








؛؛؛10نقمحم

آثئهث 
واللاموالصلاة المالحين، ولي العالمين، رب ف الحمد 

وبصحايتهالله بتصر المؤيد المتمين، ؤإمام الأمين، الهائي على 
أجمعين•الأبرار وصمه آله وعلى المؤمrن، 

الصحابةتوقير والجماعة الستة أهل عقيدة من فان بمد، أما 
وعدمق^، محمد نبينا ونصرة الإسلام ق بق باللهم والاعتراف 

ممتثلينلهم، والدعاء عليهم والترصي بينهم، شجر فما الخوض 
يى■بمآءُو جلأت ث تعالى نوله وثلوحم وجوارحهم بألسنتهم 

هش'سمودا ٢^•؛^ وَلإ"مذا أثأ أعبر رثا يملوى بمتريم 
أ0؟هتجز ر٠ود، ر؟آإنش ^١^١ غلا هوثا 4، ولابجل 

[.١٠]الحشر: 

أصحاب)ونحب ت المشهورة عقيدته ق الطحاوي الإمام ءال( 
أحدمن نتثرأ ولا منهم، أحد حب ل نفرمحل ولا ه^، اش رمول، 
إلاندكرهم ولا يدكرهم، الخير وبغير يبغضهم، من ونغض متهم، 

ونفاقكفر وبغضهم ؤإحمان، ؤإيمان دين وحبهم بخير، 
وطغيان(ر

لأا"ا.الحنفي العز أبي لأبن الطحاؤية العقيدة شرح انظر؛ )١( 



بلفصالهم، وبيان الصحابة تزكية ق كثيرة آياُت، حاءُت، وقد 
علىثناء فهي المؤْنين على ثناء مها الكريم القرآن ل آية كل 

ا،وحيرهة الأمهده مؤمني أول لأمم الكرام؛ الصحابة 
 UJ_ه:.محاثسصئأكينصنلمكين

ِأومرا)؛(
ممه:العدائي الخطيب قال 

لأوجبتشيء، فيهم ورسوله ه اض من يرد لم لو أنه على 
وبازلوالصرة، والجهاد، الهجرة، من عليها كانوا اكي الحال 
الدين،ق والمناصحة والأولاد، اء الأبوقتل والأموال، المهج 

كزاههم،والاعتقاد عيالهم، عالئ القطع واليقين، الإيمان وقوة 
منيجيئون الذين والمزكض المعدلن جميع من أفضل وأبم 
منبقوله يعتد ومحن العالماء، كافة مدهم، هدا الأبيين، أبد بعدهم 

الفقهاء"ل؟ا.
علئالداله الاياُت، الورقامت، هده ق الله c>jy~وسنسوق 

كانت،سواء معتبرة، ة دلالأي بتبجومحإإلق^وأ، الصحابة تزكية 
مواءالأولئ، أوقياس الضمن أوبطريق نصا أوحفية، صريحة 

رينالمقبكلام ذللث، كل ل تشهيين مأوعامة؛ حاصة كانت، 

(،٢٦٥٢البخاري)صحيح مرفوعات وءق؛ي عود مابن حديث من عليه متفق )١( 
(.٢٠٣٣ي)صحيح 

اءا(.الرواية)ص عالم ق الكفاية )٢( 



الدين.وأئمة 
أقسام!ثلاثة على '-!!، Ij'Viوهده 
هذال وهي الصحابة، لمجمؤع تزكية فيها آيات الأول! الشم 
،١٦، ١i، ٩١٣، ٨، لأ,< ٦، ٥، أ، ٣، ٢، ١، ام! الأرقذوات الكتاب 

٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٧!٢، ، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧،

،٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٠٨، ٥٧، ٠٦، ٨٠٥!، ٦!، ٥!، ، ٣itأ، ؟أ، 

٨،، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٠، ٧٧، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٣!

٨٧، ٨٥.

وهىالصحابة، من لمجموعات تزكية فيها ايات الثاني(! المم 
،٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ١٠، ١٢، ١١، ١٠ام! الأرقذوات 

.٧٦، ٦٩، ٧٠٠ا،٩ا، .ا، ، ٣٧

وهيالصحابة، من لأفراد تزكيه فيها آيات الثالث! الشم 
،٧٠، ٦٧، ٦٦، ٦٥!٦، اه، ، ٥٣، ٥٢، ١٠١!، أم، ام! الأرقذوات 

٠٨٦، ٧٥

بمنعرف أن بنا يحس الموضؤع صلب ق الدخول وقل 
"الصحابة".اسم تحمنا يدخل 

-مع-







ااقر1داومهمم اسميةتزمت 

يدلهذا ه معيد أبي "وحديث ابن الإسلام شيخ قال 
ؤإنبه مومثا رآْ هومن ه البى صاحب أن على محن• على 
ونالأحمدوغيره. الأئمة ذلك على كماندنمى صحبته؛ يلت 

أورآهأويوما ا أوشهت نة ّجؤ اش رمول صحب من ت مالك 
أنوذلك ذلك. يقدر الصحة من له أصحابه، من فهو يه مؤمنا 

وقداعة. ومسا شهت صحبه ية_الت أنولع، تحته حنس الصحية لمقل 
فانهبه؛ ^٠^١ رآه بمن يتعلق الصحة حكم أن الحديث، هدا ق بين 

لأ؛دسهاوام.

-مم-

٨٩٨)ا(ءجموعاكاوئ•؟/



،؛تآh±i0(اساية.؛؛؛صااداهضص 

اسابة.تزكية عش ؛ UUIاس 

0آيفبجبجنندى.صا بمن ديب لا آلخبمب اش.تؤنه قال 
مهذين أتين دثآ إنك أنط نآ ِمحرلا ذه' ه ثيئدف نيئيم ثظ آمح؛ بجوذ ؛آنب 

هو نم دأذكك بجآ ين ندى قق أثلتك ه محبدد« ر دامحرم 
٢—ْآ.]اJمرةت 

بصفاتيتصفون الذين للمتقين هدئ القرآن أن ه بين 
افهرزقهم مما والإنفاق الصلاة ؤإئامة بالغيب الإيمان من حميدة 
وأبمتعالى منه هدئ على أُبمم بين. ثم المنان، من وغيرها 

محنوأولى أول الإيات ل المذكورة الصفات وهذْ الفائزون، هم 
لقمحي.الكرام الصحابة -يا تحش 

-مم-



GDالميماليأن م اسيية تذكي—٠ ؛

ئا؛ناثفهلأآلآء'اساقاشقاوأكآ ؤثإذانئمحر
لواءامثا١٠لعو\أك;واءاثنوأ^٠١ تلموف. ب وثذى ٢^٠٤٠ ئم إد4م 
أس. ثنّمؤثون عى تذئأ^١^١ ثارأإد١ >سندنتي إل خلوأ نإدا 

'آا-ها[]١^٠: ٠^^٠٢بمهونو؟ه ثبمدمف، ف ينمزئ 
أصحابآمن كما آمنوا لهم: قيل إذا المنافقين أن تعالئ يخثر 

لاكرة:^[؟امميز: قالوا النبي.، 
العاليةأبو قاله لههؤ؛'، اممه رمول أصحاب الله- -ووا1نم يعنون 

واحدوغير عود موابن هماص ابن عن ندم بيره، نفق والدي 
بنزيد بن الرحمن وهمد أنى، بن الربيع يمول وبه الصحابة، من 

وعلنواحدة بمنزلة وهؤلاء نحن أنصر يمولوزت وغيرهم، أسلم 
وهممفهاءأألاواحدة طريقة 

لهم:قالوا الصحابة لقوا إذا النافقين هزلأء أن تعالن أخر ثم 
للمؤمنينمنهم غرورا والموالاة، الإيمان لهم وأظهروا آمنا، 

ومغنم،حير من أصابوا فيما وليشركوهم وتقية، ومصانعة ونفايا 

.١٨٢كثير\اشترابن يطر: )١( 





اميم ijTyUlنج، اصابة. تنبمة وصثقك

يج ثإ،ا ميزا ئبا \نممرا صد دء ءامنم تآ يسؤ، ءانتوأ ان ثؤ 
[.١٣٧]١^; أثيم.ه وئوآهمع أس مينمكهم 'يعاذ 

رأسهموعالئ وأمته، لمحمد الأية هده ق اب، الخط— 
مثلوصدقوا إيمانكم، مثل آمنوا فان والعنئت الكرام، الصحابة 

ممداهدوارا،.تصديقكم 

-عم-

؟/القرآن لأحكام الجامع بفلر: )١( 



ألقا؛ّىعق _،jT» ئتهغرمإ وع[ أئ ■هتنتم وكوالاث ؤ
٤^؟^\فيَقث الملأ ه  Ujثؤتذأ  •ظاورد نبج0 

إلائقلكن، ؤإن'؛اثتا عتسه عق ينملب بش ،->؟، ١١يبع ش لثنلم 
ؤءوفألكظ؛بم أثم إى إيتكئم لمحّيع أقث ف رنا'ي آق؛ هدى أل1بما 

[.١٤٣زّ: ©4 محبمر 
الأممعلئ تشهد وحيرها، الأمم أفضل الأمة هدم الق، جعل 

جعلناكم"٢٧ القرءليت غال كمايشهدعليهارسولهاالكريم.. 
حيرهم —الذين الصحابة فمرتبة . الأمم وفوق الأيياء دون 
رارسمJم-.اكلوة ~ءلءمم الأبياء مرنة تلي الأمة- هذْ 

الكعبةإلى المقدس بيت عن التوجه صرف أن تعالى بين ثم 
نحرفواافه، هداهم الدين علئ إلا القوس، علن وثاق عقلتم 
حيث،بالإحّان، له وأقروا وشكروا، عليهم، الله نعمة بدللث، 

بماعاتر معلن فضاله الذي الحفليم، البيت، هذا إلن وجههم 
للذنوب،وهادمجا الإسلام، أركان من ركنا ةهدْ وجعل الأرض، 
بإحسان،تبعهم من وعلى ذللتا الصحابة علئ حفا نلهدا والأنام، 

ّواهمأس علئ وشق 
.A١٤٣ القرآن لأحلكم الجامع )١( 
المنانكلام شسر ق الرحمن الكريم وتيسير ، ٤٥٧ا/ كثير ابن تفسير انظر- )٢( 

)ءرم(



امحيمالأنيأد *ى اس-ابغ. تزهيا )آتئ

أشمتيز ؤ وجتهدوأ ها-موأ وأركس  ١٢٠١٠هك ف ءاؤ 
هلاوقرة;اراأ[.عمؤثمحصتن. وأس نبمتتأش ِر-مل 

محوانهي الثلاثة الأعمال انْ "فهس معدي ابن قال 
منان، الإنمع ما يعرف وببما العبودية، رحى وقطب المعادة 

والخران"لمالربح 
مكةمن هاجروا الذين الكرام الصحابة »بما قام الأعمال وهذه 

هذالهم فهيئا الدنة، أهل من ونصروهم والذينآوومم 
المنزله.تمده وليهتووا الرف، 

-مم-

(.٩٨)ص الرحمن الكريم سر ( ١١





اميمالمآل د اسعي،.ا تزمت 

آومأنةت؛-ا دئل أئعي وش ش ثبمهى أنتق سل كمك ذ ؛ؤ 
ئإثثائئدآئكدوأ ثأسلتث؛ذأنيثوأ يا؛يممن الكثب 

[.٢٠ا/جاه ءثاكاميهمي؛ألم\ؤ 
أنالتوحيي، ق الكتاب أهل جادله إذا نبته. تعالى اض يأمر 
الوحالْ، ف، ادق عثأحلصت أي! ه، ق ثجيى جتتنة يقول؛ 
أى•ه، ؤوشأم؛عني له. صاحبة ولا ولد ولا له، ند ولا له شريلث، 

أتباعهرأس وعلى ،. أيصار أملم ٢، كمقالتير يقول ديني، على 
مقصدي'"جعلت معناها! ق ععلية ابن قال الكرام، صحابته 

والتحفيله الحففل باتبعن ولمن له، والءلاع_ة به الإيمان بف 
لك"لى.وصحبته بتعاليمه 

.٢٦/٢)١(دطر:تمراينهم
i.iْ/ القرطي نمير ينظر; )٢( 
.IMالعزيز\اتمرامماب المحررالوجيزل )٣( 



؛،DGاسةهالأيأت 

[.٦٨]آلعمران: ه . وةق*إلإأأذك0 
إبراهمبمتابعت الناس أحق تعالى• يقول ممير؛ ابن فال 

محمدا—يعني البي وهدا دينه، على اتثعوْ الذين الخليل 
رعدهم"أا،.والأنصاروش المهاجرين أصحابه آمنوامن والذين 

-مم-

\ا^١ا.الطم تمرالقرآن )١( 







صآءعندزجب-أأق ذنبمأ أف سيل نازأي ،J؛S< ولاختئً ؤ
لمباةن؛اث ودسبشرين ذمبماهء ين أش ءائنهم همحا!نيما يدمن 
ه. يتذإث هم ولا ْثإم ه ألا ■همم تن مم كثمأ 

هلرأمحمحص. بجغ لا أثن وأن كلإ أش ثن بجمز متمحرون 
\'U<-<1\[.صراف: ]آل 

فانالدار هده ق قتلوا ؤإن بأنهم المهداء عن تعالى يخبر 
هميما نحون وهم اض، عند امار، دار ل مرزوقة حية أرواحهم 

يقتلونالذين بإحوامم ومستبشرون والغبطة، النعمة من فيه 
ممايخافون لا وأنيم عليهم، يقدمون أتيم اش مسل ل بعدهم 
زوراءهمل تركوه ما علئ يحزنون ولا أمامهم 

س.ااش عبد بن جابر فعن أحد، شهداء ل نزلم، الأية وهذْ 
افهرسول لقيني أحد، يوم حرام صروبن بن اف عبد قتل لمّا قال• 

ليحيئ وفال! لأ؛يلث،؟® اض قال ما أخرك ألا جابر، ُيا فقال؛ 
تهلت، ال؛ متكّرا؟انأراك الى ماياجابر، فقال! حديثه، 

.١٦٠؟/ السابق الممدر يتظرت )١( 





آلمج^٢ ١٩٠١ثآ مر يرِلم وألئسوو ش آستجالوأ ؤأؤ؛0 
ءدألناش إن آقاس ٣ ئاث ٢^;^ أبرعظم. ؤآيهمأ أح-تزأيمم 

آلوْهدريم آسُ -صتا وهازأ لي٠نك١ وادئم هحثودم لم جتمأ 
آفمبموأ0 وأقبعوأ سوءُ بمنيم ئم وئنل آث ني تنعز أنميؤأ أوأر 

[.١٧٤-  ١٧٢صران: زآو 

أنوذلك الأمد، حمراء يوم كان هل>ا ذ؟ثممحت كثير ابن قال 
إلىراجعتن كروا الملمين من أصابوا ما أصابوا ّ الخثركن 

أهلعلى تمموا لا لم تندموا سيرهم ل استمروا فلما بلائهم، 
ندباش رمول ذللئ، بلغ فلما الفيصالة. وجعلوها المدينة 

دوْمم أن ؤبريهم لي-رعبهم وراءهم الذهاب إلى الملمين 
سوئأحد، يوم الوقعة حفر من سوى لأحد يأذن ولم وجلدا، 

ماعلى المسلمون فانتالب، سنذكره— —لما وقه عبداه بن جابر 
ولرسوله."١١،•ه ه طاعة والإثخان الجراح من مم 

هأم ءد،؛؛^٢ ١لش١ش ثهت؛آقاشإن ؤأؤ;يئاث ه: وقول
الأية.[ ١٧٣ت1لءمران: 

وحوفوهمبالجمؤع الناس توعا-هم الدين أي• كثير• ابن قال 
بهواصنعانوا اش على توكلوا بل لذللشر، اكرثوا فما الأعداء، بكثرة 

.^١٧٣٢٢ظناأسُتجآؤضت.ه 
.١٦٠ممر؟/ابن )ا(-شير 

.١٦٩؟/ازبق )؟(انرجع 









ءءء

ع؛ئ\أمحؤ\ين؛^إداصقزق أبمأكتن> ةؤ 
صهع نجمي ^ ك ألتم اوًظء آلق 

ملتن يظتتم َةوآللك> د=فثيرة  j،j_\\ش صني \إوؤك\ 
ثهسلو)ى ث ■نؤصكزهثثر'ا'إإك> آقم د1رى 

أشسيل ق وألجتؤلؤن ألصرر غرأول ألميييثن ين آكؤدوف مثوى لا 'اج^؟ 
يرحهألثعيه عل وآنيم أتلالهم ألجنهد!و< أثب محل دأق:آمج أمحلءنّ 

وعْلث ما -آآلقسن عل آلمحميجه دمحزأق لك-ئج أكث وعد 
أبم-ا'بم[.لالساء: ه ^هجؤ١فأقثشوئ١جممااو؟ 

وابتغاءسبيله ل جهادا حرجوا إذا المؤمنين عثاد0 تعالئ يأمر 
الحتى تبهة، المسسأمورهم حمط^ ل ويتستوا يتبينوا أن مرصاته 

يتحقهر١ا.لا من علئ القتل يوقعوا 
إلىهدايتهم قبل الأولى، بمحالهم لهم مذكرا تعالى قال ثم 

صأئئسإ<تزيد ضر الإملأم: 
غيركم،يهدي ؛، JJJlSoخلاعم بعد هداكم فكما أي! [ ٩٤لالساء: 
^؛^'^٢^٢،.فكزلك فشيئا، شيئا مم حصالت، الهداية أن وكما 

(.١٩)ص!معدي ابن تفسير انفلرت )١( 
(.١٩٤)ص معدي ابن ير نفيتفلوت )٢( 





غرسيلوثغ الهدئ ثم تمن ما بمد بن ئموذ ثنامز دمن ؤ
[.١١٠]النماء: ه وّثآءثتج؛رإ ومحّإمءجه_نلم ؤضن\ؤق آلمحن؛ن 

والأمارالمهاجرين من الصحابة هنا بالمؤمنين والمراد 
وكلالأية، هذه تنزل وقت ل بذلك الممصودون هم لأمم '٤^؛؛ 

المؤمنينخيار هم ت هالصحابه الدين، يوم إلى بإحسان تبهم من 
الوعيد.ذلك استحق هديهم حالف من الذ.ين 

عقيدته:ز الطحاوي فول علئ انمز أبي ابن قال 
والفرقة(،والخلاف، الشذوذ ونجتنجا والجماعة، المسنة )ونتبع 

اللين،جماعة والجماعة: ه^، الرمول طريقة ١^ هالت 
فاساعهمالدين. يوم إلئ باحان لهم والتابعون الصحابة وهم 

تعالئ:قوله منها بايات امتدل ثم . محلال وحلاقهم هدئ. 
[.١١٠]النماء: الأية ه ؤن،تنئثاتيآلآتود 

(.٣٧٤)ص الطحاط العصية شرح را، 















أفرؤ؛ألتهوديؤت عنوْ.قا؛امؤأ أسدآثأس كمدة ؤ
>متكزئجداولث1 لليب>نءامنوا؛^^١ موده آريه_> وكمحثك> 

.مثءقيرو0 لا وأنهنِ سين نهن اف د;لأش 
مثا■م،مأمنم>ك>آفمع سنن حضن رئ أفيول ؤزوإل يإداسمعوأآ 

محيإملا ه وما ?3؟ ،؛-^ ٤١٢٤؛ئ j-؛t يززف آتؤ 
هأ3 آلمومحِ'الثدءةزا ربمامع دخاكا آن ونتلمع ، ثث٢٣ ١٢٠٦٠-وما

[•—٨٢٤٨لالماتدْت 

اليهودوهم! للمؤمنين عداوة الطوائف، أشد نمالئ الئه ذكر 
ولايتهمؤإلئ الملمن إلئ العلوائف أقرب وذكر والمشركون، 

منهمأن منيا؛ أسانا لدلك، تعالى وذكر الصارئ، وهم ومحبتهم، 
^٢١أمم ومنها! متعبدين. الصوامع ل وعثادا متزهدين، علماء 
قلوحمؤ( ذللث، أثر ه^، محمد ]الماممة;'آخ[ ه آلئّولؤ إل، أرو ما مموأ 

الذيالحق من معوا مما ستا أعيتهم وفاصتؤ له، وحثعوا 
ؤرقا؛امنافا'كنبكامعشالوا! به وأقروا آمنوا ال.لك، فلتيقنوه، 
[.٨٣]IU_: \كنجدة 



أصحابهوأولهم محمد أمة هم والثاهدون 
به،حاووا ما وصحة بالرسالة ولرساله بالتوحيد، ش يشهدون 

عدول،وهم والتكدس. بالتصديق السابقة الأمم على ويثهدون 
ومطاآثه جتلتعأ نجيلك ؤ ت تعالى نال كما مقبولة، شهادمم 

تاوة__رة:ه سهيدا ءلإؤم الئسوق نظ_0 ألثاثى عق ن؛هءغومإشداء 
ملأ[لاا.

