعتدادبون وكانذلكالجال العظيم
مقروناتّ
اكاطيية واطيدة فتككين منتلك اخالةفلاجرما كبرنهوأعظمنهووقع الرعبوالمهابةفىقلويين

آذمنوم خلقهر بهوقيل

ورث الخال مجن-دنه
سارة وقيلا كيرن ععنى

هءقلدانهلارتءدى الىمفعوليةالأ كيرتاللرأةاذا
حضن واطاءللسكت اذلايحقاضلأأننسا
ا رعازت)يانك)
من هذا|التفسيرقوله اخلفله واسترذالجال برقم
ذأ
خليب
رلفانها ب لض حرجحدءاءلدخروكا نأا لع
بات
اقيلقتكهدخ
حاذت وح

(انكان قيصهقدمن قبلفصدقت وهومن الكاذ بينوانكان قيصهقد مند رفكذ بت وهومن الصادقين) والتقدبروشهد شاه فقال

قاميدل
انكان قبصهوان
صقهدمن
نفسهاؤيتخرق القميصمئ

قبعالنىهاصادقةلانه سرعخيللفهحاقاهافيعثرف مقادم قيصهؤيشقهولانه قبلايهاوهى فنعدهعن

جهة بقالطهادبروا ماجمبين ان التىللاستقبال
قبل واماةكيرفل ود برفعناءمن جهةيقالهاقبل ومن

و ببنكانلانالء:ى ان يعاندكان
.
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باهلك سوأ أوان هذا

)512

قدصه قد (فامارأى) قطفير (قيصهقدمندبر ) وعابراءة بوسف وصدقه

ط
0ب
وسسسسلسسللسسسلللااااساس

أ فى الصحيهقيلكانه  8الصىشاهد يوس ف ابن خالالمراةوقال الحسن وعكرمةوفتادة ومجاهدم

نْصام ا ولكنمكان رحلا حكماذا رأىوقالالسدى هوابنعمالمرأة فك فقال (انكانةيصهقدءن
ةصهقد مندبر )أىمنخلف( فكذ بت وهو
دت وهومنالكاذبينةوانكان ر
ندام (فص ق
ُ أىم ق

الام وعولاج ريل

منالصادقين) واما كانهذاالشاهدم ن أهلالمرأأةايكون أقوىى 1فىالنهمةعن بوسف عايهالصلاة

الرجال (من كيد أن(

والسلام معماوجدءن كثرةالعلامات الدالةعلى صدق يوس
ف عليهالصلاةوالى_لاموافى النهمةعنهمن

ويذلك يغابن الرجال

 .و عه العلامات الى ما  00اد ةّالشاهدله بصدقهاًيا(فلمارايقيمه قنمندبر) بق فلما

الحطاب طاولامها (ات | و|جوه منهااته كان الفظاهربماوك هذهالمرً#والمماوك لابسط يسدييدهاتلهوىمنهاائهم شاهدوابوسف
11
0ق 3
اكيندكن عظيم) لمن ||يمدوهاربامتهاوالطالب لابهربومنهاائهم وأواالراً:قدتزينشباالكوجلوهف كان (لخا
0
فدةا لاز 461وامسااوس مابس ل
الابكيد !باعش مس||أولى ومئهاانهى عرقوا يوست ال
والقصر ياتنممعين ||رأى قطفيرزوجٌ المرأةقيصٌ بوسفّعايه|اصلاةوالسلام قدمن خلفهعرخفيانةامرأنهو براءةّ:وسفٌ
مالس م

موعن م

يعنى من

لازوجهاقطفير (انه) يعنىهذ|الصذيع (منكييكن)
عليهالصلاةوالسلام (قال)يعنى قا ط

البوائق وعن نعض العاماء حيليكن ومكركن (انكيد كنعظيم) نا قنلت كيف وسافال إلا يم قولهتعالىوخاق
اأتخىاف مر النساءاً كثرا الانسانضعيفا وهلا كانمك رالرجالأعظم م منك رالنساءقلتأما ذكوعنايلفاناافنخهاوقبالنسبة

ما أخافمن الشيطان
لااننه تىعقاال اكنيد

الىخلقماهو عظم من» اقالملانكةوالسمواتوالارض والجبالونحو ذولأكماعظمكيه النساء
تكرح يعدا الاتفووا طمن  5لحي ابدمرلانطن من المكروا لحيلوالكيدفى اماممىادهن

الشيطانكان ضعيفاوقال ||مالايقدر عليهالرجالىهذاالبابوقيلانقولهانه من كيدكن ناكيدكرءنعظم منقول الشاهد وذلك
طن اكنيدكن عظم

أنهلماثدت عنده خيانةالمرأةو براءة بوسضمعايهالصلاةو الام قالهذهالمقالة (بوسف) يعنىباإبوسف

(ابوسف) حذفم»:حرب

(أعرضء نهذا) يعنى اتركًِهذاالحديثؤلانذ كرهاداه تىلايفشوو يشيع و ينتثمر بين الس

النداءلانه منادى قريب ||وقيل معناه يابوسفلانكترث بهذ|الام ولاتمةمب فهقدبانعذ ركا ورا اءنكث املتفتالمىرأةفقالما

مفاطن للحديث وفي»ه ||(واستغفرى لذنبك)يعنىتوبالالىئةممارميت بوسف بهمن الخطيئةوهوبرى”منهاوقيل!نهذاءن قول
نزيوجصكفعذك ولايعاقبك بسببذنبك (انككنت من الخاطئين)
 0ب لوتهلطيف لمحله ||الشاهد يقوللامرأةأسلى

ربئاهومةاوهمواقال من الخاطئ ينوم
بسف
(اعرع هذا)الام يعنى مناذ نب ين<ين خنت زوجك ورميت يو
ليقمصدبرعن النساءبل قصدالمبرعنكل
اهل
بيهلان
وتآمة ولاتحدت نهنم يقلمن اللخاطئات تغل اناسلرجالعلى النساءوق
ك
لعيل (واستغفرى
لارا
اذنك انك كنت ٠ن
3
9
اس

0

من يفعل هذاالفعلتقديرها|نككات» ن القوماخاطتينفيوكقولهوكانت .نالقاتين © قولهعزوجل
مساوقيلكن
عتز دراودفتاهاعن نقفسه)يعئىوقال-جاعةمن النساءوكن
لسأ
فدبينةاام
 1الم
دأعراوذْلكلماشاع خير بووسافلمرأةفىمدينةمصروقيلهى
02
 5تلفرعنكر

ا

مدن ةعين!
1

0

وتحدثت النساءفها
أتصاحب

1

مجنهوقيل نسوةءن أشسرافمعسرامراًةالعز بزيعنىزليخاتراودفتاهاعن نفسهيعنىتراود عمدهاالكنعاق

وانما قال 7 050

عن نفسهلانها تطا مله الفاحنوهموتنعمنهاوالفتى الشابالحديث السن (قدشغفهاحيا) يعنى قد

تغليباللذ اكولرعالناث وكان العزبزقرلجليالحالملغيرة حيثاقتصرعلى ااهلذقوا ل (وقالنسو')5جاعةمنالنساء
حبالدواب واميأة صاحبالسحن
وكنخساامى أةالساق وامسأٌةالخمازواصأة صا

علقها
اللجمعرأة. .

وامسأةالحاجب والنسوةاسم مفرد

بلسان
اكسرالنون وضمها(ف المدرينة)فىمصر (ام أت العزبز)بردن قطفيروالعز بز الماك
وتأنشهاغيرحقيق ولذامبقل قالتوفيهلغتن

اف
يعنى

ا و بقالفتاى وفتاقأىغلاىوجار بنى (عننفسه)لتنالشهوتهامنه (قدشغفهاحيا) تمبيزاٌى قدشغفها حبه

١ق حبهشغاف يم

ل

لب
قسا
ل ال
اال
نقةب
في

(كذلك) نصبأى مشلذلك التثبيت ثبتناهاً ورفعأى الامىمثل ذلك(النصرفعنهالسوء) خيانة|!.رد (والفحشاء)الزنا (انهمن
عبادنا الخلصين) بفشحاللام حيثكان مدنى وكوفىأىالذني/خاصهم ادنهلطاعته وبكسرهاغيرهم أى الذينأخاصوادينهملتهومعنىمن

ا

عبادنابعضعبادنائى هوبخاص من جلةالخلصين (واستبقاالباب) وتسابقالى )(6١

البابهى للطلب وهولاهرب على

عدف لجان كيال
عبدىبوسفقبلأن يصيب الخمطيئةفانحطجبر ,لعاضاعبى,صأبعهيقول,ابوسف أنعملعملالسفهاءوأنت اللكفقءولهواختارموسى
مكتوب عنداللة.ن الاننياءوقيل انهدسهعناحه نفرشجهتوتنهمن أنامزهقال مدبنكعب القرظى رفع قومه أوعلىتضمين استبقا
بوسف رأسهالىسقف البت فرأىكتابافى حائط فيهولاتقر بواالزناانهكان فاحشةوساء سبيلاوىروابة

عدجحسميجع
:

أليهوسترته
عن ابنعباساندراأىمثال ذلك املك وعنعلى ابلنحس.ن قالكان فىالبيتصم فقامتاللمراا

معنى ابتدراففر مئهوابودف

فاسرع بر بدالبابليرج

لتاستحيدت منهأنبرانىعلىمعصية فققالطابوسف
شوب فقال ما بوسهعليه السلاممفعلتهذافقا

هت
تسحيان يمنلاسمع ولاببصرولايفقهشيافاناا حق'ن|اسدى من ر فى فهرب فذ اكقولهاولاانراى
برهانر بهو ماأكهتممون فد فسروااليرهان بوجوهالاوّل قالجعفر بن د الصادق البرهانهوالنبوةالتى
4

حعلها الله تعالى فىقلمهحالت بهو بانمأإس خط القعزو جلالثانى اابرهان 2ةاللهءزوجل علىالعبدى

وراءه انمه

الخروج ووحداليابوان
كان ججعه فىقوله وغلقت

ملزئاوالعر ماعلى الزاتىمن العقاب الثااث اناللهعزوجل طهر نفوس الانبياءعليهم الصلاةوااسلام
تحري ا

من الاخلاق الذممة والافعال الرذيلةوجبلهمالاعلخىلاق الششريافلةطاهرة المقدسةفتاك الاخلاق البرافىالذىهوا ئرمجن
لالايليق فعله( 5ذلك) يعنىكآر يناهالبرها نكذ لاكإلنصرفعنه
الطاهرةالنس يفة ححزهم عن فع م

(والفحشاء) اواك
الاثم
السوء(يعنى
سربالب-

و مترامات الفسحتاءوقيْلالسوءالثناءالقبيح فصرف

الدارو ناهرب .وسفجءل

فراشالقفل يتنائرو سقط

ححتىرج (وقدت قيصه

الله نهذلاشكلهو جعله من عباده الخاصين وهوةوله(انه) يعنىبوسف (عهنياد ناالتخلصين)قرى> بف اللام

من دبر) احتذدته من

ومعنادانه منعاد ناالذين اصطفيناهم بالنيوةواخترناهعلىغيرهموقرى بكسراللام ومعنادانهمن عاد نا
ْ

خلفهفا نقدأى انشق حين

يولهتعالى (واستبقا!!باب) وذلك أن بوسف عايهالصلاةوالسلاملما
الذبن أخلصواالطاعة هع زوجل و ق

تبه
علبا
نهايالاى
وبمت
هر

البيه<تى لاخرج والمسابقةطاب السبق
رأى البرهانقام هاربامبادراالىالباب وتبعتهالمرأةاللسبك ع
فسيق لوسف وأدركتوالمرأةفتعلقت .بقميصهمن خلفهوجذ بنهاليها-تىلاخررج فقذوالكهعزوجل
ا

منعه (وألفيا سيدهالدى

أياسيد هالدى |١باب)
تروك انع دمن حاف قتغابه وساف فرج وسرت لف (د لف

يعنىفلماخر جاوجد ازوج |1رأةقطفير وهوالءزيزعنداليابجالسامعابنعمالمرأة فلمارأنهالمرأةهابته

مقملاير«دأن يدخلفاسا

وخافت ااتهمةفسبقت بو,سافلول (قالت) يعنىلزوجها (ماجزااعمنأبراأدهلك سو أ)ياعلنفىاحشة رأنهاحدالت لتيرئةساحتها
م خمافتعليهأن يلقشتدلوةذاحلبكهالهفقاات (الاأنسحنّ) أى حبس ا
فلجن ونع النصرف(أو عند زوجهامن الريبة
شناتلحهبى ايلامالهبوب
بلا
ااي
للعذ
بنا
باط وانمابدأت بذ كراسجن دو
لضسري
,ناىال
عذاب يم)'يع
واعارادتأن.سجن عندهابوماأوومين ولمتردااس حجن الطودل وهذ هأطيقة فافهمهافلم اسمعبوسف
مقالتها أرادان سرهن عن نفسه(قال) يعئى لوساف (هىراودتنىعن نفسى) يعنىططلعا

فاييتوفررتوذلكانبوضهعايهالصلاةوالسلامما كانير بدأن,ذكرهذا القوالولا تك سترها

أن بواطئها خيفة منها
وممكنرهاحيث (قالت

ول إنماقالتهى ماقاات واطخمت عرضهاحتااجالىازالةهذهااتهمةعن نفسهفقالهى راودتىعن :نفسى

00
(وشهدشاهدمن أهلها)يعنى وحكمحأ
فقال معد إنجبير م( مانافية أى لس
والضحاك كان صبيافىالمهدف نطقهاللعهزو جل وهوو روابةعن ان عماس رذىىاللةعنهماء نالع ل حزاؤه الا السجن أو
اللفعا.م 'قالتكامأر بعةوهمصذارا ان ماشطة ابنةورءون وشا ده بوسف وصاحب ريج وعسىبن

مرب ذمكرهالبغوى بغيرسند والذىجاءفىالصصيهين ثلانةعسى بنمرم وصاحب جويجوابنارمأةوقصتهم

عذاب ألموهوالضرب

بالسياط ونه رحبد كر

حن أو به -ذ ب لانذلكأبلفغوماهقصدت متنخويف
سن
بوسفوانهأرادهاسوألانها قصدتالعمومأىكلمن أرادياهلاك سوايهأ
وس فوا اعرضةءلاسءدن والعذابووجب عايهالدفع عن نفسه(قالهى راودنىعن نفسى) ولولاذلك نكممعليهاولمبفضحها(وشهد
شاهدمن أهلها) هوابنعمطاواعااً وا

ا كون وجب للححةعلمهاوأونق
ال
الحياة كللسانمن هومنأغله

ابنخالطاوكاندمياف المهدوسمى قولأمشهادة لانه أدىمووؤدىالشهادةفىانثست قولبو-ف

و بطل قوطا

فوقيلكان
لبراءةوس

اال"
5

ا

0

5
1
|التقدمين فانالانبياءعاببمالصلاةواللاممتى صدرتمتهمزا لتأوهفوةاستعظموها واتبعوهاباظع 1
|ندامةوالتو بةوالاستغفاركاذ كرعنآدمعليهالسلام فىقولهر بناظامن انفس:االآبةوقالفى حقداود
ال
| عليهااصلاة والسلامفاستغفرر بهوخورا كماوأنابوأماوسفعلياهلصلاتواللامفركعندشيأمن|

ا ذلك هذ ءالقعوةلانهلوصدرمنهثيئ لاتبعهيالتو وباةلاسغفار ولوأق

التوبةل+ك النهذلك عنهىكتابه ٠

عمانقيل
هفيشهول
رنمه
 |0كاذكرعنغيرهمن الانبياءوحيث حك عنمشيا عامنابارءا
ييص
كدكانق لهحاب |
بعةبفقردشاهدءة بوسمعليهالسلام مانب
|ال خابارو يدل علىذلك أيضاانكلمنلكهاتنعاق به هذالواق

الوباعلأنالذيط تمعلقبو اذلواقعةيوفسوامرأوزوجهاوالفوةاللاقىقطعنأبديونوامواودالذى| ْ
ناته ص شهد واببراء نه واالهتعا ى شهد ببراءنهمن |الذنياًيضا أمابيانان بوسفادّعىبراءتهما |
| نسب اليهفقولهمىراودتنىعن نفسى وقولهربالسحدن أحب الىم"مايدعوتى اليهوأمابيانانالمرأة |
|عترفت على
ا

نفس.هاواءترفت ببراءةبوسف رئزا هتهفقوا أناراودنهعننفسهفاستعطم وقوطالآن |

<صحدص |أوقىأناراودنهعن نفس4هوانها عن الصادقين وأمابيان ان زوج المرأةاعترف أيضابيراءة بوسف |1
ذبك انك كنت منالخاطئين|ا
س أعرضعنهذاواستغفرى ل ن
دكنعظمبو ف
ِ فقولهانهم نكيدك نن ا نكي
وأماشهادةالمولود ببراءنه فقولهوشهد شاه دمن!أهلهاالآبةوأماشهادة الللهبذلك فقولهتعاىكذ لك|

لنصرف عنهالسوء والفحشاءانهمن عبادنا|لخاصينوء عن كانكذلكفليسلاشيطانعليهسلطان بدليل |
لوذ اقولمن قا الن الشيطانجرى يينهسما-تى أخذ |
قولهلاغو ينهأم جعينالاعبادك منهام خلصينو بط ب

نحيدهوجيدالمرأأتحتىجع بنهمافانهقولنك رلاجوزلاحدأن يقول ذلكوأماماروىعن ابنعباس أله |
جلس منهامجاس الحائن فائى!بنعباس أن يقولمثل هذاعن بوسه عليه|اصلاةوالسلام ولعلبعض.
أحهاب القصصوأأصحاب الاخباروضعوهءلى أبنعباس وكذلكماروىعن مجاهدوغبرها يضافانهلابكاد

ذلام
رالس
للاةو
هلي
هبو
اهالص
يح بسذندللصحتيكعاب
يملنةوا أعل|
ذسفع
وهطلونبتما يبن.امبرانء ة
مرادهوأً -اركتابهوماصد رمنأنبيائهعلبيمالصلاةوالسلام فانقلت فعلى هذا التقديرلايسق لقوهعز

وجل لولاأن رأىبرهانر بدنالداقلتفداص الفوافدوبيانمهن وجهينأتحهدماانهتعاى أعلبٍوسف
دعهالقّاتهفاعامهبالبرهان أن الامتناع ٠ن ضر بهاأولىصوناللنفس عن اطلاكك الوجهالثاتى |
أنه لوهمب ف

أنهعلهالصلاةوالسلام لواشةغل بدفعهاعننلفتسعهلقتبهفكادف ذلكأن عزقفثو بهمنقداموكانفى |

ع اللّهأنالشاهديثهدبان ن بوهلوتمزققمدنام لكان بوسفهوالخائن واذاتمزقمنفخكلانتهى |
افلحااثعذاةمه اده بالبرهانهذاالمعنىفليمشتغل بدفعهاعن نفسه بل ولىهاربإفاثنت بذلك الشاهد ههلا |
عليوهأمانفس برالبرهانعلى ماذكره| أفسرون فقوله نعال لولاأنرأى برهانر بهفقالقتادةواً 8
المفسر نان بوسغراً,صورة يعقوب عليهالسلام وهويقولهيابوسف أتعم لصمل السفهاءوانت

مكتوبمن الانياءوقالالحسن وسعيد نجبير ومجاهد وعكرمةوالضحاك انفرجاسقفالي فرل|1ى

«عسقوب عاضاءبى أصبعهوقال سعيدبنجبيرعن ابنعباسمثلل نهعقوب فضرب بيدهفى صدرهنفرجت

هوثهمنأنلاوواللسدىنوديىابفونواقعهانامك التواقسهام اللطيرفوال«لاطاقعلي
وانمثلك انواقعتها كثلهاذاوقععلىالارضلاستطيع أنبا.فمعن نفسهشيأومثلكما تلواقعها؛ ٠

الورالعبالذىلايطاق ومثلكأن واقعتهاكثلهاذامات ود ل الغلفقرلناهيستطيع أنيدفمعننفسه |

رب!
ومقعيلصامنرهاأبىلاعضدء اهيمكتوبو ناعلي خافظينكراما كافنبي
الون
ونيع
هتفع
للمىونمأ

مرجع فعادالمعصم وعليهمكتو.بولاتقر بواالزنا اندكانفاحشةوساء سبيلافولى هار بأنمعادفرىأذلك 

الكف وعليهمكتوبواتقوابوماترجعون فيهالاىلل اهلآبةثمعادفقالابنتهتعالى بربلعليهالسلام أدرك
عمدها |

١
اطميان وجاسمناهالاخسمان وقال جاهدحل راو يلهوجعليءاإثيابهوهذاقولأ كثرالمفسرين
مسنه_معيد بن جبيرواسن وقالالضحاك جرىالشيطان بدنهسمافذ رب بيا.هالى جيد بوسفو بيده
الاخرى الىجيدامرأةحتقىجع بنهما قالأبو.عبيدةالقاسمنسلام وقد نكرقومهذا القولقالالبغوى

والقواا

مكانواأعل أن يقوااوالفاىندياءمن غيرعلقالالسدى وانباسحقلما

اس_ن نفسهوةثوقهالى نفسهافةالتبا
حله
أرادتامراً العز ,زم اود بوسه عن نفس »-جعلت نف كر
يوسغما سن شه ركقالهواً ولماشترعن حندىةالتمااً حسن عينيك قالهىا ولماسء على خدى

فىقبرىقالتحماأحسن وجهك قالهولاترابيأ كلهوقيل انهاقاات لهان فراالشلي برمسوه ط قرفاقض
حاجتىقا الذايذهب أصببىمن الجنةفلتزل نظامعهوددعوهالىاللذةوهوشاب بد منشبى الشرابمانجده
الرج-ل وهى امسأة حسناء جيل حتىلانطام ابرىمن كلفهابهفهمبهاتمان النهندارك عدهة بوسف

بالبرهان الذىذ كرهوسيأقى الكلامتفعسليىرالبرها النذى رآهبوسه عليهالصلاةوالسلام فهذاماقاله

اللفسرونهذهفاىلآبةأماالمقام الثانىفتنزبهبوسف عليهالصلاةوااسلامع نهاذلرذيلةو بيانعصمته
منهذه الخطيئةالنىينسبالبهاقالبعضالحققين لطمهصان فهمثابتوهوما كانمءهعزم وقددوعقيدة