أمةمن اش يجعلهم أن أمنيتهم تعالى اف زكاهم الذين فهؤلاء 
القيامة،بوم بعدهم من على الناهيين صحابته ومع محمد 

باش،المؤمنين المالحين مع ويكونوا العفليم، الفوز ينالوا حتى 
إياهر؟ا.الجنة؛طاعتهم اف من استحثوا الذين له، المعليعين 

-نمي

؟ا؟(.معدي)ص ابن وتمر ، r١٦٨/ ممر ابن تمر انفلر: )١( 
.٠١١•ا/ الطري تمر انظر! )٢( 



ماثجهئ يودوف ؤآلصي أليدوم ييه،ر دعون ولا ؤ
هظردهمثيىُ تن هر ثث يى رنا تيء نن حثثاُهم ثن عثك 
[.٠٢]الأنعام: ه مرإأقنلم؛رك هءث 
اشرضوان الصحابة من السابقين للفمراء تزكية الأية او0 هق 

بدلكيريدون وأحفئ؛أتم الر يعلم الذي وصفهم حيث عليهم، 
العساداتمن فيه هم فيما مخلصون فهم الكريم، وجهه العمل 

عنأويبعدهم يطردهم أن الكريم. نبيه وتبمى والطاءاتل١،. 
وأعياثيم.الكفار وجهاء إسلام ل رعبه ه مجل

سببق نزلت الأية وهدم ثمحلدبجأ طالب أبي بن ُّكي ُالا 
فريسفقالت لمن~ المضعفاء "من الله رسوله صحبوا جماعة 

اب،وخبوبلاله ياسر بن وعمار صهيبه -وعندْ للبي. 
قومك،من -ر_ولأء رصين محمد، يا —ت الضعفاء من ونحوهم 
تبعانكون أنحن [، ٠٣]الأنمام: ه سنا ؤمن\آشعلتهعرين أهؤلاء 
الآيةتهدْ فنزلت، نتبعالث،، أن طزذثهم إن فلعلك اطئدهم، لهؤلاء؟ 

يأئندمنريحهالآيةلالأنعام:؟ه^'أ؟،.
.٢٢٥٩! محير ابن ير نفاطر: )١( 
العزيز،الكتاب ير نفj الوجيز وانظر: . ٢٠٣٢ jrالمهاية بلوغ الن الهيابة )٢( 

لعالوموالتسهيل ، ٢٩٤؟ا محلية لابن الوجيز، والمحرر ، ١٨٧\ا للواحدى 
لأينجزىا/؟ا"؟■اكزبل، 



اصيمالأ>آذا م ه.-' اسمية تنقية 

منئزتاب ّثثءاةثلهم بنلإ' عمل ثن أثمن دئسسوآلبمثه عق 
[.٥٤]الأنعام: لتجره 

الذينالقوم محمد— —با جاءك "ؤإذا ؛ ^٤٥بري الهلمال 
وعملا،نولا بذللئ، فيمنون وحججنا، وأيكنا رتنزJالنا يصدقون 

لهمهل وبينهم، بيني منهم طفت التي ذذو:أم عن ممأرثدك 
]الأنعام:ه عوئم بم لهم■ وقل منها، هم تويفلا توبة؟ منها 
توبتكميعد عليها يعانكم أن ذنوبكم من لكم اش أمنه !٥[، 
||(N)منها

ومعنئواحد. بمعئ والسلامة "اللام ئلك.' القرمحلبي وقال 
زلتاكم، وأنفدينكم ل اش سلمكم ^٥[ ]الأنمام: ه عاك^م الأثم ؤس
بدأهمرآهم إذا فكان طردهم، عن نبيه. اممه تبمئ لذين اي 

أبدأهمأن أمرق من أمتي ل جعل الذي ش )الحمد وقالت باللام 
باللام(.

.٣٩٢الساقجامع )١( 



ذ«محسالكناللأمسميامه■
لام،المنا أبلغهم ١^،: نمالئ، الله جهة من كان إنه ومل؛ 

اشمحي ومكانتهم فضلهم علئ دليل ففيه الوجهين وعلئ 
-مالن"'اء.
فحثهمالمؤمنون، جاءك ؤإذا "أي: سؤ.' معدي ابن ويال، 
ينث—هلبما ولشرهم وملاما، تحية منك م ولمهم -يورحم—، 
وحثهمؤإحماته، جوده ونعة الله، رحمة من وهممهم، عزائمهم 

علنالإقامة من ورمهم لذلك،، يوصل ومحلربق سبب كل علئ 
رمممغفرة الوا لينالعاصي، من بالتوبة هم وأمن الذنوب، 

أأ)؟(َ ُ َ 
وجودْ

■؛صع-

.٦iro! القرآن لأحكام الجاح )١( 
(.٢٠٨الرحمن)ص الكريم سر )٢( 



محأب>أآمحآمحئأرلوثتثثروء وهمرروْ يمح،  ١٣١٠ؤأئمنث> 
[.١٠٧لالأءراف: ه فأ\إثنإلجه أولتش 

افرمول عظموا ين الن. المؤمنين عساده تعالى اش مدح 
القرآنوهو عاليه افه أنزله الأى النور واتبعوا ونصروه وبجالوْ 
ؤيقتدىوالجهالأت، الساك حللمات ق يه يتفاء الذي الكريم، 

الملاحلهم وتعالئ ارك بّسج ورتالمقالات؛ تعارصتإ إذا به 
أتوالأنيم شرهما؛ من والمجاة والاحرْ، انمنيا بخيري والنلمر 

الصحابةالصمات حازه تحلى من وأولى ا• الفلأح١ أمحباب بأكر 
•هوتجهو الكرام 

-x_x-

(.٣٠٠)ص الرحمن الكريم سر انفلرت )١( 



ننيألف ممدي آؤ يظم »اسثجاب ^؛ VJمشوق ود 
دءنلثلين بمثسزى إلأ أللم ■جعلاق ؤما ه ^٥١؟^ مء 

إيأ©؟ عث أقم ةقموث\ عند من زلا أفتر وما 
يتلأس صأظِظجثيثما:ُذالكء 

١^١٢د وضن هانيط؛؛ عق نلتط ويهب 
مقؤأمح:اماخمفي

متمو\تييوأ ا/دعثاق لزق  iy_i>tsالزعب ألمك>كمثوأ عرب 
\'-؟\[.]الأنفال; .ه يماي حقل 
بدر،يوم الكرام ولصحابته لنبيه نمالئ افه تجاب، ام

ربهبشارة سمع من بشرئ فيا والتمكين، والأمان بالنصر وبشرهم 
ولنا
نبيه.علئ ه اممه أسئ "وقد الشقيطي: الشخ ال، ئ

ودت قوله ق بدر يوم الكرب، وفت، إليه باكبمايهم وأصحابه 
كانهوه]الأمال؛آ[،فجينالطم رق؛ؤإةنثءاب مشرف 
لهوأخلصوا اممه إلن التجووا أوكرب أمر أصابيم إذا وأصحابه 

ن؛تدع"ر؟ا.ولا نتبع أن فعلنا الدعاء، 
(.٣١٦الرحمن)ص الكريم تيسير انظرن )١، 
•\ا(.بالقرآن)U/ القرآن إيضاح ل اليان أضواء )٢( 



رسولنظر بدر بوم لكن لما قال• ؤمحؤ الخطاب بن عمر فعن 
عةوتمائة ثلاث وأصحابه ألف، وهم المشركين إلى اش 

يهتففجعل يديه، مد ثم القبلة، الله نبي فاستقبل رحلا، عشر 
إناللهم وعينتي، ما اللهمآت وعينتي، ما لي أنجز ءاللهم ت بربه 

زالفما الأرض؛،، ق تعبد لا الإسلام أهل من العصابة هل،ه ت|لائ، 
منكبيه،عن رداوْ سقط حتى القبلة، تقثل ميديه مادا بربه، يهتفا 

ورائه،من التزمه ثم منكبيه، على فالقاه رداءه، فأحد بكر أبو فاتاْ 
وعدك،ما لك سينجز فإنه ريك، متاثدتك كفاك اش، نبي يا وةالت 

ثمدثومظزآؤ ثآنك؛ثاب مثغلخل ؤإد ه: ^ ١١أنزل ف
،١٥١دْ فأملالأنف__ال:\ا[ ثن(دتي؛ى 

.٢١؛اللأئكةل

-مم-

(.١٧٦٣لم)مأخرجه )١( 



سحيإج

ومادت-نك\رجثوتيمك>القوقكك> 
هعيبمتر سمغ آثت ئثثنأإك\ ،؟٠ منة قثئتجخهمك ؤلبمتة ;يء أئن 

[.١٧]الأنفال: 

الكافرينعلئ \د<ؤ>وجوا يكر أن علئ قادر أنه تمالن اف أمحر 
محقي،الصحابة يمتحن أن أراد ه ولكنه قتال، مباشرة دون من 

ايت،،المقاموأرفع الدرحايتج، أعلى إلى اد يالجه—لهم ويوص 
جزيلا.وثواتا حسنا أجزا وبمليهم 

قلبهق ما ويعلم أعلن، وما العبد به أمر ما تعالى مع وهوي
موافقةأقيانا العباد علن فيقدر وصدها، المالحة النيات، من 

نيتهيحسب، كلأ ويجزى اده، عبومصالحة وحكمته لحلمه 
ر،د'ا<.
وبرسوله،به للمؤمنين ذكره تعالى يقول ذ؟ءةمحت الْلري وقال 

كفارمن معه دينه أعداء فقاتل اممه.^، رسول مع بدرا شهد ممن 
افهولكن أنتم، المؤمنون" ~أيها ركيز المتقتلوا فلم قريس. 
•تتلهم•• 

(.٣١٧سعدي)ص ابن وشر ، ٣٠ا/ كير ابن شر انظر: )١( 



[،١٧ه ئكثا ت قوله ا وأم
بأعدائهم،بالظمر ورسوله باق المؤمنين على ينعم وش معناْ• فإل 

معوجهادهم أعمالهم أحور لهم ؤيكبن، معهم، ما ويغنمهم 
اهه"ُن.وسول 

-_<x-

Xihjdi^/Uo^  )جامع١ )



؛،DQهالمحاخ تزكت ض

٥٠٥١٥٩ادك١^ م أثم ■صثلغ< ؤُك> \ن؛؛ندعوق _ريدوأ ؤو,إن 
ث\•همما ^^jfd أممث،ة أو وأ 

ه^^لمجإئثُم،رعث. وك=كيىأس أثثلأك>يريج 
[,٦٣، ٦٢]الأنفال: 

أي:"ءؤغثصألأ<لالأمال:؟^ كبرمحاه: ابن قال 
المؤمنينمن به أيده ا بم—عليه نمته ذكر ثم وحده• لكفيك 

أدكإم،رءءوإلثوينمكفمال: والأنصار؛ اجرين اله
الإيمانعلمئ جمعها أي• [ ٦٣، ١٢]الأنفال؛ ه قلوجم ين، ؤأدت، 

ا.ر وْوازرتك ومناصرتك طاعتك وعلى بك، 

-ممحت-

الكريموسر ٥؛، 1\إ المان جامع وانفلر: • Aiا/ العفلمم القرآن تمر )١( 
(.٣٢٠الرحمن)ص 



ادكدي«االقياد اسسةلهم ان تذكيوزئ

بمتد

i 0
]الأمال:إا"[.

بصدقرٌح؛ لالصح1ة تعالئ اممه من ثهادة الآي-ة ذه هل 
ولرسولهض -^ ٧٥١١وكمال الإيمان، وصحة الأتياع 

اطه'أي! الآيةت هذه تر شق تيمية ابن الإّلأم شخ قال 
اتبعهمن أفضل والصحابة الموهنين، من اتبعك، مجن وكال لكفيك 

وأولهم"لالسمالمؤمين 

-مم-

(.٣٢)؟/ المرية المنة منهاج )١( 



ثتآؤم؛؛٠٠^٠ أمحثافيج1ن يمل ٢^^ حزم، متجأ فاها ؤ
تىأف ي،ءل؛تأ تائه مهنتكم ئمحر وإن ^١^١ تلوأ ^^٤٤ عنؤون 

وعل؛؛تظ' حوو\ه آثم أأ3؟ ثثنوث آئ؛ىَكمثوأ 
تكووإن ي؛توأصلإآ تائت مهًتكءا كؤر صعفأؤ)!( يكهم أنك 
هؤ؟ مع نأئه آممه ألميرايادن ؛ _L_Jآلت ندم 

القتالعلى 'سك أصحابه يحث أن رسوله تعالى اممه أمر 
لذلك.فامثلوا 

عنؤوفهءنهئم ؤإن المانزلت1 يال! صه عباس ابن فعن 
حينالملمين، على ذلك ثق [ ٦٠لالأمالت ه مامي ميوأ صنمين 

فقال:اكخفيف،، فجاء عشرة، من واحد يفر لا أن عليهم فرض 

منعنهم افه حقق فلما قال: ]الأمال:آأ[ مأميجه بملوأ صا؛رة 
ا.عنه*ااار حففح ما بقدر الصر من نقص العدة 

الخارى)مْآ1(.)ا(أ-مح،<



صتؤرلذاميوأ:؟ئموف دمحرةّتئأ ؤإن • ؤفثإ عمر ابن وعن 
،.محمد أصحاب فينا نزلت ةال1 [، ٦٥]الأنفال: ه يأم\را 

صفهمعند القتال على يحرض الله رّمول كان وقد 
المشركونأقبل حين بدر، يوم لأصحابه قال كما المدو، ومواجهة 

المواتعرصها ة حنإلئ ®قوموا وعددهم؛ ددهم عل 
والأرض؟!الوات عرصها الحمام؛ بن عمير فقال والأرض*• 

علمن®مايحملك فقال؛ بح، بخ فقال؛ انعم*. الله رسول فقال 
من*فانك قال؛ أهلها! من أكون أن رحاء قال؛ بخ؟® بخ قولك 

فجعلتمرات وأحرج محيفه، حفن فكر الرحل فتقدم أهلها،١. 
حتنحييت أنا لئن وقال؛ يدْ، من بقيتهن ألقئ نم منهن، يأكل 

>.منل حئ فقاتل تقدم نم طويلة! لحياة إنبما آكلهن 

-عممي

(.٣٢٠الرحمن)ص الكريم نمير وانظر• • ٨٧ا/ السابق الممدر )١( 
.t٨٦/ كير ابن تمر انظر: )٢( 





ا|ئريمم قسن اامعا|ات ة تزتهرشئ

وتئرؤأبيَ\ذديه=ظم أث، بنم بمد 
وثزبشؤؤن عظ رثيهب . موب صديد وينف 

M-؛،\[.]١^: ثكو?0؟ه عيم نأسّ ئثآء س عز آس 
همميستنهض أن ل لبيه تعالى اّه ُن حث الأية ذه هق 

الإملأمأعداء أعدائهم ال وقتاد، الجهل الكرام أصحابه 
إلاإله "لا كلمة بإعلاء المؤمنن قلوب اممه ليش-في المن، والم

منالمؤمنين أصاب ما ويذهب وخزيهم، المثرض وتعذيب اض 
المنرضويعذب وكرب، غيظ 

وهذهلهي، ولأصحابه لييه وعدم تعالى اممه أنجز وقد 
الآيةساوعجزات،ر؟ا.

■؛0_-

(.٨٣٢الإسلام)؟/ إلن المثركن دم؛ j الكريم \م\0 ص انظر: )١( 
(.الرحمن)ص١٣٣ام؛م تمر ا/ا، ٣; المفاوي تمر انظر: )٢( 



c—ئ

وآتنمِأش ثاس ا-لرايُة اشحد ؤبماوآ سمايدهج ؛^^!٢ 
\لإمآلهسانلاغزى ؤأش آذلو عند لادستو)ن أقي سبيل ل أمحزنجتهد 

\ؤايويلإوأسآلمآم'ثخيفي ؤ، وج؛هدوأ وها"ميأ ءامنوأ محق ا. 
تنهمبمثة ربهر أ0؟ ألإؤف ر محأوكك ينحيبمدأش 

أق\نو\جا0 خإيئ>جآ . مسؤ فناثمر قم وجقت وربم>ن 
]١^:4 ?0؟ يمأميئظيث 

سقايةمن أفضل باش والإيمان الجهاد أن شأنه حل اش بثن 
أصلالإيمان لأن كثيرة؛ بدرجات الحرام المجد وعمارة الحاج 
وتزكوالخصال.الأعمال، تقبل وبه الدين، 

يحففلبه الدي الدين، سنام ذروة فهو الله محبيل ل الجهاد وأما 
الباطل.ويخذل الحق وينصر ويتسع، الإسلامي الدين 

كانتاؤإن فهي الحاج، وسقاية الحرام المجد عمارة وأما 
منا فيهوليس الإيمان، على متوقفة فهي صالحة، أعمالا 

.أقيJCjtنال! ، ^JUiوالجهاد، الإيمان ق ما المصالح 
الغللم،وصفهم الذين أي1 [ ١ ]اكوبة:ه ه ألإ؛مآلهسن لاغجوى ؤأش 

الثر.إلا بيم يليق لا بل الخير، من شيء لقبول يصلحون لا الذين 





إي■حتفآ ومم ءفبجم ف، أذث صتيظت كد ؤ
تثاثئكى ضم ي ۶ كتتحم محسا 

مدبرم.وكتم م ثحت مما آلارش عي=ظم 
ئروه_ايخبؤ جودا وأنزو ألثوميرك\ وعق رمؤلدء علن تكثثث 

[.٢٦لالوة:0؟،ه >0؟ أ؛زبم"مين أقئ>لكثاومح 
كثيرةمواطن ل إياهم بتمره المؤمنين عباده تعالئ اش يذكر 

حنتنيوم j حتى والهيجاء، الحروب ومواصع اللقاء، مواطن من 
والفرارالتخاذل من ورأوا الأزمة، فيه عليهم اشتدت الذي 

البيأن وذلك وسعتها. رحبها علئ الأرض به عليهم صافت ما 
إليهمار فلحربه، اجتمعوا هوازن أن مع مسمكة، فتح لما 
منالطلقاء من أسلم وممن مكة، فتحوا الذين أصحابه ل . 

آلاف،أربعة والمشركون ألما، عثر اثنى فكانوا مكة، أهل 
اليومنغلتا لن يعضهم؛ وقال يكترمم، لّمين الميعفى فأءجملأتا 

حملةلمين المعلى حملوا وهوازن، هم التقوا فلما قلة. من 
اللهرسول مع يبق ولم أحد، علئ أحد يلوي لا فامزموا واحده، 

المشركين،يقاتلون وجعلوا معه، تبتوا رجل، نحوماتة إلا ه^، 
الالني *أنا ويقولت نحوالمشركتن بغلته يركض الني. وجعل 
المطاب،.عبد ابن أنا كذب، 



عبدانمللببن العماس أمر رأئ، ما لمين الممن رأئ ولما 
العون،رفيع وكان السالخين، وبقية ار الأنصق ادي ينأن 

معواّفلما القرة. محورة أهل يا المرة، أصحاب يا فتاداهمت 
فهزمالمشركين، مع الوا فاحتااواحد، رحل ععلفة عهلفوا صوته، 

ائهمونكرهم مععلى وامحسولوا منيعة، هزيمة المركيز افه 
القلاقلونت، المزمنن قلوب ق المكنة ه أنزل( ثم وأموالهم... 

منفكانت وطمأثيم، وسكنهم قمتهم، والمففلعات، والزلازل 
الملائكةأنزل، ثم رسعإّ وأصحابه نبيه.ؤ على العظيمة اطه نعم 

بالهزيمةالكافرين وعذب بالصر• ؤسثرومم شتونبمم لهم، معونة 
وأموالهمل١ا.وأولادهم نسائهم علئ الملمين واستيلاء والقتل، 

وهاوصان:

عن،بعيدا يمروا ولم كلهم، من، ييو لم الفرار أن الأيل؛ 
مكازالمي..

اظهرسول، مع ثّهالدثإ ت نال، محلح العباس حديث ذللث، ودليل 
عسيبن الحارث، بن سفيان وأبو أنا فلزمت حنين، وم ي. 

لهبغلة على اض ورسول نفارقه، فلم اش رسول الهللب، 
المسالمونالممى فلما الجدامي. نفاثة بن فروة له أهداها بيضاء 

(.٣٣٢الرحمن)ص الكريم وسر ، ١٢٨-  ١٢٠ا/ ممر ابن تمر انفلر: )١( 



يركضاف. رسول فطفق مدبرين، لمون المولى والكفار 
اممهرمول  aJLiuبلبمام آخذ وأنا عباست قال الكفار، قبل بغلته 
ا»-_،بركذ آخفيان وسوأبس__رع، لا أن إرادة ا أكفه

ه..رماه رسول 
أنعلى دليل الحدين، هذا ق العلماء قال النووي؛ قال 
bنماجبلهم من الفرار يحمل لم وأنه بعيدا، يكن لم فرارهم 

المؤلفةمكة أهل لة ممن مرض قلبه ق من علميهم فتحه 
فجأةهزيمتهم ؤإنماكانت، أسلوا، يكونوا لم الذين ومشركيها 
أهلولاحتلاط بالمهام، ورشقهم واحدة، دفعة عليهم لانصباحم 

يتربصوممن ه، قلبل الإيمان تمر يم لممن معهم مكة 
الدوائر"م.؛الملمين 
رسوله.،علن ذلك بعد شته أنزل تحالن افه أن اس: 

ؤإحلاصإيمامم، صدق علئ يدل مما الكرام، صحابته وعلن 
محتهم•

-عم

(.١٧٧٥)ملم أخرجه )١( 
(.١١٥)؟N/ لم معلن النووي شرح )٢( 



ٍككثوأمحبم1ون محث نثن ثقلا لأ 
لامحرذإبمثومسفيء إذلثمود آلماي نح مما إذ آنؤي دايتح 
ثمُيزم وآيثث،وهر عفه ضءىّقهر سزدآقث هأنأست إ)ى 

ألثئق>؛==^A^^؟ اقفت< »ءقلكثئ 
لاكوة:«ا[.ه وأسعإ،برعث. وءطلمهآشأت<أهثا 

أبيللصديق تعالئ اش خلده رفح جليل عظيم وسام الأية هدم 
بم..

قارنافلما الفر، لرفقة الصديق "نبمص سؤ.' القيم ابن نال 
وتارةأمامه، فسير الرصد يذكر فجعل الحذر، اشتد مكة بيولتا 
إلىمحماله، عن وتارة يمينه، عن وتارة وراءه، فيتأخر الطيس، يذكر 

كانإن له وقاية ليكون بدخوله؛ الصديق فبدأ الغار. إلئ انتهيا أن 
بسمعكلامهم وصار رؤؤسهم، على القوم وقف فلما • • مؤذ• نم 

اش،رسول يا I القالق به اشتد وقد المديق قال والصديق، الرسول 
فقالقدميه، تحمث، لأبصرنا قدميه تحت، ما إلى نفلر أحدهم أن لو 

رأئلما اا< ثالثهما؟ اممه باثنين ظك ما بكر، أبا ®يا اممه رسول 
ببشارة:قلبه إلأئ ه- نفعلئ لا -لكن اشتد قال حزنه الرسول. 



المعيةق الاقتران هذا مر فظهر ه، تثثا أقن إركن ؤلأمحر0 
رمولوصاحب اش رمول يقال; إذ ومعنئ؛ حكما ظهر كما لفظا، 

ثلاثا،الغار ل فأقاما اممه رسول خليفة ت قيل مايت، فلما اممه، 
أحديدخله لم دخولا لتدخالنها ت يقول القدر ولمان منه حرجا ثم 

JLمن لأحد ولاينبغي قبللثإ،  jij ^ .. هآئن١بي ؤداؤكث> تحفة كانت
بذلول الإسلام، ل فهوالثاق الجميع، دون للصديق مدخره 
وقالعمر، ول الخلافة، ول المحبة، ول الزهد، ول القس، 

ممبكر وأبو م، الأير عن مالت، الرسول لأن الو'ت،؛ تؤ ثم
والزبيروطلحة ان عثمت العشرة من يديه علن الم أمسفمايت،، 

يوممحده وكان وقاص، أبي بن ومعد عوف بن الرحمن وهمد 
إليها،الإسلام كان ما أحوج فأنفقها درهم ألف، أربعون لم أمس

بكر*،أبي مال نفعني ما مال نفعني أما ت عليه نفقته حالمت، فلهيا 
إيمانه،يكتم كان ذللث، لأن فرعون؛ آل مؤمن من خير فهو 

جاهدذللث، لأن ياسين؛ آل مؤمن من وخير به، أعلن والصديق 
حمتاحول يحوم الفاقة طائر عاين منين. حاهد والصديق ساعة، 

لاوقرة:ه؛أ[،ه نيقآسياص1تا ياألزى ويصح! ار الإيث
فراشعلى واستلقى الرضا، روض علن المال حمتا له فألقن 
علنهملا نم الصاعقة، حوصالة إلن الصب، الطائر فنقل الفقر، 

محاريمتال قام نم الدح، بفنون يغرد الصدق مجرة ان أفن



؟؛<.شو؟آكىإقمالآ>إغ(وأا ون يتللأم الإم
المهاجرونبيعته على واجتمع والأحبار، الأيات بفضله نطقت 

فضائلهتليت كلما نار، ذكره من قلوبكم ل مبغضه فيا والأنصار، 
ممحالكفار الروافص مع يلم أنرئ المغار، عليهم علا 

أبن،ولا تلثم فما الإملأم إلن دعا ه؟ا صذثافآم 
مدئمن مدته ل وصر ا، كبولا زل فما المحجة على ار وي

تخللحتئ قلل فما الإنفاق ل وأكثر الثبا، وقع علن العدئ، 
^مح دينار، دينار كل ل البم، على زاد لقد تافه بانما، 

انسابه؟ ق البي فرين كان من لالوبة:'ا[. ه نثافي>ألماؤ إي 
أفتنالذي من أ أصحابه؟ من الإيمان إلى ثق مالذي ذا من 

منآخر من معه صلى من أول من أ جوابه؟ ل مريعا بحضرته 
حقفاعرفوا ترابه؟! ق المولت، يعد ضاجعه الذي من صلى؛ه؟ا 

الكتاب،نص من وأبان وامتيقافل، بفهم الرئة يوم نهص الجار• 
والمبغفىيفضايله يفرح فالمحم، الألحاؤل، حديد عن دق معنى 

أينولكن ذكره مجلس من يفر أن الرافضي حسرة يغتاخل، 
قبه أحص وكان والنفس، بالمال الرسول وفى كم ا الفرار؟ 

عنحلية وهى جليلة فقاتله الرمس، ق وهوضجيعه حياته 

االهار؟ نصفح ق الثمس ضوء عين يغطي ياعجامن اللس، 
خوفمن الصديق توحش فاملابث،، يكنه لا غارا لحلا لقد 



الثالث؟!®،واف باثنين فلنك ءرما الرسول فقال الحوادث، 
عيشوطاب، القلق فزال الحادث، حوف، فارتفع السكينة فنزلت، 

الأمصار!متائر روومحى علمي ينادي النصر مؤذن فنام الماكث،، 
ة،الحنفيرأس واف ه حبها. يى^لماؤ هما آةن^بيإذ 

والقرابةالصحابة فهوحير القلوية، حسن، على يدل وبغضه 

الحنفية،ابن قيل! ما إمامته صحة لولا قوية، ذللث، على والحجة 
نعتقدولا لهوانا، أحببناه ما واف، فار. ند الروافص دم فإن مهلا 

اشرسول رضيك وكمانا! عالي بقول أنؤذنا ولكن ^ا، 
الروافصمن أحدُت، لقد -اف لدنياu؟ا". نرصاك أفلا ديننا ل. 

بمدائحهنقمي فنحن علينا، الصديق حق وحبا لقد ناف بالثار، 
إلينا،يعد فلا رافضيا كان فمن عينا، نئ المن به نقر بما ونقر 

ووئل:رسر"ص.

-مم-

.١١٥الفوائد )١( 



بمسح

حؤ^^وض؛ ين ١^^^١ .غإوث رمكك أؤ 
تحن_آمحةلمؤحزو0بخأ إلاغهدمحِ لا,قذوذ والمأثثا ألصدئنت 

[.٧٩ي: 4 ^>4]^ وثم 
صفاتمن بعصا الكريمة الأية هذه ق ه اش يكشف 

يهمفوالطعن رٌج؛ اتكرام الصحابة لمز وهي افقين، المن
الصنح.هدا بسبب الأليم بالعياب وتوعدهم منهم، والسخرية 
مسيلق المتفقين الصحابة فضل على دلالة فيها الأية وهده 

وحمص؛هلونرم.فاقتهم، مدة ْع الله، 

"ّنزلتآيةالصدقة،كناقال: حوي.، مفعنأبي 
وحاءمرائي، فقالوا: كثير، بشيء فتصدق رحل فجاء نحامل، 

فزلت،:هذا، صاع عن لغني افه إن فمالوا: بصاع، فصدق رحل 
آكد.دنت<ينآل٠-ومحيراؤح آلمهلؤعثك\ ؤمكتاهمرو>ك\ آؤ 

،.١١ب.بمنإصهمهالآة" دس 

(.١٠١٨)وسلم البخاري أ-محه )١( 



علىحض لما الجي إن ت تيمية ابن الإسلام شخ نال 
منتعجز يده كادت بصثْ الصحابة بعض جاء تبوك عام الإنفاق 
اشكان لقد فقالواث بصاع، بعضهم وجاء مراء، هذا فقالوا! حملها، 

وصارذللثج، اض فانزل وهدا، هذا فلمزوا فلأن، صاع عن غيح 
٠ورموله ض المطعن المومشن يلمر فمن عبمرة 

قيطعنون حسثا اللئام؛ بأسلافهم زماننا منافقي أشيه وما 
وأتباعهم.الصحابة 

-عم

.!A٦٢ امرئ )ا(اكاوئ 



واشصأ٨^ ممث>  ١٢٠١٠وأؤرك< لإخاألرّمل ؤ
أثثأشُمحانسلإصيجلإأصن0 

دإث١أتوزأدطبماأو؟هآ'لأده~رخإبيجا هلييبىجقّم 
٨٩، ٨٨.]

معكانوا الذين المجاهل.ين المؤمين الصحابة تعالئ اش بثر 
ولاالجناتر، ق وبالخالود وبالفلاح الخيرات لهم بأن الرمحول 

معالمجاهدض المؤمنين من كانوا الأربعة الخلماء أن شك، 
الجنات،ي والخلود والخيرات الفلاح لهم فشت، الرسول 
منغيرهم ل ولا فيهم للطعن مجال ولا خلافتهم، صحة وستا 

الصحابة.أة.
هؤلاءف، تخالإذا الئ! نميقول و<ذٌ■' عدي مابن ال ئ

منوخواص عباد وفه عنهم، سيغني قافه الجهاد، عن المنافقون 
محمدوالأمر، -يذا يقومون يفضاله اختصهم خالقه 

ة:خم[لالتوبه وأئسهنأ أنولهن ممذجنهدوأ  ١٢^١^ؤرأقرن< .، 
مستبشرون،فرح__ون م هل بيتطين، ولا اقلين متثر غي

(.مخصرإضارالحق)ص٧٥٢)١(انثلر: 



والأجرة،الدنيا ق امميرة ]اب:س[ الءته قأ 
اعليب ظفروا الذين لاكودة:خم[ أؤآه ألثئل*م0 هم 

ثمجشؤ"تجبمثنياآعدآس ؤ الرغائب• وأكمل المطالب 
يرغبلم J_ فبا ]اكوبة:ه\/[ ه جأدهأوزآممبم 

ا.ل وأخراه ودنياه دينه وخر فيه، رغبوا بما 
ضالآةايرسمسههممل.دسين

فهلالفردوس. جنات، ق العالئ والدرحايته بالخيرات معه آمنوا 
موتبمد أعقابم على ميرتدون أنم الله عالم لقوم ذللث، يكون 

الزاعمون،يزعم كما أوعشرة ثلاثة أفراد هؤلاء كان وهل أ ييهم؟ 
جحافلوجه ل الوفوفإ من وتمكن الله، نمر به تحقق جيشا أم 

الزمان؟ال؟،.ذلك، ي دولة وأعظم أئوئ الروم 

-عم-

(.nvلرحمن)ص الكرم نمير )١( 
(.١٣انماوى)ص صلاح القرآن، ق الخحاية متزلة ينظرن )٢( 



ءأومحبجءهثمحضؤ
سه-رأين ءءثةٍبخرآك ئ ورّطأ نمحوأغ إيا حج ينيقوُك ما 

^^^1ذاآوقلسرمحلآ

[.٩٢،٩١زاكوة: ثاتغعون©ه محيرا 
القتال،عن فتها قعد من على حرج لا التي الأعذار تعالئ ين 

الاستعدادمحي الصحابة بعض ق الأعذار هدم تحققت وقد 
يس—تطيعلا الذي الضعيف منهم محكيان تبوك، لغزوة للخرؤج 

ومنهمونحوهما، والأعرج الأعمئ ومنهم الجهاد، ل الجلاد 
اض،سيل ل للجهاد الخروج عن شغله مرض عليه محلرأ الذي 

ليسفهؤلاء للجهاد، التجهز علئ يقدر لا الذي الفقير ومنهم 
يرحفواولم قعودهم، حال ل ونصحوا قعدوا إذا حرج عليهم 

إنثم • • هذا. حالهم ل نون محوهم شهلوهم، ولم بالناس، 
وممالكاوون، وهم ه^، اش رسول أتوا لمين الممن رحالا 

لهميجد أن السي. من فهللوا وغيرهم، الأنصار من نفر سبعة 
لهمفقال حاجة، أهل وكانوا الغزوة، ق برفقته فيشرفوا يركبوه ما 

وأعينهمفتولوا عليه، أحملكم ما أحد لا محتن.رات اش رسول 
ينفقونما يجدوا ألا حزما الدهع من تفيض 

.٢٠٠ا/ ممر ابن تمر انظر: )\( 



المعاق.اس 

ومنالصحاة، من المعذورين مر_ؤلأء تعالئ افه رحمة ومن 
حرجمن أجر أعطاهم أن بعدهم، أتن ممن ح-ألهم علئ كان 

أقواما*إن أنه الكريم الني عن صح كما العدو، لملاقاة 
همحبفيه؛ معنا وهم إلا واديا ولا شعبا سلكنا ما خالفنا JالدJنة 

انمدرءرا،.

-مع-

ورواهلفظه. وهذا ، ^٤٤٠أنس حدث من ( ٢٨٣٩)صحيحه ق البخاري رواْ )١( 
^٤٤<.جابر حديث من ( ١٩١١)صحيحه ل لم م



بمءو

واقيىآئ؛اتولمذألأءو ِس لإوو0 ؤوآشعوث 
قهامي حقت كر وأمد عنع ودبموأ عمم آثت ذيفخ ءءُّني 

[١٠٠]التوبة: ه ؤ؟ دللش أبدآ مها آ'لآتهنرمدن 
عنرصي قد أنه العفليم اممه أ-محر 'ففد جم)محت كير ابن قال 

اتبموهموالدين والأمار اجرين المهمن ين الأولالساشن 
بعضهم،ب أو أبغض أو نبهم أو أبغضهم من ويل فنا بإحسان، 

أعنيوأفضلهم، وحيرهم الرسول بعد الصحابة سيد ميما ولا 
فإنقق، قحافة أبي بن كر أبا الأعفلم والخليفة الأير الصديق 

ؤيثغضوممالصحابة أفضل يعادون الرافضة من المخدولة الطائفة 
عقولهمأن على يدل وهدا دلك. من اض بعيادا ويبومم، 

إذبالقرآن، الإيمان من هؤلاء فأين ة، متكوصوقلو-رم معكوسة، 
عمنيرضون فإمم السنة أهل وأما عنهم؟ اش رصي من يسبون 
يوالىمن ؤيوالون ورسوله، اش سبه من بون ويعنه، اش رصي 

ويهتدونمستدعون، لا متتبعون وهم اف، يعادي من ؤيحادون اش، 
المؤمنون"لا،.وعباده الفالحون اف حزب ولهذاهم ولاستدون؛ 

t٠٣/ العظم القرآن تمر )١( 



—يتخلف لا تعالئ اف —ووعد ووعده تعالئ اش رصا وبعد 
وجعله، الكريم رسوله تمعية ؤاكرض بالجة، الخلود لهم 

تعالئاض -عاملهم الرافضة تحكم والإنجيل،... التوراة ل مثلهم 
لهومنكرة أ-خبر، فيما تعالى فه مكدبة تكون إما بكفرهم! — بعدله 

منحلما ونافية وعد، فيما 
الكرام،الصحمتح هؤلاء عن تعالى اف رصا بعد بمال فماذا 

الجة؟اق مخأل.ون بأمم لهم والشهادة لهم، تعالئ ومحبته 

-مم

الهاثمي)صعلي لأبي التشيع، j والمجوس والنمارئ اليهود أثر بفر؛ )١( 
١٨٧.)