رضامئ لهم امسأةالعزيزفالعيد مأخوذبهوه معارض وهوااطارةفى القابوخددت النفس مرغير
ميعمل بهو ددلعلى ص<.ةه ذ اماروى عن
ا19
أختبارولاعزءمره مبوسففالمبدغمأخوذ يلت ك 3

أفىهر برةرضى اللعنهه أن رسولاللةصب اللةعايهوس_إ قال بيقولاللهتيارك وتعالىاذاهم عءدى لسيئة

فلاتكتوهاعليهفان عملهافا كتبوهاعليهسيئةواحدةواذاهم :ةف( يعملهافا ين
عملهافا كتبوهالهءثسرةلفظا مس ولابيخارى ععناه (ق) عن ان عباس رضىاللهعنهم أن رسولالله

الان اللهكتبالحسناتوالسيا تم بينذلك فنهم
قنر
ليهع
جبارو
وفلي
ز قا
عهوسإ
هعلي
باىلنة
صل
بحسنةفليعماها كتتبهااللة4عندهحسنة كاملةفانهم مهاوجملها 5بهااللة4عشمرحسناتالىسيعمائة
ضعف الىأضعاف كثيرتومن بهسميئة ويلعماها كتههاالنهلهعندهحسنةوانهوهممهافعملها كتبهاالله
عليهسيدٌةواحدة اد روابة أو>اهاولن مبلاكعلىاللهالاهالك قالالقاضىعياض فىكتابهالشفاءفعلى
مذهبكثيرمن الفقهاءوامخدثين انهم النفسلابواخذبه وليس سيئةوذ كرالحديثالمتقدم ولامعصية

للىحمذقهبقين من الفقهاء و:ا:لسكلمين فان اط امذاوطهناتلعلنيفسكان سيئة
ااع
فامهياسدذفاو م
ععاليلنفس من همومهاوخواطرهافهو المعفوع:ههذاهوالحق فيكونانشاءاللههم
وأمامالمتوطنه

بوسفمن هذا و,كون قؤلهوم ابرنئفةسى الآبةأىماأبرئهامنهذا اطمأويكون ذعللكىطر بق
التواضعواالاعتراف عخالفةالنفس لاز قبل و برى“فكي ف وقدحك أبوحاتمعن أبىعبيدةان بوسف
علي اهلصلاةوالسلاملمهموان الكلامفيهتقد وتأخيرأىولقدهمت بهولولان رأى برهانر بهطمبهاوقال
تعالى حا كياعن المراةًولقدراودتهعن نفسهفاستعدم وقالتءالى ك.ذلاك لنصرف عنهالسوء والفعحشاء

هكالآنةوقيلف قولهوه ,بهاأى,زجرهاووءظهاوقيل
لل
عباوقذالاتهليت
موا
لاب
وقالتعالىوغلةتقاال
هوقد
تبل
وق
نلمبكان
هه مبهاأىهمهاامتناعهو'قيلهممها أى أغرااليواؤقيلهم بضر .اددفعهاوقملهذا ك

ّ

ته ازالالناءعملنالىبوسه ميل شهوة زلب<احتى نبأاهاللهفالقعليههيبة النبوةفشغلته.مله

كلمن رآمعن حسنههذا كلام القاضى عياض رجهاللهوأم االامامنفرالدين فذكرنى هذا المقامكلاما

طو يلامسوطا وأناأذكر بعضهملخصافاقولةالالامام نفرالدبن الرازىان بواسفلعصللياهةوالسلام
كانبر امنالعملالباطلوامحرمو ذهاقو ال حققينمنامفسزبن والشكلمين وبه تقولوعنهنذب

سر
فبع
مةإه
لىمان
اال
ضاتفت
فانالدلائلقددلت علىعصمة الانبياءعايهم الصلاةوالسلامو لاإي

؛نع ٠ن الأئة

حسغزنىين) تنمبحيهسءلنىاانفهكىاسنملومتقيافى -
للك
اكذ
وهوالءلم اعلعملواجتنابماعجهلفيأهوحككابين الناسوفقها(و
عنفوانأمي» (وراودنهالتىهوف بتهاعن نفسه) طأاىبتبوس فأن بوا
ةفعهماوافهرااوءدلةمن راديروداذاجاء وذهبوكان المعنى-
خادعتهعن نفسهأى فءاتفعلالخادعلصاحبهعن الشئ الذى لابر بدأنبخرجهمن يدهيحتالأن يغلبهعليهو بأخدهمنهوهىغبارةعن ١
ألوهومبنى علىالفتحهيت مىبناءعلى الهم
امحللواقعتهاياهالوإغلقتالابواب )وكانتسبعة(وقالتهي تلك ) هواسملتعالوقب
أنهفقيولل
روهباتٌلمدلفاىومشالىلبيان كأ
لكهذ! كانقولهل اك (قالمعاذالل) أعوذبانهمعاذا(انه)أى انالشأنوالحديث "
ه
له ف
هخون
قطفير (أحسنمثواى) حينقاللك؟ كرىمثواهفاجزاؤأ أ نأ
(دفى) سيدى ومالك يربد (9)2
(انه لافج الظالمون)

الخائنون أوالزناة أوأراد  |:بوسف بعدبلوغالاضدنبوَةوفتى الدبنوقيلحكايعنىاصابةف اىلقولوعامابتأول الربقاوقيلالفرق ]أ
اى لانه
عنه
بقولهانهر فتاىب

ذاىكيمع_مل يمابوجبهالعوقيل ||
لهاو
ااثق
وءحق
هشيا
بايلنحسكم والعالمان العالمهوالذى يع( الا

مسبس الاسباب (ولقد الحكمة حبس|انفس عنهواهاوصوتاعمالاينبخى والعلهوالء/النظرى (وكذلك)يعنىوكانعمناعلى
تنيدنوعبنهنأوقال
ضعبااسياعنى
فه النسكاها كذلك (منجحزسىناين) قاليابن
بوهذ
يمؤم
م ال

حمتبه) همعزم (وهم

اصبر بوسف (وراو:دتهالنىهوف بيتهاعن نفس.ه )0يعنىانامىأة
اابر
اضحا
نعنى
كلى
ب|ب عن
والص
ال
لكي

بهاا)لههاالطمباتعمنعاع
للقبيحودعتهاى نفسهاليواقتها  (وغلسوا؟ بوا)0ار ١
ل الى وقال الع |العبززطابتمن يو فس الفع ا
أبومتصور رجهالله وه

سبعةلانمثلهذ|الفعللايكونالافىستروخفية أوانهاأغلةههالشدةخوفها (وفالتهيتلك) أى

د دوه دم وأقبلقالأبوعبيدة كاالنكساق يقولهىاغةلاهل -ورانرفعت ا اللىا زمعناهاتعال وال عكرمة

|].

لبالعءلىبالش
رئواقينية
بحثاواق
هىهكىامة
لةو
للعمدفابغإطلرقلى ولا| أ|اضاباحورانيةهل وقالمجاهدوغيرههىلغةعربي

ل
7
 5داتسا

صفعتاب
عاهي
ؤىدر بتفقيلهيتلكفنقالانهابغ براغةالعرب يقولان العرب
تصله
أوا
وأ
اةلاأ
رقهم كوا فقتاغةالرعب الرومف القسطاس ولغةالعربالفرسفى
يى وف
غاعل
تت به
اام
غغةفك
لهالا
هذ

|

|

.عاد الزلد أالتغور ولغةالعربالترك افلفىساقوافةالعرب الحبشةفناشئة الليروبابلةفانالعرباذاكامتبكادة
شكسراطاءمع اطمز:تومعناهانهيأت لك(قال)يعنىبوسف(معاذالله)أى
غبأوشارقأن ضارتلغةطاوقر:ى“هئتل ب
تقلي ت

ه بمإلامياذا أعوذبالته وأعتصمبهو اليفههادعوتنى الي(هاندربى)يعنى ان العزبزةطفيرسيدى (أَخْسَنّمثواق)
 0تقال
م ات

0اان6 1
(لول
محداودفياهى 0

ل

لان

أىأ كرم مأغزخاتوىنفهلواقيل اطاانءف انهررفاجعىةالنةاتلعىالىوالمعنى يقولانالنهر بىأحسن

مثواى بعنى انهوانى ومن بلاءالجبحجاقى(انهلايفلجالظااون) يعناىنفعاتهذالفعفلاناظالولفالج

ارب :ه
لهان
بلول
الظفاللمتونوقب ملعناءانهلايسعد الزناةؤيقولمعزوجل ول(قدهمتبوهم بها
هاأ)نرأاىبر

لةاالكرععةتمنااتءيها والبحكةنباوالعلوم علهاق  00الوا |
عر | ت|عد عاالآي

نول فيهوقيل المصدممت |].
|للفسربن فهذ«الآيةقال المفسروناطمهوامقار يغم اينلفرعلءدخ
ومسي لونرو ا
غبردخول فيهفعنىقولهواقدهمتبهأى أرادتهوقصدته ْ
ا لانق

بالشيعاذاأردنهوحدثتك نفك بدوقار بتّهمن

م فكان ممهابهعزمها علىالمعصيةو الزناوقال الزخرى هم,الام اذاقصدهدوع زلمعاليلهشقااعروهوجمرو
الشير,ا
والبرهان الخةو بحوز إن ||ابنصائالبرجى  2ممتولأفعلوكدتوليتى » تركتعلى عمانتبى حلائله
ين وهم  4اخلاحم وقوله ولقد ستمبه 2

|
3

بممختااطتهوهم .هامأخىاولهطمتهالولاأنرأى برهانر بهجوابه

لهاطنرها قوالأاملباغهوىمهمهافروىءن ابنعباس انهقالحل
ا بر
خرأى
القدم 71ىهسى "||محذوف تقبديرهءلوخلان

عقسلمىبهوبتدى”بقوله
ينقحفكال
أذاسقدهرخأرونجهم
رى”ا
امنمحاقالبقار
لاو
ةنخكارج
لكو
عني
جزأ
وحو
وي

اطميان

وه ممها وفبهاًيضا اشعار بالفرق بيناطمين وفسرهمبوسف بأنهحل:كه سسراو .لهوقعدبشبعنبهاالار بوعهى مسةلقيةعلى قفاهاوفسر

اميتي
لياها
ااكوا
عنااي
ممعصو
سنه س
انعرض
فهانبا
البر

الى
بطلطويلدلع
نه
عنهافل نجع ويه حتىمثلل يهعقوب عاضاعلى أعلتهوهوبا

قولههى راودتنىعننفسىولوكانذلكمنهأيضامابر نأفسهمنذلك وقولهاكذللسكولنءصورافلعنفهحشاءولوكا نكذلك يكن السوه -
وقولهذلاكليعلأنخىنهبالغيب ولوكانبكإذللكخييانبهوقوا لدماعامناعليمعن سوءالآن حسسحمط[ها لح نانرارةلل
مصروفاعنه

نفسهوانهلمن الصادقين ولانهاووجد منهذلكلذكرتنو بتهواستغفارهم] لكآاندمونو احلونذوىنوداودعليهم السلام

وقدسمءال.