النفيبجكبمك> ويزث ويظهمأ ظكددإتنبداصمإيإ ُؤدأثمّنثك 
آلصسئهإذ وبملس بن ورسولا' أثن حادث دس و1رصثثادا 

ولمس قنحئ ^١ فه مم لا وكذمك. إنيم تمد وأس، 
بجهرحائنحسثآنينثلهىوآسئممفيه ألقعوئ^٠١،؛^ثصو 

[.١٠٨، ١٠٧لالتو؛ة; بجبألمْمحتت^>أق^أاه 
جدمماتخاذهم من غرصهم وكثف المنافقين اف فضح 

المؤمنين،بين والمشاقة الضارة به يريدون قباء، لجد مضاهاة 
حمنالهم يكون ورسوله، ش المحاربين من يرجوثه لن ويعدونه 

نبيهتهئ ثم مرهم. وأءلهِ خزيهم، تعالئ فبين إليه، الاحتياج عند 
الذيالمجل. ق أن وبين الضرار، جد مق الصلاة عن 

كماغيه، دسه وشعائر ذكرْ ؤإقامة ه، الدين إخلاص علئ أمي 
منوطهروا الدنوي،، من يتهلهروا أن يحبون فضلاء، أهله أن 

شيئاأحمت، من أن المعالوم ومن والأحداث،. والتجامحامتؤ الأوساخ 
حريصينكانوا أيم بد فلا يحمت،، فيما ويجتهد له عئ يأن بل. لا 

ممنكانوا ولهلوا والأحا،اذ،، والأوساخ الذنوب من التْلهر على 
معالجهاد على محاففلين للصلاة، مقيمين وكانوا إسلامه، مبق 

منيتحرزون كانوا وممن الدين، مراع محاقامة اش.، رّولا 
ورسوله١اممه مخالفة 

(.٣٠١معدي)ص ابن نمير انظر; )١( 



آوثنألامحار آشُةلآفي تاث لخد ؤ
ئيأفابم4ندئإوب بتيغ حقاي ثا بمد محي آلسزآ ؤاثع اثبعوء 

تبوك،غزوة ق اش. رسول مع حرج فيمن نزلت، الأية وهده 
عددوكان الهجرة، من نع سنة للبي. غزوة آخر وهي 

بحق،هممرة ساعة وكانت، مجاهد، ألم، ثلاثين من أكثر الصحابة 
الصحابةمن وثلاثة المنافقون، عذرإلا دون عنها _>L^، ولم 

إلىيتلى قرآنا شأمم ق وأنزل عليهم، اض تاب الذين الصادقين 
تعالىاف زكاهم ممن لم مينال أن يعقل فهل . ل القيامة يوم 

أنبالهنالم، يقبح فإنه الصادق؟! الإيمان على المسر ق وثبتهم 
ليملخن أن ويقبح؛الونم عليه! وأثنئ شيخه زكام رحل ق يقدح 
منزكاهم رحال ق يقدح فكيمإبمن ا ومدحه أ؛وْ زكام رحل 

إايعلنون؟ وما يرون ما وهويعلم خلقهم، 

،والاكتفاء،لاكلاعي\الأاْ،و3اد١٩٥لأبنعشامْ/الهرةاكوين، انظر: )١( 
.f٠٢٦/المم لأبن اكعاد، 



اائ>يمم صق؛ اسمية نزلة 

قصرءؤ1ثم>بؤررءوى تعالئ." قوله ق تيثممحب الطبري قال 
لماذلك ئالو-رم خالط ، jjjJLربكم إن يقود• [! ١١٧]التو؛*:أوآه 
يهلكهم،أن رمم :t؟ رروف والمشقة الشدة من مفرهم ل نالهم 

رسوله،مع أبلوا ما الله ق أبلوا قد يعدما الإيمسان منهم فين-نع 
٢.والضراء"أ البأساء من عليه وصبروا 

■ء،ةم-

اْ"ا(.الرحمن)ص بترالكريم وانظرت (• ٠٠متراتجرى)؟ا/ )١( 



 ،K< نصأ'لآثصث ي ثاذئ ٩ ثق -ممزأ أك آلثكت
ثرثابإلأ'إفيمح آلدو طنكذحما لا أن ^؛^١ أيمهم عشهتر وصامت 

[.١١٨]1^: ه ^إ0أقهمآلإإبآمثو 
بنوهلال مالك بن كعب الثلاثة! على تاب أنه تعالى يخثر 

منتبوك غزوة عن تخلفوا حيث ،، ربيعة بن ومرارة أمية 
علئالأرض عليهم وصاقت وندموا عقلينا، حزنا حزنوا بعدما 

شكاء،كل س إليهم أحب هما اما أنمهم عليهم وصاقت سعتها، 
العادةتجر لم الذي والمحبوب الواسع، الفضاء علميهم ففاق 

الندةمن بلغ مزعج، أمر من إلا يكون لا وذللتا محنه، بالضيق 
رضاوقدموا صدقوا لأتأم وذلك عنه، التعبير يمكن لا ما والمشقة 

الأنه بحالهم، وعرفوا وتيقنوا شيء، كل على رسوله ورصا اش 
^^١٥٠له، شريك لا وحده اش إلا إليه ويلجأ الثداتد من بئجي 

فمكثواإليه، منه وفروا رتبمم، باش وتعلقوا تعلقهم؛المخلوقين، 
٠عليهم تاب يم ليلة، نحوحمّين دة التهده 

ا،-ا،الأنرا/ لابن أمدالغابة،  Itهمدالرلابن الاسعاب،، بفلر: )١( 
• ٦٦٠! حجر لأبن والإصابة، 



أحلالعبد علئ اش توبة أن علئ دليل ١^^، هذه ول 
عباده،خواص مائة حعلها اش فإن النهاياُت،، وأعالئ الغايالت،، 

ويرصاها.يحبها التي الأعمال، عملوا حين 7أا، عليهم واْتز، 

-مم-







بنعثمان المؤمنين لأمير حصل وند )أ2؛)اثإث•' كثير ابن مال 
وذلكعظيم؛ ونصيب وافر حظ الكريمة الأية هده من ءمحه عفان 

الجزيااة"لوالأموال الجليالة الفمان الغزوة هده ق أنفق أنه 

-هم-

.A٢٣٥ العظيم القرآن ير نف)١( 



ءءد

سفيىث اقن ظم! ولا معش ومن؛١>^، بزث َةآ رن،إب قؤ 
[.١١٢ه نجّر 

الكريملنبيه نمالئ اش حطاب يقرن أن عظيم لشرف إنه 
Lia>،j A_قولهق الكاف لتلك ثمن فأي لهك، الكرام للمحابة ؛

أصحابغير المعية ؛، JLIjنال وهل إ ]هرد؛خ؛[؟ ه ؤمعلئ-ث■ تعالئ! 
يصد.

عدمبب وتفرقهم إمراتل بني اختلاف عن تعالى اممه أخثر 
موسىءاثئا ؤوق؛و اليرت تعال فقالاه، ثيع على استقامتهم 

^٣؛؛ينرءثشن ^لأيأتمث 'الخكثبة-ظمانه 
معهومحن محمدا نبيه أمر ثم [، ١١•تمد: محرم،ه منه ؤ، شش 
منافه مرعه ما لكوا خيأمروا، كما يتقموا ان المؤمنين من 

يزيغواولا الصحيحة، العقائد من به اش أخر ما ؤيعتقدوا الشراع، 
بأنيعلموا ولا لث،، ذلعلى ويدوموا يسرة، ولا يمنة لئ، ذلعن 

ا.أ الاستقامة من لهم افه حاو0 ما يتجاوزوا 

.rot /Iمحير ابن ير نفوانظر: (، ٣٩٠معدي)ص ابن ير نفيطر: )١( 



ءثيترعتزذ وي نئهن هنئا دء مى u عثك،١^٠ ثثدن ^لأ 
[.٨٨أوأره وآجصعءفؤن\إو؛ 

إثغالعلى يحمله إعجابا يعجب أن نبيه اه. تبمى 
الجاهلون؛واغرحا المرقون،  ١٠٠تمتغ التي الدنيا بشهوات، فكر0 

لأن بواساْ ثم يرتقب، نفع ولا يرجى، مهم حير لا لأبم 
لهميلين أن ذأمرْ العوض، وأفضل الدل أحن عنهم المؤمنين 

هملأتبمم ،؛ وتوددال ؤإكرانا محبة حلمه، لهم ؤيحئن جانبه، 
رفقتهم.وتممع حابهم يزمن الذين الصحب 
وألنمحمد لنبيه ذكر0 تعالئ يقول هإيذلإ.' الطري قال 

-يم،ثجف ولا منلث،، وارحم كلأملث،، واتبع واتثعلث، بلث،، آمن لن 
رر بالمؤمنين بالرفث، ذكرْ تعالى يأمرْ عليهم، ولاثعلظ 
الأية،هدْ نزول زمن كانوا الدين للمؤمنين عظيم شرف وهذا 

محفهؤ.)ب بلا الكرام الصحابة وهم 
-مم-

(.ivtسدي)ص ابن تمر انظر: )١( 
.١٤٢/NUالبنان )؟(جامع 



كءي،زأ ^ أنزو ناذآ آنمأ >بجللؤذ 
قثبىمِ%يى0 

محثكش_مىمميألأ،ولأ 
٣Xهألأمحك صهأي ١^© 

[.٣٢— ٣٠تالحلت ه أج^؟ ثملؤن دم1كنتن آلجثذ آدحلؤأ 
ُالآحرهيومتون لا الذين المكذبين قول اش ذكر الأية هذه قبل 

لموإدانل ؤ تعالي،ت قوله ق اف، أنزل بما ولايؤمنون 
ماالأية هذه ق ذكر ثم [، ٢٤زالحل: ه ماوأ لوؤ 
عظيمة،نعمة اليه أنزله ما بأن وأقروا اعرفوا وأتيم المتقون، قاله 

وتالموهاالنعمة، ت1للثا فقبالوا العباد، علن به افه امتن وحيرعظيم 
ا.لهار وعملوا فعلموها عليها، اش وشكروا والانقياد، بالقبول 
هؤلاءالأمور— من يتقبل ما —وهويعلم تعالى اطه بشر ثم 

صدئاشيء على عاش من لأنه بالخير؛ لهم سيختم أمم المتقثن 
ؤآكنئوئهمتحالئ! قوله ق معدي ابن قال عليه. مايت، 

أي:ه بؤية واهم، تقعلن تمرين م]اكحل:\/آ[ ه ^ ٠٢٥؟

؛٣٨معادى ابن نمير يتظرت )١( 



لويخل إليهم يتطرق ودس نقص كل من مطهرين طاهرين 
ناءوالبذكره نتهم والومحبته افه يمعرفة ةاو٢٠م فط-اوتا إيمامم، 

هعثكم سكر ؤيفولورك> علمه، والإقبال بهلاعته وجوارحهم عليه، 
واللأْةْنكلآفة"را،.لكم حاصلة الكاملة التحية أي: 

المشركين،ءلائف_ة منهمات كل قول افص حكى ءلاJ٠تان فهما 
هذا^؛!٥؛ كثير ابن قال الأكرمين، الصحابة من المؤمنتن وءلاتفة 

قيلأولئلث، فان الأشقياء، عن به أمحر ما بخلاف، العداء، عن تصر 
ينزللم الجواب: عن معرمحين فمالوا ه ؤئادآأرل،رم لهم: 
أنزلأي! ه ءؤ3الوأحرل وهؤلاء الأولين. امحلير أسهذا إنما شيئا، 
١به وآمن اتبعه لمن وحنا وبركة رحمة أي: حيرا، 

-مم-

ا.)١(سرامبماس٩٣
.٠٦٨ا/ العفلم القرآن تمر )٢( 



حنةالدتأ ق لثوئنهم بمدمآشإ مى ككرو\ذآش وأؤ؛با ؤ
ريهنوعل صحموأ ١^•؛؛؛، إوَكادوإثدوف. اكو آلاخزؤ 

[.٤٢]انمل;\أ، ه وز»ءةا1و0أجأ 

لللمهاجرن جزائه عن تعالئ "يختر كبر ابن نال 
والخلان،والإخوان الدار فارقوا الذين مرصاته، ايتغاء ييله مس

الأيةهده نزول بب حميكون أن ؤيحتمل وجزائه. اممه ثواب رجاء 
بمكة،لهم ثومهم أذئ اشتد الذين الخبثة مهاجرة ق الكريمة 

همادْمن ليتمكنوا الخبشة، بلاد أظهرهمإلئ بين من حرجوا حئ 
بنترقة زوجته ومعه عفان، بن عثمان أشرافهم: ومن رحم، 

الرسولعم ابن طالّا، أبي بن وجعفر افه.، ول رمح
رجلبين ما ثمانين، مجن قريب جماعة ق الأمحد عبد بن المة حموأبو 

فعلوند وأرمحاهم. عنهم اطة رصي وصديقة، صديق وامرأة، 
فمال!والإخرة الدنيا ق الخة بالمجازاة نمالئ فوعدهم 

وقتادة:والثعي عساس ابن نال ه. لدتاحخ1 أق 
مجاهد.قاله الهليب، الرزق وقيل: المدينة. 



وأموالهماكهم متركوا فامم المولين، ين باة منافولا 
اشعوصه ض سيئا نرك محن فإن الدنيا، ق منها حيرا اض فعوصهم 

البلاد،ل لهم اش مكن فامم وقع، وكيلك منه، له هوحير بما 
منهموكل حكاما، أمراء فصاروا العباد، رنابإ على وحكمهم 

أعظمالأحرق الدار ق للمهاجرين ثوابه أن وأحبمر إماما، للمتقين 
مماأي! أَةره، الاخزْ —١^ فق الدنيا، ق أعطاهم مما 

أعءلماهمفيالدسا"لا/

-نمء-

.٥٧٢ا/ العنلم القرأن تمر )١( 



_ءت>

وإدستيلأدو0أثدوة ربهم ؛-■؛،>؛_ آلي؛ن ح منك ؤمحبم؛ز 
أعمنئامذ ولاقئ آلموؤآلئث1 زقه رد عتثم ك ١٧۶تد ة محيهه' 

.[ ٢٨،: ]١^٠٥ه مطا ئؤت\4ر», همثء ؤآقح دؤط عن هثه' 
يذكرونالذين مع الجلوس ل شه يصر أن نبيه تعالى اض أمر 

بكرةألونه ويويك^رونه، ويمسحونه ؤيحمدونه ويهللونه، اش 
أواء أوأقويأوأغنياء فقراء كانوا مواء افه، اد عبمن وعشيا 

أنالنبي. من قريش أشراف طلب بعدما ونزلت صعفاء. 
وعماركبلال ث أصحابه بضعفاء يجالسهم ولا وحده معهم يجلس 

حدة.عالئ بمجلس أولئك وليفرد عود، موابن وحباب وصهيب 
الأنعام.سورة ق مثلها تقدم وقد . ذلك، عن اف فنهاه 

دليلفيه عف، النفس وصر هزلاع مع بالجلوس تعالئ فأمره 
وصلاحهم.المجالسين فضل علئ 

اا-ا،وتمرابن^نمررهمحزم^ه،واسسص^ 
.١٥٢م/كير 





الأنلآدالميماسابة.؛م نونية ر1قئ

ثديّممد عق أس نإ)، ظ-إيأج ُأثهم بمظيبكن لك؛ن 
ن3لأ ١٤١رقا إلافبميثإ م، ديميميعز بن لنيمأ آ ق. 
نتشٍننيون نتأ ءثثت>غ تتي، :تثم 1^;، م أج 

أسمصمارإئ من أش ؤكمترك أتحد=محإئأ يدحقرياأسم 
ألمثلرْتاء'أكامأ صو ؤ، إن أين و عؤز لثؤئ> 

©4آدمٌومحمهآهم أ'تمحف آمحأ آؤًءء 

أحرجواحين وأصحابه محمد ق نرك >.أ: عباس ابن قال 
ُكةص. س

الكفار،قتال من ممنوعين الإسلام أول ق لمون المكان وقد 
المدينة،إلئ هاجروا فلما إلهية، لحكمة عليهم، بالصر ومأمورين 

بالقتاللهم أذن وقوة، منعة لهم وحصل وأوذوا، 

)ا(؛نذلر:ضاينهمه/مما.
(.٠٣٩)ص معدي ابن تمر انظرت )٢( 







اللهرمول أصحاب من قوم ق نزك ؛< ١١١هذه أن وذكر 
سواءت بعضهم ال فقاش، ميل ق ات ممن حكم ق اختلفوا 
اممهفأنزل أفضل. المقتول ت آخرون وفال والمسك. متهم المقتول 

بيلهسل المسك أمر استواء يعلمهم نبيه عالئ الأية هدم 
عتوْ"له.الثواب ق فيها والمقتول 

xS--^؛

.٦٧٣; ١٨البيان )\(حاءع 



بض؛؛,ه^•؛ ؛؛محي ئاأ'ةتبثنألإفيأ' بمم لآلإ،مم" ذؤ 
[.١١علابعظبم.يلهمر: 

شأنj نزلت كلها العشر\يو\ت "هذْ س كثير ابن قال 
منوالبهتان الإذانا أهل رماها حين فها، المؤمنين، أم عائشة 

تعالئاش غار التي والفرية البحت الكذب من قالوه بما المافقين 
صيانةبراءتها ه اش فأنزل طيه-، وطله اس -صلرات، ولنبيه لها 

ؤإ0آكابم-بملآوفمال مارسلوم-، الملوة أثمل -طيه الرسول لعرض 
بلاثنان ولا هوواحد ما ت يعني منكم، حماعة أي• ه، عفة لألانه 

لولمابن أبي بن تميس اللعنة هذْ ق المقدم فكان جماعي، 
لذللث، لحل حتى ويتوثيه، يجمعه كان فانه المافقين، رأس 

وبقيمنهم، آخرون وجوزه يه، فتكلموا المسالمين، بحفي أذهان 
قذللث، وسياق القرآن، نزل حتى شهر، من قريثا كذللث، الأمر 

الصحيحة"را،.الأحاديث، 

.V٢٦■/اسم القرآن تمر )١( 



بعدهاالتي والأيات الكريمة الأية هذه أن المقرون أجمع 
الفاحشة.من محيا عائثة المؤمنين أم براءة بيان ق أنزلت 

صهتها حالهمن المعروف لأن إفك؛ بأنه اش وصفه ؤإنما 
كانتبما الثناء تستحق كانت عائشة أن وذلك ذلكأ حلاف 

الأمرقلب .. بالسوء رماها فمن والشرف، والعفة الأمانة من عليه 
)٢(

•وجهه عن 

منمأخوذ وهو الكذب، أسوأ والإفاكت ' الواحدي قال 
المقلوبالحديث، هو والإفك، وحهه، عن قلبه إذا الشيءت أفلق، 
تحقتكانت، عائشة أن الحديث، هدا ق القالب، ومعنى وحهه، عن 

الوالمبؤ الحم، وثرق الحصانة من عاليه كانتؤ بما الثناء 
عنالأمر قلبوا وء رموها؛الفالدين به، رموها الذي القازف 
ءلاهروكذب قبيح، إفلثإ فهو وجهه، 

-مم-

M)\(يتفلر:نحاسيرأ/ 
للهررىالقرآن، علوم روابي ق والريحان الروح حدائق تمر ينذل-رت )٢( 

أ١.إ/ القدير فح واننلر: . ٣٠٧م/ الوسط )٣( 



لكمِيغفرأش أن ألانحمن ؤنعفؤأؤؤنشمأ أش سجيل وأدهنأ>مارثاؤ، 
[.٢٢]اضر: ه يم ؤآث،تجئ 
وهوأثاثة، بن مسطح الإفك ق الخائصين حملة من كان 

المهاجرينمن فقي-تا مسطح ولكن الصديق.، بكر لأبي قريب 
مال.الذي لقوله عليه، ينفق لا أن أبوبكر فحلف اش، يل مق 

النقمةلقهلع المتضمن الحلف هذا عن ينهاهم الأية، هده فنزلت 
لهغفر إن اش بمغفرة ويعال0 والصفح، العفو عالي ويحثه عته، 

والأياديالفضل له بالمعروف، معروفا ظه الصديق ولكن 
ثفرآشأن ءرألأقمن قوله! نزل فلما والأحانب. الأقارب، على 

تغفرفكما العمل، حنى من الجزاء فان أي! ه، ثكروأسعض_فييم 
ذلك(فعند عثك, نصفح تصفح وكما للث،، نغفر إليلثإ المذنكا عن 
رجعنم لناب تغفر أن ربنا" ~يا نحم—، إنا وافه بلى، ت الصديق قال 
أبدا،منه أنزعها لا وافه وثالت النفقة، من يصله لكن ما مسطح إلئ 

الصديقكان فلهذا أيدا، بتافعة أنفعه لا واش قالت لكن ما قابلة مق 
وعنهوالصديق. 