وجاهدنفسهجاهدة أاوللعىزم اناظلراتفدحلائريلمحتى استحق املنله الثناء ول الياف فى 7
مخلصافعا بالقطمانهنيثف ذلكالمقام

(وكانوافيهمن الزاهدبن) منبرغبتنافي مدفويديشعهبرالثومنهالطوفيافأشومتعنرىوهبعنى الرفقةمناخونهوكانوا فيهمن
نىغبرراغبين لانهماعتقدواانهابق و بروى اناخونهانبعوهم وقالوااستوثقوامنهلايابق وفيهليسمنص_أةالزاهدينأىغهير
الزاهدب أ

راغبينلانااصإآلاتتقدم على الموصولواة.اهوبيان كأنهقيلق

(١1)2

أكشئزهدوافيه (وقالالذى اشتراهمن

فناقتسء وهادر/ين د رهمين فعلىهذاا|لول باخذا خودمن أمهوأبيه
همرا ب
عباس وقتادة كدافرتعث
اودمنهاد رهمينلانهمكانواأحد عَشْر
شيأمنها وقالجاهدكانتاثنين وعثسربندرهمافعلى هذاأخذ خ

مصر) قهطوفير وهو
ازليعز الذى كانعلى
+زائن مصروا ماك بومئذ

أخاوقالعكرم ةكانتار بغين دره_ما إوكانوا فيهمن الزاهدين) يوعكناىناخوة بوسففى بوسفمن
الزاهدين وأصل الزهدقلةالرغبة يقال زفهدلان فى|كاذذال يكنلهفيهرغبة والذميرفقولهوكانوافيه من الريان بنالوليد وقدامن
الزاهدين ان قلناانهبرجعالىاخوةبوس كان وجه زهده .فيهانهم ح دوه وأرادوا ابعادهءنهم وليكن

قصدهم حصيل الْمْنوقلاناانقولهوشروه وكانواافيهمن الزاهدبن يرجعالىمعنى وا--د وهوانالذبين

شروهكانوافيه منالزاهدينكان وجهزهد فهيمه!ذ هارةلةالرغبة في لهيشتروه منبحسقليل و حتملأن
ااخلأصبفاابرمان
ابراقلمشترى قلةالرغبةفيهطذا االسلب ق
يقال ان اخوته لماقالوا انهعبد ناوأقظده

ملاىلاكبانشذتعررووأابيهوسف!نطلقوابه المىصروتبعهم اخوته.ةولون استوثقوامنه لايأبقمتم
فذهبوابه حتىقدموامصرفع رضهمالكعلىالبنيعفاتشراهقطفيرةالهابقنعطبافسوكيانرصا ب أمس
مهالريان ب انلوليدبننزوان
االسماك
هزواكان
حاليءزي
نانو سامى
مزاصئنرمصوروك
الملك وكان عبلىخ

من بيوسف واتبعهءلىدينه نمماتو بوسهعليه |اصلاة
آليت
ىلك
تذام
حلانه
وكانءن العماليق وقي
واللام حى قال|بنعياس لاد اوامصرلق قطفيرمالك بذنعر فاشترى بو سفمنه بعشمر بن دينارا

وزوج نعل وو بينأبيضينوقالوهب بنمنيهقدمت السيارة بروس-ف مصرودخلوابهالسوق .عرطونه
لابيعفترافعالناسفىنه حتىبلهكغونزنهذهما ووزنهفضّةووزنهمسكاوحر يراوكان وزنهأر بعاثة رطل

وكان مره,بومئذ ثلاثعشهرةسنة أوسعبشعرة رستتناةذعاهقطفير ب|هاذلْن فذلك قولهتعاى (وقالالذى
اشتراهمن مصر (بعنىقطفيرمن أهل مصر (لامسأن)هوكان اسمهاراأعيلو:قبلزليخالاً كرىمثوا اه)

بزلهومقامهءندك والمئوىموضعالاقامةوقي
 1من

لكرميهف المطعواملبس والمقام (عسىأن

ينفعذا) يعنىانأردبناعبنبعاههبر اد بكفينابعضأمورناومصاطنااذاقو :ىو بلغ(أد0

ولدا)بعنى

اسالناس_:لاثة الع زيزفىبوسه حيث قاللامي أنه
تنبناه وكانحصوراليس لهولدقال!بنمس_عود فر
أكرىمثوأهعسى أن ينفعناأونتخذهولدا وابنةشعيب فىموستىلحاييثهقالاس_تأجره خاينرمن

استأججرت القوى الاينوأبوبك جفمىرحيث استتخلفهبمعكهدن(واكلذليكوسفف الارض)يعنىكي
منناءلى بوسفبناقنذأناههن لقتل وأستوبناهمن ال ب كذ لكمكناهفى الارض يعنى أ مرصضررفعلناه

بو سفومات فحىياته

واشتراها لعز يزبزتنه ورقا
وحريرا ومسكا وهوابن
 2عشيرة سنةوأقامفى
منزله ثلاث عشرةسنة

يند
لانب
وب
لرهر
اتوز
واس
وهوابن ثلا'ين سنةوآتاه
اللاهلحسكمة والعلوهوابن

*لاث وثلاثين سنةوتوق

وهوابن ماه وعشرين
سنة (لامرأنه) راعيل

أوزليخا واللام متعلقة

بعالاباشتراه (أكرى
مثواه) اجه_لى منزلته

ومقامهعندنا كريماى
حسنا ص ضيابدليلقوله

اندرفىأحسن مثواى
وعن

الضحاك بطيب

معاثه ولزنلماسهووطىء

فراشه (عسى أنينفعنا)

على حزائم ا( وانعامه..ن نأود اللاحاديث)أى مكنالهفى الارضلكىنعامهمنتأواولالحاديث يعنىعبارة
الرؤياوتفسيرّها(والتة غالبعلىأعسه)قيلالكابةفىأمىد راجعةال اىلنهتعل وىم نعاه والئةغالب علىأمسه

عله اذا تدرب وراض

يفعل مايشاء وك مابريددلوالدافرلاادماقضائه ولابغلبهشي ونقيلهىراجعة الىبوسفومعنادان

الامور وفهم مجار بها
تستظهرع بم ماحن

تى يبا«نتهنى ماعاءهفيه (ولنكأكثر
حددلأى
اله إ
وةلايك
ساحاط
اللفمستول على أعسبوسف#التد بيروال
الناسلايءامون) يهنى ماهوصائع بيوسومفابر يدمنه(إولابلغ أشده)بعنىمنتهى شدابه وشدتهوقوته
_سندىةوقال!لكلى الاشد
سال
نال
ننوةوق
ثدملروان س
قالحاهد ثلانة وثلاثون سنةوقال| اضحاك ع

سكناه )او تخذهولدا)

أى نقبناهونقيمهمقام الولد

ل1تبناهتياواماي)عنىانينا وقكاطنفيرعة اوقدتفرس
مابينمان عشمرةسنةالثىلائينسنوهسئلمالكعنالاشدفقالهوام (
فيهالرث_دفقال ذلك
شلك
اكذ
(و
ار)ة ماالنىقدم منانهائه وعطفقابالع يزعليهوالكاف منصوربتقدبرهوم
اثللذل
اكاء والعطف (مكناليوسف)أى
#أتجيناهوعطفناعليهالعز بزلككمذكناله( فى الارض)أىأرمضصروجعلبناتهمصلك
يار ف فبهابام دونهيه (ولنعامهمن تأويل
عغال
الاجاددث) اكلاانحذحلاكءوالعمسكين إوالنة
الى
مبع
شم
اه ل)
ءاج
أدو .على م بيوسفبتبليغهماأرادله دومناأراداخو:نه(ولكن

أ كثرالناس لاعامون )ذلك (ونابلغأشده)منته ,استعد ادقهنه ههنانعشمرةسنة أ واحدى وعشرون (1نبناهحكاوعاما) حكمة

آل |
كاهن بوسفاس والمبرعلى الرزءفيه (و.سسا
)نوفصتام()منهلاك
لابتعا:ل (ماتصفون
 )1١(: ١احتما
(واللهااستعان) أىاستعيئه ((ععللىى))
رفقة تسيرمن قمبدلين
لىىومصر وذْلك بعدثلآنة

سىوهسنالفزل 30 7رقل
تصسففوونن)) بلع
قات
م
لىد
ع
سك((وواالفلةهاللمسستتهماانن ع
تففسك
|
ن

أياممن القاءبوس_ف ى
الجب فأخطوًا الطريق

فنزلواقر يبامنهوكان الجب
فىقفرةبعيدةمن العمران
وكان ماؤه ملحافعذب
حان ألقفي_»-بوسف

(فارساواواردهم) وهو
الذى يرد الماء لستق

للقوم اسمهمالكبنذعر
الخزاعى (فادلى دلوه)
أرسل الداوا“علهاافتشيث
بوسف بالدلوفنزعوهلإقال

بابشرى) كوف نادى
البشيرى كانه بقولنعالى

فهذا أوانك غيرهم بثمراى
على اضافتهاالى نفسهاًوهو
اسمغلامه فناداهمضافا

الونفسه(هذاغلام) قيل
ذهب بهفامادنامنأ عابه

صاح بذلك يسشمرهم به

(وأسروه)الشميرللوارد

وأصحابه أخفوهمنالرفقه
أولاخوة بوسففاتهم

قالوالارفقةهن اغلاملناقد

أبق فاشتروهمنا وسكت
بوسف خكافة أنيقتاوه

(بضاعة) حالأى أخفوه
متاعا للتحارة والبضاعة

مابضعمن المال للتحارة

أى قطع (والله علممبما

يعملون) ملاياعخموة
بوسف بأيهموأخيهم من

سوه البتيع الإإوشروة)

1

1100

افرون سمواسيارة1سبرهم فىالارض وكانوا
ماملسقوم
اة)لوه
مانصفون وقول عزوج_(لوجاءت سيار
ففرىة
قان
رفقة.ن بنمدبر مبصدصوسنرفاخطؤاااطر فبنقزلواقر يسامن الب الذىكان فبيوهسف وك
محافاما لقبوسف فيهء_ذ ب فامائزاوا أرساوا رحسلا
لعداد ةة منالعمارةتردهالرعاةوالمارة وكانماؤه ل

منع أهلمدينيقاللهمالكبن ذء رالخزاعىا.طلبطف مالماءفذ لكوقولامعزوجل (فاسرأواواردهم
فأدلىدلوه) قلاولواآردالذىهوءتقدم الرفق-ةالىالماءؤيوي؟ الارشية والدلاء يقال لطل الدلواذا

أرسلتهافالبثودرلوتهااذا أن رجتهاقال فتعق بوسفعليهاله_لاةوا لسلا بالحبالوكان بوسف عليه
السلاماًحسن مانكونم ن الغلمانوذ "كارلبغوىبسندمتصلان النى سف اللمَعابمُوسل قالأعطى
جلمد
لحسسن قا
اسد
يوسف شطرا نو يقالانهورث ذلك الال منجد نهسارةوكانت قداء :

ابن اسسحق ذهب بوسفوأماهبلثلحثىسن واحلكتععلىعن اكلاعحبارقال كانيوسف حسن الوجه
جعد الشعرضحخممالعرنين مستوئاخخلق 1بض اللونغليظ الس.اعد»بنوالعضدين والساقين خيصالبطن ||

صغيرالسرة وكاناذاتسمر تأالنورمن ذواواحكهواذا كامرأبت مسعاع النورمنثناياه'ولايستطيع
أحدوصفهوكانحندكضوءالنوارعند الايلوكانيشبهآدم علياهلصلاةوالسلامبوم خلقهاللةوصورنه قبل||
اكون منالغاسان (قال) لعنى
أأبنسع الخرعة قالوافاماخرج بوسفوراءمالك بن ذع ركاحسن م ي

الوارد وهومالك نذعر (باإشراى) يعنىيول الواردلاحابها بشمروا (هذاغلام) وفرى”انسرى:
ر
ثن
مدرا
لن ج
ال ا
بغبراضافة ومعناهانالواردنادى رجلامن أصعابهاسمه بثمرىكانقولباز :ددو يقا

كتاعكن يوس حاين ترج منها(وأسروهبضاعة) .قالجاهد مره مالك نذعرواًصحابهالمتنحار

الذين كانواءعهم وقالوا اانسهبتضابعضةعناهايءءضأهل المالالىصرواناقالواذلك خييفطةلأبنوا

منهمالشركةفي وهقيل ان ١و ةيوسأسفرواشأن يوسيعفنى انهمأخفواأمىيوسوفكوونأهخالمبلقالوا
هوعيدلنا ابق وصدقهم نوسهعلى ذلك لانم توعدوهبالقة_لل سرامنمالكبنذعرو ا صحابهوالقرل

نرادةاهلاك
ما
الاولأصحلانمالك بن ذعرهوالذى أسرهبضاءةوأصحابه(والتةعليمسابمعلون)يعنى

بوسف -فع_ل ذلك سببالنحانه وحقيةالرؤٌ باءان,دبرملك مصر بععدباند كااقنالأتاب الاخباران
عهوذا كانباتى بوسف بالطعام فأتاهفل دهف الب فاخبراخونه ذلك فطلبوه فاذاهم مالك بنذعر

ربامن البثرفانوهمفاذا بوسفعنده ,فقالواهى هذاعبدناأيق مناو يقالانه-م هددوا
وأصحابه نزولاق ي
الوسف حتىبكمحالهولايءرفهاوقالطم مث3وطمتماتهمياعو«منهمفذ لكقولاهنعالى(وشسروه) أىباعو5

وقديطلق لفظ الثمراءعلى البييعقالثمر ايلتذي معنى بعتهوائماوجب لهذا الثمراءعلى البيعلان
الضميرف وشسرودوف وكانوافيهمن الزاهد بن برجعالىثئواحدوذنلكاخاونهزهد وافيهفباعوهوقيل
االنضميرفوثروه؛عود على مالك بنذ رعو أصهابهفءلىهذ| القوليكونللشفمظرااءءلى بابه(منخس)
لامانبهبخوس
احر
قآلالحسن والضحاك وءقاتل والدى  +سأى حراملانن ارلححرام ويسمى ال

البركةيعنى منقوصها وقال١ن.س_عودوا؛ن عباس بحس أى زبوفناقصةالعاروقالفتاذة سبأحىظل
والظلنقصانالحق يق لظامهاذا نقصهحقه وقالعكرمةو الذعبىبخشأىقليلوعلى الاقوالكاهافاليخس
ثئ علىسيل اأظلوالبخسى والباخس ا لشدئالطفيف (دراهم معدودة) فيهاشارةالى
لص
انة
فىالاغه هو

فلةتلك لزاه نيوق دا اكلزمانما كانوابزنو نأقلءنأر بعيندرهمااتما كانواياخ_ذون مادوتها
عد دافاذا بلغتر بعيند رهماوهى أوقية وزنوهاواختافوافى عددتلكالدراهمفقال ان مسعودوابن
. ..-
سك
ةفاخس  13:03ناقةدظهاكق1ناآالشطانةةة كل
ا
11

و باعوهش(من خس )مبخوسناقص عنالنققيصماةناظاهراأوز (يدفراهم) بدلمن كن (معدودة) قليلة

تمدعداولناوز نلانهم كانوايعدون مادوانلار بعينو بزنونالار بعينومافوقهاوكانتعشر بندرهما

عباس

1

(وهملاشعرون)

انك بوسف لعاوشا نك وكبرياء سلطانك وذلك امم حيند ذاواعليه مار بن قءرفهم وه ملهمتكرون دعاءالصواع

كخمنأبيكيمالل بوسفواً:2
اهم انل أ
نبرق هذ الج ا
وطن فقالاي
فوضعهعليدهم قر ف

القيتموه فىغيابةالجبب وقلام

 1لابيداًكلهاذو بعتموه شمن حس أويتعلق وهم لاشعرون باوحيناأى  7نسناهبالوى وأزلناع ٠ن قليهالوحشة وه م لايشعرون ذلك

( ٠وجاذااأناهمعشاء) للاستتار والتجسرعلىالاعتذار (سسكون)

()8

حانء ن الامش لانصدقبا م

2-50-5051
امسهيتبليغ الرسالةفى وقتهاؤق _,ل نالمرادء.ن قولهوأوحينااليوج الطامكافى قولهتعالى وأو جر بك

الىالتحل وأوحيناا ىأمموسى والقولالاولأوك وقولهتعاى (وهملايشعرون) يعنى بإحائنا اليك
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 ١ناذهبنانستيق) قالاءنعباس يعنى :انتضل وقآللزجاج ساب بعضنا بعضاف الرىوا لاصضلف السيق
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[|أقولناواللنىاناوان كناصادقين لكنك لاتصدق لناقولالشدة بتك ايوسففاتنتكهمنافى قولناهد
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عمرهعجشسمرة لسآنةخوقراون

بلكان صغيراالاأنالنهع زوجلا كلءةإوورشدهوجعلوصاالقبول

الوسى والنبوة حقعاءليسىعليه|اصلاةواللام فانقلت كيف جاهنديانى ذالكوقتولم يكن

أحد بملغه رسالقر بهلانفائدةالنبوةوالرسالةتبليغها الىهنآر.سللااليمهقتاتنع ياشانسللرهفهبالوى
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(قالوايًبإنامالك لاتأمناءلى بوسف وابالهلناخون) أخىاف
بوسفاستنزالهعن رأبهوعادتهحفظفهىمنهم وفيدهلي علىأنهحسمنوم أو جبانلايأمنهم عليه(ارسلهمعناغدانرتع) ننسعأفكىل
جابباحكالديدوالرىوالر كضو بالياءفيهمامدفى وكوف و بالنونفيومامى وشاىوأ بو
الفواوغكيرههاوالرئعة الى( ونلعب)نتفربم
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مكر,وه (قالافىليحرتىأننذهبوا

جنادلا 0تا

أن أسلهالذلبوأتمعنه

غافلون) اعتذرايهمإن
ذهابو-م م
باحز نهلانه

ا خواءفا ريق كلانيصير عنهساعة وانه

زفلوا) .إنسنقىالاحوةيوس البعدوت (اإنامالكلانمناعى| ض|زا
لنلي
ذمنعد
تو

كر

ونع بدؤابالانكارعايهفىترك ارسالبون فمعهمكأ نه قالواخافناعليهاذا أرسلتهمعنا (واناله
لناحدون) المراد.النصحهنا العام ساح وفيل د والءطف والمعنى وانالءاطفون عايهقأئُون مصلحته

ولعبه-م (قالوالئنا كله

و بحفظهوقالمقا:لفى السكلامتقديموتأخروذلكانهقمالوالبايهأمرشاةمعنافةاليعقو بان ليحزتى

الذئب) اللامموطئةلاقسم
ا

أن نذهبوابه-خينةذ قالوامالاكلاتأمناءلى بوسفوانالهلناتححوننقالوا(أرسلهمعناغدا) يعنى الىالصحراء

]| (ترتع) الرتعهوالاساعفاللاذيقالر تعفلناف مالهاذاأشنهفقوهانهوالاد_ل ف الرتعاالكبلهام |||انان أ كلهالذئب
]| افلىخحصب زمن الر بيعو يستعار لاااساذناأر ببددالا كلالكثير(وذاعب)اللعبمعرو,ف قالالراغب والواوف (ونحن عصبة)

 ١قالاءب فلاناذا كاتثعاغبيرقاصد بهمقصداصحريها حكن أل عورو بنالعلاءكيف قالواذلعبوهمندياء

ْ ا كو  0مذ ندياءو لان

2نالمرادبالاعب هنا الاقدام علىا

مراع عدر على الدقع للحال (انااذا

' ومنهقولهصلى اللةعليءوسإ ابر رضىاللةعنههلا بكراتلاعمهاوتلاع.كوا يضافان ١عبومكان الاستياق
ْ وهوغرض يح مباحلمافيهمن الخاربةوالاقدا

دق

در جتمعة مقتدوة

تردالر قرفس ٠ةق واعاسموه

ا لعبالانهفى صورةاللعب وقي ل معنىنرتع وذ اعب نقنعرونأا كلونلهو وننشط (وانالهدا فظون)ي«نىنجتهدى

 ١حفظهغابةالاجتهاد حتى نرذهاليك سالما زقل) يدنى قالطميعقوبءليهالصلاةوالسلام (افىليحزتى

ْ أنتذهبوابه) أىذهابم بدوالحزنهنااًلالقاب بفراق الحبوبومعنى الآبةأنهااطلبوامتأنير سَّ
معهم بوسف عليهالصلاةوالسلاماعتذر إيعقوب عليه اصلاةوااسلام إعذربن أحدهم أن ذهابمبه

]|| ومفارقتهايامحزنهلانه كانلا.يقدرن يصبرعذهساعة والثاى قوله (وأخافأن:بأكلهالذ نبوا60-5

خاسرون )جوابلاقم
اءالشرط
يخزى جعزن

أىانلنة_-درعلى حفظ

بعضنافةد هلكت مواشينا

(ذا وخترناه] وأحانرا
عن عذره

الثاق دون

الاوللان ذللككان غمظ

 1غافلون) يعنىاذاغفاواعنه برعيهم ولعبوم وذلك أن يعقوب عليه|اصلاةوالسلا مكانرأىف امنامأنذئيا (فاماحترالة م
ْ شث-دعلى بوسف عليهالصلاةوالسلامذ كان يه قموب 2اف عليه من ذلك وقي ل كانتالذ ثابىأرضهم

كثيرة(قالوا)يعنى قالاخوةبوس ف بجيبينيعقوب

(اأنكلهالذئب ون عصبة) أى جاعةع:مرة

رحال (اناذالحاسرون) يعنىعزةضعفاء وقيل انهمخافواأنيدعوعابهم يعقوب بال ارواابواروقيل

| معناهانا اذالمنقدر علىحفظ أخينا فكيف نقد رعحلىفظ مواشيناة:عدن اذاخاسرون © قواعزوجل

]أ (فاساذهبوابه) فيهاضمارواختصارتقديردفارلومعه فاساذهبوابه (وأجعوا أنيجعاوءفغيابت
ا الجب)يعنى وعزمواعلى أندلقوهفىغيابةالحب
الإذكرقصةذهابهمبيوسف عليهالصلاةوالسلامة

أنبجعاوهفىغيابت الجب)

أى عز.م,واعلى القائهفى

البعروهى بثرء_لى ثلانة
ايعقوب
0سخ40منمنزل
راف
حذوفنة_ديره فعلوانه
مافعلوامن الاذى فقدروى

امهم اب زروابه الىالب برةأظهرواله الءداوةوضر بوهوكادوايقتاونه فنعهممهوذافاماآرا إدوااللقاءهفى الحبتعلق شيابهمفنزعوهامن بده