(.٥٦٣)ص معدي ابن نمير ينظرت )١( 
.١٣٦ا،>/ المان جامع وانظر:  ٠٣١ممرA تمرابن يطر: )٢( 



،؛^Gالمحابه.تزتة ض ١^١٥ الآس 

'ألرياؤ(نمنإ آلثؤينتت آكفثنت آلم٠ءمشc تيويك\ أرن ون 
ولأ(محلةمتا
سإأفِئنامحي

'أ؟-0؟[.أ0؟هلالور:
يرمونللذين تعالئ اممه من وعيد هذا ! كثيرابن قال 

فأمهات"المؤمنات. الغالب مخؤج "حرج الغافلات المحصنات 
التييما مولا محصنة، كل من هذا ق باليحول أولى المؤمنين 

محسا.الماليق بنت عائثة وهي النزول، سب كانت 
هذابعد نبها من أن على قامحلبة قاه«أء العلماء أجمع وقد 

كافر؛فإنه الأية، هذه ق ذكر الذي هذا بعد به رماها بما ورماها 
أنسأصحهما قولازت المؤمنين أمهات بقية وي للقرأن. معاني. لأنه 

والهأعلم"لا،.كهث، 
المحصناتيرمون الدين إن فمحمحأ البيضاوي ال وق

وبرسولهاق بات المؤمنه، بقذفن عما العاقلات العمائف، 
أبي؛كابن والمؤمنين الرسول. ل وحلمنا لمرنحسهن استباحة 

'M- ١٣٨\\إ انمان جاع واتثلر: . ٣٢انمفلم،"/ القرآن تمر )١( 





لثتسمترألهل1ثت هينقت وإونيمزى> شئثى أ-لئيثتت ؤ

معفتأولييلهم ينايقملؤة مهءؤمكت .ثيتءأقش مأثسون 
دءي©هلهمر;سم[.

والكلماتوالنساء، الرحال من حبسن، كل أن تعالئ يخبر 
له،ومشاكل به، ومئرن له، وموافق للخسث،، مناسبا والأفعال، 

متامسباوالأفعال، والكلمات اء، والنالرحال من ءلسآا وكل 
له.ومشاكل به، ومقزن له، وموافق للهلسبا، 

مفرداتهأعفلم من شيء، منه يخرج لا وحمر عامة كلمة فهذه 
محمدسدهم وأولاهم منهم، أولوالعزم يأسهم وعلى الأساء أن 

الناء.من طسبج كل إلا 

وهوه^، الني ق قدح الأمر حذا محهها عاتثة ي فالقدح 
زوحةكوما فمجرد المنافقين، نمد من الإفلثؤ، حدا المقصود 

الأمرهدا مجن اهر0 ءلطيبة إلا تكون لا أخا يعلم للرسول 
القبيح.



وأعلمهنوأملهن الماء صديقة هي؟ وهى فكيف 
علمهالوحي ينزل لم المي العالمين، رب رسول صة وأؤلمهن، 

البحيث بذلك، صرح ئم غيرها، زوجاته من زوجة لحاف ي وهو 
فقال؛مجالا بهة وثلثك ولا الا، مقلميهلل يقي 

وللموماتأصلا عائثة. إلئ والإثارة ه، ثامحأؤف خثءؤى 
الغافلاتالمحصنات 

 U":لرمولزوحأ عائثأ ليجعل اه كان قالا؛نىير;ثئآمح
ولوالشر، من ف، كل من أطيب لأنه محلمة؛ وهي إلا افّ. 

قدتا"لأ؛.ولا كاتنيثةلاست،ل،لأمئا 

مم

(.٥٦٣)ص ازحمن الكريم سير ينظرت )١( 
.٨٣٦ العظيم  o\Ji\تفسير )٢( 



ؤ،.متأذثؤ
وإمآدثلز٤وإقردرآش محلا  tpvضم بماتاي محألاصال. 

-٣٦وأي،تكث.ه آلمفيث> فيه تثنت ينما  ٠٧١٠،آصة 
٣٧.]

الذينالأسواق أهل ق الأية هذه نزلت الصحابة! من كثير ئال( 
وبادروالشغل كل تركوا بالصلاة النداء سمعوا إذا 

ؤإنبصفامم، اتصف ومن محك الصحابة من الرحال( فهزلا•؛ 
ؤدؤ_آشنإهمعن يلههم لا ذلك < jpواشتروا، وباعوا، اتجروا، 

جعلوابل ويؤثروها، تجارتم يقدموا ولم ه، 
بينهمحال فما مقصدهم، ومائة مرادهم، غاية وعيادب اش ءلاءة 

رفضوهل؟اوبينها 

-هم-

والتهيل، ٢٧٠؟\إ القرآن لأحكام والجامع ، ١٨٦ا/ الوجيز المحرر انظر؛ )١( 
.١١٦/٦ 0lJl^_J،UN؟/المزيل لملوم 

(.٠٦٩)ص الرحمن الكريم سير انظرت )٢( 





اللهأمر يخالف من لا حقا، ورسوله اممه يصدقون الذين أولئالث، 
أنإليه تقدمك بعد له، منك، إذن بغير عنك، فينصرف رسوله، وأمر 

لأبمصرفطكإلأإذنكإر١،.
صرورةتدعوه لا الذي للمؤمن يأذن أن الثني تأٌااك!، وأٌر 

المؤمنين؛لصنفي أمره؛الاستغفار ثم يشاء، وهوالذي ه حبإلئ 
ورأفةللمؤمنين تأنيس ذلك، ول له، يؤذن لم ومن له أذن من 

لهم.يستغفر أن رسوله. تعالئ اممه أمر لأناس فهنيئا ذُ 

-مع-

.٢٢٩; ١٩البيان حا.ع يطر: )١( 
.A١٩٨ الوحتز اJحرر )٢(يطر: 



القرأدم ذ. اصابت نزني—٠ )جئ

[.٢١٥: ]١^١٠أقعشينآل٠مح١ى.4 ، ينيسءث.ipحمؤ 
اممهعباد من اتبعه لمن جانبه يلين أن هؤ نبيه تعالى افُ أوصى 
اللهرسول أصحاب الوصيه •يده الت—ارس وأمحعد المؤمنين، 

الحجر.سورة ل نظيرها تقدم وقد 

-مم-



بجهمتثرما الملأ أومأ آلخبمث> صدؤيو 1، سق مءاثة ز ؤ
[.٤٩ه آهلثوث ث1\يجئ\ب 

علئالدلالة ق واصحات بينان آيات القرآن أن تعالى أحثر 
حفظاعليهم الله يثره العلماء، يحفغله وحبرا، ومنا أمرا الحق، 
هه.الصحابة الشأن هذا ق العلم-اء وأئمة . ا يت ونفوتلاوة 

ه:ؤفيعّآنيثأرمإألملآ تعادت قوله ق كه القرطي ثال، 
أوتعر،مسحر أنه من المهللون يقوله كما القرآن هذا ليس أي• 

لوهيكذللث، وأحكامه. اش دين ما يعرف ودلائل علامات ولكنه 
والمؤمنونمحمد أصحاب وهم العلم، أوتوا اللءين صدور 

ا.ويقرؤونه"أ يحفظونه به، 

-^iEx-

.٦٢٨٦! ممر ابن تمر انظر: )١( 
٠٣٥٤; ١٣القرآن لأعام الجامع )٢( 



بمتو

بممحتدوّثمأ ثجدا -ميأ ذًُغتمأ1، ^١ دمامحى%ا-ثينا١٧إؤ 
خمنآتصجمفهم نحتلمة .  ٠٤_متلإويك< لا J،-؛؛ 
_؛u^oiهلا ?0؟ نجمن رينا ؤيمنئا محا رم ؟■مرة 

[.١٧-  ١٥زالجدة: ه ?0 يجنا؛ؤ0 
منلهم أعد وما باياته، الكافرين الئ تعاطه يكر ما بعد 
الثواب،من لهم أعد وما ووصمهم، -بما، المؤمنين يكر العياب، 
شواهدمنه يوحد من هم حميما، إيمائا اش بيومنون فالدين 

القرآن،آيايت، عليهم وتليت ر-بمم، بايايت، ذكروا فإذا الإيمان، 
معوهاصؤالتذكر، إلى ودعوا اش، رسل أيدي على المحاح وأتتهم 

بمعرفته.وفرح ش، ذكر حفؤع لها، حاصعين وانقادوا، فقبلوها، 
بأبدانبمم،ولا بقلوببمم، لا متكمنن؛ غر رمم بمحمد وبحوا 

بالقبولتلقوها فد لها، متواضعون بل لها، الانقياد من فيمتنعون 
مرضاةإلى ما وتوصلوا والتسليم، ؛الانشراح وقابلوهاوالتسليم، 

المستقيم.الصراحل إلى تبما واهتدوا الرحيم، الرب 
مضاجعهاعن وتنزعج جنومم، ترتفع أمم بوصفهم ثم 
لالصلاة وهو إليهم، وأحب منه عندهم ألذ هو ما إلى اللذيذة، 

تعالئ.اش ومناجاة الليل، 



الدينيةمصالحهم حلب ق أي: ه يتم ؤإتؤ0 قال; ولهدا 
بينجامعين أي• ه ؛اؤ-مفا مقارهما. ودفع والدنيوية، 
منحوما قبولها، ل وطمع—ا أعمالهم، ترد أن حونا الوصفين، 

ثوابه.ل وطمعا الله، عداب 

هأوكبرا كان قليلا الرزق، من ه يرهنهم ؤوإب-تا 
فإنهالعموم، علئ ليدل عليه، المنفق ولا القمة، فل يذكر ولم 

ةونفقوالكفارامتج، كالزكواُتج، ة، الواحبالقمة فيه يدخل 
والقمةالخير، وجوه ل المستحبة والقمة والأقارب، الزوحاُت، 

أوقرنا فقيرا، أو غنا وافق سواء مهللما، حير المالي والإحسان 
عملهم.فهذا الفع، سماو>ت، يتماو'ت، الأحر ولكن بعيدا، 

حميعفيه بدحل ه ص  ٣٥هلا ؤ ال: فقجزاؤهم، وأما 
وماأحل. يعلم فلا أي• القي، مياق ل نكرة لكونبما الخلق، نقوس 

والفرحالغزير، والعيم الكثير، الخير من 1خئلمتنئأمحه 
والحبورل١ا٠واللذة والسرور، 

-مع-

(.٦٠٥الرحمن)ص الكريم سر ينظر؛ )١( 



٦[.]الأحزاب: 

لهم،ونصحه أمته، على رموله شفقة تعالى اف علم قد 
اختيارهمعلئ منيما مهم وحكمه أنمهم، من حم أولن فجعله 

الشرفهذا من الأكثر بالنصيب محقي أصحابه وفاز . لأنفسهم 
ماوالرأفة، والشفقة، النصح، من لهم يذل لأنه.ه والمكانة؛ 

عليهممنه الخلق أعغلم اه فرسول وأرأفهم، الخلق، أرحم به كان 
اندفعولا الخير، من ذرة مثقال إليهم يمحل لم فانه أحد، كل من 

١.٢ وبسببه يديه على إلا الشر، من ذرة مثقال عنهم 
ئص-'القرطى ال قه يؤأ ت الى تعه قولول 
المزمنين،أمهاُت، جعلهن بأن بيه. أزواج تعالى اممه "شرف 

علئالكاح وحرمة والإجلال والمثرة التعفليم وجوب، ق أي! 
وقيل:الأمهات. بخلاف مب تعش ألأبم َبمى وحجبهن الرجال، 

ةمنزلأنزلن ات الأمهكثفقة يهم علشفقتهن كانت، لما 
الأءهات"ص.

.٣٨٠ا"/ العظم تمرالقرآن )١(يطر: 
(.٦٥٩الرحمن)ص الكريم سير انفلر: )٢( 
1٠١٢٣\إ القرآن لأحكام الجاع )٣( 



إيه أنية ثمؤن يما أممت يتتقاف منكاج ثم نيئدا يبما عقيم 
تنمنأمحئ راعت نإن ط تمل نين مةة| تن ! -؟•؛٠٤

الهمنطئت<أتؤآ هنالأك . ' ٥١٤١٢أش نظؤن أيحكتيت آثموب 
[.١١- ٩ ]الأحزاب: 4 جزلإزويسا. 

نعمتهالمؤمنين عياله تعالئ يدكر I معدي ابن يقول 
مكةأهل جنود جاءتبمم حين شكرها، على ويحثهم عليهم، 

وتعاقدوامنهم، قل أممن نجد وأهل فوقهم، من والحجاز 
قوذلك لهسج؛، والصحابة الرسول استئصال على وتعاهدوا 

الخندق.وقحة 

فجاؤواالمدينة، حوالي الذين اليهود، ءلواد_م، ومالأتيم 
كثيرة.وأمم عنليمة بجنود 

واشتدالمدينة، فحصروا المدينة، على اش رمول وحندق 
الناسس كمحر ص الغلن بلغ حتى الحناجر، القلوب وبلغت الأمر، 

الشديدة،والثدامم المتحكمة الأسباب من رأوا لما مبلغ، كل 
حلويلة.مدة المدينة على الحصار يزل فلم 



ا|ئري|(الأنداد اسعي؛>س؛ش تذم؛ وقئ

ودنمت،أءبآمحتمس ؤاحمت تيآ اش؛ وصف والأمر 
ينصرلا اطه أن السسئة، الظنون أي! ه ألأثلزظؤنأش\مأ 

يه.يتم ولا دسه، 
العظ؛مةاكت_ة -يذم ه  ؤ
إيقامم،ويزبد إيماتيم، ليتسن والجؤع، والقلق بالخوف 4 ثدييا 
الأولينفيه فاهوا ما يقينهم وشدة إيمامم من الحمل- وش — فظهر 

.أ)>(والاحرين

-مم-

(.٦٥٩)ص الرحمن الكريم سر )١( 









حيمحٍافتامما
ألليرذي ؤتلأ. تتث وّثؤق مذة'' ضامحتث< 

ه. عظيثا دمل ؛ثؤأ ؤرأ\ك4 ممثولمحءطلآى'مه 
[.٢٩-٢٨]الأحزاب: 

ؤهمتحىوسلم« عليه الله -صلى التبي اء نأن نزولها يسما ق ورد 
®.١يعايثة بوأ فننك. النفقة وزيادة الزينة ثاب سألنه ءنءآِبم- 

احتيارها،الباقات اختارت نم ورسوله، اف فاختارت فخيرها 
ذك^.لهن اف فشكر 

افصلوات لرسوله اممه من أمر هذا ت ;حمحنج كثير ابن قال 
غيرهإلئ فيذهبن فارقهن، أن بين ساءه يخير بأن عليه وسلامه 

ماعلى الصر وبين وزينتها، الدنيا الحياة عنده لهن يحصل ممن 
الجزيل،الثواب ذلك، ل اش عند ولهن الحال، صيق من عنده 

الامحِرة،والدار ورسوله اض وأرخاهن— عنهن القّ ~رصي فاخرن 
}الآءرة"ر وسعادة الونيا خير بين ذللث، بعد لهن اممه فجمع 

.٢٣٠ا/اكزيل أنوار انظر: )١( 
(.٦٦٢)ص الرحمن الكريم يسير وانثنت (• ٤٠١ر٦/ كثير ابن نمير  ٢٢١







عمثأصإم)خمحلا آدم؛ين ونهن آتي لياء ؤ
محإلأ.عظ' ذ ومن . ممح،  ٠٥وملث مض شهء ف أوى ئثلح 

أليكوهؤءاخى آلثلوْ يأنس آلأمحك آلجتهية دبج سهمنت< 
عنآمحقمؤوهب أس إئا^4 وة،ثولمح7 أممت نأطنث 

?0؟محةل4ههمئل 
لالأحزاب:أّا-امأآ.ه إ0أمماثَكارك>أهلمأ-ئيلوأ-فيءقعه أش 

تبعالأمة ونساء الجي اء نحا تعالى افّ أمر آداب هذه 
كمااض اتقين إذا بأنس الني لناء مخاطبا فقال ذلك، ق لهن 

الفضيلةj يلحقهن ولا النماء، من أحد يشههن لا فانه أمرهن، 
والمزلةلُ

•حهل-ابه يشاءأنى ءؤ تعالئ! يقول طا]ءت مسعدي ابن نال 
بذلكفإنكن افه، ئأوانحلنأ^اه ؤلث_من كلهن لهن 

بجميعالتقوئ فكملن النساء، من أحد يلحقكن ولا النساء، مفن 
وءقاصدئ"أى.وسائلها 

،،•ا. ١٦العظم القرآن تمر يطر: )١( 
.٢٣١ا/التزيل أنوار وانظر: (. ٦٦٣ا1رص)ص الكرم )؟(سر 



كأحدن لبأنس تعالى اض ''حاطهن كع■' عطية ابن وقال 
لماالمموئ بشرط أفضل هن بل بعد، فما عصرهن اء نمن 

قالقرآن ونزول منه المحمل وعقلتم الرمول صحبة من منحهن 
I  •)ا)ا|

سهن

نسائالميهاختار ن العالماء: "قال : ١^^٦٥وتال 
لامحلؤ لهن: تكرمة فقال ذلك عالئ اطة شكرهن اش. رسول 

حكمهنين وبلآي_ة. ١ ه أييج من من  Jxjق ولأ بمني يى لالقآلذ1آء 
ولأئآد؛بمولأش ٧^' د ٠^^٨١^^^٠١ ال: فقغيرهن عن 

طاعتهنثواب وجعل ]الأ-حزاب;■؟؛؛[. ثنكمأهمثهريىبمدْ^أد٦ه 
يأتمن ؤنذاء^لبم فقال: لغيرهن مما أكثر معصيتهن وعقاب 

٣[،• ]الأحزاب: ه صعف؛ن لهاآلمداب يضنعن، ثنة بمتحشمت منكث 
عاصم—واش بفاحشة التبي اء نمن حاء من أن تعالى فأمحر 
يضاعفالإفك— حديث ق مر كما ذلك من اللام عليه رسوله 

وتقدمهندرجتهن، وفضل منزلتهن لشرف ضعفين، العياب لها 
ءلئّاماسأجمعم.

-تمد-

.٣٨٢الوحزا/)\(اوحرر 
• NVt /Mالقرآن لأحلكم الجامع )٢( 



أثماى؛Hi،هيؤ ؤأقينق عثه أق، أثم يفيدئ يمل وإذ ؤ
ؤأشآلناس ؤممنثى متيم أش ما مسلك^< ق ؤمحى أش ؤأس )نمكإ 

وقؤ_0 لعألأ وخآ ت، رند قش  ٥٤عنثة أن لص 
أمرأشعناء  otHهمثؤأإدا أرق فآ حج ألمحبم، 

[.T'U]!^،,،;ه ثصرب?3؟ 
ه..حارثة »ن زيد ق نزلت ا/١٧، هده 

فيهونزل الموالي، من أملم من أول كان وطٌ•' كثير ابن قال 
عثهأش أنم لق•ى دمل نإذ ؤ تعالى• قوله منها القرآن، من آيات 

أشمجا نسلك^> ق ؤنحى أش ؤآس نمحتجك علتك أنسك، علتسه وأنممت< 
ؤحلتإ ١٣٠ؤنر شئ  ١٥٤عثثة أن لص محآش ألناس هز ندد 

ومعتئفيه، أنزلت، الايات هده أن أجمعوا زخمقئهاه، 
ا.ُالعتق"ر أي: ؤوأاسث،كمحه بالإّسلأم، ي; أه 

.٢٩٠را(اواواةوالهايةا/ 



ؤأعدثموالاخنؤ فيآلثنم؛1 اثن ٣ ود؛ثرلم. قيو)كظِ ؤإن\لبم 
ما_A؛_ ؤألمفيشت محنجى يؤذؤيى وال؛د< وأ مهسأ عيابا 

[.٠٨- ٠٧]الأحزاب: ه وأ بهثاوإثايكا صأمحمإ آحفسبؤإ 
مىعليه، واللام والصلاة رسوله بتعفلسم تعالى أمر لما 

أوقولبة أذية، كل يثمل الهي وهذا عليها، وتوعد أذنه، عن 
إليهيعود ما أو لدينه، أو له، تنقص أو وشتم، ب من فعلية، 

فأذيةمحقيأجمعين، وأصحابه أزواجه أذية ذلك; ومن بالأذئ، 
غيرْ.كأذية ليت، الرسول. 

عتهانبمى عقلينا، ؤإثمها عفليمة، المؤمنين أذية كانت، ولما 
محشت،سزماألثفين\زكت> يهمدورك< ؤأؤغة ؤ تعالئ! فقال أيصا 

هؤسدأ->تملإ للأذئ موجبة متهم جناية بغير أي؛ ه آءفدسوأ 
هؤوإئمائينا بب بغير آذوهم حيث ه ظهورهم علك!، 
باحرامها.الله أمر حرمة وانتهكوا عليهم، تحدوا حيث 

حالتهبحسيط للتعزير، موجتا المزمنين سمبإاحاد كان ولهدا 
سبمن وتحرير أبلغ، الصحابة ب من فتحزير وعلومرنته، 

أعفلممنغيرهمل١،.وأهلالدين، العلماء، 

(.الرحمن)ص١٧٦الكريم سر )١(يفلر: 





الاميم، jlyjlم ذ: اسمين تزمت وقئ

ثنءمى يدهى ألمحن يدء محتانش لارخمإى ؤ ألتي 
هق؟ هوىءئارو\نجث ئ.حط؛أية بجيهنءدة 

[.٥٩]الأحزاب: 

النبي.ووبناتهأزواج ثأن لعظم لطيفة إشارة الأية دْ هق 
الخطاب.ل قدمهن حيث وشرفهن، عنهن، اممه رصي 

يأمرأن رسوله آمرا تعالى ينول، ؛ ;؛؛١٥كثير ابن ئال، 
يدنينأن بلشرفهن— وبناته أزواجه خاصة — المؤمنات النماء 
وسانالجاهلية اء منممات عن ليتميرن جلابيبهن، من عليهن 

اس"ُه.

-مص-

.ih\٦! العظم القرآن -ض )١( 



نحهنخيمإ قىJرTلآ■حت٥ ودادث1 ثا-بمدا أض ثادآء أسهوثنئ ؤ
^٥٠ة؛وورإأ'لأض ره، 

لالزم:بم[.

ئبمت1رؤ L عمر ١^٠ قرأ 
عفان،بن ان عثمذاك ال؛ فق٩[؛ ]!لنمرت ه ثءهرنجء ؤيتمأ آآبيرْ 

)١(.

صلاةلكثرة ذس عمر ابن قال "ؤإنما كير ابن قال 
لالقرآن قرأ ربما إنه حتى وقراءته، بالليل عثمان المؤمنين أمير 

."١٢،.، CPعبيدة أبو ذك روئ كما رممة، 

-مم-

.٦٣٧المتروU/ والدر (، ١٨٣٧٨حاتم)ح أبي ابن تمر بفلر: )١( 
.U/٨٨الطم \م\0 تفسير )٢( 



بمني

ثموأ آلثاقؤى هإ ؤكش وصثيىح^ ق ألمحن إؤى-ةق وؤ 
عممث=فذنمم آكصنن. ^ء نغم عند ورك> ثآء يى 

ه. بمملو0 لأ' مؤ.يحننلي يبجنيهم ع-مأوإ الإى أسؤآ 
]الزم:مآ-0-ا[.

''اخلفصاكأويلفياكىذءبالصدققالالطيري;قئمح:
أثوال!أربعة ذكر ثم • به وصدق 

الوا:قاه.. رسول بالصدق جاء الذي الأول: "القول 
هوأيضا، به صدق والدي اش، إلا إله لا به: حاء الذي والصدق 

اض..رمول 
والذيه^، اش رمول بالصدق: حاء الذي الناق: القول 

ؤئه.بكر أبو به: صدق 

والصدق:اض رسول بالصدق: حاء الذي الثالث: القول 
المؤمنون.به: والممدقرن القران، 

والصدق:المؤمنون، بالصدق: حاء الذي الرابع: القول 
ا.الممدنون؛ه"ر وهم القرآن، 

.٢٩١-٢٨٩/٢١)^(جا.عاuن



افإن يمال! أن ذلك ق القول من "والصواب رةءآفن1 قال ثم 
منكل ه وبم-ذيىغء ي ألمن وإلjىجاء ءؤ بقوله! عنى ذكره تعالى 

رمولهبه ايتعث بما والعمل رماله، وتصديق الاه، توحيد إلئ دعا 
هوالصّدق يمال! وأن به، والمؤمنين وأتباعه اش رمل بين من 

بالقرآن،المؤمنون به: والمصدق اش، إلا إله لا أن وشهادة القرآن، 
وأتباعهاطه نبي من كان من كائنا اممه خلق جمح من 

همإليه وأممهم به وأولاهم الناس؛دللث، أمعد أن ماث، ولا 
اشرسول صحابة 

-xMx-

المدرالسابق)١( 



.ءءه

رأث:يكث؛انراه أمنل4م أءكث أش شل ص نبمتدمحإ ؤأؤؤةكنأ]' 
نحرر؛أمكرجاجابجم ٠٣٨محم ردمل وءاننحإبما محمحأألصدكت 

وسهأمح;ممحإممة
■ا-"؟[ ]محمد: ه أاجُ أثلهم ثنئغمَؤثه؛بمهجأثث

 jلهما:ثالث، لا صنفين إلئ الناس تحالئ اض ئثم الأيات ذْ ه
فهؤلاءمساله، وعن اف آيات عن الصادين الضلال أئمة كفار 

فلمنحورهم، ل كيدهم وجعل ا، وأبطلهأعمالهم اش أصل 
أن(عليها يثابوا أن يرجون التي وأعمالهم شيئا، قصدوا مما يدركوا 

عليهم.ميحبهلها اش 
اuطل.اتبعوا أمم ذك j بب وال

لهرمعلى اش أنول بما آمنوا الدين وهم المال والصنفح 
الأعمالمن الصالح وعملوا خصوصا، محمد وعلى عموما، 

منعليهم بما وناموا اض، كلمة لإعلاء اش رسول ْع جاهدوا بأن 
الخلق.وحقوق الخالق، حقوق 

ؤإذاوكبارها، الميثان صغار عنهم اش كمر أن هولأءث تجراء 
دينهموأصلح والأخرة، او.نيا العذابا مجن نجوا ميئامم، كفرت 

وتنكبته،سميته نواحم، وأصلح وأعمالهم، وقلوحم ودنياهم، 



الصدقهو الذي الحق ات—اعهم بب بأحوالهم، حميع وأصلح 
رحممن الصادر العفليم، القرآن هذا عليه اشتمل وما واليقين، 

فاتبعوه،بالحق نمالئ اهم فربيالهلفه ودبرهم بنعمته، رباهم الذي 
بالحقمتعلقة لهم المقصودة الغاية كانت، فلما أمورهم، فصلحح، 

صالحةالوسيلة كانت المبين، الحق الباقي اممه إلى المنسوبط 
باقياثواحارا،.باقية، 

علئيمشون وهم البشارة هذه >ةءهج؛ الصحابة ال نوقد 
والمسابقةعاتر،  ١١٥١١ل زيادة إلا البشارة هذه زادتبمم فما الأرض، 

الخيرات•إلى 

-هممع-

(.UM)ص الرحمن الكريم سر ينظرت )١( 



أنمحِأؤبجأ ,لؤ>ما ٧١٠مىعتيق -ممإ ١٠٤٠•^؛إقلى بمعع ميم؛ن ُؤ 
ه. > ثأبوأ١٠٠^؛! ٧٠عق أهد طح أق0 أوأتش ماداعادءانئا 
.[ ١٧- ١٦]محمد: ه ثميتهز.  ٣١٧ئدى آئندثأرادهمِ 

قوله•ي أسلم بن زيد بن عبدالرحمن إلى بسنده القلرى روئ 
الأية،آخر إلى ه••• بمشبمتحعيجتيإدامبج_أمحمق جبؤ 

الصحابة.١١،.العالم: أوتوا والذين المافقون، هولاع قال: 
قالمنافقين عن مهفرا تعالئ 'يقول كير ابن ئال 
افد.رمول إلئ يجلسون كانوا حيث فهمهم وقلة بلادمم 

عندهمن حرحوا فإذا سيئا، منه يفهمون ولا كلامه ويسمعون 
الساعة،ؤناذاذال:\ثاهأى: ؤعالإٌوؤأ\ئ؛وهمناكحابة: 

له...يكرثون لا و يمال، ما يعقلون لا 

قصسدواوالزين أي: ه، ؤر؟ؤبمأذندوأرادرستم( تعالى؛ قال ثم 
منها،وزادهم عليها وبتهم إليها، فهداهم لها اش وفقهم الهداية 

.رشدهم ألهمهم أي: ه، سهتِ 

)>(حا.ع
.U٣١٠/ العظيم القرآن ير نف)٢( 



بمءد

إيمتمممع ؤثدادوأإيثا آلثؤمس ثنيب ؤ، ألتكنه أرو ؤ،^٢^٥ 
ثنغلآست؛رأ٥؟ غث عيج أثث ؤا0 وأ'لأرنيج الثمنزت خمد وهم 

o ]القح: ه ه عظيثا زو؟ بمدآثم ؤاث  - i.]
أي؛ه ألغنث ؤ تعالئ! يقول ت ^!٥ كثير ابن قال 

الوثارقتادة! وقال الرحمة. وعنته! عباس، ابن قاله الطمأنينة. جعل 
الذينالحديبية، يوم هسي الصحابة ومم المؤمنين. لوب قل 

اطمأنت،فلما ورسوله، اش لحكم وانقادوا ولرسوله فه استجابوا 
إيمامم•ع إيمايا زادهم واسممرُنت،، لذلك، قلو-يم 

المؤمنينعلن متته عن تعالئ "يخبر ^!٥! سعدى ابن وقال 
عندواك-1ت، والطمأنينة، الكون وهم، قلوتبمم، ل، السكينة بإنزال 
القلوب،تشوش التي الصعبة، والأمور المقلمة، المحن نزول 

لءبد.ه على اش نعمة فمن النفوس، وتضعف، الألباب، وتزعج 
ليتنلقىالسكينة، عليه وينزل قلبه، على ويربْل يثبته أن الحال هنْ 

،يذللفيسنتعا| معلمتنه، ونفى تايتإ ؛قلّت، المقامحت، هذه 

(.٣٢٨العظم)U/ القرآن تمر )١( 



إيقانه،ويتم إيمانه، يذلك، فيزداد الحال،، هذْ ق اض أمر لإقامة 
اممه.ول رمين بجرئ ا مجرئ لما هه فالصحاية 

ءاليهم،غفاصة ا أنهظاهرها التي الشروط تللث، من والمشركين، 
فلماالقوس، عاليها تصر ذكاد لا وتلك، أقدارهم، من وحط 

معا إيمانبدللئ، ازدادوا ا، لههم أشووطنوا عليها صروا 
تعالى؛فنال الثواب بجزيل ؤه الء-وا وعدهم ثم إيمامم... 

آ'محيمحاوسمح
لهميحمل أن للمؤمنين، يحصل ما أعظم فهدا 4 ثيثبم| عنهن- 

الحالورعنهم ويزيل الجنات،، بدخول المطلوب المرغوب 
ؤذالإللمومين الذكور الجزاء ه تيلق، ؤوإق0 اليئاتج. بتكفير 

المين"له.الفتح ذللئ، ي بالمزيين يفعل U فهذا 4 وراهثا 

-X_Xr

(.٧٩١)ص ارحمن الكريم سر )١( 





ماثيم ألئج-رق محت يادمألك> إل عزآلموطشي أثث يبميك قد ؤ
وظب>َهولأ?ج؟ فيثا ئتث فنئب' آدعي قثبيمأزن(ذكنه 

يسثرْمفاذ،ر آثم . -كثا عننجإ أثة جان تلخدرما* 
ئهمبمنعذلإذ؛١٤ تلإءت،ءهعأيذىآتاّيتلإ' سئل غررما .أ

نيفيسظطقتاثتاءآسهات1ثمثا. نٍدهدكلإصنيثا 
[.-١٨١٢ناكح: جان^شوءكليشمفئج^؟ه 

يبايعونإذ منين المؤ عن برصاْ ورحمته، يفضله تعالئ 'يخثر 
١بوا واكتوجوههم، بيضت التي المائعة تلك الرمول  ٦٢
لهاتيقال ~التي البيعة هذْ بب حموكان والآخرة، انمنيا معادة 

أهل)بتعة لها؛ ويقال فيها، المؤمنين عن الاه لرصا الرضوان( )بيعة 
المشركينوبين بينه الكلام دار لما اش رسول أن الشجرة(— 

حاءؤإنما أحد، لقتال يجئ لم وأنه مجيئه، شأن ل الحدييية يوم 
عمانبن عثمان اش رسول سث له، معفلما البيت، هذا زائرا 
المشركون،قتله عثمان أن صادق غير حبمر فجاء ذلك، ق لمكة 

ألفمن نحوا وكانوا المؤمنين، من معه من افة. رسول فجمع 
المشركين،ال قتعلى شجرة تحمنا ايعوه فيمائة، وحم
يموتوا.خن يفروا لا وأن 



هيالتي الح-ال، تلك ق المؤمنين عن رصي أته تعالى فأمحر 
الصحابةقلوب ق ما اممه فعلم القربان، وأحل الطاعات، أكر من 
مكيتتهفأنزل والطاعة، والمع والوفاء، والصدق الإيمان من 

قما وعلم هدئ، زادهم قلوحم، ي ما على لهم سكنا عليهم 
علىالمشركون شرطها التي الشروط تللث، من الجنع من قلو-هم 

اتهمقامقلوتهم، تها وتهلمثن تبتهم، المكينة عليهم فانزل رموله، 
أهلمحوئ يحضره لم حيبر، تح فوهوت قريتا، فتحا ازللث، ي

ماعلى وشكرا لهم، جزاء وغنائمها، بخير فاحتصوا الحديبية، 
أبمرصاته والقيام تعالى افه طاعة من فعلوه 

-مم-

(.٧٩٣الرحض)ص الكريم -سر )١( 







وأصحابهرموله. عن تعالى يخر ت كع معدي ابن ئال 
الأحوال،وأجل الصفات، بأكمل أنم والأنصار المهاجرين من 

عداوتم،ق ومجتهدون جادون أي؛ ؤأثداُعث(آلةماره، وأنم 
والشدة،الغلظة إلا منهم يروا فلم جهدهم، بغاية ذللثج ل وماعون 

لبخاءؤ المملون، وقهرهم وانكسروا، لهم، أعداؤهم ذل فلذللتح 
الواحد،كالجد متعاءلفون، متراحمون متحابون أي• ه، يمم 

الخالق،مع معاملتهم هدم لنمه، يحمم، ما لأخيه أحدهم يحب 
وصفهمأي؛ ؤرطلموث١ظداه، فإنلث، الخالق ْع معاملتهم وأما 
والمجود.الركؤع أركاما أجل التي الصلاة، كثرة 

اJاهأي: ه، ؤمح-لأنيىأشوةودا ادة العبلثح بتله ^.^، 
ثوابه•إل والوصول رحم، رصا بلؤخ مقصودهم 

—العبادة أثرت قد أي؛ ه، لآ>وإوهرتيُآدجود ف ؤ،-—يماهم 
استنارتلما استنارت، حتى وجوههم، ل نها" وحكثرما من 

١ظواهرهم بالجلال استنارت بواء!نهم، بالصلاة 
والإنجيلالتوراة ق تقك وأصحابه محمدا اش نعت، وقد 

يخلقهمأ؟لأن قل 

(.٧٩٥ارحمن)ص الكريم سر )١( 
.٠٢١/١٣المثورالدر )؟(اننلر: 



يمول:ه ،ثلهلميى\ؤتص ه: "وهول^!٥: الهل_ري نال 
معهالذين هؤ محمد أدباع صفة من لكم وصفت التي الصفة هذْ 

هنهقثُ تنج وقوله• التوراة• ق صفتهم 
وهوثهلأ0، أحرج زيع صفة عيمئ إنجيل ي وصفتهم ينول: 
ؤإنماإشطاء، فهويشهلي فرخ إذا الزيع• أشطأ قد منه: يقال فراحه، 
وهمالإسلام، ي الدخول ق ابتدروا لأتم المشهلئ؛ بالزيع مثلهم 

ثمالجماعةبعدهم، ؤيدحلقيه جعلوايتزايدون، نم قليلون، عدد 
أصلق يحدث كما كثرعددهم، حتى الجماعة، بعد الجماعة 

يكثروينس"أاا•ص تعدم الفرخ ثم منه، الفرخ الزرع 

-مم-

.٢٦٥)\(جأْعاوّأن؟؟/



آثحىامحنجك آثؤ محبمول عت أصوئهم يثئؤث أفينا 
٣[.ه\\صو\ت: ولجرعدر ثثرمغمره 

قاش رسول مع يتادبوا أن المؤمنين عياله افه أمر بعدما 
يجهرولا صوته، فوق معه صوته له المخاطس، يرغ وألا حطابه، 

غضمن مدح ولين؛ بأدب ؤيخاطبه الصوُتا، يغص بل بالقول، له 
أى•للتموئ، قلوحم امتحن اممه أن بق^، اممه رمول عند صوته 

ملوحمصلحت أن بائ،، ذلنتيجة ففلهريث، واحتبمرها، ابتلاها 
الثرلزوال المتضمنة لذنوبهم المغفرة وعدهم ثم للتقوئ، 

وقتعالئ، الله إلا وصفه يعلم لا الذي العغليم والأجر والمكروه، 
يمتحنالله أن على دليل هذا وق الحبوب، وجود العظيم الأجر 

رصا0،واتبع اض، أمر لازم فن والمحن، والهي بالأمر القلوب 
للتقوئ،وتمحص تمحص هواه، على وقدمه ذللثا، إلئ ومايع 
يصلحلا أنه علم يكن لم ومن لها صالحا قلبه وصار 

لكمئُاا.

،٢٨٢؟؟/ الفري تمر وانظر: (. ٧٩٩الرحمن)ص الكريم شر ينثلر: )١( 
ح.U/ ممر ابن وضر 



بمني

أقزوكئ 
جنإص;أكان
محأشئنآثيرهث©ه

٨[.~ ٧ لادحجو\ت.' 

اش.رمول أن معلوما لديكم معدي)أقنٌ"ليكن ابن ئال 
بكميريد الذي الرائد، البار الكريم وهوالرسول أظهركم، بين 

ماوالمضرة الشر من لأنفسكم وتريدون لكم، وينصح الخير 
لشقالأمر من كثير ل يطيعكم ولو عليه، الرسول يوافقكم لا 

يحببنمالئ واه يرثيكم، الرسول ولكن وأعنتكم، علميكم 
محبةمن قلوبكم ق ايلة أويع بما قلوبكم، ق ويزينه الإيمان، إليكم 
الدالةوالأدلة النواهد، مجن الحق على ينصب، وبما ؤإيثارْ، الحق 
منبكم، تعالى يفعله وبما له، والفملر القلوب وقبول صحته، على 

الذنوبأي! وق، والنالكفر إليكم ويكره إليه، للإنابة توفيقه 
قأولع يما الذنوب من ذلك دون ما هي والعصيان! الكبار، 
الأدلةمن نصبه وبما فعله، إرادة وعدم الشر، كراهة من قلوبكم 

مناش يجعله ويما له، الفطر قبول وعدم فساده، على والشواهد 
له.القلوب ق الكراهة 



^______؛ط^^إسبمعتيضإصِ

هوحببقل—وبم، ل الإيمان اش زين الذين أي• ه، ^^؛٤، 
ه،ؤئ1اأر؛يوونك< والعصيان وق الكفروالنإليهم وكره إليهم، 

الدينعلئ تناموا واموأعمالهم، علومهم صلحتا الذين أي• 
المستنيم.والصراط القويم، 

وقوالنالكفر يهم إلحببا الذين اوون، الغ—دهم وص 
فسقوالما قاتم ذنبهم، والذنب، الإيمان، إليهم وكرم والعصيان، 

مرة،أول، جاءهم لما الحق بيؤمنوا لم وّ قلوبم، على اُتح ٌلبع 
الخيرذلك، أي• ه، ونثة ؤثث«لأينأش ت وقوله أفئدتم. اممه قلبإ 

بحولهملا انه، ؤإحعليهم اف بفضل هو لهم، حصل الن"ي 
وقوتم•

لها،فيوفقه النعمة، يكر بمن عليم أي" ؤوأضعليار"ت^مّه، 
يهتقتفحسن، فضله، فيضع به، تليق ولا يشكرها، لا ممن 

ءكت"ااا.