فتعلقيحائطالبثرفز بطوابديهونزعواقيصهلبلطخوهإلدم فيحتالوابهعلىأيهمودلوهفاىلبثروكانفبهفماساقءطفيهثم أوى الىصخرةفقام
عليهاوهو يبىوكان.هووذا .نيهبالطعاموبروى انباراهيمعليهالسلامحين لقف النارجودعن ثيابهفاناهجبريل عليهالسلامبقميص من

ح بررالجنةفاببسهاياءفدفع إهبراهيما ىاسحق واسحق اليىعسقوب ءاهيعقوبف تىيمةعلقهافى عنقبوسففاحوجهجبري ولألبسهاياه

(انأبإنالئي ضلالمبين) غلط
فصاعدا (اقتاوابوسف)

من ج-إذماحكى بعدقوله

اذقالوا كطأبنهقموأاعلى
ذلك الامن قال لانةتلوا

0ه

فىندبيرأمى الدنيا ولووصفوهبالض لالةفىالدبن لكفر واوالعصبة العثمرة

ببعضيسمون عصبةوالعصبة لاواحدط امنلفظها كالرهط والنفر (انأبانالضلالمبين) يعنىلفى
هم ن أمىدنياه
اقوم
معهون
خطأبين افيىشاره حببوسفعلينامع صغرهلانفع فيهونحنعصبةتنف
واصلاح أمسمواث_يهوليس المرادمن ذ كرهذ! الضلالالضلالعن الدبن اذاوأرادواذلك لكفروابه

ولكن أرادوابهالحطأفى أمىالدنبياصولمحاهايقولون نحنأنفعله.ن بوسف فهوخموء فصىرف حبته

بوساف وقب-ل الآمس اليلانا كبرمنهسناوأث_دقوةوأ كثرم:فعةوغاب عنهمالمقمودالاعظم وهوأنء_-قوبعلءهالصلاة
فلبشردفعها
بالقتلشمهون والبافون والسلام مافذ_ل بووسأفخاهعلى سائرالاخوةالافى الحبةالحضةوحبةالقلب لوبسسعا

اوا
كانوااراضشعين

آس بن (أد اطرحوه

أرضا) منكورةجهولة
و
ههرا
والء
نةعن
بعيد

معنى تنكيرهاواخلاتها
عن الوصف وطذا الامهام

نصبت نصب الظروف

المهمة (للجم وجه

بله
عارف

واحدة لإلتف تعنم

اليغير؟والمرادسلامة
حبته هم يمن يشاركهم

فيافكان ذ كرالوج-ه

وعتملأن بءقوب|-.:اخص بوسف مزيد الحبةوالشةةةلان أمهمانت وهوصغيرأوالانهرأي فيهمن
آنات الرث_د والنجابة ءارهسافئراخونه فانقاتالذى فع_إواخوةبوسف ببوسفهوض الحسد

أاوكل
واحسد منأمهات السكبائروكذلاكنسبةأبيه» الاىلضلالهواحلضع#ةوق وهومن الكبائر يش
ذعلصكمقاةداحلفىاننياءفا الجوابعنهقلتهذهالافءالا؛.اصدرتمن اخوةبوسفة_لثبوت

هالقمين
فمةالانبياءهو وقتحصول النبوةلاقبلهاوقي لكانواوقتهذه الاافع
النبوةطوالمءتير عص
غبر بالغين ولناكيفعايهمقبلالبلوغفعلىهذالتكمن ه مذالافعالقادحةف عىصمةالانبياءو قهولهةتعالى

مج)
يكو
بل
أاكل
-كابةعن اخوةبوسف (افةلوابوسفأواطرحودأرض

لماقوىالحسد و بلغ

نم لابدمن تبعيدبوسفعن أبيهوذلك لاحل الاباحدطر يقينامااافتل
ييا
النوابةقالاخوة بوسفب ف
ضبحد_ل اليأسمن اجتماعهابيهبانتفترسهالاسد والسباع وأيموتى
مس ةواحدة أوالتغر يأبارلى
تالاكرض البعيدةثمذ كروا العلةفى ذلكوهىقوله بللكوجهابيكوالامنءندىة_دشغله حب بوسف
فاليكم (وتكونوامن بعده)
عذ-كفاذافعلم ذلكبيوسف أيقعب_لقوب بوجههعليك وحدبرته

يعنى منبعد3ل بوسف أوباعاددعن أبيه (قوماصالحين) يعنىنائبينفتوبوا الىاللهيعف عنم

فتسكونوافوماصالمين وذلك انهملماعاموا انالذىعزمواعليهمن الذنوبالكبائرقالواتتوبالىالنه
ايدمو بين أيكم
لم
يلم
فهبص
كنا
ىلمع
مات
لتصويرمعنى اقبالمعليوم من هذا الفعل و تكون منالاصاللمي#نتفقىبل وقأالمق
لان'لرجل اذا اعقبلى
فانقلتكيف يليقأن تصد رهذهالافعالمنهم وهم أنبياءقلت الجوابماتقدمانهمم يكونوا أنبياءفى
النئأقبل بوجههوجاز
ملاةفعااللقاادحنةفديياءوا نما أقدمواعلى هذهالافعال قبل النبوة
أنبراد بالوجهالذات”م ذلك الحوتقىت:سكونهذه عص ا
قألو بق وجهر بك

(وسكونوا) مجرومعطفا

اوا
لالاقاتئلقمتهم
جسفنكاسناأشاور ودفذلك فاشارعليهم بقتله(ق
وقيل!نالذىأشار بقتل بو

بوسف) يعنىقالقائلمن اخوة بوسف وهو بهوذاوقالقةادةهورو بيلوهوابن خالتهوكانا كبرهم

سناو حاسنهم رأيافيهفنهاهمعن_:3إهوقال!لقتل كبيرةعظيمة والاصح انقائلهذه الم#القهو يهوذالانه

علىتللم (منبعده)
من بعديبوسفاىمن كانأقر ابلهيمدسنا (وألقوهىغيابتالجب) يعنىألقوه ىأسفل اولظجامبتهوالغيابة كلموضع

سترشياً واغيلببهعثن ارلانظاروكابجيبرةغ_يرمطو بةسمىبذلكلانهجبأى قطعوليطودأفادذكر

التغر يبأومنبعدتله
أوطرحه فبرجع الضمير
مىصد رافتلواواطرحوا
إل

(قوماصاحين)تانبين الى

الغيابةمعذ كرالجبانالمشيرأشار بطر<هف موضعءن الجبمذلإبراهاًحد واختلفواف مكانذلك
سوهبهوف
ومققدال
افلقجابلقتادةهو بثر بيت ال

أرضالاردنوقالمقائل هو ىأراضلاردن

عل ثىلاثةفراسخمنمغزل.قوبو ماساعينواذلك البللعلةالنىذ كروهاوهىقوطم (ياتقله بعضّ
السيارة) وذبلككاانهمذع!راولفجابردعليهكثيرمن المسافر بن والالتقاط أخذ الك منالطر بق

أومن حلياثنسب ومانلهلقطة بعضالسيارةبأخ_ذهبهض المسافر بفنيذه به الىناحية أسترى
النهمماجنيتمعليهأو؛
وانعزمتم
ترا ك الفعلذ-كا“نقهاللانفءلوشايأمنذلك
ىيه
اليلن)ف
اكترتمةفاع
ش(ان
انه
حالم عندأبيم (قال فنستر يحون م
علىهذ| الفعلفافعلواهذا القدران كنتمفاعلينذلكقالالبعوكاىنوابومئذبالغينولم يكونواأندياء
قائل منهم) هيهووذا
2222222
لمت
سس
بت تت
وكانأحسنهم فيهرأاب(لانقتاوابو.سف )فانالقتلعظم (وأالقو«,فىغيابتال حب)ف قعرالبثرومااب منهعن

722

للشلشش

لش

الا

اعلنياظنرغياباتاما وبكعذدهمدنى (يلتقطهبعضالسيارة)بء اضلاقوامالذينيسيرونف الطربى(انكتتمفاعلين)بدشياً

اتاويلأحاديثالانبياءوكبتب اللهوهواءم جع لاحديث ولس مجمعاحدونة (ديتمنعمتهعليك وعلى
 ١وكان بوسف أعبرالناسبالرؤيأو

)إن وسرل لسعلاهلبذجسدسلةنالايتتراتائو بمطالاكباارقتفلهم عنماالنرنباتالع ىمالجنةوآ ستوب
أهلووهم لهو غيرهموأصل؟ لأهل بدليلآهخيرهعلى هل الاانه

((

لاستعمل الافدمنلهخطر يقالآ لالنىو ل

تأوبلالانهيؤلأمسهال ىمار ى فمامهيعنى يعامك :أوادحلاديث الناسفيا برونهفىمنامهم وكان بوسف

لم
جا
اال؟
الملك ولايق

عليه الصلاة واالسلامأعلالناسبتعبيرالرق باوقالالزجاج تأوحدالديثالاننياءوا الام السالفةوالكتب ولكن أهإه واشماعل
| اانزلة وقال ابنز بديعامك العموالحكمة(و ينمنعمتهعليك )بعتىبالدبوة قالهابنعباس لانم:صب يعسقوبانبوسفيكون
النبوة أعلى منجيعالمناصبوكلاماقدون درجةالانوياء فهذامناالنمعمةعلم_م لانجيعاملق نبماو'خونهنبيااءاستدلالا
دونهم افلرىتب وذااصب (وعلى؟ليعتقوب)المرادبا ليعقوبأولادهفائه_م كانواأنبياءوهوالمرادمن
فلذاقال وعلى؟ ل يعقوب

انمام النعمةعليهم ( 5أتهاعلى أبو.من قبلابراهيمواسحق ).إنجعلهمانبين وهوامرادمن اتمام
||| النعمةعلبهما وقيلالمرادمنالناتعاممةعلى |براهيمصلى ادنعل وسبخاانصهالله .ن النارواخذه (كاأتها على أبويكمن

ه .ن الذبجوهذاءلى قولمنبقولاناسحق هوالذيج
بن
| خليلا والمرادمن انمااملنعمةعلىاخساحص
]| وليس بثئ والقولالاوّلهوالاصح باناتامالنعمةعايم_ماباانبوةلانهلا أعظم منمخصب النبوةفهومن
أعظم النععلىالعبد(انر بكعليم)يعنىبعصا خلق»(حكيم)«عنىانهتءالىلا.يفعلشياالاعكمةوق_ل

| اندتعالى حكب اوضلنعبوةفىبيت براهيمان صنلهىعليه وسلقالابنعراس رضى اللعهنهما كانبينرؤيا

]| بوسف هذه و بينحقيقها عصرواجتاعه بابوبهواخونهأر بعون سنةوهذاقولأ كثرالمفسربن وقال
اانننوهن سنةفاماباخت هذ هالرؤيا'خوةبوسف-سدودوةالوامارذى أنسحدله
| الحسى اليصرىك
]| اخونه <تىيسحدلهأبواه جُُقولهعزوجل (لقدكانفيوسف واخونه) إبعنىفىخيره وخبراخونه