-مع-

.٣٧٣- U٣٧٢/ محير ابن تمر وانثز: (. ٨٠٠)ص ارحمن الكريم سر )١( 



تنينحه محلم أنهك ثنهتؤ،آكئجوكل سأمف يع ؤلأدسزى 
صن\سثتلونتيث4

•١[.]الحديد: 

بوذئالمحرض يبار من وغيرها مكة أهل من أسلم من كان 
درجةأعظم وقاتل وأنفق الفتح مل أسلم من كان فلذلك ؤيخاف، 

هوكما ذلك، يعد إلا ؤينفق ويقاتل يلم لم ممن ويواثا وأجرا 
لهقجيالصحابة وفضلاء السابقون كان ولذلك، الحكمة، مقتضى 
يتوهمند الأمور بين التفضيل كان ولما الفتح، قبل أسلم غالبهم 

تبقوله هذا من نمالئ احترز المفصول، ق وقدح نقص منه 
الفتحقبل من وأنفقوا وقاتلوا أسلموا الذين أي• بُ، للتئ ؤعدآف 
الصحابةفضل علن يدل وهذا الجنة، اممه وءد0 كلهم وبعده، 

الجنة،ووعدهم بالإيمان، لهم اف شهد حيتؤ لق.؛، كلهم 
ءمالهلمن يعلمه ما علئ منكم كلأ فيجازي ه، دماسعلو0ير 

(.٨٣٨)ص سدي ابن ير نفينظرت )١( 





ءءح

محلاثن محمأ أؤ؛ن ووعةألثهتجين 
موءوءأؤ!ث رجأ ؤؤلئهأأألذشيؤy^،i^ijj  0وكروذأكنِ*و<ِلإوولجا 

صدوومة محدوف ؤلأ أقإلم هام س ئلؤربجث بن وألإبمى ألدار 
بجيوش >صاصه -  I^f:ولوكا0 أُس-آثا عق وغبروث •حا-كثهيثآأومأ 

بمدهميى -بمآءُو دأل!ث ه ألثنمحوث ^هم ٧٠دئيدء ّح 
وث*عئعلؤاألإي»ثتي سبعؤثا آؤ!ث رثاآءهرف١ولآنيةا يموأؤى 

سم:ر'\آ.محأنبمبمنثةم04 
المهاجرينالكرام يالصحاة الأيات هازم ق تعالئ اش نوه 

بصرهمالعالة؛ درجات الالوا ون>ةءغجبم، ار والأنصنهم م
الغانية.•كلئ الباقية الدار وتقديمهم وجهادهم 

الفقراءحال ا مبينالى تعيقول هذهع'' كثير ابن ال م
محأتؤيهردي--رهم لمحمأين ؤاؤ؛ث أمم الفيء لمال المس—تحمين 

وحالفواارهم ديمن حرجوا أي! ه، رلإثوُأ محلانذآش يعؤث 
ضروقآقئوكآصكجورضوانه اممه مرقاة ابتغاء نومهم 

هموهزلاع بفعلهم، قولهم صدقوا الدين هؤلاء ت أي ه، آلثندم_ذ 
المهاجرين.مادات 







اممهلأن الأنصار؛ من أفضل المهاجرين أن على ذلك ويدل 
حاجةصدورهم ل يجدون لا الأنصار أن وأجمر بالذكر، قدمهم 

ولاالأنصار يون لم ما آتاهم تعالى اف أن على فدل أوتوا، مما 
والهجرة•الصرة بين جمعوا ولأتم غيرهم، 

أي:ه، وؤكا0لأإمحاط أشم هق وقروث ؤ ه: وقول
منعلى ٠؛—ا وتميزوا غيرهم، مها فاقوا الى الأنصار أوصاف، ومن 

لمح—ابوهوالإينار الجود، أنولع وهوأكمل الإيثار، مواهم 
معبل إليها، الحاجة مع للغير وبدلها وغيرها، الأموال من القس 

فهومحبة زكى، حلق من إلا يكون لا وهذا والخصاصة، الضرورة 
ولذاما.القس نهواتر محبة عالئ مقدمة تعالى 

آثرحين ببه، بالأية نزلت، الذي الأنصاري قصة ذللئ، ومن 
عكسوالإيثار جياعا، اتوا وبوأولاده أهله وطعام بهلعامه صيفه 

البخلحصال من لأنها مذمومة، والأثرة محمود، فالإيثار الأثرة، 
سحبجي ه نفشح وثير فقد الإيثار رزق ومن، والشح، 

ه.مسيءهاولء-كئمألمملجوث 
به،أمر ما جميع ق الشح، وقايتها يثمل النفس شح ووقاية 

ورسوله،اممه بأوامر ه نفسمحت، نضمه، شح العبد وقي إذا فإنه 
مابرك ه نفوسمحت، صدره،  ١٠٠منشرحا منقادا، طائعا ففعلها 

إليه،وتطلع إليه، تدعو للنفس، محبوبا كان ؤإن عنه، افه نبي 





وزقبممءابجي، يئاوأعمم بمم رثة آلأنجى ق بمث هوآوى ؤ
وءا-منيحممحئزنيظي،له؛ه 

yحص٣Jؤزهاا بجlu^s رمذو،محلآشتؤبجهمنيثآءiوآ
i[.لالس:٢- أمحلياهم?0؟ه 

فمهمبعث بأن لهم- تع وغيرهم - العرب علئ تعالئ اش امتن 
غيرهم؛على منته من أعظم عفليمة، منة وهي محمدا.، رسوله 
يتعبدونمسن، صلال ل وكانوا والخير، للعلم عائمون لأنهم 

بيعالاخلاق بويتخلقون والأحجار، نام والأصللأثجار 
بعلومالجهل غاية ل كانوا وند صعيمهم، قويهم ياكل الضارية، 
وأوصافهبه، نيعرفون منهم، رمولأ فيهم الله فبعث، الأنبياء، 
القاطعةه، ءاثنهء ؤيت_ارأظيلم كتابه عليه وأنزل وصدقه، الجميلة 
الأخلاقعلئ يحثهم بأن ه، ؤو/؛ؤألم واليقين، للأيمان الموحثة 

ة،الرذيلالأخلاق عن هم ويزجر لهم، ويفصلها الفاصلة، 
الست;ة،م وعالالق_رأن م علأي^ ه، وأ-تكته 

التعليمهدا بعد فكانوا والأخرين، الأولين علوم ذللئ، المشتمل 
وأكملوالدين، العلم أهل أئمة كانوا ل الخلق، أعلم منه والتزكية 

وهدواهم، بأنفاهتدوا ومحمتا، هديا وأحسنهم أخلاقا، الخلق 
عليهمفلله المؤمنين، وهداة المهتدين، أئمة فصاروا غيرهم، 

منحة.وأجل نعمة، أكمل الرسول هدا ببعثه 



آحرينعلى وامتن أتمات ، ي،نئمتابمموألأا4 ؤ ونوله؛ 
أهلومن بعدهم، يأق ممن الأمين، غير من أي: مرهم من 

ؤيحتملالرمول، دعوة يامر فيمن اي• بيم، يلحقوا لما الكتاب، 
-يميلحقوا لما يكونوا أن ؤيحتهل الفضل، ق -يم يلحقوا لما أمم 

اهبعث الذين فإن صحيح، المعنيين فكلا كل، وعلى لرمان، ال 
الخصائصمن لهم حصل دعوته، وباشروا وشاهدوه رسوله فيهم 

عزتهمن وهذا فيها، يلحقهم أن أحدا يمكن لا ما والفضائل 
فيهمابتعث بل سيئ، ولا هملا عباده يرك لم حين، وحكمته، 

يؤتيهالذي العفليم، افه فضل من وذللث، ونباهم، وأمرهم الرمل، 
وسعةالبدن بعافية عاليهم نعمته من وهوأفضل عباده، من يشاء من 

الديننعمة مجن أعفلم فلا الدنيوية، الحم من ذللثج، وغير الرزق، 
٢.الأبدية"أ والعادة الفوز، مادة هى التي 

■ء،ةم

.A١١٦/ الخلم القرآن تمر وانفلر: (. ٨٦٢الرحمن)ص الكريم تسير )١( 



قمصإ^؛٣^ عند من عق ثتفعوأ مولألأ ٥^؛آله ؤ
يمأيدافياآٍؤيرنلاممهوزه نص وآلأيصب وإس-مب0 

وير؛سشءآلمرْ صم؛جىأمحزنناآ'لأدثجوش آلمديثؤ 
٨[.V، ]المنافقون: ه ^ثغتيرك^>لاثشؤنأؤ^؟ أةمؤيءيرك^~ 

منفإنبمم الذميم، لصنيعهم وفضحهم المنافقين أمر اف كشف 
أصحابهاحتماع رأوا لما والمسلمين، للّ؛يا عداومم شدة 

برعمهمفقالوا ه^، الرسول مرصاة ل ارعتهم وموائتلافهم، 
-فإمم الغامدت 
قاجتمعوا لما عليهم، ونفقاتأم النافقين أموال لولا ~ برعمهم 

هؤلاءيدعى أن المجس،، أعج-، من وهذا اش، دين نمرة 
وأذيةالدين، خذلان على الناس أحرص هم الدين الحافقون 

لهعلم لا من على إلا تروج لا الي، الدعوئ هدْ مثل المسلمين، 
ؤوبممسآبمآقعؤبلقولهمت ردا اممه قال ولهدا الأمور، بحقائق 
وييسريشاء، س ويمنعه يشاء، مجن الرزق فيوق ه ؤآلأزض 

ؤووئآث»ننحنإنلأيشاء، س على ويعرها يشاء، لن الأسباب، 
سهو0بح



لالرزق حزائن أن مضمونبما التي الممالة، تلك قالوا 
آلمدثؤإئ ؤن ث مشيئتهم وتحت أيديهم، 

صارحين المرسع، غزوة ق وذللث، ه أ*لأذئ 
خلهرالخواؤلر، كدن كلام بعض والأنصار المهاجرين بعض بين 

كيرهموقال نفوسهم. ل ما وأظهروا النافقين، نفاق حينئذ 
—يعنيهؤلاء ومثل مثلنا ما ملول: ابن أبي ين عيداش 

اكلك".مك "غذ الخائل: قال خما 
الأذل،منها الأعز ليخرجن المدينة إلئ رجعنا لثن وقال: 

ومناش رسول وأن الأعزون، النافقين من خوانه وإ هو أنه بزعمه 
قالفلهن.ا النافق، هذا قال ما بعكس والأمر الأذلون، هم معه 

الأءزاء،فهم ه، و}ثؤم آلمرْ تعالزت 
ؤوإكنآثثننحقيرك>الأذلاء. هم الكفار من ؤإخوامم والمنافقون 
عليههم بما اغترارا الأعزاء، أبم زعموا فلذلك لك، ذه 

سسمُة■

-عم-

(.٨٦٥)ص الرحمن الكريم تتسير ينظر• را، 



آؤ;نوءلإسنن وُإثه> وبمس• ;نأp^أؤإ^ أذي مدم أقر ينثن ربك ؤا0 
ينيثن C كاب رمحقؤث وأمارعلنأى ١^، مدر وأس معف، 

[.٢٠آلينييتس 
ثلثيمن أقل يقوم رسوله. أن يعلم أنه تعالى اف أحبر 

منط\ة}ة معك القدر ذلك وتقوم ثلثه، ؤيقوم نصفه، ؤيقوم الليل، 
اللملمقادير م يعلأي! وأؤاره، أبل يثير ؤوآس أصحابك،. 

تعلمرنلا وأنتم غيره، دون بذللئا ؤيختص حقائقها، على والنهار 
مقاديرعلم تهليقوا لن أن ه رمحثو، ؤعلنادأ الحقيقة. على ذللث، 

ؤؤِأيلإلأنزل لما ت وغيره مقاتل قال الحقيقة. على والنهار الليل 
ذللث،ثق ٢-■؛[ تالمزملت ه ى أوزن ٥" أوآسسضمح بمنه7  ١٥فتلا

فيقومثلثه، من الليل نصم، متئ يدرى لا الرحل وكان عليهم، 
وانتقمت،أقوامهم، غانممخمت، يخطئ، أن مخافة بمبح حتى 

ه،رمحو» جزرؤ ^ ١٠٥٠عنهم، وحققا الله، فرحمهم ألوامم، 
إلئواحتجتم عليكم ثقل زدتم إن لأنكم تحصوه؛ لن أن علم أي؛ 

٩>،عليكم. لثح ذلشق نقصتم ؤإن فرصا، يس لما تكلمؤ 
القيام.ترك ق لكم ورحص بالعفو، علتكم فعاد أي! ٠^^^٠، 



التوبةوأصل عجزتم، إذا المام فرض ْن علكم فتاب ت وقيل 
التخفيف،إلئ التشل من بكم ر-؛ع فالممتئ; تقدم؛ كما الرحؤع 

اليسر.إلئ العسر ومن 

حف،ما بالليل الصلاة j فاقرزوا <أى: تاقثنِظ 
وقتاترنوا أن ■مر من منه لكم وتيسر عليكم، 

أمرأنه الورة هذه أول( ق الله ذكر معدي ابن قال 
لهأسوة أمته أن والأصل أوثلثيه، أوثلثه الليل نصف بقيام رسوله 

معههوومحنائفة ذللث، امتثل أنه الموضع هدا ل وذكر لأحكام، ال 
ساو>مين""ا.

-xMBor

٠٣٨٥ه/ القدير فح ينظر• راآ 
t؟A(.)ص الرحمن الكريم سير )٢( 



GD(الميمالقرآن م زه اسد« تذهبة ؛

ومامححدعن،رمن١^؟ مالآ>خة( ١^يوق ؤوسيحنماالآشُو؟ 
لأا-ا؟ا.]اللل: ه ءئ-وئيختا. لمآهآ»محتيآلآت. 

أي•هأ•، ^^؛،الاش ؤ ه: "وقولكير;حآفة: ن ابال ق
^١^بقوله: ره فثم الأتمئ. القي الممي اكار عن وسيزحزح 

ومالهه نفليزكي ربه؛ طاعة ق ماله بمرق أي: ه، يوقمال،»لجغا 
أي؛ؤومالأمس>تيشمىه، ودنيا• دين من اش وهه وما 
قيعهلي فهو معروفا، إليه يئ أسمن ٥ مكافأ ق حاله بذله ليس 

أنق طمعا أي: ءؤأثآ»ءنعدهآمحءيأه، ذلك دفعه ؤإنما ذلك، مقابلة 
اشقال الجنات، ات روضل الأخرة الدار ل رؤيته له يحمل 

—ذم٠٢امحق من يرصن ، ولوفأي: ؤددوئ؛مح4، تعالى؛ 
نزلت،الايات هذه أن المفسرين من واحد غير ذكر وقد الصفات. 

منالإجماع حكن إن؛عفهم حتن الصديق.، بكر بي أق 
الأمةوأولن فيها، داخل أنه ثك ولا ذللث،. علن رين المق

ؤوسيإص>ناتعالئ: قوله وهو العموم، لمقل لففلها فإن بعمومها، 
ه.^شأو؟ألتم،مقمالآ>لجغا'و؟ 



وسائرالأوصاف هذه حميع ق وسابقهم الأمة مقدم ولكنه 
اذلابجوادا كريما تما صديما كان فانه الحميدة؛ الأوصاف 

ودن-انيردراهم من فكم اممه، رسول ونصرة مولاه، طاعة ل لأمواله 
منةعنده الناس من لأحد يكن ولم الكريم، ربه وجه ابتغاء بذلها 

الساداتعلى وإحسانه فضله كان ولكن ، ١٠٢يكافئه أن إلئ يحتاج 
ائرالشائل''لا؛.والرؤماءسّ

-ءسء-

.٨٤٢٢; الخلم القرآن )١(تمر 



٢٥١أنميت حير ر أولؤك ألشيثثت محياوأ  ١٣١٠أكن ءؤإرئ\ 
يبميرأسأبدا مهآ آلأيّ ثنبا ين ه عدن جنت رمتر عند ->رإؤدلم 

[.A-U]السة: ه رم'اأه؟ حثي لص د'إش عنأ و;بموأ عمم 
وعملوابقلومم، آمنوا الذين الأبرار حال عن تعالى أحر 

وعرفوه،اش عبدوا لأنهم الؤية؛ حير بأنهم بيانهم بأ الصالحات 
رحيل،ولا فيها ظعن لا إقامة، حنات والآحرة الدنيا بعيم وفازوا 

أبدافهآ ألأنهرحيرن ثنها ين ؤءني< ا، فوقهلغاية طلب ولا 
ورمحوامراضيه، من به ناموا بما عنهم فرصي ه عنه ورثوأ عثيم 
هؤد"إش المثوبات وجزيل الكرامات أنولع من لهم أعد بما عنه، 

عنفأحجم الد، حاف لمن أي: ئلإ.ه ءؤلس-ثثن الحز الجزاء 
بواحباته.وقام معاصيه، 

منفما البشارة، هده من بق القصسس، هي الصحابة نال وقد 
وسقىهذا، يومنا إلى الملمون عله ويرضى يذكرإلا صحابى 

عليها،ومن الأرض افه يرُث، أن إلئ الملمون عليهم يرض 



بنصرةاموا قد فقالإحان؟ا إلا ان الإحجزاء وهل 

الغاليوبذلوا الصرة، حق نمالئ الله ودين الله. ول رم
الإمحلأمونشروا تحملوا ما بلغوا حتى الله؛ لكمة لإعلاء والنفيس 

الأمصار.ل ذورْ فانتشر 

-عم-





ارغا؛مغ

•وء.

)ص

ئءتةْت(

f
بفضلالننوئ ومنها المصرحة منها كريمان آيات فهده 
لنزل ما منها -؛ ٢٠٢٠٠محممحى دسلءآ' عليه  ٠٧٠"صلى محمد أصحاب 

لنزل ما ومنها جمع، ق نزل ما ومنها واحد، صاحبا نأن 
ودرجتهم،الصحابة مكانة يعرفا أن لم ميكل فحري عمومهم، 

فدوةله أن يعرفا جيل بعد حيل ينشأ حتئ سيرهم أولاده ويدرس 
الم——ولاه كثيرة ومواقفهم حياتهم تصري التي تط والكتصالحة، 

التيوأعمالهم الدين، فيها نصروا التي مواقفهم نسرد ولوذهنا 
الهلوال،المجلدات كفتنا لما العالية، والمنزلة الرفعة -ها استحقوا 

حياةيسع قرطاس وأي تعالى، الثه سبيل ل كلها حيامم كانتا فقد 
والصلاح.بالخير الدنيا ملووا الذين الصحابة من المئات 

محمدانحي، أننا حلقه وجميع وملائكته تعالى الله فنثهد 
مقعدق ونهر جنات ل معهم يجمعنا أن تعالى وناله وصحبه، 

مقتدر.عند صدق 

أجمعين.وصحبه اله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 
-مع-





انمعاخض فيهاداء الخى الايات فهرس 

مالآ؛ات فموس 
اام،حابةاءض قيماثنالش 

ا1صغعد دلها ره،اسمط

اا؛ده

١١ ؟-٠

رّءثاتم'_\آقغنكموذلأنننهرتموأآافوة قرىقتشذ لاثآنهثبلارٍبنه دؤ 
واعمم؛دتئقنيمن بمن أه دنا إنك أنل آ هغذ ُأفيا و؛ ثبمدذ نذقنم 
هه نم دأذتتذ فيم بمن ندى ي ذؤش أج 

١٢ \0-\T

سكاسأئلآآألآ
^١^١ص أت\ ن0 

رهسمزأون قنأ إتا تم ائا  ٧١٠عببؤب ال ءأ *انثانإدا 
ثبمدم*فيبيابمثدئ0هأق-دمحئتي 

١! ١٣٧
قيتر لإمما ميزأ م انتدوأ سد بمء منم ١٠ما بسل ءامنوأ ؤ

روهأئآوئو١ثغآكدز مقفك4م '؛عاق 

١٠ ١i٣

ربمفيثأفايى عق ثثدآ؛ بمئومأ وتظا محق ■هتنتظأ ؤ؛رةد"هث 
ى؛فيثودم

عزإلا ^٠ ١٣ذفائ ئتسو ء يثلث يمح، الثثود ييع ّن 
اكا;ر،أق، إى إثةلإ لمّخ أق، محأ وم، أتم ذنى أئن 

ؤئدثقبمم.ه



الئُيملقيان اI ص؛تزكية 

١٦ ٢١٨
فيثتنمفي؛قأؤيثدجتهددا ^١٥^٠^١^^^^١ ؤ

,byrJ  ه. وأقوتتتذأؤ

١٧

إمءاس 'قو دآمحبئ رنو، تن محزدإلو ءاتن؛فيثيديثآ ؤ
ودثازأدنإوً ثن أتل يتق قرى لأ ددئإُ، ؟هثو، ذمه، 

آس٠ لا أي ث\قلئثآمِر دهءس ثت 
تؤا.خلذالا رثح ءآكسد£ا لهاتاًةحنغ وسمها ئن1اإلأ 

 o\ممئ.لك
عناوآغش دء ٧ ظائد لأ ن، عه ولأ تق! ٥^١ ين أدمى 

الخقذى؛ُىمولسا»اذئ-مثاعد أنك وآغغز٥ 

عمرانآل 

١٨

'

دملآقبمن دش ش دجهى عئلأستئ« حآ-مك ؛ن ؤ
أسلموأءآسلتتز؛ن ؤآلاميقن آلكتتب أوزأ للذس 
ؤآقةيا  ٤٠٥^ئإذ-ما مؤأ ورن آئكتدوأ هئي 

.هبمي-؛بمإمحتاو 
١٩ ٦٨

ءاترادأرمحك ألقى دسا أقعد• لؤ!ث إإ؛وهم آذيأقاص إرك ؤ
ه?©؛ دأفُولأأكفيءءق 

٢٠ Ut-U؟

هدأزل  ٦٥١٩ءاثتوأ آلكث_ا آض تذ ظاتة وظت• ؤ
"©؟نجمن ألنهارؤأكئثوأءمح»لتثئم »اثؤأثيه آكبمت 

الهدئسىآئوآنوث٠دوطوأالألسيدهشإن 
آقنلءز,١٤ دوقأ عت أو أيتيم تآ نثل أمحث يدق 
نبم-ثيزءيمس و؟ ءد-؛ث خمأ وآئع ئثلأ ش يؤته أقو مد 
هوأ آدثيه آكتسرب دو وأقث هقآأ من 



الصو\أة4ض فيهايء الض اهرآنة الايات فهرس 

٢١

صأق'مصن0إئ
 iJ_ تنتاقز< ئثثي ظ ثيدة؛ آن آق ,صبت
تذامذدبم ثن تؤدأدسئدأد؟مثم( إن تق أو؛ ^٤؛ ٥١

وناءثإاث^ةتثثومون. ؛ ٤٣٢تن ءثسن.؛١^ ر2محأ ؛ثمحد'لإ' 
أدنييعدأقي يى إلا وثاأفنت ؤ وهي دلإ' بثتئ إلا 

آمحب0ه

٢٢ لإ\-\لأ\

نj٠لمبمن لمآآ بق £ y1أق ثمل ؤ ئزأ أئ؛ث عتص د" وؤ 
ؤإل،؛ وت1تأشثإه طنه. ين ضثإبآ؛ائيمأقع وأ أأ؛ؤذ 

٠أج؛ بمرزث ثم لي ي ٠^، - ألا ءنيم يذ 'ثتم ١٢؛
هلأبجغمآدمحءث. حهمياأشوتم،وآئأق 

٢٤ \Ui-w؟

آنثنوأألمح تآأتا؛أم تند يث دآوزل ق أنئثابجأ ^١^(؛ 
مجتئوا ق آقاس  ٤٤ألناس ئادتهم آؤ.ئ . دأقثذأ١^٣ ؛٣٢ 

آوضئ.أقو،م -مبم١ وئازأ إبمثا ؛^( ١٤٠٢٠٢٠٤
دوتزدآق أف وئئبمواة>ئ ئوّ بم—نيم لم يثني أم ثث بمبمز 

ءدم؛أجبه

٢٥ "ا\ا\-0\'ا

أث»اينوا,ومئتانئاوي*اطغزتآ٤م١سمتاتائككادىلإيتن رؤ 
Cو»اإثا رث، ه ألأبرار تع ُمقا وء=ةا>ءثاتبماها نوثا د٥ 

ةأنتأبمابمنفؤيعادؤه ي تثاعقوجةوث"ءشكيومآلبمتموإيى وصد 
آنئآد بزم بم همدقثي محتع لا أذ ^؛٠٢ يم 

دمحذأدئتثلوأ ثبمل 4 دآوددأ دتمعم ثن يمم؛ تاجثدأ نآؤ؛ث 
ثنءنأثاأصرما،بجت دلادثئثم محءا؛إم لأ'محننءتيم 

وآهوأقبمدنث-ىأوف 

اءالخ

٢٦ ٨٤
وحنضوجم،١^١^شش 

هوأسأطأنانآسمملأ ذةفأشٌلكسوا 







ا|ئدي|االقرآن م صه؛ اسعية ة تزتياكس

tv rn"-■،؟

قنرو،أدك ١^ م آثم -نتّتش ؤُك> بمئدعوك أف _/_J؛ 
٥■همث أيو'؛و وادت،ئ>مبافيأشثمافي ه دألثؤبمبمى 

دد=؟ىئأةن

٤٨ ا\

٤٩

يثثدئذؤن,نم' إن أمحثا4 ءل أمت آوؤ
تزألزُىأف ^١ ٠٠تأكه تنهقم تمحب وإن يانير محتيزتلزأ 

هذمبمي محإن تاثر؟بميئأيأقي ناة نتهطم فو ثث؛ن •آقم 
أعًهأش بميوأ١لمثنطدن ألت 

٥١ ٧٤
ءانوأدأؤ؛ث أئي ّيي ق ويهدوا وثاجردأ ^١ ١٠دأمحهمثت ؤ

هثنين؟ حمأئم نمألم؛ين ١^^• لتروا 
الخوم

٠٢ ا\-0ا

بجيندقزبم اببيا=ًظا آذث بهم بمي 
مهمظ ليديب ؛© هت مءّ صدئ وبمف 
0i -كح علم وأثث نظ ش قل أس زتثب 

٥٣

^؛؛١'^>أم ءاس هي' آصد دءآد؛ ^٣' 
ألمرآصت.لأييى نأئث أش بمن لامون أق .تيز 4 ويهد 

^^لموبيلمأيمدجبم1ودا-محأوبجددا أين؛١^١ 
ونهيص نبمثو تيهم ئبنرلمم ألئإ؛قف'؛0؟ ^ ٤٠٥٢^؛أم 
ًجإأهىتيآوؤةأسبمن'أأميجت ه ذيش_تنمئ قم 

٥٥ ْ؟-ا■؟

إذحث؛تي زق} ءفثمةِ ماثلف ف، أق ترءفتأ ثن أ¥ 
وءتاقفثكا شعمحم تئن و كرنح؛ظلم أغجثغطت 

لإأِتمجآمثتشمثسممح0 
دموهثاجزدا دآنرل وءد١^^^ رنولو، أع'-كتذء 

0هصس>آلآمحبن 



\كمجض فهاداء الخي اهرآنث الآ؛ات فهرس 

٥٨

ا

ًككثوأائ أممت متثت؛ ثمد ثثئوه ^إلأ 
لصثئؤبوءلامحسرذإذيثغود ؤذ١iمافي ما إذ ئايح 
يينرمعفيي تا=كيدثث أزدأس' وأنثم، أئن انك 

ألتنكء=قمثردأ ألمحك ْتقثأ لم 
تأهثاوممممحشمهه

٦٢ ٧٩

قسألمحية بن ٦^^ :يزوث س ؤ
^')yMالأث٠دهمسرولبجا لايدوث وأدمى ألقدقت 

٦٤ ٨٨—٨٩

وأتنهمأتؤين -بمهدوأ تنئ ءانوأ وأدمى ألرنود د؛في ؤ
لثم-؛شيأممت أتي ^؛ئو١ويثذ؛jأصمق. 

ذإكآلمرألتظم.يم

٦٦ ٩١-٩٢

تالأمحدويى أدمى ؤ ول■ النيثى دلاقل الضمثل« قد قتف ؤ
^تنحىسمفيدأس
صآوئلسقىيآ

ءألاهدوأ كزة أينع ين فش وأبنهن رزأ ءقء تهظم 

٦٨ V.

يإنثنيوألآثيدأؤيىأسونم أ"لآوز>، ؤُألشمُك 
أ'لآدهنزقبمه،H<؛U نقي نم يند قنت نقثوأ بم أفت ينجى 

بجآئذ;شلإأص0ه

٧٠ لأ'\ح'\

ألتوييثثبمي دهزث جرا، ء—جدا ؤدأدمج 
دأئتإذأرذآإلاآنمئ ندإتنلس دتبمولذثن أفت ■ثاددئق وإدمتادادى 

^ئ١يشءلأئنهتيوفيبمبملبهئذمث0 
محبوأئت أن؛؛ْلهروأ -^٥ ئحءلجان يحي ئئدم أن أجئ إوي 

ألثثلهيإ؛ث0ه





٨٢ U-i\

-صنعالدتأ ذ تاشيأ بمي مى ثابجميأذأئي رأئ؛ث ؤ
ربهندهك صمحأ ه دزَثارامثزق. آكم أين} رلاجث 

؛رًُفؤة0ه

Ai ٢٨

5لذتىئدتونأثدزو ربهم دءورثت ح'١^؛؛ تثك ؤُآنير 
مذولأي ألث؛زئالوتأ زقه رد عم مثاك ولأثن ونهن 

 iG_■، هؤاتأنره,مءوا مبع ياقح دزظ عن نثن

الج

٨٦ tS-T\

كدرممعن ء أس ^1، ئلمإ قثزث,أيهم لق؛ث ^١!•>، 
أمينع نأولأ أثث رقا يئفأ ل إلا خ ينم يبم؛بم بن محمأ أدي 

ياقْقث ثنوئ نى  ٤۶^ ۶ أناش:نئم 
أث'لثء؛تم؛روءيث أقن وخطنك أنمأثمحًضغ 

وانثيإأليكور ثءم ألمثلوْ أنا.إ ١^، ي، ئٌأ إن آي، 

٨٨ 0\0A

ي'فيئقهمفيمجإاأمح 
.^^ ۶١•كثر لهو أس نيى -تك،' يدئا أس 

الخور

٩٠ ١١ عيابخلإث■ قده >i^، ماأكث-بصألإفي ثنم لآلإ،مي 

٩٢ ٢٢

 [Myرألث—ةتحثأُفيألئق ؤُلأئأئفيأُإوأألشلبذؤاالث"ديأنا
أسبمفر أن يمذ ألا نلبميمأ نبممحأ آس *نيل ي، ثألمههممحك 

هؤأ لحةرءاسءفد-يبم 



ا1ئري|رالقدأد م، ه. اسحيت ان تركبئئكص

٩٣ ->،؟٢٣

ساوثي<لأأفيآلنيائوجمي

ثأءمأثأتممهم ثأبب:وم يرأتيتثم يثمث بجم هيم. عياب هم 
هأو؟ محيملآآذاسصامح،يا 

٩٥ ٢٦

إلطلت<اأةؤإلظنثت شئثت ؤإلئعمزكح لأخثى آلنيثتت ؤ
لهمثعيم؟ويديينابمؤأرة ُ!ثي-ثرثلشهتءؤنجك

دقهت0ه

٩٧ ^T-لأ٣

الثدونتا لتء ئثئ أنتن ندحقز مبمع ق أك آذن لإنت ( ؤؤ 
يعمةJمحعمح٢هر٤صؤبمن؟ ثألآصاوأ 

لإاتملثسأصث>خلآبجزهاه

٩٨ ٦٢

نايعأم ءق ت! ءتفا؛رإ وإدا ري؛وإإوء ش ؛ ٣١٠أقين ألتقؤبى ءؤإقما 
محمحكآلإ؛أا أُيكق يتذزه أس  ٤١تقذؤث ؤ ييأ دو 

شئت^لمن هأذن ثثأذهم لعهس أسّتثدمك لإدا وي؛ووؤلأ إش 
ه^غرمآقإك<آسظثجمر 

اممعرا،

١٠٠ ٢١٥ أواهثثآلثُمح؛ذك أقعش لمب ؤ
الموت

,.١ ى
,فتكورثا ألممحأ أومأ أفيى ئدير ق، يثق ن}كئ؛ ءر ؛j ؤ

ثاث؛آالأآمحثه

السمية

١•'

0\-لأ\

محدنيهمنتثمأ ثمحا -ميأ ها دءقمحأ إدا أتين بجيى؛ئانذا ثا إؤ 
.٠ ُثملأ,سقلإيتث< 

*آلآٌمصةمح،محامحتدكهمبميمحن. نبمثا ؤثلمنا -مثا 
هأئةغ;ظآتاكؤ؛بجن0بم





الأنوالم و: نونية 

١١٥ ٣٧

ينهكعثك أثسك ءثسي نأننق م أثن أنم ١^٥ مد نإذ ؤ
أيرلص ؤآثث ندييؤبمشأفس ما؛٥٠ مجلس ؤ، ؤبمف ؤأقأس 
وأؤث لا وؤأ رؤبمئئئه1 وخ( تم رند محن قنا كثة 

آترأسقاكث ظآ محؤأينأى إدا أد*محآيءم فآأق حج ألمحتد 

١١٦ 0A-0U

نتمناعي نألآ->-تف أذتآ ي، أثث فنإلإ نع؛ملدأ أثت تودُق أقي إن ؤ
مابمم ُألمحثت ن؛ل؛ثثذدؤيىألمحتث عئابمامهسأ. 

^أشأمأيخآعثأمما0ه

١١٨ ٥٩

يدنثكنالثميه وماء ؤتايك لأرؤيجك ئل ألشى جحا 
و؛ثأسيؤدن ثلأ بمر؛و( ما أدق ^,^٠ بجيبهسج ثن همن 

وأهعصانجما 

الزمر

١١٩ ٩ ئلتاةئؤر١ولأألآلني

١٢٠ مم-هم

أوأثمقيشمثرأثثنتؤى ؤثألوءا.؛آئ>ألذنقثءثتثيىإعء 
لثبمقمزأثذوا د'لأقحرآءألثءسنين رم بمد ثاتثأآيزك 

ٍقاؤأئتَلمهتيأ1ى ء قمح؛ أدى مأ قير 

.ءى^د

١٢٢

رأئ;؛نث؛انوامحمحأحثأ أتثتم تمث ش«دفيه دتنوا 
يلجبص محمَمحءم ثن لأي دم ءم لإلمل دتام؛اإبما أدثهكي> 

^ياآسهمحتامح؟يائةينئ
هه َةئلكتجهمحام 



١٢٤

نايائادناق؛أؤبجإ١^ ١٠تةإدا-ممحأيذعندك بءرقش بجبمش ؤ
ي;أٍآص0صزازاتو

هموه. وءائيم قدي 
المنح

١٢٥ ا-ْ

لهب^^^<محداددأإيماحهأم 
؛j^•^0 يثامحا أثن قان دصء يزث 

تموتحقنن ذ؛1 \ولإأزنلإوذ ي ين ،y؛، جتمي ءألمحثء> 
هقاف^٠بمندأثيمواء؛ايثاثتءا"|م 

١٢٧ ١٦

صكممأو4همشمممحلدباأذ
محصمضصثم'ه

هبمدثؤ؛عئابايتا. 

١٢٨

تايرمحئ<ألثج-تاز٥،^ ءنامح؛نمكنلدتاسنإك ُؤةندرين,أثث 
وثمابمحمر«تاوأ هملموكذات^٠١٧

يضن;تثانتِ ٧^؛أثم 0 عيذا.نكث ^o؛_ ئسوت؛ا 
٤١٠^؛ ٤٥ألئايُ، آني وش م». ٣ سئل هئدرنبمأ 
تهقنإ مدئيأ أم ؤئمئ سفا يرئا وا-4دكةإ ,فئييؤذ 

ر؛اذآسءكءفزس»بياج^ه L^Jأئن ^٠١،, 

١٢"• ٢٦

أئنثأنزو للثهلثة تثة - لتثأ محبمم ي، ^لأئئَثثنحأ 
أقرئحقده وآوه أهمن؛؛كث وعز ءل تليت 
هو١محاةثأذتبخمحمحا ها محق 

١٣١ ٢٩

،^JUj رضررئ^ئئارلإدآئه؛نلم يمل،أش
ضُخأوأاليلخق-وذ سائم نثداعقممتىأفهؤثا 

ظرن».نءل؛ان> تئج ألإءيلَةغ ب، وظنت أتييو خؤثزب، د'إش 
ُعدأثث:(->أألئو لنط بمآي<أؤئ ته، عك ،آنتنند،أمترئ 

ه^؛٧ 



ا)كريمااiرآد م ه. اسد1أة تذقن 

الجرات

\Yi ٣
آسا4قحس المن أؤكك أثي رسوي عند آصوئهم يعئؤن ١^^، 

هليءِسثآنألحبجث ^، ٠٥٣٢^

١٣٥ A-U

أقلثمقؤفلأةغلإ'ر"ثولأش ؤُأءلتوأأة 
^مء قن؛ ئو ب ئت. يإلألإدش ثبمأومح 

نأئتونته أش ين ثة ه ألرندض ئم محلتش محأبنثان 
لميئِ"بجت0ه

الحدي

١٣٧

١•

تندهني أءظ؛ر أزهك ثي، ين آنثذ س موى ه
ذتؤ0بثا نأس أ-كى أق وعد ومحل وئتلوأ بمد يى أسوأ آلي 

الحشر

١٣٩ V-A

محلاوم_؛يحخ0َ يندتمٍبم هممحأ أدي ءؤ.بمثمفيألثهتجم؛بم 
نأئ!ثأو^ ؤهأدنم٢١^^^ وضميقأقئم^مJ يو<آشويبموء 

ة،ولامحددة هاجرإي س محن محي ين ؛؛دُوأدارنالإيبى 
يثيوماة أثي ءق ومحردث أومأ •٠١٤^^، صدورهم 
٢٠لأوهاك مصهء بأ نوى رتن حماثه 
ازؤمريثأأئفرأنرنا بمفيكن بمي-بم  otتآءو نإمحكن 

,نقس»ام؛وأرناإعاثؤتذذ ولا بالإتن ستمئأ آؤ!زتث■ 
محتمحإ©ه

الحسم

Mi ب

رمم»اثبجء بميأعي بمم نملا آ'لآبما ف، بمق ند٢^؛-؛ ؤ
وءاميإزجث4زآيخ؛>دأي>كهُإن؛امأينتلشمله؛ه 

دإق،ضلآشصننول»٥^٠٠>؛ممبجوأمداعمه 
رأهدوآلثنز<آكضؤه



اسةضن

ص KW

محلأمحسظإ
يملون^^اأصءنيسثدث'3أ 

ألمثآألأثثُنش فينممحآظِم بن 
4د4ثرةءيرى دتيرإمح' 

المزمل

٨ا١

٢•

سصه:س'\س
ثىتابئقّْأرءُإ٠١'؛^ قءذئو• أكلدأوادء؛نادا بمدو يأس 

ألئن:نيه

الأيل

١٥٠
وناشءثت.نأكىثوفنأث.تمآو. ؤوبثةاأ'ه?3؟ 

هُل-ذنيخ،. ُييدبمآ'لآته ئستغغةهإلأسم« 

ابيتة

١٥٢ ٨٠٧

0آلزثت ؤ ر أزنك ألشينت آقذ،'انزأ >إق 
أبداخنييآ •ثلي!بم قيأألآيّ ثن مى هدن ي-ث بمددغم جرادهم 

هه ند■ لس-ثثيى ذ'إك تت ودئوأ تيم أه 

محم-
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