وأسماؤهم روبيلوهواً كبره-م وشمعواندلادىو هوذاوز بولونو شجر وأمهمايا ننت.ليانوهى

بمن سر يتيناسم احداهمازلفة والاخرى بلهةأر بءة أولادوأسماؤهمدان
واد
قبوو
عو
يلعة
لةخا
ابن

| ونفةالى وجادو شرثمتوتفايافتزوّج يعقوب أختهارا<يل فولدت لهبوسفو بنيامين فهؤلاءبنو
]| يعوبه,الاسباط وعددهماثناءشيرنفرا (1با لتاسائلين) وذلك ان المهودهلماسلوارسولاللةصل الله
 1عليهوسلعن قدةبوسفوقيلسألوهءن سبب اتتقالواد.عةوبمن أرض؟:هان الىأرض >١٠رذ 11

قصةبوسفمعأخونهووجدوهاموافقةمافى الآوراتفك موامنهذه_لى هذا-:كونه ذه القصةدالةءعلى

أبوة رسولاالللهلصبهىعليه وس لانهليقراأاللمكتبقدمة وحلالس العاماءوا الاحبارولياخذ عن أحد
رلفيهه بهومعنى؟ لبلاستائلين
شله|
وهال
ْ منه-#مش يأف ل ذلك علىانماأقىبهو سماوىوعلمقدسى أوحا

قبل) أرادال+دوأبالجد
(ابراهيم واسحق)عطاف
مانلابويك (ان ربك

علم) حل منسىة

الاحتماء (حكيم( يبضع
الاشياءمواضعها(لقدكان

فيوسف واخونه) أى

قفصىتهم وحديتهم (يات)
علامات ودلالات على قدرة

انله وحكمتهق ف

انقمكى (للسائلين) لمن
سألعن قب_تهم وعرفها

ة تمدصلى
ولى
بت ع
نكيا
أو
اللقعليهو سملاننسا لوه
من الهود عنها فاخبرهم

|| أىعبرة للمعتبرين ذانهذهالقصةتش تملعلىأنواعمنالعبروالمواعظ واكم ومنهارؤ بابوسفوما
| احلةلقةفيها ومئهااخوحنسهدلهوما؟ لاليهأمى هممن المسد ومنهادبر بوسفاخعلوىنه و بلواهمئللى
القاثهفى الحبو ببعهعيداوسجنه بعد ذلك ومالآاليهأصي دهن الملاكوهنمامانث_تملعليهمن حزن
صي دمن بلوغالمرادو_ برذلكمنالآياتالتى اذافكرفيها
ألي
7لا
يعقوب وصبره على فوقلدهوما ه
إيوسف
الانسان اعتتبرواتعظ(اذقالوا) بنىاخوةبوسف (ايوسنتُ) اللامفيهلام القسمتقديرهواللة
| (وأخوه) يمنى بنيامين وسماءنأوامحدة (أحبالىأيبنامناونحن عصبة) انماقالوا هذهااقالة
||| حسدامنهم ليوسف و اخيهلمارأواءن ميل يعقوباليهوكثرةشفقته عليهوالعصيةالجماعة وكانواثمرة
لالعواحشد اسلىرة وقيلمابين الثلاثةلى العثمرةوقال
َ لالشراءالعصيةهى العشير:5مازادوقيلهى ما!بين
مجاهد هىمابين العشمرة الىسجسةع مروقيل الىالار بعينوقيلالاصلؤ.هأأن كل جاعة تعصب بعضهم
ا

ولاقراءة كتاب وأسماؤهم

موذاور بين وشمعون
ولاوى وبزولون وشحر

وأمهم ليابنتليانودان
ونفتالق اوحاد وعآمرمن
«مريتين زلفةوبلهةفاما

توفيت لياتزؤج أختها
راحيل فولدت لهبنيامين
و بوسف (اذقالواليوسف
َ

واخوها حبالىابينامنا) اللام لام الابتداء وفبهاتا كدو سق مضمون لإا رادوا انز بادة حتهطمااعسثابت لاش بهةفيه

أهماكانتواحدة وافئمااةليالحثبنينلان أفعلءن لايفرقة ».بينالواحدومافوقهرلايين
وانماقالواوًخويهوضهامالخواننهأم
الدذكر,والمؤنثولابدمن الفرق معلام التعريفواذا ضيغ ساغ الام ان والواوفى (ونحن عصبة) لاحالأى انيهفضلهمافى الحبةعلينأوهما

صغبرانلاكغابةفيهماوحنعشيرةرجا لكفاة نقومعرفقهف انحنأ-ق بزياةدا حبةمنهما!فضلنابالكثرة والمنفعةعليهما

وكان نان رؤيااوسف

وسمنصةيرأمخاوائلنهلو(يفهاألبداونين)

حنفص
إلفتتح حيث كا

1

م أعادلفظالرؤ باثاني
0افةالرأينهملىساجدفيافنفاعافانئددةةههددا||االلتتسسككررااررققللتت ممععننال ارلرةؤيالاولىأنه رأى أجرام |

الكوا كب والشمس والقمرومعنى الرؤاالثانيسةانهأخ_بر بسجودهاله وقالبعضهممعناءانهلماقال

كباوالشمسوا شمرفكانهقل لهوكيف رأيت قالر يأنهسملى ساجدين واهماأفرد
رأيت أحدعشر وك
(لانقصصرؤياك ) هى] الشمس والقفمربالذ كروان كانامن جلةالكوا كبلادلالةءلى فضلهماوشرفهماعلى سائرالكوا كب
:
ى الرؤبةالاأنهامختمة
صلاة والسلام كسده
وسه هاعللي
يشد
بماكان
حللا
لوا
الاة
دهالص
بلي
مق ارؤية01 7ل قالأهل ااتفسيرانيعقوب ع

ا 00
لو ع لعن ف كاك ا ل
كانمنهافىالمنام دون اليقظة|| ٠ ,. ..
اخونههذاالسبب وظهرذلك,عقوب فامارأى بوسفهذهالرؤٌ ياوكانتاو يلهااناخونه وأبويهبخضعون
اانا
اك
7
1
0
وقرق يشهمااحلرمقائيت || د ب يا ا

هري

كاف القربةوالةر فى(على
َك

0

تك

جواب

.

03

|| 4

لنهى : 9

قصصنها عامم

كادوا

عر
اف ,
لعقو
سب ع
اهم
للي

)لياعتنخىبرهماهببررؤباكفا“نوهمميعلرعرفكووانتاويلها
الىس اخون
لهفلهذا )(قال))ليععققوو(هبيا(نيىانىلانقصضصرموبالع
رك يعنى)
(فمكمد والككيدا)فأيىحتالوافى اهلا ككفامىمبكمان رؤياهعن

اخونهلانرؤياالاندياء وى وق

والأقرىفيكيدوالك»كيداتالكايددلةك قولك نصحتك ونصحت لككوشكرتك وشكر .تاللكش
(ا
ينطان

للانسان عدومبين) ي:#ى انه
بينالعداوةلانعداوه ق ي
دمةفهمانقد مواعلى الكيدكان ذلكمضافا

الىئز بين الشيطان وو
سوسته (ق)عن أقلتىادةقالكنتأرىالرؤيامرضى حستمىعترسولاللةصلى

النةعل6يهوسل يقولالرؤ باااصامة»ن النةوالرؤ ياالسوء من الشيطان فاذارأأى حدم ماعبفلاعحد ثبها

االنله يصطفيهالنبوةو ينعم

عليه بشعرف الدارين
نفاف عليه حسد الاخوة

ثذارأىئغ_يرذلك يمابكره فانماهى من
لفلهيعملديها وبليهحادوا
أحدم الرؤ باحبها فانهامنالاله

ميعتنىعفدىىلباللام ||املشنيطانالرجمثلاثا وجلينتبحوهلءانلذىكان عليهعن أنىرزبنالعقيلى قةاللرسولالله

ليفيد مفععنلىالكيدمع عالنىهعليه وسلرؤ بالمؤمن جزءمن أربعين ورفوابةجزءمن سستةوأر بعين جزمنالنبوةوهىءلى
تقال وحأسبه قال وبلاهحاسدالثالبببا أوحببباً ترجه
طث
قاحد
سفاذ
ثبها
هدا
بلح
افادةمعنى الفسعلالمضمن || رج_لطائر ما
فيكون  1وكأدبلغ ف ||الترمدى ولاىداود نحوءقالاليم حىالدبنالنووىقالالمازرى مذهبأل السنةفى حقيقة الرؤيا
قلبظان وهوس_بحانهوتعالى يضعلمايشاء
يف
لافى
اخلقه
النخويف وذلك نحو ||انادنهنءالى اقفىقلبالنائماعتقادات كا

فيحتالوا اك ألاترى الى

نَأكيده بالصدر وهو

) كيدا ان الشيطان

لااقعتقادات فكانه جعلهاء ماعلى أمورار علهافىثانى الحالوالجيع
لاع نوولمايقظةهذ فهاذااخ
خاالقنهنعالى ولكن خا الرؤياوالاءتقادات ااتىجعاهاعاماءلى ماسر بغيرح-ضرة الكيطان فاذا

خاق ماهوعلءلىمايضريكونبحضرة افلشيينطاسنبالىالشيطانجا زاوانكان لافعللافلىحقيقة

للانسانعدومبين) ظاهر| ف|هذامعنىقولاانبى صلىالنهعليءوسل الريؤا .انلتهواحرم انلشيطانلاءلى أن الشيطانيفسعلثيأ

العداوة فيحمل
اهم عل
دى

والكيد (وكذلك)ومثل

ذلك الاجتياء الذئدات

عليه رؤياك (بحتبيك

والرؤ بلالاسحمبوب واحللالسسمكروهوةالغيرهاضافة الروٌايلحو بةالىانهنعاىاضافةشمريحفلاف
ود بيره وارادنهولافعل لا يطان فيها ولكنه عضر
نمنلخاق
اجيءا
الرؤٌ ياالمسكروهةوان كاتنا
ابلمرمكتروضهيةوهافيستتحب اذارأىالرجل فمنامه ماحب أن حدت بهمن بحبواذاراًىما يكره
فلاحد ث به وليتتعوذ اللهمن الشيطان الرجيم ومن سرهاوايتفلثلاثاوليتهول جالنىبه الآخرفائهالانضره

متهمن المكروهكاقةجسعبل |يااصدلوقابة المالوغيرهءن البلاء
اباب
للاس
سذدا
لله
اجع
بالى
بهتء
سنالن
فا

وائةأع ولقولهتعالى (وكذلك تبك ربك )يعنىيقول.عقوبايو .سفعليهالصلاةوالسلامأى وكارفع
حبنت الذئاذا دداةه

لنفسك وجبيت الماءق
1جر ستررطة)

منزلتك مهذهالرؤ ياالشريفةالعظيءة كذلك حتبيكر بك يعنى يصطفيك ر جبتكاوءاالتةتعالى العيد |

تخصيصهاياهبفيض اطىلصهلمنه أ نواعالكرابمالتاسىى منالعبدوذلك مختص بالانبياءأو ببعض
يمقنار مهممنالصدقين والشهداءوالصا اين(ويعامك نأويلالاحاديث )يعنىب تهعبير الربا

كمليتادمأغيرداخرفى |12
لم
كبارتهاوتفسيرهكا و
حك التشبيهكانه قبلرهوبعامك (من تلااولاحاديث)اى تاو يل!ارؤيا وناويلها ع

.

 1تاوب1لا11

ى يأفبىالقصةعلى -قيقتهاعن الزجاجوقيلالقصص»؟ون.ء_در امه_نى الاقتصاص تقول قص ال_1ديث يقصهقدصا
ذص
لالقا
ايانو
 .الب

تنصاص (ع-اأوحينااليك هذاالقرآن) أى
اصلعلايكقد
لبمفععلىناه نحن نق
لقضاواولمس
الن
فيكون فعلاءمنى مفعول كا
باحائذا اليكه_ذهالسورةعلى أن كونا <سن مذصو بانض اللمصد,رلاضافتهاليهوا موص حذوفلان ماأوحينااليكه ذا الم0

مغنعذه والمرادياحسن الاقتصاص انهاقتصعلى أبدعطر بقةوأع بأسلوب فانكلاترى اقتصاصهفى كدر الاولين مقاربالاقتصاصهفى

القرانوانأر يدبائقطص المقه.وفصعناه نحننص عليك أحسن مايصمن الاحاديثوانما كان أحسنلمايتضمن منالعبر
ماءفةنص بابك بقالفلانأعمالناسأىى
9
والحسك والكدائب النىابستفىغ_يره والظاهرانه ا
بوسف عليه!اصلاةوالسلام خاصةواسماه ااحسن القصص اافيهامن العبروالحكواالنتكت والفوائد

التىتصاسلادب ونالد نياومافبهامن سيرالو وكالماليك ولراعاامالءنوسماكءوا اصبرعلى

 0ع ا

رما

ل

وحسن التجاوزعناهمل بأعقداء وغ_يرذلك منالفوائدا اذ كورةفىهذهالسورةالشسربفة قالخالدين
و رد 0دن

1
مدان سورةنو .كمون رمرمنفكبهاماهاللجنة

اكنت من ةا

6
عدبنانى(نق)ن منفيناليك( الاعوط اقسة نالعاب (لنالغافلين) عنه ان
وقاصا ترا

ران علىرسوا

للهصلىانلقع

و

4

م لل

لوابارسولالله

لوحداثتنا فانزلاللهع زوج لاللهرزلاحسن الحديرث ف الوايارسول اللهلوقصصت عاينافا نزل اللتهع الىنكن
نقص عليك أحسن القهص فقالوايارسول اللهلوذكرتنافانزلالنهء زوج لأ ,أن لاذينآمنوا أنتشع

قلومم لذكران وقولهءزوجل (اذقالبوسفلابيه) أى اذ كرياداتقومك قولبوسف لابيهيعتقوب
سحق بنابراهيم صلىاننعليهوسلم وعايرمأجعين (خ)عن ابن عمرقالةال رسو لاللهد_لى الله
اابن
ايهو انالكرعابن اكريمابنالكرمابنالكريم وسفن يعق بو بن اسحق بنابراهيم

بووسف اسم عبرى ولذلكلايجرى فيهالصرف وقيلهوعربسئىل! الك
الادف أشدالحزن والاسيف العبد واجّمهافى نوسف وسمى به (يأرت لزانت

7

:

ا

١

مخففة من الثقيلة واللام

فارقة بينها وبين النافية
نعنىوأنالشان والحديت

كنتمن قبل اكائنااليك

منالجاهلين ب (هاذقال)
بدلاشمال دن أحسن

» بوسف فقال القتصصلان الومقتتتمل
لطر كوك

 0والقمرفسحدوالهوكانته:هالرؤ يإاةلابلجعة وكانتلي|ة7القدروكان
أزْلكَّمنلالمدهاءومعهاالك مس

القصص أوالتق_د
|

عيراق لاعر لىاذ

الندومف التأوءلا
خونهوكانوا أحدعشمررجلاستضاءمهم كاإستضاءبالنجوموالشمسابوه والقمر

0

أمهفىقولقتادةوقانالسدى القمرخالتهلانأمهراحيل كانتقدمانتوقالقدادةوابن جر يع القمرأبوه

او

والفمرمذ كروكان يوسغتغليه الصلاةوال_لامابن اثنى عشرةسنة
والشمس!هلانالشمس مؤئنة

التعررف

بلانصرف
و
(لابيه)

وق لس بع عشمرةسنة وقي ل سبع سنين و أراديالسحود تواضعي ملهودخوطم تح تأص دوقيل أرادبه ( 00يأبت)أبتشاى

حقيقةالسجودلاندكانف ذلك الزماانلنحيفةياينم_مالسجودفانقلتانالكوا كب جادلانمفل |وح تاءالنانيك عوضت
الكتاية مسقل قواداررتل فيشرا تجاوقولهساجدين وليقل ساجدات قلسي ||عن بد الانافة لتناسبهها
 3عنهابفعلمنيعقل وهوااسحود

كارن بعليو0

لت اسمن رونا ناكرا 0

ره خاوامسا ؟ ل

ار

باه

من يعقل وهذ|القولليس بذيئ والاولصح فانقلتقدقالانى رايت حدعثمركوكباوالشمس والقمر

لذن كل وده تنا

زائدةفىخرالاسم وطذا
قلبت هاء افلوقف وجاز

اتلااءقااتأن ت ,امد كركاف رجلر بعةوكرت|ااداءل:دل الياعءلاىلحذوفة ومن تسد حر لالسمنبإأاواستبق الفتحة
قبلهاكافعل منحذف الياءف باغلام(انىراًيت )من الرؤٌبالامن الرؤبه (أحدعش ركوكيا) أسماؤهاببيان النىعليه السلام
27

والذيال والطارق

وقابس

وجمودان

والفليق والمصبيح والضروح

أوأأبوهوخالتهوااكوا كب اخونهقيل الواوعع-نى معأىرأ التالكرا كب معالشمس والقمروأجر تخرىا! لعقلاءعق
ساحوك اا

هراض

َك

والفرعووئاب وذوالكتفين (والثمس والقمر)هماأبواه

)رأهمك

ءوغوالسخوذ وكرت الربقالانالاول تتعلق بالذات والثانة)اال أوالثانية كلام ا
لتقلا

أب ل ساجدبن أىمتواضعين وهوحالوكان انثنتىعشرة سنة بومئد
علىتقديرسؤالوقعجوابالهكأنأباءقالله كيفراًيتهافة الرأ

»لسو ر ةفهلب :

السلام وهىمائةواحدى
عشرة آآية ابو وا
عشرةمتى )»*

(سمايله الرجنالر.<-م)
(الر لاك آانالتكماب

المبين)نا اشارةالىا ,أت
هذهءال ورةوالت»مان

المسين السورة أى ثلا

انلااتالتى أنزلتاليك
فزهزهالسورة آنات

الور ةالظاهر فيل

* (تفسيرورةتوسفء! > الضسلاةوالسلام)»

ومهكىمة رجاهم وهى ماثةواحدىءشسرة آنهاولف و-ثماثة كلمةوسبعة آولماافئةو*:-وسةون

ارابتى سين
والع
أحاز
ام

حرها قالاءن الجوزى ره الله تعالىوىسستز ولهاةدولان أحدهماروىء نسعد ب نأبى وقاص رذى اانه

لمنتديرها أنهاءنعنداننه

عه هال انز لاله رانءلىر-وولائنهصلى التدعل >.وس تلا هعلمم زمانافقالواءارسولانتهلو«د ثننافائزل

لاالمند عدنرداًوالوادة
السئىلاتدنيه علىا لعرب

معانهاامزولهاب انم مأد
كد د نينقماماسالثعنه

النهعزول انهل حسن اديث فةالوابارولاانهلوةهصتعامنافانزل تاعللاهلى ال:رلاثبا1تالسكتاب
امبينالىقوله تعالىنحن نص عاميكأتسن الشصص! اقواللثانير واءالضجمال ع نا بنعباسةَالسالت

الوودالنى سل التمغلهوس افقاو احدلاعن أ بءةوب ووادهوثأن بو ففانرلالله» :وجل الر
تناكآناتال تالامريين النااتا لكرعة

>(يسم اللاهلجنالرحيم)»

البهودمنقصةبوسفعايه

اللامنقدرهىا نعناء

البوودقلوالمشركينساوا
وب
عىق1ل
تنتقل
حمدا لما

) تقدم:تفسيره فى ولسورة ونس عليه الصلاذوا لام(ألك)اشارةالىآناتهذه
نوةءزد جر ؤالر
,اتالبى!أنزات النكفهذءال-ى او الشماة بالرهذه (آياتا لكابالمبين)وهو
الشورةأى :انالا ب
هبركتهوهداهورشدفهذامن
ال رانأىا لمي حلالهوحراء»وددو دودا أحكامهوقالةتادة مبين بينهال د

من الشأم :الىممصروءن

انك طهر مالا

قصة رسف عليهالسلام

وذ>.قصص الاواين وشرح وال المتقدمين(اناأ ناما ه)عنىهذا الكتاب(قرا ناءرن0نا)أى أنزلناءبلغ5

(انااتزلناء قراناعربيا)

1

مين التي الباطل:واذلالم نالمرامفوذامنأبان؟حنى "طهروقيلانه بمين

تعلوامعانيهوتفهموامافيه وق للماقالتالموود ا شرك مكةلواتمداصلى اللمعا».و -لمعنآصس

أىأنزلناهذا الكتاب

لعقوب وقصة لوف وكانتعندالوو دبالعيران > فانزلاتمحذمااسورةوذ  5رفجاقصة نوف بالعر ؛دمة

الذىقيهقعة توسم عليه

لتفهمها العربو بعرةوامعانياوالقدبرانا؟ئزلناهذا الكتابالذىةيعقمة وف فمالكونهعر با

السلامفالكونه قركنا

فعلىه_ذا القدولعءورا طلاى اسمالشراتعلى بعضهلانهاسمجنس يقععلى اليل والبعض واختلف

غر ساو»ءىى بعض القران

نس يتمع
قرآنالازهاجسم

العلاعهل عكن أن بقالفىالةقَراتدئ بغبرالءرةفقال أبوعببد:من زعم أن ف القرانلساناغيرالعربة

:دوا ل بغيرااى وأعظامةلى اللهالول واج ممذءالا ةاناتزاناوقرآ ناعر ساور وىعن!بنعياس

علهضوه
دىك
عب
(اهاكوعة ن( 5

تفومواء»

» :| 3ولوحعلناء

 0 00أم.ء القالوا أولاذمات

الختارلانهؤلاء أعلم»نألىعمدة بأسانا لعرب وكاذا أقواام واب انشاءالله تعالىووحهالجع
انه : 5والاافاط لاتكامتماااءعربودارتعلى

آنانه

تانت برعر مق
نك
السنتهم صارتعر سيةقصصة وا

الاصل لكنهمما تسكامواماات :امتاالمهموصارت اهملع

اعل عة
لل
ما
نوتم

هما

بشع
19رعهذا الميان»ةالةولين وأمكنا

-:كف ذولهتعالى(إنن:ص لعلمك] ندسن
رلانهنازل باغ:
ن:اعمب تذهه وت أها!اع ب

التشمع) .الاهلى فىمعبىا لدخص | تباع اهبر هفضه بعذاوا لعاصهى وألذى ناك بالخبرءلى وحههو »له
عن
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كمسنيرالقرآن الخليل :المسبمى :لباب التأويل مفعىانى
التغزيل تأليف الامام العلامة قدوةالامةوعل
الامة ناصرالشر يعة وىباحلسنة علاء
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ا وقد حلى هامش هذا الككاب بالتفسيرالمسمى عدارك التنز روحقائق 
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التأو تيألليفالامامالليل العلامة أفىالبركات عبدالله بنأجدبن يود
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